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Living Liberated 
You are encouraged to study your Bible to prove the 

truth presented in these lessons or any other lesson. The 

comments presented herein are those of the authors and 

the compiler. You should verify their comments and 

opinions and teachings by others; e.g., a pastor, 

preacher, priest, rabbi, commentator, or publisher as it 

is YOUR responsibility to seek, know and do God's 

will.  

In verifying to read different Bible translations, refer to 

Bible dictionaries and lexicons for meaning of words or 

phrases you do not know. Be careful with dictionary 

definitions as dictionaries give meaning of words and 

phrases from original language through current usage. 

The meaning of words and phrases change over time. 

Also, several Greek words may be translated into one 

word in English and may distort the original meaning. 

For instance, the Greek words de and kai” were 

translated as “and” in English. De is used to separate 

two nouns whereas kai connects two nouns. 

Let God speak to you from His Holy Word as 

recorded in the Bible.  
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స్త్ాాన్ని న్నరూప్టంచడాన్నక్ి మీ బ ైబిల నత అధ్ాయనం చయేమన్న 
మీరు పర ో త్సహ ంచబడాా రు. ఇక్కడ అంద ంచిన వ్ాాఖ్ాలు రచయిత్లు 
మరియు క్ంప్ ైలర లవి. మీరు ఇత్రులచే వ్ారి వ్ాాఖ్ాలు మరియు 
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వ్ేరేేరు బ ైబిల అనతవ్ాదాలనత చదవడాన్నక్ ిధ్ృవీక్రించడంలో, మీక్ు 
త్ లియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అరథం క్ోస్ం బ ైబిల 
న్నఘంటువులనత మరయిు న్నఘంటువులనత చూడండి. డిక్షనర ీ
న్నరేచనాలత్ో జాగ్తీ్ుగా ఉండండి, ఎందతక్ంటే డిక్షనరీలు అస్లు భాష 
నతండ ి పదాలు మరయిు పదబంధాలక్ు పసో్తు త్ వ్ాడుక్ దాేరా 
అరాథ న్ని ఇస్ాు యి. పదాలు మరియు పదబంధాల అరథం క్ాలక్ీమణేా 
మారుత్ ంద . అలాగే, అనకే్ గీీక్ు పదాలు ఆంగ్లంలో ఒక్ పదంలోక్ ి
అనతవద ంచబడవచతు మరయిు అస్లు అరాథ న్ని వక్రీక్రంిచవచతు. 
ఉదాహరణక్ు, గీీక్ు పదాలు డ ిమరయిు క్ ై" ఆంగ్లంలో "మరియు" 
అన్న అనతవద ంచబడాా యి. ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత వ్ేరు చయేడాన్నక్ ి
De ఉపయోగించబడుత్ ంద , అయిత్ే క్ ై ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత 
క్లుపుత్ ంద . బ ైబిలోల  నమోదత చేయబడినటుల గా దవేుడు త్న పవిత్ ో
వ్ాక్ాం నతండ ిమీత్ో మాటాల డన్నవేండి. 
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Living Liberated 
Chapter 1 

Freedom from Anger 
Did you know that the average man loses his temper six 

times a week? The average woman only loses her temper 

three times a week. Women tend to get angrier at people. 

Men tend to get angrier at things such as flat tires and non-

working vending machines. Single people express anger 

twice as often as married folks, and yet the home is the place 

where we're most likely to express our anger. Anger is most 

frequently and intensely expressed toward people that we 

love, rather than strangers. 

 

We all get angry it is a normal response. God made us with 

that capacity. Jesus got angry, didn't he? Remember the 

cleansing of the temple? Three hundred and seventy-five 

times in the Old Testament, we read that God was angry. 

Ephesians 4:26 states, "Be angry, and do not sin." In other 

words, there's a right way and there's a wrong way to get 

angry. So, anger, in and of itself, isn't wrong. 

The issue isn't how do you get rid of all your anger; you're 

not going to do that. You were made with the capacity to 

anger at times. The issue is, how can you control your anger 

so that your anger doesn't control you, so that it doesn't cause 

you to sin and hurt yourself and other people. 

 

I. Anger Expressed 

 

1. The Monster. 

This is the person who just explodes. He or she is a walking 

time bomb. They have a hair trigger, and when they get 

angry, everything breaks loose, yelling, stomping, ranting, 

raving, throwing and cursing. Does that sound like someone 

you know? 

 

A Biblical example of the monster-type of anger is Cain, 

Abel's brother. Genesis 4:5, "So Cain was very angry, and 

his face was downcast." Now listen to verse 8, "Now Cain 

said to his brother Abel, 'Let's go out to the field.' And while 

they were in the field, Cain attacked his brother Abel and 

killed him." You see that's the monster, it's somebody who 

loses control. Most of the time, those who express monster 

anger, are immediately sorry and beg for forgiveness, but the 

damage is done. Does it surprise you that men more than 

women express their anger in this way? 

 

2.  The Mute. 

The mute is the exact opposite of the monster. The mute is 

the silent type. They clam up and they hold it in. Sometimes 

they even pretend that they're not angry. Have you ever been 
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1 వ అధ్యా యము 

కోపిం నిండి వముక్త ి

సగటు మనిషి వారానికి ఆరుసారుు కోపానిి  కోల్పో తాడని 

మీకు తెలుసా? సగటు స్త్ర ీ వారానికి మూడు సారుు 

మాత్రమే నిత్గహానిి  కోలో్ప తుంది. స్త్రలీు త్రజలపై కోరుం 

పుంచుకుుంటారు. ఫ్ల ు ్ టైరుు మరియు రని చేయని 

వుండుంగ్ మెషీన్లు వుంటి వాటిపై పురుషులు కోరుంగా 

ఉుంటారు. ఒుంటరి వా కీులు వివాహితల కుంటే 

రుండుంరలు రరచుగా కోపానిి  వా కుీం చేసీారు, 

అయినరో టికీ మనుం మన కోపానిి  ఎకుు వగా వా కుీం 

చేసే త్రదేశుం ఇలుు. అరరిచితల కుంటే మనుం త్ేముంచే 

వా కీుల రటు కోరుం చాలా రరచుగా మరియు తీత్వుంగా 

వా కమీవుతుంది. 

 

మనుందరికీ కోరుం వసీ్ుంది ఇది సాధ్యరణ త్రతిసో ుందన. 

ఆ సామర్ా ుంతో దేవుడు మనల్ని  సృషిటుంచాడు. యేస్కు 

కోరుం వచిచ ుంది, కాదా? గుడ త్రక్షాళన గురీుుందా? పార 

నిబుంధనల్ప మూడు వుందల డెబ్బై  ఐదు సారుు, దేవుడు 

కోరుంగా ఉని్న డని మనుం చదువుతాము. ఎఫెరయులు 

4:26 ఇలా చెబుతోుంది, "కోరరడుండ, పారుం చేయకుండ." 

మరో మాటల్ప చెపోా లుంటే, కోరుం తెచుచ కోవడానికి సరైన 

మారగుం ఉుంది మరియు రపుో  మారగుం ఉుంది. కాబటిట, 

కోరుం, దానికదే రపుో  కాదు. 

మీ కోపానిి  ఎలా వదిల్నుంచుకోవాల్న అనేది సమసా  కాదు; 

మీరు అలా చేయరు. మీరు కొనిి సారుు కోరుం తెచుచ కునే 

సామర్ా ుంతో రయారు చేయబడాారు. సమసా  ఏమటుంటే, 

మీరు మీ కోపానిి  ఎలా నియుంత్తిుంచగలరు, రదాా రా మీ 

కోరుం మమమ ల్ని  నియుంత్తిుంచదు, రదాా రా మీరు పారుం 

చేయలేరు మరియు మమమ ల్ని  మరియు ఇరర 

వా కీులన్ల బాధుంచలేరు. 

 

I. ఆత్గహుం వా కుీం చేశారు 

 

3. రాక్షస్డు. 

ఇది కేవలుం ేల్నన వా కి.ీ అరన్ల లేదా ఆమె వాకిుంగ్ 

టైమ్ బాుంబ్. వారికి హెయిర్ త్టిగ గర్ ఉుంది, మరియు 

వారు కోరుంగా ఉని పుో డు, త్రతిదీ విరిగిపోతుంది, 

అరుపులు, తొకు డుం, రాుంటిుంగ్, రేవిుంగ్, విసరడుం 

మరియు తిటటడుం. మీకు తెల్నసిన వారిలా అనిపిసీ్ుందా? 

 

కోరుం యొకు  రాక్షసతాా నికి బ్బబిల్ ఉదాహరణ అబెల్ 

సోదరుడు కైన్. ఆదికాుండము 4:5, "కాబటిట కయీన్ల చాలా 

కోరుంగా ఉని్న డు మరియు అరని ముఖుం 



with a mute, and said "You're angry, aren't you?" They reply, 

"No, I'm not." "Yes, you are." "No, I'm not." "Yes, you are." 

"No, I'm not!!" They're concealing their feeling, letting it 

simmer. I call it the crock pot version of anger. It smolders 

all day. 

 

This type of anger is not as volatile as the monster, but it's 

no less destructive on the individual. Someone said, "When 

you swallow your anger, your stomach keeps score." Folks 

like this, are susceptible to ulcers, headaches and 

hypertension. In fact, Dr. F.I. McMillan has written a book 

called, None of These Diseases, in which he lists 51 different 

types of major illnesses that are caused by bottled-up anger. 

 

A biblical example of this kind of anger is the prophet, 

Jeremiah. He said, "I never sat in the company of revelers, 

never made merry with them; I sat alone because your hand 

was on me and you had filled me with indignation. Why is 

my pain unending and my wound grievous and incurable?" 

(Jeremiah 15:17) Poor old Jeremiah is sitting there alone 

holding it in and it's killing him. 

 

Have you ever heard anyone say, "This just burns me up."? 

They're speaking more truth than they know. It's not so much 

what you eat, it's "what's eating you?" 

 

3. The Martyr. 

This guy is the pro at pity parties. He's self-punishing and 

passive. One of the chief characteristics of the martyr is 

depression. Many people will go to psychologists and say, 

"Do you know, I'm depressed." Sometimes after talking with 

the psychologist, the psychologist will say, "Yes, you're 

depressed, but what you really are experiencing is angry." 

 

A biblical example is the older brother in the parable of the 

Prodigal Son. Remember his reaction? The elder brother was 

so angry that he would not go into the party. So, his father 

went out and pleaded with him. (Luke 15:28) Now if that 

older brother had been a monster, he would have gone into 

the party and trashed the place. If he had been a mute, he 

would have gone into the party and very obviously stood in 

the corner and sulked. But he was a martyr. He stayed 

outside in his own pity party so that his father had to come 

out and plead with him. One of the characteristics of the 

martyr is to make everyone else around them miserable. 

They're good at that. 

 

4. The Manipulator. 

కుుంగిపోయిుంది." ఇపుో డు 8వ వచన్ననిి  వినుండ, 

"కయీన్ల రన సోదరుడైన హేబెలుతో, 'మనుం పొలానికి 

వళ్ద ుం' అని చెపోా డు. మరియు వారు పొలుంల్ప 

ఉని పుో డు, కయీన్ల అరని సోదరుడు హేబెలుపై దాడ 

చేసి చుంపాడు." ఇది రాక్షస్డు అని మీరు చూసీారు, 

ఇది ఎవరో నియుంత్రణ కోలో్ప తుంది. ఎకుు వగా రాక్షస 

కోపానిి  వా కుీం చేసేవారు వుంటనే రశాచ తీారుం చెుంది 

క్షమారణలు కోరిన్న నష్టుం జరుగుతుంది. స్త్రలీ కుంటే 

పురుషులే ఎకుు వగా రమ కోపానిి  ఈ విధుంగా వా కుీం 

చేయడుం మీకు ఆశచ రా ుంగా ఉుందా? 

 

4. ది మూా ్. 

మూా ్ రాక్షస్డకి ఖచిచ రమైన వా తిరేకుం. మూా ్ 

అనేది నిశశ బద రకుం. వారు గటిటగా రటుటకుుంటారు మరియు 

వారు దానిని రటుటకుుంటారు. కొనిి సారుు వారు కోరుంగా 

లేనటుు కూడా నటిసీారు. మీరు ఎపోు డైన్న మూగవారితో 

ఉుండ, "నీకు కోరుం వచిచ ుంది, కాదా?" వారు, "లేదు, నేన్ల 

కాదు." "అవున్ల మీరు." "నేన్ల కాదు." "అవున్ల మీరు." 

"నేన్ల కాదు!!" వారు రమ భావానిి  దాచిపటిట, దానిని 

ఉకిు రిబికిు రి చేసీ్ని్న రు. నేన్ల దానిని కోరుం యొకు  

మటిట కుుండ వరషన్ అని పిలుసీాన్ల. ఇది రోజుంతా పొగగా 

ఉుంటుుంది. 

 

ఈ రకమైన కోరుం రాక్షస్డు వలె అసిర్మైనది కాదు, 

కానీ అది వా కిపీై రకుు వ విధా ుంసకరుం కాదు. ఎవరో 

చెపోా రు, "నీ కోపానిి  ముంగినపుో డు, నీ కడుపు సోు ర్ 

చేసీ్ుంది." ఇలాుంటి వా కీులు అలస రుు, రలనొపోి  

మరియు రకపీోటుకు గురవుతారు. నిజానికి, డా. ఎఫఫ్లఐ 

మెకఫ్లమలన్ ఈ వాా ధులల్ప ఏదీ అనే పుసకీానిి  

రచిుంచారు, దీనిల్ప అరన్ల బాటిల్-అప్ కోరుం వలు 

వచేచ  51 రకాల పదద అన్నరోగాా లన్ల జాబితా చేశాడు. 

 

ఈ రకమైన కోపానికి బ్బబిల్ ఉదాహరణ త్రవక ీయిర్మమ యా. 

అరన్ల ఇలా అని్న డు, "నేన్ల ఎపుో డూ 

ఆనుందిుంచేవారితో కల్నసి కూరోచ లేదు, వారితో ఎపుో డూ 

ఆనుందిుంచలేదు; నేన్ల ఒుంటరిగా కూరుచ ని్న న్ల 

ఎుందుకుంటే మీ చేయి న్నపై ఉుంది మరియు మీరు 

నని్ల  ఆత్గహానిి  నిుంపారు. న్న నొపోి  ఎుందుకు 

అుంతలేనిది మరియు న్న గాయుం బాధ్యకరమైనది 

మరియు నయుం చేయలేనిది?" (యిర్మమ యా 15:17) ేద 

ముసల్న యిర్మమ యా ఒుంటరిగా దానిని రటుటకుని 

కూరుచ ని్న డు మరియు అది అరనిని చుంపుతోుంది. 



This is the, "I don't get mad, I get even." This kind of anger 

is the key to most TV and movie dramas. Someone is 

offended, they get mad, they decide to get even, you know 

the story. 

 

On the domestic front, it may happen when the wife 

intentionally burns the toast, just a little bit. Or, when the 

husband teases hurtfully and then says sarcastically, "Can't 

you take a joke?" Now believe it or not, religious people are 

particularly susceptible to the manipulation form of anger 

expression. We don't think it's very spiritual to explode. We 

know it's not very spiritual to sit around and mope. But if you 

put a smile on your face, you can stab somebody in the back 

by manipulation. 

 

A classic biblical example is the Pharisees. "But they were 

furious and began to plot with each other what they might do 

to Jesus." (Luke 6:11) See, they're not getting angry, they're 

going to get even. 

If you fall into any one of those forms, I've got great news 

for you. You weren't born with it, you learned it. You learned 

that anger response. You learned it from your parents, 

television, friends, environment or somewhere else. The 

great news is, you can unlearn it. You don't have to be any 

of those four. You can release yourself and free yourself 

from those types of anger expressions. 

 

II. Disseminating Anger 

 

1. Understand why. 

Proverbs 19:11 says, "A man's wisdom gives him patience" 

The better I understand myself, the more I'll be able to 

control my anger. The truth of the matter is, anger isn't the 

problem. Anger is a warning light that something else is 

wrong in my life, and that's why I'm getting angry. 

 

Causes 

a. Physical or emotional hurt. 

I read an interesting article lately about divorce, and those 

who have gone through the trauma of divorce. It said, "The 

divorce is far from over for the spouse who lives angrily ever 

after" and "one-third of those who have been divorced for 

over 10 years, still feel intense anger." Why? They've been 

hurt deeply and the deeper the hurt, the more intense the 

anger. 

 

b. When nothing is going right, everything is going wrong 

and you have to wait. 

 

"ఇది నని్ల  కాలేచ సీ్ుంది" అని ఎవరైన్న చెరో డుం మీరు 

ఎపుో డైన్న విని్న రా? వారు రమకు తెల్నసిన దానికుంటే 

ఎకుు వ నిజుం మాటాుడుతని్న రు. మీరు తినేది చాలా 

కాదు, ఇది "మమమ ల్ని  ఏమ తిుంటుంది?" 

 

3. అమరవీరుడు. 

ఈ వా కి ీజాల్న పార్మటలల్ప అన్లకూలుడు. అరన్ల రా య 

శిక్షుంచేవాడు మరియు నిత్షిు యారమ కుడు. 

అమరవీరుడ యొకు  ముఖా  లక్షణాలల్ప ఒకటి 

డత్పష్న్. చాలా ముంది సైకాలజిస్టఫ్లల దగ గరకు వళ్లు, 

“మీకు తెలుసా, నేన్ల డత్పష్న్ఫ్లల్ప ఉని్న న్ల” అని 

చెబుతారు. కొనిి సారుు మనసరీా వేరతీో మాటాుడన 

రరాా ర, మనసరీా వేర ీఇలా చెబుతారు, "అవున్ల, మీరు 

నిరాశకు ల్పనయాా రు, కానీ మీరు నిజుంగా 

అన్లభవిసీ్ని ది కోరుంగా ఉుంది." 

 

రపోి పోయిన కుమారుని ఉరమానుంల్పని అని యా  

బ్బబిల్ ఉదాహరణ. అరని సో ుందన గురీుుందా? పార్మటల్పకి 

వళునని అని యా  తీత్వ ఆత్గహుం వా కుీం చేశారు. కాబటిట, 

అరని రుంత్డ బయటకు వళ్లు అరనిని వేడుకుని్న డు. 

(లూకా 15:28) ఇపోు డు ఆ అని యా  ఒక రాక్షస్డు 

అయి ఉుంటే, అరన్ల పార్మటల్పకి వళ్లు ఆ ఫ్లసల్ానిి  

చెరబీుటటల్ప వేసి ఉుండేవాడు. అరన్ల మూగవాడగా 

ఉుంటే, అరన్ల పార్మటల్పకి వళ్లు, చాలా సో ష్టుంగా మూలల్ప 

నిలబడ, దుమెమ తి ీపోసేవాడు. కానీ అరన్ల 

అమరవీరుడు. అరన్ల రన సుంర జాల్న పార్మటల్ప బయట 

ఉుండపోయాడు, రదాా రా అరని రుంత్డ బయటకు 

వచిచ  అరనిని వేడుకుని్న డు. అమరవీరుడ లక్షణుం 

ఏమటుంటే, రన చుట్టట  ఉని  త్రతి ఒకు రినీ 

బాధపటటడుం. అుందుల్ప వారు ముంచివారు. 

 

4. మానిపుా లేటర్. 

ఇది, "న్నకు పిచిచ  రటటడుం లేదు, న్నకు సరిపోయిుంది." 

ఈ రకమైన కోరుం చాలా టీవీ మరియు సినిమా 

త్డామాలకు కీలకుం. ఎవరైన్న మనసీారుం చెుందారు, వారు 

పిచిచ గా రయారవుతారు, వారు సరిదిదాద లని 

నిరణయిుంచుకుుంటారు, మీకు కథ తెలుస్. 

 

దేశీయుంగా, భారా  ఉదేదశపూరా కుంగా కాల్నచ న రొట్టటలన్ల 

కాల్నచ నపుో డు అది జరగవచుచ . లేదా, భర ీబాధగా 

ఆటరటిటుంచినపుో డు, "న్లవుా  జోక తీస్కోలేదా?" అని 

వా ుంగా ుంగా చెపోి నపుో డు. ఇపుో డు నమమ ుండ లేదా 



Anger comes out of your frustration. The classic example is 

traffic, isn't it? People do things in traffic they wouldn't do 

any other time. I've been in heavy congested traffic and seen 

two people up there jockeying and blowing horns, and I 

knew them both, and they knew each other, and they're both 

Christian folks. They were making those faces and yelling 

and shaking a fist, and all of a sudden, they get up beside 

each other and recognize each other, and feel shame. They're 

embarrassed. Why? They lost their temper out of frustration. 

c. Insecurity. 

We're angry when we're threatened, afraid and insecure. 

When somebody takes away my security, I'm like a passive 

animal that's cornered. I come out with my claws ready. 

Understanding yourself is step one. What is it that makes you 

angry most often? Is it a hurt that you can't get over? Is it an 

insecurity that happens commonly? Is it a frustrating 

experience you go through daily? Understand yourself, that's 

the key. 

2. Look to God, not to others, for your self-worth. 

A sense of self-worth is essential for controlling your anger 

because insecure people are easily angered. Confident 

people are not easily angered. When you've got a good sense 

of self-worth, you can handle your hurts, your frustrations, 

your insecurities. "Don't pay attention to everything people 

say." (Ecclesiastes 7:21) The secret to overcoming a huge 

amount of anger in life is to develop a God based sense of 

self-worth, then it doesn't matter what everybody is saying 

about you. 

I love the example of the apostles in Acts 4: 29, when Peter 

and John were brought before the Sanhedrin, and were 

threatened by them not to preach any more about Jesus, or 

else. Peter and John said, "Whether it is right in the sight of 

God to obey you rather than God, you'll have to choose, but 

we can't help but speak the things we've seen and heard." See 

they didn't get mad, they didn't get defensive, they just told 

the truth. Why? Their self-worth wasn't based upon what the 

Pharisees thought about them. Their self-worth was based 

upon what God thought about them. 

There's a statement that I really like, "If God likes me, and I 

like me, and you don't like me, then you're the one with the 

problem." Isn't that right? It is important that I look to God 

for my self-worth. That way, the frustrations, the insecurities 

and the hurts won't bother me as much. 

3. Stop and think before reacting. 

Our mouths usually run faster than our minds. Have you ever 

noticed that when you get angry, your sharp tongue is the 

quickest thing to cut your own throat? 

Proverbs 13:16 says, "Sensible people always think before 

they act." The key word to anger management is the word, 

నమమ ుండ, మరరరమైన వా కీులు ముఖా ుంగా కోరుం 

వా కీకీరణ యొకు  తారుమారు రూపానికి గురవుతారు. 

ేలడుం చాలా ఆధా్య తిమ కుం అని మేము అన్లకోము. 

చుట్టట  కూరుచ ని రడుముకోడుం చాలా ఆధా్య తిమ కుం 

కాదని మాకు తెలుస్. కానీ మీరు మీ ముఖుం మీద 

చిరునవుా తో ఉుంటే, మీరు తారుమారు దాా రా ఎవరినైన్న 

వన్లకకు పొడచివేయవచుచ . 

 

ఒక ఫ్లకాుసిక బ్బబిల్ ఉదాహరణ రరిసయుా లు. "అయితే 

వారు కోపోత్దికీులయాా రు మరియు వారు యేస్న్ల ఏమ 

చేయాల్ప ఒకరితో ఒకరు రన్ని గుం త్పారుంభుంచారు." 

(లూకా 6:11) చూడుండ, వారు కోరుం తెచుచ కోవడుం లేదు, 

వారు చలాు రుచ కోబోతని్న రు. 

మీరు ఆ ారమ్ఫ్లలల్ప ఏదైన్న ఒకదానికి గురైతే, మీ కోసుం 

నేన్ల గొరో  వారనీ్ల పొుందాన్ల. మీరు దానితో పుటటలేదు, 

మీరు నేరుచ కున్ని రు. కోరుం త్రతిసో ుందన అని మీరు 

తెలుస్కుని్న రు. మీరు దీనిి  మీ రల్నుదుంత్డులు, 

ట్టల్నవిజన్, సిే హితలు, రరాా వరణుం లేదా మరకు డైన్న 

నేరుచ కున్ని రు. గొరో  వార ీఏమటుంటే, మీరు దానిని 

నేరుచ కోవచుచ . మీరు ఆ నలుగురిల్ప ఎవరూ కానవసరుం 

లేదు. మీరు మమమ ల్ని  మీరు విడుదల చేస్కోవచుచ  

మరియు ఆ రకమైన కోర వా కీకీరణల న్లుండ మమమ ల్ని  

మీరు విడపిుంచుకోవచుచ . 

 

II. కోపానిి  వాా పి ీచేయడుం 

 

4. ఎుందుకో అరు్ం చేస్కోుండ. 

సామెరలు 19:11 ఇలా చెబుతోుంది, "ఒక వా కి ీయొకు  

ఫ్లజాన నుం అరనికి సహన్ననిి  ఇసీ్ుంది" నని్ల  నేన్ల ఎుంర 

బాగా అరు్ం చేస్కుుంటానో, అుంర ఎకుు వగా న్న కోపానిి  

అదుపు చేస్కోగలుగుతాన్ల. అసలు విష్యుం 

ఏమటుంటే కోరుం సమసా  కాదు. కోరుం అనేది న్న 

జీవిరుంల్ప ఇుంకేదో రపుో  అని వారిి ుంగ్ లై్, అుందుకే 

న్నకు కోరుం వసీ్ుంది. 

 

కారణుం. శార్మరక లేదా మానసిక గాయుం. 

నేన్ల విడాకుల గురిుంచి మరియు విడాకుల గాయుం 

దాా రా వళి్ల న వారి గురిుంచి ఇటీవల ఒక ఆసకికీరమైన 

కథన్ననిి  చదివాన్ల. "కోరుంతో జీవిుంచే జీవిర 

భాగసాా మకి విడాకులు చాలా దూరుం" మరియు "10 

సుంవరస రాలకు పైగా విడాకులు తీస్కుని  వారిల్ప 

మూడుంట ఒక వుంత ముంది ఇరో టికీ తీత్వమైన కోరుంతో 

ఉన్ని రు" అని అుందుల్ప ేరొు ుంది. ఎుందుకు? వారు 



"T-H-I-N-K." Start thinking before you start responding. 

That's why James said in James 1:19, "Let every man be 

swift to hear, slow to speak, and slow to anger." Do you 

know why you need to be slow to anger? Just give yourself 

a little time so that you can think. Thomas Jefferson once 

said. "When you're angry, count to ten." He also added, 

"When very angry, count to a hundred." That's good advice 

it will give you ten good seconds to think. I'll guarantee you, 

very few times will you come to the conclusion, the best way 

for me to respond is to be a monster, a mute, a martyr or a 

manipulator. THINK! 

I know what some of you are thinking. "Oh, yeah Steve, that 

sounds great, sounds nice, neat, clinical and logical, but you 

don't understand. When I get mad, I get mad. I can't control 

it. I lose it. I can't help myself." Yes, you can! Do you hear 

me? Yes, you can. Don't you dare believe the lie that you 

can't stop and think before you lose it? In fact, I'll prove it to 

you. 

Have you ever had an argument at home? You're at home 

arguing with your spouse or maybe your children, 

(everybody is arguing loudly), all of a sudden, the phone 

rings. "Hello (softly)." "How are you doing?" "Good, so nice 

to hear from you!!" Oh, you've never done that, have you? 

Why the change? Why the drastic change? You changed 

because you wanted to. You changed because you chose to. 

Let's be honest. No one makes you mad, you choose to be 

mad. I choose my anger. Do you know why? Because the 

hurt, the frustration, and the insecurity gets up, and I want to 

do something, so I just get mad. 

Let's be honest about it. Sometimes it feels good to be mad, 

doesn't it? Just kind of vent your spleen. It feels good to be 

mad. The problem is, in the long run, it hurts you terribly. 

Proverbs 29:11 says, "A fool gives full vent to his anger, but 

a wise man keeps himself under control." That's so rich, it's 

worth repeating. "A fool gives full vent to his anger, but a 

wise man keeps himself under control." You can take two 

people, you can put them in the same environment, same 

conditions, same circumstances, same stimulus, one of them 

will blow the top, and the other will be cool. It's not the 

circumstance, it's the choice.  

Galatians 5:22 lists the beautiful nine-fold fruit of the spirit. 

The last one is the capstone. It's self-control. When you walk 

with God's spirit, you've got the blessing of keeping it under 

control. THINK, before you react. 

 

4. Learn to relax. 

Proverbs 14:30 says, "A heart at peace gives life to the 

body." Have you ever noticed that when you're uptight, 

you're more inclined to be angry? Temper and tension 

always go together. Have you ever been late for a morning 

meeting, you're in a rush and you can't find something you 

must have? Oh, what will I do? The pressure and frustration 

elicit my anger. I must learn to relax. Some of you are a 

తీత్వుంగా గాయరడాారు మరియు ల్పతగా గాయరడాారు, 

కోరుం మరిుంర తీత్వుంగా ఉుంటుుంది. 

 

బి. ఏదీ సరిగాగ  జరగనపుో డు, త్రతిదీ రపుో గా 

జరుగుతోుంది మరియు మీరు వేచి ఉుండాల్న. 

మీ నిరాశ న్లుండ కోరుం వసీ్ుంది. ఫ్లకాుసిక ఉదాహరణ 

త్టాఫిక, కాదా? త్రజలు త్టాఫికఫ్లల్ప రన్లలు చేసీారు, వారు 

మరే సమయుంల్పనూ చేయరు. నేన్ల చాలా రదీదగా ఉుండే 

త్టాఫికఫ్లల్ప ఉని్న న్ల మరియు అకు డ ఇదదరు వా కీులు 

జాకీ చేయడుం మరియు హారి్ ఫ్లలు ఊదడుం చూశాన్ల, 

మరియు వారిదదరూ న్నకు తెలుస్, మరియు వారు 

ఒకరికొకరు తెలుస్, మరియు వారిదదరూ స్త్కైసవీులు. వారు 

ఆ ముఖాలన్ల రయారు చేసి, అరుసీ్త, పిడకిల్నని 

వణుకుతన్ని రు, మరియు అకసామ తీగా, వారు ఒకరి 

రకు న ఒకరు లేచి ఒకరినొకరు గురిుీంచి, అవమానుంగా 

భావిుంచారు. వారు సిగుగరడుతని్న రు. ఎుందుకు? 

నిరాశతో వారు నిత్గహానిి  కోలో్ప యారు. 

సి. అభత్దర. 

బెదిరిుంపులు, భయాలు మరియు అస్రక్షరమైనపుో డు 

మేము కోరుంగా ఉని్న ము. ఎవరైన్న న్న భత్దరన్ల 

తీసివేసినపుో డు, నేన్ల మూలన రడేసిన నిత్షిు య 

జుంతవులా ఉుంటాన్ల. నేన్ల న్న గోళున్ల సిదధుంగా 

ఉుంచుకుని బయటకు వసీాన్ల. 

మమమ ల్ని  మీరు అరు్ం చేస్కోవడుం మొదటి దశ. మీకు 

చాలా రరచుగా కోరుం తెపిో ుంచేది ఏమటి? మీరు 

అధగముంచలేని బాధగా ఉుందా? ఇది సాధ్యరణుంగా జరిగే 

అభత్దతా భావమా? ఇది మీరు త్రతిరోజూ అన్లభవిుంచే 

విస్గు కల్నగిుంచే అన్లభవమా? మీరే అరు్ం చేస్కోుండ, 

అదే కీలకుం. 

5. మీ రా య-విలువ కోసుం ఇరరుల వైపు కాకుుండా 

దేవుని వైపు చూడుండ. 

మీ కోపానిి  నియుంత్తిుంచుకోవడానికి రా య-విలువ 

భావుం చాలా అవసరుం ఎుందుకుంటే అస్రక్షర వా కీులు 

స్లభుంగా కోపానికి గురవుతారు. ఆరమ విశాా సుం 

ఉని వారు స్లభుంగా కోరుం తెచుచ కోరు. మీరు రా య-

విలువ యొకు  ముంచి భావానిి  పొుందినపుో డు, మీరు మీ 

బాధలన్ల, మీ చిరాకులన్ల, మీ అభత్దతాభావాలన్ల 

నిరా హిుంచగలరు. "త్రజలు చెేో  త్రతిదానికీ త్శదధ 

చూరవదుద." (త్రసుంగి 7:21) జీవిరుంల్ప పదద మొరుీంల్ప 

కోపానిి  అధగముంచే రహసా ుం ఏమటుంటే, దేవుని 

ఆధ్యరిర రా య-విలువ భావానిి  

పుంపొుందిుంచుకోవడుం, అపుో డు మీ గురిుంచి అుందరూ 

ఏమ చెబుతని్న రనేది రటిటుంపు లేదు. 



walking time bomb because of the tension you feel all the 

time. Some of you feel so much tension at work that as soon 

as you come home, you snap your spouse's head off. You 

blame them for the tension you're under. The following are 

things to do to control our tension: 

• "Be aware that tension is building and seek to diffuse it. 

You may have to change jobs. You may need to do 

something totally different, but don't let tension ruin 

your life."  

• Exercise. I know that Paul said bodily exercise profits 

a little, but this is one of the ways it does profit a little. 

We are designed to build up stress, but we are designed 

to relieve it physically. You will relieve it, if you 

exercise.  

• Carry around a little pocket New Testament. Open it up 

and read a little something, and pray a one-minute 

prayer. That will put everything in a better perspective. 

There's not that much to get uptight over. 

• Get a sense of humor. God made us to have a sense of 

humor. God has a sense of humor. He made you, didn't 

he? He made me. He's got to have a sense of humor. And 

now the last thing. 

• Continually ask God for help. You cannot have your life 

filled with the things that God's spirit gives and still have 

room for wrongly displayed anger. “But the fruit of the 

Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, 

faithfulness, gentleness and self-control." (Galatians 

5:22-23)  

  

III.   Summary 

Here is a real deep metaphor. If you were to go into Wendy's, 

McDonalds, Burger King or some other fast-food restaurant 

and take that little mustard packet, tear the corner, set it on 

the table and smash it, what's going to come out? Whatever 

is inside. Right? Mustard! Now the world squeezes you with 

its deadlines and expectations, whatever is inside of you will 

come out. If you are full of the fruits of the spirit, love, joy, 

peace, patience, kindness, goodness, gentleness, 

faithfulness, self-control, they will come out!  

Listen to this statement, "When you're filled with love, 

almost nothing will upset you. When you're filled with anger, 

almost anything will upset you." It's what's on the inside that 

counts.  

That's why we want to be filled with God's spirit so that he'll 

bear his fruit.  Replace the hurt, the insecurity and the 

frustration that is causing your anger with Jesus. He can heal.                
Amazing Grace Lesson #1199  
 

Questions: 

1.     God is? 

a. _____ Love 

b. _____ Righteous (just) 

c. _____ Truth 

పీటర్ మరియు యోహాన్ల సన్హతె్డన్ ముుందు 

తీస్కురాబడనపుో డు, లేదా యేస్ గురిుంచి ఇకపై 

బోధుంచవదదని వారిచే బెదిరిుంచబడనపుో డు, చటాటలు 4: 

29ల్పని అపొసలీుల ఉదాహరణ న్నకు చాలా ఇష్టుం. పీటర్ 

మరియు యోహాన్ల ఇలా అన్ని రు, "దేవుని కుంటే మీకు 

విధేయర చూరడుం దేవుని దృషిటల్ప సరైనదేన్న, మీరు 

ఎుంచుకోవాల్న, కానీ మేము చూసిన మరియు విని  

విష్యాలన్ల మాటాుడకుుండా ఉుండలేము." చూడు 

వాళి కి పిచిచ  రటటలేదు, డఫెనిస వ్ అవా లేదు, వాళి్ళ  

నిజుం చెపోా రు. ఎుందుకు? రరిసయుా లు వారి గురిుంచి 

ఏమన్లకుుంటున్ని రనే దానిపై వారి రా య-విలువ 

ఆధ్యరరడ ఉుండదు. వారి గురిుంచి దేవుడు 

ఏమన్లకుుంటున్ని డో వారి రా య-విలువ ఆధ్యరరడ 

ఉుంటుుంది. 

నేన్ల నిజుంగా ఇష్టరడే ఒక త్రకటన ఉుంది, "దేవుడు 

నని్ల  ఇష్టరడాాడు, మరియు నేన్ల నని్ల  

ఇష్టరడుతని్న న్ల, మరియు మీరు నని్ల  

ఇష్టరడకపోతే, మీరు సమసా తో ఉని వారు." అది 

సరైనది కాదా? న్న రా య-విలువ కోసుం నేన్ల దేవుని వైపు 

చూడటుం ముఖా ుం. ఆ విధుంగా, నిరాశలు, 

అభత్దతాభావాలు మరియు బాధలు నని్ల  పదదగా 

బాధుంచవు. 

6. త్రతిసో ుందిుంచే ముుందు ఆగి ఆల్పచిుంచుండ. 

మన నోరు సాధ్యరణుంగా మన మనస్స  కుంటే వేగుంగా 

నడుసీ్ుంది. మీకు కోరుం వచిచ నపోు డు, మీ రదునైన 

న్నలుక మీ గొుంతన్ల రా రగా కోస్కునే అవకాశుం ఉుందని 

మీరు ఎపోు డైన్న గమనిుంచారా? 

సామెరలు 13:16 ఇలా చెబుతోుంది, "బుదిధగల వా కీులు 

తాము చరా  తీస్కునే ముుందు ఎపుో డూ ఆల్పచిసీారు." 

కోరుం నిరా హణకు కీలక రదుం, "ఆల్పచిుంచుండ." మీరు 

సో ుందిుంచడుం త్పారుంభుంచే ముుందు ఆల్పచిుంచడుం 

త్పారుంభుంచుండ. అుందుకే యాకోబు యాకోబు 1:19ల్ప 

"త్రతి మన్లషుా డు విన్లటకు వేగముగాన్ల, 

మాటలాడుటల్పన్ల, కోరమునకు నిదానముగాన్ల 

ఉుండవలెన్ల" అని చెపోా డు. మీరు కోరుంతో ఎుందుకు 

నిదానుంగా ఉుండాల్ప తెలుసా? మీరు ఆల్పచిుంచగల్నగేలా 

కొుంచెుం సమయుం ఇవా ుండ. థామస్ జెఫెరస న్ ఒకసారి 

చెపోా రు. "మీరు కోరుంగా ఉని పుో డు, రదికి 

లెకిు ుంచుండ." అరన్ల కూడా జోడుంచాడు, "చాలా కోరుంగా 

ఉని పుో డు, వుందకు లెకిు ుంచుండ." ఇది ముంచి సలహా, 

ఇది మీకు ఆల్పచిుంచడానికి రది ముంచి సెకన్లు ఇసీ్ుంది. 

నేన్ల మీకు హామీ ఇసీాన్ల, చాలా రకుు వ సారుు మీరు 

నిరాధ రణకు వసీారు, నేన్ల త్రతిసో ుందిుంచడానికి ఉరమీ 

మారగుం రాక్షస్డు, మూగవాడు, అమరవీరుడు లేదా 

మానిపుా లేటర్. ఆల్పచిుంచుండ! 



d. _____ Mercy 

e. _____ Peace 

f. _____ All the above 

g. _____ a and c 

h. _____ a, c and e 

i. _____ a, b and c 

2. Everyone gets angry as it is a normal reaction. 

True _____ False _____ 

3. Anger can be expressed by?  

a. _____ Exploding (verbal or physical assault) 

b. _____ Pouting (the silent treatment) 

c. _____ Martyr (self-pity) 

d. _____ Getting even (manipulator) 

e._____ All the above 

4. Anger can be caused by?  

a. _____ Physical or emotional hurt 

b. _____ Frustration 

c. _____ Afraid, threatened and insecurity 

d. _____ All the above 

5.  What is the key word for anger management?  

a.  _____ Ten (count to ten) 

b.  _____ Cry 

c.  _____ Laugh (or smile) 

d.  _____ Walk (away) 

e.  _____ Think 

 

6. One can control anger by 

a. _____ Biting tongue and saying nothing 

(seething)                

b. _____ Understanding cause of anger 

c. _____ Think before reacting 

d. _____ Remove tension and stress 

e. _____ a, b and c 

f. _____ a, c and d 

g. _____ b, c and d 

Chapter 2 

Freedom From Harmful Attitudes  

Picture the face or the name of the person that you admire 

most in life? Can you get that face? Get that name? Now, 

what is the single most reason that you admire that person so 

much? Boil it all down. Reduce it to one word if you can. 

Did you think of loving, honest, faithful, unselfish, loyal, 

caring, happy, kind or humble? I could go on. The interesting 

thing about all these words is they all describe attitudes. Isn't 

that fascinating? All of those are attitudes. Did you choose 

appearance, ability or intelligence? I doubt that many, if any, 

did. Doesn't that tell you something? 

Jesus tells us about human attitudes in the "Good Samaritan" 

parable. "A man was going down from Jerusalem to Jericho, 

మీల్ప కొుందరు ఏమ ఆల్పచిసీ్ని్న రో న్నకు తెలుస్. 

"ఓహ్, అవున్ల ఫ్లరటవ్, అది చాలా బాగుుంది, చకు గా, చకు గా, 

ఫ్లకి ునికల్ మరియు లాజికల్ఫ్లగా అనిపిసీ్ుంది, కానీ మీకు 

అరు్ం కాలేదు. న్నకు పిచిచ  వచిచ నపుో డు, న్నకు పిచిచ  

వసీ్ుంది. నేన్ల దానిని నియుంత్తిుంచలేన్ల. నేన్ల దానిని 

కోల్పో తాన్ల. నేన్ల చేయలేన్ల. న్నకు సహాయుం 

చేయుండ." మీరు చెయా వచుచ  అవున్ల! న్హన్ల చెపోి నిద 

విని్న వా? మీరు చెయా వచుచ  అవున్ల. ఓడపోయే 

ముుందు ఆల్పచిుంచి ఆరలేనని  అబదాధ నిి  నమేమ  ధైరా ుం 

లేదా? నిజానికి, నేన్ల మీకు నిరూపిసీాన్ల. 

మీరు ఎపోు డైన్న ఇుంటు  గొడవ రడాారా? మీరు ఇుంటు  మీ 

జీవిర భాగసాా మతో లేదా మీ పిలులతో వాదిసీ్త 

ఉుండవచుచ , (అుందరూ బిగ గరగా వాదిసీ్ని్న రు), 

అకసామ తీగా, ఫోన్ రిుంగ్ అవుతుంది. "హల్ప (మెరగీా)." 

"న్లవుా  ఎలా ఉని్న వు?" "బాగుుంది, మీ న్లుండ వినడుం 

చాలా బాగుుంది!!" ఓహ్, మీరు ఎపుో డూ అలా చేయలేదు, 

అవున్న? ఎుందుకు మారోు ? ఎుందుకు తీత్వమైన మారుో ? 

మీరు కోరుకుని ుందున మీరు మారారు. మీరు 

ఎుంచుకుని ుందున మీరు మారారు. నిజాయితీగా 

ఉుందాుం. ఎవరూ మమమ ల్ని  పిచిచ గా చేయరు, మీరు 

పిచిచ గా ఉుండాలని ఎుంచుకుుంటారు. నేన్ల న్న కోపానిి  

ఎుంచుకుుంటాన్ల. ఎుందుకొ మీకు తెలుసా? ఎుందుకుంటే 

బాధ, నిరాశ మరియు అభత్దర రలెతీతాయి మరియు 

నేన్ల ఏదైన్న చేయాలన్లకుుంటుని్న న్ల, కాబటిట నేన్ల 

పిచిచ వాడని. 

దాని గురిుంచి నిజాయితీగా ఉుండనివా ుండ. కొనిి సారుు 

పిచిచ గా అనిపిుంచడుం ముంచిది, కాదా? మీ ఫ్లపీ ుహానిి  

బయటికి రుంరుండ. పిచిచ గా ఉుంటే బాగుుండు 

అనిపిసీ్ుంది. సమసా  ఏమటుంటే, దీరఘకాలుంల్ప, ఇది 

మమమ ల్ని  తీత్వుంగా బాధపడుతుంది. సామెరలు 29:11 

ఇలా చెబుతోుంది, "మూరుుడు రన కోపానిి  పూరిగీా 

బయట పటుటకుుంటాడు, కానీ ఫ్లజానని రనన్ల తాన్ల 

అదుపుల్ప ఉుంచుకుుంటాడు." అది చాలా గొరో ది, ఇది 

పునరావృరుం చేయడుం విలువ. "మూరుుడు రన కోపానిి  

పూరిగీా రగి గుంచుకుుంటాడు, కానీ తెల్నవైనవాడు రనన్ల 

తాన్ల అదుపుల్ప ఉుంచుకుుంటాడు." మీరు ఇదదరు 

వా కీులన్ల తీస్కోవచుచ , మీరు వారిని ఒకే 

వాతావరణుంల్ప, అదే రరిసిత్లు, అదే రరిసిత్లల్ప, 

అదే ఉదీదరనల్ప ఉుంచవచుచ , వారిల్ప ఒకరు పైకి 

ఎగిరిపోతారు మరియు మరొకరు చలుగా ఉుంటారు. ఇది 

రరిసిత్ి కాదు, ఎుంపిక. 

గలతీయులు 5:22 ఆరమ  యొకు  అుందమైన తొమమ ది రటుు 

ఫలాలన్ల జాబితా చేసీ్ుంది. చివరిది కాా ప్ఫ్లఫ్లసోటన్. ఇది 

రా య నియుంత్రణ. మీరు దేవుని ఆరమ తో నడచినపుో డు, 

దానిని అదుపుల్ప ఉుంచుకునే ఆశీరాా దుం మీకు 

లభసీ్ుంది. మీరు సో ుందిుంచే ముుందు ఆల్పచిుంచుండ. 

https://www.thebiblewayonline.com/HTML/Liberated.html#EN.GM.17.02.Liberated%20Attitude.html


when he fell into the hands of robbers. They stripped him of 

his clothes, beat him and went away, leaving him half dead. 

A priest happened to be going down the same road, and when 

he saw the man, he passed by on the other side. So too, a 

Levite, when he came to the place and saw him, passed by 

on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came 

where the man was; and when he saw him, he took pity on 

him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on 

oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took 

him to an inn and took care of him. The next day he took out 

two silver coins and gave them to the innkeeper. 'Look after 

him,' he said, 'and when I return, I will reimburse you for any 

extra expense you may have.' "Which of these three do you 

think was a neighbor to the man who fell into the hands of 

robbers?" (Luke 10:30-36) 

Jesus shows us in this parable three very basic attitudes: 

1. What is yours is mine and I'm going to take it. 

Somebody had that attitude in the parable can you figure out 

who? The thief or the thieves, the ones who found the man, 

beat him, took what he had and left him for dead. We know 

this about him. His attitude was "what's yours is mine and 

I'm going to take it." Frankly most of the people don't have 

that attitude. Oh, it's prevalent in this world. Folks with that 

kind of attitude are like the old dog that had the bone. He 

went to a lake looked over and saw his reflection. He saw 

what he thought to be another dog with a bone in his mouth 

and he wanted that one too. So, he let go to begin to bite at 

the other dog and what happened? He lost the bone he had. 

"What's yours is mine and I'm going to take it." 

 

2. What's mine is mine and I'm going to keep it. 

It's interesting to me that Jesus talks about a priest and a 

Levite, both religious men. They were probably going from 

Jericho to Jerusalem to do service in the temple. The priest 

and the Levites one week out of every year had to perform 

temple service. They had to do all the duties and prepare the 

sacrifices. To go along this route was not an unusual thing 

as Jericho is not very far from the Jerusalem, and many 

priests lived there. They saw this man beaten, bleeding, and 

robbed, but they chose to pass by on the other side. 

Now there could have been one other thing at work here. 

You see if a priest or Levite were heading toward the temple 

to perform a service, the last thing that individual would 

want to do would be to become unclean. According to the 

Jewish law, if you were to touch a corpse, it would make 

you ceremonially unclean. They may have been in a hurry 

with important work to do. They could have even thought 

about the risk of becoming ceremonially unclean. This man 

may either be dead, or he may die in my hands. So, rather 

 

4. విత్శాుంతి నేరుచ కోుండ. 

సామెరలు 14:30 చెపీుుంది, "శాుంతితో ఉని  హృదయుం 

శర్మరానికి జీవానిి  ఇసీ్ుంది." మీరు నిటారుగా 

ఉని పుో డు, మీరు కోరుంగా ఉుండటానికి ఎకుు వ మొగుగ 

చూపుతని్న రని మీరు ఎపుో డైన్న గమనిుంచారా? 

ట్టుంరర్ మరియు ట్టనషన్ ఎపుో డూ కల్నసి ఉుంటాయి. 

మీరు ఎపుో డైన్న ఉదయుం సమావేశానికి ఆలసా ుంగా 

వచాచ రా, మీరు హడావిడల్ప ఉన్ని రు మరియు మీరు 

రరో క కల్నగి ఉుండవలసినది మీకు దొరకలేదా? ఓహ్, 

నేన్ల ఏమ చేసీాన్ల? ఒతిడీ మరియు నిరాశ న్న కోపానిి  

రేకెతిసీీాయి. నేన్ల విత్శాుంతి తీస్కోవడుం నేరుచ కోవాల్న. 

మీరు అనిి  సమయాలల్ప అన్లభవిుంచే ట్టనషన్ 

కారణుంగా మీల్ప కొుందరు వాకిుంగ్ టైమ్ బాుంబ్ఫ్లగా 

ఉన్ని రు. మీల్ప కొుందరు రనిల్ప చాలా ట్టనషన్ఫ్లకు 

గురవుతారు, మీరు ఇుంటికి వచిచ న వుంటనే, మీరు మీ 

జీవిర భాగసాా మ రలపై విరుచుకురడతారు. మీరు 

ఉని  ట్టనషన్ఫ్లకు మీరు వారిని నిుందిసీారు. మన ట్టనషన్ఫ్లన్ల 

నియుంత్తిుంచడానికి ఈ త్కిుందివి చేయాల్న: 

• "ఉత్దికరీ పరుగుతోుందని తెలుస్కోుండ మరియు 

దానిని వాా పి ీచేయడానికి త్రయతిి సీారు. మీరు 

ఉదోా గాలన్ల మారచ వలసి రావచుచ . మీరు పూరిగీా 

భని మైన రని చేయాల్నస  రావచుచ , కానీ ఉత్దికరీ 

మీ జీవితానిి  న్నశనుం చేయనివా వదుద." 

• వాా యాముం. శార్మరక వాా యాముం వలు కొుంచెుం 

లాభాలు వసీాయని పాల్ చెపోా డని న్నకు తెలుస్, 

అయితే ఇది కొదిదగా లాభుం చేకూరేచ  మారాగలల్ప 

ఒకటి. మేము ఒతిడీని పుంచడానికి 

రూపొుందిుంచాము, కానీ మేము దానిని శార్మరకుంగా 

ఉరశమన్ననికి రూపొుందిుంచాము. మీరు వాా యాముం 

చేసే ీమీరు ఉరశమనుం పొుందుతారు. 

• కొర ీనిబుంధనన్ల కొదిదగా జేబుల్ప పటుటకోుండ. దానిి  

తెరిచి కొుంచెుం చదివి, ఒక నిమష్ుం త్పారన్ 

చేయుండ. అది త్రతిదీ ముంచి దృకోు ణుంల్ప 

ఉుంచుతుంది. పైగా బిగుస్కుపోవడానికి అుంర 

ఏమీ లేదు. 

• హాసా ుం పొుందుండ. భగవుంతడు మనకు హాసా ుం 

ఉుండేలా చేశాడు. దేవుడకి హాసా ుం ఉుంటుుంది. 

అరన్ల మమమ ల్ని  రయారు చేసాడు, కాదా? అరన్ల 

నని్ల  చేసాడు. అరన్ల హాసా ుం కల్నగి ఉుండాల్న. 

మరియు ఇపుో డు చివరి విష్యుం. 

• సహాయుం కోసుం నిరుంరరుం దేవుడని అడగుండ. 

మీరు దేవుని ఆరమ  ఇచేచ  వాటితో మీ జీవితానిి  

నిుంపుకోలేరు మరియు రపుో గా త్రదరిశ ుంచబడే 

కోపానికి ఇుంకా ఫ్లసల్ుం ఉుంటుుంది. "అయితే ఆరమ  



than risking becoming unclean they went on their way. 

"What's mine is mine and I'm going to keep it." 

These are the kind of person folks who goes through life 

hurting no one, breaking no rules, and making no enemies. 

In fact, that's the kind of person who goes through life 

determined to leave things just like they are. They won't 

bother you and don't want you bothering them. They do not 

consider those who went before and prepared the way. 

Somebody invested yesterday in what they enjoy today. 

When you've got an attitude of "What's mine is mine and I'm 

going to keep it" you just want to be left alone. No, you are 

not a society drainer. But you're not giving anything to 

anybody either. 

Years ago, when I was a young teenager, I would spend a 

week every summer with my grandfather on the farm. Some 

of the greatest lessons I've ever learned in life have been 

those weeks out on the farm because I lived in the city, a 

suburban kid. One time I was with my granddaddy Flatt, we 

called him "Pap" was planting fruit trees. They were just 

little tiny saplings, it was a hot day, it was a lot of work and 

my granddaddy was almost 80. I said, "Pap what on earth are 

you planting those fruit trees for? You're not going to live 

long enough to ever eat one apple off that tree." He looked 

at me and in his own humble way, he taught me one of the 

greatest lessons about servant hood I've ever known. He said, 

"Now son, I'm not planting these for me. But much of what 

I've enjoyed on this farm is here because somebody else did 

some work before me. I'm not naive enough to think I'll pull 

an apple off this tree, but that's not the point, life didn't begin 

with me and life doesn't end with me." He said, "If my life is 

really going to be useful, I'll leave something here that 

somebody else can enjoy." 

Therefore, it's not enough to say, "What's mine is mine and 

I'm going to keep it." 

3. What's mine is yours, and I'm going to give it. 

The Bible says that the Good Samaritan saw the victim and 

had compassion on him. He carried him to an inn, he paid for 

his care and said I'll come back by to check on him to see if 

I need to do anything else. 

All three of the main characters, the Levite, the Priest, and 

the Samaritan had something in common. Don't think that 

only certain people can have certain kinds of attitudes. They 

had a lot in common. 

a. They saw the same problem, a man in need lying there 

bleeding. 

Many people say “I don't do much, I give much, because 

I don't have much opportunity.” It's not the exposure to 

the need that makes a man or a woman a good servant. 

It is the attitude. It's not the person who has the most 

opportunities, who becomes the greatest servant. 

యొకు  ఫలుం త్ేమ, ఆనుందుం, శాుంతి, ఓరుో , దయ, 

ముంచిరనుం, విశాా సుం, సాతిా కుం మరియు 

ఆరమ నిత్గహుం." (గలతీ 5:22-23) 

  

III. సారింశిం 

ఇకు డ నిజమైన ల్పతైన రూరకుం ఉుంది. మీరు వుండీస్, 

మెకఫ్లడొన్నల్ాస , బరగర్ కిుంగ్ లేదా మరేదైన్న ాస్ట ఫుడ్ 

రసాట రుం్ఫ్లల్పకి వళ్లు, ఆ చిని  ఆవాల పాా కె్ఫ్లన్ల తీస్కొని, 

మూలన్ల చిుంపి, టేబుల్ఫ్లపై ఉుంచి, రగులగొటిటనటుయితే, 

ఏమ బయటకు వసీ్ుంది? ల్పరల ఏమైన్న ఉుంది. 

సరియైనదా? ఆవాలు! ఇపుో డు త్రరుంచుం దాని 

గడువులు మరియు అుంచన్నలతో మమమ ల్ని  

పిుండుతుంది, మీ ల్పరల ఉని దుంతా బయటకు 

వసీ్ుంది. మీరు ఆరమ , త్ేమ, ఆనుందుం, శాుంతి, సహనుం, 

దయ, ముంచిరనుం, సౌమా ర, విశాా సుం, ఆరమ నిత్గహుం 

యొకు  ఫలాలతో నిుండ ఉుంటే, అవి బయటకు వసీాయి! 

ఈ త్రకటనన్ల వినుండ, "మీరు త్ేమతో నిుండనపోు డు, 

దాదాపు ఏదీ మమమ ల్ని  కలవరపటటదు. మీరు కోరుంతో 

నిుండనపుో డు, దాదాపు ఏదైన్న మమమ ల్ని  

కలవరపడుతుంది." ల్పరల్న భాగుంల్ప ఏముుందో అది 

లెకిు ుంచబడుతుంది. 

అుందుకే మనుం దేవుని ఆరమ తో నిుంరబడాలని 

కోరుకుుంటుని్న ము, రదాా రా ఆయన రన ఫలాలన్ల 

పొుందుతాడు. యేస్తో మీ కోపానిి  కల్నగిుంచే బాధ, 

అభత్దర మరియు నిరాశన్ల భర్మ ీ చేయుండ. అరన్ల 

నయుం చేయవచుచ . అమేజిుంగ్ త్గేస్ లెసన్ #1199  
 

ప్పశన లు: 

2. దేవుడు? 

j. _____ త్ేమ 

k. _____ నీతిముంతడు (కేవలుం) 

l. _____ నిజుం 

m. _____ దయ 

n. _____ శాుంతి 

o. _____ పైవనీి  

p. _____ a మరియు c 

q. _____ a, c మరియు e 

r. _____ a, b మరియు c 

2. ఇది సాధ్యరణ త్రతిచరా  కాబటిట అుందరూ కోరుంగా 

ఉుంటారు. 

ఒపుో  రపుో  _____ 

5. కోపానిి  దీని దాా రా వా కరీరచవచాచ ? 

a. _____ ేలుడు (మౌఖిక లేదా భౌతిక దాడ) 

బి. _____ పౌటిుంగ్ (నిశశ బద చికిరస ) 

సి. _____ అమరవీరుడు (రా య జాల్న) 

డ. _____ సమానుంగా పొుందడుం (మానిపాు లేటర్) 

ఇ.______ పైవనిీ  



b. They all had something else to do. 

It's not how much time you have in your schedule that 

dictates whether or not you reach out and touch your 

fellow man. It's the person who has the best attitude. 

Some of the best stewards that I've ever known were also 

the busiest people. You see it has nothing to do with your 

agenda. It has nothing to do with your schedule. It has 

nothing to do with how much opportunity. 

 

c. They all had reasons not to help. 

They needed to do some work. They didn't want to risk 

touching a corpse. But listen to this. The Samaritan had 

the most significant reason of all for not helping. It was 

the enmity between the Jews and the Samaritans. The 

Jews hated the Samaritans. They called them to their 

faces, dogs. For that Samaritan to look over and to see 

that Jew bleeding there, it wouldn't have been at all 

unusual for a man who had gone through the kind of 

isolation and persecution Samaritans have gone through 

to say, "Look who the dog is now." Or, if he had a 

particularly bitter spirit to just go ahead and finish him 

off. But you see that's the beauty about attitude. 

• His attitude helped him overcome his prejudice and 

it's the only thing that will. You and I have 

prejudices. We develop them as we go through life 

and the only way they'll be conquered is by attitude. 

• It helped him conquer his convenience. See none of 

us want to have our convenience rattled. But, the 

attitude on the part of that Samaritan made him give 

his donkey, his money, his time and all because he 

had the right attitude, not because he had more 

availability or more time, but because he had the 

right attitude. 

Four observations 

1. Your attitude is more important than your abilities. That 

was proved in the person that we admired the most. We 

admire the person most who has the right attitude. 

Attitude is the way we influence this world not by looks 

or our brain. Every person has something to give to his 

fellow man and something to give to God. Don’t think: 

“I have nothing to give God” because you might also be 

thinking “God has not given me anything.” That’s 

paramount to blasphemy. 

2. Your position doesn't count anything next to your attitude. 

The classic example is right here in this parable. The first 

two men were religious men. There was a Levite and a 

Priest. If anybody was trained to help people, it was them. 

If anybody had gone to school to learn to devote their life 

to people, it was the Priest and the Levite. Isn't it 

fascinating that the people who were trained the most, 

6. కోరుం కారణుం కావచుచ ? 

a. _____ శార్మరక లేదా మానసిక గాయుం 

b. _____ నిరాశ 

c. _____ భయుం, బెదిరిుంపు మరియు అభత్దర 

d. _____ పైవనీి  

5. కోరుం నిరా హణకు కీలక రదుం ఏమటి? 

a. _____ రది (రది న్లుండ లెకిు ుంచుండ) 

బి. _____ ఏడుపు 

సి. _____ నవుా  (లేదా చిరునవుా ) 

డ. _____ దూరుంగా నడువు) 

ఇ. _____ ఆల్పచిుంచుండ 

 

7. కోపానిి  అదుపుల్ప ఉుంచుకోవచుచ  

h. _____ న్నలుక కొరుకుతూ ఏమీ అనడుం 

(చూడడుం) 

i. _____ కోరుం యొకు  కారణానిి  అరు్ం 

చేస్కోవడుం 

j. _____ త్రతిసో ుందిుంచే ముుందు 

ఆల్పచిుంచుండ 

k. _____ ట్టనషన్ మరియు ఒతిడీని తొలగిుంచుండ 

l. _____ a, b మరియు c 

m. _____ a, c మరియు d 

n. _____ బి, సి మరియు డ 

అధా్య యిం 2 

హానికరుం న్లుండ విముకివీైఖరిలు 

జీవిరుంల్ప మీరు ఎకుు వగా ఆరాధుంచే వా కి ీ యొకు  

ముఖుం లేదా ేరున్ల చిత్తిుంచాలా? మీరు ఆ ముఖుం 

పొుందగలరా? ఆ ేరు తెచుచ కోవాలా? ఇపోు డు, మీరు ఆ 

వా కినీి అుంరగా ఆరాధుంచడానికి ఏకైక కారణుం ఏమటి? 

అనిి ుంటినీ ఉడకబెటటుండ. వీలైతే ఒక రదానికి 

రగి గుంచుండ. మీరు త్ేమ, నిజాయితీ, నమమ కమైన, 

నిసాా ర,్ విధేయర, త్శదధ, సుంతోష్ుంగా, దయ లేదా 

వినయుం గురిుంచి ఆల్పచిుంచారా? నేన్ల వళి గలన్ల. ఈ 

రదాలనిి ుంటిల్ప ఆసకికీరమైన విష్యుం ఏమటుంటే 

అవనీి  వైఖరిని వివరిసీాయి. అది మనోహరమైనది 

కాదా? అవనీి  వైఖరులు. మీరు త్రదరశ న, సామర్ా ుం 

లేదా తెల్నవితేటలన్ల ఎుంచుకున్ని రా? చాలా ముంది, 

ఏమైన్న చేశారా అని న్న సుందేహుం. అది మీకు ఏదైన్న 

చెరో లేదా? 

యేస్ "ముంచి సమరిటన్" ఉరమానుంల్ప మానవ 

వైఖరుల గురిుంచి చెపోా డు. "ఒక వా కి ీజెరూసలేుం న్లుండ 

జెరిఖోకు వళీ్ళుండగా, అరన్ల దొుంగల చేతికి చికాు డు, 

వారు అరని బటటలు విపోి , కొటిట, అరనిని సగుం 
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qualified the most, and schooled the most, helped the 

least? 

3. Your attitude is more important than timing. In this 

parable the Good Samaritan had the poorest timing of all. 

You see if that beaten up Jew was half dead when the 

Priest and the Levite passed by, he was probably three-

fourths dead by the time the Good Samaritan got there. 

But it didn't stop him from serving. Don't look for a time 

to have the right attitude. Have the right attitude and let 

time work itself out. Remember the purpose of this 

parable was for Jesus to respond to the question, who is 

my neighbor? Jesus says your neighbor has nothing to do 

with proximity, neighborhood associations, or timing. It's 

whoever has the right attitude to help. 

4. A right attitude is active. Which of these three men do you 

think was a neighbor to the man who fell into the hands 

of the robbers, the expert in the law replied, the one who 

had mercy on him? Jesus told him, go and do likewise.  

a. Look around to see who needs help 

b. Eliminate your excuses 

c. Help them "Just do it." 
                                                                     Amazing Grace Lesson #1106  

 

Questions: 

1. Match the character(s) with the attitude by circling the 

appropriate letter.  

a.  What’s yours is mine and I’m going to take it.        

b. What’s mine is mine and I’m going to keep it.  

c.  What’s mine is yours and I’m going to give it. 

1. Levite and Priest     a b c 

2. Robbers  a b c 

3. Samaritan  a b c 

2. What attitudes did the Priest, Levite and Samaritan have 

in common?  

a. _____ They all saw the same problem 

b. _____ They all had something else to do 

c. _____ They all had reasons not to help 

d. _____ All the above 

e. _____ They did not have anything in common 

 

3. Your ability is more important than your attitude? 

True _____  False _____ 

4. Your position in life is just as important or even more 

important than your attitude. 

True _____   False _____ 

5. Scheduling your time to accomplish the most is very 

important and has a higher priority than attitude. 

True _____  False _____ 

6.  A right attitude is active 

True_____ False _____ 

7. Which of the three men in this parable was “a neighbor” 

to the injured man? 

a. _____ Priest 

b. _____ Levite 

చచిచ పోయి వదిలేసి వళ్లుపోయారు. అదే దారిల్ప ఒక 

పూజారి వళీ్ళని్న డు. అరడు ఆ మన్లషుా ని చూచి 

అవరల్నవైపున వళ్లున్ల. ;అరడు అరనిని చూసి జాల్నరడ, 

అరని దగ గరకు వళ్లు, అరని గాయాలకు కటుట కటిట, నూన్హ 

మరియు త్దాక్షారసుం పోసి, ఆ వా కినీి రన సా ుంర గాడదపై 

ఎకిు ుంచుకుని, సత్తానికి తీస్కెళ్లు అరనిని 

చూస్కుని్న డు. మరుసటి రోజు అరన్ల రుండు వుండ 

న్నణేలు తీసి సత్రుం యజమానికి ఇచాచ డు, 'అరనిి  

చూస్కో, నేన్ల తిరిగి వచిచ నపుో డు, మీకు ఏవైన్న 

అదనపు ఖరుచ లు ఉుంటే నేన్ల మీకు తిరిగి చెల్నుసీాన్ల.' 

"ఈ ముగుగరిల్ప ఎవరు దొుంగల చేతిల్ప రడన వా కికీి 

పొరుగువాడు అని మీరు అన్లకుుంటున్ని రు?" (లూకా 

10:30-36) 

ఈ ఉపమానింలో యేసు మనకు మూడు ప్ాథమిక 

వైఖరిని చూపిసిాడు: 

4. మీది న్నది మరియు నేన్ల దానిని 

తీస్కోబోతని్న న్ల. 

ఉరమానుంల్ప ఎవరైన్న ఆ వైఖరిని కల్నగి ఉన్ని రు, మీరు 

ఎవరో గురిుీంచగలరా? దొుంగనో, దొుంగనో ఆ వా కినీి 

కనిపటిటన వాళ్ళి  కొటిట, ఉని దుంతా తీస్కుని 

చచిచ పోయి వదిలేశారు. అరని గురిుంచి మనకు 

తెలుస్. అరని వైఖరి "మీది న్నది మరియు నేన్ల దానిని 

తీస్కుుంటాన్ల." నిజుం చెపోా లుంటే చాలా ముందికి ఆ 

వైఖరి లేదు. ఓహ్, ఇది ఈ త్రరుంచుంల్ప త్రబలుంగా 

ఉుంది. అలాుంటి దృకో థుం ఉని వారు ఎముక ఉని  

ముసల్న కుకు లా ఉుంటారు. అరన్ల ఒక సరస్స  వదదకు 

వళ్లు రన త్రతిబిుంబానిి  చూశాడు. అరన్ల నోటిల్ప 

ఎముకతో మరొక కుకు  అని భావిుంచాడు మరియు 

అరన్ల దానిని కూడా కోరుకుని్న డు. కాబటిట, అరన్ల 

ఇరర కుకు న్ల కాటు వేయడుం త్పారుంభుంచాడు 

మరియు ఏమ జరిగిుంది? రన వదద ఉని  ఎముకన్ల 

కోలో్ప యాడు. "మీది న్నది మరియు నేన్ల దానిని 

తీస్కోబోతని్న న్ల." 

 

5. న్నది న్నది మరియు నేన్ల దానిని ఉుంచబోతని్న న్ల. 

యేస్ ఒక పూజారి మరియు లేవీయుల గురిుంచి 

మాటాుడటుం న్నకు ఆసకికీరుంగా ఉుంది, ఇదదరూ 

మరరరమైన పురుషులు. వారు బహుశా దేవాలయుంల్ప 

సేవ చేయడానికి యెరికో న్లుండ యెరూష్లేముకు 

వళీ్ళని్న రు. యాజకుడు మరియు లేవీయులు త్రతి 

సుంవరస రుం ఒక వారుం ఆలయ సేవ చేయాల్న. వారు 

అనిి  విధులు నిరా హిుంచి, యాగాలు సిదధుం చేయాల్నస  

వచిచ ుంది. జెరిఖో యెరూష్లేము న్లుండ చాలా 



c. _____ Samaritan 

 

 

Chapter 3 

Believe It or Not   

Conquering Myths of Misery 
We've all been taught certain myths as we grow up and most 

of them are frankly, harmless. But there are some myths that 

are extremely harmful. 

There are just all kinds of things that we've heard and 

absorbed, that the world has taught us that just aren't true: 

Myths about yourself, myths about God, and myths about 

life and the future and money and sex and relationships, 

myths about heaven and hell. Some of those bring with them 

some extremely negative consequences. 

One myth that undergirds so many of the others is “it doesn't 

matter” what you believe as long as you're sincere.” Have 

you ever heard that? Sure, you have. It doesn't matter what 

you believe as long as you're sincere. That sounds so mature, 

that sounds so accommodating, so politically correct. But the 

problem with this commonly accepted cliché is, it's absurd. 

It's absolutely ridiculous, it's naive and it's irrational. 

As you go through life, you'll find that so many times there 

are beliefs that are antithesis of each other; they can't both be 

true, that's just an impossibility. A few weeks ago, my wife 

and I had arranged via phone to be at a certain place at a 

certain time. You know how busy we get, a two-car family 

kind of thing, and I misunderstood. I believed I was to meet 

her at a certain place at a certain time and that's not what she 

believed. Now is it all right to believe whatever you believe 

as long as you're sincere? We were both sincere, but we 

never rendezvoused. It cost us both about three hours out of 

our day. You see you can be sincere, but you can be sincerely 

wrong. 

I was channel surfing the other night and came across the 

middle of a movie about some terrorists who had gotten in 

and rearranged the computer and the radar signals for major 

airports. In this fictitious movie an airplane was coming in to 

land. The pilot thought they were 300 feet above the ground 

when in fact as they came through the clouds, the runway 

was there and they crashed and burned. But you see the pilot 

thought he was 300 feet above...he was sincere. He was just 

sincerely wrong. 

There are beliefs that we encounter that, if we don't correct 

them, will cause us to crash and burn. There are some very 

simple principles about belief. Some of these are going to 

seem elementary and fundamental, that's because they are. 

Some of these we aren't even conscious of, but let's go right 

to the root and build on it. 

దూరుంల్ప లేదు మరియు చాలా ముంది పూజారులు 

అకు డ నివసిుంచినుందున ఈ మారగుంల్ప వళుడుం 

అసాధ్యరణమైన విష్యుం కాదు. వారు ఈ వా కినీి 

కొటటడుం, రకతీ్సావుం చేయడుం మరియు దోచుకోవడుం 

చూశారు, కానీ వారు అటువైపు వళుడానికి 

ఎుంచుకున్ని రు. 

ఇపుో డు ఇకు డ రనిల్ప మరొక విష్యుం ఉుండవచుచ . 

ఒక పూజారి లేదా లేవీయుడు సేవ చేయడానికి 

ఆలయుం వైపు వళ్ళతని టుయితే, వా కి ీ

చేయాలన్లకుని  చివరి రని అరవిత్రుంగా మారడుం. 

యూదుల చటటుం త్రకారుం, మీరు శవానిి  తాకినటుయితే, 

అది మమమ ల్ని  ఆచారబదధుంగా అరవిత్రుం చేసీ్ుంది. 

వారు చేయవలసిన ముఖా మైన రనితో తొుందరరడ 

ఉుండవచుచ . ఆచారబదధుంగా అరవిత్రుంగా మారే 

త్రమాదుం గురిుంచి కూడా వారు ఆల్పచిుంచి ఉుండవచుచ . 

ఈ మనిషి చనిపోయి ఉుండవచుచ  లేదా న్న చేతిల్ప 

చనిపోవచుచ . కాబటిట, అరవిత్రుంగా మారే త్రమాదుం 

కుంటే వారు రమ మారగుంల్ప వళ్ురు. "న్నది న్నది మరియు 

నేన్ల దానిని ఉుంచబోతని్న న్ల." 

ఎవరినీ బాధపటటకుుండా, నియమాలన్ల 

ఉలుుంఘుంచకుుండా మరియు శత్తవులన్ల చేయకుుండా 

జీవితానిి  గడే రకమైన వా కీులు. వాసవీానికి, అలాుంటి 

వా కి ీ జీవిరుంల్ప ఉని టేు వదిల్నవేయాలని 

నిశచ యిుంచుకుని్న డు. వారు మమమ ల్ని  ఇబై ుంది 

పటటరు మరియు మీరు వారిని ఇబై ుంది పటాట లని 

కోరుకోరు. ముుందు వళ్లు మారాగనిి  సిదధుం చేసిన వారిని 

వారు రరిగణుంచరు. ఈరోజు వారు ఆనుందిుంచే దానిల్ప 

ఎవరో నిని  పటుటబడ పటాటరు. మీరు "న్నది న్నది 

మరియు నేన్ల దానిని ఉుంచుతాన్ల" అనే వైఖరిని కల్నగి 

ఉని పుో డు మీరు ఒుంటరిగా ఉుండాలన్లకుుంటున్ని రు. 

లేదు, మీరు ససైటీ స్త్డైనర్ కాదు. కానీ మీరు ఎవరికీ ఏమీ 

ఇవా డుం లేదు. 

సుంవరస రాల త్కిరుం, నేన్ల యుకవీయస్స ల్ప 

ఉని పుో డు, నేన్ల త్రతి వేసవిల్ప మా తారతో పొలుంల్ప 

ఒక వారుం గడపాన్ల. నేన్ల సబరై న్ పిలువాడగా నగరుంల్ప 

నివసిుంచినుందున నేన్ల జీవిరుంల్ప నేరుచ కుని  కొనిి  

గొరో  పాఠాలు ఆ వారాలు పొలుంల్ప ఉన్ని యి. ఒక సారి 

నేన్ల మా న్నని  ఫ్ల ు ్ఫ్లతో ఉని పుో డు, మేము అరనిని 

"పాప్" అని పిలుసీాము రుండు చెటున్ల న్నటడుం. అవి 

కేవలుం చిని  చిని  మొకు లు, ఇది చాలా వేడ రోజు, ఇది 

చాలా రని మరియు మా తారయా కు దాదాపు 80 

సుంవరస రాలు. నేన్ల అని్న న్ల, "పాప్ మీరు ఈ రుండు 

చెటున్ల భూమపై దేని కోసుం న్నటుతని్న రు? మీరు 

ఎకుు వ కాలుం జీవిుంచలేరు. ఆ చెటుట న్లుండ ఒకు  ఆపిల్ 

తిుంటే సరిపోతుంది." అరన్ల నని్ల  చూసాడు మరియు 



1. You choose what you believe.  

It's true that there are numerous influences on our lives, but 

nobody forces you to believe anything. If I don't want to 

believe something, I don't have to. If I want to believe in 

something, I can. Nobody can stop me. If I want to believe 

the Bible is the word of God, I can believe that, and I do. If 

the Republicans and the Democrats are at an impasse, you 

can choose to believe the Democrats, or you can choose to 

believe the Republicans. It doesn't make any difference; you 

can choose to believe whatever you want. 

 

Nobody forces you to believe anything. The point is you 

can't blame anybody else for what you believe. My parents, 

my teachers, my peers, they influence my belief, but they 

don't control them. This is a key point as we analyze the 

beliefs that we have. You may find you've embraced a belief 

that's been wrong for years, but you can change that belief. 

 

God said in Proverbs 8:10 "Choose my instructions, instead 

of silver." In Romans 1:25, Paul was talking about some 

depraved godless people and said, "They exchanged the truth 

of God for a lie." Do you see the two things these verses have 

in common? The idea is choice, choosing what you believe. 

 

2.    Your beliefs control your behavior. 

In other words, they determine how I act. Proverbs 4:23 in 

the NIV says, "Above all else, guard your heart, for it is the 

well-spring of life." I like the way the Good News translation 

renders this particular proverb, "Be careful what you think, 

for your life is shaped by your thoughts." That's exactly right. 

The old King James Version says, "As a man thinketh in his 

heart, so is he." 

 

There is a belief behind every single action that you take in 

life? When you sit down in a chair, you believe consciously 

or unconsciously that it's going to support your weight. Now 

for some of us that could take a great act of faith, but that's 

the belief. When you went out to your car this morning, put 

the key into the ignition and turned it, you believed the car 

was going to start. Every action we take has a belief behind 

it. The problem comes when my beliefs are wrong; because 

my beliefs will still determine my behavior. 

 

Look at some practical applications. If you believe that you 

are an ornery person, how do you think you're going to act? 

Pretty ornery. If you believe you are a clumsy person, you'll 

find yourself stumbling over everything. If you believe you 

can't trust anybody else, you're going to go through life 

looking at everybody suspiciously. You'll act like they can't 

రన వినయపూరా కమైన ర్మతిల్ప, సేవకుడు హుడ్ 

గురిుంచి న్నకు తెల్నసిన గొరో  పాఠాలల్ప ఒకదానిి  న్నకు 

నేరోి ుంచాడు. అరన్ల చెపోా డు, "ఇపుో డు కొడుకు, నేన్ల 

న్న కోసుం వీటిని న్నటడుం లేదు. కానీ నేన్ల చాలా ఎకుు వ 

నేన్ల ఈ పొలుంల్ప ఆనుందిుంచాన్ల ఎుందుకుంటే న్న కుంటే 

ముుందు ఎవరో కొుంర రని చేసారు. నేన్ల ఈ చెటుట మీద 

న్లుండ యాపిల్ రుండు తీసీాన్ల అన్లకునేుంర 

అమాయకుడని కాదు, కానీ అది పాయిుం్ కాదు, జీవిరుం 

న్నతో త్పారుంభుం కాలేదు మరియు జీవిరుం న్నతో 

ముగియదు. ”అరన్ల చెపోా డు, “న్న జీవిరుం నిజుంగా 

ఉుంటే. ఉరయోగకరుంగా ఉుంటుుంది, ఎవరైన్న 

ఆనుందిుంచగల్నగేదానిి  నేన్ల ఇకు డ వదిల్నవేసీాన్ల." 

అుందుచేర, "న్నది న్నది మరియు నేన్ల దానిని 

ఉుంచుతాన్ల" అని చెరో డుం సరిపోదు. 

6. న్నది ఏది నీది, నేన్ల ఇవా బోతని్న న్ల. 

ముంచి సమారిటన్ బాధతడని చూసి అరనిపై కనికరుం 

చూపాడని బ్బబిల్ చెబుతోుంది. అరన్ల అరనిని ఒక 

సత్తానికి తీస్కువళి్ డు, అరన్ల అరని సుంరక్షణ కోసుం 

చెల్నుుంచాడు మరియు నేన్ల ఇుంకేమైన్న చేయాలా అని 

చూడటానికి అరనిని రనిఖీ చేయడానికి నేన్ల తిరిగి 

వసీాన్ల అని చెపోా డు. 

మూడు త్రధ్యన పాత్రలు, లేవీయుడు, పూజారి మరియు 

సమరిటన్ఫ్లలకు ఉమమ డగా ఏదో ఉుంది. ఫలాన్న వా కీులు 

మాత్రమే కొనిి  రకాల వైఖరులు కల్నగి ఉుంటారని 

అన్లకోకుండ. వారికి చాలా సారూరా రలు ఉన్ని యి. 

d. వారు అదే సమసా న్ల చూశారు, అవసరమైన వా కి ీ

అకు డ రకతీ్సావుంతో రడ ఉని్న డు. 

చాలా ముంది “నేన్ల ఎకుు వ చేయన్ల, ఎకుు వ 

ఇసీాన్ల, ఎుందుకుంటే న్నకు ఎకుు వ అవకాశాలు 

లేవు.” ఒక పురుషుడు లేదా స్త్రనీి ముంచి 

సేవకురాల్నగా చేసే అవసరానిి  బహిరగరుం చేయడుం 

కాదు. ఇది వైఖరి. ఎకుు వ అవకాశాలు ఉని  వా కి ీ

కాదు, గొరో  సేవకుడు అవుతాడు. 

e. వారుందరికీ వేరే రని ఉుంది. 

మీ షెడూా ల్ఫ్లల్ప మీకు ఎుంర సమయుం ఉుంది అనేది 

మీరు మీ తోటి మనిషిని చేరుకోవడుం మరియు 

తాకడుం లేదా అని నిరే దశిసీ్ుంది. ఇది ఉరమీ వైఖరి 

కల్నగిన వా కి.ీ న్నకు తెల్నసిన అతా రమీ ఫ్లరటవార్ఫా్లలు 

కూడా అరా ుంర రదీదగా ఉుండే వా కీులు. మీ ఎజెుండాతో 

దీనికి సుంబుంధుం లేదని మీరు చూసీ్ని్న రు. దీనికి 

మీ షెడూా ల్ఫ్లతో సుంబుంధుం లేదు. ఎుంర అవకాశుం 

వచిచ న్న దానికి సుంబుంధుం లేదు. 

 

f. వారుందరికీ సహాయుం చేయకపోవడానికి కారణాలు 

ఉన్ని యి. 



be trusted. If you believe that you cannot understand the 

Bible, you'll never read it. If you believe that God doesn't 

really care about you, you will not pray. If you believe God 

is out to get you, you will do everything you can to avoid 

God. See every action you have has behind it a 

corresponding belief. The point is, even if your beliefs are 

wrong, they affect your behavior, so all our beliefs must be 

examined. 

 

3. The world bombards us with false beliefs. 

I mean bombards us. One place to find these is the checkout 

line in the grocery store. Look over the Enquirer and Globe 

headlines. Every week there's a new cure for cancer, if you 

will just eat this the cancer will go away. I'd like to believe 

that, except right beside that article is one about the latest 

alien to visit earth. A preacher friend of mine clipped out one 

I really enjoyed. It said, "New Discovery – Fat Burning 

Prayers." The whole article said, "You just pray these 

prayers, and the pounds will melt away." 

 

It's hard to know what to believe anymore, isn't it? We used 

to say, "I'll believe when I see it." But you can't even trust 

that anymore. Technology has come up with a thing called, 

"Virtual Reality." They blend fact and fiction so that you 

can't tell the difference such as the movies Forrest Gump and 

Jurassic Park. So, we really can't determine if what we see is 

real or not. The following are my own top ten myths that are 

fostered on these television talk shows. They are not funny. 

But these are some cultural myths that people are buying into 

without exception. 

   a. My happiness comes over my responsibility. 

   b. You'll be happy if you get what you want. (That's a 

lie.) 

   c. The world owes you a living and happiness. 

   d. All beliefs are equally valid. (Discussed in this 

lesson.) 

   e. You can have it all. (No, you must sacrifice 

something.) 

   f. There is never any reason to feel guilty. 

  g. You shouldn't have to wait for anything. 

  h. Man is basically good and unselfish. 

   i. All your problems are somebody else's fault. 

   j. The answer lies within you because we're all God. 

 

(Propagated on talk shows) If the answer was within me, I 

would have figured it out a long time ago. Wouldn't you? 

 

You see those are the kind of things that over and over again, 

we're hearing. Over 2,000 years ago when he was in his 90's 

వారు కొుంర రని చేయాల్నస  వచిచ ుంది. వారు శవానిి  

తాకడుం త్రమాదుం కాదన్లకున్ని రు. అయితే ఇది 

వినుండ. సమారిటన్ సహాయుం చేయకపోవడానికి 

అుందరికుంటే ముఖా మైన కారణుం ఉుంది. ఇది 

యూదులు మరియు సమరయుల మధా  శత్తరా ుం. 

యూదులు సమరయులన్ల అసహిా ుంచుకున్ని రు. 

వారు వాటిని వారి ముఖాలకి పిల్నచారు, కుకు లు. ఆ 

సమారిటన్ఫ్లని చూసి, అకు డ ఆ యూదుడు రకతీ్సావుం 

కావడానిి  చూడటుం కోసుం, సమరయులు ఒుంటరిగా 

మరియు హిుంసకు గురైన వా కి ీ ఇలా అనడుం 

అసాధ్యరణుం కాదు, "ఇపోు డు కుకు  ఎవరో చూడుండ. 

." లేదా, అరన్ల త్రతేా కుంగా చేదు స్తూ రినీి కల్నగి 

ఉుంటే, ముుందుకు సాగి అరనిని ముగిుంచుండ. కానీ 

అది వైఖరికి సుంబుంధుంచిన అుందుం అని మీరు 

చూసీారు. 

• అరని వైఖరి అరని రక్షపాతానిి  

అధగముంచడానికి అరనికి సహాయరడుంది 

మరియు అది మాత్రమే అవుతుంది. మీకు 

మరియు న్నకు రక్షపాతాలు ఉన్ని యి. మనుం 

జీవిరుంల్ప వళి్ళ టపోు డు వాటిని అభవృదిధ 

చేసీాుం మరియు వారు జయిుంచబడే ఏకైక మారగుం 

వైఖరి. 

• ఇది అరని సౌకరాా నిి  జయిుంచటానికి 

సహాయరడుంది. మనల్ప ఎవరూ మన 

సౌలభాా నిి  చవిచూడకూడదని చూడుండ. కానీ, 

ఆ సమరిటన్ వైఖరి అరనిని రన గాడదన్ల, రన 

డబుై న్ల, రన సమయానిి  మరియు 

అనిి ుంటినీ ఇవా డానికి కారణమైుంది, 

ఎుందుకుంటే అరన్ల సరైన వైఖరిని కల్నగి 

ఉని్న డు, అరనికి ఎకుు వ లభా ర లేదా ఎకుు వ 

సమయుం ఉని ుందున కాదు, అరన్ల సరైన 

వైఖరిని కల్నగి ఉని్న డు. 

నాలుగు పరిశీలనలు 

2. మీ సామరా్ా ల కుంటే మీ వైఖరి చాలా ముఖా ుం. 

మనుం ఎకుు వగా అభమానిుంచే వా కిలీ్ప అది 

రుజువైుంది. సరైన వైఖరి ఉని  వా కినీి మనుం 

ఎకుు వగా ఆరాధసీాుం. వైఖరి అనేది మనుం ఈ 

త్రరుంచానిి  త్రభావిరుం చేసే విధ్యనుం, చూపులు 

లేదా మన మెదడు దాా రా కాదు. త్రతి వా కి ీరన తోటి 

మనిషికి ఇవా డానికి మరియు దేవునికి ఇవా డానికి 

ఏదైన్న కల్నగి ఉుంటాడు."దేవునికి ఇవా డానికి న్న 

దగ గర ఏమీ లేదు" అని అన్లకోకుండ, ఎుందుకుంటే 

"దేవుడు న్నకు ఏమీ ఇవా లేదు" అని కూడా మీరు 



the apostle John warned "Dear Friends, do not believe every 

spirit, but test the spirits to see whether they are from God" 

(1 John 4:1) and "For everything in the world - the cravings 

of sinful man, the lust of his eyes and the boasting of what 

he has and does, comes not from the Father but from the 

world." (1 John 2:16) The world is bombarding us with false 

beliefs. 

 

4. False beliefs. 

A belief doesn't have to be true to affect your happiness and 

your emotional stability. If somebody ran in through one of 

the doors right now and began yelling, "Fire! Fire!" but 

there's no fire. It wouldn't make a lot of difference for a lot 

of us, because as soon as you heard somebody that 

emphatically screaming that alarm, you'd believe it. Then a 

number of things would happen. Your pulse would become 

rapid, your blood pressure would elevate, your muscles 

would tighten, and your stomach would begin to secrete acid. 

You would become just a nervous wreck, great emotional 

turmoil, even though it's not true. 

 

That happens all the time in everyday life, and you don't even 

realize it. You worry about things that are not true. You're 

afraid of things that aren't real. You rely on things to give 

your life meaning and purpose that never were designed to 

do that. The result is confusion and misery. So even if a 

belief is not true, it still causes emotional turmoil in your life. 

If you want to overcome stress, guilt, anger, worry and 

emotional problems, you've got to clarify and correct the 

misbeliefs in your life. 

 

I found a statement by a psychologist, Dr. Chris Thurman. 

He said, "Truth is the road map for negotiating the difficult 

challenges of life. Without it we get lost and develop 

emotional problems that tell us we're lost. We often settle for 

half-truth or no truth at all because it's easier." That's a great 

line, he's right. There are some made by psychologists I don't 

agree with, but I think he is right on target. He also said, "But 

truth is the only road to emotional health, there is no other 

path." That's a great quote, but Jesus had a better one. It was 

more powerful and more concise and said essentially the 

same thing. "You shall know the truth, and the truth will 

make you free." (John 8:32) 

 

The goal of this series of lessons is to expose the lies that 

we've been taught and that some of us have bought into. 

We're going to also unveil the truth, and the truth will set you 

free from those things that bring misery to your life. 

అన్లకుుంట్ట ఉుండవచుచ . అది దైవదూష్ణకు 

త్రధ్యనమైనది. 

2. మీ వైఖరి రకు న మీ ఫ్లస్ానుం దేనినీ లెకిు ుంచదు. ఫ్లకాుసిక 

ఉదాహరణ ఈ ఉరమానుంల్పనే ఉుంది. మొదటి ఇదదరు 

వా కీులు మరరరమైన పురుషులు. ఒక లేవీయుడు 

మరియు ఒక యాజకుడు ఉన్ని రు. త్రజలకు 

సహాయుం చేయడానికి ఎవరైన్న శిక్షణ 

పొుందినటుయితే, అది వారే. ఎవరైన్న రమ జీవితానిి  

త్రజలకు అుంకిరుం చేయడుం నేరుచ కోవడానికి 

పాఠశాలకు వళ్లునటుయితే, అది యాజకుడు మరియు 

లేవీయుడు. ఎకుు వ శిక్షణ పొుందినవారు, ఎకుు వ 

అరరెలు పొుందినవారు మరియు ఎకుు వ 

విదాా భాా సుం చేసినవారు రకుు వ సహాయుం చేయడుం 

మనోహరమైనది కాదా? 

3. సమయుం కుంటే మీ వైఖరి చాలా ముఖా ుం. ఈ 

ఉరమానుంల్ప ముంచి సమారిటన్ఫ్లకు అనిి ుంటికుంటే 

రకుు వ సమయుం ఉుంది. పూజారి మరియు 

లేవీయుడు వళి్ల నపుో డు కొటటబడన ఆ యూదుడు 

సగుం చనిపోయాడు, ముంచి సమారిటన్ అకు డకి 

చేరుకునే సమయానికి అరన్ల బహుశా మూడు 

వుంతలు చనిపోయాడు. కానీ అది అరనిని సేవ 

చేయకుుండా ఆరలేదు. సరైన వైఖరిని కల్నగి 

ఉుండటానికి సమయుం కోసుం చూడకుండ. సరైన 

వైఖరిని కల్నగి ఉుండుండ మరియు సమయుం 

సా యుంగా రని చేయనివా ుండ. న్న పొరుగువాడు 

ఎవరు అనే త్రశి కు యేస్ త్రతిసో ుందిుంచడుం ఈ 

ఉరమానుం యొకు  ఉదేదశా మని గురీుుంచుకోుండ. మీ 

పొరుగువారికి సామీరా ర, పొరుగు అన్లబుంధ్యలు లేదా 

సమయపాలనతో సుంబుంధుం లేదని యేస్ చెపోా డు. 

సహాయుం చేయాలనే సరైన వైఖరి ఎవరికైన్న ఉుంది. 

4. సరైన వైఖరి చురుకుగా ఉుంటుుంది. ఈ ముగుగరిల్ప 

ఎవరు దొుంగల చేతిల్ప రడన వా కికీి పొరుగువాడు అని 

మీరు అన్లకుుంటున్ని రు, న్నా య నిపుణుడు 

సమాధ్యనుం చెపోా డు, అరనిని కరుణుంచిన వా కి?ీ 

యేస్ అరనితో, వళ్లు అలాగే చేయి అని చెపోా డు. 

d. ఎవరికి సహాయుం కావాల్ప చూడటానికి చుట్టట  

చూడుండ 

e. మీ సాకులన్ల తొలగిుంచుండ 

f. వారికి సహాయుం చేయుండ "ఇపోు డే చేయుండ." 
అమేజిుంగ్ త్గేస్ లెసన్ #1106 

 

ప్పశన లు: 

4. రగిన అక్షరానిి  సరిు ల్ చేయడుం దాా రా 

పాత్ర(ల)ని వైఖరితో సరిపోలచ ుండ. 

a. మీది న్నది మరియు నేన్ల దానిని 

తీస్కోబోతని్న న్ల.   



 

5. The only source of absolute truth is God. 

Mark that well. He is the only source of absolute truth. "I, 

the Lord, speak the truth; I declare what is right." (Isaiah 

45:19) Jesus, who was the Son of God, was God come in the 

flesh. John said, "'I am the way, I am the truth, and I am the 

life. No one comes to the Father except by me.'" (John 14:6) 

 

The fundamental question that you need to ask yourself and 

every human being has to ask whether you're a Christian or 

not is: What is going to be the authority of my life? What is 

going to be my standard? What is going to be my compass? 

What is going to be my guide? What am I going to base my 

life on? 

 

You have got two options. You can base it on the world, or 

you can base it on the Word. You either have what man says, 

and man will say a million different contradictory things, or 

you can have what God says. You can build your life on what 

culture says, or upon what Christ says. Which of those two 

do you think is more reliable? 

 

The problem is not just that man is often dishonest and will 

share outright lies; the problem with man is that we are so 

ignorant that even when we think we're telling the truth, we 

don't know all the truth. Newsweek magazine has a section 

called Conventional Wisdom. Have you seen that? Think 

about what that means. Conventional Wisdom means it's 

wise today. Real wisdom is never conventional; real wisdom 

is eternal. One of the problems with man is we're always 

learning more. So, we have a hard time discovering what's 

infinitely wise. 

 

I noticed something a few years ago that some of you can 

really relate to. Seventy-three million of us are Baby Boomer 

children who were raised on the second best-selling book of 

all time, second only to the Bible. Do you know what that 

book is? Dr. Spock's Baby Book. He wrote it, "How to Rear 

Your Children." An entire generation of Americans was 

brought up on that book. The only problem is that just a few 

years ago, in his seventies, Dr. Spock publicly held a press 

conference and he said, "Whoops! I was wrong." You were 

what? It's too late, I'm dysfunctional. What do you mean you 

were wrong? An entire generation was reared on a man's 

theories and he comes to find out those were never correct in 

the first place. That's Conventional Wisdom. 

 

The average life span of a science text used at the college 

level today is 18 months. That's the life span of a science 

b. న్నది న్నది మరియు నేన్ల దానిని 

ఉుంచబోతని్న న్ల.  

సి. న్నది ఏది నీది మరియు నేన్ల ఇవా బోతని్న న్ల. 

1. లేవీయుడు మరియు పూజారి a బి సి 

2. దొుంగలు  a బి సి 

3. సమరిటన్  a బి సి 

5. యాజకుడు, లేవీయుడు మరియు సమారిటన్ 

ఉమమ డగా ఏ వైఖరిని కల్నగి ఉన్ని రు? 

a. _____ వారుందరూ ఒకే సమసా న్ల చూశారు 

బి. _____ వారుందరికీ వేరే రని ఉుంది 

సి. _____ వారుందరికీ సహాయుం చేయకపోవడానికి 

కారణాలు ఉన్ని యి 

డ. _____ పైవనిీ  

ఇ. _____ వారికి ఉమమ డగా ఏమీ లేదు 

 

6. మీ వైఖరి కుంటే మీ సామర్ా ుం ముఖా మా? 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

4. జీవిరుంల్ప మీ ఫ్లస్ానుం మీ వైఖరి కుంటే చాలా 

ముఖా మైనది లేదా చాలా ముఖా మైనది. 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

5. చాలా ఎకుు వ సాధుంచడానికి మీ సమయానిి  

షెడూా ల్ చేయడుం చాలా ముఖా ుం మరియు వైఖరి 

కుంటే ఎకుు వ త్పాధ్యనా రన్ల కల్నగి ఉుంటుుంది. 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

6. సరైన వైఖరి చురుకుగా ఉుంటుుంది 

నిజుం_____ రపుో  _____ 

7. ఈ ఉరమానుంల్పని ముగుగరిల్ప గాయరడన వా కికీి 

“పొరుగువాడు” ఎవరు? 

j. _____ పూజారి 

k. _____ లేవీయుడు 

l. _____ సమారిటన్ 

 

 

అధ్యా యుం 3 

నముు  నము కపో 

మిత్్స  ఆఫ్ మిసరీని జయించడిం 

మనుం పరిగేకొదీద మనుందరికీ కొనిి  పురాణాలు 

బోధుంచబడాాయి మరియు వాటిల్ప చాలావరకు సో ష్టుంగా, 

హానిచేయనివి. కానీ చాలా హానికరమైన కొనిి  అపోహలు 

ఉన్ని యి. 

మనుం విని  మరియు త్గహిుంచిన అనిి  రకాల 

విష్యాలు ఉన్ని యి, అవి నిజుం కాదని త్రరుంచుం 

మనకు నేరోి ుంది: మీ గురిుంచి అపోహలు, దేవుని గురిుంచి 

అపోహలు మరియు జీవిరుం మరియు భవిషా్ తీ 

మరియు డబుై  మరియు సెకస  మరియు సుంబుంధ్యల 

గురిుంచి అపోహలు, సా ర గుం మరియు నరకుం గురిుంచి 



text. In that kind of environment, you don't put your faith on 

something that you can't depend upon tomorrow, otherwise 

you might think you're climbing the ladder of success and 

you find out it's leaning against the wrong wall. 

 

What am I going to base my life on? Jesus said, "'Heaven 

and earth will pass away, but my words will never pass 

away.'" (Luke 21:33) David said "Your word, O Lord, is 

eternal; it stands firm in the heavens." (Psalm 119:89) 

People, God's word has stood the test of time like nothing 

else ever has or ever will. You can trust it as your standard 

and your compass and your guidebook because it's not based 

on conventional wisdom, it's based upon on the very 

character and ultimate knowledge of God. He is the only 

source of absolute truth. 

 

6. Build your life on God's truth! 

It's the key. Now God's truth is found on every page of the 

Bible. I encourage you to read every bit of it, if you will. It 

is ultimately and most clearly embodied in Jesus Christ. One 

of the reasons 1 Peter 2:21 says Jesus came, is that he came 

to give us an example. A lot of us hear and a lot of us read, 

but most of us learn better when we actually see a model. 

Jesus was God come in the flesh. He said, "I am the way, I 

am the truth, and I am the life." In everything he said, in 

everything he did, in everything he was, it was the truth. 

 

While recovering from knee surgery I decided to reread the 

gospels. I read Matthew, Mark, Luke, and John, because if 

I'm going to teach you about truth, I want to know this man 

who said, "I am the truth." Eighty different times in 

Scripture, Jesus said, "I tell you the truth." Isn't that 

something? Eighty times, he says emphatically, I want you 

to hear this. Twenty different times, he said, "Now you've 

heard it said, but I want to say it to you." Do you know what 

he was doing? He was clearing up myths that bring misery. 

He said now here are things you've bought into, but now let 

me tell you the truth. 

 

As you study things Jesus said and things that other biblical 

writers have shared with us that are true, commit to three 

things. 

 

a. Commit to seek the truth  

Have that desire on your heart. "Have nothing to do with 

godless myths and old wives' tales; rather, train yourself to 

be godly." (1 Timothy 4:7) Later Paul warned Timothy, a 

young preacher, "For the time will come when men will not 

put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, 

అపోహలు. వాటిల్ప కొనిి  చాలా త్రతికూల 

రరిణామాలన్ల కల్నగి ఉుంటాయి. 

ఇరరులల్ప చాలా ముందిని అుండర్ఫ్లగర్ ాచేసే ఒక అపోహ 

ఏమటుంటే, మీరు నిజాయితీగా ఉని ుంర వరకు మీరు 

ఏమ విశా సిసీ్ని్న రో “అది రటిటుంపు లేదు”. మీరు 

ఎపుో డైన్న విని్న రా? ఖచిచ రుంగా, మీరు కల్నగి ఉని్న రు. 

మీరు చిరశీుదిధతో ఉని ుంర వరకు మీరు ఏమ 

నముమ తని్న రో రటిటుంపు లేదు. అది చాలా రరిణతి 

చెుందినటుు అనిపిసీ్ుంది, ఇది చాలా అన్లకూలమైనదిగా 

అనిపిసీ్ుంది, రాజకీయుంగా సరైనది. కానీ సాధ్యరణుంగా 

ఆమోదిుంచబడన ఈ ఫ్లకి ు ఫ్లతో సమసా  ఏమటుంటే, ఇది 

అసుంబదధుం. ఇది పూరిగీా హాసాా సో దమైనది, ఇది 

అమాయకమైనది మరియు ఇది అహేతకుం. 

మీరు జీవిరుంల్ప వళ్ళతని పుో డు, ఒకదానికొకటి 

విరుదధుంగా ఉుండే నమమ కాలు చాలా సారుు ఉని్న యని 

మీరు కన్లగొుంటారు; అవి రుండూ నిజుం కావు, అది 

అసుంభవుం. కొనిి  వారాల త్కిరుం, నేన్ల మరియు న్న భారా  

ఫోన్ దాా రా ఒక నిరిదష్ట సమయుంల్ప ఒక నిరిదష్ట త్రదేశుంల్ప 

ఉుండేలా ఏరోా టు చేస్కుని్న ము. మేము ఎుంర బిజీగా 

ఉుంటామో మీకు తెలుస్, రుండు-కారు కుటుుంబుం రకుం, 

మరియు నేన్ల రపుో గా అరు్ం చేస్కుని్న న్ల. నేన్ల 

ఆమెన్ల ఒక నిరిదష్ట సమయుంల్ప ఒక నిరిదష్ట త్రదేశుంల్ప 

కలుసీానని నేన్ల నముమ తని్న న్ల మరియు ఆమె నమేమ ది 

కాదు. ఇపుో డు మీరు నిష్ు రటుంగా ఉని ుంర వరకు 

మీరు ఏది నమమ న్న దానిి  నమమ డుం సరైుందేన్న? 

మేమదదరుం సినిస యర్ఫ్లగా ఉుండేవాళుుం, కానీ మేము 

ఎపుో డూ కలుస్కోలేదు. ఇది మా ఇదదరికీ మా రోజుల్ప 

మూడు గుంటలు ఖరుచ  అవుతుంది. మీరు నిజాయితీగా 

ఉుండవచచ ని మీరు చూసీారు, కానీ మీరు నిజాయితీగా 

రపుో  చేయవచుచ . 

నేన్ల మొని  రాత్తి ఛాన్హల్ఫ్లల్ప సరిూ ుంగ్ చేసీ్ని్న న్ల 

మరియు కొుంరముంది ఉత్గవాదులు ల్పరల్నకి త్రవేశిుంచి, 

త్రధ్యన విమాన్నత్శయాల కోసుం కుంపూా టర్ మరియు 

రాడార్ సిగి ల్ఫ్లలన్ల తిరిగి అమరచ డుం గురిుంచి సినిమా 

మధా ల్ప చూశాన్ల. ఈ కల్నో ర చిత్రుంల్ప ఒక విమానుం 

దిగడానికి వసీోుంది. అవి భూమకి 300 అడుగుల ఎతీల్ప 

ఉన్ని యని పైల్ భావిుంచాడు, వాసవీానికి అవి 

మేఘాల గుుండా వచిచ నపుో డు, రన్ఫ్లవే అకు డే ఉుంది 

మరియు అవి త్కాష్ అయిా  కాల్నపోయాయి. అయితే 

పైల్ మాత్రుం తాన్ల 300 అడుగుల ఎతీల్ప ఉని్న నని... 

నిజాయితీరరుడని మీరు చూశారు. అరన్ల కేవలుం 

నిజాయితీగా రపుో  చేసాడు. 

మనుం వాటిని సరిదిదదకపోతే, మనల్ని  త్కాష్ చేసి 

కాలేచ సీ్ుందని మనకు ఎదురయేా  నమమ కాలు ఉని్న యి. 

విశాా సుం గురిుంచి చాలా స్లభమైన స్తత్తాలు 



they will gather around them a great number of teachers to 

say what their itching ears want to hear. They will turn their 

ears away from the truth and turn aside to myths." (2 

Timothy 4:3,4) 

 

The point is test everything you hear, see or experience 

against God's truth. The world, or people around me, may 

say "It's hot, it's the in thing, everybody's doing it," The truth 

may declare it's not okay. I could take too long right here 

giving you a classic example. Let me tell you what pops into 

my mind. Astrology and the psychic hot lines, those things 

have to be making millions of dollars, there are too many on 

television not to be. I'm sure most people that dabble in those 

things, some of them are serious, some of them are for fun 

and some of them are just a joke. God's word says it's not 

funny. I can show you a dozen different passages that say it's 

wrong, it's evil, stay away from it. I test everything by God's 

word, even my own experience. 

 

One of the things our generation believes in is personal 

experience. It's the ultimate truth. If I know it, feel it or sense 

it, it's got to be the way it is. Now you think about that. If 

technology can create a virtual reality experience so lifelike 

that I can't tell if it's false, don't you think the devil can do 

the same thing? In fact, don't you think he's had that power 

for years, and years, and years? I test even the experience 

that I'm convinced I've had against the truth of God's word, 

and if the two clashes, which do I accept? I accept the truth 

of God's word, Period. Just because you've experienced it 

doesn't mean it's right, true, or correct. 

 

Most of us have seen the bumper sticker that says, "God says 

it, I believe it, that settles it." It's not a bad bumper sticker, 

but I've got a better one for you: "God said it, that settles it, 

whether I believe it or not." Whether I believe it or not, it 

doesn't make any difference; God said it, that's the way it is. 

Truth is truth whether I believe it or not. 

 

The point is for me to seek it. But where do I seek it? Not 

from the grocery store checkout lines.  

(1) I seek it in Christ. Jesus said, "I came to this world to 

testify to the truth.” (John 18:37)  

(2) I seek it in the word of God.  The Bible says, "Thy 

word is truth." Proverbs 30:5 says, "The word is 

flawless."  

(3) I seek it through his church. Paul told Timothy, "You 

will know how people ought to conduct themselves in 

God's household which is the church of the living God, 

ఉన్ని యి. వీటిల్ప కొనిి  త్పాథమకమైనవి మరియు 

త్పాథమకమైనవిగా కనిపిసీాయి, ఎుందుకుంటే అవి. వీటిల్ప 

కొనిి  మనకు సో ృహల్ప కూడా లేవు, అయితే మనుం 

సరిగాగ  మూలానికి వళ్లు దానిపై నిరిమ ుంచుకుుందాుం. 

3. మీరు నమేమ దానిి  మీరు ఎుంచుకుుంటారు. 

మన జీవితాలపై అనేక త్రభావాలన్ల కల్నగి ఉని  మాట 

నిజుం, కానీ ఎవరూ మమమ ల్ని  ఏమీ నమమ మని 

బలవుంరుం చేయరు. నేన్ల ఏదైన్న 

నమమ కూడదన్లకుుంటే, నేన్ల నమమ వలసిన అవసరుం 

లేదు. నేన్ల దేనినైన్న విశా సిుంచాలన్లకుుంటే, నేన్ల 

చేయగలన్ల. నని్ల  ఎవరూ ఆరలేరు. బ్బబిల్ దేవుని 

వాకా మని నేన్ల విశా సిుంచాలన్లకుుంటే, నేన్ల దానిని 

నమమ గలన్ల మరియు నేన్ల చేసీాన్ల. రిరబిుకన్లు మరియు 

డెమొత్కా్ఫ్లలు త్రతిష్టుంభనల్ప ఉని టుయితే, మీరు 

డెమొత్కా్ఫ్లలన్ల విశా సిుంచడానిి  ఎుంచుకోవచుచ  లేదా 

మీరు రిరబిుకన్ఫ్లలన్ల విశా సిుంచడానిి  ఎుంచుకోవచుచ . 

ఇది ఏ తేడా లేదు; మీరు మీకు కావలసినదానిి  

నమమ డానికి ఎుంచుకోవచుచ . 

 

దేనినీ నమమ మని ఎవరూ మమమ ల్ని  బలవుంరుం 

చేయరు. మీరు నమమ న దానికి మీరు మరవరినీ 

నిుందిుంచలేరు. న్న రల్నుదుంత్డులు, న్న ఉపాధా్య యులు, 

న్న సహచరులు, వారు న్న నమమ కానిి  త్రభావిరుం 

చేసీారు, కానీ వారు వారిని నియుంత్తిుంచరు. మేము కల్నగి 

ఉని  నమమ కాలన్ల విశ్ల ుషిుంచేటపుో డు ఇది కీలకమైన 

అుంశుం. మీరు సుంవరస రాలుగా రపుో గా ఉని  

నమమ కానిి  రా కరిుంచినటుు మీరు కన్లగొనవచుచ , కానీ 

మీరు ఆ నమమ కానిి  మారచ వచుచ . 

 

దేవుడు సామెరలు 8:10ల్ప "వుండకి బదులుగా న్న 

స్తచనలన్ల ఎని్ల కో." రోమీయులకు 1:25ల్ప, పౌలు 

కొుంరముంది భకిహీీన్లల గురిుంచి మాటాుడుతని్న డు 

మరియు "వారు దేవుని సతాా నిి  అబదధుంగా 

మారుచ కున్ని రు." ఈ ఫ్ల ుకాలు ఉమమ డగా ఉని  రుండు 

విష్యాలన్ల మీరు చూసీ్ని్న రా? ఆల్పచన ఎుంపిక, 

మీరు నమేమ దానిి  ఎుంచుకోవడుం. 

 

4. మీ నమమ కాలు మీ త్రవరనీన్ల నియుంత్తిసీాయి. 

మరో మాటల్ప చెపోా లుంటే, నేన్ల ఎలా వా వహరిసీానో 

వారు నిరణయిసీారు. NIVల్పని సామెరలు 4:23 ఇలా 

చెబుతోుంది, "అనిి టికుంటే ముఖా ుంగా నీ హృదయానిి  

కాపాడుకో, అది జీవిరపు వసుంరుం." శుభవార ీఅన్లవాదుం 



the pillar and foundation of the truth." (1 Timothy 

3:15) 

b.  Commit to believe and embrace the truth. 

It's not enough to seek it and it's not enough to know it, it has 

to be embraced. The word, "believe," is another word that 

popped out at me all the way through the gospel accounts. 

John 3:18, states, "'Whoever believes in him is not 

condemned, but whoever does not believe stands condemned 

already because he has not believed in the name of God's one 

and only Son.'" Even the devil has an intellectual ascent of 

God, a belief and not an embrace. 

c.  Commit to live the truth 

I seek it, I believe and embrace it, and I live it. I obey it. I do 

it. I start by obeying the gospel putting my trust in the good 

news that Jesus is truth personified, God who came into the 

world. This guidebook, His Word [The Bible], shares with 

us the simple way that's done. It starts with the belief that 

Jesus is God's son, a belief that leads to us confessing him 

verbally, declaring to the world your allegiance to him. 

(Romans 10:9-10) It says once you have a commitment of 

your heart and your affection to him your whole obedience 

to the gospel is culminated by an experience called baptism, 

a physical immersion into water. Before Jesus’ atoning death 

on the cross, He said to Nicodemus "except a man be born of 

water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of 

God." (John 3:5) "All of us who were baptized into Christ 

Jesus were baptized into his death? We were therefore 

buried with him through baptism into death in order that, 

just as Christ was raised from the dead through the glory of 

the Father, we too may live a new life.” (Romans 6:3-4) 

Folks, that's the truth about your commitment to Jesus. That's 

the truth about how you start your life as a Christian, how 

you become a Christian. From that commitment, you live 

loving him and walking in the light of God's truth. But it's up 

to you. Remember you've got the freedom to believe 

anything you want to believe. But whatever you believe, the 

truth is still the truth. 

But there is a great warning, "They perish because they 

refused to love the truth and so be saved." (2 Thessalonians 

2:10) Somebody asked me the other day: "Will smoking send 

me to hell?" I said, "Well, I don't know about that, but it will 

smell like you've been there." But you know let's don't start 

picking out little sin. We all commit sin. Do you know what's 

going to send anybody to hell? 2 Thessalonians 2:10 tells us, 

it is to refuse to accept, love and follow the truth. God does 

not send anybody to hell; he lets everybody choose what they 

are going to believe and what they are going to do about 

those beliefs.                                                                     Amazing 

Grace lesson #1244 
 

 

 

ఈ త్రతేా కమైన సామెరన్ల "మీరు ఏమన్లకుుంటున్ని రో 

జాత్గరగీా ఉుండుండ, ఎుందుకుంటే మీ జీవిరుం మీ 

ఆల్పచనల దాా రా రూపొుందిుంచబడుంది" అని 

అన్లవదిుంచిన విధ్యనుం న్నకు నచిచ ుంది. అది 

ఖచిచ రుంగా సరైనది. పార కిుంగ్ జేమ్స  వరషన్ ఇలా 

చెబుతోుంది, "ఒక మనిషి రన హృదయుంల్ప ఎలా 

ఆల్పచిసీాడో, అలాగే అరన్ల." 

 

జీవిరుంల్ప మీరు చేసే త్రతి చరా  వన్లక ఏదో ఒక 

నమమ కుం ఉుంటుుందా? మీరు కుర్మచ ల్ప కూరుచ ని పోు డు, 

అది మీ బరువుకు మదదత ఇసీ్ుందని మీరు సో ృహతో 

లేదా తెల్నయకుుండానే నముమ తారు. ఇపుో డు మనల్ప 

కొుందరికి విశాా సుం యొకు  గొరో  చరా  తీస్కోవచుచ , కానీ 

అది నమమ కుం. ఈ ఉదయుం మీరు మీ కారు వదదకు 

వళ్లునపుో డు, కీని ఇగిి ష్న్ఫ్లల్ప ఉుంచి దానిి  

తిపోి నపుో డు, కారు ఫ్లసాట ర్ ట అవుతుందని మీరు నమామ రు. 

మనుం చేసే త్రతి రని వన్లక ఒక నమమ కుం ఉుంటుుంది. 

న్న నమమ కాలు రపుో  అయినపోు డు సమసా  వసీ్ుంది; 

ఎుందుకుంటే న్న నమమ కాలు ఇరో టికీ న్న త్రవరనీన్ల 

నిరణయిసీాయి. 

 

కొనిి  ఆచరణారమ క అన్లవరనీ్నలన్ల చూడుండ. మీరు 

ఒక సాధ్యరణ వా కి ీఅని మీరు విశా సిసే,ీ మీరు ఎలా 

నటిుంచబోతని్న రని మీరు అన్లకుుంటున్ని రు? చాలా 

అుందుంగా ఉుంది. మీరు వికృరమైన వా కి ీఅని మీరు 

విశా సిసే,ీ మీరు త్రతిదానిపై పొరపాటుు చేసీారు. మీరు 

ఎవరినీ విశా సిుంచలేరని మీరు విశా సిసే,ీ మీరు త్రతి 

ఒకు రినీ అన్లమాన్నసో దుంగా చూసీ్త జీవితానిి  

గడరబోతని్న రు. వారిని నమమ లేనటుు మీరు 

త్రవరిసీీారు. మీరు బ్బబిల్ అరు్ం చేస్కోలేరని మీరు 

విశా సిసే,ీ మీరు దానిని ఎరో టికీ చదవలేరు. దేవుడు మీ 

గురిుంచి నిజుంగా రటిటుంచుకోవడుం లేదని మీరు విశా సిసే,ీ 

మీరు త్పారన్ చేయరు. దేవుడు మమమ ల్ని  పొుందేుందుకు 

సిదధుంగా ఉని్న డని మీరు విశా సిసే,ీ దేవుణణ 

రపోి ుంచుకోవడానికి మీరు చేయగల్నగినదుంతా చేసీారు. 

మీరు చేసే త్రతి చరా న్ల దాని వన్లక సుంబుంధర 

విశాా సుం ఉుందని చూడుండ. విష్యుం ఏమటుంటే, మీ 

నమమ కాలు రపుో గా ఉని రో టికీ, అవి మీ త్రవరనీన్ల 

త్రభావిరుం చేసీాయి, కాబటిట మా నమమ కాలనిి ుంటినీ 

రరో నిసరిగా రరిశీల్నుంచాల్న. 

 

3. త్రరుంచుం మనపై రపోు డు నమమ కాలతో 

దూస్కుపోతుంది. 



Questions: 

1.  It doesn’t matter what one believes as long as he 

is sincere? 

True _____    False _____   

2. One is free to choose whatever he wishes to 

believe? 

True _____    False _____   

3. What one believes does not affect their action? 

True _____    False _____ 

4. My happiness comes over my responsibility? 

Fact _____    Fiction _____   

5. You'll be happy if you get what you want. 

       Fact _____    Fiction _____    

6. The world owes you a living and happiness. 

       Fact _____     Fiction _____    

7. All beliefs are equally valid. 

       Fact _____     Fiction _____    

8. You can have it all without any sacrifice. 

       Fact _____    Fiction _____    

9. There is never any reason to feel guilty.  

       Fact _____    Fiction _____   

10. You shouldn't have to wait for anything. 

       Fact _____    Fiction _____   

11. Man is basically good and unselfish.  

        Fact _____    Fiction _____    

12.  All your problems are somebody else's fault. 

      Fact _____    Fiction _____    

13. The answer lies within you because we're all God. 

      Fact _____    Fiction _____    

14. The source of absolute truth is 

a. _____ Man’s intellect 

b. _____ Science 

c. _____ God 

15. To build a life on God’s truth one must 

a. _____ Commit to seek truth 

b. _____ Commit to believe and embrace 

truth 

c. _____ Commit All the above to live the 

truth 

d. _____ There is no absolute truth 

Chapter 4 

Why Should I Forgive? 

Peter asked Jesus one day a long, long time ago "Lord, how 

many times shall I forgive my brother when he sins against 

me? Up to seven times?" (Matthew 18:21) What's really 

written between the lines or the thought behind the lines is: 

Lord, why do I need to forgive? I find it interesting that Peter 

asked, "'how many times do I need to forgive my brother?'" 

Sometimes it's easier to forgive a onetime offense, even if 

it's something that's as major as an assassination attempt, 

than it is to forgive those repeated irritations. 

న్న ఉదేదశా ుం మనపై బాుంబులు వేసీ్ుంది. వీటిని 

కన్లగొనడానికి ఒక త్రదేశుం కిరాణా దుకాణుంల్పని 

చెకఅవు్ లైన్. ఎుంకైా రర్ మరియు ఫ్లగోుబ్ 

ముఖాా ుంశాలన్ల చూడుండ. త్రతి వారుం కాా నస ర్ఫ్లకు కొర ీ

ముందు వసీ్ుంది, ఇది తిుంటే కాా నస ర్ పోతుంది. 

భూమని సుందరిశ ుంచిన తాజా త్గహాుంరరవాస్ల 

గురిుంచిన కథనుం రకు నే ఉని దని నేన్ల 

విశా సిుంచాలన్లకుుంటుని్న న్ల. న్న బోధకుడ 

సిే హితడు నేన్ల నిజుంగా ఆనుందిుంచాన్ల. ఇది "కొర ీ

ఆవిష్ు రణ - కొవుా న్ల కాలేచ  త్పారన్లు" అని ేరొు ుంది. 

మొరుీం కథనుం, "మీరు ఈ త్పారన్లు చేయుండ, 

మరియు పౌుండుు కరిగిపోతాయి." 

 

ఇకపై ఏది నమామ ల్ప తెలుస్కోవడుం కష్టుం, కాదా? 

“చూసే ీనముమ తాన్ల” అని చెపోు కునేవాళుుం. కానీ మీరు 

దానిని ఇకపై కూడా విశా సిుంచలేరు. ట్టకిా లజీ 

"వరుచ వల్ రియాల్నటీ" అనే విష్యుంతో ముుందుకు 

వచిచ ుంది. ారస్ట గుంప్ మరియు జురాసిక పార్ు  వుంటి 

సినిమాల వుంటి వా తాా సానిి  మీరు గురిుీంచలేరు కాబటిట 

అవి వాసవీుం మరియు కలో నలన్ల మళ్లరుం చేసీాయి. 

కాబటిట, మనుం చూసేది నిజమా కాదా అని మనుం నిజుంగా 

గురిుీంచలేము. ఈ ట్టల్నవిజన్ టాక షోలల్ప 

త్పోరస హిుంచబడన న్న సా ుంర టాప్ ట్టన్ పురాణాలు 

త్కిుందివి. అవి రమాషా కాదు. కానీ ఇవి మనహాయిుంపు 

లేకుుండా త్రజలు కొన్లగోలు చేసీ్ని  కొనిి  సాుంసు ృతిక 

పురాణాలు. 

a. న్న సుంతోష్ుం న్న బాధా ర మీద వసీ్ుంది. బి. మీరు 

కోరుకుని ది మీకు లభసే ీమీరు సుంతోష్ుంగా ఉుంటారు. 

(అది అబదధుం.) సి. త్రరుంచుం మీకు జీవిుంచడానికి 

మరియు ఆనుందానికి రుణరడ ఉుంది. డ. అనిి  

నమమ కాలు సమానుంగా చెలుుతాయి. (ఈ పాఠుంల్ప 

చరిచ ుంచబడుంది.) ఇ. మీరు అనిి ుంటినీ కల్నగి 

ఉుండవచుచ . (లేదు, మీరు ఏదైన్న తాా గుం చేయాల్న.) f. 

అరరాధ భావానికి ఎపుో డూ కారణుం లేదు. 

g. మీరు దేని కోసుం వేచి ఉుండకూడదు. 

h. మనిషి త్పాథమకుంగా ముంచివాడు మరియు 

నిసాా ర్ుడు. i. మీ సమసా లనీి  వేరొకరి రపుో . జె. 

సమాధ్యనుం మీల్ప ఉుంది ఎుందుకుంటే మనముందరుం 

దేవుళి ుం. 

 

(టాక షోలల్ప త్రచారుం చేయబడుంది) సమాధ్యనుం న్నల్ప 

ఉుంటే, నేన్ల చాలా కాలుం త్కిరుం దానిి  గురిుీంచాన్ల. 

మీరు కాదా? 



Each of us has one, two, maybe three sources of constant 

irritation in our lives. “Heavenly sandpaper,” I call it, just 

rubs off our rough edges. Who's your heavenly sandpaper? 

Peter asked, "'Lord, how many times shall I forgive my 

brother?'" It didn't dawn on me until this week that there's a 

chance that Peter could be extremely literal here. He may 

have been talking about his physical brother. I read just a 

couple of weeks ago that ninety percent of all resentment 

occurs in our own families. Most of the resentment that we 

harbor in our lives is toward people who are closest to us. 

You know the old adage: "To dwell above with those we love 

that will be a glory, but to dwell below with those we know, 

now that's a different story." Sometimes it is the people who 

are closest to us. Maybe it was Andrew, Peter's brother. It's 

not out of the scope of the imagination to consider that 

Andrew kept leaving the milk out, or squeezed the toothpaste 

from the middle of the tube, or something which was a 

constant irritant to Peter. But whether it was Andrew or a 

figurative brother, Peter was having a hard time with this 

whole forgiveness question. 

Peter may have been expecting Jesus to say, "Peter, that's 

pretty magnanimous of you. I'm impressed." Jewish law only 

required that you forgive a brother three times. After you 

forgave him three times of the same offense, you could tell 

him to get lost. So, Peter could have thought the law says "I 

ought to forgive my brother three times, I'll double that and 

I'll add one for good measure." "Lord, do you think it would 

be all right to forgive a brother seven times?" Our Lord said, 

"No Peter, would you believe 70 times seven times" or there 

is no limit to the number of times you need to forgive. 

If it's keeping score, it's not really forgiveness. Have you 

ever kept score with somebody? After Jesus tells Peter, "No, 

not seven times, but seventy times seven times." Jesus tells a 

parable, a story, to explain why we must learn to forgive. 

The story begins this way. Jesus said, there is a man who is 

hopelessly in debt to a king. The Bible says in Matthew 

18:23-24, that he owes the king ten thousand talents. Now 

talents were really more a measure of weight than it was of 

pure money, so it depends upon what the precious metal was. 

But the debt here is acknowledging all scholars to be millions 

and millions of dollars. Now that's a major debt! How do you 

get that far in debt? How can a servant borrow that much 

money? In those days, whenever you couldn't pay it back, 

the bankruptcy principle was simple. They simply took your 

 

మేము మళ్లు మళ్లు విుంటుని  ఇలాుంటి విష్యాలు మీరు 

చూసీారు. 2,000 సుంవరస రాల త్కిరుం, అపొసలీుడైన జాన్ 

రన 90వ ఏట ఉని పోు డు "త్పియమైన సిే హితలారా, 

త్రతి ఆరమ న్ల విశా సిుంచకుండ, కానీ ఆరమ లు దేవుని 

న్లుండ వచాచ యో లేదో తెలుస్కోవడానికి వాటిని 

రర్మక్షుంచుండ" (1 యోహాన్ల 4:1) మరియు 

"త్రరుంచుంల్పని త్రతిదానికీ" హెచచ రిుంచాడు. - 

పాపాతమ ని కోరికలు, అరని కన్లల కోరికలు మరియు 

అరన్ల కల్నగి ఉని  మరియు చేసే వాటి గురిుంచి గొరో గా 

చెపుో కోవడుం రుంత్డ న్లుండ కాదు, త్రరుంచుం న్లుండ 

వసీ్ుంది." (1 యోహాన్ల 2:16) ల్పకుం మనపై రపుో డు 

నమమ కాలతో దూస్కుపోతోుంది. 

 

4. రపోు డు నమమ కాలు. 

మీ ఆనుందుం మరియు మీ భావోదాే గ ఫ్లసిర్తాా నిి  

త్రభావిరుం చేయడానికి ఒక నమమ కుం నిజుం కానవసరుం 

లేదు. ఎవరైన్న త్రసీ్రుం ఒక రలుపు గుుండా 

రరిగెతీకుుంట్ట వచిచ , "అగిి ! నిపుో !" కానీ అగిి  లేదు. 

ఇది మనల్ప చాలా ముందికి చాలా తేడాన్ల కల్నగిుంచదు, 

ఎుందుకుంటే ఎవరైన్న అలారుం గటిటగా అరుసీ్ని టుు 

మీరు విని  వుంటనే, మీరు దానిని నముమ తారు. అపుో డు 

అనేక విష్యాలు జరిగేవి. మీ రల్స  వేగుంగా 

మారుతుంది, మీ రకపీోటు పరుగుతుంది, మీ కుండరాలు 

బిగుతగా ఉుంటాయి మరియు మీ కడుపు యాసిడ్ 

త్సవిుంచడుం త్పారుంభమవుతుంది. ఇది నిజుం కానరో టికీ 

మీరు కేవలుం న్నడీ విధా ుంసుం, గొరో  మానసిక క్షోభకు 

గురవుతారు. 

 

ఇది రోజువార్మ జీవిరుంల్ప అనిి  సమయాలల్ప 

జరుగుతుంది మరియు మీరు దానిని గురిుీంచలేరు. మీరు 

నిజుం కాని విష్యాల గురిుంచి ఆుందోళన చెుందుతారు. 

మీరు నిజుం కాని వాటికి భయరడుతని్న రు. మీరు మీ 

జీవితానికి అరు్ం మరియు ఉదేదశాా నిి  అుందిుంచడానికి 

ఎని డూ రూపొుందిుంచబడని విష్యాలపై 

ఆధ్యరరడతారు. ఫల్నరుంగా గుందరగోళుం మరియు 

దుసిత్ి. కాబటిట ఒక నమమ కుం నిజుం కాకపోయిన్న, అది మీ 

జీవిరుంల్ప మానసిక గుందరగోళ్నిి  కల్నగిసీ్ుంది. మీరు 

ఒతిడీ, అరరాధుం, కోరుం, ఆుందోళన మరియు భావోదాే గ 

సమసా లన్ల అధగముంచాలన్లకుుంటే, మీరు మీ 

జీవిరుంల్పని అరనమమ కాలన్ల సో ష్టుం చేయాల్న మరియు 

సరిదిదాద ల్న. 



wife and your children and sold them into slavery and put 

you into prison. That was bankruptcy. 

"'The servant fell on his knees before him. 'Be patient with 

me,' he begged, 'and I will pay back everything.'" (Verse 26) 

You've got to see the humor in that; it's one of the most 

hilarious statements I've ever read. A servant owes $16 

million and he says, "give me a few more days". To do what, 

get a passport and buy a one-way ticket to another country? 

 

I did a little calculation. If he paid back a thousand dollars a 

day at current interest rates, it would take him 40 years. Now 

the point of the story, folks, is to show us three reasons that 

you and I need to forgive other people. 

 

We need to forgive each other because we've been forgiven 

by God. "'The servant's master took pity on him, canceled 

the debt and let him go.'"  (I've underlined that in my Bible.) 

Do you know anybody else who will forgive a $16 million 

debt? Who will say, all right let's just write it off and let him 

go? What a king! Completely forgiven. But the point of the 

parable is: That's nothing compared to the forgiveness that 

God has given to us, absolutely nothing. 

 

Here's the parallel. I owe a debt to God, and you do, too. The 

Bible even calls it a sin debt. When I transgress against God, 

it builds up a debt to owe to him that I can never repay. The 

Bible says, in Romans 3:23, "All of us have sinned and fallen 

short of the glory of God." The Scripture makes it abundantly 

clear, I can't pay my debt, you can't pay yours, but God has 

chosen in His love through the gift of His Son Jesus as the 

perfect sacrifice to forgive us, to wipe the slate clean, to 

cancel the debt and say, "Let's just start over." That is the 

gospel, the Good News. It's all tied up in the death, burial, 

and resurrection of Jesus. The good news Jesus has for us 

when we obediently come to Him confessing, repenting and 

being baptized in His name asking Him to forgive and wipe 

our slate clean. 

 

God expects me to do for others what he's done for me. In 

fact, that's really the message. How would you feel if you 

just had a $16 million debt wiped clean? Would you feel 

relief, joy and freedom? Those words may be too shallow. 

How about excitement, ecstasy or undying gratitude? How 

do you think you would treat people if you had just been 

forgiven of a $16 million debt that was hovering over your 

head? Don't you think you'd be easygoing? Don't you think 

you would say, "Yes, I'm in a great mood? That's all right, 

I'll forgive you." 

 

Look at this servant's reaction beginning in verse 28. "'But 

when that servant went out, he found one of his fellow 

servants who owed him a hundred denarii, equivalent to one 

hundred days wages. He grabbed him and began to choke 

him. 'Pay back what you owe me!' he demanded. 'His fellow 

servant fell to his knees and begged him, 'Be patient with me, 

 

నేన్ల ఒక మనసరీా వేర,ీ డాక టర్ త్కిస్ థురామ న్ దాా రా ఒక 

త్రకటనన్ల కన్లగొని్న న్ల. అరన్ల ఇలా అని్న డు, 

"జీవిరుంల్ప ఎదురయేా  ఫ్లకి ుష్ట సవాళున్ల చరిచ ుంచడానికి 

సరా ుం రోడ్ మాా ప్. అది లేకుుండా మనుం కోలో్ప తాము 

మరియు మనుం కోలో్ప యామని చెేో  భావోదాే గ 

సమసా లన్ల అభవృదిధ చేసీాము. మేము రరచుగా అరధ-

సరా ుం లేదా నిజుం కాదు ఎుందుకుంటే ఇది చాలా 

స్లభుం. " అది గొరో  లైన్, అరన్ల చెపోి ుంది నిజమే. 

మనసరీా వేరలీచే రూపొుందిుంచబడన కొనిి  ఉన్ని యి, 

నేన్ల ఏకీభవిుంచన్ల, కానీ అరన్ల లకా్షా నిి  సరిగాగ  

సాధుంచాడని నేన్ల భావిసీ్ని్న న్ల. అరన్ల కూడా 

చెపోా డు, "కానీ భావోదాే గ ఆరోగాా నికి సరా ుం మాత్రమే 

మారగుం, వేరే మారగుం లేదు." అది గొరో  కో్, కానీ యేస్ 

ఒక ముంచి కో్ కల్నగి ఉని్న డు. ఇది మరిుంర 

శకివీుంరమైనది మరియు మరిుంర సుంక్షరమీైనది 

మరియు రరో నిసరిగా అదే విష్యానిి  చెపోి ుంది. 

"మీరు సతాా నిి  తెలుస్కుుంటారు, మరియు సరా ుం 

మమమ ల్ని  సా రుంత్తలన్ల చేసీ్ుంది." (జాన్ 8:32) 

 

ఈ పాఠాల త్శ్లణ యొకు  లక్షా ుం మనకు బోధుంచిన 

మరియు మనల్ప కొుందరు కొన్లగోలు చేసిన అబదాధ లన్ల 

బహిరగరుం చేయడుం. మేము సతాా నిి  కూడా 

ఆవిష్ు రిసీాము మరియు మీ జీవితానికి కషాటలన్ల తెచేచ  

వాటి న్లుండ సరా ుం మమమ ల్ని  విముకి ీచేసీ్ుంది. 

 

5. రరమ సతాా నికి ఏకైక మూలుం భగవుంతడు. 

దానిని బాగా గురిుీంచుండ. అరన్ల మాత్రమే సుంపూరణ 

సతాా నికి మూలుం. "త్రభువునైన నేనే సరా ము 

రలుకున్ల; ఏది న్నా యమైనదో నేన్ల 

త్రకటిుంపుచుని్న న్ల." (యెష్యా 45:19) దేవుని 

కుమారుడైన యేస్, దేవుడు శర్మరముల్ప వచిచ నవాడు. 

యోహాన్ల ఇలా అని్న డు, "'నేనే మారగమున్ల, నేనే 

సరా మున్ల, నేనే జీవమున్ల. న్న దాా రా రరో  ఎవడున్ల 

రుంత్డయొదదకు రాడు'" (యోహాన్ల 14:6) 

 

మీరు స్త్కైసవీులా కాదా అని మమమ ల్ని  మరియు త్రతి 

మనిషిని మీరు త్రశిి ుంచుకోవాల్నస న త్పాథమక త్రశి : న్న 

జీవితానికి అధకారుం ఏమటి? న్న త్రమాణుం ఏమటి? న్న 

దికూస చి ఏది అవుతుంది? న్న గైడ్ఫ్లగా ఏమ 

ఉుండబోతోుంది? నేన్ల న్న జీవితానిి  దేనిపై 

ఆధ్యరరడబోతని్న న్ల? 



and I will pay you back.' 'But he refused. Instead, he went off 

and had the man thrown into prison'" Now can you believe 

that? He owed $16 million to his boss and he was forgiven. 

Now his fellow servant owes him a hundred denarii, 

extremely small compared to the amount he had been 

forgiven by his master. He refuses to show any mercy instead 

he throws him into prison. 

 

You say, how in the world can he respond that way? That 

servant who owed the cancelled $16 million debt didn't 

really feel forgiven. He still, for whatever reason, felt like a 

sword was still hanging over his head. So, he was foolishly 

trying to collect such a small amount to still pay off this 

perceived $16 million debt. 

 

The real tragedy is that a lot of Christians live that way today. 

They obey the gospel, they came to Christ and the sin debt is 

cancelled; but they still live their lives feeling, Lord, I'll 

make it up to you. I know I owe you a lot, so I'm going to 

pay that off. I'll work off my sin debt knowing that they never 

can. They are demanding, exacting, and unforgiving to other 

people around them in their frustrations. Sadly, I've seen all 

too much of that. That is why it is so important that every 

Christian understand grace. When you believe you are 

forgiven, you will be able to forgive others and not until. 

 

Notice the first servant's harshness in the parable. He 

grabbed and began to choke that second servant demanding 

that he pay his debt. Under Roman law you could do that. If 

somebody owed you money, you could go choke him until 

he paid. But after this guy choked him a while and didn't 

squeeze anything out of him, he had him thrown into jail. 

 

Whenever you find someone harsh, judgmental, 

hypercritical, negative, unforgiving, and ungracious, he is 

carrying with him unresolved guilt. A judgmental and 

negative person, who is always putting someone else down, 

never extending to anybody the offer of forgiveness, is 

carrying unresolved guilt. When we feel unforgiven, we tend 

to be unforgiving. 

Sometimes you see that in parents. You see a parent who is 

demanding, rigid and overbearing. They are reacting to the 

guilt that they feel as a parent. Sometimes you see it in 

bosses. Sometimes you see it in coworkers. Paul said in 

Ephesians 4:32, "'Be kind and compassionate to one another, 

forgiving each other, just as in Christ God forgave you.'" The 

key to forgiveness is to recognize how much God forgives 

me today. 

 

Resentment makes me miserable. 

It's a hell on earth. It tortures you. Look with me in the 

parable at verse 31, "'When the other servants saw what had 

happened,'" (this was after the first one had tossed the second 

one in jail) "'they were greatly distressed and went and told 

their master everything that had happened. Then the master 

called the servant in. 'You wicked servant,' he said, 'I 

 

మీకు రుండు ఎుంపికలు ఉన్ని యి. మీరు దానిని 

త్రరుంచుంపై ఆధ్యరరడవచుచ  లేదా మీరు దానిని వర్ఫా్లపై 

ఆధ్యరరడవచుచ . మనిషి చెేో ది మీ వదద ఉుంది, 

మరియు మనిషి మల్నయన్ భని మైన విరుదధమైన 

విష్యాలు చెబుతాడు, లేదా దేవుడు చెేో ది మీరు 

కల్నగి ఉుండవచుచ . సుంసు ృతి చెేో దానిపై లేదా త్కీసీ్ 

చెేో దానిపై మీరు మీ జీవితానిి  నిరిమ ుంచుకోవచుచ . ఆ 

రుండుంటిల్ప ఏది నమమ దగినదని మీరు 

అన్లకుుంటున్ని రు? 

 

సమసా  ఏమటుంటే మనిషి రరచుగా నిజాయితీ 

లేనివాడు మరియు పూరిగీా అబదాధ లన్ల రుంచుకోవడుం 

మాత్రమే కాదు; మనిషికి ఉని  సమసా  ఏమటుంటే, 

మనుం చాలా అజాననుంగా ఉని్న ము, మనుం నిజుం 

చెబుతని్న మని అన్లకుని పుో డు కూడా, మనకు 

అనిి  నిజాలు తెల్నయవు. నాూ స్ఫ్లవీక మాా గజైన్ఫ్లల్ప 

సుంత్రదాయ ఫ్లజాన నుం అనే విభాగుం ఉుంది. మీరు చూసారా? 

దాని అరు్ం ఏమట ఆల్పచిుంచుండ. సుంత్రదాయ ఫ్లజాన నుం 

అుంటే ఈరోజు తెల్నవైనది. నిజమైన ఫ్లజాన నుం ఎపుో డూ 

సుంత్రదాయమైనది కాదు; నిజమైన ఫ్లజాన నుం 

శాశా రమైనది. మనిషికి ఉని  సమసా ల్పు  ఒకటి మనుం 

ఎలుపుో డూ మరిుంర నేరుచ కుుంట్టనే ఉుంటాుం. కాబటిట, 

అనుంరమైన ఫ్లజానన్ననిి  కన్లగొనడుం మాకు చాలా కష్టుం. 

 

కొనిి  సుంవరస రాల త్కిరుం మీల్ప కొుంరముందికి నిజుంగా 

సుంబుంధుం ఉని  విష్యానిి  నేన్ల గమనిుంచాన్ల. 

మనల్ప డెబ్బై  మూడు మల్నయను ముంది బేబీ బూమర్ 

పిలులు, వారు బ్బబిల్ రరాా ర రుండవ అరా ధకుంగా 

అముమ డైన పుసకీుంల్ప రుండవ ఫ్లస్ానుంల్ప ఉన్ని రు. ఆ 

పుసకీుం ఏమట తెలుసా? డా. సోో కస  బేబీ బుక. అరన్ల 

"మీ పిలులన్ల ఎలా పుంచుకోవాల్న" అని రాశాడు. మొరుీం 

రరుం అమెరికన్లు ఆ పుసకీుంపై పరిగారు. ఒకే సమసా  

ఏమటుంటే, కొనిి  సుంవరస రాల త్కిరుం, రన డెబ్బై లల్ప, 

డాక టర్ సోో క బహిరుంగుంగా విలేకరుల సమావేశుం 

నిరా హిుంచి, "అయాో ! నేన్ల రపుో  చేశాన్ల" అని 

అని్న డు. మీరు ఏమటి? ఇది చాలా ఆలసా ుం, నేన్ల 

రనిచేయడుం లేదు. మీరు రపుో  చేశారని మీ ఉదేదశా ుం 

ఏమటి? ఒక వా కి ీయొకు  సిదాధ ుంతాలపై మొరుీం రరుం 

పుంచబడుంది మరియు అవి ఎపుో డూ సరైనవి కావు అని 

అరన్ల తెలుస్కుుంటాడు. అది సుంత్రదాయ ఫ్లజాన నుం. 

 

నేడు కళ్శాల ఫ్లస్ాయిల్ప ఉరయోగిుంచే సైన్స  ట్టకస ్ 



canceled all that debt of yours because you pleaded with me. 

Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as 

I had on you?' In anger his master turned him over to the 

jailers to be tortured, until he should pay back all he owed.'" 

See, when the king found out how unforgiving his servant 

was, he went to him and said, if you're going to be that way, 

I'll be that way, too. He then handed him over to the jailer to 

be tortured. 

 

Somebody asked if this parable is a symbol of hell. Yes, it 

is, but it's also symbolic of a hell on earth. Because when 

resentment gets inside you and resentment grows and infects 

you, it tortures you, and it locks you up in a prison. It 

destroys you far more than it does the person you hate and 

won't forgive. The question we need to ask ourselves from 

time to time is are bitter and unforgiven actions robbing us 

of happiness? What hurt is still hurting you? If you find one 

someday, let it go. It's only tormenting you. The other person 

that you are hating and not forgiving may not even know - 

they may be totally unaware. All around us are millions of 

people imprisoned by guilt, enslaved by their own anger and 

anxiety and tormented by resentment, sometimes year after 

year after year. The forgiveness of Christ is the only key to 

unlock that jail. For your own sake, forgive. Learn to ask for 

forgiveness and learn to offer forgiveness. My motto is: 

Forgiveness, enjoy it and employ it, or you live a life of 

misery. 

I will need future forgiveness.  

"This is how my heavenly Father will treat each of you unless 

you forgive your brother from your heart." (Matthew 18:35) 

 

John Wesley was once told by a man who knew him, "I could 

never forgive a certain person." Wesley responded, "I hope 

you never sin." The point of his admonition; if you're going 

to live the rest of your life in perfection, then perhaps you 

don't need to forgive anybody else. But if you're going to 

commit another sin, you'd better make sure forgiveness is 

ready and willing because forgiveness is a two-way street. 

Don't dare burn the bridge that you're going to have to walk 

over to get to heaven. 

 

In what we call the Lord's Prayer in the Sermon on the Mount 

where our Lord teaches us how to pray; He said, "Forgive us 

our debts as we forgive our debtors" Do you understand 

what that prayer says? That is praying, "Father, you forgive 

me as much as I'm willing to forgive the other people around 

me." Now I ask you, do you really want to pray that prayer? 

See, the Bible says we can only receive what we're willing 

to offer to other people. 

 

In that same Sermon on the Mount in the part we call the 

Beatitudes. Jesus said, "'Blessed are the merciful for they 

shall receive mercy.'" What we offer to somebody else we 

are able to receive, but what we're not willing to offer 

somebody else, we cannot receive. God says, be forgiving 

because I want to be able to forgive you. 

యొకు  సగటు జీవిర కాలుం 18 న్హలలు. అది సైన్స  

ట్టకస ్ యొకు  జీవిర కాలుం. అలాుంటి వాతావరణుంల్ప, 

మీరు రేరటిపై ఆధ్యరరడలేని వాటిపై మీ విశాా సుం 

ఉుంచరు, లేకుుంటే మీరు విజయుం యొకు  నిచెచ నన్ల 

అధరోహిసీ్ని్న రని మీరు అన్లకోవచుచ  మరియు అది 

రపుో  గోడకు వాలుతోుందని మీరు కన్లగొుంటారు. 

 

నేన్ల న్న జీవితానిి  దేనిపై ఆధ్యరరడబోతని్న న్ల? 

యేస్ చెపోా డు, "'ఆకాశము మరియు భూమ 

గతిుంచున్ల, కానీ న్న మాటలు ఎని టికిని గతిుంరవు.' 

(లూకా 21:33) దావీదు "త్రభూ, నీ వాకా ము 

శాశా రమైనది, అది రరల్పకముల్ప ఫ్లసిర్ముగా 

నిలుచున్ల." (కీరనీ 119:89) త్రజలారా, దేవుని వాకా ుం 

కాలరర్మక్షన్ల ఎదురొు ని మరేదీ లేనుంరగా లేదా 

ఎని టికీ నిలబడలేదు. మీరు దీనిి  మీ త్రమాణుంగా 

మరియు మీ దికూస చిగా మరియు మీ గైడ్ఫ్లబుకఫ్లగా 

విశా సిుంచవచుచ , ఎుందుకుంటే ఇది సాుంత్రదాయిక 

ఫ్లజాన నుంపై ఆధ్యరరడ ఉుండదు, ఇది దేవుని సా భావుం 

మరియు అుంతిమ ఫ్లజాన నుంపై ఆధ్యరరడ ఉుంటుుంది. 

అరన్ల మాత్రమే సుంపూరణ సతాా నికి మూలుం. 

 

6. దేవుని సరా ుంపై మీ జీవితానిి  నిరిమ ుంచుకోుండ! 

ఇది కీలకుం. ఇపుో డు బ్బబిల్ యొకు  త్రతి ేజీల్ప దేవుని 

సరా ుం కన్లగొనబడుంది. మీకు కావాలుంటే, దానిల్పని 

త్రతి భాగానిి  చదవమని నేన్ల మమమ ల్ని  

త్పోరస హిసీ్ని్న న్ల. ఇది అుంతిముంగా మరియు చాలా 

సో ష్టుంగా యేస్త్కీసీ్ల్ప మూర్మభీవిుంచిుంది. 1 ేతరు 

2:21 యేస్ వచాచ డని చెరో డానికి ఒక కారణుం 

ఏమటుంటే, అరన్ల మనకు ఒక ఉదాహరణ ఇవా డానికి 

వచాచ డు. మనల్ప చాలా ముంది విుంటారు మరియు 

చాలా ముంది చదువుతారు, కానీ మనల్ప చాలా ముంది 

మోడల్ఫ్లన్ల చూసినపుో డు బాగా నేరుచ కుుంటారు. యేస్ 

శర్మరముల్ప వచిచ న దేవుడు. "నేనే మారగుం, నేనే సరా ుం, 

నేనే జీవుం" అని్న డు. అరన్ల చెపోి న త్రతిదానిల్ప, 

అరన్ల చేసిన త్రతిదానిల్ప, అరన్ల ఉని  త్రతిదానిల్ప, 

ఇది నిజుం. 

 

మోకాల్న శస్త్సచీికిరస  న్లుండ కోలుకుుంటుని పోు డు నేన్ల 

స్వారలీన్ల మళ్లు చదవాలని నిరణయిుంచుకుని్న న్ల. 

నేన్ల మాథ్యా , మార్ు , లూకా మరియు యోహాన్ల 

చదివాన్ల, ఎుందుకుంటే నేన్ల మీకు సరా ుం గురిుంచి 

బోధుంచబోతని టుయితే, "నేనే సతాా నిి " అని చెపోి న 

ఈ వా కినీి తెలుస్కోవాలన్లకుుంటుని్న న్ల. త్గుంథుంల్ప 



Look at verse 35 again, "unless you forgive from your heart," 

not lip service, not some little faint intellectual 

acknowledgment, but from the heart, right down in the core 

of your spirit. Put simply, the parable is teaching forgiveness 

is a way of life. It's the only way to live and the reason is 

we're all imperfect beings. You're going to hurt others, and 

other people are going to hurt you because we're just 

imperfect beings, so we have to live in a constant state of 

forgiveness. You've got to enjoy it and then employ it as a 

lifestyle. 

 

Why do I need to forgive?  

1. Because God has forgiven me. 

 

 2. To escape the torment of resentment that's going to 

shackle me if  

      I don't forgive. 

 

 3. Because I don't want to burn the bridge that I'm going to 

have to   

     walk across. I want to forgive so God will forgive me. 

 

Who do you need to forgive? 

1. Do you blame anyone else in the world for your 

unhappiness? Do you blame a spouse? If only my 

husband would get his act straight, then I'd do a lot 

better. I'd be able to come to church more if he'd come 

with me. Do you blame your parents? If my parents 

hadn't done this to me when I was little, if that hadn't 

been a part of that, then my life would be a lot better 

today. Do you blame a teacher? If my teacher would 

have just. Do you blame a boss? If I just had a different 

boss. If you blame anyone for your unhappiness, that's 

an indication of resentment. Blame is an indication of an 

unforgiven wrong, rather real or perceived, it doesn't 

make any difference, and it's you that's not forgiving. 

You need to let it go right now. Let it go or it will torture 

you and harm your future life. 

 

2.  Have I been keeping score? Is there a score sheet in my 

mind with 

     regard to this person so that whenever they're doing 

something, you're thinking, they owe me? Did your 

spouse make a major mistake sometime in the past? He 

or she is sorry, and life has gone on, but you're holding it 

over his or her head. You've become an unpleasable 

person because no matter what one does, it's part of a 

bottomless pit of repayment. No matter how good a 

person is, you're thinking in your mind, he owes me. I 

want to tell you something today as straight as I can tell 

you. As bad as whatever was done, you're the one killing 

the marriage. You're killing it by your unforgiveness. 

You've never forgiven, and the spouse may be getting to 

ఎనభై వేరేా రు సారుు, "నేన్ల మీకు నిజుం చెపీుని్న న్ల" 

అని యేస్ చెపోా డు. అది ఏదో కాదు? ఎనభై సారుు, 

అరన్ల గటిటగా చెపోా డు, మీరు దీనిి  విన్నలని నేన్ల 

కోరుకుుంటుని్న న్ల. ఇరవై సారుు, అరన్ల చెపోా డు, 

"ఇపుో డు మీరు చెపోి ుంది విని్న న్ల, కానీ నేన్ల మీకు 

చెపోా లన్లకుుంటుని్న న్ల." అరనేుం చేసీ్ని్న డో 

తెలుసా? అరన్ల కషాటలన్ల తెచేచ  అపోహలన్ల 

తొలగిుంచాడు. అరన్ల ఇపుో డు మీరు కొన్లగోలు చేసిన 

వసీ్వులు ఇకు డ ఉన్ని యి, కానీ ఇపుో డు నేన్ల మీకు 

నిజుం చెబుతాన్ల. 

 

మీరు యేస్ చెపోి న విష్యాలన్ల మరియు ఇరర 

బ్బబిల్ రచయిరలు మనతో రుంచుకుని  వాసవీాలన్ల 

అధా యనుం చేసీ్ని పోు డు, మూడు విష్యాలకు 

కటుటబడ ఉుండుండ. 

 

b. సతాా నిి  వరకడానికి కటుటబడ ఉుండుండ 

మీ హృదయుంల్ప ఆ కోరికన్ల కల్నగి ఉుండుండ. "దేవుడు 

లేని పురాణాలు మరియు పార భారా ల కథలతో 

సుంబుంధుం లేదు; బదులుగా, దైవభకి ీకల్నగి ఉుండటానికి 

శిక్షణ పొుందుండ." (1 తిమోతి 4:7) రరాా ర పౌలు తిమోతి 

అనే యువ బోధకుని ఇలా హెచచ రిుంచాడు, 

“మన్లషుా లు సరైన సిదాధ ుంతానిి  సహిుంచని సమయుం 

వసీ్ుంది, బదులుగా, వారి సా ుంర కోరికలకు 

అన్లగుణుంగా, వారు రమ చుట్టట  చాలా ముంది 

బోధకులన్ల గుమకూడతారు. వారి చెవులు దురద ఏమ 

విన్నలన్లకుుంటున్ని యో చెరో డానికి, వారు రమ 

చెవులన్ల సతాా నికి దూరుంగా మరియు పురాణాల వైపుకు 

తిపుో తారు." (2 తిమోతి 4:3,4) 

 

మీరు విని , చూసే లేదా దేవుని సతాా నికి వా తిరేకుంగా 

అన్లభవిుంచే త్రతిదానిి  రర్మక్షుంచడమే పాయిుం్. 

త్రరుంచుం, లేదా న్న చుట్టట  ఉని  వా కీులు, "ఇది వేడగా 

ఉుంది, ఇది విష్యుం, త్రతి ఒకు రూ దీనిి  చేసీ్ని్న రు" 

అని చెరో వచుచ , ఇది సరైుంది కాదని నిజుం 

త్రకటిుంచవచుచ . నేన్ల మీకు ఫ్లకాుసిక ఉదాహరణన్ల ఇసీ్త 

ఇకు డే చాలా సమయుం రటటవచుచ . న్న మనస్ల్ప 

ఏముుందో మీకు చెపీాన్ల. జాో తిషా్ ుం మరియు మానసిక 

హా్ లైన్ఫ్లలు, ఆ విష్యాలు మల్నయను డాలరున్ల 

సుంపాదిుంచాల్న, ట్టల్నవిజన్ఫ్లల్ప చాలా ఎకుు వ 

ఉుండకూడదు. చాలా ముంది వా కీులు ఆ విష్యాలల్ప 

మునిగిపోతారని నేన్ల ఖచిచ రుంగా అన్లకుుంటుని్న న్ల, 

వాటిల్ప కొనిి  తీత్వమైనవి, వాటిల్ప కొనిి  వినోదుం కోసుం 



the point of asking, "What's the use? I can't seem to ever 

be forgiven." 

Marriage is just one of the areas that can apply. You may 

have been neglected as a child. You may have been 

abused as a child. You may not have been loved as you 

should have as a child. I don't know any of us who were 

loved as we should have been as a child. Why? Because 

we are not able to love perfectly. We're imperfect beings. 

 

3. Do you find yourself acting a certain way toward someone 

because he reminds you of someone you resent? 

 

I know that sounds strange, but there are all kinds of 

people who they will look at a person and say, "He 

reminds me of someone back in my childhood." So, he 

will treat them totally different simply because of a past 

problem they - he never lets go. If we search our souls, a 

lot of us have a lot more forgiving to do than we give 

ourselves credit for. We need to do it 

now!                                        Amazing Grace Lesson #1239  

 

Questions:   

1.   God is? 

a.  _____ Love 

b.  _____ Righteous (just) 

c.  _____ Truth 

d. _____ Mercy 

e. _____ Peace 

f. _____ All the above 

g. _____ a and c 

h. _____ a, c and e 

i. _____ a, b and c 

2. How many times should you forgive? 

a.  _____ One 

b.  _____ Seven 

c. _____ One hundred 

d. _____ Every time someone ask. 

3. When one forgives does he keep score of offenses? 

 Yes _____    No _____   

4. Obedience to the Gospel cancels our debt to God? 

 True _____ False _____  

5. When is man’s sin and rebellion cancelled?   

a. _____ Our physical death 

b. _____ Our death to sin 

c. _____ Our confession that Jesus is Lord 

d. _____ When we trust God to forgive and obey 

Him 

e. _____ a, b and c 

6. The key to forgiveness is to recognize how much God has 

forgiven us? 

 True _____ False _____   

7. Why do I need to forgive? 

మరియు వాటిల్ప కొనిి  కేవలుం జోక మాత్రమే. ఇది 

రమాషా కాదని దేవుని వాకా ుం చెబుతోుంది. ఇది రపుో , 

ఇది చెడు, దానికి దూరుంగా ఉుండు అని చెేో  ఒక 

డజన్ల విభని  భాగాలన్ల నేన్ల మీకు చూరగలన్ల. నేన్ల 

త్రతిదానిని దేవుని వాకా ుం దాా రా, న్న సా ుంర 

అన్లభవుంతో కూడా రర్మక్షసీాన్ల. 

 

మన రరుం నమేమ  వాటిల్ప వా కిగీర అన్లభవుం ఒకటి. ఇది 

రరమ సరా ుం. న్నకు అది తెల్నసిన్న, అన్లభూతి చెుందిన్న 

లేదా త్గహిసే,ీ అది ఎలా ఉుందో అలాగే ఉుండాల్న. 

ఇపుో డు మీరు దాని గురిుంచి ఆల్పచిుంచుండ. సాుంకేతికర 

వరుచ వల్ రియాల్నటీ అన్లభవానిి  సృషిటుంచగల్నగితే, 

అది అబదధమా అని నేన్ల చెరో లేన్ల, దెయా ుం కూడా 

అదే రని చేయగలదని మీరు అన్లకోలేదా? నిజానికి, 

అరన్ల సుంవరస రాలు, మరియు సుంవరస రాలు 

మరియు సుంవరస రాలుగా ఆ శకినీి కల్నగి ఉని్న డని 

మీరు అన్లకోలేదా? దేవుని వాకా ుం యొకు  సతాా నికి 

వా తిరేకుంగా నేన్ల కల్నగి ఉని్న నని నేన్ల నముమ తని  

అన్లభవానిి  కూడా నేన్ల రర్మక్షసీాన్ల మరియు రుండు 

ఘరషణలు జరిగితే, నేన్ల దేనిని అుంగీకరిసీాన్ల? నేన్ల 

దేవుని రదుం యొకు  సతాా నిి  అుంగీకరిసీ్ని్న న్ల, 

కాలుం. మీరు అన్లభవిుంచినుంర మాత్తాన అది సరైనదో, 

నిజమో, సరైనదో కాదు. 

 

"దేవుడు చెపీాడు, నేన్ల నముమ తాన్ల, అది సెటిల్ 

చేసీ్ుంది" అనే బుంరర్ ఫ్లసిటకు ర్ఫ్లన్ల మనల్ప చాలా ముంది 

చూశారు. ఇది చెడ ాబుంరర్ ఫ్లసిటకు ర్ కాదు, కానీ నేన్ల మీ 

కోసుం ఒక ముంచి ఫ్లసిటకు ర్ఫ్లని పొుందాన్ల: "దేవుడు చెపోా డు, 

నేన్ల నమమ న్న నమమ కపోయిన్న అది 

రరిష్ు రిుంచబడుతుంది." నేన్ల నమమ న్న 

నమమ కపోయిన్న, దాని వలు ఎలాుంటి తేడా లేదు; దేవుడు 

చెపోా డు, అది అలా ఉుంది. నేన్ల నమమ న్న 

నమమ కపోయిన్న సరా మే సరా ుం. 

 

నేన్ల దానిని వరకడమే పాయిుం్. కానీ నేన్ల దానిని 

ఎకు డ వరకాల్న? కిరాణా దుకాణుం చెకఅవు్ లైను 

న్లుండ కాదు. 

(1) నేన్ల దానిని త్కీసీ్ల్ప వతకుతని్న న్ల. “సతాా నికి 

సాక్షా మవా డానికి నేన్ల ఈ ల్పకానికి వచాచ న్ల” అని 

యేస్ చెపోా డు. (జాన్ 18:37) 

(2) నేన్ల దానిని దేవుని వాకా ుంల్ప వతకుతని్న న్ల. 

“నీ వాకా ము సరా ము” అని బ్బబిలు చెబుతోుంది. 



a. _____ Because God has forgiven me 

b. _____ To escape the torment of resentment 

c. _____ I do not want to burn the bridge I will have 

to walk across 

d. _____ I want God to forgive me 

e. _____ All the above 

f. _____ a and d 

 

Chapter 5 

Is Homosexuality a Sin? 
Twenty-five years ago, the word homosexuality was spoken 

only in a whisper, and rarely, even at that. Then about two 

decades ago, homosexuality made its way to the public's 

attention in a very major way. This time with a new name, 

"the Gay Community", and with a new movement, called 

"Gay Rights". Homosexuality literally came 'out of the 

closet' and was no longer something that was taboo in the 

media or in public conversation. Instead, it was being billed 

as something called "an alternative lifestyle." 

It is interesting that for centuries now, Christian people have 

believed that homosexuality was an unquestioned and direct 

violation of God's will. But now that premise is being 

confronted by a far more liberal public opinion, which is 

right? Is homosexuality an alternative lifestyle, or is it sin? It 

is a blatant digression from God's law. Well, those of us who 

accept the Bible as God's inspired and inerrant Word, God's 

very breath to man, we have no other choice than to turn to 

this Word to find that answer. Before we look to the Bible 

and its specific verses in their context, I think it might be 

helpful to consider just a few facts about the background of 

this issue, worldwide. 

For example, homosexuality is not really a contemporary 

issue at all. Anthropological investigations have indicated 

that homosexual behavior occurred, even among the most 

ancient of tribes. There is very little about it in recorded 

history. But it is interesting in western civilization, especially 

British history, you find some fascinating facts, most of them 

in the forms of prohibitions against homosexual behavior. 

For example, in the year 1290, British law commanded that 

a Sodomite be buried alive. In 1533, Henry VIII changed the 

mode of execution, but it was still a capital offense. Finally 

in British law, in 1861, it substituted life imprisonment for 

capital punishment, but it was still considered a very hideous 

type of offense. Would you believe that life imprisonment 

was still the penalty for a convicted homosexual in Britain 

until the year 1967? There have been similar laws in the 

United States, though with less severe type of penalties.  

Times have changed. Not only are homosexual practices 

largely legal, but they are also becoming increasingly 

commonplace and accepted in our culture. The question 

arises, "just how commonplace?" Frankly, there is very little 

సామెరలు 30:5 ఇలా చెబుతోుంది, "వాకా ుం 

దోష్రహిరమైనది." 

(3) నేన్ల అరని చరిచ  దాా రా దానిని కోరుతని్న న్ల. 

పౌలు తిమోతితో, "సతాా నికి ఫ్లసుీంభుం మరియు 

పున్నది అయిన సజీవమైన దేవుని చరిచ  అయిన 

దేవుని ఇుంటిల్ప త్రజలు ఎలా త్రవరిుీంచాల్ప మీకు 

తెలుసీ్ుంది" అని చెపోా డు. (1 తిమోతి 3:15) 

బి. సతాా నిి  విశా సిుంచడానికి మరియు రా కరిుంచడానికి 

కటుటబడ ఉుండుండ. 

దానిి  వతికితే సరిపోదు, తెలుస్కుుంటే సరిపోదు, 

ఆదరిుంచాల్న. "నమమ ుండ" అనే రదుం స్వార ీ ఖాతాల 

దాా రా న్నపైకి వచిచ న మరొక రదుం. జాన్ 3:18, "'అరనిి  

నమేమ వాడు ఖుండుంచబడడు, కానీ నమమ నివాడు దేవుని 

ఏకైక కుమారుని ేరున్ల విశా సిుంచనుందున ఇరో టికే 

ఖుండుంచబడాాడు.'" దెయాా నికి కూడా మేధోరరమైన 

ఆరోహణ ఉుంది. దేవుడు, ఒక నమమ కుం మరియు 

ఆల్నుంగనుం కాదు. 

సి. సతాా నిి  జీవిుంచడానికి కటుటబడ ఉుండుండ 

నేన్ల దానిని వతకుతాన్ల, నేన్ల నముమ తాన్ల మరియు 

ఆల్నుంగనుం చేస్కుుంటాన్ల మరియు నేన్ల దానిని 

జీవిసీ్ని్న న్ల. నేన్ల దానిని పాటిసీాన్ల. నేన్ల చేసీాన్ల. 

నేన్ల స్వారనీ్ల పాటిుంచడుం దాా రా త్పారుంభుంచాన్ల, 

యేస్ సతాా నిి  వా కీకీరిుంచాడు, త్రరుంచుంల్పకి వచిచ న 

దేవుడు అనే శుభవారపీై నమమ కుం ఉుంచాన్ల. ఈ గైడ్ఫ్లబుక, 

అరని వాకా ుం [ద బ్బబిల్], పూరి ీ చేసిన సరళమైన 

మారాగనిి  మాతో రుంచుకుుంటుుంది. ఇది యేస్ దేవుని 

కుమారుడనే నమమ కుంతో మొదలవుతుంది, ఈ విశాా సుం 

ఆయనన్ల మాటలతో ఒపుో కొని, ఆయన రటు మీ 

విధేయరన్ల త్రరుంచానికి తెల్నయజేసీ్ుంది. (రోమన్లు 

10:9-10) ఒకసారి మీరు మీ హృదయానిి  మరియు అరని 

రటు మీ త్ేమన్ల కల్నగి ఉని టుయితే, స్వారకీు మీ 

మొరుీం విధేయర బాపిటజుం అనే అన్లభవుంతో 

ముగుసీ్ుంది, ఇది నీటిల్ప భౌతికుంగా ముుంచడుం. యేస్ 

సిలువపై త్పాయశిచ రుీం చేసే మరణానికి ముుందు, 

అరన్ల నికోడెమస్ఫ్లతో చెపోా డు "ఒక వా కి ీ నీటి వలన 

మరియు ఆరమ  వలన జనిమ ుంచాడు రరో , అరడు దేవుని 

రాజా ుంల్ప త్రవేశిుంచలేడు." (జాన్ 3:5)" త్కీసీ్ యేస్ల్పనికి 

బాపిసీమ ుం పొుందిన మనముందరుం ఆయన మరణానికి 

బాపిసీమ ుం తీస్కుని్న మా? కాబటిట రుంత్డ మహిమ దాా రా 

త్కీసీ్ మృతలల్పన్లుండ లేచినటేు, మనుం కూడా కొర ీ

జీవితానిి  గడరడానికి బాపిటజుం దాా రా మరణానికి 

అరనితో పాటు పాతిపటటబడాాము. (రోమన్లు 6:3-4) 

త్రజలారా, ఇది యేస్ రటు మీకుని  నిబదధర గురిుంచిన 

సరా ుం. మీరు స్త్కైసవీునిగా మీ జీవితానిి  ఎలా 

త్పారుంభుంచాల్ప, మీరు స్త్కైసవీులుగా ఎలా మారతారో అది 

నిజుం. ఆ నిబదధర న్లుండ, మీరు ఆయనన్ల త్ేమసీ్త 



reliable data. The first major study this century about 

homosexual activity in United States didn't occur until 1950. 

It was conducted by Dr. E. G. Kinsey. He traveled all over 

the country, interviewing literally thousands of men--his 

study was on males only--and he concluded that about ten 

percent of the male population engaged in at least three years 

of homosexual experience between the ages of 16 and 65. In 

1972, Dr. Paul Gebhardt was commissioned by the National 

Institute of Mental Health to conduct another study. His 

study showed even significantly higher results--up to one-

fourth of male America were involved in such behavior. 

There have been more conservative scholars who have 

rebuked and rebuffed those claims. Reliable data is still very 

difficult to come by. But most experts, both conservative and 

liberal (and anywhere in between), would agree that at least 

seven percent of the American male population and about 

five percent of the American female population are actively 

engaged in practicing homosexuality. While we don't know 

the numbers, the fact of the matter is the Gay Rights 

movement has picked up a world of steam. They now have 

their own magazines and their own communities. They run 

their own places of entertainment and nightspots, and they 

have one of the strongest legislative lobbies in the United 

States of America. 

There is one other thing I want us to look at, though, before 

we turn to the Bible and see what scripture says about 

homosexuality. I think it is necessary for us to define the 

terms, though I am sure that all of us have a connotation in 

our minds of what homosexuality is. 

A homosexual act is an act of sexual intercourse between two 

members of the same sex. It is an act. I want to differentiate 

that by definition from a homosexual orientation. Listen 

closely. A homosexual orientation is a tendency or a desire 

to prefer a homosexual relationship over a heterosexual one. 

There is a difference between those two and you will see why 

we distinguish these in a moment. A homosexual act is an 

action; a homosexual orientation is the desire or the longing. 

Those two are as different as a heterosexual act is different 

from a heterosexual orientation. Now there are two technical 

terms that need to be defined, perverts and inverts. 

There are those who would be labeled as perverts. Perverts, 

or perversion, are those individuals who were heterosexual 

in nature, but have changed to a homosexual orientation. 

You say, "why would anybody change their sexual longing, 

their sexual orientation?" Again, research is sketchy, and the 

reasons vary. It is interesting to note that there has been a 

stronger correlation between perversion and certain 

environments, for example, mono-sex institutions. Places 

where there is a single gender, for example, prison or 

boarding school, even the Armed Forces, have generally 

మరియు దేవుని సరా పు వలుగుల్ప నడుసీ్త 

జీవిసీ్ని్న రు. అయితే అది మీ ఇష్టుం. మీరు 

నమామ లన్లకుని  దేనినైన్న నమేమ  సేా చఛ  మీకు ఉుందని 

గురీుుంచుకోుండ. కానీ మీరు ఏది నమమ న్న, నిజుం ఇరో టికీ 

నిజుం. 

కానీ ఒక గొరో  హెచచ రిక ఉుంది, "వారు సతాా నిి  

త్ేముంచటానికి నిరాకరిుంచినుందున వారు నశిసీారు 

మరియు రక్షుంచబడతారు." (2 థెసస లొనీకయులు 2:10) 

మొని  ఒకరు నని్ల  ఇలా అడగారు: "ధూమపానుం 

నని్ల  నరకానికి రుంపుతుందా?" నేన్ల, "అదే, న్నకు దాని 

గురిుంచి తెల్నయదు, కానీ మీరు అకు డ ఉని టుుగా వాసన 

చూసీారు." కానీ చిని  పాపానిి  ఎుంచుకోవడుం 

త్పారుంభుంచకూడదని మీకు తెలుస్. మనముందరుం 

పారుం చేసీాము. ఎవరినైన్న నరకానికి రుంరబోతుందో 

తెలుసా? 2 థెసస లొనీకయులు 2:10 మనకు చెబుతుంది, 

సతాా నిి  అుంగీకరిుంచడానికి, త్ేముంచడానికి మరియు 

అన్లసరిుంచడానికి నిరాకరిుంచడుం. దేవుడు ఎవరినీ 

నరకానికి రుంరడు; అరన్ల త్రతిఒకు రూ తాము ఏమ 

విశా సిుంచబోతని్న రో మరియు ఆ నమమ కాల గురిుంచి 

వారు ఏమ చేయబోతని్న రో ఎుంచుకోవడానికి 

అన్లమతిసీాడు. అమేజిుంగ్ త్గేస్ పాఠుం #1244 

 

 

 

ప్పశన లు: 

16.  చిరశీుదిధ ఉని ుంర వరకు ఏది నమమ న్న 

రరాా లేదు? 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

17. ఒక వా కి ీతాన్ల విశా సిుంచాలన్లకునే దానిని 

ఎుంచుకునే సేా చఛ  ఉుందా? 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

18. వారి చరా న్ల త్రభావిరుం చేయదని ఎవరైన్న 

విశా సిసీారు? 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

19. న్న సుంతోష్ుం న్న బాధా ర మీద వసీ్ుందా? 

వాసవీుం _____ ఫిక్షన్ _____ 

20. మీరు కోరుకుని ది మీకు లభసే ీమీరు 

సుంతోష్ుంగా ఉుంటారు. 

వాసవీుం _____ ఫిక్షన్ _____ 

21. త్రరుంచుం మీకు జీవిుంచడానికి మరియు 

ఆనుందానికి రుణరడ ఉుంది. 

వాసవీుం _____ ఫిక్షన్ _____ 

22. అనిి  నమమ కాలు సమానుంగా చెలుుతాయి. 

వాసవీుం _____ ఫిక్షన్ _____ 

23. మీరు ఎలాుంటి తాా గుం లేకుుండా అనిి ుంటినీ 

పొుందవచుచ . 

వాసవీుం _____ ఫిక్షన్ _____ 

24. అరరాధ భావానికి ఎపుో డూ కారణుం లేదు. 



sighted higher incidence of perversion than the population at 

large. 

Then there is a second category of those individuals who 

would be homosexuals. These individuals are called inverts. 

Inverts are individuals who can never remember being 

attracted to members of the opposite sex. From their very 

beginning of their cognizant adult lives, they have felt 

attracted to the same sex. Research is sketchy as to what 

causes inversion. But a correlation exists. One of the factors 

has been the absence of father figures within the home. In 

fact, in ghetto situations in America where there is a higher 

incidence of the absence of a father, there is a corresponding 

incidence of inversion - about twice that of the national 

population. 

We are going to come back to those terms later, but 

remember, the difference between a homosexual act, a 

homosexual orientation, perversion and inversion. 

Now let's get to the Bible. What does the Bible say about 

homosexual behavior? The Word of God doesn't have a 

wealth of material on the subject, but when the Bible has 

something to say about homosexuality, it speaks strongly 

against such behavior. I suppose the first place you run 

across it in the Bible is Genesis 19. Lot, who was kin to 

Abraham, received two strangers in the town of Sodom and 

his house was literally bombarded by the lewd, base fellows 

of the town, men who were obviously homosexual, both in 

their orientation and in their action. So, they stormed Lot's 

home. Eventually by the way, Sodom and its sister city, 

Gomorrah, were destroyed. In Judges 19, you read about a 

similar situation, this time in the city of Gibeah. 

D. S. Bailey in his book, Homosexuality and the Christian 

Tradition, has tried to argue that the transgressors 

(particularly in the episode involving Lot and the strangers 

in his home) were really violating rules of hospitality and 

that's why they were being reprimanded, not for their 

homosexual activity. Mr. Bailey's theory doesn't stand the 

test of scrutiny, because we are given an interpretation of 

what occurred in Sodom and Gomorrah. It is found in the 

little book of Jude, verse 7. "In a similar way, Sodom and 

Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to 

sexual immorality and perversion. They serve as an example 

of those who suffer the punishment of eternal fire." That 

makes it pretty clear, doesn't it? The letter that we call Jude 

is written to let us know--at least that part of it--that those 

individuals were condemned because of their homosexual 

behavior. Frankly, that corresponds to some Old Testament 

prohibitions, like Leviticus 18:22 and Leviticus 20:13 where 

male homosexuality is described as an abomination for 

which the death penalty is prescribed. 

The strength of these statements is found both in their 

context and also with the severity of the penalty that is 

వాసవీుం _____ ఫిక్షన్ _____ 

25. మీరు దేని కోసుం వేచి ఉుండకూడదు. 

వాసవీుం _____ ఫిక్షన్ _____ 

26. మనిషి త్పాథమకుంగా ముంచివాడు మరియు 

నిసాా ర్ుడు. 

వాసవీుం _____ ఫిక్షన్ _____ 

27. మీ సమసా లనీి  వేరొకరి రపుో . 

వాసవీుం _____ ఫిక్షన్ _____ 

28. సమాధ్యనుం మీల్ప ఉుంది ఎుందుకుంటే 

మనముందరుం దేవుళి ుం. 

వాసవీుం _____ ఫిక్షన్ _____ 

29. సుంపూరణ సతాా నికి మూలుం 

a. _____ మనిషి తెల్నవి 

b. _____ సైన్స  

c. _____ దేవుడు 

30. దేవుని సరా ుంపై జీవితానిి  

నిరిమ ుంచుకోవాలుంటే రరో నిసరిగా ఉుండాల్న 

a. _____ సతాా నిి  వరకడానికి కటుటబడ 

ఉుండుండ 

b. _____ సతాా నిి  విశా సిుంచడానికి 

మరియు రా కరిుంచడానికి కటుటబడ 

ఉుండుండ 

c. _____ సతాా నిి  జీవిుంచడానికి పైవనీి  

కటుటబడ ఉుండుండ 

d. _____ సుంపూరణ సరా ుం లేదు 

అధ్యా యుం 4 

నేన ఎిందుకు క్షమిించాలి? 

ేతరు చాలా కాలుం త్కిరుం ఒక రోజు యేస్న్ల అడగాడు 

"త్రభూ, న్న సోదరుడు న్నకు వా తిరేకుంగా పారుం 

చేసినపుో డు నేన్ల ఎనిి  సారుు క్షముంచాల్న? ఏడు సారుు 

వరకు?" (మరయీి 18:21) రుంకీుల మధా  లేదా రుంకీుల 

వన్లక ఉని  ఆల్పచనల మధా  నిజుంగా ఏమ 

త్వాయబడుంది: త్రభూ, నేన్ల ఎుందుకు క్షముంచాల్న? 

"'నేన్ల న్న సోదరుడని ఎనిి సారుు క్షముంచాల్న?' అని 

పీటర్ అడగడుం న్నకు ఆసకికీరుంగా అనిపిుంచిుంది, 

కొనిి సారుు అది హతాా యతిా నికి సుంబుంధుంచినుంర 

త్రధ్యనమైనదైన్న, ఆ నేరానిి  క్షముంచడుం కుంటే వన్-

టైమ్ నేరానిి  క్షముంచడుం చాలా స్లభుం. రదేరదే 

చికాకులు. 

మనల్ప త్రతి ఒకు రికి ఒకటి, రుండు, బహుశా మూడు 

మూలాలు మన జీవిరుంల్ప నిరుంరరుం చికాకు 

కల్నగిసీాయి. "హెవనీు ఇస్క అటట," నేన్ల దానిని 



attached. Then when you go from the Old Testament into the 

New Testament, you find that Paul continues to deplore 

homosexual activity. "Even the women exchanged natural 

relations for unnatural ones. In the same way, the men also 

abandoned natural relations with women and were inflamed 

with lust for one another." (Romans 1:24-25) All of that is 

within the context of those individuals who have turned 

away from God--they are Godless--and God will not tolerate 

that type of behavior. Strong words, but really the same thing 

Paul also said in 1 Corinthians 6:9 when he listed those who 

were unrighteous, and he included homosexuals. In 1 

Timothy 1:10, Sodomites were listed among the lawless and 

disobedient. 

Now I want to point something out here that, if you haven't 

heard before, you will probably hear in the future. There has 

been a movement afoot, among liberal theologians, to stress 

that Paul in those three admonitions against homosexuality, 

was condemning perversion, not inversion. You remember 

the difference? That Paul was saying to those individuals 

who were "born with a natural attraction for the opposite 

sex", but who have changed, that for those individuals to do 

so is wrong. The implication there is, "if anyone is an invert 

who chooses to practice homosexual behavior, that person 

would not be prohibited."  

That is not right. There are at least two reasons from scripture 

that this is true:  

1) The primary reason is the word that Paul used to condemn 

homosexual behavior in Romans 1, in 1 Corinthians 6, and 

in 1 Timothy 1. He uses a Greek word that is really an 

umbrella term that refers to all homosexual behavior. By 

contrast, he could have used one of three different Greek 

terms that would have referred specifically to sexual 

perversion, but he chose not to do that. So, the implication is 

clear, whether inversion or perversion, homosexual activity 

is condemned.  

2) Notice that the context in Romans 1 is that of creation. 

The prohibition against homosexuality isn't just aimed at 

individuals, whether inverts or perverts. It states that that's in 

violation of God's order of things. "Since what may be known 

about God is plain to them because God has made it plain to 

them. For since the creation of the world, God's invisible 

quality, his eternal power and his divine nature have been 

clearly seen, being understood from what has been made so 

that men are without excuse." (Romans 1:19-20)  

You see, the context of Romans 1 is that God's made it clear 

what his design was. It is for a man to choose a woman, and 

for the two to be together within the context of marriage, in 

a life-long relationship. That is the natural way God made 

things, the way He has chosen to run this world. It is very 

clear from the language. 

పిలుసీాన్ల, మా కఠినమైన అుంచులన్ల తడచివేసీాన్ల. 

మీ సా ర గపు ఇస్క అటట ఎవరు? 

పీటర్ అడగాడు, "'త్రభూ, నేన్ల న్న సోదరుడని 

ఎనిి సారుు క్షముంచాల్న?'" పీటర్ ఇకు డ చాలా 

అక్షరారు్ంగా ఉుండే అవకాశుం ఉుందని ఈ వారుం వరకు 

న్నకు అరు్ం కాలేదు. అరన్ల రన భౌతిక సోదరుడ 

గురిుంచి మాటాుడుతూ ఉుండవచుచ . మన కుటుుంబాల్పునే 

తొుంభై శారుం కోరుం వసీ్ుందని నేన్ల కొనిి  వారాల త్కిరుం 

చదివాన్ల. మన జీవిరుంల్ప మనకు అరా ుంర 

సనిి హిరుంగా ఉుండే వా కీుల రటు చాలా కోరుం 

ఉుంటుుంది. 

పార సామెర మీకు తెలుస్: "మనుం ఇష్టరడే వారితో 

పైన నివసిుంచడుం గొరో ది, కానీ మనకు తెల్నసిన వారితో 

త్కిుంద నివసిుంచడుం, ఇపోు డు అది వేరే కథ." కొనిి సారుు 

మనకు అరా ుంర సనిి హిరుంగా ఉుండే వా కీులే. బహుశా 

అది పీటర్ సోదరుడు ఆుంత్డూ కావచుచ . ఆుంత్డూ 

పాలన్ల వదలడుం లేదా ట్టా బ్ మధా ల్ప న్లుండ 

ట్టతఫ్ల స్టఫ్లన్ల పిుండడుం లేదా పీటర్ఫ్లకు నిరుంరరుం 

చికాకు కల్నగిుంచేదేదో రరిగణుంచడుం ఊహకు అుందనిది 

కాదు. కానీ అది ఆుంత్డూ అయిన్న లేదా అలుంకారిక 

సోదరుడైన్న, ఈ మొరుీం క్షమారణ త్రశి తో పీటర్ చాలా 

కష్టరడుతని్న డు. 

ేతరు, "ేతరు, అది నీల్ప చాలా గొరో రనుం. నేన్ల 

ఆకటుటకుని్న న్ల" అని యేస్ చెపోా లని ేతరు 

ఆశిుంచి ఉుండవచుచ . యూదుల చటటుం త్రకారుం మీరు 

ఒక సోదరుడని మూడుసారుు క్షముంచాల్న. మీరు అదే 

నేరానిి  మూడుసారుు క్షముంచిన రరాా ర, మీరు 

అరనిని పోగొటుటకోమని చెరో వచుచ . కాబటిట, "నేన్ల న్న 

సోదరుడని మూడుసారుు క్షముంచాల్న, నేన్ల దానిని 

రటిటుంపు చేసీాన్ల మరియు ముంచి కొలర కోసుం నేన్ల 

ఒకటి కలుపుతాన్ల" అని చటటుం చెబుతుందని పీటర్ 

భావిుంచి ఉుండవచుచ . "త్రభూ, ఒక సోదరుడని 

ఏడుసారుు క్షముంచడుం ముంచిది అని మీరు 

అన్లకుుంటున్ని రా?" మన త్రభువు చెపోా డు, "కాదు 

ేతరు, 70 సారుు ఏడుసారుు నముమ తావా" లేదా మీరు 

క్షముంచాల్నస న సుంఖా కు రరిమతి లేదు. 

ఇది సోు ర్ఫ్లన్ల ఉుంచినటుయితే, అది నిజుంగా క్షమారణ 

కాదు. మీరు ఎపుో డైన్న ఎవరితోనైన్న సోు ర్ఫ్లన్ల 

ఉుంచుకున్ని రా? యేస్ ేతరుతో చెపోి న రరాా ర, 



Conclusion:     

A. In General 

 1) Homosexuality is likely more common in our culture than 

any of us would like to admit. 

2) Homosexuality is an issue that is making its way to the 

forefront today. 

3) The consistency and the fervor with which the Bible 

speaks against homosexual acts mean that a Christian cannot 

accept such a practice, as a God-ordained or a God-accepted 

lifestyle. That would be true regardless of an individual's 

sexual orientation or motivation. 

B. To Christians 

1) The Bible teaches that we abhor sin, but we love the 

sinner. When we call a man or a woman a homosexual, are 

we referring to what they are, or to what they do? Now think 

about that for a moment. When would you call a person a 

murderer? When they have committed murder, right? When 

would you call a person a thief? When he or she has stolen 

something. On a more positive note, when would you call a 

person a plumber? Only if they have demonstrated skill in 

that task. For many of us, who are Christians, the nature of 

the sin homosexuality is of such distaste for us, then perhaps 

we have had a harder time of segregating the sin from the 

sinner. 

There are those in our world who may have a homosexual 

orientation, but who are fighting the sin. God can rescue 

them from that, just like he can rescue you and me from our 

tendencies to whatever our “Achille’s heel” of sin is--and 

ours may be totally different. But I implore Christians, as we 

face the homosexuality issue, don't run from the problem, 

face it. Love the sinner while abhorring the sin. That's what 

Jesus did, that's what he would expect us to do regarding the 

sin of homosexuality as well as the sins of prostitution, 

chemical dependency, anger and all other sins. 

 

Years ago, the Interpreter's Bible (a commentary) wrote this 

about Romans 1:27 "The subject is one, in which, in honesty 

must be faced, but one on which no man of fine feeling 

should linger." 

 

I suppose that's described our outlook on homosexuality and 

homosexual behavior for decades. I'm afraid we live in a 

time where our minds must linger on it longer, because of 

the place it has taken in our society. 

                                                    Amazing Grace Lesson #1013 

 

Questions:   

1. Since creation homosexuality has been accepted or 

tolerated by society? 

i.    True _____ False _____   

ii.  

2. A homosexual act is sexual intercourse between two 

members of the same sex? 

i.      True _____ False _____   

ii.  

"కాదు, ఏడుసారుు కాదు, డెబ్బై  సారుు ఏడుసారుు." మనుం 

క్షముంచడుం ఎుందుకు నేరుచ కోవాల్ప వివరిుంచడానికి 

యేస్ ఒక ఉరమానుం, ఒక కథ చెపోా డు. 

కథ ఇలా మొదలవుతుంది. యేస్ చెపోా డు, ఒక 

రాజుకు నిసస హాయుంగా రుణరడ ఉని  వా కి ీఉని్న డు. 

బ్బబిల్ మరయీి 18:23-24ల్ప రాజుకు రదివేల 

రలాుంతలు ఋణరడవుని్న డు. ఇపుో డు త్రతిభ 

నిజుంగా సా చఛ మైన డబైు  కుంటే ఎకుు వ బరువుగా 

ఉుంది, కాబటిట ఇది విలువైన ల్పహుంపై ఆధ్యరరడ 

ఉుంటుుంది. కానీ ఇకు డ రుణుం రుండతలుందరూ 

మల్నయన్లు మరియు మల్నయను డాలరుు అని 

అుంగీకరిసీ్ని్న రు. ఇపోు డు అది పదద అపోు ! ఇుంర 

వరకు అపోు  ఎలా తెచుచ కుుంటారు? సేవకుడు అుంర 

డబుై  ఎలా తీస్కుుంటాడు? ఆ రోజుల్పు , మీరు దానిని 

తిరిగి చెల్నుుంచలేనపుో డు, దివాలా స్తత్రుం చాలా 

స్లభుం. వారు మీ భారా న్ల మరియు మీ పిలులన్ల 

తీస్కువళ్ురు మరియు వారిని బానిసలుగా విత్కయిుంచి 

జైలుల్ప పటాటరు. అది దివాలా. 

"'సేవకుడు అరని ముుందు మోకాళుపై రడాాడు. 'న్నతో 

ఓపికగా ఉుండు, మరియు నేన్ల త్రతిదీ తిరిగి చెల్నుసీాన్ల' 

అని అరన్ల వేడుకుని్న డు." (26వ ఫ్ల ుకుం) మీరు 

అుందుల్పని హాసాా నిి  చూడాల్న; ఇది నేన్ల చదివిన 

అరా ుంర ఉలాుసకరమైన త్రకటనలల్ప ఒకటి. ఒక 

సేవకుడు $16 మల్నయన్లు బాకీ ఉని్న డు మరియు 

అరన్ల "న్నకు మరికొనిి  రోజులు సమయుం ఇవా ుండ" 

అని చెపోా డు. ఏమ చేయడానికి, పాస్ఫ్లపోర్ట పొుందుండ 

మరియు మరొక దేశానికి వన్-వే టికెు ్ఫ్లన్ల కొన్లగోలు 

చేయాలా? 

 

నేన్ల చిని  గణన చేసాన్ల. త్రసీ్ర వడీ ా రేటు త్రకారుం 

రోజుకు వయిా  డాలరుు తిరిగి చెల్నుసే ీ40 ఏళ్ళు  రడుతుంది. 

ఇపుో డు కథ యొకు  ఉదేదశా ుం, జానరదులారా, మీరు 

మరియు నేన్ల ఇరర వా కీులన్ల క్షముంచవలసిన మూడు 

కారణాలన్ల మాకు చూరడుం. 

 

మనుం ఒకరినొకరు క్షముంచుకోవాల్న ఎుందుకుంటే మనుం 

దేవునిచే క్షముంచబడాాము. "'సేవకుని యజమాని 

అరనిపై జాల్నరడ, అపుో న్ల రదుద చేసి, అరనిని 

విడచిపటాటడు.'" (నేన్ల న్న బ్బబిల్పు  అుండరల ున్ చేసాన్ల.) 

$16 మల్నయను రుణానిి  మాఫీ చేసే ఎవరైన్న మీకు 

తెలుసా? ఎవరు చెబుతారు, సరే, దానిని రాసిపటిట, 

అరనిి  వదిలేదాద ుం? ఏుం రాజు! పూరిగీా క్షముంచబడుంది. 

కానీ ఉరమానుం యొకు  ఉదేదశా ుం ఏమటుంటే: దేవుడు 



3. Homosexual orientation is a tendency or desire toward 

homosexual relation over a heterosexual one? 

i.     True _____ False _____  

ii.  

4. Men of Sodom and Gomorrah gave themselves over to 

sexual perversion? 

i.          True ____ False _____   

ii.  

5.   All sexual activity outside marriage both homosexuality 

and fornication, is sin? 

        True _____ False _____ 

6. The apostle Paul condemned homosexuality and is 

quoted as saying "Even the women exchanged natural 

relations for unnatural ones. In the same way, the men 

also abandoned natural relations with women and were 

inflamed with lust for one another."    

          True _____ False _____   

   Chapter 6 

Freedom From Chemical Dependency 
A preacher looked out on his 300-member congregation. 

Each parishioner is characterized by a smiling face, nice 

clothes, combed hair, polished teeth. The preacher had just 

preached a strong sermon on Christian lifestyle, including a 

recitation on the evils of drinking and a passionate 

admonition to his people to totally abstain from the 

occasional use even of alcohol or stronger drugs. 

Concluding his lesson, he looks over the crowd assuming 

deep in his heart that maybe a few would imbibe upon 

occasion, but he feels sure that none of his members have a 

serious problem with drinking or with drugs. Little does he 

realize, halfway back on the left there sits Mike. Mike is a 

24-year-old medical student who teaches the high school 

Bible class. He serves on the mission committee and 

everybody admires him for his zeal and his work and his 

dedication. But what nobody knows is that Mike's father 

lives in another town and he's an alcoholic, and that Mike is 

compulsively driven to achieving greater and greater 

accomplishments in a vain attempt to gain his father's 

approval and to raise his own self esteem. Everybody in the 

church thinks that Mike has it together. They think he has a 

healthy, vital relationship with God. But what they don't see 

is a profound sense of worthlessness that's driving Mike to 

an ulcer. 

Four rows behind Mike, there are Clarence and Sharon. 

Sharon attends faithfully while Clarence only comes about 

once a month. The preacher knows Clarence is an awfully 

successful businessman. He's heard he earns well into six 

figures, what he doesn't know is that Clarence is an alcoholic. 

And when he gets drunk, he gets mean, violent and beats 

Sharon. 

Across the aisle there's Tim and Allison, and their little 

daughter Amanda. The preacher has heard they're having 

trouble, even separated for a while. Just this week, he got 

మనకు ఇచిచ న క్షమారణతో పోల్నసే ీ అది ఏమీ లేదు, 

ఖచిచ రుంగా ఏమీ లేదు. 

 

ఇకు డ సమాుంరరుంగా ఉుంది. నేన్ల దేవునికి రుణరడ 

ఉని్న న్ల, మీరు కూడా చేసీారు. బ్బబిల్ దానిని పార రుణుం 

అని కూడా పిలుసీ్ుంది. నేన్ల దేవునికి వా తిరేకుంగా 

అతిత్కముంచినపోు డు, అది నేన్ల ఎరో టికీ తిరిగి 

చెల్నుుంచలేని అరనికి రుణరడ ఉుంటుుంది. రోమన్లు 

3:23ల్ప బ్బబిల్ చెబుతుంది, "మనముందరము పారము 

చేసి దేవుని మహిమన్ల పొుందలేకపోయాము." నేన్ల న్న 

ఋణుం తీరుచ కోలేన్ల, నీ రుణుం తీరుచ కోలేన్ల, కానీ 

దేవుడు రన కుమారుడైన యేస్ యొకు  బహుమతి 

దాా రా రన త్ేమల్ప మనలన్ల క్షముంచడానికి, ఫ్లసేు్ ఫ్లన్ల 

తడచివేయడానికి రరిపూరణ తాా గుంగా ఎుంచుకుని్న డు. 

అపుో న్ల రదుద చేసి, "ఇపుో డే త్పారుంభదాద ుం" అని 

చెరో డానికి. అది స్వార,ీ శుభవార.ీ ఇదుంతా యేస్ 

మరణుం, ఖననుం మరియు పునరుత్ానుంతో ముడరడ 

ఉుంది. మనము ఒపుో కొని, రశాచ తీారరడ, బాపిసీమ ము 

పొుంది ఆయనన్ల క్షముంచమని మరియు మన ఫ్లసేు్ ఫ్లన్ల 

తడచివేయమని విధేయరతో ఆయన వదదకు 

వచిచ నపుో డు యేస్ మనకు అుందిుంచిన శుభవార.ీ 

 

దేవుడు న్న కోసుం ఏమ చేశాడో ఇరరుల కోసుం నేన్ల 

చేయాలని ఆశిసీ్ని్న డు. నిజానికి, ఇది నిజుంగా 

సుందేశుం. మీరు కేవలుం $16 మల్నయను అపుో న్ల 

తడచిపటిటనటుయితే మీకు ఎలా అనిపిసీ్ుంది? మీరు 

ఉరశమనుం, ఆనుందుం మరియు సేా చఛ న్ల 

అన్లభవిసీారా? ఆ మాటలు చాలా నిసాస రుంగా 

ఉుండవచుచ . ఉతాస హుం, పారవశా ుం లేదా అుంతలేని 

కృరజనర ఎలా ఉుంటుుంది? మీ రలపై 

కొటుటమటాటడుతని  $16 మల్నయను రుణానిి  మీరు మాఫీ 

చేసినటుయితే మీరు త్రజలతో ఎలా వా వహరిసీారని మీరు 

అన్లకుుంటున్ని రు? మీరు తేల్నకగా ఉుంటారని మీరు 

అన్లకోలేదా? "అవున్ల, నేన్ల చాలా మూడ్ఫ్లల్ప ఉని్న న్ల, 

సరే, నేన్ల నిని్ల  క్షముంచాన్ల" అని మీరు అన్లకోలేదా? 

 

28వ వచనుంల్ప త్పారుంభమైన ఈ సేవకుని త్రతిచరా న్ల 

చూడుండ. "'అయితే ఆ సేవకుడు బయటకు 

వళి్ల నపుో డు, అరనికి వుంద రోజుల వేరన్ననికి 

సమానమైన వుంద డెన్నర్మలు బాకీ ఉని  రన తోటి 

సేవకులల్ప ఒకరిని కన్లగొని్న డు. అరన్ల అరనిని 

రటుటకుని గొుంత కోయడుం త్పారుంభుంచాడు. న్లవుా  న్నకు 

చెల్నుుంచాల్నస నవి తిరిగి చెల్నుుంచు!' అరని తోటి సేవకుడు 

మోకాళుపై రడ, 'న్నతో ఓపికగా ఉుండు, నేన్ల నీకు తిరిగి 

చెల్నుసీాన్ల' అని వేడుకుని్న డు. 'అయితే అరన్ల 

నిరాకరిుంచాడు, బదులుగా, అరన్ల వళ్లు ఆ వా కినీి జైలుల్ప 

రడేశాడు'" ఇపుో డు మీరు నమమ గలరా? అరన్ల రన 

యజమానికి $16 మల్నయన్లు చెల్నుుంచాడు మరియు 

అరన్ల క్షముంచబడాాడు. ఇపుో డు అరని తోటి సేవకుడు 



wind that Tim may be having a hard time at the job. He has 

no idea that it's all due to Tim's cocaine binges every two 

weeks. 

Then on the third row, down front on the right, there's sweet 

little Emma. A widow now, Emma was a charter member of 

the local congregation when it began 47 years ago. Always 

faithful in attendance, Emma started missing some services 

lately, friends noticed her hands shook. And they feared that 

she was suffering in the early stages of Parkinson's disease. 

Little did they know that her shaking hands came from 

temporary withdrawal from prescription pain medication 

that she began taking two years ago, following a minor 

surgery, prescriptions that she had repeatedly refilled by 

lying to her doctor and deceiving her pharmacist. 

On the back row, there's Marvin, whose 12-year-old son was 

killed by a drunk driver. Across the way, two teens who 

vandalized the area school after they had drunk beer and 

smoked pot. The list goes on and on and on. Now folks the 

names that I presented to you are purely hypothetical, but the 

scenarios that I just shared with you are real. They and 

hundreds of others are repeated in this and every church in 

America. Chemical dependency and drug abuse are plaguing 

our country and destroying millions of lives. Five out of 12 

people have had their lives touched by chemical dependency. 

Now let's stop a few moments and consider what we're 

talking about. What do we mean by chemical dependency? 

Chemical dependency is defined as the state that results from 

the process of increasingly turning to chemical use to meet 

life's needs. In other words, the chemical may be alcohol, the 

most prevalent, dangerous, costly, deadly drug in our culture. 

It may be nicotine, cocaine, crack, heroine, amphetamines, 

morphine, tranquilizers or any number of prescription 

drugs., If there is a reliance on some chemical substance to 

make it through life, the day, the week or to meet life's needs; 

whatever the substance may be, that's called chemical 

dependency. It may mean having a drink a day. It may mean 

having to have several drinks every two hours. It may mean 

an evening tranquilizer so you can get to sleep. It may mean 

a cocaine binge every other weekend. That's chemical 

dependency. 

Chemical dependency often leads to a physical addiction. 

Now look at that definition, let's understand what we're 

talking about. Physical addiction occurs when the cells of the 

body change the way they function because of the use of 

certain substances. A physical addiction literally means you 

are physiologically altered and your body craves that 

chemical in order to function. 

The tragedy of those two things is chemical dependency 

invariably fails to meet the life needs that the user is seeking 

to meet. Let's not lie about it. A fix of something to a drug 

user feels good initially. That's why they take it. There is a 

అరనికి వుంద దేన్నర్మలు బాకీ ఉని్న డు, అరన్ల రన 

యజమాని క్షముంచిన మొతీానికి చాలా రకుు వ. అరన్ల 

దయ చూరడానికి నిరాకరిుంచాడు, బదులుగా అరనిి  

జైలుల్ప రడేసీాడు. 

 

త్రరుంచుంల్ప అరన్ల ఆ విధుంగా ఎలా సో ుందిుంచగలడు 

అని మీరు అుంటున్ని రు? రదుద చేయబడన $16 

మల్నయను రుణానిి  చెల్నుుంచిన సేవకుడు నిజుంగా 

క్షముంచబడనటుు భావిుంచలేదు. అరన్ల ఇరో టికీ, ఏ 

కారణుం చేరనైన్న, అరని రలపై కతి ీవేలాడుతని టుు 

అనిపిుంచిుంది. కాబటిట, అరన్ల ఈ త్గహిుంచిన $16 

మల్నయను అపోు న్ల చెల్నుుంచడానికి ఇుంర చిని  

మొతీానిి  సేకరిుంచడానికి మూరుుంగా 

త్రయతిి సీ్ని్న డు. 

 

అసలు విషాదమేమటుంటే నేడు చాలా ముంది స్త్కైసవీులు 

అలా జీవిసీ్ని్న రు. వారు స్వారకీు కటుటబడ, వారు త్కీసీ్ 

వదదకు వచాచ రు మరియు పార రుణుం రదుద 

చేయబడుంది; కానీ వారు ఇరో టికీ రమ జీవితాలన్ల 

అన్లభవిసీ్తనే ఉని్న రు, త్రభూ, నేన్ల మీకు 

అన్లగుణుంగా ఉుంటాన్ల. నేన్ల మీకు చాలా రుణరడ 

ఉని్న నని న్నకు తెలుస్, కాబటిట నేన్ల దానిని 

చెల్నుుంచబోతని్న న్ల. వాళ్ళి  ఎరో టికీ చేయలేరని 

తెల్నసి న్న పార ఋణుం తీరుచ కుుంటాన్ల. వారు రమ 

చిరాకుల్ప రమ చుట్టట  ఉని  ఇరర వా కీులన్ల డమాుండ్ 

చేసీ్ని్న రు, కఠినుంగా ఉుంటారు మరియు క్షముంచరు. 

పారుం, నేన్ల ఇవనీి  చాలా ఎకుు వగా చూశాన్ల. అుందుకే 

త్రతి స్త్కైసవీుడు దయన్ల అరు్ం చేస్కోవడుం చాలా 

ముఖా ుం. మీరు క్షముంచబడాారని మీరు 

విశా సిుంచినపోు డు, మీరు ఇరరులన్ల క్షముంచగలరు 

మరియు అుంర వరకు క్షముంచలేరు. 

 

ఉరమానుంల్ప మొదటి సేవకుని కఠినతాా నిి  

గమనిుంచుండ. అరన్ల రన అపుో  చెల్నుుంచాలని 

డమాుండ్ చేసీ్త ఆ రుండవ సేవకుడని రటుటకుని గొుంత 

కోయడుం త్పారుంభుంచాడు. రోమన్ చటటుం త్రకారుం మీరు 

అలా చేయవచుచ . ఎవరైన్న మీకు డబుై  బాకీ ఉుంటే, 

అరన్ల చెల్నుుంచే వరకు మీరు అరనిని ఉకిు రిబికిు రి 

చేయవచుచ . కానీ ఈ వా కి ీ అరనిని కొుంరకాలుం 

ఉకిు రిబికిు రి చేసిన రరాా ర మరియు అరని న్లుండ 

ఏమీ పిుండకుుండా, అరనిి  జైలుల్ప రడేశాడు. 

 

మీరు ఎవరినైన్న కఠినుంగా, నిరణయారమ కుంగా, అతి 

విమరశ కుడగా, త్రతికూలుంగా, క్షముంచరాని వా కిగీా 

మరియు దయలేని వా కిగీా గురిుీంచినపోు డలాు , అరన్ల 

అరరిష్ు ృరమైన అరరాధ్యనిి  రన వుంట 

తీస్కువళతాడు. తీరోు  చెేో  మరియు త్రతికూల వా కి,ీ 

ఎలుపుో డూ వేరొకరిని అణచివేసీ్త, ఎవరికీ క్షమారణన్ల 

అుందిుంచకుుండా ఉుండేవాడు, అరరిష్ు ృరమైన 



pleasure. But over just a short period of time, that chemical 

begins to isolate those people, isolate them from God, from 

others they love and from the things that really can meet their 

life's needs. After a period of chemical dependency physical 

addiction begins and physical addiction is a death process. 

Sometimes it's slow, often fast, but always fatal unless the 

cycle is broken and that seldom occurs. 

 

How devastating is the dependency and abuse problem? 

 

It is catastrophe. 

Statistics from the Alcohol and Drug Council of Middle 

Tennessee show that in Nashville Tennessee drugs are 

involved in 50 percent of all spouse abuse, 50 percent of all 

traffic fatalities, 35 percent of all suicides, 62 percent of all 

assaults, 52 percent of all rapes, 49 percent of all murders, 

alcohol or chemical addiction involved, 38 percent of all 

child abuse, 68 percent of all manslaughters, and 69 percent 

of all drownings. 

 

But the one that really blew me away was a 1994 Tennessean 

article that said in Metro Nashville, more than 80 percent of 

the locally sentenced felons are because of an offense related 

to drugs. Now let that sink in. If it weren't for drugs, you 

could take four out of every five convicted felons out of jail 

in our community. It is destroying lives, it's destroying 

families. 

It's wiping us out. 

It's the tool that's Satan is using to just kill us. Nationwide in 

1960, in our country there were fewer than 30,000 arrests for 

drug-related offenses. In 1990, there were over one million. 

Today, 1994, American prison cells are filled with drug 

dealers, addicts, alcohol abusers and the mentally ill, often 

mentally ill because of substance abuse. 

Some people tend to say, "Well, let's just put more of them 

in prison." We've already got four million of them in prison 

right now. Today, America has the highest incarceration 

percentage of any industrialized country in the world. Five 

hundred and nineteen of every 100,000 U.S. citizens are in 

prison; 80 percent of that because of drugs. Compare 

America to Canada which has 116 for every 100,000 and in 

Japan only 36 for every 100,000. Drug-related cases are so 

epidemic that our nation's courtrooms are becoming 

impotent. 

Medically in our country, drugs are costing us $75 billion a 

year; and half-a-million newborns every year. This one 

breaks my heart. A half-a-million newborns every year are 

exposed to drugs during pregnancies. Crack babies that were 

a rarity just a decade ago may crowd and fill $2,000-a-day 

pediatric wards today. It is a catastrophe. 

Specific causes. 

అరరాధ్యనిి  కల్నగి ఉుంటాడు. మనుం క్షముంచలేమని 

భావిుంచినపోు డు, మనుం క్షముంచలేమని భావిసీాము. 

కొనిి సారుు మీరు రల్నుదుంత్డులల్ప చూసీారు. మీరు 

డమాుండ్ చేసే, దృఢమైన మరియు అతిగా భరిుంచే 

రల్నుదుంత్డులన్ల చూసీారు. ఒక ేరుం్ గా ఫీలయేా  

అరరాధభావానికి రియాక ట అవుతన్ని రు. కొనిి సారుు 

మీరు ఉని తాధకారులల్ప చూసీారు. కొనిి సారుు మీరు 

సహోదాో గులల్ప చూసీారు. ఎఫెరయులకు 4:32ల్ప పౌలు 

ఇలా అని్న డు, "'త్కీసీ్ల్ప దేవుడు మమమ ల్ని  

క్షముంచినటేు, ఒకరిరటు ఒకరు దయ మరియు కనికరుంతో 

ఉుండుండ, ఒకరినొకరు క్షముంచుము.'" ఈ రోజు దేవుడు 

నని్ల  ఎుంరగా క్షముంచాడో గురిుీంచడమే క్షమారణకు 

కీలకుం. 

 

పగ ననన  దౌరా గా ిం చేసిుింది. 

ఇది భూమపై నరకుం. అది మమమ ల్ని  హిుంసిసీ్ుంది. 31వ 

వచనుంల్పని ఉరమానుంల్ప న్నతో చూడుండ, "'మగిల్నన 

సేవకులు ఏమ జరిగిుందో చూశారు,'" (ఇది మొదటివాడు 

రుండవవాడని జైలుల్ప రడేసిన రరువార) "'వారు చాలా 

బాధతో వళ్లు రమ యజమానికి చెపోా రు. 

జరిగిుందుంతా.అపుో డు యజమాని సేవకుడని పిల్నచి, 

'దుష్ట సేవకుడా, న్లవుా  న్నతో విని విుంచుకుని ుందున 

నేన్ల మీ రుణుం మొతీానిి  రదుద చేసాన్ల, మీరు న్నలాగే నీ 

తోటి సేవకుడపై దయ చూపాల్న కదా. నీ మీద ఉుందా?' 

కోరుంతో అరని యజమాని అరని బాకీలనీి  తిరిగి 

చెల్నుుంచే వరకు హిుంసిుంచటానికి అరనిి  జైలరు వదదకు 

అరో గిుంచాడు.' "చూడుండ, రాజు రన సేవకుడు ఎుంర 

క్షముంచరానివాడో తెలుస్కుని పుో డు, అరన్ల అరని 

వదదకు వళ్లు, మీరు వళ్ళతని్న రా అని చెపోా డు. అలా 

ఉుండాలుంటే, నేన్ల కూడా అలానే ఉుంటాన్ల. 

 

ఈ ఉరమానుం నరకానికి చిహి మా అని ఎవరో అడగారు. 

అవున్ల, ఇది, కానీ ఇది భూమపై నరకానికి త్రతీక. 

ఎుందుకుంటే రగ మీల్పరల్నకి వచిచ , రగ పరిగి మమమ ల్ని  

సోకినపుో డు, అది మమమ ల్ని  హిుంసిుంచి, జైలుల్ప 

బుంధసీ్ుంది. మీరు దాే షిుంచే మరియు క్షముంచని వా కి ీ

కుంటే ఇది మమమ ల్ని  చాలా ఎకుు వ న్నశనుం చేసీ్ుంది. 

అపుో డపుో డు మనల్ని  మనుం త్రశిి ుంచుకోవాల్నస న 

త్రశి  ఏమటుంటే, చేదు మరియు క్షముంచరాని చరా లు 

మన ఆనుందానిి  దోచుకుుంటాయా? ఏ బాధ మమమ ల్ని  

ఇుంకా బాధపడుతోుంది? మీరు ఏదో ఒక రోజు కన్లగొుంటే, 

దానిని వదిల్నవేయుండ. ఇది మమమ ల్ని  బాధపడుతోుంది. 

మీరు దాే షిసీ్ని  మరియు క్షముంచలేని ఇరర వా కికీి 

కూడా తెల్నయకపోవచుచ  - వారికి పూరిగీా 

తెల్నయకపోవచుచ . మన చుట్టట  లక్షలాది ముంది త్రజలు 

అరరాధభావుంతో ఖైదు చేయబడుతన్ని రు, వారి 

సా ుంర కోరుం మరియు ఆుందోళనతో బానిసలుగా 

మరియు రగతో పీడుంచబడాారు, కొనిి సారుు 

సుంవరస రానికి సుంవరస రుం. ఆ జైలున్ల తెరవడానికి 



The cause did not start as an epidemic; it goes back to one 

on one. Why do people mess with drugs? What's the whole 

root? You already know them. 

Peer pressure - This pressure particularly affects young 

people. Their curiosity wants to know what it's all about. 

Some people like to play with fire. I don't know why, but 

they do. 

Pain - Every alcoholic is seeking to relieve pain. It's the 

number one reason for drinking. It may be emotional, 

physical or psychological. But pain is a reason. 

Lack of self-worth and self-esteem - Young people who turn 

to drugs are typically the ones who are most insecure. Oh, 

some of them are big and bold and a lot of bravado, but you 

when cut through that, they're the ones who are insecure. 

Adults are the same way. The whole idea of the cocktail 

party is the idea that I can't relate in my natural state but give 

me a little chemical and I'll loosen up. I'll be acceptable, I've 

got self-worth. 

 

Root cause. 

Some of you are going to think this is simplistic, but this is 

the truth. The root cause of the epidemic goes all the way 

back to the Garden of Eden. When Adam and Eve chose to 

sin, they lost life. They lost real life meaning they not only 

lost an endless quantity of life on what was then a perfect 

earth, they lost a quality of life. Prior to that point, they didn't 

know what pain was, they didn't know what frustration was, 

they didn't know what worry was. They didn't know what it 

was to be sad. They had absolute meaning in life. But when 

they sinned, they lost it, and they lost it for all of us. For 

centuries, men and women have been trying to get it back. 

We tried drugs, money, power, work, play, religion, and 

1,001 other things. 

Core message. 

There is only one thing that will recapture the real life that 

was lost in the Garden of Eden, it's Jesus Christ. 

Jesus often talked about being life? He said, "I am the bread 

of life," (John 6:48) "I am the way, I am the truth, I am the 

life," (John 14:6), "I have come, so that they might have life, 

and have it abundantly," (John 10:10) and "I am the 

resurrection and the life." (John 11:25) Eleven different 

times in the gospel accounts, Jesus said, "I am life." He's the 

life we lost. A genuine relationship with Jesus is the only 

thing that can replace what was lost in Eden. Using anything 

else to try to fill that void is sin. 

Sin. 

Do you know what the word, "sin," means? In the Hebrew it 

means “to miss the mark.” It was used of an archer who 

missed the mark. By the way, I hear this question all the time. 

Is alcoholism a sin, or is it a disease? Is chemical dependency 

త్కీసీ్ క్షమారణ ఒకు టే కీలకుం. మీ సాా రు్ం కోసుం, 

క్షముంచుండ. క్షమారణ అడగడుం నేరుచ కోుండ మరియు 

క్షమారణ అుందిుంచడుం నేరుచ కోుండ. న్న నిన్నదుం: 

క్షమారణ, దానిి  ఆసాా దిుంచుండ మరియు దానిని 

ఉరయోగిుంచుకోుండ లేదా మీరు కషాటలతో కూడన 

జీవితానిి  గడరుండ. 

భవష్ా తి్తలో నాకు క్షమాపణ కావాలి.  

"మీరు మీ సహోదరుని హృదయపూరా కుంగా 

క్షముంచనుంర వరకు న్న రరల్పకపు రుంత్డ మీల్ప త్రతి 

ఒకు రితో ఇలాగే వా వహరిసీారు." (మరయీి 18:35) 

 

జాన్ వరుకి ఒకసారి అరనికి తెల్నసిన ఒక వా కి ీ ఇలా 

చెపోా డు, "నేన్ల ఒక నిరిదష్ట వా కినీి ఎరో టికీ 

క్షముంచలేన్ల." వరు సో ుందిసీ్త, "మీరు ఎపుో డూ పారుం 

చేయరని నేన్ల ఆశిసీ్ని్న న్ల." అరని ఉరదేశుం యొకు  

పాయిుం్; మీరు మీ జీవితాుంరుం రరిపూరణుంగా 

జీవిుంచబోతని టుయితే, బహుశా మీరు మరవరినీ 

క్షముంచనవసరుం లేదు. కానీ మీరు మరొక పారుం 

చేయబోతని టుయితే, క్షమారణ అనేది రుండు-మారగుం 

వీధ అయినుందున క్షమారణ సిదధుంగా మరియు సిదధుంగా 

ఉుందని నిరాధ రిుంచుకోవడుం ముంచిది. సా రాగనికి 

వళుడానికి మీరు నడవాల్నస న వుంతెనన్ల కాలచ డానికి 

ధైరా ుం చేయవదుద. 

 

మన త్రభువు మనకు ఎలా త్పారిు్ంచాల్ప బోధుంచే కొుండపై 

త్రసుంగుంల్ప త్రభువు త్పారన్ అని పిలుసీాము; అరన్ల 

చెపోా డు, "మా రుణత్గహీరలన్ల మేము క్షముంచినటేు మా 

అపుో లన్ల క్షముంచు" ఆ త్పారన్ ఏమ చెబుతుందో మీకు 

అరమ్ైుందా? అదేమటుంటే, "న్న చుట్టట  ఉని  

ఇరరులన్ల నేన్ల ఎుంరగా క్షముంచాల్ప అుంరగా నని్ల  

క్షముంచు రుంత్డీ." ఇపుో డు నేన్ల మమమ ల్ని  

అడుగుతని్న న్ల, మీరు నిజుంగా ఆ త్పారన్ 

చేయాలన్లకుుంటున్ని రా? చూడుండ, మనుం ఇరరులకు 

అుందిుంచడానికి ఇష్టరడే వాటిని మాత్రమే మనుం 

పొుందగలమని బ్బబిల్ చెబుతోుంది. 

 

అదే కొుండపై త్రసుంగుంల్ప మనుం బీటిటా్ట డ్స  అని 

పిలుసీాము. యేస్ చెపోా డు, "'దయగలవారు ధనా్ల లు 

ఎుందుకుంటే వారు కనికరుం పొుందుతారు.'" మనుం 

వేరొకరికి అుందిుంచే వాటిని మనుం పొుందగలుగుతాము, 

కానీ మనుం మరొకరికి అుందిుంచడానికి ఇష్టరడని వాటిని 

మనుం పొుందలేము. దేవుడు చెపీుని్న డు, క్షముంచు, 

ఎుందుకుంటే నేన్ల నిని్ల  క్షముంచగలన్ల. 

35వ వచన్ననిి  మళ్లి  చూడుండ, "మీరు మీ హృదయుం 

న్లుండ క్షముంచనుంర వరకు," పదవి సేవ చేయడుం 

కాదు, కొుంచెుం బలహీనమైన మేధోరరమైన అుంగీకారుం 

కాదు, కానీ హృదయుం న్లుండ, మీ ఆరమ  యొకు  

అుంరరాా గుంల్ప. సరళుంగా చెపోా లుంటే, ఉరమానుం 

క్షమారణన్ల జీవిర మారగుంగా బోధసీ్ుంది. జీవిుంచడానికి 



a sin, or is it a disease? It is always asked as if it has to be an 

either/or answer. The truth is, it's both. It's BOTH! It is sin, 

like materialism, or greed, or work-aholism, or a thousand 

other things, it totally misses the mark in the quest for real 

life. That's sin, but so are a lot of others. But it becomes a 

disease once chosen and frequented. Those chemical 

substances rack and ravage the body literally beyond the 

individual's control. 

For about 10 percent of our population that are alcoholic, 

once they start to drink, the combination of their physical, 

their psychological make-up, and the power of the drug, 

makes it virtually impossible for them to stop by sheer will-

power. Something will have to intervene. For us to look 

piously at a person who's an alcoholic and say "Quit 

drinking" would be like telling a drowning man "Start 

swimming." Both of them would if they could. They can't. 

Enslavement 

The psychological and the physical addictive powers of 

drugs are incredible. In 1 Corinthians 6:12, the Corinthians 

were saying "Everything is permissible for me, everything is 

permissible." They were misusing their freedom. Paul says 

"Everything is permissible for me, but I will not be mastered 

by anything." Read that last point again, "I will not be 

mastered by anything." The fact is those who fool with 

drugs, become fools. They will be mastered by those 

substances to where they will have to have a snort, a fix, a 

drink, a smoke, a pill or a shot, whatever. 

Paul says we're slaves either to sin or we're slaves to God. "I 

put this in human terms because you are weak in your natural 

selves." Now we don't admit that, but every one of us is 

weak. We're weak as kittens. "Just as you used to offer the 

parts of your body in slavery to impurity and to ever-

increasing wickedness, so now offer them in slavery to 

righteousness leading to holiness." (Romans 6:19) He says, 

don't offer yourselves that way. But I'll tell you something 

about the drug enslavement. Here's the key: Satan, if you'll 

remember in John 8:44, is called by Jesus a liar, and the 

father of all lies. Do you know what Satan tells the 

chemically dependent, and those of you out there who are 

chemically dependent? Do you know what he's telling you? 

He's telling you over and over again, you can stop anytime 

you want to. Do you know what the chemically dependent 

do? They'll stop for a little while, just to give themselves a 

false proof that they can do it. But they can't. 

There are 18 million alcoholics in America today, just one 

drug, 18 million alcoholics. Only 15 percent are seeking 

help. Do you know why only three million seek help? It is 

because the other 15 million believe the lie. They believe the 

lie that they've mastered the drug, when the drug has 

mastered them. 

The cure    

ఇది ఏకైక మారగుం మరియు మనముందరుం అసుంపూరణ 

జీవులమే. మీరు ఇరరులన్ల బాధపటటబోతని్న రు 

మరియు ఇరర వా కీులు మమమ ల్ని  బాధపడతారు 

ఎుందుకుంటే మేము కేవలుం అసుంపూరణమైన జీవులమే, 

కాబటిట మనుం నిరుంరరుం క్షమారణతో జీవిుంచాల్న. మీరు 

దానిి  ఆసాా దిుంచాల్న మరియు దానిని జీవనశైల్నగా 

ఉరయోగిుంచుకోవాల్న. 

 

నేన ఎిందుకు క్షమిించాలి? 

2. ఎుందుకుంటే దేవుడు నని్ల  క్షముంచాడు. 

 

2. ఒకవేళ న్నకు సుంకెళ్ళి  వేయబోతని  రగ యొకు  

హిుంస న్లుండ రపోి ుంచుకోవడానికి 

నేన్ల క్షముంచన్ల. 

 

3. ఎుందుకుంటే నేన్ల చేయబోయే వుంతెనన్ల కాలచ డుం 

న్నకు ఇష్టుం లేదు 

అడుాంగా నడవుండ. నేన్ల క్షముంచాలన్లకుుంటుని్న న్ల 

కాబటిట దేవుడు నని్ల  క్షముంచున్ల. 

 

మీరు ఎవరిని క్షమిించాలి? 

2. మీ దురదృషాటనికి త్రరుంచుంల్ప ఎవరినైన్న 

నిుందిసీారా? మీరు జీవిర భాగసాా మని నిుందిసీారా? 

న్న భర ీమాత్రమే రన రనిని సరిగాగ  చేసే,ీ నేన్ల చాలా 

బాగా చేసీాన్ల. అరన్ల న్నతో వసే ీనేన్ల చరిచ కి 

మరిుంర రాగలన్ల. మీరు మీ రల్నుదుంత్డులన్ల 

నిుందిసీారా? న్న చిని రనుంల్ప మా రల్నుదుంత్డులు 

న్నకు ఇలా చేయకపోతే, అది కూడా దానిల్ప భాగుం 

కాకపోతే, ఈ రోజు న్న జీవిరుం చాలా బాగుుండేది. 

మీరు గురువున్ల నిుందిసీారా? న్న గురువు కేవలుం 

కల్నగి ఉుంటే. మీరు యజమానిని నిుందిసీారా? న్నకు 

వేరే బాస్ ఉుంటే. మీ అసుంరృపికీి మీరు ఎవరినైన్న 

నిుందిసే,ీ అది ఆత్గహానికి స్తచన. నిుంద అనేది 

క్షముంచబడని రపోు కు స్తచన, బదులుగా నిజమైన 

లేదా త్గహిుంచబడనది, ఇది ఎటువుంటి తేడాన్ల 

కల్నగిుంచదు మరియు క్షముంచేది మీరే కాదు. మీరు 

ఇపుో డే దానిి  వదిలేయాల్న. దానిి  వదిలేయుండ 

లేదా అది మమమ లి్న  హిుంసిసీ్ుంది మరియు మీ 

భవిషా్ తీ జీవితానికి హాని చేసీ్ుంది. 

 

2. నేన్ల సోు ర్ కీపిుంగ్ చేసీ్ని్న న్న? న్న మనస్ల్ప సోు ర్ 

షీ్ ఉుందా 

ఈ వా కికీి సుంబుంధుంచి, వారు ఏదైన్న చేసీ్ని పోు డు, 

మీరు ఆల్పచిసీ్ని్న రా, వారు న్నకు రుణరడ 

ఉుంటారా? మీ జీవిర భాగసాా మ గరుంల్ప ఎపుో డైన్న 

పదద రపుో  చేశారా? అరన్ల లేదా ఆమె క్షముంచుండ, 



Will power can't do it. Is it an absolutely endless cycle? No, 

there is a cure for the dependent person. 

 

1. Realize the inadequacy and destructiveness of drug 

abuse. 

First, he or she must realize the inadequacy and the 

destructiveness of drug abuse. The person must come to a 

point that if they continue on their present course, it would 

be more painful than recovering. In other words, the person 

has to realize that he or she is chemically dependent. The first 

step of the 12-step program developed by Alcoholics 

Anonymous is (and this is the foundation): When an 

individual will come and say in the presence of others, "I 

admit I am powerless over alcohol and that my life has 

become unmanageable." Until they are willing to admit that 

there's no help. When they admit that, the door becomes 

open. 

 

2.    Believe that Christ can fill the void in life. 

He or she must believe that Christ can fill the void in life. 

You say, what void? The void we talked about earlier. The 

void created when sin entered the world, the void that drug 

and chemicals are trying to fill in the first place just to help 

you get through the day, to get over the pain or to give you 

the high. They don't do it, but Jesus does. He is the way, the 

truth, and the life. 

 

This isn't a new thing, it goes back 2,000 years when Paul 

said in Ephesians 5:18, "Don't get drunk on wine." There's 

the alcohol drug. He said, that doesn't fill the void. "But 

instead, be filled with the Spirit." What's he talking about? 

He's talking about the Spirit of Christ, the Spirit of God and 

the Holy Spirit that God lets dwell in you when you come to 

Christ. By the way, the second step in Alcoholics 

Anonymous is to say, "I have come to believe in a power 

greater than myself that can restore me to sanity." They're 

right, only I'll go further. The source of that power is Jesus 

Christ. He and He alone will ultimately restore you to sanity. 

 

 

3. Become part of a healing community. 

The dependent person becomes part of a healing community. 

A "healing community," can be the AA, the NA or another 

support group. But I want you to hear this and hear this well. 

We are not just talking to dependent folks, we're talking to a 

lot of people who are part of a family, you become 

codependent. A chemically dependent person will not get 

well on their own. Did you hear that? A chemically 

dependent person will not get well on their own. They will 

మరియు జీవిరుం గడచిపోయిుంది, కానీ మీరు దానిని 

అరని లేదా ఆమె రలపై రటుటకొని ఉన్ని రు. మీరు 

అసహా కరమైన వా కిగీా మారారు, ఎుందుకుంటే ఒకరు 

ఏమ చేసిన్న, అది తిరిగి చెల్నుుంపుల్ప అుంరరాా గుంగా 

ఉుంటుుంది. ఎుంర ముంచి వా కి ీ అయిన్న, మీరు మీ 

మనస్స ల్ప ఆల్పచిసీ్ని్న రు, అరన్ల న్నకు రుణరడ 

ఉుంటాడు. నేన్ల మీకు చెరో గల్నగినుంర స్తటిగా ఈ 

రోజు మీకు చెపోా లన్లకుుంటుని్న న్ల. ఏుం చేసిన్న 

చెడదాి, పళ్లుని చుంేది న్లవేా . మీ క్షమారణ 

లేకపోవడుం వలు మీరు దానిని చుంపుతన్ని రు. మీరు 

ఎరో టికీ క్షముంచలేదు, మరియు జీవిర భాగసాా మ 

"ఏుం త్రయోజనుం? నని్ల  క్షముంచలేనటుు 

అనిపిుంచవచుచ " అని అడగే ఫ్లస్ాయికి చేరుకోవచుచ . 

దరఖాసీ్ చేస్కోగల రుంగాలల్ప వివాహుం ఒకటి. మీరు 

చిని రనుంల్ప నిరుక్షా ుం చేయబడ ఉుండవచుచ . మీరు 

చిని రనుంల్ప వేధుంపులకు గురై ఉుండవచుచ . మీరు 

చిని రనుంల్ప ఉుండవలసినుంరగా 

త్ేముంచబడకపోవచుచ . చిని పుో డు ఎలా ఉుండాల్ప 

అలా త్ేముంచేవాళి్ల వరో న్నకు తెల్నయదు. ఎుందుకు? 

ఎుందుకుంటే మనుం రరిపూరణుంగా 

త్ేముంచలేకపోతన్ని ుం. మనుం అసుంపూరణ జీవులుం. 

 

3. మీరు ఆత్గహిుంచిన వా కినీి అరన్ల మీకు 

గురీుచేసీ్ని ుందున మీరు వారి రటు ఒక నిరిదష్ట 

మారగుంల్ప త్రవరిసీీ్ని్న రని మీరు భావిసీ్ని్న రా? 

 

ఇది విుంరగా అనిపిసీ్ుందని న్నకు తెలుస్, కాని వారు 

ఒక వా కినీి చూసి, "అరన్ల న్న చిని రనుంల్ప ఒకరిని 

గురీుచేసీాడు" అని చెేో  వా కీులు చాలా ముంది 

ఉన్ని రు. కాబటిట, అరన్ల వారి గర సమసా  కారణుంగా 

వారికి పూరిగీా భని ుంగా వా వహరిసీాడు - అరన్ల 

ఎరో టికీ వళి నివా డు. మనుం మన ఆరమ లన్ల ధోసే,ీ 

మనల్ప చాలా ముందికి మనుం త్కెడ్ ఇచేచ  దానికుంటే 

చాలా ఎకుు వ క్షముంచడుం ఉుంటుుంది. మేము 

ఇపుో డు దీనిి  చేయాల్న! అమేజిుంగ్ త్గేస్ లెసన్ #1239 

 

ప్పశన లు: 

1. దేవుడు? 

a. _____ త్ేమ 

బి. _____ నీతిముంతడు (కేవలుం) 

సి. _____ నిజుం 

m. _____ దయ 

n. _____ శాుంతి 

o. _____ పైవనీి  

p. _____ a మరియు c 

q. _____ a, c మరియు e 

r. _____ a, b మరియు c 



not identify the problem on their own. They will not seek 

help on their own. They will not stay the course of recovery 

alone. That's why God was so wise when he said in 

Ecclesiastes 4:9-11, “two are better than one. Because if one 

is walking alone and falls down, there's nobody to pick him 

up. But if there are two and one falls down, he's got 

somebody to pick him up.” 

Recovery from chemical dependency is a lifelong process. 

That's why alcoholics who've been sober for 10 years can 

still be seen attending AA meetings, because the dependent 

person has to become part of a healing community. Now I 

want to say something to church folks. Folks, that ought to 

be the church. Do you hear me? It's a shame that a program 

like Alcoholics Anonymous didn't rise up in churches, but 

outside of them. 

In 1978 in a Gallup Poll, one out of four Americans admitted 

having a personal alcohol problem. But only eight percent 

said they would turn to the church or its trained personnel if 

they or a family member had a drinking problem; only eight 

percent. See, we've done an awfully good job pointing out 

that chasing a drug is wrong, we've not done a very good job 

of trying to extend a hand and saying, "Here's how you get it 

right. Here's how you get it fixed." We've got to do both. 

Galatians 6:1 says, "Brother, if anyone is caught in a sin, ye 

who are spiritual restore him gently." And then the next 

verse says, "You carry one another's burdens." And the word 

there means a prolonged journey, not just saying, "You ought 

to quit that." Get the burden and put it on your back and carry 

with them over the long haul. 

4. Be open and honest about manipulation, lying and 

rationalization. 

The dependent person must become open and honest about 

his manipulation, his lying, his rationalization, because 

every drug dependent person goes through that. They lie to 

everybody. 

"If we confess our sins, he is faithful and just to forgive them 

and cleanse us from all unrighteousness." (1 John 1:9) He's 

got to come clean. It frees his spirit. 

 

5. Relearn healthy living skills. 

The dependent person relearns healthy living skills. 

 

6. The family's part. 

a) Maintain agape love for the addict, for the dependent. 

That means a love that seeks the best for them, never gives 

up, but it does what's best. 

b) Don't aid or abet the dependent behavior. Don't fuel the 

fire. You keep the agape love. Be like the father in the 

4. మీరు ఎనిి సారుు క్షముంచాల్న? 

e. _____ ఒకటి 

f. _____ ఏడు 

g. _____ వుంద 

h. _____ ఎవరైన్న అడగిన త్రతిసార్మ. 

3. ఒకరు క్షముంచినపోు డు అరన్ల నేరాలన్ల సోు ర్ 

చేసీాడా? 

 అవున్ల కాదు _____ 

4. స్వారకీు విధేయర చూరడుం దేవునికి మన ఋణానిి  

రదుద చేసీ్ుందా? 

 ఒపుో  రపుో  _____ 

5. మనిషి యొకు  పారుం మరియు తిరుగుబాటు ఎపుో డు 

రదుద చేయబడుతుంది? 

a. _____ మన భౌతిక మరణుం 

b. _____ పాపానికి మన మరణుం 

c. _____ యేస్ త్రభువు అని మన ఒపుో కోలు 

d. _____ మనుం దేవుణణ క్షముంచి, ఆయనకు 

ల్పబడతాడని విశా సిుంచినపుో డు 

e. _____ a, b మరియు c 

6. దేవుడు మనల్ని  ఎుంరగా క్షముంచాడో గురిుీంచడమే 

క్షమారణకు కీలకుం? 

 ఒపుో  రపుో  _____ 

7. నేన్ల ఎుందుకు క్షముంచాల్న? 

g. _____ ఎుందుకుంటే దేవుడు నని్ల  క్షముంచాడు 

h. _____ రగ యొకు  వేదన న్లుండ 

రపోి ుంచుకోవడానికి 

i. _____ నేన్ల వుంతెనన్ల కాలచ డుం ఇష్టుం లేదు, 

నేన్ల అడుాంగా నడవాల్న 

j. _____ దేవుడు నని్ల  క్షముంచాలని 

కోరుకుుంటుని్న న్ల 

k. _____ పైవనీి  

l. _____ a మరియు d 

 

అధ్యా యుం 5 

సవ లిింగ సింపర్క ిం ాపమా? 

ఇరవై ఐదు సుంవరస రాల త్కిరుం, సా ల్నుంగ సుంరరు ుం 

అనే రదానిి  గుసగుసగా మాత్రమే మాటాుడేవారు 

మరియు చాలా అరుదుగా కూడా. స్మారు రుండు 

దశాబాద ల త్కిరుం, సా ల్నుంగ సుంరరు ుం చాలా త్రధ్యన 

మారగుంల్ప త్రజల దృషిటకి దారితీసిుంది. ఈసారి "గే 

కమాూ నిటీ" అనే కొర ీేరుతో మరియు "గే రై్స " అనే 

కొర ీ ఉదా ముంతో. సా ల్నుంగ సుంరరు ుం అక్షరాలా 

'అలమానుం న్లుండ బయటకు వచిచ ుంది' మరియు 

మీడయాల్ప లేదా బహిరుంగ సుంభాష్ణల్ప నిషిదధమైనది 



parable of the Prodigal Son. He didn't keep sending money. 

He knew the boy had to come to his senses; he had to come 

home. 

 

c) Confront carefully. You do have to confront at times. 

They will not get well alone. You've got to show them what's 

happening to their lives. Do you how many confrontations it 

takes on the average for a dependent person to seek 

recovery? Fifty-four, yes 54. If you're living with an 

alcoholic, if you're living with a drug addict and you have 

tried over and over again to help them find the help they need 

to get well, take some heart in that statistic. 

If you're chasing anything to give you real meaning in life 

other than Jesus, you're missing the mark. It may be your job, 

it may be play, it may be your pocketbook; or whatever. If 

you are chemically dependent today, I hope you're at the 

point where you'll say in the presence of somebody right 

now, your family, or a small group, "My life has become 

unmanageable, and I am powerless to change it." Until you 

do, you'll continue to be enslaved.    

                                                   Amazing Grace Lesson #1202  

Questions: 

1.  Chemical dependency is the process of increasingly 

turning to chemical use to meet life's needs. 

  True _____   False _____   

2. Chemical dependency never leads to physical 

dependency. 

 True _____      False _____    

3. Why do people mess with drugs? 

a.  _____ Peer pressure 

b. _____ Pain 

c. _____ Lack of self-worth 

d. _____ All the above 

e. _____ None of the above 

4. The root cause of chemical dependency is 

a. _____“One is created that way” 

b. _____ Society 

c. _____ Hunger 

d. _____ Sin 

 

5. One can stop being dependent any time they wish 

   True _____     False _____    

6. To free and heal from chemical dependency one has to: 

a. _____ Realize the inadequacy and 

destructiveness of drug abuse. 

b. _____ Believe that Christ can fill the void in life. 

c. _____ Become part of a healing community. 

d. _____ Become open and honest about 

manipulation, lying and rationalization. 

e. _____ Relearn healthy living skills. 

కాదు. బదులుగా, ఇది "త్రతాా మిా య జీవనశైల్న" అని 

పిలువబడుతుంది. 

శతాబాదలుగా, స్త్కైసవీ త్రజలు సా ల్నుంగ సుంరరు ుం అనేది 

దేవుని చితీానికి సుందేహాసో దమైన మరియు త్రరా క్ష 

ఉలుుంఘన అని విశా సిుంచడుం ఆసకికీరుంగా ఉుంది. కానీ 

ఇపుో డు ఆ ఆవరణన్ల మరిుంర ఉదారవాద 

త్రజాభత్పాయుం ఎదురొు ుంటుంది, ఏది సరైనది? సా ల్నుంగ 

సుంరరు ుం త్రతాా మిా య జీవనశైల్న లేదా అది పారమా? 

ఇది దేవుని చటటుం న్లుండ కఠోరమైన మళ్లుుంపు. సరే, 

మనల్ప బ్బబిల్ఫ్లన్ల దేవుని త్ేరేపిర మరియు 

నిత్షిు యారమ క వాకా ుంగా అుంగీకరిుంచే వారు, మనిషికి 

దేవుని శాా స, ఆ సమాధ్యనుం కన్లగొనడానికి ఈ వాకా ుం 

వైపు తిరగడుం రరో  మనకు వేరే మారగుం లేదు. మనుం 

బ్బబిల్ మరియు దాని నిరిదష్ట వచన్నలన్ల వాటి 

సుందరా ుంల్ప చూసే ముుందు, త్రరుంచవాా రుీంగా ఈ 

సమసా  నేరథాా నికి సుంబుంధుంచిన కొనిి  వాసవీాలన్ల 

రరిశీల్నుంచడుం సహాయకరుంగా ఉుంటుుందని నేన్ల 

భావిసీ్ని్న న్ల. 

ఉదాహరణకు, సా ల్నుంగ సుంరరు ుం అనేది నిజుంగా 

సమకాలీన సమసా  కాదు. మానవ శాస్త్స ీ రరి ధోనలు 

అరా ుంర పురారనమైన తెగలల్ప కూడా సా ల్నుంగ 

సుంరరు  త్రవరనీ సుంభవిుంచిుందని స్తచిుంచాయి. 

నమోదు చేయబడన చరిత్రల్ప దీని గురిుంచి చాలా 

రకుు వ. కానీ పాశాచ రా  న్నగరికరల్ప, ముఖా ుంగా త్బిటిష్ 

చరిత్రల్ప ఇది ఆసకికీరుంగా ఉుంటుుంది, మీరు కొనిి  

మనోహరమైన వాసవీాలన్ల కన్లగొుంటారు, వాటిల్ప చాలా 

వరకు సా ల్నుంగ సుంరరు  త్రవరనీకు వా తిరేకుంగా 

నిషేధ్యల రూరుంల్ప ఉన్ని యి. ఉదాహరణకు, 1290వ 

సుంవరస రుంల్ప, ఒక సడోమై్ఫ్లన్ల సజీవుంగా 

పాతిపటాట లని త్బిటిష్ చటటుం ఆదేశిుంచిుంది. 1533ల్ప, 

హెత్నీ VIII అమలు విధ్యన్ననిి  మారాచ డు, కానీ అది 

ఇరో టికీ మరణశిక్ష నేరుంగానే ఉుంది. చివరగా త్బిటీష్ 

చటటుంల్ప, 1861ల్ప, ఇది మరణశిక్షకు జీవిర ఖైదున్ల భర్మ ీ

చేసిుంది, అయితే ఇది ఇరో టికీ చాలా భయుంకరమైన 

నేరుంగా రరిగణుంచబడుంది. 1967 సుంవరస రుం వరకు 

త్బిటన్ఫ్లల్ప దోషిగా తేల్నన సా ల్నుంగ సుంరరుు డకి యావజీవీ 

కారాగార శిక్ష విధుంచబడుందుంటే మీరు నముమ తారా? 

యునైట్టడ్ ఫ్లసేట్ స ఫ్లల్ప ఇలాుంటి చటాటలు ఉన్ని యి, 

అయినరో టికీ రకుు వ కఠినమైన జరిమాన్నలు 

ఉన్ని యి. 

కాలుం మారిుంది. సా ల్నుంగ సుంరరు  రదధతలు చాలా 

వరకు చటటబదధమైనవి మాత్రమే కాకుుండా, అవి మన 

సుంసు ృతిల్ప చాలా సాధ్యరణమైనవి మరియు 

ఆమోదిుంచబడుతని్న యి. త్రశి  రలెతీతుంది, "ఎుంర 

సాధ్యరణుం?" సో ష్టముగా, చాలా రకుు వ విశా సనీయ 

డేటా ఉుంది. యునైట్టడ్ ఫ్లసేట్ స ఫ్లల్ప సా ల్నుంగ సుంరరు  



f. _____ All the above 

g. _____ None of the above 

7. Family love will confront chemical dependency but 

will not fund it 

   True _____      False _____   

8. How many confrontations does it take before a person 

dependent on chemicals will seek recovery? 

a. _____ 24 

b. _____54 

c. _____84 

d. _____104 

e. _____1004 

 

 

Chapter 7 

Freedom from Procrastination 
Introduction: 

Procrastination... millions of lives are less than they can be 

or should be spiritually, physically, intellectually, 

emotionally, etc., because they perpetually procrastinate. 

How do we get freedom from procras-tination? 

 

Procrastination is a universal problem a most of us put off 

dealing with. Most of us know what to do but we just tend to 

put it off and after a while it becomes our lifestyle. Are you 

a procrastinator? Do you constantly put things off? Does this 

little poem describe you? 

    Procrastination is my sin, 

    It only brings me sorrow. 

    I know that I should give it up, 

    In fact, I will, tomorrow. 

 

This lesson discusses the causes, costs, and cure for 

procrastination. 

 

Causes 

1. Indecision. 

Have you ever been in a restaurant, the waiter comes over 

and you make him go away because you can't make up your 

mind? Or, have you ever perused the menu, order and after 

the entrees arrives say, "I wish I had selected what you 

ordered." Indecision makes us procrastinate, makes us put 

off buying a car, choosing a college, or changing jobs. 

 

2. Fear. 

When I'm afraid I put things off. Has anyone ever postponed 

a visit to the dentist you know you need? Any one put off 

needed surgery? Have you put off sharing your faith with a 

co-worker? Why? It's because you're afraid. Fear makes us 

procrastinate. 

3.   Perfectionism. 

Perfectionism tends to make us procrastinate. Solomon said, 

"Whoever watches the wind, will not plant; whoever looks 

at the clouds will not reap." (Ecclesiastes 11:4) In other 

కారా కలాపాల గురిుంచి ఈ శతాబదుంల్ప మొదటి త్రధ్యన 

అధా యనుం 1950 వరకు జరగలేదు. దీనిని డాక టర్ EG 

కినేస  నిరా హిుంచారు. అరన్ల దేశముంరటా 

రరా టిుంచాడు, అక్షరాలా వేలాది ముంది పురుషులన్ల 

ఇుంటరూా ా  చేశాడు--అరని అధా యనుం కేవలుం 

మగవారిపై మాత్రమే--మరియు పురుషుల జన్నభాల్ప రది 

శారుం ముంది 16 మరియు 65 సుంవరస రాల మధా  కనీసుం 

మూడు సుంవరస రాల సా ల్నుంగ సుంరరు  అన్లభవుంల్ప 

నిమగి మై ఉన్ని రని అరన్ల నిరాధ రిుంచాడు. 1972ల్ప, 

నేష్నల్ ఇన్ఫ్లఫ్లసిటట్టా ్ ఆఫ మెుంటల్ హెల్ ీదాా రా డాక టర్ 

పాల్ గెభార్ా్ ఫ్లన్ల మరొక అధా యనుం చేసేుందుకు 

నియముంచారు. 

ఆ వాదనలన్ల ముందల్నుంచిన మరియు తిరసు రిుంచిన 

చాలా ముంది సుంత్రదాయవాద రుండతలు ఉన్ని రు. 

విశా సనీయమైన డేటా రావడుం ఇరో టికీ చాలా కష్టుం. 

కానీ చాలా ముంది నిపుణులు, సుంత్రదాయవాద మరియు 

ఉదారవాద (మరియు మధా ల్ప ఎకు డైన్న), అమెరికన్ 

పురుష్ జన్నభాల్ప కనీసుం ఏడు శారుం మరియు అమెరికన్ 

మహిళ్ జన్నభాల్ప ఐదు శారుం ముంది సా ల్నుంగ 

సుంరరు ుంల్ప చురుకుగా నిమగి మై ఉని్న రని 

అుంగీకరిసీారు. మాకు సుంఖా లు తెల్నయకపోయిన్న, 

వాసవీుం ఏమటుంటే గే హకుు ల ఉదా ముం ఆవిరి 

త్రరుంచానిి  కైవసుం చేస్కుుంది. వారికి ఇపుో డు వారి 

సా ుంర రత్తికలు మరియు వారి సా ుంర సుంఘాలు 

ఉన్ని యి. వారు రమ సా ుంర వినోద త్రదేశాలు మరియు 

నై్ఫ్లసోా ్ఫ్లలన్ల నడుపుతన్ని రు మరియు వారు 

యునైట్టడ్ ఫ్లసేట్ స  ఆఫ అమెరికాల్ప బలమైన శాసన 

లాబీలన్ల కల్నగి ఉన్ని రు. 

అయితే, మనుం బ్బబిల్ఫ్లని ఆత్శయిుంచి, సా ల్నుంగ 

సుంరరు ుం గురిుంచి త్గుంథుం ఏమ చెబుతుందో చూసే 

ముుందు మనుం చూడాలని నేన్ల కోరుకునే మరో విష్యుం 

ఉుంది. సా ల్నుంగ సుంరరు ుం అుంటే ఏమట మనుందరికీ 

మన మనస్స ల్ప అరు్ం ఉుందని నేన్ల ఖచిచ రుంగా 

అన్లకుుంటుని్న న్ల, అయినరో టికీ నిబుంధనలన్ల 

నిరా చిుంచడుం మాకు అవసరమని నేన్ల భావిసీ్ని్న న్ల. 

సా ల్నుంగ సుంరరు  చరా  అనేది ఒకే ల్నుంగానికి చెుందిన 

ఇదదరు సభుా ల మధా  లైుంగిక సుంరరు ుం. ఇది ఒక చరా . 

నేన్ల దానిని సా ల్నుంగ సుంరరు  ధోరణ న్లుండ నిరా చనుం 

దాా రా వేరు చేయాలన్లకుుంటుని్న న్ల. నిశిరుంగా 

వినుండ. సా ల్నుంగ సుంరరు  ధోరణ అనేది భని  ల్నుంగ 

సుంరరు ుం కుంటే సా ల్నుంగ సుంరరాు నిి  ఇష్టరడే ధోరణ 

లేదా కోరిక. 

ఆ రుండుంటి మధా  వా తాా సుం ఉుంది మరియు మేము 

వీటిని ఒక క్షణుంల్ప ఎుందుకు వేరు చేసీ్ని్న మో మీరు 

చూసీారు. సా ల్నుంగ సుంరరు  చరా  ఒక చరా ; సా ల్నుంగ 



words, if you wait till everything is just right, the clouds and 

barometric pressure, you'll never get it done. The Living 

Bible paraphrases that verse: "If you wait for perfect 

conditions, you'll never get anything done." Amen. 

Perfectionism will cause procrastination. 

 

4. Anger. 

Procrastination may be a way of getting back at people that 

we don't like, or people we don't want to please. 

 

Have any of you who are parents ever told your children 

"Turn off the TV, wash your hands and come to the table to 

eat?" Two minutes later you repeat, "Turn off the TV, wash 

your hands and come to the table to eat" Five minutes later, 

"..." Why is that? Is it because the show is so good, or kids 

are masters at procrastinating to let you know that they are 

wanting their independence? 

 

Does anybody have a mate that you've been asking to do a 

certain thing for months, and they're not doing it? One reason 

may be that they are resisting your control. Procrastination is 

sometimes a form of passive resistance. It may be caused by 

anger. 

 

5. Laziness. 

The most frequent of all causes is pure and simple, laziness. 

Proverbs uses a word to refer to a lazy person; "slug" and 

refers to a slow crawling mollusk of which we are well 

familiar. "The sluggard (lazy) desires and gets nothing, but 

he who is diligent will prosper." (Proverbs 13:4) 

 

Our generation has a low tolerance for sacrifice and pain. I 

can remember when my great-grandfather worked diligently 

out in the field right up into his early 80's. By contrast, our 

"couch potato" culture loves the word, "easy." If it's easy, I 

like it, if it's hard, I don't. Have you ever seen how often the 

word, "easy" is used in advertising? Easy to use, easy to 

apply, easy to get. Would these books become bestsellers; 

“Ten Difficult Steps to Change Your Life” or “Seven Gut-

Wrenching Ways to Get Into Shape”? Who would buy them? 

We want it easy. Two common misconceptions about 

procrastination are (a) "It's easier to avoid this problem than 

to face it" and (b) "It will be easier to handle tomorrow." No, 

the longer it is delayed the more difficult. It's rarely easier 

tomorrow. 

 

Cost 

1. Procrastination creates obstacles. 

"The way of the sluggard (the lazy procrastinator) is blocked 

with thorns." (Proverbs 15:19) Procrastination always makes 

the problem worse. What happens when you put off that 

leaky roof, and put it off, and put it off? You need a new 

roof! Has anyone ever had a major engine repair because 

you've put off checking or changing the oil in your car? 

Procrastination turns a problem into a crisis. It creates 

obstacles.  

సుంరరు  ధోరణ అనేది కోరిక లేదా కోరిక. భని  ల్నుంగ చరా  

భని  ల్నుంగ వినా్న సానికి భని ుంగా ఉని టేు ఆ రుండూ 

విభని మైనవి. ఇపుో డు నిరా చిుంచవలసిన రుండు 

సాుంకేతిక రదాలు ఉని్న యి, అవి perverts మరియు 

inverts. 

వత్కబుదిధ గలవారుగా ముత్దరడే వారు ఉన్ని రు. వత్కబుదిధ 

లేదా వత్కబుదిధ, సా ల్నుంగ సుంరరు  ధోరణకి మారిన 

వా కీులు. మీరు ఇలా అుంటారు, "ఎవరైన్న వారి లైుంగిక 

కోరికన్ల, వారి లైుంగిక ధోరణని ఎుందుకు 

మారుచ కుుంటారు?" మళి్ల , రరిోధన సెు  , మరియు 

కారణాలు మారుతూ ఉుంటాయి. వత్కబుదిధ మరియు నిరిదష్ట 

వాతావరణాల మధా  బలమైన సహసుంబుంధుం ఉుందని 

గమనిుంచడుం ఆసకికీరుంగా ఉుంది, ఉదాహరణకు, మోనో-

సెకస  సుంసల్ు. ఒకే ల్నుంగుం ఉని  త్రదేశాలు, 

ఉదాహరణకు, జైలు లేదా బోరిుాంగ్ స్తు ల్, సాయుధ 

దళ్లు కూడా, సాధ్యరణుంగా పదద సుంఖా ల్ప జన్నభా 

కుంటే వత్కబుదిధని ఎకుు వగా చూసీాయి. 

అపుో డు సా ల్నుంగ సుంరరుు లుగా ఉుండే వా కీులల్ప 

రుండవ వరగుం ఉుంది. ఈ వా కీులన్ల ఇనా ర్ టస  అుంటారు. 

ఇనా ర్ టఫ్లలు వా తిరేక ల్నుంగానికి చెుందిన సభుా ల రటు 

ఆకరి షతలవుతని టుు ఎరో టికీ గురీుుంచుకోలేని 

వా కీులు. వారి ఫ్లజాన నయుకమీైన వయోజన జీవితాల 

త్పారుంభుం న్లుండ, వారు ఒకే ల్నుంగానికి ఆకరి షతలయాా రు. 

విల్పమానికి కారణమేమట రరిోధన సెు  ఫ్లగా ఉుంది. కానీ 

ఒక సహసుంబుంధుం ఉుంది. ఇుంటు  రుంత్డ బొమమ లు 

లేకపోవడుం కూడా ఒక కారణుం. వాసవీానికి, అమెరికాల్పని 

ఘెటట  రరిసిత్లల్ప రుంత్డ లేకపోవడమనేది ఎకుు వగా 

ఉని టుయితే, సుంబుంధర విల్పమ సుంభవుం ఉుంది - 

జాతీయ జన్నభా కుంటే రుండుంరలు. 

మేము ఆ నిబుంధనలకు రరాా ర తిరిగి వసీాము, కానీ 

గురీుుంచుకోుండ, సా ల్నుంగ సుంరరు  చరా , సా ల్నుంగ 

సుంరరు  ధోరణ, వత్కబుదిధ మరియు విల్పముం మధా  తేడా. 

ఇపుో డు బ్బబిల్ విష్యానికి వదాద ుం. సా ల్నుంగ సుంరరు  

త్రవరనీ గురిుంచి బ్బబిల్ ఏమ చెబుతుంది? దేవుని 

వాకా ుంల్ప ఈ విష్యుంపై చాలా విష్యాలు లేవు, కానీ 

బ్బబిల్ సా ల్నుంగసుంరరు ుం గురిుంచి ఏదైన్న చెపోా లుంటే, 

అది అలాుంటి త్రవరనీకు వా తిరేకుంగా గటిటగా 

మాటాుడుతుంది. మీరు బ్బబిల్ఫ్లల్ప మొదటి ఫ్లస్ాన్ననికి వళ్ళుది 

ఆదికాుండము 19 అని నేన్ల అన్లకుుంటాన్ల. అత్బహుంకు 

బుంధువు అయిన ల్పత, సదొమ రటటణుంల్ప ఇదదరు 

అరరిచితలన్ల అుందుకుని్న డు మరియు అరని ఇలుు 

అక్షరాలా అశీ ులమైన, రటటణుంల్పని అసభా  సహచరులచే 

బాుంబు దాడ చేయబడుంది. వారి ధోరణల్ప మరియు వారి 

చరా ల్ప సో ష్టుంగా సా ల్నుంగ సుంరరుు లు. కాబటిట, వారు 

ల్పత ఇుంటిపై దాడ చేశారు. చివరికి మారగుం దాా రా, 



 

2. Procrastination wastes opportunities. 

"A sluggard does not plow in season, so at harvest time, he 

finds nothing." (Proverbs 20:4) The procrastinator doesn't 

take advantage of the opportunity to plant, so he doesn't reap. 

When opportunity knocks, open the door. 

 

John Greenleaf Whittier said, "The saddest words of tongue 

in men are, 'It might have been.'" "If only" are two of the 

most useless words in the English language. While we are 

postponing, life is passing. Procrastination wastes 

opportunity. 

3. Procrastination hurts other people. 

Laziness keeps us from being loving. Love requires 

commitment and effort. A lot of people don't want to exert 

that effort. 

 

It's easier to be lazy, than it is to be loving. I can't tell you 

how many marriages break up simply because two people 

are lazy. They put off doing what they know they should to 

do. I've heard couples sitting in my office and say, "I know 

what I should do, but I just can't." No, it isn't you can't, it's 

you won't. You think you'll put it off, and it will get better. 

 

People who procrastinate hurt their children. Lazy parents 

produce problem children. It creates problems with your 

children if you put off (a) teaching them about the facts of 

life, when you know they need it, (b) discipline to build 

character and responsibility and (c) postpone another family 

vacation where family bonding occurs and fond memories 

are developed. You're destroying your children. 

Procrastination really does hurt other people. 

 

Cures 

1. Quit making excuses. 

"The sluggard says, 'There's a lion outside', or 'I'll be 

murdered in the street.'" (Proverbs 22:13) If you missed the 

point of that proverb, let me make it clear. How many lions 

do you suppose roam the Land of Israel, in the days of 

Solomon? Solomon is saying the procrastinator comes up 

with all kinds of excuses. Everybody else has excuses, but I 

have reasons. I ran across something this week that I thought 

was great. It was a list of excuses that people had submitted 

to insurance companies to collect for accidents. One of them 

said, "The guy was all over the road. I had to swerve a 

number of times before I hit him." How about this one? "I 

pulled away from the side of the road, glanced at my mother-

in-law and drove over the embankment." Another fellow 

said, "In my attempt to kill a fly, I drove into a telephone 

pole." I like this one, "I've been driving my car for 40 years 

when I fell asleep and had an accident." Well, no wonder, 

that's a long time. How's this guy, talking about an excuse, 

trying to put responsibility somewhere else. "The telephone 

pole was approaching fast; I attempted to swerve off its path 

when it hit my front end." My favorite is this last one, "The 

pedestrian had no idea which way to go, so I ran over him." 

సదొమ మరియు దాని సోదరి నగరుం, గొమొత్రా న్నశనుం 

చేయబడాాయి. న్నా యాధరతలు 19ల్ప, ఈసారి గిబియా 

నగరుంల్ప ఇదే రరిసిత్ి గురిుంచి మీరు చదివారు. 

DS బెయిలీ రన పుసకీుం, సా ల్నుంగ సుంరరు ుం మరియు 

స్త్కైసవీ సుంత్రదాయుంల్ప, అతిత్కముంచినవారు 

(ముఖా ుంగా లా్ మరియు అరని ఇుంటిల్పని 

అరరిచితలతో కూడన ఎపిసోడ్ఫ్లల్ప) నిజుంగా ఆతిథా  

నియమాలన్ల ఉలుుంఘసీ్ని్న రని వాదిుంచడానికి 

త్రయతిి ుంచారు మరియు అుందుకే వారు 

ముందల్నుంచబడాారు, వారి కోసుం కాదు. సా ల్నుంగ సుంరరు  

చరా . మసటర్ బెయిలీ యొకు  సిదాధ ుంరుం రరిశీలన యొకు  

రర్మక్షల్ప నిలబడదు, ఎుందుకుంటే సదొమ మరియు 

గొమొత్రాల్ప ఏమ జరిగిుందనే దాని గురిుంచి మాకు వివరణ 

ఇవా బడుంది. ఇది యూదా యొకు  చిని  పుసకీుం, 7వ 

వచనుంల్ప కన్లగొనబడుంది. "అదే విధుంగా, సదొమ 

మరియు గొమొత్రా మరియు చుటుటరకు ల రటటణాలు 

లైుంగిక అనైతికర మరియు వత్కీకరణకు రమన్ల తాము 

అరో గిుంచుకున్ని యి. అవి శాశా రమైన అగిి  శిక్షన్ల 

అన్లభవిుంచేవారికి ఉదాహరణగా రనిచేసీాయి. " ఇది 

చాలా సో ష్టుంగా చేసీ్ుంది, లేదు' అది? మేము జూడ్ అని 

పిల్నచే లేఖ మాకు తెల్నయజేయడానికి త్వాయబడుంది--

కనీసుం దానిల్ప కొుంర భాగానిి  - వారి సా ల్నుంగ సుంరరు  

త్రవరనీ కారణుంగా ఆ వా కీులు ఖుండుంచబడాారు. 

సో ష్టుంగా చెపోా లుంటే, ఇది లేవీయకాుండము 18:22 

మరియు లేవీయకాుండము 20:13 వుంటి కొనిి  పార 

నిబుంధన నిషేధ్యలకు అన్లగుణుంగా ఉుంటుుంది, ఇకు డ 

పురుష్ సా ల్నుంగసుంరరాు నిి  అసహా ుంగా వరిణుంచారు, 

దీనికి మరణశిక్ష విధుంచబడుతుంది. 

ఈ త్రకటనల యొకు  బలుం వాటి సుందరా ుంల్ప మరియు 

జరచేయబడన పన్నలీట యొకు  తీత్వరతో కూడా 

కన్లగొనబడుంది. మీరు పార నిబుంధన న్లుండ కొర ీ

నిబుంధనల్పకి వళి్ల నపుో డు, పౌలు సా ల్నుంగ సుంరరు  

కారా కలాపాలన్ల అసహిా ుంచుకోవడుం కొనసాగిసీ్ని టుు 

మీరు కన్లగొుంటారు. "స్త్రలీు కూడా అసహజమైన వాటితో 

సహజ సుంబుంధ్యలన్ల మారుచ కున్ని రు. అదే విధుంగా, 

పురుషులు కూడా స్త్రలీతో సహజ సుంబుంధ్యలన్ల 

విడచిపటిట, ఒకరిపై మరొకరు కాముంతో రగిల్నపోయారు." 

(రోమీయులు 1:24-25) అదుంతా దేవుని న్లుండ దూరమైన 

వా కీులకు సుంబుంధుంచినది - వారు దైవభకి ీలేనివారు - 

మరియు దేవుడు అలాుంటి త్రవరనీన్ల సహిుంచడు. 

బలమైన రదాలు, కానీ నిజుంగా అదే విష్యానిి  పౌలు 1 

కొరిుంథీయులు 6:9ల్ప అన్నా యుంగా ఉని వారిని జాబితా 

చేసినపుో డు మరియు సా ల్నుంగ సుంరరుు లన్ల కూడా 

చేరాచ డు. 1 తిమోతి 1:10ల్ప, సోదోమీయులు 

అవిధేయులు మరియు అవిధేయులల్ప జాబితా 

చేయబడాారు. 



 

What's your excuse? What is it that leads you to say, "One 

of these days..."? The Bible says, "The lazy man is full of 

excuses." Benjamin Franklin said "People who are good at 

making excuses are seldom good at anything else." The 

number one excuse people use for procrastinating "When 

things settle down, I'll ________" (You fill in the blank.) I've 

got news for all of you. Things will never settle down. They 

will only settle down when the Lord comes again. 

2. Stop stalling. 

For the procrastinator "One of these days," is "none of these 

days." Stop stalling, do it today. Start now. 

 

If you tend to procrastinate, these three words will change 

your life. "Do it now." Write that down. Take a magic 

marker, write on piece of cardboard; put it on your 

refrigerator, bathroom mirror, desk or on your car visor. 

Have it staring you in the face, "Do it now!" Every time you 

begin to think, "I'll get to that later," look those three words 

in the face and do it now!  

 

NASA tells us that the greatest amount of energy expended 

is getting the rocket off the pad. Once it gets into orbit, it's a 

cinch. Stop stalling, get started and if it cannot be finished 

today, do part of it. Do 10 minutes today, 10 minutes 

tomorrow, and 10 minutes the next day. See how much you 

will accomplish in six short weeks. It will astound you. 

 

3. Start scheduling. 

"Finish your outdoor work and get your fields ready; after 

that, build your house." (Proverbs 24:27) In other words, set 

your priorities, what needs to be done first, and schedule a 

time to do them. You don't ever have time - you must make 

time! 

 

Schedule the important and the unimportant. Schedule time 

for personal and family Bible study, time to be with your 

wife, additional time for family and schedule time to be 

alone (your quite time). If you don't commit time for things, 

they simply won't get done. However, just scheduling 

something is not sufficient; you must work your schedule 

and more than once per day. On rare occasions when waiting 

on someone or for something, it may be impossible to 

continue working on your top priority task. Then work on a 

less important task until the obstacle is removed or resolved 

on the top priority task. 

 

"Make the most of every opportunity." (Ephesians 5:16) 

There was a famous author who wrote his first book while 

he was riding on the subway in New York, and he made the 

most of every opportunity. Another man memorized a 

thousand Bible verses at stop lights. That's making the most 

of every opportunity! Wise men and women plan, schedule 

and execute. 

 

4. Face your fears. 

ఇపుో డు నేన్ల ఇకు డ ఒక విష్యానిి  ఎతి ీ

చూపాలన్లకుుంటుని్న న్ల, మీరు ఇుంరకు ముుందు 

వినకపోతే, మీరు బహుశా భవిషా్ తీల్ప వినవచుచ . 

సా ల్నుంగ సుంరరాు నికి వా తిరేకుంగా ఆ మూడు 

ఉరదేశాలల్ప పాల్ వత్కబుదిధని ఖుండసీ్ని్న డు, 

విల్పమానిి  కాదు అని నొకిు చెరో డానికి ఉదారవాద 

వేదాుంరవేరలీల్ప ఒక ఉదా ముం నడుసీోుంది. మీకు తేడా 

గురీుుందా? "వా తిరేక ల్నుంగానికి సహజమైన ఆకర షణతో 

జనిమ ుంచిన", కానీ మారిన వా కీులతో, ఆ వా కీులు అలా 

చేయడుం రపోు  అని పాల్ చెబుతని్న డు. అకు డ ఉని  

తారో రా ుం ఏమటుంటే, "ఎవరైన్న సా ల్నుంగ సుంరరు  

త్రవరనీన్ల ఎుంచుకునే విల్పమ వా కి ీ అయితే, ఆ వా కి ీ

నిషేధుంచబడడు." 

అది సరికాదు. ఇది నిజమని త్గుంథుం న్లుండ కనీసుం 

రుండు కారణాలు ఉన్ని యి: 

1) రోమన్లు 1, 1 కొరిుంథీయులు 6, మరియు 1 తిమోతి 1ల్ప 

సా ల్నుంగ సుంరరు  త్రవరనీన్ల ఖుండుంచడానికి పాల్ 

ఉరయోగిుంచిన రదుం త్పాథమక కారణుం. అరన్ల త్గీకు 

రదానిి  ఉరయోగిసీాడు, అది నిజుంగా అనిి  సా ల్నుంగ 

సుంరరు  త్రవరనీన్ల స్తచిుంచే గొడుగు రదుం. దీనికి 

విరుదధుంగా, అరన్ల లైుంగిక వత్కబుదిధని త్రతేా కుంగా 

స్తచిుంచే మూడు వేరేా రు త్గీకు రదాలల్ప ఒకదానిి  

ఉరయోగిుంచగలడు, కానీ అరన్ల అలా చేయకూడదని 

ఎుంచుకుని్న డు. కాబటిట, అుంరరారు్ం సో ష్టుంగా 

ఉుంటుుంది, విల్పముం లేదా వత్కబుదిధ, సా ల్నుంగ సుంరరు  

కారా కలాపాలు ఖుండుంచబడాాయి. 

2) రోమన్లు 1ల్పని సుందరా ుం సృషిటకి సుంబుంధుంచినదని 

గమనిుంచుండ. సా ల్నుంగ సుంరరాు నికి వా తిరేకుంగా 

నిషేధుం కేవలుం వా కీులన్ల ఉదేదశిుంచినది కాదు, విల్పమ 

వా కీులు లేదా వత్కబుదిధ గలవారు. అది దేవుని త్కమానిి  

ఉలుుంఘుంచడమేనని ేరొు ుంది. "దేవుని గురిుంచి 

తెల్నసినది వారికి సో ష్టుంగా ఉుంది, ఎుందుకుంటే దేవుడు 

వారికి దానిని సో ష్టుంగా చెపోా డు, ఎుందుకుంటే త్రరుంచుం 

ఏరో డనరో టి న్లుండ, దేవుని అదృశా  గుణము, అరని 

శాశా రమైన శకి ీ మరియు అరని దైవిక సా భావుం 

సో ష్టుంగా కనిపిుంచాయి. మన్లషుా లు క్షమారణ లేకుుండా 

ఉుండేలా రయారు చేయబడుంది." (రోమన్లు 1:19-20) 

మీరు చూడుండ, రోమన్లు 1 యొకు  సుందరా ుం ఏమటుంటే, 

దేవుడు రన రూరకలో న ఏమట సో ష్టుంగా చెపోా డు. ఒక 

పురుషుడు స్త్రనీి ఎని్ల కోవడుం, మరియు ఇదదరూ వివాహ 

సుందరా ుంల్ప, జీవిరకాల సుంబుంధుంల్ప కల్నసి ఉుండటుం. 

అది దేవుడు వసీ్వులన్ల సృషిటుంచిన సహజ మారగుం, ఈ 

త్రరుంచానిి  నడరడానికి ఆయన ఎుంచుకుని  మారగుం. 

భాష్ల్ప చాలా సో ష్టుంగా ఉుంది. 



Remember, the main cause of procrastination is fear. When 

you're avoiding something, you're probably afraid of it. 

Identify it and face it. The greatest fear is the fear of failure. 

That's why we put more things off than anything else. We're 

afraid we'll fail. Folks, just face up to it, fear isn't a sign of 

weakness, it's a sign of humanity. Mark Twain said, 

"Courage isn't the absence of fear, it's moving on in spite of 

your fear." If you flee from your fears, they grow bigger. If 

you face them, they grow smaller. 

 

There are two things to ask yourself when facing a fear: (a) 

"What's the worst thing that can happen?" Usually, it's not 

nearly as bad as you think and (b) Recite Philippians 4:13, "I 

can do all things through him who strengthens me." Recite 

that over about three times, it becomes easier to tackle 

whatever it is in front of you knowing God strengthens. 

 

5. Focus on the reward for your efforts. 

There are very few things in life are easy. Life is tough. You 

have to persevere to see the reward. Concentrate on the gain 

beyond the pain. Concentrate on how good you'll feel when 

you finish the task. 

 

Here is a little illustration. When children come home from 

school, if they sit down and complete their homework first, 

they will enjoy the rest of the afternoon and they will enjoy 

their evening more because undone homework is not 

hanging over their head. It's the philosophy "you can pay 

now and play later, or you can play now and pay later." 

The principle is, "Let us not become weary in doing good, 

for at a proper time we will reap a harvest if we do not give 

up." (Galatians 6:9) The wrong question is "what do I feel 

like doing". The right question is "what does God want me 

to do". It's only a very immature person who lives his life by 

his feelings. Everything above leads us to the following two 

questions. 

 

What is it that needs changing in your life? 

• Is it "one of these days I'm going to become a 

Christian"? 

• Is it "one of these days I'm going to get involved in the 

ministry God has assigned to me? 

• Is it "one of these days I'm going to read and study the 

Bible daily? 

• Is it "one of these days I'm going to quit drinking, be a 

better parent, spend some time with the wife and kids 

or whatever I've have been putting off that I know needs 

to be done? 

 

What is it going to take to get you in gear? 

God says, "I want to help." The biggest mistake in life is to 

postpone or delay the opportunity for Jesus Christ to change 

you and to save you. 

 

ముగింపు:  

C. సాధ్యరణుంగా 

1) సా ల్నుంగ సుంరరు ుం మనల్ప ఎవరైన్న 

అుంగీకరిుంచాలన్లకునే దానికుంటే మన సుంసు ృతిల్ప 

సరా సాధ్యరణుం. 

2) సా ల్నుంగ సుంరరు ుం అనేది ఈ రోజు ముుందుంజల్ప 

ఉని  సమసా . 

3) సా ల్నుంగ సుంరరు  చరా లకు వా తిరేకుంగా బ్బబిల్ 

మాటాు డే ఫ్లసిర్రా ుం మరియు ఉతాస హుం అుంటే, ఒక 

స్త్కైసవీుడు అలాుంటి అభాా సానిి , దేవుడు నియముంచిన 

లేదా దేవుడు అుంగీకరిుంచిన జీవనశైల్నని 

అుంగీకరిుంచలేడని అరు్ం. ఒక వా కి ీయొకు  లైుంగిక ధోరణ 

లేదా త్ేరణతో సుంబుంధుం లేకుుండా అది నిజుం. 

D. స్త్కైసవీులకు 

1) మనుం పాపానిి  అసహిా ుంచుకుుంటామని బ్బబిల్ 

బోధసీ్ుంది, కానీ మనుం పాపిని త్ేమసీాము. మేము ఒక 

పురుషుడని లేదా స్త్రనీి సా ల్నుంగ సుంరరుు లు అని 

పిల్నచినపుో డు, వారు ఏమ చేసీారో లేదా వారు ఏమ 

చేసీారో మనుం స్తచిసీ్ని్న మా? ఇపోు డు దాని గురిుంచి 

ఒకు సారి ఆల్పచిుంచుండ. మీరు ఒక వా కినీి హుంరకుడు 

అని ఎపోు డు పిలుసీారు? వారు హరా  చేసినపుో డు, 

సరియైనదా? మీరు ఒక వా కినీి ఎపుో డు దొుంగ అని 

పిలుసీారు? అరన్ల లేదా ఆమె ఏదైన్న 

దొుంగిల్నుంచినపోు డు. మరిుంర సాన్లకూల గమనికల్ప, 

మీరు ఒక వా కినీి ఫ్లర ుుంబర్ అని ఎపుో డు పిలుసీారు? వారు 

ఆ రనిల్ప నైపుణా ుం త్రదరిశ ుంచినటుయితే మాత్రమే. 

మనల్ప చాలా ముందికి, స్త్కైసవీులమైన, పార సా ల్నుంగ 

సుంరరు ుం యొకు  సా భావుం మనకు చాలా అసహా ుంగా 

ఉుంటుుంది, అపుో డు పారుం న్లుండ పాపానిి  వేరు 

చేయడుం చాలా కష్టమైన సమయానిి  కల్నగి ఉుండవచుచ . 

మన త్రరుంచుంల్ప సా ల్నుంగ సుంరరు  ధోరణని కల్నగి 

ఉుండవచుచ , కానీ పారుంతో పోరాడుతని  వారు 

ఉన్ని రు. దేవుడు వారిని దాని న్లుండ రక్షుంచగలడు, 

అరన్ల మమమ ల్ని  మరియు నని్ల  మన పోకడల న్లుండ 

రక్షుంచగలడు, అలాగే మన “అచిలెుస్ హీల్” పారుం 

ఏదైన్న ఉుంటే--మనది పూరిగీా భని ుంగా ఉుండవచుచ . 

కానీ నేన్ల స్త్కైసవీులన్ల వేడుకుుంటుని్న న్ల, మనుం 

సా ల్నుంగ సుంరరు  సమసా న్ల ఎదురొు ుంటుని్న ము, 

సమసా  న్లుండ పారిపోకుండ, దానిని ఎదురోు ుండ. 

పాపానిి  అసహిా ుంచుకుుంట్ట పాపిని త్ేముంచుండ. 

యేస్ చేసినది అదే, సా ల్నుంగ సుంరరు ుం యొకు  

పారుంతో పాటు వా భచారుం, రసాయనిక ఆధ్యరరడటుం, 

కోరుం మరియు అనిి  ఇరర పాపాల గురిుంచి మనుం 

చేయాలని ఆయన ఆశిుంచాడు. 

 

సుంవరస రాల త్కిరుం, ఇుంటర్ఫ్లత్పటర్స  బ్బబిల్ 

(వాా ఖాా నుం) రోమన్లు 1:27 గురిుంచి ఇలా రాసిుంది 

"విష్యుం ఒకటి, దీనిల్ప నిజాయితీగా ఎదురోు వాల్న, కానీ 



" I don't know of anybody who doesn't eventually want to get 

their life right with God. They say, "One of these days, I'm 

going to make that commitment. One of these days, I'm 

going to get my life in order. One of these days, I'm going to 

obey God by repenting of my sins, confessing my belief that 

Jesus is God, to be buried for remission of my sins in water 

baptism and to arise a new Christian cleansed being forgiven 

of all my sins." Why not now? A good intention is only 

procrastination. You know the old saying, and it's true: "The 

road to hell is paved with good intentions." Why not today?                                                                           
Amazing Grace Lesson #1200  

 

Questions: 

1.  The Causes of Procrastination. 

a. _____ Indecision 

b. _____ Fear 

c. _____ Perfectionism 

d. _____ Anger 

e. _____ Laziness 

f. _____ All the above 

g. _____ a and c 

h. _____ a, d and e 

i. _____ b, c and d 

2. The Cost of Procrastination. 

a. _____ It creates obstacles. (Prov. 15:19) 

b. _____ It wastes opportunities. (Prov. 20:4) 

c. _____ It hurts other people. 

d. _____ All the above 

e. _____ a and b 

f. _____ a and c 

g. _____ b and c 

3. The Cure. 

a. _____ Quit making excuses. (Prov. 22:13) 

b. _____ Stop stalling. 

c. _____ Start scheduling. (Prov. 24:27) 

d. _____ Face your fears. (Phil. 4:13) 

e. _____ Focus on the rewards of your efforts. (Gal. 

6:9) 

f. _____ All the above 

g. _____ a, b and c 

h. _____ a, c and d 

i. _____ b, c and e 

j. _____ b, c, d and e 

4.  A procrastinator’s favorite expression is “one of these 

days I”    

      whereas God’s states “Today is the Day.” 

     True _____ False _____ 

5. What is the most important thing generally postponed by 

a procrastinator? 

ఏ వా కి ీ అయిన్న ముంచి అన్లభూతిని కల్నగి 

ఉుండకూడదు." 

 

దశాబాదలుగా సా ల్నుంగ సుంరరు ుం మరియు సా ల్నుంగ 

సుంరరు  త్రవరనీపై మా దృకో థానిి  వివరిుంచిుందని 

నేన్ల అన్లకుుంటాన్ల. మన సమాజుంల్ప అది 

ఆత్కముంచిన ఫ్లస్ానుం కారణుంగా, మన మనస్స లు ఎకుు వ 

కాలుం దానిపైనే ఆలసా మయేా  కాలుంల్ప మనుం 

జీవిసీ్ని్న మని నేన్ల భయరడుతని్న న్ల. 
 అమేజిుంగ్ త్గేస్ లెసన్ #1013 

 

ప్పశన లు: 

1. సృషిట సా ల్నుంగ సుంరరాు నిి  సమాజుం 

అుంగీకరిుంచినరో టి న్లుండ లేదా సహిుంచాలా? 

iii. ఒపుో  రపుో  _____ 

iv.  

5. సా ల్నుంగ సుంరరు ుం అుంటే ఒకే ల్నుంగానికి చెుందిన 

ఇదదరు సభుా ల మధా  లైుంగిక సుంబుంధుం? 

i. ఒపుో  రపుో  _____ 

ii.  

6. సా ల్నుంగ సుంరరు  ధోరణ అనేది భని  ల్నుంగానికి 

చెుందిన వారిపై సా ల్నుంగ సుంరరాు నికి 

సుంబుంధుంచిన ధోరణ లేదా కోరిక? 

i. ఒపుో  రపుో  _____ 

ii.  

7. సదొమ మరియు గొమొత్రాలకు చెుందిన పురుషులు 

లైుంగిక వత్కబుదిధకి రమన్ల తాము 

అరో గిుంచుకున్ని రా? 

i. ఒపుో  రపుో  _____ 

ii.  

5. సా ల్నుంగ సుంరరు ుం మరియు వా భచారుం రుండూ 

వివాహానికి వలురల జరిగే లైుంగిక కారా కలాపాలనిీ  

పారమా? 

ఒపుో  రపుో  _____ 

7. అపొసలీుడైన పౌలు సా ల్నుంగ సుంరరాు నిి  

ఖుండుంచాడు మరియు "స్త్రలీు కూడా అసహజమైన 

వాటితో సహజ సుంబుంధ్యలన్ల మారుచ కున్ని రు. 

అదే విధుంగా, పురుషులు కూడా స్త్రలీతో సహజ 

సుంబుంధ్యలన్ల విడచిపటిట, ఒకరిపై మరొకరు 

మోహానికి ల్పనయాా రు." 

ఒపుో  రపుో  _____ 

అధ్యా యుం 6 

కెమికల్ డిపిండెన్స్  నిండి స్వవ చఛ  

ఒక బోధకుడు రన 300 ముంది సభుా ల సుంఘానిి  

చూశాడు. త్రతి పాా రిష్నర్ చిరునవుా తో కూడన ముఖుం, 

ముంచి బటటలు, దువా న జుటుట, పాల్నష్ చేసిన దుంతాలు 

కల్నగి ఉుంటారు. బోధకుడు స్త్కైసవీ జీవనశైల్నపై బలమైన 

ఉరనా్న సానిి  బోధుంచాడు, మదా పానుం యొకు  

చెడులపై పారాయణుం మరియు మదా ుం లేదా బలమైన 



a. _____ Expressing their feeling of love to a family 

member 

b. _____ Telling someone of their sorrow asking for 

forgiveness 

c. _____ Salvation, obedience to God for forgiveness 

 

Chapter 8 

On Pride and Humility 
 

Many people desire the answer to the questions (1) how do I 

free myself from lust, addictions and hang-ups that mess up 

life and (2) how do I get the power to make the needed 

changes or how do I get God's power in my life? 

 

The beginning point is to admit the problem, not just the 

physical manifestation of the problem, but the root problem. 

The root problem is "I'm in charge, and I don't need God." 

That was the problem Adam and Eve had. Paul wrestled with 

it in Romans 7, and it's our problem. 

 

The key is found in James 4:6. Everything in the rest of the 

lesson is going to spring from that great text. James said, 

"God opposes the proud, but he gives grace to the humble." 

That's worth repeating. "God opposes the proud, but he gives 

grace to the humble." The Bible states the key to power in 

your life is humility and the key barrier to God's power is 

pride, because a person full of pride cannot see a need to 

change or to improve. Only when one is full of humility, will 

he be given the power to change. 

The Bible talks about two kinds of pride. There really is a 

good kind of pride. If you don't believe that, read Galatians 

6:4, or 2 Corinthians 7:4. The good kind of pride is 

synonymous with self-respect, satisfaction for a job well 

done and the enjoyment of seeing others succeed. Only two 

or three times in the Bible do you see pride referred to that 

way. Ninety-nine percent of the time, you'll find pride 

referred to in a very negative way, where it's linked with 

conceit, selfishness, arrogance or egotism. Somebody said, 

"Egotism is the only disease that when you've got it, it makes 

everybody else sick." By looking at a number of famous and 

important people, one can see how one can easily become 

victim. 

 

Remember Muhammad Ali, those of you in my generation 

or above, and how brash and proud Ali was in his prime? The 

story is told that Ali was on a plane one time and it was about 

to take off. The flight attendant came to Ali and said, "Sir, 

you'll have to buckle your seat belt." Ali in his typical brash, 

showman-type manner said, "Superman don't need no seat 

belt." To which the flight attendant responded, "Superman 

don't need no airplane either." He buckled the belt. 

 

Pride's very easy to see in others, but it's difficult to see in 

ourselves, but it's there. It's not only the basic human 

మాదకత్దవాా లన్ల కూడా అపుో డపుో డు 

ఉరయోగిుంచకుుండా ఉుండమని రన త్రజలకు 

ఉదాే గభరిరమైన ఉరదేశుంతో సహా. 

రన పాఠానిి  ముగిుంచి, అరన్ల రన హృదయుంల్ప 

ల్పతగా ఉని  గుుంపున్ల చూసీ్ని్న డు, బహుశా 

కొుంరముంది సుందరాా న్లసారుంగా త్తాగవచుచ , కానీ రన 

సభుా లల్ప ఎవరికీ మదా పానుం లేదా త్డగ్స ఫ్లతో తీత్వమైన 

సమసా  లేదని అరన్ల ఖచిచ రుంగా భావిసీ్ని్న డు. 

అరన్ల కొదిదగా త్గహిుంచాడు, సగుం వన్లకకు ఎడమవైపున 

మైక కూరుచ ని ఉుంది. మైక హైస్తు ల్ బ్బబిల్ ఫ్లకాుస్ 

బోధుంచే 24 ఏళు వైదా  విదాా రి.్ అరన్ల మష్న్ కమటీల్ప 

రనిచేసీాడు మరియు అరని ఉతాస హుం మరియు అరని 

రని మరియు అరని అుంకిరభావానికి త్రతి ఒకు రూ 

అరనిి  మెచుచ కుుంటారు. కానీ ఎవరికీ తెల్నయని 

విష్యుం ఏమటుంటే, మైక రుంత్డ మరొక రటటణుంల్ప 

నివసిసీ్ని్న డు మరియు అరన్ల మదా పానుం 

చేసేవాడు, మరియు మైక రన రుంత్డ ఆమోదుం 

పొుందేుందుకు మరియు రన ఆరమ గౌరవానిి  

పుంచుకోవడానికి ఫల్నుంచని త్రయరి ుంల్ప ఎకుు వ 

మరియు గొరో  విజయాలు సాధుంచడానికి బలవుంరుంగా 

నడరబడతాడు. చరిచ ల్పని త్రతి ఒకు రూ మైకఫ్లల్ప అది 

కల్నసి ఉుందని అన్లకుుంటారు. అరనికి దేవునితో 

ఆరోగా కరమైన, కీలకమైన సుంబుంధుం ఉుందని వారు 

భావిసీారు. 

మైక వన్లక న్నలుగు వరుసలు, ఫ్లకాురన్స  మరియు షారన్ 

ఉన్ని రు. ఫ్లకాురన్స  న్హలకు ఒకసారి మాత్రమే వసీ్ుండగా 

షెరాన్ నమమ కుంగా హాజరవుతుంది. ఫ్లకాురన్స  చాలా 

విజయవుంరమైన వాా పారవేర ీఅని బోధకుడకి తెలుస్. 

అరన్ల ఆరు అుంకెల్పు  బాగా సుంపాదిసీ్ని్న డని అరన్ల 

విని్న డు, ఫ్లకాురన్స  మదా పానమని అరనికి తెల్నయదు. 

మరియు అరన్ల తాగినపుో డు, అరన్ల త్కూరుంగా, 

హిుంసారమ కుంగా ఉుంటాడు మరియు షారోన్ఫ్లన్ల కొటాటడు. 

నడవల్ప టిమ్ మరియు అల్నుసన్ మరియు వారి చిని  

కుమార ీఅముండా ఉన్ని రు. బోధకుడు వారు ఇబై ుంది 

రడుతన్ని రని విని్న రు, కొుంరకాలుం విడపోయారు 

కూడా. ఈ వారుంల్పనే, టిమ్ఫ్లకి ఉదాో గుంల్ప చాలా 

ఇబై ుందిగా ఉుండవచచ ని అరనికి గాల్న వచిచ ుంది. త్రతి 

రుండు వారాలకొకసారి టిమ్ కొకైన్ తాగడుం వలు అదుంతా 

జరిగిుందని అరనికి తెల్నయదు. 

ఆపై మూడవ వరుసల్ప, కుడవైపున ముుందువైపు, రా ్ 

ల్నటిల్ ఎమామ  ఉుంది. ఇపోు డు ఒక విరుంతవు, ఎమామ  47 

సుంవరస రాల త్కిరుం ఫ్లస్ానిక సుంఘుం త్పారుంభమైనపుో డు 

దాని చారటర్ సభాు రాలు. ఎలుపుో డూ హాజరయేా ుందుకు 

విశాా సపాత్రుంగా, ఎమామ  ఇటీవల కొనిి  సేవలన్ల 

కోలో్ప వడుం త్పారుంభుంచిుంది, సిే హితలు ఆమె చేతలు 



problem, it is your basic problem, and it's my basic problem, 

too. 

 

Pride that leads to other problems. 

 

1. Pride prevents personal growth. 

You think you've got it altogether and don't need to change, 

grow or improve. You have pride dwelling in your spirit. 

Somebody said, "When the head starts swelling, the mind 

stops growing." The one sure way to know that you need this 

lesson is if you don't think you do. 

 

Solomon said "Do you see a man wise in his own eyes? 

There is more hope for a fool than for him." (Proverbs 26:12) 

"He who heeds discipline shows the way to life, but whoever 

ignores correction leads others astray." (Proverbs 10:17) 

These two verses together are saying the proud man or 

woman only goes by self-evaluation. They think they know 

everything there is to know and there's no sense getting any 

counsel. 

 

If you've got marriage problems and you won't talk to 

anybody about it, that's pride. That's all it is, pure and simple. 

If you've got financial difficulties and you won't seek counsel 

about that, that's just your pride. If you're failing at your 

work, school, or some relationship and you're just trying to 

cover it up, that's pride. All too often we'd rather look smart 

than be smart. The way to become smart is by being humble. 

Pride prevents one from growing. 

 

2. Pride sabotages my relationships. 

Pride is the root of all relational conflict and disharmony. 

When you act out of pride, you tend to be demanding, 

unsympathetic, even obnoxious and rude. 

 

Have you ever seen a proud person treat a waiter in a fancy 

restaurant? It's disgusting, they are demanding and never 

being satisfied. Pride makes us hold grudges and keep score. 

It makes us unable to admit we're wrong. "Pride only breeds 

quarrels." (Proverbs 13:10) I'm going to repeat that. "Pride 

only breeds quarrels." 

 

The root of virtually every argument or quarrel in a marriage 

is pride. You don't want to admit that your husband or wife 

may be partially right. So many family conflicts could be 

resolved if we could just swallow our pride. 

 

How many times do you think this scenario has been acted 

out? A young man gets rebellious and lets loose at his dad 

and the father loses his temper and says, "Get out of the 

వణుకుట గమనిుంచారు. మరియు ఆమె పారిు నస న్స  

వాా ధ యొకు  త్పారుంభ దశలల్ప బాధరడుతుందని వారు 

భయరడాారు. ఆమె రుండు సుంవరస రాల త్కిరుం 

త్పిత్సిు రషన్ నొపోి  ముందుల న్లుండ తాతాు ల్నకుంగా 

ఉరసుంహరిుంచుకోవడుం వలు ఆమె చేతలు 

వణుకుతన్ని యని వారికి తెల్నయదు, ఒక చిని  

శస్త్సచీికిరస  రరాా ర, ఆమె రన వైదుా డకి అబదధుం చెపోి , 

రన ారమ సిస్టఫ్లన్ల మోసుం చేయడుం దాా రా రదేరదే ర్మఫిల్ 

చేసిన త్పిత్సిు రషన్ఫ్లలన్ల ఆమె తీస్కోలేదు. 

వన్లక వరుసల్ప, మారాి న్ ఉని్న డు, అరని 12 ఏళు 

కొడుకు తాగిన స్త్డైవరు చేర చుంరబడాాడు. 

మారగమధా ుంల్ప, బీరు తాగి, కుుండ తాగిన ఇదదరు 

యువకులు ఏరియా పాఠశాలన్ల ధా ుంసుం చేశారు. ఈ 

జాబితా కొనసాగుతూనే ఉుంటుుంది. ఇపుో డు నేన్ల మీకు 

అుందిుంచిన ేరుు పూరిగీా ఊహారమ కమైనవి, కానీ నేన్ల 

మీతో రుంచుకుని  దృశాా లు వాసవీమైనవి. వారు 

మరియు వుందలాది ముంది ఇరరులు ఇకు డ మరియు 

అమెరికాల్పని త్రతి చరిచ ల్ప పునరావృరమవుతారు. 

కెమకల్ డపుండెనీస  మరియు త్డగ్స  దురాి నియోగుం మన 

దేశానిి  రటిట పీడసీ్ని్న యి మరియు లక్షలాది ముంది 

జీవితాలన్ల న్నశనుం చేసీ్ని్న యి. 12 ముందిల్ప 

ఐదుగురు రమ జీవితాలన్ల రసాయన డపుండెనీస తో 

తాకారు. 

ఇపుో డు కొనిి  క్షణాలు ఆపి, మనుం ఏమ 

మాటాుడుతని్న మో రరిశీల్నదాద ుం. రసాయన రరాధీనర 

అుంటే ఏమటి? కెమకల్ డపుండెనీస  అనేది జీవిర 

అవసరాలన్ల తీరచ డానికి రసాయన వినియోగానికి 

ఎకుు వగా మారే త్రత్కియ ఫల్నరుంగా ఏరో డే ఫ్లసిత్ిగా 

నిరా చిుంచబడుంది. మరో మాటల్ప చెపోా లుంటే, 

రసాయనుం ఆలు హాల్ కావచుచ , మన సుంసు ృతిల్ప 

అరా ుంర త్రబలమైన, త్రమాదకరమైన, ఖర్మదైన, 

త్పాణాుంరకమైన త్డగ్. ఇది నికోటిన్, కొకైన్, త్కాక, 

హీరోయిన్, యాుంఫేటమన్ఫ్లలు, మారిూ న్, త్టాుంకిా లైజర్స  

లేదా ఎనిి  త్పిత్సిు రషన్ త్డగ్స  కావచుచ ., జీవిరుంల్ప, రోజు, 

వారుం లేదా జీవిర అవసరాలన్ల తీరచ డానికి కొనిి  

రసాయన రదారాధలపై ఆధ్యరరడనటుయితే; రదారధుం 

ఏదైన్న కావచుచ , దానిని రసాయన రరాధీనర అుంటారు. 

ఇది ఒక రోజు పానీయుం అని అరధుం కావచుచ . త్రతి రుండు 

గుంటలకు అనేక పానీయాలు త్తాగాలని దీని అరు్ం. ఇది 

సాయుంత్రుం త్టాుంకిా లైజర్ అని అరధుం కావచుచ  కాబటిట 

మీరు నిత్దపోవచుచ . త్రతి ఇరర వారాుంరుంల్ప కొకైన్ 

తాగడుం దీని అరు్ం కావచుచ . అది రసాయన రరాధీనర. 

రసాయన డపుండెనీస  రరచుగా శార్మరక వా సన్ననికి 

దారితీసీ్ుంది. ఇపోు డు ఆ నిరా చనుం చూడుండ, మనుం 

దేని గురిుంచి మాటాుడుతని్న మో అరు్ం చేస్కుుందాుం. 

కొనిి  రదారాధల వాడకుం వలు శర్మరుంల్పని కణాలు రమ 



house and don't come back." They are alienated for who 

knows how long because neither of them can force out these 

six most difficult words in the English language, "I was 

wrong. I am sorry." Pride destroys relationships, and pride 

also produces stress and anxiety. 

 

They drift apart for who knows how long because neither of 

them can force themselves to utter these four most difficult 

words in the language: "I made a mistake. I'm sorry." 

The focus of a pride-filled person is on self. It's on my status 

and my image. Politicians now have spin-doctors. They don't 

care about the truth; they just want the image to be right. 

Image is everything. But it really reveals an insecurity and a 

feeling of inferiority. 

Have you ever watched on FOX, CNN or another channel 

one of the worldwide summits, or a UN meeting? You see 

these tinhorn dictators and the ambassadors from the tiniest 

countries come marching in with eight rows of braids and 40 

medals and these brightly adorned uniforms, but the 

presidents and the ambassadors of other countries, come in 

just in a modest dark suit. Why? They don't need to impress 

anybody. They're secure. 

Have you ever seen on FOX, CNN or another channel one of 

the world summits, or a UN meeting those dictators and 

ambassadors of the smaller countries parading in uniforms 

brightly adorned with eight rows of bars and forty medals? 

While others enter simply in a modest dark suit. Why? They 

don't need to impress anyone. They are confident. 

Tony Campolo, one of my favorite authors, said, "Pride often 

destroys those that we love the most." The pride of parents 

can lead to the destruction of children. People who are out to 

prove they are better than others often use their children to 

this end. Campolo goes and explains what we already know. 

"How many parents have pridefully lived through their 

children's grades, through their children's sports career, 

through their children's beauty, and all under the guise upon 

doing it for their betterment. They're wrecking their psyches, 

while they're inflating their own personal egos." Campolo 

concludes by saying, "Happiness is often the casualty of 

pride." 

 

Proverbs 29:25 says it's a dangerous thing to be concerned 

about what others think of you. Pride causes anxiety and 

stress because if I'm trying to live one image, but inside I'm 

something else, I become stressed, discouraged, and 

disillusioned. By contrast, the very first thing Jesus our Lord 

said on the Sermon on the Mount was "Happy are the 

humble." 

 

Happiness through humility 

 

If you're going to break free of the things that shackle you, 

there's no way you're going to do it until you begin to develop 

the mindset of humility. This is the real core of the lesson. 

 

1. Recognize your weaknesses honestly. 

రనితీరున్ల మారుచ కుని పుో డు శార్మరక వా సనుం 

ఏరో డుతుంది. శార్మరక వా సనుం అుంటే మీరు శార్మరకుంగా 

మారచ బడాారని మరియు మీ శర్మరుం రనిచేయడానికి ఆ 

రసాయన్ననిి  కోరుకుుంటుుందని అరు్ం. 

ఆ రుండు విష్యాల యొకు  విషాదుం ఏమటుంటే, 

వినియోగదారుడు కోరుకునే జీవిర అవసరాలన్ల 

తీరచ డుంల్ప రసాయన రరాధీనర ఫ్లసిర్ుంగా 

విఫలమవుతుంది. దాని గురిుంచి అబదధుం చెరో కు. త్డగ్స  

వాడేవారికి ఏదో ఒక రరిషాు రుం మొదటు  బాగానే 

అనిపిసీ్ుంది. అుందుకే తీస్కుుంటారు. ఒక ఆనుందుం 

ఉుంది. కానీ రకుు వ వా వధల్ప, ఆ రసాయనుం ఆ 

వా కీులన్ల వేరుచేయడుం, దేవుని న్లుండ, వారు ఇష్టరడే 

ఇరరుల న్లుండ మరియు వారి జీవిర అవసరాలన్ల 

నిజుంగా తీరచ గల వసీ్వుల న్లుండ వేరుచేయడుం 

త్పారుంభసీ్ుంది. రసాయన ఆధ్యరిర కాలుం రరాా ర 

భౌతిక వా సనుం త్పారుంభమవుతుంది మరియు శార్మరక 

వా సనుం అనేది మరణ త్రత్కియ. కొనిి సారుు ఇది 

న్హమమ దిగా ఉుంటుుంది, రరచుగా వేగుంగా ఉుంటుుంది, కానీ 

చత్కుం విచిఛ ని మైతే మరియు అరుదుగా సుంభవిసే ీరరో  

ఎలుపుో డూ త్పాణాుంరకుం. 

 

ఆధ్యర్పడటిం మరియు దురివ నియోగిం సమసా  

ఎింత వనాశకర్మైనది? 

 

ఇది విరతీ. 

మడల్ టేనరస ల్పని ఆలు హాల్ అుండ్ త్డగ్ కౌనిస ల్ 

గణాుంకాలు త్రకారుం, న్నష్ఫ్లవిలేు టేనరస ల్ప త్డగ్స  మొరుీం 

జీవిర భాగసాా మ దురాి నియోగుంల్ప 50 శారుం, త్టాఫిక 

మరణాలల్ప 50 శారుం, మొరుీం ఆరమ హరా ల్పు  35 శారుం, 

అనిి  దాడుల్పు  62 శారుం, మొరుీం అతాా చారాల్పు  52 శారుం 

, మొరుీం హరా లల్ప 49 శారుం, మదా ుం లేదా రసాయన 

వా సనుం త్రమేయుం ఉుంది, 38 శారుం పిలుల 

దురాి నియోగుం, 68 శారుం అనిి  నరహరా లు మరియు 69 

శారుం మునిగిపోతని్న యి. 

 

కానీ నిజుంగా నని్ల  కదిల్నుంచినది 1994 ట్టని్హ రస  

కథనుం, అది మెత్ట న్నష్ఫ్లవిలేుల్ప, 80 శారుం కుంటే ఎకుు వ 

ముంది ఫ్లస్ానికుంగా శిక్షుంచబడన నేరస్్లు త్డగ్స ఫ్లకు 

సుంబుంధుంచిన నేరుం కారణుంగా ఉన్ని రు. ఇపోు డు అది 

మునిగిపోనివా ుండ. త్డగ్స  కోసుం కాకపోతే, మీరు మా 

సుంఘుంల్పని త్రతి ఐదుగురు దోషులల్ప నలుగురిని జైలు 

న్లుండ బయటకు తీయవచుచ . ఇది జీవితాలన్ల న్నశనుం 

చేసీ్ుంది, ఇది కుటుుంబాలన్ల న్నశనుం చేసీ్ుంది. 

అది మనల్ని  తడచిపటేటసీోుంది. 

ఇది సాతాన్ల మనల్ని  చుంరడానికి ఉరయోగిుంచే 

సాధనుం. 1960ల్ప దేశవాా రుీంగా, మన దేశుంల్ప 



"He who conceals his sins does not prosper, but whoever 

confesses and renounces them finds mercy." (Proverbs 

28:13) If you don't admit your weaknesses, if you do not 

admit your perpetual areas of spiritual failure, neither you 

nor God will be able to work on them. 

 

I love the story of the teenage boy who said to his sister, "Sis, 

I'm afraid I'm guilty of the sin of vanity." She looked at him 

and said, "You, vanity, how?" He said, "Well because every 

time I walk by the mirror, I catch myself stopping and 

looking and saying, 'Wow, what a hunk.'" She laughed and 

said, "No, that's not vanity, that's just ignorance." 

 

Many of you will bow and pray tonight before we go to sleep, 

and say, "Lord, if I've committed sin today." Stop right there, 

just stop and think. Leave off the "if," because there's no 

question about it, you have committed sin today. Take the 

time to isolate the sin in your life, particularly the perpetual 

sin, the sin you're trying to stuff in the closet. Maybe it's your 

adulterous affair, maybe it's your lying tongue, maybe it's the 

hatred of a parent, maybe it's a broken relationship at work 

or maybe it's something you're just pretending doesn't exist. 

Get it out on the table and stretch it out before God. Until 

you admit your weakness, you'll not know genuine humility. 

 

2. Evaluate your strength realistically. 

Pride is based upon a false evaluation of self, but humility is 

based upon the truth. Jesus said, "You shall know the truth, 

and the truth shall set you free." Paul said, "Do not think of 

yourself more highly than you ought, but rather think of 

yourself with sober judgment." (Romans 12:3) In other 

words, be realistic about who you are. Some people think 

humility is an inferiority complex. Humility isn't saying, "Oh 

I'm wretched, horrible, worthless or nothing. I'm just an old 

worm." That's not true. You're not a worm, you're not 

nothing, you're something. Jesus didn't die for nothing. 

Every one of us, unique in creation, is made in the image of 

God. The fact is you have strengths. All of us do. God gave 

them to us but we're also weak in areas. Humility is being 

honest about your weaknesses and realistic about your 

strengths. 

I love the story of the little girl who walked in Baskin 

Robbins. She could barely see up over the counter, and said, 

"Sir, I want one of those hand-packed pints, no lid, just a 

spoon." The fellow looked at her and said, "Well little girl, 

are you sure you can eat all that?" "Oh, yes sir," she said. 

"You see I'm much bigger on the inside than I am on the 

outside." 

 

Pride is pretending you're much bigger on the outside than 

you are on the inside. "Each man should test his own actions, 

then he can take pride in himself without comparing himself 

to someone else." (Galatians 6:4) That is one of my life texts. 

There is also a good kind of pride. Paul said, you enjoy your 

own abilities, enjoy your own successes, a job well done, but 

don't compare. There are two reasons not to compare. 

మాదకత్దవాా లకు సుంబుంధుంచిన నేరాలకు 

సుంబుంధుంచి 30,000 కుంటే రకుు వ ముంది అరస్టలు 

జరిగాయి. 1990ల్ప ఒక మల్నయన్ కుంటే ఎకుు వ ముంది 

ఉన్ని రు. నేడు, 1994ల్ప, అమెరికన్ జైలు గదులు 

మాదకత్దవాా ల వాా పారులు, వా సనరరులు, మదా ుం 

దురాి నియోగుం చేసేవారు మరియు మానసిక రోగులతో 

నిుండపోయాయి, మాదకత్దవా  దురాి నియోగుం కారణుంగా 

రరచుగా మానసిక అన్నరోగా ుంతో బాధరడుతన్ని రు. 

కొుందరు వా కీులు, "సరే, మరికొుంరముందిని జైల్పు  

పడదాుం" అని అుంటారు. వారిల్ప ఇరో టికే న్నలుగు 

మల్నయను ముంది జైలుల్ప ఉన్ని రు. నేడు, 

త్రరుంచుంల్పని ఏ పారిత్శామక దేశుం కుంటే అమెరికా 

అరా ధక ఖైదు శారుం కల్నగి ఉుంది. త్రతి 100,000 US 

పౌరులల్ప ఐదు వుందల రుంతొమమ ది ముంది జైలుల్ప 

ఉన్ని రు; అుందుల్ప 80 శారుం త్డగ్స  వలునే. అమెరికాన్ల 

కెనడాతో పోలచ ుండ, త్రతి 100,000 ముందికి 116 ముంది 

మరియు జపాన్ఫ్లల్ప త్రతి 100,000 ముందికి 36 ముంది 

మాత్రమే ఉన్ని రు. మాదకత్దవాా లకు సుంబుంధుంచిన 

కేస్లు చాలా అుంటువాా ధగా మారాయి, మన దేశుంల్పని 

నా్న యస్ాన్నలు నపుుంసకతాా నికి గురవుతన్ని యి. 

మన దేశుంల్ప వైదా రరుంగా, ముందులు సుంవరస రానికి 75 

బిల్నయన్ డాలరుు ఖరచ వుతన్ని యి; మరియు త్రతి 

సుంవరస రుం అర-మల్నయన్ నవజార శిశువులు. ఇది న్న 

హృదయానిి  విచిఛ ని ుం చేసీ్ుంది. త్రతి సుంవరస రుం 

అర-మల్నయన్ నవజార శిశువులు గరా ధ్యరణ 

సమయుంల్ప మాదకత్దవాా లకు గురవుతారు. కేవలుం ఒక 

దశాబదుం త్కిరుం అరుదుగా కనిపిుంచే రగుళ్ళు  ఉని  పిలులు 

ఈరోజుకి $2,000-రోజుకు శిశువైదా ుం వారాులన్ల 

నిుంరవచుచ . ఇది ఒక విరతీ. 

నిరిదష్ట కారణాలు. 

కారణుం అుంటువాా ధగా త్పారుంభుం కాలేదు; అది 

ఒకదానిపై ఒకటి తిరిగి వళ్ళతుంది. త్రజలు త్డగ్స ఫ్లతో 

ఎుందుకు గుందరగోళ్నికి గురవుతారు? మొరుీం రూ్ 

ఏమటి? మీకు అవి ఇరో టికే తెలుస్. 

తోటివారి ఒతిడీ - ఈ ఒతిడీ ముఖా ుంగా యువరన్ల 

త్రభావిరుం చేసీ్ుంది. వారి ఉతస కర దాని గురిుంచి 

తెలుస్కోవాలన్లకుుంటుుంది. కొుంరముందికి నిపుో తో 

ఆడుకోవడుం ఇష్టుం. ఎుందుకో న్నకు తెల్నయదు, కానీ వారు 

అలా చేసీారు. 

నొపోి  - త్రతి మదా పానుం నొపోి  న్లుండ ఉరశమనుం 

పొుందటానికి త్రయతిి సీ్ుంది. తాగడానికి ఇది మొదటి 

కారణుం. ఇది మానసికుంగా, శార్మరకుంగా లేదా మానసికుంగా 

ఉుండవచుచ . కానీ నొపోి  ఒక కారణుం. 



a. You can always find someone who is not doing as 

good a job as you and you'll be proud. 

 

b. You can always find someone who is doing a better job 

than you and you'll get discouraged. 

 

God says, I don't want you being either of those. I made you 

absolutely unique. You're like the snowflake, no two are the 

same. God just wants you to be you. If you're not going to be 

you, who's going to be you? Don't compare with other people 

- you'll either be proud or discouraged. 

Galatians 6:4 is a difficult command to obey, particularly in 

a culture where everything is built upon competition. Let's 

just be honest, in America, we only want top dogs. We only 

want gold medal winners. We only want the salesman of the 

year. You watch during the fall when the camera goes down 

to the sidelines in the football game and they pan that 

sideline, all the players take that helmet off and turn. What 

do they say? Their team record may be four and seven, but 

they'll look at the camera and say, "We're number one, we're 

number one." How many times have you ever seen a football 

player turn to the camera and say, "We're number four, we're 

number four, and we're proud of it."? No! No! Being number 

one is not what it's all about, never has been God's standard. 

It's all about admitting your weakness honestly while 

recognizing and using your strength. 

3. Enjoy your successes gratefully. 

Paul said "What do you have that you did not receive? And 

if you did not receive it, why do you boast as though you 

did?" (1 Corinthians 4:7) Do you know what Paul was 

saying? Everything you and I have has been given to us by 

God. We say, I've built my business with my own two hands. 

It was my idea. Great, but where did you get that mind, your 

health or your hands? They all came from God. Where did 

you get the DNA that fashioned your chromosomes that 

made you like you are? You see the fact is, we all do have 

designer genes, if you'll pardon the pun. But we didn't design 

them, God did. 

 

How many of you chose your parents, where you were to be 

born or when you were going to be born? Those are all gifts 

from God, and what you do with them is your gift back to 

God. Humility then enjoys success in life, but it does so 

gratefully, knowing the origin of that success. "Every good 

and perfect gift comes down from the Father." (James 1:17) 

We need to remember that and the lesson of the whale. When 

the whale gets to the top, and starts to blow off, is when he 

gets harpooned. One minute you can be a hero, and the next 

minute you can be a zero. Don't ever forget, there's just 12 

రా య-విలువ మరియు ఆరమ గౌరవుం లేకపోవడుం - 

మాదకత్దవాా ల వైపు మొగుగ చూే యువకులు 

సాధ్యరణుంగా చాలా అస్రక్షరుంగా ఉుంటారు. ఓహ్, 

వాటిల్ప కొనిి  పదదవి మరియు బోల్ ా మరియు చాలా 

ధైరా సాహసాలు ఉన్ని యి, కానీ మీరు దానిని 

రగి గుంచినపుో డు, వారు అస్రక్షరుంగా ఉుంటారు. 

పదదలదీ అదే తీరు. కాకఫ్లట్టయిల్ పార్మట యొకు  మొరుీం 

ఆల్పచన ఏమటుంటే, నేన్ల న్న సహజ ఫ్లసిత్ిల్ప సుంబుంధుం 

కల్నగి ఉుండలేన్ల, కానీ న్నకు కొదిదగా రసాయనుం ఇవా ుండ 

మరియు నేన్ల వదులుకుుంటాన్ల. నేన్ల 

ఆమోదయోగా ుంగా ఉుంటాన్ల, నేన్ల రా య-విలువన్ల 

పొుందాన్ల. 

 

మూల కారణుం. 

మీల్ప కొుందరు ఇది సరళమైనదిగా భావిసీారు, కానీ ఇది 

నిజుం. అుంటువాా ధ యొకు  మూల కారణుం ఈడెన్ గారనా్ 

వరకు తిరిగి వళ్ళతుంది. ఆడమ్ మరియు ఈవ్ పారుం 

చేయడానికి ఎుంచుకుని పుో డు, వారు జీవితానిి  

కోలో్ప యారు. వారు నిజ జీవితానిి  కోలో్ప యారు అుంటే 

వారు రరిపూరణమైన భూమపై అుంతలేని జీవితానిి  

కోలో్ప వడమే కాదు, వారు జీవన న్నణా రన్ల కోలో్ప యారు. 

అుంరకు ముుందు, వారికి నొపోి  అుంటే ఏమట 

తెల్నయదు, నిరాశ అుంటే ఏమట వారికి తెల్నయదు, 

ఆుందోళన అుంటే ఏమట వారికి తెల్నయదు. విచారుం 

అుంటే ఏమట వారికి తెల్నయదు. వారు జీవిరుంల్ప 

సుంపూరణ అరాధనిి  కల్నగి ఉన్ని రు. కానీ వారు పారుం 

చేసినపుో డు, వారు దానిని పోగొటుటకుని్న రు మరియు 

మనుందరి కోసుం వారు దానిని పోగొటుటకుని్న రు. 

శతాబాదలుగా, పురుషులు మరియు మహిళలు దానిని తిరిగి 

పొుందడానికి త్రయతిి సీ్ని్న రు. మేము త్డగ్స , డబుై , 

అధకారుం, రని, ఆట, మరుం మరియు 1,001 ఇరర 

విష్యాలన్ల త్రయతిి ుంచాము. 

త్రధ్యన సుందేశుం. 

ఈడెన్ గారనా్ఫ్లల్ప కోలో్ప యిన నిజమైన జీవితానిి  తిరిగి 

పొుందగల్నగేది ఒకు టే ఉుంది, అది యేస్త్కీసీ్. 

యేస్ రరచుగా జీవిరుం గురిుంచి మాటాుడాడు? అరన్ల 

చెపోా డు, "నేన్ల జీవపు రొట్టట," (యోహాన్ల 6:48) "నేనే 

మారగుం, నేనే సరా ుం, నేనే జీవుం," (యోహాన్ల 14:6), "నేన్ల 

వచాచ న్ల, కాబటిట వారు జీవానిి  కల్నగి ఉుండవచుచ  

మరియు దానిని సమృదిధగా కల్నగి ఉుండవచుచ ," 

(యోహాన్ల 10:10) మరియు "నేన్ల పునరుత్ానమున్ల 

మరియు జీవమున్ల." (యోహాన్ల 11:25) స్వార ీ

వృతీాుంతాల్పు  రదకొుండు వేరేా రు సారుు, "నేనే జీవానిి " 

అని యేస్ చెపోా డు. మనుం కోలో్ప యిన జీవిరుం 

ఆయనది. ఈడెన్ఫ్లల్ప కోలో్ప యిన దానిని భర్మ ీచేయగల 



inches difference between a halo and a noose. What we need 

to do is enjoy our successes gratefully. 

 

4. Serve other people unselfishly. 

In October 1989, Psychology Today did a great article about 

depression. It was focusing on the epidemic that major 

depression is becoming our culture. It particularly focused 

on the Baby Boom population, people between ages 30 and 

45. Do you realize that people who are in the Baby Boom 

generation are three to ten times more likely to suffer major 

depression than their grandparents? That seems bizarre to me 

because our grandparents were the ones who went through 

the Depression, the ones who had to struggle to raise ten kids 

from the milk of one cow. I mean, isn't it amazing? 

 

It continued, "It can be traced to the historical and cultural 

occurrences which have exalted the individual." In other 

words, the article said, depression is a result of the "Me" 

generation---me, my image and my goals. It is plain old 

selfishness and pride. What they found out, is that a person 

who's all wrapped up in himself makes a pretty small 

package. 

 

The article also stated "Just as belief in the nation was 

crumbling, and belief in God was also fading, the sky-

rocketing divorce rate was eroding belief in the family. 

When people no longer believe that their country is so 

powerful, that the family can be a source of enduring unity 

and support, or that a relationship with God is important, 

what else can they turn to for identity, satisfaction, and hope? 

People then only have one alternative; they turn to 

themselves and depression results." 

 

In that same magazine, there was another article called, 

"Beyond Selfishness." Keep in mind this is Psychology 

Today. It's not trying to promote any particular Christian 

value. But it said that helping other people overcomes 

depression. In fact, the article said that when you help others, 

it actually creates endorphins in your brain. Some of you 

who are runners and athletes know what endorphins are. It's 

the hormone chemical that literally gives runners a high. The 

article stated that when you volunteer to help somebody else, 

physically you get that same kind of thing. "Volunteering to 

help makes people feel good physically and emotionally. 

Like runner’s calm, it's good for your health." 

 

What Psychology Today said in 1989 was simply restating 

what Paul said in Philippians 2, over 2,000 years ago. "Do 

nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in 

ఏకైక విష్యుం యేస్తో నిజమైన సుంబుంధుం. ఆ ఖాళ్లని 

పూరిుంచడానికి మరేదైన్న ఉరయోగిుంచడుం పారుం. 

పారుం. 

"పారుం" అనే రదానికి అరు్ం ఏమట తెలుసా? హీత్బూల్ప 

దీని అరు్ం "గురీు మస్ చేయడుం". ఇది గురీున్ల 

కోలో్ప యిన విలుకాడు ఉరయోగిుంచబడుంది. మారగుం 

దాా రా, నేన్ల ఈ త్రశి న్ల ఎరో టికపుో డు విుంటాన్ల. 

మదా పానుం పారమా, లేక జబుై న్న? రసాయన 

రరాధీనర పారమా, లేక రోగమా? ఇది ఎపుో డైన్న/లేదా 

సమాధ్యనుంగా ఉుండాల్న అని అడుగుతుంది. నిజుం, ఇది 

రుండూ. ఇది రుండూ! ఇది పారుం, భౌతికవాదుం, లేదా 

దురాశ, లేదా రని-అహోల్నజుం లేదా వయిా  ఇరర 

విష్యాలు, ఇది నిజ జీవిరుం కోసుం అనాే ష్ణల్ప పూరిగీా 

గురీున్ల కోలో్ప తుంది. అది పారుం, కానీ చాలా ముంది 

ఉన్ని రు. కానీ ఇది ఒకసారి ఎుంపిక మరియు రరచుగా ఒక 

వాా ధ అవుతుంది. ఆ రసాయన రదారాధలు వా కి ీయొకు  

నియుంత్రణకు ముంచి శర్మరానిి  అక్షరాలా న్నశనుం 

చేసీాయి. 

మన జన్నభాల్ప దాదాపు 10 శారుం ముంది మదా పాన్ననికి 

అలవాటు రడాారు, వారు తాగడుం త్పారుంభుంచిన 

రరాా ర, వారి శార్మరక, వారి మానసిక అలుంకరణ మరియు 

మాదకత్దవాా ల శకి ీ కలయిక వలన వారు సుంపూరణ 

సుంకలో  శకితీో ఆరడుం వాసవీుంగా అసాధా ుం. ఏదో ఒకటి 

జోకా ుం చేస్కోవాల్న. మనుం మదాా నికి బానిసైన వా కినీి 

భకితీో చూసి "మదా ుం మానేయుండ" అని చెరో డుం 

మునిగిపోతని  వా కికీి "ఈర కొటటడుం త్పారుంభుంచుండ" 

అని చెపోి నటుు అవుతుంది. వీలైతే ఇదదరూ చేఫ్లసీారు. వారు 

చేయలేరు. 

బానిసరా ుం 

త్డగ్స  యొకు  మానసిక మరియు శార్మరక వా సన శకీులు 

అపురూరమైనవి. 1 కొరిుంథీయులు 6:12 

ల్ప,కొరిుంథీయులు"అుంతా న్నకు అన్లమతి ఉుంది, త్రతిదీ 

అన్లమతిుంచబడుతుంది." రమ సేా చఛ న్ల 

దురాి నియోగుం చేశారు. పాల్ చెపోా రు "అుంతా న్నకు 

అన్లమతి ఉుంది, కానీ నేన్ల దేనిల్పనూ త్పావీణా ుం 

పొుందన్ల." ఆ చివరి పాయిుం్ మళ్లి  చదవుండ, "నేన్ల 

దేనిల్పనూ త్పావీణా ుం పొుందన్ల." త్డగ్స ఫ్లతో మోసపోయిన 

వారు ఫూల్స ఫ్లగా మారడుం వాసవీుం. వారు ఆ రదారాధల 

దాా రా త్పావీణా ుం పొుందుతారు, అకు డ వారు గురక, ఫికస , 

త్డుంక, పొగ, మాత్ర లేదా షా్, ఏదైన్న కల్నగి ఉుంటారు. 

మనుం పాపానికి బానిసలుం లేదా దేవునికి బానిసలుం అని 

పౌలు చెపోా డు. "మీరు మీ సహజ సా భావాలల్ప 

బలహీనుంగా ఉని ుందున నేన్ల దీనిని మానవ రరుంగా 

ఉుంచాన్ల." ఇపుో డు మేము దానిని ఒపుో కోము, కానీ 

మనల్ప త్రతి ఒకు రూ బలహీనుంగా ఉని్న ము. మేము 



humility consider others better than yourselves. Each of you 

should look not only to your own interests, but also to the 

interest of others. Your attitude should be the same as that of 

Christ Jesus." (Philippians 2:3) Paul is saying humility isn't 

thinking poorly of yourself, it's just thinking more about 

others. The focus is off my needs, my desires, my wants, and 

the focus is on what other people need. I like to put it this 

way: humility isn't thinking less of yourself; humility is 

thinking less about yourself. The model is Jesus. 

When all the apostles were in that Upper Room, all too proud 

to wash each other’s feet, Jesus walked in, took a basin and 

towel, and began washing their feet. Oh, it embarrassed them 

so much. But proud and insecure people can't serve others, 

they're too wrapped up in themselves. Each of us needs to 

lighten up on the introspection, i.e., what about me? Let us 

just dive in and serve other people. 

 

5. Humble yourself voluntarily. 

"Humble yourself in the sight of the Lord, and he will lift 

you up." (James 4:10) I want you to notice that humility is a 

choice, it's a verb. Nowhere in the Bible are we told to ask 

God to humble us, it's something we're to choose. We choose 

to act, speak, and think in a humble way and the promise is, 

if we humble ourselves, then Christ will lift us up. That's 

called a paradox. God says the way up is down. The more I 

humble myself, the more I do admit my weaknesses and 

recognize my strengths, enjoy my successes in a grateful 

way, the more I serve others, the more God lifts me up. But 

the opposite is also true, just as the way up is down, the way 

down is up. 

 

"Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a 

fall." (Proverbs 16:18) How many personifications of that 

proverb have you seen? The moment I start getting filled 

with pride, the moment I think I've got all the answers, is the 

moment I begin walking right out to the end of the 

gangplank. If you're thinking that you don't need God, you 

will. You will, it's just a matter of time. That's true regardless 

of whether or not you believe it. It's going to happen. But the 

longer you wait to see it, the more you'll lose. In a nutshell 

the worst thing about pride is it cuts off all the wonderful 

things that God wants to give us. God opposes the proud, but 

he gives grace to the humble.                                          Amazing 

Grace Lesson #1197  

Questions: 

1. God is 

a. _____ Love 

b. _____ Righteous (just) 

పిలుులలా బలహీనుంగా ఉని్న ము. "మీరు మీ శర్మర 

భాగాలన్ల అరవిత్రరకు మరియు న్నన్నటికీ 

పరుగుతని  దుష్టతాా నికి బానిసలుగా అరోి ుంచినటేు, 

ఇపుో డు వాటిని రవిత్రరకు దారితీసే ధరామ నికి 

బానిసలుగా సమరోి ుంచుండ." (రోమీయులు 6:19) ఆయన 

ఇలా అుంటుని్న డు, మమమ ల్ని  మీరు అలా 

సమరోి ుంచుకోకుండ. అయితే త్డగ్స  బానిసరా ుం గురిుంచి 

నేన్ల మీకు చెపీాన్ల. ఇకు డ కీ ఉుంది: సాతాన్ల, మీరు జాన్ 

8:44 ల్ప గురీుుంచుకుుంటే, యేస్ అబదాధ లకోరు మరియు 

అనిి  అబదాధ ల రుంత్డ అని పిలుసీారు. రసాయనికుంగా 

ఆధ్యరరడన వారికి మరియు మీల్ప రసాయనికుంగా 

ఆధ్యరరడన వారికి సాతాన్ల ఏమ చెబుతాడో మీకు 

తెలుసా? అరన్ల మీకు ఏమ చెబుతని్న డో మీకు 

తెలుసా? అరన్ల మీకు రదే రదే చెబుతని్న డు, మీరు 

ఎపుో డైన్న ఆరవచుచ . రసాయనికుంగా ఆధ్యరరడన వారు 

ఏమ చేసీారో మీకు తెలుసా? తాము చేయగలమని 

రపుో డు రుజువు ఇవా డానికి వారు కొదిదసేపు ఆగిపోతారు. 

కానీ వారు చేయలేరు. 

అమెరికాల్ప నేడు 18 మల్నయను ముంది మదా పాన 

సేవకులు ఉన్ని రు, కేవలుం ఒక ముందు, 18 మల్నయను 

మదా పానుం చేసేవారు. 15 శారుం ముంది మాత్రమే 

సహాయుం కోరుతని్న రు. మూడు మల్నయన్లు మాత్రమే 

ఎుందుకు సహాయుం కోరుకుుంటారో తెలుసా? మగతా 15 

మల్నయన్లు అబదాధ నిి  నమమ డమే దీనికి కారణుం. త్డగ్ 

వారిపై రటుట సాధుంచినపుో డు వారు ముందుపై రటుట 

సాధుంచారనే అబదాధ నిి  వారు నముమ తారు. 

నివార్ణ  

సుంకలో  శకి ీఅది సాధా ుం కాదు. ఇది పూరిగీా అుంతలేని 

చత్కమా? లేదు, ఆధ్యరరడన వా కికీి నివారణ ఉుంది. 

 

2. త్డగ్ దురాి నియోగుం యొకు  అసమరర్ మరియు 

విధా ుంసకరన్ల త్గహిుంచుండఇ. 

మొదట, అరన్ల లేదా ఆమె మాదకత్దవాా ల 

దురాి నియోగుం యొకు  అసమరర్ మరియు 

విధా ుంసకరన్ల త్గహిుంచాల్న. వా కి ీరమ త్రసీ్ర మారాగనిి  

కొనసాగిసే,ీ కోలుకోవడుం కుంటే బాధ్యకరుంగా ఉుంటుుంది 

అనే ఫ్లసిత్ికి రావాల్న. మరో మాటల్ప చెపోా లుంటే, అరన్ల 

లేదా ఆమె రసాయనికుంగా ఆధ్యరరడ ఉన్ని రని వా కి ీ

త్గహిుంచాల్న. ఆలు హాల్నక అన్నమకస్ అభవృదిధ చేసిన 

12-దశల త్పోత్గామ్ యొకు  మొదటి దశ (మరియు ఇది 

పున్నది): ఒక వా కి ీవచిచ  ఇరరుల సమక్షుంల్ప ఇలా 

చెపోి నపోు డు, "నేన్ల మదా ుంపై శకిలీేనివాడనని 

మరియు న్న జీవిరుం నిరా హిుంచలేనిదిగా ఉుందని నేన్ల 

అుంగీకరిసీ్ని్న న్ల. ." సహాయుం లేదని వారు 



c. _____ Truth 

d.  _____ Mercy 

e. _____ Peace 

f. _____ All the above 

g. _____ a, b and c 

h. _____ a and c 

i.  _____ a, c and e 

 

2. God is the perfect example of being pleased in doing a 

good job without any egotism or self-centeredness (pride) 

in what He had done. 

True _____ False _____ 

3. Egotism, self-centeredness, is the only disease that makes 

everyone else sick. 

True _____    False _____ 

4.  Disharmony and relational conflicts their roots in pride? 

True _____     False _____ 

5.  Pride is destroyed by 

a. _____ Maturity, one just gets older 

b. _____ Education 

c. _____ Hard work 

d. _____ Humility 

 

6. Pride is based upon a valid self-examination. 

True _____    False _____ 

7. Pride is pretending to be bigger on the outside than you 

are on the inside. 

True _____    False _____ 

8. Pride is the opposite of humility 

True _____    False _____ 

9. One can make a choice to be prideful or humble 

True _____    False _____ 

 
 
Chapter 9  

Taking Steps to Freedom 
 

"They promise them freedom, while they themselves are 

slaves of depravity---for a man is a slave to whatever has 

mastered him." (2 Peter 2:19) Listen to that last sentence 

again. "For a man is a slave to whatever has mastered him." 

Not long ago the New York Times carried an article about 

addictions, and the whole premise was that Americans seem 

hooked on this idea of addiction. Not too long ago, you only 

heard the idea of addiction mentioned with regard to drugs 

and alcohol. Now it says that there are addictions to all kinds 

of things, food, cigarettes, exercise, relationships, shopping, 

work, sex and video games. In fact, there's now a monthly 

publication called, Lifeline America, that focuses on nothing 

except our addictions. There are over 200 different kinds of 

addiction support groups meeting throughout the country. 

Many if not most of us tend to be addicted to something. 

There is something that literally has a mastery of or a control 

అుంగీకరిుంచే వరకు. వారు అుంగీకరిుంచినపుో డు, రలుపు 

తెరవబడుతుంది. 

 

2. జీవిరుంల్పని శూనా రన్ల త్కీసీ్ పూరిుంచగలడని 

నమమ ుండ. 

జీవిరుంల్పని శూనా రన్ల త్కీసీ్ పూరిుంచగలడని అరడు 

లేదా ఆమె నమామ ల్న. మీరు అుంటున్ని రు, ఏమ శూనా ుం? 

ఇుంరకు ముుందు మనుం మాటాుడుకుని  శూనా ుం. పారుం 

త్రరుంచుంల్పకి త్రవేశిుంచినపుో డు సృషిటుంచబడన 

శూనా ర, ఔష్ధ్యలు మరియు రసాయన్నలు మొదటి 

ఫ్లస్ానుంల్ప పూరిుంచడానికి త్రయతిి సీ్ని్న యి, కేవలుం 

రోజుల్ప మీకు సహాయుం చేయడానికి, నొపోి ని 

అధగముంచడానికి లేదా మీకు ఎకుు వ ఇవా డానికి. 

వారు అలా చేయరు, కానీ యేస్ చేసీాడు. ఆయనే 

మారగము, సరా ము మరియు జీవము. 

 

ఇది కొర ీవిష్యుం కాదు, పౌలు ఎఫెరయులకు 5:18ల్ప 

"త్దాక్షారసము త్తాగకుము" అని చెపోి నపుో డు ఇది 

2,000 సుంవరస రాల త్కిరుం న్నటిది. మదా ుం ముందు 

ఉుంది. అది శూనా రన్ల పూరిుంచదని ఆయన అన్ని రు. 

"కానీ బదులుగా, ఆరమ తో నిుంరబడుండ." అరన్ల దేని 

గురిుంచి మాటాుడుతని్న డు? అరన్ల త్కీసీ్ యొకు  

ఆరమ , దేవుని ఆరమ  మరియు మీరు త్కీసీ్ వదదకు 

వచిచ నపుో డు దేవుడు మీల్ప నివసిుంచడానికి 

అన్లమతిుంచే రరిశుదాధ రమ  గురిుంచి మాటాుడుతని్న డు. 

మారగుం దాా రా, ఆలు హాల్నక అన్నమకస్ఫ్లల్ప రుండవ దశ, 

"నని్ల  తెల్నవిగా పునరుదధరిుంచగల న్న కుంటే గొరో  శకినీి 

నేన్ల విశా సిుంచాన్ల" అని చెరో డుం. వారు చెపోి ుంది 

నిజమే, నేన్ల మాత్రమే ముుందుకు వళీ్న్ల. ఆ శకికీి 

మూలుం యేస్త్కీసీ్. అరన్ల మరియు అరన్ల మాత్రమే 

చివరికి మమమ లి్న  తెల్నవిగా పునరుదధరిసీారు. 

 

 

3. వైదా ుం చేసే సుంఘుంల్ప భాగుం అవా ుండ. 

ఆధ్యరరడన వా కి ీవైదా ుం చేసే సుంఘుంల్ప భాగుం 

అవుతాడు. "హీల్నుంగ్ కమాూ నిటీ," AA, NA లేదా మరొక 

మదదత సమూహుం కావచుచ . అయితే మీరు ఇది 

విన్నలని మరియు ఇది బాగా విన్నలని నేన్ల 

కోరుకుుంటుని్న న్ల. మేము కేవలుం ఆధ్యరరడన 

వా కీులతో మాత్రమే మాటాుడటుం లేదు, మేము 

కుటుుంబుంల్ప భాగమైన చాలా ముంది వా కీులతో 

మాటాుడుతని్న ము, మీరు కోడపుండెుం్ అవుతారు. 

రసాయనికుంగా ఆధ్యరరడన వా కి ీసా యుంగా 



over our lives. You may be into one of the new ones, or you 

may be victim to one of the oldies, like drinking. Over 

18,000,000 Americans are problem drinkers. It disrupts their 

lives and their families. Surely some of us are addicted to 

eating, I don't mean for livelihood, but for pleasure. Did you 

know that Americans are 2.3 billion pounds overweight? 

What is your addiction? What is your life-controlling vice? 

Whatever it is, I want to share with you seven steps to 

freedom. 

1) Freedom starts today. 

Freedom starts today, not tomorrow, not next week, not next 

month. Have you ever noticed how many more people go on 

a diet tomorrow instead of today? I love what Solomon says 

in Proverbs 27:1, "Do not boast about tomorrow, for you do 

not know what a day may bring." In other words, quit telling 

yourself, "one of these days." The truth is, it's going to be 

harder to change tomorrow than it is today, because delay 

always makes the problem worse. Begin today. 

 

"Whoever watches the wind will not plant; whoever looks at 

the clouds will not reap." (Ecclesiastes 11:4) In other words, 

don't get distracted. Don't make excuses, the greater the 

delay, the bigger the problem. So, step one is, freedom has 

got to start today. Don't put off until tomorrow what can be 

started today. 

 

2) Refuse to blame others. 

Refuse to blame others. You'll never get out of your 

addiction until you refuse to blame others. But this old cover 

of "alibiing" is as old as Adam and Eve. Do you remember? 

Adam sinned and blamed his wife; Eve sinned and blamed 

the snake, serpent, But the point is we tend to want to blame 

somebody else. I'll never get better until I take personal 

responsibility. It's my life, I make choices. 

 

One of my favorite chapters in the Bible states. "Let each one 

carry his own load." (Galatians 6:5) It's talking about 

personal responsibility. It's not saying we don't help one 

another. Because three verses earlier, it says "to bear one 

another's burdens, so fulfill the law of Christ." But I am 

responsible for me and you are responsible for you. 

 

"Do not be deceived: God will not be mocked. Whatsoever 

a man sows that shall he also reap." (Galatians 6:7) Who are 

you blaming for your big problem in life? Are you blaming 

your parents, your husband, your wife, your teacher or your 

boss? Or are you blaming the devil? Are you blaming God? 

To break free, you must take responsibility for your life then 

you will not seek a remedy to your problem. Stop excusing 

బాగురడడు. అది విని్న రా? రసాయనికుంగా 

ఆధ్యరరడన వా కి ీసా యుంగా బాగురడడు. వారు రమ 

సా ుంర సమసా న్ల గురిుీంచలేరు. వారు సా యుంగా 

సహాయుం కోరరు. వారు రికవర్మ కోరుస ల్ప మాత్రమే 

ఉుండరు. అుందుకే దేవుడు త్రసుంగి 4:9-11ల్ప “ఒకరి 

కుంటే ఇదదరు గొరో వారు. ఎుందుకుంటే ఒకరు ఒుంటరిగా 

నడుసీ్త కిుంద రడపోతే, అరనిని తీయడానికి ఎవరూ 

లేరు. అయితే ఇదదరు ఉుండ ఒకరు కిుందరడపోతే, 

అరనిి  తీయడానికి ఎవరైన్న ఉన్ని రు. 

రసాయన రరాధీనర న్లుండ రికవర్మ అనేది జీవిరకాల 

త్రత్కియ. అుందుకే 10 సుంవరస రాలుగా హుుందాగా ఉని  

మదా  వా సనరరులు ఇరో టికీ AA సమావేశాలకు 

హాజరవడానిి  చూడవచుచ , ఎుందుకుంటే ఆధ్యరరడన 

వా కి ీ వైదా ుం చేసే సుంఘుంల్ప భాగుం కావాల్న. ఇపుో డు 

నేన్ల చరిచ  త్రజలకు ఒక విష్యుం 

చెపోా లన్లకుుంటుని్న న్ల. త్రజలారా, అది చరిచ  అయి 

ఉుండాల్న. న్హన్ల చెపోి నిద విని్న వా? ఆలు హాల్నక 

అన్నమకస్ లాుంటి త్పోత్గామ్ చరిచ లల్ప కాదు, వాటి 

వలురల లేవడుం సిగుగచేటు. 

1978ల్ప గాలప్ పోల్ఫ్లల్ప, నలుగురు అమెరికనుల్ప ఒకరు 

వా ఫ్లకిగీర మదా పాన సమసా  ఉని టుు అుంగీకరిుంచారు. 

కానీ రమకు లేదా కుటుుంబ సభుా లకు మదా పానుం 

సమసా  ఉుంటే చరిచ  లేదా దానిల్ప శిక్షణ పొుందిన 

సిబై ుందిని ఆత్శయిసీామని కేవలుం ఎనిమది శారుం 

ముంది మాత్రమే చెపోా రు; కేవలుం ఎనిమది శారుం. 

చూడుండ, మాదకత్దవాా లన్ల వుంబడుంచడుం రపోు  అని 

ఎతి ీచూపుతూ మేము చాలా ముంచి రని చేసాము, చేయి 

చాచడానికి త్రయతిి ుంచి, "ఇదిగో మీరు సరిగాగ  ఎలా 

అరు్ం చేస్కుుంటారు. ఇదిగో మీకు ఇదిగో ఫ్లసిర్." మనుం 

రుండూ చేయాల్న. 

గలతీయులకు 6:1 ఇలా చెబుతోుంది, "సోదరుడా, 

ఎవరైన్న పారుంల్ప చికుు కుుంటే, ఆతీమ యులైన మీరు 

అరనిి  మెలుగా పునరుదధరిుంచుండ." ఆపై రదురరి ఫ్ల ుకుం 

ఇలా చెబుతుంది, "మీరు ఒకరి భారానిి  మరొకరు 

మోయుండ." మరియు అకు డ ఉని  రదానికి స్దీరఘ 

త్రయాణుం అని అరు్ం, "మీరు దానిని విడచిపటాట ల్న" అని 

మాత్రమే కాదు. భారానిి  పొుందుండ మరియు మీ వీపుపై 

ఉుంచుండ మరియు వారితో పాటు ఎకుు వ దూరుం 

తీస్కువళుుండ. 

5. తారుమారు, అబదధుం మరియు హేతబదీధకరణ 

గురిుంచి బహిరుంగుంగా మరియు నిజాయితీగా ఉుండుండ. 

ఆధ్యరరడన వా కి ీరన తారుమారు, అరని అబదధుం, 

అరని హేతబదీధకరణ గురిుంచి బహిరుంగుంగా మరియు 



yourself and stop accusing other people. Refuse to blame 

others. 

 

3) Examine your life. 

Take a personal inventory of your life. Do a frank evaluation. 

Ask some tough questions: What is my addiction? Why do I 

have it? When did it start? How frequently do I fall victim to 

it? When are the situations in which I'm tempted most? Why 

am I afraid to do something about it? It's hard to ask those 

questions, but they must be asked if we are to correct our 

problem. 

 

"Let us examine our ways and test them and return to the 

Lord." (Lamentations 3:40) To change we have to stop 

pretending. We can't cover up our faults. We must come face 

to face with them. The fact is, hiding our hurt only intensifies 

it and makes it worse. Denial prevents healing. 

 

"For day and night your hand was heavy upon me; my 

strength was sapped as in the heat of summer. Then I 

acknowledged my sin to you and did not cover up my 

iniquity. I said, 'I will confess my transgressions to the Lord'-

--and you forgave the guilt of my sin." (Psalms 32:4, 5) 

David said, I wouldn't face my problem, and I was drying up. 

 

David examined his own life, and when he did, he came 

clean before the Lord. It was like lancing a boil. All of a 

sudden, he felt this freeing relief. Examine your life. Let me 

tell you something, that's not a once in a lifetime thing. We 

need to be examining our lives regularly because vice, 

addiction and other sins will insidiously creep in and control 

you before you even know it. 

 

4) Employ Christ's sovereignty. 

Christ is waiting to help. Employ his sovereignty - you can't 

do it alone. You need a power greater than yourself. Why 

don't you go straight to the source and get the greatest 

power? "Therefore, do not let sin reign in your mortal body 

so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of 

your body to sin, as instruments of wickedness, but rather 

offer yourselves to God, as those who have been brought 

from death to life." (Roman 6:12, 13) 

For a man is a slave to whatever masters him. So, you are a 

slave. Romans 6:20 states, you're either a slave to sin, or 

you're a slave to righteousness. The bottom line is we all 

really are a slave. But the good news is, you can choose your 

master. "Submit yourselves, then, to the Lord." (James 4:7) 

The solution to your addiction is to choose the right master. 

Every day you're controlled by something. You're controlled 

నిజాయితీగా ఉుండాల్న, ఎుందుకుంటే త్రతి 

మాదకత్దవాా లపై ఆధ్యరరడన వా కి ీదాని గుుండా 

వళతాడు. వారు అుందరికీ అబదాధలు చెబుతారు. 

"మనుం మన పాపాలన్ల ఒపుో కుుంటే, అరన్ల వాటిని 

క్షముంచి, అనిి  అనా్న యాల న్లుండ మనలన్ల 

శుత్భరరచడానికి నమమ దగినవాడు మరియు 

నీతిముంతడు.." (1 యోహాన్ల 1:9) అరన్ల శుత్భుంగా 

రావాల్న. అది విడపిసీ్ుందిఅరని ఆరమ . 

 

5. ఆరోగా కరమైన జీవన నైపుణాా లన్ల తిరిగి నేరుచ కోుండ. 

ఆధ్యరరడన వా కి ీఆరోగా కరమైన జీవన నైపుణాా లన్ల 

నేరుచ కుుంటాడు. 

 

6. కుటుుంబుం యొకు  భాగుం. 

a) బానిస రటు, ఆధ్యరరడన వారి రటు అగాే త్ేమన్ల 

కొనసాగిుంచుండ. అుంటే వారి కోసుం ఉరమీమైనదానిి  

కోరుకునే త్ేమ, ఎపోు డూ వదులుకోదు, కానీ అది 

ఉరమీమైనదానిి  చేసీ్ుంది. 

b) ఆధ్యరరడన త్రవరనీకు సహాయుం చేయవదుద లేదా 

త్పోరస హిుంచవదుద. అగిి కి ఆజా ుం పోయవదుద. మీరు 

అగాే త్ేమన్ల కొనసాగిుంచుండ. రపోి పోయిన 

కుమారుని ఉరమానుంల్పని రుంత్డలా ఉుండుండ. అరన్ల 

డబుై  రుంపుతూ ఉుండడు. బాలుడు రన సో ృహల్పకి 

రావాలని అరనికి తెలుస్; అరన్ల ఇుంటికి రావలసి 

వచిచ ుంది. 

 

c) జాత్గరగీా ఎదురోు ుండ. మీరు కొనిి సారుు 

ఎదురోు వలసి ఉుంటుుంది. వారు ఒుంటరిగా బాగురడరు. 

వారి జీవితాల్పు  ఏమ జరుగుతుందో మీరు వారికి 

చూపిుంచాల్న. ఆధ్యరరడన వా కి ీకోలుకోవడానికి సగటున 

ఎనిి  ఘరషణలు రడతాయో మీకు తెలుసా? యాభై 

న్నలుగు, అవున్ల 54. మీరు మదా పానుంతో 

జీవిసీ్ని టుయితే, మీరు మాదకత్దవాా ల బానిసతో 

జీవిసీ్ని టుయితే మరియు వారు బాగురడటానికి 

అవసరమైన సహాయానిి  కన్లగొనడుంల్ప వారికి 

సహాయరడటానికి మీరు రదే రదే 

త్రయతిి ుంచినటుయితే, దానిల్ప కొుంచెుం 

హృదయపూరా కుంగా ఉుండుండ గణాుంకాలు. 

జీసస్ కాకుుండా మీ జీవిరుంల్ప నిజమైన అర్ానిి  

ఇవా డానికి మీరు దేనినైన్న వుంబడసీ్ని టుయితే, మీరు 

గురీున్ల కోల్పో తారు. ఇది మీ రని కావచుచ , ఇది ఆట 

కావచుచ , ఇది మీ జేబుబుక కావచుచ ; లేదా ఏమైన్న. మీరు 

ఈ రోజు రసాయనికుంగా ఆధ్యరరడ ఉుంటే, మీరు 



by a bottle or by a pill. Many are controlled by other people. 

You may be controlled by the thirst for power, you may be 

controlled by food. But you are going to have to serve 

something. Why not choose the right master? God says, "Let 

me be sovereign." 

Often, we only want to give God the problem. We say to 

God, I've got a problem. I need you to take care it. But to tell 

you the truth, I really want to run the rest of my life. God 

says, if you want me to work on the problem, you've got to 

give me every area of your life, and give it all to me, not just 

part. When we do, it produces incredible power to change. 

So, why don't more people do it? The truth is, they're afraid. 

They're afraid that by submitting their lives to Christ it will 

turn them into something they don't want to be. They're 

afraid it means no fun, no freedom, and becoming some 

distorted view of a fanatic for Christ. That's one of the 

biggest lies that has ever escaped from hell. Did you hear 

that? That's a lie straight from the flames of hell. Jesus said, 

"I've come so that you can have life and have it to the full." 

What God is saying is, "Don't you know I was your 

architect? Don't you know that I was your chief construction 

engineer? Don't you know that I know the way you work? 

Don't you know that I know you need fun? Don't you know 

that I know you need freedom? Therefore, in the short term 

and the long term, you submit your life to me, and I'll give 

you more joy than you can ever find anywhere else." 

You think about the epitome of Christian people that you 

know and look at their lives and tell me they are not joy 

filled. If I get a picture of somebody in my life that is dour 

and sour and down on anything, he does not rank at my list 

of top ten Christian people, because he is not, he has missed 

it somewhere. Jesus said, "I've come so that you can have 

life, and have it to the full. Make God sovereign in my life. 

5) Distance myself from temptation. 

If you don't want to get stung by the bees, stay away from 

them. Avoid situations where you know your temptation is 

going to be looking you in the eye. The Bible says, "Resist 

the devil and he'll flee from you." This is not only biblical, 

it's just good old common sense. 

That means if you've got a problem with drinking, don't stock 

a bar in your house. If I've got a problem with lust, I don't 

need to go to places that sell pornography. If I've got a 

problem with overeating, I don't need to line the shelves with 

junk food. Stay away from the things that cause me 

problems. 

Now can I confess something to you here? I've got 

weaknesses. I have things in my life that have controlled me 

and that I still wrestle with daily to keep from controlling me. 

One of them is food, but my real Achilles heel is ice cream. 

త్రసీ్రుం ఎవరైన్న, మీ కుటుుంబుం లేదా ఒక చిని  

సమూహుం సమక్షుంల్ప, "న్న జీవిరుం నిరా హిుంచలేనిదిగా 

మారిుంది మరియు దానిని మారచ డానికి నేన్ల 

శకిలీేనివాడని. ." మీరు చేసే వరకు, మీరు బానిసలుగా 

కొనసాగుతారు. 

 అమేజిుంగ్ త్గేస్ లెసన్ #1202  

ప్పశన లు: 

1. కెమకల్ డపుండెనీస  అనేది జీవిర అవసరాలన్ల 

తీరచ డానికి రసాయన వినియోగానికి ఎకుు వగా మారే 

త్రత్కియ. 

నిజమే_____ రపోు డు _____ 

2. కెమకల్ డపుండెనీస  ఎపుో డూ భౌతిక రరాధీనరకు 

దారితీయదు. 

ఒపుో  రపుో  _____ 

9. త్రజలు త్డగ్స ఫ్లతో ఎుందుకు గుందరగోళ్నికి 

గురవుతారు? 

f. _____ తోటివారి ఒతిడీ 

g. _____ నొపోి  

h. _____ రా య-విలువ లేకపోవడుం 

i. _____ పైవనీి  

j. _____ పైవేవీ కాదు 

10. రసాయన రరాధీనరకు మూల కారణుం 

e. _____"ఒకటి ఆ విధుంగా సృషిటుంచబడుంది" 

f. _____ సమాజుం 

g. _____ ఆకల్న 

h. _____ పారుం 

 

11. వారు కోరుకుని పుో డు ఎవరైన్న ఆధ్యరరడటుం 

మానేయవచుచ  

ఒపుో  రపుో  _____ 

12. రసాయన రరాధీనర న్లుండ విముకి ీపొుందేుందుకు 

మరియు నయుం చేయడానికి మీరు వీటిని చేయాల్న: 

h. _____ మాదకత్దవాా ల దురాి నియోగుం యొకు  

అసమరర్ మరియు విధా ుంసకరన్ల 

త్గహిుంచుండ. 

i. _____ త్కీసీ్ జీవిరుంల్పని శూనా్న నిి  

పూరిుంచగలడని నమమ ుండ. 

j. _____ వైదా ుం చేసే సుంఘుంల్ప భాగుం 

అవా ుండ. 

k. _____ మానిపుా లేష్న్, అబదధుం మరియు 

హేతబదీధకరణ గురిుంచి బహిరుంగుంగా 

మరియు నిజాయితీగా ఉుండుండ. 

l. _____ ఆరోగా కరమైన జీవన నైపుణాా లన్ల 

నేరుచ కోుండ. 



Eleven years ago, my wife and I were building a house. 

While we were building a house, we moved into a little 

apartment complex on Murfreesboro Road. Across the street 

in the shopping center was a Baskin Robbins. About 8:00 

every night, two hours after our evening meal there was this 

little churning in my stomach. I'd say, "I believe I'm going to 

go across the street." It started out slow, one dip. In a couple 

of weeks, it was two scoops. Within a month, I said, "give 

me pint and don't put on the lid, just stick a spoon in there." 

In eight months, I gained 30 pounds. But thank God, I broke 

that addiction. I'd like to tell you that I applied all these 

spiritual principles. I didn't, we moved. Baskin Robbins just 

went "out of sight and out of mind." The key to overcoming 

temptation is planning in advance not to be around it.    

Can I give our teenagers a little word of advice? About a year 

ago, a year ago this month, a lot of our teens went through a 

great program called, "True Love Waits," where you made a 

commitment to stay sexually pure until marriage. I hope 

you're still on track with that commitment, but if you're going 

to fulfill that commitment, here's a great piece of advice. You 

don't wait till you're in the back seat of a car, or you're sitting 

alone on a couch at your date's house alone, to then ask 

yourself the question: Do I want to stay pure? If you wait to 

that point, it's going to be too late. You plan in advance; you 

decide to avoid the temptation in advance. 

 

Teen, if you want to live your life the way God wants you to 

live it, you plan your dates. My youth ministers told me a 

long time ago, "You either go by your plans, or your glands." 

Let me tell you, you want to go by your plans. Don't you give 

the devil an opportunity to make you fall! One fellow quit 

smoking, and somebody asked him, "How did you quit 

smoking?" I love his answer, he said, "I wet my matches." 

That's good. Every time he tried to get it out and strike one, 

he couldn't get that match to strike. He planned in advance. 

 

"Do not give the devil a foothold." (Ephesians 4:27) It's like 

climbing a mountain, you get a foothold that allows him to 

step up and get another foothold, then another and another. 

Don't let the devil be the king of your mountain. You start by 

not letting him get a foothold. That may mean you have to 

choose new friends, get a new job or move somewhere else. 

The Bible says, "Flee from temptation." You don't toy with 

it or flirt with it, you run from it. If we're honest, when we 

flee from temptation, most of us leave a forwarding address. 

Sometimes we say, "I'll be right down the road, come see me, 

down there." We want to play with it. Playing with the 

temptation will not work - you must distance yourself from 

it. 

 

6) Opt for something better. 

"As a man thinketh in his heart, so is he." (Proverbs 23:7) 

The battle for your life is fought in your mind. Whatever 

captures my attention, captures me. 

m. _____ పైవనీి  

n. _____ పైవేవీ కాదు 

13. కుటుుంబ త్ేమ రసాయన రరాధీనరన్ల 

ఎదురొు ుంటుుంది కానీ దానికి నిధులు ఇవా దు 

ఒపుో  రపుో  _____ 

14. రసాయన్నలపై ఆధ్యరరడన వా కి ీకోలుకోవడానికి 

ముుందు ఎనిి  ఘరషణలు జరగాల్న? 

a. _____ 24 

బి. _____54 

సి. _____84 

డ. _____104 

ఇ. _____1004 

 

 

అధ్యా యుం 7 

వాయదా నిండి వముక్త ి

పరిచయిం: 

వాయిదా వేయడుం... లక్షలాది జీవితాలు ఆధా్య తిమ కుంగా, 

శార్మరకుంగా, మేధోరరుంగా, మానసికుంగా మొదలైన వాటి 

కుంటే రకుు వ లేదా ఉుండవలసిన వాటి కుంటే రకుు వగా 

ఉన్ని యి, ఎుందుకుంటే వారు నిరుంరరుం వాయిదా 

వేసీారు. త్పోత్కాస్-టినేష్న్ న్లుండ మనుం ఎలా విముకి ీ

పొుందగలము? 

 

వాయిదా వేయడుం అనేది ఒక సారా త్తిక సమసా , మనల్ప 

చాలా ముంది వా వహరిుంచడానిి  వాయిదా వేసీారు. 

మనల్ప చాలాముందికి ఏమ చేయాల్ప తెలుస్, కానీ మనుం 

దానిని నిల్నపివేసీాము మరియు కొుంరకాలుం రరాా ర అది 

మన జీవనశైల్నగా మారుతుంది. మీరు వాయిదా 

వేసేవారా? మీరు నిరుంరరుం విష్యాలన్ల వాయిదా 

వేసీారా? ఈ చిని  రదా ుం మమమ ల్ని  వివరిసీ్ుందా? 

వాయిదా వేయడుం న్న పారుం, 

అది న్నకు దుుఃఖానిి  మాత్రమే తెసీ్ుంది. 

నేన్ల దానిని వదులుకోవాలని న్నకు తెలుస్, 

నిజానికి, నేన్ల రేపు చేసీాన్ల. 

 

ఈ పాఠుం వాయిదా వేయడానికి కారణాలు, ఖరుచ లు 

మరియు నివారణ గురిుంచి చరిచ సీ్ుంది. 

 

కార్ణాలు 

1. అనిశిచ తి. మీరు ఎపోు డైన్న రసాట రుం్ఫ్లల్ప ఉన్ని రా, 

వయిటర్ వచిచ , మీరు మీ మనస్స న్ల ఏరో రచుకోలేక 

పోయినుందున మీరు అరనిని దూరుంగా వళ్ళులా చేసారా? 

లేదా, మీరు ఎపోు డైన్న మెన్లని రరిశీల్నుంచారా, ఆరరా్ 

చేసి, ఎుంత్టీలు వచిచ న రరాా ర, "మీరు ఆరరా్ చేసిన 

దానిి  నేన్ల ఎుంపిక చేసి ఉుంటే బాగుుండేది" అని 

చెరో ుండ. అనిశిచ తి మనల్ని  వాయిదా వేసేలా చేసీ్ుంది, 



 

My thoughts control my emotions, my emotions control my 

decisions, and my decisions control my actions, right? The 

beginning point of the end product, our actions, starts with 

our thinking. If you have an addiction, a sin that is mastering 

your life and you are pretending you could break, you can't 

break it because it's got you by the throat, I will assure you 

that you dwell on it every day mentally. In fact, you may be 

dwelling on it every single hour. 

 

The real key to resisting temptation is not in resisting but 

refocusing. Do you understand? The real key to resisting 

temptation is not in the resisting, it's the refocusing. You 

can't just look at that temptation that's got you by the throat 

and say, "No, no, no, I don't want it, I don't want it, I don't 

want it," when every ounce of your flesh desires it. You do 

want it. That won't work. If you just try to resist, you'll lose. 

However, you must refocus your attention, you mentally 

change channels so that when temptation calls, you drop the 

phone. You don't try to argue by saying "I don't want that; I 

don't want that" because it is a lie. That's why it's a 

temptation. The only way you'll have victory over temptation 

is to refocus your attention on something else, whatever you 

concentrate on gets you. 

 

That's why so many people fail on a diet. What do you think 

about while you're on a diet? Food! You say, "Fifteen more 

minutes and I can have another celery stick." You sit there 

and look at that clock." Resistance will not work, you must 

refocus. 

 

I took my mother to the doctor the other day. She's had to go 

on insulin because of diabetes. But we were in the office 

talking with the doctor. I was hungry when I went in, but 

over on the side on the table, he had a big old gunky yellow 

model of a five-pound blob of fat. I saw it and kept staring 

and I lost that hunger real fast. Why did I lose my desire for 

something to eat? It was by refocusing. 

 

Paul says in Philippians 4:8 "Finally, brothers, whatever is 

true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, 

whatever is lovely, whatever is admirable---if anything is 

excellent or praiseworthy---think about such things." Do you 

realize that's called the principle of replacement? You 

replace the bad with the good, because nature will not allow 

a vacuum. When you say that your gas tank is empty, it's not 

empty, it's full of air. You fill it back up, it's full of gas and 

the air is gone. When you think "I'm going to get rid of this 

thought", it will come right back if it's not replaced by 

something better. That's the principle of replacement. It's the 

principle of a positive affection. Opt for something better. 

 

Don't sit around all day saying, "No, I don't want to be drunk. 

No, I don't want to give in to sexual desire. No, I don't want 

to use all my money gambling. No, I don't want to keep 

smoking." Whatever the problem, that's the wrong way to 

కారు కొనడుం, కాలేజీని ఎుంచుకోవడుం లేదా ఉదాో గాలు 

మారచ డుం మానేసీ్ుంది. 

 

2. భయుం.నేన్ల భయరడనపుో డు నేన్ల విష్యాలన్ల 

వాయిదా వేసీాన్ల. మీకు అవసరమని తెల్నసిన 

దుంరవైదుా ని సుందరశ నన్ల ఎవరైన్న ఎపుో డైన్న 

వాయిదా వేసారా? ఎవరైన్న శస్త్సచీికిరస  చేయాల్నస న 

అవసరుం ఉుందా? మీరు మీ విశాా సానిి  సహోదాో గితో 

రుంచుకోవడుం వాయిదా వేసారా? ఎుందుకు? ఎుందుకుంటే 

మీరు భయరడుతన్ని రు. భయుం మనల్ని  వాయిదా 

వేసేలా చేసీ్ుంది. 

5. రరిపూరణర. రరిపూరణర మనల్ని  వాయిదా వేసేలా 

చేసీ్ుంది. “గాల్నని చూసేవాడు న్నటడు, మేఘాలన్ల 

చూసేవాడు కోయడు” అని సలొమోన్ల చెపోా డు. 

(త్రసుంగి 11:4) మరో మాటల్ప చెపోా లుంటే, మేఘాలు 

మరియు బారోమెత్టిక పీడనుం అుంతా సరిగాగ  ఉుండే 

వరకు మీరు వేచి ఉుంటే, మీరు దానిి  ఎరో టికీ పూరి ీ

చేయలేరు. ల్నవిుంగ్ బ్బబిల్ ఆ రదా ుం పారాత్ఫేస్ 

చేసీ్ుంది: "మీరు ఖచిచ రమైన రరిసిత్ల కోసుం వేచి 

ఉుంటే, మీరు ఎరో టికీ ఏమీ చేయలేరు." ఆమెన్. 

రరిపూరణర వాయిదా వేయడానికి కారణమవుతుంది. 

 

4. కోరుం. వాయిదా వేయడుం అనేది మనకు నచచ ని 

వా కీులన్ల లేదా మనుం సుంతోష్పటటకూడదన్లకునే 

వా కీులన్ల తిరిగి పొుందడానికి ఒక మారగుం కావచుచ . 

 

మీల్ప రల్నుదుంత్డులైన మీల్ప ఎవరైన్న ఎపుో డైన్న మీ 

పిలులకు "టీవీ ఆఫ చేసి, చేతలు కడుకొు ని, తినడానికి 

టేబుల్ వదదకు రా" అని చెపోా రా? రుండు నిమషాల 

రరువార, "టీవీ ఆఫ చేసి, చేతలు కడుకొు ని, తినడానికి 

టేబుల్ వదదకు రుండ" అని మీరు పునరావృరుం చేసీారు, 

ఐదు నిమషాల రరువార, "..." అది ఎుందుకు? త్రదరశ న 

చాలా బాగుుంది కాబటిట, లేదా పిలులు రమ సాా రుంత్రా ుం 

కోరుకుుంటున్ని రని మీకు తెల్నయజేయడానికి వాయిదా 

వేయడుంల్ప మాసటర్స  కాదా? 

 

మీరు న్హలల రరబడ ఒక నిరిదష్ట రనిని చేయమని 

కోరుతని్న , వారు చేయని సహచరుడు ఎవరైన్న 

ఉన్ని రా? వారు మీ నియుంత్రణన్ల త్రతిఘటిుంచడుం ఒక 

కారణుం కావచుచ . వాయిదా వేయడుం అనేది కొనిి సారుు 

నిత్షిు య నిరోధకర యొకు  ఒక రూరుం. ఇది కోరుం వలు 

కావచుచ . 

 

5. సోమరిరనుం. 

అనిి  కారణాలల్ప చాలా రరచుగా సా చఛ మైన మరియు 

సరళమైనది, సోమరిరనుం. సోమరి వా కినీి 

స్తచిుంచడానికి సామెరలు ఒక రదానిి  ఉరయోగిసీాయి; 

"ఫ్లసుగ్" మరియు మనకు బాగా తెల్నసిన న్హమమ దిగా త్కాల్ 



fight it. The Bible says, you fill your mind with positive 

things. That's part of knowing the truth, and letting the truth 

set you free. Opt for something better. 

 

7) Make solid relationships. 

Every human being needs a support group. You may not 

want to call it that, but you sure need it, and so do I. Every 

person needs a circle of caring people to give him 

reinforcement and support. Solomon said in Ecclesiastes 4:9, 

"Two are better than one, because they have a good return 

for their work: If one falls down, his friend can help him up. 

But pity the man who falls and has no one to help him up!" 

That's truer spiritually than it is physically. 

 

January 1st people make resolutions to become a new 

person. “I'm going to break all my bad habits,” and then 

what? Two months later we are right back into the same old 

thing. There's a cycle. 

 

We are not what we want to be, and so we humble ourselves. 

We say, "God, I need your help. I'm failing." The Bible says, 

"Humble yourselves in the sight of the Lord, and He'll lift 

you up." So, we humble ourselves, God gives us the power 

to do better. We start doing better and after a few weeks or a 

couple of months, we start getting proud about how good 

we're doing. Beware! "Pride goes before a fall." We go right 

back down. We get down in the depths and we begin to 

humble ourselves again, and the cycle goes over and over. 

How do you break that cycle? You need friends. You need 

Christian friends who will pray for you, who will care for 

you, who will encourage you, who will help make you 

accountable and keep you on track. Two are better than one, 

because they pick each other up. 

 

I'll give you a parallel verse to this, so important. "Confess 

your sins to each other and pray for each other so that you 

may be healed." (James 5:16) Did you understand? Now tell 

me the truth, do you like that verse? "Confess your sins to 

each other and pray for each other so that you..." Do you like 

that verse? Oh, be honest, you don't like that verse much. I 

think it's the least obeyed verse in the Bible. We don't want 

to confess our sins to each other. Nobody does. I don't want 

to open up. Now it says, "so that we may be healed." We like 

that part. We want to be healed. 

 

We want the power to break the addiction grip on my life. 

That comes only by confessing my sin, not only to God, but 

to each other. That doesn't necessarily mean in front of all 

the brethren and giving a generic statement. I think in the 

context that James wrote it, it meant more to a select few 

Christian brothers and sisters, who know me, who love me, 

who trust me, and whom I trust implicitly and who I know 

will talk to me every day and say, "how are you doing? I 

prayed for you today." 

 

Now many of you are thinking right now, I have this 

చేసే మొలస్ు ఫ్లని స్తచిసీ్ుంది. "సోమరి (సోమరి) కోరికలు 

మరియు ఏమీ పొుందలేడు, కానీ త్శదధగలవాడు అభవృదిధ 

చెుందుతాడు." (సామెరలు 13:4) 

 

మన రరానికి తాా గుం మరియు నొపోి  రటు రకుు వ 

సహనుం ఉుంది. మా ముతీార రన 80వ దశకుం 

త్పారుంభుంల్ప క్షేత్రుంల్ప త్శదధగా రనిచేసినపుో డు నేన్ల 

గురీుుంచుకోగలన్ల. దీనికి విరుదధుంగా, మన "ముంచుం 

బుంగాళ్దుుంర" సుంసు ృతి "స్లభుం" అనే రదానిి  

త్ేమసీ్ుంది. తేల్నకగా ఉుంటే న్నకు ఇష్టుం, కష్టమైతే 

నచచ దు. త్రకటనలల్ప "స్లభుం" అనే రదుం ఎుంర 

రరచుగా ఉరయోగిుంచబడుతుందో మీరు ఎపోు డైన్న 

చూశారా? ఉరయోగిుంచడానికి స్లభమైనది, దరఖాసీ్ 

చేయడుం స్లభుం, పొుందడుం స్లభుం. ఈ పుసకీాలు 

బెస్ట సెలుర్ఫ్లగా మారతాయా; “మీ జీవితానిి  మారచ డానికి 

రది కష్టమైన దశలు” లేదా “ఆకారానిి  పొుందడానికి ఏడు 

గ్-రుంచిుంగ్ మారాగలు”? వాటిని ఎవరు కొన్లగోలు 

చేసీారు? మేము స్లభుంగా కోరుకుుంటుని్న ము. 

వాయిదా వేయడుం గురిుంచిన రుండు సాధ్యరణ 

అపోహలు (ఎ) "ఈ సమసా న్ల ఎదురోు వడుం కుంటే 

నివారిుంచడుం స్లభుం" మరియు (బి) "రేరటిని 

నిరా హిుంచడుం స్లభుం అవుతుంది." లేదు, ఎుంర 

ఆలసా ుం చేసే ీఅుంర కష్టుం. ఇది' 

 

ధర్ 

1. వాయిదా వేయడుం అడుాంకులన్ల సృషిటసీ్ుంది. 

"సోమరి (సోమరిరనుం) యొకు  మారగుం ముళి తో 

మూస్కుపోతుంది." (సామెరలు 15:19) వాయిదా 

వేయడుం ఎలుపోు డూ సమసా న్ల మరిుంర తీత్వరరుం 

చేసీ్ుంది. మీరు ఆ కారుతని  పైకపుో న్ల తీసివేసి, దానిి  

ఆపివేసి, దానిి  ఆపివేసినపుో డు ఏమ జరుగుతుంది? 

మీకు కొర ీపైకపుో  కావాల్న! మీరు మీ కారుల్ప ఆయిల్ఫ్లని 

రనిఖీ చేయడుం లేదా మారచ డుం ఆపివేసినుందున 

ఎవరైన్న ఎపుో డైన్న పదద ఇుంజన్ రిేర్ఫ్లకు గురయాా రా? 

వాయిదా వేయడుం సమసా న్ల సుంక్షోభుంగా మారుసీ్ుంది. 

అడుాంకులు సృషిటసీ్ుంది. 

 

2. వాయిదా వేయడుం అవకాశాలన్ల వృధ్య చేసీ్ుంది. 

"ఒక సోమరి రజన్ఫ్లల్ప దుని డు, కాబటిట కోర సమయుంల్ప 

అరనికి ఏమీ దొరకదు." (సామెరలు 20:4) మొకు వేసే 

అవకాశానిి  వాయిదా వేసేవాడు సదిా నియోగుం 

చేస్కోడు, కాబటిట అరన్ల కోయడు. అవకాశుం 

రటిటనపుో డు, రలుపు తెరవుండ. 

 

జాన్ త్గీన్ఫ్లలీఫ విటిటయర్ ఇలా అని్న డు, "పురుషులల్ప 

న్నలుక యొకు  విచారకరమైన రదాలు, 'అది 

ఉుండవచుచ '. "ఒకవేళ ఉుంటే" అనేది ఆుంగ ు భాష్ల్ప 

అరా ుంర రనికిరాని రదాలు. వాయిదా వేసీ్తనే జీవిరుం 



addiction that is mastering me. I want to break it, but I don't 

want anybody to know about my problems. I don't give you 

any hope of ever coming to a lasting solution. I don't give 

you any hope at all. Because that's the attitude, I can do it on 

my own, I don't need God. I'll take it all by myself. That 

attitude will keep you in bondage. 

 

It is essential that we learn to live transparently before God 

and before the people in our lives who love us the most. Just 

say, "I have strengths, and I have weaknesses. This is me." 

The Church, Christian people not the church building, is 

designed by God to be transparent so we can encourage one 

another and pray for one another. It is the number one reason 

God designed a church in the first place. That's why you need 

to be in some kind of small group. It may be a care group, a 

Bible study group, just a group of friends who live around 

you or Christian friends you've developed over years. But 

you need close, intimate friends where you can sit down 

sometime with tears in your eyes and say, "I'm burned out, 

I'm about as depressed as I can get." Or where you can look 

them in the eye and say to maybe others your age, "I'm 

having trouble parenting. I've got a child that I don't know 

what to do with, and I'm at the end of my rope." They will 

probably look at you and say, "I didn't know anybody else 

was the same way, but I'm that way, too." 

 

You need somebody close enough in your life that you can 

look in the eye and say, "You know five years ago I went on 

a business trip, and I started nipping a little bit of booze, and 

I didn't think anything of it. But now, I drink every day and 

I hide it in the closet, and I don't want anybody to know that 

I'm addicted." Until you can get a group of people that you 

can confide in, you'll stay in your addiction. 

 

To paraphrase James 5:16, revealing your feeling is the first 

step to healing. Others of you are thinking, well I'm going to 

quit. I'm just not going to tell anybody. That's a cop-out. 

That's making provisions for the flesh, Romans 14:13. 

You're guaranteeing failure by making an escape hatch so 

that you can bail out and nobody will know you ever failed. 

Everybody needs a support group. 

 

Summary 

Seven steps to freedom, straight from the Word, clear as a 

bell, no mistaking and no short cutting. 

   1) Freedom starts today. 

   2) Refuse to blame others. 

   3) Examine your life. 

   4) Employ Christ's sovereignty. 

   5) Distance yourself from temptation. 

   6) Opt for something better. 

   7) Make solid relationships. 

 

"The God who comforts us in all our troubles, so that we can 

comfort those in any trouble with the comfort we ourselves 

received from God." (2 Corinthians 1:4) When God heals me 

గడచిపోతోుంది. వాయిదా వేయడుం అవకాశానిి  వృధ్య 

చేసీ్ుంది. 

3. వాయిదా వేయడుం వలు ఇరరులకు హాని 

కలుగుతుంది. 

సోమరిరనుం మనల్ని  త్ేముంచకుుండా చేసీ్ుంది. 

త్ేమకు నిబదధర మరియు కృషి అవసరుం. చాలా ముంది 

ఆ త్రయరి ుం చేయకూడదన్లకుుంటారు. 

 

త్ేముంచడుం కుంటే సోమరిరనుం చేయడుం స్లభుం. 

కేవలుం ఇదదరు వా కీులు సోమరిరనుం చేయడుం వలు 

ఎనిి  వివాహాలు విడపోతాయో నేన్ల చెరో లేన్ల. రమకు 

తెల్నసిన రనిని చేయడానిి  వారు వాయిదా వేసీారు. న్న 

ఆఫీస్ల్ప జుంటలు కూరుచ ని, "నేన్ల ఏమ చేయాల్ప న్నకు 

తెలుస్, కానీ నేన్ల చేయలేన్ల" అని చెరో డుం నేన్ల 

విని్న న్ల. లేదు, మీరు చేయలేరు కాదు, మీరు చేయలేరు. 

మీరు దానిని వాయిదా వేసీారని మీరు అన్లకుుంటున్ని రు 

మరియు అది మెరుగురడుతుంది. 

 

వాయిదా వేసే వా కీులు రమ పిలులన్ల బాధపడతారు. 

సోమరి రల్నుదుంత్డులు సమసాా రమ క పిలులన్ల ఉరో తి ీ

చేసీారు. మీరు (ఎ) జీవిర వాసవీాల గురిుంచి వారికి 

బోధుంచడుం, వారికి అవసరమని మీకు తెల్నసినపుో డు, 

(బి) పాత్ర మరియు బాధా రన్ల పుంపొుందిుంచుకోవడుంల్ప 

త్కమశిక్షణ మరియు (సి) కుటుుంబ బుంధుం ఏరో డే మరో 

కుటుుంబ సెలవులన్ల వాయిదా వేస్కుుంటే అది మీ 

పిలులకు సమసా లన్ల సృషిటసీ్ుంది. మధురమైన 

ఫ్లజాన రకాలు అభవృదిధ చెుందుతాయి. మీరు మీ పిలులన్ల 

న్నశనుం చేసీ్ని్న రు. వాయిదా వేయడుం నిజుంగా 

ఇరరులన్ల బాధపడుతుంది. 

 

నయిం చేసిుింది 

1. సాకులు చెరో డుం మానేయుండ. 

"బయట సిుంహుం ఉుంది' లేదా 'నేన్ల వీధల్ప 

చుంరబడతాన్ల' అని సోమరి అుంటాడు." (సామెరలు 22: 

13) మీరు ఆ సామెర యొకు  ఉదేదశాా నిి  రపోి సే,ీ నేన్ల 

దానిని సో ష్టుంగా తెల్నయజేసీాన్ల. సలొమోన్ల కాలుంల్ప, 

ఇత్శాయేలు దేశుంల్ప ఎనిి  సిుంహాలు తిరుగుతని్న యని 

మీరు అన్లకుుంటున్ని రు? వాయిదా వేసేవాడు అనిి  

రకాల సాకులతో ముుందుకు వసీాడని సోలమన్ 

చెబుతని్న డు. త్రతి ఒకు రికీ సాకులు ఉన్ని యి, కానీ 

న్నకు కారణాలు ఉన్ని యి. నేన్ల ఈ వారుం చాలా గొరో గా 

భావిుంచాన్ల. ఇది త్రమాదాల కోసుం వస్తలు చేయడానికి 

త్రజలు బీమా కుంపనీలకు సమరోి ుంచిన సాకుల 

జాబితా. వారిల్ప ఒకరు, "ఆ వా కి ీరోడుా అుంతా ఉని్న డు, 

నేన్ల అరనిని కొటేట ముుందు నేన్ల చాలా సారుు వుంక 

పటటవలసి వచిచ ుంది." ఇది ఎలా ఉుంది? "నేన్ల రోడు ా

రకు న న్లుండ దూరుంగా, మా అరగీారిని చూసి, గటుట 

మీదుగా నడపాన్ల." మరొక వా కి ీఇలా అని్న డు, "నేన్ల 

ఈగన్ల చుంే త్రయరి ుంల్ప, నేన్ల ట్టల్నఫోన్ పోల్ఫ్లల్పకి 



of my addiction, my life-controlling sin, I receive comfort 

from him. This is the very same comfort I'll pass on to 

somebody else. The best people to help somebody overcome 

a particular addiction, whether it is booze, workaholism, or 

whatever, are people who've come out of the same thing. 

Because the comfort they've received from God, God uses 

them to pass it on. That's what we need to be and do. We 

want to be more that 

way.                                                            Amazing Grace Lesson 
#1198 
 

Questions: 

1.   God is 

a. _____ Love 

b. _____ Righteous (just) 

c. _____ Truth 

d. _____ Mercy 

e. _____ Peace 

f. _____ All the above 

g. _____ a and c 

h. _____ a, c and e 
 

2. All mankind is a slave to whatever has mastered him? 

True _____ False _____ 
 

3. When is it time to start controlling your life? 

a. _____ Tomorrow 

b. _____ As soon as time is available 

c. _____ Today 

4. Who is to blame for your addiction or lack of self-control? 

a._____ Parents 

b._____ Society 

c._____ Someone else 

d._____ Self 
 

5. How does one identify their addiction or lack of self-

control? 

a._____ See a doctor 

b._____ Seek help from a friend 

c._____ Self examination 
 

6. People are afraid to submit to Christ because they think it 

means no more fun or freedom? 

True _____ False _____ 

7. Flirting with a temptation is okay as long as one does not 

yield to the temptation? 

True _____ False _____ 
 

8. The battle for your life is fought in your mind (heart)? 

True _____ False _____ 

 

Chapter 10 

God's Principles on Pain 
 

This lesson is about myths involving pain. We are a very 

pain-conscious society. Everywhere you turn there are ads 

వళ్ున్ల." ఇది న్నకు చాలా ఇష్టుం, "నేన్ల నిత్దపోయి 

యాకిస డెుం్ఫ్లకి గురైనపోు డు 40 సుంవరస రాలుగా న్న 

కారున్ల నడుపుతని్న న్ల." సరే, ఆశచ రా పోనవసరుం 

లేదు, ఇది చాలా కాలుం. ఈ వా కి ీఎలా మాటాుడుతని్న డు 

ఒక సాకుగా, బాధా రన్ల మరకు డా ఉుంచడానికి 

త్రయతిి సీ్ని్న రు. "ట్టల్నఫోన్ ఫ్లసుీంభుం వేగుంగా 

సమీపిసీోుంది; అది న్న త్ఫుం్ ఎుండ్ఫ్లన్ల తాకినపోు డు నేన్ల 

దాని దారి న్లుండ రకు కు రపోి ుంచుకోవడానికి 

త్రయతిి ుంచాన్ల." ఇది న్నకు ఇష్టమైనది చివరిది, 

"పాదచారికి ఏ మారగుంల్ప వళి్ ల్ప తెల్నయదు, కాబటిట 

నేన్ల అరనిపైకి రరిగెతీాన్ల." 

 

మీ సాకు ఏమటి? "ఈ రోజుల్పు  ఒకటి..." అని చెరో డానికి 

మమమ ల్ని  నడపిుంచేది ఏమటి? “సోమరివాడు సాకులతో 

నిుండ ఉని్న డు” అని బ్బబిలు చెబుతోుంది. బెుంజమన్ 

త్ాుంకి ున్ "సాకులు చెరో డుంల్ప ముంచి వా కీులు 

అరుదుగా దేనిల్పనైన్న ముంచివారు." త్రజలు వాయిదా 

వేయడానికి ఉరయోగిుంచే నుంబర్ వన్ సాకు "విష్యాలు 

రరిష్ు రిుంచబడనపుో డు, నేన్ల ________" (మీరు ఖాళ్లని 

పూరిుంచుండ.) మీ అుందరి కోసుం నేన్ల వారలీన్ల 

పొుందాన్ల. విష్యాలు ఎరో టికీ ఫ్లసిర్రడవు. త్రభువు మళ్లు 

వచిచ నపుో డు మాత్రమే వారు ఫ్లసిర్రడతారు. 

2. ఫ్లసాట ల్నుుంగ్ ఆరుండ. 

వాయిదా వేసే వా కికీి "ఈ రోజుల్పు  ఒకటి" అనేది "ఈ 

రోజుల్పు  ఏదీ కాదు." ఆగిపోవడుం మానేయుండ, ఈరోజే 

చేయుండ. ఇపుో డు త్పారుంబిుంచుండ. 

 

మీరు వాయిదా వేయడానికి ఇష్టరడతే, ఈ మూడు 

రదాలు మీ జీవితానిి  మారుసీాయి. "ఇపుో డే చేయుండ." 

అని రాస్కోుండ. ఒక మేజిక మారు ర్ తీస్కోుండ, కారైాో ర్ ా

ముకు పై త్వాయుండ; మీ రిత్ఫిజిరేటర్, బాత్తూమ్ అదదుం, 

డెస్ు  లేదా మీ కారు విజర్ మీద ఉుంచుండ. అది మీ 

ముఖుంల్పకి చూసీ్త, "ఇపుో డే చేయుండ!" "నేన్ల దానిని 

రరువార పొుందుతాన్ల" అని మీరు ఆల్పచిుంచడుం 

త్పారుంభుంచిన త్రతిసార్మ, ఆ మూడు రదాలన్ల 

ముఖుంల్పకి చూసి ఇపోు డే చేయుండ! 

 

రాకె్ఫ్లన్ల పాా డ్ఫ్లల్పుంచి బయటకు తీయడమే అరా ధక శకి ీ

ఖరుచ  అవుతుందని NASA చెబుతోుంది. అది కకా్ష ల్పకి 

త్రవేశిుంచిన రరాా ర, అది ఒక సిన్చ . ఆపివేయడుం 

ఆపివేయుండ, త్పారుంభుంచుండ మరియు ఈరోజు పూరి ీ

చేయలేకపోతే, దానిల్ప కొుంర భాగానిి  చేయుండ. ఈరోజు 

10 నిమషాలు, రేపు 10 నిమషాలు, మరుసటి రోజు 10 

నిమషాలు చేయుండ. ఆరు చిని  వారాల్పు  మీరు ఎుంర 

సాధసీారో చూడుండ. ఇది మమమ ల్ని  ఆశచ రా రరుసీ్ుంది. 

 

3. షెడూా ల్ చేయడుం త్పారుంభుంచుండ. 

"మీ ఆరుబయట రనిని పూరి ీచేసి, మీ పొలాలన్ల సిదధుం 

చేస్కోుండ; ఆ రరాా ర, మీ ఇుంటిని నిరిమ ుంచుకోుండ." 



for pain relievers and painkillers. Technology has led us 

from aspirin to Tylenol to Ibuprofen to Naproxen to I don't 

even know what's out there. It seems like the whole world 

has a headache, doesn't it? 

One of the facts of life is that we all face problems, and we 

all feel pain. As long as we are alive, we are going to have 

pain. You are going to have physical, emotional, and 

spiritual pain. The world gives us a whole collection of 

myths about what to do with that pain. 

The world basically says pain is an awful thing. It's the worst 

thing you can experience. So just avoid problems if you 

possibly can; don't face them. Two major myths the world 

would have you believe are (a) ignore it, it will go away and 

(b) escape it, take a drink, a pill or something else. All myths 

have a grain of appeal in the short term, but they tend to bring 

major misery in the long run. 

The eminent psychologist Scott Peck said, "Fearing pain, 

almost all of us to one degree or another, attempt to avoid 

problems. We procrastinate, hoping they will go away. We 

ignore and pretend they don't exist. We attempt to get out of 

them, rather than to suffer through them." He concluded 

with, "This tendency to avoid problems and the emotional 

pain inherent in them is the primary basis for human mental 

illness." Did you hear that? "The tendency to avoid problems 

and pain inherent in them is the primary basis for human 

mental illness." He's right, and the fact is God doesn't want 

you to ignore your pain. He doesn't really want you to run 

from your pain. God wants you to discover the cause of your 

pain and then go to the root for real relief. 

Pain is like a warning light on the dashboard of your car. 

When that warning light comes on, it indicates that 

something is wrong. You can take a hammer and crash it if 

you want to ignore it, or you can just turn your head. But the 

fact of the matter is, if you're prudent, you'll go find out 

what's causing the problem (or pain) and cure it. The myth 

then is to run from pain, to ignore pain, to find an escape 

from it. The truth is that pain is a tool that God uses to bring 

good in my life. The problem is, we don't tend to understand 

it or recognize the good that pain can ultimately bring to our 

lives. 

This lesson is not how to do away with your pain. Nothing 

short of death will do that. It is to help us to understand pain. 

Once we understand a purpose behind pain, it's a lot easier 

to deal with. 

Those of you who are ex-athletes can remember the endless 

practices in whatever sport you were involved in. You would 

have the conditioning time, lining up and doing those wind 

sprints. You think your legs were going to buckle and your 

lungs were going to explode, but you knew there was a 

(సామెరలు 24:27) మరో మాటల్ప చెపోా లుంటే, మీ 

త్పాధ్యనా రలన్ల నిరణయిుంచుండ, ముుందుగా ఏమ 

చేయాల్న మరియు వాటిని చేయడానికి సమయానిి  

నిరణయిుంచుండ. మీకు ఎపుో డూ సమయుం లేదు - మీరు 

సమయానిి  వచిచ ుంచాల్న! 

 

ముఖా మైన మరియు అత్రధ్యనమైన వాటిని షెడూా ల్ 

చేయుండ. వా కిగీర మరియు కుటుుంబ బ్బబిలు 

అధా యన్ననికి షెడూా ల్ చేయుండ, మీ భారా తో 

ఉుండటానికి సమయుం, కుటుుంబుం కోసుం అదనపు 

సమయుం మరియు ఒుంటరిగా ఉుండటానికి సమయానిి  

షెడూా ల్ చేయుండ (మీ చాలా సమయుం). మీరు రన్లల 

కోసుం సమయుం కేటాయిుంచకపోతే, అవి పూరి ీ కావు. 

అయితే, కేవలుం ఏదో షెడూా ల్ చేయడుం సరిపోదు; 

మీరు మీ షెడూా ల్ఫ్లని మరియు రోజుకు ఒకటి కుంటే 

ఎకుు వసారుు రని చేయాల్న. అరుదైన సుందరాా ల్పు  

ఎవరికోసమో లేదా దేనికోసమో ఎదురు చూసీ్ని పుో డు, 

మీ అరా ుంర త్పాధ్యనా ర కల్నగిన రనిని కొనసాగిుంచడుం 

అసాధా ుం కావచుచ . ఆ రరాా ర, అతి ముఖా మైన రనిల్ప 

అడుాంకి తొలగిపోయే వరకు లేదా రరిష్ు రిుంచబడే వరకు 

రకుు వ ముఖా మైన రనిపై రని చేయుండ. 

 

"త్రతి అవకాశానిి  సదిా నియోగుం చేస్కోుండ." 

(ఎఫెరయులు 5:16) నాూ యార్ు ఫ్లల్పని సబ్ఫ్లవేల్ప 

త్రయాణసీ్ని పుో డు రన మొదటి పుసకీానిి  త్వాసిన ఒక 

త్రసిదధ రచయిర ఉని్న డు మరియు అరన్ల త్రతి 

అవకాశానిి  సదిా నియోగుం చేస్కుని్న డు. మరో వా కి ీ

ఫ్లసాట ప్ లైటు వదద వయిా  బ్బబిల్ వచన్నలన్ల కుంఠసు్ం 

చేశాడు. అది త్రతి అవకాశానిి  సదిా నియోగుం 

చేస్కుుంటుంది! తెల్నవైన పురుషులు మరియు మహిళలు 

ఫ్లపాున్, షెడూా ల్ మరియు అమలు. 

 

4. మీ భయాలన్ల ఎదురోు ుండ. 

గురీుుంచుకోుండ, వాయిదా వేయడానికి త్రధ్యన కారణుం 

భయుం. మీరు దేనినైన్న రపోి ుంచుకుుంటుని పోు డు, 

మీరు బహుశా దాని గురిుంచి భయరడతారు. దానిి  

గురిుీంచుండ మరియు దానిని ఎదురోు ుండ. గొరో  భయుం 

వైఫలా ుం భయుం. అుందుకే మనుం అనిి టికుంటే ఎకుు వ 

విష్యాలన్ల రకు న పటాటము. మేము విఫలమవుతామని 

మేము భయరడుతని్న ము. త్రజలారా, దీనిని 

ఎదురోు ుండ, భయుం బలహీనరకు సుంకేరుం కాదు, ఇది 

మానవతాా నికి సుంకేరుం. మార్ు  టాై న్ అని్న డు, "ధైరా ుం 

అుంటే భయుం లేకపోవటుం కాదు, అది మీ భయుం 

ఉని రో టికీ ముుందుకు సాగుతుంది." మీరు మీ భయాల 

న్లుండ పారిపోతే, అవి పదదవిగా పరుగుతాయి. మీరు 

వాటిని ఎదురొు ుంటే, అవి చిని విగా పరుగుతాయి. 

 

భయానిి  ఎదురొు ని పుో డు మమమ ల్ని  మీరు 

త్రశిి ుంచుకోవడానికి రుండు విష్యాలు ఉన్ని యి: (ఎ) 



greater purpose than just the running. It was to accomplish 

something better. 

God uses our pain to: 

 

1. Motivate me. 

He uses my pain to spur me into action. Some people are so 

afraid to go to the dentist that the only thing that will make 

them go is a pain that is greater than their fear. Pain can be a 

great motivator. I like what some wise fellow said, "We don't 

change when we see the light, we change when we feel the 

heat." That's when we're motivated to make a change. The 

alcoholic, drug addict and chemically dependent will seldom 

seek help before they hit bottom. To hit bottom, simply 

means, experiencing enough pain physically, emotionally, 

and spiritually, that their pain is worse than their desire for 

the drug. They say, "I can't see going on like this anymore." 

Nothing short of that will get them to change. 

 

In the Bible, the parable of the Prodigal Son is the classic 

example. He goes to father and says, "I want all that's due to 

me, and I want it right now." Then he takes it and goes to 

some far country where he just wastes it, he blows it. The 

Bible says he went out looking for a job. He got a job feeding 

pigs, it’s a shame and disgrace for a Jewish boy to feed pigs, 

but he got so hungry he would have scooted the pigs over 

and got right down there and eaten with them. The hunger 

pain motivated him. 

 

2. To mold me. 

Pain will mold or shape me like clay into what I need to be. 

David said, "It was good for me to be afflicted so that I might 

learn your decrees." (Psalm 119:71) David says pain is a 

teaching tool. It makes us pliable. God uses pain not just to 

motivate me, just to get me off square one; he then uses it 

but to mold me, to teach me. It's like a bit in a horse's mouth. 

Are you equestrians or raised on a farm with a horse or a 

mule? You put that bit there and just the slightest pull causes 

the pain. It causes the horse to go one way or the other. That's 

the way God uses our pain. Somebody says that God 

whispers to us in our pleasure, but he SHOUTS to us in our 

pain. Has God ever shouted to you through your pain? 

 

Aristotle rightly observed that there are some things that a 

human can only learn through pain. Mark Twain putting it in 

his homespun way said, "If a cat ever sits on a hot stove, he'll 

never sit on a hot stove again." Of course, he'll never sit on a 

cold one either. But the point is, by being burned, he learned 

"జరగగల చెర ీ విష్యుం ఏమటి?" సాధ్యరణుంగా, ఇది 

మీరు అన్లకుని ుంర చెడదాి కాదు మరియు (బి) 

ఫిల్నపోీ యులు 4:13ని రఠిుంచుండ, "నని్ల  

బలరరిచేవాని దాా రా నేన్ల అనిి  రన్లలు చేయగలన్ల." 

దాదాపు మూడు సారుు రఠిుంచుండ, దేవుడు 

బలరరుసీాడని తెలుస్కుని మీ ముుందు ఉని దానిని 

ఎదురోు వడుం స్లభుం అవుతుంది. 

 

5. మీ త్రయతిా లకు త్రతిఫలుం మీద దృషిట పటటుండ. 

జీవిరుంల్ప తేల్నకైనవి చాలా రకుు వ. జీవిరుం 

కఠినమైనది. త్రతిఫలుం చూడాలుంటే రటుటదలతో 

ఉుండాల్న. నొపోి కి ముంచిన లాభుంపై దృషిట పటటుండ. 

మీరు రనిని పూరి ీ చేసినపుో డు మీరు ఎుంర ముంచి 

అన్లభూతి చెుందుతారనే దానిపై దృషిట పటటుండ. 

 

ఇకు డ ఒక చిని  ఉదాహరణ. పిలులు పాఠశాల న్లుండ 

ఇుంటికి వచిచ నపుో డు, వారు మొదట కూరుచ ని రమ 

ఇుంటి రనిని పూరి ీ చేసే,ీ వారు మగిల్నన మధా్య హి ుం 

ఆనుందిసీారు మరియు వారు రమ సాయుంత్రుం మరిుంర 

ఆనుందిసీారు ఎుందుకుంటే రదుద చేసిన హోుంవర్ు  వారి 

రలపై వేలాడదీయదు. ఇది "మీరు ఇపుో డు 

చెల్నుుంచవచుచ  మరియు రరువార ఆడవచుచ  లేదా మీరు 

ఇపుో డు ఆడవచుచ  మరియు రరువార చెల్నుుంచవచుచ " 

అనే రరా శాస్త్సుీం. 

"మేలు చేయడుంల్ప మనుం అలసిపోకుము, ఎుందుకుంటే 

మనుం వదులుకోకపోతే సరైన సమయుంల్ప రుంటన్ల 

రుండసీాము" అనే స్తత్రుం. (గలతీయులు 6:9) రపుో  

త్రశి  "నేన్ల ఏమ చేయాలని భావిసీ్ని్న న్ల". సరైన 

త్రశి  "దేవుడు నేన్ల ఏమ చేయాలన్లకుుంటుని్న డు". 

ఇది చాలా అరరిరకా  వా కి ీమాత్రమే రన భావాలతో రన 

జీవితానిి  గడుపుతుంది. పైవనీి  మనల్ని  ఈ త్కిుంది 

రుండు త్రశి లకు నడపిసీాయి. 

 

మీ జీవతింలో మారలి్ న అవసర్ిం ఏమిటి? 

• ఇది "ఈ రోజుల్పు  నేన్ల స్త్కైసవీుడగా 

మారబోతని్న న్ల"? 

• దేవుడు న్నకు అరో గిుంచిన రరిచరా ల్ప నేన్ల 

పాలురుంచుకోబోతని్న న్న? 

• ఇది "ఈ రోజుల్పు  నేన్ల రోజూ బ్బబిల్ చదవడుం 

మరియు అధా యనుం చేయబోతని్న న్న? 

• ఇది "ఈ రోజుల్పు  నేన్ల మదా పానుం 

మానేయబోతని్న న్న, ముంచి రల్నుదుంత్డులుగా 

ఉుండబోతని్న న్న, భారా  మరియు పిలులతో కొుంర 

సమయుం గడరబోతని్న న్న లేదా నేన్ల 

చేయవలసిన రనిని నేన్ల వాయిదా వేసీ్ని్న న్న? 



like that cat. There are some things you can learn only by 

being burned.  

Has God ever gotten your attention through pain? I know 

some workaholics. God has gotten their attention through an 

ulcer, through angina. I know some workaholics for whom 

God has gotten their attention through emotional pain when 

their spouse came to them and said, "I'm not putting up with 

it anymore."  

Some folks have been overextended financially, been up to 

their eyes in debt, leveraged everything they owned, had a 

severe case of "wantitis." Do you know what happened? 

They got burned. If they've got an ounce of common sense, 

they learned through that pain. You don't want pain to be the 

only or the main source of your total education. You're going 

to have an extremely miserable life if that's the case. But 

some of life's deepest insights are learned only at the expense 

of pain. Those lessons are there because God loves you. He 

will motivate, and mold you. 

 

3. To measure me. 

It helps us see what we are really like on the inside. For 

instance, when I experience pain, the way I react to it 

measures my faith. My commitment can be measured by 

how I react to pain. My maturity is measured by how I react 

to pain. My patience is measured by how I react to pain. Your 

problems and the pain that they bring with them are among 

the best ways to see what's inside of you. The reason pain is 

among the best barometers of what's inside of you is because 

it's impossible to maintain an image when you're in pain. 

 

Now let's be honest, we all project images, don't we? Sure, 

you do. We project physical images. We comb our hair and 

we brush our teeth. Ladies, you put on your make-up. We 

project a social image. We smile and we have pleasant social 

conversation. But give yourself three days at home with the 

flu and see how much any of those things matter to you. You 

just drag into the bathroom and look into the mirror, you've 

got that bad case of bed-head look, like a wreck and you don't 

care. The pain has stripped away the image. 

 

Now that's not just true physically. That's true with 

emotional pain. All the time, people will get up, dress up and 

go to work. They've got their image shields up, but 

underneath, there is a personal problem, there is a 

relationship problem, there is a sin that's beginning to 

dominate their life. It's no longer got just a foothold; it's 

developing a stronghold over their heart. As that pain 

intensifies, sooner or later in front of somebody, those 

images will come down. Sooner or later, that person will fall 

and just break down. The image is gone and as unpleasant as 

that sounds, God says that's not really bad because you ought 

to be more concerned about your character than your image. 

Pain tests character. 

 

 

మిము లిన  గేర్లోక్త తీసుకురవడానిక్త ఏమి 

పడుత్తింది? 

దేవుడు చెపోా డు, "నేన్ల సహాయుం 

చేయాలన్లకుుంటుని్న న్ల." యేస్త్కీసీ్ మమమ ల్ని  

మారచ డానికి మరియు మమమ ల్ని  రక్షుంచే అవకాశానిి  

వాయిదా వేయడుం లేదా ఆలసా ుం చేయడుం జీవిరుంల్ప 

అతిపదద రపుో . 

 

"చివరికి దేవునితో రమ జీవితానిి  సరిగాగ  పొుందాలని 

కోరుకోని వారవరో న్నకు తెల్నయదు. వారు ఇలా అుంటారు, 

"ఈ రోజుల్పు , నేన్ల ఆ నిబదధరన్ల చేయబోతని్న న్ల. ఈ 

రోజుల్పు  ఒకటి, నేన్ల న్న జీవితానిి  

చకు దిదుదకోబోతని్న న్ల. ఈ రోజుల్పు  ఒకటి, నేన్ల న్న 

పాపాల గురిుంచి రశాచ తీారరడ, యేస్ దేవుడని న్న 

నమమ కానిి  ఒపుో కుుంట్ట, నీటి బాపిటజుంల్ప న్న పాపాల 

ఉరశమన్ననికి పాతిపటటబడటానికి మరియు న్న 

పాపాలనిి ుంటినీ క్షముంచి శుదిధ చేయబడన కొర ీస్త్కైసవీుని 

ఉదా విుంచటానికి నేన్ల దేవునికి కటుటబడ ఉుంటాన్ల. ." 

ఇపుో డు ఎుందుకు కాదు? ముంచి ఉదేదశా ుం వాయిదా 

వేయడుం మాత్రమే. పార సామెర మీకు తెలుస్, 

మరియు ఇది నిజుం: "నరకానికి మారగుం ముంచి ఉదేదశా ుంతో 

స్గముం చేయబడుంది." ఈ రోజు ఎుందుకు 

కాదు?అమేజిుంగ్ త్గేస్ లెసన్ #1200 

 

ప్పశన లు: 

1. వాయిదా వేయడానికి కారణాలు. 

j. _____ అనిశిచ తి 

k. _____ భయుం 

l. _____ రరిపూరణర 

m. _____ కోరుం 

n. _____ సోమరిరనుం 

o. _____ పైవనీి  

p. _____ a మరియు c 

q. _____ a, d మరియు e 

r. _____ బి, సి మరియు డ 

2. వాయిదా వేసే ఖరుచ . 

h. _____ ఇది అడుాంకులన్ల సృషిటసీ్ుంది. (సామె. 

15:19) 

i. _____ ఇది అవకాశాలన్ల వృధ్య చేసీ్ుంది. (సామె. 

20:4) 

j. _____ ఇది ఇరర వా కీులన్ల బాధసీ్ుంది. 

k. _____ పైవనీి  

l. _____ a మరియు b 

m. _____ a మరియు c 



You may say, "I'm a person of integrity." But when the pain 

gets intense, you'll find out if you stand for the truth or if you 

buckle under. You may declare, "I'm committed to Christ." 

But, when pain is there, you'll run to what you're most 

committed. The real question is: What does pain say about 

your life? When you're in a squeeze, what comes out of you? 

Are you a fair-weathered believer or a consistent believer? 

 

As long as things were okay, the Children of Israel were 

okay, but when pain came, they yielded. This is the reason 

they wandered in the wilderness for 40 years instead of 

getting to the Promised Land. God says, "Remember how the 

Lord your God led you all the way into the desert these 40 

years, to humble you and to test you in order to know what 

was in your heart, whether or not you would keep his 

commands." (Deuteronomy 8:2) After they had gone 

through a parted Red Sea and seen the Egyptians defeated, 

they yielded to the pain of thirst and began griping and 

complaining. This pain of thirst measured their hearts. God 

knew they were not ready to obey His commands. They were 

not ready to have a commitment that will extend through 

pain. In my pain, God measures me. 

 

4. To monitor me. 

God will use my pain to keep me on track, just to put 

parameters around me and just make sure that I don't get too 

far afield. For example, a fever is the way your body is telling 

you that you may have an infection somewhere. The pain 

you feel with a sore throat tells you that there is a deeper 

problem. But if you never have either or those symptoms, 

those problems could have gotten much worse, maybe even 

life threatening. God uses pain to monitor us and to allow us 

to monitor ourselves. 

 

A practical application of this is painful emotions. These 

painful emotions are telling you that something is out of 

kilter. When I feel depressed over a prolonged period of 

time, feel resentful and I can't get over it, feel increasingly 

hostile, totally fearful, or get apathetic and say, "Nothing 

matters," my painful emotions are telling me something is 

wrong. They are our barometers. They are letting us know. 

We should get a thing checked out. Pain is a monitoring 

device for our protection. 

Two thousand years ago Shepherds who had a sheep or a 

lamb that was a little too aggressive or tended to get a little 

wayward would break its legs. They still do that today. After 

they break its legs, they put a splint on it. That little old sheep 

can hardly move. It just pegs around a little bit. I know that 

sounds cruel, but they're doing it for their protection. 

 

Sometimes God puts a splint on your life to keep you from 

wandering too far from the flock. You may resent it, resist it 

and you may curse it, but it's because God loves you. 

 

Do you recall the story of Joseph? It's a story of pain. He was 

betrayed by his brothers and sold by them into slavery. He 

n. _____ బి మరియు సి 

3. ది కూా ర్. 

k. _____ సాకులు చెరో డుం మానేయుండ. (సామె. 

22:13) 

l. _____ ఫ్లసాట ల్నుుంగ్ ఆరుండ. 

m. _____ షెడూా ల్ చేయడుం త్పారుంభుంచుండ. 

(సామె. 24:27) 

n. _____ నీ భయాలన్ల ఎదురుకో. (ఫిల్న. 4:13) 

o. _____ మీ త్రయతిా ల త్రతిఫలుంపై దృషిట 

పటటుండ. (గల. 6:9) 

p. _____ పైవనీి  

q. _____ a, b మరియు c 

r. _____ a, c మరియు d 

s. _____ బి, సి మరియు ఇ 

t. _____ బి, సి, డ మరియు ఇ 

4. వాయిదా వేసే వా కికీి ఇష్టమైన వా కీకీరణ “ఈ రోజుల్పు  

నేన్ల” 

అయితే దేవుడు “ఈ రోజు” అని చెపోా డు. 

  నిజుం _____ రపుో  _____ 

10. వాయిదా వేసే వా కి ీసాధ్యరణుంగా వాయిదా వేసిన 

ముఖా మైన విష్యుం ఏమటి? 

a. _____ కుటుుంబ సభుా నికి వారి త్ేమ భావానిి  

వా కుీం చేయడుం 

b. _____ క్షముంచమని కోరుతూ వారి బాధన్ల 

ఎవరికైన్న చెరో డుం 

c. _____ మోక్షుం, క్షమారణ కోసుం దేవునికి 

విధేయర 

 

అధ్యా యుం 8 

అహింకార్ిం మరియు వనయిం గురిించి 
 

చాలా ముంది త్రశి లకు సమాధ్యన్ననిి  కోరుకుుంటారు (1) 

జీవితానిి  గుందరగోళ్నికి గురిచేసే కాముం, వా సన్నలు 

మరియు హాా ుంగ్-అప్ఫ్లల న్లుండ నేన్ల ఎలా విముకి ీ

పొుందగలన్ల మరియు (2) అవసరమైన మారుో లు చేసే 

శకినీి నేన్ల ఎలా పొుందగలన్ల లేదా దేవుని శకినీి ఎలా 

పొుందగలన్ల న్న జీవిరుం ల్ప? 

 

సమసా  యొకు  భౌతిక అభవా కి ీ మాత్రమే కాకుుండా, 

సమసా  యొకు  మూల సమసా న్ల అుంగీకరిుంచడుం 

త్పారుంభ ఫ్లస్ానుం. మూల సమసా  "నేన్ల బాధా ర 

వహిసీ్ని్న న్ల మరియు న్నకు దేవుడు అవసరుం లేదు." 

అది ఆడమ్ మరియు ఈవ్ఫ్లల సమసా . రోమన్లు 7ల్ప పాల్ 

దానితో కుర ీరడాాడు మరియు ఇది మన సమసా . 



goes to a place where he doesn't know the people, he doesn't 

know the language or the customs. He is a slave in a man's 

house, but he walks uprightly and faithfully. While he is 

there he is falsely accused by his master's wife, thrown into 

prison and forgotten. Years later he comes out and by God's 

amazing providence, rises the second in charge of all Egypt. 

But even then, there's a pain. There's a pain of about 20 years 

knowing that he was abandoned by his family. 

 

Finally, his brothers come down looking for food and Joseph 

reveals himself to them and all the family comes down, but 

at the very end of the book of Genesis, after Jacob, Joseph's 

father, dies, all of his brothers feared that Joseph was going 

to get even. He's going to get his revenge. Instead, Joseph 

said, "You intended it for my harm, but God intended it for 

good." You intended it for harm, but that's all right, God 

intended it for good. God was monitoring Joseph's life all 

along. He was watching him. God used the pain in Joseph's 

life to motivate him, to mold him, and to measure him for 

greatness. 

 

There are people in your life who mean to harm you. We all 

have those people. They may have harmed you as a child, 

they may be harming you right now, physically, emotionally, 

some other way and it hurts. But the great news I have for 

you is that God says to you, I've got a plan, I've got a purpose 

that's bigger than that. They may mean it for your harm, but 

don't worry, I'm your God and I'm going to work it out for 

your good. 

 

At the end of Joseph's life, we find out he had two sons. One 

of them was named Manasseh and the other one was named 

Ephraim. I don't know about you, but I like the meaning of 

names. Manasseh means "he made me forget" and Ephraim 

means, "fruitful" or "successful." Joseph named his two boys 

that because Joseph realized that in all the pain he had 

endured, God worked and monitored his life for preparing 

him for greatness. He said, "God has made me forget that 

pain and now he has made me successful. He has made me 

fruitful." Folks, God will use that same pain that you feel to 

monitor you to greatness. But you must allow Him to do so. 

 

5. To mature me. 

It is possible to grow spiritually and emotionally during 

bright, healthy, cheerful, sunny days of spring and summer, 

when everything is going great, and life is fantastic. You can 

grow during good times but will grow far more and far 

deeper in the dark days of the soul. You will grow far deeper 

in the valleys than on the mountains. That's just the way 

humans are made. 

 

Through the years, people have told me countless times as 

they have gone through the valley, "I've learned more this 

past year being out of work, than I've ever known prior to 

that time." Somebody said, "I've learned more through this 

financial crisis than I ever could have matured any other 

 

కీ యాకోబు 4:6ల్ప ఉుంది. మగిల్నన పాఠుంల్పని త్రతిదీ ఆ 

గొరో  వచనుం న్లుండ ఉదా విుంచబోతోుంది. జేమ్స  

అని్న డు, "దేవుడు గరాి షుులన్ల ఎదిరిసీాడు, కానీ 

వినయస్్లకు కృరన్ల ఇసీాడు." అది పునరావృరుం 

చేయడుం విలువ. "దేవుడు గరాి షుులన్ల వా తిరేకిసీాడు, 

కానీ వినయస్్లకు కృరన్ల ఇసీాడు." మీ జీవిరుంల్ప శకికీి 

కీలకుం వినయుం మరియు దేవుని శకికీి త్రధ్యన అవరోధుం 

అహుంకారుం అని బ్బబిల్ చెబుతోుంది, ఎుందుకుంటే 

అహుంకారుంతో నిుండన వా కి ీమారచ వలసిన అవసరానిి  

లేదా మెరుగురరచవలసిన అవసరానిి  చూడలేడు. 

ఎవరైన్న వినయుంతో నిుండనపుో డే, అరనికి మారే శకి ీ

లభసీ్ుంది. 

బ్బబిల్ రుండు రకాల గరా ుం గురిుంచి మాటాుడుతుంది. 

నిజుంగా ఒక ముంచి గరా ుం ఉుంది. మీరు దానిని 

నమమ కపోతే, గలతీయులు 6:4 లేదా 2 కొరిుంథీయులు 7:4 

చదవుండ. ముంచి రకమైన అహుంకారుం ఆరమ గౌరవానికి 

రరాా యరదుంగా ఉుంటుుంది, బాగా చేసిన రని రటు 

సుంరృపి ీమరియు ఇరరులు విజయుం సాధుంచడానిి  

చూసి ఆనుందిుంచుండ. బ్బబిల్ఫ్లల్ప కేవలుం రుండు లేదా 

మూడు సారుు మాత్రమే అహుంకారుం ఆ విధుంగా 

స్తచిుంచబడనటుు మీరు చూసీారు. తొుంభై-తొమమ ది 

శారుం సమయుం, మీరు గరాా నిి  చాలా త్రతికూలుంగా 

స్తచిసీారు, అకు డ అది అహుంకారుం, సాా రు్ం, 

అహుంకారుం లేదా అహుంభావుంతో ముడరడ ఉుంటుుంది. 

ఎవరో చెపోా రు, "అహుంభావుం మాత్రమే వాా ధ మీకు 

వచిచ నపుో డు, అది అుందరినీ అన్నరోగాా నికి గురి 

చేసీ్ుంది." అనేక ముంది త్రసిదధ మరియు ముఖా మైన 

వా కీులన్ల చూడటుం దాా రా, ఒకరు ఎలా స్లభుంగా 

బాధతడు అవుతారో చూడవచుచ . 

 

ముహమమ ద్ అలీని గురీుుంచుకో, మీల్ప న్న రరుం లేదా 

అుంరకుంటే ఎకుు వ వయస్స  ఉని వారు, మరియు అలీ 

రన స్త్పైమ్ఫ్లల్ప ఎుంర ధైరా ుంగా మరియు గరా ుంగా 

ఉుండేవాడు? అలీ ఒక సారి విమానుంల్ప ఉని్న డని 

మరియు అది టేకాఫ అవా బోతోుందని కథ చెరో బడుంది. 

ఫ్లఫెల ు్  అట్టుండెుం్ అలీ దగ గరకు వచిచ , "సార్, మీరు మీ 

ర్ బెల్ట కటుటకోవాల్న." అలీ రన విలక్షణమైన 

ధైరా సాహసాలతో, షోమాా న్ రరహాల్ప, "స్తరర్ఫ్లమాా న్ఫ్లకు 

ర్ బెల్ట అవసరుం లేదు" అని చెపోా డు. దానికి విమాన 

సహాయకురాలు సో ుందిసీ్త, "స్తరర్ఫ్లమాా న్ఫ్లకు విమానుం 

కూడా అవసరుం లేదు." అరన్ల బెల్ట కటుటకుని్న డు. 

 

అహుంకారుం ఇరరులల్ప చూడటుం చాలా స్లభుం, కానీ 

మనల్ప చూడటుం కష్టుం, కానీ అది ఉుంది. ఇది త్పాథమక 

మానవ సమసా  మాత్రమే కాదు, ఇది మీ త్పాథమక 

సమసా  మరియు ఇది న్న త్పాథమక సమసా  కూడా. 

 

ఇతర్ సమసా లకు దారితీస్వ గర్వ ిం. 



way." Speaking of the death of a loved one somebody said, 

"I didn't know how to trust in God until I went through this, 

and now I know how to trust in God." These are true 

statements because grace does grow best in winter. That's 

when God matures you. 

 

Jesus’s brother said, "Consider it pure joy, my brothers, 

whenever you face trials of many kinds, because you know 

that the testing of your faith develops perseverance. 

Perseverance must finish its work so that you may be mature 

and complete, not lacking in anything." (James 1:2, 3) He 

said all the perseverance and all the problems work together 

so you can be mature and complete. Pain is the high cost of 

growth! We've heard it since we were kids, it's trite but it's 

true, there is no gain without pain. Contrary to what the 

world wants to tell you there are no five easy steps to a 

wonderful life. 

 

The truth of the matter is that we live in a time when we want 

the product without paying the price. 

 

The product we want is maturity, emotional stability, a sense 

of fulfillment and satisfaction, happiness and wisdom. That's 

the product we all want, but we don't want to pay the price. 

The price is pain in one form or another. There are no 

shortcuts. 

The very thing that is discouraging you the most, God is 

using to develop you. The apostle Paul said, "I've got a thorn 

in my flesh, and three times I sought the Lord and said, 'Lord, 

take that thorn away from me.'" (2 Corinthians 12:7 -10) We 

don't know what that thorn was and I'm glad we don't, 

because we can relate to it. But I know one thing about a 

thorn. It hurts. I've never had a thorn in me that didn't hurt. It 

brought pain. As badly as he wanted the pain of my thorn 

taken away Paul concluded, after God refused to remove the 

thorn, “through it I learned how desperately I needed the 

presence of Jesus Christ in my life.” 

You really don't know that Jesus Christ is all you need until 

Jesus Christ is all you've got and then you'll know.           
Amazing Grace lesson #1247 

Questions:  

1. You can ignore most problems and they will go 

away? 

    True _____ False _____ 

2. Pain is used by God to bring good into one’s life?  

    True _____ False _____ 

3. Pain motivates some into action 

    True _____  False _____ 

4. Pain is an education tool as it causes one to 

change? 

    True _____ False _____ 

5. Pain measures the internal man? 

    True _____ False _____ 

 

2. అహుంకారుం వా కిగీర వృదిధని నిరోధసీ్ుంది. 

మీరు దీనిి  పూరిగీా పొుందారని మరియు మారచ డుం, 

పరగడుం లేదా మెరుగురరచడుం అవసరుం లేదని మీరు 

అన్లకుుంటున్ని రు. మీ ఆరమ ల్ప మీకు గరా ుం ఉుంది. 

ఎవరో చెపోా రు, "రల వాపు త్పారుంభమైనపుో డు, 

మనస్స  పరగడుం ఆగిపోతుంది." మీకు ఈ పాఠుం 

అవసరమని మీరు అన్లకోకుుంటే, మీకు ఈ పాఠుం 

అవసరమని తెలుస్కోవడానికి ఒక ఖచిచ రమైన మారగుం. 

 

సలొమోన్ల "అరని దృషిటల్ప ఫ్లజాన నవుంతడైన వా కినీి నీవు 

చూసీ్ని్న వా? అరని కుంటే మూరుునిపై ఎకుు వ నిర్మక్షణ 

ఉుంటుుంది." (సామెరలు 26:12) "త్కమశిక్షణన్ల 

పాటిుంచేవాడు జీవానికి మారాగనిి  చూపుతాడు, కాని 

దిదుదబాటున్ల విసమ రిుంచేవాడు ఇరరులన్ల రపుో దారి 

రటిటసీాడు." (సామెరలు 10:17) ఈ రుండు వచన్నలు 

కల్నసి గరాి ుంచే స్త్ర ీలేదా పురుషుడు రా య-

మూలాా ుంకనుం దాా రా మాత్రమే వళతారని 

చెబుతని్న యి. వారు తెలుస్కోవలసిన త్రతిదీ రమకు 

తెలుసని మరియు ఎటువుంటి సలహాలు పొుందడుంల్ప 

అరధుం లేదని వారు భావిసీారు. 

 

మీకు వివాహ సమసా లు ఉుంటే మరియు మీరు దాని 

గురిుంచి ఎవరితోనూ మాటాుడకపోతే, అది గరా ుం. 

సా చఛ మైనది మరియు సరళమైనది అుంతే. మీకు ఆరిక్ 

ఇబై ుందులు ఉుంటే మరియు మీరు దాని గురిుంచి 

సలహా తీస్కోకపోతే, అది మీ అహుంకారుం మాత్రమే. 

మీరు మీ రని, పాఠశాల లేదా ఏదైన్న సుంబుంధుంల్ప 

విఫలమైతే మరియు మీరు దానిని కపోి పుచచ డానికి 

త్రయతిి సీ్ుంటే, అది గరా ుం. చాలా రరచుగా మనుం 

సామ ర్ టఫ్లగా ఉుండటుం కుంటే సామ ర్ టఫ్లగా కనిపిసీాము. తెల్నవిగా 

మారడానికి మారగుం వినయుం. అహుంకారుం ఎదగకుుండా 

చేసీ్ుంది. 

 

2. అహుంకారుం న్న సుంబుంధ్యలన్ల న్నశనుం చేసీ్ుంది. 

అహుంకారుం అనిి  బుంధురా  వైరుధా ుం మరియు 

అసమానరలకు మూలుం. మీరు అహుంకారుంతో 

వా వహరిుంచినపోు డు, మీరు డమాుండ్ చేయడుం, 

సాన్లభూతి లేనివారు, అసహా ుంగా మరియు మొరటుగా 

ఉుంటారు. 

 

గరాి ుంచదగిన వా కి ీఒక ాా నీస  రసాట రుం్ఫ్లల్ప వయిటర్ఫ్లతో 

వా వహరిుంచడుం మీరు ఎపుో డైన్న చూశారా? ఇది 



6. Painful emotions are telling you that something is 

out of control?   

    True _____  False _____ 

Chapter 11 

Self-Control Set Me Free 

Sometime back I received a piece of direct mail. It was 

colorful and on the outside of the envelope it said: "If you 

have ever felt fat, clumsy, or depressed, this letter is for you." 

Wow! I couldn't resist. I opened it up and "For only $29.95 

plus $3 for shipping and handling," they would send you this 

kit that would take care of all your problems. Change your 

life for only $29.95! 

When I see that stuff, I wonder who buys those things. I 

know the answer. People like you and me, people who want 

to get things that are out of control in their lives and wanted 

them under control. Did you know that over 2,000 new self-

help books flood the market each year? We just gobble those 

things up. Why? Because they are things and habits in our 

lives that are out of control, things like temper. 

Do you have a problem with your temper? You may be like 

the wife who said: my husband is very temperamental. He's 

90 percent temper and 10 percent mental. Anybody have a 

problem with spending? Anybody got spending out of 

control? If you do, you need this bumper sticker, "Anybody 

who says money can't buy happiness, just doesn't know 

where to shop." Anybody have a problem with mood swings, 

eating or procrastination, drinking, sexual desires or some 

other addiction? 

How can we really break free from these life deforming 

habits and hurts and hang-ups? 

The Problem 

Why is it that we have these things and can't seem to get out 

of the cycle? Well Paul tells us in Romans 7:15-8, "I do not 

understand what I do. For what I want to do I do not do, but 

what I hate I do. I know that nothing good lives in me, that 

is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is 

good, but I cannot carry it out." Can you relate to what Paul 

is saying? Paul said, all the things that I want to do, I don't 

seem to do, and all the things that I really want to refrain 

from doing, I just go ahead and do them. 

Have you ever broken a bad habit only to have it return 

maybe within a matter of days? Let me give you an example. 

How many of you made New Year's resolutions? How many 

have kept all the resolutions you made? Probably none of us, 

because resolutions will not suffice. Good intentions are 

seldom good enough. It takes more to change. 

How many times have you promised, "I'll never smoke 

another cigarette again"? How many times have you 

అసహా ుంగా ఉుంది, వారు డమాుండ్ చేసీ్ని్న రు 

మరియు ఎని టికీ సుంరృపి ీచెుందరు. అహుంకారుం 

మనల్ని  రగ రటుటకుని సోు ర్ఫ్లని ఉుంచేలా చేసీ్ుంది. ఇది 

మన రపుో  అని ఒపుో కోలేక పోతుంది. "అహుంకారుం 

మాత్రమే కలహాలన్ల సృషిటసీ్ుంది." (సామెరలు 13:10) 

నేన్ల దానిని మళ్లు చెరో బోతని్న న్ల. "అహుంకారుం 

మాత్రమే కలహాలన్ల సృషిటసీ్ుంది." 

 

వివాహుంల్ప వాసవీుంగా త్రతి వాదనకు లేదా రగాదాకు 

మూలుం అహుంకారుం. మీ భర ీలేదా భారా  పాక్షకుంగా 

సరైనదని మీరు అుంగీకరిుంచకూడదు. మన 

అహుంకారానిి  మనుం ముంగగల్నగితే చాలా కుటుుంబ 

కలహాలు రరిష్ు రిుంచబడతాయి. 

 

ఈ దృశా ుం ఎనిి సారుు త్రదరిశ ుంచబడుందని మీరు 

అన్లకుుంటున్ని రు? ఒక యువకుడు తిరుగుబాటు చేసి 

రన రుంత్డపై విరుచుకురడాాడు మరియు రుంత్డ 

సహనుం కోలో్ప యి, "ఇుంటు  న్లుండ బయటకు వళ్ళు , తిరిగి 

రాకు" అని చెపోా డు. "నేన్ల రపుో  చేసాన్ల. నని్ల  

క్షముంచుండ" అనే ఆుంగ ు భాష్ల్పని ఈ ఆరు అరా ుంర 

కష్టమైన రదాలన్ల వారిదదరూ బలవుంరుంగా బయటకు 

తీయలేరు కాబటిట ఎుంరసేపు ఎవరికి తెలుస్ అని వారు 

రరాయీకరిుంచబడాారు. అహుంకారుం సుంబుంధ్యలన్ల 

న్నశనుం చేసీ్ుంది మరియు అహుంకారుం ఒతిడీ మరియు 

ఆుందోళనన్ల కూడా ఉరో తి ీచేసీ్ుంది. 

 

"నేన్ల పొరపాటు చేసాన్ల. నని్ల  క్షముంచుండ." 

అహుంకారుంతో నిుండన వా కి ీదృషిట రనపైనే ఉుంటుుంది. 

ఇది న్న ఫ్లసిత్ి మరియు న్న చిత్రుంపై ఉుంది. రాజకీయ 

న్నయకులకు ఇపుో డు సోి న్ వైదుా లు ఉన్ని రు. వారు 

సతాా నిి  రటిటుంచుకోరు; వారు చిత్రుం సరిగాగ  ఉుండాలని 

కోరుకుుంటారు. చిత్రమే సరా సా ుం. కానీ ఇది నిజుంగా ఒక 

అభత్దర మరియు నాూ నతా భావానిి  వఫ్లలుడసీ్ుంది. 

మీరు ఎపుో డైన్న FOX, CNN లేదా మరొక ఛాన్హల్ఫ్లల్ప 

త్రరుంచవాా ర ీ శిఖరాత్గ సమావేశాలు లేదా UN 

సమావేశానిి  చూశారా? ఈ టిన్ఫ్లహారి్  నియుంరలు 

మరియు అతిచిని  దేశాల రాయబారులు ఎనిమది 

వరుసల జడలు మరియు 40 రరకాలు మరియు ఈ 

త్రకాశవుంరుంగా అలుంకరిుంచబడన యూనిామ్ఫ్లలతో 

కవాత చేయడుం మీరు చూసీారు, కానీ ఇరర దేశాల 

అధా క్షులు మరియు రాయబారులు కేవలుం 

నిరాడుంబరమైన చీకటి స్త్ఫ్లల్ప వసీారు. ఎుందుకు? 

ఎవరినీ మెపోి ుంచాల్నస న అవసరుం వారికి లేదు. వారు 

స్రక్షరుంగా ఉన్ని రు. 



promised yourself, or your family, or God, "I'm not going to 

lose my temper anymore," or, "I'm never going to drink 

again," or, "I really am going to begin my diet tomorrow," 

or, "I'm going to be a better father, I'll never strike you 

again," only to drift right back into the behavior from which 

you came. 

The Results 

1. Frustration. The apostle Paul tells us three things. He 

said, "The first result is, it's frustrating." It's greatly 

frustrating. "I do not understand what I do." Why do I keep 

making the same mistakes? Why do I do what I don't want 

to do? Why do I do things that I know are bad for me? 

 

2. Confusion. Paul said, I had the desire to do what's right, 

but not the power. If you've ever been on a diet, you how that 

goes. You start out the morning with great resolution and 

intention, don't you? Then as the day begins to go on, do you 

watch that resolution begin to drift away? So, by the time 

you get home, you're so hungry you could eat a almost 

anything and everything. By that time, my idea of a balanced 

diet is a Big Mac in both hands. That's the way we are. I want 

to change, but I don't know how. I have the motivation, but I 

don't have the determination. I've got the desire, but I don't 

have the power. 

The reason self-help books don't work is that they don't 

empower us to do it. They'll tell a negative person to stop 

being negative. I've known hundreds, perhaps thousands of 

negative people in my life. I've never known one to change 

by my saying to them, "Just stop being negative." Have you? 

The self-help books tell the procrastinators "Try to get there 

10 minutes early." They know that that's why they bought 

the self-help book. They can't get there; they just keep 

putting things off. 

3. Defeat and discouragement. "What a wretched man I am! 

Who will rescue me from this body of death?" (Romans 

7:24) Paul said, I'm losing the battle. I'm defeated. I just can't 

change. How many promises have I made to God and to 

myself that I've broken, often within a matter of a few hours? 

So, you just want to throw up your hands and say, "I'm tired 

of trying." If you have felt that way or if you feel that way 

today, do I have some great news for you. You can change, 

and the power is there. You don't have to stay in this cycle 

of failure/defeat, failure/defeat, failure/defeat, over and over. 

The Bible makes clear the principles of how you can gain 

control over that which is out of control. 

 

The promise 

మీరు ఎపుో డైన్న FOX, CNN లేదా మరొక ఛాన్హల్ఫ్లల్ప 

త్రరుంచ శిఖరాత్గ సమావేశాలల్ప ఒకదానిని చూశారా 

లేదా UNల్ప చిని  దేశాల నియుంరలు మరియు 

రాయబారులు ఎనిమది వరుసల బార్ఫ్లలు మరియు నలభై 

రరకాలతో త్రకాశవుంరుంగా యూనిారమ్ఫ్లల్ప రరేడ్ 

చేయడుం చూశారా? ఇరరులు నిరాడుంబరమైన చీకటి 

స్త్ఫ్లల్ప త్రవేశిసీారు. ఎుందుకు? ఎవరినీ మెపోి ుంచాల్నస న 

అవసరుం వారికి లేదు. వారు ఆరమ విశాా సుంతో ఉని్న రు. 

న్న అభమాన రచయిరలల్ప ఒకరైన టనీ కాుంపోల్ప ఇలా 

అన్ని రు, "అహుంకారుం రరచుగా మనుం ఎకుు వగా 

ఇష్టరడే వారిని న్నశనుం చేసీ్ుంది." రల్నుదుంత్డుల గరా ుం 

పిలుల న్నశన్ననికి దారి తీసీ్ుంది. ఇరరుల కుంటే తాము 

మెరుగైనవారని నిరూపిుంచుకునే వా కీులు రరచుగా రమ 

పిలులన్ల ఈ త్రయోజనుం కోసుం ఉరయోగిసీారు. కాుంపోల్ప 

వళ్లు మనకు ఇరో టికే తెల్నసిన వాటిని వివరిసీాడు. 

"ఎుంరముంది రల్నుదుంత్డులు రమ పిలుల త్గేడ్ఫ్లల దాా రా, 

వారి పిలుల త్కీడా వృతి ీ దాా రా, వారి పిలుల అుందుం 

దాా రా, మరియు వారి అభవృదిధ కోసుం చేసీ్ని్న రనే 

ముస్గుల్ప గరా ుంగా జీవిుంచారు. వారు రమ సా ుంర 

వా కిగీతానిి  పుంచుకుుంట్ట, వారి మనోభావాలన్ల 

న్నశనుం చేసీ్ని్న రు. అహుంకారుం." కాుంపోల్ప ఇలా 

ముగిుంచాడు, "ఆనుందుం రరచుగా అహుంకారుం యొకు  

త్రమాదుం." 

 

సామెరలు 29:25 మీ గురిుంచి ఇరరులు 

ఏమన్లకుుంటున్ని రో దాని గురిుంచి ఆుందోళన చెుందడుం 

త్రమాదకరమైన విష్యుం. అహుంకారుం ఆుందోళన 

మరియు ఒతిడీని కల్నగిసీ్ుంది ఎుందుకుంటే నేన్ల ఒక 

చిత్తానిి  జీవిుంచడానికి త్రయతిి సీ్ని్న న్ల, కానీ ల్పరల 

నేన్ల వేరొకదానిని కల్నగి ఉుంటే, నేన్ల ఒతిడీకి గురవుతాన్ల, 

నిరుతాస హరడతాన్ల మరియు నిరాశకు గురవుతాన్ల. 

దీనికి విరుదధుంగా, మన త్రభువైన యేస్ కొుండమీది 

త్రసుంగుంల్ప చెపోి న మొదటి విష్యుం "వినయశీలులు 

సుంతోష్ుంగా ఉుంటారు." 

 

వనయిం దావ ర ఆనిందిం 

 

మీకు సుంకెళ్ళు  వేసే విష్యాల న్లుండ మీరు విముకి ీ

పొుందబోతని టుయితే, మీరు వినయుం యొకు  

మనసతాీా నిి  పుంపొుందిుంచుకోవడుం త్పారుంభుంచే 

వరకు మీరు దీనిి  చేయడానికి మారగుం లేదు. ఇది పాఠుం 

యొకు  నిజమైన కోర్. 

 

1. మీ బలహీనరలన్ల నిజాయితీగా గురిుీంచుండ. 

"రన పాపాలన్ల దాచేవాడు వరిధలుడు, కానీ వాటిని 

ఒపుో కొని రా జిుంచేవాడు దయన్ల పొుందుతాడు." 

(సామెరలు 28:13) మీరు మీ బలహీనరలన్ల 

అుంగీకరిుంచకపోతే, మీ శాశా రమైన ఆధా్య తిమ క 



Jesus said in John 8:32, "You shall know the truth, and the 

truth shall make you free." The secret to personal change is 

not willpower. That's not enough. The secret to personal 

change isn't a pill. The secret to personal change isn't 

hypnosis, it's not a fat farm or some gimmick. Jesus said, the 

way to break free from the habits, hurts, and addictions in 

your life, is by knowing the truth. 

But how can that be? How does knowing the truth set me 

free from my bad habits? To unlock the secret of Jesus' 

statement, you've got to remember a basic axiom. Your 

thoughts control your emotions, and your emotions control 

your decisions, and your decisions control your actions. Do 

you see that? That's the way it always flows. Have you ever 

said, "He makes me so mad"? He can't make you mad. She 

can't make you mad. They don't have that power. What you 

are really saying is "every time I look at him, I think negative 

thoughts". Those negative thoughts may result from 

remembering something that happened in the past. 

Consequently, I get a negative emotion which leads to 

negative decisions. These negative decisions may even lead 

you to a very negative action. 

It all starts with the thought process. Solomon in Proverbs 

23:7 stated, "For as he thinketh in his heart, so is he." If I'm 

acting depressed, it's because I'm feeling depressed. I'm 

feeling depressed because I am thinking depressed thoughts. 

Most of us try to work on the action not the cause. We try to 

work on the external things. God says, you've got to start 

with your thinking. 

That's why Jesus says, if you know the truth, if you'll focus 

on the truth, it will set you free. Bad beliefs lead to bad 

behavior. Every behavior you have is based on a belief. It's 

based on a value in your life that you have either consciously 

or unconsciously. This is important: Behind every self-

defeating behavior is a lie that I'm believing. If you are 

involved in a wrong behavior, the root cause is you are 

believing something that is not true. The devil is fooling me 

and deceiving me. 

The prescription 

1. Admit my problem. 

Admit the root of my problem. That's the starting point for 

breaking free. Most of us have this vague feeling that 

something is wrong with me. We don't know what it is, and 

we can't put our finger on it, but something just doesn't seem 

to be right. 

God put his finger on it. He says your basic problem is your 

basic attitude of life, regardless of your hang-up. This 

attitude has a name, it's a word that we don't hear much 

anymore, it's not hip, it's not cool, and one certainly won't 

వైఫలాా లన్ల మీరు అుంగీకరిుంచకపోతే, మీరు లేదా 

దేవుడు వాటిపై రని చేయలేరు. 

 

రన సోదరితో, "అమామ , నేన్ల వానిటీ పాపానికి 

పాలో డనటుు భయరడుతని్న న్ల" అని చెపోి న టీనేజ్ 

కుత్రాడ కథ న్నకు చాలా ఇష్టుం. ఆమె అరని వైపు చూసి, 

"న్లవుా , వానిటీ, ఎలా?" అరన్ల చెపోా డు, "సరే, 

ఎుందుకుంటే నేన్ల అదదుం వైపు నడచిన త్రతిసార్మ, నేన్ల 

ఆగి చూసీ్త, 'వావ్, ఏమ హుంక' అని అుంటుని్న న్ల." ఆమె 

నవుా తూ, "లేదు, అది వా రు్ం కాదు, అది కేవలుం 

అజాననుం." 

 

మీల్ప చాలాముంది ఈ రాత్తి మనుం నిత్దపోయే ముుందు 

వుంగి త్పారిసీ్ారు మరియు "త్రభూ, నేన్ల ఈ రోజు పారుం 

చేసి ఉుంటే" అని చెబుతారు. అకు డే ఆగి, ఆగి 

ఆల్పచిుంచుండ. "ఉుంటే" వదిల్నవేయుండ, ఎుందుకుంటే 

దాని గురిుంచి ఎటువుంటి సుందేహుం లేదు, మీరు ఈ రోజు 

పారుం చేసారు. మీ జీవిరుంల్పని పాపానిి , త్రతాే కిుంచి 

శాశా రమైన పాపానిి , మీరు గదిల్ప ఉుంచడానికి 

త్రయతిి సీ్ని  పాపానిి  వేరు చేయడానికి సమయానిి  

వచిచ ుంచుండ. ఇది మీ వా భచారుం కావచుచ , మీ అబదధపు 

న్నలుక కావచుచ , రల్నుదుంత్డుల దాే ష్ుం కావచుచ , రనిల్ప 

విరిగిపోయిన సుంబుంధుం కావచుచ  లేదా మీరు ఉనికిల్ప 

లేనటుు నటిసీ్ని ది కావచుచ . దానిి  బలుమీద పటిట 

దేవుని ముుందు చాచుండ. మీరు మీ బలహీనరన్ల 

అుంగీకరిుంచే వరకు, మీకు నిజమైన వినయుం తెల్నయదు. 

 

2. మీ బలానిి  వాసవీికుంగా అుంచన్న వేయుండ. 

అహుంకారుం రా య రపోు డు మూలాా ుంకనుంపై 

ఆధ్యరరడ ఉుంటుుంది, కానీ వినయుం సరా ుంపై 

ఆధ్యరరడ ఉుంటుుంది. యేస్ చెపోా డు, "మీరు సతాా నిి  

తెలుస్కుుంటారు, మరియు సరా ుం మమమ ల్ని  విడుదల 

చేసీ్ుంది." పౌలు ఇలా అని్న డు, "మీ గురిుంచి మీ 

గురిుంచి ఎకుు వగా ఆల్పచిుంచకుండ, బదులుగా మీ 

గురిుంచి తెల్నవిగా ఆల్పచిుంచుండ." (రోమీయులు 12:3) 

మరో మాటల్ప చెపోా లుంటే, మీరు ఎవరో వాసవీికుంగా 

ఉుండుండ. కొుంరముంది వినయుం ఒక ఇనీూ రియారిటీ 

కాుంపుకస  అని అన్లకుుంటారు. నత్మర, "అయాో  నేన్ల 

దౌరాా గుా డి , భయుంకరుంగా ఉని్న న్ల, 

విలువలేనివాడని లేదా ఏమీ లేన్ల. నేన్ల పార పురుగున్ల 

మాత్రమే" అని చెరో డుం లేదు. అది నిజుం కాదు. మీరు 

పురుగు కాదు, మీరు ఏమీ కాదు, మీరు ఏదో ఉన్ని రు. 

యేస్ ఏమీ కోసుం చనిపోలేదు. మనల్ప త్రతి ఒకు రూ, 

సృషిటల్ప త్రతేా కమైన, దేవుని సా రూరుంల్ప 

సృషిటుంచబడాారు. నిజానికి మీకు బలాలు ఉన్ని యి. 

మనముందరుం చేసీాము. దేవుడు వాటిని మనకు 

ఇచాచ డు, కాని మనుం కూడా త్పాుంతాలల్ప బలహీనుంగా 

ఉని్న ము. 



hear it in the media. The word is disgusting and repulsive. It 

is SIN. 

You and I have all kinds of wrong perceptions about sin. Sin 

is not, first and foremost, doing drugs, getting drunk, robbing 

a bank or running off with somebody's wife. Those things 

are really the second wave of sin. They are the result of the 

underlying sin. The root problem is an attitude that says, "I'm 

in charge, and I don't need God." That is the core of what 

Paul called in Romans 7, the sinful nature. It's man's oldest 

problem. It's been around since Adam and Eve. I'm going to 

ignore God, and I'm going to do my way, my own thing. 

Every one of us is grappling daily with that basic response 

attitude of sin. We wrestle every day in that tug-of-war. 

Who's in charge, me or God? 

John said "If we say we have no sin, we are deceiving 

ourselves and the truth is not in us." (1 John 1:8) Put that 

together with what Jesus said, "You shall know the truth, and 

the truth will make you free." So, by denying your sin, you 

have no truth in you. 

We act like we've got it all together. Who do you think you're 

trying to fool? If you're acting like nothing ever gets out of 

control in your life, are you trying to fool God? Are you 

trying to fool other people? You're only fooling yourself. 

Nobody has it all together. Every one of us every day has 

that tug-of-war. When you pretend you have everything 

together and that you're in charge, you're only hurting 

yourself. 

2. Stop deceiving myself. 

I have to stop deceiving myself. That's worth repeating. In 

order to stop defeating myself, I have to stop deceiving 

myself. The root problem is, I think I'm in charge and I don't 

need God. We are not made to live that way. 

When an alcoholic goes to Alcohol Anonymous the very first 

thing required of him is to admit, "I am powerless to control 

my situation and my life has become unmanageable." Too 

often we have to hit rock bottom before we admit anything, 

not when we feel a little heat, but when the fire is out of 

control. Then we begin to say "maybe I could use a little 

help." 

Most people wait too late to seek help. They wait too late to 

admit the problem. I have men come into my office and say, 

"my wife dropped a bombshell on me. She said, she's fed up 

with my neglect, my abuse, my vile tongue, my temper and 

she's walking out. What can I do? I need help." Down deep 

I'm sitting there thinking there's often very little that I can do, 

very little, because he has waited too long. 

బాసిు న్ రాబిన్స ఫ్లల్ప నడచిన చిని  అమామ యి కథ న్నకు 

చాలా ఇష్టుం. ఆమె కౌుంటర్ న్లుండ పైకి 

చూడలేకపోయిుంది మరియు "సార్, న్నకు ఆ చేతితో పాా క 

చేసిన పిుం్ఫ్లలల్ప ఒకటి కావాల్న, మూర లేదు, కేవలుం ఒక 

చెుంచా" అని చెపోి ుంది. తోటి ఆమె వైపు చూసి, "అలాగే 

చిని మామ , న్లవుా  ఖచిచ రుంగా అదుంతా తినగలవా?" 

"అవున్ల సార్" అుంది. "నేన్ల బయట కుంటే ల్పరల చాలా 

పదదవాడని మీరు చూసీారు." 

 

అహుంకారుం అుంటే మీరు ల్పరల కుంటే బయట చాలా 

పదదవారని నటిసీ్ుంది. "త్రతి మనిషి రన సా ుంర 

చరా లన్ల రర్మక్షుంచుకోవాల్న, అపోు డు అరన్ల రనన్ల 

తాన్ల మరొకరితో పోలుచ కోకుుండా గరాి ుంచగలడు." 

(గలతీయులు 6:4) అది న్న జీవిర త్గుంథాలల్ప ఒకటి. ఒక 

ముంచి గరా ుం కూడా ఉుంది. పాల్ చెపోా డు, మీరు మీ 

సా ుంర సామరా్ా లన్ల ఆసాా దిుంచుండ, మీ సా ుంర 

విజయాలన్ల ఆనుందిుంచుండ, బాగా చేసిన రనిని మీరు 

ఆనుందిసీారు, కానీ పోలచ వదుద. పోలుచ కోకపోవడానికి 

రుండు కారణాలు ఉన్ని యి. 

b. మీ అుంర ముంచి ఉదాో గుం చేయని వా కినీి మీరు 

ఎలుపుో డూ కన్లగొనవచుచ  మరియు మీరు 

గరా రడతారు. 

 

బి. మీ కుంటే మెరుగైన రని చేసీ్ని  వారిని మీరు 

ఎలుపుో డూ కన్లగొనవచుచ  మరియు మీరు 

నిరుతాస హరడతారు. 

 

భగవుంతడు చెపోా డు, మీరు వారిల్ప ఒకరు కావడుం 

న్నకు ఇష్టుం లేదు. నేన్ల నిని్ల  పూరిగీా అదాి తీయుంగా 

చేసాన్ల. మీరు సోి ఫేుక లాుంటి వారు, ఏ రుండూ ఒకేలా 

లేవు. దేవుడు మీరు మీలా ఉుండాలని కోరుకుుంటుని్న రు. 

మీరు మీరు కాకపోతే, మీరు ఎవరు అవుతారు? ఇరర 

వా కీులతో పోలచ వదుద - మీరు గరా రడతారు లేదా 

నిరుతాస హరడతారు. 

గలతీయులకు 6:4 విధేయర చూరడుం చాలా కష్టమైన 

ఆజన, త్రతేా కిుంచి త్రతిదీ పోటీపై నిరిమ ుంచబడన 

సుంసు ృతిల్ప. నిజాయితీగా ఉుండుండ, అమెరికాల్ప, 

మాకు అత్గ కుకు లు మాత్రమే కావాల్న. మాకు గోల్ ామెడల్ 

విజేరలు మాత్రమే కావాల్న. మేము సుంవరస రపు 

సేల్స ఫ్లమాన్ మాత్రమే కావాల్న. మీరు రరనుం సమయుంల్ప 

ఫు్ఫ్లబాల్ గేమ్ఫ్లల్ప కెమెరా సైడ్ఫ్లలైన్ఫ్లకి వళ్లునపుో డు 

మరియు వారు ఆ సైడ్ఫ్లలైన్ఫ్లన్ల పాా న్ చేసినపుో డు, 

ఆటగాళుుందరూ ఆ హెలెమ ్ఫ్లన్ల తీసివేసి, తిరో డుం 

చూసీారు. వాళ్ళి  ఏముంటారు? వారి టీమ్ రికార్ ాన్నలుగు 

మరియు ఏడు ఉుండవచుచ , కానీ వారు కెమెరా వైపు 

చూసి, "మేము నుంబర్ వన్, మేము నుంబర్ వన్" అని 

చెబుతారు. ఫు్ఫ్లబాల్ ఆటగాడు కెమెరా వైపు తిరిగి, 

"మేము నుంబర్ ఫోర్, మేము నుంబర్ ఫోర్, మరియు 



a. Admit your problem. You have a hang-up in life, come 

clean with it in the mirror, and before the Almighty God. 

b. Believe that Christ can change me. Remember Romans 

7:24, "Who can deliver me from this body of death? … 

Thanks be to God through Jesus Christ our Lord." Paul 

said the answer to my problem is a person. Through 

Jesus Christ, God will provide the power that you are 

lacking. If you don't believe that, you won't get rid of 

your hang-ups. Because "through Christ Jesus the law of 

the Spirit of life has set me free from the law of sin and 

death." (Romans 8:2) There's a way-out folks. The law 

of the Spirit of Christ will set me free. 

If I were to go outside and, on the grass, somewhere find a 

dead bird, pick that little bird up, that dead bird, throw it in 

the air and say, "Fly," what's going to happen? It's going to 

fall back down. I pick it up and throw it back up and say, 

"Fly!" It's going to fall back down. What is the only thing 

that's going to make that bird fly? The only thing that is going 

to make him fly is a new life, become a new creation. He 

doesn't need to turn over a new leaf, he needs a new life. He 

needs power under those wings. A new life is the only thing 

that's going to make him fly. 

Why don't you try Jesus? I've seen him change hundreds and 

hundreds of lives. "If anyone is in Christ, he is a new 

creation; behold the old is gone, and the new has come." 

That's the truth for anyone who will let Christ do His 

transforming work. (2 Corinthians 5:17) 

A few years ago, a letter was printed in Time magazine in 

response to its cover story, "Who is Jesus Christ?" Of course, 

the article had all these opinions from many scholars. Mike 

Mandel wrote "As far as I'm concerned, the liberal 

theologians can keep their historical Jesus and their cut and 

paste Bible. I'm a former alcoholic and adulterer set free by 

the pow-er of the living Christ Jesus. Who cares about higher 

criticism when the resurrected Son of God can transform you 

here and now?" Amen, Mike, Amen! 

Paul says, in 2 Timothy 1:7 "For God did not give us a spirit 

of timidity, but a spirit of power, of love and of self-

discipline (self-control)" Some of you who were baptized 

into Christ a long time ago are holding back. You're not 

committing all that you are to him, you're holding back, 

you're also holding on. You're holding on to your addictions, 

to your hang-ups, and to your perpetual sins. 

You have bought the world's lie that if you've really 

committed all that you are to Jesus Christ, you'd become 

some kind of weird fanatic. You'd sell everything today. You 

would just be absolutely weird. Folks, that's a lie. You would 

be in self-control because Christ is controlling you. You'd be 

powerful. You'd be loving. You'd be the person you've 

మేము దాని గురిుంచి గరా రడుతని్న ము" అని చెరో డుం 

మీరు ఎనిి సారుు చూశారు? లేదు! లేదు! నుంబర్ఫ్లవన్ఫ్లగా 

ఉుండటుం అుంటే అది కాదు, ఎపుో డూ దేవుని త్రమాణుం 

కాదు. ఇది' 

4. మీ విజయాలన్ల కృరజనరతో ఆనుందిుంచుండ. 

పౌలు అని్న డు, "మీకు లభుంచనిది మీ వదద ఉని ది? 

మరియు మీరు దానిని పొుందకపోతే, మీరు పొుందినటుు 

ఎుందుకు గొరో లు చెపోు కుుంటారు?" (1 కొరిుంథీయులు 

4:7) పౌలు ఏమ చెబుతన్ని డో మీకు తెలుసా? మీరు 

మరియు నేన్ల కల్నగి ఉని వనీి  భగవుంతడు మాకు 

ఇచాచ డు. నేన్ల న్న వాా పారానిి  న్న సా ుంర రుండు 

చేతలతో నిరిమ ుంచుకుని్న న్ల. ఇది న్న ఆల్పచన. చాలా 

బాగుుంది, కానీ మీకు ఆ మనస్స , మీ ఆరోగా ుం లేదా మీ 

చేతలు ఎకు డ న్లుండ వచాచ యి? అవనీి  దేవుని 

న్లుండ వచాచ యి. మమమ ల్ని  మీరు ఇష్టరడేలా చేసిన మీ 

త్కోమోజోమ్ఫ్లలన్ల రూపొుందిుంచిన DNA మీకు ఎకు డ 

లభుంచిుంది? మీరు ఫ్లశ్ల ుష్న్ల క్షముంచినటుయితే, 

మనుందరికీ డజైనర్ జనా్ల వులు ఉని్న యి. కానీ మేము 

వాటిని రూపొుందిుంచలేదు, దేవుడు చేశాడు. 

 

మీల్ప ఎుంర ముంది మీ రల్నుదుంత్డులన్ల 

ఎుంచుకున్ని రు, మీరు ఎకు డ పుటాట ల్న లేదా మీరు 

ఎపుో డు పుటటబోతని్న రు? అవనిీ  దేవుడచిచ న 

బహుమతలు, వాటితో మీరు చేసేది దేవునికి తిరిగి 

ఇచేచ  బహుమతి. వినయుం అపుో డు జీవిరుంల్ప 

విజయానిి  పొుందుతుంది, కానీ అది ఆ విజయుం యొకు  

మూలానిి  తెలుస్కుని కృరజనరతో చేసీ్ుంది. "త్రతి 

ముంచి మరియు రరిపూరణమైన బహుమతి రుంత్డ న్లుండ 

వసీ్ుంది." (యాకోబు 1:17) మనుం దానిని మరియు 

తిముంగలుం యొకు  పాఠానిి  గురీుుంచుకోవాల్న. 

తిముంగలుం పైకి వచిచ నపుో డు మరియు ఊదడుం 

త్పారుంభుంచినపుో డు, అరన్ల హారోూ న్ అయినపోు డు. 

ఒకు  నిమష్ుం హీరో అయిపోవచుచ , మరుసటి నిమష్ుం 

జీరో కావచుచ . హాల్ప మరియు నూస్ మధా  కేవలుం 12 

అుంగుళ్ల తేడా మాత్రమే ఉుందని మరిచ పోవదుద. మనుం 

చేయవలసిుంది మన విజయాలన్ల కృరజనరతో 

ఆనుందిుంచడమే. 

 

4. నిసాా రు్ంగా ఇరరులకు సేవ చేయుండ. 

అకోటబర్ 1989ల్ప, సైకాలజీ టుడే డత్పష్న్ గురిుంచి గొరో  

కథనుం చేసిుంది. మేజర్ డత్పష్న్ మన సుంసు ృతిగా 

మారుతని  అుంటువాా ధపై ఇది దృషిట సారిుంచిుంది. 



always dreamed of being. "Where the Spirit of the Lord is, 

there is freedom." (2 Corinthians 3:17) That's the foundation 

for our study.                                                                                                        
Amazing Grace lesson #1196 

Questions: 

1. The reasons for lack of self-control are? 

a. _____ Frustration 

b. _____ Confusion 

c. _____ Defeat and discouragement 

d. _____ Improper training Inherited 

e. _____ a, b and c 

f. _____ a, b and d 

g. _____ a, b and e 

h. _____ a, c and e 

2. The secret to personal change is willpower 

True _____ False _____ 

3. Your thoughts control your emotions 

True _____ False _____ 

4. Your emotions control your decisions 

True _____ False _____ 

5. Your decisions control your action 

True _____ False _____ 

6. As a man thinks in his heart, mind, so is he 

True _____ False _____ 

7. One can overcome lack of self-control by 

a. _____ Stop deceiving self 

b. _____ Admit there is a problem 

c. _____ Commit life to Christ 

d. _____ a and c 

e. _____ b and c 

f. _____ a, b and c 

8. God gave us a spirit of 

a. _____ Timidity 

b. _____ Power 

c. _____ Love 

d. _____ Self-discipline  

e. _____ a, b and c 

f. _____ a, c and d 

g. _____ a, b. c and d 

h. _____ b, c and d 

 

 

Chapter 12 

How to Handle Pressure 
 

Let's take a poll. How many of you have at least one worry? 

We do worry, don't we? We live in an era where we are filled 

and bombarded by stress, anxiety, worry, and pressure. In 

fact, we are literally worrying ourselves sick. The American 

Psychiatric Association has labeled ours "The Age of 

Anxiety," and their diagnosis is borne out simply by the 

facts. The American Academy of Physicians say that at least 

two-thirds of all the patients they see come to them with 

ఇది ముఖా ుంగా బేబీ బూమ్ జన్నభాపై దృషిట 

సారిుంచిుంది, 30 మరియు 45 సుంవరస రాల మధా  

వయస్స  గల వా కీులు. బేబీ బూమ్ జనరేష్న్ఫ్లల్ప ఉని  

వా కీులు వారి తాతామామల కుంటే మూడు న్లుండ రది 

రటుు ఎకుు వ డత్పష్న్ఫ్లకు గురవుతారని మీరు 

త్గహిుంచారా? అది న్నకు విుంరగా అనిపిసీ్ుంది, 

ఎుందుకుంటే మా తారయా లు డత్పష్న్ఫ్లల్ప ఉని వారు, 

ఒక ఆవు పాలతో రది ముంది పిలులన్ల పుంచడానికి 

కష్టరడే వారు. న్న ఉదేదశా ుం, ఇది అదుా రమైనది కాదా? 

 

ఇది కొనసాగిుంది, "ఇది వా కినీి ఉని తీకరిుంచిన చారిత్రక 

మరియు సాుంసు ృతిక సుంఘటనలన్ల గురిుీంచవచుచ ." 

మరో మాటల్ప చెపోా లుంటే, డత్పష్న్ అనేది "నేన్ల" 

రరుం యొకు  ఫల్నరుం - నేన్ల, న్న చిత్రుం మరియు న్న 

లక్షాా లు. ఇది సాదా పార సాా రు్ం మరియు గరా ుం. వారు 

కన్లగొని ది ఏమటుంటే, రనల్ప తాన్ల చుటుటకొని ఉని  

వా కి ీచాలా చిని  పాా కేజీని రయారు చేసీాడు. 

 

ఆ కథనుం కూడా ఇలా ేరొు ుంది "దేశుంపై నమమ కుం 

సని గిలుుతని టేు, దేవుడపై నమమ కుం కూడా 

సని గిలుుతని టేు, విడాకుల రేటు ఆకాశానిి  తాకడుం 

వలు కుటుుంబుంల్ప విశాా సుం సని గిలుుతోుంది. రమ 

దేశుం అుంర శకిమీుంరమైనదని త్రజలు 

విశా సిుంచనపుో డు, కుటుుంబుం శాశా రమైన ఐకా ర 

మరియు మదదతకు మూలుం కావచుచ , లేదా దేవునితో 

సుంబుంధుం ముఖా మైనది, గురిుీంపు, సుంరృపి ీమరియు 

ఆశ కోసుం వారు ఇుంకా దేనిని ఆత్శయిుంచగలరు? 

త్రజలకు అపుో డు ఒకే ఒక త్రతాా మిా యుం ఉుంటుుంది; 

వారు రమన్ల తాము ఆత్శయిుంచుకుుంటారు మరియు 

నిరాశకు గురవుతారు." 

 

అదే రత్తికల్ప “సాా ర్ానికి అతీరుంగా” అనే మరో కథనుం 

వచిచ ుంది. ఈ రోజు మనసరీా శాస్త్సుీం అని 

గురీుుంచుకోుండ. ఇది ఏదైన్న నిరిదష్ట స్త్కైసవీ విలువన్ల 

త్పోరస హిుంచడానికి త్రయతిి ుంచడుం లేదు. కానీ 

ఇరరులకు సహాయుం చేయడుం డత్పష్న్ఫ్లన్ల 

అధగమసీ్ుందని ేరొు ుంది. వాసవీానికి, మీరు 

ఇరరులకు సహాయుం చేసినపోు డు, అది మీ మెదడుల్ప 

ఎుండారిూ న్ఫ్లలన్ల సృషిటసీ్ుందని కథనుం ేరొు ుంది. 

రని ర్ఫ్లలు మరియు అథెు్ ఫ్లలు అయిన మీల్ప 

కొుంరముందికి ఎుండారిూ న్ఫ్లలు అుంటే ఏమట తెలుస్. 

ఇది రని ర ుకు అక్షరాలా ఎకుు వ ఇచేచ  హారోమ న్ 

రసాయనుం. మీరు వేరొకరికి సహాయుం చేయడానికి 



stress-related illnesses. Then, the three best selling 

prescription drugs are: 1) Tagamet, an ulcer medication: 2) 

Enderol, a medicine for hypertension and 3) valium, a 

tranquilizer. 

 

In 1988, Newsweek magazine ran an article that projected 

that American businesses lose over $150 billion a year 

through stress and anxiety related illnesses. Now the 

amazing thing is we really don't have all that much to worry 

about. Consider 40 percent of the things we worry about 

never happen, 30 percent concern old decisions that can no 

longer be changed and 12 percent center on criticism which 

is often untrue and usually made by people who feel inferior. 

Incidentally, most of life's critics are people who have a deep 

inferiority complex. A few percent of all the things we worry 

about relate to our health, which if we worry about will only 

make it worse. That leaves only eight percent of all the things 

that could even begin to be labeled "legitimate," needing 

mental attention. But, the truth of the matter is, you and I 

don't often hearken to those statistics. Instead, we tend to be 

engulfed by worry over and over again. 

 

I want to share with you some things that Jesus had to say 

about a prescription for an antidote to worry and to stress. 

During the last week of Jesus' life, He is undergoing great 

anxiety. He knew He was going to die. He makes that 

declaration to His disciples in John 13. He tells them He's 

going to die and one of them was going to betray Him. In 

chapter 14, He states the good news that He is going away to 

prepare a place for them. In John 15 & 16, He tells the 

disciples the bad news. He says, the world is going to hate 

you just like it has hated me, you're going to scatter and I 

won't be able to find a single one of you. Then Jesus said, "I 

have told you these things, so that in me you may have 

peace." (John 16:33) Underline John 16:33 in your Bible, 

then highlight "in me" with a yellow highlighter. When 

Christ dwells in you and you dwell in Christ, you can have 

peace. 

 

Later in the same verse he said, "In this world you will have 

trouble." That's right. Put your hope in the world. Get 

involved in all worldly things, you'll have trouble. You'll 

have anxiety, strife and stress. But then he said, "take heart! 

I have overcome the world." 

 

The umbrella statement is, if we are in Jesus, we can have 

peace. Our Lord gives us a prescription for overcoming 

worry that is tremendous. "After Jesus said this, he looked 

toward heaven and prayed: 'Father, the time has come. 

Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you 

granted him authority over all people that he might give 

eternal life to all those you have given him. Now this is 

eternal life: that they may know you, the only true God, and 

Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory 

on earth by completing the work you gave me to do.'" (John 

17:1-4) 

సా చఛ ుందుంగా ముుందుకు వచిచ నపుో డు, భౌతికుంగా 

మీరు అదే విధమైన రనిని పొుందుతారని కథనుం 

ేరొు ుంది. "సహాయుం చేయడానికి సా చఛ ుందుంగా 

ముుందుకు రావడుం వలు త్రజలు శార్మరకుంగా మరియు 

మానసికుంగా ముంచి అన్లభూతి చెుందుతారు. రని ర్ 

యొకు  త్రశాుంరర వలె, ఇది మీ ఆరోగాా నికి ముంచిది." 

 

సైకాలజీ టుడే 1989ల్ప చెపోి నది కేవలుం 2,000 

సుంవరస రాల త్కిరుం ఫిల్నపోి యన్స  2ల్ప పాల్ చెపోి న 

దానిని మళ్లు చెరో డుం. "సాా రప్ూరిర ఆశయుంతో లేదా 

వా రమ్ైన అహుంకారుంతో ఏమీ చేయకుండ, కానీ 

వినయుంతో ఇరరులన్ల మీ కుంటే గొరో గా భావిుంచుండ. 

మీల్ప త్రతి ఒకు రూ మీ సా ుంర త్రయోజన్నలన్ల 

మాత్రమే కాకుుండా, ఇరరుల త్రయోజన్నలన్ల కూడా 

చూడాల్న. మీ వైఖరి కూడా త్కీసీ్కు సమానుంగా ఉుండాల్న. 

యేస్." (ఫిల్నపోీ యులు 2:3) వినయుం మీ గురిుంచి 

చెడుగా ఆల్పచిుంచడుం కాదని, ఇరరుల గురిుంచి 

ఎకుు వగా ఆల్పచిుంచడమేనని పౌలు చెబుతని్న డు. 

దృషిట న్న అవసరాలు, న్న కోరికలు, న్న కోరికలు మరియు 

ఇరర వా కీులకు అవసరమైన వాటిపై దృషిట 

కేుంత్దీకరిసీ్ుంది. నేన్ల ఈ విధుంగా 

చెపోా లన్లకుుంటుని్న న్ల: వినయుం మీ గురిుంచి 

రకుు వగా ఆల్పచిుంచడుం కాదు; వినయుం అుంటే మీ 

గురిుంచి రకుు వగా ఆల్పచిుంచడుం. నమూన్న యేస్. 

అపొసలీులుందరూ ఆ పై గదిల్ప ఉని పోు డు, ఒకరి 

పాదాలు ఒకరు కడుకోు వడానికి చాలా గరా ుంగా ఉన్ని రు, 

యేస్ ల్పరల్నకి నడచాడు, ఒక బేసిన్ మరియు టవల్ 

తీస్కుని్న డు, మరియు వారి పాదాలన్ల కడగడుం 

త్పారుంభుంచాడు. ఓహ్, అది వారిని చాలా ఇబై ుంది 

పటిటుంది. కానీ గరా ుంగా మరియు అస్రక్షర వా కీులు 

ఇరరులకు సేవ చేయలేరు, వారు చాలా రమల్ప తాము 

చుటుటకొని ఉన్ని రు. మనల్ప త్రతి ఒకు రూ 

ఆరమ రరిశీలనల్ప తేల్నకగా ఉుండాల్న, అుంటే న్న గురిుంచి 

ఏమటి? మనుం మునిగిపోయి ఇరర వా కీులకు సేవ 

చేదాద ుం. 

 

6. సా చఛ ుందుంగా మమమ ల్ని  మీరు వినయుం 

చేస్కోుండ. 

"త్రభువు దృషిటల్ప నిని్ల  నీవు రగి గుంచుకొన్లము, ఆయన 

నిని్ల  హెచిచ ుంచున్ల." (జేమ్స  4:10) వినయుం అనేది 

ఒక ఎుంపిక, అది ఒక త్కియ అని మీరు గమనిుంచాలని 

నేన్ల కోరుకుుంటుని్న న్ల. మనల్ని  వినయుం చేయమని 

దేవుడని అడగమని బ్బబిల్పు  ఎకు డా చెరో బడలేదు, అది 



 

Why would Jesus be under stress? Why would he need to 

say these things about peace? He had every reason in the 

world. 

 

1. He was misunderstood. 

One of the reasons you and I tend to come under stress and 

pressure is when we are misunderstood. They misunderstood 

Jesus' motive. They misunderstood his mission. They 

misunderstood his message. 

2. He was not accepted. 

Don't you feel stress when someone around you doesn't 

accept you? Particularly your peers. It was the peers of Jesus 

who didn't accept him. The religious people, the ones who 

were looking for a Messiah, but they turned him away. 

 

3. He was tempted. 

That's why he felt stress. Hebrews 4:15 said he was tempted 

in all points like as we. I'm going to go a little farther than 

that. I think Jesus knew temptations that you and I can't even 

imagine. He was tempted to take a shortcut around the cross 

and you and I can't identify with that. We don't have the 

option of saving the world. 

 

4. He had many enemies. 

Now you and I know something about that. Any one of us 

have some people who don't care a great deal for us, but if 

the truth be known, I don't know that I have anybody that 

really wants to crucify me, to take my life or wrench it away 

from me. 

 

5. His disciples were slow learners. 

That would have killed me. I'm just not as patient as our 

Lord. He spent over three years with them day and night 

trying to let it all sink it in and they still couldn't figure it out. 

He loved them enough to die for them. I think I would have 

wanted to kill them. They were slow learners. He faced the 

stress and pressure of tremendous responsibility. Victory 

over sin, victory over the grave, the opportunity of salvation, 

the opportunity of heaven for every single human being, all 

that was on his shoulders. That's pressure and his time 

running out. 

 

6. He was going to hand over the advancement of the 

kingdom into the hands of infallible men. 

 

How did Jesus deal with it and how does he tell you and 

me to deal with it? 

 

1. Jesus knew who to go to.  

Feeling all this pressure he says, Father, I've got to talk to 

you. You and I need to know and practice what Jesus knew 

and practiced. 

 

2. He knew why he came to earth. 

మనుం ఎుంచుకోవలసిన విష్యుం. మనుం వినయుంగా 

వా వహరిుంచడుం, మాటాుడటుం మరియు ఆల్పచిుంచడుం 

ఎుంచుకుుంటాము మరియు వాగాదనుం ఏమటుంటే, మనుం 

మనల్ని  మనుం రగి గుంచుకుుంటే, త్కీసీ్ మనల్ని  పైకి 

లేపుతాడు. దానేి  పారడాకస  అుంటారు. పైకి వళ్ళి  

మారగుం త్కిుందికి ఉుందని దేవుడు చెపోా డు. నని్ల  నేన్ల 

ఎుంరగా లొుంగదీస్కుని్న నో, న్న బలహీనరలన్ల నేన్ల 

ఎుంరగా ఒపుో కుుంటాన్ల మరియు న్న బలాలన్ల 

గురిసీీాన్ల, న్న విజయాలన్ల కృరజనతాపూరా కుంగా 

ఆసాా దిసీాన్ల, నేన్ల ఇరరులకు ఎుంర ఎకుు వగా సేవ 

చేసీానో, అుంర ఎకుు వగా దేవుడు నని్ల  పైకి లేపుతాడు. 

అయితే పైకి వళ్ళు మారగుం కిుందికి ఉని టేు, కిుందకి వళ్ళు 

మారగుం కూడా పైకి ఉుంటుుంది. 

 

"న్నశన్ననికి ముుందు గరా ుం, రరన్ననికి ముుందు గరా ుం." 

(సామెరలు 16:18) ఆ సామెర యొకు  ఎనిి  రూపాలన్ల 

మీరు చూశారు? నేన్ల గరా ుంతో నిుండపోవడుం 

త్పారుంభుంచిన క్షణుం, నేన్ల అనిి  సమాధ్యన్నలన్ల 

పొుందాన్ల అని నేన్ల భావిుంచే క్షణుం, నేన్ల గాా ుంగ్ఫ్లఫ్లపాు ుంక 

చివరి వరకు నడవడుం త్పారుంభుంచాన్ల. మీకు దేవుడు 

అవసరుం లేదని మీరు అన్లకుుంటే, మీరు చేసీారు. 

మీరు, ఇది కేవలుం సమయుం యొకు  విష్యుం. మీరు 

నమమ న్న నమమ కపోయిన్న అది నిజుం. ఇది జరగబోతోుంది. 

కానీ మీరు దీనిి  చూడటానికి ఎుంర ఎకుు వసేపు వేచి 

ఉుంటే అుంర ఎకుు వ నష్టపోతారు. ఫ్లకుురుీంగా 

చెపోా లుంటే, గరా ుం గురిుంచిన చెర ీవిష్యుం 

ఏమటుంటే, దేవుడు మనకు ఇవాా లన్లకుుంటుని  అనిి  

అదుా రమైన వసీ్వులన్ల అది నరికివేసీ్ుంది. దేవుడు 

గరాి షుులన్ల ఎదిరిసీాడు, కానీ వినయస్్లకు కృరన్ల 

ఇసీాడు.అమేజిుంగ్ త్గేస్ లెసన్ #1197  

ప్పశన లు: 

6. దేవుడు 

a. _____ త్ేమ 

b. _____ నీతిముంతడు (కేవలుం) 

c. _____ నిజుం 

d. _____ దయ 

e. _____ శాుంతి 

f. _____ పైవనీి  

g. _____ a, b మరియు c 

h. _____ a మరియు c 

i. _____ a, c మరియు e 

 



He had a purpose and when he says, Father, the time the hour 

has come, he's saying his mission is just about complete. 

3. Jesus gave up his rights. 

It relieved a tremendous amount of pressure. "'Father, the 

time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify 

you.'" Why would Jesus pray that the Father glorify Him? 

Jesus was God come in the flesh. He was part of the Trinity. 

He was part of the Godhead. But, you see He had to pray that 

God glorify Him because Jesus in coming to this earth and 

taking on the human form of a servant had given up his 

rights. Folks, I want to tell you something that too many of 

us don't know. It's amazing the pressure that comes from 

each one of us trying to protect every inch of the turf of our 

rights. We don't want to yield on this, we don't want to 

relinquish on this, and we are going to guard every right to 

fight for the chance. Jesus gave up his rights and it relieved 

a tremendous amount of pressure. 

 

4. He had something to give. 

He was granted the authority over all people that he might 

give eternal life. He had something to give all right; it was 

the greatest gift of all time. It is eternal life to everybody who 

would come to him, put their trust in Him and obey His 

gospel. 

 

5. He did a good job. 

"'I have brought you glory on earth by completing the work 

you gave me to do.'" 

 

How do you and I get relief from stress and pressure that 

we face every day? We do the same thing Jesus did. 

 

1. Turn everything over to God. 

Like Jesus, we too must turn everything over to God. "Cast 

all your anxiety on him because he cares for you." (1 Peter 

5:7) Two observations a) God is concerned about me. God 

cares for me; He cares for you and He cares for all of us; b) 

He cares about everything in my life. He said "cast all your 

anxieties." 

 

2.  Understand your purpose in life. 

We've been created with different abilities all for the purpose 

of glorifying God and serving others. When you have a 

purpose in life, it can help you handle pressure. Now one of 

the things that I do following Jesus' lead is when I feel the 

pressures coming in on me and I feel them like you do, when 

I feel stressed, I revert back to my basic purpose in life. 

 

 

3. Give up your rights. 

This is probably the one most of us need work on and the one 

that gives us the greatest difficulty because we live in a 

culture that is so filled with assertiveness training. It's 

contrary to the way the world thinks. There are five 

destructive emotions that damage and hamper our life - 

7. తాన్ల చేసిన దానిరటు ఎలాుంటి అహుంభావుం లేదా 

ఆతామ భమానుం (అహుంకారుం) లేకుుండా ముంచి రని 

చేయడుంల్ప సుంతోషిుంచడానికే భగవుంతడు సరైన 

ఉదాహరణ. 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

8. అహుంభావుం, రా య-కేుంత్దీకృరుం, ఇరరులుందరినీ 

అన్నరోగాా నికి గురిచేసే ఏకైక వాా ధ. 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

9. అసమానర మరియు బుంధురా  వైరుధ్యా లు 

అహుంకారుంల్ప వాటి మూలాలా? 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

10. అహుంకారుం న్నశనుం అవుతుంది 

a. _____ రరిరకా ర, ఒక వా కి ీకేవలుం పదదవాడు 

అవుతాడు 

d. _____ చదువు 

e. _____ కష్టరడుట 

d. _____ వినయుం 

 

11. గరా ుం అనేది చెలుుబాటు అయేా  రా య-

రర్మక్షపై ఆధ్యరరడ ఉుంటుుంది. 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

12. అహుంకారుం అనేది ల్పరల ఉని దానికుంటే 

బయట పదదదిగా నటిుంచడుం. 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

13. అహుంకారుం వినయానికి వా తిరేకుం 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

14. ఒకరు గరా ుంగా లేదా వినయుంగా ఉుండటానికి 

ఎుంపిక చేస్కోవచుచ  

నిజుం _____ రపుో  _____ 

 
 

అధ్యా యుం 9 

స్వవ చఛ కు అడుగులు వేసి్ింది 
 

"వారు వారికి సాా రుంతరాా నిి  వాగాదనుం చేసీారు, అయితే 

వారు తాము అధోకరణానికి బానిసలుగా ఉన్ని రు - 

ఎుందుకుంటే ఒక వా కి ీరనన్ల సాా ధీనుం చేస్కుని దానికి 

బానిస." (2 ేతరు 2:19) ఆ చివరి వాకాా నిి  మరోసారి 

వినుండ. "ఒక మనిషి రనపై రటుట సాధుంచిన దానికి 

బానిస." 

కొుంరకాలుం త్కిరుం నాూ యార్ు  టైమ్స  వా సన్నల గురిుంచి 

ఒక కథన్ననిి  అుందిుంచిుంది మరియు మొరుీం ఆవరణల్ప 

అమెరికన్లు వా సనుం యొకు  ఈ ఆల్పచనతో కటిటరడేసారు. 

చాలా కాలుం త్కిరుం, మీరు త్డగ్స  మరియు ఆలు హాల్ 

గురిుంచి త్రసీావిుంచిన వా సనుం యొకు  ఆల్పచనన్ల 

మాత్రమే విని్న రు. ఇపోు డు అనిి  రకాల వసీ్వులు, 

ఆహారుం, సిగరటుు, వాా యాముం, సుంబుంధ్యలు, షాపిుంగ్, 



resentment, bitterness, anger, hatred, and fear. They'll eat 

you up and they'll spit you out and I will guarantee you that 

a major source of each of those five is often when people are 

not willing to give up their rights. 

 

I want you to think with me for a moment. It is rare for you 

to have an argument over an issue if you understand and 

practice this principle. Now let me be clear, I'm not talking 

about being a wimp or a perpetual dish rag. There are a few 

things in life that are worth drawing a line in the sand for, 

but not 98 percent of the time that we do. I found that the 

really strong people in this world are the ones who are 

willing to yield their rights. It's the weak who fight for their 

turf. The greatest example I know is Jesus. Philippians 2:5, 

"Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: 

Who, being in very nature God, did not consider equality 

with God something to be grasped, but made himself 

nothing, taking the very nature of a servant." 

 

I have observed in my lifetime that fighting for rights can 

make you do some awfully foolish things. When Abraham 

Lincoln lived a rich man loaned a poor man $2.50 and after 

a while the poor man was unable to repay, the rich man was 

so upset he went to Lincoln and asked for representation. 

Lincoln didn't want to take the case, but he came back and 

said, well I'll tell you what. You give me $10 up front and I'll 

take it. The man gave him $10 then Lincoln went to the poor 

man and gave him $5. He said, "you take $2.50 of this and 

pay him back and you can keep that $2.50" and Lincoln 

pocketed $5.00. You see that man spent $10 to get $2.50 

back. You may say, people don't do those kinds of stupid 

things. You wouldn't believe what I've seen husbands and 

wives accuse each other of doing as they fight for their rights 

instead of yielding. 

 

4. Be a generous person. 

That's what Jesus did. You give things away it relieves 

pressure. Be generous with your prayer, your money, and 

your talents. 

 

5. Glorify God with excellence. 

Do the best you can do in a day, then go to bed and put your 

head on the pillow. It's amazing how good you feel. Some of 

the stress that we feel in the world is when we know we have 

not done what we could have done, it haunts us. Just do your 

best and then feel the relief as the stress 

lessens.                                     Amazing Grace Lesson #1108  
 

Questions: 

1. Which statements regarding worry are true?  

a. _____ 40% of concerns do not ever occur 

b. _____30 % are old decisions that cannot be 

changed 

c. _____12 % are based on untrue criticism 

d. _____ All the above 

రని, సెకస  మరియు వీడయో గేమ్ఫ్లలకు వా సన్నలు 

ఉన్ని యని చెపోి ుంది. నిజానికి, ఇపోు డు లైఫఫ్లలైన్ 

అమెరికా అనే న్హలవార్మ త్రచురణ ఉుంది, అది మన 

వా సన్నలపై రరో  మరేమీ దృషిట పటటదు. దేశవాా రుీంగా 

200కి పైగా వివిధ రకాల వా సన మదదత సమూహాలు 

సమావేశమవుతన్ని యి. 

చాలా ముంది కాకపోయిన్న మనల్ప చాలా ముంది ఏదో ఒక 

వా సన్ననికి బానిసలుగా ఉుంటారు. అక్షరారు్ంగా మన 

జీవితాలపై పాుండరా ుం లేదా నియుంత్రణ కల్నగి 

ఉుంటుుంది. మీరు కొరవీాటిల్ప ఒకరికి కావచుచ  లేదా మీరు 

మదా పానుం వుంటి పారవాటిల్ప ఒకదానికి బల్న కావచుచ . 

18,000,000 ముంది అమెరికన్లు సమసాా రమ కమైన 

తాగుబోతలు. ఇది వారి జీవితాలన్ల మరియు వారి 

కుటుుంబాలన్ల అసవీా సుీం చేసీ్ుంది. ఖచిచ రుంగా మనల్ప 

కొుందరు తినడానికి బానిసలు, నేన్ల జీవనోపాధ కోసుం 

కాదు, ఆనుందుం కోసుం. అమెరికన్లు 2.3 బిల్నయన్ పౌుండు 

అధక బరువుతో ఉన్ని రని మీకు తెలుసా? మీ వా సనుం 

ఏమటి? మీ జీవితానిి  నియుంత్తిుంచే వైస్ ఏమటి? ఏది 

ఏమైనరో టికీ, నేన్ల సాే చఛ కు ఏడు మెటుు మీతో 

రుంచుకోవాలన్లకుుంటుని్న న్ల. 

1) సేా చఛ  ఈ రోజు త్పారుంభమవుతుంది. 

సేా చఛ  ఈరోజు మొదలవుతుంది, రేపు కాదు, వచేచ  

వారుం కాదు, వచేచ  న్హల కాదు. ఈ రోజు కాకుుండా రేపు 

ఇుంకా ఎుంర ముంది డై్ చేసీారో మీరు ఎపోు డైన్న 

గమనిుంచారా? సామెరలు 27:1ల్ప "రేరటి గురిుంచి 

గొరో గా చెపోు కోకు, ఒక రోజు ఏమ తీస్కువసీ్ుందో నీకు 

తెల్నయదు" అని సోలమన్ చెేో ది న్నకు చాలా ఇష్టుం. 

మరో మాటల్ప చెపోా లుంటే, "ఈ రోజుల్పు  ఒకటి" అని మీరే 

చెరో డుం మానేయుండ. నిజుం ఏమటుంటే, ఈ రోజు కుంటే 

రేపు మారచ డుం చాలా కష్టుం, ఎుందుకుంటే ఆలసా ుం 

ఎలుపుో డూ సమసా న్ల మరిుంర తీత్వరరుం చేసీ్ుంది. 

ఈరోజే త్పారుంభుంచుండ. 

 

"గాల్నని చూసేవాడు న్నటడు, మేఘాలన్ల చూసేవాడు 

కోయడు." (త్రసుంగి 11:4) మరో మాటల్ప చెపోా లుంటే, 

రరధా్య నుంల్ప రడకుండ. సాకులు చెరో కుండ, ఎుంర 

ఆలసా ుం చేసే ీఅుంర పదద సమసా . కాబటిట, మొదటి దశ 

ఏమటుంటే, ఈ రోజు సేా చఛ  త్పారుంభుం కావాల్న. ఈరోజు 

త్పారుంభుంచగల్నగే దానిి  రేరటి వరకు వాయిదా 

వేయకుండ. 

 

2) ఇరరులన్ల నిుందిుంచడానికి నిరాకరిుంచుండ. 

ఇరరులన్ల నిుందిుంచడానికి నిరాకరిుంచుండ. మీరు 

ఇరరులన్ల నిుందిుంచడానికి నిరాకరిుంచే వరకు మీరు మీ 



e. _____ None of the above 

2. Peace is found in? 

a. _____ Loving family 

b. _____ Financial security 

c. _____ In Jesus 

 

3. In this world you will have trouble? 

True _____ False _____ 

4.  Jesus was under stressful situations because 

a. _____ He was misunderstood 

b. _____ He was not accepted 

c. _____ He was tempted 

d. _____ He had many enemies 

     e. _____ His disciples were slow learners 

f.  _____ All the above 

 

4. Jesus overcame stress because 

a.  _____ He knew who to go to 

b. _____ He knew why He came to earth 

c. _____ He gave up His rights 

d. _____ He had a purpose and something to give 

e. _____ He did a good job 

f. _____ All the above 

g. _____ b and d 

h.  

5. We can overcome stress and pressure by 

a. _____ Turning our life over to God 

b. _____ Understanding the purpose of life 

c. _____ Giving up our rights 

d. _____ Being a generous person 

e. _____ Glorifying God 

f. _____ All the above 

g. _____ a, c and e 

h. _____ a, b and e 

i. _____ b, d and e 

Chapter 12 

Freedom From Debt 
 

One of the most common, frequent and dominant shackles of 

our day is debt. Debt literally fetters millions and millions of 

Americans. In fact, there are precious few people that I 

know, particularly in my generation and under, who aren't up 

to their chins in debt. Others are up to the top of their heads 

in debt, almost bankrupt. 

Why is debt so consuming? I've done a great deal of research 

and have reached one key reason. We spend more money 

than we make. Okay? Is that profound? Our yearnings 

exceed our earnings. A 1995 survey indicated that the 

average American puts $1,300 on credit for every $1,000 

that they make. That's the problem. Somebody put it this 

వా సనుం న్లుండ బయటరడలేరు. కానీ "అల్నబియిుంగ్" 

యొకు  ఈ పార కవర్ ఆడమ్ మరియు ఈవ్ అుంర 

పారది. మీకు గురీుుందా? ఆడమ్ పారుం చేసాడు 

మరియు అరని భారా న్ల నిుందిుంచాడు; ఈవ్ పారుం చేసి 

పాము, సరోా నిి  నిుందిుంచిుంది, అయితే మనుం వేరొకరిని 

నిుందిుంచాలన్లకుుంటుని్న ము. నేన్ల వా కిగీర బాధా ర 

తీస్కునే వరకు నేన్ల ఎరో టికీ బాగురడన్ల. ఇది న్న 

జీవిరుం, నేన్ల ఎుంపికలు చేసీాన్ల. 

 

బ్బబిల్ఫ్లల్ప న్నకు ఇష్టమైన అధ్యా యాలల్ప ఒకటి 

ేరొు ుంది. "త్రతిఒకు రూ రన సా ుంర భారానిి  

మోయనివా ుండ." (గలతీయులు 6:5) ఇది వా కిగీర 

బాధా ర గురిుంచి మాటాుడుతోుంది. మనుం ఒకరికొకరు 

సహాయుం చేస్కోమని చెరో డుం లేదు. ఎుందుకుంటే 

మూడు వచన్నల ముుందు, "ఒకరి భారానిి  మరొకరు 

మోయడానికి, త్కీసీ్ చటాట నిి  న్హరవేరచ డానికి" అని 

చెబుతుంది. కానీ న్నకు నేన్ల బాధా ర వహిసీాన్ల 

మరియు మీ రటు మీరు బాధా ర వహిసీారు. 

 

"మోసపోకుండ: దేవుడు వకిు రిుంచబడడు. మనిషి ఏమ 

వితీతాడో ఆ రుంటనే కోసీాడు." (గలతీయులు 6:7) 

జీవిరుంల్ప మీ పదద సమసా కు మీరు ఎవరిని 

నిుందిసీ్ని్న రు? మీరు మీ రల్నుదుంత్డులు, మీ భర,ీ మీ 

భారా , మీ గురువు లేదా మీ యజమానిని 

నిుందిసీ్ని్న రా? లేక దెయాా నిి  నిుందిసీ్ని్న రా? మీరు 

దేవుణణ నిుందిసీ్ని్న రా? విముకి ీపొుందడానికి, మీరు మీ 

జీవితానికి బాధా ర వహిుంచాల్న, అపుో డు మీరు మీ 

సమసా కు రరిషాు రానిి  వరకరు. మమమ ల్ని  

క్షముంచడుం మానేయుండ మరియు ఇరరులన్ల 

నిుందిుంచడానిి  ఆరుండ. ఇరరులన్ల నిుందిుంచడానికి 

నిరాకరిుంచుండ. 

 

3) మీ జీవితానిి  రరిశీల్నుంచుండ. 

మీ జీవితానికి సుంబుంధుంచిన వా కిగీర జాబితాన్ల 

తీస్కోుండ. త్ాుంక మూలాా ుంకనుం చేయుండ. కొనిి  

కఠినమైన త్రశి లన్ల అడగుండ: న్న వా సనుం ఏమటి? న్న 

దగ గర అది ఎుందుకు ఉుంది? ఎపుో డు మొదలైుంది? నేన్ల 

ఎుంర రరచుగా దాని బారిన రడతాన్ల? నేన్ల ఎకుు వగా 

ోదిుంచబడన రరిసిత్లు ఎపుో డు ఉన్ని యి? దాని 

గురిుంచి ఏదైన్న చేయడానికి నేన్ల ఎుందుకు 

భయరడుతని్న న్ల? ఆ త్రశి లన్ల అడగడుం చాలా 

కష్టుం, కానీ మన సమసా న్ల మనుం సరిదిదుదకోవాలుంటే 

వారిని అడగాల్న. 



way: "When your outgo exceeds your income, then your 

upkeep will be your downfall." 

The result of borrowing is a record number of personal and 

business bankruptcies. Millions of families are so strapped 

for money that every month is a difficult ordeal because of 

burgeoning debt. 

Causes of debt 

 

1. Covetousness. 

The root of 95+ percent of this debt dilemma is an old-

fashioned thing the Bible calls coveting. There is an 

epidemic in our culture of "wantitis." For most of us, our debt 

is not caused by our need but our greed. We want to buy 

things that we don't need with money we don't have to 

impress people we don't even like. Isn't that right? 

The reason for this is we are being bombarded by all this 

"wantitis" message. By the time a student graduates from 

high school, he or she has seen on an average 350,000 

commercials. All those commercials are saying one of three 

things; (a) "Having more things will make me happy," 

(remember in America we are guaranteed life, liberty, and 

the purchase of happiness); (b) "Having more things will 

make me important." (It's the devil's old ploy about what I 

have makes me what I am. Such as "Having a MasterCard 

won't really make you a better person, well then again, 

maybe it will") and (c) "Having more things will make you 

secure." God says these are all lies. 

a) Lie number one - having more things will make me 

happy - "Whoever loves money never has money enough; 

whoever loves wealth is never satisfied with his 

income...As goods increase, so do those who consume 

them. And what benefit are they to the owner except to 

feast his eyes on them?" (Ecclesiastes 5:10-1) 

 

 b) Lie number two - having more things will make me 

important - "'Watch out! Be on your guard against all kinds 

of greed; for a man's life does not consist in the abundance 

of his possessions.'" (Luke 12:15) 

 

c) Lie number three - having things, more things, will 

make me secure. "Whoever trusts in his riches will fall, but 

the righteous will thrive like a green leaf." (Proverbs 

11:28) That's what God's Word has to say. Most of us still 

buy the lies, and as we buy the lies, we want to buy things 

with money that we don't have, and we go into this thing 

called, "debt." 

 

2. Pretend we are somebody we are not 

It's a shallow and harmful view of borrowing. Debt beckons 

us like the sweet, siren song luring a mariner to the 

destructive, rocky shores. The lyrics suggest that borrowing 

is the way to achieve the beautiful, wrinkle-free life. Just like 

 

"మన మారాగలన్ల రరిశీల్నుంచి, వాటిని రర్మక్షుంచి, త్రభువు 

వఫ్లదదకు తిరిగి వళ్దము." (విలారవాకా ములు 3:40) 

మారాలుంటే మనుం నటిుంచడుం మానేయాల్న. మన 

రపుో లన్ల కపోి పుచుచ కోలేము. మనుం వారితో 

ముఖాముఖికి రావాల్న. వాసవీుం ఏమటుంటే, మన బాధన్ల 

దాచడుం వలు అది మరిుంర తీత్వమవుతుంది మరియు 

మరిుంర తీత్వమవుతుంది. తిరసు రణ వైదా ుం 

నిరోధసీ్ుంది. 

 

"రగలు మరియు రాత్తి నీ చేయి న్నపై భారుంగా ఉుంది; 

వేసవి వేడల్ప న్న బలుం క్షీణుంచిుంది. అపుో డు నేన్ల న్న 

పాపానిి  మీకు అుంగీకరిుంచాన్ల మరియు న్న దోషానిి  

కపోి పుచుచ కోలేదు. నేన్ల ఇలా అని్న న్ల, 'నేన్ల న్న 

అరరాధ్యలన్ల త్రభువుకు ఒపుో కుుంటాన్ల. '--- మరియు 

మీరు న్న పారుం యొకు  అరరాధ్యనిి  క్షముంచారు." 

(కీరనీలు 32:4, 5) దావీదు ఇలా అని్న డు, నేన్ల న్న 

సమసా న్ల ఎదురోు న్ల, నేన్ల ఎుండపోతని్న న్ల. 

 

దావీదు రన సా ుంర జీవితానిి  రరిశీల్నుంచాడు, మరియు 

అరన్ల అలా చేసినపోు డు, అరన్ల త్రభువు సనిి ధని 

శుత్భుంగా వచాచ డు. అది ఉబెై తీగా ఉుంది. అకసామ తీగా, 

అరన్ల ఈ విముకినీి అన్లభవిుంచాడు. మీ జీవితానిి  

రరిశీల్నుంచుండ. నేన్ల మీకు ఒక విష్యుం చెబుతాన్ల, 

ఇది జీవిరుంల్ప ఒకు సారే కాదు. మేము మా జీవితాలన్ల 

త్కముం రరో కుుండా రరిశీల్నసీ్త ఉుండాల్న ఎుందుకుంటే 

వైస్, వా సనుం మరియు ఇరర పాపాలు మీకు తెల్నయక 

ముుందే మమమ ల్ని  నియుంత్తిసీాయి. 

 

4) త్కీసీ్ సారా భౌమతాా నిి  ఉరయోగిుంచుకోుండ. 

త్కీసీ్ సహాయుం కోసుం ఎదురు చూసీ్ని్న డు. అరని 

సారా భౌమాధకారానిి  ఉరయోగిుంచుకోుండ - మీరు 

ఒుంటరిగా చేయలేరు. నీకుంటే గొరో  శకి ీనీకు కావాల్న. 

మీరు నేరుగా మూలానికి వళ్లు గొరో  శకినీి ఎుందుకు 

పొుందకూడదు? "కాబటిట, పారుం దాని చెడు కోరికలకు 

ల్పబడేలా మీ మరీా  శర్మరుంల్ప ఏలుబడ చేయనివా వదుద, 

మీ శర్మర భాగాలన్ల పాపానికి అరోి ుంచకుండ, దుష్టతాా నికి 

సాధనుంగా ఉుండుండ, బదులుగా మమమ ల్ని  మీరు 

తీస్కువచిచ న వారిగా దేవునికి సమరోి ుంచుకోుండ. 

జీవితానికి మరణుం." (రోమన్ 6:12, 13) 

ఎుందుకుంటే ఒక వా కి ీరన యజమానికి బానిస. కాబటిట, 

మీరు బానిస. రోమన్లు 6:20 చెబుతోుంది, మీరు పాపానికి 



little children who dress up in daddy's and mama's clothes 

and pretend to be bigger than they are. Debt allows us to 

pretend to be somebody we're not. 

Here's what Solomon said about debt in Proverbs 12:9, 

"Better to be a nobody and yet have a servant than to pretend 

to be a somebody and have no food." Here's what he said in 

Proverbs 13:7, "One man pretends to be rich, yet has 

nothing; another man pretends to be poor, yet has great 

wealth." Isn't that true? 

Have you ever noticed in the paper some guy with the yacht, 

a fleet of Rolls Royces, jewels and an Aspen home then all 

of a sudden, he goes bellyup. Why? Because what he owed 

on all that stuff was more than it was worth. On the other 

hand, it seems like every few months, I find out about 

somebody who has the modest of lifestyles, who's worth a 

fortune. See, the former is a pretender, and the latter is the 

real thing. The problem with pretending is, sooner or later, 

you have to stop likewise with debt. Sooner or later, you 

have to pay it with interest. 

Now believe it or not, there was a time in this country where 

credit was very difficult to obtain. I know that's hard to 

believe. There was a time in this country when you could 

keep spending to a minimum because when you run out of 

money, you stop spending. That did not stop coveting; it just 

put a damper on your spending. Ironically, about the same 

time that our federal government began living on money that 

it didn't have is about that same time debt and credit became 

available to practically everybody. We all became like the 

"Eveready Bunny." We just keep on spending, and spending, 

and spending. We have a very shallow and harmful view of 

debt. 

Cures for becoming debt free 

 

If you could take care of the causes, you should find the cure. 

Then how do we attack the causes? The tenth commandment 

says, “You shall not covet” and is followed by a long series 

of things that you are not to covet. Paul included coveting 

when he summed up the Law stating in Romans 13:9 “’Do 

not covet,’ and whatever other commandments there may be, 

are summed up in this one rule: ‘Love your neighbor as 

yourself.’” But in our materialistic, consumer-oriented 

culture, frankly, that’s easier said than done but it can be 

done. There are three things to consider in dealing with your 

covetousness: 

1. Resist comparison with other people 

Comparing always leads to coveting. That’s why in the tenth 

commandment, it says, “Don’t covet your neighbor’s house, 

or your neighbor’s ox, or your neighbor’s manservant.” 

When you start comparing with your neighbor, you’re going 

to end up coveting. 

బానిసగా ఉుంటారు, లేదా మీరు ధరామ నికి బానిసగా 

ఉుంటారు. బాటమ్ లైన్ ఏమటుంటే మనముందరుం 

నిజుంగా బానిసలుం. కానీ శుభవార ీఏమటుంటే, మీరు మీ 

మాసటర్ఫ్లన్ల ఎుంచుకోవచుచ . "అయితే, త్రభువుకు 

ల్పబడుండ." (యాకోబు 4:7) మీ వా సన్ననికి రరిషాు రుం 

సరైన యజమానిని ఎని్ల కోవడుం. త్రతిరోజూ మీరు ఏదో 

ఒకదానితో నియుంత్తిుంచబడతారు. మీరు రసా లేదా 

మాత్రల దాా రా నియుంత్తిుంచబడతారు. చాలా ముంది 

ఇరర వా కీులచే నియుంత్తిుంచబడతారు. మీరు 

అధకారుం కోసుం దాహుంతో నియుంత్తిుంచబడవచుచ , 

మీరు ఆహారుం దాా రా నియుంత్తిుంచబడవచుచ . కానీ 

మీరు ఏదో సేవ చేయవలసి ఉుంటుుంది. సరైన మాసటర్ఫ్లన్ల 

ఎుందుకు ఎుంచుకోకూడదు? "నని్ల  సారా భౌమాధకారిగా 

ఉుండనివా ుండ" అని దేవుడు అుంటుని్న డు. 

రరచుగా, మనుం సమసా న్ల దేవునికి మాత్రమే 

ఇవాా లన్లకుుంటుని్న ము. మేము దేవునికి చెపీాము, 

న్నకు ఒక సమసా  ఉుంది. మీరు దానిని జాత్గరగీా 

చూస్కోవాల్న. కానీ మీకు నిజుం చెపోా లుంటే, నేన్ల 

నిజుంగా న్న జీవితాుంరుం నడపాలన్లకుుంటుని్న న్ల. 

దేవుడు చెబుతని్న డు, నేన్ల సమసా పై రని చేయాలని 

మీరు కోరుకుుంటే, మీరు మీ జీవిరుంల్పని త్రతి త్పాుంతానిి  

న్నకు ఇవా వలసి ఉుంటుుంది మరియు దానిని న్నకు 

మాత్రమే ఇవా ుండ, కేవలుం భాగుం మాత్రమే కాదు. మనుం 

చేసినపుో డు, అది మారచ డానికి అదుా రమైన శకినీి 

ఉరో తి ీచేసీ్ుంది. 

కాబటిట, ఎకుు వ ముంది దీనిి  ఎుందుకు చేయరు? నిజమే, 

వారు భయరడుతన్ని రు. రమ జీవితాలన్ల త్కీసీ్కు 

సమరోి ుంచుకోవడుం దాా రా అది రమకు ఇష్టుంలేనిదిగా 

మారుతుందని వారు భయరడుతని్న రు. సరదా లేదు, 

సేా చఛ  లేదు అని వారు భయరడుతన్ని రు మరియు 

త్కీసీ్ రటు మతోన్నమ ది గురిుంచి కొుంర వత్కీకరిుంచిన 

దృకోు ణుంగా మారారు. నరకుం న్లుండ రపోి ుంచుకుని  

అతి పదద అబదాధ లల్ప ఇది ఒకటి. అది విని్న రా? ఇది 

నరకుం యొకు  జాా లల న్లుండ నేరుగా అబదధుం. యేస్ 

చెపోా డు, "నేన్ల వచాచ న్ల కాబటిట మీరు జీవుం పొుంది 

దానిని సుంపూరణుంగా పొుందగలరు." దేవుడు 

చెేో దేమటుంటే, "నేన్ల మీ ఆరిు ట్టక టఫ్లని మీకు 

తెల్నయదా? నేన్ల మీ చీఫ కన్ఫ్లస్త్సటక్షన్ ఇుంజనీర్ఫ్లని అని 

మీకు తెల్నయదా? మీరు రనిచేసే విధ్యనుం న్నకు తెలుస్ 

అని మీకు తెల్నయదా? నేన్ల మీకు తెల్నయదా? మీకు 

సరదా అవసరమని తెలుసా?మీకు సేా చఛ  అవసరమని 

న్నకు తెలుస్ అని మీకు తెల్నయదా?అుందుకే, 

సా లో కాల్నక మరియు దీరఘకాల్నకుంగా, 

మీకు తెల్నసిన స్త్కైసవీుల సారాుంశుం గురిుంచి మీరు 

ఆల్పచిసీారు మరియు వారి జీవితాలన్ల చూసి వారు 

సుంతోషిుంచలేదని న్నకు చెరో ుండ. న్న జీవిరుంల్ప 



 

“Each one should test his own actions. Then he can take 

pride in himself, without comparing himself to somebody 

else.” (Galatians 6:4) Can you look at what someone else has 

and not covet that? What I’m really asking is, have you 

learned the secret of being able to admire without having to 

acquire? I don’t have to acquire everything that I enjoy. If 

you’re a person who has to actually own everything you 

enjoy, you’re going to be perpetually miserable. Learn to 

admire without having to acquire. Remember, if the grass is 

greener on the other side of the fence, the odds are that the 

water bill is higher, too. 

 

2. Rejoice over what God has given you 

Focus your attention on what God’s given to you. “Every 

good and perfect gift comes from above from the Father of 

light.” (James 1:17) Or, I like Solomon said in Ecclesiastes 

5:19, “...When God gives any man wealth and possessions, 

and enables him to enjoy them, ...this is a gift from God.” 

God says, enjoy my gifts as I give them to you. That’s what 

we need to do. 

 

Have you ever been a victim of that? “When and then” 

thinking says, “When I get ___________, then I’ll be happy. 

You can fill in the blank, whatever it is for you. The idea is 

when something changes, I’ll be happy. No, you won’t. Oh, 

you’ll be happy for a little while. Can you remember what 

you received last Christmas? “When and then” thinking, 

what is it that you’re waiting on to make you happy? What 

is it, a new house, new job, new car, a new position, 

marriage? “When and then” thinking never makes you 

happy. I become as happy as I choose to be and when I focus 

on what God has given me. 

 

3. Remember what’s really important 

“So, we fix our eyes not on what is seen, but on what is 

unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is 

eternal.” (2 Corinthians 4:18) As you decide what your 

priorities in life are going to be, and where you’re going to 

focus your attention, you should always be asking yourself, 

can I see it? If you can see it, then you’re focusing on the 

temporary, the wrong thing. 

 

It’s a little sobering to look around and realize that a hundred 

years from now what you see will not be here. The carpet, 

the chairs, the walls, the building, our clothes, the people 

won’t be here. Paul was absolutely right, “If you can see it, 

it’s temporary.” Everything you can see will eventually 

erode, it will rot, rust, wear out, and go away as opposed to 

ఎవరికైన్న మకిు ల్న దురా రమైన మరియు పులుపుగా 

ఉుండే మరియు దేనికైన్న దిగజారిన వా కి ీయొకు  చిత్రుం 

న్నకు లభసే,ీ అరన్ల న్న టాప్ ట్టన్ త్కిసిటయన్ వా ఫ్లకీుల 

జాబితాల్ప రాా ుంక పొుందడు, ఎుందుకుంటే అరన్ల కాదు, 

అరన్ల దానిని ఎకు డో కోలో్ప యాడు. యేస్ ఇలా 

అని్న డు, "నేన్ల వచాచ న్ల, రదాా రా మీరు జీవానిి  

పొుంది, దానిని సుంపూరణుంగా పొుందుండ. న్న జీవిరుంల్ప 

దేవుణణ సారా భౌమాధకారుం చేయుండ. 

5) ట్టుంేటష్న్ న్లుండ నని్ల  దూరుం చేస్కోుండ. 

మీరు తేన్హటీగల బారిన రడకూడదన్లకుుంటే, వాటికి 

దూరుంగా ఉుండుండ. మీ ట్టుంేటష్న్ మమమ ల్ని  కుంటికి 

రరో లా చూస్కోబోతోుందని మీకు తెల్నసిన రరిసిత్లన్ల 

నివారిుంచుండ. బ్బబిలు చెపీుుంది, "అరవాదిని 

ఎదిరిుంచుండ మరియు అరన్ల మీ న్లుండ పారిపోతాడు." 

ఇది బ్బబిల్ మాత్రమే కాదు, ఇది ముంచి పార 

ఇుంగిరజాననుం. 

అుంటే మీకు మదా పానుం సమసా  ఉుంటే, మీ ఇుంటు  

బార్ఫ్లన్ల నిలా  చేయవదుద. న్నకు కాముంతో సమసా  ఉుంటే, 

నేన్ల అశీ ుల చిత్తాలన్ల విత్కయిుంచే త్రదేశాలకు 

వళువలసిన అవసరుం లేదు. అతిగా తినడుం వలు న్నకు 

సమసా  ఉుంటే, నేన్ల జుంక ఫుడ్ఫ్లతో షెల్ూ ఫ్లలన్ల లైన్ 

చేయాల్నస న అవసరుం లేదు. న్నకు సమసా లు కల్నగిుంచే 

విష్యాలకు దూరుంగా ఉుండుండ. 

ఇపుో డు నేన్ల ఇకు డ మీతో ఏదైన్న ఒపుో కోవచాచ ? న్నకు 

బలహీనరలు ఉన్ని యి. న్న జీవిరుంల్ప నని్ల  

నియుంత్తిుంచే విష్యాలు ఉన్ని యి మరియు నని్ల  

నియుంత్తిుంచకుుండా ఉుండటానికి నేన్ల ఇరో టికీ రోజూ 

కుర ీ రడుతని్న న్ల. వాటిల్ప ఒకటి ఆహారుం, కానీ న్న 

నిజమైన అకిలెస్ హీల్ ఐస్ త్కీుం. 

రదకొుండేళు త్కిరుం నేన్ల, న్న భారా  ఇలుు 

కటుటకుుంటుని్న ుం. మేము ఇలుు నిరిమ సీ్ని పుో డు, 

మేము ముర్ఫ్లత్ఫీస్ఫ్లబోరో రోడ్ఫ్లల్పని ఒక చిని  అపారటమ ుం్ 

కాుంపుకస ఫ్లల్పకి మారాము. షాపిుంగ్ సెుంటర్ఫ్లల్ప వీధకి 

అడుాంగా బాసిు న్ రాబిన్స  ఉుంది. త్రతిరోజూ రాత్తి 8:00 

గుంటలకు, మా సాయుంత్రుం భోజనుం చేసిన రుండు 

గుంటల రరాా ర న్న కడుపుల్ప ఈ చిని పాటి గుబురు 

వచిచ ుంది. నేన్ల ఇలా అుంటాన్ల, "నేన్ల వీధ గుుండా 

వళతానని నముమ తని్న న్ల." ఇది న్హమమ దిగా 

త్పారుంభమైుంది, ఒక డప్. ఒకత్ట్టుండు వారాల్పు , అది 

రుండు స్తు ప్ఫ్లలు. ఒక న్హలల్పపు, "న్నకు పిుం్ ఇవా ుండ 

మరియు మూర పటటవదుద, అకు డ ఒక చెుంచా 

అతికిుంచుండ" అని చెపోా న్ల. ఎనిమది న్హలల్పు , నేన్ల 30 

పౌుండుు పొుందాన్ల. కానీ దేవునికి ధనా వాదాలు, నేన్ల ఆ 

వా సన్ననిి  విడచిపటాటన్ల. నేన్ల ఈ ఆధా్య తిమ క 

స్తత్తాలనిి ుంటినీ అనా యిుంచానని మీకు 



things you can’t see i.e., your relationship with God and 

others, love, honesty, values and your soul. See what we 

need to do is quit coveting and remember what’s really 

important. That’s how you deal with covetousness. 

 

You must put the axe to the taproot of covetousness before 

you can apply the next cure. You apply key biblical 

principles to money management. Remember it will not 

work unless you deal with the heart problem by conquering 

your coveting problem. But there are four great pillars that 

the Bible teaches about using your money. 

 

a. Earn your money slowly, but surely. 

Get rich quick schemes almost never work. They’re a dime 

a dozen, and they’re more accurately called, “go broke 

quick” schemes. Proverbs 13:11 says, “he who gathers 

money little by little makes it grow.” In Proverbs 6:6, 

Solomon uses a metaphor that we can all identify with. “Go 

to the ant, you sluggard; consider its ways and be wise! It has 

no commander, no overseer or ruler, yet it stores its 

provisions in summer and gathers its food at harvest.” He 

said, be like the ants, work and supply and store little by 

little. 

 

Now sure, there are some vocations that pay higher salaries 

than others, but no matter what your choice of work, put in a 

good week’s work, a reasonable number of hours with 

maximum effort, and earn your money. 

 

b. Save money regularly. 

The word, “save,” is practically a forgotten term in modern 

American economics. But the “little by little” principle 

doesn’t just mean earning, it also applies to saving. Listen to 

what Solomon said in Proverbs 21:20, “In the house of the 

wise are stores of choice food and oil, but a foolish man 

devours all that he has.” 

 

Teach your children and grandchildren this and teach them 

well. The day that a person starts earning an income is the 

same day that person should begin to save and do it every 

time he receives income. If they start earning an income at 

age 14, throwing papers in driveways, start saving right then. 

If they’re 24, or 44, it’s not an option, it’s a priority. If an 

individual saved between seven-and-a-half and ten percent 

of his income regularly, he or she will be prepared for 

emergencies, contingencies, temporary unemployment, and 

retirement. I’m not talking about putting your trust or your 

security in your money, remember if you can see it, it’s going 

చెపోా లన్లకుుంటుని్న న్ల. నేన్ల చేయలేదు, మేము 

రరల్నుంచాము. బాసిు న్ రాబిన్స  ఇపుో డే "కనిపిుంచలేదు 

మరియు మనస్స  న్లుండ బయటరడుంది." 

నేన్ల మా టీనేజరుకు కొుంచెుం సలహా ఇవా గలన్న? దాదాపు 

ఒక సుంవరస రుం త్కిరుం, ఈ న్హలల్ప ఒక సుంవరస రుం 

త్కిరుం, మా టీనేజ్ఫ్లలల్ప చాలా ముంది "త్ట్ట లవ్ 

వయి్స " అనే గొరో  త్పోత్గామ్ దాా రా వళి్ రు, అకు డ 

మీరు వివాహుం వరకు లైుంగికుంగా సా చఛ ుంగా ఉుండాలని 

నిశచ యిుంచుకుని్న రు. మీరు ఆ నిబదధరతో ఇుంకా 

త్టాకఫ్లల్ప ఉన్ని రని నేన్ల ఆశిసీ్ని్న న్ల, కానీ మీరు ఆ 

నిబదధరన్ల న్హరవేరచ బోతని టుయితే, ఇకు డ ఒక గొరో  

సలహా ఉుంది. మీరు కారు వన్లక రటుల్ప ఉని ుంర వరకు 

వేచి ఉుండరు, లేదా మీరు మీ డే్ ఇుంటు  ఒుంటరిగా 

సోాల్ప కూరొచ ని ఉుంటారు, రరాా ర మమమ ల్ని  మీరు 

త్రశిి ుంచుకోుండ: నేన్ల సా చఛ ుంగా 

ఉుండాలన్లకుుంటుని్న న్న? మీరు ఆ పాయిుం్ వరకు 

వేచి ఉుంటే, అది చాలా ఆలసా ుం అవుతుంది. మీరు 

ముుందుగానే ఫ్లపాున్ చేస్కోుండ; మీరు ట్టుంేటష్న్ఫ్లన్ల 

ముుందుగానే నివారిుంచాలని నిరణయిుంచుకుుంటారు. 

 

టీనేజ్, మీరు మీ జీవితానిి  దేవుడు కోరుకుని  విధుంగా 

జీవిుంచాలన్లకుుంటే, మీరు మీ తేదీలన్ల ఫ్లపాున్ చేస్కోుండ. 

న్న యువ ముంత్తలు చాలా కాలుం త్కిరుం న్నతో అన్ని రు, 

"మీరు మీ త్రణాళ్లకల త్రకారుం వళి ుండ, లేదా మీ 

త్గుంథులు." నేన్ల మీకు చెపీాన్ల, మీరు మీ త్రణాళ్లకల 

త్రకారుం వళ్ు లన్లకుుంటుని్న రు. మమమ ల్ని  రరనుం 

చేసే అవకాశుం దెయాా నికి ఇవా కుండ! ఒక సహచరుడు 

ధూమపానుం మానేశాడు మరియు ఎవరో అరనిని 

అడగారు, "న్లవుా  ధూమపానుం ఎలా మానేశావు?" నేన్ల 

అరని సమాధ్యన్ననిి  ఇష్టరడుతని్న న్ల, అరన్ల 

చెపోా డు, "నేన్ల న్న మాా  ఫ్లలన్ల రడేసీాన్ల." బాగుుంది. 

అరన్ల దానిని అవు్ చేసి ఒకదానిని కొటటడానికి 

త్రయతిి ుంచిన త్రతిసార్మ, అరన్ల ఆ మాా  ఫ్లని 

కొటటలేకపోయాడు. ముుందుగానే ఫ్లపాున్ చేస్కుని్న డు. 

 

"దెయాా నికి కాలు పటటవదుద." (ఎఫెరయులు 4:27) ఇది 

ఒక రరా తానిి  అధరోహిుంచినటేు, మీరు అరనిని పైకి 

ఎకిు , మరొక పాదమున్ల పొుందుటకు అన్లమతిుంచే ఒక 

పాదమున్ల పొుందుతారు, రరువార మరొకటి మరియు 

మరొకటి. దెయా ుం మీ రరా తానికి రాజుగా 

ఉుండనివా వదుద. మీరు అరనిని అడుగు 

పటటనివా కుుండా త్పారుంభుంచుండ. అుంటే మీరు కొర ీ

సిే హితలన్ల ఎుంచుకోవాల్న, కొర ీ ఉదాో గుం 

సుంపాదిుంచాల్న లేదా వేరే చోటికి వళ్ుల్న. “త్రల్పభాలకు 

దూరుంగా పారిపోుండ” అని బ్బబిలు చెబుతోుంది. మీరు 

దానితో బొమమ లు వేయరు లేదా దానితో సరసాలాడరు, 

మీరు దాని న్లుండ పారిపోతారు. మనుం నిజాయితీగా 

ఉుంటే, ట్టుంేటష్న్ న్లుండ పారిపోయినపోు డు, మనల్ప 



anyway. Money is nothing more or less than a tool that’s 

placed in our hands as God’s stewards. 

 

Contentment comes through saving including some type 

savings account and by any number of good investments. But 

contentment comes through saving. Stress and panic come 

when we spend to the limit and beyond. We panic over every 

unexpected financial challenge and there are people all over 

America living in that situation. 

 

c. Share generously. 

Jesus said, “’Do not store up for yourselves treasures on 

earth, where moth and rust destroy, and where thieves break 

in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, 

where moth and rust do not destroy, and where thieves do 

not break in and steal. For where your treasure is, there your 

heart will be also.’” (Matthew 6:19-21) 

Now those words from Jesus tell us a couple of absolutely 

critical things: (a) where we put our money is where our 

affections are. You cannot separate the two) and (b) when 

we give money to the Lord’s work, we’re storing up for 

ourselves treasures in heaven. Now I’ll confess to you, I 

don’t fully understand that. I know what heaven is 

metaphorically, it is a spiritual place. But I know that God 

promises me that anything I forfeit on this earth for the good 

of His cause will somehow reap a reward in heaven. 

 

God required the Children of Israel to give 10%. He requires 

Christians to give as they have been prospered which could 

be more but, in some situations, and circumstances it could 

be less. God expects us to give because we want to give, but 

it is not limited to money. We must also give ourselves. By 

giving ourselves wholeheartedly to Him, we will focus our 

attention on things above and be less inclined to desire 

material things, power, position or prestige. 

 

How is giving money going to keep me out of debt? 

 

The more you give to him, the more God will bless you. 

Jesus said "Give, and it will be given to you. A good 

measure, pressed down, shaken together and running over in 

your lap." (Luke 6:38) Now that doesn't mean that God is 

some slot machine that when we put money into him, he's 

going to give it back all that time. It means he's going to bless 

us in every way, but you test it. Have you ever seen anybody 

out give God? Have you ever seen anybody give more to 

God than he somehow returns to them? 

 

"It is more blessed to give than to receive." Do you know 

what the Hebrew word there, the Aramaic word for "blessed" 

literally means? Happier. You are happier when you give 

చాలాముంది ారాా రిుాంగ్ చిరున్నమాన్ల వదిల్నవేసీారు. 

కొనిి సారుు మనుం, "నేన్ల రోడాుపైనే వసీాన్ల, నని్ల  

చూడు, అకు డకు రుండ." మేము దానితో 

ఆడాలన్లకుుంటుని్న ము. ట్టుంేటష్న్ఫ్లతో ఆడుకోవడుం 

రనిచేయదు - మీరు దాని న్లుండ దూరుంగా ఉుండాల్న. 

 

6) ముంచిదానిి  ఎుంచుకోుండ. 

"ఒక మనిషి రన హృదయుంల్ప ఎలా ఆల్పచిసీాడో, అరన్ల 

అలాగే ఉుంటాడు." (సామెరలు 23:7) నీ జీవితానికి 

సుంబుంధుంచిన యుదధుం నీ మనస్స ల్పనే జరుగుతుంది. 

ఏది న్న దృషిటని ఆకరి షుంచిన్న, నని్ల  ఆకరి షసీ్ుంది. 

 

న్న ఆల్పచనలు న్న భావోదాే గాలన్ల నియుంత్తిసీాయి, న్న 

భావోదాే గాలు న్న నిరణయాలన్ల నియుంత్తిసీాయి మరియు 

న్న నిరణయాలు న్న చరా లన్ల నియుంత్తిసీాయి, 

సరియైనదా? తది ఉరో తి ీయొకు  త్పారుంభ ఫ్లస్ానుం, మన 

చరా లు, మన ఆల్పచనతో మొదలవుతాయి. మీకు ఒక 

వా సనుం, పారుం మీ జీవితానిి  సాా ధీనుం చేస్కుుంట్ట, 

మీరు విచిఛ ని ుం చేయగలమని నటిసీ్ుంటే, మీరు దానిని 

విచిఛ ని ుం చేయలేరు, ఎుందుకుంటే అది మమమ ల్ని  

గొుంతతో రటుటకుుంది, మీరు త్రతిరోజూ మానసికుంగా 

దానిపైనే నివసిసీానని నేన్ల మీకు భరోసా ఇసీాన్ల. 

వాసవీానికి, మీరు త్రతి గుంటకు దానిపై నివసిసీ్త 

ఉుండవచుచ . 

 

ట్టుంేటష్న్ఫ్లన్ల ఎదిరిుంచడానికి నిజమైన కీ 

త్రతిఘటిుంచడుంల్ప కాదు కానీ మళ్లు దృషిట పటటడుం. నీకు 

అరధమైనదా? ట్టుంేటష్న్ఫ్లన్ల ఎదిరిుంచడానికి నిజమైన కీ 

త్రతిఘటిుంచడుంల్ప లేదు, అది తిరిగి దృషిట పటటడుం. 

మీరు గొుంతల్ప రటుటకుని  ఆ ట్టుంేటష్న్ఫ్లన్ల చూసి, త్రతి 

ఔన్స ఫ్లకి "వదుద, కాదు, వదుద, న్నకు ఇది వదుద, న్నకు వదుద, 

న్నకు ఇది వదుద" అని చెరో లేరు. మీ శర్మరుం దానిని 

కోరుకుుంటుుంది. మీకు అది కావాల్న. అది రని చేయదు. 

మీరు త్రతిఘటిుంచడానికి త్రయతిి సే,ీ మీరు 

ఓడపోతారు. అయితే, మీరు మీ దృషిటని మళ్లు 

కేుంత్దీకరిుంచాల్న, మీరు మానసికుంగా ఛాన్హల్ఫ్లలన్ల 

మారచ ుండ, రదాా రా ట్టుంేటష్న్ కాల్ఫ్లలు చేసినపుో డు, 

మీరు ఫోన్ఫ్లన్ల వదలుండ. అది అబదధుం కాబటిట "న్నకు అది 

వదుద; న్నకు అది వదుద" అని మీరు వాదిుంచడానికి 

త్రయతిి ుంచరు. అుందుకే ఇది ట్టుంేటష్న్. మీరు 

ట్టుంేటష్న్ఫ్లపై విజయుం సాధుంచే ఏకైక మారగుం మీ దృషిటని 

మరల మరల మరల మరల మరల మరల మరల మరల 
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than when you receive. And a lot of us know that firsthand. 

Now the happier you are, the less inclined you'll be to spend 

money to buy things to make you happier. In other words, 

the happier you are as you give that money away, the less 

inclined you are to go covet things you don't really need. So, 

earn money little by little, save regularly, share generously. 

 

Budget consonantly and responsibly. It's clear from 

Scripture that we've already examined, God expects 

planning and stewardship concerning his assets placed in our 

hands. Another is "What man would build a tower without 

first counting the cost." (Luke 14) He is saying you need to 

have a plan, a budget addressing the desire to be debt-free. 

 

That ought to be every Christian's desire. The Bible does not 

place an absolute moratorium on debt, but it says in Proverbs 

22:7, "the borrower is the servant of the lender." Somebody 

put it this way, there are two kinds of men in this world, there 

are men who earn interest, and there are men who pay 

interest. I will guarantee you the latter are servants to the 

former. It may take a while, but every one of us ought to have 

the goal to be debt-free as soon as we can. 

 

The question: how much is enough? Your plan should ask 

three basic questions: 

1. What are my family needs? 

2. How much do I want to give to God? 

3. How much can I save? 

 

Debt doesn’t have to bind us. But unmanaged debt in 

many ways is synonymous with sin, that’s how it’s gotten 

to be.                      Amazing Grace lesson #1203 

 

Questions: 

1.  It is wrong to pretend to be rich when you are not; but, 

not wrong to pretend to be poor when you are not. 

            True _____ False __________   

2. The common cause, root, of debt is 

a. _____ Sickness 

b. _____ Education 

c. _____ Unemployment 

d. _____ Covetousness 

 

3. Lies of covetousness are 

a. _____ Having more things will make me happy. (Eccl. 

5:10-11) 

b. _____ Having more things will make me important. 

(Luke 12:15) 

c. _____ Having more things will make me secure (Prov. 

11:28) 

d. _____ All the above 

4. The cure for the debt dilemma 

a. _____ Take matters in you on hand, self-control. 

 

అుందుకే చాలా ముంది డై్ఫ్లల్ప ఫెయిల్ అవుతని్న రు. 

మీరు డై్ఫ్లల్ప ఉని పుో డు మీరు ఏమ ఆల్పచిసీారు? 

ఆహారుం! మీరు, "ఇుంకా రదిహేన్ల నిమషాలు మరియు 

నేన్ల మరొక ఆకుకూరల కత్రన్ల తీస్కుుంటాన్ల." మీరు 

అకు డ కూరుచ ని ఆ గడయారుం వైపు చూడుండ." 

త్రతిఘటన రనిచేయదు, మీరు మళ్లు దృషిట పటాట ల్న. 

 

మరుసటి రోజు మా అమమ న్ల డాక టర్ దగ గరకు తీస్కెళ్ున్ల. 

మధుమేహుం కారణుంగా ఆమె ఇన్లస ల్నన్ తీస్కోవాల్నస  

వచిచ ుంది. కానీ మేము ఆఫీస్ల్ప డాక టర్ఫ్లతో 

మాటాుడుతని్న ము. నేన్ల ల్పరల్నకి వళి్ల నపోు డు న్నకు 

ఆకల్నగా ఉుంది, కానీ టేబుల్ఫ్లపై రకు న, అరన్ల ఐదు 

పౌుండు కొవుా  బొటుటతో కూడన పదద పార గుుంకీ రస్పు 

నమూన్నన్ల కల్నగి ఉని్న డు. నేన్ల దానిని చూసాన్ల 

మరియు చూసీ్త ఉుండపోయాన్ల మరియు నేన్ల ఆ 

ఆకల్నని చాలా వేగుంగా కోలో్ప యాన్ల. నేన్ల తిన్నలనే 

కోరికన్ల ఎుందుకు కోలో్ప యాన్ల? ఇది తిరిగి దృషిట 

పటటడుం దాా రా జరిగిుంది. 

 

ఫిల్నపోీ యులకు 4:8ల్ప పౌలు ఇలా అుంటుని్న డు 

"చివరిగా, సహోదరులారా, ఏది సరా మో, ఏది త్శ్లష్ుమో, 

ఏది సరైనదో, ఏది సా చఛ మైనదో, ఏది స్ుందరమైనదో, 

ఏది మెచుచ కోదగినదో - ఏదైన్న త్శ్లష్ుమైనదైన్న లేదా 

త్రశుంసనీయమైనదైన్న --- వాటి గురిుంచి ఆల్పచిుంచుండ. 

విష్యాలు." భర్మ ీస్తత్రుం అని మీరు త్గహిుంచారా? మీరు 

చెడున్ల ముంచితో భర్మ ీ చేసీారు, ఎుందుకుంటే త్రకృతి 

శూనా రన్ల అన్లమతిుంచదు. మీ గాా స్ టాా ుంక ఖాళ్లగా 

ఉుందని మీరు చెపోి నపోు డు, అది ఖాళ్ల కాదు, గాల్నతో 

నిుండ ఉుంది. మీరు దానిి  తిరిగి నిుంరుండ, అది గాా స్ఫ్లతో 

నిుండపోయిుంది మరియు గాల్న పోయిుంది. "నేన్ల ఈ 

ఆల్పచనన్ల వదిల్నుంచుకోబోతని్న న్ల" అని మీరు 

అన్లకుని పుో డు, దాని ఫ్లస్ానుంల్ప ఏదైన్న మెరుగైనది 

లేకుుంటే అది తిరిగి వసీ్ుంది. అది భర్మ ీస్తత్రుం. ఇది 

సాన్లకూల ఆపాా యర యొకు  స్తత్రుం. ముంచిదానిి  

ఎుంచుకోుండ. 

 

రోజుంతా కూరోచ వదుద, "వదుద, న్నకు తాగడుం ఇష్టుం లేదు. 

వదుద, నేన్ల లైుంగిక కోరికలకు లొుంగిపోన్ల , నేన్ల 

ధూమపానుం చేయడుం ఇష్టుం లేదు." ఏ సమసా  వచిచ న్న, 

దానితో పోరాడడుం రపోు . బ్బబిల్ చెపీుుంది, మీరు మీ 

మనస్స న్ల సాన్లకూల విష్యాలతో నిుంపుతారు. ఇది 

సతాా నిి  తెలుస్కోవడుంల్ప భాగుం, మరియు సరా ుం 

మమమ ల్ని  విడపిుంచేలా చేసీ్ుంది. ముంచిదానిి  

ఎుంచుకోుండ. 

 

7) దృఢమైన సుంబుంధ్యలన్ల ఏరో రచుకోుండ. 

త్రతి మనిషికి ఒక సహాయక బృుందుం అవసరుం. మీరు 

దానిని అలా పిలవడుం ఇష్టుం లేకపోవచుచ , కానీ మీకు 



b. _____ Resist comparison of self with others. (Gal. 

6:4) 

c. _____ Focus on what God has provided and 

rejoice. (James 1:17; Eccl. 5:19) 

d. _____ Remember what's really important. (2 Cor. 

4:18) 

e. _____ All the above 

f. _____ a, c and d   

g. _____ b, c and d 

h. _____ a, b and d 

5. Which of the following are biblical principles?  

a. _____ Earn money slowly. (Prov. 13:11; 6:6-9) 

b. _____ Save regularly. (Prov. 21:21) 

c. _____ Give generously. (Matt. 6:19-21; Luke 6:38) 

d. _____ Budget responsibility. (Luke 14:25-33) 

e. _____ Desire to be debt free.  (Prov. 22:7) 

f. _____ All the above 

g. _____ None of the above 

h. _____ b, c and d 

 

 

 

 

ఇది ఖచిచ రుంగా అవసరుం, అలాగే న్నకు కూడా 

అవసరుం. త్రతి వా కికీి అరనిని బల్పేరుం చేయడానికి 

మరియు మదదత ఇవా డానికి త్శదధగల వా కీుల సరిు ల్ 

అవసరుం. సలొమోన్ల త్రసుంగి 4:9ల్ప ఇలా అని్న డు, 

"ఒకరి కుంటే ఇదదరు ముంచివారు, ఎుందుకుంటే వారికి వారి 

రనికి ముంచి త్రతిఫలుం ఉుంది: ఒకరు 

రడపోయినటుయితే, అరని సిే హితడు అరనిని పైకి 

లేరగలడు. కానీ అరనికి సహాయుం చేయడానికి ఎవరూ 

లేని వా కినీి క్షముంచుండ. పైకి!" అది భౌతికుంగా కుంటే 

ఆధా్య తిమ కుంగా నిజమైనది. 

 

జనవరి 1వ తేదీ త్రజలు కొర ీ వా కిగీా మారడానికి 

తీరామ న్నలు చేసీారు. "నేన్ల న్న చెడు అలవాటునిీ  

మాన్లకోబోతని్న న్ల," ఆపై ఏమ? రుండు న్హలల రరాా ర 

మళ్లు అదే పార విష్యానికి వచాచ ుం. ఒక చత్కుం ఉుంది. 

 

మనుం ఎలా ఉుండాలన్లకుుంటున్ని మో అలా కాదు, 

కాబటిట మనల్ని  మనుం రగి గుంచుకుుంటాుం. "దేవుడా, న్నకు 

నీ సహాయుం కావాల్న. నేన్ల విఫలమవుతని్న న్ల" అని 

అుంటాము. బ్బబిలు ఇలా చెబుతోుంది, "త్రభువు దృషిటకి 

మముమ న్ల మీరు రగి గుంచుకొన్లడ, ఆయన మముమ న్ల 

హెచిచ ుంచున్ల." కాబటిట, మనుం మనల్ని  మనుం 

రగి గుంచుకుుంటాము, దేవుడు మనకు ముంచి చేసే శకినీి 

ఇసీాడు. మేము మెరుగాగ  రని చేయడుం త్పారుంభసీాము 

మరియు కొనిి  వారాలు లేదా కొనిి  న్హలల రరాా ర, 

మేము ఎుంర ముంచి రని చేసీ్ని్న మో దాని గురిుంచి 

గరా రడటుం త్పారుంభసీాము. జాత్గరరీడు! "అహుంకారుం 

రరనుం ముుందు వళ్ళతుంది." మేము వుంటనే వనకిు  

వళీ్ము. మేము ల్పతల్పు కి దిగుతాము మరియు మనల్ని  

మనుం మళ్లు రగి గుంచుకోవడుం త్పారుంభసీాము, మరియు 

చత్కుం మళ్లు మళ్లు వళ్ళతుంది. 

మీరు ఆ చత్కానిి  ఎలా విచిఛ ని ుం చేసీారు? మీకు 

సిే హితలు కావాల్న. మీ కోసుం త్పారిు్ంచే, మీ రటు త్శదధ 

వహిుంచే, మమమ ల్ని  త్పోరస హిుంచే, మమమ ల్ని  

జవాబుదార్మగా చేయడానికి మరియు మమమ ల్ని  త్టాకఫ్లల్ప 

ఉుంచడానికి సహాయరడే స్త్కైసవీ సిే హితలు మీకు 

కావాల్న. రుండు ఒకటి కుంటే మెరుగైనవి, ఎుందుకుంటే వారు 

ఒకరినొకరు ఎుంచుకుుంటారు. 

 

నేన్ల మీకు దీనికి సమాుంరర రదా ుం ఇసీాన్ల, చాలా 

ముఖా మైనది. "మీ పాపాలన్ల ఒకరితో ఒకరు ఒపోు కోుండ 

మరియు మీరు సా సర్ పొుందేలా ఒకరి కోసుం ఒకరు 

త్పారిు్ంచుండ." (యాకోబు 5:16) మీకు అరమ్ైుందా? 

ఇపుో డు నిజుం చెపుో  నీకు ఆ రదా ుం నచిచ ుందా? "మీ 

పాపాలన్ల ఒకరితో ఒకరు ఒపుో కోుండ మరియు ఒకరి 

కోసుం ఒకరు త్పారిు్ంచుండ, రదాా రా మీరు..." మీకు ఆ 

రదా ుం నచిచ ుందా? ఓహ్, నిజుం చెరో ుండ, మీకు ఆ రదా ుం 

అుంరగా నచచ లేదు. ఇది బ్బబిల్ఫ్లల్ప అతి రకుు వగా 

పాటిుంచబడన రదా ుం అని నేన్ల అన్లకుుంటుని్న న్ల. 



మేము మా పాపాలన్ల ఒకరికొకరు ఒపోు కోవడుం ఇష్టుం 

లేదు. ఎవరూ చేయరు. నేన్ల తెరవాలన్లకోవడుం లేదు. 

ఇపుో డు అది “మనుం సా సర్ పొుందేలా” అని 

చెబుతోుంది. ఆ భాగుం మాకు ఇష్టుం. మేము సా సర్ 

పొుందాలన్లకుుంటుని్న ము. 

 

న్న జీవిరుంపై ఉని  వా సన్ననిి  ఛేదిుంచే శకి ీ మాకు 

కావాల్న. అది దేవునికి మాత్రమే కాదు, ఒకరికొకరు న్న 

పాపానిి  ఒపుో కోవడుం దాా రా మాత్రమే వసీ్ుంది. అది 

రరో నిసరిగా సోదరులుందరి ముుందు మరియు సాధ్యరణ 

త్రకటన ఇవా డుం కాదు. జేమ్స  దీనిి  త్వాసిన 

సుందరా ుంల్ప, ఇది నన్లి  తెల్నసిన, నని్ల  త్ేముంచే, 

నని్ల  విశా సిుంచే మరియు నేన్ల రరోక్షుంగా విశా సిుంచే 

మరియు న్నకు తెల్నసిన వారు త్రతిరోజూ న్నతో మాటాుడే 

ఎుంపిక చేసిన కొుంరముంది స్త్కైసవీ సోదరులు మరియు 

సోదర్మమణులకు ఎకుు వ అరు్ం చేస్కున్ని రని నేన్ల 

భావిసీ్ని్న న్ల. "మీరు ఎలా ఉన్ని రు? నేన్ల ఈ రోజు మీ 

కోసుం త్పారిు్ంచాన్ల" అని చెరో ుండ. 

 

ఇపుో డు మీల్ప చాలా ముంది త్రసీ్రుం ఆల్పచిసీ్ని్న రు, 

న్నకు ఈ వా సనుం ఉుంది, అది నని్ల  సాా ధీనరరుసీ్ుంది. 

నేన్ల దానిని విచిఛ ని ుం చేయాలన్లకుుంటుని్న న్ల, కానీ 

న్న సమసా ల గురిుంచి ఎవరికీ 

తెల్నయకూడదన్లకుుంటుని్న న్ల. శాశా ర రరిషాు రానికి 

నేన్ల మీకు ఎలాుంటి ఆశన్ల ఇవా న్ల. నేన్ల మీకు అసస లు 

ఆశ ఇవా న్ల. ఆ వైఖరి కాబటిట, నేన్ల న్న సా ుంరుంగా 

చేయగలన్ల, న్నకు దేవుడు అవసరుం లేదు. అనిీ  నేనే 

తీస్కుుంటాన్ల. ఆ వైఖరి మమమ ల్ని  బుంధుంల్ప 

ఉుంచుతుంది. 

 

దేవుని ముుందు మరియు మన జీవిరుంల్ప మనల్ని  

ఎకుు వగా త్ేముంచే వా కీుల ముుందు పారదరశ కుంగా 

జీవిుంచడుం నేరుచ కోవడుం చాలా అవసరుం. "న్నకు 

బలాలు ఉన్ని యి, న్నకు బలహీనరలు ఉన్ని యి, ఇది 

నేన్ల" అని చెరో ుండ. చరిచ , స్త్కైసవీ త్రజలు చరిచ  భవనుం 

కాదు, పారదరశ కుంగా ఉుండేలా దేవుడు రూపొుందిుంచాడు 

కాబటిట మనుం ఒకరినొకరు త్పోరస హిుంచుకోవచుచ  

మరియు ఒకరి కోసుం ఒకరు త్పారిు్ంచవచుచ . దేవుడు 

మొదటిగా ఒక చరిచ ని రూపొుందిుంచడానికి ఇది మొదటి 

కారణుం. అుందుకే మీరు ఒక రకమైన చిని  సమూహుంల్ప 

ఉుండాల్న. ఇది కేర్ త్ూప్ కావచుచ , బ్బబిల్ ఫ్లసటడీ త్ూప్ 

కావచుచ , మీ చుట్టట  నివసిుంచే సిే హితల సమూహుం 

కావచుచ  లేదా మీరు సుంవరస రాలుగా అభవృదిధ 

చేస్కుని  స్త్కైసవీ సిే హితల సమూహుం కావచుచ . కానీ 

మీకు సనిి హిర, సనిి హిర సిే హితలు కావాల్న, అకు డ 

మీరు ఎపుో డైన్న మీ కళి ల్ప కనిీ ళ ుతో కూరుచ ని, "నేన్ల 

కాల్నపోయాన్ల, నేన్ల పొుందగల్నగేుంర నిరాశకు 

ల్పనయాా న్ల" అని చెరో వచుచ . లేదా మీరు వారిని 

కళ ుల్పకి చూసీ్త, మీ వయస్స  గల ఇరరులతో ఇలా 



చెరో వచుచ , "న్నకు రల్నుదుంత్డుల సుంరక్షణల్ప ఇబై ుంది 

ఉుంది. నేన్ల ఏమ చేయాల్ప తెల్నయని ఒక బిడనా్ల కల్నగి 

ఉని్న న్ల మరియు నేన్ల చివరి దశల్ప ఉని్న న్ల. న్న 

తాడు." వారు బహుశా మమమ ల్ని  చూసి, "ఇుంకెవరూ 

ఇలాగే ఉన్ని రని న్నకు తెల్నయదు, కానీ నేన్ల కూడా 

అలాగే ఉని్న న్ల" అని చెబుతారు. 

 

మీ జీవిరుంల్ప ఎవరైన్న మీకు దగ గరగా ఉుండాల్న, మీరు 

కళ ుల్పకి చూసీ్త ఇలా చెరో వచుచ , "ఐదేళు త్కిరుం నేన్ల 

వాా పార రరా టనకు వళి్ న్ల, నేన్ల కొుంచెుం బూజు 

కొటటడుం త్పారుంభుంచాన్ల మరియు దాని గురిుంచి నేన్ల 

ఏమీ ఆల్పచిుంచలేదు. . కానీ ఇపుో డు, నేన్ల త్రతిరోజూ 

తాగుతాన్ల మరియు దానిని గదిల్ప దాచిపడతాన్ల 

మరియు నేన్ల బానిసనని ఎవరికీ 

తెల్నయకూడదన్లకుుంటుని్న న్ల." మీరు విశా సిుంచగల 

వా కీుల సమూహానిి  పొుందే వరకు, మీరు మీ 

వా సనుంల్పనే ఉుంటారు. 

 

యాకోబు 5:16ని పారాత్ఫేజ్ చేయడానికి, మీ అన్లభూతిని 

బహిరగరుం చేయడుం సా సర్కు మొదటి మెటుట. మీల్ప 

ఇరరులు ఆల్పచిసీ్ని్న రు, నేన్ల 

నిత్ష్ు ముంచబోతని్న న్ల. నేన్ల ఎవరికీ చెరో బోవడుం 

లేదు. అది కాప్-అవు్. అది మాుంసుం కోసుం ఏరోా టుు 

చేయడుం, రోమన్లు 14:13. ఎసేు ప్ హా  చేయడుం దాా రా 

మీరు వైఫలాా నికి హామీ ఇసీ్ని్న రు, రదాా రా మీరు 

బెయిల్ అవు్ చేయవచుచ  మరియు మీరు ఎపోు డైన్న 

విఫలమయాా రని ఎవరికీ తెల్నయదు. త్రతి ఒకు రికి 

సహాయక బృుందుం అవసరుం. 

 

సారింశిం 

సేా చఛ కు ఏడు మెటుు, వాకా ుం న్లుండ నేరుగా, బెల్ లాగా 

ఫ్లకి ుయర్, పొరపాటు మరియు షార్ట కటిుంగ్ లేదు. 

1) సేా చఛ  ఈ రోజు త్పారుంభమవుతుంది. 2) ఇరరులన్ల 

నిుందిుంచడానికి నిరాకరిుంచుండ. 3) మీ జీవితానిి  

రరిశీల్నుంచుండ. 4) త్కీసీ్ సారా భౌమతాా నిి  

ఉరయోగిుంచుకోుండ. 5) ట్టుంేటష్న్ న్లుండ మమమ ల్ని  

మీరు దూరుం చేస్కోుండ. 6) ముంచిదానిి  ఎుంచుకోుండ. 7) 

దృఢమైన సుంబుంధ్యలన్ల ఏరో రచుకోుండ. 

 

"మన కషాటలనిి ుంటిల్ప మనల్ని  ఓదారేచ  దేవుడు, 

రదాా రా మనుం దేవుని న్లుండ పొుందిన ఓదారుో తో 

ఎలాుంటి కషాటలల్ప ఉని వారిని ఓదారచ గలము." (2 

కొరిుంథీయులు 1:4) దేవుడు న్న వా సన్ననిి , న్న జీవితానిి  

నియుంత్తిుంచే పాపానిి  నయుం చేసినపోు డు, నేన్ల 

ఆయన న్లుండ ఓదారుో  పొుందుతాన్ల. ఇదే సౌలభాా నిి  

నేన్ల మరొకరికి అుందిసీాన్ల. ఎవరైన్న ఒక నిరిదష్ట 

వా సన్ననిి  అధగముంచడుంల్ప సహాయరడే ఉరమీ 

వా కీులు, అది బూజ్, వర్ు ఫ్లహోల్నజుం లేదా మరేదైన్న 

సరే, అదే విష్యుం న్లుండ బయటరడన వా కీులు. 



ఎుందుకుంటే వారు దేవుని న్లుండ పొుందిన ఓదారుో ని, 

దానిని అుందిుంచడానికి దేవుడు వారిని 

ఉరయోగిుంచుకుుంటాడు. మనుం ఉుండాల్న మరియు 

చేయవలసినది అదే. మేము మరిుంర ఆ విధుంగా 

ఉుండాలన్లకుుంటుని్న ము.అమేజిుంగ్ త్గేస్ లెసన్ #1198 

 

ప్పశన లు: 

1. దేవుడు 

i. _____ త్ేమ 

j. _____ నీతిముంతడు (కేవలుం) 

k. _____ నిజుం 

l. _____ దయ 

m. _____ శాుంతి 

n. _____ పైవనీి  

o. _____ a మరియు c 

p. _____ a, c మరియు e 
 

2. మానవాళ్ల అుంతా రనపై రటుట సాధుంచిన దానికి 

బానిసలా? 

నిజుం _____ రపుో  _____ 
 

3. మీ జీవితానిి  నియుంత్తిుంచడుం ఎపుో డు 

త్పారుంభుంచాల్న? 

d. _____ రేపు 

e. _____ సమయుం అుందుబాటుల్ప ఉని  వుంటనే 

f. _____ నేడు 

4. మీ వా సన్ననికి లేదా రా య నియుంత్రణ ల్పపానికి 

ఎవరు కారణుం? 

a._____ రల్నుదుంత్డులు 

b.______ ససైటీ 

c._____ మరొకరు 

d._____ రా య 
 

5. ఒకరు వారి వా సన్ననిి  లేదా రా య నియుంత్రణ 

ల్పపానిి  ఎలా గురిసీీారు? 

a.______ వైదుా డని చూడుండ 

b._____ సిే హితడ న్లుండ సహాయుం కోరుండ 

c._____ రా య రర్మక్ష 
 

6. త్రజలు త్కీసీ్కు లొుంగిపోవడానికి భయరడతారు, 

ఎుందుకుంటే ఇది ఇక సరదాగా లేదా సేా చఛ  లేదని 

వారు భావిసీ్ని్న రా? 

ఒపుో  రపుో  _____ 

8. ట్టుంేటష్న్ఫ్లకు లొుంగనుంర వరకు త్రల్పభాలతో 

సరసాలాడడుం సరైుందేన్న? 

ఒపుో  రపుో  _____ 
 

9. మీ జీవిరుం కోసుం యుదధుం మీ మనస్స ల్ప 

(హృదయుంల్ప) పోరాడుతుందా? 



ఒపుో  రపుో  _____ 

 

అధ్యా యుం 10 

నొపిి పై దేవుని సూప్ాలు 
 

ఈ పాఠుం నొపోి తో కూడన అపోహల గురిుంచి. మనది 

చాలా బాధ్యకరమైన సమాజుం. మీరు తిరిగిన త్రతిచోటా 

నొపోి  నివారణలు మరియు నొపోి  నివారణల కోసుం 

త్రకటనలు ఉన్ని యి. సాుంకేతికర మమమ ల్ని  ఆసిో రిన్ 

న్లుండ టైలెన్నల్ న్లుండ ఇబుత్పోఫెన్ న్లుండ న్నత్పోకెస న్ 

వరకు నడపిుంచిుంది, అకు డ ఏమ ఉుందో కూడా న్నకు 

తెల్నయదు. త్రరుంచుం మొతీానికి రలనొపోి గా ఉుంది 

కదా? 

జీవిరుంల్పని వాసవీాలల్ప ఒకటి ఏమటుంటే, 

మనముందరుం సమసా లన్ల ఎదురొు ుంటాము మరియు 

మనముందరుం బాధన్ల అన్లభవిసీాము. మనుం త్బతికి 

ఉని ుంర కాలుం బాధన్ల అన్లభవిసీ్తనే ఉుంటాుం. మీరు 

శార్మరక, మానసిక మరియు ఆధా్య తిమ క బాధన్ల కల్నగి 

ఉుంటారు. ఆ బాధతో ఏమ చేయాలనే దాని గురిుంచి 

త్రరుంచుం మొరుీం అపోహల సేకరణన్ల అుందిసీ్ుంది. 

త్రరుంచుం త్పాథమకుంగా నొపోి  ఒక భయుంకరమైన 

విష్యుం అని చెబుతుంది. ఇది మీరు అన్లభవిుంచగల 

చెర ీ విష్యుం. కాబటిట మీకు సాధా మైతే సమసా లన్ల 

నివారిుంచుండ; వాటిని ఎదురోు వదుద. త్రరుంచుం మీరు 

విశా సిుంచే రుండు త్రధ్యన అపోహలు (ఎ) దానిని 

విసమ రిుంచుండ, అది వళ్లుపోతుంది మరియు (బి) దాని 

న్లుండ రపోి ుంచుకోుండ, పానీయుం, మాత్రలు లేదా 

మరేదైన్న తీస్కోుండ. అనిి  పురాణాలు సా లో కాల్నక 

ఆకర షణన్ల కల్నగి ఉుంటాయి, కానీ అవి దీరఘకాలుంల్ప పదద 

దుసిత్ిని తెసీాయి. 

త్రముఖ మనసరీా వేర ీ సాు ్ పక ఇలా అన్ని రు, 

"నొపోి కి భయరడ, దాదాపు మనముందరుం ఒక ఫ్లస్ాయి 

లేదా మరొక ఫ్లస్ాయికి సమసా లన్ల నివారిుంచడానికి 

త్రయతిి సీాము. మేము వాయిదా వేసీాము, అవి 

తొలగిపోతాయని ఆశిసీాము. మేము విసమ రిసీాము 

మరియు అవి లేవని నటిసీాము. మేము 

బయటరడటానికి త్రయతిి సీాము. వాటి దాా రా 

బాధరడటుం కుంటే." అరన్ల ఇలా ముగిుంచాడు, 

"సమసా లన్ల నివారిుంచే ఈ ధోరణ మరియు వాటిల్ప 

అుంరర్మునుంగా ఉని  భావోదాే గ నొపోి  మానవ మానసిక 

అన్నరోగాా నికి త్పాథమక ఆధ్యరుం." అది విని్న రా? 

"వాటిల్ప అుంరర్మునుంగా ఉని  సమసా లు మరియు 

నొపోి ని నివారిుంచే ధోరణ మానవ మానసిక అన్నరోగాా నికి 

త్పాథమక ఆధ్యరుం." అరన్ల చెపోి ుంది నిజమే, నిజానికి 

మీరు మీ బాధన్ల రటిటుంచుకోకూడదని దేవుడు 

కోరుకోవడుం లేదు. మీరు మీ నొపోి  న్లుండ పారిపోవాలని 



అరన్ల నిజుంగా కోరుకోడు. మీరు మీ నొపోి కి కారణానిి  

కన్లగొని, నిజమైన ఉరశమనుం కోసుం మూలానికి వళ్ు లని 

దేవుడు కోరుకుుంటుని్న డు. 

నొపోి  మీ కారు డాా ష్ఫ్లబోర్ఫా్లల్ప హెచచ రిక లై్ లాుంటిది. ఆ 

హెచచ రిక లై్ వలుగుల్పకి వచిచ నపుో డు, అది ఏదో 

రపుో  అని స్తచిసీ్ుంది. మీరు దానిని 

విసమ రిుంచాలన్లకుుంటే మీరు స్తినీి తీస్కొని దానిని 

త్కాష్ చేయవచుచ  లేదా మీరు మీ రల తిరో వచుచ . కానీ 

అసలు విష్యుం ఏమటుంటే, మీరు వివేకుంతో ఉుంటే, 

మీరు సమసా కు (లేదా నొపోి కి) కారణమేమట కన్లగొని 

దానిని నయుం చేసీారు. నొపోి  న్లుండ రరిగెరడీుం, 

నొపోి ని విసమ రిుంచడుం, దాని న్లుండ రపోి ుంచుకోవడుం 

పురాణుం. నిజుం ఏమటుంటే నొపోి  న్న జీవిరుంల్ప ముంచిని 

తీస్కురావడానికి దేవుడు ఉరయోగిుంచే సాధనుం. 

సమసా  ఏమటుంటే, మనుం దానిని అరు్ం చేస్కోలేము 

లేదా నొపోి  చివరికి మన జీవితాలకు తీస్కురాగల 

ముంచిని గురిుీంచదు. 

ఈ పాఠుం మీ బాధన్ల ఎలా తొలగిుంచుకోవాల్ప కాదు. 

మృతా వుల్ప ఏదీ రకుు వ చేయదు. ఇది నొపోి ని అరు్ం 

చేస్కోవడానికి మాకు సహాయుం చేసీ్ుంది. నొపోి  వన్లక 

ఉని  ఉదేదశాా నిి  మనుం అరు్ం చేస్కుని  రరాా ర, 

దానిని ఎదురోు వడుం చాలా స్లభుం. 

మీల్ప మాజీ అథెుటుు అయిన వారు మీరు ఏ త్కీడల్ప 

పాలొగ ని్న  అుంతలేని అభాా సాలన్ల గురీుుంచుకోగలరు. 

మీకు కుండష్నిుంగ్ సమయుం ఉుంటుుంది, వరుసల్ప 

ఉుండ ఆ విుండ్ త్సిో ుం్ఫ్లలన్ల చేసీ్ుంది. మీ కాళ్ళు 

కటుటకుపోతని్న యని మరియు మీ ఊపిరితితీలు 

ేల్నపోతని్న యని మీరు అన్లకుుంటుని్న రు, కానీ 

రరుగు కుంటే గొరో  త్రయోజనుం ఉుందని మీకు తెలుస్. 

ఇది ముంచి ఏదో సాధుంచడానికి ఉుంది. 

దేవుడు మన బాధన ఇలా ఉపయోగసిాడు: 

 

2. నని్ల  త్ేరేపిుంచు. 

అరన్ల నని్ల  చరా ల్పకి తీస్కురావడానికి న్న బాధన్ల 

ఉరయోగిసీాడు. కొుంరముంది దుంరవైదుా ని వదదకు 

వళుడానికి చాలా భయరడతారు, వారి భయుం కుంటే 

నొపోి  మాత్రమే వారిని వళి్ళ లా చేసీ్ుంది. నొపోి  గొరో  

త్ేరణగా ఉుంటుుంది. "మనుం కాుంతిని చూసినపుో డు 

మారము, వేడని అన్లభవిుంచినపుో డు మనుం 

మారతాము" అని కొుంరముంది తెల్నవైనవారు చెపోి నది 

న్నకు నచిచ ుంది. అపుో డే మనుం మారుో  చేయడానికి 

త్ేరణ పొుందుతాము. మదా పానుం, మాదకత్దవాా ల 

బానిస మరియు రసాయనికుంగా ఆధ్యరరడన వారు 



దిగువకు వచేచ  ముుందు అరుదుగా సహాయుం 

కోరుకుుంటారు. దిగువకు కొటటడుం అుంటే, శార్మరకుంగా, 

మానసికుంగా మరియు ఆధా్య తిమ కుంగా రగినుంర నొపోి ని 

అన్లభవిుంచడుం అుంటే, వారి నొపోి  ఔష్ధుం రటు వారి 

కోరిక కుంటే ఘోరుంగా ఉుందని అరు్ం. ఇకపై ఇలా 

జరగడుం చూడలేన్ల’ అని అుంటున్ని రు. 

అుంరకుముంచి ఏదీ వారిని మారుచ కోదు. 

 

బ్బబిల్ఫ్లల్ప, రపోి పోయిన కుమారుని ఉరమానుం 

అతా రమీ ఉదాహరణ. అరన్ల రుంత్డ వదదకు వళ్లు, 

"న్నకు రావాల్నస నవనిీ  న్నకు కావాల్న, ఇపుో డే న్నకు 

కావాల్న." అపోు డు అరన్ల దానిని తీస్కొని దూరుంగా 

ఉని  దేశానికి వళీ్డు, అకు డ అరన్ల దానిని వృధ్య 

చేసీాడు, అరన్ల దానిని ఊదాడు. అరన్ల ఉదాో గుం కోసుం 

బయటకు వళ్ుడని బ్బబిల్ చెబుతోుంది. అరనికి 

రుందులకు ఆహారుం ఇచేచ  ఉదాో గుం వచిచ ుంది, ఒక 

యూదు బాలుడు రుందులన్ల పోషిుంచడుం సిగుగచేటు 

మరియు అవమానకరుం, కానీ అరన్ల చాలా ఆకల్నతో 

రుందులన్ల ఎకిు ుంచుకుని అకు డే దిగి వాటితో కల్నసి 

తిుంటాడు. ఆకల్న బాధ అరనిని త్ేరేపిుంచిుంది. 

 

2. నని్ల  అచుచ  వేయడానికి. 

నొపోి  నని్ల  మటిటలాగా మలుసీ్ుంది లేదా నేన్ల 

కావాల్నస న విధుంగా తీరిచ దిదుదతుంది. దావీదు, “నేన్ల నీ 

శాసన్నలన్ల నేరుచ కునేలా బాధ రడడుం న్నకు మేలు 

చేసిుంది” అని్న డు. (కీరనీ 119:71) నొపోి  ఒక బోధన్న 

సాధనమని డేవిడ్ చెపోా డు. అది మనలి్న  వుంగేలా 

చేసీ్ుంది. దేవుడు నొపోి ని కేవలుం నని్ల  

త్ేరేపిుంచడానికి మాత్రమే కాకుుండా, నని్ల  మొదటి 

న్లుండ బయటరడేయడానికి ఉరయోగిసీాడు; అపోు డు 

అరన్ల దానిని ఉరయోగిసీాడు కానీ నని్ల  మలచడానికి, 

న్నకు నేరో డానికి. ఇది గుత్రుం నోటిల్ప ఒక బి్ వుంటిది. 

మీరు గుత్రపు సాా ర్మ లేదా గుత్రుం లేదా మూా ల్ఫ్లతో 

పొలుంల్ప పరిగారా? మీరు ఆ బి్ఫ్లన్ల అకు డ ఉుంచారు 

మరియు సా లో ుంగా లాగడుం వలు నొపోి  వసీ్ుంది. ఇది 

గుత్రుం ఒక మారగుం లేదా మరొక వైపు వళి్ళ లా చేసీ్ుంది. 

దేవుడు మన బాధన్ల ఇలాగే ఉరయోగిుంచుకుుంటాడు. 

మన ఆనుందుంల్ప దేవుడు మనతో 

గుసగుసలాడుకుుంటాడు, కానీ మన బాధల్ప అరన్ల 

మనతో అరుసీాడు అని ఎవరో చెపోా రు. నీ బాధల్ప 

దేవుడు ఎపోు డైన్న నీకు మొరపటాటడా? 

 

మానవుడు నొపోి  దాా రా మాత్రమే నేరుచ కోగల కొనిి  



విష్యాలు ఉన్ని యని అరిసాట టిల్ సరిగాగ  

గమనిుంచాడు. మార్ు  టాై న్ దానిని రన హోమ్ఫ్లసో న్ 

మారగుంల్ప ఉుంచుతూ, "ఒక పిల్ను ఎపోు డైన్న వేడ పొయిా  

మీద కూరుచ ుంటే, అరన్ల మళ్లు వేడ పొయిా  మీద 

కూరోచ డు." వాసవీానికి, అరన్ల ఎపుో డూ చలుగా 

కూరోచ డు. కానీ విష్యుం ఏమటుంటే, కాలచ డుం దాా రా, 

అరన్ల ఆ పిల్నులా నేరుచ కుని్న డు. కాలచ డుం దాా రా 

మాత్రమే మీరు నేరుచ కోగల కొనిి  విష్యాలు ఉని్న యి. 

బాధ దాా రా దేవుడు ఎపుో డైన్న మీ దృషిటని ఆకరి షుంచారా? 

న్నకు కొుంరముంది వర్ు ఫ్లహోల్నకఫ్లలు తెలుస్. పుుండు 

దాా రా, ఆుంజిన్న దాా రా దేవుడు వారి దృషిటని 

ఆకరి షుంచాడు. కొుంరముంది వర్ు ఫ్లహోల్నకఫ్లలు న్నకు 

తెలుస్, వారి జీవిర భాగసాా మ వారి వదదకు వచిచ , "నేన్ల 

ఇకపై సహిుంచన్ల" అని చెపోి నపోు డు భావోదాే గ బాధ 

దాా రా దేవుడు వారి దృషిటని ఆకరి షుంచాడు. 

కొుంరముంది వా కీులు ఆరిక్ుంగా విరర్మరుంగా 

విసరీిుంచారు, వారి దృషిటల్ప అపుో లు ఉన్ని రు, వారు 

కల్నగి ఉని  త్రతిదానిని రరరతి పొుందారు, తీత్వమైన కేస్ 

"వాుంటిటిస్" కల్నగి ఉని్న రు. ఏుం జరిగిుందో తెలుసా? 

వారు కాల్నపోయారు. వారికి ఇుంగిరజాననుం ఉుంటే, వారు ఆ 

బాధ దాా రా నేరుచ కున్ని రు. మీ మొరుీం విదా కు నొపోి  

మాత్రమే లేదా త్రధ్యన మూలుం కాకూడదని మీరు 

కోరుకోరు. అదే జరిగితే మీరు చాలా దురా రమైన 

జీవితానిి  గడరబోతని్న రు. కానీ జీవిరుంల్పని కొనిి  

ల్పతైన అుంరరదృషుటలు నొపోి ని భరిుంచి మాత్రమే 

నేరుచ కుుంటారు. దేవుడు నిని్ల  త్ేమసీ్ని్న డు కాబటిట 

ఆ పాఠాలు ఉన్ని యి. అరన్ల మమమ ల్ని  త్ేరేపిసీాడు 

మరియు మలచుకుుంటాడు. 

 

3. నని్ల  కొలవడానికి. 

ల్పరల్న భాగుంల్ప మనుం నిజుంగా ఎలా ఉుంటామో 

చూడటానికి ఇది మాకు సహాయరడుతుంది. 

ఉదాహరణకు, నేన్ల నొపోి ని అన్లభవిుంచినపుో డు, 

దానికి నేన్ల సో ుందిుంచే విధ్యనుం న్న విశాా సానిి  

కొలుసీ్ుంది. నొపోి కి నేన్ల ఎలా సో ుందిసీానో దాని దాా రా 

న్న నిబదధరన్ల కొలవవచుచ . న్న రరిరకా ర నేన్ల నొపోి కి 

ఎలా సో ుందిసీానో దాని దాా రా కొలవబడుతుంది. న్న 

సహన్ననిి  నేన్ల నొపోి కి ఎలా త్రతిసో ుందిసీాన్ల 

అనేదానిని బటిట కొలవబడుతుంది. మీ సమసా లు 

మరియు వారు వారితో తెచేచ  నొపోి  మీల్ప ఉని  వాటిని 

చూడటానికి ఉరమీ మారాగలల్ప ఒకటి. నొపోి  మీ ల్పరల 

ఉని వాటికి ఉరమీమైన బేరోమీటర్ఫ్లలల్ప ఒకటి కావడానికి 

కారణుం, మీరు నొపోి ల్ప ఉని పుో డు ఇమేజ్ఫ్లని 

మెయిుంట్టయిన్ చేయడుం అసాధా ుం. 

 

ఇపుో డు నిజాయితీగా ఉుండుండ, మనముందరుం 



చిత్తాలన్ల త్పాజెక ట చేసీాము, లేదా? మీరు ఖచిచ రుంగా. 

మేము భౌతిక చిత్తాలన్ల త్పొజెక ట చేసీాము. మేము మా 

జుటుట దువా న మరియు మేము మా రళ్ళి  తోముకోవడుం. 

లేడీస్, మీరు మీ మేకప్ వేస్కోుండ. మేము సామాజిక 

చిత్తానిి  రూపొుందిసీాము. మేము నవుా తాము మరియు 

మేము ఆహాుదకరమైన సామాజిక సుంభాష్ణన్ల కల్నగి 

ఉని్న ము. అయితే ఫ్లఫూు తో ఇుంటు  మూడు రోజులు 

సమయుం కేటాయిుంచుండ మరియు వాటిల్ప ఏవైన్న మీకు 

ఎుంర ముఖా మైనవి అని చూడుండ. మీరు బాతఫ్లరూమ్ఫ్లల్పకి 

లాగి అదదుంల్పకి చూస్కోుండ, మీరు శిధలమైన రడక 

రలపై ఉని  చెడు రరిసిత్ిని కల్నగి ఉన్ని రు మరియు 

మీరు రటిటుంచుకోరు. నొపోి  చిత్రుం తొలగిుంచబడుంది. 

 

ఇపుో డు అది భౌతికుంగా మాత్రమే నిజుం కాదు. భావోదాే గ 

బాధతో ఇది నిజుం. అనిి  వేళలా జనుం లేచి వేష్ుం 

వేస్కుని రనికి వళీ్రు. వారు రమ ఇమేజ్ షీల్ఫా్లలన్ల 

పొుందారు, కానీ కిుంద, వా కిగీర సమసా  ఉుంది, సుంబుంధ 

సమసా  ఉుంది, వారి జీవిరుంల్ప ఆధరరా ుం 

చెలాయిుంచడుం త్పారుంభుంచిన పారుం ఉుంది. ఇది ఇకపై 

కేవలుం ఒక అడుగు వచిచ ుంది; ఇది వారి గుుండెపై 

బలమైన కోటన్ల అభవృదిధ చేసీోుంది. ఆ నొపోి  తీత్వరరుం 

అయినపుో డు, రా రగా లేదా రరువార ఎవరైన్న ముుందు, 

ఆ చిత్తాలు త్కిుందికి వసీాయి. ముుందుగానే లేదా 

రరువార, ఆ వా కి ీరడపోతాడు మరియు విరిగిపోతాడు. 

చిత్రుం పోయిుంది మరియు అది అసహా కరమైనదిగా 

అనిపిుంచిుంది, ఇది నిజుంగా చెడదాి కాదని దేవుడు 

చెపోా డు ఎుందుకుంటే మీరు మీ చిత్రుం కుంటే మీ పాత్ర 

గురిుంచి ఎకుు వ త్శదధ వహిుంచాల్న. నొపోి  రర్మక్షల పాత్ర. 

 

"నేన్ల చిరశీుదిధ గల వా కినీి" అని మీరు అనవచుచ . కానీ 

నొపోి  తీత్వుం అయినపుో డు, మీరు సరా ుం కోసుం 

నిలబడతారో లేదా మీరు కటుటతో ఉన్ని రో మీరు 

కన్లగొుంటారు. "నేన్ల త్కీసీ్కు కటుటబడ ఉని్న న్ల" అని 

మీరు త్రకటిుంచవచుచ . కానీ, నొపోి  ఉని పుో డు, మీరు 

అరా ుంర కటుటబడ ఉని దానికి రరుగెతీతారు. అసలు 

త్రశి : నొపోి  మీ జీవిరుం గురిుంచి ఏమ చెబుతుంది? 

మీరు రు ా జ్ఫ్లల్ప ఉని పుో డు, మీ న్లుండ ఏమ బయటకు 

వసీ్ుంది? మీరు సరసమైన వాతావరణుం ఉని  

విశాా స్లా లేదా ఫ్లసిర్మైన విశాా సివా? 

 

విష్యాలు సరిగాగ  ఉని ుంర కాలుం, ఇత్జాయెల్ పిలులు 

బాగానే ఉన్ని రు, కానీ నొపోి  వచిచ నపుో డు, వారు 

లొుంగిపోయారు. వాగాదన దేశానికి వళుడానికి బదులు వారు 

40 సుంవరస రాలు అరణా ుంల్ప సుంచరిుంచడానికి కారణుం 

ఇదే. దేవుడు ఇలా అుంటుని్న డు, "నీ దేవుడైన 

యెహోవా నిని్ల  ఈ 40 సుంవరస రాలు ఎడారిల్పకి ఎలా 

నడపిుంచాడో గురీుుంచుకో, నిని్ల  రగి గుంచడానికి మరియు 

అరని ఆజనలన్ల పాటిుంచాలా వదాద  అని మీ హృదయుంల్ప 

ఏముుందో తెలుస్కోవడానికి మమమ ల్ని  రర్మక్షుంచడానికి." 



(దాి తీయోరదేశకాుండము 8:2) వారు విడపోయిన ఎత్ర 

సముత్దుం గుుండా వళ్లు, ఈజిపిషయన్లు ఓడపోవడానిి  

చూసిన రరాా ర, వారు దాహుం యొకు  బాధకు 

లొుంగిపోయారు మరియు రటుటకోవడుం మరియు ఫిరాా దు 

చేయడుం త్పారుంభుంచారు. దాహుం యొకు  ఈ బాధ వారి 

హృదయాలన్ల కొల్నచిుంది. వారు రన ఆజనలన్ల 

పాటిుంచడానికి సిదధుంగా లేరని దేవునికి తెలుస్. నొపోి  

దాా రా విసరీిుంచే నిబదధరన్ల కల్నగి ఉుండటానికి వారు 

సిదధుంగా లేరు. న్న బాధల్ప, దేవుడు నని్ల  కొలుసీాడు. 

 

4. నని్ల  రరా వేక్షుంచడానికి. 

నని్ల  త్టాకఫ్లల్ప ఉుంచడానికి, న్న చుట్టట  పారామతలన్ల 

ఉుంచడానికి మరియు నేన్ల చాలా దూరుం రాకుుండా 

చూస్కోవడానికి దేవుడు న్న బాధన్ల ఉరయోగిసీాడు. 

ఉదాహరణకు, జా రుం అనేది మీ శర్మరుం మీకు ఎకు డైన్న 

ఇన్హూ క్షన్ సోకుతుందని చెేో  మారగుం. గొుంత నొపోి తో 

మీరు అన్లభవిుంచే నొపోి  ల్పతైన సమసా  ఉుందని మీకు 

చెబుతుంది. కానీ మీకు ఎపుో డూ లేదా ఆ లక్షణాలు 

లేకుుంటే, ఆ సమసా లు చాలా అధా్య ని ుంగా 

ఉుండవచుచ , బహుశా త్పాణాపాయుం కూడా ఉుండవచుచ . 

దేవుడు మనల్ని  రరా వేక్షుంచడానికి మరియు మనల్ని  

మనుం రరా వేక్షుంచుకోవడానికి అన్లమతిుంచడానికి 

నొపోి ని ఉరయోగిసీాడు. 

 

దీని యొకు  ఆచరణారమ క అన్లవరనీుం బాధ్యకరమైన 

భావోదాే గాలు. ఈ బాధ్యకరమైన ఉదాే గాలు మీకు ఏదో 

అసో ష్టుంగా ఉన్ని యని చెబుతని్న యి. నేన్ల చాలా 

కాలుం పాటు నిరుతాస హానికి గురవుతని్న న్ల, రగతో 

ఉని్న న్ల మరియు నేన్ల దానిని అధగముంచలేన్ల, 

పరుగుతని  శత్తరా ుం, పూరిగీా భయరడటుం, లేదా 

ఉదారనర మరియు "ఏమీ రటిటుంపు లేదు" అని 

చెపోి నపోు డు, న్న బాధ్యకరమైన భావోదాే గాలు ఏదో 

రపుో  అని న్నకు చెబుతన్ని యి. అవి మన బేరోమీటరుు. 

వారు మాకు తెల్నయజేసీ్ని్న రు. మనుం ఒక విష్యానిి  

రరిశీల్నుంచాల్న. నొపోి  అనేది మన రక్షణ కోసుం ఒక 

రరా వేక్షణ రరికరుం. 

రుండు వేల సుంవరస రాల త్కిరుం గొత్రల కారరులు కొుంచెుం 

దూకుడుగా ఉుండే లేదా కొుంచెుం దారిరపోి న గొత్ర లేదా 

గొత్ర పిలున్ల కల్నగి ఉుంటే దాని కాళ్ళు  విరగొగటేటవారు. వారు 

నేటికీ ఆ రని చేసీ్ని్న రు. వారు దాని కాళి్ళ  విరిచిన 

రరువార, వారు దానిపై ఒక చీల్నకన్ల ఉుంచారు. ఆ చిని  

ముసల్న గొత్ర కదలదు. ఇది కేవలుం కొదిదగా చుట్టట  పగ్స . 

అది త్కూరుంగా అనిపిసీ్ుందని న్నకు తెలుస్, కానీ వారు 

రమ రక్షణ కోసుం అలా చేసీ్ని్న రు. 

 

కొనిి సారుు మీరు ముంద న్లుండ చాలా దూరుం 

సుంచరిుంచకుుండా ఉుండటానికి దేవుడు మీ జీవిరుంపై ఒక 

చీల్నక వేసీాడు. మీరు దానిని ఆత్గహిుంచవచుచ , 

త్రతిఘటిుంచవచుచ  మరియు మీరు దానిని 



శపిుంచవచుచ , కానీ అది దేవుడు నిని్ల  

త్ేమసీ్ని ుందున. 

 

జోసెఫ కథ మీకు గురీుుందా? ఇది బాధతో కూడన కథ. 

అరన్ల రన సోదరులచే త్దోహుం చేయబడాాడు మరియు 

వారిచే బానిసగా విత్కయిుంచబడాాడు. మన్లషులు 

తెల్నయని, భాష్, ఆచార వా వహారాలు తెల్నయని చోటికి 

వళీ్డు. అరన్ల మనిషి ఇుంటు  బానిస, కానీ అరన్ల 

నిజాయితీగా మరియు నమమ కుంగా నడుసీాడు. అరన్ల 

అకు డ ఉని పుో డు అరని యజమాని భారా  అరనిపై 

రపుో డు ఆరోరణలు చేసి, జైలుల్ప వేయబడ 

మరచిపోతాడు. సుంవరస రాల రరాా ర అరన్ల బయటకు 

వసీాడు మరియు దేవుని అదుా రమైన త్పొవిడెన్స  దాా రా, 

మొరుీం ఈజిప్టఫ్లకు రుండవ బాధా ర వహిసీాడు. కానీ 

అపుో డు కూడా నొపోి  ఉుంది. అరన్ల రన కుటుుంబుం 

న్లుండ విడచిపటటబడాాడని తెల్నసి స్మారు 20 

సుంవరస రాల బాధ ఉుంది. 

 

చివరగా, అరని సోదరులు ఆహారుం కోసుం వతకుతూ 

వచాచ రు మరియు జోసెఫ వారికి రనన్ల తాన్ల 

వలుడసీాడు మరియు కుటుుంబముంతా దిగివచిచ ుంది, కానీ 

ఆదికాుండము పుసకీుం చివరల్ప, జోసెఫ రుంత్డ జాకబ్ 

మరణుంచిన రరాా ర, అరని సోదరులుందరూ జోసెఫ 

వళ్ళతని్న డని భయరడాారు. సమానుంగా పొుందడానికి. 

అరన్ల రన త్రతీకారుం తీరుచ కోబోతని్న డు. బదులుగా, 

జోసెఫ ఇలా అని్న డు, "మీరు న్న హాని కోసుం 

ఉదేదశిుంచారు, కానీ దేవుడు దానిని ముంచి కోసుం 

ఉదేదశిుంచాడు." మీరు దీనిి  హాని కోసుం ఉదేదశిుంచారు, కానీ 

అది సరే, దేవుడు దానిని ముంచి కోసుం ఉదేదశిుంచాడు. 

దేవుడు జోసెఫ జీవితానిి  నిరుంరరుం రరా వేక్షసీ్ని్న డు. 

అరన్ల అరనిని గమనిసీ్త ఉని్న డు. దేవుడు జోసెఫ 

జీవిరుంల్పని బాధన్ల అరనిని త్ేరేపిుంచడానికి, అరనిని 

మలచడానికి మరియు గొరో రన్ననిి  కొలవడానికి 

ఉరయోగిుంచాడు. 

 

మీ జీవిరుంల్ప మీకు హాని కల్నగిుంచే వా కీులు ఉని్న రు. 

మనుందరికీ అలాుంటి వా కీులు ఉన్ని రు. వారు 

చిని రనుంల్ప మీకు హాని చేసి ఉుండవచుచ , వారు 

త్రసీ్రుం మీకు శార్మరకుంగా, మానసికుంగా, వేరే విధుంగా 

హాని కల్నగి ఉుండవచుచ  మరియు అది బాధసీ్ుంది. కానీ 

మీ కోసుం నేన్ల కల్నగి ఉని  గొరో  వార ీఏమటుంటే, దేవుడు 

మీతో చెపోా డు, న్న దగ గర ఒక త్రణాళ్లక ఉుంది, దాని కుంటే 

పదద ఉదేదశా ుం న్నకు ఉుంది. అవి మీకు హాని కల్నగిుంచే 

ఉదేదశా ుం కావచుచ , కానీ చిుంతిుంచకుండ, నేన్ల మీ దేవుడని 

మరియు నేన్ల మీ మేలు కోసుం రని చేసీాన్ల. 

 

జోసెఫ జీవిర ముగిుంపుల్ప, అరనికి ఇదదరు కుమారులు 

ఉన్ని రని మేము కన్లగొని్న ము. వారిల్ప ఒకరి ేరు 

మనషేష, మరొకరి ేరు ఎత్ాయిమ్. మీ గురిుంచి న్నకు 



తెల్నయదు, కానీ ేరు అరు్ం న్నకు ఇష్టుం. మనషేష అుంటే 

"నని్ల  మరచిపోయేలా చేసాడు" మరియు ఎత్ాయిమ్ 

అుంటే "ఫలవుంరమైన" లేదా "విజయవుంరుం" అని 

అరు్ం. జోసెఫ రన ఇదదరు అబాై యిలకు ేరు పటాటడు, 

ఎుందుకుంటే అరన్ల అన్లభవిుంచిన అనిి  బాధలల్ప, 

దేవుడు రని చేసి, అరనిని గొరో రనుం కోసుం సిదధుం 

చేయడానికి అరని జీవితానిి  రరా వేక్షుంచాడని జోసెఫ 

త్గహిుంచాడు. ఆ బాధన్ల మరిచిపోయేలా చేసి ఇపుో డు 

విజయవుంరమయాా డు.. నని్ల  రుండుంచాడు. 

త్రజలారా, దేవుడు మమమ ల్ని  గొరో గా చూసేుందుకు మీరు 

భావిుంచే అదే బాధన్ల ఉరయోగిసీాడు. కానీ మీరు 

అరనిని అలా అన్లమతిుంచాల్న. 

 

5. నని్ల  రరిరకా ుం చేయడానికి. 

వసుంర ఋతవు మరియు వేసవిల్ప త్రకాశవుంరమైన, 

ఆరోగా కరమైన, ఉలాుసమైన, ఎుండ రోజులల్ప 

ఆధా్య తిమ కుంగా మరియు మానసికుంగా ఎదగడుం 

సాధా మవుతుంది, త్రతిదీ గొరో గా ఉని పుో డు మరియు 

జీవిరుం అదుా రుంగా ఉుంటుుంది. మీరు ముంచి 

సమయాల్పు  ఎదగవచుచ  కానీ ఆరమ  యొకు  చీకటి 

రోజులల్ప మరిుంర ల్పతగా పరుగుతారు. మీరు రరా తాల 

కుంటే ల్పయలల్ప చాలా ల్పతగా పరుగుతారు. 

మన్లషులు రయారైన విధ్యనుం అుంతే. 

 

సుంవరస రాలుగా, త్రజలు ల్పయ గుుండా 

వళ్ళతని పోు డు న్నకు లెకు లేననిి  సారుు చెపోా రు, 

"గర సుంవరస రుం రనిల్ప లేనుందున నేన్ల ఇుంరకు 

ముుందు తెల్నసిన దానికుంటే ఎకుు వ నేరుచ కుని్న న్ల." 

ఎవరో చెపోా రు, "ఈ ఆరిక్ సుంక్షోభుం దాా రా నేన్ల ఇరర 

మారాగల్పు  రరిరకా ుం చెుందగల్నగే దానికుంటే ఎకుు వ 

నేరుచ కుని్న న్ల." త్పియమైన వా కి ీ మరణుం గురిుంచి 

ఒకరు మాటాుడుతూ, "నేన్ల ఈ రరిసిత్ిని ఎదురొు నే 

వరకు దేవుణణ ఎలా విశా సిుంచాల్ప న్నకు తెల్నయదు 

మరియు ఇపుో డు దేవుణణ ఎలా విశా సిుంచాల్ప న్నకు 

తెలుస్." ఇవి నిజమైన త్రకటనలు ఎుందుకుంటే దయ 

శీతాకాలుంల్ప ఉరమీుంగా పరుగుతుంది. అపుో డే దేవుడు 

నిని్ల  రరిరకా ుం చేసీాడు. 

 

యేస్ సహోదరుడు ఇలా అని్న డు, "న్న సోదరులారా, 

మీరు అనేక రకాలైన రర్మక్షలన్ల ఎదురొు ని పుో డలాు  అది 

సా చఛ మైన ఆనుందుంగా భావిుంచుండ, ఎుందుకుంటే మీ 

విశాా సుం యొకు  రర్మక్ష రటుటదలన్ల అభవృదిధ 

చేసీ్ుందని మీకు తెలుస్. రటుటదల దాని రనిని పూరి ీ

చేయాల్న, రదాా రా మీరు రరిరకా ర మరియు రరిపూరణర 

కల్నగి ఉుంటారు, ల్పటు లేకుుండా ఉుంటారు. ఏదైన్న." 

(యాకోబు 1:2, 3) అనిి  రటుటదల మరియు సమసా లనీి  

కల్నసి రనిచేసీాయని, రదాా రా మీరు రరిణతి చెుంది 

సుంపూరణుంగా ఉుండవచచ ని ఆయన చెపోా రు. నొపోి  

పరుగుదల యొకు  అధక వా యుం! మనుం చిని రో టి 



న్లుంచి విుంట్టనే ఉుంటాుం, ఇది సామానా మైనది కానీ ఇది 

నిజుం, నొపోి  లేకుుండా లాభుం లేదు. త్రరుంచుం మీకు 

చెపోా లన్లకుుంటుని  దానికి విరుదధుంగా అదుా రమైన 

జీవితానికి ఐదు స్లభమైన దశలు లేవు. 

 

అసలు నిజుం ఏమటుంటే, ధర చెల్నుుంచకుుండా ఉరో తినీి 

కోరుకునే కాలుంల్ప మనుం జీవిసీ్ని్న ము. 

 

మనకు కావలసిన ఉరో తి ీ రరిరకా ర, భావోదాే గ 

ఫ్లసిర్రా ుం, సుంరృపి ీ మరియు సుంరృపి,ీ ఆనుందుం 

మరియు ఫ్లజాన నుం. అది మనుందరికీ కావలసిన ఉరో తి,ీ 

కానీ మేము ధర చెల్నుుంచాల్నస న అవసరుం లేదు. ధర ఒక 

రూరుంల్ప లేదా మరొక నొపోి . షార్టఫ్లక్ఫ్లలు లేవు. 

మమమ ల్ని  ఎకుు వగా నిరుతాస హరరిచే విష్యుం, దేవుడు 

మమమ ల్ని  అభవృదిధ చేయడానికి ఉరయోగిసీ్ని్న డు. 

అపొసలీుడైన పౌలు ఇలా అని్న డు, "న్న శర్మరుంల్ప ఒక 

ములుు ఉుంది, మరియు నేన్ల మూడుసారుు త్రభువున్ల 

వదకి, 'త్రభువా, ఆ ములుున్ల న్న న్లుండ తీసివేయుము' 

అని చెపోా న్ల." (2 కొరిుంథీయులు 12: 7-10) మేము 

చేయము' ఆ ములుు ఏమట న్నకు తెల్నయదు మరియు 

మనుం చేయనుందుకు నేన్ల సుంతోషిసీ్ని్న న్ల, 

ఎుందుకుంటే మనుం దానితో సుంబుంధుం కల్నగి 

ఉుండవచుచ . కానీ న్నకు ములుు గురిుంచి ఒక విష్యుం 

తెలుస్. అది బాధసీ్ుంది. బాధుంచని ములుు న్నల్ప 

ఎపుో డూ లేదు. నొపోి  తెచిచ ుంది. న్న ములుు యొకు  

బాధన్ల తీసివేయాలని అరన్ల కోరుకుని ుంర మాత్తాన, 

దేవుడు ములుున్ల తీసివేయడానికి నిరాకరిుంచిన రరాా ర, 

"న్న జీవిరుంల్ప యేస్త్కీసీ్ ఉనికి న్నకు ఎుంర తీత్వుంగా 

అవసరమో దాని దాా రా నేన్ల తెలుస్కుని్న న్ల" అని 

పాల్ ముగిుంచాడు. 

యేస్త్కీసీ్ మీకు కావలసినదుంతా యేస్త్కీసీ్ మాత్రమే 

అని మీకు నిజుంగా తెల్నయదు, అపోు డు మీకు 

తెలుసీ్ుంది.అదుా రమైన త్గేస్ పాఠుం #1247 

ప్పశన లు: 

7. మీరు చాలా సమసా లన్ల విసమ రిుంచవచుచ  

మరియు అవి తొలగిపోతాయా? 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

8. ఒకరి జీవిరుంల్ప ముంచిని తీస్కురావడానికి 

నొపోి ని దేవుడు ఉరయోగిసీాడా? 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

9. నొపోి  కొుందరిని చరా ల్పకి త్ేరేపిసీ్ుంది 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

10. నొపోి  ఒక విదాా  సాధనుం, అది ఒక వా కినీి 

మారచ డానికి కారణమవుతుంది? 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

11. నొపోి  అుంరరగర మనిషిని కొలుసీ్ుందా? 



నిజుం _____ రపుో  _____ 

12. బాధ్యకరమైన భావోదాే గాలు ఏదో నియుంత్రణల్ప 

లేవని మీకు చెబుతని్న యా? 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

అధ్యా యుం 11 

స్వవ య నియింప్తణ ననన  వడిపిించు 

కొుంరకాలుం త్కిరుం న్నకు డైరక ట మెయిల్ వచిచ ుంది. ఇది 

రుంగురుంగులగా ఉుంది మరియు కవరు వలురల ఇలా 

ఉుంది: "మీరపోు డైన్న లావుగా, వికృరుంగా లేదా 

నిరుతాస హుంగా ఉని టుయితే, ఈ లేఖ మీ కోసమే." వావ్! 

నేన్ల అడుాకోలేకపోయాన్ల. నేన్ల దానిని తెరిచాన్ల 

మరియు "షిపోి ుంగ్ మరియు హాా ుండుుంగ్ కోసుం కేవలుం 

$29.95 మరియు $3 మాత్రమే," వారు మీ అనిి  

సమసా లన్ల చూస్కునే ఈ కి్ఫ్లన్ల మీకు రుంపుతారు. 

కేవలుం $29.95తో మీ జీవితానిి  మారుచ కోుండ! 

నేన్ల ఆ వసీ్వులన్ల చూసినపుో డు, ఆ వసీ్వులన్ల 

ఎవరు కొన్లగోలు చేసీారని నేన్ల ఆశచ రా పోతని్న న్ల. 

న్నకు సమాధ్యనుం తెలుస్. మీ మరియు న్న లాుంటి 

వా కీులు, రమ జీవితాల్పు  నియుంత్రణ లేని విష్యాలన్ల 

పొుందాలన్లకునే మరియు వాటిని అదుపుల్ప 

ఉుంచుకోవాలని కోరుకునే వా కీులు. త్రతి సుంవరస రుం 

2,000 కుంటే ఎకుు వ కొర ీసా యుం సహాయక పుసకీాలు 

మారు ్ఫ్లన్ల నిుంపుతాయని మీకు తెలుసా? మేము కేవలుం 

ఆ విష్యాలు అప్ gobble. ఎుందుకు? ఎుందుకుంటే అవి 

మన జీవిరుంల్ప నియుంత్రణ లేని విష్యాలు మరియు 

అలవాటుు, కోరుం వుంటివి. 

మీ కోపానికి సుంబుంధుంచిన సమసా  ఉుందా? మీరు 

చెపోి న భారా లా ఉుండవచుచ : న్న భర ీచాలా సా భావుం 

గలవాడు. అరన్ల 90 శారుం కోపానిి  మరియు 10 శారుం 

మానసికుంగా ఉుంటాడు. ఖరుచ  చేయడుంల్ప ఎవరికైన్న 

సమసా  ఉుందా? ఎవరైన్న ఖరుచ  నియుంత్రణ లేకుుండా 

చేశారా? మీరు అలా చేసే,ీ మీకు ఈ బుంరర్ ఫ్లసిటకు ర్ 

అవసరుం, "డబుై తో ఆనుందానిి  కొనలేమని చెేో  

ఎవరైన్న, ఎకు డ షాపిుంగ్ చేయాల్ప తెల్నయదు." మూడ్ 

సిా ుంగ్స , తినడుం లేదా వాయిదా వేయడుం, మదా పానుం, 

లైుంగిక కోరికలు లేదా ఇరర వా సన్నలతో ఎవరికైన్న 

సమసా  ఉుందా? 

ఈ జీవిర వికృర అలవాటుు మరియు బాధలు మరియు 

హాా ుంగ్-అప్ఫ్లల న్లుండ మనుం నిజుంగా ఎలా విముకి ీ

పొుందవచుచ ? 

సమసా  

మనకు ఈ విష్యాలు ఉన్ని యి మరియు చత్కుం న్లుండ 

బయటరడలేము అని ఎుందుకు అనిపిసీ్ుంది? రోమన్లు 



7:15-8ల్ప పౌలు ఇలా చెపోా డు, "నేన్ల ఏమ చేసీ్ని్న నో 

న్నకు అరు్ం కాలేదు. నేన్ల ఏమ చేయాలన్లకుుంటుని్న నో 

నేన్ల చేయన్ల, కానీ నేన్ల దాే షిుంచేదానిి  చేసీాన్ల. న్నల్ప 

ముంచి ఏదీ జీవిుంచదని న్నకు తెలుస్, అుంటే , న్న పారపు 

సా భావుం. ఎుందుకుంటే న్నకు ముంచి చేయాలనే కోరిక 

ఉుంది, కానీ నేన్ల దానిని నిరా హిుంచలేన్ల." పాల్ 

చెబుతని  దానికి మీరు సుంబుంధుం కల్నగి ఉన్ని రా? 

పాల్ ఇలా అని్న డు, నేన్ల చేయాలన్లకుుంటుని  అనిి  

రన్లలు, నేన్ల చేయాలన్లకుుంటుని్న న్ల, మరియు నేన్ల 

నిజుంగా కోరుకునే అనిి  రన్లలుమాన్లకోుండచేయడుం 

న్లుండ, నేన్ల ముుందుకు వళ్లు వాటిని చేసీాన్ల. 

మీరు ఎపుో డైన్న చెడు అలవాటున్ల 

విరముంచుకున్ని రా, అది కొదిద రోజుల్పునే తిరిగి వచేచ లా? 

నేన్ల మీకు ఒక ఉదాహరణ చెబుతాన్ల. మీల్ప ఎుంర 

ముంది నూరన సుంవరస ర తీరామ న్నలు చేసారు? మీరు 

చేసిన అనిి  తీరామ న్నలన్ల ఎుంరముంది ఉుంచారు? 

బహుశా మనల్ప ఎవరూ ఉుండరు, ఎుందుకుంటే 

తీరామ న్నలు సరిపోవు. ముంచి ఉదేదశాలు చాలా అరుదుగా 

సరిపోతాయి. ఇది మారచ డానికి మరిుంర రడుతుంది. 

"నేన్ల ఇుంకెపుో డూ ఇుంకో సిగర్ తాగన్ల" అని మీరు 

ఎనిి సారుు వాగాదనుం చేసారు? "నేన్ల ఇకపై కోపానిి  

కోలో్ప న్ల" లేదా "నేన్ల ఇుంకెపుో డూ తాగన్ల" లేదా, "నేన్ల 

నిజుంగా త్పారుంభుంచబోతని్న న్ల" అని మీకు లేదా మీ 

కుటుుంబానికి లేదా దేవునికి మీరు ఎనిి సారుు వాగాదనుం 

చేసారు రేరటి న్న ఆహారుం," లేదా, "నేన్ల ముంచి రుంత్డని 

కాబోతని్న న్ల, నేన్ల నిని్ల  ఇుంకెపుో డూ కొటటన్ల," మీరు 

వచిచ న త్రవరనీల్పకి మళ్లుపోవడానికి మాత్రమే. 

ఫలిాలు 

4. నిరాశ. అపొసలీుడైన పౌలు మనకు మూడు 

విష్యాలు చెపోా డు. "మొదటి ఫల్నరుం 

నిరాశరరిచిుంది" అని అరన్ల చెపోా డు. ఇది చాలా 

నిరాశరరిచిుంది. "నేన్ల ఏమ చేసీ్ని్న నో న్నకు అరు్ం 

కాలేదు." నేన్ల అవే రపుో లు ఎుందుకు చేసీ్త ఉుంటాన్ల? 

నేన్ల చేయకూడనిది ఎుందుకు చేసీాన్ల? న్నకు చెడదాని 

తెల్నసిన రన్లలన్ల నేన్ల ఎుందుకు చేసీాన్ల? 

 

5. గుందరగోళుం. పౌలు చెపోా డు, న్నకు సరైనది 

చేయాలనే కోరిక ఉుంది, కానీ అధకారుం లేదు. మీరు 

ఎపుో డైన్న డై్ఫ్లల్ప ఉని టుయితే, అది ఎలా 

జరుగుతుంది. మీరు గొరో  రిజలాూ ష్న్ మరియు 

ఉదేదశా ుంతో ఉదయుం త్పారుంభసీారు, లేదా? రోజు 

గడచేకొదీద, ఆ రిజలాూ ష్న్ దూరుం కావడుం మీరు 

చూసీ్ని్న రా? కాబటిట, మీరు ఇుంటికి వచేచ  సమయానికి, 

మీరు చాలా ఆకల్నతో ఉని్న రు, మీరు దాదాపు ఏదైన్న 



మరియు త్రతిదీ తినవచుచ . ఆ సమయానికి, సమతలా  

ఆహారుం గురిుంచి న్న ఆల్పచన రుండు చేతల్పు  బిగ్ మాా క. 

మనది అలానే ఉుంది. నేన్ల మారాలన్లకుుంటుని్న న్ల, 

కానీ ఎలా చేయాల్ప న్నకు తెల్నయదు. న్నకు త్ేరణ 

ఉుంది, కానీ న్నకు సుంకలో ుం లేదు. న్నకు కోరిక ఉుంది, 

కానీ న్నకు శకి ీలేదు. 

సా యుం-సహాయ పుసకీాలు రని చేయకపోవడానికి 

కారణుం, అవి మనకు దీనిి  చేయడానికి అధకారుం 

ఇవా కపోవడమే. వారు త్రతికూల వా కికీి త్రతికూలుంగా 

ఉుండటానిి  ఆరమని చెబుతారు. న్న జీవిరుంల్ప నేన్ల 

వుందల ముంది, బహుశా వేలాది ముంది త్రతికూల 

వా కీులన్ల తెలుస్కుని్న న్ల. "త్రతికూలుంగా ఉుండటుం 

మానేయుండ" అని నేన్ల వారితో చెరో డుం దాా రా ఎవరూ 

మారతారని న్నకు ఎపుో డూ తెల్నయదు. మీకు ఉుందా? 

సా యుం-సహాయ పుసకీాలు వాయిదా వేసేవారికి "10 

నిమషాల ముుందుగా అకు డకి చేరుకోవడానికి 

త్రయతిి ుంచుండ" అని చెబుతాయి. అుందుకే సెల్ూ  

హెల్ో  బుక కొని్న మని వారికి తెలుస్. వారు అకు డకి 

చేరుకోలేరు; వారు విష్యాలన్ల వాయిదా వేసీ్త 

ఉుంటారు. 

6. ఓటమ మరియు నిరుతాస హుం. "నేన్ల ఎుంర 

దౌరాా గుా డన్ల! ఈ మృర దేహుం న్లుండ నని్ల  ఎవరు 

రక్షసీారు?" (రోమన్లు 7:24) పౌలు అని్న డు, నేన్ల 

యుదధుంల్ప ఓడపోతని్న న్ల. నేన్ల ఓడపోయాన్ల. నేన్ల 

మారలేన్ల. నేన్ల దేవునికి మరియు న్నకు ఎనిి  

వాగాదన్నలు చేసాన్ల, కొనిి  గుంటల వా వధల్ప నేన్ల 

రరచుగా ఉలుుంఘుంచాన్ల? కాబటిట, మీరు మీ చేతలన్ల 

పైకి విసిరి, "నేన్ల త్రయతిి ుంచి విసిగిపోయాన్ల" అని 

చెపోా లన్లకుుంటున్ని రు. మీరు అలా భావిుంచినటుయితే 

లేదా ఈ రోజు మీకు అలా అనిపిసే,ీ మీ కోసుం న్న దగ గర 

కొనిి  గొరో  వారలీు ఉన్ని యి. మీరు మారచ వచుచ  

మరియు శకి ీఉుంది. మీరు వైఫలా ుం/ఓటమ, 

వైఫలా ుం/ఓటమ, వైఫలా ుం/ఓటమ, రదే రదే ఈ 

చత్కుంల్ప ఉుండాల్నస న అవసరుం లేదు. నియుంత్రణ లేని 

వాటిపై మీరు ఎలా నియుంత్రణ సాధుంచవచచ నే 

స్తత్తాలన్ల బ్బబిల్ సో ష్టుం చేసీ్ుంది. 

 

వాగా్దనిం 

యోహాన్ల 8:32ల్ప యేస్ ఇలా అని్న డు, "మీరు సతాా నిి  

తెలుస్కుుంటారు, మరియు సరా ుం మమమ ల్ని  

సా రుంత్తలన్ల చేసీ్ుంది." వా కిగీర మారుో కు రహసా ుం 

సుంకలో ుం కాదు. అది చాలదు. వా కిగీర మారుో  రహసా ుం 



ఒక మాత్ర కాదు. వా కిగీర మారుో కు రహసా ుం హిపిా సిస్ 

కాదు, ఇది లావుగా ఉుండే వా వసాయుం లేదా కొనిి  

జిమమ కుు  కాదు. మీ జీవిరుంల్పని అలవాటుు, బాధలు 

మరియు వా సన్నల న్లుండ విముకి ీ పొుందే మారగుం 

సతాా నిి  తెలుస్కోవడుం అని యేస్ చెపోా డు. 

అయితే అది ఎలా అవుతుంది? నిజుం తెలుస్కోవడుం న్న 

చెడు అలవాటు న్లుండ నని్ల  ఎలా విముకి ీచేసీ్ుంది? 

యేస్ త్రకటన రహసాా నిి  అన్ఫ్లలాక చేయడానికి, మీరు 

ఒక త్పాథమక సిదాధ ుంతానిి  గురీుుంచుకోవాల్న. మీ 

ఆల్పచనలు మీ భావోదాే గాలన్ల నియుంత్తిసీాయి 

మరియు మీ భావోదాే గాలు మీ నిరణయాలన్ల 

నియుంత్తిసీాయి మరియు మీ నిరణయాలు మీ చరా లన్ల 

నియుంత్తిసీాయి. మీరు చూసీారా? అది ఎపుో డూ 

త్రవహిుంచే మారగుం. "అరన్ల నని్ల  చాలా పిచిచ వాడు" 

అని మీరు ఎపోు డైన్న చెపోా రా? అరన్ల మమమ ల్ని  

పిచిచ వాడని చేయలేడు. ఆమె నిని్ల  పిచిచ వాడని 

చేయదు. వారికి ఆ శకి ీ లేదు. మీరు నిజుంగా చెేో ది 

ఏమటుంటే "నేన్ల అరనిని చూసిన త్రతిసార్మ న్నకు 

త్రతికూల ఆల్పచనలు వసీాయి". ఆ త్రతికూల 

ఆల్పచనలు గరుంల్ప జరిగిన ఏదో గురీుకు రావచుచ . 

రరా వసానుంగా, నేన్ల త్రతికూల నిరణయాలకు దారితీసే 

త్రతికూల భావోదాే గానిి  పొుందుతాన్ల. ఈ త్రతికూల 

నిరణయాలు మమమ ల్ని  చాలా త్రతికూల చరా కు కూడా 

దారితీయవచుచ . 

ఇది అనిి  ఆల్పచన త్రత్కియతో మొదలవుతుంది. 

సామెరలు 23:7ల్ప సలొమోన్ల ఇలా ేరొు ని్న డు, 

"అరన్ల రన హృదయుంల్ప ఎలా ఆల్పచిసీాడో, అలాగే 

ఉని్న డు." నేన్ల నిరుతాస హానికి గురవుతని్న నుంటే, 

నేన్ల డత్పష్న్ఫ్లల్ప ఉని్న న్ల. నేన్ల అణగారిన ఆల్పచనల 

గురిుంచి ఆల్పచిసీ్ని ుందున నేన్ల నిరాశకు 

గురవుతని్న న్ల. మనల్ప చాలాముంది కారణుం కాకుుండా 

చరా పై రని చేయడానికి త్రయతిి సీారు. మేము బాహా  

విష్యాలపై రని చేయడానికి త్రయతిి సీాము. దేవుడు 

చెబుతని్న డు, మీరు మీ ఆల్పచనతో త్పారుంభుంచాల్న. 

అుందుకే యేస్ చెపోా డు, మీరు సతాా నిి  

తెలుస్కుుంటే, మీరు సరా ుంపై దృషిట పడతే, అది 

మమమ ల్ని  విడుదల చేసీ్ుంది. చెడు నమమ కాలు చెడు 

త్రవరనీకు దారితీసీాయి. మీరు కల్నగి ఉని  త్రతి త్రవరనీ 

ఒక నమమ కుంపై ఆధ్యరరడ ఉుంటుుంది. ఇది మీ 

జీవిరుంల్ప మీరు సో ృహతో లేదా తెల్నయకుుండానే కల్నగి 

ఉని  విలువపై ఆధ్యరరడ ఉుంటుుంది. ఇది ముఖా ుం: 

త్రతి రా య-ఓటమ త్రవరనీ వన్లక నేన్ల నముమ తని  

అబదధుం ఉుంటుుంది. మీరు రపుో  త్రవరనీల్ప 

పాలురుంచుకుని టుయితే, అసతాా నిి  మీరు నమమ డమే 



దీనికి మూల కారణుం. దెయా ుం నని్ల  మోసుం చేసి 

మోసుం చేసీోుంది. 

ప్పిప్రక పషన్ 

6. న్న సమసా న్ల ఒపోు కో. 

న్న సమసా  యొకు  మూలానిి  అుంగీకరిుంచుండ. విముకి ీ

కోసుం అది త్పారుంభ ఫ్లస్ానుం. న్నతో ఏదో రపుో  జరిగిుందని 

మనల్ప చాలా ముందికి ఈ అసో ష్టమైన భావన 

ఉుంటుుంది. అది ఏమట మాకు తెల్నయదు, మరియు 

మేము దానిపై వేలు పటటలేము, కానీ ఏదో సరిగాగ  

ఉని టుు అనిపిుంచదు. 

దేవుడు దానిపై వేలు పటాటడు. మీ హాా ుంగ్-అప్ఫ్లతో 

సుంబుంధుం లేకుుండా, మీ త్పాథమక సమసా  మీ త్పాథమక 

జీవిర వైఖరి అని ఆయన చెపోా రు. ఈ వైఖరికి ఒక ేరు 

ఉుంది, ఇది మనుం ఇకపై పదదగా వినని రదుం, ఇది హిప్ 

కాదు, ఇది కూల్ కాదు, మరియు ఇది మీడయాల్ప 

ఖచిచ రుంగా వినబడదు. రదుం అసహా ుంగా మరియు 

అసహా ుంగా ఉుంది. ఇది SIN. 

మీకు మరియు న్నకు పారుం గురిుంచి అనిి  రకాల 

రపుో డు అవగాహనలు ఉన్ని యి. పారుం అనిి ుంటికుంటే 

మొదటిది, త్డగ్స  చేయడుం, తాగడుం, బాా ుంకున్ల 

దోచుకోవడుం లేదా ఎవరి భారా తో పారిపోవడుం కాదు. ఆ 

విష్యాలు నిజుంగా పారుం యొకు  రుండవ రరుంగుం. అవి 

అుంరర్మున పారుం యొకు  ఫల్నరుం. "నేన్ల బాధా ర 

వహిసీాన్ల మరియు న్నకు దేవుడు అవసరుం లేదు" అనే 

వైఖరి మూల సమసా . రోమన్లు 7ల్ప పౌలు పిల్నచిన దాని 

యొకు  త్రధ్యన అుంశుం, పాపారమ కమైన సా భావుం. ఇది 

మనిషి యొకు  పురారన సమసా . ఇది ఆడమ్ మరియు 

ఈవ్ న్లుండ ఉుంది. నేన్ల దేవుడని విసమ రిుంచబోతని్న న్ల 

మరియు నేన్ల న్న మారగుం, న్న సా ుంర రనిని చేసీాన్ల. 

మనల్ప త్రతి ఒకు రూ పారుం యొకు  త్పాథమక 

త్రతిసో ుందన వైఖరితో త్రతిరోజూ రటుటబడుతని్న రు. 

ఆ టగ్ ఆఫ వార్ ల్ప మనుం రోజూ కుర ీరడుతన్ని ుం. 

ఎవరు బాధా ర వహిసీారు, నేన్ల లేదా దేవుడా? 

జాన్ అని్న డు, "మనకు పారుం లేదని మనుం 

చెపుో కుుంటే, మనల్ని  మనుం మోసుం 

చేస్కుుంటుని్న ము మరియు నిజుం మనల్ప లేదు." (1 

యోహాన్ల 1:8) "మీరు సతాా నిి  తెలుస్కుుంటారు, 

మరియు సరా ుం మమమ ల్ని  సా రుంత్తలన్ల చేసీ్ుంది" 

అని యేస్ చెపోి న దానితో కల్నపి ఉుంచుండ. కాబటిట, మీ 

పాపానిి  తిరసు రిుంచడుం దాా రా, మీల్ప నిజుం లేదు. 

మేము అనీి  కల్నసి వచిచ నటుుగా త్రవరిసీీాము. మీరు 

ఎవరిని మోసుం చేయడానికి త్రయతిి సీ్ని్న రని మీరు 



అన్లకుుంటున్ని రు? మీరు మీ జీవిరుంల్ప ఏదీ అదుపు 

రపోి  త్రవరిసీీ్ని టుయితే, మీరు దేవుడని మోసుం 

చేయడానికి త్రయతిి సీ్ని్న రా? మీరు ఇరరులన్ల 

మోసుం చేయడానికి త్రయతిి సీ్ని్న రా? మీరు మాత్రమే 

మమమ ల్ని  మోసుం చేసీ్ని్న రు. ఎవరికీ అనీి  కల్నసి 

ఉుండవు. మనల్ప త్రతి ఒకు రికి త్రతిరోజూ ఆ టగ్-ఆఫ-

వార్ ఉుంటుుంది. మీరు త్రతిదీ కల్నగి ఉన్ని రని మరియు 

మీరు బాధా ర వహిసీ్ని టుు నటిసే,ీ మీరు మమమ ల్ని  

మీరు మాత్రమే బాధుంచుకుుంటారు. 

7. నని్ల  నేన్ల మోసుం చేస్కోవడుం ఆపు. 

నని్ల  నేన్ల మోసుం చేస్కోవడుం మానేయాల్న. అది 

పునరావృరుం చేయడుం విలువ. నని్ల  నేన్ల 

ఓడుంచడుం మానేయాలుంటే, నని్ల  నేన్ల మోసుం 

చేస్కోవడుం మానేయాల్న. మూల సమసా  ఏమటుంటే, 

నేన్ల బాధా ర వహిసీ్ని్న న్ల మరియు న్నకు దేవుడు 

అవసరుం లేదు. మనుం అలా జీవిుంచేలా చేయలేదు. 

ఆలు హాల్ అన్నమకుడ వదదకు మదా ుం సేవిుంచే వా కికీి 

వళ్లునపుో డు అరనికి అవసరమైన మొదటి విష్యుం 

ఏమటుంటే, "న్న రరిసిత్ిని నియుంత్తిుంచుకోలేని శకి ీన్నకు 

లేదు మరియు న్న జీవిరుం నిరా హిుంచలేనిదిగా 

మారిుంది." చాలా రరచుగా మనుం ఏదైన్న 

ఒపుో కోకముుందే రాక బాటమ్ కొటటవలసి ఉుంటుుంది, 

మనకు కొుంచెుం వేడగా అనిపిుంచినపుో డు కాదు, కానీ 

అగిి  నియుంత్రణల్ప లేనపుో డు. అపుో డు మేము 

"బహుశా నేన్ల ఒక చిని  సహాయానిి  

ఉరయోగిుంచుకోవచుచ " అని చెరో డుం త్పారుంభసీాము. 

చాలాముంది వా కీులు సహాయుం కోసుం చాలా ఆలసా ుంగా 

వేచి ఉుంటారు. వారు సమసా న్ల అుంగీకరిుంచడానికి చాలా 

ఆలసా ుంగా వేచి ఉన్ని రు. మగవాళ్ళి  న్న ఆఫీస్ల్పకి 

వచిచ  ఇలా అుంటారు, "న్న భారా  న్నపై బాుంబు ేల్నచ ుంది. 

ఆమె న్న నిరుక్షా ుం, న్న దురాా ష్, న్న నీచమైన న్నలుక, న్న 

కోరుంతో విసిగిపోయి బయటకు వళ్లుపోతోుంది. నేన్ల ఏమ 

చేయగలన్ల? న్నకు కావాల్న సహాయుం." అరన్ల చాలా 

సేపు వేచి ఉని ుందున నేన్ల చేయగల్నగేది చాలా రకుు వ, 

చాలా రకుు వ అని ఆల్పచిసీ్త నేన్ల అకు డ 

కూరుచ ని్న న్ల. 

c. మీ సమసా న్ల అుంగీకరిుంచుండ. మీకు జీవిరుంల్ప 

హాా ుంగ్-అప్ ఉుంది, అదదుంల్ప మరియు 

సరా శకిమీుంతడైన దేవుని ముుందు దానితో శుత్భుంగా 

రుండ. 

d. త్కీసీ్ నని్ల  మారచ గలడని నముమ . రోమన్లు 7:24 

గురీుుంచుకోుండ, "ఈ మృతా శర్మరుం న్లుండ నని్ల  

ఎవరు విడపిుంచగలరు? ... మన త్రభువైన 



యేస్త్కీసీ్ దాా రా దేవునికి కృరజనరలు." న్న 

సమసా కు ఒక వా కి ీసమాధ్యనుం చెపోా డు పాల్. 

యేస్త్కీసీ్ దాా రా, దేవుడు మీకు లేని శకినీి 

అుందిసీాడు. మీరు దానిని నమమ కపోతే, మీ హాా ుంగ్-

అప్ఫ్లలన్ల మీరు వదిల్నుంచుకోలేరు. ఎుందుకుంటే 

"త్కీసీ్ యేస్ దాా రా జీవపు ఆరమ  యొకు  నియముం 

నని్ల  పారమరణాల చటటుం న్లుండ విడపిుంచిుంది." 

(రోమన్లు 8:2) ఒక మారగుం ఉుంది. త్కీసీ్ ఆరమ  యొకు  

చటటుం నని్ల  విడపిసీ్ుంది. 

నేన్ల బయటికి వళ్లు, గడ ామీద, ఎకు డో చనిపోయిన రక్షని 

కన్లగొుంటే, ఆ చిని  రక్షని, ఆ చనిపోయిన రక్షని 

ఎతీకుని, గాల్నల్ప విసిరి, "ఎగరుండ" అని 

చెపోి నటుయితే, ఏమ జరుగుతుంది? అది తిరిగి కిుంద 

రడబోతోుంది. నేన్ల దానిని ఎుంచుకొని, దానిని తిరిగి పైకి 

విసిరి, "ఎగరుండ!" అది తిరిగి కిుంద రడబోతోుంది. ఆ 

రక్షని ఎగిరిపోయేలా చేయబోతని  ఏకైక విష్యుం 

ఏమటి? అరనిని ఎగిరిపోయేలా చేయబోయేది కొర ీ

జీవిరుం, కొర ీ సృషిట. అరనికి కొర ీ ఆకు తిపోా ల్నస న 

అవసరుం లేదు, కొర ీజీవిరుం కావాల్న. అరనికి ఆ రకు ల 

త్కిుంద అధకారుం కావాల్న. కొర ీజీవిరుం ఒకు టే అరనిి  

ఎగిరి గుంతేసీ్ుంది. 

మీరు యేస్న్ల ఎుందుకు త్రయతిి ుంచకూడదు? అరన్ల 

వుందల మరియు వుందల జీవితాలన్ల మారచ డుం నేన్ల 

చూశాన్ల. "ఎవరైన్న త్కీసీ్ల్ప ఉుంటే, అరన్ల కొర ీసృషిట; 

ఇదిగో పారది పోయిుంది మరియు కొరదీి వచిచ ుంది." త్కీసీ్ 

రన రూపాుంరరుం చేసే రనిని చేయడానికి అన్లమతిుంచే 

ఎవరికైన్న ఇది నిజుం. (2 కొరిుంథీయులు 5:17) 

కొనిే ళ ు త్కిరుం టైమ్ మాా గజైన్ కవర్ ఫ్లసోటర్మకి 

త్రతిసో ుందనగా “ఏస్ త్కీసీ్ ఎవరు?” అనే లేఖన్ల 

ముత్దిుంచారు. వాసవీానికి, వాా సుం చాలా ముంది 

రుండతల న్లుండ ఈ అభత్పాయాలనిి ుంటినీ కల్నగి 

ఉుంది. మైక మాుండెల్ ఇలా త్వాశాడు "న్నకు 

సుంబుంధుంచినుంరవరకు, ఉదారవాద వేదాుంరవేరలీు 

వారి చారిత్రక యేస్న్ల మరియు వారి క్ అుండ్ ేస్ట 

బ్బబిల్ఫ్లన్ల ఉుంచుకోగలరు. నేన్ల గరుంల్ప మదా పానుం 

మరియు వా భచారిని సజీవుడైన త్కీసీ్ యేస్ యొకు  శకి ీ

దాా రా విడుదల చేసాన్ల. ఎవరు రటిటుంచుకుుంటారు 

పునరుత్ానుం చేయబడన దేవుని కుమారుడు మమమ ల్ని  

ఇకు డ మరియు ఇపుో డు మారచ గల్నగినపుో డు అధక 

విమరశ ల గురిుంచి?" ఆమెన్, మైక, ఆమెన్! 

2 తిమోతి 1:7ల్ప పౌలు ఇలా అుంటుని్న డు, "దేవుడు 

మనకు పిరికిరనుం యొకు  ఆరమ న్ల ఇవా లేదు, కానీ శకి,ీ 

త్ేమ మరియు రా య-త్కమశిక్షణ (రా య నియుంత్రణ) 



యొకు  ఆరమ న్ల ఇచాచ డు" మీల్ప కొుందరు త్కీసీ్ల్పకి 

బాపిటజుం పొుందారు. సమయుం త్కిరుం తిరిగి రటుటకొని 

ఉుంటాయి. మీరు అరనికి ఉని దుంతా అరనికి 

కటటబెటటడుం లేదు, మీరు వన్లకబడ ఉన్ని రు, మీరు 

కూడా రటుటకుుంటుని్న రు. మీరు మీ వా సన్నలు, మీ 

హాా ుంగ్-అప్ఫ్లలు మరియు మీ శాశా ర పాపాలన్ల రటుటకొని 

ఉన్ని రు. 

మీరు నిజుంగా యేస్త్కీసీ్కు కటుటబడ ఉని టుయితే, 

మీరు ఒక రకమైన విచిత్రమైన మతోన్నమ దుంగా 

మారతారని త్రరుంచుంల్పని అబదాధ నిి  మీరు కొన్లగోలు 

చేసారు. మీరు ఈ రోజు త్రతిదీ అముమ తారు. మీరు పూరిగీా 

విచిత్రుంగా ఉుంటారు. త్రజలారా, అది అబదధుం. త్కీసీ్ 

మమమ ల్ని  నియుంత్తిసీ్ని ుందున మీరు రా య 

నియుంత్రణల్ప ఉుంటారు. మీరు శకివీుంరుంగా ఉుంటారు. 

మీరు త్ేమగా ఉుంటారు. మీరు ఎలుపోు డూ కావాలని 

కలలుకుంటుని  వా కి ీఅవుతారు. "త్రభువు యొకు  ఆరమ  

ఎకు డ ఉుందో అకు డ సేా చఛ  ఉుంటుుంది." (2 

కొరిుంథీయులు 3:17) అదే మన అధా యన్ననికి 

పున్నది.అమేజిుంగ్ త్గేస్ పాఠుం #1196 

ప్పశన లు: 

9. రా య నియుంత్రణ లేకపోవడానికి కారణాలు 

ఏమటి? 

a. _____ నిరాశ 

b. _____ గుందరగోళుం 

c. _____ ఓటమ మరియు నిరుతాస హుం 

d. _____ అత్కమ శిక్షణ వారసరా ుంగా 

e. _____ a, b మరియు c 

f. _____ a, b మరియు d 

g. _____ a, b మరియు e 

h. _____ a, c మరియు e 

10. వా కిగీర మారోు కు రహసా ుం సుంకలో  శకి ీ

ఒపుో  రపుో  _____ 

11. మీ ఆల్పచనలు మీ భావోదాే గాలన్ల నియుంత్తిసీాయి 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

12. మీ భావోదాే గాలు మీ నిరణయాలన్ల నియుంత్తిసీాయి 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

13. మీ నిరణయాలు మీ చరా న్ల నియుంత్తిసీాయి 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

14. మనిషి రన హృదయుంల్ప, మనస్ల్ప ఎలా 

ఆల్పచిసీాడో, అలాగే ఉుంటాడు 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

15. రా య నియుంత్రణ ల్పపానిి  అధగముంచవచుచ  

a. _____ రా య మోసుం ఆరుండ 

b. _____ సమసా  ఉుందని అుంగీకరిుంచుండ 

c. _____ త్కీసీ్కు జీవితానిి  అరో గిుంచుండ 



d. _____ a మరియు c 

e. _____ బి మరియు సి 

f. _____ a, b మరియు c 

16. దేవుడు మనకు ఆరమ న్ల ఇచాచ డు 

a. _____ పిరికిరనుం 

బి. _____ శకి ీ

సి. _____ త్ేమ 

డ. _____ రా య-త్కమశిక్షణ 

ఇ. _____ a, b మరియు c 

f. _____ a, c మరియు d 

g. _____ a, b. సి మరియు డ 

h. _____ బి, సి మరియు డ 

 

 

అధ్యా యుం 12 

ఒతి్తడిని ఎలా నిర్వ హించాలి 
 

పోల్ తీస్కుుందాుం. మీల్ప ఎుంరముందికి కనీసుం ఒక 

చిుంర ఉుంది? మేము చిుంతిసీ్ని్న ము, లేదా? మేము 

ఒతిడీ, ఆుందోళన, ఆుందోళన మరియు ఒతిడీతో నిుండన 

మరియు బాుంబులతో కూడన యుగుంల్ప జీవిసీ్ని్న ము. 

వాసవీానికి, మేము అక్షరాలా అన్నరోగా ుంతో 

బాధరడుతని్న ము. అమెరికన్ సైకియాత్టిక 

అసోసియేష్న్ మాది "ఆుందోళన యొకు  యుగుం" అని 

లేబుల్ చేసిుంది మరియు వారి రోగనిరాధ రణ కేవలుం 

వాసవీాల దాా రా నిరాధ రిుంచబడుంది. అమెరికన్ అకాడమీ 

ఆఫ ఫిజీషియన్స  వారు చూసే రోగులల్ప కనీసుం 

మూడుంట రుండొుంతల ముంది ఒతిడీ సుంబుంధర 

వాా ధులతో వారి వదదకు వసీ్ని్న రని చెపోా రు. అపోు డు, 

మూడు అతా రమీుంగా అముమ డవుతని  త్పిత్సిు రషన్ 

ముందులు: 1) టాగమె్, ఒక అలస ర్ ముందులు: 2) 

ఎుండెరాల్, హైరర్ఫ్లట్టనషన్ఫ్లకు ఒక ఔష్ధుం మరియు 3) 

వాల్నయుం, ఒక త్టాుంకిా లైజర్. 

 

1988ల్ప, నాూ స్ఫ్లవీక మాా గజైన్ ఒతిడీ మరియు ఆుందోళన 

సుంబుంధర అన్నరోగాా ల కారణుంగా అమెరికన్ 

వాా పారాలు సుంవరస రానికి $150 బిల్నయనుకు పైగా 

నష్టపోతని్న యని అుంచన్న వేసిన కథన్ననిి  

త్రచురిుంచిుంది. ఇపుో డు ఆశచ రా కరమైన విష్యుం 

ఏమటుంటే, మనుం నిజుంగా ఆుందోళన చెుందాల్నస న 

అవసరుం లేదు. మనుం చిుంతిసీ్ని  వాటిల్ప 40 శారుం 

ఎపుో డూ జరగదని, 30 శారుం ముంది ఇకపై మారచ లేని 

పార నిరణయాల గురిుంచి మరియు 12 శారుం విమరశ లకు 

కేుంత్దుంగా ఉుంటారు, ఇది రరచుగా అవాసవీమని 

మరియు సాధ్యరణుంగా హీనుంగా భావిుంచే వా కీులచే 

చేయబడుతుంది. యాదృచిఛ కుంగా, చాలా ముంది జీవిర 

విమరశ కులు ల్పతైన నాూ నర కాుంపుకస  ఉని  వా కీులు. 

మనుం ఆుందోళన చెుందే అనిి  విష్యాలల్ప కొనిి  శారుం 



మన ఆరోగాా నికి సుంబుంధుంచినవి, మనుం చిుంతిసే ీఅది 

మరిుంర దిగజారుతుంది. ఇది "చటటబదధమైనది" అని 

లేబుల్ చేయడుం త్పారుంభుంచే అనిి  విష్యాలల్ప 

కేవలుం ఎనిమది శారుం మాత్రమే మగిల్న ఉుంది, మానసిక 

త్శదధ అవసరుం. కానీ, నిజుం ఏమటుంటే, మీరు మరియు 

నేన్ల కాదు t రరచుగా ఆ గణాుంకాలన్ల వినుండ. 

బదులుగా, మనుం రదే రదే ఆుందోళనతో మునిగిపోతాుం. 

 

చిుంతిుంచటానికి మరియు ఒతిడీకి విరుగుడు కోసుం ఒక 

త్పిత్సిు రషన్ గురిుంచి యేస్ చెపోి న కొనిి  విష్యాలన్ల 

నేన్ల మీతో రుంచుకోవాలన్లకుుంటుని్న న్ల. యేస్ 

జీవిరుంల్పని చివరి వారుంల్ప, అరన్ల చాలా ఆుందోళనకు 

గురవుతని్న డు. అరన్ల చనిపోతాడని అరనికి తెలుస్. 

అరన్ల జాన్ 13 ల్ప రన శిషుా లకు ఆ త్రకటన చేసీాడు. 

అరన్ల చనిపోతాడని మరియు వారిల్ప ఒకరు రనకు 

త్దోహుం చేయబోతని్న రని వారికి చెపోా డు. 14వ 

అధ్యా యుంల్ప, వారి కోసుం ఒక ఫ్లసల్ానిి  సిదధుం చేయడానికి 

తాన్ల వళ్లుపోతని్న ననే శుభవారనీ్ల చెపోా డు. యోహాన్ల 

15 & 16ల్ప, అరన్ల శిషాు లకు చెడ ావారనీ్ల చెపోా డు. 

అరన్ల చెపోా డు, త్రరుంచుం నని్ల  దాే షిుంచినటేు 

మమమ ల్ని  దాే షిసీ్ుంది, మీరు చెదిరిపోతారు మరియు 

మీల్ప ఒకు రు కూడా నేన్ల కన్లగొనలేన్ల. అపుో డు యేస్, 

“న్నల్ప మీకు శాుంతి కలుగాలని నేన్ల ఈ విష్యాలు మీతో 

చెపోా న్ల” అని్న డు. (జాన్ 16:33) మీ బ్బబిల్ఫ్లల్ప జాన్ 

16:33ని అుండర్ఫ్లలైన్ చేసి, ఆపై రస్పు రుంగు హైలైటర్ఫ్లతో 

"న్నల్ప" హైలై్ చేయుండ. 

 

రరువార అదే రదా ుంల్ప "ఈ ల్పకుంల్ప నీకు ఇబై ుంది 

ఉుంటుుంది" అని్న డు. అది నిజమే. ల్పకుంల్ప మీ ఆశన్ల 

ఉుంచుండ. అనిి  త్పారుంచిక విష్యాలల్ప 

పాలురుంచుకోుండ, మీకు ఇబై ుంది ఉుంటుుంది. మీరు 

ఆుందోళన, కలహాలు మరియు ఒతిడీని కల్నగి ఉుంటారు. 

కానీ అపుో డు అరన్ల చెపోా డు, "ధృఢుంగా ఉుండుండ! 

నేన్ల త్రరుంచానిి  అధగముంచాన్ల." 

 

గొడుగు త్రకటన ఏమటుంటే, మనుం యేస్ల్ప ఉుంటే, 

మనకు శాుంతి ఉుంటుుంది. మన త్రభువు మనకు 

విరర్మరమైన చిుంరన్ల అధగముంచడానికి ఒక త్పిత్సిు రషన్ 

ఇసీాడు. "యేస్ ఇలా చెపోి న రరాా ర, అరన్ల సా ర గుం 

వైపు చూసీ్త ఇలా త్పారిు్ంచాడు: 'రుంత్డీ, సమయుం 

వచిచ ుంది. నీ కుమారుడని మహిమరరచు, నీ కుమారుడు 

నిని్ల  మహిమరరచు, ఎుందుకుంటే అరన్ల మీ అుందరికీ 

శాశా ర జీవితానిి  ఇవా డానికి త్రజలుందరిపై అరనికి 

అధకారుం ఇచాచ డు. అరనికి ఇచాచ న్ల, ఇపుో డు ఇదే 

నిరా జీవము: అదాి తీయ సరా దేవుడవైన నిని్ల  

మరియు నీవు రుంపిన యేస్త్కీసీ్న్ల వారు 

తెల్నసికొన్లనటుు, నీవు న్నకు అరో గిుంచిన రనిని పూరిచీేసి 

భూమపై నిని్ల  మహిమరరచితిని." జాన్ 17:1-4) 



 

యేసు ఎిందుకు ఒతి్తడిక్త లోనవుాడు? అతన శింత్త 

గురిించి ఈ వష్యాలు ఎిందుకు చెాి లి? అతనిక్త 

ప్పపించింలో ప్పత్త కార్ణిం ఉింది. 

 

1. అరన్ల రపుో గా అరు్ం చేస్కుని్న డు. 

మీరు మరియు నేన్ల ఒతిడీకి మరియు ఒతిడీకి 

ల్పనవడానికి ఒక కారణుం మనుం రపోు గా అరు్ం 

చేస్కోవడుం. వారు యేస్ ఉదేదశానిి  రపుో గా అరు్ం 

చేస్కున్ని రు. వారు అరని మష్న్ఫ్లన్ల రపుో గా అరు్ం 

చేస్కున్ని రు. వారు అరని సుందేశానిి  రపుో గా అరు్ం 

చేస్కున్ని రు. 

2. అరన్ల అుంగీకరిుంచబడలేదు. 

మీ చుట్టట  ఉని వారు మమమ ల్ని  అుంగీకరిుంచనపుో డు 

మీరు ఒతిడీని అన్లభవిుంచలేదా? ముఖా ుంగా మీ 

తోటివారు. యేస్ సహచరులు ఆయనన్ల 

అుంగీకరిుంచలేదు. మరస్్లు, మెరస య కోసుం 

వతకుతని  వారు, కానీ వారు అరనిని తిపోి కొటాట రు. 

 

3. అరన్ల ోదిుంచబడాాడు. 

అుందుకే ఒతిడీకి ల్పనయాా డు. హెత్బీయులు 4:15 అరన్ల 

మనలాగే అనిి  విష్యాలల్ప ోధుంచబడాాడని చెపోా డు. 

నేన్ల దాని కుంటే కొుంచెుం దూరుం వళి బోతని్న న్ల. మీరు 

మరియు నేన్ల కూడా ఊహిుంచలేని ట్టుంేటష్న్స  

యేస్కు తెలుస్ అని నేన్ల అన్లకుుంటుని్న న్ల. అరన్ల 

త్కాస్ చుట్టట  ఒక షార్టఫ్లక్ తీస్కోవడానికి ోదిుంచబడాాడు 

మరియు మీరు మరియు నేన్ల దానితో గురిుీంచలేము. 

త్రరుంచానిి  రక్షుంచే అవకాశుం మనకు లేదు. 

 

4. అరనికి చాలా ముంది శత్తవులు ఉన్ని రు. 

ఇపుో డు మీకు మరియు న్నకు దాని గురిుంచి కొుంర 

తెలుస్. మనల్ప ఎవరికైన్న మన గురిుంచి పదదగా 

రటిటుంచుకోని వా కీులు ఉుంటారు, కానీ నిజుం తెల్నసే,ీ 

నిజుంగా నని్ల  సిలువ వేయాలని, న్న త్పాణానిి  

తీయాలని లేదా దాని న్లుండ దూరుంగా వేయాలని 

కోరుకునే వారు ఎవరైన్న ఉన్ని రని న్నకు తెల్నయదు. 

నని్ల . 

 

5. అరని శిషుా లు న్హమమ దిగా నేరుచ కునేవారు. 

అది నని్ల  చుంేది. నేన్ల మా త్రభువులా ఓపికగా లేన్ల. 

అరన్ల వారితో మూడు సుంవరస రాల పాటు రగలు 

మరియు రాత్తి గడపాడు, అనిి ుంటినీ మునిగిపోయేలా 

చేయడానికి త్రయతిి సీ్ని్న డు మరియు వారు ఇరో టికీ 

దానిని గురిుీంచలేకపోయారు. వారికోసుం చనిపోయేుంరగా 

త్ేముంచాడు. నేన్ల వారిని చుంపాలని అన్లకుని్న న్ల. 

వారు న్హమమ దిగా నేరుచ కునేవారు. అరన్ల విరర్మరమైన 

బాధా ర యొకు  ఒతిడీ మరియు ఒతిడీని ఎదురొు ని్న డు. 

పారుంపై విజయుం, సమాధపై విజయుం, మోక్షానికి 

అవకాశుం, త్రతి ఒకు  మనిషికి సా ర గ అవకాశుం, అనీి  



అరని భుజాలపై ఉన్ని యి. అది ఒతిడీ మరియు అరని 

సమయుం ముగిసిుంది. 

 

6. రాజా  పురోభవృదిధని దోష్రహితల చేతికి 

అరో గిుంచబోతని్న డు. 

 

యేసు దానితో ఎలా వా వహరిించాడు మరియు 

దానితో వా వహరిించమని మీకు మరియు నాకు ఎలా 

చెాి డు? 

 

1. ఎవరి దగ గరకు వళ్ుల్ప యేస్కు తెలుస్. 

ఈ ఒతిడీని అన్లభవిుంచిన అరన్ల, రుంత్డ, నేన్ల మీతో 

మాటాుడాల్న. యేస్కు తెల్నసిన మరియు ఆచరిుంచిన 

వాటిని మీరు మరియు నేన్ల తెలుస్కోవాల్న మరియు 

ఆచరిుంచాల్న. 

 

2. అరన్ల భూమకి ఎుందుకు వచాచ డో అరనికి తెలుస్. 

అరనికి ఒక ఉదేదశా ుం ఉుంది మరియు అరన్ల 

చెపోి నపోు డు, రుంత్డీ, సమయుం ఆసని మైుంది, అరన్ల 

రన మష్న్ దాదాపుగా పూరయీిుందని చెపోా డు. 

3. యేస్ రన హకుు లన్ల వదులుకుని్న డు. 

ఇది విరర్మరమైన ఒతిడీని రగి గుంచిుంది. "'రుంత్డీ, 

సమయుం వచిచ ుంది. నీ కుమారుడు నిని్ల  

మహిమరరచునటుు నీ కుమారుని మహిమరరచుము.'" 

రుంత్డ రనన్ల మహిమరరచమని యేస్ ఎుందుకు 

త్పారిసీ్ాడు? యేస్ శర్మరముల్ప వచిచ న దేవుడు. అరన్ల 

త్టినిటీల్ప భాగుం. అరడు భగవుంతనిల్ప భాగమయాా డు. 

కానీ, యేస్ ఈ భూమపైకి వచిచ  సేవకునిగా మానవ 

రూపానిి  ధరిుంచి రన హకుు లన్ల వదులుకుని ుందున 

దేవుడు రనన్ల మహిమరరచమని త్పారిు్ంచవలసి 

వచిచ ుంది. త్రజలారా, మనల్ప చాలా ముందికి తెల్నయని 

విష్యుం మీకు చెపోా లన్లకుుంటుని్న న్ల. మా హకుు ల 

మటిటగడలా్పని త్రతి అుంగుళ్నిి  రక్షుంచుకోవడానికి 

మనల్ప త్రతి ఒకు రి న్లుండ వచేచ  ఒతిడీ ఆశచ రా ుంగా 

ఉుంది. మేము దీనికి లొుంగిపోవాలన్లకోవడుం లేదు, 

మేము దీనిని వదులుకోవడుం ఇష్టుం లేదు మరియు 

అవకాశుం కోసుం పోరాడే త్రతి హకుు న్ల మేము 

కాపాడుకోబోతని్న ము. యేస్ రన హకుు లన్ల 

వదులుకుని్న డు మరియు అది విరర్మరమైన ఒతిడీని 

రగి గుంచిుంది. 

 

4. అరనికి ఇవా డానికి ఏదో ఉుంది. 

అరన్ల నిరా జీవానిి  ఇవా డానికి త్రజలుందరిపై 

అధకారుం ఇచాచ డు. అరన్ల అనిి  కుడ ఇవాా లని ఏదో 

ఉుంది; ఇది అనిి  కాలాలల్పనూ గొరో  బహుమతి. ఆయన 

వదదకు వచిచ , ఆయనపై నమమ కుం ఉుంచి, ఆయన 

స్వారకీు ల్పబడే త్రతి ఒకు రికీ ఇది నిరా జీవుం. 

 

5. అరన్ల ముంచి రని చేసాడు. 



"'మీరు న్నకు అరో గిుంచిన రనిని పూరి ీచేయడుం దాా రా 

నేన్ల భూమపై నీకు కీరి ీతెచాచ న్ల." 

 

మీరు మరియు నేన ప్పత్తరోజూ ఎదుర్క ింటునన  

ఒతి్తడి మరియు ఒతి్తడి నిండి ఎలా ఉపశమనిం 

పిందుాము? యేసు చేరన పనినే మనిం కూడా 

చేసిాము. 

 

2. త్రతిదీ భగవుంతని వైపుకు తిరో ుండ. 

యేస్లాగే మనుం కూడా సమసీానిి  దేవునికి 

అరో గిుంచాల్న. "అరన్ల మీ రటు త్శదధ వహిసీాడు కాబటిట 

మీ ఆుందోళన అుంతా అరనిపై వేయుండ." (1 ేతరు 

5:7) రుండు రరిశీలనలు ఎ) దేవుడు న్న గురిుంచి 

చిుంతిసీ్ని్న డు. దేవుడు నని్ల  రటిటుంచుకుుంటాడు; 

అరన్ల మీ రటు త్శదధ వహిసీాడు మరియు అరన్ల 

మనుందరి రటు త్శదధ వహిసీాడు; బి) అరన్ల న్న 

జీవిరుంల్ప త్రతిదానికీ త్శదధ వహిసీాడు. అరన్ల "మీ 

ఆుందోళనలనిి టినీ వేయుండ." 

 

2. జీవిరుంల్ప మీ లకా్షా నిి  అరు్ం చేస్కోుండ. 

దేవుణణ మహిమరరచడుం మరియు ఇరరులకు సేవ 

చేయడుం కోసుం మనుం విభని  సామరా్ా లతో 

సృషిటుంచబడాాము. మీకు జీవిరుంల్ప ఒక లక్షా ుం ఉుంటే, 

అది ఒతిడీని ఎదురోు వడుంల్ప మీకు 

సహాయరడుతుంది. ఇపుో డు నేన్ల యేస్ 

న్నయకతాా నిి  అన్లసరిుంచి చేసే రన్లలల్ప ఒకటి, న్నపై 

వసీ్ని  ఒతిళీ ున్ల నేన్ల అన్లభవిుంచినపోు డు మరియు 

వాటిని మీలాగే నేన్ల భావిసీ్ని్న న్ల, నేన్ల ఒతిడీకి 

గురైనపోు డు, నేన్ల జీవిరుంల్ప న్న త్పాథమక ఉదేదశాా నికి 

తిరిగి వసీాన్ల. 

 

 

3. మీ హకుు లన్ల వదులుకోుండ. 

ఇది బహుశా మనల్ప చాలా ముందికి రని చేయాల్నస న 

అవసరుం ఉుంది మరియు ఇది మనకు చాలా కషాటలన్ల 

ఇసీ్ుంది ఎుందుకుంటే మనుం నిశచ యర శిక్షణతో నిుండన 

సుంసు ృతిల్ప జీవిసీ్ని్న ము. ఇది త్రరుంచుం ఆల్పచన్న 

విధ్యన్ననికి విరుదధుం. మన జీవితానిి  దెబై తీసే మరియు 

అడుాకునే ఐదు విధా ుంసక భావోదాే గాలు ఉన్ని యి - 

ఆత్గహుం, చేదు, కోరుం, దాే ష్ుం మరియు భయుం. వారు 

మమమ ల్ని  తినేసీారు మరియు వారు మమమ ల్ని  

ఉమమ వేసీారు మరియు త్రజలు రమ హకుు లన్ల 

వదులుకోవడానికి ఇష్టరడనపుో డు ఆ ఐదుగురిల్ప త్రతి 

ఒకు టి త్రధ్యన మూలుం అని నేన్ల మీకు హామీ ఇసీాన్ల. 

 

మీరు న్నతో ఒకు  క్షణుం ఆల్పచిుంచాలని 

కోరుకుుంటుని్న న్ల. మీరు ఈ స్తత్తానిి  అరు్ం చేస్కొని 

ఆచరిసే ీ ఒక సమసా పై వాగాా దుం జరగడుం అరుదు. 



ఇపుో డు నేన్ల సో ష్టుంగా చెరో నివా ుండ, నేన్ల విుంప్ లేదా 

శాశా రమైన డష్ రాగ్ గురిుంచి మాటాుడటుం లేదు. 

జీవిరుంల్ప ఇస్కల్ప గీరన్ల గీయడానికి విలువైన కొనిి  

విష్యాలు ఉన్ని యి, కానీ మనుం చేసే 98 శారుం 

సమయుం కాదు. ఈ త్రరుంచుంల్ప నిజుంగా బలమైన 

వా కీులు రమ హకుు లన్ల ఇవా డానికి సిదధుంగా 

ఉన్ని రని నేన్ల కన్లగొని్న న్ల. బలహీన్లలు రమ గడ ా

కోసుం పోరాడుతారు. న్నకు తెల్నసిన గొరో  ఉదాహరణ 

యేస్. ఫిల్నపోీ యులు 2:5, "మీ దృకో థుం త్కీసీ్ యేస్ 

మాదిరిగానే ఉుండాల్న: దేవుడు సా భావానిి  కల్నగి 

ఉని ుందున, దేవునితో సమానతాా నిి  

త్గహిుంచవలసినదిగా భావిుంచలేదు, కానీ రనన్ల తాన్ల 

ఏమీ చేస్కోలేదు, సేవకుడ సా భావానిి  పొుందాడు. " 

 

హకుు ల కోసుం పోరాడడుం వలు మీరు కొనిి  

భయుంకరమైన మూరుపు రన్లలు చేయగలరని న్న 

జీవిరకాలుంల్ప నేన్ల గమనిుంచాన్ల. అత్బహుం ల్నుంకన్ 

జీవిుంచినపుో డు ఒక ధనవుంతడు ేదవాడకి $2.50 

అపుో  ఇచాచ డు మరియు కొుంరకాలుం రరాా ర ేదవాడు 

తిరిగి చెల్నుుంచలేకపోయాడు, ధనవుంతడు ల్నుంకన్ 

వదదకు వళ్లు త్పాతినిధా ుం కోసుం అడగాడు. ల్నుంకన్ కేస్ 

తీస్కోవడానికి ఇష్టరడలేదు, కానీ అరన్ల తిరిగి వచిచ , 

నేన్ల మీకు ఏమ చెబుతాన్ల అని చెపోా డు. మీరు న్నకు 

ముుందు $10 ఇవా ుండ మరియు నేన్ల తీస్కుుంటాన్ల. ఆ 

వా కి ీఅరనికి $10 ఇచాచ డు, అపుో డు ల్నుంకన్ ేదవాడ 

వదదకు వళ్లు అరనికి $5 ఇచాచ డు. అరన్ల, "మీరు 

ఇుందుల్ప $2.50 తీస్కొని అరనికి తిరిగి చెల్నుుంచుండ 

మరియు మీరు $2.50 ఉుంచుకోవచుచ " మరియు ల్నుంకన్ 

$5.00 జేబుల్ప పటుటకుని్న డు. మీరు $2.50 తిరిగి 

పొుందడానికి మనిషి $10 ఖరుచ  చూశారు. త్రజలు 

అలాుంటి తెల్నవిరకుు వ రన్లలు చేయరని మీరు 

అనవచుచ . నేన్ల చెేో ది మీరు నమమ రు 

 

4. ఉదార వా కిగీా ఉుండుండ. 

యేస్ చేసిుంది అదే. మీరు వసీ్వులన్ల 

వదులుకుుంటారు, అది ఒతిడీని రగి గసీ్ుంది. మీ త్పారన్, 

మీ డబుై  మరియు మీ త్రతిభతో ఉదారుంగా ఉుండుండ. 

 

5. త్శ్లష్ురతో దేవుణణ మహిమరరచుండ. 

ఒక రోజుల్ప మీరు చేయగల్నగినుంర ఉరమీుంగా చేయుండ, 

ఆపై ముంచానికి వళ్లు మీ రల దిుండుపై ఉుంచుండ. మీరు 

ఎుంర బాగున్ని రో ఆశచ రా ుంగా ఉుంది. మనుం 

చేయగల్నగినది చేయలేదని తెల్నసినపోు డు త్రరుంచుంల్ప 

మనుం అన్లభవిుంచే కొనిి  ఒతిడీ మనల్ని  

వుంటాడుతుంది. మీ వుంత కృషి చేయుండ మరియు 

ఒతిడీ రగి గనపుో డు ఉరశమనుం పొుందుండ. అమేజిుంగ్ 

త్గేస్ లెసన్ #1108 
 

ప్పశన లు: 

1.ఆుందోళనకు సుంబుంధుంచిన ఏ త్రకటనలు నిజుం? 



g. _____ 40% ఆుందోళనలు ఎపుో డూ జరగవు 

h. _____30 % మారచ లేని పార నిరణయాలు 

i. _____12 % అసరా  విమరశ లపై ఆధ్యరరడ 

ఉన్ని యి 

j. _____ పైవనీి  

k. _____ పైవేవీ కాదు 

2. శాుంతి కన్లగొనబడుంది? 

d. _____ త్ేమగల కుటుుంబుం 

e. _____ ఆరిక్ భత్దర 

f. _____ యేస్ల్ప 

 

8. ఈ ల్పకుంల్ప నీకు ఇబై ుంది ఉుంటుుందా? 

నిజుం _____ రపుో  _____ 

4. యేస్ ఒతిడీతో కూడన రరిసిత్ల్పు  ఉని్న డు 

ఎుందుకుంటే 

d. _____ అరన్ల రపుో గా అరు్ం చేస్కుని్న డు 

e. _____ అరన్ల అుంగీకరిుంచబడలేదు 

f. _____ అరన్ల ోదిుంచబడాాడు 

డ. _____ అరనికి చాలా ముంది శత్తవులు ఉన్ని రు 

ఇ. _____ అరని శిషుా లు న్హమమ దిగా నేరుచ కునేవారు 

l. _____ పైవనీి  

 

9. ఎుందుకుంటే యేస్ ఒతిడీని అధగముంచాడు 

a. _____ ఎవరికి వళ్ుల్ప అరనికి తెలుస్ 

i. _____ అరన్ల భూమకి ఎుందుకు వచాచ డో 

అరనికి తెలుస్ 

j. _____ అరన్ల రన హకుు లన్ల వదులుకుని్న డు 

k. _____ అరనికి ఒక ఉదేదశా ుం మరియు ఇవా డానికి 

ఏదో ఉుంది 

l. _____ అరన్ల ముంచి రని చేసాడు 

m. _____ పైవనీి  

n. _____ బి మరియు డ 

o.  

10. మనుం ఒతిడీని, ఒతిడీని అధగముంచగలుం 

j. _____ మన జీవితానిి  దేవునికి మారచ డుం 

k. _____ జీవిరుం యొకు  ఉదేదశాా నిి  అరు్ం 

చేస్కోవడుం 

l. _____ మన హకుు లన్ల వదులుకోవడుం 

m. _____ ఉదార వా కిగీా ఉుండటుం 

n. _____ దేవుణణ మహిమరరచడుం 

o. _____ పైవనీి  

p. _____ a, c మరియు e 

q. _____ a, b మరియు e 



r. _____ బి, డ మరియు ఇ 

అధ్యా యుం 12 

రుణ వముక్త ి
 

మన రోజుల్పు  అరా ుంర సాధ్యరణ, రరచుగా మరియు 

ఆధరరా  సుంకెళుల్ప ఒకటి రుణుం. రుణుం అక్షరాలా 

మల్నయను మరియు మల్నయను ముంది అమెరికనున్ల 

వేధసీ్ుంది. నిజానికి, న్నకు తెల్నసిన విలువైన 

కొుంరముంది వా కీులు ఉన్ని రు, ముఖా ుంగా న్న రరుం 

మరియు అుంరకుంటే రకుు వ వయస్స  ఉని వారు, వారి 

గడుాం వరకు అపుో లు చేయలేరు. మరికొుందరు దాదాపు 

దివాళ్ తీసిన అపోు ల్పు  రల పైకెతి ీఉన్ని రు. 

అపుో లు ఎుందుకు ఎకుు వ అవుతని్న యి? నేన్ల చాలా 

రరిోధన చేసాన్ల మరియు ఒక ముఖా  కారణానిి  

చేరుకుని్న న్ల. మనుం సుంపాదిుంచిన దానికుంటే ఎకుు వ 

డబుై  ఖరుచ  చేసీాము. సరే? అది ల్పతైనదా? మన 

సుంపాదనన్ల ముంచి మన కోరికలు. 1995 సరేా  త్రకారుం 

సగటు అమెరికన్ వారు చేసే త్రతి $1,000కి $1,300 

త్కెడ్ఫ్లపై ఉుంచారు. అది అసలు సమసా . ఎవరో ఈ 

విధుంగా చెపోా రు: "మీ అవుటగ  మీ ఆదాయానిి  

ముంచిపోయినపుో డు, మీ సుంరక్షణ మీ 

రరనమవుతుంది." 

రుణుం తీస్కోవడుం యొకు  ఫల్నరుం రికారాు సుంఖా ల్ప 

వా కిగీర మరియు వాా పార దివాలా. లక్షలాది 

కుటుుంబాలు డబుై  కోసుం చాలా కష్టరడుతని్న యి, 

పరుగుతని  అపుో ల కారణుంగా త్రతి న్హలా కష్టరరుంగా 

ఉుంటుుంది. 

అపుి ల కార్ణాలు 

 

1. అతాా శ. ఈ ఋణ సుందిగ ధుంల్ప 95+ శారుం మూలుం 

బ్బబిల్ అతాా శ అని పిలుసీ్ని  పార కాలపు విష్యుం. 

మన సుంసు ృతిల్ప "వాుంటిటిస్" అనే అుంటువాా ధ 

ఉుంది. మనల్ప చాలా ముందికి, మన అపోు  మన అవసరుం 

వలు కాదు, మన దురాశ వలు వసీ్ుంది. డబుై తో అవసరుం 

లేని వసీ్వులు కొన్లకోు వాలన్లకుుంటాుం, మనకు నచచ ని 

వా కీులన్ల కూడా ఆకటుటకునే అవసరుం లేదు. అది 

సరైనది కాదా? 

దీనికి కారణుం ఈ "వాుంటిటిస్" సుందేశుం దాా రా మనుం 

బాుంబులు వేయబడుతని్న ము. ఒక విదాా రి ్ ఉని ర 

పాఠశాల న్లుండ త్గాడాు యే్ అయేా  సమయానికి, 

అరన్ల లేదా ఆమె సగటున 350,000 వాణజా  

త్రకటనలన్ల చూసారు. ఆ వాణజా  త్రకటనలనీి  మూడు 

విష్యాలల్ప ఒకటి చెబుతని్న యి; (ఎ) "మరినిి  

వసీ్వులన్ల కల్నగి ఉుండటుం న్నకు సుంతోషానిి సీ్ుంది," 



(అమెరికాల్ప మనకు జీవిరుం, సేా చఛ  మరియు 

ఆనుందానిి  కొన్లగోలు చేయడుం హామీ అని 

గురీుుంచుకోుండ); (బి) "మరినిి  విష్యాలు కల్నగి 

ఉుండటుం నని్ల  ముఖా మైనదిగా చేసీ్ుంది." (ఇది న్న 

దగ గర ఉని దాని గురిుంచి నని్ల  నేన్లగా మారచ డుం అనే 

దెయా ుం యొకు  పార రన్ని గుం. "మాసటర్ కార్ ా కల్నగి 

ఉుండటుం వలు నిజుంగా మమమ ల్ని  ముంచి వా కిగీా 

మారచ లేము, మరలా, బహుశా అది కావచుచ ") మరియు 

(సి) "మరినిి  విష్యాలు కల్నగి ఉుండటుం మమమ ల్ని  

స్రక్షరుంగా చేయుండ." ఇవనీి  అబదాధలు అని దేవుడు 

చెపోా డు. 

ఎ) అబదధుం నుంబర్ వన్ - ఎకుు వ వసీ్వులన్ల కల్నగి 

ఉుండటుం న్నకు సుంతోషానిి  కల్నగిసీ్ుంది - "డబుై న్ల 

త్ేముంచే వా కికీి ఎపుో డూ డబుై  సరిపోదు; సుంరదన్ల 

ఇష్టరడేవాడు రన ఆదాయుంతో ఎని టికీ సుంరృపి ీ

చెుందడు...వసీ్వులు పరిగేకొదీద, వాటిని 

వినియోగిుంచేవారికి త్రయోజనుం ఉుంటుుంది. అవి 

యజమానికి కని్ల ల రుండగ రపోా ?" (త్రసుంగి 5:10-1) 

 

బి) అబదధుం నుంబర్ ట్ట - మరినిి  విష్యాలు కల్నగి 

ఉుండటుం నని్ల  ముఖా మైనదిగా చేసీ్ుంది - "'జాత్గరగీా 

ఉుండుండ! అనిి  రకాల దురాశల న్లుండ జాత్గరగీా 

ఉుండుండ; ఒక వా కి ీ యొకు  జీవిరుం అరని ఆసీ్ల 

సమృదిధల్ప ఉుండదు.'" (లూకా 12:15) ) 

 

c) అబదధుం సుంఖా  మూడు - వసీ్వులన్ల కల్నగి 

ఉుండటుం, మరినిి  విష్యాలు, నని్ల  స్రక్షరుంగా 

ఉుంచుతాయి. "రన సుంరదన్ల విశా సిుంచేవాడు 

రడపోతాడు, కాని నీతిముంతలు రచచ ని ఆకులా 

వరిధలుుతారు." (సామెరలు 11:28) దేవుని వాకా ుం 

చెేో ది అదే. మనల్ప చాలా ముంది ఇరో టికీ 

అబదాధ లన్ల కొుంటారు, మరియు మేము అబదాధ లన్ల 

కొుంటుని పుో డు, మన దగ గర లేని డబుై తో వసీ్వులన్ల 

కొన్నలని కోరుకుుంటాము మరియు మేము "అపుో " అనే 

దానిల్పకి వళీ్ము. 

 

2. మనుం ఎవరో కాదు అని నటిసీారు 

ఇది రుణుం తీస్కోవడుం యొకు  నిసాస రమైన మరియు 

హానికరమైన అభత్పాయుం. విధా ుంసకర, రాతి తీరాలకు 

న్నవికుడి  ఆకరి షుంచే మధురమైన, సైరన్ పాటలా రుణుం 

మనల్ని  పిలుసీ్ుంది. అుందమైన, ముడరలు లేని 

జీవితానిి  సాధుంచడానికి రుణాలు మారగమని సాహిరా ుం 

స్తచిసీ్ుంది. న్నని , అమమ ల బటటలు వేస్కుని 

వాళి కుంటే పదదవాళి లా నటిుంచే చిని పిలులాు . అపుో లు 

మనుం కానటువుంటి వా కిగీా నటిుంచడానికి 

అన్లమతిసీ్ుంది. 



సామెరలు 12:9ల్ప అపుో  గురిుంచి సలొమోన్ల చెపోి నది 

ఇకు డ ఉుంది, "ఆహారుం లేనివాడలా నటిుంచడుం కుంటే 

ఎవరూ లేకుుండా సేవకుడగా ఉుండటుం ముంచిది." 

సామెరలు 13:7ల్ప అరన్ల చెపోి నది ఇకు డ ఉుంది, "ఒక 

వా కి ీధనవుంతడు, అయినరో టికీ ఏమీ లేనివాడు; మరొక 

వా కి ీ ేదవాడగా నటిసీ్ని్న డు, అయినరో టికీ గొరో  

సుంరద ఉుంది." అది నిజుం కాదా? 

మీరు ఎపోు డైన్న ేరర్ఫ్లల్ప రడవ, రోల్స  రాయిస్ఫ్లల 

సముదాయుం, ఆభరణాలు మరియు ఆసోె న్ హోమ్ఫ్లతో 

ఉని  వా కినీి గమనిుంచారా, అరన్ల అకసామ తీగా, అరన్ల 

బొడుతాాడు. ఎుందుకు? ఎుందుకుంటే అరన్ల ఆ 

విష్యాలనిి ుంటికీ చెల్నుుంచాల్నస న దాని విలువ కుంటే 

ఎకుు వ. మరోవైపు, త్రతి కొనిి  న్హలలకొకసారి, 

నిరాడుంబరమైన జీవనశైల్నని కల్నగి ఉని , అదృషాటనికి 

రగిన వా కి ీ గురిుంచి నేన్ల కన్లగొుంటాన్ల. చూడుండ, 

మొదటిది నటి, మరియు రుండవది అసలు విష్యుం. 

నటిుంచడుంల్ప సమసా  ఏమటుంటే, రా రగా లేదా 

రరువార, మీరు అపుో తో కూడా ఆపివేయాల్న. వుంటనే 

లేదా రరువార, మీరు దానిని వడీతాో చెల్నుుంచాల్న. 

ఇపుో డు నమమ న్న నమమ కపోయిన్న, ఈ దేశుంల్ప ఒకపుో డు 

త్కెడ్ పొుందడుం చాలా కష్టుం. నమమ డుం కష్టమని న్నకు 

తెలుస్. ఈ దేశుంల్ప మీరు ఖరుచ న్ల కనిష్టుంగా 

ఉుంచగల్నగే సమయుం ఉుంది, ఎుందుకుంటే మీ వదద డబుై  

అయిపోయినపుో డు, మీరు ఖరుచ  చేయడుం మానేసీారు. 

అది కోరికన్ల ఆరలేదు; ఇది కేవలుం మీ ఖరుచ పై 

అణచివేరకు గురిచేసీ్ుంది. హాసాా సో దుంగా, మన 

ఫెడరల్ త్రభురా ుం రన వదద లేని డబుై తో జీవిుంచడుం 

త్పారుంభుంచిన అదే సమయుంల్ప దాదాపు త్రతి ఒకు రికీ 

అపుో  మరియు త్కెడ్ అుందుబాటుల్పకి వచాచ యి. 

మేముంతా "ఎవరేడీ బనిీ " లాగా మారిపోయాము. మేము 

ఖరుచ  చేసీ్తనే ఉుంటాము మరియు ఖరుచ  చేసీ్తనే 

ఉుంటాము. రుణుం విష్యుంల్ప మాకు చాలా నిసాస రమైన 

మరియు హానికరమైన దృకో థుం ఉుంది. 

రుణ ర్హతింగ్ద మార్డానిక్త నివార్ణలు 

 

మీరు కారణాలన్ల జాత్గరగీా చూస్కోగల్నగితే, మీరు 

నివారణన్ల కన్లగొన్నల్న. అపుో డు మేము కారణాలపై ఎలా 

దాడ చేసీాము? రదవ ఆజన ఇలా చెబుతోుంది, "మీరు 

ఆశిుంచవదుద" మరియు మీరు కోరకూడని విష్యాల 

యొకు  స్దీరఘ త్శ్లణని అన్లసరిసీ్ుంది. రోమన్లు 13:9ల్ప 

ేరొు ని  ధరమ శాస్త్సీానిి  ఫ్లకుురుీంగా ేరొు ని పోు డు పౌలు 

కోరికన్ల చేరాచ డు, "'కోరరడవదుద' మరియు ఇరర ఆజనలు 

ఏవైన్న ఈ ఒకు  నియముంల్ప సుంత్గహిుంచబడాాయి: 

'నిని్ల  వలె నీ పొరుగువాని త్ేముంచు'." కానీ మనల్ప. 

భౌతికవాద, వినియోగదారు-ఆధ్యరిర సుంసు ృతి, 

సో ష్టుంగా చెపోా లుంటే, పూరి ీచేయడుం కుంటే చెరో డుం 



స్లభుం, కానీ అది చేయవచుచ . మీ దురాశతో 

వా వహరిుంచేటపుో డు రరిగణుంచవలసిన మూడు 

విష్యాలు ఉన్ని యి: 

2. ఇరర వా కీులతో పోలచ డానిి  నిరోధుంచుండ 

పోలచ డుం ఎలుపుో డూ కోరికకు దారితీసీ్ుంది. అుందుకే 

రదవ ఆజనల్ప, “నీ పొరుగువాని ఇుంటిని, నీ పొరుగువాని 

ఎదుదన్ల, నీ పొరుగువాని దాస్నిని ఆశిుంరకుము” అని 

చెరో బడుంది. మీరు మీ పొరుగువారితో పోలచ డుం 

త్పారుంభుంచినపుో డు, మీరు కోరికతో ముగుసీ్ుంది. 

 

“త్రతి ఒకు రు రన సా ుంర చరా లన్ల రర్మక్షుంచుకోవాల్న. 

అపుో డు అరన్ల రనన్ల తాన్ల మరొకరితో 

పోలుచ కోకుుండా రన గురిుంచి గరా రడగలడు. 

(గలతీయులు 6:4) మీరు వేరొకరి వదద ఉని వాటిని 

చూడగలరా మరియు దానిని ఆశిుంచకుుండా 

ఉుండగలరా? నేన్ల నిజుంగా అడుగుతని్న న్ల, మీరు 

సుంపాదిుంచకుుండానే ఆరాధుంచగల రహసాా నిి  

నేరుచ కున్ని రా? నేన్ల ఆనుందిుంచే త్రతిదానిి  

పొుందవలసిన అవసరుం లేదు. మీరు నిజుంగా మీరు 

ఆనుందిుంచే త్రతిదానిని కల్నగి ఉని  వా కి ీఅయితే, మీరు 

శాశా రుంగా దయనీయుంగా ఉుంటారు. సుంపాదిుంచాల్నస న 

అవసరుం లేకుుండా మెచుచ కోవడుం నేరుచ కోుండ. 

గురీుుంచుకోుండ, కుంచెకు అవరల్న వైపున గడ ారచచ గా 

ఉుంటే, నీటి బిలుు కూడా ఎకుు వగా ఉుంటుుంది. 

 

2. దేవుడు మీకు ఇచిచ న దాని గురిుంచి సుంతోషిుంచుండ 

దేవుడు మీకు ఇచిచ న వాటిపై మీ దృషిటని 

కేుంత్దీకరిుంచుండ. "త్రతి ముంచి మరియు రరిపూరణ 

బహుమతి కాుంతి రుంత్డ న్లుండ పై న్లుండ వసీ్ుంది." 

(యాకోబు 1:17) లేదా, నేన్ల త్రసుంగి 5:19ల్ప సోలమన్ 

చెపోి నటుుగా, “...దేవుడు ఎవరికైన్న సుంరదలు మరియు 

ఆసీ్లన్ల ఇచిచ , వాటిని ఆసాా దిుంచడానికి వీలు 

కల్నో ుంచినపుో డు, ...ఇది దేవుని బహుమతి.” దేవుడు 

చెబుతని్న డు, న్న బహుమతలన్ల నేన్ల మీకు 

ఇసీ్ని టుుగా ఆనుందిుంచుండ. మనుం చేయవలసిుంది 

అదే. 

 

మీరు ఎపోు డైన్న దాని బారిన రడాారా? “ఎపుో డు ఆపై” 

అని ఆల్పచిసీ్త, “న్నకు ___________ వచిచ నపుో డు, 

నేన్ల సుంతోష్ుంగా ఉుంటాన్ల. మీరు ఖాళ్లని 

పూరిుంచవచుచ , అది మీ కోసుం ఏదైన్న. ఆల్పచన ఏదైన్న 

మారినపుో డు, నేన్ల సుంతోష్ుంగా ఉుంటాన్ల. లేదు, మీరు 



చేయరు. ఓహ్, మీరు కొుంరకాలుం సుంతోష్ుంగా ఉుంటారు. 

గర త్కిసమ స్ఫ్లల్ప మీరు ఏమ అుందుకున్ని రో మీకు 

గురీుుందా? “ఎపుో డు ఆపై” ఆల్పచిసీ్త, మమమ ల్ని  

సుంతోష్పటటడానికి మీరు దేని కోసుం ఎదురు 

చూసీ్ని్న రు? అది ఏమటి, కొర ీఇలుు, కొర ీఉదాో గుం, 

కొర ీకారు, కొర ీఫ్లస్ానుం, వివాహుం? "ఎపుో డు మరియు 

అపుో డు" ఆల్పచన మీకు సుంతోషానిి  కల్నగిుంచదు. 

నేన్ల ఎలా ఉుండాలన్లకుుంటుని్న నో మరియు దేవుడు 

న్నకు ఇచిచ న వాటిపై దృషిట పటిటనపుో డు నేన్ల 

సుంతోష్ుంగా ఉుంటాన్ల. 

 

3. ఏది నిజుంగా ముఖా మైనదో గురీుుంచుకోుండ 

“కాబటిట, మనుం మన దృషిటని కనిపిుంచే వాటిపై కాదు, 

కనిపిుంచని వాటిపై ఉుంచుతాము. ఎుందుకుంటే 

కనిపిుంచేది తాతాు ల్నకమైనది, కాని కనిపిుంచనిది 

శాశా రమైనది. ” (2 కొరిుంథీయులు 4:18) జీవిరుంల్ప మీ 

త్పాధ్యనా రలు ఏమట మీరు నిరణయిుంచుకుని పుో డు 

మరియు మీరు మీ దృషిటని ఎకు డ 

కేుంత్దీకరిుంచబోతని్న రు, మీరు ఎలుపుో డూ మమమ ల్ని  

మీరు త్రశిి ుంచుకోవాల్న, నేన్ల చూడగలన్న? మీరు దానిని 

చూడగల్నగితే, మీరు తాతాు ల్నక, రపుో  విష్యుంపై దృషిట 

పడుతని్న రు. 

 

వుందేళు రరాా ర మీరు చూసేది ఇకు డ ఉుండదని 

చుట్టట  చూసే ీకొుంచెుం హుుందాగా అనిపిసీ్ుంది. కారో ్, 

కుర్మచ లు, గోడలు, భవనుం, మా బటటలు, త్రజలు ఇకు డ 

ఉుండరు. పాల్ ఖచిచ రుంగా సరైనది, "మీరు 

చూడగల్నగితే, అది తాతాు ల్నకమే." మీరు 

చూడగల్నగినదుంతా చివరికి క్షీణసీ్ుంది, అది 

కుళి్ల పోతుంది, తపుో  రటటడుం, అరిగిపోతుంది మరియు 

మీరు చూడలేని వాటికి విరుదధుంగా వళ్లుపోతుంది, అుంటే 

దేవుడు మరియు ఇరరులతో మీ సుంబుంధుం, త్ేమ, 

నిజాయితీ, విలువలు మరియు మీ ఆరమ . మనుం ఏమ 

చేయాల్ప చూడుండ కోరికన్ల విడచిపటిట, నిజుంగా 

ముఖా మైనది గురీుుంచుకోుండ. మీరు దురాశతో ఎలా 

వా వహరిసీారు. 

 

మీరు రదురరి నివారణన్ల వరిుీంచే ముుందు మీరు 

దురాశ యొకు  మూలానికి గొడలా్న పటాట ల్న. మీరు డబుై  

నిరా హణకు కీలకమైన బ్బబిల్ స్తత్తాలన్ల 

వరిుీంరజేసీారు. మీ కోరిక సమసా న్ల జయిుంచడుం దాా రా 

మీరు గుుండె సమసా న్ల రరిష్ు రిుంచకపోతే అది రని 

చేయదని గురీుుంచుకోుండ. కానీ మీ డబుై న్ల 



ఉరయోగిుంచడుం గురిుంచి బ్బబిల్ బోధుంచే న్నలుగు గొరో  

ఫ్లసుీంభాలు ఉని్న యి. 

 

a. మీ డబుై న్ల న్హమమ దిగా సుంపాదిుంచుండ, కానీ 

ఖచిచ రుంగా. 

రా రగా రి  రు మ్ఫ్లలన్ల పొుందుండ దాదాపు ఎపుో డూ 

రని చేయదు. అవి డజన్ల పైసలు, మరియు వాటిని 

మరిుంర ఖచిచ రుంగా "రా రగా విచిఛ ని ుం చేయి" 

రథకాలు అని పిలుసీారు. సామెరలు 13:11 ఇలా 

చెబుతోుంది, “కొదిదగా ధనము కూడబెటుటవాడు దానిని 

వృదిధ చేసీాడు.” సామెరలు 6:6ల్ప, మనముందరుం 

గురిుీంచగల్నగే ఒక రూరకానిి  సలొమోన్ల 

ఉరయోగిుంచాడు. “సోమరి, చీమల దగ గరికి వళ్ళి ; దాని 

మారాగలన్ల రరిగణుంచుండ మరియు తెల్నవిగా ఉుండుండ! 

దానికి కమాుండర్, రరా వేక్షకుడు లేదా పాలకుడు లేడు, 

అయినరో టికీ అది వేసవిల్ప రన ఆహారానిి  నిలా  

చేస్కుుంటుుంది మరియు రుంట సమయుంల్ప రన 

ఆహారానిి  సేకరిుంచుకుుంటుుంది. చీమలలాగా ఉుండు, 

రని చేసి, కొదిదకొదిదగా సరఫరా చేసి నిలా  చేస్కో 

అని్న డు. 

 

ఇపుో డు ఖచిచ రుంగా, ఇరరులకన్ని  ఎకుు వ జీతాలు 

చెల్నుుంచే కొనిి  వృతీలు ఉన్ని యి, కానీ మీరు 

ఎుంచుకుని  రని ఏమైనరో టికీ, ముంచి వారుంల్ప రని 

చేయుండ, గరిష్ట త్శమతో సహేతకమైన సుంఖా ల్ప 

గుంటలు ఉుంచుండ మరియు మీ డబుై  సుంపాదిుంచుండ. 

 

బి. త్కముం రరో కుుండా డబుై  ఆదా చేస్కోుండ. 

ఆధునిక అమెరికన్ ఆరిక్శాస్త్సుీంల్ప "సేవ్" అనే రదుం 

ఆచరణారమ కుంగా మరచిపోయిన రదుం. కానీ "కొదిదగా" 

అనే స్తత్రుం కేవలుం సుంపాదన మాత్రమే కాదు, 

పొదుపుకు కూడా వరిసీీ్ుంది. సామెరలు 21:20ల్ప 

సలొమోన్ల చెపోి నటుు వినుండ, “ఫ్లజానన్లల ఇుంటు  ముంచి 

ఆహారుం మరియు నూన్హ నిలా లు ఉన్ని యి, కానీ 

మూరుుడు రనకు ఉని దుంతా త్ముంగివేసీాడు.” 

 

మీ పిలులకు మరియు మనవళుకు ఇది నేరో ుండ 

మరియు వారికి బాగా నేరో ుండ. ఒక వా కి ీఆదాయానిి  

సుంపాదిుంచడుం త్పారుంభుంచిన రోజు అదే రోజు, ఆ వా కి ీ

ఆదాయానిి  పొుందిన త్రతిసార్మ పొదుపు చేయడుం 

మరియు దానిని చేయడుం త్పారుంభుంచాల్న. వారు 14 

సుంవరస రాల వయస్స ల్ప ఆదాయానిి  

సుంపాదిుంచడుం త్పారుంభసే,ీ కాగితాలన్ల స్త్డైవ్ఫ్లవేలల్ప 



విసిరివేసే,ీ అపుో డే పొదుపు చేయడుం త్పారుంభుంచుండ. 

వారు 24 లేదా 44 అయితే, ఇది ఒక ఎుంపిక కాదు, ఇది 

త్పాధ్యనా ర. ఒక వా కి ీరన ఆదాయుంల్ప ఏడుని ర 

న్లుండ రది శారుం వరకు త్కముం రరో కుుండా పొదుపు 

చేసే,ీ అరన్ల లేదా ఆమె అరా వసర రరిసిత్లు, 

ఆకసిమ క రరిసిత్లు, తాతాు ల్నక నిరుదాో గుం మరియు 

రదవీ విరమణ కోసుం సిదధుంగా ఉుంటారు. నేన్ల మీ 

డబైు పై మీ నమమ కానిి  లేదా మీ భత్దరన్ల ఉుంచడుం 

గురిుంచి మాటాుడటుం లేదు, మీరు దీనిి  చూడగల్నగితే 

గురీుుంచుకోుండ, అది ఎలాగైన్న జరుగుతుందని 

గురీుుంచుకోుండ. డబుై  అనేది దేవుని 

గృహనిరాా హకులుగా మన చేతల్పు  ఉుంచబడన 

సాధనుం కుంటే ఎకుు వ లేదా రకుు వ కాదు. 

 

కొనిి  రకాల పొదుపు ఖాతాలతో సహా పొదుపు చేయడుం 

దాా రా మరియు ఎనిి  ముంచి పటుటబడుల దాా రానైన్న 

సుంరృపి ీలభసీ్ుంది. కానీ పొదుపు దాా రా సుంరృపి ీ

లభసీ్ుంది. మనుం రరిమతికి ముంచి ఖరుచ  

చేసినపుో డు ఒతిడీ మరియు భయాుందోళనలు వసీాయి. 

మేము ఊహిుంచని త్రతి ఆరిక్ సవాలుపై 

భయాుందోళనలకు గురవుతాము మరియు అమెరికా 

అుంరటా ఆ రరిసిత్ిల్ప నివసిసీ్ని  త్రజలు ఉన్ని రు. 

 

సి. ఉదారుంగా రుంచుకోుండ. 

యేస్ ఇలా అని్న డు, “‘భూమపై మీ కోసుం ధన్ననిి  

కూడబెటుటకోకుండ, ఇకు డ చిమమ ట మరియు తపుో  

న్నశనుం చేసీాయి, మరియు దొుంగలు చొరబడ 

దొుంగిల్నసీారు. అయితే చిమమ ట మరియు తపోు  న్నశనుం 

చేయని మరియు దొుంగలు చొరబడ దొుంగిల్నుంచని 

రరల్పకుంల్ప మీ కోసుం సుంరదన్ల నిలా  చేస్కోుండ. మీ 

నిధ ఎకు డ ఉుందో అకు డ మీ హృదయుం కూడా 

ఉుంటుుంది.’ (మరయీి 6:19-21) ఇపుో డు యేస్ న్లుండ 

వచిచ న ఆ మాటలు మనకు కొనిి  ఫ్లకి ుష్టమైన విష్యాలన్ల 

చెబుతని్న యి: (ఎ) మనుం మన డబుై న్ల ఎకు డ 

పడతామో అకు డ మన త్ేమలు ఉుంటాయి. . మీరు 

రుండుంటినీ వేరు చేయలేరు) మరియు (బి) మనుం 

త్రభువు రనికి డబుై  ఇచిచ నపుో డు, మనుం సా ర గుంల్ప 

మన కోసుం సుంరదన్ల నిలా  చేస్కుుంటాము. ఇపోు డు 

నేన్ల మీకు ఒపోు కుుంటాన్ల, అది న్నకు పూరిగీా అరు్ం 

కాలేదు. సా ర గుం అుంటే ఏమట న్నకు తెలుస్, అది 

ఆధా్య తిమ క త్రదేశుం. కానీ దేవుడు న్నకు వాగాదనుం చేసీాడని 

న్నకు తెలుస్, అరని త్రయోజనుం కోసుం నేన్ల ఈ 



భూమపై దేనినైన్న కోలో్ప తాన్ల, అది ఏదో ఒకవిధుంగా 

సా ర గుంల్ప త్రతిఫలానిి  పొుందుతుంది. 

 

దేవుడు ఇత్జాయెల్ పిలులకు 10% ఇవాా లని కోరాడు. 

స్త్కైసవీులు వరిధల్నునుందున ఇవాా లని అరన్ల 

కోరుతని్న డు, అది ఎకుు వగా ఉుండవచుచ  కానీ, కొనిి  

రరిసిత్లల్ప మరియు రరిసిత్లల్ప అది రకుు వగా 

ఉుండవచుచ . మనుం ఇవాా లన్లకుుంటుని్న ము కాబటిట 

ఇవాా లని దేవుడు ఆశిసీ్ని్న డు, కానీ అది డబుై కు 

రరిమరుం కాదు. మనుం కూడా ఇవాా ల్న. మనల్ని  మనుం 

మనస్తూ రిగీా ఆయనకు సమరోి ుంచుకోవడుం దాా రా, 

మన దృషిటని పై విష్యాలపై కేుంత్దీకరిసీాము మరియు 

భౌతిక వసీ్వులు, అధకారుం, రదవి లేదా త్రతిష్టన్ల 

కోరుకోవడుంల్ప రకుు వ మొగుగ చూపుతాము. 

 

డబ్బు  ఇవవ డిం ననన  అపుి ల నిండి ఎలా 

కాాడుత్తింది? 

 

మీరు అరనికి ఎుంర ఎకుు వ ఇసే,ీ దేవుడు మమమ ల్ని  

ఆశీరా దిసీాడు. యేస్ "ఇవా ుండ, అది మీకు 

ఇవా బడుతుంది. ఒక ముంచి కొలర, నొకిు నపుో డు, కల్నసి 

కదిల్న, మీ ఒడల్ప రరుగెతీతుంది." (లూకా 6:38) దేవుడు 

ఏదో ఫ్లసాు ్ మెషిన్ అని ఇపుో డు దాని అరు్ం కాదు, మనుం 

అరనిల్ప డబుై  పటిటనపోు డు, అరన్ల ఆ సమయముంతా 

తిరిగి ఇసీాడు. అరన్ల అనిి  విధ్యలుగా మమమ ల్ని  

ఆశీరా దిుంచబోతని్న డని అరు్ం, కానీ మీరు దానిని 

రర్మక్షుంచుండ. ఎవరైన్న దేవునికి ఇవా డుం మీరు 

ఎపుో డైన్న చూశారా? ఎవరైన్న దేవునికి తిరిగి ఇచేచ  

దానికుంటే ఎకుు వ ఇవా డుం మీరు ఎపోు డైన్న చూశారా? 

 

"తీస్కోవడుం కుంటే ఇవా డుం చాలా త్శ్లయసు రుం." 

అకు డ హీత్బూ రదుం, "ఫ్లబెుస్"ా అనే అరామక రదానికి 

అక్షరారు్ం ఏమట తెలుసా? ఆనుందుంగా. మీరు 

రా కరిుంచినపుో డు కుంటే మీరు ఇచిచ నపుో డు మీరు 

సుంతోష్ుంగా ఉుంటారు. మరియు మనల్ప చాలా ముందికి 

ఇది త్రరా క్షుంగా తెలుస్. ఇపుో డు మీరు ఎుంర 

సుంతోష్ుంగా ఉన్ని రో, మమమ ల్ని  సుంతోష్పటటడానికి 

వసీ్వులన్ల కొనడానికి డబుై  ఖరుచ  చేయడానికి మీరు 

రకుు వ మొగుగ చూపుతారు. మరో మాటల్ప చెపోా లుంటే, 

మీరు ఆ డబుై న్ల ఇచిచ నపుో డు మీరు ఎుంర 

సుంతోష్ుంగా ఉన్ని రో, మీకు నిజుంగా అవసరుం లేని 

వసీ్వులన్ల కోరుకునేుంర రకుు వ మొగుగ చూపుతారు. 

కాబటిట, కొదిదకొదిదగా డబుై  సుంపాదిుంచుండ, త్కముం 

రరో కుుండా పొదుపు చేయుండ, ఉదారుంగా రుంచుకోుండ. 

 

హలుు మరియు బాధా తాయురుంగా బడెీ్ .మనుం 

ఇరో టికే రరిశీల్నుంచిన త్గుంథుం న్లుండ సో ష్టుంగా ఉుంది, 



దేవుడు మన చేతల్పు  ఉుంచబడన రన ఆసీ్లకు 

సుంబుంధుంచిన త్రణాళ్లక మరియు సారథాా నిి  

ఆశిసీ్ని్న డు. మరొకటి "ఏ మనిషి ముుందుగా ఖరుచ న్ల 

లెకిు ుంచకుుండా టవర్ఫ్లన్ల నిరిమ సీాడు." (లూకా 14) మీరు 

రుణ రహిరుంగా ఉుండాలనే కోరికన్ల ఉదేదశిుంచి ఒక 

త్రణాళ్లకన్ల కల్నగి ఉుండాలని ఆయన చెబుతని్న డు. 

 

అది త్రతి స్త్కైసవీుని కోరిక. బ్బబిల్ రుణుంపై సుంపూరణ 

తాతాు ల్నక నిషేధ్యనిి  ఉుంచలేదు, కానీ సామెరలు 

22:7ల్ప, "రుణత్గహీర రుణదార సేవకుడు" అని 

చెబుతుంది. ఎవరో ఈ విధుంగా చెపోా రు, ఈ త్రరుంచుంల్ప 

రుండు రకాల పురుషులు ఉన్ని రు, వడీ ా సుంపాదిుంచే 

పురుషులు ఉన్ని రు మరియు వడీ ాచెల్నుుంచే పురుషులు 

ఉన్ని రు. నేన్ల మీకు హామీ ఇసీాన్ల, రరువాతి వారు 

మున్లరటి వారికి సేవకులు. దీనికి కొుంర సమయుం 

రటటవచుచ , కానీ మనల్ప త్రతి ఒకు రికి వీలైనుంర రా రగా 

రుణ విముకి ీజరగాలనే లక్షా ుం ఉుండాల్న. 

 

త్రశి : ఎుంర సరిపోతుంది? మీ ఫ్లపాున్ మూడు త్పాథమక 

త్రశి లన్ల అడగాల్న: 

4. న్న కుటుుంబ అవసరాలు ఏమటి? 

5. నేన్ల దేవునికి ఎుంర ఇవాా లన్లకుుంటుని్న న్ల? 

6. నేన్ల ఎుంర పొదుపు చేయగలన్ల? 

 

అపుో  మనలి్న  కటిటవేయాల్నస న అవసరుం లేదు. కానీ 

అనేక విధ్యలుగా నిరా హిుంచని రుణుం పాపానికి 

రరాా యరదుంగా ఉుంది, అది ఎలా వచిచ ుంది. 

అమేజిుంగ్ త్గేస్ పాఠుం #1203 

 

ప్పశన లు: 

1.మీరు లేనపోు డు ధనవుంతలుగా నటిుంచడుం రపుో ; 

కానీ, మీరు లేనపుో డు ేదవాడగా నటిుంచడుం రపుో  

కాదు. 

నిజుం _____ రపుో  ____________ 

3. అపుో  యొకు  సాధ్యరణ కారణుం, మూలుం 

e. _____ అన్నరోగా ుం 

f. _____ చదువు 

g. _____ నిరుదాో గుం 

h. _____ అతాా శ 

 

4. అతాా శ యొకు  అబదాధలు 

e. _____ మరినిి  విష్యాలు కల్నగి ఉుండటుం న్నకు 

సుంతోషానిి సీ్ుంది. (త్రసుం. 5:10-11) 

f. _____ మరినిి  విష్యాలు కల్నగి ఉుండటుం నన్లి  

ముఖా మైనదిగా చేస్ుీంది. (లూకా 12:15) 

g. _____ మరినిి  వస్ీవులన్ల కల్నగి ఉుండటుం నన్లి  

స్రక్షరుంగా చేస్ుీంది (సామె. 11:28) 



h. _____ పైవనీి  

5. అపుో ల బాధకు నివారణ 

i. _____ మీల్ప విష్యాలన్ల, రా య నియుంత్రణల్ప 

తీస్కోుండ. 

j. _____ ఇరరులతో రా య పోల్నకన్ల నిరోధుంచుండ. 

(గల. 6:4) 

k. _____ దేవుడు అుందిుంచిన వాటిపై దృషిట 

పటటుండ మరియు సుంతోషిుంచుండ. (జేమ్స  

1:17; త్రసుంగుం 5:19) 

l. _____ నిజుంగా ముఖా మైనది గురీుుంచుకోుండ. (2 

కొరిుం. 4:18) 

m. _____ పైవనీి  

n. _____ a, c మరియు d 

o. _____ బి, సి మరియు డ 

p. _____ a, b మరియు d 

6. కిుంది వాటిల్ప బ్బబిల్ స్తత్తాలు ఏవి? 

i. _____ న్హమమ దిగా డబుై  సుంపాదిుంచుండ. (సామె. 

13:11; 6:6-9) 

j. _____ త్కముం రరో కుుండా సేవ్ చేయుండ. 

(సామె. 21:21) 

k. _____ ఉదారుంగా ఇవా ుండ. (మర.ీ 6:19-21; 

లూకా 6:38) 

l. _____ బడెీ్  బాధా ర. (లూకా 14:25-33) 

m. _____ రుణ విముకి ీకావాలని కోరిక. (సామె. 22:7) 

n. _____ పైవనీి  

o. _____ పైవేవీ కాదు 

p. _____ బి, సి మరియు డ 
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ఇుంటరేి ష్నల్ బ్బబిల్ న్నలెడ్ ీఇనిస ్ట్టా ్ 
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IBKI India Director 

దేవుడు మరియు ఆయన సింకలి ిం గురిించి మరిింత తెలుసుకోవాలనే ఆసక్త ిఉనన  ఎవరికైనా బైబిల్ ాఠాలన అిందుబాటులో 

ఉించడిం ఇని్ ిట్యా ట్ యొకక  లకా్ష ిం ాఠాలన ప్పిింట్ చేయడానిక్త డౌన్్లోడ్ చేసుకోవచుు , ఆన్్లైన్్లో అధా యనిం 

చేయవచుు  లేదా వా కిులు లేదా చరిు ల దావ ర ఇమెయల్ మింప్త్తతవ  శఖలో ఉపయోగించవచుు . ఇింటరేన ష్నల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇని్ ిట్యా ట్ (IBKI) నిండి డిపొమా సింాదిించడానిక్త ఒక వదాా రి ితపి నిసరిగ్ద నాలుగు అవసర్మైన కోరు్ లు మరియు 7 ఎింపిక 

ాఠాలన పూరి ిచేర ఉిండాలి. అడావ న్్ ్డ్ ్సడీస్ "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్సాక లర) అవారుున అిందుకోవడానిక్త, ఒక వదాా రి ిడిపొమా 

సింాదిించడింతో ాటు అనిన  ఎలక్త డీవ్ ాఠాలు మరియు 7 అదనపు అధా యనాలన పూరి ిచేర ఉిండాలి.  

Course One - The Message | మొదటి కోరు్  “మర్ు ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకు డ త్రతిదీ ఎలా వచిచ ుంది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిషి 

Christ, The Mystery of God |  త్కీసీ్ - దేవుని రహసా ుం  

Myths About God |  దేవుని గురిుంచిన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరు్  రిండు - అతని సిందేశనిక్త వధేయత 

Time Before Christ   త్కీసీ్కు ముుందు సమయుం 

Time Christ On Earth  భూమపై త్కీసీ్ సమయుం  

Time After Christ   త్కీసీ్ రరాా ర సమయుం  

Time To Decide    నిరణయిుంచే సమయుం  

From Death Through The Cross to Life   మరణుం న్లుండ సిలువ జీవితానికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరు్  మూడు -ప్ీసిులో కొతి ఆధా్య త్తు క జీవతిం  

Baptism into Christ   |  త్కీసీ్ల్పకి బాపిటజుం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతలతో చేయని రాజా ుం 

Servants In The Kingdom   | రాజా ుంల్ప సేవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎపిసటల్స  న్లుండ సుందేశుం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆరమ  మరియు సరా ుంతో దేవుణణ ఆరాధుంచుండ/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరు్  నాలుగు - ప్ీసిులో పరిపకవ త 

Jesus Of Nazareth | నజరేయుడైన యేస్ 

Life Of Christ |  త్కీసీ్ జీవిరుం 

United In Christ   త్కీసీ్ల్ప ఐకా ుం 

Spiritual Milk |  ఆధా్య తిమ క పాలు 

Living Liberated |  ల్నవిుంగ్ ల్నబరేట్టడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేస్ త్కీసీ్ యొకు  త్రరా క్షర 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శర్మరుం, ఆరమ , ఆరమ  - మీరు చనిపోయినపుో డు వారు 

ఎకు డకి వళతారు?         
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దయచేసట ఈ పర ో గాీ మ్ మరియు పాఠాలక్ు స్ంబంధ ంచిన అన్ని పోశ్ిలనత 
ఈ చిరునామాలో మీ న్నయమించబడిన ఉపాధాాయుడికి్ పంపండి. 

file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/The%20Man%20Who%20Was%20God-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Christ%20God's%20Mystery-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Myths%20About%20God-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Time%20Before%20Christ-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Time%20Christ%20on%20the%20Earth-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Time%20after%20Christ%20returned%20to%20Heaven-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Time%20to%20Decide-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Death%20to%20Life-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Baptism%20Into%20Christ-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/A%20Kingdom%20Not%20made%20With%20Hands-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/Instituo%20-%20MS%20Word/Siervas%20en%20el%20reino/Servants%20-Capítulo%207%20UnReino.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Messages%20From%20The%20Epistles-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Worship%20in%20General-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Jesus%20of%20Nazareth-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Life%20of%20Christ-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/SPIRITUAL%20MILK-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/Living%20Liberated-English%20Telugu.docx
file:///C:/Users/Randolph/Documents/CoffeeCup%20Software/HTML%20Editor/Projects/BiblewayNet/IBKI%20Telugu%20docx%20lessons/The%20Revelation%20of%20Jesus%20Christ%20to%20His%20Apostle%20John-English%20Telugu.docx

