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వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్్న అధ్ూ యనం చేయాలన్స్ మేము సిఫారుట  
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మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 

బైబిల్ న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన సంప్రప్దంచండి. ఏదైనా న్స్ఘంటువు న్స్రా చనాలతో 

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

మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

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

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 
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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. 
 

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 

మిత్్స  ఆఫ్ మిసరీని జయించడిం 

మనం పెరిగేకొద్ద ీమనందరికీ కొన్ని  పురాణాలు 

బోధంచబడా్డయి మరియు వాటిలో చాలావరకు స్ప ష్టంగా, 

హాన్నచేయన్నవి. కానీ చాలా హాన్నకరమైన కొన్ని  అపోహలు 

ఉన్ని యి. 
 

మనం విని  మరియు గ్రహంచిన అన్ని  రకాల విష్యాలు 

ఉన్ని యి, అవి న్నజం కాదన్న గ్రరంచం మనకు నేరిప ంది: మీ 

గురించి అపోహలు, దేవున్న గురించి అపోహలు మరియు 

జీవితం మరియు భవిష్య త్తు మరియు డబ్బు  మరియు సెక్స్  

మరియు స్ంబంధాల గురించి అపోహలు, స్వ ర గం మరియు 

నరకం గురించి అపోహలు. వాటిలో కొన్ని  చాలా గ్రతికూల 

రరిణామాలను కలిగి ఉంటాయి. 
 

ఇతరులలో చాలా మందిన్న అండర్రర ాచేసే ఒక అపోహ 

ఏమిటంటే, మీరు న్నజాయితీగా ఉని ంత వరకు మీరు ఏమి 

విశ్వ సిస్తున్ని రో “అది రటిటంపు లేదు”. మీరు ఎపుప డైన్న 

విన్ని రా? ఖచిి తంగా, మీరు కలిగి ఉన్ని రు. మీరు 

చితుశుదిితో ఉని ంత వరకు మీరు ఏమి నమ్ము త్తన్ని రో 

రటిటంపు లేదు. అది చాలా రరిణతి చందినట్లు అన్నపిస్తుంది, 

ఇది చాలా అనుకూలమైనదిగా అన్నపిస్తుంది, రాజకీయంగా 

స్రైనది. కానీ సాధారణంగా ఆమోదించబడిన ఈ ్ ు ్తో 

స్మస్య  ఏమిటంటే, ఇది అస్ంబదంి. ఇది పూరిుగా 

హాసాయ స్ప దమైనది, ఇది అమాయకమైనది మరియు ఇది 

అహేత్తకం. 
 

మీరు జీవితంలో వెళుత్తని పుప డు, ఒకదాన్నకొకటి విరుదింగా 

ఉండే నము కాలు చాలా సారుు ఉన్ని యన్న మీరు 

కనుగంటారు; అవి రండూ న్నజం కావు, అది అస్ంభవం. 

కొన్ని  వారాల గ్ితం, నేను మరియు న్న భారయ  ఫోన్ దావ రా ఒక 

న్నరిషీ్ట స్మయంలో ఒక న్నరిషీ్ట గ్రదేశ్ంలో ఉండేలా ఏరాప ట్ల 

చేస్తకుని్న మ్మ. మేమ్మ ఎంత బిజీగా ఉంటామో మీకు 

తెలుస్త, రండు-కార ు కుట్లంబం రకం, మరియు నేను తపుప గా 

అరథం చేస్తకుని్న ను. నేను ఆమెను ఒక న్నరిషీ్ట స్మయంలో 

ఒక న్నరిషీ్ట గ్రదేశ్ంలో కలుసాునన్న నేను నమ్ము త్తని్న ను 

మరియు ఆమె నమేు ది కాదు. ఇపుప డు మీరు న్నష్క రటంగా 

ఉని ంత వరకు మీరు ఏది నమిు న్న దాన్ని  నము డం 

స్రైందేన్న? మేమిదరీం చితుశుదిితో ఉన్ని ం, కానీ మేమ్మ 

ఎపుప డూ కలుస్తకోలేదు. ఇది మా ఇదరీికీ మా రోజులో మూడు 

రంటలు ఖరుి  అవుత్తంది. మీరు న్నజాయితీగా ఉండవచి న్న 

మీరు చూసాురు, కానీ మీరు న్నజాయితీగా తపుప  చేయవచ్చి . 
 

నేను మొని  రాగ్తి ఛానెల్లో స్రిఫ ంగ్ చేస్తుని్న ను మరియు 

గ్రధాన విమాన్నగ్శ్యాలకు కంపూయ టర మరియు రాడ్డర 

సిరి ల్లను అమరిి న కొందరు తీగ్వవాదుల గురించి 

సిన్నమా మధ్య లో చూశాను. ఈ కలిప త చిగ్తంలో ఒక విమానం 

దిరడ్డన్ని వస్ుంది. పైలట్ వారు భూమి నుండి 300 అడుగుల 

ఎత్తులో ఉన్ని రన్న భావించారు, వాస్ువాన్ని అవి మేఘాల 

నుండి వచిి నపుప డు, రన్్వే అకక డే ఉంది మరియు అవి 

గ్కాష్ మరియు కాలిపోయాయి. అయితే పైలట్ మాగ్తం తాను 

300 అడుగుల ఎత్తులో ఉని్న నన్న... న్నజాయితీరరుడన్న మీరు 

చూశారు. అతను కేవలం న్నజాయితీగా తపుప  చేసాడు. 
 

మనం వాటిన్న స్రిదిదకీపోతే, మనలిి  గ్కాష్ చేసి 

కాలేి స్తుందన్న మనకు ఎదురయ్యయ  నము కాలు ఉన్ని యి. 

విశావ స్ం గురించి చాలా స్తలభమైన సూగ్తాలు ఉన్ని యి. 



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 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 

వీటిలో కొన్ని  గ్ాథమికమైనవి మరియు గ్ాథమికమైనవిగా 

కన్నపిసాుయి, ఎందుకంటే అవి. వీటిలో కొన్ని  మనకు 

స్ప ృహలో కూడ్డ లేవు, అయితే మనం స్రిగాగ  మూలాన్ని వెళ్లు 

దాన్నపై న్నరిు ంచ్చకుందాం. 
 

3. మీరు నమేు దాన్ని  మీరు ఎంచ్చకుంటారు. 

మన జీవితాలపై అనేక గ్రభావాలను కలిగి ఉని  మాట న్నజం, 

కానీ ఎవరూ మిము లిి  ఏమీ నము మన్న బలవంతం చేయరు. 

నేను ఏదైన్న నము కూడదనుకుంటే, నేను నము వలసిన 

అవస్రం లేదు. నేను దేన్ననైన్న విశ్వ సించాలనుకుంటే, నేను 

చేయరలను. ననిు  ఎవరూ ఆరలేరు. బైబిల దేవున్న 

వాకయ మన్న నేను విశ్వ సించాలనుకుంటే, నేను దాన్నన్న 

నము రలను మరియు నేను చేసాును. రిరబిుకనుు మరియు 

డెమొగ్కాట్్లు గ్రతిష్టంభనలో ఉని టుయితే, మీరు 

డెమొగ్కాట్్లను విశ్వ సించడ్డన్ని  ఎంచ్చకోవచ్చి  లేదా మీరు 

రిరబిుకన్్లను విశ్వ సించడ్డన్ని  ఎంచ్చకోవచ్చి . ఇది ఏ తేడ్డ 

లేదు; మీకు కావలసినదాన్ని  మీరు విశ్వ సించడ్డన్ని  

ఎంచ్చకోవచ్చి . 
 

దేనీి  నము మన్న ఎవరూ మిము లిి  బలవంతం చేయరు. 

మీరు నమిు న దాన్ని మీరు మరవరినీ న్నందించలేరు. న్న 

తలిుదంగ్డులు, న్న ఉాధాయ యులు, న్న స్హచరులు, వారు 

న్న నము కాన్ని  గ్రభావితం చేసాురు, కానీ వారు వారిన్న 

న్నయంగ్తించరు. మేమ్మ కలిగి ఉని  నము కాలను 

విశ్ల ుషంచేటపుప డు ఇది కీలకమైన అంశ్ం. మీరు 

స్ంవత్ రాలుగా తపుప గా ఉని  నము కాన్ని  స్వవ కరించినట్లు 

మీరు కనుగనవచ్చి , కానీ మీరు ఆ నము కాన్ని  మారి వచి్చ . 
 

దేవుడు సామెతలు 8:10లో "వెండిి బదులుగా న్న 

సూచనలను ఎనిు కో." రోమీయులకు 1:25లో, పౌలు 

కొంతమంది భి ుహీనుల గురించి మాటాుడుత్తని్న డు 

మరియు "వారు దేవున్న స్తాయ న్ని  అబదంిగా 

మారుి కున్ని రు." ఈ ్ ుకాలు ఉము డిగా ఉని  రండు 

విష్యాలను మీరు చూస్తున్ని రా? ఆలోచన ఎంపిక, మీరు 

నమేు దాన్ని  ఎంచ్చకోవడం. 
 

4. మీ నము కాలు మీ గ్రవర ునను న్నయంగ్తిసాుయి. 

మరో మాటలో చ పా లంటే, నేను ఎలా వయ వహరిసాునో వారు 

న్నర ణయిసాురు. NIVలోన్న సామెతలు 4:23 ఇలా చబ్బతోంది, 

"అన్ని టికంటే మ్మఖయ ంగా నీ హృదయాన్ని  కాాడుకో, అది 

జీవితపు వస్ంతం." శుభవారు అనువాదం ఈ గ్రతేయ కమైన 

సామెతను "మీరు ఏమనుకుంట్లన్ని రో జాగ్రతుగా ఉండండి, 

ఎందుకంటే మీ జీవితం మీ ఆలోచనల దావ రా 

రూపందించబడింది" అన్న అనువదించిన విధానం న్నకు 

నచిి ంది. అది ఖచిి తంగా స్రైనది. ాత ింగ్ జేమ్స్  వెర షన్ 

ఇలా చబ్బతోంది, "ఒక మన్నష తన హృదయంలో ఎలా 

ఆలోచిసాుడో, అలాగే అతను." 
 

జీవితంలో మీరు చేసే గ్రతి చరయ  వెనుక ఏదో ఒక నము కం 

ఉంట్లందా? మీరు కుర్చి లో కూరుి ని పుప డు, అది మీ 

బరువుకు మదతీ్త ఇస్తుందన్న మీరు స్ప ృహతో లేదా 

తెలియకుండ్డనే నమ్ము తారు. ఇపుప డు మనలో కొందరిి 

విశావ స్ం యొకక  గరప  చరయ  తీస్తకోవచ్చి , కానీ అది 

నము కం. ఈ ఉదయం మీరు మీ కారు వదీకు వెళ్లునపుప డు, 

కీన్న ఇగిి ష్న్్లో ఉంచి దాన్ని  తిపిప నపుప డు, కారు ్సాట ర ట 

అవుత్తందన్న మీరు నమాు రు. మనం చేసే గ్రతి రన్న వెనుక 



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 
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 

ఒక నము కం ఉంట్లంది. న్న నము కాలు తపుప  అయినపుప డు 

స్మస్య  వస్తుంది; ఎందుకంటే న్న నము కాలు ఇరప టికీ న్న 

గ్రవర ునను న్నర ణయిసాుయి. 
 

కొన్ని  ఆచరణాతు క అనువరున్నలను చూడండి. మీరు ఒక 

సాధారణ వయ ి ు అన్న మీరు విశ్వ సిసేు, మీరు ఎలా 

నటించబోత్తన్ని రన్న మీరు అనుకుంట్లన్ని రు? చాలా 

అందంగా ఉంది. మీరు వికృతమైన వయ ి ు అన్న మీరు విశ్వ సిసేు, 

మీరు గ్రతిదాన్నపై పరాట్లు చేసాురు. మీరు ఎవరినీ 

విశ్వ సించలేరన్న మీరు విశ్వ సిసేు, మీరు గ్రతి ఒకక రినీ 

అనుమాన్నస్ప దంగా చూసూు  జీవితాన్ని  రడరబోత్తన్ని రు. 

వారిన్న నము లేనట్లు మీరు గ్రవరి ుసాు రు. మీరు బైబిల అరథం 

చేస్తకోలేరన్న మీరు విశ్వ సిసేు, మీరు దాన్నన్న ఎరప టికీ 

చదవలేరు. దేవుడు మీ గురించి న్నజంగా రటిటంచ్చకోవడం 

లేదన్న మీరు విశ్వ సిసేు, మీరు గ్ార థన చేయరు. దేవుడు 

మిము లిి  పందేందుకు సిదంిగా ఉని్న డన్న మీరు విశ్వ సిసేు, 

దేవుణ్ణణ తపిప ంచ్చకోవడ్డన్ని మీరు చేయరలిగినదంతా 

చేసాురు. మీరు చేసే గ్రతి చరయ ను దాన్న వెనుక స్ంబంధత 

విశావ స్ం ఉందన్న చూడండి. విష్యం ఏమిటంటే, మీ 

నము కాలు తపుప గా ఉని రప టికీ, అవి మీ గ్రవర ునను 

గ్రభావితం చేసాుయి, కాబటిట మా నము కాలన్ని ంటినీ 

తరప న్నస్రిగా రరిశీలించాలి. 

3. గ్రరంచం మనపై తపుప డు నము కాలతో 

దూస్తకుపోత్తంది. 

న్న ఉదీేశ్య ం మనపై బంబ్బలు వేస్తుంది. వీటిన్న 

కనుగనడ్డన్ని ఒక గ్రదేశ్ం ిరాణా దుకాణంలోన్న చక్సఅవుట్ 

లైన్. ఎంక్వవ రర మరియు ్ ు్  మ్మఖ్య ంశాలను చూడండి. 

గ్రతి వారం కాయ న్ ర్కు కొతు మందు వస్తుంది, ఇది తింటే 

కాయ న్ ర పోత్తంది. భూమిన్న స్ందరిశ ంచిన తాజా 

గ్రహాంతరవాస్తల గురించిన కథనం రకక నే ఉని దన్న నేను 

విశ్వ సించాలనుకుంట్లని్న ను. న్న బోధ్కుడి సిే హత్తడు 

నేను న్నజంగా ఆనందించాను. ఇది "కొతు ఆవిష్క రణ - 

కొవువ ను కాలేి  గ్ార థనలు" అన్న పేర్క ంది. మొతుం కథనం, 

"మీరు ఈ గ్ార థనలు చేయండి, మరియు పౌండుు 

కరిగిపోతాయి." 
 

ఇకపై ఏది నమాు లో తెలుస్తకోవడం కష్టం, కాదా? “చూసేు 

నమ్ము తాను” అన్న చపుప కునేవాళ్ుం. కానీ మీరు దాన్నన్న ఇకపై 

కూడ్డ విశ్వ సించలేరు. టెకాి లజీ "వరుి వల రియాలిటీ" 

అనే విష్యంతో మ్మందుకు వచిి ంది. ఫారస్టట రంప్ మరియు 

జురాసిక్స ారక  వంటి సిన్నమాల వంటి వయ తాయ సాన్ని  మీరు 

గురిుంచలేరు కాబటిట అవి వాస్ువం మరియు కలప నలను 

మిళ్లతం చేసాుయి. కాబటిట, మనం చూసేది న్నజమా కాదా అన్న 

మనం న్నజంగా గురిుంచలేమ్మ. ఈ టెలివిజన్ టాక్స షోలలో 

గ్పోత్ హంచబడిన న్న స్వ ంత టాప్ టెన్ పురాణాలు గ్ిందివి. 

అవి తమాషా కాదు. కానీ ఇవి మినహాయింపు లేకుండ్డ గ్రజలు 

కొనుోలు చేస్తుని  కొన్ని  సాంస్క ృతిక పురాణాలు. 

a. న్న స్ంతోష్ం న్న బధ్య త మీద వస్తుంది. బి. మీరు 

కోరుకుని ది మీకు లభిసేు మీరు స్ంతోష్ంగా ఉంటారు. 

(అది అబదిం.) సి. గ్రరంచం మీకు జీవించడ్డన్ని మరియు 

ఆనందాన్ని రుణరడి ఉంది. డి. అన్ని  నము కాలు 

స్మానంగా చలుుతాయి. (ఈ ాఠంలో చరిి ంచబడింది.) ఇ. 

మీరు అన్ని ంటినీ కలిగి ఉండవచ్చి . (లేదు, మీరు ఏదైన్న 

తాయ రం చేయాలి.) f. అరరాధ్ భావాన్ని ఎపుప డూ కారణం 



to also unveil the truth, and the truth will set you free from 
those things that bring misery to your life. 
 

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 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 

లేదు. g. మీరు దేన్న కోస్ం వేచి ఉండకూడదు. h. మన్నష 

గ్ాథమికంగా మంచివాడు మరియు న్నసావ రుథడు. i. మీ 

స్మస్య లనీి  వేర్కరి తపుప . జె. స్మాధానం మీలో ఉంది 

ఎందుకంటే మనమందరం దేవుళ్ళ ం. 
 

(టాక్స షోలలో గ్రచారం చేయబడింది) స్మాధానం న్నలో 

ఉంటే, నేను చాలా కాలం గ్ితం దాన్ని  గురిుంచాను. మీరు 

కాదా? 
 

మేమ్మ మళ్లు మళ్లు వింట్లని  ఇలాంటి విష్యాలు మీరు 

చూసాురు. 2,000 స్ంవత్ రాల గ్ితం అపస్ులుడైన యోహాను 

తన 90వ ఏట ఉని పుప డు "గ్పియమైన సిే హత్తలారా, గ్రతి 

ఆతు ను విశ్వ సించకండి, కానీ ఆతు లు దేవున్న నుండి 

వచాి యో లేదో తెలుస్తకోవడ్డన్ని వాటిన్న రర్చక్షంచండి" (1 

యోహాను 4:1) మరియు "గ్రరంచంలోన్న గ్రతిదాన్నకీ" 

హెచి రించాడు. - ాాత్తు న్న కోరికలు, అతన్న కనుల కోరికలు 

మరియు అతను కలిగి ఉని  మరియు చేసే వాటి గురించి 

గరప గా చపుప కోవడం తంగ్డి నుండి కాదు, గ్రరంచం నుండి 

వస్తుంది." (1 యోహాను 2:16) లోకం మనపై తపుప డు 

నము కాలతో దూస్తకుపోతోంది. 
 

4. తపుప డు నము కాలు. 

మీ ఆనందం మరియు మీ భావోదేవ ర ్సిథరతావ న్ని  గ్రభావితం 

చేయడ్డన్ని ఒక నము కం న్నజం కానవస్రం లేదు. ఎవరైన్న 

గ్రస్తుతం ఒక తలుపు గుండ్డ రరిగెత్తుకుంటూ వచిి , "అగిి ! 

న్నపుప !" కానీ అగిి  లేదు. ఇది మనలో చాలా మందిి చాలా 

తేడ్డను కలిగించదు, ఎందుకంటే ఎవరైన్న అలారం రటిటగా 

అరుస్తుని ట్లు మీరు విని  వెంటనే, మీరు దాన్నన్న 

నమ్ము తారు. అపుప డు అనేక విష్యాలు జరిగేవి. మీ రల్  

వేరంగా మారుత్తంది, మీ రక ుపోట్ల పెరుగుత్తంది, మీ 

కండరాలు బిగుత్తగా ఉంటాయి మరియు మీ కడుపు యాసిడ్ 

గ్స్వించడం గ్ారంభమవుత్తంది. ఇది న్నజం కానరప టికీ 

మీరు కేవలం న్నడీ విధ్వ ంస్ం, గరప  మానసిక క్షోభకు 

గురవుతారు. 
 

ఇది రోజువార్చ జీవితంలో అన్ని  స్మయాలలో జరుగుత్తంది 

మరియు మీరు దాన్నన్న గురిుంచలేరు. మీరు న్నజం కాన్న 

విష్యాల గురించి చింతిసాురు. మీరు న్నజం కాన్న వాటిి 

భయరడుత్తన్ని రు. మీరు మీ జీవితాన్ని అరథం మరియు 

ఉదీేశాయ న్ని  అందించడ్డన్ని ఎని డూ రూపందించబడన్న 

విష్యాలపై ఆధారరడతారు. ఫలితంగా రందర ళో్ం 

మరియు దుసిథతి. కాబటిట ఒక నము కం న్నజం కాకపోయిన్న, 

అది మీ జీవితంలో మానసిక రందరోళాన్ని  కలిగిస్తుంది. 

మీరు ఒతిుడి, అరరాధ్ం, కోరం, ఆందోళ్న మరియు భావోదేవ ర 

స్మస్య లను అధరమించాలనుకుంటే, మీరు మీ 

జీవితంలోన్న అరనము కాలను స్ప ష్టం చేయాలి మరియు 

స్రిదిదీాలి. 
 

నేను ఒక మనస్ుతవ వే్తు, డ్డక టర గ్ిస్ట థురాు న్ దావ రా ఒక 

గ్రకటనను కనుగని్న ను. అతను ఇలా అని్న డు, "జీవితంలో 

ఎదురయ్యయ  ్ ుష్ట స్వాళ్ును చరిి ంచడ్డన్ని స్తయ ం రోడ్ మాయ ప్. 

అది లేకుండ్డ మనం కోలోప తామ్మ మరియు మనం 

కోలోప యామన్న చపేప  భావోదేవ ర స్మస్య లను అభివృది ి

చేసాుమ్మ. మేమ్మ తరచ్చగా అర-ిస్తయ ం లేదా న్నజం కాదు 

ఎందుకంటే ఇది చాలా స్తలభం. " అది గరప  లైన్, అతను 

చపిప ంది న్నజమే. మనస్ుతవ వేతులచే రూపందించబడిన 



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, 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 

కొన్ని  ఉన్ని యి, నేను ఏకీభవించను, కానీ అతను లక్ష్యయ న్ని  

స్రిగాగ  సాధంచాడన్న నేను భావిస్తుని్న ను. అతను కూడ్డ 

చ పా డు, "కానీ భావోదేవ ర ఆరోగాయ న్ని స్తయ ం మాగ్తమే 

మారగం, వేరే మారగం లేదు." అది గరప  కోట్, కానీ య్యస్త ఒక 

మంచి కోట్ కలిగి ఉని్న డు. ఇది మరింత శ్ి ువంతమైనది 

మరియు మరింత స్ంక్షరుమైనది మరియు తరప న్నస్రిగా అదే 

విష్యాన్ని  చపిప ంది. "మీరు స్తాయ న్ని  తెలుస్తకుంటారు, 

మరియు స్తయ ం మిము లిి  స్వ తంగ్త్తలను చేస్తుంది." (జాన్ 
8:32) 
 

ఈ ాఠాల గ్శ్లణ్ణ యొకక  లక్ష్య ం మనకు బోధంచిన మరియు 

మనలో కొందరు కొనుోలు చేసిన అబదిాలను బహరగతం 

చేయడం. మేమ్మ స్తాయ న్ని  కూడ్డ ఆవిష్క రిసాుమ్మ మరియు 

మీ జీవితాన్ని కషాటలను తెచేి  వాటి నుండి స్తయ ం మిము లిి  

విమ్మి ు చేస్తుంది. 
 

5. రరమ స్తాయ న్ని ఏక్వక మూలం భరవంత్తడు. 

దాన్నన్న బగా గురిుంచండి. అతను మాగ్తమే స్ంపూరణ స్తాయ న్ని 

మూలం. "గ్రభువునైన నేనే స్తయ మ్మ రలుకును; ఏది 

న్నయ యమైనదో నేను గ్రకటింపుచ్చని్న ను." (యెష్యా 45:19) 

దేవున్న కుమారుడైన య్యస్త, దేవుడు శ్ర్చరమ్మలో వచిి నవాడు. 

యోహాను ఇలా అన్ని డు, "'నేనే మారగమ్మను, నేనే 

స్తయ మ్మను, నేనే జీవమ్మను. న్న దావ రా తరప  ఎవడును 

తంగ్డియొదీకు రాడు'" (యోహాను 14:6) 
 

మీరు క్రక్వస్ువులా కాదా అన్న మిము లిి  మరియు గ్రతి మన్నషన్న 

మీరు గ్రశి్ ంచ్చకోవాలి్ న గ్ాథమిక గ్రశ్ి : న్న జీవితాన్ని 

అధకారం ఏమిటి? న్న గ్రమాణం ఏమిటి? న్న దికూ్ చి ఏది 

అవుత్తంది? న్న గైడ్్గా ఏమి ఉండబోతోంది? నేను న్న 

జీవితాన్ని  దేన్నపై ఆధారరడబోత్తని్న ను? 
 

మీకు రండు ఎంపికలు ఉన్ని యి. మీరు దాన్నన్న గ్రరంచంపై 

ఆధారరడవచ్చి  లేదా మీరు దాన్నన్న వర్ాపై ఆధారరడవచి్చ . 

మన్నష చపేప ది మీ వద ీఉంది, మరియు మన్నష మిలియన్ 

భిని మైన విరుదమిైన విష్యాలు చబ్బతాడు, లేదా దేవుడు 

చపేప ది మీరు కలిగి ఉండవచి్చ . స్ంస్క ృతి చపేప దాన్నపై 

లేదా గ్కీస్తు చపేప దాన్నపై మీరు మీ జీవితాన్ని  

న్నరిు ంచ్చకోవచ్చి . ఆ రండింటిలో ఏది నము దగినదన్న మీరు 

అనుకుంట్లన్ని రు? 
 

స్మస్య  ఏమిటంటే మన్నష తరచ్చగా న్నజాయితీ లేన్నవాడు 

మరియు పూరిుగా అబదిాలను రంచ్చకోవడం మాగ్తమే కాదు; 

మన్నషి ఉని  స్మస్య  ఏమిటంటే, మనం చాలా అజాానంగా 

ఉని్న మ్మ, మనం న్నజం చబ్బత్తని్న మన్న అనుకుని పుప డు 

కూడ్డ, మనకు అన్ని  న్నజాలు తెలియవు. న్యయ స్ట్వీక్స 

మాయ రజైన్్లో స్ంగ్రదాయ ్జాానం అనే విభారం ఉంది. మీరు 

చూసారా? దాన్న అరథం ఏమిటో ఆలోచించండి. స్ంగ్రదాయ 

్జాానం అంటే ఈరోజు తెలివైనది. న్నజమైన ్జాానం ఎపుప డూ 

స్ంగ్రదాయమైనది కాదు; న్నజమైన ్జాానం శాశ్వ తమైనది. 

మన్నషి ఉని  స్మస్య లోు  ఒకటి మనం ఎలుపుప డూ మరింత 

నేరుి కుంటూనే ఉంటాం. కాబటిట, అనంతమైన ్జాాన్నన్ని  

కనుగనడం మాకు చాలా కష్టం. 
 

కొన్ని  స్ంవత్ రాల గ్ితం మీలో కొంతమందిి న్నజంగా 

స్ంబంధ్ం ఉని  విష్యాన్ని  నేను రమన్నంచాను. మనలో 

డెబైు  మూడు మిలియను మంది బేబీ బూమర పిలులు, వారు 



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, 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) 

బైబిల తరావ త రండవ అతయ ధకంగా అమ్ము డైన పుస్ుకంలో 

రండవ ్సాథ నంలో ఉన్ని రు. ఆ పుస్ుకం ఏమిటో తెలుసా? డ్డ. 

స్ప క్స్  బేబీ బ్బక్స. అతను "మీ పిలులను ఎలా పెంచ్చకోవాలి" 

అన్న రాశాడు. మొతుం తరం అమెరికనుు ఆ పుస్ుకంపై 

పెరిగారు. ఒకే స్మస్య  ఏమిటంటే, కొన్ని  స్ంవత్ రాల 

గ్ితం, తన డెబైు లలో, డ్డక టర స్ప క్స బహరంరంగా విలేకరుల 

స్మావేశ్ం న్నరవ హంచి, "అయోయ ! నేను తపుప  చేశాను" అన్న 

అని్న డు. మీరు ఏమిటి? ఇది చాలా ఆలస్య ం, నేను 

రన్నచేయడం లేదు. మీరు తపుప  చేశారన్న మీ ఉదీేశ్య ం 

ఏమిటి? ఒక వయ ి ు యొకక  సిదిాంతాలపై మొతుం తరం 

పెంచబడింది మరియు అవి ఎపుప డూ స్రైనవి కావు అన్న 

అతను తెలుస్తకుంటాడు. అది స్ంగ్రదాయ ్జాానం. 
 

నేడు కళాశాల ్సాథ యిలో ఉరయోగించే సైన్్  టెక్స్ ్ యొకక  

స్రట్ల జీవిత కాలం 18 నెలలు. అది సైన్్  టెక్స్ ్ యొకక  

జీవిత కాలం. అట్లవంటి వాతావరణంలో, మీరు రేరటిపై 

ఆధారరడలేన్న వాటిపై మీ విశావ స్ం ఉంచరు, లేకుంటే మీరు 

విజయాల న్నచి నను అధరోహస్తున్ని రన్న మీరు 

అనుకోవచి్చ  మరియు అది తపుప  ోడకు వాలుతోందన్న 

మీరు కనుగంటారు. 
 

నేను న్న జీవితాన్ని  దేన్నపై ఆధారరడబోత్తని్న ను? య్యస్త 

చ పా డు, "'ఆకాశ్మ్మ మరియు భూమి రతించ్చను, కానీ న్న 

మాటలు ఎని టిిన్న రతింరవు.' (లూకా 21:33) దావీదు 

"గ్రభూ, నీ వాకయ మ్మ శాశ్వ తమైనది, అది రరలోకమ్మలో 

్సిథరమ్మగా న్నలుచ్చను." (కీర ున 119:89) గ్రజలారా, దేవున్న 

వాకయ ం కాలరర్చక్ష్ను ఎదుర్క న్న మరేద్ద లేన్నది లేదా ఎని టికీ 

న్నలబడలేదు. మీరు ద్దన్ని  మీ గ్రమాణంగా మరియు మీ 

దికూ్ చిగా మరియు మీ గైడ్్బ్బక్స్గా విశ్వ సించవచ్చి , 

ఎందుకంటే ఇది సాంగ్రదాయిక ్జాానంపై ఆధారరడి 

ఉండదు, ఇది దేవున్న స్వ భావం మరియు అంతిమ ్జాానంపై 

ఆధారరడి ఉంట్లంది. అతను మాగ్తమే స్ంపూరణ స్తాయ న్ని 

మూలం. 
 

6. దేవున్న స్తయ ంపై మీ జీవితాన్ని  న్నరిు ంచ్చకోండి! 

ఇది కీలకం. ఇపుప డు బైబిల యొకక  గ్రతి పేజీలో దేవున్న 

స్తయ ం కనుగనబడింది. మీకు కావాలంటే, దాన్నలోన్న గ్రతి 

భాగాన్ని  చదవమన్న నేను మిము లిి  గ్పోత్ హస్తుని్న ను. ఇది 

అంతిమంగా మరియు చాలా స్ప ష్టంగా య్యస్తగ్కీస్తులో 

మూర్చుభవించింది. 1 పేత్తరు 2:21 య్యస్త వచాి డన్న 

చరప డ్డన్ని ఒక కారణం ఏమిటంటే, అతను మనకు ఒక 

ఉదాహరణ ఇవవ డ్డన్ని వచాి డు. మనలో చాలా మంది 

వింటారు మరియు చాలా మంది చదువుతారు, కానీ మనలో 

చాలా మంది మోడల్ను చూసినపుప డు బగా 

నేరుి కుంటారు. య్యస్త శ్ర్చరమ్మలో వచిి న దేవుడు. "నేనే 

మారగం, నేనే స్తయ ం, నేనే జీవం" అని్న డు. అతను చపిప న 

గ్రతిదాన్నలో, అతను చేసిన గ్రతిదాన్నలో, అతను ఉని  

గ్రతిదాన్నలో, ఇది న్నజం. 
 

మోకాలి శ్క్రస్ుచిిత్  నుండి కోలుకుంట్లని పుప డు నేను 

స్తవారులను మళ్లు చదవాలన్న న్నర ణయించ్చకుని్న ను. నేను 

మాథ్యయ , మారక , లూకా మరియు యోహాను చదివాను, 

ఎందుకంటే నేను మీకు స్తయ ం గురించి 

బోధంచబోత్తని టుయితే, "నేనే స్తాయ న్ని " అన్న చపిప న ఈ 

వయ ి ున్న తెలుస్తకోవాలనుకుంట్లని్న ను. గ్రంథంలో ఎనభై 



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 
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 

 
 

వేరేవ రు సారుు, "నేను మీకు న్నజం చపుుని్న ను" అన్న య్యస్త 

చ పా డు. అది ఏదో కాదు? ఎనభై సారుు, అతను రటిటగా 

చ పా డు, మీరు ద్దన్ని  విన్నలన్న నేను కోరుకుంట్లని్న ను. 

ఇరవై సారుు, అతను చ పా డు, "ఇపుప డు మీరు చపిప ంది 

విని్న ను, కానీ నేను మీకు చ పా లనుకుంట్లని్న ను." 

అతనేం చేస్తున్ని డో తెలుసా? అతను కషాటలను తెచేి  

అపోహలను తొలగించాడు. అతను ఇపుప డు మీరు కొనుోలు 

చేసిన వస్తువులు ఇకక డ ఉన్ని యి, కానీ ఇపుప డు నేను మీకు 

న్నజం చబ్బతాను. 
 

మీరు య్యస్త చపిప న విష్యాలను మరియు ఇతర బైబిల 

రచయితలు మనతో రంచ్చకుని  వాస్ువాలను అధ్య యనం 

చేస్తుని పుప డు, మూడు విష్యాలకు కట్లటబడి ఉండండి. 
 

b. స్తాయ న్ని  వెతకడ్డన్ని కట్లటబడి ఉండండి 

మీ హృదయంలో ఆ కోరికను కలిగి ఉండండి. "దేవుడు లేన్న 

పురాణాలు మరియు ాత భారయ ల కథలతో స్ంబంధ్ం లేదు; 

బదులుగా, దైవభి ు కలిగి ఉండటాన్ని శ్క్ష్ణ పందండి." (1 

తిమోతి 4:7) తరావ త పౌలు తిమోతి అనే యువ బోధ్కున్న 

ఇలా హెచి రించాడు, “మనుష్యయ లు స్రైన సిదిాంతాన్ని  

స్హంచన్న స్మయం వస్తుంది, బదులుగా, వారి స్వ ంత 

కోరికలకు అనుగుణంగా, వారు తమ చ్చటూట  చాలా మంది 

బోధ్కులను గుమికూడతారు. వారి చవులు దురద ఏమి 

విన్నలనుకుంట్లన్ని యో చరప డ్డన్ని, వారు తమ చవులను 

స్తాయ న్ని దూరంగా మరియు పురాణాల వైపుకు తిపుప తారు." 

(2 తిమోతి 4:3,4) 
 

మీరు విని , చూసే లేదా దేవున్న స్తాయ న్ని వయ తిరేకంగా 

అనుభవించే గ్రతిదాన్ని  రర్చక్షంచడమే ాయింట్. 

గ్రరంచం, లేదా న్న చ్చటూట  ఉని  వయ కుులు, "ఇది వేడిగా 

ఉంది, ఇది విష్యం, గ్రతి ఒకక రూ ద్దన్ని  చేస్తున్ని రు" అన్న 

చరప వచి్చ , ఇది స్రైంది కాదన్న న్నజం గ్రకటించవచ్చి . 

నేను మీకు ్కాుసిక్స ఉదాహరణను ఇసూు  ఇకక డే చాలా 

స్మయం రటటవచ్చి . న్న మనస్తలో ఏమ్మందో మీకు చ ుాను. 

జ్యయ తిష్య ం మరియు మానసిక హాట్ లైన్్లు, ఆ విష్యాలు 

మిలియను డ్డలరును స్ంాదించాలి, టెలివిజన్్లో చాలా 

ఎకుక వ ఉండకూడదు. చాలా మంది వయ కుులు ఆ 

విష్యాలలో మ్మన్నగిపోతారన్న నేను ఖచిి తంగా 

అనుకుంట్లని్న ను, వాటిలో కొన్ని  తీగ్వమైనవి, వాటిలో కొన్ని  

వినోదం కోస్ం మరియు వాటిలో కొన్ని  కేవలం జ్యక్స మాగ్తమే. 

ఇది తమాషా కాదన్న దేవున్న వాకయ ం చబ్బతోంది. ఇది తపుప , 

ఇది చడు, దాన్ని దూరంగా ఉండు అన్న చపేప  ఒక డజను 

విభిని  భాగాలను నేను మీకు చూరరలను. నేను గ్రతిదాన్నన్న 

దేవున్న వాకయ ం దావ రా, న్న స్వ ంత అనుభవంతో కూడ్డ 

రర్చక్షసాును. 
 

మన తరం నమేు  వాటిలో వయ ి ురత అనుభవం ఒకటి. ఇది 

రరమ స్తయ ం. న్నకు అది తెలిసిన్న, అనుభూతి చందిన్న 

లేదా గ్రహసేు, అది ఎలా ఉందో అలాగే ఉండ్డలి. ఇపుప డు 

మీరు దాన్న గురించి ఆలోచించండి. సాంకేతికత వరుి వల 

రియాలిటీ అనుభవాన్ని  స్ృషటంచరలిగితే, అది అబదిమా 

అన్న నేను చరప లేను, దెయయ ం కూడ్డ అదే రన్న చేయరలదన్న 

మీరు అనుకోలేదా? న్నజాన్ని, అతను స్ంవత్ రాలు, 

మరియు స్ంవత్ రాలు మరియు స్ంవత్ రాలుగా ఆ శ్ి ున్న 

కలిగి ఉని్న డన్న మీరు అనుకోలేదా? దేవున్న వాకయ ం యొకక  



స్తాయ న్ని వయ తిరేకంగా నేను కలిగి ఉని్న నన్న నేను 

నమ్ము త్తని  అనుభవాన్ని  కూడ్డ నేను రర్చక్షసాును మరియు 

రండు ఘరషణలు జరిగితే, నేను దేన్నన్న అంగీకరిసాును? నేను 

దేవున్న రదం యొకక  స్తాయ న్ని  అంగీకరిస్తుని్న ను, కాలం. 

మీరు అనుభవించినంత మాగ్తాన అది స్రైనదో, న్నజమో, 

స్రైనదో కాదు. 
 

"దేవుడు చ ుాడు, నేను నమ్ము తాను, అది సెటిల చేస్తుంది" 

అనే బంరర ్సిటకక ర్ను మనలో చాలా మంది చూశారు. ఇది 

చడ ాబంరర ్సిటకక ర కాదు, కానీ నేను మీ కోస్ం ఒక మంచి 

్సిటకక ర్న్న పందాను: "దేవుడు చ పా డు, నేను నమిు న్న 

నము కపోయిన్న అది రరిష్క రించబడుత్తంది." నేను 

నమిు న్న నము కపోయిన్న, దాన్న వలు ఎలాంటి తేడ్డ లేదు; 

దేవుడు చ పా డు, అది అలా ఉంది. నేను నమిు న్న 

నము కపోయిన్న స్తయ మే స్తయ ం. 
 

నేను దాన్నన్న వెతకడమే ాయింట్. కానీ నేను ఎకక డ 

వెతకాలి? ిరాణా దుకాణం చక్సఅవుట్ లైను నుండి కాదు. 

(2) నేను దాన్నన్న గ్కీస్తులో వెత్తకుత్తని్న ను. “స్తాయ న్ని 

సాక్ష్య మివవ డ్డన్ని నేను ఈ లోకాన్ని వచిా ను” అన్న 

య్యస్త చ పా డు. (జాన్ 18:37) 

(2) నేను దాన్నన్న దేవున్న వాకయ ంలో వెత్తకుత్తని్న ను. “నీ 

వాకయ మ్మ స్తయ మ్మ” అన్న బైబిలు చబ్బతోంది. 

సామెతలు 30:5 ఇలా చబ్బతోంది, "వాకయ ం 

దోష్రహతమైనది." 

(3) నేను అతన్న చరిి  దావ రా దాన్నన్న కోరుత్తని్న ను. పౌలు 

తిమోతితో, "స్తాయ న్ని ్స్ుంభం మరియు పున్నది అయిన 

స్జీవమైన దేవున్న చరిి  అయిన దేవున్న ఇంటిలో 

గ్రజలు ఎలా గ్రవరి ుంచాలో మీకు తెలుస్తుంది" అన్న 

చ పా డు. (1 తిమోతి 3:15) 
 

బి. స్తాయ న్ని  విశ్వ సించడ్డన్ని మరియు స్వవ కరించడ్డన్ని 

కట్లటబడి ఉండండి. 

దాన్ని  వెతిితే స్రిపోదు, తెలుస్తకుంటే స్రిపోదు, 

ఆదరించాలి. "నము ండి" అనే రదం స్తవారు ఖ్తాల దావ రా 

న్నపైి వచిి న మర్క రదం. జాన్ 3:18, "'అతన్ని  నమేు వాడు 

ఖండించబడడు, కానీ నము న్నవాడు దేవున్న ఏక్వక కుమారున్న 

పేరును విశ్వ సించనందున ఇరప టికే ఖండించబడా్డడు.'" 

దెయాయ న్ని కూడ్డ మేధోరరమైన ఆరోహణ ఉంది. దేవుడు, ఒక 

నము కం మరియు ఆలింరనం కాదు. 
 

సి. స్తాయ న్ని  జీవించడ్డన్ని కట్లటబడి ఉండండి 

నేను దాన్నన్న వెత్తకుతాను, నేను నమ్ము తాను మరియు 

ఆలింరనం చేస్తకుంటాను మరియు నేను దాన్నన్న 

జీవిస్తుని్న ను. నేను దాన్నన్న ాటిసాును. నేను చేసాును. నేను 

స్తవారుకు విధేయత చూరడం దావ రా గ్ారంభించాను, 

య్యస్త న్నజం వయ కీ ుకరించబడా్డడు, గ్రరంచంలోి వచిి న 

దేవుడు అనే శుభవారుపై నము కం ఉంచాను. ఈ గైడ్్బ్బక్స, 

అతన్న వాకయ ం [ద బైబిల], పూరిు చేసిన స్రళ్మైన మారాగన్ని  

మాతో రంచ్చకుంట్లంది. ఇది య్యస్త దేవున్న కుమారుడనే 

నము కంతో మొదలవుత్తంది, ఈ విశావ స్ం ఆయనను 

మాటలతో ఒపుప కునేలా చేస్తుంది, ఆయన రటు మీ 

విధేయతను గ్రరంచాన్ని తెలియజేస్తుంది. (రోమనుు 10:9-10) 

ఒకసారి మీరు మీ హృదయాన్ని  మరియు అతన్న రటు మీ 

గ్పేమను కలిగి ఉని టుయితే, స్తవారుకు మీ పూరిు విధేయత 



బపిటజం అనే అనుభవంతో మ్మగుస్తుంది, ఇది నీటిలో 

భౌతికంగా మ్మంచడం. య్యస్త సిలువపై గ్ాయశి్ తు 

మరణాన్ని మ్మందు, అతను న్నకోడెమస్ట్తో చ పా డు "ఒక వయ ి ు 

నీటి వలన మరియు ఆతు  వలన జన్ను ంచాడు తరప , అతడు 

దేవున్న రాజయ ంలో గ్రవేశ్ంచలేడు." (జాన్ 3:5)" గ్కీస్తు 

య్యస్తలోన్ని బపిుస్ు ం పందిన మనమందరం ఆయన 

మరణాన్ని బపిుస్ు ం తీస్తకుని్న మా? కాబటిట తంగ్డి మహమ 

దావ రా గ్కీస్తు మృత్తలలోనుండి లేచినటేు, మనం కూడ్డ కొతు 

జీవితాన్ని  రడరడ్డన్ని బపిటజం దావ రా మరణాన్ని అతన్నతో 

ాట్ల ాతిపెటటబడా్డమ్మ. (రోమనుు 6:3-4) 
 

గ్రజలారా, ఇది య్యస్త రటు మీకుని  న్నబదతి గురించిన 

స్తయ ం. మీరు గ్ిసిటయన్్గా మీ జీవితాన్ని  ఎలా 

గ్ారంభించాలో, మీరు క్రక్వస్ువులుగా ఎలా మారతారో అది 

న్నజం. ఆ న్నబదతి నుండి, మీరు ఆయనను గ్పేమిసూు  

మరియు దేవున్న స్తయ పు వెలుగులో నడుసూు  జీవిస్తున్ని రు. 

అయితే అది మీ ఇష్టం. మీరు నమాు లనుకునే దేనిై న్న 

నమేు  సేవ చఛ  మీకు ఉందన్న గురుుంచ్చకోండి. కానీ మీరు ఏది 

నమిు న్న, న్నజం ఇరప టికీ న్నజం. 

కానీ ఒక గరప  హెచి రిక ఉంది, "వారు స్తాయ న్ని  

గ్పేమించటాన్ని న్నరాకరించినందున వారు నశ్సాు రు 

మరియు రక్షంచబడతారు." (2 థెస్్ లొనీకయులు 2:10) 

మొని  ఒకరు ననిు  ఇలా అడిగారు: "ధూమానం ననిు  

నరకాన్ని రంపుత్తందా?" నేను, "అదే, న్నకు దాన్న గురించి 

తెలియదు, కానీ మీరు అకక డ ఉని ట్లుగా వాస్న చూసాురు." 

కానీ చిని  ాాన్ని  ఎంచ్చకోవడం గ్ారంభించకూడదన్న 

మీకు తెలుస్త. మనమందరం ారం చేసాుమ్మ. ఎవరినైన్న 

నరకాన్ని రంరబోత్తందో తెలుసా? 2 థెస్్ లొనీకయులు 2:10 

మనకు చబ్బత్తంది, స్తాయ న్ని  అంగీకరించడ్డన్ని, 

గ్పేమించడ్డన్ని మరియు అనుస్రించడ్డన్ని 

న్నరాకరించడం. దేవుడు ఎవరినీ నరకాన్ని రంరడు; అతను 

గ్రతిఒకక రూ తామ్మ ఏమి విశ్వ సించబోత్తన్ని రో మరియు ఆ 

నము కాల గురించి వారు ఏమి చేయబోత్తన్ని రో 

ఎంచ్చకోవడ్డన్ని అనుమతిసాుడు. 

అదుు తమైన గ్గేస్ట ాఠం #1244 

ప్రశ్న లు: 
16.  చితుశుదిి ఉని ంత వరకు ఏది నమిు న్న రరావ లేదు? 

న్నజం _____ తపుప  _____ 

17. ఒక వయ ి ు తాను విశ్వ సించాలనుకునే దాన్నన్న ఎంచ్చకునే 

సేవ చఛ  ఉందా? 

న్నజం _____ తపుప  _____ 

18. వారి చరయ ను గ్రభావితం చేయదన్న ఎవరైన్న 

విశ్వ సిసాురు? 

న్నజం _____ తపుప  _____ 

19. న్న స్ంతోష్ం న్న బధ్య త మీద వస్తుందా? 

వాస్ువం _____ ఫిక్ష్న్ _____ 

20. మీరు కోరుకుని ది మీకు లభిసేు మీరు స్ంతోష్ంగా 

ఉంటారు. 

వాస్ువం _____ ఫిక్ష్న్ _____ 

21. గ్రరంచం మీకు జీవించడ్డన్ని మరియు ఆనందాన్ని 

రుణరడి ఉంది. 

వాస్ువం _____ ఫిక్ష్న్ _____ 

22. అన్ని  నము కాలు స్మానంగా చలుుతాయి. 

వాస్ువం _____ ఫిక్ష్న్ _____ 

23. మీరు ఎలాంటి తాయ రం లేకుండ్డ అన్ని ంటినీ 

పందవచ్చి . 



వాస్ువం _____ ఫిక్ష్న్ _____ 

24. అరరాధ్ భావాన్ని ఎపుప డూ కారణం లేదు. 

వాస్ువం _____ ఫిక్ష్న్ _____ 

25. మీరు దేన్న కోస్ం వేచి ఉండకూడదు. 

వాస్ువం _____ ఫిక్ష్న్ _____ 

26. మన్నష గ్ాథమికంగా మంచివాడు మరియు న్నసావ రుథడు. 

వాస్ువం _____ ఫిక్ష్న్ _____ 

27. మీ స్మస్య లనీి  వేర్కరి తపుప . 

వాస్ువం _____ ఫిక్ష్న్ _____ 

28. స్మాధానం మీలో ఉంది ఎందుకంటే మనమందరం 

దేవుళ్ళ ం. 

వాస్ువం _____ ఫిక్ష్న్ _____ 

29. స్ంపూరణ స్తాయ న్ని మూలం 

a. _____ మన్నష తెలివి 

b. _____ సైన్్  

c. _____ దేవుడు 

30. దేవున్న స్తయ ంపై జీవితాన్ని  న్నరిు ంచ్చకోవాలంటే 

తరప న్నస్రిగా ఉండ్డలి 

a. _____ స్తాయ న్ని  వెతకడ్డన్ని కట్లటబడి ఉండండి 

b. _____ స్తాయ న్ని  విశ్వ సించడ్డన్ని మరియు 

స్వవ కరించడ్డన్ని కట్లటబడి ఉండండి 

c. _____ స్తాయ న్ని  జీవించడ్డన్ని పైవనీి  కట్లటబడి 

ఉండండి 

d. _____ అకక డఅనేది స్ంపూరణ స్తయ ం కాదు 

 
 

 


