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Real Men Are Godly Men 

Introduction 

This series of lessons are designed to help men become 
the kind of men God is looking for, women want and 
children need.  This in no way minimizes the role God 
designated for women nor the high esteem in which 
God holds them and which He demands men to do 
also. Much of the information presented here applies 
equally to women such as purity, spiritual, 
accountable, high integrity, and live lives focused on 
the right priorities.  

 

Looking for a Few Good Men 

Margaret Mead, who is probably the leading anthropologist 

and sociologist of this century, has said, "The central 

problem of every society is to define appropriate roles for the 

men. If the men don't know what they are supposed to be, the 

culture is in trouble." She's right. And our culture is in 

trouble because men are confused. 

Men are different. They are! They're different from women. 

Those of us, who believe the Bible, must resist the current 

societal rage to make androgyny [having the characteristics 

or nature of both male and female] a viable option. There are 

those who are trying to play down and ignore the differences 

between men and women. Gloria Steinem, one of the early 

leaders of the feminist movement said, "We are human 

beings first, with minor differences for men, that apply 

largely to the act of reproduction. The only functional 

difference," she says between men and women, "is a 

woman's ability to give birth. A woman needs a man," she 

concludes, "like a bicycle needs a fish." 

Well, she's wrong, she's dead wrong. The Bible says she's 

wrong, biology says she's wrong, and experience tells all of 

us she's wrong. The cover article on the front page of the 

January 1992 issue of Time Magazine stated in bold letters, 

Why Are Men and Women Different? And then the sub-title 

stated New Studies Show They're Born That Way. Yeah, 

yeah, Genesis 1:27, "God created man in his own image, in 

the image of God he created him; male and female he created 

them." Did he ever! 

In the ninth week of pregnancy when the little child is still in 

the womb and so tiny, God begins the secretion of 

testosterone in the male brain. And that testosterone coats 

that little bitty tiny male mind, and from that time forward, 

that baby, that child, that man, never is the same. He thinks 

నిజమైన పురుషులు దైవభక్త ిగల పురుషులు 

ఈ పాఠాలు లేదా మరేదైనా పాఠంలో అందంచిన 

సతా్య న్ని  న్నరూపంచడాన్నకి మీ బైబిల్ను అధా్ యనం 

చేయమన్న మీరు ప్రోత్స హంచబడాారు. ఇక్క డ 

అందంచిన వ్యా ఖా్ లు క్ంపైలర్ యొక్క వి. మీరు వ్యటిన్న 

మరియు ఇత్రులు బోధంచిన మరేదైనా ధ్ృవీక్రించాలి; 

ఉదా, ఒక్ పాసటర్, బోధ్కుడు, పూజారి, కంత్మంద బైబిల 

పండితుడు, వ్యా ఖా్య త్ లేదా బైబిల్వే పబిషింగ్ దేవున్న 

చితా్యని్న  వెత్క్డం, తెలుసుకోవడం మరియు చేయడం 

మీ బాధా్ త్. 

ధ్ృవీక్రించడంలో మీరు వివిధ్ బైబిల అనువ్యదాలను 

చదవ్యలనుకోవచ్చు  - ESV, NIV, NASU, RSV, KJV. 

మీకు తెలియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అర్థం కోసం 

స్ట ట్ ంగ్ యొక్క  ప్రీక్ మరియు హీప్రూ న్నఘంటువు, 

థాయర్స  ప్రీక్-ఇంీషి్ లెకిస కాన్ మరియు వైన్స  

ఎక్స ్ జిటరీ డిక్షనరీన్న కూడా ఉపయోగంచండి. అన్ని  

డిక్షనరీలు పదాలు మరియు పదబంధాలకు ప్రపసాుత్ 

మరియు పాత్ అర్థథలను ఇ్ాయి కాబటిట న్నర్వ చనాలతో 

జాప్రరత్గాా ఉండండి. 

పదాలు మరియు పదబంధాల అర్థం కాలప్రక్మేణా 

మారుతుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు పదాలు ఆంరంిలో ఒక్ 

పదంలోకి అనువదంచబడవచ్చు  మరియు అసలు 

అర్థథని్న  వప్రీక్రించవచ్చు . ఉదాహర్ణకు, ప్రీకు పదాలు 

డి మరియు కై" ఆంరంిలో "మరియు" అన్న 

అనువదంచబడాాయి. రండు నామవ్యచకాలను వేరు 

చేయడాన్నకి De ఉపయోగంచబడుతుంద, అయితే కై 

రండు నామవ్యచకాలను క్లుపుతుంద 

బైబిలిో నమోదు చేయబడినటిుగా దేవుడు త్న పవిప్రత్ 

వ్యక్ా ం నుండి మీతో మాటి్లడన్నవవ ండి. 
 
 

 

కొనిా  మంచి పురుషులు 

మెన్ ఆఫ్ రిలేషన్ షిప్ 

మెన్ ఆఫ్ అకంటబిలిటీ 

చితి్శుద్ధి గల పురుషులు 

స్వ చ్ఛ త్ పురుషులు 

ఆధా్య త్మి కత్ కలిగిన పురుషులు 

ప్రాధ్యనా త్ల పురుషులు 

మెన్ ఆఫ్ లీడరఫ్లషిప్ 

 



dominantly with the left half of his brain and women think 

with both halves of their brain.  

What about that left half? That left half is given to task 

orientation, to competition, and to work. Because of this 

phenomenon, that's as natural as water running downhill, 

men are less verbal, men are less sensitive, men are more 

decisive and they are less grudge holding. Other lessons will 

address how God made men for certain roles, and certain 

functions. The Bible says, "Maleness and femaleness were 

designed by the Creator to each uniquely reflect his image." 

Maleness is God's gift to men, not something to be ashamed 

of.  

Now admittedly, like most of God's gifts, there have been 

some who perverted maleness, some of them have turned it 

into a thing called, "macho." Macho is sick, macho is a gross 

perversion of masculinity. But just because some guys have 

perverted the gift, doesn't mean we do away with it. We 

should withstand all attempts to remake men into the image 

of women as if maleness were a disease. God's ideal is 

masculinity and femininity living together in unity. That's 

the plan.  

Men are vital. I don't know many Christians who believe the 

radical, feminist claim that men are no longer necessary. But 

quite frankly, their influence has rubbed off on us, no 

question about it. In the church today, we spend a lot more 

time talking about the role of women than we do teaching 

young boys about the role of being men.  

The Bible affirms the importance of men, of male leadership 

in the home, and in the church, and in the community. Now, 

I know that is not politically correct, but I also know the 

Bible has never been too concerned about political 

correctness. The role of man is vital. His influence will 

extend to the third and the fourth generations and beyond. 

That influence can be a blessing. 

I've always been impressed when I've read about the heritage 

and the history of Jonathan Edwards. Do you remember 

Jonathan Edwards, the Puritan preacher of the 16th and 17th 

centuries? He later became the president of Princeton 

University, and among his descendants, 300 of them became 

preachers and missionaries. One hundred and twenty became 

college professors. Sixty became authors. One hundred and 

ten became attorneys, 30 became judges, 14 of his 

descendants became presidents of colleges and universities, 

three took seats in Congress, and one became the vice-

president of the United States. Jonathan Edwards studied the 

Bible 11 to 12 hours every single day of his life, but he 

always came home and devoted one hour a day, 

uninterrupted with his children, without exception. He 

blessed them for generations. 
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నిజమైన పురుషులు దైవభక్త ిగల 

పురుషులు 

పరిచ్యం 

ఈ పాఠాల ప్రేణి పురుషులు దేవుడు వెతుకుతుని , 

స్టస్వలాు కోరుకునే మరియు పలలికు అవసర్మైన 

పురుషులుగా మార్డాన్నకి రూపందంచబడింద. ఇద 

స్టస్వలా కోసం దేవుడు న్నయమంచిన పాప్రత్ను లేదా 

దేవుడు వ్యరిన్న క్లిగ ఉండే ఉని త్మైన గౌర్వ్యన్ని  ఏ 

విధ్ంగానూ త్గ గంచదు మరియు పురుషులను కూడా 

చేయమన్న కోరుతునిా డు. ఇక్క డ అందంచిన 

సమాచార్ంలో ఎకుక వ భారం సవ చఛ త్, 

ఆధాా త్తమ క్ం, జవ్యబుదారీత్నం, అధక్ సమప్రరత్ 

మరియు సరైన ప్రపాధానా త్లపై దృషట ్రించి 

జీవించడం వంటి మహళలకు సమానంగా 

వరిసాాుంద. 

 

కొంత్మంద్ధ మంచి మనుషుల కోస్ం 

వెతుకుతున్నా రు 

బహుశ ఈ శత్యబదపు ప్రపముఖ్ మానవ శస్టసవాేత్ ామరియు 

్మాజిక్ శస్టసవాేత్ ా అయిన మార్గరట్ మీడ్ ఇలా 

అనాి రు, "ప్రపత్త సమాజం యొక్క  ప్రపధాన సమసా  
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The flip side of that is also true. The influence of men can 

also be negative. The Bible says, "The sins of the fathers are 

punishing on the sons even to the third and to the fourth 

generation." Some of you today, are struggling with the sins 

of your fathers and your grandfathers, the consequences of 

which you're still wrestling with today, particularly those of 

you who are children and grandchildren of alcoholics.  

Most of us know how vital men really are. We tend to forget 

that there is a great spiritual war going on all around us. To 

remind you of that Paul states in Ephesians 6:11 "Put on the 

full armor of God so that you can take your stand against the 

devil's schemes. For our struggle is not against flesh and 

blood, but against the rulers, against the authorities, against 

the powers of this dark world and against the spiritual forces 

of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the whole 

armor of God, so that when the day of evil comes, you may 

be able to stand your ground, and after you have done 

everything, to stand." 

There is a colossal, spiritual battle going on, and strategy 

number one on Satan's part is to neutralize men. See, Satan's 

strategy has always been to scatter the sheep by taking out 

the shepherd. That's what he tried to do to Jesus, take out the 

shepherd, and scatter the sheep. The family is the 

fundamental unit of civilization, and God has made the man 

to be the shepherd of the family. Satan's strategy is simple, 

it's just, "Divide and conquer." Alienate and sever a 

husband's relationship from his wife. Alienate and then sever 

a father's relationship with his children. Satan is no fool. The 

reason he does it, is because it works. And it's working like 

crazy.  

This is simplistic, but the problem with society is good men 

are missing. Some are missing because they're tired and 

confused, others because they bailed out or because of a 

girlfriend. Some are missing on the golf course, on a boat, 

under the car, or in their lazy boy, channel surfing, but too 

many good men are missing. 

Dr. James Dobson, leader of Focus on the Family and one of 

the leading family therapists of our day, stated, "The western 

world stands at a great crossroads in its history. It's my 

opinion that our very survival as a people depends upon the 

presence or absence of masculine leadership in homes." 

Senator Daniel Patrick Moynihan, from the state of New 

York said: "From the wild Irish slums of the 19th century 

eastern seaboard to the riot-torn suburbs of Los Angeles, 

there is one unmistakable lesson of American history. The 

community that allows a large number of young men and 

women to grow up in families dominated by women, never 

acquiring any stable relationship to male authority, asks for 

and gets chaos." 

పురుషులకు త్గన పాప్రత్లను న్నర్వ చించడం. 

పురుషులకు వ్యరు ఎలా ఉండాలో తెలియక్ోతే, 

సంసక ృత్త సమసా లో ఉంద." ఆమె చెపప ంద న్నజమే. 

మరియు పురుషులు రందర్గోళంగా ఉని ందున మన 

సంసక ృత్త ఇబబ ందులిో ఉంద. 

పురుషులు భిని ంగా ఉంట్లరు. వ్యరు! వ్యరు స్టస్వలాకు 

భిని ంగా ఉంట్లరు. మనలో, బైబిల్ను విశవ సంచే వ్యరు, 

ఆంప్రడోజినీన్న [మర మరియు ఆడ ఇదదరి లక్షణాలు లేదా 

సవ భావ్యన్ని  క్లిగ ఉండటం] ఆచర్ణీయమైన ఎంపక్గా 

మార్ు డాన్నకి ప్రపసాుత్ ్మాజిక్ కోపాన్ని  ప్రపత్తఘటించాలి. 

ఆడ, మర తేడాలను పటిటంచ్చకోకుండా చిని చూపు 

చూసేవ్యరూ ఉనాి రు. స్టస్వవా్యద ఉదా మం యొక్క  

ప్రపార్ంభ నాయకులలో ఒక్రైన ్గిోరియా ్సై టమ్ ఇలా 

అనాి రు, "మేము మొదట మనుషులం, పురుషులకు 

చిని  వా తా్య ్లతో, పునరుత్ప త్త ా చరా్ కు ఎకుక వగా 

వరిసాాుంద. ప్రకియాత్మ క్ వా తా్య సం మాప్రత్మే," ఆమె 

పురుషులు మరియు స్టస్వలా మధా్  చెపప ంద, " స్టస్వకాి 

జనమ న్నవవ రల ్మర్థా ం ఉంద, స్టస్వకాి పురుషుడు కావ్యలి, 

"సైకిల్కి చేప అవసర్ం" అన్న ఆమె ముగంచింద. 

సరే, ఆమె త్పుప , ఆమె త్పుప . ఆమె త్పుప  అన్న బైబిల 

చెబుతుంద, ఆమె త్పుప  అన్న జీవశస్టసంా చెపప ంద 

మరియు ఆమె త్పుప  అన్న అనుభవం మనందరిీ 

చెబుతుంద. టై్ మాా రజైన్ జనవరి 1992 సంచిక్ 

మొదటి పేజీలో క్వర్ క్థనం బోల ాలెటర్స ్లో, ఎందుకు 

పురుషులు మరియు మహళలు భిని ంగా ఉనాి రు? ఆపై 

ఉప-శీరికి్లో నాూ  ్సటసస్ షో దే ఆర్ బరి్  దట్ వే అన్న 

పేర్క ంద. అవును, అవును, ఆదకాండము 1:27, "దేవుడు 

త్న సవ రూపంలో మన్నషన్న సృషటంచాడు, దేవున్న 

సవ రూపంలో అత్న్ని  సృషటంచాడు; మర మరియు ఆడ 

వ్యరిన్న సృషటంచాడు." అత్ను ఎపుప డైనా! 

రర్భ ం దాలిు న తొమమ దవ వ్యర్ంలో, చిని  పలవి్యడు 

ఇంకా చాలా చిని గా ఉని పుప డు, మర మెదడులో 

టెస్టటసటర్థన్ ప్ర్వ్యన్ని  దేవుడు ప్రపార్ంభి్ాడు. మరియు 

ఆ టెస్టటసటర్థన్ ఆ చిని  చిని  మర మనసుస ను 

క్పప వేసాుంద మరియు ఆ సమయం నుండి, ఆ శిశువు, ఆ 

బిడ,ా ఆ మన్నష, ఎపుప డూ ఒకేలా ఉండదు. అత్ను త్న 

మెదడు యొక్క  ఎడమ సరంతో ఆధపతా్ ంగా 

ఆలోచి్ాడు మరియు మహళలు వ్యరి మెదడులోన్న 

రండు భాగాలతో ఆలోచి్ారు. 

ఆ ఎడమ సరం గురించి ఏమటి? ఆ ఎడమ సరం పన్న 

ధోర్ణికి, ోటీకి మరియు పన్నకి ఇవవ బడుతుంద. ఈ 

దృగవ షయం కార్ణంగా, అద లోతువైపు నీరు 

ప్రపవహంచినంత్ సహజమైనద, పురుషులు త్కుక వ 

మాటలతో ఉంట్లరు, పురుషులు త్కుక వ సున్ని త్త్వ ం 

క్లిగ ఉంట్లరు, పురుషులు ఎకుక వ న్నర్ణయాత్మ క్ంగా 



William Raspberry, African-American columnist, wrote this 

in the Washington Post not long ago. "If I could offer a single 

prescription for the survival of America, particularly black 

America, it would be to restore the family. If you ask me how 

to do it, my answer obviously over-simplified would be, 

'Save the boys.'"  

We live now in a culture where boys are not being taught to 

be family shepherds, where they're not being trained in 

masculine leadership, where they don't know what it means 

to be in God's image as the shepherd of that home.  

There is a great need in our country, for men to rise up as 

spiritual warriors. It's easy to get caught up in paying the 

bills, keeping the car running, making sure the grass is 

mowed. It's easy to be lulled to sleep by the nearsighted 

images of life. We forget we're in the middle of a great 

cosmic battle.  

Just imagine it is late one night and you're sleeping at home, 

there's a noise, you hear a glass break and somebody has 

come inside. You grab something to defend yourself from 

the intruder, you tell your wife to “lock the door and dial 911. 

I'm going to go stop him before he gets to the kids.” Well, 

folks, there is a prowler trying to get into your home, it's the 

evil one. Who's standing at the door right now saying, "You 

can't have my home." I don't believe the answer for men is 

to go off in the woods and beat drums and find your primeval 

selves. But some of us men just need to beat our chest in 

repentance and reclaim our God-intended roles as spiritual 

warriors. 

Saul has just died, and Israel is in a morally dismal state, 

David is in the wilderness, and the Bible says, "Mighty men 

of God came out to David." … "Men of Issachar, understood 

the times and knew what Israel should do---" (I Chronicles 

11:3; 12:32) I love that. They understood the times, and they 

knew what Israel should do. We need some men of Issachar 

today.  

We're at war. The critical shortage of any war has always 

been good men. E. M. Bounds wrote "Men are always 

looking for better methods. God is looking for better men."  

The Holy Spirit guided Paul to write in Romans 13:11-12: 

"And do this, understanding the present time. The hour has 

come for you to wake up from your slumber because our 

salvation is nearer now than when we first believed. The 

night is nearly over; the day is almost here. So let us put aside 

the deeds of darkness and put on the armor of the light."  

There is absolutely no difference in the value between a 
man and a woman. There is no difference in the value of a 
preacher and anybody else in the whole world. There is no 
difference between a child and a parent in terms of the 

ఉంట్లరు మరియు వ్యరు త్కుక వ పరను క్లిగ ఉంట్లరు. 

దేవుడు కన్ని  పాప్రత్లు మరియు కన్ని  విధుల కోసం 

మనుషులను ఎలా సృషటంచాడు అనే విషయాలను 

ఇత్ర్ పాఠాలు తెలియజ్య్ాయి. బైబిల ఇలా చెబుతోంద, 

"ప్రపత్త ఒక్క రు అత్న్న ప్రపత్తరూపాన్ని  ప్రపతేా క్ంగా 

ప్రపత్తబింబించేలా పురుషత్వ ం మరియు స్టస్వతా్వ ం 

సృషటక్ర్చాే రూపందంచబడింద." పురుషత్వ ం అనేద 

మనుషులకు దేవుడు ఇచిు న వర్ం, సగుగపడాలిస న 

విషయం కాదు. 

ఇపుప డు అంీక్రించినటిుగా, చాలా వర్కు దేవున్న 

బహుమతుల వలె, మరత్యవ న్ని  వప్రీక్రించిన వ్యరు 

కందరు ఉనాి రు, వ్యరిలో కందరు దాన్నన్న "మాకో" అన్న 

పలిచే అంశంగా మార్థు రు. మాకో అనార్టరా ం, మాకో 

పురుషత్వ ం యొక్క  ్ూథ ల వప్రీక్ర్ణ. కానీ కంత్మంద 

అబాబ యిలు బహుమత్తన్న వప్రీక్రించినందున, మేము 

దాన్నన్న తీసవేయమన్న కాదు. మరత్నం ఒక్ ర్టరం 

అని టిుగా పురుషులను స్టస్వలా ఇమేజ్గా మారేు  అన్ని  

ప్రపయతి్య లను మనం త్టుటకోవ్యలి. పురుషాధక్ా త్ 

మరియు స్టస్వతా్వ ం ఐక్ా ంగా క్లిస జీవించడమే 

భరవంతున్న ఆదర్శ ం. అదీ ్పిాన్. 

పురుషులు ప్రపాణాధార్ం. పురుషులు ఇక్పై అవసర్ం 

లేదన్న ర్థడిక్ల, స్టస్వవా్యద వ్యదనను విశవ సంచే చాలా 

మంద స్టకైసవాులు నాకు తెలియదు. కానీ చాలా సప షటంగా, 

వ్యరి ప్రపభావం మనపై రుదదంద, దాన్న గురించి ఎటువంటి 

సందేహం లేదు. ఈర్టజు చరిు లో, మరపలలికు 

పురుషుల పాప్రత్ గురించి బోధంచే దాన్నక్ంటే స్టస్వలా పాప్రత్ 

గురించి మాటి్లడట్లన్నకి మనం ఎకుక వ సమయం 

రడుపుత్యము. 

బైబిల పురుషుల ప్రపాముఖా్ త్ను ధ్ృవీక్రిసాుంద, ఇంటి్ల 

మరియు చరిు లో మరియు సంఘంలో పురుష 

నాయక్త్వ ం. ఇపుప డు, అద ర్థజీయంగా సరైనద కాదన్న 

నాకు తెలుసు, కానీ ర్థజీయ సవా త్ గురించి బైబిల 

ఎని డూ పెదదగా పటిటంచ్చకోలేదన్న నాకు తెలుసు. మన్నష 

పాప్రత్ ీలక్ం. అత్న్న ప్రపభావం మూడవ మరియు నాలగవ 

త్ర్థలకు మరియు అంత్కు మంచి ఉంటుంద. ఆ 

ప్రపభావం ఒక్ ఆశీర్థవ దం కావచ్చు . 

నేను జోనాథన్ ఎడవ ర్ ాస  వ్యర్సత్వ ం మరియు చరిప్రత్ 

గురించి చదవినపుప డు నేను ఎపుప డూ ఆక్టుటకునిా ను. 

16వ మరియు 17వ శత్యబాద లకు చెందన పూా రిటన్ 

బోధ్కుడు జోనాథన్ ఎడవ ర్ ాస  మీకు గురాుందా? అత్ను 

త్రువ్యత్ ప్రపనస టన్ విశవ విదాా లయాన్నకి 

అధా్ క్షుడయాా డు మరియు అత్న్న వ్యర్సులలో 300 

మంద బోధ్కులు మరియు మషనరీలుగా మార్థరు. నూట 

ఇర్వై మంద కాలేజీ ప్రపఫెసరిు అయాా రు. అర్వై మంద 

ర్చయిత్లయాా రు. నూట పద మంద నాా యవ్యదులు 



value of the soul. God says, however, there are certain roles 
I want you to fill. I will give some of you certain gifts, certain 
talents, use them to my glory. He said, “I will make you men 
to be the shepherds of the home.” Amazing Grace #1206 - Steve Flatt 
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Looking For Real Relationships 

There are all kinds of myths about men: "Real men don't eat 

quiche. Real men don't floss. Real men don't buy flight 

insurance. Real men don't call for a fair catch." All of those, 

by the way, are myths; they're not true. But, perhaps the most 

damaging and devastating myth that's been perpetrated by 

the John Wayne/Clint Eastwood-type Hollywood characters, 

is that men can do just fine without any real relationships, 

that men are born to be loners. The myth that we need most 

to discard is that real men don't need other people. 

For years, our culture has fostered the notion that being a 

male meant being independent, being isolated, keeping 

particularly other men at arm's length. We've been told that 

rugged individualism is what built America. Do you realize 

that's a culturally fabricated myth? When you go back and 

look at the history of America, the real history of America, 

it wasn't built by rugged individualism; it was built by men 

working together, not men working apart. 

So the wise man stated in Ecclesiastes 4:9-10, "Two are 

better than one, because they have a greater return for their 

work: If one falls down, there's one to help him up. But pity 

the man who falls down and has no one to help him up!" The 

Bible says that it's a myth that man can live without 

meaningful relationships. And the perfect example that I can 

show you from the Bible is Jesus, himself. 

Do you remember how he spent all night in prayer before 

coming down the mountain and choosing 12 special men 

who would be with him, who would walk with him, who 

would live with him, who would be his closest friends and 

carry on his work even after he died? Whenever he sent his 

disciples out, he sent them out at least two by two. You will 

never find Jesus sending one of his men out to do the work 

of God alone. Jesus teaches us that God meant for men to 

live in community, and yet most of the men I know, live their 

lives with what I call, "deficit relationships." Most of the 

people that men would call close friends in their lives; 

women would only call casual acquaintances.  

McGinnis, in his best-selling book, The Friendship Factor, 

estimates that only ten percent of all American males have 

any genuine friends. Patrick Morley said in his book, Man in 

the Mirror, “I think most men could recruit six pallbearers, 

అయాా రు, 30 మంద నాా యమూరాులు అయాా రు, అత్న్న 

వ్యర్సులలో 14 మంద క్ళాశలలు మరియు 

విశవ విదాా లయాలకు అధా్ క్షులయాా రు, ముగుగరు 

కాంప్రెస్్లో స్వటిు తీసుకునాి రు మరియు ఒక్రు 

యునైటెడ్ ్సేటట్స  వైస్ ప్రపెసడంట్ అయాా రు. జోనాథన్ 

ఎడవ ర్ ాస  త్న జీవిత్ంలో ప్రపత్తర్టజూ 11 నుండి 12 రంటలు 

బైబిల్ను అధా్ యనం చేసేవ్యడు, కానీ అత్ను 

ఎలపిుప డూ ఇంటికి వచిు , త్న పలలితో ఎటువంటి 

మనహాయింపు లేకుండా ర్టజుకు ఒక్ రంట 

కేట్లయించాడు. త్ర్త్ర్థలుగా వ్యరిన్న ఆశీర్వ దంచాడు. 

అందులోన్న ్ ి్  సైడ్ కూడా న్నజం. పురుషుల ప్రపభావం 

కూడా ప్రపత్తకూలంగా ఉంటుంద. “త్ంప్రడుల పాపములు 

కుమారులను మూడవ మరియు నాలగవ త్ర్ము వర్కు 

శిక్షంచ్చచ్చని వి” అన్న బైబిలు చెబుతోంద. ఈ ర్టజు మీలో 

కందరు, మీ త్ంప్రడులు మరియు మీ త్యత్యా ల 

పాపాలతో ోర్థడుతునిా రు, దాన్న పరా్ వ్నంగా మీరు 

నేటిీ కుస్వ ా పడుతునాి రు, ముఖా్ ంగా మీలో 

మదా పానాన్నకి బాన్నసలైన పలలిు మరియు మనవర్థళి్ల. 

మనలో చాలా మందకి పురుషులు న్నజంగా ఎంత్ ీ లక్మో 

తెలుసు. మన చ్చట్టట  గొపప  ఆధాా త్తమ క్ యుదధం 

జరుగుతోందన్న మనం మర్చిోత్యము. ఎఫెస్వయులకు 

6:11లో పౌలు చెపప న విషయాన్ని  మీకు గురాుచేయడాన్నకి 

"దేవున్న పూరి ా క్వచాన్ని  ధ్రించండి, త్దావ ర్థ మీరు 

అపవ్యద కుప్రటలకు వా త్తరేక్ంగా న్నలబడరలరు. మన 

ోర్థటం ర్క్మాాం్లతో కాదు, పాలకులకు, 

అధకారులకు వా త్తరేక్ంగా. , ఈ చీక్టి ప్రపపంచంలోన్న 

శకాులకు వా త్తరేక్ంగా మరియు పర్లోక్ంలోన్న చెడు 

ఆధాా త్తమ క్ శకాులకు వా త్తరేక్ంగా. కాబటిట, చెడు ర్టజు 

వచిు నపుప డు, మీరు మీ నేలపై న్నలబడరలిగేలా, దేవున్న 

మొత్ంా క్వచాన్ని  ధ్రించండి. మీరు న్నలబడట్లన్నకి 

ప్రపత్తదీ చే్రు." 

అక్క డ ఒక్ భారీ, ఆధాా త్తమ క్ యుదధం జరుగుతోంద 

మరియు పురుషులను త్టస్వథక్రించడం ్త్యను యొక్క  

మొదటి వా్య హం. చూడండి, గొప్రరల కాపరిన్న బయటకు 

తీయడం దావ ర్థ గొప్రరలను చెదర్గొటటడమే ్త్యను 

వా్య హం. అదే అత్ను యేసుతో చేయాలన్న 

ప్రపయత్తి ంచాడు, గొప్రరల కాపరిన్న బయటకు తీసుకెళ్ల,ి 

గొప్రరలను చెదర్గొట్లటడు. కుటుంబం నారరిక్త్ యొక్క  

ప్రపాథమక్ యూన్నట్, మరియు దేవుడు మన్నషన్న 

కుటుంబాన్నకి గొప్రరల కాపరిగా చే్డు. ్త్యను వా్య హం 

చాలా సులభం, అద కేవలం, "విభజించ్చ మరియు 

జయించ్చ." అత్న్న భారా్  నుండి భర్ ా సంబంధాన్ని  

దూర్ం చేస, విడదీయండి. త్న పలలితో త్ంప్రడికి ఉని  

సంబంధాన్ని  దూర్ం చేస, ఆపై విడదీయండి. ్త్యను 



but hardly anyone has a friend that he can call at 2:00 a.m." 

If you look across our culture, that's true.  

Now some men will retort, "Well, I may not have many close 

friends, but my wife is my best friend." Good, good, if you're 

a married man, your wife ought to be your best friend. My 

wife is my best friend, my most intimate companion. But I 

honestly think a lot of men use that as a cop-out. Scripture 

tells us that we don't only need to have somebody that we 

would die for, our wives, just like Christ died for the church; 

we need people in our lives that we would die with, that we 

would go down fighting with. 

Alexander the Great conquered the world by using a simple, 

but revolutionary fighting technique, that came to be known 

as the Macedonian phalanx. It's very simple. When a man 

went out into battle in those days, he had the shield in the left 

hand, and the sword in the right hand. There's a problem with 

that. His right side was exposed, the right flank was open. 

So, Alexander said, "No man ever goes into battle alone." 

You go in with a man at your side, literally at your back. If 

you think about it, back-to-back, then this man's shield 

would cover that right flank. You would have a circle of 

sword and shield. People, that's how God wants it. He wants 

men who have faith in him, to cover each other's backsides. 

He wants men who would say what Jonathan said to David 

in I Samuel 20:4, "Whatever you want me to do, I'll do for 

you." 

Do you have anybody you can say that to? Or, anybody who 

would say it to you? I think about David's 30 mighty men, 

after Saul had died. They were in the wilderness, and the 

Philistines were hunting them. David was sitting there 

probably sighed and said, "Oh, what I would give for a drink 

of water from the well outside the gate of Bethlehem." (I 

Chronicles 11:17) Three of his 30 men overheard him. These 

guys weren't sentimental wimps. One of them was a fellow 

by the name of Jashobeam. The Bible says, he had raised his 

spear and single-handedly in battle killed 300 men. That's a 

pretty tough guy. It said with him was a man by the name of 

Eleazar, who when the Israelites were retreating in the face 

of the Philistines stopped in the middle of a field and took 

the Philistines head-on and conquered them there that day. 

The Bible says those two and one other went all night, went 

through enemy lines, didn't sleep and risked their lives, and 

brought back to David a cup of water from that well. When 

David saw it, he was so sentimental and choked up and 

couldn't drink it. He poured it on the ground as an offering 

to God. 

Do you have a friend like that? See, I believe that men do 

want friends like that.  

Barriers to men forming real relationships 

మూరుుడు కాదు. అత్ను దీన్ని  చేయడాన్నకి కార్ణం, అద 

పన్న చేయడమే. మరియు అద పచిు గా పన్న చేసా్టంద. 

ఇద సర్ళమైనద, కానీ సమాజంలో సమసా  ఏమటంటే 

మంచి పురుషులు త్పప ోయారు. కందరు అలసోయి, 

అయోమయాన్నకి గురై త్పప ోయారు, మరికందరు 

బెయిల్ పందడం వల ిలేదా సిే హతుర్థలు కార్ణంగా 

త్పప ోయారు. కందరు గోల్  కోర్స ్లో, పడవలో, కారు 

కింద, లేదా వ్యరి స్టమరి బాలుడు, ఛామల సరి్ ంగ్్లో 

త్పప ోయారు, కానీ చాలా మంద మంచి వా కాులు 

త్పప ోయారు. 

డా. జ్య స్  డాబస న్, ఫోక్స్ ఆన్ ద ఫా్య మలీ యొక్క  

నాయకుడు మరియు మన కాలంలోన్న ప్రపముఖ్ కుటుంబ 

చికిత్స కులలో ఒక్రైన, "పాశు తా్  ప్రపపంచం దాన్న 

చరిప్రత్లో ఒక్ గొపప  కూడలిలో ఉంద. ప్రపజలుగా మన 

మనురడకు ఇద ఆధార్పడి ఉంటుందన్న నా 

అభిప్రపాయం. ఇళలిో పురుష నాయక్త్వ ం ఉన్నకి లేదా 

లేక్ోవడం." 

నాూ యార్క  ర్థస్టషాటన్నకి చెందన సనేటర్ డేన్నయల పాప్రటిక్ 

మొయిన్నహాన్ ఇలా అనాి రు: "19వ శత్యబదపు తూరుప  

ఐరిష్ మురికివ్యడల నుండి లాస్ ఏంజిలస ్లోన్న అలరి్తిో 

దెబబ త్తని  శివ్యరు ప్రపాంత్యల వర్కు, అమెరికా చరిప్రత్లో 

ఒక్ సప షటమైన పాఠం ఉంద. పెదద సమాజాన్ని  

అనుమత్తంచే సమాజం స్టస్వలా ఆధపత్ా ం ఉని  

కుటుంబాలలో ఎదరడాన్నకి యువకులు మరియు 

మహళల సంఖా్ , మర అధకార్ంతో ఎటువంటి ్సథర్మైన 

సంబంధాన్ని  పందకుండా, రందర్గోళాన్నకి గురి 

చేసాుంద." 

విలియం ర్థసప బ ప్రరీ, ఆప్రిక్న్-అమెరిక్న్ కాలమస్ట, 

కంత్కాలం ప్రకిత్ం వ్యషంర టన్ ోస్ట్లో ఇలా ర్థశరు. 

"అమెరికా, ముఖా్ ంగా నలజిాత్త అమెరికా మనురడ కోసం 

నేను ఒక్క  ప్రపప్రసక పని్్ను అందంచరలిగతే, అద 

కుటుంబాన్ని  పునరుదధరించడం. దీన్ని  ఎలా చేయాలో 

మీరు ననిు  అడిగతే, నా సమాధానం సప షటంగా 

'అబాబ యిలను ర్క్షంచండి' అన్న చాలా సర్ళంగా 

ఉంటుంద. " 

మేము ఇపుప డు ఒక్ సంసక ృత్తలో న్నవససాునిా ము, 

ఇక్క డ అబాబ యిలు కుటుంబ కాపరులుగా ఉండట్లన్నకి 

బోధంచబడరు, అక్క డ వ్యరు పురుష నాయక్త్వ ంలో 

శిక్షణ పందలేదు, ఆ ఇంటి కాపరిగా దేవున్న 

ప్రపత్తరూపంలో ఉండటం అంటే ఏమట్ల వ్యరికి 

తెలియదు. 

పురుషులు ఆధాా త్తమ క్ యోధులుగా ఎదగాలిస న 

అవసర్ం మన దేశంలో ఎంతో ఉంద. బిలిులు క్టటడం, 



1. Men tend to value others for utilitarian purposes. The 

previous lesson pointed out that men are left-brained 

meaning among other things, that while women tend to be 

more relationally oriented; men tend to be more task-

oriented. Consequently, have you ever noticed how men tend 

to form relationships around activities, while women tend to 

form relationships around just each other?  

Who are your friends? If I were to ask “Who are your 

friends?” most men would respond “All the guys that I golf 

with, the guys I fish with, the guys I hunt with, the guys I 

bowl with, the guys I work out with.” See it's always built 

around something that we have to do together. Men are so 

task-oriented, it's like I killed two birds with one stone that 

way. I do something I want to do, and I go ahead and have a 

relationship. Plus it makes it easier not to admit that we need 

the company of other men.  

If a woman hadn't seen a friend in a while, one of her female 

friends, she would call that friend up and say, "Hey, I'd love 

for us to have lunch." Her friend would say, "Oh, wow, 

great!" But if a man calls up a friend that he's not seen in a 

while, a male friend, and say, "Hey, let's get together for 

lunch." Then his friend would say, "Sure, what's up?" Isn't 

that right? Have you ever thought about that? See, men have 

to manufacture non-emotional reasons for getting together. 

That by the way is why women make friends, and guys tend 

to settle for buddies. We tend to use people for utilitarian 

purposes.  

2.  Men are taught not to show their emotions. We're taught 

not to get down to the emotional level. I can remember when 

I was a young boy when "Old Yeller" came on our old black 

and white television set at home, and I was laying in the floor 

watching...you remember "Old Yeller" don't you? That loyal 

dog who saved him from the hogs.  Old Yeller was bitten and 

he got rabies. You know how the movie ended - they had to 

shoot Old Yeller. Well, I was down there and 

sniff...sniff...sniff, it was tearing me up. Then I realized I'm 

in here with my dad, my mom, and my sister. So I crawled 

out of the room, went into another room, got my composure 

and came back in. We teach our boys, and we teach our 

young men that a real man doesn't show emotion. Let me tell 

you something, if that's true then what do we do with Jesus? 

A man who demonstrated compassion in public, a man who 

angered publicly, a man who cried publicly, not just once, 

but twice; and that's amazing. When I read about Jesus, I 

know I want a friend like that. So maybe you and I need to 

re-think what a man really looks like. 

3. Men are so competitive. Women, I don't know if you've 

noticed this or not, but men will compete at anything. If you 

lock two boys in a room and don't give them anything in 

there, they'll find some way to make a game out of it where 

somebody wins and somebody loses. Men will compete in 

everything from who can drive the nicest car, who can catch 

కారు నడపడం, రడి ా కోసేలా చూసుకోవడంలో 

చికుక కోవడం సులభం. జీవిత్ం యొక్క  సమీప దృషట 

చిప్రత్యల దావ ర్థ న్నప్రదోవడం సులభం. మేము ఒక్ గొపప  

విశవ  యుదధం మధా్ లో ఉనిా మన్న మరిు ోత్యము. 

ఒక్ ర్థప్రత్త ఆలసా మైంద మరియు మీరు ఇంటి్ల 

న్నప్రదోతునిా ర్న్న ఊహంచ్చకోండి, అక్క డ శబదం ఉంద, 

మీరు గాజు పరలగొటిటన శబదం వినిా రు మరియు ఎవరైనా 

లోపలికి వచాు రు. చొర్బాటుదారుడి నుండి మమమ లిి  

మీరు ర్క్షంచ్చకోవడాన్నకి మీరు ఏదైనా పటుటకోండి, మీరు 

మీ భారా్ కు "డోర్ లాక్ చేస 911కి డయల చేయమన్న 

చెపప ండి. అత్ను పలలి దర గర్కు వచేు లోపు నేను 

అత్న్నన్న ఆపవే్ాను." సరే, ఫొలక స , మీ ఇంటి్లకి 

ప్రపవేశించడాన్నకి ఒక్ వేటగాడు ప్రపయత్తి సాునిా డు, అద 

చెడదా. ప్రపసాుత్ం ఎవరు త్లుపు దర గర్ న్నలబడి ఉనాి రు, 

"మీకు నా ఇలిు లేదు." అడవులిోకి వెళ్ల ిప్రడ్్లు కటిట మీ 

పూర్వ పు వా కాులను క్నుగొనడం పురుషులకు 

సమాధానం అన్న నేను నమమ ను. కానీ మనలో కందరు 

పురుషులు పశు ్తా్యపంతో మన ఛాతీన్న కటుటకోవ్యలి 

మరియు ఆధాా త్తమ క్ యోధులుగా దేవుడు ఉదేదశించిన 

పాప్రత్లను త్తరిగ పందాలి. 

సౌలు ఇపుప డే చన్నోయాడు, ఇప్రశయేలు నైత్తక్ంగా 

దుర్భ ర్మైన ్సథత్తలో ఉనిా డు, దావీదు అర్ణా ంలో 

ఉనిా డు మరియు బైబిల ఇలా చెబుతోంద, "దేవున్న 

బలవంతులు దావీదు వదదకు వచాు రు." … "ఇ స్ చార్ 

మనుషుా లు, సమయాలను అర్థం చేసుకునాి రు 

మరియు ఇప్రజాయెల ఏమ చేయాలో తెలుసు -" (I 

ప్రకాన్నక్లస  11:3; 12:32) నేను దాన్నన్న ప్రపేమసాునిా ను. వ్యరు 

సమయాలను అర్థం చేసుకునాి రు మరియు ఇప్రజాయెల 

ఏమ చేయాలో వ్యరికి తెలుసు. ఈర్టజు మనకు ఇశశ ఖ్యరు 

మనుషులు కావ్యలి. 

మేము యుదధంలో ఉనిా ము. ఏదైనా యుదధం యొక్క  

్కిషిటమైన కర్త్ ఎలపిుప డూ మంచి పురుషులు. EM 

బండ్స  "పురుషులు ఎలపిుప డూ మంచి పదధతుల కోసం 

చూసాునిా రు. దేవుడు మంచి పురుషుల కోసం 

చూసాునిా డు." 

ర్టమనిు 13:11-12లో ప్రవ్యయమన్న పరిశుదాధ త్మ  పౌలుకు 

మార్గన్నరే దశం చేశడు: "మరియు ప్రపసాుత్ కాలాని్న  అర్థం 

చేసుకున్న ఇలా చేయండి. మీరు న్నప్రద నుండి మేల్కక నే 

సమయం ఆసని మైంద, ఎందుక్ంటే మన ర్క్షణ మనం 

మొదట విశవ సంచిన దాన్నక్ంటే ఇపుప డు దర గర్గా ఉంద. 

ర్థప్రత్త దాదాపు ముగసంద; పరలు దాదాపుగా వచేు సంద. 

కాబటిట మనం చీక్టి ప్రకియలను పక్క నబెటిట, వెలుగు అనే 

క్వచాన్ని  ధ్రించ్చకుందాం." 



the biggest fish, who can spit a watermelon seed the farthest. 

See men are wired along the, "I win, you lose," model. For a 

man, the ultimate catastrophe in life is to be viewed as a 

loser. So we're constantly jockeying for self-esteem based 

upon how we compare with other men. Ladies, we compare 

investment returns, job titles, we compare cars, men compare 

wives, and kids. I've been in the locker room when men 

compared scars. "Well, look here, I have a real bad one right 

here, look at this old surgery I had."  Men will even compare 

themselves spiritually. "An argument started among the 

disciples as to which of them would be the greatest," so 

competitive. (Luke 9:46) 

We're wired to be competitive and there are certain arenas in 

life we need to chisel out and let it go. Be competitive on the 

ball field. Be competitive on the golf course, but if you live 

your life with competition dominating it, the irony of it is 

you're going to be the real loser. Because it feeds ego and 

pride and it's of Satan. It's exactly why Paul said in Galatians 

6:4, he said, "Let each man test his own actions, then he can 

take pride in himself without comparing himself to 

somebody else." Competition is not the ultimate in life. It's 

something that needs to be overcome to establish real 

relationships.  

4. Fear of betrayal. Most of us know how that feels and once 

we've been burned, we've been slower to trust again. 

Benjamin Franklin must have felt that sting when he wrote, 

"Three people can keep a secret as long as two of them are 

dead." Julius Caesar had his Brutus, didn't he? Jesus had his 

Judas. Uriah had his David, and David felt the sting of 

betrayal. I don't even know the setting, but somebody 

stabbed David in the back. "If an enemy were insulting me, 

I could endure it; if a foe were raising himself against me, I 

could hide from it. But it is you, a man like me, my 

companion, and my close friend." (Psalms 55:12) That hurts, 

that really hurts. So often our fear of betrayal outweighs our 

willingness to risk trusting another man with our inner 

thoughts, and so we isolate ourselves.  

5. Men want to appear strong. We just want to put on this 

facade of invincibility. For example, Ladies have you ever 

been on vacation with your husband and get lost? He'll drive 

around in circles until supper time, or after, before he stops. 

Why? He doesn't want to let them know he needs anything.  

Another not so humorous example, in a troubled marriage a 

woman will be 10 times more likely to seek help than the 

man. He can't admit his weakness.  

The price of friendship is personal vulnerability, letting 

somebody know you need help when you fall down. But you 

see men, instead of receiving the extended arm; men want to 

give the stiff arm, like I just don't need that. I'll get out of this 

by myself. But Jesus said "My command is this: Love each 

other as I have loved you. Greater love has no man than this, 

స్టస్వ ామరియు పురుషుల మధా్  విలువలో ఖ్చిు త్ంగా తేడా 

లేదు. బోధ్కుడి విలువలో మరియు ప్రపపంచం మొత్ంాలో 

ఎవరిీ తేడా లేదు. ఆత్మ  విలువ పర్ంగా పలలికు 

మరియు త్లిదింప్రడులకు మధా్  తేడా లేదు. 

భరవంతుడు చెపాప డు, అయితే, మీరు కన్ని  పాప్రత్లు 

చేయాలన్న నేను కోరుకుంటునిా ను. నేను మీలో కందరికి 

కన్ని  బహుమతులు, కని్న  ప్రపత్తభలు ఇ్ాను, వ్యటిన్న నా 

ీరికాి ఉపయోగంచ్చకోండి. అత్డు, “మమమ లిి  ఇంటికి 

కాపరులుగా చే్ాను." అమేజింగ్ ప్రగేస్ #1206 - ్స్వట్  ్ఫి్యట్ - ఏప్రపల 23, 

1995 

  

నిజమైన స్ంబంధ్యల కోస్ం వెతుకుతున్నా రు 

పురుషుల గురించి అన్ని  ర్కాల అోహలు ఉనిా యి: 

"న్నజమైన పురుషులు కివ చే త్తనరు. న్నజమైన పురుషులు 

్ఫి్యస్ చేయరు. న్నజమైన పురుషులు విమాన బీమాను 

కనుగోలు చేయరు. న్నజమైన పురుషులు నాా యమైన 

కాా చ్ కోసం కాల చేయరు." అవనీి  పుర్థణాలు; అవి 

న్నజం కాదు. కానీ, జాన్ వేన్/్కింిట్ ఈస్ట్వుడ్-ర్క్ం 

హాలీవుడ్ పాప్రత్లు చేసన అత్ా ంత్ హాన్నక్ర్మైన 

మరియు వినాశక్ర్మైన పుర్థణం ఏమటంటే, పురుషులు 

ఎలాంటి న్నజమైన సంబంధాలు లేకుండానే బాగా 

చేయరలరు, పురుషులు ఒంటరిగా జన్నమ ంచడం. మనం 

విసమ రించాలిస న అోహ ఏమటంటే, న్నజమైన 

పురుషులకు ఇత్ర్ వా కాులు అవసర్ం లేదు. 

కనిే ళి్లగా, మన సంసక ృత్త మరవ్యడిగా ఉండటం అంటే 

సవ త్ంప్రత్ంగా ఉండటం, ఒంటరిగా ఉండటం, 

ముఖా్ ంగా ఇత్ర్ పురుషులను చేయి పడవుగా ఉంచడం 

అనే భావనను పెంపందంచింద. క్ఠినమైన వా కివా్యదమే 

అమెరికాను న్నరిమ ంచిందన్న మాకు చెపప బడింద. ఇద 

్ంసక ృత్తక్ంగా క్లిప ంచబడిన పుర్థణమన్న మీరు 

ప్రరహంచార్థ? మీరు వెనకిక  వెళ్ల ి అమెరికా చరిప్రత్ను, 

అమెరికా యొక్క  న్నజమైన చరిప్రత్ను చూసనపుప డు, అద 

క్ఠినమైన వా కివా్యదంతో న్నరిమ ంచబడలేదు; ఇద 

పురుషులు క్లిస పన్న చేయడం దావ ర్థ న్నరిమ ంచబడింద, 

పురుషులు వేరుగా పన్నచేయడం కాదు. 

కాబటిట బుదధమంతుడు ప్రపసంగ 4:9-10లో ఇలా 

పేర్క నిా డు, "ఒక్రి క్ంటే ఇదదరు మంచివ్యరు, 

ఎందుక్ంటే వ్యరికి వ్యరి పన్నకి ఎకుక వ ప్రపత్తఫలం 

ఉంటుంద: ఒక్రు కిందపడిోతే, అత్న్నన్న పైకి లేపడాన్నకి 

ఒక్డు ఉంట్లడు. కానీ పడిోయిన వా కినా్న క్షమంచండి 

మరియు అత్న్నకి సహాయం చేయడాన్నకి ఎవరూ లేరు!" 

మన్నష అర్ధవంత్మైన సంబంధాలు లేకుండా 

జీవించరలడనేద అోహ అన్న బైబిల చెబుతోంద. 



that he lay down his life for his friends. You are my friends 

if you do what I command. I no longer call you servants, 

because a servant does not know his master's business. 

Instead, I have called you friends for everything that I 

learned from my Father I have made known to you. You did 

not choose me, but I chose you and appointed you to go and 

bear fruit---fruit that will last. Then the Father will give you 

whatever you ask in my name." He closes by saying, "This 

is my command: Love each other." (John 15:12) I'll tell you 

something, a strong man is not a loner, a strong man is a 

lover. Real men pour their lives into somebody else's life.  

Somebody once said that, "A man's measured by his 

investments." That's right, but not your investments in stocks 

and bonds. A man is measured by his investments in other 

people.  

What Kind of Man Are You?  

1. Who are you sacrificing something for? Jesus said, 

"Greater love hath no man than this, that he lay down his life 

for his friends." (John 15:13) Jesus said, you can't build 

friends on the, "I win, you lose" mindset. That destroys 

friendship. You sacrifice for them to move both of you 

ahead. Men based upon what Jesus said, are you really 

anybody's friend, or are you more everybody's buddy?  

2. Who are you opening up to? Jesus said, "I no longer call 

you servants, because a servant does not know his master's 

business. Instead, I have called you friends, for everything 

that I learned from my Father I have made known to you." 

(John 15:15) He said, the reason you're my friends is because 

I'm open with you. Men, are you so competitive, so fearful 

of betrayal, that you won't be open to anybody? Jesus said if 

you want what he had in mind for you, we've got to stop 

hiding. Folks, we've been hiding since the Garden of Eden, 

and God didn't like it then, he doesn't like it now. We've got 

to create some arenas, and the church is the place where 

there's that arena, where a man can take off his mask, can 

stop being competitive, can admit his struggles and reveal 

his hurt. It's a strong man who stands like Jesus and says, 

"This is who I am, this is where I'm going, and this is why I 

want you to walk with me." 

3. Who are you walking with to do something bigger than 

yourself? Jesus said, "You did not choose me, but I chose 

you and appointed you to go and bear fruit---." (John 15:16) 

In our individualistic mindset, we just take that one on one. 

He wasn't talking to a one on one. He was talking to them as 

a group of twelve. He said, "You all," "I've chosen you all," 

community of men to go out and to bear fruit. Jesus wants us 

to bear fruit together. If you want to be a real friend, if you 

want a real friend, link arms with a brother to do something 

that will last through eternity. 

మరియు బైబిల నుండి నేను మీకు చూపంచరల 

పరిపూర్ణ ఉదాహర్ణ యేసు, సవ యంగా. 

పర్వ త్ం దగే ముందు అత్ను ర్థప్రత్ంత్య ప్రపార్ థనలో ఎలా 

రడిపాడో మీకు గురాుందా మరియు త్నతో పాటు ఉండే, 

త్నతో నడిచే, త్నతో న్నవసంచే, త్నకు అతా్ ంత్ 

సన్ని హతులుగా ఉండి త్న పన్నన్న కూడా కన్గంచే 12 

మంద ప్రపతేా క్ వా కాులను ఎంపక్ చేసుకునిా డు. అత్ను 

చన్నోయిన త్ర్థవ త్? అత్ను త్న శిషుా లను బయటకు 

పంపనపుప డలిా, క్నీసం ఇదదరికి ఇదదరిన్న పంపంచాడు. 

యేసు త్న మనుషాు లలో ఒక్రిన్న దేవున్న పన్నన్న మాప్రత్మే 

చేయడాన్నకి పంపడం మీరు ఎపప టిీ క్నుగొనలేరు. 

మనుషులు సమాజంలో జీవించాలన్న దేవుడు 

ఉదేదశించాడన్న యేసు మనకు బోధంచాడు, ఇంకా నాకు 

తెలిసన చాలా మంద పురుషులు "లోటు సంబంధాలు" 

అన్న నేను పలిచే దాన్నతో వ్యరి జీవిత్యలను రడుపుత్యరు. 

పురుషులు త్మ జీవిత్యలిో సన్ని హత్ సిే హతులను 

పలుచ్చకునే చాలా మంద వా కాులు; మహళలు ్ధార్ణ 

పరిచయసాులను మాప్రత్మే పలు్ారు. 

మెక్్గన్ని స్, త్న అత్ా ధక్ంగా అముమ డైన పుసకా్ం, ద 

ప్రఫెండ్్ష్ ఫ్యా క్ టర్్లో, మొత్ంా అమెరిక్న్ పురుషులలో 

కేవలం పద శత్ం మందకి మాప్రత్మే న్నజమైన 

సిే హతులు ఉనాి ర్న్న అంచనా వేశరు. పాా ప్రటిక్ మోరీ ి

త్న పుసకా్ం, మాా న్ ఇన్ ద మప్రర్ర్్లో ఇలా అనిా డు, 

"చాలా మంద పురుషులు ఆరుగురు పాల్బేర్ర్్లను 

న్నయమంచ్చకోవచు న్న నేను అనుకుంటునిా ను, కానీ 

ఎవరిీ సిే హతుడు లేడు, అత్ను తెలవి్యరుజామున 2:00 

రంటలకు కాల చేయరలడు" అన్న మీరు మన 

సంసక ృత్తన్న పరిశీలిసే,ా అద న్నజం. 

ఇపుప డు కంత్మంద పురుషులు, "సరే, నాకు చాలా 

మంద సన్ని హతులు లేక్ోవచ్చు , కానీ నా భారా్  నాకు 

మంచి సిే హతుర్థలు" అన్న బదులి్ారు. మంచిద, 

మంచిద, మీరు వివ్యహతుడైన వా కి ాఅయితే, మీ భారా్  మీ 

బెస్ట ప్రఫెండ్ అయి ఉండాలి. నా భారా్  నా బెస్ట ప్రఫెండ్, నా 

అత్ా ంత్ సన్ని హత్ సహచరుర్థలు. కానీ చాలా మంద 

పురుషులు దాన్నన్న కా్-అవుట్్గా ఉపయోగసాునిా ర్న్న 

నేను న్నజాయితీగా భావిసాునిా ను. ప్రీసాు చరిు  కోసం 

చన్నోయినటే ి మన భారా్ ల కోసం మనం చన్నోయే 

వా కినా్న మాప్రత్మే క్లిగ ఉండాలిస న అవసర్ం లేదన్న 

ప్రరంథం చెబుతోంద. మన జీవిత్ంలో మనం చన్నోయే, 

ోర్థడట్లన్నకి దగే వా కాులు కావ్యలి. 

అలెగీాండర్ ద ప్రగేట్ సర్ళమైన, కానీ విపవి్యత్మ క్మైన 

ోర్థట పదధత్తన్న ఉపయోగంచి ప్రపపంచాన్ని  

జయించాడు, అద మాసడోన్నయన్ ఫ్యలాంక్స  అన్న 

పలువబడింద. ఇద చాలా సులభం. ఆ ర్టజులిో ఒక్ వా కి ా

యుదాధన్నకి వెళ్లనిపుప డు ఎడమచేత్తలో డాలు, 



God wants all of his people, called the church, to be strong 

in community relationships. We should love one another 

enough that we would die for one another. It's impossible to 

be intimate friends with everybody, but you sure need to be 

intimate friends with somebody(ies). Amazing Grace #1207 - - 

Steve Flatt - April 30, 1995.  

Looking for Men of Accountability 

I remember when Ethan was six years old, my oldest, and 

Lee was three and a half. One day I was walking from the 

kitchen into the den and the two boys were in the den playing 

church. Have you ever watched your children play church, 

or did you do it as a child? I used to do it all the time. I was 

Mom's little preacher. 

God is in the process of raising up men to make his church a 

better church for the generation ahead than it is right now. 

He is always looking for Men of Accountability.  

Basic foundation stone:  

1. All men are accountable to God. Christians believe that 

every human being, male and female, will stand before their 

Creator and give an account for how they have lived. There 

are so many verses that verify this, Romans 14:12, "So then, 

each of us will give an account of himself to God." Jesus said 

in Matthew 12:36, "But I tell you that men will have to give 

an account on the day of judgment for every careless word 

they have spoken." Hebrews 4:13, "Nothing in all creation is 

hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid 

bare before the eyes of him to whom we must give account." 

We may want to deny those realities, but the Bible clearly 

states we will all give an account of our lives before God. 

So, it's imperative that we live every day making preparation 

for that moment.  

2. Most men don't have a real plan for developing a healthy, 

vibrant, vital, and spiritual life.  Many men are religious, but 

precious few are spiritual. Men have settled for a mediocrity 

in their spiritual lives that we wouldn't stand for in other parts 

of our lives. Men are wired so that we set goals and we chase 

those goals and we accomplish those things.  

If we want financial security, we sit there and determine how 

much we need to work and how much we need to save and 

how we need to invest. If we want to get fit, we'll sit there 

and determine what we need to do and we'll exercise and 

exercise. A lot of men like to restore old cars and they'll work 

on it every afternoon and every evening. But when we stand 

before God, he's not going to ask about our net worth, and 

he's not going to ask about our percentage of body fat. He's 

not going to ask about the condition of our Model T. He is 

కుడిచేత్తలో క్త్త ాఉనాి యి. దాన్నతో సమసా  ఉంద. అత్న్న 

కుడి వైపు బహర్గత్మైంద, కుడి పార్శ వ ం తెరిచి ఉంద. 

కాబటిట, అలెగీాండర్ అనిా డు, "ఎవరూ ఒంటరిగా 

యుదాధన్నకి వెళళ రు." మీరు మీ వైపు, అక్షర్థలా మీ వెనుక్ 

ఉని  వా కితాో లోపలికి వెళత్యరు. మీరు దాన్న గురించి 

ఆలోచిసే,ా వెనుక్ నుండి వెనుక్కు, ఈ వా కి ాయొక్క  క్వచం 

ఆ కుడి పార్థశ వ న్ని  క్పేప సాుంద. మీరు క్త్త ా మరియు 

డాలు యొక్క  వృతా్యని్న  క్లిగ ఉంట్లరు. ప్రపజలార్థ, 

దేవుడు కోరుకునేద అదే. త్నపై విశవ సం ఉని  

పురుషులు ఒక్రి వెనుక్ మర్క్రు క్పుప కోవ్యలన్న అత్ను 

కోరుకుంట్లడు. I శమూా ల 20:4లో జోనాథన్ డేవిడ్్తో 

చెపప నటిు చెపేప  మనుషులు అత్న్నకి కావ్యలి, "నేను 

ఏమ చేయాలనుకుంటునిా వో, నేను 

మీరు అలా చెపప రలిగే ఎవరైనా ఉనాి ర్థ? లేదా, ఎవరైనా 

మీకు చెపాార్థ? సౌలు చన్నోయిన త్ర్థవ త్ దావీదు 

యొక్క  30 మంద బలవంతుల గురించి నేను 

ఆలోచి్ాను. వ్యరు అర్ణా ంలో ఉనాి రు, ిలిష్తయాులు 

వ్యరిన్న వేట్లడారు. డేవిడ్ అక్క డ కూర్ు న్న ఉండవచ్చు  

న్నట్టట ర్థు డు మరియు "ఓహ్, బేతెహిే్ దావ ర్ం వెలుపల 

ఉని  బావి నుండి ప్రత్యరడాన్నకి నేను ఏమ ఇ్ాను" అన్న 

అనిా డు. (I దనవృతా్యంత్ములు 11:17) అత్న్న 30 

మందలో ముగుగరు అత్న్న మాటలు వినిా రు. ఈ 

కుప్రర్థళ్లళ  సంటిమెంట్ విం్్లు కాదు. వ్యరిలో ఒక్రు 

జాశోబీ్ అనే సహచరుడు. బైబిల చెబుతుంద, అత్ను 

త్న ఈటెను పైకి లేపాడు మరియు యుదధంలో ఒంటరిగా 

300 మందన్న చంపాడు. అద చాలా క్ఠినమైన వా కి.ా 

అత్న్నతో పాటు ఎలియాజరు అనే వా కి ాఉనిా డు, ఇత్ను 

ఇప్రశయేలీయులు ిలిష్తయాుల ఎదురుగా 

వెనుదరుగుతుని పుప డు ఒక్ పలం మధా్ లో ఆగ, 

ిలిష్తయాులను నేరుగా పటుటకున్న ఆ ర్టజు అక్క డ వ్యరిన్న 

జయించాడు. ఆ ఇదదరు మరియు మర్క్రు ర్థప్రత్ంత్య 

వెళాళ రు, శప్రతు రేఖ్ల గుండా వెళాళ రు, న్నప్రదోలేదు 

మరియు వ్యరి ప్రపాణాలను పణంగా పెటిట, దావీదుకు ఆ 

బావి నుండి ఒక్ క్పుప  నీటిన్న త్తరిగ తీసుకువచాు రు. అద 

చూసన డేవిడ్ చాలా సంటిమెంట్ గా ఉకిక రిబికిక రి 

అయిా  త్యరలేక్ోయాడు. దాన్నన్న దేవున్నకి నైవేదా ంగా 

నేలపై ోశడు. 

మీకు అలాంటి సిే హతుడు ఉనాి ర్థ? చూడండి, 

పురుషులు అలాంటి సిే హతులను కోరుకుంట్లర్న్న నేను 

నముమ తునిా ను. 

పురుషులు నిజమైన స్ంబంధ్యలను 

ఏర్ప రుచుకోవడానిక్త అడడంకులు 

1. పురుషులు ప్రపయోజనాత్మ క్ ప్రపయోజనాల కోసం 

ఇత్రులకు విలువ ఇ్ారు. మునుపటి పాఠం పురుషులు 

ఇత్ర్ విషయాలతోపాటు ఎడమ-బుదధ రలవ్యరు అన్న ఎత్త ా



going to ask how intently we followed the model of Jesus 

Christ. 

Romans 8:29 gives us our purpose, "For those whom he 

foreknew he predestined to be conformed to the image of his 

Son." The real question in life is; how are you doing fellows 

on conforming to the image of Jesus Christ?  

3. Every man needs to discover the beauty and the benefits 

of Biblical accountability.  By and large, short of the 

judgment, men don't have to answer to anybody anymore. 

We will often openly state that we want to get to the position 

in life where we don't have to answer to anybody. But the 

problem is, left to our own direction and our own devices, 

we deceive ourselves. Scripture is quick to tell us that we're 

not as smart as we think we are. 

Jeremiah, the prophet, said "The heart is deceitful above all 

things and beyond cure. Who can understand it?" (Jeremiah 

17:9) Like the man who put a quarter into the weight 

machine and stood on the scales. It gave him a little card, 

turning to his wife he said, "Look, honey, this card says that 

I'm intelligent, handsome, and witty." She looked at the card 

and said, "Yeah, and it got your weight wrong, too."  A man's 

heart will lie to him. Left alone, it will tell him that things 

are all right when they're not and that he's spiritually healthy, 

when in fact, he's spiritually sick.  

The Bible speaks with disdain about the attitude, "I answer 

to nobody and I chart my own course and I take care of 

myself." Instead, Scripture urges us to practice Biblical 

accountability among brethren. "Each of you should look not 

only to your own interests, but also to the interests of others." 

(Philippians 2:4) "Brothers, if someone is caught in a sin, 

you who are spiritual should restore him gently. But watch 

yourself, or you also may be tempted. Carry each other's 

burdens, and in this way you fulfill the law of Christ." 

(Galatians 6:1-2) "The kisses of an enemy may be profuse, 

but faithful are the wounds of a friend." (Proverbs 27:6) 

That's a deep and rich verse.  

Then one that really hits the nail on the head, James 5:16, 

one of the least obeyed verses in all Scripture, "Therefore 

confess your sins one to another and pray for each other so 

that you may be healed." People, we can't get around it, the 

Bible teaches that we pour our lives into each other, and that 

as God's children, we protect and we guard one another. 

Accountability is the missing link that's keeping most men 

from achieving their full potential in Jesus Christ and most 

of us do not know what it is.  

I ran across this definition of accountability "It means to be 

regularly answerable for the key areas of our lives to 

qualified people." (Patrick Morley Man in the Mirror) To be 

regularly answerable; a)to have periodic times where there's 

చూపారు, అయితే మహళలు మరింత్ సంబంధ్ 

ఆధారిత్ంగా ఉంట్లరు; పురుషులు ఎకుక వ పన్న-

ఆధారిత్ంగా ఉంట్లరు. పరా్ వ్నంగా, పురుషులు త్మ 

కారా్ క్లాపాల చ్చట్టట  ఎలా సంబంధాలను 

ఏర్ప రుచ్చకుంట్లర్న్న మీరు ఎపుప డైనా రమన్నంచార్థ, 

అయితే స్టస్వలాు ఒక్రికక్రు సంబంధాలను 

ఏర్ప ర్చ్చకుంట్లరు? 

నీ సిే హతులు ఎవరు? నేను "మీ సిే హతులు ఎవరు?" 

అన్న అడిగతే చాలా మంద పురుషులు ప్రపత్తసప ంద్ారు 

"నేను గోల్  చేసే అబాబ యిలు, నేను చేపలు పటేట 

అబాబ యిలు, నేను వేట్లడే అబాబ యిలు, నేను బలింగ్ 

చేసే అబాబ యిలు, నేను పన్న చేసే అబాబ యిలు." ఇద 

ఎలపిుప డూ మనం క్లిస చేయవలసన దాన్న చ్చట్టట  

న్నరిమ ంచబడిందన్న చూడండి. పురుషులు చాలా ట్లస్క  

ఓరియెంటెడ్, నేను ఆ విధ్ంగా ఒకే ర్థయితో రండు 

పక్షులను చంపనటిు. నేను చేయాలనుకుని ద నేను 

చే్ాను మరియు నేను ముందుకు వెళ్ల ి సంబంధాన్ని  

క్లిగ ఉంట్లను. అదనంగా, మనకు ఇత్ర్ పురుషుల 

్ంరత్ా ం అవసర్మన్న అంీక్రించకుండా ఉండటం 

సులభం చేసాుంద. 

ఒక్ స్టస్వ ా కంత్కాలంగా సిే హతుడిన్న, త్న 

సిే హతుర్థళళ లో ఒక్రిన్న చూడక్ోతే, ఆమె ఆ 

సిే హతుడికి ఫోన్ చేస, "హే, నేను భోజనం చేయడాన్నకి 

ఇషటపడత్యను" అన్న చెపప ంద. ఆమె సిే హతుర్థలు, 

"ఓహ్, వ్య్, ప్రగేట్!" అయితే ఒక్ వా కి ా కాసేపటిలో 

క్న్నపంచన్న సిే హతుడికి, మర సిే హతుడికి ఫోన్ చేసే,ా 

"ఏయ్, లంచ్్కి క్లుదాద ం." అపుప డు అత్న్న సిే హతుడు, 

"త్పప కుండా, ఏమైంద?" అద సరైనద కాదా? మీరు 

ఎపుప డైనా దాన్న గురించి ఆలోచించార్థ? చూడండి, 

పురుషులు క్లిసోవడాన్నకి నాన్-ఎమోషనల కార్ణాలను 

త్యారు చేయాలి. స్టస్వలాు సిే హతులను ఎందుకు 

చేసుకుంట్లరు, మరియు అబాబ యిలు సిే హతుల కోసం 

్సథర్పడత్యరు. మేము ప్రపయోజనక్ర్మైన ప్రపయోజనాల 

కోసం ప్రపజలను ఉపయోగ్ాము. 

2. పురుషులు త్మ భావోదేవ గాలను ప్రపదరిశ ంచకూడదన్న 

బోధ్ారు. భావోదేవ ర ్ థ యికి దరజార్కూడదన్న మేము 

బోధంచాము. నేను చిని పలగిా ఉని పుప డు, మా ఇంటి్ల 

ఉని  పాత్ నలుపు మరియు తెలుపు టెలివిజన్ సట్్లో 

"ఓల ా యెలరి్" వచిు నపుప డు, నేను నేలపై పడుకున్న 

చూసాుని పుప డు నాకు గురాుంద... మీకు "పాత్ యెలరి్" 

గురాుంద క్దా? పందుల నుండి అత్న్ని  ర్క్షంచింద ఆ 

నమమ క్మైన కుక్క . ముసలి యెలరి్్ కాటుకు గురై రేబిస్్ 

బారిన పడాాడు. సన్నమా ఎలా ముగసందో మీకు తెలుసు - 

వ్యరు ఓల ాయెలరి్్ను కాలు వలస వచిు ంద. సరే, నేను 

అక్క డే ఉనిా ను మరియు సి ఫ్ ... సి ఫ్ ... సి ఫ్, అద 

ననిు  చింపవేసా్టంద. అపుప డు నేను మా నాని , అమమ  



a check-up, b) key areas of your life, social, physical, 

emotional, spiritual and c) to qualified people.  

Accountability is deeper than fellowship. Accountability 

gives somebody permission to ask the hard questions and to 

help us stay on course. 

Do you remember King David in the Old Testament? His 

courage and his integrity when he was in the company of his 

mighty men; when he was in their presence he was straight 

as an arrow, he wouldn't even lift his hand against God's 

anointed and kill King Saul though Saul was hunting him 

down like a dog. But when he sent his mighty men off to war, 

and David stayed home by himself, that's when he got into 

trouble. That's when he yielded to sin and even betrayed the 

trust of one of his covenant brothers. 

We need men who love the Lord, who love us, who want us 

to reach the goal of being Christ like and who will recognize 

the need for accountability in their lives as well. Men who 

believe "As iron sharpens iron, so one man sharpens 

another." (Proverbs 27:17) Who's sharpening you? Who's 

sharpening you right now, to reach your full potential in 

Jesus Christ? 

Why don't we engage in Biblical accountability? 

Why don't we share our lives with just a precious few people 

the way scripture admonishes? The following are reasons 

why we tend not to. It's important to understand these 

because they've got to be overcome if we do.  

1. Pride.  

To be accountable to others, admits a need for others, and we 

men consider that a weakness. So rather than confessing sins 

to each other, we become rather proficient at, "blowing 

smoke." We put up this smoke screen. Someone once said, 

"To err is human, and to cover up is human, too." We know 

that there are areas in life where we struggle and where we 

fall short, but we don't want others to know that. So instead, 

we just grit our teeth and determine to fix ourselves even 

though experience and God's Word teaches us otherwise. 

Men, we've swallowed a lie. A lie that is covering up and 

building walls around ourselves and being isolated is strong 

when the fact is, man is a wimp. Man doesn't have the 

courage to face himself and the truth. But the brave man can 

say to a brother that he knows, and that he loves, and that he 

trusts: This is who I am, this is where I'm weak, and this is 

where more than anything I need your prayers. 

The Bible is right. My heart isn't honest enough to really deal 

with what I want to cover up. Yours isn't either. If a man 

could just always fix himself, then that's what the Bible 

would tell him to do. But the Bible says, "Confess your sins 

మరియు నా స్టదరితో ఇక్క డ ఉనిా నన్న ప్రరహంచాను. 

కాబటిట నేను రద నుండి బయటకు వెళ్ల,ి మర్క్ రదలోకి 

వెళ్ల,ి నా ప్రపశంత్త్ను పంద, త్తరిగ లోపలికి వచాు ను. 

మేము మా అబాబ యిలకు నేరుప త్యము మరియు 

న్నజమైన మన్నష భావోదేవ గాన్ని  చూపంచలేదన్న మేము 

మా యువకులకు నేరుప త్యము. అలా అయితే నేను మీకు 

ఒక్ విషయం చెబుత్యను. న్నజమే అయితే మనం యేసుతో 

ఏమ చే్ాము? బహర్ంరంగా క్న్నక్ర్ం ప్రపదరిశ ంచిన వా కి,ా 

బహర్ంరంగా కోపం తెచ్చు కుని  వా కి,ా బహర్ంరంగా 

ఏడిు న వా కి,ా ఒక్్రి కాదు, రండు్రిు; మరియు అద 

అదుభ త్మైనద. నేను యేసు గురించి చదవినపుప డు, 

నాకు అలాంటి సిే హతుడు కావ్యలన్న నాకు తెలుసు. 

కాబటిట మీరు మరియు నేను న్నజంగా మన్నష ఎలా 

ఉంట్లడో మళ్ల ిఆలోచించాలి. 

3. పురుషులు చాలా ో టీగా ఉంట్లరు. స్టస్వలాు, మీరు దీన్నన్న 

రమన్నంచార్ట లేదో నాకు తెలియదు, కానీ పురుషులు 

దేన్నకైనా ోటీ పడత్యరు. మీరు ఇదదరు అబాబ యిలను 

రదలోకి లాకెక ళ్ల,ి అక్క డ వ్యరికి ఏమీ ఇవవ క్ోతే, ఎవరైనా 

ెలుపంద, ఎవరైనా ఓడిోతే ఆటను ఆడేందుకు వ్యరు 

ఏదో ఒక్ మార్థగని్న  క్నుగొంట్లరు. ఎవరు చక్క న్న కారును 

నడపరలరు, ఎవరు పెదద చేపలను పటటరలరు, 

పుచు కాయ గంజను ఎకుక వ దూర్ం ఉమమ వేయరలరు 

నుండి ప్రపత్తదాన్నలో పురుషులు ోటీపడత్యరు. "నేను 

ెలు్ాను, మీరు ఓడిోత్యరు," మోడల్తో పాటు 

పురుషులు వైర్ చేయబడి ఉండటం చూడండి. ఒక్ 

మన్నషకి, జీవిత్ంలో అంత్తమ విపతాును ఓడిోయిన 

వా కిగాా చూడటం. కాబటిట మేము ఇత్ర్ పురుషులతో ఎలా 

ోలు్ాము అనే దాన్న ఆధార్ంగా మనం ఆత్మ గౌర్వం 

కోసం న్నర్ంత్ర్ం జాీ చేసాునిా ము. లేసస్, మేము 

పెటుటబడి ర్థబడిన్న, ఉదాో ర శీరికి్లను ో లు్ాము, మేము 

కార్నిు ోలు్ాము, పురుషులు భారా్ లను మరియు 

పలలిను ోలు్ాము. పురుషులు మచు లను 

ోలిు నపుప డు నేను లాక్ర్ రదలో ఉనిా ను. "సరే, 

ఇక్క డ చూడు. 

మేము ోటీత్త్యవ ని్న  క్లిగ ఉనిా ము మరియు 

జీవిత్ంలో కన్ని  ర్ంగాలు ఉనాి యి మరియు మనం 

దాన్నన్న విడిచిపెట్లట లి. బంత్త మైదానంలో ోటీగా 

ఉండండి. గోల్  కోర్స ్లో ోటీగా ఉండండి, కానీ మీరు మీ 

జీవిత్యన్ని  ోటీ ఆధపత్ా ంతో జీవిసే,ా దాన్నలోన్న 

వా ంరా మేమటంటే మీరు న్నజమైన ఓడిోత్యరు. 

ఎందుక్ంటే ఇద అహం మరియు అహంకార్థన్ని  

పెంచ్చతుంద మరియు ఇద ్త్యనుకు చెందనద. 

సరిగాగ  అందుకే పౌలు రలతీయులకు 6:4లో ఇలా 

అనిా డు, "ప్రపత్త మన్నష త్న సవ ంత్ చరా్ లను 

పరీక్షంచ్చకోన్నవవ ండి, అపుప డు అత్ను త్నను త్యను 

వేర్క్రితో ోలుు కోకుండా రర్వ పడరలడు." ోటీ అనేద 

జీవిత్ంలో అంత్తమమైనద కాదు. న్నజమైన 



to each other, and pray for each other so that you may be 

healed."  

2.  Fear of abuse.  

Sex, cults and false religious groups have been formed by the 

dozens through the improper use of accountability. Even in 

the Lord's church, unscriptural hierarchies, manipulation, 

guilt motivation, are just a few of the abuses that have come 

from an improper application of accountability. Each 

Christian is to be accountable: 

a) to God, the Father, and our Lord Jesus Christ; 

b) to the elders and shepherds of the local church, 

because those men are going to have to give an 

account of our souls, and 

c) to other Christians that I love and trust and to whom 

I've chosen to be accountable - not those who tell 

me I'm accountable to them - but those I have 

chosen to be accountable, and that's usually just a 

small group of people. 

There are a lot of people who want to fix what they perceive 

is wrong with you. You would be foolish to try to correct 

everything they want to correct. You would also be foolish 

not to heed the warnings of those closest to you – those who 

desire the best for you whatever the cost. 

Accountability is like any other major theme in Scripture; 

like grace, discipleship, and spiritual freedom. We simply 

cannot let abuse by some, distract or intimidate us from 

implementing the full and good extent of what God's Word 

tells us.  

3.  The lack of a plan. 

Accountability does not evolve naturally. It will not just 

show up one day in our lives. It is the result of a purposeful 

decision to live transparently before someone you trust. You 

need some structure to give you discipline to what you know 

you should do.  

One of the joys in my life, I've been a part of three different 

small groups who have met early in the morning, 6:30 a.m., 

one day a week to study the Bible together and pray. Though 

none of the three started out to be any kind of accountability 

structure, but just through reading and studying and getting 

into each other's lives, we began to make each other 

accountable to one another in such a way, that in a healthy 

way, we were iron sharpening iron, keeping one another on 

track. I urge everybody, but particularly the men; you need 

to find some brothers who will help you do that.  

What to look for in a person to help you be accountable.  

1. Unconditional love: 

సంబంధాలను ఏర్ప ర్చ్చకోవడాన్నకి ఇద 

అధరమంచాలిస న అవసర్ం ఉంద. 

4. ప్రదోహం భయం. మనలో చాలా మందకి అద ఎలా 

అన్నపసాుందో తెలుసు మరియు ఒక్్రి మనం 

కాలు బడితే, మనం మళ్ల ి విశవ సంచడంలో న్నదానంగా 

ఉంట్లము. బెంజమన్ ప్రఫ్యంకిని్ "ఇదదరు చన్నోయినంత్ 

కాలం ముగుగరు వా కాులు ర్హసా ంగా ఉంచరలరు" అన్న 

ప్రవ్యసనపుప డు ఆ ్సటంగ్ అన్నపంచి ఉండాలి. జూలియస్ 

స్వజర్ త్న ప్రూటస్్న్న క్లిగ ఉనిా డు, కాదా? యేసుకు 

త్న జుడాస్ ఉనిా డు. ఊరియా త్న డేవిడ్్న్న క్లిగ 

ఉనిా డు, మరియు దావీదు ప్రదోహాన్నకి గురైంద. నాకు 

సటిటంగ్ కూడా తెలియదు, కానీ ఎవర్ట డేవిడ్్ను వెనుక్ 

భారంలో పడిచారు. "శప్రతువు ననిు  అవమాన్నసే,ా నేను 

దాన్నన్న సహంచరలను; ఒక్ శప్రతువు నాకు వా త్తరేక్ంగా 

త్నను త్యను పెంచ్చకుంటే, నేను దాన్న నుండి 

దాకోక రలను. కానీ అద నాలాంటి మన్నష, నా సహచరుడు 

మరియు నా సన్ని హత్ సిే హతుడు." (ీర్నాలు 55:12) 

అద బాధసాుంద, అద న్నజంగా బాధసాుంద. కాబటిట 

త్ర్చ్చగా ప్రదోహం గురించి మన భయం మన అంత్ర్గత్ 

ఆలోచనలతో మర్క్ వా కినా్న విశవ సంచే ప్రపమాదాన్నకి మన 

అంీకార్థన్ని  అధరమసాుంద మరియు మనలిి  మనం 

ఒంటరిగా ఉంచ్చకుంట్లము. 

5. పురుషులు బలంగా క్న్నపంచాలన్న కోరుకుంట్లరు. 

మేము ఈ అజ్యయత్ యొక్క  ముఖ్భాగాన్ని  

ధ్రించాలనుకుంటునిా ము. ఉదాహర్ణకు, లేసస్ 

మీరు ఎపుప డైనా మీ భర్తాో సలవులో ఉండి దారి 

త్పప ోయార్థ? అత్ను భోజన సమయం వర్కు లేదా ఆ 

త్ర్థవ త్, అత్ను ఆపే ముందు సరిక ల్లలో త్తరుగుత్యడు. 

ఎందుకు? త్నకు ఏదైనా అవసర్మన్న వ్యరికి 

తెలియజ్యయడాన్నకి అత్ను ఇషటపడడు. 

అంత్ హా్ా సప దంగా లేన్న మర్క్ ఉదాహర్ణ, 

సమ్ా త్మ క్ వివ్యహంలో స్టస్వ ాపురుషుడి క్ంటే 10 రటిు 

ఎకుక వగా సహాయం కోరుతుంద. త్న బలహీనత్ను 

ఒపుప కోలేడు. 

సేి హం యొక్క  ధ్ర్ వా కిరాత్ దుర్బ లత్వ ం, మీరు 

పడిోయినపుప డు మీకు సహాయం అవసర్మన్న 

ఎవరికైనా తెలియజ్యయడం. కానీ మీరు పురుషులు 

చూడండి, బదులుగా పడిగంచిన చేయి స్వవ క్రించడం; 

పురుషులు రటిట చేయి ఇవ్యవ లనుకుంటునాి రు, నాకు 

అద అవసర్ం లేదు. నేనే దీన్న నుండి బయటపడత్యను. 

కానీ యేసు ఇలా అనిా డు: "నేను న్ననిు  ప్రపేమంచినటే ి

ఒక్రినొక్రు ప్రపేమంచ్చకోండి. త్న సిే హతుల కోసం త్న 

ప్రపాణాలను అరిప ంచే గొపప  ప్రపేమ మన్నషకి మర్క్టి 

లేదు. నేను ఆజాాపంచినద చేసే ామీరు నా సిే హతులు. 

నేను ఇక్పై కాదు. సేవకుడికి త్న యజమాన్న పన్న 



It must be somebody who unconditionally loves you and that 

you unconditionally love. People have to earn the right to 

hold someone else accountable. "A friend loves at all times, 

and a brother is born for adversity." (Proverbs 17:17)  I will 

only be accountable to a brother who will love me at all times 

and who will stand by me, not patronize me, but stand by me 

no matter what because he loves me that much, like Jonathan 

did David. 

2. Honesty 

Honesty means two things.  
a. Courage to be transparent. 
b. Courage to say what one needs to hear.  "Wounds 

from a friend can be trusted, but the kisses of an 
enemy are profuse.” (Proverbs 27:6) Oh, there are 
people in your life that will just butter you up and 
flatter you, and they're trying to use you every way 
they can. It hurts a genuine friend to tell you the 
truth more than it hurts you to hear it.  

The image from Proverbs 27:17 of iron sharpening iron that 

gives the picture of two swords clashing against each other, 

creating friction, literally wearing off each other's rough 

edges, I need a few brothers in my life who will be like iron, 

sharpening my sword so that I can live for the Lord. 

3. Availability 

It is just good common sense that if you're never around 

those people, how can they help you? Don't make the 

mistake of trying to get with somebody that you never see or 

never will arrange a time to be with. 

 

4. Confidentiality 

Nothing will destroy relationships more than violated trust. 

If you ever get a small group together who want to bless one 

another's life through Bible study and prayer, you'll find that 

you'll go at least a year before anybody will open up and say, 

"I've got this problem in my life, would all of you pray with 

me about it?" Do you know why it will take at least a year? 

It will take at least that long before you know you can trust 

those individuals. It's not the kind of thing you hand over 

easily.  

 

5. Prayer 

Cover him with prayer, tons and tons of prayer, somebody 

who will pray for you. Somebody wrote: I sought my God, 

but my God I could not see. I sought my soul, but my soul 

alluded me. I sought my brother, and I found all three. That's 

what Christians do. That's why accountability is needed. 
Amazing Grace #1208 - - Steve Flatt - May 7, 1995 

Looking For Men of Integrity 

Do you know what the only man-made structure that can be 

observed from the space shuttle is? The wall that took the 

ancient Chinese years and years to build to hold off invasion 

from the barbaric hordes from the North. It covers hundreds 

తెలియదు కాబటిట మమమ లిి  సేవకులు అన్న పలవండి, 

బదులుగా, నేను నా త్ంప్రడి నుండి నేరుు కుని  

ప్రపత్తదాన్నీ నేను మమమ లిి  సిే హతులు అన్న పలిచాను, 

మీరు ననిు  ఎనిు కోలేదు, కానీ నేను మమమ లిి  

ఎనిు కున్న మమమ లిి  న్నయమంచాను. వెళ్ల ి పండు 

ఫలించ్చ --- ఫలము న్నలిచియుండును అపుప డు మీరు 

నా నామమున ఏద అడిగనా త్ంప్రడి మీకు ఇ్ాడు." 

అంట్ట మూసేశడు. 

"ఒక్ మన్నష త్న పెటుటబడిన్న బటిట కలు్ారు" అన్న ఎవర్ట 

ఒక్్రి అనాి రు. అద న్నజం, అయితే ్ ట క్్లు మరియు 

బాండలిో మీ పెటుటబడులు కాదు. ఒక్ వా కి ా ఇత్ర్ 

వా కాులపై త్న పెటుటబడులను బటిట కలు్ారు. 

నువ్వవ  ఎలంటి మనిషివి? 

1. మీరు ఎవరి కోసం ఏదైనా తా్య రం చేసాునిా రు?యేసు 

చెపాప డు, "త్న సిే హతుల కర్కు త్న ప్రపాణము పెటుటట 

క్ంటే గొపప  ప్రపేమ ఎవరిీ లేదు." (జాన్ 15:13) "నేను 

ెలు్ాను, మీరు ఓడిోత్యరు" అనే ఆలోచనతో మీరు 

సిే హతులను న్నరిమ ంచ్చకోలేరు అన్న యేసు చెపాప డు. 

అద సేి హాన్ని  నాశనం చేసాుంద. మీ ఇదదరినీ ముందుకు 

తీసుకెళడిాన్నకి మీరు వ్యరి కోసం తా్య రం చే్ారు. యేసు 

చెపప నదాన్న ఆధార్ంగా పురుషులు, మీరు న్నజంగా 

ఎవరికైనా సిే హతులా, లేదా మీరు అందరికి 

సిే హతులా? 

2. మీరు ఎవరి కోసం తెరుసాునిా రు? యేసు, "నేను 

మముమ ను సేవకులు అన్న పలువను, ఎందుక్ంటే 

సేవకుడికి త్న యజమాన్న యొక్క  పన్న తెలియదు. 

బదులుగా, నేను నా త్ంప్రడి నుండి నేరుు కుని వనిీ  

మీకు తెలియజ్యశను కాబటిట నేను మమమ లిి  

సిే హతులన్న పలిచాను." (జాన్ 15:15) అత్ను చెపాప డు, 

మీరు నా సిే హతులు కావడాన్నకి కార్ణం నేను మీతో 

ఓపెన్్గా ఉండటమే. పురుషులు, మీరు చాలా 

ోటీత్త్వ ంతో ఉనాి ర్థ, ప్రదోహాన్నకి భయపడుతునిా ర్థ, 

మీరు ఎవరిీ బహర్ంరంగా ఉండరు? యేసు మీ కోసం 

త్న మనసుస లో ఏమ క్లిగ ఉనాి ర్ట మీకు కావ్యలంటే, 

మేము దాచడం మానేయాలి. ప్రపజలార్థ, మేము ఈడన్ 

గారనా్ నుండి దాకుక నిా ము, అపుప డు దేవుడు 

ఇషటపడలేదు, ఇపుప డు ఇషటపడడు. మేము కన్ని  

ర్ంగాలను సృషటంచాలి, మరియు చరిు  అనేద ఆ అరేనా 

ఉని  ప్రపదేశం, ఇక్క డ ఒక్ వా కి ా త్న ముసుగును 

తీసవేయరలడు, ోటీన్న ఆపరలడు, త్న క్షాటలను 

అంీక్రించరలడు మరియు అత్న్న బాధ్ను 

వెలడిించరలడు. ఇద' 

3. మీ క్ంటే పెదదద చేయడాన్నకి మీరు ఎవరితో 

నడుసాునిా రు? యేసు చెపాప డు, "మీరు ననిు  



and hundreds of miles. They built it so thick that you couldn't 

break through it; so long you couldn't go around it, so high 

that you couldn't get over it. But did you know that within 

the first hundred years after it was finished, China was 

invaded three times by the barbarians to the north. They 

didn't go over the wall. They didn't go around it, they didn't 

go under it, and they didn't go through it. Do you know how 

they got in? All three times they bribed the gatekeeper and 

they walked in. 

So often we put so much emphasis in money on how to 

govern and defend ourselves, but so little attention to the 

character of the people who must lead that defense. 

Whatever a man may build, whether it's a business or a 

nation or an empire, if he doesn't build his own character, he 

has failed in life. A lack of integrity has always existed in the 

world and today is no exception. 

If God has fashioned men to lead their families, to lead the 

church, to lead their communities, he obviously expects them 

to take the lead in modeling integrity.  

1. What is integrity? "The quality or state of being 

complete," (Webster's Dictionary) and then gives 

"wholeness" as a synonym. That's a good definition because 

that's exactly what the Bible says integrity is. In the Old 

Testament, the word translated "integrity" in the Hebrew is, 

"thom," and it means, whole---complete. 

Integrity by its very nature implies consistency. It means 

being sound, faithful, truthful, through and through, top to 

bottom. Integrity in one’s life means that truth characterizes 

their whole life.  

Do you remember your high math class you learned that an 

integer was a whole number, like 1 or 2 or 23. It's never a 

fraction - 1 5/8 is not an integer. An integer is whole and 

complete, and it comes from the same root word. A man of 

integrity doesn't live a fractured life. It's not splintered by 

double-mindedness.  

Most men are honest in some things however a few have 

difficulty telling the truth. But a man of integrity is honest 

about all things. 

Chuck Swindoll, some time ago, told a story, true story. It 

happened in the southern California area about a man who 

went through a drive-thru at a chicken restaurant. The man 

and the woman went through and they ordered chicken, like 

a four-piece dinner, and it was handed to them and they 

drove off. Come to find out, the man who was filling their 

order had taken a box where they had emptied the proceeds 

from one of the cash registers. There was over $800 in cash 

in that. And that was the box handed to the man who went 

ఎనిు కోలేదు, కానీ నేను న్ననిు  ఎనిు కునిా ను మరియు 

వెళ్ల ి ఫలించ్చటకు న్ననిు  న్నయమంచాను ---." (జాన్ 

15:16) మన వా కిరాత్ మనసతా్వ ంలో, మనం దాన్నన్న 

ఒక్క టిగా తీసుకుంట్లం. అత్ను ఒక్రితో ఒక్రు 

మాటి్లడటం లేదు. పమి ండు మంద గుంపుగా వ్యరితో 

మాటి్లడుతునిా డు. అత్ను "మీర్ందరూ," "నేను మీ 

అందరినీ ఎనిు కునిా ను," బయటకు వెళళ డాన్నకి 

మరియు ఫలించట్లన్నకి మనుషుల సంఘం అన్న 

చెపాప డు. మనం క్లిస ఫలించాలన్న యేసు 

కోరుకుంటునిా డు. మీరు న్నజమైన సిే హతుడిగా 

ఉండాలనుకుంటే, మీకు న్నజమైన సిే హతుడు 

కావ్యలంటే, శశవ త్ంగా ఉండేలా ఏదైనా చేయడాన్నకి 

స్టదరుడితో చేతులు క్లపండి. 

చరిు  అన్న పలువబడే త్న ప్రపజలందరూ సమాజ 

సంబంధాలలో బలంగా ఉండాలన్న దేవుడు 

కోరుకుంటునిా డు. మనం ఒక్రి కోసం ఒక్రు 

చన్నోయేంత్గా ఒక్రినొక్రు ప్రపేమంచాలి. ప్రపత్త ఒక్క రితో 

సన్ని హత్ సిే హతులుగా ఉండటం అ్ధా్ ం, కానీ 

మీరు ఖ్చిు త్ంగా ఎవరితోనైనా సన్ని హత్ంగా 

ఉండాలి.అమేజింగ్ ప్రగేస్ #1207 - - ్స్వట్  ్ఫి్యట్ - ఏప్రపల 30, 1995. 

మెన్ ఆఫ్ అకంటబిలిటీ కోస్ం వెతుకుతంద్ధ 

ఏత్యన్్కు ఆరేళ ి వయసులో, నా పెదద వయసులో, లీకి 

మూడుని ర్ ఏళి్ల ఉని పుప డు నాకు గురాుంద. ఒక్ర్టజు 

నేను వంటరద నుండి డన్్లోకి వెళ్లతునిా ను మరియు 

ఇదదరు అబాబ యిలు చరిు  ఆడుతూ డన్్లో ఉనిా రు. 

మీరు ఎపుప డైనా మీ పలలిు చరిు  ఆడటం చూశర్థ లేదా 

చిని త్నంలో అలా చేశర్థ? నేను అన్ని  సమయాలలో 

చేసేవ్యడిన్న. నేను అమమ  చిని  బోధ్కుడిన్న. 

దేవుడు త్న చరిు న్న ప్రపసాుత్ం ఉని దాన్నక్ంటే ముందు 

త్ర్థన్నకి మంచి చరిు గా మార్ు డాన్నకి మనుషుా లను 

పెంచే ప్రపప్రకియలో ఉనిా డు. అత్ను ఎలపిుప డూ 

జవ్యబుదారీత్నం కోసం చూసాునిా డు. 

ప్రాథమిక పున్నద్ధ రాయి: 

2. మనుషులందరూ దేవున్నకి జవ్యబుదారీగా 

ఉంట్లరు.మర, ఆడ అనే తేడా లేకుండా ప్రపత్త మన్నష 

త్మ సృషటక్ర్ ాముందు న్నలబడి త్యము ఎలా జీవించామో 

లెక్క  చెబుత్యర్న్న స్టకైసవాులు నముమ త్యరు. దీన్ని  

ధ్ృవీక్రించే చాలా వచనాలు ఉనాి యి, ర్టమనిు 14:12, 

"కాబటిట, మనలో ప్రపత్త ఒక్క రూ దేవున్నకి త్న గురించి లెక్క  

అపప గ్ారు." మత్యాి 12:36లో యేసు ఇలా అనిా డు, 

"అయితే మనుషుా లు త్యము మాటి్లడిన ప్రపత్త అజాప్రరత్ ా

మాటకు తీరుప  దనాన లెక్క  చెపప వలస ఉంటుందన్న 

నేను మీకు చెపాునిా ను." హెప్రబీయులు 4:13, "సృషటలో 



through the drive-thru. The manager was beside himself. He 

said, "We'll never see that money again."  

When the couple stopped for their picnic and opened it up, 

he realized there had been a mistake. So the man closed the 

box, drove back to the chicken place, and said, "There's been 

a mistake, we got a box full of money." The manager was so 

impressed. He said, "That's fantastic! I never thought I'd see 

it again." He said, "Let me call the newspaper. I want your 

picture made, a picture of the most honest man in town." The 

man said, "No, I can't do that. I can't do that." The manager 

insisted "No, no, we really need a picture of the most honest 

man in town." Finally, the fellow took the manager over to 

the side and said, "You don't understand. The woman I'm 

with is not my wife. I don't want my picture made."  

Integrity means truth characterizes your whole life. It is to 

let every area of your life be governed by God's truth. Now 

Jesus is our perfect example in every regard, isn't he? "They 

came to him and said, 'Teacher, we know that you are a man 

of integrity. You aren't swayed by men, because you pay no 

attention to who they are ...'" (Mark 12:14) Jesus didn't let 

men decide what was going to be true today. Jesus let God 

decide what was going to be true everyday. 

That same Lord taught "The one who is faithful in little, is 

the one who is going to be faithful in much." (Luke 16) That 

is the completeness of integrity, and men like that are rare. 

But the difference they make in this world is awesome.  

2. How does one become a man of integrity? Integrity starts 

in the heart. That's where you go. Jesus taught "The good 

man brings good things out of the good stored up in his heart, 

and the evil man brings evil things out of the evil stored up 

in his heart. For out of the overflow of the heart the mouth 

speaks." (Luke 6:45) Whatever is on the inside is just going 

to come to the outside. 

Solomon said "As water reflects a face, so a man's heart 

reflects the man." (Proverbs 27:19) When we fail spiritually 

or morally, all we want to do is talk about the external. How 

do we develop the willpower to fix that? How can I stop from 

doing that next time? But it can only be fixed from the inside. 

I found that we violate the integrity of the heart, long before 

we ever violate the command. The heart by itself is easily 

lured into deceit and sin. Jeremiah said, "A man can't trust 

his own heart." That's true. But the Christian has living in his 

heart the Spirit of God. The Spirit of God takes up residence 

in a Christian for the purpose of making them more Christ 

like and to bear the fruit we read about in Galatians 5 of love, 

joy, peace, faithfulness, and self control. Integrity begins in 

the heart and God equips the Christian to have a heart that 

can have it. Therefore, we need to guard our hearts. Before 

guarding what we let in, we must guard what we keep out. 

Integrity begins in the heart. 

ఏదీ దేవున్న దృషటకి దారలేదు. మనము ఎవరికి లెక్క  

చెపప వలసయుని దో అత్న్న క్నిు లయెదుట అంత్య 

బయలుపర్చబడియుని ద." 

మనం ఆ వ్యసవా్యలను త్తర్సక రించాలనుకోవచ్చు , కాన్న 

మనమందర్ం దేవున్న యెదుట మన జీవిత్యల గురించి 

లెక్క లు చెబుత్యమన్న బైబిల సప షటంగా చెబుతోంద. 

కాబటిట, మనం ప్రపత్తర్టజూ జీవించడం అత్ా వసర్ం. 

2. చాలా మంద పురుషులు ఆర్టరా క్ర్మైన, శకివాంత్మైన, 

ీలక్మైన మరియు ఆధాా త్తమ క్ జీవిత్యన్ని  అభివృదధ 

చేయడాన్నకి న్నజమైన ప్రపణాళ్లక్ను క్లిగ ఉండరు. చాలా 

మంద పురుషులు మత్పర్మైనవ్యరు, కానీ విలువైన 

కదదమంద ఆధాా త్తమ క్ం. పురుషులు వ్యరి ఆధాా త్తమ క్ 

జీవిత్యలలో ్మానా త్ కోసం ్సథర్పడాారు, మన 

జీవిత్ంలోన్న ఇత్ర్ భాగాలలో మనం న్నలబడలేము. 

పురుషులు వైర్ చేయబడత్యరు, త్దావ ర్థ మేము 

లక్ష్యా లను న్నరే దశించ్చకుంట్లము మరియు మేము ఆ 

లక్ష్యా లను వెంబడి్ాము మరియు మేము వ్యటిన్న 

్ధంచాము. 

మనకు ఆరిథక్ భప్రదత్ కావ్యలంటే, మనం అక్క డ కూరుు న్న 

మనం ఎంత్ పన్న చేయాలి మరియు ఎంత్ పదుపు 

చేయాలి మరియు మనం ఎలా పెటుటబడి పెట్లట లి. మనం 

ిట్్గా ఉండాలనుకుంటే, అక్క డ కూరుు న్న మనం ఏమ 

చేయాలో న్నర్ణయించ్చకుంట్లము మరియు మేము 

వ్యా యామం చే్ాము మరియు వ్యా యామం చే్ాము. 

చాలా మంద పురుషులు పాత్ కార్నిు 

పునరుదధరించడాన్నకి ఇషటపడత్యరు మరియు వ్యరు ప్రపత్త 

మధాా హి ం మరియు ప్రపత్త ్యంప్రత్ం దాన్నపై పన్న 

చే్ారు. కానీ మనం దేవున్న ముందు న్నలబడితే, అత్ను 

మన న్నక్ర్ విలువ గురించి అడరడు మరియు మన శరీర్ 

కవువ  శత్ం గురించి అడరడు. అత్ను మా మోడల T 

పరిసథత్త గురించి అడరబోవడం లేదు. యేసుప్రీసాు 

నమూనాను మనం ఎంత్ ప్రశదధగా అనుసరించామో 

అత్ను అడరబోతునిా డు. 

ర్టమీయులు 8:29 మనకు మన ఉదేదశా ని్న  

తెలియజ్యసాుంద, "ఆయన ఎవరిన్న ముందుగా ఎరుగునో 

వ్యరికర్కు త్న కుమారున్న సవ రూపమునకు 

అనురూపముగా ఉండుటకు ముందుగా న్నర్ణయించెను." 

జీవిత్ంలో అసలు ప్రపశి  ఏమటంటే; యేసుప్రీసాు 

సవ రూపాన్నకి అనుగుణంగా మీరు ఎలా చేసాునిా రు? 

3. ప్రపత్త మన్నష బైబిల జవ్యబుదారీత్నం యొక్క  అందం 

మరియు ప్రపయోజనాలను క్నుగొనాలి. పెదదగా 

చెపాప లంటే, పురుషులు ఇక్పై ఎవరిీ సమాధానం 

చెపాప లిస న అవసర్ం లేదు. జీవిత్ంలో ఎవరిీ 

సమాధానం చెపప నవసర్ం లేన్న ్సథత్తకి చేరుకోవ్యలన్న 



Once the heart is quickened [Gk. zontes signifies the living 
as opposed to the dead; to make alive New Unger's Bible 
Dictionary] by the spirit, then integrity is born out in our 
lifestyle. The classic example is Daniel. Remember Daniel, 
the captive prince? Daniel was a captive prince first under 
the Babylonians and then under the Persians. "Now Daniel 
so distinguished himself among the administrators and the 
satraps by his exceptional qualities that the king planned 
to set him over the whole kingdom. At this, the 
administrators and the satraps tried to find grounds for 
charges against Daniel in his conduct of government 
affairs, but they were unable to do so." It goes on to say, 
"They could find no corruption in him, because he was 
trustworthy and neither corrupt nor negligent. Finally 
these men said, 'We will never find any basis for charges 
against this man Daniel unless it has something to do with 
the law of his God.'" (Daniel 6:3) 

Now that’s integrity. Daniel was genuine, he was honest, he 

was righteous through and through. He was consistent in his 

personal life and in his professional life. These men even 

hired spies to watch him for days on end to see if they could 

catch him in any breach of his integrity. By the way, I don't 

know if Daniel knew that he was being spied upon, but I do 

know that Daniel was not unaccustomed to being watched. 

For Daniel lived his life knowing that everyday that God was 

there with me looking at him 24 hours a day whether 

anybody else was there or not. The spies reported, “there's 

nothing there and the only way you're ever going to trap this 

man is if you can find some way to trap him on the basis of 

his faith.” So they set up a trap. They went to Darius the king 

and they tickled his ears [flattered him]. They said, “Darius, 

we want to make you ‘a god for a month.’” Darius liked that 

idea. He had an ego. Therefore for the next 30 days, the only 

way anybody can pray, was to pray to him.   

"Now when Daniel learned that the decree had been 

published, he went home to his upstairs room where the 

windows opened toward Jerusalem. Three times a day he got 

down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just 

as he had done before." (Daniel 6:10) It didn't stop a thing. 

You know the rest of the story. He was caught in the trap and 

they threw Daniel into the lion's den. "That is a great story," 

because it was the story of a man who kept his integrity. 

Integrity begins in the heart, and is borne out in life.  

Fruits of integrity    

1. Men of integrity keep their promises. Sadly, we live in 

an age where a man's word doesn't mean much anymore.  

Today if it isn't in writing with 500 lawyers behind it, it 

doesn't mean anything anymore. People that's sad. Because 

a real man should be the kind of man who brings certainty to 

మనం చాలా్రిు బహర్ంరంగా చెబుతుంట్లం. కానీ 

సమసా  ఏమటంటే, మన సవ ంత్ దశకు మరియు మన 

సవ ంత్ పరిక్ర్థలకు వదలివేయడం, మనలిి  మనం 

మోసం చేసుకోవడం. మనం అనుకుని ంత్ 

తెలివితేటలు లేవన్న ప్రసక పు ర్ త్వ ర్గా చెబుతుంద. 

యిరీమ యా, ప్రపవక్,ా "హృదయం అని్న టిక్ంటే 

మోసపూరిత్మైనద మరియు న్నవ్యర్ణకు మంచినద. 

దాన్నన్న ఎవరు అర్థం చేసుకోరలరు?" (యిరీమ యా 17:9) 

బరువుని  యంప్రత్ంలో పావు వంతు వేస, ప్రత్యసుపై 

న్నలబడిన వా కిలాా. అద అత్న్నకి ఒక్ చిని  కారాు 

ఇచిు ంద, అత్ను త్న భారా్  వైపు త్తరిగ, "చూడండి, హనీ, 

ఈ కార్ ా నేను తెలివైనవ్యడిన్న, అందంగా మరియు 

చమత్యక రుడిన్న అన్న చెబుతుంద." ఆమె కారాును చూస, 

"అవును, మరియు మీ బరువు కూడా త్పుప గా వచిు ంద." 

మన్నష హృదయం అత్న్నకి అబదధం చెబుతుంద. 

ఒంటరిగా వదలేసే,ా అవి లేనపుప డు విషయాలు సరిగాగ  

ఉనాి యన్న మరియు అత్ను ఆధాా త్తమ క్ంగా ఆర్టరా ంగా 

ఉనిా డన్న, వ్యసవా్యన్నకి, అత్ను ఆధాా త్తమ క్ంగా 

అనార్టరా ంతో ఉనిా డన్న అద అత్న్నకి చెబుతుంద. 

"నేను ఎవరిీ సమాధానం చెపప ను మరియు నేను నా 

సవ ంత్ మార్థగని్న  న్నరే దశించ్చకుంట్లను మరియు ననిు  

నేను చూసుకుంట్లను" అనే వైఖ్రి గురించి బైబిల 

అసహా ంగా మాటి్లడుతుంద. బదులుగా, సహోదరుల 

మధా్  బైబిల జవ్యబుదారీత్నాన్ని  ఆచరించాలన్న 

ప్రసక పు ర్ మనలిి  ప్రోత్స హసాుంద. "మీలో ప్రపత్త ఒక్క రూ 

మీ సవ ంత్ ప్రపయోజనాలను మాప్రత్మే కాకుండా, ఇత్రుల 

ప్రపయోజనాలను కూడా చూడాలి." (ిలిప్పప యులు 2:4) 

"స్టదరులార్థ, ఎవరైనా పాపంలో చికుక కుని టయిితే, 

ఆతీమ యులైన మీరు అత్న్నన్న మెలగిా పునరుదధరించాలి. 

అయితే మమమ లిి  మీరు జాప్రరత్గాా చూసుకోండి, లేదా 

మీరు కూడా శోదంచబడవచ్చు . ఒక్రి భార్థన్ని  ఒక్రు 

మోయండి మరియు ఈ విధ్ంగా మీరు ధ్ర్మ శస్ట్ాని్న  

మర్వేర్ు ండి. ప్రీసాు." (రలతీయులు 6:1-2) "శప్రతువు 

యొక్క  ముదుదలు విపరీత్ంగా ఉండవచ్చు , కానీ 

సిే హతున్న గాయాలు నమమ క్మైనవి." (్మెత్లు 27:6) 

అద లోతైన మరియు గొపప  పదా ం. 

అపుప డు న్నజంగా త్లపై గోరు కటేటద, యాకోబు 5:16, 

అన్ని  ప్రసక పు ర్లిో అత్త త్కుక వగా పాటించబడిన 

వచనాలలో ఒక్టి, "కాబటిట మీ పాపాలను ఒక్రితో ఒక్రు 

ఒపుప కోండి మరియు మీరు సవ సథత్ పందేలా ఒక్రి కోసం 

ఒక్రు ప్రపారి థంచండి." ప్రపజలార్థ, మనం దాన్న చ్చట్టట  

త్తర్రలేము, మన జీవిత్యలను ఒక్రికక్రు ోయమన్న 

బైబిల బోధసాుంద మరియు దేవున్న పలలిుగా, మనం 

ర్క్షంచ్చకుంట్లము మరియు మనం ఒక్రినొక్రు 

కాపాడుకుంట్లము. జవ్యబుదారీత్నం అనేద చాలా 

మంద పురుషులను యేసుప్రీసాులో వ్యరి పూరి ా



the world by the power of his word. In fact, a major facet of 

that colossal statement in Genesis 1:27 "we are made in the 

image of God," is a fact that we can make and keep promises, 

and we alone in all creation can do that. God does that. One 

thing that God hates, he hates broken promises. "The 

integrity of the upright guides them, but the unfaithful are 

destroyed by their duplicity." (Proverbs 11:3) There are 

seven things listed in Proverbs 6:16-19 that God hates, and 

one is a lying tongue. The reason God hates duplicity, and 

the reason he hates lying is because it's so contrary to his 

nature for above all else, our father is truthful and faithful. 

You go through the Bible and when God says, "I will do 

this," you don't find him turning around and saying; "Hey, I 

don't know what I was thinking; times have changed, and I 

just don't feel the way I used to feel." God is looking for a 

few good men who will keep promises, who will be faithful 

to their wives and faithful to their children, faithful to their 

bosses, and faithful to Him.  

2. Men of integrity maintain their values. They don't let the 

latest poll or the latest headline determine their values. Job 

is the great example that I think of from the Old Testament. 

"Then the Lord said to Satan, 'Have you considered my 

servant Job? There is no one on earth like him; he is 

blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. 

And he still maintains his integrity, though you incited me 

against him to ruin him without any reason.'" (Job 2:3) 

Remember he lost his wealth, his prestige, and his family. 

God allowed Satan to take those from him. A man of 

integrity does not allow a changing environment to change 

his standards.  

Nobody takes your character from you. They may take your 

money, job, your reputation, your fame, and even take your 

life, but they cannot take your character. You're the only one 

who can throw that away. I believe God's man would rather 

die with conviction than live with compromise. I'll tell you 

something about real men of God. They don't own the world, 

but they sure won't sell out to the world. 

3. Men of integrity are protected by God. I know as I'm 

discussing integrity, some of you are thinking, "you don't 

understand, you must live in some kind of ivory tower. You 

don't understand how it is when you're out there when it's 

dog-eat-dog. You just don't understand. You don't know 

what it's like. You've got to get down and get dirty and get 

muddy." I don't want to go into this, but I guarantee you that 

in any profession you can be called upon and tempted to 

compromise your integrity. 

God has made promises through his word that if you will 

stand tall, and you will stand firm that he will bless you. "The 

man of integrity walks securely." (Proverbs 10:9) 

"Righteousness guards the man of integrity." (Proverbs 13:6) 

"In my integrity you uphold me and set me in your presence 

forever." (Psalm 41:12) That's not to say there won't be 

్మర్థథ ా ని్న  ్ధంచకుండా న్నర్టధంచే త్పప ోయిన 

లింక్ మరియు అద ఏమట్ల మనలో చాలా మందకి 

తెలియదు. 

నేను జవ్యబుదారీత్నం యొక్క  ఈ న్నర్వ చనాన్ని  

అధరమంచాను "అంటే అర్హత్ క్లిగన వా కాులకు మన 

జీవిత్ంలోన్న ీలక్మైన అంశలకు ప్రక్మం త్పప కుండా 

జవ్యబుదారీగా ఉండాలి." (పాప్రటిక్ మోరే ిమాా న్ ఇన్ ద 

మప్రర్ర్) ప్రక్మం త్పప కుండా జవ్యబుదారీగా ఉండాలి; ఎ) 

చెక్-అ్ ఉని  ప్రక్మానురత్ సమయాలను క్లిగ 

ఉండటం, బి) మీ జీవిత్ంలోన్న ముఖా్  ప్రపాంత్యలు, 

్మాజిక్, శరీర్క్, భావోదేవ ర, ఆధాా త్తమ క్ మరియు స) 

అర్హత్ క్లిగన వా కాులకు. 

ఫెలోష్ క్ంటే జవ్యబుదారీత్నం లోతైనద. 

జవ్యబుదారీత్నం ఎవరికైనా క్ఠినమైన ప్రపశి లను 

అడరడాన్నకి మరియు కోరుస లో ఉండట్లన్నకి మాకు 

సహాయం చేయడాన్నకి అనుమత్తన్న ఇసాుంద. 

పాత్ న్నబంధ్నలో దావీదు ర్థజు మీకు గురాుందా? అత్ను 

త్న శకివాంత్మైన వా కాుల సహవ్యసంలో ఉని పుప డు 

అత్న్న ధైరా్ ం మరియు అత్న్న చిత్శాుదధ; అత్ను వ్యరి 

సమక్షంలో ఉని పుప డు అత్ను బాణంలా ూటిగా 

ఉనిా డు, అత్ను దేవున్న అభిషకాుడికి వా త్తరేక్ంగా త్న 

చేత్తన్న ఎత్లాేదు మరియు సౌలు ర్థజును చంపలేదు, 

అయితే సౌలు అత్న్ని  కుక్క లా వేట్లడాడు. కానీ అత్ను 

త్న బలవంతులను యుదాధన్నకి పంపనపుప డు, మరియు 

దావీదు ఒంటరిగా ఇంటి్ల ఉండిోయాడు, అపుప డే 

అత్ను ఇబబ ందులిో పడాాడు. అపుప డే అత్ను పాపాన్నకి 

ల్కంగోయాడు మరియు త్న ఒడంబడిక్ స్టదరులిో 

ఒక్రికి నమమ క్ ప్రదోహం చేశడు. 

ప్రపభువును ప్రపేమంచే, మనలను ప్రపేమంచే, మనం 

ప్రీసాులాగా ఉండాలనే లకా్ష్య న్ని  చేరుకోవ్యలన్న కోరుకునే 

మరియు త్మ జీవిత్యలిో కూడా జవ్యబుదారీత్నం యొక్క  

అవసర్థన్ని  గురింాచే పురుషులు మనకు కావ్యలి. 

"ఇనుము ఇనుమును పదును పెటిటనటిు, ఒక్ వా కి ా

మర్క్రికి పదును పెడత్యడు" అన్న నమేమ  పురుషులు. 

(్మెత్లు 27:17) ఎవరు మీకు పదును పెడుతునిా రు? 

యేసుప్రీసాులో మీ పూరి ా ్మర్థథ ా ని్న  చేరుకోవడాన్నకి 

ప్రపసాుత్ం మమమ లిి  ఎవరు పదునుపెడుతునాి రు? 

మనం బైబిల్ జవాబుదారీత్నంలో ఎందుకు 

ాలొ్గనకూడదు? 

ప్రరంథం ూచించిన విధ్ంగా మనం మన జీవిత్యలను 

విలువైన కదదమందతో ఎందుకు పంచ్చకోకూడదు? 

మేము అలా చేయక్ోవడాన్నకి ప్రకింద కార్ణాలు 



bumps in the road; or somebody won't give you a hard time 

or that you won't be fired. But "You have never been thrown 

into a fiery furnace or a lion's den." Be a person of integrity. 

God says, "I see, I protect, and I reward." What the Bible is 

saying is, you protect your integrity, and your integrity will 

protect you. 

David prayed in Psalm 7:8 "Judge me, O Lord, according to 

my righteousness, according to my integrity, O Most High." 

Can you pray that prayer? Can you say, "Judge me O Lord 

according to my integrity, according to my holiness, my 

consistency?" That's the prayer we all want to be able to 

pray. Amazing Grace  #1209 - - Steve Flatt - May 21, 1995 

 

Looking for Men of Purity 

To be pure, means that we are to be clean in our minds and 

clean in our behavior. The Bible is so very balanced; because 

the Bible does not deny that all of us have a problem in 

dealing with the flesh. It also gives us a plan and God has 

given us the power to be victorious over temptation while all 

that would have us live unholy and impure lives. 

Twelve steps to help get us toward purity.  

1. We must truly repent and confess impurity. All of us are 

sinners, and each one of us no doubt at some point has 

cherished some impure thoughts, if not engaged in impure 

activities. Although the title of this lesson refers to men it 

equally applies to women.  

There's not a teenage boy, or a man, who does not have a 

problem to some degree in dealing impure thoughts. This 

may be true for some girls and women, perhaps all. If a man 

tells you he does not have a problem with that, he is either 

abnormal, lying, or dead. We must admit we have problems 

in this area and be truly sorry by changing i.e., repenting. 

Until we do, impurity is going to have a headlock on us that 

simply will not let go. So, the first step is to repent of it and 

to confess our impurity to God. 

2. Make every effort to keep yourself pure. No one has the 
power to fight off Satan all by himself, or herself, because 
Satan is too strong, he's too devious and deceitful. We are 
far too weak. As we try to conquer impurity in our own 
lives without relying upon God, we will fail time and time 
and time again. Only God has the power to help us 
overcome impurity and evil in our lives. However, God is 
not going to make us pure without some effort on our 
part. He is not going to override our lack of effort in trying 
to be pure people. We must:  

a. "Keep yourself pure." (I Timothy 5:22) 

ఉనాి యి. వీటిన్న అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖా్ ం 

ఎందుక్ంటే మనం చేసే ావ్యటిన్న అధరమంచాలి. 

2. అహంకార్ం. 

ఇత్రులకు జవ్యబుదారీగా ఉండటం, ఇత్రుల 

అవసర్థన్ని  అంీక్రిసాుంద మరియు మనం పురుషులు 

దాన్నన్న బలహీనత్గా భావి్ాము. కాబటిట ఒక్రికక్రు 

పాపాలను ఒపుప కోవడం క్ంటే, మనం "పరను 

ఊదడం"లో నైపుణా ం పందుత్యము. మేము ఈ పర 

తెర్ను ఉంచాము. "త్పుప  చేయడం మానవు, మరియు 

క్పప పుచ్చు కోవడం కూడా మానవమే" అన్న ఎవర్ట 

చెపాప రు. జీవిత్ంలో మనం క్షటపడే ప్రపాంత్యలు 

ఉనాి యన్న మరియు మనం ఎక్క డ త్గుగత్యము అన్న 

మనకు తెలుసు, కానీ అద ఇత్రులకు 

తెలియకూడదనుకుంట్లము. కాబటిట బదులుగా, 

అనుభవం మరియు దేవున్న వ్యకా్ ం మనకు వేరే విధ్ంగా 

బోధంచినపప టిీ, మనం పళ్లళ  కరుకుతూ మనలిి  

మనం సరిదదుదకోవ్యలన్న న్నర్ణయించ్చకుంట్లము. 

పురుషులు, మేము ఒక్ అబదాధ ని్న  మంగాము. అబదాధ ని్న  

క్పప పుచ్చు కున్న, మన చ్చట్టట  గోడలు క్టుటకున్న, 

ఒంటరిగా ఉండే అబదధం బలంగా ఉంటుంద, వ్యసవాం 

ఏమటంటే, మన్నష విం్. మన్నషకి త్నన్న, సతా్య న్ని  

ఎదుర్క నే ధైరా్ ం లేదు. కానీ ధైరా్ వంతుడు త్నకు 

తెలుసునన్న మరియు అత్ను ప్రపేమసాునిా డన్న ఒక్ 

స్టదరుడికి చెపప రలడు, 

బైబిల సరైనద. నేను క్పప పుచాు లనుకుంటుని  దాన్నతో 

న్నజంగా వా వహరించేంత్ న్నజాయితీగా నా హృదయం 

లేదు. మీద కూడా కాదు. ఒక్ వా కి ా ఎలపిుప డూ త్నను 

త్యను సరిదదుదకోరలిగతే, బైబిల అత్న్నకి చెపేప ద అదే. 

కానీ బైబిల ఇలా చెబుతోంద, "మీ పాపాలను ఒక్రితో 

ఒక్రు ఒపుప కోండి మరియు మీరు సవ సథత్ పందేలా ఒక్రి 

కోసం ఒక్రు ప్రపారి థంచండి." 

2. దురివ న్నయోరం భయం. 

సక్స , క్లటస  మరియు త్పుప డు మత్ సమూహాలు డజన ి

కదీద జవ్యబుదారీత్నం యొక్క  అప్రక్మ విన్నయోరం దావ ర్థ 

ఏర్ప డాాయి. లార్ాస  చరిు లో కూడా, లేఖ్న విరుదధమైన 

స్టపానప్రక్మాలు, త్యరుమారు, అపర్థధ్ ప్రపేర్ణ, 

జవ్యబుదారీత్నం యొక్క  సరికాన్న అపకిేషన్ నుండి 

వచిు న దురివ న్నయోగాలలో కన్ని  మాప్రత్మే. ప్రపత్త 

స్టకైసవాుడు జవ్యబుదారీగా ఉండాలి: 

d) దేవున్నకి, త్ంప్రడికి మరియు మన ప్రపభువైన 

యేసుప్రీసాుకు; 

e) ్ థ న్నక్ చరిు  యొక్క  పెదదలు మరియు గొప్రరల 

కాపరులకు, ఎందుక్ంటే ఆ మనుషుా లు మన 

ఆత్మ లను గూరిు  లెక్క  చెపప వలస ఉంటుంద, 

మరియు 



b. "Train the younger women to love their husbands 
and children, to be self-controlled and pure so that 
no-one will malign the word of God." (Titus 2:4-5) 

c. "Every one who has this hope in him, purifies 
himself, just as God is pure." (I John 3:3) 

d. "Therefore, my dear friends, as you have always 
obeyed---not only in my presence, but much more 
now in my absence---continue to work out your 
salvation with fear and trembling, for it is God who 
works in you to will and to act according to his 
good purpose. Do everything without complaining 
or arguing, so that you may become blameless and 
pure, children of God without fault in a crooked 
and depraved generation, in which you shine like 
stars in the universe." (Philippians 2:12-15) 

So Paul says, God works in you, but he begins that passage 

by saying, work out your own salvation with fear and 

trembling. God is going to work in us if we're trying, but 

we've got to make that effort in conjunction with the power 

of God. 

3. Be accountable to another Christian. Most of us don't like 

to be accountable to anybody. Maybe it's pride or arrogance 

that makes us want to do things our own way. We really don't 

like the idea that someone is watching us, or that someone is 

checking up on us. But Satan knowing that we don't want to 

be accountable to anybody else is able to exploit that very 

weakness on our part. The truth is behavior that is 

observed, changes.  

People, who voluntarily will give some sense of 

accountability to another individual who's a trusted friend or 

group of friends, are people who are really serious about 

changing their behavior. If you know about my faults, and I 

have asked you to hold me accountable, and if I have asked 

you to check with me on a regular basis and to pray with me 

about that particular weakness in my life, then I am much 

more likely to monitor my thoughts and to monitor my 

behavior; and in effect, to end up changing my behavior. 

“Confess your sins to each other and pray for each other that 

you may be healed.” (James 5:16) 

4. Pray for yourself. Pray for your spouse if you're married. 

Pray for your children. Pray for others whom you love. Many 

Christians underestimate the power of prayer to help us 

overcome temptations in our lives. Even Jesus taught in the 

model prayer: "Lead us not into temptation, but deliver us 

from the evil one." We will never ever be able to live lives 

of purity without depending on prayer and asking God to 

help us.  

Consider David, King of Israel. After he had sinned so 

grievously in his adultery with Bathseba and then murdered 

Uriah, he finally confessed his sin to God and he prayed 

f) నేను ప్రపేమంచే మరియు విశవ సంచే ఇత్ర్ 

స్టకైసవాులకు మరియు ఎవరికి నేను జవ్యబుదారీగా 

ఉండాలనుకుంటునిా ను - నేను వ్యరికి 

జవ్యబుదారీగా ఉంట్లనన్న నాకు చెపేప వ్యరికి 

కాదు - కానీ నేను జవ్యబుదారీగా ఉండట్లన్నకి 

ఎంచ్చకునిా ను మరియు అద ్ధార్ణంగా ఒక్ 

చిని  సమూహం మాప్రత్మే. 

మీతో త్పుప గా భావించిన వ్యటిన్న సరిదదాద లనుకునే 

వా కాులు చాలా మంద ఉనాి రు. వ్యరు సరిదదాద లనుకునే 

ప్రపత్తదాన్ని  సరిదదదడాన్నకి ప్రపయత్తి ంచడం మూర్ుత్వ మే 

అవుతుంద. మీకు అతా్ ంత్ సన్ని హతుల హెచు రిక్లను 

పటిటంచ్చకోక్ోవడం కూడా మూర్ుత్వ మే అవుతుంద - 

ఎంత్ ఖ్ర్ు యినా మీకు మంచి జర్గాలన్న కోరుకునే 

వ్యరు. 

జవ్యబుదారీత్నం అనేద ప్రసక పు ర్్లోన్న ఇత్ర్ ప్రపధాన 

ఇత్తవృత్ంా లాంటిద; దయ, శిషా త్వ ం మరియు 

ఆధాా త్తమ క్ సేవ చఛ  వంటివి. కందరి దురివ న్నయోగాన్ని  

మనం అనుమత్తంచలేము, దేవున్న వ్యకా్ ం మనకు చెపేప  

పూరి ామరియు మంచి పరిధన్న అమలు చేయకుండా మన 

దృషటన్న మర్లు లేము లేదా భయపెటటలేము. 

3. ప్రపణాళ్లక్ లేక్ోవడం. 

జవ్యబుదారీత్నం సహజంగా అభివృదధ చెందదు. ఇద 

మన జీవిత్ంలో ఒక్క ర్టజు మాప్రత్మే క్న్నపంచదు. మీరు 

విశవ సంచే వ్యరి ముందు పార్దర్శ క్ంగా జీవించాలనే 

ఉదేదశా పూర్వ క్ న్నర్ణయం యొక్క  ఫలిత్ం. మీరు ఏమ 

చేయాలో మీకు తెలిసన దాన్నకి ప్రక్మశిక్షణ ఇవవ డాన్నకి 

మీకు కంత్ న్నర్థమ ణం అవసర్ం. 

నా జీవిత్ంలో సంతోషాలలో ఒక్టి, నేను మూడు వేరేవ రు 

చిని  సమూహాలలో భారమయాా ను, వ్యరు ఉదయం 6:30 

రంటలకు, వ్యర్థన్నకి ఒక్ ర్టజు క్లిస బైబిలు అధా్ యనం 

చేయడాన్నకి మరియు ప్రపార్ థన చేయడాన్నకి 

క్లుసుకునిా రు. ఈ ముగుగరిలో ఏదీ ఏ విధ్మైన 

జవ్యబుదారీత్నంతో కూడిన న్నర్థమ ణాన్ని  

ప్రపార్ంభించనపప టిీ, చదవడం మరియు అధా్ యనం 

చేయడం దావ ర్థ మరియు ఒక్రి జీవిత్యలిోకి ప్రపవేశించడం 

దావ ర్థ, మేము ఒక్రినొక్రు ఒక్రికక్రు జవ్యబుదారీగా 

చేయడం ప్రపార్ంభించాము, త్దావ ర్థ ఆర్టరా క్ర్మైన 

మార్గంలో, మేము ఇనుము పదునుపెటేట ఇనుము, 

ఒక్దాన్నకక్టి ప్రట్లక్్లో ఉంచడం. నేను ప్రపత్త ఒక్క రినీ 

కోరుతునిా ను, కానీ ముఖా్ ంగా పురుషులు; అలా 

చేయడంలో మీకు సహాయపడే కంత్మంద స్టదరులను 

మీరు క్నుగొనాలి. 



"Create in me a pure heart [clean heart (KJV)] O God, and 

renew a steadfast spirit within me." (Psalm 51:10) So David 

is praying for himself, God, create in me a clean and a pure 

heart and restore me after the sin which I have committed.  

But then Paul in many places models for us how we ought to 

pray for others. Philippians 1, verses 9 and following, Paul 

says, "And this is my prayer: that your love may abound 

more and more in knowledge and depth of insight, so that 

you may be able to" (now listen to this word) "discern what 

is best and may be pure and blameless until the day of Christ, 

filled with the fruit of righteousness that comes through 

Jesus Christ---to the glory and praise of God." So, we pray 

for ourselves, and others to help us discern the difference 

between what's right and what's wrong and to be pure and 

blameless.  

5. Avoid even the hint of evil, flee from it. We say we want 

to be pure, but if we constantly engage in off color jokes, 

look at the wrong kinds of movies, read the wrong kinds of 

material, and watch the kind of television. We constantly fill 

our minds and thoughts with all kinds of impure thoughts 

and behavior, we're fooling ourselves. We've pulled the wool 

right over our own eyes. We can't play with fire and not be 

burned by it. How foolish to think that we can taste just a 

little bit of evil and not be intoxicated by it.  

I'm reminded of the difference between the way that King 

David and young Joseph in Egypt handled the temptation 

that came their way. David saw a beautiful woman bathing 

on her roof, and he lingered, lusted and pursued his desire 

which led to tremendous sin. Joseph, on the other hand day 

after day, was tempted by a woman, his master's wife, who 

kept saying to him, "Come have sex with me." But Joseph 

fled and found deliverance. 

Paul says, "Flee the evil desires of youth, and pursue 

righteousness, faith, love and peace, along with those who 

call on the Lord out of a pure heart." (II Timothy 2:22) "No 

temptation has seized you except what is common to man. 

And God is faithful; he will not let you be tempted beyond 

what you can bear. But when you are tempted, he will also 

provide a way out..." (I Corinthians 10:13) One of the 

translations says, "He will also provide a way of escape so 

that you can stand up under it." It is up to us to look for in 

order to find that way of escape and then to take that way. 

"Dear friends, I urge you, as aliens and strangers in the 
world, to abstain from sinful desires, which wage war 
against your soul." (I Peter 2:11) "But among you there 
must not even be a hint of sexual immorality, or of any 
kind of impurity, or of greed, because these are improper 
for God's holy people. Nor should there be obscenity, 
foolish talk or coarse joking, which are out of place, but 
rather thanksgiving. For of this you can be sure: No 

మీరు జవాబుదారీగా ఉండటానిక్త ఒక వా క్తలిో ఏమి 

చూడాలి. 

1. షర్తులు లేన్న ప్రపేమ: 

అద మమమ లిి  బేషర్తుగా ప్రపేమంచే మరియు మీరు 

బేషర్తుగా ప్రపేమంచే వా కి ాఅయి ఉండాలి. మర్క్రిన్న 

జవ్యబుదారీగా ఉంచే హకుక ను ప్రపజలు 

సంపాదంచ్చకోవ్యలి. "ఒక్ సిే హతుడు అన్ని  

సమయాలలో ప్రపేమ్ాడు, మరియు ఒక్ స్టదరుడు 

క్షాటల కోసం పుడత్యడు." (్మెత్లు 17:17) యోనాత్యను 

డేవిడ్్లా ననిు  ప్రపేమసాునిా డు కాబటిట, అన్ని వేళలా 

ననిు  ప్రపేమంచే, నా పక్ష్యన న్నలబడే, ననిు  ఆదరించే 

సహోదరుడికి మాప్రత్మే నేను జవ్యబుదారీగా ఉంట్లను. . 

2. న్నజాయితీ 

న్నజాయితీ అంటే రండు విషయాలు. 

c. పార్దర్శ క్ంగా ఉండాలనే ధైరా్ ం. 

d. వినవలసనద చెపేప  ధైరా్ ం. "సిే హతుడి నుండి 

వచేు  గాయాలను విశవ సంచవచ్చు , కానీ శప్రతువు 

యొక్క  ముదుదలు చాలా ఉనాి యి." (్మెత్లు 

27:6) ఓహ్, మీ జీవిత్ంలో మీకు వెని తో మెలిస 

మెపప ంచే వా కాులు ఉనాి రు, మరియు వ్యరు 

మమమ లిి  అన్ని  విధాలుగా 

ఉపయోగంచ్చకోవడాన్నకి ప్రపయత్తి సాునిా రు, 

దాన్న క్ంటే ఎకుక వగా మీకు న్నజం చెపప డం 

న్నజమైన సిే హతుడికి బాధ్ క్లిగసాుంద. అద 

వినడాన్నకి మీకు బాధ్ క్లిగసాుంద. 

్మెత్లు 27:17లోన్న ఇనుము పదునుపెటేట ఇనుము 

యొక్క  చిప్రత్ం, ఇద రండు క్తాులు ఒక్దాన్నకక్టి ఘర్ణి 

పడడం, ఘర్ణిను సృషటంచడం, అక్షర్థలా ఒక్దాన్నకక్టి 

క్ఠినమైన అంచ్చలను ధ్రించడం వంటి చిప్రత్యన్ని  

ఇసాుంద, నా జీవిత్ంలో నాకు ఇనుములా ఉండే, 

పదునుపెటేట కంత్మంద స్టదరులు కావ్యలి. నేను 

ప్రపభువు కర్కు జీవించరలను కాబటిట క్త్త.ా 

3. లభా త్ 

మీరు అలాంటి వా కాుల చ్చట్టట  ఎపుప డూ లేనటయిితే, 

వ్యరు మీకు ఎలా సహాయం చేయరలరు? మీరు ఎని డూ 

చూడన్న లేదా ఎపుప డూ క్లిస ఉండడాన్నకి సమయాన్ని  

ఏర్థప టు చేసుకోన్న వ్యరితో క్లవడాన్నకి 

ప్రపయత్తి ంచడాన్ని  త్పుప  చేయవదుద. 

 

4. గోపా త్ 

నమమ కాన్ని  ఉలంిఘంచడం క్ంటే మరేమీ 

సంబంధాలను నాశనం చేయదు. మీరు ఎపుప డైనా 

బైబిల అధా్ యనం మరియు ప్రపార్ థన దావ ర్థ ఒక్రి 

జీవిత్యన్ని  మర్క్రు ఆశీర్వ దంచాలనుకునే ఒక్ చిని  

గుంపును క్లిస ఉంటే, ఎవరైనా తెరిచి, "నాకు ఈ 

సమసా  వచిు ంద నా జీవిత్ం, దాన్న గురించి మీర్ందరూ 



immoral, impure or greedy person---such a man is an 
idolater---has any inheritance in the kingdom of Christ and 
of God." [NIV] Don't let sexual sin, perversion of any kind, 
or greed even be mentioned among you. This is not 
appropriate behavior for God's holy people.  It's not right 
that dirty stories, foolish talk, or obscene jokes should be 
mentioned among you either. Instead, give thanks to God.  
You know very well that no person who is involved in 
sexual sin, perversion, or greed (which means worshiping 
wealth) can have any inheritance in the kingdom of Christ 
and of God. [GWT) (Ephesians 5:3-5) 

So Paul says, don't even let there be a hint of sexual 

immorality among you. 

6. Avoid relationships that tend to pull you down. We all 

influence other people, and other people influence us. That's 

just the way society works. Healthy associations with good 

people always have a way of building up, encouraging, and 

making it easier to live godly lives. Paul said, the flip side of 

that coin is, "Evil companions corrupt good morals." If we 

run with people who engage in all kinds of impurity, then we 

shouldn't be surprised if somewhere along the line, we don't 

end up getting corrupted right along with them.  

"Do not be yoked together with unbelievers. For what do 

righteousness and wickedness have in common? Or what 

fellowship can light have with darkness?"… "Since we have 

these promises, dear friends, let us purify ourselves from 

everything that contaminates body and spirit, perfecting 

holiness out of reverence for God." “Therefore, come out 

from them and be separate, Touch no unclean thing, and I 

will receive you, I will be a Father to you, and you will be 

my sons and daughters.” (II Corinthians 6:14… 7:1…17) 

Being yoked with unbelievers applies in many areas of life. 

Why would a Christian want to be yoke with someone whose 

behavior, attitudes and beliefs are not characteristic of 

Christ? You're going to get yourself in trouble. Therefore, let 

us purify ourselves from everything that contaminates us.  

7. Avoid fornication and adultery. Our society has become 

so preoccupied with sex that it oozes from all the pores of 

American life. Our society seems to have an insatiable desire 

for things that are sensual. Every large city, certainly in this 

country, has its porno shops, its hard-core X-rated films. It's 

really hard anymore even on the major channels to turn on 

the television at night and not see some sort of intimate 

bedroom scene, or to turn on the radio and hear some so-

called humor about sexuality. There's so much of it that we're 

almost made to feel abnormal if we're not engaged in some 

sort of affair. 

God has always desired purity over promiscuity. "Finally, 

brothers, we instructed you how to live in order to please 

నాతో ప్రపారి థ్ ా ర్థ?" క్నీసం ఒక్ సంవత్స ర్ం ఎందుకు 

పడుతుందో తెలు్? మీరు ఆ వా కాులను 

విశవ సంచరలర్న్న మీకు తెలియడాన్నకి క్నీసం చాలా 

సమయం పడుతుంద. ఇద మీరు సులభంగా అపప గంచే 

ర్క్ం కాదు. 

 

5. ప్రపార్ థన 

అత్న్నన్న ప్రపార్ థన, టనిు ల కదీద ప్రపార్ థనలతో క్పప ండి, మీ 

కోసం ప్రపారి థంచే ఎవరైనా. ఎవర్ట ప్రవ్యశరు: నేను నా 

దేవుడిన్న వెత్తకాను, కాన్న నా దేవుడిన్న నేను 

చూడలేక్ోయాను. నేను నా ఆత్మ ను కోరుకునిా ను, కానీ 

నా ఆత్మ  ననిు  ూచించింద. నేను నా స్టదరుడిన్న 

వెత్తకాను, మరియు నేను ముగుగరిన్న క్నుగొనిా ను. 

స్టకైసవాులు చేసేద అదే. అందుకే జవ్యబుదారీత్నం 

అవసర్ం.అమేజింగ్ ప్రగేస్ #1208 - - ్స్వట్  ్ఫి్యట్ - మే 7, 1995 

స్మప్రగత్ పురుషుల కోస్ం వెతుకుతంద్ధ 

సేప స్ షటిల నుండి రమన్నంచరలిగే ఏకైక్ మానవ న్నరిమ త్ 

న్నర్థమ ణం ఏమట్ల మీకు తెలు్? ఉత్రా్ం నుండి వచిు న 

అనారరిక్ సమూహాల నుండి దాడిన్న న్నర్టధంచడాన్నకి 

పుర్థత్న చైనీస్ సంవత్స ర్థలు మరియు సంవత్స ర్థలు 

పటిటన గోడ. ఇద వందల మరియు వందల మైళళ ను క్వర్ 

చేసాుంద. వ్యరు దాన్నన్న చాలా మందంగా న్నరిమ ంచారు, 

మీరు దాన్నన్న చీలు లేరు; చాలా కాలం మీరు దాన్న చ్చట్టట  

త్తర్రలేరు, మీరు దాన్నన్న అధరమంచలేరు. కానీ అద 

పూర్యాిన మొదటి వంద సంవత్స ర్థలలో, చైనా 

ఉత్రా్థన అనారరికులచే మూడు్రిు 

ఆప్రక్మంచబడిందన్న మీకు తెలు్. వ్యరు గోడ దాటి 

వెళళ లేదు. వ్యరు దాన్న చ్చట్టట  వెళళ లేదు, వ్యరు దాన్న 

ప్రకింద వెళళ లేదు మరియు వ్యరు దాన్న గుండా వెళళ లేదు. 

వ్యరు ఎలా ప్రపవేశించార్ట తెలు్? మూడు్రిు 

దావ ర్పాలకుడికి లంచం ఇచిు  లోపలికి నడిచారు. 

మనలిి  మనం ఎలా పరిపాలించ్చకోవ్యలి మరియు 

ర్క్షంచ్చకోవ్యలి అనే దాన్నపై చాలా త్ర్చ్చగా మనం 

డబుబ పై ఎకుక వ ప్రపాధానా త్న్న్ాము, అయితే ఆ 

ర్క్షణకు నాయక్త్వ ం వహంచాలిస న వా కాుల పాప్రత్పై 

చాలా త్కుక వ ప్రశదధ చూపుత్యము. మన్నష ఏద 

న్నరిమ ంచ్చకునాి , అద వా్య పార్మైనా, దేశమైనా, 

్ప్రమాజా మైనా, త్న సవ భావ్యన్ని  సంత్ంగా 

న్నరిమ ంచ్చకోకుంటే, అత్డు జీవిత్ంలో విఫలమైనటే.ి 

సమప్రరత్ లేక్ోవడం ప్రపపంచంలో ఎలపిుప డూ ఉంద 

మరియు నేడు మనహాయింపు కాదు. 

వ్యరి కుటుంబాలను నడిపంచేలా, చరిు న్న నడిపంచేలా, 

వ్యరి సంఘాలను నడిపంచేలా దేవుడు మనుషులను 

రూపందంచినటయిితే, సమప్రరత్ను మోడలింగ్ 



God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you 

in the Lord Jesus to do this more and more. For you know 

what instructions we gave you by the authority of the Lord 

Jesus. It is God's will that you should be holy: that you 

should avoid sexual immorality; that each of you should 

learn to control his own body in a way that is holy and 

honorable, not in passionate lust like the heathen, who do not 

know God; and that in this matter no one should wrong his 

brother or take advantage of him. The Lord will punish men 

for all such sins, as we have already told you and warned 

you. For God did not call us to be impure, but to live a holy 

life. Therefore, he who rejects this instruction does not reject 

man but God, who gives you his Holy Spirit." (I 

Thessalonians 4:1-8) "Marriage should be honored by all, 

and the marriage bed kept pure, for God will judge the 

adulterer and all the sexually immoral." (Hebrews 13:4) 

8. Say no to ungodliness. Long before Nancy Reagan was 

telling us to "just say no" to drugs, God has been saying for 

centuries for us to say no to sin. "For the grace of God that 

brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say 

'No' to ungodliness and worldly passions and to live self-

controlled, upright and godly lives in this present age..." 

(Titus 2:11-13) So God says, "Say 'No' to ungodliness."  

9. Take control of your body. The desire of our bodies can 

easily lead us off course. It's not that the body in and of itself 

is evil. It's just that our bodies possess appetites which are all 

too ready to find satisfaction in many ways that are 

temporarily satisfying and so appealing, but wrong.  

Do you know your body? Are you aware of the things that 
weaken your control of your body? Have you stopped to 
consider the danger zones and how to stay clear of those 
zones, or at least to rush by them as quickly as possible? It's 
impossible for us to really deal with the whole issue of 
purity if we don't come to terms with the practical facts 
related to our bodies. Paul says, "We are to present our 
bodies as living sacrifices to God" (Romans 12:1); “Do not 
offer the parts of your body to sin, as instruments of 
wickedness (Romans 6:13); “Do you not know that your 
body is a temple of the Holy Spirit, who is in you” (1 
Corinthians 6:19); and “each of you should learn to control 
his own body in a way that is holy and honorable.” (I 
Thessalonians 4:4)  

10. Draw near to God. If we're not careful we may leave the 

impression that we by our own efforts can become pure. 

Make no mistake about it; much does depend upon your 

efforts to make your own life pure. Purity is not just 

automatic when you become a Christian, we almost also 

must say that we must draw near to God if we want to be 

holy and pure as we seek his face relying upon him then God 

will give us the strength to live lives of purity.  

చేయడంలో వ్యరు ముందుండాలన్న ఆయన సప షటంగా 

ఆశిసాునిా డు. 

1. సమప్రరత్ అంటే ఏమటి? "పూరిగాా ఉండటం యొక్క  

నాణా త్ లేదా ్సథత్త," (వెబ్్సటర్స  డిక్షనరీ) ఆపై "పూరి"ాన్న 

పరా్థ యపదంగా ఇసాుంద. ఇద మంచి న్నర్వ చనం, 

ఎందుక్ంటే సమప్రరత్ అంటే బైబిల చెపేప ద అదే. పాత్ 

న్నబంధ్నలో, హీప్రూలో "సమప్రరత్" అన్న 

అనువదంచబడిన పదం, "థా్," మరియు దీన్న అర్థం, 

మొత్ంా---పూరి.ా 

దాన్న సవ భావం దావ ర్థ సమప్రరత్ అనేద ్సథర్త్యవ ని్న  

ూచిసాుంద. దీనర్థం ధ్వ న్న, విశవ సం, న్నజాయితీ, దావ ర్థ 

మరియు దావ ర్థ, పై నుండి ప్రకిందకి. ఒక్రి జీవిత్ంలో 

సమప్రరత్ అంటే సత్ా ం వ్యరి మొత్ంా జీవిత్యన్ని  

వరిణ్సాుంద. 

పూర్థణంక్ం 1 లేదా 2 లేదా 23 వంటి పూర్ణసంఖా్  అన్న మీరు 

తెలుసుకుని  మీ అధక్ రణిత్ త్ర్రత్త మీకు గురాుందా. 

ఇద ఎపుప డూ భిని ం కాదు - 1 5/8 పూర్థణంక్ం కాదు. 

పూర్థణంక్ం మొత్ంా మరియు పూరి,ా మరియు అద అదే 

మూల పదం నుండి వచిు ంద. చిత్శాుదధ ఉని  వా కి ా

విచిఛ ని మైన జీవిత్యన్ని  రడపడు. ఇద దవ ందవ  బుదధతో 

చీలిోలేదు. 

చాలా మంద పురుషులు కన్ని  విషయాలలో న్నజాయితీగా 

ఉంట్లరు, అయితే కంత్మందకి న్నజం చెపప డం క్షటం. 

కానీ చిత్శాుదధ ఉని  వా కి ాఅన్ని  విషయాలిో న్నజాయితీగా 

ఉంట్లడు. 

చక్ సవ ండాల, కంత్కాలం ప్రకిత్ం, ఒక్ క్థ, న్నజమైన క్థ 

చెపాప డు. ఇద దక్షణ కాలిఫోరిి యా ప్రపాంత్ంలో చికెన్ 

ర ట్ రంట్్లో స్టడై్-ప్రతూ దావ ర్థ వెళ్లళ న వా కి ా గురించి 

జరిగంద. పురుషుడు మరియు స్టస్వ ా గుండా వెళాళ రు 

మరియు వ్యరు నాలుగు ముక్క ల విందు వంటి చికెన్్న్న 

ఆర్రా్ చే్రు మరియు అద వ్యరికి ఇవవ బడింద 

మరియు వ్యరు బయలుదేర్థరు. క్న్నపెటటడాన్నకి ర్ండి, 

వ్యరి ఆర్రా్్ను న్నంపే వా కి ా ఒక్ పెటెటను తీసుకునిా డు, 

అక్క డ వ్యరు నరదు రిజిసటర్్లలో ఒక్దాన్న నుండి వచిు న 

ఆదాయాని్న  ఖ్యళ్ల చేశరు. అందులో 800 డాలర్కిు పైగా 

నరదు ఉంద. మరియు అద స్టడై్-ప్రతూ దావ ర్థ వెళ్లళ న 

వా కికాి ఇవవ బడిన పెటెట. మేనేజర్ పక్క నే ఉనిా డు. 

అత్ను చెపాప డు, "మేము ఆ డబుబ ను మళ్ల ిచూడలేము." 

దంపతులు త్మ పకిి క్ కోసం ఆగ దాన్ని  తెరిచినపుప డు, 

పర్పాటు జరిగందన్న అత్ను ప్రరహంచాడు. కాబటిట ఆ వా కి ా

పెటెటను మూసవేస, చికెన్ ్పేసి్్కు త్తరిగ వెళ్ల,ి "త్పుప  

జరిగంద, మాకు డబాబ  న్నండా డబుబ  వచిు ంద" అన్న 

చెపాప డు. మేనేజర్్న్న ఎంత్గానో ఆక్టుటకునిా డు. 



"Submit [yield to God’s authority] yourselves, then, to God. 

Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God 

and he will come near to you." (James 4:7-8) 

11. Fill your heart and mind with good things. It's not enough 

to simply deal with the exteriors of our behavior; it's like 

putting a Band-Aid on a skin cancer. No healing ever really 

takes place; it covers the disease for a little while. Living a 

pure life really is a job from the inside out. Jesus condemned 

the Pharisees because they tried to look so good on the 

outside, while on the inside, he said they were full of all 

kinds of impurity and uncleanness. We will fail if we merely 

try to deal with the symptoms. Saying: "I will not lust, I will 

not deal with this temptation..." is like saying over and over 

again, "I will not think about a pink elephant. I will not think 

about a pink elephant." That never works. The only way to 

get rid of evil impurities is to replace them with something 

that is good. 

Set your hearts on things above, not on earthly things. Paul 

instructs us to put to death whatever belongs to our earthly 

nature and he mentions specifically: sexually immorality, 

impurity, lust, and evil desires. (Colossians 3:5) Then he tells 

us in verses one and two, how we're supposed to do that. 

Notice, "...set your hearts on things above, where Christ is 

seated at the right hand of God."  

Fill your heart and your mind with good things., Paul says, 

"...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." (Philippians 4:8) 

12. Live up to your calling. Personal purity is an attainable 

goal. It doesn't mean we're perfect, but it is an attainable goal. 

In our day of moral decline, it's easy to think that purity is 

some sort of unachievable, outdated standard of yesteryear, 

but that's not so. Living a life of purity is a high calling, but 

it can be attained. "For God did not call us to be impure, but 

to live holy lives." (I Thessalonians 4:7)  "Dear friends, I 

urge you as aliens and strangers in the world to abstain from 

sensual desires which wage war against your soul. Live such 

good lives among the pagans that although they accuse you 

of doing wrong, they may see your good deeds and glorify 

God." (II Peter 2:11) 

The key or foundation to living pure lives is to honor God 

with your body, your life, and your mind. If that is the 

motivating foundational factor then these twelve steps will 

help us to live lives of purity. 

The truth is, none of us are absolutely pure. "Who can say, 'I 

have kept my heart pure; I am clean and without sin?'" 

(Proverbs 20:9) None of us can say that. . Only God can 

make us pure, and he does that through the blood of his son 

Jesus Christ. The fact is: we can be pure through faith, 

అత్ను చెపాప డు, "అద అదుభ త్ం! నేను మళ్లళ  

చూడాలన్న అనుకోలేదు." అత్ను చెపాప డు, "నేను 

వ్యరా్థపప్రత్తక్కు కాల చేయన్నవవ ండి. నాకు మీ చిప్రత్ం 

కావ్యలి, పటటణంలోన్న అతా్ ంత్ న్నజాయితీపరుడి చిప్రత్ం." 

ఆ వా కి,ా "లేదు, నేను అలా చేయలేను, నేను అలా 

చేయలేను." మేనేజర్ పటుటబట్లటడు "లేదు, లేదు, మాకు 

న్నజంగా పటటణంలో అత్ా ంత్ న్నజాయితీరల వా కి ాయొక్క  

చిప్రత్ం కావ్యలి." చివర్గా, సహచరుడు మేనేజర్్న్న పక్క కు 

తీసుకువె్ళ్ల,ి "మీకు అర్థం కావడం లేదు. నేను ఉని  

మహళ నా భారా్  కాదు. నా చిప్రత్యన్ని  రూపందంచడం 

నాకు ఇషటం లేదు." 

సమప్రరత్ అంటే సత్ా ం మీ మొత్ంా జీవిత్యని్న  వరిణసాుంద. 

ఇద మీ జీవిత్ంలోన్న ప్రపత్త ప్రపాంత్యన్ని  దేవున్న సత్ా ంతో 

పరిపాలించన్నవవ డం. ఇపుప డు యేసు ప్రపత్త విషయంలో 

మనకు పరిపూర్ణ ఉదాహర్ణ, కాదా? "వ్యరు 

అత్న్నయొదదకు వచిు , 'బోధ్కుడా, నీవు యథార్థత్ 

రలవ్యడవన్న మాకు తెలుసు. నీవు మనుషుా ల యెడల 

ల్కంరలేదు, ఎందుక్ంటే వ్యరు ఎవర్నేద నీవు ప్రశదధ 

వహంచవు ..." (మారుక  12:14) యేసు ఈర్టజు ఏద న్నజం 

కాబోతుందో న్నర్ణయించ్చకోవడాన్నకి పురుషులను 

అనుమత్తంచలేదు. ప్రపత్తర్టజు ఏద న్నజమవుతుందో 

న్నర్ణయించడాన్నకి యేసు దేవుడు అనుమత్తంచాడు. 

అదే ప్రపభువు బోధంచాడు "కంచెం విషయంలో 

నమమ క్ంగా ఉండేవ్యడు, చాలా విషయాలలో నమమ క్ంగా 

ఉంట్లడు." (లూకా 16) అద యథార్థత్ యొక్క  పరిపూర్ణత్, 

మరియు అలాంటి పురుషులు చాలా అరుదు. కానీ ఈ 

ప్రపపంచంలో వ్యరు చేసే తేడా అదుభ త్ం. 

2. ఒక్రు చిత్శాుదధ ఉని  వా కి ాఎలా అవుత్యరు? చిత్శాుదధ 

హృదయంలో మొదలవుతుంద. మీరు ఎక్క డికి 

వెళత్యరు. యేసు బోధంచాడు "మంచివ్యడు త్న 

హృదయంలో న్నక్షపమాైన మంచిలో నుండి మంచివ్యటిన్న 

బయటకు తె్ాడు, మరియు చెడవా్యడు త్న 

హృదయంలో పేరుకుోయిన చెడులో నుండి 

చెడువ్యటిన్న బయటికి తీసుకువ్ాడు. ఎందుక్ంటే 

హృదయం యొక్క  పంగపరిుతుని  నోటి నుండి నోరు 

మాటి్లడుతుంద." (లూకా 6:45) లోపల ఉని దంత్య 

బయటికి మాప్రత్మే వసాుంద. 

స్టలమన్ చెపాప డు "నీరు ఒక్ ముఖ్యన్ని  

ప్రపత్తబింబిసాుంద, మన్నష హృదయం మన్నషన్న 

ప్రపత్తబింబిసాుంద." (్మెత్లు 27:19) మనం 

ఆధాా త్తమ క్ంగా లేదా నైత్తక్ంగా విఫలమైనపుప డు, మనం 

చేయాలనుకుని దలిా బాహా మైన వ్యటి గురించి 

మాటి్లడడమే. దాన్ని  పరిషక రించే సంక్లప  శకినా్న మనం 

ఎలా పెంపందంచ్చకోవ్యలి? త్దుపరి్రి అలా 

చేయకుండా నేను ఎలా ఆపరలను? కానీ అద లోపలి 



repentance, trust and obedience to God's Word. "If we 

confess our sins, he is faithful and just and will forgive us 

our sins and purify us from all unrighteousness." (I John 1:9) 
Amazing Grace #1210 - Dan Dozier May 28, 1995  

 

Looking for Men of Spirituality 

Did God just make men to be less interested in spiritual 

things than women? Did Jehovah just expect men to be sort 

of ho-hum about worship, prayer, Bible study and ministry? 

Well that hardly seems consistent with the command of God 

for a husband to lead and love his wife as Christ leads and 

loves His church, or to rear their children in the nurture and 

the admonition of the Lord. It surely doesn't jive with the 

example of Joshua, who stood before the Hebrew children 

and demanded, "Choose you this day whom you will serve, 

but as for me and my house, we will serve the Lord." No, 

God wants men to be deeply spiritual. He wants them to be 

spiritual leaders. 

Why then do so many men seem to shun spirituality? I want 

to debunk a couple of myths.  

Myths about Spirituality 

1. Spiritual is not the same as being religious. A lot of 

times we use external, superficial standards to 

determine spirituality. 

a. Absence of bad activity. I don't smoke, I don't 

chew, and I don't run with those who do." A 

spiritual burden. No, a lot of non-spiritual people 

don't do a number of bad things.  

b. Presence of good activities. They're involved in 

things and they're virtuous. Well, that may or may 

not indicate spirituality.  

c. Bible knowledge. Bible knowledge is great, but 

I've known some men who could quote whole 

books of the Bible and didn't believe a word of 

what they were quoting. Even Satan quoted 

scripture to Jesus. 

d. Giftedness. 

e. Praise of others.  

Always be careful when spirituality turns into a popularity 

contest. 

Now don't misunderstand, those are not bad things that I just 

named. In fact, they're very good things. They are things that 

are the fruit of spirituality, associated with but not 

synonymous with spirituality. A man can have any or all of 

those things and not be spiritual. If you don't believe that, 

consider the rich young ruler in Matthew 19:16. He knew the 

commandments, he obeyed the commandments, he had a 

good reputation, he had been blessed with success, and there 

నుండి మాప్రత్మే పరిషక రించబడుతుంద. మనం 

ఆదేశన్ని  ఉలంిఘంచక్ముందే, హృదయ సమప్రరత్ను 

ఉలంిఘసాుని టిు నేను క్నుగొనిా ను. హృదయం 

సవ యంగా మోసం మరియు పాపంలోకి సులభంగా 

ఆక్రింిచబడుతుంద. యిరీమ యా అనిా డు, "ఒక్ వా కి ా

త్న హృదయాన్ని  నమమ లేడు." అద న్నజం. కానీ 

స్టకైసవాుడు త్న హృదయంలో దేవున్న ఆత్మ  

న్నవససాునిా డు. ప్రపేమ, ఆనందం, శంత్త, విశవ సం 

మరియు స్వవ య న్నయంప్రత్ణ గురించి రలతీయులు 5లో 

మనం చదవే ఫలాలను మరింత్గా ప్రీసాును ఇషటపడేలా 

మరియు ఫలించాలనే ఉదేదశా ంతో దేవున్న ఆత్మ  ఒక్ 

స్టకైసవాున్నలో న్నవ్యసం ఉంటుంద. చిత్శాుదధ హృదయంలో 

మొదలవుతుంద మరియు దేవుడు దాన్నన్న క్లిగ 

ఉండరల హృదయాన్ని  క్లిగ ఉండేలా స్టకైసవాుడిన్న 

సని దధం చే్ాడు. కాబటిట, మన హృదయాలను మనం 

కాపాడుకోవ్యలి. మనం లోపలికి అనుమత్తంచే వ్యటిన్న 

కాపాడుకునే ముందు, మనం బయట ఉంచే వ్యటిన్న 

కాపాడుకోవ్యలి. చిత్శాుదధ హృదయంలో 

ప్రపార్ంభమవుతుంద. 

ఒక్క ్రి గుండ వేరవంత్మైతే [జికె. zontes 

చన్నోయినవ్యరికి వా త్తరేక్ంగా జీవించి ఉని వ్యరిన్న 

ూచిసాుంద; నాూ  ఉంెర్స  బైబిల న్నఘంటువును 

సజీవంగా చేయడాన్నకి]ఆత్మ  దావ ర్థ, మన జీవనశైలిలో 

సమప్రరత్ పుడుతుంద. ్కిాసక్ ఉదాహర్ణ డేన్నయల. 

బందీ యువర్థజు డేన్నయల గురాుందా? డేన్నయల 

మొదట బాబిలోన్నయన ిప్రకింద మరియు త్రువ్యత్ 

పరియిన ిప్రకింద బందీ అయిన యువర్థజు. "ఇపుప డు 

డేన్నయల త్న అ్ధార్ణమైన లక్షణాల దావ ర్థ 

పరిపాలకులు మరియు సప్రత్పులలో త్నను త్యను చాలా 

గురింాచాడు, ర్థజు అత్న్నన్న మొత్ంా ర్థజా ంపై 

న్నయమంచాలన్న అనుకునిా డు. ఈ సమయంలో, 

న్నర్థవ హకులు మరియు సప్రట్ల్్లు డేన్నయల ప్రపభుత్వ  

వా వహార్థలలో అత్న్నపై ఆర్టపణలకు ఆధార్థలు 

క్నుగొనడాన్నకి ప్రపయత్తి ంచారు. , కానీ వ్యరు అలా 

చేయలేక్ోయారు." ఇద కన్గుతుంద, "వ్యరు 

అత్న్నలో అవినీత్తన్న క్నుగొనలేక్ోయారు, ఎందుక్ంటే 

అత్ను నమమ దగనవ్యడు మరియు అవినీత్తపరుడు లేదా 

న్నర్కి్షా ం చేయడు. చివర్గా ఈ వా కాులు ఇలా అనిా రు, 

'ఈ వా కి ాడేన్నయల్పై ఆర్టపణలకు ఏదైనా సంబంధ్ం 

ఉంటే త్పప  మేము ఎపప టిీ క్నుగొనలేము. అత్న్న 

దేవున్న ధ్ర్మ శస్టసంా.'' (దాన్నయేలు 6:3) 

ఇపుప డు అద సమప్రరత్. డేన్నయల న్నజమైనవ్యడు, 

అత్ను న్నజాయితీపరుడు, అత్ను నీత్తమంతుడు. 

అత్ను త్న వా కిరాత్ జీవిత్ంలో మరియు అత్న్న వృత్త ా

జీవిత్ంలో ్సథర్ంగా ఉనిా డు. ఈ మనుషుా లు అత్న్న 

చిత్శాుదధన్న ఉలంిఘంచినపుప డు అత్న్ని  పటుటకోరలర్థ 

అన్న చూడట్లన్నకి ర్టజుల త్ర్బడి అత్న్నన్న చూడట్లన్నకి 



is not a father who wouldn't want their daughter to find the 

rich young ruler. But, Jesus said that man couldn't enter the 

kingdom of God because there was something he had a 

passion for that was greater than his passion for Christ. He 

was a religious man, but he was not a spiritual man.  

Spirituality is on the inside and it comes out. A spiritual man 

is the man who right from the start humbles himself before 

Jesus Christ. A spiritual man is on a journey that little by 

little empties himself of everything that would keep him 

from passionately following Jesus. As those obstacles are 

released, the power of the Holy Spirit goes to work on the 

inside and it begins to recreate that man or that woman in the 

image of Jesus Christ. That is what being a spiritual man is 

all about. It's an inner transformation. 

There was a church that was going to invite a well-known, 

well-respected, and very spiritually-minded preacher to 

come and hold a gospel meeting for them. As they talked 

about him, some of the elders who knew him just raved about 

him. One fellow who didn't know him was just a little bit 

suspicious and said, "Well, the way you talk about old 

brother so and so, you'd think he had a monopoly on the Holy 

Spirit." One of the elders paused and after a short silence 

said, "No, he doesn't have a monopoly on the Holy Spirit, but 

the Holy Spirit has a monopoly on him." That is what being 

spiritual is about. There's a great difference between 

spirituality and religiosity. Now that leads to the second 

myth that needs to be debunked. 

2. Spirituality demeans masculinity. We don't talk about that 

much, but I think there's an underlying thing there that gets 

at men. Years ago, an article called the Feminization of 

Christianity discussed how organized religion, particularly 

Christianity, had begun to be feminized in the way we do 

everything, even the way we dress; how in a lot of churches 

men wear long robes like a dress and how some even demand 

celibacy. It's not uncommon among many religious leaders 

nationwide to be a little bit more on the effeminate side. I've 

known a lot of men who never really felt comfortable 

attending a “church service.” It's almost like there was an 

unspoken thing that you had to leave your masculinity at the 

door. I think a lot of men don't think that church really relates 

to the world.  

You don't have to give up your masculinity to be spiritual. 

Most men won't act out their faith the same way that women 

do. Remember God made men and women different. Men 

are generally less emotional - not the touchy, huggy feely, 

emotional kind of person. Men are as a general rule, not 

always, are less relational. Now that doesn't mean men don't 

need to improve in those areas, but what I'm saying is, God 

didn't design men to be better at nurturing than women.  

3. Men are going to be less verbal. The average woman 

speaks 25,000 words a day, and the average man 12,000. So, 

గూఢచారులను కూడా న్నయమంచ్చకునాి రు. 

చెపాప లంటే, డేన్నయల త్నపై గూఢచరా్ ం 

చేయబడాాడన్న తెలుస్ట లేదో నాకు తెలియదు, కానీ 

డేన్నయల చూడటం అలవ్యటు లేన్నవ్యడు కాదన్న నాకు 

తెలుసు. ఎందుక్ంటే డేన్నయల త్న జీవిత్యని్న  24 

రంటలూ మరవరైనా ఉనాి  లేక్ోయినా దేవుడు నాతో 

ఉనిా డన్న తెలుసుకున్న జీవించాడు. గూఢచారులు 

న్నవేదంచారు, "అక్క డ ఏమీ లేదు మరియు మీరు అత్న్న 

విశవ సం ఆధార్ంగా అత్న్నన్న ప్రట్ల్ చేయడాన్నకి ఏదైనా 

మార్థగని్న  క్నుగొనరలిగతే మాప్రత్మే మీరు అత్న్నన్న ప్రట్ల్ 

చేయబోతునిా రు." కాబటిట వ్యరు ఒక్ ఉచ్చు ను ఏర్థప టు 

చేశరు. వ్యరు డారియస్ ర్థజు వదదకు వెళిారు మరియు 

వ్యరు అత్న్న చెవులు [అత్న్ని  పగడారు]. వ్యరు, 

“డారియస్, మేము న్ననిు  'ఒక్ మలపాటు దేవుడిగా' 

చేయాలనుకుంటునిా ము.” డారియస్్కు ఆ ఆలోచన 

నచిు ంద. అత్న్నకి అహం ఉండేద. కాబటిట త్రువ్యత్త 30 

ర్టజులు, ఎవరైనా ప్రపారి థంచరల ఏకైక్ మార్గం, అత్న్నకి 

ప్రపార్ థన చేయడమే. 

"ఆ శసనం ప్రపచ్చరించబడిందన్న డేన్నయల 

తెలుసుకుని పుప డు, అత్ను జెరూసలేం వైపు కిటిీలు 

తెరుచ్చకుని  త్న మేడమీద రదలోకి ఇంటికి వెళాళ డు. 

అత్ను ర్టజుకు మూడు ్రిు మోకాళపిై న్నలబడి ప్రపార్ థన 

చేూా, త్న దేవున్నకి క్ృత్జతా్లు తెలిపాడు. ముందు." 

(దాన్నయేలు 6:10) అద ఒక్క టి కూడా ఆపలేదు. 

మగలిన క్థ మీకు తెలుసు. అత్ను ఉచ్చు లో 

చికుక కునిా డు మరియు వ్యరు డేన్నయల్ను సంహం 

గుహలోకి విసర్థరు. "అదొక్ గొపప  క్థ," ఎందుక్ంటే ఇద 

త్న చిత్శాుదధన్న కాపాడుకుని  వా కి ాయొక్క  క్థ. చిత్శాుదధ 

హృదయంలో ప్రపార్ంభమవుతుంద మరియు జీవిత్ంలో 

వా క్మావుతుంద. 

స్మప్రగత్ యొకక  ఫలలు 

2. చిత్శాుదధ రల పురుషులు త్మ వ్యగాదనాలను 

న్నలబెటుటకుంట్లరు. పాపం, మన్నష మాటకు పెదదగా అర్థం 

లేన్న యురంలో మనం జీవిసాునిా ం. 

ఈర్టజు దాన్న వెనుక్ 500 మంద లాయరిు ర్థత్పూర్వ క్ంగా 

లేకుంటే, ఇక్ ఏమీ అర్థం కాదు. విచార్ంగా ఉని  

వా కాులు. ఎందుక్ంటే న్నజమైన మన్నష త్న మాట యొక్క  

శకితాో ప్రపపంచాన్నకి న్నశు యత్ను తెచేు  వా కిగాా ఉండాలి. 

వ్యసవా్యన్నకి, ఆదకాండము 1:27లోన్న ఆ భారీ ప్రపక్టన 

యొక్క  ప్రపధాన అంశం "మనం దేవున్న సవ రూపంలో 

సృషటంచబడాాము," అనేద మనం వ్యగాదనాలు 

చేయరలము మరియు ఉంచ్చకోరలము మరియు అన్ని  

సృషటలో మనం మాప్రత్మే చేయరలము. దేవుడు అలా 

చే్ాడు. దేవుడు అసహా ంచ్చకునే ఒక్ విషయం, అత్ను 



when men go home from work and their wife ask “What 

happened today?" They probably say "Nothing."  

A lot of you men would recognize the name Dan Deerdorf. 

He was for 10 years an all-pro tackle, and twice a year during 

that 10-year career, he lined up against Too Tall Jones of the 

Dallas Cowboys, an all-pro defensive end. So for 20 games 

they played each other and somebody asked Deerdorf, "What 

kind of relationship did you have with Too Tall Jones?" 

Deerdorf just said, "Well, we didn't talk, but we had great 

respect for each other." It is said that in the last game, in the 

last quarter, Deerdorf got up from a block as did Too Tall 

Jones, Deerdorf looked at Too Tall and said, "I'm quitting." 

Too Tall said, "I know." Deerdorf said, "I'm glad." Jones 

said, "Me too." Now women wouldn't consider that the least 

bit of a relationship, but men you can kind of relate to that, 

can't you? There's some great respect there.  

4. Men don't read as much as women. Goals are the common 

external standards that we often use to measure spirituality 

like reading, talking, emotions, and relations. Now don't 

misunderstand, I'm not excusing men from those expressions 

of faith. I'm not suggesting that men don't need to grow in all 

of those areas. I am saying is, that if you passionately follow 

Jesus Christ, there are a myriad of ways to express it, not just 

the way that we've grown to expect it to be expressed. 

How then are men spiritual men? What does Jesus expect 

of us?  

I believe the Lord can take men that everybody else would 

have thrown away and do incredible things with them. 

Consider the following from Luke. 

"One day as Jesus was standing by the Lake of 

Gennesaret, with the people crowding around him 

and listening to the word of God, he saw at the water's 

edge two boats left there by the fishermen who were 

washing their nets. He got into one of the boats, the 

one belonging to Simon, and asked him to put out a 

little from shore. Then he sat down and taught the 

people from the boat.  

When he had finished speaking, he said to Simon, 

'Put out into the deep water, and let down the nets for 

a catch.' Simon answered, 'Master, we've worked 

hard all night and haven't caught anything. But 

because you say so, I will let down the nets.' When 

they had done so, they caught such a large number of 

fish that their nets began to break. So, they signaled 

their partners in the other boat to come and help them, 

and they came and filled both boats so full that they 

began to sink. 

When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees 

and said, 'Go away from me, Lord; I am a sinful man!' 

విరిగన వ్యగాదనాలను దేవ ష్ాడు. "యథార్థవంతుల 

యథార్థత్ వ్యరికి మార్గన్నరే దశం చేసాుంద, అయితే 

అవిశవ సులు త్మ దవ ందవ త్వ ంతో నాశనం 

చేయబడత్యరు." (్మెత్లు 11:3) దేవుడు 

అసహా ంచ్చకునే ఏడు విషయాలు ్మెత్లు 6:16-19లో 

ఉనాి యి, ఒక్టి అబదధమాడే నాలుక్. దేవుడు 

దవ ందవ త్యవ న్ని  అసహా ంచ్చకోవడాన్నకి కార్ణం, 

మరియు అబదాధ ని్న  అసహా ంచ్చకోవడాన్నకి కార్ణం అద 

అన్ని టిీ మంచి అత్న్న సవ భావ్యన్నకి విరుదధం. మా నాని  

సత్ా వంతుడు మరియు నమమ క్మైనవ్యడు. మీరు బైబిల 

దావ ర్థ వెళ్ల,ి "నేను దీన్ని  చే్ాను" అన్న దేవుడు 

చెపప నపుప డు, అత్ను త్తరుగుతూ చెపప డం మీకు 

క్న్నపంచదు; "హే, నేను ఏమ ఆలోచిసాునిా నో నాకు 

తెలియదు; కాలం మారిోయింద మరియు నేను 

భావించిన విధ్ంగా నేను భావించడం లేదు." 

వ్యగాదనాలను న్నలబెటుటకునే, వ్యరి భారా్ లకు మరియు 

వ్యరి పలలికు నమమ క్ంగా, వ్యరి యజమానులకు 

విశవ సపాప్రత్ంగా మరియు త్నకు నమమ క్ంగా ఉండే 

కంత్మంద మంచి పురుషుల కోసం దేవుడు 

చూసాునిా డు. 

2. చిత్శాుదధ రల పురుషులు త్మ విలువలను 

కాపాడుకుంట్లరు. వ్యరు త్యజా ోల లేదా త్యజా శీరికి్ వ్యరి 

విలువలను న్నర్ణయించన్నవవ రు. పాత్ న్నబంధ్న నుండి 

నేను ఆలోచించే గొపప  ఉదాహర్ణ యోబు. "అపుప డు 

ప్రపభువు ్త్యనుతో, 'నువువ  నా సేవకుడైన యోబును 

దృషటలో ఉంచ్చకునాి వ్య? భూమపై అత్న్నలా మరవరూ 

లేరు; అత్ను న్నర్టదష మరియు న్నజాయితీపరుడు, దేవున్నకి 

భయపడి చెడుకు దూర్ంగా ఉండేవ్యడు. మరియు 

అత్ను ఇంకా త్న యథార్థత్ను కాపాడుకుంట్లడు, మీరు 

ప్రపేరేపంచినపప టిీ. ఎటువంటి కార్ణం లేకుండా 

అత్న్ని  నాశనం చేయడాన్నకి నేను అత్న్నకి వా త్తరేక్ంగా 

చేశను.’ (యోబు 2:3) అత్ను త్న సంపదను, త్న 

ప్రపత్తషటను మరియు త్న కుటుంబాన్ని  ోగొటుటకునిా డన్న 

గురాుంచ్చకోండి. దేవుడు ్త్యను త్న నుండి వ్యటిన్న 

తీసుకోవడాన్నకి అనుమత్తంచాడు. చిత్శాుదధ ఉని  వా కి ా

మారుతుని  వ్యత్యవర్ణం త్న ప్రపమాణాలను 

మారుు కోవడాన్నకి అనుమత్తంచడు. 

మీ నుండి మీ పాప్రత్ను ఎవరూ తీసుకోరు. వ్యరు మీ డబుబ , 

ఉదాో రం, మీ ీరి,ా ీరి ా మరియు మీ జీవిత్యని్న  కూడా 

తీసుకోవచ్చు , కానీ వ్యరు మీ పాప్రత్ను తీసుకోలేరు. మీరు 

మాప్రత్మే దాన్నన్న విసరివేయరలరు. దేవున్న మన్నష ర్థజీతో 

జీవించడం క్ంటే నమమ క్ంతో చన్నోత్యడన్న నేను 

నముమ తునిా ను. న్నజమైన దేవున్న మనుషుల గురించి 

నేను మీకు చెపాాను. వ్యరు ప్రపపంచాన్ని  సవ ంత్ం 

చేసుకోలేరు, కానీ వ్యరు ఖ్చిు త్ంగా ప్రపపంచాన్నకి 

విప్రక్యించబడరు. 



For he and all his companions were astonished at the 

catch of fish they had taken, and so were James and 

John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then 

Jesus said to Simon, 'Don't be afraid; from now on 

you will catch men.' So, they pulled their boats up on 

shore, left everything and followed him." (Luke 5:1-

11) 

The men that we just read about in that passage already knew 

some things about Jesus. They were not indifferent toward 

spiritual things, but Jesus wanted more. He said, "I want your 

obedience." He said, "Peter, I want your boat." Then after 

using that, he said, "Peter, I want you to go out and cast again 

in deep waters." That didn't make any sense to Peter because 

Peter was a fisherman, he had fished all night during the best 

time to fish, and nothing was there. But whether it made 

sense or not, when Jesus commanded it, Peter did it. Religion 

goes through the motions whereas spirituality demands 

genuine obedience. So that when God says something like, 

"Husbands love your wives, even as Christ loved the church 

and gave himself up for her..." You obey. 

Folks, when a Christian man comes home, snaps at his wife, 
wastes time on mindless pursuits and expects a wife to wait 
on him hand and foot while he pays little or no attention to 
the family needs, his selfish life quickly becomes empty 
because that's not what God seeks. Not just with regard to 
that command, but Jesus' number one criterion for 
spirituality is: Will you do what I say?  “If you love me, you 
will obey what I command.” (John 14:15-16) If they love 
Him, they obey because they want to please Him. However, 
if they obey because He commanded it they may be just a 
ritual or an attempt to earn salvation. 

It’s a lifelong learning process. But as we become obedient 

Jesus calls us to significance. Every man wants to make his 

mark on the world. The real difference in men is how we go 

about filling that need to be significant. Some run after 

money, some after politics, some after fame, some after 

fitness, and some want power, but Jesus says, nobody lives a 

significant life apart from me.  

"'I am the vine; you are the branches. If a man remains in me 

[does not leave or forsake me] and I in him, he will bear 

much fruit;'" (but listen to the last thing he said) "'apart from 

me you can do nothing.'" (John 15:5) This can be 

paraphrased to assist you to understand, Jesus said, "If you're 

with me, guys, you're somebody. If you're apart from me 

you're nobody."  

Do you believe that? Do you really believe that apart from 

Jesus there's no significance in life? Most of us say we do, 

and act like we don't. We're with a group of people and in 

comes somebody the world calls a star or a celebrity who 

might be the most heathenistic, paganistic, atheistic person, 

3. యథార్థత్ క్లిగన పురుషులు దేవున్నచే 

ర్క్షంచబడత్యరు. నేను సమప్రరత్ గురించి 

చరిు సాుని పుప డు, మీలో కందరు ఇలా 

ఆలోచిసాునిా ర్న్న నాకు తెలుసు, "మీకు అర్థం కాలేదు, 

మీరు ఏదో ఒక్ ర్క్మైన దంత్పు టవర్్లో న్నవసంచాలి. 

మీరు అక్క డ కుక్క గా ఉని పుప డు ఎలా ఉంటుందో మీకు 

అర్థం కాదు- ఈట్-డాగ్. మీకు అర్థం కాలేదు. అద ఎలా 

ఉంటుందో మీకు తెలియదు. మీరు దగ మురికిగా 

మరియు బుర్దగా మార్థలి." నేను ఇందులోకి 

వెళిాలనుకోవడం లేదు, కానీ ఏ వృత్తలాోనైనా మమమ లిి  

పలిచి, మీ చిత్శాుదధతో ర్థజీపడేలా ప్రపలోభపె్టటవచు న్న 

నేను మీకు హామీ ఇసాునిా ను. 

దేవుడు త్న మాట దావ ర్థ వ్యగాదనాలు చే్డు, మీరు 

న్నలబడితే, అత్ను మమమ లిి  ఆశీర్వ ద్ాడు అన్న మీరు 

్సథర్ంగా న్నలబడత్యరు. "సమప్రరత్ ఉని  వా కి ాసుర్క్షత్ంగా 

నడు్ాడు." (్మెత్లు 10:9) "నీత్త యథార్థత్ను 

కాపాడుతుంద." (్మెత్లు 13:6) "నా యథార్థత్తో నీవు 

ననిు  న్నలబెటిట నీ సన్ని ధలో శశవ త్ంగా ఉంచ్చత్యవు." 

(ీర్నా 41:12) ర్టడుాలో రడలాు ఉండవన్న చెపప డం కాదు; 

లేదా ఎవరైనా మీకు క్షటకాలం ఇవవ రు లేదా మీరు 

తొలగంచబడరు. కానీ "నువువ  ఎపుప డూ మండుతుని  

కలిమలో లేదా సంహం గుహలో పడలేదు." చిత్శాుదధ 

ఉని  వా కిగాా ఉండండి. దేవుడు చెపాప డు, "నేను 

చూసాునిా ను, నేను ర్క్ష్ాను మరియు నేను 

ప్రపత్తఫలమ్ాను." బైబిల చెపేప దేమటంటే, మీరు మీ 

యథార్థత్ను కాపాడుకుంట్లరు మరియు మీ యథార్థత్ 

మమమ లిి  కాపాడుతుంద. 

ీర్నా 7:8లో దావీదు ప్రపారి థంచాడు "ఓ ప్రపభువ్య, నా నీత్తన్న 

బటిట, నా యథార్థత్ను బటిట, సర్టవ ని తుడా, నాకు తీరుప  

తీరుు ము." మీరు ఆ ప్రపార్ థన చేయవచాు ? "ఓ ప్రపభూ నా 

యథార్థత్ను బటిట, నా పవిప్రత్త్ను బటిట, నా ్సథర్త్యవ ని్న  

బటిట ననిు  తీరుప  తీరుు ము" అన్న మీరు చెపప రలర్థ? 

మనమందర్ం ప్రపారి థంచరలగాలన్న కోరుకునే ప్రపార్ థన 
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స్వ చ్ఛ త్ పురుషుల కోస్ం వెతుకుతంద్ధ 

సవ చఛ ంగా ఉండాలంటే, మనం మన మనసుస లో 

శుప్రభంగా ఉండాలి మరియు మన ప్రపవర్నాలో శుప్రభంగా 

ఉండాలి. బైబిల చాలా సమతులా మైనద; ఎందుక్ంటే 

శరీర్థన్నకి సంబంధంచిన విషయంలో మనందరిీ 

సమసా  ఉందన్న బైబిల న్నర్థక్రించదు. ఇద మనకు ఒక్ 

ప్రపణాళ్లక్ను కూడా ఇసాుంద మరియు దేవుడు మనకు 

టెంపేటషన్్పై విజయం ్ధంచే శకినా్న ఇచాు డు, అదే 



and we say, "Oh, look, look, look at who it is!!!" You fall 

over, or maybe even run up and get an autograph. Jesus says 

apart from me there's no significance in life. 

If you don't believe that, play a little game called the game 

of "Tens." Have you ever played the game of "Tens?" It tells 

you how much the significance the world gives. Let me play 

it with you right quick. Name the ten wealthiest men in the 

world; the last ten Nobel Prize winners in any category; ten 

of the NFL all-pro players ten years ago; ten Oscar winners 

for best actors/actress over the last ten years or ten members 

of the President’s cabinet? Most of us can't even name the 

last ten presidents.  

The world does not offer any lasting significance, but see 

men are made for purposeful living. I've never known a man 

who woke up and said, "I hope I have an average day." Or, 

"My goal in life is to be mediocre." Men thirst for 

significance. Men, your job won't give it to you. I don't care 

if you own your own company, or are the CEO your job 

won't give it to you. Even your family will not supply your 

thirst for significance. The only thing that lets your life be 

genuinely significant is the adventure of following Jesus 

Christ. I don't know of anything that takes more courage, I 

don't know of anything that's more challenging than 

authentic discipleship. I'm not talking about being religious; 

I'm talking about being passionate for Jesus Christ. It's the 

only thing that's significant. He calls us to be transformed. 

What does take to be transformed?  

1. Let go of your boat. Your boat is your world apart from 

Jesus Christ. It's where you work, play, and pay your bills. 

See, Jesus is looking to minister to more and more people 

everyday. So everyday, he says through the word, a sermon, 

a friend, "Give me your boat. I want to use you. I want right 

here, right now wherever you are working to be my place to 

reach out to these people, and brothers, you've got to release 

your security." That's what the rich young ruler couldn't 

bring himself to do. You've got to release your security and 

turn it over to Jesus because Jesus can't live in your heart if 

he doesn't live your boat.  

2. Let go of your fears. Men, I want to get to the bottom line. 

I believe and there are obviously thousands of exceptions to 

this, women on the whole are more spiritually inclined than 

men.  They tend to come to church more, pray more, read 

more, and surrender more than men do is because men are 

afraid. They are afraid to relinquish control and turn their 

boat over to Jesus. Letting go of control isn't easy, and it's 

scary. I know a Christian lady in talking about this very 

thing, brought out a brilliant observation. "You know 

releasing control is not an easy thing for a woman either, but 

we get a lot more practice." I think that's a very astute 

సమయంలో మనం అపవిప్రత్మైన మరియు 

అపవిప్రత్మైన జీవిత్యలను జీవించేలా చేసాుంద. 

పనా్ ండు దశలు మనలిా  స్వ చ్ఛ త్ వైపుకు 

తీసుకురావడానిక్త స్హాయపడతాయి. 

1. మనం న్నజంగా పశు తా్యపపడాలి మరియు 

అపవిప్రత్త్ను ఒపుప కోవ్యలి. మనమందర్ం పాపులం, 

మరియు మనలో ప్రపత్త ఒక్క రూ ఏదో ఒక్ సమయంలో 

అపవిప్రత్మైన కారా్ క్లాపాలలో న్నమరి మై ఉండక్ోతే, 

కన్ని  అపవిప్రత్మైన ఆలోచనలను క్లిగ ఉంట్లరు. ఈ 

పాఠం యొక్క  శీరికి్ పురుషులను ూచిసాుని పప టిీ, ఇద 

స్టస్వలాకు సమానంగా వరిసాాుంద. 

అపరిశుప్రభమైన ఆలోచనలతో వా వహరించడంలో 

కంత్వర్కు సమసా  లేన్న యుక్వాయసులోన్న అబాబ యి 

లేదా పురుషుడు లేడు. ఇద కంత్మంద అమామ యిలు 

మరియు మహళలకు, బహుశ అందరిీ న్నజం కావచ్చు . 

ఒక్ వా కి ామీకు దాన్నతో సమసా  లేదన్న చెబితే, అత్ను 

అ్ధార్ణమైనవ్యడు, అబదధం చెపప డం లేదా 

చన్నోయినవ్యడు. ఈ ప్రపాంత్ంలో మనకు సమసా లు 

ఉనాి యన్న అంీక్రించాలి మరియు మార్ు డం దావ ర్థ 

న్నజంగా క్షమంచాలి అంటే పశు తా్యపం చెందాలి. మనం 

చేసేంత్ వర్కు, అశుదధం మనపై త్లదాచ్చకుంటుంద, 

అద వీడదు. కాబటిట, మొదటి మెటుట దాన్న గురించి 

పశు తా్యపం చెందడం మరియు మన క్లమ షాని్న  దేవున్నకి 

ఒపుప కోవడం. 

2. మమమ లిి  మీరు పవిప్రత్ంగా ఉంచ్చకోవడాన్నకి ప్రపత్త 

ప్రపయత్ి ం చేయండి. ్త్యనుతో ఒంటరిగా ోర్థడే శకి ా

ఎవరిీ లేదు, లేదా సవ యంగా, ్త్యను చాలా 

బలవంతుడు, అత్ను చాలా మోసగాడు మరియు 

మోసపూరితుడు. మనం చాలా బలహీనంగా ఉనాి ం. 

భరవంతున్నపై ఆధార్పడకుండా మన సవ ంత్ 

జీవిత్యలిోన్న అపవిప్రత్త్ను జయించట్లన్నకి 

ప్రపయత్తి ంచినపుప డు, మనం ఎపప టిక్పుప డు 

విఫలమవుత్యము. మన జీవిత్ంలోన్న అపవిప్రత్త్ను 

మరియు చెడును అధరమంచడాన్నకి సహాయం చేసే శకి ా

దేవున్నకి మాప్రత్మే ఉంద. అయితే, మన వంతు 

ప్రపయత్ి ం లేకుండా దేవుడు మనలిి  పవిప్రత్ంగా 

చేయడు. సవ చఛ మైన వా కాులుగా ఉండట్లన్నకి 

ప్రపయత్తి ంచడంలో మన ప్రపయతి్య ల కర్త్ను అత్ను 

అధరమంచడు. మనం త్పప క్: 

e. "మమమ లిి  మీరు సవ చఛ ంగా ఉంచ్చకోండి." (I 

త్తమోత్త 5:22) 

f. "ఎవరూ దేవున్న వ్యకాా న్ని  దూషంచకుండా త్మ 

భర్లాను మరియు పలలిను ప్రపేమంచేలా, 

స్వవ య-న్నయంప్రత్ణతో మరియు సవ చఛ ంగా 



observation. That may explain in part why women on the 

whole tend to be more spiritually inclined.  

When Jesus caused those nets to be full, Peter fell down 

before Jesus and said, “Go away from me Lord,” Why, 

because Peter didn't love Jesus, or because he didn't believe 

in him? No. Peter said go away from me Lord because I am 

a sinful man. Do you catch what is being said there? Peter is 

saying to him, “Lord, as I look at those full nets, I see that 

you're suggesting possibilities in my life that I've never even 

dreamed of, and Lord you've just got the wrong guy. I don't 

know what all it is you want me to do, but I just can't do it.” 

Men, that's what we tend to do when Jesus calls us, and we 

settle for safe lives, but when we do, we settle for petty lives. 

Jesus says to us just what he said to Peter, "Don't be afraid. 

Don't be afraid of what will happen if you really totally turn 

your life over to me. Because of what I'll do in you, others 

will want to know me, so trust me." Jesus doesn't call men to 

be wimps, Jesus calls men to be warriors.  

The following poem called “The Fellowship of the 

Unashamed” sums up this lesson on spirituality. 

"I'm a part of the 'Fellowship of the Unashamed.' I have 

Holy Spirit power, the die has been cast, and I’ve stepped 

over the line. The decision has been made. I am a disciple 

of Jesus Christ. I won't look back, let up, slow down, back 

away or be still, my past is redeemed, my present makes 

sense, and my future is secure. I am finished and done with 

low-living, sight walking, smooth needs, small planning, 

colorless dreams, tame vision, mundane talking, chintzy 

giving, and dwarf goals. I no longer need preeminence, 

prosperity, position, promotions, plaudits, or popularity. I 

don't have to be right, just, tops, recognized, praised, 

regarded, or rewarded. I now live by presence, lean by 

faith, love by patience, lift by power, and labor by prayer. 

My pace is set, my gait is fast, and my goal is heaven. My 

road is narrow, my way is rough, my companion skew, my 

guide reliable, and my mission clear. I cannot be bought, 

compromised, deterred, lured away, turned away, diluted 

or delayed. I will not flinch in the face of sacrifice, hesitate 

in the face of adversity, negotiate at the table of the enemy, 

ponder at the pool of popularity, or meander at the gate of 

mediocrity. I won't give up, back up, let up, or shut up until 

I'm preached up, prayed up, stored up, and stayed up for 

the cause of Jesus Christ. I am a disciple of the Lord. I must 

go until he returns, give until I drop, preach until all I 

know, and work until he comes. And when he comes to get 

his own, he will have no problem recognizing me. My 

colors will be clear." #1211 - - Steve Flatt - June 4, 1995 

Looking for Men of Right Priorities 

This lesson will be couched around the idea that our culture 

holds up money as that which is of the greatest value. People 

who are so obsessed with making money. We say we 

ఉండట్లన్నకి యువతులకు శిక్షణ ఇవవ ండి." 

(తీతు 2:4-5) 

g. "ఆయనయందు ఈ న్నరీక్షణ క్లిగయుని  

ప్రపత్తవ్యడును, దేవుడు పరిశుదుధడైయుని టిు, 

త్నిు  త్యను పరిశుదధపర్చ్చకనును." (I యోహాను 
3:3) 

h. "కాబటిట, నా ప్రపయ సిే హతులార్థ, మీరు 

ఎపప టిలాగే విధేయులుగా ఉనాి రు--- నా 

సమక్షంలోనే కాదు, ఇపుప డు నేను లేనపుప డు 

చాలా ఎకుక వ - భయంతో మరియు వణుకుతో మీ 

మోక్ష్యన్ని  కన్గంచండి, ఎందుక్ంటే మీలో 

పన్నచేసేద దేవుడే. సంక్లప ం మరియు అత్న్న 

మంచి ఉదేదశా ం ప్రపకార్ం ప్రపవరింాచడం. 

ిరా్థ దులు లేదా వ్యదనలు లేకుండా ప్రపత్తదీ 

చేయండి, త్దావ ర్థ మీరు విశవ ంలో నక్షప్రత్యల 

వలె ప్రపకాశించే వంక్ర్ మరియు చెడిోయిన 

త్ర్ంలో త్పుప లేన్న దేవున్న పలలిుగా మరియు 

న్నర్టదషగా మరియు సవ చఛ ంగా ఉంట్లరు." 

(ిలిప్పప యులు 2:12-15) 

కాబటిట పౌలు చెపాప డు, దేవుడు మీలో పన్న చేసాునిా డు, 

కానీ అత్ను భయంతో మరియు వణుకుతో మీ సవ ంత్ 

మోక్ష్యన్ని  సంపాదంచ్చకోండి అన్న చెపప డం దావ ర్థ ఆ 

భాగాన్ని  ప్రపార్ంభించాడు. మనం ప్రపయత్తి సే ా దేవుడు 

మనలో పన్న చే్ాడు, కానీ మనం ఆ ప్రపయతి్య న్ని  

భరవంతున్న శకితాో క్లిప చేయాలి. 

3. మర్క్ స్టకైసవాున్నకి జవ్యబుదారీగా ఉండండి. మనలో 

చాలామంద ఎవరిీ జవ్యబుదారీగా ఉండడాన్నకి 

ఇషటపడరు. బహుశ అహంకార్ం లేదా అహంకార్ం వల ి

మనం పనులు మన సవ ంత్ మార్గంలో 

చేయాలనుకునేలా చేసాుంద. ఎవరైనా మనలిి  

చూసాునిా ర్నే ఆలోచన లేదా ఎవరైనా మనలిి  త్న్నఖీ 

చేసాునిా ర్నే ఆలోచన మాకు న్నజంగా ఇషటం లేదు. కానీ 

మనం మరవరిీ జవ్యబుదారీగా ఉండకూడదన్న 

్త్యనుకు తెలుసు కాబటిట మన బలహీనత్ను 

ఉపయోగంచ్చకోరలుగుత్యడు. రమన్నంచిన ప్రపవర్నా, 

మారుప లే సత్ా ం. 

విశవ సనీయ సిే హతుడు లేదా సిే హతుల సమూహం 

అయిన మర్క్ వా కికాి సవ చఛ ందంగా కంత్ 

జవ్యబుదారీత్నం ఇచేు  వా కాులు, వ్యరి ప్రపవర్నాను 

మారుు కోవడంలో న్నజంగా రంభీర్ంగా ఉండే వా కాులు. నా 

త్పుప ల గురించి మీకు తెలిస, ననిు  జవ్యబుదారీగా 

ఉంచమన్న నేను మమమ లిి  కోరితే, మరియు నా 

జీవిత్ంలోన్న న్నరిదషట బలహీనత్ గురించి నాతో 

ప్రపారి థంచమన్న మరియు ర్టజూ ననిు  సంప్రపదంచమన్న 

నేను మమమ లిి  కోరినటయిితే, నేను చాలా ఎకుక వగా 

ఉంట్లను. నా ఆలోచనలను పరా్ వేక్షంచడాన్నకి మరియు 



disapprove of their priorities, and yet inwardly there's 

something about us that tends to admire their drive and their 

ambition.  

Sixty-four percent of American men define themselves as 

workaholics. They openly admit: I work too long, too hard 

in order to get the things that I want. The bad thing is, we 

live in a culture which endorses this addiction, unlike 

addictions to chemicals or other substances.  

Underlying reasons why are we driven to embrace the 

very priorities we say that we don't agree with. 

1. Identity. For years and years, men worked themselves into 

an early grave out of economic necessity. Some of you, or 

your parents, got up and worked from dawn to dusk just to 

put bread on the table to feed the kids. But millions of men 

are working themselves into an early grave today and it's not 

really out of economic necessity. It is not as was the case 

with our forefathers for stark survival. Oftentimes, it's for the 

purpose of establishing identity. 

It wasn't always that way. Just about a quarter of a century 

ago, the job that had the highest prestige in all the jobs that 

when asked on a survey: Parents, what would you like your 

children most to be? Second on the list was being a teacher. 

It doesn't appear in the top 20 now. Believe it or not, there 

was a time about half a century ago when the number one 

answer was: I'd like to see my child become a minister. 

Today, that doesn't make the top 25. Nowadays, we want our 

children to follow a career path that leads to the big bucks. 

Why? Because we associate money with identity.  

Our language even betrays us. Have you ever heard 

somebody say about the fellow who just passed away over 

across town? He was worth $4,000,000. Now listen to that 

statement. Think about that. That is about as unbiblical a 

statement as you can utter. A man is worth ______, and fill 

in that blank with a price tag? Do you know what that does? 

That unmasks a major motivation in our quest for prosperity. 

We've come to seek prosperity to make our mark on the 

world. Identity is a critical issue in how we establish values.  

2, Security. Having money, making money, makes us feel 

like we're in control. Men who have little have to trust in God 

for their future, but men who have a lot just call the trust 

department. When Jesus said, "It's harder for a camel to go 

through the eye of a needle than it is for a rich man to enter 

the kingdom of God," he meant what he said. I've seen us 

play all kinds of mental gymnastics with that, but the truth 

is, Jesus said it, he meant it, and the reason is simple. The 

prerequisite for entering the kingdom of God is relinquishing 

control of your life, turning it over to God and trusting in 

nothing else for your future. While most of us say that's what 

నా ప్రపవర్నాను పరా్ వేక్షంచడాన్నకి; మరియు ఫలిత్ంగా, 

నా ప్రపవర్నాను మార్ు డాన్నకి. "మీ పాపాలను ఒక్రికక్రు 

ఒపుప కోండి మరియు మీరు సవ సథత్ పందేలా ఒక్రి కోసం 

ఒక్రు ప్రపారి థంచండి." (జ్య స్  5:16) 

4. మీ కోసం ప్రపారి థంచండి. మీరు వివ్యహం 

చేసుకుని టయిితే మీ జీవిత్ భార వ్ మ కోసం 

ప్రపారి థంచండి. మీ పలలి కోసం ప్రపారి థంచండి. మీరు 

ప్రపేమంచే ఇత్రుల కోసం ప్రపారి థంచండి. చాలా మంద 

స్టకైసవాులు మన జీవిత్యలిో ప్రపలోభాలను 

అధరమంచడాన్నకి ప్రపార్ థన యొక్క  శకినా్న త్కుక వగా 

అంచనా వే్ారు. యేసు కూడా మాదరి ప్రపార్ థనలో 

బోధంచాడు: "మమమ లిి  ప్రపలోభాలకు గురిచేయకు, 

దుషుట న్న నుండి విడిపంచ్చ." ప్రపార్ థనపై ఆధార్పడకుండా 

మరియు మనకు సహాయం చేయమన్న దేవుడిన్న 

అడరకుండా మనం ఎపప టిీ సవ చఛ మైన జీవిత్యన్ని  

రడపలేము. 

ఇప్రశయేలు ర్థజు దావీదును పరిరణించండి. అత్ను 

బత్సేబాతో త్న వా భిచార్ంలో చాలా ఘోర్ంగా పాపం 

చేస, ఆపై ఉరియాను హత్ా  చేసన త్ర్థవ త్, అత్ను 

చివర్కు త్న పాపాన్ని  దేవున్నకి ఒపుప కునిా డు మరియు 

అత్ను "నాలో సవ చఛ మైన హృదయాన్ని  సృషటంచ్చము 

[సవ చఛ మైన హృదయం (KJV)] దేవ్య, మరియు నాలో 

్సథర్మైన ఆత్మ ను పునరుదధరించ్చము. ." (ీర్నా 51:10) 

కాబటిట దావీదు త్న కర్కు ప్రపారి థసాునిా డు, దేవ్య, నాలో 

సవ చఛ మైన మరియు సవ చఛ మైన హృదయాన్ని  

సృషటంచి, నేను చేసన పాపం త్ర్థవ త్ ననిు  

పునరుదధరించండి. 

అయితే మనం ఇత్రుల కోసం ఎలా ప్రపారి థంచాలో పౌలు 

చాలా చోట ిమనకు నమూనాగా ఉనిా డు. ిలిప్పప యులు 

1, 9 వ వచనాలు మరియు త్రువ్యత్, పాల ఇలా 

అంట్లడు, "మరియు ఇద నా ప్రపార్ థన: మీ ప్రపేమ మరింత్ 

ఎకుక వ ్జాానం మరియు అంత్ర్దృషటలో పుషక లంగా 

ఉండాలి, త్దావ ర్థ మీరు చేయరలరు" (ఇపుప డు ఈ 

పదాన్ని  వినండి) "వివేచించండి దేవున్న మహమ 

మరియు ్సాుత్త కర్కు యేసు ప్రీసాు దావ ర్థ వచేు  నీత్త 

ఫలంతో న్నండిన ప్రీసాు దనం వర్కు ఏద ప్రేషఠమైనద 

మరియు సవ చఛ మైనద మరియు న్నర్టదషగా ఉంటుంద." 

కాబటిట, ఏద సరైనద మరియు ఏద త్పుప  అనే తేడాను 

గురింాచడంలో మరియు సవ చఛ ంగా మరియు న్నర్టదషగా 

ఉండట్లన్నకి మాకు సహాయం చేయమన్న మన కోసం 

మరియు ఇత్రుల కోసం మనం ప్రపారి థ్ ాము. 

5. చెడు యొక్క  ూచనను కూడా న్నవ్యరించండి, దాన్న 

నుండి పారిోండి. మేము సవ చఛ ంగా ఉండాలన్న 

కోరుకుంటునిా ము, కాన్న మనం న్నర్ంత్ర్ం 

ర్ంగుర్ంగుల జోక్్లలో న్నమరి మై ఉంటే, త్పుప డు 



we want to do, sometimes we like to keep a backup in the 

bank, don't we? Security.  

3. Authority and Power. Money brings power. If you have 

money, the system we live in treats you differently. The 

world's version of the golden rule kicks in i.e.; the one who 

has the gold makes the rules. Look around, in politics, 90+ 

percent of the time, the candidate who wins the election is 

the candidate who spends the most on his campaign. Sadly, 

we're living in a time where Abraham Lincoln couldn't run 

for office anymore, he would be way too poor. You've got to 

be wealthy to have a chance.  

In our legal system today, the rich man will get a better 

defense with all the lawyers that he can afford, that will 

string out the courts into a mistrial if need be. The poor man 

can't afford to do that. The idea of authority resting with 

power is even true in churches. Before a major decision was 

made by church leaders, somebody would go to the people 

who had the bucks to make sure they were generally 

comfortable with the decision.  

Now I'm not even bringing this up to debate the rightness or 

the wrongness of those situations, I'm just exposing the basic 

reality that money brings authority, and that's another reason 

that men are driven to prosperity. Because there are few 

addictions in life are as powerful to men as the addiction of 

power.  

This lesson is not to indict hard working men, nor to impute 

motives of those who have gained a great deal of wealth. 

Understand this, the Bible commends hard work. I applaud 

and think it's great if God has blessed you financially as he 

did Abraham, as he did Moses, as he did Job, all were godly 

men. But listen, as Christian men, we need to regularly and 

ruthlessly examine our drive and our motivation to make 

sure it's consistent with our faith. That's important. The fact 

is, many men are trying to find in their work and in their 

earnings, a sense of fulfillment that will always remain 

illusive. But, it's not to be found there. 

Jesus set the principal – “Someone in the crowd said to him, 

‘Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me.’ 

Jesus replied, 'Man, who appointed me a judge or an arbiter 

between you?' Then he said to them, 'Watch out! Be on your 

guard against all kinds of greed; a man's life does not consist 

in the abundance of his possessions.’” (Luke 12:13)  Jesus 

just flatly says, prosperity can't provide the things that matter 

most in life. If you believe that they can, then Satan has sold 

you a pack of lies and the gold that you're chasing is fool's 

gold. Jesus said your life is bigger than how rich you are, it 

goes far beyond what you can amass and control. Following 

this statement, He illustrated it with the following parable.  

“The ground of a certain rich man produced a good crop. He 

thought to himself, 'What shall I do? I have no place to store 

ర్కాల సన్నమాలను చూ్ాము, త్పుప డు ర్కాల 

విషయాలను చదువుత్యము మరియు టెలివిజన్ ర్క్ం 

చూ్ాము. మేము న్నర్ంత్ర్ం మన మనసుస లను 

మరియు ఆలోచనలను అన్ని  ర్కాల అపవిప్రత్మైన 

ఆలోచనలు మరియు ప్రపవర్నాతో న్నంపుత్యము, మనలిి  

మనం మోసం చేసుకుంటునిా ము. మేము మా సవ ంత్ 

క్ళళ పై ఉన్ని న్న లాగాము. మేము న్నపుప తో ఆడలేము 

మరియు దాన్నచే కాలు బడము. మనం కంచెం చెడును 

రుచి చూడరలం మరియు దాన్న మతాులో ఉండకూడదు 

అనుకోవడం ఎంత్ మూర్ుత్వ ం. 

ఈజి్ట్లోన్న డేవిడ్ ర్థజు మరియు యువ జోసఫ్ త్మ 

దారిలో వచిు న టెంపేటషన్్ను న్నర్వ హంచే విధానాన్నకి 

మధా్  ఉని  వా తా్య ్న్ని  నేను గురాు చేసాునిా ను. 

దావీదు ఒక్ అందమైన స్టస్వ ాత్న పైక్పుప  మీద ్ి నం 

చేయడాన్ని  చూశడు, మరియు అత్ను విపరీత్మైన 

పాపాన్నకి దారితీసన త్న కోరిక్ను ఆలసా ము చేశడు, 

మోహ్ాడు మరియు కన్గంచాడు. మర్టవైపు, జోసఫ్ 

ర్టజుర్టజుకూ, అత్న్న యజమాన్న భారా్  అయిన ఒక్ స్టస్వ ా

శోధంచబడాాడు, ఆమె అత్న్నతో, "నాతో శృంగార్ంలో 

పాల్కగనండి" అన్న చెబుతూనే ఉంద. అయితే యోసేపు 

పారిోయి విముకి ాపందాడు. 

పౌలు ఇలా అంట్లడు, "యౌవనంలో ఉని  చెడు 

కోరిక్లను విడిచిపెటిట, సవ చఛ మైన హృదయంతో 

ప్రపభువును ప్రపారి థంచేవ్యరితో పాటు నీత్తన్న, విశవ ్న్ని , 

ప్రపేమ మరియు శంత్తన్న వెంబడించండి." (II త్తమోత్త 

2:22) "మనుషాు లకు ్ధార్ణమైనద త్పప  మరే 

ప్రపలోభం మమమ లిి  పటుటకోలేదు. మరియు దేవుడు 

నమమ క్మైనవ్యడు; మీరు భరించరలిగే దాన్నక్ంటే ఎకుక వ 

శోదంచబడకుండా ఆయన మమమ లిి  అనుమత్తంచడు. 

కానీ మీరు శోధంచబడినపుప డు, అత్ను ఒక్ మార్థగని్న  

కూడా అంద్ాడు. బయటకు..." (I కరింథీయులు 10:13) 

అనువ్యదాలలో ఒక్టి, "అత్ను త్పప ంచ్చకోవడాన్నకి ఒక్ 

మార్థగని్న  కూడా అంద్ాడు, త్దావ ర్థ మీరు దాన్న ప్రకింద 

న్నలబడరలరు." ఆ త్పప ంచ్చకునే మార్థగని్న  వెత్క్డం, 

ఆ దారిలో వెళడిం మన ఇషటం. 

"ప్రపయమైన మప్రతులార్థ, ప్రపపంచంలోన్న విదేశీయులుగా 

మరియు అపరిచితులుగా, మీ ఆత్మ కు వా త్తరేక్ంగా 

యుదధం చేసే పాపపు కోరిక్లకు దూర్ంగా ఉండాలన్న 

నేను మమమ లిి  కోరుతునిా ను." (I పేతురు 2:11) 

"అయితే మీలో లైంగక్ అనైత్తక్త్ లేదా ఏ విధ్మైన 

అపవిప్రత్త్ లేదా దుర్థశ యొక్క  ూచన కూడా 

ఉండకూడదు, ఎందుక్ంటే ఇవి దేవున్న పవిప్రత్ ప్రపజలకు 

అనుచిత్మైనవి. లేదా అశీలిత్, మూర్ుపు మాటలు 

ఉండకూడదు. లేదా ్ూథ లమైన జోకింగ్, క్ృత్జతా్లు 

తెలుపుత్యయి.దీన్న కోసం మీరు ఖ్చిు త్ంగా చెపప వచ్చు : 

అనైత్తక్, అపవిప్రత్మైన లేదా అతా్య శరల వా కి-ా-అలాంటి 



my crops.' 'Then he said, 'This is what I'll do. I will tear down 

my barns and build bigger ones, and there I will store all my 

grain and my goods. And I'll say to myself, 'You have plenty 

of good things laid up for many years. Take life easy; eat, 

drink and be merry.' But God said to him, ‘You fool! This 

very night your life will be demanded from you. Then who 

will get what you have prepared for yourself? This is how it 

will be with anyone who stores up things for himself but is 

not rich toward God.’” (Luke 12:16) 

Now examine this parable in relation to the desire for 

authority, identity, and security. 

1.  Did prosperity bring this man authority? The answer is 

yes and no. It brought him authority over the barn builders. 

He said, I want you to build a barn, I've got money, let's get 

it done. They got it done. But, it didn't give him any authority 

over where his final resting place would be, or the place of 

his eternal destiny, did it? 

2. Did the prosperity give the man identity? Did it let him be 

known for who he was? The answer is still yes and no. The 

people in town called him the rich man, there's some identity. 

But God called him the fool, that's identity, too. Whose 

opinion mattered more?  

3.  Did the prosperity give the man security? The fact is, his 

wealth didn't delay his death one second. Regardless how 

rich you are, you're just one blocked artery, one poorly 

placed cancer cell, one stray bullet, or one drunk driver, 

away from judgment day. 

Emperor Othello in the year 1000 AD exhumed the body of 

Charlemagne. Did you study about Charlemagne in school, 

the conqueror of France and Germany in that era in there? 

Charlemagne had been buried in 800 AD and Emperor 

Othello heard that he had a certain request for being buried. 

It was said that Charlemagne was buried seated on a throne 

with a gold crown upon his head, a scarlet robe upon his 

back, and a scepter in his hand, and a book laid open across 

his lap. Two hundred years later, as his tomb was opened, 

Othello found out that Charlemagne had been buried just as 

he had demanded. He was still seated on the throne, but the 

golden crown had fallen off his head and the purple robe had 

been eaten away by the maggots and the other creatures that 

would devour such. The scepter had fallen from his hand and 

it was across the bony feet, but the book was still open in his 

lap and the bony finger was pointing to the verse, Matthew 

16:26, "For what would it profiteth a man if he were to gain 

the whole world, but lose his own soul."  

 

 

వా కి ావిప్రరహార్థధ్కుడు-ప్రీసాు ర్థజా ంలో ఏదైనా 

వ్యర్సత్వ ం మరియు దేవున్నద." [NIV]లైంగక్ పాపం, ఏ 

విధ్మైన వప్రక్బుదధ లేదా దుర్థశ మీ మధా్  

ప్రప్ావించబడన్నవవ వదుద. ఇద దేవున్న పవిప్రత్ ప్రపజలకు 

త్గన ప్రపవర్నా కాదు. మీలో కూడా మురికి క్థలు, 

మూర్ుపు మాటలు లేదా అసభా క్ర్మైన జోకులు 

ప్రప్ావించడం సరికాదు. బదులుగా, ధ్నా వ్యదాలు 

చెపప ండిదేవున్నకి. లైంగక్ పాపం, వప్రక్బుదధ లేదా దుర్థశ 

(అంటే సంపదను ఆర్థధంచడం)లో పాల్కగని  ఏ వా కికాి 

ప్రీసాు మరియు దేవున్న ర్థజా ంలో ఎలాంటి వ్యర్సత్వ ం 

ఉండదన్న మీకు బాగా తెలుసు. [GWT) (ఎఫెస్వయులు 5:3-
5) 

కాబటిట మీ మధా్  లైంగక్ అనైత్తక్త్కు సంబంధంచిన 

ూచన కూడా ఉండన్నవవ వదుద అన్న పౌలు చెపాప డు. 

6. మమమ లిి  ప్రకిందకి లారడాన్నకి ఇషటపడే సంబంధాలను 

న్నవ్యరించండి. మనమందర్ం ఇత్ర్ వా కాులను 

ప్రపభావిత్ం చే్ాము మరియు ఇత్ర్ వా కాులు మనలను 

ప్రపభావిత్ం చే్ాము. సమాజం పన్న చేసే విధానం అంతే. 

మంచి వా కాులతో ఆర్టరా క్ర్మైన సహవ్య్లు 

ఎలపిుప డూ న్నరిమ ంచడాన్నకి, ప్రోత్స హంచడాన్నకి మరియు 

దైవిక్ జీవిత్యలను సులభత్ర్ం చేయడాన్నకి ఒక్ మార్థగని్న  

క్లిగ ఉంట్లయి. పాల చెపాప డు, ఆ నాణం యొక్క  వెనుక్ 

వైపు, "చెడు సహచరులు మంచి నైత్తక్త్ను పాడు 

చే్ారు." అన్ని  ర్కాల అపరిశుప్రభత్లో న్నమరి మైన 

వా కాులతో మనం పరిెత్తతాే, ఎక్క డో ఒక్ చోట, వ్యరితో 

పాటు మనం కూడా అవినీత్తకి గురికాక్ ోయినా 

ఆశు రా్ ోనవసర్ం లేదు. 

"అవిశవ సులతో జత్క్టటవదుద. నీత్తకి మరియు 

దుర్థమ ర్థగన్నకి ఉమమ డిగా ఏమ ఉంద? లేదా చీక్టితో 

కాంత్తకి ఏమ సహవ్యసం ఉంటుంద?"... "ప్రపయమైన 

మప్రతులార్థ, మనకు ఈ వ్యగాదనాలు ఉనాి యి కాబటిట, 

శరీర్థన్ని  మరియు క్లుషత్ం చేసే ప్రపత్తదాన్న నుండి 

మనలిి  మనం శుదధ చేసుకుందాం. ఆత్మ , దేవున్న పట ి

భకితాో పవిప్రత్త్ను పరిపూర్ణం చేసాుంద." "కాబటిట, వ్యరి 

నుండి బయటకు వచిు , వేరుగా ఉండండి, అపవిప్రత్మైన 

వ్యటిన్న ముటుటకోక్ండి, మరియు నేను మమమ లిి  

స్వవ క్రి్ాను, నేను మీకు త్ంప్రడిగా ఉంట్లను మరియు 

మీరు నాకు కుమారులు మరియు కుమారలాు అవుత్యరు." 

(II కరింథీయులు 6:14... 7:1...17) 

అవిశవ సులతో జత్క్టటడం జీవిత్ంలోన్న అనేక్ ర్ంగాలిో 

వరిసాాుంద. ప్రపవర్నా, వైఖ్రులు మరియు విశవ ్లు ప్రీసాు 

లక్షణం కాన్న వా కితాో ఒక్ స్టకైసవాుడు ఎందుకు కాడిన్న 

కోరుకుంటునిా డు? మీరే ఇబబ ందులిో పడత్యరు. కాబటిట, 



Two premises about our work and how we acquire our 

assets 

1. Work is good. I'm not implying that work is not good. The 

Ten Commandments say that six days shall you labor and do 

your work. In the Thessalonian letter, Paul said, if you've got 

a man among you who doesn't work, don't let him eat. I heard 

people say one time while growing up, that work is the curse 

that was put upon man. No, if you go back to the Garden of 

Eden, God assigned man work to do before he ever fell. 

Work was designed by God for man's benefit in the context 

of innocence. Work is part of God's plan to prosper us, to 

take care of us, to take care of our families, and to give us an 

avenue of having our needs met.  

Do you remember in the Sermon on the Mount when Jesus 

said? "Look at the sparrows of the air, they don't worry, and 

yet God takes care of them." He does, but they still have to 

go out and look for worms, don't they? See, we've got to go 

out and work, too.  

Working is the avenue for our needs to be met. The most 

rewarding work comes only with love as a salary. In fact, 

money is the weakest of all salaries, but work is good. "Then 

I realized that it is good and proper for a man to eat and drink, 

and to find satisfaction in his toilsome labor under the sun 

during the few days of life God has given him---for this is 

his lot. Moreover, when God gives any man wealth and 

possessions, and enables him to enjoy them, to accept his lot 

and be happy in his work--this is a gift from God." 

(Ecclesiastes 5:18) Work is good. Work is a gift from God. 

But man has a tendency to take the gift and turn it into an 

idol to be worshipped.  

2. Work is good, but work is not God. The reason so many 

men are stressed out workaholics and disillusioned is 

because they're trying to find more in their work and their 

money-making than either are able to provide. God intends 

for you to work, but he never intended for you to find your 

source of eternal happiness in your job or your bank account. 

God, and God alone, is the source of identity, security, and 

authority. Those are the things that every man and woman 

seek. God gives them. Therefore, we need to make a choice. 

"No one can serve two masters. He will either hate the one 
and love the other, or he will be devoted to the one and 
despise the other. You cannot serve God and money 
[mammon].” (Matthew 6:24) You cannot serve God and 
money. Notice, it does not say, 

a.  "A man should not serve God and money," that 
makes it a question of priority. It's not worded that 
way 

b.  "A man must not serve God and money," that makes 
it a moral issue - I should or shouldn't do it.  
 

మనలిి  క్లుషత్ం చేసే ప్రపత్తదాన్న నుండి మనలిి  

మనం శుదధ చేసుకుందాం. 

7. వా భిచార్ం మరియు వా భిచార్ం మానుకోండి. మన 

సమాజం సక్స ్తో చాలా న్నమరి మై ఉంద, అద 

అమెరిక్న్ జీవిత్ంలోన్న అన్ని  ర్ంప్రధాల నుండి 

ప్రసవిసాుంద. మన సమాజాన్నకి ఇంప్రదయ సంబంధ్మైన 

విషయాల పట ి తీర్న్న కోరిక్ క్న్నపసా్టంద. ప్రపత్త పెదద 

నరర్ం, ఖ్చిు త్ంగా ఈ దేశంలో, దాన్న ోర్టి  దుకాణాలు, 

దాన్న హార్-ాకోర్ ఎక్స -రేటెడ్ ిలమ ్లు ఉనాి యి. ఇక్పై 

ప్రపధాన ఛామల్లలో కూడా ర్థప్రత్తపూట టెలివిజన్్న్న ఆన్ 

చేయడం మరియు ఒక్ విధ్మైన సన్ని హత్ బెడ్్రూ్ 

దృశా న్ని  చూడక్ోవడం లేదా రేడియోను ఆన్ చేస 

లైంగక్త్ గురించి హాసా ం అన్న పలవబడేవి వినడం చాలా 

క్షటం. మనం ఏదో ఒక్ విధ్మైన వా వహార్ంలో న్నమరి మై 

ఉండక్ోతే దాదాపుగా మనం అ్ధార్ణంగా భావించే 

విధ్ంగా చాలా ఉనాి యి. 

భరవంతుడు ఎపుప డూ వా భిచార్ం క్ంటే సవ చఛ త్ను 

కోరుకుంట్లడు. "చివరిగా సహోదరులార్థ, మీరు 

జీవిసాుని టిుగానే, దేవున్నకి నచేు లా ఎలా జీవించాలో 

మేము మీకు ఉపదేశించాము. ఇపుప డు మేము దీన్నన్న 

మరింత్ ఎకుక వగా చేయమన్న ప్రపభువైన యేసునందు 

మమమ లిి  అడుగుతునిా ము మరియు కోరుతునిా ము. 

మేము మీకు ఏమ ూచనలు ఇచాు మో మీకు తెలుసు. 

ప్రపభువైన యేసు యొక్క  అధకార్ం దావ ర్థ, మీరు 

పవిప్రత్ంగా ఉండాలనేద దేవున్న చిత్ంా: మీరు లైంగక్ 

అనైత్తక్త్కు దూర్ంగా ఉండాలి, మీలో ప్రపత్త ఒక్క రూ త్న 

సవ ంత్ శరీర్థన్ని  పవిప్రత్ంగా మరియు గౌర్వప్రపదంగా 

న్నయంప్రత్తంచ్చకోవడం నేరుు కోవ్యలి, అలాంటి 

ఉదేవ రభరిత్మైన కోరిక్లతో కాదు. దేవుడు ఎరురన్న 

అనా జనులు; మరియు ఈ విషయములో ఎవవ రూ త్న 

సహోదరున్నకి అనాా యము చేయకూడదు లేదా 

అత్న్నన్న ఉపయోరము చేయకూడదు.అటువంటి 

పాపాలన్ని టికి ప్రపభువు మనుషుా లను శిక్ష్ాడు, మేము 

ఇపప టికే మీకు చెపాప ము మరియు మమమ లిి  

హెచు రించాము, ఎందుక్ంటే దేవుడు అలా చేయలేదు. 

మనలను అపవిప్రత్ంగా ఉండమన్న పలువండి, కానీ 

పవిప్రత్మైన జీవిత్యని్న  రడపాలన్న, కాబటిట, ఈ ఉపదేశన్ని  

త్తర్సక రించేవ్యడు మన్నషన్న త్తర్సక రించడు, కానీ దేవుణిణ. 

8. భకిహాీనత్కు నో చెపప ండి. నానీస  రీరన్ 

మాదక్ప్రదవ్యా లకు "నో చెపప ండి" అన్న చెపప డాన్నకి చాలా 

కాలం ముందు, దేవుడు మనం పాపం చేయకూడదన్న 

శత్యబాదలుగా చెబుతునిా డు. "ఎందుక్ంటే మోక్ష్యన్ని  

తెచేు  దేవున్న దయ మానవులందరిీ క్న్నపంచింద. 

భకిహాీనత్ మరియు ప్రపాపంచిక్ వ్యంఛలకు 'వదుద' అన్న 

చెపప డాన్నకి మరియు ఈ యురంలో స్వవ య-న్నయంప్రత్ణ, 

న్నట్లరుగా మరియు దైవిక్ జీవిత్యలను జీవించమన్న ఇద 



It said: 
"You CANNOT serve God and money." It's an issue of 
impossibility. It's not even an option. Do you know why? 
Because God will not be a second-place deity, he just can't 
do it.  

Satan incessantly uses money as the false god demanding our 

allegiance. That is why Jesus talked so much about it. Men 

we must stand up and say in a world that's extolling this 

virtue and this value above all others, "I'm not going to let 

my life be defined by my bank account or my job. I've got a 

higher calling."  

How do you combat the desire for fortune, fame and 

power (authority)? 

1. Regularly contemplate what the Bible says about money. 

Do you realize that in the Bible there are over 2,000 

references to money and assets, how we use them and the 

eternal reward that's going to come from those choices? Do 

you know how many verses there are in the Bible about 

prayer? About 500. There is more said in the Bible about 

how we use the assets placed in our charge than there is about 

faith and prayer combined. Do you know where the richest 

and deepest and most prevalent treatment of the subject is? 

It's in the words of Jesus. Jesus taught more about how you 

handle money than he did about any other subject except the 

kingdom of God. In light of so much teaching on stewardship 

we should contemplate our handling of this responsibility.  

2. Communicate our struggles with these temptations. Start 

first with our wives if you're married, and then with select 

others that you've chosen to be accountable to. Of all the 

things in our lives, we tend to want to make money the most 

private. It's amazing the number of husbands who don't even 

share the family's financial situation with their wives or the 

person you chose to help you be accountable in your life. 

Satan uses that failed process as the idol to lure us to bow 

down before him. When we talk about how we use our assets 

and whether or not we worship the dollar, we're talking about 

spiritual warfare. It's a tool of the devil, and it's something 

we need to communicate regularly with those we love and 

trust. 

3. Keep the right perspective by cultivating a thankful spirit. 

Paul said "But godliness with contentment is great gain." (I 

Timothy 6:6) Contentment is not inherited, it's a learned 

thing. He also said "I know what it is to have plenty, and I 

know what it is to be in want, but I have learned the secret of 

being content in any and every circumstance." (Philippians 

4:11) Most people don't know the secret of contentment. 

They are constantly focusing on what they don't have instead 

of what they do have. Godliness with contentment is great 

gain.  

మనకు బోధసాుంద..." (తీతు 2 :11-13) కాబటిట దేవుడు 

ఇలా అనిా డు, "అపర్థధాన్నకి 'నో' చెపప ండి." 

9.మీ శరీర్ంపై న్నయంప్రత్ణ తీసుకోండి. మన శరీర్థల 

కోరిక్ మనలిి  సులభంగా దారి తీయరలదు. శరీర్ం 

మరియు దాన్నక్దే చెడు అన్న కాదు. మన శరీర్థలు 

త్యత్యక లిక్ంగా సంత్ృపకా్ర్ంగా మరియు ఆక్ర్ణిీయంగా 

ఉండే అనేక్ మార్థగలిో సంత్ృపనా్న క్నుగొనడాన్నకి సదధంగా 

ఉని  ఆక్లిన్న క్లిగ ఉంట్లయి, కానీ త్పుప . 

నీ శరీర్ం నీకు తెలు్? మీ శరీర్ంపై మీ న్నయంప్రత్ణను 

బలహీనపరిచే విషయాల గురించి మీకు తెలు్? మీరు 

డేంజర్ జోన్్లను పరిరణలోకి తీసుకోవడం మరియు ఆ 

జోన్్ల నుండి ఎలా దూర్ంగా ఉండాలి లేదా క్నీసం 

వీలైనంత్ త్వ ర్గా వ్యటిన్న చేరుకోవడం కోసం 

ఆగోయార్థ? మన శరీర్థన్నకి సంబంధంచిన 

ఆచర్ణాత్మ క్ వ్యసవా్యలతో మనం న్నబంధ్నలకు ర్థక్ోతే 

సవ చఛ త్ యొక్క  మొత్ంా సమసా ను మనం న్నజంగా 

ఎదుర్టక వడం అ్ధా్ ం. పౌలు ఇలా చెపాప డు, "మన 

శరీర్థలను దేవున్నకి సజీవ బలులుగా సమరిప ంచాలి" 

(ర్టమనిు 12:1); "నీ శరీర్ భాగాలను దుషటత్యవ న్నకి 

్ధ్నంగా పాపాన్నకి అరిప ంచకు(ర్టమనిు 6:13);"మీ 

శరీర్ము మీలో ఉని  పరిశుదాధ త్మ  దేవ్యలయమన్న మీకు 

తెలియదా" (1 కరింథీయులు 6:19); మరియు"మీలో ప్రపత్త 

ఒక్క రూ త్న శరీర్థన్ని  పవిప్రత్ంగా మరియు 

గౌర్వప్రపదంగా న్నయంప్రత్తంచ్చకోవడం నేరుు కోవ్యలి." (I 

థెసస ల్కనీక్యులు 4:4) 

10. దేవున్నకి దర గర్వవ ండి. మనం జాప్రరత్గాా ఉండక్ోతే, 

మన సవ ంత్ ప్రపయతి్య ల దావ ర్థ మనం సవ చఛ ంగా 

మార్వచ్చు  అనే అభిప్రపాయాన్ని  మనం 

వదలివేయవచ్చు . దాన్న గురించి త్పుప  చేయవదుద; మీ 

సవ ంత్ జీవిత్యని్న  సవ చఛ ంగా మారుు కోవడాన్నకి మీరు 

చేసే ప్రపయతి్య లపై చాలా ఆధార్పడి ఉంటుంద. మీరు 

స్టకైసవాులుగా మారినపుప డు సవ చఛ త్ అనేద కేవలం 

సవ యంచాలక్ంగా మాప్రత్మే కాదు, మనం పవిప్రత్ంగా 

మరియు సవ చఛ ంగా ఉండాలంటే మనం దేవున్నకి 

దర గర్వ్యవ లన్న కూడా చెపాప లి, మనం అత్న్నపై 

ఆధార్పడటం దావ ర్థ అత్న్న ముఖ్యన్ని  

వెతుకుతుని పుప డు దేవుడు మనకు జీవిత్యన్ని  

రడపడాన్నకి శకినా్న ఇ్ాడు. సవ చఛ త్. 

"మీరే [దేవున్న అధకార్థన్నకి ల్కంగోండి], అపుప డు, 

దేవున్నకి ల్కంగోండి. అపవ్యదన్న ఎదరించండి, అపుప డు 

అత్డు మీ నుండి పారిోత్యడు. దేవున్న దర గరికి ర్ండి, 

అపుప డు అత్ను మీ దర గరికి వ్ాడు." (జ్య్స  4:7-8) 

11. మీ హృదయాన్ని  మరియు మనసుస ను మంచి 

విషయాలతో న్నంపుకోండి. మన ప్రపవర్నా యొక్క  



Hebrews 13:5 says, "Keep your lives free from the love of 

money and be content with what you have because God has 

said, 'Never will I leave you, never will I forsake you.'" If 

you're breathing right now, there's not a one of you who has 

lost everything. Even after you die, you won't. That's when 

you receive your inheritance.  

4. Consecrate yourself through faithful giving. Do you know 

why God declared and decreed that we give to his work? God 

doesn't need our money. Our God can do anything he wants 

to the church whether or not anybody ever gave a dime. The 

reason God's in it, is for the benefit of the givers because he 

knows it purifies our soul and it keeps our priorities in line. 

"When you love money, it becomes your master. When you 

give money, it becomes your servant." Have you ever 

thought about that? I don't want money to rule me. I want it 

to serve me. The best way to train for that is by giving it 

away.  

Giving keeps our priorities in line. God is calling us to be 

men of right values, men with right priorities, and men of 

real prosperity. Amazing Grace #1212 - - Steve Flatt - June 4, 1995 

Looking for Men of Leadership 

The best single word description for leadership is the word, 

"influence." You lead people by influencing them. More 

specifically, you influence people to do some things that they 

would not ordinarily do. No group, organization, or 

collection of people will go very long without some kind of 

leadership. 

Sometimes we confuse leadership with status or position. 

But those two aren't the same. All too often you run into an 

individual who has got a lofty position, but he's just a number 

one bureaucrat. How many times have you run into a vice 

president of this or that organization that couldn't lead a dog 

in from the rain with a T-bone steak? Leadership is 

influence. As one sage put it, "If you think you're leading and 

nobody is following, then all you're doing is taking a walk." 

Leadership comes in many forms, various styles and 

qualities, but a person who is truly a leader will have 

influence at his disposal and that influence brings authority 

and power.  

God calls on men to accept leadership roles in their homes 

and in the church.  

Now I realize this is out of step with our culture, but the Bible 

has never been all that concerned about political correctness. 

The principle of male leadership in the home goes all the way 

back to creation. God made man first. The woman was made 

for the man, from the man, she was brought to the man, and 

she was named by the man. Even though it is significant that 

బాహాా ంశలతో వా వహరించడం సరిోదు; ఇద చర్మ  

కాా నస ర్్పై బాా ండ్-ఎయిడ్ పెటటడం లాంటిద. 

ఎటువంటి వైదా ం న్నజంగా జర్రదు; అద కదదసేపు 

వా్య ధన్న క్పప వేసాుంద. సవ చఛ మైన జీవిత్యన్ని  రడపడం 

న్నజంగా లోపల నుండి ఒక్ పన్న. యేసు పరిసయుా లను 

ఖ్ండించాడు ఎందుక్ంటే వ్యరు బయటికి చాలా 

అందంగా క్న్నపంచడాన్నకి ప్రపయత్తి ంచారు, అయితే 

లోపల, వ్యరు అన్ని  ర్కాల అపవిప్రత్త్ మరియు 

అపవిప్రత్త్తో న్నండి ఉనిా ర్న్న చెపాప డు. మేము కేవలం 

లక్షణాలను ఎదుర్టక వట్లన్నకి ప్రపయత్తి సే ా మనం 

విఫలమవుత్యము. "నేను మోహంచను, ఈ టెంపేటషన్్తో 

వా వహరించను..." అన్న చెపప డం, "నేను గులాబీ ఏనుగు 

గురించి ఆలోచించను. గులాబీ ఏనుగు గురించి 

ఆలోచించను" అన్న పదే పదే చెపప డం లాంటిద. అద 

ఎపప టిీ పన్నచేయదు. చెడు మలినాలను 

వదలించ్చకోవడాన్నకి ఏకైక్ మార్గం వ్యటిన్న మంచిగా 

మార్ు డం. 

భూసంబంధ్మైన వ్యటిపై కాకుండా పై విషయాలపై మీ 

హృదయాలను పెటుటకోండి. మన భూసంబంధ్మైన 

సవ భావ్యన్నకి సంబంధంచిన వ్యటిన్న మర్ణశిక్ష 

విధంచమన్న పౌలు మనకు ఆదేశి్ాడు మరియు అత్ను 

ప్రపతేా క్ంగా పేర్క నిా డు: లైంగక్ అనైత్తక్త్, అపవిప్రత్త్, 

కామం మరియు చెడు కోరిక్లు. (కల్కసస యులు 3:5) ఆ 

త్ర్థవ త్ ఆయన ఒక్టి మరియు రండు వచనాలలో 

మనం ఎలా చేయాలో చెపాప డు. రమన్నంచండి, "...ప్రీసాు 

దేవున్న కుడిపార్శ వ మున కూరుు ని  పైనుని  వ్యటిపై మీ 

హృదయములను పెటుటకనుము." 

మీ హృదయాన్ని  మరియు మీ మనసుస ను మంచి 

విషయాలతో న్నంపుకోండి., పౌలు ఇలా చెపాప డు, 

"...స్టదరులార్థ, ఏద సత్ా మో, ఏద ప్రేషఠమో, ఏద 

సరైనదో, ఏద సవ చఛ మైనద, ఏద మనోహర్మైనద, ఏద 

మెచ్చు కోదగనద - ఏదైనా ప్రేషఠమైనద అయితే. లేదా 

ప్రపశంసంచదగనవి---అలాంటి వ్యటి గురించి 

ఆలోచించండి." (ిలిప్పప యులు 4:8) 

12. మీ పలుపు మేర్కు జీవించండి. వా కిరాత్ సవ చఛ త్ 

్ధంచరల లకా్ష ం. మేము పరిపూరుణలమన్న దీన్న అర్థం 

కాదు, కానీ అద ్ధంచరల లక్షా ం. మన నైత్తక్ 

పత్నావసథలో, సవ చఛ త్ అనేద ఒక్ర్క్మైన ్ధంచలేన్న, 

పాత్ కాలపు ప్రపమాణం అన్న అనుకోవడం చాలా సులభం, 

కానీ అద అలా కాదు. సవ చఛ మైన జీవిత్యన్ని  రడపడం 

అనేద ఒక్ ఉని త్మైన పలుపు, కానీ దాన్నన్న 

్ధంచవచ్చు . "దేవుడు మనలిి  అపవిప్రత్ంగా 

ఉండమన్న పలవలేదు, కానీ పవిప్రత్మైన జీవిత్యలను 

రడపడాన్నకి." (I థెసస ల్కనీక్యులు 4:7) "ప్రపయమైన 

మప్రతులార్థ, మీ ఆత్మ కు వా త్తరేక్ంగా యుదధం చేసే 

ఇంప్రదయ కోరిక్లకు దూర్ంగా ఉండాలన్న నేను 



Eve sinned first. When God came down to earth to see what 

had happened to his paradise He went to Adam, because, 

Adam was the leader. He was the one with spiritual 

responsibility and held accountable. 

We are not talking about values, work, who's more 

important, or who's more cherished by God. Paul stated it 

this way "There is neither Jew nor Greek, slave nor free, 

male nor female..." (Galatians 3:28) A man is not worth one 

whit more than a woman. We are addressing function, and 

roles that create order. God has created three basic groupings 

of people:  

a. Society - he grants authority to governments and has 

told us we need to pray for leaders of governments. 

b. Church - he has granted authority to elders, or to 

shepherds, or pastors or overseers. 

c. Home   - he grants authority to husbands and fathers.  

Paul said, "Now I want you to realize that the head of every 

man is Christ, and the head of the woman is man, and the 

head of Christ is God." (I Corinthians 11:3) If you read that 

in its context and also compare it with everything else said 

in this Scripture, you will see that Paul is talking about within 

the home context. He's not saying that just any man who 

walks down the street has a right to tell any woman what to 

do and become her authority. But the head of every woman 

within that home context is her husband. 

Some people find that offensive, and I've always wondered 

why. Ladies, does it offend any of you that the head of man 

is Christ. It doesn't offend me. He's my head. Does it offend 

any of us that the head of Christ is God? Then why should 

we be offended that God also designated the head of woman 

to be the husband, the man? 

The Holy Spirit through Paul stated in Ephesians 5:22: 
"Wives, submit [place yourselves under your husbands' 
authority GWT] to your husbands as to the Lord. For the 
husband is the head of the wife as Christ is the head of the 
church." I need to stop there and say some things.  

There are some folks who are doing some funny linguistic 

gymnastics with this word, "head." One of the common 

theories right now is the use of the word, "head," in 

Ephesians 5:23 and I Corinthians 11:3, that it doesn't mean 

authority, it doesn't mean leadership. It means origin, like the 

head of a river is up there where the first little stream comes 

together. That's the head, it's the origin. There are a myriad 

of problems with that interpretation. Go back to I Corinthians 

11:3, the same word is used when it said that God is the head 

of Christ. Well, if that means he is the origin of Christ, if he 

is the creator of Christ, that goes against all the Scriptures in 

the Bible that teach us about the nature of the Godhead. John 

I and Colossians 1:15 and all the passages that would say that 

మమమ లిి  ప్రపపంచంలోన్న విదేశీయులుగా మరియు 

అపరిచితులుగా కోరుతునిా ను. అనా మత్సుథల మధా్  

మంచి జీవిత్యలను రడపండి, వ్యరు త్పుప  చేసాునిా ర్న్న 

వ్యరు న్నందంచినపప టిీ, వ్యరు మీ మంచి పనులను 

చూస దేవుణిణ మహమపర్చవచ్చు ." (II ప్పటర్ 2:11) 

మీ శరీర్ం, మీ జీవిత్ం మరియు మీ మనసుస తో దేవుణిణ 

గౌర్వించడమే సవ చఛ మైన జీవిత్యన్నకి ీలక్ం లేదా 

పునాద. అద ప్రపేరేపంచే పునాద కార్క్ం అయితే, ఈ 

పమి ండు దశలు సవ చఛ మైన జీవిత్యలను రడపడాన్నకి 

మనకు సహాయపడత్యయి. 

న్నజమేమటంటే, మనలో ఎవరూ పూరిగాా సవ చఛ ంగా 

లేము. "నేను నా హృదయాన్ని  పవిప్రత్ంగా 

ఉంచ్చకునిా ను, నేను పవిప్రతుడిన్న మరియు పాపం 

లేన్నవ్యడిన్న అన్న ఎవరు చెపప రలరు?" (్మెత్లు 20:9) 

మనలో ఎవరూ అలా చెపప లేరు. . దేవుడు మాప్రత్మే 

మనలను పవిప్రతులనుగా చేయరలడు మరియు ఆయన 

త్న కుమారుడైన యేసుప్రీసాు ర్క్ంా దావ ర్థ దాన్నన్న 

చే్ాడు. వ్యసవాం ఏమటంటే: విశవ సం, పశు తా్యపం, 

విశవ సం మరియు దేవున్న వ్యకాా న్నకి విధేయత్తో మనం 

పవిప్రత్ంగా ఉండరలం. "మనం మన పాపాలను 

ఒపుప కుంటే, ఆయన నమమ క్మైనవ్యడు మరియు 

నీత్తమంతుడు మరియు మన పాపాలను క్షమంచి, అన్ని  

అనాా యాల నుండి మనలను శుదధ చే్ాడు." (I యోహాను 

1:9)అమేజింగ్ ప్రగేస్ #1210 - డాన్ డోజియర్ మే 28, 1995 

 

ఆధా్య త్మి కత్ ఉనా  పురుషుల కోస్ం 

వెతుకుతంద్ధ 

స్టస్వలా క్ంటే పురుషులకు ఆధాా త్తమ క్ విషయాలపై త్కుక వ 

ఆసకి ా ఉండేలా దేవుడు చేశడా? ఆర్థధ్న, ప్రపార్ థన, 

బైబిలు పఠనం మరియు పరిచరా్  విషయంలో 

పురుషులు ఎలాంటి హ్్తో ఉండాలన్న యెహోవ్య 

ఆశించాడా? ప్రీసాు త్న చరిు న్న నడిపంచినటిుగా మరియు 

ప్రపేమసాుని టిుగా భర్ ా త్న భారా్ ను నడిపంచాలనే 

మరియు ప్రపేమంచాలనే దేవున్న ఆజకాు అనుగుణంగా 

లేదా ప్రపభువు యొక్క  ోషణలో మరియు ఉపదేశన్నకి 

అనుగుణంగా వ్యరి పలలిను పెంచడాన్నకి ఇద చాలా 

అరుదుగా క్న్నపసాుంద. హీప్రూ పలలి ముందు న్నలబడి, 

"ఈ ర్టజు మీరు ఎవరిన్న సేవించాలో మమమ లిి  

ఎనిు కోండి, కానీ నేను మరియు నా ఇంటి విషయాన్నకసే,ా 

మేము ప్రపభువును సేవి్ాము" అన్న కోరిన జాషువ్య 

ఉదాహర్ణతో ఇద ఖ్చిు త్ంగా భయపడదు. లేదు, 

మనుషులు లోతైన ఆధాా త్తమ క్ంగా ఉండాలన్న దేవుడు 



the Father, and the Son, and the Holy Spirit are uniquely all 

deity in the godhead and have always existed with each 

other.  

The word, "head," doesn't mean origin, it means exactly what 

we tend to think it would mean. It means a source of 

authority. It means the same thing that it means in Ephesians 

1:22. "And God placed all things under his feet..." (talking 

about Christ) "and appointed him to be head over everything 

for the church." It implies authority. Going back to 

Ephesians 5:23-24, "For the husband is the head of the wife 

as Christ is the head of the church, his body, of which he is 

the Savior. Now as the church submits to Christ, so also 

wives should submit to their husbands in everything."  

In my earlier years I believed women would resent teaching 

on male leadership in the home and a few may. But I found 

that most women resent not the teaching about male 

leadership in the home, but the refusal by their husband to 

accept that leadership. For every one woman I have seen who 

has said a word to me about resenting male leadership, I've 

talked to twenty who just wished they could see some 

genuine, biblical, spiritual male leadership in the home.  

Misuses of Leadership 

There are at least two major ways that leadership and 

authority are misused in the home. 

1.  Dominate and control. You may remember the name, 

Nikita Khrushchev, he was the leader of Russia back during 

the Cold War days, when he made his first visit to the United 

States and Washington in the early '60s, and he was taken to 

the Washington Press Club. There, 500 reporters interviewed 

Khrushchev in a room. He couldn't speak any English, so 

through a translator the very first question that came to him 

was, "In your speech today, Mr. Khrushchev, you talked of 

all the hideous evils committed under Stalin, but you, sir, 

was his closest colleague. What were you doing during all 

those years?" And when Khrushchev heard that question 

through the translator, he jerked the headphones off and in 

broken English stood up and said, "Who asked that?!?!?" 

Silence fell over the room. He barked out again, "I said, who 

asked that?" You could have heard a pin drop as nobody 

moved. After waiting a good 30 seconds with glaring eyes, 

Khrushchev said, "That's what I was doing." 

You see there is a kind of leadership that gets its way by 

threatening, by bullying, by intimidating, even by hurting. 

Sadly, there are millions of men today who think this is the 

kind of behavior that makes a real man in the home. Now 

that thinking is nurtured by a false media that tells us that the 

real man is the one who can shoot and kill and karate the 

most people. It's fed in the sports arena today. A guy can't in 

a football game on television, he can't just make a tackle 

anymore, can he? He's got to make a tackle, get up and do a 

కోరుకుంటునిా డు. వ్యరు ఆధాా త్తమ క్ నాయకులుగా 

ఉండాలన్న ఆయన కోరుకుంటునిా డు. 

అలాంటపుప డు చాలా మంద పురుషులు ఆధాా త్తమ క్త్కు 

ఎందుకు దూర్ంగా ఉనాి రు? నేను కన్ని  అోహలను 

తొలగంచాలనుకుంటునిా ను. 

ఆధా్య త్మి కత్ గురించి అపోహలు 

2. ఆధాా త్తమ క్ం అంటే మత్పర్మైనద కాదు.చాలా 

్రిు మనం ఆధాా త్తమ క్త్ను న్నర్ణయించడాన్నకి 

బాహా , ఉపరిత్ల ప్రపమాణాలను ఉపయోగ్ాము. 

a. చెడు కారా్థ చర్ణ లేక్ోవడం. నేను 

ధూమపానం చేయను, నేను నమలను 

మరియు నమలను మరియు చేసే వ్యరితో నేను 

పరిెత్నాు." ఆధాా త్తమ క్ భార్ం. లేదు, 

ఆధాా త్తమ క్ం కాన్న వా కాులు చాలా మంద చెడు 

పనులు చేయరు. 

b. మంచి కారా్ క్లాపాల ఉన్నకి. వ్యరు విషయాలలో 

న్నమరి మై ఉనాి రు మరియు వ్యరు 

సదుగరువులు. సరే, అద ఆధాా త్తమ క్త్ను 

ూచించవచ్చు  లేదా ూచించక్ోవచ్చు . 

c. బైబిల ్జాానం. బైబిల ్జాానం చాలా గొపప ద, కానీ 

బైబిల యొక్క  మొత్ంా పుసకాాలను కోట్ 

చేయరల కంత్మంద పురుషులు నాకు 

తెలుసు మరియు వ్యరు ఉలేఖించిన దాన్నలో 

ఒక్క  మాట కూడా నమమ రు. ్త్యను కూడా 

యేసుకు లేఖ్నాలను ఉటంకించాడు. 

d. బహుమానం. 

e. ఇత్రుల ప్రపశంసలు. 

ఆధాా త్తమ క్త్ ప్రపజాదర్ణ ోటీగా మారినపుప డు 

ఎలపిుప డూ జాప్రరత్గాా ఉండండి. 

ఇపుప డు అపార్థం చేసుకోక్ండి, అవి నేను ఇపుప డే పెటిటన 

చెడ ా విషయాలు కాదు. న్నజాన్నకి, అవి చాలా మంచి 

విషయాలు. అవి ఆధాా త్తమ క్త్ యొక్క  ఫలాలు, అవి 

ఆధాా త్తమ క్త్తో సంబంధ్ం క్లిగ ఉంట్లయి కానీ 

పరా్థ యపదాలు కాదు. ఒక్ మన్నష ఆ విషయాలు ఏవైనా 

లేదా అన్ని ంటినీ క్లిగ ఉండవచ్చు  మరియు 

ఆధాా త్తమ క్ంగా ఉండకూడదు. మీరు దాన్నన్న 

విశవ సంచక్ోతే, మత్యాి 19:16లోన్న ధ్న్నక్ యువ 

పాలకుడి గురించి ఆలోచించండి. అత్న్నకి ఆజలాు 

తెలుసు, అత్ను ఆజలాను పాటించాడు, అత్న్నకి మంచి 

పేరు ఉంద, అత్ను విజయంతో ఆశీర్వ దంచబడాాడు 

మరియు ధ్న్నక్ యువ పాలకుడిన్న త్మ కుమార ా

క్నుగొనడాని్న  ఇషటపడన్న త్ంప్రడి లేడు. కానీ, మన్నష 

దేవున్న ర్థజా ంలోకి ప్రపవేశించలేడన్న యేసు చెపాప డు, 

ఎందుక్ంటే అత్న్నకి ప్రీసాు పట ి ఉని  మకుక వ క్ంటే 



dance, shake a finger, and trash talk his opponent to show 

that you're a real man by dominating the competition.  

Domination is the chief use of power by the world. It is the 

tool of Satan. There's not a time where Jesus Christ says that 

a man, or anybody else, should ever exert power by 

domination. Sometimes, Christians, get the wrong idea. We 

think if we just have enough force, we could just take over 

the world for the right. No, we can't. That's not Jesus' way. 

The world may think domination makes you a real man and 

a real leader, but it’s not Biblical. 

In Matthew 20:25-22 Jesus’ disciples were arguing about 
who would be dominate, who would be in control. Jesus 
said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over 
them, and their high officials exercise authority over them. 
Not so with you. Instead, whoever wants to become great 
among you must be your servant. (NIV) “The rulers of 
nations have absolute power over people and their officials 
have absolute authority over people.  But that's not the way 
it's going to be among you. Whoever wants to become great 
among you will be your servant.” (GWT) 

Domination and control are not God's way. When people are 

regularly overpowered, there wells up within them 

resentment and hatred. Sometime, someway, somehow, they 

will rebel.  

I've had to deal with things that I never even wanted to know 

- wives being subjected to verbal, emotional, physical, 

sexual abuse in the home, by the very people that God 

charged to protect them. These dominated his victims 

cowering before him, beaten and intimidated, and the scars 

are inestimable. The man, who leads his wife and his 

children that way, is the epitome of a coward. While he may 

make his family tremble today, I guarantee you that one of 

these days, in the judgment day; he will be the one trembling 

before God. It's never a right way through domination and 

control. 

2. Abdication. Forty percent of all the children in America 

don't have their fathers around. They're not with them at all. 

Many of the other 60 percent have fathers who are 

workaholics, or are interested in a dozen other things. Men 

not accepting leadership and authority is as bad as abusing 

it. Now oftentimes, a husband is not there because they never 

were there. They impregnated a woman and never showed 

up. Other times it's through abandonment. Sometimes it's 

through divorce. But if the man isn't there, then his 

leadership isn't there either. 

Tony Evans is a very well-known black minister in the 

Dallas area, and he was sharing this speech before a large 

group. Let me read a paragraph or so. He said: "I am 

convinced that the primary cause of the national crisis is the 

గొపప  అభిరుచి ఉంద. అత్ను మత్పర్మైన వా కి,ా కానీ 

అత్ను ఆధాా త్తమ క్ వా కి ాకాదు. 

ఆధాా త్తమ క్త్ లోపల ఉంద మరియు అద బయటకు 

వసాుంద. ఆధాా త్తమ క్ వా కి ా అంటే మొదటి నుండి 

యేసుప్రీసాు ముందు త్నను త్యను త్గ గంచ్చకునే వా కి.ా ఒక్ 

ఆధాా త్తమ క్ వా కి ా ఒక్ ప్రపయాణంలో ఉనిా డు, అద 

యేసును ఉప్రదేక్ంతో వెంబడించకుండా న్నర్టధంచే 

ప్రపత్తదాన్న నుండి కదద కదదగా త్నను త్యను ఖ్యళ్ల 

చేసుకుంట్లడు. ఆ అడంాకులు విడుదలైనపుప డు, 

పరిశుదాధ త్మ  యొక్క  శకి ాలోపల పన్న చేసాుంద మరియు 

అద యేసుప్రీసాు యొక్క  ప్రపత్తరూపంలో ఆ పురుషుడిన్న 

లేదా స్టస్వనా్న పునఃసృషటంచడం ప్రపార్ంభిసాుంద. 

ఆధాా త్తమ క్ మన్నషగా ఉండటమంటే అదే. ఇద అంత్ర్గత్ 

పరివర్నా. 

అక్క డ ఒక్ చరిు , సుప్రపసదుధడు, గౌర్వనీయుడు, ఎంతో 

ఆతీమ యంగా ఆలోచించే బోధ్కుడు వచిు  త్మ కోసం ఒక్ 

సువ్యర్ ా సమావేశన్ని  న్నర్వ హంచమన్న 

ఆహావ న్నంచబోతునిా డు. వ్యరు అత్న్న గురించి 

మాటి్లడుతుని పుప డు, అత్న్న గురించి తెలిసన 

కంత్మంద పెదదలు అత్న్న గురించి విరుచ్చకుపడాారు. 

అత్న్న గురించి తెలియన్న ఒక్ వా కి ాకంచెం అనుమానంతో 

ఇలా అనిా డు, "సరే, మీరు పాత్ స్టదరుడి గురించి అలా 

మాటి్లడే విధానం, అత్న్నకి పవిప్రత్యత్మ పై గుతా్యధపత్ా ం 

ఉందన్న మీరు అనుకుంట్లరు." ఒక్ పెదాదయన ఆగ, 

కదదసేపు మౌనం త్ర్థవ త్, "లేదు, అత్న్నకి పవిప్రత్యత్మ పై 

గుతా్యధపత్ా ం లేదు, కానీ పవిప్రత్యత్మ  అత్న్నపై 

గుతా్యధపత్ా ం క్లిగ ఉనిా డు" అన్న చెపాప డు. 

ఆధాా త్తమ క్ంగా ఉండడం అంటే అదే. ఆధాా త్తమ క్త్కు, 

మత్త్త్యవ న్నకి చాలా తేడా ఉంద. ఇపుప డు అద 

తొలగంచాలిస న రండవ పుర్థణాన్నకి దారి తీసాుంద. 

2. ఆధాా త్తమ క్త్ పురుషత్యవ న్ని  కించపరుసాుంద. మేము 

దాన్న గురించి ఎకుక వగా మాటి్లడము, కానీ పురుషులలో 

అంత్రీనింగా ఉని  విషయం ఉందన్న నేను 

భావిసాునిా ను. సంవత్స ర్థల ప్రకిత్ం, స్టకైసవా మత్ం 

యొక్క  ఫెమనైజ్యషన్ అనే క్థనం వా వస్వథక్ృత్ మత్ం, 

ప్రపతేా కించి స్టకైసవా మత్ం, మనం ప్రపత్త పన్న చేసే 

విధానంలో, దుసాులు ధ్రించే విధానంలో కూడా 

స్టస్వలాింరత్వ ం ఎలా ప్రపార్ంభించబడిందో చరిు ంచింద; 

చాలా చరిు లలో పురుషులు దుసాులు వంటి పడవ్యటి 

వస్ట్ాలను ఎలా ధ్రి్ారు మరియు కందరు 

ప్రబహమ చరా్థ న్ని  కూడా ఎలా డిమాండ్ చే్ారు. 

దేశవా్య పంాగా చాలా మంద మత్ నాయకులలో స్టస్వలా వైపు 

కంచెం ఎకుక వగా ఉండటం అ్ధార్ణం కాదు. "చరిు  

సేవ"కు హాజరు కావడం న్నజంగా సుఖ్ంగా భావించన్న 

చాలా మంద పురుషులను నాకు తెలుసు. మీ 

మరత్నాన్ని  గుమమ ం దర గరే వదలేయాలిస  వచిు ందంటే 



feminization of the American male. When I say 

feminization, I'm not talking about sexual preference; I'm 

trying to describe a misunderstanding of manhood that has 

produced a nation of sissified men who abdicated their role 

of spiritually pure leaders, forcing women to fill the vacuum. 

As reason gives way to fear, people look for a place to pin 

the blame in our society. In a Ted Koppel special on juvenile 

delinquency, accusing fingers were pointed at the criminal 

justice system, an unfair economy, and persistent racism.” 

Evans went on to say: “While each of those issues is worthy 

of our attention they are all symptoms of a more serious 

disease. Basic economics is no excuse for promiscuity and 

racism doesn't get teenage girls pregnant, the fact is, if dad 

doesn't provide spiritually responsible leadership in the 

home, baby is in big trouble.”  

Men need to be in the home. But sometimes, leadership is 

abdicated when man still is there in the home, because his 

attention is elsewhere. Steve Farrar in his excellent book, 

Standing Tall, said, "It's my conviction that children all over 

America are dying emotionally, physically, and spiritually 

because the men in their lives are just standing around." 

That's an interesting expression.  

Dr. Robert Schuller told a story to Paul Harvey, it really hits 

home with me. He had just put out a book, it had been a best-

seller and he had been on a tour to promote that book. He 

had gone to eight cities in four days, and he called into his 

office. His secretary reminded him, "Now when you get 

back, you need to go to the luncheon that was raffled off for 

a charity." Somebody had paid $500 to have lunch with Dr. 

Schuller. When he got home and he went to the lunch, he 

was surprised to find out that the person had spent had spent 

their entire life savings to have lunch with him. The reason 

he knew it was their entire life savings was because it was 

his own teenage daughter. He said he began to weep at the 

lunch and he said, "I knew from that moment, some things 

had to change."  

Men, what price would you pay, or rather, what price would 

your wife and kids pay to see you become the spiritual leader 

of your home? An even better question is: What price will 

they pay if you don't.  

Practical ways to demonstrate spiritual leadership 

 1. Follow the model of Jesus Christ. As quoted above 

Ephesians 5 stated that wives are to submit or place 

themselves under their husbands' authority in everything. 

But the very next verse, states "Husbands, love your wives, 

just as Christ loved the church and gave himself up for her," 

and three verses later it states "In this same way, husbands 

ought to love their wives as their own bodies. He who loves 

his wife loves himself." Jesus Christ didn't lead by 

domination; he didn't lead by abdication. He was the ideal 

leader and he's the model of what God desires a man to be. 

చెపప న్న విషయమేముంద. చరిు  న్నజంగా ప్రపపంచాన్నకి 

సంబంధంచినదన్న చాలా మంద పురుషులు భావించర్న్న 

నేను భావిసాునిా ను. 

ఆధాా త్తమ క్ంగా ఉండేందుకు మీరు మీ పురుషత్యవ న్ని  

వదులుకోవ్యలిస న అవసర్ం లేదు. చాలా మంద 

పురుషులు త్మ విశవ ్న్ని  స్టస్వలాు చేసే విధ్ంగా 

ప్రపవరింాచరు. దేవుడు స్టస్వ ాపురుషులను వేరేవ రుగా చే్డు 

అన్న గురాుంచ్చకోండి. పురుషులు ్ధార్ణంగా త్కుక వ 

ఉదేవ గాన్నకి లోనవుత్యరు - హ్తాుకునే, హగ గ, భావోదేవ ర 

ర్క్మైన వా కి ా కాదు. పురుషులు ్ధార్ణ న్నయమంగా 

ఉంట్లరు, ఎలపిుప డూ కాదు, త్కుక వ సంబంధ్ం క్లిగ 

ఉంట్లరు. ఇపుప డు ఆ ర్ంగాలలో పురుషులు 

మెరుగుపడాలిస న అవసర్ం లేదన్న దీన్న అర్థం కాదు, కానీ 

నేను చెపేప ద ఏమటంటే, దేవుడు పురుషులను స్టస్వలా 

క్ంటే మెరుగైన ోషణలో మెరుగాగ  రూపందంచలేదు. 

3. పురుషులు త్కుక వ మాటలతో ఉంట్లరు. సరటు స్టస్వ ా

ర్టజుకు 25,000 పదాలు మాటి్లడుతుంద మరియు సరటు 

పురుషుడు 12,000. కాబటిట, పురుషులు పన్న నుండి ఇంటికి 

వెళ్లళ నపుప డు మరియు వ్యరి భారా్  "ఈ ర్టజు ఏమ 

జరిగంద?" అన్న అడిగనపుప డు వ్యరు బహుశ "ఏమీ 

లేదు" అన్న అనవచ్చు . 

మీలో చాలా మంద పురుషులు డాన్ సర్్డార్్  పేరును 

గురిా్ ా రు. అత్ను 10 సంవత్స ర్థల పాటు ఆల-ప్రో 

ట్లకిల్గా ఉనిా డు మరియు ఆ 10 సంవత్స ర్థల కెరీర్్లో 

సంవత్స ర్థన్నకి రండు్రిు, అత్ను ఆల-ప్రో డిఫెన్నస ్ 

ఎండ్ అయిన డలిాస్ కౌబాయ్స ్కి చెందన ట్ట ట్లల 

జోన్స ్తో వరుసలో న్నలిచాడు. కాబటిట 20 గే్్ల కోసం 

వ్యరు ఒక్రినొక్రు ఆడుకునాి రు మరియు ఎవరైనా 

సర్్డార్్ ్ను అడిగారు, "మీకు ట్ట ట్లల జోన్స ్తో 

ఎలాంటి సంబంధ్ం ఉంద?" సర్్డార్్  ఇపుప డే 

చెపాప డు, "సరే, మేము మాటి్లడలేదు, కానీ మేము 

ఒక్రినొక్రు గొపప గా గౌర్వించాము." చివరి గే్్లో, చివరి 

కావ ర్ టర్్లో, ట్ట ట్లల జోన్స  లాగా సర్్డార్్  ్బిాక్ నుండి 

లేచాడన్న, సర్్డార్్  ట్ట ట్లల వైపు చూస, "నేను 

న్నప్రషక మసాునిా ను" అన్న చెపాప డు. చాలా పడుగాగ  "నాకు 

తెలుసు" అనిా డు. సర్్డార్్ , "నేను 

సంతోషసాునిా ను." జోన్స , "నేను కూడా." ఇపుప డు స్టస్వలాు 

క్నీసం సంబంధాన్ని  పరిరణించరు, కానీ పురుషులు 

మీరు దాన్నతో సంబంధ్ం క్లిగ ఉంట్లరు, మీరు 

చేయలేర్థ? అక్క డ కంత్ గొపప  గౌర్వం ఉంద. 

4. మరవ్యళి్ల ఆడవ్యళంిత్గా చదవరు. లక్ష్యా లు అనేద 

చదవడం, మాటి్లడటం, భావోదేవ గాలు మరియు 

సంబంధాల వంటి ఆధాా త్తమ క్త్ను కలవడాన్నకి మనం 

త్ర్చ్చగా ఉపయోగంచే ్ధార్ణ బాహా  ప్రపమాణాలు. 

ఇపుప డు త్పుప గా అర్థం చేసుకోక్ండి, విశవ సం యొక్క  ఆ 



Perhaps the best single counsel to a man struggling to be a 

better leader in the home is just read some of the gospels, 

Matthew, Mark, Luke, and John every single day.  

2. Model by service. Scripture teaches authority counter-

culturally. The culture says dominate, but in the Bible, the 

ministry of the power is the ministry of the towel (service). 

Biblically, the way of greatness isn't through power and 

domination, Jesus taught "Whoever wants to be great among 

you must be your servant." (Mark 10:43) Real authority 

comes through service.  

Jesus accurately said, "I came not to be served, I came to 

serve." Now husbands practically that means that we get to 

be the first to serve in the family unit. We set the tone. We 

take the lead just as Jesus did when he walked in that Upper 

Room in John 13 and nobody wanted to take a towel and a 

basin, and the leader took it and went and served and they 

never forgot it. It changed their lives. 

3. Focus on encouragement. Focus on encouragement for 

your family. Encouragement is a great word. Do you know 

what the word, "encouragement," means? It means to put 

encourage in. That's what we do for our families. We put 

courage in our families. We empower our children to have 

the courage to do the right thing when everybody else around 

them offers a different counsel. 

4. Teach your children to respect their mother. Start teaching 

by your example, while your children are very young. Later 

it may include some pretty straight and tough instructions as 

your children reach early adolescence and want to stretch 

their wings and gain their independence. Often, they exercise 

some rebellion, particularly toward the one that they see as 

the weaker vessel, and that would be the mother...Dads, this 

is a critical time for male leadership. After one husband who 

stood up and straightened out a teenage son’s attitude toward 

his mother, the wife came to him and said, "Honey, in all our 

years of marriage, you've done some wonderful things for 

me. You've given me wonderful gifts. We've been on great 

trips. But nothing you've ever done has meant more to me 

than the way you demanded respect for me from our son. 

You'll never know how much that lets me know the way you 

value me."  

Dads, beyond how it makes your wife feel, this is the 

solution to the sexual harassment problem. This is the 

solution to the rape problem. This is the solution to the 

spousal abuse problem. Boys, who love and respect their 

mother, don't abuse women. It's just that simple. 

5. Demonstrate that you are under authority. That's the key. 

Demonstrate that you are under authority. A man has to be a 

good soldier before he can be a good general. No one can be 

the real spiritual, decisive leader of his family until he is a 

వా ీకా్ర్ణల నుండి నేను పురుషులను క్షమంచడం 

లేదు. ఆ అన్ని  ర్ంగాలలో పురుషులు పెర్గాలిస న 

అవసర్ం లేదన్న నేను ూచించడం లేదు. నేను 

చెపాునిా ను, మీరు యేసుప్రీసాును ఉప్రదేక్ంతో అనుసరిసే,ా 

దాన్నన్న వా ీకా్రించడాన్నకి అనేక్ మార్థగలు ఉనాి యి, అద 

వా ీకా్రించబడాలన్న మనం ఆశించే విధ్ంగా మాప్రత్మే 

కాదు. 

అలంటపుప డు మనుషులు ఆధా్య త్మి క పురుషులు 

ఎల ఉంటారు? యేసు మన నుండి ఏమి 

ఆశిసిునా్న డు?  

ప్రపత్త ఒక్క రూ విసరివేయబడిన మనుషుా లను ప్రపభువు 

తీసుకన్న వ్యరితో అదుభ త్మైన పనులు చేయరలడన్న 

నేను నముమ తునిా ను. లూకా నుండి ఈ ప్రకింద వ్యటిన్న 

పరిరణించండి. 

"ఒక్ర్టజు యేసు ెమి సరట్ సర్సుస  దర గర్ 

న్నలబడి, త్న చ్చట్టట  గుమకూడి దేవున్న వ్యక్ా ం 

వింట్ట ఉండగా, అత్ను నీటి అంచ్చన వలలు 

క్డుగుతుని  జాలరులు విడిచిపెటిటన రండు 

పడవలను చూశడు. ఆ పడవలలో స్వమోనుకు 

చెందనద మరియు ఒడు ానుండి కంచెం బయటికి 

వెళమిన్న అడిగాడు, అపుప డు అత్ను కూరుు న్న 

పడవలో నుండి ప్రపజలకు బోధంచాడు. 

అత్ను మాటి్లడటం ముగంచిన త్ర్థవ త్, అత్ను 

స్వమోనుతో, 'లోతైన నీటిలోకి వదులు, 

పటుటకోవడాన్నకి వలలు వేయండి' అన్న చెపాప డు. 

సైమన్ జవ్యబిచాు డు, 'మాసటర్, మేము ర్థప్రత్ంత్య 

క్షటపడి ఏమీ పటుటకోలేదు. కానీ నువువ  

చెపప నందున నేను వలలు దంచ్చత్యను.' వ్యరు 

అలా చేసనపుప డు, వ్యరు చాలా పెదద సంఖా్ లో 

చేపలను పటుటకునిా రు, వ్యరి వలలు 

విరిగోత్యయి. కాబటిట, వ్యరు వచిు  త్మకు 

సహాయం చేయమన్న ఇత్ర్ పడవలోన్న వ్యరి 

భార వ్ ములకు సంకేత్యలు ఇచాు రు మరియు 

వ్యరు వచిు  రండు పడవలను న్నంపారు, అవి 

మున్నగోవడం ప్రపార్ంభించాయి. 

స్వమోను పేతురు అద చూసనపుప డు, యేసు 

మోకాళపిై పడి, 'ప్రపభూ, నా నుండి దూర్ంగా వెళి్ల; 

నేను పాపషట మన్నషన్న!' ఎందుక్ంటే అత్ను 

మరియు అత్న్న సహచరులందరూ వ్యరు 

పటుటకుని  చేపలను చూస ఆశు రా్ ోయారు, 

అలాగే స్వమోను భార వ్ ములైన జెబెదీ 

కుమారులైన జ్య్స  మరియు జాన్ కూడా 

ఆశు రా్ ోయారు. అపుప డు యేసు స్వమోనుతో, 

'భయపడకు; ఇక్ నుండి నువువ  మనుషులను 
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పటుటకుంట్లవు. కాబటిట, వ్యరు త్మ పడవలను 

ఒడుాకు లాగ, అన్ని ంటినీ విడిచిపెటిట, అత్న్నన్న 

అనుసరించారు." (లూకా 5:1-11) 

ఆ ప్రపక్ర్ణంలో మనం ఇపుప డే చదవిన మనుషుా లకు 

యేసు గురించిన కన్ని  విషయాలు ముందే తెలుసు. 

వ్యరు ఆధాా త్తమ క్ విషయాల పట ిఉదాస్వనంగా లేరు, కానీ 

యేసు ఇంకా ఎకుక వ కోరుకునిా డు. నీ విధేయత్ నాకు 

కావ్యలి అనిా డు. అత్ను, "ప్పటర్, నాకు మీ పడవ 

కావ్యలి." దాన్నన్న ఉపయోగంచిన త్ర్థవ త్, "పేతురు, నీవు 

బయటికి వెళ్ల ి మళ్లళ  లోతైన నీటిలో వేయాలన్న నేను 

కోరుకుంటునిా ను" అన్న చెపాప డు. ప్పటర్ ఒక్ 

మత్స ా కారుడు, అత్ను చేపలు పటటడాన్నకి ఉత్మా 

సమయంలో ర్థప్రత్ంత్య చేపలు పట్లటడు మరియు అక్క డ 

ఏమీ లేనందున అద ప్పటర్్కు అర్థం కాలేదు. అయితే 

అద అర్థమైనా లేకునిా , యేసు ఆజాాపంచినపుప డు, 

పేతురు దాన్నన్న చేశడు. మత్ం క్దలిక్ల గుండా 

వెళ్లతుంద, అయితే ఆధాా త్తమ క్త్ న్నజమైన విధేయత్ను 

కోరుతుంద. కాబటిట దేవుడు ఇలా చెపప నపుప డు, "ప్రీసాు 

చరిు న్న ప్రపేమంచి, ఆమె కోసం త్నిు  త్యను 

అరిప ంచ్చకుని టే,ి భర్లాు మీ భారా్ లను ప్రపేమ్ారు..." 

మీరు క్టుటబడి ఉంట్లరు. 

ప్రపజలార్థ, ఒక్ స్టకైసవాుడు ఇంటికి వచిు నపుప డు, అత్న్న 

భారా్ పై విరుచ్చకుపడినపుప డు, బుదధహీనమైన పన్నలో 

సమయాన్ని  వృధా చేసుకుంట్లడు మరియు అత్ను 

కుటుంబ అవసర్థలకు త్కుక వ లేదా ప్రశదధ చూపనపుప డు 

భారా్  అత్న్న కోసం కాళ్లళ  మరియు చేతులు వేచి 

ఉండాలన్న ఆశించినపుప డు, అత్న్న వ్ ర్ థపూరిత్ జీవిత్ం 

త్వ ర్గా ఖ్యళ్ల అవుతుంద. దేవుడు కోరేద కాదు. ఆ ఆజకాు 

సంబంధంచి మాప్రత్మే కాదు, ఆధాా త్తమ క్త్కు యేసు 

ప్రపధ్మ ప్రపమాణం: నేను చెపేప ద మీరు చే్ార్థ? "మీరు 

ననిు  ప్రపేమసే,ా నేను ఆజాాపంచిన దాన్నకి క్టుటబడి 

ఉంట్లరు." (యోహాను 14:15-16) వ్యరు ఆయనను ప్రపేమసే,ా 

వ్యరు ఆయనను సంతోషపెట్లట లన్న కోరుకుంట్లరు కాబటిట 

వ్యరు లోబడత్యరు. అయితే, ఆయన ఆజాాపంచినందున 

వ్యరు విధేయత్ చూపతే అవి కేవలం క్ర్మ కావచ్చు  లేదా 

మోక్ష్యన్ని  సంపాదంచే ప్రపయత్ి మే కావచ్చు . 

ఇద జీవిత్కాల అభాా స ప్రపప్రకియ. కానీ మనం 

విధేయులుగా మారినపుప డు యేసు మనలిి  

ప్రపాముఖా్ త్కు పలు్ాడు. ప్రపత్త మన్నష ప్రపపంచంలో 

త్నదైన ముప్రద వేయాలన్న కోరుకుంట్లడు. పురుషులలో 

న్నజమైన వా తా్య సం ఏమటంటే, మనం ఎలా పూరించాలో 

ముఖా్ మైనదగా ఉండాలి. కందరు డబుబ  వెంబడి 

పరుెతాుత్యరు, కందరు ర్థజీయాల త్ర్థవ త్, 

మరికందరు ఫే్ త్ర్థవ త్, మరికందరు ిట్్మస్ 

త్ర్థవ త్, మరికందరికి అధకార్ం కావ్యలి, కానీ జీసస్ 



చెపాప డు, నేను త్పప  ఎవరూ ముఖా్ మైన జీవిత్యన్ని  

రడపడం లేదు. 

"'నేను తీరను; మీరు కమమ లు. ఒక్ వా కి ానాలో ఉండి, నేను 

అత్న్నలో ఉంటే, అత్ను చాలా ఫలాలను 

అందుకుంట్లడు;'" (అయితే అత్ను చివరిగా చెపప నద 

వినండి) " 'ననిు  విడిచి మీరు ఏమీ చేయలేరు.'" (జాన్ 

15:5) దీన్నన్న మీరు అర్థం చేసుకోవడాన్నకి పార్థప్రఫేజ 

చేయవచ్చు , యేసు ఇలా అనిా డు, "మీరు నాతో ఉంటే, 

అబాబ యిలు, మీరు ఎవరైనా. మీరు దూర్ంగా ఉంటే నా 

నుండి మీరు ఎవరూ కాదు." 

మీరు నముమ త్యర్థ? యేసును మనహాయించి జీవిత్ంలో 

ఎటువంటి ప్రపాముఖా్ త్ లేదన్న మీరు న్నజంగా 

నముమ తునిా ర్థ? మనలో చాలా మంద మేము చే్ాం 

అన్న చెబుత్యము మరియు మేము చేయనటిుగా 

ప్రపవరి ా్ ాము. మేము వా కాుల సమూహంతో ఉనిా ము 

మరియు ప్రపపంచం ఎవరైనా ్ ట ర్ లేదా సలప్రబిటీన్న 

పలుసాుంద, అత్ను అత్ా ంత్ అనా మత్, అనా మత్, 

నాసకా్ వా కి ాకావచ్చు  మరియు మేము ఇలా అంట్లము, 

"ఓహ్, చూడండి, చూడండి, ఇద ఎవర్ట చూడండి!! !" 

మీరు పడిోత్యరు, లేదా పరిెత్త ా ఆట్లప్రగాఫ్ కూడా 

పందవచ్చు . నేను త్పప  జీవిత్ంలో ఎటువంటి 

ప్రపాముఖా్ త్ లేదన్న యేసు చెపాప డు. 

మీరు నమమ క్ోతే, "టెన్స " అనే చిని  గే్ ఆడండి. 

మీరు ఎపుప డైనా "టెన్స ?" గే్ ఆడార్థ? ప్రపపంచం ఎంత్ 

ప్రపాముఖా్ త్ను ఇసాుందో తెలియజ్యసాుంద. ననిు  త్వ ర్గా 

మీతో ఆడన్నవవ ండి. ప్రపపంచంలో అత్ా ంత్ 

సంపనిు లైన పద మంద వా కాులను పేర్క నండి; ఏ 

విభారంలోనైనా చివరి పద మంద నోబెల బహుమత్త 

విజ్యత్లు; పద సంవత్స ర్థల ప్రకిత్ం NFL ఆల-ప్రో 

ఆటగాళలిో పద మంద; రత్ పదేళలిో ఉత్మా 

నటులు/నటి కోసం పద మంద ఆ్క ర్ విజ్యత్లు లేదా 

ర్థస్టషటపత్త మంప్రత్తవర్ గంలోన్న పద మంద సభుా లు? 

మనలో చాలామంద రత్ పద మంద అధా్ క్షుల పేరిు 

కూడా చెపప లేరు. 

ప్రపపంచం ఎటువంటి శశవ త్ ప్రపాముఖా్ త్ను 

అందంచదు, కానీ పురుషులు ఉదేదశపూర్వ క్ంగా 

జీవించడం కోసం సృషటంచబడాారు. నేను న్నప్రదలేచి, 

"నాకు సరటు ర్టజు ఉందన్న నేను ఆశిసాునిా ను" అన్న 

చెపప న వా కినా్న నేను ఎని డూ గురింాచలేదు. లేదా, 

"జీవిత్ంలో నా లక్షా ం ్మానా ంగా ఉండటమే." 

పురుషులు ప్రపాముఖా్ త్ కోసం దాహం వే్ారు. 

పురుషులు, మీ ఉదాో రం మీకు ఇవవ దు. మీరు మీ సవ ంత్ 

క్ంపెనీన్న క్లిగ ఉనాి ర్థ లేదా CEO అయితే మీ ఉదాో రం 

మీకు ఇవవ క్ోయినా నేను పటిటంచ్చకోను. మీ కుటుంబం 

కూడా ప్రపాముఖా్ త్ కోసం మీ దాహాన్ని  అందంచదు. 



యేసుప్రీసాును అనుసరించే ్హసమే మీ జీవిత్యన్ని  

న్నజంగా ముఖా్ మైనదగా అనుమత్తంచే ఏకైక్ విషయం. 

నాకు ఎకుక వ ధైరా్ ం అవసర్మన్న ఏమీ తెలియదు, 

ప్రపామాణిక్మైన శిషా రిక్ం క్ంటే సవ్యలుగా ఉండేదేదీ 

నాకు తెలియదు. నేను మత్ం గురించి మాటి్లడటం 

లేదు; నేను యేసు ప్రీసాు పట ి మకుక వతో 

మాటి్లడుతునిా ను. ముఖా్ మైనద ఒక్క టే. 

రూాంత్ర్ం చందడానిక్త ఏమి పడుతుంద్ధ? 

1. మీ పడవను వదలండి. మీ పడవ యేసుప్రీసాు కాకుండా 

మీ ప్రపపంచం. ఇక్క డే మీరు పన్న చే్ారు, ఆడత్యరు 

మరియు మీ బిలిులు చెలింిచవచ్చు . చూడండి, యేసు 

ప్రపత్తర్టజూ ఎకుక వమంద ప్రపజలకు పరిచరా్  చేయాలన్న 

చూసాునిా డు. కాబటిట ప్రపత్తర్టజూ, అత్ను ఒక్ ఉపనాా సం 

దావ ర్థ, ఒక్ సిే హతుడు, "మీ పడవ నాకు ఇవవ ండి. నేను 

న్ననిు  ఉపయోగంచాలనుకుంటునిా ను. నాకు ఇక్క డే 

కావ్యలి, ప్రపసాుత్ం మీరు ఎక్క డ పన్న చేసాునిా ర్ట, ఈ 

వా కాులను చేరుకోవడాన్నకి నా ్సథలంగా ఉండాలి, మరియు 

స్టదరులార్థ, మీరు మీ భప్రదత్ను విడుదల చేయాలి." ఆ 

ధ్న్నక్ యువ పాలకుడు త్నను త్యను చేయలేక్ోయాడు. 

మీరు మీ భప్రదత్ను విడిచిపెటిట, దాన్నన్న యేసుకు 

అపప గంచాలి ఎందుక్ంటే యేసు మీ పడవలో 

న్నవసంచక్ోతే మీ హృదయంలో జీవించలేరు. 

2. మీ భయాలను వదలేయండి. పురుషులు, నేను దగువ 

్ థ యికి చేరుకోవ్యలనుకుంటునిా ను. నేను 

నముమ తునిా ను మరియు దీన్నకి సప షటంగా వేలాద 

మనహాయింపులు ఉనిా యి, మొత్ంా మీద స్టస్వలాు 

పురుషుల క్ంటే ఆధాా త్తమ క్ంగా ఎకుక వ మొగుగ 

చూపుత్యరు. వ్యరు ఎకుక వగా చరిు కి వ్ారు, ఎకుక వగా 

ప్రపారి థ్ ా రు, ఎకుక వగా చదువుత్యరు మరియు పురుషుల 

క్ంటే ఎకుక వగా ల్కంగోత్యరు ఎందుక్ంటే పురుషులు 

భయపడత్యరు. వ్యరు న్నయంప్రత్ణను విడిచిపెటిట, త్మ 

పడవను యేసు వైపుకు త్తపప డాన్నకి భయపడత్యరు. 

న్నయంప్రత్ణను వదలివేయడం సులభం కాదు మరియు 

ఇద భయానక్ంగా ఉంద. ఒక్ స్టకైసవా మహళ ఈ విషయం 

గురించి మాటి్లడటంలో నాకు తెలుసు, అదుభ త్మైన 

పరిశీలనను బయటపెటిటంద. "ఒక్ మహళకు 

న్నయంప్రత్ణను విడుదల చేయడం అంత్ తేలికైన 

విషయం కాదన్న మీకు తెలుసు, కానీ మేము చాలా ఎకుక వ 

అభాా ్న్ని  పందుత్యము." ఇద చాలా తెలివైన 

పరిశీలన అన్న నేను అనుకుంటునిా ను. మొత్ంా మీద 

స్టస్వలాు ఆధాా త్తమ క్ంగా ఎందుకు ఎకుక వ మొగుగ చూపుత్యర్ట 

అద కంత్వర్కు వివరించవచ్చు . 

యేసు ఆ వలలు న్నండిోయేలా చేసనపుప డు, పేతురు 

యేసు ముందు పడిోయి, “నా నుండి వెళ్లళ ో ప్రపభూ” 

అన్న ఎందుకు అనిా డు, పేతురు యేసును 



ప్రపేమంచలేదు, లేదా అత్ను అత్న్నన్న నమమ లేదు? కాదు. 

నేను పాపాతుమ డను కాబటిట నా నుండి వెళ్లళ ో ప్రపభూ 

అనిా డు పేతురు. అక్క డ ఏం మాటి్లడుతునిా ర్ట 

పటుటకుంట్లర్థ? ప్పటర్ అత్న్నతో ఇలా చెబుతునిా డు, 

“ప్రపభూ, నేను ఆ పూ్రి ా వలలను చూసాుని పుప డు, నా 

జీవిత్ంలో నేను క్లలో కూడా ఊహంచన్న అవకాశలను 

మీరు ూచిసాుని టిు నేను చూసాునిా ను మరియు ప్రపభూ 

మీరు ఇపుప డే త్పుప  వా కినా్న పందారు. మీరు ననిు  ఏమ 

చేయాలనుకుంటునాి ర్ట నాకు తెలియదు, కానీ నేను 

చేయలేను. మనుషులు, యేసు మనలిి  పలిచినపుప డు 

మనం చేసేద అదే, మరియు మేము సుర్క్షత్మైన 

జీవిత్యల కోసం ్సథర్పడత్యము, కానీ మనం చేసనపుప డు, 

చిని  జీవిత్యలకు ్సథర్పడత్యము. యేసు పేతురుతో 

చెపప న దాన్ననే మనతో చెపాప డు, "భయపడకు, నీ 

జీవిత్యన్ని  న్నజంగా నా వైపుకు త్తపుప కుంటే ఏమ 

జరుగుతుందో అన్న భయపడకు. 

"ద ఫెలోష్ ఆఫ్ ద అన్్షే్ా" అనే ప్రకింద క్విత్ 

ఆధాా త్తమ క్త్పై ఈ పాఠాని్న  సంప్రరహసాుంద. 

"నేను 'ఫెలోష్ ఆఫ్ ద అన్్షే్ా'లో భారమయాా ను. 

నాకు పరిశుదాధ త్మ  శకి ా ఉంద, చావు వేయబడింద 

మరియు నేను రేఖ్పైకి అడుగుపెట్లటను, న్నర్ణయం 

జరిగంద, నేను యేసుప్రీసాు శిషుా డిన్న, నేను వెనకిక  

త్తరిగ చూడను, వదలను, మమమ దంచను, వెనుక్కు 

వెళళ ను లేదా న్నశు లంగా ఉండండి, నా రత్ం 

విమోచించబడింద, నా వర్మాానం అర్థవంత్ంగా 

ఉంటుంద మరియు నా భవిషా తాు సుర్క్షత్ంగా ఉంద. 

నేను అలప  జీవనం, దృషట నడక్, సున్ని త్మైన 

అవసర్థలు, చిని  ప్రపణాళ్లక్, ర్ంగులేన్న క్లలు, 

మచిు కైన దృషట, లౌకిక్ మాటి్లడటం, చింపత్నంతో 

పూరి ా చేశను. , మరియు మరుగుజు ీ లక్ష్యా లు. నాకు 

ఇక్పై ప్రపాధానా త్, ప్రేయసుస , ్ థ నం, పదోని తులు, 

ప్రపశంసలు లేదా జనాదర్ణ అవసర్ం లేదు. నేను 

సరైనవ్యడిగా, నాా యంగా, అప్రర థ్ నంలో ఉండాలిస న 

అవసర్ం లేదు, ప్రపశంసంచబడాలి, ప్రపశంసంచబడాలి 

లేదా రివ్యర్ ాచేయబడాలి. నేను ఇపుప డు ఉన్నకిన్న బటిట 

జీవిసాునిా ను, విశవ సం దావ ర్థ దృఢంగా, సహనంతో 

ప్రపేమ, శకి ాదావ ర్థ లిఫ్ట, మరియు ప్రపార్ థన దావ ర్థ ప్రశమ నా 

వేరం సట్ చేయబడింద, నా నడక్ వేరంగా ఉంద 

మరియు నా లక్షా ం సవ ర్ గం, నా ర్హదారి ఇరుకైనద, నా 

మార్గం క్ఠినమైనద, నా సహచర్ వంక్, నా గైడ్ 

నమమ దగనద మరియు నా లక్షా ం సప షటంగా ఉంద. 

ననిు  కనలేము, ర్థజీపడలేము, న్నర్టధంచలేము, 

ఆక్రింిచలేము, త్తపప కటటలేము, పలచబడటం లేదా 

ఆలసా ం చేయడం. నేను తా్య రం ముందు కుంగోను, 

ప్రపత్తకూల పరిసథతులలో వెనుకాడను, శప్రతువుల బల ి

వదద చర్ు లు జర్పను, ప్రపజాదర్ణ యొక్క  కలను వదద 

ఆలోచించను లేదా ్మానా త్ యొక్క  దావ ర్ం వదద 



మెలిక్లు వేయను. నేను బోధంచబడే వర్కు, ప్రపారి థంచే 

వర్కు, భప్రదపర్చబడే వర్కు మరియు యేసుప్రీసాు 

కర్కు న్నలబడే వర్కు నేను వదులుకోను, వెనుక్డుగు 

వేయను, వదలిపెటటను లేదా నోరు మూసుకోను. నేను 

భరవంతున్న శిషాు డిన్న. అత్ను త్తరిగ వచేు  వర్కు నేను 

వెళిాలి, నేను ప్రడా్ చేసే వర్కు ఇవ్యవ లి, నాకు 

తెలిసనంత్ వర్కు బోధంచాలి మరియు అత్ను వచేు  

వర్కు పన్న చేయాలి. మరియు అత్ను త్న సంత్ం 

చేసుకోవడాన్నకి వచిు నపుప డు, ననిు  గురింాచడంలో 

అత్న్నకి ఎటువంటి సమసా  ఉండదు. నా ర్ంగులు 

సప షటంగా ఉంట్లయి." #1211 - - ్స్వట్  ్ఫి్యట్ - జూన్ 4, 1995 

ర్థజీ, అడుాకోవడం, ఆక్రింిచడం, దూర్ంగా త్తర్రడం, 

పలుచన చేయడం లేదా ఆలసా ం చేయడం. నేను 

తా్య రం ముందు కుంగోను, ప్రపత్తకూల పరిసథతులలో 

వెనుకాడను, శప్రతువుల బల ి వదద చర్ు లు జర్పను, 

ప్రపజాదర్ణ యొక్క  కలను వదద ఆలోచించను లేదా 

్మానా త్ యొక్క  దావ ర్ం వదద మెలిక్లు వేయను. 

నేను బోధంచే వర్కు, ప్రపారి థంచే వర్కు, భప్రదపర్చబడే 

వర్కు మరియు యేసుప్రీసాు కోసం న్నలబడే వర్కు నేను 

వదులుకోను, బాా క్్ చేయను, వదులుకోను లేదా నోరు 

మూసుకోను. నేను భరవంతున్న శిషుా డిన్న. అత్ను త్తరిగ 

వచేు  వర్కు నేను వెళిాలి, నేను ప్రడా్ చేసే వర్కు 

ఇవ్యవ లి, నాకు తెలిసనంత్ వర్కు బోధంచాలి 

మరియు అత్ను వచేు  వర్కు పన్న చేయాలి. మరియు 

అత్ను త్న సంత్ం చేసుకోవడాన్నకి వచిు నపుప డు, 

ననిు  గురింాచడంలో అత్న్నకి ఎటువంటి సమసా  

ఉండదు. నా ర్ంగులు సప షటంగా ఉంట్లయి." #1211 - - 

్స్వట్  ్ఫి్యట్ - జూన్ 4, 1995 ర్థజీ, అడుాకోవడం, 

ఆక్రింిచడం, దూర్ంగా త్తర్రడం, పలుచన చేయడం 

లేదా ఆలసా ం చేయడం. నేను తా్య రం ముందు 

కుంగోను, ప్రపత్తకూల పరిసథతులలో వెనుకాడను, 

శప్రతువుల బల ి వదద చర్ు లు జర్పను, ప్రపజాదర్ణ 

యొక్క  కలను వదద ఆలోచించను లేదా ్మానా త్ 

యొక్క  దావ ర్ం వదద మెలిక్లు వేయను. నేను 

బోధంచబడే వర్కు, ప్రపారి థంచే వర్కు, భప్రదపర్చబడే 

వర్కు మరియు యేసుప్రీసాు కర్కు న్నలబడే వర్కు నేను 

వదులుకోను, వెనుక్డుగు వేయను, వదలిపెటటను లేదా 

నోరు మూసుకోను. నేను భరవంతున్న శిషుా డిన్న. అత్ను 

త్తరిగ వచేు  వర్కు నేను వెళిాలి, నేను ప్రడా్ చేసే వర్కు 

ఇవ్యవ లి, నాకు తెలిసనంత్ వర్కు బోధంచాలి 

మరియు అత్ను వచేు  వర్కు పన్న చేయాలి. మరియు 

అత్ను త్న సంత్ం చేసుకోవడాన్నకి వచిు నపుప డు, 

ననిు  గురింాచడంలో అత్న్నకి ఎటువంటి సమసా  

ఉండదు. నా ర్ంగులు సప షటంగా ఉంట్లయి." #1211 - - 

్స్వట్  ్ఫి్యట్ - జూన్ 4, 1995 ప్రపజాదర్ణ యొక్క  కలను వదద 

ఆలోచించండి, లేదా ్మానా త్ యొక్క  గేట్ వదద 

మెలిక్లు త్తరుగుతుంద. నేను బోధంచబడే వర్కు, 

ప్రపారి థంచే వర్కు, భప్రదపర్చబడే వర్కు మరియు 

యేసుప్రీసాు కర్కు న్నలబడే వర్కు నేను వదులుకోను, 



వెనుక్డుగు వేయను, వదలిపెటటను లేదా నోరు 

మూసుకోను. నేను భరవంతున్న శిషుా డిన్న. అత్ను త్తరిగ 

వచేు  వర్కు నేను వెళిాలి, నేను ప్రడా్ చేసే వర్కు 

ఇవ్యవ లి, నాకు తెలిసనంత్ వర్కు బోధంచాలి 

మరియు అత్ను వచేు  వర్కు పన్న చేయాలి. మరియు 

అత్ను త్న సంత్ం చేసుకోవడాన్నకి వచిు నపుప డు, 

ననిు  గురింాచడంలో అత్న్నకి ఎటువంటి సమసా  

ఉండదు. నా ర్ంగులు సప షటంగా ఉంట్లయి." #1211 - - 

్స్వట్  ్ఫి్యట్ - జూన్ 4, 1995 ప్రపజాదర్ణ యొక్క  కలను వదద 

ఆలోచించండి, లేదా ్మానా త్ యొక్క  గేట్ వదద 

మెలిక్లు త్తరుగుతుంద. నేను బోధంచే వర్కు, 

ప్రపారి థంచే వర్కు, భప్రదపర్చబడే వర్కు మరియు 

యేసుప్రీసాు కోసం న్నలబడే వర్కు నేను వదులుకోను, 

బాా క్్ చేయను, వదులుకోను లేదా నోరు మూసుకోను. 

నేను భరవంతున్న శిషుా డిన్న. అత్ను త్తరిగ వచేు  వర్కు 

నేను వెళిాలి, నేను ప్రడా్ చేసే వర్కు ఇవ్యవ లి, నాకు 

తెలిసనంత్ వర్కు బోధంచాలి మరియు అత్ను వచేు  

వర్కు పన్న చేయాలి. మరియు అత్ను త్న సంత్ం 

చేసుకోవడాన్నకి వచిు నపుప డు, ననిు  గురింాచడంలో 

అత్న్నకి ఎటువంటి సమసా  ఉండదు. నా ర్ంగులు 

సప షటంగా ఉంట్లయి." #1211 - - ్స్వట్  ్ఫి్యట్ - జూన్ 4, 1995 

ననిు  గురింాచడంలో అత్న్నకి ఎలాంటి సమసా  

ఉండదు. నా ర్ంగులు సప షటంగా ఉంట్లయి." #1211 - - 

్స్వట్  ్ఫి్యట్ - జూన్ 4, 1995 ననిు  గురింాచడంలో అత్న్నకి 

ఎలాంటి సమసా  ఉండదు. నా ర్ంగులు సప షటంగా 

ఉంట్లయి." #1211 - - ్స్వట్  ్ఫి్యట్ - జూన్ 4, 1995 

స్రైన ప్రాధ్యనా త్ల పురుషుల కోస్ం 

వెతుకుతంద్ధ 

ఈ పాఠం మన సంసక ృత్త డబుబ ను అతా్ ంత్ 

విలువైనదగా ఉంచ్చతుందనే ఆలోచన చ్చట్టట  

ఉంటుంద. డబుబ  సంపాదంచాలనే త్పన ఉని వ్యరు. 

మేము వ్యరి ప్రపాధానా త్లను త్తర్సక రించమన్న 

చెపాప ము, అయినపప టిీ వ్యరి ఉత్యస హాన్ని  మరియు 

వ్యరి ఆశయాన్ని  మెచ్చు కునేలా మనలో ఏదో ఉంద. 

అమెరిక్న్ పురుషులలో అర్వై నాలుగు శత్ం మంద 

త్మను త్యము వర్క ్హోలిక్్లుగా న్నర్వ చించ్చకుంట్లరు. 

వ్యరు బహర్ంరంగా ఒపుప కుంట్లరు: నేను చాలా కాలం 

పన్న చేసాునిా ను, నాకు కావలసన వసాువులను 

పందడాన్నకి చాలా క్షటపడుతునిా ను. చెడు విషయం 

ఏమటంటే, ర్్యనాలు లేదా ఇత్ర్ పదార్థధలకు 

వా సనాలు కాకుండా, ఈ వా సనాన్ని  ఆమోదంచే 

సంసక ృత్తలో మనం జీవిసాునిా ము. 



మేము అంగీకరించ్ని మేము చప్పప  ప్రాధ్యనా త్లను 

స్వవ కరించ్డానిక్త మనం ఎందుకు 

ప్రప్పరేపంచ్బడాడము అనే అంత్రీటన కార్ణాలు. 

1. గురింాపు. సంవత్స ర్థలు మరియు సంవత్స ర్థలుగా, 

పురుషులు ఆరిథక్ అవసర్థల నుండి త్మను త్యము 

ప్రపార్ంభ సమాధలోకి మారుు కునాి రు. మీలో కందరు, 

లేదా మీ త్లిదింప్రడులు లేచి, పలలికు ఆహార్ం 

ఇవవ డాన్నకి టేబుల్పై ర్టెటలు వేయడాన్నకి 

తెలవి్యరుజాము నుండి ్యంప్రత్ం వర్కు పన్న చే్ారు. 

కానీ లక్షలాద మంద పురుషులు ఈర్టజు త్మను త్యము 

ముందుగానే సమాధలోకి మారుు కుంటునాి రు మరియు 

ఇద న్నజంగా ఆరిథక్ అవసర్ం నుండి కాదు. ఇద పూరిగాా 

మనురడ కోసం మన పూరీవ కుల మాదరిగా కాదు. 

త్ర్చ్చగా, ఇద గురింాపును ్ థ పంచే ఉదేదశా ంతో 

ఉంటుంద. 

ఇద ఎలపిుప డూ ఆ విధ్ంగా ఉండేద కాదు. దాదాపు పావు 

శత్యబిద ప్రకిత్ం, అన్ని  ఉదోా గాలలో అత్ా ంత్ ప్రపత్తషట 

క్లిగన ఉదాో రం అన్న ఒక్ సరేవ లో అడిగనపుప డు: 

త్లిదింప్రడులార్థ, మీరు మీ పలలిు ఎలా 

ఉండాలనుకుంటునాి రు? జాబిత్యలో రండవద 

ఉపాధాా యుర్థలు. ఇద ఇపుప డు ట్ల్ 20లో 

క్న్నపంచడం లేదు. నమమ ండి లేదా నమమ ండి, దాదాపు 

అర్ధ శత్యబదం ప్రకిత్ం మొదటి సమాధానం: నా బిడ ా

మంప్రత్తగా ఉండాలన్న నేను కోరుకుంటునిా ను. నేడు, 

అద మొదటి 25 ్ థ నాలిో చేర్లేదు. ఈ ర్టజులిో, మా 

పలలిు పెదద బక్స ్కు దారితీసే కెరీర్ మార్థగని్న  

అనుసరించాలన్న మేము కోరుకుంటునిా ము. ఎందుకు? 

ఎందుక్ంటే మనం డబుబ న్న గురింాపుతో అనుబంధ్ాం. 

మన భాష కూడా మనకు ప్రదోహం చేసాుంద. ఊరు 

అంత్ట్ల రత్తంచిన తోటివ్యరి గురించి ఎవరైనా చెపప డం 

మీరు ఎపుప డైనా వినాి ర్థ? అత్న్న విలువ $4,000,000. 

ఇపుప డు ఆ ప్రపక్టన వినండి. దాన్న గురించి ఆలోచించ్చ. 

ఇద మీరు ఉచు రించరలిగేంత్ బైబిల విరుదధమైన 

ప్రపక్టన. మన్నష విలువ ______, మరియు ఆ ఖ్యళ్లన్న ధ్ర్ 

ట్లా గ్్తో పూరించాలా? అద ఏం చేసాుందో తెలు్? ఇద 

ప్రేయసుస  కోసం మన అనేవ షణలో ఒక్ ప్రపధాన ప్రపేర్ణను 

విపుప తుంద. ప్రపపంచంపై మనదైన ముప్రద వేయడాన్నకి 

మేము ప్రేయసుస  కోసం వచాు ము. మనం విలువలను 

ఎలా ్ థ పంచాలో గురింాపు అనేద ఒక్ ్కిషిటమైన సమసా . 

2, భప్రదత్. డబుబ ను క్లిగ ఉండటం, డబుబ  

సంపాదంచడం, మనం న్నయంప్రత్ణలో ఉని టిు 

అన్నపసాుంద. త్కుక వ ఉని  పురుషులు త్మ భవిషా తాు 

కోసం దేవుణిణ విశవ సంచవలస ఉంటుంద, కానీ చాలా 

ఉని  పురుషులు ప్రటస్ట డిపార్ట్మెంట్్కు కాల చే్ారు. 

“ధ్నవంతుడు దేవున్న ర్థజా ంలోకి ప్రపవేశించడం క్ంటే 



ఒంటె ూద గుండా వెళళ డం క్షటం” అన్న యేసు 

చెపప నపుప డు, అత్ను చెపప న దాన్న అర్థం. మేము 

దాన్నతో అన్ని  ర్కాల మెంటల జిమిా సటక్స  ఆడటం నేను 

చూశను, కానీ న్నజం ఏమటంటే, యేసు చెపాప డు, అత్ను 

దాన్నన్న అర్థం చేసుకునిా డు మరియు కార్ణం చాలా 

సులభం. దేవున్న ర్థజా ంలోకి ప్రపవేశించడాన్నకి అవసర్ం 

ఏమటంటే, మీ జీవిత్ంపై న్నయంప్రత్ణను 

వదులుకోవడం, దాన్నన్న దేవున్నకి అపప గంచడం మరియు 

మీ భవిషా తాు కోసం మరేదీ నమమ క్ోవడం. మనలో 

చాలా మంద మనం చేయాలనుకుంటుని ద అదే అన్న 

చెపప నపప టిీ, కని్న ్రిు మేము బాా ంకులో బాా క్్ 

ఉంచడాన్నకి ఇషటపడత్యము, కాదా? భప్రదత్. 

3. అధకార్ం మరియు అధకార్ం. డబుబ  శకినా్న తెసాుంద. 

మీకు డబుబ  ఉంటే, మేము న్నవసంచే వా వసథ మమమ లిి  

భిని ంగా చూసాుంద. గోలెనా్ రూల యొక్క  ప్రపపంచ 

సంసక ర్ణ అంటే; బంగార్ం ఉని వ్యడు న్నయమాలు 

చే్ాడు. చ్చట్టట  చూడండి, ర్థజీయాలిో, 90+ శత్ం 

సమయం, ఎన్ని క్లలో ెలిచిన అభా రి థ త్న ప్రపచార్థన్నకి 

ఎకుక వ ఖ్రుు  చేసే అభా రి థ. దుర్దృషటవశతాు, అప్రబహం 

లింక్న్ ఇక్పై పదవికి ోటీ చేయలేన్న కాలంలో మనం 

జీవిసాునిా ము, అత్ను చాలా పేదవ్యడు. మీకు అవకాశం 

ర్థవ్యలంటే సంపనిు లు కావ్యలి. 

ఈ ర్టజు మన నాా య వా వసథలో, ధ్నవంతుడు త్యను 

భరించరలిగే లాయర్ంిదరితో మెరుగైన డిఫెన్స ్ను 

పందుత్యడు, అద అవసర్మైతే నాా య థ్నాలను 

త్పుప దోవ పటిటంచేలా చేసాుంద. పేదవ్యడు ఆ పన్న 

చేయలేడు. అధకార్ంతో అధకార్ం ఉందనే ఆలోచన 

చరిు లలో కూడా న్నజం. చరిు  నాయకులు ఒక్ ప్రపధాన 

న్నర్ణయం తీసుకునే ముందు, ఎవరైనా బక్స  ఉని  

వా కాుల వదదకు వెళ్ల ి వ్యరు ్ధార్ణంగా న్నర్ణయంతో 

సౌక్రా్ వంత్ంగా ఉనాి ర్న్న న్నర్థధ రించ్చకుంట్లరు. 

ఇపుప డు నేను ఆ పరిసథతుల యొక్క  సరైన లేదా త్పుప  

గురించి చరిు ంచడాన్నకి కూడా దీన్నన్న తీసుకుర్థవడం 

లేదు, డబుబ  అధకార్థన్ని  తెసాుందనే ప్రపాథమక్ 

వ్యసవాిక్త్ను నేను బహర్గత్ం చేసాునిా ను మరియు 

పురుషులు ప్రేయసుస  వైపు నడపడాన్నకి ఇద మర్క్ 

కార్ణం. ఎందుక్ంటే జీవిత్ంలో కన్ని  వా సనాలు శకి ా

యొక్క  వా సనం వలె పురుషులకు శకివాంత్మైనవి. 

ఈ పాఠం క్షటపడి పన్న చేసే వా కాులను నేర్థర్టపణ 

చేయడమో, విపరీత్మైన సంపదను సంపాదంచిన వ్యరి 

ఉదేదశలను అభిశంసంచడమో కాదు. దీన్ని  అర్థం 

చేసుకోండి, క్షటపడి పన్నచేయడాన్ని  బైబిల 

మెచ్చు కుంటుంద. దేవుడు అప్రబాహాములాగా, 

మోషేలాగా, యోబులాగా, అందరూ దైవభకిరాల 

మనుషులే అయినటిు, మమమ లిి  ఆరిథక్ంగా ఆశీర్వ దసే,ా 



నేను అభినందసాునిా ను మరియు గొపప గా 

భావిసాునిా ను. కానీ వినండి, స్టకైసవా పురుషులుగా, మన 

విశవ ్న్నకి అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవడాన్నకి మన 

స్టడై్ మరియు మన ప్రపేర్ణను మనం ప్రక్మం త్పప కుండా 

మరియు న్నర్థదక్షణా ంగా పరిశీలించాలి. అద ముఖా్ ం. 

వ్యసవాం ఏమటంటే, చాలా మంద పురుషులు త్మ 

పన్నలో మరియు వ్యరి సంపాదనలో, ఎలపిుప డూ ప్రభమ 

క్లిగంచే భావ్యన్ని  క్నుగొనడాన్నకి ప్రపయత్తి సాునిా రు. 

కానీ, అక్క డ అద క్న్నపంచదు. 

యేసు ప్రపధానోపాధాా యుడిన్న ఏర్థప టు చేశడు – 

“గుంపులో ఎవర్ట అత్న్నతో, ‘బోధ్కుడా, వ్యర్సత్యవ న్ని  

నాతో పంచ్చకోమన్న నా స్టదరుడికి చెపుప ’ అనాి రు. 

యేసు, 'మనుషుడా, ననిు  నీ మధా్  నాా యమూరిగాా లేక్ 

మధా్ వరిగాా ఎవరు న్నయమంచారు?' అపుప డు అత్ను 

వ్యరితో, 'జాప్రరత్!ా అని్న  ర్కాల దుర్థశలకు వా త్తరేక్ంగా 

జాప్రరత్గాా ఉండండి; మనుషుా న్న జీవిత్ము అత్న్న ఆస ా

యొక్క  సమృదధతో కూడి ఉండదు.' (లూకా 12:13) యేసు 

న్నర్మ హమాటంగా చెపాప డు, జీవిత్ంలో అత్ా ంత్ 

ముఖా్ మైన వ్యటిన్న ప్రేయసుస  అందంచదు. వ్యరు 

చేయరలర్న్న మీరు విశవ ససే,ా ్త్యను మీకు అబదాధ ల 

మూటను విప్రక్యించాడు మరియు మీరు వెంబడిసాుని  

బంగార్ం మూరుుల బంగార్ం. మీరు ఎంత్ ధ్నవంతులు 

అనే దాన్నక్ంటే మీ జీవిత్ం గొపప దన్న యేసు చెపాప డు, 

అద మీరు సేక్రించరలిగే మరియు న్నయంప్రత్తంచరలిగే 

దాన్నక్ంటే చాలా ఎకుక వ. ఈ ప్రపక్టనను అనుసరించి, 

అత్ను దాన్నన్న ప్రకింద ఉపమానంతో వివరించాడు. 

“ఒక్ ధ్నవంతున్న నేల మంచి పంటను పండించింద. 

అత్ను త్నలో త్యను అనుకునిా డు, 'నేను ఏమ 

చేయాలి? నా పంటలు న్నలవ  చేసుకునేందుకు ్సథలం 

లేదు.' అపుప డు అత్ను ఇలా అనిా డు, 'నేను చే్ాను. 

నేను నా గోతులను పడగొటిట, పెదదవి క్టిట్ ాను, నా ధానా ం 

మరియు నా వసాువులను అక్క డ న్నలవ  చే్ాను. మరియు 

నేను నాతో ఇలా చెపుప కుంట్లను, 'మీకు చాలా 

సంవత్స ర్థలుగా మంచి విషయాలు పుషక లంగా 

ఉనాి యి. జీవిత్యన్ని  తేలిక్గా తీసుకోండి; త్తనండి, 

ప్రత్యరండి మరియు ఉలిాసంగా ఉండండి.' కానీ దేవుడు 

అత్న్నతో ఇలా అనిా డు, 'మూరుుడా! ఈ ర్థప్రత్త మీ జీవిత్ం 

మీ నుండి డిమాండ్ చేయబడుతుంద. అపుప డు మీరు 

మీ కోసం సదధం చేసుకుని ద ఎవరు పందుత్యరు? దేవున్న 

యెడల ధ్నవంతుడు కాక్ోయినా త్నకర్కు 

వసాువులను కూడబెటుటకను వ్యడవడో ఈ విధ్ముగా 

ఉండును.'' (లూకా 12:16) 

ఇపుప డు అధకార్ం, గురింాపు మరియు భప్రదత్ కోసం 

కోరిక్కు సంబంధంచి ఈ ఉపమానాన్ని  పరిశీలించండి. 



1. ప్రేయసుస  ఈ మన్నషకి అధకార్థన్ని  తెచిు ందా? 

సమాధానం అవును మరియు కాదు. అద అత్న్నకి బారి్  

క్టేటవ్యరిపై అధకార్థన్ని  తెచిు పెటిటంద. మీరు రదా 

క్టిటంచండి, నా దర గర్ డబుబ  ఉంద, పూరి ా చేదాద ం 

అనిా డు. వ్యరు దాన్నన్న పూరి ాచే్రు. కానీ, అద అత్న్న 

అంత్తమ విప్రశంత్ ్సథలం లేదా అత్న్న శశవ త్ విధ యొక్క  

్సథలంపై అత్న్నకి ఎటువంటి అధకార్థన్ని  ఇవవ లేదు, 

అవునా? 

2. ప్రేయసుస  మన్నషకి గురింాపున్నచిు ందా? అద అత్ను 

ఎవర్ట తెలియజ్యసందా? సమాధానం ఇపప టిీ అవును 

మరియు కాదు. పటటణంలోన్న ప్రపజలు అత్న్ని  

ధ్నవంతుడు అన్న పలిచారు, కంత్ గురింాపు ఉంద. కానీ 

దేవుడు అత్న్ని  మూరుుడు అన్న పలిచాడు, అద కూడా 

గురింాపు. ఎవరి అభిప్రపాయం ఎకుక వ ముఖా్ ం? 

3. ప్రేయసుస  మన్నషకి భప్రదత్ క్లిప ంచిందా? వ్యసవాం 

ఏమటంటే, అత్న్న సంపద అత్న్న మర్ణాన్ని  ఒక్క  

సక్ను ఆలసా ం చేయలేదు. మీరు ఎంత్ 

ధ్నవంతులైనా, మీరు కేవలం ఒక్ ్బిాక్ చేయబడిన 

ధ్మన్న, ఒక్ పేలవమైన కాా నస ర్ క్ణం, ఒక్ విచు లవిడి 

బులెటి్ లేదా ఒక్ త్యగుబోతు స్టడైవర్, తీరుప  ర్టజు నుండి 

దూర్ంగా ఉంట్లరు. 

ప్రీ.శ. 1000 సంవత్స ర్ంలో ఒథెలిో చప్రక్వరి ాచారమిాగేి  

మృత్దేహాన్ని  వెలికితీశడు. ఆ యురంలో ప్రఫ్యన్స  

మరియు జర్మ నీలను జయించిన చారమిాగేి  గురించి 

మీరు పాఠశలలో చదువుకునిా ర్థ? చారమిాగేి  800 

ADలో ఖ్ననం చేయబడాాడు మరియు చప్రక్వరి ాఒథెలిో 

ఖ్ననం చేయమన్న ఒక్ న్నరిదషట అభా ర్ థన ఉందన్న 

వినిా డు. త్లపై బంగారు కిరీటం, వీపుపై క్ రటి్ వస్టసంా 

మరియు చేత్తలో ర్థజదండం మరియు అత్న్న ఒడిలో ఒక్ 

పుసకాాని్న  తెరిచి ఉంచిన చారమిాగేి  సంహాసనంపై 

కూరుు ని టిు చెపప బడింద. రండు వందల 

సంవత్స ర్థల త్రువ్యత్, అత్న్న సమాధ 

తెర్వబడినపుప డు, ఒథెలిో చారమిాగేి  కోరినటిుగానే 

ఖ్ననం చేయబడిందన్న తెలుసుకునిా డు. అత్ను 

ఇపప టిీ సంహాసనంపై కూరుు నిా డు, కానీ అత్న్న 

త్లపై నుండి బంగారు కిరీటం పడిోయింద మరియు 

ఊదార్ంగు వస్ట్ాని్న  మాగోగట్స  మరియు ఇత్ర్ జీవులు 

త్తనేశయి. ర్థజదండం అత్న్న చేత్తలో నుండి 

పడిోయింద మరియు అద ఎముక్ పాదాలకు అడంాగా 

ఉంద, 

 

 



మా పని మరియు మేము మా ఆసిులను ఎల 

పందుతాము అనే రండు ప్రాంగణాలు 

1. పన్న మంచిద. పన్న మంచిద కాదన్న నేను ూచించడం 

లేదు. పద ఆజలాు చెబుతునిా యి, ఆరు ర్టజులు 

ప్రశమంచి మీ పన్న చేయండి. థెసస ల్కనీక్ పప్రత్తక్లో, పౌలు 

ఇలా అనిా డు, మీలో పన్న చేయన్న వా కి ామీలో ఉంటే, 

అత్న్ని  త్తనన్నవవ వదుద. పన్న మన్నషకి పటిటన శపం అన్న 

పెదదయాా క్ ఒకానొక్ ్రి అనడం వినిా ను. లేదు, మీరు 

ఈడన్ గారనా్్కి త్తరిగ వెళ్లతే, దేవుడు మన్నషకి 

పడిోక్ముందే చేయవలసన పన్నన్న అపప గంచాడు. 

అమాయక్త్వ ం యొక్క  సందర్భ ంలో మన్నష 

ప్రపయోజనం కోసం దేవుడు పన్నన్న రూపందంచాడు. 

మనలిి  అభివృదధ చేయడాన్నకి, మనలిి  జాప్రరత్గాా 

చూసుకోవడాన్నకి, మన కుటుంబాలను చూసుకోవడాన్నకి 

మరియు మన అవసర్థలను తీర్ు డాన్నకి మాకు ఒక్ 

మార్థగని్న  అందంచడాన్నకి పన్న దేవున్న ప్రపణాళ్లక్లో భారం. 

కండమీద ప్రపసంరంలో యేసు చెపప నపుప డు మీకు 

గురాుందా? "గాలిలోన్న పచ్చు క్లను చూడు, అవి 

చింత్తంచవు, అయినా దేవుడు వ్యటిన్న చూసుకుంట్లడు." 

అత్ను చే్ాడు, కానీ వ్యరు ఇంకా బయటకు వెళ్ల ి

పురుగుల కోసం వెత్కాలి, కాదా? చూడండి, మనం కూడా 

బయటకు వెళ్ల ిపన్న చేయాలి. 

మన అవసర్థలను తీరుు కోవడాన్నకి పన్న ఒక్ మార్గం. 

అత్ా ంత్ ప్రపత్తఫలదాయక్మైన పన్న వేత్నంగా ప్రపేమతో 

మాప్రత్మే వసాుంద. న్నజాన్నకి, డబుబ  అని్న  జీత్యలలో 

బలహీనమైనద, కానీ పన్న మంచిద. "మనుషుా డు త్తన్న 

ప్రత్యగుట మంచిదన్న మరియు సరియైనదన్న నేను 

ప్రరహంచాను, మరియు దేవుడు అత్న్నకి ఇచిు న కన్ని  

ర్టజులలో ూరుా న్న ప్రకింద త్న ప్రశమతో సంత్ృప ా

పందడం - ఇద అత్న్న భారా ం. భరవంతుడు ఎవరికైనా 

సంపదలు మరియు ఆసాులను ఇచిు , వ్యటిన్న 

ఆ వ్ దంచడాన్నకి, అత్న్న భాగాా న్ని  అంీక్రించడాన్నకి 

మరియు అత్న్న పన్నలో సంతోషంగా ఉండట్లన్నకి వీలు 

క్లిప ంచినపుప డు - ఇద దేవున్న నుండి వచిు న 

బహుమత్త." (ప్రపసంగ 5:18) పన్న మంచిద. పన్న అనేద 

దేవుడిచిు న వర్ం. కానీ మన్నష బహుమత్తన్న తీసుకన్న 

దాన్నన్న పూజించే విప్రరహంగా మారేు  ధోర్ణిన్న క్లిగ 

ఉంట్లడు. 

2. పన్న మంచిద, కానీ పన్న దేవుడు కాదు. చాలా మంద 

పురుషులు వర్క ్హోలిక్్లతో ఒత్తడాికి గురికావడాన్నకి 

మరియు ప్రభమకు గురి కావడాన్నకి కార్ణం, వ్యరు త్మ 

పన్నలో మరియు డబుబ  సంపాదంచడం దావ ర్థ 

అందంచరలిగే దాన్నక్ంటే ఎకుక వ క్నుగొనేందుకు 

ప్రపయత్తి సాునిా రు. మీరు పన్న చేయాలన్న దేవుడు 

ఉదేదశించాడు, కానీ మీ ఉదాో రంలో లేదా మీ బాా ంక్ 



ఖ్యత్యలో మీ శశవ త్మైన ఆనందాన్ని  మీరు క్నుగొనాలన్న 

ఆయన ఎపుప డూ ఉదేదశించలేదు. దేవుడు, మరియు 

దేవుడు మాప్రత్మే, గురింాపు, భప్రదత్ మరియు అధకార్ం 

యొక్క  మూలం. ప్రపత్త స్టస్వ ామరియు పురుషుడు కోరుకునే 

అంశలు ఇవి. దేవుడు వ్యరికి ఇ్ాడు. అందువలన, 

మేము ఎంపక్ చేసుకోవ్యలి. 

"ఎవరూ ఇదదరు యజమానులకు సేవ చేయలేరు. అత్ను 

ఒక్రిన్న దేవ ష్ాడు మరియు మర్క్రిన్న ప్రపేమ్ాడు, లేదా 

అత్ను ఒక్రి పట ిఅంకిత్భావంతో ఉంట్లడు మరియు 

మర్క్రిన్న త్ృణీక్రి్ాడు. మీరు దేవుణిణ మరియు 

డబుబ ను సేవించలేరు." (మత్యాి 6:24) మీరు దేవుణిణ 

మరియు డబుబ ను సేవించలేరు, రమన్నంచండి, అద 

చెపప లేదు, 

c. "ఒక్ మన్నష దేవున్నకి మరియు డబుబ కు సేవ 

చేయకూడదు," అద ప్రపాధానా త్ యొక్క  ప్రపశి గా 

చేసాుంద. అద ఆ విధ్ంగా చెపప బడలేదు 

d. "ఒక్ మన్నష దేవున్నకి మరియు డబుబ కు సేవ 

చేయకూడదు," అద నైత్తక్ సమసా గా మారుతుంద 

- నేను దీన్ని  చేయాలి లేదా చేయకూడదు. 
 

ఇద ఇలా చెపప ంద: 

"మీరు దేవుణిణ మరియు డబుబ ను సేవించలేరు." ఇద 

అ్ధా్ మైన సమసా . ఇద ఒక్ ఎంపక్ కూడా కాదు. 

ఎందుక మీకు తెలు్? దేవుడు రండవ ్ థ నంలో 

ఉండడు కాబటిట, అత్ను దాన్నన్న చేయలేడు. 

మన విధేయత్ను కోరుతూ ్త్యను ఎడతెరన్న డబుబ ను 

త్పుప డు దేవుడిగా ఉపయోగ్ాడు. అందుకే యేసు దాన్న 

గురించి ఎకుక వగా మాటి్లడాడు. ఈ సదుగణాని్న  మరియు 

ఈ విలువను అని్న టిక్ంటే గొపప గా చెపుప కునే 

ప్రపపంచంలో మనం లేచి న్నలబడి ఇలా చెపాప లి, "నా 

జీవిత్యన్ని  నా బాా ంక్ ఖ్యత్య లేదా నా ఉదాో రం దావ ర్థ 

న్నర్వ చించట్లన్నకి నేను అనుమత్తంచను. నాకు 

ఉని త్మైన పలుపు వచిు ంద." 

మీరు అదృషటం, కీరి ిమరియు అధికార్ం (అధికార్ం) 

కోరికను ఎల ఎదుర్కక వాలి? 

1. డబుబ  గురించి బైబిలు ఏమ చెబుతుందో ప్రక్మంగా 

ఆలోచించండి.బైబిల్లో డబుబ  మరియు ఆసాుల గురించి 

2,000 క్ంటే ఎకుక వ ూచనలు ఉనాి యన్న, వ్యటిన్న 

మనం ఎలా ఉపయోగ్ాము మరియు ఆ ఎంపక్ల 

నుండి వచేు  శశవ త్మైన బహుమత్తన్న మీరు 

ప్రరహంచార్థ? ప్రపార్ థన గురించి బైబిల్లో ఎన్ని  వచనాలు 

ఉనాి యో మీకు తెలు్? దాదాపు 500. విశవ సం 

మరియు ప్రపార్ థన క్లిపన దాన్నక్ంటే మన బాధా్ త్లో 

ఉంచబడిన ఆసాులను మనం ఎలా ఉపయోగ్ాము అనే 

దాన్న గురించి బైబిలిో ఎకుక వగా చెపప బడింద. 



విషయాన్నకి సంబంధంచిన అతా్ ంత్ ధ్న్నక్ మరియు 

లోతైన మరియు అతా్ ంత్ ప్రపబలమైన చికిత్స  ఎక్క డ 

ఉందో మీకు తెలు్? అద యేసు మాటలిో ఉంద. దేవున్న 

ర్థజా ం గురించి త్పప  మరే ఇత్ర్ విషయాల గురించి 

కాకుండా మీరు డబుబ ను ఎలా న్నర్వ హ్ార్నే దాన్న 

గురించి యేసు ఎకుక వగా బోధంచాడు. ్స్వటవ్యర్్ాష్్పై 

చాలా బోధ్నల వెలుగులో మనం ఈ బాధా్ త్ను 

న్నర్వ హంచడం గురించి ఆలోచించాలి. 

2.ఈ ప్రపలోభాలతో మా ోర్థట్లలను తెలియజ్యయండి. 

మీరు వివ్యహం చేసుకుని టయిితే ముందుగా మా 

భారా్ లతో ప్రపార్ంభించండి, ఆపై మీరు జవ్యబుదారీగా 

ఎంపక్ చేసుకుని  ఇత్రులతో ప్రపార్ంభించండి. మన 

జీవిత్ంలోన్న అని్న  విషయాలలో, మేము డబుబ ను 

అత్ా ంత్ స్టపైవేట్్గా చేయాలనుకుంటునిా ము. 

కుటుంబ ఆరిథక్ పరిసథత్తన్న వ్యరి భారా్ లతో లేదా మీ 

జీవిత్ంలో జవ్యబుదారీగా ఉండట్లన్నకి మీరు ఎంచ్చకుని  

వా కితాో కూడా పంచ్చకోన్న భర్లా సంఖా్  ఆశు రా్ ంగా 

ఉంద. ్త్యను ఆ విఫల ప్రపప్రకియను త్న ముందు 

నమసక రించేలా మనలిి  ఆక్రింిచడాన్నకి విప్రరహంగా 

ఉపయోగంచ్చకుంట్లడు. మేము మా ఆసాులను ఎలా 

ఉపయోగ్ాము మరియు మనం డాలర్్ను 

ఆర్థధంచాలా వదాద  అనే దాన్న గురించి మాటి్లడేటపుప డు, 

మేము ఆధాా త్తమ క్ యుదధం గురించి మాటి్లడుతునిా ము. 

ఇద దెయా ం యొక్క  ్ధ్నం మరియు మనం ప్రపేమంచే 

మరియు విశవ సంచే వ్యరితో ప్రక్మం త్పప కుండా 

క్మాూ న్నకేట్ చేయడం అవసర్ం. 

3. క్ృత్జతా్య భావ్యన్ని  పెంపందంచ్చకోవడం దావ ర్థ 

సరైన దృక్ప థాన్ని  కన్గంచండి. పౌలు అనిా డు, 

"అయితే సంత్ృపతాో కూడిన దైవభకి ాగొపప  లాభం." (I 

త్తమోత్త 6:6) సంత్ృప ా అనేద వ్యర్సత్వ ంగా 

సంప్రక్మంచదు, అద నేరుు కుని  విషయం. అత్ను 

కూడా చెపాప డు "పుషక లంగా ఉండటం అంటే ఏమట్ల 

నాకు తెలుసు, మరియు కోరుకోవడం ఏమట్ల నాకు 

తెలుసు, కానీ ఏదైనా మరియు ప్రపత్త పరిసథత్తలో సంత్ృప ా

చెందే ర్హ్ా న్ని  నేను నేరుు కునిా ను." 

(ిలిప్పప యులు 4:11) చాలా మందకి సంత్ృప ాయొక్క  

ర్హసా ం తెలియదు. ఉని వ్యటికి బదులు లేన్నవ్యటిపైనే 

న్నర్ంత్ర్ం దృషట పెడుతునిా రు. సంత్ృపతాో కూడిన 

దైవభకి ాగొపప  లాభం. 

హెప్రబీయులు 13:5 ఇలా చెబుతోంద, "మీ జీవిత్యలను 

ధ్నాపేక్ష నుండి విముకి ా పందండి మరియు మీకు 

ఉని దాన్నతో సంత్ృప ా చెందండి, ఎందుక్ంటే 'నేను 

న్ననిు  ఎని టిీ విడిచిపెటటను, ఎని టిీ విడిచిపెటటను' 

అన్న దేవుడు చెపాప డు." మీరు ప్రపసాుత్ం శవ స 

తీసుకుంటుంటే , సర్వ ం కోలోప యిన మీలో ఒక్క రు కూడా 



లేరు. మీరు చన్నోయిన త్ర్థవ త్ కూడా, మీరు చేయరు. 

అపుప డే మీరు మీ వ్యర్సత్యవ న్ని  అందుకుంట్లరు. 

4. నమమ క్మైన ఇవవ డం దావ ర్థ మమమ లిి  మీరు పవిప్రత్ం 

చేసుకోండి. దేవుడు త్న పన్నకి మనం ఇవవ మన్న ఎందుకు 

ప్రపక్టించి, ఆజాాపంచాడో తెలు్? దేవున్నకి మన డబుబ  

అవసర్ం లేదు. ఎవరైనా ఒక్క  పై్ ఇచిు నా 

ఇవవ క్ోయినా మన దేవుడు చరిు కి కావలసనద 

చేయరలడు. దేవుడు దాన్నలో ఉండడాన్నకి కార్ణం, 

దాత్ల ప్రపయోజనం కోసం, ఎందుక్ంటే అద మన 

ఆత్మ ను శుదధ చేసాుందన్న మరియు మన ప్రపాధానా త్లను 

లైన్్లో ఉంచ్చతుందన్న ఆయనకు తెలుసు. "మీరు 

డబుబ ను ప్రపేమంచినపుప డు, అద మీ యజమాన్న 

అవుతుంద, మీరు డబుబ  ఇసే,ా అద మీ సేవకుడు 

అవుతుంద." మీరు ఎపుప డైనా దాన్న గురించి 

ఆలోచించార్థ? ననిు  పాలించడాన్నకి డబుబ  అక్క రేదిు. 

ఇద నాకు సేవ చేయాలన్న నేను కోరుకుంటునిా ను. దాన్న 

కోసం శిక్షణ ఇవవ డాన్నకి ఉత్మా మార్గం దాన్నన్న ఇవవ డం. 

ఇవవ డం మన ప్రపాధానా త్లను లైన్్లో ఉంచ్చతుంద. 

దేవుడు మనలిి  సరైన విలువలు రల మనుషులుగా, 

సరైన ప్రపాధానా త్లు క్లిగన మనుషులుగా, న్నజమైన 

ప్రేయసుస  రల మనుషులుగా పలుసాునిా డు.అమేజింగ్ ప్రగేస్ 
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మెన్ ఆఫ్ లీడరఫ్లషిప్ కోస్ం వెతుకుతున్నా రు 

నాయక్త్యవ న్నకి ఉత్మామైన ఒకే పదం వివర్ణ "ప్రపభావం" 

అనే పదం. మీరు ప్రపజలను ప్రపభావిత్ం చేయడం దావ ర్థ 

వ్యరిన్న నడిప్ారు. మరింత్ ప్రపతేా క్ంగా చెపాప లంటే, 

వ్యరు ్ధార్ణంగా చేయన్న కన్ని  పనులను చేయడాన్నకి 

మీరు ప్రపజలను ప్రపభావిత్ం చే్ారు. ఒక్ ర్క్మైన 

నాయక్త్వ ం లేకుండా ఏ సమూహం, సంసథ లేదా వా కాుల 

సేక్ర్ణ చాలా కాలం కన్రదు. 

కని్న ్రిు మనం నాయక్త్యవ న్ని  హోదా లేదా ్ థ నంతో 

రందర్గోళాన్నకి గురిచే్ాము. కానీ ఆ రండూ ఒకేలా 

ఉండవు. చాలా త్ర్చ్చగా మీరు ఉని త్మైన ్ థ నాని్న  

పందన వా కినా్న ఎదుర్క ంట్లరు, కానీ అత్ను కేవలం 

నంబర్ వన్ ూా ర్టప్రకాట్. T-బోన్ ్స్వటక్్తో వర్ంి నుండి 

కుక్క ను నడిపంచలేన్న ఈ లేదా ఆ సంసథ యొక్క  వైస్ 

ప్రపెసడంట్్న్న మీరు ఎని్న ్రిు ఎదుర్క నిా రు? 

నాయక్త్వ ం ప్రపభావం. ఒక్ ఋష చెపప నటిుగా, "మీరు 

నాయక్త్వ ం వహసాునిా ర్న్న మరియు ఎవరూ 

అనుసరించడం లేదన్న మీరు అనుకుంటే, మీరు 

చేసాుని దంత్య నడక్ మాప్రత్మే." 

నాయక్త్వ ం అనేక్ రూపాలిో, వివిధ్ శైలులు మరియు 

లక్షణాలలో వసాుంద, కానీ న్నజంగా నాయకుడిగా ఉని  



వా కి ాత్న పార్వేయడం వదద ప్రపభావ్యన్ని  క్లిగ ఉంట్లడు 

మరియు ఆ ప్రపభావం అధకార్ం మరియు శకినా్న తెసాుంద. 

వ్యరి ఇళలిో మరియు చరిు లో నాయక్త్వ  పాప్రత్లను 

అంీక్రించమన్న దేవుడు పురుషులను పలు్ాడు.  

ఇద మన సంసక ృత్తకి విరుదధమన్న ఇపుప డు నేను 

ప్రరహంచాను, కాన్న ర్థజీయ సవా త్ గురించి బైబిల 

ఎని డూ పటిటంచ్చకోలేదు. ఇంటిలో పురుష నాయక్త్వ  

ూప్రత్ం సృషటకి త్తరిగ వెళ్లతుంద. దేవుడు మొదట 

మన్నషన్న సృషటంచాడు. స్టస్వ ా పురుషున్న కర్కు త్యారు 

చేయబడింద, పురుషున్న నుండి, ఆమె పురుషున్న వదదకు 

తీసుకుర్థబడింద మరియు ఆమెకు పురుషుడు పేరు 

పెట్లటరు. హవవ  మొదట పాపం చేసందనేద 

ముఖా్ మైనద అయినపప టిీ. దేవుడు త్న సవ ర్థగన్నకి ఏమ 

జరిగందో చూడడాన్నకి భూమపైకి వచిు నపుప డు, అత్ను 

ఆడ్ వదదకు వెళాళ డు, ఎందుక్ంటే, ఆదాము 

నాయకుడు. అత్ను ఆధాా త్తమ క్ బాధా్ త్ మరియు 

జవ్యబుదారీగా ఉండేవ్యడు. 

మేము విలువలు, పన్న గురించి మాటి్లడటం లేదు, ఎవరు 

ఎకుక వ ముఖా్ మైనవ్యరు లేదా దేవుడు ఎవరిన్న ఎకుక వగా 

ప్రపేమ్ారు. పౌలు ఈ విధ్ంగా పేర్క నిా డు "యూదుడు 

లేదా ప్రీకువ్యడు, బాన్నస లేదా సవ త్ంప్రతుడు, పురుషుడు 

లేదా స్టస్వ ా లేడు..." (రలతీయులు 3:28) స్టస్వ ా క్ంటే 

పురుషుడు ఒక్క  విలువ కూడా ఎకుక వ కాదు. మేము 

ఫంక్షన్ మరియు ప్రక్మాన్ని  సృషటంచే పాప్రత్లను 

ూచి్ాము. దేవుడు మూడు ప్రపాథమక్ సమూహాలను 

సృషటంచాడు: 

d. సమాజం - అత్ను ప్రపభుత్యవ లకు అధకార్థన్ని  

ఇ్ాడు మరియు ప్రపభుత్యవ ల నాయకుల కోసం 

మనం ప్రపారి థంచాలిస న అవసర్ం ఉందన్న 

చెపాప డు. 

e. చరిు  - అత్ను పెదదలకు, లేదా గొప్రరల కాపరులకు 

లేదా పాసటరిు లేదా పరా్ వేక్షకులకు అధకార్థన్ని  

ఇచాు డు. 

f. ఇలిు - అత్ను భర్లాు మరియు త్ంప్రడులకు 

అధకార్ం ఇ్ాడు. 

పౌలు ఇలా అనిా డు, "ప్రపత్త పురుషున్నకి శిర్సుస  ప్రీసాు 

అన్న, స్టస్వకాి శిర్సుస  పురుషుడన్న, ప్రీసాుకు శిర్సుస  దేవుడన్న 

ఇపుప డు మీరు ప్రరహంచాలన్న నేను కోరుకుంటునిా ను." 

(I కరింథీయులు 11:3) మీరు దాన్నన్న దాన్న సందర్భ ంలో 

చదవి, ఈ లేఖ్నంలో చెపప బడిన అన్ని టితో ోలిు  

చూసే,ా పౌలు ఇంటి సందర్భ ంలో మాటి్లడుతుని టిు 

మీరు చూ్ారు. వీధలో నడిచే ఏ పురుషుడికైనా ఏ స్టస్వకాి 

ఏమ చేయాలో చెపేప  హకుక  ఉందన్న మరియు ఆమెకు 



అధకార్ం ఉందన్న అత్ను చెపప డం లేదు. కానీ ఆ ఇంటి 

సందర్భ ంలో ప్రపత్త స్టస్వకాి త్ల ఆమె భరే.ా 

కంత్మంద అద అభా ంత్ర్క్ర్ంగా భావి్ారు మరియు 

నేను ఎపుప డూ ఎందుకు ఆలోచిసాునిా ను. స్టస్వలాార్థ, 

మన్నషకి శిర్సుస  ప్రీసాు అన్న మీలో ఎవరికైనా అభా ంత్ర్ం 

ఉందా. ఇద ననిు  బాధంచదు. అత్ను నా త్ల. ప్రీసాుకు 

శిర్సుస  దేవుడన్న మనలో ఎవరికైనా అభా ంత్ర్మా? 

అలాంటపుప డు దేవుడు స్టస్వకాి శిర్సుస ను భర్గాా, 

పురుషున్నగా న్నయమంచినందుకు మనమెందుకు 

బాధ్పడాలి? 

పౌలు దావ ర్థ పరిశుదాధ త్మ  ఎఫెస్వయులకు 5:22లో ఇలా 

పేర్క నిా డు: "భారా్ లార్థ, లోబడండి [మీ భర్లా 

అధకార్ం GWT కింద మమమ లిి  మీరు ఉంచ్చకోండి]మీ 

భర్లాకు ప్రపభువు వలె. ప్రీసాు చరిు కి అధపత్త అయినటే ి

భర్ ా భారా్ కు శిర్సుస ." నేను అక్క డితో ఆగ కన్ని  

విషయాలు చెపాప లి. 

"త్ల" అనే ఈ పదంతో కన్ని  ఫనిీ  భాషా జిమిా సటక్స  

చేసాుని  కందరు వా కాులు ఉనాి రు. ప్రపసాుత్ం ఉని  

్ధార్ణ సదాధ ంత్యలలో ఒక్టి ఎఫెస్వ 5:23 మరియు I 

కరింథీయులు 11:3లో "త్ల" అనే పదాన్ని  

ఉపయోగంచడం, అద అధకార్ం అన్న కాదు, 

నాయక్త్వ ం అన్న అర్ధం కాదు. మొదటి చిని  ప్రపవ్యహం 

క్లిస వచేు  చోట నద త్ల పైకి ఉని టిుగా దీన్న మూలం 

అన్న అర్థం. అద త్ల, ఇద మూలం. ఆ వివర్ణతో అనేక్ 

సమసా లు ఉనాి యి. I కరింథీయులు 11:3కి త్తరిగ 

వెళంిడి, దేవుడు ప్రీసాుకు శిర్సుస  అన్న చెపప నపుప డు అదే 

పదం ఉపయోగంచబడింద. సరే, అత్ను ప్రీసాు యొక్క  

మూలం అన్న అర్థం అయితే, అత్ను ప్రీసాు సృషటక్ర్ ా

అయితే, భరవంతున్న సవ భావం గురించి మనకు బోధంచే 

బైబిల్లోన్న అన్ని  లేఖ్నాలకు విరుదధంగా ఉంటుంద. 

జాన్ I మరియు కల్కసస యన్స  1:15 మరియు త్ంప్రడి 

మరియు కుమారుడు అన్న చెపేప  అన్ని  భాగాలు 

"త్ల" అనే పదాన్నకి మూలం అన్న అర్థం కాదు, దాన్న అర్థం 

మనం సరిగాగ  అదే అర్థం చేసుకుంటుంద. దీన్న అర్థం 

అధకార్ం యొక్క  మూలం. ఎఫెస్వయులకు 1:22లో దాన్న 

అర్థం అదే. "మరియు దేవుడు సమసమాును అత్న్న 

పాదముల ప్రకింద ఉంచెను ..." (ప్రీసాు గురించి 

మాటి్లడుతూ) "మరియు చరిు కి ప్రపత్తదాన్నీ అధపత్తగా 

ఆయనను న్నయమంచాడు." ఇద అధకార్థన్ని  

ూచిసాుంద. ఎఫెస్వయులు 5:23-24కి త్తరిగ వెళ్లతే, "ప్రీసాు 

సంఘాన్నకి శిర్సుస గా, అత్న్న శరీర్థన్నకి శిర్సుస గా ఉని టే ి

భర్ ాభారా్ కు శిర్సుస , ఆయన ర్క్షకుడు. ఇపుప డు చరిు  

ప్రీసాుకు లోబడి ఉని టే ి భారా్ లు కూడా ప్రపత్త 

విషయంలోనూ త్మ భర్లాకు లోబడాలి." 



నా మునుపటి సంవత్స ర్థలలో, ఇంటి్ల మర 

నాయక్త్వ ంపై మహళలు బోధంచడాన్ని  వా త్తరేకి్ార్న్న 

నేను నముమ తునిా ను మరియు కంత్మంద 

ఉండవచ్చు . కానీ చాలా మంద స్టస్వలాు ఇంటి్ల మర 

నాయక్త్వ ం గురించి బోధంచడంపై కాదు, కానీ ఆ 

నాయక్త్యవ న్ని  అంీక్రించడాన్నకి వ్యరి భర్ ా

న్నర్థక్రించడం వలనిే అన్న నేను గురింాచాను. మర 

నాయక్త్యవ న్నకి అసహా ం క్లిగంచడం గురించి నాతో ఒక్ 

మాట చెపప న నేను చూసన ప్రపత్త ఒక్క  మహళ కోసం, 

ఇంటి్ల కంత్ న్నజమైన, బైబిల, ఆధాా త్తమ క్ పురుష 

నాయక్త్యవ న్ని  చూడాలన్న కోరుకునే ఇర్వై మందతో 

నేను మాటి్లడాను. 

న్నయకత్వ ం యొకక  దురివ నియోగాలు 

ఇంటిలో నాయక్త్వ ం మరియు అధకార్థన్ని  

దురివ న్నయోరం చేయడాన్నకి క్నీసం రండు ప్రపధాన 

మార్థగలు ఉనాి యి. 

1. ఆధపత్ా ం మరియు న్నయంప్రత్ణ. న్నకిత్య ప్రకుష్చు ్ అనే 

పేరు మీకు గురాుండే ఉంటుంద, అత్ను ప్రపచఛ ని  

యుదధ ర్టజులిో ర్షాా కు నాయకుడిగా ఉనిా డు, అత్ను 

60వ దశక్ం ప్రపార్ంభంలో యునైటెడ్ ్సేటట్స  మరియు 

వ్యషంర టన్్కు త్న మొదటి పరా్ టన చే్డు మరియు 

అత్న్ని  వ్యషంర టన్ ప్రపెస్ ్క్బి్కు తీసుకెళిారు. అక్క డ, 500 

మంద విలేక్రులు ఒక్ రదలో ప్రకుష్చు ్్ను ఇంటరూవ ా  

చేశరు. అత్న్నకి ఇంీషిు ర్థదు, కాబటిట అనువ్యదకున్న 

దావ ర్థ అత్న్నకి వచిు న మొదటి ప్రపశి  ఏమటంటే, 

"మసటర్ ప్రకుష్చు ్, ఈ ర్టజు మీ ప్రపసంరంలో, మీరు ్ ట లిన్ 

ఆధ్వ రా్ ంలో జరిగన అన్ని  భయంక్ర్మైన దుర్థమ ర్థగల 

గురించి మాటి్లడారు, కానీ మీరు, ్ ర్, అత్న్నద. అతా్ ంత్ 

సన్ని హత్ సహోదాో గ. ఇనాి ళి్ల మీరు ఏమ 

చేసాునిా రు?" మరియు ప్రకుష్చు ్ అనువ్యదకున్న దావ ర్థ 

ఆ ప్రపశి  విని పుప డు, అత్ను హెడ్్ఫోన్్లు ఆఫ్ చే్డు 

మరియు విరిగన ఆంరంిలో లేచి న్నలబడి, "ఎవరు 

అడిగారు?!?!?" రదలో న్నశశ బదం అలుముకుంద. అత్ను 

మళ్లళ  మొరిగోయాడు, "నేను చెపాప ను, 

బెదరించడం దావ ర్థ, బెదరించడం దావ ర్థ, 

బెదరించడం దావ ర్థ, బాధ్పెటటడం దావ ర్థ కూడా 

నాయక్త్వ ం వహంచే ఒక్ ర్క్మైన నాయక్త్వ ం ఉంద. 

దుర్దృషటవశతాు, ఈ ర్టజు లక్షలాద మంద పురుషులు 

ఉనాి రు, ఇద ఇంటి్ల న్నజమైన మన్నషన్న చేసాుంద. 

ఎకుక వ మందన్న కాలిు  చంపరల, క్ర్థటే చేయరలవ్యడే 

అసలు మన్నష అన్న చెపేప  త్పుప డు మీడియా దావ ర్థ 

ఇపుప డు ఆ ఆలోచనను పెంచ్చతునాి రు. ఇద నేడు 

ప్రీడా ర్ంరంలో ఫీడ్ చేయబడింద. ఒక్ వా కి ాటెలివిజన్్లో 

ఫుట్్బాల గే్్లో పాల్కగనలేడు, అత్ను ఇక్పై ట్లకిల 

చేయలేడు, కాదా? ోటీలో ఆధపత్ా ం చెలాయించడం 

దావ ర్థ మీరు న్నజమైన వా కి ాఅన్న చూపంచడాన్నకి అత్ను 



ట్లకిల చేయాలి, లేచి డాా న్స  చేయాలి, వేలితో 

ఆడించాలి మరియు అత్న్న ప్రపత్ా రి థన్న చెత్గాా మాటి్లడాలి. 

ఆధపత్ా ం అనేద ప్రపపంచం చేత్ అధకార్థన్ని  

ఉపయోగంచడం. ఇద ్త్యను ్ధ్నం. ఒక్ మన్నష 

లేదా మరవరైనా ఆధపత్ా ం దావ ర్థ అధకార్ం 

చెలాయించాలన్న యేసుప్రీసాు చెపప న సమయం లేదు. 

కని్న ్రిు, స్టకైసవాులు, త్పుప డు ఆలోచనను 

పందుత్యరు. మనకు త్గనంత్ శకి ాఉంటే, మనం సరైన 

కోసం ప్రపపంచాని్న  వ్ ధీనం చేసుకోవచు న్న మేము 

భావిసాునిా ము. లేదు, మనం చేయలేము. అద యేసు 

మార్గం కాదు. ఆధపత్ా ం మమమ లిి  న్నజమైన వా కిగాా 

మరియు న్నజమైన నాయకుడిగా చేసాుందన్న ప్రపపంచం 

అనుకోవచ్చు , కానీ అద బైబిల కాదు. 

మత్యాి 20:25-22లో యేసు శిషుా లు ఎవరు ఆధపత్ా ం 

వహ్ారు, ఎవరు అదుపులో ఉంట్లరు అనే దాన్న గురించి 

వ్యదంచారు. యేసు ఇలా అనిా డు, "అనా జనుల 

పాలకులు వ్యరిపై ఆధపత్ా ం చెలాయించార్న్న మరియు 

వ్యరి ఉని త్యధకారులు వ్యరిపై అధకార్ం 

చెలాయిసాునిా ర్న్న మీకు తెలుసు. మీతో అలా కాదు. 

బదులుగా, మీలో గొపప వ్యరు కావ్యలనుకునే వ్యరు మీ 

సేవకుడై ఉండాలి. (NIV) "ద. దేశల పాలకులకు 

ప్రపజలపై పూరి ా అధకార్ం ఉంటుంద మరియు వ్యరి 

అధకారులకు ప్రపజలపై పూరి ాఅధకార్ం ఉంటుందఅద 

మీ మధా్  ఉండబోదు. మీలో ఎవడు గొపప వ్యడు 

కావ్యలనుకుంటునాి డో వ్యడు మీకు సేవకుడు 

అవుత్యడు.” (GWT) 

ఆధపత్ా ం మరియు న్నయంప్రత్ణ దేవున్న మార్గం కాదు. 

ప్రపజలు ప్రక్మం త్పప కుండా అధకార్ంలో ఉని పుప డు, 

వ్యరిలో పర మరియు దేవ షం పెరుగుతుంద. ఎపుప డో, 

ఎలాగో, ఎలాగోలా త్తరుగుబాటు చే్ారు. 

నేను ఎపుప డూ తెలుసుకోవ్యలనుకునే విషయాలతో నేను 

వా వహరించాలిస  వచిు ంద - భారా్ లు ఇంటి్ల శబద, 

భావోదేవ ర, శరీర్క్, లైంగక్ వేధంపులకు గుర్వుత్యరు, 

దేవుడు వ్యరిన్న ర్క్షంచమన్న ఆజాాపంచాడు. ఇవి అత్న్న 

బాధతులను అత్న్న ముందు భయపెటటడం, కటటడం 

మరియు బెదరించడం వంటి వ్యటిపై ఆధపత్ా ం 

చెలాయించాయి మరియు మచు లు అమూలా మైనవి. 

త్న భారా్ ను, త్న పలలిను అలా నడిపంచే వా కి ా

పరికివ్యడికి ప్రపత్తరూపం. అత్ను ఈర్టజు త్న 

కుటుంబాన్ని  వణికిోయేలా చేసాుని పప టిీ, ఈ ర్టజులిో 

ఒక్టి, తీరుప  ర్టజున నేను మీకు హామీ ఇసాునిా ను; 

అత్డు దేవున్న యెదుట వణికిోయేవ్యడు. ఆధపత్ా ం 

మరియు న్నయంప్రత్ణ దావ ర్థ ఇద ఎపుప డూ సరైన మార్గం 

కాదు. 



2. పదవీ విర్మణ. అమెరికాలోన్న మొత్ంా పలలిలో నలభై 

శత్ం మంద త్మ త్ంప్రడులు లేరు. వ్యరు వ్యరితో 

అసస లు లేరు. మరత్య 60 శత్ం మందలో చాలా మంద 

త్ంప్రడులు వర్క ్హోలిక్్లు లేదా డజను ఇత్ర్ 

విషయాలపై ఆసకి ా క్లిగ ఉనాి రు. పురుషులు 

నాయక్త్యవ న్ని  మరియు అధకార్థన్ని  

అంీక్రించక్ోవడం దురివ న్నయోరం చేసనంత్ చెడదా. 

ఇపుప డు త్ర్చ్చగా, భర్ ాఅక్క డ లేరు ఎందుక్ంటే వ్యరు 

ఎపుప డూ అక్క డ లేరు. వ్యరు ఒక్ స్టస్వనా్న రర్భ ం ధ్రించారు 

మరియు ఎపుప డూ క్న్నపంచలేదు. ఇత్ర్ సమయాలిో 

ఇద పరితా్య రం దావ ర్థ. కని్న ్రిు ఇద విడాకుల దావ ర్థ. 

కానీ మన్నష లేక్ోతే, అత్న్న నాయక్త్వ ం కూడా లేదు. 

ట్లనీ ఎవ్యన్స  డలిాస్ ప్రపాంత్ంలో చాలా ప్రపసదధ నలజిాత్త 

మంప్రత్త, మరియు అత్ను పెదద సమూహం ముందు ఈ 

ప్రపసంగాన్ని  పంచ్చకుంటునిా డు. ననిు  ఒక్ పేర్థ లేదా 

అంత్క్ంటే ఎకుక వ చదవన్నవవ ండి. అత్ను ఇలా 

అనిా డు: "జాతీయ సంక్షోభాన్నకి ప్రపధాన కార్ణం 

అమెరిక్న్ మరవ్యరి స్టస్వలాీక్ర్ణ అన్న నేను 

నముమ తునిా ను. నేను స్టస్వవా్యదం అన్న చెపప నపుప డు, 

నేను లైంగక్ ప్రపాధానా త్ గురించి మాటి్లడటం లేదు; 

నేను పురుషత్వ ం యొక్క  అపార్థథని్న  వివరించడాన్నకి 

ప్రపయత్తి సాునిా ను. ఆధాా త్తమ క్ంగా సవ చఛ మైన 

నాయకుల పాప్రత్ను వదులుకుని  ససస ఫైడ్ పురుషుల 

దేశం, శూనా త్ను పూరించడాన్నకి మహళలను 

బలవంత్ం చేసంద. కార్ణం భయాన్నకి దారి తీసాుంద, 

ప్రపజలు మన సమాజంలో న్నందలు వేయడాన్నకి చోటు 

కోసం వెతుకుతునిా రు. బాలా  నేర్థలపై టెడ్ కపెప ల 

సప షల్లో, నేర్ నాా య వా వసథ, అనాా యమైన ఆరిథక్ 

వా వసథ మరియు న్నర్ంత్ర్ జాత్ా హంకార్ంపై ఆర్టపణలు 

వేళి్ల చూపబడాాయి. ఎవ్యన్స  ఇలా అనాి రు: "ఆ 

సమసా లలో ప్రపత్త ఒక్క టి మన దృషటకి అర్హమైనద 

అయితే అవనీి  మరింత్ తీప్రవమైన వా్య ధ యొక్క  

లక్షణాలు. బేసక్ ఎక్నామక్స  వా భిచార్థన్నకి ్కు కాదు 

మరియు జాతా్ హంకార్ం టీనేజ అమామ యిలను 

రర్భ వత్తన్న చేయదు, వ్యసవాం ఏమటంటే, త్ంప్రడి ఇంటి్ల 

ఆధాా త్తమ క్ంగా బాధా్ త్యయుత్మైన నాయక్త్యవ న్ని  

అందంచక్ోతే, బిడ ాపెదద ఇబబ ందులిో పడత్యడు. 

పురుషులు ఇంటి్ల ఉండాలి. కానీ కని్న ్రిు, మన్నష 

ఇపప టిీ ఇంటి్ల ఉని పుప డు నాయక్త్వ ం 

త్ా జించబడుతుంద, ఎందుక్ంటే అత్న్న దృషట 

మరక్క డా ఉంటుంద. ్స్వట్  ఫప్రర్థర్ త్న అదుభ త్మైన 

పుసకా్ం, ్ ట ండింగ్ ట్లల్లో, "అమెరికా అంత్ట్ల పలలిు 

మానసక్ంగా, శరీర్క్ంగా మరియు ఆధాా త్తమ క్ంగా 

చన్నోతునిా ర్న్న నా నమమ క్ం, ఎందుక్ంటే వ్యరి 

జీవిత్ంలో పురుషులు కేవలం చ్చట్టట  న్నలబడి ఉనాి రు." 

అద ఆసకికా్ర్మైన వా ీకా్ర్ణ. 



డా. ర్థబర్ట షులరి్ పాల హారేవ కి ఒక్ క్థ చెపాప డు, అద 

నాకు న్నజంగా నచిు ంద. అత్ను ఇపుప డే ఒక్ పుసకాాని్న  

బయటపెట్లటడు, అద బెస్ట సలరి్్గా ఉంద మరియు ఆ 

పుసకాాని్న  ప్రపచార్ం చేయడాన్నకి అత్ను పరా్ టనలో 

ఉనిా డు. అత్ను నాలుగు ర్టజులిో ఎన్నమద నరర్థలకు 

వెళాళ డు మరియు అత్ను త్న కారా్థ లయాన్నకి 

పలిచాడు. అత్న్న సప్రక్టరీ అత్న్నకి గురాు చే్డు, 

"ఇపుప డు మీరు త్తరిగ వచిు నపుప డు, మీరు సవ చఛ ంద 

సంసథ కోసం ర్థిల చేసన లంచ్్కి వెళిాలి." డాక్ టర్ 

షులరి్్తో భోజనం చేయడాన్నకి ఎవర్ట $500 చెలింిచారు. 

అత్ను ఇంటికి చేరుకున్న భోజనాన్నకి వెళ్లళ నపుప డు, ఆ 

వా కి ాత్నతో క్లిస భోజనం చేయడాన్నకి త్న జీవిత్కాల 

పదుపు మొతా్యని్న  వెచిు ంచాడన్న తెలుసుకున్న 

ఆశు రా్ ోయాడు. అద వ్యరి మొత్ంా జీవిత్ పదుపు అన్న 

అత్న్నకి తెలియడాన్నకి కార్ణం అద అత్న్న సవ ంత్ టీనేజ 

కుమార.ా అత్ను లంచ్ వదద ఏడవడం ప్రపార్ంభించాడన్న 

మరియు అత్ను చెపాప డు, "ఆ క్షణం నుండి నాకు 

తెలుసు, కని్న  విషయాలు మార్ు వలస ఉంటుంద." 

పురుషులు, మీరు ఏ ధ్ర్ చెలిి్ ా రు, లేదా బదులుగా, 

మీరు మీ ఇంటికి ఆధాా త్తమ క్ నాయకుడిగా మార్డాన్నకి మీ 

భారా్  మరియు పలలిు ఎంత్ ధ్ర్ చెలిి్ ా రు? ఇంకా 

మంచి ప్రపశి  ఏమటంటే: మీరు చెలింిచక్ోతే వ్యరు 

ఎంత్ ధ్ర్ చెలిి్ ా రు. 

ఆధా్య త్మి క న్నయకతావ నిా  ప్రపదరిశ ంచ్డానిక్త 

ఆచ్ర్ణాత్ి క మారొాలు 

1. యేసుప్రీసాు మాదరిన్న అనుసరించండి. పైన 

ఉలేఖించినటిుగా ఎఫెసయన్స  5 భారా్ లు 

సమరిప ంచాలి లేదాత్మను త్మ భర్లా అధకార్ం కింద 

ఉంచ్చకుంట్లరుప్రపత్తదాన్నలో. కానీ త్రువ్యత్త వచనం, 

"భర్లాార్థ, మీ భారా్ లను ప్రపేమంచండి, ప్రీసాు చరిు న్న 

ప్రపేమంచి, ఆమె కోసం త్నను త్యను అరిప ంచ్చకుని టే"ి 

మరియు మూడు ్శిోకాల త్రువ్యత్ అద ఇలా చెబుతోంద 

"అదే విధ్ంగా, భర్లాు త్మ భారా్ లను వ్యరి సవ ంత్ 

శరీర్థల వలె ప్రపేమంచాలి. . త్న భారా్ ను ప్రపేమంచేవ్యడు 

త్నను త్యను ప్రపేమ్ాడు." యేసు ప్రీసాు ఆధపత్ా ం 

దావ ర్థ నడిపంచలేదు; అత్ను పదవీ విర్మణ దావ ర్థ 

దారితీయలేదు. అత్ను ఆదర్శ వంత్మైన నాయకుడు 

మరియు దేవుడు మన్నష ఎలా ఉండాలనుకుంటునాి డో 

దాన్నకి అత్ను నమూనా. ఇంటిలో మంచి నాయకుడిగా 

ఉండట్లన్నకి క్షటపడుతుని  వా కికాి ఉత్మామైన ఏకైక్ 

సలహా ఏమటంటే, ప్రపత్తర్టజూ కన్ని  సువ్యర్లాను 

చదవడం, మాథ్యా , మార్క , లూకా మరియు జాన్. 

2. సేవ దావ ర్థ మోడల. ప్రరంథం అధకార్థన్ని  ప్రపత్త-

్ంసక ృత్తక్ంగా బోధసాుంద. సంసక ృత్త ఆధపత్ా ం 

చెలాయిసాుంద, కానీ బైబిలిో, అధకార్ మంప్రత్తత్వ  శఖ్ 



టవల (సేవ) యొక్క  మంప్రత్తత్వ  శఖ్. బైబిల ప్రపకార్ం, 

గొపప త్నాన్నకి మార్గం అధకార్ం మరియు ఆధపత్ా ం 

దావ ర్థ కాదు, యేసు బోధంచాడు "మీలో ఎవరు గొపప గా 

ఉండాలనుకుంటునాి ర్ట వ్యరు మీ సేవకుడై ఉండాలి." 

(మారుక  10:43) న్నజమైన అధకార్ం సేవ దావ ర్థ వసాుంద. 

యేసు ఖ్చిు త్ంగా చెపాప డు, "నేను సేవ చేయడాన్నకి 

ర్థలేదు, నేను సేవ చేయడాన్నకి వచాు ను." ఇపుప డు 

భర్లాు ఆచర్ణాత్మ క్ంగా అంటే కుటుంబ యూన్నట్్లో 

మనం మొదటిగా సేవచేదాదమన్న అర్థం. మేము ట్లన్ సట్ 

చే్ము. యేసు జాన్ 13లోన్న ఆ పై రదలోకి వెళ్లనిపుప డు 

మేము నాయక్త్వ ం వహ్ాము మరియు ఎవరూ టవల 

మరియు బేసన్ తీసుకోవ్యలనుకోలేదు, మరియు 

నాయకుడు దాన్నన్న తీసుకన్న వెళ్ల ిసేవ చే్డు మరియు 

వ్యరు దాన్నన్న ఎపప టిీ మర్చిోలేదు. అద వ్యరి 

జీవిత్యలను మారేు సంద. 

3. ప్రోత్యస హంపై దృషట పెటటండి. మీ కుటుంబాన్నకి 

ప్రోత్యస హంపై దృషట పెటటండి. ప్రోత్యస హం అనేద గొపప  

పదం. "ప్రోత్యస హం" అనే పదాన్నకి అర్థం ఏమట్ల మీకు 

తెలు్? ప్రోత్స హంచడం అంటే.. మన కుటుంబాల 

కోసం మనం చేసేద అదే. మా కుటుంబాలిో ధైరా్ ం 

న్నంపాం. వ్యరి చ్చట్టట  ఉని  ప్రపత్త ఒక్క రూ భిని మైన 

సలహాను అందంచినపుప డు సరైన పన్న చేసే ధైరా్ ం 

క్లిగ ఉండట్లన్నకి మేము మా పలలికు శకినా్న్ాము. 

4. మీ పలలికు వ్యరి త్లిని్న గౌర్వించడం నేర్ప ండి. మీ 

పలలిు చాలా చిని  వయసుస లో ఉని పుప డు మీ 

ఉదాహర్ణ దావ ర్థ బోధంచడం ప్రపార్ంభించండి. మీ 

పలలిు యుక్వాయసుస కు చేరుకుని పుప డు మరియు 

వ్యరి రక్క లను చాచి వ్యరి వ్ త్ంప్రతా్ ం పందాలన్న 

కోరుకునేటపుప డు ఇద చాలా సర్ళమైన మరియు 

క్ఠినమైన ూచనలను క్లిగ ఉండవచ్చు . త్ర్చ్చగా, 

వ్యరు కంత్ త్తరుగుబాటును ప్రపదరిశ ్ారు, ప్రపతేా కించి 

వ్యరు బలహీనమైన పాప్రత్గా భావించే దాన్న పట,ి మరియు 

అద త్లి.ి.. త్ంప్రడులు, పురుష నాయక్త్యవ న్నకి ఇద 

్కిషిటమైన సమయం. ఒక్ భర్ ా త్న త్లి ి పట ి

యుక్వాయసుస లో ఉని  కుమారుడి వైఖ్రిన్న లేచి 

న్నలబెటిటన త్ర్థవ త్, భారా్  అత్న్న వదదకు వచిు , "హనీ, మా 

పెళ్ళళ న ఇని్న  సంవత్స ర్థలలో, మీరు నా కోసం కన్ని  

అదుభ త్మైన పనులు చే్రు. మీరు నాకు అందంచారు. 

అదుభ త్మైన బహుమతులు, మేము గొపప  పరా్ టనలు 

చే్ము. కానీ మీరు మా కడుకు నుండి ననిు  

గౌర్వించమన్న కోరిన విధానం క్ంటే మీరు చేసన ఏదీ 

నాకు ఎకుక వ అర్థం కాలేదు. 

నాని గారూ, ఇద మీ భారా్ కు ఎలా అన్నపసాుందో అంత్కు 

మంచి, లైంగక్ వేధంపుల సమసా కు ఇదే పరిషాక ర్ం. 

రే్ సమసా కు ఇదే పరిషాక ర్ం. భారా్థ భర్లా వేధంపుల 



సమసా కు ఇదే పరిషాక ర్ం. త్లిని్న ప్రపేమంచే, గౌర్వించే 

అబాబ యిలు స్టస్వలాను దుర్థభ షలాడరు. ఇద చాలా 

సులభం. 

5.మీరు అధకార్ంలో ఉనాి ర్న్న ప్రపదరిశ ంచండి.అదీ 

ీలక్ం. మీరు అధకార్ంలో ఉనాి ర్న్న ప్రపదరిశ ంచండి. 

ఒక్ మన్నష మంచి జనర్ల్గా ఉండాలంటే ముందు 

మంచి సైన్నకుడిగా ఉండాలి. అత్ను ప్రీసాు యొక్క  

యోరా మైన అనుచరుడు అయేా  వర్కు ఎవరూ అత్న్న 

కుటుంబాన్నకి న్నజమైన ఆధాా త్తమ క్, న్నర్ణయాత్మ క్ 

నాయకుడు కాలేరు.అమేజింగ్ ప్రగేస్ #1214 - - ్స్వట్  ్ఫి్యట్ - జూన్ 18, 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


