HHR17-1-1-TE

యేసు యొక్క చివరి మాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము - కార్యక్రమం 1
అనౌనసర్a: క్రైస్తవుల్లో దాదాపు స్గంమంది యేస్ు కరీస్త ు తమ జీవితకాల్ంల్లనే తిరిగి వస్ాతడని
నమముతునాారు. పరకటన గీంధంల్ల యేస్ు, క్రైస్తవ స్ంఘానికి భవిష్యతు
త ను గమరించి చెప్పిన మాటల్ు
వ్ారయబడినాయ. శ్ీమల్ కాల్ంల్ల భూమిప్ైన జరిగే భయంకర స్ంఘటనల్ను, అంతయకరస్
ీ త ుకు, పాపుల్కు
కల్ుగాబో యే స్ంఘటనల్ను గమరించి హెచ్చరిస్త ునాాడు. హరుగిదో ద ను యమద్ధ ంల్లను, ర్ండవ రాకడల్లను,
వ్ెయయండో పరిపాల్న కాల్ంల్లను, అంతయతీరుిల్లను ఏమౌతుందద చెబమతూ నితయ భవిష్యతు
త ల్ల పరజల్
కేంజరుగమతుందద వివరించాడు. ఈ ధారావహికల్ల, పరకటన గీంధంల్లని స్ందేశానిా అరధం చేస్ుకోడానికి
స్హాయకరంగా, పరకటనల్లని ఒకకొకొ అధాయయానిా మనం ల్లతుగా పరిశీలంచ్బో తునాామమ.
మన అతిధుల్ు డా. ఎడ్ హిండసన్, లబరటీ యూనివరిసటీ యొకొ స్కొల్ ఆఫ్ రిలీజియన్స కు డీన్. మత
విష్యాల్ల్ల అనుభవమమనా పో ఫస్ర్. నల్బైకి మించిన పుస్త కాలా వ్ారస్ాడు.
డా. మార్ొ హిట్చచ కాక్, డల్ాోస్ థియోల్ాజికల్ స్మినరటల్ల బైబిల్ు పర ర ఫస్రుగా పనిచేస్త ునాారు. బైబిల్ు
పరవచ్నాల్ గమరించి 30 పుస్త కాల్ను వ్ారస్ారు. ఫైత్ బైబిల్ు చ్రటచల్ల సీనియరు పాస్ీ రుగా ఉనాారు.
డా. రోన్ రోడేస్ కూడా డల్ాోస్ సేమినరటల్ల పర ర ఫస్రుగా పనిచేస్త ునాారు. రేజనింగ్ ఫరం ద్ సపరిపచర్స
పరిచారయల్కు అధయక్షుల్ుగా ఉనాారు. పరవచ్నాల్ను గమరించి 70 పుస్త కాల్ను వ్ారస్ారు. ఈ పరత్ేయక జాన్
ఆంకర్ బర్్ షో ల్ల మాత్ో యేకరభావించ్ండి.
*****
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డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్ : మా కారయకీమానికి ఆహాానిస్ుతనాాం. స్ంఘానికి యేస్ు చెప్పిన చివరి మాటలా
మనం చ్రిచస్ుతనాాం. ఔనా? ఇది మమఖాయంశ్ం. భవిష్యతు
త ల్ల జరుగమతునా దానిా గమరించి, జరగనునా
దానిా గమరించి యేస్ు చెబమతునాాడు. పరకటన గీంధానిా పూరితగా చ్రిచంచ్గల్ మమగమ్రు పరసపద్ధ పండితుల్ు
మన మధయనునాారు. డా. ఎడ్ హిడసన్, లబరటీ యోనివరిసటీల్లని డివినిటీ స్కచల్ుల్ల డీన్. ఈయన మత
శాకల్ల పర ర ఫస్రుగా పనిచేస్త ునాారు.
ర్ండవ వయకిత డా. మార్ొ హిట్చచ కాక్. డల్ాోస్ థియోల్ాజికల్ స్మినరటల్ల బైబిల్ు ఎకోసోజిస్న్ శాకల్ల
అస్ో సపయేటు పర ర ఫస్రు.
డా. రోన్ రోడేస్, రటజనింగ్ ఫరం ద్ సపరిపచర్స పరిచారయల్కు అధయక్షుల్ుగా ఉనాారు. అంత్ేకాక డల్ాోస్
సమినరటల్లను అనేక ఇతర సమినరటల్ల్లనక భోదిస్త ునాారు. కనుక వీరంద్రూ పరవచ్నాలా గమరించి 140
పుస్త కాల్ు వ్ారస్ారనుకుంటునాాను. అంటే చాల్ా స్మయం వ్ెచిచంచారు.
పరజల్ారా, నేటి మన పరస్ంగాంశ్ం పరకటన గీంధంల్లకి వ్ెళ్లో పరిశీలదాోం ఎడ్ మొద్ట మీ వంతు. ఆ వివరాల్ను
ఎవరిచాచరు? ఇదెల్ా వ్ారయబడింది? పరకటన గీంధం మొద్టి ప్ేజీల్ల ఎవరిా గమరించి వ్ారయబడి ఉనాదద
వివరించ్ండి.

డా. ఎడ్ హండ్సన్: ఇది యేస్ు కరస్
ీ త ు తన దాస్ుడెైన యోహానుకు చ్కప్పన పరతయక్షత అని మొద్టి వ్ాకయం
త్ెల్ుపుతునాది. కనుక యేస్ు దెైవిక రచ్యత అనీ, యోహాను మానవ రచ్యత అనీ మొద్టలోనే
గీహిస్త ునాాం. పునరుత్ాానం తరాాత అరవ్ెై ఐదేల్ోకు పరభమవు పతుస్ు దీవిల్ల యోహానుకు భవిష్యతు
త ను
గమరించి త్ెలపాడు. ఇతడు యేస్ుత్ో కలసప మూడేళ్ళపాటు ఈ ల్లకంల్ల పరజల్కు పరిచ్రయ చేస్త క
స్ంచ్రించాడు. చివరి బో జన బల్ో వద్ో యేస్ు భమజంప్ై అనుకునా వ్ాడు. యేస్ు సపల్ువ వద్ో కు వచిచన
ఏక్రక శిష్ుయడు. యేస్ుత్ో, యోహాను కంటే అధిక స్నిాహిత స్ంబంధం కలగిన మరొక శిష్ుయడు ల్ేడు. ఐనను
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స్మాధిల్లంచి ల్ేచిన యేస్ు కనపడినపుిడు, చ్చిచన వ్ానివల్ె ఆయన పాదాల్ వద్ో పడినాడని బైబిల్ు
చెబమతునాది. మనం ఒక రోజున పరల్లకం వ్ెళ్లో యేస్ును చ్కసేత , నేరుగా ఆయన వద్ో క్ళ్లళ ‘హల్ల’ అని
చెపిడం వీల్ుకాద్ని నాకు అనిప్పస్త ునాది. యోహానే, చ్చిచన వ్ానివల్ె కరస్
ీ త ు పాదాల్ప్ై పాడినపుిడు, మరి
మీ స్ంగతి, నా స్ంగతి ఏమిటి?

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను. ఇది మంచి పరశ్ా. దీనిా కకంచ్ం ల్లతుగా ఆల్లచించ్ండి. పరకాశిస్ుతనా యేస్ును
చ్కడగానే, యోహాను ఆయన పాదాల్ప్ై పడాాడు. ఐత్ే, యేస్ు అతడి బమజంప్ై చేయవ్ేసప భయపడకుమమ,
నీకు కకనిా స్ంగతుల్ను చెబమతునాాననడం నాకు నచిచంది. మార్ొ, పరతీ క్రైస్తవుడు పరకటన
గీంధానెాంద్ుకు చ్ద్వ్ాల్ల చెపిండి. ఇకొడ అద్ుుతమైన స్మాచారమమనాది. స్ంఘానికి యేస్ు చెప్పిన
చివరి పల్ుకుల్ు. ఈ ల్ేఖనంల్ల ఒక అద్ుుతమైన వ్ాగధ నమమనాది. పరతీ క్రైస్తవుడు పరకటన గీంధానెాంద్ుకు
ల్లతుగా ధాయనించాల్ల వివరించ్ండి.

డా. మార్క హట్చ్ కాక్: ఈ పుస్త కం భవిష్యతుతను గమరించి త్ెల్ుపుతునాది. అంత్ేకాక మరొక పరయోజనం
కూడా ఉనాద్ని ఈ వచ్నం తల్ుపుతునాది. ఎంద్ుకంటే, ఈ పరవచ్న వ్ాకయమమల్ను చ్ద్ువు వ్ాడును,
వ్ాటిని విని, ఈ స్ంగతులా గ్రకోనువ్ాడును ధాయనుయల్ని మూడవ వచ్నంల్లనే వ్ారయబడి ఉనాది. బైబిల్లో
ఇల్ాంటి అద్ుుత వ్ాగధనమమనా పుస్త కం ఇదొ కొటే. అంద్ుకే అనేకుల్ు పరకటన గీంధానిా దీవ్ెనల్ గీంథమని
చెబమతునాారు. ఈ పరవచ్న వ్ాకాయలా చ్దివిన వ్ారికి, వీటిని విని ఈ స్ంగతుల్ను గ్రకకను వ్ారికి ధనయత
ల్భిస్ుతంద్ని వ్ారయబడి ఉనాది. కనుక, పరకటన గీంధానిా గమరించిన ఈ అధయయనంల్ల మాత్ో
కల్ుస్ుకుంటునా మీరంద్రు, దేవుని దీవ్ెనల్నంద్ుకోడానికి సపద్ధపడండి.

ఆంక్ర్ బర్్ : స్రే. “యోహాను ఆసపయల్ల ఉనా యేడు స్ంఘమమల్కు శుభమని చెప్పి వ్ారయమనది.
వరత మాన భూతభవిష్య త్ాొల్మమల్ల్ల ఉనావ్ానినుండియమ, ఆయన సపంహా స్నమమ ఎద్ుటనునా యేడు
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ఆతుల్నుండియమ, నముకమైన స్ాక్షియమ, మృతుల్ల్లనుండి ఆది స్ంభూతుడుగా ల్ేచిన వ్ాడును,
భూపతుల్కు అధిపతియమనెైన యేస్ుకరస్
ీ త ు నుండియమ, కృపాస్మాధానమమల్ు మీకు కల్ుగమనుగాక.” ఇకొడ
ఒక పరశ్ా వస్ుతనాది. తిరత్ాానికి స్ంబంధించిన పరశ్ా దేవుడు ఒకొడే, ఐత్ే మమగమ్రిల్ా ఉనాాడు. ఐత్ే,
సపంహాస్నం ఎద్ుటనునా ఏడు ఆతుల్ స్ంగతి మామూల్ు పరజల్కు అరధంకాద్ు. అది పరిశుదాధతు అని ఎల్ా
గమరితంచాల?

హట్చ్ కాక్: దానికి మమంద్ునా వచ్నం “...వరత మాన భూతభవిష్య త్ాొల్మమల్ల్ల ఉనావ్ానినుండియమ...”
అనాది. దాని తరాాత యేస్ును గమరించి వ్ారయబడింది. ఈ వ్ాకయంల్ల తండియ
ర గమ దేవునికర, యేస్ుకూ
మధయన, ఏడు ఆతుల్ను గమరించి పరస్త ావించ్బడింది. కనుక, ఏడు ఆతుల్ు ఏవ్ెైనా, అవి తిరతాంల్ల భాగమై
ఉండాల. ఐత్ే, ఏడు ఆతుల్నగా, ఏడు పరిశుదాధతుల్ునాాయని తల్ంచ్కూడద్ు. ఏడు అనే స్ంఖయ
పరకటనల్ల 54 స్ారుో వ్ాడబడింది. పరిపూరణం, ల్ేక స్ంపూరణమైన దానిా గమరించి ఇది త్ెల్ుపుతునాది.
కనుక ఇది ఇకొడ పరిపూరణ త గమరించి, పరిశుదాధతుుని శ్కితని గమరించి త్ెల్ుపుతునాది. ఒక వ్ేల్ యెష్యా
11:1-2 ల్ల ఉనా పరిశుదాధతుుని ఏడంచ్ుల్ పరిచ్రయను ఇది స్కచిస్ుతనాదేమో.

ఆంక్ర్ బర్్ : స్ంఘమమల్ు పరకటన గీంధంల్ల వినిన స్ంగతుల్ను గమరించి, ఏడు స్ంఘాల్కు ఇచిచన
స్ందేశానిా గమరించి చ్రిచంచ్క మమంద్ు, యేస్ును గమరించిన వివరణ ఇవాండి రోన్. ఇది చాల్ా మమఖయం.
యేస్ు ల్లకానిక్ంద్ుకు వచాచడు. ఆయన బిరుద్ుల్ేమిటి? మహిమ శ్రటరంత్ో ఎల్ా కనిప్పస్త ాడు?

డా. రోన్ రోడేస్: ఒకటవ అధాయయంల్ల దీనికి స్ంభందించిన అద్ుుతమైన వచ్నమమనాది. అల్ాాయమ,
ఓమగయూ నేనేనని యేస్ు చెపాిడు. ఇవి గటక
ీ ు పద్జాల్ంల్ల మొద్టి, చివరి అక్షరాల్ు. దేవుని గమరించి
చెపిబడిన ప్ేరో ు ఆయనను వివరిస్త ునాాయని గీహించ్ండి. ఇవి దేవుని గమరించి కకనిా స్ంగతులా
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చెబమతునాాయ. పాత నిబంధనల్ల దేవుడు పల్ుమారుో ఆల్ాా, ఓమగా అనబడుతునాాడు. ఉదాహరణకు
యెష్యా 44, 48. ఐత్ే, ఈ వచ్నం యేస్ును ఆల్ాా, ఓమగా అంటునాది. అనగా ఆయన దేవుడని అరధం.
ఆయన నితుయడు, స్రాశ్కితమంతుడు. శరష్
ీ ీ ుడు పరకటన గీంధంల్ల మొతత ంల్ల ఈ స్త్ాయల్ు అనేక చోటో
వ్ారయబడి ఉనాాయనే స్ంగతిని మనం మమఖయంగా త్ెల్ుస్ుకోవ్ాలస ఉనాది. ఎంద్ుకంటే మహా శ్ీమకాల్ంల్ల
కరస్
ీ త ు స్రాశ్కితమంతుడనే స్ంగతిని ఆయన త్ెలయ చేస్త ునాాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : “మనల్ను ప్ేరమించ్ుచ్ు తన రకత మమవల్న మన పాపమమల్నుండి మనల్ను విడిప్పంచినవ్ానికి
మహిమయమ పరభావమమను యమగయమగమమల్ు కల్ుగమనుగాక, ఆమేన్. ఆయన మనల్ను తన తండియ
ర గమ
దేవునికి ఒక రాజయమమగాను యాజకుల్నుగాను జేసను.” అనే వ్ాకయం నాకు ఎంతగానో నచిచంది.
విశ్ాసపంచిన వ్ారంద్రు యాజకుల్ు, క్రైస్తవుల్మైన మనంద్రిని, యాజకుల్ుగా వ్ాడుకోవ్ాల్ని
దేవుడాశిస్ుతనాాడు.

రోడేస్: ఇది అద్ుుతమైన స్ంగతి ఎంద్ుకంటే ఈ దేవుడు నితుయడగమ దేవుడు, మనల్ని అతయధికంగా
ప్ేరమించి నితయతాంల్లనుండి వ్ెల్ుపలకి వచిచ మన కోస్ం సపల్ువప్ై మరనించేంద్ుకు మానవరూపం
ధరించాడు. ఇంతకుమించిన ప్ేరమ మరొకటి ల్ేద్ు. కనుక, మానవ్ాళ్లని రక్షించ్డంల్ల దేవుని ఉదేోశ్ం పరకటన
గీంధం పారరంభంల్లనే మనకు త్ెలయచేయబడుతునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : నిజమే మార్ొ. మీరు చెపిండి మేఘాల్ల్ల వచ్ుచ యేస్ును అంద్రు చ్కస్ాతరని యోహాను
చెపాిడు. యేస్ును పర డిచిన వ్ారునక చ్కస్ాతరు. అంద్రు ఆయనిా చ్కసప రొమముకకటుీకుంద్ురని చెపాిడు.
ఇది స్ంఘం ప్ైక్తతబడడానిాకాక, ర్ండవ రాకడను త్ెల్ుపుతునాద్ని ఎల్ా గమరితంచ్డం?
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హట్చ్ కాక్: చ్కడండి, స్ంఘంప్ైక్తతబడినపుిడు, యేస్ు కరస్
ీ త ు ఈ ల్లకానికి ర్ండవ రాకడల్ల రావడం
జరగద్ు. మొద్టి థెస్సల్ొనిక మొద్టి అధాయయం కరస్
ీ త ునంద్ుండి మముతుల్ెైనవ్ారు మొద్ట ల్ేతురని
చెబమతునాది. విశ్ాసపంచినవ్ారు నకతన శ్రటరాల్త్ో ప్ైకి ల్ేపబడత్ారు. ఆ మీద్ట స్జీవుల్మై నిలచి
యమండు మనమమ పరభమవును కలసేంద్ుకు కకనిపో బడత్ామమ. ఒకొ క్షణంల్ల కనుర్పిపాటున... స్ంఘం
ప్ైక్తతబడుతుంద్ని మొద్టి కకరింథీ 15 చెబమతునాది. పరతీ నేతమ
ర మ ఆయనను చ్కచ్ునని పరకటన గీంధం
చెబమతునాది. కనుక, ఇవి వ్ేరేారు స్ంఘటనల్ు. స్ంఘం ప్ైక్తతబడినపుిడు విశాాస్ుల్ు మాతరమే యేస్ును
ఎద్ురుొనేంద్ుకు కకనిపో బడత్ారు. ఈ స్ంఘటనను పరపంచ్ం మొతత ం చ్కసేంద్ుకు వీల్ుల్ేద్ు. నిమిష్ంల్ల
కనుర్పిపాటున ఇది జరిగిపో తుంది. భూమండల్ంప్ై నునా వ్ారంద్రు ర్ండవ రాకడల్ల వచిచన యేస్ును
చ్కడగల్రు. స్ంఘంప్ైక్తతబడేంద్ుకు, యేస్ు ర్ండవ రాకడకు మధయ కకంత కాల్ వయవధి ఉనాద్నేంద్ుకు
ఇదొ క కారణమమ.

రోడేస్: చ్కడండి, స్ంఘం ఏక్షణంల్లనెైనా తపిక ప్ైక్తతబడుతుంద్నే స్ంగతిని ఇది స్కచిస్ుతనాది. దీనికి
మమంద్ు నెరవ్ేరచబడవల్సపన పరవచ్నం ఒకొటి కూడా ల్ేద్ు. ఐత్ే ర్ండవ రాకడకు మమంద్ు ఏడు
స్ంవతసరాల్ స్కచ్నలా మనం చ్కడగల్ం. ఈ స్కచ్నల్నీా పరకటన గీంధంల్ల వ్ారయబడి ఉనాాయ.

ఆంక్ర్ బర్్ : వ్ాటిని పరిశీలంచ్బో తునాాం. మార్ొ మీకకక మమఖయమైన పరశ్ా. యోహాను, పత్ాుస్ు దీవిల్ల
ఎంద్ుకునాాడు, ఎపుిడు ఉనాాడు?

హట్చ్ కాక్: ఆ కాల్పు క్రైస్తవ స్ంఘాల్ను కరస్
ీ త ు బో ధత్ో పరభావితం చేస్త ునా యోహానును ద్కరంగా
తరిమివ్ేసేంద్ుకు రోమను చ్కీవరిత డొ మీసపయను, అతనిని పత్ాుస్ు దీవికి బహిష్ొరించాడు. 90 ద్శ్కంల్ల
అతడు బహిష్ొరింపబడాాడు. స్ంఘ చ్రితల్
ర ల ఈ స్ంగతులా త్ెల్ుస్ుకోగల్ం. యోహాను మరణంచిన 50-60
ఏళ్ళ తరాాత మొద్టి శ్త్ాబో ంల్ల జీవించిన చ్రితరకారుడు యరేనియస్ు రచ్నల్ వల్న మనకర స్ంగతి
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త్ెలసపంది. యేస్ు స్ువ్ారత ను పరకటించినంద్ు వల్న యోహాను, రోమను చ్కీవరిత డొ మీస్నుచేత పత్ాుస్ు
దీవికి బహిష్ొరించ్బడాాడని యరేనియస్ు వ్ారస్ాడు. ప్ేతురు పౌల్ుల్ వల్ెనే అతడు రోమనుల్చే
హింసపంచ్బడినాడని వ్ారిద్ోరూ హతస్ాక్షుల్యాయరు గాని, యోహానును ఆ దీవికి బహిష్ొరించారు. యేస్ును
గమరించి స్ాక్షయమిచిచనంద్ు వల్న పత్ాుస్ుల్ల ఉనాానని యోహాను వ్ారస్ుతనాాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : మీరు చెప్పిన స్ంగతిని ఎంద్రు ఆది స్ంఘప్ద్ో ల్ు తమ గీంధాల్ల్ల వ్ారస్ారు?
హట్చ్ కాక్: ఓహ్, చాల్ా మంది వ్ారస్ారు. డొ మీస్ను చ్కీవరిత పాల్నల్ల యోహాను, పత్ాుస్ు దీవికి
బహిష్ొరించ్బడాాడని పల్ువురు పరజల్ు వ్ారస్ారు. డొ మీస్ను కర.ీ శ్. 81 నుండి కర.ీ శ్. 96 వరకు పాలంచాడు.
తన పాల్న చివరిల్ల బహిష్ొరణ జరిగినంద్ున యోహాను కర.ీ శ్. 95 ల్ల పత్ాుస్ుల్ల దీనిా వ్ారస్ాడని
చెపిగల్ం.

హండ్సన్: దీనిల్లని మమఖయతామేమిటనగా, బహిష్ొరణ అపుిడు జరిగినటో యత్ే, గీంధం యెరూష్ల్ేమమ
కూలచవ్ేత తరువ్ాత వ్ారయబడి యమండాల. కకంద్రు స్కచిస్ుతనాటు
ో , పరకటన నీరో కాల్ంల్ల వ్ారయబడల్ేద్ు.
ఇది మొద్టి శ్త్ాబో ం చివరిల్ల వ్ారయబడింది. యేస్ు, శిష్ుయల్ల్ల చివరిగా మిగిలన వ్ాడు యోహాను,
భవిష్యతు
త ల్ల జరిగే స్ంగతులా యేస్ు అతడికి త్ెలపాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఎడ్ యేస్ు దీనిా వ్ారయమని యోహానుకు చెప్పిన కారణమేమిటి? ఆయనేం చెపాిడు?
పరకటన గీంధానిా వ్ారయమని యేస్ు కరస్
ీ త ు అతడికి ఎంద్ుకు చెపాిడు?

హండ్సన్: మమనుపునా వ్ాటిని, పరస్త ుతమమనా వ్ాటిని, భవిష్యతుతల్ల జరిగే వ్ాటిని గమరించి వ్ారయమని
చెపాిడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఆ మూడు అంశాల్ేమిటి?
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హండ్సన్: ఇవి మూడు రకాల్ వరా్ల్ు: గతం, వరత మానం, ఆ తరాాత భవిష్యతుత. నేను చ్రితర అంతటికినీ
పరభమవును వరత మానానికి పరభమవును. భవిష్యతు
త కు పరభమవునని చెబమతునాాడు. గీంధంల్లని వ్ాకయతరమాల్ల్ల
ఇది ఒకటి. దీనిాండా ఇల్ాంటి తరమాల్ునాాయ. దీవ్ెనల్ వ్ాకయ భాగం మూడు స్ంగతులా చెబమతునాది.
వరత మాన, భూత, భవిష్యతు
త కాల్ంల్ల ఉనావ్ాడు. మూడు స్ంగతుల్ు ‘మరియమ’ అనే పద్ం 1,200 స్ారుో
వ్ాడబడింది చినా గటక
ీ ు పద్ం ‘కాయ్’ ఈ గీంధానిా ఒకటిగా కలప్ప ఉంచ్ుతునా ‘కాయ్ మీటర్’ విధానం, ఇది
గమండరంగా తిరిగే పరవచ్నం కాద్ని చెబమతునాది. ఇది ఒక స్ంఘటన నుండి మరొక స్ంఘటనకు
స్ాగిపో తునాది. ఇది జరిగింది, తరాాత ఇది జరిగింది. దీనిా చ్దివిత్ే ఏదద జరగబో తునాద్ని తల్ుస్ుతంది.
ఏదద అద్ుుతం భవిష్యతు
త ల్ల రాబో తునాది. అనగా, యేస్ు

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను, రోన్ మొద్టి అధాయయంల్ల స్ాధారణ పరజల్ు దీనిని చ్దివి దేవుడెవరిని
మాటాోడుకుంటుండగా, వ్ారు ఒక నిమిష్ం ఆగి, దేవుడు, యేస్ు, పరిశుదాధతుల్ గమరించి ఏంచెపిబడినద్ని
ఆల్లచించాల. ఎంద్ుకంటే, స్రోానాత దేవుడు ఇకొడ రాజయమేల్ుతుండగా ఇది విశాాస్ంల్ల వ్ారికి
పో ర త్ాసహానిావ్ాాల. మీరింకా ఏం చేస్త ారు?

రోడేస్: ఇది భవిష్యతుతను గమరించి మనకు ఆతు విశాాస్ానిా కలగిస్త ునాది. పరకటన గీంధం
వ్ారయబడడానికి ఒక కారణం, ఏడు స్ంఘాల్ల్ల హింసపంచ్బడుతునా విశాాస్ుల్కు స్హాయపడటం.
మనమల్ా జయస్ాతమో చివరి అధాయయంల్ల త్ెల్ుస్ుకునాపుిడు నా సేాహితుడు డా. మారిీన్ చెప్పినటు
ో ,
వరత మానంత్ో వయవహరించే శ్కితనీ పర ంద్ుత్ాం.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను. స్రే. ఏడు స్ంఘాల్కు వ్ారయమని యేస్ు యోహానుకు చెపాిడు. ఏడు స్ంఘాల్నగా
ఏమిటి? ఎంద్ుకు యేస్ు వ్ారయమనాాడు? విరామం తరాాత వచిచదానిా గమరించి మాటాోడుకుందాం.
చ్కస్క
త నే ఉండండి.
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*****

ఆంక్ర్ బర్్ : మంచిది, మేమమ మళ్ళళ వచాచం. మేమమ డా. హిడసన్ త్ో మాటాోడుతునాాం. డా. మార్ొ
హిట్చచ కాక్ త్ో డా. రోడేస్ త్ో మాటాోడుతునాాం. దేవుడెంద్ుకు పరకటన గీందానిాచాచడనే అంశానిా
చ్రిచస్ుతనాాం. మనం మొద్టి అధాయయంల్ల ఉనాాం యేస్ు పత్ాుస్ు దీవిల్ల యోహానుకు పరత్ేయక్షమై కకనిా
స్ంగతుల్ను చెబమతునాాడు మొద్టి పనిగా ఏడు స్ంఘాల్కు కకంత స్మాచారానిా వ్ారసప
త్ెలయచేయమనాాడు. ఎడ్ అకొడ నుంచి చెపిండి ఏడు స్ంఘాల్నగా ఎవరు?

హండ్సన్: ఆసపయా మైనరుల్ల, రోమను పరధాన రహదారి దాారా కల్ుపబడుతునా ఏడు స్ంఘాల్ు
అక్షరాల్ా ఉనాాయ. అవనీా, మొద్టి శ్త్ాబో ంల్ల నిజంగానే ఉండేవి. స్ంఘాల్కు పరతీకల్ుగా ఉనా దీప
స్త ంభాల్ మధయ స్ంఘానికి పరభమవు యేస్ు పరత్ేయకశ్మై వ్ాటిత్ో అధికారంత్ో మాటాోడుతునాాడు. వ్ారి మంచి
పనుల్ను బటిీ మచ్ుచకుంటూ అల్ాగే కకనస్ాగిపో ముని పో ర తసహిస్త ునాాడు. వ్ారు చేసపన తపుిల్ననిాటినీ
స్రిదిద్ో ుకుని పశాచత్ాతపపడి మారాల్ని హెచ్చరిస్త ునాాడు.
ఏడు స్ంఘాల్ు. ఎఫస్ు. అనిాటిల్ల పరధాన స్ంఘం కావచ్ుచ. ఆసపయా మైనరుల్ల ప్ద్ో నగరం. ఈ
స్ంఘంల్ల అపో స్త ల్ుడు పౌల్ు, యోహాను, తిమోతీల్ు పరిచ్రయ చేశారు. ఎఫస్ుల్ల జరిగినంత పరిచ్రయ మరే
ఇతర స్ంఘాల్ల్లను జరగల్ేద్ు. ఐనను మొద్ట నీకుండిన ప్ేరమను, అనగా, పరభమవుప్ై నీ ప్ేరమను విడిచి
ఇతర విష్యాల్ప్ై ఆస్కిత చ్కపుతునాావు. నీ మీద్ ఆ తపుిను మోపుతునాానని చెపాిడు.
తరాాత ఆయన మమంద్ుకు వ్ెళ్లో స్ుురణల్లని స్ంఘానికి ఇల్ా చెపాిడు. మరణం దాకా నముకంగా
ఉండమనాాడు.
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తరాాత ప్ర్ మమ స్ంఘం రాజకరయ మమఖయతాం కలగినది. ఆసపయా మైనరుల్ల రోమను సైనయం అధికంగా
ఉనా పారంతంల్ల ప్ర్ మమ స్ంఘమమనాంద్ున, క్రైస్తవుల్ు పరభమత్ాాధికారుల్త్ో రాజీ పడే పరిసా త
ప ుల్ు
ఏరిడుతుండేవి.
ఆ తరాాత బాగా స్ంపనామైన స్ంఘం, తుయత్ెైరకు వ్ారస్ుతనాాడు. ఏడు నగరాల్లో ఇది చినాది. ఐత్ే
అనిాటికంటే ఇది ప్ద్ో ల్ేఖ, వ్ారికి అనేక స్మస్యల్ునాాయ. ఐశ్ారయం వ్ారిని కరస్
ీ త ు వద్ో నుండి దద రంగా
తీస్ుకువ్ెళ్లళపో యంది.
తరాాత, బల్హీనమైన స్ారటోస్ు స్ంఘం. నీవు మరణంచినటు
ో నాావు. ప్ైకిల్ే, నీ దీపం ర్పర్పల్ాడుతూ
ఆరిపో యేల్ాగమంది.
తరాాత, పటుీద్ల్త్ో నిల్చిన ఫపల్దెలాయ స్ంఘం “నీ శ్కిత చాల్ా తకుొవగా ఉనాది. నీ ఎద్ుట తల్ుపు
తీసపతిని నీవు వ్ాకయంల్ల నిలచి ఉనాంద్ున, స్ద్వకాశ్మనే త్ెరిచిన తల్ుపును నేను నీ
మమంద్ుంచ్ుతునాాను”.
చివరి స్ంఘం, ల్వ్ొదికయ. నీవు చ్ల్ో గాను, వ్ెచ్చగాను ల్ేవు. నుల్ువ్ేచ్చగా ఉనాావు. చెడిపో యన స్ంఘం
మారకుంటే నినుా నా నోటిల్లనుంచి ఉమిువ్ేస్త ాను. చివరిగా, ఆయన తల్ుపు వద్ో నిల్ుచ్ుని తటుీచ్క,
పరభమవును వ్ేల్ుపల్నే ఉంచి తల్ుపు మూయవద్ో ని చెబమతునాాడు.
చ్కడండి, జాన్, వీటిల్ో ల ఒకకొకొ పతిరక పరత్ేయక అవస్రతల్ునా ఒకకొకొ స్ంఘానికి వ్ేరేారుగా
వ్ారయబడింద్ని, అదే స్మయమమల్ల అనిా పతిరకల్ు స్ంఘమమల్ల ఆతు చెపుిచ్ునా మాట చెవిగల్వ్ాడు
వినును గాక అనే వ్ాకయంత్ో మమగమస్ుతనాాయ. స్ంఘాల్కు ఈ పతిరకల్ు ఇస్ుతనా స్కచ్నల్ు, స్కత్ారల్ు
అనిా కాల్ాల్కు కచిచతంగా వరితస్త ాయ.
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ఆంక్ర్ బర్్ : రోన్, మామూల్ు పరజల్ు అనేకుల్ు, పరకటన గీంధంల్లని చిహాాల్ను చ్కసప, అవ్ేమి
చేబమతునావ్ో మాకు త్ెలయద్ంటునాారు. ఇకొడ, ఏడు నక్షత్ారల్ను గమరించి, ఏడు దీప స్త ంభాలా గమరించి
వ్ాకయం చెబమతునాపుడు, అవ్ేమిటల మీరు ఊహించాలసన అవస్రం ల్ేద్ు తరాాత, మీరు పరకటన 1:20 ని
చ్దివిత్ే, ఆ చిహాాల్ మరుం బైబిల్ుల్ల వ్ారయబడి ఉనాది దానిా వివరించ్ండి.

రోడేస్: ఔను. నిజమే. పరకటన గీంధం మిములా భయప్టీ కుండా ఉండేంద్ుకు ఇది ఒక కారణమమ.
చిహాం ఏమిటని చెప్పిన తరాాత దానిా మరాునిా కూడా బైబిల్ు చెబమతునాది. ఉదాహరణకు, ఏడు స్ువరణ
దీపస్త ంభమమల్ు. దీనిా చ్దివి దీపస్త ంభాల్ేమిటని మీరడగవచ్ుచ. కకంచ్ం మమంద్ుకు వ్ెళ్త త, అవి ఏడు
స్ంఘాల్ని వ్ారయబడి ఉనాది. తరాాత ఏడు నక్షత్ారల్ గమరించి చ్ద్ువుత్ాం. ఆ తరాాత అవి ఏడు
స్ంఘాల్కు ద్కతల్ని వ్ారయబడింది.
ల్ేక, ద్కపారచన గమరించి చ్ద్ువుత్ాం. ద్కపారచన దేవుని బిడా ల్ పారరధనల్ను స్కచిస్ుతనాద్ని ఉనాది.
కనుక, పరకటన గీంధంల్లని అనేక చిహాాల్ు మనకు ఆయా స్ంద్రాుల్కు అనుగమణయంగా
నిరాచించ్బడినాయ, దీనిా బటిీ వ్ాకాయనిా స్ుల్భంగా అరధం చేస్ుకోగల్ం.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను మార్ొ. మీరొక పాస్ీ రుగా ఉనాారు. ఈ స్ంఘాల్నిాటి మధయల్ల నేను నిల్ుచని
ఉనాానని యేస్ు కరస్
ీ త ు చెపిడం నాకు ఎంతగానో ఆశ్చరాయనిా కలగిస్త ునాది. జరుగమతునా స్మస్ాతనిా
యేస్ు చ్కస్ుతనాాడు. తననేల్ా సేవిస్ుతనాారో ఆయనకు త్ెల్ుస్ు. స్ంఘం గమరించి ఆల్లచిసేత ఈ స్ంగతి
భయానిా కలగిస్త ునాది. మీరు మీ స్ంఘానిా దానిల్ల జరుగమతునా పనుల్నిాటి గమరించి ఆల్లచిసేత ,
ఆయన దాని మధయల్ల అనిాటినీ చ్కస్ుతనాాడని గీహించ్ండి.
ఎఫస్ు స్ంఘం నాక్ంత్ో నచిచంది. స్రే. దానిల్లని ర్ండు స్ంగతుల్ను ల్లతుగా గమనిదాోం. ఆ స్ంఘానిా ఆ
పాస్ీ రును గమరించి ఆల్లచించ్ండి. యేస్ు చెబమతునాాడు, నీ కియ
ీ ల్ను, కషాీనిా, స్హనానిా
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నేనెరుగమద్ును. నీవు ద్ుష్ుీల్ను స్హింపల్ేవని త్ెల్ుస్ు అపో స్త ల్ుల్మని ఊరకే చెపుికకనువ్ారిని పరటక్షించి
వ్ారు అబదిధకుల్ని కనుగొంటివి. స్హనంత్ో నా నామం నిమితత ం భారం భారించితివి. నాకోస్ం పరిచ్రయల్ల
నీవు అల్యల్ేద్ని నేను ఎరుగమద్ును. ఆహా! ఇది నిజంగా అద్ుుతమైన స్ంఘమని చెబమతునాాను.

హట్చ్ కాక్: నిజమే. ఇది ఫైవ్ స్ాీర్ చ్రిచ. అనగా, కకీతత నిబంధనల్ల ఇది చాల్ా మమఖయమైన స్ంఘం.
ఆంక్ర్ బర్్ : ఐనను మొద్ట నీకుండిన ప్ేరమను వద్లతివి. నీప్ై ఆ తపుిను మోపాల. పో గొటుీకకడం కాద్ు.
కావ్ాల్నే దానికి ద్కరంగా త్ొల్గిపో యారు. దానిా వదిల్ేశారు. ఆ మొద్టి ప్ేరమ ఏమిటి?

హట్చ్ కాక్: వ్ారిల్ల ఉండిన మొద్టి ప్ేరమ యేస్ుప్ైన ఉండిన ప్ేరమ చ్కడండి వ్ారి పాపమమల్కకరకు
మరణంచిన యేస్ు కరస్
ీ త ును నమిు విశ్ాసపంచి, వ్ారు ఆయనవద్ో కు రావ్ాల. ఐత్ే కాల్ం గడిచే కకదిో, మనల్ల
యేస్ుప్ై ఈ ప్ేరమతగే్ అవకాశ్మమనాది. పరజల్ు పరభమవు పరిచ్రయల్ల మమనిగిపో య, తీరిక ల్ేకుండా పని
చేస్త ునాారు. వ్ారి సపదధ ాంత్ాల్ు స్రిగ్ ా ఉనాాయ. సపద్ంతపరంగా, మీరు తుపాకి బేర్ల్ ల్ా సపారంగా
ఉనాపిటికర ఆతుపరంగా చాల్ా కూ
ీ రంగా ఉనాారని ఒకరు చెపాిరు. ఆ పరజల్ు ఇల్ాగే ఉనాారు. వ్ారికి
స్ర్రన సపదో ాంత మమనాది. వ్ారికి స్ర్రన స్ంగతుల్ు త్ెల్ుస్ు. ఐత్ే కరస్
ీ త ుప్ైన మొద్ట ఉనా ప్ేరమల్ల నుండి
వ్ారు త్ొలగిపో యారు. కనుక, ఇది, ఇతర స్ంగతుల్ు మనల్లకి వచిచ కరస్
ీ త ుప్ై నీ ప్ేరమను త్ొల్గించ్కూడద్ని
గటిీగా హెచ్చరిస్త ునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : రోన్, ఎఫస్ు స్ంఘానికి, ఇతర స్ంఘాల్నిాటికి, చెవిగల్వ్ాడు ఆతు విజేతల్కు చెపుిమాట
వినును గాక అని వ్ారయబడింది. తరాాత దీవ్ెనల్ గమరించి చెపిబడింది. విజేత అనగా ఎవరు? క్రైస్తవుల్లో
వీరు పరత్ేయక శాఖవ్ారా? ల్ేక క్రైస్తవుల్ంద్రూనా?
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రోడేస్: క్రైస్తవుల్లో వీరొక పరత్ేయక శాఖవ్ారని పల్ువురు తల్ుస్ుతనాారని అనుకుంటునాాను. విజేతల్కు
తగినంత మంచితనం తమల్ల ల్ేద్ని తల్ుస్క
త , కరస్
ీ త ు రక్షణను పో గొటుీకునే సపాతిల్ల ఉనాామేమోనని
ఆందద ళ్న పడుతుంటారు. ఐత్ే జయంచ్ువ్ాడనే మాటను బైబిల్ుల్ల మనం చ్ద్ువుతునాాం గనుక, మనం
ఆ మాటకు అరాధనిా బైబిల్ుల్ల నుంచే తీస్ుకోవడం మంచిది కదా? మొద్టి యోహాను 5:4-5. దేవుని
మూల్ంగా పుటిీన వ్ారంద్రు ల్లకానిా జయస్ాతరు. ల్లకమమను జయంచిన విజయమమ మన యొకొ
విశాాస్మే. కనుక, అంద్రం విజేతల్మేనని దీని భావం. జాన్, దీనిా ల్లతుగా ఆల్లచేస,ేత ఏడు స్ంఘాల్లోని
పరజల్కు ఇవాబడిన రకరకాల్ దీవ్ెనల్ను గమనిసేత ఇవి క్రైస్తవుల్కంద్రికర వరితస్త ాయని. గీహిస్త ాం.
ఉదాహరణకు, ఒక స్ంఘం ర్ండవ మరణానికి గమరికాద్నే స్ంగతి పరకటన గీంధంల్ల వ్ారయబడింది. అనగా,
క్రైస్తవుల్ెవారూ ర్ండవ మరణానిా అనగా నితయ మరణానిా అనుభవింపరు. కనుక, మమందే చెప్పినటు
ో ,
విజేతల్ు, అనగా దేవుని వల్న పుటిీన వ్ారు. అనగా క్రైస్తవుల్ంద్రు.

ఆంక్ర్ బర్్ : నిజమే. ఎడ్. స్ుురణ గమరించి మీరు వివరించాల. మీకు శ్ీమల్ు కల్ుగమనని పరభమవనాాడు.
శోదింపబడేల్ా అపవ్ాది మీల్ల కకంద్రిని చెరల్ల వ్ేయస్ాతడనాాడు. ఔనా? చ్కశారా? పదిదినమమల్ు శ్ీమల్ు
కల్ుగమత్ాయనే వ్ాకయంత్ో, ఆరోగయం ఐశ్ారాయల్ు ల్భిస్ాతయనే స్ువ్ారత వ్ేళ్ళల్ల పడి కకటుీకుపో తునాటు
ో
అనిప్పస్త ునాది. తరాాత నముకమమగా ఉండుమమ. కకంద్రు మరణస్ాతరు అనాాడు. ఔనా? ఐత్ే, దీనిా కూడా
కాల్కీమంల్ల మరచిపో యామమ. ఐత్ే గత స్ంవతసరం ల్ేక కకంత కాల్ం కిీతందాకా, ఎంద్రు చ్నిపో యారని
మీరనాారు.

హండ్సన్: ఒక తరం తరువ్ాత, యోహానుకు వయకితగత శిష్ుయడు పో లీకర్ి, యేస్ును విశ్ాసపంచ్డం మాననని
తిరస్ొరించినంద్ున స్ుురణల్ల కాలచచ్ంపబడటం ఆశ్చరాయనిా కలగిస్త ునాది. ఇరవ్ెైయయవ శ్త్ాబో పు పారరంభ
దినాల్ వరకు, నేడు ఇజీుర్ అనబడుతునా స్ుురణల్ల 20 వ్ేల్ క్రైస్తవుల్ు హతస్ాక్షుల్యాయరు. నేడు పరపంచ్
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వ్ాయపత ంగా క్రైస్తవుల్ు హింస్ల్కు గమరవుతునాారని మనమమ గమరితంచ్ుకోవ్ాల. మమఖయంగా అమరికాల్ల ఉనా
మనమంద్రమమ, స్ంఘం హింసపంచ్బడుతునా స్ంగతిని, పరపంచ్ వ్ాయపత ంగా పల్ువురు క్రైస్తవుల్ు యేస్ు
కరస్
ీ త ు నంద్ల విశాాస్ంల్ల యేస్ు కరస్
ీ త ునంద్ల విశాాస్ంల్ల బల్ంగా నిలచి ఉనాారని గమరితంచ్ుకోవ్ాల. యేస్ు
చెపాిడు, మనుష్ుయల్ ఎద్ుట ననుా ఒపుికకను వ్ానిని నా తండిర ఎద్ుట నేను ఒపుికకంద్ుననాాడు.
మనుష్ుయల్ ఎద్ుట ఎవడు ననుా ఎరుగననునో వ్ానిని తండిర ఎద్ుట ఎరుగనంద్ును. విశాాసప యేస్ుకోస్ం
మరణానిక్రనా సపద్ధమే.

ఆంక్ర్ బర్్ : మంచిది. మార్ొ మీరు చాల్ా ప్ద్ో స్ంఘానికి పాస్ీ రు. దీనిా వినాపుిడు
మీకేమనిప్పస్త ునాది? పరపంచ్ వ్ాయపత ంగా ఈ కారయకీమానిా చ్కస్ుతనా పరజల్కు మీ అభిపారయం చెపిండి. ఈ
స్ంఘాల్లో జరుగమతునాాయని యేస్ు కరస్
ీ త ు చెప్పిన కకనిా పాపపుకారాయల్ువీరి స్ంఘాల్ల్ల
జరుగమతునాాయేమో? ఇపుిడు మీరేం చెయాయల? మీరొక పాస్ీ రుగా వీరికిచేచ స్ల్హా ఏమిటి?

హట్చ్ కాక్: చ్కడండి, ఏడు స్ంఘాల్కు వ్ారసపన పతిరకల్ల్ల, నీ కియ
ీ ల్ను నేనెరుగమద్ును, అనే మాట పదే
పదే వ్ాడ బడటం గమనించ్గల్మమ. కనుక యేస్ుకు మన స్ంఘాల్ల్ల ఏం జరుగమతునాదద త్ెల్ుస్ుననే
స్ంగతిని గీహించాల. ఏడు దీప స్త ంభాల్ మధయ నునా వయకిత మన పరభమవ్ే. ఆయన మధయనునాాడు.
ఆయనకు ఏం జరుగమతునాదద త్ెల్ుస్ు. ప్ర్్మమల్లని స్ంఘంత్ో నీవు ఎకొడ కాపురమమనాావనే స్ంగతి
నాకు త్ెల్ుస్ుననాాడు. కనుక మనమకొడ ఉనాామో, ఏంచేస్త ునాామో యేస్ుకు త్ెల్ుస్ు. ఆయనుా
మోస్గించ్ల్ేమమ. మమఖయంగా ఈ స్ంగతిని మనం త్ెల్ుస్ుకోవ్ాల.
పరభమవు స్ంఘాల్కు వ్ారసపన ఈ స్ంగతుల్ను, మనం చేస్త ునా పనుల్ల్ల మంచి వని ఆయన మచ్ుచకునా
వ్ాటిని గమరించి మనం త్ెల్ుస్ుకోవ్ాల. వ్ాటిని మనకు మాదిరిగా వ్ాటిని అనుకరిస్త క జీవించాల.
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ఐత్ే, ఈ ఏడు స్ంఘాల్కు పతిరకల్ల్ల పరభమవు బల్మైన హెచ్చరిక నిచాచడు. ఆ హెచ్చరికల్ను మనం
స్ంఘాల్ల్ల జాగీతతగా పాటించాల. ఆ చెడు కారయలా ఆది స్ంఘంల్లనే చేస్త ునాటో యత్ే, నేడు మన స్ంఘాల్లో
ఇది జరుగమతునాాయనడం వ్ాస్త వమే కదా? మనం ఆతు పరిశీల్న చేస్ుకుని, పరభమవు వద్ో కు రావ్ాల.
ఇల్ాంటి స్ంఘాల్ు పశాచత్ాతపపడి ఆ పనులా మానుకోవ్ాల్ని యేస్ు ప్పల్ుస్ుతనాాడు. కనుక పాస్ీ రోమమగా,
స్ంఘనాయకుల్మమగా మనం దీనిా త్ేలకగా తీస్ుకోక భకితగా జీవించాల.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను స్రోానాతుడగమ దేవుడు మనత్ో ఇల్ా చెబమతునాాడు “మీరు చేస్త ునా కకనిా పనుల్ు
నాకు నచ్ుచత్ాయ. ఐత్ే మీరు చేసే పాపాల్కు నేను తపిక శిక్ష విదిస్త ానని” చెబమతునాాడు. ఔనా?
వచేచ వ్ారం, మనం మళ్ళళ ఈ స్ంఘాల్ పరిసా తి
ప ని పరిశీలదాోం. తరాాత, భవిష్యతు
త ను గమరించి యేస్ు,
యోహానుకు చెప్పిన అంశాల్ను గమనిదాోం. స్రేనా? అది చాల్ా మమఖయమైన కారయకీమం. వచేచ వ్ారం
కల్ుదాోం.

*****
మా మరిన్ని టీవీ ప్రో గ్రామల్ని చూసేందుకు ఉచిత John Ankerberg Show App చెసుక ేండి
"యేసు కరస
ా ు ును అేంగ్ీకరిేంచడాన్నకి ప్రోరిథేంచు" @ JAshow.org ను
ద్ జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో
పో స్ీ బాక్స 8977
చ్టీ నకగా, TN 37414 అమరికా.
మా వ్ెబ్ సైట్చ: JAshow.org
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