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క్రైస్తవులందరి ఆరోహణమును గురించిన బ ైబిలు వివరణ - కారయక్రమము 2 

 

అనౌన్సర్:  నేటి ద జాన్ ఆంక్ర్ బర్్ షో లో, భవిష్యత్తత లో ప్రప్ంచమంత్టిని క్ుదిపివేయగల మూడు ప్రధాన 

అంశములను గురించి బ ైబిలు ఏమి చెబుత్తననదో  చూడనునానము. మొదటిది, ఎక్కడిక ివెళ్లా రో తెలియక్ుండా 

కోటలా దిమంద ిప్రజలు అక్స్ాాత్తత గా మాయమ ైపో  నునానరు; ర్ండవద,ి ప్రప్ంచ నాయక్త్వ అధికారము 

అమ రికా దేశము నుండ ితొలగిపో త్తంది; మూడవద,ి ప్రప్ంచ నాయక్ుడు తాను అనిన దేశముల మధ్య 

శాంతిని మరియు స్మరస్యమును తీస్ుక్ు వచెెదనని ప్రక్టించుక్ుంటలడు. ఇదెందుక్ు జరుగుత్తంది? 

ఆరాాటముతోను, ప్రధానదూత్శబదముతోను, దేవుని బూరతోను ప్రలోక్మునుండి ప్రభువు దిగివచుెను; 

కరరస్ుత నందుండ ిమృత్తల ైన వారు మొదట లేత్తరు.ఆ మీదట స్జీవులమ ై నిలిచియుండు మనము వారితోక్ూడ 

ఏక్ముగా ప్రభువును ఎదురకకనుటక్ు ఆకాశమండలమునక్ు మేఘములమీద కొనిపో బడుదుము అని బ ైబిలు 

చెబుత్తననది. ఈ అదుాత్మ ైన విష్యము జరుగగానే అవిశావస్ులు మాత్రమ ేభూమిప ైన మిగిలిపో దురు. 

మరియు క్రసై్తవులందరి ఆరోహణమును గురించిన బ ైబిలు వివరణలను మీక్ు తెలియ చేయడానికి మన 

దేశములోన ేప్రఖ్ాయత్ ప్రవచన ప్ండిత్తలుగా పేరుప ందిన ముగు్ రిని నేట ికారయక్రమమునక్ు ఆహ్వవనించాను. 

వార్వరనగా: డా. ఎడ్ హ ండసన్, రావలింగ్ స్ూకల్ ఆఫ్ డివినిటీలో డీన్ గాను మరయిు లిబరటీ 

యూనివరిసటీలో మత్ప్ర విదయప ై ముఖ్య ప ర ఫ స్రుగా ప్నిచేస్ుత నానరు. ఆయన "ద కంిగ్ ఈజ్ క్మింగ్" అనే 



2 

 

కారయక్రమములో వాయఖ్ాయత్గా ఉనానరు, మరియు ప్రవచనములప ై 40 ప్ుస్తక్ములను వార స్ారు మరియు ఐదు 

బ ైబిలు వాయక్రణములక్ు ఎడిటరుగా ప్నిచేశారు. ర్ండవవారు, డా. మార్క హ చ్ కాక్, డలాా స్ థియోలాజిక్లు 

స మినరటలో బ ైబిలు వివరణక్ు అసో్ ససియేటు ప ర ఫ స్రుగా ప్నిచేస్ుత నానరు. ఆయన బ ైబిలు ప్రవచనములప ై 30 

ప్ుస్తక్ములను వార స్ాడు మరియు ఫ ైత్ బ ైబిలు చరుెలో సీనియర్ పాసీ్రుగా ఉనానరు. ఇక్ మూడవ వారు, 

డా. రోనీ రోడెస్, రటజనింగ్ ఫ్రమ్ ద సిరిప్ెర్స ప్రిచరయల అధ్యక్షులు. డలాా స్ థియోలాజిక్ల్ స మినరటలో 

బో ధ్క్ులుగా ఉనానరు మరియు ప్రవచనములప ై 70 ప్ుస్తక్ములను వార స్ారు. ద జాన్ ఆంక్ర్ బర్్ షో  లోని ఈ 

ప్రతేయక్ శీరిిక్క్ు మిముాను ఆహ్వవనిస్ుత నానము. 

***** 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : మా కారయక్రమానికి స్ావగత్ము. నేను జోన్ ఆంక్ర్ బర్్, ఈ కారయక్రమానిన 

చూస్ుత నందుక్ు వందనములు. మరలా, ఈ కారయక్రమమును చూస్ుత నన వారినుండి చాలా గకప్ప స్పందనను 

మేము చూస్ుత నానము. ప్రతి 30 రోజులక్ు దాదాప్ు 8. 5 మిలియనుల ప్రజలు మముాను స్ంప్రదిస్ుత నానరు 

వారిలో మూడు వంత్తల మంది ఇప్ుపడు మేము చరిెస్ుత నన అంశమును గురించిన ప్రశనలనే 

అడుగుత్తనానరు. అందుకే మేమీ కారయక్రమమును చేస్ుత నానము. యేస్ు కరరస్ుత  భూమిప ైకి తిరిగి వచిెనప్ుపడు 

ఏమి జరుగుత్తంది మరియు ప్రప్ంచ ప్రిసిిత్తలు ఎలా మారనుననవనే అంశములను గురించి బ ైబిలు ఏమి 

చెబుత్తననదో  వివరించుటక్ు ప్రముఖ్ుల ైన ముగు్ రిని మనమిక్కడికి ఆహ్వవనించాము. 

నేటి అతిధ్ులు డా. ఎడ్ హ ండసన్, డా. మార్క హ చ్ కాక్, మరియు డా. రోన్ రోడెస్, ఇప్ుపడే మీరు విననటుా గా 

వారు ముగు్ రు బ ైబిలు ప్రవచనములప ై వార సిన ప్ుస్తక్ములు 140 వరక్ు ఉననవి. 
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మరియు పరా యులారా, గత్ వారములో అపో స్తలుడెైన పౌలు భవిష్యత్తత లో స్మస్త  క్రైస్తవ జనాంగము 

కొనిపో బడుత్తందని, తీస్ుకొనిపో బడుత్తందని భూమిప  ైనుండి మధాయకాశములోనికి కరరస్ుత ను క్లుస్ుకొనుటక్ు 

కొనిపో బడుత్తందని చెపిపన వచనములను చూచాము. అదే బ ైబిలు చెబుత్తననది. క్నుక్ స్ంఘ ఆరోహణము 

ఉననద;ి ప్రజలు దానినెలా వివిధ్ స్మయములలో ఉంచుత్తనానరో చూచాము. బ ైబిలులో ఇది 

శరమకాలమునక్ు ముందు జరుగునటుా గా ఉననదని విశవసిస్ుత నానము. ఇప్ుపడు దానికి త్రువాత్వి 

చూడనునానము. ఈ వచనములను ఇండియాలోను, దక్షిణ ఆఫిరకా, యూరప్ు మరయిు అమ రికాలో ఉనన 

సేవక్ులక్ు చూపించాలనుక్ుంటునానము.ఎందుక్నగా లేఖ్నముల ఆధారముగా ముగింప్ులోనికి 

వస్ుత నానము, స్రేనా? 

గత్వారంలో 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4:16 లో చెప్పబడిన "ఆరాాటముతోను, ప్రధానదూత్శబదముతోను, 

దేవుని బూరతోను ప్రలోక్మునుండి ప్రభువు దిగివచుెను; కరరస్ుత నందుండి మృత్తల ైన వారు మొదట 

లేత్తరు. ఆ మీదట స్జీవులమ ై నిలిచియుండు మనము వారితోక్ూడ ఏక్ముగా ...  కొనిపో బడుదుము." అని 

చూచాము. కొనిపో బడుదుము, అనగా హరపజో, ఇదే లాఠటను భలష్లో రపార్ గ త్రుు మా చేయబడగ, 

ఆంగాములో "రేప్ెర్" అని త్రుు మా చేయబడింది, "ఏక్ముగా ప్రభువును ఎదురకకనుటక్ు 

ఆకాశమండలమునక్ు మేఘములమీద కొనిపో బడుదుము." మరియు త్రువాత్ పౌలు, "కాబటిీ  మీరు ఈ 

మాటలచేత్ ఒక్నినొక్డు ఆదరించుకొనుడి" అంటునానడు. 

అయతే ఈ రోజు మనము స్ంఘ ఆరోహణము గురించిన ర్ండవ ప్రముఖ్ వాక్య భలగమును చూడనునానము. 

అది 1 కొరింథీయులక్ు 15: 51 - 52. ఇంటిదగ్రునన పిరయులందరు చూచునటుా గా దానిని ఈ సీరిన్ ప ై 

ఉంచనివవండి. అపో స్తలుడెైన పౌలు మరకక్ స్ంఘమునక్ు కొరింథీలో నునన స్ంఘమునక్ు దీనిని 
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వార స్ుత నానడు, "ఇదిగో మీక్ు ఒక్ మరాము తెలుప్ుచునానను;" అని చెబుత్తనానడు. క్నుక్ ఆ మరా మేమిటో 

చరిెంచనునానము. "మనమందరము నిదిరంచము గాని" దీని అరిమేమిట?ి.  "నిమిష్ములో, ఒక్ ర్ప్ప 

పాటున, క్డబూర మో్రగగానే మనమందరము మారుప ప ందుదుము. బూర మో్రగును; అప్ుపడు మృత్తలు 

అక్షయులుగా లేప్బడుదురు, మనము మారుప ప ందుదుము." ఈ వచనభలగములో పౌలు నాలుగు 

విష్యాలను నేరిపస్ుత నానడు. అత్డు చెబుత్తనన మొదటి విష్యము, "యవవన సీత ీ మరియు ప్ురుష్తలారా, 

నేను మీకొక్ మరాము చెప్పనునానను" అంటునానడు. ఏమిటల మరాము? 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:  మరా మనగా మునుప ననడూ తలెియనటువంటిది, అంత్క్ు ముందు ఎవవరికర 

తెలియనిది. యేస్ు తిరిగి వస్ుత నానడని వారు అరధము చసే్ుక్ునానరు కాని ఇవనీన విప్ులముగా అరధము 

చేస్ుకోలేదు. జాన్, అయన చెబుత్తనన వాటిలో ముఖ్యమ ైన ర్ండు విష్యాలేవంటే - మనమందరము 

నిదిరంచము - అందరమూ చనిపో ము - కాని మారుప చెందుదుము.,  ఇదే ఆ మరాము. ప్రప్ంచములో ఇది 

ఎలా జరుగుత్తంది? ప్ునరుతాత నముతో మిళిత్మ ై యునన స్ంఘ ఆరోహణ సిదాధ ంత్ వివరణ దీనిని 

వివరిస్ుత ంది. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : మరియు, మార్క, కొందరు ప్రజలు, "మంచిది, ఇది నిజముగా మరామే 

అంటలరా? అంటే దానరధము బ ైబిలులో ముందు ఉననవారిలో ఎవవరికర ఇది తెలియదా?" అంటుంటలరు. నిజానికి 

పాత్ నిబంధ్న గరంథములోని వారికిది తెలియదు. వారికి ప్ునరుత్తనము తెలుస్ు. కొనిన ఉదాహరణలు 

చెప్పండి. 



5 

 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   మంచిది, దానియేలు 12:2 లో, ప్రవక్త దానియేలు, మరయిు స్మాధ్ులలో 

నిదిరంచు అనేక్ులు మేలుకొనెదరు; కొందరు నిత్యజీవము అనుభ వించుటక్ును, కొందరు నిందపాలగుటక్ును 

నిత్యముగా హేయులగుటక్ును మేలుకొందురు అంటునానడు. క్నుక్ దానియేలు స్పషీ్ముగా మరణ ంచిన 

వారు భవిష్యత్తత లో శరటరములతో తిరిగి ప్ునరుతాత నము చెందుతారని ప్రవచిస్ుత నానడు. కాని నూత్న 

నిబంధ్నలో మరాముగా ఉండి ఇప్ుపడు బహ ర్త్ము చయేబడుత్తనన విష్యమేమంటే ప్ూరితగా ఒక్ త్రము 

వారు స్మాధిని మరణమును అస్సలు రుచి చూడక్ుండా వెళిిపో తారు. వారు ఈ మరతయ సిితినుండి అమరతయ 

సిితికి ర్ప్ప పాటులో మారుప చెందుదురు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును. అయతే ఈ మరాము యేస్ు తిరిగి వస్ుత నానడనే స్త్యము కాదు. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   అవును. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : ఎందుక్నగా యేస్ు ప్రలోక్మునక్ు ఆరోహణమౌత్తనన స్మయములో 

దూత్లు, "గలిలయ మనుష్తయలారా, మీర్ందుక్ు నిలిచి ఆకాశమువెైప్ు చూచు చునానరు? మీయొదదనుండి 

ప్రలోక్మునక్ు చేరుెకొన బడిన యల యేసే,ఏ రటతిగా ప్రలోక్మునక్ు వెళ్లా ట మీరు చూచితిరో ఆరటతిగానే 

ఆయన తిరిగి వచుెనని వారితో చెపిపరి". క్నుక్ యేస్ు తిరిగి వచుెనని వారికి తెలుస్ు. క్నుక్ అది మరాము 

కాదు. క్నుక్ రోన్ ఏమిటల మరాము అనేది మరింత్ లోత్తగా మనము వివరించుక్ుందాము. 

డా. రోనీ రోడెస్:మంచిది, పౌలు మనమందరము నిదిరంచము అంటునానడు. దానరధమేమిటో మనము 

గురితంచుకోవాలి. నిదరను గురంిచి చెబుత్తననప్ుపడు, ఇది పరా ణమును గురించి చెప్ుపట లేదు, ఎందుక్నగా 

పరా ణమునక్ు నిదర ఉండదు. ఒక్ వయకిత చనిపోయనప్ుపడు, అత్ని పరా ణము మరియు ఆత్ా జీవిస్ూత నే ఉండును. 
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మరియు మీరు క్రైస్తవుల ైత ేచేతినుండి గలా జు జారిపో యనటుా గానే శరటరమునుండి ఆత్ా త్ప్ుపక్ుని త్నను 

అనుగరహ ంచిన ప్రలోక్మందునన దేవుని దగ్రక్ు చేరుక్ుంటుంది. కాని ఈ మధ్య కాలములో మీ శరటరము 

నిదిరంచునటువంటి ఆక్ృతిని తీస్ుక్ుంటుంది. అది నిటలరుగా ప్రచబడి క్నునలు మూయబడి స్మాధి 

చేయబడుత్తంది. ఇప్ుపడు, ఇక్కడ వాక్యము ఒక్ త్రము వారు ప్ూరితగా మరణమును త్పిపంచు క్ుంటలరు 

అని చెబుత్తననది. మనము చనిపోయన వారివల  నేలప ై ప డుకోప టీబడి క్నునలు మూస్ుక్ునన వారివల  

ఎననటికిని ఉండము. క్నుక్ ఒక్ త్రము త్రువాత్ మరకక్ త్రము క్రైస్తవులక్ునన నమిాక్ యదే. మరియు, 

నేటి కాలములో అనేక్ులు ఆ త్రము మమేేనా అని ఆలోచించుక్ుంటునానరు. ఇది త్ప్పక్ జరుగుత్తందని 

నముాటక్ు మంచి కారణము ఉననదనేది మనము త్రువాతి వారములలో చూడనునానము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును, ఎడ్, దీనిని మనము ప్ూరితచేయాలనుక్ుంటునానను. దీని గురించి 

మీరు స్మావేశములలో మాటలా డినటుా  నేను వినానను, నేను క్ూడా స్మావేశములలో మాటలా డాను. నేను 

ప్రజలక్ు ర్ండు విష్యాలు చెపాపను. ప్రలోక్మునుక్ు వెళ్లి మార్ములు ఇవి: ఒక్టి క్రైస్తవుడవుగా 

యేస్ునందు విశావస్ముంచావు అయతే మీక్ు కేనసరో, హ్వరీ్ ఎటలక్, ఆల జుమ ర్ లేక్ మరోదో  వచిెంది, అవునా? 

దానిక్ర నీవు విలపించావు, వేడుక్ునానవు కొంత్ స్మయము లేక్ కొనిన యేండుా  బలధ్ అనుభవించావు 

త్రువాత్ నీవు చెనిపోయ ప్రలోక్మునక్ు వెళ్తావు. ఇది ఉనన మార్ములలో ఒక్టి. లేక్ మరకక్ మార్ము 

స్ంఘ ఆరోహణము, ప్రప్ంచమంత్టల ఉనన క్రైస్తవ స్ంఘమంతా భవిష్యత్తత లో ఒక్క స్ారి, భూమ్, జీవిస్ూత నే 

ఉంటలరు అక్స్ాాత్తత గా మాయమ ైపో తారు, స్రేనా? "ర్ండిటిలో మీరు దీనిని ఎంచుక్ుంటలరు?" 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:  మంచిది, ప్రజలు స్ాధారణముగా స్ంఘ ఆరోహణమునే ఎంచుక్ుంటలరు. 

ప్రశననమిటంటే, స్ంఘ ఆరోహణము వరక్ు మీరు బరతికియుండగలరా? ఏదో  ఒక్రటతిగా అయతే మరణము 
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దావరా మీరు ప్రభువును క్లుస్ుక్ుంటలరు లేక్ స్ంఘ ఆరోహణములో కొనిపో బడుదురు. హరపజో అనేది జాప్ 

వంటి ఆలోచన, మీరు ఇక్కడనుండి దేవుని మహ మలోనికి కొనిపో బడుదురు. ఈ వాక్యభలగములో 

మనమందరము మారుపప ందుదుమని పౌలు చెబుత్తనానడు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అంటే అరిమేమిట?ి 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:  మృత్తలు మరియు స్జీవు లిరువురునూ. అక్కడ మూల భలష్ అయనా గటరక్ులో 

వార యబడినది అలొసో్ స. అనగా మారుప చెందుటని అరధము. ఇది ప్ూరితగా మారెబడుట అనగా మృత్ శరటరము 

వందల స్ంవత్సరములుగా మటిీలో బూడిదలో క్లిసిపో యననూ మారుప చెందుత్తంది శరటర రూప్ముతో 

ప్ునరుతాత నము ప ందుత్తంది. స్జీవులముగా నిలిచియుండు మనము క్ూడా మారెబడుదుము మరియు 

మధాయకాశములో ప్రభువును క్లుస్ుకొనుటక్ు కొనిపో బడుదుము. 

కొందరంటలరు, "మీరు ఈ మిదెద  లోనుంచి ప ైకి వెళిిపో తారని అంటునానరా?"  మంచిది, మీరు స్ంఘ ఆరోహణ 

స్మయమందు మటిీలోనుండి మరియు స్మాధి ప టిీలోనుండి లేవగలుగుత్తననట్జా తే మిదెద  లోనుండి వెళ్లిట 

క్షీ్మనదేమీ కాదు. యేస్ు మహ మ శరటరము ఎలాగున ఉననదో  ఆలాగుననే ఉంటుంది. ఆయన మనవంటి 

శరటరముతోటే గదిలో క్నిపించాడు "నేనే అని తెలుస్ుకొనునటుా  తాకి చూడండి", అనానడు. అయననూ అత్డు 

క్నబడగలడు మాయము కాగలడు ఎందుక్ంటే ఆయనది మహ మ శరటరము. అది నిజమ ైన శరటరము 

మరియు మరణ ంచిన మరయిు స్జీవులమ ైన మనమందరము ఆ శరటరమునక్ు మారెబడతాము. 

డా. రోనీ రోడెస్:నేను ప్రజలక్ు చెపాపలనుక్ుంటునన ఒక్ విష్యమేమిటో మీక్ు తెలుస్ా, స్ంఘ ఆరోహణ 

స్మయములో వారి శరటరములు మారుపచెందును. 
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డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : ఓహ్, అవునా 

డా. రోనీ రోడెస్:మరియు అవి ప్రిప్ూరణమ ైన శరటరములుగా మారెబడును. వాటికి ఏవిధ్మ ైన గుండె 

జబుులుండవు, కిడీన వాయధ్ులు ఉండవు, కొవువ పేరుకొనుట ఉండదు, శరటరముప ై ముడుత్లు రావు, జుటుీ  

తెలాబడుట ఉండదు, త్లనుంచి జుటుీ  రాలుట ఉండదు. ఇది అనినటిక్ంటే ఉత్తమమ నై విష్యము. మన 

శరటరములు దేవుని స్నినధిలో నివసించుటక్ు ప్రతేయక్ముగా రూప ందించబడును. ఇదే ఆ శరటరములను 

గురించిన గకప్ప విష్యమని నా అభిపరా యము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును. మరియు మార్క, పౌలు ఇది ఎంత్ త్వరగా జరుగుత్తందనే 

స్మాచారమును క్ూడా మనక్ు ఇస్ుత నానడు. "నిమిష్ములో, ఒక్ ర్ప్ప పాటున" అని చెబుత్తనానడు. మరి 

దీని అరిమేమిట?ి 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   మంచిది, పౌలు స్ంఘ ఆరోహణమును వివరించే వాటిలో అందమ ైన విష్యము 

ఏమిటంటే మనందరికర అరధమగురటతిగా దానిని వరుస్ క్రమములో వార స్ుత నానడు. క్నుక్ నీవు ఎప్ుపడు చదివితే 

అప్ుపడు అది త్ప్పక్ కొంత్ స్మయము ప్డుత్తందనే ఆలోచన క్లిగిస్ుత ంది. యేస్ు తిరిగి వచుెట ఉననద;ి 

ఆరాాటము ఉననద;ి ప్రధాన దూత్ శబదము ఉననది; దేవుని బూర ఉననద;ి కరరస్ుత నందున మృత్తలు మొదట 

లేచుట ఉననద;ి త్రువాత్ స్జీవులుగా నునన మనము కొనిపో బడుట ఉననది. ఇది జరుగుటక్ు కొంత్ 

స్మయము ప్టుీ నననటుా గా ఉననది. కాని దేవుడు మనకొరక్ు స్నినవేశము త్రువాత్ స్నినవేశము 

జరుగునటుా గా కాలమును నెమాదిగా జరగనివావలి. కాని ఇది ఒక్క నిమిష్ములో జరుగుత్తందని బ ైబిలు 

చెబుత్తననది. ఇక్కడ నిముష్ము అని చెప్ుపటక్ు వార యబడిన ప్దము ఆటోమ్రస్. మన ఆటమ్ అనే 
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ప్దము దీనినుండే వస్ుత ంది. అనగా ఇక్ చిననదిగా విభజించుటక్ు స్ాధ్యము కానిది అని అరధము. ఇది ఒక్క 

నిమిష్ములో ర్ప్ప పాటులో జరిగిపో త్తంది.అయతే కొందరు ర్ప్ప పాటు అనే స్మయమును వివరిస్ూత  

ర్ప్పపాటు అంటే స క్నులో వందవ వంత్త అంటునానరు. మరికొందరు ఒక్ కాంతి కిరణము ప్రతిబింబించుటక్ు 

లేక్ ఒక్ విదాయరిిని దాటుటక్ు ప్టుీ  స్మయమని నముాత్తనానరు. ఈ ర్ండిటిలో ఏది త్వరగా అయతే అది. 

మన శరటరములో అతి వేగముగా జరుగు కిరయ ర్ప్ప పాటు. క్నుక్ ఇప్పటివరక్ు మేము వివరిస్ుత నన 

ప్నులనీన ఒక్క ర్ప్పపాటులోనే జరిగిపో తాయ. క్నుక్ స్ంఘ ఆరోహణము జరిగ ేస్మయములో ఒక్క 

ర్ప్పపాటు స క్నులో భూమిప ైనునన విశావస్ులందరూ మాయమ ైపో తారు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును. ఇప్ుపడు అనేక్ స్ందరాములలో స్ంఘ ఆరోహణమును గురించి 

మాటలా డుత్తననప్ుపడు దనీిని మనమేదో  క్లిపంచి చెబుత్తననటుా గా ప్రజలు అనుక్ుంటుంటలరు. బ ైబిలు 

వచనములు తెలియచేసేది ఇది అని మాత్రమే మేము చపె్పడానికి ప్రయతినస్ుత నానము, స్రేనా? అయతే మీరు 

బ ైబిలు దేవుడు ఇచిెనద ిమరియు ఇది దేవుని వాక్యమని మీరు నముాత్తనానరు క్నుక్ ఈ విష్యాలను 

తెలియచేస్ుత నానము. మేము మరకక్టి దీనికి చేరెనునానము. మేమొక్ విరామము తీస్ుక్ుంటలము. ఇప్పటి 

వరక్ు మనము ర్ండు ముఖ్యమ ైన వాక్య భలగములను చూచాము అయతే త్రువాత్ యేసే స్వయముగా 

యోహ్వను 14 చెపిపన ఎంతో ఆస్కితక్రమ ైన వాక్య భలగమును మూడవ ప్రధాన అంశముగా చరిెంచనునానము. 

మేమొక్ విరామము తీస్ుకోనునానము. చూస్ూత నే ఉండండి, వెంటనే వచేెస్ాత ము. 

***** 
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డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : మంచిది, మేము వచేెస్ాము. మరియు మనము ఎంతో ఆస్కిత క్రమ ైన, క్రైస్తవ 

స్ంఘము య ంత్గానో నిరటక్షసి్ుత నన యేస్ు ర్ండవ రాక్డను గురించి చరిెస్ుత నానము. మరియు మీరు 

గమనిస్ుత నన స్మాచారమంత్టి నుండి యేస్ు ర్ండవ రాక్డలో ర్ండు భలగములు ఉననటుా గా 

వివరిస్ుత నానము, అవునా? దీనిలో ఒక్ భలగము ఆయన క్రైస్తవ విశావస్ులను కొనిపో వుటక్ు వచుె ఒక్ 

స్మయము ఉననది; మరయిు ఆయన శరమకాలము త్రువాత్ తీరుప తీరుెటక్ు, పాలన చేయుటక్ు ఆ క్రైస్తవ 

విశావస్ులతో క్లిసి వచుె స్మయము క్ూడా ఉననది. ఈ ర్ండిటి మధ్యలో శరమకాలము ఉంటుంది. 

ఈ ముగింప్ును లేఖ్న భలగములతో దుర వీక్రించాలని అనుక్ుంటునానము. మేము మరకక్ వచన భలగమును 

చూప్నునానము ఇదెంతో ఆస్కితక్రమ ైనది. ఇవి స్వయముగా యేస్ు కరరస్ుత  మాటలే క్నుక్ దీనిప ై మనము 

వాదించలేము. ఇవి ఆయన సివయ మాటలు. వాటిని సీరని్ ప ై ఉంచాలని అనుక్ుంటునానను. మీరందరూ 

వాటిని చూడాలి. యోహ్వను 14:1-3, యేస్ు వారితో "మీ హృదయమును క్లవరప్డనియయక్ుడి; దేవుని 

యందు విశావస్ముంచుచునానరు నాయందును విశావస్ ముంచుడి." అని చెపిప, "నా త్ండిర యంట అనేక్ 

నివాస్ములు క్లవు, లేనియ డల మీతో చెప్ుపదును; మీక్ు సి్లము సిదధప్రచ వెళ్లా చునానను. నేను వెళాి 

మీక్ు సి్లము సిదధప్రచినయ డల నేనుండు సి్లములో మీరును ఉండులాగున మరల వచిె నాయొదద 

నుండుటక్ు మిముాను తీసకిొని పో వుదును అంటునానడు." మార్క, ఈ వాక్య భలగములో యేస్ు నాలుగు 

విష్యములను తెలియచేస్ుత నానడు. ఆయన చెబుత్తనన మొదటి విష్యము, "నా త్ండిర యంట అనేక్ 

నివాస్ములు క్లవు," లేక్ నివాస్ సి్లములు. త్ండిర యలుా  ఎక్కడ ఉననద?ి బో సీ్నోా నా? 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   మంచిది, త్ండిర యలుా  ప్రలోక్మందు ఉననది. ఇది కేవలము ప్రాయయ ప్దమే 

అనుక్ుంటునానను; ఇది ప్రలోక్మును వివరించడానికి ఉనన మరకక్ మాట యది. మనము వెళ్లత్తననది 
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మూడవ ప్రలోక్మని బ ైబిలు చెబుత్తననదా లేక్ ప్రలోక్మనా; అది ప్రదెైస్ు అని పలిుస్ుత ననది. ఇది 

ప్రక్టన 21- 22 లో చెప్పబడిన నూత్న య రూష్లేముగా పిలువబడుత్తనన ప్రలోక్ ప్టీణమే 

అనుక్ుంటునానను. కాని యేస్ు త్ండిర ఇంటిని గురించి తెలియచేస్ుత నన అందమ ైన వివరణ 

అనుక్ుంటునానను. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి స్రిప్డునంత్గా ఉనన సి్లమును గురించి తెలియచేస్ుత ంది; ఇది 

ఇంటిని గురించి చెబుత్తననది. ఆ త్ండిర ఇంటనిి గురించిన గకప్పత్నమేమంటే ఇది వళె్ చెలాించి కొనబడినది 

ఇది యేస్ు కరరస్ుత  ప్రశస్త  రక్తము చేత్ కొనబడినదని చెప్పగలుగుటే అని నేననుక్ుంటునానను. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : కాని ఆయన ఇది ప్రతేయక్ సి్లమని పరా రంభిస్ుత నానడు. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   ప్రతేయక్ సి్లము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : ఈ వాక్య బలగములోని మిగిలిన మాటలనీన దాని చుటటీ  తిరుగునంత్ ప్రతేయక్ 

సి్లమది. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   అవును. అది నిజమ ైన సి్లము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : ఆయన చెబుత్తనన సి్లమునక్ు మనము చేరుకోలేక్ుంటే, ఆయన చెబుత్తనన 

వాటి ప్రభలమును కోలోపతాము. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   అది నిజమే. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : "నా త్ండిర యలుా ", ఇది ప్రలోక్మందు ఉననది. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   అవును, అది నిజమే. 
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డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : మంచిది? ఎడ్, "మీకొక్ సి్లము సిదధ  ప్రచ వెళ్లా చునానను" అని 

చెబుత్తనానరు. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:  యసే్ు ఎందుక్ు ప్రలోక్ము నుండి తిరిగి వస్ుత నానరో ఇది వివరిస్ుత ననదని నా 

ఉదేదశము. ఆయన విశావస్ుల కొరక్ు సి్లము సిదధము చయేుటక్ు ప్రలోక్మునక్ు వెళ్లత్తనానరు. ఆయన 

దాదాప్ుగా 2000 స్ంవత్సరములుగా మనకొరక్ు సి్లమును సిదధము చేస్ుత నానడని కొందరు చెబుత్తనానరు. 

స్రవ లోక్మును ఒక్క మాటతో స్ృషిీంచిన దేవుడు ప్రతి విశావసి నిత్యమూ జీవిచడానికి అవస్రమ ైన 

సి్లమును సిదధము చేస్ుత నానరు? మనము ఆ స్నినవేశమును మరియు యోహ్వను 14 అధాయయమును 

చేదువుత్తననప్ుపడు నాక్ు ఆస్కితని క్లిగించే విష్యము, యేస్ు కేవలము విశావస్ముంచిన 11 మంది 

శిష్తయలతోనే మాటలా డుత్తనానరు. యూదా అప్పటికి గదిని విడిచి వెళిిపోయాడు. ఇది అవిశావస్ులక్ు ఇచిెన 

వాగాద నం కాదు, విశావస్ులక్ు మాత్రమే ఇచిెన వాగాధ నము, "నేను వెళాి మీక్ు సి్లము సిదధప్రచినయ డల 

నేనుండు సి్లములో మీరును ఉండులాగున మరల వచిె నాయొదద నుండుటక్ు మిముాను తీసికొని 

పో వుదును." 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును. రోన్. 

డా. రోనీ రోడెస్:జాన్ నేను ఇక్కడ చెపాపలనుక్ుంటునన ఒక్ విష్యమేమంటే ఎడ్ చెపిపనటుా గా స్రవ 

లోక్మును స్ృషిీంచిన యేసే ఆ నిత్య ప్టీణమును సిదధము చేస్ుత నానడు. యోహ్వను 1:13, కొలస్యుయలక్ు 

1:16; ఈ స్రవ స్ృషిీ  స్ృషిీ  క్రమము జరుగుటక్ు కారక్ుడు యేసే. ఇప్ుపడు, ఇది అస్ల ైన విష్యము. మీరు 

రాతిర స్మయములో ప్టీణములో కాక్ుండా ప్టీణము వెలుప్లికి కొంత్ దూరము వళాెి అక్కడనుండి ప ైన 
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ఆకాశము వెైప్ు చూసేత  వేలకొలది అందమ ైన నక్షత్రములు ఉండుటను చూస్ాత రు. మంచిది, ఇంకా మీరు ఒక్టి 

చూడలేదని నేను చెప్పగలను. స్రవ స్ృషిీని స్ృషిీంచిన యేసే నూత్న య రూష్లేముక్ు శిలిపయు 

నిరాాణక్ుడునైె యునానరు. ఇది నిజమయన సి్లముగా ఉండనుంది. నీవు బౌతిక్ంగా ప్ునరుతాత న 

శరటరమును క్లిగియుండనునానవు మరియు ఆ బౌతిక్ంగా ప్ునరుత్తనము చెందిన శరటరము ఆ భౌతిక్ 

ప్టీణములో నివశించనుంది. మరియు నూత్న ఆకాశము నూత్న భూమి త్ప్పక్ రూప్నదించబడనైె 

యుననది. క్నుక్నే నేను ప్రజలతో మీరు ప్ునరుతాత నము ప ందిన శరటరములను, ప్ునరుతాత నము ప ందిన 

భూమిప ై ప్ునరుతాత నము చయేబడిన స్ృషిీలో జీవించ నునానరని చెబుత్తంటలను. స్మస్తమూ నూత్న 

ప్రచబడుత్తంది. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : మరియు ప్రలోక్ మందునన ఆ ప్టీణము అదుాత్మ నైది నిశెయముగా 

అదుాత్మ ైనది. 

డా. రోనీ రోడెస్:నిజానికి యోహ్వను ఆ ప్టీణము యొక్క మహ మను వివరించడానికి ఉప్యోగించగలిగిన 

గకప్ప ప్దము లనినంటినీ ఉప్యోగించాడు. పౌలు స్హ త్ము క్రైస్తవుల కొరక్ు సిదధము చేయబడుచునన 

ప్టీణమును ఏ మనస్ుస గరహ ంచలేదని, ఎవరి క్నునలునూ చూడలేవని ఏ చెవియూ వినలేదని 

చెబుత్తనానడు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును, 1400 మ ైళ్ి ప డవు, 1400 మ ైళ్ి వెడలుప, మరియు దాదాప్ు 1400 

మ ైళ్ి ఎత్తత . 

డా. రోనీ రోడెస్:నిజమ ే
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డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : స్రేనా? 

డా. రోనీ రోడెస్:మరియు అక్కడ ప్రకాశమానమ ైన బంగారు వీధ్ుల వంటివి మరయిు ప్టీణ మంత్టల 

రత్నములు ఉండనుననవి. మరియు పారదరశక్మ ైన గోడలలోనుండి ప్రకాశిస్ుత నన గకర్రపిలా మహ మను, 

మరియు రత్నములయ క్క వెలుగును ఊహ ంచుటక్ు ఎంత్ ప్రయతినంచిననూ అది మన ఊహక్ు అందనంత్ 

అందముగా ఉంటుంది. యోహ్వను దానిని వివరించడానిక ివాడగలిగిననిన ప్దాలు ఉప్యోగించిననూ స్రిగా 

వివరించలేక్ పోయాడని అనుక్ుంటునానను. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:  మరయిు రోన్ మీక్ు తెలుస్ా, "నేను వెచిె త్ండిర యంటికి మిముాను తీస్ుక్ుని 

వెళ్లా దును" అని యేస్ు చెపపిన దానిని నేనుక్ూడా ఆలోచించాను. యేస్ు అక్కడ ఉంటలరు మరియు రాజుతో 

పాటుగా మనమును ఆయనను ముఖ్ా ముఖిగా చూడగలుగుట ఇందులోని అదుాత్మ ైన విష్యము. 

డా. రోనీ రోడెస్:ఆమ న్. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : మార్క, ఇది మరలా చరిెంచాలని అనుక్ుంటునానను. "నా త్ండిర యంట అనేక్ 

నివాస్ సి్లములు క్లవు" అని అంటునానడు. ఆయన ఒక్ ప్రతేయక్ సి్లమ ైన ప్రలోక్మును గురించి 

మాటలా డుత్తనానడు. దాని త్రువాత్ "లేనియ డల నేను మీతో చెప్ుపదును" అనే మాటను 

దానితోక్లుప్ుత్తనానరు . క్నుక్ ఆయన దేని గురించి మాటలా డుత్తనానడో  దానిని చాలా స్పషీ్ముగా 

తెలియచేస్ుత నానడు, అవునా? వాటి త్రువాత్, "నేనుండు సి్లములో మీరును ఉండులాగున మరల వచిె 

నాయొదద నుండుటక్ు మిముాను తీసికొని పో వుదును." అని చెబుత్తనానడు. యేస్ు  ఎక్కడికి 

తీస్ుక్ువెళా్నునానడో  దీనికి మించి స్పషీ్ముగా ఎలా తెలియచేయగలడో  నాక్ు అరధము కావడము లేదు. 1 
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థెస్సలొనీక్యులక్ు 4 లో క్రైస్తవులు భూమిప ై నుండి కొనిపో బడుదురు అని పౌలు చెపిపన విష్యము మనక్ు 

తెలుస్ు, మనము యేస్ును మధాయకాశములో క్లుస్ుకో నునానము. ఇక్కడ ప్రశననమిటంటే, ఆ త్రువాత్ ఏమి 

జరుగుత్తంది?మనము శరమకాలాము త్రువాత్ సిదాధ ంత్ము వారు చెబుత్తననటుా గా మనము తిరిగి 

భూమిప ైకి దిగివస్ాత మా? లేక్, ఆ స్ందరామునక్ు ఏమ ైనా స్ంబంధించినదా? మనము ప్రభువుతో ఉండుటక్ు 

త్ండిర యంటికి వెళా్నునానము. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   అవును. 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4 అధాయయములో ఎప్ుడు ఎదురయేయ ప్రశన ఇదే. 

మనము ప్రభువు మధాయకాశములో క్లుస్ుకొనునటుా గా మేఘముల మీద కొనిపో బడుదుము కాని ఎక్కడికి 

వెళ్తాము? ఎక్కడికి వెళ్తామని ప్రశనక్ు ఈ వాక్య భలగము జవాబిస్ుత ంది. ఎందుక్నగా, స్ంఘ 

ఆరోహణమును గురించిన భినన వాదనలను గురించి మనము చరిెంచాము. శరమ కాల అనంత్రము స్ంఘ 

ఆరోహణమని చెపేప విధానములో స్రవ స్ాధారణగా  శరమకాలము ముగిసిన త్రావత్ యేస్ు ర్ండవ రాక్డలో 

వచిెనప్ుపడు విశావస్ులను కొనిపో వునని మరియు వెంటనే తిరిగి భూమిప ైకి తీస్ుక్ు వచుెను అని 

చెబుతారు. కాని యోహ్వను 14 లో యేస్ు స్పషీ్ముగా విశావస్ులను నేను త్ండిర యంటికి కొనిపో వుదనని 

చెబుత్తనానడు. క్నుక్ ఈ వాక్య భలగము స్ంఘ ఆరోహణము శరమకాలమునక్ు ముందే జరుగుననే 

ఆలోచనను ప్ూరితగా బలప్రుచుచుననది. మనము కొనిపో బడుదుము; మనము త్ండిర యంటికి తీస్ుకొని 

పో బడుదుము; అక్కడ కరరస్ుత  నాయయ తీరుప, గకఱ్ఱె పిలా ప ండిా  విందు అనే స్నినవేశములు జరుగును అవి జరిగిన 

త్రువాత్ మనము ఆయనతో క్లిసి తిరిగి భూమ్రప ైక ివచెెదము. నిత్యము మనము యేస్ు ఎక్కడ ఉంట్ 

అక్కడ ఉంటలము అనే విష్ము ఆలోచించినప్ుపడు నాక్ంతో ఆదరణ క్లుగుత్తననది. మనము ఆయనతో 

ఉందుము. 
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డా. రోనీ రోడెస్:మరియు యోహ్వను 14 మరియు 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4 లో ఉనన విష్యములోని 

స్త్యములు ఒక్ దానితో ఒక్టి ఏకరభవించుచుననటుా గా మనము భలవించుకొనవచుెను. ఎందుక్ంటే యోహ్వను 

4 "మీ హృదయములను క్లవర ప్డనియయక్ుడి" అని చెబుత్తననది అయననూ 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 

4:18, "కాబటిీ  మీరు ఈ మాటలచేత్ ఒక్నినొక్డు ఆదరించుకొనుడి." అని ఉననది. చూచారా ఇక్కడ క్ూడా 

బ ైబిలు ప్రవచనముల యొక్క ఆచరణాత్ాక్ విధానము క్నబడుత్తననది. ఇది మనక్ు భవిష్యత్తత ను గురించిన 

జాా నమును క్లిగించుటక్ు కాదు గాని మనలో మారుపను తీస్ుక్ు వచుెటక్ు చెప్పబడినది. ఇది మనము 

మారేె విష్యాలలో ఒక్టి, మన జీవిత్ములో మనక్ు ఎదురుదెబులు త్గిలినప్ుపడు అవస్రమ ైన ఆదరణను 

క్లుగచేస్ుత ంది. మనము మరణమును ఎదురకకంటునప్ుపడు, లేక్ స్నినహ త్తలను కోలోపత్తననప్ుపడు, ఈ 

స్త్యమే మనలను ఆదరించుచుననది. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:  జాన్ ఇది మనక్ు క్ూడా యేస్ు మాత్రమే ఇవవగలిగిన కరరస్ుత  కొరక్ు మన ప్నికి త్గిన 

బహుమానము నిచుె ఆయన నాయయపీఠము ఎదుటక్ు మరియు గకఱ్ఱె పిలా వివాహ కారయక్రములో పాలొ్ నగల 

నిత్యమ ైన గమయమునక్ు చేరుక్ుంటునానమనే మహో ననత్మ ైన నిరటక్షణను మనక్ు క్లిగిస్ుత ంది. ప్రక్టన 

గరంధ్ము 19 లో విశావస్ులు వివాహ స్మయములో అందుక్ునే తెలాని వస్త ీములను గురించిన వివరణ 

నాక్ంతో నచిెనది, ప్రక్టన 19:8. కొనిన వచనముల త్రువాత్ 14 వచనంలో, ప్రజలు ప్రక్టనలో 

చెప్పబడినటుా  రక్షణ మరయిు నీతికి స్ూచనగా నిలుస్ుత నన తెలాని వస్త ీములతో గుఱె్ము ల కిక ఆయనను 

వెంబడించనునానరు. మరకక్ మాటలో యేస్ు విజయోతాసహముతో వస్ుత ననప్ుపడు ఆయనతో రావల నంటే 

మొదటగా మనము త్ండిర యంటికి వెళ్లిలి, బహుమానమును తీస్ుకోవాలి, ప ండిా లో పాలొ్ నాలి. క్నుక్నే 
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మొదట ిస్ాి నములో కరరస్ుత  వధ్ువు స్ంఘము, విశావస్ుల స్మూహము త్ండిర యంటకిి చేరెబడిన త్రువాత్ - 

తిరిగివచుెటక్ు సిదధము చేయబడుత్తందనేది ఇక్కడ ిముఖ్య విష్యము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : రోన్, గత్ వారము చూడని వారికొరక్ు స్ంశిప్తముగా వివరించమని 

వేడుక్ుంటునానను. 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4 అధాయయములో పౌలు థెస్సలొనీక్ లోని స్ంఘమునక్ు 

చెపిపనది, మరియు 1 కొరింథీ 15 అధాయయములో కొరింథీ స్ంఘమునక్ు చెపిపనది మరియు యేస్ు కరరస్ుత  

యోహ్వను 14 అధాయయములో చెపిపన వాటిని కరో డీక్రించండి. అవనీన ఒక్దానితో ఒక్టి ఏకరభవించుచూ ఒక్ 

అదుాత్మ ైన స్మాచారమును తెలియచేస్ుత ననవి. మాకొరక్ు వాటిని క్ుా ప్తముగా వివరించండి. 

డా. రోనీ రోడెస్:మంచిది, ఇవనిన ఒక్దానితో ఒక్టి ఏకరభవించుట చూచినప్ుపడు ఎంతో అదుాత్ముగా 

అనిపిస్ుత ంది. 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4 అధాయయములో యేస్ు మేఘారూరుడెై మధాయకాశములోనికి వచుెనని 

అప్ుపడు కరరస్ుత నందు మృత్తల ైన వారు మొదట లేచునని వార యబడుత్తననది. త్రువాత్ స్జీవులముగా 

నిలిచియునన మనయందరి దేహములు మహ మ రూప్ములోనికి మారెబడ ిప్రభువును క్లుస్ుకొనుటక్ు 

మేఘములమీద కొనిపో బడుదుము. ఇది యోహ్వను 14 అధాయయములో చెప్పబడిన విష్యాలక్ు ప్ూరితగా 

స్మానముగా ఉననటుా గా అనిపిస్ుత ననది, ఎందుక్ంటే యోహ్వను 14 లో యేస్ు, "మీక్ు సి్లము సిదధప్రచ 

వెళ్లా చునానను. నేను వెళాి మీక్ు సి్లము సిదధప్రచినయ డల నేనుండు సి్లములో మీరును ఉండులాగున 

మరల వచిె నాయొదద నుండుటక్ు మిముాను తీసికొని పో వుదును అంటునానడు". అంటే "నా దగ్రక్ు 

తీస్ుక్ు వెళ్లా దను" అనిక్ూడా అరధము చేస్ుకోవచుె. క్నుక్ ఇది 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4:16-17 లో 

చెప్పబడిన కొనిపో బడుటక్ు స్రిపో త్తంది. 
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ఇప్ుపడు, ఈ మారుపను గురించిన స్మాచారమేమిటి? మంచిది, ఈ మారుపను గురంిచిన మరింత్ 

స్మాచారమును పౌలు 1 కొరింథీ 15:50-52 లో తెలియచేస్ుత నానడు. మనమందరమూ మారుప ప ందుదుము 

అనేదే స్త్యము. క్షయమ ైనది అక్షయమ ైనదిగా మారెబడుత్తంది మరియు మరతయమ నైది అమరతయమ ైనదిగా 

మారెబడుత్తంది. ఈ వచనమునక్ు ముందునన వచనంలో రక్త మాంస్ములు ప్రలోక్మును 

స్వత్ంతిరంచుకొన నేరవు అని చెప్పబడిన విష్యము తెలుస్ా. అనగా క్షయమ ైన మానవ శరటరము ప్రలోక్ 

రాజయములో స్ాి నమును స్ంపాదించుకోలేదు. అయతే మహ మ శరటరములు మాత్రమే దేవుని రాజయమును 

స్వత్ంతిరంచు కొనును, స్ంఘ ఆరోహణమప్ుపడు జరుగు మారుప ఇదే. నేను ముందుగానే చెపిపనటుా గా 

నిత్యమూ కరరస్ుత ను ముఖ్ాముఖిగా చూచుటక్ు అనువెైన ప్రతేయక్ శరటరములను మనము క్లిగియుంటలము 

అనేదే ఇక్కడ శుభవారత. మరియు ఆయన స్నినధినుండ ిమనమ ప్పటికినీ విడదీయబడమని ఇక్కడి 

వచనములు తెలియచేస్ుత ననవి. ఇది మనము స్ంతోషించుటక్ు త్క్ుకవెైన విష్యమా? 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అది మహ్వదుుత్ము. ఎడ్, ప్రజలు ఇది త్ప్పక్ వినాలనుక్ుంటునానరు. స్ంఘ 

ఆరోహణము ఏ క్షణములోనైెనా జరుగుత్తందా, ఇదే మనము వచేె వారములో చరిె ంచనునానము: స్ంఘ 

ఆరోహణము ఏ క్షణములోనైెనా జరుగుత్తందా? ఇది త్టసి్మ ైన కిరయ అని చెపిపన విష్యము నిజమేనా, 

స్రేనా? ఇప్ుపడే జరిగిందనుక్ుంటే, ఈ క్షణములోనే జరిగనిటాయతే, మరియు కొందరు విశావస్ులు కాదు వారి 

యేస్ును త్మ జాా నముతో మరియు మరికొనిన మార్ముల దావరా తెలుస్ుక్ునానరు కాని వారు 

వయకితగత్ముగా యేస్ును తలెుస్ుకోలేదు అంగటక్రించలేదనుక్ుందాము అప్ుపడు యేస్ు వసేత  అప్ుపడు 

మిగిలిపోయే వారు మీరే. 
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డా. ఎడ్ హ ండసన్:  ఇక్కడ స్పషీ్ముగా బ ైబిలు తెలియ చేస్ుత నన అంశము యేస్ు త్వరగా రానైె 

యునానరు. అయతే ప్రశననమిటంటే, ఆయన నీకొరక్ు వస్ుత నానడా? దీనికి స్మాధానము నీ పాప్ముల కొరక్ు 

కరరస్ుత  చేసిన నిబంధ్నప  ైనీవు క్లిగియునన విశావస్ముప ై ఆధారప్డి యుంటుంది. యేస్ు తానెవరనని 

చెప్ుపక్ునానరో అలానే ఉనానరా? ఆయన నీక్ు బదులుగా మరణ ంచాడా, మరణమును జయంచి తిరిగ ి

లేచినాడా, నీకొరక్ు తిరిగి రానునానరా? ఇదంత్యూ నిజమే అయత,ే ఆయన సిలువలో నీక్ర చేసిన 

బలియాగము వలన వచిెన నిత్య గమయముప ై విశావస్ముంచుట నీవు రక్షించబడినవని, ముదిరంచబడినవని, 

ఆరాాటముతోను, ప్రధాన దూత్ శబదముతోను దేవుని బూరతోను ప్రభువు విశావస్ులను ప్రలోక్మునక్ు 

కొనిపో వుటక్ు వచిెనప్ుపడు నీవు సిదధముగా ఉనానవనన నిశెయత్ను క్లిగిస్ుత ంది.   

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును. పిరయులారా, వచేె వారము ఎందుక్ు పరా రంభ స్ంఘము యేస్ు ఏ 

క్షణములోనైెనా రానునానరని ఎదురు చూచారనే ప్రశనను అడిగి దానికి బ ైబిలులో నుండే జవాబులను క్ూడా 

చెప్పనునానము, స్రేనా? వేలకొలది వచనములు బ ైబిలులో ఉననవి. మేము వాటిలో నుండి కొనిన 

వచనముల ఆధారముగా స్ంఘ ఆరోహణము త్ప్పక్ జరుగ వలసిన విష్యమని అది ఏ నిమిష్ములో 

జరుగుత్తందని చెప్పనునానము. ఈ రోజుక్ూడా అది జరగవచుె క్నుక్ మీరు త్ప్పక్ వచేెవారం చూస్ాత రని 

ఆశిస్ుత నానను. 

 

***** 

మా మరినిన టీవీ పోర గార మలిన  చూసేందుక్ు ఉచిత్  John Ankerberg Show App చెస్ుకొండి 
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"యేస్ు కరరస్ుత ను అంగటక్రించడానికి పరా రిించు" @ JAshow.org ను 

 

ద జాన్ ఆంక్ర్ బర్్ షో  

పో సీ్ బలక్స 8977 

చటీనూగా, TN 37414 అమ రికా. 

మా వెబ్ స ైట్: JAshow.org 

 


