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HHR16-1-4-TE 

క్రైస్తవులందరి ఆరోహణమును గురించిన బ ైబిలు వివరణ - కారయక్రమము 4 

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 క్రైస్తవులందరి 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 ఫెస స్రుగా ప్నిచేస్ుత నానరు. ఆయన "ద కంిగ్ ఈజ్ క్మింగ్" అనే 

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 ఫెస స్రుగా ప్నిచేస్ుత నానరు. ఆయన బ ైబిలు ప్రవచనములప ై 30 
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ప్ుస్తక్ములను వార స్ాడు మరియు ఫెస ై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 కారయక్రమమునక్ు స్ావగత్ము. నా పేరు జాన్ ఆంక్ర్ బర్్, మా 

కారయక్రమమును చూస్ుత ననందుక్ు వందనములు. నేడు చాలా ఆస్కితక్రమ ైన విష్యమును 

చరిెంచనునానము. స్ంఘ ఆరోహణము మరియు ర్ండవ రాక్డక్ు మధ్యనునన వయతాయస్మేమిటి? ఇవి 

వేరువేరు అంశములా లేక్ ఒకే స్నినవేశామా. అనేక్ులు యేస్ు ర్ండవ రాక్డలోనే స్ంఘ ఆరోహణ 

స్నినవేశము క్లిప ిఉంచబడినది అంటునానరు కానీ బ ైబిలులోని వచనములను ప్రటక్ించిన ఇవి ర్ండును 

ప్రతేయక్మ ైన స్నినవేశములుగా స్పషీ్మ ైన రుజువులతో తలెియచేయబడుటను గమనిస్ాత ము. మరియు 

నిజముగా ఆలోచిసేత  ఏడేండా కాల వయవధి క్లిగిన శరమల కాలము స్ంఘ ఆరోహణమునక్ు మరియు ర్ండవ 

రాక్డక్ు మధ్యను ఉననటుా గా మనము విశవసిస్ుత నానము. అయతే ఇవి ర్ండు భినన స్ందరాములని 

మనలను పేరరేపించుచునన వచనములను గమనించమని కోరుచునానను. క్నుక్ ననున పరా రంభించ నివవండి.   

ఇప్పటిక ేమీక్ు తెలియ చేసినటుా గా బ ైబిలు ప్రవచనములప ై అనేక్ ప్ుస్తక్ములు వార సిన గకప్ప ప్ండిత్తలు 

ఇక్కడ ఉనానరు. డా. మార్క హ చ్ కాక్ మరియు డా. రోన్ రోడెస్ ఇక్కడ ఉనానరు. మరియు మార్క, మొదట ి
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విష్యముతో నేను పరా రంబించాలనుక్ుంటునానను, మరియు సీరిన్ ప ై ఉంచుత్తనన వచనములను మీరు 

చదివి అప్ుపడు వాటిప ై మీ మాటలను చెప్పవలసినదిగా కోరుత్తనానను, స్రేనా? మొదట ివయతాయస్ మేమంటే, 

యేస్ు వచిెనప్ుపడు ఆయన త్న విశావస్ులను తీస్ుక్ువెళా్నునన స్థలములో గకప్ప వయతాయస్ముంది. స్ంఘ 

ఆరోహణములో విశావస్ులు ప్రభువును మధాయకాశములో క్లుస్ుక్ుందురని వచనములు చెబుత్తననవి, ఆ 

వచనములు ఏమిటి? 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:  మంచిది, ఒక్టి 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4:16-18, "ఆరాాటముతోను, 

ప్రధానదూత్శబదముతోను, దేవుని బూరతోను ప్రలోక్మునుండి ప్రభువు దిగివచుెను; కరరస్ుత నందుండి 

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

ప్రభువును ఎదురకకనుటక్ు ఆకాశమండలమునక్ు మఘేములమీద కొనిపో బడుదుము. కాగా మనము 

స్దాకాలము ప్రభువుతో క్ూడ ఉందుము." 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4 లోని వాక్య భలగము మనము ప్రభువు 

మధాయకాశములో క్లిస్ుక్ుంటలమని చెబుత్తననది, కాని మరకక్ వాక్య భలగము మనము మధాయకాశములో 

ప్రభువును క్లుస్ుకొనిన త్రువాత్ ఎక్కడికి వెళ్తామో చెబుత్తననది. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అదేమిట?ి 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:  యోహ్వను 14:1-3. యేస్ు, "మీ హృదయమును క్లవరప్డనియయక్ుడి; దేవుని 

యందు విశావస్ముంచుచునానరు నాయందును విశావస్ ముంచుడి. నా త్ండిర యంట అనేక్ నివాస్ములు 

క్లవు, లేనియెడల మీతో చపె్ుపదును; మీక్ు స్థలము సిదధప్రచ వెళ్లా చునానను. నేను వెళా్ల మీక్ు స్థలము 

సిదధప్రచినయెడల నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండులాగున మరల వచిె నాయొదద నుండుటక్ు 
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మిముాను తీసికొని పో వుదును." క్నుక్ యేస్ు మనము ప్రభువుతో కొనిపో బడినప్ుపడు త్ండిర యంటికి 

వెళ్లా దమని ఈ వచనములలో చెబుత్తనానరు. క్నుక్ స్ంఘ ఆరోహణ స్మయములో యేస్ు భూమిప ైక ి

రావడము లేదు; మనము ఆయనను క్లుస్ుకొనుటక్ు మధాయకాశమునక్ు కొనిపో బడుదుము మరియు 

భూమిప ై శరమల కాలము జరుగుత్తనన కాలములో మనము త్ండిర ఇంటిలో నివసించనైె యునానము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  మనమిప్పట ివరక్ు చరిెస్ుత నన ఆలోచనా విధానములో ఒక్ భలగమ ైన కరరస్ు 

ర్ండవ రాక్డ మార్క ఇప్ుపడు చెపిపన వాటిక ిభిననముగా ఉననద.ి దీనిలో బ ైబిలు చెబుత్తననటుా గా యేస్ు 

కిరందికి వస్ుత ననప్ుపడు మనము మధాయకాశములో ఆయనను క్లుస్ుకొనుటక్ు వెళ్ళము కాని ఆయన 

యెరూష్లేములోని ఒలీవల ప్రవత్ముప ై త్న పాదము మోప్ును. అలా చెబుత్తనన వచనమేమిట?ి 

డా. రోనీ రోడెస్: జ్క్రాయ 14:2-4. అక్కడ ఇలా ఉననద:ి "ఏలయనగా యెరూష్లేము మీద యుదధము 

చేయుటక్ు నేను అనయజనులందరిని స్మక్ూరెబో వు చునానను; ప్టీణము ప్టీబడును, ఇండుా  కొలా 

ప టీబడును, సీత ీలు చెరుప్బడుదురు, ..... అప్ుపడు యహెో వా బయలుదేరి తాను యుదధకాలమున యుదధము 

చేయు రటతిగా ఆ అనయజనులతో యుదధము చేయును.ఆ దిన మున యెరూష్లేము ఎదుట 

త్ూరుపత్టుీ ననునన ఒలీవ కొండమీద ఆయన పాదములుంచగా....... " ఇది మరకక్ స్థలము, జాన్. స్ంఘ 

ఆరోహణ స్మయములో కరరస్ుత  మధాయకాశములో త్న ప్రజలను క్లుస్ుకొనును మరయిు మధాయకాశములో 

త్నను వెంబడించువారిని క్లియును. కాని ర్ండవ రాక్డలో యేస్ు భూమిప ైక ివచుెను అత్ని పాదము 

ఒలీవ ప్రవత్మును తాక్ును. ఇప్ుపడు, ఇలా క్లుస్ుకొనుటక్ు ర్ండు భినన స్థలములుండుట ర్ండు 

భిననమ ైన స్నినవేశములను తెలియ చేస్ుత ననవి. 
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డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును, ర్ండవ రాక్డలో ర్ండు భలగములు క్లవు. 

డా. రోనీ రోడెస్: ఆయన రాక్డలో ర్ండు భలగములు క్లవు. శరమల కాలమునక్ు ముందు స్ంఘ 

ఆరోహణము జరుగుత్తంది మరియు శరమల కాలము త్రువాత్ ర్ండవ రాక్డ జరుగుత్తందనుట దీనిక ిమంచి 

వివరణ. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  మంచిది. ఇక్ ర్ండవది, ర్ండవ స్పషీ్మ ైన వయతాయస్ము, ఎవరు భూమిప ై 

నుండ ివిశావస్ులను కొనిపో వునను దానిప ై ఈ ర్ండు స్మయములలో వయతాయస్ము ఉననద.ి ఇప్ుపడు 

మార్క, స్ంఘ ఆరోహణ స్మయములో ప్రప్ంచములోని విశావస్ులను కరరసేత  స్వయముగా కొనిపో వునని బ ైబిలు 

చెబుత్తననది. ఆ వచనమేమిటి? 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:  మంచిది, మరలా అద ే1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4:16-17. "ఆరాాటముతోను, 

ప్రధానదూత్శబదముతోను, దేవుని బూరతోను ప్రలోక్మునుండి ప్రభువు దిగివచుెను; కరరస్ుత నందుండి 

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

ప్రభువును ఎదురకకనుటక్ు ఆకాశమండలమునక్ు మేఘములమీద కొనిపో బడుదుము. కాగా మనము 

స్దాకాలము ప్రభువుతో క్ూడ ఉందుము." 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  ఇక్కడ ప్రతేయక్ మాటను గమనించండి, "ప్రభువు దిగివచుెను". ఇది నాక్ంతో 

నచిెంది. 
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డా. మార్క హ చ్ కాక్:  అవును. కొందరు ఒక్ మంచి ఉదాహరణను చెపాపరు, స్ంఘ ఆరోహణ 

స్మయమందు ప్రభువెైన యేస్ు ఒక్ ప దద  అయస్ాకంత్ముగా ఉంటలరని మరియు ఆయన ప్రప్ంచమంత్టికి 

ప ైన ఉండునని అయతే ఎవర్రతే ఆయన వంట ిలక్షణములు మరియు వయకితత్వము క్లిగియుంటలరో వారందరు 

ఆయనక్ు ఆక్రిించబడతారని చెపాపరు. క్నుక్ స్ంఘ ఆరోహణ స్మయమందు ఆయనే ప్రప్ంచమంత్టి 

నుండ ిప్రిశుదుధ లను స్మక్ూరుెను. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  కాని ర్ండవ రాక్డ స్మయములో ప్రిసిథతి భిననముగా ఉంటుంది. కరరస్ుత  తీరుప 

తీరుెటక్ు దుషీ్లను స్మక్ూరెమని త్న దూత్లను ప్ంప్ును. ఆ వచనమేమిట?ి 

డా. రోనీ రోడెస్: మంచిది, దీనిని అనేక్ వచనములు తెలియచేస్ుత నననూ ఒక్ ప్రతేయక్ వచనమును 

చూపసి్ుత నానను, జాన్.....  

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  ఓహ్, అవును. 

డా. రోనీ రోడెస్: ఆ ప్రతేయక్ వచన మేమంటే గోధ్ుమలు మరియు గురుగులను గురించిన ఉప్మానము. 

మత్తయ 13:41-42. అక్కడి వచనంలో, "మనుష్య క్ుమారుడు త్న దూత్లను ప్ంప్ును; వారాయన 

రాజయములోనుండి ఆటంక్ములగు స్క్లమ ైనవాటిని దురటనతిప్రులను స్మక్ూరిె అగినగుండములో 

ప్డవేయుదురు. అక్కడ ఏడుపను ప్ండుా కొరుక్ుటయును ఉండును." క్నుక్ ఒక్ స్ారి, కరరస్ుత  విశావస్ులను 

కొనిపో వును: మనము యోహ్వను 14 లో చూచినటుా గా కరరస్ుత  విశావస్ులను కొని పో వును, త్నయొదద 

ఉండునటుా  కొనిపో వును. కాని ర్ండవ రాక్డలో ఆయన రాజయములో నునన వారినందరినీ స్మక్ూరుెటక్ు 

ఏరపరిెన వారు ఆయన దూత్లు. ఇవి ర్ండు స్నినవేశములు కావలసియుననవి. ఇవి ర్ండును ఒకే 
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స్మయములో జరగవు ఎందుక్నగా బ ైబిలులో నునన విష్యాలు ఒక్దానికి ఒక్ట ివయతిరేక్ముగా ఉండవు. 

క్నుక్ స్ంఘ ఆరోహణము శరమల కాలమునక్ు ముందు జరుగుత్తందని మరియు ర్ండవ రాక్డ త్రువాత్ 

జరుగుత్తందనేది క్శ్చెత్మ ైన వివరణ. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  మంచిది, మార్క, త్రువాతి విష్యానిన చూదాద ము. మూడవద,ి ఇక్ మూడవ 

స్పషీ్మ ైన వయతాయస్మేమంటే, ర్ండు స్ందరాములలో భూమిప ైనుండి కొనిపో బడువారికిని మరియు 

విడిచిప టీబడు వారికిని మధ్య అంత్రము ఉననటుా గా బ ైబిలు చెబుత్తననది. స్ంఘ ఆరోహణమప్ుపడు 

విశావస్ులు భూమిప ై నుండ ికొనిపో బడి అవిశావస్ులు విడిచిప టీబడుదురు దానికేమ నైా వచనముననదా? 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:  1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4:17 లో, "ఆ మీదట స్జీవులమ ై నిలిచియుండు మనము 

వారితోక్ూడ ఏక్ముగా,.... " మరలా ఇక్కడ కొనిపో బడుదుము అని వాడబడిన పాదములోనుండే రేప్ెర్ అనే 

ప్దము వచిెనదని చెబుత్తనానను. "....  ప్రభువును ఎదురకకనుటక్ు ఆకాశమండలమునక్ు 

మేఘములమీద కొనిపో బడుదుము. కాగా మనము స్దాకాలము ప్రభువుతో క్ూడ ఉందుము." క్నుక్ స్ంఘ 

ఆరోహణమప్ుపడు విశావస్ులు కొనిపో బడుదురు మరయిు స్ంఘ ఆరోహణమప్ుపడు ప్రభు వెైన యేస్ు 

ప్రిశుదుధ లను కొనిపో వుటక్ు వచుెను. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. ర్ండవ రాక్డలో దీనికి ప్ూరిత భిననముగా జరుగుత్తంది రోన్. బ ైబిలు 

చెబుత్తననటుా గా అప్ుపడు విశావస్ులు కొనిపో బడరు కాని వారే భూమిప ైన విడిచిప టీబడే వారు, కాని 

అవిశావస్ులు కొనిపో బడుదురు. ఆ వచనానిన చూపించండ.ి 
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డా. రోనీ రోడెస్: మంచిది, అనేక్ వచనములు ఉనననూ, దీనిని వివరించగల ఒక్ వచనము మత్తయ 24: 

41-42. "మనుష్య క్ుమారుడు త్న దూత్లను ప్ంప్ును; వారాయన రాజయములోనుండి ఆటంక్ములగు 

స్క్లమ ైనవాటిని దురటనతిప్రులను స్మక్ూరిె అగినగుండములో ప్డవేయుదురు. అక్కడ ఏడుపను 

ప్ండుా కొరుక్ుటయును ఉండును." ఈ మాటను గమనించండి, "... వారాయన రాజయములోనుండి... " 

స్మక్ూర్ెదరు. త్రువాత్ మత్తయ 13:49-50, "ఆలాగే యుగస్మాపితయందు జరుగును. దేవ దూత్లు 

వచిె నీతిమంత్తలలోనుండ ిదుష్తీ లను వేరుప్రచి, వీరిని అగిన గుండములో ప్డవయేుదురు. అక్కడ 

ఏడుపను ప్ండుా కొరుక్ుటయును ఉండును." క్నుక్ వారు తీరుప కొరక్ు, తీరుప కొరక్ు స్మక్ూరె బడుదురు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. కొందరు కొనిపో బడుదురు మరియు కొందరు విడిచిప టీబడుదురని 

చెబుత్తనన ఒక్ వచనమును స్ంఘ ఆరోహణమును గురించి తెలియచేస్ుత నన వచనముగా కొందరు 

భలవిస్ుత నానరు. ఆ వచనము ఉనన స్ందరామేమిటో చెప్పండి? 

డా. రోనీ రోడెస్: మంచిది, అక్కడి స్ందరాము ర్ండవ రాక్డ. క్నుక్ శరమల కాలమునక్ు ముంద ేస్ంఘ 

ఆరోహణమని వాదించ ేకొందరు, ఇదంత్యూ ర్ండవ రాక్డ స్ందరాములో ఉననద ిక్నుక్ కొందరు 

కొనిపో బడుట మరియు కొందరు విడిచిప టీబడుట స్ంఘ ఆరోహణమునే చూపిస్ుత ననదని అంటునానరు. కాని 

లూకా 17 లో ఈ స్ందరాముక్ు స్మానముగా వార యబడుత్తనన వచనములలో, శ్చష్తయలు "ప్రభువా 

ఇదెప్ుపడు జరగనుననవి" అని అడిగినప్ుపడు దానిక ిజవాబుగా యేస్ు ఒక్ ఆస్కితక్రమ ైన విష్యమును 

తెలియ చేస్ుత నానరు. ఆయన "పీనుగు ఎక్కడ ఉననదో  అక్కడ గదదలును పో గవునని వారితో చెప పను". ఇద ి

తీరుపను గురించి యూదులు చెప్ుప స్ూకిత. ఇక్కడ తీస్ుకొని వేళ్ళ బడుత్తనన వారు తీరుపకొరక్ు తీస్ుకొని 
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వెలాబడుత్తనానరని యేస్ు చెబుత్తనానరు. శరమల కాలమునక్ు స్ంఘ ఆరోహణమని వాదించేవారు 

ఎక్ుకవగా ఈ వచనమును వాడుత్తనననూ ఇది స్ంఘ ఆరోహణమునక్ు స్ంబంధించినది కాదు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  మంచిది, మరలా, స్ంఘ ఆరోహణముక్ు మరియు ర్ండవ రాక్డక్ు చాలా 

వయతాయస్ము ఉననదని తెలియ చేసే స్పషీ్మ ైన విష్యాలను గురించి మేము మాటలా డుత్తనానము, ఎందుక్ంట ే

దీనిని తెలియ చేస ేస్మాచారమునే మనము బ ైబిలులో చూస్ుత నానము. ఇక్ నాల్వ విష్యము, శరమల 

కాలమును గురించిన స్ందరాములో యేస్ు రాక్డను గురించి బ ైబిలు వయతాయస్మును చూపిస్ుత ననది. స్ంఘా 

ఆరోహణములో యేస్ు శరమల కాలము నుండి, ప్రటక్షల స్మయము నుండి మరియు రాబో వు ఉగరత్ నుండ ి

క్రైస్తవులను త్పిపంచుటక్ు వచుెను. ఆ వచనమేమిట,ి మార్క? 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:  మంచిది, అనేక్ వచనములు క్లవు. ప్రక్టన 3:10 గకప్ప వచనము. "నీవు నా 

ఓరుప విష్యమ ైన వాక్యమును గ్రకొంటివి గనుక్ భూ నివాస్ులను శోధించుటక్ు లోక్మంత్టిమీదికి రాబో వు 

శోధ్న కాలములో నేనును నినున కాపాడెదను." యేస్ు రానునానరు అనే విష్యమును ఈ వచనము 

చెబుత్తననది. మరియు "శోధ్న కాలములో నేనును నినున కాపాడెదను" లేక్ లోక్మంత్టిమీదికి రాబో వు 

"మహ్వ శరమల" కాలములో నేనును నినున కాపాడెదను అంటునానడు. మంచిది ప్రక్టన గరంధ్ములో ఈ 

స్ందరాములో చూపించబడుచునన ఒకే ఒక్క స్మయము  శరమల కాలము. ఆయన "శోధ్నల కాలములో 

నేను నినున కాపాడెదను" అని చెప్పడము లేదు కాని ఆ శోధ్న కాలములో ప్డక్ుండా నేనును నినున 

కాపాడెదను అంటునానడు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  శరమల కాలమంత్టి నుండి. కాల మంత్టి నుండి. 
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డా. మార్క హ చ్ కాక్:  అవును. శరమల కాలమంత్టి నుండి. 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 1:10 లో, "దేవుడు 

మృత్తలలోనుండి లేపిన యసే్ు, అనగా రాబో వు ఉగరత్నుండి మనలను త్పిపంచుచునన ఆయన క్ుమారుడెైన 

యేస్ు, ప్రలోక్మునుండి వచుెనని యెదురు చూచుచునానరని చెప్పబడుత్తననది". క్నుక్ ఉగరత్ కాలము 

రాక్ మునుపే ఆ ఉగరత్ కాలమునుండి మనలను త్పిపంచుటక్ు యేస్ు వచుెను. మరియు 1 

థెస్సలొనీక్యులక్ు 5:9 లో, "ఎందుక్నగా మన ప్రభువెైన యేస్ు కరరస్ుత దావరా రక్షణప ందుటకే దేవుడు 

మనలను నియమించెను గాని ఉగరత్పాలగుటక్ు నియమింప్లేదు." క్నుక్ ఒకే స్మయములో ర్ండు 

స్థలములలో ఉంటలనని వాగాధ నము చేయలేరు. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:  మనము ఉగరత్ కొరక్ు ఏరాపటు చేయబడలేదు కానీ రక్షణ కొరక్ు ఏరాపటు 

చేయబడ ియునానము. అక్కడ నరక్ములో ఉగరత్ను గురించి తెలియ చేయబడుట లేదు. అప్పటి వరక్ు 1 

థెస్సలొనీక్యులక్ు 5 అధాయయము శరమల కాలమును గురుంచి లేక్ దేవుని ఉగరత్ దనిమును గురించి 

తెలియచేస్ుత ంద.ి క్నుక్నే ఆయన "నేను మిముాను ఆ రాబో వు ఉగరత్నుండ ిత్పిపంచెదను మరియు మీరు 

రక్షణను ప ందుకొననె ైయునానరని ఆయన చెబుత్తనానరు". రాబో వు ఉగరత్నుండి మనము త్పిపంచబడనైె 

యునానము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  మంచిది, కాని, రోన్, ర్ండవ రాక్డలో ప్ూరితగా వయతిరేక్ముగా జరుగుత్తంది. 

యేస్ు శరమల కాలము త్రువాత్ అంత్య తీరుపనక్ును, శ్చక్ష విధించుటక్ును, శత్తర వులను జయంచుటక్ును 

యెరూష్లేము నుండి ప్రప్ంచమును ప్రిపాలన చేయుటక్ును వచుెను. ఆ వచనమమేిటి? 
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డా. రోనీ రోడెస్: మంచిది, ఆ వచనము మత్తయ 24: 29-30. స్మయానిన చూపంిచ ే"త్రువాత్" మరియు 

"అప్ుపడు" అనే పాదములను జాగరత్తగా ఆలకించండ.ి ఆ మాటలను ప్రతేయక్ముగా గమనించండి. "ఆ దినముల 

శరమ ముగిసిన వెంటనే చీక్టి స్ూరుయని క్ముాను, చందుర డు కాంతిని ఇయయడు, ఆకాశమునుండి నక్షత్రములు 

రాలును, ఆకాశమందలి శక్ుత లు క్దలింప్ బడును. అప్ుపడు మనుష్యక్ుమారుని స్ూచన ఆకాశ మందు 

క్నబడును. అప్ుపడు మనుష్య క్ుమారుడు ప్రభల వముతోను మహ్వ మహ మతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడెై 

వచుెట చూచి, భూమిమీదను మరియు ఆయన గకప్ప బూరతో త్న దూత్లను ప్ంప్ును." కాలమును 

తెలియచేస ేత్రువాత్ మరయిు అప్ుపడు అనే మాటలలో మీరు ప రబడరు. ఇవి రం్డు భినన స్మయములు. 

దీనిని ప్రక్టన గరంధ్ము రుజువుచేస్ుత ననది. 4-18 అధాయయములు శరమల కాలమును తెలియచేస్ుత ండగా, 

త్రువాత్ 19: 11 లో  కరరస్ుత  తిరిగివచుెట ఉననద.ి క్నుక్ ఇవి ర్ండు భినన స్మయములు. క్నుక్ శరమల 

కాలమునక్ు ముందు స్ంఘ ఆరోహణము జరుగుత్తంది మరియు శరమల కాలము త్రువాత్ ర్ండవ రాక్డ 

జరుగుత్తందనుట చక్కట ివివరణ. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  పిరయులారా, ఈ వచనములను మీక్ు చూపించుటలోని ఉదేదశము ఈ 

వచనములు నేడు మేము తలెియచేస్ుత నన స్మాచారముక్ు మముాను తీస్ుక్ువచిెనది. దేవుడు దనీిని 

చెపిపనట్లాయత ేనీవు త్ప్పక్ దీనిని అనుస్రించాలి. స్ంఘ ఆరోహణము మరియు ర్ండవ రాక్డ ర్ండునూ 

భినన స్మయములలో జరుగు కారయములు. ఇవి ర్ండును భినన స్మయములలో జరుగునవి, మరియు 

స్ంఘ ఆరోహణము శరమల కాలము పరా రంభమునక్ు ముందు జరుగును. ఇప్ుపడు, మానమొక్ విరామము 

తీస్ుకోనునానము. మేము తిరిగి వచిెనప్ుపడు ఈ ర్ండు స్నినవేశములలో వేటిక ిముందు స్ూచనలు 

ఉండును వేటిక ిముందు ఉండవనే విష్యాలను చూప్నునానము. చూస్ూత నే ఉండండి వెంటనే వచేెస్ాత ము. 
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***** 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  మంచిది. మేము వచేెస్ాము. మనము డా. మార్క హ చ్ కాక్ మరియు డా. 

రోన్ రోడెస్ తో మాటలా డుత్తనానము, మరియు కరరస్ుత  ర్ండవ రాక్డను గురించి బ ైబిలులో చెప్పబడుత్తనన 

భినన విష్యాలను చరిెస్ుత నానము. దీనిలో ర్ండు భలగములు ఉననవని మొదటిది స్ంఘ ఆరోహణము ఇద ి

కరరస్ుత  ర్ండవ రాక్డక్ు ముందు జరుగునని మేము విశవసిస్ుత నానము. కరరస్ుత  ర్ండవ రాక్డలో ర్ండు 

స్నినవేశములు ఉననవని మేము విశవసించుటక్ు గల కారణము అవి బ ైబిలులో వివరించబడిన విధానము. 

మీరందరు వాటిని గరహ ంచులాగున మేము వాటిని మీక్ు చూప్ుత్తనానము. 

ఇక్ మీరు గమనించవలసిన ఐదవ స్పషీ్మ ైన వయతాయస్ము ఏమిటనగా, బ ైబిలులో స్ంఘ ఆరోహణ 

స్మయములో జరుగు స్ూచనల స్ంఖ్యక్ును మరియు ర్ండవ రాక్డ స్మయములో జరుగు స్ూచనల 

స్ంఖ్యక్ును మధ్య ఎంతో వయతాయస్ముననటుా గా చూప్ుత్తననది. స్ంఘ ఆరోహణమునక్ు ముందు జరుగు 

స్ూచనలు ఇవి అని ఒక్క స్ూచన గురించి క్ూడా చెప్పబడుట లేదు మరియు ఒక్క స్ూచనయూ జరుగదు.  

దీని నుంచ ేమనక్ు స్ంఘ ఆరోహణము యెప్ుపడెైననూ జరగవచుె అనే సిదాధ ంత్ము వచిెనది. ఇది 

మనమేదో  క్లిపంచింద ిచెబుత్తననది కాదు. దీనిని చెపేప వచనములు ఉననవి. అవేమిటి. మార్క? 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:  మంచిది, ఆ వచనములలో ఒక్ గకప్ప వచనము 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 1:9-10. 

అక్కడ, "మీరు విగరహములను విడిచిప టిీ , జీవముగలవాడును స్త్యవంత్తడునగు దవేునికి దాస్ు 

లగుటక్ును, దేవుడు మృత్తలలోనుండి లేపిన యేస్ు, అనగా రాబో వు ఉగరత్నుండ ిమనలను 
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త్పిపంచుచునన ఆయన క్ుమారుడెైన యేస్ు, ప్రలోక్మునుండి వచుెనని యెదురు చూచుటక్ును, 

మీరేలాగు దేవుని వెైప్ునక్ు తిరిగితిరో ఆ స్ంగతి వారే తలెియజేయుచునానరు". మంచిది, పరా రంభ స్ంఘము, 

ఆనాటి విశావస్ులు యేస్ు త్వరగా వచుెనని ఎదురు చూస్ుత ననటుా గా ఇలా వాక్య భలగము తెలియ చేస్ుత ననద.ి 

ఇప్ుపడు, ఎప్పటికర రాని వయకిత కొరక్ు ఎవర్రనా ఎందుక్ు ఎదురు చూస్ాత రు? ఇక్కడ, "రాబో వు ఉగరత్నుండ ి

మనలను త్పిపంచుచునన ఆయన క్ుమారుడెైన యేస్ు, ప్రలోక్మునుండి వచుెనని యెదురు 

చూచుచునానరని" వార యబడుత్తననది. 

స్ంఘ ఆరోహణమునక్ు ముందు యే స్ూచనలు జరగవని బ ైబిలు తెలియచేస్ుత ననదని మేము 

నముాత్తనానము. దీనిక ిముందు స్ూచనలు జరుగ నవస్రము లేదు. నిజానిక,ి స్ంఘ ఆరోహణమును 

గురుంచి నూత్న నిబంధ్నలో వార యబడిన ముఖ్య వచన బలగముల ైన 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4, 1 కొరింథీ 

15, యోహ్వను 4, లలో వేటలిోనూ స్ూచననలు వార యబడనటుా గా మనము గమనించగలము. క్నుక్ స్ంఘ 

ఆరోహణ మనే విష్యము ఏ క్షణములోనైెనా జరగ వచుెనని తెలియచేయబడుత్తంది. తీత్తక్ు 2:13 లో 

మన రక్షక్ుడునెైన యేస్ుకరరస్ుత  మహ మయొక్క ప్రత్యక్షత్ కొరక్ు ఎదురుచూచుచుచుననటుా గా 

వార యబడుత్తననద.ి 1 కొరింథీ 16 లో పరా రంభ స్ంఘముయొక్క వందన వాక్యము "మరనాత్" అనగా 

"ప్రభువా రముా". ఆయన ఎప్పటికినీ రాడని అనుక్ుంట ేఎందుక్ు వారు ప్రభువును రముా అని పిలిచినారు? 

క్నుక్, యేస్ు ర్ండవ రాక్డ స్మయములో భూమిప ైన జరుగు స్నినవేశములను  ఆలోచిసేత  స్ంఘ ఆరోహణ 

స్మయములో అటిీ  స్ూచనలేవీ ఉండవనుట, ఇది ఏ క్షణములోనైెనా జరుగుత్తందనే ఆలోచన చాలా 

ముఖ్యమ ైన విష్యము. 
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డా. మార్క హ చ్ కాక్:  ఇక్ మరకక్ విష్యమేమంట,ే స్ంఘ ఆరోహణము శరమల కాలమునక్ు ముందు 

జరుగును అని చెబుత్తనన ఆలోచనా విధానములో మాత్రమే యేస్ు యే క్షణములోనైెనా వచుెనను 

విష్యము స్రిగా్  స్రిపో త్తంది. శరమల కాలము మధ్యలో జరుగునని అనుక్ుంట ేయసే్ు తిరిగి వచుెటక్ు 

ముందు మూడుననర స్ంవత్సరముల శరమలు జరిగిపో వాలి. శరమల కాలమ ైపో యన త్రువాత్ అనుక్ుంట ే

శరమల కాలమంతా జరిగిపో వాలి. మనము ఇంక్నూ శరమల కాలములో లేమనుట స్పషీ్ము క్నుక్ ఆ మిగిలిన 

సిదాధ ంత్ములు నమేా వాడు ఉదయమునే లేచి "ఈ రోజేనేమో" అనుకొనలేడు. మీక్ు తెలుస్ా, నేడే యేస్ు 

వచుె రోజేమో. యేస్ు యే నిమిష్ములో నైెనా వచుెననే విశావస్ముంట ేఅద ిమన జీవిత్ విధానముప ై చాలా 

బలీయమ ైన ప్రభలవమును చూప్ుత్తంది. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. మరియు రోన్ యేస్ు స్వయముగా చెపిపన విష్యములను బటిీ  

ఆయన భూమిప ైక ిరానునన ర్ండవ రాక్డ ప్ూరితగా భిననమ ైనదని ఆ స్మయమునక్ు ముందు  త్ప్పక్ 

జరగనునన స్పషీ్మ ైన స్ూచనలుననవని తెలియచేయబడుత్తననది. 

డా. రోనీ రోడెస్: మంచిది, అది నిజమే. నిజానికి కరరస్ుత  ర్ండవ రాక్డక్ు ముందు ఏడు స్ంవత్సరములక్ు 

స్రిపో యే అనేక్ స్ూచనలు జరుగును అని మీరు క్శ్చెత్ముగా చెప్పవచుెను. యేస్ు మాటలలోనే నాశన 

క్రమ ైన హేయ వస్ుత వును గురించి యుననది. అద ిఅంత్య కరరస్ుత  యూదుల యొక్క మందిరమును అప్విత్రము 

చేయు స్మయము. మరియు అంత్య కరరస్ుత  యెరూష్లేములో ప్రవేశ్చంచినప్ుపడు యూదులు యెరూష్లేము 

నుండ ిపారిపో దురనిక్ూడా ఉననద.ి మీరు ప్రక్ట గరంధ్ము 4-18 అధాయయములను గమనిసేత  ముదరల 

తీరుపలను గురించి, బూరల తీరుపలను గురించి మరియు పాత్రల తీరుపలను గురించి ఆరాగిదోధ ను యుదధము 
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వార యబడుటను చూస్ాత ము మరియు ఈలాగున ర్ండవ రాక్డక్ు ముందు జరగనునన అనేక్ స్ూచనలు 

వార యబడినవి. ఇవి ర్ండు భినన స్నినవేశములని స్పషీ్మౌత్తంది. స్ంఘ ఆరోహణమునక్ు ముందు 

స్ూచనలేవీ లేవు కాని యేస్ు కరరస్ుత  ర్ండవ రాక్డక్ు ముందు ఏడు స్ంవత్సరములక్ు స్రిప్డునంత్ 

స్ూచనలు జరగనుననవి. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  మంచిది, త్రువాత్ది చరెను ముగించునదని నేను చెప్ుప విష్యము, 

స్రేనా? ఇది చరెనియాంశమును మారుెనది. స్ంఘ ఆరోహణ మరియు ర్ండవ రాక్డ స్మయములో 

విశావస్ులు ధ్రించుకొని శరటరములలో వయతాయస్ము ఉంటుందని బ ైబిలు తెలియచేస్ుత ననది, అవునా? స్ంఘ 

ఆరోహణ మప్ుపడు విశావస్ులు మహ మ శరటరములను ధ్రించుకొందురు, అవునా? దీనిక ిస్ాక్షయము ఎక్కడ 

ఉననద?ి అద ివివరించండ.ి 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:  1 కొరింథ ీ15 అధాయయము 51 వచనము నుండి, "ఇదిగో మీక్ు ఒక్ మరాము 

తెలుప్ుచునానను; మన మందరము నిదిరంచము గాని నిమిష్ములో, ఒక్ ర్ప్ప పాటున, క్డబూర మోోగగానే 

మనమందరము మారుప ప ందుదుము. బూర మోోగును; అప్ుపడు మృత్తలు అక్షయులుగా లేప్బడుదురు, 

మనము మారుప ప ందుదుము. క్షయమ ైన యల శరటరము అక్షయత్ను ధ్రించుకొనవలసి యుననది; 

మరతయమ ైన యల శరటరము అమరతయత్ను ధ్రించు కొనవలసియుననది." మంచిది, స్ంఘ ఆరోహణము 

జరుగునప్ుపడు ప్రతి విశావసియూ ప్రలోక్మునక్ు అనుక్ూలమ ైన అక్షయమ ైన, వాడబలరని, అమరతయమ ైన 

శరటరములుగా మారెబడును. క్నుక్ ప్రతి విశావసి స్ంఘ ఆరోహణ స్మయమప్ుపడు ర్ప్ప పాటులో 

మారెబడుదురు. భూమిప ైన స్జీవులుగా నిలిచియుండు విశావస్ులందరి శరటరములు మారె బడును. 
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1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4:15-17, "మేము ప్రభువుమాటను బటిీ  మీతో చెప్ుపనదేమనగా, ప్రభువు 

రాక్డవరక్ు స్జీవులమ ై నిలిచియుండు మనము నిదిరంచినవారిక్ంట్ ముందుగా ఆయన స్నినధి చేరము. 

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. కాగా మనము స్దాకాలము ప్రభువుతో క్ూడ ఉందుము." 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  త్రువాత్, "కాబటిీ  మీరు ఈ మాటలచేత్ ఒక్నినొక్డు ఆదరించుకొనుడి." అని 

వార యబడుత్తననద.ి కరరస్ుత  తిరిగి వచిెనప్ుపడు మనము ఇక్కడ నుండి తొలగించబడి మ రుప్ువల  

శరటరములు మారెబడుననుట ఆదరణ క్రమ ైనది కాదా. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:  అది నిజమే. ఇక్ స్ంఘ ఆరోహణమునక్ు మరియు ర్ండవ రాక్డక్ు మధ్య నునన 

మరకక్ వయతాయస్మేమంటే స్ంఘ ఆరోహణము దేవుని దయను చూపించు స్నినవేశము కాగా ర్ండవ రాక్డ 

పరా ధ్మిక్ముగా త్ూరుపను విదించు స్మయముగా ఉంటుంది. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  కాని రోన్, ర్ండవ రాక్డలో ఇది ప్ూరితగా భిననముగా ఉంటుంది. బ ైబిలు చూసేత  

శరమల కాలములో విశావసించిన వారు త్రువాత్ వయెేయండా పాలనలోకి ప్రవేశ్చస్ాత రు త్రువాత్ వారు స్ాధారణ 

శరటరములతోనే ఉంటలరు మరియు వారు వివాహము చసే్ుక్ుని పిలాలను క్ూడా క్ంటలరు. ఆ స్మయములో 

వారిక ిమహ మ శరటరములు ఉండవు. 
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డా. రోనీ రోడెస్: మంచిది, అది నిజమే. స్ంఘ ఆరోహణములో జరుగు  కిరయక్ు  ఇది ప్ూరిత వయతిరేక్మ ైనది. 

పరా ధ్మిక్ంగా మత్తయ 25:31-46 వచనములలో దేశములను గురించిన తీరుపలుగా గకర్రలు మరియు 

మేక్లను గురించిన విష్యాలు వార యబడుత్తననవి. కరరస్ుత  స్హో దరులను వారు ఎలా చూశారనన దానిప ైన 

తీరుప జరుగుత్తంది. వారిని నేను ప్రక్టన గరంధ్ములో తెలియ చేయబడుత్తనన 144,000 స్ువారితక్ులనుగా 

పో లిె చూస్ుత నానను. ఇప్ుపడు, గకఱ్ఱె లు త్మ మరతయ శరటరములతోనే వెయేయండా పాలన రాజయములోనికి 

ప్రవేశ్చంచెదరని ఆ వాక్య భలగము వివరిస్ుత ననది. వారు స్రాస్రి ప్రవేశ్చంచెదరు. ఇప్ుపడు యెష్యా 65:22-24 

వచనములలో ఈ ప్రజలను గురించి వివరించబడుత్తననది, "వారు క్టుీ కొనన యండాలో వేరకక్రు 

కాప్ురముండరు వారు నాటుకొననవాటిని వేరకక్రు అనుభవింప్రు నా జనుల ఆయుష్యము 

వృక్ాయుష్యమంత్ యగును నేను ఏరపరచుకొనినవారు తాము చేసికొనినదాని ఫ్లమును ప్ూరితగా అనుభ 

వింత్తరు. వారు వృథాగా ప్రయాస్ప్డరు ఆక్సిాక్ముగా క్లుగు అపాయము నొందుటక్ర పిలాలను క్నరు వారు 

యెహో వాచేత్ ఆశీరవదింప్బడినవారగుదురు వారి స్ంతానప్ువారు వారియొదదనే యుందురు."మరకక్ 

మాటలో, వారిక ిఎక్ుకవ కాలము జీవించగల స్ామరధయము వస్ుత ంది. అనేక్ స్ంవత్సరములు జీవించెదరు; 

మరియు పిలాలుక్ూడా క్ంటలరు. ఇప్ుపడు మీరు ప్ునరుతాత నము చెందిన త్రువాత్ ఆలాగున చేయలేరు. 

మీక్ు మహ మ శరటరములు క్లిగిన త్రువాత్ ఆలాగున చేయలేరు. కాని ర్ండవ రాక్డ త్రువాత్ వెయేయండా 

ప్రిపాలన రాజయములోనికి ప్రవేశ్చంచిన వారు క్లిగియుండే దేహములు అవ.ే స్ంఘ ఆరోహణములో జరుగు 

వాటిక ిఇది ప్ూరితగా భిననమ నైది. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  మార్క, రోన్, దీనిని ముగంిప్ుక్ు తీస్ుక్ువదాద ము. ఈ వచనాలు ఏమి 

చూపిస్ుత ననవి? 
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డా. మార్క హ చ్ కాక్:  మంచిది, ర్ండవ రాక్డలో రం్డు భలగములు ఉననవని ఈ వచనములు 

తెలియచేస్ుత ననవి. ఇది ఒక్కస్ారే జరిగేది కాదు. స్ంఘ ఆరోహణము మరియు ర్ండవ రాక్డ భినన 

స్నినవేశములని బ ైబిలు తెలియచేస్ుత ననది. ఈ ర్ండిటి మధ్య వేతాయస్మును స్ఫషీ్ముగా తెలియచేయు కొనిన 

స్నినవేశములు ఉననవి. ఒక్ దానికి ఒక్టి వయతిరేకించుకొను విష్యములను మీరు ఒకే స్నినవేశమును 

గురించి చెప్పలేరు క్నుక్ స్ంఘ ఆరోహణము మరియు రం్డవ రాక్డ భిననమ ైన స్నినవేశములు. ఆ 

వచనము లనినంటినీ మీక్ు ఇప్పటివరక్ు చదివి వినిపించాము, మరియు మేము చబెుత్తననవి కేవలము మా 

ఊహలు మాత్రమ ేకాదని లేక్ శరమకాలమునక్ు ముందు స్ంఘ ఆరోహణమనే విష్యమును 

బలప్రుెకోడానికి మేము త్యారుచేసిన సిదాధ ంత్ము కాదని మీక్ు తెలియచేయునటుా గా బ ైబిలు 

వచనములను ఒక్దాని త్రువాత్ ఒక్టిగా మీక్ు తెరిచి చూపించాము మరియు ఆ బ ైబిలు వచనములు 

స్వయముగా మీతో మాటలా డును గాక్. కాని ఈ సిదాధ ంత్ము దేవుని లేఖ్నములప ైననే ప్ూరితగా ఆధారప్డినది. 

క్నుక్ మీరు వీటిని గరహ ంచునటుా గా మరియు మన ప్రభువెైన యేస్ు కరరస్ుత  ఏ క్షణములోనెైనా వచుెననే 

మహో ననత్మ ైన నిరటక్షణతో నివసించులాగున ఈ వచనములను తిరిగి మీరు చదువుకొనవల ననేదే మా 

పరా రధన. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును.యేస్ు ఏ క్షణములోనైెనా వచుెనని హృదయములో త్లంచుకొనుట 

క్శ్చెత్ముగా ఆస్కితక్రంగా అనిపిస్ుత ంది. మేమది క్శ్చెత్ముగా చెబుత్తనానము. కాని ఈ కారయక్రమమును 

చూస్ుత నన వారిలో కొందరు యేస్ు రాక్డక్ు సిదధప్డని వారునానరు. అలాంటి వారు ఏమి చెయాయలి రోన్? 
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డా. రోనీ రోడెస్: మంచిది, మీక్ు తెలుస్ా, నేను ఉదారవాద స్ంఘమునక్ు ఆరాధ్నక్ు వెళ్లత్తననప్ుపడు 

నేను ఆరాధ్నక్ు వెళ్లత్తనానను క్నుక్ క్రైస్తవుడనే అనుక్ునేవాడను. కానీ అద ిత్ప్పని నాక్ు త్వరలోనే 

అరధమయనద.ి నా మనస్ుసను ఆక్రిించింది బ ైబిలు ప్రవచనము ఎందుక్ంట ేనా జీవిత్ములో మొటీమొదట ి

స్ారిగా బ ైబిలు ప్రవచనము బ ైబిలు దేవుని వాక్యమనే నమాక్మును క్లిగించినది. మరియు దేవుని వాక్య 

ఆధారముగా రక్షణ ప్రతి ఒక్కరికొరక్ు సిదధము చేయబడినదని క్శ్చెత్ముగా నేను చబెుతాను. ప్రశననమిటంటే, 

నీక్ు అనుగరహ ంచబడిన దానిని నీవు ప ందుక్ునానవా? రక్షణ ఒక్ ఉచిత్ బహుమానము, కానీ ఆ ఉచిత్ 

బహుమానమును నీవు విశావస్ముతో అనుకోవాలి. అద ేనేను చేసింది. నేను రక్షణను స్ంపాదించుకోలేను, 

కాని ఉచిత్ బహుమానమును నేను ప ందుక్ునానను. మరియు మీరు యేస్ు కరరస్ుత నందు విశావస్ముతో ఆ 

ఉచిత్ బహుమానమును ప ందుకోండి. క్నుక్నే, నా స్వరమును వింటునన మీరు దేవుని క్ుటుంబములో 

భలగస్ుథ లు కావల నని అనుక్ుంటే, మరియు మేము ఇప్ుపడు చెబుత్తనన స్ంఘ ఆరోహణములో బలగస్ుత లు 

కావల నని అనుక్ుంట ేఈ పరా రధన మీ విశావస్మును చూపించ నివవండి: 

"పిరయా ప్రభువా, నీవు రక్షక్ుడవని నేను నముాత్తనానను. యేస్ూ, నా రక్షక్ుడవుగా ఉండాలని 

నీవనుక్ుంటునానవని నాక్ు తెలుస్ు, నేను పాపినని నాక్ు తెలుస్ు. నీవు రక్షక్ుడవని మరియు నీవు 

మరణము నుండి ప్ునరుతాత నుడవెైనావని నాక్ు తెలుస్ు. నినున నముాత్తనానను మరియు నినున 

విశవసిస్ుత నానను. నా జీవిత్మును నీక్ు అరిపస్ుత నానను. నినున వెంబడించాలని అనుక్ుంటునానను. నీ మాట 

అరధము చేస్ుకొనుటక్ు స్హ్వయము చేయండ.ి యేస్ు నామమున ఆమ న్". 

ఇప్ుపడు, మీరట పరా రధన పరా రిధంచి యుంట ేమరియు మీ హృదయములో విశవసించి యుంటే ఇప్ుపడే మీరు 

దేవుని క్ుటుంబములో చేరియునానరని నేను మీక్ు వాగాద నము చేయగలను. మరియు మేము ఇప్పటి వరక్ు 
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చెబుత్తనన స్ంఘ ఆరోహణములో మీరునూ పాలొ్ నగలరు. మరియు మీరు ఎననటికిని వాడబలరని, 

వృదాద ప్యము రాని, ఏవిధ్మ ైన రోగములు రాని దుుఃఖ్ము మరియు బలధ్లు క్లుగని మహ మగల, 

ప్ునరుత్తనము చెందిన శరటరములను ప ందుక్ుంటలరు. అది అదుాత్మ ైన దేహము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  "ఎందుక్నగా ప్రభువు నామమునుబటిీ  పరా రథనచేయు వాడెవడోవాడు 

రక్ింప్బడును." అని బ ైబిలు చెబుత్తననది. ఇంక్నూ నీవలాగున చేయక్ుంట ేఇప్ుపడే చేయుము. 

 

***** 

మా మరినిన టీవీ పోర గార మలిన  చూసేందుక్ు ఉచిత్  J ohn Ankerberg  S how App చెస్ుకొండి 

"యేస్ు కరరస్ుత ను అంగటక్రించడానికి పరా రిథంచు" @ J Ashow.org ను 
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