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యేసు యొక్క చివరి మాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము - కార్యక్రమం 4
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 స్ాాగతం. నా ప్ేరు జాన్ ఆంకర్ బర్్ . ఈ కారయకీమం
చ్కస్ుతనాంద్ుకు వంద్నమమల్ు. యేస్ు కరస్
ీ త ు స్ంఘంత్ో పలకిన చివరి పల్ుకుల్నే అద్ుుతమైన అంశానిా
చ్రిచస్ుతనాామమ. అవ్ెకొడునాాయ?బైబిల్ుల్లని చివరిపుస్త కమైన పరకటనల్ల వీటిని చ్కడగల్ం. ఈ స్ుపరసపద్ధ
పండితుడు, దేవుడు భవిష్యతు
త ల్ల జరుగమత్ాయని చెప్పిన స్ంగతులా మీకు అధాయయం తరవ్ాత
అధాయయంగా వ్ాటిని గమరించి ల్లతుగా వివరించ్బో తునాాడు. స్రేనా? ఎడ్, కకంద్రు ప్ేరక్షకుల్ు మొద్టి
మూడు కారయకీమాల్ను మేమమ చ్కడనే ల్ేద్ని చెబమతునాారు. మళ్ళీ చెపాిల. కనుక ఆ స్ంగతిని మళ్ళీ
కుోపత ంగా చెపిమని వ్ారు అడుగమతునాారు.

డా. ఎడ్ హండ్సన్: స్రే, పరకటన గంధం ఒక ఉపో దాాతం త్ోటి పారరంభమవుతునాది. పునరుతత నుడెైన
యేస్ు, పత్ాుస్ు దీవిల్ల యోహానుకు పరతయక్షమై పరకటన గంధానిా రాయమని చెపాిడు. తరాాత 2, 3
స్ంగతులా చెబమతునాాడు. మొద్టి శ్త్ాబో పు ఏడు స్ంఘాల్కు వ్ారయబడిన ఏడు ల్ేఖల్ు. ఐత్ే ఆ
ల్ేఖల్ల్ల చెపిబడిన స్కత్ారల్ు అనిా కాల్ాల్ల్ల అనిా స్ంఘాల్కు వరితస్త ాయ.
తరాాత 4,5 అధాయయాల్ల్ల ఒక ప్ద్ో స్మస్యను చ్కస్ుతనాామమ యోహాను పరల్లకంల్ల ఉనా దేవుని
వద్ో కు చేరుకకని, పరభమవును చ్కశాడు. ఐత్ే గీంధానిా తీస్ుకుని, మమద్రల్ను విప్పి తీరుిల్ను పరకటించి,
దేవుని రాజాయనిా ల్లకానికి తీస్ుకు రాగలగిన పరభమవు వద్ో కు పరజల్ెల్ా చేరుకుంటారో యోహానుకు ఏ మాతరం
అరధం కాల్ేద్ు. తరాాత అతడు బహుగా ఏడుస్క
త యేస్ు కరస్
ీ త ును చ్కచాడు. దేవుని గొర్ప్
ీ పల్ో, దేవునిత్ో
స్మానంగా స్ంహాస్నంప్ై నునాాడు. యేస్ు పరభమవు ఈ స్మస్యకు జవ్ాబమ ఆయన గీంధానిా తీస్ుకుని
మమద్రలా విపుితునాాడు.
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తరాాత ఆరవ అధాయయంల్ల యేస్ు కరస్
ీ త ు ఆ మమద్రల్ను విపిడానిా గమరించి, ఈ భూమి ప్ైన దేవుని గొర్ప్
ీ పల్ో
యొకొ ఉగీత కుమురింపబడిన, పరజల్కు కల్ుగబో యే అనేక శ్ీమల్ను గమరించి చ్రిచంచామమ. ఈ
అధాయయాల్ు దేవుని ఉగీతను నొకిొ చెబమతూ మమగిస్ాయ. ఐత్ే, వ్ెంటనే ఏడవ అధాయయం దేవుని కృపను
గమరించి నొకిొ చెబమతునాది. ఈ మహా శ్ీమల్కాల్ంల్ల ఒక ల్క్ష నల్ువది నాల్ుగమ వ్ేల్ మంది
రక్ించ్బడత్ారు. తరాాత పరతి దేశ్ంల్ల, వంశ్ంల్ల నుండి అనుయల్ు అనేకుల్ు రక్ించ్బడత్ారు.

ఆంక్ర్ బర్్ : మంచిది. పరస్ంగానిా మార్ొ కు ఇవాక మమంద్ు ఆ మమద్రల్ను గమరించి ప్ేరక్షకుల్కు కుోపత ంగా
చెపిండి.

హండ్సన్: స్రే. మొద్టి మమద్రను విప్పిన తరాాత వరుస్గా నాల్ుగమ మమద్రల్త్ో నల్ుగమరు గమఱ్ఱ పు
రౌతుల్ను మనం చ్కడగల్ం. త్ెల్ోని గమఱ్ఱ ం మీది రౌతు కరస్
ీ త ు విరోదికి పరతీకగా, జయంచ్ుటకు
బయల్ుదేరాడు. యెరని
ీ గమఱ్ఱ ం, ర్ండవది. యమద్ధ ం భూల్లకంల్ల శాంతి ల్ేకుండా యమదాధల్ు మొద్ల్ౌత్ాయ.
తరాాత నల్ో ని గమఱ్ఱ ం. మూడవ మమద్ర. క్ామం. దాని తరాాత నాల్ుగవ మమద్ర. పాండుర వరణపు గమఱ్ఱ ం
మృతుయవును స్కచిస్ుతంది. అనగా కరస్
ీ త ు విరోధి తారగా రానునాాడు. దానిత్ోటి యమద్ో ం, క్ామం, మరణాల్ు
వస్ాతయ. తరాాత ఆరవ మమద్ర, శ్ీమల్ కాల్ంల్ల కరస్
ీ త ు కకరకు పారణాల్ు అరిించిన హతస్ాక్షులా గమరించి
చెబమతునాది. ఆరవ మమద్రల్లని ప్ద్ో భూకంపంత్ో, భూమి అదిరిపో య, పరజల్ు కకండ గమహల్ల్ల, బండ
స్ంద్ుల్ల్ల దాకుొనాారు. తమను దాచిప్టీ మని బండల్ను అడుగమతునాారు గాని దేవుని అడుగరు. వ్ారు
పశాచత్ాతపపడరు, వ్ారు పశాచత్ాతపపడరు. అని పరకటన గీంధంల్ల పల్ుమారుో వ్ారయబడి ఉండటం
విచారకరం. మరణానిక్రనా సపద్ధమేగాని దేవుని వ్ెైపు తిరగరు. కనుక, శ్ీమల్ కాల్ంల్ల ఎవర్రనా పరభమవు
వద్ో కు వచేచ అవకాశ్మమనాదా అనేదే ఇకొడ పరశ్ా.
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ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను, దేవుడు ఏరిరచ్ుకినిన ల్క్ా నల్ువది నాల్ుగమ వ్ేల్ మందిని గమరించి చ్రిచదాోం. ఐత్ే,
గతంల్ల, ఒక పర ర ఫస్ర్ నాత్ో ఒక రోజంత్ా కూరుచని, ఎనిమిది గంటల్ు కూరుచని, బైబిల్లో మరొక భాగంల్ల
ఉనా ఈ మమద్రల్ను నాకు చ్కప్పంచాడు. మీకు స్ంగతి త్ెల్ుస్ు. దానిని గమరించి వివరించ్ండి.

డా. మార్క హట్చ్ కాక్: స్రే, యేస్ు కరస్
ీ త ు సపల్ువ వ్ేయబడడానికి ర్ండు రోజుల్ మమంద్ు ఒలీవల్ కకండ
మీద్ చేసపన పరస్ంగం మతత య 24 ల్ల ఉనాది. యేస్ు కరస్
ీ త ు అంతయదినాల్ను గమరించి పరవచ్న రటతిగా
బో ధించాడు. “నీ రాకడకు, ఈ యమగాస్మాప్పత కి స్కచ్న ల్ేవి?” అని శిష్ుయల్ు ఆయనను అడిగిరు. “అనేకుల్ు
నా ప్రట వచిచ నేనే కరస్
ీ త ునని మోస్గిస్త ారని యేస్ు జవ్ాబిచాచడు”. త్ెల్ోని గమఱ్ఱ ం ప్ైన రౌతు ఇతడే.
ఆకాల్ంల్ల కరువువస్ుతంది. నల్ో ని గమఱ్ఱ ం మీది రౌతు. ఇల్ాంటి ఉదాహరణల్ు కనుక యేస్ు పరకటన
గీంధంల్లని స్ంగతులా మమందే మతత య 24 అధాయయంల్ల స్ంగీహ పరిచి కకండప్ైన శిష్ుయల్కు
బో ధిస్త ునాాడు. కనుక పరకటన ఆరవ ఆదాయానిా గమరించి మనం చెప్పిన వివరణ స్రిగ్ ా ఉనాదద ల్ేదద
త్ెల్ుస్ుకోడానికి మతత య 24 అధాయయంల్ల యేస్ు చెప్పిన మాటలా గమనిసేత స్రిపో తుంది.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను. స్రిగ్ ా స్రిపో యంది. ఇది నిజంగా అద్ుుతం, రోన్, దీనిా వివరంగా గమనిదాోం
పరపంచ్మంత్ా గంద్రగోళంగా ఉనాది. మార్ొ ఇపిటి వరకు ఎంత మంది మరణంచారు?

హట్చ్ కాక్: భూమిప్ైన నాల్ుగో భాగం దీనివల్న మరణంచారు.
ఆంక్ర్ బర్్ : స్రే కనుక పరజల్ు అధికంగా చ్నిపో తునాారు. కరువు, కాటకాల్ు, ఇకొడ ఏలకల్ు పరజల్ను
ఎంత్ో హింసపస్త ునాారు. ఔనా? ఐనను, దీని మధయ కుీపగల్ దేవుడు స్ువ్ారత పరకటనకు ల్క్ష నల్ువది
నాల్ుగమ వ్ేల్మందిని ఎంచ్ుకునాాడు. దీనిా గమరించి ఆయన వివరించాడు. ఈ పరజల్ెవ్ారు? వ్ారికి
దేవుడిచిచన శ్కితని గమరించి చెపిండి.
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డా. రోన్ రోడేస్: ఊ. ఇది ఆస్కితకరం. ఎంద్ుకంటే మానవ చ్రితల్
ర ల ఇది గాడాంధకారకాల్ం. ఐనా దేవుడు
తన వ్ెల్ుగమను పరకాశింప చేశాడు. దేవుని ఉగీత మనుష్ుయల్ప్ైకి వస్ుతనాపిటికర కృప చ్కప్పస్త ునాాడు.
ఎంద్ుకు? ఎవారూ నశించ్డం ఆయనకు ఇష్ీ ం ల్ేద్ు. ఐత్ే, దేవుని వయతిరేకించాల్నుకునాంత వరకు
దెైవ్ోగీతకు గమరౌతునే ఉంటావు. ఇకొడ జరుగమతునాది అదే. ల్క్షనల్బై నాల్ుగమవ్ేల్ మంది ఎవరని ర్ండు
అభిపారయాల్ు. ఒకటి స్ంఘమనాది. ఐత్ే, వీరంద్రు యూద్ుల్ని ప్పల్ువబడాారు. ఒకకొకొ గోతరంల్ల 12
వ్ేల్మంది. బైబిల్ుల్ల స్ంఘం, స్ంఘమే, ఇశాీయేల్నగా ఇశాీయేల్ే.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను. అనిా గోత్ారల్ ప్ేరో ు వ్ారశారు.
రోడేస్: ఔను. అనిా గోత్ారల్ ప్ేరో ు. ఆయా గోత్ారల్ ప్ేరో ు, వ్ారి స్ంఖయల్ను రాశారు. బైబిల్ుల్ల మర్కొడా
ఆయా గోత్ారల్ ప్ేరో ు వ్ారి స్ంఖయల్ు కనబడవు. అనగా, ఇశాీయేల్ు గోత్ారల్ు తపి మిగత్ావి. కనుక, ఇవి
అక్షరాల్ా, ఇశాీయేల్ు గోత్ారల్ని అనుకుంటునాాను. అపో స్త ల్ుల్ కారయమమల్ గీంధంల్ల కూడా, ఇశాీయేల్ును,
స్ంఘానిా వ్ేరు వ్ేరుగా చ్కప్పంచారు ఇశాీయేల్ు 20 స్ారుో, స్ంఘం 19 స్ారుో దీనిల్ల పరస్త ావించ్బడింది.
అపో స్త ల్ుడు పౌల్ు కూడా, తన పుస్త కాల్లో ఈ ర్ండిటినీ వ్ేరు వ్ేరుగా చ్కప్పస్త క రాశాడు. ఇకొడొ క స్ంగతి,
దీనిల్లని నేపధయ మేమంటే, యూదా రాజయం ఇశాీయేల్ును దేవుడు అనుయల్కు వ్ెల్ుగమగా నిరణయంచాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : స్మస్త ల్లకానికి, ల్లకంల్లని అనిా దేశాల్కు.
రోడేస్: స్మస్త ల్లకానికి, శుభవ్ారత ను భూగీహంప్ైన అనిా దేశాల్కు తీస్ుకువ్ెళ్ో లల్ని ఆశించాడు. ఐత్ే ఈ
పనిచేయల్ేకపో యారు యేసే మస్యయ అని కూడా వ్ారు గమరితంచ్ల్ేక పో యారు. దీనిా స్ంగీహపరిసేత ఈ ల్క్ా
నల్ువది నాల్ుగమవ్ేల్ మంది ఇశాీయేలీయమల్ కివాబడిన పనిని పూరిత చేస్త ారని అనుకుంటాను. ల్క్ా
నల్ువది నాల్ుగమ వ్ేల్మంది స్ువ్ారితకుల్ు పరపంచ్మంత్ా తిరుగమతూ యేస్ు కరస్
ీ త ు స్ువ్ారత ను పరకటిస్త ారు.
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దీనివల్న ల్ెకొకు మించిన పరజల్ు మారుమనస్ుస పర ంద్ుత్ారనుకుంటాను. తరాాత ల్ెకొకు మించిన
స్మూహానిా గమరించి చ్రిచంచ్బో తునాాం. ఐత్ే ఈ ల్ెకొకు మించిన స్మూహం, ల్క్ష నల్బై నాల్ుగమవ్ేల్
మంది వల్న మాతరమే కాక, ఇద్ో రు స్ాక్షుల్ వల్న కూడా కరస్
ీ త ును అంగటకరిస్త ారు.

ఆంక్ర్ బర్్ : మార్ొ, దేవుడు వీరికి ఏ విధంగా కనిప్పంచి వీరికి ఏయే పనులా పురమాయంచాడద చెపిండి?
హట్చ్ కాక్: చాల్ా మంచి పరశ్ా అడిగారు. ఈ స్మయంల్ల స్ంఘం ప్ైక్తతబడింద్నే స్ంగతి గమరితంచ్ుకోవ్ాల.
వ్ారు పరల్లకానికి ఎతత బడాారు. కనుక ఈ ల్లకంల్ల వదిలవ్ేయబడిన వీరు ఇపుిడు యేస్ు కరస్
ీ తు
నంగటకరించారు. వ్ారు ఎల్ా విశాాస్ంల్లకి వచాచరో మనకు త్ెలయద్ు. వ్ారు ఈ ల్లకంల్ల వదిల వ్ేయబడిన
వ్ాటిని చ్కసప, చ్దివి త్ెల్ుస్ుకునాారేమో. ల్ేదా త్ారుసవ్ాడిన స్ౌల్ుకు కలగినటు
ో గా ఈ ల్క్ా నల్బై నాల్ుగమ
వ్ేల్మందికి కూడా, అద్ుుత ద్రశనాల్ు కలగినంద్ు వల్న వ్ారంద్రూ యేస్ు కరస్
ీ త ు వద్ో కు వచాచరేమో. ఐత్ే
దేవుడు ఈ పనెాండు గోతరమమల్ల్ల ఒకకొక గోతరమమ నుండి 1200 మందిని స్ాక్షుల్నుగా ఎంప్పక
చేస్ుకునాాడు. పరభమవు ఈ ల్క్ా నల్బై నాల్ుగమవ్ేల్ మందిని నితయ కాల్ం కాపాడుతూనే ఉనాాడు. 14 వ
అధాయయంల్ల కూడా ఈ ల్క్ా నల్బై బాల్ుగమ వ్ేల్మంది ఇంకా అకొడే ఉనాారు. వీరు 1, 43, 999 మంది
కాద్ు. ఐత్ే, దేవుడు ఈ కాల్ంల్ల వ్ారిని కాపాడత్ానని చేసపన వ్ాగాోనానిా నిల్ుపుకునాాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : మంచిది. ఇపుిడు మనం చినా విరామం తీస్ుకో బో తునాాం తిరిగి వచిచన తరాాత, ఏడవ
మమద్రను విప్పినపుిడు ఏడు బూరల్ను పటుీకునా ఏడుగమరు ద్కతల్ దాారా మరింత తీవరమైన తీరుిల్ు
జరగడానిా చ్కస్ాతం. చ్కస్క
త నే ఉండండి. తారగా వచేచస్ాతం.
*****.
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ఆంక్ర్ బర్్ : మంచిది. మళ్ళీ వచాచం. మనం పరకటన గీంధం గమరించి భవిష్యతుతల్ల జరిగే స్ంగతులా
దేవుడు చ్కప్పంచిన విహయానిా గమరించి చ్రిచంచ్ుకుంటునాామమ. డా. ఎడ్ హిండసన్, డా. మార్ొ హిట్చచ
కాక్, డా. రోన్ రోడేస్ ల్త్ో చ్రిచస్ుతనాాం. ఎడ్, 8 వ అధాయయంల్ల బూరల్ తీరుిల్ల్లకి వ్ెళోబో తుండగా
మొతత ం అంశానిా స్ంగీహంగా చెపిండి.

హండ్సన్: పరకటన గీంధంల్ల ఏడు తీరుిల్ు మూడు దారావ్ాహికల్ుగా ఉనాాయ. ఏడు మమద్రల్ు, ఏడు
బూరల్ు, ఆ తరాాత ఏడు పాతరల్ు. ఏడవ మమద్ర విపిబడినపుిడు ఏడు బూరల్ తీరుిల్ శ్బాోల్ను
వినగల్మమ. ఆ వివరణల్ల దేవద్కతల్ తీరుిల్ల్ా, దేవద్కతల్ు ఒకరి తరాాత ఒకరు వస్క
త బూరాలా ఊది
నాశ్నానిా కల్ుగచేయడానిా చ్కస్ాతం. ఈ ఏడు బూరల్ తీరుిల్ు 8-11 అధాయయాల్ల్ల వ్ారయబడి
ఉండడానిా గమనించ్గల్మమ, తరాాతి విరామంల్ల దేవుడు మనకు నిరటక్షణ నందిస్త ునాాడు. దీనలో ని ఒకకొకొ
తీరుి చెటోను, స్మమదారనిా, నద్ుల్ను గాలని త్ాకి నాశ్నం చేస్త ునాది. మిడతల్ు నాశ్నం కలగిస్త ునాాయ.
తూరుి దిశ్ నుండి వస్ుతనా సైనాయనికి యూపరటీస్ు నది దారి నిస్ుతంది ఆ తరాాత దేవుని చివరి భయంకర
తీరుి ఇవనిా భూమిప్ైని మూడవ భాగానిా నాశ్నం చేస్త ాయ.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను ఇకొడ ఆగి ఒక పరశ్ా అడుగమదాం. మిములా ఆశ్చరయపరచబో తునాాను. “ఎంద్ుకు
దేవుడీ కాల్ంల్ల ఇంత కఠినంగా ఉనాాడని కకంద్రు అడుగమతునాారు?”

హండ్సన్: ఎంద్ుకంటే, పశాచత్ాతపపడి తనను విశ్ాసపంచేంద్ుకు దేవుడు పరజల్కు అనేక శ్త్ాబాోల్
స్మయమిచాచడు. అనేక శ్త్ాబాోల్ తిరుగమ బాటు తరాాతనే ఈ తీరుి కల్ుగమతునాది. మానవ హృద్యం
కఠినంగా అతికఠినంగా మారింది. నా రక్షణ హస్ాతనిా పరజల్ప్ై నుండి త్ొలగిస్త ునాాను “మానవ హృద్యం
ల్లని కఠినయం, ద్ురాురా్ల్ు వ్ారిని, నాశానంల్లకి, శ్ీమల్ల్లకి నడుస్ుతనాాయ. వ్ారిని కాపాడనని
దేవుడనాాడు”. ఇది అద్ుుతం, జాన్. దేవుణణ మనం ఆహాానించ్మమ. జీవిత్ాల్లో స్మస్య వచేచదాకా దేవుడు
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తమ విష్యంల్ల జోకయం కలగించ్ుకో కూడద్ంటాం. తరాాత పరజల్ు స్ుతతి గటత్ాల్ు పాడుతూ దేవుడు వ్ెంటనే
కాపాడాల్ని పారరిధస్త ుంటారు. ఎంద్ుకు మిములా కాపాడాల? మీరు ననుా వ్ెతకనే ల్ేద్ు. నిజమైన
విశాాస్ుల్ు ఎనాడద పరల్లకానికి కకనిపో బడాారు. కనుక మీకిక ఈ ల్లకంల్ల శ్ీమల్ేనని దేవుడు చెబమత్ాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను. రోన్, మొద్టి బూర తీరుిత్ో పారరంబిదాోం. వివరించ్ండి.
రోడేస్: కకదిోగా ఆల్లచించి చ్కసేత మొద్టి నాల్ుగమ బూర తీరుిల్ు ల్లకానికి వయతిరేకంగా వ్ెళత తనాాయని
గమనించ్గల్ం; చివరి మూడు మానవ్ాళిప్ై గమరిప్టాీయ. కనుక, మొద్టి బూర తీరుిల్ల రకత ంత్ో కలసపన
వడగండుో. అగిా భూమిప్ైన పడవ్ేయబడుతునాాయ. దీని వల్న ద్ుష్ఫలతం భయంకరమైనది. చెటోల్ల
మూడవ భాగంత్ో పంటల్ు పచ్చగడిా మొతత ం కాలపో యంది. మానవుల్ునా స్థ ల్ం మొతత ం నాశ్నమై
పో యంది. ఆ తరాాత వరుస్గా వచిచన మూడు బూరల్ తీరుిల్ు పరాయవరణానికి ఘోరమైన నషాీనిా
కలగించి ద్ాంస్ం చేస్ాయ.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను మరి ర్ండవ బూర?
హట్చ్ కాక్: నిజమే. రోన్ చెప్పినటుోగా ఇది ఆస్కితకరమే. మమద్రల్ు మొద్టి నాల్ుగమ మమద్రల్ల్ల నల్ుగమరు
రౌతుల్ు తరాాత మూడు మమద్రల్ు. ఇకొడ కూడా అదేల్ాగమంది. ఆ నాల్ుగమ బూరల్ తరాాత మూడింటిని
కషాీల్ బూరల్నాారు. ఇవి, అదెల్ా విభజింపబడినాయ. వీటిల్ో ల ఒకకొకొ దానిల్ల ర్ండవ బూరల్ల వల్ెనే,
అగిా ప్ైనుండి రాలపడింది. స్మమదారల్లో మూడవ భాగం చెడిపో యాయ. ర్ండవ ద్కత బూర ఊద్గా
మండుతునా ప్ద్ో కకండవంటిది. స్మమద్రంల్ల పడింద్ని వ్ాకయం చెబమతునాది. స్మమద్రంల్ల మూడవ భాగం
రకత మైంది. స్మమద్ర జీవిల్లో మూడవ భాగం చ్నిపో యాయ. ఓడల్ల్ల మూడవ భాగం నాశ్న మయాయయ.
కనుక స్మమద్రం మృత జీవుల్త్ో కుళిో పో య రకత సపకతమై కంపుకకడుతుంది. ఈ బూరల్ తీరుిల్నిాటిల్ల పరతీ
స్ారి మూడవ భాగం నాశ్నమవడం నిజంగా ఆశ్చరాయనిా కలగిస్త ునాది. ఎంద్ుకు మూడవ భాగామనాారో
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నాకు త్ెలయద్ు దీనిా గమరించి రకరకాల్ అభిపారయాల్ునాాయ. ఐత్ే ఇద్ంత్ా దేవుని మూల్ంగానే
జరుగమతునాద్ని త్ెల్ుస్ుతనాది. ఇది ఏదద యాదాల్ాపంకాద్ు. మొతత ం భూమికాక కకంచ్మే
నాశానమౌతునాది. ఇగమపుతల్ల త్ెగమళతీ కకనిా పారంత్ాలా మాతరమే త్ాకినటు
ో . కనుక, దేవుడే దీనిా
జరిగిస్త ునాాడని మనం త్ెల్ుస్ు కోవ్ాల.

ఆంక్ర్ బర్్ : మూడవ బూర?
హండ్సన్: మూడవ బూర నీటి బమగ్ ల్ను చెడిప్పంది. కనుక, ర్ండవ బూరత్ో స్మమదారల్ు అపరిశుభరమవగా
మూడవ బూరత్ో నీటి బమగ్ ల్ు చెడిపో యాయ. తరాాత నాల్ుగవ బూరత్ో గాల చెడిపో యనటు
ో ఉనాది.
రాతిరల్ల మూడవ భాగంల్ల స్కరయ చ్ంద్ర నక్షత్ారల్ు కనపడల్ేద్ు. అవి ఉనావి గాని, కనపడటం ల్ేద్ు. ఆ
కాల్ంల్ల, ఇల్ాంటి యమదాోలా గమరించి వ్ారికి త్ెలయద్ు. ఇది అణమయమద్ధ ం వల్న భూమిల్ల మూడవ భాగం
నాశ్నమై పో తునాది. ల్లకంల్లని వృక్ాల్ు, గాల, నీరు, చెడిపో తునాాయ. ఇది త్ాకిన స్థ ల్ం నివ్ాస్ానికి
పనికి రాకుండా పో తునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను రోన్, తరాాత ఆస్కితకరమైన ఐద్వ బూర తీరుిల్ల ఏం జరుగమతునాదద చెపిండి.
రోడేస్: అనిాటిల్ల ఇదే భయంకరమైన తీరుిల్ా ఉనాది. ఈ తీరుిల్ల మిడతల్ు అనగా భయంకరమైన
అపవిత్ారతుల్ు అగాధమమల్లనుండి విడుద్ల్ చేయబడుతునాాయ. అతి భయంకరమైన అపవిత్ారతుల్ు
మాతరమే అగాధంల్ల బంధించ్బడత్ాయని మీరు గీహించాల. ఇపుిడు విడుద్ల్యాయయ. అస్ంఖాయకంగా
ఉనాద్ున అది మిడతల్ తుఫానుల్ాగమనాది. అపవిత్ారతుల్ు మేఘంల్ా ప్ైకి ఎగిరివస్ుతనాాయ.
మనుష్ుయలా చ్ంపకూడద్ు గాని ఇద్ు నెల్ల్ు భాదించేంద్ుకు వ్ాటికి అధికారమివాబడింది. మనుష్ుయల్ు
చ్నిపో వ్ాల్నుకునాా చావల్ేరు. బాధల్ల జీవించాల. మనిషప జీవించే స్థ ల్ాల్నీా నాశ్న మయాయయని
గీహించాం. జీవిత్ానికి అవస్రమైనవి నాశానమవడమే కాక వ్ారికి అధికమైన బాధల్ు. ఐత్ే, దేవుడు ఎంప్పక
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చేస్ుకునా వ్ారికి దీనో లంచి మినహాయంపు దొ రికింది. ఐత్ే అనేక స్ంవతసరాల్ుగా పరభమవును వయతిరేకిస్త క
జీవిస్ుతనావ్ారు, ఇపుిడు అనేక శ్ీమల్కు గమరవుతునాారు.

ఆంక్ర్ బర్్ : నిజమే. ద్ురాతుల్ు అధిక స్ంఖయల్ల వ్ెల్ుపలకి వచాచయ దీనిా వివరించ్ండి.
హట్చ్ కాక్: నిజమే. ఇది భయంకరమైన తీరుి. చ్కడండి, పరపంచ్ం ఈ కాల్ంల్ల అనేక స్మస్యల్ల్ల
పడబో తునాది. దెైవ్ోగీత ప్ైనుండి దిగివచిచంది. మనుష్ుల్ ఉగీత భూమిప్ై పడుతునాది. భూమి కింీ ద్
నుండి స్ాత్ాను ఉగీత ప్ైకి వస్ుతనాది. కనుక, ఎనాడు ల్ేనంత కఠినమైన తీరుి భూమిప్ైకి ఇపుిడు
రానునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : స్రే, ఆరవ బూర తీరుినుగమరించి చెపిండి. వివరించ్ండి.
హండ్సన్: ఈ ఆరవ బూర తీరుిల్ల ఇరువది కోటో సైనికుల్ు బయల్ుదేరారు. వీరంద్రూ గమఱ్ఱ పు రౌతుల్ు.
ఆ కాల్ంల్ల పరజల్కు త్ెలసపన ప్ద్ో స్ంఖయ ఇదే. యూపరటీస్ు నది వద్ో నుండి బయల్ుదేరి, మధయ పారచ్యం
వ్ెైపుగా సైనయం స్ాగిపో తునాది. తరాాత ఇశాీయేల్ు, యెరూష్ల్ేమమ వ్ెైపు స్ాగమతుంది. మీరు ఏకోణంనుండి
పరిశీలంచినా స్రే, పరకటన గీంధంల్లని స్ంగతుల్నిా మధయ పారచ్యంల్లనే జరుగమతునాాయని
నేననుకుంటునాాను. ఈ యమదాధల్నీా ఈ పారంతంల్లనే జరుగమతునాాయ. సైనికుల్ు ఎవరనే వ్ాద్నల్ు
వచాచయ. కకనిాస్ారుో మనకు నచ్చని శ్తురవ్ే, అకొడ వివరించ్బడిన సైనికుల్ంటాం. ఐత్ే ఈ సైనాయనికి
స్ాత్ాను, బల్మమనాద్ని గమరితంచ్ుకోవ్ాల. అనగా పరజల్ు యమద్ధ ంల్ల కవ్ాతు చేస్త ునాారు. స్నయం
పో రాడుతునాది. ఈ మిడతల్ు ఆధునిక ఆయమధాల్ల్ా, యమద్ధ టాయంకుల్ల్ా వివరించ్బడుతునావి.
యోహాను వివరించారానిదానిా వివరించ్డానికి పరయతిాంచాడు. ఆ మిడతల్ు మనుష్ుల్ మమఖాలా, సీత ీ తల్
వ్ెంటురకల్ను కలగి ఉనాాయని రాశాడు. ఇల్ాంటి ద్ృశాయనిా యోహాను మమనుప్నాడక చ్కసప ఉండడు.
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దీనేాల్ా వివరించాల్ల అతడికి త్ెలసప ఉండద్ు. వీల్ెైనంతగా వివరించాడు. మనుష్ుయలా ఆయమదాధలా
వ్ాడుకుంటూ ఆ కాల్ంల్ల పరపంచ్ం మీదికి దాడికి దిగివచాచయ.

రోడేస్: దీనో ల అనేకుల్ు చ్నిపో వడమే విచారకరం. ల్లకంల్ల మూడవ భాగం దీనలో మరణంచారు. దీనిా
మమనుపు మరణంచిన వ్ారిత్ో కలప్పత్ే, అనగా నాల్ుగవ భాగంత్ో కలప్పత్ే స్గం మంది మరణంచారు.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను. ల్లకంల్ల స్గం మంది చ్నిపో యారు. మార్ొ, వ్ేదాంత పరంగా ఇకొడొ క మమఖయమైన
పరశ్ా వస్ుతనాది. అనగా, ఈ బూరల్ తీరుిల్నిా మమగిసేస్రికి. శ్ీమల్కాల్ంల్ల స్గ భాగం
మమగిసపపో తుంద్ంటారా? ఇల్ాంటిది ఏవ్ెైపు జరుగమతుంది? శ్ీమల్ కాల్ంల్ల మొద్టి భాగం మూడునార
స్ంవతసరాల్ెైత్ే ర్ండవ భాగం మూడునార స్ంవతసరాల్ు, మొతత ం ఏడు స్ంవతసరాల్ు. ఈ బూరల్
తీరుిల్ెపుిడు జరుగమత్ాయ?

హట్చ్ కాక్: ఇది నిజంగా చాల్ా మమఖయమైన పరశ్ా అనుకుంటునాాను. ఎంద్ుకంటే పరకటన గీంధంల్ల కాల్
కీమానుస్ారంగా జరిగిన స్ంగాతుల్లో ఈ స్ంగతిని ఎకుొవ మంది పరజల్ు అంగటకరించ్డం ల్ేద్ు. కనుక దీనిా
ఆహేతుకంగా వ్ాదించ్కూడద్ు. దీనాంగటకరించ్ని పండితుల్ు ఉనాారు. నా ప్పరయ మితురల్ు, కకంద్రు బైబిల్ు
పరవచ్న పండితుల్ు కూడా నా అభిపారయానిా అంగటకరించ్డం ల్ేద్ు. కనుక, ఎంత వరకు దీనిా నమాుల్నే
విష్యంల్ల మనం జాగీతత వహించాల. మమద్రల్ తీరుిల్ను శ్ీమల్ కాల్పు మొద్టి భాగంల్ల ఉంచాను. ఇవ్ే
పరస్వపు నొపుిల్ పారరంభ ద్శ్ల్ా కనిప్పస్త ునాాయ. తరాాత నేను బూరల్ తీరుిల్ను శ్ీమల్ కాల్పు ర్ండవ
భాగంల్ల ఉంచ్ుతునాాను. పాతరల్ తీరుిల్ను అంతంల్ల ఉంచాను. ఈ తీరుిల్ు తారగా జరుగమతునాాయ.
ఈ తీరుిల్ు మమద్రల్ తీరుిల్ు శ్ీమల్ కాల్పు పరధమారధమమల్ల జరుగమతునాాయని నేననాాను, వ్ాటివల్న
పరభావం కకనస్ాగమతుంటుంది. ఇవి జరిగిన వ్ెంటనే అంత్ా మమగిసపపో తుంద్ని అనుకోకూడద్ు.
కకనస్ాగమత్ాయ. బూరల్ తీరుిలా దిాతియారధంల్ల ఉంచ్ుతునాాను. దీనికకక కారణమమనాది. ఇది తీవరమైన
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శ్ీమల్ు. మహా శ్ీమల్ కాల్మని పల్ుమారుో చెపిబడిన ఈ శ్ీమల్ కాల్ంల్ల ర్ండవ భాగం వంటిది ల్లకంల్ల
మమనుప్నాడక స్ంభవించ్ల్ేద్ని యేస్ు కరస్
ీ త ు చెపాిడు. శ్ీమల్కాల్పు పరధమారధంల్లని బూరల్ను, మమద్రల్
తీరుిల్త్ోటి కలప్పత్ే, శ్ీమల్ కాల్పు పరధమారధంల్ల స్గం మంది చ్నిపో త్ారు.

ఆంక్ర్ బర్్ : మొతత ం పరపంచ్ పరజల్లో స్గం మంది.
హట్చ్ కాక్: మొతత ం పరపంచ్ పరజల్లో స్గం మంది. పరిసథ తి
ప శ్ీమల్ కాల్పు దిాతియారధం కంటే దిాతీయారధం
కంటే ఘోరంగా మారిపో తుంది.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను.
హట్చ్ కాక్: దీనో లని ఇతర కాల్కీమానుస్ార వివరాలా బటిీ కూడా నేను దీనిని దిాతియారధంల్లనే
ఉంచ్ుతునాాను. ఐత్ే పరకటన గీంధపు వివరణల్ల ఇది స్రిగా అమరింది. మమద్రల్ తీరుిల్ను పరిశీలసేత ,
మతత య 24 వ అధాయయంల్ల ఇవ్ే పారరంభమని యేస్ు చెప్పిన మాటల్నివి పో ల ఉనావి. తరాాత బూరల్
తీరుిల్ల అతయధిక శ్ీమల్ను చ్కస్ుతనాామమ. దాని తరాాత, 16 వ అధాయయంల్ల మనం చ్కస్ుతనా బూరల్
తీరుిల్ు అనిాటికి చివరన ఉంటాయ. నాక్రత్ే, ఇతర ల్ేఖనాల్కు, యేస్ు చెప్పిన మాటల్కు ఇది
స్రిపో తునాటు
ో అనిప్పస్త ునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను ఎడ్. పరజల్ు ఈ తీరుిల్ను గమరించి చ్దివి. ఈ తీరుిల్ు మరట తీవరంగా ఉనాాయ గనుక
ఎనాడు జరుగవు అనుకుంటునాారేమో. ఐత్ే ఈ స్ంగతులా త్ెలప్పంది స్ాయంగా యేస్ు కరస
ీ .ేత కనుక
ఆయన మాట స్తయమని మీరు నమిుత్ే, ఈ శ్ీమలా అనుభవించాలసందే. ఇవి ఘోరమైన శ్ీమల్ు. స్రేనా?
ఈ శ్ీమలంకా రాల్ేద్ు. స్ంఘం ఇంకను ప్ైక్తతబాడల్ేద్ు. యేస్ుత్ో ఎల్ాంటి స్ంబంధమమ ల్ేని పరజల్కు
స్ల్హా చెపిండి. వ్ారికి యేస్ు గమరించి త్ెల్ుస్ు, అయత్ే, ఆయనుా గమరించి పటిీంచ్ు కోరు.
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హండ్సన్: ఇది జరుగమతుంద్ని యేస్ు చెబిత్ే, ఆ పని తపికుండా జరుగమతుంద్ని గీహించ్ండి. దేవ్ాల్యం
కూలచవ్ేయబడుతుంద్ని యేస్ు తన శిష్ుయల్కు చెపాిడు అల్ాగే జరిగింది. భవిష్యతు
త ల్ల ఏం
జరగబో తునాదద పరజల్కు చెపాిడు. అల్ాగే జరిగింది. యేస్ు కరస్
ీ త ు మానవ రూపానిా ధరించిన దేవుడు
గనుక ఆరంభంల్లనే మీ అంత్ానిా, నా అంత్ానిా ఇపుిడే చ్కస్ుతనాాడనా మాట వ్ేరుగా చెబిత్ే, ఆయనకు
మీ జీవితపు అంతం, మీ హృద్యాల్లచ్నల్ు త్ెల్ుస్ు.
పరకటన గీంధానిా చ్ద్ువుతూ మీరు ఈ భాగానికి వచిచనపుడు ఈ తీరుిల్ తీవరతను చ్కసప, “ఇది నిజంగా
భయంకరం.” నేను వదిలవ్ేయబడటం నాకిష్ీం ల్ేద్ని మీకనిప్పంచ్వచ్ుచ. పాతరల్ తీరుిల్ల్ల మొతత ం ల్లకం
శ్ీమల్ పాల్వడం చ్కస్ుతనాాం అనగా, ఎవారూ దీనుాండి తప్పించ్ుకోల్ేరు. పారిపర యనా స్రే,
కనబడకుండా దాకోొల్ేరు.
ఈ శ్ీమల్ు మీకు కల్గాలసన పనిల్ేద్ు. భయప్టేీంద్ుకు ఇది వ్ారయబడల్ేద్ు. సపద్ధపరచేంద్ుకు
వ్ారయబడింది. స్మయమమనాపుిడే కరస్
ీ త ు వద్ో కు రండి. చ్నిపో క మమందే రండి. అని చెపిడమే పరకటన
యొకొ మమఖయ ఉదేోశ్ం.
మానవతాపు గమాయనిా మారేచల్ా నిరణయం తీస్ుకోడానికి మీకు చ్కొని అవకాశ్మమనాది. యేస్ు
మిములా విమోచించేంద్ుకు మరణంచాడని నముండి. ఆయన సపల్ువప్ై కేవల్ం ఒక హతస్ాక్ిల్ా మరణంచ్
ల్ేద్ు. ఆయన మనకు మారుగా దేవుని గొర్ప్
ీ పల్ోల్ా మరణంచాడని పరకటన చెబమతునాది. నీ స్ాథనంల్ల నీ
కకరకు మరణంచాడు. దీనిా నముమంటునాాడు. నీ పాపాలా క్షమించి నితయ జీవ్ానిాచేచంద్ుకు ఆ నముకం
చాల్ు. పాపాలా క్షమించ్మని వ్ేడుకకని నీవు తపిక ఆయనను విశ్ాసపంచాల.
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ఆంక్ర్ బర్్ : ఎడ్ చెప్పిన మాటలా మీరు వినాారు దేవుడు మిమముల్నాకరిశస్ుతనాట్ో త్ే
ల ఆ మాటల్ పరకారం
చెయయండి. దేవుడు వింటాడు. నినుా తన వ్ెైపుకు ల్ాగమతూ, పారరిధంచ్మంటునాాడు. ఐత్ే, నిరణయాధికారం
నీదే. గతంల్ల పారరిధంచ్కుంటే, ఇపుిడు పారరిధంచ్ండి.
వచేచ వ్ారం పరకటనల్లని మరో అద్ుుత అంశానిా చ్రిచంచ్బో తునాాం. దేవుడు ఇద్ో రు స్ాక్షుల్ను ఈ
ల్లకంల్లనికి పంప్పస్త ునాాడు. వ్ారు చేసే పనుల్ను, ఆ పనుల్ు పరపంచ్ం స్ిందించే విదానానిా గమరించి
మీరు వినబో తునాారు. వచేచ వ్ారం కారయకీమానిా తపిక చ్కడండి.

*****
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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