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HHR17-1-5-TE 

యేసు యొక్క చివరి మాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము - కార్యక్రమం 5 

అనౌనసర్a:…క్రైస్తవుల్లో  దాదాపు స్గంమంది యేస్ు కరీస్ుత  తమ జీవితకాల్ంల్లనే తిరిగి వస్ాత డని 

నమముతునాారు. పరకటన గీంధంల్ల యేస్ు, క్రైస్తవ స్ంఘానికి భవిష్యతుత ను గమరించి చెప్పిన మాటల్ు 

వ్రా యబడినాయ. శ్మీల్ కాల్ంల్ల భూమిప్ ైన జరిగే భయంకర స్ంఘటనల్ను, అంతయకరసీ్ుత కు, పాపుల్కు 

కల్ుగాబో యే స్ంఘటనల్ను గమరించి హెచ్చరిస్ుత నాాడు. హరుగిదదో ను యమద్ధంల్లను, ర్ండవ రాకడల్లను, 

వ్ెయయండో పరిపాల్న కాల్ంల్లను, అంతయతీరుిల్లను ఏమౌతుందద  చెబమతూ నితయ భవిష్యతుత ల్ల పరజల్ 

కేంజరుగమతుందద  వివరించాడు. ఈ ధారావహికల్ల, పరకటన గంీధంల్లని 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. నల్బ ైకి మించిన పుస్తకాలా వ్రా స్ాడు.  

డా. మార్ొ హిట్చచ కాక్, డల్ాో స్ థియోల్ాజికల్ స్మినరటల్ల బ ైబిల్ు పర ర ఫ స్రుగా పనిచేస్ుత నాారు. బ ైబిల్ు 

పరవచ్నాల్ గమరించి 30 పుస్తకాల్ను వ్రా స్ారు. ఫ ైత్ బ ైబిల్ు చ్రటచల్ల సీనియరు పాసీ్రుగా ఉనాారు.  

డా. రోన్ రోడేస్ కూడా డల్ాో స్ సేమినరటల్ల పర ర ఫ స్రుగా పనిచేస్ుత నాారు. రేజనింగ్ ఫరం ద్ సపరిపచర్స 

పరిచారయల్కు అధయక్షుల్ుగా ఉనాారు. పరవచ్నాల్ను గమరించి 70 పుస్తకాల్ను వ్రా స్ారు. ఈ పరత్ేయక జాన్ 

ఆంకర్ బర్్ షో  ల్ల మాత్ో యేకరభావించ్ండి.  

***** 



2 

 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:…మా కారయకీమానికి ఆహాానిస్ుత నాాం. నా ప్ేరు జాన్ ఆంకర్ బర్్. ఈ కారయకీమం 

చ్కస్ుత నాంద్ుకు వంద్నమమల్ు. కకీతతగా చ్కస్ుత నా వ్ారికి చెబమతునాాం. ఈ కారయకీమంల్ల పరకటన 

గంీధంల్లని ఒకకొకొ అధాయయానిా వరుస్గా ల్లతుగా పరిశీలంచి వివరిస్ుత నాాం. స్రేనా? పరకటన గంీధంల్లని 

పరవచ్నాల్ను వివరిస్కత  140 పుస్తకాల్ను వ్రా సపన మమగమ్ రు బ ైబిల్ు పండితుల్ు ఈ కారయకమీంల్ల 

పాల్్్ ంటునాారు. కనుక నిపుణమల్ు మనమధయ ఉనాారు. ఈ మమగమ్ రు, నేను పరిచ్యమమల్ల చెప్పినటుో గా 

డా. ఎడ్ హిండసన్, డా. మార్ొ హిట్చచ కాక్, డా. రోన్ రోడేస్.  

మనం ఇంత వరకు మాటాో డుకునా స్ంగతులా కుో పత ంగా మరొక స్ారి చెపుికుందాం. ఎడ్. స్ువ్ారత 

స్ందేశానిా పరకట ంచేంద్ుకు దేవుడు పంప్పంచిన ఇదో్రు స్ాక్షులా గమరించి ఇపుిడు 

మాటాో డుకోబో తునాామమ. స్రేనా? వ్ారికి పరత్ేయకమ ైన అధికార మివాబడింది ఐత్ే దానికి మమంద్ు, 

కారయకమీంను మొద్ట స్ారి చ్కస్ుత నా వ్ారికోస్ం అంశానిా కుో పత ంగా చెపిండి.  

డా. ఎడ్ హ ండ్సన్:…స్రే, జాన్. మనం పరకటన గంీధంల్ల దాదాపు మధయ భాగానికి చేరుకునాామమ. 

మొద్ట  అధాయయం, ఈ గంీధానిా పరిచ్యం చేస్ుత ంది. పునరుత్ాత నుడెైన కరసీ్ుత  పతుస్ు దీవిల్ల యోహానుకు 

పరతయక్షమ ై పరకటన గంీధానిా వ్రా యమని అతడికి ఆజాా ప్పంచాడు. తరాాత 2,3 అధాయయాల్ల్ల యేస్ు 

చెప్పినటుో  ఆసపయా మ ైనరుల్లని ఏడు స్ంఘాల్కు యోహాను ల్ేఖల్ను వ్రా సప పంపాడు. స్ంఘానికి 

పరభమవుగా ఆయన అధికారంత్ో మాటాో డుతునాాడు.  

తరాాత, 4, 5 అధాయయాల్ల్ల పరిష్ొరించ్బడబో తునా ఒక మమఖయమ ైన స్మస్యను ఈ గంీధంల్ల 

చ్కస్ుత నాాం. యోహాను పరల్లకానికి ఎతతబడాా డు. సపంహాస్నంప్ ైన దేవుని చ్కస్ాడు. ఆయన చేతిల్లని ఏడు 

మమద్రల్ గంీధానిా విపుిటకు యోగమయడు ఎవడును కనపడల్ేద్ు. గొర్పీ్పలో్ యేస్ు వచ్ుచవరకు దానిని 

ఎవారూ విపిల్ేరు. తరాాత మన పాపమమల్ కకరకు మరణ ంచిన దేవుని గొర్పీ్పలో్ల్ా, యేస్ు పరకటన 
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గంీథమంతటా వరిణంచ్బడటం చ్కస్ుత నాాం. ఆయన యోగమయడు. ఆయన వచిచ గీంధానిా విప్పి తీరుిల్ను 

పరకట ంచ్గల్డు. ఆ తరాాత, ఆయన మమద్రల్ను విపుితుండగా ఆరు నుండి 11 వరకు అధాయయాల్ల్ల పరత్ేయక 

తీరుిల్ను చ్కడగల్ం. ఆరు మమద్రల్ు విపిబడినవి గొర్ీప్పలో్ ఉగతీ వ్ెల్ుపలకకస్ుత నాది.   

తరాాత కకంత విరామం. ఇపుిడు ఏడవ మమద్ర విపిబడింది ఆ ఏడవ మమద్రల్లంచి ఏడు బూరల్ తీరుిల్ు 

పరకట ంచ్ బడటం చ్కస్ుత నాాం ఈ ఏడు బూరల్ తీరుిల్ తరాాత అకస్ాుతుత గా వచిచన చినా విరామంల్ల ఒక 

చినా పుస్తకానిా తినివ్ేయమని యోహానుకు ఆజాా ప్పంచ్బడింది. ఇదో్రు పరా వకతల్ు చ్ంపబడుతునాారు. 

తరాాత వ్ారు మరల్ బరతుకుతునాారు. పరకటన గంీధంల్ల ఇల్ాంట  స్ంగతుల్ ంద్ుకు వ్రా యబడి ఉనాాయో 

చ్రిచంచ్బో తునాామమ.  

ఆంక్ర్ బర్్:…మంచిది. చినా పుస్తకంత్ో పరా రంబిదాో ం. పరకటన గంీధంల్ల చెపిబడిన ఈ చినా 

పుస్తకమేమిట ? 

డా. రోన్ రోడేస్:…ఈ చినా పుస్తకానిా గమరించి వివిధరకాల్ అభిపరా యాల్ునాాయ. ఇటీవల్నే నేను దీనిా 

గమరించిన వ్ాయఖాయనాలా చ్ద్ువుతునాపుిడు మమనుపు మనం మరో పుస్తకానిా గమరించి చ్రిచంచ్ుకునా 

విధంగా, ఇది భూమి యొకొ హకుొ పతరమ ై యమండవచ్ుచనని ఒకతను వ్రా శాడు.  

ఆంక్ర్ బర్్:…త్ోల్ు చ్ుటాీ ల్త్ో  

రోడేస్:…మరికకంద్రు ఇదే ఏడు మమద్రల్ గంీథమని వ్రా శారు. మహా శ్మీల్ కాల్ంల్ల రాబో యే పరవచ్నాల్ు 

ఇంద్ుల్ల వ్రా యబడి ఉనాాయని నేను వయకితగతంగా అభిపరా యపడుతునాాను. దీనికి ననుా పే్రు ప్ టీమంటే 

రాబో యే స్ంగతుల్ని పే్రుప్ డత్ాను. మా పర ర ఫ స్రు దైెాట్చ ప్ ంత్ెకోసీ్ కూడా ఇల్ాగే చేస్ుత ంటాడు. యోహాను ఆ 

చినా పుస్తకానిా తినివ్ేసప నంద్ున, దానిల్ల ఈ స్మాచారం ఉనాద్నుకుంటునాాను తే్నెవల్  మధురంగా 
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ఉనాది గాని తరాాత చేద్యయంది. క్రైస్తవుల్కు రాబో తునా మంచి రోజులా గమరించి ఇది 

త్ెల్ుపుతునాద్నినేను అనుకుంటునాాను. తారల్ల మనకు వె్యేయండో పాల్న రాబో తునాది. వరిణంచ్ 

శ్కయమమ కానంత నితయ రాజయం మనంద్రికర రాబో తునాది. ఇదే మధురమ ైనది. అది యోహాను కడుపుల్లకి 

వ్ెళో్ల చేద్ుగా మారింది. ఇది అవిశాాస్ుల్ను గమరించి వ్ారిప్ ైకి రానునా తీరుిల్ను గమరించి రూపకాల్ంకార 

విధానంల్ల వ్రా యబడినది నేను తల్ుస్ుత నాాను; మమఖయంగా, చివరిల్ల తార తారగా రాబో యే భయంకర 

పాతరల్ తీరుిల్ు దీనిని వివరిస్ుత నాాయ.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను. ఐత్ే మార్ొ, దానిత్ో పాటు ఇదో్రు పరవకతల్ను గమరించి కూడా చెపిబడింది. 

వ్ాళ్ళెవరు? వ్ాళ్్ెంచేయనునాారు? వ్ారి స్ంకల్ిమేమిట ?  

డా. మార్క హ ట్చ్ కాక్:…దీని తరాాత పరకటన పద్మూడవ అధాయయంల్ల ఒక కూీర మృగ మమనాది 

కరసీ్ుత  విరోధి, అబదో్ పరవకత. రాబో యే ఈ శ్మీల్ కాల్ంల్ల స్ాత్ాను పరవకతల్ను ఇదో్రు స్ాక్షుల్ను 

పంప్పస్ుత నాాడు. ఈ ఇదో్రు స్ాక్షుల్ు ల్లకంల్ల పరవచిస్ుత ంటారు. ఇదో్రు పురుష్ుల్ు. వీరిని 

స్ాక్షుల్ంటునాారు. బో ధించేవ్ారిని ల్ేఖనాల్లో  స్దా స్ాక్షుల్నే స్ంబో ధించారు. వ్ారు గొనె పటీ 

ధరించ్ుకునాారు. వ్ారు చ్నిపోయ మూడునార రోజుల్ తరాాత బరతికారు.  

ఈ ఇదో్రు స్ాక్షుల్ు 1260 రోజుల్ు ల్ేక 42 నెల్ల్ు, ల్ేక మూడునార ఏళ్ళె పరిచ్రయ చేస్ాత రని వ్రా యబడింది. 

శ్మీల్ కాల్ం ఆరంభంల్లనో, ల్ేక చివరిల్లనో ఉనా మూడునార ఏండుో . ఆ యదో్రు స్ాక్షుల్ు చ్ంపబడత్ారు. 

వ్ారు చ్నిపో త్ారు. మూడునార రోజుల్ తరాాత ల్లకస్ుత ల్ంద్రు చ్కస్ుత ండగా వ్ారు అద్ుుతంగా 

మరణంల్లంచి ల్ేపబడత్ారు. ఈ స్ాక్షుల్ను దేవుడు మరణం ల్లనుండి ల్ేపుతునాాడు. వ్ార్వరని మళ్ళె 

అనేక భినాాభిపరా యాల్ునాాయ. గతంల్ల జీవించిన ఈ పరజల్ను దేవుడు మరల్ తీస్ుకుని వస్ాత డనాాడా? 
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వీరు హనోకు ఏలయాల్ని కకంద్రంటునాారు. మరికకంద్రు వీరు మోషే ఏలయాల్ు అంటునాారు. 

మరికకంద్రు, వీరు భవిష్యతుత ల్ల దేవునిచే ల్ేపబడే ఇదో్రని, వ్ారు గతంల్ల జీవించ్ ల్ేద్ని చెబమతునాారు.  

ఐత్ే, మనమీ అంశానిా అరోరహితంగా వ్ాదించ్కూడద్ు. వ్ారు ఏలయా, మోషేల్ని నా అభిపరా యం. మోషే, 

ఏలయాల్ను గమరించి పాతనిబంధన చివరి పుస్తకం మల్ాకరల్ల పరస్ాత వించ్బడింది. వ్ారిదో్రూ మతతయ 17 ల్ల 

రూపాంతర కకండప్ ై యేస్ుత్ో ర్ండవ రాకడను స్కచిస్కత  కనిప్పంచారు. మోషే, ఏలయాల్ు చేసపన పనుల్నే 

వ్ారు చేశారు. మోషేల్ాగే నీట ని రకతంగా మారాచరు ఏలయాల్ా అగిాని ప్ ైనుండి రప్పించారు. కనుక దేవుడు 

అంతయకాల్ంల్ల త్ెరను దించి పనిని మమగించేంద్ుకు తనను గమరించి స్ాక్షయమిచేచంద్ుకు ఈ ల్లకానికి 

ప్పలప్పస్ుత నాాడేమో.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ల్లకం వ్ారిని దేాషపస్ుత నాది.  

హ ట్చ్ కాక్:…ఔను, ల్లకం వ్ారిని దేాషపస్ుత నాది. ఒక వ్ేల్ వీరు ఎనిమిదీ, త్ొమిుదీ అధాయయాల్ల్ల మనం 

చ్కస్ుత నా బూరల్ తీరుిల్ను రప్పించేంద్ుకు వ్ాడ బడిన మానవపరికరాల్ేమో. మోషే, ఇగమపుత ప్ ైకి 

తీరుిల్ను రప్పించినటుో గా, వీరిపుిడు పరజల్ప్ ైకి తీరుిల్ను రప్పిస్ుత నాారు. అదే నిజమ ైత్ే, ల్లకం 

వీరినేంద్ుకు దేాషపస్కత  చ్ంపాల్నుకుంటునాదద  మీరు అరధం చేస్ుకోగల్రు.  

ఆంక్ర్ బర్్:…స్రే మరొక స్ంగతి. ల్లకమ ంద్ుకు వ్ారిని చ్ంపాల్ేకునాది? 

హ ట్చ్ కాక్:…ల్లకం వ్ారిని చ్ంపల్ేద్ు. బ ైబిల్ు చెబమతునాది -  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఎంద్ుకు చ్ంపల్ేరు? 

హ ట్చ్ కాక్:…ఈ ల్లకంల్ల దేవుడు వ్ారిని కాపాడత్ాడని...  
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ఆంక్ర్ బర్్:…ఏవిద్ంగా?  

హ ట్చ్ కాక్:…బ ైబిల్ు చెబమతునాది – వ్ారి నోటనుండి అగిా బయల్ు వె్డల హాని చేయమవ్ారిని ద్హించి 

వ్ేయమనని బ ైబిల్ు చెబమతునాది. ఐత్ే, వ్ారు అక్షరాల్ా అగిాని చిమేు మానవ యంత్రా ల్ాో  ఉంటారా? అని 

కకంద్రు పరజలపుిడు అడుగమతునాారు. మళ్ళె మనం ఏలయా జీవిత్ానిా గమనించాల. గతంల్ల, ఏలయా 

ప్ ైకి యాబ ైమంది స ైనికుల్ు ర్ండుస్ారుో  చ్ంప్ేంద్ుకు వచాచరు. ఏలయా పరా రిధంచ్గానే దేవుడు ప్ ైనుండి 

అగిాని పంప్ప వ్ారిని చ్ంపాడు. కనుక వ్ారి నోటనుండి అగిా రావడమనగా, వ్ారు వ్ాకాయనిా పరకట ంచినపుడు 

వ్ారి శ్తుర వుల్ను దేవుడు నాశ్నం చేస్ాత డని అరధం చేస్ుకోవ్ాల. కనుక, పరిచ్రయ చేస్ుత నపుిడు, అక్షారాల్ా 

వ్ారిని ఎవారూ చ్ంపల్ేరు. ఐత్ే వ్ారు స్ువ్ారతను పరకట ంచ్డం మమగించిన తరువ్ాత, కూీర మృగంచేతనే, 

కరసీ్ుత  విరోధి చేతనే వ్ారు చ్ంపబడేంద్ుకు దేవుడు అనుమతిస్ాత డు. ఇది మనకు అద్ుుతంగా అనాయస్ుత ంది 

అనుకుంటునాాను. దేవుడు మన దాారా తన పనిని మమగించ్ుకునేంత వరకు అపాయం సో్ కద్ు. పరిచ్రయను 

మమగించేంత వరకు అపాయమమండద్ు.  

ఆంక్ర్ బర్్:…రోన్, వ్ారి అంతం ఎల్ాగమంటుంది? ఈ ల్లకం ఏంచేస్ుత ంది? వ్ార్ల్ా ల్ేపబడత్ారు?  

రోడేస్:…ఇది నిజంగా అద్ుుతమ ైన విష్యం. వ్ారి శ్వ్ాలా పాతిప్ టీరు. మూడునార రోజుల్ు శ్వ్ాల్ు 

వీధిల్లో  పడి ఉంటాయ. ల్లకమంత్ా ఆ శ్వ్ాల్ను చ్కస్ుత ంది. ఒకవ్ేళ్ టీవీల్లో  ల్ేక ఇంటర్ాట్చ ల్ల దానిా 

చ్కస్ాత రేమో. వీడియోలా అంద్రు చ్కస్ాత రు. పరజల్ు స్ంత్ోషపస్కత  ఒకరికి ఒకరు బహుమతులా 

పంప్పంచ్ుకుంటారు. పరవకతల్ మరణానిా బట ీ  ఉతసహిస్ుత ంటారు. మీరికొడ ఒక స్ంగతిని అరధం చేస్ుకోవ్ాల, 

పునరుత్ాా నకాల్ంల్ల మమఖయంగా పాతనిబంధన కాల్ంల్ల మృతులా పాతిప్ టీకపో వడం చాల్ా ప్ దో్ 

అవమానం. ఈ రోజుల్లో , మనం శ్వంప్ ై ఉమిువ్ేసపన దానిత్ో స్మానం. చాల్ా ప్ దో్ అవమానం. కనుక దేవుని 

పరవకతల్ు చ్ంపబడిన తరువ్ాత, పరపంచ్ం మొతతం ఈ స్ాక్షుల్ శ్వ్ాల్ను అవమానపరుస్ుత ంది. ఆతరాాత ఒక 
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అద్ుుతం జరుగమతునాది. జీవ్ాతు వ్ారిల్ల పరవ్ేశంచ్గా వ్ారు ల్ేచి నిల్ుచనాారు. అంద్రూ 

భయపడుతునాారు.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను. దీనిా ట వి ల్ల చ్కసేత  ఎల్ా ఉంటుందద ! 

రోడేస్:…వ్ారు మృతుల్లో ంచి ల్ేచి, “ఏమ ైనా పరశ్ాల్ునాాయా?” అని అడగటానిా మనస్ుల్ల 

ఊహించ్ుకుంటునాాను. చ్కశారా, వ్ారిని ల్ేప్ప దేవుడొక స్ంగతిని చెబమతునాాడు తరాాత వ్ారు 

పరల్లకానికి వ్ెళ్ళెరు. అకొడేం జరుగమతునాదద  చ్కడండి. పరపంచ్ం మొతతం చ్కస్ుత నాది. కరసీ్ుత  విరోధి 

ఓడించ్బడటం ఇపుిడు పరజల్ంద్రు చ్కశారు. ఇది దేవుని పని అని అంద్రూ గీహిస్ాత రు.  

హ ండ్సన్:…ఆ యదో్రు స్ాక్షులా మరల్ ప్ ైక్తితనంద్ుకు మరొక కారణ మమనాద్నుకుంటునాాను. 

ఎంద్ుకంటే వ్ారు మమందే పరల్లకానికి వ్ెళో్ల ఉనాారు. “నేను విశాాస్ుల్ నంద్రిని అనగా క్రైస్తవ స్ంఘానిా 

పరల్లకానికి తీస్ుక్ళ్ెడం మమనుప్ే జరిగిపో యంది”. అది మరొక స్ంగతి అనాటుో గా దానిా వివరించ్డానికి 

మీరు పరయతిాంచారు. ప్ ైక్తతబడటమంటే ఏమిటో చ్కప్పస్ుత నాానని దేవుడు చెబమతునాాడేమో. “మాకర 

స్ంగతుల్ేవీ త్ెలయవు, దేవుడు మాకు నిద్రశనాలా చ్కపల్ేద్ని” పరజల్ు చెపికుండా, దేవుడు దీనిా 

చ్కప్పంచి పరజల్ు తన వదో్కు వచేచ అవకాశానిాస్ుత నాాడేమో. అనేక నిద్రశనాల్ు. పరజల్కు దేవుని వదో్కు 

వచేచ అవకాశ్ం ఎపుిడక ఉనాది. వ్ాళ్ళె వస్ాత రా రారా అనేదే పరశ్ా.  

ఆంక్ర్ బర్్:…స్రే, పరజల్ారా! ఈ అద్ుుత స్మాచారానాందించిన తరాాత చినా విరామం 

తీస్ుకోబో తునాాం. తరాాత, బ ైబిల్ు ఇకొడ కకంచ్ం విరామం ఇచిచనటుో నాద్నే అంశానిా పరిశీలదాో ం. 

స్రేనా? ఆయా స్ంఘటనల్త్ో పరమేయమమనా పరధాన పాతరల్ు ఇకొడ కనబడత్ారు. ఇదొక స్ో ొర్ బో రా్ ల్ా 

ఉనాది. ఆనిా ప్ేరోను బో రుా ప్ ై వ్రా సప ఎవరు పరధాన పాతరదారుల్ల చెపిడం.  
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విరామం తరాాత ఆ స్ంగతిని మాటాో డబో తునాాం. చ్కస్కత నే ఉండండి.  

***** 

ఆంక్ర్ బర్్:…స్రే మేమమ మళ్ళె వచాచం. డా. ఎడ్ హడసన్, డా. మార్ొ హిట్చచ కాక్, డా. రోన్ రోడేస్ ల్త్ో 

చ్రిచస్ుత నాాం. ఇకొడ ఒక చ్కొని అంశ్మమనాది. ఉనాటుో ండి, పరకటన గంీధం మధయల్ల పనెాండవ 

అధాయయంల్ల కకంచ్ం విరామం కనిప్పస్ుత ంది. పాతరధారుల్ పరిచ్యం జరుగమతుంది. జరుగమతునా 

స్ంగాతుల్లో  ఎవరు పరధాన పాతరదారుల్నేది త్ెల్ుస్ుత ంది. ఎడ్ మీరు ఇకొనుాంచి పరా రభించ్ండి.  

హ ండ్సన్:…ఇది అమ రికాల్ల బేస్ బాల్ ఆటకు వె్లోనటుో నాది. ప్ేో  బమకుొను చ్కసేత , మధయల్ల సో్ ొర్ బో రుా  

ఉంటుంది. దానిల్ల ఈ రోజు ఆడుతునా వ్ారి పే్రోను చ్కడగల్ం. అంతయదినాల్ల్ల జరిగే మహా నాటకంల్లని 

పరధాన పాతరల్ ప్ేరోను దేవుడు పరకటన గంీధం మధయ భాగంల్ల త్ెలయచేస్ుత నాాడు. మొద్ట పరస్వ వ్ేద్న 

పడుతునా సీత నీి చ్కస్ాత ం. తరాాత శశువును చ్ంపాల్నుకుంటునా ఘట స్రిం. ఆమ  శశువు మగ 

శశువని వ్రా యబడింది. ఆ శశువు దేవుని వదో్కు తీస్ుకుపో బడుతునాాడు. తరాాత మిఖాయేల్ు ఆ ఘట 

స్రింత్ో, అతడి ద్కతల్త్ో యమద్ధం చేస్ుత నాాడు. తరాాత ఆమే స్ంత్ానంల్ల శేషపంచిన వ్ారు అరణాయనికి 

పారిపో యారు. స్మమద్రంల్లంచి వచిచన కూీర మృగానిా పల్ువురు కరసీ్ుత  విరోధి అంటునాారు. భూమిల్లంచి 

వచిచన కూీర మృగానిా అబదో్ పరవకత అంటునాారు. కనుక ఈ స్ంగతులా ఎల్ా వివరించాల్నే పరశ్ాకు 

జవ్ాబమ పరకటన గంీధంల్లని అంశాల్ దాారా, మమఖయంగా ఆమ  ఎవరు, ఆమ  స్ంత్ానంల్ల శేషపంచిన వ్ార్వరు 

అనే అంశాల్లో  ల్భిస్ుత ంది.  

ఆంక్ర్ బర్్:…స్రే రోన్, పరా రబిదాో ం. పరల్లకమంద్ు ఒక గొపి స్కచ్న కనపడెను. స్కరుయని ధరించ్ుకోనిన 

సీత .ీ పాద్మమల్ కింీద్ చ్ంద్ుర డు, శరస్ుసప్ ై పనెాండు నక్షత్రా ల్ కిరటటం. ఆమ  గరిునియ ై పరస్వ వ్ేద్నల్ల కేకల్ు 
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వ్ేయమచ్ుండెను. దీనిా గమరించి అనేక వివరణల్ునాాయ. ఐత్ే బ ైబిల్ు స్హాయపడుతునాది. ఇల్ాంట  

స్కచ్నల్ు ఇవాబడినపుిడు, ఈ మాట ఎవరిా గమరించి చెపిబడిందద  బ ైబిల్ే త్ెలయచేస్ుత ంది. వివరించ్ండి.  

రోడేస్:…కకంద్రు ఈ సీత  ీమరియ అని తల్ుస్ుత నాారు. ఎంద్ుకంటే మరియ మగ శశువును యేస్ును 

కనాది. ఐత్ే ఈమ ను గమరించి చెపిబడిన వివరణల్ు మరియకు స్రిపో వడంల్ేద్ు. మరియ స్కరుయని 

ధరించ్ుకునాద్ని, పాద్మమల్ కింీద్ చ్ంద్ుర డు శరస్ుసప్ ై పనెాండు నక్షత్రా ల్ కిరటటమమనాద్ని ఎకొడా 

చెపిబడల్ేద్ు. కరసీ్ుత  విరోధి, స్ాత్ానుల్ హింస్ను భరించ్ ల్ేక మరియ అరణాయనికి పారిపో యనటుో  ఎకొడా 

వ్రా యబడల్ేద్ు. కనుక ఇది అతకద్ు.   

దీనిా అరధం చేస్ుకునేంద్ుకు కకనిా అంశాల్ు బ ైబిల్ుల్లనే ఇవాబడినవి. మీరు ఆదికాండం 39:9-10 ని 

గమనించ్ండి. బ ైబిల్ుల్ల, స్కరుయడు చ్ంద్ుర డు, 12 నక్షత్రా ల్ను గమరించి వ్రా యబడిన మరొక వ్ాకయం 

ఇదొకొటే. ఇకొడ యోసేపు ఒక కల్కంటునాాడు. స్కరయ చ్ంద్ుర ల్ును... నక్షతరమమల్ును, నాకు స్ాషాీ ంగ 

పడి నమస్ొరించాయని అతడు తన సో్ ద్రుల్కు చెపాిడు. ఇది ఇశాీయేల్ు.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఊ. ఇది ఇశాీయేల్ు.  

రోడేస్:…ఇది ఇశాీయేల్ని తె్ల్ుస్ుత ంది. ఆమ  ఇశాీయేల్ు. ఆమ  కనిన శశువు యేస్ు కరసీ్ుత . పరస్వవ్ేద్న 

నొపుిల్ను గమరించి చెప్పిన వ్ాకయం విష్యంల్ల అనేక వ్ాదదప వ్ాదాల్ు జరిగాయ. యూద్ుల్ చ్రితరను మీరు 

గమరుత కు తె్చ్ుచకుంటే యేస్ు పుటుీ కను ఆప్ేంద్ుకు స్ాత్ాను మొద్ట  నుండి తీవరంగా పరయతిాస్ుత నాాడు. 

ఉదాహరణకు యూద్ుల్ను పూరితగా నాశ్నం చేయాల్ని పరయతిాంచిన హామాను గమరుత కకస్ుత నాాడు. రాజై్న 

యేస్ును చ్ంప్ేంద్ుకు శశువుల్ నంద్రినీ చ్ంప్పన హేరోద్ు గమరుత కకస్ుత నాాడు. ఇవనిా స్ాత్ాను పో ర త్ాసహం 

వల్ననే జరిగి ఉంటాయ. ఈ శ్మీల్నిా ఆ సీత  ీపరస్వవ్ేద్నయేనని నేను వివరణ ఇస్ుత నాాను.  

ఆంక్ర్ బర్్:…స్రే. ఆమ  స్ంత్ానంల్ల శేషపంచిన వ్ారిని గమరించి చెపిండి.  
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రోడేస్:…మహా శ్మీల్కాల్ంల్ల ఇశాీయేల్ు దేశ్ం శుదీోకరించ్బడుతుంద్ని ల్ేఖనాల్ు మనకు 

చెబమతునాాయ. దీనిా మనం జ్కరాయ గంీధంల్ల చ్కడగల్ం. ఈ శుదీోకరణల్ల మూడింట ర్ండు వంతుల్ 

మంది యూద్ుల్ు హతుల్ౌత్ారనుకుంటునాాను. ఆమ  స్ంత్ానంల్ల శేషపంచిన వ్ారు అరణయంల్లకి 

పారిపో త్ారు. వీరు య రూష్ల్ేమమకు ద్క్షిణాన, ప్ టర, బస్రా  పరా ంత్ాల్కు వె్ల్ాత రనుకుంటునాాను. శ్తుర స ైనాయల్ 

దాడుల్నెద్ురుొనెంద్ుకు అనువ్ెైన పరా ంత్ాలవి. శ్మీల్కాల్పు చివరల్ల ఈ పరా ంతంప్ ైన కరసీ్ుత  విరోధి దాడి 

చేయబో తునాాడు ఐత్ే పరస్ుత త్ానికి పరమాద్ం ల్ేద్ు. శేషపంచిన వ్ారిప్ ైన కరసీ్ుత  విరోధి వరద్లా పంపుత్ాడని 

వ్ాకయం చెబమతునాది. కకంద్రు ఇది అక్షరాల్ా నీళ్ె వల్న వరద్ల్ు అంటునాారు. మరికకంద్రు ఇది వరద్ల్ాో  

వచేచ స ైనాయల్ని దాడుల్ని చెబమతునాారు. ఏదేమ ైనా, భూమి ఆమ కు ఇకొడ స్హాయపడుతునాది. నదీ 

పరవ్ాహమ ైత్ే భూమి ఆ నీట ని మింగివ్ేస్ుత నాది స ైనయ స్మూహమ ైత్ే, అకొడ భూకంపంకల్ుగమతునాదేమో. 

భూమి తె్రుచ్ుకుని శ్తుర  స ైనయస్మూహమమల్ను మింగి వే్స్ుత నాదేమో.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఏదేమ ైనా, దేవుడు కాపాడత్ాడు.  

రోడేస్:…మనం ఎల్ా ఆల్లచించినా, ఈ భూమిప్ ైన కారాయల్నిాట ని దేవుడు నియంతిరస్ుత నాాడు. భూమిని 

వ్ాడుకుని వ్ారిని కాపాడుత్ాడు పారిపో తునా వీరికి భూమి సేాహితురాలగా మారింది.  

ఆంక్ర్ బర్్:…స్రే. శశువును గమరించి చ్రిచదాో ం. ఈ శశువు కరసీేతనని అంగటకరించిన బ ైబిల్ు 

పండితుల్ వర్రనా ఉనాద్ంటారా? 

హ ండ్సన్:…ల్ేద్ు, బ ైబిల్ు పండితుల్ు అంద్రు అంగటకరిస్ుత నాారు. ఆయనే యేస్ు. ఎంద్ుకంటే 

పునరుత్ాత నంల్ల సపంహాస్నం వదో్కు ఎతత  బడినది యేసే. వ్ాకయం యేస్ును గమరించే చెబమతునాది. ఆయన 

మన శశువు ఆయనే; కింగ్ జేమ్సస అనువ్ాద్మమల్ల 'మ గా శశువుని' వ్రా యబడింది మ గా శశువనగా యేస్ు 
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కరసీేత . మరొకరు అని అనుకో కూడద్ు. ఈయన యేస్ు కరీస్ుత . ఇశాీయేల్ు వంశ్ంల్ల నుండి వచిచన యేస్ు కరీస్ుత  

ఈయన మతతయ స్ువ్ారత, దావీద్ు కుమారుడగమ యేస్ు కరసీ్ుత  వంశావళ్ల అనే మాటల్త్ో పరా రంభమౌతునాది. 

ఇశాీయేల్ు సీత గీా వరిణంచ్ బడింది. ఈ వంశ్ంల్ల నుండే మ స్సయయ వచాచడు. ఆమ  స్ంఘం కాద్ు. ఆమ  

యేస్ు కరసీ్ుత కు తె్లోగా చెపిబడినంద్ున, స్ంఘమనగా యేస్ు కరసీ్ుత కు వధువు. ఇది పూరితగా వయత్ాయస్మ ైన 

బాధయత తరాాత ఘటస్రిమనగా ఏమిటనే పరశ్ా ఈ స్ంగతి వ్ాకయంల్లనే వివరించ్ బడింది.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను మార్ొ మీరు చెపిండి. ఘటస్రాినిా గమరించిన ఇతర వివరాల్ు.  

హ ట్చ్ కాక్:…ఎడ్, చెప్పినటుో గా ఈ ఘటస్రిం గమరించి వ్ాకయంల్ల వివరంగా వ్రా యబడింది. అపవ్ాది 

అనియమ, స్ాత్ాను అనియమ. ఆ ఆది స్రాినికి ప్ేరునాది. కనుక అదేమిటని స్ిషీ్ంగా తె్ల్ుస్ుత నాది. 

పురాతన కాల్ంల్ల జరిగిన యమద్ధం కూడా ఇకొడ పరస్ాత వించ్బడడం ఆశ్చరయంగా ఉనాది. ఎంద్ుకంటే 

స్ాత్ాను పరల్లకంల్ల నుండి త్రో సపవ్ేయబడటమే ఇది. దీనిత్ోక ఆకాశ్ నక్షతరమమల్ల్ల మూడవ భాగామమనీడిచ 

భూమి మీద్ పడవ్ేస నని వ్రా సప ఉనాది. ఇది స్ాత్ాను పరల్లకంల్ల నుండి పడిన స్ంద్రాునిా ద్కతల్ల్ల 

మూడవ భాగం స్ాత్ానుత్ో కూడా పడిన స్ంద్రాునిా స్కచిస్ుత నాదేమో.  

ఆంక్ర్ బర్్:…అతడిత్ో పతనమయాయరు.  

హ ట్చ్ కాక్:…పరా రంభంల్లనే, ఆదికాండం 3:15 ల్ల, సీత  ీస్ంత్ానంల్ల నుండి వచిచన వయకిత స్రాినిా తల్మీద్ 

కకట ీ  నల్గగొడత్ాడని వ్రా యబడి ఉనాది. ఆయన, అబరహామమ, ఇస్ాసకు యాకోబమల్ స్ంత్ానంల్ల నుండి 

వస్ాత డు కనుక స్ాత్ాను ఈ పురాతన విరోధంత్ో యూద్ుల్ప్ ైన పగ తీరుచకుంటునాాడు. మ స్యయ ఈ 

ల్లకంల్ల జనిుంచ్కుండా ఆపల్ేకపోయన స్ాత్ాను, తరాాత ఏం చేస్ుత నాాడంటే ర్ండవ పరణాళ్లకకు 

మారిపో తునాాడు. మ స్యయ పరిపాలంచ్బో తునా పరజల్ను నాశ్నం చెయయడానికి పరయతిాస్ుత నాాడు.  
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ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను మనకిపుిడు.  

హ ట్చ్ కాక్:…కనుక, స్ాత్ాను పరణాళ్లక మనకికొడ స్ిషీ్ంగా వివరించ్బడింది.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను, మమంద్ుకు వె్ళ్దాం. ఇకొడ మనం స్ాత్ాను గమరించి చ్రిచస్ుత నాపుడు, పరల్లకంల్ల 

ఉనా దేవునిత్ో యోబమ కాల్ం నుండి నేరుగా మాటాో డగలగిన స్ాత్ాను గమరుత కకస్ాత డు. దేవుని స్ంహాస్నం 

ఎద్ుట విశాాస్ుల్ను నిందించాడు. ఐత్ే కథల్ల ఈ భాగంల్ల ఏదద  స్ంగతి జరిగినంద్ున దేవుడు విసపగిపో య 

స్ాత్ానును త్ోసప వ్ేశాడు. కకనిా కకతత  పాతరల్ు కనిప్పస్ుత నాాయ. స్ాత్ాను ఉనాాడు. అంత్ేకాక మిఖాయేల్ు, 

అతడి ద్కతల్ు ఉనాారు అకొడేంజరిగింది?  

హ ండ్సన్:…స్రే, పరల్లకంల్ల జరిగిన యమద్ధం తరాాత స్ాత్ాను కకంతకాల్ం భూమికి పడదదయబడాా డు. 

కనుక ఇది అస్ల్ ైన పతనం కాద్ు. అది గతంల్లని తాతాంల్ల జరిగింది. పరకటన గంీధంల్ల స్ాత్ాను అనిాట నీ 

పో గొటుీ కుంటునాాడు. తన కోపానిా భూనివ్ాస్ుల్ప్ ైన చ్కప్పస్ుత నాాడు. తరాాత, కరీస్ుత  ఈ ల్లకానికి తిరిగి 

వచిచనపుడు స్ాత్ాను వ్ెయేయండుో  అగాధంల్ల బంధించ్బడత్ాడు. దానినుండి విడుద్ల్ పర ందిన తరాాత, 

నితయకాల్ం అగిాల్ల పడవ్ేయబద్త్ాడు. కనుక, ఇకొడ స్ాత్ాను మూడు విధాల్ుగా బడించ్బడుతునాాడు. 

ఇకొడ పరశ్ా – కకంతకాల్ం భూల్లకానికి భూల్లకానికి పడవ్ేయబడిన స్ంగత్ేమిట ? ఇది శ్మీల్కాల్ంల్లని 

చివరి మూడునార స్ంవతసరాల్వ్ాల్ే ఉనాది. కనుక మనం గొర్పీ్పలో్ ఉగతీ కింీద్, స్ాత్ాను ఉగతీ కింీద్, 

మానవుని ఉగతీ కింీద్, పాతరల్ తీరుిల్ల్ల రానునా దేవుని ఉగతీ కింీద్ ఉనాాం.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను. మొద్ట  మమద్రల్ల, త్ెలో్ని గమఱ్ఱంప్ ైన ఉనా రౌతు అనే స్ంగతని 

మమంద్ుగానేచ్రిచంచాం. ఇకొడ అతణ ణ  ఘనంగా పరిచ్యం చేస్ుత నాారు. స్మమద్రంల్లంచి వచిచన కూీర 

మృగమని చెపాిరు మార్ొ! యోహాను ఏమంటునాాడు?  



13 

 

హ ట్చ్ కాక్:…ఊ ఔను పనెాండవ అధాయయంల్ల మనకు పరిచ్యంచేయబడిన స్ాత్ాను మ స్సయయకు 

పరధాన విరోధి, యూద్ుల్కు పరధాన విరోధి ఇతడెవరు? తరాాత, యూద్ుల్కు వయతిరేకంల్ల ఆ కాల్ంల్ల 

అతడు ఉపయోగించ్ుకోబో తునా మానవపరికరాల్ు పరకటన గంీధంల్ల మనకు పరిచ్యం 

చేయబడుతునాాయ. మొద్ట ది స్మమద్రంల్లంచి బ ైటకు వస్ుత నా ఘట స్రిం. దీని వివరణ దానియేల్ు 

గంీధం 7 వ అధాయయంల్లని 7 తల్ల్ు, 10 కకమముల్త్ో ఉనా కూీరమృగపు వివరణత్ో పో ల ఉనాది. 

ఇపుిడు దానియేల్ు గంీధంల్లకి వ్ెనక్ొల్ుత నాాం. ఈ కూీరమృగం అంతయదినాల్ల్ల, వివిధరకాల్ మృగాల్ను 

అకొడి రకరకాల్ స్ామాాజాయల్ను కలప్పవ్ేసపన స్కచ్నగా ఉనాది.  

13 వ అధాయయంల్లని కూీరమృగం స్మమద్రంల్లంచి వచిచంద్ని వ్రా యబడింది. పరకటన 17: 15, అనేక 

దేశాల్ను స్కచిస్ుత నాది. కనుక ఈ నాయకుడు అనుయల్ల్లంచి పరజల్ను పరిపాలంచేంద్ుకు వస్ాత డు, అతడిని 

ఈ వ్ాకయ భాగం వివరిస్ుత నా విదానానిా చ్కసేత . అతడు స్ాత్ానుచే శ్కితని పర ంది ల్లకానికివస్ాత డనిప్పస్ుత నాది. 

అతడు మొతతం భూమిని పరిపాలంచేంద్ుకు వస్ాత డు. ఇతడు అనయజనుల్ల్లంచి పరపంచానిా 

పరిపాలంచేంద్ుకు వస్ాత డు స్ాత్ానుచే ఉపయోగింపబడతూ, స్ాత్ానుచే శ్కితని పర ంది యూద్ుల్ను 

మటుీ ప్ టేీంద్ుకు పరయతిాస్కత  మరల్ వస్ాత డు. పరజల్ంద్రూ తనను ఆరాధించాల్ని ఆజాా ప్పస్ాత డు. కనుక 

యేస్ు కరసీ్ుత  మరల్ ఈ ల్లకానికి రావడానికి మమంద్ు అతడు మాహానియంతగా పరిపాలంచ్బో తునాాడు.  

ఆంక్ర్ బర్్:…మనకు స్మయం మించిపో తునాది ఎడ్. కరసీ్ుత  విరోధిని గమరించి వ్ాకయంల్ల మమఖయమ ైన 

వివరాల్ు ఇవాబడాా య. అతణ ణ  గమరించి వచేచవ్ారం మరింతగా చ్రిచదాో ం. డానిా కకంచ్ం కుో పత ంగా చెపిండి. 

మనం చ్రిచంచిన అంశాల్ల్లని కకతత  స్ంగతుల్ేమిట ? 

హ ండ్సన్:…చ్కడండి. తరాాత మనం గంీధంల్ల కరసీ్ుత  విరోధిని కూీర మృగంగా స్ిషీ్ంగా గమరితంచ్గల్ం. 

అతడే గొర్పీ్పలో్ కరసీ్ుత ను ఎదిరిస్ుత నాాడు. వీరిరువురి మధయ పో రాటం చివరిగా అరుగిదదో నుల్ల జరుగమతుంది. ఈ 
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మధయ కాల్ంల్ల, కరసీ్ుత  విరోధి ఆతుల్లకంల్ల స్జీవంగా తిరుగమతుంటుంద్ని బ ైబిల్ు స్ిషీ్ంగా చెబమతునాది. 

పరజల్ు యేస్ు కరసీ్ుత ను, కరసీ్ుత కు స్ంబంధించిన పనులా వయతిరేకిస్ుత ంటారు. యోహాను పతిరకల్ పరకారం 

పల్ువురు కరసీ్ుత  విరోధుల్ు, అబదో్ పరవకతల్ు, అబదో్ బో ధకుల్ు ఈ ల్లకంల్ల తిరుగమత్ారు. వ్ాళ్ెంద్రిల్ల 

మమఖుయడు కరసీ్ుత  విరోధి భవిష్యతుత ల్ల వస్ాత డు. ఇతడే, ఇశాీయేల్ు దేశ్ంత్ో ఒపింద్ం చేస్ుకుని ఆ తరాాత ఆ 

ఒపిందానిా ఉలో్ంఘించి, ఇశాీయేల్ు పరజలా నాశ్నం చేసేంద్ుకు అనిా విధాల్ా పరయతాం చేయబో తునా 

వయకిత. ఈ స్ంగతి పరకటన గీంధంల్ల స్ిషీ్ంగా చెపిబడింద్ని నేననుకుంటునాాను. కూీరమృగమమ ఇపుిడే 

మానవ స్మమద్రంల్లంచి ల్ేస్ుత నాది. అతడు పాలంచేంద్ుకు వస్ుత నాాడు. అతడు వచిచనపుిడు 

ఏమౌతుంద్నేదే తరాాతి మమఖయమ ైన పరశ్ా.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను అతడి అనుచ్రుడు అబదో్ పరవకతను గమరించి కూడా చ్రిచంచ్బో తునాాం. అంత్ేకాక, ఈ 

స్ంగతుల్ు జరిగినపుిడు మనం శ్మీల్కాల్ం మధయల్ల, మూడునార స్ంవతసరాల్ కాల్ం మధయల్ల 

ఉంటామని దానియేల్ు గీంధం చెబమతునాది. మనం శ్మీల్కాల్ం మధయల్ల ఉనాామని ఏస్ంఘటనను బట ీ  

గహీించ్గల్ం? తరాాతి కారయకమీంల్ల వీట ని చ్రిచదాో ం, తపిక చ్కడండి.  

 

***** 

మా మరిన్ని టీవీ ప్రో గ్రా మల్ని  చూస ేందుకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చెసుక ేండి 

"యేసు కరసాుు ను అేంగ్ీకరిేంచడాన్నకి ప్రోరిథేంచు" @ JAshow.org ను 

ద్ జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో సీ్ బాక్స 8977 
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చ్టీనకగా, TN 37414 అమ రికా. 

మా వ్ెబ్ స ైట్చ: JAshow.org 

 

 


