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యేసు యొక్క చివరి మాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము - కార్యక్రమం 6
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.
ఈ రోజు ఈ శీరిికల్లని ర్ండవ భాగమమను మనమమ పారరభిస్ుతనాామమ దానిని “తీరుిల్ు మరియమ శ్ీమల్
కాల్ంల్ల పారధాన పాతరల్ు - పరకటన 7-13” అంటునాామమ.
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.
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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.
*****

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్ :…మా కారయకీమానికి ఆహాానిస్ుతనాాం. నా ప్ేరు జాన్ ఆంకర్ బర్్ . కారయకీమానిా
చ్కస్ుతనాంద్ుకు వంద్నమమల్ు. పరిచ్యంల్ల మీరు వినాటు
ో గా, మమగ్ రు పరఖ్ాయత పరవచ్న పండితుల్ు డా.
ఎడ్ హిండసన్, డా. మార్ొ హిట్చచ కాక్, డా. రోన్ రోడేస్ ల్ు ఈ రోజు మన కారయకీమంల్ల పాల్ు
్ ంటునాారు.
కరస్
ీ త ు విరోధిని గమరించి సపనిమాల్లోనక, చ్రచల్ల్లనక చాల్ా స్ంగతుల్ు వినే ఉంటారు. అబద్ో పరవకత ను
గమరించి, హరుగిదో ద నును గమరించి బో ధకుల్ు చెపిగా వినే ఉంటారు. ఈ స్ంగతులా బైబిల్ు పరకటన గీంధంల్ల
చెబమతునా స్ంగతులా మామూల్ు పరజల్ కోస్ం మమఖ్యంగా కూ
ీ రరమృగానికి వ్ేయబడిన మమద్ర స్ంగతి
త్ెల్ుస్ుకోవ్ాల. కరస్
ీ త ు విరోధి ఏంచేస్త ాడు యూదా పరజల్ స్ంగతి ఏమవుతుంది? ఇల్ాంటి పరశ్ాల్నిాటికర ఈ
కారయకీమంల్ల జవ్ాబమ చెబమతునాాం.
మనం పరకటన 12 వ అధాయయంల్ల ఉనాాం. పనుల్న్నా మమందే జరిగిన తరాాత ఇకొడ కకంచ్ం విరామం.
తరాాత స్మయం మించిపో తుంది. దీనో లని పాతరల్ు పరిచ్యం చేయబడత్ారు. ఎడ్ మనం మమందే చ్కసపన
స్ో ొర్ కారుును గమరించి జరిగిన స్ంగతులా గమరించి చెపిండి.

డా. ఎడ్ హండ్సన్:…ఇకొడ యేస్ు, యోహానుకు ఈ స్ంగతులా త్ెల్ుపుతూ, స్కచ్నల్ భావ్ానిా
అతడు త్ెల్ుస్ుకోవ్ాల్ని ఆశంచాడనుకుంటునాాను. ఇశాీయేల్ు దేశానికి పరతినిధిగా ఉనా సీత ీ మగశశువు
మెస్సయయను పరస్వించ్బో తునాటు
ో గా ల్ేఖ్నంల్ల వ్ారయబడింది. ఐత్ే ఘట స్రిమెైన స్ాత్ాను, మెస్సయయ
ఈ ల్లకంల్లకి తిరిగి రాకుండా, ఈ ల్లకానిా పరిపాలంచ్కుండా, ఆ సీత ీ జనునిచిచన మగ శశువును చ్ంపాల్ని
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పరయతిాస్ుతనాాడు. పరధాన ద్కత మిఖ్ాయేల్ు, స్ాత్ానుత్ో పరల్లకంల్ల యమద్ధ ం చేస్త ునాాడు. కనుక
నేపధయంల్ల జరుగమతునా ఆతీుయ యమదాధనిా ఈ భూమిప్ైన జరుగమతునా యమదాధనిా మనం చ్కస్ుతనాాం.
తరాాత స్ాత్ాను కకదిో కాల్ం భూమికి పడదద యబడుతునాాడు. అతడికి కోపం. సీత ీ స్ంత్ానంల్ల శేషపంచిన
వ్ారిప్ైన కోపానిా పరద్రిశంచాడు. వ్ారిని అరణ్యంల్లకి త్ెరిమివ్ేశాడు. తరాాత 13 వ అధాయయంల్ల
స్మమద్రంల్లంచి వచిచన కూ
ీ రమృగానిా చ్కస్ుతనాాం. ఇది కరస్
ీ త ు విరోధి కావచ్ుచ. తరాాత భూమిల్ల నుండి
కూ
ీ రమృగం అబద్ో పరవకత గా చెపిబడింది. మహా ఘటస్రిమెైన స్ాత్ాను. ఈ ఇద్ో రు మానవ నాయకుల్ను,
ఒక రాజకరయ నాయకుడిని, ఒక మతనాయకుడిని అంతయదినాల్ల్ల ల్లకానిా మోస్గించేంద్ుకు, పరపంచ్
ఆరిధక పరిసి తి
ప ని, పరభమత్ాాల్ను, మత్ాల్ను నియంతిరంచేంద్ుకు వ్ాడుకుంటునాటు
ో నాది.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను, మార్ొ, పరస్త ుతం కరస్
ీ త ు విరోధిని గమరించి అనేక సపనిమాల్ల్ల రకరకాల్ుగా
చ్కస్ుతనాారు. కనుక దీనిా చ్కస్ుతనా పల్ువురికి ఇది ఆస్కితకరంగా ఉంటుంది. స్మమద్రంల్లంచి వచిచన
కూ
ీ రమృగం కరస్
ీ త ు విరోధిని గమరించి చ్రిచంచ్ుకుందాం. ల్ేఖ్నంల్ల అతడికి అనేక ప్ేరో ునాాయ. అతడి
ల్క్షణ్ాల్ను అతడికినా అధికారాల్ను అతడు చేస్త ునా పనుల్ను గమరించి వివరించ్ండి.

డా. మార్క హట్చ్ కాక్:…దానియేల్ు 7:8 ల్ల మొద్టి స్ారి ఇతడిని గమరించి పరస్త ావించ్బడింది.
అంతయదినాల్ల్ల రోమను స్ామాాజయం పునరుద్ధ రించ్బడడానిా స్కచిస్ుతనా పది కకమముల్ మధయ ఇతడు ఒక
చినా కకమముల్ా ల్ేస్త ునాాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను. రాజకరయ నాయకుడు.
హట్చ్ కాక్:…ఔను. దానియేల్ు త్ొమిుదిల్ల అతడు “వచిచనటిీ రాజు”. దానియేల్ు 1 ల్ల “ద్ురాురు్డెైన
రాజు”. 2 థెస్సల్ొనికయమల్కు 2 ల్ల “పాప పురుష్ుడు”, “నాశ్న పుతురడు”. మొద్టి యోహాను పతిరకల్ల
అతడు “కరస్
ీ త ు విరోధి”. చివరిగా పరకటన 13 అతణ్ణి స్మమద్రంల్లంచి వచ్ుచ కూ
ీ రమృగమనాది.
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అతడకొడ నిజంగా ఏంచేస్త ునాాడంటే, పరపంచ్ంమీద్ అధికారానిా స్ాగిస్త క పరిపాలంచే గొపి నియంతగా
వస్ుతనాాడు. అధికారంత్ో ప్ైకిల్ేస్త ాడు. పారరంభంల్ల చినా కకమముల్ా ల్ేస్త ునాంద్ున, పారరంభంల్ల అతడికి
ప్ద్ో గా అధికారం ఉండద్ని త్ెల్ుస్ుకోవ్ాల. తరాాత నాయకతాంల్ల అధికారంల్ల ప్ైకి ఎద్ుగమత్ాడు.
అంత్ేకాక పారరంభంల్ల స్మాధానకరత వల్ె వస్ాతడు స్మాధానానిా గమరించి పరకటిస్త ాడు. పరస్త ుతం పరపంచానికి
శాంతి చాల్ా అవస్రం మమఖ్యంగా మధయ పారచ్యంల్ల. ఈ విధంగా అతడు అధికారానిా స్ంపాదించ్ుకుంటాడు.
ఈ ఏడు స్ంవతసరాల్ మధయ కాల్ంల్ల, అతడి నిజ స్ారూపం బైటపడుతుంది. పరపంచ్ంప్ైన అధికారానిా
స్ాగించాల్నే అతడి ఉదేోశ్ం అంద్రికర త్ెల్ుస్ుతుంది.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను. ఇశాీయేల్ుత్ో శాంతి ఒపింద్ంప్ైన స్ంతకం చేయబడుతుంద్ని, కరస్
ీ త ు విరోధి
ఇశాీయేల్ుత్ో ఈ నిబంధనను చేస్ుకునా తరాాత శ్ీమల్ కాల్ం మొద్ల్ౌతుంద్ని బైబిల్ు చెబమతునాది.

హట్చ్ కాక్:…నిజమే. ఇశాీయేల్ుత్ో ఈ స్మాధాన ఒపింద్ం, నిబంధన చేస్ుకునా తరాాత ల్లకంల్ల
శ్ీమల్కాల్ం పారరంభమౌతుంది. దానియేల్ు 9:27 ఈ స్ంగతి చెబమతునాది. తరాాత పరకటన గీంధంల్ల
శ్ీమల్కాల్ం పారరంభమెైనపుిడు మొద్టి మమద్ర విపిబడినపుిడు, త్ెల్ోని గమఱ్ఱ ం మీద్ కూరుచనా వయకిత –
ఈ నకిలీ మెస్సయయ జయంచ్ుటకు బయల్ుదేర తడని వ్ారయబడింది. కరస్
ీ త ు విరోధి ఈ ల్లకంల్లకి వచిచ
స్ాత్ాను వల్న అధికారానిా అంద్ుకుంటాడు. స్ాత్ాను తన అధికారానిా అతడికిస్త ాడు. ఐత్ే ఇద్ంత్ా దేవుని
స్ారాభౌమతాపు హస్త ం కిీంద్ జరుగమతునాద్ని గీహించి మనం ఆద్రణ్పర ంద్గల్ం. ఎంద్ుకంటే పరకటన 13
ల్ల ‘దానికి అధికారమివాబడినద్నే’ మాట పల్ుమారుో వ్ారయబడి ఉనాది. కనుక ల్లకంల్ల జరుగమతునా
స్మస్ాతనిా దేవుడు నియంతిరస్త ునాాడు. ఇతడు చివరి స్ారి దేవునిప్ై తిరగబడేంద్ుకు దేవుడు
అనుమతిస్ుతనాాడు. ఎవరో చెప్పినటు
ో చ్రితర మానవుని పాపంత్ో పారరంభమెై, పాపపు మానవునిత్ో
మమగమస్ుతంది.
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ఆంక్ర్ బర్్ :…రోన్, కరస్
ీ త ు విరోధి చేయనునా పనుల్ను గమరించి దానియేల్ు గీంధం కూడా చెబమతునాది. ఈ
పనుల్ు శ్ీమల్ కాల్ం మధయల్ల జరుగమత్ాయ. అపుిడు కకండల్ల్లకి పారిపర ముని యేస్ు యూద్ుల్కు
స్ల్హా నిచాచడు. ఆయన దేన్నా గమరించి చెబమతునాాడు?

రోడేస్:… “నాశ్న కరమెైన హేయ వస్ుతవును” గమరించి యేస్ు చెబమతునాాడు. యూద్ుల్ దేవ్ాల్యం
అపవితర పరచ్బడడానిా స్కచిస్ుతనాది. గత చ్రితల్
ర ల అంతియోకస్ు ఎఫపఫనేస్ ఒక పందిని వధించినపుిడు
అపవితరత ఏరిడింది. దేవ్ాల్యం అపవితరపరచ్బడింది. కరస్
ీ త ు విరోధి దేవ్ాల్యానిా అపవితర పరుస్ాతడు.
అతడు దేవ్ాల్యంల్ల కూరోచవడమే కాక, అబద్ో పరవకత దాారా ఒక విగీహానిా ప్టిీస్త ాడు దాని చ్కసపనపుిడు
మీరు వ్ెంటనే యెరూష్ల్ేమమ విడిచి వ్ెళ్లోపో వ్ాల.

ఆంక్ర్ బర్్ :…యేస్ు యేమని చెపాిడు?
డా. రోన్ రోడేస్:…మిదెో మీద్నుండి దేనికకరకును కిీందికి దిగవద్ుో అనాాడు. అపుిడు గరిిణ్మల్కు శ్ీమ.
చ్లకాల్మెైనచో శ్ీమ. వ్ెంటనే ఊరు విడిచి పర మునాాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…వ్ెళ్లిపర ండి.
రోడేస్:…వ్ేగంగా పారిపో త్ే మీరు పారణ్ాల్ను రక్ించ్ుకో గల్రని చెపాిడు. చ్కడండి, కరస్
ీ త ు విరోధి
ఇశాీయేల్ును మోస్గించాడు. ఏడు స్ంవతసరాల్ పాటు నిలచి ఉండే నిబంధన కింీ ద్ త్ామమనాామని వ్ారు
తల్ుస్ుతనాారు. ఐత్ే, ఉనాటు
ో ండి శ్ీమల్కాల్ం మధయల్ల కరస్
ీ త ు విరోధి దేవ్ాల్యంల్ల బల్యరినల్ను
నిలప్పవ్ేశాడు. జాన్, దీనికి కారణ్ మేమిటంటే, ఇపిటి నుండి పరజల్ు తనను మాతరమే దేవుని వ్ాల్ే
ఆరాధించాల. మరొక దేవుడిని పూజించ్కూడద్ు. మరొక మత్ాచారానిా అనుస్రించ్కూడద్ు. ఇపిటినుంచి
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అంద్రు తనను మాతరమే ఆరాధించాల. అబద్ో పరవకత పరధాన ల్క్షయం, పరపంచ్ పరజల్ంద్రు కరస్
ీ త ు విరోధిని
ఆరధించేల్ా చెయయడమే.

ఆంక్ర్ బర్్ :…కూ
ీ రమృగంప్ైని మమద్రర ఏమిటి?
హండ్సన్:…జాన్, మమద్ర అనగా ఒక పచ్చబొ టుీ, గటకీ ు బాష్ల్ల దీనినే “కరగాు” అంటునాారు. శాశ్ాతంగా
నిలచేల్ా చ్రుం ప్ైన వ్ేయబడే మమద్ర. దానికి ఒక స్ంఖ్ాయ, ఒక గమరుతు, ఒక ప్రుంటుంది. అది కూ
ీ రమృగం
ప్ేరు, కూ
ీ రమృగం స్ంఖ్ాయ ల్ేదా మమద్ర. గటక
ీ ు అక్షరాల్కు స్ంఖ్యల్ విల్ువను ల్ెకిొసేత అది 666 అవుతుంది.
కకంద్రు స్కచిస్ుతనాటు
ో ఇది న్నరో స్ంఖ్య కాద్ు. ఈ స్ంఖ్య రావ్ాల్ంటే అతడి ప్ేరుల్లని అక్షరాల్ను మారాచల.
చ్రితర పారరంభం నుండి ఇతడు ఎవరనే ఊహాగానాల్ునాాయ. చార్ోమేనా? నెపో లయనా? హిటోరా? ల్ేక
ఇతడా ల్ేక మరొకడా? నేను వ్ోటు వ్ేయని అధయక్షుడా? ఎవరితడు? త్ెల్ుస్ుకోవడం మన పని కాద్ు.
వద్లవ్ేయబడిన వ్ారు ఇతడే నిజంగా కరస్
ీ త ు విరోధి. ఇతడి ప్ేరు 666 కు స్రిపో తునాద్ంటునాారు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…మార్ొ, పరపంచ్ ఆరిధక పరిసి తి
ప నియంతరణ్ను గమరించి కూడా చెపిబడింది. ఈపని ఎల్ా
చేస్త ాడు?

హట్చ్ కాక్:…కూ
ీ రమృగపు మమద్రల్ేనివ్ారు కీయ వికీయాల్ు చేసే వీల్ుండద్ని వ్ాకయమనాది. కనుక ఈ
మమద్ర, మమఖ్యంగా, పరజల్ు, కరస్
ీ త ు విరోధి అధికారానిా అంగటకరించిన ఒపింద్మని నేననుకుంటునాాను. ఇది
చ్రితల్
ర ల ఒక పరత్ేయకమెైన కాల్ం. ఇతర కాల్ాల్నిాటికంటే వయత్ాయస్మెైనది. ఇపుిడు పరజల్లక తీరాునానిా
చేస్ుకోవ్ాల. వ్ారు యేస్ుకరీస్త ునా? కరస్
ీ త ు విరోదినాఎవ్ారిని పూజిస్ాతరు? కనుక పరజలపుిడు ఈ ఒపిందానిా
చేస్ుకోవ్ాల? ఒపిందానిా చేస్ుకుంటే, కుడిచేతిప్ైననల, నొస్టి మీద్నల ఒక మమద్ర వ్ేయబడుతుంది. ఇక వీరు
అతడికి స్ర ంతం. వీరికి కీయ వికీయాల్ు చేసే అధికారం వస్ుతంది. ఇది పాస్ో ిర్ీ ల్ాంటిది, టేడ్
ర మార్ొ ల్ాంటిది.
మీరిక వ్ాయపారాల్ు చేస్ుకోవచ్ుచ.
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ఆంక్ర్ బర్్ :…ఆహారం కోస్ం.
హట్చ్ కాక్:…ఔను, ఆహారం కోస్ం. కనుక, ననుా పూజించ్ండి, ల్ేదా చావండి అనే అతడు
చెబమతుంటాడు. కనుక అతడు పరపంచ్ ఆరిధక పరిసి తి
ప ని నియంతిరస్త ాడు. పరస్త ుతం పరపంచ్ం చాల్ా వరకు
కుచించ్ుకు పో వడానిా చ్కస్ుతనాాం నేటి పరపంచీకరణ్ వల్న, రాజకరయ బల్ంత్ో ఒకడు పరపంచానిా
పరిపాలంచ్గల్ుగమత్ాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…నియంతరణ్.
హట్చ్ కాక్:…అంత్ేకాక పరపంచ్ ఆరిధక పరిసి తి
ప మారి ఒకే వయకిత దీనిని నియంతిరంచ్గల్డు. ఇల్ాంటి పరిసి తి
ప ని
తీస్ుకువచేచ మారుిల్ు ఎల్ా కల్ుగమత్ాయనేది మనకు త్ెలయద్ు. ఐత్ే, ఎపుిడద ఒకపుిడు, కూ
ీ ర
మమాగంత్ో పాటు, అతడి అనుచ్రుడు అబద్ో పరవకత ఈ ల్లకానిా నియంతిరస్త ాడు.

హండ్సన్:…ననుా ఆకరిిస్త ునా అంశ్మేమంటే, జాన్, ఈ రోజు మనం జీవిస్ుతనా ఈ ల్లకానిా గమనిసేత ,
మనం యేస్ు కరస్
ీ త ు ఎపుిడు వస్ాతడనే స్ంగతిని చెపిల్ేమమ. ఐత్ే, ఇశాీయేల్ు వ్ెనకుొ వచేచసపంది. మధయ
పారచ్యంల్ల స్ంక్ోభం పారరంభం. ఇల్ాంటి పనులా చేసేంద్ుకు విపరటత విద్ాంశానిా కలగించే ఆయమధాల్ు
ఇపిటికే తయారు చేయబడాుయ. పరపంచ్ వ్ాయపత ఎకానమీ ఇపిటికే ఉనాది. ఇవనిా హెచ్చరిక దీపాల్ల్ా
అంతం స్మీపమెైంద్ని మనలా హెచ్చరిస్త ునాాయని నాకు అనిప్పస్త ునాది. రంగం సపద్ధమెైంది. ఇంకా ఎంత
స్మయమమనాది? దేవునికే త్ెల్ుస్ు. అంద్ుకే ఏ నిమిష్ంల్లనెైనా వ్ెళో ్ంద్ుకు పరజల్ు సపద్ధంగా ఉండాల.
ఎంద్ుకంటే, యేస్ు ఏ క్షణ్ంల్లనెైనా రావచ్ుచ.

రోడేస్:…చ్కడండి. ఇకొడ మరొక స్ంగతిని చెబమతునాాను. ఆరిధక పరిసి తి
ప ని నియంతిరంచాల్నే అతడి
పరయతాం డబముల్ు ల్ేని స్మాజంల్ల మరింత స్ుల్భంగా మారుతుంది. కాష్ ల్ెస్ స్మాజంల్ల అంద్రికర ఒక
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అక ంట్చ నంబరు ఉంటుంది, అముకాల్ు స్ాగిస్త ునా పరతీ స్ంస్ి కు ఒక ఎక ంట్చ నెంబరు ఉంటుంది. ఇల్ాంటి
పద్ధ తి వచిచనపుడు, ఈ రోజు మనవద్ో ఉనా స్కపర్ కంపూయటరుత్ో కీయ వికీయాల్ను మనం స్ుల్భంగా
నియంతిరంచ్వచ్ుచ. దీనికోస్ం ఇపిటికే రంగం సపద్ధం చేయబడటం ఆశ్చరయకరం. ఎంద్ుకంటే మనదేశ్మే కాక.
మనకళ్ిమమందే అనిా దేశాల్ు కాష్ ల్ెస్ గా మారిపో తునాాయ.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను, మనం మరో స్ంగతిని కూడా చ్రిచంచాల. కూ
ీ రమృగం యొకొ మమద్రత్ో ఆహారం
కకనుకోొడానికి కీయ వికీయాల్కు వ్ాయపారానికి వీల్ు కల్ుగమతుంది. ఐత్ే, దీని వల్న ఒక
ద్ుష్ఫలతమమనాది. దేవుని పటిీకల్లంచి మీ ప్ేరు త్ొల్గించ్బడుతుంది. న్నవు కరస్
ీ త ు విరోధిత్ో చేరత్ావు. ఐత్ే
కూ
ీ ర మృగపు మమద్ర వ్ేయంచ్ుకకని వ్ారు ఊరిల్ల ఆహారానిా కకనుకోొల్ేరు. వ్ాళళికవ్ేల్ అనాం న్నళ్ళి
ల్ేకుండా ఆకలత్ో మాడి చ్స్ాతరేమో. ఎంద్ుకంటే ఆహారానిా కకనుకుొందామంటే వ్ారికి ఆహారం ఎకొడా
దొ రకద్ు. కనుక పరజల్ు ఈ విష్యంల్ల తీవరంగా ఆల్లచించి నిరియం తీస్ుకోవ్ాల. మీరింకేమెైనా చెబమత్ారా?

హట్చ్ కాక్:…ఐత్ే మనల్ల కకంద్రు, నేను ఇంకా కకంత కాల్ం ఆగి ఆ తరాాత యేస్ు కరస్
ీ త ును నా
రక్షకునిగా అంగటకరిస్త ానని చెబమత్ారు. స్ంఘం ప్ైక్తతబడినపుడు నేను వదిలవ్ేయ బడిన తరాాత రక్షణ్
పర ంద్ుత్ానంటారు. స్ంఘం ప్ైక్తతబడిన తరాాత రక్షణ్ చాల్ా కష్ీ మమ. ఆ తరాాత రక్షణ్ చాల్ా
కష్ీ మెైపో తుంది. కనుక, దీనిా చ్కస్ుతనా వ్ారిని కోరుతునాాను యేస్ు కరస్
ీ త ును తమ రక్షకునిగా
అంగటకరించాల్ా వదాో సపల్ువప్ై ఆయన స్ంపాదించిన రక్షణ్ను అంగటకరించాల్ా వదాో అని ఆల్లచిస్క
త నా
వ్ారికి చెబమతునాాను వ్ెంటనే అంగటకరించ్ండి. కరస్
ీ త ును మీ రక్షకునిగా అంగటకరించేంద్ుకు ఇంతకంటే మంచి
స్మయం మీకు మరొకటి దొ రకద్ు.

8

ఆంక్ర్ బర్్ :…మంచిది. ఇపుిడొ క విరామం తీస్ుకుందాం. మేమమ తిరిగి వచిచన తరాాత కూ
ీ ర మృగానికి
భాగస్ాామి కరస్
ీ త ు విరోధి, అబద్ో పరవకత , అబద్ో మత సపదో ాంతలా బో ధించేవయకితకి పరపంచానిా మోస్గించేంద్ుకు
ఇవాబడిన అధికారానిా గమరించి చ్రిచదాోం స్రేనా? చ్కస్క
త నే ఉండండి వ్ెంటనే వచేచస్ాతం.
*****

ఆంక్ర్ బర్్ :…స్రే మేమమ తిరిగి వచాచం. డా. ఎడ్ హిండసన్, డా. మార్ొ హిట్చచ కాక్. డా. రోన్ రోడేస్ ల్త్ో
చ్రిచస్ుతనాాం. బైబిల్ుల్ల అనేక ప్ేరోత్ో పరస్త ావించ్బడిన కూ
ీ రమృగం, కరస్
ీ త ు విరోధిని గమరించి మనం ఈ
కారయకీమంల్ల చ్రిచంచ్ుకుంటునాాం. అతడీ శ్ీమల్ కాల్ంల్ల రంగంల్లకి వస్ుతనాాడు. త్ాను యూద్ుల్ను
హింసపంచ్డం గమరించి యూద్ుల్త్ో చేస్ుకునా నిబంధనను ఉల్ో ంఘించ్డంత్ొ శ్ీమల్ కాల్ం పారరంభమవడం
గమరించి ఇకొడ చ్రిచస్ుతనాాం. ఎడ్, మేరు చెపిండి. అతడికి అబద్ో పరవకత అనబడే అనుచ్రుడునాాడు.
ఎంద్ుకు ఇకొడ మమగమ్రునాారు? ఘటస్రిం అనగా స్ాత్ాను ఉనాాడు. కూ
ీ ర మృగం కరస్
ీ త ు విరోధి
ఉనాాడు. ఆ తరాాత అబధ పరవకత ఈ మమగమ్రేం చేస్త ునాారు?

హండ్సన్:…వీరిని మనం అపరిశుద్ధ తిరతామని చెపివచ్ుచను. తండిర, కుమారా పరిశుదాోతుల్కు బద్ుల్ు
మహా ఘటస్రిం, కూ
ీ రమృగం, అబద్ో పరవకత ల్ు. అబద్ో పరవకత ఒక మత నాయకుడు. గొర్ప్
ీ పల్ోల్ా కనిప్పస్త క
స్రింల్ా మాటాోడత్ాడు. భకుతడిల్ా ఉనాా, అతడికి స్ాత్ాను శ్కిత ఇచిచనంద్ున స్ాత్ానుల్ాగా
మాటాోడుతుంటాడు. కనుక త్ెరవ్ెనుక నుంచి స్ాత్ాను కరస్
ీ త ు విరోధిని, మోస్గాడెైన రాజకరయనాయకుడిని
పరపంచానేా మోస్గిస్త ునా మత్ాచారుయడిని వ్ాడుకుంటునాాడు.
స్రే, ఈ అబద్ో పరవకత ఎవరని పరజల్ు రోజంత్ా కూరుచని వ్ాదించ్ుకోవచ్ుచ. అంత్ేకాక, స్ంఘం మమనుప్ే
ప్ైక్తతబడి ఉనాటో యత్ే వ్ెనుక వదిలవ్ేయబడిన మత్ాచారపరుడు, రక్షణ్ను విమోచ్నను పర ంద్ల్ేద్నా
మాట. కనుక అతడెవర్రనా కావచ్ుచ అతడు ప్రసపుటేరియను, మెతడిస్ీ క, కేథలకు, ప్ంత్ెకస్త ల్ు, బాప్పీస్ీ ు –
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ఏశాఖ్వ్ాడెైనా కావచ్ుచను. అతడు కరస్
ీ త ును అంగటకరించ్కునా మత్ాచారపరునిల్ా ఉనాాడు. ఐనా అతడు
మోస్గాడు, పరపంచ్ చ్రితర పారరంభం నుండి ఉనా పల్ువురు మోస్గాల్ో ల్ల, అబద్ో పరవకత ల్ల్ల అతడు కూడా
ఒకడని చెపాిల.

ఆంక్ర్ బర్్ :…రోన్, నేడు ల్లకంల్ల ఆతు పరమెైన మోస్ం అధికంగా ఉనాది. ల్ేఖ్నంల్ల వ్ారయబడిన కకనిా
స్ంగతుల్ను అబద్ో పరవకత చేయగలగినట్ో త్ే
ల , పరజల్ెంద్ుకు అతణ్ణి అనుస్రిస్త ారో అరధం చేస్ుకోగల్ం.

రోడేస్:…ఈనాడు ల్లకంల్ల అబద్ో బో ధకుల్ు ఎకుొవకావడంత్ో అస్ల్ెైన అబద్ో పరవకత రాకకురంగం
సపద్ధమౌతునాద్నుకుంటునాాను. ఇపుిడు ఆ పరిసి తి
ప ప్రిగిపో తునాది ఈనాటి అబద్ో పరవకత ల్ను యోహాను
చెప్పిన కరస్
ీ త ు విరోద్ుల్త్ో పో ల్చ వచ్ుచననుకుంటునాాను.

ఆంక్ర్ బర్్ :…చినా కరస్
ీ త ు విరోధుల్ు.
రోడేస్:…చినా కరస్
ీ త ు విరోధుల్ు, వీరు కరస్
ీ త ు విరోధి సపదధ ాంతంత్ో పో ర త్ాసహానిాపర ంద్ుతునాారు. స్ాధారణ్ంగా
వీరికి దేవుడు యేస్ు కరస్
ీ త ు, స్ువ్ారత , క్రైస్తవ సపదధ ాంత్ాల్ప్ై వివధ రకాల్ పర రపాటు అభిపారయాల్ుంటాయ. ఐత్ే
ఈ నాడు ల్లకంల్ల మనం అందిపుచ్ుచకోవడానికి అనేక మత్ాల్ునాాయ గనుక పరస్త ుతం చాల్ా మంది
ఆమత్ాల్నిాటిని కలప్పవ్ేసప అనిా మత్ాల్కు స్రిపో యే విధంగా ఒక సపదధ ాంతం కోస్ం వ్ెతుకుతునాారు.
ల్ేదా, నేను భకితగా జీవించాల్ని కోరుకుంటునాాను గాని పరత్ేయకంగా ఏ సపదధ ాంత్ానిా నమిు అనుస్రించ్నని
చెబమతునాారు.
నేను ఇల్ాంటి వివధ రకాల్ మత్ాల్ నాయకుల్త్ో మాటాోడాను. వ్ారి స్భల్ల్ల పాల్ు
్ నాాను. వికాన్
స్మావ్ేశాల్ల్ల, నకతన యమగ స్మావ్ేశాల్ల్ల కల్ుస్ుకునాాను. జాన్, ఇల్ాంటి స్భల్ల్ల కూడా అనేక
రకాల్ అద్ుిత కియ
ీ ల్ు జరగడం నేను చ్కస్ాను. ఐత్ే, ఇవనిా నకిలీ అద్ుిత్ాల్ని నేననుకుంటునాాను.
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ఐత్ే ఈ అద్ుిత్ాలా చ్కసపన వ్ారు. "ఓ! ఇది నిజంల్ాగే ఉనాది" అని చెబమతునాారు. ఇల్ా
జరుగమతునాంద్ున, మహా శ్ీమల్కాల్ంల్ల అబద్ో పరవకత ఈ ల్లకంల్లకి వచిచనపుిడు, ఆకాశ్ంల్ల నుండి
అగిాని కింీ దికి దించ్ుత్ాడు, దీనిా చ్కసపన పల్ువురు. ఇద్ంత్ా నిజమెైన సపదధ ాంతంల్ాగే కనిప్పస్త ునాది. ఈ
శాఖ్ల్ల నేనక చేరిపో త్ానని చెబమతునాారు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను.
రోడేస్:…దీనిా నేను నమముతునాానని చెబమతునాారు.
ఆంక్ర్ బర్్ :…మీరు వీధిల్ల వ్ెళ్త ళనాపుిడు ఆకాశ్ంల్లంచి అగిా దిగివచిచ మీ ఎద్ుట నునా ఇద్ుగమరిా
ద్హించి వ్ేస,ేత పరకనునా వయకిత "ఆ పని చేసపంది నేనే నంటే" అతడి మాటను నమాుల్నిప్పస్త ుంది.

రోడేస్:…నిజమే
ఆంక్ర్ బర్్ :…మరొక స్ంగత్ేమిటంటే, "నేను ఆతుపరమెైన వయకితని, అనిా మత్ాలా నమముత్ాను. నేనే
మార్ మమ, స్తయమమ, జీవమమ, నా దాారానే తపి ఎవడుని తండిర వద్ో కు రాల్ేడనే మాట నాకు నచిచంద్ని"
కకంద్రంటారు. ఐత్ే ఇది ఒహారే ఫీల్ు ుకు వ్ెళ్ిడం ల్ాంటిది. మీకు చికాగోల్ల ఎకొడద ఒక యల్ుోనాద్నుకోండి.
ఆ ఊళళి, అనేక ల్క్షల్ మంది ఉనాారు. మీ ఇంటిక్ల్ా రావ్ాల్ని అడిగిత్ే, ఏదారిల్ల వచిచనా మా యంటికి
చేరుకోగల్రని చెబమత్ారా? ఐత్ే, మా యంటికి ఏదారిల్ల రావ్ాల్ని మీరు త్ెల్ుస్ుకోక పో త్ే, చికాగోల్ల
ఎనాడక మాయంటికి చేరుకోల్ేరు.

రోడేస్:…ఔను నిజమే.
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ఆంక్ర్ బర్్ :…మరో స్ంగతి, ఈ అబద్ధ పు మత్ాల్ గమరువుల్ బో ధల్ను వినాపుిడు, వ్ారి పుస్త కాల్ను
చ్దివినపుడు, మా కారయకీమాల్కు ప్పలప్పంచినపుడు - యేస్ు కరస్
ీ త ును గమరించి బైబిల్ు చెబమతునా
స్ంగతుల్ను వ్ారు నముడం ల్ేద్ని గీహించాను.

రోడేస్:…ఔను. అది నిజమే. ఈ అనయ మత్ాల్నిాటి వ్ెనుక స్ాత్ాను ఉనాాడని చెబమతునాాను. దేన్నా
పరజల్ు నమముత్ారో అతడికి త్ెల్ుస్ు. ఎపుిడు సపదధ ాంత్ాల్త్ో పరజలా నమిుంచ్గల్డు. ల్లకంల్ల ఉనా
రకరకాల్ పరజల్కు తగిన విధంగా, వ్ారికి వచేచ సపదధ ాంత్ాల్ను ఎల్ా పరచారం చెయాయల్ల అతడికి త్ెల్ుస్ు.
అతడికి దీనిల్ల గొపి అనుభవమమనాది, ఈ విష్యానెాంద్ుకు చెపాినంటే, మహా శ్ీమల్ కాల్ంల్ల,
తనకునా అనేక వ్ేల్ స్ంవతసరాల్ అనుభవ్ానిా, కరస్
ీ త ు విరోధినే కాక, అబద్ధ పరవకత ను కూడా పరభావితం
చేసేంద్ుకు వ్ాడత్ాడు. పరజల్ు దేనిా నమముత్ారో అతడికి త్ెల్ుస్ు. దీనిా వ్ేల్ాది ఏళ్ళోగా గమనించాడు. కరస్
ీ తు
విరోధిని అనుస్రించ్మని పరజలా పో ర తసహిస్త ాడు. కరస్
ీ త ు విరోధిప్ై పరజల్కునా ఆరాధనాభావ్ానిా మరింత
పారచ్ురయం చేయడమే అబద్ధ పరవకత యొకొ ల్క్షయం - అతడి పరధాన ల్క్షయం, మమఖ్యమెైన గమయం.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను. కరస్
ీ త ు విరోధి యొకొ ఈ ద్ృశాయనిా అతడెల్ా ప్ంచ్ుతునాాడు? కరస్
ీ త ు విరోధి
సపదధ ాంత్ాలా పరజల్ు తిరస్ొరిసేత ఏం జరుగమతుంది?

రోడేస్:…దేవుడే దీనికి అనుమతిస్ుతనాాడనే స్ంగతిని మీరు గమరుతంచ్ుకోవ్ాల. దీనిని పరచారం చేసే పనిని
దేవుడే అబద్ధ పవ
ర కత కు అపిగించాడు. కనుక స్ాత్ాను కరీస్త ు విరోధి, అబద్ధ పరవకత ల్కు మెడత్ాడు
తగిలంచ్బడింది. దేవుడు అనుమతించిన పనుల్ేా వ్ారు చెయయగల్రు. మీరు కూ
ీ రమృగానిా పూజించాల,
ల్ేద్ంటే మీ జీవితం మమగిసపపో తుంది.
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ఆంక్ర్ బర్్ :…స్రే, దీనిా చ్కస్ుతనా పరజల్ల్ల పల్ువురు, చ్కడండీ, "నేను ఎంత్ో భకితగా జీవిస్ుతంటాను.
ఐత్ే నేను ఏ పరత్ేయకమెైన మత సపదధ ాంత్ానిా నమును. కరీసేత దేవుని వద్ో కు మార్ మనే మాటను నేను
నమునని చెబమతునాారేమో". ఈ విష్యానిా పరస్త ావించినంద్ుకు మాప్ై మీరు కోపగిస్త ునాారేమో. ఐత్ే ఈ
మాట చెప్పింది దేవుడేనని, యేస్ు కరస
ీ నని
ేత
మీరు గమరితంచ్ుకోవ్ాల. ఇదే జీవితంల్ల జరగబో తునాది.
ఎడ్, పరజల్ు తమ జీవిత పరిసి తి
ప ని ఆల్లచించ్ుకుని యేస్ు కరస్
ీ త ు వద్ో కు వచేచల్ా, ఆయన వ్ారి జీవిత్ాల్లోకి
వచేచటుీ అనుమతించేల్ా చేసేంద్ుకు వ్ారు పాపక్షమాపణ్ను పర ంది కరస్
ీ త ును అంగటకరించేంద్ుకు మీరు
ఎల్ాంటి స్ల్హాల్నివ్ాాల్నుకుంటునాారు?

హండ్సన్:…చ్కడండి, మంచికి చెడుకు మధయ స్దా ఒక పో రాట మమంటుంద్ని పరకటన గీంధం స్ిష్ీ ంగా
త్ెల్ుపుతునాది. ఈ పో రాటంల్ల దేవుడే జయస్ాతడని దేవుడు వ్ాగాధనం చేశాడు. పరకటన గీంధంల్ల
అవిశ్ాస్ుల్ కకరకకక ద్ురాారత ఉనాది. వ్ారు కరస్
ీ త ు విరోధి వల్నను, అబద్ధ పరవకత వల్నను
మోస్గించ్బడినారు. కరస్
ీ త ును అంగటకరించిన వ్ారు మహా శ్ీమల్ కాల్ంల్ల స్ంఘంత్ో పాటు ప్ైక్తత బడత్ారనేదే
దీనిల్ల శుభవ్ారత , శ్ీమల్ కాల్ంల్ల కరస్
ీ త ును అంగటకరించిన వ్ారు కూడా ఇదే విధంగా ప్ైక్తతబడత్ారు.
హరుగిదధ ద ను యమద్ధ మని ల్ేఖ్నం చెబమతునా యమద్ధ ం వ్ెైపు ఈల్లకం అతి వ్ేగంగా పరుగమతీస్ుతనాట్ో త్ే
ల ,ఆ
యమద్ధ ం జరిగినపుిడు మీరేమౌత్ారనేది మీరు త్ెల్ుస్ుకోవ్ాల. అపుిడు మీరు ఎకొడుంటారు? దేవునిత్ో
ఉంటారా? స్ాత్ానుత్ో ఉంటారా? స్తయంత్ో ఉంటారా, అబద్ధ పరవకత త్ో ఉంటారా?
మీరు హృద్యానిా పరటక్ష చేస్ుకుని, "నేను దేనిా నమముతునాాను? ఎంద్ుకు దానిా నమముతునాాను?
నాపాపల్ కకరకు మరణ్ణంచిన యేస్ుల్ా ననుా ప్ేరమించే వయకిత మరొకడునాాడా? నా స్ాినంల్ల సపల్ువను
మోస్ాతడా?” అని మిములా మీరే పరశాంచ్ుకోవ్ాల. యేస్ు వ్ాల్ే నినుా ఎవారూ ప్ేరమించ్రు. న్న కోస్ం యేస్ు
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చేసపన పనిని ఎవారూ చెయయరు. ఆయన వ్ాల్ే నినెావారూ రక్ించ్ల్ేరు. ఆయన నినుా మారిచనటు
ో
మర్వారూ మారచల్ేరు. ఆయనను నేనంగటకరిస్త ునాానని తీరాునించ్ుకునే స్మయం వచిచంది.

ఆంక్ర్ బర్్ :…పరజల్ారా! ఈ పనిని వ్ెంటనే చేస్త ారని ఆశస్ుతనాాను. అల్ా చేసేంద్ుకు మీకేదీ
అడుుపడకూడద్ు. దేవుడు మీత్ో మాటాోడుతునాట్ో త్ే
ల , తల్ల్ు వంచి ఆయనుా జీవితంల్లకి ఆహాానించ్ండి.
పశాచత్ాతపపడండి. పాపానిా స్ాయంగా వదిల్ేసే శ్కిత మీల్ల ల్ేకపో వచ్ుచ. శ్కితనివామని పారరిధంచ్ండి.
మిములా పూరితగా మారేచస్ాతనని దేవుడునాాడు. ఆయనుా కియ
ీ
జరిగించ్నివాండి.
స్రే, దీనో లని పాతరల్ గమరించి మనకు కకంచ్ం విరామం వచిచంది. మహా శ్ీమల్ కాల్ం మధయల్ల జరిగే
స్ంగతులా గమరించి వచేచ వ్ారం కారయకీమంల్ల మాటాోడుకుందాం. పరస్వ వ్ేద్న పడుతునా సీత ని
ీ గమరించి
యేస్ు చెపాిడు. చివరికి వచిచనపుడు ఏమౌతుంది? పరస్వ వ్ేద్న పడుతునా సీత క
ీ ి నొపుిల్ు తీవరమౌత్ాయ.
తీరుిల్ు కూడా చాల్ా వ్ేగంగా వస్ుతంటాయ. అవి తీవరంగా ఉనాాయనుకుంటే, పాతరల్ తీరుిల్ను వినేదాకా
ఆగండి. వచేచవ్ారం దానిా చ్రిచదాోం తపిక చ్కడండి.
*****
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