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యేసు యొక్క చివరి మాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము - కార్యక్రమం 7
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 “హరుగిదో ద ను, ర్ండవ రాకడ, నితయ భవిష్యతు
త , పరకటన 14-22” అనే అంశ్ంప్ై మూడు భాగాల్
ధారావ్ాహికను పారరంభంచ్బో 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 ఆహాానిస్ుతనాాం. నా ప్ేరు జాన్ ఆంకర్ బర్్ . మా
కారయకీమానిా చ్కస్ుతనంద్ుకు వంద్నమమల్ు. మనం ఈ కారయకీమంల్ల పరకటన గీంధానిా క్రైస్తవ స్ంఘంత్ో
యేస్ు చెప్పిన చివరి మాటలా అధయయనం చేస్త ునాాం. మమగమ్రు పరఖ్ాయత పండితుల్ు దీనలో
పాల్్్ంటునాారు. ఈ స్మాచారపు పారధానయతను మీకు త్ెలప్ేంద్ుకు వ్ారుస్గా అనిా అధాయయాల్ను
ధాయనిస్ుతనాాం. ఎడ్, ఈ కారయకీమంల్ల మొద్టి స్ారి చ్కస్ుతనా ప్ేరక్షకుల్కోస్ం, ఇంతవరకు చ్రిచంచిన
స్ంగతుల్ను గీంధంల్ల మనమమనా స్ాానానిా గమరించి కుోపత ంగా చెపిండి.

డా. ఎడ్ హండ్సన్:…స్రే జాన్, మొద్టి అధాయయం ఉపదాాతం నుండి పారరంభదాోం. యేస్ు పత్ాుస్ు
దీవిల్ల యోహానుకు పరతయక్షమై పరకటన గీంధానిా వ్ారయమని ఆజాాప్పంచాడు. గీంధంల్లని వనిా యేస్ును
గమరించిన స్ంగతుల్ే. తరాాత, ర్ండవదిగా, ఆసపయా మైనరుల్లని ఏడు స్ంఘాల్కు వ్ారసపన పతిరకల్ు. తరాాత
మూడవది పరిష్ొరించ్బడవల్సపన ఒక స్మస్య ఉనాది. ఏడు మమద్రల్ త్ోల్ు చ్ుటీ . దేవుని వద్ో నుండి
అధికారానిా పర ంది, ఆరాధనల్కు అరుుడెైనవ్ాడు, తండిర వద్ో నుండి గీంధానిా తీస్ుకుని, మమద్రల్ను విప్పి,
తీరుిల్ను పరకటించి, దేవుని రాజాయనిా భూమికి త్ెచేచంద్ుకు వస్ుతనాాడు. గీంధంల్ల మనం చ్ద్ువుతునా
స్ంగతి ఇదే. గొర్ప్
ీ పల్ో కరస్
ీ త ు పరతయక్షమై నంద్ున స్మస్య తీరిపో యంది.
తరాాత ఏడు మమద్రల్ను ఆ తరాాత గొర్ప్
ీ పల్ో ఉగీత దాారా కలగిన తీరుిల్ను మనం చ్కడగల్ం. తరాాత
ఏడు బూరల్ను వ్ాటి దాారా కలగిన తీరుిల్ను చ్కస్ుతనాాం. తరాాత పరకటన గీంధం మధయ భాగంల్ల ఆగి
12, 13 వ అధాయయాల్ల్ల, ఈ అంతయకాల్పు మహా నాటకంల్ల ఈ ఏడుగమరు పాతరధారుల్ు చేస్త ునా
పనుల్ను మనం త్ెల్ుస్ుకునాాం. చివరగా ఏడు త్ెగమళ్ో ను చ్కస్ుతనాాం. పరకటన గీంధం చివరిల్ల ఈ పాతరల్
తీరుిల్ు వస్ుతనాాయ.
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పదాాల్ుగవ అధాయయం జరుగమతునా స్ంగతులా త్ెల్ుపుతుంది. బబమల్లను పతనం ఈ అధాయయంల్ల
పరకటించ్బడింది. పదిహేనవ అధాయయంల్ల ఏడు త్ెగమళ్ో ను చేతపటుీకుని ఉనా ఏడుగమరు ద్కతల్ు దేవుని
నాయయ తీరుి మహా పాతరల్ల మమంచ్ుకుంటారు. తరాాత 16 వ అధాయయంత్ో పారరంభంచి ఏడు పాతరల్
తీరుిల్ు వివరించ్బడినాయ దేవుని కోపం స్మాపత మైనద్ని వ్ాకయం చెబమతునాది. కనుక మీరు
వదిలవ్ేయబడిత్ే గొర్ప్
ీ పల్ో ఉగీత స్ాత్ాను ఉగీత, తండిర యగమ దేవుని ఉగీతకు ల్లనవుత్ారు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను. తరాాత రాబో తునా స్ంగతుల్కు ఉపో దాాతంగా కకనిా మమఖ్ాయంశాల్ను చెపిమని
మారుొను అడగబో తునాాను. ఐత్ే ఇకొడ పడుతునా సీత త్
ీ ో పో లచ చెపాిడు ఈ స్ంగతుల్త్ో
దానికేంస్ంబంధమమనాదద చెపిండి.

ఎడ్ హండ్సన్:…చ్కడండి, తండురల్ంద్రికర భారయల్ పరస్వ వ్ేద్నను గమరించి త్ెల్ుస్ు. నొపుిల్ు మల్ో గా
పారరంభమౌత్ాయ గాని, తరాాత నొపుిల్ు తీవరమౌతుంటాయ. మరింత తీవరంగా, తరాాత మరింత వ్ేగంగా,
తారతారగా నొపుిల్ు వస్క
త చివరికి బిడడ ను పరస్విస్ుతంది. ఈ చివరి ఫలత్ాల్ు వస్ుతనాాయని యేస్ు
చెబమతునాటు
ో నాది. అది మల్ో గా పారరంభమైన తరాాత వ్ాటి వ్ేగం మరింత ప్రుగమతుంది. వ్ేగంగా మరింత
వ్ేగంగా తరాాత పాతరల్ తీరుిల్ వంటి చివరి తీరుిల్ు అక్షరాల్ా ఒకదాని వ్ెనుక ఒకటి వస్ుతనాటు
ో
అనుస్రించి వస్ుతనాటు
ో కనిప్పస్త ునాాయ. ఒక మహాభయంకర విస్ో ోటనం పరపంచానిా నాశానపు అంచ్ుకు
నెడుతునాటు
ో కనిప్పస్త ునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ :…నిజమే. మరి మార్ొ, జరగబో యే స్ంగతులా మమంద్ు గానే త్ెలప్ే కకనిా అంశాల్ు దీనలో
ఉనాాయనాారు. కకనిాటిని చెపిండి.

డా. మార్క హట్చ్ కాక్:…ఔను. మీరు మూవీ చ్కసేంద్ుకు వ్ెళ్త త తారల్ల రాబో యే సపనిమాల్ ట్ల్
ైీ ర్
చ్కప్పస్త ారు. దీనో లని మంచి ద్ృశాయలా చ్కప్పస్త ారు. 14వ అధాయయంల్ల ఉనాది ఇదే. జరగబో యే స్ంగతుల్
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పో టోల్ను ఇకొడ చ్కప్పంచారు. మొద్టి ఫో టోనాకు నచిచంది. ఎంద్ుకంటే పరకటన గీంధం 7వ
అధాయయంల్లని ఒక ల్క్షనల్బై నాల్ుగమవ్ేల్ మంది అనే స్ంఖ్య శ్ీమల్ కాల్ం మొతత ం కనబడుతూనే
ఉంటుంది. వ్ెయేయండో పరిపాల్నకు యేస్ు కరస్
ీ త ు తిరిగి వచిచన ద్ృశ్యమది. గీంధంల్ల ఈ అంశానిా
ఎంద్ుకికొడ రాశారనవచ్ుచ. ఎంద్ుకంటే దానికి మమంద్ునా పద్మూడవ అధాయయం కూ
ీ రమృగానిా
గమరించి, అబద్ో పరవకత ను గమరించి చెబమతునాది. దాని చ్దివిన తరాాత మనిషప దీనలో ంచి బైటపడగల్డా
అనిప్పస్త ుంది. అకొడ మనం నకట నల్ువది నాల్ుగమ వ్ేల్ మందిత్ో గొర్ప్
ీ పల్ోను చ్కసపనపుిడు దేవుడు
నితయకాల్ం వ్ారిని కాపాడత్ాడని గీహిస్త ాం.
14 వ అధాయయంల్ల కూ
ీ రమృగానిా అనుస్రించే వ్ారికి కల్ుగాబో యే శ్ీమల్ను చ్కస్ుతనాామమ. అతనిని
అనుస్రించే వ్ారు అగిాగమండంల్ల వ్ేయబడత్ారు వ్ారు నితయకాల్ం అకొడ హింసపంచ్ బడత్ారని వ్ాకయం
చెబమతునాది. దేవుడు నీతిమంతుల్ను కాపాడత్ాడు. బబమల్లను పతనానిా గమరించి 17, 18 అధాయయంల్ల
వ్ారయబడి ఉనాది.
తరాాత ఈ అధాయయం ల్లకంల్ల జరుగబో యే గొపి పంట కకత్ాల్ల మమగమస్ుతనాది. పాతరల్ తీరుిల్ు
పో యబడినపుిడిది జరుగమతుంది. తరాాత చివరిగా, గమఱ్ఱ మమల్ కళ్లోమమల్వరకు రకత ం పరవహించే గొపి
యమద్ధ ం గమరించి వ్ారయబడింది. 19 వ అధాయయంల్ల రానునా హరుగిదో ద ను యమదాోనిాది స్కచిస్ుతనాది.
కనుక, ఈ స్ంగతులా పరకటన గీంధంల్ల తరాాత జరుగబో యే విష్యాల్ను మమంద్ుగానే
త్ెల్ుపుతునాాయ.

ఆంక్ర్ బర్్ :…స్రే రోన్ ఇకొడ కకంత విరామమమనాది. మనం పాతరధారులా గమరించి చ్రిచంచాం. చివరిగా
పాతరల్ తీరుిల్ు అనగా దేవుని ఉగీతను గమరించి చ్రిచంచ్బో తునాాం. అవి కేవల్ం కకనిా పాతరల్ ప్ైననే
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కాద్ు, ఈ తీరుిల్నిా మొతత ం పరపంచానికి వరితస్త ాయ. కనుక ఇకొడే ల్లకంప్ై స్ుతిత దిగబో తునాది. మొద్టి
పాతర తీరుి ఏమిటి?

డా. రోన్ రోడేస్:…స్రే, మొద్టోోనే పరిసా తి
ప బాగా ల్ేద్ు. ఇపుిడు మరింతగా పాడెైపో యంది. బాధను
మరింత ఎకుొవ చేసేంద్ుకు మొద్టి పాతర తీరుిల్ల పరజల్కు పుండుో పుటాీయ. శ్రటరాల్ప్ైన అంతటా
బాధకరమైన పుండుో పుటాీయ. ఈ పుండుో మరింత అధికమౌత్ాయేగాని ఎనాడు మానవు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను, ఇక ర్ండవ పాతర?
హట్చ్ కాక్:…చ్కడండి. పాతరల్ తీరుిల్ గమరించిన అద్ుుత విష్యమేమంటే, - విష్యానిా తారగా చెప్పి
మమగిస్త ాను. ఈ పాతరల్ తీరుిల్కు, దేవుడు ఐగమపుతమీదికి పంప్పస్త ునా త్ెగమళ్ో కు అనేక పో లకల్ునాాయ.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను వివరించ్ండి.
హట్చ్ కాక్:…చ్కడండి. నేను సేవించ్ుటకు దేవుడు ఎవరని గతంల్ల ఫరో రాజు అడిగాడు. కరస్
ీ త ు విరోధి
కూడా ఇదే మాట చెబమతునాటు
ో నాది. ఈ దేవుడు ఎవరు? నేను సేవించాలసన దేవుడు ఎవరు? అతడు
త్ానే దేవుడంటునాాడు. నిర్ మకాండం ల్లని మోషే కరరతన పరకటన 15 ల్ల పరస్త ావించ్బడింది. పరకటన 15 ల్లని
గాజు స్మమద్రం నిర్ మకాండంల్లని ఎరీ స్మమద్రంల్ా కనిప్పస్త ునాది. ఇల్ాంటి అనేక పో లకల్ు. ఇకొడ వీటిని
త్ెగమళ్ో నాారు. 7 త్ెగమళ్లో అకొడ పది త్ెగమళ్లోనాాయ. కనుక ఇకొడ దేవుడు 'ఇది ఐగమపుతల్ల ఉనా పరిసా తి
ప
ల్ాంటిదే'. నేను నిజమైన దేవుడనని నముకుండా త్ానే దేవుడనని చెపుికుంటునాాడని దేవుడంటునాాడు.
దేవుడు ఏ త్ెగమళ్ో ను మళ్ళీ ఇకొడ పంప్పస్త ునాటు
ో గా ఉనాది. పాతరల్ తీరుిల్ల్ల ర్ండవ దానిల్ల స్మమద్రం
రకత ంగా మారుతునాది. గతంల్ల నెైల్ునది రకత ంగా మారిన విధంగానే ఇది కూడా ఉనాది.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను. ఇకొడ స్మమద్రం రకత మైంది.
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హట్చ్ కాక్:…ఔను. మొతత ం స్మమద్రం రకత మైయంది. కనుక శ్ీమల్ కాల్ం చివరిల్ల ఈ పాతరల్ తీరుిల్ు
వస్ాతయని గీహిస్త ునాాం. ఎంద్ుకంటే, రాబో తునా తీరుిల్ తీవరతత్ో మానవ జీవితం ఎకుొవ కాల్ం స్ాగే
వీల్ుల్ేద్ు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఆ తరాాత ఏమిటి?
ఎడ్ హండ్సన్:…యేస్ు కరస్
ీ త ు తిరిగి రాకపో త్ే, భూమి తనను త్ానే నాశ్నం చేస్ుకుంటుంది. పరజల్ు
తమను త్ామే చ్ంపుకుంటారు. ఐత్ే ఏడు పాతరల్ తీరుిల్ు, బూరల్ తీరుిల్ ప్ైననే ఆధారపడి ఉండటం
ఆస్కితకరంగా ఉనాది. బూరల్ తీరుిల్ు భూమిల్ల మూడవ భాగానిా నాశ్నం చేశాయ. పాతరల్ తీరుిల్ు,
మొతత ం భూమిని నాశ్నం చేశాయ. మొద్టి తీరుి భూమిప్ైన, ర్ండవ తీరుి స్మమద్రంప్ైన - మూడవది
నద్ుల్ప్ై జల్ధారల్ప్ై నాల్ుగవది స్కరుయనిప్ైన, గాలప్ైన - ఐత్ే స్కరుయడు వ్ాత్ావరణంల్లంచి ఓజోను
పర రల్లనుండి పరజలా తీవరమైన వ్ేడిత్ో కాల్ుస్ుతనాాడు. దీనిని జాగీతతగా గమనిసేత ఏదద నకయకిోయరు స్మస్య
వ్ాత్ావరణానిా కల్ుషపతం చేసప నాశ్నం చేస్త ునాటు
ో అనిప్పస్త ుంది.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను. ఆ తరాాతి పాతర తీరుి ఏమిటి?
రోడేస్:…ఆ తరాాతి పాతర తీరుి వల్న భూమిని ఎంత్ో బాధ కల్ుగమతునాది. ఐద్వ ద్కత తన పాతరను
కూ
ీ రమృగం మీద్ కుమురింపగా, దాని రాజయమమ ప్ైన చీకటి కమును. మనుష్ుయల్ు వ్ేద్న వల్న తమ
నాల్ుకల్ు కరచ్ుకకనుచ్ుండిరి. పరజల్ు విపరటత వ్ేద్నల్ల ఉనాపుిడే నాల్ుకల్ు కరుచ్ుకుంటూ ఉంటారు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను. స్రే, చివరి పాతర విష్యం ఏమైంది?
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హట్చ్ కాక్:…పాతరల్ల్ల ఆరవ పాతరను హరుగిదధ ద ను అనాారు. ఈ మాటను ఈ కాల్పు పరజల్ు కూడా
ఉపయోగిస్త ునాారు. ఈనాడు మన స్ంస్ొృతిల్ల ఈ పదానిా పరపంచ్పు అంత్ానికి ల్ేక ఏదద కరడు
స్ంభవించ్డానికి వ్ాడుతునాారు. ఐత్ే హరుగిదధ ద ననే స్ా ల్ం నిజంగా ఉనాద్ని పల్ువురు గమరితంచారు.
ఆరవ పాతరను యూఫరటీస్ు నదిప్ై కుమురించినపుడు తూరుి దేశ్పు రాజుల్కు మార్ ం సపద్ధపరచేల్ా ఆ నది
ఎండిపో తునాది. తూరుి దేశ్పు రాజుల్ెవరో మనకు త్ెలయద్ు. పల్ువురు రాజుల్ు తూరుి దేశ్పు రాజుల్ు
ఆ పారంత్ానికి రావడంకోస్ం యూఫరటీస్ు మహా నది ఎండిపో య మారా్నిా సపద్ధ పరుస్ుతనాద్ని మనకు
త్ెల్ుస్ు. నది ఎండి పో యన తరాాత తూరుి దేశ్పు రాజుల్ు ఇశాీయేల్ుల్లకి వస్ాతరు. ఈ రాజుల్ు పరజలా
పూరితగా నాశ్నం చేసేంద్ుకు ఇశాీయేల్ు దేశ్ంల్లకి వస్ుతనాటు
ో నాది.
కరస్
ీ త ు విరోధి ఇకొడ తనప్ై సైనాయనిా త్ెచిచ నిల్ుపుత్ాడు. ఇకొడ జరగబో యే భయంకర యమద్ధ ం కోస్ం కరస్
ీ తు
విరోధి తన సైనికులా స్మకూరుస్ుతనాాడు. సైనికుల్ు అంద్రూ అకొడ కూడుకుంటారు. హారుగిదధ ద ను
ఇశాీయేల్ు ఉతత ర పారంతంల్ల నిజంగానే ఉనాది. దీనినే హరుగిదో ద ను ల్ేక మగిదధ ద పరాతమమ అంటునాారు.
32 కిల్ల మీటరో పర డవు, 22 కిల్లమీటరో ల్లయ పరకొనునా దీనిని నెపో లయను గొపి యమద్ధ రంగమనాాడు.
యమగాంతంల్లని చివరి యమద్ధ ం ఇకొడే జరుగమతుంది. ఐత్ే దీని మధయల్ల, యేస్ు పరల్లకంనుండి తిరిగి
వస్ాతడని పరకటన 19 చెబమతునాది. ఇశాీయేల్ు దేశ్ంల్ల కూడుకునా సైనాయల్నీా ఇపుిడు నాశ్నం
చేయబడత్ాయ.

ఆంక్ర్ బర్్ :…స్రే చినా విరామం తీస్ుకోబో తునాాం. తిరిగి వచిచన తరాాత, హరుగిదధ ద ను గమరించి
మాటాోడుకుందాం. అకొడ వరుస్గా యమదాోల్ు, ఎంద్ుకని జరిగాయ, ఎంతమంది పాల్ు
్ నాారు. యేస్ు
చివరిగా ఏం చేశాడు? చ్కస్క
త నే ఉండండి వ్ెంటనే వచేచస్ాతం.
*****
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ఆంక్ర్ బర్్ :…స్రే మేమమ మళ్ళీ వచాచమమ ఈ కారయకీమంల్ల డా. ఎడ్ హిండసన్, డా. మార్ొ హిట్చ కాక్,
డా. రోన్ రోడెస్ ల్త్ో చేస్త ునాాం. ల్లకంల్ల అంద్రూ త్ెల్ుస్ుకోవ్ాల్ని ఆశంచే ఒక అంశానిా చ్రిచస్ుతనాామమ.
హరుగిదో ద ను వద్ో ఏం జరుగమతుంది? నిజమమగా అకొడ అంద్రూ పో గమచేయబడత్ారా? బైబిల్ు
ఏమంటుంది? హరుగిదో ద నును గమరించి కేవల్ం. ఒకొ చోట మాతరమే చెపిబడటం, ఏం జరుగమతుందద
వ్ారయబడటం ఆస్కితకరం. ఎడ్ వివరించ్ండి.

ఎడ్ హండ్సన్:…స్రే, పాతరల్ తీరుిల్ చివరికి వచేచ స్రికి, పరపంచ్ సైనాయల్నీా ఈ స్ా ల్ంల్ల
కూడుకుంటాయని వ్ాకయం చెబమతునాది, హరుగిదధ ద ననే స్ా ల్ంల్ల జరగబో యే చివరి మహా యమదాధనికి
పరపంచ్ం సపద్ధపడుతునాది. బైబిల్ు మొతత ంల్ల ఈ ప్ేరు కనబడే స్ా ల్ం ఇదొ కొటే- పరకటన 16:16, అంద్రూ
హరుగిదధ ద నును గమరించి మాటాోడుతూ, ఆల్లచిస్క
త , చింతిస్క
త , ఆందద ళ్న పడుతునాారు, బైబిల్ుల్ల ఇది
ఒకొస్ారే పరస్త ావించ్బడింది. ఐత్ే అదెంత నాటకరయమైనది. ఎంద్ుకంట్, ఇపుిడే ఈ చివరి పాతర గాలల్లకి
పో యబడుతునాది. మహా భూకంపం కలగింది, పరల్లకంల్లంచి స్మస్త మైనద్ంటునా దేవుని స్ారం
వినపడింది. యేస్ు మన మన పాపమమల్ కకరకు మరణంచి, స్మాపత మైనది అని చెప్పినటువంటి మాట
కాద్ది. ఇది అది కాద్ు. ఇది అంతం పరపంచాల్నిా తీరుిల్నీా ఇకొడ పూరితగా స్మాపత మవుతునాాయ. ఇది
అంతం. తరాాత బబమల్లను పతనానికి, కరస్
ీ త ు ర్ండవ రాకడకు, హరుగిదధ ద ను వద్ో జరిగే స్ంగతుల్కు రంగం
సపద్ధమౌతుంది.

ఆంక్ర్ బర్్ :…స్రే. మార్ొ మొతత ం హరుగిదధ ద ను యమద్ధ మని ప్పల్ువద్గిన ఈ హరుగిదధ ద ను యమదాధలా
గమరించిన వివరాలా చెపిండి. ఏంజరగబో తునాదద చెపిండి.

హట్చ్ కాక్:…చ్కడండి. ఒక స్ంగతిని తారగా చెప్పిమమగిస్త ాను. అనేకుల్ు హరుగిదధ ద నును ఒక స్కచ్నల్ా
తీస్ుకుంటునాారు. నిజంగా ఉనా స్ధ ల్ానిా గమరించి ఇది చెపిబడింద్ని ఎల్ా నముడమంటునాారు. పరకటన
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గీంధానిా గమరించి ఆల్లచిసేత యోహాను పత్ాుస్ు దీవిల్ల పరవ్ాసపగా ఉనాాడు. దానిా అక్షరాల్ా
తీస్ుకుంటునాా దీనో లని ఏడు స్ంఘాల్ప్ేరోను అక్షరాల్ా తీస్ుకుంటునాాం. ఇశాీయేల్ుకు ఉతత రంల్ల ఈ స్ా ల్ం
నిజంగానే ఉనాది. ఇది ఒక ల్లయకు, ఇస్ారడయల్లను ల్లయకు పరకొనే ఉనాది. ఇదే హరుగిదధ ద ను ల్లయ.
ఇదే ఉతత ర ఇశాీయేల్ు నిజంగానే ఉనాది.
కనుక కరస్
ీ త ు విరోధి తన సైనికులా అకొడ స్మకూరుస్ాతడనుకుంటునాాను ల్ేఖ్నంల్ల మనం ఇతర చోటో
వ్ెతికిత్,ే యోవ్ేల్ు మూడవ అధాయయంల్ల, తీరుి తీరుచటకు దేవుడు అనుయల్ను యెహో షాపాతుల్లయల్ల
స్మకూరుస్ాతనని చెబమతునాాడు. అది, యెరూష్ల్ేమమకు తూరుిన ఉనా కిదదర ను ల్లయెనని పల్ువురు
అంటునాారు. కనుక, వ్ాస్త వంగా ఈ హరుగిదధ ద ను యమద్ధ ం ఇశాీయేల్ు దేశ్ం మొతత ం వ్ాయప్పస్త ుంది. ఎంద్ుకంటే
గమఱ్ఱ మమల్ కళ్లోమమల్ ఎతు
త కు రకత ం పరవహిస్త ుంద్ని 14వ అధాయయం చెబమతునాది. 184 మైళ్ీ పర డవును
అనగా ఇశాీయేల్ు దేశ్ం మొతత ం పర డవును రకత ం పరవహిస్త ుంది.
కనుక ఇశాీయేల్ు దేశ్ం మొతత ం యమద్ధ ంల్ల ఇరుకుొంటుంది. భూల్లకపు సైనాయల్నీా అకొడకూడుకుంటాయ.
తూరుి దేశాల్ రాజులా గమరించి తూరుి దేశాల్ రాజుల్కు మారా్నిా సపద్ధపరిచేంద్ుకు యూఫరటీస్ు మహా
నది పూరితగా ఎండిపో తునాది. ఐత్ే చివరి మహా యమద్ధ ం కోస్ం అనిా దేశాల్ పరజల్ు స్మకూరచబడత్ారు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…పరశ్ా. అమరికా సైనికుల్ు కూడా అకొడ ఉంటారా?
హట్చ్ కాక్:…ఔను. వ్ాకాయనిా అక్షారాల్ా తీస్ుకుంటే వ్ారు అకొడుంటారు. అమరికనుల్ుగా ఈ దేశానిా
ప్ేరమిస్ుతనా మనం దీనిా అరధంచేస్ుకోవడం కష్ీ ం. ఔను, స్ంఘంప్ైక్తతబడిన తరాాత, విశాాస్ుల్ు ఈ
ల్లకంల్ల నుండి వ్ెళ్ళీపో త్ారు. అమరికా కూడా ఇశాీయేల్ుకు వ్ెనుదిరిగి యూద్ుల్ంద్రిని తుడిచిప్టాీల్నే
పరయతాంల్ల స్ాత్ానుత్ో కలస్ుకుంటుంది. ఎంద్ుకంటే యేస్ు తారల్ల వస్ుతనాాడని స్ాత్ాను

9

త్ెల్ుస్ుకుంటాడు. కనుక ల్లకంల్లని యూద్ుల్నంద్రిని. ఒకేస్ారి మటుీప్టేీంద్ుకు అతడు చేయబో తునా
చివరి పరయతామిది. ఐత్ే ఆయా దేశాల్ు అకొడ కూడుకునాపుడు గొపి ఆశ్చరాయనిా చ్కడబో తునాారు.

ఎడ్ హండ్సన్:…ఔను. జాన్, మనం వ్ెనక వదిలవ్ేయబడకూడద్నేంద్ుకు ఇది మరొక కారణం. అపుిడు
మనం కరస్
ీ త ు విరోధికి సైనికుల్మమగా, కరస్
ీ త ు ఆ సైనాయనిా నాశ్నం చేసేంద్ుకు వచిచనపుడు ఆ సైనయంల్ల ఒక
భాగంగా ఉంటాం.

రోడేస్:…మొద్టి అధాయయంల్ల మేమమ చెప్పిన స్ంగతి గమరుతనాదా? మనం కరస్
ీ త ును గమరించి చ్రిచంచాం.
యేస్ు కరస్
ీ త ు ల్క్షణాల్ను గమరించి చేరుచకునాాం. ఆయన తన దివయ ద్ృషపీత్ో స్మస్ాతనిా చ్కస్ుతంటాడు. జరిగే
స్ంగతుల్ననిాంటిని గమనిస్ుతంటాడు. యెరూష్ల్ేమమను నాశ్నం చేసేంద్ుకు ఈ సైనాయల్ు వచిచనపుడు
యేస్ు కరస్
ీ త ు స్మస్ాతనిా గమనిస్ుతంటాడు. 80 మైళ్లీ ద్క్షిణాన మిగిలన వ్ారిప్ై వ్ారు దాడి చేస్త ునాపుడు
యేస్ు కరస్
ీ త ు గమనిస్ుతంటాడు, ఇది యేస్ు కరస్
ీ త ు ర్ండవ రాకడకు దారితీస్ుతంది. కరస్
ీ త ు ర్ండవ రాకడ మనలా
రక్షించేంద్ుకే జరుగమతునాద్ని మనం గీహించాల. ఎంద్ుకంటే, వ్ారు జీవితంల్ల మొద్టి స్ారి, యేస్ు
కరస్
ీ త ును నమిు, కకతత గా జనిుంచి, ఇపుిడు ఒకొ స్ారిగా యేస్ు కరస్
ీ త ు మస్సయయ అనే స్ంగతిని ఇకొడ
గమరితంచ్గల్ుగమతునాారు. ఆ అంధకారం వ్ారి కనుల్ల్ల నుండి పూరితగా త్ొల్గిపో యంది. కరస్
ీ త ు ఎవరని
వ్ారిపుిడు గీహించారు. వ్ారు వ్ేడుకుంటుండగా యేస్ు తిరిగి వచిచ తపిక వ్ారిని రక్షిస్త ాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…మీరు సేాచాచస్ంఘాల్ల్ల ప్రిగారు.
రోడేస్:…నిజమే.
ఆంక్ర్ బర్్ :…ఈ స్ంగతులా నముని బో ధించిన స్ంఘం. దీనిా మీరు త్ెల్ుస్ుకోకూడద్నాారు. మీరు
మొద్టోో క్రైస్తవుల్ే కాద్ు. చ్రిచకి మాతరం వ్ెళ్ళో వస్ుతంటారు. మీ ద్ృకిధం ఏవిధంగా మారింది.
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రోడేస్:…మొద్టోో నేనక క్రైస్తవుడనే ననుకునాాను. చ్రిచ ఆరాధననల్కు వ్ెళ్త త మంచివ్ానిగా జీవిస్క
త
స్మాజంల్ల మంచి పనుల్ు చేస్త ునాట్ో త్ే
ల , నేను క్రైస్తవునిగా మారిపో త్ాననుకునాాను. మనిషప తన
హృద్యంల్ల దేవుని అంగటకరించినపుడు ర్ండవ రాకడ వస్ుతంద్ని కకంద్రునాారు. షేకిసియర్ నాటకాలా
వ్ారసపనటేో బైబిల్ు కూడా వ్ారయబడింద్నాారు. నాకు వ్ాస్త వం త్ెలయద్ు.
ఐత్ే, బైబిల్ు పరవచ్నం ననాాకరిషంచింది. అపుిడు నేను హాలీవుడుల్ల పనిచేసేవ్ాణి . హాలీవుడుల్ల నేను ప్ైకి
రావ్ాల్నుకునాాను. ద్ టునెైట్చ షో , మర్ా గిఫ
ీ పోన్ మరియమ దినా షో ర్ ల్ాంటి పరజాద్రణ షో ల్ను
చేస్త ుండేవ్ాడిని అంత్ేకాక పాట్చ బూనే, అతడి కుటుంబమమత్ో కలసప పనిచేస్త ుండేవ్ాడిని. వ్ారు, నేనెపుిడక
వినని బైబిల్ు పరవచ్నాల్ షో ల్ను చేస్త ుండేవ్ారు. నేను స్ంఘంప్ైక్తతబడటం, ర్ండవ రాకడ, కరస్
ీ త ు విరోధి,
శ్ీమల్ కాల్ం వంటి స్ంగతుల్ను గమరించి త్ెల్ుస్ుకోవడం పారరంభంచాను. ఈ వివరాల్నిాటినీ త్ెల్ుస్ుకుని
కరస్
ీ త ు విశాాసపగా మారిపో యాను, తరాాత తారల్ల నా స్ో ద్రుల్ు, స్ో ద్రటల్ు విశాాస్ుల్ుగా మారారు కకనాాళ్ో
తరాాత తలో ద్ండురల్ు విశాాస్ుల్యాయరు. దేవుడు బైబిల్ు పరవచ్నానిా నాకుటుంబంల్ల వ్ాడుకునాాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఈ కథల్ల మమంద్ుకు స్ాగమదాం. పరజలీ అంశానిా తపికుండా వినాల. ఎంద్ుకంట్, నేడు
చ్రటచల్ల్ల పల్ువురు పాస్ీ రో ు ఏదద ఒక కారణానిా బటిీ పరజల్కు బైబిల్ు పరవచ్నాలా మొద్టిస్ారి
వింటునాారేమో. పరవచ్నాలా ఎవర్రనా నమముతునాారా అని అడుగమతునాారు. ఔను. పరపంచ్ వ్ాయపత ంగా
అనేక వ్ేల్ మంది క్రైస్తవుల్ు పరవచ్నాల్ను మమఖ్యంగా అది మీ బైబిల్ుల్లనే ఉనాది. బైబిల్ును ల్లతుగా
చ్ద్వండి. చ్దివిత్ే మేమేం చెబమతునాామో మీకు అరధమవుతుంది. బైబిల్ు చెబమతునా స్ంగతులా మాతరమే
మేమమ మాటాోడుతునాాం. స్రేనా? దేవుడే దీనిా ఇచిచనటో యత్ే, దీనిా మనం త్ెల్ుస్ుకోవ్ాల్ని
కోరుతునాట్ో త్ే
ల , మీరు ఈ స్త్ాయల్ను అంగటకరించి దీని మార్ ంల్ల నడిచివ్ెళ్ో లల.
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స్రే. చివరి భాగానికి వస్ుతనాాం. ఐత్ే దేశాల్నిాటిని నాయకుల్ను ఒక చోట చేరేచంద్ుకు కరస్
ీ త ు విరోధి పాశ్విక
శ్కుతల్ను పంప్పస్త ునాాడు? వ్ారిని హో లీ ల్ాయండ్ ల్లకి తీస్ుకు వచేచ స్ందేశ్మేమిటి?

హట్చ్ కాక్:…వ్ారు అద్ుుత్ాల్ను స్కచ్క కియ
ీ ల్ను చేస్త ారు. అద్ుుత్ాల్త్ో పరజలా మోస్గిస్త ారు. ఈ
అద్ుుత్ాల్ు జరగడం కళ్ీత్ో చ్కస్ుతనాారు. ఐత్ే, వ్ారు యూద్ుల్ నంద్రిని చ్ంపాలసందే నని
చెబమతునాారు. ఎంద్ుకంటే, ఇకొడ జరుగమతునా స్ంగతుల్కనిాటికి వీరే కారణమేమో. మనం మొద్ట
చెపుికునా ఇద్ో రు స్ాక్షుల్ు, మోషే, ఏలయాల్ు, తిరిగి వచిచ ఈ తీరుిల్ను గమరించి పరకటిస్త ారు. పరభమవు
సేవకుల్ెైన ల్క్ష నల్బై నాల్ుగమ వ్ేల్ మంది యూద్ుల్ను కాలల్లగమచ్ుచకునా మమల్ుోల్ా
వీరుతల్ుస్ుతనాారేమో. ఈ యూద్ుల్ను పూరితగా నాశ్నం చేసప చ్ంప్ేసేత ల్లకంల్ల స్మస్త ం
శాంతిస్ుతంద్నుకుంటా రేమో. మనకు స్రిగా త్ెలయద్ు. ఐత్ే యూద్ులా తుడిచి ప్టేీంద్ుకు ఏదద మోస్పు
స్ందేశ్ం పరకటించ్ బడుతుంది.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను, ఇక మమగించ్ుకుందాం. ఎడ్. ఒక నిమిష్ం మాతరమే స్మయమమనాది.
వ్ాస్త వమేమిటంటే, యూదా పరజల్ల్ల కకంద్రు, మూడింట ర్ండు భాగాల్ పరజల్ు యేస్ును తిరస్ొరిసేత
మూడింట ఒక భాగం అంగటకరిస్త ారు. వీరు దేవునిత్ో నడుస్ాతరు. వీరు అరణయంల్ల ఉనాారు. కరీస్త ు ఎద్ుట
పారరిోస్త ునాారు. ఐత్ే హరుగిదో ద ను యమద్ధ ం వ్ారి మీద్కి తారల్ల రాబో తునాది. వ్ారు స్మస్యల్లో ఉనాారు.
మొతత ం పరపంచ్ం వ్ారిప్ైకి ద్కకుతునాది. ఆ తరాాత ఏం జరుగమతుంది? యేస్ు మరల్ వస్ాతడు.

ఎడ్ హండ్సన్:…యేస్ు తిరిగి వచిచనపుడు ఆయన నలట ఖ్డ్ మమండునని బైబిల్ు చెబమతునాది.
ఆయమధాల్ు తుపాకుల్ు, టాంకుల్ు కావు, వ్ాకయంత్ో మాటాోడత్ాడు. ఆదిల్ల తన మాటల్త్ో ల్లకానిా
స్ృషపీంచిన దేవుడు మాటాోడగా కరస్
ీ త ు విరోధి సైనయం నాశ్నమౌతుంది, కూ
ీ రమృగం, అబద్ో పరవకత ల్ు అగిా
గమండంల్ల వ్ేయబడత్ారు. చివరికి కరస్
ీ త ుకే మొతత ం విజయం ల్భస్ుతంది. ఆయన పరల్లకంల్లంచి తిరిగి వస్క
త
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స్ంఘంప్ైకేతతబడినపుడు తనత్ో తీస్ుకుని పో యన వ్ారిత్ో తిరిగి వస్ాతడు. ఇపిటి స్ంఘం తిరస్ొరించ్బడి
హింసపంచ్బడిన స్ంఘం కాద్ు. ఈ స్ంఘం విజయానిా స్ాధించిన స్ంఘం యూద్ుడెైన తన భరత త్ో
హరుగిదో ద ను యమద్ధ రంగం వ్ెైపుతన భరత త్ో నడిచి వ్ెళ్త లనాది. ఐత్ే ఈ యమద్ధ రంగంల్ల యమద్ధ ం
జరగబో వడంల్ేద్ు. స్మస్త అధికారం ఆయనదే. ఆయనే మాటాోడుతునాాడు. మీ హృద్యాల్లోకి, ఆతుల్లకి.
మనస్ుల్లకి మాటాోడాల్ని కోరుతునాాడు. ‘నావద్ో కు రండి విశాీంతి నిచెచద్ను’ అంటునాాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ :…ఔను. పరజల్ారా, పరభమవు నామమమన పారరిధంచ్ువ్ారు రక్షణ పర ంద్ుద్ురని బైబిల్నాది.
ఆయన రక్షిస్త ాడు. ఐత్ే రక్షించ్మని అడగాల్ని కోరుతునాాడు. నీవు పాప్పవని గమరితంచి, ఒపుికోవ్ాల. నీ
పాపాల్ కోస్ం యేస్ు మరణంచాడని విశ్ాసపంచాల. నీవు కోరిత్ే ఆయన నీ జీవితంల్లకి వచిచ నినుా క్షమించి
మారిచవ్ేస్త ాడు. తరాాత ఈ స్ంఘటనల్నిాటిల్ల, చెడు స్ంఘటనల్ు, శ్ీమల్కాల్ం, ఇవ్ేవీ నినుా భాదించ్వు
దానికంటే మమంద్ు, స్ంఘంల్ల స్ంఘంత్ో నువూా ప్ైక్తతబడత్ావు. ఏదెైనా అడడ ంకి రాకమమందే నువుా
ఇపుిడే పరభమవును పారరిధంచాల్ని కోరుతునాాను. జీవితంల్లకి రముని పారరిధంచ్ండి. వ్ెంటనే ఆ విధంగా
పారరిధంచ్ండి.
తరాాత ఏమౌతుంద్నే అంశానిా తరాాతి కారయకీమంల్ల చ్రిచస్ాతం. యేస్ు ఒక మాట చెపాిడు. సైనయమంత్ా
హతమారచబడింది. తరాాత ఏమయయంది. ఇపుిడు మనం వ్ెయేయండో రాజయంల్లకి వస్ుతనాాం. ఇకొడ కకనిా
ఆస్కితకరమైన స్ంగతుల్ు జరుగమతునాాయ. వచేచ వ్ారం వ్ాటిని చ్రిచంచ్ుకుందాం.
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*****
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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