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HHR17-1-8-TE 

యేసు యొక్క చివరి మాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము - కార్యక్రమం 8 

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.  

ఈ రోజు “హరుగిదదో ను, ర్ండవ రాకడ, నితయ భవిష్యతుత , పరకటన 14-22” అనే అంశ్ంప్ ై మూడు భాగాల్ 

ధారావ్ాహికను పరా రంభంచ్బో 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. 

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

చ్కస్ుత నాంద్ుకు వంద్నమమల్ు. మనం పరకటన గంీధానిా అధయయనం చేస్ుత నాాం. హరుగిదదధ ను యమదాధ నిా 

గమరించి చ్రిచంచాం. ఇపుిడు కరసీ్ుత  పరల్లకంల్ల నుండి వచాచడు, ర్ండవ రాకడ రాబో తునాది. తరాాత 

చ్రిచంచ్బో యే స్ంగతుల్ు. ఆయనేం చేస్ాత డు? ఆ తరాాత్ేమౌతుంది? పరల్లకంల్ల ఏంజరుగమతుంది? ఇవి 

అద్ుుతమ ైన విష్యాల్ు, చాల్ా, చాల్ా ఆస్కితకరం మమఖ్యంగా క్రైస్తవుల్కు పో ర త్ాసహంనిచేచ అంశాల్ు. ఎడ్, 

పరా రంభంచ్ండి. కుో పత ంగా గతవ్ారం చ్రిచంచిన అంశాల్ను, మమగించిన అంశానిా గమరించి చెప్పి, ఈవ్ారం 

చ్రిచంచ్బో తునా అంశాల్ను చెపిండి. 

డా. ఎడ్ హ ండ్సన్:…స్ర,ే జాన్, ఏడు వరస్ తీరుిల్ ైన మమద్రల్ు, బూరల్ు పాతరల్ తీరుిల్ను గత 

కారయకమీమమల్ల్ల చ్రిచంచాం తరాాత పరకటన 19 వ అధాయయంల్ల అద్ుుతమ ైన మమగింపు ఉనాది. ఇది 

విశాాస్ుల్కు శుభవ్ారత. వ్ారు పరల్లకం వ్ెళ్లో రు. పరకటన పంత్ొమిుద్వ అధాయయం నాల్ుగమస్ారుో  పరభమవును 

స్ుత తిస్కత  పరా రంభమౌతునాది. పరకటన 19:7. స్రాాధికారియగమ పరభమవును స్ుత తించ్ండి. గొర్పీ్పలో్ వివ్ాహ 

స్మయమమ వచిచనది. ఆయన భారయ తనుా త్ాను సపద్ధ  పరుచ్ుకునాది. కకీతత  నిబంధన మొతతంల్ల, కరసీ్ుత  

వధువనగా, కకీతత  నిబంధన స్ంఘమని, తిరిగి జనిుంచిన విశాాస్ుల్ని చెపిబడింది. ఆమ కు పరకాశ్మమల్ు, 

నిరుల్మమల్ ైన స్నాపు నార బటీలవాబడెను. అవి పరిశుద్ుధ ల్ నీతి కియీల్ు" పరకటనల్ల రక్షణను త్ెలో్ని 

వస్త రం స్కచిస్ుత నాది. అతడు నాత్ో "గొర్పీ్పలో్ ప్ ండిో  వింద్ునకు ప్పల్ువబడిన వ్ారు ధనుయల్ని వ్రా యమమమ". 

కనుక కరసీ్ుత  వధువు స్ంఘం పరల్లకంల్ల ఉండడానిా బటటీ  స్ంఘం ఇపిటటకేప్ ైక్తతబడినద్ని మనం 

త్ెల్ుస్ుకోవ్ాల. శ్మీల్కాల్ంల్ల ఈ తీరుిల్నీా ల్లకంల్ల జరుగమతునాపుిడు వధువు పరల్లకంల్ల 

పరభమవుత్ోటట ఉనాది. ఆమ  యేస్ు కరసీ్ుత  నాయయ తీరుి సపంహాస్నం వదో్ ఉనాదేమో. అకొడ ఆమ కు 
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నిరుల్మ ైన త్ెలో్ని నారబటీలవాబడత్ాయ. తె్లో్ని ద్ుస్ుత ల్త్ో ప్ ండిో కి సపద్ధమౌతుంది. ప్ ండిో  పరల్లకంల్ల 

జరుగమతుంది. 

వివ్ాహం జరిగేంద్ుకు స్ంఘం, పరల్లకానికి చేరాల ఎంద్ుకంటే పద్కకండవ అధాయయం స్ంఘం 

త్ెరువబడియమండుట చ్కచితిని. త్ెలో్టట గమఱ్ఱం కనబడినద్ంటునాది. దాని రౌతునముకమ ైన వ్ాడు 

స్తయవంతుడు. మొనగాడు కాద్ు, ఆయన యేస్ు పరభమవ్ే. మొద్టట అధాయయంల్ల ఎల్ా అగిా జాాల్ల్ 

నేత్రా ల్త్ో వస్ుత నాాడద . ఆయనకేగాని మర్వారికర త్ెలయని నామం కల్వ్ాడు. పరల్లకపు సేనల్ు తె్లో్ని 

నారబటీల్ు ధరించ్ుకకని తె్లో్ని గమఱ్ఱమమల్ కిొ ఆయనను వ్ెంబడించ్ు చ్ునాారు. వ్ారికి ఆ బటీల్ు 

వివ్ాహస్మయంల్ల ఇవాబడినవి. 

కనుక, ఇది దేవుని స్ంఘం, పరల్లకానికి కరసీ్ుత  మహిమ సపంహాస్నానికి ఎతతబడింది. తరాాత ఆయన తన 

నోట ఖ్డ్ంత్ో తిరిగివచిచ, కరీస్ుత  విరోధిస ైనాయనంతటటని చ్ంప్పవ్ేస్ాత డు. రాజుల్కు రాజు అనే ప్ేరు ఆయనకు 

ఇవాబడింది. గంీధం ఈ విధంగా మమగమస్ుత నాది. మనమమ ఎద్ురుచ్కస్ుత నా నిరటక్షణ స్ందేశ్ం ఇదే. యేస్ు 

తిరిగి వచిచనపుడు మనం ఆయనత్ో కల్సపవస్ాత ం. 

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను, రోన్, స్ంఘం ప్ ైక్తతబడడమనేది, మనం చ్రిచంచ్ుకునా విధంగా, తపిక 

జరుగమతుంద్ని బ ైబిల్ు చెబమతునాది. అది ఏ క్షణంల్లనెైనా జరగొచ్ుచ. స్రే. తరాాత పదినిమిషాల్లో  అది 

జరుగమతుంద్నుకోండి. ఇకొడ కూరుచనా మనం కనుర్పిపాటున ప్ ైక్తతబడి పరల్లకంల్ల ఉంటాం. ఔను. 

ర్ండు స్ంగతుల్ు మనకు తె్ల్ుస్ునని ఎడ్ చెపాిడు. మొద్టటది. శ్మీల్కాల్ం ఏడు స్ంవతసరాల్ు. కనుక 

ఇద్ంత్ా జరిగేంద్ుకు ఏడేళో్వుతుంది. ఐత్ే బీమా సపంహాస్నమనేది కరసీ్ుత  నాయయ ప్ీఠం గమరించి చెపిమని 

అడుగమతునాారేమో. 
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డా. రోన్ రోడేస్:…ఇది నిజంగా చాల్ా మమఖ్యమ ైన పరశ్ా. ఎంద్ుకంటే నేడు ల్లకంల్ల అనేకుల్ు వివిధ 

రకాల్ తీరుిల్ననిాటటని ఒకే తీరుిగా కలప్పవ్ేస్ుత నాారు. ధవళ్ సపంహాస్నం ప్ ైనుండి దేవుడు మృతుల్కు 

తీరుి తీరుస్ుత నాాడు. ఇశాీయేల్ుకు తీరుి, యెహెఙ్కొల్ు 20; స్మస్త  జనుల్కు తీరుి, మతతయ 25:31-

46; స్ాత్ానుకు ఆరేడు తీరుిలవాబడుతునాాయ. ఇకొడ అనేక తీరుిల్ునాాయ. క్రైస్తవుల్ు ఏ విష్యంల్ల 

పరటక్ించ్బడత్ారు? 

దీని నేపధాయనిా తారగా వివరించ్బో తునాాను. పాపుల్కు రకరకాల్ స్ాా యల్ల్ల శిక్ష విధించ్బడుతుంద్ని 

మమనుప్ే చెపుికునాాం. ఎంద్ుకంటే పరభమవును విశ్ాసపంచిన వ్ారిల్ల వివిధ పరిమాణాల్ల్ల 

పాపమమంటుంద్ని దేవునికి త్ెల్ుస్ు. అదేవిధంగా వివిధ పరిమాణాల్ల్ల విశాాస్ుల్ు యేస్ు కరసీ్ుత ను 

విశ్ాసపస్ుత ంటారు. కకంద్రు క్రైస్తవుల్ు ఇహల్లక స్ంబంధుల్ు. మరికకంద్రు కరసీ్ుత ను పూరితగా నమిు 

జీవిస్ుత ంటారు. యేస్ు పరిపూరుు డెైన నాయయ మూరిత. ఆయన పరిపూరుు డెైన నాయయమూరిత గనుక 

విశాాస్ుల్కు దీవ్ెనలవాబో తునాాడు. 

ల్ేఖ్నంల్ల చెపిబడిన బహుమానాల్నీా కిరటటాల్కు స్ంబంధించినవి. నీతి కిరటటం మహిమ కిరటటం జీవ 

కిరటటంల్ాంటట రకరకాల్ కిరటటాల్ు. ఇవనీా యేస్ు కరసీ్ుత  ఇవాబో యే బహుమానాల్కు పరతి నిధుల్ు. ఐత్ే, 

ఇవనీా మన ఘనతకోస్ం కాద్ు. మనమంద్రం మన కిరటటాల్ను పరల్లకంల్ల యేస్ు కరసీ్ుత  సపమాహాస్నం 

మమంద్ు ఉంచ్ుత్ామని పరకటన గంీధం నాల్ుగవ అధాయయం చెబమతునాది. కనుక, పరల్లకంల్ల, స్ృష్పీకరతను 

స్ుత తించే అవకాశ్ం ఈ బహుమానాల్ు వల్న అధికమౌతుంది. ఇల్ా ఆల్లచించ్డం 

అద్ుుతవిధానమనిప్పస్ుత నాది. 

మరొక విష్యం, జాన్ మనం రక్షణల్ల నిలచి ఉండడానికి తీరుికు ఎల్ాంటట స్ంబంధం ల్ేద్ు. 

అడగబడుతునా పరశ్ా ఇది కాద్ు. మనం కరసీ్ుత  ఎద్ుట నిల్బడత్ాం, ఆయన మన జీవిత్ాలా పరిశీలస్ాత డు. 
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జీవిత్ానేా కాద్ు. మీ మీ హృద్యానిా, మీ మనస్ుల్లని ఆల్లచ్నలా పరిశీలస్ాత డు. ఆయన దివయ ద్ృష్పీత్ో 

స్మస్ాత నిా చ్కస్ుత ంటాడు. 

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను, మారుొ. పరభమవు ఎంత్ో మంచివ్ాడు. అంద్రికర ఎంత్ో కకంత దొరుకుతుంది. 

డా. మార్క హ ట్చ్ కాక్:…అది నిజమే. మనుష్ుయల్ు హృద్యాల్లచ్నల్ు దేవుని ఎద్ుట 

బయల్ుపరచ్బడునని మొద్టట కకరింథీ నాల్ుగవ అధాయయం త్ెల్ుపుతునాది. ఈ బల్మ ైన అంశానిా మనం 

ల్లతుగా ఆల్లచించాల. మనం చేసే పనికాద్ు కానీ ఆ పనికి స్ంబంధించిన ప్ేరరేపణను గమరించి ఆల్లచించాల. 

ఐత్ే, తరాాత పరతిదానిని దేవుని వల్న తగిన మ పుి కల్ుగమననాాడు. పరతివ్ాడు అనే ఏకవచ్నం కనుక, 

దేవునికి పరతివిశాాసపల్ల ఏదద  మంచి గమణం కనిప్పస్ుత ంది. నాయయ సపంహాస్నం ఎద్ుటనుండి కకంద్రు వటటీ  

చేతుల్త్ో వ్ెళ్లత రని నేను మమనుపు తల్ుస్ుత ండేవ్ాడిని, దీనిా గమరించి పల్ువురు పదాయల్నుకూడా వ్రా స్ారు. 

ఐత్ే, పరతివ్ానికిని తగిన మ పుి దేవుని వల్న కల్ుగమననే పరస్ంగానిా ఒకస్ారి వినాాను. దానిా గమరించి 

ఆల్లచించ్ండి - మనం దేవుని మమంద్ు నిల్ుచంటాం ఆయన స్మస్ాత నిా స్ృష్పీంచినవ్ాడు. నక్షత్రా ల్ను 

నడిప్ేవ్ాడు. ననుా మ చ్ుచకునేంద్ుకు తగిన అంశ్ం దేవునికి తపిక ల్భస్ుత ంది. ఇది బ ైబిల్లో  ల్ేకుంటే దీనిా 

నమేువ్ాణణుకాను. ఐత్ే పరతి విశాాసపని మ చ్ుచకునేంద్ుకు ఏదద  ఒక అంశ్ం దేవునికి కనిప్పస్ుత ంది. ఈ మాటత్ో 

పోర తసహించ్బడి మనం పరభమవుకకరకు జీవించ్డం పరా రంభంచాల. 

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను. అంత్ేకాక, ఆ తీరుికు ఫలతంగా మనకు నారబటీలవాబడత్ాయ. వే్రుగా చెబిత్ే, 

మానకియీల్ను బటటీ  తీరుి తీరచబడిన తరువ్ాత ఇకొడే ద్ుస్ుత ల్ుల్భస్ాత య. కనుక, గొర్పీ్పలో్ ప్ ండిో వింద్ుకు 

ప్పల్ువబడిన వ్ారికి స్నాపు నార ద్ుస్ుత ల్ు ఇవాబడత్ాయ. ఇతరుల్కు కూడా ఏదద  కకంత ల్భస్ుత ంది. అది 

కకంచ్ం తకుొవగా ఉండవచ్ుచ. ఔనా? ఐత్ే గొర్పీ్పలో్ ప్ ండిో  వింద్ుల్ల పరతివ్ానికి ఏదద  కకంత ల్భస్ుత ంది. 
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హ ట్చ్ కాక్:…ఔను నిజమే. వ్ాస్తవ్ానికి, ఒక యమవతికి వివ్ాహం జరగబో తునాపుిడు ఆమ  వీటటని 

గమరించే ఆల్లచిస్ుత ంది. పరణాళికల్ు, రొటటీల్ు, ద్ుస్ుత ల్ు, ఇల్ాంటట అంశాల్ేా ఆల్లచిస్ుత ంటారు. ఎల్ాంటట ద్ుస్ుత ల్ు 

ధరించాల? ఈ విధమ ైన ఆల్లచ్నల్ు. ఐత్ే గొర్పీ్పలో్ యేస్ు కరసీ్ుత ను వివ్ాహమాడబో తునా విశాాస్ుల్లో  

అనేకుల్ు ఈ రోజుల్లో  దానిా గమరించే ఆల్లచించ్కుండా ఉండటం ఆశ్చరయకరం. 

మనం కరసీ్ుత కు పరధానం చేయబడినామని పౌల్ు ర్ండవ కకరింథీ పతిరకల్ల చెపాిడు. కనుక మన మిపుిడు 

పరధానం చేయబడి ఉనాాం నిజమే. మనకు ఒకరిత్ో పరధానం చేయబడిత్ే, వ్ారిప్ ైకి మన ప్ేరమ మరింత 

అధికమవ్ాాల. వ్ారిని గమరించి మరింతగా త్ెల్ుస్ుకుంటాం. వ్ారిత్ో మరింత స్నిాహిత స్ంబంధం 

ఏరిడుతుంది అంత్ేకాక, విశాాస్ంగా ఉండాల. 

మనం పరధానం చేయబడిన కాల్ంల్ల ఉనాాం. ఐత్ే ఒక రోజున పరమమనక్తతబడిన తరాాత దీవ్ెనల్ను పర ంది, 

కరసీ్ుత కు వధువుగా వివ్ాహం చేయబడత్ాం. ఆయన వదో్కు తీస్ుకుని రాబడి నితయకాల్ం కలసప 

ఉండబో తునాాం. ఆ రోజున మనం ధరించే వస్త రం మనం చేసపన కియీల్నబడే వస్త రం, కనుక అంద్రం దానిా 

గమరించి ఆల్లచించ్ుకుని పరశిాంచ్ుకోవ్ాల. "నేను ఎకొడ ఉంటాను? నేనేం చేస్ుత ంటాను? కరసీ్ుత  ఎద్ుట 

నిల్ుచనాపుిడు ఎల్ా ఉంటుంది?" అని పరశిాంచ్ుకోవ్ాల.   

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను. ఏడు స్ంఘాల్ మధయ యేస్ు కరసీ్ుత  నిల్ుచని ఒకకొకొ స్ంఘానిా చ్కస్ుత ండగా 

ఆయనకు వ్ారి కియీల్ు వ్ారి హృద్యాల్లచ్నల్ు బాహాటంగా తె్ల్ుస్ుత ంది. ఔనా? చ్రిచల్ల ఆయన మనలా 

చ్కస్ుత నాాడు. మన ఆరాధనను పరిశీలంచ్ుకోవ్ాల. నిజంగా ఆరాధిస్ుత నాామా? ల్ేక నామకారధ 

క్రైస్తవుల్మమగా చ్రిచకి వచిచ కూరుచని వె్ళ్తత నాామా? నిజంగా పరభమవును సేవిస్ుత నాామా? నిజంగా బ ైబిల్ు 

వ్ాకయ బో ధను విని తరాాత వ్ారమంత్ా ఆ బో ధ పరకారం జీవిత్ాలా గడుపుతునాామా? ఇల్ాంటట స్ంగతుల్ేా 
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మన మికొడ మాటాో డుకుంటునాాం. పరభమవును ఎల్ా సేవించాల? ఆయనకు మన హృద్యం త్ెల్ుస్ు. 

మీరింకేమ ైనా చెపాత రా. రోన్? 

రోడేస్:…ఈ సపదాధ ంతం మన మనస్ుసల్ల అధిక భయానిా కలగించ్కూడద్ని నేను తల్ుస్ుత నాాను ఇది 

దేవునిపటో మన నముకానిా ప్ ంచాల. మన రక్షణ కకరకు ఆయన చేసపన పనిని బటటీ  ఆయనను 

తృప్పతపరిచేంద్ుకు కృష్ప చేసేల్ా చెయాయల. 

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను. మీరు చేసపన మంచి పనుల్కు చెడడ  పనుల్కు కూడా తీరుి తీరచబడుతుంద్ని 

అపర స్తల్ుడెైన పౌల్ు చెపాిడు. మనం రక్షణ పర ందినపుడు పరభమవు ప్ ైనుండి మనవ్ెైపు చ్కసప నీ జీవితం 

మొతతం పరణాళిక వే్యబడింద్ని చెబమతునాాడనుకుంటాను. అనిా విష్యాల్లో  ఆయనుా అనుస్రిసేత  మీకు 

స్మస్త  దీవ్ెనల్ు ల్భస్ాత య. ఐత్ే కకనిా విష్యాల్లో  అనుస్రించ్కుంటే, ఇది ల్భంచ్ద్ు, ఇది ల్భంచ్ద్ు, ఇది 

ల్భంచ్ద్ు. అది ల్భంచ్ద్ు కనుక మార్ొ మనం కరసీ్ుత  నాయయ సపంహాస్నం మమంద్ు నిల్ుచనాపుడు, 

పరభమవును మన స్కూరితగా ఆరాధించి ఉంటట ల్భంచాలసన కకనిా దీవ్ెనలా పో గొటుీ కోవల్సపవస్ుత ంది. 

హ ట్చ్ కాక్:…ఔను. నిజమే దేవుడు మనకు మరొకరకం దీవ్ెన నిస్ాత డు పరతి వ్ానికి తగిన మ పుి దేవుని 

వల్న కల్ుగమనని వ్ాకయమనాది. కనుక దేవుడు మనలా అకొడ మ చ్ుచకుంటాడు. అంత్ేకాక, అనేక రకాల్ 

కిరటటాల్ను మనం అంద్ుకుంటాం, ఆ కిరటటాల్ను మనం కరసీ్ుత  పాదాల్ వదో్ ఉంచ్ుత్ాం పద్వి దొరుకుతుంది. 

రాబో య,ే వ్ెయయ స్ంవతసరాల్ రాజయంల్ల, కకంద్రు ఐద్ు నాగరాలా కకంద్రు పది నాగరాలా ఏల్ుత్ారు. 

కనుక ఈ ల్లకంల్ల మన విశాాస్ జీవిత్ానిా బటటీ  మనకు వివిధరకాల్ అధికార స్ాా నాల్ు ల్భస్ాత య. కనుక 

నేటట మన జీవితం, పరల్లకంల్ల నితయతాంల్ల మనం ఎల్ాంటట వయకితగా, ఎంత ఉనాత స్ాా నంల్ల ఉంటామనే 

దానిా నిరుయస్ుత ంది. కనుక ఇది ఇకొడి మన జీవిత్ాల్కకక అరాధ నిాస్ుత నాది. కరసీ్ుత ను ఇకొడ సేవించ్డం 

ఎంత్ో ఆనంద్ం. తదాారా నితయకాల్ం ఆయనుా సేవించ్గల్ం. 
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ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను. పరతివ్ానికి దేవుని వల్న మ పుి కల్ుగమతుంద్నడం అద్ుుతం.  

హ ట్చ్ కాక్:…ఇదే కృప 

ఆంక్ర్ బర్్:…యేస్ు విజయం స్ాదించిన చోటటకి వచాచం. ఈ ల్లకం ఆయనదే. ఆయన తరాాత్ేం చేస్ాత డు?  

ఎడ్ హ ండ్సన్:…ఇరవ్ెైయయవ అధాయయం, అతడు ఆది స్రిమమను, అనగా అపవ్ాదియమ, స్ాత్ానును 

అను ఘట స్రాినిా వ్ెయేయండుో  బంధించాడని చెబమతునాది. కనుక, కరసీ్ుత  ర్ండవ రాకడల్ల, కరసీ్ుత  

హరుగిదదో ను యమద్ధంల్ల విజయం స్ాదిస్ాత డని చ్దివ్ాం. కూీరమృగం, అబదో్ పరవకతల్ు అగిా గమండంల్ల 

వ్ేయబడత్ారు. అకొడ వ్ారు వె్యేయండుో  ఉండాల స్ాత్ాను వ్ెయేయండుో  బంధించ్బడి ఉండాల. వ్ెయేయండుో  

మమగిసేదాకా అతడు పరజలా మోస్గించ్కుండా దేవుడు అతడిని బాధించి అగాధంల్ల పడవ్ేశాడు.  

తరాాత, ఆ వె్యేయండుో  కరసీ్ుత త్ో కలసప పరిపాలంచే వ్ారిని గమరించి యోహాను తన పుస్తకంల్ల రాశాడు. కనుక 

కరసీ్ుత  స్నిాధిల్ల భూమి పునరిారిుంచ్బడింద్ని మనం తల్ంచాల. స్మాధానం, ఐశ్ారాయల్త్ో నిండిన 

వ్ెయేయండో పాల్న ఉనాది. యమద్ధమిక ఉండద్ు. స్ాత్ానిక పరజలా మోస్గించ్ల్ేడు. వ్ెయేయండుో  ఆశీరాదాల్ 

కాల్ం మీ మమంద్ునాది.  

స్ాత్ాను సపల్ువ శ్కితత్ో బాధించ్బడినాడు. పరకటన 20 నెరవ్ేరింది. అని కకంద్రు చెబమతునాారు ల్ేద్ు. 

స్ాత్ాను స్జీవంగా తిరుగమతునాాడు. స్ాత్ాను గరిజంచ్ు స్ంహమమవల్  ఎవరిని మిరంగమద్ునా అని 

తిరుగమతునాాడు. అతడు వ్ాయమమండల్ స్ంబంధమ ైన అధిపతియని, పౌల్ు, ఎఫ సీస పతిరకల్ల్ల రాశాడు. 

పరకటన 20 ల్ల చెపిబడినటుో గా స్ాత్ాను ఇంకను బంధించ్బడల్ేద్ు. అపుిడు దేవుడతనిా పరజల్ను 

మోస్గించ్కుండా అగాధంల్ల పడవ్ేస్ాత డు. పరజల్కు దొరకనెైయమనా భాగాయనిా అరధం చేస్ుకునే అవకాశానిా 

దేవుడు కలగిస్ాత డు అది పరల్లకం కాద్ు గాని భూమిప్ ైన పరల్లకం వంటటది.  
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ఆంక్ర్ బర్్:…వ్ెయేయండో పాల్న గమరించి పరజల్ అనుభవ్ాలా గమరించి మరింతగా చ్రిచంచ్క మమంద్ు. 

స్ాత్ాను అగిా గమండంల్ల పడవ్ేయబడడానిా గమరించి చెబమత్ాను. పరకటన 2010. వ్ారిని మోస్గించిన 

అపవ్ాది అగిా గంధకమమల్ గమండమమల్ల వే్యబడెను. అచ్చట కూీరమృగం అబదో్ పరవకతయమ ఉనాారు. 

వ్ారు యమగయమగమమల్ు బాధింపబడుద్ురు. 

ఇపుిడిక మహా ధవళ్ సపంహాస్న తీరుి, చివరిగా స్ాత్ాను మరల్ ప్ ైకి రాల్ేని అగిా గమండంల్ల వ్ేయబడాడ డు. 

ఐత్ే, తరాాత మరొక మాట ఉనాది. దేవుని యెద్ుటను, గొర్పీ్పలో్ ఎద్ుటను అగిా గంధకమమల్చేత వ్ాడు 

బాధింపబడును. వ్ారి బాధ స్ంబంధమ ైన పర గ యమగయమగమమల్ు ల్ేచ్ును. కూీరమృగానికి 

నమస్ొరించ్ువ్ారును దాని మమద్ర వే్యంచ్ుకకను వ్ారును నెముదిల్ేనివ్ార్ర యమంద్ురు.  

మార్ొ, స్ాత్ానుత్ో అతని ద్కతల్ు అగిాగమండమమల్ల వే్యబడగా, వ్ారి పర గ యమగయమగమమల్ు ల్ేచ్ును. 

వ్ారి శిక్ష అంతం ల్ేకుండా స్ాగమతుంది. కూీరమృగపు మమద్ర వే్యంచ్ుకకనిన వ్ారు, ల్ేక ఈ కాల్ంల్ల కరసీ్ుత ను 

తిరస్ొరించిన వ్ారికి ఇదే శిక్ష. ఐత్ే నేడు క్రైస్తవ పరపంచ్ంల్ల పరజల్ు చ్నిపోయన తరాాత ర్ండు రకాల్ ైన 

స్ంగతుల్ు జరుగమత్ాయంటునాారు. ఎంద్ుకంటే నితయ శిక్ష సపదాధ ంతం పరజల్కు నచ్చడం ల్ేద్ు. కనుక దానిా 

మారేచంద్ుకు పరయతిాస్ుత నాారు. ఈ నాశ్న సపదాధ ంత్ానికి ర్ండు నిరాచ్నాల్ునాాయ. వ్ాటటని వివరించ్ండి. 

హ ట్చ్ కాక్:…ఔను. ర్ండు సపదాధ ంత్ాల్ేమిటంటే మొద్టటది నాశ్న సపదాధ ంతం. అదేమిటంటే అంద్రూ 

అమరుల్ే గాని అవిశాాస్ుల్ు. కనుక అవిశాాస్ుల్ు చ్నిపోయనపుడు వ్ారు కరసీ్ుత ను నమురు గనుక వ్ెంటనే 

నాశ్నమ ైపో త్ారు. వ్ారిక ఉండరు. ఐత్ే అది అబద్ధమని మనకు తె్ల్ుస్ు. రకరకాల్ పరిమాణాల్ల్ల 

శిక్షపడుతుంది. నాశ్నంల్ల పరిమాణాల్ుండవు. మనం నాశ్నమ ైపో త్ాం, ల్ేదా నాశ్నం కామమ. 

కకంద్రు నిబంధన స్హిత అమరతామమనాది అంటునాారు. అంద్రికర మరణ మమంది గాని విశాాస్ుల్ు 

మరణంల్ల అమరల్వుత్ారనే సపదాధ ంతం. అగిా గమండంల్ల వే్యబడిన కకంతకాల్ం తరాాత, అవిశాాస్ుల్ు 
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ఇంకా కకంత కాల్ం జీవిస్ాత రని, ఆ తరాాత నశించిపోయ, ఉనికిల్ల ఉండరనే సపదాధ ంతం. వ్ారి అమరతాం 

నిబంధన స్హితం. ఐత్ే అగిా గమండపు శిక్ష నిరంతరమమంటుంద్ని బ ైబిల్ు చెబమతునాది. ఇది 

నితయకాల్మమంటుంద్నాంద్ున, ఈ శిక్ష అంతమౌతుంద్నే మాటకు వయతిరేకంగా ఉనాది. 

ఇది అద్ుుతం. ర్ండవ రాకడల్ల కూీరమృగం అబద్ధ పరవకతల్ు అగిాగమండంల్ల వే్యబడత్ారనే వ్ాకయం. 

తరాాత స్ాత్ాను తన ద్కతల్త్ో వ్ెయేయండో తరాాత గమండంల్ల వ్ేయబడినపుడు వ్ారిదో్రూ ఇంకా 

గమండమమల్లనే ఉనాారు. కనుక వ్ెయేయండో కాల్ం వ్ారిదో్రూ అకొడే ఉనాారు. వ్ారు అకొడ నశించిపో ల్ేద్ు. 

వ్ారింకా అకొడే ఉనాారు. 

రోడేస్:…నాశ్న సపదాధ ంతంల్ల పరజల్ు శిక్షనుండి తప్పించ్ుకుంటారనే స్కచ్న ఉనాది. ఈ విధంగా 

తప్పించ్ుకునే వీల్ుకలగించే శిక్ష, శిక్ష కానేకాద్ు. ఐనను ఇది నితయ శిక్షయని చెపిబడింది. అంత్ే కాక, 

పాపుల్ శిక్షకు, నీతి మంతుల్ రక్షణకు, నితయకాల్మనే అదే మాట వ్ాడబడటం కకంచ్ం విచితరంగానే ఉనాది. 

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను. నీతి మంతుల్కు నితయజీవమమ ల్భస్ుత ంది. పాపుల్కు కూడా అదే మాట వ్ాడబడింది. 

వ్ారికి నితయకాల్ం శిక్ష విధించ్బడుతుంది. 

దీనిా వ్ెయేయండో పాల్నకు అనాయంచి చ్కదాో ం. మొద్టటగా, మానవ శ్రటరాల్త్ో ఈ ల్లకంల్ల ఉనా 

విశాాస్ుల్ు శ్మీల్కాల్ం చివరి వరకు ఉండిపో గల్ుగమత్ారు. స్రే? రక్షణ పర ందిన యూదా విశాాస్ుల్ు కూడా 

దీనిల్ల ఒక భాగం. ఇంకా, పరపంచ్ వ్ాయపతంగా పల్ువురు క్రైస్తవుల్ు ఇల్ా దేవుని రాజయంల్లకి వస్ాత రేమో. వీరు 

రేవుని రాజయంల్లకి వ్ెయేయండో రాజయంల్లకి ఆయనత్ో కూడా వస్ుత ంది. కనుక కరసీ్ుత  వధువుకు మారిన 

శ్రటరాల్ు, నితయ శ్రటరాల్ు, నశించిన శ్రటరాల్ు, మానవ శ్రటరాల్ు కావు. వీరు కూడా గమంపుల్ల ఒక భాగం 

ఇద్ంత్ా ఎల్ా జరుగమతుంది? 
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ఎడ్ హ ండ్సన్:…జాన్, పరకటన, ఇరవ్ెైయయవ అధాయయంల్ల నాల్ుగవ వచ్నం చెబమతునాది, 

"సపంహాస్నాలా చ్కచితిని, వ్ాటటప్ ై కూరుచనా వ్ారికి వివరించే అధికారం ఇవాబడెను". వ్ెయేయండో పాల్నల్ల 

విశాాస్ుల్ు పరజల్కు తీరుి తీరుస్ాత రని యేస్ు చెపాిడు. వీరు బరతికిన వ్ారు. కరసీ్ుత త్ో వె్యేయండుో  రాజయం 

చేసపరి. ర్ండు స్ంగతుల్ు జరుగమతునాాయ. స్ంఘంప్ ైక్తతబడగా మహిమ శ్రటరాల్త్ో విశాాస్ుల్ు ప్ ైకిల్ేస్ాత రు. 

వ్ారే కరసీ్ుత త్ో తిరిగి వచిచ పరిపాలస్ాత రు. శ్మీల్కాల్ంల్ల తప్పించ్ుకునా విశాాస్ుల్ు స్హజ శ్రటరాల్త్ో ఈ 

కాల్మంత్ా పరభమవును సేవిస్కత  ఉంటారని పరకటన 7 వ అధాయయం చెబమతునాది. ఆ వె్యయ స్ంవతసరాల్ 

కాల్ంల్ల, వీరికి బిడడల్ు, కుటుంబాల్ు కూడా ఉంటాయని నేననుకుంటునాాను. ఎంద్ుకంటే పరకటన గంధంల్ల 

విభరా ంతికరమ ైన స్ంగత్ేమిటంటే, స్ాత్ాను విడిప్పంచ్బడి జనమమల్ను మోస్గిస్ుత ంటాడు. ప్ ైక్తతబడిన 

స్ంఘానిా కాద్ు. విశాాస్ుల్ుగా వె్యేయండో పాల్నల్లకి వచిచన వ్ారిని. వీరిల్ల కకంద్రు వె్యేయండో పాల్న 

చివరిల్ల తిరుగబడత్ారు. 

ఆంక్ర్ బర్్:…దీనిల్ల దేవుని స్ంకల్ిమేమిటట?  

ఎడ్ హ ండ్సన్:…మనుష్ుయల్ హృద్యాల్ను పరటక్ించ్డం. హృద్యాల్లో ని మోస్ానిా 

చ్కప్పంచ్డమనుకుంటాను. అంత్ేకాక దేవుని కృపను, మనుష్ుయల్ు జీవించేంద్ుకు వ్ారికకక మంచి 

స్ధల్ానిాచాచడని తె్లయచయేడమనుకుంటునాాను. ఐత్ే మంచి సా్ల్ం మనలా రక్ించ్ద్ు. అది మనలా 

మారచద్ు. ఎవుని అద్ుుత్ాలా చ్కడడం వల్న మనం మారమమ. పల్ువురు యేస్ు చేసపన అద్ుుత్ాలా 

చ్కశారుగాని. నముల్ేద్ు. దెైవ్ాతు మనలా మారాచల. విమోచించాల. ఆయనే మనలా మారిచ రక్ించాల. 

ఆయన తన శ్కితత్ో మన అంతరాతును మారాచల. వ్ెయయస్ంవతసరాల్ పాల్న స్ందేశ్ం 

అదేననుకుంటునాాను. నిజంగానే ల్లకంల్ల ఉనా ఇశాీయేల్ుకివాబడిన వ్ాగాధ నాల్ు నెరవ్ేరత్ాయ. ఐత్ే ఈ 

రాజయం మానవుల్ రాజయమే గనుక, యేస్ు చివరిల్ల రాజాయనిా దేవునికి నితయతాంల్ల అపిగించినపుడు ఇది 
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కూడా అంతమ ైపో తుంది. మనం అపుిడు నితయ రాజయంత్ో కలసపపో త్ామని పరకటన గంీధం చివరి అధాయయాల్ు 

చెబమతునాాయ. 

ఆంక్ర్ బర్్:…ఎడ్, పల్ువురికి ఈ స్ంగతి త్ెలయద్ు. వ్ారు యేస్ును ఎకుొవగా పరటటీంచ్ుకోల్ేద్ు ఔనా? 

దేవుడు వ్ారిత్ో ఈ కారయకీమం మూల్ంగా మాటాో డాడు. నితయనరకానికి వ్ెళ్లో లసన పనిల్ేద్ు. వ్ెయేయండో 

రాజయంల్ల ఉండాల్ని వ్ారు ఆశిస్ుత నాారు. నితయభవిష్యతుత ల్ల కకీతత  ఆకాశ్ం, కకీతత  భూమిల్ల ఉండాల్నే కోరిక. 

దీనిా గమరించి వచేచవ్ారం చ్రిచదాో ం. ఈ పనిని చేయకపో త్ే, చేయడమ ల్ాగో తె్లయకుంటే కరసీ్ుత త్ో 

స్ంబంధంల్లకి ఎల్ా వస్ాత రు? వ్ారికి స్ల్హా చెపిండి. 

ఎడ్ హ ండ్సన్:…రాజును ఆహాానించాల. ఇల్ాగే చెయాయల. ఏదద  ఇచేచంద్ుకు, చేసేంద్ుకు ఏదద  ఒక చ్రిచల్ల 

చేరాలసన పనిల్ేద్ు. విశాాస్ంత్ో దేవుని కృపకు స్ిందించాల త్ాను దేవుడనని, స్మస్ాత నిా చేయగల్నని 

యేస్ు చెప్పిన మాటను నమముతునాాను. నా పాపాల్ కకరకు మరణణంచాడు, నీకోస్ం మృతుల్ల్లంచి 

చేశాడు. నితయ జీవ్ానిావాడానికి సపద్ధంగా ఉనాాడు. విశాాస్ంత్ో దానిా అంద్ుకుంటాను. హృద్యానిా, 

జీవిత్ానిా, ఆతును, ఆయనకే స్మరిిస్ుత నాాను. నేను ఆయనను ఆయన సపల్ువప్ ై చేసపన పనిని 

నమముతునాాను. యేస్ు సపల్ువప్ ైన స్మాపతమ ైనద్ని చెప్పి వె్ల్ను చెలోంచాడు. పూరిత విల్ువ చెలోంచాడు. 

ఆ స్ంగతిని నేను విశ్ాసపంచి ఆయనను నమిు, నితయ జీవ్ానిా అంద్ుకుంటాను. అని చెపిగల్గాల. 

ఆంక్ర్ బర్్:…స్ర,ే పరజల్ారా! మనలా తండిర మమంద్ు పవితుర ల్నుగా నిలప్ేంద్ుకు. యేస్ు కరసీ్ుత  సపల్ువ 

శిక్షను అనుభవించాడు. మన పాపాల్కు పరిహారం చెలోంచాడు. దానిా మనకు బహుమతిగా ఇస్ుత నాాడు. 

నితయజీవమనే ఆ వరం యేస్ు కరసీ్ుత  పరభమవు దాారా ల్భస్ుత ంది. మీరు ఆయన వదో్కు వసేత  బ ైబిల్ుల్ల మీ 

కకరకు ఇవాబడత్ాయనా వ్ాగాధ నాల్నీా మా జీవిత్ాల్ల్ల తపికుండా నెరవ్ేరత్ాయ. ఆయన మనస్ు 

మారుచకోడు. మీరు జీవితంల్లనే ఆయనను అనుభవించ్గల్రు. 
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స్రే వచేచ వ్ారం, వ్ెయేయండో పాల్న తరాాత ఏమౌతుందద  చ్రిచంచ్బో తునాాం. పల్ువురు ఈ స్ంగతుల్ను 

ఎనాడక వినల్ేద్ు. నితయభవిష్యతుత ల్ల ఏంజరుగమతుంది? నకతన యెరూష్ల్ేమమను గమరించిన స్ంగత్ేమిటట? 

భూమి పుననిరిుంచ్బడటం, కకీతత  ఆకాశ్ం, కకీతత  భూమి అనగా ఏమిటట? దీనంత అరామేమిటట? అద్ుుతమ ైన 

ఈ అంశాలా 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 

చ్టీనకగా, TN 37414 అమ రికా. 

మా వ్ెబ్ స ైట్చ: JAshow.org 

 


