
1 

 

HHR17-1-9-TE 

యేసు యొక్క చివరి మాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము - కార్యక్రమం 9 

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. 

***** 



2 

 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:…మా కారయకీమానికి స్ాాగతం. నా ప్ేరు జాన్ ఆంకర్ బర్్ ఈ కారయకీమంను 

చ్కస్ుత నాంద్ుకు వంద్నమమల్ు. క్రైస్తవుల్కు ల్భస్ుత నా శుభవ్ారతను గమరించి నేడు పరకటిస్ుత నాాం. శ్మీల్ 

కాల్ం తరువ్ాత, వ్ెయేయండో రాజయ పరిపాల్న తరువ్ాత జరుగమత్ాయని దేవుడు చెప్పిన స్ంగతుల్ను 

చ్రిచదాో ం. మనామా నితయ భావిష్యతుత ల్లనికి వ్ెళ్ళినపుిడు కకీతత  యెరూష్ల్ేమమంట ంది, కకీతత  ఆకాశ్ం, కకీతత  

భూమి స్ృషపీంచ్బడత్ాయ. దీనిా గమరించి ల్లతుగా చ్రిచదాో ం. మీరు ఈ స్ంగతుల్ను మమనుపు విననట్లో త్ే, 

తపిక ఈ కారయకమీంను చ్కడండి.ఈ కారయకమీంల్ల డా. ఎడ్ హిండసన్, డా. మార్ొ హిట్చచ కాక్, డా. రోన్ 

రోడేస్ పాల్ు్ ంట నాారని మీకు మమందే చెపాిమమ. ఎడ్ మనం ఈ కారయకమీంల్ల ఏభాగానికి చేరుకునాాం. 

పరకటనల్ల ఏ అంశానిా చ్రిచంచాం, ఈ రోజు ఏంమాటాో డబో తునాామనే స్ంగతులా చెపిండి.  

డా. ఎడ్ హ ండ్సన్:…మంచిది జాన్. పరకటన గంీధానిా ఏడు భాగాల్ుగా విబజిసేత  ఇల్ాంటి విభజన ఈ 

గంీధానికి చాల్ా మంచిది. ఎంద్ుకంటే ఇది ఏడు స్ంఖ్యకు పరా ధానయత నిస్ుత నాది. మొద్టి అధాయయంల్ల 

దీనిా గమరించిన ఉపో దాా తం. పునరుతతనుడెైన యేస్ు. పత్ాుస్ు దీవిల్ల యోహానుకు పరతయక్షమ ై గంీధానిా 

వ్రా యమని ఆజాా ప్పంచాడు. ర్ండవది. పరకటించ్ బడటం. మొద్టి శ్త్ాబోంల్ల యేస్ు ఆసపయా మ ైనరుల్లని 

ఏడు స్ంఘాల్కు ఏడు పతిరకల్ను పంప్పంచాడు.ఐత్ే, ఇవి అనిా స్ంఘాల్కు అనిా కాల్ాల్లో  వరితస్ాత య. 

మూడవ అంశ్ం. గంీధంల్ల వచిచన స్మస్యను పరిష్ొరించ్గల్ వయకిత. గంీధానిా విప్ేింద్ుకు 

యోగమయడెైనవ్ాడు. మమద్రల్ు విప్పి, దేవుని తీరుిల్ను పరకటించి ఎవుని రాజాయనిా భూమికి తీస్ుకుని 

వచేచవ్ాడు. గొర్పీ్పలో్ కరసీ్ుత  పరతయక్షమవడం. మన ఆరాధనకు యోగమయడు. గంీధానిా విప్ేింద్ుకు యోగమయడు 

తరాాత నాల్ుగవది తరాాత 6-11 అధాయయాల్ల్ల దేవుని నాయయ తీరుిను చ్కడగల్ం. ఏడు మమద్రల్ 

విపిబడటం, తరాాత ఏడు బూరల్ తీరుిల్ను గమరించిన వివరాల్ు.  
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ఇపుిడు మనం పుస్తకం మధయ భాగంల్లకి వస్ాత ం. ఇది ఐద్వ అంశ్ం. అంతయ దినాల్ నాటకంల్లని నట ల్ు. 

అంతయ దినాల్ల్ల ఏడుగమరు ఎంత్ో మమఖ్యమ ైన పాతరను పో షపస్ుత నాారు. ఆ తరాాత ఆరవ అంశ్ం. ఏడు చివరి 

త్ెగమళ్ళి, ఏడు పాతరల్ తీరుిల్ు, యేస్ు కరసీ్ుత  పరల్లకం నుండి భూమికి విజయంత్ో తిరిగి రావరంత్ో 

మమగిసపపో త్ాయ. కూీరమృగం, కరసీ్ుత  విరోధి, అబదో్ పరవకతల్ు ఓడించ్బడటం. యేస్ు కరసీ్ుత  తన వ్ెయేయండో 

రాజాయనిా భూమిప్ ైన స్ాా ప్పంచి వె్యయ స్ంవతసరాల్ు భూమిని పరిపాలంచ్డం ఆ తరాాత ఏడవదిగా, చివరి 

మాట. అనిాటిల్ల ఇదే చ్కొని భాగం. కకీతత  ఆకాశ్ం, కకీతత  భూమి నకతన యెరూష్ల్ేమమ దానే ఈ రోజు 

చ్రిచస్ుత నాాం. అది ఎంత్ో అద్ుుతమ ైన సా్ల్ం. అది మానవ వివరణకు మించినది. అకొడ శాపాల్నేవి 

ఉండవు. స్కరుయడు, దేవ్ాల్యం, బాధ, మరణం, ద్ుుఃఖ్ం, ఏడుి ఇల్ాంటివి ఏవీ ఉండవు. ఇది రక్షణ 

పర ందిన వ్ారి నితయ నివ్ాస్ం ఇది శాశ్ాత నగరం.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను. కకనిా వచ్నాలా త్ెరప్ ైన చ్కప్పస్ాత ను. తరాాత మీరు దానికి వివరణ చెపిండి. యేస్ు 

త్ెలప్పన స్మాచారానిా యోహాను పుస్తకంల్ల రాశాడు. కకీతత  ఆకాశానిా కకీతత  భూమిని చ్కచితిని, మొద్టి 

ఆకాశ్ం మొద్టి భూమి గతించిపోయెను. స్మమద్రం ఇక ల్ేద్ు తరాాత నకతన యెరూష్ల్ేమమ అను 

పరిశుద్ధ పటీణమమ ప్ ండిో  కుమార్తల్ా దేవుని వదో్నుండి దిగి వచ్ుచట చ్కచితిని దేవుని నివ్ాస్ం 

మనుష్ుయల్త్ో కూడా ఉనాది. ఆయన వ్ారిత్ో కాపురమమండును వ్ారాయన పరజల్ు, దేవుడు త్ానే వ్ారికి 

త్ోడెై యమండును. వ్ారి కనుాల్ భాషాిలా తుడిచి వే్యమను. మరణమమ ఇక ఉండద్ు. ద్ుుఃఖ్ం, ఏడుి 

ఉండద్ు. మొద్టి స్ంగతుల్ు గతించెనని గొపి స్ారం చెపిగా వింటిని. ఈ వ్ాకాయనిా చ్దివిన తరాాత మీకు 

త్ోచే మొద్టి స్ంగత్ేమిటి?  

డా. మార్క హ ట్చ్ కాక్:…అకొడ ఉండబో యే కకనిాంటిని. ఇది త్ెల్ుపుతుంది కకనిాంటిని గూరిచ ఇకప్ ైన 

ఉండవని వ్రా యబడింది, అనేకమ ైనవి ఇకప్ ై అకొడ ఉండవు. వ్ాటిని మనం చ్ద్ువుత్ాం. కన్నారుండద్ు, 
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మరణ మమండద్ు, ద్ుుఃఖ్మమండద్ు,  ఏడుి ఉండద్ు. జీవితంల్ల బాధల్ు, కషాీ ల్ వల్న కలగే స్మస్యలా 

ఊహించ్ుకోండి. నిరంతరం వద్ల్ని నొప్పి. మన ప్పరయమల్ు చ్నిపో తుంటారు. ల్లకం మొతతంల్ల ఉనా విషాద్ం. 

అకొడ ఉనావ్ాటి ల్ాగే అకొడ ల్ేనివి కూడా ఎంత్ో అద్ుుతమ ైనవ్ే. ఇదే పరల్లకం, నిజంగా పరల్లకం 

ఎంద్ుకవుతుంద్ంటే అకొడ యేస్ు పరభమవునాాడు. ఆయనుా మనం మమఖ్ా మమఖిగా చ్కడబో తునాాం. 

అది దేవుని మహిమత్ో నిండి ఉంట ంది. ఇదే పరల్లకానిా నిజంగా పరల్లకం చేస్ుత ంది.  

డా. రోన్ రోడేస్:…గతంల్ల పో గొట ీ కునాది మానవ్ాళ్ళ మరల్ దొరుకుతునాది. ఆదికాండంల్ల పాపం చేసపన 

ఆదామమ, ఏదేను వనానిా పో గొట ీ కునాాడు. ఐత్ే నితయరాజయంల్ల మరల్ ఆ స్ార్ం దొరుకుతుంది. 

ఆదికాండంల్ల పాపం వల్న మానవ్ాళ్ళ జీవ వృక్షానికి ద్కరంగా తరిమి వే్యబడింది. ఐత్ే మనం పరల్లకం 

చేరిత్ే, నకతన యెరూష్ల్ేమమకు వె్ళ్ళత్ే, జీవ వృక్షం మరల్ ల్భస్ుత ంది. ఆదికాండంల్ల మనిషప పాపం చేసపన 

తరాాత, మనుష్ుయల్ు చ్నిపో యారు. ల్లకంల్ల మరణం, ఏడుపు, బాధల్ు, ఐత్ే, నితయ రాజయంల్ల మరణం 

బాధల్ు, ఇక ల్ేవు. ఆదికాండంల్ల స్ాత్ాను విచ్చల్విడిగా తిరుగమతుండేవ్ాడు, ఐత్ే నితయ రాజయంల్ల అతడు 

నితయకాల్ం చెరల్ల వ్యేబడత్ాడు. ఎనాడు వ్ెల్ుపలకి రాల్ేద్ు. ఇల్ాంటి అనేక డజనో ఉదాహరణల్ు మన 

పరిసపాతి పూరితగా మారిపో తుంద్ని తె్ల్ుపుతునాాయ. మరో స్ంగతి దీనికి అంతం ల్ేద్ు. ఎడ్ మాట నిజం ఇది 

చివరి మాట. ఐత్ే ఇది కల్కాల్ం స్ాగిపో తుంది. దీనికిక అంతం ల్ేద్ు.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను కకీతత  ఆకాశ్ం, కకీతత  భూమిని స్ృషపీస్ాత ననే దేవుని మాట ఆస్కితకరంగా ఉనాది. నకతన 

యెరూష్ల్ేమమనాది నకతన యెరూష్ల్ేమమను వరిణంచేంద్ుకు యోహానుకు మాటల్ు చాల్ల్ేద్నిప్పస్ుత నాది. 

దానిని గమరించి చెపిండి.  



5 

 

హ ండ్సన్:…పటీణపు రాజవీధి శుద్ధ స్ువరామయమ ై స్ాచ్చమ ైన స్ఫటికమమను పో లయమనాది. డానిా 

పనెాండు గమముమమల్ు పనెాండు మమతయమమల్నాాడు. ఆ గమమాుల్ు చాల్ా ప్ దో్ మమతయపు చిపిల్లనుండ ి

వచిచ యమండాల.  

దేవుడు ఆ పనిని చెయయగల్డు. నిజంగానే, ఐత్ే, గోడల్ు విల్ువ్ెైన రాళ్ిత్ో కటీబడాా య. మరొక ఆస్కితకరమ ైన 

అంశ్మేమంటే, ఇశాీయేలీయమల్ ప్ నెాండు గోతరమమల్ ప్ేరుో  గమముమమల్కివాబడాా య. ఐత్ే నగరపు 

పునాద్ుల్కు పనెాండుగమరు అపో స్తల్ుల్ ప్ేరుో నాాయ. పరల్లకంల్ల నితయతాంల్ల, మొతతం దేవుని 

కుట ంభమమనాది. పాత నిబంధన పరిశుద్ుధ ల్ు కకీతత  నిబంధన పరిశుద్ుధ ల్ు. శ్మీల్ కాల్ం వ్ెయేయండో పాల్న 

కాల్పు విశాాస్ుల్ు. అనిా కాల్ాల్కు చెందిన విశాాస్ుల్ంద్రూ, ఈ అద్ుుత సా్ల్ంల్ల ఉనాారు.  

రోడేస్:…ఇంకకక స్ంగతి. పటీణం నిండుగా బంగారం విల్ువ్ెైన రాళ్ళి ఉనాాయని చెపాిరు. డానిా 

ఊహించ్ండి. వె్ల్ుగ్రన దేవుడు పటీణానిా వ్ెలగిస్ుత నాాడు. చ్కశారా, దేవుని మహిమ ఎంత్ో అద్ుుతమ ైనది. 

ఆ బంగారంల్లనుండి అకొడునా అనేక వజరా ల్ల్ల నుండి, వ్ెల్ుగమ ఏవిద్ంగా అద్ుుతంగా పరతి ఫలస్ుత నాద్నే 

స్ంగతిని ఊహించ్ండి. చ్కశారా, యోహాను వీల్ ైనంత మంచి పద్జాల్ంత్ో ఈ స్ంగతులా వివరిస్ుత నాాడు. 

ఐత్ే అకొడి వ్ెైభవం అతడి వివరణకు మించి ఉంట ంది. ఎంద్ుకంటే దీని ఘనతను ఎవారూ ఊహించ్ుకో 

ల్ేరు. ఏ కనుా దీనిని చ్కడల్ేద్ు. ఏ చెవి వినల్ేద్ు. కనుక, యోహాను వివరణ కనాా ఇది మ రుగ్రనది.  

హ ండ్సన్:…వరణనకు అంద్ని దానిా వరిణంచ్డమనే స్వ్ాల్ు.  

ని రోడేస్:…జమే.  

హ ండ్సన్:…పరకటనల్ల కనబడుతుంది. మన అల్ిజాా నంత్ో దీనిా అరధం చేస్ుకునేంద్ుకు పరయతిాంచినా, 

ఇది మన ఊహల్కు మించినది. అద్ుుతమ ైనది. దీనిా తపిక గహీించాల.  
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హ ట్చ్ కాక్:…యోహాను వివరిస్ుత నా పరల్లక పటీణం, వ్ెయయనిా నాల్ుగమ వంద్ల్ మ ైళ్ి ఘన చెతురశ్ంీ. 

ఈ వ్ాకయ భాగంల్ల నాకు ర్ండు అంశాల్ు కనిప్పస్ుత నాాయ. ఇకొడ కకీతత  ఆకాశ్ం, కకీతత  భూమి ఉనాాయ. 

పరస్ుత తపు ఆకాశానిా, భూమిని దేవుడు తీస్ుకుని కకీతతవిగా చేశాడు. కనుక పటీణం, కకీతత  యెరూష్ల్ేమమ  

పరల్లకం నుండి కింీదికి వచిచ కకతత  భూమిప్ ై కూరుచంట ంది. ఇది నితయకాల్ానికి పరధాన నగరం ల్ేక రాజధాని 

నగరం ల్ాంటిది. ఆ పరల్లక పటీణం కకీతత  యెరూష్ల్ేమమ వ్ెయయనిా నాల్ుగమ వంద్ల్ మ ైళ్ి ఘన చ్తురస్రం. 

అరణయంల్లని గమడారంల్ల, 15 అడుగమల్ ఘనచ్తురస్రం అతి పరిశుద్ధసా్ల్మమనాద్ని కకంద్రనాారు. 

సో్ ల్లమోను దేవ్ాల్యంల్ల ఇది 30 అడుగమల్ ఘనచ్తురస్రం. ఇకొడ ఉనా వె్యయనిా నాల్ుగొంద్ల్ మ ైళ్ి 

ఘనచ్తురస్రం, - ఈ పరల్లక పటీణంల్ల దేవుని సపంహాస్నమమనాది; దేవుని నివ్ాస్సా్ల్ం, ఈ అతి పరిశుద్ధ  

సా్ల్ంల్ల దేవుడు నివసపస్ుత నాాడు. కనుక, ఏదేనువనంల్ల నుండి తరిమి వే్యబడిన మానవుడు, దేవుని 

స్నిాధికి తీస్ుకురాబడత్ాడు. ఇది ఏదేను దేవ్ాల్య పటీణమని కకంద్రనాారు. ఈ ప్ దో్ దేవ్ాల్య 

పటీనంల్ల ఇది ఏదేను వనంల్ాంటిది. ఈ ప్ దో్ అతి పరిశుద్ధ సా్ల్ంల్ల మనం దేవునిత్ో స్హవ్ాస్ం చేస్ాత ం.  

రోడేస్:…చ్కడండి. జాన్, దానంతటికర మమంద్ు, పాత ఆకాశ్ం, పాత భూమి అగిా దాారా 

దాహించ్బడుతుంది. స్ాత్ాను ల్లకమంత్ా తిరిగమతునాాడని గమరితంచ్ుకోండి. అతడిత్ో ఎనిా 

ద్యాయల్ునాాయో ఏమో! ద్కతల్లో  మూడవ భాగం స్ాత్ాను త్ోటి వ్ెళ్ళిపోయారు. కనుక వ్ారిప్ ైని స్ృషపీ  

మొతతం స్ాగమతునాది. దేవుడీ భూగహీానిా, మొతతం పరపంచానిా అగిాత్ో ద్హించి వ్ేస్ాత డు. స్ాత్ాను 

గమరుత ల్నిా త్ొల్గిపో త్ాయ. మానవ పాపంల్ల మిగిలన ద్ంత్ా త్ొల్గించ్బడుతుంది. నితయ రాజయం కోస్ం 

స్మస్తం, పరిపూరణంగా, దానికి స్రిపోయే విధంగా పునరిారిుంపబడుతుంది.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను, కకీతత  యెరూష్ల్ేమమ 1400 మ ైళ్ి ఘనచ్తురస్రమనే మాట బాగమంది. దానిా నిరిుసేత , 

నకయయార్ొ నుండి కకల్రాడద  వరకు తీస్ుకు వ్ెళ్ళతుంది. ఇది గ్ీండ్ ఫోో్ ర్.ఇపుిడు 1400 మ ైళ్ళి ప్ ైక్ల్ాో ల. 
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దీని నిండుగా గద్ుల్ు. అంతప్ ైక్ల్ాో ల్ని నా కోరిక. ఇపుిడు మన కకీతత  శ్రటరాల్త్ో లఫీ్ట వె్యనిా నాల్ుగమ 

వంద్ల్ మ ైళ్ళి కింీదికి దిగే వరకు వే్చి ఉండవల్సపన పనిల్ేద్ు ఒకొ క్షణంల్ల కింీద్ వింద్ుల్ల కల్ుస్ుకోగల్ం. 

కకీతత  శ్రటరంత్ో ఊహకు అంద్ని విద్ంగా పరయాణం చెయయగల్ం.  

రోడేస్:…పునరుత్ాా న శ్రటరం గమరించి చెపాిరు. మన శ్రటరం మ రుగమ పడుతుంద్ని చెపుతుంటాను. మ రుగమ 

పడిన శ్రటరానికి ఏ స్మస్యల్ు ఉండవు దానికి వృదాధ పాయం ల్ేద్ు. కులోపో ద్ు. గమండె జబముల్నేవి ఉండవు. 

ఎనాడు కిడిా స్మస్యల్ుండవు. మీ జుతుత  ఊడద్ు. తె్లో్ బడద్ు, మీ శ్రటరం పరిపూరణంగా ఉంట ంది. మనం 

పునరుత్ాా న శ్రటరంత్ో ఆహారానిా భమజించ్గల్ం. యేస్ు మరణ ంచి ల్ేచి నాల్ుగమ స్ారుో  పరజల్త్ో 

కలసపతినాాడు. మన పునరుత్ాా న శ్రటరం యేస్ుల్ాగమంట ంద్ని బ ైబిల్నాది.  

హ ట్చ్ కాక్:…మనం బరువు ప్ రగమమ 

రోడేస్:…నిజమే.  

ఆంక్ర్ బర్్:…మంచిది. ఇకొడ విరామం తీస్ుకుందాం. తిరిగి వచిచన తరాాత కకీతత  ఆకశ్ం కకీతత  భూమిల్ల 

ఏం జరుగమతుందద  తె్ల్ుస్ుకుందాం. ఇది మమఖ్యమ ైన అంశ్ం. తపిక వినండి.  

***** 

ఆంక్ర్ బర్్:…మంచిది మేమమ మళ్ళి వచాచం. ఎడ్, ర్ండు స్ంగతులా గమరించి మనం మాటాో డాల. 

మొద్టిగా స్ంఘాల్కు తె్లప్ేంద్ుకు, నా ద్కతను పంప్పస్ుత నాానని యేస్ు చెపాిడు. అనగా, ఈ అంశాలా 

స్ంఘాల్ల్ల బో ధింపబడాల. ఇపుడు పాసీ్రోను అడుగమతునాాను. పరకటన గీంధానిా మీ స్ంఘస్ుత ల్కు 

బో ధించాల? పరజలల్ా చెయాయల్ని యేస్ు చెబమతునాాడు. ఇదే మొద్టి అంశ్ం వివరించ్ండి.  
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హ ండ్సన్:…ఇది యేస్ు ఎంత్ో ద్యత్ో చెప్పిన మాట. ఇదిగో నా స్ందేశ్ం. దీనిా మీకు తె్లపాననాాడు. 

భవిష్యతుత ల్ల ఏమౌతుందద  మీకు తె్లపాననాాడు. దీనిా మీ స్ంఘాల్ల్ల పరకటించ్మనాాడు. కనుక ఏ 

స్ంఘమ ైనా పరకటన గంీధానిా బో ధించ్క పో త్ే, దేవుని స్ందేశానిా వివరించ్డం ల్ేద్నా మాట. బ ైబిల్ుల్ల 

ప్ దో్ భాగానిా వ్ారు వదిలవ్ేస్ుత నాారు. బ ైబిల్ుల్ల 25 శాతం పరవచ్నమే ఐనట్లో త్ే, ఇది పరవచ్నమే గనుక 

దీనిా పరకటించాల్ని వ్ాకయం చెబమతునాది. పాత నిబంధన పరవకతల్ు యెష్యా, యరిుయా, దానియేల్ు వంటి 

వ్ారి స్ందేశానిా మనం పరకటిసేత  ఈ కకీతత  నిబంధన పరవచ్న గంీధానిా కూడా బో ధించాలసందే.  

ఇది స్రిగా అరధంకాని భాష్ కాద్ు. ఏదద  ఫజిల్ాో  గంధరగోల్మ ైన స్మాచారం కాద్ు. దీని అరధం స్ిషీ్ంగానే 

ఉనాది. మామూల్ు వయకుత ల్ు కూడా చ్దివి ధాయనించి అరధం చేస్ుకోగల్రు. యోహాను, ఈ పుస్తకానిా ఎఫేస్ు 

స్ంఘానికి పంప్పనపుిడు వ్ారు ర్ండేళ్ళి దీనిా పరిశీలంచి ఉండరనుకుంటాను, వ్ారు మొద్టి నుంచి, చివరి 

వరకు చ్దివ్ేసప, దేవునికి సో్త తరమని చెప్పి ఉంటారు.  

ఆంక్ర్ బర్్:…దీనిా అనిా చ్రటచల్ల్లను పరజల్కు బో ధించాల ఇకొడ హెచ్చరికల్ాంటి మరో అంశ్మమనాది. 

దీనిత్ో మరి దేనినెైనా కల్ుపు కూడద్ని హెచ్చరిక పరకటన 22:18 ల్ల ఉనాది. వీటిత్ో మరి దేనినెైనా కలప్పత్ే 

గంీధంల్లని త్ెగమళ్ళి వ్ానికి కల్ుగమత్ాయనే హెచ్చరిక. పరకటన గంీధానిా బో ధించే, పాసీ్రోల్ల ఎంద్రు. 

గంీధంల్లని స్ంగతులా వదిల వ్ేస్ుత నాారో నాకు స్రిగా త్ెలయద్ు వ్ారు మారుస్ాత రు. అల్ా చెయొయదో్ని 

దేవుడు హెచ్చరిస్ుత నాాడు.  

హ ండ్సన్:…అల్ా చేయకండి. ఔను. ఈ పుస్తకంల్లని స్ంగతుల్ు స్ిషీ్ంగానే ఉనాాయ. ఏవ్ేవ్ో 

ఊహించ్ుకోకండి. ఐత్ే అంశానిా తకుొవ చేయకూడద్ు. దాని పరభావ్ానిా తగి్ంచ్కూడద్ు. అల్ా చేసేత  

స్ందేశానిా మనం పరకటించ్డం ల్ేద్నామాట.  
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రోడేస్:…ఇతర శాఖ్ల్ గమరించి అబదో్ పరవకతల్ను గమరించి కూడా హెచ్చరించ్బడింది. ఈ శాఖ్ల్ను పరత్ేయకంగా 

పరస్ాత వించ్కుండా, తమ స్ర ంత బాధల్కు అనుగమణయంగా, పరకటన గంీధానిా కకంద్రు తరుు మా చేశారని 

చెపిగల్ను. కకనిా శాఖ్ల్ వ్ారు పరకటనల్ల అద్నపు స్ంగతులా కలపారని కకనిాటిని త్ొల్గించారని కూడా 

చెపిగల్ను. జాన్, ఇపిటికే మృతుల్ ైన వీరు, ఈ హిచ్చరికను బటిీ  ఎల్ాంటి సపాతిల్ల ఉనాారో 

ఊహించ్ల్ేకునాాను.   

హ ట్చ్ కాక్:…పల్ువురు నేడు దీనిా గమరించి మాటాో డుక పో వడం విచారకరం. దీనిల్ల రకరకాల్ుగా 

స్ాత్ాను పరభావమమనాాడని నేను నమముతునాాను. న్నవ్ే స్ాతనువ్ెైత్ే, న్నవు నరకానికి వ్ెళ్తత వని చెబమతునా 

గంీధానిా పరజల్ు చ్ద్వ్ాల్ని ఆశిస్ాత వ్ా అని అని పరజల్ను అడుగమతునాారు? కనుక దీనిల్ల స్ాత్ాను 

పరభావమమనాద్నుకుంటాను. నాక్రత్ే, ఒక స్ంఘానికి పాసీ్రుగా నేను చ్కస్ుత నా విచారకరమ ైన 

అంశ్మేమిటంటే, కకనిా స్ంఘాల్లో  పరకటన గంీధపు స్త్ాయల్ు బో ధించ్బడటం ల్ేద్ు. మనం జీవిస్ుత నా ఈ 

కాల్ంల్ల పరకటన గంీధంల్లని స్ంగతుల్ు, స్ంఘ చ్రితరల్ల ఇతర కాల్ాల్కంటే ఇపుిడే మనకు ఆశాభావం 

అధికంగా అవస్రం. ఆ ఆశాభావ్ానిా పూరితగా ఇచేచపుస్తకం ఈ గంీధం నేటి స్ంఘాల్ల్ల నముకంగా 

బో ధించ్క పో వడం నాక్ంత్ో విచారానిా కలగిస్ుత నాది.  

ఆంక్ర్ బర్్:…స్రే, మీరు పరకటనను బో ధించాల్నుకుని, దీనిల్లని స్మాచారానిా పరిశీలంచినపుడు ఈ 

గంీధంల్లని మరాుల్ను వివరించే ధెైరయం మీకు ఎల్ా కలగింది?  

హ ట్చ్ కాక్:…చ్కడండి. నాకు పనెాండేళ్ి వయస్ుల్ల ద్ ల్ేట్చ గేటీ్చ పాో నెట్చ ఎర్త ను చ్దివిన తరువ్ాత 70 

ద్శ్కంల్ల నాకు బ ైబిల్ు పరవచ్నాల్ను పరిశీలంచాల్నే ఆస్కిత కలగింది. ఈ మరాులా కకంతకాల్ం ల్లతుగా 

పరిశీలంచాను. ఆ తరాాత నేను పరభవు కోస్ం జీవించ్ల్ేద్ు. మళ్ళి ఇరవ్ెై ఏళ్ి వయస్ుల్ల బ ైబిల్ు 
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అధయయనానిా పరా రంభంచిన తరాాత, బ ైబిల్ుల్ల అనేక భాగాల్ు ఏంచెబమతునాాయనేది, అరధం కాల్ేద్ు. 

పరవచ్న మరాుల్ను తుల్ుస్ుకోడానికి బ ైబిల్ును జాగీతతగా చ్ద్వ స్ాగాను.  

పరకటన గంీధపు అధయయనం చాల్ా కషీ్మ ైనదే. ఐత్ే దేని వివరణకు మిగత్ా ల్ేఖ్నాల్లో  వ్ాడిన పరా ధమిక 

స్కత్రా ల్నే వ్ాడిత్ే, పరకటన ఏమి చెబమతునాదద  స్ుల్భంగా అరధం చేస్ుకోగల్ం. మార్ొట ల్ల దీనిా గమరించి 

అనేక మంచి కామ ంటరటల్ు దొరుకుతునాాయ. మనం పాసీ్రోత్ో కూడా చ్రిచంచ్వచ్ుచ. మన పరజల్కు 

పరకటన గంీధానిా బో ధించ్కపో త్ే వ్ారికి అపకారం చేస్ుత నాామనుకుంటాను. మమఖ్యంగా మనకు మనమే 

అపకారం చేస్ుకుంట నాామమ.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను. మీరు హాలీవుడ్ ల్ల మంచి రాక్ స్ాీ ర్ స్ంగటత విదాాంస్ుల్ు పరవచ్నం దాారా పరభమవు 

వదో్కు వచాచరు. పరకటన గంీధానిా పరజల్కు బో ధించే ధెైరయం మీకు ఎల్ా వచిచంది?  

రోడేస్:…ఇదిగో చ్కడండి. బ ైబిల్ు పరవచ్న వివరాల్ను త్ెల్ుస్ుకునా తరువ్ాత ఏం జరిగింద్ంటే, బ ైబిల్ు 

నిజంగానే దేవుని వ్ాకయమని నాకు పూరిత నముకం కలగింది. దేవుడొకొడే భవిష్యతుత ను చెపిగల్డు. 

మర్వారూ చెపిల్ేరు. ఎంద్రు మాంతిరకుల్ు దేశ్ంల్లనక ల్లకంల్లనక ఉనాారు గాని ఎవారూ భవిష్యతుత ను 

చెపిల్ేరు. ఈ గంీధం భవిష్యతుత ను త్ెల్ుపుతునాది. కనుక దేవుని వ్ాకయమని మొద్టిస్ారి నమాును.  

వ్ాకాయనిా నమిున తరువ్ాత ఒక విచితరం జరిగింది. యమవ క్రైస్తవుడనెైన నా మనస్ుల్ల డల్ాో స్ స మినార్ 

పోర ఫస్రుో  వ్రా సపన పుస్తకాల్నిాటిన్న చ్ద్వ్ాల్నే ప్ేరరేపణ కలగింది. ఎంద్ుకు ఆ స మినరట ననుా ఆకరిషంచిందద  

స్రిగా తె్లయద్ు – దేవుని చితతమని మాతరమే చెపిగల్ను. జాన్ వల్ుారా్, డెైాట్చ ప్ ంత్ెకోస్ుత , చారో్స్ ర్రరే 

అంద్రి పుస్తకాలా చ్దివ్ాను. మరింత నేరుచకోవ్ాల్నే తీవరమ ైన కోరిక. మొద్టి స్ారి ఆతు పరకారం స్జీవంగా 

మారాను. తదాారా షో  వ్ాయపారానిా హాలీవుడ్ ను వదిల సేమినరటకి వె్ళ్తిల్నే కోరిక కలగింది. ఇది స్ర్రన 

తీరునమని చెపిగల్ను. నిజమే, హాలవుడ్ ల్ల ఉనాంత పరపతి డబము దీనలో  ల్ేవు. ఐత్ే ఇహల్లకపు పనుల్ 



11 

 

కంటే ఈనా సేవయే మేల్ని చెపిగల్ను. దేవుడీ పనిని చేయమనాాడు. దీనిా వదిల్ేసప నేను మరే పనిని 

చెయయను.   

ఆంక్ర్ బర్్:…మీరు ఒక సేమినరటకి డీన్ గా ఉనాారు. విదాయరుధ ల్కు బో ధిస్ుత ంటారు. “మీల్ల హాలవుడ్ ను 

వదిల్ేసప మేమమ సేవల్లకి రముని” ప్పలో్ల్ు చెపాిరనుకోండి. ఏమని జవ్ాబిస్ాత రు.  

హ ండ్సన్:…చ్కడండి. మా తలో ద్ండుర ల్ు ఇదో్రు ఎనిమిద్వతరగతిల్ల చ్ద్ువు ఆప్ేశారు. వ్ాళ్ళి ఏ 

పుస్తకాలా చ్దివ్ారు. వ్ారాత  పతిరకల్ను కూడా ఎనాడక పూరితగా చ్ద్వరు. కనుక, దేవుడు నా బాల్యంల్ల 

ననుా రక్షించినపుడు, దేవుని పే్రమను నాల్ల కలగించాడు. నాకు పద్హారేళ్ళి వచేచస్రికి బ ైబిల్ును చ్దివి 

మమగించాను. రోన్ ల్ాగే బ ైబిల్ును మరింత తె్ల్ుస్ుకోవ్ాల్నే కోరిక కలగింది.  

ఐత్ే పరకటన గంీధానిా వద్ల్లదో్ని విదాయరుధ ల్కు చెబమతుంటాను. మొతతం అరాధ నిా గీహించేంద్ుకు దానలో ని పరతి 

అంశానిా త్ెల్ుస్ుకోవ్ాలసన పనేో ద్ు. యేస్ు నిజంగానే మళ్ళి వస్ుత నాాడని ఆయనుా కల్ుస్ుకునేంద్ుకు 

పరజల్ు సపద్ధంగా ఉండాల్ని వ్ారికి అరధమయేయల్ా వివరించాగాలగిత్ే చాల్ు.  

అంత్ే కాక, పరకటన గంీధంల్లని కకనిా విపరటత అంశాలా బటిీ  మీరు దారితప్పి పో కూడద్ు. మమఖ్ాయంశ్ంప్ ై 

ద్ృషపీ  నిల్పండి. గంీధంల్లని స్ాధారణ అంశాల్ే మమఖ్ాయంశాల్ు.  

పరకటన 22:17 ల్ల యేస్ు ఇచిచన అద్ుుతమ ైన ఆహాానంత్ో గంీధం మమగమస్ుత ంది. ఆతుయమ, ప్ ండిో  

కుమార్తయమ. రమము అంట నాారు. వినువ్ాడును ‘రమము’ అనాల. ద్ప్పిగోనిన వ్ానిని రానిమము. 

ఇచ్చయంచ్ు వ్ానిని రానిమము. ఈ గీంధపు స్ందేశ్ం మనలా భయప్ టేీంద్ుకు వ్రా యబడల్ేద్ు. 

స్మయమమనాపుిడే యేస్ు కరసీ్ుత  వదో్కు రముని ఇది ఆహాానిస్ుత నాది. పరకటన గంీధానిా చ్దివినపుడు 

యేస్ు కరసీ్ుత  వదో్కు రమునే పరిశుదాధ తు ప్పల్ుపును మనం గహీిస్ాత ం. కరసీ్ుత  వధువ్ెైన యేస్ు వదో్కు రముని 
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ప్పల్ుస్ుత నాారు. యేసే స్ాయంగా ‘రముని’ ప్పల్ుస్ుత నాాడు. స్మయమమనాపుిడే, నిరటక్షణ ఉనాపుిడే కరసీ్ుత  

వదో్కు రమునే ప్పల్ుపు.  

ఈ వివిధ రకాల్ త్ెగమళ్ళి, రకరకాల్ తీరుిల్ు, ఘోర విషాదాల్ు, మీకు జరగాలసన పనిల్ేద్ు. ఎంద్ుకంటే 

మీరు చేసపన పాపాల్కు దేవుని ఆగహీానిా రక్షకుడు త్ానే భరించాడు. మనమాయనను త్ెల్ుస్ుకుంటే, 

కోపాగిాకి గమరికాకుండా, దేవుని కృపను మహిమను అనుభవించ్గల్ం. అంద్ుకే, పరభమవ్ెైన యేస్ు కృప మీకు 

త్ోడెైయమండును గాక అంటూ గంీధమమ మమగమస్ుత నాది. పతనమ ైన ల్లకానికి దేవుని కృపా స్ందేశ్ం పరకటన 

గంీధంల్ల ఉనాది స్మయమమండగానే కృపాకాల్ంల్లనే దేవుని వదో్కు రండి. ఇపుిడే పరా రిధంచ్ండి.  

ఆంక్ర్ బర్్:…మంచిది ఎడ్, ఇపుిడు పరజల్ కోస్ం పరా రిధంచ్ండి. ఈ దారావ్ాహికను చ్కస్కత , స్ందేశానిా 

వింట నా పరజల్ు, జీవితంల్ల ఒక స్ాా నానికి చేరుకకని, “యేస్ు నాకు కావ్ాల నేను తపిక పరల్లకానికి 

వ్ెళ్తిల. స్ంఘం, రేప్ే ప్ ైక్తతబడినట్లో త్ే నేను ఈ ల్లకం నుండి వ్ెళో్ళ దేవునిత్ో నితయతాం ఉండాల్ని 

కోరుకుంట నాారేమో”. మీరు దీనిా గమరించి పరా రిధంచాల. పరజల్ారా! పరభమవును నిజంగా మీ జీవితంల్లకి 

ఆహాానించాల్నుకుంటే, ఎడ్ పరా రిధస్ుత నా మాటల్నే మీరు కూడా పరా రిధంచ్ండి. దేవుడు తపిక మీ పరా రధనను 

ఆల్కిస్ాత డు. దేవుడు నినుా రక్షించి మారుస్ాత డు, న్న పాపాలా క్షమిస్ాత డు. ఎడ్ పరా రధనల్ల నడిప్పంచ్ండి.  

హ ండ్సన్:…యేస్ుప్ ై న్నకునా విశాాస్ానిా, ఆయన సపల్ువప్ ై న్నకోస్ం చేసపన పనిని పరా రధన త్ెల్ుపుతుంది. 

పరా రధనల్ల వ్ాడే పదాల్ు కాద్ు, న్న హృద్య వ్ెైఖ్రియే మమఖ్యం. ఐత్ే మీరట విధంగా పరా రిధంచ్వచ్ుచ.  

ప్పరయ పరభమవ్ా! కరసీ్ుత  నా కకరకు సపల్ువప్ ై మరణ ంచాడని నమముతునాాను. ఆయన మృతుల్లో ంచి ల్ేచాడని, 

నితయ జీవ్ానిా నాకు ఇవా జూపుతునాాడని నమముతునాాను. ఆయనను నా రక్షకునిగా అంగటకరిస్ుత నాాను. 

విశాాస్ంత్ో పరా రిధస్ుత నాాను యేస్ు నామమమన పరా రిధస్ుత నాాను. దేవుడు తపిక కృప చ్కప్పస్ాత డు. ఆమ న్.  
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ఇల్ాంటి పరా రధనకు దేవుడు జవ్ాబిస్ాత డు. యేస్ు నినుా రక్షించి స్రికకతత  జీవిత్ానిస్ాత డు. కకీతత  ఆకాశ్ం, కకీతత  

భూమి నకతన యెరూష్ల్ేమమల్ల్ల నితయం నిలచి ఉండే జీవితం.  

ఆంక్ర్ బర్్:…ఔను. ఆయనను అంగటకరించిన వ్ారికి, దేవుని ప్పలో్ల్గమటకు పరభమవు అధికారానిాచాచడని 

బ ైబిల్ు చెబమతునాది. మీరిల్ా పరా రిధంచినటోయత్ే దేవుడు మీకు అనేక ఆశీరాాదాల్నివాగల్డు.  

 

 

 

***** 
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