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యేసు యొక్క చివరి మాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము - కార్యక్రమం 2
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.
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 స్ాాగతం. నా ప్ేరు జాన్ ఆంకర్ బర్్ . ఈ కారయకీమానిా
చ్కస్ుతనాద్ుకు వంద్నమమల్ు. మీరిపుిడు వినాటల
ో గా మన మధయనునా మమగమ్రు అతిధుల్ు, పరకటన
గీంధానిా గమరించి దానిా అంద్రు చ్ద్వ్ాలసన అవస్రం గమరించి వివరిస్త ారు. యేస్ు స్ంఘానికి చెప్పిన చివరి
మాట ల్ేమిటి? ఇద్ంత్ా పరకటన గీంధంల్ల ఉనాది, మన మధయ డా. ఎడ్ హిండసన్, డా. మార్ొ హిట్చచ కాక్,
డా. రోన్ రోడేస్ ల్ు ఉనాారు. మీరు వచిచనంద్ుకు స్ంత్ోష్ం. ఎడ్ గతవ్ారం చ్రిచంచ్ుకునా స్ంగతులా
మీరు కుోపత ంగా చెపాిల. గత కారయకీమంను చ్కడని వ్ారికోస్ం మొద్టి అధాయయపు వివరాలా కుోపత ంగా
చెపిండి.

డా. ఎడ్ హండ్సన్: మంచిది, చ్నిపో య, పునరుత్ాతనుడెైన అరవ్ెై ఐదేళ్ళ తరాాత కరస్
ీ త ు, పత్ాుస్ు దీవిల్ల
యోహానుకు పరతయక్షమవడంత్ో యోహాను మొద్టి అధాయయం పారరంభమవుతునాది. “నీవు ఒంటరి వ్ాడవు
కావు. ఈ దీవిల్ల నీవు ఒంటరిగా విదిచిప్టీ బడల్ేద్ు. నేనొక స్ంకల్ింత్ోటి నీ వద్ో కు వచాచను. త్ోల్ు
చ్ుటీ ను తీస్ుకో ప్నుా తీస్ుకో చ్రితన
ర ు మారేచ పుస్త కానిా రాదాోమని యేస్ు యోహానుత్ో చెపాిడు. యేస్ు
తన పరతయక్షతను స్ాయంగా యోహానుకు ద్యచేశాడు. యోహాను ఈ స్ంగతులా పుస్త కంల్ల వ్ారస్ాడు.
మొద్టి అధాయయం పరకటన గీంధానిా మనకు పరిచ్యం చేస్త ునాటల
ో ంటలంది తరాాత ర్ండు మూడు
అధాయయాల్ల్ల ఏడు స్ంఘాల్కు పతిరకల్ునాాయ. మొద్టి శ్త్ాబో ంల్ల, ఆసపయా మైనరుల్ల ఉండిన ఏడు
స్ంఘాల్కు ఒక స్ందేశానిా అందిస్త క యేస్ు, “మీరు ఎననా మంచి పనుల్ను చేస్త ునాారు. వ్ాటిల్లనే
కకనస్ాగండి. అదే స్మయంల్ల మీరు కకనిా చెడు కారాయల్ను కూడా చేస్త ునాారు”. పశాచత్ాతపంత్ో వ్ాటిని
మానండి అంటలనాాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : దానిా చ్రిచదాోం. ఇపిటికే ర్ండు స్ంఘాల్ను గమరించి చ్రిచంచామమ. ఇపుిడు ప్రే్మమ
స్ంఘానిా గమనిదాధమమ. ఇకొడ కకనిా తపుిల్ు జరుగమతునాాయ. వ్ాడియైన ర్ండంచ్ుల్ ఖడ్ మమ
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గల్వ్ాడు (యేస్ు) నీ కియ
ీ ల్ను నేనెరుగమద్ునని చెబమతునాాడు. దీనిా గతవ్ారం చ్రిచంచాం. ఐత్ే మళ్ళళ
నేడు చ్రిచంచ్బో తునాాం క్రైస్తవుల్ ైన వ్ారంద్రు స్ంఘాల్త్ో కరస్
ీ త ు వయవరిస్త ునా విధానాల్ గమరించి
త్ెల్ుస్ుకోవ్ాల. మొద్టిది, ఆయన పరతీ ఆదివ్ారం చ్రిచకి వస్ుతనాాడు. ర్ండవది, ఆయనకు పరతీ స్భమయడు
చేసపన పనుల్నీా త్ెల్ుస్ు. నీవు చేసపనద్ంత్ా త్ెల్ుస్ు. నీ కియ
ీ ల్ను నీవు ఉనా స్థ ల్ానిా నేనెరుగమద్ును
అనాాడు. నీ ఆల్లచ్నల్ు కూడా ఆయనకు త్ెల్ుస్ు. స్రేనా? ఈ స్ంఘంత్ో నీ కిీయలా, నీవునా స్థ ల్ానిా
నేనెరుగమద్ును అనాాడు. స్ాత్ాను సపంహాస్నమమనామమనా చోట నీవు కాపురమమంటలనాావు అనాాడు.
ఇకొడ స్ాత్ాను స్ంహాస్నమంటే ఏమిటి?

డా. రోన్ రోడేస్: ఇది ర్ండు అరాధల్ను త్ెల్ుపుతునాటలోనాది. మొద్టిగా ఆకాల్ంల్ల రోమను
పారజల్ంద్రూ, చ్కీవరితని ఆరాధిస్త క జేజేల్ు పల్ుక వల్సపవస్ుతండేద్నుకుంటాను. రోమనుల్ంద్రు, సీజరే
పరభమవని స్ుతతించాల్నే ఆజఞ అమల్ుల్ల ఉండేది. సీజరు పరభమవని చెపిని వ్ారు హింసపంచ్బడి
చ్ంపబడుతుండేవ్ారు. ఐత్ే ద్ుయపతి అనే ప్ేరునా దేవతకు కటీ బడిన ప్ద్ో బలప్ీటమే స్ాత్ాను
సపంహాస్నమని నేను తల్ుస్ుతనాాను. ఇది అకొడ ప్ద్ో అబద్ో దేవత. ఐత్ే అకొడి స్ంఘం కకనిా మంచి
పనుల్ను చేసపనా, వ్ారు కకంత చెడుకు స్ాథనమిచిచనటల
ో వ్ాకయం స్కచిస్ుతనాది. నీతి విష్యమమల్ల స్రుోకు
పో వడం మంచిది కాద్ని ఇది త్ెల్ుపుతునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఆయన చెప్పిన కకనిా స్ంగతుల్ను వినండి. ననుా విశ్ాసపంచి హతస్ాక్షియైన అంతిపయ
కాల్ంల్ల కూడా మీరు ననుా వద్ల్ల్ేద్నాాడు. మొద్ట, మంచి వ్ాళ్ళను గమరించి మాటాోడుకుందాం.
అంతిపయ ఎవరు?
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రోడేస్: అపో స్త ల్ుడు యోహాను, రోమను చ్కీవరిత డొ మీస్ను పాల్నా కాల్ంల్ల అంతిపయను, ప్ర్ మమకు
బిష్పుగా అభిషేకించాడు అతణ్ణి ప్ద్ో ఇతత డి పాతరల్ల ప్టిీ కింీ ద్ మంటల్ు రగిలంచ్గా మంటల్ వ్ేడికి అతడు
మరణ్ణంచాడు. అక్షారాల్ా ఉండికి చ్నిపో యాడు. ఇది అతి కూ
ీ రమైన మరణ్శిక్ష.

ఆంక్ర్ బర్్ : పరజల్ు అపిటి వరకు విశాాస్ంగానే ఉనాారనాాడు. ఐత్ే, యేస్ు ఆ మాట చెప్పిన తరువ్ాత,
ప్ర్ మమల్ల పరిసథ తి
ప కకంచ్ం మారినటల
ో గా కనబడుతునాది. నీప్ైన కకనిా తపుిల్ను మోపాలస ఉనాది.
ఎంద్ుకంటే బిల్ామమ బో ధను అనుస్రించ్ువ్ారు నీల్ల ఉనాారు. దేవునికి అబద్ధ పు బో ధ నచ్చద్ు.
మోస్కరమైన బో ధను అస్హియంచ్ుకుంటలనాాడు. ఐత్ే, బిల్ామమ యేమని బో ధించాడు?

రోడేస్: ఈ వ్ాకయం స్ిష్ీ ంగా చెబమతునాది. నీ మీద్ కకనిా తప్పిద్మమల్ు మోపాలస ఉనాది. విగీహాల్కు
బలచిచన వ్ాటిని తినేల్ా జారతాం చేసేల్ా, ఇశాీయేలీయమల్కు ఉరి యొడుుమని బాల్ాకునకు నేరిిన
బిల్ామమ బో ధను అనుస్రించ్ువ్ారు అనేకుల్ు నీల్ల ఉనాారని ఈ వ్ాకయం చెబమతునాది. కనుక,
ఇశాీయేలీయమల్ు తమను వివ్ాహమాడేల్ా మరల్ు కకల్ుపుమని ఇతడు మోయాబమ సీత ల్
ీ ను పురికకల్ాిడు.
ఇది దేవుని చిత్ాతనికి వయతిరేకమైనది. ఇశాీయేలీయమలకొడ పాపం చేస్త ునాారు.

ఆంక్ర్ బర్్ : నికోల్ాయతుల్ బో ధనుస్రించ్ువ్ారు నీల్ల ఉనాారు. అది నాకు అస్హయమనాాడు. ఇతని
అబద్ో బో ధ తనకు అస్హయమని చెపాిడు. ఐత్ే, ఈ నికోల్ాయతుల్ వ్ారు?

రోడేస్: ఈ నికోల్ాయతులా గమరించి పండితుల్ు అనేక చ్రయల్ు చేస్త ుండగా వ్ారిల్ల భినాాభి పారయాల్ు
మొద్ల్యాయయ. నికోల్ాయతుల్ు తమ బో ధల్ల క్రైస్తవుల్కు నీతి విష్యంల్ల అనేక మినహాయంపుల్
నిచాచరని నేను త్ెల్ుస్ుతనాాను. దీరు స్ారధపరత్ాానిా స్ుఖభోగాల్ను పో ర తసహించారు. విచ్చల్విడిగా
జీవించేవ్ారు. హద్ుోల్ు ల్ేని వయభిచారానిా కకనస్ాగించారు. కనుక ఈ భాగంల్ల ఉనా ర్ండు బో ధల్ు
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ల్ ైంగికపరమైన అవినీతిని గమరించి నొకిొ చెబమతునాాయ. క్రైస్తవుల్మైన మనకిది నచ్చద్ు గాని వ్ాకయం ఈ
మాటనే చెబమతునాది. ఈ వయకుతల్ు యేస్ు కరస్
ీ త ు కకరకు ఎంత్ో ధెైరయంగా నిలచిన వ్ారు. ఐనను నాక్రత్ే అది
స్ంఘానికి ప్ద్ో హెచ్చరికల్ా ఉనాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : మార్ొ, తుయత్ెైర స్ంఘానిా పరిశీలదాోం. “నీ కియ
ీ ల్ను నీ ప్ేరమను, విశాాస్ానిా,
పరిచ్రయను, స్హనానిా నేనెరుగమద్ును. నీ మొద్టి కిీయల్ కనాా కడపటివి ఎకుొవ్ెైనది”. అనగా
మమనుపటికంటే ఎకుొవగా మంచి పనులా చేస్త ునాారు. కనుక వీరు చాల్ మంచి వ్ాళ్ళల్ా గమనాారు. ఆ
తరాాత. “ఐనను, మీ మీద్ ఒక తపుి మోపవల్సప ఉనాది. పరవకత నని చెపుికోనుచ్ునా యజ్బల్ను సీత ని
ీ
నీవుండనిచ్ుచచ్ునాావు. జారతాం చేయమటకు, విగీహాల్కు బలచిచన వ్ాటిని తినుటకు అది నా దాస్ుల్కు
భోదిస్త క వ్ారిని మోస్గిస్త ునాది” అనాాడు. యజ్బల్ు ఎవరు?

డా. మార్క హట్చ్ కాక్: పాతనిబంద్నల్ల యజ్బల్ు, ఆహాబమ రాజుకు భారయ అని వ్ారయబడింది. ఆమ
ఫో నీషపయా దేశ్పు రాణ్ణ. విగీహారాధికురాల్ు ఆమ వచిచ ఇశాీయేల్ు దేశానిా చెడిప్పవ్ేసపంది, తన భరత ను
చెడిప్పవ్ేసపంది. యజ్బల్ు అనే ప్ేరు నిజంగా ఈమ ప్ేరో కాదద మనకు స్రిగ్ ా తలయద్ు గానీ, దీనిా బటిీ ఆమ
గమణ్ానిా మనం ఊహించ్ుకోగల్మమ. నీమీద్ తపుి ఒకటి మోపవల్సప ఉనాద్ంటూ యజ్బల్ు అను సీత ని
ీ
నీవు ఉండనిచ్ుచ చ్ునాావని వ్ాకయమనాది. కనుక, యజ్బల్ు యొకొ అబద్ో బో ధల్ను అంగటకరిస్త ునా
స్ంఘనాయకుల్ుా హెచ్చరిస్త క అతడు తుయత్ెైర స్ంఘంల్ల నిజంగా ఉనా స్మస్య ఏమనగా అది
ఓరుిగల్ స్ంఘం. అబద్ో బో ధల్ను సపదధ ాంత్ాల్ను స్హిస్త క ఉనాది. అంద్రం స్హనం చ్కప్పంచాలగాని,
అబద్ో బో ధలా తపుిడు సపదధ ాంత్ాల్ను అంగటకరించ్కూడద్ు.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఎడ్, స్ారటోస్ుల్లని స్ంఘానికి యేస్ు చెప్పిన మాటల్ను నిజంగా ఎంత్ో ఆస్కిత కరమైనది, “నీ
కియ
ీ లా నేనెరుగమద్ును. జీవిస్ుతనాావనే ప్ేరు మాతర మమంది. నేడు అనేక స్ంఘాల్కు చాల్ా మంచి
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స్ంఘాల్నే ప్ేరునాది. ఔనా?” ఇది అల్ాంటి స్ంఘాల్లో ఒకటేమో! ఐత్ే, యేస్ు ‘నీవు మృతుడవ్ేననాాడు’
ఎంద్ుకల్ా అనాాడు?

హండ్సన్: ఇది నిజంగా ఆస్కితకరం, స్ారటోస్ు ఆసపయా మైనరుకు పురాతన రాజధాని. అది పాత నగరం. ఐత్ే,
మొద్టి శ్త్ాబో ంల్ల నశించిపో తునాది. అకొడ ఉనా స్ంఘం కూడా చ్నిపో తునాది. మేమమ యేస్ును,
బైబిల్ు బో ధను అనుస్రిస్త ునాామని చెపుికుంటూ, ఆతు పరంగా మృతతుల్యంగా ఉనాటలవంటి స్ంఘం.
ఎవారూ మారుమనస్ుస పర ంది కరస్
ీ త ు వద్ో కు రావడం ల్ేద్ు. అకొడ ఎల్ాంటి మారుి ల్ేద్ు. ఆ స్ంఘపు
ఆతు జీవితం నశించిపో తునాది. నేను వచిచ నీ దీపస్త ంభానిా తీస్ువ్ేతునని హచ్చరిస్త ునాాడు. స్ంఘం,
నశించిపో యేంద్ుకు అంగటకరిస్త ాను. ననుా నిజంగా ప్ేరమించి, సేవించేవ్ారికి స్హాయపడత్ానని చెపాిడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : స్రే. తరాాత తారగా ఫపల్దెలియ స్ంఘం వద్ో కు వ్ెళ్దాం. ఆ స్ంఘం అభివృదిధ చెందే
అవకాశ్మమనాది. మార్ొ. ఫపల్దెలియ స్ంఘానిా యేస్ు కరస్
ీ త ు ఇకొడ మచ్ుచకుంటలనాాడు. “నీవు నా
ఓరుి విష్యమైన వ్ాకయమమను గ్రకకంటివి గనుక, భూనివ్ాస్ుల్ను. శోధించ్ుటకు ల్లకమంతటి మీదికి
రాబో వు శోధన కాల్మమల్ల నేను నినుా కాపాడెద్నని కరీస్త ు ఇకొడ ఫపల్దెలియా పరజల్కు వ్ాగాోనం
చేస్త ునాాడు”. ల్లకమంతటిమీదికి రాబో వు శిధనకాల్మమల్ల నేను నినుా కాపాడెద్నని యేస్ు కరస్
ీ త ు వ్ాగాోనం
చేస్త ుండగా స్ంఘం ప్ైకేతతబడినపుిడు విశాాస్ులా శోధనల్లంచి తప్పిస్ాతనని యేస్ు ఎంద్ుకు
చెబమతునాాడు?

హట్చ్ కాక్: చ్కడండి. దీనిా మనం ఆ స్ంద్రాానిా బటిీ పరిశీలసేత ఇది కేవల్ం ఫపల్దెలియా
స్ంఘానికివాబడిన వ్ాగాోనమని కకంద్రనవచ్ుచ. అంత్ే కాక, స్ంఘాల్త్ో ఆతు చెబమతునా మాట
చెవిగల్వ్ాడు వినును గాక! అని యేస్ు అనాాడు. కనుక, ఈ వ్ాగాోనం స్ంఘాల్నిాటికర వరితస్త ుంది. ఈ
వ్ాకయభాగానిా స్ంద్రాానుస్ారంగా చ్కసేత , “భూనివ్ాస్ులా శోదించేంద్ుకు, ల్లకమంతటి మీదికి రాబో యే
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శోధన కాల్ంల్ల నేను నినుా కాపాడత్ానంటలనాాడు”. ఇవ్ే స్ంగతుల్ు పరకటన గీంధం 6:18 ఆధాయయాల్ల్ల
వ్ారయబడి ఉండటం గమనించ్గల్ం. ల్లకం మీదికి శోధన కాల్ం రాబో తునాద్ని ఈ గీంధం చెబమతునాది.
దీనేా మహా శ్ీమల్కాల్మనాాం.
యేస్ు ఇకొడ చెపాిడు, శిధనల్లో నినుా కాపాడత్ాననల్ేద్ు గాని శోధన కాల్ంల్ల నేను నినుా కాపాడెద్ను
అనాాడు. శోధన కాల్ంల్ల మనం కాపాడబడాల్ంటే ఆ స్మయంల్ల మన మకొడ ఉండకూడద్ు. వ్ెంటనే
తరాాతి వచ్నంల్ల నేను తారగా వచ్ుచచ్ునాానంటలనాాడు. కనుక, ఆయన ర్ండవ రాకడల్ల భూల్లకానికి
వచిచ శోధనల్లోంచి మనలా తప్పించేంద్ుకు అకొడ నుండి మనలా త్ొల్గిస్త ాడు. ఎంద్ుకంటే
భూనివ్ాస్ుల్ను శోధించేంద్ుకు, దేవుని ఎద్ురించి, తిరగబడుతునా పరజల్ను శోదించ్డానికి ఇదే తగిన
స్మయమని చెబమతునాాడు. కనుక, ఆ శోధన కాల్ం రావడానికి మమంద్ు, పరభమవు వచిచ తన పరజల్ను
తీస్ుకు వ్ెళ్త తడని ఈ వచ్నం వివరిస్త ునాద్నుకుంటాను. ఆయన కాల్ం నుండే మనలా తప్పిస్ాతడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను. మన గత దారావ్ాహికల్ల, స్ంఘం ప్ైక్తతబడటం, ర్ండవ రాకడల్నేవి శోధన కాల్ం
దాారా, వ్ేరు చేయబడుతునా ర్ండు వ్ేరేారు స్ంఘటనల్ని చెపుికునాాం. పరకటన గీంధంల్ల కనిప్పస్త ునా
ఈ స్కచ్నలా ల్ేక వ్ాగాోనాలా గమరించి మనం తరాాత కారయకీమాల్లో మరింత ల్లతుగా చ్రిచంచ్బో తునాాం.
కనుక వీటి కింీ ద్ మీరు గటత గటసప యమంటే మంచిది. రోన్, ల్వ్ొదికియను నుల్ువ్ెచ్చని స్ంఘమనాారు.
చ్ల్ో గా నెైనను, వ్ెచ్చగా నెైనను ల్ేవు. అల్ా ఉంటె మేల్ు. చ్ల్ో గానెైనను, వ్ెచ్చగా నెైనను ఉండక,
నుల్ువ్ెచ్చగా ఉనాంద్ున నినుా నా ననటనుండి ఉమిువ్ెతుననాాడు. దీనిా వివరించ్ండి.

రోడేస్: ఇది మన కనుాలా త్ెరిప్పస్త ుంది. యేస్ు మరల్ చెబమతునాాడు, నీ కియ
ీ ల్ను నేనెరుగమద్ును. మీ
స్ంఘంల్ల జరుగమతునా పనులా గమరించి నాకు త్ెల్ుస్ు. నీవు నాకునా ద్ృషపీల్లంచి తప్పించ్ుకోల్ేవు. నేను
రహస్ాయల్నెరుగమద్ును, నాకు స్మస్త ం త్ెల్ుస్ంటలనాాడు. తరాాత, నినుా నా ననట నుండి
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ఉమిువ్ేస్త ునాాననే మాట చాల్ా తీవరంగా ఉనాది. యేస్ు, చాల్ా మృద్ువుగా, ప్ేరమగా మాటాోడుత్ాడని నేటి
పరజల్ు తల్ుస్ుతనాారు. ఐత్ే, యేస్ు కఠినంగా చెబమతునాాడు. తీరుిను గమరించి చెబమతునాాడు. కీమ శిక్షణ్
గమరించి చెబమతునాాడు. నుల్ువ్ెచ్చగా ఉంటె ఒపుికోడు.
పరకనునా అనేక స్ంఘాల్త్ో పో లస్క
త యేస్ు కరస్
ీ త ు కకనిా మమఖయమైన స్ంగతుల్ను వివరిస్త ునాాడు.
ఉదాహరణ్కు, కకల్సపస, చ్ల్ో ని నీటికి పరసపదధ ి పర ందింది, చ్ల్ో ని నీరు బాగమంటలంది. హెైరోపో లస్ వ్ేడి నీటి
ఊటల్కు పరసపదధ .ి ఈ ఉష్ి జల్ చెల్మల్ల్ల స్ాానం చేసపన వ్ారి ఆరోగయం మరుగమపడుతుంద్నే వ్ారు. ఐత్ే
భూగరాంల్లని కాల్ువ దాారా ఉష్ి జల్ం దేవ్ాల్యంల్లకి చేరేస్రికి, ఆ వ్ేడి నీరుకాస్ాత నుల్ువ్ెచ్చని నీరుగా
మారిపో యేది. ఆ నీరు పనికిరాద్ు. యేస్ు స్ంఘానిా ఆ నీటిత్ో పాల్ుస్ుతనాాడు. మీరు మారాల
మీరిదేవిధంగా ఉంటె నాకు పనికిరారని చెబమతునాాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : మంచిది ఇపుిడొ క విరామం తీస్ుకోబో తునాామమ. మనం ఏడు స్ంఘాలా గమరించి
చ్రిచస్ుతనాాం. తరాాత యేస్ు భవిష్యతు
త ను స్ంఘాల్కు చెబమతునాాడు. మేమమ తిరిగి వచిచన తరాాత ఆ
స్ంగతులా చ్రిచంచ్ుకుందామమ. చ్కస్క
త నే ఉండండి.
*****.

ఆంక్ర్ బర్్ : మంచిది, మేమమ తిరిగివచాచమమ. పరకటన గీంధంల్లని అంశానిా చ్రిచస్ుతనాామమ. ఒకకొకొ
అధాయయంగా, మనం మొతత ం పరకటన గీంధానిా ఈ కారయకీమంల్ల చ్రిచస్ుతనాామమ. డా. ఎడ్ హిండసన్, డా.
మార్ొ హిట్చచ కాక్, డా. రోన్ రోడేస్ వీటిని వివరిస్త ునాారు. ఎడ్ నాల్్ వ అధాయయంల్లకి వ్ెళ్దామమ. ఏడు
స్ంఘాల్కు యేస్ు చెప్పిన స్ంగతుల్ చ్రచను మమగించామమ. దీని తరాాత మరొక మమఖయమైన
అంశ్మమనాది. ఇకొడ మరొక స్ంగతి జరిగింది ఏం జరిగింది?
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హండ్సన్: నాల్ుగవ అధాయయం, తరాాత నేను చ్కడగా పరల్లకంల్ల ఒక తల్ుపు త్ెరువబడి యమండెను,
బూరధాని స్ారానిా వింటిని. అది మొద్టి అధాయయంల్లని యేస్ు స్ారం. కనుక ఇకొడ యేస్ు
“భవిష్యతు
త ల్ల జరుగబో యే స్ంగతులా నేను నేకు త్ెల్ుపుతునాాను రముని యేస్ు, యోహానును
ప్పల్ుస్ుతనాాడు”. కనుక ఇపిటి నుండి భవిష్యతు
త ల్ల జరిగే స్ంగతుల్ప్ైనే ఈ గీంధం ద్ృషపీ నిల్ుపబో తునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : స్ంఘంప్ైక్తతబడటం ఇదేనని కకంద్రంటారు. ఇది కాద్ని మరికకంద్రంటలనాారు. నాల్ుగో
అధాయయానిా బటిీ ఇది కాద్ని ఎల్ా చెపిగల్ం.

హట్చ్ కాక్: ఇకొడ బూరద్ాని వినబడుతునాది. యోహాను పరల్లకానికి కకనిపో బడుతునాాడు. కనుక
ఇది స్ంఘంప్ైక్తత బడటానిా స్కచిస్ుతనాద్ని చాల్ా మంది చెబమతునాారు. ఐత్ే ఇకొడ పరల్లకానికి
వ్ెళ్త తనాది స్ంఘం కాద్ు, యోహాను వ్ెళ్తతునాాడు. ఐత్ే మనం యోహాను పరల్లకానికి వ్ెళ్ోడానిా
తీస్ుకుని, అది స్ంఘంప్ైక్తతబడటానిా స్కచిస్ుతనాద్ని చెబిత్ే, మనం వ్ాకయం చెబమతునాదానిా దాటి
వ్ెళ్తతునాామని నాకనిప్పస్త ునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఐత్ే, స్ంఘం ప్ైక్తతబడటం భవిష్యతుతల్లనే జరుగమతుంద్ని స్కచించే ఇతర స్ాక్షాయధారాల్ు
కూడా ఉనాాయ వ్ాటిని గమరించి చెపిండి.

హట్చ్ కాక్: మంచిది, మనం గతంల్ల పరకటన గీంధం 3:10 ల్లని ల్లకం మీదికి రాబో యే శోధనకాల్ంల్ల
దేవుడు మనలా కాపాడత్ాడనే వచ్నం గమరించి చ్రిచంచ్ుకునాామమ. అంత్ేకాక ‘స్ంఘం’ అనే పద్ం పరకటన
గీంధంల్ల 20 స్ారుో వ్ాడబడింది. ఆ పద్ం మొద్టి మూడు అధాయయాల్లో 19 స్ారుో వ్ాడబడింది. తరాాత
పంత్ొమిుద్వ అధాయయంల్ల స్ంఘం, వధువుల్ా యేస్ుత్ో కనిప్పస్త ుంది. ఆ తరాాత 22:16 వరకు స్ంఘం
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అనే పద్ం వ్ాడబడల్ేద్ు. 4-18 అధాయయాల్ మధయ స్ంఘమనే ప్ేరు వ్ాడబడల్ేద్ు. ఇది, ఈ ల్లకంల్ల
శోధనకాల్ంల్ల పరభమవుత్ో, పరల్లకంల్ల పరభమవు కల్ుస్ుకునాద్నే స్ంగతిని మనకు స్కచిస్ుతనాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : పరజల్ారా, బైబిల్ును ల్లతుగా పరిశీలస్క
త పరకటన గీంధానిా అధయయనం చేయాల్ని
పరశిాస్ుతనా పరజల్ను గమరించి నేను ఆల్లచిస్ుతనాాను. అనగా పరకటన గీంధానిా ఏవిధంగా అధయయనం
చేయాల్నే విష్యంప్ై, బైబిల్ు పండితుల్ు త్ెలప్పన నాల్ుగ్రద్ు పరదానంశాలా చెబమతునాాను తారతారగా ఈ
అంశానిా చ్రిచదాోం. పరజల్ు ఎవారూ పర రపాటలపడ కూడద్ు. ఆ అంశాల్ను గమరించి పరజల్ు స్ుల్భంగా అరధం
చేస్ుకునేల్ా వివరించ్ండి.

హండ్సన్: జాన్, ఇకొడ మొద్ట సపదధ ాంతం, ప్ీటరిస్ీ ు సపదధ ాంతం పరకటన గీంధంల్ల వ్ారయబడినద్ంత్ా
మమనుప్ే జరిగిపో యంద్ని, ల్ేక దానిల్ల ఎకుొవ భాగం జరిగిపో యంద్ని ఈ సపదధ ాంతం చెబమతునాది. కర.ీ శ్.
70 ల్ల రోమనుల్ు యరూష్ల్ేమమను కాలచవ్ేసపన స్ంగతుల్ే, పరకటనల్ల ఉనాాయని ఇది చెబమతునాది.
ఐత్ే ఈ సపదధ ాంతం పరకటన గీంధానికి అనుగమణ్యంగా ల్ేక పో వడమే దీననో ని ప్ద్ో స్మస్య. మన పరకటనల్లని
బాబిల్లనును యరూష్ల్ేమమగా మారాచల, ర్ండవ రాకడల్ల వచిచన యేస్ు కరస్
ీ త ు, దేవుని రాజాయనిా భూమికి
తీస్ుకువచేచ తన పరవచ్నం నెరవ్ేరేంద్ుకు యరూష్ల్ేమమను కూలచవ్ేయమని రోమనుల్ను పో ర తసహించాల.
అల్ా జరగద్ు కదా!

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను, ర్ండు ఇతర అభిపారయాల్ు, చ్రిత్ారభి పారయం, ఆద్రశ అభిపారయం, మార్ొ?
హట్చ్ కాక్: ఇవనీా కాల్ంత్ో స్ంబంధం కలగినవి. ఈ స్ంఘటనల్ు జరిగిన కాల్ానిా మనం మమఖయంగా
గమనించాల. కరస్
ీ త ు మొద్టి మరియమ ర్ండవ రాకడకు మధయ ఉనా స్ంగతులా పరకటన త్ెల్ుపుతునాద్ని
చ్రిత్ారభిపారయం వివరిస్త ునాది. కనుక, ఇది నిజంగా చాల్ా ప్ద్ో కాల్ం. ఈ మొతత ం కాల్ంల్లని స్ంగతుల్
వివరణ్. ఐత్ే, చ్రిత్ారభిపారయంల్లని స్మస్య ఏమనగా పరజల్ు జీవించినకాల్ానిా బటిీ ఈ స్ంఘటనల్కు
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వ్ేరేారు అరాధలా చెబమతునాారు. ఇపుిడు ఒక వివరణ్నిచిచ, కకనిా శ్త్ాబో ం తరాాత మరొక
వివరణ్నిస్ుతనాారు. ఒకే వివరనప్ైన పరజల్ు నిల్బడటంల్ేద్ు.
మరొక అధిపారయం, పల్ువురికి వచిచన ఈ అభిపారయానిా ఆద్రాశభిపారయమనాారు. దీనికి కాల్పరమితి
ల్ేద్ు. నిజమైన పరజలా, స్ంఘటనలా గమరించి పరకటన చెపిడం ల్ేద్నే అభిపారయం. ఇద్ంత్ా ఆతుకు
స్ంభదించిన వివరణ్ మమఖయంగా, స్ంఘానికి ఈ ల్లకానికి జరుగమతునా పో రాటం గమరించి ఇది చెబమతునాది.
ఐత్ే, ఈ సపదధ ాంతంల్లని స్మస్య ఏమంటే, దీననో ని చిహాాల్కు స్ిష్ీ మైన అరధం ఇవాబడల్ేద్ు. పరకటన మొద్టి
అధాయయానిా చ్కసేత , ఆ ఏడు దీప స్త ంభాల్ు ఏడు స్ంఘమమల్ని యేస్ు చెబమతునాాడు. ఆ ఏడు నక్షత్ారల్ు
ఏడు స్ంఘమమల్కు ద్కతల్ు. కనుక యేస్ు కరస
ీ ేత స్ాయంగా, పరకటనల్లని చిహాాల్కు కచిచతమైన
అరధమమనాద్నాాడు. ఆ అరధం అకొడే వ్ారయబడింది. అవి దేనికి పరతీకల్ల త్ెల్ుస్ుతనాది. కనుక
ఆద్రాశభిపారయంల్లని బల్హీనత ఇది.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను, రూన్, భవిష్యత్ సపదధ ాంత్ానిా చ్కదాోం. వివరించ్ండి.
రోడేస్: పరకటన గీంధంల్ల అధిక భాగం భవిష్యతుతను పరవచ్న భవిష్యతుతను, త్ెల్ుపుతునాంద్ున, దీనిని
భవిష్యత్ సపదధ ాంతమంటలనాాం. నేను 4-22 ఆధాయయాల్ను గమరించి గమరించి చెబమతునాాను. ఆ సమినార్
స్ంఘాల్ు గతించాయ, ఐత్ే నాల్ుగవ అధాయయం నుండి భవిష్యతు
త ను గమరించిన అనేక స్ంగతుల్ునాాయ.
అధాయయాల్ు నాల్ుగమ నుండి, 18 వరకు శ్ీమకాల్ం, 19 అధాయయం కరస్
ీ త ు ర్ండవ రాకడను వివరిస్త ునాది.
ఇరవ్ెైయయవ అధాయయం వ్ెయేయళ్ళపాల్న, మహా ధవళ్ సపంహాస్న తీరుి గమరించి చెబమతునాది. తరాాత
నితయరాజయం 21 - 22 అదాయయాల్లో చ్రిచంచ్బడింది.
అనేక కారణ్ాలా బటిీ ఇది భవిష్యత్ సపదధ ాంతమేననుకుంటలనాాను మొద్టిది, పరకటన 1:19, నీవు జరిగిన
వ్ాటిని, వరత మానానిా భవిష్యతు
త ను గమరించి వ్ారయమనాది. ఔనా? నాల్ుగవ అధాయయంనుండి భవిష్యత్
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వివరాల్ునాాయ పరకటన గీంధం పరవచ్నమని 1:3 ల్ల వ్ారయబడింది. భావిష్యతు
త నిది స్కచిస్ుతనాద్ని ఈ
వచ్నం త్ెల్ుపుతునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను, దీనాంగటకరించ్కుంటే, దీనిా చెప్పిన యేస్ును మీరు వయతిరేకిస్త ునాారనా మాట.
రోడేస్: ఇది పూరితగా వ్ాస్త వ చిహాాల్కు, స్కచ్నల్కు స్ంబంధించిన ఇతర సపదధ ాంత్ాల్ను గమరించి
చ్రిచంచినపుడు, ఈ భవిష్యత్ వివరణ్ల్ల నిజమైన పరజల్ు, స్ంఘటనల్ు ఉనాాయని గమరితంచాల. ఇద్ో రు
పరవకత ల్ునాారు. ఒక ల్క్షానల్బైనాల్ుగమ వ్ేల్మంది స్ువ్ారితకుల్ు, అంతయ కరస్
ీ త ు ఉనాాడు. అబద్ో పరవకత ,
ల్ కొకు మించిన విశాాస్ుల్ునాారు. ఇవనిా తీరుి తీరచబడటం వంటి వ్ాస్త వ్ాల్ు ఇద్ంత్ా భవిష్యతు
త .

ఆంక్ర్ బర్్ : స్రే, మార్ొ, పరజల్ు అడిగే ఒక మమఖయమైన పరశ్ా ఏమనగా, మనం పరల్లకంల్ల దేవుని
చ్కడగల్మా?

హట్చ్ కాక్: చ్కడండి, మనం దేవుని చ్కడమని త్ెలప్ే వచ్నాల్ు అనేకమైనవి బైబిల్ుల్ల ఉనాాయ
గనుక మనం ఎనాడు పరభమవును చ్కడమని, చ్కడల్ేమని పల్ువురు చెపాిరు. నిర్ మ 33:20, నీవు నా
మమఖమమను చ్కడల్ేవు. ఎవడును ననుా చ్కచి బరద్కడు. మొద్టి తిమోతి 6:15-16, ఆయన
స్మీప్పంపరాని త్ేజస్ుసత్ో వసపంచ్ుచ్ు అమరతాం కలగియమనాాడు, ఎవడును ఆయనను చ్కడల్ేద్ు,
ఎవడును చ్కడనేరడు.
ఇకొడ ఒక స్మస్య వస్ుతనాది. ఇపుిడు పరకటన 4:2 ను చ్కసేత , యోహాను ఆతు పూరుిడెై, పరల్లకంల్ల
ఒక సపంహాస్నానిా దానిప్ై నునా ఒకనిని చ్కశాడు. ఈ వచ్నం దేవుని గమరించే చెబమతునాది. ఎంద్ుకంటే,
తరాాతి అధాయయంల్ల యేస్ు దేవుని వద్ో కు వచిచ ఆయన చేతిల్లని గీంధానిా తీస్ుకుంటాడు. కనుక
యోహాను దేవుని చ్కచాడని గీహించాల దేవుడు మహా త్ేజస్ుసత్ో పరకాశిస్ుతనాాడని ఇకొడ వ్ాకయం
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త్ెల్ుపుతునాది. కనుక మనం ల్లకంల్ల మహిమ ల్ేని సపథతిల్ల ఉండగా, దేవుని పరకాశానిా చ్కసపన
వ్ార్వారు బరతికి ఉండల్ేరు. ఐత్ే మనం మహిమ శ్రటరాల్త్ో పరల్లకంల్ల ఉనాపుిడు పరల్లక సపంహాస్నంప్ై
కూరుచనా దేవుని మనం చ్కడగల్ుగమత్ామమ. దేవుడు స్రాాంతరాయమి, అనిాచోటో ా ఉనావ్ాడు. ఐత్ే
స్ాథనికంగా ఉండగల్డు. దేవుడొ క సపంహాస్నంప్ై పరల్లకంల్ల ఉనాాడు. మనం మహిమ శ్రటరాల్త్ో,
పరిపూరుాల్మమగా పరల్లకంల్ల ఉనాపుిడు పరల్లక స్ంహాస్నంప్ైనునా దేవుని చ్కడగల్మని
అనుకుంటాను.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను, మనం కకతత ఆకాశ్ం, కకీతత భూమిని గమరించి మాటాోడు తునాపుిడు, దేవుడు మనకు
దేవుడెై ఉంటాడని ఆయనను చ్కచి ఆయనత్ో మాటాోడి ఆయనత్ో నడుస్ాతమని వ్ాకయమమనాది. ఐనాఎడ్ ఇకొడొ క మమఖాయంశ్మమనాది. మనకంద్రిని, “మీరు ఒక రోజున పరల్లకంల్ల పరభమవును నేరుగా
చ్కస్ాతమని తల్ుస్ుతనాారా?” అని అడిగా మనుకోండి “నేను పరల్లకం వ్ెళ్త తననుకోను.ఐత్ే వ్ెళ్తళల్నే ఆశ్
ఉంది” అంటారు. ఎల్ా పరల్లకం వ్ెళ్త తరు? తపిక వ్ెళ్తళల్ంటే ఏంచెయాయల?

హండ్సన్: బైబిల్లోని ఆహాానం స్ిష్ీ ంగానే ఉనాది. “పరభమవు నామమమన పారరిధంచ్ువ్ాడు రక్షణ్ పర ంద్ును”,
‘నా వద్ో కు రండి, అంటూ యేస్ు స్దా ప్పల్ుస్ుతనాాడు దేవుడు మీత్ో వయకితగత స్ంబంధంల్లకి వచిచ
మమముల్ను రక్షించి, దెైవ్ాతు మీ జీవితంల్ల నివసపంచేల్ా, మీ మృత ఆతును దెైవ్ాతు దాారా, స్జీవంగా
మారిచవ్ెయాయల్ని ఆశిస్ుతనాాడు. మీరు నకతనమవుత్ారు దేవునిత్ో కలసప ఉండగల్రు. దేవుడునాంత
వరకు మీరు జీవిస్ాతరు, ఎంద్ుకంటే అపిటలాంచి దేవుడు మీల్లనే ఉంటారు.
ఇది బైబిల్ు స్ాయంగా అందిస్త ునా ఆహాానం. ఇది పరకటన గీంధం స్ాయంగా మనకు అందిస్త ునా ఆహాానం
మనం పరకటన గీంధం చివరి భాగానికి వచిచనపుడు, పరభవు ‘రమము’ అంటలనాాడు. ఆతుయమ, ప్ండిో
కుమార్తయమ రమము అంటలనాారు.
13

నేను నేరుగా దేవుని చ్కస్ాతనా? పరకటన గీంధం నీవు తపిక చ్కస్ాతవంటలనాది. నీవు అక్షరాల్ా రాజు
మమంద్ు నిల్ుచంటావు. దేవుని చ్కస్ాతవ్ా అనే పరశ్ాకు, చ్కస్ాతనని ఆశిస్ుతనాాను, చ్కసేంద్ుకు
పరయతిాస్ుతనాానని కాక, తపిక చ్కస్ాతననగల్గాల, నీ పాపాల్ కోస్ం దేవుడు, యేస్ును సపల్ువకు
పంప్పంచి ఎంత్ో స్హాయపడాుడు. పాపం ల్ేని దేవుని కుమారుడు, సపల్ువప్ై నీ పాప భారానిా మోసప, నీకు
నితయ జీవమిచేచంద్ుకు మృతుల్లోంచి ల్ేచాడు. నీకోస్ం త్ాను చేసపన పనిని విశాాస్ంచ్ మంటలనాాడు. యేస్ు
నీ కోస్ం చేసపన పనిని బటలీ నీవు పరల్లకంల్ల దేవని చ్కడగల్వు.

ఆంక్ర్ బర్్ : అద్ుాతం, పరజల్ారా! మీరు పని చెయయకపో త్ే వ్ెంటనే చెయయండి. ఇపుిడే స్మయం
కేటాయంచి మీకు పరభమవుగా రక్షకునిగా రముని, మీ పాపాల్ను క్షమించి, మిమముల్ను అంగటకరించ్మని,
దేవుని ఎద్ుట వ్ెంటనే పారరిధచ్ండి.
స్రే, వచేచవ్ారం, పరల్లకంల్ల ఉతినామౌతునా ఒక స్మస్యను చ్రిచదాోం, దేవుని చేతిల్ల మమద్రల్ు వ్ేసప
యమనా గీంధ మమనాది. ఐత్ే ఆ మమద్రల్ు తీసప ఆ గీంధమమను విపుివ్ాడెవ్ాడును ల్ేడు అపుిడు, దానిని
విపిగల్ ఒకే ఒక వయకితని యోహాను చేశాడు ఆ మమద్రల్ను తీసప గీంధానిా విప్పిన తరాాత ఏంజరగబో తుంది
మనం వచేచవ్ారం చ్కడబో తునాాం ఆ తరాాత ఈ ల్లకానికి జరగబో యే తీరుిల్ునాాయ. కనుక
వచేచవ్ారం తపిక చ్కడండి.
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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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