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యేసు యొక్క చివరి మాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము - కార్యక్రమం 3
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. మీరు వినాటల
ో గా మన మధయనునా మమగమ్రు అతిధుల్ు, డా. ఎడ్
హిండసన్, డా. మార్ొ హిట్చచ కాక్, డా. రోన్ రోడేస్ ల్ు ఉనాారు, మనం ఇంతవరకు పరకటన గీంధంప్ై చేసపన
అధయయనానిా, ఇపుిడు మీరు ప్ేరక్షకుల్కు కుోపత ంగా చెపాిల్ని కోరుతునాాను. దేవుడు స్ాయంగా త్ెలప్పన
అద్ుుతమైన స్మాచారమిది. యేస్ు స్ంఘంత్ో చెప్పిన చివరి మాటలవి. మనం ఈ అంశాల్ను
చ్రిచస్ుతనాాం. ఆ స్ంగతుల్ను చెపిండి.

డా. ఎడ్ హండ్సన్: ఒకటవ అధాయయంల్ల, పునరుత్ానుడెైన యేస్ు పత్ాుస్ు దీవిల్ల యోహానుకు
కనిప్పంచి పరకటన గీంధానిా వ్ారయమని ఆజాాప్పంచాడు. ర్ండు మూడు అధాయయాల్ు ఆసపయామైనరుల్ల
స్మమద్ర తీరాన ఉనా ఏడు స్ంఘాల్కు యేస్ు వ్ారసపన ల్ేఖల్ు. ఆ తరాాత నాల్ుగవ అధాయయంల్ల ఈ ద్ృశ్యం
నాటకరయంగా మారిపో యంది. పరల్లకంల్ల త్ెరువబడిన తల్ుపును చ్కశానని, ఇకొడికి ఎకిొరమము,
జరుగవల్సపన వ్ాటిని నీకు చ్కప్పస్త ాననే యేస్ు స్ారానిా వినాానని యోహాను వ్ారశాడు. నాల్ుగవ
అధాయయంల్ల, యోహాను పరల్లకంల్ల ఒక సపంహాస్నానిా చ్కచి, వరిాంచ్రాని దానిా వరిణంచే పరయతాం
చేస్ాడు. తండియ
ర గమ దేవుడు సపంహాస్నంప్ై ఉనాాడు. మహిమకరమైన వ్ెల్ుగమ మరకతంల్ా పరకాశంచే
ఏడురంగమల్ ధనుస్ుస సపంహాస్నం చ్ుటట
ీ ఉనాది. దాని మమంద్ు గాజుల్ాంటి స్మమద్రం దేవునిద్గ్ రకు
వ్ెళ్ళల్ేమని త్ెలసపంది. దేవుని వద్ో కు, సపంహాస్నం వద్ో కు ఎల్ా వ్ెళ్ళళల? ఆయననేల్ా చ్కడాల? కరస్
ీ త ు రకత ం
దాారా సపంహాస్నం వద్ో కు వ్ెళ్ళళటకు మనకా ధెైరయం కలగింద్ని బైబిల్ు అనాది. నాల్ుగవ అధాయయంల్ల
పరల్లక వ్ాస్ుల్ంద్రూ దేవుని ఎద్ుట స్ాగిల్పడి స్ృష్పీకరత గా ఆయనుా ఆరాధించారు.
తరువ్ాత ఐద్వ అధాయయంల్ల ప్ద్ో స్మస్య త్ెల్ుపబడింది ఏడు మమద్రల్ు వ్ేసపయమనా గీంధం దేవుని చేతిల్ల
ఉంది. ఆ మమద్రల్ను తీసప ఆ గీంధానిా విప్పి ల్లపల స్ందేశానిా చ్దివి దేవుని రాజాయనిా ఈ ల్లకానికి త్ెగల్
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యోగమయడు ఎవడును అకొడ కనబడల్ేద్ు. దేవుని గొర్ీప్పల్ో వచిచనపుడు ఈ స్మస్య పరిషాొరమైనది.
పరల్లక వ్ాస్ుల్ంద్రూ దేవుని గొర్ప్
ీ పల్ో కరస్
ీ త ును ఆరాధించారు. ఈ అధాయయాల్లో కరస్
ీ త ు దేవుడనే స్ంగతి
స్ిష్ీ ంగా ఉనాది. పరకటన గీంధ ల్క్షయం మన ద్ృష్పీని ఆయన ప్ైకి తిపిడమే ఇది కరీస్త ును గమరించిన పరకటన.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను. ఇకొడ ఒక గొపి స్మస్య ఉతినామయంద్ని పరకటన గీంధం మనకు
త్ెలయచేస్త ునాది. ఐత్ే, ఆ స్మస్యను గమరించి పరిషాొరానిా గమరించి మాటాోడేంద్ుకు మమంద్ు, మేమమ
మరొక మమఖయమైన విష్యానిా చెపాిల. పరకటన 3-4 ఆధాయయాల్ల్లనే కాక ఇంకా ఇతర చోటోల్ల కూడా
ఇరవ్ెై నల్ుగమరు ప్ద్ో ల్ు కనబడుతునాారు. త్ెల్ోని వస్ాతాలా ధరించ్ుకుని సపంహాస్నం మమంద్ు కూరుచని
ఉనా ఈ ఇరవ్ెై నల్ుగమరు ప్ద్ో ల్ెవరని అనేక వ్ాదాల్ునాాయ. రోన్ ఈ భినాాభిపారయాలా వివరించి మనం
దేనినంగటకరించాల్ల చెపిండి.

డా. రోన్ రోడేస్: వీరు దేవద్కతల్ని కకంద్రనాారు. చాల్ా మంది పరజల్ు ఈ అభిపారయానిా
అంగటకరిస్త ునాారు. ఐత్ే వ్ాకయపు వివరణను బటిీ ఇది నిజంల్ా కనిప్పంచ్డం ల్ేద్ు. ఉదాహరణకు వీరిని
ప్ద్ో ల్నాారు. మనం మనుష్ుయల్ను ప్ద్ో ల్ంటామమ కాని, దేవద్కతలా ప్ద్ో ల్నడం బైబిల్లో ఎకొడా
కనబడద్ు. అంత్ేకాక, పరకటన గీంధం మొతత ంల్ల, దేవద్కతల్ు ప్ద్ో ల్ు వ్ేరేారు వయకుతల్ుగా చెపిబడడానిా
గమనించ్గల్ం. అనగా, ప్ద్ో ల్ు ఒక వ్ేల్ దేవద్కతల్ు కాకపో వచ్ుచ. మూడవదిగా, ప్ద్ో ల్ు పరకటన ఐద్క,
త్ొమిుదిల్ల ఒక విమోచ్న గటత్ానిా పాడడమనేది స్రా స్ాధారణం. దేవ్ా ద్కతలల్ా పడటం అస్హజం,
ఎంద్ుకంటె వ్ారికి దీనిల్లభాగం ల్ేద్ు. కనుక వ్ారు దేవద్కతల్ని నేననుకోను.
మరికకంద్రు, వీరు స్ంఘమని, ఇశాీయేల్ని అనాారు. ఐత్ే ఈ అభిపారయంల్లని స్మస్య ఏమంటే,
దానియేల్ు గీంధం 12 వ అధాయయం పరకారం కరస్
ీ త ు ర్ండవ రాకడ వరకు ఇశాీయేల్ు పునరుద్ధ రింపబడద్ు.
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కనుక, ఇది స్ంఘమనే మన అభిపారయానికి వస్ుతనాాం ఇరవ్ెై నల్ుగమరు ప్ద్ో ల్ు స్ంఘానిా
స్కచిస్ుతనాారు. ఒక కారణానిా బటిీ ఇల్ా చెపాిరు. పరకటన 2, 3, అధాయయాల్ల్ల స్ంఘాల్కు ల్భిస్ాతయని
చెపిబడిన ఫలత్ాలా గమనిసేత కిరటటానిా ధరించ్డం, సపంహాస్నంప్ైన కూరోచవడం, త్ెల్ోని వస్ాతానిా ధరించ్డం
ల్ాంటి ఫలత్ాల్ునాాయ. ఇరవ్ెై నల్ుగమరు ప్ద్ో లా ఈ మాటల్ే వివరిస్త ునాాయ. ఇది స్ంఘానిా స్ిష్ీ ంగా
చ్కప్పస్త ునాద్ని అనుకుంటలనాాను.
దీన్లో మరొక అద్ుుతమైన అంశ్ం ఉనాది. స్ంఘం ప్ైక్తతబడడమనేది శ్ీమల్ కాల్ానికి మమందే
జరుగమతుంద్నే అభిపారయంత్ో ఇది పూరితగా అంగటకరిస్త ునాది. శ్ీమల్ కాల్ం తరాాత ఇది అనుగమణయంగా
ఉండద్ు గాని శ్ీమల్కాల్ానికి మమంద్ు ఇది అనుగమణయమౌతుంది. ఇరవ్ెై నల్ుగమరు ప్ద్ో ల్ెంద్ుకంటే, ఈ
స్ంఖాయ కరస్
ీ త ు శ్రటరానికి మొతత ం స్ంఘానికి పరతీకగా ఉనాది. ఈ అంశానిా మనం మొద్ట దినవృత్ాతంత్ాల్ు
24 అధాయయంల్లని ఇరవ్ెై నల్ుగమరు యాజకులా బటిీ గీహించ్గల్ం పరకటన గీంధంల్ల మనలా యాజకుల్
రాజయమనాారు కనుక ఇద్ంత్ా స్రిగా ఉనాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను, మార్ొ, ఇపుిడు మరో మమఖయంశానిా చ్కదాోం. స్రేనా? ఐద్వ అధాయయంల్ల
ల్లపటను వ్ెల్ుపటను వ్ారత కలగి ఏడు మమద్రల్ు గటిీగా వ్ేసపయమనా గీంధమమ సపంహాస్నమంద్ు
ఆసీనుడెైయమనావ్ాని కుడి చేత చ్కచితిని. మమద్రల్ు తీసప గీంధమమను విపుిటకు యోగమయడు ఎవడని
బలష్ుీడెైన యొక ద్కత బిగ్ రగా పరచ్ురింపగా చ్కచితిని ఇకొడే ప్ద్ో స్మస్యవస్ుతనాది పరల్లకమంద్ు,
భూమిమీద్, భూమికింీ ద్ గీంధానిా విపుిటకు చ్కచ్ుటక్రనా ఎవరికినీ శ్కిత ల్ేద్ు.
ఆ గీంధమమను విపుిటక్రనను, ఎవారూ ల్ేరని పరల్లకంల్ల యోహాను బహుగా ద్ుఖిస్క
త ఏడుస్క
త
ఉనాాడు. ఆ గీంధమమ, ఆ ఏడు మమద్రల్నగా ఏమిటి? మీరు దీనిా ల్లతుగా పరిశీలంచారు. ఇదేమిటి?
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డా. మార్క హట్చ్ కాక్: ఈ గీంధం ల్లపటా, వ్ెల్ుపటా వ్ారయబడినంద్ున ఇది చాల్ా మమఖయమైనది, ఆ
కాల్ంల్ల, స్ాధారణంగా గీంధాల్ు ర్ండు వ్ెైపుల్ా వ్ారయబడవు. కనుక ఇదేమైనపిటికి అధిక స్మాచారం
కలగి ఉనాంద్ున చాల్ా మమఖయమైనది. దీనిా గమరించి అనేకుల్ు రకరకాల్ అభిపారయాలా త్ెలపారు ఇది కకీతత
నిబంధన గీంథమని కకంద్రు తల్ంచారు. ఇది విమోచ్న గీంథమని కకంద్రనాారు. గొర్ప్
ీ పల్ో జీవగీంధం
భూమికి హకుొ పతరం, అనేక తీరుిల్ునా పటిీక, మానవుని పాపమమల్ గీంధం అంతయదినపు త్ోల్ు చ్ుటీ .
ఇల్ా అనేక అభిపారయాల్ు.
ఏడు మమద్రల్త్ో మమదింర చ్బడిన ఆ కాల్పు పత్ారల్ను మనం పరిశీలసేత , ఆ కాల్ంల్ల వీల్ునామాల్ు, ల్ేక
నిబంధనల్ు మాతరమే ఏడు మమద్రల్త్ో మమదింర చ్బడుతుండేవి. కనుక ఇది వ్ారస్తాం, ఇది వీల్ునామా.
ననుా అడుగమమమ, జనమమల్ను నీకు స్ాాస్త యమమగా ఇచెచద్నని కరరతనల్ గీంధమమనాది. కనుక, ఇది
ల్లకానికి అక్షరాల్ా స్ాాస్్ యమమనిస్ుతనాది.
తండిర కుడిచేతిల్లని గీంధానిా విపుిటకు యోగమయడెైన వ్ాడెవడును ల్ేడని యోహాను పరల్లకంల్ల ఎంద్ుకు
బహుగా ఏడుస్ుతనాాడంటే, ఆ గీంధం విపిబడక పో త్ే, ఈ ల్లకానిా గమరించిన దేవుని స్ంకల్ిం ఎనాడు
నెరవ్ేరద్ని అతడు గీహించాడు. మస్యయ తిరిగి వచిచ ఈ ల్లకానిా పరిపాలంచాల్నేదే దేవుని స్ంకల్ిం.
గీంధానిా విపుిటకు అకొడ అంద్రు స్ంత్ోష్గానాల్ు చేస్త ునాారు. కకీతత పాత పాడుతునాాడు ఎంద్ుకంటె,
గీంధానిా విపిడానికి ఆయనకు యోగయత ఉనాది నీవు వధింపబడినవ్ాడవ్ెై నీ రకత మిచిచ, మనుష్ుయల్ను
విమోచించావని వ్ాకయం చెబమతునాది. కనుక యేస్ు తన మరణం దాారా పాపానికి పరిహారం చెలోంచినంద్ున
స్ాాస్ా్యనిా తీస్ుకునే యోగమయడు అయాయడు. దేవుని గీంధం విపిబడిన తరాాత స్ంగతుల్ు పరకటన గీంధంల్ల
వ్ారయబడినాయ.
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ఆరవ అధాయయంల్ల మమద్రల్ు విపిబడడానిా చ్కడగల్మమ. ఎనిమిద్వ అధాయయంల్లని ఏడవ మమద్రల్ల
ఏడు బూరాల్ను చ్కస్ుతనాామమ. తరాాత పద్హారవ అధాయయంల్ల ఎద్వ్ా బూర తీరుిల్ల ఏడు
పాతరల్ునాాయ. తరాాత త్ోల్ుచ్ుటీ చివరగా తరువబడినపుడు పంత్ొమిుద్వ అధాయయంల్ల యేస్ు మహిమ
పరభావమమల్త్ో తరిగి వచిచ తన రాజాయనిా ఈ ల్లకంల్ల స్ా్ప్పంచి ఇచిచన వ్ాగాోనాల్ను నెరవ్ేరుస్ాతడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఎడ్, దీనిా గమరించి ల్లతుగా చ్రిచంచాల. యేస్ు కరస్
ీ త ు వివరణ ఇకొడ స్కచ్న పారయంగా
ఉనాది. ఆయన వధింప బడిన గొర్ప్
ీ పల్ో తండిర చేతిల్ల నుండి యేస్ు, త్ోల్ు చ్ుటీ ను తీస్ుకోగానే ఆయన
అరుుడని ద్కతల్ు పాడారు. వధింపబడిన గొర్ప్
ీ పల్ో, శ్కిత ఇశ్ారయం, జాానం, బల్ం, ఘనత, మహిమ, స్ోత తరం
పర ంద్ుటకు అరుుడని వ్ాకయం చెబమతునాది. ఐత్ే – ఎంద్ుకని – మనమికొడ కకంచ్ం ఆగాల, మీరు బైబిల్ు
అధయయనమమల్ల దీనిా బో ధిస్త ునాటో యత్ే యేస్ు గీంధానిా విపుిటకు యోగమయడని ఎంద్ుకనాారో చెపిండి.

హండ్సన్: ఎంద్ుకంటె యేస్ు ఇకొడ వధింపబడిన గోరేప్
ీ పల్ోల్ా రకత సపకతంగా కనబడుతునాాడు. యోహాను
బహుగా ఏడుస్క
త తండియ
ర గమ దేవుని పరకొన సపంహాస్నంప్ై కూరుచని ఉనా యేస్ును చ్కస్ుతనాాడు. కనుక
అధాయయం యేస్ు దేవుడని వివరిస్త ునాది. నాల్ుగవ అధాయయంల్ల సరాపుల్నబడిన మహా ద్కతల్ు
పరిశుద్ుధడు పరిశుద్ుధడు పరిశుద్ుధడు అంటట అరుస్ుతనాారు. ఆదిల్ల గటక
ీ ుల్ల వ్ారయబడిన కకీతత నిబంధనల్ల
ఇది హాగియోస్, హాగియోస్, హాగియోస్ తరాాత ‘అకిసయోస్’ ను యోగమయడని అనువదించారు. ఇది పదాల్
గారడీల్ా ఉనాది. ఇవి గటక
ీ ు భాష్ల్ల ఒకేల్ాగమంటాయ. మనకు యోగయత నిచేచది మన ఆరాధన అది
పరిశుద్ధ మైనది. యేస్ు కరస్
ీ త ుకు మాతరమే, ఆ గీంధానిా తీస్ుకుని, మమద్రల్ను విప్పి నాయయ తీరుిను
పరకటించ్ుటకు తగిన అరుత ఉనాది. యేస్ు మన ఆరాధనకు యోగమయడు ఐద్వ అధాయయం చివరల్ల పరల్లక
వ్ాస్ుల్ంద్రు స్ాగిల్పడి ఆయనను ఆరాధిస్త ారు.
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నాల్ుగమ, ఐద్వ అధాయయాల్ను చ్దివి కరస్
ీ త ు దేవుడని చెపికుండా ఉండల్ేమమ. అది మనకల్ెో ద్ుట స్ిష్ీ ంగా
కనిప్పస్త ుంది ఈ అంశ్ం, తరాాత, స్ంఘ చ్రితల్
ర ూ స్ృష్పీంపబడల్ేద్ు. ల్ేద్ు. ఇది ఆరంభం నుండి కకీతత
నిబంధన స్ందేశ్ంల్ల ఒక భాగంగా ఉనాది. ఆయన మానవ రూపంల్ల వచిచన దేవుడు. పాపం ల్ేని రక్షకుడు
మన పాపాల్ కకరకు మరణంచి తిరిగి ల్ేచి రాజుల్కు రాజుగా పరభమవుల్కు పరభమవుగా పాలంచ్బో తునాాడు.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఇపుిడు పరకటన గీంధంల్ల దేవుడు మనకు త్ెలప్పన అద్ుుతమైన స్ంగతులా
చ్రిచంచ్ుకుంటలనాాం. ఈ కారయకీమం పారరంభించినపుిడు మీరు పరజల్కు ఒక మమఖయమైన స్ంగతిని
చెపాిరు. పరకటన గీంధం పరల్లకంల్ల జరుగమతునా స్ంగతుల్ను భూల్లకంల్లని స్ంగతుల్ను అటట, ఇటట
బో ధిస్త ునాాడని చెపాిరు. పరల్లకంల్ల ఏమౌతుంది? భూల్లకంల్ల ఏమౌతుంది? వివరించ్ండి.

హట్చ్ కాక్: ఔను, పరకటన గీంధంల్లని ద్ృశాయల్ు పరల్లకానికి భూల్లకానికి మధయ అటట ఇటట మారుతూ
వ్ెల్ుతుంటాయ ఈ స్ంగతిని పరకటన 4, 5 అధాయయాల్ల్లను, ఆ తరాాత ఆరవ అధాయయంల్లను స్ిష్ీ ంగా
చ్కడగల్ం. నాల్ుగూ, ఇద్ు అధాయయాల్ల్ల దేవుని సపంహాస్నం చ్ుటలీ ఉనా ద్ృశ్యం అద్ుుతంగా
వరిణంచ్బడింది. దేవుడు సపంహాస్నంప్ై నునాాడు. అంద్రూ ఆరాధిస్త ుండగా ఆ వివరణ మమగమస్ుతనాది.
తరాాత ఆరవ అధాయయంల్లకి వసేత మళ్ళళ మనం భూమికి దిగివస్ాతం. ఆరాధన నుండి యమద్ధ ం ల్ొకర వ్ెళ్త ళం
ఐత్ే పరకటన గీంధంల్లని వివరణ పరల్లకానికి భూమికి మధయ ఎంద్ుకు మారుతునాద్ంటే, ఇది మనలా
పరల్లకానికి తీస్ుకువ్ెళ్ళళ సపంహాస్నంప్ై దేవుడునాాడని చ్కప్పస్త ుంది. కనుక, ఇకొడ భోల్లకంల్ల
జరుగమతునా స్మస్త ం, పరల్లకంల్ల దేవుని సపంహస్నంచే నియంతిరంచ్బడుతునాద్ని గీహించాల. ఈ అంశ్ం
మనం జీవిస్ుతనా ఈ కషాీల్ కాల్ంల్ల మనకు అధికమైన ఆద్రణ ఇస్ుతంది. ఇపుిడు ల్లకంల్ల మనకు
అరధంకాని స్ంగతుల్ు జరుగమతునాపుిడు పరల్లకంల్లని దేవుడు వీటిని జరిగిస్త ునాాడని గీహించి మనం
ఆద్రణను పర ంద్గల్ం.
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ఆంక్ర్ బర్్ : మంచిది. రోన్ మొద్టి మమద్రను గమనిదాోం ఏమిటది? త్ెల్ోని గమరీంప్ై ఒకడు విల్ుోత్ో
కూరుచండి యమండెను. అతనికకక కిరటటమియయబడెను. అతడు జయంచ్ుచ్ు జయంచ్ుటకు బయల్ువ్ెళ్ళళను
(పరకటన 6:2) వివరించ్ండి.

రోడేస్: చ్కడండి అతడు త్ెల్ోని గమరీంప్ై కూరుచనాాడు గనుక అతడే యేస్ు కరస్
ీ త ని నేడు చాల్ా మంది
చెబమతునాారు. పరకటన పద్కకండు యేస్ు త్ెల్ోని గమరీంప్ై కూరుచనాటల
ో చెబమతునాది. ఐత్ే, ఇది
స్ంద్రాునుస్ారంగా ల్ేద్ు. నిజానికి మొద్టి నాల్ుగమ మమద్రల్ తీరుిల్ల్ల నల్ుగమరు గమఱ్ఱ పు
రౌతుల్ునాారు. ఈ నల్ుగమరు గమఱ్ఱ పు రౌతుల్కు, ఈ భూమిప్ైన జరుగబో తునా దేవుని తీరుిల్త్ో స్ంబంధ
మమనాది. మొద్టి మమద్రను విప్పినపుిడు, యెరని
ీ గమఱ్ఱ ంప్ైన ఒకడు కూరుచని ఉనాాడు. మమద్రల్నిా
తీరుిల్త్ో స్ంబందించినవిగా ఉనావి. కనుక, ఇతడు యేస్ు కాద్ు. ఇతడు కరస్
ీ త ు విరోదిల్ా ఉనాాడు. అతడు
జయంచ్ుచ్ు జయంచ్ుటకు బయల్ుదేరాడు. అతనికి విల్ుో ఉనాది, బాణంల్ేద్ు. అనగా అతడింకా
యమదాధనిా పారరంబించ్ల్ేద్ు గాని, అవస్రమైత్ే యమద్ధ ం చేసే ఆయమధాల్ునాాయ. అనగా ఇతడు ఇశాీయేల్ు
మీద్, మధయ పారచ్య దేశాల్ మధయ ఒక నిబంద్నను తీస్ుకురాగల్డు. అతడికి సైనిక బల్మమనాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను మళ్ళళ మనం దానియేల్ు గీంధానిా గమనిసేత కరస్
ీ త ు విరోధి ఇశాీయేల్ుల్ల ఒక నిబంధనను
చేస్ుకునాాడని త్ెల్ుస్ుకోగల్ం ఈ శాంతి ఒపింద్ం మొతత ం ఏడు స్ంవతసరాల్వరకు నిల్ుస్ుతంది.

రోడేస్: ఔను.
ఆంక్ర్ బర్్ : మనమా చ్రచకు వ్ెళ్ళడానికి మమంద్ు ర్ండవ మమద్రను గమనిసేత ఆ రౌతు బయల్ుదేరిన
తరాాత శాంతి వచిచనటల
ో నాది తరాాత భూల్లకంల్ల స్మాధానం ల్ేకుండా యమద్ధ ం వచిచంద్ని త్ెల్ుస్ుతనాది
ఏం జరిగింది?
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రోడేస్: భూల్లకంల్ల స్మాధానం ల్ేకుండా చేయబడింద్ంటే, దానికి మమంద్ు స్మాదానం ఉనాద్నామాట.
అనగా కరస్
ీ త ు విరోధి పాల్నల్ల ల్లకంల్ల స్మాధానమమనాది. ఐత్ే ఇపుిడు, ర్ండవ మమద్రను విప్పినపుిడు
ర్ండవ రౌతురాగానే, స్మాధానం ల్లకంల్లంచి త్ొల్గింది. వ్ాకయంల్ల చ్కసేత – “(రకాతనిా స్కచించే) యెరని
ీ
మరో గమఱ్ఱ ం బయల్ుదేరింది. మనుష్ుయల్ు ఒకనినొకడు చ్ంపుకుని, స్మాధానం ల్ేకుండా చేసేంద్ుకు
అతనికి అధికారమివా బడింది. అతనికి ఒక ప్ద్ో ఖడ్ మియయబడెను” (పరకటన 6:3-6). ఖడ్ ం తన పనిని
చేస్త ునాంద్ున ల్లకంల్ల స్మాధానం ల్ేకుండా పో యంద్ని ఇది స్కచిస్ుతనాది.

హండ్సన్: జాన్, తరాాతి అధాయయాల్ల్ల జరుగబో యే స్ంగతుల్ను ఈ నల్ుగమరు రౌతుల్ు స్కచ్న
పారయంగా త్ెల్ుపుతునాారని నేననుకుంటలనాాను. పరకటన గీంధం మొద్ట మమంద్ుకు చ్కడు, తరాాత
వివరాల్ు త్ెల్ుస్ాతయనే వ్ెైఖరిల్ల వ్ారయబడినటల
ో ఉనాది. కరస్
ీ త ు విరోధి వస్ుతనాాడు, త్ెల్ోని గమరీం, యమద్ధ ం
వస్ుతనాది యెరీ గమఱ్ఱ ం, నల్ో ని గమఱ్ఱ ం మృతుయవును త్ెస్త ునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను, చివరి ర్ండిటినీ చ్కడండి. ఇకొడ నల్ో గమరీమమంది. ఇదిగో నల్ో ని గమఱ్ఱ ం కనబడెను
దానిప్ై నాకకకడు త్ారస్ు చేతపటలీకుని యమండెను. దేనారానికి ఒక సేరు గోద్ుమల్ు, దేనారానికి మూడు సేరో
యవల్ు, నకనెను, దారక్షారస్ానిా పాడుచేయవద్ో ని ఆ నాల్ుగమ జీవుల్ మధయ ఒక స్ారం పలకినటల
ో నాకు
వినపడింది” ( పరకటన 6:5-6), అనగా ఆహార ధానాయల్ వ్ెల్ల్ు ప్రిగిపో యాయ. ఐనపిటికర దారక్షారాస్ానిా
కకని దాచ్ుకోగలగిన ధనికుల్ు అకొడ ఉనాారు. ఐత్ే, ల్లకంల్ల పల్ువురు ప్ేద్ల్ుగా కరువుల్ల్ల
చ్నిపో తునాారు. అకొడ నుండి చెపిండి.

హండ్సన్: చ్కడండి, యమద్ధ ం వల్న పరజల్కు తపిక బాధల్ు కల్ుగమత్ాయ.
ఆంక్ర్ బర్్ : నిజం.
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హండ్సన్: కరువుల్ేరిడత్ాయ. మరనాల్ుంటాయ. “పాత్ాల్ ల్లకం దానిని వ్ెంబడించింద్నే” విషాద్ ద్ృశ్యం
చ్కస్ాతం. మృతుయవు ఈ ల్లకంల్లనికి వచిచ, శ్వ్ాల్ను, శ్వ వ్ాహనంల్ల వ్ేసప తీస్ుకువ్ెలోనటల
ో అతడు
ఊహించినటల
ో ంది. యమద్ధ ం తరాాత ఆ పారంత్ానిా శుభరం చేస్త ునాాడు. పరజల్ు మరణస్ుతనాారు. పరకటన
గీంధంల్ల చాల్ా కఠినమైన అంశ్ం. ఇదే. దీనిా చ్దివిత్ే భయమేస్త ుంద్ని పరజల్ంటారు. మనలా
భయపరచేంద్ుకు కాక, మనలా యేస్ు రాకకు సపద్ధ పరిచేంద్ుకే ఇది వ్ారయబడింది. ఆయనత్ో వ్ెళ్ో ్ంద్ుకు
వ్ెంటనే సపద్ధ పడండి. మీరు, వ్ెనుక వద్ల వ్ెయయబడకూడద్ు. ఇది అవిశాాస్ుల్కు ద్ురాారత విశాాస్ుల్కు
శుభవ్ారత . అవిశాాసపకిది ద్ురాారత .

ఆంక్ర్ బర్్ : మార్ొ. నాల్ుగో మమద్రను విప్పిత్ే ఏమౌతుందద చ్కదాోం. యమద్ధ ం వచిచంది. తీవర ఫలత్ాల్ు
కలగాయ. నేను చ్కడగా పాండు వరణపు గమరీం కనబడించి. దానిప్ై కోరుచనా వ్ాని ప్ేరు మృతుయవు. పాత్ాళ్ం
వ్ానిని వ్ెంబడించెను. (8 వచ్నం). దీనిని వివరించ్ండి.

హట్చ్ కాక్: మరణాల్ు అతయదికమౌత్ాయని ఇది త్ెల్ుపుతునాది. కేవల్ం ఈ ఒకొ తీరుిల్ల భూమిప్ై
నాల్ుగో వంతు పరజల్ు చ్నిపో త్ారని వ్ాకయం చెబమతునాది. ఇల్ాంటి స్ంగతుల్ను ల్లకంల్ల నాల్ుగో వంతనే
ఈ స్ంఖయను మనం తారతారగా చ్ద్ువుకుంటట వ్ెళ్ళళపో త్ాం. ఐత్ే వీరి మొతత ం పరజల్లో నాల్్ వ వంతు.
స్ంఘం ప్ైక్తతబడిన తరాాత ల్లకంల్ల ఆరు బిలయనుల్ పరజల్ు మిగిల్ారనుకోండి అనగా, ఈ తీరుిల్ల్లని
ఒక దానిల్ల ల్లకంల్ల దాదాపు ఒకటినార బిలయనుల్ పరజల్ు తపిక చ్నిపో త్ారనామాట. ఇదెంత
తీవరమైనదద చ్కడండి. కకనిా స్ారుో ఇల్ాంటి విష్యాలా మనం నముల్ేమమ. ఎంద్ుకంటె దేవుడు
ప్ేరమామయమడని మనకు త్ెల్ుస్ు. అది నిజం. ఐత్ే దేవుడు ఈ ల్లకానికి తీరుి తీరచబో తునాాడు. ఇది
కఠినమైన తీరుి. కరువుల్త్ో, త్ెగమళ్ళత్ో పరజల్ు చ్నిపో త్ారు. ఖడ్ ం వల్న చ్నిపో త్ారని వ్ాకయమనాది.
కూ
ీ రమృగాల్ వల్న చ్నిపో త్ారని ఉనాది. కూ
ీ ర మృగాల్నగా ఏమిటని కకంద్రు అడుగమత్ారు. ఐత్ే, కూ
ీ ర
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మృగాల్నే పద్ం ఇతర చోటో ల్లకంల్లని బల్మైన రాజుల్ విష్యంల్ల వ్ాడబడింది. కనుక నియంతల్ వల్న
చ్ంపబద్త్ారమే కరస్
ీ త ు విరోధిని మముగమని చెపాిరు. వీరి కియ
ీ ల్ మూల్ంగా ల్లకంల్లని అనేక ల్క్షల్ కోటో
మంది చ్నిపో త్ారని వ్ాకయమ చెబమతునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఐద్వ మమద్రల్ల హతస్ాక్షుల్ స్ంగతుల్ునాాయ మీరనాటలోగా నియంతల్ు, కరస్
ీ తు
విశాాస్ుల్ను చ్ంప్పవ్ేశారేమో. స్ంఘమమ ప్ైకేతతబడిన తరాాత జరిగిన ఈ వినాశ్నమంత్ా కరస్
ీ త ు విశాాస్ుల్
వల్ననే వచిచంద్నాారేమో. కనుక వ్ారు విశాాస్ులా చ్ంపారు. ఏదద కారణానిా బటిీ, వ్ాకయం నిమితత ం
హామిచిచన స్ాక్షయం నిమితత ం వధింపబడిన వ్ారి ఆతులా భలప్ీటం కింీ ద్ చ్కశానని యోహాను వ్ారస్ాడు.
వ్ారు అధిక స్ంఖాయకుల్ు. ఔను. పరతీకారం చెయయమని అడుగమతునాారు. రోన్. ఏం జరుగమతునాదికొడ?

రోడేస్: అతయధిక స్ంఖయల్ల విశాాస్ుల్ు చ్ంపబడత్ారు. వ్ారు పరల్లకంల్ల స్ిృహల్ల ఉనాారని
గమనించ్ండి. వ్ారి శ్రటరాలంకా ఈ ల్లకంల్లనే ఉనాాయ గాని వ్ారు పరల్లకంల్ల దేవునిత్ో
మాటాోడుతునాారు. ఇది అబద్ో మతం ఈ ల్లకంల్లకి రాబో తునా దాని తరాాత అధాయయాల్లో చెపిబడిన
స్ంగతిని నాకు గమరుతచేస్త ునాది. ఈ అబద్ో మతం హత స్ాక్షుల్ రకాతనిా త్ాగి మత్ెత కిొ ఉనాది. కనుక అబద్ో
మతం అదేమైనా గాని, విశాాస్ుల్ను చ్ంప్పవ్ేయ బో తునాది. చ్కడండి, ఈ అబద్ో మతస్ుతల్ు, కరస్
ీ తు
విశాాస్ులా తపి మిగిలన వ్ారినంద్రినీ ప్ేరమిస్క
త , అంద్రినీ కౌగాలంచ్ుకుంటట ఉంటారు. విశాాస్ులా
హతమారుస్ుతనాదివ్ారేనని మీరు ఆల్లచిస్ుతనాటెో లత్ే మేమమ చెప్పిన స్ంగతి మీకు వివరణ నిస్ుతంది.

ఆంక్ర్ బర్్ : మీరికొడ ఒక చ్కొని స్ంగతి చెపాిరు, పరకటన గీంధం విశాాస్ుల్కు శుభవ్ారత అనీ,
అవిశాాస్ుల్కు ద్ురాారత అనీ చెపాిరు. ఎంద్ుకంటే శ్ీమల్ కాల్ంల్ల మనం చికుొకో కూడద్నాారు. దానిా
వివరించ్ండి.
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హండ్సన్: ఇకొడ అనిా వయవహారాల్ు చెడిపో తూ ఉనావి. అనేకుల్ మరణం, సైనికుల్ దాడుల్ు, యమదాధల్
కాల్ం దేవుడు గీహాల్ మూల్ంగా ల్లకానికి తీరుినిస్ుతనాాడు. మానవుల్ పాపాల్కు ఫలతమిది. దేవుడు
కూ
ీ రుడు కాద్ు. పరపంచ్ం ప్ైనుండి నా అభయహస్ాతనిా త్ొల్గించి మానవుల్ పాపాల్కు వ్ారు శక్షను
అనుభవించ్ుల్ా చేస్త ానని చెబమతునాాడు. దీనికి స్కచ్నలా మన జీవిత కాల్ంల్లనే చ్కస్ుతనాాం. ఇపుిడీ
శ్ీమకాల్ంల్ల శక్షకు హద్ుోల్ుండవు నేను వదిలవ్ేయబడి ఆ తరాాత రక్షణ పర ంద్ుత్ానని చెప్ేి స్మయం
కాద్ది. ఇపుిడు దేశ్ంల్ల, నీ పారంతంల్ల శాంతి స్మాధానాల్ునా ఈ కాల్ంల్ల నీవు కరస్
ీ త ు వద్ో కు రావు
ఆయన కోస్ం జీవించాలసనంత అరుత యేస్ుకు ల్ేకుంటే ఆయన కోస్ం మరనించాలసనంత పనిల్ేద్ు.

ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను. ఎంద్రు ఆ కాల్ంల్ల క్రైస్తవుల్నెదిరించి తిరగబడత్ారు?
హండ్సన్: విశాాస్ుల్ నెదిరించేంద్ుకు మొతత ం పరపంచ్ం తిరగబడేల్ా ఉనాాది. దీనిల్ల మనం జవ్ాబమ
చెపివల్సపన ఒక పరశ్ా ఉనాది, శ్ీమల్ కాల్ంల్ల ఎవర్రనా రక్షణ పర ంద్ుత్ారా అనేదే ఆ పరశ్ా.

ఆంక్ర్ బర్్ : దానిా గమరించి మనం మాటాోడబో తునాాం. ఆరవ మమద్రత్ో ఈ చ్రచను మమగిదో ాం.
హట్చ్ కాక్: స్రే ఆరవ మమద్రను విప్పినపుడు భూమిప్ై స్మస్త ం గంద్ర గోళ్ంగా మారిపో తుంటలంది.
భయంకరమైన భూకంపం కల్ుగమతుంది. ఆకాశ్ నక్షత్ారల్ు రాలపో తుంటాయ. సపంహాస్నాసీనుడెైయమనా
వ్ానినుండి, గొర్ప్
ీ పల్ో నుండి తప్పించ్ుకోడానికి పరజల్ంద్రూ కకండ గమహాల్ల్ల దాకోొడానికి
పరయతిాస్ుతంటారు. అకొడ స్మస్త మమ ఊడి కింీ ద్ పడిపో తుంటలంది. ఆకాశ్ నక్షయత్ారల్ు భూమిప్ై
రాల్ుత్ాయని బైబిల్ు చెబమతునాది. ఐత్ే, ఆకాశ్ంల్ల నిజంగా ఉనా నక్షత్ారల్ు రాల అక్షరాల్ా
కింీ ద్పడిపో త్ాయనుకోకూడద్ు. ఆకాశ్ం నుండి రాలపడే ఉల్ొల్ గమరించి, త్ోక చ్ుకొల్ గమరించి వ్ాకయం
చెబమతునాది. కనుక, నేడు మనం ల్లకంల్ల స్హజంగా చ్కస్ుతనా వనిా గంద్ర గోళ్ంగా మారిపో య
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పడిపో తుంటాయ. పరజల్ు కకండ గమహల్ల్ల, బండ స్ంద్ుల్లో దాకోొడానికి యతిాస్ుతంటారు. ఈ కాల్ంల్ల
ల్లకం ప్ైకి కఠినమైన తీరుి రాబో తునాది.

ఆంక్ర్ బర్్ : మంచిది, ఆరవ అధాయయం చివరి వచ్నం, ఉగీత మహా దినం వచిచంది. త్ాల్జాలన వ్ాడెవడు
అని ఉనాది (17 వచ్నం). దీని ఆధారంగా స్ంఘం ప్ైక్తతబడటమంటే ఇదేనని తరాాత శ్ీమకాల్ మనీ
కకంద్రనాారు. మొద్టి ఆరు, ఏడు శ్ీమలా స్ాత్ాను కలగిస్త ునాది అనాారు. వీటిని దేవుడు
కలగించ్ల్ేద్నాారు. మీరేమంటారు?

హట్చ్ కాక్: ఔను. అనాది నిజమే. స్ంఘం ప్ైక్తతబడటానికి మమంద్ు ఉగీత. ఉగీత ఆరవ మమద్ర వద్ో
మొద్ల్ౌతుంది కనుక, స్ంఘం అపుిడే ప్ైక్తతబడుతుంద్ని చెపాిరు. ఉగీత నుండి విశాాస్ుల్ు
తప్పించ్ుకుంటారని వ్ాగాధనమివాబడింది. ఈ అభిపారయంల్లని స్మస్య ఏమంటే గొర్ీప్పల్ో యేస్ు
మమద్రల్నిాటినీ విపిడం వల్న ఒక చికుొ ఏరిడుతునాది. కనుక శ్ీమల్ కాల్ంల్లని తీరుిల్ు మరింత
ద్గ్ రగా జరిగి శ్ీమల్ కాల్ంల్ల వ్ాటి తీవరత విపరటతంగా ప్రిగిపో తుంటలంది. అంద్రం దానిా అంగటకరిస్త ునాాం.
ఐత్ే ఈ మమద్రలా విపుి తునాది యేస్ు కరస
ీ ,ేత కనుక మొద్టి నాల్ుగమ మమద్రల్ు, ఐద్వ మమద్ర – అనిాటినీ
దేవుడే విపుితునాంద్ున ఇది దేవుని ఉగీత అనుకోవ్ాల.
మమంద్ుకు వ్ెల్ేో కకదీో అవి దేవుని ఉగీతల్ేనని మనం గమరితస్త ాం గాని, ఇవి ల్లకంప్ైకి విడుద్ల్ చేయబడాోయనే
స్త్ాయనిా నిరో క్షయం చేయల్ేమమ.
ఉగీత నుండి మినహాయంపు ల్భిసేత , ల్లకం మీదికి రాబో తునా శోధనల్లోంచి మనం తప్పించ్ుకోవ్ాల్ంటే,
స్ంఘంగా మన మందారం ప్ైక్తతబడాల, ల్ేదా శ్ీమకాల్ం పారరంభమవక మమందే, ఏడేళ్ళ కాల్ానికి మమందే
ప్ైక్తతబడాల.
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ఆంక్ర్ బర్్ : ఔను, మంచిది: వచేచ వ్ారం తపిక చ్కడండి. దేవుడు కలగిస్త ునా ఈ శ్ీమల్ మధయ,
భూమిప్ైకి వస్ుతనా ఈ తీరుిల్ మధయ ఆయన ఏం చేస్త ునాాడనే అంశానిా గమరించి మనం
పరిశీలంచ్బో తునాామమ. దేవుడు కృపామయమడు, స్ువ్ారత ను పరకటించేంద్ుకు ఆయన 1,44,000 శాక్షులా
తీస్ుకుని వస్ుతనాాడు. ఈ స్ాక్షుల్ెవరు? వ్ారేమి చేయబో తునాారు? వ్ారికి దేవుడెల్ాంటి
అధికారానిాచాచడు? వ్ాచేచ వ్ారంల్ల పారరంబించ్నునాామమ. ఇది మీరంద్రూ తపిక చ్కస్ాతరని
ఆశస్ుతనాామమ.

*****
మా మరిన్ని టీవీ ప్ర ో 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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