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STR-1-TE 

అంచలంచలుగా ప్రకటన గ్రంధ వివరణ - కారయకరమం 1 

అనౌన్సర్:       నేడు ప్రతీ నలుగ్ురు క్రైస్తవులలో ఒకరు కరరస్తత  తమ జీవిత కాలంలో వస్ాత డని 

నముుతుననారు. భవిష్యతుత నత గ్ుర ంచి ఆస్కతతతో ఉనా మనందర కర ప్రకటన దేవుని స్దేశం. కరరస్తత  చివరగా 

బో ధ ంచిన స్ంఘారోహణ, ర్ండవ రాకడ, అంతయ తీరుు వంటి ముకయమ ైన అంశాలతో పాటు, స్ాతననతకు, అంతయ 

కరరస్తత కు అబదధప్ు బో డలనత అనతస్ర ంచే వార కత చివర కత ఏమి జరుగ్ుతుందో  ఈ ప్రకటన గ్రంధం చెబుతుంద . 

మహా శరమల కాలంలో, అరుగ దోధ నత యుదధంలో, ర్ండవ రాకడలో యేస్త భూమికత తిర గ  వచిినప్ుుడు, 

భవిష్యతుత లో ఏమి జరుగ్ు తునాదో  యేస్త ఈ గ్రంధంలో తెలియజేస్తత ననాడు. ఈ గ్రంధంలో ఆయన స్హస్రా బి్ద 

గ్ుర ంచి, మానవులందరూ ఎదతరోోనత అంతయ తీరుునత గ్ుర ంచి, ప్రజల కొరకు చేసిన నితయ ప్రణనలికల గ్ుర ంచి 

తెలుప్ుతుననాడు. 

ఈ రోజు దేవుడు మన భవిష్యతుత  కొరకు ఏరాుటు చేసిన విష్యాలిా మీరు అరధం చేస్తకొనేలా ప్రకటన గ్రంధంలో 

ఆయన చెప్ిున స్ంగ్తులనత విడమర చి వాటిలోని మరుములనత మీకు వివర ంచబో తుననాము. జాన్ 

ఆంక్రబర్్గ షో  లోని ఈ ప్రతెయక కారయకరమానికత ఆహాానిస్తత ననాము. 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మా పోర గార మిో స్ాాగ్తం. ఈరోజొక చకోని అంశానిా చర ించబో తుననాం. నేడు 

ప్రకటన గ్రంధననిా ప్ర శీలించబో తుననాం. భయప్డనలిిన ప్నిలేదత. ననకర గ్రంధం అరధంకాదని కొందరు 

చెబుతనరని ననకు తెలుస్త. ఐతే దేవుడు ఒక కారణంతో ఈగ్రంధననిా ఇచనిడు. ఈ గ్రంధననిా మీకు స్తలబంగా 
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అరధమయేయలా విడమర చి చపె్ుడననికత ఈ రోజు మన మధయకు ఒకరు వచిి యుననారు. ప్రకటన గ్రంధననిా 

అంచెలంచెలుగా ఈయన వివర స్ాత రు. నేటి మన అతిధ  డన. జిమీు డేయంగ్. జ్రాలిస్తు గా జేరూస్లేములో 

1993 నతండి యుననారు. అప్టుాంద  ఇశరా యేలు ప్రధనన మంతుర లందర తో మాటలా డ,ి ఇంటరూా చేస్ారు. 

ముఖ్తయలందర కర ప్ర చితుడు. ప్రవచననలిా వివర ంచే ప్ండితుడు. మొతతం బ ైబులునత క్షుణణంగా యెర గ నవాడు. 

జిమీు మనం అంశంలోకత వెళదనం. దేవుడెందతకర గ్రంధననిచనిడు. దీనివలన కొందర కత తలనొప్ిు కలుగ్ుతునాద . 

స్హాయప్డండ.ి ఎందతకతంత పరా ధననయత? ఈ ప్ుస్తకం మనకు ఏమి తెలుప్ుతునాద ? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   మొదటిగా జాన్ ర్ండవ తిమోతి 3:16 లో చెప్ిునటుా : అనిా లేఖ్ననలు దెైవావేశము 

వలన కలిగ  ప్రయోజన కరమ ై యునావి. కనతక, బ ైబ్దలోా ని 66 ప్ుస్తకాలు మనం అధయయనము చేయడననికత 

ముఖ్యమ ైనవే. ర్ండవద గా, ప్రకటన 1:3 లో చెప్ుబడినటుా : "ఈ ప్రవచన వాకయములు చదతవువారు వాటిని 

విని, ఇందతలో వార యబడిన స్ంగ్తులనత గ్రకొనత వారునూ ధనతయలు". కనతక ప్రకటన గ్రంధననిా చద వితో 

తప్ుకుండన ఆశీరాాదం వస్తత ంద . మూడవద గా, ప్రకటన 19:10 ప్రకారం: యేస్త దేవుని గ్ూర ిన ప్రవచన 

స్ారమని. కనతక యేస్త కరరస్తత నత వెలాడించే ఈ ప్ుస్తకం, రక్షకుని ఘనప్రుస్తత నాద , కనతక మనమీ ప్ుస్తకానిా 

తప్ుక చదవాలి. 

ఇద  బ ైబ్దలు ప్రంగా మన దృకుదం. రాజకరయ ప్రంగా కూడన ఒక దృకుదం ఉనాద . నేటి మన ప్రప్ంచననిా 

చూసతత  ప్రకటన గ్రంధంలో పో లికలుననాయ, ముఖ్యంగా 16 అధనయయంలో వార సియునా స్ంగ్తులు నేడులోకంలో 

జరగ్డం మనం చూడగ్లం. 
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డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద . మొదటుాంచి చర ిదని ము. ఈ ప్ుస్తకం యొకో ప్తరు, రచయత, ఆ 

కాలప్ు వివరాలనత చెప్ుండి. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   ప్ుస్తకంలోని మొదటి వచనం. యేస్త కరరస్తత  తన దనస్తలకు అనతగ్రహ ంచిన ప్రతయక్షత 

అంటునాద . యేస్త కరరస్తత  వయకతతతనానిా ఆయన శకతతని, ప్రణనలికనత ఈ ప్ుస్తకం చెబుతునాద . తండిర యగ్ు 

దేవుని వదినతండ,ి యేస్తకు ఇవాబడగా, ఈ స్ంగ్తులనత యోహానతకు తెలిప్తందతకు ఒక దూతనత యేస్త 

కరరస్తత  నియమించనడు. 

యోహానత ఎఫతస్తి స్ంగానికత కాప్ర గా యుననాడు. అద  మధయ ఆసియాలో యునాద . దీనినే మనం నేడు 

టరకో అని ప్లిుస్తత ననాము. ఎఫతస్తి ఏజియనత  స్ముదర తీరములో యునాద . కరరస్తత  శకం 95 పరా ంతం, 

ఆకాలంలో రోమన్ స్ామాా జాయనిా ప్ర పాలించెైనన దోమీష్నత మరనించేందతకు ముందతగా, యేస్త కరరస్తత  

స్తవారతనత విస్ాత రంగా ప్రకటిస్తత నా యోహానత, దేవుని వాకాయనిా ఆ పరా ంతనలలో ప్రకటిస్ూత  ఘనప్రుతునాందతన 

ఏజియనత స్ముదర మధయలో టరకో తీరానికత 45 మ ైళళ దూరంలో ఉనా ప్తనుస్త దీాపానికత బహ ష్ోర ంచ 

బడనైెయుననాడని తెలియ చేయబడనా డు. దీని వెడలుు మూడు మ ైళళళ పొ డవు, ఆరు మ ైళళళ. ఇటీవల నేనత 

ఆ దీవికత వెళ్లా నత. ప్తనుస్త దీాప్ంలో నేడు 365 స్ంగాలు ప్నిచేస్తత ననాయ. 

ఆస్కతతకరమేమిటంట,ే యోహానత తండిర యగ్ు దేవుని నతండి యేస్త కరరస్తత  మూలంగా, దేవదూత వది నతండి 

దేవుని స్ందేశానిా అందతకోవడం ఆస్కతతకరం. ఏడు స్ంఘాలకతనత దేవుని స్ందేశానిా ప్ంప్ించబో తుననాడు. 

యోహానత, ఎఫతస్తి లోని స్ంఘానికత కాప్ర యని ముందతగానే చెపాునత. ర్ండు, మూడు అధనయయాలలోని 

మిగ్తన ఆరు స్ంగాలతో అతనికత స్ంబంధమునాద . అతడీ స్ంఘాల స్ాత ప్కుడన లేక అప్ుుడప్ుుడు వెళా్ల 
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ప్రస్ంగ ంచి వచేి స్ందరశక సతవకుడన అనే స్ంగ్తి ననకు స్ర గా తెలియదత. ఐతే ఇతనికత వాటితో 

స్ంబంధమునాద . వాటికత ప్ంప్తందతకు ఇతనికత దెైవ స్ందశేం అంద ంద . కరరస్తత  శకం 95 పరా ంతంలో ఇతడు 

ప్తనుస్త దీవిలో విధ లేక ఉండవలసిన ప్ర సిితి వచిింద . మనం నేడు దనీిా తెలుస్త కోడననికత ఇదంతన అతడికత 

వెలాడించ బడింద . 

ప్రకటన గ్రంధనప్ు అంతరారాధ నిా భవిష్యత్ భలవంగా, లేక అక్షరాలా ఈ మాటలలోని భలవానిా మీరు నేనత 

తీస్తకోవాలి. ప్రకటన గ్రంధననిా చదతవు తునాప్ుుడు, గ్తననిా వరతమాననన్నా తెలిప్త మూడు 

అధనయయాలుననాయనే స్ంగ్తిని గ్మనించగ్లము. ఐత,ే 4:2 నతండి 22:21 వరకూ చూసతత  స్మస్తం భవిష్యతుత  

గ్ుర ంచ-ే ఒక ప్రతెయక మ ైన స్ంఘటన తరాాత స్ంఘారోహనతో స్మస్తమూ ప్ూర త చయేబడుతుంద . 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  స్రే అలౌకతక (ప్రలోకమునత గ్ూర ి న) స్ాహ తయ మనగా ఏమిటి? మీరు ఇతర 

సి్లాలలో చెప్ిున అంశాలలో ననకు అదతుతంగా అనిప్ించినన స్ంగ్తేమిటంటే, యూదతలకు దేవుడొక కాలానిా 

ఇచనిడని, అనతయలకు ఒక కాలానిా ఇచనిడని, క్రైస్తవులకొక కాలానిచిి, మూడు వేరేా రు ప్ుస్తకాలలో 

చెపాుడననారు. దననిా గ్ుర ంచి వివర ంచి అలౌకతక (ప్రలోకమునత గ్ూర ిన) స్ాహ తయ మంటే ఏమిటో చెప్ుండి. 

క్రైస్తవ స్ాహ తయప్ు ప్దనలతో కరరస్తత  ఎందతకు స్ందేశానిచనిడు? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   మానవ చర తరలో మొదట ిర్ండువేల స్ంవతిరాలు అనగా స్ృష్ిు  నతండి ఆద కాండం 

ప్నెాండులోని అబరహాము వరకు, ఈ ర్ండువేల స్ంవతిరాలు అనతయలు మాతరమ  యుననారు. మానవ 

కుతుమాుములో వీరు ప్రధమ స్భుయలు. ఆద కాండము 12 నతండి అపో స్తలుల కారయములు ఒకట ివరకు 

అనతయలు,యూదతలు ఉననారు. ర్ండవ అధనయయం ప్ ంతెకోస్తత  ద ననన స్ంఘం రూపొంద , నితయ భవిష్యతుత లోకత 
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వచిినప్ుటి నతండ,ి ప్రకటన 22వ అధనయయంవరకు, మానవ కుటుంబంలో మూడు రకాల ైన స్భుయలుననారు. 

అనతయలు, యూదతలు, క్రైస్తవులు. 

దననియేలు గ్రంధం అనతయల కాలానిా తెలుప్ుతునాద . అద  బబులొనత ప్టుబడటంతో పరా రంభమ ై అనతయలనత 

నితయ భలవిష్యతుత లోనికత తీస్తకొని వెళళత నాద . యేహెజేోలు యూదతల కాలానిా తెలుప్ుతునాద . ఇద కూడన 

బబులోనత ప్టుబడటంతోట ిపరా రంభమ ై యూదతలనత నితయ భవిష్యతుత  లోకత తీస్తక్ళళత ంద . ప్రకటన గ్రంధం 

యేస్తకరరస్తత  ప్ునరుతని నంతోటి పరా రంభమౌతుంద , ప్రకటన 1:18, ఆ తరువాత, క్రైస్తవులు, భవిష్యతుత లో 

స్ంఘారోహనము తరాాతన ఏమౌతుందో  తెలుస్తకోడననికతద  స్హాయ ప్డుతుంద . 

అలౌకతక (ప్రలోకమునత గ్ూర ిన) స్ాహ తయము,  అలౌకతక (ప్రలోకమునత గ్ూర ిన) స్ాహ తయము వెనతక 

నతనా ప్రధనన స్ూతరం, - దెైవావేశము వలన వార యబడినవని అంగకకర ంచబడిన ననలుగ్ు ప్ుస్తకాలు, 

దననియేలు, యేహెజేోలు, జ్కరాయ, ప్రకటన గ్రంధం- వీట ిస్ాహ తయం చిహాాలనతప్యోగ ంచతకుంటుంద . 

గ్మనించండ,ి ఇద  కటుు  కదన కాదత. ఉప్మాననల కదన కాదత గాని, ఉదనహరణకు, మనం అధయయనననిా 

పరా రంభిస్తత ండగా, ప్రకటన గ్రంధం ఒకటవ అధనయయం, ఏడు స్తవరణ దీప్ సి్ంభముల మధయ నిలుినా యేస్తనత 

చూప్ిస్తత నాద . ఆయన కుడి చేతిలో ఏడు నక్షయతనర లు ఇదే అలౌకతక చిహాననగా వాడబడింద . దీప్సి్ంభలలు, 

చేతిలో నక్షయతనర లు, ఐతే ఇరవెైయవ  వచనం, మొదటి అధనయయం, ఆ ఏడు దీప్సి్ంభలలు మధయ ఆసియా లోని 

ఏడు స్ంఘాలని చెప్ుత నాద . 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  దననిలోనే వివరణ యునాద . 
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డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   ఔనత, ఆయన చేతిలో నక్షయతనర లు, అవి ఏడు స్ంఘాల యొకో దూతలు. కనతక 

ఇలాంట ిస్ాహ తయంలో స్ాయం వివరణ ఉంటుంద . 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద , ప్రకటన మొతతంగా అరధం చేస్తకోవాలంట ేవచననలిా వరుస్గా 

ప్ర శీలించ కూడదననాడు. మేమికోడ ఏంచెయాయలి? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   ఈ గ్రంధననిా లోతుగా అధయయనం చేస్తత ండగా అద  కాలకరమేనననతస్ారం 

తెరుచతకుంటుంద . దీనిా అరధం చేస్తకోవాలంట,ే ఇద  మనకేమి చెబుతునాదో  తెలుస్తకోవాలంటే, దీనిా మనం 

కాలకరమేనననతస్ారం చద వి భలవానిా గ్రహ ంచవలసిందే- స్ంఖ్ాయనతస్ారంగా కాదత. ప్లువురు పాస్ురుా  మొదటి 

అధనయయంనతండి చివర  అధనయయం వరకు వరుస్ కరమంలో భోద స్తత ంటలరు. కాలకరమేనననతస్ారంగా దీనిని తరె చి 

మనం దీనిలోని స్ంగ్తులిా గ్మనించనలి. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  చకోని ఉదనహరణ చూప్సి్తత ననారు. దననిని పరా రంభిదని ం. ఇకోడ మూడు 

సి్ంభలలుననాయ. మీరు ప్రజలకు చూప్ించబో తునా కాలముల వరుస్నత చూస ిప్రజలు దీని మరాునిా 

తెలుస్తకుని: "ఇద  అదతుతం, ప్రకటన గ్రంధం ఏం చెబుతునాదో  మీకు అరధమయయంద " అని చెబుతనరు. ఇవి 

ప్రకటనలో ఉనా కాలములు దీని మాకు వివర ంచి చెబుతనరా? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  జాన్, భవిష్యతుత లో జరుగ్ుతనయని ప్రకటనలో చెప్ుబడిన మూడు ముఖ్ాయంశాలనత 

ఈ మూడు సి్ంభలలు స్ూచిస్తత ననాయ. ఈ మొదట ిసి్ంభం తరాాతి స్ంఘటననత, స్ంఘారొహననత 

తెలుప్ుతునాద . యేస్త బీకర స్ారం, దేవుని భూరధాని, ప్రధనన దూత కేక, అప్ుుడు కరరసతత  రక్షకుడు, ప్రభువు 
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అని గ్రహ ంచిన మనం ప్రమునకు ఎతత  బడతనం. ననలుగ్వ అధనయయం, స్ంఘం ప్ ైక్తతబడటం. ఐదవ 

అధనయయం గోరేరప్ిలాలకు ఘనత అని దేవదూతలు స్తత తించటం. ఐదవ అధనయయం ప్నెాండో  వచనం. 

మొదట ిస్ంఘటనకు ర్ండవ దననికర కాల వయవధ  ఉనాద . కాల వయవధ  ఏడు స్ంవతిరాలుంటలయ. మహా 

శరమల కాలం, ప్రకటన ఆరునతండి ప్ందొమిుదో  అధనయయాల మధయలో దీని వివరాలుననాయ. ప్రకటన 19:11 

నతండ ికరరస్తత  భూమికత రావడననిా గ్ుర ంచి వార యబడి యునాద . ఆయన తెలాని గ్ుఱ్ఱం ప్ ై నతండగా 

స్ంగారోహణలో ప్రలోకానికత వెళ్లళన మనమందరం ఆయనతో తెలాని గ్ుఱ్ఱములప్ ై యరెూష్లేముకు  తిర గ  

వస్ాత ము. ఈ వెయేయళళ పాలన ప్రకటన 20:1-6 వచననలలో ఉనాద . ఆతరాాత 20:11-15 లో మహా ధవళ 

సింహాస్న తీరుు గ్ూర ి  యునాద .   

కనతక ప్రకటన అంతయద ననలనత గ్ుర ంచి తెలుప్ుతుంద . ఇద  మనలిా ముందతకు తీస్తకు వెళ్ళళ మార్దరశకం. 

ఈ మార్ దరశకంతో ప్రకటనలోని ప్రతీ వచనననిా తీస్తకుని చర తరలో అద  జరగ్బో తునా సి్లానికత అనాయంచ 

గ్లనత. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  స్రే, ఇప్ుుడొక చినా విరామం తీస్తకుందనం. ఇద  అదతుతమ ైన అంశం, మీ 

కందర కర నచతితుంద . ప్రకటన గ్రంధంలో వస్తత నా ఈ కాలప్ర మితిని గ్ుర ంచి మర ంత లోతుగా వివర ంచమని 

నేనత జిమీుని అడుగ్ుతుననానత.  

 

***** 
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డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద  మేము మళ్ళళ వచనిం. ప్ిరయులారా గ్మనించండ ిప్రకటన గ్రంధంలోని 

అంశాలనిాటిన్న ఇప్ుుడు ప్ర శీలించన బో తుననాము. జిమీు, ఈ సి్ంభలల వివరాలిా చెప్ిు, మొతతం ప్రకటన 

గ్రంధంలోకత మముులనత నడిప్ించండి. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  అందర కర గ్ురుత చేస్తత ననానత. ఈ మొదటి సి్ంభం, స్ంఘారోహనము అద  జర గ న 

ఏడేళళ తరువాత, కరరస్తత  ర్ండవ రాకడ, లేక యేస్త ప్రతేయక్ష మవడం. అప్ుుడు వెయయ స్ంవతిరాల పాలన. 

తరాాతన మహా ధవళ సింహాస్న తీరుు, లేక, తగ న శిక్షా కాలం. తరాాత నితయ భవిష్యతుత . స్ంఘారోహానికత 

ముందత. ప్రకటన ఒకటవ అధనయయములో యేస్త కరరస్తత  వయకతతతాం, ఆయన యొకో శకతత. 

ప్రకటన గ్రంధం ర్ండు మూడు అధనయయాలలో స్ంఘానికత కరరస్తత  చెప్ిున చివర  మాటలుననాయ. మీకు వయకతతగ్త 

రక్షణ కావాలంటే, ప్రకటన గ్రంధం ర్ండూ మూడూ అధనయయాలనత చదవండ.ి అవి కరరస్తత , తన శరకరానికత వార సిన 

ఏడు బలమ ైన జవాబులు. ననలుగ్వ అధనయయంలో స్ంఘారోహనము గ్ుర ంచిన వివరం. యేస్త కరరస్తత  ప్ిలుప్ు, 

ప్రధనన దూత శబధము, దేవుని బూర మాోగ్డం, గొర్రప్ిలా ఘనతకు అరుు డని దూతల బృందగానం, ఇద  

ప్ండెరండవ వచనములో ఉంద . తరాాత ఆరవ అధనయయం. మూడు భలగాలుగా ఏడు తీరుులు పరా రంభం. 

ముదరలు వేసిన ఏడు తీరుులు, ఏడు బూరల తీరుులు, ఏడు పాతరల తీరుులు. 

మేరు ఈ ఏడేళళ కాలానిా రం్డు భలగాలుగా విబజించనలి. మొదటి మూడునార స్ంవతిరాలు, ఏడు ముదరల 

తీరుులు జరుగ్ుతనయ. ఇదిరు శాక్షులు యేస్త కరరస్తత  స్తవారతనత ప్రకటిస్ాత రు. ఒక లక్షా నలబ ైవేల మగ్ 

యూధతలు కరరస్తత నత రక్షకునిగా అంగకకర స్ాత రు. ఈ కాలంలో వీరు దేవుని రాజయ స్తవారతనత ప్రకటిస్ూత  

ప్రప్ంచమంతన చెదర పో తనరు. ఆ మూడునార స్ంవతిరాలు గ్డిచిన తరువాత ఈ ఇదిరు శాక్షులు చంప్బడ,ి 
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యెరూష్లేము వీధతలోా  శవాల ై మూడునార రోజులుంటలరు. ప్రప్ంచం మొతతం ఈ స్ంఘటననత చూస్తత ంద . 

తరాాత వారు ప్ునరుతని నంలో ప్రమున క్తతబడతనరు. 

అంతేకాక, శరమల ద ననల మధయకాలంలో, ప్రలోక మండలంలో దేవదూత మిఖ్ాయేలు, తన అనతచరుల ైన 

ఇతర దేవదూతలతోట ికలిస ిస్తననతతోనత, అతని దూతలతోనత యుదధం చేస్ాత డు. ఆ దతరాతుల సతన భూమికత 

నెటు  బడ ిఇశరా యేలు దేశంప్  ైదనడికత ద గ్ుతుంద . 

మహా శరమల కాలంలోని చివర  మూడు స్ంవతిరాలలో మూడు బూర తీరుులు, మూడు స్తవరణ పాతర 

తీరుులు జర గ న తరువాత తూరుునతండి రాజులు వచిి కరరస్తత  విరోధ తో కలిస ిఅరుగ దోి నత యుదధములో 

పాలొ్ నడంతో ఇద  ముగ్ుస్తత ంద . ఔనత మనం తెలా గ్ుఱ్ాఱ లనత ఎకుోతనం 19:11, ఇద  అక్షరాలా జరుగ్ుతుందని 

నేనత నముుతుననానత. యేస్త కరరస్తత  తెలాని గ్ుఱ్ాఱ నిా ఎకతో  యుండగా మనం భూమికత తిర గ  వస్ాత ం ఇద  

యెరూష్లేము నగ్రంలో ఒలీవల కొండప్ ై యేస్త కరరస్తత  అడుగ డినప్ుుడు జరుగ్ు ప్రతయక్షత. 

ఆ తరువాత వెయేయళళ ప్ర పాలననకాలం పరా రంభమౌతుంద . స్ాతననత ఆ వెయయ స్ంవతిరముల కాలంలో, 

అఘాదంలో బంధ ంచబడ ియుంటలడు. అంతేకాక కరరస్తత నత ప్రభువుగా రక్షకునిగా అంగకకర ంచిన వారు ఆయనతో 

కలిస ివెయేయళళళ ప్ర పాలిస్ాత రు. ఆ వయెేయళళళ ముగ సిన తరువాత స్ాతననత కొద ికాలం విడిచి ప్ టుబడి మరలా 

దేవునిచే ప్టుబడతనడు. తరాాతన మహా ధవళ సింహాస్న తీరుు ఆ స్మయంలో యేస్త కరరసతత  ననయయం 

తీరుస్ాత డు. తననత తిరస్ోర ంచిన వార ని మహాగ ా గ్ుండంలోకత తోర సివేస్ాత డు. ఇదే ర్ండవ మరణము. ఆ 

తరాాతన, నితయ భవిష్యతుత , కొతత  ఆకాశం, కొతత  భూమి, కొతత  యెరూష్లేము. 
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డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  అదతుతం. ఐతే యేస్త కరరస్తత  ననయయ సింహాస్నం యెకోడునాదని 

కొందరడుగ్ుతనరు. స్ంఘారోహనమ ైన తరాాత క్రైస్తవులు భూమిని విడిచివెలాిపో తనరు. మనం ప్రలోకం 

వెళతనం, ప్రలోకంలో కొనిా స్ంగ్తులు జరుగ్ుతనయ. ప్రలోకంలో క్రైస్తవులకు కలిగ ేఅనతభవాలనత చెప్ుండ.ి 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  జాన్, స్ంఘము ఎతతబడిన వెంటనే, మొదటి కొర ందీ 15 చెబుతునాటుా , కనతర్ప్ు 

పాటు కాలంలో- అనగా ఒకే ఒకో క్షణంలో కనతర్ప్ు పాటున మనం కరరస్తత  ఎదతట నిలబడతనం. అప్ుుడు 

యేస్తకరరస్తత  ననయయ తీరుు పరా రంభమవుతుంద . దీనికాోరణమేమంటే, మనము యేస్త కరరస్తత నత వివాహం 

చేస్తకనా స్మయంలో వివాహానికత తగ న ఘనమ ైన దతస్తత లనత ధర ంచనలి. ప్రకటన గ్రంధం ప్ంతొమిుదో  

అధనయయం 7,8,9 వచననలోా , వివాహో తివము జరగ్డం, ఆ తరాాత గొర్ర ప్ిలా ప్ ండిా  విందత, ఏడు స్ంవతిరాల 

కాలం జరగ్డననిా మనమికోడ చూడగ్లము. 

స్ంఘారోహనననికత, శరమల కాలానికత మధయలో కొంత కాలమునాద . అద  ఎంత కాలమో తెలియదత కాన్న యేస్త 

కరరస్తత  ననయయ తీరుు ఈ కాలంలో జరుగ్ుతుంద . రక్షణ పొ నిమా లేదన అని నిరణయంచే స్మయం కాదద ; రక్షణ 

పొ ందకుంటే మీరు కరరస్తత  ననయయ సింహాస్నం ముందత నిలోిరు. ఇద  మీ కతరయలకు తీరుు తీరేి స్మయం. 

ఆయన మహ ం కొరకు ఆయన శకతతలో మీరు చేసిన స్తియిలు ఫలితనలనిస్ాత య. కొందరు క్రైస్తవులు తమ సొ్ంత 

మహ మ కోస్ం చేసిన కతరయలు వార కత ఈ తీరుులో విప్రకత నషాు లనత కలిగ స్ాత య. మనం కరరస్తత నత ప్ ండనా డి 

నప్ుుడు దర ంచబో య ేవస్ాత ా లు ఈ ననయయ తీరుులో నిరణయంచ బడతనయ. 

యూదతల వివాహ వేద కల వాలే, వివాహం తరువాత విందత, వినోదనల స్ంబరాలు ఏడు రోజులు 

కొనస్ాగ్ుతుంటలయ. మనం ఆ ఏడు స్ంవతిరాల కాలంలో ప్రలోకంలో యేస్త కరరస్తత తో కలిసి స్ంతోష్ంగా 
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గ్డుప్ుతుంటలము. ఇకోడ భూలోకంలో ననయయ తీరుు, శరమలు- దేవుడు తన రాజాయనిా స్ాి ప్ించడననికత, ఈ 

భూమిని లోబరుచతకుని, ఈ లోకంలో నివసిస్తత నా ప్రజల నందర న్న తన రాజయ ప్ర పాలన లోకత తీస్తకుని 

వస్ాత డు. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  ఔనత, పౌలు "శరకరంతో చేసిన ప్నతలకు మంచివెైనన, చెడావెైనన - ల కో 

అప్ుగ ంచేందతకు మన మందరం యేస్త కరరస్తత  ననయయ సింహాస్నం ఎదతట నిలోివాలి" అంటుననాడు. మంచి 

ప్నతలకు మనకు నితయ కాలం ఫలితన ముంద . చెడు ప్నతలకు, దతష్ఫలితం. ఐతే క్రైస్తవులంగా అకోడ ేఉంటలం. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  ఇకోడొక చకోని అంశముంద . మనం ఇదత రకాల ైన కతరకటలలనత 

పొ ందబో తుననాము. అక్షయమ ైన కతరకటమునాద . 1 కొర ందీ 9:27. ఆతులనత జయంచడం వలన లభించ ే

ఆనంద కతరకటం ఇద  మొదట ిథెస్ిలొన్నక 2:19; శోధనకు నిలిచి, స్హ ంచిన వానికత జీవ కతరకటం యాకోబు 1:12; 

కరరస్తత  శరకరం ఎద గేందతకు స్హాయ ప్డితే మహ మ కతరకటం, 1 ప్తతురు 5:1-4; నన కొరకు న్నతి కతరకత ముంచబడ ి

యునాదని పౌలు చెపాుడు. డి ననకునత, ననకు మతరమ ేకాకుండన కరరస్తత  ప్రతేయక్షతనత అప్తక్షించత వారందర కర 

లభిస్తత నాందననాడు. 2 తిమోతి 4:8. 

చూడండ.ి మనం ఆ కతరకటలలనత యేస్త సింహాస్నం ఎదతటికత తీస్తకుని వెళా్ల, వటిని స్తత తులతో ఆయన 

ప్దనలవది ఉంచతతనమని ప్రకటన 4:10 చెబుతునాద . మరొక ఆలోచన: ఆ కతరకతనలలో మనకు లభించేవి, 

ఆయననత ఎలా సతవిస్ాత మో. నితయంలో ఎలా జీవిస్ాత మో నిరణయస్ాత య. దీనిని మరో కారయకరమమో చర ిదని ం. ఐత ే

నితయంలో ఎలా జీవిస్ాత  మనేందతకు ఇద  కరలకం. 
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డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  ఔనత, ఈ అంశానిా గ్ుర ంచి మర ంహ లోతుగా చర ి ంచబో తుననాం. దీనిా 

గ్ుర ంచి వాకయం ఎమంటునాదో  వివరంగా చర ించబో తుననాం. ఇకోడ టూకరగా వివర ంచనము. స్రే, యేస్త 

స్ంఘానిా ప్ ండనా డడం గ్ుర ంచి వాకయం చెబుతుననాద . ఇద  చనలా ముఖ్ాయంశం. ఎందతకంట ేఈ అంశం ప్రకటన 

గ్రంధంలో చెప్ుబడిన వేశయకు స్ంభంద ంచినద . దీనిని గ్ుర ంచి కొంచం వివర ంచండి. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  మనకు మొదటి మూడునార స్ంవతిరాలలో మహా శరమలు ఈ గ్రంధననిా స్ంఖ్ాయ 

ప్రంగా కాక కాల కరమానత స్ారంగా ప్ర శీలించనలని నేనత చెప్ిున మాటనత ఇకోడునా ఈ అంశం 

నిరూప్ిస్తత నాద . మనం శరమల కాలానికత పరా రంభంలో ఉంట,ే ఎతత  బడిన తరువాత, అద  ననల్వ అధనయయం, 

ఎతతబడటం, దేవుని ననయయ తీరుు పరా రంభం ఆరో అధనయయం, ప్ద హేడో  అధనయయం గ్ుర ంచి చెప్ుడం లేదత, ఆ 

అధనయయం వేశయనత గ్ుర ంచి చెబుతునాద . ఆ వేశయ అనగా అవిన్నతి నిండిన స్ంఘం, 4500 ఏళళ కతరతం, 

బబులోనతలో, నిమాోదత కాలంలో పరా రంభమ ైంద - యూఫరటీస్త నదీ తీరాన ఈ బబులోనత ప్టుణముండేద . ఇద  

S hinar లో అనగా నేటి Iraq లో ఉనాద . ఐతే బబులోనతలో అదతుత మతం స్ాి ప్ించబడింద . 17 వ 

అధనయయం దీనిా చెబుతునాద . మరో కారయకరమంలో దీనిా వివర స్ాత నత. శరమల పరా రంభలనికత మధయ భలగానికత 

మధయ నతనా అంతరానిాద  బరకిచేస్తత ంద . శరమల కాలప్ు మొదటి మూడునార్గ ఏళళ నేప్దయం ఇద . ఈ కాలంలో 

అంతయకరరస్తత  ప్ర పాలిస్ాత డు. ఈ కాలంలో పాలన స్ాగ ంచ ేవయకతత కునా 27 ప్తరాలో అంతయకరరస్తత  అనేద  ఒకటి. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  ఔనూ, స్ాతననత తిరతాం గ్ుర ంచి ప్రకటన గ్రంధం చెబుతునాద  వివర ంచండి. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  ప్ర శుది తిరతాప్ు స్ాి నననిా ఆకరమించేందతకు స్ాతననత తిరతాం శతవిధనల 

ప్రయతిాస్తత నాద . తండిర యగ్ు దేవుడు, కుమారుడగ్ు దేవుడు, ఆతు దేవుడు, ప్ర శుది తిరతాం. స్ాతననత లేక 
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స్రుం లేక ప్రకటనలోని అప్వాద  దేవుడిా స్ాి నంలోకత రావాలని ప్రయతిాస్ాత డు. తరాాత 13:1లో ఉనా 

కూర రమృగ్ మనే ప్దం, ప్రకటనలో 42 స్ారుా  వాడబడింద . ఇద  అంతయకరరస్తత నత గ్ుర ంచిన మాట. అంతయకరరస్తత కు 

27 ప్ రుా ననాయని చెపాునత. స్ముదరం లోంచి ప్ ైకత లేచి వచేి మృగ్ం అందతలో ఒకట.ి 13:1లో అబదధప్ు ప్రవకత 

గ్ుర ంచి చెప్ుబడింద . స్ాతననత తిరతాంలోని మూడవ వయకతత. ఇతడు ప్ర శుదనధ తు ప్ర చరయనత ఆకరమించేందతకు 

ప్రయతిాస్ాత డు. 

ఇకోడ స్ాతననత తిరతాం ఉనాద : స్ాతననత, అంతయకరరస్తత , అబదధప్ు ప్రవకత. జాన్, అంతయకరరస్తత నత గ్ుర ంచి కొంచం 

వివర స్ాత నత, ఎందతకంట ెఏడేండా శరమ కాలంలో ఇతనికత ప్ ది పాతర ఉనాద . అంతయకరరస్తత  నేడు భూమిప్ ై 

యుననాడని నేనత నముుతుననానత. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  స్రే, దీనిని కొంచెం ఆప్ుదనం జిమీు, వచెి వారం దీనిని గ్ూర ి 

మాటలా డుకుందనం. మీరు చెప్ిున స్ంగ్తిని అప్ుుడు వివర ంచండి. మీరక స్ంగ్తిని గ్రహ ంచనలి. మనం దీనిని 

చర ిస్తత ననాం. ప్రకటన మొదటి అధనయయములో యోహానత దీనిని వివర ంచనడు. న్నవు చూసిన స్ంగ్తులనత 

వార యమని యేస్త చెపాుడననాడు. ఇద  యేస్త కరరస్తత  దరశనం, కరరస్తత  వయకతతతాం, శకతతని గ్ుర ంచిన ఈ అంశానిా 

మర ంత లోతుగా వచేి వారం చర ిదని ం. 'ఈ స్ంగ్తులు' అనే మాట ఏడు స్ంఘములకు వార య బడిన 

జాబులనత తెలుప్ుతునాద . 'ఈ స్ంగ్తులు తారలో స్ంభలవింప్ నతనావి' అనగా భవిష్యతుత లో జర గే 

స్ంఘటనలు. 

అంతయకరరస్తత నత గ్ుర ంచి మాటలా డ బో తుననాము. యేస్త కరరస్తత  ప్రతేయక్షతనత గ్ుర ంచి మనం మాటలా డ 

బో తుననాము. ఆయన వయకతతతాం, స్ంఘాలకు చెప్ిున మాటలు, తరాాత లోకంలోకత రాబో తునా ఈ ముదరల 

ననయయ తీరుులనత గ్ుర ంచి కూడన చర ించ బో తుననాము. ఈ ముదనర ల లోని శరములు ఎప్ుుడు ఏవరుస్ 
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కరమంలో వస్ాత యో అప్ుుడేం జరుగ్ుతుందో  చెబుతనం. భవిష్యతుత లో ఏం జరగ్బో తునాదని దేవుడు 

చెబుతుననాడు?  తప్ుక తెలుస్తకోవాలి, వచేివారం కారయకరమం చూడండి. 

 

***** 

మా మర నిా టీవీ పోర గార మలిా  చూసతందతకు ఉచిత  J ohn Ankerberg S how App చసె్తకొండ ి

"యసే్త కరరస్తత నత అంగకకర ంచడననికత పరా ర ించత" @ J Ashow.org నత 

 

ద జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ షో  

పో స్టు  బలక్సి 8977 

చటునూగా, TN 37414 అమ ర కా. 

మా వెబ్ స ైట్: J Ashow.org 

 

 


