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STR-2-TE 

అంచలంచలుగా ప్రకటన గ్రంధ వివరణ - కారయకరమం 2 

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 కారయకరమానికత మిములిా ఆహాానిస్తత ననాం. ప్రకటన గ్రంధంలో ఏమునాదనే 

చకోని అంశానిా చర ిస్తత ననాం. క్రైస్తవుల ందతకు దీనిా అరధంచేస్తకోలేక పో తుననారు? దేవుడు మనం 

గ్రహ ంచనలని ఆశిస్తత నా వాగాి ననలేమిటి?భవిష్యతుత నత గ్ుర ంచి ఆయన వెలలడ ంచిన స్మాచనరానిా చెప్ుండ . 
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ప్రజలకు ప్రకటన గ్రంధంలో ఉనా మరాులనత అరధమయేయలా స్తలభశ రలిలో ఈ ననటి మన అతిధ  Dr. J immy 

DeYoung  వాలే చెప్ుగ్లిగ న వయకతత మరొకరు లేరు. ఈయన జరాలిస్తు గా ఇశరా యలేులో జీవించనరు. 

చనలాకాలంనతండ  ఇశరా యేలు ప్రధనన మంతుర లందర తోనత ప్తిరకల కోస్ం భేటీచేస్ాడు, మధయపరా చయంలోని 

ననయకులతో మాటలల డనడు. ఇతడు ప్రవచననలోల  ప్ండ తుడు. బ ైబ్దలునత క్షుణణంగా అధయయనం చేస్ాడు. జిమీు 

ఇప్ుుడు అస్లు విష్యానికత వదని ం. మీరు పోయన వారం ప్రకటన గ్రంధం గ్ుర ంచి చెప్ిున స్ంగ్తులనత 

కుల ప్త ంగా వివర ంచండ . ఆ తరాాత యేస్త కరరస్తత  వయకతతతనానిా గ్ుర ంచి చర ించతకుందనం. ప్రకటన గ్రంధంలో 

ఆయన మనకు వెలలడ  చేసిన మరాులు. నేడు ప్రకటన గ్రంధంలోంచి మములిా నడప్ించండ . 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  ఇకోడ మూడు స్తంభలలుననాయ. జాన్, ప్రకటన గ్రంధంలో తెలియజేయబడ న, 

దేవుని కేలండరు లోని మూడు ప్రధనన కారయకరమాలకు ఇవి ప్రతినిధ లు. మొదటి స్ంఘటనకు ముందత, ఒకటీ, 

ర్ండు, మూడు అధనయయలుంటలయ. ఇద  ననలుగో అధనయయం మొదటి వచనం. స్ంఘం ప్ ైక్తతబడుతుంద . 

ఆరాాటముతో, ప్రధనన దూత శబిముతో దేవుని బూరతో మనం ఆకాశమునకు ఎతతబడతనం. ఆ స్ంఘటనకు 

తరాాతి స్ంగాతనకు మధయ ఏడు స్ంవతసరాల విరామమునాద . ఇద  దేవుని ననయయ తీరుు జర గే 

భయంకరమ ైన కాలం. దీనినే మహా శరమల కాలమంటుననారు. 

తరాాత ఈ స్థంభం ఏమి చేబుతునాదనగా, మూడు స్తంభలలలో ఇద  ర్ండవ స్థంభం, కరరస్తత  తిర గ  భూమికత ద గ  

రావడం, ఆయన ప్రతయక్షతనత తెలుప్ుతుంద . యేస్త కరరస్తత  ర్ండవ రాకడ స్మయంలో ఆయన 

యెరూష్లేములోని ఒలీవల కొండప్ ైకత ద గ వస్ాత డు. ఆ తరాాత వెయేయండల  ప్ర పాలన పరా రంభమౌతుంద . 

స్ాతననత ఆ వెయేయండుల  బంధ ంప్ బడ  ఉంటలడు. యేస్త కరరస్తత  ఆ వెయయ స్ంవతసరాలు తన రాజాయనిా 

ప్ర పాలిస్ాత డు. 
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ప్రకటన గ్రంధంలోని మూడు ముఖ్యమ ైన స్ంఘటనలలో చివర  స్ంఘటన మహా ధవళ సింహాస్న తీరుు. 

యేస్త కరరసతత  ఇకోడ తీరుు తీరుినత. వారు మంచి వారా, పాప్ులా అని నిరణయంచే స్థలం కాద ద . పాప్ులు 

కానివావారూ మహా ధవళ సింహాస్నము ముందత నిలువబడరు. వీర  ప్తరులు జీవగ్రంధమందత 

వార యబడలేదత. స్ాతననత, అంతయకరరస్తత , అబదధ ప్రవకత ఉనా అగ ా గ్ుండములో వీరు కూడన ప్డవేయబడుదతరు. 

దనని తరువాత నితయకాలప్ు భవిష్యతుత , కొోతత  ఆకాశం, కొతత  భూమి, నూతన యెరూష్లేము. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద  ఈ అంశాలలో ఒకొోకో అంశానికత ఎనిా అధనయయాలనత కేటలయంచి 

వార యబడ నదో  చెప్ుండ . ఎందతకంటె ఇకోడ ఒక చినా అంశానికత 15 అధనయయాలనత కేటలయంచనరు. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  ఇకోడ ననలుగో అధనయయం ఒకటో వచనం స్ంఘం ప్ ైక్తతబడటం. బూరదాని వంట ి

స్ారం యోహానతనత ప్ ైకత ఎకతో  రముు అని ప్ిలుస్తత నాద . ఆ తరాాత ప్తోమిుదో  అధనయయం ప్దకొండు తరాాత 

కరరస్తత  మరలా భూమికత రావడం గ్ుర ంచి చెప్ుబడ ంద . ఆయన శవాతనశాంప్ ై కూరుిననాడు. 

స్ంఘంప్ ైక్తతబడ నప్ుుడు ఆకాశంలో ఆయనతోటి కలిస,ి ఆయనతోనే ఉనా మనం ఆయనతోటి తెలలని 

గ్ుఱ్ాా లప్ ైన స్ాారీ చేస్ూత  యరెూష్లేముకు తిర గ  వస్ాత ం. ఈ వెయేయండల  ప్ర పాలన కాలం, ఇరవెైయయవ 

అధనయయం 1-6 వచననలు. ఆ తరువాత ఇరవెైయయవ అధనయయం 11-15 వచననలు,. మహా ధవళ సింహాస్నప్ు 

తీరుు. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  స్రే, ఇప్ుుడు మొదట ినతంచి గ్మనిదని ం. స్ంఘారోహనననికత, లేక మనం 

భూమిప్ ైన ననయయ తీరుుల కాలానికత రాకముందే, యేస్త కరరస్తత  గ్ుర ంచి ఏమి చెప్ుబడ ందో  ప్ర శీలిదని ం. ఆయన 

తననత గ్ుర ంచి యేమని వెలలడ ంచత కుననాడు? 
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డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  తీరుు తీరేిందతకు వస్తత ననానని ఇకోడ చెపాుడు, జాన్ ఒకటవ అధనయయములో 

ఆయన రూప్ురేఖ్లవరణన ఉనాద . నీవూ, నేనూ ఇకోడ  స్ంగ్తులిా లోతుగా గ్మనించనలి. వాస్తవ 

మేమిటంట,ే యేస్త కరరస్తత  ప్వితరతనత, స్తదీరఘ వయస్తసనత స్ూచించే తెలలని తల వెండుర కలతో కనిప్ిస్తత ననాడు. 

అగ ా జాాలలవంటి నేతరములు. యేస్త కరరస్తత  జరుగ్ుతునా వాటిననిాటిని చూడగ్లడని బ ైబ్దలులో అనేక 

స్ందరాాలలో వార యబడ  యునాద . ఆయన స్ారం విస్ాత ర జల ప్రవాహముల ధాని. గ్తంలో ఈ లోకానిా ఒకో 

మాటతో స్ృషిుంచిన ఈ స్ారం, స్ంఘారోహణమప్ుుడు మనలనత ఆయనతో కలుస్తకొముంటుంద . ఐతే అద ే

స్ారం, "నేనత మిముులనత ఎనాడునూ ఎరుగ్నత అకరమము చేయువారలారా, ననయుదధనతండ  తొలగ  

పొ ముంటుంద " ఆయన పాదములు కొలిమిలోనతండ  వచిిన అప్రంజితో స్మానమ ,ై ఆయన తీరుు 

తీరేిందతక ేవస్తత ననాడని తెలుప్ుతుననాయ. ఆయన ముఖ్ము స్ూరుయనివలే ప్రకాశిస్తత నాద . మనం 

చూచినప్ుుడు, ఆయన కుడ  చేతిలో ఏడు నక్షతనర లు ఉననాయ, ఏడు స్తవరణ దీప్ స్తంభముల మదయ 

నడుస్తత ననాడు. గ్మనించండ , ఆ ఏడు నక్షయతరములు ఏడు స్ంఘములకు దూతలనియూ, ఆ ఏడు దీప్ 

స్తంభములు ఏడు స్ంఘములనియు, ఒకటవ అధనయయం ఇరవెైయయవ వచనములో ఉనాద . 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  ఔనత! నేనత మొదటివాడనత, కడప్టి వాడనత జీవించత వాడనననాడు. కరరస్తత  

తన జీవానిా అందర కర ఇవాగ్లడని దీని వలన గ్రహ స్తత ననాం. పాతనళము మర యు ప్రలోకము యొకో 

తనళప్ుచెవులు ననయొది ఉనావననాడు. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  ప్రకటన 1:18 స్మస్తమునకూ మన విశాాస్ానికత మూలరాయగా ఉనాద . యేస్త 

ఇకోడ స్ాక్షయమిస్తత ననాడు, "మృతుడనైెతిని కానీ యుగ్యుగ్ములకు స్జీవుడనైె యుననానత" ఆయన మాట 
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నిజమని ఇద  నిరూప్ిస్తత నాద . మృతులలోంచి లేచనడు, చేస్ాత ననా ప్నిని చేయగ్లడనెందతకు ఇద  నిరూప్ణ. 

ప్ునరుతనథ నతడెైనందతన అందర కర జీవమివాగ్లడు. ఇద  మన విశాాస్ానికత మూలరాయయే కాక ప్రప్ంచననికత 

కూడన ఇద  ప్ుననద రాయ. ప్ునరుతనథ నతడెైన కరరస్తత  మాతరమ ేభవిష్యతుత లో మనకు ఏమౌతుందో  చెప్ుగ్లడు. 

దీనినే ఆయన 19వ అధనయయం ఒకటవ వచనంలో చెబుతుననాడు. గ్తంలో జర గ న స్ంగ్తులనత వార యమని, 

వరతమానంలో జరుగ్ుతునా స్ంగ్తులనత, భవిష్యతుత లో జరగ్నైెయునా స్ంగ్తులనత వార యమని ఆయన 

యోహానతకు చెపాుడు. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద  ప్ునరుతనథ నం తరాాత, కరరస్తత  స్ంఘాలకు చెప్ిున చివర  మాటలు 

స్తవారతలలో గాని, పౌలు ప్తిరకలలో గాని వార యబడలేదత గాని, అవి ప్రకటన గ్రంధములోనే వార యబడనా య. 

ఏడు స్ంఘాలకు వార యబడ న ఏడు ప్తిరకలు మనదర కర కూడన వర తస్ాత య. దీనిని గ్ుర ంచి చెప్ుండ . 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  ఏడు స్ంఘాలకు వార యబడ న ఏడు ప్తిరకలూ నేటి స్ంఘాలకు ఎంతో ముఖ్యమ ైన 

స్ందేశానిా అంద స్తత ననాయ. పౌలు ప్తిరకలనత గ్ుర ంచి చెప్ుుకుందనం. మొదటి తిమోతి, ర్ండవ తిమోతిలోని 

పౌలు బో ధలిాగ్ుర ంచి మీరు, అపో స్థలుడెైన పౌలు స్ంఘాలకునా బలధయతలగ్ుర ంచి వీటిలోల  

చెబుతుననాడననారు. నిజానికత కరరస్తత  ఇకోడ స్ంఘాలతో మాటలల డుతుననాడు. ఇకోడ గీరకులో 'ఏంజ్లోస్' అనే 

ప్దం ఉనాద . పాస్ురు కాదత ఒకొోకో స్ంఘములోనత దూతలు ఉననారు. దేవదూతలు ప్రతీ స్ంఘారాధనకు 

హాజరవుతనరని మొదట ికొర ంధీ 11 వ అధనయయం చెబుతునాద . ఆయన చెబుతునా స్ందేశం ఏడు 

స్ంఘాలనిాటికర తగ నద . దవేదూతలకు ఈ స్ందేశానిచిిన తరువాత- తన రూపానిా గ్ుర ంచి ఆయన తెలియ 

జేస్తత ననాడు. ఒకటవ అధనయయంలోని రూప్ురేఖ్ల గ్ుర ంచి మనము మాటలల డుకుననాము.  నీ కతరయలనత 
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నేనెరుగ్ుదతనని ఆయన స్ంఘాలతో చెబుతుననాడు. మనలిా గ్మనిస్తత ననాడు, అయన నేతరములు 

అగ ాజాాలలవాలే ఉననాయ. ఆయన స్ంఘములు చేయుచతనా ప్నిని గ్మనిస్తత ననాడు.   

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  నిజమ,ే దీనిా గ్ుర ంచి కొంచెం చర ించతకుందనం. ప్రకటన 2:9 స్తురణలోని 

స్ంఘప్ు దూతకు, ఇవి కొనిా విష్యాలు మాతరమ , "నీ శరమనత, నీ దర దరతనత నేనెరుగ్ుదతనత" 

అంటుననాడు. స్ారీిస్తలోని స్ంఘముతో మాతరము, "నీ కతరయలనత నేనెరుగ్ుదతనత, జీవించతచతననాననా ప్తరు 

మాతరము నీకునాద  కానీ నీవు మృతుడవే" అంటుననాడు. ఫిలడెలిియాలోని స్ంఘముతోనత, "నీకునా శకతత 

కొంచమ ైయుండ ననత, నీవు నన వాకయమునత గ్రకొని నన ననమము యెరుగ్ననలేదత" అననాడు. యేస్తకు 

స్ంఘాలలో ఎటువంటి ప్ర సిథతి ఉనాదో  తెలుస్త. ఇద  మనకు ఎలా అనాయస్తత ంద . 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  ర్ండు మూడు అధనయయాలనత ప్ర శీలిసతత , ఈ ఏడు స్ంఘాలకు ఇవాబడ న 

స్ందేశాలనత అరధంచేస్తకోగ్లం. ఐదత స్ంఘాలప్ ైన నిదనరోప్న, ర్ండు స్ంఘాలనత  మ చతికుంటుననాడు - 

స్తురణలోని స్ంఘానిా, ఫిలదెలిియాలోని స్ంఘానిా. ఫలిడెలిియా స్ంఘానికత శకతత కొంచమ ైయునాదని వార స ి

ఉంద . ఐతే వారు దేవుని వాకయప్ు అధ కారంతోటి ప్నతలు చేస్తత నందతన, కరరస్తత కోస్ం ప్రప్ంచననేా అందతకోగ్లరు. 

ఐతే లవొద కయా స్ఘమునత గ్ుర ంచి "చలలగానైెననత వెచిగానైెననత లేక నతలువెచిగా ఉననావు గ్నతక నన 

నోటనతండ  ఉమిువేయ నతదేిశించతచతననానత" అంటుననాడు. 

ఈ ప్తిరకలలో ఆయన ఏంచబెుతుననాడంటే, నేటి స్ంఘాలకు ఆయన చెబుతునాద -  నిజానికత అ ఏడు 

స్ంఘాలలో ఉనా ఒకొోకోర కత ఆయన చెబుతుననాడు, "మేలకోనండ ! మీరు చేస్తత నాద ద , మీరు చేస్తత నా ప్ని 

ననకు తెలుస్త". ఆ ఐదత స్ంఘాలతో ఆయన చెబుతునాద  మీరు మారుమనస్తస పొ ంద తేనే స్ర  అనగా మీరు 
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తిర గ  తప్ిుదమునత స్ర చేస్తకుంటేనే స్ర  లేని యెడల మీ దీప్ స్తంభములనత వాట ిస్ాథ నము నతండ  

తొలగ ంచెదనత. ఏడు స్ంఘములతో "వినతటకు చెవులు గ్లవాడు" చివర గా ఆయన "వినతటకు చెవులు 

గ్లవాడు వినతనతగాక మర యు జయంచిన వార కత ... " అని చెపాుడు. ఇప్ుుడు, మొదటి యోహానత 5:4 

ప్రకారం జయంచిన వార్వరనగా, యేస్త కరరస్తత నత ప్రభువు మర యు రక్షకుడని అంగీకర ంచినవారు- ఈ 

జయంచిన వార తో ఆయన అదతాతమ ైన వాగాి నములనత చేస్తత ననాడు. ఎఫ స్తస స్ంఘముతో 2:7 లో 

"జయంచత వానికత దేవుని ప్రదెైస్తలో ఉనా జీవవృక్ష ఫలములు భుజింప్ నితుత నత" అంటుననాడు. ఇద  

ననకతష్ుమ ైన వచనం అయతే ఏడు స్ంఘమలలోని జయంచిన వార కత మర యు ఆయన చెప్ిున వాటిని చేయు 

వార కత ఆశీరాాదములనత ఇస్తత ననాడు. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద  ఇకోడ ర్ండు నిజమ ైన, చనర తిరక స్ంఘాలు కనిప్ిస్తత ననాయ,  

ఐననూఅవి నేడు లోకంలో ఉనా ఏడు వేరేారు రకాల స్ంఘములనత, ఆ స్ంఘములలో ఉనా ఏడు వేరేారు 

రకాల క్రైస్తవులనత గ్ుర ంచి తలెియజేస్తత నాద . 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  మీరనాద  నిజమ,ే అందతక ేఈ ర్ండు అధనయయాలు వయకతతగ్త ప్ర శీలనకు ఎంతో 

ముఖ్యమ ైనవి. ప్రకటన గ్రంథములోని ఈ ర్ండు అధనయయాలప్ ై స్మయానిా వెచిించిన వార కత రక్షణ 

దొరుకుతుంద . పాస్ురుల  దీనిని ఏడు వారాల ధనరావాహ కగా స్ంఘాలలో బో ధ ంచనలి. అద  మంచిద . 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  స్రే ప్రకటనగ్రంధం మొదటి భలగ్ంలో యేస్త కరరస్తత  యొకో రూప్ురేఖ్లు 

వివర ంచబడ ననయ. ఈయన స్ాతీాకుడెైన కరరస్తత  కాదత. ఈ యేస్తకు లోకంలో జరుగ్ుతునా అనిా స్ంఘతులు 

తెలుస్త తీరుు తీరేిందతకు వస్తత ననాడు. ఆ తరువాత వార యబడ న ప్తిరకలు నేడు మనం ఎలా జీవించనలో 
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తెలుప్ుతూ మన స్ంఘాలకు ఇవి వార యబడ ననయ. దీని తరువాత చినా విరామం తీస్తకుందనం. తిర గ  

వచిిన తరువాత, స్ంఘారోహనము తరువాత వచేి ఏడు తీరుులనత గ్ుర ంచి, అనగా ముదరల తీరుులనత 

గ్ుర ంచి మనం వివరంగా చర ి ంచబో తుననాం. చూస్ూత నే ఉండండ  వెంటనే వచిి దనని గ్ుర ంచి చర ిస్ాత ం. 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద  తిర గ  వచనిం. ఇకోడ డన. జిమీు డేయాంగ్ తో ప్రకటన గ్రంధననిా 

గ్ుర ంచి చర ిస్తత ననాం. భవిష్యతుత లో వస్తత ననాయని బ ైబ్దలు చెబుతునా మొదటి తీరుులిా ప్ర శీలిదని ం. జిమీు, 

ఇవి జరగా బో యే కాలాలనత, ఇవెకోడనతండ  వస్ాత యనే అంశానిా గ్ుర ంచి చెప్ుండ . 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  జాన్, చివర  భలగ్ంలో ర్ండు, మూడు అధనయయాలలో ఏడు స్ంఘాలకు వార సిన 

ప్తిరకల గ్ుర ంచి చర ించనం. ఈ మొదటి స్తంభం ననలుగ్ు ఒకటవ వచనననిా స్ూచిస్తత ంద . 

స్ంఘంఆరోహణమౌతుంద . యేస్త స్ంఘానిా ప్ిలుస్తత ననాడు. తరాాత ననలుగ్వ అధనయయం ర్ండవ వచనం 

నతండ , 19 వ అధనయయం వరకు 16 అధనయయాలు మహా శరమల కాలానిా మనకు వివరంగా 

తెలియజేస్తత ననాయ. తరువాత ప్ందొమిుదో  అధనయాయం, ప్దకొండులో కరరస్తత  భూమికత తిర గ  వస్ాత డు కరరస్తత  

భూమికత తిర గ  రావడననిా గ్ుర ంచిన వివరం ఇరవెైయయవ అధనయయం మొదటి ఆరు వచననలు - వెయేయండల  

ప్ర పాలనన కాలంలో స్ాతననత బంధ ంచబడ  ఉండటం. యసే్త యరెూష్లేము సింహాస్నంప్  ైకూరుిని 

ప్ర పాలన చేస్ాత డు. ఇరవెైయయవ అధనయయం 11 నతండ  15 వచననలలో మహా ధవళ సింహాస్నప్ు తీరుు ఆ 

తరాాత నితయ భవిష్యతుత  ఉననాయ.   
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స్ంఘారోహణము తరాాత జర గే ప్నతలనత గ్మనించి నప్ుుడు, ఐదవ అధనయయంలో మూడవ ఆకాశంలో 

జరుగ్ుతునా దృశాయనిా మనం చూడగ్లం. దేవిడు ఒక గ్రంధననిా చేత ప్టుు కుని కూరుిని ఉననాడు. ఒక 

దూత, గ్రంధననిా ఎవరు విప్ుగాలడని అడుగ్ుతనడు. మరొక దూత "యేస్త ఉననాడు కదన! ఆయన 

ప్ర శుదతధ డు" అంటుంద . ఇదే అధ కారానిచేి ప్తరం. దీనినే దేవుడు కరరస్తత కు ఇవాబో తుననాడు. భూమిని 

లోప్రుచతకొనేందతకు, భూనివాస్తలనత లోప్రుచతకొనేందతకు, గ్టిు గా ముదరలు వేసి బ్దగ ంచబడ న ఈతోలు చతటు  

గ్రంధననిా యేస్త విపాులి అప్ుుడు తండ ర యగ్ు దేవుడు కుమారుడగ్ు యేస్తకు భూరాజయపాలననిస్ాత డు. 

అప్ుుడ ీఏడేండల  కాలం మొదలౌతుంద , కరరస్తత  ముదరలు వేసి బ్దగ ంచబడ న గ్రంధంప్ ైని మొదటి మోదరనత 

విప్ుుతనడు ఆరొఅధనయయమ్ ఒకటవ వచనం- తెలలని గ్ుఱా్ం మీద ఒకడుననాడు. తలప్ ైన కతరీటముంద , చేతిలో 

ఒక విలుల  - బలణనలు మాతరంలేవు. శవాతనశాంప్ ై స్ాారీ చసే్ూత , జయంచతచత, జయంచతటకు బయలువెళ్ళాడు.  

ఇతని వరణన యేస్త కరరస్తత లా ఉనాదని ప్లువురు ఇకోడ చెప్ువచతి. యేస్త తెలలని గ్ుఱా్ంప్ ై వస్ాత డని మనం 

ముంద ేచెప్ుుకుననాం. నేనత, ఎకోడుననానో చూడండ . అందతకే ప్రకటన గ్రంధంలో కాలానిా గ్మనించడమే 

ముఖ్యం.  జాన్ స్ంఘంఆరోహణమ ైన తరాాత నేనత ఇకోడ నిలుిననానత అప్ుుడే ముదరలు మొదల ైయాయయ, 

మొదట ిమూడునార ఏండలలో స్ంఘం ఆరోహణమ ైన ఏడేండల  తరాాత యేస్త శవాతనశాంప్ ై భూమికత తిర గ  

వస్ాత డు. 

ఇకోడునా వయకతత అంతయ కరరస్తత . ఈ ప్తరు 27 ప్తరలలో ఒకట ిగ్తంలో దననియేలు గ్రంధం ఏడవ అధనయయంలో అతని 

ప్తరు చినా కొముు. తొమిుదవ అధనయయంలో రాబో వు అభిషికుత డు, దననియేలు ప్దకొండో  అధనయయం- 

యష్ుప్రకారం పాలించ ేరాజు. ప్రకటన ప్దమూడో  అధనయయం- స్ముదరంలోంచి ప్ ైకత లేచే కౄరమృగ్ం, 

ప్రజలందరూ ఆరాధ ంచే మృగ్ం, ప్రజలు కుడ  చేతిమీదనైెననత, నొస్టిమీదనైెననత ముదర వేయంచతకోవాలి. 
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కొనతటకునత, అముుటకునత ఇటువంట ిముదర గ్లవార కత మాతరమ  అతడు అధ కారమిస్తథ ననాడు. ఈ మొదట ి

మోదరగా అంతయకరరస్తత  తెలలని గ్ుఱా్ంప్ ైన వచిి తననే నిజమ ైన మ సిసయా, యేస్త కరరస్తత నని ప్రజల ముందత 

ప్రదర శంచతకునేందతకు ప్రయతిాస్ాత డు. 

అతని చేతిలో విలుల నాద  కానీ బలణనలు లేవు. బ ైబ్దలు చూసతత , అందర కర నేనత గ్ురుత చేస్తత ననానత, ప్రకటన గ్రంధం 

మొదటినతండ  చివర  వరకు, బ ైబ్దలులోని ఇతర భలగాలనత ఇదతవందల స్ారుల  ఉదనహర స్తత నాద . ఎకుోవ భలగ్ం 

పాతనిబంధనలోని ప్రవచన గ్రనదనలనత, కొనిా కొతతనిబంధన భలగాలనత కూడన ఉదహర ంచింద . మొతతం 

బ ైబ్దలునత అరధంచేస్తకోకుండన ప్రకటననత అరధంచేస్తకోవడం అస్ాధయం అనడననికత  ఇదే స్ాక్ష్యయదనరం 9:27 

అంతయకరరస్తత  వస్ాత డంటునాద , అనీత  కాక దననియేలు గ్రంధం 9:27 ఏడు స్ంవతసరాల కాలానిా వివర స్తత నాద . 

ప్ునరుదధర ంచబడ న రోమనత స్ామాా జయంలోని నియంత, అంతయకరరస్తత  వస్ాత డంటునాద . ఇదే ఈ కాలప్ు 

యూరోప్ియనత యూనియనతగా ఉండ ేఅవకాశమునాద . 

అవకాశామునాదననానత ఇదే స్తయమని నేనత లేఖ్నననిా మార ి గ్టిుగా చెప్ులేనత. ప్ునరుదధర ంచబడ న 

రోమనత స్ామాా జయప్ు సిదనధ ంతనలు యూరోప్ియనత యూనియనతలో ఉననాయనగ్లనత. ఐతే అతడు 

ప్ునరుదధర ంచబడ న రోమనత స్ామాా జయంలోనతండ  అధ కారానికత వస్ాత డు. యరెూష్లేముకువెలిల, శాంతి 

ఒప్ుందననిా దృవీకర స్ాత డు. స్ంతకం చేస్ాత డని వార యబడలేదత. స్ర గా్  అమలు చేయబడకుండన ఉనా 

ఒప్ుందనలనత దృవీకర స్ాత డు. Camp David ఒప్ుందం, OS LO ఒప్ుందం ఇశరా యేలుకు, జోరాి నతకు మధయ 

శాంతి ఒప్ుందం, అంతయకరరస్తత  వచేి స్మయానికత అకోడ ఉనా ఒప్ుందనలననిాటినీ దృవీకర స్ాత డ. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద  అంతయకరరస్తత  ఇప్ుుడు లోకంలో ఎకోడో  జీవిస్ూత  ఉననాడని గ్తవారం 

కారయకరమంలో చెపాురు. దననిా మర కొంచం వివర ంచండ . 
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డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  అతడు జీవిస్ూత  ఉండనలి. ఎందతకంటె జాన్ బ ైబ్దలులోని ప్రవచననలనీా 

నెరవేర పో యాయ. ఇప్ుుడు నేనందర కర గ్ురుత చేస్తత ననానత, స్ంఘారోహణమునకు ముందత జరగాలిసన 

ప్రవచననలలో ఒకోటికూడన ఇప్ుుడు మిగ లి లేదత. స్ంఘం ఆరోహణమ ైన తరువాత జరగాలిసన ప్రవచననలనీా 

తప్ుక నెరవేరుతనయ. 

యూరోప్ియనత యూనియనత దనారా ఆమోద ంచబడ న రాజాయంగ్ చటుం స్ాథ నంలోకత వచిిన Lisbon ఒప్ుందం 

ప్ ైన 2007లో Lisbon, Portugal లు స్ంతకాలు ప్ టలు రు. ఈ Lisbon ఒప్ుందం యూరోప్ియనత 

యూనియనతకు ప్ిలుప్ునిస్తత నాద . దీనోల  27 దేశాలుననాయగాని. ఇటీవల ఫ్రా నతస అధయక్షుడు స్రోోజ్ దనారా 

వచిిన మ డ టరేనియనత యూనియనతలోని ఇతర దేశాలు కూడన దీనితోటి కలుస్తకోబో తుననాయ. ఇవనీా 

మొతతం కలుస్తకునా తరువాత కనీస్ం 45 దేశాల ైనన దీనిలో కలుస్ాత యని వీరు అంచనన వేస్తత ననారు. ఇవి 

పాత రోమనత స్ామాా జయప్ు స్ర హదతి లుగా ఉంటలయ. నిజానికత మ డ టరేనియనత యూనియనత 

స్ాథ ప్ించబడ నప్ుట ిప్రధమ స్భకు హాజరు కాని లిబ్దయాకు చెంద నన కలనలు కదని ఫి, "స్రోోజ్ 

ఏమిచెయాయలనతకుంటుననాడు? పాత రోమనత స్ామాా జాయనిా తిర గ  ప్ునరుదధర స్ాత డన?" అననాడు. అలా 

చెయాయలన ేఅతడు ప్రయతిాస్తత ననాడు. 

ప్రతిపాద ంచబడ న ఈ ఒప్ుందననికత బలమ ైన రాజకరయ, ఆర ధక, ప్రబుతా స్హాయాలు అవస్రం. రోములో, పాత 

రోమనత స్ామాా జయప్ు స్ర హదతి లలో ప్రధనన కారాయలయం ఉండనలి. బలమ ైన ననయకుడు ఉండనలి. ఈ బలమ ైన 

రాజకరయ, ఆర ధక, ప్రబుతా అధ కారాలునా స్ంస్థ  యూరోప్ియనత యూనియనత. ప్ునరుదిర ంచబడ న రోమా 

స్ామాా జయప్ు స్ాథ నంలోకత వచిి ప్ర పాలన స్ాగ ంచనలని ప్లుమారుల  అనేకులు ప్లు స్ూచనలిచనిరు. 
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ఈ వయకతత స్ాతననత చేత అధ కారమునత పొ ందతకునా వయకతత, ప్రకటన 13:2, ముందతకు వచిి స్మాదనన 

ఒప్ుందననిా దృవీకర స్ాత డు. అతడు బ ైబ్దలులో చెపాుబడ న అనిా ప్నతలనత ప్ూర తచేస్ాత డు. నిర ుంచమని 

అతడు యూదతలకు ఆజఞ ఇచిిన దేవాలయంలోకత కూడన వెళ్ళత డు. ప్రకటన 11: 1,2, యెరూష్లేము నగ్రంలో 

దేవాలయప్ు కొండప్ ై యునా దేవాలయానిా అంతయకరరస్ూత  అవమాన ప్రచగా ప్ర శుదధ  ప్టుణననిా కాలితో 

తోకుోతనరని చెప్ుత నాద . 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మీరు ఈ స్ంగ్తిని నముుతుననానని మునతప్ు చెపాురు, జాన్ 

స్ంఘారోహణము కోస్ం స్ాతననత వేచిచూస్తత ననాడు. దీనిని నియంతిరంచే అధ కారం అతనికత లేదని తెలియదత 

అతనికత. అంతయకరరస్తత  స్దన ఒకర ా ప్రకోనే సిదింగా ఉంచతతనడు. యేస్తనత దేవుడు లోకానికత ప్ంప్ిత,ే అతడ ని 

అంతయకరరస్తత  లోకంలో వాడుకుంటలడు. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  అందర కర గ్ురుత చేస్తత ననానత జాన్, ఎవారో ఒక వయకతతని అంతయకరరస్తత గా మేము 

చెప్ుడములేదత. ఈ మనతష్ుయలప్ ై అభియోగ్ం తొలిగ తే, యూరప్ు యూనియనత అధయక్షులుగా ఉండగ్లిగ న 

ముగ్ు్ రు ప్రధనన వయకుత లు, అంతయకరరస్తత లుగా ఉండగ్ల వార ని మినహాయసతత , ఇక అంతయుకరరస్తత  యెవరో 

మరొకడెై యుండనలి. స్ాతననత ఒకర ని ఎంప్ిక చేస్ాడు, అతడు ఎవర్రననూ స్ర,ే స్ాతననత అతనికత భలానిా, 

శకతతని అందజేస,ి అధ కార స్ాథ నంలో కూరోి ప్ డతనడు. ప్దమూడవ అధనయయం ఇదే చెబుతునాద . ఇతనిక్ర, 

అంతయకరరస్తత క్ర రంగ్ం సిదధమవడం చూస్తత ననాము. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద  జిమీు ఇప్ుుడు ముదరల తీరుులు గ్ుర ంచి చర ించనతననాము. 

ర్ండవ ముదర తీరుు, యుదనధ నిా, భూమిప్ ై యుదధప్ు తీరుునత గ్ుర ంచి మనకు తెలుప్ుతుంద . భవిష్యతుత లో 
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దేశాలు ఒక ప్దధతిలో అమరిబడతనయని చెపాురు, నేడు అద  కనబడుతునాద , దీనిా గ్ుర ంచి వివర ంచండ . 

వచేివారప్ు అంశానిా గ్ుర ంచి కూడన చెప్ుండ . 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  చూడండ , యేస్త కరరస్తత  ఒలీవల కొండ ప్రస్ంగ్ములో యుదధములనత గ్ుర ంచిన 

వదంతులనత, దేశంప్ ైన దేశం, రాజయంప్ ైన రాజయం లేవదననిా గ్ుర ంచి మీరు వింటలరు అననారు. మహా శరమల 

కాలప్ు పరా రంభంలో కచిితముగా ఇదే జరగ్బో తునాద . రషాయ, ఇరాన్, సిర యా, ఆఫ్్నిస్ాత న్, పాకతస్ాత న్, స్ౌదీ 

అరేబ్దయా వంట ిఅనేక దేశాలు, ఇవనీా బ ైబ్దలులో ప్రస్ాత వించబడ ననయ. దననియేలు గ్రంధం, యేహెజేోలు 

కరరతనల గ్రంధంలో కూడన ఈ దేశాలనిా ఇశరా యేలు ప్ ైకత లేచేందతకు చేతులు కలుప్ుతనయని, స్ుష్ుంగా 

తెలియజేస్తత ననాయ. ఒక స్ంగ్తి చెబుతుననానత జాన్, గ్త ప్ంతొమిుదేండుల గా మధయ ఆసియాలో 

నివసిస్తత ననానత, ఈ దేశాలనిా ఇశరా యేలుఫ  ైదనడ కత చేతులు కలిప్ ిసిదధమవడం చూస్తత ననానత. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద  ప్ిరయులారా! ఆ యాదేశాలు దనడ కత సిదధప్డటం గ్ుర ంచి చర ిదని ం. 

వాకయంలోని ముదరల తీరుునత గ్ుర ంచి చర ిదని ం రాబో య ేఐదత వారాలలో ప్రకటన గ్రంధననిాప్ూర తగా 

ప్ర శీలిదని ం. 

 

***** 

మా మర నిా టీవీ పోర గార మలిా  చూసతందతకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చసె్తకొండ  

"యసే్త కరరస్తత నత అంగీకర ంచడననికత పరా ర థంచత" @ JAshow.org నత 

 

ద జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ షో  
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పో స్ు  బలక్సస 8977 

చటునూగా, TN 37414 అమ ర కా. 

మా వెబ్ స ైట్: J Ashow.org 

 

 

 


