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STR-3  TE 

అంచలంచలుగా ప్రకటన గ్రంధ వివరణ - కారయకరమం 3 

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 వంట ి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:    :మనమికోడ ప్రకటన గ్రంధననిా గ్ుర ంచి చర ిస్తత ననాం, ఈ గ్రంధంలోని అంశాలలో 

మీరు అడుగ్ుతునా ప్రశాలకు జవాబులు చెబుతుననాము. మన అతిధ  డన. జిమీు డెయంగ్, ఇతడు ప్రవచన 

ప్ండితుడు, 1993 నతండ ిమధయ ఆసియా నివసిస్తత  అప్ుటుాంచి ఇశరా యేలు ప్రధననతలుగా ప్ని చేసిన 
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వారందర తోనత మాటలా డనడు. వారందర నీ ఇంటరూా చేస్ాడు. లోకంలో ఉనా స్ంగ్తులనీా తెలిసినవాడు. ఆ 

స్ంగ్తులిా ప్రకటన గ్రంధంతో అనాయస్తత ననాడు. ఐతే నిజానికత మిములిా మేము ప్రకటన గ్రంధంలోంచి 

నడిప్ించతకు వెళ్తత ననాము. జిమీు గ్త ర్ండు వారాలు చతడని వార కోస్ం దనీిని కుా ప్త ంగా చెప్ుండి. 

స్ంఘారోహణము గ్ుర ంచి, యేస్త ర్ండవ రాకడనత గ్ుర ంచి, అంతయతీరుునత గ్ుర ంచి దనని తరాాత మహా 

శరమల గ్ుర ంచి మాటలా డుకుననాం. కరరస్తత  విరోధ  లేవడం గ్ుర ంచి కూడన మాటలా డ బో తుననాం. ఆ స్ంగ్తులిా 

చెప్ుండ.ి 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  మంచిద , మూడు ప్రధనన అంశాలిా ప్రస్ాత వించనరు. స్ంఘం ప్ ైక్తతబడటం, కరరస్తత  

ర్ండవ రాకడ, మహాశరమలు, మహా ధవళ్ సింహాస్న తీరుు. ప్రకట గ్రంధంలో జర గే ఆ మూడు ప్రధనన 

స్ంఘటనలనత ఈ మూడు స్తంభలలు స్తచనపరా యంగా తెలియజేస్తత ననాయ. మహాశరమలు కలగ్డం, ననలుగో 

అధనయయం మొదటి వచనం, తరాాత 4:2 నతండి 19:10, 16వ అధనయయం, ఏడేళ్ళ మహాశరమలనత గ్ుర ంచి 

ఇకోడ వివరంగా చెప్ుబడియునాద . ఇకోడ ఈ స్తంభం యేస్త భూమికత తిర గ  రావడననిా స్తచిస్తత నాద  అద  

ప్రకటన 19: 11 నతండ ితరువాతి వచననలలో, తరాాత 20 వ అధనయయం వెయయస్ంవతసరాలనత 

తెలియజేస్తత ంద . వెయేయండా ప్ర పాలననత గ్ుర ంచి ఇద  చబెుతునాద . యేస్త కరరస్తత  ఈ వెయయ స్ంవతసరాల 

కాలంలో ఈ భూమిని ప్ర పాలిస్ాత డు. ఐతే స్ాతననత బంధ ంప్బడతనడు కనతక భూమిప్ ైన శాంతి ఉంటుంద . ఈ 

చివర  స్థంభం, మూడు స్తంభలలలో చివర ద , ప్రకటన మూడు ప్రధనన స్ంఘటనలలోని మూడవ స్ంఘటనకు 

స్తచన మహా ధవళ్ స్ంహాస్న తీరుు ప్రకటన 20:11-15. దనని తరువాత నితయ భవిష్యతుత , కొతత  ఆకాశం, కొతత  

భూమి, నతతన యరెూష్లేము.   
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డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :మంచిద , స్ంగ్రహంగా చెపాురు. మొదటి అధనయయంలోని యేస్తకరరస్తత  రూపానిా 

గ్ుర ంచి మాటలా డనం. స్ంఘాలకు వార యబడిన ప్తిరకలనత గ్ుర ంచి చర ించనం. ఇప్ుుడు ప్రకటన గ్రంధంలో 

స్ంఘాలకు ప్తిరకలు వార యబడిన తరువాత. అంశాలనీా ప్రలోకంప్ ైన దృష్ిినిలిప్ే స్థలానికత వస్ాత ం. 

స్ంఘారోహణం చేయబడ ిప్రజలు ప్రలోకం వెళ్తనరు. తరాాత భూమిప్  ైఒక విప్తుత  వస్తత ంద . ఇప్ుుడు ఏడు 

స్ంవతసరాల మహాశరమలు ప్రకటన గ్రంధంలో చెప్ుబడిన ఏడు ముదరలతోట ిఈ శరమలు పరా రంభమౌతనయ. 

అంతయకరరస్తత నత గ్ుర ంచి చర ించిన దననిా మరోస్ార  గ్మనిదని ం, మొదట ిమొదరలో అంతయకరరస్తత  

బయలుప్రిబడటం. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  జాన్, అ మొదటి ముదర తీరుులు, ఏడు ముదరల తీరుులు, మొదటి ఏడేళ్ళ 

తీరుులు, మొదటి మూడునార ఏళ్ళలో జరుగ్ుతనయ. స్ంఘారోహణము జర గ న వెంటనే- నిజానికత, 

దననియేలు 9:27లో చెప్ుబడినటుా  అంతయకరరస్తత  రాజకరయ, ఆర ధక ప్రబుతా ననయకుడు ఇశరా యేలుతో దనని శతుర  

రాజయములతో శాంతి ఒప్ుందననిా సిథరప్రచిన వెంటనే ఆ ఏడు స్ంవతసరాల కాలం పరా రంభమౌతుంద . ఇతనే 

ప్రకటన 6:1-2లో చెప్ుబడిన తెలాని గ్ుఱ్ఱముప్ ై వచతి వయకతత. అంతయకరరస్తత   నేడు భూమిప్ ైనే ఉననాడని నన 

నముకము. ప్రస్తత తం ప్రప్ంచంలో జరుగ్ుతునా ప్రతీఒకో స్ంగ్తి ముకయంగా యూరోప్ియనత యూనియనత 

ప్ునరుదధర ంచబడిన రోమనత స్ామాా జయప్ు పో లికలు కలిగ యునా స్ంస్థ  దేనితో అంతయకరరస్తత  గ్ుణలక్షణనలు 

కనిప్ిస్తత ననాయ. దీని స్ాథ వరంగా ఉంచతకుని అతడు, మహాశరమల కాలప్ు మొదట ిమూడునార 

స్ంవతసరాలలో లోకానిా జయంచడం పరా రంభిస్ాత డు. స్మస్తం సిదధం, అంతయకరరస్తత  ప్రతయక్షమవబో తుననాడు. 
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డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :మొదటి ముదరతో పరా రంభించి అద  అంతయకరరస్తత  ప్రతయక్షమవడము గ్ుర ంచి 

చెబుతునాదని అననారు. అంతయకరరస్తత  తెలాని గ్ుఱ్ఱంప్  ైఎందతకు వస్ాత డు? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  అంతయకరరస్తత  తలప్ ైన ఒక కతరీటమునాద . చేతిలో బలణనలు లేని విలుా . అతడు శాంతి 

నిబంధననత సిథరప్రుస్ాత డనే స్మాచనరానిా దననియేలు 9:27 మనకు తెలుప్ుతునాద . అతడు స్ంతకం 

చేయలేదత, నిబంధననత సిథరప్రచనడు, అంతయకరరస్తత  తన స్ాథ నంలోకత వచనిడు. మొదటి మూడునారయేండా 

నేప్దయం గ్ుర ంచి, మునతప్టి కారయకరమంలో మనం చర ించతకుననాం. అబది స్ంఘప్ు ప్రధనన కారాయలయం 

రోము నగ్రంలో ఉంటుంద . ప్రకటన గ్రంధంలో 17వ అధనయయానిా చతసేత  మృగ్ం అనే మాట మనకు 

కనిప్ిస్తత ంద . ప్రకటన గ్రంధంలో అంతయకరరస్తత కు ఈ ప్ేరు ఇవాబడింద . 17వ అధనయయంలో ఎనిమిద  స్ారుా  కనబడ ే

మృగ్ం అబదధప్ు మతననిా నియంతిరస్ాత డు. అబదధప్ు బో ధలతో ప్రప్ంచం మొతతం తననే ఆరాధ ంచేలా 

చేస్తత ంటలడు. ఇలాంటి నేప్దయంలో ముదరల తీరుులు తెరువబడతనయ. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :మంచిద , ఇద  అంతయకాలమునత గ్ుర ంచిన స్ాహితయమే కానీ స్తనయనిా 

చెబుతునాద . దేవుడిలాంటి భలష్తో ఎందతకు మాటలా డనడు, దననిని మనమ లా అరధంచసే్తకోవాలి? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  ఆయన దననియేలు, యేహెజేోలు, జకరాయ మర యు ప్రకటన ఇదే విదమ ైన ప్దితిని 

ఉప్యోగ ంచతటకు కారణము ఆయన చెప్ుదలచిన విష్యాలనత మనము ప్ూర తగా అరధము చేస్తకోలేమోనని 

కాబో లు. ఆయన ఒక చిహాానిా వాడనడు, కలునన స్దలనత లేక ఉదనహరణలనత కాదత కచిితమ ైన స్తనయనిా 

తెలిప్ ేస్తచననత వాడనడు. అందర కర గ్ురుత చేస్తత ననానత, ఒకటవ అధనయయంలో యేస్త ఏడు నక్షతనరర లనత 

చేతప్టుి కొని, ఏడు దీప్స్తంభముల మదయ నిలోివడం చతశాం. ఈ అంతయకాల విష్యాలనత 
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అరధంచేస్తకోవాలంట ేదేవుని వాకాయనిా ప్దే ప్దే చదవాలి. ఒకటవ అధనయయం ఇరవెైయవ వచనం చతసేత  ఆ 

ఏడు నక్షతనర లు ఏడు స్ంఘములకు దతతలనియు, ఏడు దీప్స్తంభములు ఏడు స్ంఘములనియు వార యబడ ి

యునాద . ప్రకటన గ్రంధంప్ు లేఖననలలోని తీరుులనత గ్ుర ంచి వివర స్తత ననాప్ుుడు, ఇకోడ ఈ అంతయకల 

విష్యాలలో ఎలాంటి పొ రపాటుా , భేదనలు రాకుండన గ్ూడనరాధ నిా వివర ంచే ఈ స్తతరం వడబడింద .   

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :స్రే, లేఖననలోా  ఎలాంట ిభదేమూ లేకపో వడం ననకు నచిింద . కేవలం చద విత ే

చనలు. యేహెజేోలు గ్రంధననిా, దననియేలు గ్రంధననిా, జ్కరాయ గ్రంధననిా, ప్రకటన గ్రంధననిా ఒకటిగా కలిప్ ి

ప్ర శీలిసేత  చనలు. మేము చదతవుతునా స్ంగ్తి ఇదే నని తెలుప్ుతూ బ ైబ్దలులోంచి అనేక నిరాచననలు రావడం 

చతడగ్లరు. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  జాన్ మీరు ననలుగ్ు ప్రధనన గ్రంధనలనత మీరు ఇకోడ ప్రస్ాత వించనరు. భవిష్యతుత లో 

దేవుని ప్రణనలికనత గ్ుర తస్తత ంటే ప్రవచననల భలవం అరధమ ైపో తుంద . ర్ండవ ప్ేతురు 1:20 ఏ ప్రవచనమునకు 

అతర్త వివరణ ఉండదంటునాద . గ్ూడనరాధ నిా తెలిప్ ేఈ మరో స్తతనర నిా అందరూ గ్ుర తంచతకోవాలి. 

మరొకచోట ఉనా ప్రవచంనననిా నిరాకర ంచేందతకు ఇకోడ ివచనననిా వాడకూడదత. అనిా వచననలు స్ర గా 

ఒకదననితో ఒకటి కలవాలి. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :మంచిద , యేస్త ముదరలిా విప్ుుతుననాడు, విప్ుుతుండగా భూమిప్ ైకత 

ననయయతీరుు వస్తత నాద . మొదట అంతయకరరస్తత  ప్రతేయక్షమవడం. ర్ండవద  ఎఱ్ఱని గ్ుఱ్ఱంప్ ైని రౌతు, దీని భలవం 

ఏమిట?ి 
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డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  ఎఱ్ఱని గ్ుఱ్ఱంప్ ైన బయలుదేర  అతడు ప్రప్ంచ మంతన యుదని లిా రేప్ుతనడు. 

యుదని లిా గ్ుర ంచిన వదతులు రేగ్ుతనయని యేస్త చెప్ుిన మాటనత గ్ుర తంచతకోండ.ి యుదని లు ఎకోడో  

జరుగ్ుతుననాయనే స్మాచనరానిా ప్రప్ంచంలో నివసిస్తత నా ప్రజలందరూ వింటుంటలరు. ఇటీవల నేనత 

కొలంబస్త, GA లో భోద ంచననత అద  ఒక మిలటర ీస్ాథ వరము. అ స్మయములో ప్రప్ంచములో 57 పరా ంతనలలో 

యుదనధ లు జరుగ్ుతుననాయని చెపాునత. కార ాస లు లోని యుదధ  కళాశాలలో ప్టిబదతర డెైన ఒక కలినలు 

ననయొదికు వచిి, "డన. డెయంగ్, నేనత మీతప్ుు స్ర చెయాయలి"  అంటూ, "మీరు 57 పరా ంతనలలో యుదనధ లు 

జరుగ్ుతుననాయని అననారు కానీ నేనత చద విన యుదధ  కళాశాలలో దనదనప్ుగా ప్రప్ంచములోని 153 

పరా ంతనలలో యుదనధ లు జరుగ్ుతుననాయని చెపాురు" అననాడు. యూదతల దేశమ ైన ఇశరా యేలుకు 

వయతిరేకముగా అనిా దేశములు ఎకరభవించతచతననాయ జాన్. అద ేఈ ర్ండవ ముదర, ఎఱ్ఱని గ్ుఱ్ఱముప్ ై వచతి 

వయకతత ప్రప్ంచమంతటల యుదధములు కలిగ ంచత కతిత  కలిగ యుననాడు. ఈ దెశములనీా ఇప్ుుడు ఇశరా యేలుతో 

యుదధము చేయడననికత సిదధప్డుచతనావి. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :మంచిద , యేహెజేోలు 38 గ్ుర ంచి చర ించనం. దననిని కుా ప్త ంగా 

చెప్ిుముగ ంచనరు. ఇకోడ యేహెజేోలు 38 లోని విష్యాలు కనబడుతుననాయ గ్నతక మరలా దననిని 

వివర ంచండ.ి ప్రకటన గ్రంధములో యేహెజేోలు 38 లోని విష్యాలు ఎకోడ వస్ాత యని అనేకులు 

తెలుస్తకోవాలి అనతకొంటుననారు. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  యేహెజేోలు 38 ఏడేండా మహాశరమల పరా రంభ కాలంలో వస్తత నాద . దననిని తరువాత 

వివర స్ాత నత. మొదట ఇలా దశేాలు ఒకటిగా కూడుకొంటలయని ఇతర గ్రంధనలలోని ఏయే అధనయయాలలో 
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వార యబడిందో  చెబుతననత. దననియేలు 11:40-45 లో- ఉతతర దేశప్ు రాజు ఉననాడు- అద  నేటి సిర యా, ఇక- 

దక్షిణ దేశప్ు రాజు- ఈజిప్ుి . మొదట ఈ దేశాలు ర్ండత ఇశరా యేలు దేశంప్  ైయుదనధ నికత వస్ాత య. ఉతతరం 

నతండ,ి దక్షిణం నతండి, తూరుు నతండ,ి ప్డమర నతండి కొనిా వారతలనత వింటలరని ఆ భలగ్ం చెబుతునాద . 

అద  యేహెజేోలు 38కత తీస్తకు వెళ్తత నాద . ర్ండవ వచనం మాగోగ్ు వాడగ్ు గోగ్ునత గ్ుర ంచి చెబుతునాద . 

గోగ్ు ననయకుడు, మగోగ్ు ఒక పరా ంతము. వీటనిాటినీ వివరంగా చెప్ేుందతకు మనకు స్మయం చనలదత. 

కుా ప్త ంగా, యేహెజేోలు తన ప్ుస్తకం వార సిన కలంలో, మగోగ్ు అనే దేశమునాదని అద  కాసిుయనత 

స్ముదరము, నలా స్ముదరములకు ఉతతరముగా ఉనాదని మాతరం చెబుతుననానత. అదే ఈననటి రషాయ దేశం. 

ర్ండోవచనం మ ష్ేకు, తుబలలునత గ్ుర ంచి కూడన చెబుతునాద . ఆరో వచనం గోమ రు, తోగ్రాు  ఇవి ఈననడు 

మనం టరీో అని చెబుతునా దేశంలోని బ ైబ్దలు స్ంభందమ ైన ననలుగ్ు పరా ంతనలు. యేహెజేోలు 38:5 లో 

ప్ర ియా గ్ుర ంచి చెప్ుబడింద . 1936 వరకూ నేటి ఇరానత, ఆఫనిస్ాత నత, పాకతస్ాత నత దేశాలనీా ప్ర ియా 

దేశంలోని భలగాలే. తరాాత ఇథ యోప్ియా లేక మీబ ైబ్దలులో కూష్ు. అద  ఇతియోఫియా, సొ్ మాలియా, 

స్తడననత కావచతి- తరాత ప్ూతు ఉనాద  లేక లిబ్దయా. అద ేనేటి లిబ్దయా, 83 వ కరరతనలో స్ౌదీ అరేబ్దయా, 

లేబలనోనత జోడించబడిననయ. 

నేనిప్ుుడు చెప్ిున దేశాలనీా ఒకోటిగా కలుస్తకుంటలయ. మహాశరమల కాలప్ు మొదటి ఆరు నెలలోా  

కలుస్తకుంటలయ అనతకుంటలనత. ఈ ప్ని ఇశరా యలేు దశేం శాంతి యుతంగా జీవిస్తత నా కాలంలో 

జరుగ్ుతుందని యేహెజేోలు 38:8 చెబుతునాద . వారు పరా కారాలేా ని గార మాలలో జీవిస్తత ంటలరని అనగా స ైనిక 

భలష్లో యుదనధ యుదనలిా కతరంద ప్ టేి శారని చెపాులి. దేశంలో క్షేమంగా జీవిస్తత ననారు. ఇద  ఎప్ుుడు జర గ ంద ? 

అంతయకరరస్తత  శాంతిని నెలకొలిున తరువాత. ఇద  కొద ి  కాలం మాతరమ ేనిలిచే శాంతి. కానీ యూదతలు తమ 
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మ సిసయా తిర గ  వచనిడని శాంతిని స్ాథ ప్ించనడని నముుతనరు. తమ ఆయుదనలిా వద లేశారు. కలిసిన ఈ 

దేశాలు అప్ుుడు దనడిచేస్ాత య. ఇద  శరమల కాలప్ు మొదటి ఆరు నెలలో జరుగ్ుతుంద . 

  అదేశాలనిా తుడిచిప్ టి బడతనయని యేహెజేోలు 39:2 చెబుతునాద . దీనిా గ్ుర ంచి లోతుగా ఆలోచిసేత  

నేనత చెప్ిున ప్రతీ దేశం, రషాయ దేశానిా మినహాయసేత  మగ్తన వాటిలో అతి చినా దేశం కూడన మిగ్తనవనీా 

ఇస్ాా మీయ దేశాలు. అనగా ఇస్ాా మీయ దేశాలనీా శరమకాలంలోని మొదటి ఆరు నెలలలో ప్నిచేయలేని సిథతికత 

వస్ాత య. ఇదే ఇకోడ కరలకం. గ్మనించండ ిఅంతయకరరస్తత కు మరొక భలదయత ఉనాద . అతడు ఇటలీలోని రోములో 

అబదధప్ు స్ంఘానికత అధ ప్తిగా ఉననాడు. అంతయకరరస్తత  నడిప్ిస్తత నా అబదధప్ు స్ంఘముతో ఇస్ాా ం కలిస ి

ఉండలేదత. శరమల కాలంలోని మొదటి మూడునార ఏండాలో అబదధప్ు స్ంఘం ప్నిచెయాయలంటే ఇతర 

రాజాయలనిాటినీ  తొలగ ంచనలి. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :స్రే, దననియేలు 11 దననిలోని దేశాలు, యేహెజేోలు 38 ఇవనిా కలతలిా 

స్ృష్ిిస్ాత య. ఇవి ఇశరా యేలు ప్ ైకత లేస్ాత య, దేవుడు ఇశరా యేలునత కాపాడతనడు. ఈ స ైననయలు స్మాయుతతమ ై 

ఆ తరువాత జర గ ేయుదనధ ల ఫలితనలనత మూడవ ముదర తెలియజేస్తత నాటుా గా ఉనాద . ఎందతకంటే మూడవ 

ముదర ప్రప్ంచంలోకత కరువునత తెస్తత ంద . యుదధంలో ఆహార నిలువలు తర గ పో తనయ, అద  ప్రప్ంచ మంతటల 

ఆకలి భలదలనత కలుగ్జేస్తత ంద . 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  చతడండి, WHO, ప్రప్ంచ ఆరోగ్య స్మాకయ, ప్రప్ంచ జననభలలో స్గ్ం మంద  

చనలినంత ఆహారం లేక, ఈ రాతిర అరాధ కలితో ప్డుకుంటుననారని చెబుతునాద . ప్రతీ ఏడు స కనతలకు ఒక బ్దడడ  

కరువుతో చనిపో తుననారని చెప్ుత ననారు. మనం నేడు ఎలాంటి సిథతిలో ఉననామో గ్ుర తంచనలి. ధనవంతుల ైన 
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అమ ర కా వాస్తలకు ప్రజలు ఆకలితో చనిపో వడం అరధం కావడం లేదత. ఇదే నేడు జరుగ్ుతునాద . తరాాత 

ననల్వ ముదర- ఇదే మారణం: ప్రప్ంచ జననభలలో ననలుగ్వ వంతు- ప్రప్ంచ జననభలలో ఆరు బ్దలియనతలు 

ప్రజలు- అద  ఒకటినార బ్దలియనతలు, యుదనధ ల వలన మరణిస్ాత రు. దనని తరువాత కరరస్తత నత విశాసించిన 

వారందరూ హతస్ాక్షులవుతనరు. ఇప్ుుడు స్ంఘం, క్రైస్తవులు ప్ ైక్తతబడతనరు. ఐత ేఆ స్మయములో మనం 

మునతప్ు చెప్ుుకునా ఇదిరు స్ాక్షులు లోకంలో స్ాక్షయమిస్ాథ రు. లోకంలో ఉనా ప్లువురు ప్రజలు, 

యూదతలు, అనతయలు కూడన, కరరస్తత నత అంగీకర స్ాత రు ప్లువురు మృగ్ంయోకో ముదరనత దర ంచనందతన 

హతస్ాక్షులవుతనరు. ఆ తరువాత ప్రలోక రాజయంలో, ఇకోడ భూలోకంలో ప్రాయవరణ తీరుు 

పరా రంభమౌతుంద . 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :మంచిద , ఆ అంశానిా మొదట చినా విరామం తీస్తకొని చర ించత కుందనం. 

ఎందతకంట ేఇప్ుుడు మహాశరమల మదయ భలగానికత వస్తత ననాము. అంతయకరరస్తత  గ్ుర ంచి మాటలా డబో తుననాము. 

ఈ ప్రప్ంచ ననయకుడు ఇశరా యేలు దేశంలోనికత వెళా్ల, దేవాలయంలోనికత వెళా్ల నములేని కొనిా స్ంగ్తులనత 

అకోడ ప్రకటిస్ాత డు. అస్ంగ్తులిా విరామం తరాాత వచిి మాటలా డుకుందనం చతస్తత నే ఉండండి. 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :మంచిద , మేము తిర గ  వచనిం. ప్ిరయులారా! దేవుడు మనకు ప్రకటన నిచనిడు. 

చర తర నడుస్తత ండగా మనం ఎకోడుననామో తెలుస్తకోడననికత ఆయన దననిని క్రైస్తవులకు ఇచనిడు. 

స్ంఘారోహణము తరాాత దవేుడీ భూగ్రహానిా ఏమిచేయబో తుననాడనే అంశానిా గ్ుర ంచి చర ిస్తత ననాము ఈ 

ముదరల తీరుులనత గ్ుర ంచి మాటలా డుకుననాము. ఆ చరినత ముగ దని ం, ఆ తరాాత అంతయకరరస్తత  యెరూష్లేము 
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దేవాలయం లోకత వెళా్డననిా గ్మనిదని ం. ప్రాయవరణ తనరుులనత గ్ుర ంచి కూడన మాటలా డబో తుననాం. ఆ 

తరాాత దేవుడు చెప్ిున కొనిా అదతుతమ ైన అంశాలు, ఐతే ఇశరా యేలునత దీనోా కత ఎందతకు తెస్తత ననారని ప్రజలు 

అడుగ్ుతుననారు. ఇశరా యేలుకు దీనికత స్ంభందమేమిటి? ప్రప్ంచ దేశాలనిా కలుస్తకుని ఇశరా యేలు ప్ ైన 

ఎందతకు దనడిచేస్ాత య? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  చతడండి, దేవుడు యూదతలకు ఒక వాగాి నం చేస్ాడు. నిజానికత ననలుగ్ు 

వాగాి ననలు చేశాడు; అబరహాము నిబంధన, భూమి నిబంధన, దనవీదత నిబంధన, కొతత  నిబంధన , యూదతల 

ప్టా ప్ూర త చేయాలిసన ప్రణనళ్లక ఆయన కునాద . మాట తప్ుని నముకస్తత డెైన దేవుడు, యూదన ప్రజలకు 

కొనిా వాగాి ననలనిచనిడు. ఆ వాగాి ననలు తప్ుక నెరవేరాలి. ఉదనహరణకు, భూమి నిబంధన ఈ భూమి 

నిబంధన అనగా యూదతలకు ఇప్ుుడునా భూమికంట ేప్ద ర్టుా  అధ క భూమి లభిస్తత ందని వాగాి నం. అనగా 

ఈజిప్ుి లో స్గ్ం, మొతతం ఇశరా యేలు, మొతతం ల బనననత, మొతతం సిర యా, మొతతం యోరాి నత, ఇరాకులో 

ముపాువు భలగ్ం, మొతతం కువెైటు, స్ౌదీ అరేబ్దయాలో ముపాువు భలగ్ం. 

దీనిా ప్ర శీలించి చతడండి, యూదన ప్రజలకు దేవుడు దనీిాస్ాథ నని చెపాుడు. ఈ ప్ర సిథతిని బటిి  మనం ఈ 

కారయకరమంలో మాటలా డుకునా అనిా దేశాలు ఒకటిగా యూదతలప్ ై ఎందతకు యుదధం చేయదలచనరో మీరు 

అరధం చేస్తకోగ్లరు. వారు దవేునిచే ఎనతాకో బడనడ రు. ఆయన వార కత ఈ దేశానేా కాదత, రాజాయనేా ఇస్ాత నని 

చెపాుడు. ఆ రాజయం యేస్తకరరస్తత  ఈ లోకానికత తిర గ  వచిిన తరువాతనే లభిస్తత ంద . అందతకే ఇనిా తీరుులు 

జరుగ్ుతుననాయ. ఈ అనతయల రాజయ ప్ర పాలన మోకాళ్ళప్ ైకత కూలిపో వాలి. యేస్త కరరస్తత  తండిర యగ్ు దేవుడు 

యూదన ప్రజలకు చేసిన వాగాి ననలు నెరవేరక ముందే ఈ అనతయల అధ కారం నశంచనలి. 
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డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :మంచిద  ప్రజలలో ఇలాంట ిస్ంగ్తులు జరుగ్ుతుంటలయ అంతేకాక 

ఆతుస్ంభంద యుదధం కూడన జరుగ్ుతుంద . ప్రకటన గ్రంధంలో మీరు ముందతకూ వనెకూో వెళ్తత ననారు. 

దీనిలోని ఈ ఆతు స్ంభంద యుదనధ నిా గ్ుర ంచి, భూమిప్ ైన స్ంఘటనల గ్ుర ంచి చపె్ుండ.ి 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  గ్ుర తంచతకోండి, మహాశరమ కాలం లోని మొదట ిమూడునార స్ంవతసరాల నేప్దయం 

అబదధప్ు స్ంఘమని మొదటే చెపాునత. వేశయ అని బ ైబ్దలులో చెప్ుబడినద . ప్రకటన గ్రంధంలో ఈ మాట 

వార యబడ ియునాద . 17వ అధనయయం ఐదవ వచనములో బలబులోనత గ్ుర ంచి వార యబడ,ి వేశయలకు ఇద  తలాి 

అని యునాద . ఇకోడ వేశయ అనా ప్దము అంతయకాల విష్యాలలో వార యబడింద . కరరస్తత నత, ప్రభువుగా 

రక్షకునిగా అంగీకర ంచిన మనం ఆయనకు వధతవులం. మనం యేస్తకరరస్తత నత ప్ ండనా డతనం. వివాహ 

మంటపానికత వచేి ప్ురుష్ుని ఎరుగ్ని ప్వితరమ ైన కనయకకు వయతిరక ప్దం ఏమిటి? ఇద గో, ఆ ప్దమే వేశయ, 

వయభిచనర , కనయతనానిా కోలోుయన అప్వితుర రాలు. 17 వ అధనయయములో ఈ ప్దం అబదధప్ు స్ంఘానికత 

స్తచన. 

అంతయకరరస్తత  అధ కారానికత రావడంలో ప్ునరుదధర ంప్బడిన రోముకు ప్రధనన పాతర. ఏడు తలలు, ప్ద  

కొముులుగ్ల మృగానిా యోహానత చతస్ాడని ప్ద హడేవ అధనయయం, మూడవ వచనం చెబుతునాద . ప్ద  

తలలు ప్ునరుదధర ంచబడిన రోమా స్ామాా జయము. ఈ స్ంగ్తి 17:12లో వార యబడినద .  ఏడు తలలు ఆ స్త ీ 

కూరుినా ఏడు కొండలని తొమిుదవ వచనం తెలియజేస్తత నాద . ఈ గ్రంధననిా యోహానత కరర. శ. 95లో వార స్తత  

రోమునత గ్ుర ంచి చెబుతుననాడు. కనతక అంతయకలంలో స్ంఘారోహణము జర గ న మొదటి మూడునార 

స్ంవతసరాల కాలంలో అబదధప్ు స్ంఘం రోములో ప్రధనన కారాయలయానిా స్ాథ ప్ిస్తత ంద . 
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ఈ మూడునార యేండా చివరన, ప్ునరుదధర ంచబడిన రోము స్ామాా జయం ప్ ైకతలేస్తత ంద . ఇద  16వ వచనం. 

వారు ఆ అబదధప్ు స్ంఘానిా ననశనం చేస్ాత రు, 17:17లో ఆస్కతతకరమ ైన స్తతరం ఉనాద . ప్రప్ంచ ననయకులు 

దేవుని స్ంకలుం నెరవేరేిలా దేవుడు వార కత బుద ధ  ప్ుటిిస్ాత డు. అబదధప్ు స్ంఘం ఇప్ుుడు ననశనమౌతుంద . 

రోమునత ప్రధనన కారాయలయంగా చేస్తకునా అంతయకరరస్తత  అకోడనతండి యెరూష్లేము నగ్రంలోకత వస్ాత డు. 

యెరూష్లేము నగ్రంలో ప్ురదధర ంచబడిన దేవాలయంలోకత వెళ్తనడు. యెరూష్లేములోని దేవాలయప్ు 

కొండప్ ై అద  యునాద . దననియేలు 9:27 లో బ ైబ్దలు చెబుతునాటుా గా ననశనకరమ ైన హేయవస్తత వు 

ప్రవేశంచతనత. దననిన ేయేస్త మతతయ 24:15 లో "ప్రవకతయెైన దననియలేుదనారా చెప్ుబడిన ననశనకరమ ైన 

హేయవస్తత వు ప్ర శుదధస్థలమందత నిలుచతట మీరు చతడగానే యూదనయలో ఉండువారు కొండలకు 

పార పో వల నత" అని దృవీకర ంచతచతననాడు. ర్ండవ థెస్సలొనిక 2:4, అంతయకరరస్తత  దేవాలయములోకత వచిి 

తననే దేవుడనని ప్రకటిస్ాత డని చెబుతునాద . యెష్యా 14 లో లూసిఫరు స్ాతననతగా మార నప్ుుడు 

"యెరూష్లేములో ననతా ఆరధ స్ాథ రని" అననాడు అద ేజరుగ్ుతునాద . 

కనతక ఈ లేఖననలనిా, ప్రకటన 11:1 చెబుతునాటుా గా మహాశరమల కాలం మధయలో ఒక దేవాలయ 

ముంటునాదనని అంతయకరరస్తత  రానైెయునాయెరూష్లేములోని  ఆ దేవాలయప్ు కొండప్ ై నతనా దేవాలయము 

దననికొరకు సిదధము చేయబడుతుందని, సిదధబలటు పరా రంభమ ైనదని తెలియజేస్తత ననాయ. అప్ుుడు ఈ 

అంతయకరరస్తత  తన ప్రతిమనత దవేాలయప్ు అతిప్ర శుదధ స్థలములో ప్రతిష్ిించతటకు అబదధ  ప్రవకతకు అనతమతి 

నిచతినత అతడు ఆ ప్రతిమ కద లి మాటలా డగ్లుగ్ునటుా గా చేయునత. ఇద  ప్రకటన 13:12 వచనములలో 

ఉనాద . అదతుతనలు , ఆశిరయ కారాయలు, స్తచక కతరయలు ఇవే ఈ అబదధప్ు స్ంఘము మర యు అంతయకరరస్తత  

ఆరాధనలోని ముఖాయంశములు. అయతే అప్ుుడు ఇవనీా జరగ్డననిా కరరస్తత  గ్మనిస్ాత డు. అయత ేఅంతయకరరస్తత  
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యెరూష్లేమునత విడిచి ప్రప్ంచ మంతటికొరకు మరొక పరా ంతములో రాజకరయ, ఆర ధక, ప్రభుతా వయవహారాల 

కేందనర నిా నెలకొలుుతనడు. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :స్రే, అతడు రోమునతండి యెరూష్లేముకు వస్ాత రు ఆ తరాాత కధనత 

గ్మనిదని ం. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  అతడు ప్రస్తత తం మనకు తెలిసని ఇరాకుో వెళాత డు. అక్షరాలా బలబులోనత అనబడ ే

మహానగ్రానికత వెళాత డు. 18వ అధనయయం ఈ అధనయయంలో బలబులోనత ప్దం మూడుస్ారుా  వాడబడింద . 

నగ్రం ఆరుస్ారుా , మహా అనే ప్దం ఎనిమిద స్ారుా   వార యబడింద .18వ అధనయయం మహాబలబులోనత నగ్రం 

గ్ుర ంచి తెలియజేస్తత ంద . ఇద  అంతరాా తియయ రాజకరయ, ఆర ధక, ప్రభుతా వయవహారాల కేందరంగా మారుతుంద . 

దీనిని అంతయకరరస్తత  అధ కార గా నడిప్ిస్ాత డు. మహాశరమల కాలంలోని చివర  మూడునార ఏండాలో ఇద  

ప్నిచేస్తత ంద , కరరస్తత  భూమికత రావడననికత కొంచం ముందతగా. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :మంచిద ,మహా భూకంప్ంతో ముగ స ేముదరల తీరుులనత గ్మనిసేత  ఆ కొద ి  

కాలంలోని ముదరల తీరుులో ఎంత మంద  భూగ్రహంప్  ైపరా ణనలు కోలోుతనరో లకోలనత గ్మనించనరా.   

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:  ఆ మొదటి మూడునార స్ంవతసరాలలో భూమిప్  ైనివసించే వార లో పావుభలగ్ం 

మరణిస్ాత రు. పావుభలగ్ం అంటే నేటి మన జననభల ప్రకారం ఒకటినార బ్దలియనతలు. చివర  మూడునార 

స్ంవతసరాలలో ఒకో భూర తీరుులో మరొక మూడవ భలగ్ం హతులౌతనరు. అనగా అదనంగా మరొక 

ఒకటినార బ్దలియనత. అనగా భూగ్రహంప్ ై తీరుుకాలప్ు భయంకర ద ననలోా , భూమిప్ ైని ప్రజలోా  స్గ్ంమంద  

చనిపో తనరు. 
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డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :స్రే, శరమ కాలప్ు మధయభలగానికత వస్తత ననాము. శరమ కాలప్ు మధయభలగ్ంలో 

భూరల తీరుులు వస్ాత య. ఈ ప్రాయవరణ తీరుులు భూమిప్ ై జరుగ్ుతనయ. అవి మనము నములేనటువంటి 

తీరుులు. కనతక ప్ిరయులారా దీనిా తప్ుక చతడండి. గ్రహాంతర వాస్తల దనడిని గ్ుర ంచి కూడన 

చెప్ుబో తుననాము. భూగ్రహంప్ ైన జర గే ఈ స్ంఘటననత గ్ుర ంచి ప్రకటన గ్రంధంవివరంగా తెలుప్ుతునాద . 

దీనిా తప్ుక చతడనలని కోరుతుననానత. దీనిా చతశారంటే, ఇద  మీకు ఎప్ుటికర గ్ురుత ంటుంద . 

 

***** 

మా మర నిా టీవీ పోర గార మలిా  చతసేందతకు ఉచిత  J ohn Ankerberg  S how App చెస్తకొండి 

"యేస్త కరరస్తత నత అంగీకర ంచడననికత పరా ర థంచత" @ J Ashow.org నత 

 

ద జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ షో  

పో సి్ట బలక్సస 8977 

చటినతగా, TN 37414 అమ ర కా. 

మా వెబ్ స ైట్: J Ashow.org 

 

 

 


