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అంచలంచలుగా ప్రకటన గ్రంధ వివరణ - కారయకరమం 4
అనౌన్సర్: నేడు ప్రతీ నలుగ్ురు క్రైస్తవులలో ఒకరు కరస్
ర త త తమ జీవిత కాలంలో వస్ాతడని నముుతుననారు.
భవిష్యతు
త నత గ్ురంచి ఆస్కతతతో ఉనా మనందరకర ప్రకటన దేవుని స్దేశం. కరస్
ర త త చివరగా బో ధంచిన
స్ంఘారోహణ, ర్ండవ రాకడ, అంతయ తీరుు వంటి ముకయమైన అంశాలతో పాటు, స్ాతననతకు, అంతయ కరస్
ర త తకు
అబదధ ప్ు బో డలనత అనతస్రంచే వారకత చివరకత ఏమి జరుగ్ుతుందో ఈ ప్రకటన గ్రంధం చెబుతుంద. మహా
శరమల కాలంలో, అరుగదోధ నత యుదధ ంలో, ర్ండవ రాకడలో యేస్త భూమికత తిరగ వచిినప్ుుడు, భవిష్యతు
త లో
ఏమి జరుగ్ు తునాదో యేస్త ఈ గ్రంధంలో తెలియజేస్త తననాడు. ఈ గ్రంధంలో ఆయన స్హస్ారబ్ది గ్ురంచి,
మానవులందరూ ఎదతరోోనత అంతయ తీరుునత గ్ురంచి, ప్రజల కొరకు చేసిన నితయ ప్రణనలికల గ్ురంచి
తెలుప్ుతుననాడు.
ఈ రోజు దేవుడు మన భవిష్యతు
త కొరకు ఏరాుటు చేసిన విష్యాలిా మీరు అరధ ం చేస్తకొనేలా ప్రకటన గ్రంధంలో
ఆయన చెప్ిున స్ంగ్తులనత విడమరచి వాటిలోని మరుములనత మీకు వివరంచబో తుననాము. జాన్
ఆంక్రబర్గ్ షో లోని ఈ ప్రతెయక కారయకరమానికత ఆహాానిస్తతననాము.
*****

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్గ్ : : మా పోర గారముకు ఆహాానిస్తతననాం. అదతుతమైన ప్రకటన గ్రంధననిా దేవుడు
మనకతచనిడు. దీనిని, ప్రప్ంచ స్ంఘటనలలో మనమకోడుననాము, భవిష్యతు
త లో ఏంజరగ్బో తునాదని
తెలుస్తకొనేందతకు ఇచనిడు. దేవుడు చెప్ిునద జరుగ్ుతుంద. ఐతే ప్లువురకత ప్రకటన గ్రంధం స్రగా అరధ ం
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కావడంలేదత. ఈ రోజు దీనిని మనకరధమయేయలా చెప్పు ఒక అతిధ వచనిడు. ఇతడు డన. జిమీు డెయంగ్,
ఇతడు జరాలిస్తు, హో లీ లాండు, ఇశారయేలులో 1993 నతండి ఉననాడు. అప్ుటినతంచి ఇశారయేలు ప్రధనన
మంతురలనందరనీ ఇంటరూా చేశాడు. మధయ ఆషియా గ్ురంచి బాగా క్షుణణ ంగా తెలిసిన వయకతత. ఇతడొ క గొప్ు
ప్రవచన ప్ండితుడనే అంశానిా మీరు తెలుస్తకుంటారు. ఐతే, ఇకోడ ననకు నచిినదేమిటంటే, ప్రకటన
గ్రంధంలోని మరాులనత ఇతడు మామూలు మనతష్ుయలకు కూడన అరధ మయేయలా చెప్ుగ్లరు. మన పో ర గారం
గ్ురంచి చెపాునత. మునతప్టి కారయకరమాలు చూడకుండన ఈ కారయకరమానిా మాతరమే చూస్తతనట్ై తే
ల , ఈ స్త ంభాల
గ్ురంచి చెప్ిు ప్రకటన గ్రంధంలోని మిగలిన విష్యాలనత చెప్ుండి.

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: జాన్, ప్రకటన గ్రంధంలోని మూడు ప్రధనన స్ంఘటనలు కాలకరమానతస్ారంగా ఎలా
జరుగ్ుతుననాయో వివరంచడననికత మరయు ప్రకటన గ్ంధంలోని విష్యాలు ప్రతేయకముగా భవిష్యతు
త నత
గ్ురంచి వారయబడిన విష్యాలు మనకు ఎలా ఉప్యోగ్ప్డనై యుననావో తెలుస్తకోడననికత ఇద స్తలువైన
విధననము. మొదటి స్త ంభము తరువాతి ముఖ్యమైన విష్యమైన స్ంఘారోహణకు స్ూచన. ప్రధనన దూత
శబి ముతో, దేవుని బూరతో ప్రభువు దగవచిినప్ుుడు మనము యేస్తకరస్
ర త తతో ప్రలోకమునకు
కొనిపో బడుదతము. నీవు నేనత ఇకోడే ఉననాము గ్నతక అదంకా జరగ్లేదత. స్ంఘారోహణము జరగ్నైయునా
విష్యము. మనకు స్ంఘారోహణమునకు కొది గా ముందతననాము.
ఐదవ అధనయయములో, దూతల స్మూహము "గొర్రప్ిలైకు మహిమ" అని పాడుతుననారు. ఆ తరువాత కొంత
స్మయము, ఈ స్మయము యేడు స్ంవతసరములు, ఇదే మహాశరమల స్మయముగా చెప్ుబడినద. ఆరవ
అధనయయములో మూడు రకముల తీరుుల పారరంభమునత చెబుతునావి: ఆ మూడు తీరుులు యేడు
ముదరలు, యేడు బూరలు, మరయు యేడు పాతరల తీరుులు. ఈ 21 తీరుులు ఆ యేడు స్ంవతసరములు
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జరుగ్ుతునా కొలద తీవరరూప్ము దనలుినత. మహాశరమల కాలంలోని మొదటి మూడునార స్ంవతసరములు
అభదధ స్ంఘ నేప్దయము కొనస్ాగ్ుతుంద, అద ప్రకటన 17 లో ఉనాద. ఈ మొదటి మూడునార స్ంవతసరాల
కాలములోనే ఇది రు స్ాక్షులు ప్రకటించతటయూ జరుగ్ునత. అ ఇది రు స్ాక్షులు చంప్బడి మూడునార రోజులు
యెరూష్లేము వీదతలలో ప్డవేయబడుదతరు, వారు జీవిము ప ంద ప్రలోకమునకు ఆహాానించబడుదతరు.
మహాశరమల మధయలో ఆకాశములో ప్రధనన దూత ననయకుడుగా ఉనా దేవుని దూతల స్మూహమునకునత,
స్ాతననత ననయకుడుగా ఉనా అతని దూతల స్మూహమునకునత యుదధ ము జరుగ్ునత. అప్ుుడు
స్ాతననతనత అతని దూతలునత భూమికత నటిు వేయబడుదతరు. అప్ుుడు ప్రలోకములోని వారు "దేవునికత
స్తతతి, స్ాతననతడు ప్డదోర యబడెనత" అంటారు, అదే స్మయములో భూమిప్ై నతనావారు"అయోయ, స్తననతడు
భూమిప్ై ప్డవేయబడెనత" అంటారు. అప్ుుడు వాడు భూమిప్ై యోధతలు లేకుండన చేయుటకు వారకత శరమలు
కలుగ్జేయ ప్రయతిాంచతనత.
మహాశరమల కాలములోని చివర మూడునార స్ంవతసరములలో యేడు బూరల మరయు యేడు పాతరల
తీరుులు ఉండునత. ఈ చివర మూడునార స్ంవతసరాల నేప్దయమునత గ్మనిసపత అద నేడు మనము ఇరాకుగా
ప్ిలుస్తతనా యూప్రటీస్త నదని ఆనతకొని యునా ప్టు ణమైన బబులొనత అనగా పాతకాలప్ు బబులోనతలో
ప్రధనన స్ాతవరమునత కలిగయుండు ప్రప్ంచ మంతిటికర యుండే ఒకే ఆరధ క, రాజకరయ మరయు ప్రభుతా
విధననముగా యుండునత. ఆకాలము చివరలో కరస్
ర త తని ప్రభువుగా, రక్షకునిగా అంగీకరంచి స్ంఘారోహణములో
ప్రలోకమునకు వళ్ళిన మన మందరము తెలైని గ్ుఱ్ఱ ములప్ై వస్ాతము. మనము యేస్త మన ముందత తెలైని
గ్ుఱ్ఱ ముప్ై వస్తతండగా ఆయన వనతక మనమందరమూ భూమిప్ైకత, యెరూష్లేము నగ్రమునకు
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ఒకొోకోరము ఒకొకో గ్ుఱ్ఱ ముప్ై వస్ాతమని నముుతుననానత. అదే కరస్
ర త త ప్రతయక్షత లేక యేస్తకరస్
ర త త తిరగ
వచతిట.
అరుగదోి నత యుదధ ము జరుగ్ుతుంద. తరువాత స్తననతడు వయేయండుై మటుులేని గోతిలో వేయబడునత
మరయు కరస్
ర త త తన వయేయండై ప్రపాలననత పారరంభంచతనత. ఆ వయేయండై ప్రపాలన తరువాత స్ాతననత కొంత
కాలమునకు విడిచిప్టు బడి తరువాత మళ్ళి దేవునిచే బంధంచబడునత అప్ుుడు యేస్త ననయదప్తిగా
కూరొినత ధవళ సిమాహాస్న తీరుు జరుగ్ునత. ఆయన తననత అంగీకరంచని వార ప్పరులు జీవగ్రంధములో
ఉండకపో వుట వలన వారని అగాగ్ుండములో ప్డవేయునత. అప్ుుడు మనము నూతన ప్రలోకము,
నూతన భూమి మరయు నూతన యేరూష్లేముగ్ల నితయజీవములోనికత ప్రవేశిస్ాతము.

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్గ్ : : అదతుతం, జిమీు, కొందరు కరస్
ర త త ర్ండవ రాకాడనత, స్ంఘమునత కొనిపో వుటకు
వచతి స్మయానిా కలిప్ి ఒకటే అంశముగా అనతకుంటారు, వారకత కరస్
ర త త ర్ండవ రాకడ గ్ురంచి తెలుస్త ఐతే
కరస్
ర త త స్ంఘమునత కొనిపో వుటకు మధనయకాశములోనికత రావడననికత ఆయన భౌతికముగా భూమిప్ైకత ర్ండవస్ార
రావడననికత గ్ల వయతనయస్ము తెలియజేయండి.

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: ఇద చనలా ముఖ్యమైన అంశము, యేస్త తననత అప్ుగంప్బడనైయునా ముందత
రాతిర ప్స్ాోవిందతనత ఆచరస్తతనాప్ుుడు చెప్ిున విష్యం మీకు గ్ురుతందన. "మీ హృదయములనత
కలవరప్డనియయకుడి; దేవునియందత విశాయస్ముంచతచతననారు ననయందతనత విశాస్ముంచతడి. నన తండిర
యంట అనేక నివాస్ములు కలవు, లేనియడల మీతో చెప్ుుదతనత, మీకు స్థ లము సిదధప్రచ వళళిచతననానత.
(ఇప్ుుడు వినండి) .. నేనతండు స్థ లములో మీరునత ఉండులాగ్ున మరలా వచిి .. మిముునత తీస్తకొని
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పో వుదతనత". ఇకోడ ఆయన స్ంఘారోహణము గ్ురంచి చెబుతుననాడు. స్ంఘారోహణములో ఆయన
భూమిప్ైకతరాడు; మనలనే ప్రలోకములోనికత కొనిపో వునత. అదే స్ంఘారోహణము. అప్ుుడు క్రైస్తవులు
భూమిని విడిచి మరొక స్థ లమునకు కొనిపో బడుదతరు. కరస్
ర త త ర్ండవ రాకడ అనగా అరుగదోధ నత యుదధ ము
తరువాత యేస్తకరస్
ర త తతో రాజయమునత స్ాథప్ించతటకు ఆయనతో తెలైని గ్ుఱ్ఱ ములప్ై భూమిప్ైకత వచతిట. అనగా
స్ంఘారోహణమప్ుుడు మనము ఆయననత మధనయకాశములో కలుస్తకుంటాము, ర్ండవ రాకడలో మనము
ఆయనతో ప్రలోకము నతండి భూమికత దగవస్ాతము.

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్గ్ : : మంచిద, ఈ 21 తీరుులు తీవరతరమౌతనయని చెపాురు. ఇద మతత య స్తవారత
24 లో యేస్త చెప్ిునటు
ై గా అవి స్త ీ ప్రస్వ వేదనగా ఉంటాయననాడు, స్త ీ ప్రస్వ స్మయములో భరంచలేని
నొప్ుులు కలుగ్ునత అవి అంతకంతకు ప్రుగ్ునత కానీ తగ్్ వు. ఆ మహాశరమల కాలంలో అలానే
జరుగ్ుతుందని మీరంటుననారా. మహాశరమల కాలానిా పారరంభంచే యేడు ముదరల తీరుులనత గ్ురంచి
చెప్ుండి.

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: యేడు ముదరల తీరుులలో అంతయకరస్
ర త త ప్రతయక్షత గ్ురంచికూడన యునాద, అతడు
తెలైని గ్ుఱ్ఱ ముప్ై వచతినని ప్రకటన 6 అధనయయం మొదటి ర్ండు వచనములో యునాద. 3,4 వచననలలోని
ఎఱ్ఱ ని గ్ుఱ్ఱ ముప్ైని వయకతత ప్రప్ంచమంతటా ప్రతేయకముగా మధయ ఆషియా దేశాల స్మాకయప్ై జరుగ్ు
యుదధ ములకు స్ూచనగా యుననాడు. నలై ని గ్ుఱ్ఱ ముప్ై చేతిలో తనరస్తతో నతనా వయకతత కరువులు, తెగ్ులై కు
స్ూచనగా యుననాడు: "దేననరమునకు సపరు గోదతమలు,దేననరమునకు మూడు సపరై యవలు". మూడవ
ముదర తీరుులో భయంకర కరువు కలుగ్ునత. పాండు వరణ గ్ుఱ్ఱ ముప్ై వయకతత మరణము, ఈ తీరుుతో ఆ
స్మయములో భూమిప్ై ఉనా జననభాలో ననల్ వ భాగ్ము చనిపో వునత. అనగా ప్రతీ నలుగరలో ఒకరు- 1.5
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బ్దలియనతల ప్రజలు. ఐదవ తీరుు, ఆ మహాశరమల కాలములో కరస్
ర త తనత విశాసించిన వారు హతస్ాక్షులగ్ుట.
వీరు క్రైస్తవులు కాదత, వారు వళ్ళిపో యారు, కానీ కరస్
ర త తనత విశాసించిన యూదతలు, అనతయలు. ప్రలోకములో
ప్రభువు చందతరని రకతముగానత స్ూరుయని నలై గా మారుిట వలన ప్రాయవరణ తీరుు ఈ లోకముప్ై
పారరంభమగ్ునత. మనము నేడు వింటునా భూకంప్ములు అనీా ఇంకా ప్రప్ంచమంతటా అధకమగ్ునత. అదే
ఆరవ ముదర తీరుు.
యేడవ ముదర గ్ురంచి ఎనిమిదవ అధనయయం మొదటి వచనములో ఉనాద: ప్రలోకములో అరగ్ంట
నిశబి ము. భూమిప్ై నతనా ప్రజలప్ై ఈ తీరుులు వచిినప్ుుడు ప్రలోకంలో ఉనా మనం దీనిా
చూసినప్ుుడు ఎంత ఆశిరయపో తనమో ఈ వాకయము మనకు తెలియజేస్త తంద. ఈ యేడవ ముదర తీరుులోనతంచే
ఏడు బూరల తీరుులు పారరంభమౌతనయ. మరయు ప్రాయవరణ తీరుులు దీనితో పారరంభమవడననిా చూస్ాతము
ఎందతకనగా ఈ బూరల తీరుుల పారరంభములో స్ముదరములలో మూడవ భాగ్ము రకత ముగా మారుతుంద.
స్ముదరములోని చేప్లలో మూడవ భాగ్ము నశిస్తతంద మరయు స్ముదరములోని ఓడలలో మూడవ భాగ్ము
ననశనమైపో తనయ. వాటి వంట చెటైలో మూడవ భాగ్ము కాలిపో వడము మరయు గ్డిి అంతయూ
కాలిపో వడము జరుగ్ుతుంద. ఈ ప్రాయవరణ తీరుు బూరల తీరుుతో పారరంభమై చివర మూడునార
స్ంవతసరాలలో వచేి పాతరల తీరుుల దనారా మరంత తీవరమై యేస్తకరస్
ర త త యొకో ర్ండవ రాకడ వరకు
కొనస్ాగ్ునత.

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్గ్ : : స్రే చినా విరామం తీస్తకోబో తుననాము, తిరగ వచిిన తరువాత ప్రకటన
11:3-13 ఉనా ఇది రు శాక్షులకు ఏమి జరుగ్ుతుందనే విష్యాలనత మరకొంచం వివరంచమని జిమీుని
అడగ్నై యుననానత. స్ామానయ విశాాస్తలలో ఈ ఇది రు శాక్షులు ఎవరు వారు తెలియచేసప విష్యాలు ఏమిటి
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అని ఎంతో చరిజరుగ్ుతుంటుంద. జిమీు గారు దననిని వివరస్ూ
త వళ్ళిపో యారు, దననిని మళ్ళి మనం
విననైయుననాము, తరువాత మటుులేని గొయయలోనతండి భూమిప్ైకత రానైయునా గ్రహాంతర వాస్తల దనడిని
దేవుడు వోప్ుుకోవడననిా గ్ురంచి చరించనతననాము. దననిని మీరు తప్ుక చూడనలి, చూస్ూ
త నే ఉండండి,
వంటనే వచేిస్ాతం.
*****

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్గ్ : : మంచిద, మేము మళ్ళి వచనిం. డన. జిమీు డెయంగ్ తోటి చరిస్తతననాం.
భవిష్యతు
త లో జరగ్బో యే స్ంగ్తులనత దేవుడు మనకు ప్రకటన గ్రంధములో విశదంగా తెలియజేస్ాడు. శరమల
కలంలోని మొదటి మూడునార స్ంవతసరాలలో స్తవారత ప్రకటించే ఇది రు స్ాక్షులిా గ్ురంచి జిమీు కుైప్త ంగా
వివరంచనరు వార్వరనే విష్యానిా మటాైడుకుందనం. వార ప్నేమిటి, వారేమి చెబుతనరు, వారకత ఏమి
జరుగ్ుతుంద అనే విష్యాలనత బైబ్దలు తెలియజేస్త తనాద.

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: జాన్, దననిా చెప్పుందతకు ముందత ప్రకటన గ్రంధంగ్ుండన ప్రయనిచడం కరలక మని
గ్ురత ంచతకోవాలి, ఎందతకనగా అదే మనకు మిగలిన విష్యాలనత వివరస్తతంద. ఇద ఒక అసిథప్ంజరము దననికత
అతికతంచ వలసిన మాంస్ానిా ప్రకటన గ్రంధంలోని మిగలిన వాకయభాగ్ములనతండి తీసి అతికతంచవచతి.
మనము తీరుుల ముగంప్ు మరయు మహాశరమల కాలం చివర మూడునార స్ంవతసరాలలో జరగే
విష్యాలనత మాటాైడుకుంటుననాము. ఇప్ుుడు మళ్ళి ఆ ఇది రు శాక్షులనత గ్ురంచి చరిసపత , గ్మనిచండి
నేనత మన భవిష్యత్ సిది నంతములో స్ంఘారోహణము తరువాతి విష్యాలనత చూస్తతననాము. అద ఇది రు
శాక్షులు కనబడే స్మయము. 11వ ఆదనయం మూడవ వచనం నతండి ఈ రానైయునా ఇది రు శాక్షులనత
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గ్ురంచి వారయబడి యునాద. వాళళి యేరూష్లేము లోని దేవాలయప్ు ప్రాతముప్ై స్ాథవరము
ఏరురచతకుంటారు. వాళళి మూడునార స్ంవతసరాలు ప్రకటిస్త ారు. అకోడ 1260 రోజులు అని యునాద.
ఇద ఆశకతతకరం, ఎందతకనగా అవి క్రైస్తవ కేల ండరు ప్రకారం మూడునార స్ంవతసరాలు కాదత కానీ యూదతల
కేల ండరు ప్రకారం మూడునార స్ంవతసరాలు. యూదతల లూననరు కేల ండరు ప్రకారం 12 నలలకు 30 రోజుల
చొప్ుున 360 రోజులు. అదే మనము 1260 రోజులనత చూచతనప్ుుడు అరధ మిదే. ఇద స్ంఘము
మహాశరమాలలో ఉండదత అందననికత ఇద మరొక నిదరశనము. ఇద యూదతలు మరయు అనతయలకు మాతరమ.
ఈ ఇది రు శాక్షులు 1260 రోజులు లేక మూడునార స్ంవతసరాల ప్రచరయ స్మయములో కాపాడబడతనరు.
ఉదనహరణకు, ఎవర్రనన వీరకత హానిచేయ తలిసపత వీర నోటనతండి అగా వచిి వారని దహించివేస్త తంద, వీరు
కాపాడబడతనరు. ఆకాశమునతండి వరష ము ప్డకుండన ఆప్ుటకు, భూమిప్ై తెగ్ులై నత రానిచతిటకు వీరకత
అధకారమునాద. వార ప్రచరయ స్మయములో ఈ ఇది రు స్ాక్షులు కాపాడబడుదతరు. మొదటి ఫలితముగా
144,000 స్త ీస్ాంగ్తయము ఎరుగ్ని యూదతలు యేస్తకరస్
ర త తనత మసిసయగా, రక్షకునిగా అంగీకరస్ాతరు. ఇద
ఏడవ అధనయయం ననల్ వ వచనం నతండి వారయబడి యునాద. ఈ ఇది రు స్ాక్షులు మరయు 144,000 స్త ీ
స్ాంగ్తయము ఎరుగ్ని యూదతలు ప్రప్ంచమంతటా స్ంచనరము చేసి దేవుని రాజయ స్తవారత నత అందస్ాతరు గ్నతక
ఆ ఏడు స్ంవతసరాల కలంలో దేవుని రాజయ స్తవారత వినే అవకాశం అందరకర లభస్తతంద.
ఆ ఇది రు స్ాక్షులు ఎవరనే విష్యములో నేక ఉహగాననలుననాయ.నన ఉదేిశము ప్రకారము అ ఇది రు
స్ాక్షులు ఒకరు, యోరాినత నద దనటిన తరువాత అగా రధములతో ప్రలోకమునకు కొనిపో బడిన ఏలియా
మరయు రండవ వారు ఆదకాండము 5 లో ఉనా హనోకు, ఒకరోజున ఆయన దేవునితో నడుస్ూ
త వళ్ళిడు.
వాన్స హావార్గ చెప్ిున చినా కదన ననక్ంతో ఇష్ుము. ఆయన దేవునితో నడుస్తతనాప్ుుడు దేవుడతనితో,
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"హనోకు, మనము మా ఇంటికత చలా దగ్్ రగా మీ ఇంటికత చనలా దూరముగా వచేిస్ాము కనతక తిరగ నీ
ఇంటిక్ందతకు ననయంటికే వచెియ్" అననాడు. అందతకే ఆయన లేకపో యెనత అని యునాద. కనతక వీరే
అయుంటారు.
ఏలియా మరయు హనోకు ఇది రూ చూడలేదత. అయతే హెబ్రర 9:27 లో "మనతష్ుయలొకోస్ారే మృతి
ప ందవల నని నియమింప్బడెనత, అ తరువత తీరుు జరుగ్ునత" అని వారయబడింద. వాళ్ళి తిరగ భూమిప్ైకత
వచనిరని, వాళ్ళి ఆ ఇది రు స్ాక్షులని, ఏలియా, హనోకులని నన నముకము, వాళళి చంప్బడి మూడునార
రోజులు తరువాత, వాళళి యెరూష్లేము వీధతలలో మూడునార రోజులు ప్డవేయబడతనరు వాళళి
యెరూష్లేము వీధతలలో ప్డవేయబడటానిా లోకమంతన చూస్తతంద. వాళ్ళిమి చేస్త ారో మీకు తెలుస్ా,జాన్?
వాళళి ప్ండగ్ చేస్తకుంటారు ఒకరకత ఒకరు బహుమతులు ప్ంప్ుకుంటారు. ఈ ఇది రు స్ాక్షులు ఇక తమనత
భాదంచరనే ఆనందముతో వాళళి బహుమతులు ప్ంప్ుకుంటారని వాకయములో ఉనాద.

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్గ్ : : దననిగ్ురంచి మాటాైడుకుందనం. వాళళి చనిపో యనందతకు అందరూ
ఆనదంచడననికతగ్ల కారణము వారకత గొప్ు బలముండటము. వాళళి ప్రచరయలో ఉనాప్ుుడు దేవుడు వారకత
గొప్ు శకతతనిచనిడు. ఎవర్రనన వారని ముటుుకోవడననికత ప్రయతిాసపత , వారకత ఏమౌతుంద?

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: వాళళి ప్రలోకము నతండి అగానిదంచి ఇతరులనత నశింప్చేయగ్లరు. కరలక మైన
విష్య మేమంటే దేవుడే వారని స్ంరక్షిస్త ాడు గ్నతక మొదటి మూడునార స్ంవతసరాలలో అంతకు
మునతప్నాడూ స్తవారత వినని వారకత వీర వలన స్తవారత వినతటకు అవకాశముదొ రుకుతుంద. మరొక
విష్యము వాళళి ప్ునరుతనథనము చేయబడి ప్రలోకములోనికత వళ్ళతరు. మీరు ఆలోచించత లాగ్ున దీనిని మీ
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మనస్సనే కంప్యయటరోై ప్టిు చూడండి. లూకా 24వ అధనయయములో యేస్తకరస్
ర త త స్మాధయోది ఇది రు వయకుతలు
తెలైని వస్త ీములతో ఉనాటు
ై వారయబడినద. మేర వచిినప్ుుడు వాళళి, "ఆయన ఇకోడ లేదత ఆయన
లేచియుననాడు" అననారు. అపో స్థ లుల కారయములు ఒకటిలో, ఒలీవల కొండప్ై నతండి ఆయన ప్రలోకమునకు
ఆరోహణమైనప్ుుడు, వాకయములో చూసపత , తెలైని వస్త ీములు ధరంచిన ఇది రు మనతష్ుయలు "మీరందతకు నిలిచి
ఆకాశమువైప్ు చూచతచతననారు? ఆయన ఏ రీతిగా వలై నో ఆ రీతిగానే తిరగ వచతినత" అననారు. న ఉదేిశం
ప్రకారం ఇది రు స్ాక్షులు- ఏలియా, హనోకులు- యేస్తకరస్
ర త త ప్ునరుతనథనమునత, ప్రలోకమునకు
ఆరోహణమునత చూచనరు. ఆయన తిరగరానై యుననారని వారకత తెలుస్త. దననినే వాళళి ఈ మూడునార
స్ంవతసరాలలో ప్రచతరంచనై యుననారు.

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్గ్ : : మంచిద ముదరల తీరుులనత ప్రయవరణ అంశాలిా గ్మనించనం. బూరల
తీరుులు ఆస్కతతకరంగా ఉననాయ, ప్రతేయకంగా ఐదవద. చెటైనత గ్డిిని దేవుడు కాలిివేయడననిా ప్రకటన 8:7
లో, చేప్లు చనిపో వడననిా 8:9 లో, నీళళి చేదతగా మారిబడటానిా 8:10 లో, ఆకాశం చీకటవాడననిా 8:12
లో చదతవుతనం. తరాాత ఐదవ బూర, దననిా గ్ురంచి, దనని వనతవంటనే ఏమి జరుగ్ుతుందో మాకు చెప్ుండి?

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: ఏమిజరుగ్ుతుందనగా అంతులేని గొయయ తెరువ బడుతుంద. దేవుడు స్తననతకు ఆ
అంతులేని గొయయయొకో తనళప్ు చెవినిస్ాతడు. అతడు దననిని తెరుస్ాతడు, ఆ అంతులేని గోయాయలోనతండిఇప్ుుడు ఈ అంతులేని గొయయ ఎకోడునాద, మనకు తెలియదత, నన ఉదేిశం అద ఎకోడో రోదసిలో ఒక చోట
ఉండి యుంటుంద, శాస్త ీజుులు మాటాైడుతునా రోదసిలోని నలై ని గ్ుంటలు ఇవేనేమో- అదెకోడునానూ, ఆ
అంతులేని గొయయలోనతండి దెయాయలు, గ్రహాంతర వాస్తలు, గ్ురుతప్టు నటువంటి ఎగరేవస్తతవులు వస్ాతయ.
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నేనందతకు ఈ మాట చెపాునత? ఇవి గ్ురుతతెలియని జీవులలాగ్ుననాయ వీటిని మిడతలు అని చెబుతునాద.
గొలై భామల వంటి మిడతలు కావు- హాప్, హాప్, హాప్ - కానీ అవి వేరే రకం మిడతలని అనతకుంటానత, నన
ఉదేిశములో అవి భూమిప్ైకత దనడికత వచేి గ్రహాంతర వాస్తల ైయుంటారు. వాటికత మనతష్ుయని వంటి ముఖ్ము,
స్త ీలవంటి జుటుు, సింహప్ు కోరలు, యుదనధనికత వళళతునాప్ుుడు గ్ుఱ్ాఱలకుండే చనతికవచము మరయు తెలై
వంటి తోక ఉనా వింత జీవులుగా మరయు భూమిప్ైకత రాని యునా దతరాతులుగా వివరంచబడనియ. అవి
భూమిప్ై మనతష్ుయలనత భాదంచతనత. మీరు ఆరవ బూర తీరుునత చూసపత అవి చంప్ునని యునాద. ఈ
మటుులేని గోతిలోనతండి వచిిన ఈ దతరాతులు భూమి జననభాలో మూడవ వంతునత స్ంహరంచతనత. అనగా
ఆ స్మయములో భూమి జననభాలో దనదనప్ుగా స్గ్ము మంద అంటే మూడు బ్దలియనతల జనతలు
నశించతనత.

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్గ్ : : స్రే, జిమీు, మీరు ముదరల తీరుుల గ్ురంచి చెపాురు, బూరల తీరుుల గ్ురంచి
చెబుతూ పాతరల తీరుులు జరగేంత వరకూ అవి తీవరమౌతనయని చెపాురుకదన. ఆస్మయములో భూమి
ప్రసిథతి ఏమౌతుంద?

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: అవి తారగా జరగపో తనయ, జాన్, ఎందతకంటే బబులోనత నగ్ర ననశనముతో యేడు
స్ంవతసరాల మహాశరమల అంతననికత దనరతీస్ాతయ. వాటికత ముందత ప్రాయవరణ తీరుులు చివర దశకు
చేరుకుంటాయ. గ్ురుతనాదన బూరల తీరుులలో స్ముదరములో మూడవ భాగ్ము రకత ముగానత, స్ముదర
చేప్లలో మూడవ భాగ్ము చచిినటు
ై గా ఉనాద. ఈ పాతరల తీరుులలో స్ముదరములనిా రకత ముగా మారుట,
చేప్లనీా చచతిట జరుగ్ునత. స్ూరుయడు యెంతగా వేడెకుోతనడంటే, భూమిప్ైన మనతష్ుయల శరీరాలు
కాలిపో య ఆ భాధకు తటుుకోలేక జనతలు తమ ననలుకలనే కారుచతకుంటారు. కానీ మీరొక విష్యానిా
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గ్మనించనలి. ప్దహారవ అధనయయంలో చూసపత భూమిప్ైన జనతలు ఇంత భయంకర తీరుులనత అనతభవిస్తతననా
యేస్తకరస్
ర త త వైప్ుకు మాతరం తిరుగ్రు. ఈ కటిన తీరుులనత బటిు వారు దేవుని ననమమునత దూషిస్త ారు.
ఆరవ పాతర తీరుులో, 16వ అధనయయం 12వ వచనంలో మహాశరమల కాల ముగంప్ునకు అనిా దేశములు
ఒకోటిగా కూడుకొనిన యెరూష్లేముకు తూరుు దేశప్ు రాజులు వచతినటు
ై గా మార్ ము
సిదిముచేయబడుతుంద. మధయఆషియాకు మరయు మిగలిన దేశములకు హదతిగా ఉనా యూప్రటీస్త నద
యెండిపో వడముతో రాజులూ ఆకోడికత చేరుకోవడం స్తలభమౌతుంద.
ఆస్కతతగ్ల ప్దజాలం, లోతెైన అరాినిచేి ప్దనలనత 16 వ అధనయయము, 13-16 వరకు చూస్ాతము అవి స్ాతననత,
అంతయకరస్
ర త త మరయు అబది ప్రవకతనత గ్ురంచి, ఇద అప్వాడి తిరతాము అని గ్ురుతంచతకొండి, వాళళి
స్ూచనలునత, అదతుత కారయములునత, ఆశిరయ కతయ
ర నత చేసి లోకననయకులనత, భూమిప్ైని జనతల నందరనీ
కరస్
ర త త ర్ండవ రాకడలో ఆయనతో యుది ము చేయుటకు యెరూష్లేములో స్మకూరుినని చెబుతుననాయ.
దీనిని అరుగదోి నత యుదధ ము అంటారు, అద యెరూష్లేములో జరుగ్ుతుంద. ఈ ప్పరునత మనం అరుగదోి నత
దండయాతరగా మారాిలి, ఈ దండయాతర యెజరయ
్ ేలు లోయలో జరుగ్ు యుదధ ముతో స్మాప్త మౌతుంద.

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్గ్ : : మంచిద, ప్రజలు అడిగేద ఎందతకతనిా తీరుులు? వాటివలన ప్రయోజన
మేమిటి?

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: ఇవి భూమిని లోప్రచతకొనతటకు, మరయు భూనివాస్తలనత లోప్రచతకొనతటకు.
దననియేలు ఏడవ అధనయములో దేవుడు తన కుమారునికత, మనతష్యకుమారునికత రాజయమునత, యూదతలకు
తననత వాగాధనము చేసిన రాజయమునత ఇచతినని ఉనాద. ఆయన ర్ండవ రాకడలో ఈ వయేయండై రాజయమునత
12

ఆయన స్ాతప్ించతనత. దననికత భూమి మరయు భూనివాస్తలునత ఆయనకు లోబడవలసి యునాద. ఇద
అనతయల అధకారమునకు అంతము చేయడమే. నబుకదేాజరుకు దననియేలు చెప్ిున కల భావమిదే
గ్ురుతనాదకదన. ఈ అనతయల అధకారము అంతముచేయబడుతుంద. ఇద స్ాతననత, అంతయకరస్
ర త త, అబది ప్రవకత
ఈ స్ాతననత తిరతాముకు శిక్షనత కరారుచేయడము మరయు అంతమొందంచడము. వాళళి అగాగ్ుండములో
ప్డవేయబడుదతరు అకోడ నిరంతరము భరంచరాని భాదలు ఉండునత. ఈ మహాశరమలు, తీరుులు భూమిప్ై
వచతిటకు మూడవ కారణము యూదన జననంగ్మునత రక్షకుడునత, మసిసయ ఐన యేస్తకరస్
ర త త నొదికు
నడిప్ించతటకు.

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్గ్ : : స్రే శుభవారత ఏమిటి? మహాశరమల కాలానికత మనమంత స్మీప్ముగా
ఉననాము? దననికత ముందే స్ంఘారోహణము. ఎందతకనగా ప్రజలు మన మంత స్మీప్ముగా ఉననాము,
దననికత సిదధప్డటానికత ఏమి చెయాయలి? అనడుగ్ుతుననారు.

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: ఒక స్ంగ్తి చెబుతుననానత, స్ంఘారోహణము జరగన వనతవంటనే అంతయకరస్
ర తత
ప్రతయక్షమగ్ునని మనము మాటాైడుకుననాము. అంతయకరస్
ర త త రాకకు స్రాము సిదధము చేయబడినద.రోమా
స్ామాాజయము ప్ునరుదధ రంచబడినద, అతడు బయలుప్డి ఇశారయేలు దేశములోని యూదతలకునత మరయు
ఇతర దేశాములకునత మధయ శాంతి ఒప్ుందననిా సిథరప్రుస్ాతడు. కానీ అదే స్మయానికత యెహెజేోలు
38:8,11లో చెప్ుబడినటు
ై వాళళి ఆయుధనలనత విడిచిప్టిు నప్ుుడు వాళళి తమ దేశము శాంతిగా ఉనాదని
వాళళి మస్సయగా భావిస్తతనా అంతయకరస్
ర త త తీస్తకు వచిిన శాంతోతో ఉననామనతకునే స్మయానికత అనిా
దేశములు ఏకమౌతనయ.
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అమలుకానైయునా ఈ మొదటి ర్ండు తీరుుల గ్ురంచి మరయు మిగలిన తీరుుల గ్ురంచి మేము
చెబుతునావిష్యాలనత ఒకో క్షణం ఆలోచించండి. తెరలేవనైయునాద, స్ంఘారోహణమునకు కాదత, కరస్
ర తత
ర్ండవ రాకడకు. ఈ తీరుులనిా స్ంఘారోహణము తరాాతే జరుగ్ునత. స్ంఘారోహణము జరగ్క ముందత
వీటిలో ఏ తీరుునూ నేరవేరుులోనికత రావు.
ఈ ప్రవచననల నేరవేరుుకు మనం అంత దగ్్ రగా ఉనాటై యతే స్ంఘారోహణముననకు ఇంక్ంత దగ్్ రగా
ఉననామని నేననతకుంటుననానత? ఈ కారయకరమానిా చూస్తతనా ప్రతీ ఒకోరూ యేస్తకరస్
ర త తనత ప్రభువుగా
రక్షకునిగా అంగీకరంచనలి. సపాహితులారా! ఈ భూమిప్ైకత రానియునా తీరుులనత గ్ురంచి మేము
చెబుతూఉననాము. మీరు ఆతీరుులు అనతభవించ అవస్రములేదత. మీరు యేస్తకరస్
ర త తనత ప్రభువుగా
రక్షకునిగా అంగీకరంచవచతి. మీరు పాప్ులని ఒప్ుుకొని, యేస్తకరస్
ర త త మరణంచి, స్మాద చేయబడి
ప్ునరుతనథనతడెై తిరగ లేచనని, ఆయన మీ పాప్ములనత క్షమించెనని విశాసించండి. ఆయన నీ
జీవితములోనికత వచిి నీ హృదయములో ఉండి నినతా రక్షించమని కోరన యెడల ఆయన మిముునత
రక్షించెనత. ఆయన మిముునత, ప్రకటన మూడవ అధనయయము ప్దవ వచనములో ఉనాటు
ై మహాశరమల
కాలములో వచతి అనిా తీరుుల నతండి మిముునత రక్షించతనత.

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్గ్ : : మంచిద వచేి వారం అందరకర తెలిసిన కొనిా ముఖ్య విష్యాలనత మనం
చరించతకోనతననాము. అరుగదోధ నత యుదధ ము గ్ురంచి, వయేయండై ప్రపాలన గ్ురంచి, మహా ధవళ
సింహాస్నము గ్ురంచి, మాటాైడుకోబో తుననాము. ప్ిరయులారా మీరు తప్ుక వాటిని
తెలుస్తకోవాలనతకుంటుననారు, కనతక తప్ుక వచేి వారం చూడండి.
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*****
మా మరనిా టీవీ పోర గారమలిా చూసపందతకు ఉచిత J ohn Ankerberg S how App చెస్తకొండి
"యేస్త కరస్
ర త తనత అంగీకరంచడననికత పారరథ ంచత" @ J Ashow.org నత

ద జాన్ ఆంకర్గ బర్గ్ షో
పో స్టు బాక్సస 8977
చటు నూగా, TN 37414 అమరకా.
మా వబ్ సైట్: J Ashow.org
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