
1 

 

STR-5-TE 

అంచలంచలుగా ప్రకటన గ్రంధ వివరణ - కారయకరమం 5 

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:    :  స్ాాగ్తం మనమీరోజు అరుగ దోి నత యుదధము గ్ుర ంచి చర ించబో తుననాము. 

వెయేయండల  గ్ుర ంచి మహా ధవళ సింహాస్న తీరుు గ్ుర ంచి, నితయ భవిష్యత్ గ్ుర ంచి చర ిదని ం. ప్రకటన గ్రంధం 

యేమని చెబుతుంద ? ఈయన ప్రస్ంగానిా మీరు తప్ుకుండన విననలి. ఈయన ప్ేరు డన. జిమీు డేయంగ్, 
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జరాలిస్తు గా 1993 నతండ ియెరూష్లేములోని ప్ర సిితులిా గ్ుర ంచి వార స్తత ననారు. అప్ుటుాంచి ఇశరా యేలు 

ప్రధనన మంతుర లుగా ప్నిచేసిన వారందరు ఈయనకు తెలుస్త- అందర నీ ఇంటరూా చశేారు. మధయ ఆశియాలో 

ననయకులకు ప్ర చయస్తత డు. అంత ేకాక ఇతడు బ ైబ్దలు ప్ండితుడు. ఇతనికత బ ైబ్దలు క్షుణణంగా తెలుస్త అనే 

స్ంగ్తిని ఇప్ుుడు చూడబో తుననారు. ఇప్ుుడు మేమమేి చెప్ుబో తుననామంటే, మీరు అరధము చేస్తకునేలా 

ప్రకటన గ్రంధమునత  స్ారముగా చెప్ుబో తుననాము. ఈ ప్ుస్తకం గ్ుర ంచిమీరు  భయప్డనలిిన ప్నిలేదత. 

దేవుడు అనేక వివరాల నిచనిడు. ఓక ేస్ంకలాునిా బటిు  ఇద  బ ైబ్దలులో ఉనాద . అదేమిటో జిమీు వివర స్ాత డు. 

జిమీు ఇకోడ మూడు స్తంభాల నతంచనడు మూడు గ్ురుత లకు స్ూచనలు. ప్రకటన గ్రంధంలో కాలకరమానత 

స్ారంగా జర గే స్ంఘటనలనత వాటి భావానిా తెలుస్త కోడననికత ఈ స్తంభాలు ఉప్యోగ్ప్డతనయ. ఆ 

విష్యాలు తెలియజేయండ.ి 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   మంచిద  మూడు ప్రధనన స్ంఘటలిా గ్ుర ంచి చెపాురు. స్ంఘారోహనము, కరరస్తత  

రాకడ, శిక్షలు, మహా ధవళ సింహాస్న తీరుు, ప్రకటన గ్రంధంలోని మూడు ప్రధనన స్ంఘటనలనత 

స్ూచించేందతకు మనకు కారయకరమంలో ఈ మూడు స్తంభాలు ఉప్యోగ్ ప్డతనయ. స్ంఘారోహనము 4:1 లో 

ఉంట ె4:2 నతండి 19:10 వరకు 16 అధనయయాలు ఏడేండల  మహా శరమల కాలానిా వివర స్తత ననాయ. ఈ సి్ంభం 

యేస్త ర్ండవ రాకడనత స్ూచిస్తత నాద . ప్ందొమిుదో  అధనయయం 11 నతండి ఇరవెైయవ ఆదనయం వరకు 

మొదట ివెయేయండల  పాలననత గ్ుర ంచి చెబుతునాద . ఇద  వెయేయండల  ప్ర పాలననత గ్ుర ంచి చెబుతుంద . యేస్త 

ఈ వెయేయండల లో భూమిని ప్ర పాలిస్ాత డు మర యు అద ేస్మయములో స్ాతననత భంద ంప్ బడుట వలన 

భూమిప్ ై శాంతి యుంటుంద . చివర  స్త ంభము, ప్రకటన గ్రంధంలోని మూడు స్తంభాములలోని చివర  స్త ంభము 
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మహా ధవళ సింహాస్న తీరుునత తెలియజేస్తత ంద , ప్రకటన 20:11-15. ఆతరువాత నితయతాము, నూతన 

ఆకాశము, నూతన భూమి మర యు నూతన యరెూష్లేము. 

స్ంఘం ఎతతబడిన తరాాత ఆరవ అధనయయం ఏడు తీరుులు మూడు భాగాలుగా పరా రంభమౌతనయ.ఏడు 

ముదరల తీరుులు  ఏడు బూరల తీరుులు, ఏడు పాతరల తీరుులు, ఈ ఇరవెై ఒకో తీరుులు, ఏడేండల  శరమల 

కాలం కొనస్ాగ్ుతునా కొద ి  మర ంత తీవరంగా మార పో తుంటాయ. మొదటి మూడునార స్ంవతిరాలు 

అబదిప్ు స్ంఘ నేప్దయంలో స్ాగ్ుతుంద . ప్రకటన 17 లో మొదటి ముదర విప్ుబడుతుంద . అతడే కఅంతయకరరస్తత , 

అతడు తెలలని గ్ుఱ్ఱంప్ ై తలప్  ైకతరీటంతో చేతిలో విలుల తో వస్ాత డు బాణనలేల వు, అంట ేఈ ఏడేండల  శరమల కాల 

పరా రంభంలో అతడు లోకంలో శాంతి నెలకొలుప్ుతనడనామాట. దననియేలు 9:27 లో చెప్ుబడిన శాంతిని 

అతడు నెలకొలుడముతో ఈ ఏడేండల  శరమల కాలము పరా రంభమౌతుంద . ర్ండవ ముదరతో ఎఱ్ఱని గ్ుఱ్ఱంప్ ైన ఒక 

వయకతత లోకంలోకత వస్ాత డు. అనేక దేశాలు ఒకటిగా కలుస్ాత య, రషాయ, ఇరాన్, ఆఫ్్నిస్ాత న్, పాకతస్ాత న్, 

ఇతియోఫియా, సొ్ మాలియా, స్తడనన్, సిర యా, ఈజిప్ుు , టరీోలనత గ్ుర ంచి చెబుతుననాము. స్ౌదీ అరేబ్దయా, 

లేబానోనత గ్ుర ంచి చెబుతుననాము. ఇశరా యేలు దేశములోని యూదన పరా ంతముకు వయతిరేకముగా యుదనధ నికత 

స్మాయతతమయేయ దేశాల గ్ుర ంచి చెబుతుననాము. ఈ కారయకరమము ప్రస్ారమౌతునా స్మయములో కూడన 

అలా జరగ్డము మీరు గ్మనించగ్లరు. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మీరు చెప్ిున దేశాలు యుదనధ నికత స్మాయతతమౌతుననాయని మీకు ఎలా 

తెలుస్తత ంద ? 
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డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   ఈ దేశాలిా గ్ుర ంచి బ ైబ్దలు నిర ిష్ుంగా చెబుతునాద . ఇశరా యేలు మీద కత యుదనధ నికత 

వచేి ర్ండు దేశాలు, సిర యా ఈజిప్ుు ల గ్ుర ంచి దననియలేు 11:40-45 చెప్ుత నాద . ఇతర అనేక దేశాలు, 

యెహెజేోలు 38, కరరతనలు 83 లో ఉననాయ. దేవుని వాకయంలోని ఈ అధనయయాలు, అంతయద ననలలో ఇశరా యేలు 

మీద కత వచేి దేశాల గ్ుర ంచి ఆ ప్ర సిితుల గ్ుర ంచి చెబుతునాద . 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మనం ముదరల తీరుులు, బూరల తీరుులు, పాతరల తీరుుల గ్ుర ంచి ఇకోడ 

మాటాల డుకుననాం. ఈ అంశం చివర  భాగ్ంలో ఒక చకోని స్ంగ్తి ప్రకటన 16:12-16 లో ఉనాద . "అప్వాద , 

స్రాాధ కార యెైన దేవుని దవేుని మహాద నమున జరుగ్ు యుదధమునకు లోకమంతట ఉనా రాజులనత 

పో గ్ుచేయవలెనని హెబ్రర భాష్లో అరుగ దోి ననత చోటుకు వార ని పో గ్ుచేస నత" అని వార యబడి యునాద . ఐత ే

లోకమంతటా ఉనా రోజులనత పో గ్ుచేయడమనే మాటకు ఇకోడ అరధం ఏమిట?ి ఇద  తారగా జరుగ్ుతుందన? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   ఇద  తారగా జర గే అవకాశముంద . యందతకతంత కచిితంగా చెబుతుననానో 

వివర స్ాత నత. ఎందతకంట ేశరమ కాలంలోని చివర  మూడునార స్ంవతిరాలలో బాబులోనత నేప్దయంగా ప్నతలు 

జరుగ్ుతుంటాయ. ఇదే ఈననటి ఇరాక్ ఇదే ప్రప్ంచ ఆర ధక, రాజకరయ, ప్రభుతా స్ంసి్గా అంతయకరరస్తత  అధ కార గా 

యుండ ిపాలించనతనా ప్రప్ంచ ప్రధనన కేందరము. ఇద  దేశాల స ైననయలు స్మకూడునటుల  చేస్తత ంద . 

మీరు ఒకో క్షణం కతరతం చెప్ిున వాకయ భాగ్ం, ఆరవ పాతర తీరుు జర గే కాలంలో, వివరణ కొరకు వాడబడింద , 

తూరుు దేశాలు యరెూష్లేములో కూడు కుంటాయ. ఇకోడ మొదట చెప్ుబడిన దశేాలు స్మావేశమౌతనయ. 

ఐతే దననికత ముందతగా యూప్రటీస్త నదీ తీరాన ప్టుణం, ఈ బాబులోనత నగ్రం - ననలుగ్ువేల ఇదొందల 

యేండల  చర తర కలిగ న నగ్రం- ఇకోడ నొవాహు మనతమడు నిమో్రదత ఏరాుటుచేయ తలంచిన ఒకే ప్రప్ంచ 
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ఆర ధక, రాజకరయ, ప్రభుతా స్ంసి్గా ఈ రాజాయలలో ఏరాుటు చేసిన వయవసి్ మహా శరమల కాలంలోని చివర  

మూడునార స్ంవతిరాల కాలంలో అమలులోకత వస్తత ంద . 

16 అధనయయం 17 వచనం తరాాత చివర  పరా ంత తీరుు వివరాలు ఉననాయ, 21 తీరుులలో ఇరవెై ఒకటవ 

తీరుు అమలులోకత వస్తత ంద . అంతయకరరస్తత  రాజధననిగా నగ్రంగా చేస్తకునా ఈ బాబులోనత నగ్రం. అప్ుుడు 

ననశనం చేయబడుతుంద . ప్రప్ంచ స్ంయాలు యెరూష్లేములో పో గ్ుచేయబడుతనయ. అరుగ దోి నత 

యుదధంకంట ేఅరుగ దోి నత దండయాతర మంచి ప్దంగా ఉంటుంద .  

ఆ వంద దేశాలు ఒకొోకో దననిలో ప్ద  లక్షల స నైికులు ఉననారు. యేరూష్లేములో కూడుకునే వంద 

మిలియనతల స ైనికుల గ్ుర ంచి చెబుతుననాము. యెహో వా, ఒలీవ కొనప్ ైకత ద గ్గా, జ్కరాయ 14:4, 

కొండనద మికత విడిపో య, ప్రప్ంచ దేశాలు కొండ లోయలోకత పో యేలా దనర  ఏరుడుతుంద . ఈ మాటలు 

యెజార యేలు లోయనత స్ూచిస్తత ననాయ. కర్ులు ప్రాతమునాద , మ్రర యా ప్రాతమునాద  ఈ ప్రాతనల 

మధయనతనా వెయయ చెదరప్ుమ ైళళ వెడలెైున లోయలో అరుగ దోి నత యుదధం జరుగ్ుతుంద . ఇకోడ 

మరోస్ంగ్తి, వంద మిలియనతల స్నికులు అకోడికత వెళ్లల యేస్తకరరస్తత తో పో రాడేందతకు అకోడ చనలినంత 

సి్లమునాద . 

యేస్త తిర గ  వచిి ఒక దేవాలయానిా నిర ుస్ాత డు ఆ దేవాలయం లోంచి వెయేయండల  రాజయ ప్ర పాలన చేస్ాత డు 

కనతక దననిా మొదట నిర ుస్ాత డు , యెహెజేోలు 40-46. యెజ్రయేలు లోయకు వెళ్లల మాటాల డగా వారు 

చనిపో తనరు. ఆయనెలా చంప్ుతనడో  ననకు తెలియదత 'చనిపొండి' అంటాడేమ్ర. ప్రకటన గ్రంధం 14 అధనయయం 

19,20 వచననలు అరుగ దొధ నత వది యుదధం జరుగ్ునప్ుుడు గ్ుఱ్ాఱ లలోనతండ ిస ైనికుల లోనతండి రకతం 

వెలుప్లికత ప్రహవించింద . గ్ుఱ్ాఱ ల కలాల ల కననా 176 మ ైళళ ఎతుత వరకు ప్రవహ ంచింద . మీ వది వంద 
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మిలియనతల స్నికులు యునాటిల తే, ఇద  కేవలం ఉదనహరణ దీనికత వాకాయధనరాలు లేవు- ఐతే లెకోలిా చనలా 

తగ ్ంచి చెబుతుననా- ఇంత మంద  శరీరలోంచి రకతం ప్రవహ సేత , 78 కోటల  లీటరల రకతం ప్రవహ స్తత నాదనామాట. 

అనగా 176 మ ైలలలోని ప్రతీ అడుగ్ుకు 65 లీటరల రకతం ప్రవహ స్తత ంద . ఇద  యెజ్రయలేు లోయనతండి  176 

మ ైళళళ ప్రవహ ంచడ మంట ేఈ అరుగ దోి నత పరా ంతము, దేవుడు ప్రకటన 12:6 లో చెప్ిున తన ప్రజలకు రక్షణగా 

ఉంచిన ప్ టార  అనే పరా ంతమ ైనకు అంత దూరముగా యుంటుంద . అకోడికత వెళ్లల ప్రజలిా కూడగ్టుు కుని, వార ని 

ఆయన యోరాి నత లోయలోనతండి, ఒలీవల కొండకు వణుక వెైప్ు మార్ము గ్ుండన కతదోరనత లోయకు అడడ ంగా, 

తూరుు దనారం గ్ుండన దేవాలయంలోకత తీస్తకు వస్ాత డు. ఈ యూదతలు ఆయనతా ప్రభువుగా రక్షకునిగా 

అంగీకర స్ాత రు, జ్కరాయ 13:9, ఆయన దేవాలయములోకత వచిి కూరుిని, భవిష్యతుత లో (ఆ రోజున) అతి 

ప్ర శుదధ సి్లంలో రాజులకు రాజుగా ప్రభువులకు ప్రభువుగా ప్ర పాలిస్ాత డు. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  స్రే ఇప్ుుడొక చినా విరామం తీస్తకుందనం తిర గ  వచిిన తరువాత యేస్త 

ర్ండవ రాకడలో వచిి భూమిని వెయేయండుల  ప్ర పాలిస్ాత డనే స్తనయనిా చర ించతకుందనం. వెయేయండల  

ప్ర పాలనలో ఏమి జరుగ్ుతుంద ? యేస్తకరరస్తత  భూమిప్ నై ఏంచేస్ాత డు? ఏమిమారుతుంద ? ఆ మారుుల వలన 

మనం మహా ధవళ సింహాస్న తీరుులోకత, నితయ భవిష్యతుత లోకత ఎలా వెళళగ్లం? చూస్ూత నే యుండండి తిర గ  

వచిిన తరువాత ఈ స్ంగ్తులిా చర ిదని ం. 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద  మేము మలిల వచనిం. అంచెలంచలుగా ప్రకటన గ్రంధననిా మీకు 

వివర ంచనతననాం. మర  జిమీు, మనం అంశంలో ఎకోడుననామ్ర చెప్ుండి. యేస్త కరరస్తత  ర్ండవ రాకడలో 
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భూమికత తిర గ  వచిి వయెేయండుల  రాజాయనిా స్ాి ప్ించడం గ్ుర ంచి మాటాల డుకుంటుననాం. వెయేయండల  ప్ర పాలన 

కాలంలో ఆయన ఏంచేస్ాత డు? మునతప్టి అంశాలనత స్ంగ్రహంగా చెప్ుండి. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   ఈ మూడు స్తంభాలు స్ూచిస్తత నా మూడు ప్రధనన స్ంఘటనలనత గ్ుర ంచి 

చెప్ుుకుననాం. స్ంఘం ఎతతబడటం ఏడేండల  మహా శరమల కాలం, యేస్త భూమికత తిర గ  రావడం వయెేయండల  

స్ంవతిరాల రాజయ ప్ర పాలన మహా ధవళ సింహాస్న తీరుు, తవాత నితయ భవిష్యతుత . 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద . మములిా అరుగ దోి నత యుదనధ నికత తీస్తకు వచనిరు ఇప్ుుడు యేస్త 

తిర గ  వచిి జయస్ాత డు, ఆయనిప్ుుడు భూమికత తిర గ  వచనిడు. ఇప్ుుడేమౌతుంద ? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   ఆయన భూమికత తిర గ  వచిి దేవాలయానిా నిర ుస్ాత డు యెహెజేోలు 40-46 

అధనయయాలలో 202 వచననలలో మ స్యయ దేవాలయానిా గ్ుర ంచిన వివరణ ఉనాద  - ఐతే అరణయంలో 

ఇశరా యేలీయులు తిర గ్ులాడుతునా ఒక గ్ుడనరమునాద  దననికత ముందత యెరూష్లేములో ర్ండు 

దేవాలయాలుండేవి. మొదటి గ్ుడనరంగాని, ఆ ర్ండు దేవాలయాలు కానీ యెహెజేోలు 40-46 లోని 

దేవాలయానిా పో లిలేవు. యేస్త, జ్కరాయ 6: 12 ఉనాటుల గా దేవాలయానిా నిర ుస్ాత డు, జ్కరాయ 6:13 ప్రకారం 

ఆయన దేవాలయంలోంచి పాలిస్ాత డు. 

ఇద  వెయేయండల  ప్ర పాలనన కాలం. యూదతలకొక రాజునిస్ాత నని ఆరాజు పాలన కతరంద ఒక రాజయం నడుస్తత ందని, 

దేవుడు యూదన ప్రజలకు వాగాి నం చేశాడు. యేస్తకరరస్తత నత దేవుడు రాజుగా ఇస్ాత నననాడు. ఐతే యూదతలు 

యేస్తనత తిరస్ోర ంచనరు. దవేుని రాజయం భూమికత తప్ుక వస్తత ంద . మనమునా లోకమే దేవుని రాజయమని 

కొందరంటుననారు, ఇద  దేవునత రాజయం కాదత. యేస్త ఇప్ుుడు సింహాస్నంప్ ైన లేడు. దేవుని కుడి 



8 

 

పార్వమున ఉననాడు. హెబ్రర ప్తిరక 1,8,12 అధనయయాలు యేస్త మనకోస్ం దేవుని కుద పార్వమున విజాా ప్న 

చేస్తత ననాడంటుననాయ. ఒక రోజున, అతి స్మీప్ంలోనే కావచతి, అరుగ దోి నత యుదధం ముగ సిన తరువాత, 

కరరస్తత  తండిర వదినతండి రాజాయనిా అందతకుంటాడు, వెయేయండుల  ఆయన భూమిని ప్ర పాలించి రాజయమేలుతనడు. 

జాన్ శాంతి నిండిన కాలమద  సింహం గొర్ర ప్లిలతో ప్ండుకుంటుంద . ఇంకా మనకు తెలియని స్ంగ్తులు దీనిలో 

అనేకమ ైనవి ఉననాయ. తెలియనివని ఎందతకననానటే. పాలన కాలానిా గ్ుర ంచి బ ైబ్దలు ఎకుోవగా చెప్ుడం 

లేదత. విశాసించిన యూదతలు అనతయలు మామూలు శరరీాలతో, మహా శరమల కాలంలో నతండి వెలుప్లికత 

వస్ాత రని వాకయం చెబుతుంద . వారు హతస్ాక్షులవాారు వారు వెయేయండల  రాజయంలోకత ప్రవేశిస్ాత రు. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మంచిద  దేనీా గ్ుర ంచి మాటాల డదనం, కరరస్తత  తిర గ  వచేి కాలానిా చర ి దని ం. ఆ 

వెయేయండల  పాలనలోకత వెళ్ల ందతకు ముందత, అంతయకరరస్తత కత, కూర రమృగానికత, స్ాతననతకు అప్ుుడు ఏమౌతుందో  

ప్రజలు తెలుస్తకో దలచనరు. కరరస్తత  ర్ండవ రాకడలో వచిినప్ుుడు ఏమౌతుంద ? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   అరుగ దోి నత యుదధం వది, ఆ యుదధం ముగ సిన తరువాత ప్రకటన 19 అధనయయం 

అంతయకరరస్తత , అబదధ ప్రవకతలు అగ ా గ్ుండంలో ప్డవేయ బడతనరు వెయేయండల  ప్ర పాలనలో వారు అకోడ ే

ఉంటారు. యేస్త కరరస్తత  దనారా ప్ంప్ించ బడిన దూత వచిిన స్ాతననతనత బంధ ంచి, అగాధంలో ప్డవేయగా 

అతడు వెయయండల  పాలనలో అకోడే ప్డియుంటాడు. ప్రభువు వెయేయండల  పాలించేలా స్తననతకు ఇలా 

జరుగ్ుతుంద . ఇకోడ దేవుడే రాజుగా పాలిస్ాత డు. ఆకాలంలో మర్వార కర హకుోలు ఉండవు. మనమాయనతా 

సేవించనలి, అద ేఆయన ప్రణనళ్లక. ప్రభువుగా రక్షకునిగా కరరస్తత నత ఎర గ న మనం, ఆయనకు వధతవుగా 

ఆయనతో ప్ర పాలిస్ాత ము. 
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డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  మీర ప్ుుడనా మాట చనలా ముఖ్యమ ైనద . నిజమేమిటంటే కొందరు ప్రజలు 

విశాాస్తలుగా మార  వెయేయండల  ప్ర పాలనన కాలంలోకత ప్రవేశిస్ాత రు. ఐతే మహా శరమల కాల పరా రంభదశలో 

భూమిప్ ైనతనా విశాాస్తలందరూ ప్రమున క్తతబడతనరు. మర యు శరమల కాలములో ఇదిరు స్ాక్షుల వలన 

రక్ింప్బడిన 1,44,000 యుంటారు. 

వీరు కరరస్తత  ర్ండవ రాకడకు ముందత అంతయకరరస్తత  చేతిలో చంప్బడకుండన తప్ిుంచతకునావారు. మనము 

మార నటుల గా మారన ప్రజలు, మన మప్ుుడు ప్రలోకంలో ఉంటాం; మనం మార పో యాం, మనవి నూతన 

శరీరాలు, మనము ప్ ండనల డము, ప్ ండిల కతయయ బడము- నిజానికత వెయేయండల  ప్ర పాలలో యుండు ప్రజలకు 

శరీరాలుంటాయ. వాళలకత ప్ిలలలుంటారు వారు ప్ దివాలలవుతనరు, అంతేకాక దేవుడు వార కత ఎంప్ిక చేస్తకోనత 

అధ కారమునత కూడన ఇస్తత ననాడు. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   నిజమ,ే దీనికత కారణం, ఉదనహరణకు, ప్రకటన గ్రంధం ఇరవెైయయవ అధనయయం 

7,8,9,10 వచననలు, స్ాతననత చేరలోనతంద  విడిప్ించబడ ికరరస్తత నత ప్రభువుగా తమ రక్షకునిగా నిజముగా 

అంగీకర ంచక కేవలము నముుచతననామని చెప్ేువార ని పో గ్ుచేస్ాత డు. ఆ వెయేయండుల  ముగ సిన తరువాత 

స్ాతననత విడిప్ించబడ ివారందరీా వెతికత కరరస్తత ప్ ైన చివర  యుదనధ నికత వార ని యరెూష్లేములో పో గ్ుచేస్ాత డు. 

స్ారాంశం - ఇద  నిజమ ైన యుదధం కాదత, యేస్త ఘటస్రుం తలనత చితకదొకతో, అగ ా గ్ంధకములో 

ప్డదోస్ాత డు, అకోడ అంతయకరరస్తత  అబది ప్రవకత ఉననారు. తరాాత మహా ధవళ సింహాస్న తీరుు జరుగ్ుతుంద . 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  ఐతే మహా ధవళ సింహాస్న తీరుులో ఏమి జరుగ్ుతుంద ? అకోడ 

ఎవరుంటారు? ఎవర కత తీరుు? వివరాలు యెకోనతాంచి వస్ాత య? వార కత అప్ుుడు ఎమిజరుగ్ుతుంద ? 
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డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   యేస్త ఇకోడ తీరుు తీరుస్ాత డు. యోహానత 5:22 దేవుడన భాదయతనత యేస్త 

కతస్ాత డు. మహా ధవళ సింహాస్నంప్ ై ఆయనే తీరుు తీరుస్ాత డు. యేస్తకరరస్తత నత ప్రభువుగా రక్షకునిగా 

అంగీకర ంచని ప్రజలకు తీరుు తీరిబడుతుంద . నరకంలో ఘోరచితరహ ంస్లనత అనతభవిస్తత నా ఈ ప్రజలు 

తీరుు కోస్ం మహా ధవళ సింహాస్నం ముందతకు తీస్తకుని రాబడతనరు.   

ఐతే ఈ మహా ధవళ సింహాస్నం ఎకోడ ఉనాద ? మనకు స్ర గా్  తెలియదత. "భూమాయకాశములు 

పార పో యెనత మహా ధవళ సింహాస్నమునత చూచితిని " సింహాస్న మ కోడఉనానత కరరసేత  తీరుు తీరుస్ాత డు. 

కరరస్తత నత తిరస్ోర ంచిన వార కత తీరుు తీరిబడుతుంద . ర్ండురకాల ప్ుస్తకాలిా తెరుస్ాత డు, జీవగ్రంధంతో పాటు 

ప్ుస్తకాలు బహువచనం. వార  ప్ేరులు జీవగ్రంధంలో వార యబడక పో తే వారు అగ ాగ్ుండంలో తోరయబడతనరు. 

ఆ ప్ుస్తకాలలో వార యబడిన తమ కతరయల చొప్ుున మృతులు తీరుు పొ ందతతనరు. మహా ధవళ సింహాస్నం 

ముందత వార కత తగ న విధంగా శిక్షలు వేయబడతనయ. "ప్ురుగ్ు చనవని, అగ ా ఆరని" నరకంలోని అగ ా 

గ్ంధకములోకత ఆయనతా తిర స్ోర ంచిన వారు తోరయబడతనరు. ఇద  యేస్తకరరస్తత  చెప్ిున మాట, నన మాట 

కాదత. యేస్త ఈ మాటనత మారుో 9 లో చెపాుడు. ఇద  భయంకర తీరుు కాలం. కరరస్తత నత తిరస్ోర ంచిన వార కత 

ఈ ర్ండవ మరణ మనేద  స్ంభవిస్తత ంద . 

ఇద  ననతా మనలిా, జాన్, మనందర నీ, మన ప్ిరయులలో ఎందరు యేస్తకరరస్తత నత అంగీకర ంచలేదో  వారందర కర 

మహా ధవళ సింహాస్న తీరుునత గ్ుర ంచి చెప్ిు వార ని హెచిర ంచేలా ప్ుర కొలాులి. తప్ిుపోయన ప్రజలు 

మాతరమ ేఇకోడ నిలబడి యుంటారు. తమ ఇష్ుం ప్రకారమే అకోడ నిలుిననారు. దేవుడు వార క్లాంట ిప్నిని 

అప్ుగ ంచలేదత ఇద  భయంకర తీరుుకాలం, అంతేకాక, ఇద  చర తరకు అంతం. ఆద యందత దేవుడు .... 
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స్ృషిుంచనడని వాకయమునాద . దనంతో చర తర మొదలెైంద . ఇద  చర తరకు అంతం, తరాాత నితయ భవిష్యతుత లో 

క్ళతనం. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  కొతత  ఆకాశం, కొతత  భూమిని గ్ుర ంచి చెప్ుండి. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్:   కొతత  ఆకాశం, కొతత  భూమి, ఇదెంతో అదతుతంగా ఉంటుంద . యెష్యా గ్రంధం 

65,66 అధనయయాలు కొతత  ఆకాశం, కొతత  భూమిని గ్ుర ంచి వర ణంచనయ. కనతక ఇద  ప్రకటన గ్రంధంలో కొతతగా 

చెప్ిున విష్యంకాదత. కనీ 21వ అధనయయం, 2 ప్ేతురు 3 అధనయయాలు - ఈ పాత భూమిని గ్ుర ంచి, 

పాప్ముతో నలిప్ివేయబడిన పాత భూమి, ఆకాశాల గ్ుర ంచి చెబుతుననాయ. దీనిలో మొదటి, ర్ండవ, 

మూడవ ఆకాశాలుననాయ. మూడవ ఆకాశంలో దేవుడుంటాడు గ్ుర తంచతకోండ,ి ప్రకటన గ్రంధం 12వ 

అధనయయం 10వ వచనం స్తననతడు రాతిర ప్గ్లు దేవుని సింహాస్నం ముందత నిలుిని మనప్ ై నేరం 

మ్రప్ుతనడని, మన తప్ుులనత ఎతితచూప్ుతనడని చెబుతునాద . నిజమే, యేస్త అకోడ మనకోస్ం విజాా ప్న 

చేస్తత ననాడు. అనగా మూడవ ఆకాశం శాప్గ్రస్తమ ైనద , దననిా కాలిివేయాలి. దేవుడు కొతత  ఆకాశానిా, కొతత  

భూమిని నిర ుస్ాత డు ప్ునరలంకర ంచనడు. అప్ుుడు కొతత  యెరూష్లేమునత చూస్ాత ం. 

కొతత  యరెూష్లేము వివరణ 21,22 అధనయయాలోల  ఉనాద . కొతత  యరెూష్లేము వివరణకు మరో ఇదత 

కారయకరమాలు కావాలి. ఇద  ఎంతో అదతుతమ ైన సి్లం. 1500 మ ైళళ ఎతుత , అద ేపొ డవు, వెడలుు. బంగారప్ు 

వీధ యుననాయ. ప్రజలు భంగారప్ు వీధతలంటారు. బంగారప్ు వీధతలు అకోడ లేవు, 21 అధనయయం 

బంగారప్ు వీధ  అంటుంట;ే 22 అధనయయం బంగారు వీధ  అంటునాద . ఎందతకనగా మనమందరం కొతత  

యెరూష్లేముకు వెళ్లళనప్ుుడు రాజవీధ లో నివసిస్ాత ము. 
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అద  భూమిప్ ై నతండదత ఎందతకంటే ప్రభువు దేవాలయం యెరూష్లేములో యుంటుందని యెహెజేోలు 

చెబుతునాద . ప్రకటన 21:22 కొతత  యెరూష్లేములో దేవాలయము లేదని దేవుడునత, యేస్తనత 

అకోడుననారని చెబుతునాద . ప్నెాండు ముతనయల గ్ుమాులు, ఉతతరాన మూడు, తూరుున మూడు, 

ప్డమరన మూడు, దక్ిణనన మూడు ఉంద  వాటిప్ ై ఇశరా యేలు ప్ండెరండు గోతనర ల ప్రేుల  కలిగ యుననాయ. 

నలుమూలలోల ంచి వచిిన యూదతలు కొతత  యెరూష్లేములో ప్రవేశిస్ాత రు. ఈ నగ్రం భూమికతప్ ైన ఎకోడో  

ఉంటుంద . మనం కరరస్తత తో అకోడ నితయకాలం జీవిస్ాత ం. 

ఇంకా చెపాులని ఉంద  భవిష్యతుత లో జరగ్బో యే గొప్ు స్ంగ్తుల వివరణ ఇద . అంతేకాక, మనమా కాలంలో 

ఆయననత సేవిస్ాత ం. మనమాయననత ఆరాధ స్ాత ం. ప్ర శుదతధ లందర తో స్హవాస్ంలో కలుస్తకుంటాం, యేస్త 

ప్రకటన గ్రంధంలో వివరాలనత ముగ స్ూత , యోహానతకు దేవదూత దనారా ఇలా చెప్ిుంచనడు. ఇద గో తారగా 

వచతిచతననానత. ఈ గ్రంధంలోని ప్రవచన వాకయములనత గ్రకొనతవాడు ధనతయడు. ఆయన మరల చెపాుడు, 

"ఇద గో తారగా వచతిచతననానత ఇచతిటకు... జీతము ననవది ఉనాద ". కనతక మనమేం చెయాయలో మనకు 

తెలుస్త. యేస్తకరరస్తత  ననయయ తీరుు సింహాస్నం వది మనం అందతకునే ఫలితనలనతబటిు , మనం ఆయననత 

సేవిస్ూత , ఆయననత ఆరాధ స్ూత  ఆయనతో సింహాస్నంలో ఉంటూ, స్దన ఏమిచెయాయలనేద  

నిరణయంప్బడుతుంద .  

చివర  స్ంగ్తి, మరొక 'ఇద గో' అనే మాట యునాద . మొతతం మూడు ఉననాయ. యసే్త మూడవస్ార  

చెపాుడని, యోహానత చెబుతుననాడు. "ఇద గో, తారగా వచతిచతననానత. ప్రభువెైన యేస్ూ రముు ". 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    :  జిమీు, అదతుతనంశాలనత చెపాురు. ప్ిరయులారా ప్రకటన గ్రంధంలోని 

విష్యాలనత తెలుస్తకుంటూ, భవిష్యతుత నత గ్ుర ంచి దేవుడు మనకు తెలియజేసినన ముఖ్ాయంశాలనత మీకు 
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వివర ంచనము. ఐతే, జిమీు, ప్రకటన గ్రంధననిా తారతారగా వివర ంచతట వలన మీ మనస్తలలో ప్రకటన గ్ంధం 

గ్ుర ంచి కొనిా స్ందేహాలు తలెతితయుంటాయని నేనత భావిస్తత ననానత. తరాాతి కారయకరమంలో ఆ ప్రశాలకు 

జవాబులు చెప్ుని యుననాము కనతక తప్ుక చూడండి. చెప్ుబడిన విష్యాలలోంచి తలెతితన ప్రశాలకు 

జవాబులు చెప్ుమని ఆయననత అడగ్బో తుననాము కనతక తప్ుక వచేివారం కారయకరమానిా చూడండి. 

***** 

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

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

ద జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ షో  

పో స్టు  బాక్ి 8977 

చటునూగా, TN 37414 అమ ర కా. 

మా వెబ్ స ైట్: J Ashow.org 

 


