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STR-6-TE 

అంచలంచలుగా ప్రకటన గ్రంధ వివరణ - కారయకరమం 6 

 

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:    : మా కారయకరమానికత ఆహాానిస్తత ననాం. ప్రకటన గ్రంధప్ు అదతుతనలిా గ్ుర ంచి 

చర ిస్తత ననాం. డన. జిమీు డెయంగ్ మనలిా ప్రకటన గ్రంధం లోని విష్యాలనత ఒకోటొకోటిగా 
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వివర స్తత ననారు. ఆ అంశాలిా మనం స్మీక్షంచబో తుననాం. ఆ తరాాత ఈయన చెప్ిున అంశాలోంచి, మీకు 

ఉనా స్ందేహాలకు, మీరడుగ్ుతునా ప్రశాలకు ఈయన జవాబులు చెబుతనరు. మర , జిమీు పరా రంభంచండష. 

మీ ముందత ఇకోడ స్తంభాలు ఉననాయ. ప్రకటనలో కాలకరమానతగ్ుణంగా జర గే స్ంగ్తులిా చెపాురు. ఇలా 

కాలకరమానతగ్ుణంగా భొద ంచడము వలన, ప్రజలు అంశానిా చనలా స్తలభంగా అరధంచేస్తకోగ్లరని నేనత 

నముుతుననానత. పరా రంభంచండష. 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: జాన్, ప్రకటన గ్రంధం మొదట ిఅధనయయం యేస్తకరరస్తత  యుకో వయకతతతనానిా, శకతతని 

వివర స్తత ంద . ఆ ఆదనయంలో యేస్త తెలలని వ ంటుర కలతో, అగ ా జాాలలవంటి నేతరములతో, విస్ాత ర 

జలప్రవాహముల స్ారం కలిగ  యునాటుల  చూస్తత ననాం. ఆయన పాదములు ప్ుటము వేయబడషన అప్రంజిలా 

యునావి. ముఖం మహా తేజస్తుతో ప్రకాశంచ ేస్ూరుయనిలాగ్ునాద . ఆయన చేతిలో ఏడు నక్ష్యతరములుండష 

ఏడు దీప్స్తంభముల మదయ స్ంచర స్తత ననాడు. నిజమే ఏడు నక్ష్యతరములు ఏడు స్ంఘములకు దూతలు. ఏడు 

స్తవరణ దీప్స్తంభములు ఏడు స్ంఘములు. ఇద  మొదట ిఅధనయయం. కరరస్తత  శకతత ప్దెినిమిదవ వచనములో 

తెలుస్తత ంద . "జీవించతవాడనత, మృతుడన ైతిని గాని ఇద గో యుగ్యుగ్ములు స్జీవుడన ై యుననానత".  

తరాాత ప్రకటన గ్రంథములోని ర్ండు మూడు అధనయయాలలో ఏడు స్ంగ్ములకు వార యబడషన ప్తిరకలు 

ఉననాయ. యేస్త కరరస్తత  ఈ స్ంఘాలకు ఒక ప్రతెయక స్ందేశానిస్తత ననాడు, కరరస్తత  ప్ంప్ుతునా అంతిమ స్ందేశం 

కరరస్తత  శకం 95 లో మధయ ఆసియాలో ఉనా ఈ ఏడు స్ంఘములకు కరరస్తత  ప్ంప్ిన అంతయ స్ందేశం. స్ంఘ 

చర తరలో అనిా స్ంఘాలకు ఇద  వర తస్తత ంద . అనేక స్ంఘాలుననాయ ఎఫెస్తు స్ంఘం, తుయతెైరా, స్ారదిస్త, 

లవదోకతయా స్ంఘాలకు మాతరమే కాదత, నేడు లోకంలో ఉనా అనిా స్ంఘాలకు ఇద  వర తస్తత ంద . 
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ననల్వ అధనయయంలో ప్రకటన గ్రంధంలోని మూడు ప్రధనన విష్యాలలోని మొదటి దననిని చూస్ాత ము. 

స్ంఘారోహనము. ననల్వ అధనయయం మొదటి వచనములో ప్రలోకమునకు ఎకతో రమునే బూరధానివంటి 

స్ారానిా ఇకోడ యోహానత వింటుననాడు. ఐదవ అధనయయంలో, దూతకోటి స్మూహము "గొర్రప్ిలల  ..... 

మహిమనత ... ప ందనరుు డని" పాడుతుననారు కచిితంగా ఐదవ అధనయయం ప్న ాండవ వచనం. ఆరవ 

అధనయయంలో మూడు ఏడు తీరుులనత గ్ుర ంచిన పరా రంభమునాద . ఏడు ముదరల తీరుులు, ఏడు బూరల 

తీరుులు, ఏడు పాతరల తీరుులు: ఇరవ ై ఒకో తీరుులు ఏడు స్ంవతురాల మహా శరమల కాలంలో ఒకట ి

తరువాత ఒకటి తీవరమౌతనయ. 

మొదట ిమూడునార స్ంవతురాలు అబదిప్ు స్ంఘ నేప్దయంలో స్ాగ్ుతుంద . ప్రకటన 17 లో మొదటి ముదర 

విప్ుబడుతుంద . అతడే కఅంతయకరరస్తత , అతడు తెలలని గ్ుఱ్ఱంప్ెై తలప్ెై కతరదటంతో చేతిలో విలుల తో వస్ాత డు 

బాణనలలల వు, అంటే ఈ ఏడేండల  శరమల కాల పరా రంభంలో అతడు లోకంలో శాంతి న లకొలుప్ుతనడనామాట. 

దననియేలు 9:27 లో చెప్ుబడషన శాంతిని అతడు న లకొలుడముతో ఈ ఏడేండల  శరమల కాలము 

పరా రంభమౌతుంద . ర్ండవ ముదరతో ఎఱ్ఱని గ్ుఱ్ఱంప్ెైన ఒక వయకతత లోకంలోకత వస్ాత డు. అనేక దేశాలు ఒకటిగా 

కలుస్ాత య, రషాయ, ఇరాన్, ఆఫ్్నిస్ాత న్, పాకతస్ాత న్, ఇతియోఫియా, స్ మాలియా, స్తడనన్, సిర యా, ఈజిప్ుు , 

టరదోలనత గ్ుర ంచి చెబుతుననాము. స్ౌదీ అరేబ్దయా, లలబానోనత 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. 
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డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    : మీరు చెప్ిున దేశాలు యుదనధ నికత స్మాయతతమౌతుననాయని మీకు ఎలా 

తెలుస్తత ంద ? 

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 . 

తరాాత మిగ్తన ముదరల తీరుులు భూమిప్ెైన అమలు చేయబడతనయ. వాటిలో భూమిప్ెైన జీవులోల  ననల్వ 

వంతు చంప్బడతనయ, ఆకలి చనవులు అధ కమౌతనయ, అనేక పరా ంతనలలో భూకంపాలు జరుగ్ుతనయ, 

విశాాస్తలు హతస్ాక్షులుగా చేయబడతనరు- వీరు క్రైస్తవ విశాాస్తలుకారు, ఎందతకనగా వాళ్ళు 

ఆరోహణమౌతనరు, వీళ్ళు మహా శరమల కాలంలో కరరస్తత నత అంగదకర ంచిన వారు. వార్లా కేరస్తత నత అంగదకర స్ాత రు? 

అకోడ ఇదిరు స్ాక్షులు కరరస్తత నత భోద స్ాత రు. ఇద  ప్రకటన గ్రంధం 11:3 నతండష 13 వరకు చదతవుతనము. ఆ 

ఇదిరు స్ాక్షులు స్తవారతనత భోద స్ాత రు. వాళ్ళు ఏలియా, హనోకులు అనతకుంటానత. వాళ్ళు ప్రలోకమునకు 

కొనిపో బడషననరు వాళ్ళు తిర గ  వస్ాత రు. ఎందతకనగా హెబ్రర 9: 27 లో"మనతష్ుయలోకోస్ారే మృతిప ందవలెనని 

నియమింప్బడెనత; ఆ తరువాత తీరుు జరుగ్ునత" వీర రువురు చంప్బడష యరెూష్లలము వీధతలలో 

మూడునార రోజులు వద లివేయబడషన తరువాత మరలా తిర గ  మృతులలోనతండష లలప్బడష ప్రలోకమునకు 

వ ళ్తత రు. 
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చివర  మూడునార స్ంవతురాలలో బబులోనతలో జర గే స్ంగ్తులు మీకు తెలుస్ాత య. చూడండష ఈ అబదధప్ు 

స్ంఘం నశంచిన తరువాత అంతయకరరస్తత  అబదధప్ు స్ంఘమునా రోమునగారానిా వద లి యెరూష్లలములో 

దేవాలయానికత వ ళ్లల తననే దేవుదననని ప్రకటించతకొని తరాాత యెరూష్లలమునత విడషచి వ ళ్ుతనడు. స్ాతననత 

తిరతాములో ఒకడెైన అబదధప్రవకత అంతయకరరస్తత  ప్రతిమనత నిలబ టుు నత. స్ూచనలు, అదతుతములు మర యు 

ఆశిరయ కతరయలదనారా ఆ ప్రతిమ మాటాల డునటుల గా చేయునత. ఈ మధయలో అంతయకరరస్తత  ఇరాకు లోని బాగాి దతకు 

58 మ ైళ్ు దూరములో యూప్రటీస్త నదీ తీరమున నతనా నిజమ ైన బబులోనతకు వచతినత. ఈ 

బబులోనతలోనే 4500 స్ంవతురముల కతరతము అంతయకాలమునకు స్ాదతర శయముగా నతనా ఏక ప్రప్ంచ ఆర ధక, 

రాజకరయ మర యు ప్రభుతా వయవసి్నత  నిమో్రదత స్ాి ప్ించనడు.   

చివర  మూడునార స్ంవతురాల శరమల కాలంలో బబులోనత నగ్రంలోని ఈ ప్ర సిితికత ముందత, ఏడు బూరల 

తీరుులు, ఏడు పాతరల తీరుులు ఇకోడ భూమిప్ెై జరుగ్ుతుంటాయ. ఆ ఏడు బూరల తీరుులు జరుగ్ుతునా 

కాలంలో ప్రాయవరణ తీరుునత మీరు భూమిప్ె ైచూస్ాత రు. స్ముదరంలో మూడవ భాగ్ం రకతమౌతుంద  

స్ముదరంలో మూడవ భాగ్ం చేప్లు చనిపో తనయ. అంతేకాక స్ముదరప్ు ఓడలలో మూడవ భాగ్ం 

ననశనమ ైపో తనయ. గ్డషికాలిపో తుంద , చెటుల  కాలిపో తనయ. బూరల తీరుులు జర గ ేఆ కాలంలో భూమండలప్ెైన 

ప్రాయవరణ స్ంబంధమ ైన అనేక తీరుులు జరుగ్ుతనయ. ఐదవ తీరుులో రోదసిలోంచి నక్ష్యతనర లు రాలుతనయ, 

మటుు లలని గొయయలోనతండష లలచిన దెయాయలు, బ ైబ్దలు చెబుతునాటుల గా, మిడతల రూప్మునత 

దర ంచతకొనతనత, ఈ మిడతలు విభనావ ైనవి వాటిని మనము మునతప్ెనాడూ చూడలలదత: మనిషి ముఖం, 

స్త ీల తలవ ంటుర కలు, సింహప్ు కోరలు, యుదనధ నికత సిదధమ ైన గ్ుఱ్ఱములకునా కవచనలు, తేళ్ుకుండే తోకలు 

కలిగ  యునావి. అవి భూమిప్ెైనతనా జననభాలో మూడవ వంతునత చంప్ునత. ననల్వ ముదర తీరుులో ననల్వ 
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వంతు జననభా చనిపో గా మిగ లిన వార లో మూడవ వంతు జననబా ఆరవ బూర తీరుులో చంప్బడునత, అంటే 

భూమిప్ెైనతనా జననభాలో స్గ్ం చంప్బడుతుంద . 

ఆ తరాాత చివర  తీరుులోనికత వ ళ్తనం. చివర  ఏడు తీరుులు, ఏడు పాతరల తీరుులు అవి వ నతవ ంటనే 

జరుగ్ుతనయ. స్ముదరములోని మిగ లిన బాగ్ము రకతముగా మారుతుంద , స్ముదరములోని చేప్లన్నా 

చచిిపో తనయ, మనిషి భాదతో తన ననలుక కరుచతకునేంతగా స్ూరుయడు వేడెకతో మంషిని కాలిివేయునత. కన్న 

అతడు దేవుని వ ైప్ు తిరుగ్క దేవుని దూషిస్ాత డు. ప్దహారవ అధనయయం ప్న ాండవ వచనములో యూప్రటీస్త 

నద  ఎండషపో వుట చూస్ాత రు. మధయ ఆసియా మర యు అవతలి ఆసియా దేశాల రాజులు ఇకోడషకత 

ప్రవేశంచినటుల గా మార్మేరుడుతుంద . మేము నేటికత కూడన భూమి జననభాలో స్గ్ము కలిగ యునా చెైనన 

మర యు భారత దేశము గ్ుర ంచి చెబుతుననాము. దనని తరువాత నిజమ ైన బబులోనత ననశనము 

చేయబడుతుంద . ఈ నిజమ నై బబులోనతనే అంతయకరరస్తత  ప్రప్ంచ ఆర ధక, రాజకరయ, ప్రభుతా వయవసి్ల 

కేందరస్ాి నముగా మార ివేస్ాత డు. బబులోనత ఇప్ుటివరకూ ఎనాడునూ ననశనము చేయబడలలదత; బబులోనత 

ప్టుణము ఎనాడునూ ననశనము చేయబడలలదత. యెష్యా 13,14, యర ుయా 50,51 ప్రకటన గ్రంధం 

18:10, 17మర యు 19 అధనయయాలు ఒకో గ్ంటలోనే ఈ గొప్ు ప్టుణము, ప్రప్ంచ ఆర ధక, రాజకరయ, ప్రభుతా 

కేందరస్ాి నమ ైన బబులోనత ప్టుణము తుడషచిప్ెటుబడుతుంద . 

తరువాత యేస్తకరరస్తత  తిర గ  భూమిప్ెైకత ద గ వస్ాత డు. జ్కరాయ 14:4 చెబుతునటుల గా యేస్తకరరస్తత  

యెరూష్లలములో నతనా ఒలీవల కొండ మీదకు ద గ వస్ాత రు. అప్ుుడు జ్కరాయ 14:2 లో ఉనాటుల గా ప్రప్ంచ 

సెైనయములు యెరూష్లలములో స్మకూడునత. ప్రకటన 16:13-60 ప్రకారము స్ాతననత తిరతాము అనగా 

స్ాతననత, అంతయకరరస్తత , అబదధ ప్రవకత స్ూచనలు, అదతుతకతరయలు ఆశిరయకారయములతో ప్రప్ంచ సెైనయములనత 
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అరుగ దోి నత దండయాతర పరా రంభమునకు, యుదధమునకు కాదత కాన్న, దండయాతరకు యెరూష్లలములో 

స్మకూరుినత. 

యేస్త కరరస్తత  తన దేవాలయానిా నిర ుస్ాత డు. యెహెజేోలు 40-46, వ యేయండల  పాలనలో దేవాలయ ప్రాతముపైె్ 

నిరాుణంకాన ైయునా ఆలయానిా తెలియజేస్తత ననాయ. ఈ మధయకాలంలో ప్రప్ంచ సెైనయములు చతటటు  

కొండలు లోయలతో నిండషన యెజార యేలు లోయకు చేరుకుంటాయ. న పో లియనత యుదనధ నికత అతి 

అనతకూలమ ైన సి్లము ఈ యెజార యేలు లోయ అననాడు. వారందరూ అకోడ స్మకూడగా, యేస్త వార  

యొదికు వ ళ్ళునత, ప్ుుడు వారందరూ చచెిదరు. ప్రకటన 14:19-20 లో చెప్ుబడషనటుల  ఆయన రకతప్ు 

లోయలో నడుచతకుంటట ప్ెటార కు చేరుకొనతనత. ప్రకటన 12:6 చివర  మూడునార స్ంవతురములలో 

యూదతలనత ఒక ప్రతేయకమ ైన పరా ంతములో దేవుడు దనచియుంచతనని యుననాద . అద ేప్ెటార  అని 

ననఉదేిశము. ఆయన అకోడషకత వ ళ్లల యోధతలనత స్మకూర ి ఒలీవల కొండకు వ నతకనతండష కతదోరనత వాగ్ు 

మీదతగా దేవాలయ ప్రాతమునకు, ఆలయములోనికత నడషప్ించతనత. ఆతరువాత తన రాజయమునత, వ యేయండల  

రాజయమునత స్ాి ప్ించతనత. 

అరుగ దోి నత యుదధం ముగ సిన తరువాత అంతయకరరస్తత , అబదధప్రవకతలు అగ ా గ్ుండములో తోరయబడుదతరు. 

స్ాతననతనత భంద ంచి వ యేయండుల  మటుు లలని గోతిలో ప్డవేయునటుల గా యేస్తకరరస్తత  ఒక దూతనత 

నియమించతనత. యేస్తకరరస్తత  భూమిప్ెై రాజయప్ర పాలన చేయు వ యేయండల  కాలములో స్ాతననత అకోడ ే

భంద ంచబడతుంద . ఈ వ యేయండల  కాలము తరువాత స్ాతననత కొంత కాలమునకు విడషప్ించబడునత 

అప్ుుడతడు యేస్తకరరస్తత నత నిజముగా అంగదకర ంచక కేవలు వ ంబడషస్తత నటుల గా నటిస్తత నా వార ని కరరస్తత కు 

వయతిరేకముగా స్మకూరుినత.   
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వారు మరొకస్ార  యెరూష్లలముకు, యేస్తకరరస్తత కు వయతిరేకముగా యుదధము చేయుటకు స్మాయతత  మగ్ునత. 

అప్ుుడు యేస్త స్తననతనత బంధ ంచి అంతయకరరస్తత , అబదధప్రవకత ఉంచబడషన అగ ాగ్ుండములో ప్డవేయునత. 

అప్ుుడు అతి దతుఃఖకరమ ైన స్మయం, కరరసతత  స్ాయముగా ననయయముతీరుి మహా ధవళ్ సింహాస్న 

తీరుుజరుగ్ునత. ఆయన తననత అంగదకర ంచని వార నందర న్న అగ ాగ్ుండములో ప్డవేయునత, అద  ర్ండవ 

మరణము. అ తరువాత్ నితయ భవిష్యతుత : నూతన ఆకాశము, నూతన భూమి మర యు నూతన 

యెరూష్లలము ఉండునత. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    : మంచిద , చినా విరామం తీస్తకుందనం. తిర గ  వచిిన తరువాత, విస్ాసించని 

చినా ప్ిలలల విష్యమేమిటి, స్ంఘారోహణ మప్ుుడు వారేమౌతనరు? అని ప్లువురు అడషగే ప్రశాల గ్ుర ంచి 

మాటాల డన  ైయుననాము. కనతక చూస్ూత నే యుండండష, మేము తిర గ  వచిి వాటనిి వివర స్ాత ము. 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    : మంచిద  మేము మళ్లువచనిము, మనము డన. జిమీు డేయంగ్ గారు ప్రకటన 

గ్రంధననిా వివర స్తత ండగా వింటుననాము. ప్రజలు అడషగ ేమొటుమొదటి ప్రశా, విశాసించని, ఇంకా 

నిరణయంచతకునే వయస్తు రాని చినాప్ిలలలు స్ంఘారోహణ స్మయములో ఏమౌతనరు? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: మనకు స్ర గా్  తెలియదత. దననికత స్ర్రన స్మాదననం దేవుని వాకయములో 

వార యబడలలదత. ప్రవచననలనత గ్ుర ంచన ప్రశనాతతరాల స్మయములో తలుల లు, అముములు ఇదే ప్రశానత 

అనేక స్ారుల  ననాడషగారు. దననికత జవాబు ర్ండు రకములు: మొదటిద , రాజై్న దనవీదత తన చినా కుమారుడు 

చనిపోయనప్ుుడు, "నేనత అతని యుదికు పో వుదతనత కాన్న అతనిని ననయుదికు తీస్తకు రాగ్లనన" 
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అననాడు. అనగా ఈ  స్నిావేశం ప్సివాడు ప్రలోకానికత వ ళ్లునటుల గా, దనవీదత ప్రలోకానికత వ ళ్లునప్ుుడు 

అతనినికలుస్తకుంటాడు అని చెబుతునాద . దీనిని బటిు  స్ంఘారోహణ స్మయములో చినాప్ిలలలు, 

గ్రుములో యునావారు స్హితము ఎతతబడుదతరనే నముకము కలుగ్ుతునాద . అద  మొదటిద . ఇక 

ర్ండవద , మతతయ 18 లో "చినాప్ిలలలనత ననయొదికు రానివాకుండన ఆటంక ప్రచకుడష, అని యేస్త 

చెప్ెునత". ఆయన చినావార ని ప్తరమిస్తత ననాడు. వార ని స్ంరక్షంచతటకు ప్ర చనరక దూతలనత ప్ంప్ునత. 

ప్ిలలలకు ఏమి స్ంభవించిననూ, యేస్త వార ని ప్తరమించతచతననాడు గ్నతక వార ని స్ంరక్షంచతనత. మనము 

వార ని గ్ూర ి చింతించనవస్రము లలదత. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    : స్రే, స్ంఘారోహనము గ్ుర ంచిన ర్ండవ ప్రశా. కొందరు ప్రజలు స్తవారతనత 

వినానూ ప్రభువునత రక్ష్కునిగా అంగదకర ంచ ేకరమములో ఉననారుకాన్న ప్ూర తగా అంగదకర ంచలలదత. 

స్ంఘారోహణ మప్ుుడు కరరస్తత నత అంగదకర ంచన వారు ఎతతబడగా వీరు విడషచిప్ెటుబడని రు. అటువంటి వార కత  

శరమల కాలంలో మరొక అవకాశము ఇయయబడుతుందన? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: జీవితములో ఈ మూడు ప్నతలు చేసిన వార కత శరమల కాలం మరొక అవకాశం 

లభస్తత ందని నేననతకోనత: వాటిలో మొదటిద , స్తవారతనత వినతట; ర్ండవద , స్తవరతనత అరధము చేస్తకొనతట; 

మూడవద , తెలిస ితెలిస ిస్తవారతనత అంగదకర ంచకుండుట. ర్ండవ థెస్ులొనిక 2:8-12 లో స్తవారతనత విని 

ఆరధముచేస్తకొని, తిరస్ోర ంచిన వార కత దేవుడు స్ాతననత, అంతయకరరస్తత  తనమ వరమ్ర, రక్ష్ణ ప ందతటకు ఏమేమి 

చెయాయలో అని చెప్తు అబదధములనత వినతలాగ్ున బలమ ైన శక్ష్నత విధ ంచతనత అని యునాద . వార కత మరొక 

అవకాశమివాబడదత. కాన్న యోహానత చెబుతుననాటుల  ఈ మహా శరమల కాలములో ప్రప్ంచమంతటా వాయపి్ంచి 

యునా స్త ీ స్ాంగ్తయము ఎరుగ్ని 1,44,000 మంద  యూధతలకు ఒకొోకోర కర ఇదిరు స్ాక్షులు స్తవారతనత 
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ప్రకటించెదరు. యేస్తకరరస్తత నత అంగదకర ంచతటకు అవకాశమివాబడని వారేవరనగా, స్ంఘారోహనమునకు 

ముంద ేస్తవారతనత విని, అరధముచేస్తకొని, తిరస్ోర ంచిన వారు. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    : జిమీు కొందరు , స్ంఘరోహనము శరమల కాలం మధయలో జరుగ్ునని, 

మర కొందరు శరమకాల అంతములో అంటారు. మీర్ందతకు బాబ్దలులో శరమల కాలమునకు ముందత 

స్ంఘారోహనము జరుగ్ునని, క్రైస్తవ విశాాస్తలు రాన ైయునా శక్ష్లలో దేనిన్న అనతభవించరని చెబుతుననాటుల  

ఎలా అనగ్లరు? దననికత గ్ల వాకాయదనరమేమిటి? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: ప్రకటన గ్రంధం మూడవ అధనయయం ప్దవ వచనం. ఇద  ఫిలదెలిియాలోని 

స్ంఘములో ఉనా ప్ిలలలకూ, ప్ెదిలకూ స్ంఘమునకు వచతి వారందర కర వార యబడషన ప్తిరక. అకోడ 

"రాబో వు శనధన కాలములో నేనతనత నినతా కాపాడెదనత" అనియునాద , రాబో వు శనధన కాలములో, అద ే

శరమల కాలము. ఆయన "నినతా తప్ిస్ాత ననడములలదత" కేవలము "నినతా కాపాడెదనత" అని మాతరమ  

యునాద . అద  ఒక కారణము.స్ంఘము అనే మాట ప్రకటన గ్రంధములో 25 స్ారుల  వాడబడషనద . 19 స్ారుల  4 

అధనయయమునకు ముందత అనగా స్ంఘారోహనమునకు ముందత వాడబడగా, ఆరుస్ారుల  ప్రకటన 19:11 

తరువాత అనగా కరరస్తత  ర్ండవ రాకడ తరువాత యునాద . కన్న ఏడేండల  శరమల  16 అధనయయాలలో ఎకోడన 

స్ంఘమునత గ్ుర ంచి వార యబడలలదత. జాన్, దేవుడు మనలనత శరమల కాలంలో ఉంచడం మరచిపోయాడన, 

లలక మనము శరమల కాలములో ఉండకూడద. ఐతే మనమా కాలములో యుండక పో వడననికత మరొక 

కారణమునాద . శరమల కాలానికత మూడు కారణనలుననాయ:  యోధతలనత యేస్తకరరస్తత నత రక్ష్కునిగా 

అంగదకర ంచత నటుల  చేయుటకు; అనయ దేశముల శకతతని కడముటిు ంచతటకు; స్ాతననత తిరతామ ైన, స్ాతననత, అబదధ 
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ప్రవకత మర యు అంతయకరరస్తత నత అంతమొంద ంచతటకు. మనము ఆ కాలములో ఉండము. ఆయన మనలనత 

శక్ష్నతండష తప్ిుంచతనత. ఆ శరమకాల పరా రంభమునకు ముందే ఆయన మనలనత తోడుకొనిపో వునత. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    : ప్రప్ంచ చర తరలో అతుయనాతమ ైన దేశం, బలమ ైన దేశం, అనిా దేశాలకననా 

స్ంప్నాదేశమ ైన ఆమ ర కాకు అంతయ ద ననలలో ఏమౌతుందని ప్రజలు అందరూ అడుగ్ుతుంటారు. ఇంత 

బలమ ైన అమ ర కా అంతయద ననలవ ైప్ు వ ళ్ళతుంట ేమనం అమ ర కానత బ ైబ్దలు ప్రవచనంలో ఎకోడ 

కనతగొనగ్లం? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: జాన్, బ ైబ్దలు ప్రవచన ప్రశనాతతరాల స్మయములో అందరూ దీనినే అడుగ్ుతనరు. 

అమ ర క దేశము ప్రవచననలలో ఎకోడన వార యబడలలదత. జ్కరాయ 14:2 లో కరరస్తత  రాకడకు ముందత శరమల కాల 

అంతములో అనిా దేశములు యెరూష్లలములో కూడుకొనతనని వార యబడష యునాద . స్ంఘారోహనము 

తరువాత అమ ర కా ఈ లోకంలో ఉనాటలయతే అద కూడన అనిాదేశాలతో కూడుకుంటుంద . 

వినండష, నేనత దీనిా ఊహించి చెబుతుననానత. స్ంఘరోహనము తరువాత ఈ దెశముయొకో వ న ాముక 

మాయమ ైపో తుందని నేననతకొనతచతననానత. స్ాంఘికప్రముగా, విధనయప్రముగా, సెైనికప్రముగా, ఆర ధక 

పారముగా ద గ్జార పో తునా, ప్ిలలలనత చంప్ుచత, సో్ దోమియుయల జీవిత విధననమునత వీధతలలో 

జర గ ంచతచతనా దేశమునకు దేవుడు తీరుు తీరుినత. మొదటి స్ాి నములో ఉనా అమ ర కా మూడు, ననలుగ్ు, 

ఎనిమిద , తొమిుద , ఇరవ ైయయవ స్ాి నననికత ప్డషపో వునత. శరమలకాల చివరకు వారు నిరదారుయలె ైప్నికతమాలిన 

వారౌతనరు. 
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డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    : స్రే. ప్రజలు అంతయకరరస్తత నత గ్ుర ంచి తెలుస్తకోవాలనతకుంటుననారు. మీరన్ోా 

స్ంగ్తులనత తెలియజేస్ారు. మొదటిగా, అంతయకరరస్తత  యూధతడెై యుంటాడని ప్లువురు అనతకుంటుననారు. 

అంతయకరరస్తత  యూధతలలోనించి వస్ాత డంటారా? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: లలదత, స్ార్గ, మనమలా అనతకోకూడదత, ఎందతకనగా అంతయకరరస్తత  అనతయడెై స్ాతననతచే 

బలప్రచబడతనడు. దననియలేు 7:7 ప్ద  కొముులుగ్ల ననలుగ్వ అనయప్రప్ంచ శకతతని గ్ుర ంచి చెబుతుననాద . 

అద  ప్ునరుదధర ంచబడషన రోమా స్ామాో జయమని 24 వచనములో యునాద . ఆ ప్ద కొముులలోనతంచి ఒక 

చినా కొముు ప్ుడుతుంద  అద  అంతయకరరస్తత కు ఉండ ే27 ప్తరులలో ఒకట.ి అనగా అంతయకరరస్తత  అనతయలలోనతండష 

వచతినత. మీరు ప్రకటన 13 అధనయయా అంతయకరరస్తత నత గ్ుర ంచిన ప్ూర త వివరణ ఇస్తత నాద , అద  తిర గ  

దననియేలు 7 అధనయయములోని చిరుతప్ులి, ఎలుగ్ుబంటి, సింహమునకు గ్ల స్ంబంధమునత 

తెలియజేస్తత ంద . అవి దననియేలు 7 లో అతడు చూచినన దరశనములోని ప్రతిమలు. అద  అనతయల దేశానిా 

గ్ుర ంచి చెబుతునాద . అనగా అంతయకరరస్తత  అనతయల దేశస్తి డు. 

తరాాతి ప్రశా- యూధతలు అతడషని మ స్ుయయగా ఎందతకు అంగదకర స్ాత రు? నేనత 2 థెస్ులొనిక 2:8-12 

వివర స్తత ననాప్ుుడు "ఇందతచేత స్తయమునత నముక దతరదాతియండు అభలాష్గ్ల వారందరునూ శక్ావిధ  

ప ందతటక్ర, అబదధమునత నముునటుల  మ్రస్ముచేయు శకతతని దేవుడు వార కర ప్ంప్ుచతననాడు". యేస్త కరరస్తత నత 

విశాసించి నిజమ ైన మ స్ుయయగా అంగదకర ంచిన ఏ యూదతడునూ ఈ ఏడేండల  శరమల కాలములో అంతయకరరస్తత నత 

మ స్ుయయగా అంగదకర ంచడు. ఆ కాలములో యేస్తకరరస్తత నత తిరస్ోర ంచిన యూధతలు మర యు అనతయలు 

అబదధమునత నముునటుల గా దేవుడు వార మీద కత శక్ష్విధ ని ప్ంప్ునత. అతి ప్ెది అబదిమేమనగా ఈ అనయ 

లోకాధ కార  అంతయకరరస్తత  యూధతల మ స్ుయయ అనడము. 
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డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    : ఈ కారయకరమాునిా ముగ స్తత ననాము. ప్రప్ంచ వాయప్తంగానూ, అమ ర కాలోనత 

దీనిా చూస్తత నా మీరు, జాగ్రతతగా వినండష. మీకు తీరుు తీరేి వానిగా యేస్తనత కలుస్తకోక ముందే ఆయనే 

రక్ష్కుడని ఎలా తెలుస్తకుంటారు? 

డా. జిమ్మీ డేయోంగ్: జాన్, శుభవారత ఏమిటంట ేయసే్త కరరస్తత  లోకములో జనిుంచనెత,అదతుత రదతిలో 

లోకంలో జనిుంచెనత, అదతుత జీవితమునత జీవించెనత, భయంకర మ,మరణమునత ప ందెనత, కాన్న 

ఆశీరాాదకరముగా, అదతుతకరముగా ప్ునరుతని నతడనయెనత. మనము దననిని విశాసించనలి.నన సతాహితుడన 

మీరలా విశాసించినట్లల తే న్నకు రక్ష్కుడు అవస్రమని ఒప్ుుకొని యేస్తకరరస్తత  యొకో మరణ, బూస్ాి ప్న 

మర యు ప్ునరుతని నమునత నముుము; ఆయన సిలువలో మరణ ంచినప్ుుడు న్న పాప్ములనత కడషగ వేసెనని 

నముుము. కాన్న అయన మరణమునతండష ప్ునరుతని నతడగ్ుట వలన ఆయన ఎమ యైుననానని చెప్ిుననడో  

అదెైయుననాడని, మర యు ఆయన ఏద  అనతగ్రహిస్ాత నని వాగాధ నము చేసెనో అ నితయజీవమునత అనతగ్రహించ 

స్మరుధ డని రుజువుచేసతనత. ఈ చినా మూడు  మాటల పరా రధన చెయయండష: యేస్త, నేనత పాపి్ని; యేస్త, న్నవు 

పాప్ులనత రక్షస్ాత వు; యేస్త, ఇప్ుుడ ేననతా రక్షంచత. న్నవునూ ఈ మూడు మాటల పరా రధన చేసి 

యేస్తకరరస్తత నత మీ ప్రభువు మర యు రక్ష్కునిగా కలిగ యుండష ఆయనతో నూతన యెరూష్లలములో, నితయ 

లోకములో తరతరములు యుండండష. 

డన. జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ:    : జిమీు, గొప్ుస్ంగ్తులిా బో ధ ంచనరు. ఎంతో చకోని ఉదనహరణలనిచనిరు. 

కారయకరమానిా చూస్తత నా ప్లువురు ప్రజలు, ప్రకటన గ్రంధంలో దేవుడు మనకు భవిష్యతుత నత గ్ుర ంచి 

చెబుతునా అంశాలనత ప్రజలు అరధంచేస్తకోవడననికత మీరు స్హాయప్డని రనతకుంటానత. మీకు చనల 
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కృతజ్యతలు, ప్ిరయులారా, చెప్ుబడషన స్మాచనరానిా హృదయములో బదరముచేస్తకొని ప్రకటన గ్రంధననిా 

మర ంత లోతుగా అధయనం చసే్ాత రని ఆశస్తత ననాం. 

 

***** 

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

"యేస్త కరరస్తత నత అంగదకర ంచడననికత పరా ర ించత" @ J Ashow.org నత 

 

ద జాన్ ఆంకర్గ బర్్గ షో  

పో స్టు  బాక్సు 8977 

చటునూగా, TN 37414 అమ ర కా. 

మా వ బ్ సెైట్: J Ashow.org 

 

 

 


