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మర్యు ప్రరంట్ పాఠాలు, అలాగే బైబిల్ వాూ ఖ్యూ నాలలో తమ మారా్గన్స్ే  క్నగంటాయి; మర్యు, 
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మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 
 

 బైబిలోు  ప్రవాయబడినటుుగా తన ప్విప్రత వాక్ూ ం నండి మీతో మాటాుడటాన్స్కి దేవుడు అనమతంచండి. IBKI 

మారుప  లేదా ఛార్జ ్లేకుండా పూర్తగా పాఠాలన వాణిజ్యూ తర ప్రప్యోజనాల కోసం డౌన్లోడ్జ చేయడాన్స్కి 

మర్యు ప్పనరుతప తత చేయడాన్స్కి అనమతన్స్ మంజూరు చేస్తతంద.  
 

ఇంటర్నే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ ఒక్ గుర్తంప్ప పందన సంస ాకాదు.  

ర్గండోల్్  డన,  అధ్ూ క్షుడు  

ర్గబర్టట్య శంటియాగో, డీన  

మా వెబ్సైట్  Thebibleway.net 

న్స్ సందర్శ ంచండి vinay_coc@rediffmail.com 
 

 

When is Time Going to End? 
 

We all want to know when. Is it going to be today? Is 

it going to be tomorrow? Will it be 100 years? 1000 

years? When is Jesus coming back and when will 

time--as we know it--end? 

 

There are many theories. You can go back in history 

and see where there have been vain attempts to try to 

predict the end of time. For example, if you look back 

to William Miller, a figure associated with the 

founding of Seventh-Day Adventist religion, he 

predicted the date of Christ's Second coming as being 

somewhere between March 21, 1843 and March 21, 

1844. He prepared all of his camps for that Second 

 

సమయం ఎప్పు డు ముగుస్తంది? 
 

మనమందరం ఎప్పు డు 

తెలుసుకోవాలనుకంటునా్న ము. ఈరోజు 

అవుతందా? రేప్ప అవుతందా? 100 సంవత్స రాలు 

అవుతందా? 1000 సంవత్స రాలు? యేసు ఎప్పు డు 

తిరిగి వసుునా్న డు మరియు సమయం - మనక 

తెలిసినటుుగా - ఎప్పు డు ముగుసుుంది? 

 

అనేక సిద్దాాం ంలలు ఉన్నా యి. మీరు చరిత్త్లో తిరిగి 

వెళ్లు, సమయం ముగింప్పను అంచన్న వేయడానికి 

త్రయతిా ంచే ఫలించని త్రయలా లు ఎకక డ 

ఉన్నా యో చూడవచ్చు . ఉదాహరణక, మీరు 



Coming and the end of time and nothing happened. He 

assumed he had miscalculated the date so he re-

figured. This time it was going to be October 22, 1844, 

but again nothing happened. I don't really need to tell 

you the rest of that, do I? 
 

In an effort to advance his movement, Charles 

Russell, the founder of the Jehovah's Witnesses, 

advanced the notion that Jesus was going to return in 

1874. But again, the wait was in vain. 

 

In the 1980’s an author brought in a great deal of 

money for potentially projecting the date of the 

rapture.  Then when he missed that date, he put it a 

little bit farther ahead. All of that has come and gone 

as well Let me make a couple of statements about 

those predictions--recent or long ago. All of those 

predictions stem from a handful of verses, some of 

which are found in the first half of Matthew 24, which 

was not spoken by Jesus about the end of time but the 

destruction of Jerusalem. Some come from 

apocalyptic literature. That's vivid literature filled 

with imagery (some in the Old Testament, some from 

the book of Revelation). Most of the time, pulled out 

of context from verses not meant to apply to the end 

of time at all. 

 

In fact, if you study the Bible with any scrutiny at all, 

you realize that the predictions are pure folly because 

"The day of the Lord will come like a thief in the 

night." (2 Peter 3:10)  Listen to the words of Jesus 

from the last part of Matthew 24,  "No one knows 

about that day or hour, not even the angels in heaven 

nor the Son, but only the Father." 

 

The point is when anyone informs the world that he or 

she has suddenly discovered the time of the Lord's 

Second Coming, they immediately reveal themselves 

as a false prophet. Because the day of the Lord will 

come like a "thief in the night".   

 

 

What is Not Going to Happen 
 

We don't know when.  There has been such a 

proliferation of propaganda concerning what's going 

to happen when the end of time occurs.  Let’s go to 

the Bible to find out what is not going to happen when 

Jesus comes again.  

 

1.  Not set up a Kingdom  

One of the more popular theories regarding the last 

సెవెంత్-డే అడ్వ ంటిస్ట ్ మత్ం ద్ ప రనక 

సంబంధంచిన వయ కి ు అయిన విలియం మిలురద్ను 

తిరిగి చూస్తు, అత్ను త్ీసుు రండవ రాకడ తేదీని 

మారిు  21, 1843 మరియు మారిు  21, 1844 మధ్య  

ఎకక డో ఊహంచాడు. ఆ రండవ రాకడ మరియు 

సమయం ముగింప్ప కోసం అత్ని శిబిరాలు 

మరియు ఏమీ జరగలేదు. అత్ను తేదీని త్ప్పు గా 

లెకిక ంచాడని భావించాడు, కాబటి ్ అత్ను మళ్లు 

గురిుంచాడు. ఈారి అది అక్ోబర 22, 1844 

కాబోతంది, కానీ మళ్లు ఏమీ జరగలేదు. మిగిలిన 

విషయాలు నేను మీక చెప్పు లిస న అవసరం లేదు, 

అవున్న? 
 

త్న ఉదయ మానిా  ముందుక తీసుకెళ్లు 

త్రయత్ా ంలో, యెహోవాాక్షుల ద్ ప రకడు చారుస్ట 

రసెస ల్, 1874లో యేసు తిరిగి వ ుా డనే భావనను 

ముందుక తెచాు డు. కానీ మళ్లు, వేచి ఉండటం 

ఫలించలేదు. 

 

1980వ దశకంలో, రరు ర తేదీని సంభావయ ంగా 

అంచన్న వేయడానికి ఒక రచయిత్ చాలా డబ్బు ను 

తీసుకవచాు డు. అప్పు డు అత్ను ఆ తేదీని మిస్ట 

అయినప్పు డు, అత్ను దానిని కంచెం ముందుక 

ఉంచాడు. అదంల వచిు  అలాగే పోయింది - ఆ 

అంచన్నల గురించి - ఇటీవలి లేదా చాలా కాలం 

త్కిత్ం నేను కనిా  త్రకటనలు చే ుాను. ఆ 

అంచన్నలనీా  కనిా  ద్ ుకాల నుండి ఉదభ వించాయి, 

వాటిలో కనిా  మాథ్యయ  24 మొదటి భాగంలో 

కనుగొనబడాాయి, ఇది సమయం ముగింప్ప గురించి 

యేసు చెరు లేదు కానీ న్నశనంజెరూసలేం. కనిా  

అపోకలిప్టక్్ ాహత్య ం నుండి వచాు యి. ఇది 

చిత్లలత నిండిన సు షమ్ైన ాహత్య ం (కనిా  

ప్పత్ నిబంధ్నలో, కనిా  త్రకటన ప్పసుకం నుండి). 

ఎకక వ సమయం, ముగింప్ప సమయానికి వరి ుంచని 

రదాయ ల నుండి సందరభ ం నుండి 

తీసివేయబడుతంది. 

 

వాసువానికి, మీరు బైబిల్ద్ను ఏదైన్న రరిశీలనత 

అధ్య యనం చేస్తు, అంచన్నలు శుదాం మూరఖత్వ మని 

మీరు త్గహ ుారు ఎందుకంటే "త్రభువు రోజు రాత్తి 

దంగవలె వచ్చు ను." (2 పేతరు 3:10) మత్ుయి 24 

చివరి భాగం నుండి యేసు చెప్టు న మాటలను 

వినండి, "ఆ రోజు లేదా గంట గురించి ఎవరిీ 

తెలియదు, రరలోకంలో ఉనా  దేవదూత్లక లేదా 

కమారుడికి కూడా తెలియదు, కానీ త్ంత్డికి 



days is the fact that Jesus will come and establish 

some kind of utopian 1,000 year reign, during which 

time there will be peace and prosperity all across the 

earth. According to this theory, which is called the 

Millennial Theory, the temple of the Jews is going to 

be rebuilt, temple worship will be restored, Jesus will 

rule from David's throne for 1,000 years, and he will 

evangelize the world from that throne. 

 

The doctrine has its roots all the way back to C. L. 

Schofield and some others, but frankly, it's not 

Biblical. Oh it's true there is a kingdom and there are 

also Biblical prophecies about the Messiah sitting on 

David's throne, but the Bible teaches these prophecies 

have already been fulfilled.  The Messiah has come 

and he has already established his kingdom. In fact, 

here is an inspired interpretation of those very 

prophecies. It is found in Acts 2:29-33 when Peter 

preached the first sermon about Christ on Pentecost 

Day.  

 

   "Brothers, I can tell you confidently that the 

patriarch David died and was buried and his tomb 

is here to this day. But he was a prophet and knew 

that God had promised him on oath that he would 

place one of his descendants on his throne. Seeing 

what was ahead, he spoke of the resurrection of 

the Christ, that he was not abandoned to the grave, 

nor did his body see decay. God has raised this 

Jesus to life, and we are all witnesses of the fact. 

Exalted to the right hand of God, he has received 

from the Father the promised Holy Spirit and has 

poured out what you now see and hear." 

      

Peter said this prophecy about Jesus was fulfilled 

when he was resurrected. Right now he is seated on 

his throne, and the kingdom is under his charge now. 

All the prophecies about the kingdom reign are 

fulfilled in the resurrection and the ascension of Jesus.  

Speaking of Jesus, Colossians 1:13 states “For he has 

rescued us from the dominion of darkness and brought 

us into the kingdom of the Son he loves”.   The same 

is true in 1 Corinthians 15:20-26, “But now Christ is 

risen from the dead, and has become the firstfruits of 

those who have fallen asleep. For since by man came 

death, by Man also came the resurrection of the dead.  

For as in Adam all die, even so in Christ all shall be 

made alive.  But each one in his own order: Christ the 

firstfruits, afterward those who are Christ's at His 

coming.  Then comes the end, when He delivers the 

kingdom to God the Father, when He puts an end to 

all rule and all authority and power.  For He must reign 

మాత్త్మే." 

 

విషయమేమిటంటే, అత్ను లేదా ఆమె 

అకాా తుగా త్రభువు రండవ రాకడ సమయానిా  

కనుగొనా టుు ఎవరైన్న త్రరంచానికి 

తెలియజేసినప్పు డు, వారు వెంటనే త్మను లము 

త్ప్పు డు త్రవక ుగా బహరగత్ం చే ుారు. ఎందుకంటే 

త్రభువు రోజు "రాత్తి దంగ" వలే వసుుంది. 

 

 

వాట్ ఈజ్ నాట్ గోయంగ్ టు హ్యా పెన్ 
 

ఎప్పు డొసుుందో మాక తెలియదు. అంత్య కాలం 

సంభవించినప్పు డు ఏమి జరగబోతందనే త్రచారం 

చాలా విసుృత్ంగా ఉంది. యేసు మళ్లు వచిు నప్పు డు 

ఏమి జరగబోతందో తెలుసుకోవడానికి బైబిల్ద్కి 

వెళ్ద ం. 

 

1. రాజా్య న్ని  ఏరాు టు చేయలేదు 

చివరి రోజులక సంబంధంచి అత్య ంత్ త్రజాదరణ 

పందిన సిదాాం ంలలలో ఒకటి ఏమిటంటే, యేసు 

వచిు  ఒక రకమైన ఆదరశ ధామమైన 1,000 

సంవత్స రాల ప్పలనను ఏరాు టు చే ుాడు, ఆ 

సమయంలో భూమి అంత్టా శంతి మరియు 

త్ేయసుస  ఉంటుంది. మిలీనియల్ థియరీ అని 

ప్టలువబడే ఈ సిదాాం ంత్ం త్రకారం, యూదుల 

ఆలయం ప్పనరాి రిా ంచబడుతంది, ఆలయ 

ఆరాధ్న ప్పనరుదాంరించబడుతంది, యేసు దావీదు 

సింహాసనం నుండి 1,000 సంవత్స రాలు 

రరిప్పలి ుాడు మరియు అత్ను ఆ సింహాసనం 

నుండి త్రరంచానికి సువారు త్రకటి ుాడు. 

 

సిదాాం ంత్ం దాని మూలాలను CL స్కక ఫీల్ ామరియు 

మరికందరి వరక కలిగి ఉంది, కానీ సు షం్గా, ఇది 

బైబిల్ కాదు. ఓహ్, ఒక రాజయ ం ఉంది మరియు 

దావీదు సింహాసనంపై కూరుు నా  మెస్సస య 

గురించి బైబిల్ త్రవచన్నలు కూడా ఉన్నా యి, 

అయితే ఈ త్రవచన్నలు ఇరు టికే నెరవేరాయని 

బైబిల్ బోధసుుంది. మెస్సస య వచాు డు మరియు 

అత్ను ఇరు టికే త్న రాజాయ నిా  ద్ ప ప్టంచాడు. 

నిజానికి, ఇకక డ ఆ త్రవచన్నల త్పేరేప్టత్ వివరణ 

ఉంది. పంతెకోసుు రోజున త్ీసుు గురించి పీటర 

మొదటి ఉరన్నయ సం బోధంచినప్పు డు ఇది చట్ాలు 

2:29-33లో కనుగొనబడింది. 

 

"స్కదరులారా, ప్టత్ృ వా ముయ డైన దావీదు 



until He has put all enemies under His feet.  The last 

enemy that will be destroyed is death.”  It just says the 

same thing; Jesus is reigning over his kingdom now. 

 

2.  No 1000-Year Reign 

"Where do they get the idea about the 1,000-year 

reign?" That comes from Revelation 20.  If we begin 

to take every image and symbol and number from 

Revelation literally, we will be the most confused 

people on the face of the earth. Written 

apocalyptically, the number 1,000 is a symbol. Ten (a 

number of completeness) cubed, which represents 

further completeness. That 1,000-year reign 

represents the last days of the Christian age, and we 

are living in that right now. It's the 1,000-year reign. 

So, don't misunderstand.  God is not coming again to 

set up a kingdom, the kingdom is here. 

 
3.  No Special Favor on the Jews 

This is a spin-off to the Millennial Theory, it's a 

premillennial idea that Jesus' Second Coming will be 

just before that 1,000-year reign. The concept is the 

Jews will be saved during that 1,000-year period of 

evangelism and they will be instruments of Christ to 

evangelize the rest of mankind, those still lost up to 

that point. During that time, the Jews will supposedly 

come from all over the earth to their homeland of 

Palestine when Christ will bestow special favor on 

them.  Christ will then begin to reign over all man. If 

there is one thing the Bible makes abundantly clear in 

the New Testament, it is that the time of any nation or 

race of people receiving special favor from God has 

long since past. It is never to be revived, and not to be 

resurrected. 

 

When Peter was instructed by God in Acts 10 to go to 

Cornelius and open the doors of the kingdom to the 

Gentiles, Peter did as he was told (with some 

coaxing). But here's the conclusion he reached in Acts 

10:34-35: Then Peter began to speak, "I now realize 

how true it is that God does not show favoritism, but 

accepts men from every nation who fear Him and do 

what is right." 

 

If there was any question about God coming to bestow 

special favoritism on the Jews, or anybody else, Paul 

answered that "There is neither Jew nor Greek, slave 

nor free, male nor female, for you are all one in Christ 

Jesus.  If you belong to Christ, then you are Abraham's 

seed, and heirs according to the promise." (Galatians 

3:28-29) The time has long since passed where God 

will bestow special favoritism on a race of people.   

చనిపోయి ప్పతిపటబ్డాాడని మరియు అత్ని 

సమాధ ఈన్నటిీ ఇకక డ ఉందని నేను మీక 

నమా కంగా చెరు గలను. కానీ అత్ను ఒక త్రవక ు 

మరియు అత్ని సంలనంలో ఒకరిని త్న 

సింహాసనంపై ఉంచ్చలనని త్రమాణం చేసి 

దేవుడు అత్నికి వాగాదనం చేశడని తెలుసు. 

.ముందు ఏమి జరుగుతందో చూసి, అత్ను 

త్ీసుు యొకక  ప్పనరులపనం గురించి చెప్పు డు, 

అత్ను సమాధకి విడిచిపటబ్డలేదు, లేదా 

అత్ని శరీరం కళి్ల పోలేదు, దేవుడు ఈ 

యేసును త్బతికించాడు మరియు 

మనమందరం వాసువానికి ాక్షులం. దేవుని 

కడి చేయి, ఆయన త్ంత్డి నుండి వాగాదనం 

చేయబడిన రరిశుదాాం త్ా ను పందాడు మరియు 

మీరు ఇప్పు డు చూస్త మరియు వింటునా  

వాటిని కమా రించాడు." 

  

యేసు ప్పనరులపనమైనప్పు డు ఆయన గురించిన ఈ 

త్రవచనం నెరవేరిందని పేతరు చెప్పు డు. 

త్రసుుత్ం అత్ను త్న సింహాసనంపై కూరుు నా్న డు 

మరియు రాజయ ం ఇప్పు డు అత్ని ఆధీనంలో ఉంది. 

రాజయ  ప్పలన గురించిన త్రవచన్నలనీా  యేసు 

ప్పనరులపనం మరియు ఆరోహణంలో 

నెరవేరులయి. యేసు గురించి మాటాుడుతూ, 

కలొసస యులు 1:13 చెబ్బతంది "ఎందుకంటే 

ఆయన మనలను చీకటి ఆధరత్య ం నుండి 

రక్షంచి, ఆయన త్పేమించిన కమారుని 

రాజయ ంలోకి తీసుకవచాు డు". 1 కరింథీయులక 

15:20-26లో కూడా అదే నిజం, “అయితే ఇప్పు డు 

త్ీసుు మృతలలోనుండి లేచాడు మరియు 

నిత్దపోయిన వారిలో త్రథమ ఫలము అయాయ డు. 

ఎందుకంటే మనిషి దావ రా మరణం వచిు ంది 

కాబటి,్ మనిషి దావ రా మృతల ప్పనరులపనం కూడా 

వచిు ంది. ఏలయనగా ఆదాములో అందరూ 

చనిపోయినటేు, త్ీసుులో అందరూ 

త్బతికించబడలరు. అయితే త్రతి ఒకక రు త్న 

సవ ంత్ త్కమంలో: త్ీసుు త్రథమ ఫలాలు, త్రువాత్ 

త్ీసుు రాకడలో ఉనా వారు. అప్పు డు ముగింప్ప 

వసుుంది, అత్ను త్ంత్డి అయిన దేవునికి రాజాయ నిా  

అందజేసినప్పు డు, అత్ను అనిా  ప్పలనను 

మరియు అనిా  అధకారం మరియు శకి ుని అంత్ం 

చేసినప్పు డు. ఎందుకంటే శత్తవులందరినీ త్న 

ప్పదాల త్కింద ఉంచేంత్ వరక ఆయనే 

రరిప్పలించాలి. న్నశనమయేయ  చివరి శత్తవు 

మరణం." ఇది కేవలం అదే విషయం చెబ్బతంది; 



 

4.  No Rapture 

Almost everyone has heard the "rapture theory", that 

one day, there is going to be an evacuation--that really 

will be more like a vaporization -- of all the Christians 

on earth. Suddenly, they are just going to disappear. 

Then after the rapture, supposedly, there will come 

some seven-year period of tribulation, then 1,000-year 

reign, and then you know the rest of it from what we 

have just discussed. 

 

"Where did that idea come from?" That concept goes 

all the way back to James Brooks in the latter part of 

the 19th century. It comes from two great passages: 1 

Thessalonians 4:16-18 and 1 Corinthians 15:51-55. In 

both of those passages, Paul speaks of the dead being 

raised then the living being caught in the air, given a 

new incorruptible body to live with through eternity.  

In those passages there is no indication that life on 

earth is going to go on as usual; that all of those who 

are not saved are going to keep doing their thing. To 

the contrary, Philippians 2:10-11 says, "Every knee is 

going to bow, every tongue is going to confess." 

Matthew 25:34-46 tells us that when Jesus appears 

again, that is going to be followed immediately by a 

great judgment scene, not some rapturous 

disappearance of the saints.  That is not found in the 

Bible. 

 

 

 

What Will Happen 
 

Let the Word of God tell us in passages that deal with 

the Second Coming of Jesus what will happen at the 

end of time.  
 

1.  The Lord will appear [a spectacular thing]  

“For the Lord himself will come down from heaven, 

with a loud command, and the voice of the archangel 

and with the trumpet call of God..." (2 Thessalonians 

4:16a) Every human being living on the face of the 

earth, whenever that day is, will hear that trumpet and 

our attention will be suddenly captured on a moment's 

notice. 
 

2.  The dead will be raised   

"The dead in Christ will be raised first." (2 

Thessalonians 4:16b)  That is corroborated in I 

Corinthians 15:52 "in a flash, in the twinkling of an 

eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, 

the dead will be raised imperishable.”  When Jesus 

యేసు ఇప్పు డు త్న రాజాయ నిా  రరిప్పలిసుునా్న డు. 

 

2. సంఖా్  1000-సంవత్స రాల పాలన 

"1,000 సంవత్స రాల ప్పలన గురించి వారికి ఎకక డ 

ఆలోచన వసుుంది?" అది త్రకటన 20 నుండి 

వచిు ంది. మనం త్రకటన నుండి త్రతి చిత్త్ం 

మరియు చిహాా నిా  మరియు సంఖ్య ను అక్షరాలా 

తీసుకోవడం త్ప్పరంభంచినటుయితే, మనం 

భూమిపై అత్య ంత్ గందరగోళ్నికి గురవులము. 

అపోకలిప్టక్ల్ద్గా త్వాయబడిన, 1,000 సంఖ్య  ఒక 

చిహా ం. రది (పూరిు సంఖ్య ) కూయ బా్డ, ఇది మరింత్ 

సంపూరణత్ను సూచిసుుంది. ఆ 1,000-సంవత్స రాల 

ప్పలన క్రైసువ యుగం యొకక  చివరి రోజులను 

సూచిసుుంది మరియు మనం త్రసుుత్ం దానిలో 

జీవిసుునా్న ము. ఇది 1,000 సంవత్స రాల ప్పలన. 

కాబటి,్ అప్పరపం చేసుకోకండి. దేవుడు రాజాయ నిా  

ద్ ప ప్టంచడానికి మళ్లు రావడం లేదు, రాజయ ం ఇకక డ 

ఉంది. 

 

3. యూదులపై ప్రత్యా క అభిమానం లేదు 

ఇది మిలీనియల్ థియరీకి సిు న్-ఆఫ్, ఇది యేసు 

రండవ రాకడ ఆ 1,000-సంవత్స రాల ప్పలనక 

ముందు ఉంటుందనేది పూరవ  సహత్ాబిద ఆలోచన. 

ఆ 1,000-సంవత్స రాల కాలంలో సువారు 

త్రచారంలో యూదులు రక్షంరబడలరు మరియు 

అరు టి వరక కోలోు యిన మిగిలిన మానవాళ్లకి 

సువారు త్రకటించడానికి వారు త్ీసుు ాధ్నంగా 

ఉంటారు. ఆ సమయంలో, యూదులు భూమి 

నలుమూలల నుండి త్మ సవ దేశనికి 

వ ుా రుప్పలస్సున్నత్ీసుు వారిపై త్రతేయ క దయను 

ఎప్పు డు త్రాది ుాడు. అప్పు డు త్ీసుు 

మానవులందరినీ రరిప్పలించడం త్ప్పరంభ ుాడు. 

త్కత్ు నిబంధ్నలో బైబిల్ వి ుా రంగా సు షం్ చేసిన 

ఒక విషయం ఉనా టుయితే, దేవుని నుండి త్రతేయ క 

అనుత్గహానిా  పందుతనా  ఏ దేశం లేదా జాతి 

త్రజల సమయం చాలా కాలం నుండి ఉంది. ఇది 

ఎరు టిీ ప్పనరుదాంరించబడదు మరియు 

ప్పనరులపనం చేయబడదు. 

 

అపసులుల కారయ ములు 10లో పేతరును 

కరేా లియస్ట వదదక వెళ్లు అనయ జనులక రాజయ ం 

యొకక  త్లుప్పలు తెరవమని దేవుడు 

ఆదేశించినప్పు డు, పేతరు అత్ను చెప్టు నటుు 

చేశడు (కంత్ కోరముత). అయితే అపసులుల 

కారయ ములు 10:34-35లో అత్ను చేరుకనా  



comes again, the graves are going to be emptied. all 

of those that we have known.  
 

3. The living are going to be changed  

"Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep (i.e. 

die), but we will all be changed - in a flash, in the 

twinkling of an eye, at the last trumpet. For the 

trumpet will sound, the dead will be raised 

imperishable, and we will be changed. For the 

perishable must clothe itself with the imperishable, 

and the mortal with immortality." (1 Corinthians 

15:51) 
 

These first three things are all going to happen 

practically simultaneously: 

a) A trumpet will sound 

b) The voice of the archangel 

c) The dead will come out of the graves, and the 

living at that time will be caught in the air with 

them.  Therefore, all of humanity, from the 

beginning of time, will be caught up in the air 

with Christ himself. It is going to be something, 

isn't it? 
 

4.  A Great Separation—Judgment 

"When the Son of Man comes in his glory, and all the 

angels with him, he will sit on his throne in heavenly 

glory. All the nations will be gathered before him, and 

he will separate the people one from another as a 

shepherd separates the sheep from the goats. He will 

put the sheep on his right hand and the goats on his 

left." (Matthew 25:31) 
 

5. Inheritance for the Righteous 

"Then the King will say to those on his right, 'Come, 

you who are blessed by my Father; take your 

inheritance, the kingdom prepared for you since the 

creation of the world." (Matthew 25:34)  
 

6. Sentence Pronounced on the Disobedient 

"Then he will say to those on his left, 'Depart from me, 

you who are cursed, into the eternal fire prepared for 

the devil and his angels." (Matthew 25:41)  
 

John writes (having seen that revelation), “And I saw 

the dead, great and small, standing before the throne, 

and the books were opened. Another book was 

opened, which is the book of life. The dead were 

judged according to what they had done as recorded 

in the books." (Revelation 20:12) 
 

7. The destruction of the earth   

"The day of the Lord will come like a thief. The 

heavens1 will disappear with a roar; the elements will 

ముగింప్ప ఇకక డ ఉంది: అప్పు డు పేతరు 

మాటాుడటం త్ప్పరంభంచాడు, "దేవుడు రక్షప్పత్ం 

చూప్టంచడు, కానీ త్నక భయరడి, సరైనది చేస్త 

త్రతి దేశంలోని మనుష్యయ లను అంగీకరి ుాడు 

అనేది ఎంత్ నిజమో ఇప్పు డు నేను త్గహంచాను. " 

 

దేవుడు యూదులక లేదా మరవరిైన్న త్రతేయ క 

అభమాన్ననిా  త్రాదించడానికి వ ుా డని ఏదైన్న 

సందేహం ఉంటే, పౌలు ఇలా జవాబిచాు డు, 

"యూదు, త్గీక, బానిస, సవ త్ంత్తడు, మగ, ఆడ 

అనే తేడా లేదు, ఎందుకంటే మీరందరూ 

త్ీసుుయేసులో ఒకక టే. త్ీసుుక చెందినవారు, 

అప్పు డు మీరు అత్బాహాము సంలనం మరియు 

వాగాదనం త్రకారం వారసులు." (గలతీయులు 3:28-

29) దేవుడు ఒక జాతి త్రజలపై త్రతేయ క 

అభమాన్ననిా  త్రాదించే కాలం చాలా కాలం 

గడిచిపోయింది. 

 

4. రరచ ర్ లేదు 

దాదాప్ప త్రతి ఒకక రూ "రరు ర థియరీ"ని విన్నా రు, 

ఏదో ఒక రోజు, అకక డ ఒక త్రలింప్ప జరగబోతంది-

-అది నిజంగా బాష్పు భవనంలా ఉంటుంది -- 

భూమిపై ఉనా  క్రైసువులందరిీ. అకాా తుగా, వారు 

కేవలం అదృశయ ం వెళ్తున్నా రు. ఆ త్రావ త్ రరు ర 

త్రావ త్, కనిా  ఏడు సంవత్స రాల త్శమ కాలం 

వసుుంది, ఆపై 1,000 సంవత్స రాల ప్పలన వసుుంది, 

ఆపై మనం ఇప్పు డు చరిు ంచిన దాని నుండి 

మిగిలిన విషయాలు మీక తెలుసు. 

 

"ఆ ఆలోచన ఎకక డ నుండి వచిు ంది?" ఆ భావన 

19వ శలబదం చివరి భాగంలో జేమ్సస  త్ూక్స  వరక 

తిరిగి వెళ్తతంది. ఇది రండు గొరు  భాగాల నుండి 

వచిు ంది: 1 థెసస లొనీకయులు 4:16-18 మరియు 1 

కరింథీయులు 15:51-55. ఆ రండు భాగాలలో, పౌలు 

చనిపోయినవారిని త్బతికించడం గురించి 

మాటాుడాడు, ఆపై జీవులు గాలిలో చికక కంటాడు, 

శశవ త్త్వ ంత జీవించడానికి కత్ు చెడిపోని శరీరం 

ఇవవ బడింది. ఆ భాగాలలో భూమిపై జీవిత్ం 

యధావిధగా ాగిపోతందనే సూచన లేదు; 

రక్షంరబడని వారందరూ త్మ రనిని చేసూు నే 

ఉన్నా రు. దీనికి విరుదాంంగా, ఫిలిపీు యులు 2:10-11 

ఇలా చెబ్బతంది, "త్రతి మోకాలి వంగి ఉంటుంది, 

త్రతి న్నలుక ఒప్పు కోబోతంది." మత్ుయి 25:34-46 

మనక చెబ్బతంది, యేసు మళ్లు 

కనిప్టంచినప్పు డు, అది వెంటనే గొరు  తీరుు  



be destroyed by fire, and the earth and everything in it 

will be laid bare." (2 Peter 3:10) 
[1

The vaulted expanse of the sky (2) Aerial or 

atmospheric heavens, as "birds of heaven" or "clouds of 

heaven  (3) Siderial heavens, the region of the "sun," 

"moon," and "stars] 
 

This earth is not going to continue for another 1,000 

years after Jesus returns. Jesus is not coming to set up 

a kingdom. He's going to deliver the kingdom that is 

already his to the Father after the judgment. Those of 

us who are part of that kingdom live forever with the 

Father for eternity. 
 

Conclusion 
 

I realize that when one talks about the end of time and 

the Second Coming of Jesus, it is a fearful thing for 

many people. It is not meant to be for those in Christ. 

We've been reading from it two or three times in the 

lesson. But in 2 Thessalonians 4:18 "...encourage one 

another with these words." Oh, if you are in Christ, it 

is going to be the greatest day that ever happened. It 

will be the most beautiful day you've ever seen, and 

the sound of the shout and the trumpet will be the most 

beautiful things your ears have ever heard if you are a 

Christian. That is what's going to happen at the end of 

time. The question is “Are you ready?” 
Lesson # 1015 

Questions  

 
1. The Bible clearly states when time on earth will 

end. 

True ____   False____ 

 

2. The end of time on earth can be calculate. 

True ____   False____ 

 

3. At the 2nd coming, Christ will establish His 

kingdom during the 1000-year reign followed by 

the rapture.  

True ____   False____ 

 

4. At the 2nd coming, Christ will appear, the trumpet 

will sound, the dead will be raised and the living 

will be caught up in the air.   

True ____   False____ 

 

5. Are you ready for Christ’s to return and God’s 

Judgment? 

Yes ____   No___ 

 

దృశయ ం దావ రా అనుసరించబడుతందని, 

రరిశుదుాంల యొకక  ఉలస హపూరిత్ అదృశయ ం కాదు. 

 

 

 

ఏమి జరుగుతంది 
 

యేసు రండవ రాకడక సంబంధంచి చివరిలో 

ఏమి జరుగుతందో దేవుని వాకయ ం మనక 

తెలియజేయండి. 
 

1. ప్రభువు ప్రత్ా క్షమగును [ఒక అదుభ త్మైన 

విషయం] 

“యెహోవా సవ ర గం నుండి పదద ఆజఞత, త్రధాన 

దేవదూత్ సవ రంత మరియు దేవుని బాకా ప్టలుప్పత 

సవ ర గం నుండి దిగి వ ుాడు ... , ఆ రోజు 

ఎప్పు డయిన్న, ఆ త్టంపట్ వినబడుతంది 

మరియు మన దృషి ్ ఒకక  క్షణం నోటీసులో 

హఠాతుగా ఆకరి షంచబడుతంది. 
 

2. చన్నపోయనవారు లేరబడతారు 

"త్ీసుులో చనిపోయినవారు మొదట లేరబడలరు." 

(2 థెసస లొనీకయులు 4:16b) అది I కరింథీయులు 

15:52లో ధ్ృవీకరించబడింది "ఒక మెరుప్పలో, 

రరు ప్పటులో, చివరి త్టంపట్ వదద. త్టంపట్ 

త్మోగుతంది, చనిపోయినవారు న్నశనంగా 

లేరబడలరు." యేసు మళ్లు వచిు నప్పు డు, 

సమాధులు ఖాళ్ల చేయబడుతన్నా యి, మనక 

తెలిసినవనీా . 
 

3. జీవంచి ఉని వారు మారచ బడతారు 

"వినండి, నేను మీక ఒక రహసయ ం చెప్పునా్న ను: 

మనమందరం నిత్దపోము (అంటే చనిపోలము), 

కానీ మనమందరం మారు బడలము - ఒకక  

క్షణంలో, రరు ప్పటులో, చివరి త్టంపట్ వదద, 

త్టంపట్ ధ్వ నిసుుంది, చనిపోయినవారు 

ప్పడైపోకండా లేరబడలము, మరియు మనం 

మారు బడలము, ఎందుకంటే నశించేది 

న్నశనమైన వాటిని మరియు మరుయ మైన వాటిని 

అమరత్వ ంత ధ్రించాలి." (1 కరింథీయులు 

15:51) 
 

ఈ మొదటి మూడు విషయాలు ఆచరణాత్ా కంగా 

ఏకకాలంలో జరుగులయి: 

d) త్టంపట్ త్మోగుతంది 

e) త్రధాన దేవదూత్ యొకక  సవ రం 

f) చనిపోయినవారు సమాధుల నుండి 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

బయటక వ ుా రు, ఆ సమయంలో జీవించి 

ఉనా వారు వారిత ప్పటు గాలిలో 

చికక కంటారు. అందువలు, మానవాళ్ల 

అంల, సమయం త్ప్పరంభం నుండి, త్ీసుుత 

ప్పటు గాలిలో చికక కంటారు. ఇది ఏదో 

అవుతంది, కాదా? 
 

4. ఒక గొరు  వభజన-తీరుు  

"మనుషయ కమారుడు త్న మహమత, మరియు 

అత్నిత ప్పటు దేవదూత్లందరూ వచిు నప్పు డు, 

అత్ను రరలోక మహమత త్న సింహాసనంపై 

కూరుు ంటాడు. అత్ని యెదుట సమసు జనులు 

సమూహరరచబడలరు, మరియు ఒక గొత్రల కారరి 

వేరుచేసినటుుగా అత్ను త్రజలను ఒకదానికకటి 

వేరు చే ుాడు. మేకల నుండి గొఱ్ఱలెను త్న 

కడివైప్పనను మేకలను త్న ఎడమవైప్పనను 

ఉంచ్చను." (మత్ుయి 25:31) 
 

5. నీతిమంతలకు వారసత్వ ం 

"అప్పు డు రాజు త్న కడి వైప్పన ఉనా  వారిత ఇలా 

అంటాడు, 'న్న త్ంత్డిచే ఆశీరవ దించబడిన 

వారలారా, రండి; త్రరంచం సృషిం్చినరు టి 

నుండి మీ కోసం సిదాంం చేయబడిన రాజాయ నిా  మీ 

వారసలవ నిా  తీసుకోండి." (మత్ుయి 25:34) 
 

6. అవధేయత్పై వాకా ం ఉచఛ రిస్తత రు 

"అప్పు డు అత్ను త్న ఎడమ వైప్పన ఉనా  వారిత 

ఇలా అంటాడు, 'శరత్గసుులారా, ననుా  విడిచిపటి,్ 

అరవాది మరియు అత్ని దేవదూత్ల కోసం సిదాంం 

చేయబడిన శశవ త్మైన అగిా లోకి వెళి్ ండి." 

(మత్ుయి 25:41) 
 

జాన్ త్వాశడు (ఆ దోయ త్కం చూసి), “మరియు 

చనిపోయినవారు, పదదవారు మరియు చినా వారు, 

సింహాసనం ముందు నిలబడి ఉండటం నేను 

చూశను మరియు ప్పసుకాలు తెరవబడాాయి. మరొక 

ప్పసుకం తెరవబడింది, ఇది జీవిత్ ప్పసుకం. 

చనిపోయినవారు ప్పసుకాలలో త్వాయబడిన దాని 

త్రకారం వారు తీరుు  తీరు బడాారు." (త్రకటన 20:12) 
 

7. భూమి నాశనం 

"త్రభువు దినము దంగవలె వచ్చు ను. ఆకాశము1 

గర జనత అదృశయ మగును; మూలకములు అగాి చేత్ 

న్నశనమగును, భూమి మరియు దానిలోని 

సమసుము బయలురరచబడును." (2 పేతరు 3:10) 
[1ఆకాశం యొకక  ఖ్జాన్న విస్సుర ణం (2) వైమానిక లేదా 

వాలవరణ సవ ర గం, "సవ ర గం యొకక  రక్షులు" లేదా 



"సవ ర గప్ప మేఘాలు (3) సైడ్రియల్ సవ ర గం, 

"సూరుయ డు," "చంత్దుడు," మరియు "నక్షత్లలు] 
 

యేసు తిరిగి వచిు న త్రావ త్ ఈ భూమి మరో 1,000 

సంవత్స రాలు కనాగదు. యేసు రాజాయ నిా  

ద్ ప ప్టంచడానికి రావడం లేదు. అత్ను తీరుు  

త్రావ త్ త్ంత్డికి ఇరు టికే త్న రాజాయ నిా  

అందజేయబోతనా్న డు. ఆ రాజయ ంలో భాగమైన 

మనం త్ంత్డిత శశవ త్ంగా జీవి ుాము. 
 

ముగంప్ప 
 

సమయం ముగింప్ప మరియు యేసు రండవ రాకడ 

గురించి మాటాుడినప్పు డు, అది చాలా మందికి 

భయంకరమైన విషయం అని నేను త్గహంచాను. 

ఇది త్ీసుులో ఉనా వారి కోసం ఉదేదశించబడలేదు. 

మేము ప్పఠంలో దాని నుండి రండు లేదా మూడు 

ారుు చదువుతనా్న ము. కానీ 2 

థెసస లొనీకయులక 4:18 లో "...ఈ మాటలత 

ఒకరినొకరు త్పోత్స హంచ్చకోండి." ఓహ్, మీరు 

త్ీసుులో ఉంటే, అది ఇరు టివరక జరిగిన గొరు  

రోజు అవుతంది. ఇది మీరు ఇరు టివరక చూడని 

అత్య ంత్ అందమైన రోజు అవుతంది, మరియు 

మీరు క్రైసువులైతే మీ చెవులు వినని అరుప్ప 

మరియు త్టంపట్ యొకక  ధ్వ ని చాలా అందమైన 

విషయాలు. అంత్య కాలంలో జరగబోయేది అదే. 

త్రశా  "మీరు సిదాంంగా ఉన్నా రా?" 
ప్పఠం # 1015 

త్రశా లు 

 

6. భూమిపై కాలం ఎప్పు డు ముగుసుుందో బైబిలు 

సు షం్గా చెబ్బతంది. 

ఒప్పు  త్ప్పు ____ 

 

7. భూమిపై సమయం ముగింప్పను లెకిక ంచవచ్చు . 

ఒప్పు  త్ప్పు ____ 

 

8. 2వ రాకడలో, త్ీసుు 1000-సంవత్స రాల 

ప్పలనలో త్న రాజాయ నిా  ద్ ప ప్టంచి రరు ర 

చే ుాడు. 

ఒప్పు  త్ప్పు ____ 

 

9. 2వ రాకడలో, త్ీసుు త్రత్య క్షమవులడు, బాకా 

మోగి ుాడు, చనిపోయినవారు లేరబడలరు 

మరియు జీవించి ఉనా వారు గాలిలో 

చికక కంటారు. 

ఒప్పు  త్ప్పు ____ 



 

10. త్ీసుు తిరిగి రావడానికి మరియు దేవుని తీరుు  

కోసం మీరు సిదాంంగా ఉనా్న రా? 

అవును కాదు___ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


