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எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் எடுத்துககாள்ளப்படுவார்கள்
என்பதற்கான வவதாகம அடித்தளம் - நிகழ்ச்சி 1

அறிவிப்பாளர்: இன்றறக்கு John Ankerberg Show வில், உலறகவே உலுக்கக்கூடிே
மூன்று முக்கிே நிகழ்வுகறள பற்றி றபபில் வபசுகிறது. முதலில், காரணவமதுமின்றி
லட்சக்கணக்கான மக்கள் திடீகரன்று மாேமாவார்கள். இரண்டாவதாக வல்லரசு என்கிற
உலக அதிகாரம் United States சிடமிருந்து விலகவிடும். மூன்றாவது, ஒரு உலக
ஆட்சிோளன் உதேமாகி, உலகத்திற்வக என்னால் தான் ஸ்திரத்தன்றமறேயும்,
சமாதானத்றத ககாடுக்க முடியும் என்பான். இறவகள் ஏன் நறடகபற வவண்டும் ?
றபபிள் கசால்கிறது, “பின்பு உேிவராடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்ககாண்டுவபாக
வமகங்கள்வமல், அவர்கவளாவடகூட ஆகாேத்தில் எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டு, இவ்விதமாய்
எப்கபாழுதும் கர்த்தருடவனகூட இருப்வபாம். இறவகள் நடக்கும் வபாது அவிசுவாசிகள்
மட்டும் பூமிேில் றகவிடப்படுவார்கள்.
இன்று, நம் நாட்டில் தலைசிறந்த மூன்று தீர்க்கதாிசன அறிஞர்கலள, றபபிளிலிருந்து
எடுத்துக்ககாள்ளுதல் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகறள கலந்தாராே அலைத்திருக்கிறறன்.
அவர்கள் : Dr. Ed Hindson, Rawlings கதய்வீகப்பள்ளிேில் டீனாக(Dean) ஆக
இருக்கிறார். லிபர்டி பல்கறலகழகத்தில் மதப்பிாிவில் புகழ்கபற்ற வபராசிாிேர்.
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ஓளிபரப்பான “ராஜா வருகிறார்” நிகழ்ச்சிேில் வபச்சாளராகவும், தீர்க்க தாிசனம் குறித்து
40 புத்தகங்கறள எழுதிேிருக்கிறார். 5 றபபிள் படிப்பிற்கு பதிப்பாசிாிேராகவும்
இருந்திருக்கிறார்.
இரண்டாவதாக, Dr. Mark Hitchcock, டாைஸ் இறறேிேல் கருத்தரங்கில் இலை
றபராசிாியராக இருக்கிறார். லபபில் தீர்க்க தாிசனத்லதக் குறித்து 30 புத்தகங்கலள
எழுதியிருக்கிறார். விசுவாச றபேில் ஆலேத்தின் மூத்த ஆேராகவும் விளங்குகிறார்.
மூன்றாவதாக, Dr. Ron Rhodes, றபபிளிலிருந்து காரணம் கூறி விளக்கும் வவதாகம
ஊழிேத்தின் தறலவராக இருக்கிறார். டாலஸ் இறறேிேல் கருத்தரங்கில் வபாதிக்கிறார்.
தீர்க்க தாிசனம் குறித்து 70 புத்தகங்கறள எழுதிேிருக்கிறார். John Ankerberg ன் புதிே
சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு வரவவற்கிவறாம்.
*****

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு வரவவற்கிவறாம். நான் John Ankerberg,
நிகழ்ச்சிேில் கலந்துக்ககாண்டதற்கு நன்றி. கடந்த 30 நாட்களில் 85 ைட்சம் மக்கள் சமூக
வலளதளங்களில் எங்கலள கதாடர்புக்ககாண்டுள்ளனர் என்பது உங்களுக்கு கதாியுமா ?
அதில் மூன்றில் ஒரு பங்காவனார் இன்று நாம் வபசப்வபாகும் தறலப்றப பற்றி நிறறே
வகள்விகறள ஆவலுடன் வகட்டிருந்தனர். இவேசு கிறுஸ்துவின் வருறகேின் வபாது இந்த
பூமிேின் நிகழ்வுகள் எப்படி இருக்கும் என்பவத வகள்வி. ஆறகோல், தீர்க்கதாிசனம்
குறித்து றபபிள் கதளிவாக என்ன கசால்கிறது என்பறத விவாதிக்க இந்த நாட்டின் மிகச்
சிறந்த மூன்று அறிஞர்கறள அறழத்திருக்கிவறன். Dr. ED ஹின்ஸ்சன், Dr. ஹிட்ச்காக்,
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Dr. வரான் வராட்ஸ். இவர்கள் அறனவரும் தீர்க்கதாிசனம் குறித்து 140 றபபிள்
புத்தகங்கறள எழுதிேிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவேசு கிருஸ்துவின் வருறகறே குறித்து றபபிளில் உள்ள முக்கிே
வாக்கிேங்களிலிருந்து இன்று துவங்கலாம் என்று நிறனக்கிவறன். வவத வசனங்கள்
முதலில் அவாின் வருறகறே குறித்து என்ன கசால்கிறது என்று பார்ப்வபாம்.
1கதசவலானிக்வகேர் 4:13-18 அப்வபாஸ்தலர் பவுல் கதசவலானிக்வகே சறபக்கு
இவ்வாறு எழுதுகிறார்.
அன்றியும், சவகாதரவர, நித்திறரேறடந்தவர்களினிமித்தம் நீங்கள்
நம்பிக்றகேற்றவர்களான மற்றவர்கறளப் வபாலத் துக்கித்து, அறிவில்லாதிருக்க எனக்கு
மனதில்றல.
14. இவேசுவானவர் மாித்து பின்பு எழுந்திருந்தாகரன்று விசுவாசிக்கிவறாவம; அப்படிவே
இவேசுவுக்குள் நித்திறரேறடந்தவர்கறளயும் வதவன் அவவராவடகூடக்
ககாண்டுவருவார்.
15. கர்த்தருறடே வார்த்றதறே முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்குச் கசால்லுகிறதாவது:
கர்த்தருறடே வருறகமட்டும் உேிவராடிருக்கும் நாம் நித்திறரேறடந்தவர்களுக்கு
முந்திக்ககாள்வதில்றல.
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பிறகு அவர் கசான்னார் : ஏகனனில், கர்த்தர் தாவம ஆரவாரத்வதாடும், பிரதான
தூதனுறடே சத்தத்வதாடும், வதவ எக்காளத்வதாடும் வானத்திலிருந்து இறங்கிவருவார்;
அப்கபாழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மாித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள்.
17. பின்பு உேிவராடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்ககாண்டுவபாக வமகங்கள்வமல்,
அவர்கவளாவடகூட ஆகாேத்தில் எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டு, இவ்விதமாய் எப்கபாழுதும்
கர்த்தருடவனகூட இருப்வபாம்.
18. ஆறகோல், இந்த வார்த்றதகளினாவல நீங்கள் ஒருவறரகோருவர் வதற்றுங்கள்.
Dr. Ed ஹின்சன் இந்த வசனங்களின் பின்புலத்றத கதசவலானிக்வகேர் சறபக்கு
விளக்குக்கிறார். அவர்களுக்கு என்ன கதாியும் ? அவர்களின் வகள்விகள் என்ன ? பவுல்
என்ன பிரதியுத்திரம் ககாடுத்தார் ?

Dr. எட் ஹின்ட்சன்: டாக்டர் Ed ஹிண்ட்சன் : பவுல் ஊைியத்தின் இரண்டாவது
பயைத்தில்; கதசறைானிக்றகயாவில் 3 வாரங்களுக்கு சலபகலள உருவாக்கி,
சீஷர்களுக்கு லபபிள் றபாதலனகலள குறிப்பாக, இறயசு கிருஸ்துவின் 2ஆம் வருலகலய
றபாதித்தார்.
அவர்களுக்காக இவேசு வருவார் என்று குறிப்பிட்டார். வகள்வி என்னகவன்றால்,
இதற்கிறடேில் இறந்து வபானவர்களின் நிறல என்ன ? ஆவிக்குாிே உடலில்
என்கறன்றும் வாழ்வார்களா ? அல்லது அவர்கள் இரண்டாம் தர குடிமக்களா ?
எதிர்காலத்தில் விசுவாசிகள் ஒன்றாக கூடிவரும் வபாது இவர்கள் அங்வக இருக்க
மாட்டார்களா ? அவர்களுக்கு என்ன நடக்கப்வபாகிறது என்பது நம்றம நிச்சேம்
பாதிக்கும்.
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Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: ஆமாம், மார்க், ”நித்திறரேறடந்தவர்களினிமித்தம் நீங்கள்
நம்பிக்றகேற்றவர்களான மற்றவர்கறளப் வபாலத் துக்கித்து, அறிவில்லாதிருக்க எனக்கு
மனதில்றல.” என்று பவுல் கசால்லும் வபாது என்ன அர்த்தப்படுத்துகிறார் ?

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: இது ஆத்துமாறவக் குறித்து வபசுகிறது என்றும் அது
தூங்குகிறது என்றும் பலர் தவறாக நிறனக்கின்றனர். நாம் மாிக்கும் வநரத்திலிருந்து,
இவேசுவின் வருறக வறர, இறடப்பட்ட காலத்தில்
ஆத்துமா சுேநிறனவிழந்த நிறலறே குறிக்கிறது.
ஆனால், வவத வார்த்றதகள் அந்த இறடப்பட்ட காலத்தில் நம் ஆத்துமா
உறங்குவதில்றல என்று கூறுகிறது. 2 ககாாிந்திேன் 5:8 ல் பவுல் கசால்கிறார் : ”நாம்
றதாிேமாகவவேிருந்து, இந்த வதகத்றத விட்டுக் குடிவபாகவும் கர்த்தாிடத்தில்
குடிேிருக்கவும் அதிகமாய் விரும்புகிவறாம்.” பிலிப்பிேர் 1:23 ல் அவர் கசால்கிறார்;
”வதகத்றதவிட்டுப்பிாிந்து, கிறிஸ்துவுடவனகூட இருக்க எனக்கு ஆறசயுண்டு, அது அதிக
நன்றமோேிருக்கும்;” ஆறகோல் இவேசுகிருஸ்துவின் விசுவாசி மாித்து வபாகும் வபாது,
அவர் ஆத்துமா, அல்லது ஆவி, உடணடிோக கர்த்தாிடத்திவல கசன்று அவருடன்
ஐக்கிேமாய் இருக்கும். இங்கு தூக்கம் என்பது உடல், மோனத்திவல கர்த்தாின்
வருறகக்காக ஆவலுடன் காத்திருத்தறலக் குறிக்கிறது.
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Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: ஆமாம், உடலுக்கு எதிர்காலம் இருப்பறத கூறுகிறது.
Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: முற்றிலும் உண்றம
Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: சாி, இறவகள் நடக்கும் வபாது, இவேசுவில் கிறிஸ்துவில்
நித்திறரக்ககாள்பவர்கறள கடவுவள அறழத்து வருவார் என்று இருக்கிறவத
அறதப்பற்றி.

Dr. எட் ஹின்ட்சன்: சாி மரைத்தின் றபாது, ஆவி உடனடியாக கசார்க்கத்திற்கு,
கடவுளுடன் இருக்க கசல்கிறது. உடல் கல்ைலறக்கு றபாகிறது.
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதலை குறித்து பவுல் கசால்லும் றபாது, நம்முலடய ஆவி
இறயசுறவாடு திரும்ப வானத்திலிருந்து வருவலத குறிக்கிறது. உடல் மீண்டும்
உயிர்த்கதழுவலத அர்த்தப்படுத்துகிறது.
எனறவ, கவற்றிலய களிப்பும், எக்காள சத்தமும், றதவதூதர்களின் குரலும் ஒலிக்கும்.
கிறிஸ்துவில் மாித்தவர்கள் எழுந்து, அவர்கள் ஆவிகளுடன் இலைக்கப்படுவார்கள்
இப்றபாது, "சாி, நித்திய வாழ்க்லகக்கு எனக்கு ஏன் உடல் றவண்டும் என்று சிைர்
றகட்பாரகள்.”
உயிர்த்கதழுந்த இறயசு கிறிஸ்துவின் வாக்குதத்ததின் படி என்று பவுல் கூறுகிறார். அவர்
உடல் ாீதியாகவும், கசால்ைர்த்தமாகவும், உயிர்த்கதழுந்தார். ஆலகயால் நாமும் அறத
றபால் உடல் ாீதியாக, கசால்ைர்த்தமாக எழுறவாம்.
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Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: சாி, மாற்கு, ஒரு முக்கிேமான வார்த்றதகறள கசால்கிறார்.
அது அவருக்கு எங்கிருந்து கிறடத்தது.
”இறவகறள கர்த்தருறடே வார்த்றதேினால் உங்களுக்கு கசால்கிவறன்.” என்று
கசால்லும் வபாது எறத அர்த்தப்படுத்துகிறார் ?

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: ஆனால், பவுல் இந்த தகவல்கறள வநரடிோக கர்த்தாிடமிருந்து
கபற்றார். 1 ககாாிந்திேர் 15,
கர்த்தறர அறடவறத ஒரு புதிராக கசால்கிறது. அவதசமேம், கர்த்தாிடமிருந்து இறவகள்
அவருக்கு கிறடத்திருக்கலாம், அல்லது, இவேசுவும் பூமிேில் இருந்த வபாது அவருக்கு
இறவகறள கற்பித்திருக்கலாம்.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: ஜான் 14.
Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: வோவான் 14:1-3 ல் கசால்லும் வபாது, கர்த்தாின்
வார்த்றதேினால் இறவகறள கசால்கிவறன். இவேசுவின் பிரசங்கத்திலிருந்து பவுல்
இறவகறள கதாிந்திருக்கிறார். அவத சமேம் வநரடிோக கடவுளிடமிருந்வத அறவ
அவருக்கு கவளிப்படுத்தப்பட்டிருந்திருக்கலாம். ஆறகோல் இறவகள் பவுவல
உருவாக்கிே கட்டுக்கறதகள் அல்ல. விறலமதிக்கமுடிோ உண்றமறே நமக்காக
கர்த்தாிடமிருந்து வநரடிோக கபற்றிருக்கிறார்.

Dr.ரான் வராடஸ்: அது முக்கிேம்ன்னு நிறனக்கிவறன் John, ஏகனன்றால் இன்று
அவனக கிறிஸ்தவர்கவள இறவகள் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட வகாட்பாடுகள்
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என்று கசால்கிறார்கள். ஆனால், இந்த வவதவாக்கிேங்கள் கர்த்தாிடமிருந்து வந்தது
என்பறத உணர்த்துகிறது.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: சாி, அவர் என்ன கசான்னார் ? இந்த வார்த்லதகலள
கவைிங்க, "கர்த்தர் தாறம." இலத பற்றி என்ன நிலனக்கிறீங்க.

Dr. எட் ஹின்ட்சன்: அதாவது, ”கர்த்தர் தாவம வானத்திலிருந்து இறங்கி வர
காண்பீர்கள்” என்று கிறிஸ்துவின் திரும்ப வருதறல பற்றி எழுதிேிருக்கிறது. வமலும்,
அவர் வமகங்களினூவட வரும் வபாது, விசுவாசிகறள வானத்திற்கு எடுத்துக்ககாள்வார்,
வமகங்கள் நடுவவ பிதாவின் வீட்டிற்கு அவறரக் காண அறழத்துச்கசல்வார். ஆறகோல்,
இவேசுவின் திரும்ப வருதலுக்கான வாக்குறுதி இருக்கிறது. விசுவாசிகள் மீண்டும்
உேிர்த்கதழுவார்கள் என்கிற நம்பிக்றக இருக்கிறது; கர்த்தறர விசுவாசிக்கிற
அறனவரும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வார்கள் என்கிற நம்பிக்றக இருக்கிறது.
உேிர்த்கதழுதல், திரும்ப வருதல், மகிழ்ச்சிோன வாழ்க்றக இறவ எல்லாவம இந்த ஒரு
வவத வாக்கிேத்தில் அடங்கியுள்ளது.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: அது மட்டுமில்லாமல், மாற்கு, அவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்:
முதலாவதாக அவர் பலத்த குரவலாடு, வமலிருந்து இறங்கி வருகிறார் என்று கசால்லும்
வபாது, அதற்கு அவர் முதலில் உேிர்த்கதழுந்திருக்க வவண்டும்.

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: ஆமாம்
Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: சாி? அப்படிகயன்றால், அவர் உயிர்த்கதழுவார். அறத
சமயம், ”நாகமல்ைாம்,” என்று பவுல் தன்லனயும் றசர்த்து கசால்லும் விதம் எனக்கு
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மிகவும் பிடிக்கும். அவர் வாழ்நாளிறை அது நடக்கும் என்று அவர் எதிர்ப்பார்த்தார். நாமும்
கர்த்தலர வானிறை வருதலை பார்ப்றபாம் என்று எதிர்ப்பார்க்கைாம்.

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: உண்லமதான்.
கர்த்தர் மீண்டும் வரும் வபாது, ஒன்று விசுவாசிகள் உேிருடன் இருப்பார்கள். அல்லது
இறந்திருப்பார்கள். என்பது, மிக சுலபமாக புாிந்துக்ககாள்ளக்கூடிே விஷேம்.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: ஆமாம்
Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: ஒரு வவறள அவர்கள் இறந்தாலும், அவர்கள் உடல்கள்
உேிர்த்கதழுந்து, ஆவிவோடு மீண்டும் வசர்ந்துவிடும். அந்த உடல் அழிோதது,
சீர்குறலோததாக இருக்கும். ஆனால், கர்த்தர் வரும் வபாது பூமிேில் உேிவராடு
இருக்கிறவர்கள் உடணடிோக கர்த்தாிடத்தில் வசருவார்கள். 1 கதசவலானிக்வகேர் 4:17?
ல் ”எடுத்துக்ககாள்ளப்படுவார்கள்” என்கிற பதம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
”எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல்” என்கிற வார்த்றதவே றபபிளில் இல்றல என்று பலர்
வாதிடுவர். ஆனால், கிவரக்க வார்த்றத ஹர்பவசா Harpazo என்பதன் அர்த்தம்,
பிடிபடுவது, மாட்டிக்ககாள்வது, அறடபடுவது என்பதாகும். ஆறகோல்,
உேிவராடிருப்பவர்கள் மிகப்கபாிே மாற்றத்திற்கு உட்படுவார்கள்.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: உண்றமதான்.
Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: மறுபடியும், அவர்கள் சீர்குலையாததும், அைியாததும்,
நித்தியமான ஒரு உடலை கபறுவார்கள்.
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Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: ஆம். இன்னும் அலத ஆைமாக சிந்தித்தால்,
”எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் என்கிற றகாட்பாடு லபபிளில் எங்கிருக்கிறது” என்று மக்கள்
றகட்டால், இருக்கிறது, கிறரக்கத்தில் Harpazo ஹர்பவசா என்று கசால்லலாம். ஆனால்,
அறதவே லத்தினில் கமாழிகபேர்த்தால், என்ன ஆகிறது ரான் ?

Dr.ரான் வராடஸ்: அதாவது, raptus என்கிற வார்த்றதறே பேன்பத்திவந்தனர். அது
rapere என்கிற வார்த்றதேிலிருந்து வந்ததாகும். அதிலிருந்துதான்
”எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல்” என்கிற வார்த்றத வருகிறது. அது பிடிப்பது அறடப்பது
என்கிற அர்தத்றத ககாடுக்கிறது. வலுக்கட்டாேமாக றகப்பற்றுவது என்று வநரடிோக
கபாருள் படுகிறது. வானில் கர்த்தர் வரும் வபாது கமன்றமோக கவருவதல்ல, மாறாக,
கர்த்தர் தன் மக்கறள அவர் வானிலிருந்து வலுக்கட்டாேமாக கவர்வறத
அர்த்தப்படுத்துகிறது.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: ஆம், ”கர்த்தருக்குள் இறந்தவர்கள் முதலில் எழுவார்கள்”
என்கிற முழு விஷயத்திலும்,
”உேிவராடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்ககாண்டுவபாக வமகங்கள்வமல்,
அவர்கவளாவடகூட ஆகாேத்தில் எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டு, இவ்விதமாய் எப்கபாழுதும்
கர்த்தருடவனகூட இருப்வபாம்.” பாஸ்டன் நகரத்திற்கு அல்ல, ஆனால், வானத்திற்கு
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுவரகள். அறதப்பற்றி கசால்லுங்கள்.
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Dr. எட் ஹின்ட்சன்: சாி, இந்த எல்லா கருத்திலும் மிக முக்கிேமானது இந்த
வசனங்கள் தான். கர்த்தர் மீண்டும் வானில் வருவது, வமகங்களினூவட வருவது,
விசுவாசிகறள கர்த்தர் தன் தகப்பனின் வானுக்குாிே வீட்டிற்குள் எடுத்துக்ககாள்வது,
அவர் இந்த வநரங்களில் பூமிக்கு வருவதில்றல. பூமிறே கதாடுவதுமில்றல.
வானிலிருந்தபடிவே அவர்கறள எடுத்துக்ககாள்கிறார். ஆறகோல், ”எடுத்துக்ககாள்வது”
என்பது இந்த வசனங்களுக்கு மட்டும் உாிேது அல்ல. ஏவனாக்கு
எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டான். எலிோ எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டான். நீங்களும் கூட றபபிள்
முழுவதும் எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதறல காணமுடியும். கவளிப்படுத்துதல் விவஷசத்தில்,
இரண்டு சாட்சிகள் எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதலில் திறலப்பறத காணமுடியும். கவறுமவன
கசால்வது மட்டுமல்ல, உண்றமேிவலவே வவதாகமம் முழுவதும், ஒருவர் கறடசிோக
அறடே வவண்டிே நிறல குறித்த திட்டமும், வநாக்கமும் கர்த்தருக்கு இருக்கிறது.
நம்முறடே ஆத்துமாவுக்காக மட்டுமல்ல, உடலுக்காகவும் கர்த்தர் வருகிறார்.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: அதாவது இரண்டு விஷேங்கள், Ed. ஒன்று, றபபிறள
படிக்கும் ஒவ்கவாரு கிறிஸ்துவரும், வானத்தினூவட எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் நமக்காக
காத்திருக்கிறது என்பறத ஒப்புக்ககாள்ள வவண்டும். சாி ? அது றபபிளில் இருக்கிறது,
சாிோ ? இரண்டாவதாக, இவேசுவின் திரும்ப வருதறல குறித்த
தீர்க்கதாிசங்கறள நாம் வாசிக்கும் வபாது, இரண்டு கட்டங்களாக அது
எடுத்துறரக்கிறது. அறவகள் என்ன ?
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Dr. எட் ஹின்ட்சன்: அதாவது, வானத்திற்கு ஏடுத்துக்ககாள்ளப்படுவதும், பூமிக்கு
திரும்ப வருவதும்: நாம் வானத்திற்கு எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டால் என்ன சம்பவிக்கும்.
நாம் பூமிக்கு திரும்ப கர்த்தவராடு வரும்வபாது என்ன நடக்கும் ?

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: ஆம், விவரங்கறள ஆராந்தால், இரண்டு கட்டங்கள்
இதற்கு இருக்கிறது என்று நாம் கூறும்வபாது, நிோதீர்ப்பு காலத்திற்கு சில வருடங்கள்
பிாிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணமாக,
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் குறித்து நமக்கு கசால்லப்பட்டுவருகிறது. இவேசு
வானங்களினூவட வரும்வபாது நாம் அவறர பார்ப்வபாம். இரண்டாவது வருறகேின்
வபாது இவேசு பூமிக்கு வருவார்.
எடுத்துக்ககாள்ளப்படும் வபாது கிறிஸ்து சீஷர்களுக்காக வருகிறார். மற்றும்
இரண்டாவது வருறகேின் வபாது கிறிஸ்து தன் சீஷர்கவளாடு வருவார்.
எடுத்துக்ககாள்ளப்படும் வபாது, விசுவாசிகள் பூமிேிலிருந்து புறப்படுவார்கள்.
இரண்டாவது வருறகேின் வபாது அவிசுவாசிகள் பூமிேிலிருந்து
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுவார்கள்.
எடுத்துக்ககாள்ளப்படும் வபாது, கிறிஸ்து மணமகளுக்காக வருகிறார். இரண்டாவது
வருறகேின் வபாது, கிறிஸ்து மணமகளுடன் வருகிறார்.
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எடுத்துக்ககாள்ளப்படும் வபாது, எந்த அறிகுறிகளும் இருக்காது, அது உடணடிோக
நறடகபறும் ஒரு நிகழ்வு, அறத வவறு வசனங்களில் நாம் பார்க்க முடியும். இரண்டாவது
வருறக, ஆேிரக்கணக்கான அறடோளங்கள் நாம் காண இருக்கும் மத்வதயு 24.
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் ஒரு கணத்தில், கண்ணிறமக்கும் வநரத்தில் நடக்கும், அவருக்கு
கசாந்தமானவர்கள் அவறரப் பார்ப்பீர்கள். ஆனால் இரண்டாம் வருறகேின் வபாது,
அவர் முழு உலகுக்கும் கதாிேக்கூடிேவராக இருப்பார். எல்லா கண்களும் அவறர
காணும்.
எடுத்துக்ககாள்ளப்படும் வபாது வபரழிவு ஆரம்பமாகும்: இரண்டாம் வருறகேின் வபாது
வபரானந்தம் கதாடங்கும்.
இகதல்லாம் சில விவரங்கவள, வமலும் இது குறித்து வவறு ஒரு நிகழ்ச்சிேில் அதிகம்
அறிேப்வபாகிவறாம். அந்த விவரங்கள் கிறிஸ்துவின் திரும்ப வருறகேின் வபாது இருந்த
இரண்டு கட்டங்கறள விளக்கும்.

Dr. எட் ஹின்ட்சன்: ஆமாம், ஒறர நிகழ்வில் பை காாியங்கள்
உள்ளடங்கியிருக்கின்றன.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: சாிோ கசான்னீங்க
Dr. எட் ஹின்ட்சன்: இரண்டு கட்டங்கள் இருக்கிறது.
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Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: உண்றமதான். ஆனால், இறவ எல்லாவற்றறயும் விட,
எடுத்துக்ககாள்ளப்படும் நிகழ்வு குறித்து கிறிஸ்துவர்கள் இரண்டு வவறுபட்ட
கண்வணாட்டங்கறள ககாண்டிருக்கிறார்கள். அறவ என்கனன்ன ? ஒரு சிறு
இறடவவறளக்கு பிறகு, கிறிஸ்துவர்களின் அந்த இரு கண்வணாட்டங்கறள பற்றி
வபசுவவாம். விசுவாசிகவள, miss பண்ணாம பாருங்க. சுவாரஸ்ேம் காத்திருக்கிறது.
*****

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: விசுவாசிகறள, நாம் டாக்டர் Ed ஹின்சன், Dr. மாற்கு
ஹிச்காக், டாக்டர் ரான் Rhodes ஆகிவோவராடு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருறகறே
பற்றி வபசிக்ககாண்டிருக்கிவறாம். எடுத்துக்ககாள்ளுதல் குறித்து சலபகளில் 4
கண்றைாட்டங்கள் இருக்கிறது. அலவகள் பற்றி றபசைாம். முதலில் றபரைிவிற்கு
முன்பாக எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் நலடகபறுமா ? அது மாகஉபத்திரவத்திற்கு முன்பு
என கசால்ைைாமா ? உங்கள் பார்லவயில் ?

Dr. எட் ஹின்ட்சன்: நிோேத்தீர்ப்புக்கும், மகா உபத்திரவத்திற்கும் முன்வப இவேசு
கிறிஸ்துவின் எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் வரும், கவளிப்படுத்துதல் சுவிவஷசத்தில்
விவாிக்கப்பட்டிருக்கும் நிோேதீர்ப்புக்கு முன்பாக
சறபகள் பிதாவின் வீட்டிற்கு
எடுத்துக்ககாள்ளப்படும். மகா உபத்திரவத்திற்கு முன்வப எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல்
நறடகபறும்: அது எந்த வநரமும் எப்வபாது வவண்டுமானாலும் நறடகபறும். என்றன
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வநாக்கி காத்திருங்கள். எனக்காக காத்திருங்கள், வானத்றத வநாக்கி காத்திருங்கள்,
இவேசு எந்த வநரத்திலும் திரும்ப வருவார்.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: ஆமாம். Ron இரண்டாம் நிலையில் இருக்கும் மக்கலள
பற்றி கூறும் றபாது, “எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதலை பற்றி றவறு இடத்தில் லபபிள்
றபசுகிறது, மகா உபத்திரவம் நலடகபறும் என்று கசால்லும் றபாறத அலத லவத்து
பார்த்தால், என்ன, அது மகா உபத்திரவத்தின் லமயத்தில் என்று கசால்ைைாம்.
உபத்திரவத்தின் எல்ைா கஷ்டங்கலளயும் நாம் அனுபவக்கப்றபாவதில்லை. அதன்
கலடசி கட்டங்களில் நாம் பாதுகாக்கப்படுறவாம். அலத பற்றி கசால்லுங்கள்.
மகாஉபத்திரவத்தின் லமய பகுதி அப்படின்ன என்ன ?

Dr.ரான் வராடஸ்: அதாவது, மகாஉபத்திரவம் ஏழு ஆண்டுகள் நறடகபறும்.
தானிவேல் 9:27 ல் அறத காணலாம்.
மகா உபத்திரவத்தின் றமேம் என்றால் மூன்றறர ஆண்டுகளில்
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் நறடகபறுவறத குறிக்கும்.
அப்வபாது, வதவவகாபாக்கிறன இரண்டாம் பாதி கட்ட சமேத்திற்கு முன்பாக சறபகள்
எடுத்துக்ககாள்ளப்படும் என்கிறார்கள். பிரச்சறன என்னகவன்றால், முழு மகா
உபத்திரவத்றதயும் கடவுளின் வகாபத்திற்கு உருவகப்படுத்தி அந்த வசனங்கள்
வபசுகிறது. உதாரணத்திற்கு சறபகள் சறபகள் ”உபத்திரவ வநரங்களிலிருந்து”
விடுவிக்கப்படும் என்று கவளிப்படுத்துதல் 3:10 கசால்கிறது. அது தான் மகா
உபத்திரவத்தின் உண்றமோன கால அளவு.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: கமாத்த கால அளவு
15

Dr.ரான் வராடஸ்: முழு காைகட்டம். இப்றபாது, 1 ககாாிந்தியர்15 ல்
கசால்ைப்பட்டிருக்கும் எக்காளத்லதயும் கவளிப்படுத்துதல் 11:15 ை
கசால்ைப்பட்டிருக்கும் எக்காளத்லதயும் ஒப்பிட்டு வாக்குவாதம் கசய்வார்கள்.
ஏைாம் எக்காளமும், கலடசி எக்காளமும் இருக்கிறது.
கவளிப்படுத்துதலில் 7 ஆம் எக்காளம் மகா உபத்திரவத்தின் லமயப்பகுதியின்
நலடகபறும். அலகயால் தான் 1 ககாாிந்தியர் 15 மகா உபத்திரவத்தின் லமயப்பகுதியன்
நலடபற றவண்டும் என்று அர்த்தப்படுத்த றவண்டும்..
பிரச்சறன என்னகவன்றால், இந்த இரண்டும் கவவ்வவறு சூழலில் நடப்பதாகும்.
கவளிப்படுத்துதல் புத்தகத்றத பார்த்தால்,
ஏழு எக்காளங்கள் நிோேத்தீர்ப்றப குறிக்கிறது.
அது கடவுளின் வகாபாக்கிறனறே கட்டவிழ்த்துவிடுகிறது.
1 ககாாிந்திேர் 15 ல் கிறிஸ்து திரும்ப வரும் அவத சமேம், விசுவாசிகள் வானத்தினூவட
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுவார்கள் என்கிறது. எக்காளம் என்பது றபபிளில் பல்வவறு
சூழ்நிறலகறள குறிப்பிட பேன்படுத்தப்படுகிறது. ஆறகோல், நடுவில் ஒவர ஒரு
குறிப்றப எடுத்து வபசுவது முறறோகாது.
இப்படி கசால்லாம் ஜான், எதிர்காலத்தில் தீர்க்கதாிசனத்றத கடவுள் எவ்வாறு
நிறறவவற்றுவார் என்பறத கதாிந்துக்ககாள்ள வவண்டுமானால், கடந்த காலத்தில் அவர்
எப்படி தீர்க்கதாிசனத்றத நிறறவவற்றினார் என்பறத பாருங்கள். கசான்னப்படிவே அவர்
கசய்திருக்கிறார்.
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எக்காளத்றத குறித்து கசால்லர்த்தமாகவவ எடுத்துக்ககாண்டாலும், கடவுளின்
வகாபாக்கிறன நீோத்தீர்ப்பின் வபாது, சறபகளில் இருந்து தான் துவங்கும், நடுவிலிருந்து
அர்த்தம் கசய்ே முடிோது. மாக உபத்திரவத்திற்கு முன்பாக, திரும்பவருதல் மட்டுவம,
கசால்லர்த்தமாக கபாருந்தக்கூடிேது.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக், மற்கறான்றும் கநருக்கமாக
இருந்தாலும், இரண்டும் ஒன்றல்ல.
அது வகாப்பாக்கிறனக்கு முந்தேதாகும்.
இதற்கும், மாகாஉபத்திரவத்திற்கு மத்திே பகுதிக்கும் உள்ள வித்திோசம் என்ன ?

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: பல வகாணங்களின் பார்க்கும் வபாது வகாபாக்கிறனக்கு
முந்தே நிறல புதிதானது,
திரும்ப வருதலின் மூன்றில் ஒரு பங்கு காலம்.
7 வருட மகா உபத்திரவத்தில், ஐந்தறர ஆண்டுகள் திரும்ப வருதல் நறடகபறும் என்று
அவர்கள் நம்புகிறார்கள். கவளிப்படுத்துதல் 6 ல் விசுவாசிகள்
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதறல ஆறாவது மற்றும் ஏழாவது நிோேத்தீர்ப்பின் முத்திறரேின்
வபாது நறடகபறும் என்று கூறுகிறது.
அடிப்பறடேில் அவர்கள் கூறுவது, முதல் ஐந்தறர ஆண்டுகள் கடவுளின் வகாபாக்கிறன
அல்ல. அது மனிதனின் வகாபாக்கிறன. அது சாத்தானின் வகாபாக்கிறன, கடவுளின்
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வகாபாக்கிறன குறுகிேதாகவும், மாகா உபத்திரவத்தின் கறடசி கால் பங்கில் வரும். நாம்
”எடுத்துக்ககாள்ளப்படும்” அந்த சமேத்தில் நறடகபறும்.
அவதாடு, எழக்கூடிே சில பிரச்சறனகள், உபத்திரவத்தின் ஆரம்பத்திவலவே கடவுளின்
வகாப்பாகிறன வரும் என்று ஆவிக்குாிே விதத்தில், வதான்றலாம். அதற்கான முத்திறர
வபாடப்பட்ட நிோத்தீர்ப்பு, வசனங்களில் இருக்கிறது.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: ஆம், இறயசு முத்திலரகலள திறக்கிறார்.
Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: ஆமாம். இறயசு ஆட்டுக்குட்டியானவர். அவர் இந்த
முத்திலரகலள திறக்கிறார். இப்றபாது முதல் நான்கு முத்திலரகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
அலவ 4 கவள்லள குதிலர றமல் வரும் வீரர்கள் என்றலைக்கப்படுகிறார்கள். அலவகள்
றபார், பஞ்சம் றபான்றலவகலள அது குறிக்கும். அவர்கள் கடவுளாவலவே
வைிநடத்தப்படுகிறார்கள் ஆலகயால் கவளிப்படுத்துதல் 6 ல் கூறுவது றபாை
றகாபாக்கிலன இறுதியில் வரும்.
இன்கனாரு பிரச்சலன, 1 கதசறைானிக்றகயர் 5 கர்த்தாின் நாள் எப்றபாது வருகிறது
என்று கசால்கிறது, அது, மக்கள் ”சமாதானம், பாதுகாப்பு” என்று கசால்லும் றபாது
வரும், மாகா உபத்திரவத்தின் காைம். 6ஆவது 7ஆவது நியாயத்தீர்ப்பின் முத்திலரகள்
உலடக்கப்படும் றபாது, மக்கள் சமாதானம், பாதுகாப்பு என்று கசால்வது விறனாதமாக
இருக்கும். ஏற்கைறவ முதல் 5 முத்திலரகலள பற்றி பார்த்றதாம். 4ஆவது முத்திலரயின்
றபாது, பூமி அைியும். அப்றபாது மக்கள் சமாதானம், பாதுகாப்பு என்று கசால்வது
அர்த்தமற்றதாக இருக்கும். ஆலகயால், இந்த இரண்டு வசங்களும், றகாபாக்கிலனக்கு
முன் எடுத்துக்ககாள்ளப்படுவதற்கு முன்பாக நலடகபறுவதாக இருக்கும் என்று நான்
நிலனக்கிறறன்.
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Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: உண்லமதான். Ed, உபத்திரவத்திற்கு பிறகு என்ன
நறடகபறும், அறத பற்றி கசால்லுங்கவளன்.

Dr. எட் ஹின்ட்சன்: கசால்வறன். எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் என்பது, மாகா
உபத்திரவத்திரத்திற்கு முன்னும், பின்னும், இறடேிலும் நடக்கும். ஆறகோல், மாகா
உபத்திரவம் வரும் என நிறனப்பார்கள், அது 7 வருடங்கள் என நிறனப்பார்கள்,
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் நறடகபறும் என நிறனப்பார்கள். அப்வபாது அவர்கள்,
எப்வபாதும் தண்டறனக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சறப நிோேத்தீர்ப்பின் வபாது,
தண்டறனேிலிருந்து எப்படி தப்பிக்கும் ? என்பார்கள். ஆனால், தண்டறனக்கும்,
கடவுளின் வகாப்பாக்கிறனக்கும் மிகப்கபரும் வித்திோசம் இருக்கிறது. கடவுளின்
வகாப்பாக்கிறன கவளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள்,
முத்திறரகறள திறக்கும் கிருஸ்துவின் மணமகள், வகாபாக்கிறனறே அனுபவிப்பாள்.
கடவுளின் வகாபாக்கிறன நிோேத்தீர்ப்பின் கிண்ணத்திலிருந்து ஊற்றப்படும். ஆகிலும்
மணமகள் முடிவு பாிேந்தம் தப்பிப்பிறழப்பாள். இது மணமகறள நித்திேத்திற்கு
தோராக்குவதாகும். என்றன கபாருத்தவறர இது புவராடஸ்டண்ட்களின் பாவக்கடன்
வபான்றது.
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நம் பாவங்கலள இறயசு சிலுலவயில் சுமந்தார் என்பது கதளிவாக இருக்கிறது. அவர்
நம்முறடே இடத்தில் மாித்த பிறகு, நம்முறடே பாவங்கள் சிலுறவேில் அவர் மீது
சுமக்கப்பட்டது. வகாப்பாக்கிறனக்கு நாம் தகுதிோனவர்கவள, ஆனால், நாம்
வகாபாக்கிறனக்குள்ளாக மாட்வடாம். ஏகனன்றால் இவேசு கடவுளின்
வகாபாக்கிறனறே நம்மிடமிருந்து எடுத்துவிட்டார்.

Dr.ரான் வராடஸ்: அறத றமேமாகக் ககாண்டு, 1 கதசவலானிக்வகேர் 4:18 “ இந்த
வார்த்றதகளால் ஒருவருக்ககாருவர் வதற்றுங்கள்” என்று கசால்கிறது. மகா
உபத்திரவத்திற்கு பிறகு இது கபாருந்தாது. கிறிஸ்தவ சறபயும், முத்திறரேின் நிோே
தீர்ப்பு, எக்காள நிோேத்தீர்ப்பு, கிண்ணத்தின் நிோேத்தீர்ப்பினூடாக, அர்மககவதாறன
எதிர்க்ககாண்டு, மகா உபத்திரவத்திற்குட்பட வபாகிறது. “ஆறகோல், இந்த
வார்த்றதகளால் ஒருவறரகோருவர் வதற்றுங்கள்”

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: ஆமாம், உங்கள் கண்றைாட்டங்கள் அலனத்லதயும்
பார்க்கும் றபாது, மகா உபத்திரவத்தின் உட்கருவிற்கு நம்லம ககாண்டுச் கசல்கிறது.
வகாடானுவகாடி மக்கள் அழிந்திருக்கிறர்கள் என்று சிை அறிஞர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள்.
ஆறகோல், அந்த சமேத்தில் சமாதானமும் பாதுகாப்பும் இறாது. வமலும், இறதப்பற்றி,
இவேசு இறவ எல்லாவற்றிலிருந்தும் நம்றம காப்பார் என்று வபசும் றபபிளின் வவறு
வசனங்கறளயும் இப்வபாது பார்ப்வபாம். அவர் நம்றம எல்லா தீங்கிலிருந்தும்
காக்கிறவர்.
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சாி, Ed, இன்று கலந்தாவலாசித்தறவகறள மீண்டும் சுருக்கமாக பார்க்கலாம்.
”எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல்” தறலப்பு ஏன் முக்கிேத்துவம் வாய்ந்தது ?

Dr. எட் ஹின்ட்சன்: ஏகனன்றால் விசுவாசிகளுக்கு நம்பிக்லகயும் ஆறுதலும்
அளிக்கிற ஒரு தலைப்பு இது. நாம் மூவரும் அலத ஆய்வு கசய்திருக்கிறறாம்,
ஆராந்திருக்கிறறாம். விவாதித்திருக்கிறறாம். இந்த விஷயங்கலள 40 வருடங்களுக்கு
அல்ைது அதற்கு றமைாக றபாராடியிருக்கிறறாம். லபபிளின் றபாதலன இதுறவயாகும்.
பவுல் கசான்னபடிறய, "ஒருவலரகயாருவர் இவ்வசனங்களால் ஆறுதல்படுத்துங்கள்,
ஆறுதைளிக்கும் றவதவார்த்லதகள், விசுவாசிக்கிறதற்கு உற்சாகமளிக்க றவண்டும்,
ஏகனன்றால் இறயசு எந்த றநரத்திலும் திரும்ப வருவார் என நம்புகிறறாம்.
நான் ஒரு றதவாையத்தில் உட்கார்ந்திருந்றதன், அங்கு ஒரு நண்பன் மகா
உபத்திரவத்திற்கு முன்பான காைகட்டங்கலள நம்பவில்லை. அவர் தனது முழு
பிரசங்கத்லதயும் முடித்து பிறகு,
"எனறவ, நீங்கள் பார்த்தபடி, “எடுத்துககாள்ளப்படுதல்” நடகபறாது, என்றார்.
அவர் கசால்வது தவறு. அவர் எடுத்துக்காட்டும் வசனம் ஒரு வவறள இருந்தாலும்,
கவவ்வவறு காலகட்டத்தில் கபாருந்தும் வசனங்கறள ஒப்பிட்டு பார்க்க வவண்டும்.
"மகா உபத்திரவத்லத தவிற நாம் எதிர்பார்க்க றவகறான்றுமில்லை” என்றார்.
அவருலடய சலபயிலுள்ள மக்கள் பைமாக புைம்பி அழுதனர்.
நான் பின்னால் எழுந்து நின்று றபச ஆலசப்பட்றடன், ஆனால் நான் அப்படி
கசய்யவில்லை.
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பிறகு அவருடன் வபசி கசான்வனன் : “ வில்சன், எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் என்பது
இருக்கிறது. அது எப்வபாது நறடகபறும் என்பறத கபாருத்திப்பார்ப்பதில் தான் நாம்
ஒத்துப்வபாவதில்றல. ஆனால், என்னுறடே பார்றவேில் கடவுளுறடே வார்த்றதகள்
ஆருதலும், உர்ச்சாகத்றதறேயும் ஊக்கத்றதயும் அளிக்கிறது என்வறன்.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: வவறு என்ன, மாற்க் ?
Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: ஆம், எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் நமக்கு உந்துதல் அளிக்கிறது.
பலத்றத தருகிறது. 1 ககாாிந்திோில் கறடசிேில் எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதறல பற்றி
வபசுகிறார். அப்வபாஸ்தலன் பவுல் கசால்லும் வபாது, ”ஆறகோல்,.. கர்த்தருக்குள்
நீங்கள் படுகிற பிரோசம் விருதாவாேிராகதன்று அறிந்து, நீங்கள்
உறுதிப்பட்டவர்களாயும், அறசோதவர்களாயும், கர்த்தருறடே கிாிறேேிவல
எப்கபாழுதும் கபருகுகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக.” இது நம்பிக்றகறே
உந்துவிக்கிறது. வாழ்வதற்கும், கர்த்தாில் உறழக்கவும் ஊக்கமளிக்கிறது.
சுத்தீகாிக்கப்பட்ட ஒரு நம்பிக்றகறே ககாடுக்கிறது. 1 வோவான் 3 கசால்கிறது, :
"அவர்வமல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்றக றவத்திருக்கிறவகனவனும், அவர்
சுத்தமுள்ளவராேிருக்கிறதுவபால, தன்றனயும் சுத்திகாித்துக்ககாள்ளுகிறான்." இவேசு
திரும்ப வருவார் என்கிற நம்பிக்றகவோடு, கடவுளுறடே விருப்பத்திற்கு மாறாக
பாவமுள்ள வாழ்க்றகறேயும் ககாண்டிருக்க முடிோது. இந்த இரண்டும் கபாருந்தாது.
இது நம்லம சுத்திகாித்து, கர்த்தருக்குள் உயர்ந்த நிலைக்கு ககாண்டு கசல்லும்.
உண்லமயில், எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் றகாட்பாட்லட குறித்து ஜனங்கள் றபசும் றபாது,
அது ஏவதா வானத்திலிருக்கும் உணவாக கருதுகிறார்கள். எப்வபாவதா எதிர்காலத்தில்
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நறடகபறும் ஒன்றாக, நம் தினசாி வாழ்க்றகக்கு ஒத்துவராத ஒன்றாக நிறனக்கிறார்கள்.
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் குறித்து றபபிளில் குறிப்பிடும் வபாகதல்லாம். இன்று அது
எவ்வாறு கபாருந்துகிறது என்பறதயும் கதளிவாக கசால்கிறது.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: அருலம, நான் றஜம்ஸ் குறித்து றயாசிக்கிறறன்.
அவர் கசால்கிறார், நிோேபதி நம் கதவருவக நிற்கும் வபாது கலங்க வவண்டாம். அவர் வர
தாோராக இருக்கிறார். வவற என்ன Ron ?

Dr.ரான் வராடஸ்: அப்றபாஸ்தைனாகிய பவுல், கிறிஸ்துவில்
நித்திலரயலடந்தவர்கலளப் பற்றித் கதசறைானிக்றகயர் அறியாமல் இருக்க
விரும்பவில்லை என்று கசான்னார்.
அவர்கள் எடுத்துக்ககாள்வறத பற்றி அறியாதவர்களாக இருப்பது தவறு. கடவுளின்
வார்த்லதலய புாிந்து ககாண்டாறை அறியாலம இருளிலிருந்து கவளிறயறைாம்.
எதற்காக எழுதப்பட்டறதா, ஏற்கணவவ நடந்த தீர்க்கதாிசனங்கறள எப்படி
புாிந்துக்ககாண்வடாவமா, அவத வபால, கசால்ைர்த்தமாகறவ
அறிந்துக்ககாள்வதின்மூைம், கடவுளுலடய வார்த்லதகலள புாிந்துககாள்ளைாம்.
ஆலகயால், எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதைாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் அலத
கசால்ைர்த்தமாகறவ புாிந்துக்ககாள்வது எளிதாக இருக்கும்.
இப்றபாது, ஒன்றிறணதல் பற்றி எனக்கு ஆர்வம் அதிகாிக்கிறது. என் தாய் இறக்கும்
வபாது நான் அவருடன் இருந்வதன். நித்திேத்திற்கு அவர் கசல்லும் வபாது அவர் றககறள
பற்றிேிருந்வதன். அவறர அரவறணப்பது அதுவவ கறடசி என்று நான்
நிறனக்கவில்றல. அவர் குரறல கறடசிோக வகட்கிவறன் என்றும் நம்பவில்றல. நமக்கு
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ஒன்றிறணதல் நறடகபறப்வபாகிறது. அந்த நம்பிக்றக என் ஆவிக்குாிே படறக
நகர்த்தும் காற்றாக அறமந்தது.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: ஆம். 1 கதசறைானிக்றகயர் வசங்கலள இன்று
பார்த்றதாறமயானால், கிறிஸ்தவர்கள் அலனவரும் இங்கிருந்து
எடுத்துக்ககாள்ளப்பவார்கள், மற்றவர்கள் லகவிடப்படுவார்கள் என்பது நிதர்சனம்.
”நான் கிறிஸ்தவன் அல்ை, ஆனால், லகவிடப்படவும் மனமில்லை, மகா உபத்திரவத்லத
எதிர்க்ககாள்ளவும் விருப்பமில்லை.” என்பவர்களும், தான் எடுத்துக்ககாள்ளப்படுறவாமா,
இல்லையா என்பலத எப்படி ஊர்ஜிதப்படுத்திக்ககாள்ளைாம், Ed ?

Dr. எட் ஹின்ட்சன்: உங்கள் பாவங்களுக்காக மாித்தார் என்று நிச்சயமாய் கதாிந்து
ககாள்ள றவண்டும்,
அவர் மாித்றதாாிலிருந்து எழும்பினார்.
அவர் மீண்டும் வருகிறார். இலத உங்கள் மனதிலும், இருதயத்திலும், முழு
நம்பிக்லகறயாடு அறிந்திருத்தல் றவண்டும்.
"நான் அலத கசய்யப் றபாகிறறன் என்று நம்புகிறறன்"
என்று கசால்லக்கூடாது.
இரட்சிப்பு ஒருறவலள நடக்கைாம் என்பதல்ை. றவதவாக்கியம் கசால்கிறது:, "நித்திய
ஜீவன் உண்கடன்று அறியும்படிக்கு இலவகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.”
இது இவேசு நாம் வாழும் இடத்தில் மாித்திருக்கிறார் என்பறத குறிக்கிறது.
நம் பாவங்களுக்காக இரத்தம் சிந்திேிருக்கிறார்.

24

மாித்வதாாிலிருந்து நமக்காக உேிர்த்கதழுந்திருக்கிறார். “சிலுறவேில் இவேசு எனக்காக
கசய்ததில் என் நம்பிக்றகறேயும், எதிர்க்காலத்றதயும் றவக்கிவறன்.”
கிறிஸ்துவின் வருலகக்காக நான் காத்திருக்கிறறன் என்ற உறுதியும் அது நமக்கு
உறுதியளிக்கிறது. நம்லம பயமுறுத்த லபபிள் தீர்க்கதாிசனங்கள் எழுதப்படவில்லை,
மாறாக நம்லம தயார்படுத்தறவ கசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. றநரமும், நம்பிக்லகயும்
இருக்கும் றபாறத இறயசுவிடம் வாருங்கள்.

Dr. ஜான் அன்ககர்கபர்க்: இது ஒரு மகத்தான வார்த்லத,
அடுத்த வாரமும் நாம் கதாடர்வவாம்.
இந்த வவதவார்த்றதகறள நாம் கட்டிகேழுப்புவவாம். றபபிள் என்ன கசால்கிறது
என்பறத நீங்கள் அறிே வவண்டும். இவர்கள் அறத கதள்ளத்கதளிவாக
எடுத்துறரப்பார்கள். எடுத்துக்ககாள்ளுதல் குறித்து நாம் மற்கறாரு முக்கிேமான
வாக்கிேங்கறள அலசப்வபாகிவறாம். அதிலும் நீங்கள் கலந்துக்ககாள்வீர்கள் என்று
நம்புகிவறன்.

எங்களுலடய கதாலைக்காட்சி நிகழ்சிகலள காை
இைவச ஜான் அன்ககர்கபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்லப பதிவிறக்கம் கசய்திடுங்கள்.
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