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HHE16-1-2 

எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் எடுத்துககாள்ளப்படுவார்கள் என்பதற்கான 

வவதாகம அடித்தளம் - நிகழ்ச்சி 2 

 

அறிவிப்பாளர்: இன்றறக்கு ஜான் அன்கெர்கபர்க் நிெழ்ச்சியில், எதிர்ொலத்தில் 

உலெத்றதயய அறசக்கும்விதமான மூன்று ொாியங்ெள் நிெழும் என்று யவதாெமம் 

கூறிக்றது. முதலாவது, எந்த வித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் யொடிக்ெணக்ொன மக்ெள் 

ொணாமல் யபாவார்ெள்; இரண்டாவது, உலெத்றத ஆளும் அதிொரம் ஐக்ெிய 

நாடுெளிடமிருந்து பறிக்ெப்படும். மூன்றாவது, உலெத்தின் தறலவன் எழும்பி தன்னால் 

இந்த உலெத்திற்கு சாமாதானத்றத கொடுத்து நிறலபடுத்த முடியும் என்பான். இப்படி 

நடக்ெ ொரணம் என்ன? யவதம் கசால்ெிறது, “ெர்த்தர் எக்ொள சத்தத்யதாடு வானங்ெள் 

மீது வருவார்... ெிறிஸ்துவுக்குள் மாித்தவர்ெள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்ெள், பிறகு 

உயியராடு இருக்கும் நாமும் ெண்ணிறம கபாழுதில் யமெங்ெள் வழியாய் கசன்றிடுயவாம்; 

யமெங்ெள் நடுயவ யதவறன சந்திப்யபாம்; அவயராடு கூட நித்திய நித்தியமாய் 

வாழ்ந்திடுயவாம்.” இந்த வல்லறமயான நிெழ்வு சம்பவிக்கும்யபாது, அவிசுவாசிெள் 

மட்டுயம பூமியில் றெவிடப்பட்டு ொணப்படுவார்ெள்.  

இன்றறக்கு நம்முறடய யதசத்தில் இருக்கும் தீர்க்ெதாிசனங்ெறள பற்றி நன்கு அறிந்த 3 

யமறதெறள அறழத்திருக்ெியறன் அவர்ெள் ெிறிஸ்தவர்ெளுக்கு சம்பவிக்ெ இருக்கும் 

எடுத்துகொள்ளுதறல பற்றி யவதாெ ாீதியில் விளக்ெிடுவார்ெள். அவர்ெள் Dr. எட் 

ஹின்சன், ராளிங்க்ஸ் டிவினிட்டி பள்ளியின் முதல்வர் மற்றும் லிபர்டி பல்ெறலெழெத்தின் 

முன்னிறல யபராசிாியராெ இருக்ெிறார். இவர் ராஜா வருெிறார் என்ற கதாறலக்ொட்சி 

நிெழ்ச்சியில் பிரசங்ெியாளராெ இருக்ெிறார், நாற்பதுக்கும் யமற்பட்ட புத்தெங்ெறள 

தீர்க்ெதாிசனங்ெள் என்ற தறலப்பில் எழுதியிருக்ெிறார் யமலும் ஐந்த ஸ்டடி றபபில்ெளின் 

எடிடராெவும் இருக்ெிறார். இரண்டாவது, Dr. மார்க் ஹிட்ச்ொக், யவதாெம கவளிப்பாடு 

பிாிவின் துறண யபராசிாியராெ டல்லாஸ் தியாலஜிெல் கசமினாியில் பணிபுாிெிறார். 
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யவதாெம தீர்க்ெதாிசனங்ெள் என்ற தறலப்பில் 30 புத்தெங்ெறள எழுதியிருக்ெிறார், 

கபயித் றபபிள் திருச்சறபயின் மூத்த யபாதெராெ இருக்ெிறார். மூன்றாவது, Dr. ரான் 

யராடாஸ், வசனங்ெளில் ஆராய்ந்து ொரணங்ெறள அறிதல் ஊழியங்ெளின் தறலவராெ 

இருக்ெிறார். ஐவரும் டல்லாஸ் தியாலெிெள் கசமினாியில் பணிபுாிந்துவருெிறார் 

தீர்க்ெதாிசனங்ெறள குறித்து 70 புத்தெங்ெறள எழுதியிருக்ெிறார். இன்றறய ஜான் 

அன்கெர்கபர்க் வியசஷ கதாகுப்பிறன ொண உங்ெறள வரயவற்ெியறாம்.  

***** 

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  நிெழ்ச்சிக்கு உங்ெறள வரயவற்ெியறாம். நா தான் ஜான் 

அன்கெர்கபர்க், உங்ெறள பார்ப்பதில் மெிழ்ச்சி. சாி, இறத பார்த்துகொண்டிருக்கும் 

யநயர்ெளிடம் இருந்து நிறறய ெடிதங்ெறள கபற்றுக்கொண்டு இருக்ெியறாம். அதாவது, 

ஒவ்கவாரு மாதமும் 8.5மில்லியன் ெடிதங்ெறள கபற்றுக்கொண்டு இருக்ெியறாம், 

கபரும்பாலனவர்ெள் இப்யபாது நாம் பார்க்ெப்யபாெிற தறலப்றப குறித்ததான 

யெள்விெறள தான் எங்ெளுக்கு அனுப்பி கொண்டு இருக்ெிறீர்ெள். அதனால் தான் இந்த 

நிெழ்ச்சிறய கதாகுத்து வழங்குெியறாம். இயயசு ெிறிஸ்து மீண்டும் வரும்யபாது என்ன 

நடக்கும் என்று யவதம் கசால்ெிறறத என்பறத விளக்ெி கசால்ல மூன்று யபறர 

அறழத்திருக்ெியறாம், அவர்ெள் உலெத்தில் என்ன நடக்ெ யபாெிறகதன்று 

கசால்லுவார்ெள்.  

என்னுறடய விருந்தினர்ெளான Dr. எட் ஹின்சன், Dr. மார்க் ஹிட்ச்ொக், Dr. ரான் 

யராடாஸ், நம்முடன் இருக்ெிறார்ெள். இவர்ெள் மூன்று  ெிட்டத்தட்ட 140 புத்தெங்ெளுக்கு 

யமலாெ யவதாெம தீர்க்ெதாிசனங்றள  குறித்து எழுதியிருெிறார்ெள்.  

சாி, கஜன்டில் யமன், ெடந்த வாரம் அப்யபாஸ்தலனாெிய பவுல் எதிர்ொலத்தில் ஒரு 

ெட்டத்தில் எல்லா ெிறிஸ்தவர்ெளும்  எடுத்துகொள்ளப்படுவார்ெள் என்பறத கதளிவாெ 

யபாதிக்ெிறார், இருக்ெ மாட்டாங்ெ, எடுத்துகொள்ளப்படுவார்ெள், பூமியிலிருந்து, 

ெிறிஸ்துறவ சந்திக்ெ யபாவார்ெள், சாியா. யவதம் இறததான் கசால்லுெிறது. சாி, 

எடுத்துகொள்ளப்படுதல். பலதரப்பட்ட இடங்ெளில் சங்ெள் இருப்பதாெ பார்த்யதாம். 
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இறத உபத்திரவ ொலத்திற்கு முன்பு சம்பவிக்கும் என்று யவதம் கூறுெிறது. இயதாடு சில 

ொாியங்ெறள கசால்ல விரும்புெியறாம். இந்த வசனங்ெறள சில யபாதெர்ெளுக்கு கசால்ல 

விரும்புெியறாம் கதன் ஆப்ாிொ, ஐயராப்பா மற்றும் அகமாிக்ொவில் இருப்பவர்ெள், இந்த 

வசனம் என்ன கசால்ெிறது, ஏன்னா வசனத்தின் அடிப்பறடயான தீர்றவ தான் நாம் 

பார்க்ெ யவண்டும்.  

ெடந்த வாரம் 1 கதசயலானிக்யெயர் 4:16ஐ பற்றி பார்த்யதாம், அதாவது, “யதவன் தாயம 

தம்முறடய பாிவாரத்யதாடு வானங்ெளில் இருந்து இரங்ெி வருவார், பிரதான தூணின் 

சத்கதாடும், யதவ எக்ொளத்யதாடும் வருவார்; ெிறிஸ்துவுக்குள் மாித்தவர்ெள் முதலாவது 

உயியராடு எழுந்திருப்பார்ெள்; பிறகு உயியராடு இருக்கும் நாமும் அவர்ெயளாடு ெீஓட 

எடுத்துகொள்ளப்படுயவாம்” ஒன்றாெ எடுத்துகொள்ளபப்டுயவாம், அதாவது ஹர்பாயசா, 

இறத தான் லத்தீன் கமாழியில் ரயபயர  என்ெின்றனர். அதுயவ ஆங்ெிலத்தில் ராப்ச்சர் 

என்று கசால்லபப்ட்டது. யமெங்ெள் மீது, மத்திய ஆொயத்தில் யதவயனாடு 

யசர்ந்துகொள்யவாம்.அவயராடு என்கறன்றறக்குமாய் வாழ்ந்திடுயவாம்.” பவுல் 

கூறுெிறார், அதனால், :இந்த வார்த்றதெறள கசால்லி ஒருவறர ஒருவர் யதற்றிடுங்ெள்.”  

இன்றறக்கு எடுத்துகொள்ளப்படுதறல குறித்த  இரண்டாவது முக்ெியமான யவத 

பகுதிறய பார்க்ெ இருக்ெியறாம். 1 கொாிந்தியர் 15:51-52. வீட்டில் இருக்ெிற யநயர்ெளும் 

பார்க்கும்படியாெ இறத திறரயில் ொண்பிக்ெ நான் விரும்புெியறன். 

அப்யபாஸ்தலனாெிய பவுல் சறபக்கு இறத எழுதுெிறார், கொன்றிந்து சறபக்கு 

எழுதுெிறார், அவர்ெளிடம் அவர், “இயதா, ஒரு இரெசியத்றத கவளிப்படுத்துெியறன் 

என்ெிறார்.” அந்த ரெசியம் என்னது என்பறத பற்றிதான் நாம் பார்க்ெ இருக்ெியறாம். “ 

நாம் எல்லாரும் நித்ஹ்டிறர அறடவது இல்றல.” இதற்கு என்ன அர்த்தம்? ஆனால் நாம் 

மருரூபமாயவாம். ஒரு கநாடி கபாழுதில், ெறடசி எக்ொளத்தின் யபாது ெண்ணிறமக்கும் 

யநரத்தில் மாறிடுயவாம்: எக்ொள சத்தம் கதானிக்கும்யபாது, மாித்யதார் 

அழிவில்லாதவர்ெளாய் எழுந்திருப்பார்ெள் நாமும் மருரூபமாக்ெப்படுயவாம்.” இந்த 

பகுதியில் பவுல் நான்கு ொாியங்ெறள யபாதிக்ெிறார். முதலாவதாெ என்ன 
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கசால்லுெிறார், “அன்பான மக்ெயள, உங்ெளுக்கு அறிவிக்கும்படியாெ ஒரு ரெசியத்றத 

றவத்திருக்ெியறன்.” அந்த ரெசியம் என்ன?  

Dr. எட் ஹின்ட்சன்:  இரெசியம் என்பது முன்பு ஒருவரும் அறிந்திராத ஒரு விஷயம், 

இதுவறரக்கும் அறத பற்றி யாருக்குயம கதாியாது என்பது யபான்ற ஒன்று. இயயசு 

வருெிறார் என்பறத புாிந்துகொண்டார்ெள், ஆனால் அதனுறடய எல்லா விபரங்ெறளயும் 

அவர்ெள் புாிந்துகொள்ள வில்றல. இரண்டு விஷயங்ெறள நாம ெவனிக்ெணும், ஜான், 

எல்லாரும் நித்திறர அறடயப்யபாவது ெிறடயாது- எல்லாருயம மாிக்ெ யபாவது இல்றல 

– ஆனால் நாம் மாற்றமடந்திடுயவாம். சாி, இதுதான் ரெசியம். இந்த உலெத்தில் இந்த 

விஷயம் எப்படி நடக்ெ யபாெிறது? எடுத்துகொள்ளுதறல குறித்த உபயதஸ்வம் அதன் 

விளக்ெம் , உயிர்த்கதழுதல் என்ற ஒன்யறாடு கதாடர்புகொண்டு இருக்ெிறது, விளக்ெம் 

இங்ெதான் இருக்குது.   

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  சாி, மார்க், சிலருறடய ெருத்து என்னன்னா,”சாி, 

உண்றமயாெயவ, இது ஒரு ரெசியம் தானா? அதாவது, இறத பற்றி யவதாெமத்தில் யவறு 

யாருக்ொவது கதாியுமா? உண்றமயில் பறழய ஏற்பாட்டு மக்ெளுக்கு இறத பற்றி 

கதாியாது. உயிர்த்கதழுதறல பற்றி அவர்ெளுக்கு கதாியும். சில உதாரணங்ெறள 

கசால்லுங்ெள்.  

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்:  சாி, தானியயல் 12:2, தானியயல் தீர்க்ெதாிசி கூறுெிறார், 

அதாவது, பூமியின் தூளியய நித்திறர பண்ணுெிறவர்ெளாெிய அயநொில் சிலர் நித்திய 

ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்திக்கும் இெழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்ெள். 

மாித்தவர்ெளின் சாீரங்ெள் எதிர்ொலத்தில் உயியராடு எழுந்திருக்கும் என்று தானியயல் 

தீர்க்ெதாிசனமாெ உறரத்திருக்ெிறார். ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள ரெசியம் 

இப்யபாது கவளிபடுெிறது அதாவது ஒரு தறலமுறறயினர் தங்ெள் வாழ்வில் மரணத்றத 

அறடயாமல் அப்படியய ெல்லறறக்கு விலெி மரணமில்லாமல் இருப்பார்ெள் . ஒரு 
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இறமகபாழுதில் அவர்ெள் அழிவுள்ள இந்த நிறலயில் இருந்து அழிவில்லாறமறய 

தாித்துகொள்வார்ெள்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  ஆமா, இந்த ரெசியமானது இயயசு ெிறிஸ்து மீண்டும் 

வருவார் என்ற இரெசியம் அல்ல.  

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்:  ஆமா.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  ஏன்னா தூதர்ெள், இயயசு பரயலாெத்திற்கு ஏறி 

யபாகும்யபாது, அவங்ெெிட்ட கசான்னாங்ெ, “ெலியலயராெிய மனுஷயர, ஏன் வானத்றத 

அண்ணாந்துபார்த்து கொண்டு இருக்ெிறீர்ெள்? உங்ெளுக்கு முன்பாெ இயயசு எப்படி 

வானத்திற்கு ஏறி கசன்றாயரா அபப்டியய மீண்டும் அவர் யமெங்ெளின் மீது வருவறத 

ொண்பீர்ெள் என்றனர்.” இயயசு மறுபடியும் வரப்யபாறாருன்னு அவங்ெளுக்கு ஏற்ெனயவ 

கதாியும். அது ஒரு ரெசியமாெ இருக்ெலா. சாி, இறத பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் 

கசாலுங்ெள், ரான், இந்த ரெசியம் உண்றமயில் எறத கவளிப்படுத்தி கசால்லுெிறது.  

Dr.ரான் ரராடஸ்:  சாி, பவுல் கசால்றாரு, “நாம் எல்லாரும் மாிப்பது இல்றல,” 

அதனுறடய அர்த்தத்றத நாம் நிறனவில் கொள்ளயவண்டும். நித்திறர என்று 

கசால்லும்யபாது, இது ஆத்துமாறவ குறிப்பது ெிறடயாது, ஏன்னா ஆத்துமா ஒருயபாதும் 

தூங்குவது ெிறடயாது. ஒரு நபர் மாிக்கும்யபாது, அவனுறடய ஆத்துமாவும் ஆயும் 

உயியராடு தான் இருக்கும். நீங்ெ ெிறிஸ்தவராெ இருந்தால், ஒரு உறரயிலிருந்து றெ 

கவளிவருவது யபால உங்ெள் ஆவி உங்ெள் சாீரத்றத விட்டு கவளியயறி பரயலாெத்தில் 

இருக்கும் யதவனிடம் கசன்றிடும். ஆனா இதற்ெிறடயில் உங்ெளுறடய சாீரம் நித்திறர 

கசய்யும் நிறலறய அறடந்தது யபால இருக்கும். படுத்திருக்கும் நிறல, ெண்ெள் 

மூடியிருக்கும், அறததான் அடக்ெம் கசய்வார்ெள். சாி, இந்த யவத பகுதி என்ன 

கசால்லுெிறது என்றால் ஒரு கூட்டத்தார் இந்த நித்திறர கசய்யும் அனுபவத்திற்கு 

விலக்ெப்பட்டவர்ெளாெ இருப்பார்ெள். அதாவது இந்த பூமியில் மாித்த நிறலயில் 

ெண்ெறள மூடி படுத்திருக்கும் நிறலறய நாம் ஒருயபாதும் அறடவதில்றல என்ெிறது, 



6 

 

மாித்தது, யபால இருக்ொது. இதுதான் தறலமுறற தறலமுறறயாெ ெிறிஸ்தவர்ெளின் 

நம்பிக்றெயாெ இருந்து வருெிறது. எனயவ, இன்றறக்கு, கபரும்பாலான ஜனங்ெளுறடய 

எதிர்பார்ப்பு, நாமதா அந்த சந்ததியினரா? அது சத்தியமாெ இருக்ெலாம் என்பதற்ொன 

சில நல்ல ொரணங்ெறள வருெிற வாரங்ெளில் நாம் பார்க்ெ இருக்ெியறாம்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  சாி, எட், இறத நாம கசால்லி  முடிக்ெனுன்னு 

நிறனக்ெியறன். ஒரு ெருத்தரங்ெில் நீங்ெ யபசினறத யெட்டிருக்ெியறன், நானும் அறத 

பற்றி ெருத்தரங்குெளில் யபசியிருக்ெியறன். ஜனங்ெளுக்கு சாஸ் கொடுப்யபன். 

இப்படிதான் நீங்ெ பரயலாெம் யபாெ முடியும்: ஒரு ெிறிஸ்தவனாெ ஒரு விசுவாசியாெ 

இயயசுறவ அறிந்திருந்தும் உங்ெளுக்கு புற்றுயநாய் வந்தாலும், ஹார்ட் அட்டாக், 

அல்சீமர் வரலாம், சாியா? நீங்ெ அழறீங்ெ, யவதறனபடறீங்ெ குறிப்பிட்ட ொலம் 

நிந்தறன,இருக்கும் வருடங்ெள் கூட ஆெலாம், அப்பறம் நீங்ெ மாித்து பரயலாெ 

யபாறீங்ெ. இது ஆப்ஷன் நம்பர் 1. அல்லது ஆப்ஷன் இரண்டு அதுதான் 

எடுத்துகொள்ளப்படுதல் என்பதாகும், உலெகமங்ெிலும் உள்ள ெிறிஸ்தவர்ெள் எல்லாரும், 

எதிர்ொலத்தில் ஏதாவது ஒருநாள், பூம், உயியராடு, எங்றெயயா ொணாமல் 

யபாயிடுவாங்ெ, சாியா? நான் கசான்யன, “உங்ெளுக்கு எந்த ஆப்ஷன் பிடித்திருக்ெிறது?  

Dr. எட் ஹின்ட்சன்:  சாி, கபரும்பாலும் ஜனங்ெள் எடுத்துகொள்ளப்படுவறத தான் 

விரும்புெிறார்ெள். யெள்வி என்னன்னா, எடுத்துகொள்ளப்படுதலில் நீ இருக்ெ முடியுமா? 

ஏயதா ஒரு விதத்தில், யதவன் வரணும் இல்ல மரணம் வரணும், இல்ல 

எடுத்துகொள்ளப்படுதலில் யபாெணும். ஹர்பாயசா என்பதன் அர்த்தம் என்னகவன்றால், 

சாப், இங்ெிருந்து யதவ மெிறமக்குள் பிரயவசிப்பது. இந்த பகுதியில் நாம் எல்லாரும் 

உருமாற்றமறடயவாம் என்று பவுல் கூறுெிறார்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  அதற்கு அர்த்தம் என்ன?  

Dr. எட் ஹின்ட்சன்:  மாித்தவர்ெளும் உயியராசு இருப்பவர்ெளும் இரண்டுயபருயம. 

இங்ெிருக்கும் ெியரக்ெ வார்த்றத என்னகவன்றால் ஆயலாச்யசா. அதற்கு அர்த்தம் 
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மருரூபமாகுதல். இது முற்றிலுமான மறுரூபம் அதாவது மாித்த சடலம், ொலா ொலமாெ 

மண்ணில் புறதபட்டு ஒன்றுமில்லாமல் இருந்தாலும், அது மருரூபமாெி உயியராடு 

எழுந்திருக்கும். உயியராடு இருக்ெிற நாமும் மருரூபமாெிடுயவாம், மாற்றமறடந்து, மத்திய 

ஆொயத்தில் யதவறன சந்திக்ெ யபாயவாம்.  

rpyUila fUj;J vd;dntd;why;> “mg;gbd;dh mg;gbNa $iuia gpr;Rl;L 

NghapLNthkh?” rhp> உங்ெளால தூசியிலிருந்து சவ கபட்டிலி இருந்து எழும்ப 

முடியும்யபாது, எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலில் கூறரறய பிச்சுட்டும்ம் எழும்ப முடியும். 

இயயசுவின் மெிறமயறடந்த சாீரமும் இப்படிதான் இருந்தது. அவரால ஒரு அறறக்குள் 

வர முடிந்தது, தத்ரூபமான சாீரத்யதாடு வந்தார். “என்றன கதாட்டு உணர்ந்து பாருங்ெள் 

என்றார்.” அவரால அப்படி கசால்ல முடிந்தது. அது மெிறமயடந்த நிறலயாெ 

இருந்ததினால் அவரால யதான்றவும் மறறயவும் முடிந்தது. நாமும் கூட இயத மாதிாியான 

மெிறமயான நிறலயில்தான் இருப்யபாம்.  அந்த சாீரம் உண்றமயான சாீரம் நாம 

எல்லாரும், மாித்தவர்ெளும் உயியராடு இருப்பவர்ெளும், எல்லாரும் உருமாறிடுயவாம்.  

Dr.ரான் ரராடஸ்:  அதாவது, ஒரு விஷயத்றத ஜனங்ெளுக்கு கசால்ல விரும்புெியறன் 

எடுத்துகொள்ளப்படும்யபாதும் இன்கனாரு நிறலயிலான சாீரத்றத கபறுவார்ெள்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  ஓ, ஆமா.  

Dr.ரான் ரராடஸ்:  அந்த சாீரம் உண்றமயில் பூரணமான சாீரமாெ இருக்கும். அங்ெ 

இருதய யநாய்ெள் இருக்ொது, அதில் சிறுநீரெ பிராத்தறன இருக்ொது, அதுல 

கொலஸ்ட்ரால் அதிெமாொது, சுருங்ெிப்யபான சருமம் இருக்ொது, நறரத்த முடி 

இருக்ொது, உங்ெ தறலயில் இருந்து முடி கொட்டாது. நம்முறடய சாீரம் யதவனுறடய 

பிரசன்னத்தில் வாழும்படியாெ வடிவறமக்ெப்பட்டு இருக்கும். அந்த சாீரத்தின் சிறப்பு 

அம்சம் இதுதான் என்று நான் நிறனக்ெியறன்.  
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  ஆமா, அயதாட, மார்க், இது எவ்வளவு துாிதமாெ 

சம்பவிக்கும் என்றும் பவுல் நமக்கு விளக்ெி கசால்றாரு. அதாவது, ஒரு கநாடி கபாழுதில், 

ெண்ணிறமக்கும் யநரத்தி.” இதற்கு என்ன அர்த்தம்? 

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்:  சாி, இதுல அருறமயான விஷயம் என்னன்னா பவுல் நாம 

எடுத்துகொள்ளப்படுதறல புாிந்துகொள்ளுெிற விதமாெ நமக்கு அறத சில விதங்ெளில் 

எடுத்து கசால்லியிருக்ெிறார். அறத நீங்ெ வாசிக்கும்யபாது, அதுக்கு கராம்ப நாள் ஆகும் 

என்பது யபால யதான்றிடலாம். அதாவது, இயயசு மறுபடியும் வர யபாெிறார். ஆரவாரம் 

இருக்ெ யபாெிறது, பிரதான தூதனின் சத்தம் கதானிக்ெ யபாெிறது; யதவ எக்ொலம் 

முழங்கும். ெிறிஸ்துவுக்குள்  மாித்தவர்ெள் முதலில் எழுந்திருப்பார்ெள்; உயியராடு 

இருக்கும் நாமும் எடுத்துகொள்ளப்படுயவாம். இது ஒரு குறிப்பிட்ட ொலத்திற்குள் 

நடக்கும் என்பது யபால யதான்றுெிறது. ஆனால் யதவன் இறத நிதானமாெ எடுத்து 

கசால்ெிறார், ஒருயவறள, நமக்கு, ஒவ்கவான்றாெ விளக்ெி கசால்லலாம். இகதல்லாம் ஒரு 

கநாடி கபாழுதில் நடக்ெ யபாெிறது. யவதம் அறததான் கசால்ெிறது. இங்ெ இருக்ெிற 

வார்த்றத, கநாடிகபாழுது, அட்மாஸ் என்ற வார்த்றத. இந்த வார்த்றதயில் இருந்துதான் 

ஆட்டம் என்று வருெிறது. இதற்கு யமல இறத பிாிக்ெயவ முடியாது. இது ஒரு கநாடி 

கபாழுதில் நடக்கும், ெண்ணிறமக்கும் யநரத்தில். ெண்ணிறமக்கும் யநரம் என்று 

கசான்னால் உங்ெள் ெண் இறமக்ெிற அந்த வினாடியின் அளவு, அதாவது ஒரு 

வினாடியின் ஆயிரமடங்ெில் ஒரு மடங்கு. சிலர் இறத கவளிச்சத்தின் பிரதிபலிக்கும் 

யநரத்திற்கு ஒப்பான யநரமாெ ெருதுெிறார்ெள் அல்லது ெருவிழியில் உதிக்கும் ஒளி யபால 

என்ெிறார்ெள். எதுவானாலும் சாி துாிதமா இருக்கும். சாீரத்தில ெண்ணிறமக்கும் யநரம் 

மட்டும்தான் கராம்ப துாிதமா நடக்ெிற ஒன்றாெ இருக்கும். அபப்டினா என்ன அர்த்தம் 

இந்த ொாியங்ெள் எல்லாம் ஒரு கநாடி கபாழுதுல ெண்ணிறமக்கும் யநரத்துல துாிதமாெ 

நடந்து முடிந்துவிடும். அப்ப, ஒரு கநாடி கபாழுது, இந்த பூமியில் இருக்கும் எல்லா 

விசுவாசிெளும் கநாடி கபாழுதில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலில் இந்த பூமிறய விட்டு 

ொணாமல் யபாய்விடுவார்ெள்.  
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  சாி, இப்ப, அதாவது, கபரும்பாலும் ஜனங்ெள் 

எடுத்துகொள்ளபப்டுதறல பற்றி யபசும்யபாது ெட்டுெறதறய கசால்வதாெ 

நிறனத்துகொல்ெிரார்ெள். யவதத்தின் வசனம் என்ன கசால்ெிறது என்பறத தான் 

உங்ெளுக்கு எடுத்து கசால்ல விரும்புெியறாம் யநயர்ெயள, சாியா? இந்த யவதத்றத 

கொடுத்தது யதவன் தான் இது அவருறடய வார்த்றதெள் என்று நம்பினால், இந்த 

நிறலறய நாம் ெவனிக்ெ யவண்டியது முக்ெியம். இயதாடு இன்னும் சிலவற்றற 

பார்க்ெலாம். இப்யபாது ஒரு இறடயவறள எடுத்துகொள்யவாம். இப்யபாது மிெ 

முக்ெியமான இரண்டு யவத பகுதிெள் இருக்ெிறது, இன்னும் இயயசு தமது வாயினால் 

கூறிய வார்த்றதெறள பற்றி பார்க்ெ இருக்ெியறாம். அது கராம்ப ஆச்சாியாமான 

ஒன்றாகும், யயாவான் பதினான்கு. இப்யபாது இறடயவறள எடுத்துகொள்யவாம். 

கதாடர்ந்து இறணந்திருங்ெள், மீண்டும் சந்திக்ெியறாம்.  

***** 

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  ஆல்றரட், மீண்டும் வருெ. நாம் மிெவும் சுவாரஸ்யமான 

தறலப்றப பற்றி யபசிக்கொண்டு இருக்ெியறாம், ெிறிஸ்தவ திருச்சறபெளில் நம்பிக்றெ, 

அதுதான் இயயசு ெிறிஸ்துவின் வருறெ. நாம் பார்த்துகொண்டிருக்கும் ொாியங்ெறள 

றவத்து இயயசு ெிறிஸ்து மீண்டும் வருவது இரண்டு நிறலெறள கொண்டிருெிறது என்று 

கசாலுெியறாம், ஆல்றரட்? ஒரு சமயம் இருக்ெிறது அப்யபாது அவர் வந்து 

ெிறிஸ்தவர்ெறள இந்த ஆலெத்திளிருந்து இழுத்து கசன்றிடுவார். மீண்டும் அந்த 

ெிறிஸ்தவர்ெயளாடு உபத்திரவத்தின் முடிவில் மீண்டும் வருவார் நியாயாதிபதியாய் 

அந்து, ஆளுறெ கசய்திடுவார். இதற்கு இறடயில் உபத்திர ொலம் இருக்ெிறது.  

யவதத்தின் இந்த ொாியங்ெறள ஆதாிக்ெ நாங்ெள் விரும்புெியறாம். இன்கனாரு பகுதிறய 

உங்ெளுக்கு ொட்ட விரும்புெியறாம், இது சுவாரஸ்யமாெ இருக்கும். இது ெர்த்தராெிய 

இயயசு தாயம கசால்லியிருக்ெிறார், விவாதிக்ெ வழியில்றல. இது அவருறடய 

வார்த்றதெள். திறரயில் ொண்பிக்ெ விரும்புெியறன். இறத நீங்ெலாகு பாருங்ெள். 

யயாவான் 14:1-3 cq;fs; ,Ujak; fyq;fhjpUg;gjhf@ Njtdplj;jpy; 
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tpRthrkhapUq;fs;> vd;dplj;jpYk; tpRthrkhapUq;fs;. vd; gpjhtpd; tPl;by; mNef 

thr];jyq;fs; cz;L@ mg;gbapy;yhjpUe;jhy;> ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;ypapUg;Ngd;@ 

xU ];jyj;ij cq;fSf;fhf Maj;jk;gz;zg;NghfpNwd;.  ehd; Ngha; 

cq;fSf;fhf ];jyj;ij Maj;jk;gz;zpdgpd;G> ehd; ,Uf;fpw ,lj;jpNy ePq;fSk; 

,Uf;Fk;gb> ehd; kWgbAk; te;J cq;fis vd;dplj;jpy; Nrh;j;Jf;nfhs;SNtd;.” 

மார்க், இயயசு இங்ெ நான்கு ொாியங்ெறள கசால்லுெிறார், குறறந்தபட்சம், என்று 

கசால்லலாம்” முதலாவதாெ, அவர், “என் பிதாவின் வீட்டில் அயநெ வாசஸ்தலம் 

வீடுெள் இருக்ெிறது என்ெிறார், தங்குமிடங்ெள். இப்ப பிதாவின் வீடு எங்ெ இருக்கு? 

பாஸ்டன்றலயா? 

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்:  சாி, பிதாவின் வீடு பரயலாெத்தில் இருக்ெிறது. இது ஒரு 

விளக்ெமா இருக்குன்னு தான் நிறனக்ெியறன். யவதத்தில் பரயலாெத்றத குறிக்கும் 

மற்கறாரு கசால்லாெ பயன்படுெிறது. யவதம் கசால்ெிறது நாம் மூன்றாவது வானத்திற்கு 

யபாயவாம், அல்லது பரயலாெம். அறத பரதீசி என்றும் கசால்வார்ெள். இது பரயலாெ 

நெரம் என்று தான் நான் நிறனக்ெியறன், கவளிப்படுத்தல் 21-22 அதிொரங்ெளில் 

கசால்லப்பட்டிருக்கும் புதிய எருசயலமாெ இருக்ெலாம். பிதாவின் வீட்றட குறித்து இங்ெ 

இயயசு அழொெ விவாித்து கசால்லுெிறார் என்று தான் கசால்யவன். எல்லாருக்கும் 

அறறெள் இருக்ெ கூடிய கபாிய விஸ்தாரமான ஒரு இடத்றத பற்றிதான் இங்கு 

கசால்லப்பட்டு இருக்ெிறது, வீடு என்று இருக்ெிறது. பிதாவின் வீட்றட குறித்த சிறந்த 

விளக்ெம் இதுதான், அது நமக்ொெ வாங்ெப்பட்டிருக்கும் – இயயசு ெிறிஸ்துவின் 

இரத்தத்தினால் நமக்ொெ வாங்ெப்பட்ட ஸ்தலம்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  ஆனா இப்படிதான் ஆரம்பிக்ெிறார், இது குறிப்பிட்ட 

ஒரு இடம்  

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்:  நிச்சயமா.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதி, இந்த பகுதியின் மற்ற 

வார்த்றதெள் இறத சார்ந்ததாெத்தான் இருக்ெிறது.  
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Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்:  சாி. உண்றமயான இடம்  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  அவர் எந்த இ டத்றத பற்றி யபசுெிறார் என்பது 

புாியாவிட்டால், அவர் என்ன கசால்ெிறார் என்பறத நாம் தவற விட்டிடுயவாம். 

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்:  சாியா கசான்னீங்ெ.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  என்னுறடய தெப்பன் வீட்டில், அது பரயலாெத்தில் தான் 

இருக்ெிறது.  

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்:  நிச்சயமா. அதுதான் சாி.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  ஆல்றரட்? எட், அவர் இன்கனாண்டும் கசால்ெிறார், 

“உங்ெளுக்ொெ நான் யபாய் இடத்றத ஆயத்தப்படுத்துெியறன்.” 

Dr. எட் ஹின்ட்சன்:  அதாவது, எதற்ொெ இயயசு மறுபடியும் பரயலாெத்திற்கு 

கபாெவஎந்டியிருந்ததுனூ யயாசிக்ெியறன். அவர் விசுவாசிெளுக்கு ஒரு ஸ்தலத்றத 

ஆயத்தம் பன்னும்படியாெதான் பரயலாெத்துக்கு யபானார். சிலர் அவர் அங்ெ இந்த 

யவறலய தான் கசய்துட்டு இருக்ொருன்னு கசால்றாங்ெள், இருக்ெலாம், ெிட்டத்தட்ட 

இரண்டாயிரம் வருஷமா இருொரு. இந்த உலெத்றத தன வார்த்றதயால் 

உண்டாக்ெினவர் ஒவ்கவாரு விசுவாசிக்கும் நித்தியத்திற்குாிய வீட்றட ஆயத்தப் படுத்தி 

கொண்டு இருக்ெிறாரா? இதுல சுவாரஸ்யமானது என்னன்னா, யயாவான் பதினாலில் 

உள்ள கசய்திறய நீங்ெ வாசித்து பார்க்கும்யபாது, இயயசு அங்ெிருந்த தம்முறடய 11 

விசுவாசமுள்ள விசுவாசிெயளாடு யபசிக்கொண்டு இருக்ெிறார். யூதாஸ் அப்பயவ 

அங்ெிருந்து யபாயிட்டான். இது அவிசுவாசிெளுக்குாிய வாக்குத்தத்தம் அல்ல; இது 

விசுவாசிெளுக்கு மட்டும் வாக்குபன்னப்பட்டு இருக்ெிறது, “நான் என் பிதாவின் வீட்டிற்கு 

யபாய், உங்ெளுக்ொெ ஸ்தலத்றத ஆயத்தம் பண்ணுெியறன். நான் ஆயத்தம் 
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பண்ணினதும், நான் வந்து உங்ெறள என்யனாடு கூட அந்த இடத்திற்கு அறழத்து 

கசல்யவன்.” 

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  சாி. ரான்.  

Dr.ரான் ரராடஸ்:  ஒரு விஷயத்றத நான் கசால்ல நிறனக்ெியறன், ஜான், இயத 

இயயசுதான் இந்த நித்தியா நெரத்றத ஆயத்தம் பண்ணுெிறார், எட் கசான்னதுயபால, 

அண்டசராசரத்றத உண்டாக்ெிய அயத இயயசு. யயாவான் 1:3; கொயலாகசயர் 1:16; 

இந்த முழு பிரபஞ்சத்றதயும் உண்டாக்ெியதில் இயயசுவுக்கும் மிெப்கபாிய பங்கு 

இருக்ெிறது. சாி, இறத ெவனிங்ெ. கவற்றிடமான நிலத்தில் இராத்திாி யபாய் நின்று 

பாருங்ெ, நெரத்துல இல்றல, நாட்டுக்க்கு கவளியில் இருக்ெிற ஏதாவது ஒரு இடம், 

அண்ணார்ந்து பாருங்ெள், அங்ெ ஆயிரக்ெணக்ொன மெிறமயான நட்சத்திரங்ெள் 

கதாியும். சாி, இன்னும் நீங்ெ முலுசா எறதயுயம பாக்ெலன்னுதான் கசால்யவன். இந்த 

பிரபஞ்சத்றத உண்டாக்ெிய அயத இயயசு புதிய எருசயலறம வடிவறமத்து 

சிருஷ்டிக்ெிறவராெ இருக்ெிறார். அது உண்றமயான ஸ்தலமாெ இருக்கும். நீங்ெ 

உயிர்த்கதழுந்த சாீரத்யதாடு இருப்பீங்ெ, அந்த தத்ரூபமான உயிர்த்கதழுந்த சாீரம் அந்த 

உண்றமயான நெரத்தில் குடியிருக்கும். நிச்சயமா அங்ெ புதிய பூமியின் புதிய 

வானங்ெளும் உண்டாயிருக்கும். இன்கனாரு விஷயத்றதயும் ஜனங்ெளுக்கு கசால்ல 

விரும்புெியறன் நமக்கு உயிர்த்கதழுந்த சாீரம் இருக்கும், அயதமாதிாி உயிர்த்கதழுந்த 

பூமியும் இருக்கும், உயிர்ப்பிக்ெப்பட்ட பிரபஞ்சம் உண்டாகும். இது எல்லாயம புதியதாெ 

இருக்கும்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  அந்த பட்டணம், பரயலாெம். பார்க்ெ கூடியது, 

நிச்சயமாெ பார்க்ெ முடியும்.  

Dr.ரான் ரராடஸ்:  உண்றமயில், யயாவான் கதளிவா கசால்றாரு, அந்த நெரத்தின் 

மெிறமறய விளக்ெி கசால்ல தன்னால முயன்ற அளவு முயற்சித்து இருக்ெிறார். பவுல் 

கூட கசால்லியிருக்ொரு ஒருவருறடய இருதயத்திலும் கதான்றினதுமில்றல, ெண்ெள் 
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ொணவுமில்றல, ொதுெள் யெட்ெவுமில்றல, ெிறிஸ்தவர்ெளுக்கு அது எவ்வளவு 

யமன்றமயாெ இருக்ெ யபாெிறது கதாியுமா.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  ஆமா, அது ஆயிரத்து நானூறு றமல் நீளம், ஆயிரத்து 

நானூறு றமல் அெலம், ஆயிரத்து நானூறு றமல் உயரம் கொண்டது.  

Dr.ரான் ரராடஸ்:  ஆமா.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  சாியா?  

Dr.ரான் ரராடஸ்:  அதுமட்டுமில்ல அங்ெ நிறறய தங்ெங்ெளும்  விறலயுயர்ந்த 

கபாருட்ெளும் இருக்கும், நெரம் முழுவதும் ஆபரணங்ெளால் நிறறந்து இருக்கும். 

கமல்லிய சுவர்ெளுக்கு பின்னால் மின்னிகொண்டிருக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவாின் 

மெிறமறய நிறனத்து பாருங்ெள், எல்லா இடங்ெளிலும் ஆபரணங்ெளின் மினுக்கு, 

ெற்பறன கசய்ய முடியாது. யயாவான் தன்னால் இயன்ற அளவிற்கு விவாிக்ெ 

முயன்றிடுெிறார், ஆனா இறத விட சிறப்பாெ இருக்கும்.  

Dr. எட் ஹின்ட்சன்:  அது, மட்டுமில்ல, ரான், அதாவது, இங்ெ, என்யனாடு 

உங்ெறள, என் பிதாவின் வீட்டிற்கு கூட்டீட்டு யபாயவன் என்று அவர் கசால்ெிறார். 

அருறமயான விஷயம் என்ன கதாியுமா இயயசு அங்ெ இருக்ெிறார் நாம முெமுெமாய் 

அவறர பார்ப்யபாம் ராஜாறவ பார்க்ெிரவர்ெயளாடு இருப்யபாம்.  

Dr.ரான் ரராடஸ்:  ஆகமன்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  மார்க், இந்த விஷயத்றத மறுபடியும் பார்க்ெ 

விரும்புெியறன். அதாவது, என் பிதாவின் வீட்டில் அயநெ வாசஸ்தலங்ெள் இருக்ெிறது 

என்ெிறார்.” அவர் குறிப்பிட்ட இடத்றத பற்றி கசால்லுெிறார், பரயலாெம். அதுகூட அவர் 

கசால்லும்யபாது, “அப்படி இல்லாமல் இருந்தால், உங்ெளுக்கு கசால்லியிருக்ெ மாட்யடன் 

என்ெிறார்.” அபப்டின்னா அவர் எறத கபற்றி யபசுெிறார் என்று கதாிந்துதான் யபசினார். 
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இல்றலயா? அதுமட்டுமல்ல அவர், நான் மறுபடியும் வந்து, உங்ெறள நான் இருக்கும் 

இடத்திற்கு என்யனாடு கொண்டு கசல்யவன் என்று கசால்லுெிறார்.” நம்றம எங்கு 

கூட்டிக்கொண்டு கசல்ல யபாெிறார் என்று இயயசு நிச்சயமாெ அறிந்திருந்தார் என்று 

எனக்கு முழுறமயாெ கதாியல. 1 யதசயலானியெயர் நான்ெின்படி ெிறிஸ்தவர்ெள்  பூமியில் 

இருந்து எடுத்துகொள்ளபப்டுவ்பார்ெள் என்று நமக்கு கதாியும்,  நாம் மத்திய ஆொயத்தில் 

யதவறன சிந்திப்யபாம். யெள்வி என்னகவன்றால், அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கும்? யூ 

டர்ன் யபாட்டு மறுபடியும் பூமிக்கு வருயவாமா, உபத்ஹ்டிரவதிற்கு பிறகு என்று 

அறததான் கசால்ெிறதா? அல்லது, இந்த பகுதி யவறு எறதயாெிலும் கசால்ல 

முயல்ெிறதா? நாம் யதவயனாடு கசன்று பிதாவின் வாசஸ்தலத்தில் இருக்ெ யபாெியறாம்.  

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்:  ஆமா, 1 கதசயலானிக்யெயர் நான்ெில் எழும்புெிற 

கபாதுவான யெள்விதான் இது. மத்திய ஆொயத்தில் நாம் யதவறன சந்திக்கும்படி 

எடுத்துகொள்ளபப்டுயவாம், நாம் யதவயனாடு இருப்யபாம், ஆனா நாம எங்ெ யபாயவாம்? 

எங் அயபாயவாம் என்ற யெள்விக்கு இந்த பகுதி விறட அளிக்ெிறது. ஏன்கனன்றால், 

மறுபடியும், எடுத்துகொள்ளப்படுதலில் நடக்கும் பலதரப்பட்ட ொாியங்ெலின் யநரத்றத 

பற்றி பார்த்யதாம். கபாதுவாெ ொணப்படும் ெண்யணாட்டம் என்னகவன்றால் உபத்திரவ 

ொலத்திற்கு பின்பாெ நடக்கும் எடுத்துகொள்ளப்படுதலின் நிெழ்வு அதாவது இயயசு 

இரண்டாவது வருறெயில் வருெிறார், உபத்திர ொலத்தின் இறுதியில் தான், விசுவாசிெள் 

அறனவரும் அவறரொனும்படி கசல்வார்ெள் யபாயிட்டு மறுபடியும் திரும்பி பூமிக்கு 

வந்திடுவார்ெள் என்ெின்றனர்.  ஆனா யயாவான் பதினான்ெில் அவர் நமக்கு கதளிவாெ 

கூறியிருக்ெிறார் அவர் வந்து நம்றம பிதாவின் வீட்டிற்கு தம்யமாடு இருக்கும்படி 

அறழத்து கசன்றிடுவார். அதனால இந்த பகுதி உபத்திர ொலத்திற்கு முன்புதான் 

எடுத்துகொள்ளப்படுதல் இருக்கும் என்ெிறது. நாம் எடுத்துகொள்ளப்படுயவாம்; நாம் 

பிதாவின் வீட்டில் இருப்யபாம். பரயலாெத்தில் இன்னும் சில ொாியங்ெள் 

நடக்ெப்யபாெிறது –ெிறிஸ்துவின்நியாயாசனம், ஆட்டுக்குட்டியானவாின் ெல்யாணம் – 

அதற்கு பிறகு அவயராடு கூட நாம் பூமிக்கு திரும்ப வருயவாம். ஆனால் இதுல   எனக்கு 
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ஆறுதலான விஷயம் என்னன்னா, அதாவது,யயாசித்து பார்க்ெியறன்: நித்திய ொலம் 

முழுவதும் இயயசு எங்ெ இருப்பாயரா, அங்ெதான் நாமும் இருக்ெ யபாெியறாம். நாம 

அவயராடு கூடத்தான் இருக்ெ யபாெியறாம்.  

Dr.ரான் ரராடஸ்:  இதுல இன்கனாரு விஷயத்றத யசர்த்துக்ெலான்னு 

நிறனக்ெியறன் இது யயாவான் பதினாளுக்கும் 1 கதசயலானிக்யெயர் நான்ெிற்கும் 

கபாருத்தமாெ இருக்கும். ஏன்னா யயாவான் பதினாலு கூறிெிறது, “உங்ெள் இருதயம் 

ெலங்ொதிருப்பதாெ.” அயதாட 1 யதசயலானியெயர் நான்கு பதிகனட்டு கூறுெிறது, “இந்த 

வார்த்றதெறள கசால்லி ஒருவறர ஒருவர் ஊக்ெப்படுத்திடுங்ெள்.” அதாவது, இங்ெ 

மறுபடியும் யவதாெம தீர்க்ெதாிசனத்தின் கசயல்பாட்டு முறறறய பார்க்ெ முடிெிறது. 

எதிர்ொலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பறத அறிவுப் பூர்வமாெ அறிந்துகொள்வது 

மட்டுமல்ல, ஏதாெிலும் ஒரு விதத்தில் நம்றம மாற்றுெிறது. அது நம்றம உருமாற்றும் 

விதங்ெளில் சில என்ன்னகவன்றால் ஆறுதல் படுத்துெிறது; குறிப்பாெ வாழ்க்றெ நம்றம 

சிதறடிக்ெ றவக்கும்யபாது. மரணத்றத எதிர்கொள்ளும்யபாது அல்லது பிாியமானவர்ெள் 

மாிக்கும்யபாது இந்த சத்தியம் நமக்கு ஆறுதறல யதற்றுதறல கொடுக்ெிறது.  

Dr. எட் ஹின்ட்சன்:  ஜான், இது நமக்கு அருறமயான நம்பிக்றெயின் நிச்சயத்றத 

கொடுக்ெிறது, ெிறிஸ்து மாத்திரம் கொடுக்ெ கூடிய ஒரு நிச்சயத்யதாடு இலக்றெ யநாக்ெி 

யபாவறத உணருெியறாம்; யதவனுக்கு கசய்த ஊழியத்திற்ொன பலறன கபறும்படி 

ெிறிஸ்துவின் ஞாயாசனத்திற்கு முன்பாெ கசன்று, ஆட்டுக்குட்டியானவாின் திருமணத்தில் 

பங்கு கபற்றிடுயவாம். கவளிப்படுத்தல் 19ல் கசால்லப்பட்டிருக்கும் விவரங்ெறள ெண்டு 

வியப்பறடெியறன் விசுவாசிெள் ெல்யாணத்தில் கவள்றள அங்ெிெறள கபறுெிறார்ெள், 

கவளிப்படுத்தல் பத்கதான்பது எட்டு. அதற்கு சில வசனங்ெளுக்கு  பின்பு, வசனம் 

பதினாலு., ஜனங்ெள் கவள்றள அங்ெிெறள அணிந்துகொண்டு, கஜய கதானியயாடு 

பரயலாெத்தில் இருந்து புடப்பட்டு வருெிறார்ெள், கவளிப்படுத்த புத்தெத்தில் அது 

இரட்சிப்பிற்கும் நீதிக்கும் அறடயாளமாெ இருக்ெிறது. யவறுவிதமாெ கசான்னால், 

பலறன கபற்றுக்கொள்ள நாம் பிதாவின் வாசஸ்தலத்திற்கு கசல்ல யவண்டும், 
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ெல்யாணத்திற்கு கசல்ல யவண்டும், அவர் கஜயகதாநியயாடு மறுபடியும் வருவதற்கு முன் 

நாம் ஆயத்தமாெ இருக்ெயவண்டும். அதனாலதான் சறபக்கு இது அவசியமாெ 

இருக்ெிறது, ெிறிஸ்துவின் மணவாட்டி, விசுவாசிெளாெிய சாீரம், முதலாவது பிதாவின் 

வீட்டிற்கு அறழத்து கசல்லப்பட யவண்டும் – மீண்டும் வருவதற்கு அங்கு 

ஆயத்தமாக்ெப்படும்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  ரான், ெடந்த வாரம் நிெழ்ச்சிறய பார்க்ொதவர்ெளுக்ொெ 

சுருக்ெமாெ கசால்ல விரும்புெியறன். 1 கதாசயலாநிகெயர் நான்றெயும் 

யசர்த்துகொல்ல்லுங்ெள், பவுல் கதசயலானிக்யெய சறபக்கு என்ன கசால்ெிறார், 1 

கொாிந்தியர் 15ல் கொாிந்து சறபக்கு என்ன கசால்ெிறார், இயயசு ெிறிஸ்து யயாவான் 

பதினான்ொம் அதிொரத்தில் என்ன கசால்ெிறார். இது எல்லாம் ஒன்யறாடு ஒன்று 

இறணந்து இருக்ெிறது அருறமயான விஷயத்றத கசால்ெிறது. அறத சுருக்ெமாெ விளக்ெி 

கசால்லுங்ெ.  

Dr.ரான் ரராடஸ்:  சாி, இகதல்லாம் எப்படி அழொெ கபாருந்துெிறது என்று 

கசால்வது அருறமயான ொாியம். 1 கதசயலானியெயர் நான்ொம் அதிொரம் எப்படி 

பரயலாெத்தில் இருந்து இயயசு வருவார் யமெங்ெள் மீது வருவார், எப்படி, யமெங்ெள் சூழ 

வருவார், ெிறிஸ்துவுக்குள் மாித்தவர்ெள் உயிர்ப்பார்ெள் என்று கசால்ெிறது. உயியராடு 

இருக்ெ நாம் அறனவரும் ஒரு கநாடி கபாழுதில் மருரூபமாெி மெிறமயின் சாீரத்றத பற்று 

உடனடியாெ யமெங்ெள் மீது ெர்த்தயராடு எடுத்துகொள்ளபப்டுயவாம். அதாவது, இது 

யயாவான் பதினாலும் பார்ப்பதற்கு ஏற்றதாெ இருக்ெிறது என்று நிறனக்ெியறன், ஏன்னா 

யயாவான் பதினாலில் இயயசு கசால்ெிறார், “உங்ெளுக்ொெ ஒரு ஸ்தலத்றத ஆயத்தம் 

பண்ண யபாெியறன், நான் மறுபடியும் வந்து உங்ெறள என்னயதா கூட்டி கொண்டு 

கசல்யவன், நான் இருக்கும் இடத்தில் நீங்ெளும் இருப்பீர்ெள்.” இறத  கமாழிகபயர்த்தால், 

என்னிடத்தில் யசர்த்துகொள்யவன் என்று வரும் .” அதாவது இந்த வார்த்றத 1 

கதசயலானிக்யெயர்  நான்கு பதினாறு பதியனழு வசனங்ெளில் இருப்பறத பார்க்ெ 

முடியும்.  
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சாி, இந்த மருரூபமகுதல் என்றால் என்ன? சாி, இறத பற்றி பவுல் நமக்கு விளக்ெம் 

தருெிறார் 1 கொாிந்தியர் 15:50-52. உண்றம என்னகவன்றால் நாம் மாறிடுயவாம். 

அழிவுள்ளது அழியாறமறய தாித்துகொள்ளும். சாவுக்யெதுவானது சாவாறமறயயும் 

தாித்துகொள்ளும். அதாவது, அந்த வசனங்ெளுக்கு முன்பாெ கசாள்ளபப்ட்டிருக்ெிறது 

மாம்சமும் இரத்தமும் யதவனுறடய ராஜ்யத்தில் பிரயவசிப்பது இல்றல. இதற்கு என்ன 

அர்த்தம் என்றால் அழிவுள்ள மாம்சமுள்ளவன் யதவனுறடய ராஜ்யத்தில் பிரயவசிக்ெ 

முடியாது. ஆனால் மெிறமயுள்ள சாீரம் யதவனுறடய ராஜ்யத்தில் பிரயவசிக்ெ முடியும், 

அதுதான் எடுத்துகொள்ளபப்டுதலில் நடக்ெிற முக்ெிய மாற்றமாெ இருக்கும். நற்கசய்தி 

என்னகவன்றால், நான் ஏற்ெனயவ கசான்னதுயபால, நித்தியமாெ இயயசுயவாடு அவறர 

முெமுெமாய் பார்க்கும்படியாெ அதற்கு ஏற்ற சாீரங்ெறள நாம் கபற்றுகொள்யவாம். இந்த 

பகுதிெறள கசால்ெிறபடி நாம் மறுபடியும் அவருறடய பிரசன்னத்தில் இருந்து ஒரு நாளும் 

விலெி கசன்றிட மாட்யடாம். இறத யெட்டால் கொண்டாடாமல் இருக்ெ முடியுமா?  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  அருறமயான ஒன்று. எட், ஜனங்ெள் இறத தவற விட 

விரும்பமாட்டார்ெள். எடுத்துகொள்ளபாடுதல் எப்யபாது வண்டுமானாலும் சம்பவிக்கும், 

அறத பற்றிதான் நாம் அடுத்த வாரம் யபசிட இருக்ெியறாம். அது எப்யபாது 

யவண்டுமானாலும் சம்பவிக்குமா? அதினால் தான் அது எதிர்பாராமல் நடக்கும் நிெழ்வு 

எனப்படுெிறதா, சாியா? அது இப்யபாது கூட நடக்ெ வாய்ப்பிருக்ெலாம், எந்த நிமிடத்தில் 

யவண்டுமானாலும் சம்பவிக்கும், விசுவாசிெளாெ இல்லாதவர்ெள், ெிறிஸ்துறவ 

தனிப்பட்ட முறறயில் அறிந்திருப்பதில்றல – அறிவுபூரவமாெ அவறர பற்றி கதாியும், 

மற்ற விதங்ெளில் அவறர பற்றி கதாிந்திருக்ெலாம், ஆனா திப்பட்ட விதத்தில் கதாியாது- 

அப்ப ெிறிஸ்து வரும்யபாது, அவர்ெள் றெவிடப்பட்டவர்ெளில் ஒருவராெ இருக்ெ கூடும். 

ெிறிஸ்துயவாடு யபாயவன் என்ற நிச்சயத்றத அவர்ெள் கபற்றுகொள்வது எபப்டி. 

ெிறிஸ்து அவர்ெறள யசர்த்துகொல்வாரா?  

Dr. எட் ஹின்ட்சன்:  இங்ெ யவதாெமம் கதளிவான யபாதறனறய எடுத்து 

கசாலுெிறது என்று நிறனக்ெியறன். இயயசு மறுபடியும் வருெிறார். யெள்வி 
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என்னகவன்றால், அவர் உங்ெளுக்ொெ வருெிறாரா? இதற்ொன விறட ெிறிஸ்து 

உங்ெளுறடய பாவங்ெளுக்ொெ மாித்தார் என்ற உங்ெளுறடய விசுவாசத்தின் அளறவ 

கபாறுத்து இருக்ெிறது. இயயசு தாம் கசான்னபடியய இருக்ெிாிஆரா? உங்ெளுக்ொெ 

அவர் மாித்து, மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தாரா. அவர் மீண்டும் வருெிறாரா? இகதல்லாம் 

உண்றமயாெ இருந்தால்,  விசுவாசத்றத நித்தியத்தின் நிச்சயத்யதாடு அவர் 

உங்ெளுக்ொெ கசய்த ொாியத்தின் அடிப்பறடயில் விசுவாசிக்ெியறன் என்றிடுங்ெள் 

நீங்ெள் இரட்சிக்ெப்பட்டிருெிறீர்ெள், முத்திாிக்ெப்பட்டு இருக்ெிறீர்ெள், எக்ொளம் 

ஊதப்படும்யபாது யபாெ ஆயத்தாமாெ இருக்ெிறீர்ெள், பிரதான தூதாின் கதானி, யதவன் 

விசுவாசிெறள பரயலாெ வீட்டிற்கு வரும்படி அறழக்ெிறார்.  

 Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்:  சாி, யநயர்ெயள, அடுத்த வாரம் உங்ெறள ஒரு யெள்வி 

யெட்ெ இருக்ெியறாம், அதற்ொன பதில் யவதாெமத்தில் இருக்ெிறது, இயயசு எப்யபாது 

யவண்டுமானாலும் வருவார் என்று ஆதி திருச்சறபயினர் கசான்னதற்கு ொரணம் என்ன? 

சாியா? அதற்கு நிறறய வசனங்ெள் இருக்ெிறது. அதில் சிலவற்றறத்தான் நாம் பார்க்ெ 

இருக்ெியறாம், அதில் எடுத்டுகொள்ளப்படுதல் என்ற இந்த நிெழ்வு எப்யபாது 

யவண்டுமானாலும் சம்பவிக்ெலாம் என்பறத பற்றியும் நாம் பார்க்ெ இருக்ெியறாம். அது 

இன்றறக்கு கூடு நடக்ெலாம். அடுத்த வாரம் தவறாமல் பார்ப்பீர்ெள் என நம்புெியறன்.  

 

 

 

 

எங்ெளுறடய கதாறலக்ொட்சி நிெழ்சிெறள ொண 

இலவச ஜான் அன்கெர்கபர்க் நிெழ்ச்சி ஆப்றப பதிவிறக்ெம் கசய்திடுங்ெள். 

இயயசு ெிறிஸ்துறவ ஏற்றுகொள்வதற்ொன கஜபம் @JAshow.org 
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