HHR16-1-4-TA

எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் எடுத்துககாள்ளப்படுவார்கள்
என்பதற்கான வவதாகம அடித்தளம் - நிகழ்ச்சி 4

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
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தீர்க்ெதாிசனங்ெள் என்ற தறலப்பில் எழுதியிருக்ெிறார் யமலும் ஐந்த ஸ்டடி றபபில்ெளின்
எடிடராெவும் இருக்ெிறார். இரண்டாவது, Dr. மார்க் ஹிட்ச்ொக், யவதாெம கவளிப்பாடு
பிாிவின் துறண யபராசிாியராெ டல்லாஸ் தியாலஜிெல் கசமினாியில் பணிபுாிெிறார்.
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 அன்யபாடு வரயவற்ெியறாம்.
நான்தான் ஜான் அன்கெர்கபர்க், உங்ெறள பார்ப்பதில் மெிழ்ச்சி. இன்றறக்கு சில
சுவாரஸ்யமான தறலப்றப பார்க்ெ இருக்ெியறாம். எடுத்துகொள்ளப்படுதளுக்கும்
இரண்டாம் வருறெக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? வித்தியாசங்ெள் இருக்ெிறது
ஆல்லது இது ஒரு நிெழ்வுதானா. அயநெருறடய எண்ணம் என்னகவன்றால்
எடுத்துகொள்ளப்படுதல் ெிறிஸ்துவின் வருறெறய நிறனவுபடுத்துெிறது, ஆனால்
வசனங்ெறள வாசிக்கும்யபாது, இறவ இரண்டும் தனித்தனியய மாறுபட்ட நிெழ்வுெள்
என்பறத வசனங்ெளில் வாசிக்கும்யபாது நமக்கு புலப்படுெிறது. யமலும், அதுமட்டுமல்ல,
எடுத்துகொள்ளப்படுதலும் இரண்டாம் வருறெறயயும் உபத்திர நாட்ெளால் யவறுபிாித்து
ொட்டபப்டுெிறது. அது சுமார் ஏழு ஆண்டுெள் இருக்கும். ஆனால் நீங்ெள் சில
வசனங்ெறள ெருத்தாெ ெவனிக்கும்படி நான் விரும்புெியறன், துவக்ெமாெ இறவ,
இரண்டும் தனித்தனியயயான நிெழ்வுெள் என்று பார்க்ெலாம். ஆரம்பித்திடலாம்.
இங்கு யவதாெம தீர்க்ெதாிசனங்ெறள பற்றிய புத்தெங்ெறள எழுதிய இரண்டு யமறதெள்
இருக்ெிறார்ெள், ஏற்ெனயவ அவர்ெறள அறிமுெம் கசய்திருக்ெியறன். Dr. மார்க்
ஹிட்ச்ொக் மற்றும் Dr. ரான் யராடாஸ் இங்கு இருக்ெிறார்ெள். சாி, மார்க், முதலாவது
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ொாியத்தில் இருந்து துவங்ெிட விரும்புெியறன், இந்த வசனங்ெறள நீங்ெள் வாசித்து
ொட்டும்படியாெ விரும்புெியறன், அறத நாங்ெளும் திறரயில் ொண்பிக்ெ விரும்புெியறாம்,
இறத பற்றி நீங்ெ யபசனும், சாியா? முதலாவது ொணப்படும் வித்தியாசம், இயயசு
ெிறிஸ்து திரும்ப வரும்யபாது தமது விசுவாசிெறள சந்திக்கும் இடத்தில் இருக்ெிற
வித்தியாசம் தான். எடுத்துகொள்ளப்படுதலில், ெிறிஸ்தவர்ெள் யதவறன ஆொயத்தில்
சந்திப்பார்ெள் என்று வசனங்ெள் கூறுெிறது. அந்த வசனங்ெள் எதுன்னு கசால்லுங்ெ?

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: சாி, ஒன்று 1 யதசயலானியெயர் 4:16-18, “ஏகனனில், ெர்த்தர்
தாயம ஆராவாரத்யதாடும் பிரதான தூதனுறடய சத்தத்யதாடும் யதவ எக்ொளத்யதாடும்
வானத்திலிருந்து இறங்ெிவருவார். அப்கபாழுது ெிறிஸ்துவுக்குள் மாித்தவர்ெள்
முதலாவது எழுந்திருப்பார்ெள். பின்பு உயியராடு இருக்கும் நாமும் ெர்த்தருக்கு
எதிர்கொண்டு யபாெ யமெங்ெள் யமல் அவர்ெயலாடுகூட ஆொயத்தில்
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, இவ்விதமாய் எப்கபாழுதும் ெர்த்தருடயனகூட இருப்யபாம்.
ஆறெயால் இந்த வார்த்றதெளினாயல நீங்ெள் ஒருவறரகயாருவர் யதற்றுங்ெள்.” ஒன்று
யதசயலானியெயர் நான்கு கூறுெிறது நாம் எல்லாரும் ெர்த்தறர சந்திக்கும்படி மத்திய
ஆொயத்தில் எடுத்துகொள்ளப்படுயவாம், ஆனால் இன்கனாரு யவத பகுதி கூறுெிறது
அதில் இயயசுயவ கசால்ெிறார் நாம் அறனவரும் அவறர சந்திக்கும்படி எதிர்கொண்டு
யபாய் அவயராடு கூட இருக்கும்படி கசன்றிடுயவாம் என்ெிறார்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அது எந்த பகுதி?
Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: யயாவான் பதினாலு ஒன்றிலிருந்து மூன்று, இயயசு கூறுெிறார்,
“உங்ெள் இருதயம் ெலங்ொதிருப்பதாெ; யதவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்ெள்,
என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்ெள். என் பிதாவின் வீட்டில் அயநெ வாசஸ்தலங்ெள்
உண்டு; அபப்டியில்லாதிருந்தால் நான் உங்ெளுக்கு கசால்லியிருப்யபன். உங்ெளுக்ொெ
ஒரு இடத்றத ஆயத்தம் பண்ண யபாெியறன். நான் யபாய் உங்ெளுக்கு இடத்றத ஆயத்தம்
பண்ணின பிற்பாடு நான் இருக்கும் இடத்தில் நீங்ெளும் இருக்கும்படி நான் வந்து
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உங்ெறள என்னிடமாய் யசர்த்துகொள்யவன்.” இங்ெ இயயசு என்ன கசால்ெிறார்
என்றால் நாம் அவயராடு கூட இருக்கும்படி எடுத்துகொள்ளப்படும்யபாது, நாம் எல்லாரும்
பிதாவின் வீட்டிற்கு கசன்றிடுயவாம். அப்ப, எடுத்துகொள்ளப்படுதலின் யபாது இயயசு
பூமிக்கு திரும்ப வரமாட்டார். நாம் அவறர சந்திக்கும்படி மத்திய ஆொயத்தில்
எடுத்துகொள்ளப்படுயவாம், அதற்கு பிறகு இந்த பூமியில் உபத்திரவ ொலம்
நடந்துகொண்டு இருக்கும்யபாது நாம் அவயராடு பிதாவின் வீட்டில் வாசமாெ
இருப்யபாம்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நம்முறடய இந்த ெண்யணாட்டத்தில் ஒன்று,
ெிறிஸ்துவானவர் மறுபடியும் இரண்டாவது முறறயாெ வந்திடுவார், அது மார்க் இப்ப
கசான்ன ொாியத்றதவிட வித்தியாசமானது. ெிறிஸ்து இறங்ெிவருவார், யவதாெமத்தின்
படியாெ, அவறர நாம் மத்திய ஆொயத்தில் சந்திப்பயதாடு, அவர் எருசயலமின் ஒலிவ
மறலயில் வந்து பாதம் பதிய நின்றிடுவார். இறத கவளிப்படுத்திடும் வசனம் எதுன்னு
கசால்லுங்ெ?

Dr.ரான் வராடஸ்: சொியா பதினாலு இரண்டு முதல் நான்கு வறர- அருறமயான
வசனம். என்ன கசால்ெிறகதன்றால்: “எருசயலமுக்கு வியராதமாெ யுத்தம்பண்ணச் செல
ஜாதிெறளயும் கூட்டுயவன். நெரம் பிடிக்ெப்படும்; வீடுெள் கொள்றளயாகும்; ஸ்திாீெள்
அவமானபடுவார்ெள்; ... ெர்த்தர் புறப்பட்டு யுத்த நாளில் யபாராடுவதுயபால் அந்த
ஜாதிெயளாடு யபாராடுவார். யுத்த நாறள யபால யபாராடிடுவார். அந்நாளியல
அவருறடய பாதங்ெள் ஒலிவமறலயின்யமல் நிற்கும்...” இது மாறுபட்ட இடம், ஜான்.
எடுத்துகொள்ளபடுதலில் ெிறிஸ்து ஜனங்ெறள மத்திய ஆொயத்தில் சந்திப்பார்.
யமெங்ெள் மீது தமது ஜனங்ெறள சந்திப்பார். ஆனால் இரண்டாம் வருறெயின் யபாது
அவர் பூமிக்கு இறங்ெி வருவார் அவருறடய பாதங்ெள் ஒலிவ மறலயின்யமல் வந்து
நிற்கும். இப்ப, இந்த இரண்டு இடங்ெறள பற்றி வாசிக்கும்யபாது இது இரண்டுயம
தனித்தனியய கவவ்யவறு நிெழ்வுெள் என்பது கதள்ள கதளிவாெ புலப்படுெிறது.
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆமா. அவருறடய வருறெயின் இரண்டு நிறலெள்.
Dr.ரான் வராடஸ்: அவருறடய வருறெயின் இரண்டு நிறலெள். சிறந்த ொாியம்
என்னகவன்றால் எடுத்துகொள்ளபடுதல் உபத்திரவொலத்திற்கு முன்பும், இரண்டாம்
வருறெ உபத்திரவொலத்திற்கு பிறகும் சம்பவிக்கும்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட். இரண்டாவதாெ இரண்டாவது, மறுக்ெ முடியாத
வித்தியாசம், இங்ெ வித்தியாசம் இருக்குது, இந்த நிெழ்வுெளில் பார்க்ெியறாம், ஜனங்ெறள
பூமியில் இருந்து அெற்றுவது யார். சாி, மார்க், யவதம் கசால்ெிறது
எடுத்துகொள்ளப்படுதலின் யபாது ெிறிஸ்து தாயம தமது விசுவாசிெறள இந்த உலெத்தில்
இருந்து எடுத்துகொள்வாராம். அந்த வசனம் எங்ெிருக்கு?

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: சாி, அந்த வசனம், 1 யதசயலானியெயர் 4:16-17ல இருக்கு.
“ெர்த்தர் தாயம ஆராவாரத்யதாடும் பிரதான தூதனின் சத்தத்யதாடும் யதவ
எக்ொளத்யதாடும் வானத்திலிருந்து இரங்ெி வருவார்; ெிறிஸ்துவுக்குள் மாித்தவர்ெள்
முதலாவது எழுந்திருப்பார்ெள்; பின்பு உயியராடு இருக்கும் நாமும் அவருக்கு
எதிர்கொண்டு யபாெ யமெமீதில் அவர்ெயளாயட கூட ஆொயத்தில்
எடுத்துகொள்ளப்படுயவாம்; இவ்விதமாய் எப்யபாதும் ெர்த்தருடயன கூட
என்கறன்றறக்குமாய் இருப்யபாம்;”

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அழுத்தமாெ கசால்லப்பட்டிருக்ெிறது, ெர்த்தர் தாயம
வருவார், எனக்கு கராம்ப பிடிச்சிருக்கு.

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: ஆமா. ஒருவர் அழொன உதாரணத்றத பயன்படுத்தினார்ெள்,
எடுத்துகொள்ளபப்டுதல் நடக்கும்யபாது அது இயயசு ெிறிஸ்து ஒரு கபாிய ொந்தத்றத
யபால கசயல்படுப்வதற்கு ஒப்பாெ இருக்குமாம். அவர் தம்றம இந்த உலெத்திற்கு யமலாெ
நிறலப்படுத்த அவர் தனது குணாதிசயங்ெறள அப்ன்ெிட்டு கொண்ட அறனவறரயும் தம்
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பக்ெமாெ அவர் ஈர்த்துகொல்வார் என்பதாெ கூறியிருந்தார்ெள். அப்ப அவர்தான்
எடுத்துகொள்ளப்படுதல் சம்பவிக்கும்யபாது உலெத்திலுள்ள பாிசுத்தவான்ெள்
அறனவறரயும் கூட்டி யசர்க்ெிரவராெ இருப்பார்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆனா, இரண்டாம் வருறெயில் யவகறாரு சம்பவம் தான
நடக்ெிறது. ெிறிஸ்து துன்மார்க்ெறர நியாயத்தீர்ப்பிற்கு கூட்டி யசர்க்கும்படி தமது
தூதர்ெறள அனுப்புெிறார். அது எந்த வசனம்?

Dr.ரான் வராடஸ்: ஆமா, அறத உறுதிபடுத்திடும் அருறமயான வசனம், அதுல நிறறய
வசனங்ெள் இருக்குது, ஜான்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஓ, ஆமா.
Dr.ரான் வராடஸ்: ஆனா ஒரு வசனத்த உறுதியாெ கசால்ல முடியும் அது
உவறமெளில் ஒன்றாெ இருக்ெிறது அதாவது மத்யதயு 13: 41-42. இந்த வசனம்
கசால்ெிறது, “மனுஷ குமாரன் தம்முறடய தூதர்ெறள அனுப்புவார்; அவர்ெள்
அவருறடய ராஜ்யத்தில் இருக்ெிற செல இடறல்ெறளயும் அக்ெிரமஞ்
கசய்ெிறவர்ெறளயும் யசர்த்து அவர்ெறள அக்ெினி சூறளயியல யபாடுவார்ெள்; அங்யெ
அழுறெயும் பற்ெடிப்பும் உண்டாயிருக்கும்.” ஒரு விதத்தில் பார்த்தார், ெிறிஸ்து அெற்றும்
யவறலறய கசய்ெிறார்; யயாவான் பதினான்ெில் பார்த்தது யபால, ெிறிஸ்து தம்முறடய
ஜனங்ெறள யசர்த்துகொள்ெிறார், தம்மிடத்திற்கு எடுத்துகொள்ெிறார். ஆனால்
இரண்டாம் வருறெயில் தூதர்ெள் தான் ராஜ்யத்திற்கு இடறலாெ இருப்பவர்ெறள
அக்ெிரமம் கசய்ெிறவர்ெறளயும் இங்ெிருந்து அெற்றுபவராெ இருப்பார்ெள். இது
இரண்டுயம இரண்டு வித்தியாசமான நிெழ்வுெள். இரண்றடயும் ஒயர நிெழ்வு என்று
கசால்ல முடியாது, ஏன்னா யவதயம அதற்கு மாறாெ இருக்ெிறது. சிறந்த விளக்ெம்
என்னகவன்றால் எடுத்துகொள்ளப்படுதல் உபத்திரவ ொலத்திற்கு முன்பும் இரண்டாம்
வருறெ உபத்திரவ ொலத்திற்கு பிறகும் சம்பவிக்கும்.
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட், மார்க், அடுத்தறத பார்க்ெலாமா. மூன்றாவதாெ,
மூன்றாவது மறுக்ெ முடியாத வித்தியாசம், யவதம் கசால்ெிறது ஒவ்கவாரு நிெழ்வின்
யபாதும் பூமியில் இருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுெிற கூட்டமும் றெவிடப்படும் கூட்டமும்
வித்தியாசமாெ இருக்கும். எடுத்துகொள்ளப்படுதலில், விசுவாசிெள் பூமியிலிருந்து
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவிசுவாசிெள் எல்லாரும் றெவிடப்பட்டு இருப்பார்ெள். அதற்கு
என்ன வசனம் இருக்குது?

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: ஒன்று யதசயலானியெயர் 4:17 கூறுெிறது, “பின்பு உயியராடு
இருக்கும் நாம் அறனவரும் எடுத்துகொள்ளப்படுயவாம்...” இங்ெ
எடுத்துகொள்ளப்படுயவாம் என்ற வார்த்றதயானது ராப்ச்சர் என்ற வார்த்றதயில் இருந்து
உருவான வார்த்றதயாெ இருக்ெிறது. யமெத்தில் அவர்ெயளாடு கூட ஆொயத்தில்
யதவறன சந்திக்கும்படி எடுத்துகொள்ளப்படுயவாம். இவ்விதமாய் எப்யபாதும்
யதவயனாடு கூட இருந்திடுயவாம்.” எடுத்துகொள்ளப்படுதலில் விசுவாசிெள் எல்லாரும்
எடுத்துகொள்ளப்படுவார்ெள்; எடுத்துகொள்ளபடுதலில் ெர்த்தராெிய இயயசு தமது
பாிசுத்த வான்ெளுக்ொெ வந்திடுவார்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சாி. இரண்டாவது வருறெயில் இதற்கு எதிராெ நடக்ெிறது,
ரான். விசுவாசிெள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்றல, அவர்ெள் தான் இந்த பூமியில்
விடப்பட்டவர்ெளாெ இருப்பார்ெள், ஆனா அவிசுவாசிெள் எல்லாரும், யவதம்
கசால்ெிறது, எடுக்ெப்பட்டு யபாவார்ெள். அதற்கு வசனம் கசால்லுங்ெ.

Dr.ரான் வராடஸ்: சாி, பல அருறமயான வசனங்ெள் இருக்ெிறது. அதில் ஒன்றான
மத்யதயு 13: 41-42 என்ன கசால்ெிறகதன்றால், “மனுஷகுமாரன் தம்முறடய தூதர்ெறள
அனுப்புவார்; அவர்ெள் அவருறடய ராஜ்யத்தில் இருக்ெிற செல இடறல்ெறளயும்
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அக்ெிரமஞ் கசய்ெிறவர்ெறளயும் யசர்த்து அவர்ெறள அக்ெினி சூறளயியல
யபாடுவார்ெள்; அங்யெ அழுறெயும் பற்ெடிப்பும் உண்டாயிருக்கும்.” இந்த பகுதிறய
ெவனியுங்ெள், “ராஜ்யத்திற்கு எதிராெ இருப்பவர்ெறள யசர்த்து” அவர்ெள் எடுக்ெப்பட்டு
யபாவார்ெள். யமலும் மத்யதயு 13: 49-50 கூறுெிறது, “இப்படியய உலெத்தின் முடிவியல
நடக்கும்; யதவதூதர்ெள் புறப்பட்டு நீதிமான்ெளின் நடுவிலிருந்து
கபால்லாதவர்ெறளப்பிாித்து அவர்ெறள அக்ெினி சூறளயியல யபாடுவார்ெள் அங்யெ
அழுறெயும் பற்ெடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்றார்.” இங்ெ மறுபடியும், அவர்ெள்
எடுக்ெபடுெிறார்ெள், நியாயத்தீர்ப்பிற்ொெ அவர்ெள் எடுத்துகொள்ளப்படுெிரார்ெள்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சாி, ஆனா கபாதுவாெ ஜனங்ெள் யவகறாரு
வசனத்றததான் எடுத்துகொள்ளப்படுதளுக்கு பயன்படுத்துெிறார்ெள், அதாவது, ஒருவர்
எடுத்துகொள்ளப்படுவார் இன்கனாருவர் றெவிடப்படுவார். இந்த வசனத்தின் பின்னணி
என்ன?

Dr.ரான் வராடஸ்: சாி, இதன் பின்னணி இரண்டாம் வருறெ. உபத்திரவ ொலத்திற்கு
முன்பு என்று கசால்ெிற கூட்டம், அவங்ெ, ஒருவர் எடுப்பட்டு யபாவார்ெள் ஒருவர்
றெவிடபடுவார், என்று கசால்வார்ெள் அறத எடுத்துகொள்ளப்படுதல் என்ெின்றனர்
ஆனால் இது இரண்டாம் வருறெக்கு உாியது. ஆனா இதற்கு இறண வசனமான லூக்ொ
17றல பார்க்கும்யபாது, சீஷர்ெள் யெட்க்ெிறார்ெள், “ஆண்டவயர, இறவ, எப்யபாது
சம்பவிக்கும்? இயயசு அவர்ெளுக்கு ஒரு அருறமயான பதிறல கொடுப்பறத இங்கு
பார்க்ெ முடியும். அவர் கசால்ெிறார், பிணம் எங்யெ இருக்குயமா அங்யெ ெழுகுெள் கூடும்.”
நியாயத்தீர்ப்பிற்கு யூதர்ெள் கசால்லும் பழகமாழி இது. இயயசு கசால்ெிறார்
எடுக்ெப்பட்டு யபாெிறவர்ெள் நியாயத்தீர்ப்பிற்ொெ எடுக்ெப்பட்டு யபாவார்ெள். இந்த
வசனத்திற்கும் எடுத்துகொள்ளப்படுதலுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்றல இறத
உபத்திரவத்திற்கு முன் என்று கசால்பவர்ெள் இப்படி கசால்வார்ெள்.
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட். எடுத்துகொள்ளப்ப்டுதல் இரண்டாம்
வருறெயயாடு சம்பந்தமில்லாத தனிப்பட்ட ஒரு நிெழ்வு என்பதன் மறுக்ெ முடியாது
வித்தியாசங்ெறள பற்றி பார்த்துகொண்டு வருெியறாம். ஏன்னா இறத குறித்து யவதாெம்
கதளிவாெ கூறியிருக்ெிறது. நான்ொவதாெ, யவதம் கசால்ெிறது இயயசு உபத்திரவ
ொலத்திற்கு கதாடர்புறடய விதமாெ வருவதிலும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்ெிறதாம்.
எடுத்துகொள்ளப்ப்டுதலில் இயயசு உபத்திர ொலத்திற்கு முன்பு ெிறிஸ்தவர்ெறள
எடுத்துகொள்ள வருெிறார், இனிவரும் யொபாக்ெிறனயினின்று அவர்ெறள மீட்டு
கொள்வார். இதற்கு என்ன வசனம் , மார்க்?

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: சாி, இதற்கும் நிறறய வசனங்ெள் இருக்குது. கவளிப்படுத்தல்
3:10 அருறமயான ஒன்று. அதாவது, “என் கபாறுறமறய குறித்து கசால்லிய வசனத்றத
நீ ொத்துகொண்டபடியினால், பூமியில் குடியிருக்ெிறவர்ெறள யசாதிக்கும்படியாெப்
பூச்சக்ெரத்தின்யமல் எங்கும் வரப்யபாெிற யசாதறனொலத்திற்குத் தப்பும்படி நானும்
உன்றன ொப்யபன்.”இந்த பகுதி என்ன கசால்ெிறது என்றால் இயயசு வரப்யபாெிறார்
என்று கூறுெிறது. அதாவது, “யசாதறனயினின்று உங்ெறள விளக்ெி ொப்யபன், அல்லது,
யசாதறனக்கு உட்படுத்திட மாட்யடன்.” பூமியின் மீது வரவிருக்கும் யசாதறன. சாி,
கவளிப்படுத்தின வியசஷத்தில் கசால்லப்பட்டிருக்கும் ொலத்றத பற்றி பார்க்கும்யபாது
அது உபத்திரொலத்றததான் குறிக்ெிறது. அவர் சாதாரணமாெ கசால்லவில்றல,
“உங்ெறள நான் யசாதறனயினின்று விளக்ெி ொப்யபன்.” என்ன கசால்ெிறார்,
“யசாதிக்கும்படியாெ வரப்யபாெிற யசாதறன ொலத்திற்கும் தப்பும்படி உன்றன
ொப்யபன்.”

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அந்த ொலத்திற்கு. அந்த ொாியங்ெளுக்கு.
Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: ஆமா, அந்த ொலத்திற்கு விலக்ெிடுவார். ஒன்று
கதசயலானிகெயர் 1:10ல் கசால்லியிருக்ெிறார், “அவர் மாித்யதாாில் இருந்து
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எழுப்பினவரும் இனிவரும் யொபாக்ெிறனயினின்று நம்றம நீங்ெலாக்ெி
இரட்சிக்ெிறவருமாயிருக்ெிற அவருறடய குமாரனாெிய இயயசு பரயலாெத்திலிருந்து
வருவறத நீங்ெள் எதிர்பார்த்துகொண்டிருக்ெிறீர்ெள்.” அப்படிகயன்றால் இயயசு
யொபாக்ெிறனயின் நாளுக்கு முன்பாெயவ வந்து நம்றம யொபாக்ெிறனயினின்று
விலக்ெி மீட்டிடுவார். யமலும் 1 கதசயலானியெயர் 5:9 கூறுெிறது, “யதவன் நம்றம
யொபாக்ெிறனக்கென்று நியமிக்ொமல் நம்முறடய ெர்த்தராெிய இயயசு ெிறிஸ்து
மூலமாய் இரட்சிப்பறடவதற்கென்று நியமித்தார்.” அப்ப ஒயர சமயத்தில் இரண்டு
இடத்தில் இரண்டு மாறுபட்ட நிெழ்வுெள் சம்பவிக்ெ வாய்ப்பு இல்றல.

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: நாம் யொபாக்ெிறனக்ொெ நியமிக்ெப்பட்டவர்ெள் அல்ல,
ஆனால் இரட்சிப்றப அறடயும்படிக்கு நியமிக்ெ பட்டவர்ெளாெ இருக்ெியறாம். இது நரெ
யொபாக்ெிறனறய பற்றி கசால்ல வில்றல. ஒன்று கதசயலானியெயர் 5 கசால்ெிறது
என்னகவன்றால் உபத்திரவ ொலத்தின் யொபாக்ெிறனறய கூறுெிறது, ெர்த்தருறடய
பயங்ெரமான நாள். அதனாலதான் கசால்ெிறார், “உங்ெறள யொபாக்ெிறனக்கு என்று
நியமில்லாமல் இரட்சிப்பறடவதற்கு என்று நியமித்திருக்ெிறார்.” இனிவரும்
யொபாக்ெிறனயினின்று நாம் விடுவிக்ெ பட்டு இருப்யபாம்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட். ஆனா, ரான், இரண்டாம் வருறெயில், இதற்கு
எதிர்மாறாெ இருக்குயம. இயயசு உபத்திரவ ொலத்திற்கு பிறகு இறுதி நியாயதீர்ப்றப
அளிக்ெ வந்திடுவார், தண்டறன, சத்துருறவ யமற்கொள்வார், எருசயலமில் இருந்து
உலெத்றத ஆளுறெ கசய்வார். இதற்கு என்ன வசனம்?

Dr.ரான் வராடஸ்: சாி, இதற்ொன அசனம் மத்யதயு 24:29-30 ல இருக்கு. இறத
ெவனமா யெட்க்கும்படி விரும்புெியறன் சில வார்த்றதெள், அடுத்து, பின்பு யபான்ற
வார்த்றத. இந்த வார்த்றதெளுக்கு அதிெ ெவனம் கசலுத்தனும். “அந்நாட்ெளின்
உபத்திரவம் முடிந்தவுடயன சூாியன் அந்தொரப்படும் சந்திரன் ஒளிறய கொடாதிருக்கும்
நட்சத்திரங்ெள் வானத்திலிருந்து விழும், வானத்தின் சத்துவங்ெள் அறசயும். அப்கபாழுது
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மனுஷகுமாரனுறடய அறடயாளம் வானத்தில் ொணப்படும்; அப்கபாழுது
மனுஷகுமாரன் வல்லறமயயாடும் மிகுந்த மெிறமயயாடும் வானத்தின் யமெங்ெள் யமல்
வருெிறறதப் பூமியிலுள்ள செல யொத்திரத்தாரும் ெண்டு புலம்புவார்ெள்.” இப்ப, இந்த
ொல குறிப்புெறள நீங்ெள் மாற்றமுடியாது; முடிந்தவுடன், அப்கபாழுது. இறவ இரண்டும்
கவவ்யவறு நிெழ்வுெள். இறத கவளிப்படுத்தல் புஸ்தெத்தில் கதளிவாெ பார்க்ெ
முடிெிறது. நான்ொம் அதிொரம் பதிகனட்டாம் வசனம் உபத்திரவ ொலத்றத பற்றி
கூறுெிறது, யமலும் பத்கதான்பது பதிகனான்று ெிறிஸ்து வருவறத கசால்ெிறது. இங்ெ
மறுபடியும், இரண்டும் கவவ்யவறு நிெழ்வுெள்தான், சிறந்த விளக்ெம் என்னகவன்றால்
எடுத்துகொள்ளப்படுதல் உபத்திரவ ொலத்திற்கு முன்பும் இரண்டாம் வருறெ உபத்திரவ
ொலத்திற்கு பிறகும் சம்பவிக்கும்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: இறத உங்ெளுக்கு கசால்வதற்கு ொரணம்
என்னகவன்றால், பிாியமானவர்ெயள, இந்த வசனங்ெள் எல்லாம் நம்முறடய நிறலறய
நமக்கு நன்கு எடுத்துகசால்வதாெ இருக்ெிறது. யதவன் இறததான் கசால்லியிருக்ெிறார்
என்றால், நாம் அறத ெவனிக்ெ யவண்டும். யமலும் எடுத்துகொள்ளப்படுதலும் இரண்டாம்
வருறெயும் கவவ்யவறு நிெழ்வுெள் என்று யவதம் கசால்ெிறது. இரண்டும் கவவ்யவறு
நிெழ்வுெள். உண்றம என்னகவன்றால் எடுத்துகொள்ளப்படுதல் உபத்திரவ ொலத்திற்கு
முன்பு சம்பவிக்கும். சாி, ஒரு இறடயவறள எடுத்துகொள்யவாம். நாம் திரும்ப வந்ததும்
யமலும் பல ொாியங்ெறள பார்க்ெலாம், பலவிதமான அறடயாளங்ெள், இருக்ெிறதா
இல்றலயா, கவவ்யவறான நிெழ்வுெளின் அறடயாளத்றத பார்க்ெலாம். கதாடர்ந்து
இறணந்திருங்ெள் நாம் திரும்ப வந்ததும் பல விஷயங்ெறள பார்க்ெ இருக்ெியறாம்.
*****

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட். மீண்டும் வருெ. நாம் யபசிக்கொண்டு
இருப்பவர்ெள் Dr. மார்க் ஹிட்ச்ொக் மற்றும் Dr. ரான் யராடாஸ், ெிறிஸ்துவின் இரண்டாம்
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வருறெயில் உள்ள வித்தியாசங்ெறள பற்றி யவதம் கசால்ெிற ொாியங்ெறள
பார்த்துவருெியறாம். அதற்கு இரண்டு பகுதிெள் இருக்ெிறது என்று கசால்ெியறாம். ஒன்று
எடுத்துகொள்ளப்படுதல்; இது ெிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருறெக்கு மாறுபட்ட ஒரு
நிெழ்வாெ இருக்ெிறது. இறவ இரண்டும் கவவ்யவறான நிெழ்வுெள் என்று கசால்வதற்கு
ொரணம் என்னகவன்றால் ெிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருறெறய பற்றி யவதம் கதளிவாெ
கூறியிருப்பறத பார்க்ெ முடிெிறது. நீங்ெளும் அறத புாிந்துகொள்ளும் விதமாெ
சிலவற்றற இப்யபாது பார்க்ெலாம்.
நாம் பார்க்ெ இருக்ெிற ஐந்தாம் வித்தியாசம் என்னகவன்றால், மறுக்ெ முடியாது
வித்தியாசம், யவதம் கசால்ெிறது எடுத்துகொள்ளப்படுதலின் யபாது சம்பவிக்கும்
அறடயாளங்ெளுக்கும் இரண்டாம் வருறெயின் யபாது நடக்கும் அறடயாளங்ெளுக்கும்
நிறறய வித்தியாசம் இருக்ெிறது. எடுத்துகொள்ளப்படுதலுக்கு முன்பாெ சம்பவிக்கும்
அறடயாளங்ெள் என்று எந்த அறடயாளங்ெறள பற்றியும் எங்கும் கசால்லப்படவில்றல.
அதனாலதான் இது எப்யபாது யவண்டுமானாலும் சம்பவிக்கும் என்று கூறுெியறாம். எந்த
நிமிடத்தில் யவணாலும் நடக்ெலாம். இறத நாம் ெனவு கூட ொண முடியாது. இறத
கசால்ெிற வசனங்ெள் இருக்ெிறது, அது என்னன்னு கசால்லுங்ெ, மார்க்?

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: சாி, பிரபலமான ஒரு வசனம் வந்து 1 யதசயலானியெயர் 1:9-10.
அதாவது, “Vnddpy;> mth;fs;jhNk vq;fisf; Fwpj;J> cq;fsplj;jpy; ehq;fs;
mile;j gpuNtrk; ,d;dnjd;gijAk;> [PtDs;s nka;ahd NjtDf;F
CopaQ;nra;tjw;F> ePq;fs; tpf;fpufq;fistpl;Lj; Njtdplj;jpw;F kde;jpUk;gpdijAk;>
mth; khpj;NjhhpypUe;njOg;gpdtUk;> ,dptUk; Nfhghf;fpidapdpd;W ek;ik ePq;fyhf;fp
,ul;rpf;fpwtUkhapUf;fpw mtUila Fkhudhfpa ,NaR guNyhfj;jpypUe;J tUtij
ePq;fs; vjph;ghh;j;Jf;nfhz;bUf;fpwijAk;> mwptpf;fpwhh;fNs. சாி, இந்த பகுதி என்ன
கசால்ெிறது என்றால் அதாவது ஆதி திருச்சறபயில், இருந்த விசுவாசிெள், இயயசு
மீண்டும் வருவார் என்ற எதிர்பார்ப்யபாடு இருந்தார்ெள். சாி, ஏன் அவர்ெள் எப்ப
யவண்டுமானாலும் வருவார் என்று கசால்லபப்ட்ட ஒருவருக்ொெ அவர்ெள் எதற்ொெ
ொத்திருக்ெ யவண்டும்? அங்கு கசால்லப்பட்டிருக்ெிறது அவருறடய குமாரன்
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வானத்திலிருந்து வரும்படி ொத்திருந்தார்ெள்... இனிவரும் யொபாக்ெிறனயினின்று
விடுவிக்ெ வந்திடுவார்.”
எடுத்துகொள்ளப்படுதல் அடியாளம் இல்லாத சம்பவம் என்று யவதம் கசால்வறத நாம்
விசுவாசிக்ெியறாம். எந்த அறடயாளங்ெளாலும் அது முன்னறிவிக்ெ படுவதில்றல.
உண்றமயில், எடுத்துகொள்ளப்படுதறல குறித்த முக்ெிய வசனத்றத புதிய ஏற்ப்பாட்டில்
பார்க்கும்யபாது, 1 கதசயலானியெயர் நான்கு, 1 கொாிந்தியர் 15, யயாவான் பதினாலும்,
எந்த பகுதியிலும் அறடயாளங்ெறள பற்றி கசால்லவில்றல. ஆெ
எடுத்துகொள்ளப்படுதல் என்ற சம்பவம் எப்யபாது யவண்டுமானாலும் சம்பவிக்கும்
நிெழ்வாகும். தீத்து 2:13ல் கசால்லப்பட்டு இருக்ெிறதுநமது இரட்செரும் மொ
யதவனுமாயிருக்ெிற இயயசு ெிறிஸ்துவினுறடய மெிறமயின் பிரசன்னமாகுதறல
எதிர்பார்த்துகொண்டிருப்பயத நாம் நம்பியிருக்ெிற ஆனந்த பாக்ெியம். ஒன்று
கொாிந்தியர் 16, ஆதி திருச்சறபயினாின் நம்பிக்றெயின் வார்த்றதயாெ இருந்தறவெளில்
ஒன்றுதான் மாரநாதா என்ற வார்த்றத, அதற்கு அர்த்தம், “ெர்த்தாயவ வாரும்.” எந்த
யநரத்தில் யவண்டுமானாலும் வருவது சாத்தியமல்ல என்று இருந்தால் ஏன் அவறர
அறழக்ெ யவண்டும்? அப்ப, இது திடீகரன்று நடக்கும் சம்பவமாகும், எப்ப யவணாலும்
இருக்கும், இயயசுவின் வருறெக்ொன அறடயாலமிருக்ொது, இயயசு இந்த பூமிக்கு
திரும்பி வருவார் என்ற இரண்டாம் வருறெயில் இல்லாத ஒரு சிறப்பு அம்சம் இந்த
எடுத்துகொள்ளப்படுதல் என்ற நிெழ்வில் இருக்ெிறது.

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: இன்கனாரு ொாியம் என்னகவன்றால், எதிர் பாராத யவறல,
உபத்திரவ ொலத்திற்கு முன்பு எடுத்துகொள்ளபடுதல் இருக்கும் என்பதுதான் இயயசு எந்த
சமயத்தில் யவண்டுமானாலும் வருவார் என்பதற்கு கபாருத்தமாெ இருக்கும். உபத்திரவ
ொலத்தின் மத்தியில் ராப்ச்சர் இருக்கும் என்றால், இயயசு வருவதற்கு முன்பு அந்த
மூன்றறர ஆண்டுெள் உபத்திரவத்றத ெடந்து வர யவண்டியிருக்கும். உபத்திரவத்திற்கு
பிறகு என்றால், உபத்திரவ ொலம் முழுவறதயும் செிக்ெனும். நிச்சயமா இப்யபாது நாம்
உபத்திரவ ொலத்தில் இல்றல. இந்த மாதிாியான ெண்யணாட்டங்ெறள நம்புெிறவர்ெள்
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கபாதுவாெ ொறலயில் எழுந்ததும் இந்த நாளாெ இருக்ெலாம் என்று கசால்ல
மாட்டார்ெள். அதாவது, இன்றறக்கு ஒருயவறள இயயசு வரும் நாளாெ இருக்ெலாம்.
உண்றமயாெயவ இயயசு எந்த யநரத்தில் யவண்டுமானாலும் வந்திடுவார் என்ற
எண்ணமிருந்தால் நம்முறடய வாழ்க்றெ முறறயய மாற்றமுறடயதாெ இருக்கும்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆமா. சாி, ரான், இரண்டாம் வருறெ என்பது முற்றிலும்
மாறுபட்ட ஒன்று, ஏன்னா இந்த இந்த ொாியங்ெள் சம்பவிக்கும் என்று அறடயாளங்ெள்
கசால்லப்பட்டு இருக்ெிறது, இயயசுயவ அறத பற்றி கசால்லியிருக்ெிறார், அவர் பூமிக்கு
வருவதற்கு முன்பு சம்பவிப்பறவெள்.

Dr.ரான் வராடஸ்: சாி, அது சாிதான். இருந்தாலும், ெிறிஸ்து மறுபடியும் வருவதற்கு
முன்பு ஏழு ஆண்டுெள் சில அறடயாளங்ெள் சம்பவிக்கும் என்று உறுதியாெ கசால்ல
முடியும். இயயசுவின் வார்த்றதெளில் கூட, பாலாக்குதலும் அருவருப்பும்
உண்டாயிருக்கும் என்று கூறியிருக்ெிறார். அதாவது யூதர்ெளுறடய யதவாலயம்
அந்திெிாிதுவால் தீட்டு படும்யபாது இப்படி ஆகும். எப்யபாது அந்திெிறிஸ்து
எருசயலமிற்குள் நுறழவான் என்றும் கசால்லப்பட்டு இருக்ெிறது, யூதர்ெள் எப்யபாது
எருசயலறம விட்டு யபாவார்ெள் என்றும் கதாியும். இறவ அறனத்தும் உபத்திரவ
ொலத்தின் மத்தியில்தான் சம்பவிக்கும். நீங்ெ கவளிப்படுத்தல் புத்தெத்றத
பார்க்கும்யபாது நான்கு முதல் பதிகனட்டு அதிொரம் வறரக்கும், பலவிதமான முத்திறர
நியாயத்தீர்ப்புெள் எக்ொள நியாயதீர்ப்புெள், ெலச நியாயத்தீர்ப்பு அர்மயெதான் யுத்தம்
என்று, இரண்டாம் வருறெக்கு முன்பு சம்பவிக்கும் பலொாியங்ெறள குறித்து அங்ெ
பார்க்ெ முடியும். இறவ இரண்டும் முற்றிலும் கவவ்யவறான நிெழ்வுெள் தான்.
எடுத்துகொள்ளப்படுதலுக்கு முன்பு எந்த அறடயாளமும் இல்றல. ஆனா இயயசு
ெிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருறெக்கு முன்பாெ திடமான ஏழு வருடத்தின் சம்பவங்ெள்
அறடயாளங்ெள் இருக்ெிறது.
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட், அடுத்ததாெ நிெழ்வுெறள நிறுத்துவறத குறித்து
பார்க்ெ இருக்ெியறாம், சாியா? ஆட்டத்றத மாற்றுெிறவர். யவதம் கசால்ெிறது
எடுத்துகொள்ளப்ப்டுதல் மற்றும் இரண்டாம் வருறெ இதற்ெிறடயில் விசுவாசிெள்
பலதரப்பட்ட சாீரங்ெறள கபறுவார்ெள் என்று கசால்லப்பட்டு இருக்ெிறது, சாியா?
எடுத்துகொள்ளப்படுதலில் , விசுவாசிெளுக்கு மெிறமயான சாீரம் கொடுக்ெப்படுெிறது,
சாியா? இதற்கு ஆதாரம் எங்ெ இருக்கு? விளக்ெமா கசால்லுங்ெ.

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: 1 கொாிந்தியர் 15 வசனம் 51ல இருந்து ஆரம்பிக்ெிறது, “இயதா
ஒரு இரெசியத்றத கவளிப்படுத்துெியறன். நீங்ெள் நித்திறரயறடவதில்றல, ஆனால்
நாகமல்லாரும் மறுரூபமாயவாம். ஒரு கநாடி கபாழுதில், ெண்ணிறமக்கும் யநரத்தில்,
ெறடசி எக்ொளத்தின் யபாது, மாித்தவர்ெள் எல்லாம் உயிர்த்கதழுந்திருப்பார்ெள், நாமும்
மறுரூபமாக்ெப்படுயவாம். அழிவுள்ளது அழியாறமறய தாித்துகொள்ளும்,
சாவுக்யெதுவானது சாவாறமறய தாித்துகொள்ளும்.” சாி, இந்த வசனம் என்ன
கசால்ெிறது என்றால் எடுத்துகொள்ளப்படுதல் சம்பவிக்கும் யபாது, எல்லா விசுவாசிெளும்
புதிய சாீரத்றத கபற்றுகொள்வார்ெள். அழிவில்லாதது, சாவாறமயுள்ளது, அழுெியபாொத
சாீரம், பரயலாெத்திற்கு ஏற்ற சாீரம். ஒவ்கவாரு விசுவாசிெளும், எடுத்துகொல்லுதல்
சம்பவிக்கும்யபாது, உடனடியான மாற்றத்றத கபற்றுகொள்வார்ெள். இந்த பூமியில்
உயியராடு இருக்ெிற எல்லாருயம ஒயர கநாடியில் உடனடியான மறுரூப அனுபவத்றத
கபற்றுகொள்வார்ெள்.
1 கதசயலானியெயர் 4:15-17, “fh;j;jUila thh;j;ijia Kd;dpl;L ehq;fs;
cq;fSf;Fr; nrhy;YfpwjhtJ: fh;j;jUila tUifkl;Lk; capNuhbUf;Fk; ehk;
epj;jpiuaile;jth;fSf;F Ke;jpf;nfhs;tjpy;iy.
Vnddpy;> fh;j;jh; jhNk Muthuj;NjhLk;> gpujhd J}jDila rj;jj;NjhLk;> Njt
vf;fhsj;NjhLk; thdj;jpypUe;J ,wq;fptUthh;@ mg;nghOJ fpwp];JTf;Fs;
khpj;jth;fs; KjyhtJ vOe;jpUg;ghh;fs;.
gpd;G capNuhbUf;Fk; ehKk; fh;j;jUf;F
vjph;nfhz;LNghf> Nkfq;fs;Nky; mth;fNshNl$l Mfhaj;jpy; vLj;Jf;nfhs;sg;gl;L>
,t;tpjkha; vg;nghOJk; fh;j;jUlNd$l ,Ug;Nghk;.
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அதுமட்டுமில்ல, “இந்த வார்த்றதெளினாயல ஒருவறர
ஒருவர் யதற்றுங்ெள் என்ெிறது. இது ஆறுதல் அளிக்ெிறது அதாவது ெிறிஸ்து வரும்யபாது,
நாம இங்ெிருந்து மாறி சாீரம் மாற்றப்பட்டவர்ெளாெ இருப்யபாம், இல்றலயா.

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: அது சாிதான். எடுத்துகொள்ளப்படுதலுக்கும் இரண்டாம்
வருறெக்கும் இன்கனாரு வித்தியாசமும் இருக்ெிறது அதாவது எடுத்துகொள்ளப்படுதல்
யதவனுறடய இரக்ெம் யதவ ெிருறபயினால் உண்டாகும் நிெழ்வு, இரண்டாம்
வருறெயயா கபாதுவாெ ஒரு நியாயத்தீர்ப்பின் நிெழ்வாெ இருக்கும்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆனா, ரான், இரண்டாம் வருறெயில் முற்றிலும்
வித்தியாசமா இருக்கும். யவதம் கசால்ெிறது உபத்திரவ ொலத்றத ெடந்து கசல்ெிற
விசுவாசிெள், எல்லாரும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் நுறழந்திடுவார்ெள் அவர் இயத
சாீரத்யதாடு திருமணம் கசய்து பிள்றளெறள கபற்று வாழ்வார்ெள். அந்த சமயத்தில்
அவர்ெளுக்கு மெிறமயறடந்த சாீரம் இருக்ொது.

Dr.ரான் வராடஸ்: சாி, அதுவும் சாிதான். எடுத்துகொள்ளப்படுதலில் என்ன சம்பவிக்கும்
என்பறத பற்றிய மாற்றுெருத்தும் இருக்ெிறது. அஸ்திபாரம் எதுன்னா, மத்யதயு 25:31ல
இருந்து கசால்லபப்டும் ஜாதிெளின் நியாயத்தீர்ப்பு அதாவது கவள்ளாடுெள்
கசம்மறியாடுெள் பற்றி இருக்ெிறது. ெிறிஸ்துவின் சயொதரர்ெறள எப்படி
நடத்துெிறார்ெள் என்ற அடிப்பறடயில் நியாயத்தீர்ப்பு உண்டாகும். இறத நான் அந்த
கவளிப்படுத்தல் புத்தெத்தில் கசால்லப்படும் லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் யூத
சுவிகசஷெர்ெளுக்கு ஒப்பிடுெியறன். இப்ப, கவள்ளாடுெள் யநரடியாெ பூமியில் இருந்து
ஆயிரம்வருட அரசாட்சியில் பிரயவசிக்கும், இயத சாீரத்யதாடு. அடுத்த வசனம் என்ன
கசால்ெிறது. யநரடியாெ பிரயவசித்திடுவார்ெள். அவர்ெள் அந்த யநரத்தில்
மெிறமயறடந்த சாீரத்றத கபறுவது இல்றல, அவர்ெள் பூமிக்குாிய சாீரத்யதாடு அங்யெ
பிரயவசித்திடுவார்ெள். சாி, அவங்ெ உள்ள வந்த பிறகு, ஏசாயா 65:22-24 இவர்ெறள
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பற்றிதான் கசால்ெிறது. tPLfisf; fl;b> mitfspy; FbapUg;ghh;fs;>
jpuhl;rj;Njhl;lq;fis ehl;b> mitfspd; fdpiag; Grpg;ghh;fs;. mth;fs; fl;LfpwJk;>
NtnwhUth; FbapUf;fpwJk;> mth;fs; ehl;LfpwJk;> NtnwhUth;
fdpGrpf;fpwJkhapUg;gjpy;iy@ Vnddpy; tpUl;rj;jpd; ehl;fisg;Nghy vd; [dj;jpd;
ehl;fspUf;Fk;@ ehd; njhpe;J nfhz;lth;fs; jq;fs; iffspd; fphpiafis
neLehsha; mEgtpg;ghh;fs;. mth;fs; tpUjhthf ciog;gjpy;iy@ mth;fs;
Jd;gKz;lhfg; gps;isfisg; ngWtJkpy;iy@” யவறுவிதமாெ கசான்னால், அவர்ெள்
என்கறன்றறக்குமாய் ொக்ெப்படுவார்ெள். நீங்ெனால் வாழ்வார்ெள். கதாடர்ந்து
பிள்றளெறள கபற்றிடுவார்ெள். சாி, நீங்ெ உயிர்த்கதழுந்த பிறகு இப்படி உங்ெளுக்கு
நடக்ொது. மெிறமயடந்த பிறகு இந்த மாதிாி உங்ெளுக்கு நடக்ொது. ஆனால்
இரண்டாம் வருறெறய கதாடர்ந்து நடக்கும் இந்த ஆயிர வருட அரசாட்சியில்
பிரயவசிெிற விசுவாசிெளுக்கு இப்படிப்பட்ட சாீரம்தான் இருக்ெ முடியும். இது
எடுத்துகொள்ளபடுதலுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட ொாியமாெ இருக்ெிறது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: மார்க், ரான், நாம முடிவிற்கு கநருங்ெிவிட்யடாம். இந்த
வசனங்ெள் என்ன கசால்ெிறது?

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக்: சாி, இரண்டாம் வருறெயில் இரண்டு நிறலெள்
இருக்ெிறகதன்று இந்த வசனங்ெள் கூறுெிறது. ஒரு நிெழ்வு மட்டுமல்ல.
எடுத்துகொள்ளப்படுதல் மற்றும் இரண்டாம் வருறெ இரண்டுயம வாதத்தில் இரண்டு
நிெழ்வுெள். இந்த நிெழ்வுெறள பற்றி கசாள்ளப்பட்டிருப்பறவெள் மறுக்ெ
முடியாதறவெள். ஒயர நிெழ்றவ பற்றி மாற்றுெருத்துெள் இருப்பது சாத்தியமல்ல, எனயவ
இரண்டாம் வருறெ எடுத்டுகொள்ளபப்டுதல் இரண்டுயம தனிதனி நிெழ்வுெள். அறத
பற்றி பார்த்யதாம் அறத குறித்து கசால்லபப்ட்ட பல வசனங்ெறள ஆதாரமாெ
பார்த்யதாம், எனயவ இகதல்லாம் ெட்டுெறதெள் அல்ல என்பறத நீங்ெயள யநரடியாெ
பார்த்து கதாிந்துகொண்டிருப்பீர்ெள், இது நாவல் ெறதயயா ெட்டுெறதயயாப் அல்ல
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உபத்திரவ ொலத்திற்கு முன்பு சம்பவிபதாகும். இகதல்லாம் யதவ வசனங்ெளில் ஆழமாெ
கசால்லபப்ட்டு இருக்ெிறது. நீங்ெ இறத வாசிக்கும்யபாது புாிந்துகொள்ள யவண்டும்
என்பதுதான் எங்ெளுறடய கஜபம். இந்த வசனங்ெறள வாசியுங்ெள், நம்முறடய
ெர்த்தராெிய இயயசு ெிறிஸ்து எப்யபாது யவண்டுமானாலும் வருவார் என்ற மெிறமயின்
நம்பிக்றெயயாடு ொத்திருக்ெலாம்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சாி. இறத உங்ெள் மனதில் பதிய றவப்பது விசித்திரமாெ
இருக்ெலாம்; இயயசு எந்த சமயத்திலும் திரும்பி வந்திடுவார். அறத அங்ெீொிக்ெியறாம்.
ஆனால் இறத யெட்டுகொண்டிருக்ெிற அயநெர் இயயசு மீண்டும் வருவதற்கு நீங்ெள்
ஆயத்தமாெ இருக்ெிறீர்ெளா. அவங்ெ என்ன கசய்யணும் ரான்?

Dr.ரான் வராடஸ்: சாி, அதாவது, லிபரல் சறபக்கு நான் யபாயிட்டு இருக்கும்யபாது
நான் ெிறிஸ்தவன் என்று நிறனத்து கொண்டிருந்யதன் ஏன்ன நா சறபக்கு யபாயிட்டு
இருந்யதன். அது தவறு என்பறத நான் சீக்ெிரத்தில் கதாிந்துகொண்யடன். யவதாெம
தீர்க்ெதாிசனம் என் ெவனத்றத ஈர்த்தது, ஏன்னா யவதாெமம் யதவனுறடய வார்த்றத
என்பறத முதல் முறறயாெ என் வாழ்வில் யவதாெம தீர்க்ெ தாிசனத்தின் மூலம்
கதாிந்துகொண்யடன். யதவ வார்த்றதயின் அடிப்பறடயில் இப்யபாது, என்னால்
ஒவ்கவாருவாிடமும் கசால்ல முடியும் இரட்சிப்பு யாவருக்கும் உாிய ஒன்றாெ இருக்ெிறது.
யெள்வி என்னகவன்றால், உங்ெளுக்கு அருளப்பட்டறத நீங்ெள் கபற்றுகொல்ெிாீர்ெளா?
இரட்சிப்பு இலவச ஈவு. ஆனால் அந்த இலவச ஈறவ விசுவாசத்றத கொண்டு
கபற்றுக்கொள்ள முடியும். இயயசு ெிறிஸ்துறவ விசுவாசிப்பதினால் அந்த இரட்சிப்றப
நீங்ெள் கபப்ற்றுகொள்ளலாம். கபற்றுகொண்டால், என்னுறடய சத்தத்றத
யெட்டுகொண்டிருக்ெிற நீங்ெள் ஓவ்கவாருவரும் யதவனுறடய குடும்பத்தின்
பங்ொெிடுவீர்ெள், நாம் யபசிகொண்டிருக்ெிற எடுத்துகொள்ளப்படுதல் நிெழ்வில்
நீங்ெளும் பங்குகபருவீர்ெள், இந்த கஜபமானது உங்ெள் விசுவாசத்றத
கவளிப்படுத்துவதாெ இருக்ெட்டும்.
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“அன்பின் யதவயன, நீர் இந்த உலெத்தின் இரட்செர் என்பறத அறிந்திருக்ெியறன்.
இயயசுயவ, என்னுறடய இரட்செராெ இருக்ெ விரும்புெிறீர் என அறியவன். நான் ஒரு
பாவி. நீர் என் இரட்செர் என்று கதாியும், மரணத்தில் இருந்து என்றன உயிர்ப்பித்து
இருக்ெிறீர். உம்றம நான் நம்புெியறன். உம்றம நான் விசுவாசிக்ெியறன். என்றன
உமக்கு அர்பணிக்ெியறன். உம்றம பின்பற்ற விரும்புெியறன். உமது வார்த்றதறய
புாிந்துகொள்ள எனக்கு உதவி கசய்திடும். இயயசுவின் நாமத்தில்.
இந்த, கஜபத்றத நீங்ெள் கசய்திருந்தால் உங்ெள் இருதயத்தில் நீங்ெள் விசுவாசித்தால்,
நான் நிச்சயமாெ கசால்லுயவன் இப்யபாது நீங்ெள் யதவனுறடய குடும்பத்தில் ஒரு
அங்ெமாெ மாறிவிட்டீர்ெள். நாம் பார்த்த இந்த எடுத்துகொள்ளப்படுதல் நிெழ்வில்
நீங்ெளும் இடம்கபற்றிடுவீர்ெள். நீங்ெள் நிச்சயம் மெிறமயறடந்த சாீரத்றத,
உயிர்த்கதழுந்த சாீரத்றத கபறுவீர்ெள் இறண வியாதியில்றல, முதிர்ச்சி இல்றல, எந்த
பிரச்சறனயும் இறண அணுெ முடியாது, அழுறெயும் வருத்தமும் இல்றல, யவதறனவலி
இல்றல. எல்லாம் மறறந்து யபாய்விடும்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ெர்த்தருறடய நாமத்றத கதாழுது கொள்ளுெிற எவனும்
இரட்சிக்ெப்படுவான், என்று யவதம் கசால்ெிறது, யநயர்ெயள, நீங்ெள்
இரட்சிப்பறடவீர்ெள். இதுவறர ஏற்றுகொள்ளாமல் இருந்தால், இப்யபாயத
முன்வந்திடுங்ெள்.

எங்ெளுறடய கதாறலக்ொட்சி நிெழ்சிெறள ொண
இலவச ஜான் அன்கெர்கபர்க் நிெழ்ச்சி ஆப்றப பதிவிறக்ெம் கசய்திடுங்ெள்.
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