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HHR16-1-1-HI 

క్రైస్తవులందరి ఆరోహణమును గురించిన బ ైబిలు వివరణ - కారయక్రమము 1 

అనౌన్సర్:  నేటి ద జాన్ ఆంక్ర్ బర్్ షో లో, భవిష్యత్తత లో ప్రప్ంచమంత్టిని క్ుదిపివేయగల మూడు ప్రధాన 

అంశములను గురించి బ ైబిలు ఏమి చెబుత్తననదో  చూడనునానము. మొదటిది, ఎక్కడిక ివెళ్లా రో తెలియక్ుండా 

కోటలా దిమంద ిప్రజలు అక్స్ాాత్తత గా మాయమ ైపో  నునానరు; ర్ండవద,ి ప్రప్ంచ నాయక్త్వ అధికారము 

అమ రికా దేశము నుండ ితొలగిపో త్తంది; మూడవద,ి ప్రప్ంచ నాయక్ుడు తాను అనిన దేశముల మధ్య 

శాంతిని మరియు స్మరస్యమును తీస్ుక్ు వచెెదనని ప్రక్టించుక్ుంటలడు. ఇదెందుక్ు జరుగుత్తంది? 

ఆరాాటముతోను, ప్రధానదూత్శబదముతోను, దేవుని బూరతోను ప్రలోక్మునుండి ప్రభువు దిగివచుెను; 

కరరస్ుత నందుండ ిమృత్తల ైన వారు మొదట లేత్తరు.ఆ మీదట స్జీవులమ ై నిలిచియుండు మనము వారితోక్ూడ 

ఏక్ముగా ప్రభువును ఎదురకకనుటక్ు ఆకాశమండలమునక్ు మేఘములమీద కొనిపో బడుదుము అని బ ైబిలు 

చెబుత్తననది. ఈ అదుాత్మ ైన విష్యము జరుగగానే అవిశావస్ులు మాత్రమ ేభూమిప ైన మిగిలిపో దురు. 

మరియు క్రసై్తవులందరి ఆరోహణమును గురించిన బ ైబిలు వివరణలను మీక్ు తెలియ చేయడానికి మన 

దేశములోన ేప్రఖ్ాయత్ ప్రవచన ప్ండిత్తలుగా పేరుప ందిన ముగు్ రిని నేట ికారయక్రమమునక్ు ఆహ్వవనించాను. 

వార్వరనగా: డా. ఎడ్ హ ండసన్, రావలింగ్ స్ూకల్ ఆఫ్ డివినిటీలో డీన్ గాను మరయిు లిబరటీ 

యూనివరిసటీలో మత్ప్ర విదయప ై ముఖ్య ప ర ఫ స్రుగా ప్నిచేస్ుత నానరు. ఆయన "ద కంిగ్ ఈజ్ క్మింగ్" అనే 

కారయక్రమములో వాయఖ్ాయత్గా ఉనానరు, మరియు ప్రవచనములప ై 40 ప్ుస్తక్ములను వార స్ారు మరియు ఐదు 

బ ైబిలు వాయక్రణములక్ు ఎడిటరుగా ప్నిచేశారు. ర్ండవవారు, డా. మార్క హ చ్ కాక్, డలాా స్ థియోలాజిక్లు 

స మినరటలో బ ైబిలు వివరణక్ు అసో్ ససియేటు ప ర ఫ స్రుగా ప్నిచేస్ుత నానరు. ఆయన బ ైబిలు ప్రవచనములప ై 30 
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ప్ుస్తక్ములను వార స్ాడు మరియు ఫ ైత్ బ ైబిలు చరుెలో సీనియర్ పాసీ్రుగా ఉనానరు. ఇక్ మూడవ వారు, 

డా. రోనీ రోడెస్, రటజనింగ్ ఫ్రమ్ ద సిరిప్ెర్స ప్రిచరయల అధ్యక్షులు. డలాా స్ థియోలాజిక్ల్ స మినరటలో 

బో ధ్క్ులుగా ఉనానరు మరియు ప్రవచనములప ై 70 ప్ుస్తక్ములను వార స్ారు. ద జాన్ ఆంక్ర్ బర్్ షో  లోని ఈ 

ప్రతేయక్ శీరిిక్క్ు మిముాను ఆహ్వవనిస్ుత నానము. 

***** 

మా డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  కారయక్రమానికి స్ావగత్ం. నేను జాన్ ఆంక్ర్ బర్్, నేట ిమా కారయక్రమమును 

చూస్ుత ననందుక్ు వందనములు. గత్ 30 రోజులలో మీలోని 8. మిలియనుల ప్రజలు మా సో్ సియల్ మీడియా 

స ైట్ దావరా మముాను క్లుస్ుక్ునానరని మీక్ు తెలుస్ా, అలాంటి వారిలో మొపాావు వంత్త ప్రజలు నేడు 

మేము వివరించనెైయునన విష్యములను గురించిన ప్రశనలే అడిగారు. అద ియేస్ు కరరస్ుత  యొక్క ర్ండవ 

రాక్డ మరియు దాని త్రువాత్ భూమిప ై జరగనునన స్ంగత్తలు. క్నుక్ బ ైబిలులో స్ాషీ్ముగా 

చెప్ాబడుత్తనన విష్యములను మీక్ు వివరించుటక్ు నేను మన దేశములోన ేబ ైబిలు ప్రవచనములప ై 

ముఖ్య ప్ండిత్తలుగా పేరుప ందిన వారిలో ముగు్ రిని ఇక్కడికి ఆహ్వవనించాను. నేట ిమన అతిధ్ులు డా. ఎడ్ 

హ ండసన్, డా. మార్క హ ట్ె కాక్, డా. రోన్ రోడెస్. వీరు ముగు్ రునూ బ ైబిలు ప్రవచనములక్ు స్ంబందించిన 

విష్యములప ై 140 ప్ుస్తక్ములను వార సినారు. 

మరియు పిరయులారా, యేస్ు ర్ండవ రాక్డను గురించిన ఒక్ ప్రధాన వాక్యభలగముతో నేటి కారయక్రమమును 

పరా రంభంచ త్లంచుచునానను, ఇంటిదగ్ర క్ూరుెనన మీరు క్ూడా వాటిని గురించి మేము చరిెంచుటక్ు 

ముంద ేబ ైబిలులో వాటిని గురించి ఏమి వార యబడి యునానదో  గరహ ంచుకోవాలనే ఉదేదశముతో ఇలా 

చేస్ుత నానము, స్రేనా? 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4:13-18 వచనములలో అపో స్తలుడెైన పౌలు 
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థెస్సలొనీక్యులక్ులోని స్ంఘమునక్ు వార స్ూత , "స్హో దరులారా, నిరటక్షణలేని యత్రులవల  మీరు 

దుుఃఖ్ప్డక్ుండు నిమిత్తము, నిదిరంచుచుననవారిని గూరిె మీక్ు తెలియక్ుండుట మాకిషీ్ములేదు.యేస్ు 

మృతి ప ంద ితిరిగి లేచెనని మనము నమిానయెడల, అద ేప్రకారము యేస్ునందు నిదిరంచినవారిని 

దేవుడాయనతో క్ూడ వెంటబ టుీ కొని వచుెను. మేము ప్రభువుమాటను బటిీ  మీతో చెప్ుానదేమనగా, 

ప్రభువు రాక్డవరక్ు స్జీవులమ ై నిలిచియుండు మనము నిదిరంచినవారిక్ంట ెముందుగా ఆయన స్నినధి 

చేరము." అంటునానడు.  

 

త్రువాత్ అత్డు: "ఆరాాటముతోను, ప్రధానదూత్శబదముతోను, దేవుని బూరతోను ప్రలోక్మునుండి 

ప్రభువు దిగివచుెను; కరరస్ుత నందుండి మృత్తల ైన వారు మొదట లేత్తరు. ఆ మీదట స్జీవులమ ై 

నిలిచియుండు మనము వారితోక్ూడ ఏక్ముగా ప్రభువును ఎదురకకనుటక్ు ఆకాశమండలమునక్ు 

మేఘములమీద కొనిపో బడుదుము. కాగా మనము స్దాకాలము ప్రభువుతో క్ూడ ఉందుము. కాబటిీ  మీరు 

ఈ మాటలచేత్ ఒక్నినొక్డు ఆదరించుకొనుడి." 

డా. ఎడ్ హ ండసన్, గారు థెస్సలొనీక్లోని అదుాత్మ ైన స్ంఘమునక్ు ఈ వాక్యభలగమును వార యుటక్ుగల 

కారణమేమిటి. వారిక ితెలిసినదేమిటి, మరియు వారి ప్రశనలు ఏమిట?ి మరియు పౌలు వారికి ఏమి 

తెలియచేస్ుత నానడు? 

డా. ఎడ్ హ ండసన్: పౌలు త్న ర్ండవ ప్రిచరయ ప్రయాణములో ఇక్కడక్ు వచాెడు; అత్డు థెస్సలొనీక్లో 

కేవలము మూడు వారములే ఉనానడు, స్ువారతను ప్రక్టంిచాడు, స్ంఘమును స్ాా పించాడు బ ైబిలు 
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సిదాధ ంత్ములను అనగా కరరస్ుత  ర్ండవ రాక్డను గురించిన సిదాధ ంత్మును క్ూడా వారిక ినేరిాంచాడు. దానిలోని 

ఒక్ భలగమే యేస్ు వారనిి తీస్ుక్ు వెళ్ళుటక్ు తిరిగి వచుెట. వారిక ిఉనన ప్రశనలేమిటంట,ే రాక్డక్ు ముంద ే

చనిపోయన విశావస్ుల స్ంగతేమిటి? వారు ర్ండవ రాక్డను కోలోాతారా? వారి ఆత్ాలు నిత్యము వరక్ు 

శరటరములు లేక్ుండానే ఉండిపో తాయా? వారు ర్ండవ త్రగతి పో రులుగా ఉండిపో తారా? భలవవిష్యత్తత లో 

రానైెయునన ప్రిశుదుధ ల గకప్ా స్ంహవాస్మును వారు కోలోాతారా? మధ్య కాలములో చనిపోయన వారి 

స్ంగతేమిట;ి మనతో పో లిెతే వారిక ిఏమి జరుగుత్తంది? 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును, మార్క, "నిదిరంచుచుననవారిని గూరిె మీక్ు తెలియక్ుండుట 

మాకిషీ్ములేదు". అని పౌలు చెప్ుాటలో అత్ని ఉదేదశము ఏమిటి. దాని అరామేమిట?ి 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   మంచిది, అనేక్ులు ఇది పరా ణమును  గురించి తెలియ చసే్ుత ందనే అపో హలొనికి 

వచిె యునానరు: అనగా పరా ణము నిదరలోనికి వెళ్ళుపో త్తంది; అనగా నీ పరా ణము నీవు మరణ ంచిన 

స్మయము నుండి ప్రభువు వచేె వరక్ు అచేత్న సిాతిలోనికి వెళ్ళుపో త్తంది అంటలరు. కాని లేఖ్నములో నేను 

చదివిన కొనిన వచన భలగములను బటిీ   ఆ మధ్య కాలములో పరా ణము అచేత్న సిాతిలోకి వెళ్ుదని తెలుస్ుత ంది. 

2 కొరింథీ 5:8 లో పౌలు యల దేహమును విడిచి ప టిీ  ప్రభువునొదద  నివసించుటక్ు ఇషీ్ప్డుచునానను అని 

చెబుత్తనానడు. క్నుక్, యేస్ు కరరస్ుత  నందు విశావసి మరణ ంచిన వెంటనే ఆ వయకిత యొక్క పరా ణము లేక్ ఆత్ా 

ప్ూరితగా చేత్న సిాతిలో ఉండ ిప్రభువుతో స్హవాస్మునక్ు చేరుక్ుంటుంది. ఇక్కడ నిదర శరటరము గురించి 

చెప్ాబడుత్తననది. స్మాధిలో ఉంచబడిన శరటరము నిదిరంచుచూ ప్రభువు రాక్ కొరక్ు స్ంఘారోహణము కొరక్ు 

ఎదురుచూస్ుత ంటుంది. 
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డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును, శరటరముక్ు భవిష్యత్తత  ఉననదని చెబుత్తనానరు. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   అది నిజమే. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : మంచిది, ఇప్ుడు అది జరగిినప్ుాడు దేవుడు కరరస్ుత నందు నిదిరంచిన వారిని 

త్నతో తీస్ుక్ు వచుెను అని ఉననది మర ిదాని స్ంగతమేిటి? 

డా. ఎడ్ హ ండసన్: మంచిది, మరణమందు, ఆత్ా త్నను అనుగరహ ంచిన దేవుని యొదదక్ు చేరుత్తంది, 

శరటరము స్మాధిలో ఉంచబడుత్తంది. అయతే ఇక్కడ పౌలు స్ంఘా రోహణమును గురించి ఇస్ుత నన వాగాధ న 

మేమంటే  స్ంఘారోహణ స్మయమందు ప్రభువెైన యసే్ుతో ప్రలోక్ము నుండి ఆత్ా దిగివస్ుత ంది మరియు 

శరటరము ప్ునరుత్తనము ప ందుత్తంది. క్నుక్ ఇక్కడ ఒక్ దేవుని బూర ధ్వని, ప్రధాన దూత్ శబదము వంటి 

విజయ స్వరము వినిపిస్ుత ంది. అప్ుాడు కరరస్ుత  నందుండ ిమృత్తల ైన వారి శరటరములు ప ైనుండి వచిెన 

ఆత్ాతో తిరిగ ిఐక్యమవుతాయ. ఇప్ుాడు, కొందరు, "నిత్యత్వములో మనక్ు శరటరము యొక్క అవస్రత్" 

ఏమిటి అంటలరు. అయతే యేస్ు ప్ునరుత్తనమును గురించి పౌలు ఇక్కడ చెబుత్తనన వాగాధ నమును చూసేత : 

ఆయన భౌతిక్మ ైన, మనము క్లిగియునన శరటరముగా చెబుత్తనానడు క్నుక్ అదే రటతిగా మనము క్ూడా 

భౌతిక్మ ైన నేడు మనక్ు క్నిపిస్ుత నన శరటరముతో ప్ునరుతాత నము ప ందుతాము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : మంచిది. మరియు మార్క, త్రువాత్ ఆయన ముఖ్యమ నై మాటలను 

చెబుత్తనానడు. అత్నికి ఈ స్మాచారము ఎక్కడిది? "మేము ప్రభువుమాటను బటిీ  మీతో చెప్ుానదేమనగా" 

అంటునానడు. ఇప్ుాడు, దీని అరధము ఏమిట?ి 
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డా. మార్క హ చ్ కాక్:   మంచిది, పౌలు ఈ స్మాచారం ప్రభువు దగ్ర నుండే లభంచింది. 1 కొరింథీ 15 

లో, స్ంఘరోహణమును గురంిచిన విష్యాలు రహస్యము అని చెప్ాబడినవి. క్నుక్ ఆయన ప్రభువు దగ్ర 

ప ందుక్ునన ప్రతేయక్ పేరరేప్ణతో ఇది వార స్ుత నానడు. అయతే యేస్ు భూమిప ై యుండగానే దీనిని  బో ధించాడు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : యోహ్వను 14. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   యోహ్వను 14:1-3. "దీనిని మేము ప్రభువు మాటల ఆధారముగా 

చెబుత్తనాననని" అత్డంటుననప్ుాడు పౌలు ఈ స్మాచారమును యేస్ు బో ధ్నలలో నుండి 

ప ందుక్ునానడు, ఆలాగుననే కొంత్ స్మాచారమును ప్రభువు దగ్ర నుండి స్వయముగా పేరరణతో ప్ండుక్ుని 

యుండవచుె. క్నుక్ ఇది పౌలు క్లిాంచినది కాదు. అయతే దీనినాయన ప్రభువు దగ్రనుండి స్వయముగా 

ప ందుక్ునానడు ఇది మనక్వస్రమ ైన ప్రశస్తమ ైన స్త్యము. 

డా. రోనీ రోడెస్:   జాన్, ఇది చాలా ప్రతేయక్మ ైనది అంటునానను ఎందుక్ంటే నేడు నేటికి క్ూడా కొందరు 

క్రైస్తవులు ఇది పౌలు క్లిాంచి చెపిాన సిదాధ ంత్ము అంటునానరు. కాని అది అత్డు స్వయముగా ప్రభువు 

నుండి ప ందుక్ుననటుా గా ఈ వచనము చెబుత్తననది. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : మంచిది, ఇప్ుాడత్డు ఏమి చెబుత్తనానడు? నా ఉదేదశము, "ప్రభువే 

స్వయముగా" అనేది ప దద  విష్యము దానిని అలానే గమనించండి. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్: మంచిది, "ప్రలోక్మునుండి ప్రభువు దిగివచుెను", క్నుక్ కరరస్ుత  దిగివచుెట ఉననది. 

అయననూ ఆయన మేఘములప ైన దిగి వచిె విశావస్ులను ప్రలోక్మునక్ు, మేఘములలోనికి త్ండిర 
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ఇంటికి, చివరికి త్ననక్కడ క్లుస్ుకోను నటుా గా వచుెనని వివరిస్ుత నానడు. క్నుక్ ఇక్కడ కరరస్ుత  రాక్డ 

యొక్క వాగాద నము ఉననది; మృతి చెందిన విశావస్ుల ప్ునరుత్తనమును గురించిన వాగాధ నము ఉననది. ఈ 

స్నినవేశములనిన- ప్ునరుత్తనము, కరరస్ుత  రాక్డ స్ంఘారోహణమునక్ు చెందిన స్నినవేశములనిన ఈ ఒక్క 

వాగాధ నములోనే ఈ ఒక్క వాక్య భలగములోనే నిక్షిప్తమ ై యుననవి. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : మరియు మార్క, ఆయనొక్ ఆజఞ ఇస్ుత నానడు. ఆయన ప్రధాన దూత్ శబదముతో 

మేఘములప ై రాగానే కరరస్ుత నందు నిదిరంచిన వారు మొదట లేత్తరు అని చెబుత్తనానడు. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   అవును. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  స్ర?ే ఆలాగున వారు కొనిపో బడుదురు, కాని త్రువాత్ "మనము" - ఇది 

నాక్ంతో ఇషీ్ము; తిరిగి పౌలు త్న జీవిత్ కాలములోనే జరుగుత్తందని ఆశంచి త్నను తాను క్లుప్ుక్ుంటూ - 

మన మందారం మధాయకాశములో ప్రభువును క్లుస్ుక్ుందుము అంటునానడు. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   అది నిజమే. ఇది చాలా చినన విష్యము ప్రభువు ఎప్ుాడు తిరిగి వచిెనా 

విశావస్ులు ర్ండే రటత్తలుగా ఉంటలరు- అయత ేవారు మరణ ంచి యుంటలరు లేక్ స్జీవులుగా ఉంటలరు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   వారు మరణ ంచి యుంటే, అప్ుాడు వారి శరటరములు ప్ునరుత్తనము ప ంది వారి 

ప్రిప్ూరణము చేయబడిన ఆత్ాలతో తిరిగి క్లుస్ుక్ుంటలయ. ఆ శరటరము అక్షయమ నై వాడబలర నటువంటి 

శరటరము. అయతే కరరస్ుత  రాక్డ వరక్ు స్జీవులుగా భూమిప ై నిలిచి యుండు వారు ప్రభువుతో ఉండుటక్ు 
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వెనువెంటనే కొనిపో బడుదురు. 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4:17 "కొనిపో బడుదుము" అనే మాట 

స్ంఘారోహణమును గురించి తెలియచేయుటక్ర వాడబడినది. అనేక్ులు స్ంఘారోహణము అనే ప్దము 

బ ైబిలులో వార యబడలేదు అని చెబుత్తంటలరు. కాని అక్కడ వాడబడిన గటరక్ు ప్దమును గమనిసేత , వార యబడిన 

గటరక్ు ప్దము హరాాజో, అనగా కొనిపో బడుట లేక్ ఎత్తత కొనిపో బడుట లేక్ లాకొకని వళె్ళుట అనే అరాధ లు 

క్లవు. క్నుక్ స్జీవులుగా నిలిచి యుండువారు అక్స్ాాత్తత గా మారుా ప ందెదరు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   తిరిగి, వారందరూ అక్షయమ నై వాడబలరని, నిత్య శరటరమును ర్ప్ా పాటులోనే 

ప ందుక్ుంటలరు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును. దీనిని కొంచము వివరించుక్ుందాము, ఎందుక్ంటే "బ ైబిలులో ర్ప్ెర్ 

అనే సిదాధ ంత్ము ఎక్కడ ఉననదనే వారినేక్ులు ఉనానరు". ఇది ఉననది కానీ అది గటరక్ు ప్దము హరిాజో లో 

ఉననది. కాని వారు బ ైబిలును లాటిను భలష్లోనికి త్రుు మా చేసినప్ుాడు ఏమి జరిగంిది, రోన్? 

డా. రోనీ రోడెస్:   మంచిది, వారు వాడిన మరకక్ మాట రాపీ్స్, ఇది రపేర ేఅనే మరకక్ మాటనుండి 

వచిెంది. అక్కడ నుండి ర్ప్ెర్ అనే ప్దము వచిెంది. దీనరాము అయతే ఎత్తత క్ుని వెళ్ళుట లేక్ బంధించుట 

అనే అరధము వస్ుత ంది. బలవంత్ముగా ఎత్తత క్ుని వెళ్ళుట అనేది దీని అస్ల ైన అరధము. అంటే ఇదేదో  

స్ునినత్మ ైన లేక్ మృదువుగా ప్రభువుతో మేఘములప ై కొనిపో బడుట కాదు, కాని ప్రభువుతో త్న ప్రజలు 

మేఘములప ై క్లుస్ుకొనునటుా గా బలవంత్ముగా కొనిపో బడుట. 
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డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును. ఇప్ుాడు, "కరరస్ుత నందుండి మృత్తల ైన వారు మొదట లేత్తరు. ఆ 

మీదట స్జీవులమ  ైనిలిచియుండు మనము వారితోక్ూడ ఏక్ముగా ప్రభువును ఎదురకకనుటక్ు 

ఆకాశమండలమునక్ు మేఘములమీద కొనిపో బడుదుము." బో సీ్నలా  కాదు మేఘముల మీద కొనిపో బడుట 

అంటే ఏమిటో చెప్ాండి. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్: మంచిది, ఈ లేఖ్న భలగములో ఉనన విష్యమంత్టిలోను ఇది ముఖ్యమ ైనది 

అనుక్ుంటునానను. దీనిలో ప్రభువు ఆకాశ మేఘములప ైన కరరస్ుత  ప ండిా  క్ుమార్తను త్ండిరతో ప్రలోక్ 

గృహములో ఉండుటక్ు కొనిపో వుటక్ు వచుె స్ందరాము. ఈ  స్మయము ఆయన భూమిప ైకి రాడు; 

భూమిని ఎంత్ మాత్రము తాక్డు.  విశావస్ులు మేఘములప ై కొనిపో బడుదురు. క్నుక్ కొనిపో బడుట అనే 

ఆలోచన కేవలము ఈ వాఖ్యభలగమునకే ప్రిమిత్మ ైనది కాదు. హనలక్ు కొనిపో బడినాడు, ఏలీయా 

కొనిపో బడినాడు, బ ైబిలు గరంథ మంత్టిలో కొనిపో బడుటనేవి ఉననవి. ప్రక్టన గరంధ్ములో ఇదదరు స్ాక్షులు 

కొనిపో బడినటుా గా ఉననది. ఇది ఇక్కడ మాత్రమ ేకాదు కానీ లేఖ్నమంత్టిలోను ప్రతి వయకిత యొక్క చిటీ చివరి 

గమయము కొరక్ర ప్రభువు యొక్క ప్రణాళ్ళక్ మరియు ఉదేదశము తెలియ చేబడునటుా  వివరించబడినది. ఆయన నీ 

ఆత్ా కొరక్ు మాత్రమ ేకాదు నీ శరటరము కొరక్ు క్ూడా వస్ుత నానడు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : క్నుక్ ర్ండు విష్యాలు ఉననవి ఎడ్. ఒక్టి, బ ైబిలును చదువుత్తనన ప్రతి 

క్రైస్తవుడు స్ంఘారోహణము త్ప్ాక్ జరుగుత్తననదని ఒప్ుాకోవాలి,స్రేనా? ఇది బ ైబిలులో ఉననది, అవునా? 

ర్ండవద,ి కరరస్ుత  ర్ండవ రాక్డను గురించిన ప్రవచనములను మనము చదువుత్తననప్ుాడు దీనిలో ర్ండు 

స్ందరాములు ఉననటుా గా అనిపిస్ుత ంటుంది. అవేమిటి? 
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డా. ఎడ్ హ ండసన్: మంచిది, మేఘములప ైకి కొనిపో బడుట ర్ండవది భూమిప ైకి వచుెట: మనము 

ప్రలోక్ముక్ు కొనిపో బడినప్ుాడు ఏవేవి జరగాలి; మనము కరరస్ుత తో భూమిప ైకి వచిెనప్ుాడు ఏమి 

జరుగును? 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును, ఇక్కడి స్మాచారమును మనము గరహ సేత , ఉదాహరణక్ు ఈ ర్ండు 

స్ందరాములక్ు మధ్య కొనిన స్ంవత్సరముల తీరుా స్మయము ఉననదని అనుటక్ు గల కారణము 

ఏమిటంటే: 

స్ంఘారోహణ మంటే కరరస్ుత  మధాయకాశమునక్ు వచుెట మనము ఆయనను మేఘములప ై క్లుస్ుకొనుట; 

అయతే ర్ండవ రాక్డలో కరరస్ుత  భూమిప ైకి వచుెను. 

స్ంఘారోహణములో కరరస్ుత  త్న ప్రిశుదుధ ల కొరక్ు వచుెను; మరియు ర్ండవ రాక్డలో కరరస్ుత  త్న 

ప్రిశుదుధ లతో వచుెను. 

స్ంఘారోహణ స్మయములో విశావస్ులు భూమిప ై నుండి కొనిపో బడుదురు; ర్ండవ రాక్డలో అవిశావస్ులు 

భూమిప ై నుండి కొనిపో బడుదురు. 

స్ంఘారోహణములో కరరస్ుత  త్న ప ండిా  క్ుమార్తను తీస్ుక్ు వెళ్ళును; ర్ండవ రాక్డలో కరరస్ుత  త్న ప్ండిా  క్ుమార్తతో 

వచుెను. 

స్ంఘారోహణ మప్ుాడు స్ూచన ల వీ ఉండేవి అవి ర్ప్ాపాటులో జరుగు కిరయ అని మనము మిగిలిన 

వచనములలో చదువుతాము, ర్ండవ రాక్డలో, మనము మత్తయ 24 అధాయయములో చదువుత్తనన 

స్ూచనలనీన జరుగును.   
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స్ంఘారోహణము అక్స్ాాత్తత గా జరుగుత్తంది, ర్ప్ా పాటులో జరిగిపో త్తంది, కరరస్ుత నందు విశావస్ులు మాత్రమే 

దానిని చూస్ాత రు; ర్ండవ రాక్డలో ఆయన ప్రప్ంచ మంత్టికినీ క్నబడును ప్రతి నేత్రము ఆయనను 

చూచును. 

స్ంఘారోహణము త్రువాత్ శరమకాలము పరా రంభమౌత్తంది; మరియు ర్ండవ రాక్డ త్రువాత్ వెయేయండా 

పాలన పరా రంభమౌత్తంది. 

ఇప్ుడు, ఇవి కొనిన విష్యములు మాత్రమే త్రువాతి కారయక్రమములలో మిగిలినవి వివరించనునానము. ఈ 

భేదములు ర్ండు స్ందరాములలో కరరస్ుత  రాక్డ జరుగుత్తందని తెలియచేస్ుత ననవి. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్: అవును, ఇవనీన ఒకే స్మయములో జరుగుటక్ు అనేక్ విష్యములు జరుగ వలసి 

ఉననవి. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అద ిక్శెత్ముగా నిజమే. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్: ఇది ర్ండు స్ందరాములలో జరుగుటనేది త్ధ్యము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : మంచిది. వీటిని ప్రక్కన బ డితే, స్ంఘారోహణము ఎప్ుాడు జరుగుత్తంది అది 

ఏమిటి అనే విష్యములో క్రైస్తవులక్ు భనన అభపరా యములు క్లవు. క్నుక్ మేమొక్ విరామము 

తీస్ుకోనునానము, మరియు మేము తిరిగ ివచిెన త్రువాత్ దీని కొరక్ు ప్రజలక్ునన భనన అభపరా యములను 

చరిెంచనునానము. పరా యులారా, మీరిది పో గకటుీ కోరనుక్ుంటలను. చూస్ూత నే ఉండండి. 

***** 
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డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : మంచిది, మేము తిరిగ ివచాెము, మనము స్ంఘారోహణము మరియు ర్ండవ 

రాక్డ గురించి డా. ఎడ్ హ ండసన్, డా. మార్క హ చ్ కాక్, డా రోన్ రోడెస్ తో మాటలా డుత్తనానము. 

స్ంఘరోహణము గురించి స్ంఘములో నాలుగు ఆలోచనా విధానములుననవి వాటిని మేము 

వివరించనునానము. మొదటిగా, స్ంఘరోహణము శరమకాలముక్ు ముందు జరుగుత్తందా. దేనిని శరమలక్ు 

ముందు ఆలోచనా విధాన మంటలరు. ఇదేమిటి? 

డా. ఎడ్ హ ండసన్: దీనరా మేమంటే యేస్ు శరమ కాలమునక్ు మరియు తీరుా దినములక్ు ముందు 

మరియు ప్రక్టన గరంధ్ములో చెప్ాబడిన తీరుాల భూమిప ైకి వచుెటక్ు మునుపే స్ంఘము త్ండిర ఇంటికి 

కొనిపో బడుత్తంది. శరమకాలమునక్ు ముందు అనే ఆలోచన స్ంఘారోహణము ర్ప్ాపాటులో జరుగుత్తందని 

విశవసిస్ుత ంది: ఇది ఎప్ుాడెైనా ఏ స్మయములోనెైనా జరుగుత్తంది. నేను వచుెటను గమనించండి, నను 

వచుెటక్ు క్నిప టుీ క్ుని ఉండండి, ఆకాశమువెైప్ు చూస్ూత నే ఉండండి, యేస్ు ఏ నిమిష్ములోనెైనా తిరిగి 

రావచుెను. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును. రోన్, "బ ైబిలులో స్ంఘారోహణమనేది ఉననది కాని అది మరకక్ 

స్ందరాములో జరుగుత్తంది, శరమకాలము మధ్యలో స్ంఘారోహణము జరుగుత్తందనే" ఆలోచన క్లవారు 

క్ూడా కొందరు ఉనానరు. దీనిని మధ్య శరమకాల స్ంఘారోహణము అంటలరు. శరమ కాలమంత్టిని మనము 

అనుభవించాము కాని శరమకాల చరమాంక్ములోని వాటనిుండి త్పిాంచబడతాము అంటలరు. దీనిని మరికొంత్ 

వివరించండి. మధ్య శరమకాల  స్ంఘారోహణమంట ేఏమిటి? 
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డా. రోనీ రోడెస్:   మంచిది, దానియేలు గరంధ్ము 9: 27 ప్రకారము శరమకాల వయవధి ఏడు స్ంవత్సరములు. 

మధ్య శరమకాల ఆలోచన విధానము ప్రకారము ఆలోచిసేత  స్ంఘ ఆరోహణము శరమకాలములోని మూడుననర 

స్ంవత్సరముల త్రువాత్ జరుగుత్తంది. దేవుని ఉగరత్ శరమకాల ర్ండవ భలగములో క్ుమారించబడుత్తంది 

అంటే మహ్వ ఉగరత్ స్మయమునక్ు మునుపే స్ంఘ ఆరోహణము జరుగుత్తంది అంటలరు. ఇక్కడ 

ఎదురవుత్తనన స్మస్య ఏమిటంటే శరమకాలమంత్టల దేవుని ఉగరత్ క్ుమారించబడుత్తందని లేఖ్నము 

తెలియచేస్ుత ననది. ఉదాహరణక్ు ప్రక్టన 3:10 అనిన ఆలోచిసేత  స్ంఘము శరమల కాలంగా పిలువబడుత్తనన 

"ఉగరత్ దినమునుండి" త్పిాంచబడుత్తందని చెబుత్తననటుా గా నాక్ు అనిపిస్ుత ననది. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : శరమకాల మంత్టి నుండ ి

డా. రోనీ రోడెస్:   శరమకాలమంత్యూ. ఇప్ుాడు, 1 కొరింథీ 15 లోని బూరలను ప్రక్ట గరంధ్ము 11:15 

లోని బూరలతో పో లిె చూపసి్ూత  అనేక్ులు వాదిస్ుత నానరు. దానిలో చివరి బూర శబదముగా ఏడవ బూర 

ఊదబడుత్తంది. అయతే ప్రక్ట గరంథములోని ఈ ఏడవ బూర శరమకాలము మధ్యలో ఊదబడుచుండుట వలన 

అప్ుాడే స్ంఘ ఆరోహణము జరుగుత్తందని అందువలన 1 కొరింథీ 15 లోని విష్యాలు మధ్య శరమల 

కాలములో జరుగునని చెబుత్తనానరు. 

అయతే ఇక్కడ ఎదురౌత్తనన స్మస్య ఇవి ర్ండునూ ప్ూరితగా భననమ ైన స్ందరాములక్ు స్ంబంధించిన 

అంశములు. ప్రక్టన గరంధ్మును మీరు గమనిసేత  ఏడవ బూర ఊదబడినప్ుాడు ఏడు పాత్రల తెగుళ్ళా  

పరా రంభంచబడుచుననవి. అది దేవుని ఉగరత్ను విడుదల చేస్ుత ననది, కాని 1 కొరింథీ 15 అదాయయములో బూర 

స్ంఘ ఆరోహణమును ప్రశిుదుధ లు మధ్య ఆకాశములో ప్రభువును క్లుస్ుకొనుటను తెలియచేస్ుత ననది. 
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మరియు నేను వార సిన బూరలను గురించిన శీరిిక్ను మీరు చదివితే బ ైబిలులో బూరలు వివిధ్ స్మయములలో 

వాడబడినటుా గా మీక్రామౌత్తంది. క్నుక్ మధ్య శరమకాల ఆరోహణమును గురించి వాదించుటక్ు ఇవి 

స్రిపో నటువంటి ఆధారములు. 

మరియు జాన్, భవిష్యత్తత లో దేవుడు వాగాద నములను ఎలా నెరవేరెనునానడో  తెలుస్ుకోవాలంటే దేవుడు 

భూత్కాలములో వాగాధ నములను ఎలా నెరవేరాెడో  ముందు గమనించండి. ఆయన చాలా క్శెత్ముగా 

నెరవేరాెడు. బూరలను గురంిచిన విష్యాలను, దేవుని ఉగరత్ను మరియు స్ంఘము విడిపించబడే శోధ్న 

స్మయమును క్శెత్మ ైన విధానములో ఆలోచిసేత  మధ్య శరమకాల ఆరోహణము అనేది స్రిపో దు. స్ంఘ 

ఆరోహణమును క్శెత్ముగా వివరించడానికి ప్రయతించినప్ుాడు శరమకాలమునక్ు ముందు జరుగుననే 

విష్యమ ేస్రిగా స్రిపో త్తంది. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : డా. మార్క హ చ్ కాక్ గారు దీనికి అతి స్నినహ త్మ ైన, కాని ప్ూరితగా నిజము 

కానటువంటి మరకక్ విధానము క్లదు. దానిని ఉగరత్క్ు ముందు విధానము అంటలరు. దానికి మరియు మధ్య 

శరమకాల ఆరోహణమనే వాటి మధ్య వయతాయస్మేమిటి? 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   మంచిది ఉనన వివిధ్ ఆలోచనా విధానములలో ఉగరత్క్ు మునుప్ు అనే ఆలోచనా 

విధానము చాలా నూత్నమ ైన విధానము. ఇది స్ంఘ ఆరోహణము మూడు భలగములలో జరుగుత్తందని 

చెబుత్తనానరు. వారు ప్రక్టన 6 అధాయయములోని ఆరు మరియు ఏడవ ముదరల తీరుాల మధ్య 

స్మయములో స్ంఘ ఆరోహణము జరుగుత్తందని చబెుతారు. క్నుక్నే, శరమకాలములోని మొదటి 

ఐదుననర స్ంవత్సరములలో దేవుని ఉగరత్ కాక్, మానవుని ఉగరత్ మరియు అప్వాది ఉగరత్ మాత్రమే 
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ఉంటుందని చెబుతారు ఈ విధానము దేవుని ఉగరత్ను కేవలము చివరి ర్ండుననర స్ంవత్సరముల శరమ 

కాలమునక్ు ప్రిమిత్ము చసే్ుత ంది. క్నుక్ ఆ స్మయ పరా రంభమునక్ు ముందు స్ంఘ ఆరోహణము 

జరుగుత్తంది. లేఖ్నముల ఆధారముగా గమనిసేత  దనీిలో ర్ండు స్మస్యలు ఎదురౌత్తననవి అవేమంటే ఒక్టి 

దేవుని ఉగరత్ శరమకాల ఆరంభము నుండి క్ుమారించబడుత్తంది. అక్కడ ముదరల తీరుాలను చూస్ాత ము... 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును, యేస్ు ముదరలను తెరుస్ాత డు. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   అవును. యేసే గకఱ్ఱె పిలా. ఆయనే ముదరలను విప్ుాత్తనానడు. మరియు మొదట 

నాలుగు ముదరలను గమనిసేత ; అంత్యకాలములో గుఱె్ములప ై వచేె నాలుగురిని గురించి తెలియ 

చేయబడుత్తననది. మరియు యుదధములు క్రువులు ఇలా వివిధ్ రక్ముల తెగుళ్ళా  స్ంబవిస్ుత నననూ 

ప్రభువు మాత్రము ఆ ముదార లనినటినీ విపిానటుా గా చెప్ాబడుచుననది. క్నుక్ ఉగరత్ కేవలము శరమకాలము 

చివరనే అని చెపేా ఆలోచన ప్రక్టన 6 లో చెప్ాబడిన వాటికి వయతిరేక్ముగా ఉననటుా గా అనిపిస్ుత ననది. 

మరకక్ స్మసేయమిటంటే 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 5 లో శరమల కాలమునక్ు ప్రాయయ పాదముగా దేవుని ఉగరత్ 

దినమని చెప్ాబడుచుననప్ుాడు ప్రజలు "శాంతి మరయిు స్ంరక్షణ" అని చెప్ుాటను గమనిస్ాత ము. మంచిది, 

ఆరు మరియు ఏడు ముదరల తీరుాల మధ్యలో ప్రజలు "శాంతి మరియు స్ంరక్షణ" అని చెబుత్తననటుా గా 

ఉంచుట కొంత్ భనన వాతావరణముగా అనిపిస్ుత ంది. అప్ాటికే ఐదు ముదరల తీరుాలు జరిగిపో యనవి. 

నాలుగవ ముదర కాలములోనే భూమిప ై నాల్వ వంత్త నశంచిపో త్తంది. క్నుక్ అటువంటి ప్రిస్ుా త్తలలో 

ప్రజలు "శాంతి మరియు స్ంరక్షణ" అని చెబుతారని అనుకొనుట కొంత్ నూత్నముగానే అనిపిస్ుత ంది. క్నుక్ 
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ఉగరత్క్ు ముందు అనే ఆలోచనా విధానమునక్ు ఈ ర్ండు వాక్యభలగములు వయతిరేక్ముగా నిలుచునని నా 

ఉదేదశము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును. మరియు ఎడ్, శరమకాలము త్రువాత్నే ఆలోచనా విధానముక్ూడా 

ఉందిక్దా అదేమిటో మాక్ు వివరించండి? 

డా. ఎడ్ హ ండసన్: అవును, ఈ ఆలోచన విధానము ప్రకారము స్ంఘ ఆరోహణము శరమకాలము త్రువాత్ 

జరుగుత్తంది అంటలరు. క్నుక్ వారి విధానము ప్రకారముగా శరమకాలము ఏడు స్ంవత్సరములుగా 

ఉంటుందని; స్ంఘా ఆరోహణము జరుగుత్తందని అంటలరు కాని ఈ స్ంఘ ఆరోహణము శరమకాలము 

త్రువాత్ జరుగుత్తంది అంటలరు. "మంచిది, స్ంఘము అనిన కాలములలో శరమలను ఎదురకకననది క్దా మరి 

ఈ శరమల కాలములో తీరుానుండి త్పిాంచబడుత్తందని ఎందుక్ు అనుకోవాలి" అని వారంటుంటలరు. కాని 

స్ంఘము అనుభవించు శరమలక్ును దేవుని ఉగరత్త  క్ుమారించబడుటక్ును మధ్య చాలా వయతాయస్ము ఉననది. 

ప్రక్టన గరంధ్ములో దేవుని ఉగరత్త  క్ుమారించ బడును అని వార యబడినది అంటే కరరస్ుత  ముదరలను 

విపిానప్ుాడు కరరస్ుత  యొక్క ప ండిా  క్ుమార్త ఆ ఉగరత్ను అనుభవింస్ుత ంది అని మీరు అంటునానరా? పాత్రల 

తీరుాలను క్ుమారించనునన దేవుని ఉగరత్నా? అయననూ ప ండిా  క్ుమార్త చివరివరక్ు త్టుీ క్ుని 

నిలిచియుండును. అది ప ండిా  క్ుమార్తను దెబబలుకొటిీ  నిత్యత్వముక్ు సిదధము చేసినటుా గా ఉంటుంది. 

నామటుీ క్ది ప ర టస ీంటుల నరక్ములా ఉంటుంది. 
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యేస్ు మన ఉగరత్ నంత్టనిి సిలువలో త్నప ైన వేస్ుక్ునానడని అనుక్ుంటునానను. ఆయన మన స్ాా నములో 

మరణ ంచినప్ుాడు మన పాప్ శక్ష సిలువలో అత్నిప  ైమోప్బడినది. ఉగరత్క్ు మనము పాత్తర లము కానీ 

మనక్ు రావలసిన దేవుని ఉగరత్ను యేస్ు త్నప ై వేస్ుక్ునానడు క్నక్ు మనము ఉగరత్ను అనుభవించము. 

డా. రోనీ రోడెస్:   ఎడ్ దానితో స్మానముగా 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4: 18 క్ూడా గమనిసేత  , "కాబటిీ  మీరు 

ఈ మాటలచేత్ ఒక్నినొక్డు ఆదరించుకొనుడి." అని వార యబడినది. శరమకాలము త్రువాత్ స్ంఘ 

ఆరోహణమనే వాదన దీనికి స్రిపో దు. స్ంఘము శరమల కాలములో ముదరల తీరుాలను మరియు బూరల 

తీరుాలను, పాత్రల తీరుాలను మరియు ఆరాగిదోద ను యుదధమును అనుభవించనుననది క్నుక్  "మీరు ఈ 

మాటలచేత్ ఒక్నినొక్డు ఆదరించుకొనుడి" అంటలరా? 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును, నా ఉదేదశము, జరుగుత్తనన తీరుా లనినటితో శరమకాలము స్గము 

ముగియుననప్ాటికి దాదాప్ుగా ప్ది కోటామంది తెగుళా్తో చనిపో తారని కొందరు ప్ండతి్తలు అంచనా 

వేస్ుత నానరు. క్నుక్ ఆ స్మయములో శాంతి మరియు స్ంరక్షణ అనేవి ఉండవు. ఈ విష్యమును గురించి 

మరియు యేస్ు మనలను వీటనినటి నుండి త్పిాంచునని చెపేా బ ైబిలు వచనములను మనము త్రువాత్ 

చరిెంచనునానము. వీటనినటి నుండి ఆయన మనలను త్పిాంచనునానరు. 

మంచిది, ఎడ్, నేడు మనము చెపిానది ఒక్కస్ారి గురుత చేస్ుక్ుందాము. స్ంఘ ఆరోహణమును గురించిన 

విష్యాలు ఎందుక్ు ముఖ్యమ ైనవి? 

డా. ఎడ్ హ ండసన్: ఎందుక్ంటే విశావసికి ఆదరణను మరియు నమాక్మును క్లిగించే విష్యము ఇదే 

క్నుక్. ఇక్కడ ఉనన మనము ముగు్ రము దాదాప్ుగా 40 స్ంవత్సరములక్ు ప ైబడి ఇదే విష్యమును 
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ప్రటక్షించాము, ప్రిశోదించాము, వాగావదం చేస్ాము, చరిెంచాము మరియు దానిని వివరించడానికి 

ప్రయాస్ప్డాా ము. బ ైబిలు తెలియచేసేది ఇది అని మేము ఒప్ుాక్ునానము. పౌలు "మీరు ఈ మాటలచేత్ 

ఒక్నినొక్డు ఆదరించుకొనుడి" అని చెపిానప్ుాడు విశావస్ులను ఆదరించేది మరయిు పోర త్సహ ంచే మాట 

త్ప్ాక్ దీనిలో ఉండియుండాలి ఎందుక్నగా యేస్ు త్న విశావస్ుల కొరక్ు ఏదో  స్మయములో త్ప్ాక్ మధ్య 

ఆకాశమునక్ు వచుెను. 

శరమల కాలమునక్ు ముందే స్ంఘ ఆరోహణమనే విష్యానిన నమాని నా సేనహ త్తనితో క్లిసి ఒక్ 

మందిరములో క్ూరుెనానను. అత్డు త్న ప్రస్ంగ మంత్టిని బో ధించి "క్నుక్, స్ంఘ ఆరోహణమనేది 

అస్సలు లేదని తెలుస్ుకోండ"ి అనానడు. అది నిజము కాదని అత్నిక ితెలుస్ు. స్ంఘ ఆరోహణము 

జరుగుత్తందని తెలుస్ు కాని అద ిమరకక్ స్మయములో జరుగుత్తననటుా గా అనుక్ుంటునానడు క్నుక్ త్న 

ప్రస్ంగమును ముగిస్ూత  అనానడు "మనము ఎదురు చూడటలనికి శరమలు, శరమలు, శరమలు త్ప్ా మరకక్టి 

లేదు అనానడు". అప్ుాడు అత్ని మందిరములోని విశావస్ులే బిగ్రగా నిటూీ రాెరు. అప్ుాడు "కాబటిీ  మీరు 

ఈ మాటలచేత్ ఒక్నినొక్డు ఆదరించుకొనుడి." అని వెనుక్ నుంచి బిగ్రగా అరిచి చెపాాలని అనిపించింది. 

కాని చెప్ాలేదు. కాని త్రువాత్ అత్నితో నేను మాటలా డి చెపాాను, "విలసన్, స్ంఘ ఆరోహణము జరగాలని 

నీక్ు తెలుస్ు; దానినెక్కడ ఉంచాలనేదానిప ై మనమిదదరమూ ఏకరభవించక్పో వచుెను. కాని నా ఆలోచనా 

విధానము ఆదరణ మరియు పోర తాసహము క్లిగించే వాక్యము". 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : ఇంకేముంది, మార్క? 
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డా. మార్క హ చ్ కాక్:   మంచిది, స్ంఘ ఆరోహణము మనలను ఎంత్గానల పేరరేపంిచగల నమాక్మును 

క్లిగిస్ుత ంది. అది మనక్ు బలమునిస్ుత ంది.1 కొరింథీలో   స్ంఘ ఆరోహణమును గురించి మాటలా డుత్ూ 

చివరిగా పౌలు "కాగా నా పిరయ స్హో దరులారా, మీ ప్రయాస్ము ప్రభువునందు వయరాముకాదని యెరిగ,ి 

సిారులును, క్దలనివారును, ప్రభువు కారాయభవృదిధయందు ఎప్ాటికిని ఆస్క్ుత లునైె యుండుడి." అని 

చెబుత్తనానడు. క్నుక్ ఇది పేరరేపించగల నమాక్ము, ఇది జీవించుటక్ు మరియు ప్రభువు కొరక్ు క్షిీంచుటక్ు 

పోర తాసహమునిస్ుత ంది. మరియు ఇది ప్రిశుదద  ప్రచగల నమిాక్. 1 యోహ్వను 3 లో ప్రభువు "ఆయనయందు 

ఈ నిరటక్షణ ప టుీ కొనిన ప్రతివాడును ఆయన ప్విత్తర డెై యుననటుీ గా త్నున ప్విత్తర నిగా చేసికొనును 

అంటునానడు". యేస్ు కరరస్ుత  త్వరగా వస్ుత నానడని నముాచు నీ జీవిత్మును నీకిషీ్మ నైటుీ గా పాప్ముతో 

నిండియుననటుా గా మరియు దేవునికి వయతిరేక్మ ైనటుీ గా జీవించలేవు. అవి ఒక్దానికి ఒక్టి వయతిరేక్మ ైనవి. 

ఆ నమాక్మే మనలను ప్విత్ర ప్రుచుచూ ప్రభువు కొరక్ు జీవించునటుా గా మన జీవిత్ములను ఉననత్ సిాతికి 

ఆహ్వవనించు చుననది. క్నుక్ ప్రజలు స్ంఘ ఆరోహణమును గురించిన సిదాధ ంత్ము కేవలము ఆకాశమును 

గురించిన ఊహ అని, భవిష్యత్తత ను గురించిన ఆశ అని, ఇది మన అనుదిన జీవిత్మును స్ంబందించినది 

కాదు అని నీతో చెపిానప్ుాడు, ప్రభువు రాక్డను గురించి బ ైబిలులో వార యబడిన ప్రతి వాక్య భలగములోను 

ఇక్కడ ఇప్ుాడు జీవిత్మునక్ు అవస్రమ ైన ఆచరణాత్ాక్మ ైన విష్యాలు చెప్ాబడిన వనే విష్యానిన 

గురుత చేస్ుకోండి. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును, నేను యాకోబు గురించి ఆలోచిస్ుత నానను. మీరు కొంచమ ైననూ 

స్ణుగుకొనక్ుడి ఎందుక్నగా నాయయాధిప్తి దావరము దగ్రే నిలిచి యునానడు అంటునానడు. ఆయన 

వచుెటక్ు సిదధముగా ఉనానడు. రోన్, ఏమంటలరు? 
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డా. రోనీ రోడెస్:   అపో స్తలుడెైన పౌలు కరరస్ుత  నందు మరణ ంచిన వారిని గురించిన మరాము మీక్ు 

తెలియక్ుండుట నాకిషీ్ము లేదని థెస్సలొనీక్యులతో అంటునానడు. స్ంఘ ఆరోహణము గురించి 

తెలుస్ుకోక్ుండా ఉండక్ూడదు. వాటిని తెలుస్ుకోవాలంటే దేవుని వాక్యమును చదవాలి. దేవుని వాక్యమును 

అరధము చేస్ుకొను విధాన మేమిటంటే మొదటి రాక్డను గురించిన ప్రవచనములను ఉననది ఉననటుా గా 

ఎలాగున మనము వరిణస్ాత మో అదే రటతిగా స్ంఘ ఆరోహణమును గురించిన ప్రవచనములను క్ూడా ఉననది 

ఉననటుా గా వివరించుటక్ు ప్రయతినంచాలి మరియు ఉననది ఉననటుా గానే అరధము చేస్ుకోవాలి. 

ఇప్ుాడు, నాక్ు ఎంతో ఆస్కితని క్లిగించే విష్యమేమంటే మనమందరము తిరిగి క్లుస్ుక్ుంటలమనే ఆలోచన. 

నా త్లాి చనిపోయనప్ుాడు అక్కడే ఉనానను, మరియు ఆమ  నిత్యత్వము లోనికి ప్రవేశంచేప్ుాడు నేను ఆమ  

చెయయ ప్టుీ క్ునానను. అది చివరి స్ారి నేనామ ను కౌగలించు కొనుట కాదని నాక్ు తెలుస్ు. అది చివరిస్ారి 

నేనామ  స్వరము వినడము కాదని నాక్ు తెలుస్ు. నేనామ తో ఉండే చివరి స్మయము అది మాత్రమ ేకాదని 

నాక్ు తెలుస్ు. మేము తిరిగి క్లుస్ుక్ుంటలము, ఈ ఆలోచన నా హృదయములో ఎంతో ఉతాసహమును క్లుగ 

చేస్ుత ంది. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : అవును. నేడు మనము 1 థెస్సలొనీక్యులలో చూచిన వచనమును ఆలోచిసేత , 

కరరస్ుత  ఇక్కడి క్రైస్తవులందరినీ స్ంఘ ఆరోహణములో కొనిపోయనప్ుాడు అవిశావస్ులు కిరంద మిగిలిపో తారు. 

"నేను యేస్ునందు విశావసనిి కాదు నేను విడిచిప టీబడుటక్ు ఇషీ్ము లేదు నేను శరమలకాలమును 

అనుభవించనని అనుకొను వారి స్ంగతేమిటి". మీరు వళె్తారని నిశెయత్ ఎలా క్లుగుత్తంది, ఎడ్? 
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డా. ఎడ్ హ ండసన్: యేస్ు నీ పాప్ముల కొరక్ు మరణ ంచెనని మరణమును జయంచి గ్లిచెనని మరియు 

ఆయన త్వరగా రానునానరని త్ప్ాక్ నీవు విశవసించాలి. నీ హృదయములో మరియు మనస్ుసలో ధెైరయముగా 

దీనిని నీవు ఒప్ుాకోవాలి. "నేనలా చేయగలననుక్ుంటలనని" చెప్ాడము కాదు. రక్షణ ఆశంచగల అంశము 

కాదు. "మీక్ు నిత్య జీవము క్లదని విశవసించులాగున ఇవి వార యబడినవని లేఖ్నము చెబుత్తననది". యేస్ు 

నాక్ు బదులుగా మరణ ంచాడు, నా పాప్ముల కొరక్ు రక్తము చిందించాడు, నాక్ు బదులుగా తిరిగి లేచినాడని 

నముాటలోనే నమిాక్ దాగియుననది. ఆయన నాకొరక్ు సిలువలో చేసిన దానిప ై నా నమిాక్ను మరియు నా 

నిత్య గమయమును ఉంచుత్తనానను. కరరస్ుత  రాక్డను గురంిచిన నమిాక్యే మనక్టిీ  నమాక్మును క్లిగిస్ుత ంది. 

బ ైబిలు ప్రవచనములు మనలను భయప టుీ టక్ు కాదు కాని, ప్రవచనములు మనలను సిదధము చేయుటక్ు 

వార యబడినవి. నమిాక్ యుననప్ుాడే స్మయము ఉననప్ుాడే కరరస్ుత  దగ్రక్ు రముా. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    : పిరయులారా ఇది గకప్ా విష్యము. వచేె వారము దీనిని మరింత్ 

వివరించనునానమని నేను చెబుత్తనానను. ఈ లేఖ్న భలగములను మేము మరింత్ వివరించనునానము. 

బ ైబిలు ఏమి చెబుత్తననదో  మీరు చూడాలని నేను కోరుత్తనానను. వీరు బహు విప్ులముగా 

వివరించనునానరు. స్ంఘ ఆరోహణమును గురించిన మరకక్ గకప్ా వాక్యభలగమును చరిెంచనునానము 

క్నుక్ మీరు త్ప్ాక్ చూస్ాత రని ఆశస్ుత నానను. 

 

***** 

మా మరినిన టీవీ పోర గార మలిన  చూసేందుక్ు ఉచిత్  John Ankerberg Show App చెస్ుకొండి 
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"యేస్ు కరరస్ుత ను అంగటక్రించడానికి పరా రిాంచు" @ JAshow.org ను 

 

ద జాన్ ఆంక్ర్ బర్్ షో  

పో సీ్ బలక్స 8977 

చటీనూగా, TN 37414 అమ రికా. 

మా వెబ్ స ైట్: JAshow.org 

 

 


