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HHR16-1-3-TE 

క్రైస్తవులందరి ఆరోహణమును గురించిన బ ైబిలు వివరణ - కారయక్రమము 3 

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 క్రైస్తవులందరి 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. 

***** 

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

చూస్ుత ననందుక్ు వందనములు. మరలా, మీరు ఇంటర్నట్ మరియు సో్ ష్ల్ మీడియా స ైటుల దావరా మాక్ు 

తెలియ చేస్ుత నన స్మాచారమంత్టిని గమనించినప్ుుడు ఎంతో ఆస్కితని క్లుగచేస్ుత ంది. ప్రతి 30 రోజులక్ు 

మీలో దాదాప్ుగా 8 మిలియనుల ప్రజలు మాతో మాటలా డుత్తనానరు. కరరస్ుత  ఎప్ుుడు ర్ండవ రాక్డలో 

భూమిప ైక ిరానునానరు, స్ంఘ ఆరోహణమంటే ఏమిట,ి శరమకాలమంటే ఏమిటో తెలుస్ుకొనుటక్ు మీరు 

చూపిస్ుత నన ఉత్సవాహమును చూచి ఈ కారయక్రమమును రూప ందించుట జరిగినది. బ ైబిలు ప్రవచనములను 

గురించిన అనేక్ ప్రశనలు మీ మదిలో ఉననవి. ఈ విష్యములను మీరు అరధము చేస్ుకొనులాగున 

వివరించడానికి మన దేశములోనే ప్రముఖ్ ప్ండిత్తలు మన మధ్యను ఉనానరు. వార్వరనగా డా. ఎడ్ 

హ ండసన్, డా. మార్క హ చ్ కాక్ మరియు రోన్ రోడ్స. 

అయతే నేడు మనము చరిెంచనునన అంశము మీరు నూత్న నిబంధ్నలోని వాక్య బలగములలో 

చదువుత్తననటుా గా, పరా రంభ క్రైస్తవులు ఎందుక్ు యేస్ు స్ంఘము కొరక్ు తిరిగి వచుెట ఏ నిమిష్ములోనెైనా 

జరగవచుెనని ఎదురుచూచారు. దీనిని మీరు త్టస్థ  సదిాధ ంత్ము అని క్ూడా పిలువవచుె. ఈ రోజు మేము 

ఈ విష్యమును బలప్రిచే వచనములను మీక్ు చూపించనైె యునానము. త్రువాతి క్షణములో యేస్ు కరరస్ుత  
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వస్ాత డా? బ ైబిలు ఏమి తెలియచేస్ుత ననది? గత్ ర్ండు వారములుగా చూడనటువంటి వారి కొరక్ు ఇప్ుటి 

వరక్ు మేము చరిెంచిన వాక్య భలగములను మరకక్కస్ారి గురుత చేయాలనుక్ుంటునానను. అపో స్తలుడెైన పౌలు 

కొరింథీయులక్ు వార సిన మొదటి ప్తిరక్లో, 1 కొరింథీ 15 అధాయయములో, "ఇదిగో మీక్ు ఒక్ మరాము 

తెలుప్ుచునానను; మన మందరము నిదిరంచము గాని నిమిష్ములో, ఒక్ ర్ప్ు పాటున, క్డబూర మో్రగగానే 

మనమందరము మారుు ప ందుదుము. బూర మో్రగును; అప్ుుడు మృత్తలు అక్షయులుగా లేప్బడుదురు, 

మనము మారుు ప ందుదుము అంటునానడు."  ఎడ్, ఏమిటల మరాము? ఆయన చెబుత్తనన 

విష్యమేమిట?ి 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:   మరాము అంట ేమునుప్ు తెలియచేయబడనటువంటిది. పాత్నిబంధ్న నుండి 

మరియు యేస్ు మాటలనుండి ప్ునరుతాత నమును గురంిచిన వాగాద నమునే తెలుస్ుక్ునానరు, కాని స్ంఘ 

ఆరోహణము ఎప్ుుడు జరుగుత్తంది, విశావస్ులు స్జీవములుగా ఎలా కొనిపో బడుదురు, మరియు 

మృత్తల ైన వారేలాగున లేప్బడుదురనే విష్యములను గురించి వారిక ితెలియదు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. త్రువాత్ మనము యోహ్వను 14 అధాయయములో యేస్ు 

స్వయముగా చెపిున మాటలను చూచాము, "మీ హృదయమును క్లవరప్డనియయక్ుడి; దేవుని యందు 

విశావస్ముంచుచునానరు నాయందును విశావస్ ముంచుడి. నా త్ండిర యంట అనేక్ నివాస్ములు క్లవు, 

లేనియడెల మీతో చెప్ుుదును; మీక్ు స్థలము సిదధప్రచ వెళ్లా చునానను. నేను వెళా్ల మీక్ు స్థలము 

సిదధప్రచినయెడల నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండులాగున మరల వచిె నాయొదద నుండుటక్ు 

మిముాను తీసికొని పో వుదును." మార్క, అత్డు దేనిగురించి చెబుత్తనానరు? 
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డా. మార్క హ చ్ కాక్:   మంచిది, ఇది నాక్ంతో ఇషీ్మ ైన వాక్య భలగము ఎందుక్ంట ేఇక్కడ మనకొరకొక్ 

వయకిత ఉనానడు, ఒక్ వాగాద నము ఉననద ిమరియు ఒక్ స్థలము ఉననద.ి మరియు మనము కేవలము 

జరగనునన కారయము కొరక్ు మాత్రమే కాక్ రానునన వయకిత కొరక్ు ఎదురుచూస్ుత నానము. మనము ప్రభువెైన 

యేస్ు కొరక్ు ఎదురుచూస్ుత నానము. మరియు ఈ  వాక్య భలగము యేస్ు యేస్ు ఎప్ుుడు మనకొరక్ు 

రానునానరు మరియు మనము ఎక్కడికి వెళా్నునానమనే ముఖ్యమ ైన విష్యమును వివరిస్ుత ననది. మనము 

త్ండిర యంటికి వెళా్నునానము. యెందుక్నగా కొందరు, మనము ర్ండవ రాక్డలో మధాయకాశములో యేస్ును 

క్లుస్ుకొనుటక్ు కొనిపో బడుదుమని అయత ేవెనువెంటనే మరలా భూమిప ైక ివస్ాత ము అని చెబుత్తనానరు. 

అయతే ఈ వాక్య భలగము యేస్ు మనలను కొనిపో వుటక్ు వచిెనప్ుుడు మనలను త్ండిర యంటిక ితీస్ుక్ుని 

వెళ్తానని చెపిునటుా గా తెలియచేస్ుత ంది. మనము ప్రలోక్మునక్ు వెళ్ళెదము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. మరియు రోన్, "బ ైబిలులో రేప్ెర్ ను గురించి ఎక్కడ వార యబడింద?ి 

అంటే లేఖ్నములో రేప్ెర్ అనే ప్దము ఎక్కడ వార యబడలేదు క్దా" అంటునానరు క్దా? క్నుక్, పిరయులారా 

ఇప్ుుడ ేఈ సీరిన్ చూడండ,ి 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4:16-18. "ఆరాాటముతోను, ప్రధానదూత్శబదముతోను, 

దేవుని బూరతోను ప్రలోక్మునుండి ప్రభువు దిగివచుెను;" త్రువాత్ అత్డు, "కరరస్ుత నందుండి మృత్తల ైన 

వారు మొదట లేత్తరు ఆ మీదట స్జీవులమ  ైనిలిచియుండు మనము" మరియు పౌలు త్నను క్ూడా 

క్లుప్ుక్ుంటూ, "వారితోక్ూడ ఏక్ముగా ... మేఘములమీద కొనిపో బడుదుము అంటునానడు." ఇక్కడ ే

రేప్ెర్ అనే ప్దము ఉననద,ి గటరక్ులో హరుజో, మరియు లేటినులో రపార,ే క్నుక్ ఈ రపారే అనే 

పాదములోనుండే రేప్ెర్ అనే ప్దము వచిెంది. "ఆ మీదట స్జీవులమ ై నిలిచియుండు మనము వారితోక్ూడ 

ఏక్ముగా ప్రభువును ఎదురకకనుటక్ు ఆకాశమండలమునక్ు మేఘములమీద కొనిపో బడుదుము [రేప్ెర్]. 
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కాగా మనము స్దాకాలము ప్రభువుతో క్ూడ ఉందుము. కాబటిీ  మీరు ఈ మాటలచేత్ ఒక్నినొక్డు 

ఆదరించుకొనుడి." ఈ వాక్య భలగము మిగిలిన ర్ండు వాక్య బలగములతో ఎలా అనుస్ందానము 

చేయబడుత్తంది? 

డా. రోనీ రోడెస్: మంచిది, ఇది అనేక్ రటత్తలుగా అరధమిస్ుత ంది. ఉదాహరణక్ు దీనిని మనము యోహ్వను 

14:1-3 లో వార యబడినటుా గా కరరస్ుత  ప్రజలను భూమిప ైనుండి కొనిపో త్తననటుా గా లేక్ క్రైస్తవులను భూమిప ై 

నుండ ికొనిపో త్తననటుా గా భలవించ వచుె. దీనిని మీరు "నా యొదద ఉండుటక్ు" అని క్ూడా అరధము 

చేస్ుకోవచుె. అయతే 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 4:16-17 వివరించబడిన విధాన మమేంటే కరరస్ుత  

ప్రలోక్మునుండి దిగివచుెను, ఆయన మధాయకాశములోనికి వచుెను; అప్ుుడు మొదటి కరరస్ుత నందుండ ి

నిదిరంచేవారు లేస్ాత రు త్రువాత్ విశావస్ులను కరరస్ుత  భూమిప ై నుండి కొనిపో వును. వారు మధాయకాశములో 

కరరస్ుత ను క్లుస్ుకొనునటుా  కొనిపో బడుదురు. అయత ేఈ మూడు వాక్య బలగములలో ఉనన అదుాత్మ ైన 

విష్యమేమంట ేమనము యేస్ును ముఖ్ా ముఖిగా క్లుస్ుక్ుంటలము మరియు ఆయనతోనే నిత్యమ ైన 

స్హవాస్మును క్లిగియుంటలము. మరకక్ అదుాత్మ ైన విష్యమేమంటే ఆ స్మయములో మనము 

ధ్రించుక్ునే శరటరములు మహ మ శరటరములుగా మారుు చెందిన శరటరములక్ు కేవలము ముస్లిత్నము 

రాక్ుండుటే కాదు, మరణము వాటిక ిక్లుగదు మరియు దేవుని స్నినధిలో నివసించుట కొరక్ర ప్రతేయక్ముగా 

రూప ందించబడినటుా గా ఉంటలయ. ఇప్ుుడు, దానికి మించిన అదుుత్మేమ ైనా ఉంటుందా? 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. ఇదే మన పిరయులు ఇక్కడ అరధము చేస్ుకోవాలని నేనాసిస్ుత ననది. 

మేము మీక్ు లేఖ్నములో వార యబడిన వాక్యములనే చూపించాము. ఈ వచనములు దేనిని తెలియ 
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చేస్ుత ననవనే విష్యానిన ప్ూరితగా మీరు అరధము చేస్ుకోవాలి. నిజమేమిటంటే, మేమీ వచనాలనినటినీ 

చదివాము మరియు వాటిని కరో డీక్రించి మీక్ు తెలియచేస్ుత నానము. ఎడ్? 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:   ప్రతి క్రైస్తవ మాత్ శాఖ్లలో వారు నిశెయముగా కరరస్ుత  ర్ండవ రాక్డను 

నముాత్తనానరని ఎవరిక ివారు గురుత చేస్ుకోవాలని అనుక్ుంటునానను. ఇది ప్రతి ఒక్కరి వేదాంత్ 

స్ూత్రములలోని ఒక్ భలగము. వారు బలపిీస్ుీ  వారా, కేథలిక్ులా, ప రస్ుటేరియనులా, మ థడిస్ుీ లా, ఏ 

డినామినేష్నుక్ు చెందనివారా, క్రిస్ాాటిక్ువారా, ప ంతెకోస్ుత వారా అనే వయతాయస్ము లేక్ుండా వారందరూ 

ర్ండవ రాక్డను విశవసిస్ుత నానరు. ఇయతే అదెప్ుుడు ఎలా అనే వాటిప ైననే ప్రశనలు ఉత్ుననమౌత్తననవి. 

ఇది ఎప్ుుడు జరుగుత్తంది, ఎలా జరుగుత్తంది, ఏ క్షణములోనైెనా ఇది త్ప్ుక్ జరుగుత్తందని మనము 

ఎదురుచూడవల నా? 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును, ఇప్ుుడు మేము మాటలా డనైె యునన విష్యమేమంటే, యేస్ు ఏ 

క్షణమ ైనా వస్ాత డని మనక్ు క్శ్చెత్ముగా ఎలా తెలుస్ుత ంది? పరా ధ్మిక్ క్రైస్తవ స్ంఘము విశవసించినది ఇద,ే 

మరియు దానిన ేమేము లేఖ్నములలోనుండి మీకొరక్ు చూపించనునానము. ఆయన ఏ క్షణములోనైెనా 

వస్ాత డనే ప్రశనతో పాటుగా క్రైస్తవులను భూమిప  ైనుండి ఎప్ుుడు కొనిపో వుననే ప్రశనను క్ూడా 

చూడనునానము, ఆయన మనలను శరమల కాలమునుండ,ి రానునన ఉగరత్నుండ ిమరియు తొమిాద ి

యారుు లనుండ ిత్పిుంచనునానడు, స్రేనా? 

నేట ిమన చరెను  ప్రయులందరికర అరధముగులాగున ఒక్ అదుాత్మ ైన వాక్య బలగముతో పరా రంబిదాద ము. 1 

థెస్సలొనీక్యులక్ు 1:9-10. పౌలు థెస్సలొనీకా స్ంఘమునక్ు వార స్ూత  ఈ మాటలను తెలియచేస్ుత నానడు. 
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మీరందరు చూచులాగున వాటిని నేను సీరిన్ ప  ైఉంచుత్తనానను. "మరియు మీరు విగరహములను విడిచిప టిీ , 

జీవముగలవాడును స్త్యవంత్తడునగు దేవునిక ిదాస్ులగుటక్ును, దేవుడు మృత్తలలోనుండి లేపిన యేస్ు, 

అనగా రాబో వు ఉగరత్నుండి మనలను త్పిుంచుచునన ఆయన క్ుమారుడెైన యేస్ు," పిరయులారా, ఇది 

క్శ్చెత్ముగా నమాశక్యము కాని వచనము. రోన్ మీరు పరా రంభంచండి.  ఆయన మొదటగా 

"జీవముగలవాడును స్త్యవంత్తడునగు దేవునిక ిదాస్ు లగుటక్ును, మీరు విగరహములను విడిచిప టిీ  దేవుని 

అంగటక్రించిరి" అంటునానడు. 

డా. రోనీ రోడెస్: మంచిది, అనుయలు అనేక్ రూప్ములలో క్నిపిస్ుత నన దేవుండాను విశవసిస్ుత ంటలరనన 

విష్యము మీక్ు తెలుస్ు. వారికి నోళ్లా ండియూ మాటలా డలేరు; వారిక ిచెవులుండియూ వినలేరు; వారు 

చేత్తలుండియూ ప్నిచేయలేరు. వాటిక ిప్ూరితగా వయతిరేక్ముగా మన దేవుడు స్జీవుడెైన దేవుడు మరియు 

మన మధ్య త్న కారయములను చేయగలిగిన వాడు. ఆయన అవిశరా మముగా పరా రథనలక్ు జవాబిస్ుత నానరు; 

వారిక ిక్నిపిస్ుత నానడు, త్న స్వరమును వినిపిస్ుత నానడు; ఆయన ఎలా కిరయ చేయనునానడా 

తెలియచేస్ుత నానరు. నేడు మనము క్లిగియునన వాటి ఆధారముగా ఆయన భవిష్యత్తత లో మనకేమి 

యవవనునానడో  అంత్య కాల సిదాధ ంత్ముతో పాటుగా అనినటినీ తెలియ చేయనైె యునానడు. 

అద ేస్ందరాములో ఆయన త్న క్ుమారుడు ప్రలోక్ము నుండి వచుె వరక్ు వేచియుండమని చెబుత్తనన 

విష్యానిన గరహ ంచాలి. వాక్యము చెప్ునటువంట ివాటిని గమనించినప్ుుడు నాక్ు ఎంతో ఆస్కితగా 

అనిపిస్ుత ంద.ి మనము ముదరల తీరుుకొరక్ు, బూరల తీరుు కొరక్ు లేక్ పాత్రల తీరుుకొరక్ు 

ఎదురుచూస్ుత నానమని వాక్యము తెలియచేయుట లేదు. ఆరాగిదోధ ను వరక్ు మనము వేచి యునన త్రువాత్ 

ప్రభువు స్ంఘమును కొనిపో వునని చెప్ుబడుట లేదు. అలా వార యబడలేదు. వారు త్న క్ుమారుడెైన యేస్ు 



8 

 

కొరక్ు ఎదురుచూస్ుత ననటుా గా మాత్రమే వార యబడినది. మరకక్ మాటలో, మరకక్ మాటలో చూసేత  దేవుడు 

త్లప టిీన త్రువాతి కిరయ క్ుమారుడు స్సంఘమును కొనిపో వుటక్ు వచుెట. ప్రవచనముల కేలండరులోని 

త్రువాతి స్ందరాము ఇదే. దీనికి ముందు ఏ స్ూచనలు జరుగవు. ర్ండవ రాక్డక్ు ముందు ఏడు 

స్ంవత్సరములక్ు స్రిపో యేంత్ స్ూచనలు జరుగును; అయతే స్ంఘ ఆరోహణమునక్ు ముందు ఒక్క 

స్ూచన క్ూడా జరుగదు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. దీనిక ిఇంకా ముందుక్ు తీస్ుక్ు వెళ్దాము మార్క. గటరక్ు వాయక్రణమ ైన 

"వేచు యుండుట" అనే ప్దమును పౌలు ఇక్కడ ఉప్యోగించిన విధానము ప్రతేయక్మ ైనది. దాని నిరవచనము 

తెలిప ిత్రువాత్ ఒక్ ఉదాహరణ చెప్ుండి. 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   మంచిది, ఆయన ఉప్యోగంిచిన అనమ నేయన్, యొక్క నిజమ ైన అరధము వేచి 

యుండుట. అనగా ఒక్రికొరక్ు వేచి యుండుట అనవచుెను. మరకక్ మాటలో, ఒక్రు మీ యంటికి వస్ాత ము 

అని చెపిునప్ుుడు వారు ఎప్ుుడు వస్ాత రని మీరు ఎదురుచూచుట వంటిద.ి క్నుక్ దీని వెనుక్ ఉనన 

అరధమేమిటంట ేవస్ాత ననన వారికొరక్ు ఎదురుచూస్ూత  నీవు నిదిరంచుటక్ు క్ూడా వెళా్క్ుండా ఉండిపో వుట. ఇద ి

యేస్ు ఏ నిమిష్ములోనెైనా వచుెను అనే విష్యానిన ఎంత్గానో బలప్రుచుచుననది. యేస్ు రాక్డ త్ప్ుక్ 

జరుగుత్తంది లేక్ త్ప్ుక్ జరుగు కిరయ అని చెప్ుుటలో ఆ స్ందరాము వెంటనే జరుగును అనే అరధమిచుెట 

లేదు; అది కేవలము త్ప్ుక్ జరుగ వలసిన కిరయ అని మాత్రమే తెలియచేస్ుత ననద,ి కాని అది ఎప్ుుడు 

జరుగుత్తననదని మాత్రము తెలియచేయుట లేదు. స్ంఘ ఆరోహణము ఏ క్షణములోనైెనా జరగవచుెను. 
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డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును, గటరక్ు ప్ండిత్తడెైన A. T. రోబ రీ్ స్న్, దానరధము వేచి యుండుట కాదు 

కాని అలా ఎదురుచూస్ూత నే ఉండుట అని చెబుత్తనానరు. అనగా నీ బంధ్ువులు వస్ుత నానరని తెలిస ివారి 

కొరక్ు ఎదురుచూస్ుత నానరు, వారు అనుక్ునన స్మయానిక ిరాలేదు. నీవు వాళ్లె వచేె వరక్ు ఎంత్ 

స్మయమ ైనా నిదరక్ూడా పో క్ుండా ఎదురుచూస్ూత నే ఉంటలవు. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:   జాన్, మనము యేస్ు రాక్ కొరక్ు ఎదురుచూస్ుత నానమని గరహ ంచు కొనుట 

పరా ముఖ్యమ ైన విష్యమని నేననుక్ుంటునానను. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:   మనము అంత్యకరరస్ుత  రాక్ కొరక్ు ఎదురు చూచుటలేదు. అది స్ంఘ ఆరోహణమును 

గురించి అరధము చేస్ుకొనుటలో భననమ ైన ఆలోచనను క్లుగ చేస్ుత ంది. స్ంఘ ఆరోహణము శరమల కాలము 

త్రువాత్ జరుగుత్తంది అనుక్ుంటే మనము అంత్య కరరస్ుత  కొరక్ు ఎదురుచూస్ుత ననటేా , అయతే మనము అంత్య 

కరరస్ుత  కొరక్ు కాక్ యేస్ు కరరస్ుత  కొరక్ు ఎదురు చూస్ుత నానమని ఈ వచనములు చెబుత్తననవి. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  మరియు ఆయన ఈ నిమిష్ములోనెైనా ఆకాశమునుండి వచుెనని ఎదురు 

చూస్ుత నానరు. వేచి యుండుట అనే మాటక్ు అరధమిదే. ఇక్కడే యేస్ు రాక్డ త్ధ్యమని తెలుస్ుత ంది. దానిని 

గురించి మరికొంత్ వివరించండి. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:   మంచిది, ఏమి జరగనునానదా అనే ఆకాంక్షతో మీరు వేచియునానరు. అది ఏ 

నిమిష్ములోనెైనా జరగవచుె. ఇప్ుుడు, యేస్ు మాటలనుండే మనము దానికి ఒక్ స్మయమని లేక్ ఒక్ 
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రోజని నిరణయంచలేమని అరధమౌత్తంది. "స్మయమును గురించి ఆలోచిస్ూత  మీ స్మయమును వయరధము 

చేసికొనక్ అనిన స్మయముల యందును సిదధముగా ఉండుము ఎందుక్నగా యేస్ు ఏ స్మయములోనెైనా 

తిరిగి వచుెను" అని ప్రజలక్ు నేను చెప్ుుచునానను. ఇది ముఖ్యమ ైనది. మీరు మీ క్నునలను ఆకాశముప ై 

యుంచి పాదములను భూమిప ై యుంచుడి. అయన వచుె వరక్ు ఒక్ ప్నిని చేయుటక్ు మనము పిలువబడి 

యునానము. కాని ఆయన ఏ నిమిష్ములోనెైనా వచుెననే ఆకాంక్షతో నివసిస్ుత నానము మరియు ఆయన 

రాక్ త్ప్ుక్ జరుగును గనుక్ సిదధప్డాలనే ఉదేదశమును క్లిగిస్ుత ననది. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును, గటరక్ు ప్ండిత్తడెైన W. E . వెైన్, వారు ఓపిక్తో నిత్యమూ యేస్ు కరరస్ుత  

కొరక్ు వేచుయుండు వారుగా ఉండాలని చెబుత్తనానడు. కాని మార్క, థెస్సలొనీక్లోని స్ంఘమునక్ు ఇటిీ  

ఆలోచన ఎలా వచిెంది? 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   మంచిది, పౌలు త్న ర్ండవ ప్రిచరయ ప్రయాణములో థెస్సలొనీక్లో దాదాప్ుగా 

మూడు వారములు ఉనానడు. ఇక్కడ ఆస్కితక్ర అంశమమేంటే పౌలు థెస్సలొనీక్లోని ప్రజలు అనయ 

ఆచారములనుండి వచిెనారని గరహ ంచుక్ునానడు. పౌలు అక్కడ కొనిన వారములే ఉనననూ వారికి బ ైబిలు 

ప్రవచనములను బో ధిస్ుత నానడు. ఇది ఆస్కితక్రమ ైనది ఎందుక్ంటే నేటికర క్ూడా కొందరు ప్రజలతో మీరు 

చివరిగా మాటలా డతిే అంత్య కాలప్ు ప్రవచనము వారిని స్ందిగధములో ప్డవేసే విష్యముని లేక్ నూత్న 

క్రైస్తవులక్ు ఇవి చెప్ుక్ూడనివని అంటుంటలరు. కాని పౌలు వారియొదద కొంత్ స్మయమే ఉనననూ  

అంత్యకరరస్ుత , ప్రభువు ఉగరత్ దనిము మరియు స్ంఘ ఆరోహణము గురించి చెపిుయునానడు. ఈ 

స్త్యములనినటినీ నేరిుస్ుత నానడు. మరియు యేస్ు ఏ నిమిష్ములోనైెనా వచుెనని పౌలు బో ధిస్ుత నానడు. 1 

థెస్సలొనీక్యులక్ు 4 లో, "స్జీవులముగా నిలిచియుండు మనము" అని పౌలు అంటునానడు అంటే త్నను 
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క్ూడా అక్కడ క్లుప్ు క్ుంటునానడు, ఎందుక్ంటే యేస్ు త్న జీవిత్ కాలములోనే వచుెనని 

విశవసిస్ుత నానడు. క్నుక్ పౌలు యేస్ు ఏ నిమిష్ములోనైెనా వచుెనని మరియు వారు ఆయన రాక్డ కొరక్ు 

ఎదురు చూడాలనే ఆలోచనను వారికి స్ుషీ్ముగా తెలియ చేస్ాడు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. వారు "దేవుడు మృత్తలలోనుండి లేపిన యసే్ు, అనగా రాబో వు 

ఉగరత్నుండి మనలను త్పిుంచుచునన ఆయన క్ుమారుడెైన యేస్ు, ప్రలోక్మునుండి వచుెనని యెదురు 

చూస్ుత నానరు". మానమొక్ విరామము తీస్ుకోనునానము. మేము తిరిగి వచిెనప్ుుడు కొనిన విమరశనాత్ాక్ 

మాటలను వివరించనునానము: "మనలను త్పిుంచువాడు" అంటే ఏమిట?ి ఆయన మనలను ఒక్ 

విష్యమునుండి అనగా ఉగరత్నుండి రాబో వు ఉగరత్నుండి త్పిుంచాడు. ఈ విష్య ఆధారముగా ఆ మాట 

అరథమేమిట?ి చూస్ూత నే ఉండండి, మేము తిరిగ ివచిె వాటిని వివరించ నునానము. 

***** 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  మంచిది. తిరిగి వచాెము. మనము డా. ఎడ్ హ ండసన్, డా. మార్క హ చ్ కాక్ 

మరియు డా. రోన్ రోడెస్ తో మాటలా డుత్తనానము, మరయిు మనము ఆస్కితక్రమ ైన విష్యమును 

చరిెస్ుత నానము: పరా రంభ స్ంఘములోని క్రైస్తవులు యసే్ు ఏ నిమిష్ములోనైెనా వచుెనని విశవసించారా? 

మరియు యేస్ు స్ంఘ ఆరోహణము కొరక్ు ఏ నిమిష్ములోనైెనా వచుెనని మనము నమాాలా? మనము 1 

థెస్సలొనీక్యులను దీనిని గురించిన వచనముగా చూస్ుత నానము, మరియు దానిలోని కొనిన ముఖ్య 

వచనములను గమనించాము. మనము దేవుడు మృత్తలలోనుండి లేపిన త్న క్ుమారుడెైన యేస్ు,  కొరక్ు 
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వేచి యుననటుా గా, మరియు ముఖ్యమ ైన విష్యమ ైన "రాబో వు ఉగరత్నుండి మనలను త్పిుంచుచునన వాని 

కొరక్ు" అని చెబుత్తనానడు. ఎడ్, "త్పిుంచుట" అనే ప్దము యొక్క అరథమేమిటో వివరించండి? 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:   అదుాత్ముగా నిత్యమూ ఉగరత్నుండి త్పిుంచుటను తెలియచేస్ుత ంది; అనగా రాబో వు 

ఉగరత్నుండి మనలను త్పిుంచు ప్నిలో ఆయన నిమగనమ ై యునానడు. బ ైబిలు ప్రవచనంలో నునన ఒక్ 

ప్రశనన మిటంట,ే మనము త్పిుంచబడవలసిన భవిష్యత్తత లో రాబో వు ఉగరత్ అంట ేఏమిటి? 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. మరియు మార్క, జార్్ మిలిగాన్ నాక్ంతో ఇషీ్మ ైనవాడని మీక్ు 

తెలుస్ా. అత్డు త్పిుంచుటనే కిరయ బహు శకితవంత్మ ైన కిరయ అని చెబుత్తనానడు. మనమిప్ుుడు 

చెబుత్తనన వాటితో మీరు దాని నెలా పో లెగలరు? 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   మంచిది, స్ంఘ ఆరోహణమప్ుుడు జరిగ ేస్నినవేశములను గురించి మీరు 

ఆలోచిస్ుత నానరు. ప్రభువు ఆరాాటముతోను ప్రధాన దూత్ శబదము తోను ప్రలోక్ము నుండి దిగి వచుెను. 

విశావస్ుల శరటరములు ఎక్కడ ఉనననూ అనగా స్మాధలిో ఉనననూ, స్జీవంగా కాలెబడిన వారివి, కొందరు 

అడవిలో మృగములచేత్ తినివేయ బడినారు; ఇలా ఇంకా వారి శరటరములు ఎక్కడ ఉండునో అని మీరు 

ఆలోచించగల స్థలములనినటిలోని  శరటరములు. ప్రప్ంచములో స్వంత్రముగా ఉండగలిగిన ఒక్క క్ణము క్ూడా 

ఉండదని ఒక్రు చెపాురు. అనగా, ప్రభువెైన యేస్ు వారి శరటరములనినటినీ ఒక్ చోటికి చేరిె అక్షయమ ైన, 

అమరతయమ ైన మరియు నిత్యమయన శరటరముగా మారిెవేయును. త్రువాత్ స్జీవులముగా నిలిచియుండు 

మన శరటరములు అక్షయ రకప్ుమును ధ్రించుక్ుని ర్ప్ుపాటు స్మయములో మధాయకాశములో ప్రభువును 

క్లుస్ుకొనుటక్ు కొనిపో బడెను. వీటనినటినీ పిలువగలిగని శకిత వాటిని స్ృషిీంచిన దేవునికి మాత్రమే 
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ఉంటుంది. క్నుక్ స్ంఘ ఆరోహణ స్మయమున ఉగరత్నుండి తొలగించే దేవుని కిరయ బహు శకితవంత్మ ైన 

కిరయ. 

డా. రోనీ రోడెస్: దీనిని మీరు అండర్లాన్ చేసియుంచుకోవాలని అనుక్ుంటునానను, ఎందుక్ంటే అప స్తలుల 

కారయములలోను మరియు యేస్ు ప్రిచరయ స్మయములో ఆలోచించిననూ యేస్ు ఒక్రిని మరణమునుండి 

ప్ునరుతాత నము జరిగించినప్ుుడు దానిని చూచిన ప్రజలందరూ ఆ ప్ునరుతాత నములో అదుాత్మ ైన శకితని 

చూచారు. అయతే భూమి అంత్టిలో ఒక్క స్మయములోనే ల క్కక్ు మించిన శరటరములు ప్ునరుతాత నం 

ప ందుట మరియు ల క్కక్ు మించిన స్జీవులుగా ఉనన క్రైస్తవులు మారుు ప ందుటను ఊహ ంచుకోండి. అది 

ఎవవరూ ప్టీజాలనంత్ శకిత అవుత్తంది. దేవునికి అస్ాధ్యమ ైనదేదీ లేదని చెప్ుబడుత్తంది. నా ఉదేదశము, 

మనము స్రవ శకిత క్లిగిన మరియు దేనినైెనా స్ాధ్యము చేయగలిగిన శకిత క్లిగిన దేవుని గురించి 

మాటలా డుత్తనానము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:   మరియు యేస్ు చేసిన గకప్ు అదుాత్ములను చూసేత : నడవటమంటే 

తెలియనటువంటి వయకితని ప్రుగున వెళా్లపో వునటుా గా ఆయన చేస్ాడు. అది దేవుని అదుాత్ము కానియడెల 

బౌతిక్ంగా, మానవ శకితకి అస్ాధ్యమ ైన కిరయ. 

డా. రోనీ రోడెస్: అవును. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:   స్ంఘ ఆరోహణమప్ుుడు జరిగ ేకిరయలోనునన అదుాత్మ ైన శకితని ఇది వివరిస్ుత ంది. 

కొనిన స్ారుా  మన ఆలోచనను విమరిశంచే వారు, "మంచిది, మీరు రహస్య స్ంఘ ఆరోహణమును గురించి 
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మాటలా డుత్తనానరు ఎందుక్ంటే అది కేవలము విశావస్ుల కొరక్ు మాత్రమ ేజరుగుత్తంది" అంటునానరు. లేదు, 

అది రహస్యమ ైన ఆరోహణము కాదు. భూగరహమంత్ట ినుండి మిలియనుల కోలద ిప్రజలు ఒక్కస్ారిగా 

మాయమగుట రహస్యమ ైన ఆరోహణముగా ఉండదు. ఒక్ అదుాత్ము జరిగిందని ప్రజలు త్ప్ుక్ గరహ స్ాత రు. 

ఇప్ుుడు, ఏమి జరిగినదని తెలుస్ుకొనుటలో వారు కొంత్ మ్రస్గించబడవచుెను కానీ ఏదో  జరిగినదని 

త్ప్ుక్ వారికి తెలుస్ుత ంది. ఇక్ దుుఃఖ్క్ర విష్యమేమంట ేవారు విడిచిప టీబడాు రనేది దురదుషీ్క్రమ ైన 

స్త్యము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును, వచేె వారప్ు కారయక్రమములో ప్రక్టన గరంధ్ములో చెప్ుబడిన వాటికి 

ప్ూరిత స్ారూప్యముగా ఇది ఎలా మారెబడనుననదో  వివరిస్ాత ము. కాని, రోన్, దీనిని తిరిగి నేను 

చరిెంచాలనుక్ుంటునానను. ఆయన "తొలగించుటనే" శకితవంత్మ ైన కిరయను గురించి క్ూడా చెబుత్తనానడు. 

త్రువాత్ అత్డు ఎక్, గటరక్ు ప్దమ ైన ఎక్ ను ఉప్యోగసి్ుత నానరు, త్రువాత్ అత్డు "రాబో వు ఉగరత్నుండి" 

అంటునానడు. రాబో వు ఉగరత్నుండి అని చెప్ుడానికి వాడిన గటరక్ు ప్దమునక్ు ముందు డెఫినెట్ ఆరిీక్ల్ 

వాడబడినది.   

డా. రోనీ రోడెస్: అవును. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  ఇప్ుుడు, ఎక్ అనే ప్దమును తీస్ుక్ుంటే. ఎక్ అనే ప్దమునక్ు అరథమేమిటి? 

ఆయన మనలను దనేినుండి తొలగిస్ుత నానరు. 

డా. రోనీ రోడెస్: మంచిది, అనగా "దానినుండి" లేక్ "బయటక్ు తీయుట" అని అరధము. చూడండి, దేవుడు 

మనలను శరమకాలమును అనుభవించునటుా  చేసి స్ంరక్ించడు. ఆయన మనలను శరమకాలమును 
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అనుభవించక్ుండా చేయును. దానిని మనము కేవలము 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 1:9-10 లోనే కాక్ ప్రక్టన 

3:10 క్ూడా చూస్ాత ము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అదే మాట. 

డా. రోనీ రోడెస్: మనము శరమకాలమునుండి మరియు ప్రటక్షల స్మయము నుండి త్పిుంచబడతామని 

చెప్ుడానికి ఒకే మాటను ఉప్యోగించారు. ఇత్ర ఆలోచన విధానములు వారు చెబుత్తననటుా గా శరమల 

కాలమును, లేక్ శరమల కాలములో స్గము త్రువాత్, లేక్ శరమల కాలములో కొంత్ స్మయము మిగిలి 

యుండగా  కాదు కాని ప్ూరితగా  శరమలనుండి త్పిుంచబడుదుము. స్ంఘము వాటినుండి 

తొలగించబడుత్తంది. మరయిు జాన్, ఉగరత్ అనన ప్దము చాలా చాలా ముఖ్యమ నైది. ఆంగాములో డెఫినెట్ 

ఆరిీక్ల్ క్ు అంత్ పరా ధానయత్ లేదు, వాటికి పరా ధానయత్ ఉండదు. కాని మూల బలష్ గటరక్ులో వాటికి ఎంతో  

పరా ధానయత్ ఉంటుంది. ఉదాహరణక్ు, నేటి గటరక్ు వాయక్రణములలో డెఫినెట్ ఆరిీకాల్ గురించిన అనేక్ విష్యాలు 

మరియు ఒక్ ప్రతేయక్ విష్యమును అవి ఎలా తెలియచేస్ాత యోననే వాటిని  గరహ ంచగలుగుతారు. భూ 

గరహముప ై రానైెయునన ఒక్ ప్రతేయక్ కాలము అది. మరియు ఆ ప్రతేయక్ స్మయము నుండి స్ంఘము 

తొలగించబడుత్తంది లేక్ విడిపించబడుత్తంది. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  వారిక ిఈ విష్యము స్ుషీ్ముగా తెలుస్ు. 

డా. రోనీ రోడెస్: అవును. 
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డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  స్రే. ఈ ఉగరత్ మునుప ననడూ క్లుగలేదు మరియు ఇది త్రువాత్ శరమల 

కాలములో క్లుగుత్తంది. మరియు యేస్ు రానైెయునన ఉగరత్ కాలమంత్టి నుండ ివిశావస్ులను 

తొలగించును. 

డా. రోనీ రోడెస్: ఇది క్శ్చెత్ముగా జరుగుత్తంది. మరియు వారిక ిఈ విష్యములను తెలియచేస్ుత నన వయకిత 

పాత్ నిబంధ్నలో నిషాణ రుథ డెనైవాడు. యూదులలో ఎంతో విదాయవంత్తడెైన అప స్తలుడెైనా పౌలును గురించి 

మేము చెబుత్తనానము. క్నుక్ అత్డు త్ప్ుక్ుండా వారిక ిదేవుని మహ్వదినమును గురించి మరియు 

మానవులప ైకి రానునన మహ్వ ఉగరత్ దినము గురించి త్ప్ుక్ చెపిు యుంటలడు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  స్రే, రోన్, ఇక్కడ ఒక్ ప్రతేయక్ మాట "ఉగరత్, రాబో వు ఉగరత్" వార యబడినద.ి ఆ 

ఉగరత్క్ు వాడబడిన ప్దము ఒరే్ , గటరక్ు ప్దము ఒరే్ . ఇది పాత్ నిబంధ్న మరియు కరొత్త  నిబంధ్నలో 

వార యబడుటను చూస్ాత ము. కొనిన ఉదాహరణలను గమనిదాద ము. వారిక్ందరికి ఇది తెలుస్ు క్నుక్ 

పాత్నిబంధ్న నుండి ఒక్ ఉదాహరణ చెప్ుండి, ఎడ్. 

డా. ఎడ్ హ ండసన్:   మంచిది మొదటిగా జఫానాయ 1:15 లో, "ఆ దినము ఉగరత్దినము, శరమయు ఉప్ 

దరవమును మహ్వనాశనమును క్ముాదినము అని ఉననద"ి. పాత్ నిబంధ్నలో ఇది వివరించబడిన ప్రతి 

స్మయములోను ఇది శరమ దినముగా, తీరుుదినముగా తెలియచేయబడినద.ి A .T. రోబ రీ్  స్న్ గటరక్ు 

వాయక్రణములో గత్ములో యెననడునూ జరగనటువంటి మరియు భవిష్యత్తత లోనే జరుగు కిరయ అని మనము 

అరధము చేస్ుకొనుటక్ు తెలియచేస్ుత ననటుా గా దీనిక ిఅంత్యకాలమునక్ు స్ంబంధించిన పరా ధాయనత్ ఉననద.ి 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  ఓహ్, అవును, రోన్ పాత్ నిబంధ్న నుండి మరకక్ ఉదాహరణ చెప్ుండి. 
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డా. రోనీ రోడెస్: అద ియషె్యా 13:9 లో, "యెహో వా దినము వచుెచుననది. దేశమును 

పాడుచేయుటక్ును పాప్ులను బొ తితగా దానిలోనుండక్ుండ నశ్చంప్జేయుట క్ును క్ూర రమ ైన ఉగరత్తోను 

ప్రచండమ ైన కోప్ము తోను అది వచుెను." అని ఉననద ిదీనికి మించిన ఉగరత్ మరకక్టి ఉండదు. 

డా. రోనీ రోడెస్: భవిష్యత్తత లో త్ప్ుక్ జరగనైెయునన ఉగరత్ కాలమిది, మానవుడు మునుప ననడూ దేవుని 

నుండ ిప ందుకొననటువంటి దేనితోనూ పో లుెటక్ు స్ాధ్యముకానంత్ భయంక్రమ ైన ఉగరత్ స్మయమద.ి 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  ఈ విష్యానిక ికొంత్ దూరముగా ఉండ ేఒక్ స్ంగతిని ఇక్కడ నేను చెపాులని 

అనుక్ుంటునానను. నిజమేమంటే, కొందరు "ఓహ్, దేవుడు పేరమక్లిగిన దేవుడు. ఆయన ప్రజలను 

ఎననటికిని శ్చక్ించడు నరక్ము ఉండదు" అంటలరు. ఈ వచనములు దేవుడు ప్రిశుదుధ డెైన దేవుడు మరియు 

అనినటికర అంత్ముగా ఆయన అంత్యకాలములో మానవులందరినీ తీరుుతీరుెనని తలెియచేస్ుత ననవి. 

డా. రోనీ రోడెస్: మంచిది, అది నిజమే. దేవుడు పేరమగల దేవుడ,ే కాని దేవుడు ప్రశిుదుధ డెైన దేవుడు 

క్నుక్ త్న ప్రిశుదధత్క్ు ఆటంక్ము క్లిగినప్ుుడు ఆయన ఉగరత్ను కొమారించును. ఇది పాత్ నిబంధ్నలో 

నియమము మాత్రమ ేకాదు కొత్త  నిబంధ్నలోని నియమము క్ూడా. యెవవరునూ దీనినుండి 

త్పిుంచుకొనలేరు. ప్రతి మానవుడు ల క్క అప్ుగించవల ను. దేవుని నాయయతీరుు ఆలస్య మగుట వలన 

తీరుు ఉండదని అనేక్ులు అనుక్ుంటునానరని నాక్ు తెలుస్ు. శరమ కాలమును గురించిన విష్యాలక్ర 

చూస్ూత నే ఉండండి. అప్ుుడే అవిశావస్ప్ు జనాంగములప ై చివరిగా దేవుడు క్ుమారించు ఉగరత్ కాలము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. అయతే యేస్ు మనకొరక్ు సిలువ శరమను అనుభవించి మన పాప్ 

ప్రిహ్వరమంత్టిని చెలాించెననేది ఇందులోని శుభవారత. మనక్ు బదులుగా ఆయన ఉగరత్ను భరించెను. ఇంకా 
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నీవు యేస్ుతో వయకితగత్ స్హవాస్ము లేక్ుండా జీవిస్ుత ననట్లా తే నీవు అనుభవించ నవస్రములేని ఉగరత్ను 

స్వయముగా నీమీదక్ు నీవే కొనితెచుెక్ుంటునానవు.  దానిని యేస్ుక్ు అప్ుగించుకొనుము ఆయన 

అనినటకిర  ప్రిహ్వరము చెలాించియునానడు నీవు ప్ూరితగా స్వత్ంత్తర డవు. ఇది దేవుడు నీకిచిెన ఉచిత్ 

బహుమానము. అయతే రాబో వు ఉగరత్ను గురించిన ఉదాహరణను నూత్న నిబంధ్ననుండి ఒక్ట ి

చూపించండ.ి 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   మంచిది, యేస్ు మత్తయ 24 లో ఒలీవల కొండప ై ప్రస్ంగము చేస్ూత , "అప్ుుడు 

మహ్వ శరమ క్లుగును, లోకారంభము నుండ ిఇప్ుటివరక్ును అటిీ  శరమ క్లుగలేదు, ఇక్ ఎప్ుు డును 

క్లుగబో దు. ఆ దినములు త్క్ుకవ చేయబడక్ పోయన యెడల ఏ శరటరియు త్పిుంచుకొనడు. ఏరురచ 

బడినవార ినిమిత్తము ఆ దనిములు త్క్ుకవ చేయబడును." అని యేస్ు చెప ును. క్నుక్ ఇది ఇప్ుటివరక్ు 

ఎననడూ లేనంత్ భయంక్రమ ైన ఉగరత్ కాలము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును, అపో స్తలుడెైన పౌలు 1 థెస్సలొనీక్యులక్ు 1 అధాయయములో 

రాబో వు ఉగరత్ మరియు రాబో వు ఉగరత్నుండి మిముాను త్పిుంచుటక్ు ప్రలోక్మునుండి రానైెయునన 

దేవుని క్ుమారుని ప్రతేయక్షత్ కొరక్ు ఎదురుచూస్ుత నన విష్యమిద ేఅని తెలియచేస్ుత నానడు. ఈ ఉగరత్ 

అంత్టినుండి ఆయన మనలను త్పిుంచును. 

ఇదే పరా ధ్మిక్ క్రైస్తవులు అవలంబించిన యేస్ు స్ంఘ ఆరోహణము కొరక్ు త్వరగా రానునానరనే సిదాధ ంత్ము. 

మేము కొనిన ఉదాహరణలు మాత్రమే చూపించ త్లంచాము. నూత్న నిబంధ్నలో 44 ఉదాహరణలను మీరు 

చూడవచుెను. మీక్ు ఇషీ్మ ైన ఒక్ ఉదాహరణ చెప్ుండ ిఎడ్. 
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డా. ఎడ్ హ ండసన్:   1కొరింథీ 1:7, "మీరు మన ప్రభువెైన యేస్ుకరరస్ుత  ప్రత్యక్షత్ కొరక్ు 

ఎదురుచూచుచునానరు." మీరు ఆపేక్షతో ఎదురుచూస్ుత ననట్లా తే మీరు రానైెయునన వానికొరక్ు 

ఎదురుచూస్ుత నానరు ఎందుక్ంటే ఆయన మీకొరక్ు వస్ుత నానరు. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  మార్క? 

డా. మార్క హ చ్ కాక్:   ఫిలిపీు 3:20, "మన పౌరసిథతి ప్ర లోక్మునందుననద;ి అక్కడనుండి ప్రభువెైన 

యేస్ుకరరస్ుత  అను రక్షక్ుని నిమిత్తము క్నిప టుీ కొనియునానము". ఆయన రాక్కోరక్ు ఆస్కితతో చూస్ుత నానము; 

ఆయన ఏ క్షణములోనైెనా వచుెనని అద ితెలియచేస్ుత ననదని నా నమాక్ము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  రోన్? 

డా. రోనీ రోడెస్: తీత్తక్ు 2:13-14, మనము "శుభప్రదమ ైన నిరటక్షణ నిమిత్తము, అనగా మహ్వ దేవుడును 

మన రక్షక్ుడునెైన యేస్ుకరరస్ుత  మహ మయొక్క ప్రత్యక్షత్ కొరక్ు ఎదురుచూచుచునానము". ఇప్ుుడు, నీవు 

శరమల కాలములో స్గము లేక్ మూడు వంత్తలు లేక్ శరమల కాలమంత్యూ అనుభవిసేత  అప్ుుడది 

శుభప్రదమ ైన నిరటక్షణ కాదు. మనము శరమల కాలమును త్పిుంచుకొనుట వలనన ేఅది శుభప్రదమ ైన 

నిరటక్షణ. మనము ఈ స్మయమంత్టినుండి త్పిుంచబడుదుము. 

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. ఇనాకిషీ్మ ైన ప్దము మరనాత్. ఇది ఒక్ అరమాయక్ు ప్దము, 

దానిని గటరక్ు స్ంఘముతో ఉప్యోగిస్ుత ననప్ుుడు దాని అరధము వారిక్ందరికి తెలిస ియుంటుంది. మరియు 

దానరధము "ప్రభువా, రముా". క్నుక్ వారి ప్లక్రింప్ు మాట "షాలోమ్", హలో, లేక్ "ప్రభువా, రముా" 
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స్రేనా? వారిలా ఎందుక్ు అంటునానరు? ఎందుక్నగా వారు ప్రభువు రాక్డను ఏ క్షణములోనైెనా జరుగునని 

ఎదురుచూస్ుత నానరు. ఆయన వచుెనని వేచి చూచారు. పౌలు వారితో త్నను క్ూడా చేరుెక్ుంటునానడు.    

డా. జాన్ ఆంక్ర్ బర్్:    :  అవును. వచేె వారం, పిరయులారా, ర్ండవ రాక్డక్ు భననముగా స్ంఘ 

ఆరోహణము ప్రతేయక్ముగా ఎందుక్ు జరగనుననదో  చరిెంచనునానము. ర్ండిటి మధ్య శరమకాలము ఉననద.ి 

ఎందుక్ంట ేబ ైబిలు ఈ ర్ండు స్ందరాములక్ు ముందు జరుగు స్నినవేశములను చాలా స్ుషీ్ముగా 

తెలియచేస్ుత ననద.ి క్నుక్ నీవు ఒక్ నిరణయము తీస్ుకోవలసి యుంటుంద.ి వాటిక ిస్ంబదించిన వచనాలను 

చూప్నునానము. మనలను ఆ  నిరణయమునక్ు తీస్ుక్ు వచుెటక్ు వార య బడిన బ ైబిలు వచనములు ఇవ.ే 

ఆ నిరణయములను మీక్ు చపె్ునునానము. క్నుక్, వచేె వారము త్ప్ుక్ చూస్ాత రని ఆశ్చస్ుత నానను. 

***** 

మా మరినిన టీవీ పోర గార మలిన  చూసేందుక్ు ఉచిత్  J ohn Ankerberg  S how App చెస్ుకొండి 

"యేస్ు కరరస్ుత ను అంగటక్రించడానికి పరా రిథంచు" @ J Ashow.org ను 
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