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இயேசுவின் கடைசி வார்த்டைகள்: வவளிப்படுத்துைல்
புத்ைகம் - நிகழ்ச்சி 1
அறிவிப்பாளர்: இன்டைக்கு சுமார் பாைி கிைிஸ்ைவர்கள் ைங்கள்
நாட்களுக்குள்ளாக இயேசு இந்ை பூமிக்கு ைிரும்பி வருவார் என
நம்புகிைார்கள். வவளிப்படுத்ைின வியசஷத்ைில் இயேசு கிைிஸ்து
எைிர்காலத்டை பற்ைி கிைிஸ்ைவ சடபகளுக்கு வசான்ன வார்த்டைகடள
வகாண்டிருக்கிைது. உபத்ைிரவ காலத்ைின் யபாது பூமிேில் நைக்க
இருக்கும் நிகழ்வுகடள பற்ைியும், சாத்ைானுக்கு என்ன சம்பவிக்கும்,
அந்ைிகிைிஸ்துவின் நிடல, கள்ள மார்க்கத்ைின் நிடலகடள பற்ைி
வசால்லிேிருக்கிைார். யமலும் அர்மவகவைான் யுத்ைத்ைின் யபாது என்ன
நைக்கும் என்று வசால்லிேிருக்கிைார், இரண்ைாம் வருடகேின் யபாது
என்ன நைக்கும், அவருடைே ஆேிரவருை அரசாட்சி, இறுைி
நிோேத்ைீர்ப்பு, நித்ைிேத்ைில் யைவன் ைமது ஜனத்ைிற்கு
ைிட்ைமிட்டிருக்கும் அடனத்டையும் இைில் பைிவு வசய்ைிருக்கிைார்.
இந்ை வைாைரில், வவளிபடுத்ைின வியசஷத்ைின் ஒவ்வவாரு அைிகாரமாக
விளக்கி வசால்ல இருக்கியைாம் அைினால் யைவன் எைிர்கால
நிகழ்வுகடள பற்ைி வசால்லிேிருப்படவகடள நீங்கள்
புரிந்துவகாள்வர்கள்.
ீ
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எனது விருந்ைினர்கள்: Dr. எட் ஹின்ட்சன், டீன் லிபர்டி
பல்கடலகழகத்ைின் ஸ்கூல் ஆப் ரிலிஜிேன் மற்றும் மைங்கடள
பற்ைிே பிரிவின் விரிவுடரோளர், நாற்பைிற்கும் யமலான புத்ைகங்கடள
எழுைிேிருக்கிைார்.
Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக் ைல்லாஸ் இடைேிேல் வசமினரிேில்
யவைாகமத்டை விவரித்ைல் பிரிவின் துடை யபராசிரிேராக
இருக்கிைார். இவர் யவைாகம ைீர்க்க ைரிசனங்கள் என்ை ைடலப்பில் 30
புத்ைகங்கடள எழுைிேிருக்கிைார், இவர் விசுவாச யவைாக
ைிருச்சடபேின் மூத்ை யபாைகராக இருக்கிைார்.
Dr. ரான் யராைாஸ் ஐவரும் ைல்லாஸ் இடைேிேல் வசமினரிேில்
யபாைடன வசய்கிைார், இவர் யைவ வசனங்கள் ஊழிேத்ைின் சிைப்பு
ைடலவராகவும் இருந்து வருகிைார். இவர் ைீர்க்கைரிசனம் என்ை
ைடலப்பில் 70 புத்ைகங்கடள எழுைிேிருக்கிைார். இந்ை சிைப்பு ஜான்
அன்வகர்வபர்க் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கடள வரயவற்கியைாம்.
*****

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கடள வரயவற்கியைாம்.
இயேசு சடபக்கு கடைசிோக வசான்ன வார்த்டைகள் என்னவவன்று
பார்த்துவகாண்டு இருக்கியைாம். சரிோ? வராம்ப முக்கிேமானது.
எைிர்காலத்ைில் என்ன நைக்குவமன்று நிடைே விஷேங்கடள
வசால்கிைார், எைிர்காலத்ைில் அப்படி என்ன நைக்க யபாகிைது. இங்கு
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வவளிப்படுத்ைின வியசஷ புத்ைகத்டை பற்ைி கற்றுவகாடுக்க சிைந்ை 3
நபர்கள் நம் மத்ைிேில் இருக்கிைார்கள். நம் மத்ைிேில் Dr. எட்
ஹின்ட்சன் இருக்கிைார், இவர் லிபர்ட்டி பல்கடலகழகத்ைில் டிவினிடி
பள்ளிேின் முைல்வராக இருக்கிைார். யமலும் இவர் மைங்கடள பற்ைிே
யபாைடன பிரிவின் யபராசிரிேராக இருக்கிைார்.
இரண்ைாவைாக Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக், துடை யபராசிரிேர் இவரும்
யவைாகம விளக்கத்டை பற்ைி ைல்லாஸ் இடைேிேல் வசமினரிேில்
யபாைிக்கிைார்.
Dr. ரான் யராைாஸ் இவர் யைவ வசனங்கள் ஊழிேத்ைின் சிைப்பு
ைடலவராக இருந்து வருகிைார். இவரும் ைல்லாஸ் இடைேிேல்
வசமினரிேில் யபாைிக்கிைார் யமலும் பல கருத்ைரங்குகளிலும் யபாைித்து
வருகிைார். இங்கு அமர்ந்ைிருக்கும் இவர்கள் ைீர்க்கைரிசனங்கடள பற்ைி
எழுது நூற்று நாற்பதுக்கும் யமலான புத்ைகங்கள் நம்மிைம் இருக்கிைது,
இது பல மைியநர ைிோனம் மற்றும் ஆய்வுகளின் பலன்.
இப்ப, நாம், நம்முடைே ைடலப்பிற்கு யநராக யபாகலாமா, அதுைான்
இந்ை வவளிபடுத்ைின வியசஷத்ைின் புத்ைகம். சரி, எட், நீங்க
துவங்கிடுங்க. இந்ை ைகவல்கடள நமக்கு வகாடுத்ைது ோர்? இது எப்படி
எழுைப்பட்ைது? நீங்க முைல் பக்கத்டை ைிைக்கும்யபாது அைில் முக்கிே
பங்காக இருக்கும் நபர்கடள பற்ைி முைல்ல வசால்லுங்க.
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ைாக்ைர் எட் ஹிந்த்சன்:...இந்ை புத்ைகத்ைின் முைல் வசனயம
வசால்லுகிைது இது ைமது ஊழிேனாகிே யோவானுக்கு அருளப்பட்ை
இயேசு கிைிஸ்துடவ பற்ைிே வவளிபாடு. ஆரம்பத்ைில் இருந்யை
யேசுைான் வைய்வகமான
ீ
ஆக்கியோன் என்றும், யோவான் மனுஷிக
ஆக்கியோன் என்றும் வைரிகிைது. இப்ப யைவன் உேிர்த்வைழுைலுக்கு
பிைகு 65ஆண்டுகள் கழித்து வ்ளிபட்டுகிைார், பத்மூ ைீவில்
யோவானுக்கு ைரிசனமாகி எைிர்கால நிகழ்வுகடள வவளிபடுத்துகிைார்.
இவர் இயேசுயவாடு மூன்று

ஆண்டுகள் கூையவ ஊழிேம் வசய்ை

அவருடைே சீஷன், ராயபாஜனத்ைின் யபாது இயேசுவின் மார்பில்
சாய்ந்து வகாண்டிருந்ை சீஷன், சிலுடவேின் நிகழ்வின் யபாது
அங்கிருந்ை ஒயர சீஷன். யோவானுக்கு யமல எந்ை சீசனுக்கும்
இயேசுயவாடு அைிக ைனிப்பட்ை ஐக்கிேம் இல்டல. இருந்தும்
மகிடமேடைந்ை கிைிஸ்து அவனுக்கு வவளிப்பட்டு ைரிசனமானயபாது,
யவைம் வசால்கிைது இயை அைிகாரத்ைில் யோவான் வசத்ைவடன யபால
அவர் பாைத்ைில் விழுந்துகிைந்ைான். இது என்ன வசால்கிைது என்ைால்
நாம பரயலாகம் யபாகும் அந்ை நாளில், நீங்க ஒருயவடள, “நா
இயேசுடவ பார்க்கணும், என்று நிடனகிை மாைிரி

சும்மா உள்ள யபாய்

பார்க்க முடிோது. “இயேசுயவ, ஹாய்.” யோவாயன வைய்வகமான
ீ
கிைிஸ்துவுக்கு முன்னால பைிந்து வைாழுதுவகாண்ைார் என்ைால்,
நீங்களும் நானும் எங்க இருப்யபான்னு நிடனக்கிைீங்க?
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆமா. எனக்கு பிடித்ைிருக்கிைது; ஏன்னா
நீங்க இப்பைா அடை பற்ைி வசான்ன ீங்க. யோவான் இயேசுடவ
அவருடைே மகிடமேில் பார்க்க, அவருடைே பாைத்ைில் வசத்ைவடன
யபால விழுந்து கிடைக்கிைார். ஆனா எனக்கு பிடித்ைது என்னன்னா
இயேசு அவனருகில் வந்து அவனுடைே யைாலில் ைனது டகடே
டவத்து அவடன பார்த்து, “பேப்பைாயை, நா நிடைே காரிேங்கடள
வசால்லயபாகியைன் என்ைார். சரி, மார்க், எல்லா கிைிஸ்ைவர்களும்
வவளிப்படுத்ைடல வாசிக்க யவண்டிே அவசிேம் என்ன? இது வராம்ப
சுவாரஸ்ேமான ைகவல்கடள வகாண்டிருக்கிைது, இது இயேசு சடபக்கு
வசான்ன கடைசி வார்த்டைகள். இந்ை வசனங்களில் சில
வாக்குத்ைத்ைங்களும் இருக்கிைது. ஏன் ஒவ்வவாரு கிைிஸ்ைவர்களும்
இந்ை வவளிப்படுத்ைின வியசஷத்டை வாசிக்க யவண்டும் என்ை
காரைத்டை வசால்லுங்கள்.

ைாக்ைர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...சரி, இது எைிர்காலத்டை பற்ைி
வசால்லுகிை புத்ைகம். ஆனா இந்ை வவளிபடுத்ைல் புத்ைகத்ைில் சில
காரிேங்கள் யசர்க்கப்பட்டு ஊக்குவிக்கும் புத்ைகமாக இருக்கிைது,
ஏன்னா இந்ை மூன்ைாவது வசனம் வசால்கிைது, “இடை
வாசிக்கிைவனும் அடை யகட்க்கிரவனும் இந்ை ைீர்க்க ைரிசன
வசனங்கடள டகவகாள்ளுகிைவன் எவயனா அவர் பாக்கிேவான்,
காலம் சமீ பமாக இருக்கிைது.” இந்ை ைனித்துவமான வாக்குைத்யைாடு
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இருப்பது இந்ை ஒரு புத்ைகம் மட்டும்ைான். அைனாலைான் பலர் இந்ை
வவளிப்படுத்ைின வியசஷத்டை “ஆசீர்வாை புத்ைகம் என்கிைார்கள்.”
இதுல இடை வாசிப்பவர்களுக்கும் இடை யகட்கிைவர்களுக்கும் இடை
டகவகாள்ளுகிைவர்களுக்கும் அைன் படி வசய்கிைவர்களுக்கும் இைில்
எழுைி இருப்பைன்படி வசய்கிைவர்களுக்கு வியசஷித்ை ஆசீர்வாைம்
உண்டு. அைனால இந்ை வவளிப்படுத்ைல் புத்ைகத்ைி பற்ைிே இந்ை
நிகழ்ச்சிேில் நம்யமாடு கலந்துவகாள்ளுகிைவர்கள், ஒவ்வவாருவரும்
இந்ை நாட்களில் ஆசீர்வாைத்டை வபற்றுக்வகாள்ள ஆேத்ைமாக
இருக்கயவண்டிேது அவசிேம்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஓயக. இந்ை வசனத்டை வாசிக்கும்யபாது
அங்கு வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது, “யோவான் ஆசிோவில் உள்ள ஏழு
சடபகளுக்கு எழுதுகிைைாவது: இருக்கிைவரும் இருந்ைவரும்
வருகிைவருமானவராலும் அவருடைே சிங்காசனத்ைிற்கு முன்பாக
இருக்கிை ஏழு ஆவிகளும் உண்டமயுள்ள சாட்சியும்
மரித்யைாரிலிருந்து பிைந்ைவரும், பூமிேின் ராஜாக்களுக்கு
அைிபைியுமாகிே இயேசு கிைிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருடபயும்
சமாைானமும் உண்ைாவைாக.” இங்க ஒரு யகள்வி எழும்புகிைது. இது
ைிருத்துவத்ைில் இருந்து வருகிைது, யைவன் ஒருவர்ைான் ஆனால்
அவர் மூன்று நபராக ைிகழ்கிைார். உண்டம என்னன்னா ஜனங்கள்
வபாதுவாக இந்ை சிங்காசனத்ைிற்கு முன்பாக இருக்கிை ஏழு ஆவிகடள
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பற்ைி யகள்வி எழுப்புகின்ைனர். இது பரிசுத்ை ஆவிோனவர் என்று ஏன்
நம்பயவண்டும்?

ைாக்ைர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...சரி, இைற்கு முன்பாக அவர்
வசால்லுகிை காரிேம் என்னவவன்ைால், “இருந்ைவரும் இருக்கிைவரும்
வருகிைவருமாகிே யைவன்,” யமலும் அடை வைாைர்ந்து பார்க்கும்யபாது,
இது இயேசுடவ குைிப்பைாக காைப்படுகிைது. இங்க பிைாவாகிே
யைவடனயும் இயேசுடவ பற்ைி விவரிப்பைற்கு இடைேில் ஏழு
ஆவிகடள பற்ைியும் வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது. இந்ை ஏழு ஆவிகள்
ோராக இருந்ைாலும் சரி, அவர்களுக்கும் இந்ை ைிருத்துவத்ைில் பங்கு
இருக்கிைது. அதுமட்டுமில்ல ஏழு ஆவிகள்ன்னு வசால்லும்யபாது, எழுை
பரிசுத்ை ஆவிகள் என்று அர்த்ைமாகாது. ஏழு என்ை எண்
வவளிப்படுத்ைல் புத்ைகத்ைில் ஐம்பத்ைி நான்கு முடை
பேன்படுத்ைப்பட்டு இருக்கிைது. இது முழுடமேடைந்ை
பரிபூரைமடைந்ை ஒரு ைன்டமடே குைித்து கூறுகிைது. இது
முழுடமோன பூரைமான நிடல குைித்து கூறுகிைது, அைாவது பரிசுத்ை
ஆவிேின் வல்லடமேின் பரிப்பூரைமான நிடல, அைாவது இது
ஏசாோ 11:1-2 வசனங்கடள குைிப்பைாக காைப்படுகிைது அங்க பரிசுத்ை
ஆவிேின் ஏழு ஊழிே நிடலடே பற்ைிே விளக்கம் வகாடுக்கப்பட்டு
இருக்கிைது.
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: வைாைர்ந்து பார்ப்பைற்கு முன்பு சடப
என்ன யகள்விபட்ைது என்று பார்க்கும்முன், சடபகளுக்கு என்ன வசய்ைி
வசால்லப்பட்ைது, ஏழு சடபகள், இதுக்கு முன்னால இயேசுடவ பற்ைி
வசால்லுங்க ரான். இது வராம்ப முக்கிேமானது. இயேசு எைற்காக
பூமிக்கு வந்ைார்? அவருடைே நாமங்கள் என்ன? மடகடமேைந்ை
நபராக அவர் எப்படி காைப்பட்ைார்?

ைாக்ைர் ரான் யராட்ஸ்:...அது, முைலாம் அைிகாரத்ைில் நாம பார்க்க
கூடிே விேப்பான ஒரு வவளிப்பாைாக இருக்கிைது. இங்க இயேசுடவ
ஆல்பா ஒயமகா என்று அடழக்கப்படுவடை பார்க்கியைாம். இது கியரக்க
எழுத்துக்களின் துவக்கமும் முடிவுமாக இருக்கிைது. ஒன்டை நீங்க
புரிஞ்சுக்கணும் யைவனுவகன்று பேன்படுத்ைப்படும் நாமங்கள்
அர்த்ைமுள்ளைாக இருக்கிைது. அடவ யைவனுடைே சுபாவத்டை பற்ைி
வவளிப்படுத்துவைாக இருக்கிைது. படழே ஏற்பாட்டில் பல இைங்களில்
யைவன் ஆல்பா ஒயமகா என்று அடழக்கப்படுவடை பார்க்க முடியும்.
உைாரைமாக, ஏசாோ நாற்பத்ைி நாலு மற்றும் நாற்பத்ைி எட்டு. ஆனா
இந்ை வசனத்ைில் இயேசு ஆல்பா ஒயமகா என்று அடழக்கப்படுகிைார்,
இைற்கு அர்த்ைம் அவர் ைான் யைவன் என்பைாகும். அவர்
நித்ைிேமானவர், அவர் சர்வ விோபி, அவர் சர்வத்துவம் உடைேவர்.
இதுல முக்கிேமாக புரிந்துவகாள்ள யவண்டிே காரிேம் என்னன்னா
இந்ை வவளிபடுத்ைல் புத்ைகம் முழுவதும் இடவ வவளிப்பட்டு
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வருவடை பார்க்க முடியும், ஏன்னா உபத்ைிரவ காலம் முழுவதும்
இயேசுைான் சர்வ விோபிோக சர்வ சக்ராைிபைிோக இருப்பார் என்படை
வவளிபடுத்துகிைது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: இந்ை காரிேம் எனக்கு வராம்ப பிடிக்கும்
யவைம் வசால்கிைது, “நம்மிைத்ைில் அன்புகூர்ந்து ைமது இரத்ைத்ைினாயல
நம்முடைே பாவங்களை நம்டமக் கழுவி, ைம்முடைே பிைாவாகிே
யைவனுக்கு முன்பாக நம்டம ராஜாக்களும் ஆசாரிேர்களுமாக்கின
அவருக்கு மகிடமயும் வல்லடமயும் என்வைன்டைக்கும்
உண்ைாேிருப்பைாக.

ைாக்ைர் ரான் யராட்ஸ்:...சரி, இது வகாஞ்சன் அச்சுறுத்ைலா
இருக்கும் ஏன்னா இவர் யைவன், நித்ைிே யைவன், உங்கடளயும்
என்டனயும் அைிகமாக யநசித்ைைனால நித்ைிேத்டை விட்டிைங்கி
நமக்காக சிலுடவேில் மரிக்கும் யநாக்கத்ைிற்காக மனுஷ சாேடல
ஏற்றுவகாண்ைார். இடை காட்டிலும் யமலான அன்பு ஒன்றுமில்டல.
அைனால இந்ை புத்ைகத்ைின் துவக்கத்ைியலயே

யைவனுடைே முக்கிே

யநாக்கம் மனுகுலத்டை மீ ட்பது ைான் என்பது உறுைி வசய்கிைது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி, மார்க், இப்ப உங்ககிட்ை வர்யரன்.
யோவான் இயேசு வரப்யபாகிைார் கண்கள் ோவும் அவடர காணும்
என்று வசால்ைார், இல்டலோ, அவடர குத்ைினவர்களும் அவடர
பார்ப்பார்கள், பூமிேின் சகல ஜாைிகளும் அவர் நிமித்ைமாக புலம்பி
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அழும் என்கிைார், இடை எப்படி யோவான் இயேசுவின் இரண்ைாம்
வருடகடே பற்ைி வசால்லுகிைார் எடுத்துக்வகாள்ளப்படுைடல
வசால்லலன்னு வைரியும்?

ைாக்ைர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...இப்ப, சடப எடுத்துவகாள்ளப்படுைல்
என்ை, நிகழ்வு சம்பவிக்கும்யபாது இயேசு பூமிக்கு இைங்கி வரமாட்ைார்.
அைாவது இடை பற்ைி 1 வைசயலானிக்யகேர் நான்கு யபான்ை
பகுைிகளில் வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது நாம ஆகாேத்ைில் யமயல
எடுத்துவகாள்ளப்படுயவாம், விசுவாசிகள் எல்லாம்; ஏற்கனயவ
மரித்ைவர்கள் உேியராடு எழுந்து ைங்கள் புைிே சரீரங்கடள
வபற்றுவகாள்வார்கள். உேியராடு இருக்கிை அடனவரும் அப்படியே
எடுத்துக்வகாள்ளப்பட்டு, மத்ைிே ஆகாேத்ைில் யைவடன சந்ைிக்க
வசன்ைிடுயவாம். இந்ை எடுத்துவகாள்ளப்படுைல் சம்பவிக்கும், 1
வகாரிந்ைிேர் 15ம் அைிகாரத்ைின் படி, “ஒரு வநாடிேில், இடமவபாழுைில்
சம்பவிக்கும், “இங்கு பூமிேின் கண்கள் ோவும் இடை காணும் என்று
இருக்கிைது, அப்ப இரண்டு வித்ைிோசமான நிகழ்வு சம்பவிக்கும்.
அைாவது எடுத்துவகாள்ளப்படுைலின் யபாது விசுவாசிகள் எல்லாரும்
இயேசு கிைிஸ்துயவாடு இருக்கும்படி எடுத்துவகாள்ளப்படுவாங்க. இந்ை
நிகழ்டவ உலகம் பார்க்க முடிோை ஒன்ைாக இருக்கும். இது கண்
இடமக்கும் வநாடிவபாழுைில் சம்பவித்ைிடும். இயேசுவின் இரண்ைாம்
வருடகடே பூமிேில் இருக்கிை ோவருக்கும் அது வவளிப்படைோக
இருக்கும். இந்ை காரைத்ைினால ைான் எடுத்துவகாள்ளப்படுைலும்
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இயேசு பூமிக்கும் மீ ண்டும் வருவைற்கும் இடைேில் இடைவவளி
இருக்குன்னு நம்புகியைாம்.

ைாக்ைர் ரான் யராட்ஸ்:...அைாவது, எடுத்துவகாள்ளப்படுைல் என்பது
ைிடீர் நிகழ்வுன்னு வசால்ல முடியும், அது எப்ப யவண்டுமானாலும்
சம்பவிக்க முடியும். எடுத்துவகாள்ளப்படுைலுக்கு முன்பு எந்ை ைீர்க்க
ைரிசனமும் நிடையவைிை வில்டல. ஆனா இரண்ைாம் வருடகக்கு
அதுக்கு முன்னால இருக்க யபாகிை ஏழு வருைங்கள் ஆைாரமாக
இருக்கு. இந்ை அடைோளங்கள் எல்லாம் நமக்காக வவளிப்படுத்ைல்
புத்ைகத்ைில் பைிவு வசய்ேப்பட்டு இருக்கு.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அடை பற்ைியும் நாம பார்க்க யபாயைாம்.
மார்க், ஒரு முக்கிேமான யகள்வி. ஏன் யோவான் பத்மூ ைீவிற்கு
யபானார், எப்யபாைிலிருந்து அங்க இருந்ைார்?

ைாக்ைர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...இங்க, வைாமிடிேன் என்று
சக்ரவர்த்ைிோல ஜான் ைண்டிக்கப்படுகிைார், யராம சக்கரவர்த்ைி
ைாமிடிேன், இவர் சடபகடள விட்டு ைள்ளி பத்மூ என்னும் ைீவுக்கு
யபாைாரு, ைனகிருந்து வசல்வாக்டக விட்டுட்டு யபாைாரு. ைனது 90 வது
வேைில் அங்கு அனுப்பட்டு இருந்ைார். சடப வரலாற்ைில் இருந்து
ஒன்று அைிந்துவகாள்கியைாம், இரண்ைாம் நூற்ைாண்டில் வாழ்ந்ை
இயரனிேஸ் யபான்ைவர்கள், யோவான் மரித்ை பிைகு சுமார் என்பது
வேது வடர இருந்ைார். அைாவது யோவான் இைந்து பிைகு 50-60
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வருைங்கள் இருக்கும்.
ைாமிடிேனால்

இயரனிேஸ் ைான் யோவான் யராம யபரரசர்

அங்கு அனுப்பப்பட்ைடை வசால்கிைார், அவர் இயேசு

கிைிஸ்துடவ பற்ைிே சுவியசஷத்டை பிரசங்கித்ைைினால் இந்ை
ைண்ைடனடே வபற்ைாராம். யபதுரு பவுடல யபால ஐவரும் யராம
அரசர்களால் உபத்ைிரவப்படுத்ைப்பட்டு இருக்கிைார். அவங்க இரண்டு
யபரும் ரத்ை சாட்சிோ மரித்ைார்கள், யோவான் அந்ை ைீவுக்கு
நாடுகைத்ைப்பட்ைார். யவைம் வசால்கிைது அவர் யைவனுடைே
வார்த்டைேின் நிமித்ைமும் இயேசு கிைிஸ்துடவ அைிவித்து ைனது
சாட்சிேின் நிமித்ைமும் அங்கு அனுப்பப்பட்ைார் என்கிைது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: எத்ைடன சடப பிைாக்கள் இடை பைிவு
வசய்ைிருக்கிைார்கள், நீங்க வசால்ைது பைிவாகிேிருக்குைா?

ைாக்ைர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...ஓ, நிடைே யபர் இருக்காங்க.
யோவான் ைாமி டிேன் அரசர் காலத்ைில் ைான் இப்படி பத்மூ ைீவிற்கு
நாடு கைத்ைப்பட்ைார் என்று ைாசன் கைக்குல எல்லாரும்
வசால்லிேிருக்காங்க. வைாமிடிேன் கிபி 81 முைல் கிபி 96 வடர
இருந்ைார். அவருடைே அரசாட்சிேின் இறுைி காலத்ைில், இப்படி
நைந்ைது அைனால யோவான் அங்க இருந்து இந்ை வவளிப்படுத்ைல்
புத்ைகத்டை எழுைிே காலத்டை நாம கிபி 96 என்று
எடுத்துவகாள்ளுகியைாம்.
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ைாக்ைர் எட் ஹிந்த்சன்:...இன்வனாரு அடைோளம் என்னன்னா,
ஜான், அப்பத்ைா நைந்ைிருக்கும் என்று வசான்னால், இது எருசயலமின்
அழிவிற்கு பிைகுைான் எழுைப்பட்டு இருக்கிைது. இது சிலர் நிரூபிக்க
நிடனக்கிைது யபால நீயரா வின் காலத்ைில் எழுைப்பைவில்டல. இது
முைலாம் நூற்ைாண்டின் இறுைிேில் எழுைப்பட்டு இருக்கிைது. யோவான்
ைான் பூமிேில் வாழ்ந்ை கடைசி சீஷன், இயேசு எைிர்காலத்ைில்
என்னவவல்லாம் சம்பவிக்க யபாகிைது என்படை அவனுக்கு
வவளிபடுத்ைினார்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: எட், யோவானிைத்ைில் இடை
எழுதுவைற்கான யநாக்கம் என்னவவன்று இயேசு கூைினார்? அவர்
என்ன வசான்னார்? இந்ை வவளிப்படுத்ைின வியசஷத்டை அவர்
எழுதுவைற்கு என்ன காரைம் என்று வசான்னார்?

ைாக்ைர் எட் ஹிந்த்சன்:...ஆமா, அவர் இதுவடரக்கும் சம்பவித்ைதும்,
சம்பவிக்கிைதும் சம்பவிக்க யபாகிைதுமான காரிேங்கடள பற்ைி அவர்
யபசும்படி விரும்பினால்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அந்ை மூன்று என்ன?
ைாக்ைர் எட் ஹிந்த்சன்:...மூன்று நிடலகளாக பிரிக்கலாம்:
கைந்ைகாலம், நிகழ்காலம் மற்றும் வருங்கால காரிேங்கள். அவர்
என்ன வசால்கிைார் என்ைால், “நான் வரலாற்ைின் யைவனாக
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இருக்கியைன். நான் சடபகளின் யைவனாக இருக்கியைன் அதுைான்
நிகழ்காலம். நான் எைிர்காலத்ைின் யைவனாக இருக்கியைன்.” இது இந்ை
புத்ைகத்ைில் வரும் ைிரித்துவங்களில் ஒன்று. புத்ைகம் முழுவதும்
மூன்று நிடலகடள வகாண்டிருக்கிைது. ஆசீர்வாைம் நிடைந்ை பகுைி
கூை மூன்று காரிேங்கடள வசால்கிைது: யைவனாகிே நபர்,
இருந்ைவரும் இருக்கிைவரும் வருகிைவருமாகிே கர்த்ைர். மூன்று
நிடலகள் இருக்கு. அயைாடு

1,200 கூை அல்லது மற்றும் என்ை

வார்த்டை வவளிப்படுத்ைலில் உள்ளது. சின்ன கியரக்க வார்த்டைோன,
காய், காோமீ ட்ைார் யபால இந்ை புத்ைம் சுழற்சிோன ைீர்க்க
ைரிசனங்கள் அல்ல மறுபடியும் துவங்கின இைத்ைியலயே முடியும்
விைமான சுழற்சிகள் இல்டல. அது ஒரு நிகழ்வில் இருந்து மற்வைாரு
நிகழ்வுக்கு கைந்து முன்யனைி யபாவைாகும். இது நைந்ைது, அடுத்ைது
இது, அடுத்ைது இது. இந்ை புத்ைகத்டை வாசிக்கும் ஆர்வத்டை
உண்ைாக்கும். எைிர்காலத்ைில் சுவாரஸ்ேமான ஒன்று நைக்கும்,
அதுைான் இயேசுவின் வருடக.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி. ரான், முைல் அைிகாரத்ைியலயே, சில
ைடலவர்கள் ஒன்று யசர்ந்து இடை வாசித்து நிைானித்ை யபாது இது
யைவன் ோர் என்று வசால்வைாக வசான்னார்கள், அவங்க நிறுத்ைி
நிைானமா இது யைவடன பற்ைி இயேசுடவ பற்ைி பரிசுத்ை ஆவிடே
பற்ைி என்ன வசால்கிைது என்று பார்க்க முற்பட்ைார்கள். ஏன்னா இதுல
முழுதும் யைவனுடைே சர்வத்துவத்டை பார்க்க முடியும், அது
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அவர்களுடைே விசுவாசத்டை அைிகரிப்பைாக இருந்ைது. யமலும் இது
என்னவவல்லாம் வசய்ைது?

ைாக்ைர் ரான் யராட்ஸ்:...சரி, எைிர்காலத்ைில் என்ன இருக்கிைது
என்ை நம்பிக்டகடே நமக்கு வகாடுக்கிைது. இந்ை வவளிப்படுத்ைின
வியசஷ புத்ைகம் எழுைப்பட்ை காரைங்களில் ஒன்று ஏழு சடபகளில்
உபத்ைிரவப்பட்ை விசுவாசிகளுக்கு உைவுவயை. கடைசி அைிகாரத்டை
அைிந்ைிருந்ைால் நாம எப்படி வஜேிப்யபாம் என்று வைரியும், இடை
என்யனாை படழே நண்பன் Dr. மார்டின் வசான்னார், இது
நிகழ்காலத்டை எைிர்வகாள்ள வபலத்டை வகாடுக்கிைது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி. ஆல்டரட். இப்ப, இயேசு
யோவானிைம் வசால்கிைார், ‘நீ ஏழு சடபகளுக்கு கடிைம் எழுதும்படி
விரும்புகியைன்.’ இந்ை ஏழு சடபகள் ோர் ோர்? ஏன் இயேசு இப்படி
வசய்ே விரும்பினார்? இடை பற்ைி நாம் ைிரும்ப வந்ைதும் பார்க்க
இருக்கியைாம், வைாைர்ந்து இடைந்ைிருங்கள்.
*****

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்டரட், மீ ண்டும் வருக. நாம
இப்யபாது Dr. எட் ஹின்ட்சயனாடு யபசிக்வகாண்டு இருக்கியைாம்,
கூையவ நம்முைன் Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக் மற்றும் Dr. ரான் யராைசும்
இருக்கிைார்கள். நாம் பார்த்துவகாண்டு இருப்பது, ஏன் யைவன் இந்ை
வவளிப்படுத்ைின வியசஷத்டை வகாடுத்ைிருக்கிைார்? நாம இப்ப முைல்
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அைிகாரத்ைில் இருக்கியைாம். இயேசு யோவானுக்கு பத்மூ ைீவில்
இருக்கும்யபாது ைரிசனமாக இந்ை ைகவல்கடள எல்லாம் அவருக்கு
வசால்லுகிைார். அவர் வசான்ன முைல் காரிேம் என்னவவன்ைால், நான்
கூறும் காரிேங்கடள நீ ஏழு சடபகளுக்கும் எழுை யவண்டும்.” சரி, எட்,
இங்கிருந்து ஆரம்பித்ைிடுங்க. இந்ை ஏழு சடபகள் ோர்?

ைாக்ைர் எட் ஹிந்த்சன்:...அயை யராம வநடுஞ்சாடலகளில்
இடைக்கப்பட்ை ஆசிோவின் ஒரு பகுைிேில் ைான் இந்ை ஏழு
சடபகளும் இருந்ைது. முைலாம் நூற்ைாண்டில் உண்டமோயவ இருந்ை
சடபகள் அடவ. இயேசு கர்த்ைருடைே சடபடே பிரைிபளிக்கும்
விைமாக இயேசு குத்து விளக்கின் மத்ைிேில் யைான்ைினார், அைிலிருந்து
சடபேின் தூைர்கயளாடு யபசுகிைார். அவர்கள் யநர்த்ைிோக வசய்ை
காரிேங்களுக்காக அவர்கடள அவர் பாராட்டுகிைார், ‘வைாைர்ந்து வசய்’
ைவைான காரிேங்கடள வசய்யும்யபாது கண்டிக்கிைார் –
மனந்ைிருப்பனும் மாற்ைிவகாள்ளனும் சரிவசய்ேணும்.
ஏழு சடபகள். எயபசு ைான் ைாய் சடபோக இருந்ைிருக்கும், ஆசிோ
டமனரில் மிகப்வபரிே சடப. இந்ை சடப பவுல் மற்றும் யோவான்
மற்றும் ைீயமாத்யையுவினால் நைத்ைப்பட்ைைாக இருந்ைது. எயபசு
சடபடே காட்டிலும் யவறு எந்ை சடபேிலும் இந்ை மாைிரிோன சடப
வரலாறு இல்டல. இருந்ைாலும் இத்ைடன வருை அனுபவங்கள்
இருந்தும் அவர்கடள பார்த்து, ‘ ஆைிேில் வகாண்டிருந்ை அன்டப
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விட்ைாய் என்கிைார்.” பல நன்டமோன காரிேங்கள் உன்னிைத்ைில்
உண்டு, இருந்ைாலும் ஆைி அன்டப விட்டு விட்ைாய்,’ யைவன் மீ துள்ள
அன்டப விட்ைாய்.
அடுத்ை அவர் அங்கிருந்து அடுத்ை சடபடே யநாக்கி யபாகிைார்,
சிமிர்னா, உபத்ைிரவப்பட்ை சடப. “மரைபரிேந்ைம் நீ
உண்டமயுள்ளவனாக இரு.”
அடுத்து வபர்கமு, உள் அரசிேல் சூழ்ந்ை சடப. ஆசிோவில் யராம
ராணுவத்ைின் ைடலடமேகத்டை வகாண்டிருந்ை பட்ைைத்ைில் இருந்ை
சடப, இங்கு கிைிஸ்ைவர்கள் அரசாங்கத்யைாடு ஒன்ைியபாகும்படி
யசாைடனக்கு உட்படுத்ைப்பட்ை நிடல.
அடுத்ை ைிேத்ைிரா வருகிைார், இது வராம்ப வசழிப்பான சடப. ஏழு
பட்ைைங்களில் சிைிேைாக இருந்ைாலும் வபரிே கடிைம் இதுக்குைான்
ஏன்னா இங்க அைிகப்படிோன இடைேிேல் பிரச்சடனகள் இருந்ைது.
அந்ை ஐசுவரிேம் ைான் அவர்கடள கிைிஸ்துவுைனான அர்ப்பைிப்பில்
இருந்து விளக்கிவிட்ைது.
அடுத்ைது சரத்டை, வபலனற்ை சடப. ‘வகாஞ்சம் குடைே மரித்து
யபாேிருந்ைீங்க. எழுந்ைிரு, உன் விளக்கு வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக
அடனேப்யபாகிைது.’
அடுத்ைைாக பிலவைல்பிோ, விைாமுேற்சியுடைே சடப. ‘உனக்கு
வகாஞ்சம் வபலன் இருக்கிைது. ைிைந்ை வாசடல உனக்கு முன்பாக
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டவத்ைிருக்கியைன். நீ விைா முேற்சியோடு பற்ைிவகாண்டிருந்ைபடிோல்
இந்ை வாசடல ைிைந்து உலகத்டை வசன்ைடையும் சந்ைர்ப்பத்டை
உனக்கு ைருகியைன்.’
இறுைிோக இருப்பது, லயவாைிக்யகோ. ‘நீ அனலுமின்று குளிருமின்ைி ,
வவதுவவதுப்பாக இருக்கிைாய்.’ அசுத்ைமான சடப, ‘நீ மாைாவிட்ைால்
உன்டன வாந்ைிபண்ைி யபாடுயவன்.’ கடைசிோக வசால்ைாரு, அந்ை
சடபேின் கைவு அருயக நின்று ைட்டுகிைார், ‘சடபேின் யைவடன
சடபக்கு வவளிேில் ைள்ளி விை யவண்ைாம்.”
அைாவது, ஜான், என்டன பாைித்ை ஒரு விஷேம் என்னன்னா
ஒவ்வவாரு சடபக்கும் அைனுடைே குைிப்பான யைடவடே அைிந்து
இந்ை கடிைங்கள் எழுைப்பட்ைது, அயை சமேத்ைில் ஒவ்வவாரு
கடிைத்ைின் முடிவிலும் வசால்லப்பட்டிருக்கும் வார்த்டை, “ஆவிோனவர்
சடபகளுக்கு வசால்லுகிைடை காதுள்ளவன் யகட்கக்கைவன்.” இந்ை
சடபகளில் டகோளப்பட்ை யகாட்பாடுகள் எல்லா காலத்ைிலும்
இருக்கிை சடபகளுக்கு வபாருந்துவைாக இருக்கிைது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ரான், உண்டம என்னன்னா, நிடைே
ைடலவர்கள், வவளிப்படுத்ைலில் இருக்கிை அடைோளங்கடள அவர்கள்
பார்க்கும் யபாது வசால்வது இதுைான், ‘இந்ை அடைோளம் என்ன என்று
ேங்களுக்கு வைரிேல.” இப்ப இங்க, ஏழு நட்சத்ைிரங்கள் என்று
வசால்லும்யபாது, ஏழு குத்துவிளக்கு என்று வசால்லும்யபாது, அவர்
18

எடை குைிக்கிைது, அது என்னனன்னு குழப்பி வகாள்ள அவசிேம்
இல்டலயே. அைற்கு கீ ழுள்ள வசனங்கடள வாசிக்கும்யபாது,
வவளிப்படுத்ைல் 1:20, உண்டமேில் யவையம அந்ை அடைோளங்கள்
என்னவவன்று வசால்லுகிைது. அடை பற்ைி வசால்லுங்க.

ைாக்ைர் ரான் யராட்ஸ்:...ஆமா, அது சரிைான். இைனால்ைான்
வவளிப்படுத்ைின வியசஷ புத்ைகம் உங்கடள அச்சுறுத்ைாம இருக்க
காரைம் இதுைான். அந்ை அடைோளங்கள் என்னன்னு யவையம
வசால்கிைது, அயைாை அைற்கு என்ன அர்த்ைம் என்றும் வசால்கிைது.
இப்ப, உைாரைமாக, வபான் விளக்கு ைண்டுகள். நீங்க இடை
வாசிக்கும்யபாது ஒருயவடள யகட்டிருக்கலாம், “இந்ை, வபான் விளக்கு
ைண்டுகள் என்ைால் என்ன? ஆனா நீங்க வைாைர்ந்து வாசிச்சுட்யை
வந்ைீங்கன்னா அது ஏழு சடபகள் என்று அைிந்துவகாள்வர்கள்.
ீ
அைற்கு
அடுத்ைது ஏழு நட்சத்ைிரங்கள்; இன்னும் கீ ழ வாசிக்கும்யபாது அந்ை
சடபகளும் ஏழு தூைர்கள் ைான் அதுன்னு புரியும். அடுத்ை தூபவர்க்கம்
பற்ைி வாசிக்கலாம்; அவைல்லாம் யைவனுடைே ஜனங்களின் வஜபத்டை
குைிக்கிைது என்று வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது. இது மாைிரி, சரிோன
யநரத்ைில் புரிந்துவகாள்ளும்படிோன நிடைே அடைோளங்கள் இந்ை
வவளிப்படுத்ைின வியசஷ புத்ைகத்ைில் நமக்காக வகாடுக்கப்பட்டு
இருக்கிைது, இவைல்லாம், நிச்சேமா, நமக்கு புரிந்துவகாள்ள சுலபமாக
இருக்கும்படி இருக்கு.
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி. மார்க், வசால்லுங்க, நீங்க ஒரு
பாஸ்ைர். இயேசு வசால்கிை காரிேத்ைில் நா விரும்பி ஆர்வமா
பார்க்கிைது என்னனா அவர் வசால்வது ைான், “இந்ை ஒவ்வவாரு
சடபகளுக்கும் நடுவில் நான் நின்றுவகாண்டு இருக்கியைன் என்கிைார்.”
என்ன நைக்கிைது என்படை அவர் பார்க்கிைார், அவர்களுடைே
இருைேத்ைில் என்ன இருக்கிைது அவடர எப்படி வைாழுது
வகாள்ளுகிைார்கள் என்று பார்த்துவகாண்டு இருக்கிைார். ஆமா, இது,
சடபடே குைித்து யோசிக்கும்யபாது அச்சத்டை உண்ைாக்கும்
விஷேமாக இருக்கிைது. உங்க சடபடே குைித்து யோசிக்கும்யபாது,
அங்க என்ன நைந்துட்டு இருந்ைாலும், அவர் அைற்கு மத்ைிேில்
இருக்கிைார், எல்லாவற்டையும் அவர் பார்க்கிைார்.
எயபசு சடபடே பார்க்க எனக்கு வராம்ப பிடிக்கும், ஆமா, அங்க ஒரு
சில விஷேங்கடள இப்ப பார்க்கலாம். இந்ை சடபடே யோசித்து
பாருங்க, இந்ை சடபேின் யமய்ப்பர். அவர் வசால்கிைார், எனக்கு
வைரியும்,’ இயேசு வசால்கிைார், “உன் கிரிடேகள், உன் உடழப்பு, உன்
வபாறுடம, ைீடமடே உன்னால் சகிக்க கூைாை நிடல. ைங்கடள
அப்யபாஸ்ைலர்கள் என்று வசால்லியும் அப்யபாஸ்ைலர்கள்
அல்லாைவர்கடள நீ யசாத்ைித்து வபாய்ேவரன்று அைிந்துவகாண்ைாய். நீ
சகித்துக்வகாண்டு இருக்கிைடையும் வபாறுடமோேிருக்கிைடையும்
அைியவன். என் நாமத்ைினிமித்ைம் இடளப்படைோமல்
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பிரோசப்பட்ைடையும் அைிந்ைிருக்கியைன்.” சரி, இப்ப, நா வசால்லட்டுமா,
இதுைான் அங்கிருந்ை சடபகளியலயே சிைந்ை சடபோ இருந்ைது.

ைாக்ைர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...அது உண்டமைான். இது டபவ் ஸ்ைார்
சடப. அைாவது, இது புைிே ஏற்பாட்டில் வகாடிகம்பம் உரிடம வபற்ை
சடப யபான்ைது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: இப்படிேிருந்தும் அவர் வசால்கிைார்,
“ஆேினும், உன்யபரில் எனக்கு ஒரு குடை உண்டு. நீ ஆைிேில்
வகாண்டிருந்ை அன்டப விட்ைாய்.” அவங்க அடை இழந்ைிைல்ல,
அவங்க அடை விட்டு வகாஞ்சம் விலகி யபாேிட்ைாங்க; அடை
விட்டுட்ைாங்க. அந்ை ஆைி அன்பு என்னது?

ைாக்ைர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...சரி, இங்க ஆைி அன்பு என்பது இயேசு
கிைிஸ்துவின் மீ துள்ள அன்பு என்று நிடனக்கியைன். அைாவது, அவங்க
இயேசு கிைிஸ்துவிைம் வந்து அவடர விசுவாசிக்க யவண்டும், அவடர
நம்பனும், அவர்களுடைே பாவங்களுக்காக சிலுடவேில் மரித்ைார்.
ஆனா காலப்யபாக்கில், அைாவது, சுவாரஸ்ேமா இருக்கும், என்னன்னா,
இயேசு கிைிஸ்துவுக்கான நமக்கு அன்பு கூை மங்கி யபாகிைது. இந்ை
ஜனங்கள் மிகுந்ை அலுவல் நிடைந்ைவர்களாக இருந்ைாலும்,
யைவனுடைே காரிேங்களில் அலுவல் நிடைந்து இருக்காங்க,
அவங்கயளாை இடைேிேல் எல்லாம் சரிோ இருக்கு, அைாவது, நீங்க
இடைேிேலில் மிசுக்கு இல்லாைவர்களாக இருக்க முடியும்
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இருந்ைாலும் அயை சமேம் ஆவிக்குரிே நிடலேில் குளிர்ந்து காைப்பை
வாய்ப்பிருக்கு. இப்படிைான் அவங்க இருந்ைாங்க. அவங்ககிட்ை சரிோன
உபயைசம் ைான் இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு சரிோனது எதுன்னு
வைரியும். ஆனா அவங்க இயேசு கிைிஸ்துவுக்கான அன்பிலும்
டவராக்கிேத்ைிலும் இருந்து விழுந்துவிட்ைார்கள். இது இன்டைக்கு
நமக்கு வலுவான எச்சரிக்டகோக இருக்கிைது, நாம இயேசு
கிைிஸ்துவுக்கான அன்டப மாற்ைிேடமக்கும் எந்ை விஷேத்டையும்
அனுமைிக்க கூைாது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி, ைான், இங்க எயபசு சடபடே
பற்ைியும் மற்ை சடபகடள பற்ைியும் வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது,
‘வஜேம் வகாள்ளுகிைவர்களுக்கு ஆவிோனவர் வசால்லுகிைடை
காதுள்ளவன் யகட்க்கக் கைவன்.” அைற்கு அப்பைம் அங்க பலன்கள்
என்னன்னு இருக்கு. வஜேம்வகாள்ளுகிைவன் ோர்? இது வியசஷித்ை
கிைிஸ்ைவ கூட்ைத்ைினரா அல்லது எல்லாடரயும் குைிக்கிைைா?

ைாக்ைர் ரான் யராட்ஸ்:...சிலர் இது கிைிஸ்ைவர்களில் உேர்ந்ை
நிடலேினயரா என்ை எண்ைம் யைான்றுவமன நிடனக்கியைன். அயைாை
பல சமேங்களில் நான் யோசித்ைிருக்கியைன் யசாைடனகடள
யமற்வகாள்ளும் அளவிற்கு நாம சிைந்ைவர்களா நம்முடைே
இரட்சிப்டப இழந்ைிை மாட்யைாயம என்று யோசித்து பார்ப்பார்கயளா.
ஆனா யவைத்ைில் வஜேம் வகாள்ளுகிைவன் என்று
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வசால்லப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வவாரு இைத்டையும் பார்க்கும்யபாது, அந்ை
வார்த்டை உண்டமோகயவ யவைத்ைில் எந்ை அர்த்ைத்ைில்
வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது என்ை ைன்டமடே விளங்கிவகாள்கியராமா?
இப்ப ஒன்று யோவான் ஐந்து நான்கு ஐந்டை வாசிக்கும்யபாது,
“யைவனால் பிைந்ை எவனும் உலகத்டை வஜேிப்பான். இந்ை வஜேயம
உலகத்டை வஜேிக்கிை வஜேமாக இருக்கிைது – நமது விசுவாசம்.”
இைற்கு என்ன அர்த்ைம் என்ைால் நாம எல்லாருயம வஜேம்
வகாள்கிைவர்கள் ைான். அடை யோசித்து பார்க்கும்யபாது, ஜான், இந்ை
ஏழு சடபகளிலும் ஜனங்களுக்கு வகாடுக்கப்படும் வித்ைிோசமான
பலன்கடள பற்ைி பார்க்கும்யபாது, இவைல்லாம் எல்லா
கிைிஸ்ைவர்களுக்கும் உண்டமோனைாகைான் இருக்கிைது.
உைாரைமாக, இதுல ஒரு வாக்கிேம் இருக்கிைது, அைாவது, ஒரு சடப
இரண்ைாம் மரைத்டை அடைவைில்டல என்று இருக்கிைது. அப்ப,
நித்ைிே மரைமாகிே இரண்ைாம் மரைத்டை கிைிஸ்ைவர்கள்
அனுபவிக்க மாட்ைார்கள். அைனால, நா வசான்னமாைிரி,ம் வஜேம்
வகாள்ளுகிைவன் என்பவன் யைவனால் பிைந்ைவன், அைற்கு அர்த்ைம்
எல்லா கிைிஸ்ைவர்கள் என்பதுைான்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி, எட், இங்க சிமிர்னாடவ பற்ைி
உங்களிைம் யபச நிரும்புகியைன். உண்டமேில், அவர் வசால்கிைார், “நீ
உபத்ைிரவத்டை சகிக்கனுன்னு வசால்ைாரு. அைாவது, “என்ன
வசால்ைாருன்னா, “உங்களில் சிலடர பிசாசானவன் யசாைிக்கும்படிக்கு
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சிடைகளில் யபாடுவான்.” சரிோ? அைாவது, ஆயராக்கிேம், வசல்வம்,
வசழிப்பு இடை பற்ைிே உபயைசங்கள் இந்ை வரிகடள வாசிக்கும்யபாது
அப்படியே மங்கியபாவது யபால இருக்கு, பத்து நாட்கள் உபத்ைிரவத்டை
அனுபவிப்பாய்.” அதுமட்டுமல்ல, அைாவது, ‘உண்டமோேிரு, உங்களில்
சிலர் மரிக்க யநரிடும் என்கிைார்.’ இல்டலோ? இது பல
நூற்ைாண்டுகடள கைந்து வந்து விட்ைது. நீங்க வசான்ன ீங்க, அைாவது,
இந்ை கடைசி வருைங்களில், அல்லது இந்ை கடைசி காலத்ைில், அந்ை
பகுைிேில் எத்ைடன யபர் இைந்ைிருப்பார்கள்?

ைாக்ைர் எட் ஹிந்த்சன்:...இப்ப, சிமிர்னாவில் அற்புைமான விசேன்
இதுைான் இவங்க யோவானின் வசாந்ை சீஷர்கள், பாலிகார்ப், ஒரு
ைடலமுடைேினர் கிைிஸ்துவின் மீ து ைங்களுக்கு இருந்ை
விசுவாசத்டை மறுைலிக்க மனைில்லாமல் அப்படியே எரிந்து
யபானார்கள். அதுமட்டுமில்ல இருபைாம் நூற்ைாண்டின் இறுைிேில்
கூை, 20,000 கிைிஸ்ைவர்கள் சிமிர்னா பட்ைைத்ைில் இரத்ை சாட்சிோக
மைித்ைனர், நவன
ீ
கால இஸ்மிர். இன்டைக்கும் உலகவமங்கிலும்
கிைிஸ்ைவர்கள் உபத்ைிரவத்டை அனுபவித்து வகாண்டுைான்
இருக்கிைார்கள். ஒன்ைி நிடனவில் டவத்துவகாள்ள யவண்டும்,
குைிப்பாக அவமரிக்காவில் இருக்கிை நாம், உபத்ைிரவத்டை சகிக்கும்
சடபகளின் அவல நிடலயும் உலகவமங்கிலும் கிைிஸ்துவின் மீ துள்ள
விசுவாசத்ைின் நிமித்ைம் நிற்கும் விசுவாசிகளும் பின்வாங்குவயை
இல்டல. இயேசு வசால்லிேிருக்கிைார், “ மனுஷர்களுக்கு முன்பாக
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என்டன அைிக்டக வசய்கிைவர்கடள நானும் பரயலாகத்ைில் என்
பிைாவிற்கு முன்பாக அைிக்டக பண்ணுவன். மனுஷர் முன்பாக
என்டன மறுைளிக்கிைவடன பரயலாகத்ைில் இருக்கிை என் பிைாவிற்கு
முன்பாக நானும் மறுைலிப்யபன்.’ உண்டமோன விசுவாசிக்கு
இயேசுவுக்காக வாழ்வது சரிோனது, அவருக்காக மரிப்பதும்
சரிோனவைன்று வைரியும்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஓயக. மார்க், நீங்க ஒரு வபரிே சடபேின்
யமய்ப்பராக இருக்கீ ங்க. நீங்க இடை யகட்க்கும்யபாது, உங்களுக்கு
என்ன யைாணுது?இன்டைக்கு நாம யபசிவகாண்டிருப்படை
உலகவமங்கிலும் இருந்து யகட்டு வகாண்டு இருக்கும் நபர்கயளாடு
பகிர்ந்துவகாள்ளுங்கள். ஒருயவடள இயேசு இந்ை சடபகளுக்கு
வசான்ன சில காரிேங்கள் அவர்களுக்கும் வபாருந்துவைாக
இருக்கலாயம. அவங்க என்ன வசய்ேணும்? ஒரு யமய்ப்பராக நீங்க,
அவங்களுக்கு என்ன வசால்ல விரும்புைீங்க?

ைாக்ைர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...சரி, அைாவது, ஏழு சடபகளுக்கும்
எழுைப்பட்ை கடிைங்கடள பார்க்கும்யபாது, மறுபடியும் மறுபடியுமாக
இயேசு வசால்லுகிைார், “உன் கிரிடேகடள அைிந்ைிருக்கியைன். உன்
கிரிடேகடள அைிந்ைிருக்கிர்ன்.” முைலாவைாக நாம புரிந்துவகாள்ள
யவண்டிே காரிேம் நமது சடபகளில் நைக்கும் அடனத்டையும் இயேசு
அைிந்ைிருக்கிைார். அவர் ைான் இந்ை குத்துவிளக்குகளின் மத்ைிேில்
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உலாவுகிை கர்த்ைர். அவர் இைற்கு நடுவில் இருக்கிைார். என்ன
நைக்கிைவைன்று அவருக்கு வைரியும். வபர்கமுவில் இருக்கிை ஒரு
சடபக்கு அவர் வசால்லுகிைார், “நீ எங்யக இருக்கிைாய் என்றும், எங்யக
வாசம் பண்ணுகிைாய் என்றும் எனக்கு வைரியும்.’ நாம எங்க
வசிக்கியைாம் என்பதும் இயேசுவுக்கு வைரியும்; நாம என்ன
வசய்கியைாம் என்று அவருக்கு வைரியும். அவடர நாம ஏமாற்ை
முடிோது. துவக்கமாக நாம அடை புரிந்துவகாள்ள யவண்டும்.
இந்ை சடபகளுக்கு எழுைப்பட்ை இந்ை கடிைங்கடள நாம்
வாசிக்கயவண்டும் யைவன் கூறுகிை காரிேங்கடள யகட்க்க யவண்டும்
நாம வசய்கிை சில நல்ல காரிேங்கடளயும் அவர் எடுத்து
வசால்லுகிைார். அடவகடள நாம் டகவகாண்டு வைாைர்ந்து அந்ை
மாைிரிகடள பின்பற்ைிை யவண்டும்.
ஆனா சில கடினமான கண்ைனங்களும் ஏழு சடபகளுக்கு எழுைிே
கடிைத்ைில் வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது. இன்டைக்கு நம்முடைே
சடபகளில் இடை கவனமாக டகக்வகாள்ளயவண்டும். ஆைி
ைிருச்சடபகளில் இது உண்டமோக இருந்ைால், இன்டைக்கு
நம்முடைே சடபகளில் இைில் எத்ைடன காரிேங்கள் அைிக
உண்டமோனைாக இருந்து வருகிைது? அடை குைித்து நாம்
ஜாக்கிரடைோக இருக்கணும், நாம் யைவனிைத்ைில் வரயவண்டும். இந்ை
சடபகளில் வபரும்பாலானவற்டை மனந்ைிரும்பும்படி அடழக்கிைார்,
அவர்கள் வசய்து வகாண்டிருந்ை காரிேங்கடள விட்டு ைிரும்ப
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வசால்லுகிைார், நாம அடை கருத்ைில் வகாள்ளயவண்டும் சடப
யமய்ப்பராக, ைடலவராக. யைவனுக்கு முன்பாக சரிோன ஜீவிேத்டை
வகாண்டிருக்க கவனம் யவண்டும்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆமா. இந்ை அண்ைசராசரத்டை
உண்ைாக்கிே யைவன் நம்டம பார்த்து யபசுகிைார் அைாவது, ‘
உன்னிைத்ைில் எனக்கு பிடித்ை சில விஷேங்கள் இருக்கிைது,
இருந்ைாலும் சில ைவைான காரிேங்கள் நிோேப்பிரமாைத்டை
வகாண்டு வருவைாக இருக்கிைது என்கிைார், சரிோ?
சரி, அடுத்ை வாரம் நாம வைாைர்ந்து இந்ை சடபகடளைான் பார்க்க
இருக்கியைாம், அைற்கு பிைகு இயேசு யோவானிைம் எைிர்காலத்ைில்
என்ன சம்பவிக்க யபாகிைது என்று வசால்லுகிைார் என்படை
பார்க்கலாம், சரிோ? ைவைாமல் நிகழ்ச்சிடே பாருங்கள். அடுத்ை வாரம்
சந்ைிப்யபாம்.
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வசய்ைிடுங்கள்.
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