HHR17-1-2-TA

இயேசுவின் கடைசி வார்த்டைகள்: வவளிப்படுத்துைல்
புத்ைகம் - நிகழ்ச்சி 2
அறிவிப்பாளர்: இன்றறக்கு சுமார் பாதி கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் நாட்களுக்குள்ளாக
இயேசு இந்த பூமிக்கு திரும்பி வருவார் என நம்புகிறார்கள். வவளிப்படுத்தின
வியேஷத்தில் இயேசு கிறிஸ்து எதிர்காலத்றத பற்றி கிறிஸ்தவ ேறபகளுக்கு வோன்ன
வார்த்றதகறள வகாண்டிருக்கிறது. உபத்திரவ காலத்தின் யபாது பூமிேில் நடக்க
இருக்கும் நிகழ்வுகறள பற்றியும், ோத்தானுக்கு என்ன ேம்பவிக்கும், அந்திகிறிஸ்துவின்
நிறல, கள்ள மார்க்கத்தின் நிறலகறள பற்றி வோல்லிேிருக்கிறார். யமலும்
அர்மவகவதான் யுத்தத்தின் யபாது என்ன நடக்கும் என்று வோல்லிேிருக்கிறார்,
இரண்டாம் வருறகேின் யபாது என்ன நடக்கும், அவருறடே ஆேிரவருட அரோட்ேி,
இறுதி நிோேத்தீர்ப்பு, நித்திேத்தில் யதவன் தமது ஜனத்திற்கு திட்டமிட்டிருக்கும்
அறனத்றதயும் இதில் பதிவு வேய்திருக்கிறார். இந்த வதாடாில், வவளிபடுத்தின
வியேஷத்தின் ஒவ்வவாரு அதிகாரமாக விளக்கி வோல்ல இருக்கியறாம் அதினால் யதவன்
எதிர்கால நிகழ்வுகறள பற்றி வோல்லிேிருப்பறவகறள நீங்கள் புாிந்துவகாள்வீர்கள்.
எனது விருந்தினர்கள்: Dr. எட் ஹின்ட்ேன், டீன் லிபர்டி பல்கறலகழகத்தின் ஸ்கூல் ஆப்
ாிலிஜிேன் மற்றும் மதங்கறள பற்றிே பிாிவின் விாிவுறரோளர், நாற்பதிற்கும் யமலான
புத்தகங்கறள எழுதிேிருக்கிறார்.
Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக் டல்லாஸ் இறறேிேல் வேமினாிேில் யவதாகமத்றத விவாித்தல்
பிாிவின் துறை யபராேிாிேராக இருக்கிறார். இவர் யவதாகம தீர்க்க தாிேனங்கள் என்ற
தறலப்பில் 30 புத்தகங்கறள எழுதிேிருக்கிறார், இவர் விசுவாே யவதாக திருச்ேறபேின்
மூத்த யபாதகராக இருக்கிறார்.
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Dr. ரான் யராடாஸ் ஐவரும் டல்லாஸ் இறறேிேல் வேமினாிேில் யபாதறன வேய்கிறார்,
இவர் யதவ வேனங்கள் ஊழிேத்தின் ேிறப்பு தறலவராகவும் இருந்து வருகிறார். இவர்
தீர்க்கதாிேனம் என்ற தறலப்பில் 70 புத்தகங்கறள எழுதிேிருக்கிறார். இந்த ேிறப்பு ஜான்
அன்வகர்வபர்க் நிகழ்ச்ேிக்கு உங்கறள வரயவற்கியறாம்.
*****

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: நிகழ்ச்ேிக்கு உங்கறள வரயவற்கியறாம். நான் தான் ஜான்
அன்வகர்வபர்க், எங்கயளாடு இறைந்ததற்கு நன்றி. நீங்கள் யகள்விபட்டபடியே நம்
மத்திேில் மூன்று விருந்தினர்கள் இருக்கிறார்கள், நாம் வவளிப்படுத்தின வியேஷத்றத
பற்றி பார்த்துவகாண்டு இருக்கியறாம்; எல்லா கிறிஸ்துவர்களும் எதற்காக இறத
வாேிக்கயவண்டும்? இயேசு ேறபகளுக்கு வோன்ன இறுதி வார்த்றதகள் என்னவாக
இருந்தது? அறத இந்த வவளிப்படுத்தல் புஸ்தகத்தில் பார்க்க முடியும். யமலும் நம்யமாடு
Dr. எட் ஹின்ட்ேன், Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக், மற்றும் Dr. ரான் யராடஸ் இருக்கின்றனர். ோி,
நீங்க, இங்க இருப்பதில் மகிழ்ச்ேி அறடகியறன்.. துாிதமா சுருக்கமா பார்க்கலாம், எட்,
யபான வாரம் முதல் அதிகாரத்றத பற்றி பார்த்யதாம் இல்றலோ. ேிலர் நிகழ்ச்ேிறே
தவறிேிருக்கலாம், அவங்களுக்காக சுருக்கமா புாிேறமாதிாி வோல்ல முடியுமா.

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..ோி, வவளிப்படுத்தலின் முதலாம் அதிகாரம்,
யோவான், பத்மூ தீவில் கிறிஸ்து தமக்கு வவளிப்படும் காாிேத்றத வோல்லி
துவங்குகிறார், இது அவருறடே மரைம் உேிர்த்வதழுதலுக்கு 65 ஆண்டுகளுக்கு பின்
நடப்பறவ. உேிர்த்வதழுந்த இரட்ேகர் யோவானிடம் வோல்கிறார், “நீ தனிறமோக
இல்றல, இந்த தீவில் நீ தனிறமோக விடப்படவில்றல. உனக்காக நான்
வந்திருக்கியறன் உனக்காக ஒரு யநாக்கத்றத றவத்திருக்கியறன். இங்க கூட்றட விட்டு
வவளியே வா, ஒரு யபனாறவ எடு, வரலாற்றற புரட்டி யபாடும் ஒரு புத்தகத்றத நாம்
எழுதப்யபாகியறாம் என்றார்.” இயேசு தம்றமத்தாயம யோவானுக்கு வவளிப்படுத்தி
இறவகறள கூறுகிறார், இறத யோவான் மூலமாக யோவாறன வகாண்டு நமக்கு
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தருகிறார். அதிகாரம் ஒன்று உண்றமேில் புத்தகத்தின் ஒரு அறிமுக பகுதிோக
காைப்படுகிறது.அடுத்து அதிகாரம் 2 மற்றும் 3 ஏழு ேறபகளுக்கு எழுதப்படுகிற
கடிதங்களாக இருக்கிறது. இயேசு இந்த வேய்திகறள முதலாம் நூற்றாண்டின் யபாது
ஆேிோவின் பகுதிகளில் இருந்த ஏழு வவவ்யவறான ேறபகளுக்கு வோல்லுகிற
காாிேங்கள் இறவ ேறபேின் யமய்ப்பர்களுக்கு என்று வோல்லப்படுகிறது, “நீங்க
இவதல்லாம் ோிோக வேய்து வருகிறீர்கள், வதாடர்ந்து வேய்யுங்கள், ஆனா உங்ககிட்ட
ேில தவறுகளும் இருக்கிறது. நீங்க மனந்திரும்பி யநர்த்திோனத்றத வேய்ே யவண்டும்.”

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ோி. இப்ப வோல்லுங்க, ஏற்கனயவ ஓாிரு ேறபகறள
குறித்து நாம பார்த்திருக்யகாம். இப்ப வபர்கமுவ பார்க்க விரும்புகியறன், ோிோ, ரான்.
இது ேமரேமாகிவகாள்ளும் ேறபோக இருந்தது. இங்கு கர்த்தர் வோல்லுகிறார்,
“இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டேத்றத உறடேவர் வோல்லுகிறதாவது, “இயேசுறவ பற்றி
வோல்லிேிருக்கிறது, “உங்கள் கிாிறேறே அறிந்திருக்கியறன்.” இறத நாம யபான
வாரமும் பார்த்யதாம் இருந்தாலும் மறுபடியும் இறத பற்றி பார்க்க யபாகியறாம்.
கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற ஒவ்வவாருவரும், இயேசு ேறபகறள றகோளுவறத குறித்து
என்ன வோல்லுகிறார் என்பறத புாிந்து வகாள்ள யவண்டிேது அவேிேம். முதலாவதாக,
ஒவ்வவாரு ஞாேிற்று கிழறமகளிலும் அவர் ஒவ்வவாரு ேறபக்கும் வருகிறார்.
இரண்டாவதாக, ஒவ்வவாரு அங்கத்தினறரயும் அவர்களுறடே கிாிறேகறளயும் அவர்
அறிந்திருக்கிறார், நீங்க என்ன வேய்றீங்கன்னு அவருக்கு வதாியும். அவர் வோல்றாரு,
“உன் கிாிறேகறள அறியவன். நீ எங்கிருந்தாய் என்று அறியவன்.” நீங்க என்ன
யோேிக்கிறீங்கன்னு அவருக்கு வதாியும், ோிோ? அவர் இந்த ேறபறே பார்த்து
வோல்கிறார், “நீங்க எங்கிருந்தாய் என்றும் உன் கிாிறேகறளயும் நான்
அறிந்திருக்கியறன், யமலும் அவர் வோல்கிறார், “நீ ோத்தானுறடே ேிங்காேனம் இருக்கும்
இடத்தில் குடிேிருக்கிறாய் என்கிறார்.” இங்க ோத்தானுறடே ேிங்காேனம் என்றால் எறத
குறிக்கிறது?
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டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..இது, ஓாிரு காாிேங்கறள குறிக்கிறவதன்று
நிறனக்கியறன். என் கருத்து, முதலாவதாக, யராம ஆராதறன, ேக்ரவர்த்திறே வதாழுவது,
உலகத்தின் அந்த பகுதிேில் இது வபாதுவான ஒன்றாக இருந்தது. அதாவது இதுல எல்லா
யராம பிரறஜகளும் ேீேர்தான் யதவன் என்று வோல்ல யவண்டிேிருந்தது. ேீேறர யதவன்
என்று வோல்லாவிட்டால், நீங்க உபத்திரவப்படுத்த படுவீங்க இல்லன்னா ேிறர யேதம்.
ஆனா உண்றமேில், இதுக்வகல்லாம் யமல, அங்க ேீேஸ்க்கு மிகப்வபாிே பலிபீடம்
இருந்திருக்கு அதுதான் ோத்தானுறடே ேின்காேனமாக இருந்திருக்கும் என்று
நிறனக்கியறன். இந்த ராட்ேத யபாய் யதவன் இருந்திருக்குது. யமலும், அதாவது, இந்த
பகுதிேில் வதாடர்ந்து பார்க்கும்யபாது ேறப வேய்த ேில காாிேத்றத கூறுகிறது, அவங்க
யமயலாட்டமா ேமரேமாேிடாங்க. இதிலிருந்து என்ன வதாியுதுன்னா இன்றறக்கு
ேறபகளுக்குள் எந்தவிதமான ேமரேங்களும் இருக்க கூடாது.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: அவர் வோல்லுகிற இன்னும் ேில விஷேங்கறள
உங்களுக்கு வோல்லுகியறன், ோிோ? முதலாவதாக அவர் வோல்கிறார், நீங்க
உண்றமயுள்ளவர்களாக இருந்தீர்கள் “எனக்கு உண்றமயுள்ள ோட்ேிோன அந்திப்பா
என்பவன் வகால்லப்பட்ட நாட்களிலும் உண்றமோ இருந்தீங்க.” இங்க, முதலாவதாக,
இங்கிருந்த நல்லவங்கறள பற்றி வோல்லுங்க. இந்த அந்திப்பா ோர்?

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..அந்திப்பா என்பவன் யராம ேக்ரவர்த்திோன
வடாமிடிேன் ஆளுறமேில் இருந்தயபாது அப்யபாஸ்தலனாகிே யோவானால் வபர்கமு
ேறபேின் யபராேராக நிேமிக்கப்பட்டவர். அவறர அவங்க வகாறல வேய்துட்டாங்க
அவறர ஒரு வவண்கல பாறனகுள்ள யபாட்டு அந்த வவண்கல பாறனறே
வகாழுந்துவிட்டு எாிந்துவகாண்டிருந்த வநருப்பில் யபாட்டுட்டாங்க. அவர் வந்துயபாய்
மாித்தார் என்று பார்க்கியறாம். இது உண்றமேில் வகாடூரமான வகாறலோக இருந்தது.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: அவங்க இறத யநரடிோக பார்த்துவகாண்டிருந்தும்
உண்றமயுள்ளவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். ஆனா நீங்க உண்றமயுள்ளவர்களாக
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இருந்தீர்கள் என்று வோன்ன பிறகு, அங்க ஒரு மாற்றத்றத அல்லது ேின்ன ேறுக்கல்
உண்டாவறத பார்க்க முடிகிறது. அவர் வோல்கிறார், “உன் யபாில் எனக்கு குறற உண்டு,
பியலோமின் யபாதகத்றத றகவகாள்ளுகிறவர்கள் உன்னிடத்தில் உண்டு என்கிறார்.”
யதவன் கள்ள உபயதேத்றத வவறுக்கிறார். இறத பற்றி ஏயனா தாயனாவவன்று இருக்க
கூடாது, யதவன் வோல்கிறார், “இந்த யபாதகத்றத நான் வவறுக்கியறன்.” ஆனா இந்த
பீயலோமின் யபாதகம் எப்படிப்பட்டது?

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..சரிஇ இந்த பகுதியே இதத நமக்கு
விளக்கி கூறுகிறது. அதாவதுஇ சில காரிேங்கதளக்குறித்து உன்யபரில்
எனக்குக் குதற உண்டு; விக்கிரகங்களுக்குப் பதடத்ததவகதளப்
புசிப்பதற்கும் யவசித்தனம்பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடறதல
இஸ்ரயவல் புத்திரர் முன்பாகப் யபாடும்படி பாலாக் என்பவனுக்குப்
யபாததனசசய்த பியலோமுதடே யபாதகத்ததக்
தகக்சகாள்ளுகிறவர்கள் உன்னிடத்திலுண்டு.” அதாவது இங்க ஒரு
கூட்ட யமாவாபிே சபண்கள் இஸ்ரயவல் ஆண்கதள மேக்கி
திருமணம் சசய்துசகாள்ளும் நிதலதே ஏற்படுத்த காரணமானவன்.
இது யதவனுதடே சித்தத்திற்கு மீ றி நடக்கும் சசேலாகும். இது
அறசநறிேின் விஷேங்கதள சமரசமாவதாக இருக்கிறது.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: அதுக்கு பிறகு, “அறதப்யபாலயவ நிக்யகாலாய்
மதஸ்தருறடே யபாதகத்றத றகவகாள்ளுகிறவர்களும் உன்னிடத்திலுண்டு அறத
வவறுக்கியறன் என்கிறார்.” இங்க அவர் வவறுக்கிற இன்வனாரு தவறான உபயதேம்
இருக்கிறது. ஆனா இந்த நிக்யகாலாய் மதஸ்தர் ோர்?
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டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..ோி, நிக்வகாலாய் மதஸ்தர், வல்லுனர்கள் மத்திேில்
மிகப்வபாிே யபச்சு வார்த்றத நடந்துவந்தாலும் இறத குறித்த பலதரப்பட்ட கருத்துக்கள்
நிலவி வருகிறது. நா வந்து வபரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் நன்னடக்றக குறித்து
வபாிதும் யபேப்படுகிற தன்றம உறடே ேிந்தறன பள்ளிேின் கருத்றத
எடுத்துவகாள்கியறன். அதிகப்படிோன சுே இன்ப வேேல்கள், அதிகப்படிோன சுே
விருப்பங்களின் ஆளுறம, மனம்யபான யபாக்கில் வாலும் நிறல, பாலிேல்
ஒழுக்கயகடுகள் அதிகாிக்கிறது. அப்படி பார்க்கும்யபாது இங்க இரண்டு இடங்களிலும்
பாலிேல் ஒழுக்கயகட்றட பற்றிதான் யபாதறன இருப்பது வதாிகிறது. கிறிஸ்தவ
ேறபேில் இருக்கிறவர்கள் அறத பற்றி நிறனக்க விரும்புவது கிறடோது என்று
நிறனக்கியறன், ஆனா அங்க இருந்தது. இவங்க இந்த ஜனங்க கிறிஸ்துவின்
நாமத்திற்காக நிற்கிறவர்கள் என்று வபேர் வபற்றிருந்தாலும் அவங்க பாலிேல்
ஒழுக்கயகட்றட உறடேவர்களாக இருந்தாங்க. என்றன வபாறுத்தவறரேில் இது
இன்றறே ேறபக்கு மிகப்வபாிே எச்ோிக்றக தான்.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: மார்க்இ அடித்து திேத்தீரா சதபக்கு வரலாம்.
அவர் சசால்கிறார்இ “உன் கிரிதேகதள அறியவன்இ உன் அன்புஇ
உன் யசதவஇ உன் விசுவாசம்இ உன் சபாறுதம. நீ முன்பு சசய்த
கிரிதேகளிலும் பின்பு சசய்த கிரிதேகள் அதிகம் என்றும் அறியவன்.”
அதாவது முன்னாடி சசய்ததத விட இப்ப அதிகமான கிரிதேகதள
சசய்கிறார்கள். இவங்க சூப்பர் டூப்பர் ஆளுங்கதள யபால
சதன்படுகிறார்கள். இப்ப இங்க அவர் என்ன சசால்றாரு பாருங்கஇ
“ஆகிலும்இ உன்யபரில் எனக்கு குதற உண்டுஇ என்னசவனில்,
தன்தனத் தீர்க்கதரிசிசேன்று சசால்லுகிற யேசயபல் என்னும்
ஸ்திரீோனவள் என்னுதடே ஊழிேக்காரர் யவசித்தனம்பண்ணவும்
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விக்கிரகங்களுக்குப் பதடத்ததவகதளப் புசிக்கவும் அவர்களுக்குப்
யபாதித்து, அவர்கதள வஞ்சிக்கும்படி நீ அவளுக்கு
இடங்சகாடுக்கிறாய்.இங்க யேசயபல் ோர்?

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..ோி, யேேயபல் என்பது பறழே ஏற்பாட்டில்
காைப்படுகிற வபேர், இவள் ஆகாப் ராஜாவின் மறனவி. இவள் ேீயதானிோின்
ராஜகுமாரத்தில். இவள் விக்கிரக ஆராதறன வேய்பவள். அவ உள்ள புகுந்து இஸ்ரயவல்
யதேத்றத தீட்டு படுத்தினாள், தன் கைவறன இடறி விழ வேய்தாள். அதனால் யேேயபல்
என்னும் வபேர், இது உண்றமோகயவ அந்த வபண்ைின் வபேர் தானா என்று நமக்கு
வதாிோது, ஆனா அவள் உட்புகுத்தின அயத யோேறனறே தான் இதுவும்
முன்றவப்பதாக வதாிகிறது. இதுல சுவாரஸ்ேமான ஒன்று என்னன்னா, இது யேேயபறல
கடிந்துவகாள்கிறது, அதாவது, “நீ யேேயபல் என்னும் ஸ்திாீோனவளுக்கு
இடம்வகாடுக்கிறாய்.” இங்க அவர் அங்கிருக்கும் தறலவர்களுக்கு எழுதுகிறார் ஏன்னா
அங்கிருந்த தறலகவர்கள் இந்த ஸ்திாீேின் தவறான யபாதகத்றத வபாறுத்துக்வகாண்டு
இருந்தார்கள். அப்ப உண்றமோகயவ திேத்தீரா ேறபேில் இருந்த பிரட்ேறன என்னனா
எல்லாத்துக்கும் இடம்வகாடுத்தாங்க, தவறான யபாதகம் மற்றும் தவறான உபயதேத்துக்கு
இடம் வகாடுத்தாங்க. நாமளும் எல்லாத்றதயும் ேகித்துக்வகாள்ள நிறனக்கியறாம், ஆனா
நாம தவறான யபாதகத்றதயும் தவறான உபயதேத்றதயும் ேகித்து வகாள்ளயவண்டிே
அவேிேம் இல்றல.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ோி, எட், ேரத்றத ேறபறே குறித்து இயேசு வோல்லும்
காாிேம் சுவாரஸ்ேமா இருக்கு, அடுத்து ேரத்றத ேறப. அவர் வோல்கிறார், “உன்
கிாிறேகறள அறிந்திருக்கியறன், நீ உேிருள்ளவன் என்று வபேர் வகாண்டு இருக்கிறார்.”
பல ேறபகள், இன்று, வவறும் ஒரு பேை ஸ்தலமாக மாறிக்வகாண்டு இருக்கிறது,
இல்றலோ? அதுல இதுவும் ஒன்றாக இருந்திருக்கும், ோிோ? ஆனா இயேசு வோல்கிறார்,
“ஆனால் நீ வேத்தவனாக இருக்கிறாய்.” என்ன அர்த்தத்துல வோல்றாரு?
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டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..இது, சுவாரஸ்ேமானதுதான். ஆேிோ றமனாில்
ேர்றததான் தறலநகரமாக இருந்தது. அது பறழே நகரம், முதலாம் நூற்றாண்டில் அது
மாித்துவகாண்டிருக்கும் நிறலேில் இருந்தது. அங்கிருந்த ேறபகூட வேத்துப்யபான
ேறபோகதான் இருந்தது. அதாவது இது ஒரு ேறபக்கு மாதிாிோக இருந்தது என்று நான்
நிறனக்கியறன் என்னன்னா ேிலர், எங்களுக்கு இயேசுறவ பற்றியும் யவதத்றத பற்றியும்
எல்லாம் வதாியுன்னு வோல்லியும்,” ஆவிக்குாிே மரைத்தில் இருக்க முடியும். ோருயம
மனந்திரும்பாம, ோருயம கிறிஸ்துவிடம் வராம இருக்கலாம். அங்க ஒன்னுயம நடக்கல.
அந்த ேறபேினுறடே ஆவிக்குாிே வாழ்க்றக மங்கியபாேிட்யட இருந்தது. அதனால தான்
அவர்கறள அவர் அச்சுறுத்துகிறார், “நான் வந்து விளக்கு தண்றட அதினிடத்தினின்று
விளக்கி யபாடுயவன்.” யவறு வார்த்றதேில, “எல்லாவற்றறயும் ோக வகாடுப்யபன்.
என்றன உண்றமோக யநேித்து எனக்கு ஊழிேம் வேய்ே விரும்புகிறவர்களுக்கு என்
ஆவிறேயும் வல்லறமறேயும் அழித்திடுயவன் என்கிறார்.”

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ஆல்றரட். அடுத்து பிலவதல்பிோ ேறபறே பார்க்கலாம்
என நிறனக்கியறன், ஏன்னா இங்க அருறமோன ஒரு வாக்குத்தத்தம் இருக்குது, மார்க்.
இயேசு வோல்றார், “என்னுறடே கட்டறளகறள நீங்கள் காத்துவகாண்ட படிோல்,
“அவர்கறள அவர் பாராட்டி யபசுகிறார், “நானும்”, உங்களுக்கு வாக்குவகாடுக்கியறன்
என்கிறார், “பூமிேின் குடிேிருக்கிறவர்கறள யோதிக்கும்படி பூமிேின் மீது வரப்யபாகிற
யோதறன காலத்திற்கு உன்றன விளக்கி காப்யபன் என்று வாக்குபண்ணுகிறார்.” இயேசு
வாக்குத்தத்தம் வேய்தாருன்னு அவர் நிச்ேேம் இந்த பூமிேின் மீது வரப்யபாகிற அந்த
யோதறன காலத்திற்கு விசுவாேிகறள விளக்கி காத்திடுவார், ஏன் விசுவாேிகளுக்கு நீங்க
எடுத்து வகாள்ளப்படுதல் மூலமா உபத்திரவ காலத்தில் இருந்து முற்றிலும் விலக்கப்பட்டு
இருப்பீர்கள் என்று வாக்குபண்ணுகிறார்?

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..இந்த , பகுதிறே அந்த சூழ்நிறலேின்
பின்னைிேில் பார்க்கும்யபாது, முதலாவதாக, ேிலர் வோல்லும் கருத்து, “இது,
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பிலவதல்பிோ ேறபக்கு வோல்லப்பட்ட ஒரு ோதாரைமான வாக்குத்தத்தம் தான்.”
இன்வனான்றறயும் நிறனவில் வகாள்ளயவண்டும் இயேசு வோல்கிறார் “ஆவிோனவர்
ேறபகளுக்கு வோல்லுகிறறத காதுள்ளவன் யகட்கக்கடவன் என்கிறார்.” அப்ப இது
எல்லா ேறபகளுக்கும் வோல்லப்படும் வாக்குத்தத்தம். இந்த பகுதிேின் பின்னைிறே
றவத்து பார்க்கும்யபாது அவர் வோல்றாரு, “இந்த பூமிேின் மீது இருக்கிறவர்கறள
யோதிக்கும்படி இந்த பூமிேின் மீது வரப்யபாகிற யோதறன காலத்திற்கு உங்கறள
விளக்கி காத்துவகாள்யவன் என்கிறார்,” அதாவது பூமிேில் வாேமாக இருக்கிறவர்கள்,
இந்த புத்தகத்தின் படி பார்க்கும்யபாது, வவளிப்படுத்தல் பதினாறு முதல் பதிவனட்டு
அதிகாரத்றத குறிக்கிறது. இந்த புத்தகத்தின் படி அதுதான் பூமிேின் மீது வரும் யோதறன
காலத்திற்கான யநரம். அறததான் நாம் உபத்திரவ காலம் என்று வோல்கியறாம்.
இங்க இயேசு வோல்கிறார், இறத அவர் சும்மா வோல்லல, “நான் உன்றன யோதறனக்கு
விளக்கி காப்யபன்னு வோல்லல, என்ன வோல்றாரு, “யோதறன உண்டாகும் யநரத்திற்கு
காத்திற்கு விளக்கி காத்திடுயவன் என்று வோல்லுகிறார்.” எனக்கு வதாிந்த யோதறன
காலத்தில் நம்றம விளக்கி காக்க ஒயர வழி நாம் இந்த இடத்தில் இல்லாமல்
இருப்பதுதான் என்று நிறனக்கியறன். அவர், உண்றமேில், அடுத்த பத்திேில் இறததான்
வோல்றாரு, “இயதா, நான் ேீக்கிரமாக வருகியறன்.” அப்ப அவருறடே வருறகேின்
மூலமாகத்தான் அவர் வந்து விசுவாேிகறள இந்த யோதறன காலத்தில் இருந்து விளக்கி
காத்திடும்படி அவர்கறள அறழத்து வேல்வார். ஏன்னா பூமிேின்யமல் இருக்கிறவர்கறள
யோதிக்கும் படிோன காலம், உலகத்தின் கண்யைாட்டத்தில் இருக்கிறவர்கள் மற்றும்
யதவனுக்கு வியராதமாக தங்கள் இருதேத்றத கடினப்படுத்தினவர்கறள
யோதிக்கும்படிோன காலமாக இருக்கும் என்கிறார். அதனால இது யதவன்
வரப்யபாகிறார் என்பதற்கும் தமது ஜனங்கறள பூமிேின் மீது வர இருக்கும் யோதறன
காலத்திற்கு விளக்கி மீட்டிடுவார் என்பதற்கும் இது ஆதாரம் என நம்புகியறன். அவர்
வந்து நம்றம அந்த காலத்திற்கு விளக்கி காத்துக்வகாள்ள யபாகிறார்.
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Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ஆமா, நம்முறடே முந்றதே நிகழ்ச்ேிேில் கூட நாம ஏன்
எடுத்துவகாள்ளப்படுதறளயும் இரண்டாம் வருறகறேயும் இரண்டு வித்திோேமான
நிகழ்வாக பார்க்கியறாம் என்று வோன்யனாம், இது உபத்திரகாலத்திற்கு
விலக்கப்பட்டதாகும். அயதாட இப்ப இதுவும் வவளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் ஒரு
வாக்குதத்தமாக இருக்கிறது, இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது அறத பற்றியும் நாம யபே
யபாகியறாம். இறதவேல்லாம் நீங்க அடியகாடு யபாட்டு றவக்கணும். ரான்,
லயவாதிக்யகோ வவதுவவதுப்பான ேறப எனப்படுகிறது. அவர் வோல்றார், “நீ
அனலுமின்றி குளிருமின்றி இருக்கிறார். நீ அனலாவாவது குளிராவாவது இருக்க
விரும்புகியறன், ஆனால், நீ வவதுவவதுப்பாக இருக்கிறார், “அனுலமின்றி குளிருமின்றி
இருக்கிறபடிோல் உன்றன வாந்தி பண்ைி யபாடுயவன் என்று, இயேசு வோல்கிறார்.
இறத பற்றி வோல்லுங்க.

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..இது கண் திறக்க றவக்கும் ஒன்று. அதாவது,
மறுபடியும், இயேசு வோல்றாரு, “உன் கிாிறேகறள அறிந்திருக்கியறன். உங்க
ேறபக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு நல்லா வதாியும் என்கிறார். நீ எதுக்கு அேராம
அப்படியே இருக்க. நான் ஆழங்கறள பார்க்கியறன் என்கிறார். என்ன நடக்குதுன்னு
பார்க்கிறார்.” இங்குள்ள வார்த்றத, அந்த வாி, “உன்றன வாந்தி பண்ைி யபாடுயவன், “
வகாடூரமானது. அதாவது, இன்றறக்கு ஜனங்க இயேசுவின் வமன்றமோன
வார்த்றதகறள மட்டும் ஏற்றுவகாள்ள முன்வருகிறவர்களாக இருகிறார்கள். இயேசு இங்க
வமன்றமோன வார்த்றதகறள வோல்லவில்றல. அவர் நிோேத்தீர்ப்றப பற்றி
யபசுகிறார்; ஒழுக்கத்றத பற்றி யபேிக்வகாண்டு இருக்கிறார். வவதுவவதுப்பாக இருப்பது
நல்லதல்ல.
இங்க, மற்ற சுற்றுபுறத்தில் இருக்கிற ேறபகயளாடு ஒப்பிட்டு இறைோக றவத்து
வோல்லப்படும் காாிேத்றத பார்க்க முடிகிறது. வகாயலாயே, உதாரைமாக, அதனுறடே
குளிர்ந்த நீருக்கு வபேர்யபானது, குளிர்ந்து நன்றாக இருக்கும். ஹீராயபாலிஸ்
அதனுறடே வவப்ப நிறலக்கு பிரபலமானது. அந்த வவப்பமான துளிர் காலம் அங்குள்ள
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மக்களின் ஆயராக்கிேத்திற்கு ஏற்றது என்று வோல்லபடுகிறது. ஆனா அடித்தளத்தில்
வகாண்டு வரப்படும் தண்ைீர் இந்த ேறபறே யேரும்யபாது வந்து யேர்வதற்குள் குளிர்ந்து
அதாவது வவதுவவதுப்பாக இருக்கிறதாம். அது நல்லது அல்ல என்கிறார். அதனால
ேறபறே யதவன் இதற்கு ஒப்பிடுகிறார். யமலும் அவர்களிடம் என்ன வோல்றாரு, “ நீங்க
கண்டிப்பா மாறயவண்டும், நீ இப்படி இருப்பதில் எனக்கு விருப்பம் இல்றல என்கிறார்.”

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ஆல்றரட், இப்யபாது ஒரு ேிறிே இறடயவறள
எடுத்துவகாள்யவாம். நாம் ஏழு ேறபகறள குறித்து யபேிக்வகாண்டு இருக்கியறாம், ஆனா
இப்ப இயேசு அடுத்து எதிர்காலத்தில் ேபவிக்கும் விஷேத்திற்கு மாறுவறத பார்க்கியறாம்.
இறடயவறளக்கு பிறகு நாம் அறத பற்றி பார்க்க இருக்கியறாம். இறைந்திருங்கள்.
*****

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ஆல்றரட், மீண்டும் வருக. நாம் வவளிப்படுத்தின
வியேஷத்றத பற்றி பார்த்துவகாண்டு இருக்கியறாம், ஒவ்வவாரு அதிகாரமாக
வவளிபடுத்தின வியேஷத்திற்குள் உங்கறள நடத்தி வேல்ல விரும்புகியறாம். நாம்
யபேிக்வகாண்டு இருப்பது Dr. எட் ஹின்ட்ேன், Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக், மற்றும் Dr. ரான்
யராடஸ் உடன். ோி, எட், இப்ப நாம நான்காவது அதிகாரத்தில் இருக்கியறாம் இயேசு
ஏழு ேறபகளுக்கு என்ன வோன்னார் என்பறத நாம் பார்த்துவிட்யடாம், இங்க அடுத்து
ஒரு நிறலமாற்றம் உண்டாகிறது. யவயறா என்னயமா இங்க நடக்குது. என்ன நடக்குது?

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..நான்காவது அதிகாரம் இப்படி துவங்குது,
“இறவகளுக்கு பின்பு, “அடுத்ததாக, “பரயலாகத்தில் திறக்கப்பட்ட வாேறல கண்யடன்
என்யனாட யபேின எக்காள ேத்தத்றத யகட்யடன்.” முதல் அதிகாரத்தில் அது இயேசுவின்
ேத்தம் என்று இருக்க்ாிேது. இயேசுதான் யோவாறன அறழக்கிறார், “ஏறி வா
இறவகளுக்கு பின்பு ேம்பவிக்க யவண்டிேறவகறள உனக்கு காட்டுயவன். யோவான்,
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ஏறி வா, எதிர்காலத்றத உனக்கு காட்டுகியறன்.” இந்த பகுதிேில் இருந்து, எதிர்காலத்தில்
ேம்பவிக்க யபாகிறறவகறள றமேப்படுத்தி இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ஆல்றரட், மார்க், ேிலர் இறத எடுத்துவகாள்ளப்படுதல்
என்கிறார்கள். நீங்க இது அதுதான்னு வோல்றீங்களா இல்றலன்னு வோல்றீங்களா, ோி,
இல்றலன்னு வோன்னா இந்த நான்காம் அதிகாரத்தில் வோல்லப்பட்டதற்கு அர்த்தம்
என்னவாக இருக்கும்?

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..ோி, அதாவது இங்க, எக்காள ேத்தமும்
யோவான் வானத்தில் எடுத்துவகாள்ளப்பட்டதால், பலர் இது எடுத்துக்வகாள்ளப்படுதல்
தான் என்று வோல்ல கூடும், அதற்கு அறடோளமாக இருக்கிறது எனலாம். இதுல
பிரச்ேறன என்னன்னா, யோவான் தான் பூமிேில் இருந்து வானத்துக்கு யபாகிறார், ேறப
அல்ல. ஒருயவறள நாம் யோவான் பரயலாகத்திற்கு ஏறி வேன்றறத றவத்து இது
எடுத்துவகாள்ளப்படுதலுக்கு அறடோளம் என்று வோல்யவாமானால், நாம இந்த
பகுதிறே எடுத்துவகாள்ள யவண்டிே விதத்றத கடந்து பார்க்கியறாம் என நிறனக்கியறன்.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ஆனா இன்வனாரு ஆதாரம் இது வந்து
எடுத்துவகாள்ளப்படுதலில் எதிர்காலத்தில் நடக்கப்யபாகிற நிகழ்வு என்கிறது. நீங்க றத
எப்படி பார்க்கிறீங்க?

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..ோி, அதாவது, நாம வவளிப்படுத்தல் புத்தகத்றத
பார்க்கும்யபாது யபான முறற நாம வவளிப்படுத்தல் 3:10 பற்றி யபேியனாம், அவர் இந்த
பூமிேின் மீது வர இருக்கும் யோதறன காலத்திற்கு நம்றம விளக்கி காத்திடுவார் என்று.
இயத வவளிப்படுத்தின வியேஷத்தில், ேறப என்கிற வார்த்றத 20 முறற
பேன்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. முதல் மூன்று அதிகாரத்தில் 19 முறற பேன்படுத்தப்பட்டு
உள்ளது அதுக்கு பிறகு வவளிப்படுத்தல் 19ல பரயலாகத்தில் இயேசுயவாடு
மைவாட்டிோக என்ற இடம் வறரக்கும் ேறபன்ற வார்த்றத இல்றல. அதுக்கு பிறகு
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வோல்லப்யபானா வவளிப்படுத்தல் 22:16 வறரக்கும் ேறப என்ற வார்த்றத இல்ல. அப்ப
ேறபோனது வவளிப்படுத்தல் நான்கு முதல் பதிவனட்டு அதிகாரங்களுக்கு முன்னாலயே
யபாேிடுச்சு, இது ேறபோனது யதவனிடமாக எடுத்துக்வகாள்ளப்பட்டது என்று
உைர்த்துகிறது, பூமிேின் மீது யோதறன காலம் துவங்கும்யபாது இது பரயலாகத்தில்
யதவயனாடு இருக்கிறது.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ோி, இப்ப, யவத பாடத்தில் கலந்துவகாண்டு
படிக்கிறவர்கள் ேிலவற்றற அறிந்துவகாள்ள விரும்புகிறார்கள் என நிறனக்கியறன்,
அதாவது, இந்த வவளிபடுதல் புத்தகத்றத எப்படி படிப்பது? அதாவது என்ன
வோல்யறன்னா இதன் அடிப்பறடேில் பிரபலங்கள் பலர் நான்கு ஐந்து விதங்கறள
முன்றவத்து வவளிப்படுத்தின வியேஷத்றத இப்படிதான் வாேிக்க யவண்டும் என்று
வோல்லுகிறார்கள். அறத பற்றி துாிதமாக பார்க்கலாமா. ோரும் இறத தவறிட
கூடாவதன்று நிறனக்கியறன், அதனால மிக துாிதமா, சுலபமான உதாரன்கயளாடு,
புாிகிரவிதமான, கண்யைாட்டம் எதுன்னு வோல்லுங்கள்.

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..ோி, முதலாவதாக,, யோவான், இது படர்ந்த
கண்யைாட்டம், அதாவது வவளிப்படுத்தலில் வோல்லபப்ட்ட அறனத்தும் கடந்த
காலத்தில் ேம்பவித்து இருக்கிறது, அல்லது இதுக்கு முன்னால ஏற்க்கனயவ இது
நடந்திருக்கிறது. அந்த கண்யைாட்டத்தில் வோல்லப்படுகிற காாிேங்கள் கிபி 70ல
எருேயலம் யராமர்களால் அளிக்கப்பட்டது அறத பற்றிதான் வவளிப்படுத்தின வியேஷம்
கூறுகிறது என்கின்றனர். இந்த கண்யைாட்டத்தின் முக்கிே பிரச்ேறன என்னன்னா
வவளிப்படுத்தின வியேஷத்திற்கு இது வகாஞ்ேமும் வபாருந்துவது இல்றல. இங்க நீங்க
வவளிப்படுத்தலின் பாபியலாறன தான் எருேயலமாக பார்க்கணும், இயேசு மறுபடியும் வர
யவண்டி இருக்குது, வவறும் யராம யேறனறே எருேயலறம அளிக்க விட்டுவகாடுத்துட்டு
அவர் பரயலாகத்தில் இருந்து பூமிக்கு வருவதற்கான யநாக்கம் நிறறயவறிவிட்டது என்று
வோல்ல முடியுமா. எனக்கு அப்படி யதான்றவில்றல.
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Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ஆமா, இன்னும் இரண்டு விதங்கள் உண்டு, ஒன்று
வரலாற்று கண்யைாட்டம் இன்வனான்று ஐடிேளிச்டிக் கண்யைாட்டம். மார்க்?

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..இந்த கண்யைாட்டங்கள் அறனத்தும்
காலத்யதாடு ேம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த நிகழ்வுகள் எப்யபாது ேம்பவிக்கும் என்ற
காலத்தின் அடிப்பறடேில் தான் அறமந்திருக்கிறது. வரலாற்று கண்யைாட்டத்தின்படி
வோல்லப்படும் காாிேம் இந்த வவளிப்படுத்தல் புத்தகமானது இயேசுவின் முதலாம்
மற்றும் இரண்டாம் வருறகக்கு இறடேில் ேம்பவிப்பறத கூறுகிறது என்கிறது, அதாவது
அளவிடுகிறது, உண்றமேில், எல்லா காலங்கறள வகாண்டிருக்கு. இந்த அண்டத்தின்
காலங்கறள கைக்கில் வகாண்டிருக்கு. ஆனா இந்த வரலாற்று கண்யைாட்த்தில் உள்ள
பிரச்ேறன, நீங்க எங்க வாழ்றீங்க என்பதன், அடிப்பறடேில் மக்கள் இறத வவவ்யவறு
விதங்களில் புாிந்துவகாள்கிறார்கள். அவங்க ஒரு வித்தத்தில் விளக்கம் வகாடுத்தா, சுமார்
நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு யவறு விளக்கமாக பார்க்கிறார்கள். அந்த
விோக்கிோனத்திற்கு நிறலோன தன்றம இல்லாமல் யபாகிறது.
மற்வறாரு கண்யைாட்டம், இது வராம்ப, வராம்ப வபாதுவான கண்யைாட்டம்.
ஐடிேலிஸ்டிக் கண்யைாட்டம். அதாவது இந்த கண்யைாட்டத்தில் கால யநரம் இல்றல.
இது என்ன வோல்லுதுன்னா வவளிப்படுத்தின வியேஷம் எந்த ஜனங்கறளயும்
நிகழ்றவயும் குறிப்பிட்டு வோல்வது இல்றல என்கிறது. இது ஆவிக்குாிே விோக்கிோன
முறடேது என்கிறது. வபாதுவா பார்த்தா இது ேறபக்கும் உலகத்திற்கும் இறடேில்
வதாடர்ந்து நடந்துவகாண்டிருக்கும் ஒரு யுத்தம் என்று கூறுகிறது, இந்த
கண்யைாட்டத்தின் பிரச்ேறன என்னன்னா, இந்த அறடோளங்களுக்கு திடமான
அர்த்தத்றத வகாடுப்பதில்றல என்கிறது. வவளிப்படுத்தல் முதலாம் அதிகாரத்திற்கு
வாங்க, இயேசு வோல்கிறார், ஏழு குத்துவிளக்குகளும் ஏழு ேறபகளாம், ஏழு
நட்ேத்திரங்களும் ஏழு ேறபகளின் தூதர்களாம். இயேசுயவ நம்மகிட்ட வோல்றாரு
ஒவ்வவாரு அறடோளத்திற்கு திடமான விளக்கம் இருக்கிறது, அது தத்ரூபமானறவ.
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அறவ ேிலவற்றற குறிக்கும் ஒன்றாக உள்ளது. இதுதான் இந்த ஐடிேலிஸ்டிக்
கண்யைாட்டத்தின் வபலகீனமாக இருக்கிறது.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ஆமா. ோி, ரான், எதிர்காலத்தினாின் கண்யைாட்டத்றத
பார்க்கலாம். அது என்னது?

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..எதிர்கால கண்யைாட்டம் என்பது இந்த
வவளிப்படுத்தல் புத்தகத்தின் வபரும்பாலான நிகழ்வுகறள எதிர்காலத்திற்கு உாிேது
என்கிறது, எதிர்காலத்றத பற்றிே தீர்க்க தாிேனங்கள். நா நான்காம் அதிகாரம் முதல் 22
வறரக்கும் வோல்கியறன். ஆேிோவின் ேறபகள் என்பது கடந்த காலம், ஆனால்
நான்காம் அதிகாரம் முதல் இருப்பறவ எதிர்காலத்றத குறித்த யவறு பாைிோக
இருக்கிறது. நான்கு முதல் பதிவனட்டு அதிகாரம் வறரக்கும் உபத்திரவ காலத்றத பற்றி
கூறுகிறது. அதிகாரம் 19 கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருறகறே பற்றி கூறுகிறது; 20வது
அதிகாரம் ஆேிர வருட அரோட்ேிறே பற்றியும் வபாிே வவள்றள ேிங்காேன
நிோேத்தீர்ப்றப பற்றியும் கூறுகிறது; அடுத்ததாக நித்திேத்றத பற்றி 21 22 அதிகாரங்கள்
எடுத்து வோல்கிறது.
இப்ப, எதிர்கால கண்யைாட்டத்தின் பல காரைங்கறள கூறுகியறன். முதலாவதாக,
இதனுறடே சுற்றறிக்றகறே வவளிப்படுத்தல் 1:19ல் பார்க்கியறாம்,
“ேம்பவிப்பறவகறளயும் ேம்பவித்தறவகறளயும் ேம்பவிக்க யபாகிரறவகறளயும் எழுது”
ோிோ? அப்ப நான்காம் அதிகாரம் எதிர்காலத்றத பற்றிேறவகறள வோல்கிறது.
வவளிபடுத்தல் 1:3 வவளிப்படுத்தின வியேஷம் ஒரு தீர்க்கதாிேன புத்தகம் என்கிறது. இனி
வரப்யபாகிறறவகளின் தரத்றத நிர்ைேிப்பதாக இருக்கிறது.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ஒருயவறள இறத நீங்கள் எற்றுவகால்லாவிட்டால் இறத
நமக்கு வோன்ன இயேசுயவாடு கருத்து யவறுபாடு வகாள்கிறீர்கள்.
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டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..வராம்ப ோிோ வோன்னீங்க. நீங்க மற்ற
கண்யைாட்டங்கறள பற்றி யபசும்யபாது ேிலதுல அறடோளங்களும் மற்ற
கருத்துக்களும் இருக்கலாம், உண்றமேில் இது எல்லாம் உண்றமோன ஜனங்கறள
பற்றியும் எதிர்காலத்தில்ஸ் ேம்பவிக்க இருக்கும் நிகழ்வுகறள பற்றியும்தான் வோல்கிறது.
இரண்டு தீர்க்க தாிேிகள் இருக்காங்க, இதுல 144,000 யூத சுவியேஷகர்கள் இருக்காங்க,
இங்க அந்தி கிறிஸ்து இருக்கிறான், கள்ள தீர்க்க தாிேி இருக்கான், திரளான விசுவாேிகள்
பற்றி இருக்கிறது. நிோேத்தீர்ப்புகள் கட்டவிழ்க்கப்படும் நிகழ்வுகள் இருக்கிறது.
இவதல்லாம் எதிர்கால நிகழ்வு.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ஆல்றரட், ோி, மார்க், ஜனங்கள் வபாதுவாக யகட்கும் ஒரு
யகள்வி இருக்கிறது அதாவது, நாம, பரயலாகத்திற்கு யபாகும்யபாது, வோந்த கண்களால்
யதவறன பார்க்க முடியுமா?

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..சரிஇ பலதரப்பட்ட மக்கள் என்னிடம்
இல்தலன்னு சசால்லிேிருக்காங்கஇ நீங்க யதவதன பார்க்க முடிோது
ஏன்னா இதத விளக்க சபாதுவாக மக்கள் யவத வசனத்தத
முன்தவத்து சசால்கிறார்கள்இஅ தாவதுஇ நாம யதவதன பார்க்க
முடிோதுஇ நம்மால யதவதன பார்க்க முடித்து. ோத்திராகமம் 33:20
கூறுகிறதுஇ “நீ என் முகத்தத காணமாட்டாய்இ ஒரு மனுஷனும்
என்தன கண்டு உேியராடு இருக்க முடிோது.” யோவான் 1: பதிசனட்டு
சசால்கிறதுஇ “ஒருவரும் ஒருகாலும் யதவதன கண்டது இல்தல. 1
தீயமாத்யதயு 6:15-16 யதவதன பற்றி கூறும்யபாது அங்குஇ “ஒருவராய்,
சாவாதமயுள்ளவரும், யசரக்கூடாத ஒளிேில் வாசம்பண்ணுகிறவரும்,
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மனுஷரில் ஒருவரும் கண்டிராதவரும்,
காணக்கூடாதவருமாேிருக்கிறவர்;”
ோி, இது ஒரு யகள்விறே எழுப்புவதாக இருக்கிறது. அதாவது, நீங்க வவளிப்படுத்தல்
நான்கு இரண்றட பார்க்கு யபாது, யோவான் வேய்கிற முதல் காாிேம் அவன்
பரயலாகத்திற்குள் எடுத்துவகாள்ளப்பட்டதும் அவர் வோல்கிறார், “ ஒரு
ேிங்காேனத்றதயும் அதில் வீற்றிருக்கிறவறரயும் கண்யடன்.” வதளிவாக இது பிதாவாகிே
யதவறன பற்றிதான் வோல்லுகிறது, ஏன்னா அடுத்த அதிகாரத்தில் தான் இயேசு வந்து
இதில் வீற்றிருக்கிறவாின் கரத்தில் இருந்து சுருறள வாங்குகிறார். அதனால யோவான்
யதவறன பார்த்தான் என்று புாிகிறது, பிதாவாகிே யதவன். ோி, யதவன்
வர்ைிக்கப்பட்டிருக்கும் விதத்றத பாருங்க யேரக்கூடாத மகா பிரகாேமான ஒளிோக
இருக்கிறார். இது என்ன வோல்கிறது என்று நிறனக்கியறன் என்றால் நம்முறடே
மகிறமேறடோத இந்த பூமிக்குாிே ோீரத்தில் இப்ப ோரும் யதவறன அவருறடே
பாிபூரை தன்றமேில் பார்த்து ஜீவித்திருக்க முடிோமல் இருக்கும். ஆனா நாம
மகிறமேறடந்த ோீரத்யதாடு பரயலாகம் யபாகும்யபாது அங்கு ேிங்காேனத்தில்
வீற்றிருக்கும் யதவனுறடே முழுறமோன பிரேனத்தில் அவறர நாம் காை முடியும். ோி,
யதவன் ேர்வ விோபிோக இருக்கிறார், இந்த பூமிறே நிரப்பி இருக்கிறார். ஆனா
அவருறடே பிரேன்னம் நிறறந்த ஸ்தானம் இருக்கு. யதவன் பரயலாகத்தில் அவருறடே
ேிங்காேனத்தில் வீற்றிருக்கிறார். நான் நம்புகியறன் நான் பரயலாகத்தில் பூரைமான
மகிறமேறடந்த ோீரத்யதாடு இருக்கும்யபாது நிச்ேேம் ேிங்காேனத்தில் வீற்றிற்குக்கும்
யதவறன நாம் பார்க்க யபாகியறாம்.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: ஆமா. நாம புதிே வானங்கள் புதிே பூமி என்பறத பற்றி
யபசும்யபாது, யதவன் நம்முறடே யதவனாக இருப்பார் என்றும், நாம் அவறர
பார்ப்யபாம், அவயராடு நடப்யபாம் அவயராடு யபசுயவாம் ேம்பாஷிப்யபாம் என்று
இருக்கிறது. அப்ப...
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இத, எட், வகாஞ்ேம் வதளிவா துல்லிேமா வோல்லுங்க. ேில ஜனங்கள் தங்களிடம் ேில
யகள்விகள் யகட்கப்படும்யபாது திறகத்து நிற்க கூடாது, “நீ உன் வோந்த கண்களால்
யதவறன ஒரு நாள் பார்க்க யபாகிறாோ? அதுக்கு அவங்க இல்ல எனக்கு வதாிோது
எனக்கு யதானல, ஆனா பார்க்க விரும்புகியறன் என்று வோல்ல கூடாது.” அவங்க எப்படி
அங்க இருக்க முடியும்? அவங்களும் அங்கு இருப்பதற்கான வழிறே வோல்றீங்களா?

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..ோி, யவதாகமத்தின் அறழப்பு வராம்ப
ேதாரத்தமானதாக இருக்கிறது. “யதவனுறடே நாமத்றத வதாழுதுவகாள்ளுகிற எவனும்
இரட்ேிக்கப்படுவான்.” இயேசு வதாடர்ந்து மக்கறள அறழத்துவகாண்யட இருக்கிறார்,
“என்னிடத்தில் வாருங்கள், என்கிறார். யதவன் உங்கயளாடு தனிப்பட்ட உறவில்
இரட்ேிப்பின் அனுபவத்தில் வந்து உங்கள் வாழ்றவ மாற்றி தமது ஆவிேில் உங்கள்
வாழ்வில் வாேம் பண்ைி, யதவனுறடே ஆவிேினால் மாித்து யபாேிருக்கும் உங்கள்
ஆவிறே உேிர்பிக்க விரும்புகிறார். அப்யபாது நீங்கள் பிறழப்பீர்கள். நீங்க நித்திே
நித்திேமாக யதவயனாடு இருப்பீர்கள். யதவன் இருக்கும் வறரக்கும் நீங்களும் ஜீவித்து
இருப்பீர்கள் ஏன்னா யதவன் உங்களுக்குள் வாேமாக இருக்கிறார்.
இதுதான் யவதாகமத்தின் தனிப்பட்ட அறழப்பாக இருக்கிறது, இதுதான்
வவளிப்படுத்தின வியேஷத்தின் தனிப்பட்ட அறழப்பாக இருக்கிறது. அந்த புத்தகத்தின்
இறுதிறே பார்க்கும்யபாது எல்லாத்துக்கு கறடேிேில் யதவன் வோல்கிற வார்த்றதறே
பார்க்க முடியும், “வா” ஆவியும் மைவாட்டியும் வா என்கிறார்கள் என்று இருக்கிறது.
நா யதவறன முகமுகமாக பார்க்க யபாகியறனா? வவளிப்படுத்தின வியேஷத்தின்
வாக்குத்தத்தம் ஆம் என்பயத, பார்ப்பீர்கள். உண்றமோகயவ ராஜாயவாடு ேில
பார்றவோளர்களும் இருப்பார்கள். இந்த யகள்விக்கான பதில், நீங்க அவறர
பார்ப்பீர்களா, இதுக்கு திடமான ேந்யதகமற்ற பத்தி, “ஆமா, நிச்ேேமா.” யமலும்,
“நன்புகியறன், என்னால இேன்றறத வேய்கியறன் என்பது அல்ல. உங்கள்
பாவங்களுக்காக மாிக்கும்படி இயேசுறவ ேிலுறவக்கு அனுப்பிேயபாயத தன்னுறடே
ேிறந்தறத யதவன் வேய்து முடித்துவிட்டார். பாவமற்ற யதவனுறடே குமாரன் உங்கள்
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பாவங்களினால் உண்டான யதவ யகாபாக்கிறனறே ேிலுறவேில் சுமந்தார், மரைத்தில்
இருந்து உேிர்த்து நமக்கு நித்திே ஜீவறன ஈவாக தந்திருக்கிறார். அவர் உங்களுக்காக
வேய்தவற்றற விசுவாேத்யதாடு நம்பும்படிோக உங்கறள வருந்தி அறழக்கிறார். இயேசு
உங்களுக்காக வேய்த காாிேத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் பரயலாகம் வேல்லவும் யதவறன
முகமுகமாக பார்க்கவும் முடியும்.

Dr. ஜான் அன்வகர்வபர்க்: பிரமாதம், யநேர்கயள, இதுவறரக்கும் நீங்க வேய்ோம
இருந்திருந்தா அறத நிச்ேேம் வேய்வீர்கள் என நம்புகியறன். இப்யபாயத யநரம் எடுத்து
வஜபித்து யதவன் உங்கள் வாழ்வில் பிரயவேிக்கும்படி அறழத்து உங்க யதவனாக
இரட்ேகராக ஏற்றுவகாள்ளுங்கள், உங்கறள பாவங்கறள மன்னிக்க யகளுங்கள்
உங்களுக்கு அவர் தம்றம வவளிப்படுத்த யகளுங்கள் அதினால் நீங்க அவருக்கு
உாிேவர்கள் என்பறத அறிந்துவகாள்வீர்கள்.
ோி, அடுத்தவாரம் பரயலாகத்தில் எழுப்ப கூடிே ஒரு பிரச்ேறனறே குறித்து நாம் பார்க்க
இருக்கியறாம், யதவன் தமது கரத்தில் முத்திறர யபாடப்பட்ட சுருறள றவத்திருக்கிறார்,
அந்த முத்திறரறே உறடக்கும்படி ோருயம அவருறடே கரத்திலுள்ள சுருறள
வாங்கவில்றல. திடீவரன்று யோவான் ஒரு காட்ேிறே பார்க்கிறார், அவரால மட்டும்தான்
அந்த காாிேத்றத வேய்ே முடியும். அறத பற்றிதான் நாம் அடுத்த வாரம் யபேிட
இருக்கியறாம் அந்த முத்திறரகறள அவர் உறடக்கும்யபாது என்ன நடக்க
ஆரம்பிக்கிறவதன்று பார்க்கலாம். அவர் பூமிேின் மீது வரப்யபாகிற நிோேத்தீர்ப்புகள்.
தவறாமல் அடுத்த வாரம் பார்ப்பீர்கள் என நம்புகியறன்.

எங்களுதடே சதாதலக்காட்சி நிகழ்சிகதள காண
இலவச ஜான் அன்சகர்சபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்தப பதிவிறக்கம்
சசய்திடுங்கள்.
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இயேசு கிறிஸ்துதவ ஏற்றுசகாள்வதற்கான சஜபம் ;துயுளாழற.ழசப
;2015 யு.வு.சு.ஐ.
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