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இயேசுவின் கடைசி வார்த்டைகள்: வவளிப்படுத்துைல்
புத்ைகம் - நிகழ்ச்சி 3
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: உங்கடள சந்ைிப்பைில் மகிழ்ச்சி. நான்ைான்
ஜான் அன்வகர்வபர்க், என்னுைன் மூன்று அருடமோன விருந்ைினர்கள்
உள்ளனர் உங்களுக்கும் அைிமுகமானவர்கள் ைான்: Dr. எட் ஹின்ட்சன்,
Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக் மற்றும் Dr. ரான் யராைஸ். சரி இப்ப, எட், இந்ை
அருடமோன புத்ைகமான வவளிபடுத்ைின வியசஷத்ைில் என்ன
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பார்த்யைாம் என்படை சுருக்கமாக வசால்லும்படி விரும்புகியைன்.
யைவயன நமக்கு அருளிேிருக்கும் அற்புைமான ைகவல்கள் இடவ.
இடவ இயேசு சடபக்கு கூைிே இறுைிோன வார்த்டைகள். இங்கிருந்து
வைாைர்ந்து பார்க்க இருக்கியைாம். நாம எங்க இருக்யகான்னு
வசால்லுங்க.
டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..முைலாம் அைிகாரத்ைில் உேிர்த்வைழுந்ை
கிைிஸ்து யோவானுக்கு பத்மூ ைீவில் ைரிசனமாகி, வவளிப்படுத்ைின
வியசஷத்டை எழுதும்படிோக கட்ைடள வகாடுக்கிைார். அைிகாரங்கள் 3
மற்றும் 3, இயேசு ஆசிோவில் அடமேப்பட்டிருக்கும் ஏழு
சடபகளுக்கும் வசால்லுகிை வசய்ைிகளாக கடிைங்களாக இருக்கிைது.
அடுத்து நான்காம் அைிகாரத்ைில் வமாத்ை காட்சியும் வித்ைிோசமாக
மாறுகிைது. இைற்கு பிைகு யோவான் வசால்கிைார், “பரயலாகத்ைில்
ைிைக்கப்பட்டிருந்ை ஒரு வாசடல கண்யைன், இயேசுவின் சத்ைம்
என்னிைம் வசால்லக்யகட்ைைாவது, “இங்யக ஏைி வா, இடவகளுக்கு
பின்பு சம்பவிக்கயவண்டிேடவகடள உனக்கு காண்பிப்யபன் என்று
விளம்பினது.” நான்காம் அைிகாரத்ைில் யோவான் பரயலாகத்ைின்
சிங்காசனம் இருக்கும் அடைக்கு வசல்கிைார், வர்ைிக்க முடிோை அந்ை
நிடலடே வர்ைித்து கூை முேலுகிைார். பிைாவாகிே யைவன்
சிங்காசனத்ைில் வற்ைிருக்கிைார்,
ீ
மகா வபரிே மகிடமேின் ஒளி,
சிங்காசனத்டை சுற்ைிலும் பிரகாசமாக வஜாலிக்கும் வானவில்,
முன்பாக கண்ைாடி கைல் இருந்ைது. யைவனிைம் வநருங்க முடிோை
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ஒரு நிடலடே பாருங்க. எப்படி யைவனிைம் யபாக முடியும்? எப்படி
அந்ை சிங்காசனத்ைினிைம் யபாக முடியும்? அவருடைே முகத்டை
எப்படி பார்க்க முடியும்? யவைம் வசால்கிைது நாம் இயேசு
கிைிஸ்துவின் இரத்ைத்ைினாயல டைரிேமாக சிங்காசனத்ைண்டைக்கு
யசரக் கையவாம். நான்காம் அைிகாரத்ைில் பிைாவாகிே யைவடன வான
யசடன அடனத்தும் அவயர பிரபஞ்சத்டை உண்ைாக்கிேவர் என்று ைாள
விழுந்து வைாழுதுவகாள்ளுகிைார்கள்.
ஐந்ைாம் அைிகாரத்ைில் வபரிே பிரச்சடன அைிமுகப்படுத்ைப்படுகிைது.
பிைாவாகிே யைவனுடைே கரங்களில் இருக்கிை முத்ைிடரகளுைன்
இருக்கும் ஏழு சுருள்கள். அடை உடைக்க பாத்ைிரமானவர்கள் ோருயம
இல்டல, அடை வாசிக்கவும், நிோேத்ைீர்ப்டப பிரகைநிக்கவும்,
பூமிேின்யமல் பரயலாக ராஜ்ேத்டை வகாண்டு வரவும் ோருமில்டல.
ஆட்டுக்குட்டிோனவர் எழுந்ைருளின யபாது பிரச்சடன முடிவுக்கு
வருகிைது. பரயலாக யசடன முழுவதும் யைவ ஆட்டுகுட்டிோனவராகிே
இயேசுவுக்கு முன்பாக விழுந்து வைாழுது வகாள்ளுகிைார்கள். இந்ை
அைிகாரங்களில் இயேசுவினுடைே வைய்வத்துவம் வவளிபடுத்ைப்பட்டு
இருக்கிைது. வவளிப்படுத்ைின வியசஷத்ைின் முழு யநாக்கமும் நம்
கவனத்டை அவர் பக்கம் ஈர்ப்பதுைான். அதுைான் இயேசு கிைிஸ்துடவ
பற்ைிே வவளிப்பாடு.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆமா.

அடுத்து வருவது பரயலாகத்ைில்

மிகப்வபரிே காரிேமாக இருக்கும் என்று ைான் வவளிப்படுத்ைின
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வியசஷம் நமக்கு கூறுகிைது. ஆனா அந்ை மிகப்வபரிே பிரச்சடனடே
பற்ைி யபசுவைற்கு முன்பு, அது என்ன எப்படி சரிோனது, என்றும்
பார்க்கும் முன் இன்னும் வசால்லப்பைாை இன்வனாரு விஷேத்டை
பார்க்கலாம்: அைாவது முைல் மூன்று முைல் நான்கு அைிகாரங்களில்
இருந்து வைாைர்ந்து யவறு சில இைங்ளிலும் இருபத்ைி நான்கு
மூப்பர்கடள பற்ைி வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது. சிங்காசனத்ைிற்கு
முன்பாக வவள்டள அங்கி ைரித்ைவர்களாக அமர்ந்ைிருக்கும் இருபத்ைி
நான்கு மூப்பர்கடள பற்ைி மிகப்வபரிே விவாைங்கள் நைந்துவகாண்யை
இருக்கிைது, இவர்கள் ோர். ரான், பலைரப்பட்ை கண்யைாட்ைத்டை
விளக்கிடுங்கள், எடை நாம் ஏற்றுக்வகாண்டு இருக்கியைாம்?
டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..சரி, ஒரு கண்யைாட்ைத்ைின்படி அவர்கள்
தூைர்கள். இது மக்கள் இடைே பிரபலமான கருத்ைாக கருைப்படுகிைது.
ஆனால் இது சரிோன கண்யைாட்ைம் கிடைோது ஏன்னா அது
வர்ைிக்கப்பட்டிருக்கும் விைம் அப்படி. உைாரைமாக, அவர்கடள
மூப்பர்கள் என்கின்ைனர். மனிைர்கடள ைான் மூப்பர்கள் என்று
அடழப்படை பார்க்கியைாம், ஆனா யவைாகமத்ைில் எங்டகயும் தூைர்கள்
மூப்பர்கள் என்று அடழப்பது இல்டல. யமலும், இந்ை, வவளிப்படுத்ைின
வியசஷம் முழுவைிலும் தூைர்கள் மூப்பர்கள் என்று வடகேறுக்கப்பட்டு
வசால்லப்படுவடை பார்க்கியைாம். இைற்கு என்ன அர்த்ைம் என்ைால்
மூப்பர்கள் என்பவர்கள் தூைர்கள் அல்ல. அதுமட்டுமல்ல, மூன்ைாவது,
வவளிப்படுத்ைல் 5:9 ல மீ ட்டின் பாைல் ஒன்று இருக்கிைது அங்க,
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அைாவது, மனிைர்கள் இந்ை மீ ட்பின் பாைடல பாடுவது ைான்
வபாருத்ைமாக இருக்கும், ஆனால் இடை தூைர்கள் வசய்ைால்
ஏற்ப்புடைேைாக இருக்காது, ஏன்னா அவர்களுக்கு இதுல எந்ை பங்கும்
இல்டல. அைனால இவங்க தூைர்களாக இருக்க மாட்ைாங்கன்னு
நிடனக்கியைன்.
யவறு சிலர் இடை சடப என்றும் இஸ்ரயவல் என்றும் வசால்கிைார்கள்.
இந்ை கண்யைாட்ைத்ைில் இருக்கிை பிரச்சடன என்னன்னா, அைாவது,
ைானியேல் 12ன்படி இஸ்யரலானது கிைிஸ்துவின் இரண்ைாம் வருடக
வடரக்கும் உேிர்த்வைழயவா பலடன வபையவா யபாவது இல்டல.
இதுைான் நம்முடைே கண்யைாட்ைத்ைிற்கு நைத்துகிைது, அைாவது இது
சடபைான். இருபத்ைி நான்கு மூப்பர்களும் சடபடே
பிரைிபலிக்கிைார்கள். இடை பின்வரும் காரைங்களினால் உறுைிோக
வசால்ல முடியும். வவளிப்படுத்ைல் மூன்று மற்றும் நான்கில் ஏழு
சடபகளுக்கு வசால்லப்படும் பலன்கடள பார்க்கும்யபாது, அந்ை
பலன்களில் சிலடை கவனிக்கும்யபாது அைில் கிரீைம் அைிவதும்,
சிங்காசனத்ைில் வற்ைிருப்பதும்,
ீ
வவள்டள அங்கி ைரித்துவகாள்வதும்
வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது. சரி, இந்ை இருபத்ைி நான்கு மூப்பர்களும்
இந்ை காரிேங்களால் வர்ைிக்கப்படுகிைார்கள். அைனால இந்ை பகுைி
சடபடே ைான் குைிக்கிைது என்படை புரிந்துவகாண்யைன்.
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இடை குைித்ை இன்வனாரு சுவாரஸ்ேமான காரிேமும் இருக்கிைது.
இது உபத்ைிரவத்ைிற்கு முந்டைே காலம் என்ை கண்யைாட்ைத்யைாடு
வபாருந்துகிைது, அைாவது உபத்ைிரவத்ைிற்கு முன்பு
எடுத்துவகாள்ளப்படுைல் உண்ைாகும் என்ை கருத்து. இந்ை
கண்யைாட்ைத்டை உபத்ைிரவத்ைிற்கு பிைகு வசால்ல முடிோது, ஆனா
உபத்ைிரவ காலத்ைிற்கு முன்பு என்ைால் வபாருந்தும். அயைாை ஏன்
இருபத்ைி நான்கு என்று யகட்ைால், அந்ை, இருபத்ைி நான்கானது
கிைிஸ்துவின் சரீரத்டை குைிக்கிைது அைாவது, சடப முழுவடையும்
குைிக்கிைது. இடை 1 நாளாகமம் இருபத்ைி நான்கில் பார்க்கியைாம்
அங்கு ஆசாரிேர்களின் இருபத்ைி நான்கு நிடலகள் வசால்லப்பட்டு
இருக்கிைது. யமலும், அயைாடுகூை, வவளிபடுத்ைின வியசஷத்ைில் நாம்
ராஜ்ேத்ைின் ஆசாரிேர்கள் என்று அடழக்கப்படுகியைாம். அைனால் இது
அருடமோக ஒத்துயபாவைாக இருக்கிைது.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி. வசால்லுங்க, மார்க், இங்க மிக
முக்கிேமான ஒன்று இருக்கு, இல்டலோ? அைாவது, யவைம்
வசால்கிைது, “நான் கண்யைன்” 5ம் அைிகாரம், “சிங்காசனத்ைில்
வற்ைிருக்கிைவருடைே
ீ
வலது கரத்ைில் பிடித்ைிருக்க கண்யைன்,” இது
யைவடனைான் குைிக்கிைது, “உள்ளும் புைமும் எழுைப்பட்டிருந்ை
சுருள்கள், முத்ைிடர யபாைப்பட்டிருந்ை ஏழு முத்ைிடரகள். அைற்கு
பிைகு மிகுந்ை சத்ைமிட்டு யபசின பலமுள்ள தூைடன கண்யைன் அவன்,
“புஸ்ைகத்டை ைிைக்கமும் முத்ைிடரடே உடைக்கவும் பாத்ைிரவான்
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ோர் என்ைான்.” இப்பைா, வபரிே பிரச்சடன காைப்படுகிைது.
வானத்ைிலாவது, பூமிேிலாவது பூமிேின் கீ ழாவது ஒருவனும் அந்ை
புஸ்ைகத்டை ைிைக்கவும் அடை பார்க்கவும் கூைாைிருந்ைது.” இப்ப
யோவான், இடை புரிந்துவகாண்ை, இந்ை புஸ்ைக சுருடள ைிைக்க
ோருயம இல்டல என்று வசால்லி பரயலாகத்ைில் இவர் அழ
ஆரம்பிக்கிைார். முைலாவைாக, இந்ை புஸ்ைகம் என்ன ஏழு
முத்ைிடரகள் என்ன? இதுல நிடைே ஆய்வுகடள வசய்ைிருக்கீ ங்க, இது
என்னது?
டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...சரி, இந்ை சுருள் இருபுைமும் எழுைப்பட்டு
இருந்ைது, அதுைான் இடை முக்கிேமானைாக்குகிைது. அந்ை நாட்களில்
எல்லா ஆவைங்களும் வபாதுவாக இருபுைமும் எழுைப்பட்டு
இருக்காது. அது எப்படி இருந்ைாலும் சரி, முக்கிேமானதுைான். அைில
நிடைே ைகவல்கள் அைங்கிேிருந்ைது. அந்ை சுருடள பற்ைி
பலவிைமான வித்ைிோசமான கண்யைாட்ைங்கள் வகாடுக்கப்பட்ைது.
சிலர் அடை புைிே உைன்படிக்டகேின் புத்ைகம் என்கிைார்கள். சிலர்
மீ ட்பின் புத்ைகம் என்று நிடனக்கிைார்கள், ஆட்டுக்குட்டிேின் ஜீவ
புஸ்ைகம் என்கிைார்கள்; இந்ை பூமிடே பற்ைிே முக்கிே பத்ைிரம் , அது
நிோேத்ைீர்ப்புகளின் பட்டிேடல வகாண்ைது, என்றும் சிலர் அடை
புைிரான சுருள் என்றும், மனிைனுடைே பாவங்களின் பைிவு என்றும்
வசால்கின்ைனர். இந்ை கருத்துகளுக்கு பஞ்சயம இல்டல.
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ஆனா ஏழு முத்ைிடரகளால் முத்ைரிக்கப்பட்ை அந்ை காலத்து
ஆவைங்கள் என்ைால், ஏழு முத்ைிடரகளால முத்ைரிக்கப்பட்ை
ஆவைம் என்று அந்ை காலத்ைில் வசால்லப்படுவது உேில் அல்லது
ஏற்பாடுகள் ைான். அப்படி பார்த்ைா இது என்ன; இது ஒரு வசாத்ைாக
இருக்குது. ஒரு உேில். இடை ைான் சங்கீ ைத்ைில் வசால்லிேிருக்க
பார்க்கியைாம், “என்டன யகள் அப்வபாழுது ஜாைிகடள உனக்கு
சுைந்ைரமாக வகாடுப்யபன்.” அப்படின்னா இதுல இந்ை உலகத்ைிற்கான
வசாத்து உண்டமோக அைங்கிேிருக்கிைது.
யமலும் யோவான் அழுவைற்கு காரைம் பிைாவின் வலது கரத்ைில்
இருக்கிை அந்ை சுருடள வாங்கலும் அடை ைிைக்கவும்
பாத்ைிரமானவர்கள் ஒருவரும் இல்டல என்பதுைான், இந்ை சுருள்
ைிைக்கப்பைாவிட்ைால் யைவன் இந்ை உலகத்ைிற்கும் மனுகுலத்ைிற்கும்
டவத்ைிருக்கும் யநாக்கம் முழுடமேடைோது என்படை அவன்
புரிந்துவகாண்ைான். ஏன்னா யைவனுடைே யநாக்கயம ைமது யமசிோ
ைிரும்ப வந்து இந்ை பூமிடே ஆளுவதுைான். இப்ப இயேசு சுருடள
எடுத்ைதும் அவர் அைற்கு பாத்ைிரமானவர் என்று வைரிந்ைதும்,
பரயலாகயம மகிழ்ச்சிேினால் நிடைந்து வகாண்ைாடுகிைது.

அங்கு

அருடமோக இருக்கிைது, ஏன்னா இந்ை புஸ்ைகத்டை ைிைக்க
பாத்ைிரமானவர் முன்பாக வந்ைார் என்கிைது, அவர் பாத்ைிரவானாக
இருக்க காரைம், என்னன்னா, “ஏவனன்னில் நீர் அடிக்கப்பட்டு, எங்கடள
யைவனுயகன்று உம்முடைே இரத்ைத்ைினாயல மீ ட்டு வகாண்டீர்.”
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ஆகயவ இயேசு, ைமது மரைத்ைின், மூலம் அவர் அந்ை சுைந்ைிரத்டை
எடுத்துக்வகாள்ள பாத்ைிரனாகும்படி மரைத்ைின் மூலம் பாவத்ைிற்கான
விடலடே வசலுத்ைி இருக்கிைார். அைனால நமக்கு என்ன நைந்ைது,
என்படை வவளிப்படுத்ைின வியசஷத்ைில் பார்க்க முடியும், இந்ை
புஸ்ைகம் ைிைக்கப்படுகிைது.
ஆைாம் அைிகாரத்ைில் அந்ை முத்ைிடரகள் ைிைக்கப்படுவடை பற்ைி
பார்க்க இருக்கியைாம். அடுத்து எட்ைாம் அைிகாரத்ைின் ஏழாவது
முத்ைிடரேில் ஏழு எக்காளங்கள் அைங்கிேிருக்கிைது. அடுத்ைைாக
பைினாைாம் அைிகாரத்ைில், ஏழாவது எக்காலத்ைில் ஏழு கலசங்கள்
அைங்கிேிருக்கிைது, இறுைிோக அந்ை முத்ைிடர ைிைக்கப்பட்ை பிைகு
இயேசு மீ ண்டும் இந்ை பூமிக்கு வரும் மகிடமோன வருடக இருக்கும்
அைிகாரம் 19, அவருடைே ராஜ்ஜிேம் ஸ்ைாபிக்கப்படும், எல்லா
வாக்குத்ைத்ைங்களும் நிடையவறும். அவர் ைமது சுைந்ைரத்டை
வபற்றுவகாள்வார்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: எட், இடை பத்ைி நாம யபசனுன்னு
நிடனக்கியைன். இங்க இயேசுடவ பற்ைி வர்ைிக்கப்பட்டிருக்கும்
அடைோளங்கள். அவர் அடிக்கப்பட்ை ஆட்டுக்குட்டிோனவர் என்று
இருக்கு. அவர் பிைாவிைம் இருந்து அந்ை புஸ்ைகத்டை வாங்கும்யபாது
பரயலாகயம பாை ஆரம்பிக்கிைது, “இவர் பாத்ைிரர்.” அைாவது இதுல,
“அடிக்கப்பட்ை ஆட்டுகுட்டிோனயவ வல்லடமடேயும்
ஐசுவரிேத்டையும் ஞானத்டையும் வபலத்டையும் கனத்டையும்
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மகிடமடேயும் ஸ்யைாத்ைிரத்டையும் வபை பாத்ைிரமாேிருக்கிைார்
என்ைனர்.” சரி, இது எதுக்கு.... இங்க நிறுத்ைி பார்க்கயவண்டிேது
அவசிேம். ஒருயவடள யவை பாை வகுப்பில் இருந்ைிருந்ைால் இடை
பற்ைி யபசும்யபாது, புஸ்ைகத்டை எடுக்க இயேசு பாத்ைிரர் என்பைன்
அர்த்ைம் என்ன என்று யகட்டிருப்யபாயம?
டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..இயேசு இரத்த்ைம் சிந்ைின ஆட்டுக்குட்டிோக
காைப்பட்ைைால், அந்ை அடிக்கப்பட்ை ஆட்டுக்குட்டிோக அவடர
கண்ைைினால், யோவான் கண்களில் கண்ைர்ீ நிடைந்து கண்ைான்
இப்யபாது கிைிஸ்து சிங்காசனத்ைில் வற்ைிருப்படை,
ீ
பிைாயவாடு
சரிசமமாக வற்ைிருப்படை
ீ
பார்க்கிைான். இந்ை அைிகாரம் கிைிஸ்துவின்
வைய்வத்துவத்டை நமக்கு உரத்ை சத்ைமிட்டு கூறுவைாக இருக்கிைது.
அைிகாரம் நான்கில் தூைர்களின் கூட்ைமானது, யசராபீம் யபான்ைவர்,
சத்ைமிடுகின்ைன, “பரிசுத்ைர், பரிசுத்ைர், பரிசுத்ைர்,” மூன்று முடை
ைிருத்துவ யைவடன குைிக்கிைது. இந்ை புத்ைகம் எழுைப்பட்ை கியரக்க
புைிே ஏற்பாட்டில் பரிசுத்ைர் என்ை வார்த்டைோனது, “ஹகியோஸ்,
ஹகியோஸ், ஹகியோஸ், என்றும் பாத்ைிரர் என்ை வார்த்டை,
அக்சியோஸ்” என்றும் உள்ளது. இந்ை இரண்டு வார்த்டைகடளயும்
அைிக அழுத்ைமாக உள்ளது. இது கியரக்க பைங்கள் யபால
யைான்றுகிைது. நாம் பாத்ைிரவானாக கருதும்படிோன பாத்ைிரம்,
நம்முடைே ஆராைடனடே, வபைக்கூடிே பரிசுத்ைவான்.
வைய்வகமாைவர்
ீ
ஒருவர் மட்டுயம இந்ை புஸ்ைக சுருடள எடுக்க
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பாத்ைிரமானவராக இருக்கிைார், அவர் ைான் அடை ைிைந்து,
நிோேத்ைீர்ப்புகடள பிரகைனிக்க முடியும். இயேசுயவ ஆராைடனக்கு
பாத்ைிரர். ஐந்ைாம் அைிகாரத்ைின் இறுைிேில் பரயலாகயம அவர்க்கு
முன்பாக பைிந்து இரட்சகராகிே யைவடன வைாழுது
வகாள்ளுகிைார்கள்.
வவளிப்படுத்ைல் நான்கு ஐந்டை வாசிக்கும்யபாது கிைிஸ்துவின்
வைய்வத்துவத்டை ைவரிை முடிோது. அந்ை பக்கங்கள் முழுவதும்
இதுைான் நிடைந்ைிருக்கிைது. இது பிற்காலத்ைில் சடப வரலாற்ைில்
உண்ைாக்கப்பட்ை கட்டுக்கடை அல்ல. இல்ல, இது துவக்கத்ைில்
இருந்யை புைிே ஏற்பாட்டின் ஒரு அங்கமாக இருந்து வருகிைது.
யைவனாகிே அவர் மனிை அவைாரம் எடுத்து, பாவமற்ை இரட்சகர் நமது
பாவங்களுக்காக மரித்து, மரைத்ைில் இருந்து உேிர்த்ைவர், அவர்ைான்
மீ ண்டும் வரவும் ராஜாைி ராஜாவாக கர்த்ைாைி கர்த்ைராக இருக்கவும்
பாத்ைிரமானவராக இருக்கிைார்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி, யைவன் வவளிப்படுத்ைின வியசஷத்ைில்
வவளிப்படுத்ைிேிருக்கும் பிரம்பாண்ைமான காரிேங்கடள குைித்து
பார்த்துவகாண்டு இருக்கியைாம். நிகழ்ச்சிடே துவங்குவைற்கு முன்பு
முக்கிேமான ஒரு காரிேத்டை பற்ைி நீங்க வசால்லீட்டு இருந்ைீங்க.
அைாவது வவளிப்படுத்ைலில் பரயலாகத்ைில் என்ன நைக்கிைது என்படை
பற்ைியும் அயை சமேத்ைில் பூயலாகத்ைில் சம்பவிப்படவககடள பற்ைி
வைாைர்ந்து வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது; பரயலாகத்ைில் என்ன
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நைக்கிைது, பிைகு பூயலாகத்ைில் என்ன நைக்கிைது. அடை பற்ைி
வசால்லுங்க.
டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...சரி, வசால்யைன். இந்ை வவளிப்படுத்ைின
வியசஷம் புத்ைகத்ைில் இந்ை மாைிரி ைான் இருக்கு பரயலாகத்ைில்
நைப்படவகளின் காட்சி, பூயலாகத்ைில் நைக்கிைவற்ைின் காட்சிகள்.
இடை மிக அழகாக நான்கு மற்றும் ஐந்ைாம் அைிகாரங்களில்
வசால்லிேிருப்படை பார்க்க முடியும் அைற்கு பிைகு ஆைாம்
அைிகாரத்ைிற்கு வருயவாம். ஏன்னா நான்கு மற்றும் ஐந்ைாம்
அைிகாரங்களில் பரயலாகத்ைில் யைவனுடைே சிங்கானத்டை சுற்ைி
இருக்கும் அழடக பற்ைி பார்த்யைாம். யைவன் சிங்காசனத்ைில்
வற்ைிருக்கிைார்.
ீ
யமலும் ஒரு அருடமோன ஆராைடன நிகழ்யவாடு
அந்ை அைிகாரம் முடிகிைது. இப்ப ஆைாம் அைிகாரத்டை பார்க்கும்யபாது
அைில் இங்க பூமிேில் நைப்படவகடள பார்க்கியைாம். இங்க
ஆராைடனேில் இருந்து யுத்ைத்ைிற்கு வருகியைாம். ஆனா இந்ை மாைிரி
பரயலாகம் பூமி என்று அங்கும் இங்கும் நைக்கும் நிகழ்வுகள் ைான்
இந்ை புத்ைகத்ைில் வைாைர்ந்து வசால்லப்பட்டிருப்படை கவனிக்கியைாம்,
வைாைர்ந்து பரயலாகத்வைாடு வைாைர்பு படுத்ைி வகாண்யை இருந்து
யைவன் சிங்காசனத்ைில் வற்ைிருக்கும்
ீ
காட்சிடே கூறுகிைது.
இைிலிருந்து என்ன வைரியுதுன்னா பூமிேில் நைக்கிை எல்லா
காரிேங்களும் பரயலாகத்ைில் சிங்காசனத்ைில் வற்ைிருக்கும்
ீ
யைவனுடைே கட்டுப்பாட்டில் இருப்படை கூறுகிைது. இந்ை காலத்ைில்
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வாழ்ந்து வகாண்டிருக்கும் நமக்கு இது மிகப்வபரிே ஆறுைலாக
இருக்கிைது, புைிரான காலமாேிருக்கிைது. இன்டைக்கும் உலகத்ைில்
நைக்கிை வபரும்பாலான விஷேங்கள் நமக்கு புரிவைில்டல, ஆனால்
இங்கு நைக்கிை எல்லா காரிேங்களும் பரயலாகத்ைில் சிங்காசனத்ைில்
வற்ைிருக்கும்
ீ
யைவனுடைே கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிைது என்படை
புரிந்துவகாள்ள முடியும்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்டரட், சரி, ரான், முைல் முத்ைிடரடே
ைிைக்கலாமா. அது என்னது? யவைம் வசால்கிைது, “நா பார்த்ை யபாது,
இயைா, வவள்டள குைிடரடே கண்யைன்; அைியமல் ஏைிேிருந்ைவன்
வில்டல பிடித்ைிருந்ைான்; அவனுக்கு ஒரு கிரீைம் வகாடுக்கப்பட்டு
இருந்ைது; அவன் வஜேிக்கிைவனாகவும் வஜேிப்பவனாகவும்
புைப்பட்ைான்.” (வவளி.6:2) இதுக்கு என்ன அர்த்ைம்?
டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..சரி, அைாவது, நிடைே யபருடைே யூகம்
என்னன்னா அவர் வவள்டள குைிடரேில் யபாைதுனால அது
இஎசுவாைான் இருப்பார் என்பதுைான். ஏன்னா வவளிப்படுத்ைல் 19ல
இயேசு வவள்டள குைிடரேின் யமல் வருவடை பார்க்க முடிகிைது.
ஆனா அதுக்கும் இதுக்கும் எந்ை சம்பந்ைமும் இல்டலன்னு ைான்
வசால்யவன். உண்டமேில், முைல் நான்கு முத்ைிடர
நிோேத்ைீர்ப்புகளும் வவளிப்படுத்ைலின் நான்கு குைிடர வரர்களின்
ீ
வைாைர்பு உடைேைாக இருக்கு. அந்ை நான்கு குைிடர வரர்களும்
ீ
வவளிப்படுத்ைலின் நிோேத்ைீர்ப்பில் இடைந்து இருக்கிைார்கள் என்பது
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உண்டம. இந்ை பூமிேின் மீ து வர இருக்கும் நிோேத்ைீர்ப்பு. முைல்
முத்ைிடர ைிைக்கப்படும்யபாது, முைல் குைிடரேின் யமல் இருப்பவர்
இடை வசய்து முடிக்கிைார். இரண்ைாவது முத்ைிடர
உடைக்கப்படும்யபாது வவளிப்படுத்ைலின் இரண்ைாவது
குைிடரேின்யமல் இருப்பவர் வசய்து முடிக்கிைார். எல்லாருயம
நிோய்த்ைீர்ப்யபாடு வைாைர்பு உடைேவர்கள். அைனால இந்ை நபர்
இயேசு இல்லா ஆனா அந்ைி கிைிஸ்துவாக இருக்கிைார்ன். அவன் வந்து
வஜேிக்கிைவனாகவும் வஜேம் வகாள்ளுகிைவனாகவும் இருப்பான்.
அவன் டகேில் அம்பு இல்லாை வில்டல பிடித்ைிருந்ைான். அைற்கு
என்ன அர்த்ைம் என்ைால் யுத்ைம் இன்னும் ஆரம்பிக்கவில்டல, ஆனால்
அவன் விரும்பினால் அடை நைப்பிக்கும் ராணுவ பலம் அவனிைம்
இருந்ைது. இடை டவத்து அவன் இஸ்யரயலாடும்

மத்ைிே கிழக்கு

நாடுகயளாடும் ஒரு உைன்படிக்டகடே ஏற்படுத்ைி வகாள்ள வலிடம
வகாண்டிருப்பது வைளிவாக புரிகிைது. அவ்வளவு ராணுவ வலிடம
அவனிைமுண்டு.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி. அைாவது இப்ப நாம இங்க, ைானியேல்
புத்ைகத்ைிற்கு யபாகியைாம், யமலும் இந்ை நிகழ்டவ நீங்க அந்ைி
கிைிஸ்து இஸ்ரயவயலாடு வசய்கிை உைன்படிக்டகக்கு அடைோளமா
வசால்ைீங்க, அைாவது ஏழு வருைங்கள் நீடிக்க கூடிே ஒரு சமாைான
உைன்படிக்டக பண்ணுவான்.
டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..ஆமா.
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அடை பற்ைி யமலும் பார்ப்பைற்கு முன்பு
இப்ப நாம, இரண்ைாவது முத்ைிடரடே பற்ைி பார்க்கலாம் இதுக்கு
அப்பைம் அடைோளம் வரும், சமாைானம் யபால காட்சிேளிக்கிைது,
ஆனா அடுத்ைது பூமிேில் இருந்து சமாைானம் நீக்கப்படுவடை
பார்க்கியைாம் இங்க யுத்ைம் நைக்கிைது. இங்க என்ன ஆச்சு?
டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..சரி, இந்ை பூமிேில் இருந்து சமாைானம்
எடுப்பிக்க பட்ைது என்ைால் அைற்கு முன்பு அங்கு சமாைானம்
இருந்ைிருக்கு. அப்ப அந்ைி கிைிஸ்துவின் ஆட்சிேில் முைல்ல
சமாைானம் இருந்ைது. ஆனா இப்ப, வவளிப்படுத்ைலின் இரண்ைாம்
முத்ைிடரேில் வவளிப்படும் இரண்ைாவது குைிடரேின்யமல்
இருப்பவன், பூமிேில் இருந்து சமாைானத்டை எடுத்து யபாடுகிைான்.
யவைம் இங்கு வசால்லுகிைது, “யவவைாரு குைிடர, சிவப்பு நிைம்(
ரத்ைத்டை குைிக்கிைது) அனுப்பப்பட்ைது; அைின்யமல் ஏைி
இருந்ைவனுக்கு பூமிேின் யமலிருந்து சமாைானத்டை எடுத்து யபாைவும்,
மனிைர்கள் ஒருவடர ஒருவர் வகாடல வசய்ைிை தூண்டும் அைிகாரமும்
வகாடுக்கப்பட்டு இருந்ைது; அவன் டகேில் பட்ைேம் வகாடுக்கப்பட்டு
இருந்ைது. (வவளிப்படுத்ைல் 6:3).
வைளிவா புரியுது

யமலும், இையனாை அர்த்ைம் வராம்ப

அந்ை பட்ைேம் உலகம் முழுவதும் வசேல்பை

யபாகிைது, உலகத்ைில் இருக்கிை மக்களில் வசேல்படும்.
டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..அைாவது, ஜான், இங்க வவளிப்படுைலின்
நான்கு குைிடர வரர்களும்
ீ
பின்வரும் அைிகாரங்களில் சன்பவிக்க
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யபாகிரடவகளின் ஒரு முன்யனாட்ைமாக இருக்காங்கன்னு
நிடனக்கியைன். வவளிப்படுத்ைின வியசஷம் இது முைல்ல ஒரு
முன்யனாட்ைமா அப்பைம் விபரமாக வசால்லப்பட்ை ஒன்று. சின்ன
சின்ன பிம்பங்களா இல்லாம வைளிவா வசால்லக்கூடிே ஒன்னா
இருக்குது. அந்ைி கிைிஸ்து வந்துவகாண்டு இருக்கிைான். யுத்ைம்
வருகிைது, சிவப்பு குைிடர; கருப்பு குைிடரேின் மீ து பஞ்சம் வருகிைது;
மங்கின குைிடரேின் மீ து மரைம் வருகிைது.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆமா. கடைசி இரண்டையும் வசால்லுங்க.
இப்ப இங்க கருப்பு குைிடர வருது, நான் பார்த்ையபாது, இயைா, ஒரு
கருப்பு குைிடரடே கண்யைன், அைியமல் ஏைிேிருந்ைவன் ஒரு ைராடச
ைன் டகேில் பிடித்ைிருந்ைான். அப்யபாது அந்ை நான்கு ஜீவன்களின்
மத்ைிேில் இருந்து உண்ைான சத்ைத்டை யகட்யைன், “ஒரு பைத்ைிற்கு
ஒருபடி யகாதுடம என்றும், ஒரு பைத்ைிற்கு மூன்று படி வார்
யகாதுடம என்றும் எண்வைடேயும் ைிராட்ச ரசத்டையும்
யசைப்படுத்ைாயை என்றும் விளம்பினது.” (6:5,6), அைாவது உைவு
வபாருட்களின் விடல உச்சத்டை எட்டிடுயமா, அப்படிோ? அப்படிப்பட்ை
நிடலேிலும் சிலர் அந்ை ைிராட்ச ரசத்டை வாங்க கூடிே அளவிற்கு
வசல்வந்ைராக இருப்பைால் விடல வகாடுத்து வாங்கிடுவார்கள். அப்ப
ஐசுவரிேவான்கள் இருப்பாங்க, ஆனா உலகத்ைின் வபரும்பான்டம
ஏழ்டமேிலும் பஞ்சத்ைிலும் மரைத்ைிலும் ைத்ைளிக்கும். சரி,
இங்கிருந்து வசால்லுங்க.
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டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..இந்ை, யுத்ைத்ைின் முடிவானது நிச்சேமா
மக்களுக்கு ஒரு நாசத்டை உண்ைாக்குவைாக ைான் இருக்கும்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி.
டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..அது பஞ்சத்டை உண்ைாக்கும்; அது
மரைத்டை உண்ைாக்கும். அைற்கு பிைகு ைான் இந்ை காட்சி நைக்கும்,
மரைமும் பாைாளமும் அவடன பின்வைாைர்ந்ைது.” இது எப்படி
இருக்குதுன்னா மரைம் வருகிை யபாது பின்னாலயே ஒரு வண்டியும்
வந்து எல்லா சைலங்கடளயும் எடுத்து வசுகிைது
ீ
யபால இருக்குது.
குப்டபகடள சுத்ைப்படுத்துவது யபால இருக்கு. ஜனங்க சாகிைாங்க.
இந்ை வவளிப்படுத்ைின வியசஷத்ைில் பார்க்க கூடிே கடினமான
காரிேம் இதுைான். ஜனங்கள் ஒருயவடள, “இை, படிக்கும்யபாது பேமா
இருக்குன்னு வசால்லலாம்.” இது, பேம்புருத்துவைற்காக
எழுைப்பைவில்டல, எந்ை யநரத்ைிலும் வரப்யபாகிை இயேசுடவ சந்ைிக்க
நம்டம ஆேத்ைப்படுத்துவைாக இருக்கிைது. நீங்க யபாக ஆேத்ைமா
இருக்கீ ங்களான்னு பார்த்துவகாள்ளுங்கள், ஏன்னா நீங்க ைனிோ
விைப்பை கூைாதுன்னு விரும்புகியைாம். இது அவிசுவாசிகளுக்கு
துற்வசய்ைிோக இருக்கிைது. ஆனால் விசுவாசிகளுக்கு இது நற்வசய்ைி;
இது அவிசுவாசிகளுக்கு துர்ச்வசய்ைி.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: மார்க், நான்காவது காரிேம் நாம இங்க
வசான்னயைாடு ஒத்துயபாகிைது. இங்க யுத்ைங்கள் இருக்கு, அைற்கான
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விடளவுகளும் காைப்படுகிைது. யவைம் வசால்கிைது, “நான் பார்த்ை
யபாது, இயைா, மங்கின நிைமுள்ள குைிடரடே கண்யைன். அைின்யமல்
ஏைி இருந்ைவனுக்கு மரைம் என்று யபர். பாைாளம் அவன் பின்
வசன்ைது.” வசனம் எட்டு. சரி, இைற்கு என்ன அர்த்ைம்?
டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...இது, அங்க மிகப்வபரிே அளவுல மரைம்
சம்பவிக்கும் என்று கூறுகிைது. அைாவது, இந்ை ஒரு நிோேத்ைீர்ப்பில்
மட்டும் பூமிேின் நான்கில் ஒருமைங்கு மரைமடைவார்கள் என்று
கூறுகிைது, இப்ப, துரிைமா துல்லிேமா பார்க்கும் முன்பு இப்படி இடை
புரிந்துவகாள்ள முடியும் என்று நான் நிடனக்கியைன், அைாவது, ஒரு
எண்ைிக்டகடே டவத்து பார்க்கலாம். ஆனா பூமிேின் நான்கில் ஒரு
பங்கு என்று இருக்குது. அைாவது, உைாரைத்ைிற்கு,
எடுத்துவகாள்ளுைளுக்கு பிைகு, ஆறு பில்லிேன் மக்கள் இருப்பாங்க,
இல்ல இந்ை மாைிரி டவத்துவகாள்யவாம். அப்படிேிருந்ைா, இடை
டவத்து பார்க்கும், யபாது அங்க, இந்ை நிோேத்ைீர்ப்புகளின் படி
ஒவ்வவான்ைிலும் ஒன்ைடர பில்லிேன் மக்கள் பூமிேில்
வசத்துயபாேிடுவாங்க. இைனுடைே வரிேத்டை
ீ
நம்மால பார்க்க
முடியும். இடை நம்முடைே மனைில் ஏற்றுவகாள்வது நமக்கு ஒரு
யவடள கடினமா இருக்கும் ஏன்னா, இதுவடரக்கும், யைவடன
அன்பான யைவனாகவும் கிருடபயும் இரக்கமும் உள்ள யைவனாக
பார்த்ைிருக்கியைாம், அதுைான் அவர். ஆனா யைவன் இந்ை பூமிடே
நிோேத்ைீர்க்கும் நாள் வருகிைது, இரக்கமற்ை நிோேத்ைீர்ப்பு. அவர்கள்
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வாடைகளால் அடிக்கப்படுவார்கள் என்றும் வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது;
பட்ைேத்ைால் வழ்த்ைப்படுவார்கள்
ீ
என்றும் இருக்கிைது; பூமிேின்
வகாடிே மிருகங்களினால் வகால்லப்படுவார்கள் என்று இருக்கிைது.
இைற்கு என்ன அர்த்ைம் என்று சிலர் யோசிக்க கூடும், :பூமிேின்
வகாடிே மிருகங்கள்”. ஆனா வபாதுவா இந்ை வார்த்டை
பேன்படுத்ைப்பட்ை மற்ை இைங்கடள பார்க்கும்யபாது, “வகாடிே
மிருகங்கள்’ என்பது பூமிடே ஆளும் வலிடமோன அைிபைிகடள
கூறுகிைது. ஆளுகிைவர்களின் வசேல்பாடுகள் அப்படிபட்ைடவகளாக
இருக்கலாம். அந்ைி கிைிஸ்துைான் மிருகம் என்று அடழக்கப்படுகிைான்.
நிச்சேமா அவர்களுடைே வசய்டககளால், அைாவது, லட்சக்கைக்கான,
யகாடிக்கைக்கான, மக்கள் பூமிேில் மரைத்டை யநருக்கு யநர்
சந்ைிப்பார்கள் என நிடனக்கியைன்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அடுத்ைது நாம ஐந்ைாம் முத்ைிடரடே பார்க்க
யபாகியைாம் இது இரட்சாட்சிகளின் அழுகுரல் யகட்கிைது, அைாவது
இவங்க, நீங்க வசான்ன மாைிரி, அைிகாரிகளால் ைாக்கப்பட்டு
வகால்லப்பட்டு இருக்கலாம், அல்லது எடுத்துவகாள்ளப்படுைல் இருக்கு
என்று வசால்லிக்வகாண்டு இருந்ைைால் ஏைாவது காரைங்களுக்காக
அழிக்கப்பட்ைவர்களாக இருக்கலாம், அவங்க ைவைாக இருக்கலாம்.
அப்படிப்பட்ைவர்கள், இங்கு வகால்லப்பட்டு இருக்கலாம். ஏயைாவவாரு
காரைத்ைினால் இவர்கடள பரயலாகத்ைில் பார்க்கியைாம், “ யைவ
வசனத்ைின் நிமித்ைமும் ைங்கள் வகாடுத்ை சாட்சிேின் நிமித்ைமும்
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வகால்லப்பட்ைவர்களுடைே ஆத்துமாக்கடள பலிபீைத்ைின் கீ யழ
கண்யைன்.” இங்க ஆேிரக்கைக்கான மக்கள் இருந்ைிருப்பாங்க,
இல்டலோ? எப்ப பழிவாங்க யபாைீங்கன்னு யகட்க்கிைாங்க. ரான், இங்க
என்ன நைக்குது?
டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..சரி, எண்ைிக்டகக்கு அைங்காை விசுவாசிகள்
இரத்ை சாட்சிகளாக மரிப்பார்கள். இன்வனான்னு நிடனவிருக்கட்டும்
இவைல்லாம் பரயலாகத்ைில் அவங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும்.
அைாவது, அவர்களுடைே சைலங்கள் பூமிேில்ைான் இருக்கும், ஆனா
அவங்க பரயலாகத்ைில் யைவயனாடு யபசிக்வகாண்டு இருப்பார்கள். இது
எனக்கு ஒரு விஷேத்டை நிோபகப்படுத்துகிைது, ஜான், இைற்கு பிைகு
வரப்யபாகிை கள்ள மார்க்கத்டை பற்ைி நாம யபச யபாகியைாம் என்று
நிடனக்கியைன். இந்ை கள்ள மார்க்கமானது இந்ை ரத்ை சாட்சிகளின்
ரத்ைத்டை குடிக்கும். அப்ப இந்ை கள்ள மார்க்கமானது, அது
எதுவானாலும் சரி, நிச்சேம் உண்டமோன விசுவாசிகடள அது
மரைமடைே வசய்ைிடும். அைாவது, அவங்க எல்லாடரயும்
ைாங்குவாங்க எல்லாடரயும் யசர்த்துக்வகாண்டு எல்லாடரயும்
யநசிப்பாங்க – ஆனா இயேசுடவ கிைிஸ்துவின் உண்டமோன
விசுவாசிகடள ைவிர. அைனால இந்ை இைத்துல
வசாள்ளப்ப்படும்விைமாக வகால்லப்யபாகிைவர்கள் ோர் என்று
யோசித்ைால் அது இவர்களுக்கு சரிோக வபாருந்துவைாக இருக்கிைது.
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஒரு அருடமோன விஷேத்டை இங்க
வவளிப்படுத்ை யபாைீங்கல்ல, அைாவது நீங்க இந்ை வவளிப்படுத்ைின
வியசஷம் கிைிஸ்ைவர்களுக்கு நற்வசய்ைி என்றும் கிைிஸ்துடவ
அைிோைவர்களுக்கு துர் வசய்ைி என்றும் வசால்வங்க.
ீ
ஏன்னா நீங்க
இந்ை உபத்ைிர காலத்ைில் இங்க சிக்கிக்வகாள்ள விரும்புவது இல்ல.
அது ஏன்னு மறுபடியும் வசால்லுங்க.
டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..சரி, ஏன்னா இப்ப எல்லாயம ைவைாக நைந்து
வகாண்டு இருக்கிைது. ஜனங்கள் மரிக்கிைார்கள்; படைகள் முன்யனைி
யபாகுது; உலகத்ைில் யுத்ைம் உண்ைாகுது; யைவன் உலகளாவிே ஒரு
நிோேத்ைீர்ப்டப உலகத்ைின் மீ து கட்ைவிழ்த்து இருக்கிைார்.
மனிைர்களுடைே இருைேமும் கடினமாக துவங்கிவிட்ைது. யைவன்
இல்டல என்பது யபாலானைா.” யைவயன வசால்லிேிருக்கிைார், “இந்ை
பூமிேின் மீ து இருந்து என்னுடைே பாதுகாக்கும் கரத்டை
விளக்குகியைன், மனிைர்களின் கடினம் வவளிப்படும்படி அைற்கு
இைமளித்து அடை அனுமைிக்கியைன்.” நம்முடைே நாட்களியலயே
அைனுடைே சில பிம்பங்கடள நாம் பார்த்துவகாண்டு ைான்
இருக்கியைாம். இப்ப, இந்ை உபத்ைிரத்ைின் காலத்ைில், நாம கட்டுபாட்டில்
இருந்து வவளியேற்ைப்படுயவாம். இப்ப, நமக்கு சாக்கு வசால்ல
வழிேில்டல, “நான் இப்ப டகவிைப்பட்ைவனாக இருக்க விரும்புகியைன்
அப்பைமா இரட்சிப்டப ஏற்றுவகாள்கியைன் என்று வசால்ல முடிோது.
சமாைானமும் வசழிப்பும் இருக்கிை இந்ை காலத்ைில் கிைிஸ்துவிைம்
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வருவைற்கு ைேங்கிடுயவாம் என்ைால், உங்களுடைே ஜீவடன
விட்ைால் கூை அவரிைம் வருவைற்கு உங்களுக்கு சமேம்
கிடைக்காமல் யபாகும். அவருக்காக வாழாம அவருக்காக மரிக்கவும்
ைோர் என்று வசால்வைில் எந்ைவிை பலனும் கிடைோது என்பது
உண்டம.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி, அந்ை காலத்ைில் எத்ைடன யபர்
கிைிஸ்ைவர்களுக்கு எைிராக எழும்புவார்கள் என்று வசால்ல முடியுமா?
டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..முழு உலகமும் எழும்பும், எப்படி
இருக்குன்னுனா, விசுவாசிக்கிைவர்களுக்கு எல்லாயம எைிராக
ைிரும்புவது யபாலிருக்கும். இப்ப, இது இதுவடர நாம பார்க்காை ஒரு
யகள்விடே முன்பாக நிறுத்தும், “உபத்ைிரவ காலத்ைின் யபாது
ோராவது இரட்சிக்கபடுவைற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிைைா?”
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அடை பற்ைி நாம அப்பைம் யபச
இருக்கியைாம். ஆனா இப்ப ஆைாவது முத்ைிடரயோடு முடித்ைிைலாம்.
டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...சரி. இந்ை காரிேங்கள் எல்லாம் பூமிேில்
நைந்துவகாண்டு இருக்கும்யபாது ஆைாவது முத்ைிடர வவளிப்படும்.
பைர்ந்ை ஒரு பூமிேைிர்ச்சி உண்ைாகும், பூயலாகத்டையே அடசக்க
கூடிேைாக இருக்கும். எல்லா இைங்களிலும் இருக்கும் ஜனங்க
ஒளிந்துவகாள்ள இைம் யைடுவார்கள், யவைம் வசால்கிைது,
சிங்காசனத்ைில் வற்ைிருக்கிைவரின்
ீ
யகாபாக்கிடன உண்ைாகும்,
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ஆட்டுக்குட்டிோனவரின் யகாபாக்கிடன. நிச்சேமா எல்லாயம
அஸ்ைிபாரம் இல்லாம ைத்ைளிக்கும். அது மட்டுமில்ல இயைாை கூை,
யவைம் வசால்கிைது, வானத்ைின் நட்சத்ைிரங்கள் பூமிேின் மீ து
விழுகுமாம். இப்ப, இதுவந்து உண்டமோக வானத்ைில் இருக்கிை
நட்சத்ைிரங்கடள பற்ைி வசால்லவில்டல, பீட்ைல் ஜூஸ் யபான்ை
நட்சத்ைிரங்கள் அல்ல. ஆனா இது விண்கற்கள் மற்றும் எரிகற்கடள
பற்ைி கூறுகிைது, அப்படிப்பட்ைடவகள் பூமிேின் மீ து விழ ஆரம்பிக்கும்.
இன்டைக்கு உலகத்ைில் நமக்கு வைரிந்ை ைனது நிடலகளில் இருக்கிை
அடனத்தும் நகர்ந்து ைன்னிடலடே இழந்து ைத்ைளிக்கும் சூழ்நிடல
உருவாக யபாகிைது. அந்ை நாட்களில் மடைவான இைத்டை யைடி
மக்கள் ஓடுவார்கள். இது பூமிேின் மீ து வரப்யபாகிை இடைேற்ை
நிோேத்ைீர்ப்பாக இருக்கும்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்டரட். ஆைாம் அைிகாரத்ைின் கடைசி
வசனம் வசால்கிைது, “அவருடைே யகாபாக்கிடனேின் மகா நாள்
வந்துவிட்ைது, ோர் நிடல நிற்க கூடும்? (வசனம் 17) இந்ை வசனத்ைின்
அடிப்படைேில் சிலர் இதுைான் அந்ை நல் என்கின்ைனர், அைற்கு பிைகு,
உபத்ைிரவ காலம் துவங்கிடும் என்கின்ைனர். முைல் ஆறு முத்ைிடர,
இங்க ஏழு இருக்குது, இடவ அடனத்தும் சாத்ைானால் உண்ைாக
யபாகும் இடையூறுகள். இடவ யைவனால் உண்ைாவது இல்டல. அடை
நீங்க எப்படி வசால்ல முடியும்?
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டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...ஆமா, இடை, ைான் அயநகர்,
எடுத்துவகாள்ளப்படுைலின் யகாபாக்கிடனேின் முந்டைே
கண்யைாட்ைம் என்கின்ைனர். இந்ை ஆைாவது முத்ைிடரேின்
யபாதுைான் எடுத்துவகாள்ளப்படுைல் உண்ைாகும் என்கின்ைனர் ஏன்னா
இங்கைான் யைவனுடைே யகாபாக்கிடன துவங்குகிைைாம்.
இைிலிருந்துைான் விசுவாசிகள் விலக்கி காக்கப்படுவார்கள் என்று
கூறுகிைார்கள். என்னுடைே கண்யைாட்ைத்ைின்படி இதுல இருக்கிை
கடினம் என்னன்னு யகட்ைா, இயேசுைான், அைாவது,
ஆட்டுக்குட்டிோனவர், ைான் இந்ை முத்ைிடரகடள உடைகிைார். அப்ப
உபத்ைிரவ காலத்ைின் நிோேத்ைீர்ப்புகள் வநருங்கி வகாண்யை இருக்கும்,
யமலும் உபத்ைிரவ காலத்ைின் யபாது அது ைீவிரம் அடைந்துவகாண்டு
ைான் இருக்கும். இடை எல்லாரும் ஒத்துவகாள்ளுகியைாம். ஆனா
இயேசு ைான இந்ை முத்ைிடரகடள ைிைந்துவகாண்டு இருக்கிைார். அப்ப
முைல் நான்கு முத்ைிடரகடள ைிைக்கும்யபாது, ஐந்ைாம் முத்ைிடரேின்
யபாதும் யைவனுடைே யகாபாக்கிடன ைான் வவளிப்படுத்ைப்படுகிைது
அவர்ைான் அது அத்ைடனடேயும் ைிைக்கிைவராகவும் இருக்கிைார்.
இடை வைாைர்ந்து பார்க்கும் யபாது யைவ யகாபாக்கிடனைானி என்று
யநரடிோக வைரிகிைது, இவைல்லாம் யைவனுடைே யகாபாக்கிடன
இல்டல என்று எந்ை கட்ைத்ைிலும் ைவிர்க்க முடிோை ஒன்ைாக ைான்
யைான்றுகிைது. நாம இந்ை யகாபாக்கிடனேினின்று ைப்பனும், இந்ை
பூமிேின் மீ து வர இருக்கும் யசாைடன காலத்ைிற்கு உன்டன
25

விலக்குயவன், என்று வசால்லபட்டு இருப்பைால இது நிச்சேமா
உபத்ைிரவ காலம் துவங்குவைற்கு முன்பு சம்பவிப்பைாக ைான்
இருக்கணும் அப்படித்ைான் நைக்கும், இந்ை ஏழு வருைங்கள்
துவங்குவைற்கு முன்பாக இருக்கும்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி, ஆல்டரட். அடுத்ை வாரம், ைவைாம
பாருங்கள். அடுத்ை வாரம் இந்ை இக்கட்ைான சூழ்நிடலகள் மத்ைிேில்
யைவன் என்ன வசய்ே யபாகிைார் என்படை பற்ைி ைான் பார்க்க
இருக்கியைாம் அடிபடைேில், பூமிேின் மீ து யைவனுடைே
நிோேத்ைீர்ப்பு வரப்யபாகிை நாட்கள் வரும். யைவன் இன்னும்
இரக்கத்யைாடு ைனது லட்சத்ைி நாற்பைினாேிரம் சாட்சிகளுக்கு
காத்ைிருக்கிைார், சுவியசஷத்டை பிரசங்கிக்கும்படிோக அவர்
வைரிந்துவகாள்ளும் மக்கள். இவர் எல்லாம் ோர் என்று பார்க்க
இருக்கியைாம், என்ன வசய்வார்கள், யைவன் எவ்வளவு வல்லடமடே
வகாடுக்கிைார், என்ன நைக்குதுன்னு பார்க்கலாம், சரிோ? அடுத்ை வாரம்
இடை துவங்கிைலாம். ைவைாமல் பார்ப்பீர்கள் என நம்புகியைன்?

*****
எங்களுடைே வைாடலக்காட்சி நிகழ்சிகடள காை
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இலவச ஜான் அன்வகர்வபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டப பைிவிைக்கம்
வசய்ைிடுங்கள்.
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