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இயேசுவின் கடைசி வார்த்டைகள்: வவளிப்படுத்துைல்
புத்ைகம் - நிகழ்ச்சி 4
அறிவிப்பாளர்: இன்டைக்கு, கிைிஸ்ைவர்களின் வபரும்பாலாய

ார்

ைங்களுடைே வாழ்நாளில் இயேசு கிைிஸ்து ைிரும்பவும் பூமிக்கு
வந்ைிடுவார் எ

விசுவாசிக்கிைார்கள். வவளிப்படுத்ைி

எைிர்காலத்ைில் என்

வியசஷமா

து

நைக்கும் என்படை கிைிஸ்ைவ சடபகளுக்கு

இயேசு கிைிஸ்துவால் கூைப்பட்ை இறுைி வார்த்டைகளாகும். உபத்ைிரவ
காலத்ைின் யபாது பூமிேின் மீ து வர இருக்கும் கடுடமோ
நிகழ்வுகடள குைித்து எச்சரிக்கிைார், சாத்ைானுக்கு என்
அந்ைிகிைிஸ்துவுக்கு என்

நைக்கும்,

வாகும், கள்ள மார்கத்டை ோர்

பின்பற்றுவார்கள் என்று கூறுகிைார். அதுமட்டுமல்ல அர்மவகைான்
யுத்ைத்ைில் என்

நைக்கும், ைமது இரண்ைாம் வருடகேில் என்

நைக்கும், ஆேிர வருை அரசாட்சி, இறுைி நிோேத்ைீர்ப்பு, என்படவகடள
வசால்லி எப்படி யைவன் ைமது பிள்டளகளுக்கு நித்ைிே எைிர்காலத்டை
ைிட்ைமிட்டிருக்கிைார் என்று கூறுகிைார். இந்ை வைாைரில் யைவன்
எைிர்காலத்ைில் சம்பவிக்க யபாகிைடவகளாக வசால்லிேிருக்கிை
ஒவ்வவாரு நிகழ்வுகடளயும் நீங்கள் புரிந்துவகாள்வைற்கு எதுவாக
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வவளிப்படுத்ைி

வியசஷத்டை அைிகாரம் அைிகாரமாக பார்க்க

இருக்கியைாம்.
இந்ை வைாைரின் இரண்ைாவது பாகத்ைின் இன்டைே நிகழ்ச்சிேின்
ைடலப்பு, “நிோேத்ைீர்ப்புகளும் உபத்ைிரவ காலத்ைின் முக்கிே
பங்காளிகளும், வவளிப்படுத்ைல் 7 முைல் 13 வடர.
எ

து விருந்ைி

ர்கள்: Dr. எட் ஹின்ட்சன், டீன் லிபர்டி

பல்கடலகழகத்ைின் ஸ்கூல் ஆப் ரிலிஜிேன் மற்றும் மைங்கடள
பற்ைிே பிரிவின் விரிவுடரோளர், நாற்பைிற்கும் யமலா

புத்ைகங்கடள

எழுைிேிருக்கிைார்.
Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக் ைல்லாஸ் இடைேிேல் வசமி

ரிேில்

யவைாகமத்டை விவரித்ைல் பிரிவின் துடை யபராசிரிேராக
இருக்கிைார். இவர் யவைாகம ைீர்க்க ைரிச

ங்கள் என்ை ைடலப்பில் 30

புத்ைகங்கடள எழுைிேிருக்கிைார், இவர் விசுவாச யவைாக
ைிருச்சடபேின் மூத்ை யபாைகராக இருக்கிைார்.
Dr. ரான் யராைாஸ் ஐவரும் ைல்லாஸ் இடைேிேல் வசமி
யபாைட

வசய்கிைார், இவர் யைவ வச

ரிேில்

ங்கள் ஊழிேத்ைின் சிைப்பு

ைடலவராகவும் இருந்து வருகிைார். இவர் ைீர்க்கைரிச

ம் என்ை

ைடலப்பில் 70 புத்ைகங்கடள எழுைிேிருக்கிைார். இந்ை சிைப்பு ஜான்
அன்வகர்வபர்க் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கடள வரயவற்கியைாம்.
*****
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கடள அன்புைன்
வரயவற்கியைாம். நான் ைான் ஜான் அன்கர்வபர்க், நிகழ்ச்சிேில்
கலந்துவகாண்ைடமக்கு நன்ைி. ஒரு அருடமோ

ைடலப்டப பற்ைி

ைான் பார்த்துவகாண்டு இருக்கியைாம் இயேசு சடபக்கு கூைி
இறுைிோ

வார்த்டைகள். அடவ ேங்யக அடமந்ைிருக்கிைது? இடவ

யவைாகமத்ைின் கடைசி புத்ைகமா
இந்ை அருடமோ
என்

வவளிப்படுத்ைலில் இருக்கிைது.

யமடைகயளாடு நாம் வசய்கிை காரிேம்

வவன்ைால் யைவன் எைிர்காலத்ைில் நைக்க இருக்கும்

காரிேங்கயல

கூைிேடவகடள அைிகாரம் அைிகாரமாக பார்க்க

இருக்கியைாம், ஆல்டரட்? சரி, எட், ஒருசிலர் வருத்ைத்யைாடு
இருக்கலாம் அவங்களுக்காக சுருக்கமா வசால்லுங்க, “ஓ, எைிர்பாராை
விைமா, முைல் மூன்று நிகழ்ச்சிடே ைவைவிட்யைன். இப்பைா
பார்க்கியைன். அை

ால, இதுவடரக்கும், என்

நைந்ைதுன்னு வசான்

ா

நானும் அயை நிடலக்கு வந்ைிடுயவன் என்று வசால்லிக்வகாண்டு
இருப்பார்கள்.
டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..சரி, வவளிப்படுத்ைி

வியசஷம் முைலாம்

அைிகாரம் முன்னுடரயோடு துவங்குகிைது. உேிர்த்வைழுந்ை இயேசு
யோவானுக்கு பத்மூ ைீவில் வைான்று இந்ை வவளிப்படுத்ைி

வியசஷ

புத்ைகத்டை எழுதும்படி கட்ைடள வகாடுத்ைார். அடுத்து 2 மற்றும் 3ம்
அைிகாரம் ஆசிோவில் உள்ள ஏழு சடபகளுக்கும் இயேசு வசால்லுகிை
காரிேங்கடள பற்ைி பார்க்கியைாம். ஏழு கடிைங்களும் முைல்
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நூற்ைாண்டில் இருந்ை ஏழு சடபகளுக்கு எழுைப்பட்ைது, ஆ
கடிைங்களில் வசால்லப்பட்டிருக்கும் காரிேங்கள் அட

ால் அந்ை

த்தும்

எப்யபாதும் எல்லா சடபகளுக்கு ஏற்புடைேைாக இருக்கிைது.
அடுத்ைைாக நான்காம் மற்றும் ஐந்ைாம் அைிகாரத்ைில் மிகப்வபரிே
பிரச்சட

டே பற்ைி பார்க்கியைாம். யோவான் பரயலாகத்ைில் இருக்கும்

யைவனுடைே பிரசன்
சிங்காச

த்ைிற்குள்ளாக எடுத்டுவகாள்ளப்படுகிைார்,

த்ைில் வற்ைிருக்கும்
ீ
யைவட

ஒருவர் யைவனுடைே பிரசன்

பார்க்கிைார். ஆ

ாலும் எப்படி

த்ைில் பிரயவசிக்க முடியும் என்று

புரிோமல் ைிடகக்கிைார் புஸ்ைகத்டை வாங்க ோர் பாத்ைிரவான், ோர்
முத்ைிடரடே உடைப்பார், ோர் பரயலாக ராஜ்ேத்ைில் இருந்து பூமிக்கு
நிோேத்ைீர்ப்டப வவளிப்படுத்ை முடியும் என்றும் நிட

த்து பார்க்கிைார்.

யமலும் ைிடீவரன்று, கண்ைர்ீ நிடைந்ை கண்களால், இயேசுடவ
பார்க்கிைார். சிங்காச

த்ைில் யைவ ஆட்டுக்குட்டிோ

பிைாவாகிே யைவனுக்கு நிகராக இருந்ைார்.
பிரட்சட

வர் யைான்ைி

ார்,

இயேசுைான் இந்ை

க்கு பைிலாக இருக்கிைார். அவர் வந்து புஸ்ைகத்டை

வபற்றுவகாண்டு, முத்ைிடரடே உடைத்ைார்.
அடவ என்

என்படை பற்ைிோ விபரங்கடள ஆைாம் அைிகாரத்ைின்

துவக்கத்ைில் இருந்து பார்த்யைாம், அந்ை அந்ை ஆறு முத்ைிடரகடள
ைிைந்ை யபாது ஆட்டுக்குட்டிோ

வரின் யகாபாக்கிட

இந்ை பூமிேின்

மீ து நிோேத்ைீர்ப்புகளாக எழும்ப துவங்குவடை பற்ைி பார்த்யைாம்.
அந்ை அைிகாரங்கள் அட
4

த்தும் யைவனுடைே

வகாபாக்கிட

யோடு

முடிவடைகிைது, இருந்ைாலும் உை

டிோக ஏழாம் அைிகாரத்ைில்

யைவனுயைே இரக்கங்கடள பற்ைி வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது.
உண்டமோகயவ இந்ை உபத்ைிர காலத்ைின் யபாது சிலர் இரட்சிப்டப
வபற்றுவகாள்வார்கள் – லட்சத்ைி நாற்பத்ைி நாலாேிரம் யபர், அயைாடு
எண்ைிக்டகக்கு அைங்காை புரஜாைிேின் கூட்ைத்ைாரும் எல்லா
யகாத்ைிரத்ைாரும் எல்லா பாடஷகாரரும் ஜாைிகளும் இருப்பார்கள்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்டரட், மார்க்கிைம் கைந்து யபாவைற்கு
முன்பாக, நாம பார்த்ை அந்ை முத்ைிடரகடள பற்ைி சுருக்கமாக
வசால்லுங்க, சீக்கிரமா.
டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..சரி, முைல் முத்ைிடரடே அவர் உடைத்ை
யபாது குைிடர வர்களின்
ீ
துவக்கம் ஆரம்பகிைது, வவளிப்படுத்ைி
வியசஷத்ைின் நான்கு குைிடரவரர்கள்,
ீ
என்று வசால்லலாம். வவள்டள
குைிடரேின் யமல் ஏைிேிருந்ைவர் இந்ை உலகத்டை வஜேிக்கும்படிோக
வருகிைான், இது அந்ைி கிைிஸ்துடவ குைிக்கிைது, சிவப்பு குைிடர,
இரண்ைாவைாக, யுத்ைம், இந்ை உலகமா

து யுத்ைத்ைி

ால்

நிடைேப்யபாகிைது; அடுத்ைது கருப்பு குைிடர, மூன்ைாவது முத்ைிடர,
பஞ்சம்; அடுத்ைது நான்காவது முத்ைிடர, மங்கி
குைிப்பைாக இருக்கிைது. யவைவிைமா வசான்

குைிடர மரைத்டை

ா, அந்ைி கிைிஸ்து

வருகிைான், அயைாடு யுத்ைமும் மரைமும் பஞ்சமும் வரும். அடுத்ைது
ஐந்ைாம் முத்ைிடர
ஜீவட
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உபத்ைிரவ காலத்ைில் கிைிஸ்துவுக்காக ைங்கள்

வகாடுக்கும் இரத்ை சாட்சிகயளாடு வைாைர்புடைே ஒன்ைாகும்.

அடுத்ைது ஆைாவது முத்ைிடர அண்ை சராசரத்டையே உலுக்க கூடிே
பூமி அைிர்ச்சி உண்ைாகும் இை

ால் மக்கள் குடககளிலும்

பாடைகளிலும் ஓடி ஒளிந்துவகாள்ள இைம் யைடுவார்கள். அவர்கள்
இேற்டகடே பார்த்து, பாடைகடள பார்த்து, எங்கள் யமல் விழுங்கள்
என்பார்கள், ஆ

ால் யைவட

வவளிப்படுத்ைி

வியசஷத்ைில் கவடலக்குரிே பகுைியும் இருக்கிைது

அது என்

வவன்ைால் ைிரும்ப ைிரும்ப வசால்லப்படும் காரிேம்,

“அவர்கள் ம
ம

ந்ைிரும்பவில்டல, அவர்கள்

ந்ைிரும்பவில்டல.”யைவ

விரும்பி

யநாக்கி கூப்பிை மாட்ைார்கள்.

ார்கள். இப்ப ை

ிைத்ைில் ைிரும்புவடை விை மரைத்டை

ித்து விைப்படும் யகள்வி என்

உபத்ைிரவ காலத்ைில் யைவ

வவன்ைால்,

ிைத்ைில் வருகிைவர்களுக்கு ஏைாவது

நம்பிக்டக கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிைைா?
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி, இங்க லட்சத்ைி நாற்பத்ைி நாலாேிரம்
யபடர பற்ைி பார்க்க இருக்கியைாம் இவர்கடள யைவன்
வைரிந்துவகாண்டிருக்கிைார். ஆ

ா, அைாவது, எ

ஒரு யபராசிரிேர் ஒரு நாள் முழுதும் என்ய

ாடு உட்கார்ந்து, எட்டு

மைியநரம், உட்கார்ந்து இந்ை முத்ைிடரகடள எ
வசான்

க்கு ஞாபகமிருக்கிைது

க்கு எடுத்து

ார், அதுவும் யவைத்ைின் மற்ை பகுைிகளில் இருந்து.

உங்களுக்கும் அடை பற்ைி வைரிந்ைிருக்கும். நாம வசால்ல நிட
காரிேத்டை விளக்கி வசால்லுங்க.
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க்கிை

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...ஆமா, மத்யையு இருபத்ைிநாலு இதுல
இறுைிோக சம்பவிக்கும் காரிேங்கள் இருக்கு, இது ைான் சிலுடவேில்
மரிப்பைற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இயேசு ஒலிவ மடலேில்
வகாடுத்ை வசய்ைிோக இருக்கிைது. இயேசு ஒரு ைீர்க்கைரிச
முன்ய

ாட்ைத்டை கூைிேிருக்கிைார் அல்லது இறுைி நாட்கடள குைித்ை

வடரபைத்டை வகாடுத்ைிருக்கிைார் எ

லாம். அவருடைே சீஷர்கள்

யகட்ைார்கள், “இந்ை காரிேங்கள் எப்யபாது சம்பவிக்கும், உம்முடைே
வருடகக்கா

அடைோளங்கள் என்

, முடிவு எப்யபாது சம்பவிக்கும்?”

இயேசு இடவகளுக்கு பைில் வசால்ல துவங்குகிைார், நீங்கள் கள்ள
கிைிஸ்துடவயும் வபாய்ோ

யமசிோக்கடளயும் காண்பீர்கள்.”

வவள்டள குைிடரேின் யமல் வருகிை ஒருவன் இருக்கிைான்,
யுத்ைங்கடளயும் யுத்ைங்களின் வசய்ைிகடளயும் யகட்பீர்கள். இது
சிவப்பு குைிடரேின் யமல் வருகிைவன். பஞ்சமுண்ைாக யபாகிைது. இது
மங்கி

குைிடரேின் யமல் வருகிைவன். இப்படியே, யபாய்வகாண்ை

இருக்கிைது. இயேசு உண்டமோகயவ மத்யையு இருபத்ைி

ாங்கில்

எல்லாவற்டையும் சுருக்கி வசால்லிேிருக்கிைார், ஒரு சுருக்கமா
முன்ய

ாட்ைமாக இருக்கிைது, இடவ வவளிப்படுத்ைி

வியசஷத்ைின்

நிகழ்வுகளாக இருக்கிைது. இைன் மூலமாக வவளிப்படுத்ைல் ஆைாம்
அைிகாரத்ைின் நிகழ்வுகள் மற்றும் முத்ைிடர நிோேத்ைீர்ப்புகள்
மத்யையு இருபத்ைி நான்கில் வசால்லிே காரிேங்களுைன்
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இயேசு

இடைேக்கூடிேைாக இருக்கிைது என்படை வைளிவாக நம்மால் பார்க்க
முடிகிைது.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆமா. அது யநர்த்ைிோகவும் இருந்ைது.
ஆச்சரிேமாக இருக்கிைது, ரான், இடை வைாைர்ந்து பார்க்கலாம். பூமி
முழுவதும் ஒரு வபரிே கலக்கம் உண்ைாகும். நீங்க வசால்லுங்க,
மார்க், இந்ை காலத்ைில் சுமார் எத்ைட

யபர் மரிப்பார்கள்?

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...சரி, நான்காம் முத்ைிடர நிோேத்ைீர்ப்பில்
பூமிேின் நான்காவது பங்காக இருக்கிைது.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஒயக. அங்கும் இங்குமாக ஜ

ங்கள் மரித்து

கிைப்பார்கள் என்ைிருக்கிைது; அயைாை பஞ்சம் இருக்கிைது,
ஜ

ங்களுக்கு ைீடமடே வருவிக்கும் விைமாக ஆளுகிைவர்கள்

இருப்பாங்க, சரிோ? இது எல்லாத்துக்கும் மத்ைிேில் யைவ இரக்கமும்
இருக்கும், ஏன்

ா அவர் லட்சத்ைி நாற்பத்ைி நாலாேிரம்யபடர,

வைரிந்துவகாண்டு அவடர பற்ைி சாட்சிவகாடுக்க வசய்கிைார். இடை
பற்ைி அவர் நிடைே விஷேங்கடள வசால்லிேிருக்கிைார். இந்ை
லட்சத்ைி நாற்பத்ைி நாலாேிரம் யபர் ோர், அவர்களுக்கு யைவ
வல்லடம வகாடுக்கப்பட்ைடை பற்ைி விளக்கி வசால்லுங்க.
டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...சரி, இது வராம்ப சுவாரஸ்ேமா
ம

ிை வரலாற்ைில் இந்ை இருண்ை காலத்ைில், யைவனுடைே

ஒளிஇன்னும் பிரகாசிக்கிைது. யைவனுடைே யகாபாக்கிட
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து, ஏன்

ா

மனுகுலத்ைின் மீ து இைங்கி

ாலும், அவருடைே இரக்கமும்

கிருடபயும் வைாைர்ந்து இருந்துவகாண்யை இருக்கிைது. ஏன்? ோரும்
அழிந்துயபாவது அவருடைே விருப்பம் இல்டல. ஆ
வியராைமாக எைிர்க்க நிற்க ைீர்மா
த்வனுடைே யகாபாக்கிட

ா யைவனுடைே

ிக்கும்யபாது, இறுைிோக,

டே ைான் வபற்றுக்வகாள்ள யநரிடும்.

அதுைான் இங்கு நைந்துவகாண்டு இருக்கிைது. இந்ை லட்சத்ைி நாற்பத்ைி
நாலாேிரம் யபடர பற்ைி இரண்டு கண்யைாட்ைங்கள் இருக்கிைது.
ஒன்று இடை சடபடே குைிப்பைாக இருக்கிைது என்பைாகும். இதுல
பிரச்சட

என்

ன்

ா, இவன் யூை ஜ

ங்களாகிே லட்சத்ைி நாற்பத்ைி

நாலாேிரம் யபர், 12௦௦௦௦ யபர் ஒவ்வவாரு யகாத்ைிரத்ைிலும்.
யவைாகமத்ைில் சடப என்பது சடபைான், இஸ்ரயவல் என்பது
இஸ்ரயவல் ைான்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆமா, இங்க எல்லா யகாத்ைிரங்களும்
பட்டிேலிைப்பட்டு இருக்கு.,
டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...அதுைான் ஒவ்வவான்ைா வருகிைது. குைிப்பிட்ை
யகாத்ைிரங்களும் குைிப்பிட்ை எண்களும் வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது.
யவைத்ைின் யவரும் எந்ை இைத்ைிலும் இவ்வளவு குைிப்பாக என்கயளா
யகாத்ைிரங்கயளா குைிப்பிைப்பட்ைடை பார்க்க முடிோது. அைாவது,
இஸ்ரயவல் யகாத்ைிரத்டை ைவை யவவைான்டையும் பார்க்க முடிோது.
அை

ால இவைல்லாம் யகாத்ைிரங்கள் ைான் என்று வைளிவாக புரிகிேது.

அப்யபாஸ்ைலர் நைபடிகளில் கூை சடப இஸ்ரயவல் என்று
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ை

ித்ை

ிோக வசால்லப்பட்டு இருப்படை பார்க்க முடியும், அைாவது,

இஸ்ரயவல் என்பது சுமார் 20 முடையும் சடப என்று சுமார் 19
முடையும் வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது.அப்யபாஸ்ைல
கூை ை

ாகிே பவுலும்

து நிருபங்களில் இரண்டிற்கும் உள்ள யவறுபாடுகடள

வைாைர்ந்து வசால்லி வகாண்யை இருக்கிைார். இதுல முக்கிேமா
இதுைான், அடிப்படை பின்

ைி என்று வசான்

து

ால், யைவன் யூை

மக்கடள யைசத்டை, இஸ்ரயவலர்கடள, புைஜாைிகளுக்கு ஒளிோக
இருக்கும்படி அடழத்ைிருக்கிைார்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: உலகம் முழுவைற்கும், உலகத்ைின்
யைசமட

த்ைிற்கும்.

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...உலகம் முழுவைற்கும் ைான். அவர்கள்
நற்வசய்ைிடே எங்கும் சுமந்து வசல்ல யவண்டும் என்று நிட
உலகம் முழுவதும், உலகளாவிே அளவு. ஆ
அவங்க அடை வசய்ே ைவைிவிட்ை
வைய்வகமா
ீ

த்ைார்,

ா உண்டம என்

ன்

ர். இயேசுடவ அவர்கள்

வர் யமசிோ என்படை அைிந்துவகாள்ள ைவைிவிட்ை

சுருக்கமாக வசான்

ா,

ர்.

ால், இந்ை லட்சத்ைி நாற்பத்ைி நாலாேிரம் யபர்

இஸ்ரயவலர்களுக்கு அடிப்படிோக வகாடுக்கப்பட்ை கட்ைடளடே
நிடையவற்றுகிைவர்களாக இருப்பார்கள் எ

நிட

க்கியைன். உலகம்

எங்கும் வசன்று ராஜ்ேத்ைின் சுவியசஷத்டை பிரசங்கிக்கும் லட்சத்ைி
நாற்பத்ைி நாலாேிரம் சுவியசஷகர்களாக இருப்பார்கள். இைி
எண்ைிக்டகக்கு அைங்காை நிடைே யபர் ம
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மாறுவார்கள் எ

ிமித்ைமாக
நான்

நம்புகியைன். அைற்கு பிைகு பார்க்கும்யபாது ைிரளா
இருப்படை பற்ைி பார்க்கியைாம். ஆ

கூட்ைம்

ா, நாம பார்க்கும், இந்ை ைிரளா

கூட்ைம், என்னுடைே கருத்துப்படி, லட்சத்ைி நாற்பத்ைி நாலாேிரம்
யபரின் மூலம் மட்டுமல்ல, வல்லடமோ
இரண்டு சாட்சிகளி

ால் உண்ைா

அந்ை ைீர்க்கைரிசிகலா

வர்களாக இருப்பார்கள்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: இப்ப, மார்க், யைவன் எப்படி இந்ை
நபர்களுக்கு யைான்ைி

ார் என்று நிட

க்கிைீர்கள், அவர்களுக்கு இந்ை

யவடலடே எப்படி வகாடுத்ைார், அவர்கள் என்
என்று எப்படி அவர்களுக்கு வசான்

வசய்ேயவண்டும்

ார்?

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...இது, மிகப்வபரிே யகள்விோக இருக்கிைது.
இந்ை கட்ைத்ைில் சடப எடுத்டுவகாள்ளப்பட்டு இருக்கிைது என்படை
நாம் நிட

வில் வகாள்ளயவண்டும். இடவ பரயலாகத்ைிற்கு எடுத்து

வகால்லப்பட்டு விட்ைது. எ
ஜ

யவ இப்ப பூமிேில் விைப்பட்டு இருக்கும்

ங்கள் ைான் இயேசு கிைிஸ்துடவ விசுவாசிக்கும் விசுவாசத்டை

வபறுகிைார்கள். எப்படி இந்ை விசுவாசத்டை வபருகிைார்கள் என்று
நமக்கு வைரிோது. அவர்கள் பார்க்கிை படிக்கிை காரிேங்கள் மூலம்
ைாங்கள் இங்கு டகவிைப்பட்டு இருப்படை அவர்கள்
புரிந்துவகாள்ளுகிைவர்களாக இருக்கலாம். அல்லது இவர்கள் எல்லாம்,
ஒரு இைத்ைில் வசால்லப்பட்டு இருக்கிைபடி, அைாவது, ைர்சுடவ யசர்ந்ை
லட்சத்ைி நாற்பத்ைி நாலாேிரம் சவுலாக இருக்கலாம் இேற்டகக்கு
அப்பாற்பட்ை அனுபவத்டை வபற்று இயேசு கிைிஸ்துடவ
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விசுவாசிக்கும் நிடலடே வபற்ைிருக்கலாம். ஆ
யகாத்ைிரங்களில் ஒவ்வவான்ைில் இருந்தும்

ால் யைவன் 12

12000 யபடர

வைரிந்துவகாண்டு ைமக்கு சாட்சிோக நைக்க வசய்ைிடுவார். இங்க,
யைவன் இந்ை லட்சத்ைி நாற்பத்ைி நாலாேிரம் யபடர காத்து, இந்ை
காலம் முழுவதும் அவர்கடள பாதுகாத்து டவத்ைிடுவார்.
வவளிப்படுத்ைல் பைி

ாலு முடிவு வபறும்யபாது இங்க இன்னும்

லட்சத்ைி நாற்பத்ைி நாலாேிரம் யபர் இருப்படை பார்க்க முடியும். அது
லட்சத்ைி நாற்பத்ைி மூவாேிரத்து முன்னூற்ைி வைாளாேிரத்து
வைான்னூத்ைி ஒன்பது இல்ல. இந்ை காலம் முழுவதும் அவர்கடள
பராமரித்து காப்பைாக வசான்
உண்டமயுள்ள யைவ

வாக்குைத்டை நிடையவற்ைிை

ாக இருக்கிைார்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்டரட். இப்யபாது ஒரு சிைிே
இடையவடள எடுத்துவகாள்யவாம், நாம ைிரும்ப வந்ைதும் ஏழாவது
முத்ைிடர எப்படி ஏழு எக்காள நிோேத்ைீர்ப்பிற்கு வழிவகுக்கிைது
என்றும் அந்ை நிோேத்ைீர்ப்பு எப்படி வருகிைது என்படை பற்ைி பார்க்க
இருக்கியைாம். வைாைர்ந்து இடைந்ைிருங்கள், மீ ண்டும் சந்ைிப்யபாம்.
*****
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்டரட், மீ ண்டும் வருக. நாம
வவளிப்படுத்ைி

வியசஷத்டை பற்ைி பார்த்துவகாண்டு இருக்கியைாம்

எைிர்காலத்ைில் உண்டமோக சம்பவிக்க யபாகிை சில முக்கிே
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நிகழ்வுகடள யைவன் நமக்கு அைில் வவளிப்படுத்துகிைார். நம்
மத்ைிேில் நம்யமாடு இருப்பவர்கள் Dr. எட் ஹின்ட்சன் மற்றும் Dr.
மார்க் ஹிட்ச்காக் மற்றும் Dr. ரான் யராட்ஸ். இப்ப, எட், எட்ைாம்
அைிகாரத்ைில் இருக்கிை மிகவபரிே காரிேத்டை நமக்கு எடுத்து
கூைிேிருக்கிைார், இங்க இப்ப எக்காள நிோய்த்ைீர்ப்பிற்கு யநராக
வருகியைாம். இது இன்வ

ாரு காட்சிடே வவளிப்படுத்துகிைது.

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..வவளிப்படுத்ைி
விைமா

வியசஷத்ைில் மூன்று

ஏழு நிோேத்ைீர்ப்புகள் இருக்கிைது: ஏழு முத்ைிடரகள், ஏழு

எக்காளங்கள், இறுைிோ இருப்பது ஏழு கலச நிோேத்ைீர்ப்பு. ஏழாவது
முத்ைிடரடே உடைக்கும்யபாது இந்ை ஏழு எக்காள நிோேத்ைீர்ப்பு
வவளிப்படுகிைது. இது தூைர்களின் நிோேத்ைீர்ப்பு யபால இருக்கிைது
ஒவ்வவாரு தூை

ாக வந்து ஒரு அைிவகுப்பு யபால வந்து இங்க,

நிோேத்ைீர்ப்பின் எக்காளங்கடள முழங்குகிைார்கள், அப்ப பூமிேின் மீ து
நாசம் ஏற்படுகிைது. இப்ப எட்ைாம் அைிகாரத்ைில் இருந்து பைிய

ாராம்

அைிகாரம் வடரக்கும் பார்க்கும்யபாது இந்ை ஏழு எக்காள
நிோேத்ைீர்ப்டப குைித்டை விவரத்டை பார்க்கலாம். இங்கயும் யைவன்
வகாடுக்கும் நம்பிக்டகேின் வசய்ைி இடைக்கப்பட்டு இருக்க
பார்க்கியைாம். இந்ை ஒவ்வவாரு நிோய்த்ைீர்ப்பும் முழு பூமிடேயும்
பாைிக்கிைது: விடளச்சல், கைல், ஆறுகள், காற்று. இங்க
வவட்டுக்கிளிகளின் வாடை வருகிைது. ஐபிராத்து நைி கிழக்கில் இருந்து
வரும் யுத்ைத்ைிற்கு வழி ைிைந்து வகாடுப்பைாக இருக்கிைது. இறுைிோக
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கடுடமோ

யைவனுடைே நிோேத்ைீர்ப்பு வவளிபடுவைாக இருக்கிைது.

இந்ை அண்ைசராசரத்ைில் மூன்ைில் ஒரு பங்கு மிகவும் பாைிக்கப்படும்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி. இங்க ஒரு நிமிைம் நின்று இன்வ
யகள்விடே பார்க்கலாம். ஒரு ஆச்சரிேமா
வசால்லட்டுமா. அது வே
விஷேமா இருக்கு, ஜ

ாஉ யகட்டீங்கன்

ாரு

விஷேத்டை உங்களுக்கு
ா, அது மிகப்வபரிே

ங்க யகட்க்கிைாங்க, “ஏன் யைவன் இந்ை

காலத்ைில் வராம்ப கடுடமோக நைந்துவகாள்கிைார்?”
டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..ஆமா, ஏன்
ம

ா யைவன் ஜ

ங்கள்

ந்ைிரும்புவைற்கு பல நூற்ைாண்டுகள் சந்ைர்பத்டை வகாடுத்து

அவடர விசுவாசிக்கவும் அவருக்கு ைங்கடள அர்ப்பைிக்கவும்
வசான்

ார். இத்ைட

நூற்ைாண்டுகளாக ம

முரட்ைாம்ைான் மிச்சம். ம

கடி

ம், இருைேகடி

ிைனுடைே இருைேம் அைிக கடி

மாைிவிட்ைது மாைிக்வகாண்யை யபா

மா

ம்,
ைாக

து. இப்ப இறுைிோக யைவன்

முடிவு வசய்கிை காரிேம் இதுைான், “என்னுடைே பாதுகாப்பின் கரத்டை
விளக்குகியைன், ம

ிைனுடைே இருைே கடி

மா

து ஜ

ங்கடள

அழிவிற்கு யநராக நைத்ைி வசல்வைாக இருக்கும் என்கிைார். நான்
உங்கடள பாதுகாப்பது இல்டல என்கிைார்.” அைாவது, ஆச்சரிோமா
இருக்கு, ஜான். நம்முடைே வாழ்க்டகக்கு யைவன் யவண்ைாம்
என்கியைாம், யைவன் இடைபடுவைில் ஜ

ங்களுக்கு விருப்பமில்லாமல்

எைிர்க்கிைார்கள், இது அது என்கிைார்கள் – அப்பத்ைா ஏயைாவவாரு ைவறு
சம்பவிக்கிைது. அது பிைகு பாை ஆரம்பிப்பாங்க, “அவமரிக்காடவ
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ஆசீர்வைியும் யைவா” என்று வசால்வார்கள், இவர்கடள காக்கும்படி
யைவ
நிட

ிைத்ைில் யவண்டுைல் வசய்ேணுன்னு வசால்வாங்க. நான்
க்கியைன் நிச்சேமா ஒரு யநரம் வரும் அப்ப யைவன் வசால்வாரு,

“நான் ஏன் வசய்ேணும்? என்ட

இதுவடரக்கும் வபாருட்ைாக

நிட

விசுவாசிகடள நான் யவறு பிரித்து

கல, ஏற்க

யவ வமய்ோ

எடுத்துக்வகாண்யைன், அை

ால, நிச்சேமா இந்ை பூமிேின் மீ து

நரகத்ைின் ஆளுடக கட்ைவிழ்க்க பை யபாகிைது.”
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி, ரான் முைல் எக்காள நிோேத்ைீர்ப்பில்
இருந்து துவங்கிைலாம். இங்க என்

நைக்கிைது?

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...சரி, பரந்ை கண்யைாட்ைத்ைில் பார்க்கணும்,
முைல் நான்கு எக்காள நிோேத்ைீர்ப்பும் உலகத்ைிற்கு வியராைமாக
வருகிைது, ம

ிைனுடைே சூழ்நிடல; கடைசி மூன்றும் மனுகுலத்டை

குைிடவக்கிைது.

முைலாம் எக்காளத்ைில் என்

பார்க்கும்யபாது அங்கு அக்கி

நைக்கிைது என்று

ியும் வநருப்பும், இரத்ை கலடவகள்,

என்று பூமிேின் மீ து வசப்படும்
ீ
காரிேங்கள் இருக்கு. இப்ப,
அைனுடைே வவளிப்பாடுகள் எல்லாம் வகாஞ்சம் நுணுக்கமாக
யைான்றுகிைது. அைாவது மரங்களில் மூன்ைில் ஒரு பங்கு எரிந்து
விடும் பச்டச புல்களில் ஒரு பங்கு எரிந்துவிடும். ம

ிைனுடைே

சுற்றுசூழல் மிகவும் பாைிப்படைகிைது. இது அடுத்ை வரிடசோக வர
இருக்கும் எக்காள நிோேத்ைீர்ப்புகயளாடு யசர மிகப்வபரிே பாைிப்பு
உண்ைாகிைது,
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மிகப்வபரிே நாசம் ஏற்படுகிைது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி. இரண்ைாவது எக்காளம்?
டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...ஆமா, ரான் வசான்

து யபால இது,

சுவாரஸ்ேமாக இருக்கு. முத்ைிடரகள், முைல் நான்கு இருக்கிைது அது
நான்கு குைிடர வர்கள்,
ீ
அடுத்ை இராண்ைாவது மூன்று. இங்கயும் அயை
மாைிரிைான் இருக்கு. முைல் நான்கு, அடுத்ை இறுைி மூன்றும் ஐயோ
என்று வசால்லபடுகிைது. இதுவும் அயை மாைிைான் பிரிக்கப்பட்டு
இருக்கிைது. அப்ப, இது ஒவ்வவான்றும், இரண்ைாவது எக்காலம் யபால,
வா

த்ைில் இருந்து ைீ பந்து வரும். சமுத்ைிரத்ைின் மூன்ைில் ஒரு

பங்கு நாசமடையும். இரண்ைாவது தூை

ின் யைா

ி என்று

வசால்லப்படுகிைது. ஒரு வபரிே பர்வைம் யபான்ை ைீ கைலில்
ைள்ளப்படுவது யபால இருக்கும். சமுத்ைிரத்ைின் மூன்ைில் ஒருபங்கு
இரத்ைமாகும் சமுத்ைிரத்ைின் ஜீவ ராசிகளில் மூன்ைில் ஒருபங்கு
மரித்துவிடும், மூன்ைில் ஒருபங்கு கப்பல்கள் நாசமடையும். இதுல
சமுத்ைிரத்ைின் ஒரு பங்கா

து நாசமடைந்ை குட்டைடே யபால

இருக்கும் முழுவதும் இரத்ைமாக மாைிேிருக்கும். இதுல கவ
யவண்டிே விஷேம் என்

ிக்க

வவன்ைால், இந்ை சம்பவங்கள்

எல்லாவற்ைிலும் மூன்ைில் ஒரு

பங்கு, மூன்ைில், ஒருபங்கு எ

மறுபடிமறுபடி வருகிைது. இங்க ஏன் குைிப்பாக இந்ை மூன்ைில் ஒன்று
எ

வருகிைவைன்று வைரிேல. அைாவது, இடை பற்ைி பல்யவறு

கருத்துக்கள் வசால்லப்படுகிைது. இதுல ஒரு விஷேம் புரியுது இது
யைவ
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ிைத்ைில் இருந்து வருகிைது, சர்வத்துவம் வாய்ந்ைவர்.

யவறுவிைமா வசான்

ா, ஏய

ாைாய

ாவவன்று நைக்கல. இல்லயவ

இல்ல, அைாவது, முழு பூமியும், இைில் பங்கு வபருகிைது.
எகிப்ைிேர்களின் வாடை குைிப்பிட்ை பகுைிடே ைாக்கி
என்

து யபால ைான்.

நைக்கிையைா அது யைவனுடைே கட்டுப்பாட்டில் ைான்

இருக்கிைது என்படை நமக்கு வவளிப்படுத்துகிைது.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: மூன்ைாவது எக்காளம்?
டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..மூன்ைாவது நைிகடள பாைிக்கிைது,
ைண்ைர்கடள
ீ
பாைிக்கிைது. அைாவது இரண்ைாவது எக்காலத்ைில்
சமுத்ைிரம் மாசடைகிைது, மூன்ைாவது எக்காலத்ைில், நல்ல ைண்ை ீர்
பாைிப்டப அடிகிைது. அடுத்து நான்காவது எக்காலத்ைில், காற்று
மாசடைே யபாகிைது, ஏன்

ா நீங்க சூரிேட

யும் சந்ைிரட

யும்

நட்சத்ைிரங்கடளயும் பார்க்க மாட்டீங்க இது நாளின் மூன்ைில் ஒரு
பங்கு. அது அங்கயே ைான் இருக்கும், ஆ

ா உங்களால அடை பார்க்க

முடிோது. இப்ப, யவைம் இந்ை நியூக்கிளர் யுத்ைத்டை பற்ைி யநரடிோக
வசால்லவில்டல. ஆைி காலத்ைில் அது என்
வைரிோமல் இருந்ைிருக்கலாம். ஆ

வவன்று ோருக்கும்

ால் இது அது யபாலைான்

யைான்றுகிைது. பூமிேின் மூன்ைில் ஒரு பங்டக பாைிக்க கூடிேைா
ஏயைாவவாரு கடுடமோ

காரிேம் நைக்கும். இது விடளச்சல்கடள

பாைிக்கும், காற்று ைண்ைடர
ீ
மாசுப்படுத்தும். உலகின் மூன்ைில்
ஒருபங்டக பேன்படுத்ை முடிோை அளவிற்கு வசய்ேப்யபாகிைது.
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி. அடுத்ைைாக, ரான், சுவாரஸ்ேம் நிடைந்ை
இந்ை ஐந்ைாவது எக்காலத்ைிற்கு வரும்யபாது, அங்கு நைக்கும்
காரிேங்கள் என்

?

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...சரி, இதுவடரக்கும் இல்லாை யமாசமா
நிோேத்ைீர்ப்பாக இது இருக்கயபாகிைது. இந்ை நிோேத்ைீர்ப்பில் ைான்
வவட்டுக்கிளிகள் வருகிைது, இது உண்டமேில் அசுத்ை ஆவிகள், இடவ
பாைாளத்ைில் இருந்து அவிழ்த்து விைப்படுகிரடவ. சரி, நீங்கள் ஒன்டை
புரிந்துவகாள்ள யவண்டும் பாைாள குழிேில் அடைக்கபட்டிருக்கும்
அசுத்ை ஆவிகள் ைான் இருப்பைியலயே மிகவும் யமாசமா

டவ.

இன்னும் அடவ கட்ைவிழ்க்கப்பை இைக்கிைது. அது வவட்டுக்கிளிகளின்
புேல் யபால இருக்கும் அவ்வளவு அைிகமாக இருக்கும். அந்ை வாசலில்
இருந்து அசுத்ை ஆவிகள் யமகம் யபால புைப்பட்டு வரும். ஐந்து மாை
காலத்ைிற்கு ம

ிைர்கடள வாைிக்கும் உரிடம அடவகளுக்கு

அளிக்கப்படும், ஆ

ால் வகாடல வசய்ே உரிடமேில்டல. ஜ

மரிக்க விரும்புவாங்க, ஆ

ங்க

ா சாக முடிோது. வருத்ைத்ைில்

வாழ்ந்துவகாண்டிருக்கிை நிடல. இப்ப, ம

ிைனுடைே சுற்றுசூழல்

மிகவும் பாைிக்கபடுவடை பற்ைி நாம் பார்த்யைாம், இப்ப அைிகப்படிோ
யவைட

யும் கூடிக்வகாள்கிைது. சரி, அதுமட்டுமல்ல, யைவ

ால்

முன்குைிக்கப்பட்ைவர்கள் இைற்கு விலக்கப்பட்ைவர்களாக
இருக்கிைார்கள். ஆ

ால் பூமிேின் மீ து பல ஆண்டுகளாக யைவனுக்கு

வியராைமாக அவருக்கு எைிர்த்து நின்ைவர்கள் எல்லாரும் நிச்சேமாக
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அைனுடைே விடளடவ ைாக்கத்டை அனுபவிக்கும் நாட்கள்
வரப்யபாகிைது.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி. இங்க அவிழ்த்து விைபடுகிை நிடைே
விஷேங்கள் இருக்கிைது. அடை பற்ைி வசால்ல விரும்புைீங்களா?
டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...ஆமா. நிச்சேமா. அைாவது, இது
வகாடுடமோ

நிோேத்ைீர்ப்பு. அைாவது, உலகமா

து இந்ை

காலகட்டில் நிச்சேமா வபரிே சிக்கடல சந்ைிக்க யபாகிைது. வா
இருந்து யைவ யகாபாக்கிட
யகாபாக்கிட
யகாபாக்கிட

வருகிைது; பூமிேின் மீ து ம

த்ைில்

ிைனுடைே

உண்ைாகும்; இப்ப பூமிேின் கீ ழிருந்து சாத்ைானுடைே
யும் உண்ைாகிைது. இதுவந்து பூமிேின் மீ து நடுநிடல

அற்ை நிோேத்ைீர்ப்பு உண்ைாவடை குைிப்பைாக இருக்க்ரிேது.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்டரட், ஆைாவது எக்காள
நிோேத்ைீர்ப்டப பற்ைி வசால்லுங்க. நீங்க வசாலுங்க, எட்.
டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..இதுல ஒரு யசட

டே யபால

ஒரு கூட்ைம்

வரும் 200 மில்லிேன் மக்கள், பத்ைாேிரம் மைங்கு பத்ைாேிரமாக. அந்ை
நாட்களில் இந்ை எண் ைான் அைிகப்படிோக அைிேப்பட்ைது – இவர்கள்
கிழக்கில் இருந்து ஐப்பிராத்து வழிோக வந்து மத்ைிே கிழக்கு
பகுைிேில்

யசர்ந்து, எருசயலமிற்கும் இஸ்யரலுக்கு எைிராக

வருவார்கள். எ

க்கு இதுல புரிந்து விஷேம் இதுைான், எந்ை

கண்யைாட்ைத்டை டவத்து பார்த்ைாலும் சரி, புவிேிேல் ரீைிோக
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வவளிப்படுத்ைி

வியசஷம் டமேமாக காட்டுவது மத்ைிே கிழக்கு

பகுைிடேத்ைான். இந்ை யுத்ைங்கள் எல்லாம் அங்க ைான் நைக்க
யபாகிைது. அந்ை யசட

ோவரன்று மக்கள் விவாைிப்பார்கள். இப்ப

நமக்கு பிடைக்கைவர்கள் நம் எைிரிகள் அந்ை யசட
வருவார்கள் என்று நிட

க்க கூடும். ஆ

ோக எழும்பி

ா ஒன்னு மட்டும் புரியும்

அடவ அசுத்ை ஆவிகளின் ஆைிக்கத்ைில் இருக்கும் யசட
யவறுவிைமாக வசான்
யசட

ா, ஜ

ங்கள் முன்ய

.

ாக்கி வருவாங்க,

கள் சண்டைேிடும்; இந்ை வவட்டுக்கிளிகள் என்பது நவ ீ

நாட்களின் ஆயுைங்கடளயும் அணுகுண்டு வண்டிகடளயும் குைிக்கிைது.
இங்க ைான் வருைிக்க முடிோை விஷேத்டை யோவான் வர்ைித்து
கூை முேலுகிைார். அவர் வசால்கிைார் ம

ிைட

யபான்று முகமும்

வபண்டை யபான்ை நீண்ை கூந்ைடள உடைேது இறுைிேில்
அக்கி

ிடே வசுகிைது
ீ
என்கிைார். அந்ை மாைிரிோ

ஒன்டை

அவருடைே வாழ்நாளில் முன்பு பார்த்ைிருக்க மாட்ைார் எ
நிட

க்கியைன். அவர் என்

வசால்கிைார் என்பது அவருக்யக புரிோை

ஒன்ைாக இருந்ைிருக்கும். ைன்
வசய்ைிருக்கிைார். ஆ

ால இேன்ைடை அவர் அங்கு

ா இதுக்கு பின்

ால சாத்ைான் ைான்

இருக்கான்னு அவருக்கு நல்லா வைரியும். இது சாத்ைா
ம

ிைர்கடளயும் ஆயுைங்கடளயும் பேன்படுத்ைி, அந்ை நாட்களில்

உலகத்டை அவன் ைாக்க யபாகிைான்.
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ின் ைந்ைிரம்,

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...இதுல வகாடுடமோ

விஷேம் என்

ன்

ா

அவசர சிகிச்டச பிரிவின் எண்ைிக்டக, பூமிேின் மூன்ைில் ஒரு பங்கு
மரித்துவிடுவார்கள். இடை முந்டைே வமாத்ை எண்ைிக்டகயோடு
ஒப்பிட்ைால், பூமிேின் நான்கில் ஒரு மைங்குகுக்கு சரிோக இருக்கும்,
பாைி வடரக்கும்...
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: இப்ப, உலகத்ைின் பாைி வடர முடிஞ்சிருச்சு.
மார்க், இது இடைேிேலில் மிகப்வபரிே யகள்விடே எழுப்புகிைது,
அைாவது, இந்ை எக்காளங்கள் எல்லாம், முடிேப்யபாகிை யநரமாக
இருக்கும்யபாது, நாம உபத்ைிரவ காலத்ைின் பாைிடே கைந்து
முடித்ைிருக்க ஏைாவது வாய்ப்புகள் இருக்கிைைா? இது எந்ை பகுைிேில்
நைக்க இருக்கிைது? உபத்ைிரவ காலம், முைல் பாைி மூன்ைடர வருைம்,
இரண்ைாவது பகுைி மூன்ைடர வருைம், வமாத்ைம் ஏழு வருைங்கள்.
இந்ை எக்காளங்கள் எந்ை கட்ைத்ைில் இருக்கும்?
டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...சரி, இது வராம்ப முக்கிேமாக யகள்வி
என்று நிட

க்கியைன், ஏன்

ா ஜ

காரிேங்களில் இது முைன்டமோ
வவளிப்படுத்ைி

ங்கள் ஒத்துவகாள்ளாமல் இருக்கும்
ைாக இருக்கிைது, நிச்சேமா,

வியசஷத்ைின் வரிடசயோடு அவர்களுக்கு

உைன்பாடில்டல. இதுல என்

வசால்வது என்று உண்டமோ நமக்கும்

வைரிேல. எல்லாம் வைரிந்ைவர்கயள இடை ஏற்க மறுக்கிைார்கள்.
என்னுடைே கண்யைாட்ைத்டை எைிர்க்கும் யவைாக ைீர்க்க ைரிச
ஆசிரிேர்களா
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என்னுடைே நண்பர்கயள இருக்காங்க. அை

ால, இந்ை

காரிேத்துல நம்ம எப்படி கருத்டை எடுத்துவகாள்கியைாம் என்பைில்
கவ

மாக இருக்கயவண்டும். முத்ைிடர நிோேத்ைீர்ப்டப உபத்ைிரவ

காலத்ைின் முைல் பாைிோக பார்க்கியைன். இவைல்லாம் பிரசவ வழிடே
யபால ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கிைது. அடுத்ைைாக எக்காள
நிோேத்ைீர்ப்டப உபத்ைிரவ காலத்ைின் இரண்ைாவது பகுைிேில்
டவக்கியைன். அடுத்ைது இறுைிோக கலச நிோேத்ைீர்ப்புகடள
டவக்கியைன், இது துரிைமாக நைந்து முடிகிை ஒன்ைாக இருக்கும்,
ஒன்டை நிட

வில் வகாள்ளயவண்டும், அைாவது, இந்ை

நிோேத்ைீர்ப்புகள், இடவ உபத்ைிரவ காலத்ைின் முைல் பாைிேில்
நைந்ைாலும் – முத்ைிடரகளின் – பாைிப்புகள் வைாைர்ந்து வகாண்யை ைான்
இருக்கும். எக்காள நிோேத்ைீர்ப்டப நான் இரண்ைாவது இைத்ைில்
டவக்கியைன், இைற்கு வலுவா
ஆற்ைல் அைிகமாேிருக்கும். ஏன்
காலத்ைின் இரண்ைாவது பகுைிோ
எ

ஒரு காரைம் இருக்கு; இைனுடைே
ா இயேசு வசால்லுகிைார் உபத்ைிரவ
து, இது மகா உபத்ைிரவ காலம்

ப்படும், இது இதுவடரக்கு பூமி பார்த்ைிராை விைமாக இருக்கும்

என்கிைார். சரி, எக்காள நிோேத்ைீர்ப்டப உபத்ைிரவ காலத்ைின்
முத்ைிடரகயளாடு டவத்ைால், முைல் பாைி உபத்ைிரவ காலத்ைில் பாைி
ஜ

ங்கள் மரித்து யபாகிை நிடல உண்ைாகும்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: முழு உலகத்ைில் இருக்கிை பாைி ஜ
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ங்கள்

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...முழ உலகத்ைிலும் பாைிக்கு பாைி
முடிஞ்சுடும். இது உபத்ைிரவ காலத்ைின் இரண்ைாவது பகுைிடே விை
யமாசமா

ஒன்ைாக இருக்கும்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி.
டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:...இடவகடள இரண்ைாவது பகுைிேில்
டவக்க காரைமா

இன்வ

ாரு வரிடச பட்டிேல் கூை என்

ிைம்

இருக்கிைது. அதுைான் இந்ை புத்ைகத்ைின் வரிடசப்படி சீர இருக்கும்
என்று நிட

க்கியைன். முைல்ல முத்ைிடர நிோேத்ைீர்ப்பு; இடவ

மத்யையு இருபத்ைி நான்கில் இயேசு வசான்

வற்யைாடு ஒத்துயபாக

ஒரு துவக்கமாக காைப்படுகிைது. அடுத்து எக்காளங்கயளாடு மிக
கடுடமோ

காலத்ைிற்குள் கைந்து வருகியைாம். அைற்கு பிைகு

மறுபடியும், கலச நிோேத்ைீர்ப்பு இடை பைி

ாைாம் அைிகாரத்ைில்

பார்க்கியைாம் இது முடிவில் சம்பவிப்படவகளாக இருக்கிைது. என்ட
வபாறுத்ைவடர இதுைான் மற்ை வச

ங்கயளாடும் இயேசு வசான்

காரிேங்கயளாடும் சரிோக ஒத்துயபாகிை ஒன்ைாக இருக்கிைது.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி. எட், வசால்லுங்க, இடை வாசிக்கும்யபாது
ஜ

ங்கள் இந்ை நிோய்ைீர்ப்புகள் மிக வகாடுடமோக இருக்கிைது நிஜமா

நைக்கும் என்று நிட

க்கலாம். ஆ

ா இயேசு கிைிஸ்துைான் இந்ை

ைகவல்கடள வகாடுக்கிைார், அப்ப அவருடைே அைிகாரம்
சாத்ைிேமுள்ளது என்று நீங்கள் ஒப்புவகாண்ைால் அைற்யகற்ைவாறு
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நைக்க யவண்டும். இது கடுடமோக ைான் இருக்கயபாகிைது, சரிோ?
இதுவடரக்கும் இப்படி சம்பவிக்கவில்டல, இதுவடரக்கும்
எடுத்துக்வகாள்ளப்படுைல் சம்பவிக்கவில்டல. இதுவடரக்கும்
இயேசுடவ ஏற்றுவகாள்ளாை நபர்களுக்கு புரியும்படிோக எடுத்து
வசால்லுங்கள். அவடர பற்ைி அவர்களுக்கு வைரியும், அவ்வளவுைான்;
அடை மீ ைி அவடர பற்ைி அவர்கள் யோசிப்பது இல்டல.
டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..இது நைக்க யபாகிைது என்று இயேசு
வசால்லிேிருந்ைால், அடை குைித்து டவத்துவகாள்ளலாம், அது நிச்சேம்
நைக்கும். இயேசு ைம்முடைே நாட்களில் இருந்ை யைவாலேம்
இடிக்கப்படும் என்ைார், அப்படியே ஆ

து. எைிர்காலத்ைில்

சம்பவிக்கயபாகிை காரிேங்கடள அவர் ஜ
வசான்
யைவ

ார், அப்படியே ஆ

து. ஏன்

ங்களுக்கு வவளிபடுத்ைி

ா அவர் மாம்சத்ைில் வந்து

ாக இருக்கிைார், ஆரம்பத்ைில் இருந்யை முடிடவ பார்க்கிைார்.

அப்படின்

ா ஆரம்பத்ைில் இருந்யை அவர் உங்களுடைே என்னுடைே

முடிடவ அைிந்து இருக்கிைார். யவறுவிைமாக வசான்

ால்,

உங்களுடைே வாழ்க்டகேின் முடிவும் உங்களுக்கு இருைேத்டையும்
அவர் நன்கு அைிந்ைவராக இருக்கிைார்.
நீங்க ஒருயவடள வவளிப்படுத்ைி

வியசஷத்டை வாசிக்கும்யபாது

இந்ை இைத்ைிற்கு வந்ைிைலாம் அப்யபாது, இந்ை நிோேத்ைீர்ப்புகளின்
ைீவிரத்டை பார்த்து, அப்பா, வகாடுடமோ
விைப்படுவடை விரும்பல ஏன்
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து. நா இங்க ை

ா ோரும் ஜீவய

ித்து

ாடு இருப்பது

சாத்ைிேமில்டல என்ைிைலாம்.” இந்ை கலச நிோய்த்ைீர்ப்பிற்கு
வரும்யபாது, அது முழு பூமிடேயும் பாைிப்பைாக இருக்கும்,.
யவறுவிைமா வசான்
ஆ

ா, ைப்பிக்க வழியே இல்டல. நீங்க ஓைலாம்,

ா அந்ை யநரத்ைில் ஒளித்து வகாள்ள இையம இருக்காது.

வவளிப்படுத்ைி

வியசஷம் முழுவது நமக்கு என்

வசால்ல வருகிைது

என்ைால், இது உங்களுக்கு சம்பவிக்க யவண்டிே அவசிேமில்டல. இது
உங்கடள பேமுறுத்துவைற்காக எழுைப்பைவில்டல, உங்கடள
ஆேத்ைப்படுத்ை எழுைப்பட்டு இருக்கிைது. நம்பிக்டக இருக்கும் யபாயை
இயேசுவிைம் வந்ைிடுங்க, காலத்டை பிரயோஜ

ப்படுத்துங்க,

எடுத்டுவகாள்ளபடுைல் சம்பவிக்கும் முன் அல்லது நீங்க
நித்ைிேத்ைிற்குள் பிரயவசிப்பைற்கு முன் ைீர்மா

ியுங்கள்.”

உங்களுடைே நித்ைிேத்ைின் இைத்டை வைரிந்துவகாள்ள மாற்ைிக்வகாள்ள
உங்களுக்கு ஒரு சந்ைர்ப்பம் இருக்கிைது, உங்களுக்காக நிவாரை
பலிோக மரித்ை இயேசு கிைிஸ்துவின் மீ து நம்பிக்டக டவத்ைிடுங்கள்.
அவர் சிலுடவேில் மரித்ை யபாது குற்ைவாளிோக இரத்ை சாட்சிோக
மரிக்கவில்டல. உங்களுக்கு பைிலாக மரித்ைார், வவளிப்படுத்ைி
வியசஷம் வசால்கிைது யபால யைவ ஆட்டுக்குட்டிோக மரித்ைார். உங்க
ஸ்ைா

த்ைில் மரித்ைார். உங்களுக்காக மரித்ைார். நீங்கள் அவடர

நம்பும்படி யகட்கிைார்.

உங்களுடைே பாவங்கள் மன்

ிக்கப்பைவும்

நித்ைிேஜீவன் என்னும் ஈடவயும் வபற்றுக்வகாள்ள இதுயவ
யபாதுமா
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ைாக இருக்கிைது. அவரிைத்ைில் யகட்கவும் உங்களுடைே

விசுவாசத்டை அவர் மீ து டவத்து அர்ப்பைிக்கும் ஒரு அனுபவமும்
யநரமும் வர யவண்டும்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: யநேர்கயள, இப்யபாது எட் வசான்

டை

யகட்டிரீர்கள் இல்டலோ, யைவனுக்கு கீ ழ்படிே உங்கள் இருைேத்ைில்
உந்ைப்படுவர்களா
ீ

ால் அடை இப்யபாயை வசய்ே முன்வந்ைிடுங்கள்.

யைவன் உங்களுக்கு வசவிவகாடுப்பார். அவர் உங்கடள ைமது பக்கமாக
இழுக்கிைார். நீங்கள் வஜபிக்கும்படி விரும்புகிைார், ஆ
ைீர்மா

ால் நீங்கயள

ிக்க விட்டுவிடுகிைார். இதுவடர வஜபிக்காமல் இருந்ைிருந்ைால்

இப்யபாயை வஜபிப்பீர்கள் எ

நம்புகியைன்.

அடுத்ை வாரம் வவளிப்படுத்ைி
ைடலப்புகடள

வியசஷத்ைின் நிகழ்வுகடள குைித்ை

பற்ைி பார்க்க இருக்கியைாம். யைவன் இந்ை பூமிேில்

நிறுத்ை யபாகிை இரண்டு அருடமோ
இருக்கிைார்கள். அவர்கள் என்

சாட்சிகள் எழும்ப

வசய்ே யபாகிைார்கள், அைற்கு

உலகத்ைின் பிரைியுத்ைிரம் எப்படி இருக்க யபாகிைது, அடை நீங்கள்
நிச்சேம் யகட்டு அைிந்து வகாள்ள யவண்டும். அடுத்ை வாரம் ைவைாமல்
நிகழ்ச்சிடே பார்ப்பீர்கள் எ
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நம்புகியைன்.

*****
எங்களுடைே வைாடலக்காட்சி நிகழ்சிகடள காை
இலவச ஜான் அன்வகர்வபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டப பைிவிைக்கம்
வசய்ைிடுங்கள்.
இயேசு கிைிஸ்துடவ ஏற்றுவகாள்வைற்கா
@2015 A.T.R.I.
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