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இயேசுவின் கடைசி வார்த்டைகள்: வவளிப்படுத்துைல் 

புத்ைகம் - நிகழ்ச்சி 5 

அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு, கிைிஸ்தவர்களின் பெரும்ொலான ார் தங்களுறைய 

வாழ்நாளில் இனயசு கிைிஸ்து திரும்ெவும் பூமிக்கு வந்திடுவார் எ  விசுவாசிக்கிைார்கள். 

பவளிப்ெடுத்தி  வினசஷமா து எதிர்காலத்தில் என்  நைக்கும் என்ெறத கிைிஸ்தவ 

சறெகளுக்கு இனயசு கிைிஸ்துவால் கூைப்ெட்ை இறுதி வார்த்றதகளாகும். உெத்திரவ 

காலத்தின் னொது பூமியின் மீது வர இருக்கும் கடுறமயா  நிகழ்வுகறள குைித்து 

எச்சாிக்கிைார், சாத்தானுக்கு என்  நைக்கும், அந்திகிைிஸ்துவுக்கு என் வாகும், கள்ள 

மார்கத்றத யார் ெின்ெற்றுவார்கள் என்று கூறுகிைார். அதுமட்டுமல்ல அர்மபகதான் 

யுத்தத்தில் என்  நைக்கும், தமது இரண்ைாம் வருறகயில் என்  நைக்கும், ஆயிர வருை 

அரசாட்சி, இறுதி நியாயத்தீர்ப்பு, என்ெறவகறள பசால்லி எப்ெடி னதவன் தமது 

ெிள்றளகளுக்கு நித்திய எதிர்காலத்றத திட்ைமிட்டிருக்கிைார் என்று கூறுகிைார். இந்த 

பதாைாில் னதவன் எதிர்காலத்தில் சம்ெவிக்க னொகிைறவகளாக பசால்லியிருக்கிை 

ஒவ்பவாரு நிகழ்வுகறளயும் நீங்கள் புாிந்துபகாள்வதற்கு எதுவாக பவளிப்ெடுத்தி  

வினசஷத்றத அதிகாரம் அதிகாரமாக ொர்க்க இருக்கினைாம்.  

இந்த பதாைாின் இரண்ைாவது ொகத்தின் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் தறலப்பு, 

“நியாயத்தீர்ப்புகளும் உெத்திரவ காலத்தின் முக்கிய ெங்காளிகளும், பவளிப்ெடுத்தல் 7 

முதல் 13 வறர.  
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எ து விருந்தி ர்கள்: Dr. எட் ஹின்ட்சன், டீன் லிெர்டி ெல்கறலகழகத்தின் ஸ்கூல் ஆப் 

ாிலிஜியன் மற்றும் மதங்கறள ெற்ைிய ெிாிவின் விாிவுறரயாளர், நாற்ெதிற்கும் னமலா  

புத்தகங்கறள எழுதியிருக்கிைார்.  

Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக் ைல்லாஸ் இறையியல் பசமி ாியில் னவதாகமத்றத விவாித்தல் 

ெிாிவின் துறை னெராசிாியராக இருக்கிைார். இவர் னவதாகம தீர்க்க தாிச ங்கள் என்ை 

தறலப்ெில் 30 புத்தகங்கறள எழுதியிருக்கிைார், இவர் விசுவாச னவதாக திருச்சறெயின் 

மூத்த னொதகராக இருக்கிைார்.  

Dr. ரான் னராைாஸ் ஐவரும் ைல்லாஸ் இறையியல் பசமி ாியில் னொதற  பசய்கிைார், 

இவர் னதவ வச ங்கள் ஊழியத்தின் சிைப்பு தறலவராகவும் இருந்து வருகிைார். இவர் 

தீர்க்கதாிச ம் என்ை தறலப்ெில் 70 புத்தகங்கறள எழுதியிருக்கிைார். இந்த சிைப்பு ஜான் 

அன்பகர்பெர்க் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கறள வரனவற்கினைாம்.  

***** 

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கறள வரனவற்கினைாம். நான்தான் 

ஜான் அன்பகர்பெர்க், உங்கறள சந்திப்ெதில் மகிழ்ச்சி. இதுவறர பதாைர்ந்து 

ொர்த்துபகாண்டிருப்பீர்களா ால், இப்னொது நாம் பவளிப்ெடுத்தி  வினசஷத்றத 

அதிகாரம் அதிகாரமாக ொர்த்துபகாண்டு இருக்கினைாம் என்ெறத இப்னொது மத்திய 

ெகுதியில் இருப்ெறதயும் அைிந்திருப்பீர்கள், சாியா? பவளிப்ெடுத்தி  வினசஷத்தின் 

தீர்க்கதாிச  வார்த்றதகள் என்ை தறலப்ெில் சுமார் நூற்ைி நாற்ெது புத்தகங்கறள 

எழுதியிருக்கிை மூன்று சிைந்த னமறதகள் நம்மத்தியில் இருக்கிைார்கள். நம்மிறைனய 

சிைந்த நிபுைர்கள் இருக்கிைார்கள். நம்முறைய இருப்ெவர்கள் Dr. எட் ஹின்ட்சன், Dr. 

மார்க் ஹிட்ச்காக், Dr. ரான் னராைாஸ், இவர்கறள ெற்ைி ஏற்க னவ அைிமுகப்ெடுத்தி 

இருக்கினைன்.  

இப்ெ நீங்க னெசும்ெடியாக விரும்புகினைன், எட், நாம எங்க இருக்கினைாம் என்று 

இப்னொது நமக்கு பதளிவாக ஒரு காாியத்றத பசால்ல முடியுமா. சுவினசஷ பசய்திறய 



3 

 

ெிரசங்கிக்கும்ெடி னதவன் இந்த பூமியில் பகாண்டு வரப்னொகிை இரண்டு அற்புதமா  

சாட்சிகறள ெற்ைி ொர்க்க இருக்கினைாம், இல்றலயா? அவர்களுக்கு வினசஷமா  

வல்லறம பகாடுப்ெட்டு இருப்ெறத ொர்க்க முடிகிைது. அறத ொர்ப்ெதற்கு முன்பு, 

இன்றைக்கு முதல் முதலாக ொர்க்கும் நெர்களுக்கு இந்த காாியத்றத ெற்ைிய 

முன்ன ாட்ைத்றத சுருக்கமாக பசால்ல விரும்புகிைீர்களா.  

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:.ஓனக, ஜான். இப்ெ நாம பவளிப்ெடுதத்தி  

வினசஷத்தின் நடு ொதியில் வந்து நிற்கினைாம். அதிகாரம் 1 முன்னுறரயாக, துவக்கமாக 

இருக்கிைது. உயிர்த்பதழுத இனயசு னயாவானுக்கு ெத்மூ தீவில் தாிச மாகி தமது பசாந்த 

சீஷனுக்கு ஒரு கட்ைறள தருகிைார், “பவளிப்ெடுத்தி  வினசஷத்றத எழுது.” அடுத்த 

இரண்ைாம் மூன்ைாம் அதிகாரங்களில் இனயசு னெசுகிைார், இறவ அன்றைக்கு 

ஆசியாவில் இருந்த ஏழு சறெகளுக்கு பசால்லப்ெட்ை வார்த்றதகளாக இருக்கிைது. 

ஒவ்பவாரு சறெக்கும் னெசும்னொது சறெயின் னதவ ாக அதிகாரத்னதாடு னெசுகிைார்.  

அடுத்த ெகுதிக்கு வந்னதாம் அங்க ஒரு ெிரச்சற  இருப்ெறதயும் அதற்கா  தீர்றவயும் 

ொர்த்னதாம் புத்தகத்தின் நான்காம் ஐந்தாம் அதிகாரங்கள். னயாவான் வா த்திற்கு 

எடுத்துபகாள்ளப்ெடுகிைார். அவர் ெிதாவாகிய னதவற  சிங்காச த்தில் ொர்க்கிைார். 

ஏழு முத்திறரகள் பகாண்ை புஸ்தகம் அவர் கரத்தில் இருக்கு, ஆ ா அறத வாங்கவும் 

அறத திைக்கவும் ொத்திரவான் யாருமில்றல ெிைகு அறத சுதந்தாிக்க 

ஆட்டுக்குட்டியா வர் பவளிப்ெடுகிைார். அதிலிருந்து பவளிப்ெடுத்தி  புஸ்தகம் 

முழுவதும் இனயசு னதவ ஆட்டுக்குட்டியாக தான் அறையாளப்ெடுத்த ெடுகிைார், 

நம்முறைய ொவங்களுக்காக அவர் மாித்தார். அவர் ொத்திரர். அவர் வந்து அந்த 

சுருள்கறள வாங்கி, நியாயத்தீர்ப்றெ ெிரகைைிக்கிைார். அதற்கு ெிைகு அவர் வந்து அந்த 

முத்திறரகறள உறைப்ெறதயும் அதற்கு ெிைகு அந்த நியாயத்தீர்ப்புகறள ெற்ைியும் 

அதிகாரம் 6 முதல் 11 வறர இருப்ெறவகறளயும் ொர்த்னதாம். ஆறு முத்திறரகள் 

உறைக்கப்ெட்ைது; ஆட்டுக்குட்டியின் னகாொக்கிற  ஊற்ைப்ெட்ைது.  



4 

 

அடுத்து ஒரு காாியம் னசர்க்கப்ெடுகிைது. ஏழாவது முத்திறர திைக்கப்ெட்ைது. இந்த 

ஏழாவது முத்திறரயில் இருந்து ஏழு எக்காள நியாயத்தீர்ப்ெின் னதா ி பவளிப்ெடுகிைது. 

அடுத்து அந்த ஏழு எக்காள நியாய்த்தீர்ப்ெிற்கு ெிைகு, ஆைாவது எக்காலாத்தின் னொது, 

இங்க திடீருன்னு இன்ப ாரு காாியம் இறைகிைது அந்த புத்தகத்தின் ஒரு ெகுதிறய 

னயாவான் புசிக்கும்ெடி கூைப்ெடுகிைார் (?) இங்க இரண்டு ம ிதர்கள் பகால்லெப்ை 

னொகிைார்கள் (?) இருந்தாலும் அவங்க மறுெடியும் உயிரறைந்து எழும்புவார்கள் (?) 

பவளிப்ெடுத்தி  வினசஷத்தின் புத்தகத்தின் நடுவில் பசால்லெட்டிருக்கும் இந்த 

காாியங்களுக்கு என் தான் அர்த்தம் எங்கதான் னொய் முடியப்னொகிைது?  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சாி, இப்ெ ஆரம்ெிக்கலாம், ரான், இந்த சின்  

புத்தகத்திலிருந்து னொகலாம். அவங்க னெசுகிை அந்த சிைிய புத்தகம் என்ெது எறத 

குைிக்கிைது அதிபலன்  இருக்கிைது?  

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...இந்த, சிைிய புஸ்தகம் என்  என்ெறத  ெற்ைி 

ெலதரப்ெட்ை வியாக்கியா ங்கள் இருக்கிைது. அதாவது, சமீெத்தில் கூை சில 

விமர்சகர்கள் பசான் றவகறள ொர்த்துபகாண்டு இருந்னதன் அதில் ஒருவர் இது பூமிக்கு 

பகாடுக்கப்ெட்ை உயிலாக இருக்கிைது, என்ைார் இது முதல்ல நாம பசான்  அந்த 

புத்தகத்றத ெற்ைி பசால்லிய கருத்திற்கு ஒத்திருக்கிைது.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சுருள்களுக்கு பசான்ன ாம்.  

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...னவறு சிலர் இறத ஏழு முத்திறரகள் பகாண்ை சுருள் 

என்று பசால்லுவார்கள். என்ற  பொருத்தவறரக்கும் உெத்திரவ காலத்தில் நைக்க 

னொகிை சம்ெவங்கறள தீர்க்கதாிச மாக கூறும் தகவல்கறள அைங்கிய புத்தகம் என்னை 

பசால்லிடுனவன். னமலும், அனதாடுகூை, இதற்கு தறலப்பு பசால்லன்னுன் ா, நா பசால்ை 

தறலப்பு “வரப்னொகிை காாியங்கள்”, என்னுறைய ெறழய னெராசிாியர் பசான்  ஒரு 

புத்தகத்தின் பெயர் அவர் டிவிட் பெண்டிகாஸ்ட். அதற்கு காரைம் என் ன் ா இந்த 
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புத்தகத்றத புசித்னதன் என்று னயாவான் பசால்கிைார் அதில் அத்தற  தகவல்கள் 

இருந்திருக்கும். அது முதல்ல சாப்ெிை இ ிப்ொக இருக்குது, ஆ ா அது கசப்ொ மாைிடுது. 

அதற்கு என்  அர்த்தம் என்று நிற க்கினைன் என்ைால் அதில் கிைிஸ்தவர்களுக்கு 

சிைப்ொ  பசய்திகள் பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைபதன்று நிற க்கினைன். ஆயிர வருை 

அரசாட்சி நமக்காக வந்துபகாண்னை இருக்கிைது. வர்ைிக்க முடியாத நித்திய எதிர்காலம் 

நமக்காக காத்துபகாண்டு இருக்கிைது. அது இ ிப்ொ  பசய்தி. ஆ ா அது அவன் 

வயிற்ைிற்குள் னொகும்னொது கசப்ொக மாைிவிடுகிைது. இது உண்றமயாகனவ 

அவிசுவாசிகறள ெற்ைியும் அவர்கள் மீது வர இருக்கனொகிை நியாயத்தீர்ப்புகறள ெற்ைி 

பசால்லப்ெட்ை தீர்க்கதாிச த்றத குைிக்கிைது என்று நிற க்கிைன், குைிப்ொக அதில் 

கடுறமயா , கலச நியாயத்தீர்ப்புகள் அதாவது இறுதியாக அக்கி ி கைறல 

பவளிப்ெடுத்தும் காாியங்கள் அவனுக்கு பவளிப்ெடுத்தப்ெட்டு இருக்கிைது.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சாி. ஆ ா, மார்க், இந்த காாியங்கனளாை னசர்த்து 

இரண்டு அருறமயா  சாட்சிகறள குைித்தும் பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது. அவர்கள் யார்? 

அவங்க என்  பசய்ைாங்க? அவர்களுக்கா  னநாக்கம் என் ?  

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..சாி, வரப்னொகிை நாட்களில் பவளிெடுத்தல் 13ம் 

அதிகாரத்றத ொர்க்க இருக்கினைாம், அதுல மிருகம் இருக்கு – அந்தி கிைிஸ்து – அடுத்து 

கள்ள தீர்க்க தாிசி. வரப்னொகிை உெத்திரவ காலத்தில் சாத்தானுறைய ஆட்கள் இரண்டு 

னெர் இருப்ொங்க. பவளிப்ெடுத்தல் 11 னதவனுறைய ம ிதர்கள் இரண்டு னெர் 

னதவனுக்காக இருப்ொங்க, இந்த இரண்டு சாட்சிகறளயும் அவர் முன்ொக வரறவப்ொர். 

இந்த இரண்டு சாட்சிகளும் முன்ொக வந்து நிற்ொர்கள். இரண்டு ஆண்கள், எ  

நிற க்கினைன். அவர்கள் சாட்சிகளாக அறழக்கப்ெடுகிைார்கள். இது த ிநெருக்காக 

வார்த்றதயாக னவதத்தில் பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது. அவர்கள் சாக்குறை 

அைிந்திருப்ொர்கள். மாிப்ொர்கள், ஆ ா மூன்ைறர நாட்களுக்கு ெிைகு அவர்கள் 

உயினராடு எழுந்திருப்ொர்கள்.  
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இந்த, இரண்டு சாட்சிகளும் ஊழியம் பசய்வார்கள், அதாவது, சுமார் 1,260 நாட்கள் 

அல்லது நாற்ெத்தி இரண்டு வாரங்கள், அதாவது சுமார் மூன்ைறர ஆண்டுகள். இந்த 

மூன்ைறர ஆண்டுகள் என்ெது உெத்திரவ காலத்தின் முதல் ொதியினலா அல்லது 

இரண்ைாவது ொதியினலா இருக்கலாம். அவர்கள் இருவரும் பகால்லப்ெடுவார்கள். 

அவர்கள் மாிக்க னொகிைார்கள். ஆ ாலும் மூன்ைறர நாட்களுக்கு ெிைகு னதவன் 

அற்புதவிதமாக அவர்கறள உயினராடு எழுப்புவார் அறத பூமியில் உள்ள அற வரும் 

ொர்த்துபகாண்டு இருப்ொர்கள். இந்த த ிநெர்கறள னதவன் எழுப்ெ னொகிைார். இதுல 

நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கிைது, இவர்கள், யாராக இருப்ொர்கள் என்ை எண்ைம். கைந்த 

காலத்தில் வாழ்ந்த ம ிதர்கறள னதவன் மறுெடியும்ம் பகாண்டு வர னொகிைாரா? சிலர் 

இவர்கள் ஏன ாக்கு மற்றும் எலியா என்று பசால்லுகிைார்கள்? சிலர் இவர்கள் எலியாவும் 

னமானசயும் என்று பசால்கிைார்கள். சிலர் இவர்கள இருங்கு னெறரயும் னதவன் 

எதிர்காலத்தில் எழும்ெ பசய்வார் என்று பசால்கிைார்கள், ஆ ா இவர்கள் முன்பு வாழ்ந்த 

நெர்கள் என்ெறத அவர்கள் நம்புவது இல்றல.  

மறுெடியும், இதுதான் என்று நாம கண்டிப்ொக பசால்ல முடியாத காாியங்களில் இதுவும் 

ஒன்று. என்னுறைய கண்னைாட்ைத்தின் ெடி இது எலியா னமானச என்னென். எலியாவும் 

னமானசயும் மல்கியா புஸ்தகத்தில் பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைார்கள், ெறழய ஏற்ொட்டின் 

கறைசி புத்தகம் அது. அவர்கள் மத்னதயு 17 மறுரூெ மறலயில் இனயசுனவாடு 

னதான்ைியிருக்கிைார்கள் இது அவருறைய வருறகக்கு முன் மாதிாியாக இருக்கு. அவர்கள் 

னமானசயும் எலியாவும் பசய்த காாியங்கறள தான் பசய்கிைார்கள். னமானச பசய்தறத 

னொல தண்ைீறர இரத்தமாக மாற்றுகிைார்கள், எலியாறவ னொல வா த்தில் இருந்து 

அக்கி ிறய இைக்குகிைார்கள். அப்ெடின் ா ஒருனவறள னதவன் மறுெடியும் இந்த 

இரண்டு னெறரயும் இறுதியா  அறழப்பு பகாடுக்க அனுப்ெிைலாம், விரும்ெி ால், 

உெத்திர காலகட்ைத்தில் இறுதி னநரத்தில் அவருக்கு சாட்சியாக நிற்கும் வாய்ப்றெ 

பெைலாம்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: உலகம் அவர்கறள பவறுக்கிைது.  
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டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..ஆமா, உலகம் அவர்கறள பவறுக்கிைது. 

ஒருனவறள இந்த நெர்கள் ம ித கருவிகளாக பசயல்ெட்டு எட்ைாம் அதிகாரம் ஒன்ெதாம் 

அதிகாரத்தில் காைப்ெடும் எக்காள நியாயத்தீர்ப்றெ பகாண்டு வருகிைவர்களாக 

இருக்கலாம், னமானச எகிப்தின் மீது நியாயத்தீர்ப்றெ பகாண்டு வந்தது னொல 

பசய்திடுவார்கனளா. இவர்கள் நியாயத்தீர்ப்பு சம்ெவிக்கும்ெடி பசய்திடுவார்கள். அது 

உண்றமயாக இருந்தால், இந்த உலகம் ஏன் அவர்கறள பவறுக்கிைது என்றும் ஏன் 

அவர்கறள அழித்து பகாள்ள விரும்புகிைது என்றும் நமக்கு பதளிவாக புாியும்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அவர்களால அது ஏன் முடிோம யபாச்சு? 

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..ஏன் ா, னவதம் பசால்கிைது னதவன் அவர்கறள 

ொதுகாத்துபகாண்ைார்...  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: எந்த விதத்தில்? 

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..இந்த கால கட்ைத்தில் காத்திட்ைார். சாி, 

அவர்கள் தங்களுக்கு வினராதமாக வரக்கூடியவர்கறள பகான்று னொடும் அதிகாரம் 

பகாண்டிருந்தார்கள், அவர்கள் வாயிலிருந்து அக்கி புைப்ெட்டு அவர்கறள ெட்சித்தது 

என்று பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது, சாி, இப்ெ, சிலர் னகட்ெதுண்டு, “ சாி, இவங்க, 

இப்ெடிதான் இருக்க னொைாங்கனு நீங்க நிற க்கிைீங்களா, அதாவது, அக்கி ிறய 

கக்கும் ம ிதர்களாக? ஆ ா நாம எலியாவின் வாழ்க்றகறய ொர்க்கனவண்டும். எலியா, 

இரண்டு முறை அவருக்கு வினராதமாக னசற  அனுப்ெ ெட்ைது, 50 நெர்கள் 

இருப்ொர்கள். எலியா னெசி தும் னதவன் வா த்திலிருந்து அக்கி ிறய அனுப்ெ அது 

அவர்கறள பகாண்டு னொட்ைது. அவர்களுறைய வாயில் இருந்து அக்கி ி புைப்ெடும் 

என்று பசால்லும்னொது, அவர்கள் வார்த்றதகறள னெசுவார்கள் எ  நிற க்கினைன், 

அப்ெடி பசய்யும்னொது, னதவன  சத்துருக்கள் மீது நியாயத்தீர்ப்றெ பகாண்டு 

வருகிைவராக இருக்கிைார். இங்க, அவர்கள் பவல்ல முடியாதவர்கள், உண்றமயா, 
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அவங்க ஊழிய னநரத்தில் அவர்கறள னதாற்கடிக்க முடியாது. ஆ ா, அழகா 

பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது அவர்கள் தங்கள் சாட்சியின் வச த்றத பசால்ல 

முடித்தவுைம், னதவன் அவர்கறள மிருகத்தின் றகயானலா அல்லது அந்தி கிைிஸ்துவி ால் 

பகால்லப்ெை ஒப்புபகாடுப்ொர்.  இது நமக்கு ஏற்புறையதாக இருக்கிைபதன்று 

நிற க்கினைன். நம்முறைய ஊழியத்தில் நம்மூலம் னதவன் பசய்ய நிற க்கிைறத 

பசய்துமுடிகும்வறர யாரும் நம்றம பஜயிக்க முடியாது. நம்முறைய சாட்சியின் வச த்றத 

நாம் ெிரகைைித்து முடிக்கும்வறர நமக்கு ஒன்றும் சம்ெவிக்காது.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ரான், அவர்களுறைய முடிவு எப்ெடி இருக்கும் 

என்று பசால்லுங்க, உலகம் என்  பசய்கிைது, அப்ெைம் அவங்க எப்ெடி 

உயிர்த்பதழுகிைார்கள்? 

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...சாி, இது அருறமயா  ஒரு காாியமாக இருக்க 

னொகிைது., அவங்க சைலங்கள் அைக்கம்ெண்ைப்ெைாம எருசனலமின் வீதிகளில் 

கிைத்தப்ெட்டு இருக்குமாம். உலகம் முழுவதும் அறத ொர்க்க னொகிைது. அது ஒருனவறள 

பதாறலகாட்சிகள் மூலமாகவும் இறையதளம் மூலமாகனவா இருக்கலாம். அந்த வீடினயா 

பராம்ெனவ றவரளா இருக்க னொைது உறுதி. ஜ ங்களும் அறத குைித்து பராம்ெ 

ஆர்வத்னதாடு இருப்ொங்க இதுக்காக ஒருவருக்கு ஒருவர் ொிசுகறள 

ெகிர்ந்துபகாள்வார்கள். அவர்களுறைய மரைத்றத இவர்கள் பகாண்ைாடி 

மகிழப்னொகிைார்கள். சாி, இதுல நீங்க புாிந்துபகாள்ளனவண்டிய காாியம் என் ன் ா 

ஆதிகாலங்களில், அதாவது, ஆரம்ெத்தில், ெறழய ஏற்ொட்டு காலத்தில் பசால்லப்ெட்ை 

மக்கள், சைலம் அைக்கம் ெண்ைப்ெைாவிட்ைால் அறத அவமா ம் என்ொர்கள். இந்த 

காலத்தில் ஒரு ெிைத்தின் மீது காாிதுப்புவதற்கு இறையாக இருக்கும். அது மிகப்பொிய 

அவமா ம். இந்த இரண்டு நெர்களும் மாிக்கும்ெடி பகால்லப்ெட்ைதற்கு ெிைகு, முழு 

உலகமும் னதவனுறைய வல்லறமயா  தீர்க்கதாிசிகளுக்கு மிகப்பொிய அவமா த்றத 

உண்ைாக்கிடுவார்கள். அதற்கு ெிைகு ஒரு ஆச்சாியமா  காாியம் சம்ெவிக்கும். 
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னதவனுறைய சுவாசம் இந்த தீர்க்கதாிசளுக்குள் வர அவர்கள் எழுந்து நிற்ப்ொர்கள். 

அப்னொதும் எத்திறசயிலும் ெயம் உண்ைாகும்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சாி. இறத டிவி வழியா ொர்த்துட்டு இருக்னகான்னு 

றவத்துபகாள்ளுங்கள்.  

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...அதாவது, என்னுறைய ம க்கண்களால் அவங்க 

மரைத்தில் இருந்து உயினராடு எழுந்து நின்று னெசுவறத கற்ெற  பசய்கினைன், 

“ஏதாவது னகள்வியிருக்கா? அதாவது, அந்த உயிர்த்பதழுதலில் ஒரு மிகப்பொிய காாியம் 

காைப்ெடுகிைது. அவர்கள் ெரனலாகத்திற்கு ஏைி னொகிைார்கள்.இப்ெ, இங்க என்  

நைக்குது. முழு உலகமும் ொர்த்துபகாண்டு இருக்கிைது, இப்ெதா அவங்க அந்தி 

கிைிஸ்துவின் னநாக்கத்றத இந்த சாட்சிகள் தகர்த்துவிட்ைறத ொர்க்கிைார்கள். இது 

னதவ ால் உண்ைா து என்ெறத முழு உலகமும் கண்டு அைிந்துபகாள்ளும்.  

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:.அப்ெடிதான், நிற க்கினைன், ஜான், னதவன் அந்த 

இரண்டு சாட்சிகளுக்கு த ி எடுத்துபகாள்ளப்ெடுதறல றவத்திருப்ொர் – ஏன் ா அவங்க 

உயிர்த்பதழுந்த ெிைகு ெரனலாகத்திற்கு எடுத்துபகாள்ளெடுவார்கள் – ஒருனவறள அது 

இந்த உலகத்திற்கு பசய்து பசால்வதற்கு இருக்கலாம், :ஏற்க னவ 

எடுத்துபகாள்ளப்ெடுதல் சம்ெவித்தாயிற்று, பொதுவா  எடுத்துபகாள்ளப்ெடுதல் இதில் 

எல்லா விசுவாசிகறளயும் எடுத்துக்பகாண்னைன். இது னவறு ஏனதாபவான்று என்ெது 

னொல இறத ெலவிதங்களில் பசால்ல முயற்சிக்கலாம். இங்க ஒரு விஷயத்றத னநரடியாக 

பசால்ல னொகினைன், இப்னொனத பசால்னை, இபதல்லாம் என் பவன்று நீங்க நிச்சயம் 

புாிந்துபகாள்ள னவண்டும் என்கிைார்.” னதவன் தம்முறைய இரக்கத்தி ாலும் 

கிருறெயி ாலும் இன்னும் ஜ ங்களுக்கு தம்மிைம் வரவும் விசுவாசிக்கவும் சந்தர்ப்ெத்றத 

பகாடுத்துபகாண்னை இருக்கிைார் அத ால் சாக்கு பசால்ல வழியிருக்காது, “எங்களுக்கு 

எதுவனம பதாியாது. னதவ ிைத்தில் இருந்து எந்த ஆதாரமும் வரலன்னு பசால்ல 
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முடியாது.” னொதுமா  அளவு இருக்கு. சத்தியம் என் ன் ா, ஜ ங்கள் வருவதற்கு 

நிறைய சந்தர்ப்ெங்கள் இருக்கிைது. அவங்க வர்ைாங்களா இல்றலயான்ைது தான் 

னகள்வினய.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட், னநயர்கனள, இது அருறமயா  

தகவல்கள் என்று நீங்கள் நிற க்கலாம், இப்னொது ஒரு இறைனவறள 

எடுத்துபகாள்னவாம். நாம திரும்ெ வந்ததும் மற்ை காாியங்கறள ொர்க்கலாம், னவதாகமம் 

ஒரு சிைிய கால இறைனவறள இருப்ெறத காட்டுகிைது, இல்றலயா? அதில் 

ெங்குவகிப்ெவர்கறள ெற்ைி கூறுகிைது, நைக்கிை காாியங்களில் முக்கிய ெங்கா  சிலறர 

ெற்ைி பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது, இல்றலயா? அதாவது ஸ்னகார் கார்றை றகயில 

றவத்திருக்றகயில் திடீருன்னு பெயர்ெட்டியல் பூர்த்தி பசய்யப்ெட்டு யார் யார் 

விறளயாடுகிைார்கள என்று பசால்வறத னொன்ைது. நாம திரும்ெ வந்ததும் அறத 

ெற்ைிதான் னெசிை இருக்கினைாம். பதாைர்ந்து இறைந்திருங்கள்.  

***** 

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட், மீண்டும் வருக. நாம இப்னொது Dr. எட் 

ஹின்ட்சன் மற்றும் Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக் மற்றும் Dr. ரான் னராைாஸ் உைன் 

னெசிக்பகாண்டு இருக்கினைாம். இங்க ஒரு சுவாரஸ்யமா  இைத்திற்கு வந்திருக்கினைாம். 

திடீபரன்று, புத்தகத்தின் நடுெகுதியில் மத்திய ெகுதியில்., அதிகாரம் 12. இங்க 

பசயல்ொடுகள் நிறுத்தி றவக்கப்ெடுகிைது. இப்னொது ஆட்ைக்காரர்கள் அைிமுகெடுத்த 

ெடுகிைார்கள். இந்த பூமியில் நைக்கும் காாியங்களின் முக்கிய ஆட்ைக்காரர்கள் யார் என்று 

பசால்லப்ெடுகிைது. சாி, எட், நாம எங்க இருக்கினைாம் என்ெறத புாியும்ெடி 

பசால்ைீங்களா.  

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:.இதுவந்து அபமாிக்காவில் னெஸ்ொல் 

விறளயாட்டுக்கு னொைது மாதிாி இருக்கு. ஒரு விறளயாட்டு புத்தகத்றத வாங்குைீங்க, 
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அதுல நடுவில மதிப்பெண்கள் அட்றைகள் இருக்கும் அப்ெைம் வாிறச அட்றை இருக்கும், 

இன்ற க்கு யார் விறளயாை னொைது. னதவனும் கூை பவளிப்ெடுத்தல் புத்தகத்தின் நடு 

ெகுதியில் கறைசி காலத்தில் நைக்கும் அந்த நாைகத்தில் இருக்கும் ஏழு அறையாளங்கறள 

பகாண்டிருக்கும் வீரர்கறள நிறுத்தி வாிறச இதுதான் என்று பசால்லுகிைார். 

முதலாவதாக ஒரு ஸ்திாீ ெிள்றளனெற்றை எதிர்ொர்த்து பகாண்டு இருக்கிைாள், அந்த 

ெிள்றளனய தன்ற  ஆண்ெிள்றள என்று விவாித்து கூறுகிைது, ஆ ா அதுக்கு அப்ெைம் 

ெரனலாகத்திற்கு எடுத்துக்பகாள்ளப்ெடுகிைது; அப்ெைம் மிகானவல் தூதம் வா  

னசற னயாடு னசர்ந்து சாத்தான ாடு யுத்தம் ெண்ணுகிைார். அதற்கு ெிைகு 

மிஞ்சியிருக்கிை ஸ்திாீயின் வித்து வ ாந்திரத்திற்கு ஓடினொகிைது. சமுத்திரத்தில் இருந்து 

னதான்றும் மிருகம் இறத ெலர் அந்தி கிைிஸ்துவாக எடுத்து பகாள்கிைார்கள்; அடுத்து 

பூமியில் இருந்து னதான்றும் மிருகம் இது பதளிவாக கள்ள தீர்க்கதாிசிறய குைிக்கிைது. 

இறத எப்ெடி புாிந்துபகாள்வது என்ெதற்கா  னகள்விகளில் ெலத்திற்கு 

பவளிப்ெடுத்ஹ்டி  வினசஷத்தில் என்  நைக்கிைது என்ெறத நாம் புாிந்துபகாள்ளும் 

விதத்தில் உள்ளது, குைிப்ொக இந்த ஸ்திாீ யார் அவளுறைய விதத்தில் மீந்திருப்ெவரகள் 

யார்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஓனக, ரான். இறத ொர்க்கலாம். னவதம் 

பசால்கிைது, “அன்ைியும் ஒரு பொிய அறையாளம் வா த்தினல காைப்ெட்ைது; ஒரு 

ஸ்திாீ சூாியற  அைிந்திருந்தாள், அவள் ொதங்களின் கீனழ சந்திரனும், அவள் சிரசின் 

னமல்  ெண்ைிரண்டு நட்சத்திரங்களுள்ள கிாீைமும் இருந்த . அவள் 

கர்ப்ெவதியாயிருந்து ெிரசவ னவதற யறைந்து ெிள்றளபெறும்ெடி வருத்தப்ெட்டு 

அலைி ாள்.” இப்ெ. இதற்கு ெல வியாக்கியா ங்கள் பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது, அறத 

புாிந்துபகாள்ள னவதாகமம் உதவுகிைது. இந்த மாதிாியா  அறையாளங்கள் 

பசாலப்ெடும்னொது, அது யாறர ெற்ைி பசால்லுகிைது என்ெது அைிந்துபகாள்ள னவதனம 

நமக்கு துறை பசய்வதாக இருக்கிைது. அறத விளக்கிடுங்கள்.     
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டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...சாி, இது மாியாள் என்று எடுத்துபகால்லுகிை ெலர் 

இருக்கிைார்கள்; ஏன் ா, அதாவது, மாியாள் தான் ஆண் குழந்றதயாகிய இனயசுறவ 

பெற்பைடுத்தாள். ஆ ா இந்த விளக்கத்தில் உள்ள ெிரச்சற  என் ன் ா இங்க 

பசால்லப்ெடுகிை ஸ்திாீ மாியாளுக்கு பொருத்தமாக இல்றல. மாியாறள எந்த ஒரு 

இைத்திலும் இப்ெடி விவாிக்கவில்றல, அதாவது, சூாியற  அைிந்திருந்தாள் அவள் 

ொதங்களின் கீனழ சந்திரனும் அவள் சிரசின் னமல் ென் ிரண்டு நட்சத்திரங்களுள்ள 

கிாீைமும் இருந்த . அதுமட்டுமல்ல சாத்தா ிைமும் அந்தி கிைிஸ்துவிைம் இருந்தும் 

உெத்திரவ காலத்திற்கும் தப்ெிக்கும்ெடி நீண்ை காலம் வா ாந்தரத்திற்கு தப்ெித்து 

ஓடுகிைது னொல பசால்லப்ெைவில்றல. அத ால இது பொருந்தாது.  

இங்க என்  நைக்கிைது என்ெறத நாம் பதளிவாக புாிந்துபகாள்ள இந்த வாிகள் நமக்கு 

உதவுவதாக இருக்கிைது.  உங்களுக்கு நான் பசால்ல விரும்புகிை னவத ெகுதி ஆதியாகமம் 

37:9-10, ஏன் ா னவதாகமத்தில் இந்த ஒரு ெகுதியில் மட்டும்தான் நாம சூாியன் சந்திரன் 

மற்றும் ென் ிரண்டு நட்சத்திரங்கறள ெற்ைி பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது. அதனுறைய 

ெின்  ி னயானசப்பு இந்த பசாப்ெ த்றத காண்கிைான். அவனுறைய அந்த 

பசாப்ெ த்றத ெற்ைி அவ து குடும்ெத்தாருக்கு பசால்கிைான், “ சூாியனும் சந்திரனும் 

நட்சத்திரங்களும் எ க்கு முன்ொக ெைிந்துபகாள்வது னொல பசாப்ெ ம் கண்னைன் 

என்கிைான்.” அது இஸ்னரல்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆமா. அங்க இருக்குது.  

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...அது இஸ்னரல் என்ெது, மிக பதளிவாக இருக்கிைது. 

அப்ெடின் ா இந்த ஸ்திாீ இஸ்னரல் தான்; அவள் பெற்பைடுக்கிை ெிள்றள என்ெது 

இனயசுறவ குைிக்கிைது. ெிரசவ னவதற யில் அலைி ாள் என்று பசால்லப்ெட்டிருக்கிை 

காாியமா து, நீண்ை நாட்களாக நைக்கிை காாியங்கறள குைிப்ெதாக இருக்கிைது. யூத 

ஜ ங்களுறைய வரலாற்றை ெற்ைி ொர்ப்பீர்களா ால், இனயசு கிைிஸ்துவின் ெிைப்றெ 

தடுப்ெதற்கு சாத்தான் ஆரம்ெத்தில் இருந்னத மிக கவ மாக விைாமல் முயற்சித்து 
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பகாண்டு வருகிைான் என்ெது புாியும். னயாசித்து ொர்க்கினைன், உதாரைமாக, ஆமான் 

யூத குளத்றத முற்ைிலுமாக அழிக்க முயற்சித்தான். ஏனராறத னயாசிக்கினைன் ராஜாவாகிய 

இனயசுறவ பகாள்ளும்ெடி முயன்று ெல றககுழந்றதகறள பகான்று னொட்ைான். 

இவற்ைில் பெரும்ொலா றவ ெிசாசி ால் தூண்ைப்ெட்ைறவ என்ெதில் சந்னதகம் 

இல்றல. நான் இந்த எல்லா காாியங்கறளயும் இந்த ஸ்திாீயின் ெிரசவ னவதற  

என்ெனதாடு ஒப்ெிட்டு விளக்கமளித்திடுனவன்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சாி, இப்ெ மீந்திருப்ெவர்கறள ெற்ைி பசால்லுங்க, 

ஸ்திாீயின் விதத்தில் மீந்தவர்கள்.  

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...அதாவது, னவதம் நமக்கு கூறுகிை காாியங்களில் 

ஒன்று உெத்திரவ காலத்தின் னொது இஸ்னரல் உண்றமயில் ெிழிந்து எடுக்கப்ெை 

னொகிைது. அறத சகாியாவில் ொர்க்கினைாம், நல்ல உதாரைம். அங்க என்  இருக்குது, 

இந்த ொடுகளின் நாட்களின் யூதர்களில் மூன்ைில் இரண்டு ெங்கி ர் அழிக்கப்ெடுவார்கள் 

என்று நான் நிற க்கிைன். இப்ெ அந்த வித்தின் மீதமுள்ளவர்கள் வ ாந்தரத்றத னதடி 

ஓை னொகிைார்கள். இது எருசனலமின் பதற்கு ெகுதியாக இருக்குபமன்று தான் நான் 

நம்புகினைன், அது பெட்ராவாக அல்லது ொஸ்ரா வாக இருக்கலாம். இந்த இரண்டு 

எல்றலகளும் மிக எளிதாக முைக்க கூடிய ெகுதிகளாக இருக்க்ாியது. இந்த ெகுதியா து 

உெத்திரவ காலத்தின் இறுதியில் அந்தி கிைிஸ்துவி ால் அதிகமாக தாக்கப்ெடுவதாக 

இருக்கும், ஆ ா இப்ெ சில காலத்திற்கு ொதுகாப்ொக னதான்றும். சாி, இந்த ெகுதியா து 

பதாைர்ந்து எப்ெடி அந்தி கிைிஸ்து இந்த கூட்ைத்திற்கு வினராதமாக ஒரு பவள்ளத்றத  

எழும்ெ பசய்ய னொகிைான் என்று பசால்கிைது. சிலர் இறத உண்றமயா  புயல் 

பவள்ளம் என்கின்ை ர். னவறு சிலர் இறத ஒரு விதமா  ராணுவ னசற  என்கின்ை ர், 

ஒருவிதமா  தாக்குதல் என்கின்ை ர். எப்ெடி இருந்தாலும், இந்த பூமியா து அந்த 

ஸ்திாீறய ொதுகாக்கும்ெடி எழும்புகிைது என்று கூைப்ெடுகிைது. அது ஒருனவறள 

பவள்ளமாக இருந்தால், ஒருனவறள பூமி ெிளந்து திைக்கப்ெைலாம். அது னசற யாக 
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இருந்தால், ஒரு பூமியதிர்ச்சினயா பூகம்ெனமா உண்ைாகலாம், அதாவது, ஏனதாபவாரு 

விதமாக பூமி தன் வாறய திைந்து ஜ ங்கறள விழுங்கும் ஒரு நிறல உண்ைாகும்.   

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: னதவன் அவர்கறள ொதுகாக்கிைார், 

என் ா ாலும் சாி.  

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:...எப்ெடி ொர்த்தாலும் சாி, னதவன் பூமியில் நைக்கும் 

காாியங்கறள த து கட்டுப்ொட்டில் பகாண்டிருப்ெது புாியும், அவர்கறள இந்த பூமியில் 

அவர் ொதுகாக்கிைார். தப்ெி ஓடுகிை நெர்களுக்கு இந்த பூமி ஒரு னதாழ ாக மாறுகிைது.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட், இந்த குழந்றதறய ெற்ைி ொர்க்கலாம். 

அதாவது, இந்த குழந்றத இனயசுதான் என்ெதில் கருத்து னவறுொடுறைய அறத 

நிராகாிக்கிை கூட்ைத்தி ர் வல்லு ர்கள் யாராவது உண்ைா? 

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:.இல்ல, பொதுவா எல்லாருனம இது இனயசுதான் 

என்ெறத புாிந்துபகாள்கிைார்கள், ஏன் ா இவர்தான் ெிதாவின் சிங்காச த்திற்கு ஏைி 

பசன்ைவராக இருக்கிைார். இது பதளிவா இனயசுறவ ெற்ைிதான் னெசுகிைது. அவர் ஆண் 

ெிள்றள என்ெதுதான் உண்றம; சாி, கிங் னஜம்ஸ் ெதிப்ெில், குழந்றத ொலகன் 

என்ைிருக்கிைது, அதற்கு ஆண் ெிள்றள என்று அர்த்தம். இது னவறு யாறரயும் 

பசால்லவில்றல; இது கிாிச்துறவதான் குைிக்கிைது. இஸ்ரனவலின் வழியில் வந்தவராக 

இருக்கிை இனயசுறவ தான் குைிக்கிைது. சுவினசஷத்தின் துவக்கனம இப்ெடிதான் இருக்கு, 

மத்னதயு 1, “இனயசு கிைிஸ்துவின் வம்ச வரலாறு, தாவீதின் குமாரனும், ஆெிரகாமின் 

குமாரன்...” இஸ்ரனவல் தான் ஸ்திாீயாக கருதப்ெடுகிைது, வம்சம், அதில்தான் னமசியா 

வருகிைார். அது சறெயாக இருக்க முடியாது, ஏன் ா அவள் கிைிஸ்துவின் தாயாக 

வர்ைிக்கப்ெடுகிைாள், அனதாை சறெயா து கிைிஸ்துவின் மைவாட்டியாக இருக்கிைது. 

இது முற்ைிலும் வித்தியாசமா  ஒன்ைாகும். இங்க இன்ப ாரு னகள்வி என் ன் ா, இந்த 
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வலிசர்ப்ெம் யார், அது யாருன்னு அங்க அந்த வச த்தினலனய பசால்லப்ெட்டு 

இருக்கிைது.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சாி. மார்க், உங்ககிட்ை வருகினைன். வலுசர்ெத்றத 

ெற்ைி னவறு ஏதாவது இருக்கா? 

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..நா, என்  நிற க்கினைன் ா, எட் பசான் து 

னொல, வலுசர்ப்ெத்றத ெற்ைி வச னம பதளிவாக கூறுகிைது. அந்த வச ங்கறள 

வாசிக்கும் னொது அது ெறழய ொம்பு என்று பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது, அது சாத்தான், 

அதுதான் ெிசாசு. அவன் யார் என்ெது நமக்கு பதளிவாக பகாடுக்கப்ெட்டு இருக்கிைது. 

இதுல எ க்கு ஆச்சாியமா  விஷயம் என் ன் ா, ஏனதா ஒரு கட்ைத்தில் காலங்களாக 

நைக்கும் யுத்தம் பவளிெடுகிைது. ஏன் ா இது ஆதியில் உண்ைா  சாத்தா ின் வீழ்ச்சிக்கு 

நம்றம அறழத்து பசல்கிைது, அவற  ெற்ைி பசால்லப்ெட்ை வச ங்கறள, 

ொர்க்கும்னொது, “அவனுறைய வாலி ால் வா த்தின் மூன்ைில் ஒருெங்கு 

நட்சத்திரங்கறள இழுத்து பூமியின் மீது எைிகிைான்.” இது சாத்தா ின் முதல் வீழ்ச்சிறய 

னயாசிக்க றவக்கிைது, வா  தூதர்களின் னசற யில்  மூன்று ெங்கி ர் அவனுறைய 

முரட்ைாட்ைத்தால் அவன ாடு னசர்ந்து தள்ளப்ெட்ைார்கள்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அவன ாடு னசர்ந்து னொ ார்கள். 

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..அதற்கு ெிைகு இறத ொர்க்க முடியும், அதாவது, 

இது னதவன் ஆதியில் பசான்  வாக்குத்தத்தத்திற்கு னநராக நைத்துகிைது  ஆதியாகமம் 

3:15  ஸ்திாீயின் வித்தா வர் சாத்தா ின் தறலறய நசுக்க்கிடுவார் என்ை வார்த்றத. 

அதற்கு ெிைகு அவர் ஆெிரகாமில் இருந்து வருவார் என்று ொர்த்னதாம் ஆெிரகாம் ஈசாக்கு 

யாக்னகாபு. இப்ெ சாத்தான் இந்த நீண்ை கால யுத்தத்றத தாக்குதறல யூத ஜ ங்கள் மீது 

நைத்துகிைான். னமசியா ெிைக்காமல் தடுக்க அவ ால் இயலவில்றல என்ெதால, அவன் 
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அடுத்து என்  பசய்கிைான், நாம பசால்னவாம்ல மாற்று திட்ைம் என்று, அதுனொல யார் 

மூலமாக னமசியா வருவானரா அந்த ஜ ங்கறள பகால்ல அழிக்க அவன் முயற்சிக்கிைான்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சாி. இப்ெ நாம இங்க...  

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..இங்க சாத்தா ின் திட்ைத்றத நாம 

ொர்க்கினைாம், இது ஆரம்ெத்தில் இருந்து விவாிக்கப்ெட்டு இருக்கு.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சாி. பதாைர்ந்து ொர்க்கலாம். அதாவது, நாம 

சாத்தாற  ெற்ைி னெசும்னொது, இப்ெ ெரனலாகத்தில் னயாபுவின் காலத்தில் இருந்து னதவ 

சமுகத்தில் நிற்க கூடியவ ாக இருக்கிை சாத்தா ின் காட்சிறய பெறுகினைாம், சாியா? 

அவன் னதவனுறைய சிங்காச த்திற்கு முன் நின்று சனகாதரர்கறள குற்ைப்ெடுத்துகிைான். 

ஆ ா இப்ெ நாம கறதயின் இந்த கட்ைத்தில் ொர்க்கும்னொது, எல்லாம் னொதும் நிறுத்து 

என்று னதவன் பசால்லுகிை ஒரு நிறலறய ொர்க்கினைாம்; அங்கிருந்து 

பவளினயற்ைப்ெடுகிைான். இங்க சில புதிய குைாதிசயங்கறள ொர்க்க முடியும். சாத்தான் 

இருக்கிைான், அனதாடு கூை மிகானவலும் அவ து தூதர்களும் இருக்கிைார்கள். இங்க 

என்  நைக்குது?  

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:.சாி, ெரனலாகத்தில் யுத்தம் உண்ைாகிைது, என்கிைது, 

இதுல ஒரு குைிப்ெிட்ை காலத்திற்கு சாத்தாம் பூமிக்கு தள்ளப்ெடுகிைான். அப்ெடின் ா 

இது ஆதியிலிருந்து வீழ்ச்சி அல்ல; அது நித்தியமா  ஆதிகாலத்தில் நைந்தது. 

பவளிப்ெடுத்திை வினசஷத்தில் சாத்தான் னதாற்றுனொகிைவ ாக இருக்கிைான். இந்த 

பூமியில் குைிப்ெிட்ை நாட்கள் தான் இருப்ொன். அவன் ெித்தன், என்கிைது. பூமியில் உள்ள 

ஜ ங்கள் மீது த து உக்கிரத்றத ஊற்றுகிைான். அடுத்து,கிைிஸ்துவின் வருறக 

பசால்லப்ெடுகிைது, சாத்தான் ஆயிரம் வருைங்களுக்கு கட்ைப்ெட்ைவ ாக ொதாளத்தில் 

கிைப்ொன். அதற்கு ெிைகு பகாஞ்ச காலம் விடுவிக்கப்ெட்டு ெிைகு நித்திய அக்கி ி 

கைலில் அவன் இறுதியாக தள்ளப்ெடுவான். இந்த புத்தகத்தில் சாத்தானுறைய மூன்று 
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நிறலயிலா  வீழ்ச்சிகள் பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது. இதுல னகள்வி என்  ா, அவன் 

பூமிக்கு தள்ளப்ெட்ை காலத்தின் அளவு என் வாக இருக்கிைது என்ெதுதான். அதுதான் 

உெத்திரவ காலத்தின் ெிற்ொதியா  மூன்ைறர ஆண்டுகளாக இருக்கும் என்று 

கருதப்ெடுகிைது. அப்ெடின் ா இங்க ஆட்டுக்குட்டியா வாின் னகாொக்கிற  

இருக்கிைது, சாத்தா ின் உக்கிரம் இருக்கிைது, ம ிதனுறைய உக்கிரமும் இருக்கு, 

அதற்கு ெிைகு, கலச நியாயத்தீர்ப்ெில் னதவ னகாொக்கிற  பவளிப்ெடும்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சாி. முதல் முத்திறரயில் பவள்றள குதிறரயின் 

னமல் ஏைியிருக்கிைவற  ொர்த்னதாம், அது அந்தி கிைிஸ்து என்ெறத ெற்ைி ஏற்க னவ 

ொர்த்துவிட்னைாம். ஆ ா இங்க அவன் மிகப்பொிய அளவில் 

அைிமுகப்ெடுத்தப்ெடுகிைான். னமலும் சமுத்திரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய மிருகத்றத 

ெற்ைியும் னெசியிருக்கிைான். மார்க், அவன் என்  பசால்ைான்னு பசால்ைீங்களா?  

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..அத, பசால்னைன். 12ம் அதிகாரத்தில் என்  

இருக்கிைது என்ைால், னமசியாவின் மிகப்பொிய எதிாியா  சாத்தான் அைிமுகப்ெடுத்த 

ெடுகிைான், அதற்கு ெிைகு யூத மக்களின் சத்துருவாக பவளிெடுகிைான். அதற்கு ெிைகு 

இப்ெ அைிமுகமாவது, உண்றமயில், அந்த நாட்களில் யூத மக்களுக்கு எதிரா  

தன்னுறைய திட்ைத்றத பசயல்ெடுத்த அவன் ெயன்ெடுத்த னொகிை கருவிகளா  

ம ிதர்கள் அைிமுகமாவார்கள். முதலாவதாக சமுத்திரத்தில் இருந்து னதான்றுகிை மிருகம். 

இங்க அந்த மிருகம் வருைிக்கப்ெட்டிருக்கும் விதத்றத ொர்க்கும்னொது அது தா ினயல் 7 

ஐ நிற ப்பூட்டுகிைது, அங்க ஏழு பகாம்புகள் உள்ள மிருகமும் ெத்து பகாம்புகள் உள்ள 

மிருகமும் பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது. இப்ெ தா ினயலின் புஸ்தகத்திற்கு கைந்து 

னொகினைாம். எதிர்காலத்தில் இருக்கும் இந்த மிருகம், இறுதியில், ஒரு கூடு குழுமம் னொல 

இருக்கும், அதாவது, ெலவிதமா  மிருகங்கள், எல்லா ராஜ்யங்களில் இருந்து எழும்பும்.  

னமலும் பவளிப்ெடுத்தி  வினசஷத்தில் பசால்லப்ெடும் மிருகமா து, சமுத்திரத்தில் 

இருந்து பவளிெடுவதாக பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது. னமலும் பவளிப்ெடுத்தல் 17:15 
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கூறுகிைது சமுத்திரம் என்ெது னதசங்கறள குைிப்ெதாக இருக்கிைது. அப்ெடின் ா ெல 

ஜாதிகளின் தறலவர்களில் இருந்து புரஜாதியா  ஒருவன் ஆட்சி பசய்யும்ெடி 

அரசாளும்ெடி எழும்புவான். இந்த ெகுதில் அவன் வர்நிக்கப்ெட்டிருக்கும் விதத்றத 

ொர்க்கும்னொது என்  னதான்றுகிைது என்ைால் அவன் சாத்தா ால் வல்லறம 

அளிக்கெட்ைவ ாக இருக்க னொகிைான் என்று நிற க்கினைன். அவன் முழு 

உலகத்றதயும் ஆளுறக பசய்ய னொகிைவ ாக இருப்ொன். இது உண்றமயில் 

புைஜாதிகளின் வலிறமயி ால் உலகத்றத ஆளப்னொகிை கறைசி நெராக இருப்ொர், 

இவன் சாத்தா ால் வல்லறம அளிக்கப்ெட்ைவனும் அவ ால் நைத்தப்ெடுகிைவனுமாக 

இருப்ொன், மறுெடியும் யூதர்களுக்கு எதிராக எழும்ெி அவர்கறள முற்ைிலுமாக அழிக்க 

முயலுவான். முழு உலகமும் தன்ற த்தான் பதாழுதுபகாள்ள னவண்டும் என்று 

பசால்லுவான். அவன் தான் இறுதியாக உலறக கட்டுெடுத்துகிைவ ாக இருப்ொன், 

அதாவது, இந்த பூமிக்கு கிைிஸ்து வருவதற்கு முன்பு இப்ெடி பசய்வான்.  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: இன்னும் சில நிமிைங்கள் நமக்கு இருக்கிைது, எட். 

இங்க அந்தி கிைிஸ்துறவ ெற்ைி நிறைய முக்கியமா  தகவல்கள் பகாடுக்கப்ெட்டு 

இருக்கிைது.  அறத ெற்ைி அடுத்த வாரம் இன்னும் அதிகமாக ொர்க்க இருக்கினைாம். நாம 

என்  ொர்க்க னொகினைாம் என்ெறத பசால்லுங்கள். ஆ ா இன்றைக்கு ொர்த்த 

காாியங்களில் நீங்க இன்னும் என்  கற்றுபகாண்டீர்கள் என்று எங்களுக்கு பசால்ல 

முடியுமா?  

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:.சாி, அந்தி கிைிஸ்து, இந்த புத்தகத்தின் ெிற்ெகுதியில், 

இதுவும் மிருகம் என்று பதளிவாக பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது. இவன்தான் 

ஆட்டுக்குட்டியா  கிைிஸ்துவுக்கு எதிராக நிர்ப்ொன். இந்த இறுதி யுத்தம் 

அர்மபகபதா ில் சம்ெவிக்க னொகிைது. இதற்கு இறையில், னவதம் பதளிவாக கூறுகிைது 

இந்த உலகத்தில் அந்தி கிைிஸ்துவின் ஆவி எப்னொதும் இருந்துபகாண்னை இருக்கிைது, 

பொய் னதவன் – அந்து கிைிஸ்துவின் ஆவி னதவனுறைய காாியங்களுக்கும் கிைிஸ்துவின் 



19 

 

காாியங்களுக்கு எதிராக அறமந்திடும். னயாவா ின் நிருெத்றத பொறுத்தவறர நிறைய 

குட்டி குட்டி அந்தி கிைிஸ்துக்கள் இருக்கிைது, கள்ள தீர்க்க தாிசி மற்றும் கள்ள 

னொதகர்களும் இருக்கத்தான் பசய்கிைார்கள். ஆ ா இந்த நெர், இந்த அந்திகிைிஸ்து, 

எதிர்காலத்தில் னதான்ை னொகிை நெர். இவர் ஒரு த ிநெர் இவறர ெற்ைி ெறழய 

ஏற்ொட்டில் இஸ்ரனவல் னதசத்னதாடு சமாதா  உைன்ெடிக்றக பசய்ெவன் என்று 

இருக்கிைது, அந்த உைன்ெடிக்றகறய உறைத்து, அவர்கறள அழிக்க தன் ால் இயன்ை 

அற த்தும் தாக்குதல்கறளயும் எதிர்பகாள்வான். இபதல்லாம் பதளிவாக நமக்கு 

பவளிப்ெடுத்தி  வினசஷத்தில் பசால்லப்ெட்டு இருக்கிைது என்ெறத நாம் ொர்க்க 

இருக்கினைாம் என்று நிற க்கினைன். இந்த மிருகமா து மனுக்குலம் என்னும் 

சமுத்திரத்தில் இருந்து எழும்ெ னொகிைவ ாக இருக்கிைான். அவன் வந்து எல்லாத்றதயும் 

பொறுப்பெடுத்து பகாள்வான். இதுல பொிய னகள்வி என் ன் ா, அவன் அப்ெடி 

வரும்னொது என்  நைக்க னொகிைது?  

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சாி. இன்ப ாரு காாியத்றத ெற்ைியும் நாம் ொர்க்க 

இருக்கினைாம் என்ெறத நிற வில் பகாள்ளுங்கள், கள்ள தீர்க்கதாிசி, சாியா? இறதயும், 

தா ினயல் கூறுகிைார், இந்த காாியங்கள் சம்ெவிக்கும்னொது நாம் உெத்திரவ காலத்தின் 

நடுெகுதியில் இருப்னொம், முதல் மூன்ைறர வருைத்றத ொர்த்துபகாண்டு இருக்கினைாம். 

நாம உெத்திரவ காலத்தின் மத்திய ெகுதியில் இருக்கினைாம் என்ெறத எந்த நிகழ்வு நமக்கு 

உறுதியளிகிைது? அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இறத ெற்ைி ொர்க்கலாம். தவைாமல் ொருங்கள்.  

 

***** 

 

எங்களுடைே வைாடலக்காட்சி நிகழ்சிகடள காண 
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வசய்ைிடுங்கள். 
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