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இயேசுவின் கடைசி வார்த்டைகள்: வவளிப்படுத்துைல்
புத்ைகம் - நிகழ்ச்சி 6
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 வரயவற்கியைாம்.
நான்ைான் ஜான் அன்வகர்வபர்க், உங்கடள சந்ைிப்பைில் மகிழ்ச்சி.
இன்டைக்கு நம்முைன் மூன்று சிைந்ை ைீர்க்கைரிச

வல்லு

ர்கள்

இருக்கிைார்கள், Dr. எட் ஹின்ட்சன், Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக், மற்றும் Dr.
ரான் யராைாஸ், இவர்கடள பற்ைி சற்று முன்பு யகட்டிருப்பீர்கள்.
நீங்கள் அந்ைி கிைிஸ்துடவ பற்ைி ைிடரப்பைங்களிலும்
உடரோைல்களிலும் வசால்ல யகட்டிருக்க வாய்ப்பிருக்கிைது,
இல்டலோ. நீங்கள் ஒருயவடள கள்ள ைீர்க்கைரிசி மற்றும்
அர்மவகைான் யுத்ைத்டை பற்ைியும் பலவிவரங்கடள யகட்டிருக்க
வாய்ப்பு இருக்கிைது. இயபாதும் அந்ை பகுைிகடள வவளிப்படுத்ைல்
புத்ைகத்ைில் நாம் பார்க்க இருக்கியைாம் உண்டமோகயவ யவைம் இடை
பற்ைி என்

வசால்கிைது என்படை கற்றுக்வகாள்ள யபாகியைாம், சரிோ?

இது சில ைடலவர்களுக்கு உைவிோக இருக்கும். மிக அவசிேமாக
அவர்கள் வைரிந்துவகாள்ளயவண்டிே ஒரு காரிேம் என்
வசான்
என்

ால், மிருகத்ைின் முத்ைிடர என்ைால் என்
வசய்வான்? யூை ஜ

வவன்று

? அந்ைி கிைிஸ்து

ங்களுக்கு சம்பவிக்கயபாவது என்

எல்லா யகள்விகளுக்கும் உண்ைா

? இந்ை

பைில்கடள இப்யபாயை நாம் பார்க்க

யபாகியைாம்.
இப்ப நாம வவளிப்படுத்ைல் 12ல இருக்யகாம், இப்ப ஏயைா முந்ைி
எல்லா வசய்டககடளயும் அப்படியே வகாஞ்சம் நிறுத்ைப்பட்டு
இடையவடள விட்ைது யபால இருக்கு, ைிடீவரன்று வகாஞ்சம் அடமைி
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நிலவுகிைது, இப்ப விடளோட்டு வரர்களுடைே
ீ
மைிப்வபண் பட்டிேல்
வகாடுக்கப்படுகிைது. சரி, எட், நாம இதுவடரக்கும்
பார்த்துவகாண்டிருக்கும் வரர்களின்
ீ
மைிப்வபண் பட்டிேடல பற்ைி
வசால்லுங்க, இங்க என்

நைக்குது.

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..இடை, இயேசு யோவானுக்கு
வவளிப்படுத்துகிைார் அைாவது இங்கிருக்கிை அடைோளங்களும்
அைற்கா

அர்த்ைங்கடளயும் அவர் புரிந்துவகாள்ளயவண்டும் என்று

விரும்புகிைார். இங்க ஒரு ஸ்ைிரீடே பற்ைி வசால்லப்படுகிைது அது
இஸ்யரல் யைசத்டை குைிக்கிைது அங்கிருந்து யமசிோ புைப்பட்டு
வருவடை கூறுகிைது, ஆண்பிள்டள வருவார். ஆ
சாத்ைான், ஏற்க

ா வலுசர்ப்பம்,

யவ இந்ை பிள்டளடே வகாள்ளும்படிோக யமசிோ

வருவடை ைடுக்கும்படி பல முேற்சிகடள வசய்து வருகிைது, யமலும்
அவர் மீ ண்டும் இந்ை பூமிக்கு வந்து ஆளுடக வசய்ே யபாவடையும்
ைடுக்க ைன்

ால் இேன்ைடை வசய்து வருகிைது. பிரைா

மீ காயவல் வா

மண்ைலங்களில் சாத்ைாய

தூை

ாகிே

ாடு யுத்ைம்

பண்ைிக்வகாண்டு இருக்கிைான். இந்ை காட்சிகளுக்கு பின்

ால்

ஆவிக்குரிே யுத்ைம் நைப்படை பார்க்க முடியும், பூமிேில் உண்ைாகும்
யுத்ைம் இந்ை பூமிேில் ைான் நைக்க யபாகிைது. அைற்கு பிைகு வகாஞ்ச
காலத்ைிற்கு சாத்ைான் பூமிேிலிருந்து ைள்ளபப்டுவான். அவன்
யகாபத்யைாடு இருப்பான், ை

து யகாபத்டை அவன் ஸ்ைிரீேின்

விைத்ைில் மீ ந்ைவர்கள் மீ து காட்டுவான், அவர்கடள வ
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ாந்ைரத்ைிற்கு

துரத்ைி வகாண்டு யபாவான். அைற்கு பிைகு நாம பைிமூன்ைாம்
அைிகாரத்ைிற்கு வருகியைாம் இங்க சமுத்ைிரத்ைில் இருந்து வரும்
மிருகத்டை பற்ைி இருக்கு, அது நிச்சேம் அந்ைி கிைிஸ்துவாக
இருக்கும், அடுத்ைது பூமிேில் இருந்து வரும் மிருகம், அது கள்ள
ைீர்க்கைரிசி என்று மிக வைளிவாக வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது. அைாவது
வலுசர்பமாகிே சாத்ைான் இந்ை இரண்டு ைடலவர்கடள பேன்படுத்ை
துவங்குகிைது, அரசிேல் ைடலவர் மற்றும் மார்க்க ைடலவர்,
இவர்கடள வகாண்டு கடைசிகாலத்ைில் உலகத்டை ைீட்டு படுத்ை
யபாகிைது, உலகளாவிே வபாருளாைாரத்டை கட்டுபடுத்ை யபாகிைது,
உலக அரசாங்கம், உலகளாவிே ஒயர மார்க்கம்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி. இப்ப, மார்க், நீங்க வசால்லுங்க,
அைாவது, பலவிைமா

யகாைங்களில் பல ைிடரப்பைங்கள் அந்ைி

கிைிஸ்துடவ பற்ைி எடுத்து வசால்லிேிருக்கிைது, இது இப்யபாது யகட்டு
வகாண்டு இருக்கிை சிலருக்கு சுவாரஸ்ேமா

ஒரு ைடலப்பாக

காைப்படும் என்று நம்புகியைன். இப்ப அந்ைிகிைிஸ்துவின்
கு

ாைிசேங்கடள பற்ைி பார்க்கலாமா, சமுத்ைிரத்ைில் இருந்து எழும்பும்

மிருகம். யவைத்ைில் அவனுக்கு பல வபேர்கள் வசால்லப்பட்டு
இருக்கிைது. அவனுடைே குைாைிசேங்கடள பற்ைி வசால்லுங்க,
அவனுக்கு இருக்கயபாகிை சில சக்ைிகள், அவன் வசய்ே யபாகிை சில
காரிேங்கடள பற்ைியும் வசால்லுங்கள்.
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டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..முைல் முடைோக அவட

பற்ைி

யவைத்ைில் வசால்லப்பட்டு இருக்கிை இைம் எதுன்னு வசான்

ா, நான்

உறுைிோக நம்புவது, ைா
வகாம்பு எ

ியேல் 7 வச

ம் எட்டு. அைில் அவன் சிைிே

அடழக்கப்படுகிைான் கடைசி காலத்ைில் ஒன்ைாக

மறுபடியும் கூட்டு யசர இருக்கும் யராம சாம்ரத்ைிேில் வருகிை 10
வகாம்புகளில் ஒன்ைாக இருக்கப்யபாகிைது.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அது, அரசிேல் ைடலவர்கள் ைா

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..நிச்சேமா. ைா

ியேல் 9ல வரப்யபாகிை

பிரபு என்று அவன் வசால்லப்படுகிைான். யமலும் ைா
உறுைிபடுத்ைப்பட்ை ராஜா. 2 வைசயலா

.

ியேல் 11ல

ிக்யகேர் 2 ல அவன் பாவ

மனுஷன் என்றும் யகட்டின் மகன் என்றும் வசால்லப்படுகிைான்.
யோவான் நிருபத்ைில் அந்ைி கிைிஸ்து என்று அடழக்கப்படுகிைான், 1
யோவா

ில் பார்க்கியைாம். இறுைிோக வவளிப்படுத்ைல் 13 ல அவன்

சமுத்ைிரத்ைில் இருந்து எழும்பும் மிருகமாக வர்ைிக்கப்பட்டு
இருக்கிைான்.
அவன் என்

வசய்கிைான், அைாவது, அவன் இறுைிோக உலகத்டை

நைத்துகிை ைடலவ

ாக வருவான், இந்ை உலகத்டை ஆண்டு ஆளுடக

வசய்கிை ஒரு நிடலேில் அவன் வந்து நிர்ப்பான். அவன்
எல்லாவற்ைிலும் ஒரு பின்

டைடவ உண்ைாக்க யபாகிைான். அவன்

ஆரம்பத்ைில் ஒன்றுயம இல்லாைவ
6

ாக வவறுடமோ

வ

ாக

சிைிேவ
அவ

ாக நுடழே யபாகிைான், ஏன்

து துவக்கம் இருக்கும்.

ஆ

ா சின்

வகாம்பாகத்ைான்

ா அைற்கு பிைகு அவன் ை

து

ைடலடமத்துவத்ைிலும் வல்லடமேிலும் வளர்ந்ைிடுவான். ஆரம்பத்ைில
வான் சமாைா

மா

ம

ிை

ாக வந்ைிடுவான். சமாைா

ம்

உண்ைாக்குைல் என்று நிடலேில்ைான் நுடழே ஆரம்பிப்பான். இப்ப
நம்முடைே உலகில் அத்ைிோவசிேமா

து என்

ன்

ா சமாைா

ம்

ைான், குைிப்பாக மத்ைிே கிழக்கு பகுைிகளுக்கு. இப்படிைான் அவன்
ை

து வல்லடமடே உரிடமடே வபற்றுக்வகாள்ள யபாகிைான். ஆ

ா

அந்ை ஏழு ஆண்டுகளின் மத்ைிே பகுைிேில் முகத்ைிடர கிழிே
ஆரம்பிக்கும் என்பது உறுைி, அைாவது, அவன் எைற்காக வந்ைான்
என்பது அந்ை யநரத்ைில் வவளிப்பை துவங்கும், முழு உலகத்டை ை

து

கட்டுப்பாட்டில் டவத்துக்வகாள்ள வடக பார்ப்பது அப்யபாது வைரியும்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி, உண்டமேில், யவைம் வசால்கிைது
இஸ்யரலுைன் ஒரு சமாைா

ஒப்பந்ைத்டை வசய்து துவங்குவான்

என்று, இஸ்யரயலாடு ஒரு உைன்படிக்டக, அந்ைி கிைிஸ்துைான்
உைன்படிக்டகேில் டகவேழுத்து யபாடுவான், சரிோ, அப்பத்ைா
உபத்ைிரவ காலம் வைாைங்குது இல்டலோ.

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..சரிோ வசான்

ீங்க. இந்ை

ஒப்பந்ைத்ைம் டகவேழுத்ைிைப் படும்யபாதுைான் உபத்ைிரவ காலம்
துவங்குகிைது, அந்ை உைன்படிக்டக, இஸ்யரல் யைசத்துை
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ா

உைன்படிக்டக. ைா

ியேல் 9:27 இடை ைான் நமக்கு வசால்கிைது.

அைற்கு பிைகு உபத்ைிரவ காலத்ைின் துவக்கத்டை பற்ைி
வவளிப்படுத்ைி

வியசஷத்ைில் நாம பார்க்க முடியும், முைல்

முத்ைிடரேில் இருந்ைது யபால, வவள்டள குைிடரேின் மீ து
ஏைிவருகிைவர், இது யமசிோ பூமிக்கு வருகிை காரிேத்டை
குைிப்பைாகவும் காைப்படுகிைது என்று வசால்லலாம். அயைாடு
அந்ைிகிைிஸ்து வருகிைடை நாம் இங்கு பார்க்க முடியும், அவன்
சாத்ைா

ால் வல்லடம வபைப்பட்ைவன். சாத்ைான் அவனுக்கு

வல்லடமடேயும் அைிகாரத்டையும் வகாடுத்து இருக்கிைான். ஆ
இதுல ஆறுைலா
அட

விஷேம் என்

ா

என்று பார்க்கும்யபாது, இடவ

த்தும் யைவனுடைே சர்வத்துவத்ைிற்கு கீ ழாக நைத்ைப்பட்டு

வருகிைது. ஏன்

ா மறுபடியும் மறுபடியும் வசால்லப்பட்டு இருக்கிைது

வவளிப்படுத்ைல் 13ல வசால்லப்படுகிைது, “அவனுக்கு அைிகாரம்
வகாடுக்கப்பட்ைது, அவனுக்கு வகாடுக்கப்பட்டு இருந்ைது. அப்ப நைக்கிை
எல்லா காரிேங்களும் யைவனுடைே கட்டுப்பாட்டிற்கு கீ ழாக ைான்
நைந்து வகாண்டு இருக்கிைது. இந்ை ம

ிைன் எழும்பி வருவைற்கு அவர்

அனுமைிக்கிைார், இது யைவனுக்கு எைிராக உண்ைாகும் கடைசி எைிர்ப்பு.
ஒருவர் இப்படிோக வசான்
இருந்து துவங்கி பாவ ம

ார்,
ிைய

வரலாறு ம

ிைனுடைே பாவத்ைில்

ாடு முடிவடைகிைது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ரான், இப்ப ைா

ியேல் கூை

அந்ைிகிைிஸ்து வசய்ே யபாகிை சில காரிேங்கடள குைித்து சில
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காரிேங்கடள வசால்கிைார், அவைல்லாம் உபத்ைிரவ காலத்ைின்
மத்ைிேில் நைப்படவ எ
ஜ

வைரியும். அந்ை நாட்களுக்கு இயேசு யூை

ங்களுக்கு சில அைிவுடரகடள கூைிேிருக்கிைார், மடலகளுக்கு

ஓடுங்கள் என்பதுயபால. அவர் இங்க என்

வசால்ைாரு?

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..அவர் இங்க ஒரு விஷேத்டை பற்ைி
யபசுகிைார் அைாவது ‘பாழாக்கும் அருவருப்பு’. இந்ை பைமா

து யூை

யைவாலேம் ைீட்டுபடுவடை குைிக்கிை ஒரு வசால்லாக காைப்படுகிைது.
சரி, இது ஏற்கைவ வரலாற்ைில் இருக்கிைது அந்ைியோகஸ்
எபியபன்ஸ் ஒருமுடை யைவாலத்ைிற்குள் பன்ைிடே பலிவகாடுத்ை
யபாது சம்டபத்ைது. அது ஆலேத்டை ைீட்டுபடுத்ைி

து. அந்ைி கிைிஸ்து

யைவாலத்டை ைீட்டு படுத்ைிடுவான். அவன் யைவாலேத்ைிற்குள்
உட்காருவது மட்டுமல்ல, அவனுடைே பிரைா

ிகளால் அவனுக்கு ஒரு

உருவச்சிடலடே டவக்க கள்ள ைீர்க்க ைரிசியும் எழும்புவான். இப்ப,
இடை பார்க்கும்யபாது, உை

டிோக நீங்க எருசயலடம விட்டு

வவளியேை யவண்டிேது அவசிேமாகும்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: இயேசு என்

வசால்கிைார்?

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..இயேசு வசால்கிைார், “வட்டிற்குள்
ீ
இைங்கு
இன்வ

ாரு வஸ்ைிரத்டை எடுக்க முேற்சிக்க யவண்ைாம். அப்யபாது

கற்பவைிோய் இராைபடி யவண்டிக்வகாள்; அது குளிர்காலமாய்
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இராைபடிக்கு யவண்டிக்வகாள். இப்யபாயை பட்ைைத்டை விட்டு
வவளியேறு...”

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: வவளியேறு.
டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:.. “... என்யைன்ைால் உன்னுடைே யவகம்
ஜீவனுக்கும் மரைத்ைிற்கும் உள்ள இடைவவளிடே நிர்ைேிப்பைாக
இருக்கிைது. அைாவது, அந்ைிகிைிஸ்து இஸ்யரடல இருமைங்கு
யமற்வகாண்டு இருக்கிைான். அைாவது, ஏழு வருைங்களுக்கா
உைன்படிக்டகடே நிர்ைேிப்பைாக அவர்கள் நிட
இருக்கிைார்கள். ஆ

த்துவகாண்டு

ா ைிடீருன்னு உபத்ைிரவ காலத்ைின் நடுப்பகுைிேில்

அந்ைி கிைிஸ்து யூைர்களுடைே ஆலேத்ைில் பலிகடள வசலுத்ை
துவ்

கிடுவான். அவன் அப்படி வசய்ைதுக்கு ஒரு காரைம் என்

ஜான், இைற்கு பிைகு அவன்ைான் யைவன் என்று ஜ

ன்

ா,

ங்கள் அவட

வைாழுதுவகாள்ள அவர்கடள கட்ைாேப்படுத்ை துவங்கிடுவான். அைற்கு
பிைகு ோடரயும் யவறு யைவட

யோ அல்லது மற்ை மார்கத்டையோ

பின்பற்ை அவன் அனுமைி வகாடுக்கயவ மாட்ைான். அைிலிருந்து அவன்
ைான் ஆராைிக்க பையவண்டிே நபராக கருைப்படுபவ
கள்ள ைீர்க்கைரிசிேினுடைே பிரைா
உலகளாவிே வடகேில் அட

மா

ாக இருப்பான்.

யவடல என்

ன்

வரும் அந்ைிகிரிஸ்துடவ ஆராைிக்க

வசய்வதுைான்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: மிருகத்ைின் முத்ைிடர என்
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ா

து?

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..இந்ை, முத்ைிடர என்பது, ஜான், வபாதுவா
யைட்டூவ குைிக்கிை வசால்லாக இருக்கு, சரக்மா’ கியரக்க வசால்.
சடைடே கிழித்து ஒரு வடுடவ உண்ைாக்கும் அடைோளமாக
இருக்கிைது. அைற்கு ஒரு எண் யைடவபடுகிைது, ஒரு வபேர் யவண்டும்
அல்லது ஒரு அடைோளம் யவணும். அது மிருகத்ைின் வபேராக
இருக்கும், மிருகத்ைின் எண்ைாக இருக்கும், முத்ைிடரோக இருக்கும்.
அந்ை எண்கடள கூட்டி பார்க்கும்யபாது 666 என்று வரும் இது அந்ை
எழுத்துக்களின் எண்கடள குைிப்பைாக காைப்படுகிைது. இது நீயராவின்
எண்யைா அல்லது மற்ைவர்கள் வசால்ல முேற்சிக்கிை யவறு ஏயைா
ஒன்யைா அல்ல. சரிோ

கூட்ைல் கைக்கு வரும்படி அவனுடைே

வபேரின் எழுத்துக்கடள மாற்ைி அடமக்க யவண்டும் அவ்வளவு ைான்.
வரலாறு முழுக்க இடை கண்டுபிடிக்க பலர் முேன்றுவகாண்யை
இருக்கிைார்கள், ோரு இது? இது சார்லியமக்
வநப்யபாலிே

ிோ? இது

ா? இது ஹிட்லரா? இந்ை நபரா இது அவரா இவரா? இது

நான் வாக்களிக்காை ஜ

ாைிபைிோ? இது ோர்? அடை நாம்

அைிந்துவகாள்ள எந்ை அவசிேமும் இல்ல. இடை அைிந்துவகாள்ள
யவண்டிேவர்கள் டகவிைப்பட்டு நிற்க யபாகிை ஜ

ங்கள் ைான், “இது

அந்ைி கிைிஸ்துவாக ைான் இருக்கணும் அவனுடைே வபேடர கூட்டி
பார்க்கும்யபாது அது 666 ஆகத்ைான் இருக்கும்.”
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: மார்க், இது உலக வபாருளாைரத்டை
அவனுடைே கட்டுப்பாட்டிற்குள் டவத்துவகாள்வான் என்பைாக
வசால்லப்படுகிைது. இது அவன் எப்படி வசய்ே யபாகிைான்?

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..சரி, இங்க என்

வசால்லப்பட்டு

இருக்கிைது என்ைால் மிருகத்ைின் முத்ைிடர இல்லாமல் ஒருவராலும்
எடையும் வாங்கயவா விற்கயவா முடிோது. அப்படி

ா, இந்ை

மிருகத்ைின் முத்ைிடர என்பது, முைலாவைாக அது,
அந்ைிகிைிஸ்துயவாடு வசய்ேப்படும் உறுைிவமாழிேின் அடிோளமாக
இருக்கயபாகிைது. வரலாற்ைில் ஒரு ை
இருக்கும், எ
ஜ

நிட

ங்கள் யநரடிோ

ித்துவமிக்க காலமாக

க்கிைன், மற்ை நாட்கடளவிை வித்ைிோசமாக,
ஒரு ைீர்மா

த்டை எடுக்கும் கட்ைமாக இருக்கும்:

அவங்க இயேசு கிைிஸ்துடவ சார்ந்ைிடுவார்களா, அல்லது
அந்ைிகிைிஸ்துடவ யசவிப்பார்களா? அவங்கயளாை உறுைிவமாழிடே
அவர்கள் கட்ைாேம் எடுக்கயவண்டும். அவங்க அப்படி வசய்யும்யபாது,
அவனுடைே முத்ைிடரடே அவர்கள் ைங்கள் வலது கரங்களில்
அல்லது வநற்ைிேில் வபறுவார்கள். அவர்கள் அவனுக்கு வசாந்ைம்
என்று அர்த்ைம். இைனுடைே பலன்களில் ஒன்று என்

ன்

ா

உங்களால வாங்கவும் விற்கவும் முடியும். அது ஒரு கைவு சீட்டு
யபான்ைது, அல்லது டியரட்மார்க்னு வசால்லலாம், அைாவது,
விநியோகத்ைிற்கு வைாைர்புடைே ஒன்று.
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: உைவு வாங்கவும் யைடவப்படும்.
டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..ஆமா, உைவிற்கும் அது யைடவ.
அடிப்படைோக பார்த்ைாள், என்ட

வைங்கு அல்லது வசத்துயபா.”

இதுைான் அந்ை நாட்களின் ைாரகமந்ைிரமாக இருக்கும். இங்க என்
பார்க்கியைாம் என்ைால் வபாருளாைார நிடல முழுவதும் அவனுடைே
கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கும். அைாவது, உண்டமேில், இன்று
உலகமா

து சுருங்கி வகாண்யை யபாவதுயபால இருக்கு. அைாவது

இப்ப உலகளாவிே விைத்ைில் பார்க்கும்யபாது இன்டைக்கு ஒரு
ம

ிைன் அரசிேல் மூலமாக உலடகயே கட்டுப்படுத்ை முடியும் என்பது

புலப்படுகிைது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: கட்டுபடுத்ை முடியும்.
டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..அயைாை எப்படி உலக
வபாருளாைாரங்கள் ஒன்று இடைந்ைிடும் என்றும் ஒருநபரின் ஆளுடம
இருக்க முடியும் என்றும் பார்க்க முடிகிைது. இதுல இருக்கிை
சூழ்ச்சிகளும் ைிருப்பங்களும் நமக்கு வைரிோது, உண்டமேில்,
எைிர்காலத்ைில் இப்படிப்பட்ை நிடலைான் உண்ைாகிேிருக்கும். ஆ

ா

நமக்கு வைரியும் யவைம் வசால்கிைது ஒரு காலகட்ைத்ைில் அவனும்
அவனுடைே உறுதுடைோக நிற்கும், கள்ள ைீர்க்கைரிசியும், உலக
வபாருளாைாரத்டை கட்டுப்படுத்தும் நபராக இருப்பார்கள்.
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டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..என்னுடைே கவ

த்டை ஈர்ப்பது எது

வைரியுமா, ஜான், இப்பயவ சாேடல பார்க்கியைாம், இன்டைக்கு நாம்
வாழ்கிை உலக நிடலடே பார்க்கும்யபாது, யைவட

முந்ைிக்வகாண்டு

கிைிஸ்துவின் வருடகேின் நாட்கடள நாம் நிர்ைேிக்க முடிோது.
ஆ

ா: இஸ்யரல் ைிரும்பவும் ைன்

ிைத்ைிற்கு வந்ைாேிற்று; மத்ைிே

கிழக்கு பகுைிகளில் குழப்பம் இருக்கிைது; பல அைிக அளவு யசைத்டை
உண்ைாக்க யைடவோ

ஆயுைங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்ைது.

உலக வபாருளாைார நிடலேிம் இப்யபாது நிலவி வருகிைது.
இடைவேல்லாம் பார்க்கும்யபாது இவைல்லாம் இறுைி காலம்
வநருங்கிவிட்ைது என்று நமது கவ

த்டை ஈர்ப்பைாக இருக்கிைது.

யமடை ஆேத்ைமாகிவிட்ைது. இன்னும் எவ்வளவு காலம் இருக்கு?
யைவனுக்கு மட்டும்ைான் வைரியும். அை

ாலைான் எந்ை யநரத்ைிலும்

யபாக ஆேத்ைமாக இருக்கயவண்டும் என்படை மக்கள் வைரிருக்கணும்,
ஏன்

ா அவர் எந்ை யநரத்துலயும் வந்ைிைலாம்.

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..அைாவது, இங்க இன்வ
விஷேத்டையும் நாம கவ

ிக்கணும் அவர் உலக வபாருளாைார

நிடலேின் கட்டுப்பாட்டில் பை பரிவர்த்ைட
அளவிற்கு சுமூகமா

ாரு

கள் வசால்ல முடிோை

நிடலடே சமுைாேத்ைில் உண்ைாக்கிேிருக்கு.

பைபுழக்கம் இல்டலைா சமுைாேம் எல்லாருக்கும் வங்கிகைக்கு எண்
வந்ைிடுச்சு, வாங்குவதும் விற்பதும் பரிவர்த்ைட
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கள் கைக்கு

எண்களில் நைக்குது. இந்ை மாைிரிோ
நாட்களில் சிைந்ை கைி

அடமப்புைன், நமக்கு இந்ை

ி வசேல்பாடுகள் வந்ைிடுச்சு, இைன் மூலமாக

சுலபமா வாங்குவடையும் விர்ப்படையும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வகாண்டு
வர முடியும். இப்ப, இதுல சுவாரஸ்ேமா
புழக்கத்ைில் வந்துவிட்ைது, ஏன்

ஒன்று ஏற்க

யவ

ா நம்முடைே யைசத்ைில், முழு

உலகத்டையும் டவத்து பார்க்கும்யபாது, இப்ப நம்ம கண் முன்

ாலயே

பைப்புழக்கம் நிறுத்ைப்பட்டு விட்ைது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆமா. இந்ை உண்டமடே பற்ைி நாமளும்
யபசனுன்னு நிட

க்கியைன், சரி அந்ை மிருகத்ைின் முத்ைிடரடே

எடுத்துகிட்ைா, உங்களுடைே குடும்பத்ைிற்கும் உங்களுக்கு யைடவோ
உைடவ வாங்கவும் நீங்க வாங்கவும் விற்கவும் விோபாரம் பண்ை
உங்களுக்கு வழிடே ைிைந்து வகாடுக்கும். ஆ
அைற்கு கடுடமோ

ா, யைவனுக்கு முன்பாக

விடளவுகடள எைிர்வகாள்ள யவண்டிேிருக்கும்.

யைவன் ைமது பட்டிேலில் இருந்து நம்டம விளக்கிடுவார், இல்டலோ?
இப்ப உண்டம என்

ன்

ா, நீங்க அகற்ைப்பட்டிடுவர்கள்.
ீ
அந்ைி

கிைிஸ்துயவாடு கலந்ைிடுவர்கள்.
ீ
ஆ

ா மிருகத்ைின் முத்ைிடரடே

வபைாை வபை விரும்பாை கிைிஸ்ைவர்கள், அவங்களால எந்ை
உைடவயும் வாங்க முடிோது. ஒன்னு அடை வாங்கிக்கணும்
இல்டலன்

ா.... மரைம் வடர பட்டி

ியோடு ைான் இருக்கயவண்டும்,

அைாவது, அவங்களுக்கு அடை ைவிர யவறு எந்ை வழியுயம முன்
இருக்க வாய்ப்பில்டல. அது ஜ
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ங்கள் கட்ைாேம் ைீர்மா

ம் எடுக்க

ால

யவண்டிே நிர்பந்ைமா

நிடலோக இருக்கும். இயைாை ஏைாவது

யசர்க்கயவண்டி இருக்குைா?

டாக்டர் மார்க் ஹிட்ச்காக்:..இப்ப, அைாவது, சிலர் யோசிப்பாங்க
என்

ன்

ா, “சரி, நான் காத்ைிருந்ை பிைகு இயேசுடவ

ஏற்றுவகாள்கியைன்.” நிச்சேமா, “நா என்ய

ாடு வாழ்க்டகேில் பிைகு

அவடர ஏற்றுவகாள்யவன் என்பார்கள்.” சரி, இன்னும் சிலர் என்
வசால்வாங்க வைரியுமா, “ஒருயவடள, எடுத்துவகாள்ளப்படுைலில் நான்
டகவிைப்பட்ைாலும் அைற்கு பிைகு நான் நிச்சேம் இரட்சிப்டப
வபற்றுவகாள்யவன்.” இப்ப, இரட்சிப்டப சுலபமாக வபற்றுவகாள்ளுகிை
யநரத்டை யபான்ை ஒரு காலம் நமக்கு மறுபடியும் கிடைக்காமல்
யபாகும். எடுத்டுக்வகாள்ளப்படுைளுக்கு பிைகு இரட்சிப்டப வபை
நிட

ப்பது சுலமாக இருக்காது. இரட்சிக்கப்படுவது என்பது அந்ை

நாட்களில், மிக மிக கடி

மா

ைாக மாைிடும். அை

ால இடை

பார்த்துவகாண்டு இருப்பவர்களுக்கு வசால்கியைன், இயேசு கிைிஸ்துடவ
ைங்கள் வசாந்ை இரட்சகராக ஏற்றுக்வகாண்டு மன்

ிப்டப வபற்று அவர்

உங்களுக்கு சிலுடவேில் மரித்து வபற்றுைந்ை விடுைடலடே
ஏற்றுக்வகாள்ளலாமா யவண்ைாமா என்று ைீர்மா
யபாராடுகிைீர்களா, இப்யபாயை ைீர்மா

ிக்க

ியுங்கள். ஏன்

ா இந்ை காலத்டை

விட்ைால் இயேசு கிைிஸ்துடவ வசாந்ை இரட்சகராக ஏற்றுவகாள்ள
எளிைா
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யநரம் உங்களுக்கு கிடைக்காமல் யபாகலாம்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்டரட். இப்யபாது ஒரு இடையவடள
எடுத்துவகாள்யவாம். நாம ைிரும்ப வந்ைது பார்க்க இருக்கிை காரிேம்
என்

ன்

ா அந்ை மிருகத்ைின் கூட்ைாளிகள், அந்ைி கிைிஸ்து, கள்ள

ைீர்க்கைரிசி, கள்ள மார்க்கத்ைின் ைீர்க்கைரிசி, மார்கத்ைின் முகமூடிடே
டவத்து எப்படி உலகத்டை வஞ்சிக்கும் வல்லடம அவனுக்கு
வகாடுக்கப்பட்ைது என்று பார்ப்யபாம், ஆல்டரட்? வைாைர்ந்து
இடைந்ைிருங்கள், மீ ண்டும் உங்கடள சந்ைிக்கியைாம்.
*****

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்டரட், மீ ண்டும் வருக. இன்று
நம்முைன் இருப்பவர்கள் Dr. எட் ஹின்ட்சன், Dr. மார்க் ஹிட்ச்காக், Dr.
ரான் யராைஸ். உண்டமோ

சம்பவங்கடள பற்ைி பார்த்துவருகியைாம்,

முைலாவைாக, மிருகம், அந்ைி கிைிஸ்து, பலைரப்பட்ை வபேர்களால்
யவைம் முழுவதும் அவட

ப்பற்ைி வசால்லபப்ட்டு இருக்கிைது, ஆ

ா

இங்க உபத்ைிர காலத்ைின் யபாது அவன் வவளிப்படுகிைான். அவன்
யூைர்கடள உபத்ைிரவப்படுத்துவடையும் எப்படி உபத்ைிர காலத்ைின்
துவக்கத்ைில் அவன் யூைர்கயளாடு வசய்து வகாண்ை உைன்படிக்டகடே
மீ ைி நைக்கிைான் என்றும் பார்த்துவகாண்டு இருக்கியைாம். சரி, எட்,
வசால்லுங்க. அைாவது, அவய

ாடு ஒரு கூட்ைாளி இடைகிைான்

அதுைான் கள்ள ைீர்க்கைரிசி. இன்வ

ாரு விஷேம் இங்க, ஏன் மூன்று

யபர் இருக்காங்க? முைல்ல வலுசர்ப்பம் அதுைான் சாத்ைான். அடுத்ை
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மிருகமா

அந்ைி கிைிஸ்து, அைற்கு அடுத்ைைா கள்ள ைீர்க்கைரிசி

இருக்கான். இந்ை மூன்று எைற்காக?

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..இது, பரிசுைமற்ை ைிருத்துவத்டை
யபான்ைைாகும் இதுக்கு சின்

‘t’ டவத்து வசால்வாங்க. பிைாவிற்கு

எைிராக, குமாரனுக்கும் பரிசுத்ை ஆவிக்கும் எைிராக, இங்க உங்களுக்கு
சர்ப்பமும், மிருகமும், கள்ள ைீர்க்கைரிசியும் இருக்கு. கள்ள ைீர்க்க ைரிசி
என்பது கள்ள மார்க்க ைடலவர். ஆட்டுகுட்டிோ
இருப்பான், ஆ
வைரியும், ஆ

வடர யபால

ா வலுசர்பத்டை யபால யபசுவான், மைவாைி யபால
ா பிசாடச யபால யபசுவான் ஏன்

வார்த்டைகள் பிசாசி

ால் அவ

வார்த்டைகளாக் ஐருகும். அை

ா அவனுடைே

து வல்லடம நிடைந்ை
ால இங்க எல்லாத்துக்கும் பின்

ால

இருந்து சாத்ைான் அந்ைிகிைிஸ்து டவயும் கள்ள அரசிேல்
ைடலவடரயும், அடுத்து இந்ை உலகத்டை வஞ்சிக்கும்படி கள்ள
மார்க்கத்ை ைடலவடரயும் பேன்படுத்ை யபாகிைான்.
இந்ை கள்ள ைீர்க்க ைரிசி ோராக இருக்கலாம் என்றும் ஜ
முழுதும் விவாைித்து வகாண்யை இருக்கலாம். கவ

ங்கள் நாள்

ிங்க, ஏற்க

எடுத்துவகாள்ளப்படுைல் சம்பவித்ைிருந்ைால், யைவ பக்ைியுள்ளவ

யவ
ாக

வசால்லும் எந்ை நபரும் இரட்சிக்கப்பைாமல் இருக்கணும், மீ ட்கப்பைாம
இருக்கணும், உேிர்பிக்கப்பைமா இருக்கணும். அது ோராக யவைாலும்
இருக்கலாம். பிவரஸ்பியைரிே
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ாக இருக்கலாம், வமைடிஸ்ட்ைாக

இருக்கலாம், கத்யைாலிகராக இருக்கலாம், வபந்யைவகாஸ்ைாக
இருக்கலாம், பாப்டிஸ்ைாக இருக்கலாம், எதுவாக யவைாலும்
இருக்கலாம். அவர் உண்டமோ

இயேசுவின் விசுவாசிோக

இல்லாமல், ஒரு மார்க்கத்டை சார்ந்ைவராக மட்டும் இருப்பார். இவர்
வஞ்சிக்கப்பட்ைவராக இருப்பைால் அவரும் உலக வரலாற்ைில்
வஞ்சட

காரர்கள் மற்றும் கள்ள ைீர்க்க ைரிசிகள் என்ை வரிடசேில்

இருப்பார்

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆவிக்குரிே வஞ்சகம், ரான், நம்முடைே
நாட்களில் இது வபரிைளவில் காைப்படுகிைது. இன்வ

ான்டையும்

பார்க்க முடிகிைது கள்ள ைீர்க்கைரிசி யவைத்ைில் அவ

ால் வசய்ே

முடியும் என்று வசால்லப்படுகிை சிலவற்டை வசேல்படுத்ை முடியும்,
அவட

ஏன் ஜ

ங்கள் பின்பற்றுகிைார்கள் என்று பார்க்க முடிகிைது.

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..ஆமா, என்ட

வபாருத்ைவடரக்கும்

இன்டைக்கு கள்ள ைீர்க்கைரிசிகளின் கூட்ைமா

து அந்ை பிரைா

கள்ள

ைீர்க்கைரிசிக்கு வழிடே ஏற்படுத்துகிைது என்று வசால்யவன்.
வஞ்சகமா

து மிகப்வபரிே அளவில் இருக்க முடிோது. இன்டைக்கு

நம் மத்ைிேில் இருக்கிை கள்ள ைீர்க்கைரிசிகள் யோவான் வசான்
அந்ைிகிைிஸ்துகளாக இருக்கிைார்கள் என்று நிட

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சின்
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சின்

க்கியைன்.

அந்ைிகிைிஸ்துகள்

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..சின்
கிைிஸ்துவின் ஆவிேி
அவர்களுக்குள் யைவட

அந்ைிகிைிஸ்துகள். அல்லது அந்ைி

ால் ஏவப்பட்ைவர்கள். வபாதுவாக
குைித்ை வஞ்சகமா

யோசட

கள்

இருக்கும், இயேசு கிைிஸ்துடவ பற்ைி, சுவியசஷத்டை பற்ைி,
கிைிஸ்ைவ உபயைசத்ைின் டமேவபாருடள குைித்ை வஞ்சகமா
யோசட

. இன்டைக்கு மார்க்கங்களின் பட்டிேலில் நிடைே

மார்க்கங்கள் இடைக்கப்பட்டு வைரிந்வைடுக்க குழப்பமா
வருவைால், இன்டைக்கு சில ஜ
இடைத்துக் வகாள்ளும் ம

நிடல நிலவி

ங்கள் எல்லாவற்டையும் ஒன்று யசர

ப்பான்டமயோடு, வபாதுவா

கருத்டை

கண்டுபிடித்து, அல்லது இடை விை இது வபரிேது என்று வசால்ல
முற்பட்டு, “உண்டமோ, நான் ஆன்மீ கவாைிோ இருக்க விரும்பயைன்
ஆ
ம

ா குைிப்பா இந்ை உபயைசத்டை பின்பற்ை எ
மில்டல என்கின்ை

க்கு எ

க்கு

ர்.”

நா, உண்டமேில் நிடைே கள்ள வபாய் ைடலவர்கடள
சந்ைித்ைிருக்கியைன் என்பது வசால்ல விரும்புகியைன். அவங்கயளாை
கருத்ைரங்குகளுக்கு யபாேிருக்யகன். அைாவது விக்கன் கருத்ைரங்குகள்
யபான்ைடவ, நவ யுக கருத்ைரங்குகள் யபான்ை கருத்ைரங்குகடள
வசால்கியைன். இங்கயும், ஜான், அற்புைங்கடள பார்க்க முடியும்,
அற்புைமா

நிகழ்வு என்று வசால்லக்கூடிே காரிேங்கள் நைக்கும்.

இப்ப, இவைல்லாம் அற்புைங்கடள யமற்வகாள்ளும் அற்புைமாக
வைரியும். ஆ
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ா இடை எடுத்துவகாள்ளும் ஜ

ங்களின் நிடல, அவங்க

வசால்வாங்க, “வாவ், இதுைான் உண்டம என்று எ

க்கு யைான்றுகிைது.

இதுைான் நிஜமாக இருக்கும்.” சரி, அப்படி இருக்குன்னு வசான்
உண்டமோ

ா, இப்ப

கள்ள ைீர்க்கைரிசி உபத்ைிர காலத்ைின் யபாது

வவளிபடுவான் அப்ப, அவனும் வா

த்ைில் இருந்து அக்கி

டவக்கிை யவடல வசய்வான், அடை பார்த்து நிடைே ஜ

ிடே வர
ங்கள்

ஒைப்யபாராங்கன்ைை வைரிந்து வகாள்ள யவண்டும், :இதுைான்
உண்டமோது. இதுல எ

க்கும் பங்கிருக்கணும் நானும் ஒரு பங்கா

இருக்கணும்..”

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆமா.
டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:.. “... இடை ைான் நான் விசுவாசிக்க
யவண்டும் யபால இருக்கு,”

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நீங்க வைிேில்
ீ
நைந்து யபாேிட்டு
இருக்கும்யபாது ைிடீருன்னு வா
உங்களுக்கு முன்

த்ைில் இருந்து அக்கி

ி இைங்கி வந்து

ால யபாேிட்டு இருக்கிை ஐந்து யபடர பட்சித்து

யபாடும்யபாது உங்க பக்கத்துல இருக்கிைவர் வசால்வார், “நான் ைான்
இடை வசய்யைன்,” அப்ப அவர் வசால்ைை யகட்க நீங்க அடசோம
நிற்கத்ைா

வசய்வங்க.
ீ

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..அப்படிைா யைாணும்.
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: இப்ப, அைாவது, இன்வ
இருக்கு, இன்வ

ாரு யோசட

ாரு விஷேம்

, “நா ஆன்மீ கவாது, எல்லா

கருத்துக்கடளயும் வரயவற்கியைன், நீங்க எல்லாரும் ஒயர ஒரு
வழிைான் இருக்குன்னு வசால்ைீங்க, இயேசு வசால்கிைார், ‘நாய
வழியும் சத்ைிேமும் ஜீவனுமாேிருக்கியைன், என்ட

ேல்லாமல்

ஒருவனும் பிைாவிைம் வரமுடிோது.” சரிோ, இடை அவங்க
வவறுக்கிைாங்க. ஆ

ா நா எப்பவும் வசால்யவன், அைாவது, அைாவது

இது வகாஞ்சம் வித்ைிோசமா இருக்கும். வைளிவா வசான்

ா,

உங்களுக்கு சிக்காயகால ஒரு இைத்துல ஒரு வடு
ீ இருக்கு, சரிோ,
அங்க லட்சக்கைக்கா

மக்கள் இருக்காங்க. ஒருத்ைர் யகட்க்கிைார்,

“உங்க வட்டிற்கு
ீ
எப்படி வருணும்? ஆ, நா பரந்ை ம

ப்பான்டம

உடைவன், நீங்க எந்ை யராட்ல யவைாலும் வரலாம், இருைிோ அங்க
ைான் வருவங்ன்னு
ீ
வசால்லலாமா. உண்டமேில், உங்க வட்டிற்கு
ீ
யபாகிை வழி உங்களுக்கு வைரிேடலன்
ஒன்னு இல்டலன்

ா, உங்களுக்கு ைிடசன்னு

ா, நீங்க சிக்காயகாவில் இருக்கிை உங்க வட்டுக்கு
ீ

நிச்சேமா யபாய் யசர முடிோது.

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..ஆமா, சரிோ வசான்

ீங்க.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சில காரிேங்கள் விடுபட்டு காைப்படும்.
கள்ள ைடலவர்கள் மற்றும் கள்ள மார்கங்களில் இருப்பவர்கள்
யபசும்யபாது, ஒரு விஷேத்டை கவ
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ித்து இருக்கியைன், அவங்கயளாை

புத்ைகங்கடள வாசித்துபார்த்ைாலும், அவங்க யபசுவடை
யகட்கும்யபாதும், அவங்கள நிகழ்சிகளில் பார்க்கும்யபாது,
கவ

ித்ைிருக்கியைன் இயேசு கிைிஸ்து ோர் என்று யவைம் வசால்கிை

காரிேத்டை அவர்கள் விசுவாசிப்பயை இல்டல.

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..சரி, அதுவும் சரிைான். இந்ை எல்லா
கள்ளத்ை

ங்களுகும் பின்

ால சாத்ைான் இருக்கிைான் என்படை

வசால்லிக்வகாள்ள விரும்புகியைன். எது யவடல வசய்யுன்னு அவனுக்கு
வைரியும். ஜ
வபாய்ோ

ங்களுக்கு வபாதுவாக வசால்லுயவன் சாத்ைான்
யோடச

கடள வி

ியோகிப்பைில் வல்லவன் என்று.

எல்லாரும் நம்புகிை வடகேில் காரிேங்கடள யமம்படுத்ைி
காட்டிடுவான், எல்லாயம வித்ைிோசமா

யைான்றுவது யபால

வசய்ைிடுவான், அைாவது, நம்முடைே சமுைாேத்ைின் நிடல அப்படி.
இதுல அவனுக்கு நல்ல பேிற்சி கிடைத்ைிருக்கிைது. இடை நான்
வசால்வைற்கு காரைம் உபத்ைிரவ காலத்ைின் யபாது இத்ைட

ஆேிரம்

வருைங்களாக வபற்ை அனுபவத்டை பேன்படுத்ைி அவன் மற்ைவர்கடள
கவர்ந்ைிழுக்க யபாகிைான், வவறும் அந்ைி கிைிஸ்து மட்டுமல்ல, கள்ள
ைீர்க்கைரிசியும் உண்டு. எது யவடல வசய்யுன்னு அவனுக்கு வைரியும்.
இந்ை பூமிேில் பல ஆேிரக்கைக்கா
அந்ைிகிைிஸ்து டவ ஜ

வருைங்களாக பார்த்ைிருக்கிைான்.

ங்கள் பின்பற்ை வசய்யும்படி அவர்கடள அவன்

கவர்ந்ைிை வசய்வான். கள்ள ைீர்க்கைரிசிேின் யவடல என்
அந்ைிகிைிஸ்துடவ பற்ைி மக்களுக்கு இருக்கும் எண்ைத்டை
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வமருயகற்ைி அவர்கள் அவட

வைாழுது வகாள்ளும்படி

தூண்டுவதுைான். இதுைான் பிரைா

யநாக்கம், பிரைா

இலக்கு.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆமா. அந்ைிகிைிஸ்துவாகிே இந்ை
உருவத்டை அவன் வல்லடமோக நிறுத்துவடை பற்ைி வசால்லுங்க.
இந்ை உருவத்டை ஏற்றுவகாள்ள ஜ
அவர்கள் என்

ங்கள் நிராகரிக்கும் யபாது

சம்பவிக்கும்?

டாக்டர் ரான் ரராட்ஸ்:..இப்ப, ஒரு விஷேத்டை கவ

ிக்கணும்

யைவன் ைான் ைமது சர்வத்துவத்ைில் இவற்டை சம்பவிக்கும்படி
அனுமைிக்கிைார். இந்ை உருவத்ைிற்கு உேிர் வகாடுக்கும்படி யைவன்
கள்ள ைீர்க்கைரிசிக்கு வலிடமடே வகாடுத்ைார், சரிோ. இப்ப, இங்க,
இரண்டும் இருக்குது சாத்ைான், மற்றும் அந்ைிகிைிஸ்து, அயைாடு கூை
இப்ப கள்ள ைீர்க்கைரிசி, சுைந்ைரமா ைிரிகிைது. யைவன் அனுமைிப்படை
மட்டும்ைான் அடவகளால் வசய்ே முடியும். ஒன்னு அந்ை மிருகத்டை
வைாழுதுவகாள்ளயவண்டும் இல்டலன்

ா உங்க வாழ்க்டக அயைாடு

முடிந்து யபாகும் அவ்வளவுைான்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆல்டரட். இப்ப, இப்யபாது இடை
யகட்டுவகாண்டிருக்கிை உங்களில் பலர், யகள்விகயளாடு இருக்கலாம்,
“அைாவது, நா ஆன்மீ கவாைிைான், ஆ

ா எ

க்கு இந்ை மார்க்கங்களின்

உபயைசத்ைில் நம்பிக்டக இல்டல. இயேசுடவ பற்ைி உறுைிோக
எ
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க்கு வைரிோது, அயைாை அவர்ைான் யைவட

அடைே ஒயர

வழின்னு எ

க்கு யைா

ல என்ைிைலாம்.” அல்லது நீங்க ஒருயவடள,

இடை நாங்கள் வவளிப்படைோக வசால்வடை யகட்டு யகாபத்யைாடு
இருக்கலாம். இடை யவைம் ைான் வசால்கிைது என்படை நீங்கள்
கவ

ிக்கும்படி நான் விரும்புகியைன், இந்ை வவளிபடுத்ைி

வியசஷத்டை வகாடுத்ைவர் இயேசு ைான் என்படை பாருங்கள். இது
அட

த்தும் வரயபாகிை உண்டம சம்பவங்களாக இருக்கிைது.

சரி, எட், நீங்க இப்படி யோசித்துவகாண்டிருப்பவர்கள் மறுபடியும் இடை
நன்கு நித்ைாநித்து அைிந்து இயேசுவிைம் வரவும் அவர் ைங்கள்
வாழ்வில் வர சந்ைர்ப்பம் வகாடுத்து, அவர்கள் வாழ்க்டகடே மாற்ை
இைம் வகாடுக்க அவர்கள் பாவங்கடள அவர் மன்
இவர்கள் ை
யைவட

ிக்கவும், அவடர

ிப்பட்ை விைத்ைில் அைிந்துவகாள்ளவும், வமய்ோ

அைிந்துவகாண்டு அனுபவிக்க என்

என்று ஆயலாசட

வசய்ே யவண்டும்

வகாடுக்க விரும்புகிைீர்கள் என்று வசால்ல

முடியுமா?

டாக்டர் எட் ஹிந்த்சன்:..சரி, வவளிப்படுத்ைி

வியசஷம்

நன்டமக்கும் ைீடமக்கும் இடைேில் மிகப்வபரிே யபாராட்ைம் நைப்படை
வைளிவாக கூறுகிைது எ
வாக்குத்ைத்ைம் என்

ன்

யபாகிைார். வவளிப்படுத்ைி
அவிசுவாசிகளுக்கா
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நிட

க்கியைன், இந்ை புத்ைகத்ைினுடைே

ா யைவன் ைான் யபாராட்ைத்ைில் வஜேிக்க
வியசஷத்ைில் இருக்கிை யகட்ை வசய்ைி

யகட்ை வசய்ைிோக இருக்கிைது. அவர்கள் அந்ைி

கிைிஸ்துவால் வஞ்சிக்கப்பட்டு இருக்கிைார்கள்; அவர்கள் கள்ள
ைீர்க்கைரிசிகளால் வஞ்சிக்கப்பட்டு இருக்கிைார்கள். நற்வசய்ைி என்

ா

கிைிஸ்துவின் மீ து விசுவாசம் டவக்கிைவர்கள் எல்லாரும் உபத்ைிரவ
காலத்ைிற்கு முன்பாக எடுத்துவகாள்ளப்படுைலில்
எடுத்துவகாள்ளப்படுவார்கள், அயைாடு உபத்ைிர காலத்ைின் யபாது
விசுவாசத்டை ைழுவிக்வகாள்ளும் நபர்களுக்கும் நற்வசய்ைி இருக்கிைது.
ஒன்று நீங்கள் அைிந்துவகாள்ளயவண்டும் உலகமா
குைிப்பிட்டு வசால்லுகிை அர்மவகைாட

து யவைம்

யநாக்கி மிகப்வபரிே இறுைி

கட்ைத்டை யநாக்கி யபாய்வகாண்டு இருக்கிைது என்ைால், அது
சம்பவிக்கும்யபாது, நீங்க எந்ை பக்கம் நிற்ப்பவர்களாக இருப்பீர்கள்?
அந்ை யநரத்ைில் நீங்க எங்க இருப்பீங்க? யைவன் பக்கம் இருப்பீங்களா
அல்லது சாத்ைான் பக்கம் இருப்பீங்களா? சத்ைிேத்ைின் பக்கமா அல்லது
கள்ள ைீர்க்கைரிசிேின் பக்கமா?
உங்களுடைே இருைேத்டை நீங்கயள ஆராய்ந்து பாருங்க, “நா எடை
உண்டமேில் நம்புகியைன்? அடை எைற்காக நான் நம்புகியைன்?
என்னுடைே பாவங்க்ளுகாக மரித்ை இயேசுடவ யபால என்ட
யநசிக்க கூடிேவர்கள் ோராவது இருக்கிைார்களா? சிலுடவேில் எ
பைிலாக வைாங்கி

ாயர? எ

க்கு

க்கு பைிலாக யைவனுடைே யகாபாக்கிட

அவர் மீ து ஊற்ைபட்ையை? இயேசு உங்கடள யநசித்ைது யபால ோரும்
உங்கடள யநசிக்கவில்டல. இயேசு உங்களுக்காக வசய்ைடை யபால
யவறு ோரும் உங்களுக்காக நைந்துவகாள்ள வில்டல. இயேசு
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உங்கடள இரட்சித்ைது யபால ோரும் உங்கடள இரட்சிக்க முடிோது.
அவர் உங்கடள மாற்றும் விைமாக ோராலும் உங்கடள மாற்ை
முடிோது. இப்ப நீங்க ைீர்மா

ிக்க யவண்டிே கட்ைத்ைிற்கு வர

யவண்டும், வசால்லுங்க, “அவருக்கு சரி என்று வசால்லுகிை யநரம்
வந்துவிட்ைது.”

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி, யநேர்கயள, இப்யபாது அடை
வசய்ைிருப்பீர்கள் என்று நம்புகியைன். இப்படி வசய்வடை எதுவும்
ைடுக்காைபடி பார்த்துவகாள்ளுங்கள். இப்யபாது யைவன் உங்கயளாடு
இடைபட்டிருப்பார் என்ைால், உங்கள் ைடலகடள ைாழ்த்ைி அவடர
உங்கள் வாழ்வில் வர அடழத்ைிடுங்கள். உங்கள் பாவங்களில் இருந்து
ம

ந்ைிரும்புங்கள். வசால்லுங்க, “ைவய

, என் பாவத்ைிலிருந்து

உம்மிைமாக நான் ைிரும்புகியைன்.” உங்க பாவத்ைிலிருந்து விலக
உங்களுக்கு ஒருயவடள வபலன் இல்லாமல் இருக்கலாம். வபலன்
ைரும்படி அவரிைம் யகளுங்கள். அவர் உங்கள் வாழ்க்டகடே
முற்ைிலுமாக மாற்ைிடுயவன் என்கிைார். உங்கள் வாழ்வில் அவர்
வசேல்பை இைமளியுங்கள்.
சரி, அடுத்ை வாரம், ஆட்ைக்காரர்கடள பற்ைி பார்ப்பைில் வகாஞ்சம்
ஓய்வவடுத்துவகாள்யவாம். அடுத்ை வாரம் உபத்ைிரவ காலத்ைின்
நடுபகுைிேில் நைக்க இருக்கும் வசேல்கடள பற்ைிே காரிேங்கடள
வைாைர்ந்து பார்க்க இருக்கியைாம். இங்க இயேசு யவைட
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யோடு

இருக்கும் ஸ்ைிரீடே பற்ைி வசால்கிைார், பிரசவ யவைட
வபற்வைடுத்ைல். இறுைிோக வரும்யபாது அங்க என்
பார்க்கலாம். அந்ை பிரசவ யவைட

, பிள்டளடே

நைக்கிைவைன்று

அைிகரித்துவகாண்யை இருக்கிைது

அங்க குறுகிை காலம் ைான் மிஞ்சி இருக்கிைது. சரி, ஆண்பிள்டள,
அடுத்து நிோேத்ைீர்ப்புகள், துரிைமாக அடுத்ைைடுத்து இருக்கு.
இவைல்லாம் சரிேில்டல ைவறு என்று நிட

க்கிைீர்களா, கலச

நிோேத்ைீர்ப்டப பார்க்கும்வடர காத்து இருங்கள். அடுத்ை வாரம்
வைாைர்ந்து யபசிைலாம். ைவைாமல் பார்ப்பீர்கள் எ

நிட

க்கியைன்.

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