HHR17-1-7-TA

இயேசுவின் கடைசி வார்த்டைகள்: வவளிப்படுத்துைல்
புத்ைகம் - நிகழ்ச்சி 7
அறிவிப்பாளர்: இன்று, இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும்
பூமிக்கு ைிரும்புவார் என எல்லா கிறிஸ்ைவர்களும் அடைவாசிோவது
நம்புகிறார்கள். எைிர்காலத்டைப் பற்றிே கிறிஸ்ைவ சடபக்கு இயேசு
கிறிஸ்துவின் கடைசி வார்த்டைகடள வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகம்
வகாண்டுள்ளது. உபத்ைிைவத்ைின் யபாது பூமிேில் நிகழும் வகாடூைமான
சம்பவங்கடளயும் சாத்ைானுக்கு,ம் அந்ைிகிறிஸ்துக்கும் மற்றும் வபாய்
மைத்டை பின்பற்றும் அடனவருக்கும் என்ன நைக்கும் என்படை அவர்
எச்சரிக்கிறார். அர்மவகயைான் யபாரில் என்ன நைக்கும்,அவரின்
பூமிேின்

இைண்ைாம் வருடக, அவருடைே ஆேிைம் ஆண்டுகால

ைாஜ்ேம், இறுைி ைீர்ப்பு, மற்றும் நித்ைிே எைிர்காலத்ைில் கைவுள் ைம்
மக்களுக்காக ைிட்ைமிட்டிருப்படை விவரிக்கிறார். இந்ை வைாைரில் நாம்
வவளிப்படுத்ைல் புத்ைகத்ைின்

ஒவ்வவாருஅத்ைிோேத்ைின் மூலம்

உங்கடள அைன் வசய்ைி மற்றும் எைிர்கால நிகழ்வுகள் கைவுள்
முன்யனாக்கி யமயல இருப்படையும் புரிந்து வகாள்ள உைவுகிறது.
இன்று, நாம் "அர்மவகயைான், இைண்ைாம் வருடக மற்றும் நித்ைிே
எைிர்காலம், வவளிப்படுத்துைல் 14-22" என்ற ைடலப்பில் எடுத்ை
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வைாைங்குகிறது. என் விருந்ைினர்கள்: ைாக்ைர் எட்

ஹிந்த்சன், லிபர்டி பல்கடலக்கழகத்ைின் மை பள்ளி மற்றும் டீன்
யபைாசிரிேர் மைம் மற்றும் 40 புத்ைகங்களின் நூலாசிரிேர். ைாக்ைர்
மார்க் ஹிட்ச்காக் ைல்லாஸ் பிசினஸ் வசமினரிேில் டபபிள்
எக்ஸ்யபாசிஷன் இடை யபைாசிரிேர் ஆவார். அவர் விவிலிே
ைீர்க்கைரிசனத்ைில் 30 புத்ைகங்கள் எழுைிேவர், மற்றும் விசுவாச டபபிள்
ைிருச்சடபேின் மூத்ை யபாைகர் ஆவார். ைாக்ைர் ைான் யைாட்ஸ்
ைல்லாஸ் ைிசாலஜிக்கல் வசமினரிேில் யபாைிக்கிறது, யமலும்
யவைாகமத்ைின் ஊழிேங்களிலிருந்து நிோேங்காட்டும் ைடலவைாக
இருக்கிறார். அவர் ைீர்க்கைரிசனத்ைின் 70 புத்ைகங்கள் எழுைிேவர். ஜான்
அன்கர்வபர்க் யஷாவின் இந்ை சிறப்பு பைிப்புக்காக எங்கயளாடு
இடையுங்கள்..
*****

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ைாக்ைர் ஜான் அன்கர்வபர்க்: எங்கள்
ைிட்ைத்ைிற்கு வையவற்கியறாம். நான் ஜான் அன்கர்வபர்க், இன்று
என்யனாடு இடைந்ைற்கு நன்றி. நாம் வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகம் பற்றி
யபசுகியறாம், சரி, சடபக்கு இயேசுவின் கடைசி வார்த்டைகள். நாங்கள்
மூன்று வபரிே அறிஞர்கயளாடு இடைச் வசய்கியறாம், இந்ைத் ைகவல்
எவ்வளவு முக்கிேமானது என்படை உங்களுக்குக் காட்டுவைற்கு
நம்பிக்டகயுைன் அத்ைிோேம் அத்ைிோேமாகப் யபாகியறாம்.
எட்,

முைல் முடறோக

நம்யமாடு இடையும்

மற்றும்,

பார்டவோளர்களுக்கு

நாம் பார்த்து வந்ை அத்ைிோேங்கடளக் குறித்து சுருக்கமாகப் பகிர்ந்து
வகாள்ளுங்கள்.

ைாக்ைர் எட் ஹிண்ட்சன்: சரி, ஜான், இந்ை புத்ைகத்ைில்
முன்னுடைோக அத்ைிோேம்

1ல், ஆைம்பித்யைாம். இயேசு பத்மு

ைீவில் யோவானுக்கு யைான்றி வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகத்டை
எழுதும்படி கட்ைடளேிட்ைார், இது இயேசுவிைமிருந்து வவளிப்படும்
ஒரு வவளிப்பாடு ஆகும். இைண்ைாவைாக, ஆசிோ டமனரில் ஏழு
சடபகளுக்கு எழுைப்பட்ைகடிைங்கடளக் கண்யைாம். மூன்றாவைாக,
இந்ைப் புத்ைகத்ைில் ைீர்க்கப்பை யவண்டிே பிைச்சிடனடே நாம்
பார்த்யைாம்: ஏழு முத்ைிடைகள் டவக்கப்பட்ை சுருள். வைய்வக
ீ
அைிகாைம் இருப்பைால் இயேசு வைக்கத்ைிற்கு ைகுைியுடைேவர்,
ைந்டைோகிே கைவுளிைமிருந்து சுருடள எடுத்து, முத்ைிடைகடள
உடைக்க, ைீர்ப்புகடள உச்சரிக்க, பையலாக இைாஜ்ேத்டை பூமிக்கு
வகாண்டு வருவார். அந்ை புத்ைகத்ைில் நாம் நைந்து வகாண்டிருப்படைப்
பார்த்யைாம். ஆட்டுக்குட்டிோன கிறிஸ்து யைான்றிேைால் பிைச்சிடன
ைீர்ந்துவிட்ைது.
பின்பு, ஆட்டுக்குட்டிேின் யகாபத்ைிற்கு ஆளான ஏழு முத்ைிடைகள்
மற்றும் ைீர்ப்புகடள நாம் வைாைர்ந்து பார்க்க ஆைம்பித்யைாம். பிறகு ஏழு
எக்காளங்கடளயும், அவர்கடளப் பின்வைாைர்ந்ை ைீர்ப்புகடளயும் நாம்
கண்யைாம். புத்ைகத்ைின் நடுவில், 12 மற்றும் 13ம்

அைிகாைங்களில்

நிறுத்ைியனாம். வவளிப்பாட்டின் புத்ைகம் ைன்டனத்ைாயன

வடைேறுக்கிறயபாது, இந்ை வபரிே இறுைி கால நாைகத்ைில் ஏழு
குறிேீட்டு வைர்கடளப்
ீ
பார்த்யைாம். இப்யபாது நாம் கடைசிோக ஏழு
கடைசி வாடைகள், மிக விடைவாக வைவிருக்கும் கலசத்ைின்
ைீர்ப்புகளுக்கு வசல்கியறாம்.
நாம் 14-ஆம் அைிகாைத்ைிற்கு வருடகேில், அது இனி வைப்யபாகும்
நிகழ்வுகளுக்குமுன் வரும் ஒரு முன்யனாட்ைமாகும். அந்ை
அைிகாைத்ைில் பாபியலானின் வழ்ச்சி
ீ
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 15-ஆம்
அைிகாைத்ைில் யைவதூைர்கள் ஒவ்வவாரு கலசத்டையும் எடுத்து,
கைவுளின் நிோேத்ைீர்ப்பின் வபரிே கலசத்ைில் மூழ்கி எடுக்டகேில்,
ஏழு வாடைகள் அறிமுகப்படுத்ைப்படுகின்றன. பின்னர், அத்ைிோேம் 16
வைாைங்கி, ஏழு கலசத்ைின் ைீர்ப்புகள் பின்னர் பட்டிேலிைப்படுகிறது.
மற்றும் "இடவகளில் கைவுளின் யகாபம் பூர்த்ைி வசய்ேப்பட்ைது."
என்கிறார். எனயவ, நீங்கள் டகவிைப்பட்ைால் , நீங்கள்
ஆட்டுக்குட்டிோனவரின் யகாபத்ைின் கீ ழும், சாத்ைானின் யகாபம்,
மற்றும் இப்யபாது ைந்டைோகிேகைவுளின் யகாபத்ைின்கீ ழும்
இருக்கிறீர்கள்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆம். நான் இைில் காைப்படும்
வவளிப்பாடுகடளப் பற்றி மார்க் இைம் யகட்கப் யபாகியறன்,
என்னவவல்லாம் நைந்துவகாள்கிறயைா, அைற்கு ஒரு

கண்யைாட்ைமாக

இருக்கிறது. ஆனால் இங்யக நான் உங்களிைம் யகட்க விரும்புகியறன்.
இந்ை காலப்பகுைிடே இயேசு பிைசவ யவைடனப்படும் வபண்ணுக்கு

உவமானமாக கருைினார்.

இந்ை நிகழ்வுகள் எப்படி வைாைர்புடைேைாக

இருக்கும் என்படை விளக்கவும்.

ஹிண்ட்ஸன்: சரி, ைந்டைேைாகிே நமக்கு நம் மடனவிகள் இந்ை
சூழ்நிடலேின்

வழிோகவசன்றதுபற்றி வைரியும்.

பிைசவ வலிகள்

வமதுவாக வைாைங்குகின்றன, ஆனால் அடவ மிகவும் ைீவிைமடைந்து,
யமலும் ைீவிைமடைந்து, யமலும் உச்ச கட்ைத்டை அடைந்து, இறுைிோக
குழந்டை பிறக்கும் வடை

இருந்ைது. அவர் என்ன வசான்னார் என்றால்

, இந்ை இறுைி முடிவுகள் வருகின்றன. அடவகள் வமதுவாக
வைாைங்கும், ஆனால் பின்னர் அைிக

யவகத்துைன் அைிகரிக்கும்,

அைனால் கலசத் ைீர்ப்புகடளப் யபான்ற இறுைி ைீர்ப்புகள், ஒன்டற
ஒன்று, பின்னர் உைனடிோக ஒன்றன்பின் ஒன்றாக பின்வைாைருகிறது.
இது அழிவின்

விளிம்பிற்யக

உலகத்டை வழ்த்தும்
ீ
ஒரு வபரும்

வவடிப்பு யபான்றது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆம். மற்றும், மார்க், நீங்கள் வசான்ன
வியசஷ குறிப்புகள் இங்யக அைற்கு ஒரு முன்யனாட்ைமாக
இருக்கின்றன. அடவகளில் சிலவற்டறக் குறிப்பிடுங்கள்.

ைாக்ைர் மார்க் ஹிட்ச்காக்: ஆமாம். நீங்கள் ஒரு ைிடைப்பைத்ைிற்குச்
வசல்லும் யபாது நைப்படைப் யபான்றது, அவர்கள் வைவிருக்கும்
ைிடைப்பைங்களின் முன்யனாட்ைத்டைக்காட்டிக் வகாண்டிருக்கிறார்கள்
மற்றும் அைில் என்ன வருவமன்று உங்களுக்கு காண்பிப்பார்கள்.
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குறிக்கிறது. இது என்ன

நைக்கப்யபாகிறது என்று சில சிறிே யபாட்யைாக்கடள வகாடுப்படை
யபான்றது.

முைல் பைிடவ நான் யநசிக்கியறன், ஏவனன்றால்

வவளிப்படுத்துைல் 7-ல் எல்லா வழிகளிலும் நாங்கள் சந்ைித்ை 1,44,000
யபர்கள் இப்யபாது முழு உபத்ைிைவத்ைின்யபாது
காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று நமக்கு வசால்கிறது. கிறிஸ்து
ைிரும்பி வந்ைவுைன் ஆேிைம் வருை அைசாட்சி ஒரு காட்சிோக
இருக்கிறது.. "சரி,

இந்ைப் புத்ைகத்ைில் இப்யபாதுஇது ஏன்?" என்று

நீங்கள் யகட்கிறீர்கள். ஏவனன்றால், முந்டைே
அைிகாைத்ைில்இது

13-ஆம்

மிருகத்டையும் கள்ளத் ைீர்க்கைரிசிடேயும் பற்றிேது.

அந்ை அைிகாைத்டை வாசித்ை பிறகு நீங்கள் ஆச்சரிேப்படுவர்கள்,
ீ
மனிைனால் இைிலிருந்து ைப்பிப்பிடழக்க முடியுமா? நீங்கள் வந்து,
ஆட்டுக்குட்டிோனவடை 144,000

யபருைன் காண்கியறாம், இந்ை முழு

யநைத்ைிலிருந்தும் கைவுள் அவர்கடள காப்பாற்றுவார் என்று
காட்டுகிறது.
நாம் 14-ஆம் அைிகாைத்ைில் வாசிக்கியறாம், அது மிருகத்டைப்
பின்பற்றுபவர்களுடைே அழிவின் ஒரு முன்யனாட்ைத்டை நமக்கு
ைருகிறது. அவடைப் பின்வைாைர்பவர்கள், அவர்கள் அக்கினி கைலுக்குள்
யபாைப்படுவார்கள். அவர்கள் அங்யக துன்புறுத்ைப்படுவார்கள், அது
எப்வபாழுதும் என்றும் கூறுகிறது. கைவுள் எப்படி நீைியுள்ளவர்கடள
மீ ட்பார் என்று நமக்கு வசால்கிறது. 17, 18 அைிகாைங்களில் உண்டமேில்

வைப்யபாகிற பாபியலான்நகைத்ைின் யபைழிடவப் பற்றி இது நமக்கு
வசால்கிறது.
பின்னர் அத்ைிோேம் முடிவடையும் என்று பூமிேின் ஒரு வபரிே
அறுவடைடேப் பற்றி யபசி முடிவடைகிறது, கலசத்ைில் ைீர்ப்புகள்
ஊற்றப்படுகிறது என நான் பார்க்கியறன். இறுைிோக, அைன் இைத்ைத்டை
குைிடைேின் கடிவாளத்ைிற்கு வகாட்டிவிைப் யபாகிற ஒரு வபரிே
யபாடைக் காண்பிக்கிறது, இது அர்மவகயைாடன காட்டுவைாக நாம் 19ஆம் அைிகாைத்ைில் காைலாம். எனயவ, இடவ அடனத்தும்
உண்டமேில் ஒரு முன்மாைிரி அல்லது ஒரு முன்யனாட்ைமாக இந்ை
புத்ைகத்ைின் சில முக்கிே நிகழ்வுகள் பின்னர் வருகின்றன.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: இப்யபாது, ைான், இங்யக இந்ை இடைக்கைிப்பு
இருக்கிறது. வைர்கள்
ீ
பற்றி நாங்கள் யபசிக்வகாண்டிருக்கியறாம்;
ஆனால் இப்யபாது பூமிேில் வரும் கைவுளுடைே யகாபத்டை இந்ை
கடைசி கலசத்ைில் ைீர்ப்பளிக்கியறாம். அடவகள் உலகின் சில
பகுைிகளில் மட்டும் வருவைில்டல. இந்ை ைீர்ப்புகள் அடனத்தும்
இப்யபாது உலகம் முழுவதுமாக ைாக்கிேது, சரிோ? எனயவ இந்ை
இைத்ைில்ைான் முடிவு வருகிறது. முைல் கலசத்ைின் ைீர்ப்பு என்ன?

ைாக்ைர் ைான் யைாட்ஸ்: நல்லது, இது யபான்ற விஷேங்கள் மிகவும்
யமாசமானடவ; இந்ை

விஷேங்கள் பேங்கைமானடவ. ஆனால்

வலிடே அைிகரிக்க , முைல் கலசத்ைில் உள்ள ைீர்ப்பு மக்கள் மீ து
வருகிற யவைடனோன புண்கள். மக்கள் ைங்கள் உைல்களிலிருந்ை

வலுவான புண்களால் யவைடனப்பைப் யபாகிறார்கள். அது ஒரு
வைாந்ைைவு வகாடுக்கும்வலிடேப் யபான்றது , அது சரிோகப் யபாவது
இல்டல.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: இைண்ைாவது கலசம் எடைக்குறிக்கிறது?
ஹிட்ச்காக்: உனக்கு வைரியும், கலசங்கடள பற்றிே கவர்ச்சிகைமான
ஒன்டறப்பற்றி, நான்

விடைவில் வசால்ல யவண்டும், இந்ை கலசத்

ைீர்ப்புகள் மற்றும் கைவுள் அனுப்பிே எகிப்ைின் வாடைகளின் இடையே
ஒப்புடமகள் நிடறே இருக்கிறது..

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆம். எடவ யபான்றடவ?
ஹிட்ச்காக்: நல்லது, பார்யவான் பின் கூறுகிறார், "நான் கைவுடள
யசவிக்க அவர் ோர்?" அது யபாலயவ, நாம் அயை நாளில்
அந்ைிகிறிஸ்துவும் இடையே கூறூகிறான். உங்களுக்குத் வைரியும்,
"எனக்கும் யமலாக ஒரு ஆண்ைவைா? நான் அவடை யசவிக்கும்படி
கைவுள் ோர்? "உண்டமேில், அவர் ைன்டனயே கைவுளாக பாவித்ைார்.
ோத்ைிைாகமத்ைில் கூறப்பட்ை யமாயசேின் பாைடலப்பற்றி
வவளிப்படுத்ைல் 15-ம் அைிகாைத்ைில் நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள ீர்கள்
வவளிப்படுத்ைல் 15ல்

கண்ைாடிக் கைல் கூறப்பட்டுள்ளது. அதுயபால

ோத்ைிைாகமத்ைின் புத்ைகத்ைில்

வசங்கைல்

உள்ளது. நமக்கு இந்ை

எல்லா சமச்சீர்களும் உள்ளன. அடவகள் வாடைகள் என்று
அடழக்கப்படுகின்றன. அங்யக

ஏழு வாடைகள், இங்யக10 வாடைகள்

இருந்ைன. எனயவ
"எகிப்ைில்

நாம் உண்டமேியலயே கைவுடளப் பார்த்து,

கைந்து வசன்ற சூழ்நிடலடேப் யபான்று மீ ண்டும் அயை

நிடலடம உள்ளது. நான்ைான் கைவுள் என்று வசான்ன ஒரு
மனிைன்,என்டன "உண்டமோன கைவுளாக நம்பவில்டல"

என்கிறார்.

கைவுள் மீ ண்டும் அயை வாடைகள் மூலம் இேங்குகிறார். இந்ை கலசத்
ைீர்ப்புகளில் இைண்ைாவது என்னவவன்றால் கைல் அல்லது சமுத்ைிைம்
இைத்ைமாக மாறிேது. மீ ண்டும், டநல் நைி இைத்ைத்ைிற்கு
மாறிேதுயபால

ஒத்ைிருக்கிறது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆம். இப்வபாழுது முழு சமுத்ைிையம
இருக்கிறது.

ஹிட்ச்காக்: ஆமாம், அது முழு சமுத்ைிைம்ைான்.. எனயவ இந்ை
கலசத் ைீர்ப்புகள் உபத்ைிைவம் முடிவைற்குள்

இருக்க யவண்டும்

என்பது நமக்குத் வைரியும், ஏவனன்றால், வருகிற இந்ை ைீர்ப்புகளின்
ைீவிைத்யைாடு வாழ்க்டகடே நீண்ை காலம் வசலுத்ை முடிோது..

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அடுத்ைது என்ன?
ஹிண்ட்ஸன்: நல்லது, இயேசு ைிரும்பி வைவில்டல என்றால் ஆம்,
இந்ை கிைகம் ைன்டன ைாயன அழிக்க யபாகிறது; மக்கள் ைங்கடள
அழித்துக்வகாள்ளப் யபாகிறார்கள். மற்றும் சுவாைஸ்ேமாக
கலசத்ைின் ைீர்ப்புகள்

எக்காளத் ைீர்ப்புகளின்

, ஏழு

அடிப்படைடேக்

வகாண்ைது. எக்காளத் ைீர்ப்பானது கிைகத்ைின் மூன்றில் ஒரு பகுைிடே

பாைித்ைது, இடவ அடனத்தும் கிைகத்டை பாைிக்கும். முைன்டமோனது
பூமிேில் உள்ளது, கைலில் அல்லது சமுத்ைிைத்ைில் இைண்ைாவைாகவும்,
மூன்றாவது நைிகளில் அல்லது ஆறுகளிலும், நான்காவைாகமறுபடியும்
காற்று மற்றும் சூரிேன் ஆகிேவற்றில் உள்ளது. ஆனால் சூரிேன்
வளிமண்ைலத்ைில் எரிகிறது, ஓயசான் அடுக்கு வழிோக மக்கடள
உறிஞ்சுகிறது. நீங்கள் ஏறக்குடறே அணு ஆயுை அணுகுமுடறக்கு
மீ ண்டும் யோசடன வந்து விட்ைது, அது கிைக பூமிேின் சூழடல
அழித்துக் வகாண்டிருக்கிறது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆம். அடுத்ை கலசத்ைின் ைீர்ப்பு என்ன?
யைாட்ஸ்: நல்லது, அைற்குப் பிறகு இருள் மற்றும் வலி பூமிேில்
வைவிருக்கிறது. உண்டமேில், இது இவ்வாறு கூறுகிறது: "ஐந்ைாம்
தூைன் ைன் கலசத்டை மிருகத்ைின் சிங்காசனத்ைின்யமல் ஊற்றினான்;
அவன் ைாஜ்ேம் இருளடைந்ைது; யவைடனேினால் அவர்கள் ைங்கள்
நாக்டக வலிேினால்

கடித்ைார்கள். "நீங்கள் அறிந்ைிருக்கிறீர்கள்,

மக்கள் ைங்கள் துன்பங்கடள அனுபவிக்டகேில், ைங்கள் நாக்டகக்
கடித்துக்வகாள்கிறார்கள். எனயவ மக்கள் என்ன அனுபவிக்கிறார்கள்
என்படை இது காட்டுகிறது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆம். இப்யபாது, இந்ை கடைசி கருத்துக்கு
வசல்லும்யபாது என்ன நைக்கிறது?

ஹிட்ச்காக்: , இந்ை கலசங்களில் ஆறாவது ஒன்று உண்டமேில்,
அது அர்மவகயைான் என்று அடழக்கப்படுகிறது. அது ஒரு காலமாகும்,
உங்களுக்கு வைரியும், மக்கள் இப்யபாயை அடை பேன்படுத்துகின்றனர்.
இது நம் வபாதுவான கலாச்சாைத்ைில் வந்து வகாண்டிருக்கும் ஒரு
வார்த்டை ைான் உலகின் முடிவிற்யகா அல்லது யமாசமான ஒன்று
என்று அர்த்ைம். அர்மக்வகயைான் ஒரு உண்டமோன இைமாக
இருப்படை மக்கள் உைைவில்டல.
இது ஆறாவது கலசத்யைாடு நமக்கு வசால்கிறது, ஐப்பிைாத்து நைி
கிழக்கின் அைசர்களுக்கு இஸ்ையவல் யைசத்ைிற்கு வை வழிடேத் ைோர்
வசய்ே வறண்டு யபாகிறது. கிழக்கின் அைசர்கள் ோர் என்று
எங்களுக்குத் வைரிோது. அவர்கள் பன்டமோக இருக்கிறார்கள்.
ஐப்பிைாத்து நைிேின் கிழக்குப் பகுைிேிலிருந்து அவர்கள் வை யவண்டும்
என்று நாங்கள் அறிந்ைிருக்கியறாம், ஏவனன்றால் அந்ைப்
பிையைசத்ைிற்குள் வரும்படி அது உலர்ந்ைிருக்க யவண்டும். ஆனால் அது
வறண்டு யபாகிறது, கிழக்கின் இந்ை ைாஜாக்கள் இஸ்ையவல்
யைசத்துக்குள் வருவார்கள். அவர்கள் ஒயைமுடறோக இஸ்யைல்
யைசத்ைிற்கு வந்து

அடனத்து

யூை மக்கடளயும் அழித்து

விடுவார்கள்.
அந்ைிகிறிஸ்து அந்ை இைத்ைில்ைான் வைப்யபாகிறான்.

அவன்

ைனது

துருப்புக்கடள அைிவகுத்துச் வசல்லப் யபாகிறான், இது ஒரு
முழுடமோன யுத்ைமாக நைக்கும். அவர்கள் அங்யக கூடிேிருப்பார்கள்.

அர்மவகயைான் இஸ்ையவலின் வைக்யக உள்ள ஒரு இைமாகும். . இது
ஹார்-வமகயைான் அல்லது வமகியைா மடல என்று அடழக்கப்படுகிறது.
இது 20 டமல் நீளமுள்ள ஒரு வபரிே பள்ளத்ைாக்கு, 14 டமல்கள்
அகலத்டை யமற்பார்டவேிடுகிறது, வநப்யபாலிேன்இடை

உலகின்

சரிோன யபார்க்களமாக அடழக்கிறார். இந்ை இைத்ைில்ைான்
காலங்களின்

இறுைி யுத்ைம் நைக்கும்.

ஆனால் அைன் நடுவில்,

இயேசு வவளிப்படுத்ைல் 19-ல் காண்கிறபடி, பையலாகத்ைிலிருந்து
ைிரும்பி வைப்யபாகிறார். இஸ்ையவல் யைசத்ைில் கூடிவந்ைிருக்கும் இந்ை
படைகளின் இறுைி முடிவு இதுயவ.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி. நாம் ஒரு இடைவவளி எடுத்துக்
வகாள்ளப் யபாகியறாம், நாங்கள் ைிரும்பி வரும்யபாது, விட்ை
இைத்ைிலிருந்து வைாைர்ந்து
அது

அர்மவகயைான் யபாருக்குச் வசல்யவாம்.

வைாைர்ச்சிோன சண்டைகளாகும்: அடவகள் ஏன் நைக்கின்றன,

எத்ைடன யபர் சம்பந்ைப்பட்டிருக்கிறார்கள், இறுைிோக இயேசு என்ன
வசய்வார். என்று பார்ப்யபாம்.எனயவ எங்களுைன் வைாைர்ந்து
இடைந்ைிருங்கள் நாங்கள் ைிரும்பி வருயவாம்.
*****

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி, நாங்கள் ைிரும்பி வந்துவிட்யைாம்.
நாங்கள் ைாக்ைர் எட் ஹிந்த்சன் உைன் யபசுகியறாம், ைாக்ைர் மார்க்
ஹிட்ச்காக் மற்றும் ைாக்ைர் ைான் யைாட்ஸ் ஆகியோருைன்
யபசுகியறாம். கிட்ைத்ைட்ை அடனவருக்கும் வைரிந்து வகாள்ள விரும்பும்

ஒன்டற பற்றி நாங்கள் யபசுகியறாம். அர்மவகயைானில் என்ன
நைக்கப்யபாகிறது? அர்மவகயைான் உண்டமேில் நைக்கப்யபாகிறைா?
உலகம் முழுவதும் யபாரில் ஈடுபட்டிருக்குமா? டபபிள் என்ன
வசால்கிறது? அர்மவகயைாடனப் பற்றி

டபபிளில் இங்யக ஒயை ஒரு

இைத்ைில்ைான் வசால்லப்பட்டு இருக்கிறது, அங்யக என்ன நிச்சேமாக
நைக்கப்யபாகிறது என்று சரிோக வசால்கிறது. எட், இடை
அடமயுங்கள்..

ஹிண்ட்ஸன்: நல்லது, நாம் அந்ை கலசத் ைீர்ப்புகளின் முடிவுக்கு
வருடகேில், யவைாகமம் கூறுகிறது உலகின் யசடனகள் இந்ை
இைத்ைில் கூைப் யபாகின்றன. எபிவைே வமாழிேில் ஹார்_ வமவகயைான்
என்று வசால்லப்படுகிற

ஒரு இைத்ைில்

வபரிே இறுைிப் யபாருக்கு

உலகம் ைோைாகி வருகிறது. அந்ைப் வபேர் வவளிப்படுத்துைல்,
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மட்டுயம டபபிளில் ஒயை இைத்ைில் உள்ளது. அர்மவகயைாடனப் பற்றி
எல்யலாரும் யபசுகிறார்கள், அடைப் பற்றி சிந்ைிக்கிறார்கள், அடைப்
பற்றி கவடலப்படுகிறார்கள், அடைப் பற்றி கவடலோக
இருக்கிறார்கள். இது டபபிளில் ஒரு முடற மட்டுயம
குறிப்பிைப்படுகிறது. ஆனால், அந்ை யநைத்ைில் இறுைிக் கலசத்ைிலிருந்து
ஆகாேத்ைில் ஊற்றப்படுகிறது. அது ஒரு விேத்ைகு வசேலாகும். ஒரு
வபரிே பூகம்பம் மற்றும் கைவுளின் குைல் பையலாகத்ைின்
சிம்மாசனத்ைிலிருந்து யபசுகிறது, "இது முடிந்ைது" என்று கூறுகிறது.
நம்முடைே பாவங்களுக்காக அவர் மரித்ை யபாது இயேசு சிலுடவேில்

இருந்து,

"இது முடிவடைந்ைது, உங்கள் பாவநிவிர்த்ைிக்கான விடல

முழுவதும் வகாடுக்கப்பட்ைது " என்றார். ஆனால்அது முடிவு இல்டல.
இது முடிவடைந்ைது. அடனத்து ைீர்ப்புகளுக்கும் அடனத்து
ைீர்க்கைரிசனங்களுக்கும் இது இறுைி உச்சநிடலோகும். இது
முடிவடைந்ைது. பாபியலான் விழுந்ைடைப் பற்றியும், கிறிஸ்துவின்
வருடக பற்றியும், அர்மவகயைானில் உண்டமேில் என்ன நைக்கிறது
என்படைப் பற்றிே விவைங்களும் விவைமாக வசால்லப்படுகிறது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: சரி, மார்க், அர்மவகயைான் யபாரின்
சிறப்பம்சங்கள் பற்றிே சில விவைங்கடளப் பார்க்கலாம்.
"அர்மவகயைான் யபார்" என்று சுருக்கமாகச் வசால்லலாம். உண்டமேில்
என்ன நைக்கும் என்று என்னிைம் வசால்.

ஹிட்ச்காக்: , ஒரு விஷேத்டை நான் விடைவாக குறிப்பிை
விரும்புகியறன். அயநகருக்கு அர்மவகயைான் அடைோள
அர்த்ைமுள்ளைாக இருக்கிறது. அவர்கள் வசால்கிறார்கள், "இது
உண்டமேியலயே நிஜமான இைத்டைப் பற்றிைான் யபசப்படுகிறது
என்று

எங்களுக்குத் வைரியுமா?" என்று யகட்கிறார்கள்

நீங்கள்

அறிவர்கள்.
ீ
நீங்கள் ைிரும்பிப் பார்க்கும்யபாது, வவளிப்படுத்துைல்
புத்ைகத்ைில் யோவான் பத்மு ைீவில் இருந்ைார். நாம் நிகழ்வாக
எடுத்துக்வகாள்யவாம். ஏழு சடபகளின் வபேர்கடள நாம் அப்படியே
எடுத்துக்வகாள்கியறாம். எனயவ, இந்ை புத்ைகத்ைில் வசால்லப்பட்ை
இந்ைப் வபேடை

நாம் அப்படியேஎடுத்துக்வகாள்யவாம். இது இஸ்யைல்

வைக்கு பகுைிேில் ஒரு உண்டமோன இைத்ைில் உள்ளது. அது ஒரு
பள்ளத்ைாக்டக.யநாக்கி இருக்கிறது, எத்யையலானின் பள்ளத்ைாக்கு,
எத்யையலானின் சமவவளி, அது அர்மவகயைான் பள்ளத்ைாக்கு. . இது
வைக்கு இஸ்யைலில் ஒரு நிஜ இைமாக இருக்கிறது.
எனயவ, என்ன நைக்க யபாகிறதுஎன்று, நான் நம்புவது என்னவவன்றால்,
அந்ைிகிறிஸ்து அங்கு அவனது படைகள் கூட்ைப்பை யவண்டும்.
யோயவல் 3 யபான்ற யவைாகமத்ைில் மற்ற இைங்கடள நாம்
பார்க்கும்யபாது, யோசபாத்ைின் பள்ளத்ைாக்கில் கைவுள் அவர்கடள
கூட்ைப் யபாகிறார் என்றும், இந்ை முடிடவ நீங்கள் அறிவர்கள்
ீ
என்றும்
உங்களுக்குத் வைரியும். எருசயலமின் கிழக்யக கீ ையைான் பள்ளத்ைாக்கு
என்று பலர் நம்புகிறார்கள். எனயவ, அர்மவகயைானின் இந்ைப் யபார்
இஸ்யைல் யைசவமங்கும் பைவப்யபாகிறது. ஏவனன்றால் 14-ஆம்
அைிகாைத்ைின் முடிவில், இைத்ைம் 184 டமல்களுக்கு, அல்லது 185
டமல்களுக்கு, குைிடைேின் கடிவாளம் வடை வசல்கிறது, அது
இஸ்யைல் யைசத்ைின் முழு நீளம் ஆகும்.
இஸ்யைல்யைசம் முழுவதும், இந்ை யபாரில் மூழ்கடிக்கப்படும். பூமிேின்
யசடனகவளல்லாம் அங்யக கூடிவருவார்கள். கிழக்கின் அைசர்கடள
இது குறிப்பிடுகிறது. ஐப்பிைாத்து நைி

வற்றி இந்ை குழுவினர்களும்,

கிழக்கிலிருந்து வரும் நாடுகளின் கூட்ைைியும் வருவைற்கு வழிவிட்டு
நிற்கும்.. ஆனால், இந்ைப் பூயலாகத்ைின் இறுைிப் யபாருக்குப் பூமிக்குச்

யசரும் அடனத்து பூயகாள நாடுகளின் கூட்ைாகும் என்று அது
கூறுகிறது.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: யகள்வி. அவமரிக்கத் துருப்புக்கள் அங்கு
இருக்குமா?

ஹிட்ச்காக்: ஆமாம், நாம் யவைவாக்கிேங்கடளஎழுத்ைின்படி
எடுத்துக்வகாள்வது என்றால் அவர்கள் இருப்பார்கள்.இந்ை யைசத்டை
யநசிக்கும்

அவமரிக்கர்களாகிே நமக்கு இது

ஒரு கடினமான

விஷேம். . ஆனால்,சடப எடுத்துக்வகாள்ளப்பட்ை பின்பு . , விசுவாசிகள்
இவ்வுலகத்ைிலிருந்து வசன்றுவிடுவார்கள், அவமரிக்காவும்
இஸ்யைடலவிட்டு பின்வாங்குவயைாடு, சாத்ைானால் யூை
எைிர்ப்புவாைத்ைிடன , துடைக்க முேற்சி வசய்ே யவண்டும் .
ஏவனன்றால், இயேசு விடைவில் ைிரும்பி வருகிறார் என்படை அவன்
அறிவான். எனயவ, ஒரு முடற முழு முேற்சிடேயும், ஒரு
முழுடமோன யூை எைிர்ப்பு முேற்சிடேயும், யூை மக்கடள ஒரு
முடறயும், எல்லாவற்டறயும் துடைத்ைழிக்க யவண்டும். ஆனால் அந்ை
நாடுகள் அங்கு கூட்டிச் வசல்லும்யபாது ஒரு வபரிே ஆச்சரிேம்
இருக்கிறது
.ஹிண்ட்ஸன்: ஆமாம். ஜான், உனக்கு வைரியும், நீங்கள் டகவிைப்பை
விரும்பவில்டல என்பது மற்வறாரு காைைம். நீங்கள் உண்டமேில்
கிறிஸ்துடவ எைிர்த்து நின்று, அந்ைிகிறிஸ்துவின் படைேைிேில்

யசடவ வசய்து முடிக்க முடியும், அவர் ைிரும்பி வரும்யபாது அங்யக
இருக்கவும், வார்த்டை யபசுகிறார், மற்றும் அந்ைிகிறிஸ்துவின் முழு
இைாணுவத்டையும்அழிப்பார்.

யைாட்ஸ்: முைல் அத்ைிோேத்ைில் நாங்கள் என்ன வசான்யனாம்
என்படை நிடனவில் வகாள்கிறீர்களா? நாங்கள் கிறிஸ்துடவப் பற்றி
யபசியனாம். கிறிஸ்துவின் சில பண்புகடள நாம் கற்றுக்வகாண்யைாம்.
அவர் எல்லாவற்டறயும் ஊடுருவி பார்க்கும் அவைது ண்களால் அவர்
பார்க்கிறார்.. இது எல்லாவற்டறயும் கிறிஸ்து
பார்த்துக்வகாண்டிருக்கிறார்.

எருசயலடம அழிப்பைற்காக

எருசயலமுக்கு எைிைாக இந்ை படைகள் நகர்கின்றன; அவருடைே
ஊடுருவிே கண்களுைன், கிறிஸ்து அடனத்டையும் காண்கிறார்.
வைற்யக சிைறியோருக்கு எைிைாக அவர்கள் வசல்லும்யபாது, வைற்யக 80
டமல் வைாடலவில் கிறிஸ்து பார்த்துக் வகாண்டிருக்கிறார். அது
கிறிஸ்துவின் இைண்ைாவது வருடகக்கு வழிவகுக்கிறது. கிறிஸ்துவின்
இைண்ைாம் வருடகடே ஒரு மீ ட்பு பைிோகக் கருதுவது மிக
உண்டமோன வழிோகும். அவர்கள் கர்த்ைடை யநாக்கி
கூப்பிட்ைைினிமித்ைமும்

மறுபிறப்படைந்ைைனிமித்ைமும்,

முைன்முடறோக கர்த்ைர்யமல் நம்பிக்டக டவத்ைைனிமித்ைம்

,

யைவன் வமய்ோன யமசிோவாக எல்லாப் பரிசுத்ை ஸ்ைலங்களுக்கும்
பின்வசல்லுகிறாவைன்று

அறிந்ைிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைே

கண்களில் இருந்து நீைிேற்ற குருட்டு ைன்டமகள்கள்

அகற்றப்பட்டுவிட்ைன அவர்கள் இயேசு ோர் என்படை இறுைிேில்
அறிந்ைிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அவடை யநாக்கி கூப்பிடுடகேில்,
கிறிஸ்து ைிரும்பி வருவார், அவர் உண்டமேில் அவர்கடள
விடுவிப்பார்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆங்கர்வபர்க்: நீங்கள் ஒரு ைாைாளவாை
யைவாலேத்ைில் வளர்ந்ைீர்கள். ...

யைாட்ஸ்: நான் வசய்யைன்.
Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: அவர்கள் இடை நம்பவில்டல, அடை
பிைசங்கிக்கவில்டல, அடை நீங்கள் கற்றுக்வகாள்ள விரும்பவில்டல.
நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்ைவர் கூை இல்டல. நீங்கள் இந்ை யைவாலேத்ைிற்கு
யபாகிறீர்கள்.பின்பு எப்படி நீங்கள்

மாறின ீர்கள்?

யைாட்ஸ்: சரி, உனக்கு வைரியும், நான் ஒரு கிறிஸ்ைவன் என்று
நிடனத்யைன்.

, ஏவனனில் சடபக்குச் வசன்று, சமுைாேத்ைில் நல்ல

விஷேங்கடளச் வசய்வது ஒரு கிறிஸ்ைவடன உருவாக்குகிறது என்று
நிடனத்யைன். ஒருவன் கிறிஸ்துடவ மறுபடியும்
கண்டுவகாண்யைன்என்று வசால்லும்யபாதுைான் , கிறிஸ்துவினுடைே
இைண்ைாம் வருடகடே நம்புகிறான். யஷக்ஸ்பிேர் எழுைிே கடை
யபால்ைான் இதுவும். அடை வாசிக்க நன்றாக இருக்கும் என்றார்கள்.
அைனால் எனக்கு எந்ைவவாரு சிறப்பும் வைரிோது.

ஆனால் டபபிள் ைீர்க்கைரிசனத்டைப் பற்றி எனக்கு மிகவும்
சந்யைாஷமாக இருந்ைது. உண்டமேில் அப்யபாது,நான்

ஹாலிவுட்டில்

இருந்யைன்.. நான் ஹாலிவுட் வாழ்க்டகடேத் வைாைர்ந்யைன். நான் "ை
டு டனட் யஷா" , “ யமர்வ் கிரிஃபின் மற்றும் டினா யஷா" யபான்ற
வபரிே நிகழ்ச்சிகள் பலவற்டறயும் வசய்து வந்யைன். நான் அங்கு

பாட்

பூன் மற்றும் அவைது குடும்பத்துைன் யவடல வசய்து வகாண்டிருந்யைன்.
அவர்கள் டபபிள் ைீர்க்கைரிசனத்ைிற்குள் இருந்ைார்கள், அடை நான்
யகள்விப்பட்ையை இல்டல. நான் எடுத்துக் வகாள்ளப்படுைல், இைண்ைாம்
வருடக, அந்ைிக்கிறிஸ்து, மற்றும் உபத்ைிைவ காலத்ைில் என்ன
நைக்கிறது என்படை பற்றி அறிே ஆைம்பித்யைன். மற்றும்,

நான்

அைற்குள் ஒரு விசுவாசிோக மாறி விட்யைன். சீக்கிைத்ைியலயே என்
சயகாைைர்களும் சயகாைரிகளும் விசுவாசிகள் ஆனார்கள். சில
வருைங்களுக்குப் பிறகு என் வபற்யறாரும் விசுவாசிகளாக ஆனார்கள்.
எனயவ, என் குடும்பத்ைில் டபபிள் ைீர்க்கைரிசனத்டை யைவன் ஒரு
வபரிே விைத்ைில் பேன்படுத்ைினார்

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: இந்ை கடைடே வைாைைலாம். மக்கள் யகட்க
யவண்டும் என்று நான் விரும்பியனன், ஏவனன்றால் உங்கள் யபாைகர்,
ஏயைா ஒரு காைைத்ைிற்காக

டபபிள் ைீர்க்கைரிசனங்கடள

பிைசங்கிக்காை சடபகளில் உட்கார்ந்ைிருக்கும் நிடறே யபர்
இருக்கிறார்கள். எனயவ, இடை முைல் முடறோக நீங்கள் யகட்கலாம்.
நீங்கள் வசால்கிறீர்கள், "யவறு ோைாவது அடை உண்டமேில்

நம்புகிறார்களா?" ஆம், உலகம் முழுவைிலும் ஆேிைக்கைக்கான
கிறிஸ்ைவர்கள் இடை நம்புகிறார்கள். உண்டமஎன்னவவன்றால், இது
உங்கள் டபபிளில் உள்ளது. உங்கள் டபபிடள நீங்கள் படிக்க
யவண்டும். நீங்கள் அடை வாசித்ைால், நாங்கள் எடைப் பற்றி
யபசுகியறாம் என்று பார்ப்பீர்கள். நாம் யபசுவவைல்லாம் டபபிளின்
வவளிப்பாடு என்னவவன்பதுைான், சரிோ? கைவுள் இடை
உண்டமோகக் வகாடுத்ைிருந்ைால், இடை நாம் வைரிந்துவகாள்ள
யவண்டுவமன்று இயேசு விரும்பினால், இடை நீங்கள் வைரிந்துவகாள்ள
யவண்டும், இது எங்கு வசல்கிறது என்படைப் பின்பற்ற யவண்டும்.
சரி, நாம் இங்யக முடிவுக்கு வருகியறாம். மீ ண்டும், ஏன் அந்ைிகிறிஸ்து
நாடுகளின், ைடலவர்கடள ஒன்றாக யசகரிக்க ஏன் சில யபய்
பிைைிநிைிகடள அனுப்புகிறது ? புனிை நாட்டிற்கு வகாண்டு வை அவர்கள்
என்ன வசய்ைி வசான்னார்கள்?

ஹிட்ச்காக்: சரி, அவர்கள் வசய்யும் அறிகுறிகள் மற்றும் அைிசேங்கள்
உள்ளன. அவர்கள் மீ ண்டும் வபாய் அடைோளங்கடளயும்
அைிசேங்கடளயும் வவளியே வகாண்டு வசல்கின்றனர். இந்ை
அற்புைங்கடள அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். ஆனால் மீ ண்டும், அது , "யூை
மக்கடள நாம் துடைத்வைடுக்க யவண்டும்." என்று நிடனக்கிறார்கள்.
ஏவனன்றால் அடவ நைப்படவகளின் ஆைாைமாக இருக்கின்றன.
நாங்கள் முன்னர் யபசிே இைண்டு சாட்சிகள்,

யமாயசயும் எலிோவும்

ைிரும்பி வந்து, இந்ை ைீர்ப்புகடள வசேல் படுத்துகிறார்கள்.

கர்த்ைருடைே 1,44,000 யூை பிைைிநிைிகள் பிைசங்கித்து வருகிறார்கள்.
எனயவ, , யூை மக்கள் சடைேிலுள்ள முள்டளப்யபால்
கருைப்படுகிறார்கள், மற்றும் அவற்டற ஒரு முடற அடனத்டையும்
அகற்றினால், உலகில் உள்ள அடனத்தும் அடமைிோகிவிடும்.
நிச்சேமாக எங்களுக்குத் வைரிோது. ஆனால் சில வடகோன வபாய்
ைகவல்கள் யூை மக்கடளத் துடைக்க உலகத்டை இழுக்கின்றன.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆம். இங்யக இடை எழுதுங்கள், எட். ஒரு
நிமிைம் மாத்ைிைம் இருக்கிறது. அைாவது, யூைர்களின் ஒரு பகுைிோக
இருக்கிறது, மூன்றில் இைண்டு பங்கு நிைாகரிக்கப்படுகிறது, மூன்றில்
ஒரு பகுைிேினர் இயேசுடவ யமசிோவாக ஏற்க மறுத்துவிட்ைவடை
இப்யபாது ஏற்றுக்வகாள்கிறார்கள். ஆனால் இப்வபாழுது அவர்கள்
எல்லாரும் கைவுள் பக்கமாேிருக்கிறார்கள். அவர்கள் வனாந்ைைத்ைில்
இருக்கிறார்கள்; அவர்கள் அவடை கூப்பிடுகிறார்கள். ஆனால்
அவர்களுக்கு எைிைாக வருகிற அர்மவகயைான் யபாடை நீங்கள்
வபற்றுள்ள ீர்கள். அவர்கள் அவைிப்படுகிறார்கள். அவர்கள் அவர்களுக்கு
எைிைாக உலவகங்கும் உள்ளனர். பின்னர் என்ன நைக்கிறது? இயேசு
ைிரும்பி வருகிறார்.

ஹிண்ட்ஸன்: இயேசு ைிரும்புடகேில், அவர் ைம்முடைே வாேின்
பட்ைேத்டைக் வகாண்டு வருகிறார் என்று டபபிள் கூறுகிறது.
ஆயுைங்கள், துப்பாக்கிகள், ைாங்கிகள், குண்டுகள் அல்ல. அவர்
வார்த்டைடே யபசுகிறார். சிருஷ்டிப்பில் உலகத்டை

உண்ைாக்கிேவர்

யபசுகிறார், அந்ைிகிறிஸ்துவின் படைடே அழிக்கிறார், மிருகமும்,
வபாய் ைீர்க்கைரிசியும் அக்கினி கைலுக்குள் உேிருைன் இருக்கிறார்கள்.
இறுைிேில் கிறிஸ்துவின் இடறடமேின் வவற்றி உங்களிைம்
இருக்கிறது. அவர் பையலாகத்ைிலிருந்து ைிரும்பி வரும்யபாது, அடுத்ை
முடற நாம் பார்க்கும்வண்ைம்,

அவருடைே ைிருமைத்ைிற்கு

எடுத்துக் வகாள்ளப்பட்ைவர்கடள அவருைன்கூை வகாண்டுவருவார்.
ைிருச்சடப இனி

நிைாகரிக்கப்பட்டு, துன்புறுத்ைப்பட்டு,

பழிதூற்றுகிறைாக இருக்காது. இப்யபாது அவர் ைிருச்சடப வவற்றி
வபற்றைாக, பையலாகத்ைிலிருந்து வவளியே ைன் வைக்கைவனுன்
ீ
அர்மவகயைான் யபாரில் வவற்றியோடு அைிவகுக்கும். இருப்பினும்,
அது

ஒருைடல பட்சமான யபார்.

. அவர் வபாறுப்பில் உள்ளவர்.

அவர் ைான் வார்த்டை யபசும் ஒருவர். அவர் உன் இருைேத்ைில், உன்
ஆத்துமாவிலும், உன் மனைியலயும் யபச விரும்புகிறார். நீங்கள்
என்னிைம் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இடளப்பாறுைல் ைருயவன்
என்று கூறுகிறார்.

Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: ஆம். யமலும், , "கர்த்ைருடைே நாமத்டைத்
வைாழுதுவகாள்ளுகிற எவனும் இைட்சிக்கப்படுவான்" என்று டபபிள்
வசால்கிறது. அவர் இைட்சிப்டபச் வசய்கிறார்,

ஆனால் உங்கடள

இைட்சிக்கும்படி நீங்கள் அவரிைம் யகட்க அவர் காத்ைிருக்கிறார். நீங்கள்
ஒரு பாவி என்படை நீங்கள் அங்கீ கரித்து ஒப்புக் வகாள்ள யவண்டும்.
உங்கள் பாவத்ைிற்காக இயேசு உண்டமேில் மரித்துவிட்ைார் என்று

நீங்கள் நம்ப யவண்டும். நீங்கள் அவடைக் யகட்ைால் அவர் உங்கள்
வாழ்வில் வருவார், அவர் உங்கடள மன்னிப்பார், அவர் உங்கடள
மாற்றுவார். இந்ை நிகழ்வுகள் அடனத்தும், யமாசமான சம்பவங்கள்,
உபத்ைிைவம், நீங்கள் அைில்

ஒரு பகுைிோக இருக்க முடிோது,

ஏவனனில் நீங்கள் அைற்குமுன்யப

எடுத்துக்வகாள்ளப்படுவர்கள்.
ீ

எனயவ, யவறு எந்ை இடையூறும் வருவைற்கு முன், நீங்கள் இப்யபாது
இடறவனிைம் பிைார்த்ைடன வசய்வர்கள்
ீ
என்று நான் நம்புகியறன்.
உங்கள் வாழ்க்டகேில் வரும்படி இடறவனிைம் யகளுங்கள். நீங்கள்
அடை உைர்ந்து வசான்னால், இப்யபாயை அவர் அடைச் வசய்வார்..
அடுத்ை வாைம் நாம் யபச யபாகியறாம், சரிோ, அடுத்ைாக என்ன
நைக்கப்யபாகிறது? இயேசு வசான்ன வார்த்டை; இந்ை படைகள்
அடனத்தும் வகால்லப்படுகின்றன. பிறகு என்ன நைக்கிறது? இப்யபாது
நாம் ஆேிைம் ஆண்டு அைசாட்சிகளுக்குள் வருகியறாம். நாம் சில
சுவாைஸ்ேமான விஷேங்கடளப் வபறுகியறாம். அடுத்ை வாைம்
அடவகடளப் பற்றி யபசுயவாம்

*****

எங்களுடைே வைாடலக்காட்சி நிகழ்சிகடள காை
இலவச ஜான் அன்வகர்வபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டப பைிவிறக்கம்
வசய்ைிடுங்கள்.
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