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HHR17-3-2  

இயேசுவின் கடைசி வார்த்டைகள்: வவளிப்படுத்துைல் 

புத்ைகம் - நிகழ்ச்சி 8 

அறிவிப்பாளர்: இன்று, இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் வாழ்நாள் 

முழுவதும் பூமிக்கு ைிரும்புவார் என எல்லா கிறிஸ்ைவர்களில்  50 

சைவிகிைத்யைார் நம்புகிறார்கள். எைிர்காலத்டைப் பற்றி, கிறிஸ்ைவ 

சடபக்கு, இயேசு கிறிஸ்துவின் கடைசி வார்த்டைகடள 

வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகம் வகாண்டுள்ளது. உபத்ைிரவத்ைின் யபாது 

பூமிேில் நிகழும் வகாடூரமான சம்பவங்கடளயும் சாத்ைானுக்கு,ம் 

அந்ைிகிறிஸ்துக்கும் மற்றும் வபாய் மைத்டை பின்பற்றும் 

அடனவருக்கும் என்ன நைக்கும் என்படை அவர் எச்சரிக்கிறார். 

அர்மவகயைான் யபாரில் என்ன நைக்கும்,அவரின்  பூமிேின்   

இரண்ைாம் வருடக, அவருடைே ஆேிரம் ஆண்டுகால ராஜ்ேம், இறுைி 

ைீர்ப்பு, மற்றும் நித்ைிே எைிர்காலத்ைில் கைவுள் ைம் மக்களுக்காக 

ைிட்ைமிட்டிருப்படை விவரிக்கிறார். இந்ை வைாைரில் நாம் 

வவளிப்படுத்ைல் புத்ைகத்ைின்  ஒவ்வவாரு அத்ைிோேத்ைின் மூலம் 

உங்கடள அைன் வசய்ைி மற்றும் எைிர்கால நிகழ்வுகள், கைவுள் 

முன்யனாக்கி யமயல இருப்படையும் புரிந்து வகாள்ள உைவுகிறது. 

இன்று, நாம் "அர்மவகயைான், இரண்ைாம் வருடக மற்றும் நித்ைிே 

எைிர்காலம், வவளிப்படுத்துைல் 14-22" என்ற ைடலப்பில் எடுத்ை 
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வைாைரின் பாகம் 3  வைாைங்குகிறது. என் விருந்ைினர்கள்: ைாக்ைர் எட் 

ஹிந்த்சன், லிபர்டி பல்கடலக்கழகத்ைின் மை பள்ளிேின்  டீன் மற்றும் 

யபராசிரிேர். இவர் 40 புத்ைகங்களின் நூலாசிரிேர். ைாக்ைர் மார்க் 

ஹிட்ச்காக் , ைல்லாஸ்  வசமினரிேில் டபபிள் எக்ஸ்யபாசிஷன் 

இடை யபராசிரிேர் ஆவார். அவர் விவிலிே ைீர்க்கைரிசனத்ைில் 30 

புத்ைகங்கடள எழுைிேவர், மற்றும் விசுவாச டபபிள் ைிருச்சடபேின் 

மூத்ை யபாைகர் ஆவார். ைாக்ைர் ரான் யராட்ஸ், ைல்லாஸ் 

ைியோலாஜிக்கல் வசமினரிேில் யபாைிக்கிறார். யமலும் யவைாகம 

ஆராய்ச்சி ஊழிேங்களின் ைடலவராக இருக்கிறார். அவர் 

ைீர்க்கைரிசனத்டைக் குறித்து 70 புத்ைகங்கடள எழுைிேவர். ஜான் 

ஆன்கர்வபர்க் யஷாவின் இந்ை சிறப்பு பைிப்புக்காக எங்கயளாடு 

இடையுங்கள்.. 

***** 

ஆன்கர்பெர்க்: எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரயவற்கியறாம்.. நான் ஜான் 

ஆங்கர்வபர்க், என்னுைன் இடைவைற்கு  நன்றி. நாம் 

வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகத்டைப் பற்றிப் யபசுகியறாம், அர்மவகயைானின் 

யபாடர நாம் கைந்ைிருக்கியறாம், இப்வபாழுது கிறிஸ்து 

பரயலாகத்ைிலிருந்து வந்ைிருக்கிறார், இனி இரண்ைாவது வருடக 

நமக்கு இருக்கிறது. அடைப்பற்றி நாம் யபசுயவாம்: இயேசு என்ன 

வசய்கிறார்? அடுத்து என்ன நைக்கிறது? பரயலாகத்ைில் என்ன 
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நைக்கிறது? இந்ை அற்புைமான ைடலப்புகள், மிகவும், மிகவும் 

சுவாரஸ்ேமாக, குறிப்பாக கிரிஸ்ைவர்கடள  ஊக்குவிக்கும். எனயவ, 

எட்,  வைாைங்கி டவயுங்கள். நாம் கைந்ை வாரம் முடிந்ைடைப் பற்றி 

யபசுவடைத் வைாைர்ந்து இந்ை வாரம் அடை நாங்கள் முற்றிலும் 

விளக்கப் யபாகியறாம்.  

ஹிண்ட்ஸன்: சரி, ஜான். ஏழு ைீர்ப்புகள், முத்ைிடரகள், எக்காளங்கள், 

கலசங்கள் ஆகிே மூன்று வைாைர் ைீர்ப்புகளினூைாக நாங்கள் 

நைந்துவகாண்டிருக்கியறாம். பின்பு, வவளிப்படுத்துைல் 19-ம் 

அைிகாரத்ைில் நீங்கள் புத்ைகத்ைின் வபரும் உச்சக்கட்ைத்ைிற்கு 

வருகிறரீ்கள். இது விசுவாசிளுக்கு ஒரு நற்வசய்ைி. அவர்கள் 

பரயலாகத்ைில் இருக்கிறார்கள். எனயவ, ஆட்டுக்குட்டிோனவரின் 

ைிருமைத்ைிற்கு எைிர்பார்த்ைபடி, 19-ம் அைிகாரம் நான்கு அல்யலலூோ 

துைியோடு ைிறக்கிறது. [வவளிப்படுத்துைல்] 19: 7 ல், "நாம் 

மகிழ்ச்சியோடும் சந்யைாஷத்யைாடும், அவருக்கு மகிடம 

வசலுத்துயவாம், ஏவனன்றால் ஆட்டுக்குட்டிோனவரின் ைிருமைம்  

வந்துவிட்ைது, அவருடைே மடனவி ைன்டன 

ஆேத்ைப்படுத்ைிேிருக்கிறார் புைிே ஏற்பாட்டு முழுவைிலும்   

ைிருச்சடபைான்  கிறிஸ்துவின் மைவாட்டி , அது உண்டமோக 

மறுபிறப்படைந்ை விசுவாசிகளின் சரீரமாக இருக்கிறது.  ஏவனன்றால், 

"சுத்ைமும் பிரகாசமுமான வமல்லிே வஸ்ைிரம் ைரித்துக்வகாள்ளும்படி 

அவளுக்கு அளிக்கப்பட்ைது; அந்ை வமல்லிேவஸ்ைிரம் 
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பரிசுத்ைவான்களுடைே நீைிகயள ," வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகத்ைில் 

இரட்சிப்பின் சின்னம்,இந்ை  வவள்டள அங்கி.. "அப்வபாழுது அவர் 

என்டன யநாக்கி: நீ இடை எழுைிக்வகாள்; ஆட்டுக்குட்டிோனவருடைே 

கலிோை விருந்துக்கு அடழக்கப்பட்ைவர்கள் பாக்கிேவான்கள்! '"  

 

ஆடகோல், 19-ம் அைிகாரத்ைில்,  பரயலாகத்ைில் உள்ள  கிறிஸ்துவின் 

மைவாட்டிோகிே ைிருச்சடப  எடுத்துக்வகாள்ளப்படுவது அைற்கு 

முன்பாகயவ நைந்துவிட்ைது.   உபத்ைிரவகாலத்ைின் இந்ை 

நிோேத்ைீர்ப்புகள் அடனத்தும் பூமிேில் நிகழ்ந்ைாலும், மைவாட்டி 

பரயலாகத்ைில் ஆண்ைவனுைன் இருக்கிறார். ஆனால், பிசாசின் 

நிோேத்ைீர்ப்பில், கிறிஸ்துவின் நிோோசனத்ைின் முன்பாக, வவள்டளக் 

அங்கி உட்பை அவள் வவகுமைிகடள வபறுகிறாள், .  அந்ை வவள்டள 

அங்கி, அவடள கலிோைத்ைிற்கு ஆேத்ைப்படுத்துகிறது. கலிோைம் 

வைளிவாக பரயலாகத்ைில்நைக்கிறது.  

 

வருடகக்கு முன்பாக ைிருச்சடபோனது கலிோைம் நைக்க 

பரயலாகத்ைிற்கு எடுத்துக்வகாள்ளப்பை யவண்டும், ஏவனனில் வசனம் 11 

ல் அது கூறுகிறது: "பின்பு, பரயலாகம் ைிறந்ைிருக்கக்கண்யைன்; இயைா, 

ஒரு வவள்டளக்குைிடர காைப்பட்ைது, அைின்யமல் ஏறிேிருந்ைவர் 

உண்டமயும் சத்ைிேமுமுள்ளவவரன்னப்பட்ைவர்; அவர் நீைிோய் 
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நிோேந்ைீர்த்து யுத்ைம்பண்ணுகிறார்.  "அவர் யபாலிோனவர்  இல்டல, 

அது கர்த்ைராகிே இயேசு ைான். அவர் ைனது கண்களில் அக்கினி  

ஜுவாடலயோடுவருகிறார். அது  அத்ைிோேம் 1-ஐப் யபாலயவ 

உள்ளது. அவர் ஒரு இரகசிேப் வபேடரக் வகாண்டிருக்கிறார். ஆனால் 

அடை அவயர அன்றி எவரும் அறிேவில்டல. 14 வது வசனம், “ 

,"பரயலாகத்ைிலுள்ள யசடனகள் வவண்டமயும் சுத்ைமுமான வமல்லிே 

வஸ்ைிரந்ைரித்ைவர்களாய், வவள்டளக்குைிடரகளின்யமல் ஏறி, 

அவருக்குப் பின்வசன்றார்கள் . "  

 

எனயவ இது வவளிப்படைோக  பரயலாகத்ைிற்கு கலிோைத்ைிற்காக 

எடுத்துக்வகாள்ளப்பட்ை ைிருச்சடப,  பின்னர் வவற்றியுைன் ைிரும்பி 

வந்து,   அவர் வாேில் பட்ைேத்யைாடு யபசும் யபாது  அந்ைி 

கிறிஸ்துவின்  இராணுவத்டை   அழிி்கிறார். ,  அவருக்கு எழுைப்பட்ை 

ஒரு வபேர் உண்டு, அது "இராஜாைி இராஜா,  கர்த்ைாைி கர்த்ைா" 

என்பயை.   இந்ை புத்ைகம் வபரும் உச்சக் கட்ைத்டை அடைந்துள்ளது. 

நாம் யைடும் நம்பிக்டகேின் வபரும் வசய்ைி இதுைான். வானம் ைிறந்து 

இயேசு ைிரும்பி வருகிறார், நாமும் அவருைன் ைிரும்பி வருகியறாம்.  

ஆங்கர்பெர்க்: ஆம். ரான், உண்டமேில் நாம் மற்வறாரு வைாைரில் 

எடுத்துக்வகாள்ளப் படுவடைப் பற்றி யபசிேயபாது, அது ஒரு உைனடி 

நிகழ்வு என்று டபபிள் வசால்கிறது; அது எந்ை யநரத்ைிலும் நைக்கலாம். 
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சரி, ஒருயவடள அடுத்ை 10 நிமிைங்களில் நைக்கும் என்று 

வசால்லலாம்,  மற்றும் நாம் இங்யக ஒரு வினாடிேில், ஒரு கண் 

சிமிட்டும் யநரத்ைில், நாம் பரயலாகத்ைில் இருப்யபாம்,  மற்றும் எட் 

கூறினார் என்று நாம் இங்யக இடைப்பற்றி வைரிந்து வகாள்வைற்கு 

இரண்டு நிகழ்வுகள் கிடைத்ைன. முைலில், உபத்ைிரவ காலம், அது ஏழு 

ஆண்டுகள் ஆகிறது,  எனயவ, இந்ை விஷேங்கள் நைக்க நமக்கு ஏழு 

ஆண்டுகள் ஆகின்றன. ஆனால் பிசாசின் நிோோசனம் கிறிஸ்துவின் 

நிோேத்ைீர்ப்பு ஆகும். இது அவிசுவாசிகளுக்கு அல்ல, இது 

விசுவாசிகளுக்கு மட்டுயம. இப்யபாது யகட்கிற விசுவாசிகள் , இயேசு 

எடை விசாரடை வசய்கிறார்?  என்று இப்யபாது வைரிந்துவகாள்ள 

விரும்புகிறார்கள். அபராைங்கள் என்வனன்ன? வவகுமைிகள் 

என்வனன்ன? இங்யக என்ன நைக்கிறது? கிறிஸ்துவின் நிோேத்ைீர்ப்பு 

என்னவவன்று என்னிைம் வசால்லுங்கள்.  

ர ோட்ஸ்: சரி, அது ஒரு முக்கிேமான யகள்வி, ஏவனன்றால் அங்யக 

நிடறே யபர் வவவ்யவறு ைீர்ப்புகடள ஒன்றிடைக்க முடனகின்றனர். 

வபரிே வவள்டள சிம்மாசனத்ைில் துன்மார்க்கரின் மரை 

ைண்ைடனடே நீங்கள் அறிவரீ்கள்; இஸ்யரலின் ைீர்ப்பு, எயசக்கியேல் 

20; யைசங்களின் ைீர்ப்பு, மத்யையு 25: 31-46; சாத்ைானுக்கு எைிராக நீங்கள் 

ஆறு அல்லது ஏழு ைீர்ப்புகடள அறிந்ைிருக்கிறரீ்கள். அைாவது, நிடறே 

ைீர்ப்புகள் உள்ளன. அப்படிோனால், கிறிஸ்ைவர்கள் எடைப் பற்றி 

ைீர்க்கப்படுவார்கள்?  
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சரி, நான் மிக விடரவாக ஒரு சிறிே பின்னைிடே ைருகியறன். 

துன்மார்க்கரின் மத்ைிேில் ைண்ைடன எந்ை அளவுகளில் இருக்கும் 

என்படைப் பற்றி ஏற்கனயவ வகாஞ்சம் யபசியனாம், ஏவனனில் 

விசுவாசிகளல்லாை வவவ்யவறு மக்களிடையே பல்யவறுபட்ை ைீே 

எண்ைங்கள் உள்ளன என்படை கர்த்ைர் அறிந்ைிருக்கிறார். அவ்வாயற 

இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசிகளிடையே பல்யவறுபட்ை 

நிடலப்பாடுகளும் உள்ளன. சில கிறிஸ்ைவர்கள் மாம்சீகமாக 

இருக்கிறார்கள்; முற்றிலும் ஒப்புக்வகாடுத்ை கிறிஸ்ைவர்கள் சிலர் 

இருக்கிறார்கள். இயேசு ஒரு சரிோன நீைிபைிோக இருக்கிறார். அவர் 

ஒரு சரிோன நீைிபைிோக இருப்பைால் அவர் உண்டமோக வாழ்ந்து 

வந்ைவர்களுக்கு வவகுமைிகடள அளிப்பார்.  

 

யவைவாக்கிேங்கள் யபசும் வவகுமைி வடககள் கிரீைங்களுைன் 

பிடைக்கப்பட்டுள்ளன.  நீைிேின் கிரீைம் என்றும், மகிடமேின் கிரீைம், 

ஜவீ கிரீைம் என்றும் நான் எண்ணுகியறன். இடவ அடனத்தும் 

கிறிஸ்து வகாடுக்கும் வவகுமைிகளின் பிரைிநிைிகளாகும். நாம் நமது 

வசாந்ை மகிடமக்காக அது இல்டல. எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக, 

வவளிப்படுத்துைல் 4 ல் நாம் எப்படி நம் கிரீைங்கடள சமர்ப்பிக்க 

யபாகியறாம் என்படைப் பற்றி யபசுகியறாம், நாம் கிறிஸ்துவின் 
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சிங்காசனத்ைிற்கு முன்பாக அவற்டற டவக்க யபாகியறாம்,  எனயவ, 

இறுைிேில் நமக்கு கிடைத்ைிருக்கும் வவகுமைிகள், சிருஷ்டிகடர 

மகிடமப்படுத்துவைற்கு நமது ைிறடன அைிகரிக்கும், இது ஒரு சிறந்ை 

வழி என்று நான் நிடனக்கியறன்.  

 

இப்யபாது, ஜானுக்கு நான் வைளிவாக வசால்லட்டும். இந்ை ைீர்ப்பு 

நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறரீ்களா இல்டலோ என்படைப் 

வபாறுத்ைைல்ல.  இது காரிேமல்ல.   மாறாக, நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு 

முன்பாக நிற்பரீ்கள், கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்டகடே மைிப்பிடுவார். 

உங்கள் வாழ்க்டக மட்டுமல்ல, உங்கள் இருைேத்ைில்  உள்ள 

எண்ைங்கடளயும், உங்கள் மனைில் உள்ள சிந்ைடனகடளயும்ைான் 

மற்றும் அவரது அடனத்டையும் ஊடுருவி விடும் பார்டவோல் 

அவருக்கு எல்லாம் வைரியும்.  

ஆங்கர்பெர்க்: ஆம். யமலும், மார்க், ஆண்ைவர் நல்லவர். 

எல்யலாரும் இன்று வபற்றுக்வகாள்ளப் யபாகியறாம். 

ஹிட்ச்கோக்: அது சரி. 1 வகாரிந்ைிேர் 4 ல், மனிைர்களின் 

இைேங்களின் யநாக்கங்கள் காலப்யபாக்கில் வவளிப்படுத்ைப்படும் என்று 

டபபிள் வசால்கிறது. அது பற்றி சிந்ைிக்க ஒரு சக்ைிவாய்ந்ை விஷேம். 

மீண்டும், நாம் "என்ன" வசய்வது என்று அல்ல, ஆனால் "ஏன்"  அடை  

நாம் வசய்கியறாம், அல்லது எந்ை  உந்துைலினால் வசய்கியறாம் 
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என்பதுைான். ஆனால் அைன்பிறகு, அவர் கூறுகிறார், "பின்னர் 

ஒவ்வவாரு மனிைனின் புகழ்ச்சியும் அவனுக்கு  கைவுளிைமிருந்து 

வரும்." அங்யக அது ஒருடமேில் இருக்கிறது. எனயவ ஒவ்வவாரு 

விசுவாசிேின் வாழ்விலும் வவகுமைிோக வகாடுக்க கைவுள் ஏைாவது 

ஒன்டறக் கண்டுபிடிப்பார் என நான் நிடனக்கியறன். சிலர் 

நிோேத்ைீர்ப்டப விட்டு வவறும் டகயுைன் விலகி யபாவார்கள் என்ற 

கருத்து எனக்கு இருந்ைது.   அடைக் குறித்ை கவிடைகள் மற்றும் 

பல்யவறு விஷேங்கள் உள்ளன. ஆனால் நான் ஒரு யபாைகர் ஒரு 

முடற வசால்வடைக் யகட்யைன், அது ஒவ்வவாரு மனிைனின் 

புகழ்ச்சியும்  கைவுளிைமிருந்து வரும் என்பதுைான். நாம் அடைப் பற்றி 

சிந்ைிக்க யவண்டும்: நாம் கர்த்ைருக்கு முன்பாக நிற்யபாம். அவர் இந்ை  

பிரபஞ்சத்ைின் படைப்பாளராகவும், நட்சத்ைிரங்களின் யமய்ப்பராகவும் 

இருக்கிறார். அந்ை காலகட்ைத்ைில் என்டனப் புகழ்வைற்கு என் 

வாழ்க்டகேில் அவர் ஏைாவது ஒன்டறக் கண்டுபிடிப்பார். அது 

டபபிளில் இல்டல என்றால், நான் அடை நம்ப மாட்யைன். ஆனால் 

அவர் ஒவ்வவாரு விசுவாசிேின் வாழ்க்டகேிலும் பாராட்ைவும் 

வவகுமைிடேத் ைருவைிலும் காைலாம். அது ஒரு வபரிே 

உற்சாகத்டையும், உண்டமேில், அவருக்காக வாழ எங்களுக்கு 

தூண்டுைலாக அடமயும்.  

ஆங்கர்பெர்க்: ஆம். இந்ை ைீர்ப்பின் விடளவாக நீங்கள் சில 

வஸ்ைிரங்கடளப்  வபறுவரீ்கள். . யவறு வார்த்டைகளில் 
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கூறுவைானால், உங்கள் கிரிடேகளின்படி உங்களுக்கு வஸ்ைிரங்கள்கள்  

வருகிறது.   எனயவ, ஆட்டுக்குட்டிோனவரின் கலிோை விருந்துக்கு 

சிலர் ஆபரைங்களுைன் வருகிறார்கள்,  நண்பர்கயள. பின்னர் மற்றும் 

சிலர் சில ஆபரைங்களுைன் வருவார்கள்.   ஆனால் எல்யலாரும் 

அவர்களின் வவகுமைிக்யகற்ப உடுத்ைிக்வகாண்டு வருவார்கள்.  

ஹிட்ச்கோக்:  அது சரி. உண்டமேில்,   ஒரு இளம் வபண் ைிருமைம் 

வசய்துவகாள்வடைப் பற்றி சிந்ைிக்கிறது யபாலயவ, அைாவது,  

ைிட்ைமிடுைல்,, யகக், ைிருமைம் நைத்துமிைம், ஆடைகள், முைலிே 

பல்யவறு விஷேங்கள்.  அைில் சுவாரஸ்ேமானது என்னவவன்றால் , 

இன்று வபரும்பாலான விசுவாசிகள் ஆட்டுக்குட்டிோனவரின் 

கலிோைத்டைப் பற்றி வபரும்பாலும் நிடனப்பைில்டல, அவர்கள் 

கர்த்ைராகிே இயேசுடவ கலிோைம் வசய்துவகாள்ள யபாவடையும் 

நிடனப்பைில்டல.. 

 

இப்யபாது, அப்யபாஸ்ைலனாகிே பவுல் 2 வகாரிந்ைிேர் நிருபத்ைில் 

வசால்கிறார், நாம் கிறிஸ்துவுக்கு "நிச்சேிக்கப்பட்டிருக்கியறாம்". எனயவ 

நாம் இப்யபாது அந்ை நிச்சேைார்த்ை காலத்ைில் ஒரு வடகோக 

இருக்கியறாம். மற்றும், நிச்சேமாக, நீங்கள் ஒருவருைன் 

நிச்சேிக்கப்பட்டிருக்கும் யபாது,  மிக முக்கிேமான விஷேம் 

என்னவவன்றால் உங்கள் அன்பு அவர்களிைம் அைிகரிக்க யவண்டும்  
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நீங்கள் அவர்கடள நன்றாகப் புரிந்துவகாண்டு, அவர்கடளப் பற்றிே 

எண்ைம் உங்கள் அறிவுக்கு மிக வநருக்கமானவர்களாக 

இருக்கின்றரீ்கள். ஆனால் உண்டமயுள்ளவர்களாகவும் இருக்க 

யவண்டும்.  

 

அைனால் நாங்கள் அந்ை நிச்சேைார்த்ை விருந்ைின் காலத்ைில் 

இருக்கியறாம். ஆனால் சில நாட்களில் நாம் பரயலாகத்ைிற்கு 

எடுத்துக்வகாள்ளப்பட்ையபாது, நமக்கு  வவகுமைி அளிக்கப்பட்ைபின், 

நாம் இயேசு கிறிஸ்துவுைன் மைப்வபண்ைாக  கலிோைம் 

வசய்துவகாள்ளப் யபாகியறாம். நாம் அவரிைம் வகாண்டு வரப்பட்டு 

அவடர கலிோைம் வசய்துவகாண்டு, நித்ைிேமாக எல்லாவற்றிற்கும் 

அவயராடு யசர்ந்து இருக்கப்யபாகியறாம். அந்ை நாளில் நாம் அைிந்து 

வகாண்டிருக்கும் ஆடை நாம் வாழும் வாழ்க்டகடே டவத்துைான்.   

எனயவ, அடைப் பற்றி சிந்ைித்துப் பார்ப்பது நம் ஒவ்வவாருவடரயும் 

வபாறுத்ைது என்று நான் நிடனக்கியறன், "நான் எங்யக இருக்கியறன்? 

நான் என்ன வசய்யவன்? அக்காலத்ைியல நான் கர்த்ைருடைே 

சந்நிைிேில் நின்று என்ன வசய்யவன்?  

ஆங்கர்பெர்க்: ஆம். இயேசு இங்யக ஏழு சடபகளின் நடுவில் நின்று 

கூறுகிறார்.  அவர் ைான் ஒவ்வவாருவடரயும் அவர் பார்க்கிறார. 

அவருக்கு அவர்கள் இைேங்கடள வைரியும் மற்றும் அவருக்கு 
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அவர்களின் வசேல்கடள வைரியும், அது அவருக்கு பரந்து 

ைிறந்ைிருக்கிறது., நாம் யைவாலேத்ைிற்குச் வசல்லும்யபாது நம்டமப் 

பார்த்துக் வகாண்டிருப்பார் என்றால், நாம் எப்படி வைங்குகியறாம்? 

நாம் உண்டமேில் ஆண்ைவடர வைங்குகியறாமா? அல்லது 

ஞாேிற்றுக்கிழடமேன்று ஆராைிப்பைாக காட்டிக்வகாள்கியறாமா? 

கர்த்ைருக்குப் பிரிேமாேிருக்கும்படி அடை வசய்கியறாமா? டபபிள் 

வசால்வடைப் பற்றி நாம் உண்டமேில் யகட்கியறாமா? 

அப்படிவேன்றால், நம் வாழ்வில் வாரத்ைின் பிற்பகுைிேில் நாம் அடை 

எடுத்துச் வசல்லப் யபாகியறாமா? நாம் இங்யக அடைப்பற்றி 

யபசிக்வகாண்டிருக்கும் விஷேங்கள். நாம் எவ்வாறு கர்த்ைருக்கு யசடவ 

வசய்கியறாம்? அவர் நம்முடைே இருைேங்கடள அறிவார்; அவடரப் 

பற்றி நாம் என்ன நிடனக்கியறாம் என்படை அவர் அறிந்ைிருக்கிறார். 

ரான் யவறு என்ன வசால்லுவரீ்கள்?  

ர ோட்ஸ்:   ஒரு பேத்டை வருவிக்கும்  அந்ைக் யகாட்பாடுகளில் 

ஒன்றாக இருக்க யவண்டும் என்று நான் நிடனக்கவில்டல ; மாறாக 

நம்முடைே கர்த்ைருக்கு பேபக்ைிடேயும்,  ஆண்ைவருக்குப் 

பிரிேமானடை வசய்வைனால் வருவதுைான் வவகுமைி .  

 

ஆங்கர்பெர்க்: ஆம். யவை த்ைில்  ,பவுல் கூறுகிறார்  நீங்கள் வசய்ை 

நல்ல விஷேங்கள் மற்றும் வகட்ை விஷேங்கள் இரண்டும் 
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ைீர்மானிக்கப்பை யபாகிறது. நான் எப்வபாழுதும் நிடனத்துக்வகாள்யவன்,. 

நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறயபாது, ஆண்ைவர் உங்கள் முழு 

வாழ்க்டகடேப் பார்த்து,  உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும்  

ைிட்ைமிட்டிருக்கிறார். நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவடரப் 

பின்பற்றுகிறரீ்களானால், உங்களுக்காகக் கிடைக்கும் வவகுமைிகளும் 

இங்யக உள்ளன. சில  இைங்களில் நீங்கள் அவடரப் 

பின்வைாைரவில்டல என்றால், நீங்கள் அடை ஒவ்வவான்றாக 

இழக்கிறரீ்கள், எனயவ, நாம் நிோோசனத்ைிற்கு முன்பாக நிற்கும்யபாது, 

மார்க்  உண்டமடேப் பற்றி நான் நிடனக்கியறன், அவர் 

விரும்புகிறபடி, நாம் இடறவனுக்கு யசடவ வசய்ைால், நமக்கு 

கிடைக்கவிருக்கும் வவகுமைிக்கு இழப்பு இருக்காது,  

ஹிட்ச்கோக்:  அது சரி. யமலும், , எங்களுக்கு கைவுள் வகாடுக்க 

யபாகிற பல்யவறு வவகுமைிகள்  உள்ளன.  நான் முன்னர் 

குறிப்பிட்டிருந்யைன், ஒவ்வவாரு மனிைனின் புகழ்ச்சியும் அவனுக்கு 

கைவுளிைமிருந்து வந்ைடவகளாகும். . ஆடகோல் நாம் வபறுகிற 

காரிேங்களில் ஒன்று கைவுளுடைே புகழ்ச்சி ஆகும்.   இந்ை 

கிரீைங்கடளயும் நாம் வபற யபாகியறாம், பகழாரங்கள் வடகோனடவ  

அவரது காலடிேில்  நாம் டவக்கியறாம்.  ஆனால் ஆட்சி நிடலகளும் 

உள்ளன. வரவிருக்கும் ஆேிரம் ஆண்டுகால ராஜ்ேத்ைில், சிலர் ஐந்து 

நகரங்கடள ஆட்சி வசய்வார்கள், சிலர் 10 நகரங்கடள ஆட்சி 

வசய்வார்கள். எனயவ, இந்ை வாழ்வில் இப்யபாது நம் விசுவாசத்டை 
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அடிப்படைோகக் வகாண்டு வகாடுக்கப்படும் அைிகாரத்ைின் ஆட்சி 

நிடலகள் இருக்கப்யபாகிறன. எனயவ  நாம் இன்று வாழும் 

வாழ்க்டகைான் உண்டமேியலயே மறுடமேில் வாழும் 

வாழ்க்டகடேத் ைீர்மானிக்கும்.      எனயவ உண்டமேில் அது 

இப்யபாதுள்ள நம் வாழ்வில் ஒரு ஈர்ப்பு மற்றும் ஒரு ைீவிரத்டை 

வகாடுக்கிறது,   நாம் கைவுளுக்கு யசடவ வசய்வைில் ஒரு வபரிே 

மகிழ்ச்சி இருக்கிறது, அைனால் நாம் நித்ைிேம் அடனத்ைிலும் அவடர 

உண்டமயுைன் யசவிக்க முடியும்.  

ஆங்கர்பெர்க்: ஆம். அவர் நமக்கு இப்படிப்பட்ை வவகுமைிடே 

வகாடுப்பார் என்று நிடனக்கும்யபாது, ஆச்சரிேமாய் உள்ளது. 

ஹிட்ச்கோக்: இது முற்றிலும் கிருடபயே..  

ஆன்பகர்பெர்க்: நண்பர்கயள, இப்யபாது  இயேசு வவற்றி வபற்றுள்ள 

இந்ை இைத்ைிற்கு வந்துள்யளாம், உலகம் அவருடைேது. அவர் 

அடுத்ைைாகஎன்ன வசய்வார் என்று  வசால்லுங்கள்..  

ஹிண்ட்ஸன்:  இந்ை கட்ைத்ைில் அத்ைிோேம் ைிறக்கும்யபாது, 20 

ஆம் அைிகாரத்ைில், "அவர் டிராகன், அந்ை படழே பாம்பு, ... பிசாசு, ... 

சாத்ைான், அவடர ஆேிரம் ஆண்டுகளாக கட்டி டவத்ைார்" என்று 

கூறுகிறார். கிறிஸ்து மீண்டும் வருடகேில், கடைசிோக இயேசு 

ைிரும்பி வருகிறார், அர்மவகயைான் யுத்ைத்டை வவன்றார். மிருகமும், 

வபாய் ைீர்க்கைரிசி ஆகியோர் அக்கினி கைலுக்குள் உேிருைன் 
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ைள்ளப்பட்ைார்கள். அவர்கள் அடுத்ை 1,000 ஆண்டுகளுக்கு அங்யகயே 

இருக்கிறார்கள். இைற்கிடைேில், சாத்ைான் 1,000 வருைங்களுக்கு 

கட்டுண்டிருக்கிறான். அவர் அவடர அக்கினி கைலியலா அல்லது அைல 

பாைாளத்ைியலா ைள்ளிவிட்ைார், அவடர மூடி, அவடர 

முத்ைிடரேிட்ைார், அைனால் ஏறக்குடறே 1,000 ஆண்டுகள் முடியும் 

வடர யைசங்கடள ஏமாற்ற முடிோது.  

 

பின்னர் அவர் 1000 ஆண்டுகளாக பூமிேில் கிறிஸ்துவுைன் ஆளுடக 

வசய்து ஆட்சி வசய்கிறவர்கடள பற்றி யபசுகிறார். ஆடகோல் நாம் 

பூமிடே கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்ைினால் மாற்றிேடமத்து வகாள்வைாக 

எடுத்துக்வகாள்ளயவண்டும். அடமைி மற்றும் வசழிப்பு நிடறந்ை ஒரு 

மகிடமோன ஆேிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சி உள்ளது. அப்யபாது யபார் 

இல்டல. யைசங்கடள ஏமாற்றுவைற்கு சாத்ைான் வவளியே 

வரக்கூைாது, ஆனாலும் இந்ை ஆேிரம் ஆண்டு ஆசீர்வாைத்டை நீங்கள் 

அனுபவிக்க யவண்டும்.  

 

இன்னும் சிலர், "ஓ, சாத்ைான் சிலுடவேின்  சக்ைிோல் 

பிடைக்கப்பட்டுள்ளான். அவன் ஏற்கனயவ பிடைக்கப்பட்டுள்ளாரன். 

வவளிப்படுத்ைல் 20  ஏற்வகனயவ நிடறயவறிற்று.  . " என்று 

வசால்கிறார்கள்.  இல்டல. சாத்ைான் உேிருைன் இருக்கின்றான், இந்ை 
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கிரகத்ைில்,  பூமிேில் இருக்கிறான். யபதுரு, "அவன் வகர்ச்சிக்கிற 

சிங்கத்டைப்யபால எவடன விழுங்கலாயமாவவன்று வடக யைடி 

சுற்றித் ைிரிகிறான்" என்றார். "ஆகாேத்ைின் அைிகாரப் பிரபு இப்வபாழுது 

கீழ்ப்படிோடமேின் பிள்டளகளின் இருைேங்களில் கிரிடே 

வசய்கிறான்" என்று பவுல் வசான்னார்.  சாத்ைான் இன்னும் 

கட்ைப்பைவில்டல. ஆனால்,  அவன் வவளிப்படுத்துைல் 20 ல் 

வசான்னபடி இங்யக இருக்க யபாகிறான். அப்யபாதுைான் கைவுள் 

அவடன படுகுழிேில் ைள்ளிவிடுவார், அங்கிருந்து வவளியே வரயவ 

முடிோது, யைசங்கடள வஞ்சிக்க முடிோது. மற்றும் அவர் உலகம் 

முழுவதுக்கும் அவர்களுக்கு அடனத்தும் இருந்ைது  சாத்ைிேம் என்று 

உைர இறுைிோக ஒரு வாய்ப்பு வகாடுப்பார்;  அது  பரயலாகம் 

இல்டல, ஆனால் அது பூமிேில் கிட்ைத்ைட்ை அது வசார்க்கம் ைான்.  

ஆன்பகர்பெர்க்: ஆேிரம் ஆண்டு காலத்ைிற்கும் மக்களின்  

அனுபவத்ைிற்கும் யமலாக யபசுவைற்கு முன்பு, பிசாசு இந்ை குழிக்குள் 

எறிேப்படுவடை நான் இந்ை விஷேத்ைில் எடுக்க விரும்புகியறன். அது 

வவளிப்படுத்துைல் 20:10 ல் கூறுகிறது, ". யமலும் அவர்கடள 

யமாசம்யபாக்கின பிசாசானவன், மிருகமும் 

கள்ளத்ைீர்க்கைரிசியுமிருக்கிற இைமாகிே அக்கினியும் கந்ைகமுமான 

கைலியல ைள்ளப்பட்ைான். அவர்கள் இரவும் பகலும் சைாகாலங்களிலும் 

வாைிக்கப்படுவார்கள் . "  
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இப்வபாழுது வபரிே வவள்டள சிம்மாசன நிோேத்ைீர்ப்டப நாம் 

பார்க்கியறாம். கடைசிேில் அவன் மீண்டும் வவளியே வரயவக்கூைாது 

என்று அந்ைக் குழிக்குள் ைள்ளிே இைத்ைிற்கு நாம் வசல்கியறாம். 

ஆனால் இந்ை இைத்ைில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது, "அவர் பரிசுத்ை 

தூைர்களாகவும், ஆட்டுக்குட்டிோனவருக்கு முன்பாகவும் 

அக்கினிடேயும் கந்ைகத்டையும் வாைிப்பார். அவர்களுடைே துேரத்ைின் 

புடக என்வறன்டறக்கும் எழும்புகிறது; மிருகத்டையும் அவருடைே 

சிடலகடளயும் வைங்குயவாரும், அவருடைே வபேடரப் 

வபறுபவர்களுக்யகா வைக்கம் வசலுத்துவைில்டல. "  

 

இப்வபாழுது, மார்க், பிசாசும் அவனுடைே தூைர்களும்  எப்வபாழுதும் 

குழிேிலிருக்கும்படி ைள்ளப்படுடகேில், அவர்கள் புடக 

என்வறன்டறக்கும் எழும்புகிறது; நித்ைிே முடிவில்லாை ைண்ைடன 

இருக்கிறது.    மிருகத்ைின் அடைோளத்டை எடுத்துக்வகாண்ை 

மக்கடள இது சம்பந்ைப்படுத்துகிறது, அல்லது நம் காலத்ைில்கூை 

இயேசு கிறிஸ்துடவ நிராகரித்ை மக்கடள இது குறிக்கிறது. . இன்னும் 

சில கிறிஸ்ைவர் வட்ைங்களில் இன்று நாம் காண்கிற இரண்டு 

வடகோன அழிவுத்ைன்டமடேக் காைலாம்,  ஏவனன்றால் 

அவர்களுக்கு நித்ைிே ைண்ைடனேின் யகாட்பாடு பிடிக்கவில்டல,  
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அைனால் அவர்கள் அடை மாற்ற முேற்சி வசய்கிறார்கள். அழிவுக்கான 

இரண்டு வடரேடறகள் உள்ளன. அவற்டற எங்களுக்கு வகாடுங்கள்.  

ஹிட்ச்கோக்: ஆம். இந்ை இரு கருத்துக்களில் ஒன்று நிரந்ைர அழிவு 

என்று அடழக்கப் படுகின்றது. அவிசுவாசிகள் ைவிர  எல்யலாரும் 

அழிோைவர்கள். . எனயவ  இறக்கும் யபாது,  இடறவன் இல்லாமல் 

இருந்ைால், அவர்கள் உைனடிோக அழிக்கப்படுகிறார்கள்; அவர்கள் 

இல்லாமல் யபாகிறார்கள். டபபிள் நமக்கு வசால்கிறபடி, மரைத்ைிற்குப் 

பிறகு, படிப்படிோன ைண்ைடனகள் உள்ளன என்படை நாம் அறியவாம். 

மற்றும் நீங்கள் படிப்படிோக நிர்மூலமாக்கப்பை முடிோது:  நீங்கள் 

அழிக்கப்பட்ையவண்டும அல்லது  இல்டல.  

 

மற்றவர்கள் நிபந்ைடனயுள்ள அழிோடம என்ற கருத்டை 

வகாண்டுள்ளனர். இது அடனவருக்கும் மரைமாக இருப்பைாக 

வசால்லுகிறது.  ஆனால் விசுவாசிகள் மரைத்ைில் அழிோடமடே 

அடைவார்கள். அவர்கள் சில யநரங்கள் கழித்து,  அக்கினி கைலில் 

ைள்ளப்பட்ை பின்பு,  அவிசுவாசிகள் சில காலம் வாழ்ந்ைிருப்பார்கள்.  

அைன் பிறகு, சில சமேங்களில் அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள், அல்லது 

இல்லாமல்  யபாவார்கள். அவர்களின் அழிோடம 

நிபந்ைடனக்குட்பட்ைது. ஆனால் இந்ை பத்ைிகடள நீங்கள் இப்யபாது  

யபசுவடைப் படியுங்கள். இந்ை நித்ைிேமானடவ பற்றி அவர்கள் 
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யபசுகிறார்கள், இந்ை யோசடனக்கு எைிராக எப்படிோவது இந்ை 

ைண்ைடனடே முடிவுக்கு வகாண்டு வருகிறார்கள்.  

 

இது கண்கவர்ச்சி ைான். இயேசுவின் இரண்ைாம் வருடகேில் மிருகம் 

மற்றும் வபாய்ோன ைீர்க்கைரிசியும் அக்கினி  கைலுக்குள் 

ைள்ளப்படுகிறாகள் என்று கூறுகிறது. பிறகு 1,000 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு, சாத்ைானும் அவனது தூைர்களும் அங்யக ைள்ளப்படுகிறார்கள், 

மிருகமும், வபாய் ைீர்க்கைரிசி ஆகியோரும் அங்யக இருக்கிறார்கள் 

என்கிறார். அைனால் அவர்கள் அங்கு இருந்ைிருக்கிறார்கள் 1,000 ஆண்டு  

காலமும்அவர்கள் அங்யக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் சில வழிேில் 

அழிக்கப்பைவில்டல. அவர்கள் இன்னும் அங்யக இருக்கிறார்கள்.  

ர ோட்ஸ்: யமலும், அந்ை அழிடவ இறுைிேில் ைண்டிப்படை 

சுட்டிக்காட்ைலாம். உைர்வு இல்லாை ஒரு ைண்ைடன ஒரு ைண்ைடன 

அல்ல, எனினும் இது நித்ைிே ைண்ைடன என சித்ைரிக்கப்படுகிறது. 

நித்ைிேத்ைிற்கான அயை வார்த்டை துன்மார்க்கரின் ைண்ைடனேிலும் 

நீைிமான்களின் இரட்சிப்பிற்காகவும் பேன்படுத்ைப்படுவது 

சுவாரஸ்ேமானது.  

ஆங்கர்பெர்க்: ஆமாம், நீைியுள்ளவர்களுக்யக நித்ைிே ஜவீன் 

இருக்கும். அயை விஷேம், துன்மார்க்கடரப்பற்றி வசால்லப்படுகிறது.  

அவர்கள் நித்ைிே ைண்ைடன அனுபவிப்பார்கள்.  
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ஆேிரமாேிரம் ஆண்டுகளாக நற்வசய்ைிடேப் பற்றிக் கூறுயவாம். 

முைலாவைாக, பூமிேில் உள்ள மனிை உைல்களிலிருந்து, கடைசிேில் 

உபத்ைிரவத்ைின் முடிவில், விசுவாசிகளாக இருக்கிற மக்கடள நீங்கள் 

வபற்றுள்ளரீ்கள்,  அவரால் மீட்கப்பட்ைவர்கள் என்று இயேசுவில் 

நம்பிக்டக டவத்ை யூைர்கள்,  ஒரு பகுைிோக இருக்கிறார்கள். 

உலவகங்கிலும் உள்ள மற்ற கிறிஸ்ைவர்களும்கூை அது 

எப்படிேிருந்ைாலும் அைில அைங்குவர்.  எனயவ அவர்கள் ஆேிரம் 

ஆண்டுகளாக இந்ை ராஜ்ேத்ைில் வருகிறார்கள். கிறிஸ்துவின் 

மைவாட்டி அவர் பூமிேில் ைிரும்பி வரும்யபாது கிறிஸ்துயவாடு 

வருகிறார்.  ஆடகோல், கிறிஸ்துவின் மைவாட்டி மாற்றப்பட்ை 

சரீரத்துைனும். ,அழிவற்ற சரீரத்துைனும்,   நித்ைிே சரீரத்துைனும். , 

மனிை சரீரத்யைாடு அல்ல,    அவர்கள் இந்ை கூட்ைத்ைின் ஒரு 

பகுைிோக உள்ளனர். இப்யபாது, இது எப்படி யவடல வசய்கிறது?  

ஹிண்ட்ஸன்: ,  யோவான். இந்ை 4ஆம் அத்ைிோேத்டைப்பற்றி 

யபசுடகேில், "நான் சிம்மாசனங்கடளக் கண்யைன், அடவகள்யமல் 

உட்கார்ந்ைார்கள்; நிோேத்ைீர்ப்பு அவர்களுக்குக் வகாடுக்கப்பட்ைது" 

என்று கூறுகிறார். அவர்கள் ைம் சீைர்களிைம், ஆேிரமாேிரம் 

இராச்சிேம் இந்ை யநரத்ைில் மக்கள். "அவர்கள் வாழ்ந்து, 1000 

ஆண்டுகளாக கிறிஸ்துயவாடு ஆட்சி வசய்ைனர்", எனயவ  இரண்டு 
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விஷேங்கள் நைக்கும்.. மகிடம வாய்ந்ை சரீரமுடைே விசுவாசிகள் 

உங்களுக்கு உண்டு; அவர்கள் கிறிஸ்துவுைன் ஆட்சி வசய்ே அவருைன் 

வருகிறார்கள். உபத்ைிரவ காலத்ைில் இரட்சிக்கப்பட்ை வர்களும் 

அவர்கயளாடு இருப்பார்கள்.  7-ம் அைிகாரத்ைின்படி, மாம்ச சரீரத்ைில் 

இருந்து இந்ைக் காலம் முழுவைிலும் ஆண்ைவடர யசவித்ைவர்கள்.  

அந்ை மக்கள் ஒருயவடள அவர்கள் குழந்டைகயளாடும், குடும்பத் 

யைாடும் பல ைடலமுடறகளாக அந்ை 1000 வருைத்ைில் வாழ்ந்ைவர்கள்.   

ஏவனன்றால்,.  வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகத்ைில் அந்ை வபரிே அைிர்ச்சி, 

வபரிே ஆச்சரிேம் என்னவவன்றால்,  1,000  ஆண்டுகள் முடிவில், 

சாத்ைான் கட்ைவிழ்த்து விைப்பட்டு அந்ை நாடுகடள ஏமாற்றுவைற்கு 

வசல்லுவான். எடுத்துகுவகாள்ளப்பட்ை மக்கடள அல்ல, ; பக்ைியுள்ள 

மக்கயள அல்ல, அந்ை  ஆேிரமாேிரம் இராச்சிேத்ைில் 

ைப்பிப்பிடழத்ைவர்கள். அவர்களில் சிலர் ஆேிரமாேிரம் இராட்சிேத்ைின் 

முடிவில் கிளர்ச்சி வசய்வார்கள்.  

ஆன்கர்பெர்க்: இைற்கு கைவுளுடைே யநாக்கம் என்ன?  

ஹிண்ட்ஸன்: மனிைர்களின் இைேங்கடள யசாைித்துப் பார்ப்பது, 

மனிை இைேத்ைின் சிடைடவ காட்டுவது என நான் நிடனக்கியறன். 

கைவுளின் கிருடபடேக் காண்பிப்பைற்காக, கைவுயள எல்லாவற்டறயும் 

வசய்ைிருக்கிறார், அைனால் வாழ்வைற்கு ஒரு பரிபூரைமான சூழடல 

அளித்ைிருக்கிறார். . ஆனால் கிருடபேின் சூழல் மட்டும் ைனிோக 
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உங்கடள காப்பாற்ற முடிோது. . இது உங்கடள மாற்றாது. கைவுளின் 

அற்புைங்கடளப் பார்க்கும்யபாது கூை அது உங்கடள மாற்ற முடிோது. 

அயநக ஜனங்கள் இயேசுவின் அற்புைங்கடளப் பார்த்ைார்கள், ஆனால் 

இன்னும் அவடர நம்பவில்டல. கைவுளின் ஆவி உன்டன மாற்ற 

யவண்டும்; அவர் உங்கடள மீட்டுக் வகாள்ள யவண்டும்; அவர் 

உங்கடள மாற்றவும் மற்றும் உங்கடள இரட்சிக்கவும் யவண்டும். 

அவர் ைனது சக்ைிேின் மூலம் உங்கள் உள்ளார்ந்ை மனிைடன 

மாற்றிேடமக்க யவண்டும். நான் நிடனக்கியறன் இது ஆேிரமாேிரம் 

வருைங்களின்  வசய்ைிடேப் பற்றிேது. கைவுள் இஸ்ரயவலருக்கு 

வகாடுத்ை அவருடைே வாக்குறுைிகடள நிடறயவற்றுவார், அைாவது 

பூமிேிலுள்ள ஒரு ராஜ்ேம் ஆகும். . ஆனால் அந்ை உண்டமோன 

இராச்சிேம் இன்னும் ஒரு மனிை இராஜ்ேம் ைான், இறுைிோக இயேசு 

முடிவில்லாமல், பிைாவுக்கு நித்ைிே நித்ைிேத்ைிற்கான ராஜ்ேத்டை 

விடுவிப்பார். வவளிப்பாட்டின் புத்ைகத்ைின் இறுைி அத்ைிோேங்களில் 

நீங்கள் நித்ைிே ராஜ்ேத்ைில் யசருவரீ்கள்  

ஆங்கர்பெர்க்: எட், நிடறே யபர் இடை யகட்ையை இல்டல. அவர்கள் 

உண்டமேில் இயேசுடவ ைீவிரமாக எடுத்துக் வகாள்ளவில்டல,  

கைவுள் இந்ை நிகழ்ச்சிேின் மூலம் அவர்களிைம் யபசிேிருந்ைால்: 

அவர்கள்  நரகத்ைில் இருக்க விரும்பமாட்ைார்கள். அவர்கள் அந்ை 

ஆேிரம் ஆண்டுகளின் ராஜ்ேத்ைில் இருக்க விரும்புகிறார்கள்; அவர்கள் 

புைிே வானங்கடளயும், புைிே பூமிடேயும் எைிர்காலத்ைில்,  நித்ைிே 
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எைிர்காலத்ைிற்கு வசல்ல விரும்புவார்கள், அடுத்ை வாரம் அடைப்பற்றி 

யபசுயவாம். இயேசு கிறிஸ்துயவாடு அவர்கள் ைனிப்பட்ை முடறேில் 

உறவு டவத்துக்வகாள்ள முடிோவிட்ைால், அடை எப்படி வசய்வது 

என்று வைரிோவிட்ைால், அைற்கான   ஆயலாசடனடே கூறுங்கள்.  

ஹிண்ட்ஸன்: ராஜாடவ வபறுவைன் மூலம்ைான். . நீங்கள் அடை 

எப்படி வசய்கிறரீ்கள்? . நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ை யைவாலேத்ைில் 

அல்லது குழுவில் யசரயவா அல்லது எடையும் வகாடுக்கயவா அல்லது 

வசய்ேயவா அவசிேமில்டல. விசுவாசத்ைினாயல யைவனுடைே 

கிருடபக்கு நீங்கள் பைிலளியுங்கள்..  "நான் இயேசுடவயும் என்றும் 

அவர் உண்டமேில் ோர் என்றும் நான் நம்புகியறன்; அவர் 

வாக்குப்பண்ைினடை அவர். வசய்ே முடியும்.  . அவர் என் 

பாவங்களுக்காக என் ஸ்ைானத்ைில்  மரித்ைார். அவர் என்டன 

மரித்யைாரிலிருந்து எழுப்பி, நித்ைிேஜவீனுடைே வரத்டை எனக்குத் 

ைந்ைருளினார். நான் விசுவாசத்ைினாயல அடை ஏற்றுக்வகாள்கியறன். 

என் இைேத்டையும் வாழ்டவயும் ஆன்மாடவயும் என்வறன்றும் 

உங்களிைம் உறுைிப்படுத்துகியறன். நான் அவடர நம்புகியறன் மற்றும் 

யபாதுமானடை சிலுடவேின்மீது  வசய்ைார் என்று நம்புகியறன்; இயேசு 

சிலுடவேில் அடறேப்பட்ையபாது, 'அது முடிந்ைது,' என்று 

வசான்னயபாது முழுடமோன கிரேத்டை  வசலுத்ைினார், அது எனக்கு 

முழுடமோேிருந்ைது. அந்ை நம்பிக்டகடே நான் விசுவாசிக்கியறன், 
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அவடர நம்புவைன் மூலம், நித்ைிே ஜவீடன பரிசாக 

வபற்றுக்வகாள்கியறன். "  

ஆங்கர்பெர்க்: . எல்யலாரும், பிைாவின் முன் சுத்ைமாகவும், 

தூய்டமோகவும் நிருத்தும்படி  சிலுடவேில் எல்லாம் வசய்து 

முடித்ைார்,  உங்கள் எல்லா பாவங்களுக்காகவும் அவர் கிரேம் 

வசலுத்ைினார். அவர் அடை உங்களுக்கு பரிசாக அளிக்கிறார். நித்ைிே 

ஜவீன் என்பது கைவுளின் ஈவு. அது நம்முடைே கர்த்ைராகிே இயேசு 

கிறிஸ்துவின் மூலமாக வருகிறது. நீங்கள் அவரிைம் வருகிறரீ்கள் 

என்றால், டபபிளில் யபசிக்வகாண்டிருந்ை எல்லா வாக்குறுைிகளும், 

யைவன் உங்களுக்கு அளித்துள்ள உங்கள் வாக்குறுைிகள். அவர் அடை 

நிடறயவற்றுவார், நீங்கள் வாழும் சமேத்ைில் அவடர அனுபவிப்பரீ்கள்  

 

இப்யபாது, அடுத்ை வாரம், நாம் ஆேிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு என்ன 

நைக்கும் என்று யபசப் யபாகியறாம். உங்களில் பலர் இடைப்பற்றி 

ஒருயபாதும் யகள்விப்பைவில்டல.. நித்ைிே எைிர்காலத்ைில் என்ன 

நைக்கிறது? புைிே எருசயலடமப் பற்றிே  புைிே விஷேம் என்ன? 

பூமிேின் புைிே சிருஷ்டிப்பு, ஒரு புைிே வானம், ஒரு புைிே பூமி நமக்கு 

இருக்கப்யபாகிறது, அது என்ன? இடவ எல்லாவற்றிற்கும் என்ன 

அர்த்ைம்? இடவ அருடமோன விஷேங்கள், நீங்கள் எங்கயளாடு 

இடைவரீ்கள் என்று நம்புகியறன்.  
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***** 

எங்களுடைே வைாடலக்காட்சி நிகழ்சிகடள காை 

இலவச ஜான் அன்வகர்வபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டப பைிவிறக்கம் 

வசய்ைிடுங்கள். 
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