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HHR17-1-9 

இயேசுவின் கடைசி வார்த்டைகள்: வவளிப்படுத்துைல் 

புத்ைகம் - நிகழ்ச்சி 9 

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  இடைந்ைைற்கு நன்றி. இன்டறே ைினம் 

நாம் ஒரு கிறிஸ்ைவருக்கு மிகச் சிறந்ை வசய்ைிடேப் பற்றி 

யபசுகியறாம், எப்யபாதும் யகட்கலாம். கைவுளுடைே வார்த்டை 

என்னவவன்றால், உபத்ைிரவ காலம்  கைந்ையபாது, ஆேிரமாேிரம் 

ராஜ்ேம் கைந்ையபாது, நாம் புைிே எருசயலடமக் வகாண்டிருக்கும் 

நித்ைிே எைிர்காலத்ைிற்குள் வசல்லும்யபாது, புைிே வானத்டையும் 
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பூமிடேயும் படைத்ைிருக்கியறாம். நாம் அடைப் பற்றி யபச 

விரும்புகியறாம். நீங்கள் இடைப் பற்றி  முன்யப 

யகள்விப்பட்ையைேில்டல, இந்ை நிகழ்ச்சிடே நீங்கள் இழக்க முடிோது. 

ைாக்ைர் எட் ஹிண்ட்சன், ைாக்ைர் மார்க் ஹிட்ச்காக், ைாக்ைர் ரான் 

யராட்ஸ் ஆகியோருைன் நாங்கள் உங்களுைன் உறவாடிேடை 

ஏற்கனயவ யகட்டிருக்கிறரீ்கள்.. மற்றும், எட், எங்களிைம் உங்கள் 

யவகத்டை அைிகரிக்க விரும்புகியறன், எங்கிருந்து நாம் வருகியறாம்?, 

வவளிப்பாட்டின் மூலம் எவ்வளவு தூரம் நாம் வந்துள்யளாம்?, இந்ை 

நிகழ்ச்சிேில் இன்று நாம் எந்வைந்ை விஷேங்கள் குறித்துப் யபசப் 

யபாகியறாம்?  

ஹிண்ட்ஸன்:  ஜான். வவளிப்படுத்ைல் புத்ைகத்டை ஏழு பிரிவுகளாக 

நீங்கள்  பிரிக்கிறரீ்கள் என்றால், அந்ை புத்ைகத்ைிற்கு இது 

வபாருத்ைமானைாக இருப்பைால், அது ஏழு என்கிற எண்டை, அைிக 

எண்ைிக்டகேில் வலியுறுத்துகிறது. , முைலாம் அத்ைிோேத்ைில் 

நமக்கு முன்னுடர உள்ளது. உேிர்த்வைழுந்ை  கிறிஸ்து பத்மு ைீவில் 

யோவானுக்கு யைான்றுகிறார், அவடர இந்ைப் புத்ைகத்டை எழுதும்படி 

கட்ைடளேிடுகிறார் இரண்ைாவைாக,  முைல் நூற்றாண்டில் ஆசிோ 

டமனரில் ஏழு சடபகளுக்கு அனுப்பும் ஏழு சடபகளுக்கு எழுைிே 

கடிைங்கள் மூலம் , எல்லா சமேங்களிலும் எல்லா சடபகளுக்கும் 

யபசுகிறார்..மூன்றாவைாக , இந்ைப் புத்ைகத்ைில் ைீர்க்கப்பை யவண்டும் 

என்ற பிரச்சடன ஆகும். : புத்ைக சுருடளத் ைிறக்க ைகுைிேள்ள ஒருவர்  
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, முத்ைிடரகளடள உடைத்து, ைீர்ப்புகளடள உச்சரித்து, மற்றும் 

பரயலாக ராஜ்ஜிேத்டை பூமிேில் வகாண்டுவருகிறார்.  

ஆட்டுக்குட்டிோனவராக, கிறிஸ்து யைான்றுகிறார். அவர் நம் 

ஆராைடனக்குப் பாத்ைிரமானவர், அவர் புத்ைக சுருடள எடுக்க 

ைகுைியுள்ளவர். நான்காவைாக, நீங்கள் 6-11 அைிகாரங்களில், ஏழு 

முத்ைிடரகள் ைிறக்கப்பட்டு, பின்னர் ஏழு எக்காள சத்ைங்கடளக் 

யகட்கிறரீ்கள். 

 

இது புத்ைகத்ைின் நடுவில் நம்டம வகாண்டு வருகிறது. . நாம் அடை 

ஐந்து புள்ளிகளாக அடழக்கலாம்:  இறுைி யநரத்ைில், ஏழு குறிேடீ்டு 

வரீர்கள் இறுைிேில் ஒரு குறிப்பிைத்ைக்க பங்டக வகிக்கிறார்கள். 

பின்னர், ஆறாவைாக, கடைசி ஏழு வாடைகள், ஏழு கலசை ைீர்ப்புகள்,  

இறுைிோக பரயலாகத்ைிலிருந்து கிறிஸ்துவின் வவற்றிகரமாக ைிரும்பி 

வருடக,  மிருகத்ைின் யைால்வி, அந்ைிகிறிஸ்து, மற்றும் வபாய் 

ைீர்க்கைரிசியுைன் முடிவடைகிறது. . கிறிஸ்துவின் வவற்றிடே, அவர் 

பூமிேில் ஆேிரமாேிரம் ஆண்டுகளாக ராஜ்ேத்டை அடமத்து, 1000 

ஆண்டுகளுக்கு ஆளுடக வசய்கிறார். பின்னர்,ஏழாவைாக, முடிவில்  

புைிே காரிேங்கள் நைக்கிறது.. அது  எல்லாவற்றிற்கும் சிறந்ைது, புைிே 

வானம், புைிே பூமி, புைிே எருசயலம். அங்யக இன்று நாம்  

இருக்கியறாம். அந்ை இைம் மிகவும் அருடமோக உள்ளது, அது மனிை 

விவரங்கடள ைாண்டிவிட்ைது. எந்ை சாபமும் அங்கு இல்டல, எந்ை 
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சூரிேன், எந்ை யகாவில், எந்ை வலி, மரைம், கண்ைரீ், மற்றும் இழந்ை 

மக்களும் இல்டல. அது எப்யபாதும் என்வறன்டறக்கும்,  

இரட்சிக்கப்பட்ைவர்களின் குடிேிருப்பு. இது நித்ைிே நகரம்.  

ஆங்கர்பெர்க்:  நான் ைிடரேில் சில வசனங்கடள டவக்க முடியும் 

என்றால், உங்கள் கருத்துக்கள் இங்யக  யவண்டும். யோவான் இந்ை 

இைத்ைியல எழுதுகிறார், இயேசு, " பின்பு, நான் புைிே வானத்டையும் 

புைிே பூமிடேயும் கண்யைன்; முந்ைின வானமும் முந்ைின பூமியும் 

ஒழிந்துயபாேின; சமுத்ைிரமும் இல்லாமற்யபாேிற்று. யோவானாகிே 

நான், புைிே எருசயலமாகிே பரிசுத்ை நகரத்டை யைவனிைத்ைினின்று 

பரயலாகத்டைவிட்டு இறங்கிவரக்கண்யைன்; அது ைன் புருஷனுக்காக 

அலங்கரிக்கப்பட்ை மைவாட்டிடேப்யபால ஆேத்ைமாக்கப்பட்டிருந்ைது. 

யமலும், பரயலாகத்ைிலிருந்து உண்ைான ஒரு வபருஞ்சத்ைத்டைக் 

யகட்யைன்; அது: இயைா, மனுஷர்களிைத்ைியல யைவனுடைே 

வாசஸ்ைலமிருக்கிறது, அவர்களிைத்ைியல அவர் வாசமாேிருப்பார்; 

அவர்களும் அவருடைே ஜனங்களாேிருப்பார்கள், யைவன்ைாயம 

அவர்கயளாயைகூை இருந்து அவர்களுடைே யைவனாேிருப்பார். 

அவர்களுடைே கண்ைரீ் ோடவயும் யைவன் துடைப்பார்; இனி 

மரைமுமில்டல, துக்கமுமில்டல, அலறுைலுமில்டல, 

வருத்ைமுமில்டல; முந்ைினடவகள் ஒழிந்துயபாேின என்று 

விளம்பினது . இந்ை வசனத்டை நீங்கள் யகட்ைவபாழுது, மார்க், 

உங்களுடைே மனைில் என்ன இருக்கிறது?  
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ஹிட்ச்காக்:, அைாவது, அது எங்களுக்கு இருக்கும் சில 

விஷேங்கடள நமக்கு வசால்கிறது, ஆனால் அது அடிக்கடி "எந்ைவவாரு 

கருத்துக்கும்" இைமாக விவரிக்கப்படுகிறது. அங்கு யபாகாை நிடறே 

விஷேங்கள் இருக்கும். நீங்கள் அடவகடளப் படிக்கிறரீ்கள்: இனி 

கண்ைரீில்டல, இனி மரைமில்டல, இனி துக்கமுமில்டல, இனி 

அழுகிறதுமில்டல. நான் வசால்கியறன், யவைடனேிலிருந்து நம் 

வாழ்வில் உள்ள எல்லா சிரமங்கடளப் பற்றியும், நாட்பட்ை வலிடேக் 

வகாண்ைவர்களிைமும், அன்பானவர்கடள நாம் இழந்ைைினிமித்ைமும், 

உலகில் உள்ள துேரத்டையும் நிடனக்கியறாம். அங்கு இருக்கும் 

விஷேங்கடளப் யபால் இல்லாை விஷேங்களும் மிகவும் 

அற்புைமானைாக இருக்கும். ஆனால்  பரயலாகத்டை உண்டமேில் 

சிறந்ைைாகச் வசய்யும் , இடறவன் அங்யக இருக்கிறார். நாம் அவடர 

முகம் முகமாக பார்க்க யநரிடும். அது கர்த்ைருடைே மகிடமேினால் 

நிடறந்ைிருக்கும். உண்டமேில் அதுைான் பரயலாகத்டை சிறப்பிக்கும்.  

ர ாட்ஸ்: அடைப் பற்றி என்டனத்  ைாக்குகிற விஷேம் 

என்னவவன்றால், இது ஒரு வபரும் மீட்பாக இருக்கிறது. ஆைிோகம 

புத்ைகத்ைில் நீங்கள் மீண்டும் வைரிந்துவகாள்கிறரீ்கள், அந்ைப் பரைீடை 

பாவம் காரைமாக இழந்ைடைப் பார்க்கியறாம்; ஆனால் நித்ைிே 

ராஜ்ஜிேத்ைில்  பரைீசு மீட்கப்படுகிறது. பாவம் நைந்ை ஆைிோகமத்ைில். 

ஜவீ விருக்ஷத்ைிலிருந்து  மனிைகுலம்  ைடை வசய்ேப்பட்ைது; ஆனால் 
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நாம் பரயலாகத்ைிற்கு வந்ை பிறகு,  புைிே எருசயலமில் இருக்கியறாம், 

நாம் ஜவீ விருட்சத்ைிற்கு மீண்டும் வருகியறாம். மனிைன் பாவஞ்வசய்ை 

பிறகு ஆைிோகம புத்ைகத்ைில்  மனிைனின் சரீரங்கள் மரித்துவிட்ைன, 

மரைமும் துக்கமும் துேரமும் ஏற்பட்ைன; ஆனால் நித்ைிே 

ராஜ்ஜிேத்ைில் மரைமும் யவைடனயும் இல்டல. ஆைிோகமத்ைில்  

சாத்ைான் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருந்ைான்; ஆனால் உங்களுக்குத்  

வைரியுமா? நித்ைிே ராஜ்ஜிேத்ைில்  அவர் நித்ைிேமாக ைனிடமப 

படுத்ைப்படுகிறான், மீண்டும் ைனது அசிங்கமான முகத்டைக் காட்ையவ 

மாட்ைான். எனயவ, நமக்கு ஒரு வபரிே மாற்றம் வரும் என்று ைஜன் 

கைக்கான உைாரைங்கள் உண்டு.  இது நிி்ைிே மாற்றம். எட் வசால்வது 

சரிைான். , அது இடவகள் நைந்ை பின்பு வருகிறது. , ஆனால் அது 

நைந்ைபின் என்றன்டறக்கும் வைாைர்ந்து நைக்கப் யபாகிறது.  

ஆங்கர்பெர்க்: . கைவுள் ஒரு புைிே வானத்டையும் புைிே 

பூமிடேயும் படைக்கப் யபாகிறார் என்று நான் கூறுவது சுவாரசிேமாக 

இருக்கிறது; நமக்கு  ஒரு புைிே எருசயலம் கிடைத்ைது. இப்யபாது, 

இந்ை புைிே எருசயலமில், யோவான்  என்ன பார்க்கிறாயரா அடை 

விவரிக்க முேற்சிக்கிறார் என்று நான் நிடனக்கியறன், சரிோ?, அடைப் 

பற்றி நமக்கு வசால்லுங்கள்.  

ஹிண்ட்ஸன்: வபான்னினாலான வைருக்கள்  கண்ைாடிடேப் 

யபான்று பார்க்க முடிந்ைது. பிரம்மாண்ைமான முத்துக்கடளப் யபான்ற 
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நகரத்ைின் வாசல்கடள அவர் விவரிக்க முேற்சிக்கிறார். அந்ை 

வழிேில், அது இேற்டக என்றால், அது ஒரு வபரிே சிப்பிோக 

இருக்கும்.  

 

கைவுள் அடை வசய்ே முடியும் என்று , நான் நிடனக்கியறன், ஆனால் 

...  சுவர்கள் விடலமைிப்பற்ற கற்களால் வசய்ேப்படுகின்றன. 

இன்வனாரு விஷேம்,  என்னவவன்றால் யோவான், இந்ை நகரத்ைின் 

வாேில்களுக்கு இஸ்ரயவலின் பன்னிரண்டு யகாத்ைிரங்களின் 

வபேர்களும் டவக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனாலும் இந்ை நகரத்ைின் 

அஸ்ைிவாரங்களுக்கு பன்னிரண்டு அப்யபாஸ்ைலர்களின் வபேர்களும் 

டவக்கப்பட்டுள்ளன. மற்றும் பரயலாகத்ைில் , நித்ைிேமாக, கைவுளின் 

முழு குடும்பமும் இருக்கிறது. : படழே ஏற்பாட்டின் பரிசுத்ைவான்கள்,  

புைிே ஏற்பாட்டின் பரிசுத்ைவான்கள், உபத்ைிரவ காலம்,  மற்றும் 

ஆேிரம் வருை   விசுவாசிகள். என்று அடனத்து உண்டமோன 

விசுவாசிகளும் இந்ை அற்புைமான இைத்ைில் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள்.  

ர ாட்ஸ்: உங்களுக்கு யவறு என்ன வைரியும்? , நீங்கள் கண்ைாடி 

யபான்று யைான்றும் ைங்கம் மற்றும் நகரின் எல்லா 

அைிகலன்கடளயும் குறிப்பிட்டுள்ளரீ்கள்.  மகிடமேின் யைவன் அந்ை 

நகரத்ைின் விளக்குகடள ஒளிரச் வசய்கிறார். , கைவுளின் மகிடம 

பிரமாைமான ஒன்று. பளிங்டகப் யபான்ற  ைங்கத்டையும் 
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ஊடுருவக்கூடிே ஒளி, பின்னர் பல விடலயுேர்ந்ை கற்கள் வழிோக 

பிரைிபலிப்படை நீங்கள் கற்படன வசய்து வகாள்ளலாம்.  ஜான், சிறந்ை 

வமாழிடே பேன்படுத்ைி விவரிக்கிறார் . ஆனால் அவர் விவரித்ைடை 

அது சிறப்பாக இருக்கப்யபாகிறது. ஏவனன்றால், அது எவ்வளவு 

வபரிேது என்படைக் கருத்ைில் வகாள்ளமுடிோது, எந்ை கண்ணும் 

கண்ைைில்டல, எந்ை காதும் யகட்ைைில்டல. யோவான் விவரித்ைடைக் 

காட்டிலும் அது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கிறது .  

 

ஹிண்ட்ஸன்: விவரிக்க முடிோைடை, விவரிக்க முேற்சிக்கும் 

சவால் ....  

ர ாட்ஸ்: மிகவும் சரி.  

ஹிண்ட்ஸன்: ... வவளிப்பாட்டின் புத்ைகத்டை சில சமேங்களில். 

நமது சிந்ைடனேில் உருவகப் படுத்ைி விவரிக்க முேல்கியறாம் 

ஆனால், அது உங்கள் கற்படனக்கு அப்பால் பட்ைது ைான்.  மிகவும் 

அற்புைமானது. இடை நீங்கள் இழக்க விரும்பமாட்டீர்கள்..  

ஹிட்ச்காக்: ஜான் விவரிக்கும் இந்ை பரயலாக நகரமானது 1400 

டமல் கன சதுரம் வகாண்ைது. . எனக்கு, இந்ை பத்ைிேில் நான் 

பார்க்கும் இரண்டு விஷேங்கள் இங்கு உள்ளன. புைிே வானமும் 

மற்றும் புைிே பூமியும் இங்கு உள்ளன. இப்யபாடைே பூமியும் 
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வானங்களும் கைவுளால் அகற்றப்பட்டு புைிேடவோக மாற்றப்பைப் 

யபாகிறது. . எனயவ ஒரு புைிே பூமி இருக்கிறது, ஒரு புைிே பிரபஞ்சம் 

இருக்கிறது. ஆனால், பரயலாக நகரமாகிே புைிே எருசயலம் 

கைவுளிைமிருந்து, பரயலாகத்ைிலிருந்து இறங்கி புைிே பூமிக்கு வந்து 

அமர்ந்ைிருக்கிறது. இது நித்ைிேத்ைிற்கும் பிரைான நகரம் அல்லது 

ைடலநகரம் யபான்றது,  எல்லாவற்றிற்கும். அந்ை பரயலாக நகரமாகிே 

புைிே எருசயலம், 1400 டமல் கன சதுரம் வகாண்ைது.  

வனாந்ைரத்ைிலுள்ள கூைாரத்ைில், 15 அடி கன சதுரத்ைில் மகா பரிசுத்ை 

ஸ்ைலமிருந்ைது. , . சாவலாயமானின் ஆலேத்ைில் அது 30  

சதுரஅடிோக  இருந்ைது. இங்யக இது 1400 டமல் கன சதுரமாக 

உள்ளது. , உண்டமேில், இந்ை பரயலாக நகரத்ைில், கைவுளின் 

சிம்மாசனம் இருக்கும் புைிே எருசயலமாகிே கைவுள்  வசிக்கும் 

இைத்ைில், அவர் வாழ்கிறார்.  அங்யக  ஒரு மகா பரிசுத்ை ஸ்ைலம்  

உள்ளது. எனயவ மனிைன், யைாட்ைத்ைிலிருந்து வவளியேற்றப்பட்ைவன், 

கைவுளுடைே முன்னிடலேில் ைிரும்பக் வகாண்டுவரப்படுவான். 

ஏயைனின் "யைவால  நகரம்"  என அடழக்கப்படும் இைத்ைிற்கு ைிரும்பி 

வருவரீ்கள். இது ஏயைன் யைாட்ைம் யபான்றது, இந்ை இைத்ைில் நமது 

சிருஷ்டிகருைன் ஐக்கிேம் டவத்ைிருக்கும் மகா பரிசுத்ை ஸ்ைலமாக 

உள்ளது. 

ர ாட்ஸ்: எல்லாவற்றிற்கும் முைலாவைாக, ஜான், படழே 

வானங்களும் மற்றும் படழே பூமியும் ைீக்கிடரோக்கப்பட்ைன. இந்ை 
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உலகம் முழுவைிலும் சாத்ைான் சுறுசுறுப்பாக 

வசேல்பட்டுக்வகாண்டிருக்கிறான் என்படை நீங்கள் நிடனவில் வகாள்ள 

யவண்டும். எத்ைடன பிசாசுகள் உள்ளன என்பது ோருக்குத் வைரியும்? 

இந்ைப் பிசாடசத் பின்பற்றிே யைவதூைர் உலகில் மூன்றில் ஒரு பங்கு 

ஆகும். . எனயவ, அவர்கள் சிருஷ்டிப்பு அடனத்ைிலும்  ஊடுருவி 

இருக்கிறார்கள். ஆகயவ கைவுள் இந்ை கிரகத்டை அழிக்கப்யபாகிறார், 

முழு பிரபஞ்சத்டையும் வநருப்பால் அழிப்பார். . சாத்ைானின் அடனத்து 

அடைோளத்டையும் அழிப்பார்.; மனிை பாவத்ைின் அடனத்து 

அடைோளங்களும் அழிக்கப்படும். எல்லாயம பூரைமாக 

வடிவடமக்கப்பட்டு  நித்ைிே ராஜ்ஜிேத்ைின் மகிடமக்கு மீண்டும் 

உருவாக்கப்படும்.  

ஆங்கர்பெர்க்: ஆம். புைிே எருசயலம் 1400 டமல் சைரத்ைில் 

இருக்கிறது.  அந்ை சதுரத்ைின் வகாள்ளளவு,  வகாலராயைாடவக் 

கைந்த்து நியூோர்க் வடரேிலான தூரம், அைன் கீழ் ைளத்ைளமாக 

இருக்கும். இப்யபாது 1400 டமல்கள் உேரத்டைப் பாருங்கள். இந்ை 

இைம் முழுவதும் அடறகள் உள்ளன. நான் 1400 டமல்கள் உேரத்ைில் 

யமலடறேில் இருக்க விரும்புகியறன். இப்யபாது, உங்கள் புைிே 

சரீரத்ைில், நீங்கள் 1400 டமல்கள் கீயழ வசல்ல மின்தூக்கிக்காக  

காத்ைிருக்க  யபாவைில்டல. நான் நிடனக்கியறன் நீங்கள் 

நிடனத்ைாயல, உைனடிோக கீழ் ைளத்ைிலுள்ள பார்ட்டிேில் இருக்க 
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முடியும். அல்லது நாம் கற்படன கூை வசய்ே முடிோை வழிகளில் 

இந்ை புைிே உைலில் பேைிக்க முடியும்.  

ர ாட்ஸ்: நீங்கள் உேிர்த்வைழுந்ை உைடலக் வகாண்டிருக்கிறரீ்கள். 

நாம் ஒரு சரீர யமம்படுத்ைல் வபற யபாகியறாம் என்று மக்களிைம் 

வசால்ல விரும்புகியறன், மற்றும் சரீர யமம்படுத்ைல் என்றால் "மாறாை 

சரீரம்" என்று வசால்லப்படும்.. இது படழே சரீரம் இல்டல, அது 

ஒருயபாதும் அழிவில்லாத்து, அைிி்ல் இைே பிரச்சிடனகள் இல்டல,  

சிறுநீரக பிரச்சிடனகள் இல்டல, உங்கள் முடி வகாட்ைாது, முடி 

வவள்டளோக  மாறாது. அது முற்றிலும் சரிோனது.  நீங்கள் 

உேிர்த்வைழுந்ை சரீரத்ைில் உைவு சாப்பிைலாம். மரித்யைாரிலிருந்து 

உேிர்த்வைழுந்து, நான்கு முடற இயேசு  சாப்பிட்ைார்,  நம் 

உேிர்த்வைழுந்ை சரீரமும் அவருடைேது யபாலயவ இருக்கும்.  

ஹிட்ச்காக்: ஆனால் நீங்கள் எடை கூை மாட்டீர்கள்.  

ர ாட்ஸ்: அது உண்டம!  

ஆங்கர்பெர்க்: , இங்யக ஒரு இடைவவளி எடுத்துக் வகாள்ளலாம். 

நாம் ைிரும்பி வரும்யபாது இந்ை புைிே வானத்ைிலும் புைிே பூமிேிலும் 

என்ன நைக்கிறது என்படைப் பற்றி இன்னும் வகாஞ்சம் யபசுயவாம். 

நீங்கள் அடை மறந்துவிை யவண்ைாம்., எங்களுைன் இடைந்ைிருங்கள்..  
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***** 

ஆங்கர்பெர்க்: , நாம் மீண்டு வைாைருயவாம். இரண்டு விஷேங்கள் 

உள்ளன, எட், நாம் அடைப்பற்றி யபச யவண்டும்.  முைலில், "நான், 

இயேசு, சடபகளில் இந்ை விஷேங்கடளப்பற்றி உங்களுக்கு 

சாட்சிேமளிக்க என் தூைடன அனுப்பியுள்யளன்." , இந்ை புத்ைகம் 

சடபகளில் பிரசங்கிக்கப்பை யவண்டும். யபாைகர்கள்.  எல்யலாரும் 

உங்கள் மக்களுக்கு வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகம் யபாைித்ைிருக்கிறரீ்களா? 

ஏவனன்றால், இயேசு அடை வசய்ே விரும்புவைாக அவர் கூறுகிறார். 

இது முைல் விஷேம்.  கருத்துக்கடள கூறுங்கள்.  

ஹிண்ட்ஸன்:  அது முற்றிலும் கைவுளுடைே கவனிப்பும் 

அவருடைே இரக்கமும்ஆகும். அவர் வசால்கிறார், "இங்குைான் வசய்ைி 

இருக்கிறது; நான் அடை உங்களுக்கு வவளிப்படுத்ைி இருக்கியறன். 

எைிர்காலத்ைில் என்ன நைக்க யபாகிறது என்படை நான் உங்களுக்குக் 

காட்டியுள்யளன். என்டன நம்பி, சடபகளில்  இடை அறிவியுங்கள்., 

என்கிறார் "எனயவ ஒரு சடபேில் வவளிப்பாட்டின் புத்ைகம் 

பிரசிங்கிக்கப் பைவில்டல  என்றால், அவர்கள் கைவுளின் முழு 

ஆயலாசடனடே அறிவிக்கவில்டல. அவர்கள் நிச்சேமாக டபபிளின் 

ஒரு வபரிே பகுைிடே ைவிர்க்கிறார்கள். 25% டபபிள் இேல்பியலயே 

ைீர்க்கைரிசனமாக இருந்ைால், இது ஒரு ைீர்க்கைரிசனம். அது ைன்டனப் 

பற்றி கூறுகிறது, "அறிவிக்கப்பை யவண்டிே வசய்ைி இதுைான்”. "நாம் 
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படழே ஏற்பாட்டின் ைீர்க்கைரிசிகளின் வசய்ைிடே அறிவிக்கப் 

யபாகியறாமானால், அைாவது ஏசாோ, , எயரமிோ, எயசக்கியேல், 

ைானியேல் ஆகியோரின் வசய்ைிடே நாம் அறிவிக்கப் யபாகியறாம் 

என்றால், இந்ை புைிே ஏற்பாட்டின் ைீர்க்கைரிசனத்டையும் அறிவிக்க 

யவண்டும்.  

 

இது வவளிப்படைோன வமாழி அல்ல, இது ஒரு குறிேைீாக இருப்படை 

நீங்கள் கண்ைறிந்து வகாண்டிருக்கும் வமாழி. அடை விோக்கிோனம் 

வசய்ேயவண்டும். ஒரு சராசரி நபரும் அடை வாசித்து, அடை படித்து 

அடை புரிந்துக்வகாள்ள யவண்டும். யோவான் வவளிப்பாட்டுப் 

புத்ைகத்யைாடு ஊருக்குத் ைிரும்பிேயபாது, எவபசு பட்ைைத்ைிலுள்ள 

சடப இரண்டு வருை யவை ஆராய்ச்சி படிப்பு படித்ைைாக நான் 

நிடனக்கவில்டல. ஆரம்பத்ைில் இருந்து முடிவு வடர அவர்கள் முழு 

விஷேத்டையும் வாசித்து, "கைவுடளத் துைியுங்கள், நாம் வவற்றி 

வபற்யறாம்" என்று வசான்னைாக நான் நிடனக்கியறன்.  

ஆன்பகர்பெர்க்: இப்யபாது, இது அடனத்து ைிருச்சடபகளிலும் 

பிரசங்கிக்கப்பை யவண்டும். ஒரு சிறிே எச்சரிக்டக இது. 

வவளிப்படுத்துைல் 22: 18-19-ல் இந்ை எச்சரிப்பு காைப்படுகிறது, யமலும் 

வாசகர்கடள கைவுளுடைே வார்த்டைகளிலிருந்து ஒரு 

வார்த்டைடேயும் யசர்க்கயவா அல்லது எடுத்துக்வகாள்ளயவாக்கூைாது 
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என்று அது எச்சரிக்கிறது. "யவறு விஷேங்கடள ோராவது யசர்த்துக் 

வகாண்ைால், இந்ை புத்ைகத்ைில் எழுைப்பட்ை வாடைகடள கைவுள் 

அவருக்குக் வகாடுப்பார்" என்று கூறுகிறார். யவறு வார்த்டைகளில் 

வசான்னால், வவளிப்படுத்துைல் குறித்து கருத்து வைரிவிக்கும்யபாது,  

பிரசங்கிகள், வசய்ைிடே மாற்றினால் அல்லது விஷேங்கடள 

விட்டுவிட்ைால்,அைாவது,, நரகம் யபான்றது அல்லது நாம் 

யபசிக்வகாண்டிருக்கும் விஷேங்கள் யபான்றடவகடள. அவர்கள்  

மாற்றிக் கூரினால் கைவுள் அவர்கடள எச்சரிக்கிறார், "அடை 

வசய்ோயை."  

 

ஹிண்ட்ஸன்: அடை வசய்ோயை. ஆம். நான் அடை விை அைிகமாக 

வசால்ல யவண்ைாம் என்று நிடனக்கியறன், டபத்ைிேக்காரத்ைனமான 

யூகம்  வபற யவண்ைாம். ஆனால், அடை விை குடறவாகவம் வசால்ல 

யவண்ைாம்; அடை சாைாரைமாக ஆக்கயவண்ைாம்.. ஏவனனில் நீங்கள் 

உண்டமோன வசய்ைிடே இதுவடர வைரிவிக்கவில்டல.  

ர ாட்ஸ்: யவைப் புரட்ைர்களின் இராச்சிேம் யபான்ற வபாய்ோன 

ைீர்க்கைரிசிகளின் பிரச்சிடனயும் இருக்கிறது என்று நான் 

நிடனக்கியறன். இப்யபாது, குறிப்பிட்ை யவைப் புரட்டுைள் முடறகடளக்  

குறிப்பிைாமல், ைங்கள் வசாந்ை யபாைடனகடள ஆைரிக்க 

வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகத்டை மீண்டும் வமாழிவபேர்க்க முேலும் 
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யவைப் புரட்ைர்கள் இருப்படை நான் உங்களுக்கு வசால்ல முடியும். 

வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகத்ைில் விஷேங்கடளச்யசர்த்து  

இருக்கிறார்கள், வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகத்ைிலிருந்து சில 

விஷேங்கடள நீக்கிவிட்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் வசால்ல முடியும். 

இந்ை எச்சரிக்டகடே அடிப்படைோகக் வகாண்டு, ஜான், நான் இப்யபாது  

ஏற்கனயவ மரித்துவிட்ை யவைப் புரட்ைர்கள் இப்யபாது கைந்து 

வசல்கிறடைப் பற்றி சிந்ைிக்க ைேங்குகியறன்.  

ஹிட்ச்காக்: இன்று எத்ைடன யபர் இடை பற்றி யபசவில்டல என்பது 

ைான் யசாகமான காரிேம். . யமலும்,உண்டமேில் பல வழிகளில் 

சாத்ைானிே தூண்டுைல் நிடறே இருக்கிறது என்று நான் 

நிடனக்கியறன். ஏவனன்றால் அது வபரும்பாலும் 

வசால்லப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் சாத்ைானாக இருந்ைிருந்ைால் மக்கள்  

உங்கள் இறுைி முடிடவப் பற்றி ஒரு புத்ைகத்ைில் வாசிக்க 

விரும்புவரீ்களா?   அைனால் அைில் சாத்ைானிே தூண்டுைல் 

இருக்கிறது என்று நிடனக்கியறன். ஆனால் , நான் ஒரு சடபேின் 

யபாைகராக  வபரிே யசாகத்டை யூகித்து பார்க்கியறன். ஏவனன்றால் , 

மக்கள் வவளிப்பாட்டின் புத்ைகத்ைில் உள்ள  உண்டமடே 

யகள்விப்பைாைவர்களாய் இருக்கிறார்கள்  நாம் இப்யபாது வாழும் இந்ை 

நாட்களில் நாம் பார்க்கிறபடி வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகம் மற்ற 

புத்ைகங்கடளக் காட்டிலும்  சம்பவிக்கப்யபாகும் காரிேங்கடள 

யபசுகிறது . இன்னும் இது குடறவாக பிரசங்கிக்கப்பட்டு வருகிறது. . 
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வரலாற்றில் யவறு எந்ை யநரத்ைிலும் நாம் வாழ்கின்ற இந்ை 

யநரங்களில் இப்யபாது நமக்கு நம்பிக்டக யைடவ. இதுைான் அந்ை 

இறுைி புத்ைகம்ைருகிறது. . எனயவ வபரிே யசாகம் என்னவவண்றால் 

இந்ை புத்ைகத்டை இன்று நமது ைிருச்சடபகளில் உண்டமயுைன் 

பிரசிங்கிக்காத்து ைான்..  

ஆன்கர்பெர்க்:  நீங்கள் வவளிப்படுத்துைடல பிரசங்கிப்பைற்கு 

முைலில் ைீர்மானித்து, எல்லா ைகவல்கடளயும் நீங்கள் யசகரித்ைப் 

யபாது,  பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்ைைற்கு எப்படி டைரிேம் வந்ைது?  

ஹிட்ச்காக்:, நான் சுமார் 70-களியலயே என் வசாந்ை வாழ்க்டகேில் 

ைீர்க்கைரிசனத்ைில் விருப்பமுள்ளவனாக இருந்யைன், அப்யபாது எனக்கு 

12 வேைாக இருந்ைது. அன்று  "யலட் கியரட் பிளானட் எர்த்" புத்ைகம் 

வவளிேிைப்பட்ைது.. உண்டமேில் அைில் சிறிது காலம் ஆர்வமாக 

இருந்யைன். பின்னர் சில காலம் உண்டமேில் இடறவனுக்காக 

வாழவில்டல. 20 ஆம் நூற்றாண்டில்ைான் நான் மீண்டும் டபபிடளப் 

படிக்க ஆரம்பித்ையபாது, நான் என்ன கண்டுபிடித்யைன் என்றால் 

டபபிளின் வபரும்பகுைிகள் எனக்கு புரிேவில்டல. டபபிடள 

புரிந்துக்வகாள்ள நான் ைீர்க்கைரிசனத்டைப் படிக்க ஆரம்பித்யைன்.  

 

அந்ை புத்ைகத்டை படிக்க சில வழிகளில்  கடினமாக இருந்ைது, ஆனால் 

நாம் யவைாகமத்ைின் மற்ற பகுைிகளில் பேன்படுத்தும் டபபிள் 
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விளக்கத்ைின் அடிப்படை வகாள்டககடள பேன்படுத்ைினால், நாம் 

வவளிப்படுத்ைல் புத்ைகத்ைின்  அர்த்ைத்டை புரிந்து வகாள்ள முடியும். 

அங்கு நிடறே நல்ல கருத்துக்கள் உள்ளன, நாம் படிக்கவும் மற்ற 

யபாைகர்களுைன் யபசவும் முடியும்.. நாம் வவளிப்படுத்ைின புத்ைகத்டை 

அவர்களுக்கு கற்பிக்காையபாது நம் மக்கடள நாம் வஞ்சிக்கியறாம் 

என்று நான் நிடனக்கியறன். ஆனால் நாங்கள் 

வஞ்சித்துக்வகாண்டிருக்கும் நபர் நாம் ைான் என்று நிடனக்கியறன்.  

ஆங்கர்பெர்க்:. நீங்கள் ஹாலிவுட்டில் யவடல வசய்ை ஒரு ராக் 

ஸ்ைார் இடசக்கடலஞர் ஆவர். ைீர்க்கைரிசனம் உங்கடள கர்த்ைருக்குள் 

வகாண்டுவந்ைது. எழுந்து நின்று இந்ைப் புத்ைகத்டை பிரசங்கிக்கும் 

டைரிேம் எப்யபாது வந்ைது?  

ர ாட்ஸ்: டபபிள் ைீர்க்கைரிசனத்டைப் பற்றி யகள்விப்பட்ைவுைன் 

எனக்குத் வைரிந்ை ஒன்று, என்னவவன்றால், இதுைான் என் 

வாழ்க்டகேில் முைன்முடறோக டபபிள்ைான் உண்டமேியலயே 

கைவுளுடைே வார்த்டைோக இருக்கிறது என்று நம்பியனன். 

எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக, கைவுள் மட்டுயம எைிர்காலத்டை வசால்ல 

முடியும்; யவறு ோரும் அடை வசய்ே முடிோது. நம் நாட்டிலும், 

உலகிலும் குறி கூறுபவர்கள் நிடறே இருக்கிறார்கள், ஆனால் 

அவர்களால் எைிர்காலத்டை வசால்ல முடிோது. ஆனால் இந்ை புத்ைகம் 
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உண்டமடேக் கூறிேது. முைன்முடறோக இது கைவுளின் வார்த்டை  

என்று நம்பியனன்.  

 

இப்யபாது, அது நைந்ை பிறகு, இது விசித்ைிரமானது, ஆனால் ஒரு 

இளம் கிறிஸ்ைவராக, ைாலஸ் வசமினரி யபராசிரிேர்கள் எழுைிே 

புத்ைகங்கடள வாசிப்பைற்கு என் இைேத்ைில் யைவன் யபசினார். ஏன் 

ஈர்ப்பு ஏற்பட்ைது என்று எனக்கு வைரிோது; நான் கைவுளின் ஏவுைல் 

என்று மட்டுயம வசால்ல முடியும். ஆனால் நான் ஜான் வால்வார்ட், 

ட்விட் வபன்யைாயகாஸ்ட், சார்லஸ் டரரி, யபான்ற  அடனவடரயும் 

வாசித்துக் வகாண்டிருந்யைன். இன்னும் நிடறே கற்றுக்வகாள்வைற்கான  

ஒரு வாஞ்டசேில் இருந்யைன்.  என் வாழ்க்டகேில் முைன்முடறோக 

நான் ஆன்மீக ரீைிேில் ஆர்வத்யைாடு இருந்யைன். வைாழில் மற்றும் 

ஹாலிவுட்டை விட்டுவிட்டு, வசமினரிக்கு வசல்ல என் இைேத்ைில் ஒரு 

ஊக்கத்டை அது வகாடுத்ைது. அது சரிோன முடிவு என்று நான் 

உங்களுக்கு வசால்ல முடியும்.  நிச்சேமாக, அடனத்து  வபருடமயும், 

புகழும் ஹாலிவுட்டில் இல்டல, ஆனால் நான் உங்களுக்கு வசால்ல 

முடியும், நான் இப்யபாது வசய்கிறடை விை உலகில் யவரு எடையும் 

வசய்ே விரும்பவில்டல. யமலும், கைவுள் அடை என் இைேத்ைில் 

டவத்துவிட்ைார் என்பது உங்களுக்குத் வைரியும், அைற்காக நான் 

எடையும் மாற்ற மாட்யைன்.  
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ஆங்கர்பெர்க்: நீங்கள் ஒரு வசமினரிேின்  டீன் ஆக இருக்கிறரீ்கள்., 

எனயவ வாலிபர்களுக்கு எல்லா யநரத்ைிலும் கற்பிக்கிறரீ்கள், நான் 

யகட்கியறன்்ி், வாலிபர்கள் உங்களிைம் வந்து, "  நீங்கள் வசய்வடை, 100 

ஆண்டுகளானாலும் நாங்கள் ஒருயபாதும் வசய்ே முடிோது!" என்று 

வசால்கிறார்கள். நீங்கள் அவர்களுக்கு வசால்வது என்ன?  

 

ஹிண்ட்ஸன்:  என் வபற்யறார் 8 வது வகுப்பு வடரைான் 

படித்ைிருந்ைார்கள், அப்படிப்பட்ை ஒரு வடீ்டில் வளர்ந்யைன். அவர்கள் 

எந்ைப் புத்ைகத்டையும் ஒருயபாதும் படிக்கவில்டல, அவர்கள் 

வசய்ைித்ைாடளயும் ஒருயபாதும் படிக்கவில்டல. எனயவ, ஒரு 

சிறுவேைியலயே  விடுமுடற யவைாகம்ப் பள்ளிேில் கர்த்ைர் என்டனக் 

இரட்சித்ைப்யபாது, அவர்  டபபிடளப் பற்றிே ஆர்வத்டையும், 

இயேசுவின் யபரில் அன்டபயும் யைவன் அளித்ைார். நான் 16 

வேைியலயே எல்லாவற்டறயும் படித்துப் பார்த்யைன். ரான் யபாலயவ, 

இன்னும் யமலும் யமலும் அறிே இந்ை அளவற்ற ஆடச எனக்கு 

இருந்ைது.  

 

ஆனால் நான் அவர்களிைம் வசால்வது என்னவவன்றால், 

வவளிப்படுத்துைல் புத்ைகத்டைத் ைவிர்க்க யவண்ைாம். முழு 

சத்ைிேத்டை அரிே, எல்லா நுணுக்கத்டையும் மிக வைளிவான 
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வடகேில் நீங்கள் அறிே யவண்டிேைில்டல. இயேசு மீண்டும் 

வருகிறார் என்று மக்களுக்கு ஒரு புரிைடலக் வகாடுத்ைால் யபாதும். 

இயேசு நிச்சேம் ைிரும்பி வரும்யபாது நீங்கள் அவடர சந்ைிக்க 

ைோராக இருக்க யவண்டும்.  

 

யமலும் நான் கூறுயவன், புத்ைகத்ைில் சில விஷேங்கடளப் பற்றி 

ைீவிரமான மனப்பான்டமகளுக்குள் ஒதுங்கிக் வகாள்ளாைீர்கள்.. 

சத்ைிேத்ைின் டமேத்ைில் இருங்கள். புத்ைகத்ைில் முக்கிே விஷேங்கள் 

சாைாரைமாக வசால்லப்பட்ை விஷேங்கள் ஆகும்.  

 

22-ம் அைிகாரத்ைில் 17-ஆம் வசனத்ைில், "ஆவியும் மைவாட்டியும், 

வாருங்கள்!" என்று வசால்லும் அருடமோன அடழப்யபாடு 

முடிவடைகிறது. வாருங்கள் என்று வசால்வடைக் யகட்கட்டும், 

வாருங்கள்! ைாகமுள்ளவன் வரக்கைவன். . வவளிப்படுத்துைல் 

புத்ைகத்ைின் வசய்ைி நம்டம பேமுறுத்துவைற்கு அல்ல, அது நம்டம 

அடழக்கும் யநாக்கத்துையனயே "கிருடேக்கு உரிே யநரத்ைில், 

கிறிஸ்துவிைம் வருக!" என்று கூருகிறது. வவளிப்படுத்துைல் 

புத்ைகத்டை நீங்கள் வாசிக்கும்யபாது, பரிசுத்ை ஆவிோனவர் உன் 

இருைேத்ைில் ஏவுகிறார் "இயேசுவிைம் வாருங்கள்" என்று. இயேசு 

கிறிஸ்துவின் மைவாட்டிோகிே விசுவாசிகள் வசால்கிறார்கள். 
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"என்னிைத்ைில் வாருங்கள்" என்று இயேசுவும் வசால்கிறார். கிருடபேின் 

காலத்ைில் கிறிஸ்துவிைம் வாருங்கள்..  

 

இந்ை வாைங்கள் மற்றும் அடனத்து ைீர்ப்புகள், இந்ை துன்பங்கள், 

உங்களுக்கு நைக்க யவண்டும் என்றில்டல.. ஏவனன்றால் உங்கடள 

யநசிக்கிற இரட்சகர் உங்கள் பாவத்ைிற்கு எைிராக கைவுளின் யகாபத்டை 

ைன்மீது எடுத்ைார். நாம் அவடர அறிந்ைிருக்கிறபடிோல், நாம் 

யகாபத்ைிற்கு ஆளாகவில்டல, யைவனுடைே கிருடபயும் மகிடமயும் 

அனுபவித்ைிருக்கியறாம். அைனால்ைான் புத்ைகம் இப்படி 

முடிவடைகிறது: "நம்முடைே கர்த்ைராகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் 

கிருடப உங்களுையனகூை இருப்பைாக." வவளிப்பாட்டின் முழு 

புத்ைகமும் வழீ்ச்சியுற்ற உலகிற்கு கைவுளுடைே கிருடபேின் 

வசய்ைிோனது,. நம்பிக்டக இருக்கும்யபாது கிறிஸ்துவிைம் வாருங்கள் 

என்பயை. காலம் இருக்கும்யபாது. இப்யபாயை அவடர அடழக்கவும்.  

 

ஆங்கர்பெர்க்: சரி, எட், நீங்கள் ஒரு பிரார்த்ைடன வசய்ேக் 

யகட்கியறன். இந்ை வைாைடரக் யகட்டுக்வகாண்டிருக்கிற எல்யலாரும் 

ஒருயவடள நீங்கள் வசால்லும் மனநிடலடே அடைந்ைிருக்கலாம், 

"என் வாழ்க்டகேில் இயேசு யைடவ. நான் பரயலாகத்ைிற்குப் யபாக 

விரும்புகியறன்" என்று வைரிந்து வகாள்ள யவண்டும். 
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எடுத்துக்வகாள்ளப்படுைல் நாடள நைக்கிறது என்றால், நான் 

யபாய்விடுயவன், நான் இங்யக இல்டல, நான் பரயலாகத்ைில் 

இருப்யபன் என்று வைரிந்து வகாள்ள யவண்டும். நான் நித்ைிேத்ைில் 

அவருைன் இருக்கப் யபாகியறன் என்ற நிச்சேம் யவண்டும்." நீங்கள் 

ஒரு வஜபத்டை வசால்ல விரும்புகியறன். நீங்கள், உங்கள் 

வாழ்க்டகேில் இடறவடன அடழக்க விரும்பினால் உண்டமேில், 

எல்யலாரும் யசர்ந்து வசால்லுங்கள், எட்  வசால்வது யபால் வசால்லும் 

வார்த்டைகடள வசால்லுங்கள். கைவுள் பார்ப்பார், அவர் அந்ை 

வஜபத்டைக் யகட்பார். அவர் உங்கடள இரட்சிப்பார், அவர் உங்கடள 

மாற்றுவார்; அவர் உங்கள் பாவங்கடள மன்னிப்பார். எட், ஒரு 

பிரார்த்ைடனேில் அவர்கடள வழிநைத்துங்கள்..  

ஹிண்ட்ஸன்: பிரார்த்ைடன என்பது இயேசுவில் உள்ள உங்கள் 

விசுவாசத்ைின் வவளிப்பாைாகும், அவர் உங்களுக்காக சிலுடவேில் 

எல்லாம் வசய்துள்ளார். சரிோக வசால்லும் சரிோன வார்த்டைகள் 

அல்ல, அது சரிோன இைே அணுகுமுடற ஆகும்.. நீங்கள் இப்யபாது  

வஜபிக்கலாம்:  

 

கைவுயள, நான் என் பாவங்களுக்காக இயேசு சிலுடவேில் மரித்ைார் 

என்று நம்புகியறன். அவர் மரித்யைாரிலிருந்து எழும்பி, நித்ைிேஜவீடன  

எனக்குக் வகாடுக்கிறாவறன்று நான் நிச்சேமாய் நம்புகியறன். இப்யபாது 
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அவடர என் ைனிப்பட்ை இரட்சகராக ஏற்றுக்வகாள்ள விரும்புகியறன். 

நான் விசுவாசத்ைினாயல இடை வஜபிக்கியறன். நான் இயேசுவின் 

வபேரில் அடை யவண்டிக்வகாண்டிருக்கியறன் ஆவமன் என்ற 

நம்பிக்டகயுைன் அடை வஜபிக்கியறன். ஆவமன். 

 

நீங்கள் இடை வசய்ைால், கைவுள் உனக்குச் வசவிவகாடுப்பார், கைவுள் 

பைிலளிக்கிறார். இயேசு உங்கடள இரட்சிக்கிறார், அவர் உங்களுக்கு 

ஒருபுைிே வாழ்டவ அளிப்பார், நித்ைிே வாழ்டவ புைிே பரயலாகத்ைில், 

புைிே பூமிேிலுள்ள புைிே எருசயலமில்,  நித்ைிே ஜவீடன உங்களுக்குக் 

வகாடுப்பார்.  

ஆங்கர்பெர்க்:  "அவடர ஏற்றுக்வகாண்ைவர்கள் எத்ைடனயபர்கயளா, 

அத்ைடன யபர்களும் யைவனுடைே பிள்டளகளாகும்படி, அவர்களுக்கு 

அைிகாரங்வகாடுத்ைார். " என்று டபபிள் வசால்கிறது. அந்ை வஜபத்டை 

நீங்கள் வஜபித்ைிருந்ைால், யைவன் உங்கடளக் இரட்சித்ைார் என்று 

நிடறே வாக்குறுைிகளும் உள்ளன.  
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எங்களுடைே வைாடலக்காட்சி நிகழ்சிகடள காை 

இலவச ஜான் அன்வகர்வபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டப பைிவிறக்கம் 

வசய்ைிடுங்கள். 
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