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ெவளி,ப./தின விேசஷ5 67தக5 ஒ:ெவா< ப=யாக - நிக@Aசி
1
அறிவி,பாளD: இGைறIJ கிறி7தவDகளிK நாGகிK ஒ<வD அவDகLைடய
வா@நாளிKதாேன இேயN மீQ.5 வRதி.வாD எGபைத விNவாசிIகிGறனD.
எதிDகால/ைத Jறி/V காிசைனWைடய ந5 அைனவ<IJ5 ேதவG Xறி.5
ெசYதிதாG ெவளி,ப./தின 6/தக5. அதிK சைபகLIJ இேயN கிறி7V இZதியாக
ெசாK[.5 வாD/ைதக\ ம]Z5 ^Iகிய நிக@_களான எ./VIெகா\ள,ப.தK,
இரQடா5 வ<ைக, இZதி நியாய/தீD,6, சா/தாbIJ எGன ச5பவிIJ5
எGபைதW5, அRதிகிறி7V, தவறான மாDIக/ைத பிGப]ZகிரவDகளிG நிைலகைள
XZகிறV. உப/திரவகால/திK நடIக இ<IJ5 ெகாdரமான காாியeகைள Xறி
எதிDகால/ைத Jறி/V இேயN எAசாிIகிறாD, அDமேகெதாG W/த5, இRத fமியிK
அவ<ைடய இரQடா5 வ<ைக ேபாGறைவ. இRத 6/தக/திK ஆயிரவ<ட அரசாhசி,
இRத fமியிK வா@Rத ஒ:ெவா<வ<IJமான இZதி நியாயதீD,6, த5^ைடய
ஜனeகLIகாக நி/திய/திK எGன திhடeகைள ேதவG ைவ/தி<IகிறாD எGபைத
ப]றி ெசாKல,பh=<IகிறV.

இGைறIJ, உeகைள ப=,ப=யாக இRத ெவளி,ப./தK 6/தக/ைத ெதளிவாக
6ாிRVெகா\L5 வித/திK நட/திெசKல இ<Iகிேறா5, ேதவG ^Gனாிவி/தி<IJ5
எதிDகால நிக@_க\ ச5பவeக\ எKலா5 சமீதி<,பைத நீeக\ 6ாிRVெகா\ள
உதவி.ேவா5. இRத விேசஷி/த ஜாG அGேகDபDI நிக@AசிIJ உeகைள அG6டG
வரேவ]கிேறா5.
****
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

நிக@AசிIJ உeகைள வரேவ]கிேறா5. இGைறIJ மிக_5

Nவார7யமான தைல,ைப ைவ/தி<Iகிேறா5. நா5 ெவளி,ப./தின விேசஷ/ைத
பாDIக இ<Iகிேறா5. இ,ப, நீeக கலIகமைடய ேவQடா5. எGனIJ ெதாிW5
பல<ைடய எQண5, எGனெவGறாK, “இRத 6/தக/ைத எGனால 6ாிRVெகா\ளேவ
^=யாV.” ஒGZ ெதாிWமா? ேதவG இRத 6/தக/ைத ெகா./தத]J காரண5
இ<IகிறV. இGைறIJ நீeக\ 6ாிRVெகா\L5 வி/த/திK எளியநைடயிK
எ./VIXZ5 திறைமWடவD அைத விளIகமாக Xறிட இ<IகிறாD. ெவளி,ப./தின
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6/தக/ைத ப=,ப=யாக பாDIக இ<Iகிேறா5. ந5^ைடய வி<RதினD Dr.ஜி5மி
=ேயாe, 1993 றி[<RV எ<சேலமிK வாs5 ஒ< ப/திாிIைகயாளD. அRத
நாhகளி[<RV இ7ேர[G ஒ:ெவா< பிரதம<டb5 கலRVைரயா=யி<IகிறாD,
அவDகைள ேபh=எ./தி<IகிறாD. எKலா ^Iகிய 6\ளிகைளW5 அறிRதவD.
அேதா.Xட இவD தீDIகதாிசன பQ=தராக_5 இ<IகிறாD. அவ<ைடய ேவத/ைத
^தK பIக5 ^தK கைடசி,பIக5 வைர அறிRதி<IகிறாD. ஜி5மி, ேநரசியாக
நிக@AசிIJ ேபாகலா5. ேதவG எத]காக இRத 6/தக/ைத ெகா./தி<IகிறாD
உQைமயிK இRத 6/தக5 பல<IJ ெபாிய தைலேநாைவ உQடாIJகிறV. அைத
ெசாKte. இV ஏG ^IகியமானV, இைத ைவ/V நா5 எRத இைட/ைத அைடய
இ<Iகிேறா5?
ெவK, ^தலாவதாக, ஜாG, ேவத5 XZகிறV 2 தீேமா/ேதW 3:16K,
“ேவதவாIகியeக\ எKலா5 ேதவ ஆவியினாேல அ<ள,பh=<IகிறV,
பிரேயாஜன^\ளைவகளாயி<IகிறV,” எனேவ 66 6/தகeகைளW5 நா5 வாசி/V
அறிRVெகா\ள பா/திரமான ஒGZ. இரQடாவதாக, ெவளி,ப./தK 1:3 XZகிறV,
“இRத தீDIகதாிசன வசனeகைள வாசிIகிறவb5 ேகhIகிரவDகL5 இதிK
எsதியி<Iகிறைவகைள ைகIெகா\LகிறவDக\ பாIகியவாGக\.” எனேவ
ெவளி,ப./தK 6/தக/ைத வாசி/தாK நிAசய5 நமIJ ஆசீDவாத5 உQடாயி<IJ5.
xGறாவதாக, ெவளி,ப./தK 19:10, XZகிறV “இேயNைவப]றின சாhசி
தீDIகதாிசன/திG ஆவியாயி<IகிறV.” எனேவ இRத 6/தக5, இேயN கிறி7Vைவ
ெவளி,ப./VகிறV, அ<ைம இரhசகைர உயD/VகிறV, எனேவ இRத 6/தக/ைத
வாசி,பV மிக_5 அவசியமான ஒGறாJ5.
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

சாி, இV ேவத/திbைடய ெகாGேனாhடமாக இ<IகிறV. இத]J ஒ<வித அரசியK
கQேணாhட^5 இ<IகிறV. நமV உலகிG இGைறய நிைலையW5, ெவளி,ப./தின
விேசஷ/ைதW5 ைவ/V பாD/தாK, Jறி,பாக அதிகார5 16K ெசாKல,பh=<IJ5
ச5பவeக\ இGைறய உலக நைட^ைறயிK VளிD,பைத காண ^=W5.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh, ஆர5ப/தி[<RV இ,ேபாV பாDIகலா5. இRத

6/தக/திG தைல,ைப ெசாKteக\, ஆIகிேயாG, வைரயைற, எs/த,பhட கால5.
இRத 6/தக/திG ^தK வசன5, ெவளி,ப./தK 1:1 XZகிறV
“இV இேயN கிறி7Vைவ ப]றின ெவளி,பாடாக இ<IகிறV.” இV இேயN
கிறி7Vைவ ஒ< நபராக, அவ<ைடய வKலைம, அவ<ைடய ெசயKகைள
ெவளி,ப./VகிறV. இV பிதாவாகிய ேதவனிடமி<RV அ<ள,பhடதாக இ<IகிறV.
ேதவG இேயNகிறி7V_IJ ஒ,6வி/தV5, அவD த5^ைடய zதைன அb,பி
த5^ைடய ஊழியIகாரனாகிய ேயாவாbIJ ெவளி,ப./தினVமான விேசஷ5.
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

ேயாவாG எேபN சைபயிG ைம,பனாக இ<RதாG. அV ஆசியாவிளி<RதV.
இGைறIJ அVதாG நா5 பாDIகிற ந}ன கால V<கி. எேபN ஏஜீயG
கட]கைரேயார5 அைமRதி<RதV. வ<ட5 கி பி 95 இ<IJ5, அV ெடாமி=யG
மைற_IJ ^Gபதாக நடRதV, அRத கால/திG ேராம சா5ரா•ய/திG அரசராக
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இ<RதாD, அவD ேயாவாG இேயNகிறி7Vைவ ப]றி ெசாGன சாhசியினிமி/த^5,
ேதவவசன/ைத Jறி/த அவbைடய பகிர5கமான பிரசeக/தினாt5, அவைன
ஏஜீயG கடK பJதியிK இ<IJ5 தீவிK விட கhடைளயிhடாG, V<Iகியி[<RV
NமாD 45 ைமK zர/தி[<IJ5, ப/^ எGb5 தீ_. அV 3 ைமK அகல^5, 6 ைமK
நீல^மாயி<IJ5. நாG, சமீப/திK தாG எeJ ெசGறி<RேதG. இGைறIJ பV தீவிK
365 சைபக\ இ<IகிறV.
அV Nவார7யமான ஒGZதாG, ஏGனா ேயாவாG ெப]ZIெகாQட ெசYதி
ேதவனிட/தி[RV, இேயNவிG xல5, பிG6 zதனிG xல5 அவனிட5 வRதV. அவG
அeJ ஏs சைபகLIJ ெசYதிகைள எsதி அb,பிட ேவQ=யி<RதV. நாG,
ேயாவாG எேபN சைபயிG ேம,பனாக இ<Rததாக XறிேனG. அவனIJ
ெவளி,ப./த[G 2 ம]Z5 35 அதிகாரeகளிK ம]ற 6 சைபகேலா.5 ெதாடD6
உQடாவைத காQகிேறா5. அவDதாG அRத சைபகைளW5 ெதாவeகியவரா எGZ
ெதாியவிKைல ஒ<ேவைள அவD எsAசி•h.5 பிரசGகியாராக அeெகKலா5
ெசGறி<Iகலா5. அவ<IJ அவDகேளா. ஒ< ெதாடD6 இ<RதV, அவDகLIJ
அ<L5ப=யான ெசYதிகைளW5 இவD ெப]ZIெகா\கிறாD. கி^ 95K அRத
காலIகhட/திK பV தீவி]J கhடாய/திG ேபாிK அb,ப,பhடாD. அeJ தாG இRத
தாிசனeக\ அவ<IJ அளிIக,பட இGைறIJ நா5 வாசி/V அறிRVெகா\L5ப=
அவD அGZ இைவகைள எsதினாD.
எதிDகால நிைல அKலV த/‚பமா ெசாKல,பhட ƒ@நிைலயிG அ=,பைடயிK தாG
இRத ெவளி,ப./தK 6/தக/ைத நாG விளIகமளிIகிGேறG, அைதேய உeகLIJ5
ெசாKகிேறG. ெவளி,ப./தK 6/தக/ைத பாDIJ5ேபாV நாeக\ ந5பி.5 காாிய5, 3
அதிகாரeக\ கடRத கால/ைதW5 நிக@ கால/ைதW5 JறிIகிறV. ஆனாK 45 அதிகார5
25 வசன/தி[<RV 225 அதிகார5 215 வசன5 வைரIJ5, எKலாேம எதிDகால/ைத
ப]றியV, ஒ< விேசஷி/த நிக@வி]J பிறJ அைவயைன/V5 நிAசயமாக ச5பவிIJ5,
அVதாG சைப எ./VIெகா\ள,ப.5 நிக@_.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh, தீDIகதாிசன 6/தகeக\ எGGறாK எGன,

நீeக ^G6 சில இடeகளிK ெசாGன காாியeக\ எனIJ விய,பாக இ<Rதி<IகிறV,
ேதவG •தDகLIJ ஒ< கால அhடவைணைய ைவ/தி<Iகிராற5 6றஜாதிகLIகான
கால அhடவைனைய ைவ/தி<IகிராD, கிறி7தவDகLIJ ஒGைற ைவ/தி<IகிறாD,
அைத 3 ெவ:ேவZ 6/தகeகளிK Xறியி<,பதாக ெசாGனீDக\, அைதப]றி
ெசாKteக\ அேதா. இRத ேக\விIJ5 பதிலதி/தி.eக\, தீDIகதாிசன 6/தகeக\
எGறாK எGன? தீDIIகதாிசன ^ைறயிK எத]காக இேயN தமV காாியeகைள
ெவளி,ப./VகிறாD.
மனித வரலா]றிK ^தK 2,000 ஆQ.க\, சி<„=,பிG நாhக\
^தK ஆதியாகமா5 12K ஆபிரகா5 வைரIJ5, அRத 2,000 ஆQ.க\
6றஜாதிகLIகான காலஅhடவைண , மனித J.5ப/திG ^தK நபDக\. ஆதியாகம5
12 ^தK அ,ேபா7தலD 1 வைர •தDகL5 6றஜாதிகL5. அ,ேபா7தலD 2 [<RV,
Dr. ஜி5மி =ேயாe:
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ெபRேதேகா7ேத நாளி[<RV, சைப நிZவ,பhட அRத நாளி[<RV, நி/தியா
வா@_வைர, ெவளி,ப./தின விேசஷ5 225 அதிகார5 வைரIJ5, மனித J.5ப/திK
3 பிாிவினD இ<IகிGறனD, 6றஜாதிக\, •தDக\ ம]Z5 கிறி7தவDக\.
சாி, தானிேய[G 6/தக5 6றஜாதிகளிG நாhகைள XZகிறV. பாபிேலானிK
சிைறபி=Iக,பhடV ^தK 6றஜாதிக\ நி/திய/திDIJ\ …ைழவV வைரIJ5 உ\ள
காலeக\. எேசIகிேய[G 6/தக5 •தDகLைடய கால/ைத XZகிறV, அV_5
பாபிேலானிK சிாிபி=Iக,பhடV ^தK, •தDக\ நி/திய/திDIJ\ …ைழவV வைரIJ5
உ\ள கால/ைத விளIJகிறV. ெவளி,ப./தின விேசஷ5 இRத 6/தக5
இேயNகிறி7VவிG உயிD/ெதsத[K VவeJகிறV, ெவளி,ப./தK 1:18, இV சைப
எ./VIெகா\ள,பhட பிறJ எதிDகால/திK எGன நடIJ5 எGபைத கிறி7தவDக\
6ாிRV ெகா\ள அவDகLIJ உதவியாக இ<IகிறV.
தீDIகதாிசன 6/தகeக\, இRத தீDIகதாிசனeகளிG 6/தகLIJ அ=,ப=யான
விஷய5 எGனெவGறாK – அத]IJ ^G6, ேவத/திK தீDIகதாிசனமாக எs/த,பhட
௪ 6/தகeக\ இ<IகிறV, தானிேயK, எேசIகியK, சகரயா‰, ம]Z5 ெவளி,ப./தின
விேசஷ5 – தீDIகதாிசன 6/தகeகளிK அைடயாளeக\ இ<IJ5, இைத கவனிWeக\,
அV க]பைன கைதயKல, அV எ./VIகாh.க\ அKல, உQைமைய
எ./VIXZவத]J பயGப.5 அைடயாளeக\. உதாரணமாக, இRத 6/தக/ைத ப]றி
க]ZIெகா\ள இ<Iகிேறா5, ெவளி,ப./தK 6/தக/திG ^தK அதிகார/திK இேயN
ஏs ெபாG J/VவிளIJகளிG ந.விK நி]பதாக ெசாKல,பh=<IகிறV. ேமt5 அவD
ஏs நhச/திரeகைள ைககளிK எRதிIெகாQ=<,பதாக ெசாKல,ப.கிறV. ெவK, அV
தீDIகதாிசன ெவளி,பா., ஒ< அைடயாள/ைத XZகிறV – J/VவிளIJக\, ைககளிK
நhச/திரeக\ – ஆனாK வசன5 20 அதிகார5 1, அRத ஏs ெபாG J/VவிளIJகL5,
ஆசியாவிt\ள 7 சைபக\ எGZ XZகிறV.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

அV தGைன தாேன விளIJகிறV.

எ7. அவ<ைடய கரeகளிK இ<IJ5 நhச/திரeக\, அV
எLசைபகளிG zதDக\, எனேவ,
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

சாி, இRத ெவளி,ப./தின விேசஷ/ைத 6sவV5

6ாிRVெகா\ள ஒ:ெவா< வசனeகளாக பாD/தாK 6ாியாV, எGZ நீeக\
ெசாK[யி<RதீDக\. அ,ப=ெயGறாK எGன ெசYயேவQ.5?
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

நீeக\ ெவளி,ப./தின விேசஷ/ைத வாசிIக ேவQ.5, அைத

ஊDRV கவனி/தாK, ஒ:ெவாGறாக ெவளி,ப.5. இைத 6ாிRVெகா\ள நிைன/தாK,
இRத 6/தக5 எGன ெசாKல வ<கிறV எGபைத பி=/VIெகா\ள ^யGறாK, ஒGறG
பிG ஒGறாக அVேவ நமIJ எKலாவ]ைறW5 ெவளி,ப./திட இடமளிIக ேவQ.5.
எQகளிG வாிைசயKல. ெப<5பாலான ேபாதகDக\ அதிகார5 1 வசன5 1 றி[<RV
22 அதிகார5 கைடசிவாசG வைர வாிைசயாக ேபாதிIகிGறனD. இRத 6/தக/திG
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நிக@_கைள ஒ:ெவாGறாக ெவளி,ப./VவதG xல5 மh.ேம இைத
விளeகிIெகா\ள ^=W5.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

நீeக ஒ< அ],6தமான உதாரண/ைத ைவ/தி<IகிறீDக\.

அதி[<RV இ,ேபாV ெதாடeகிடலா5. நீeக 3 zQகைள ைவ/தி<IகிறீDக\,
ஜனeகLIJ ேபாதிIJ5ப=IJ ஒ< கால அhடவைனையW5 ைவ/தி<IகிறீDக\
நிAசய5 இV அவDகLIJ 6ாிWெமன ந56கிேறG, நிAசயமாக அவDக\, “இV
பயeகரமா இ<IJ, ெவளி,ப./த[K எGன நடIகிறV எGபV இ,ேபாV 6ாிகிறV
எGபாDக\.” இVதாG ெவளி,ப./த[K ெசாKல,பh=<IJ5 கால அhடவைண.
அைத எeகLIJ விளIகி ெசாKல ^=Wமா?
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

ஜாG, இRத 3 zQகL5 ெவளி,ப./தK 6/தக/V\

ெசாKல,பh=<IJ5 3 ^Iகிய எதிDகால நிக@_கைல JறிIகிறதாக இ<IகிறV. இRத
^தK zQ அ./த நிக@ைவ JறிIகிறV, அVதாG சைப எ./VIெகா\ள,ப.தK.
இேயN ^ழIகமி.வாD, ேதவbைடய எIகால5 ^ழeக,ப.5, பிரதான zதDக\
ஆD,பாி,பாDக\, அ,ேபாV கிறி7Vைவ இரhசகராக ஏ]ZIெகாQடவDக\
அவேரா. வானeகளிK எாி,ேபாவாDக\. அதிகார5 4, சைப எN/VIெகா\ள,ப.தK.
அதிகார5 5, zதDகளிG ெப<eXhட/திG ஆD,பாி,6 “ஆh.IJh=யானவD
பா/திரராயி<IகிராD,” 55 அதிகார5 12 வசன5 அ,ப=ேய நடIJ5.
^தலா5 நிக@வி]J5 இரQடா5 நிக@வி]J5 இைடய இைடெவளி இ<IகிறV. அV
ஏs வ<டeக\ அடeகிய காலகhட5. அVதா5 உப/திரவ நாhக\, அைத
ெவளி,ப./தK 65 அதிகார/தி[<RV 195 அதிகார5 வைரIJ5 பாDIக ^=W5. 195
அதிகார5 11K இேயN தி<5ப இRத fமிIJ வ<வைத Jறி/V XZகிறைத நா5
பாDIகிேறா5. அவD ெவ\ைள JதிைரயிG ேமK வ<கிறாD, அவேரா. பரேலாக/திK
இ<IJ5 நா^5, எ./VIெகா\ள,ப.த[K ெசGறவDக\, அவேரா. ெவ\ைள
JதிைரகளிK நா^5 தி<5ப, எ<சேலமி]J வRதி.ேவா5. இRத ஆயிரஆQ. அரசாhசி
எGபV 205 அதிகார5 1 – 6 வசனeகளிG கால5. அதGபிறJதாG அதிகார5 20,
வசனeக\ 11-15, ெபாிய ெவ\ைள சிeகாசன நியாய/தீD,6.
இVதாG உQைமயான பிரயாண வழிகாh=யாக இ<IகிறV, ெவளி,ப./தின
விேசஷ/ைத அறிவத]J இVதாG வழிகாh=. இRத வழிIகாh=WடG,
ெவளி,ப./த[K உ\ள ஒ:ெவா< வசன/ைதW5 எ./V வரலா]றிK எ,ேபாV
நடIJ5 எGZ சாியான இட/திK நா5 ெபாZ/திட ேவQ.5.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh. இ,ேபாV ஒ< இைடேவைள எ./தி.ேவா5,

ேநயDகேள. இV மிக_5 பயeகரமாக இ<IகிறV, இV நிAசய5 உeகLIJ பி=IJ5.
ெவளி,ப./தK 6/தக/திK ெசாKல,பh=<IJ5 கால அhடவைனைய இGb5
ெகா‹ச5 ெதளிவாக விளIகி.5ப=யாக ஜி5மியிட5 ேகhக,ேபாகிேறா5. அதGபிறJ
அைத ^]றிtமாக விளeகிெகா\ேவா5. எனேவ இைணRதி<eக\.
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***
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh, மீQ.5 வரேவ]கிேறா5. ேநயDகேள, இைத

நீeக\ பாDIக வி<56கிேறG. இ,ேபாV ெவளி,ப./தK 6/தக/ைத JறிRத ஒ<
^sைமயான கQேணாhட/ைத உeகLIJ ெகா./திட இ<Iகிேறா5. ஜி5மி, இRத
zQகைள ப]றி ெசாKteக, எeகLIகாக ெவளி,ப./தின விேசஷ5 ^sவைதW5
விளIகி ெசாKteக.
ஒ< விஷய/ைத நிைன,fh.கிேறG, ^தK zQ, சைப
எ./VIெகா\ள,ப.தK, எ./VIெகா\ள,ப.தLIJ ஏs வ<டeகLIJ பிறJ,
கிறி7VவிG வ<ைக, அKலV கிறி7VவிG ெவளி,ப.தK, அதGபிறJ ஆயிர வ<ட
அரசாhசி இ<IJ5, அதGபிறJ ெவ\ைள சிeகாசன நியாய/தீD,6 அKலV
பிரதிபலனிG நாhக\. அதGபிறJ நி/தியா வா@_. சைப எ./VIெகா\ள,ப.5
கால/தி]J ^Gனதாக, ெவளி,ப./தின விேசஷ5 15 அதிகார/திK,
இேயNகிறி7VவிG தGைமW5 வKலைமW5 Xற,பh=<IகிறV.
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

ெவளி,ப./தK 2ம]Z5 35 அதிகாரeகளிK இேயNகிறி7V சைபகLIJ ெசாKt5
இZதியான வாD/ைதகைள பாDIகிேறா5. அதாவV, தனி,பhட வா@விK எs,6தK
உQடாக, ெவளி,ப.த/தின விேசஷ5 அதிகார5 2 ம]Z5 3 வாசிWeக\. அRத ஏs
க=தeகL5 இGைறய கிறி7VவிG சாீரமாகிய சைபIJ மிக_5 வKலைமயானதாக
இ<IகிறV. நாGகா5 அதிகார/திK, நாGகா5 அதிகார5 1 வசன5 சைப
எ./VIெகா\ள,ப.வைத XZகிறV. இேயN ^ழeJகிறாD, பிரதான zதDக\
^ழeJகிGறனD, ேதவ எIகால5 ^ழeJகிறV, அவேரா. நா5 ம/திய ஆகாய/திK
எ./VIெகா\ள,ப.ேவா5. அதிகார5 5K zதDகளிG ஆD,பாி,பிG ச/த5
“ஆh.IJh=யானவD பா/திரராயி<IகிறாD,” 55 அதிகார5 125 வசன5 அ,ப=யா
ஆJ5. அதGபிறJ 65 அதிகார5, 7 நியாய/தீD,6களிG VவIகமான 3 நிைலக\, 7
^/திைரகளிG நியாயதீD,6 இ<IகிறV, 7 எIகால நியாய/தீD,6, 7 கலச
நியாய/தீD,6கL5 இ<IகிறV.
இRத 7 ஆQ. கால/ைத நீeக\ இரQ. பிாி_களாக பிாி/VெகாKteக\. ^தK
xGறைரயாQ. காலeக\, இRத 7 ^/திைரகளிG நியாயதீD,6 இ<IJ5. ேமt5,
இரQ. ேபD சாhசிகளாக நிGZ பிரசeகிIJ5 ெபாV •தDகளிK NமாD 144,000 ேபD
இேயNகிறி7Vைவ தeக\ ெசாRத இரhசகராக ஏ]ZIெகா\வாDக\. அRத கால/திK
அவDக\ fமிெயeJ5 சிதறி,ேபாY இரா•ய/திG Nவிேசஷ/ைத
பிரசeகி/தி.வாDக\. xGறைர ஆQ=G இZதியிK இRத இ< சாhசிகL5
ெகாKல,ப.வாDக\, அவDக\ எ<சேலமிG ெத<IகளிK xGறைர நாhக\
கிட,பாDக\. ^s உலக^5 அRத நிக@ைவ காQபாDக\. அதபிறJ அவDக\
உயிேரா. எsRV பரேலாக5 ெசGறி.வாD.
அேதா. உப/திரவ காலeகளிG ம/திKயிK, பரேலாக/திK மிகாேவK zதேனா.
பரேலாக/திG நKல zதDகளிG ேசைனW5 இைணRV சா/தாbIJ5 அவbைடய
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தீய zதDகளிG ேசைனIJ5 விேராதமாக W/த5 பQŒவாDக\. அைவக\ fமியிG
மீV த\ள,ப.வாDக\ அ,ேபாV அைவ இ7ரேவK ேதச/ைத தாIகித Vவeகி.5.
உப/திரவ கால/திG கைடசி xGறைர ஆQ.க\ 7 எIகாள நியாயதீD,6க\
இ<IJ5, 7 கலச நியாயதீD,6க\ இ<IJ5, அDமேகெதாG W/த/தி]காக
கிழIகி[<RV ராஜாIக\ எs5பி அRதிகிறி7Vேவா. இைணRV W/த5
பGb5ப=யாக 6ற,ப.வாDக\. அRத சமய/திK, 195 அதிகார5 11 வசன/தி[<RV
ெசாKல,ப.கிறV, நா5 ெவ\ைள JதிைரகளிK ஏறி – அV த/‚பமாக இ<IJெமன
நிைனIகிேறG – இேயN தமV ெவ\ைள JதிைரயிK ஏறி.வாD, நா5 fமிIJ தி<5ப
வ<ேவா5. அVதாG இேயN தி<5ப எ<சேல5 பhடண/திG ஒ[வ மைலயிK
இ<RJவாD எGற ெவளி,பாh=G நிக@_.
அத]IJ பிறJ ஆயிர வ<ட அரசாhசி உQடாயி<IJ5. சா/தாG, அRத ஆயிர
வ<டeகLIJ, பாதாலIJளியிK கhட,பh. கிட,பாG. ேமt5, கிறி7Vைவ அறிRV
ெசாRத இரhசகராக ஏ]ZIெகாQடவDக\ அவேரா. அRத ஆயிர வ<ட அரசாhசியிK
அவேரா. ஆLைக ஸஎஇVெகாR=<,பாDகK. அRத ஆயிரவ<ட அரசாhசியிG
^=விK சா/தாG ெகா‹சகால/தி]J அவிKIக,பh=<,பாG, மZப=W5 ேதவG
அவைன சிைறபி=,பாD, அத]IJ பிறJ ெவ\ைள சிeகாசன நியாயதீD,6, அதிK
இேயNகிறி7V நியாயாதிபதியாக }]றி<,பாD. அவD த5ைம மZத[/தவDகைள
அIகினி கட[K த\ள,,ப.5ப= உ/தரவி.வாD, அVதாG இரQடா5 மரண5.
அத]IJ பிறJ, நி/தியா வா@_, 6திய வான5, 6திய fமி, 6திய எ<சேல5.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

அ<ைமயானV. சாி, சிலD சாிRVெகா\ள வி<565

விஷய5, கிறி7VவிG நியாயாசன5 எeJ இ<IகிறV? எ./‰.IெகாKtத[G
ெபாV, கிறி7தவDக\ இeகி<RV எ./VIெகா\ள,ப.வாDக\. நா5 பரேலாக5
ெசGறி.ேவா5. அதG பிறJ பரேலாக/திK பல காாியeக\ நடIகிறV, அேதேபால
fமியிேலW5 ச5பவிIகிறV. பரேலாக/திK கிறி7தவDகLIJ இ<Iக,ேபாகிற
அbபவ/ைத ப]றி ெசாKteக\.
சைப எ./VIெகா\ள,,ப.5ேபாV, ஜாG, உடன=யாக, ேவத5
ெசாKகிறV 1 ெகாாிRதியD 15K, கQணிைமIJ5 ேநர/திK, கQணிைமIJ5
ேவக/தி]J5 அதிேவக/திK, இைம,ெபாsதிK நா5 இேயNகிறி7V_IJ5 6Gபாக
நிGறி.ேவாமா5. அRத கhட/திK அRத சமய/திK அVேவ கிறி7VவிG
நியாயாசனமாக இ<IJ5. அத]IJ காரண5 எGனெவGறாK, நமIJ ஒ< உைட
ேவQ.5, ந5^ைடய கKயாண வ7திர5, நா5 இேயN கிறி7Vைவ விவாக5
பQŒ5ேபாV அ/தாG அணி/தி<,ேபா5. 195 அதிகார/திK, வாசைனக\ 7,8
ம]Z5 9 ெவளி,ப./தK 6/தக/திK, அeேக கKயாண ெகாQடாhட^5
ஆh.IJh=யானவாிG கKயாண வி<RV5 நட,பைத பாDIகிேறா5, அV 7 ஆQ.
காலeகLIJ நீ=,பைத நா5 பாDIகிேறா5.
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

ஆனாK எ./VIெகா\ள,ப.வதDIJ5 உப/‰=ரவ கால/திG VவIக/தி]J5
ம/தியிK JZகிய கால5 இ<IகிறV, அV எ:வள_ நாhக\ எGZ ெதாியாV,
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அ,ேபாV கிறி7VவிG நியாயாசன5 உQடாJ5 எGZ ேதாGZகிறV. நீeக\
இரhசிIக,பhடவரா இKைலயா எGபைத நியாGதீDIJ5 கால5 அV கிைடயாV.
நீeக\ இரhசிIக,பh=<RதாK மh.ேம கிறி7VவிG நியாயாசன/தி]J ^Gபாக
நி]க ^=W5. அV உeகLைடய கிாிையக\ நியாயGதீDIக,ப.5 கால5. அவ<ைடய
வKலைமேயா. அவ<ைடய மகிைமIகாக நீeக\ ெசYத ந]IகிாிையகLIகான
பலைன அZவைட ெசYதி.5 காலமாக அV இ<Rதி.5. சில கிறி7தவDக\
தeகLைடய ெசாRத ெபலனிK அவDகLைடய மகிைமIகாக சிலவ]ைற
ெசYதி<Iகலா5, அவDக\ ந„டமைடRதி.வாDக\. இVதாG இேயN கிறி7Vைவ
விவாக5 பQŒ5ேபாV நா5 அணிRதி.5 வ7திர/ைத நிDணயி,பதாக இ<IகிறV.
•தDகLைடய தி<மண ^ைறயிGப=ேய, தி<மண சடeJகLIJ பிறJ, அRத
ெகாQடாhடeக\ NமாD ஏs நாhகLIJ நீ=/V இ<IJ5. அRத ஏs ஆQ.க\ நா5
இஎNகிாிAVேவா. பரேலாக/திK ஆனRதமாக சRேதாஷமாக
ெகாQடா=IெகாQ=<,ேபா5, அேதசமய/திK fமியிK நியாயதீD,65,
அழி_^Qடாகி, எKலா5 ெவளியரeகமாகி ேதவG சாகல/ைதW5 தமIJ
கீK,ப./தி.வாD fமியிK இ<,பவDகL5 அவ<IJ கீK,பh=<,பாDக\ அதினாK
அவD தமV ரா•ய/ைத இRத fமியிK பிரAதாபி/திட எVவாயி<IJ5.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

யா. ப_K XZகிறாD, “நா5 எKலா<5” –

கிறி7தவDகLIJ ெசாKtகிறாD – “சாீர/திK அவனவG ெசYத நGைமIகாவV
தீைமIகாவV தIக பலைன அைடW5ப= நாெமKலா<5 கிறி7VவிG
நியாயாசன/தி]J ^Gபாக ெவளி,பட ேவQ.5.” நGைமயானதDIJ, நி/தியமாக
இ<IJ5 பலைன நா5 ெப]ZIெகா\ேவா5. தீைமயாக இ<RதாK
இலRதவDகலாயி<,ேபா5, ஆனாt5 கிறி7தவDகளாக, நா5 அeேகேய
இ<Rதி.ேவா5.
உQைமயிK அ<ைமயான காாிய5 எGன ெதாிWமா: நா5
ெப]ZIெகா\ள,ேபாJ5 5 கிாீடeக\ இ<IகிறV. அழிவிKலாத கிாீட5 இ<IகிறV 1
ெகாாிRதியD 9:27. ஆ/Vமா ஆதாய5 ெசYதவDகLIJ மகிAசியிG கிாீட5, அV 2
ெதசேலானிIேகயD 2:19. ேசாதைனைய சகிIகிரவbIJ ஜீவகிாீட5 இ<IகிறV,
யாIேகா6 1:12, கிறி7VவிG சாீரமாகிய சைப வளர உத_கிரவDகLIJ மகிைமயிG
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

கிாீட5 ைவIக,பh=<IகிறV, இ ேபV< 5:1-4. நீதியிG கிாீட/ைத ெபZேவG எGZ
ப_K XZகிறாD, அவD மh.5 அKல, கிறி7VவிG வ<ைகைய ஆவேலா.
கா/VIெகாQ=<Iகிற அைனவ<IJ5, நீதியிG கிாீட5 ைவIக,பh=<கிறV, 2
தீேமா/ேதW4:8
ெவK, ெவளி,ப./தK 45 அதிகார5 105 வசன5 XZகிறV அRத கிாீடeகைள
ஏRதிIெகாQ. இேயNவிG சிeகாசன/தி]J ^Gபாக வRV, அவD ெசYத
காாியeகLIகாக அவ<IJ நGறி ெசt/V5 வைகயிK அவ<ைடய பாத/திK
ைவ/தி.ேவா5. இGெனா< காாிய^5 இ<IகிறV. அRத கிாீடeக\ தாG நி/திய/திK
நா5 எ,ப= அவைர ேசவி/தி.ேவா5 எ,ப= வாழ,ேபாகிேறா5 எGபைத
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நிDணயி,பதாக இ<IகிறV – அைத ப]றி பிறJ பாDIகலா5. ஆனாK நி/தியநி/தியமாக
எ,ப= இ<,ேபா5 எGபைத அVதாG நிDணயிIகிறV.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

யா. இவ]ைற Jறி/V இGb5 அதிகமாக பாDIக

இ<Iகிேறா5, ேமt5 அத]காண வசனகைளW5 நா5 எ./VIெகாாிட இ<Iகிேறா5.
இ,ேபாV ேமேலாhடமாக பாD/VIெகாQ=<Iகிேறா5. ஆKைரh, இ,ேபாV
கிறி7V_IJ5 சைபIJ5 விவாக5 நடIகிறV. இV மிக_5 ^Iகியமான ஒGZ
ஏெனGறாK ெவளி,ப./த[K ேவசிைய Jறி/V5 ெசாKல,பh=<Iகிறேத. அைத
Jறி/V ெகா‹ச5 விளIகி ெசாKteக\.
அRத உப/திரவ கால/திG ^தK xGறைரயாQ.க\, இதிK ஏG
இRத 6/தக/ைத ஒ:ெவா< வசனமாக தியானிIக Xடாெதன ெசாKகிேறG எGபைத
6ாிRVெகா\}Dக\, அைத நிக@_களிG வாிைசயிK தியானிIக ேவQ.5. ஒ<ேவைள
நா5 உப/திரவ கால/திG VவIக/திK இ<RதாK, எ./VIெகா\ள,ப.தLIJ பிறJ
நடIகிறV, அVதாG நாGகா5 அதிகார5, எ./VIெகா\ள,ப.தK,
நியாY/ேதD,6இR VவIக5, அதிகார5 6, ஆனாK நா5 175 அதிகார/ைத ப]றி
ெசாKலவிKைல, அதிதான ேவசிைய ப]றி ெசாKல,ப.கிறV, ேசார7திாீ. அதாவV
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

இRத நிைலயானV, க\ள ேபாதைன 45௦௦00 ஆQ.கLIJ ^Gபாக பாபிேலானிG
கால/திேலேய Vவeகியி<Iகிரதா5, நி5ேரா/, அவG ஐ,பிரா/V நதிகளிG கைரகளிK
இ<Rதேபாேத VவeகினV, ைஷனாாிK உ\ளV, ந}ன கால ஈராI. பாபிேலானிK
தவறான மாDIக5 உQடாIக,ப=<RதV. 175 அதிகார5 அைத ெவளி,ப./VகிறV,
அ./த நிக@AசியிK அைத,ப]றி அதிகமாக பாD/திடலா5, ஆனாK இVதாG
உப/திரவ கால/திG ^தK பJதிK காண,ப.5 இைடெவளிைய நிர,6கிறV. ^தK
xGறைர ஆQ. கால/திG உப/திரவ நாhகLIJ பிGனணி இVதாG. அV
அRதிகிாிAVவினாK ஆள,பட,ேபாகிறV. இRத காலகhட/திK ஆLகிரவநிG
ஆ\த/Vவ/ைத விளIகி.5 27 ெபயDகளிK இV_5 ஒGறாக இ<IகிறV.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

யா. ெவளி,ப./த[K சா/தானிG தி</Vவ^5

ெசாKல,பh=<IகிறV. விளIகி.eக\.
ெவK, சா/தானிG திாி/Vவ தGைம பாிN/த ேதவbைடய
திாி/Vவ/ைத ெபாYயாY காQபிIக ^யtகிறV. நமIJ பிதாவாகிய ேதவG,
Jமாரனாகிய ேதவG, பாி./த ஆவியாகிய ேதவG உQ., பாிN/த திாி/Vவ5.
சா/தாG, அKலV வtசD,ப5, அKலV பிசாN எGZ ெவளி,ப./த[K
விளIக,பh.\ளV, இVதாG பிதாவாகிய ேதவbைடய இைட/ைத அைடய
நிைனIகிறV. அத]IJ பிறJ 135 அதிகார5 1K வசன/திK மி<க5 எGZ
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

ெசாKல,ப.கிறV, ெவளி,ப./தK 6/தக/திK மh.5 42 ^ைற
ெசாKல,பh=<IகிறV. அV அRதிIகிாிAVைவ JறிIகிறV. நாG ெசாGனV
நிைனவி<Iகh.5 அRதிகிாிAV_IJ 27 ெபயDக\ இ<IகிறV. அதிK ஒGZ
ச^/திர/தி[<RV எt565 ஒ< மி<க5. அத]IJ பிறJ ெவளி,ப./தK 13:12K
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ெசாKல,பh=<IJ5 க\ள/தீDIகதாிசி. இVதாG சா/தானின; திாிVவ/திK 35 நபD.
அவG பாிN/த ஆவியானவாிG இைட/ைத நிர,ப ^யKகிறாG.
இதி[<RV சா/தானிG திாித/Vவ5 விளeJகிறV: சா/தாG, அRதிகிறி7V ம]Z5
க\ள/தீDIகதாிசி. ஜாG, அRதிகிறி7VைவIJறி/V ேபசிட வி<56கிேறG,
ஏெனGறாK 7 ஆQ. உப/திரவ கால/திK ெபாிய பeJ வகி,பV இதbைடய
கிாிையக\ தாG. அRதிகிறி7V, நாG ந56கிேறG, இGைறIJ இRத fமியிK
ெசKவாIேகா. வா@RVெகாQ=<IகிறாG.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh. அV அ,ப=ேய இ<Iகh.5, ஜி5மி. அைத நா5

அ./த வார5 ெதாடDRV பாD/திடலா5. நீeக எதனால அ,ப= ெசாKறீeகGறைதW5
விளIகி ெசாKல,ேபாறீeக. ேநயDகL5 அைத அறிRVெகா\ள, ேவQ.5 எGதி<
நாG வி<56கிேறG: ேயாவாG தனV ெபா<ளடIக/ைத ெவளி,ப./தின விேசஷ5 15
அதிகார/திK Xறியி<IகிறாD. இேயN த5மிட5 Xறியதாக ெசாKகிறாD, “நீ
காGகிரைவகைள எsV எGறாD, இV இேயNைவ ப]றின தாிசன5,
இேயNகிறி7VவிG வKலைம அவ<ைடய தGைம, அைதIJறி/V அ./த வார5
பாDIக இ<Iகிேறா5. ேமt5 அவD ெசாKtகிறாD, “ச5பவிIகா,ேபாகிறைவக\” ஏs
சைபகLIJ ெசாKt5ப=யான நி<பeகைள ெகா.IகிறாD. அத]J பிறJ அவD
இைவகLIJ பிG6 நடIகேபாகிரைவக\ எGZ எதிDகால நிக@_கைளW5
ெசாKகிறாD.
அRதி கிறி7VைவIJறி/V5 ேபச,ேபாகிேறா5, இேயNகிறி7VவிG ெவளி,பாhைட
Jறி/V ேபசிடேபாகிேறா5, அவ<ைடய தGைம, சைபகLIJ எGன
ெசாK[யி<IகிறாD, அதGபிறJ fமியிG ேமK வர இ<IJ5 ^/திைரகளிG
நியாயதீD,ைபJறி/V பாDIக இ<Iகிேறா5 அV எ,ேபாV ச5பவிIJ5 அதbைடய
வ7ாிைசகைளW5 Xறி.ேவா5, அ,ேபாV எGனெவKலா5 ச5பவிIJ5 எGZ
Xறி.ேவா5. எதிDகால/திK எGன நடIJ5 எGZ ேதவG ^GெமாழிRதி<IகிறாD?
அைத நீeக\ பாDIக தவறமாh‘Dக\ என, நிைனIகிேறG, அ./த வார5 தவறாமK
பா<eக\.

எeகLைடய ெதாைலIகாhசி நிக@சிகைள காண
இலவச ஜாG அGெகDெபDI நிக@Aசி ஆ,ைப பதிவிறIக5 ெசYதி.eக\.
இேயN கிறி7Vைவ ஏ]Zெகா\வத]கான ெஜப5 @JAshow.org
@2017 A.T.R.I.

10

