
 1 

STR-5-TA 

 

 

ெவளி,ப./தின விேசஷ5 67தக5 ஒ:ெவா< ப=யாக - நிக@Aசி 

5 
 

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 விேசஷ5. 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]ZகிறவDகளிG 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 ^Gனறிவி/தி<IJ5 
எதிDகால நிக@_க\ ச5பவeக\ எKலா5 சமீபி/தி<,பைத நீeக\ 6ாிRVெகா\ள 
உதவி.ேவா5. இRத விேசஷி/த ஜாG அGேகDபDI நிக@AசிIJ உeகைள அG6டG 
வரேவ]கிேறா5.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     வணIக5. இGைறIJ நா5 அDமேகெதாG W/த/ைத 
Jறி/V பாDIக இ<Iகிேறா5. அேதா. ஆயிரவ<ட அரசாhசி ம]Z5 ெபாிய ெவ\ைள 
சிeகாசன நியாயதீD,6 நி/திய வா@ைவ Jறி/V5 பாDIக இ<Iகிேறா5. 
ெவளி,ப./தின விேசஷ5 எGன ெசாKmகிறV. உeகLIJ இவ]ைற எ./VIXற 
ஒ<வD இeJ இ<IகிறாD. அவ<ைடய ெபயD Dr. ஜி5மி =ேயாe. ஒ< 
ப/திாிIைகயாளD, எ<சேலமிK இ<IகிறாD, 1993 [<RV நடIJ5 காாியeகைள பதி_ 
ெசYதி<IகிறாD. அRத நாளி[<RV பதவிவJ/த எKலா பிரதம மRதிாிகைளW5 
அறிRதி<IகிறாD. அவDக\ ஒ:ெவா<வ<டb5 ேநDகாணK நட/தியி<IகிறாD. ம/திய 
கிழIகிK இ<IJ5 ம]ற தைலவDகைளW5 அறிRதி<IகிறாD. இவD ஒ< சிறRத ேவதாகம 
தீDIகதாிசன பQ=தD. அவD ேவத/ைத  ^rைமயாக அறிRதி<IகிறாD, அைத நீeகேள 
பாDIக,ேபாகிறீDக\. ந5^ைடய ேநாIக5 எGனெவGறாK ெவளி,ப.த/தின 
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விேசஷ/ைத நீeக\ 6ாிRVெகா\L5 வி/த/திK ப=ப=யாக உeகைள நட/த 
ேவQ.5. இRத 6/தக/ைத Jறி/த அAச/ைத ஏ],ப./த வி<5பவிKைல. ேதவG 
நமIJ அதிக,ப=யான தகவKகைள ெகா./தி<IகிறாD. ேவதாகம/திK இRத 6/தக5 
இட5ெபற ஒ< ேநாIக5 இ<IகிறV. அV எGன எGபைத/தாG ஜி5மி XZகிறாD. 
ஜி5மி, இRத tGZ uQகைள ைவ/தி<IகிறீDக\, 3 அைடயாளமாக இ<IJ5 
uQக\, இைவயைன/V5 ெவளி,ப./த[K ஒGறGபிG ஒGறாக நடIJ5 
ச5பவeகைள நா5 6ாிRVெகா\ள உத_வேதா. அRத நிக@_கைள நமIJ விளIகி 
XZகிறV. நீeக ெசாKmeக.  

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     ெவK, 3 ^Iகிய நிக@_கைள ப]றி XறினீDக\ – 
எ./VIெகா\ள,ப.தK, கிறி7VவிG வ<ைக ம]Z5 உப/திரவ கால5, ெபாிய 
ெவ\ைள சிeகாசன நியாயதீD,6. ெவளி,ப./தின விேசஷ/திK ெசாKல,பh=<IJ5 
3 ^Iகிய நிக@_கைள JறிIJ5 tGZ uQக\ இeேக இ<IகிறV. 
எ./VIெகா\ள,ப.தK, நாGகா5 அதிகார5 வசன5 1, நாGJ 2 [<RV 19:10 
வைரIJ5, 16 அதிகாரeக\ 7 ஆQ. உப/திரவ கால/ைத ப]றி விளIகமாக 
XZகிறV. சாி, இRத uQ கிறி7V மீQ.5 fமிIJ வ<வைத JறிIகிறV. அV 
ெவளி,ப./த[G 195 அதிகாDக5, வசன5 11[<RV இ<IகிறV. அத]J பிறJ 205 
அதிகார/திK ஆயிர வ<ட5 எGற எQைண பாDIகிேறா5. அV ஆயிர வ<ட 
அரசாhசிைய JறிIகிறV. இேயNகிறி7V அRத ஆயிர வ<ட அரசாhசியிK 
இராஜிய/ைத ஆLகிரவராக இ<,பாD,  அ,ேபாV சா/தாG கhட,பhடவனாக 
இ<,பாG, அதினாK fமியிK சமாதான5 நிலவி.5. இRத கைடசி uQ, 3 uQகளிK 
tGறாவV uQ, ெவளி,ப./தின விேசஷ/திG tGறாவV ^Iகிய நிக@ைவ 
JறிIகிறV, ெபாிய ெவ\ைள சிeகாசன நியாயதீD,6, ெவளி,ப./தK 20:11-15. 
அத]J பிறJ, நி/திய வா@_, 6திய வான5,6திய fமி ம]Z5 6திய எ<சேல5.  

எ./VIெகா\ள,ப.தLIJ பிறJ, 65 அதிகார5, 3 நிைலயிலான 7 நியாயதீD,6க\ 
VவeJகிறV. ெமா/த5 7 ^/திைர நியாயதீD,6, 7 எIகாள நியாயதீD,6, 7 கலச 
நியாயதீD,6: அRத 7 வ<ட உப/திரவ கால/திK இRத 21 நியாயதீD,6கL5 
ஒGறGபிG ஒGறாக மிக_5 ேமாசமாக இ<IJ5.  

^தK tGறைர ஆQ. கால/திK, க\ள/தி<AசைபயிG நிழK இ<RVெகாQ=<IJ5. 
ெவளி,ப./தK 17K இ<IகிறV. ^தK ^/திைர உைடIக,ப.5ேபாV, அRதிகிறி7V 
உதயமாவாG. அவG ெவ\ைள JதிைரயிG ேமK வ<வாG, தைலயிK கிாீட5 
இ<IJ5, ைகயிK விK இ<IJ5, அ56 இ<IகாV, அத]J அD/த5 7 ஆQ. 
உப/திரவ கால/திG VவIக/திK சமாதான உடGப=Iைகைய உZதிெசYவாG. 
உQைமயிK, சமாதான உடGப=Iைகைய உZதிப./தி./V5ேபாV, தானிேயK 
9:27K ெசாKல,பh=<IJ5 வQண5, இைவயைன/V5 உப/திர கால/தி]கான 
VவIக5 எGபைத 6ாிRVெகா\ள ேவQ=ய மணிேயாைசயாக இ<IJ5. இரQடாவV 
^/திைர உைடW5ேபாV சிவ,6 JதிைரயிK எாிவ<கிறவG ேதாGZவாG. அV 
ேதசeக\ ஒGZ திரQ.வதG VவIக5: சிலவ]ைற பாD/ேதா5 ர{யா, ஈராG, 
ஆ,கானி7தாG, பாகி7தாG, எ/திேயாபியா, ேசாமா[யா, }டாG, சீாியா, எகி,V, 
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V<Iகி. அேதா.Xட ச~தி அேரபியா ம]Z5 �பேனாG. இ7ேர[G �தDகLIJ 
வி</தமாக பைடெய./V வர இRத ேதசeக\ ஒGZதிரQ. வரயி<,பைத 
பாD/ேதா5. இRத நிக@Aசி ஒளிபர,ப,ப.5 ேபாேத அத]கான ேவைலக\ 
நடRVெகாQ=<,பைத காQகிேறா5.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     நீeக Jறி,பிh. ெசாGன இRத ேதசeக\ தாG வ<5 
எGZ எ,ப= உZதியாக ெசாKல ^=W5? 

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     ஏெனGறாK Jறி,பிhட பJதிகைள ேவத5 இைத 
ெதளி_ப./VகிறV. நாG இ7ேரைல தாIJ5 எGZ Xறிய இரQ. ேதசeகளான 
சீாியா ம]Z5 எபி/ைத ப]றி, தானிேயK 11:40-45 XZகிறV, ம]ற ேதசeகைள ப]றி 
எேசIகியK 38ம]Z5 சeகீத5 83 XZகிறV. ேதவbைடய வாD/ைதகளிK கைடசி 
கால/திK எRெதRத ேதசeக\ இ7ேரmIJ விேராதமாக வ<5 எGன ெசYW5 எGZ 
எ./VைரIக,பh=<IகிறV.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     நா5 இVவைர பாD/தV 7 ^/திைர நியாயதீD,6, 7 
எIகாள நியாயதீD,6, 7 கலச நியாயதீD,6. கைடசி பJ/தி மிக_5 Nவார7யமாக 
இ<IJ5 அைத ெவளி,ப./தK 16:12-16K பாDIகிேறா5, அeJ ெசாKல,ப.கிறV, 
:சா/தாG fேலாகெமeகிm5 உ\ள ராஜாIகைள சDவவKலைமW\ள ேதவbைடய 
மகாநாளிK நடIJ5 W/த/தி]J Xh= ேசD,பாG. அ,ெபாrV எபிேரய பாைஷயிேல 
அDமேகெதாG எQண,பhட இட/திேல அவDகைள Xh= ேசD/தாG.” சாி, நா5 
6ாிRVெகா\L5 வி/த/திK பாDIJ5ேபாV, உலக நா.களிK இ<RV ஒGZ X.5 
இவDக\ யாD? இV சீIகிர/திK ச5பவிIJமா?  

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     ஒ<ேவைள இV சீDIகிர/�=K நடIக X.5. நாG எத]காக 
அ,ப= ெசாKகிேறG எGZ5 உeகLIJ ெசாKmகிேறG. ஏெனGறாK உப/திரவ 
கால/திG பிG பாதியான tGறைர ஆQ.களிK, அதG பிGைனய/திK நிழ[.வV 
பாபிேலானாக இ<IJ5. இGைறய கால/திG ஈராI. அVதாG சDவேதச 
தைலைமயகமாக ஒேர உலக5, ெபா<ளாதார5, அரசியK, ம]Z5 அRதிகிறி7Vைவ 
தைலமாக ெகாQ. ெசயKப.வதாக இ<IJ5. இVதாG எKலா ேதசeகL5 ஒGZ 
திரQ. வ<5வைர ஆhசி ெசYதி.5.  

நீeக சில ேநாமிடeகLIJ ^G6 Xறிய வசனமானV ஆறாவV கலச நியாய/தீD,6IJ 
இைடேய ஒ< பிாிைவ எ./VைரIகிறதாக காண,ப.கிறV, கிழIேக uர 
ேதச/திm\ளவDக\  எ<சேல5 நகர/திK X=.வாDக\, அVதாG ேதசeக\ 
அைன/V5 திரQ. வ<வைத உZதிெசYகிறV. ஆனாK அத]J ^Gபாக, ஐ,பிரா/V 
நதியிG அRத இட5, நிஜமான பாபிேலாG நகர5, அV NமாD நாGகாயிர/V 
ஆQ.கLIJ ^G6, நி5ேரா/ எGற, ேநாவாவிG ெகா\L,ேபரG, ஒேர உலக 
அைம,ைப ஏ],ப./தினாG, ஒேர ெபா<ளாதார5, அரசியK, அரசாeக அைம,6க\, 
அேத நிைலதாG, உப/திரவ கால/திG பிGபாதியான tGறைர ஆQ.க\ 
நைட^ைறIJ வRதி.5.  
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165 அதிகார5, 175 வசன/தி[<RV, கைடசி கலச நியாயதீD,ைப ப]றி 
ெசாKல,பh=<கிறV, 21 நியாயதீD,6களிK 21வV நியாயதீD,6 fமியிK நடIJ5. 
அVதாG பாபிேலாG மாநகர/திG அழிவாக இ<IJ5, அeJதாG அRதிகிறி7V 
தைலயக/ைத நி<வியி<,பாG. அதGபிG6 உலக ேசைனக\ எ<சேலமி]J 
விேராதமாக பைடெய.IJ5. அDமேகெதானிK பாளயமி<eJவV அDமேகெதாG 
W/த/தி]காண சிறRத ெசயKதிhடமாJ5. உதாரண/தி]J அRத 100 ேதசeகைளW5 
ேசD/V மிK[யG �ரDக\ எGZ ைவ/VIெகா\ேவா5. நாம 100 மிK[யG 
ேசைனக\ எ<சேலமிK X.வாDக\ எGபைத  ப]றி ேபசிIெகாQ=<Iகிேறா5. அவD 
ஒ[வ மைலயிK மZப=W5 காK பாதிIJ5 ெபாV, சகாியா 14:4, ஒ[வமைல 
பிளRதி.5, மைலகளிG ப\ள/தாIகிK உலகிG ேதசeக\ எKலா5 X.5ப= வழிைய 
அைம/தி.5. இVதாG எ7ேரேயK ப\ள/தாIைக JறிIJ5 விளIகமாக இ<IகிறV. 
கDேமK பDவத5 ேகh=<,�Dக\, ேமாாியா  மைல இ<IகிறV, தாேபாD பDவத5 
இ<IகிறV, கிKேபாவா பDவத5 இ<IகிறV. இRத ப\ள/தாIைக N]றி 1,000 ச/Vர 
ைமKகLIJ\ இRத மைலகெளKலா5 இ<IகிறV, அRத மாதிாியான இட/திKதாG  
அDமேகெதாG W/த5 நடIJ5. இைத ேகLeக\, இேயNகிறி7Vைவ எதிD/V 100 
மிK[யG ேசைனக\ பாளயமிறeக அRத இட5 நிAசயமாக ஏ]றதாக இ<Rதி.5.  

ெவK, இேயN தி<5ப வ<5ேபாV ேதவாலய/ைத கh=.வாD. அRத ஆயிறாQ. 
ஆலய/தி[<RV அவD ரா�ய/ைத ஆLைக ெசYவாD, அதனாK ^த[K அைத 
கh=.வாD, எேசIகியK 40-46K இ<IகிறV. அத]IJ பிறJ எ7ேரேயK 
ப\ள/தாIகி]J ெசGறி.வாD, அவD ேபNவாD அவDக\ மாQ.ேபாவாDக\. அவD 
எGன ெசாKல,ேபாகிறாD எGZ ெயநIJ ெதாியாV, ஒ<ேவைள மாQ.ேபாeக\ 
எGறிடலா5. ேவத5 ெசாKகிறV ெவளி,ப./தK, 145 அதிகார5, வசனeக\ 19 ம]Z5 
20, அDமேகெதாG W/த5 நடIJ5 ெபாrV, அRத W/த/திK இ<Rத Jதிைரக\ மIக\ 
மீதி<RV இர/த5  6ரQேடா=யதா5, அV 176 ைமKகLIJ JதிைரகளிG க=வாள5 
மh.5 ெப<கிவRததா5. 100 மிK[ேயாG ேசவகDக\ இ<RதாK, ஒ< சா/தியமான 
X]Z,ப= பாD/தாK, எனV க</V, அRதைன ஜனeகL5 அeJ நிZIJ5 ெபாV, 
அV 600 மிK[யG காK காலG அள_ இர/தமி<IJ5. அதாவV 176 ைமயி[G 
ஒ:ெவா< அ=IJ5 50 அளாதி இர/த5 இ<IJ5. கவனிIகேவQ=ய, காாிய5 
எ7ேரேயK ப\ள/தIகிளி<RV 176 ைமKக\ எGபV, அDமேகெதாG 
W/தகள/தி[<RV, ெபhரா எGற இட5 தாG இ<IJ5, என நாG ந56கிேறG, 
ெவளி,ப./தK 125 அதிகார5 6 5 வசன/திK, ேதவ5 தமV ஜன/ைத பாVகாIJ5ப= 
ஏ],ப./தின 7தல5. அவD அeJ ெசGZ, அவDக\ Xh= ேசD/V, ேயாDதாG 
ப\ள/தாIைக கடRV அவDக\, அவD ஒ[வ மைலயிG பிG6றமாக 
நட/திவRV,கிதேராG ப\ள/தாIைக கடRV, கிழIJ வாயிK வழியாக ஆலய 
வளாக/தி]J\ ேசD/தி.வாD. அRத �தDக\, சகாியா 13:9Gப=, அவைர ெதYவமாக 
இரhசகராக ஏ]ZIெகா\வாDக\. அவD ஆலய/தி]J\ பிரேவசி/V, அRத நாளிK 
ராஜாதி ராஜாவாக ேதவாதி ேதவனாக அவD மாகா பாிN/த 7தல/திK �]றி<,பாD, 
ேயா5கி,fD, நாளாயி<IJ5.   
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Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஆKைரh, இ,ேபாV5 ஒ< இைடேவைள 
எ./VIெகா\ேவா5. நா5 தி<5ப வRதV5 இேயNகிறி7VவிG வ<ைகைய ப]றிW5 
ஆயிர வ<ஷ அரசாhசிைய அவD நிைலப./Vவைத ப]றிW5 பாDIக இ<Iகிேறா5. 
ஆயிர வ<ட அரசாhசியிK எGன ச5பவிIJ5? இேயNகிறி7V fமியிK எGன 
ெசYதி.வாD? எGன மா]ற5 உQடாJ5 அV எeJ எ,ப= ந5ைம ெபாிய ெவ\ைள 
சிeகாசன நியாய/தீD,6IJ5 நி/திய வா@வி]J5  ேநராக நட/தி.5? 
இைணRதி<eக\. நா5 மீQ.5 வ<5ேபாV இைத ப]றி பாD/தி.ேவா5.  

 

**** 

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஆKைரh, மீQ.5 வ<க நா5 ெவளி,ப./தின 
விேசஷ/ைத ப=,ப=யாக பாDIகிேறா5. சாி, ஜி5மி, மZப=W5, நாம எeக 
இ<Iகிேறா5 எGZ ெசாKmeக, இ,ேபாV நா5 இேயNகிறி7V fமிIJ தி<5பி 
வ<வைதW5 இeJ ஆயிர வ<ட அரசாhசிைய 7தாபி,பைதW5 பாDIக இ<Iகிேறா5. 
அRத ஆயிறாQ. அரசாhசியிK அவD எGன ெசYய,ேபாகிறாD? அத]J, ^G6, நா5 
பாD/தவ]ைற ெசாKmeக.  

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     ெவK, இRத uQக\ எ./VைரIJ5 3 ^Iகிய நிக@_கைள ப]றி 
நா5 ேபசிேனா5: சைப எ./VIெகா\ள,ப.தK, 7 ஆQ. உப/திரவ கால5, கிறி7V 
fமிIJ தி<5ப_5 வ<கிறாD, ஆயிர வ<ட அரசாhசிையWைடய ரா�ஜிய5, ெபாிய 
ெவ\ைள சிeகாசன நியாயதீD,6, அதGபிறJ நி/திய வா@_.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஆKைரh, அDமேகெதாG W/த/ைத ப]றி எeகLIJ 
ெசாGனீeக. இ,ப இேயNகிறி7V தி<5ப_5 வRV அதிK ெஜய5ெகாKகிறாD, இ,ப 
அவD fமிIJ தி<5பிவிhடாD. அத]J பிறJ எGன நடIJ5 ?  

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     அவD fமிIJ தி<5ப வ<5ேபாV, அவ<ைடய ஆலய/ைத 
கh.வாD. எேசIகியK 40-46 ெமா/த5 202 வசனeக\, ேமசியாவிG ஆலய/ைத ப]றி 
ெதளிவான தகவKகைள அளிIகிறV. ஆனாK அத]J ^G6 இ<Rத ஒ< ஆசாி,6 
Xடார5 எ<சேல5 நகர/திK ஆலய பDவத/திK இ<Rத இரQ. ஆலயeககைள ப]றி 
நமIJ ெதாிW5. ஆனாK ஆசாி,6 Xடாரேமா அKலV இRத 2 ஆலயeகேளா 
எேசIகியK 40-46K ெசாKல,பh=<,பத]J, ேமசியாவிG ஆலய/தி]J ஏ]றதாக 
இKைல. இேயN, சகாியா 6:12, ஆலய/ைத கh.கிறாD. சகாியா 6 வசன5 13, அRத 
ஆலய/தி[<RV அவD ஆLைக ெசYதி.வாD.  

இV ஆயிர வ<ட அரசாhசியிK நடIகிறV. ேதவG �தDகLIJ வாIகளி/தி<IகிறாD, 
அவDகLIJ ஒ< ராஜாைவ ஏ],ப./VவாD அRத ராஜாவிG தைம/Vவ/VIJ கீழாக 
ரா�ஜிய5 அைமIக,ப.5. இேயNகிறி7V ^தK ^ைற வRத ெபாV இRத 
வாD/ைதகைள XறினாD, ஆனாK �தDக\ இேயNகிறி7Vைவ நிராகாி/தனD. 
இ,ேபாV அRத ரா�ஜிய5 நிஜமானதாக fமியிK நி]J5. அேநகD இ,ேபாV நா5 
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வா@கிற நாhகளிK இ<IJ5 ரா�ய/ைத ப]றி ேபNகிறாDக\. நா5 ராஜ/திG கீ@ 
இKைல. இேயNகிறி7V இ,ேபாV அவ<ைடய சிeகாசன/திK இKைல. அவD 
பிதாவிG வலV பாாிச/திK �]றி<IகிறாD. எபிேரயD 6/தக5, அதிகார5 1,8, 12 
XZகிறV இேயNகிறி7V பரேலாக/திK விNவாசிகளாகிய நமIகாக பிதாவிG வலV 
பாாிச/திK பாிRVேபசிIெகாQ=<IகிறாD. ஆனாK ஒ<நா\, எதிDகால/திK 
காணIX=ய நிைலயிK, அDமேகெதாG W/த5 நடRV ^=Rத பிறJ, இேயNகிறி7V 
தமV பிதாவிடமி<RV ரா�ய/ைத ெப]ZIெகா\வாD. அவD அRத ஆயிர வ<ட 
அரசாhசியிG கால/திK ஆLைக ெசYதி.வாD.  

ஜாG, அV சமாதான/திG காலமாக இ<IJ5. சிeக5 ஆh.IJh=ேயாேட 
ப./VIெகா\L5. இGb5 பல காாியeகைள Jறி/V ேபச^=W5 அத]J5 ^த[K,  
நா5 அவ]ைற அறிRதி<IகேவQ.5. நமIJ பலவிஷயeக\ ெதாியாV எGZ நாG 
ெசாKவத]J காரண5 அRத ரா�ய/திG கால/ைத Jறி/V ேவத5 அதிகமாக 
ெசாKலவிKைல. இய]ைகயான சாீர/திK இ<RV உப/திரவ கால/தி]J த,பினவDக\ 
அRத Xhட/திK இ<,பாDக\ எGZ ெசாKல,பh=<IகிறV: விNவாசிகளாக மாறின 
�தDகL5 6றஜாதிகL5. அவD இர/தசாhசிக\ அKல, அவDக\ ஆயிர வ<ட 
அரசாhசியிK �ைழRதி.வாDக\.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஆKைரh. அைத ப]றி பாDIகலா5, இேயNகிறி7V 
மீQ.5 வ<5 அRத காாிய/தி]J வ<ேவா5. ஆயிர வ<ட அரசாhசிைய ப]றி 
ெசாKm5 ப56, அRதிகிறி7V_IJ எGன நடIJ5 எGZ மIக\ அறிRVெகா\ள 
வி<56கிறாDக\, மி<க/தி]J சா/தாbIJ எGன ஆJ5. கிறி7V மீQ.5 
வ<5ேபாV எGன நடIJ5?  

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     அDமேகெதாG W/த/திK, அRத W/த5 ^=வைடW5ேபாV, 
ெவளி,ப./தK 195 அதிகார5, அRதிகிறி7V_5 க\ள/தீDIகதாிசிW5 அIகினி 
கட[K த\ள,ப.வாDக\. அRத ஆயிர வ<ட கால/தி]J அeேகேய இ<,பாDக\. 
சா/தாைன பி=Iக இேயN ஒ< uதbIJ கhடைள ெகா./தி.வாD, அவைன கh= 
பாதாளIJழயிK த\ளி.வாDக\, அவb5 அeேக ஆயிர வ<ட/தி]J 
கhட,பh=<,பாG. இRத சமய/திK ேதவG தமV ஆயிர வ<ட அரசாhசிைய இeJ 
நிZவி.வாD. அV ேதவbைடய ஆhசி, அவேர ஆLவாD. அRத கால/திK யா<IJ5 
எRத அதிகார^5 இ<IகாV. அவ<ைடய திhட,ப= நா5, எKலா<5 அவைர 
ேசவி/தி.ேவா5. கிறி7Vைவ ெசாRத ரhசகராக ஏ]ZIெகாQட நீeகL5 நாb5, 
அவரV மணவாh=ைய, அRத கால/திK அவேரா. ேசDRV ஆLைக ெசYேவா5.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     நீeக இ,ப ெசாGனV ^Iகியமான காாியெமGZ 
நிைனIகிேறG. உQைம இVதாG விNவாசிகளாகிய சிலD நிAசய5 ஆயிர வ<ட 
அரசாhசியிK பeகா]றி.வாDக\. ஆனாK இGெனா< காாிய5 உப/திரவ கால 
VவIக/திK fமியிK உ\ள விNவாசிக\ அைனவ<5 எ./VIெகா\ள,ப.த[K 
இeகி<RV ெசGறி.வாDக\. எனேவ, அRத ஜனeக\ எKலா<5, 2 சாhசிகளிG 
நாhகளிK இரhசிIக,பhடவDக\,  144,000ேபD  



 7 

அRதிகிறி7VவிG நாhகளிG தாIJதKகLIJ த,பி/V இேயN கிறி7VவிG வ<ைக 
வைரIJ5 தாIJபி=/V நிGறவDக\. அRத ஜனeக\, மா]றமைடயாத அவDக\ நா5, 
ம]றமைடRதி<Iகிேறா5 – பரேலாக/திK இ<Iகிேறா5, ம]றமைடRதி<Iகிேறா5, 
நமIJ 6திய சாீர5 ெகா.Iக,பh=<IகிறV, ெபGெகா\ள_5 ெபGெகா.Iக_5 
^=யாV – அVதாG உQைம, அவDக\ தeக\ மா5ச சாீர/ேதா. ஆயிர வ<ட 
அரசாhசிIJ\ �ைழகிறாDக\. அவDகLIJ பி\ைளக\ இ<IகிறாDக\ அRத 
பி\ைளக\ வள<வாDக\. அ,ப= பாD/தாK, அRத நாhகளிK, இ<,பவDகLIJ 
ெதாிRெத.IJ5 சRதD,ப/ைத ேதவG ^Gைவ/தி.வாD.  

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     உQைமதாG. அத]J காரண5, உதாரணமாக, ெவளி,ப./தின 
விேசஷ5 205 அதிகார/ைத வாசிIJ5ேபாV, வசன5 7,8,9 ம]Z5 10, சா/தாG 
ெகா�ச கால/தி]J அவி@க,ப.கிறாG, அவG ேபாY இேயN கிறி7Vைவ 
உQைமயாY ஏ]Z ெகா\ளாதவDகைள வாதிIJ5ப=யாக ேபாகிறாG. ஆனாK ஆயிர 
வ<ட அரசாhசியிG ^=விK, சா/தாG வி.தைலயாIக,பh., அவDகைள 
ேமாச5ேபாIகி, இேயNகிறி7V_IJ விேராதமாக கைடசி W/த/தி]காக அவDகைள 
எ<சேலமிK Xh= ேசD,பாG. உQைமயிK அV, சாதாரன W/தமாக இ<IகாV – 
இேயNகிறி7V சா/தாைன நNIகி.வாD அவைன அIகினி கட[ேல த\ளி.வாD, 
ேவத5 XZகிறV, அeJதாG அRதிகிறி7V_5 க\ள/தீDIகதாிசிW5 இ<IகிறாDக\. 
அத]J பிறJ தாG ெபாிய ெவ\ைள சிeகாசன நியாயதீD,6 வ<5.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ெபாிய ெவ\ைள சிeகாசன நியாYதீD,பிK எGன 
நடIJ5? அeேக, யாD இ<,பா, யா<IJ தீD,6, அRத ெசYதிக\ எeகி<RV வ<5 
அவDகLIJ எGன ச5பவிIJ5? 

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     இேயNகிறி7Vேவ நியாயாதிபதியாயி<,பாD. ேயாவாG 5:22, 
இேயNகிறி7V_IJ ேதவG ெபாிய ெபாZ,ைப ெகா.IகிறாD. ெபாிய ெவ\ைள 
சிeகாசன நியாயதீD,பிK அவேர நியாயாதிபதியாY இ<,பாD. அRத நாளிK தeக\ 
வா@நாளிK இேயNைவ ரhசகராக ஏ]ZIெகா\ளாமK 6றIகணி/தவDக\ 
நியாயRதீDIக,ப.வாDக\.அவDக\ உ/தாி,6 7தல/திK பி=/V 
ைவIக,பh=<,பாDக\, வாதிIக,ப.5 இடதிm\ளவDக\, அவDகெளKலா<5 
ெபாிய ெவ\ைள சிeகாசன நியாதீD,பிK நிZ/த,ப.வாDக\.  

சாி, ெபாிய ெவ\ைள சிeகாசன5 எeகி<IJ5? அV நமIJ ெதாியாV. அeJ, 
“வான^5 fமிW5 விலகி,ேபானV ெபாிய ெவ\ைள சிeகாசன/ைத கQேடG 
எGறி<IகிறV.” அV எeகி<Rதாm5, இேயN கிறி7V நியாயாதிபதியாயி<,பாD, 
அவைர 6றIகணி/தவDக\ நியாயRதீDIக,ப.5 ப= நி],பாDக\. அவD 2 விதமான 
6/தக/ைத திற,பாD. அதிK ஒGZ, ஜீவ 67தக5 எGற 6/தக5, 6/தகeக\, 
பGைமயிL\ளV. 6/தக5, அவDகLைடய ெபயDக\ ஜீவ 6/தக/திK எrத,படாமK 
இ<RதாK, அவDக\ எGெறGைறIJமாY அIகினி கட[ேல த\ள,ப.வாDக\. அRத 
6/தகeகளிK, இ<IJ5 அவDகLைடய கிாிையகLIJ தIகதாY 
நியாயRதீDIக,ப.வாDக\, தீய கிாிையகmIJ ,  ெபாிய ெவ\ைள சிeகாசன 
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நியாயதீD,பிK தீDபளிIக,ப.5. அவைர 6றIகணி/த அைனவ<5 உயிேரா. அIகினி 
கட[ேல த\ள,ப.வாDக\, “அeேக 6r சாவVமிKைல, அIகினி அவியாமm5 
இ<IJ5.” இேயN கிறி7V Xறியைத தாG நாG ெசாKகிேறG, எனV க</தKல, 
இேயNகிறி7V மா]J 9K Xறியி<IகிறாD. இV நியாய/தீD,பிG ெகா.ைமயான 
ேநர5. இைததாG இரQடா5 மரண5 எGZ XZகிறாDக\, இேயNைவ 
6றIகணி/தவDகLIJ உாியV.  

அV உeகைளW5 எGைனW5 அைனவைரW5 ஊIJவிIகேவQ.5, ஜாG, நமIJ 
அGபானவDக\ இGb5 இேயNைவ அறியாமK இ<IகிறாDக\ எGறாK, வர,ேபாகிற 
நியாயதீD,ைப ப]றி Xறி எAசாிIக ேவQ.5, இRத ெபாிய ெவ\ைள சிeகாசன 
நியாயதீD,6. இeக நி]பவDக\ யாராக இ<,பாDக\ எGறாK ைகவிட,பhடவDக\ 
மh.5தாG. அவDகLைடய Nய தீDமான/தினாK அeகி<IகிறாDக\, ேதவG 
அவDகைள  ெசYW5ப=யாக ெசாGன காாிய/தினாK அKல. நியாய/தீD,பிG 
ெகா.ைமயான ேநர5 அV. அVமh.மKல. இVதாG வரலா]றிG ^=வாக 
இ<IகிறV. ஆதியாகம/திK ெசாKல,ப.கிறV, “ஆதியிேல ேதவG சி<{=/தாD.” 
சாி/திர5 VவIகின இட5. இV அRத சாி/திர/தி]J ^]Z,6\ளி ைவ/V நி/திய 
வா@வி]J\ ெகாQ. ெசKகிறV.  

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     6திய வானeக\ 6திய fமிைய ப]றி ெசாKmeக. 

Dr. ஜி5மி =ேயாe:     6திய வானeக\ ம]Z5 6திய fமி, அV Nவார7யமாக இ<IJ5. 
ஏசாயா 6/தக/திK, 65ம]Z5 665 அதிகார5, 6திய வானeக\ ம]Z5 6திய fமிைய 
ப]றி XZகிறV, அதனாK ெவளி,ப./த[K இV 6திய விஷய5 அKல. ஆனாK 215 
அதிகார5 XZகிறV – 2 ேபV< 3ாிm5 – இRத பைழய fமி, பாவ/தாK fமி 
சபிIக,பhடV, பாவ/தாK வான5 சபிIக,பhடV, இதிK, எKலாேம அடeJ5, ^தK 
வான5, இரQடா5 tGறா5 வானeகL5. tGறா5 வான/திK தாG ேதவG 
இ<IகிறாD. ஆனாK நிைனவி<Iகh.5, 125 அதிகார5, 105 வசன5, 
ெவளி,ப./�=ன விேசஷ/திK Xற,பh.\ளV சா/தாG சேகாதரDகைள 
J]ற,ப./VகிறவG இர_5 பகm5 ேதவbைடய சிeகாசன/தி]J ^Gபாக ெசGZ, 
நா5 ெசYW5 தவறான காாியeகLIகாக ந5ைம J]ற,ப./VகிறாG. இ<Rதாm5, 
இேயNகிறி7V நமIகாக பாிRVேபசிIெகாQ=<IகிறாD. ஆனா அத]J அD/த5 
tGறா5 வான^5 சபிIக,பhடV. அV_5 எாிIக,பட ேவQ.5. அ,ேபாV ேதவG 
சி<{=,பாD, 6V,பி,பாD எGறிKைல, 6திய வான/ைத சி<{=,பாD, 6திய fமிைய 
உQடாIJவாD. அeJ நா5 6திய எ<சேலைமW5 காQேபா5.  

6திய எ<சேல5 ப]றி 21 ம]Z5 225 அதிகாரeக\ விளIJகிறV. 6திய எ<சேலைம 
ப]றி ேபச இGb5 5 நிக@Aசிக\ ேவQ.5. அV விய,fh.5 இடமாக இ<Rதி.5. 
1500 ைமK உயர^5, அகல^5 நீள^மாயி<IJ5. தeக/தாலான ஓேர �தியி<IJ5. 
ஜனeக\ தeக/தாலான �திக\ எGபாDக\, தeக/தாலான �திக\ எGZ ஒGZ5 
இKைல. 215 அதிகார5, தeக/தாலான �தி இ<IJ5 எGZ XZகிறV. 225 
அதிகார/திK, ேபாGனிGனாலான �தி. ஏெனGறாK 6திய எ<சேலமிK நா5 பிரதான 
�தியிK தாG வசி/தி.ேவா5.  
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அV fமியிK இ<IகாV, அத]IJ காரண5 எேசIகிய[K ெசாKல,பh=<IகிறV, 
அவ<ைடய ஆலய5 எGறGைறIJமாY எ<சேலமிK இ<IJ5. 215 அதிகார5, 225 
வசன5, ெவளி,ப./த[K, ெசாKல,ப.கிறV 6திய எ<சேலமிK எRத ஆலய^5 
இ<IகாV, ஏெனGறாK ேதவb5 இேயN_5 அeேக இ<,பாDக\. 12 பவள 
வாசKக\: வடIேக 3, கிழIேக 3, ேம]Iேக 3, ெத]Iேக 3, இ7ரேவK 
ெகா/திர/�=G நாமeகளிK இ<IJ5. �தDக\ fமியில<RV 6திய எ<சேலமி]J\ 
பிரேவசி/தி.வாDக\. fமிIJ ேமK எeேகா ஒ< இட/திK இ<IJ5 நா5 அeJ 
இேயN_டG நி/தியா நி/தியமாக இ<,ேபா5.  

ெதாடDRV ேபச நிைனIகிேறG. எதிDகால/திK எGன நடIJ5 எGபைத விளIJ5 
அ<ைமயான பJதி. நா5, அ,ேபாV, அRத ேநர/திK அவைர 
ெதாrVெகா\LகிறவDகளாக இ<,ேபா5. நா5 அவைர ஆராதி,ேபா5, ஆதி^தலாY 
இ<IJ5 பாிN/தவாGகைள நா5 சRதி/தி.ேவா5. இேயN, ெவளி,ப./தின 
விேசஷ/ைத ^=IJ5 ேபாV, ெவளி,பாhைட ெப]ற ேயாவாbIJ uதG tL5 
ெசாKகிறாD, “இேதா, சீIகிரமாY வ<கிேறG. இRத 6/தக/திK உ\ள வாD/ைதகைள 
கா/VIெகா\LகிறவG பாIகியவாG.” அவD மZப=W5 ெசாKmகிறாD. “இேதா, 
சீIகிரமாY வ<கிேறG. அவனவbIJாிய பலG எGேனாேட Xட வ<கிறV.” 
பலனளிIJ5 ப=, நி/திய/திK எGன ெசYேவா5 எGபைத அ,ேபாV 
அறிRVெகா\ேவா5. கிறி7VவிG நியாயாசன/திK நா5 ெப]ZIெகா\ள இ<IJ5 
பலGக\ அVதாG, அVேவ நி/திய/திK  நி/திய நி/தியமாY நா5 எGன 
ெசYதி.ேவா5 எGபைத நிDணயிIகிறV, அவைர ேசவி/�=.ேவா5, அவைர 
ெதாLVெகா\ேவா5 அவேரா. ஐIகிய,பh=<,ேபா5.  
 

சாி இZதியாக, ஒ< காாிய/ைத உeகLIJ ெசாKல வி<56கிேறG, இேதா, எGZ 3 
^ைற வ<கிறV. ேயாவாG, ெவளி,பாhைட ெப]றவD ெசாKகிறாD, இேயN tGறா5 
^ைற இ,ப= ெசாGனV5, “இேதா, சீIகிரமாY வ<கிேறG. அத]J, இேயNேவ, வா<5 
எGறாD”. 

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:     ஜி5மி, மிக_5 அ<ைமயாக இ<RதV. ேநயDகேள, நா5 
ெவளி,ப./தK 6/தக/ைத விளIகமாக பாD/VIெகாQ=<Iகிேறா5, அதினாK 
ேதவG Xறியி<IJ5 ^Iகியமான திற_ேகாK காாியeகைள அறிRதி<,�Dக\, 
எதிDகால/ைத ப]றி அறிRVெகா\ள ேவQ.5. சாி, ஜி5மி ெவளி,ப./த[G ஊடாக 
ந5ைம நட/தி ெசGறாD, Vாிதமாக ^=/Vவிhேடா5, உeக\ மனதிK நிAசய5 சில 
ேக\விக\ எr5பியி<IJ5 எGபைத அறிேவG, அவD ெசாGன அைன/ைதW5 நீeக\ 
ேகh=<IகிறீDக\. அ./த அைரமணி ேநர/திK அRத ேக\விகைள நா5 பாDIக 
இ<Iகிேறா5, நீeகL5 இைணRதி<,�Dக\ என ந56கிேறG. இRத காாியeகைள 
ேகhடதG tலமாக எm5பின சில ^Iகியமான ேக\விகLIJ விளIகமாக 
பதிலளிIJ5ப= ேகhIக இ<IகிேறG. அ./த வார5 நிக@Aசிைய தவறாமK 
பாD,�Dக\ என ந56கிேறG.  
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எeகLைடய ெதாைலIகாhசி நிக@சிகைள காண 

இலவச ஜாG அGெகDெபDI நிக@Aசி ஆ,ைப பதிவிறIக5 ெசYதி.eக\. 
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