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ெவளி,ப./தின விேசஷ5 67தக5 ஒ:ெவா< ப=யாக - நிக@Aசி
6
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.
அறிவி,பாளD:

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 சமீதி<,பைத நீeக\ 6ாிRVெகா\ள
உதவி.ேவா5. இRத விேசஷி/த ஜாG அGேகDபDI நிக@AசிIJ உeகைள அG6டG
வரேவ]கிேறா5.
****

Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

நிக@சிIJ உeகைள வரேவ]கிேறா5. நா5 அ]6தமான

ெவளி,ப./தின விேசஷ/ைத ப]றி பாD/VIெகாQ=<Iகிேறா5. Dr. ஜி5மி அவDக\
இRத ெவளி,ப./தின விேசஷ/திK ந5ைம ப=,ப=யாக நட/திIெகாQ. வ<கிறாD,
அைத இGைறIJ தி<5ப_5 பாDIக இ<Iகிேறா5. அேதா. அவD உeகேளா.
பகிDRVெகாQடவ]றிK உeகLIJ இ<IJ5 சில ேக\விகLIJ5 அவD பதிலளிIக
இ<IகிறாD. சாி, ஜி5மி, இ,ேபாV Vவeகிடலா5. இRத 3 விஷயeகைள இeேக
ைவ/தி<IகிறீDக\, ெவளி,ப./தின விேசஷ/திG அhடவைனைய எeகLIJ
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Xறியி<RதீDக\. இவ]ைற ைவ/V ெசாKnவதG oல5 மIக\ எளிைமயாக
6ாிRVெகா\Lப= ெபாிV5 உத_கிறீDக\ என ந56கிேறG ெதாடDRV, ெசாKneக\.
ஜாG, ெவளி,ப./தின விேசஷ/திG ^தK அதிகாரக
இேயNகிறி7VவிG தGைமையW5 வKலைமையW5 XZகிறV. அRத அதிகார/திK,
பாDIJ5ேபாV, இேயNகிறி7VவிG, ^= ேவGைமயாயி<IகிறV, அவD கQக\
அIகினி Nவாைளயாயி<IகிறV, அவ<ைடய ச/த5 ெப<ெவ\ள/V
இைறAசKேபா[<கிறV. அவரV காKக\ உைலIகள/திK காYRத ெவQகல5
ேபா[<IகிறV, அவ<ைடய ^க5 வKலைமயாY பிரகாசிIகிற pாியைன,ேபாK
இ<IகிறV, அவ<ைடய கர/திK 7 நhச/திரeக\ இ<IகிறV, ஏs J/VவிளIJகளிG
ம/தியிK உலாவிIெகாQ=<IகிறாD. ேமn5, அRத நhச/திரeக\ ஏs சைபகளிG
tதDகL5, 7 ெபாG J/VவிளIJகL5 ஏs சைபகளாக இ<IகிறV. இVதாG ^தK
அதிகார5. கிறி7VவிG வKலைம, ெசாKவV, வசன5 18: “மாி/ேதG ஆனாn5 இேதா
சதாகாலeகளிn5 நாG உயிேரா=<IகிேறG.”
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

அ./தV 7 சைபகLIJ எsத,பhட க=தeகைள ெவளி,ப./தK 2 ம]Z5 35
அதிகாரeகளிK பாD/ேதா5. 7 சைபயிG tதbIJ எsத,பhட ஏs சைபகLIகான
க=தeக\ அைவ இேயN கிறி7Vவிடமி<RV வRத விேசஷி/த ெசYதி, சைபIJ
கிறி7V உைரIJ5 கைடசி வாD/ைதகைள, அRத 7 சைபகLIகாண 7 க=தeகளிK
ெசாKல,பh=<IகிறV, அைவ கி பி 95K ஆசியாவி[<Rத உQைமயான சைபக\.
அைவக\ சைப கால/ைத XZவதாக இ<RதV, அைவக\ உQைமயான சைபக\, இV
எேபN திய/தீரா சDைத லேவாதிIேகயாைவ மh.5 JறிIகவிKைல, இGைறIJ
உயிேராhட/VடG இ<IJ5 சைபகைளW5 JறிIகிறV.
45 அதிகார5, ெவளி,ப./~=ன விஷஷ/திG ^Iகிய நிக@_களிK ^தK காாிய/ைத
இதிK பாDIகிேறா5, சைப எ./VIெகா\ள,ப.தK, 45 அதிகார5 வசன5 1.
ேயாவாbIJ அRத ச/த5, பரேலாக/தி[<RV ஏறிவா எGZ ெசாKn5 எIகாள
ச/த/ைத ேபால இ<Rததா5. 5 5 அதிகார5, tதDகளிG Xhட5 ஆD,பாி/V,
பா.கிறாDக\, “ஆh.IJh=யானவD பா/திரராயி<IகிறாD.” 55 அதிகார5, 12 வசன5
அைத XZகிறV. 65 அதிகார5, 3 அ.Iகான 7 நியாயதீD,6க\ ஆர5பமாகிறV,
ெமா/த5 7 ^/திைர நியாயதீD,6, 7 எIகாள நியாயதீD,6, 7 கலச நியாயதீD,6: 21
நியாயதீD,6கL5 ஏs வ<ட உப/திரவ கால/திK அதிக ெகாdரமானதாக
ெதாடDRVெகாQேட இ<IJ5.
^தK oGறைர ஆQ. கால/திK, க\ள/தி<AசைபயிG பிGனாK இ<RV
ெசயKப.5. ெவளி,ப./தK 175 அதிகார5. ^தK ^/திைர உைடIக,ப.5,
அRதிகிறி7V உதயமாவாG. ெவ\ைள JதிைரயிG ேமK ஏறியி<,பவG, தைலயிK
கிாீட5 இ<IJ5, ைகயிK விK இ<IJ5, அ56க\ இ<IகாV, அதாவV அவG 7
ஆQ. உப/திரவ கால/திG VவIக/தK சமாதான/ைத உZதிப./தி.வாG.
அதாவV, அவG சமாதான/ைத உZதிப./V5ேபாV, தானிேயK 9:27K
ெசாKல,பhடப=, அV 7 ஆQ. உப/திரவ கால/தி]J VவIக மனிேயாைசயாகேவ
இ<IJ5. இரQடா5 ^/திைர உைடIக,பட சிவ,6 JதிைரயிG ேமK ஏறியி<,பவG
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வ<வாG. அV ேதசeக\ ஒGZ திராQ. வ<வதாJ5 :அதிK நா5 பாD/தைவ ர•யா,
ஈராG, ஆ,கானி7தாG, பாகி7தாG, எ/திேயாபியா, ேசாமா[யா, pடாG, சீாியா,
எகி,V, V<Iகி. அேதா.Xட ச•தி அேரபியா ‚பேனாைன பாD/ேதா5. இRத
ேதசeக\ அைன/V5 ƒத ேதசமான இ7ேரnIJ விேராதமாக பைடெய.IJ5
எGபைத ப]றிW5 பாD/ேதா5. இRத நிக@Aசி ஒளிபர,ப,ப.5 ேநர/திK அத]Iகான
^ய]சி நட,பைத பாDIக^=W5.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ெசாKல,பhட ேதசeக\ இVதாG எGZ எ,பா. உeகளாK

ெதளிவாக Xற ^=W5?
ஏெனGறாK ேவதாகம5 Jறி,பிhட இடeகைள நமIJ
எ./VைரIகிறV. இ7ேரைல தாIக ஆர5பிIJ5 ^தK 2 ேதசeகைள ப]றி நாG
XறிேனG, சீாியா ம]Z5 எகி,V, அV தானிேயK 11: 40- 45. ம]ற ேதசeகைள ப]றி
எேசIகிேயK 38ம]Z5 சeகீத5 83K பாDIகலா5. ேதவbைடய வாD/ைதயிK
ெசாKல,பh=<IJ5 இRத அதிகாரeக\ கைடசி நாhகளிK இ7ேரnIJ விேராதமாக
வர இ<IJ5 ேதசeகளிG ெபயDகைளW5 ெசயKகைளW5 XZகிறV.
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

மீத^\ள ^/திைரகளிG நியாயதீD,6 fமியிG ேமK வRதி.5, அதிK fமியிK நாGகிK
ஒ<பeகினD ெகாKல,ப.வாDக\, பசிெகா.ைம தைலவிாி/தா.5, பல இடeகளிK
fமி அதிDAசி உQடாJ5, விNவாசிக\ இர/தசாhசியாக மாி,பாDக\ – கிறி7தவDக\
அKல, ஏெனGறாK அவDக\ எ./VIெகா\ள,ப.த[K ெசGறி.வாDக\, அவDக\
உப/திரவ கால/திK இேயNகிறி7Vைவ ஏ]ZIெகாQடவDக\, எ,ப= கிறி7Vவிட5
தி<56வாDக\?அ,ேபாV பிரசிeகிIJ5ப=யாக 2 சாhசிக\ இ<,பாDக\. இைத நா5
11 அதிகார5, 35 வசன/தி[<RV ெவளி,ப./தK 11 அதிகார5, 13 வைர
பாDIகிேறா5. இRத 2 சாhசிகL5 பிரசeகிபாDக\. அV எ[யா ம]Z5 ஏேனாIJ என
ந56கிேறG, அவDக\ மாிIகவிKைல, அவDக\ உQைமயிK, பரேலாக/தி]J
எ./VIெகா\ள,பhடாDக\, அவDக\ தி<5பி வ<வாDக\. எபிேரயD 9:27
ெசாKவVேபால, அGறிW5 ஒேரதர5 மாி,பV5 பிG6 நியாயதீD,6 அைடவV5
மbஷ<IJ நியமிIக,பh=<IகிறV.”
கைடசி oGறைர ஆQ.க\, பாபிேலானிK நடIJ5 ச5பவeக\ எKலாவ]றி]J5
பிGனணியாக இ<IJ5. அதாவV, க\ள/தி<AAசைப அழிIக,பhட_டG,
அRதிகிறி7V ேராைமவிh. ெவளிேயாி.வாG, இ/தா[, அeகதாG
க\ள/~=<AAசைப இ<IJ5, அவG எ<சேலமி]J ெசGறி.வாG, ஆலய/தி]J\
ˆைழRV, உhகாDRV, தGைன ேதவெனGZ ெசாK[ எ<சேலமிK இ<RV
ெசGறி.வாG. க\ள/தீDIகதாிசி, சா/தானிG தி</Vவ/திK ஒ< நபராக இ<,பவG,
அRதிகிறி7VவிG சிைலைய நிZ/தி.வாG. அ]6தeக\ அைடயாளeக\ ம]Z5
அதிசயeக\ oலமாக ேபசி மIகைள அைச/தி.வாG. அத]கிைடயிK, அRதிகிறி7V
பாபிேலாG பhடண/தி]J\ பிரேவசி/தி.வாG, அV ஐ,பிரா/V நதியிG
கட]கைரயிK இ<IகிறV, பாIதா/தி[<RV NமாD 58 ைமK tர/திK உ\ள, ஈராI.
அeJதாG 4500 ஆQ.கLIJ ^G6 நி5ேரா/ ஒேர உலக ெபா<ளாதார5, அரசியK,
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அரசாeக அைம,ைப, நிZவியேபாV பாபிேலாG இ<RதV அV கைடசி நாளிK
நட,பைவகLIJ மாதிாியாக இ<RதV.
உப/திரவ கால/திG பிGபாதியான oGறைர ஆQ.க\, பாபிேலானிK
நட,பைவகைள பிGணைனயாக ெகாQ. 7 எIகாள நியாயதீD,65 7 கலச
நியாயதீD,65 நிைறேவZ5. ேமn5 7 எIகாள நியாய/தீD,பிG ெபாV, fமியிG
ெபா<ளாதார/ைத பாதிIJ5 நியாயதீD,6க\ நிைறேவZ5. ச^/திர5 3K ஒ< பeJ
இர/தமாJ5, கட[G மீGகளிK 3K ஒ< பeJ, ெச/V,ேபாJ5. கட[G அைலகளிK
இ<IJ5 க,பKகளிK 3K ஒ<பeJ அழிRVேபாJ5. 6K எாிRVேபாJ5, மரeக\
எாிRVவி.5. எIகாள நியாயதீD,6 உQடாJ5 காலeகளிK fமியிG ேமK ெகாdரமான
நியாயதீD,6 உQடாJ5. ஐRதாவV ெவளி,6ர/~=ளி<RV ஊ.Z_5 காாியeக\
இ<IJ5, பாதாளIJழயிK இ<RV திறRVவிட,ப.5 பிசாNக\, ேவத5X<கிறV
ெவh.Iகிளிக\ ேபால வ<5, வி/தியாசமான ெவh.Iகிளி, இVவைர பாD~/=ராத
ஒGZ, மனித ^க5, ெபQணிG XRதK, சிeக/திG ப]க\, W/தகள/திK இ<IJ5
JதிைரயிG மாD6, பா5பிG வாK. அைவக\ 6ற,பh. வRV fமியிG
ஜன/ெதாைகயிK 3K ஒ< பeைக ெகாGZேபா.5. நாGகாவV ^/திைர
நியாயதீD,பிK நாGகிK ஒ<பeகினD ெகாKல,பட இ,ேபாV ஆறாV எIகாள
நியாயதீD,பிK, 3K ஒ<பeகினD ெகாKல,ப.வாDக\, fமியி ஜன/ெதாைகயிK பாதி
அழிRVவி.5.
இ,ேபாV கைடசி நியாயதீD,6கைள பாDIக,ேபாகிேறா5, கைடசியான 7
நியாயதீD,6க\, 7 கலச நியாயதீD,6, அV_5சீIகிர/திK ச5பவிIJ5. ச^/திர5
^sவV5 இர/தமாJ5, எKலா மீGகL5 ெச/V,ேபாJ5, pாியG அதிக ெவ,பமாகி
ஜனeக\ தeக\ பாDIகைல க=/VIெகா\L5 அளவி]J pாியG அவDகைள
தகி/தத. ஆனாn5 கிறி7VவிG பIக5 தி<5பவிKைல, ேதவைன tஷிIகிறாDக\.
165 அதிகார5 125 வசன5, ஐ,பிரா/V நதி வ]றி,ேபாகிறV. அV ம/திய கிழIகி]J5
கிழIJ பJதிIJ5 எKைலயாக இ<IகிறV, கிழIகி[<RV ராஜாIக\ வர அV வழிைய
திறRV ெகா.IJ5. நா5 இRதியாைவW5 சீனாைவW5 Jறி/V
ேபசிIெகாQ=<கிேறா5, இVதாG உலக மIக\ெதாைகயிK பாதிைய
ெகாQ=<,பைவ, இGைறIJ5 அ,ப=தாG. ெவK, இRத ச5பவ5 பாபிேலானிG
அழிவி]J பிறJ ச5பவிIJ5, பாபிேலாG நகர5. அVதாG தைலைமயகமாக இ<IJ5
அகிலஉலக, ெபா<ளாதார5, அரசியK, அரசாeக அைம,6க\, அRதிகிறி7V
நிZவியவ]றி]J, பாபிேலாG தைலநகர5. பாபிேலாG இVவைர அழிIக,படவிKைல.
பாபிேலாG சா5ரா‹ய5 அழிIக,பhடV. பாபிேலாG நகர5 இVவைர
அழிIக,படவிKைல. ஏசாயா 13 ம]Z5 14, எேரமியா 50 ம]Z5 51, ெவளி,ப./தின
விேசஷ5, 185 அதிகார5 வசனeக\ 10,17 ம]Z5 19, XZகிறV ஒ< நாழிைகயிK
பலமான பhடண5, மகா நகரமாகிய பாபிேலாG, சDவேதச, ெபா<ளாதார5, அரசியK,
அரசாeக/தி]J தைலைமயகமாக இ<RதV தDIக,பhடேத எGபாDக\.
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அத]J பிறJ இேயNகிறி7V fமிIJ தி<5ப வ<வாD. சகாியா 14:4 XZகிறV
இேயNகிறி7V எ<சேல5 நகர/திG ஒ[வ மைலயிK வRV இறeJவாD. அRத
சமய/திK, உலக ேசைனக\ அைன/V5, சகாியா 14:2, எ<சேலமிK X=.வாDக\.
ெவளி,ப./தK 16:13-60 XZகிறV சா/தானிG திாி/Vவ5 – சா/தாG, அRதிகிறி7V
ம]Z5 க\ள/தீDIகதாிசி – அ]6தeகைளW5 அைடயாளeகைளW5 அதிசயeகைளW5
நட,பி/V fமியிG ேசைனகைள எ<சேலமிK Xh= ேசD,பாG, இV அDமேகெதாG
W/த/தி]J VவIகமாக பாலமிரeJவாDக\, W/த5 நடIகாV, ஆனாK அத]IJ
X=.வாDக\.
இேயNகிறி7V தமV ஆலய/ைத கh=.வாD. எேசIகியK 40 -46, ஆயிர வ<ட
அரசாhசியிK ேமசியாவிG ஆலய5 ஆலய பDவத/திK நி]J5 எGZ
ெசாKல,ப.கிறV. இத]கிைடயிK, உலக ேசைனக\ அைன/V5 எ7ேரேயK
ப\ள/தாIகி]J ெசGறி.5, பDவதeகளிG ப\ள/தாIJ, இRத ப\ள/தாIைக N]றி
எKலா பDவதeகL5 இ<IகிறV. உலகிேலேய எ7ேரேயK ப\ள/தாIJதாG
ேநD/தியான W/தகள5 எGZ ெந,ேபா[யG Xறியி<IகிறாD. ெவK, அவDக\ அeேக
X.வாDக\, இேயNகிறி7V_5 அeJ வ<வாD, அவDக\ மாQ.ேபாவாDக\. அவD
இர/த/திG ப\ள/தாIைக கடRV வ<வாD, இைத ெவளி,ப./தK 14:19-20K
பாDIகிேறா5, அeகி<RV அவD ெபhரா வைரIJ5 ேபாவாD. ெவளி,ப./தK 12:6
XZகிறV கைடசி oGறைர ஆQ. கால/திK ƒத ஜனeகைள பாVகாIJ5 ப=
ேதவG ஒ< 7தல/ைத ஆய/த,ப./தியி<IகிறாD. அVதாG ெபhரா என ந56கிேறG.
அவD அeJ ெசGZ, ƒதDகைள Xh= ேசD/V, ேயாDதாG ப\ள/தாIைக அவDகைள
கடIக,பQணி, ஒ[வ மைலயிG பிGபIகமாக அைழ/VவRV, கிதேராG
ப\ள/தாIைக கடRV ேதவாலய பDவத/தி]J அைழ/V வ<வாD, ஆலய/தி]J
அைழ/V வ<வாD. பிG6 அவD தமV ரா‹ய/ைத நிZவி.வாD, 1000 வ<டeக\
ெகாQட ஆயிராQ. அரசாhசி.
இ,ேபாV அRதிகிறி7V_5 க\ள/தீDIகதாிசிW5 அDமேகெதாG W/த/திG ^=விK
அIகினி கட[K த\ள,ப.வாDக\. இேயNகிறி7V ஒ< tதைன நியமி/V சா/தாைன,
கh= பாதாளIJழயிK ஆயிர வ<டeகLIJ கh= அவைன சிைறபி./V ைவIக
கhடைளயி.வாD. இேயNகிறி7V இRத fமியிK ஆLைக ெசYதி.5 ஆயிர
வ<டeகLIJ சா/தாG இ,ப=யாக கhட,பhடவனாக இ<,பாG. ஆயிர
வ<டeகளிG இZதியிK, சா/தாG சில கால/தி]J தன காவ[K இ<RV
வி.தைலயாகி இேயNகிறி7Vைவ உQைமயாY பிGப]றாமK இ<IகிறவDகைள,
ஆயிர வ<ட அரசாhசியிK இ<RதவDகைள Xh= ேசD,பாG.
அவDக\ மZப=Wமாக எ<சேல5 நகர/ைத ^]றிைகயிh. இேயNகிறி7Vைவ ெவKல
^ய]சி/தி.வாDக\. அ,ேபாV ேதவG சா/தாைன நNIகி, அவைன அIகினி கட[K
எறிRதி.வாD, அRதிகிறி7V_5 க\ள/தீDIகதாிசிW5 அeJதாG இ<IகிறாDக\.
அ./தV பாிதாபமான நிைல, ெபாிய ெவ\ைள சிeகாசன நியாயதீD,6, இேயNகிறி7V
அதிG நியாயாதிபதியாக இ<,பாD. தGைன நிராகாி/த அைனவ<IJ5 அIகினி
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கட[K த\ள,ப.5 தQடைனைய அளி/தி.வாD, அVதாG இரQடா5 மரண5.
அத]J பிறJ, நி/திய வா@_: 6திய வான5, 6திய fமி, 6திய எ<சேல5.
ஆKைரh, இ,ேபாV ஒ< இைடேவைள
எ./VIெகா\ேவா5. தி<5ப வRதV5, சிலவ]ைற Jறி/V பாDIக இ<Iகிேறா5,
ஜனeக\ ேகhIJ5 ^தK ேக\வி, விNவாசிக\ அKலாத JழRைதகைள ப]றி எGன,
எ./VIெகா\ள,ப.த[K அவDக\ நிைல எGன? எனேவ ேநயDகேள, ெதாடDRV
இைணRதி<eக\ மீQ.5 சRதி,ேபா5.
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

****
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஆKைரh மீQ.5 வரேவ]கிேறா5, நா5 இ,ேபாV Dr.

ஜி5மி =ேயாe உடG ேபசிIெகாQ=<Iகிேறா5, ெவளி,ப./தின விேசஷ/ைத ப]றி
பாD/VIெகாQ=<Iகிேறா5. ஜனeக\ ேகhJ5 ^தK ேக\வி எGனெவGறாK,
விNவாசிகளாக இKலாத JழRைதகLIJ எGனவாJ5, அவDக\ தனி/V
^=ெவ.IJ5 வயைத அைடயாதேபாV, அவDகLIJ, எ./VIெகா\ள,ப.த[K
எGன ச5பவிIJ5?
எGன நடIJ5 எGZ நமIJ ெதாியாV. சாியான பதிைல
ெகா.,பத]J ேதவbைடய வாD/ைதயிK எRத ஆதார^5 இKைல. அேநக
தாYமாDக\, அேநக பாh=மாDக\, தீDIகதாிசன ேக\வி பதிK பJதியிK இRத
ேக\விைய ேகh=<IகிGறனD. 2 விதமாக அவDகLIJ பதிK அளி/தி.ேவG:
^தலாவதாக, தாŒV ராஜா XZகிறாD, அவbைடய JமாரG மாி/தேபாV, “நாG
அவனிட5 ெசKேவG அவG எGனிட5 வர,ேபாவதிKைல.” இதி[<RV, அவbைடய
சிZபி\ைள பரேலாக/தி]J ெசGறி<IகிறாG தாŒV5 அeJ ெசGZ அவேனா.
இ<,பாG எGபV 6ல,ப.கிறV. எனேவ, நமIJ உZதியான, நிAசய5 இ<IகிறV,
எ./VIெகா\ள,ப.த[G ெபாsV, தாயிG கD,ப/திK இ<IJ5 பி\ைளக\ Xட,
எ./VIெகா\ள,ப.வாDக\. அV ^தK காாிய5, இரQடாவதாக, ம/ேதW 18
XZகிறV, “அ,ெபாsV இேயN, சிZபி\ைளக\ எGனிட/திK வ<வத]J
தைடபQணாதி<eக\ எGறாD.”சிZ பி\ைளகைள அவD ேநசி/தாD. அவDகைள
காIJ5ப= tதDகைள ஏ]ப./திW\ளாD. சிZபி\ைளகLIJ எGன நடRதாn5 சாி
இேயN அவDகைள அதிகமாக ேநசிIகிறாD, அவDகைள கா/VIெகா\வாD. அவDகைள
Jறி/V கவைல பட அவசியமிKைல.
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

ஆKைரh. எ./VIெகா\ள,ப.தைல Jறி/த இஈQடா5
ேக\வி, சிலD Nவிேசஷ/ைத Jறி/V ேக\வி,பh=<Iக அவD ேதவைன
ஏ]ZIெகா\L5 பயண/திK வRVெகாQ=<IகிறாDக\ ஆனாK இGb5
^sைமயைடயவிKைல. எ./VIெகா\ள,ப.தK நடIகிறV, கிறி7தவDக\
ேபாYவிhடனD இRத நபD தனி/V விட,பhடாD. உப/திரவ கால/திK அவDகLIJ
இரQடா5 வாY,6 கிைடIJமா?
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:
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oGZ ப=கைள கடRV வRதவDகLIJ உப/திரவ கால/திK
இரQடா5 வாY,6 இ<,பதாக எனIJ ந5பிIைக இKைல: ^தK ப=, Nவிேசஷ/ைத
ேகhடனD, இரQடாவV, அைத 6ாிRVெகாQடாDக\, oGறாவV, Nயசி/த/திGப=
அைத நிராகாி/VவிhடனD. 2 ெதசேலானிIேகயD 2:8-12 XZகிறV Nவிேசஷ/ைத
ேக\வி,பh.5 அைத நGJ விளeகிIெகாQ.5, ச/திய/ைத விNவாசியாமK
இ<IJ5 யாவ<5 ஆIகிைனIJ\ளாIக,ப.5ப=IJ அவDக\ ெபாYைய
விNவாசிIக/தIகதாகI ெகா=ய வ•சக/ைத/ ேதவG அவDகLIJ அb,6வாD.
இரQடா5 சRதர,ப5 அளிIக,படாV. ஆனா அேநக ஜனeக\ அ,ப=தாG, ஜாG,
உப/திரவ கால/திK 2 சாhசிகைள பிரசிeகிIக,ப.5 ரா‹ய/திG NவிேஷAஷ/ைத
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

ேக\வி,ப.வாDக\, 144,000 ƒத ஆQக\, அவDக\ Nவிேசஷ/ைத உலகிK
பிர7தாப,ப./VவாDக\, அRத ஏs வ<ட உப/திரவ கால/திK, fமியிK உ\ள
ஒ:ெவா<வ<IJ5 Nவிேசஷ5 அறிவிIக,ப.5. இேயN கிறி7Vைவ ஏ]ZIெகா\ள
சRதர,ப5 ெபற^=யாமK இ<,பவDக\ யாெரGறாK, எ./VIெகா\ள,ப.தnIJ
^G6, Nவிேசஷ/ைத, ேகh. அறிRVெகாQ. அைத 6றIகணி/தவDக\.
சிலD ெசாKnகிறாDக\, ஜி5மி, எ./VIெகா\ள,ப.தK
உப/திரவ கால/திG ம/தியிK வRதி.மா5. சிலD உப/திரவ கால/திG இZதியிK
எGகிறாDக\. நீeக ஏG உப/திரவ கால/தி]J ^Gபாக நடIJ5 எGZ ேவத5
ேபாதிIகிறெதன ந56கிறீDக\, கிறி7தவDக\ வர,ேபாகிற எRத வாைதையW5 சRதிIக
ேபாவதிKைலயா? அத]கான ேவத ஆதார5 எGன?
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ெவளி,ப./தின விேசஷ5, 35 அதிகார5, 105 வசன5. இRத
க=தமானV ெபாியவDக\ சிறியவDக\ எGZ பிலெதKபியா சைபIJ வ<5 சைபயினD
அைனவ<IJ5 எs/த,பhட க=தமாJ5. அதிK பாDIJ5ேபாV, “வர,ேபாகிற
ேசாதைன கால/தி]J த,65ப= உGைன கா,ேபG, ேசாதைன கால5, உப/திரவ
கால5. அeJ அதி[<RV tIகிவி.ேவG எGZ ெசாKல,படாமK அத]J த,65ப=
கா,ேபG எGறி<IகிறV.” இV_5 ஒ< காரண5. ெவளி,ப./தின ேவயேஷஷ/திK
சைப எGற வாD/ைத 25 ^ைற பயGப./த,பh.\ளV. நாGகா5 அதிகார/தி]J
^G6 19 ^ைற வ<கிறV, எ./VIெகா\ள,ப.தLIJ ^G6, 195 அதிகார5 115
வசன/தி]J பிறJ 6 ^ைற ெசாKல,பh=<IகிறV, அV இேயN கிறி7V fமிIJ
தி<5ப வRதத]J பிறJ.உப/திரவ கால/திK ச5பவி,பைவகைள ப]றி VK[யமாக
ெசாKல,பh=<IJ5 16 அதிகாரeகளிK ஒ< இட/திK Xட சைப
Jறி,பிட,படவிKைல. ஜாG, ஒ<ேவைள உப/திரவ கால/திK ந5ைம இeJ ைவIக
ேதவG மறRதி<Iகலா5 அKலV நமIJ அV ஏ]ற இடமாக இKலாமK இ<Iகலா5.
நா5 அதிK பeகைடய ேபாவதிKைல எGபத]J ம]ெறா< காரண^5 இ<IகிறV.
உப/திரவ கால/தி]கான ேநாIக5 3 நிைலகைள ெகாQ.\ளV: ƒதDகைள
இேயNகிறி7V_IJ ெசாRதமாIகிட, 6ரஜாதியான உலக வKலைமைய ^=வி]J
ெகாQ. வர. சா/தானிG திாி/Vவ/VIJ ஒ< ^]Z,6\ளி ைவ/திட, சா/தாG,
அRதிகிறி7V ம]Z5 க\ள/தீDIகதாிசி. அRத கால/திK நா5 இeJ
Dr. ஜி5மி =ேயாe:
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இ<Iக,ேபாவதிKைல. வர,ேபாகிற ஆIகிைனIJ அவD ந5ைம த,6வி/தி.வாD.
அRத ஆIகிைன வ<வத]J ^Gேப ந5ைம எ./VIெகா\வாD.
உலக வரலா]றிK மிக,ெபாிய நா.களாக இ<,பைவகLIJ
எGன ச5பவிIJ5 எGபைத அறிRVெகா\ள வி<56கிறாDக\, மிக_5 வKலைம
பைட/ததான, உலகிேலேய அதிக ஐNவாிய5 நிைறRததான நா.: அெமாிIகா.
அெமாிIகாைவW5 கைடகால/திK நடIக,ேபாகிற நிக@_கைளW5 ைவ/V
பாDIJ5ேபாV, ேவத தீDIகதாிசனeகளிK எRத பJதியிK அெமாிIக ஐIகிய நா.கைள
பாDIக^=W5?
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஜாG, ேவதாகம தீDIகதாிசனeகளிG ேக\வி பதிKகளிK அதிக5
ேகhக,ப.5 ேக\வி இVதாG. தீDIகதாிசனeகளிK அெமாிIக ேதச/ைத ப]றி
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

ெசாKல,படவிKைல. ஒ< ேவதாகம Jறி,பிK சகாியா 14:2K, கிறி7V தி<5பி
வ<வத]J ^G6 உப/திரவ கால/திG இZதியிK உலக நா.க\ அைன/V5
எ<சேலமிK ஒGZ X.வாDக\ எGறி<IகிறV. ஒ<ேவைள, அெமாிIகா,
எ./VIெகா\ள,ப.தLIJ பிறJ, இRத fமியிK ெசயKபh.IெகாQ=<RதாK, அRத
நா.கேளா. இவDகL5 இைணRதி.வாDக\.
சாி, கவனிWeக\, சில காாியeக\ ƒகிIக,ப.கிறV, நாG நிைனIகிேறG சைப
எ./VIெகா\ள,,ப.5ேபாV, இRத ேதச/திG ^Vெகn56 மறRVவி.5.
த.மா]ற/திK இ<IJ5 ேதசமானV நீதிெநறிைய விh.விலகி, கKவியிK
மeகி,ேபாY, ராŽவ5 அழிRV, ெபா<ளாதார/திK சாிRதி.5. JழRைதகைள ெகாGZ
ŒதிகளிK ேசார5ேபாகிரவDகைள ஆட ைவIJ5 ேதச5, ேதவனாK
நியாயRதீDIக,ப.5. அெமாிIகா தனV அ=IகKலாக இ<Rத வKலைமயிK இ<RV
விsRV oGறா5, நாGகா5, எhடா5, ஒGபதா5, பGனிெரQடா5 இட/திn\ள
ேதசமாJ5. ஒGZமிKலாம] ேபாவாDக\, மதி,ப]றவDகளாY, உப/திரவ கால/திG
இZதியிK நி],பாDக\.
ஆKைரh. அRதிகிறி7Vைவ ப]றி மIக\ அறிRVெகா\ள
வி<56கிறாDக\. அைத ப]றி பல காாியeகைள ெசாGனீDக\. ^தலாவதாக,
பல<ைடய எQண5 அRதிகிறி7V ஒ< ƒதனாக இ<,பாG. ƒத வ5ச/ைத சாDRத
ஒ<வG அRதிகிறி7Vவாக எs56வாG எGZ எதிD,பாDIக ேவQ=யV
அவசிய5தானா?
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

இKல, சD, அ,ப=யKைல, அRதிகிறி7VவானவG சா/தானாK
வKலைமயளிIக,பhட 6ரஜாதியாக இ<,பாG. தானிேயK 7:7ஐ பாDIJ5ேபாV, ப/V
ெகா56கைள ெகாQட நாGகாவV வKலைமயான 6றஜாதி ரா‹ய/ைத ப]றி
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

XZகிறV. வசன5 24K ெசாKல,ப.கிறV அV 6V,பிIக,பhட ேராம
சா5ரா‹யமாJ5. அRத ப/V ெகா56களிK இ<RV ஒ< ெகாG6 எn565. அV
அRதிகிறி7VவிG 27 ெபயDகளிK ஒGZ. எனேவ, அவG 6றஜாதிகLIJ\ இ<RV
வ<வாG. ெவளி,ப./தK 13ைற பாDIJ5ேபாV, அRதிகிறி7Vைவ ப]றி விளIகமாக
ெசாKல,பh=<IJ5 ேவத பJதிதாG அV, அதிK தானிேயK 7K ெசாKல,பh=<IJ5
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காாியeகைள பாDIக ^=W5. அதிK சிZ/ைதேயா. ஒ,பிh=<,பைத பாDIகலா5,
கர=ேயா.5 சிeக/ெதா.5 ஒ,பிட,பh.\ளV. 75 அதிகார/திK தானிேயK கQட
தாிசன/திG சாயK அ,ப=ேய இ<IகிறV. அV 6றஜாதியிG ஆLைமைய JறிIகிறV.
அRதிகிறி7V 6றஜாதியானாக இ<,பாG.
அ./த ேக\வி எQடேவGறாK, சாி, ஏG ƒதDக\ அவைன ேமசியாவாக
ஏ]ZIெகா\வாDக\. 2 ெதசேலானிIேகயD 2:8-12 வைர பாDIJ5ேபாV,
இரhசிIக,ப.5ப=IJ அGேபா. ெசாKல,பhட ச/திய/ைத 6றIகணி/தவDகLIJ,
ேதவG ெகா=ய வ•சக/ைத அb,6வாD, அவDக\ ெபாYைய விNவாசி,பாDக\
எGறி<IகிறV. எRத ƒதG, உப/திரவ கால/திK இேயN கிறி7Vைவ விNவாசி/V
எ]ZIெகா\கிறாேனா, அவG, நிAசய5, அRதிகிறி7Vைவ ேமசியாவாகஏ]ZIெகா\ள
மாhடாG, ெமYயான கிறி7Vைவ, ேமசியாவாக ஏ]ZIெகா\வாG. அRத சமய/திK
இேயNகிறி7Vைவ நிராகாிIJ5 ஒ:ெவா< WதbIJ5 6ரஜாதியாbIJ5, ேதவG
ெகா=ய வ•சக/ைத அb,பி, அவDக\ ெபாYைய விNவாசிIJ5ப= ெசYவாD. அRத
ெபாிய ேபாY எGனெவGறாK இRத 6றஜாதி தைலவனான, அRதிகிறி7V தாG,
ƒதDகளிG ேமசியா.
இேதா. நா5 ^=Iக,ேபாகிேறா5, உலகெமeகிn5
உ\ளவDகL5 இeJ அெமாிIகாவிK இ<,பவDகL5 சாி, இைத கவனமாக
ேகLeக\, உeகைள நியாயRதீDIJ5 நியாயாதிபதியாக பாDIJ5 ^G6 இேயNைவ
எ,ப= நீeக\ இரhசகராக ஏ]ZIெகா\ள ^=W5?
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:

ஜாG, ந]ெசYதி எனபV இVதாG இேயNகிறி7V,
அ],6தIJழRைதயாக பிறRதாD, அ],6தமான வா@Iைகைய வா@RதாD, ஒ< ேகார
மரண/ைத அவD சRதி/V மாி/தாD, ஆனாK ஆசீDவாதமான, அதிசயமான
உயிD/ெதsதK உQடானV. அைத விNவாசிIJ5ப=யாக வRதி<Iகிேறா5. எனIJ,
அGபானவDகேள,நீeக\ இைத விNவாசி/தாK, உeகLIJ இரhசகD ேதைவ எGபைத
^த[K ஏ]ZIெகா\Leக\. இேயNகிறி7VவிG மரண5 அடIக5 உயிD/ெதsதைல
Dr. ஜி5மி =ேயாe:

விNவாசிWeக\. உeக\ பாவ/ைத கsவிட வRதாD எGபைத விNவாசிWeக\ –
அத]காக தாG சிnைவ மரண/ைத அவD ஏ]ZIெகாQடாD. ஆனாK அவD
மரண/தி[<RV உயிD/த ெபாsV, அவD தGைன ப]றி ெசாGனைதW5 தGனாK
ெசYயIX.5 எGZ ெசாGனைதW5 நி<பி/V காh=னாD – உeகLIJ நி/திய
ஜீவைன த<வாD. அவைர ேநாIகி X,பி.eக\, எளிைமயான 3 வாி ெஜப5,
இேயNேவ, நாG ஒ< பாவி, இேயNேவ, நீD பாவிைய இரhசி,பவD, இேயNேவ,
இ,ேபாேத எGைன இரhசிW5. இ,ேபாேத இRத 3 வாி எளிைமயான ெஜப/ைத ெசYV
இேயNகிறி7Vைவ உeக\ ெதYவமாக இரhசகராக ஏ]ZIெகாQ. நி/திய
நி/தியமாY, 6திய எ<சேலமிK எGெறGZ5 அவேரா=<eக\.
ஜி5மி, மிக_5 அ<ைமயாக இ<RதV, உeகLைடய
உதாரணeக\ பயeகரமாக இ<RதV. பல<IJ நீeக\ உதவியாக இ<Rதி<IகிறீDக\
என ந56கிேறG, இைத ேகh.IெகாQ=<RதவDக\, எதிDகால/ைத Jறி/V ேதவG
Dr. ஜாG அGெகDெபDI:
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Xறியி<,பவ]ைற 6ாிRVெகா\L5 வித/திK , ெவளி,ப./தின விேசஷ/ைத
விளIகினீDக\. ேதeI ƒ ேசா மA, ேநயDகேள, இRத காாியeக\ அைன/ைதW5
உeக\ இ<தயeகளிK பதி/VIெகாQ. இைத ப]றி இGb5 ஆ@RV தியானிIக
Vவeகி.ŒDக\ என ந56கிேறG ெவளி,ப./தின விேசஷ/ைத, ெதாடDRV
தியானி/தி.eக\
மதி,பி.5ேபாV அV மாDA 30, கி பி 33K நிZ/தி.5
எeகLைடய ெதாைலIகாhசி நிக@சிகைள காண
இலவச ஜாG அGெகDெபDI நிக@Aசி ஆ,ைப பதிவிறIக5 ெசYதி.eக\.
இேயN கிறி7Vைவ ஏ]Zெகா\வத]கான ெஜப5 @JAshow.org
@2015 A.T.R.I.
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