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BDJ-4-TA 

 

இேய,ைவ /012வத4கான ேபாரா:ட< – நிக0@சி 4 
அறிவிDபாளF:     இHைறIJ ஜாH அHேகFெபFI நிக0@சியிM, கிறிOதவ1திH சில 
விமFசகFகR சாி1திர நாயகH இேய, த<ைம ேதவ JமாரH எHேறா ேமசியா எHேறா 
ெதT/கமானவF எHேறா UறவிMைல எHகிHறனF. ஆனாM இ2 உYைமயா. 
ஆதிகால வரலா4Z ஆதார[கR நமIJ எHன ெசாM\கிற2? இHைறIJ நம2 ஜாH 
அHேகFெபFI சிறD^ நிக0@சியிM அைத ப4றி பாFIக இ_Iகிேறா<.  

*** 

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     நிக0@சிIJ உ[கைள வரேவ4கிேறா<. நா< சாி1திர 
இேய,ைவ ப4றிa< அbத க_1தி4J மாறாக எc<^< ஊடக[களிH க_12Iகைளa< 
பாF12 வ_கிேறா< – நாவMகR, ^1தக[கR, eவி நிக0சிகR – அைவ அைன12< 
பார<பாிய இேய,, கிறிOதவ1திH இேய,ைவ, மா4ற மZபாிசீலைன ெசTயேவYg< 
எHகிற2. ந<ேமாg இHைறIJ உலகிH பிரசி1திெப4ற hHனணி ேமைதகR 
இ_IகிHறனF. Dr. ேடரM பாI, ^திய ஏ4பாg ஆராT@சி ேபராசிாியF டMலாO 
இைறயியM கழக<, ம4Z< Dr. ேடனிேயM B. வாMேலO, ^திய ஏ4பாg ஆTl 
ேபராசிாியF டMலாO.  

இDப, நாம எHன பாFIக ேபாேறா<னா, அbத ஆவண[களிM, அbத ஆதார[கRல, 
ேடH, நீ[க பMகைலகழக[கmIJ ேபானா\< இDேபா2 இைத 
ேக:gெகாYe_Iகிற மாணவFகm< உ[ககி:ட ேக:டா, “நா இேய,வ ப1தி 
ெதாிo,IகpHp ெசாHனா,” நமIJ இ_Iகிற அேத ஆவண[களிM, அbத வரலா4Z 
ஆதார[களிM, எ[கி_b2 இேய, யாF எHபைத ெதாிb2ெகாRள ஆர<பிIகலாHற 
ேயாசைனைய அவ[கmIJ நீ[க ெசாM/[க?  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலO:    அவ[கள னா மா4J ,விேசஷ1திM இ_b2 ஆர<பிIக 
ெசாM\ேவH. நி@சயமா அவ[க ,விேசஷ[களிM இ_b2 தாH ஆர<பிIகேவYg<, 
ஆனா அவ[க மா4J ல இ_b2 ஆர<பி@சா[கHனா இைறயியsH இரYg 
பIக[கைளa< ெசாM\கிற ஆவண[கைள அவFகளாM பாFIக hea< அதினாM இ2 
அeDபைட காாிய[கைள ெகாYடெதHZ ^ாிb2ெகாMவா[க. அ2 ம:gமMல இ[க, 
இ2ல ம4ற ,விேசஷ[கலான ம1ேதa tIகா ேயாவானிM ெசாRளDப:டைவகளிH 
இைறயியM   ச<பbதமானவ4ைற பாFIகலா<, நீ[க மா4J ம:g< பிe@,கி:டா 
நமIJ ேதைவயான அbத ைமய ெபா_ைள நா< ெப4ZIெகாRள hea<. hIகியமான 
விஷய< எHனHனா  இ[க Uட இேய, ேதவH எHபைத  பாFIக hea<. எனIJ 
ெரா<ப பிe1த பJதி எ2Hp ேக:u[கHனா, vHZ பJதிகR இ_IJ< heoசா 
எMலா1ைதa< ேசF12 ெசாMல வி_<^ேறH.  
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மா4J 2:5 – இேய, ேப2_விH /:eM இ_IகிறாF அ[க Uைரைய 
ெபயFbேதgIகிராFகR, ைடMO இMல UைரதாH அைத பிாி12 நாHJ ேபF 
திFமிFவாத காரைன இறIகறா[க ஏHனா கதl வழியா yைழய வழியிMைல, அbத 
இட< நிர<பியி_bத2. அவ[க அbத நபைர பgIைகேயாg ெம2வா – இறIகினா[க- 
இேய, அவைன பாF12 ெசாM\கிறாF, “மகேன, உH பாவ[கR உனIJ 
மHனிIகDப:ட2.” அDப அ[கி_bதவ[க, எHன! இbத ஆR, தHேனாட பாவ[கR 
மHனிIகDDg<பe இ[க வரைலேய, அவ நடIகpHற2Iகாக தான இ[க வbதாH! 
அbத இட12ல மத தைலவFகm< உ:காFbதி_bதா[க. அவ[க ஒ_1த_ெகா_1தF 
hZhZIக ஆர<பி@சா[க, ேதவ |ஷண< ெசாM\கிறாH. ேதவH ம:g<தாH 
பாவ[கைள மHனிIக hea<.” (மா4J 2:6-7) அவ[க ெசாHன2ல பாதி உYைமதாH 
– அதாவ2, ேதவH ம:g<தாH பாவ[கைள மHனிIக hea<. ஆனா ம1த பாதி 
உYைம இMைல. அவ[க த[கmIJR hZhZ1தைத அறிbத இேய, அவ[கmIJ 
பதிM ெசாM\கிறாF. அவF ெசாHனாF, “மpஷJமாரpIJ �மியிேல பாவ[கைள 
மHனிIக அதிகார< உYெடHபைத காYபிIJ<பe எHறாF... அவைன எcb2 
நடIJ<பe க:டைளயி:டாF. (மா4J 2:1௦0-11) 

இDப, இ[க எHன பாFIகிேறானா, ேதவH ம:gேம ெசTய Ueய காாிய[கைள 
இேய, ெசTகிறாF, அ2ல பாவ[கைள மHனிDப2 ஒHZ. அதனால இைத ெசTய 
மpஷJமாரpIJ அதிகார< இ_IJHp அவF ெசாM\<ேபா2, ேதவைன ப4றி 
ம:gேம ெசாMலUeய ஒ_ தHைமைய த<ேமாg ஒDபி:g UZகிறாF. இDப, அbத மத 
தைலவFகR அைத ^ாிo,Iகி:டா[க, ஆனா சீஷFகR அைத ^ாிb2,Iகள. இேய, 
எHன ெசாM\கிறாF எHபைத மத தைலவFகR ^ாிb2ெகாRள காரண< எHனெவHZ 
ேக:டாM அவ[க அவ_IJ உYைமயானவFகளாக இ_IகேவயிMைல. அவ[க �த 
கலா@சார1தி4J உYைமயா இ_bதா[க, அவ[க தினh< ேஷ<மா வாசிIகிறவFகளாக 
இ_bதா[க. அதிM , “இOரேவேல, ேகR, கF1தராகிய ஆYடவF ஒ_வேர, கF1த_< 
ஒ_வேர.” (உபாகம< 6: 4) சாி, இேய, பாவ[கைள மHனிIJ<ேபா2 ேதவpைடய 
Oதான1திM நிHZ ெசயMபgவைத U_கிறவராக இ_IகிறாF.  

இDப, சீஷFகR, இHெனா_ பIக1திM, இைறயியM ாீதியிM ேதF@சி ெபறாதவFகR, 
ஆனாM இேய,lIJ அவ[க உYைமயா இ_bதா[க �தFகmIJ< உYைமயா 
இ_bதா[க, இDப இேய, யாF எHற மிகDெபாிய ேகRவிIJறி அவFகmIJ hHபாக 
இ_Iகிற2. அவF நMலவF எHZ அவ[கmIJ ெதாிa<, அவF ஒ_ தீFIகதாிசிHp 
ெதாிa<, ஜன[கைள அவராM Jணபg1த heaHp ெதாிa< – எMலா1ைதa< 
அவ[க பாF1தா[க. அவரால பிசா,கைள 2ர1த heaHp அவ[கmIJ ெதாிa<. 
ஆனா அவF எDபeப:டவF எHZ அவ[களால ^ாிo,Iக heயல.  

அg1த இரYg அதிகார1தி4J பிறJ மா4J நா\, இ[க இேய, கா4ைற 
அத:gகிறாF. அைத இரYg வாF1ைதகளிM அவF ெசTகிறாF: இைரயாேத! 
அைமதலாயி_! (மா4J 4:39) அ�வளlதாH! ேவZ எைதa< ெசாMலல, “ேதவpைடய 
நாம1திM க:டைளயிgகிேறHp  எHேறா ேவZ ஏதாவேதா ெசாMலல. அவF 
ெமHைமயாக கா4ைற அைம1தி பg1தினாF. உடேன அ2l< அைமதலாயி4Z. 
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நா4ப1தி ஒHறா< வசன1திM சீஷFகR ெசாMறா[க, “இவF எDபeDப:டவேரா கா4Z 
இவ_IJ கீ0Dபeகிறேத? அதனால அவF எbத மாதிாியானவF எHZ அவFகளாM 
வைகயZIக heயல. அவ_IJ உYைமயாக இ_bதா[க, ஆனா யா_IJ 
உYைமயாக இ_Iகிேறா< எHபைத அவFகR அறியாமM இ_bதா[க.  

அத4J அDபற< மா4J எ:டா< அதிகார< இ[க J_டனான மனிதைன 
JணமாIJவைத பாFIகிேறா<, இேய, தம2 உமி0நீாினாM JணமாIJகிறாF. (மா4J 
8:22)இ2 உYைமயிM மZIக heயாத ச<பவ< இைத ப4றி பிறJ பாFIகலா< என 
நிைனIகிேறH. ஆனா அத4J பிறJ இேய, தாH ேமசியா எHZ ேப2_வாM அறிIைக 
ெசTயDப:ட பிறJ (மா4J 8:29), சீஷFகmIJ ஏH இேய, ேமசியாவாக இ_IகிறாF 
எத4J சி\ைவ மாிIக�< எத4J உயிேராg எc<ப ேவYg< எHப2 ^ாியாமM 
இ_Iகிற2. அத4காக விளIக< அவFகmIJ இHp< கிைடIகவிMைல. அத4J பிறJ 
மா4J 9:9 வ_கிற2 இ[க, மZ�ப அpபவ1தி4J பிறJ, இேய, தம2 vHZ 
சீஷFகேளாg இ_IகிறாF அவ[க மைலைய வி:g இற[கி வ_கிறாFகR. அDப 
அவFகளிட< ெசாMகிறாF, “மpஷJமார< உயிF1ெதc< வைர இைத ஒ_வ_IJ< 
அறிவிIக ேவYடா< எHZ UZகிறாF. அg1த வசன1திM அவF ெசாM\கிறாF, மா4J 
9:10. “மாி1ேதாாிs_b2 எcbதி_Dப2 எHனெவHZ அவFகR ஒ_வாிட1திM ஒ_வF 
விசாாி1தனF.” 

இெதMலா< எைத JறிIகிற2 எHறாM, வரலா4Z சாFbத ஆவண[களாக இ_Iகிற2. 
மpஷ வரலா4றிM இேய, உயிேராg எc<^வைத எHZ ெசாMவைத அவFகளாM 
^ாிb2ெகாRள heயவிMைல, அவ[கmIJ ெதாிbதெதMலா< கைடசி நாளிM 
மரண1திs_b2 எc<^வ2 தாH, அைததாH �தJல< ேபாதிIகிற2. இ2 மZIக 
heயாத ஒHறாJ<. இbத மாதிாியான காாிய[கR எDபeDப:டெதHZ ^ாியவிMைல. 
இதிs_b2 சி\ைவ மரண1தி4J பிறJ இவFகR உYடாIகிய ^திய உபேதச< எHZ 
ெசாMவ2 சாியMல எHப2 ெதாிகிற2. இைத அவFகளாக உ_வாIகி ெசாHன 
ஒHறMல. இ2 இேய, அவFகmIJ க4Dபி1த ஒHறாக இ_Iகிற2 ஏHனா அ2 
அவFகmIJ ^ாியாமM இ_bத2. அவF மரண1திM இ_b2 உயிF1ெதcbத பிறJதாH 
அவFகR, “ஓ, உYைமயா சாீரபிரகாரமான உயிF1ெதcதைல Jறி12 ெசாHனாF 
எHZ அறிb2ெகாYடனF.”  

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     அவF ெசாHன2 நடb2 எHZ எDேபா2 அbத விளIகிH 
ெவளி@ச< அவFகmIJ உதி1த2 எHZ நீ[கR நிைனIகிறீFகR?  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலO:    உயிF1ெதcத\IJ பிறJ, ஏHனா உயிF1ெதcதM 
vல<தாH, இவF h4றி\< வி1தியாசமான நபF எHபைத சீஷFகR 
^ாிb2ெகாYடனF. அவF தீFIகதாிசிகளிM ஒ_வF ேபால இMைல. அவைர 
மரண1திs_b2 எcDப எbதவித மpஷீக வMலைமa< ெசயMபடவிMைல. இ2 
ம:gமிMல, அDேபாOதலனாகிய பlைல Jறி12 ெசாMல�<, ஏHனா தமOJ  ேபாற 
வழியில  அவ மனமாறினதினாM, இDப இரYg வி1தியாசாமான hரYபாgகைள 
hHைவIகிறாF, ஒHZ, ேதவH இbத மனிதைன சபி1தாF எHZ ெதாிa< எHகிறாF. 
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அ2 எDபe அவ_IJ ெதாிa<? ஏHனா உபாகம< 21:23 UZகிற2, “மர1திேல 
|IகDப:ட எவp< சபிIகDப:டவH.” அதனால பlM ேவத< ேபாதி1த காாிய1திM 
உZதியாக இ_bதி_IகிறாF. அதனாலதாH உZதியாக கிறிOதவFகmIJ எதிராக 
ெசயMபgகிறாF. ஏHனா ேதவH இbத மனிதைன மர1திேல |Iகி ேபா:டதாM 
சபி1தி_IகிறாF அDபeயி_IJ< ெபா2, எDபe கிறிOதவFகR ேதவH இவைர 
மாி1ேதாாிs_b2 எcDபி ஆசீFவ1தாF எHZ ெசாMலhea<?  

பlைல சமாதானDபg1திய ஒேர விஷய< எ2 பlைல சமாதானDபg1திய2. இ[க 
அவF தமOJlIJ ேபாகிற வழியிM இ_IகிறாF அ[க இbத ெவளிபாg உYடாகிற2. 
வான1திs_IJ< கிறிO2ைவ காYகிறாF, அவF ேக:கிறாF. “ேதவேன நீF யாF? “நீ 
2HபDபg12கிற ேதவH நாேன.” (அDேபாOதலF 9:4-5)இDப அவF கYடறிய 
ேவYeய இரYg உYைமகR hHபாக இ_Iகிற2. ஒHZ ேதவH அவைர 
சபி1தி_Iக ேவYg<, அைததாH ேவத< ேபாதிIகிற2. இHெனாH:F, ேதவH 
அவைர ஆசீFவதி1தி_Iக ேவYg<, அைததாH இbத மZIக heயாத அpபவ< 
உYடாIகியி_IJ< என ந<^கிேறH. அைத கYடறிa<பeயாக அேரபியா ெசHறாF, 
அ[J vHZ ஆYgகR இ_b2 இைத கYடறிகிறாF. இைத ைவ12 பlM எHன 
ெசTகிறாF எHZ பாF1தாM ஒHைற அவF ^ாிb2 ெகாYடாF, இேய, தம2 ெசாbத 
பாவ[கmIகாக மாிIகவிMைல, அதனால அவF பாவமிMலாதவராக இ_bதி_Iக�<. 
அDபeபாF1தா, அவF பாவியிMைலனா, அவைர எbத தர1திM ைவ12 பாFDப2? அவF 
சாதாரண மனிதனா? அ2 சாியா வரா2. அதனால அத4J ெகாoச< ேநரெமg1த2, 
ெகாoச< ேநரமான2,  அைத ப1தி  அDபறமா பாFIகலா<, ஆனா ஏேதாெவா_ 
க:ட12ல ஒHைற ^ாிb2ெகாYடாF அதாவ2 இேய, கிறிO2 நம2 பாவ[கmகாக 
நமIJ பதிலாக மாி1தாF, எனேவ, அவF தம2 தனி12வ1ைத பதி1தி_IகிறாF, அ2 
தனி12வமான ெதT/க நிைல.  

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     ேடரM, நீ[க ஆர<ப1திs_b2 கிறிOதவராக இMல, 
உYைமயிM, நீ[க �த பார<பாிய1ைத ேசFbதவF, நீ[க கMtாியிM இ_bதேபா2, 
நீ[க எைதaேம ந<பாம இ_bதீ[க. இேய,ைவ பிe12ெகாRm<பe எHன நடbத2? 
உ[கைள ஈF1த காாிய[கR எHன?  

Dr. ேடரM பாI:    நா எHன நிைனIகிேறHனா இ[க நடIகிற hதM விஷய< ^திய 
ஏ4பா:ைட வசிIJ<ேபா2 எMலா< ெதளிவாகிற2. ஒ_1தF எ[கி:ட ^திய ஏ4பாைட 
ெகாg12 வாசிIக ெசாHனாF, “இேய,ைவ ப1தின கலாசார கYேணா:ட< 
கிைடIJ<.  அbத கYேணா:ட1திH பe இேய, சிறbத ேபாதகராக இ_IகிறாF. அவF 
தீFIக தீFIகதாிசியாகl< பாFIகDப:டாF. கிேர:. ஆனா இைத வாசி12 உ[கmIJ 
நீ[கேள ேக:gIேகா[க, இேய,விH ேபாதைனகR சF@ைசIJாியதா அMல2 
இேய,ேவ சF@ைசIJாியவரா? அைத சாியாக ^ாிb2 ெகாRmகிற அளlIJ நீ[க 
^1திசாsHp நிைனIகிேறா<. அவ[க எ[கி:ட ஒ_ ேவதாகம1ைத ெகாg1தா[க, 
அைத நாH வாசிIக ஆர<பி1ேதH.  
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,விேசஷ[கைள வாசிIக 2வ[கினேபா2 எனIJ ^ாிbத2 இேய,விH ேபாதைனகR 
சFைசJாியதாயிMல, அவFதாH சF@ைசIJாியவராக இ_bதி_IகிறாF. ஆதாவ2 ஒ_ 
நபராக, அவF த<ைம Jறி12 ெசாHன காாிய[கR. அவF தாH ேமசியாவாக 
இ_bதி_IகிறாF. அவF Jைறbத ப:ச< ேமசியாதான. அவF தாH மpஷJமாரH, 
உயFbத இவF அநாதி ேதவனிட1திM இ_b2 அதிகார1ைத ெப4றி_IகிறாF. எனIJ 
அ2 எDபe ேதாHறிய2 எHறாM, இ2 நீ[க ேக:ட இரYடாவ2 ேகRவிIகான பதிM 
எHZ நிைனIகிேறH ேடH, அதாவ2 ஆதி தி_@சைபயினF இேய, ேதவனாM தம2 
அதிகார1ைதa< பிரசHன1ைதa< பகிFb2ெகாRm<பe அைழIகDப:டவF எHபைத 
ெதாிb2ெகாYட ெபா2 இைத ஏ4ZெகாYடா[கHp நிைனIகிேறH. ஏHனா 
�தமாFக1திM ேதவpைடய மகிைமைய ஒ_வ_< ப[கிgவ2 கிைடயா2. அதனால 
நீ[க அbத மகிைமையa< அbத பிரசHன1ைதa< பகிFb2ெகாRm< நபராக இ_Iக 
ேவYeய2 அவசியமான2. இbத விஷய< நி@சய< Jைற@சைல உYடாIகியி_IJ<, 
இDப ந<மால ேதவpIJ அ_கிM உ:கார hea<, பிதாவிH வல2 பாாிச1திM 
உ:கா_கிேறாேம? அbத நபF அவ_ைடய மகிைமையa< அவ_ைடய 
பிரசHன1ைதa< ப[கிFb2 ெகாRm< நபராக இ_Iக�<, அDபeHனா அவF 
ெதT/க2வ1ேதாg இ_IகேவYg<. 

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     ஆMைர:. இDப ஒ_ இைடேவைள எg12ெகாRேவா<. நாம 
தி_<ப வbத2<, தி ேபஷH ஆD கிைரO: eHேபா2, ைடேயH சாயF உ[கள ABC ல 
அbத பட1திH காாிய[கைள ப4றி எg12 UZ< வரலா4Z சா:சிகளிM ஒ_வராக 
உ[கைளa< நிZ1தியி_bதாF. அ2ம:gமிMல ம1ேதa மா4J tIகா எcதிய 
காாிய[கைள ெதாJ12 நீ[க ஒ_ ெபாிய ^1தக< எcதியி_Iகீ[க, அ2தாH தி 
:ைரயM ஆD ஜீசO. அ2ல பதிM ெசாMsயி_Iகீ[க, இேய,ைவ ேகRவி ேக:டDப 
அவF ெசாHன அேத பதிM ேபாHற2, “நீF ேமசியாவா, ேதவpைடய Jமாரனா? 
சாியா? அத4கான உ[கR பதிைல ேக:Iக ேபாகிேறா< ஏH இைதேய 
பிe12ெகாYe_IகிறீFகR எHபைத இைடேவைளIJ பிறJ பாFIIகலா<.  

**** 

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     ஆMைர:, மீYg< வரேவ4கிேறா<. இDேபா2 நா< Dr. 
ேடரM பாI ம4Z Dr. ேடனிேயM B வாMேலO உடH ேபசிெகாYe_Iகிேறா<. 
அவFகR மாணவFகmIJ Uற வி_<^கிற ஆேலாசைனைய ப4றி 
பாF12ெகாYe_Iகிேறா< சாி1திர இேய,ைவ ஆராT@சி ெசTய பாF12 ஆF ெசாHன 
சில காாிய[கைள பிHப4ற வி_Dப1ேதாg இ_IகிறவFகR JறிDபாக அவF த<ைம 
ப4றி ெசாHனைவகைள ேக:IகிறாFகR. அவFகR கYடாியUeய இட< எ2? ஒ_ 
விஷய1ைத உலக மIகR அைனவ_< அறிbதி_IகிறாFகR எHZ ெசாHனாM அ2 தி 
ேபஷH ஆD கிைரO: அதிM ெசாMலDப:e_IJ< சில விஷய[கR. �த 
தைலவFகளிH UgைகயிM, இேய,விH ேசாதைனைய ப4றி விவாதி1தனF. அbத 
ேநர1திM அவாிட< சில ேகRவிகைள ேக:டாFகR அ2 தி_<ப தி_<ப ம1ேதa மா4J 
tIகாவிM ெசாMலDப:டைவ. உYைம எHனHனா, அbத பJதிைய இDேபா2 
பாFIகலா<, ஏHனா அைதDப4றி நீ[க ஒ_ ^1தகேம எcதியி_Iகீ[க. நீ[க கYணார 
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கYட சா:சிகளிM ஒ_வF, வரலா4Z சா:சி, ைடேயH சாயாிH ABC நிக0@சியிM 
நீ[கm< இ_bதி_Iகீ[க. அைத ப4றி எ[கmIJ ெசாM\[க.  

Dr. ேடரM பாI:    சாி, னா இbத ேகRவிIJ ெபா2வான ஒ_ தள1ைத நிZ1தி கா:ட 
வி_<^கிேறH. இேய, த<ைம யாF எHZ ெசாHனாF? இைத நமIJ ெசாM\கிற 
vHZ ேவதபJதிகR இ_Iகிற2, கைடசி பJதிய ேபான வார நிக0@சியிM பாF1ேதா<.  

hதலாவ2, இேய, ேதவாலய1தி4JR ேபாகிறாF, ேவத ,_ைள ஏசாயா 61 _IJ 
தி_D^கிராற<, அைத வாசி1தாF, அதிM ஆவியானவF இற[கிவ_கிறைத ப4றிa< 
ேகRவிகmIகான பதி\< �பிs வ_டh< பிரகடன< ெசTவைத ப4றி ெசாMகிற2, 
விgதைல ஆYg பிரசி1தDபgகிற2. இேய, அ[J உ:காFb2 ெசாM\கிற2 
எHனனா, “உ[கR கா2கR ேக:ட இbத காாிய[கR இHZ நிைறேவறி4Z,.” (tIகா 
4:21 இதிs_b2 இேய, விgதைலIகாக வாIJ1த1த< பYணDப:டவF எHZ 
ெதாிகிற2, இZதி கால< எHZ இைறயியலாளFகR UZகிற கால1தி4J ஏ4றவF 
இவFதாH எHகிHறனF. அைத இர:சிDபி4கான ஒ_ ேநரமாக நிைன12ெகாRm[கR, 
ேதவpைடய வாIJ1த1த< பHனபD:ட இர:சிD^. அ2தாH hதM பJதியாக 
உRள2.  

இரYடாவ2 பJதி ேயாவாH OநானகH சிைற@சாைல உ:காFb2 அவாிட< ேக:J< 
பJதிதாH, “னா சிைறயிM உ:காFb2 எHன ெசT2:g இ_IேகH? 
வரDேபாகிறவ_IJ வழிைய ஆய1த< பY�கிற2 நானாக இ_bதாM இ2 எHன. 
ேதவpைடய இர:சிD^< மீ:^< விgதைலa< வb2 வி:ட2 எHZ நாH 
ெசாM\கிறவனாக இ_bதாM, எDபe நாH இbத நிைலIJ தRளDப:g இ_IகிேறH? 
இDப அவF தன2 சீஷFகைள இேய,விட< அpDபி ேக:கிறாF, “வ_கிறவF நீFதானா 
ேவெறா_வF வர கா1தி_Iக ேவYgமா? (tIகா 7:18)இDப, இேய,lைட பதிைல 
பாFIJ<ேபா2 அவF சாியான வித1திM ேகRவி ேக:கலHp ேதா�2. நீ[க பg12ள 
எMலா< பF1e_D�[கRள அbதமாதிாி இ_bதி_Iகp<, அதாவ2, “வ_கிறவF 
நீFதான இMல ேவெறா_வF வர கா1தி4JIகpமா உYைமய ெசாM\[க? ஏHனா 
அவF ெசாHன அbத பதிM ஏ4கனேவ எ[ைகேயா �தமாFIக1திM ேகRவி ப:ட 
ஒHறிH எதிெராsயாக இ_Iகிற2. நீ[க 4Q521அ வாசி1தீ[கHனா இ2 சவகடM 
,_RகளிH ஒ_ பJதியாக இ_Iகிற2.  

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     ஆமா, நாHகாவ2 பாக<.  

Dr. ேடரM பாI:    J<ரானிH நாHகா< பாக<, 521. இதிM ெசாMலDப:e_Iகிற2, 
“வான[கm< �மிa< ேமசியாவிH ெசாM\IJ ெசவிெகாgIJ<, அவ_ைடய 
க4பைனகைள வி:g விலகாமM இ_IJ<. நி1திய ரா�ஜிய< நமIJ உYடாயி_IJ<. 
அவF சிைறDப:டவFகைள விgவிDபாF, J_டாிH கYகைள திறDபாF, 
ெந_IகDபgகிறவFகைள |IகிவிgவாF.” எHZ ெசாMவேதாg ேசF12, “மாி1ேதாைர 
உயிேராg எcD^வாF, 2யரDப:டவFகmIJ ந4ெசTதிைய UறிgவாF 
எHறி_Iகிற2.” இDப, நீ[க tIகா ஏழிM இேய,விH பதிைல பா_[க அ2 
ம1ேதaவிM இ_Dப2 ேபாலேவ இ_Iகிற2, இேத மாதிாியான பJதிைய இHp< சில 
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இட[களி\< பாFIக hea<. அதாவ2, “நீ[கR ேபாT கYடைவகைளa< 
ேக:டைவகைளa< ேயாவாpIJ ெதாியDபg12[கR.” (tIகா 7:22-23) அ[J 
ெசவிடF ேக:பைதa< J_டF பாFைவ அைடவைதa< சDபாணிகR நடDபைதa< 
தாி1திர_IJ ,விேசஷ< பிரச[கிIகDபgவைதa< பாFIகிேறா<, இ2 4Q521 
ெசாMலDப:ட காாிய[கmIJ ஒDபாக இ_Iகிற2.  

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     இ2 ஏறIJைறய சாியா இ_IJ. இ2 அ[க ெசாMலDப:ட2 
ேபால தாH இ_Iகிற2.  

Dr. ேடரM பாI:    ஆமா. இதிs_b2 எHன ெதாிகிற2 எHறாM இேய, த<ைம யாF 
எHZ ெசாMல\கிற காாிய[கைள, அதாவ2 இேய, எHன ெசாM\கிறாF எHபைத 
^ாிb2ெகாRவத4J ஏ4றமாதிாி ஒ_ பJதி இ[க இ_IJ2.  

கைடசி பJதிைய தாH நீ[க நிக0@சியிH 2வIக12ல ெசாHனீ[க. அ2 எDபHனா 
இேய, சனகாிD ச[க1தி4J hHபாக வb2 நி4J< ெபா2, �த தைலவFகmIJ 
hHனால நி4கிறாF, அ[க ேகRவி ேக:Iகிறா[க, “நீF கிறிO2வா, ஜீவpRள 
ேதவpைடய Jமாரனா? (மா4J 14:61)நா நிைனIகிேறH காTபா எHன ேக:க 
வி_<பியி_Dபா_Hனா, “நீF உ<ைம ேமசியா எHZ ெசாM\கிறீரா அMல2 உ<ைம 
ராஜா எHZ ெசாM\கிறீரா எHறி_DபாF.”இைத அவF ேக:க காரண< எHனெவHZ 
பாF1தாM இவைர பிலா12விட< U:eIெகாYg ேபாகl< சி\ைவயிM அறியl< 
ஒ_ காரண< ேவ�<. இDப, அத4J ஒ_ எளிைமயான வழி சீசF உHைன 
ஏ4Dபg1தாதேபா2 நீேய உHைன ராஜா எHZ ெசாMsIெகாYg இ_bதா அ2 
ேபா2ேம, சாியா? ேராமFகR ப4றி, ெபா2வாக ெசாHனா, எbத விதமான ஆய1த 
நிைலகmIJ< அவ[க ஒ12Iக மா:டா[கR. அ2 ஒ_ பிHனைடவாக இ_b2@,.  

அதனாM இbத ேகRவிய ேக:கிறாF, இேய, அத4J இDபe பதிM ெசாMறாF. அbத 
பJதியான2, மா4J பதினாsM இ_Iகிற2. ,விேசஷ[களிM இ2 மிக hIகியமான 
பJதி, அ2 இDபeயாக ெசாMகிற2. ேகRவி எHனெவHறாM, “நீF 
Oேதா1தாிIகDப:ட ேதவpைடய Jமாரனாகிய கிறிO2வா,” ேதவைன தைலைய 
,4றி ெதாgகிற ஒ_ ேகRவி. அத4கான பதிM இ2தாH, “நாH அவFதாH எHறாF 
இேய,, மpஷJமாரH சFவவMலவாிH வல2 பாாிச1திM /4றி_Dபைதa< ேமக[கR 
ேமM வ_கிறைதa< நீ[கR காY�FகR எHறாF. பிரதான ஆசாாியH இைத ேக:ட2 
தH வOதிர[கைள கிழி12IெகாYg, இனி சா:சிகR எHன1தி4J? ேதவ|ஷன1ைத 
ேகuFகேள. உ[கmIJ எHனமாT ேதாHZகிற2 எHறாH.” (மா4J 14:62-64) 

இDப ேகRவி எHனHனா, இவ, எத4கான தH வOதிர[கைள கிழிIக ேவYg<? சாி, 
அவH தH வOதிர[கைள கிழி1தத4J காரண< இேய, ெசாHன விஷய< 
சாதாரணமானதMல ஒ_1தF அDபeேய ஆலய1தி4J yைழb2 மகா பாி,1த 
Oதல1தி4JR ேபாக heயா2, பிரதான ஆசாாியH ம:gேம வ_ட1தி4J ஒ_hைற 
ம:g< ேபாகhea< – அ2 பய[கரமான2, நிபbதைனகmIJ:ப:ட பJதி, ஏHனா 
அ2 ேதவpைடய பிரசHன1ைத அைடயாளDபg12< பJதி. இவF ெசாMறா_, இMல, 
ேதவH எHைன அவ_ைடய வல2 பIக1திM உ:காFb2 பிரபoச1தி நியாயbதீFIக 
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ைவDபாF, ேமக[கR மீ2 அம_ேவH, ஆmைக ெசTேவH எHகிறாF. இDப, 
�தமாFக1திM, இDப ஒ_ நிமிட< உ[க யாFம0I ம4Z< கிDபா:ைட ேபா:gIேகா[க, 
�தமாFக1திM, நீ[க ேதவாலய[கmIJ ேபாJ< ஒ�ெவா_hைறa<, ஆராதைன 
நடIகிற ஒ�ெவா_ hைறa<, நீ[க அ[க ேஷ<மாைவ வாசிIக ேவYg< – இேதா, 
இOரேவேல, உH ேதவனாகிய கF1தF ஒ_வேர. அவ_ைடய மகிைமைய ஒ_வ_< 
பகிFb2ெகாRள heயா2. இDப இேய, ேதவpைடய மகிைமையa< 
பிரசHன1ைதa< தHனாM பகிFb2ெகாRள hea< எHZ ெசாM\<ேபா2, இ2 
ெப_ைமயிH U4றாக இ_Iகிற2 ஒேர ேதவH தாH எHZ ெசாMகிற �த 
எYண[கைள காயDபg12வதாக இ_Iகிற2.  

இ[க ஒ_ ெபாிய பால< உYடாகிற2. இைறயியM ாீதியான ெபாிய பிளl இ2 
ெப_ைம எHபதிs_b2 ேதவ|ஷனமாக மாறிவி:ட2. இேய, ெசாHன2 சாியா 
இ_Iக�< இMல இேய, ெசாHன2 தவZ. அவF எHன ெசாMகிறாF எHறாM, இைத 
நீ[கR காY�FகR எHZ ெசாM\<ேபா2, எHன ெசாMகிறாெரHறாM, “சில 
நா:களிM எHpைடய கMலைற காsயாJ<, அDேபா2 நா எ[க ேபாயி_DேபH 
எHபைத நீ[கR அறிb2ெகாRவ2 ம:gமிHறி, ேதவH எனIகாக நியமி1தைதa< 
அறிb2ெகாR/FகR எHகிறாF.” இேய, த<ைம Jறி12 UZகிற ஒ_ வMலைமயான 
சா:சியாக இ2 அைமகிற2.  

இைத ேநரeயாக அவF ெசாMலவிMைல எHபைத நாம கவனிIக ேவYg<. அதாவ2, 
“நா ேதவpைடய JமாரH. எனIJ அ2 ெதாிa<.” இMல, அவF தாH ெசTவைதa< தH 
vலமாக ேதவH ெசTய இ_Dபைதa< மைறhகமாக அறிவிIகிரவராக இ_bதாF.  
Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     இ2 ஒ_ அF1த1ைத த_கிற2 ஏHனா ேதவpைடய 
நாம1ைத உ@சாிIக heயைலHனா, உYைமயிM, சvக1தின_IJ hHனால இbத 
மாதிாியான வாF1ைதகைள நி@சயமா ெசாMலேவ heயா2.  

Dr. ேடரM பாI:    ஆமா. ஜன[கR எDபe ேயாசிIக ேபாறா[க நீ[க எDபe கYணாe 
Uைரைய உைடIகDேபாகிறீFகR எHன நடIக ேபாகிற2 எHபதிM அதிக ஜாIகிரைத 
உRளவFகளாக இ_Iக ேவYg<.  

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     ேம\< தானிேய தீFIகதாிசி UZகிறாF, தானிேயM ஏழா< 
அதிகார<, அதிM அவF எHன ெசாM\கிறாF? 

Dr. ேடரM பாI:    சாி, மpஷ JமாரH எHற ெபயF பல காாிய[கைள தHனிM அடIகி 
ெகாYe_IJ< ஒ_ அ_ைமயான நாமமாJ<. அ2 எHன ெசTகிற2, மpஷJமாரH 
எHப2 மpJல1ைத JறிIகிற வாF1ைதயாக இ_Iகிற2. ஆனா இ2 ஒ_ JறிDபி:ட 
மpIJல<. இbத நபF ேமக[கR ேமM வ_கிறவF ஒ_வF. இDப, பைழய ஏ4பா:eM, 
ேமக[கR மீ2 வ_கிறவF எHறாM, சாியா, அ2 ேதவனாக இ_Iக�<, இMல பைழய 
ஏ4பா:eM ேதவpைடய ெசயலாக இ_Iக�<. அDபeதாH அைத 
விளIகியி_IகிறாFகR. சாMடாிM அ2 பாகாsH தHைமைய JறிIகிற2. இHெனா_ 
பJதியிM ேதவH ெசTகிற காாிய1தி4J ஒDபாக இ_Iகிற2. அதனால இ2 
ெதTவ12வ1ைத JறிDபதாக இ_Iகிற2. இDப மனிதH ெதTவ12வ1தி4J 
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ஏ4றைவகைள ெசTகிறாF, சாியா? ஒ_ மனிதH ெதTவ12வ1தி4J ஏ4றைவகைள 
ெசTகிறாF. அவFதாH இேய,.  

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     இேய, இைத தமIJ அDபியாசDபg1தினாF.  

Dr. ேடரM பாI:    இேய, அைத தமIJ அDபியாசபDg1தினாF. இேய,ேவ அைத 
ெசTகிறவF எHறாF. அதனாலதாH இDப... உயிF1ெதcதM எHப2 இேய, த<ைம 
Jறி12 Uறன அைன1ைதa< ேதவH அHகீகாி1தி_Dபத4கான அைடயாள<.  

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     இHp< இரYg நிமிட[கR மீதமி_Iகிற2.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலO:    இDப மா4J பதினாHைக பாFIகலா<. ேடரM ெசாHன 
விஷய< சாியா JறிபாF12 அeDப2 ேபால இ_bத2, ந<hைடய ேபாரா:ட1தி4J 
இ2 திறlேகாலாகl< இ_Iகிற2. இ2ல இHp< சில காாிய[கள ேசFIக 
வி_<^கிேறH. இேய, இDப ைகபாவி4J hHபாக வ_கிறாF ேசாதைனயிH க:ட< 
அ2. காTபா, இவF வ_ட1திM ஒ_hைற பாி,1த Oதல1தி4JR பிரேவசிIக UeயவF 
ேதவpைடய பிரசன1திM பிரேவசிIJ< நபF, �மியிM ஆலய< எHZ இ_IJ<ேபா2 
இDபe நடIகிற2. இDப இேய, த<மாM ேதவpைடய பிரசன1தி4JR ேபாக hea< 
எHZ ெசாMவ2 ம:g< இMலாமM, ெமTயான ேதவாலய1தி4JR தாH yைழய 
hea< எHZ< ெசாM\கிறாF, அ2 ேதவH இ_IJ< இட<, இ2 ஒ_ நMல 
உதாரணமாJ<, அMல2 இ2, நிழM எHZ< ெசாMலலா<. அேதேநர1திM அவF 
ைகபாவிH பIகமாக சீ:ைட தி_Dபி எHன ெசாMகிறாF எHறாM, “நீதாH 
ேசாதிIகDபட ேபாகிறாT. நாH உHைன நியாயbதீFDபவராக இ_DேபH எHகிறாF. 
அவF ேநரeயாக இைத ெசாMsயி_Iகலா<, “நாதா ராஜா.” அ2ேவ ேபா2மானதாக 
இ_bதி_IJேம. ஆனா அவF எHன ெசTகிறாF எHபைத ெசாM\கிறாF, “ேதவpைடய 
சிHகாசன< இ_IJ< இட1திM இ_DேபH. அவ_ைடய இ_IைகயிM நாH 
அம_ேவH. நாHதாH உ[கR நியாயாதிபதி. இ2 ஒ_ அ_ைமயான விஷய<.  

சாி, பதிநாHகா< அதிகார1தி4J பிறJ நடbதைவகைள பாFIJ<ேபா2, இ2 
அDேபாOதலF பதிநாHகா< கால<, இ[க பl\< பFணபா,< �OதிராவிM 
பிரச[கி12ெகாYg இ_IகிறாFகR. இ[க கிேரIக ெமாழிைய ேபசாத ஜன[கR 
த[களிட1திM இரYg கிேரIக ெதTவ[கR வbதி_Dபதாக UZகிHறனF. பlM அைத 
ப4றி அறிb2ெகாRm<ேபா2, அDேபாOதலF 14:14 அவH ெசTகிற hதM காாிய< 
தH வசிதிர[கைள கிழி1தாH. அவH அDபe ெசTதத4J அைடயாள< 
எHனெவHறாM, நீ[கR ேதவ|ஷண< ெசாM\கிறீFகR.” இDப,காTபா  இேய, தா< 
ெசTயேபாவைத ெசாHனத4காக அDபe ெசTதாH. இ[க பlM தHைனa< 
பFனபாைசa< �@திரா மIகR ெதTவ[கR எHZ ெசாHனத4காக அDபe ெசTதாH. 
நி@சயமாகேவ, இேய, அbத வாF1ைதகைள ெசாHன2 ஒ_ ேவைல அவF 
உYைமயாக ேதவனாக இMலாதி_bதாM அ2 ேதவ|ஷனமாக தாH இ_bதி_IJ<.  

Dr. ேடரM பாI:    பlM ஏ4ZெகாRள மZIகிற ஒ_ காாிய< ஒ_ க_1ைத இேய, 
ஏ4ZெகாRmகிறவராக  இ_bதாF எHறிடலா<. இதிs_b2 இேய,lIJ< அவ_ைடய 
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சீஷFகmIJ< இ_bத வி1தியாச< ெதாிகிற2. ேம\< சிலேவைளகளிM 
இேய,2வ1ைத ப4றி ேப,கிறவFகR ஒேர க_1திH அeDபைடயிM நா< எMலா_< 
ேதவpைடய பிRைளகR எHபைத நமIJ ெவளிDபg12<பe இேய, hயHறாF 
எHகிHறனF. இMைல,இMைல, இMைல, இMைல, இMைல, இMைல, இMைல. அDபe 
இMல. இேய, தனி12வமானவF, அவ_ைடய U4ZகளிM அவF தனி12வ< 
ெகாYடவF. அவF ந<ைம ேதவpைடய பிRைளகளாக ேதவpைடய JமாரFகளாக 
மா4ZகிறாF, ஆனாM இேய, ேதவpைடய JமாரH எHகிற அேத நிைலயிM ந<ைமa< 
நிZ12வ2 இMைல.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலO:    அ2 ம:gமMல, ெவளிDபg1தM 19:1௦M கவனிIJ< 
பாF1தாM ேயாவாH ஒ_ |தpைடய பிரசன1தினாM ெமTசிsF12 ேபாT அவ_IJ 
hHபாக சா�டா[கமாக விcb2 வண[JகிறாH., அbத |தH பிரதிa1திரமாக, 
“எcb2_, இDபe ெசTயாேத. நாp< உHைன ேபால ஒ_ ஊழியHதாH எHறாH.” 
அDபeHனா அவ[க மனிதFகR கிைடயா2, ஆனா |தFகR Uட இேய, கிறிO2விH 
அேத Oதான1ைத உைடயவFகR அMல.  

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     இ2 அ_ைமயான விஷய<. அதாவ2, அ2 வரலா4Z 
பதிlகளிM இ_Iகிற2. அைத நீ[கR சாி பாFIக ேவYg<. அைத ஒ_ மாணவனாக 
கவனி1த2 எனIJ நிைனவி_Iகிற2. நா நிைன1ேதH, “இbத விஷய1ைத நாHதாH 
ைகயாளேவYg<.”  

Dr. ேடரM பாI:    அ2 வியDபான2தாH, ஆனா பாFIகிH க_12Dபe அைவ 
வியDபானைவகR அMல, அ2 ந<பheயாததாக இ_Iகிற2. அ2 ஏH வியDபான2 
எHறாM அ2 ேதவனிட< இ_b2 வbத தனி1தHைம ெகாYட அதிகாரh< ேதவ 
h1திைரa< ெப4ற ெசTதியாJ<, ந<ப heயாத ஒHZ எHபத4J எதிராக இ_Iகிற 
காாிய<.  

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     இbத உYைமய ப4றி ெசாM\[க, அதாவ2, அbத 
நா:களிM இ_bதவFகmIJ இ2 மிகDெபாிய விஷயமாக இ_bத2. ஒ_ இடறலாக 
இ_Iகிற2. எbதவித1திM அ2 ஒ_ h:gக:ைடயாக இ_Iகிற2?  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலO:    அதாவ2, ந<பிIைகIJ இ2 ஒ_ தைடகMலாக 
இ_IJெமHZ பாFI UZகிறாF. உYைமயிM இ2 ந<பிIைகIகான தைடகRதாH. 
அதனாM தாH பlM உப1திரவDபg1தDப:டாF. அதனாM தாH �தFகளிட< இ2 
�த_IJ இடறலாa< கிேரIக_IJ ைபதியமாaமி_Iகிற2 எHகிறாF. (1 ெகாாி. 1:23)  
,வாரOயமான  காாியமாக எனIJ ேதாHZகிற2 எHனெவHறாM கிறிOதவ1திH 
ஆதிகால வeவைமDைப பாFIJ<ேபா2, அதாவ2 ^திய ஏ4பா:eM இ_Iகிறைவ, 
அதி\Rள ெசTதிகR எMலா< �த_IJ< கிேரIக_IJ< ேராமFகmIJ< 
ஏ4D^ைடயதாக காணDபடவிMைல. இரYடாவ2 �4றாYைட பாFIJ<ேபா2 அதிM 
விgப:ட ,விேசஷ[கR வ_கிற2, இ[J நிேயா பிலாேடானிI உலக 
கYேணா:ட1ேதாg ஒ12ேபாகிற ஒ_ விஷய< உYடாயி_Iகிற2. இ_bதா\<, 
இbத கYேணா:ட< ெவ4றிெபறவிMைல, ஏHனா இbத கYேணா:ட< வா0Iைகைய 
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மா4Zவதாக இMைல, ஏHனா இbத கYேணா:ட< இேய,விட< ந<ைம நட1தி 
ெசMவ2< இMைல அDேபாOதலFகR சீஷFகR இட1தி4J< நட1தி ெசMவதிMைல.  

Dr. ேடரM பாI:    இேய,விpைடய ெசTதி அரசியM ாீதியாக தவறாக இ_bதா\<, 
பிரபoச ாீதியாக சாியான2.  

Dr. ேடனிேயM B. வாMேலO:    நி@சயமா. அ_ைமயான விஷய<. 

Dr. ஜாH அHெகFெபFI:     ஆMைர:. இbத உைரயாடைல நா< அg1த வார< ெதாடF 
இ_Iகிேறா<. அg1த பeைய Jறி12 நா< ேபசிட இ_Iகிேறா<. எDபe ஆதி 
தி_@சைபயினராM இbத ^திய ஏ4பா:g ^1தக[கR ேதFl ெசTயDப:ட2 எHZ 
சF@ைச அதிகமாக இ_Iகிற2. இெதMலா< அதிகாரD�Fவமான2 எHZ எDேபா2 
அறிb2ெகாYடனF? ம4றைவ ஏH இbத ேகனானிM ேசFIகபDடவிMைல, ஏH அைத 
உடனeயாக கYடறியவிMைல? இbத மாதிாியான சில ேகRவிகைள1தாH சhதாய< 
இHைறIJ ேக:gெகாYe_IகிறாFகR. அbத உைரயாடைல நீ[க வி:gவிட Uடா2 
எHZ நிைனIகிேறH. நீ[கR தவறாமM பாFD�FகR என ந<^கிேறH.  

 

எ[கmைடய ெதாைலIகா:சி நிக0சிகைள காண 

இலவச ஜாH அHெகFெபFI நிக0@சி ஆDைப பதிவிறIக< ெசTதிg[கR. 
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