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இயேசுயே யேசிோ என்பதை உறுைிபடுத்ைிடும் 16
ைீர்க்கைரிசனங்கள் - பாகம் 1 – நிகழ்ச்சி 1
அறிவிப்பாளர்: இன்தைக்கு ஜான் அன்கர்பர்க் நிகழ்ச்சிேில, இந்ை
பூேிக்கு ேியசஷித்ை நபரான யேசிோதே அனுப்ப யபாேைாக
யைேன் ஏற்கனயே ைேது ைீர்க்கைரிசிகள் மூலம் பல ேருடங்;களுக்கு
முன்பாகயே சசால்லிேிருக்கிைாரா? குைிப்பாக என்ன
ைீர்க்கைரிசனங்கதை சகாடுத்ைிருக்கிைார், எபிசரே யேைத்ைில் எந்ை
பகுைிகைில் அந்ை ோர்த்தைகள் இருக்கிைது, அந்ை ைீர்க்கைரிசனங்கள்
உதரக்கப்பட்ட யூை ஜனங்கள் ேரப்யபாகிை யேசிோதேக் குைித்து
சசால்லப்பட்ட குைிப்பான ோர்த்தைகதை புரிந்துசகாண்டார்கைா?
இந்ை சசய்ைிசைாடரில் நாம் சுோர் 16 ைீர்க்கைரிசன ோர்த்தைகதை
பார்த்ைிடலாம் ஆைாம் முைல் ஆபிரகாம் ேதர, யோயச முைல்
ைாேது
ீ ேதர, ஏசாோ முைல் ைானியேல் சகரிோ ேதர. நாம்
யகட்கலாம், இந்ை ேறுக்க முடிோை ைீர்க்கைரிசனங்கள் இயேசு ைான்
யேசிோ என்பதை நிருபித்துள்ைைா,
எனது முைல் ேிருந்ைினர் டாக்டர். ோல்டர் சகய்சர். அேர்
இப்யபாதுள்ை இதைேிேல் யேதைகைில் ஒருேர் ேற்றும்
இன்தைக்கு அசேரிக்காேில் எபிசரே பை ேசனங்கைின் யேை
ேல்லுநர். டாக்டர் சகய்சர் முைன்தே ைதலேரும் பிரசித்ைசபற்ை
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பதைே ஏற்ப்பாட்டு ேிரிவுதரோைராகவும் கார்டன் - கான்சேல்
இதைேிேல் சசேினரி ஹாேில்டனில் இருக்கிைார்,
ோஸ்காவ்டிசட்ஸ். இரண்டாேைாக, டாக்டர் யடரல் பாக். அேரும்
நிகழ்கால இதைேிேல் ேல்லுநர்கைில் ஒருேர் புைிே ஏற்ப்பாட்டு
ேல்லுநராக இருக்கிைார். அேர் புைிே ஏற்பாட்டு ஆராய்ச்சிேில்
முைன்தே ஆராய்ச்சி ேிரிவுதரோைராக இருக்கிைார் பாரம்பரிே
கலாச்சார அதேப்பின் ஒருங்கிதைப்பாைராக டாலாஸ் இதைேிேல்
சசேினரிேில் இருக்கிைார் டாலாஸ், சடக்சாஸ். இந்ை ேியசஷித்ை
நிகழ்ச்சிேில் இதைந்ைிடுங்கள் ஜான் அன்கர்பர்க் நிகழ்ச்சி.
*****

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்க்: எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு ேரயேற்கியைாம்,
இன்று ஒரு முக்கிேோன ைதலப்தபப்பற்ைி யபசப் யபாகியைாம். சில
நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன்பாகயோ, பல ஆேரம் ேருடங்களுக்கு
முன்பாகயோ, உலக ேரலாற்ைில் யைேன் ைீர்க்கைரிசனங்கதை
ேைங்கினார். அைாேது அேர் யேசிோ என ஒருேதர பூேிக்கு
அனுப்பப்யபாேைாக கூைினார், அது உண்தேோ? ஆேர் குைிப்பிட்டுச்
சசான்னதே என்ன, அேற்தை எங்யக கண்டுபிடிக்கலாம்,
யூைேக்களுக்கு அந்ை ேியசஷித்ை ைகேல் ேைங்கப்பட்டது, அேர்கள்
ைங்களுக்கு ேைங்கப்பட்ட அந்ை ேியசஷித்ை ைகேதல அைிோர்கைா,
ேருங்காலத்ைில் அந்ை ேனிைர் ேரப்யபாேைற்கான ேியசஷித்ை
சத்ைிேத்தை அைிோர்கைா?
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இன்று ேகத்ைான ேிருந்ைினர்கள் எங்கயைாடு உள்ைனர். டாக்டர்
ோல்சடர் சகய்சர், ஏற்கனயே சசான்யனன் எம்ரிடஸ்சின் ைதலேர்
ேற்றும் யேசாசூசசட்ஸ் ோகாைத்ைில் உள்ை யஹேில்டன் நகரில்
கார்டன் கான்சேல் இதைேிேல் சசேினரிேில் பதைே
ஏற்ப்பாட்டிற்கான மூத்ை யபராசிரிேராக உள்ைார். அேர் 40 சபரிே
புத்ைகங்கதை எழுைியுள்ைார். டாகடர் யடரல் பாக், புைிே
ஏற்ப்பாட்டிற்கான கல்ேிேில் மூத்ை ஆய்ோைராகவும்,
யபராசிரிேராகவும் உள்ைார், டாலாசில் உள்ை டாலாஸ் இதைேிேல்
சசேினரிேில் கலாச்சார துதைேின் நிர்ோக இேக்குனராகவும்
உள்ைார். 30 புத்ைகங்களுக்கு யேல் எழுைியுள்ைார். உலக அைிஞர்கள்
ேத்ைிேில் இேர்கள் பிரபலோனேர்கள். அேர்கள் உங்கயைாடு பல
ேிஷேங்கதை பகிர்ந்துசகாள்ேது எனக்கு ேகிழ்ச்சி,
கடினோனேற்தை அேர்கள் தகோள்ோர்கள், அதுயே நேக்கு
யைதே. யேசிோ என்ை ோர்த்தை சபாருள்பற்ைி இன்று நாங்கள்
யபசுகியைாம், அைன் அர்த்ைம் என்ன டாக்டர் சகய்சர்?

டாக்டர். வால்டர் கெய்சர்: ஜான் உங்கயைாடு இருப்பைில் எனக்கு
ேகிழ்ச்சி. யேசிோ என்பது அபியஷகிக்கப்பட்ட ஒருேதரப்பற்ைிே
ேகத்ைான ோர்த்தை. அபியஷகிக்கப்பட்ட ேைகுரு என்பைாகும்.
அபியஷகிக்கப்பட்ட ைீர்க்கைரிசிகள் உள்ைனர். அபியஷகிக்கப்பட்ட
ராஜாக்கள் உள்ைனர். ஆனால் யைேனாகிே இசேசு ஒருேர் ேட்டும்
ைான் அபியஷகிக்கப்பட்ட அதனேரிலும் யேசிோோக ேந்ைேர். யூை
சோைிேில் அது ைானக் என்றும் பதைே ஏற்ப்பாடு என்றும்
எழுைப்பட்டுள்ைது, அைில் 500 பக்கங்களுக்கு யேல் யேசிோதேப்
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பற்ைி குைிப்பிடப்பட்டுள்ைது. ஃப்யராடஸ்டான்ட் சமுைாே ரீைிோக
அபியஷகிக்கப்பட்ட யேசிோதேப் பற்ைி 125க்கும் யேற்பட்ட
ைீர்க்கைரிசனங்கள் சசால்லப்பட்டுள்ைன.

ஆன்கர்பபர்க்: புதைே ஏற்பாட்தட நாம் ஆராய்ந்து பார்த்ைால்,
அதுபற்ைிே புள்ைி ேிபரங்கதை அைிந்து சகாள்ை இயநக
ேிைிமுதைகள் ேகுக்கப்பட்டு உள்ைன. அைன் ஒரு பகுைிேில்
இயேசுேின் ேருதக பற்ைியும், அது எப்யபாதும் நிகழும் என்பது
பற்ைியும் ேிகவும் சைைிோக சசால்லப்பட்டு உள்ைன. என்சனன்ன
ோக்குத்ைத்ைங்கள் அைில் அடங்கியுள்ைன என்றும் சைைிோக
கூைப்பட்டுள்ைது. ேரலாற்றும் பூர்ேோகவும் இதைப்பற்ைிே
ைகேதல ேக்கள் அைிந்துள்ைார்கள். அதைக் யகள்ேிப்பட்டவுடன்
அந்ை ேக்கள் என்ன நிதனத்ைிருப்பார்கள், அதை தேத்து
உண்தேோன ேரலாற்தை நாம் எழுைிடலாம். அந்ை ேிைிகதைப்
பற்ைி என்னிடம் சசால்லுங்கள், பிைகு யடரதல அது பற்ைி நான்
யகட்யபன்.

கெய்சர்: யேசிோதேப் பற்ைிே ைீர்க்கைரிசனத்ைில் மூன்று
முக்கிேோன ேிஷேங்கள் உள்ைன. முைலாேைாக, அேதரப்பற்ைி
யபசப்பட்ட ோக்குத்ைத்ைங்கள் உள்ைன. அைற்கு ஓர் அர்த்ைமும்
உள்ைது, ேரலாற்றுப் பூர்ேோக, ஆண்டாண்டு காலோக அந்ை
உண்தே யபசப்பட்டு ேந்ைது. பிைது அது நிதைவு இருந்ைது. எனயே
மூன்று முக்கிேோன ேிஷேங்கள் நம் கண்முன்யன உள்ைன,
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அதைப்பற்ைிைான் ைனக் என்ை புத்ைகத்ைிலும் அல்லது பதைே
ஏற்பாட்டிலும் சசால்லப்பட்டு உள்ைன.

ஆன்கர்பபர்க்: அதைப் பற்ைி என்ன சசால்லுகிைீர்கள், யடரல்?
டாக்டர். டடரல் பாெ: முக்கிேோன ேிஷேம் என்னடிேன்ைால்,
இந்ை ைீர்க்கைரிசனங்கதை நாம் இரண்டு ேிைோக
நிதனக்கயேண்டும். அைில் சில ைீர்க்கைரிசனங்கள் யநரடிோனதே,
யபசுபேர் அதைப்பற்ைி யநரடிோக யபசி உள்ைார், அைற்சகன்று
nைிர்காலமும் குைிக்யகாலும் உள்ைது என்ைார். ேற்ை ைீர்க்கைரிசங்கள்
எல்லாம் ேதைமுகோக ேைங்கப்பட்டதே ஆகும். ஆதே
எழுத்துப்பூர்ேோக சசால்லப்பட்டதே, அதைப் பற்ைி சுருக்கோக
சசால்ல யேண்டும் என்ைால், அைன் முடிவு எப்படி இருக்குமு;
என்பதை அது சசால்கிைது. ேதைந்து யபாகக்கூடிே சில
ேிஷேங்கதை அது சசால்லேில்தல. அதை சேல்லிே ேிைத்ைில்
கூறுகிைது. அது எப்படி நிதைவு சபறும் என்பதை நேக்கு
சேட்டசேைிச்சோக எடுத்துக் கூறுகிைது. ஊங்கைிடம் ஒரு
சேைிச்சம் உள்ைது. அதுைான் அதைப்பற்ைி சசால்லப்பட்ட ேிைம்,
அைன் முடிேில் என்ன நடக்கும் என்பதை நீங்கள் நன்ைாக
அைிந்துசகாள்ேர்கள்.
ீ

ஆன்கர்பபர்க்: ஒவ்சோன்றுக்கும் இரண்டு உைாரைங்கள்
சசால்லுங்கள்.

பாெ: அைில் உள்ை யநரடிோன ைீர்க்கைரிசனம், ேிகவும் சைைிோகக்
கூைப்பட்டு உள்ைது, அைாேது யைேனின் குோரன், பரயலாகத்ைில்
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இருந்து யேக ேைிேில்
ீ
ேலம் ேருோர் என்று எழுைப்பட்டுள்ைது.
யைேனுக்கு அைில் ேம்பந்ைம் உண்டு என்பதையே அந்ை
ைீர்க்கைரிசனம் நேக்கு சைைிோக கூறுகிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: ைானியேலில் அதை சைைிோக பார்க்க முடியும்.
பாெ: அதுைான் சரி, ைானியேல் 7ல் உள்ைது. அதை அடுத்து அயநக
பகுைிகள் உள்ைன. குைிப்பாக சசால்லயேண்டும் என்ைால்
ோத்ைிராகேத்தை குைிப்பிடலாம், அது எல்யலாரும் அைிந்ை ஒரு
ேிஷேோகும். யேசிோ எப்யபாது ேருோர் என்று அைியல
சூைப்பட்டுள்ைது. அதுைான் உண்தே. ஏசாோ புத்ைகமும் அதைப்ப்ைி
சைைிோக குைிப்பிட்டு உள்ைது. யோோன், இயேசுேின் ேருதகதே
பற்ைி அந்ை காலத்ைில் ேிகவும் சைைிோக கூைியுள்ைார்
ோத்ைிராகேத்ைில் உள்ை யேை ேசனங்கள் அதை நேக்கு
கூறுகின்ைன.

ஆன்கர்பபர்க்: அதுைான் சரி, இந்ை ஒரு நிகழ்ச்சிதே ேட்டில்
ீ
இருந்ைபடி பார்ப்பேர்கள், அ;நை ஓரு ேிஷேத்தை எைிதேோக
புரிந்துசகாள்ை Nவுண்டும். இந்ை நிகழ்ச்சிேின் யபாது, 16 முைல் 17
ேதரேிலான ைீர்க்கைரிசனங்கதை உங்களுக்கு நாங்கள் ைிதரேியல
காட்டுயோம். அதை இன்று ேட்டுயே காட்டப்யபாேைில்தல. அதை
1,2,3 என்று படிப்படிோகக் காட்டப்யபாகியைாம், பதைே ஏற்பாட்டில்
ேரும் பகுைிகள் அதே, அைிலிருநது யேசிோேின் ேருதகதே
அைிே முடியும். ஒரு உன்னைோன ேனிைன் பற்ைிே சசய்ைி அது.
எைிர்காலத்ைில் ேரப்Nபுhகும் யைேன் குைிப்பிட்ட அந்ை உன்னைோன
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ேனிைன் ோர்? அைற்கான சசய்ைிகள் இரண்டு உள்ைன, இரண்டு
சசய்ைிகள் ேட்டுயே யபாைாது என்பைால், யேலும் பல சசய்ைிகள்
அைில் உள்ைன, அதை நீங்கள் ைேைாேல் பார்க்கயேண்டும் டாக்டர்
சகய்சர் முைலாேது ேிஷேத்தை பார்ப்யபாம் - முைலாேது
ோக்குத்ைத்ைம் ஆைிோகேம் 3 15ல் உள்ைது. அது இப்படி
சசால்கிைது, “உனக்கும் ஸ்ைிரீக்குமு; உன் ேித்துக்குமு; அேள்
ேித்துக்குமு; பதக உண்டாக்குயேன்.” யைேன் அப்படி சசான்னார்.
ஊங்கள் ோரிசுகளுக்குள் பதக உண்டாகும் என்ைார். பிைகு அேர்
சசான்னார், “அேர் உன் ைதலதே நசுக்குோர், நீ அேர் குைிங்காதல
நசுக்குோய் என்ைார்.”

கெய்சர்: சரி, ஜான், இது ஓரு ேகத்ைான ோக்குத்ைத்ைம், ஆைாம்,
ஏோள் யைாட்டத்ைில் பாேம் இதைத்ைைில் இருந்யை அது சைரியும்,
யைவ்ன அைற்கான ேீ ட்தப ேைங்கும் ஒரு ைிட்டத்தையும் ைம்யோடு
தேத்ைிருந்ைார். அேர் சசான்னார். “உங்களுக்குள் பதக உண்டாகும்.”
என்று, அது இருேருக்கும் ஏற்பட்ட பதக, சர்ப்பத்ைிற்கு அைில்
முக்கிே பங்கு உண்டு என்பயை உண்தே. முைலாேைாக
சர்ப்பத்ைிக்குமு;, ஸ்ைிரீக்கும் இதடேில், இரண்டாேது, அது
ேிேப்புக்குரிேது, அேர் சசான்னார், “அது சர்ப்பத்ைின் சந்ைைிக்கும்,
ஸ்ைிரீேின் சந்ைைிக்கும் நிகழும் என்ைார்.” பிைகு அந்ை சந்ைைிகள்
பாைிக்கப்பட்டன, அயைாடு ேட்டும் அல்ல, புருஷனின் சந்ைைிதேயும்
அது பாைித்ைது. எபியரேரில் அது சைைிோக கூைப்பட்டுள்ைது.
அைாேது “நீ அேர் குைிந்காதல நசுக்குோய்” என்று அைில் உள்ைது.
ஆனால் புருஸனின் சந்ைைிகள் அந்ை சர்ப்பத்ைின் ைதலதே
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நசுக்குோர்கள் என்றும் கூைப்பட்டு உள்ைது. அது
சைாடக்கத்ைிலிருந்து நேக்கு சைரிேிக்கபட்டு உள்ைது. அது
சுேியசஷத்ைின் சைாடக்கம், சுேியசஷத்ைில் கூைப்பட்டுள்ை
நற்சசய்ைிகள் முைல் அைிேிப்பு, யேசிோ அதை சேற்ைி சகாள்ோர்
என்பது ைான் ேiலாைாகும்.

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்கள் யேலும் சசால்ேது?
பாெ: அது முக்கிேோக பகுைி, அ;நை பகுைிகள் சசால்லப்பட்ட
ேிைமும் ேிகவும் முகு;கிேோைது என்று சசால்யேன். ஏசன;னைால்
ோக்கு ைேைிேைால் ஏற்பட்ட பாேத்ைின் சைாடக்கம் அதுோகும்,
யைேனின் ோர்த்தைக்கு கீ ழ்ப்படிோைைால் அது நடந்ைது. ஒரு
அைகான யைாட்டத்ைில், யைேனுதடே ோர்த்தகத்கு
கீ ழ்ப்படிோைைால் அது நிகழ்ந்ைது, பிைகு அது கருத்து
யேற்றுதேதே உண்டாக்கிேது. அந்ை சர்ப்பம் முைலில் ைதரேில்
ஊர்ந்து சசல்ல ேில்தல, நிேிர்ந்து நின்ைது. பிைகு அது கீ யை ேந்து
ைதரதே சைாட்டது, அதுைாக் பாேத்ைின் முைல் பகுைி, அதுைான்
அங்கு நிகழ்ந்ை சண்தட, சச்சரவு, அைனால் ஏற்பட்ட ேன அழுத்ைம்,
அதுைான் ேனிையநேத்துக்கு சர்ப்பம் ேிடுேத்ை சோல்,

அங்கு

ஒருேருக்கு ஒருேர் ஒரு யபாயர நிகழ்ந்ைது. ைதரேில் நாம்
சர்பத்யைாடு யபாரிம்ோல், அைன் ைதலதே நசுக்க முற்படுNவுhம்,
அந்ை சர்ப்பம் நேது காதல கடிப்பைற்கு ைோராக இருக்கும். அந்ை
யைாட்டத்ைில் நடந்ை யபாராட்டமும் அப்படிபட்டதுைான், பாேத்ைின்
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சைாடக்கம். ேற்றும் அைன் ேீ ட்பும் அதுைான். ஆந்ை
சேற்ைிதேத்ைான் ோல்ம் அேர்கள் குைிப்பிட்டார்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஏோள், முைல் குைந்தைதே சபற்ைாள், அப்யபாது
அேனுக்கு சைைிேில்லாேல் இருந்ைது, அப்படித்ைாயன?

கெய்சர்: ஆைிோகேம் அைிகாரம் 4ல் அது கூைப்பட்டுள்ைது, ஆைாம்,
ஏோைின் குறுகிை எண்ைத்தை அைிந்ைான், பிைகு அேளுக்கு ஒரு
குைந்தை பிைந்ைது. அைற்கு காேீன் என்று யபரிட்டான், அைன் பிைகு
அேள் சசான்னது இதுைான், “ஒரு ேனுஷதனப் சபற்யைன்.”
என்ைாள், எபியரேரிலும் அதைப் பற்ைி ேிகவும் சைைிோகக்
கூைப்பட்டுள்ைது. எனயே அேைது எண்ைம் சரிோக இருந்ைது,
அேள் யேசிோதே எைிர்ப்பார்து இருந்ைாள், அைாேது ஆண் ோரிதச
எைிர்;ப்பார்த்ைாள். ஆனால் அேைது யநரம் சரிேில்தல, அது ைேைாக
முடிந்துேிட்டது.

ஆன்கர்பபர்க்: இப்யபாது ஒரு சிைிே இதடயேதை
எடுத்துக்சகாள்யோம் நாங்கள் ேீ ண்டும் ேரும்யபாது இரண்டாேது
ேிஷேத்தை பார்ப்யபாம். யநாோ யசம் என்ை ேகதனப் சபறுோன்
என்ை ைீர்க்கைரிசனத்தை ோர் கூைிேது என்று சசால்ல முடியுோ,
அது ேிகவும் ஆச்சரிேோனது, நாம் ஒரு ேிஷேத்தை ஆராய்யோம்,
அதைப் பற்ைி ேிைக்குகியைாம். அந்ை ஸ்ைிரீேின் ஆண் ோரிதச
பற்ைி யபசியனாம், அேன்ைான் ஒரு நாள் சர்ப்பத்தை
நசுக்கப்யபாகிைான் என்பதை அைிந்யைாம், அதைப்பற்ைி யேயல என்ன
சசால்லப் யபாகியைாம்? ேீ ண்டும் ேருகியைாம், எங்கNளூடு இருங்கள்.
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*****

ஆன்கர்பபர்க்: நாங்கள் ேந்துள்Nளூம். புதைே ஏற்பாட்டில் உள்ை
யேசிோதே பற்ைிே ைீர்க்கைரிசனங்கதைக் குைித்து யபசியனாம்,
இயேசு எனப்ேர் யேசிோோக ேரப்யபாகிைார் என்பைற்கு அதே
ஆைாரோக இருந்ைது என்று சசால்லலாோ? நாம் ஒரு ேிஷேத்தை
யபசுகியைாம். ஆைற்காக ஒரு ஆைாரத்தை எடுத்துள்யைாம், அந்ை
ைீர்க்கைரிசனம் ைான் ஆைிோககம் 3 15, அதைப் பற்ைி யேலும் நாம்
பார்ப்யபாம். யைேன் ேரலாற்ைில் ேகத்ைானேர், யநாோ ைன்
பிள்தைகதைப் பற்ைி சில சசய்ைினதை சசான்னான். யநாோ
அப்யபாது யசம் காம் ோப்யபத் என்னும் மூன்று குோரர்கதைப்
சபற்ைான், ைனது மூன்று குோரர்கதை அதைத்ைான், பிைகு யசேிடம்
இப்படி சசான்னான், “ோப்யபத்துக்கு யைேன் யபாதுோன இடத்தை
சகாடுப்பாரா? என்ைான்? அேனுக்கு அது ோய்க்குோ? என்ைான், ோர்
அந்ை அேன்? யசம் கூடாரத்ைில் ேசித்ைான், கானான் அேனுக்கு
ஊைிேன் ஆனான்.” அதைப் பற்ைி ேிைக்கோக கூறுங்கள், டாக்டர்
சகய்சர்.

கெய்சர்: யேைாகேத்ைின் சைாடக்கத்ைியலயே யைேன் அைித்ை
ேகத்ைான இரண்டாேது ோக்குத்ைத்ைம் அது. அேர்
குைிப்பிட்டிருக்கும் அந்ை ோர்ைதை ைன்தனப்பற்ைிேைாகும்,
ஏயலாகீ ம் என்பேன் ோப்யபத்ைின் ேம்சத்தை ேைர்த்ைான்.
இயேசுேின் ேருதகதேப் பற்ைிே பரிசுத்ை ோக்குத்ைத்ைத்தை அேன்
கூைினான், அேனது ோக்குத்ைத்ைத்ைின்படியே அதுவும் நிகழ்ந்ைது

10

என்று யேைாகேத்ைில் பதைே ஏற்பாட்டில் கூைப்பட்டுள்ைது. ஆந்ை
காலத்ைில் பைதேேில் ஊைிேிருந்ை ேக்களுக்காக அப்படி
கூைப்பட்டைாக யேைேசம் கூைகிைது. ஆந்ை பைதேோைிகள்
ோசரன்பது நேக்கு சைரிோது. ஆனால் யைேனின் ோக்குத்ைத்ைத்தை
நாம் அைியோம், இயேசு ேரப்யபாகிைார், நம்யோடு
ேசிக்கப்யபாகிைார் என்று அேர் கூைினார், அது யோோன் 1 14ல்
உள்ைது, “அந்ை ோர்த்தை ோம்சோகி நேக்குள்யை
ோசம்பண்ைினார்.” அேரது ேருதகதே பற்ைிே முன் அைிேிப்பு,
ேகத்ைான ோக்குத்ைத்ைம் ஆகும், ஜான்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆோம், யடரல், அந்ை ேிஷேத்தைப்பற்ைி ேக்கள்
அைிந்துசகாள்ளும் யபாது, ஆைாம், ஏோதைப் பற்ைி நிதனப்பார்கள்,
யநாோேின் சந்ைைிகதைப் பற்ைியும் அந்ை ேிஷேங்கள்
கூறுகின்ைன. இந்ை நிகழ்ச்சிதே பார்ப்பேர்கள் அதைப்பற்ைி
அைிோர்கள், யைேன் நிகழ்த்ைப்யபாகும் முக்கிேோன காரிேங்கள்
குைித்து அந்ை அைிகாரம் சைைிோகக் கூறுகிைது. அந்ைப்படியே
எைிர்காலத்ைில் அதே நிகழ்ந்ைன. ஆந்ைக் காலத்ைில் ோழ்ந்ைேர்கள்
அதைப்பற்ைி என்ன நிதனத்ைிருப்பார்கள்?

பாெ: குைிப்பாக சசால்ல யேண்டும் என்ைால், அைன்
முக்கிேத்துேம் அப்யபாது ோழ்ந்ை ேக்களுக்கு புரிோேல்
இருந்ைிருக்கும், அதை அேர்கள் சபாருட்படுத்ைாேல்
இருந்ைிருப்பார்கள். என்னிடம் ஆேிரம் குைிப்புகள் உள்ைன, ஆனால்
ைற்யபாது யேதஜேில் இரண்யடா மூன்யைா உள்ைன. ஏதை நான்
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பார்க்கியைன் என்று எனக்கு புரிேேில்தல, எல்லா குைிப்புகளும்
என்னிடம் இருக்கும்Nபுhதுைான் அதைப் பற்ைி நான் உைரமுடியும்,
அதுைான் அந்ை ோக்குத்ைத்ைத்ைின் முக்கிேத்துேம் ஆகும். ஒரு
சேேத்ைில் அந்ை ோக்குத்ைத்ைங்கள் ேைங்கப்பட்டன. அதை நாம்
பார்க்கியைாம், ஒருயேதை அது எப்படி சபாருந்தும் என்று நேக்கு
புரிோேல் இருக்கலாம். பிைகு அதை நாம் ேீ ண்டும் ேீ ண்டும் படித்து
ஆராய்ந்ைால், அதைப்பற்ைிே அயநக ேிஷேங்கதை நாம் புரிந்து
சகாள்ை முடியும் என்பயை உண்தேோகும்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, அடுத்து நான் யபசப் Nபுhகும் நபர்
ோசரன்ைால், அேர் ைான் ஆபிரகாம் ஆகும். இந்ை யேை ேசனத்தை
உங்கள் முன் தேக்கியைன். ஆபிரகாேின் சைாடக்கத்ைில் யைவ்ன
எட்டு ோக்குத்ைத்ைத்தை கூறுகிைார்.அேர் சசால்கிைார், “நான்
உன்தன சபரிே ஜாைிோக்கி, உன்தன ஆசீர்ேைித்து, உன் யபதரப்
சபருதேப்படுத்துயேன், நீ ஆசீர்ோைோய் இருப்பாய், உன்தன
ஆசீர்ேைிக்கிைேதன ஆசீர்ேைிப்யபன், உன்தன சபிக்கிைேதன
சபிப்யபன், பூேிேிலுள்ை ேம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள்
ஆசீர்;ேைிக்கப்படும்.” என்ைார். பிைகு அேர் யைசத்தைப் பற்ைி
கூறுகிைார். ஆந்ை ோக்குத்ைத்ைம் பற்ைி பல ேிஷேங்கதை நாம்
குைிப்பு எடுக்கயேண்டும். குைிப்பாக ஆைிோகேம் 22 18, அைில் ேரும்
ேிஷேங்கள் புைிே ஏற்பாட்டிலும் உள்ைன, யைவ்ன சசான்னார், உன்
சந்ைைிக்குள் ப{ேிேிலுள்ை சகல ஜாைிகளும்
ஆசீர்ேைிக்கப்பட்டிருக்கும் என்ைார். இப்யபாது ோல்டர் அதைப்பற்ைி
ேிைக்குோர்.
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கெய்சர்: இது ஓரு சபரிே பரிசு யபான்ைது. இைில் ைான் அதனத்து
ேிஷேங்களும் இதைந்துள்ைது. ஆைிோகேம் 3 15ல் சைாடங்கி
ஆைிோகேம் 9 27 ேதரஅதைப்பற்ைிே ேிைக்கங்கதை யைேன்
ைருகிைார். இப்யபாது ஆைிோகேம் 12ல் நான்கு முதையோ அல்லது
ஐந்து முதையோ, உச்சகட்டோன ஒரு நிதலேில் யைேன்
ஆபிரகாமுக்கு ோக்குத்ைத்ைம் ேைங்குகிைார். அைன் முக்கிேத்துேம்
என்ன? அதைப் பற்ைிே ேிைக்கம் எபியரேரில் உள்ைது, ஆபிரகாதே
யைவ்ன ஆசீர்ேைித்ைார், அேன் யபதர சபருதேபடுத்ைினார். அதை
எைற்காக அேர் சசய்ைார்? இைற்காகத்ைான் சசய்ைார். “பூேிேிலுள்ை
ேம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்ேைிக்கப்படும்” என்ைார் அேர்.
அது நடந்ைது. எபியரேரில் அப்படிபட்ட உன்னைோன
ோக்குத்ைத்ைத்தை ஐந்து முதை யைேன் குைிப்பிட்டு சசால்லி
உள்ைார், அைற்கான உள் அர்த்ைங்கள் பல இருப்பதையும் நாம்
புரிந்துசகாள்ையேண்டும். அதுைான் ஆசீர்ோைம். பிைகு அேர்க்ை
ைங்கதையே ஆசீர்ேைித்துக்சகாள்ோர்கள், ஆனால் அதைப்
சபறுேைற்கான ேைமுதைகதை அேர்கள் அைிேயேண்டும். எனயே
அந்ை யேசிோதேப் பற்ைி இ;நை உலகம் முழுேதும் எப்படி
சைரிேேந்ைது? இது இப்படித்ைாக் நிகழ்ந்ைது. புைிே ஏற்பாட்டின் பல
அைிகாரங்கிைல் அதைப்பற்ைிே ேிைக்கம் ைரப்பட்டுள்ைது. ஆேர்
சசான்னார், “என் ேனிைதன யைர்ந்சைடுத்யைன், என் ேக்கதை
யைர்ந்சைடுத்யைன், அேர் என்ன சசய்ேயேண்டும் என்பதையும்
யைர்வு சசய்யைன்.” எல்யலாருக்கும் ஒரு சபேரும் ேைிப்பும் யைதே.
அேர்கதை நான் ஆசீர்ேைிப்யபன். அதைத்ைனிப்பட்ட முதைேில்
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பார்க்கயேண்டும். அது இந்ை உலகம் முழுேதுக்கும் ஆனது. அது
ேிகவும் உன்னைத்துக்கு உரிேது. இந்ை பூேிசேன்னும் கிரகத்ைில்
யைேன் நிகழ்த்ைிே கிரிதே அதுைான், அதுயே உண்தே.

ஆன்கர்பபர்க்: “ேிதை என்பைன் ைனித்ைன்தேயும் அைன்
பேன்பாட்தடயும் பற்ைி யபசுங்கள்.

பாெ: ஆைாேின் கதையபால், இந்ை கதையும் உற்சாகோன
ேிஷேங்கயைாடு உள்ைது. ேனிையநேம் பற்ைிே ேிஷேம் உள்ைது,
அயைாடுகூட சபரிே சேற்ைியும் உள்ைது. ஒரு யைசத்தைப் பற்ைிே
ேிைக்கம் உள்ைது, அந்ை யைசத்ைிலிருந்து முக்கிேோன ஒருேர்
ேருகிைார். அைிலிருந்து நாம் அைியும் கருத்து இதுைான். “ஒரு
சத்ைிேத்ைின் ேிதைதே ோக்குத்ைத்ைோக நான் சகாண்டுள்யைன்.”
ஆைற்கு அடுத்ை ேரும் பகுைிேில் அந்ை ேிதைதேப் பற்ைி நாம்
யபசப்யபாகியைாம், அப்யபாது நாம் கடலின் ேைல்யபால இருப்யபாம்,
ோனத்ைில் உள்ை நட்சத்ைிரங்கள் யபால இருப்யபாம், ேிதை என்பது
ேிரிோகும் என்பது அைிலிருந்து புரியும். ஒரு யைசத்ைிலுள்ை
சந்ைைிகதைப் பற்ைி நாம் யபசுகியைாம், அந்ை யைசத்ைின்
மூலோகத்ைான் இந்ை உலகம் ஆசீர்ேைிக்கப்பட்டது, அயை சேேம்
அைன் நடுயே நேக்கு ேைங்கப்பட்டுள்ை சசய்ைிகள், அைில்
இம்சபற்றுள்ை ேிஸ்ரீேங்கள் அதனத்தும் முக்கிேோனைாகும்.
அடுத்து நாம் பார்ப்பது ஈசாக்கு, ோக்யகாதப பற்ைி, அேர்கள்
எலியேசர், இஸ்ேயேல் ேற்றும் ஏசா ஆகியோதரப் யபான்ைேர்கள்
அல்ல. எனயே சிலதரப் பற்ைி ேட்டுயே அைில் ேைக்கு உள்ைது,
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அது ேற்ைேர்கயைாடு சம்பந்ைப்படாைது, அந்ை ேிைோகத்ைான் அது
சசல்கிைது. அைில் ேனிையநேம் உள்ைது. அைன் பிைகுைான்
பைதேக்கு நாம் ேருகியைாம். பிைகு நாம் ஆபிரகாமுக்கு
ேருகியைாம். அேர் குடும்பத்தைப் பார்க்கியைாம். ஆபிரகாமுக்கும்
அேன் குடும்பத்துக்கும் இதடேில் ஒரு ேிதை உள்ைது, அது ஓரு
யைசோக உருோனது, அயை சேேம் ஒரு ேிதை ைனிப்பட்ட
ஒருேராகவும் உருோகும் நிதல ேந்ைது.

ஆன்கர்பபர்க்: ோல்டர், கலாத்ைிேர் 3 16ல் அப்யபாஸ்ைலர் பவுல்
அதைப் பற்ைி என்ன சசான்னார் என்று கூைமுடியுோ, அந்ை ேசனம்
சசால்கிைது, “ஆபிரகாமுக்கும், அேனுதடே சந்ைைிக்கும்
ோக்குத்ைத்ைங்கள் பண்ைப்பட்டன. சந்ைைிக்கு என்ை அயநகதர
குைித்துச் சசால்லாேல், உன் சந்ைைி என்று ஒருேதனக் குைித்து
சசால்லிேிருக்கிைார், அந்ை சந்ைைி கிைிஸ்துயே.” அதை
ேிைக்குங்கள்.

கெய்சர்: ஆம், அதுைான் சரிோன கருத்து, பவுல் அதைப்பற்ைி
அைிந்ைிருந்ைார். யூைேக்கள் அதைப்பற்ைி புரிந்து சகாள்ை யேண்டும்
என்றும், குைிப்பாக அந்ை ேிதை ஒருேதரப் பற்ைிேது என்பதை
அைிே யேண்டும் என்றும் பவுல் ேிரும்பினார். அது ேிதை
ேிரிேதடேக் கூடிேது என்பதுைான் அைன் உட்கருத்ைாகும். எனயே
அது எல்லாேற்தையும் உள்ைடக்கிேது. கலாத்ைிேரில் அதுபற்ைிே
ேிைக்கத்யைாடு அேர் முடிக்கிைார், “நீங்கள் ஆபிரகாேின் ேிதை
என்பதை ேிசுோசிக்கிைீர்கைா” என்று. அது எல்லாேற்ைிலும்
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உன்னைோனது என்பதைநாம் அைியோம். அைன் யேன்தேோன
கருத்து என்னசேன்ைால், அந்ை யேை ேசனங்கைில்
சசால்லப்பட்டிருப்பேர் கர்த்ைர் இயேசு ஒருேயர. ஆைனால் அேர்
உறுைிோக அப்படிபட்ட ஒரு கருத்தை சேைிேிட்டார், அைில் பல
அர்த்ைங்கள் உள்ைன. எனயே ஆைிோகேத்ைில் வுரும் அந்ை
கருத்துக்கதை எல்லாரும் சைைிோகப் புரிந்து சகாள்ை யேண்டும்,
அதை எழுைிேேர் அதை ேிகவும் சைைிோக எழுைியுள்ைார் என்பயை
உண்தே.

ஆன்கர்பபர்க்: யடரல், இன்று நாம் யபசிேதை எல்லாம்
சுருக்கோக உங்கைால் சசால்ல முடியுோ, நேது எைிர்காலம் எப்படி
இருக்கும்? ேறுோர்த்தைேில் அந்ை யேை ேசனங்கள் நம்தே எங்யக
சகாண்டு சசல்கிைது? இதைப் பற்ைி ேக்கள் என்ன அைிந்துள்ைார்கள்
என்பதை கூை முடியுோ?

பாெ: இந்ை உலகில் ேக்கள் உள்ைனர். லட்சக்கைக்காக
ேக்கள்இங்கு உள்ைனர். இந்ை லட்சக்கைக்கான ேக்கைின் ேத்ைிேில்
ஓருேதரப் பற்ைி ேட்டுயே ோக்குத்ைத்ைம் கூறுகிைது, அப்படித்ைான்
யைேன் அதை கூைியுள்ைார். லட்சக்கைக்கான ேக்கைின் ேத்ைிேில்
ேற்ைேதரேிட யேன்தேயோடு உன்னைோக ஒருேர் ேட்டுயே
ேருதக ைந்ைார். அந்ை ஒருேரின் ேீ துைான் பரயலாகத்ைிலுள்ை
யைேன் ைனது ோக்குத்ைத்ைத்தை தேத்ைார், அேரது நிகழ்ச்சிதே
தேத்ைார், அந்ை ஒருேதரச் சுற்ைித்ைான் ோழ்க்தகயே நிகழ்கிைது.
அேர் எல்யலாரிலும் ோறுபட்டேர். ஆேரால் ைான் எல்யலாரின்
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ோழ்வும் நடக்கிைது, அேரால் ைான் அந்ை ோழ்வு. அைில் உள்ை
கருத்து என்னசேன்ைால், நேக்காக யைேன் ஒரு ோழ்தல
ேடிேதேத்துள்ைார், அைன்மூலம் அந்ை ஒருேர் நேக்காக என்ன
ேைங்கியுள்ைார் என்பதை அனுபேப்பூர்ேோக உைர்யேன்.

ஆன்கர்பபர்க்: எனயே, நண்பர்கயை, இந்ை ோக்குத்ைத்ைத்தைப்
பற்ைியும், ைீர்க்கைரிசனத்தைப் பற்ைியும் அைியுங்கள், யைேன்
இரண்;டாேிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அதை ேைங்கியுள்ைார்,
இயேசு கிைிஸ்துேின் ேரதேப்பற்ைி இந்ை உலகுக்கு
அைிேித்துள்ைார். யைேன் சசான்னார், “அேதர இைக்க நான்
ேிரும்பேில்தல என்று”. இந்ை நிகழ்ச்சிதே இந்ை ோரம் முழுேதும்
பார்க்கமு; உங்கைிடம் நான் ஒன்தை யகட்க ேிரும்புகியைன். இந்ை
உலகிற்கு அனுப்பப்பட்ட இயேசுைான் ஒயர யைேன் என்பைற்கு இந்ை
நிருபைங்கள் யபாதுோ? அது உண்தே என்ைால், அேயராடு நீங்கள்
இதைந்து சசேல்படுங்கள். உங்கள் பாேங்கதை ேன்னிக்கும் அந்ை
ஒருேர் ேீ து உங்கள் ேிசுோசத்தை தேக்க முற்படுங்கள்,
அைன்பிைகு அேர் ேல்லதேோல் அேர் ேிரும்பிேபடி உங்கதை
ோைதேப்பார்.
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