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இயேசுயே யேசிோ என்பதை உறுைிபடுத்ைிடும் 16
ைீர்க்கைரிசனங்கள் - பாகம் 1 – நிகழ்ச்சி 2
அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு கூhன் அன்கர்பர்க் நிகர்;ச்சியில்ஃ இந்த
ப{மிக்கு விசசசூpத்த நபரான சமசியாறவ அனுப்ப சபாவதாக
சதவன் ஏற்கனசவ தமது தீர்க்கதரிசிகள் ஷலம் பல வருட';களுக்கு
முன்பாகசவ டிசால்லியிருக்கிைாரா, குைிப்பாக என்ன
தீர்க்கதரிசன';கறை டிகாடுத்திருக்கிைார், எபிசரய சவதத்தில் எந்த
பகுதிகைில் அந்த வார்த்றதகள் இருக்கிைது, அந்த தீர்க்கதரிசன';கள்
உறரக்கப்பட்ட ய{த கூன';கள் வரப்சபாகிை சமசியாறவக் குைித்து
டிசால்லப்பட்ட குைிப்பான வார்த்றதகறை பஜரிந்துடிகாண்டார்கைா,
இந்த டிசய்திடிதாடரில் நாம் சுமார் 16 தீர்க்கதரிசன வார்த்றதகறை
பார்த்திடலாம் ஆதாம் முதல் ஆபிரகாம் வறரஃ சமாசச முதல்
தாவது
ீ வறரஃ ஏசாயா முதல் தானிசயல் சகரியா வறர. நாம்
சகட்கலாம்ஃ இந்த மறுக்க முழயாத தீர்க்கதரிசன';கள் இசயசு தான்
சமசியா என்பறத நிருபித்துள்ைதா,
எனது முதல் விருந்தினர் டாக்டர். வால்டர் டிபய்சர். அவர்
இப்சபாதுள்ை இறையியல் சமறதகைில் ஒருவர் மற்றும்
இன்றைக்கு அடிமரிக்காவில் எபிசரய பத வசன';கைின் சவத
வல்லுநர். டுhக்டர் டிகய்சர் முதன்றம தறலவரும் பிரசித்தடிபற்ை
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பiர்ய ஏற்ப்பாட்டு விரிவஜறரயாைராகவஜம் கார்டன் - கான்டிவல்
இறையியல் டிசமினரி ஞாமில்டனில் இருக்கிைார்ஃ மா!;காவ்டிசட்!;.
இரண்டாவதாகஃ டாக்டர் சடரல் பாக். அவரும் நிகர்;கால
இறையியல் வல்லுநர்கைில் ஒருவர் பஜதிய ஏற்ப்பாட்டு வல்லுநராக
இருக்கிைார். அவர் பஜதிய ஏற்பாட்டு ஆராய்ச்சியில் முதன்றம
ஆராய்ச்சி விரிவஜறரயாைராக இருக்கிைார் பாரம்பரிய கலாச்சார
அறமப்பின் ஒரு';கிறைப்பாைராக டாலா!; இறையியல்
டிசமினரியில் இருக்கிைார் டாலா!;ஃ டிடக்சா!;. இந்த விசசசூpத்த
நிகர்;ச்சியில் இறைந்திடு';கள் கூhன் அன்கர்பர்க் நிகர்;ச்சி.
*****

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்க்: நிகர்;ச்சிக்கு உ';கறை
வரசவற்கிசைாம். 2 சிைப்பான விருந்தினர்கள் இருக்கிைார்கள்ஃ
டாக்டர்வால்டர் டிகய்சர் மற்றும் டாக்டர் சடரல் பாக்
அவர்களுறடய அறுமுகத்றத குைித்து சகட்சடாம் இன்றைக்கு
பிரமாண்டமான தறலப்றப பற்ைி சபச இருக்கிசைாம்ஃ மிகஜவம்
முக்கியமான தறலப்பஜ. உ';களுக்கு டிதரியஜமா… உ';கள் முன் இந்த
சகௌ;விறய றவக்கிசைன் - வரலாற்ைில் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு
முன்பஜ குைிப்பிட்ட முன்னரிவிப்பஜகள்ஃ தீர்க்கதரிசன';கள்ஃ
வாக்குத்தத்த';கறைஃ சதவன் டிகாடுத்ததற்கு ஆதாரம் இருக்கிைதாஃ
ஆயிரக்கைக்கான வருடத்திற்கு முன்பாகசவஃ எதிர்காலத்தில் ஓரு
நபர் வருவார் அவர்தான் சமசியா என்று வுைப்பட்டதாஃ இந்த
தகவல்கள் வர்';கப்டிபாற்ை
டிகாடுக்கப்பட்ழருக்கிை
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ய{தர்கள்ஃ

த';களுக்கு

பிரத்திசயக தகவல்கறை ஏற்ைனராஃ

விசசசூ வாக்குத்தத்த';கள்ஃ எதிர்காலத்தில் மீ ட்பர் ஒருவர் வருவார்
என்பறத அ';கிகரித்தனரா, இந்த வாக்குத்தத்த';கள் அறனத்தும்
இசயசுறவ குைிக்கிைதா அல்லது சதவன் தமது சார்பில்
சவடிைாருவறர அனுப்பஜவார்ஃ என்பதாய் சவதத்தில்
டிசால்லப்பட்ழருக்கிைதா, அதாவதுஃ இறததான் அவர் டிசால்கிைார்ஃ
என்னடிவன்ைால்ஃ “என்சனாடு உனக்கு வர்க்குண்டானால்ஃ அறத
எனக்கு டிதரியப்படுத்து.” சமலும் அவர்ஃ “நாசன கர்த்தர்ஃ
சவடிைாருவரும் இல்றல. நான் டிசால்லிய வார்த்றதகள்
நிறைசவறும் என்கிைார்.” அறததான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க
இருக்கிசைாம்ஃ அது நிறைசவைிற்ைா, நிறைசவற்ைப்பட்டதா, சரிஃ
சடரல்ஃ பஜதிய தறலப்பஜகறை இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிசைாம்ஃ
அறத சுருக்கமாக டிசால்கிசைன். கடந்த வார நிகர்;ச்சிறய
பார்க்காதவர்களுக்காக டிசால்கிசைன்ஃ ஓசகஃ கடந்த வாரம்
நிகர்;ச்சிறய பார்க்காதவர்கள் கவனியஜ';கள்ஃ நாம் பார்த்த முதல்
ஷன்று தீர்க்கதரிசன';கள் என்ன,

டாக்டர். யடரல் பாக: சவல், நாம் ஆதியாகமம் 3ல் இருந்த
ஆரம்பித்ததாம் விறதறய றவத்து தபசிதனாம், ஸ்தீரியின் வித்தாக
ததான்றுபவர் அந்த சாத்தானுக்கு இறையாக சசால்லப்பட்ட
சர்ப்பத்றத முைியடிப்பார். அதன் பிைகு நாம் ஆதியாகமம் 9ல்
தசமின் வட்டாருக்கு
ீ

சசால்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்றத பார்த்ததாம்,

தசம் வம்சத்திலிருந்து, அந்த நபர் ததான்றுவார். அதன் பிைகு நாம்
மிகவும் முக்கியமான வாக்குத்தத்தங்கறை இப்தபாது பார்க்க
இருக்கிதைாம், ஆபிரகாமிற்கு சகாடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் உன்
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சந்ததியில் இருந்து ஒருவர் எழும்பி பூமியறனத்திற்கும்
ஆசீர்வாதமாக இருப்பார். என்ன நடக்குசதன்ைால் ததவன்
மனுக்குலத்தின் சபரிய கூட்டத்திலிருந்து ஒரு சந்ததிறய
தவறுபிரித்து இதிலிருந்து ததான்றுவார் என்று நமக்கு சதைிவாக
காட்டுகிைார்.

ஆன்கர்பபர்க்: யா, நாம் தபசிக்சகாண்டிருக்கும் காரியம் ஒரு
விதத்தில் வியப்பாக இருந்திடும். அதாவது, இறதப் பார்க்கும் தபாது
என்ககு சநகிழ்ச்சியாக இருக்கிைது. ததவன் வரலாற்ைில்
இடம்சபற்றுள்ைார், அவர் சகாடுக்கும் அறனத்து தகவல்கைிலும்
அந்த நாட்கைில் வாழ்ந்தவர்களுக்குள்ளும் எதிர்கால
சந்ததிகளுக்குள்ளும் ஒரு தாக்கத்றத ஏற்படுத்தி இருக்கிைார். சரி,
வால்டர், கடந்த வாரம் ஆபிரகாதமாடு நிறுத்திதனாம். அவருக்கு
சகாடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்தின் வித்து இந்த உலறக மீ ட்க வந்த
இதயசு கிைிஸ்து என்று அப்தபாஸ்தலர் பவுல் கூறுகிைார். அவர்தான்
ஸ்திரீயின் வித்தாக சாத்தானின் தறலறய நசுக்க வந்த ஆைாக
இருக்கிைார். ஆனா நான் என்ன தகட்கிதைன் என்ைால், மற்ை
காரியங்கறைப் பற்ைியும ததவன் ஆபிரகாமிற்கு வாக்குத்தத்தம்
சகாடுத்திருக்கிைார், அறத நான் வாசிக்கிதைன். அவர் ஆபிராறம
தநாக்கி, - இனி உன் தபர் ஆபிராம் என்னப்படாமல்,” – அதுதான்
அவருறடய சபயராயிருந்தது – “இனி நீ ஆபிரகாம்
என்ைறழக்கப்படுவாய், நான் உன்றன ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக
ஏற்ப்படுத்திதனன் என்ைார்.” சரி, இறத பாருங்க. “நான் உன்றன
பழுகிசபருகப்பண்ைி உன்றன சபரிய ஜாதியாக்குதவன் என்கிைார்,”
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அதன் பிைகு திடீசரன்று ததவன் இந்த புதிய காரியத்றத
சசால்கிைார், உன்னிடத்திலிருந்து ராஜாக்கள் ததான்றுவார்கள்.”
அதன் அர்த்தம் என்ன?

டாக்டர். வால்டர் கெய்சர்:

சரி, இதுவும் தமசியாறவக்

குைிக்கும் விஷயம். ஆதியாகமம் 3ல் அவர் மனுக்குலத்தில்
ததான்றுவது சசால்லப்பட்டுள்ைது, முதலாவது வாக்குத்தத்தம்.
இங்கு அவர் வானத்திலிருந்து இைங்கி வந்து மனிதர்கைின்
மத்தியில் வாசம்பண்ணுவார், அவருறடய சதய்வக
ீ ததாற்ைம்.
அப்தபாது அவர் மனிதர்கறை ஏற்படுத்தி இந்த பூமியிலுள்ைவர்கறை
நடத்தும்படி சசய்வார் அதினால் அவர்களும்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். இதிலிருந்து நாம் புரிந்துசகாள்வது, இந்த
தமசியா ராஜாவாகவும் அரசாளுகிைவராகவும் இருப்பார், முழு
உலகத்றதயும் அவர் ஆண்டுசகாள்வார், அண்டசராசரத்றதயும் அவர்
ஆளுறக சசய்வார். ஆதினால் வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைதவைிடும்.
இந்த தமசியா ராஜா வருவார் என்பதற்கு யாக்தகாபின் மூலமாகவும்
நமக்கு ஆதாரங்கள் இருக்கிைது. ஆவர் தான் தமசியாவாக இருப்பார்
அவதர நம் கர்த்தராகிய இதயசு கிைிஸ்து.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, சந்ததி என்று சசால்லும்தபாது, தாம்
குைித்தபடி அந்த விதசஷமானவர் வரும்படி அந்த சந்ததிறய
ததவன் குறுக்கிவிட்டார். அவர் எப்படி அறத குறுக்கிவிட்டார்
என்பறத மறுபடியும் வாசித்து பாருங்கள்.
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ககய்சர்: சரி, அவர் அறத குறுக்கிவிட்டார் சரி, இந்த ஆபிரகாறம
சபாருத்தவறர, ஈசாக்கு வந்தார், அவரிலிருந்து அவர் மகன்
யாக்தகாபு. இதுதவ நமக்கு ஆதிபிதாக்கைின் வருஷத்தில் 250
வருஷத்றத சகாடுத்திடும், முற்பிதாக்கைின் காலம் என்கிதைாம்.
இங்குதான் நமக்கு தமசியாவின் சரிறத ததான்ைப் சபறுகிதைாம்
அவதர நம் ராஜாதி ராஜாவா, கர்த்தாதி காத்தாவாக ததவாதி
ததவனாக இருப்பவர்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. இப்ப ததவன் ஈசாக்றகயும் யாக்தகாறபயும்
ஆசீர்வதித்து உங்கள் சந்ததியிருந்து அந்த வித்து ததான்றும் என்று
வாக்குதத்ததம் சகாடுக்கிைார். ததவன் அந்த வாக்குத்தத்தத்தில்
உறுதியாக இருக்கிைார், அவர் அறத ஆபிரகாமிலிருந்து ஈசாக்கிற்கு
பிைகு யாக்தகாபிற்கும் சசால்கிைார். அதில் யாக்தகாபு, இந்த
ராஜாக்கறைக் குைித்து அவரும் சசால்லுகிைார். அதாவது,
“உன்னிலிருந்து ராஜாக்கள் ததான்றுவார்கள்.” இங்கு நமக்கு
ஒருவிதமான தறடயம் கிறடக்கிைது, “ராஜாக்கள்” இறதத்தவிை
நமக்கு தவசைான்றும் டிதரியாது, தடரல். இறதக் குைித்து இன்னும்
எப்படி தபச முடியும்?

பாக: சரி, இங்க உபதயாகிக்கப்பட்டிருக்கிை வார்த்றத மிகவும்
முக்கியமானது தான் “ராஜாக்கள்”. நாம் தபசுகிைதும் ராஜா என்று
தனித்து சசால்லப்பட்டிருக்கும்

வார்த்றத அல்ல. நாம்

தபசிக்சகாண்nருப்பது ஒரு சந்ததி, ஒரு வம்சம். ததவன் கிரிறய
சசய்திடும் ஓரு குைிப்பிட்ட அரசர்கள் இருப்பார்கள் என்பது உறுதி.
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உண்றமயில் ஒரு குைிப்பிட்ட அரசர் மட்டும் தான் நீங்கள்
எதிர்ப்பார்க்கும்படியான நன்றமகறை சகாடுப்பவராக இருப்பார் என
நிறனக்கிதைன. எனதவ இந்த காரியத்றத ஆராயும் தபாது இறதயும்
நாம் கவனிக்கதவண்டும், இப்படி குைிப்பிட்ட சந்ததி
குறுக்கப்படுவதால், நாம் பார்க்க இருக்கும் மற்ை நபர்கறை விட
இவர் மிகவும் தனித்துவம் சபற்ைவராக தனித்து நிற்பறத நம்மால்
பார்க்க முடியும். ஆதனால் தான் தவதத்தின் சம்பங்கள் அறனத்தும்
வியப்பாக இருக்கிைது. ஏன்னா ஒரு கட்டத்தில் நாம் பலதரப்பட்ட
ராஜாக்கள் எபும்புவறத பார்ப்தபாம் ஆனால் ஒருவரும் இந்த
வார்த்றதக்கு சபாருந்தியில்றல, இந்த குைிப்பிட்ட நபரின்
தன்றமகள் அங்கு இல்றல. ததவன் வாக்குறரத்தபடி அறனத்து
தன்றமயுறடயவர் ஒருவருமில்றல. அதனால் நாம் சதாடர்ந்து
ததடுகிதைாம், உண்றமயுள்ை ததவன் தமது உண்றமயான
வார்த்றதகறை நிறைதவற்றும்படியாக எதிர்பார்க்கிதைாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, நாம் ஐந்தாவது வாக்குத்தத்தத்றத
பார்க்கலாம், யாக்தகாபு ஒரு ராஜாறவக் குைித்து முன்னைிவிக்கிைார்.
அந்த வசனம் ஆதியாகமம் 49ல் இருக்கிைது. “யாக்தகாபு தன்
பன்னிரண்டு குமாரறரயும் கூடிவரும்படியாக அறழக்கிைான், “நீங்கள்
கூடிவாருங்கள் கறடசி நாட்கைில் உங்களுக்கு தநரிடும் காரிங்கறை
நான் அைிவிப்தபன்.” அதிலிருந்து 10வது வசனத்றத வாசிக்கிதைன்.
“சசங்தகால்” யூதாறவவிட்டு, “நீங்குவதும் இல்றல.” அவருறடய
குமாரரில் ஒருவனின் சபயறர சசால்கிைார், “யூதாவின்,
பாதத்றதவிட்டு நியாயப்பிரமாைிகன் ஒழிவதும் இல்றல. சமாதான
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கர்த்தர் வருமைவும் அது மறையாது, ஜனங்கள் ஓரிடத்தில் தசர்ந்து
அவருக்கு கீ ழ்ப்படிவார்கள்”

சரி, டாக்டர். தகய்சர், இறத நீங்கள்

விைக்கி சசால்லனும், ஏன்னா சில சமாழிசபயர்ப்புகைில், நியு
அசமரிக்கன் ஸ்சடன்டர்ட் றபபிள் தபால, அதில் றஷதலா
வரும்வறர என்ைிருக்கு.” யார் இந்த

றஷதலா, ஏன் இது தவறு

விதத்தில் சமாழியாக்கம் சசய்யப்பட்டிருக்கிைது என்று சசால்ல
முடியுமா?

ககய்சர்: இது முக்கியமான வாக்குத்தத்தம், ஏன்னா யாக்தகாபு
ததவனுறடய சவைிப்பாட்றட சபற்று ராஜாக்கள் ததான்றுவார்கள்
என்று முன்னைிவிக்கிைார், தமலும் அது ரூபன் தகாத்திரத்திலிருந்து
இல்றல, தலவிதயா, சிமிதயாதனா இல்றல – சரியா, முதல்
மகனாகதவ இரண்டு, மூன்ைிதலா இல்றல – அது அவனது
நான்காவது மகன், யூதா. யூதா சதரிந்துசகாள்ைப்பட்டான் அவனுக்கு
ராஜரீகத்தின் அறடயாைம் சகாடுக்கப்பட்டது. அவனுக்கு
சசங்தகாலும் நியாயப்பிரமாைிகன் என்ை நிறலயும்
சகாடுக்கப்பட்டது. அவர் சசால்கிைார், “றஷதலா வரும்வறர அது
உன்றன விட்டு நீங்குவதில்றல.” சரி, யார் இந்த றஷதலா? இங்கு
இது பிரிந்திருக்கும் வார்த்றத, சுருக்கமாக சசால்லப்பட்டிருக்கிைது.
இந்த “றஷ” அல்லது “ஷி” என்பது சபயசரச்ச சசால்லாக
இருக்கிைது, அவருக்குரிய என்பது இரண்டாம் பகுதியான “ல்” க்கும்?
“ஓ” என்பது “அவறர” குைிக்கிைது. ஆகதவ இது இங்குமட்டும் அப்படி
சமாழிசபயர்க்கப்படவில்றல, எதசக்கியல் புத்தகத்திலும் அப்படிதான்
இருக்கிைது, “சசங்தகால் அவருக்கு உரியதாயிருக்கிைது.”
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தவறுவார்த்றதயில் சசான்னால், அது யூதா தகாத்திரத்தின்
உரிறமயாக இருக்கிைது. எனதவ இந்த ராஜாறவ நான்
கண்டைியதவண்டும், வரப்தபாகிை இந்த ராஜா, யூதாவின் சந்ததியின்
வழியாக வருவார், நான்காவது மகன், முதல் மகதனா, இரைடாவது
மகதனா, மூன்ைாவததா அல்ல.

ஆன்கர்பபர்க்: எதனால் இது முக்கியம், தடரல்?
பாக:

சவல், சரி, நாம் பார்த்துக்சகாண்டிருக்கும் காரியத்றத நாம்

குறுக்கி சகாண்தட வருகின்தைாம். எல்லா மனிதர்கள்
என்பதிலிருந்து தசம் வம்சம், அதில் ஆபரகாமின் சந்ததி. இப்ப
அவருறடய பிள்றைகளுக்குள் பார்க்கிதைாம், அவர்கறை பார்க்கும்
தபாது, அவர்கைில் -- அவங்க தான் இஸ்ரதவலின் பன்னிரண்டு
தகாத்திரங்கள் -- இந்த பன்னிரண்டு தபர்கைில் ஒருவர் தான் அது.
இந்த குைிப்பிட்ட நபர் யூதா தகாத்திரத்திலிருந்து வருவறத நாம்
காை முடியும்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், இப்ப ஒரு இறடதவறை
எடுத்துக்கலாம். நாம் திரும்ப வரும்தபாது ததவன் யூத
ஜனங்களுக்கு அைிமுகப்படுத்திய சில காரியங்கறைக் குைித்து நாம்
பார்க்க தபாகிதைாம் அறவ எப்படி இததனாடு இறைகின்ைது என
பார்ப்தபாம். இந்த எல்லா புள்ைிகறையும் இறைத்து எங்கிருந்து
வருகிைது என்ன நடக்கும் என்பறத பார்க்க இருக்கிதைாம். ததவன்
அததாடு சில தகவல்கiயும் தசர்த்திடுவார், இந்த புதிருக்கு இன்னும்
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சில தகவல்கள். நாம் திரும்ப வரும்தபாது இறதப்பற்ைி தபசிடலாம்.
இறைந்திருங்கள்.
*****

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், மீ ண்டும் வரதவற்கிதைாம். இன்றைக்கு
நாம் டாக்டர் வால்டர் சகய்சதராடு தபசிக்சகாண்டிருக்கிதைாம்,
அவதராடு கூட டாக்டர் தடரல் பாக்கும் நம்முடன் இருக்கிைார்.
இப்தபாது நாம் தவதத்தில் ததவன் தமசியாறவக் குைித்து கூைியுள்ை
தீர்க்கதரிசனங்கறை குைித்து தபசிக்சகாண்டிருக்கிதைாம். அதாவது,
அது உண்றமயா? இது உண்றமயில் நடந்ததா? இந்த ஜனங்களுக்கு
ததவன் உண்றமயாகதவ இந்த காரியங்கறை தபசினாரா? இந்த
காரியங்கள் அறனத்தும் பல ஆயிரகைக்கான வருடங்களுக்கு
முன்பாக பதிக்கப்பட்டிருக்க இன்றைக்கு நாம் அறத வாசித்து
ஆராய்ந்து பார்க்க முடியுமா? முடியும் என்பதுதான் விறட.
அறததான் தகட்டுக்சகாண்டிருக்கிதைாம். எங்கதைாடு இறைந்து
பார்த்துக்சகாண்டிருப்பவர்களுக்காக சசால்கிதைன், முதலாவது நாம்
தபசிய வார்த்றத ஆதியாகமம் 3: 15 - ஸ்திரீயின் வத்தானவர்
ஒருவர் ததான்ைி சாத்தானின் தறலறய நசுக்குவார்.
யார்தவண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என ததான்ைலாம்.
தசமுறடய கூடாரங்கைிலிருந்து சதாடங்கி, ததவன் அறத
குறுக்குகிைார், தசமுறடய வம்சத்திலிருந்து ஆரம்பித்து,
கிதரக்கர்கைின் முறைபடி சசான்னால், தசம் சந்ததி. ஆபிரகாமின்
வித்திலிருந்து, இந்த ஒரு மனிதனுறடய சந்ததியிலிருந்து, ததவன்
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சசால்கிைார், இந்த பூமிறய ஆசீர்வதிக்கும் ஓருவர் ததான்ைிடுவார்
என்பதாக சசால்கிைார். ஈசாக்கிலிருந்து, இஸ்மதவல் அல்ல,
யாக்தகாபிலிருந்து, ஏசா அல்ல. இப்ப ஈசாக்கின் பாதி சந்ததி அந்த
வம்சத்திலிருந்து விலகிவிட்டது. இப்ப ராஜாக்கறை பற்ைி சசால்லும்
தபாது ஒரு தவத பகுதிறய உங்களுக்கு நான் இப்தபாது எடுத்துக்
கூை விரும்புகிதைன். அவன் ஒரு அந்நியன், இங்கு அவனுறடய
சபயர், பிதலயாம் என்று சசால்லப்படுகிைது. இஸ்ரதவலின்
வருங்கால ராஜாறவப் பற்ைி பிதலயாம் தீர்க்கதரிசனம் சசால்கிைார்.
எண்ைாகமத்தில் சசால்லப்பட்டிருக்கிைது. ஆதியாகமம்,
யாத்திராகமம், தலவியராகமம், எண்ைாகமம் 24: 17. இங்தக
பிதலயாமின் தீர்;க்கதரிசன வார்த்றத, வசனம் 17ல் இருந்து
சதாடங்குகிைது. “அவறரக் காண்தபன், இப்தபாது அல்ல, அவறர
தரிசிப்தபன், சமீ பமாய் அல்ல. ஒரு நட்சத்திரம் யாக்தகாபிலிருந்து
உதிக்கும். ஒரு சசங்தகால் இஸ்ரதவலிலிருந்து எழும்பும்.” தமலும்
வசனம் 19ல் கூறுகிைார், “யாக்தகாபிலிருந்து ததான்றும் ஒருவர்
ஆளுறக சசய்வார். பட்டைங்கைில் மீ தியானவர்கறை அழிப்பார்
என்ைான்.” டாக்டர். தகய்சர், அதற்கு என்ன அர்த்தம்?

ககய்சர்: சரி, அடுத்து ததவ திட்டத்தினுறடய ஆைாவது
வாக்குத்தத்தம். இந்த திட்டமானது பல காலங்கைாக சதாடர்ந்து
ஒவ்சவாரு படியாக ஒன்தைாசடான்று இறைந்து
முன்தனைிக்சகாண்டிருக்கிைது, இதில் ராஜா என்கிை ஒரு கருத்து
எழும்பியிருக்கிைறத நாம் பார்த்து வருகிதைாம். இப்தபாது
விதநாதமான கதாபாத்திரம் உள்தை நுறழகிைது. அந்த காரியத்றத
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நிருபிக்க முடியாத ஒரு சிக்கல் எழுகிைது. இவர் யூதர் அல்ல. இவர்
தகாயீம் இைத்தவர், புைஜாதியான். தமலும் இவர் தற்தபாறதய
வடக்கு ஈராக்கிலிருந்து ததான்ைியவர், இவர் வந்து இந்த
தீர்க்கதரிசனத்றத சசால்கிைார். அவர் சசால்கிைார், “ஒரு நட்சத்திரம்
யாக்தகாபிலிருந்து உதிக்கும்.” சரி, அது ராஜாறவக் குைிப்பதாக
இல்லாமலிருக்கலாம்,ஆளுனர். எனதவ அறத இன்னும்
எைிறமயாக்கும்படி, அவர் சசால்லுகிை அடுத்த வரி, ஒரு
சசங்தகால் இஸ்ரதவலிலிருந்து எழும்பும்.” இருக்கட்டும், இன்னும்
எனக்கு விைங்கவில்றல. ஓதக, வசனம் 19, “யாக்தகாபிலிருந்து
ததான்றும் ஓருவர் ஆளுறக சசய்வார்.” அவரும் கூட,
இஸ்ரதவறல சபிக்கும்படி அறழக்கப்பட்டவரும் கூட, சசால்கிைார்,
“என்னால் அப்படி சசய்யமுடியாது ஏசனனில் அவர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ஆனால் ஒன்றை நிச்சயமாய் சசால்தவன்,
அதற்கு எனக்கு கூலி தவண்டாம் என்ைார்.” அவர் சசான்னார், “ஒரு
நட்சத்திரம் ஒரு சசங்தகால் ஆளுகிை ஒருவர் வருவார்.” இவறன
கூலி தபசின தமாவாபின் ராஜா மக்களுக்கு விதராதமாய்
என்சன;னதவா சசய்து பார்த்தான், அதில் ஒன்றும் பலிக்கவில்றல.
மாைாக இவன் அவர்கறை ஆசீர்வதித்தான். எனதவ ததவனுறடய
சதய்வக
ீ திட்டமானது, அவருறடய முப்பரிமாைம் சகாண்ட
சூத்திரமானது, அவருறடய வார்த்றதறய தன்னிடம் சகாண்டுள்ைது.
“ நான் உங்கள் ததவனாயிருப்தபன். நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள்.
நான் உங்கள் நடுவில் வந்து வாசம் பண்ணுதவன்.” எனதவ 3
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விதங்கைில் ததவனுறடய திட்டத்றத வறகயறுத்திடலாம்,
முப்பரிமாை சூத்திரம் மூலம்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், அடுத்ததாக நாம் பார்க்கப்தபாகும்
ஏழாவது தீர்க்கதரிசனம் யயயயயயயயயய ஒதக. ததவன் நமக்கு
தகவல்கறை சகாடுத்திருக்கிைார், ஆனால் அறவயறனத்தும்
அதிகரித்து நிற்கின்ைன. எல்லாபக்கத்திலிருந்து தகவல்
கிறடத்துவருகிைது. ஏன்ன நடக்கிைது என்பறத விைங்கிக்சகாள்ை
முயலும் தபாது இறவயறனத்தும் சபருகி நிற்கிைது. இது நம்றம
திறகக்க றவக்கிைது, சரியா. அதாவது உபாகமம் 18 15. இங்கு
முதலாவதாக தமாதச தபசுகிைார், அவர் சசால்கிைார், “உன்
ததவனாகிய கர்த்தர்.” ஜனங்கைிடத்தில் தபசிக்சகாண்டிருக்கிைார்,
உன் ததவனாகிய கர்த்தர் என்றனப் தபால ஒரு தீர்க்கதரிசிறய
உனக்காக உன் நடுதவ உன் சதகாதரரிலிருந்து எழும்பப்பண்ணுவார்.
அவருக்கு சசவிசகாடுப்பீர்கைாக.”
பிைகு சர்வவல்லறமயுள்ை ததவன் ஜனங்கைிடத்தில் தபசும் தபாது
சசால்கிைார், “உன்றனப் தபால் ஒரு தீர்க்கதரிசிறய நான்
அவர்களுக்காக அவர்கள் சதகாதரர்கைிலிருந்து எழும்பப்பண்ைி என்
வார்த்றதகறை அவர் வாயிதல அருளுதவன். நான் அவருக்கு
கற்பிப்பறதசயல்லாம் அவர்களுக்குச் சசால்லுவார்.என்
நாமத்தினாதல அவர் சசால்லும் வார்த்றதகளுக்கு சசவி
சகாடாதவன் எவதனா அவறன நான் விசாரிப்தபன்.” டாக்டர்
சகய்சர், இறத விைக்கிடுங்க.
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ககய்சர்: இது மகத்துவமான ஒன்று தான். ததவன் தமது
வியாக்கியானத்றத சகாடுக்கிைார், தமது விைக்கத்றத, அவரது
தனித்துவத்றத, மனிதன் மூலம் தருகிைார். இங்கு அது
தீர்க்கதரிசிறய குைிக்கிைது. ஆனால் அவர் தீர்க்கதரிசி என்பதால்
மட்டும் தமாதசதயாடு தபசவில்றல, ஆனால் தமாதசறயப் தபால
பிரத்திதயகமான ஒரு தீர்க்கதரிசி வருவார், அவர்கள்
சதகாதரிலிருந்தத அவர் எழும்புவார், எனதவ அவர் ஒரு
யூதராயிருப்பார். அவர் என்ன சசய்யப்தபாகிைார்? ஆவர்
சதய்வகத்றத
ீ
பற்ைி தபசுவார் பிதாவாகிய ததவன் அவருக்கு
அருைிச் சசய்த அறனத்றதயும் தபசிடுவார். அவருக்கு யாராவது
சசவிசகாடுக்காவிட்டால், ததவதன அவர்கறை விசாரித்திடுவாராம்.
இந்த வார்த்றதகள் இறதத்தான் எடுத்துக்கூறுகிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: தடரல்?
பாக:

சரி, நமக்கிருக்கும் திைவுதகால் விஷயம் தமாதசறய தபால

என்பதுதான், அதாவது, அது தயாசுவாறவப் தபான்ை என்ை
எண்ைத்திற்கு நடத்திடும். ஏசனனில் இங்கு நாம் பார்ப்பது
தறலவராக இருக்கும் தீர்க்கதரிசி. இன்னும் சில தீர்க்கதரிசிகளும்
இருக்கிைார்கள் அவர்கள் சபாது வாழ்வில் ஈடுபடாதவர்கைாக
ஒவ்சவாருவருறடய தனிப்பட்ட வாழ்வில் ததவNனூடு ஐக்கியம்
சகாள்ை சவால்வகிைவர்கைாக
ீ
இருப்பார்கள். ஆனால் தமாதச
மக்கறை விடுதறலக்குட்படுத்தினான். எகிப்திலிருந்து
சவைிதயறுவதற்கு அவன் உத்தரவாதியாக இருந்தான்.
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தயாசுவாதவா அந்த இலக்றக அறடந்து வாக்குத்தத்த பூமிறய
சவன்ைான். ஆனால் தயாசுவா தமாதசறயப் தபால ஒரு தீர்க்கதரிசி
என்பதற்கு சபாருந்தவில்றல. எனதவ தயாசுவாவிற்கு பிைகு யூத
மக்கள் அந்த தமாதசறய தபால ஒரு தீர்க்கதரிசிக்காக
எதிர்பார்த்திருந்தனர். இந்த நபர் மக்கறை விடுவித்திடுவார், இந்த
நபர் மக்கறை வழிநடத்திடுவார், இவர் காரியங்கறை
சவைிபடுத்திடுவார், இந்த நபர் ததவன் உறரத்த அறனத்து
வாக்குத்தத்தங்கறையும் சபைச் சசய்வார் என்று நிறனத்தனர். இந்த
பகுதியானது சதாடக்கமும் முடிவுமாக தீர்க்கதரிசிகைில் பல
தனித்துவம் சகாண்ட நிறலகள் இருப்பறத நமக்கு
சவைிப்படுத்துகிைது, தமாதச ஒரு விதசஷித்த நிறலயில் இருந்த
தீர்க்கதரிசி, அவறரப் தபால ஒருவர் வருவதற்காக நாம்
பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிதைாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், இந்த தீர்க்கதரிசிகள் எவ்வைவு
விதசஷித்தவர்கள் என்பறதப் பற்ைி சகாஞ்சம் தபசிடலாம். நான்
சதாடங்க நிறனக்கிதைன், வால்டர், இந்த உபாகமம் 34 9-12: “தமாதச
நூனின் குமாரனாகிய தயாசுவாவிக் தமல் தன் றககறை
றவத்தபடியால் அவன் ஞானத்தின் ஆவியினால் நிறையப்பட்டான்.
இஸ்ரதவல் புத்திரர் அவனுக்கு கீ ழ்ப்படிந்து தமாதசக்கு கர்த்தர்
கட்டறையிட்டபடிதய சசய்தார்கள். தமாதசறயப் தபால ஒரு
தீர்க்கதரிசியும் இஸ்ரதவலில் அப்புைம் எழும்பினதில்றல என்று
விைங்கும்.” இங்கு சில குைாதிசயம் இருக்கிைது, “ததவறன
முகமுகமாய் பார்த்தவன், எகிப்து ததசத்திதல பார்தவானுக்கும்
15

அவனுறடய எல்லா ஊழியக்காரருக்கும்;;; அவனுறடய ததவன்
அறனத்திலும் கர்த்தர் அவறன அனுப்பிச் சசய்த சகல
அற்புதங்கறையும் அறடயாைங்கறையும், அவன் இஸ்ரதவலர்
எல்லாருறடய பிரத்தியட்சமாய் சகல வல்லறமயான
கிரிறயகறையும் மகா பயங்கரமான சசய்றககறையும் சசய்தான்.”
ஆல்றரட், இப்ப, இங்றகதய எல்லாறரயும்விட முந்திவிட்டார்,
இப்படிபடட ஒரு சூப்பர் டூப்பர் வம்சத்தில் வருகிைார் என்று
சசால்லுகிதைாம் அப்ப அவர், எப்படியிருப்பார்,

ககய்சர்: சரி, மற்சைாரு குைாதிசயமும் இருக்கிைது. அதாவது,
தமசியா, அவர் மனிதனாக மட்டுமல்ல சதய்வகமானவருமாக
ீ
வந்திடுவார், ஆனா அவர் ராஜாவாக வருவார் என்பததாடு இப்ப
தீர்க்கதரிசியாகவும் இருப்பார் என்கிதைாம். ஒரு தீர்க்கதரிசியாக
அவர் ததவனுக்கடுத்த சசய்திகறை சகாடுத்திடுவார். அது
மட்டுமில்லாமல், அவர் சதய்வகமான
ீ
சசயல்கறையும்
சசய்திடுவார். ஏசனனில், தமாதசறய தபால, அப்படின்னா
இயற்றகக்கப்பார்பட்ட, நிறல தாதன. ஒருதவறை தமாதச சிவந்த
சமுத்திரத்திற்கு முன்பாக சதவனுறடய வல்லறமயினால்
சசய்தறதயும் வானத்திலிருந்து மன்னாறவ வரச் சசய்தறதயும்
பார்த்து வியந்து நின்ைால், அவர் நம் மத்தியில் வந்து மூன்று
வருடங்கள் வாசம் சசய்து அவருறடய கிரிறயகறை நடப்பித்து
நமக்காக வானத்றத முழுவதுமாய் திைந்திருக்கிைாதர அவறரப்
பற்ைி நாம் என்ன சசால்லிடுதவாம்? எனதவ தீர்க்கதரிசியின்
வார்த்றத மற்றும் தீர்க்கதரிசியின் கிரிறய இறவயிரண்டும் அவர்
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சதய்வக
ீ தன்றமயுறடயவர் என்பறத சாட்சியிடுகிைது. இந்த
தமசியா ததவனுறடய குமாரதன தான். தவறு யார் இப்படிபட்ட
கிரிறயகறை நடப்பிக்க முடியும், யாரும் இப்படி சசய்ய முடியாது,
ஜான்.

ஆன்கர்பபர்க்: சிலவற்றை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். இப்தபாது
இதயசுறவ பார்ப்பதபாம், ஓதக. அவருறடய கிரிறயகறை
கண்டவர்கள் அவருறடய கிரிறயகறை ஒப்பிட்டு பார்க்க
ஆரம்பித்தனர், எப்படி இந்த இதயசு,தமாதசக்கும், தமலாயிருக்கிைார்?

பாக:

சவல், ஆமாம். அதாவது, சபாதுவாக, “நீங்க தமாதசறய

கவனித்தால் இதுவறர அறத நாம் பார்க்கவில்றல.” அறத தான்
நாம் சசய்யப்தபாகிதைம். இதயசுறவ பார்க்கும் தபாது அவர்
எல்லாவிதமான கிரிறயகறை சசய்யப் பார்க்கிதைாம். அவர்
பாவத்றத மன்னித்தார், மரித்தவர்கறை உயிதராடு எழுப்பினறத
பார்க்கலாம். பறழய ஏற்ப்பாட்டில் பார்த்திராத அற்புதங்கறை அவர்
சசய்கிைறத பார்க்கலாம், குருடருக்கு சுகம் சகாடுக்கிைார். தண்ை ீர்
தமல் நடப்பறத பார்க்கலாம். இறவயறனத்தும் சதய்வத்துவம்
நிறைந்த சசயல்கள் என்பதும் அதனால் ஈர்க்கப்படுவறதயும் அந்த
சசயல்கைில் அவர் உற்சாகப்படுவறதயும் பார்க்கலாம். அவர்
தன்றன தநரடியாக அதில் இறைத்துக்சகாள்கிைார். அதாவது,
இதயசுவின் அற்புதங்கறைக் குைித்த சில நூல்கள் இதயசு சசய்த
அற்புதங்கறையும் மற்ைவர்கள் சசான்ன அற்புதங்கறையும் ஒப்பிட்டு
கூைியுள்ைனர். மற்ைவர்கள் சசய்யும் தபாது அதற்காக
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சஜபிக்கின்ைனர், அல்லது அவர்கள் சசய்யும் தவறலறய சசய்து
முடிக்க மருத்துவத்றத உபதயாகிக்க முற்படுகிைார்கள். இதயசு
அப்படியல்ல. இதயசு தநரடியாக ஈடுபடுகிைார். அவருறடய
வார்த்றததய தபாதுமானது. எனதவ நாம் பார்க்கிை காரியம் இதயசு
“தமாதசக்கும் தமலானவர்”. தமலும் அதின் ஒைி பிரதிபைிப்பு தான்
தயாசுவா – அதாவது, தயாசுவா எரிதகாறவ சுற்ைி வந்தார் அதின்
மதில்கள் விழுந்தன --- அது நல்லதுதான், ஆனால் இதயசு தன்றன
சுற்ைியிருந்த சூழலில் சசய்த சதய்வக
ீ சசயல்பாடுகதைாடு ஒப்பிடும்
தபாது அது ஒன்றுமில்றல. அதுவும் சசால்லப்படுகிை சசயல்தான் -உண்றமதான், புதிய ஏற்ப்பாட்டில் அற்புதங்கள் அறடயாைங்கள்
என்று கூைப்பட்டுள்ைது -- இறவயறனத்தும் இதயசு தன்றனக்
குைித்து கூைியவற்றை நிஜசமன உறுதிசசய்கிைது. விதநாதமான
விஷயமும் இருக்கிைது புதிய ஏற்ப்பாட்டில் ஒரு கூட்ட மக்கள், பல
யூதமத தறலவர்கள், அவர்கள் இதயசுறவ சூழ்ந்துசகாண்டு
அவரிடம், நீர் யார் என்பறத நிருபிக்க வானத்திலிருந்து ஒரு
அறடயாைத்றத காட்டும் என்ைிடுவர்.” என்னுறடய மாைவர்களுக்கு
இறத தபாதிக்கும் தபாது நான் சசால்தவன், “அவங்க என்னதான்
தகட்க வர்ைாங்க? இதயசு அவர்களுக்கு வலதும் இடதுமாய் பல
காரியங்கறை நடப்பித்து ததவன் தமது கிரிறயகறை அவர்கள்
நடுவில் நடப்பிக்கிைார் என்று நிருபிக்க பலவற்றை
சசய்துசகாண்டிருந்தார்.”

18

ஆன்கர்பபர்க்: இறதக் தகட்டுக்சகாண்டிருக்கிைவர்கறை
தகட்கிதைன், இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் அவர்களுக்கு என்ன பலன்
என்று நிறனக்கிைீர்கள்? இறதசயல்லாம் எதற்காக சசால்லுகிதைாம்?

பாக:

சரி, அப்தபாஸ்தலர் 3 இறத மிக சதைிவாக விைக்குகிைது.

தபதுரு எழும்பி நின்று தமாதசறய தபால ஒரு தீர்க்கதரிசி இதயசு
தான் என்கிைார். இறுதியில் அவர் சசால்கிைார், “தன்றன யார் என்று
அைிக்றக சசய்தவராகதவ இதயசு இருந்தால்” அவர்கள் சிைிது
அழுத்தத்தில் இருப்பறத மைக்கNவுண்டாம் ஏசனனில் தண்டறை
நிறைதவற்ைப்பட்டது, அவர்கள் இதயசுவுக்கு அைிக்கப்பட்ட
சகாடுறமயில் றகயடித்து சகாடுத்தவர்கள் இதயசுறவ தராமர்கள்
மூலம், சிலுறவயிலறைந்தனர், அவரது தறலறமயில். அவர்
தன்றனக் குைித்து சசான்னது இதுவாக இருந்தால், அவர்கள்
இவருக்கு சசவிசகாடுக்க தவண்டும். அது தீர்க்கதரிசன தறலவர்.
தீர்க்கதரிசி என்பவன் ததவனுறடய சார்ப்பில் தபசுகிைவாய்
இருக்கிைான். பறழய பாரம்பரியத்றத தபாலதவ, ததவன்
தபசும்தபாது நாம் சசவிசகாடுக்க தவண்டும். எனதவ அவர்
தன்றனக் குைித்து சசான்னறவ அறனத்தும், அவர் எதற்காக
வந்தார், நம்முறடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படவும் நாம்

ஜீவனுள்ை

ததவதனாடு திரும்பவும் இறைவதற்காக அவர் நமக்கு
சகாடுத்திருக்கும் சந்தர்ப்பம், அறனத்தும் நமக்கு முன்பாக
றவக்கப்பட்டிருக்கிைது. தபதுரு என்ன சசால்ல வருகிைார் என்ைால்,
நீங்கள் ததவதனாடு இறைந்திருக்க விரும்பினால், தமாதசறய
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தபான்ை தீர்க்கதரிசியின் வார்த்றதக்கு சசவிசகாடுக்க
தவண்டுசமன்கிைார்.

ஆன்கர்பபர்க்: மிக அருறமயான தநரமாக, இருந்தது. நீங்கள்,
இவற்றை நன்ைாக கவனித்து உங்களுறடய தவதாகமத்றத றவத்து
ஆராய்கிைீர்கள் என நம்புகிதைன். ஓதக, ஏன்னா உண்றமயான சரக்கு
அதில்தான் உள்ைது. நாங்கள் தபசிக்சகாண்டிருக்கும் நபர் மீ து
உங்கள் முழு விசுவாசத்றதயும் றவத்திட உங்கறை நடத்திடும்.
அவறர நம்பச் சசய்யும். அவர் உங்கறை பராமரிக்க தபாதுமானவர்,
அவர் உங்கறை கவனித்திட விரும்புகிைார். சரி, இறத நாம்
சதாடர்ந்து பார்த்திடலாம். நான் தமாதசறயயும் இதயசுறவயும்
ஒப்பிட்டு தபச விரும்புகிதைன், ஆனால் நாம் தாவறத
ீ
பற்ைி
பார்க்கNவுண்டும். அடுத்த வாரம் தவைாமல் பார்ப்பீர்கள் என
நம்புகிதைன்.
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