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KB14-1-3-TA 

 

இயேசுயே யேசிோ என்பதை உறுைிபடுத்ைிடும் 16 

ைீர்க்கைரிசனங்கள் - பாகம் 1 – நிகழ்ச்சி 3 

அறிவிப்பாளர்: இன்தைக்கு கூhன் அன்கர்பர்க் நிகர்;ச்சிேில்ஃ இந்ை 

ப{ேிக்கு ேிசசசூpத்ை நபரான சேசிோதே அனுப்ப சபாேைாக 

சைேன் ஏற்கனசே ைேது ைீர்க்கைரிசிகள் ஷலம் பல ேருட';களுக்கு 

முன்பாகசே டிசால்லிேிருக்கிைாரா, குைிப்பாக என்ன 

ைீர்க்கைரிசன';கதை டிகாடுத்ைிருக்கிைார், எபிசரே சேைத்ைில் எந்ை 

பகுைிகைில் அந்ை ோர்த்தைகள் இருக்கிைது, அந்ை ைீர்க்கைரிசன';கள் 

உதரக்கப்பட்ட ே{ை கூன';கள் ேரப்சபாகிை சேசிோதேக் குைித்து 

டிசால்லப்பட்ட குைிப்பான ோர்த்தைகதை பஜரிந்துடிகாண்டார்கைா, 

இந்ை டிசய்ைிடிைாடரில் நாம் சுோர் 16 ைீர்க்கைரிசன ோர்த்தைகதை 

பார்த்ைிடலாம் ஆைாம் முைல் ஆபிரகாம் ேதரஃ சோசச முைல் 

ைாேதீு ேதரஃ ஏசாோ முைல் ைானிசேல் சகரிோ ேதர. நாம் 

சகட்கலாம்ஃ இந்ை ேறுக்க முழோை ைீர்க்கைரிசன';கள் இசேசு ைான் 

சேசிோ என்பதை நிருபித்துள்ைைா, 

எனது முைல் ேிருந்ைினர் டாக்டர். ோல்டர் டிபய்சர். அேர் 

இப்சபாதுள்ை இதைேிேல் சேதைகைில் ஒருேர் ேற்றும் 

இன்தைக்கு அடிேரிக்காேில் எபிசரே பை ேசன';கைின் சேை 

ேல்லுநர். டுhக்டர் டிகய்சர் முைன்தே ைதலேரும் பிரசித்ைடிபற்ை 
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பiர்ே ஏற்ப்பாட்டு ேிரிேஜதரோைராகேஜம் கார்டன் - கான்டிேல் 

இதைேிேல் டிசேினரி ஞாேில்டனில் இருக்கிைார்ஃ ோ!;காவ்டிசட்!;. 

இரண்டாேைாகஃ டாக்டர் சடரல் பாக். அேரும் நிகர்;கால 

இதைேிேல் ேல்லுநர்கைில் ஒருேர் பஜைிே ஏற்ப்பாட்டு ேல்லுநராக 

இருக்கிைார். அேர் பஜைிே ஏற்பாட்டு ஆராய்ச்சிேில் முைன்தே 

ஆராய்ச்சி ேிரிேஜதரோைராக இருக்கிைார் பாரம்பரிே கலாச்சார 

அதேப்பின் ஒரு';கிதைப்பாைராக டாலா!; இதைேிேல் 

டிசேினரிேில் இருக்கிைார் டாலா!;ஃ டிடக்சா!;. இந்ை ேிசசசூpத்ை 

நிகர்;ச்சிேில் இதைந்ைிடு';கள் கூhன் அன்கர்பர்க் நிகர்;ச்சி. 

***** 

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கதை 

ேரயேற்கியைாம். நாம் யேசிோதேப்பற்ைிே ைீர்க்கைரிசனங்கதைக் 

குைித்து யபசிக்சகாண்டிருக்கியைாம். நீங்கதை அதை யகட்டு 

ேருகிைரீ்கள். அதே யூை ேக்களுக்கு அருைப்பட்டதே என்பதை 

புரிந்துசகாள்ை முடிகிைைா. இேற்தை நீங்கள் யேைத்ைில் பார்க்க 

முடியும். அேற்தை யைேன் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

பைிவுசசய்ைிருக்கிைார். உண்தேதே சசான்னால் இந்ை 

ைீர்க்கைரிசனங்கள் அதனத்தும் ஒரு நபதரத்ைான் குைிப்பிடுகிைது. 

இதை சசால்லும் யபாNது ேிகவும் ேிேப்பாக இருக்கிைது, “இதுைான் 

உண்தே. இதுைான் சேய்ோகயே நடந்ை சம்பேம்.” இப்யபாது நாம் 

பலைரப்பட்ட ைடேங்கதையும், யேசிோேின் ேருதகதே குைித்து 

யைேன் கூைிேிருக்கும் பல ைரப்பட்ட ைீர்க்கைரிசனங்கதையும் 

பார்த்து ேருகியைாம். அைன்பின்னர் அ;நை யேசிோ ோர் ஏன் அேர் 
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முக்கிேதுேோனேர் என்பதை பார்க்கலாம். ஆனா, யடலர், முைல் 

சில ோரங்கதை ைேைிே ேக்களுக்காக சுருக்கோக அேற்தை 

ேிைக்கி சசால்லுங்கள். நாம் ஏயைன் யைாட்டத்ைிலிருந்து ஆரம்பித்து 

யோயசேின் சசேல்கள் ேதரக்கும் பார்த்ைிருக்கியைாம். யைேன் 

பிரித்சைடுத்ை அந்ை ேரிதசதே சசால்லுங்கள். 

டாக்டர். டடரல் பாக: ஆைிோகேம் 3, “ேித்து,” அேருக்கு ைான் 

சாத்ைான் ேீது சேற்ைி அைிக்கப்பட்டுள்ைது. ஆைிோகேம் 9, அேர் 

யசேின் யகாத்ைிரத்ைிலிருந்து யசேின் சந்ைைிேில் ேந்ைிடுோர். 

ஆைிோகேம் 12, இந்ை நிதலேில் ஆபிரகாேின் மூலம் இந்ை 

உலகத்ைிற்கு ஆசீர்ோைோேிருப்பேர் ேரப்யபாகிைார் என 

சசால்லப்பட்டுள்ைது, அேனுதடே ேித்ைிலிருந்து அேர் ேந்ைிடுோர். 

அங்கிருந்து நாம் ராஜாக்கள் ேீது கேனம் சசலுத்ைியனாம், அைற்கு 

பிைகு நாம் ோதரப் பற்ைி யபசுகிNறூம் என பார்த்யைாம் ஈசாக்கா 

ோக்யகாபா அல்லது ஆபிரகாேின் ேம்சத்ைில் ேரும் 

யேறுோராேைா, ராஜாக்கள் எழும்புோர்கள் என்ை ோக்குத்ைத்ைம் 

இருக்கிைது. ராஜா என்கிை கண்யைாட்டத்ைில் 

பார்த்துக்சகாண்டிருக்கும் யபாது யைசத்தை ேிடுேிக்கும் நபர் என்ை 

ேிஷேமும் இைில் கலந்துேிட்டது. அது யோயசதே குைிக்கிைது 

அேன் ராஜா அல்ல, ஆனால் ராஜாேிற்கு ஒப்பானேனாக அேன் 

இருந்ைான். அேன் ஜனங்கதை எகிப்ைிலிருந்து ேிடுைதலோக்கின 

ைீர்க்கைரிசியும் ைதலேனுோேிருந்ைான். அைன் பிைகு யோயசதேப் 

யபால ஒருேர் எழும்புோர் என்கிை ோக்குத்ைத்ைத்தையும்  நாம் 

சபற்ைிருக்கியைாம். 
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அைன் பிைகு இயேசுதேயும் அேருதடே சசேல்கதையும் நாம் 

கேனித்து பார்த்யைாம். அேர் பாேங்கதை ேன்னித்ைார், ேரித்யைாதர 

எழும்பப்பண்ைினார் என்பதையும் பார்த்யைாம். பதழே ஏற்பாட்டில் 

காைப்படாை அற்புைங்கதை அேர் நிகழ்த்துேதை பார்த்யைாம், 

உைாரைத்ைிற்கு குருடர் பார்தேேதடந்ைனர். அேர் ைண்ைரீின் 

யேல் நடந்ைதை பார்க்கலாம். அங்கும் இங்குோக ஏசைாசோரு சில 

அற்புைங்கள் என்று சசால்லமுடிோது, அேர் ேத்ைிேில் யைேன் 

ோசோேிருப்பதையும் இயேசுேின் மூலோக யைேன் ைேது 

கிரிதேகதை நடப்பிக்கார் என்பதையும் சைைிோக பார்க்க முடியும். 

எனயே இயேசு “யோயசக்கும் யேலானேர்.” 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்தரட், இைதன பட்டிேல் யபாட்டு 

எழுதுகிைேர்களுக்கு சசால்லுகியைன், நம்முதடே எட்டாேது 

ைீர்க்கைரிசனோக யைேன் சகாடுத்ைிருக்கும் ோர்த்தை இதுைான். 

நாத்ைானின் மூலோக அேர் ைாேதீுக்கு சசால்கிைார் 2 சாமுயேல் 7: 

11-16 - இதை கேனியுங்கள். இது ேிகவும் அருதேோன காரிேம். 

“கர்த்ைர் உனக்கு (ைாேதீுக்கு) ேடீ்தட உண்டுபண்ணுோர் என்பதைக் 

கர்த்ைர் உனக்கு அைிேிக்கிைார். உன் நாட்கள் நிதையேைி நீ உன் 

பிைாக்கயைாயட நித்ைிதர பண்ணும்யபாது நான் உனக்குப் பின்பு உன் 

கர்ப்பப்பிைப்பாகிே உன் சந்ைைிதே எழும்பப்பண்ைி அேன் 

ராஜ்ேத்தை நிதலப்படுத்துயேன். அேன் என் நாேத்ைிற்சகன்று ஒரு 

ஆலேத்தைக் கட்டுோன். ஆேன் ராஜ்ேபாரத்ைின் சிங்காசனத்தை 

என்தைக்கும் நிதலக்கப்பண்ணுயேன். நான் அேனுக்கு 

பிைாோேிருப்யபன், அேன் எனக்கு குோரனாேிருப்பான்.” இந்ை 
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பகுைிதே ைான் நாம் பார்க்கயேண்டும். “அேன் அக்கிரேம் சசய்ைால் 

நான் அேதன ேனுஷனுதடே ேிலாற்ைினாலும் ேனுபுத்ைிரருதடே 

அடிகைினாலும் ைண்டிப்யபன். ஆனாலும் உனக்கு முன்பாக நான் 

ைள்ைிேிட்ட சவுலினிடத்ைிலிருந்து என் கிருதபதே 

ேிலக்கினதுயபால அேதனேிட்டு ேிலக்க ோட்யடன்.” அைன்பிைகு, 

ேசனம் 16, “உன் ேடீும் உன் ராஜ்ேமும் என்சைன்தைக்கும் உனக்கு 

முன்பாக ஸ்ைிரப்பட்டிருக்கும். உன் ராஜாசனம் என்சைன்தைக்கும் 

நிதலசபற்ைிருக்கும் என்கிைார்.” சரி, ைாேதீு இதை யகட்டவுடன், 

அதை அதசயபாடுகிைான், அதையே யோசிக்கிைான், அைன் பிைகு 

என்ன சசாய்ைான் என 2 சாமுயேல் 7 :18 சசால்கிைது, “அப்சபாழுது 

ைாேதீு ராஜா உட்பிரயேசித்து கர்த்ைருதடே சமுகத்ைிலிருந்து 

கர்த்ைராகிே ஆண்டேயர, யைேரீர் என்தன இதுேதரக்கமு; சகாண்டு 

ேந்ைைற்கு நான் எம்ோத்ைிரம்? என் ேடீும் எம்ோத்ைிரம்? இது 

இன்னும் உம்முதடே பார்தேக்குக் சகாஞ்ச காரிேோேிருக்கிைது 

என்று கர்த்ைராகிே ஆண்டேராேிருக்கிை யைேரீர் உம்முதடே 

அடிோனுதடே ேடீ்தடக் குைித்து, சேகுதூரோேிருக்கும் காலத்துச் 

சசய்ைிதே ேனுஷர் முதைோகச் சசான்னயீர என்ைான்.” டாக்டர் 

சகய்சர், இங்கு என்ன நடக்கிைசைன சசால்லுங்கள். 

டாக்டர். வால்டர் கெய்சர்: சரி, இங்க ைாேதீு நாத்ைாதனயும் 

அதனத்து சமுகத்ைினதரயும் அரண்ேதன பிரைிஷ்தடக்காக 

அதழத்ைிருந்ைான். அேன் யகதுரு ேரங்கைால் அரண்ேதனதே 

கட்டிேிருந்ைான். அைன் ோதசன அருதேோக இருந்ைது, சுற்ைிலும் 

யகதுருக்கள். அப்ப அங்க நாத்ைான் ேருகிைார், அேரிடம் இேர், 
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“நாத்” – அேர் நல்ல அைிமுகோனேர்ைான. அேருக்கு நான் ஒரு 

சபேர் ேச்சுருக்யக – “நாத், நான் யைேனுக்சகன்று ஒரு ேடீ்தட 

கட்ட நிதனக்கியைன்,” சசால்லி தை ஃதப சகாடுத்துக்கிட்டாங்க. 

ஆோ. இன்று இரவு யைேன் நாத்ைானிடம் சசால்கிைார், “இல்தல. நீ 

அடிோங்குகிை ேிைத்ைில் யபசினாய், நாத்ைான். கர்த்ைர் 

சசால்லுகிைார் என்று நீ சசால்லாேல் இருந்ைாய். நான் ஒன்றும் 

சசால்லேில்தலயே. நீ அேனிடத்ைில் யபாய் சசால் அேனுக்கு 

நான் ஒரு ேடீ்தட உண்டுபண்ணுயேன்.” ேடீு என்ை ோர்த்தை 

சந்ைைிதே குைிக்கிைது, யகாசென்யசால் ரின் ேடீ்டார் என்பதுயபால, 

எகிப்ைின் பார்யோனின் ேடீு என்பைற்கு ஒப்பானது. “நான் உனக்கு 

ஒரு ேடீ்தடயும் ஒரு ராஜ்ேத்தையும் ஒரு சிங்காசனத்தையும் 

ஏற்படுத்ைிடுயேன், அது என்சைன்தைக்கும் -- இதை கேனிங்க, -- 

ைாேதீு – “அது என்சைன்தைக்குோய் ஸ்ைிரப்படும்”. இது சபரிே 

ேிேப்தப உண்டாக்குகிைது. முற்பிைாக்கைில் ஒவ்சோருேரும் இந்ை 

நித்ைிே நாதைக் காை ோஞ்சித்ைார்கள். இங்கு யைேன், “அது 

என்சைன்தைக்குோய் நிதலத்ைிருக்கும் என்கிைார்.”  

இதை யகட்டயபாது ைாேதீு யைேனுதடே சமுகத்ைிற்குள் 

பிரயேசிக்கியைன், அந்ை நாட்கைில் கூடாரங்கைில் இருந்ைது, அேன் 

அைில் பிரயேசித்து உட்கார்ந்து, “ஓ, என்ன இது! நான் என்ன 

சசய்ேப்யபாயைன்? யேலும் அேன், “நான் சபத்கலயகம் ஊரான், 

ேிகவும் சிைிேேன். அைாேது, நான் எருசயலம் நகரத்ைானல்ல, 

அதுைான் உேர்ந்ை குலம். நான் சேைிகைில் இருப்பேன், நான் ஒரு 

சாைாரன யேய்ப்பன். இது ேட்டுட் யபாைாசைன்று நிதலேில், நீர் 
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என்தனயும் என் பிைாேின் ேடீ்தடயும் குைித்ை பல காலங்களுக்கு 

முன்னைாகயே முன்னைிேித்ையைாடு இதுைான் கற்பதன, இதுைான் 

கட்டதை, ேனுக்குலத்ைார் பின்பற்ை யேண்டிேதே என்ைியர 

என்ைான்.” அேன் ைனக்கு, ேிைங்கேில்தல என்கிைான். அேனுக்கு 

அது அைிகோக சைரிந்ைது யைேயன சசால்லிேிட்டார், “நீ ைான் 

அேன். ராஜா ேருோர் என்று சசால்லிேிருந்யைன். அேர் உன் 

சந்ைைிேிலிருந்து ேந்ைிடுோர். ஓ, எஸ். ஒருயேதை எனக்கு 

கீழ்ப்படிோேலிருக்கும் பிள்தைகள் உனக்கு உண்டானால் என்ன 

சசய்ேது? ஆ, அப்படிேிருந்ைாலும் அேர்கள் இந்ை பாதைேில் 

நடப்பார்கயை ைேிை அதை சுைந்ைரிக்க ோட்டார்கள். ஏசனன்ைால் 

அேர்கள் சரிோன ேனப்பான்தேயோடு ேட்டுயே அதை சுைந்ைரிக்க 

முடியும். கடந்துயபாகும் ோய்க்கால் ஒருேிைம், அந்ை காரிேத்ைில் 

பங்காக இருப்பது ேற்சைாரு ேிைம். ேிசுோசத்ைினால் அப்படிோகும். 

ேிசுோசத்யைாடு அைில் பங்காற்ையேண்டும். இங்கு இரண்டும் 

அேனுக்கு சசால்லப்படுகிைது. என்னசோரு ோக்குத்ைத்ைம்! 

அைாேது, இது உண்தேேில் ேனதை உளுக்கும் ேிேப்பான 

ேிஷேம் 2 சாமுயேல் 7. 

ஆன்கர்பபர்க்: யடரல்? 

பாக: சரி, இது ஒரு சநஞ்தச உலுக்கும் சசய்ைிோகும். அைாேது, 

இங்கு யைேயன முன்ேந்து இந்ை காரிேங்கதை முன்சோழிகிைார், 

“ஒரு முக்கிேோன சசய்ைிதே நான் சகாண்டு ேந்ைிருக்கியைன் 

அந்ை முக்கிே சசய்ைி என்னன்னா உன்னுதடே சந்ைைி 
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என்சைன்தைக்குோக நிதலத்ைிருக்கும் என்பதுைான்.” இப்யபாது 

அேனுக்கு ஒரு புைிே உைேின் முதை உருோகிைது அேர் 

ைகப்பனாக, ேகனாக, ைனது ஆண்டேருக்கு யைேனாக இருக்கிைார். 

சாயலாயோன் யைேனுதடே பார்தேேில் ைான் இருக்கிைான், 

ஏசனன்ைால் அேர் சசால்லும் யபாது ைாேதீு எனக்காக ஒரு 

ஆலேத்தை கட்டாேல் சாயலாயோயன அந்ை ஆலேத்தை கட்டுோன் 

என்கிைார். அங்யகயே ஆரம்பித்துேிட்டது. நாம் 

பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிை காரிேத்ைிற்கு ைிரும்பி ேருயோம். 

பலருக்குள் இருந்து ேரும் அந்ை ஒருேர். இந்ை சந்ைைிேில் இருந்து 

பல ராஜாக்கள் யைான்றுகிைார்கள், எப்படியும் இந்ை 

ோக்குத்ைத்ைங்கைின்படி ஒருேர் ைான் இரட்சிக்க ேல்லேராோர். 

ஆனால் இைற்கிதடேில் எல்லாேிைோன காரிேங்கைின் 

சேைிபாடுகளும் நதடசபறும். நேக்கிருக்கும் ைதடேம் இ;நை 

ேியசஷித்ை நபர், இந்ை சந்ைைிேில்,ேருோர் அேர் நித்ைிேோக 

இருப்பார். இைனுதடே சசேல்பாடுகைில் நேக்கு ஒரு சசய்ைி 

இருக்கிைது. 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆோ, சைாடர்ந்து அைப் பார்த்ைிடலாம். 2 

சாமுயேல் 23:5ல் ைாேதீு கூறுகிைார், “என்னுதடே ேடீு 

யைேனிடத்ைில் இப்படிேிராயைா, ஏசனனில் அேர்,” யைேதனப்பற்ைி 

சசால்கிைார், “சகலமும் ைிட்டம் பண்ைப்பட்டிருக்கிை நிச்சேோன 

நித்ைிே உடன்படிக்தகதே என்னுடன் சசய்ைிருக்கிைார். ஆைலால் 

என்னுதடே எல்லா இரட்சிப்பும் எல்லா ோஞ்தசதேயும் 

ேைர்ந்யைாங்க சசய்ோயரா?” அைனுதடே அர்த்ைம் என்ன, டாக்டர் 
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சகய்சர்? ைாேதீை ேட்டுயே சார்ந்ைைாக இல்லாேல் யைேன் இதை 

எப்படியும் சசய்ைிடுோர் என்பதை குைிக்கிைைா, இதை எப்படியும் 

யைேன் சசய்ோர் என்கிை அதசோ நம்பிக்தக அேனுக்கு 

இருந்ைைா? 

ககய்சர்:  ஆோ, நீங்க இதுேதர பார்த்ைிராை உத்ைரோைம் 

ஜேீனுக்கான காப்படீ்டு ைிட்டம் ைான். அேர் சசால்கிைார், 

“உன்னுதடே குடும்பத்ைின் ேரிதசேில் உன்னிலிருந்து என்னுதடே 

குோரன் ேந்ைிடுோர் என்பதை கூறுகிைார்.” அது எவ்ேைவு 

சுோரஸ்ேோனது, யைேன் சர்ேயலாகத்ைிற்கும் கர்த்ைரானேர், 

சசால்கிைார், நான் நாயன,” உன்னுதடே ேம்சத்ைில் ேந்து 

பிைக்கப்யபாகும் குோரனாேிருக்கியைன், அேருக்கு நான் 

ைகப்பனாேிருப்யபன். அேர் என்னுதடே பிள்தைோக இருப்பார். 

அேர் என் குோரனாக இருப்பார்.” ைாேதீு குழம்பி யபாேிருப்பார் 

என்று நான் நிதனக்கியைன். “இல்ல, இல்ல, அேர் என்னுதடே 

ேகன்!” ஆனா யைேன் சசால்ோர், “இல்ல, சாயலாயோன் என் 

குோரன் அேனுக்குபின் அேன் ேகனுக்கு, அேன் ேகனுக்கும், 

அேன் ேகனுக்கும் ேகன் என யைேனுதடே குோரனாகிே 

நசயரேனாகிே இயேசு அேைரிக்கும் ேதர சைாடர்ந்ைது. 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்தரட், இப்யபாது ஒரு இதடயேதை 

எடுத்துக்சகாள்யோம். நாம் ைிரும்ப ேந்ை பிைகு ைாேதீு எழுைிே ஒரு 

சங்கீைத்தை பற்ைி யபச இருக்கியைாம். ஓயக, இந்ை ைகேல்கள் 

அதனத்தும் ைாேைீிற்கு யைேனால் அருைப்பட்டது என்பது 
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ஞாபகேிருக்கட்டும். அேர் இந்ை சங்கீைங்கதை எழுதுகிைார், அேர் 

எழுைிே சங்கீைங்கதை இதை சேைிப்படுத்ைிேிருப்பார் என 

நிதனக்கிைரீ்கைா? நிச்சேம் என்பதை நம்புங்கள், அேர் என்ன 

சசால்ல ேிரும்புகிைார் என்பதை நாம் அைிந்துசகாள்ைவும் அதை 

ேிைங்கிக்சகாள்ைவும் நாம் சங்கீைம் 110:1ஐ ைிோனிக்க 

இருக்கியைாம். இதைந்ைிருங்கள். 

***** 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்தரட், சைாடர்ந்ைிடலாம். நாம் இப்யபாது 

யைேன் ைேது ோர்த்தைகைில் கூைிேிருக்கும் யேசிோதேக் குைித்ை 

ைீர்க்கைரிசனங்கதைப் பற்ைி பார்த்து ேருகியைாம், இப்யபாதும் நாம் 

டாக்டர். ோல்டர் சகய்சர் ேற்றும் டாக்டர் யடரல் பாக்குடன் 

யபசிக்சகாண்டிருக்கியைாம். இப்யபாதும் ைாேதீு எழுைிே 

சங்கீைங்கைில் ஒன்தை பார்க்கும்படிோக இருக்கியைாம். சிைிது 

யநரத்ைிற்கு முன்பு ைாேைீிடம் யைவ்ன கூைிேேற்தை நாம் 

கேனித்யைாம் அேனுதடே சந்ைைிேிலிருந்து யைான்றும், 

ஒருேருதடே ராஜாசனம் என்சைன்தைக்குோக இருக்கும். ஆனால் 

இப்யபாது ைாேதீு சசால்ேதை யகளுங்கள் சங்கீைம் 110:1. அதை 

உங்களுக்காக ைிதரேில் காண்பிக்க ேிரும்புகியைாம் எங்கயைாடு 

யசர்ந்து கேனியுங்கள். “கர்த்ைர் என் ஆண்டேதர யநாக்கி, “நான் 

உம்முதடே சத்துருக்கதை உேக்கு பாைபடிோக்கிப்யபாடும் 

ேதரக்கும் நீர் என்னுதடே ேலதுபாரிசத்ைில் உட்காரும் என்ைார். 

கர்த்ைர் சீயோனிலிருந்து உேது ேல்லதேேின் சசங்யகாதல 

அனுப்புோர். நீர் உம்முதடே சத்துருக்கள் நடுயே ஆளுதக 
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சசய்யும்.” ேசனம் 4: “நீர் சேல்கியசயைக்கின் முதைதேேின்படி 

என்சைன்தைக்கும் ஆசாரிேராேிருக்கிைரீ் என்று கர்த்ைர் 

ஆதைேிட்டார். ேனம் ோைாேலுேிருப்பார்.” யகள்ேி இதுைான், 

ோல்டர், இந்ை பகுைிேில் ைாேைீினுதடே “ஆண்டேர்” ோராக 

இருக்கிைார்? எங்களுக்காக சசால்லுங்க. 

ககய்சர்:  சரி, ைாேதீு இந்ை இடத்ைில் 13ேது முதைோக 

சேைிப்படுத்துகிைார் -- சங்கீைங்கைில் சுோர் 13 முதைோேது 

யேசிோதேக் குைித்து யநரடிோன ேிஷேங்கள் 

சசால்லப்பட்டிருக்கிைது -- இந்ை இடத்ைிலும் அேர் ஒருமுதை 

சசால்கிைார், “யு” – கர்த்ைர், என் ஆண்டேதர யநாக்கி – “டீ”இ அேர் 

ைாேைீினிடத்ைில் யபசுகிைார் - “ஊ”. யசா, இந்ை இரண்டாம் நபர் ோர், 

“என்னுதடே ஆண்டவ்”? இது அரசாளும் ராஜாதேத் ைேிை 

யேறுோருேில்தல, அேர்ைான் யேசிோ, இந்ை ராஜா, 

ைிருத்துேத்ைின் உருேம், ேரப்யபாகிைேர். அேர் சசால்கிைார், “ நாம் 

உேது சத்துருக்கதை உேக்கு பாைபடிோக்கியபாடும் ேதரக்கும் என் 

ேலதுபாரிசத்ைில் உட்காரும்”, ராஜாக்கள் எப்படி சஜேம் 

சகாண்டேர்கள் அதனேதரயும் ேரிதசப்படுத்ைி அழகு பார்ப்பார் 

என்பைற் இது ஒரு அருதேோன உைாரைம். அேர் நகர 

ோசலுக்கும் முன்பாக ைேது சிங்கானத்தை அதேத்து அேர்கதை 

ைேது பாைபடிோக்கி அேர்கள் ேீது கால்கதை பைித்து உட்காருகிைார். 

ஏைனால? ஏன்னா ேரப்யபாகிைேர் ைான் கர்த்ைாைி கர்த்ைராக 

இருக்கிைார், அேர் யைோைி யைேன். எல்லாேற்ைிலும் இறுைிோன 
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சேற்ைிோைர் அேயர. அதைைான் ைாேதீு சங்கீைம் 110 

சகாண்டாடுகிைார். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்தரட், யோயசேிடம் யைவ்ன சசான்னதைப் 

பார்த்யைாம், “உன்தனப் யபால ஒரு ைீர்க்கைரிசிதே 

எழும்பப்பண்ணுயேன்.” அைனால் ோர் அேர் என்று 

பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிNறூம் அேர் யோயசதே காட்டிலும் 

சபரிேேராக இருக்கயேண்டும். இப்யபாது இைிலிருந்து அதை 

ேிைங்கிக்சகாள்கியைாம், சரி, நீங்கள் யபசும்யபாது, சசான்னரீ்கள், 

ஆபிரகாம் ோக்யகாபு பிைகு ேற்ைேர்கைிடம், யைேன் 

சசால்லிேிருந்ைார், “நான் ஒரு ராஜாதே எழும்பப்பண்ணுயேன்.” 

ஓயக, அேர் ஒரு ேியசஷித்ைோனேராக இருந்ைிடுோர், சூப்பர் டூப்பர் 

ராஜாோக இருப்பார். இந்ை ோர்த்தை நேக்கிருக்கிைது. அேர் 

சேல்கியசயைக்கின் முதைதேேின்படி ஆசாரிேராய் இருப்பார். 

ஜனங்கள் ஒருயேதை இைனுதடே அர்த்ைம் சைரிோேல் 

இருக்கலாம். அைனுதடே அர்த்ைம் என்ன? 

ககய்சர்:  சரி, சேல்கியசயைக்தக பற்ைி ஆைிோகேம் 14ல் 

பார்த்ைிடலாம். ஆபிரகாம் ைிரும்பி ேந்ையபாது யைேன் அேனுக்கு 

சகாடுத்ை அபார சேற்ைிக்குப் பிைகு அைாேது ைானிலிருந்து 

யலாத்தை அேன் ேீட்டுக்சகாண்டு ேந்ைான், அப்யபாது 

ஈராக்கிலிருந்து ேந்ை 4 ராஜாக்கதை அேன் சிதைபிடித்ைான், 

அேர்கNளூ ஐந்து பதடகைாக எழும்பி யலாத்தையும் அேன் 

ஜனங்கதையும் சிதைபிடித்ைேர்கள். இப்யபாது, அைாேது, இந்ை 
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பகுைிேில் ைான் சாயலேின் ராஜாோகிே ஆசாரிேன் என்று 

சசால்லப்பட்டுள்ைது, அது எருசயலேிற்கு ஒப்பாக உள்ைது, 

அேனுக்கு ஆபிரகாம் ைசேபாகத்தை சகாடுத்ைான். அைன் பிைகு 

அேன் ஒரு ைிருஷ்டாந்ைோக உைாரைோக, ேரப்யபாகிைேருக்கு, 

ோைிரிோக சசால்லப்படுகிைான். அைற்கு பிைகு அன்னாள் சாமுயேல் 

என்னும் குோரதன சபறுகிைாள் ஏலிேினிடத்ைில் அேன் 

ேைர்க்கப்படுகிைான். ஆனால் ஏலிேின் 2 பிள்தைகளும் யைேதனப் 

பின்பற்ைாேல் முதையகடாய் இருந்ைனர். அப்யபாது யைேன் 

சசான்னார், “நான் அேர்கதை அழித்துப்யபாடுயேன், ஆனாலும் நான் 

ஒரு ஆசாரிேதன எழும்பப்பண்ைி அேனுக்கு நிதலோன ேடீ்தடக் 

கட்டுயேன்.” இயை ோர்த்தைகள் ைான் 2 சாமுயேல் 7லிலும் 

பேன்படுத்ைப்பட்டுள்ைது. எனயே இதே இரண்தடயும் இதைத்து 

பார்க்கும் யபாது அேர் ஓரு ராஜாோக ேட்டுேல்ல, அேர் ஒரு 

ைீர்க்கைரிசிோகவும், அேர் ஒரு ஆசாரிேராகவும் இருக்ககூடும் என 

சைரிகிைது.   

ஆன்கர்பபர்க்: யடரல், இந்ை பகுைிதே தேத்து ேிைாைிப்பதைேிட 

இயேசுதேக் குைித்ை பார்க்கலாயே, என்ன நடந்ைது என்பதையும் 

அேர் யகள்ேிகள் யகட்ட யூை ைதலேர்களுக்கு இருந்ை குழப்பங்கள் 

பற்ைியும் அேர் சந்ைித்ை காரிேங்கள், ஏன் அேருக்கு பைில் 

சசால்லேில்தல என்பதை சசால்லுங்கள். அதை நான் 

ோசிக்கியைன் ஜனங்களும் புரிந்துசகாள்ை உைோேிருக்கும். 

“பரியசேர்கள் எல்லாரும் கூட ேந்ைிருக்தகேில், இயேசு அேர்கதை 

யநாக்கி, ‘கிைிஸ்துதேப் பற்ைி நீங்கள் என்ன நிதனக்கிைரீ்கள், அேர் 
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யேசிோோ? ோருதடே குோரன் என்ைார்.” ைாேைீின் குோரன், 

என்ைார்கள். அைற்கு அேர் பிரைியுத்ைிரோக, அப்படிோனால் ைாேதீு, 

ஆேிேினாயல யபசும் யபாது, அேதர ஆண்டேர் என்கிைாயனா? 

அேன் சசால்லும்யபாது, “கர்த்ைர் என் ஆண்டேதர யநாக்கி, நான் 

உேது சத்துருக்கதை உேக்கு பாைபடிோக்கிப் யபாடும் ேதரக்கும் நீர் 

என்னதடே ேலதுபாரிசத்ைில் உட்காரும் என்ைார்.” இப்படி, இருக்க, 

ைாேதீு ஆண்டேர் என்று சசால்ல, எப்பn அேருக்கு குோரனாக 

இருப்பார்,’ என்ைார் ஒருேரும் அேருக்கு பைிலைிக்கேில்தல.” இங்க 

என்ன ோக்குோைம் நடக்கிைது? 

பாக: சரி, முைலாேைாக, அேர்கள் யோசிக்கும்படிோன யகள்ேிதே 

முன்தேத்ைார். அதுைான் முக்கிேோன ேிஷேம். இயேசு இந்ை 

காரிேத்தை யபசிடும் இரண்டு பகுைிகைில் இது ஒன்று. இைில் 

ைிைவுயகால் ேிஷேம் என்னசேன்ைால் முற்பிைாக்கள் கனம் 

சபற்றுக்சகாண்ட ைிதரேில் இேர்கள் இருக்கிைார்கள். இப்ப, 

முற்பிைாக்கள் என்று சசால்லி அதனேதரயும் குைிக்காேல் 

ைாேதீை ேட்டும் நாம் பார்க்கலாம். நாம் ஏற்கனயே யபசின இந்ை 

சந்ைைிேின் அஸ்ைிபாரோக இருப்பேதர ேட்டும் யபசிடலாம், இந்ை 

குைிப்பிட்ட ேம்சாேழி. சிைந்ை முற்பிைாதே பற்ைி 

யபசிக்சகாண்டிருக்கியைாம், அப்படிைாயன. அேருக்கு ைான் சகல 

கனமும் சகாடுக்க யேண்டும். இருப்பினும், “ கர்த்ைர் என் 

ஆண்டேதர யநாக்கி,” ைாேதீு ைனது சந்ைைிதே புரிந்துசகாண்டான், 

அேர் ைனது ேம்சத்ைில் ேருோர் என்பதை ேிைங்கிக்சகாண்டான். 

உண்தேேில், அ;நை ேரிதசதே பார்க்கும்யபாது யைேன், ைாேதீு, 



15 
 

ைாேைீின் சந்ைைி, இேற்தகோகயே இப்படிைான் அதேந்ைிடும் 

யைேன், ைாேதீு, ைாேைீினுதடே சந்ைைி. ஆனா ைாேதீு ைனக்கு 

கீழாக இருக்க யேண்டிேேதர உேர்த்ைி ஆண்டேயர என்கிைான். 

அது ேட்டுேல்லாேல், இந்ை நபர் உன்னைத்ைில் யைேனுதடே ேலது 

பாரிசத்ைில் ேறீ்ைிருக்கிைார் என்று கூறுகிைார். இங்க இரண்டு 

ேிஷங்கள் ேிேப்தப உண்டாக்குகிைது. முைலாேது ேிேப்பான 

ேிஷேம் ைன்னுதடே ேம்சத்ைில் ேருபேதர ஆண்டேர் 

என்ைதழக்கும் முற்பிைா. அது நடக்கயே நடக்காை ஒன்று. நாம் 

பார்க்கும் இரண்டாேது ேிஷேம் அந்ை ேம்சத்ைில் ேருபேர் 

உன்னைத்ைில் யைேனுதடே ேலதுபாரிசத்ைில் ேறீ்ைிருப்பாராம், 

யைேனுதடே பிரசன்னத்தையே பங்குயபாடும் யேலானேர். சரி, 

நீங்க நல்ல யூைனாக இருந்ைா இந்ை யகள்ேிே யகளுங்க. 

உன்னைத்ைில் யைேயனாடு உட்காரக் கூடிேேர் ோர்? உன்னைத்ைில் 

யைேயனாடு ேறீ்ைிருக்க கூடிேேர் ோர்? ோர் பரயலாகத்ைில் 

யைேயனாடு ோசம்பண்ைமுடியும்? யைேன் ைம்முதடே 

ேகிதேதேயும் கனத்தையும் ஒருேருக்கும் சகாடுக்க ோட்டார். 

அைனால் நேக்கு இந்ை நபர் ோர் என்ை சைைிவு உண்டாகிைது. 

இயேசு இதேேதனத்தையும் அேர்களுக்கு முன்பாக தேத்து 

கூைினார், “யநா, Nநூ, யநா, யநா, யநா. ைாேைீின் குோரன் என்பைில் 

நீங்கள் கேனம் சசலுத்ையேண்டாம். ைாேதீு அேதர என் ஆண்டேர் 

என்பதையும் அேர் பிைாேின் ேலதுபாரிசத்ைில் ேறீ்ைிருப்பார் 

என்பதையுயே, நீங்கள் கேனிக்க யேண்டிம் என்ைார்.” 
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆோம். உண்தேேில், இந்ை ேசனத்ைில், யைேன் 

அேதர அதழக்கிைார், அல்லது கட்டதைோக சசால்கிைார், “என் 

ேலதுபாரிசத்ைில் உட்காரும்.” 

பாக: நிச்சேோக, யைேன் அேதர அப்படி அதழப்பைால் எந்ை 

குற்ைச் சாட்டும் சசால்ல அங்கு ேழிேில்தல, ஏசனன்ைால் யைேன் 

ைாம் ேிரும்புகிைபடி சசய்ைிடுோர். அைனால் இேதர ைேது 

ேலதுபாரிசத்ைில் உட்கார சசால்கிைார். இதுைான் முைல் சம்பேம், 

இது அேர்கதை சேௌனத்ைில் ஆள்த்ைிேது. சரி, இதைப் பற்ைி 

சிந்ைிக்க அேர்களுக்கு சில நாட்கள் சகாடுக்கப்பட்டது, பிைகு இயேசு 

சில நாட்கள் கழித்து ைிரும்ப ேருகிைார். இப்யபாது யூைர்களுதடே 

பரீட்தசேில் இயேசு அேர்கள் முன்பாக நிற்க காய்பா இயேசுதேப் 

பார்த்து யகட்கிைான், நீர்ைான் யேசிோோ, அைற்கு அேர் நான், 

அேர்ைான்” அல்லது நீ சசான்னபடிைான் என்கிைார்.” சுேியசஷத்ைில் 

எழுைப்பட்டிருக்கிை ேிைத்தை சபாறுத்ைது. நான் என்று அேர் 

சசால்ேது உண்தே, அேர்கள் யகட்கும் ேிைத்ைியலயே 

இருக்கயேண்டிே அேசிேேில்தல. அதை சைாடர்ந்து அேர் 

சசால்கிைார், “ இதுமுைல் ேனுஷகுோரன் சர்ேேல்லேருதடே 

ேலதுபாரிசத்ைில் ேறீ்ைிருப்பதை காண்பரீ்கள் என்ைார்.” எனயே இந்ை 

சங்கீைத்தை ைானியேல் 7லுடன் இதைத்து கூைினார், அதைப்பற்ைி 

நாம் இன்னும் யபச இருக்கியைாம், இங்கு அேர், “ஒருயேதை நான் 

யபாகிை இடத்தை நீங்கள் அைிந்து நீங்களும் ேரேிரும்பினால் 

என்னுதடே ஈசேேில் சைாடர்புசகாள்ளுங்கள்: ைைை.யைேனுதடே 

ேலதுபாரிசம்.உழஅ . யைேன் என்தனப் பற்ைி 
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கூைிேிருப்பதேகளுக்கு இதுயே அதடோைம். இங்கு நீங்கள் 

என்தன யசாைதனக்குட்படுத்ைலாம். நான் சேட்கத்யைாடு நிற்பைாக 

நிதனக்கலாம். ஆனால் நான் குற்ைேற்ைேன்.” இைில் 

சுோரஸ்ேோன ேிஷேம் யூை ைதலேர்கள் அதை 

புரிந்துசகாண்டனர். அைனால் இேர் யைேதூஷனம் சசால்கிைார் 

என்ைனர். சரி, அேர் ைன்தனக் குைித்து சசால்லிேது 

சபாய்ோேிருந்ைால் யைேதூஷனம் சசால்லுோர். அேர் 

ைன்தனக்குைித்து சசால்லிேதை அேர்கள் நம்பேில்தல, அைனால் 

யைே தூஷனம் சசால்கிைார் என்று குற்ைம்சாட்டினார்கள். ஆனால் 

இயேசு சசால்கிைார், “இல்தல, யைவ்ன என்தன உேர்த்ைிடுோர்.” 

இப்ப நம்ே சாய்ஸ் என்ன: அது யைேதூஷனோ இல்ல 

உேர்த்ைபடுகிைாரா? இயேசுேின் உேிர்சைழுைல் ைான் யைேன் 

அேருக்கு அைிக்கும் பலனாக இருந்ைது. இயேசு ேரைத்ைிலிருந்ை 

உேிர்த்ையபாது யைேன் அேதர ஆைரிப்பது நிருபனோனது. அேதர 

அேர் ைேது ேலதுபாரிசத்ைில் ேறீ்ைிருக்கசசய்து சகம்பரீோக 

சசால்கிைார், “இயேசு ைன்தனப்பற்ைி சசால்லிே அதனத்தும், 

உண்தே.” 

ஆன்கர்பபர்க்: டாக்டர் சகய்சர், இதை சுருக்கோக சசால்லுங்க. 

இந்ை நிகழ்ச்சிேில் எதைப்பற்ைி பகிர்ந்துசகாண்யடாம்? இப்யபாது 

எங்கிருக்கியைாம்? இன்தைக்கு ஜனங்கள் யகட்ட ேிஷேங்கைில் 

எதை அேர்கள் ஆைித்ரோக ேனைில் பைித்ைிட யேண்டும் 

என்கிைரீ்கள்? 
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ககய்சர்:  அேர்கள்  புரிந்துசகாள்ையேண்டிே ஒரு ேிஷேம்  

ோக்குத்ைத்ைம் பண்ைப்பட்டேரும் ேரப்யபாகிைேருோனேதரப் 

பற்ைி, இ;நை யேை ேசனங்கைில் - 66 புத்ைகங்ைாக 1,400 

ேருடங்களுக்கு முன்யப எழுைப்பட்டிருக்கிைது. 3 சேௌ;யேறு 

கண்டங்கள், ஐயராப்பா, ஆப்ரிக்கா, ஆசிோ. 3 சேௌ;யேறு 

பாதஷகைில் சசால்லப்பட்டிருக்கிைது, எபியரே சோழி, அராேிக் 

ேற்றும் கியரக்கம் - ஒயர கருப்சபாருள், ஒயர சம்பேம், ஒயர ைிட்டம் 

ைான் ேிேரிக்கப்பட்டிருக்கிைது. இைில் சசால்லப்பட்டதே அேர் 

ராஜாோக இருப்பார். அேர் ைாேைீின் ேம்சத்ைிலிருந்து யைான்றுோர் 

அேருக்கு ராஜாசனமும் சந்ைைியும் ராஜ்ேமும் இருக்கும். இந்ை 

கற்பதனகள் அதனத்தும் ேனுக்குலம் முழுேைற்கும் 

சகாடுக்கப்பட்டிருக்கிைது இதைக் யகட்டு ேிசுோசிக்கிைேன் நித்ைிே 

ஜேீதன அதடோன். இதை யகட்கிைேர்களுக்கும் நித்ைிே ஜேீன் 

இருக்கும், அயைாடு, அேர்கள் ைங்கள் நம்பிக்தகேில் ேரப்யபாகிை 

யைேனுதடே குோரயன முன்பு ேந்ைேரும், ேீண்டும் 

ேருகிைேருோேிருக்கிைார் என்பைில் உறுைிோேிருக்கயேண்டும். 

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்கள், இதை பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிைேர்கள், 

நிச்சேம், இதைக் குைித்து சிந்ைிப்பரீ்;கசைன நம்புகியைன். இதே 

உங்கள் யேைத்ைில் உள்ைதே, இதே கர்த்ைராகிே இயேசுதேக் 

குைிக்கிைது. அடுத்ை ோரம் நாம் பார்க்க இருப்பது ஏசாோ 53, 52 

ேற்றுமு; 53, அயைாடு இன்னும் சில ேிஷேங்கள். அடுத்ை ஓரிரு 

ோரங்கள் ஏசாோ 52 ேற்றும் 53ல் கேனம் சசலுத்ைிடலாம். யேைம் 

என்ன சசால்கிைது என்பதை நீங்கள் கேனிக்க ேிரும்புகியைன். அது 
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நம்தே ேிேக்கச் சசய்கிைது. கிைிஸ்ைேர்கள் இதைக் 

யகட்கயேண்டும். இதைநம்பிக்தகேற்ைேர்கள் யகட்கயேண்டும், யூை 

ேக்களும்கூட யகட்கயேண்டும், இந்ை நபதரக் குைித்து உங்கள் 

ைீர்க்கைரிசிகள் என்ன சசால்லிேிருக்கிைார்கள், இதை 

அைிந்துசகாள்ை நிகழ்ச்சிதே பாருங்கள். 
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