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இயேசுயே யேசிோ என்பதை உறுைிபடுத்ைிடும் 16
ைீர்க்கைரிசனங்கள் - பாகம் 2 – நிகழ்ச்சி 1
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
ைாேது
ீ ே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. டாக்டர் 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 அன்கெர்கபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கதை
ேரயேற்கியைாம். நான் ஜான் அன்கர்பர்க் யேலும் என்யனாடு
இரண்டு ேியசஷித்ை ேிருந்ைினர்கள் இருக்கிைார்கள், டாக்டர்
ோல்டர் சகய்சர் ேற்றும் டாக்டர் யடரல் பாக். இந்ை
ேிகமுக்கிேோன யகள்ேிேின் ஆராய்ச்சிேில் கலந்துசகாள்ளுங்கள்:
ேரப்யபாகும் யேசிோதேக் குைித்து ேறுக்கமுடிோை
ைீர்க்கைரிசனங்கள் எபியரேத்ைில் சசால்லப்பட்டுள்ைைா? இந்ை நபர்
ோர்? அேர் இயேசு கிைிஸ்துோ? இைற்கு முன்பு யைேன்
யூைேக்களுக்கு சகர்டுத்ை ோக்குத்ைத்ைங்கதை நாம் பார்த்யைாம்
அதே சுோர் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பதழே ஏற்ப்பாட்டு
ேசனங்கைில் பைிக்கப்பட்டிருக்கிைது. அந்ை காலத்ைில் ோழ்ந்ை
ேக்களுக்கு சசால்லப்பட்ட ோக்குத்ைத்ைமும் இந்ை ைீர்க்கைரிசனத்ைில்
அடங்கியுள்ைது, அேர்களுதடே சந்ைைி ேற்றும் அேர்கள் யைசத்தை
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பற்ைிே ோக்குத்ைத்ைம், எைிர்காலத்ைில் யைேனுதடே யேசிோதே
அதடோைம் காை யைதேோன ைகேல்களும் சகாடுக்கப்பட்டது.
இப்யபாது துரிைோக அவ்ைதை பார்க்க நிதனக்கியைன் அேற்தை
உங்களுக்காக ைிதரேில் யபாடுகியைாம் அைன் பிைகு இேர்கள்
யேற்சகாண்டு யபசுோர்கள். முைலில், நாம் ஏயைன் யைாட்டத்ைில்
யைவ்ன ஆைாேிடமும் ஏோைிடமும் ஸ்ைிரீேின் ேித்ைானேர்
ஒருநாள் சாத்ைானின் ைதலதே நசுக்குோர் என்று சசான்னார் என
பார்த்யைாம் ஆைிோகேம் 3:15. அடுத்து யநாோ யைேன் ேந்து யசேின்
கூடாரங்கைில் குடிேிருப்பார் என்று ைீர்க்கைரிசனம் உதரத்ைான்,
யசேின் ேசம்சம், ஆைிோகேம் 9:27. அைன்பிைகு யைேன் சகாடுத்ை
ோக்குறுைி ஆபிரகாேின் சந்ைைிேிலிருந்து யைான்றுபேரால் இந்ை
பூேிேின் ஜாைிகள் எல்லாம் ஆசீர்ேைிக்கப்பட்டிருக்கும் என்ைார்,
ஆைிோகேம் 22:18.
அந்ை ோக்குத்ைத்ைங்கள் அதனத்தும் ஈசாக்கின் சந்ைைி ேழிோய்
ேந்ைது, இஸ்ேயேல் அல்ல, எனயே ஆபிரகாேின் ஒரு சந்ைைி
ேிைக்கப்பட்டது, இதை ஆைிோகேம் 26:2-4ல் பார்க்கியைாம்.
அைன்பிைது ோக்யகாபின் ேழிோய் ோக்குத்ைத்ைம் ேந்ையை ைேிை,
ஏசா அல்ல, இங்கும் ஈசாக்கின் சந்ைைிேில் ஒன்று ேிைக்கப்படுகிைது,
இதை ஆைிோகேம் 28:13-14ல் பார்க்கியைாம். பிைகு யேலான
ைீர்க்கைரிசனோன உபாகேம் 18 15ல் யைேன் ஒருநாைில்
யோயசதேப் யபால ஒரு ைீர்க்கைரிசிதே எழும்பப்பண்ணுயேன்
என்கிைார். அங்கு ைேது ஜனங்கதையும் அேர் எச்சரிக்கிைார், “என்
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நாேத்ைினாயல அேர் உங்களுக்கு சசால்லும் ோர்த்தைகளுக்கு
சசேிசகாடாைேன் எேயனா நான் அேதன ேிசாரிப்யபன்.”
அடுத்ைாக ைாேைின்
ீ
ேம்சத்ைிலிருந்து யேசிோ ேருோர் என்றும்
அேருதடே ராஜாசனம் என்சைன்தைக்கு நிதலசபற்ைிருக்கும்
என்றும் யைேன் சேைிப்படுத்துகிைார், 2 சாமுயேல் 7:11-16. சங்கீ ைம்
110 -4ல் கர்த்ைர் ைாேைின்
ீ
ஆண்டேதர யநாக்கி, அேர் ோசரன
பார்த்யைாம், “நான் உேது சத்துருக்கதை உேக்கு
பாைபடிோக்கிப்யபாடும் ேதர என் ேலதுபாரிசத்ைில் உட்காரும்
என்ைார்.” ைாேைினுதடே
ீ
ஆண்டேர் ோர்? அேர் எப்படி
எைிர்காலத்ைில் ைாேைின்
ீ
குோரன் என்ைதழக்கப்படுோர்? யைேன்
இந்ை ேசனங்கைில் அேர் சீயோனிலிருந்து ஆளுதக சசய்ோர்
அேர் நித்ைிே ஆசாரிேராேிருப்பார் என்றும் சசால்கிைார். அைன்பிைகு
சுோர் கிமு 740ல் ஏசாோ ைீர்க்கைரிசி ஏசாோ 9:6-7ல்
சசால்லிேிருக்கும் ைீர்க்கைரிசனம் நேக்கு ஒரு பாலகன் பிைந்ைார்
அேர் நாேம் அைிசேோனேர் ஆயலாசதன கர்த்ைா ேல்லதேயுள்ை
யைேன் நித்ைிே பிைா சோைானப்பிரபு எனப்படும்.
சரி, இப்ப, சசால்லப்பட்ட காரிேங்கதை தேத்து, ோர் இந்ை யேசிோ
என்ை சைைிவு உங்களுக்கு உண்டாேிருக்கிைோ? சரி,
இல்தலசேன்ைால், இந்ை புைிதர கண்டைிே இன்னும் சில
ைீர்க்கைரிசனங்கதை அயைாடு இதைத்து, முழுதேோன ேிதடதே
பார்த்ைிடலாம். இதைத்ைான் யைேன் பதழேஏற்ப்பாட்டில்
சசய்ைிருக்கிைார். ஒருசில ைீர்க்கைரிசன ோர்த்தைேில் ஆரம்பித்து
அது அைிகோகிக்சகாண்யட யபாகிைது, அப்யபாது உண்தேோன
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ைரிசனம் இன்னும் அைிக சைைிவு சபறுகிைது. இந்ை நபர்
எைிர்காலத்ைில் ேரப்யபாேைாக யைேன் சசால்கிைார். அேதரக் காை
காத்ைிருங்கள்! அேதர எைிர்ப்பார்த்ைிருங்கள்!
சரி, டாக்டர் சகய்சர், நாம் ஏசாோ 52 ேற்றும் 53ம் அைிகாரங்கதை
பார்த்துக்சகாண்டிருந்யைாம், அதை பார்க்க ைேைிேேர்கள்
புரிந்துசகாள்ளும்படி கடந்ை ோரங்கைில் யபசிேதை சுருக்கோக
ேிைக்கி சசால்லுங்கள். அைன்பிைகு இன்தைக்கு நாம் யபச இருக்க
ைீர்க்கைரிசன ோர்த்தைதே பார்த்ைிடலாம், யைேன் ைம்முதடே
ைாசன் நம்முதடே அக்கிரேங்களுக்காக சநாறுக்கப்படுோர் என்பதை
முன்னைிேித்ைிருக்கிைார். நம்முதடே ேீ றுைல்களுக்காக அேர்
காேப்படுோர் யேல் கர்த்ைர் நம்சேல்லாருதடே அக்கிரேத்தையும்
அேர் யேல் ேிழப்பண்ைினார். யநகிழச்சசய்யும் ோர்த்தைகள்
சசால்லப்பட்டுள்ைது, ஆனால் இப்யபாது யைேனுதடே
ைாசதனக்குைித்து இதுேதர பார்த்ைதை சசால்லுங்கள்.

டாக்டர். வால்டர் கெய்சர்: சரி, ஜான், இது எபியரே யேை
ோக்கிேத்ைில் ேறுக்கமுடிோை ேிகவும் முக்கிேத்துேம் ோய்ந்ை
பகுைிோக இருக்கிைது. இைன் எபியரே சோழிேில் ஞாபகப்படுத்ைி
பார்க்கயேண்டும், எபியரேத்ைில் உைர்ச்சிதே சேைிப்படுத்தும்
ோர்த்தை சசால்லப்பட்டுள்ைது, “ஹின்யன” “இயைா, பார், கேனி!
யகளுங்கள்! சசேிசகாடு, இதை கேனி! ஏன்னா என் ைாசன் சஜேம்
சபறுோர். அேர் ஞானோய் நடப்பார்.” இந்ை அைிகாரத்தை நாம்
பார்க்கும்யபாது அேர் பேப்படயேண்டாம் என்கிைார்,
அஞ்சயேண்டாம் என்கிைார், ஏசனனில் அேர் சஜேம்சபறுோர்.
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அைன் பிைகு அேர் ஏசாோ 52 ேசனம் 13, பின்பு ேசனம் 14 ேற்றும்
15தையும் ஒப்பிட்டுக் காட்டுகிைார். “அயநகர் என்று,” ேசனம்
14லிலும், “அயநகம் ஜாைிகள், என்று யேறு கூட்டத்தை, ேசனம் 15ல்
சசால்கிைார். இதை இப்படியும் சசால்லலாம், அைாேது யேசிோேின்
முைல் ேருதகதே கூறுேயைாடு, இந்ை பகுைிேில் என் ைாசன்
என்னப்படுபேருதடே ேருதகதே பற்ைியும் கூறுகிைது,
யைேனுதடே ஊழிேக்காரர். முழு யேைாகேத்ைிலும் யேசிோதேக்
குைித்து பிரசித்ைப்படுத்ைி கூறும் ோக்கிேம், “யைேனுதடே ைாசன்
என்பைாகும்.”
அேர் இங்கு என்ன சசால்லுகிைார்? அேர், அடிக்கப்பட்டு யகாரோன
ேிைத்ைில் சிலுதேேின் ேரைத்ைிற்குட்படுத்ைப்பட்டதை பார்த்ை
அயநகர் ஸ்ைம்பித்து ஒன்றும் யபசமுடிோை அைேிற்கு
பிரேித்துயபானார்கள், எைற்காக அப்படி சசய்ைனர்? ஏன் அப்படி
சசய்யும்படி அேர்கதை அனுேைித்ைார்? அைன் பிைகு அேர்
சசால்லும் யபாது, அயநகம் ஜாைிகள் என்று கூறுகிைார், அது
யைசங்கதை குைிக்கிைைா. அது ஜனங்கதை ேட்டும்
குைிப்பிடேில்தல. இந்ை பூேிேில் சைரிந்சைடுக்கப்பட்ட ஒரு
கூட்டத்ைினர் ேட்டுேல்ல. ராஜாக்கள் பிரபுக்கள் ஆளுநர்கள்
ஜனாைிபைிகளும் அடங்கும். அேர்கள் சசால்லும் காரிேம், “என்
ோதே மூடிக்சகாள்கியைன்.” அேர்கள் ைங்களுக்கு
சைரிேிக்கப்படாைிருந்ைதை காண்பார்கள். ைாங்கள் இதுேதர
யகள்ேிப்படாைிருந்ைதை அேர்கள் அைிந்துசகாள்ோர்கள்.
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சரி, இதை சைாடர்ந்து அேர் 53 அைிகாரத்ைிற்கு ேருகிைார். 53ம்
அைிகாரத்ைில் ேறுபடியும் அேர், “இயைா,” ஏ, ஏ, இை கேனி. “இயைா,
என் ைாசன்,” என்று சசால்கிைார், “இேர் ேனிைரால்
புைக்கைிக்கப்படுோர்” என்கிைார் இது ைாசன் ோசரன்ை
இரகசிேத்தை சேைிப்படுத்துகிைது, 52ம் அைிகாரத்ைில் இதே,
ேசனங்களுக்குள் ேதைந்ைிருந்ைது. இப்யபாது அேருதடே
புைக்கைிப்தப பார்க்கியைாம்.
அேர் ைேது யகள்ேியேர்டு சைாடங்குகிைார் “எங்களுதடே
அைிக்தகதே ேிசுோசித்ைேன் ோர்?” 53ம் அைிகாரம். “கர்த்ைருதடே
புேம் ோருக்கு சேைிப்பட்டது,அேருதடே சபலன், ேல்லதே
ோருக்கு சேைிப்பட்டது? இங்க யபக்கிங் யசாடாே உைாரைத்துக்கு
பேன்படுத்ைலாம். அதுைான் அேருதடே புேம், அதை சகாஞ்சோ
யகக்ல யசர்த்ைவுடன், உப்பி, சபரிைாகிேிடும். அதைைான்
சசால்கிைார்,” யைேனுதடே ேல்லதேயும் பராக்கிரேமும்
அப்படிோேிருக்கும். அேர் ேைண்ட நிலத்ைிலிருந்து துைிர்க்கிை
யேதரப் யபாலிருந்ைார்.” ஜனங்கள் அேதர, “ஆ, அேர் ஒரு
நாட்டுப்புைத்ைான். ஒன்றுேில்லாைைிலிருந்து ேந்ைேன். ஆேதர
ேிரும்பத்ைக்க ரூபம் அேருக்கு கிதடோது. அசட்தடபண்ைப்பட்டு
ேனிைர்கைால் புைக்கைிக்கப்பட்டார், துக்கம் நிதைந்ைேன், பாடு
அநுபேிக்கிைேர்கள் யேைதனயும் ேிோகுலமும் உதடேேர்.
எப்படிேிருந்ைாலும், நேது முகத்தை அேருக்கு
ேதைத்துக்சகாண்யடாம். அேதர பார்ப்பைற்கும் அேர்கள் ைாோராக
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இல்தல என்ைனர்.” அதுைான் புைக்கைிப்பு. அதுைான் முழுதேோன
புைக்கைிப்பின் நிதல!
இப்ப நாம் அந்ை மூன்ைாேது குைிப்தப பார்க்கலாம், அதுைான்
அேருதடே பாே நிோரை பலி. இந்ை காரிேங்களுதடே
தேேப்பகுைிக்கு ேந்ைிருக்கியைாம். அேர் ஏன் இப்படி சசய்ைார்
என்பதை கூறுகிைது. “சேய்ோகயே அேர் நம்முதடே பாடுகதை
ஏற்றுக்சகாண்டார். நம்முதடே துக்கங்கதைச் சுேந்ைார்.”
அப்படிேிருந்தும், நாே ஏ அை யோசிக்கல? அதைப் பற்ைி
சிந்ைிக்காேல் நாயோ, “ஆ, அேர் நிச்சேம் ஏயைா ைேறு
சசய்ைிருப்பார், அைனால் யைேனால் ோைிக்கப்பட்டு,
சிறுதேப்படுகிைார் என்று எண்ைியனாம்.” இந்ை யேை பகுைி
கூறுகிைது, “அதை நாம் உைரேில்தல. அேர் முழுேதுோய்
சநாறுக்கப்பட்டார்,” எைற்காக சைரியுோ? “நம்முதடே
அக்கிரேங்களுக்காக. நம்முதடே ேீ றுைல்கள் நிேித்ைம் அேர்
காேப்பட்டார். அந்ை ைண்டதனேின் பிரம்பு, நேக்கு சோைானத்தை
உண்டுபண்ணும் ஆக்கிதன அேர் யேல் ேந்ைது. அேருதடே
ைழும்புகைால், அேருதடே காேங்கைால், நாம் குைோகியைாம்.”
இப்யபாது ேசனம் 6, இந்ை அைிகாரத்ைில் ேியசஷோன ேசனம்
இதுைான், “நாசேல்லாரும் ஆடுகதைப்யபால ேழிைப்பி யபாயனாம்.”
ஓரு ஆடு ைன்னுதடே சுேோக யபாக ைீர்ோனித்ைிடும் என்பதை,
அைிந்துைான் அைற்கு யேய்ப்பர்கதை நிறுத்துகிைார்கள். ஜனங்களும்
அதைப்யபால ைான் இருக்கிைார்கள். அைனால்ைான் யைேன்
சசால்கிைார், “இதுைான் ேழி, இைியல நடங்கள் என்கிைார்.” அைற்கு
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நாம், “இல்தல, என்னுதடே ேிருப்பப்படி யபாயேன், என்னுதடே
இஷ்டப்படி சசய்யேன் என்கியைாம். இது சுைந்ைிரமுள்ை நாடு எனக்கு
தைரிேம் இருக்கிைது அைனால் நான், எனக்கு இஷ்டோன ைிதசேில்
யபாயேன் என்கியைாம்.” இந்ை யேைபகுைி கூறுகிைது, “யநா, யநா, நாம்
ஒவ்சோருேரும் நம்முதடே ேழிதே ேிட்டு ேிலகினேர்கைாக
இருக்கியைாம்.” நம்முதடே யேய்ப்பன் காட்டும் ேழிதே ேிட்டு
ேிலகினயைாடு, நேக்கு சைான்ைின ேழிதேதேயும் நாம்
ேிட்டுேிட்யடாம். “கர்த்ையரா நம்சேல்லாருதடே அக்கிரேத்தை,
நிோேத்ைீர்ப்தப, ேீ றுைதல அேர் யேல் ேிழப்பண்ைினார். அேர்
அதை ஏற்றுக்சகாண்டார். அதை ஏற்றுக்சகாண்டார்.” நாம் இந்ை
இயேசு கிைிஸ்துதே ஏற்றுக்சகாள்ை நிச்சேம் முன்ேரயேண்டும்,
இந்ை யேசிோ, நம்முதடே பாேங்கதை சுேந்துசகாண்டார்.
அேரால் உண்டாக்கப்பட்ட இந்ை அண்டசராசரமும் ேக்களும்,
அேரால் உருோக்கப்பட்டேர், எப்படி அேதர ேிட்டு ேிலகிப்யபாய்
ைங்கள் ேழிதே நடக்க நிதனத்ைனர், அேர் யைேன் பக்கோய்
ைிரும்ப எப்படி ேைந்ைனர், “கர்த்ைராகிே இயேசுயே, நீர் என்னுதடே
சோைானம். நீர் ைான் எனக்கு பாடுகதை ஏற்றுக்சகாண்டேர், என்
இருைேத்ைின் ஆழத்ைிலிருந்து நன்ைி சசால்கியைன் என
சசால்லேில்தலயே.” அைனால் ைான் இந்ை சசய்ைிேினுதடே
தேேோக இந்ை 6ம் ேசனம் அதேந்ைிருக்கிைது. “நாசேல்லாரும்
ஆடுகதைப்யபால ேழிைப்பி யபாயனாம், கர்த்ையரா
நம்சேல்லாருதடே அக்கிரேத்தை அேர்யேல் ேிழப்பண்ைினார்.”
அேர் எவ்ேைவு, அருதேோன இரட்சகர்! இந்ை யகள்ேிக்கு பைில்
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சகாடுக்கைான நாம் பிைந்ைிருக்கியைாம். எல்லா ேனிைர்களும், எந்ை
நாடாக இருந்ைாலும் சரி, எந்ை யைசம், எங்கிருந்து ேந்ைாலும் சரி,
யகள்ேி இதுைான்: கர்த்ைராகிே இயேசுதேக் குைித்து நம்முதடே
எண்ைம் என்ன, யேசிோோகிே, இரட்சகர் ோர்? நேக்காக ேரித்ைேர்
இேர்ைான் என நம்புகியைாோ? நம்முதடே அக்கிரேத்தை அேர்
சுேந்ைார். நாம் சசய்ேNவுண்டிே ஒயர சசேல் அேதர நாம்
ஏற்றுக்சகாள்ையேண்டும். ஒரு பரிதச சபறுேதுயபால ைான். நாம்
சசய்ே யேண்டிே காரிேம் இதுைான் தககதை உேர்த்ைி, “உம்தே,
சபற்றுக்சகாள்கியைன்.” ஆோ, ஜான், இதுைான் சுேியசஷத்ைின்
தேேோக இருக்கிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: ைட்ஸ் கியரட். இப்யபாது ஒரு இதடயேதை
எடுத்துக்சகாள்யோம். நாம் ைிரும்பி ேந்ைதும் டாக்டர் யடரல்
யபசுோர் புைிே ஏற்பாட்டின் சில புத்ைகங்கதைப் பற்ைி உலகியல
பிரசித்ைிசபற்ை சைாகுப்பாைர்கைில் இேரும் ஒருேர். யேலும்
நம்முதடே யைசத்ைிலுள்ை சில சைாதலகாட்சி ேதலைைங்கைில்
சில, ஏபிசி யபான்ைதே வுhந Pேைைதழn ழக ோந ஊhசதைே
பற்ைி யபட்டி கண்டனர், இேர் அந்ை படத்ைின் ஆயலாசகராக
ேட்டுேின்ைி, அந்ை படோனது ோர்த்தைகைின் அடிப்பதடேில்
இருக்கிைைா என்ை இதைேிேல் சம்பந்ைோன அதனத்து
யகள்ேிகளுக்கும் பைிலைிப்பேராக இருந்ைார். எனயே இந்ை
ோர்த்தைகதைப் பற்ைி நாமும் அைிந்துசகாள்ையேண்டும் என
ேிரும்புகியைன், “நம்முதடே அக்கிரேங்கைினிேித்ைம்
அடிக்கப்பட்டார்,” “நம்முதடே ேீ றுைல்கள் நிேித்ைம் அேர்
10

காேப்பட்டார்” இதை சைாடர்ந்து பார்க்கும்படிோக ேிரும்புகியைன்.
இயேசுதேப் பற்ைிே இதேதனத்தும் உண்தேோ? யேறு
ோர்த்தைேில் சசான்னால், இதேேதனத்தும் கர்த்ைராகிே
இயேசுதே சித்ைரிக்கிைைா? நூம் ைிரும்ப ேந்ைதும் இதேகதைப்
பற்ைிைான் யபசப்யபாகியைாம்.
*****

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்தரட், ேீ ண்டும் ேருக. நம்முடன்
இருப்பேர்கள் டாக்டர் ோல்டர் சகய்சர் ேற்றும் டாக்டர் யடரல் பாக்.
சரி, டாக்டர். பாக், இப்ப நீங்க சசால்லுங்கள். நீங்க இந்ை
ைீர்க்கைரிசனங்கைப் பார்க்கும்யபாது, அைாேது ஏசாோ 53ம் அைிகாரம்,
இதே யூைர்களுதடே ேசனங்கள், ஆல்தரட். நீங்க வுhந
Pேைைதழn ழக ோந ஊhசதைே படத்ைின் ஆயலாசகராக
இருந்ைீங்க. நீங்க கட்டுதரகளும் எழுைிேிருக்கீ ங்க. ேழக்கோ
ேதலைைங்கள் கிைிஸ்ைே இதைேிேல் பற்ைிே யகள்ேிகதை,
கிைிஸ்ைே இதைேிேல் நிருபுனர்கைிடம், யகட்கும்யபாது நீங்க
அேங்க சசட்லைான இருந்ைிருப்பீங்க. இந்ை ோர்த்தைகதைப் பற்ைி
நான் சைரிந்துசகாள்ை ேிரும்புகியைன். “நம்முதடே
அக்கிரேங்களுக்காக அேர் அடிக்கப்பட்டார்.” “நம்முதடே
ேீ றுைல்கைினிேித்ைம் அேர் காேப்பட்டார்.” “நேக்கு சோைானத்தை
உண்டுபண்ணும் ஆக்கிதன அேர்யேல் ேந்ைது.” “நம்சேல்லாருதடே
அக்கிரேத்தையும் யைவ்ன அேர்யேல் ேிழப்பண்ைினார்.” இந்ை
ோர்த்தைகைில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்சகாண்டீர்கள் என
சசால்லுங்கள்.
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டாக்டர். டடரல் பாக: சரி, இங்கு எதை பிரைிபைிக்கும்படிோக
நாம் ேந்ைிருக்கியைாம், நிச்சேம், இயேசுேின் சிலுதே ேரைத்தை
பற்ைிைான். சிலுதே ேரைத்தை யராே அைிகாரிகள் ஒரு ேிகப்சபரிே
அழுத்ைத்ைினால் நிதையேற்ை யேண்டிேிருந்ைனர், யூை ேை
ைதலேர்கைின் கட்டாேத்ைால் ேந்ை இழுத்ைம். சிலுதே
ேரைோனது முற்ைிலும் சகாடூரோனது சகிக்க முடிோை
ேரைோகும். இதைப்பற்ைி, யூை ேரலாற்ைாசிரிேர்கள்
எழுைிேிருக்கிைார்கள் அது எவ்ேைவு சகாடுதே, என்பதை
எடுத்துக்கூறுகிைார்கள். சில யபரரசர்கள் சசால்லிேிருக்கிைார்கள்,
“அைில் இருக்கும் யேைதனதே நாங்கள் பார்க்க ேிரும்பேில்தல.”
உண்தேேில் இது சகாடூரோன ேரைம் ைான். அைாேது யராே
பிரதஜகள் சிலுதே ேரை ைண்டதனக்கு
ேிலக்கப்பட்டிருக்கிைார்கள். இது ஒரு ேிகப்சபரிே யேைதன
நிதைந்ை ேரைம் என்பதை அைிகியைாம். இது ேிகவும் யேைதன
நிதைந்ைது சேல் கிப்சன் ைி யபஷன் ஆஃப் கிதரஸ்டில்
சேைிப்படுத்ை முேற்சித்து சதைகள் பிய்ந்து யபாகும்படிோக
காண்பித்ைதைேிட அைிகோனது. அைனுதடே படபிடிப்பில் நானும்
கூட இருந்யைன் அேர்கள் அந்ை இரத்ைத்தை ேற்றும்
சிலுதேேிலதைப்புடுேதைப் பற்ைிே காட்சிகதை முன்யன
யநர்த்ைிோக கிராபிக்ஸ் மூலம் ைோர்படுத்ைிேிருந்ைனர், அது
கிராபிக்சாக இருந்ைாலும், ேிகவும் ைத்ரூபோக எடுக்கப்பட்டிருந்ைது.
யநேர்கைில் சிலர் சகர்டுதேேின் ைாக்கத்தை குதைத்துக்சகாள்ை
முடியுோ என்ைனர். அந்ை யகள்ேிக்காக எனது பைில், “குதைக்கயே
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யேண்டாம். இது நிதனப்பதைேிட சகாடுதேோன ேரைம். சிலுதே
ேரைத்ைில் இருக்கும் யேைதனதே ேக்கள் நிச்சேம் புரிந்துசகாள்ை
யேண்டும். இயேசு அதை சகித்ைார். நேது சார்பில் அந்ை பாடுகதை
அேர் ஏற்றுக்சகாண்டார்.
எைற்காக அப்படி சசய்ைார்? கதரகதை முற்ைிலுோக அகற்ைி
சுத்ைோக்குமு;படிோகோ. இல்தல. பல சேேங்கைில் நாம் பாேம்
ேன்னிக்கப்படுேதையும் பாேத்ைிற்கு ேரிப்பதையும் குைித்து
யபசும்யபாது, நாம் நிதனக்கியைாம், ஓ. என்னுதடே அழுக்சகல்லாம்
கழுேப்பட்டு நான் புைிே ஆரம்பத்தை சபை யேண்டும் என்கியைாம்.
இல்தல, அைற்கு யேலாக ேிஷேங்கள் இருக்கிைது. ஏசனன்ைால்
அந்ை பாே ேன்னிப்தப சபறுேயைாடு நம் ோழ்ேில் யைேனுதடே
சபலத்தையும், அேர் பிரசன்னத்தையும் சபறுகியைாம். அேருதடே
ஆேிதே நேக்கு சகாடுக்கிைார். அதுைான் நற்சசய்ைிேின் முக்கிே
ைிைவுயகாள், நாம் யைேனுதடே ஆேிதே சபற்றுக்சகாள்கியைாம்
அேர் நம்தே யைேயனாடு நடக்கும்படிக்கு சபலப்படுத்துகிைார்,
சசேலற்ை ஜடங்கைாக இல்லாேல், ேழிைப்பி யபாகும் ஆடுகைாய்
இல்லாைபடி நம்தே காக்கிைார்.
எனக்கு, ஞாபகேிருக்கு ஒருமுதை நா ஸ்காட்லாந்துல ேேல்ை
நடந்துயபாேிட்டிருந்ைப்ப ஒரு ஆட்தட யநருக்கு யநராக பார்த்யைன்.
அதுவும் நானம் ேட்டும்ைா, முகத்துக்கு முன்னால. நாங்க ஒரு
குறுகலான பாதைதே கடக்க யேண்டிேிருந்ைது. அது எனக்கு
முன்னால ேந்துட்டிருந்ைது. நான் அது யநரா யபாயனன். ோர்
ஒதுங்கப்யபாைது? என்யனாட ோழ்க்தகேில முைல் முதைோ அப்ப
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ைான சசம்ேைிோட்ட பார்க்கியைன். என்ன சசய்ேசைன்று எனக்கு
சைரிேல. ஆைனால நா அயைாட கண்ைப்பார்த்து என்யனாட
முழுசபலத்யைாட சத்ைோ கத்ைியனன், “பூ” உடயன அது ேிலகிடுச்சு.
அது ஓடிப்யபாேிடுச்சு. என்யனாட ேழி க்ைிேர் ஆேிடுச்சு, அைனால
நான் யபாேிட்யடன்.
அப்படி ைா. நாே ஓடுயைாம். யைேனுதடே ேழிதேேிட்டு நாே
ஓடிப்யபாகியைாம். யைேன் இயேசுேினுதடே ேரைத்ைினால்
உண்டான ேன்னிப்பின் மூலோக நம்தேயசர்த்துக்சகாள்கிைார்
என்பதை ஏற்றுக்சகாண்டால், நாம் ேன்னிப்தபப் சபறுேயைாடு
ேட்டுேின்ைி, யைேனுதடே ஈதேயும் சபற்றுக்சகாண்டு
சசேலற்றுயபாேிருந்ை நம்முதடே ோழ்க்தக இனி நாம்
சிருஷ்டிக்கப்பட்ட யநாக்கத்தை நிதையேற்றும்படி ோழ யைதேோன
சபலத்தையும் சபற்றுக்சகாள்யோம், நாம் யைேனுதடே சாேலழல்
சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கியைாம்.

ஆன்ெர்கபர்க்: நீங்கள் ேிகவும் யைைினேர்கள். உங்கதைப்யபால
இப்படி ஆழோக கற்ைைிந்ைேர்கதை நான் பார்த்ைைில்தல, ஓயக.
இந்ை ோர்த்தைகதைப் பற்ைி நீங்கள் கற்றுக்சகாண்டேற்தை
யகட்கும்யபாது எனக்கு சபாைாதேோக இருக்கிைது. சரி யபாகட்டும்.
யைேன் இந்ை ோர்த்தைகைிலிருந்து உங்களுக்கு சேைிப்படுத்ைிேதை
நீங்கள் ேற்ைேர்கயைாடு பகிர்ந்ைிடலாயே?

பாக:

சேல், இங்க நாம் பார்க்கயேண்டிே முக்கிே ேிஷேம் நேது

அக்கிரேத்ைிற்காக அடிக்கபடுைல், நம்முதடே ேீ றுைல்களுக்காக
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காேப்படுைல், நேக்கு சோைானத்தை சகாடுக்கும்படிக்கு
ஆக்கிதனதே ஏற்றுக்சகாள்ளுைல். இந்ை அடுத்ைடுத்து உள்ை
நிதலதே யோசித்து பாருங்கள். நேக்கு சோைானத்தை
சகர்டும்படிக்கு ஆக்கிதன. சரி, சபாதுோக ஒரு ைண்டதன
சோைானத்தை சகாடுக்கும் என நிதனக்க ோட்யடாம். அந்ை
ஆக்கிதன யேைதனதே உண்டாக்கும் என்று நான் யோசிப்யபாம்.
இயேசுேிற்கு அது யேைதனதே உண்டாக்கிற்று, நேக்யகா அது
சோைானத்தை சகாண்டு ேந்ைது. இதை நீங்கள் பார்க்கும்யபாது
யைேனுக்கு நேக்கு இதடேிலிருந்ை ைதட ேிைக்கப்பட்டதுைான்
இயேசுேின் பரிசாக இருக்கிைது, டாக்டர் சகய்சர் அதைைான்
சசான்னார். நாம் சசய்ேயேண்டிேசைல்லாம் அேரில் நம்பிக்தக
உதடேேர்கைாக அதை அப்படியே ஏற்றுக்சகாண்டு, “எனக்கு, நாயன
உைே முடிோசைன்பதை ஏற்றுக்சகாள்கியைன். நான் ஆேிேில்
உேிர்பிக்கபட யேண்டிேது அேசிேம், யைேயன, அது உம்முதடே
கரத்ைில் இருக்கிைது. நீர் இயேசு கிைிஸ்துேின் மூலோக என்
பாேத்தை ேன்னித்து அந்ை ேன்னிப்பின் மூலோக உம்யோடு நான்
சைாடர்பு சகாள்ளும்படிோன ேழிதே ஏற்படுத்ைி என் ஆேிதே
உேிர்ப்பிக்கிைீர் என்பதை ஏற்றுக்சகாள்கியைன். அதுைான் எனது
யைதே. என்னால் முடிோது. உம்ோல் கூடும், யைேயன, அதே
என்னால் அல்ல உம்ோல் ஆகும் என்பைற்காக நான்
ேகிழ்ச்சிேதடகியைன் நீர் என்தன ேிடுேிக்கிைேர் என்பதை
அைிந்ைிருக்கியைன் என்று சசால்லுங்கள்.”
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ஆன்ெர்கபர்க்: டாக்டர் சகய்சர், யூைர்கைாக இருந்ை ஆைி
கிைிஸ்ைேர்கள் எப்படி, அைாேது அப்யபாஸ்ைலர்கள் எப்படி
எருசயலேில் இருந்ை யூைர்களுக்கு ஏசாோ 53 எடுத்ைக்காட்டி,
இயேசுதே குைிக்கிைது என்ைிருப்பார்கள்?

ககய்சர்: இந்ை, ேசனங்கள் அதனத்தும், ஜான், ேிகவும் ேறுக்க
முடிோை முக்கிேோனதேகள். 4,5 ேற்றும் 6 பாேநிோரை பலிதே
குைிக்கிைது. இைற்கு நாம் ஆங்கில ோர்த்தைதே கேனிக்கயேண்டும்
“யைேயனாடு ஒரு – நபராக - இருக்கிைார்” யைேயனாடு
ஒன்ைிேிருக்கிைார் என்கிைது. உண்தேேில் இதைப் பற்ைி
கிைிஸ்ைேர் 1 சகாரிந்ைிேர் 15ல் சேைிப்படுத்ைிேிருக்கிைார்கள். “நான்
உங்களுக்கு ஒப்புேித்ை” பவுல் சசால்கிைார், “பிரைானோய்
ஒப்புேித்ைதும்,” முைன்தேோன ேிஷேம், “நான் அதடந்ைதும்,
என்னசேன்ைால் கிைிஸ்து நம் பாேங்களுக்காக ேரித்து, யைே
ோக்கிேங்கைின்படி,” அவ்h ஏசாோ 53ஐ எடுத்துதரக்கிைார், “அேர்
அடக்கம்பண்ைப்பட்டு யேை ோக்கிேங்கைின்படிோக அேர்
மூன்ைாம் நாைில் உேிர்த்சைழுந்து, அேர் யகபாவுக்கும் பின்பு
பன்னிருேருக்கும், அைன் பிைகு ஐந்நூறுயபருக்கும் அைிகோன
சயகாைரருக்கும் ைரிசனோனார்.” யராேரில் சசால்லப்பட்டபடி,
“இலேசோய் அேருதடே கிருதபேினாயல கிைிஸ்து
இயேசுேிலுள்ை ேீ ட்தபக்சகாண்டு நீைிோன்கைாக்கப்படுகிைார்கள்.
இதுைான் சாராம்சம், யைேனும் ேனிைனும் ஒன்ைாேைற்கான ேழி.

ஆன்ெர்கபர்க்: யடரல்?
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பாக:

என்னுதடே முைல் யேை பகுைி 1யபதுரு 2:24. ஐை நான்

ோசிக்கியைன். நாம் பாேங்களுக்கு சசத்து, நீைிக்குப்
பிதழத்ைிருக்கும்படிக்கு, அேர் ைாயே ைேது சரீரத்ைியல நம்முதடே
பாேங்கதைச் சிலுதேேின்யேல் சுேந்ைார். அேருதடே
ைழும்புகைால் குைோன ீர்கள்.” இங்கு சசால்லப்பட்டிருப்பது
முக்கிேோன ஒன்று. அைாேது, ஞானஸ்நானத்தை சுத்ைிகரிப்சபன
நீங்கள் நிதனத்ைால், உங்களுக்கு, சைரியும், சதபோர் இதை
ஞானஸ்நானத்ைின் மூலோக சகாண்டாடுோர்கள், நீங்கள்
ைண்ைருக்குள்
ீ
மூழ்கி எழும்புேர்கள்.
ீ
அது சுத்ைிகரிப்தபக்
குைிக்கிைது. பலர் இயைாடு நின்றுேிடுகிைார்கள். இயேசு என்னுதடே
பாேங்களுக்காக ேரித்துேிட்டார் அயைாடு முடிந்துேிட்டது.
ஒருயேதை நீங்கள் ைண்ைருக்குள்
ீ
முழ்கி எழும்பாேல் யபானால்
என்ன ஆகும் என்று யோசித்து பாருங்கள். அது நல்ல ேிஷேேல்ல,
ஓயக. பாேத்ைிற்கு ேரிப்பது ேட்டும் யபாைாது, நீைிக்கு பிதழக்க
யேண்டும். எனயே இந்ை சுத்ைிகரிப்பானது கழுவுேயைாடு
ேட்டுேின்ைி, நம்தே புதுபித்து சபலப்படுத்துகிைது அதுைான்
நற்சசய்ைிதே பூரைோக்கும்.

ஆன்ெர்கபர்க்: உலசகங்கிலும் இதைப் பார்த்துக்சகாண்டிருக்கும்
கிைிஸ்ைேர்கள் இரட்சிக்கப்படாைேர்களுக்கும் கிைிஸைேரல்லாை
நண்பர்களுக்கும் ஏசாோ 53ம் அைிகாரத்தை பேன்படுத்ைி யபச
முடியுோ?
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ககய்சர்: சரி, இதை சந்யைாஷத்யைாடும் ஆனந்ைத்யைாடும்
சசால்லுங்கள் அண்டசராசரத்ைின் யைேனானேர் இந்ை பூேிக்கு ேந்து
நாம் ஜீேனதடயும்படி ைேது ஜீேதனக் சகாடுத்ைார். யேன், நாம்
இதுேதர சபற்ைைியலயே சிைப்பான ஈதேப் பற்ைி
யபசிக்சகாண்டிருக்கியைாம். இது நற்சசய்ைிைான் அயைாடு, இந்ை
நித்ைிேத்ைிற்கு நடத்ைிச் சசல்ேைாகவும் இருக்கிைது. யைேன் அதை
சசால்லிேிருக்கிைார் என்ை நம்பிக்தகயோடு சந்யைாஷோக அதை
அைிேியுங்கள். அேர் அதை சசய்து முடிப்பார்.

ஆன்ெர்கபர்க்: யடரல்?
பாக: நாம் யபசிக்சகாண்டிருக்கும் அதனத்;தும் ஜீேனுள்ை
யைேயனாடு சைாடர்புபடுத்ைியே இருக்கிைது. இது ேின்சார ைாக்கம்
இல்லாை நிதலேிலும் ேின்சக்ைிேின் ஆற்ைல் அைிகோக
காைப்படும் நிதல யபான்ைைாகும். ஜீேனுக்குள் நீங்கள்
இதைக்கப்பட்டவுடன் ஜீேதனப் சபறுேர்கள்.
ீ
உண்தேோன
சாரத்தை சபறுேர்கள்,
ீ
அைற்கு நீங்கள், ஆேத்ைப்படயேண்டும்.
அதைைான் யைேன் சுேியசஷங்கைில் ேழங்கிேிருக்கிைார்,
ஜீேனுள்ை யைேயனாடுள்ை உங்கள் உைதே நீங்கள்
புதுப்பித்துக்சகாள்ை முடியும்.

ஆன்ெர்கபர்க்: அடுத்ை ோரம் ஏசாோ 53ஐ குைித்து பல
ேிஷேங்கதைப் யபச இருக்கியைாம் இப்யபாது நாம் யகட்க யபாகும்
யகள்ேி, இந்ை ைாசனுதடே உேிர்த்சைழுைதலக் குைித்து
பார்க்கிைீர்கைா, இயேசுேினுதடே உேிர்த்சைழுைதலப் பற்ைி
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யேைத்ைில் இருக்கிைைா? இது ஆர்ேமுள்ை ைதலப்புைான். அடுத்ை
நிகழ்ச்சிதே காை ைேைாைீர்கள்.

*****
எங்ெளுடடய க ாடைக்ொட்சி நிெழ்சிெடை ொண
இைவச ஜான் அன்கெர்கெர்க் நிெழ்ச்சி ஆப்டெ ெ ிவிறக்ெம்
கசய் ிடுங்ெள்.
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