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KB14-2-2-TA 

 

இயேசுயே யேசிோ என்பதை உறுைிபடுத்ைிடும் 16 

ைரீ்க்கைரிசனங்கள் - பாகம் 2 – 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 

தாவதீு 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. டாக்டர் 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: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கறை 

வரவவற்கிவைாம். இன்றைக்கு இரண்டு பண்டிதர்களுடன் 

வபசிக்சகாண்டிருக்கிவைாம், டாக்டர் வடரல் பாக் மற்றும் டாக்டர் 

வால்டர் சகய்சர், வதவன் இந்த பூமிக்கு தமது வமசியாறவ 

அனுப்புவதற்கு ஆதாரமாக பல நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன்வப 

குைிப்பிட்ட தீர்க்கதரிசனங்கறை முன்னைிவித்தார் என்பதற்கு 

வரலாற்று ஆதராமிருக்கிைதா என்பறத பற்ைி 

வபசிக்சகாண்டிருக்கிவைாம். இப்வபாது நாம் எபிவரய சமாழியில் 

ஏசாயா 53ஐ பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிவைாம். அறவகைில் பலவற்றை 

நாம் ஏற்கனவவ பார்த்துவிட்வடாம், இப்வபாது இந்த வசனங்கறைப் 

பார்க்கலாம். அறத திறரயில் காண்பிக்க விரும்புகிவைன், 

அதன்பிைகு அறவகறைப் பற்ைிய இவர்கைின் கருத்துக்கறை நாம் 

வகட்க இருக்கிவைாம். இறத கவனமாக பாருங்கள். ஏசாயா 



3 
 

தீர்க்கதரிசி கூறுகிைார், “அவர் (தாசன்) சநறுக்கப்பட்டும் 

ஒடுக்கப்பட்டுமிருந்தார், ஆனாலும் தம்முறடய வாறய அவர் 

திைக்கவில்றல. அடிக்கப்படும்படி சகாண்டு வபாகப்படுகிை ஒரு 

ஆட்டுக்குட்டிறயப் வபாலவும் தன்றன மயிர் கத்தரிக்கிைவனுக்கு 

முன்பாகச் சத்தமிடாதிருக்கிை ஆட்றடப்வபாலவும் அவர் வாறய 

திைவாதிருந்தார். இடுக்கைிலும் நியாயத்தீர்ப்பிலுமிருந்து அவர் 

எடுக்கப்பட்டார். அவருறடய வம்சத்றத யாரால் சசால்லி முடியும், 

ஜவீனுள்வைாருறடய வதசத்திலிருந்து அறுப்புண்டுவபானார். ஏன் 

ஜனத்தின் மீறுதலினிமித்தம் அவர் வாதிக்கப்பட்டார். 

துன்மார்க்கவராவட அவருறடய பிவரதக்குழிறய நியமித்தார்கள். 

ஆனால் அவர் மரித்வபாது ஐசுவரியவாவனாவட இருந்தார். அவர் 

சகாடுறம சசய்யவுமில்றல. அவர் வாயில் வஞ்சறன 

இருந்ததுமில்றல.”  

டாக்டர் சகய்சர், நீங்க இங்க இருக்கிைதுல எனக்கு சந்வதாஷம் நீங்க 

இந்த வார்த்றதகறை பல வருடங்கைாக தியானித்து வருகிைரீ்கள், 

இறத குைித்து நீங்கள் எழுதியிருக்கிைரீ்கள். இந்த வசனங்கறை 

ஒவ்சவான்ைாக வாசித்து அதில் என்ன சசால்லப்பட்டிருக்கிைது 

என்று சசால்லுங்கள். கிைிஸ்து வதான்றுவதற்கு பல வருடங்களுக்கு 

முன்பாக ஏசாயா தீர்க்கதரிசி மூலமாக சசால்லப்பட்ட 

தீர்க்கதரிசனத்தில் வதவன் என்ன சசால்லுகிைார்? 

டாக்டர். வால்டர் கெய்சர்:  இப்ப, நாம 3 வசனங்கைின் 4வது 

கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிவைாம். தாசறனக்குைித்த இரகசியத்றத 52:13-

14ல் பார்த்வதாம். அந்த தாசனுறடய புைக்கைிப்றப குைித்து 
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பார்த்வதாம், 53:1-3. அதன் பிைகு இதனுறடய றமயப்பகுதியான 

பாவநிவாரைத்றத பார்த்வதாம், எப்படி வதவனும் மனிதனும் 

திரும்பவும் இறைந்தனர் என்று பார்த்வதாம். இப்ப இந்த 

தாசனுறடய கீழ்ப்படிதறலப் பார்ப்வபாம். வசனம் 7ல் அவருறடய 

பாடுகைில் அவர் கீழ்ப்படிந்திருந்தார். வசனம் 8ல் அவருறடய 

மரைத்தில் அவர் கீழ்ப்படிந்திருந்தார். வசனம் 9ல் அவர் தனது 

அடக்கத்திலும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார். இறவயறனத்தும் 

இறையியல் ரீதியாகவும் வரலாற்றுப்பூர்வமாகவும் விைக்கிட 

முடியும். உதாரைமாக, நம்முறடய வதவன் கடந்துசசன்ை 5 

சட்டவிவராதமான பாடுகள் இருக்கிைது, வசாதிக்கப்பட்டார், ஆனால் 

அவர் முறுமுறுக்கவவ இல்றல. அவர் தமது வாறய 

திைவாதிருந்தார், என்று சசால்லப்படுகிைது. ஏசனன்ைால் துரிதமான 

5 வசாதறனகைில் அகப்பட்டார். ஒவவ்சவான்றும் அநியாயமானது. 

அறவ சட்டத்தில் இல்லாதது. அதாவது, முதலாவதாக, அன்னா 

என்பவன் அவறர விசாரிக்கிைான். பிைகு அவர் பிரதான 

ஆசாரியருறடய வடீ்டிற்கு சகாண்டு வபாகப்பட்டார். அதன்பிைகு 

பிலாத்து இறடபடுகிைான். ஆவன் மூன்ைாவதாக வருகிைார். அதன் 

பிைகு ஏவராது, இராயனுறடய பிரதிநிதியானவன், அவன் 

நான்காவதானவன். இறுதியில், பிலாத்து தீர்ப்றப சசால்லி ஒரு 

பாத்திரத்தில் தண்ைரீ்சகாண்டுவரச் சசால்லி தன் றககறை கழுவி, 

“குற்ைமில்லாத இரத்தத்தில் எனக்கு பங்கில்றல என்ைான்.” ஆனால்? 

இப்படி, எைிதாக அவன் அதிலிருந்து தப்பித்துக் சகாள்ை முடியாது.  
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வவததத்தில் சசால்லப்பட்டிருக்கிைது, “துன்மார்க்கவராவட 

அவருறடய பிவரதக்குழிறய நியமித்தார்கள்.” பன்றமயில் உள்ைது. 

அவர் சிலுறவயில் இரண்டு கள்ைர்கள் நடுவிவல சதாங்கினார். 

இந்த வார்த்றதறய பாருங்கள். துன்மார்க்கர் என்று பன்றமயில் 

சசால்லப்பட்டுள்ைது. அதன் பிைகு அவர் மரித்தவபாது 

ஐசுவரியவாவனாவட இருந்தார் என்கிைது, ஒருறம, இந்த முறை 

பன்றமயல்ல. எப்படி இந்த பகுதி பல வருடங்களுக்கு பிைகு 

சவைியாக்கப்பட்டிருக்கிைது? ஏசாயாவின் நாட்கள் சுமார் கிமு 800 

என்ைால், இது 800 வருடங்களுக்கு பிைகு நடக்கப்வபாகிைறவகள். 

அர்மத்தியா ஊரானாகிய வயாவசப்பு, “அவறர என் கல்லறையில் 

றவயுங்கள் என்ைான்.” அந்த நாட்கைில் யூதர்கைின் ஆவலாசறன 

சங்கத்தின் தறலவர்கைில் ஒருவனாக ஐசுவரியவானாக இருந்தான். 

இறவயறனத்தும் நடக்கிை சபாழுதிலும் அவர் எந்த கட்டத்திலும் 

வாறய திைவாதிருந்தார். அதனால் தான் இது இஸ்ரவவல் 

வதசத்தினுறடய பண்பாடலாக இருக்க முடியாது என்கிவைாம். 

அங்கு, “அவர் சகாடுறம சசய்யவில்றல, அவர் வாயில் வஞ்சறன 

இருந்ததுமில்றல என்ைிருக்கிைது.” அது நம் ஒருவருக்கும் 

சபாருந்தாது, எந்த இஸ்ரவவலனுக்கும் சபாருந்தாது. எனவவ 

நம்முறடய வதவன் எவ்வைவாய் கீழ்ப்படிந்திருந்தார் என்பறத 

எடுத்துக்காட்டுகிைது. எல்லாவிதத்திலும் கீழ்ப்படிந்திருந்தார், அதற்கு 

வரலாற்று ஆதாரங்கள் சாட்சியைிக்கிைது. 
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ஆன்கர்பபர்க்: வடரல், நீங்க யூத குலத்றத வசர்ந்தவர், இந்த வவத 

பகுதி யூதருறடய கூடுறககைில் எப்வபாதும் வாசிக்கப்படுகிைது 

என்று நீங்கள் சசான்னரீ்கள். அது உண்றமயா? 

டாக்டர். யடரல் பாக:  ஆமாம் உண்றமதா. இது பாரம்பரிய 

வழக்கத்தில் எப்வபாதும் வாசிக்கப்படுவதில்றல. இந்த பகுதி 

சபரும்பாலும் ஒதுக்கப்பட்டதாக இருக்கிைது அறத உயர்த்தி 

சசால்வதற்கில்றல, மைந்துவபான நிறலதான். அறத 

மைந்துவிட்வடாம் என்பறத நிறனவில் சகாண்டிருக்கவவண்டும் 

ஏசனனில் இதில் தான் விடுவிக்கிைவரின் சசயல்பாடுகள் 

சசால்லப்பட்டிருக்கிைது. அதாவது, இந்த பகுதிறய குைித்து 

சபரும்பாலும் நமக்கிருக்கும் வகள்வி என்னசவன்ைால், இது 

வமசியாறவக் குைித்துதான் சசால்கிைசதன எப்படி சதரியும்? இது 

அவரது தாசன் என்பறத சசால்லுகிைவத. இந்த பாகத்தில் வமசியா 

என்று எங்வகயும் குைிப்பிடபடவில்றல. சரி, நமக்கு சதரிந்த 

வறரயில் இறத ஏற்றுக்சகாள்ை ஒரு காரைம் இது ஏசாயாவின் 

இரண்டாம் பாகம் என்பதால் தான். ஏசாயாவின் முதல் பாகத்தில் 

விடுவிக்கிைவர் யார் என்பறத நாம் அைிந்துசகாண்வடாம். அவர் ஒரு 

ராஜா, அவர் வல்லறமயுள்ைவர், அவர் நம்றம விடுவித்திடுவார். 

அதுமட்டுமல்ல, அவர் சமாதானப்பிரபுவாக இருப்பார் அவர் 

ஆவலாசறன கர்த்தர். எனவவ ஏசாயாவின் முதல் பாகத்தில்  இந்த 

நபர் எப்படிபட்டவராக இருப்பார் என்ை சதைிறவ 

சபற்றுக்சகாண்வடாம். ஆனால் இது கறதயின் இரண்டாவது பாகம். 
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எனவவ இரண்டாவது பாகத்திற்கு முதல் பாகத்வதாடுள்ை உைறவ 

நாம் மைந்துவிட்டால், கறதயின் முழுறமறய சபை முடியாது. 

எனவவ இந்த பகுதிறய நாம் பார்க்கும்வபாது இதில் இவயசு 

அநியாயமாக தண்டிக்கப்படுகிைார் என்பறத பார்க்கிவைாம். அவர் 

ஒரு வார்த்றதயும் வபசவில்றல. இந்த பகுதிறய நாம் 

வாசிக்றகயிலும் மறுபடியும் இதறன சுவிவசஷங்கைில் 

வாசிக்கும்வபாதும் இவயசு சகல விதத்திலும் வசாதிக்கப்பட்டு 

பரீட்சிக்கப்பட்டும், லூக்கா 23லும் பல இடங்கைிலும் 

சசால்லப்பட்டிருப்பது வபால, “அவர் ஒன்றுமைியாதவராய், 

குற்ைமற்ைவராக இருந்தார் என பார்க்கிவைாம்.” இதிலிருந்து 

மரைத்திற்கு பாத்திரராயில்லாத ஒருவர் மரைத்றத சந்திக்கிைார் 

என்பது சதைிவாகிைது. இறததான் இந்த வவத பகுதி விைக்கிக் 

கூறுகிைது. எத்திவயாப்பிய மந்திரி தான் வாசிக்கும் ஏசாயா 53ைின் 

விைக்கத்றத பிலிப்புவினிடத்தில் வகட்கிைான், அவர்கள் வாசித்ததும் 

இந்த பகுதிறய தான். இவயசுவின் மரைம் அநியாயமானது. ஆனால் 

அது எதற்காக என்று நாம் ஆராயும்வபாது, அவர் அநீதியாய் 

மரித்தார் என்ைால், அவர் தன்றனக்குைித்து சசான்ன அறனத்தும் 

உண்றம என்பது விைங்குகிைது. அவர் தன்றன பற்ைி சசான்ன 

அறனத்தும் உண்றமயாயிருப்பதால் அவர் கூைிய அறனத்திற்கும் 

சசவி சகாடுக்க வவண்டியது அவசியம், அறததான் அவர் நம்மிடம் 

எதிர்பார்க்கிைார். ஜவீனுள்ை வதவவனாடு நம்றம வசர்ப்பதும் இந்த 

நாடகத்தில் இருக்கிைது. அதில் ஆற்ைல் இருக்கிைது, அந்த பிைக்றக 

நாம் மறுபடியும் அதனுறடய சாக்சகட்டில் சபாருத்தி நமக்காக 
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றவக்கப்பட்டிருக்கிை ஜவீனுள்ை வதவனுறடய ஐக்கியத்தில் 

இறையவவண்டும். அவர் நம்முறடய பாவங்கறை தன் மீது 

சுமந்துசகாண்டார். அவர் குற்ைமற்ைவர். அவர் அநியாயமாக 

மரைத்திற்குட்படுத்தப்பட்டார். அவர் சசய்த கிரிறயகைின் பலனாக 

நாம் அவருறடய ஜனங்கைாக இருக்கிவைாம். 

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்க உங்க பட்டபடிப்பிற்காக எமுதிய நீண்ட 

கட்டுறரறய பற்ைி வபசவவண்டும் என விரும்புகிவைன், 

வசாதிக்கப்பட்டார் என்ை தறலப்பு. ஏசனன்ைால் நாம் இப்வபாது 

வபசிக்சகாண்டிருக்கிைபடி, “அவர் தமது வாறய திைவாதிருந்தார்”, 

என்று பார்த்வதாம் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அவர் தமது வாறய 

திைந்து சிலவற்றை சசான்னாவர. மாற்கிலுள்ை அறத எங்களுக்கு 

சசால்லுங்கள். 

பாக:  சரி, இது உண்றமயில் பரீட்சிக்கப்படுகைிதற்கும் 

வசாதிக்கப்படுவதற்கு இறடயிலான நிகழ்வு, ஏசனனில் 

யூதர்களுறடய காட்சியில் பிரதான ஆசாரியன் இவயசுறவப் பார்த்து 

அவர் தன்றனக் குைித்து கூைியறதப் பற்ைி வகள்வி வகட்பார், “நீர் 

வமசியாவா, நீர் வதவனுறடய குமாரனா என்பார்,” எந்த 

தண்டறனயும் சகாடுக்க அவர்களுக்கு வாய்ப்பில்றல. அதனால் 

அவர்கள் வராமாபுரிக்கு வபாகும்வபாது மதத்றத அவமதித்தான் 

என்பதற்கு சாட்சியம் வவண்டியும், அறத அரசியல் குற்ைமாக்க 

தீர்மானித்து, பிலாத்து இவயசுறவ எப்படியும் சிலுறவயில் 
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அறையும்படி முயற்சிக்கின்ைனர். அதுதான் இதனுறடய 

பின்னனியாக இருக்கிைது. 

ஆன்கர்பபர்க்: அறத நான் வாசிக்கிவைன் அதனால் ஜனங்களும் 

விைங்கிக்சகாள்வார்கள், பிைகு அறத விைக்கிடுங்கள், ஓவக. 

மாற்கிலுள்ைறத இப்வபாது பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிவைாம், முதலில் 

எழுதப்பட்டது, 14:61முதல் 65வறர: “பிரதான ஆசாரியன் இவயசுறவ 

வநாக்கி, “நீர் கிைிஸ்துதானா?” ஆல்றரட், வமசியா, 

“ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரின் குமாரனா?” அங்கு அவன் “வதவன்” என்று 

சசால்லவில்றல, அதனால் “ஆசீர்வாதமானவரின் குமாரனா?” சரி, 

“நீர் வமசியாவா, வதவனுறடய குமாரனா?” இவயசு பிரதியுத்தரமாக, 

“நான் தான் என்ைார். அதனுறடய அர்தத்றத விைங்குங்கள். “நீங்கள் 

காண்பரீ்கள்.” இந்த வரிறய நாம் இதுவறரக்கும் பார்க்கவில்றல 

என நிறனக்கிவைன், “மனுஷகுமாரன் வதவனுறடய 

வலதுபாரிசத்தில் வறீ்ைிருப்பறதயும், வானத்தின் வமகங்கள் வமல் 

வருவறதயும் காண்பரீ்கள் என்ைார்.” இறத அவர்கறை 

தூண்டுவிடுவது வபாலிருந்தது, “பிரதான ஆசாரியன் தன் 

வஸ்திரங்கறை கிழித்துக் சகாண்டு, “இனிச் சாட்சிகள் நமக்கு 

வவண்டியசதன்ன? வதவதூஷனத்றதக் வகட்டீர்கவை உங்களுக்கு 

என்ன வதான்றுகிைது என்ைான்?அவர்கள் எல்லாரும் இவன் 

மரைத்துக்குப் பாத்திரனாயிருக்கிைான் என்ைார்கள்.” இங்க என்ன 

நடக்கிைது? 
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பாக:  சரி,வதவனுக்கு ஏற்கும் மதிப்புறடயதாய் இந்த வகள்வி 

இருக்கிைது. “நீர் தான் வமசியாவா, ஆசீர்வாதமானவரின் குமாரனா?” 

யூத வழக்கப்படி, வதவனுறடயறவகறைப் பற்ைி வபசும் வபாது 

அவர்கள் வதவறன அைிக்றகயிடமாட்டார்கள். வதவனுறடய 

நாமத்றத சசால்ல மாட்டார்கள். அவறரக் குைிக்கும் இனிய 

வார்த்றதகறை பயன்படுத்துவார்கள். எனவவ இங்கு வகள்வியானது, 

வதவனுக்கு ஏற்ை மரியாறதவயாடு வகட்கப்படுகிைது. 

இவயசுவினுறடய பதிலின் ஆரம்பம் “நான் அவர்தான்.” இப்ப, சிலர் 

இந்த விஷயத்றத சபரிதுபடுத்திட விரும்புகிைார்கள். சிலறரப் 

வபால நான் மிறகப்படுத்திக் கூை விரும்பவில்றல. சிலருறடய 

கருத்து, “நான்தான்” என்பது யாத்திராகமத்தில் “இருக்கிவைன்” என்ை, 

சயவகாவா வதவறன குைிக்கிைது என்கின்ைனர். அது சரிசயன்று 

எனக்கு வதான்ைவில்றல. அவர் எைிறமயான விதத்தில் அது 

உண்றமதான் என்பறத தான் சசால்கிைார். அதன் பிைகு அவர் 

ஒப்பிட்டுக்கூறுவறத பாருங்கள் சங்கீதம் 110:1 மற்றும் தானிவயல் 

7:13-14ஐ சசால்கிைார், அவர் வதவனுறடய வலதுபாரிசத்தில் 

வறீ்ைிருப்பார்.” அவர் என்ன சசால்கிைார் என்ைால், “இங்கு நீங்கள் 

என்றன வசாதறனக்குட்படுத்திடலாம். என்றன மரைத்திற்கு 

பாத்திரனாக கருதிடலாம். நான் மரைத்றத பார்க்கும்படி நீங்கள் 

என்றன பிலாத்துவிடம் சகாண்டுவபாகலாம், ஆனால் நிச்சயம் 

ஒருநாைில் பிதாவின் வலதுபாரிசத்தில் நான் உட்கார்ந்து உங்கறை 

நியாயந்தீர்க்கப்வபாகிவைன் என்கிைார்.” அந்த பதில் அவர்களுக்கு 

பிடிக்கவில்றல, ஏசனனில் வதவன் அவறர ஆதரிப்பதாக 
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சசால்வதுவபாலிருக்கிைது. அப்படி வதவன் இவறர ஆதரிக்கிைார் 

என்று எடுத்துக்சகாண்டால் இவயசு தன்றனப்பற்ைி கூைியறவ 

அறனத்தும் உண்றமயாகிடுவம. 

ஆன்கர்பபர்க்: யா.இப்படி அவர் சசான்னது வதவ தூஷனத்திற்கு 

ஒப்பாக இருக்கிைசதன்ைனர் அதனால் அவறர மரைத்திற்கு 

பாத்திரவான் என்ைனர். இப்வபாது எழும்பும் வகள்வி, அவர் 

உண்றமறய சசான்னாரா அவர் சசான்னது உண்றம என்று வதவன் 

அறத அங்கிகரித்தாரா, அறததான் நாம் ஏசாயாவிலிருந்து 

பார்க்கப்வபாகிவைாம் அறத ஒரு இறடவவறைக்கு பிைகு 

சதாடரலாம். இறைந்திருங்கள். இறத தவைவிடமாட்டடீர்கள் என 

நம்புகிவைன். 

***** 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், மீண்டும் வரவவற்கிவைாம் நாம் 

வபசிக்சகாண்டிருப்பறதக் குைித்து நீங்கள் என்ன நிறனக்கிைரீ்கள்? 

ஏசாயா 53ஐ நீங்கள் என்ன நிறனக்கிைரீ்கள், இங்கு 

சசால்லப்பட்டிருப்பவர் இவயசு தான் என்பறத உங்கைால் பார்க்க 

முடிகிைதா? அதாவது, ஆமா இல்லன்னு ஏதாவது சசால்லனும். 

இந்த வகள்விக்கு நீங்கள் பதில் சசால்ல இந்த தீர்க்கதரிசி என்ன 

சசால்லியிருக்கிைார் என்று சதரியவவண்டும், ஆல்றரட். இப்ப 

ஏசாயாவின் மீதி பாகத்றதப் பார்க்கலாம். இன்னும் 3 வசனங்கறை 

பார்க்க இருக்கிவைாம். அறத உங்களுக்காக காண்பிக்க 

நிரும்புகிவைன். “கர்த்தவரா அவறர சநாறுக்கச் சித்தமாகி, அவறரப் 
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பாடுகளுக்குட்படுத்தினார். அவருறடய ஆத்துமா தன்றன 

குற்ைநிவாரைபலியாக ஒப்புக்சகாடுக்கும்வபாது, அவர் தமது 

சந்ததிறயக் கண்டு, நீடித்தநாைாயிருப்பார். கர்த்தருக்கு சித்தமானது 

அவர் றகயினால் வாய்க்கும். அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் 

பலறனக்கண்டு திருப்தியாவார். என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்றமப் 

பற்றும் அைிவினால் அவநகறர நீதிமான்கைாக்குவார். 

அவர்களுறடய அக்கிரமங்கறை தாவம 

சுமந்துசகாள்வார்.அதினிமித்தம் அவநகறர அவருக்குப் பங்காகக் 

சகாடுப்வபன். பலவான்கறை அவர் தமக்கு சகாள்றையாக 

பங்கிட்டுக்சகாள்வார்.” எதனால்? “அவர் தமது ஆத்துமாறவ 

மரைத்திலூற்ைி அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ைப்பட்டு, 

அவநகருறடய பாவத்றத தாவம சுமந்து சகாண்டதினால்.” டாக்டர் 

சகய்சர், இறத, நீங்கள் பல ஆண்டுகைாக படித்து வருகிைரீ்கள், பல 

வருடங்கள். இந்த வார்த்றதகள் நமக்கு என்ன சசால்கிைசதன்று 

சசால்ைஙீ்கைா? 

ககய்சர்:  இதில் இரட்சகர் உயர்த்தப்படுகிைார், வதவனறடய தாசன் 

உயர்த்தப்படுவறத சசால்கிைது. அது அவறரப் பற்ைிய இரகசியம், 

முதலாவதாக, அவறர எல்லாரும் புைக்கைிக்கிைார்கள். பிைகு 

பாவநிவாரை பலியாகிைார். ஆதன் பிைகு சுத்திகரிப்பு நடக்கிைது. 

இப்வபாது உயர்த்தப்படுகிைார். அவருறடய ஆத்துமாறவ 

குற்ைநிவாரை பலியாக சகாடுத்தார் என்ைிருக்கிைது, அதற்கு 

அர்த்தம், யாருறட யபாவங்கள் மன்னிக்கபடவவண்டும் என்ை 

விரும்புகிைார்கவைா அவர்கள் இந்த குற்ைநிவாரை பலிறய 
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பாவத்திற்கான பலியாக சசலுத்தும் வபாது அவர்களுக்கு அது 

மன்னிக்கப்படும். அவர்க்ை மீண்டும் மீண்டுமாக சதாடர்ந்து 

மீருகங்கறை பலியிடுவறத தவிர்க்கும்படியாக, மனுக்குலம் 

முழுவதற்காகவும், மனிதனாய் அவதரித்த வதவன், தம்முறடய 

ஜவீறன ஆத்துமாறவ குற்ைநிவாரை பலியாக ஒப்புக்சகாடுப்பது 

எவ்வைவு அதிகம்? ஓ, இதனால் எல்லாம் ஒவர தரம் முடிவுற்று 

என்சைன்றைக்குமாய் இருக்கும். 

இறவயறனத்தும் நறடசபறுகிைபடியால் வதவன் தமது தாசறன 

அவருறடய சந்ததிறய பார்கும்படியாக தறய சசய்கிைார், 

அவருறடய வித்து. இப்வபாது விசுவாசிக்கிை அறனவறரயும் 

கண்டார், தம்றம வநாக்கி, உண்றமயில், எனக்கு உைர்த்துதல் 

அைிக்கிைது. இந்த வமசியாறவ நான் இருதயத்தில் 

ஏற்றுக்சகாள்கிவைன் என்பவர்கறை கண்டார்.” வமலும் வதவன் 

வமசியாவினுறடய நாட்கறை நீடித்திருக்கப்பண்ைினார், ஏசனனில், 

வதவனுறடய சித்தம் என்னசவன்ைால், அவருறடய திட்டம், 

வநாக்கம் அறனத்தும் அவருறடய றகயின் கிரிறயறய சசழிக்க 

றவப்பது தான். எனவவ நம்முறடய வதவன் சிலுறவயில் பாடு 

அநுபவித்த பிைகு அவர் ஜவீ ஒைிறய கண்டு திருப்தியறடவார். 

எனவவ, அவறர விசுவாசிக்கிைவர்களுக்கு மாத்திரம் நித்திய வாழ்வு 

என்று இல்லாமல், முழு சிருஷ்டிக்கும் சபற்ைிடுமாறு புதிய 

வானமும் புதிய பூமியும் உருவாகிடும். தம்றமப்பற்றும் அைிவினால், 

கசிவு என்ை வார்த்றதறய உபவயாகித்து சசான்னால், வியர்றவ 

எனலாம், அதினிமித்தம் அவநகறர அவர் நீதிமான்கைாக்கிடுவார். ஓ, 
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வதவனால் பிரகடைிக்கப்படுகிைது, குற்ைத்றத ரத்துசசய்கிவைன்! 

இனி எதிர்மறையானசதன்று ஒன்றுவம இல்றல. உன்னுறடய 

பாவங்களுக்கு பலி சசலுத்தப்பட்டது, அறத முற்ைிலுமாக அவ்h 

சுமந்துசகாண்டார். எதற்காக, மற்ை எல்லா பலிகளுக்கும் ஒரு 

முற்றுப்புள்ைி றவக்கும்படியாக இந்த மகாப்சபரிய பலி 

சசலுத்தப்பட்டாயிற்று. அதனுறடய விறைவாக வதவன் 

சசால்கிைார், “அவநகறர அவருக்கு பங்காகக் சகாடுப்வபன் 

பலவான்கறை அவர் தமக்காக 

சகாள்றையாகப்பங்கிட்டுக்சகாள்வார்.” ஏதனாசலன்ைால், அவர் 

தம்முறடய ஆத்துமாறவ மரைத்திலூற்ைி அக்கிரமக்காரரில் 

ஒருவராக எண்ைப்பட்டார், அவரிடத்தில் ஒரு குற்ைமும் 

இருக்கவில்றல, அவர் எந்த குற்ைமும் சசய்யவில்றல. 

இருந்தவபாதும், அவர் அவநகருறடய பாவத்றத தாவம 

சுமந்துசகாண்டு, அக்கிரமக்காரருக்கா வவண்டிக்சகாண்டார்.” 

எவ்வைவு அருறமயான இரட்சகர்! ஏன்னசவாரு அற்புதமான 

அதிகாரம்! இந்த நிகழ்ச்சிறய பார்த்துக்சகாண்டிருப்பவர்களுக்கு 

சிைப்பான சந்தர்ப்பமாக இது இருக்கிைது. நீங்க என்ன சசய்யனுன்னு 

சதரியுமா. உங்களுக்கு சசால்ை அட்றவஸ் இதுதான். நீங்க இவறர 

உங்க சசாந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்சகாள்ைவவண்டும்.   

ஆன்கர்பபர்க்: அருறமயான ஆவலாசறன. டாக்டர் பாக், 

ஜனங்கள் இந்த ஏசாயா 53ஐ கவனிக்கும்வபாது, இந்த தாசனானவர் 

மரித்து உயிர்சதழ வவண்டும் என்பறத கவனிக்கவவண்டியது 

அவசியமா? 
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பாக:  நிச்சயமா. நீங்க இந்த பகுதிறய பார்க்கும்வபாது அதில் 

குற்ைநிவார பலி என்ை வார்த்றதறய கவனித்தால் என்ன 

நடக்கப்வபாகிைது என்பறத விைங்கிக்சகாள்ை முடியும் என 

நிறனக்கிவைன். சிலர் இந்த பகுதிறய வாசித்த பிைகு கூறும் கருத்து, 

“ஆமா, இவர் பாடனுபவித்தார், ஆனால் மரிக்கவில்றல 

என்கிைார்கள். அந்த சமயத்தில் அவர் சகித்த வவதறனறய தான் 

இதில் சசால்லப்பட்டிருக்கிைது என்கின்ைனர்.” ஆனா பறழய 

ஏற்பாட்டில் மரைமில்லாத எந்த ஒரு பலிறய பற்ைியும் நான் 

வகள்விப்படவில்றல. அது ஒரு பலியாக இருக்கிைது. அதாவது 

பலிபடீத்தில் றவத்து தகனிக்கப்படும், இதுதா உண்றம. அந்த 

மாதிரியான மரைத்றதக் குைித்து தான் இந்த பகுதியில் 

பார்க்கிவைாம். இந்த பகுதி பறழய ஏற்ப்பாட்டில் முக்கியமான து 

என்பதற்கு இன்சனாரு காரைம் இது மிகவும் தனித்தன்றம 

சகாண்ட அதிகாரம். புறழய ஏற்ப்பாட்டின் இந்த பகுதியில் மட்டும் 

தான் உங்கள் சார்பில் ஒருவர் மரிப்பார் என்பது சதைிவாக 

சசால்லப்பட்டிருக்கிைது, உனக்கு பதிலாக ஒருவர் பழிறய 

ஏற்றுக்சகாள்கிைார். சபாதுவாக நமக்கு சதரிந்த விஷயம், 

“என்னுறடய பாவங்களுக்கு நான் தான் சபாறுப்பு என்னுறடய 

பாவத்திற்கான தண்டறனறய நான் தான் ஏற்றுக்சகாள்ை வவண்டும் 

என்ைிருப்வபாம்.” ஆனா இங்க நமக்கு பதிலாக நமது சார்பில் 

ஒருவசரன பார்க்கிவைாம். இதனுறடய தனித்தன்றம 

இன்ைியறமயாத ஒன்ைாக்குகிைது. ஏசனன்ைால் உங்களுக்கு 

ஒன்றுவம சதரியாது என்பது வபால அறத விட்டு விலகியிருப்பது 
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வபால காண்பிக்கிைது, வமசியாவினுறடய வவறல என்ன என்பறத 

ஒருவரும் புரிந்துசகாள்ை முடியாத அைவிற்கு அது தனித்தன்றமக் 

சகாண்டிருக்கிைது. ஆனா இந்த பகுதிறய சபாருத்தவறர, நாம் 

பார்க்கும் இந்த கதாபாத்திரமாயிருக்கும், வமசியா, மற்ைவர்களுறடய 

சார்பில் தன்றன பலியாக தந்திடும் தனித்தன்றம சகாண்டவர். 

எனவவ அவருறடய சிைப்புகைின் மத்தியில் தன்னுறடய 

தனித்தன்றமறயயும் தாம் அனுப்பப்பட்ட சசயலின் 

தனித்துவத்றதயும் அவர் எடுத்துக்காட்டுகிைார். அந்த தனித்தன்றம 

சகாண்ட சசயலில் ஜவீனுள்ை வதவவனாடு மறுபடியும் 

இறைந்திடும் சிலாக்கியத்றத நாம் சபறுகிவைாம். 

ஆன்கர்பபர்க்: டாக்டர். பாக், யூதர்கள் பலர் இந்த நிகழ்ச்சிறய 

பார்க்கிைார்கள். இஸ்ரவரலில் இருக்கும் பலரும் இந்த நிகழ்ச்சிறய 

பார்க்கிைார்கள். ஐவராப்பாவிலுள்ை யூத மக்களும் இந்நிகழ்ச்சிறய 

பார்க்கிைார்கள். நீங்கள் அவர்கவைாடு அவர்களுறடய 

சமாழியிலுள்ை, இந்த பகுதிறடய பற்ைி சில காரியங்கறை 

வபசும்படி வகட்கிவைன், அவர்கள் தங்களுறடய வாழ்வில் 

ஏதாவசதாரு கட்டத்தில் வரப்வபாகும் வமசியா மற்ைவர்கைின் 

சார்பில் மரிப்பவராக மட்டும் இல்லாமல் அவர் மீண்டும் 

உயிர்த்சதழும்படி முன்னைிவிக்கப்பட்டிருப்பறத புரிந்து சகாள்ை 

வவண்டும். அவர் மீண்டும் உயிர்த்சதழுந்தார், அந்த சம்பவம் நடந்த 

வபாது, அவர்கள் தங்களுறடய பாறதயில் சபரிய மாற்ைத்றத 

கண்டது உண்றமதாவன? 
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பாக:  சவல்,இந்த இடத்தில் நமக்கு ஏற்பட்ட வமாதல்கள் பற்ைி 

வபசிவனாம், அவர் உயர்த்தப்பட்டறத வதவ தூஷைம் என்று 

சசால்லப்பட்டது. வால்ட் இந்த வமாதல் எப்படி இருந்திருக்கும் 

என்று சசால்ல முடியுசமன நிறனக்கிவைன். எங்களுக்காக சசால்ல 

முடியுமா, வால்ட்? 

ககய்சர்:  பூம்! 

பாக:  பூம்! ஆமா, அங்க, அந்த வமாதலுக்கு, பிைகு, அங்க ஒரு 

வாக்குவாதம் உண்டானறத பார்க்க முடியும். ஒரு பக்கத்தில் இவயசு 

சசான்னறத றவத்து அது வதவ தூஷைம் என்று கூறும் 

கூட்டத்தார். மற்சைாரு பக்கத்தில் இவயசு தம்றமப் பற்ைி கூைிய 

உயர்த்தப்படுதல் மற்றும் சதய்வகீ தன்றமறய ஏற்றுக்சகாண்டு 

அங்கிகரிக்கும் கூட்டத்தார். இப்ப வகள்வி என்னன்னா, இந்த 

வாக்குவாதத்தில் யாருடன் நிற்பசதன எப்படி சதரிந்துசகாள்ைலாம்? 

யாருறடய பக்கத்தில் நான் நிற்கவவண்டும், வதவ தூஷைமா 

அல்லது உயர்த்தப்படுவதா? அவருறடய உயிர்த்சதழுதல் அவர் 

இவயசுறவக் குைித்து வதவன் நமக்கு அைித்திடும் ஆதாரம். இந்த 

வாக்குவாதத்தில் அவருறடய உயிர்த்சதழுதல் மற்றும் 

சவறுறமயான கல்லறை என்பது வதவனுறடய ஆதாரம். 

இதிலிருந்து நாம் அைிந்துசகாள்ளும் விஷயம் நாம் மரித்தாலும் 

பிறழப்வபாம் மரைத்திற்கு பிைகு ஒரு வாழ்க்றகயுண்டு, அறத நாம் 

வகள்விப்பட்ட விஷயம் தான், ஆனால் இந்த இவயசு இப்வபாது அவர் 

கல்லறையில் இல்றல, இந்த காட்சியிலிருந்து அவர் விைக்கப்பட்டு, 
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எனது சார்பில் என்வனாடு, நின்று வபசிக்சகாண்டிருக்கிைார். அவர் 

இருக்கும் இடத்தில் நமக்கு இடத்றத சகாடுத்திருக்கிைார். இவயசு 

தம்றமக் குைித்து சசான்ன யாவற்ைிற்கும் அதுவவ மிகப்சபரிய 

சாட்சியாக இருக்கிைது. எனவை வதவ தூஷைம் மற்றும் அவர் 

உயிர்த்தப்பட்டார் என்ை இரண்டில் ஒன்றை வதர்வு சசய்யும் 

சபாறுப்பு என்னுறடயது, இ;நத பகுதி, இவயசு வருவதற்கு பல 

நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது, வதவன் மரைத்திலிருந்து 

உயிர்ப்பிக்கும் இந்த வமசியாறவ வநாக்கிப்பார்த்து நம்முறடய 

வாழ்வில் சகாடுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்றத நாம் பற்ைிக்சகாள்ை 

வவண்டும். இந்த சிலாக்கியத்றத விட்டுவிட வவண்டாம்.   

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. இறத விட்டுவிடவவண்டாம். 

பாக:  உண்றமதான். அதாவது, அவர் தம்றமக் குைித்து 

சசான்னபடிவய இருந்தார், அவர் வதவன் தமக்கு காண்பித்தபடிவய 

எல்லாவற்றையும் சசய்தார், அதனால் அவர் சசால்வறத நாம் 

கவனித்து வகட்க வவண்டும். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஏசாயா 53ம் அதிகாரத்றத நிகாரிக்க 

கூடாசதன்பறத இன்னும் அழுத்தமாக சசால்ல முடியுமா? 

ககய்சர்:  சரி, மரைத்திலிருந்து உயிர்த்சதழுந்தார் என்ை 

மகிறமயான காரியம் அவர் உயர்த்தப்பட்டவதாடு முடிவறடந்தது: 

“உங்கைிடத்தினின்று வானத்துக்கு எடுத்துக்சகாள்ைப்பட்ட இந்த 

இவயசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு 

எழுந்தருைிப்வபானாவரா அப்படிவய மறுபடியும் வருவார்.” 
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அப்வபாஸ்தலர் 1, கூறுகிைார், “கலிவலயராகிய மனுஷவர ஏன் 

வானத்றத அண்ைார்ந்து பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிைரீ்கள், அவர் எப்படி 

வானத்துக்கு  எழுந்தருைிப்வபானாவர அப்படிவய மறுபடியும் 

வருவார்.” எனவவ அவருறடய வருறகக்காக நாம் எதிர்வநாக்கி 

காத்திருக்கிவைாம். அவதாடு நாம் ராஜாக்களும் மந்திரிகளும், 

வதசத்தின் தறலவர்கள் எல்லாரும் பிரமிப்பறடந்தார்கள் என்பறதக் 

குைித்து பார்த்வதாம். ராஜாதி ராஜாவாக கர்த்தாதி கர்த்தராக வதவாதி 

வதவனாக அவர் வதான்றும் அந்த நாைில் இவர்கள் என்ன 

சசால்லுவார்கள் என்று சதரியுமா? உங்கைில் பலர் வாழ்வின் 

வநாக்கத்றத நான் இழந்துவிட்வடன் என்ைிருக்கிைரீ்கள், உங்களுக்கு 

நான் சசால்கிNறுன், நீங்கள் வநாக்கத்தின் நடுவில் இருப்பரீ்க்ள். இந்த 

இவயசு அவறர சதய்வமாக இரட்சகராக ஏற்றுக்சகாண்ட 

உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் மீண்டும் வரப்வபாகிைார். 

உயர்த்தப்படுதல் என்று பார்தவதாவம, அது எல்லாவற்றையும் 

வமற்சகாள்ளும்! 

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, நண்பர்கவை, நாம் சதாடர்ந்து இன்னும் பல 

தீர்க்கதரிசனங்கறை பார்க்க இருக்கிவைாம் இப்வபாது நமது வகள்வி: 

இறவயறைத்தும் எதிர்காலத்தில் எறதக் குைிக்கிைது? அடுத்த 

வாரம் எவரமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்றத பார்க்க இருக்கிவைாம், 

அதில் அவர், “இவதா நாட்கள் வருசமன்று கர்த்தர் சசால்கிைார். 

அப்சபாழுது தாவதீுக்கு ஒரு நீதியுள்ை கிறைறய 

எழும்பப்பண்ணுவவன். அவர் ராஜாவாயிருந்து ஞானமாய் 

ராஜரீகம்பண்ணுவார். பூமியிவல நியாயத்றதயும் நீதிறயயும் 
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நடப்பிப்பார் அவருக்கு இடும் நாமம் நமது நீதியாயிருக்கிை கர்த்தரர் 

என்பவத.” அதனுறடய அர்த்தம் என்ன? யூத மக்களுக்கு இந்த 

வசனம் என்ன சசால்கிைது? இந்த வசனம் நமக்கு என்ன 

சசால்கிைது? இது அருறமயான தீர்க்கதரிசனம், அடுத்த வாரம் 

நிகழ்ச்சிறய தவைாமல் பார்ப்பரீ்கள் என நம்புகிவைன். 
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எங்ெளுடடய க ாடைக்ொட்சி நிெழ்சிெடை ொண 
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