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 KB14-2-3-TA 

 

இயேசுயே யேசிோ என்பதை உறுைிபடுத்ைிடும் 16 

ைரீ்க்கைரிசனங்கள் - பாகம் 2 – நிகழ்ச்சி 3 

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. நாம் மிகவும் சுவாரஸ்யமான தறலப்றப பற்ைி 

வபசிக்சகாண்டிருக்கிவைாம். எபிவரய வவதாகமத்தில் 

சசால்லப்பட்டிருக்கும் வமசியாறவக் குைித்த தீர்க்கதரிசனங்கள், 

இவயசுறவ குைிக்கிைதா அல்லது வவறு நபறர குைிக்கிைதா? 

அவற்ைின் கருத்து என்ன? அறத கவனிக்க வவண்டியது அவசியமா? 

இன்றைக்கு நம்மத்தியில் இரண்டு வல்லுநர்கள் இருக்கிைார்கள். 

டாக்டர் வால்டர் சகய்சர் முதன்றம தறலவரும் பிரசித்தடிபற்ை 

பiர்ய ஏற்ப்பாட்டு விரிவஜறரயாைராகவஜம் கார்டன் - கான்டிவல் 

இறையியல் டிசமினரி ஞாமில்டனில் இருக்கிைார்ஃ மா!;காவ்டிசட்!;. 

இவர் நாற்பது புத்தகங்கைின் ஆசரியர். மற்றும் டாக்டர் வடரல் பாக் 

இவர் பஜதிய ஏற்பாட்டு ஆராய்ச்சியில் முதன்றம ஆராய்ச்சி 

விரிவஜறரயாைராக இருக்கிைார் பாரம்பரிய கலாச்சார அறமப்பின் 
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ஒரு';கிறைப்பாைராக டாலா!; இறையியல் டிசமினரியில் 

இருக்கிைார் டாலா!;ஃ டிடக்சா!;. இவர் 30 புத்தகங்கறை 

எழுதியிருக்கிைார். 

சரி, டாக்டர் பாக், இன்றைக்கு உங்கைிடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 

நாம் வவதத்றதப் பார்க்கும்வபாது, இந்த பறழய ஏற்ப்பாட்டில் பல 

புத்தகங்கள் இருக்க அறத எழுதியவர்கைில் சிலர், தீர்க்கதரிசியாக 

இருந்தனர், வவறுசிலர் அப்படியில்றல. உண்றமய சசான்னா, அந்த 

எழுதப்பட்ட, அந்த வார்த்றதகைில் நாம் கவனிக்க வவண்டிய 

விஷயம் இருக்கிைது, வதவன் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு சசான்ன 

சில குைிப்பிட்ட விஷயங்கறை கவனிக்கவவண்டும். ஏன் அறத நாம் 

ஜாக்கிரறதயாக கவனிக்கவவண்டும்? அதற்கு முன்பு முந்றதய 

வாரங்கைில் நமது நிகழ்ச்சிறய பார்க்க தவைிய மக்களுக்காக அந்த 

சதாகுப்றப சுருக்கமாக சசால்லுங்கள். நாம் ஏற்கனவவ பார்த்த 

காரியங்கைின் முக்கியமான  சில குைிப்புகறை முதலில் 

பகிர்ந்துசகாண்ட பிைகு இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு வபாகலாம்.   

டாக்டர். யடரல் பாக: சவல், நீங்க ஏன் இறத கவனமாக 

கவனிக்க வவண்டுசமன்ைால் இது மிகவும் முக்கியமான 

காரியமாகும். அதற்காக தான் இங்கு வந்திருக்கிவைாம். நான் ஏன் 

இங்க உட்காரவவண்டும்? நீங்க எதற்காக இங்க இருக்கீங்க? நீங்க 

எதற்காக இந்த டிவி நிகழ்ச்சிய பார்க்கணும்? இதுக்சகல்லாம் என்ன 

காரைம்? நம்முறடய வாழ்க்றகயில் நாம் கடந்து வரும் 

சூழ்நிறலகள் காரைமாக இந்த வகள்விகறை நாம் சபாருபடுத்தாமல் 

நிராகரித்துவிடுகிNறூம். ஆனால் ஒவ்சவாரு சநாடியிலும் நிதானித்து 
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சசயல்படவவண்சயது மிகவும் அவசியம், “நா ஏ இங்க இருக்வக,” 

வதவன் நாம் எதற்காக இங்கிருக்கிவைாம் என்பறத நமக்கு 

சசால்லுகிைவராக இருக்கிைார், அவர் என்ன சசய்கிைார், எதற்காக 

நம்றம உருவாக்கினார், அவரால் உருவாக்கப்பட்ட நாம் சசய்ய 

வவண்டியறத அவர் சசால்லுவார். 

எனவவ இந்த சம்பவம் ஆதியில் ஆதாம் ஏவாைிடமிருந்து 

சதாடங்குகிைது என்பறத பார்த்வதாம் ஆதியாகமம் 3. நமக்கு 

ஆரம்பத்தில் சசால்லப்பட்ட விஷயம் ஸ்திரீயின் வித்தாக வருபவர் 

- எந்தசவாரு மனிதனாகவும் இருக்கலாம் --- அப்படி அந்த 

வித்திலிருந்து எழும்புகிைவர் சாத்தானின் ஆற்ைல்கறை முற்ைிலும் 

அழித்திடுவார் என்று சசால்லப்பட்டது. அதன்பிைகு இந்த நபர் 

வசமினுறடய வம்சத்திலிருந்து வதான்றுவார் என்று 

சசால்லப்பட்டது. அது ஆதியாகமம் 9ல் இருக்கிைது. அதன்பின்பு 

ஆதியாகமம் 12, ஆபிரகாமிலிருநது ஒரு சந்ததி உருவாகும் அது 

இஸ்ரவவல் எனப்படும் என்று சசால்லப்பட்டது. அந்த 

சந்ததியிலிருந்து ராஜாக்கள் எழும்புவார்கள். அது ஈசாக்கிடவமா 

யாக்வகாபினிடமாகவவா இருந்திருந்தாலும் நாம் கவனிக்கும் 

விஷயம் “ராஜாக்கள் வதான்றுவார்கள்”. உபாகமம் 18ஐ 

பார்க்கும்வபாது இந்த நபர் வமாவசறயப் வபால தீர்க்கதரிசியாக 

இருப்பார் என்று சசால்லப்பட்டது. அவர் தீர்க்கதரிசியாக 

தறலவராயிருப்பார். அவர் வல்லறமயான கிரிறயகறை 

நடப்பிப்பார். அவர் வதவவனாடு முகமுகமாய் வபசிடுவார் 

அற்புதங்கறையும் அறடயாைங்கறையும் அவர் சசய்திடுவார். 



5 
 

அதன்பிைகு ஒரு குைிப்பிட்ட வம்சத்தின் வழியாக அவர் 

வதான்றுவார் என்பறத பார்த்வதாம், அதுதான் தாவதீின் வம்சம். 

இந்த ராஜாறவ, பற்ைி ஏசாயா கூறுகிைார், அவர் அதிசயமானவர் 

ஆவலாசறன கர்த்தர் சமாதானப்பிரபு. இவறரப் பற்ைி, சங்கீதம் 110:1 

கூறுகிைது, அவர் வதவனுறடய வலதுபாரிசத்தில் உட்கார்ந்திருப்பார் 

அவருறடய பிரசன்னத்தில் இருப்பார் அவருறடய அருகிலிருந்து 

காரியங்கறை நடப்பித்திடுவார். இறவயறனத்தும் 

இறைக்கப்பட்டதாக உயர்த்தப்பட்ட வமசியாறவ நமக்கு 

சவைிப்படுத்துகிைது. இந்த நபறரக் குைித்து நாம் பார்த்த காரியங்கள் 

நம்றம ஒரு தீர்விற்கு வநராக நடத்தி வருகிைது. 

இதற்கிறடயில் ஆச்சரியமான ஒன்றை கவனித்வதாம் அதுதான் 

ஏசாயா 53. ஏசாயா 53 கூறுகிைது, இந்த பகுதியானது இந்த நபறரக் 

குைித்து நாம் இதுவறர பார்த்த உயர்த்தப்படுதல் சமாதானம் மற்ை 

காரியங்களுக்கு முற்ைிலும் மாறுபட்ட வகாைத்தில் இருக்கிைது. 

நாம் வமவல சசல்வதற்கு முதலாவது தாழ்த்தப்படுவவாம் என்று 

கூறுகிைது. தாழ்த்தப்படுதல் என்ைால் சிலுறவயின் பாடுகறை 

அனுபவித்தல், பாவத்திற்கு மரித்தல், நம்முறடய சார்ப்பில், 

நம்முறடய தண்டறனறய ஏற்றுக்சகாண்டார், நம்முறடய 

இடத்தில் நமக்கு பதிலாக நம்முறடய வவதறனகறை சுமந்து 

நிற்பது. இறவ எல்லாவற்றையும் சகித்து சகாண்டு உனக்கு வநராக 

என் அன்பிக் கரத்றத விரித்து றவத்திருக்கிவைன். அதுதான் 

வமசியாவின் கறதயாக இருக்கிைது. அது அன்பின் கறத. நாம் 

எதற்காக இங்கிருக்கிவைாம் என்பறத பற்ைிய கறத. 
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆமாம். அது வகால்டிலாக்ஸ் மற்றுமு; திரி 

பியர்ஸ் வபான்ை கறதகள் வபான்ைதல்ல. இறவயறனத்தும் 

வரலாற்ைில் பதிக்கப்பட்ட சம்பவங்கள், வசனங்கைில் சசால்லப்பட்ட 

உண்றமகள். 

பாக:  வதவவன உங்கள் அருகில் வந்து சசால்வது வபான்ைதாகும், 

“இசதல்லாம் ஏன் நடக்கிைசதன்று உனக்குச் சசால்லுகிவைன். நீ 

எதற்காக இங்கிருக்கிைாய் என்றும் நீ எப்படி என்வனாடு 

உைவுசகாள்ை முடியும் என்பறத சசால்லிடுவவன், நீ வாழ்க்றகறய, 

எப்படி வாழ வவண்டும், என்பறதயும் சசால்லிடுவவன் அதனால் நீ 

முற்ைிலும் மாறுபட்ட வகாைத்தில் பார்த்திடுவாய், வாழ்க்றக 

அர்த்தமுள்ைதாயிருக்கும் என்கிைார். 

ஆன்கர்பபர்க்: யா.நீங்க சசான்ன வார்த்றத எனக்கு பிடிச்சுருக்கு, 

புள்ைிகறை இறைத்திடும் சசயல்வபான்ைது. ஏசனன்ைால் ஆதாம் 

ஏவாள் என்று சதாடங்கும் வபாது அது வரலாற்றை 

சம்பந்தப்படுத்தும் விஷயமாக இருக்கிைது, அதன்பிைகு நீங்கள் 

சதாடர்ந்து பார்க்கும்வபாது வதவன் தாவம இறடபட்டு அவர் 

சிலருக்கு சவைிப்படுத்திய தகவல்கள் சகாடுக்கப்பட்டிருப்பறத 

பார்க்கிவைாம். ஆதியில் இருந்தவர்களுக்கு புதிரினுறடய சில 

பாகங்கள் சகாடுக்கப்பட்டதால் என்ன நடக்குசமன 

அைிந்துசகாள்வதில் சிக்கல் இருந்தது. ஆனால் அதிக அதிகமாக 

சபை ஆரம்பித்தனர். இந்த புள்ைிகறை இறைப்பறதப் பற்ைி 

சசால்லுங்க. 
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பாக:  சரி, அதாவது ஒரு புதிருக்கு ஒப்புறமயான விஷயங்கறை 

கண்டுபிடிப்பது சிைந்த சசயலாக இருக்கும், ஏன்னா உங்ககிட்ட 

புதிரினுறடய ஆயிரம் துண்டுகள் இருக்கும்வபாது முதல் துண்றட 

நீங்க வமறஜயில் முதல்ல றவச்சதும், இது என்னவாயிருக்குன்னு 

நிறனப்பஙீ்கல்ல? இவதாடு எத இறைக்கலாம்? இது 

என்னவாயிருக்க வாய்ப்பிருக்கு? அப்ப, அந்த இடத்தில், மற்ை 300 

துண்டுகறை எடுத்து மாத்தி மாத்தி றவத்து அறத சரியாக 

சபாருத்த நிறனப்பஙீ்க. திடீசரன்று ஒரு துண்டு சரியா 

சபாருந்தியதும், ஓ, இது என்னசவன்று எனக்கு புரியைமாதிரி 

இருக்குன்னு சசால்வஙீ்க. அந்த இரகசியம் உங்களுக்கு 

சவைிப்படுகிைது. அறதப்வபால தான் வசனங்கைிலும் பார்க்க 

முடியும். அறனத்றதயும் ஒன்ைாக சபற்ைிருக்கும் புதிர்தான் இது. 

ஒவ்சவான்றையும் அதினதின் ஸ்தானத்தில் றவக்கும்வபாது, 

திடீசரன்று என்ன நடக்கிைது என்ை சதைிவு உங்களுக்கு ஏற்பட 

துவங்கும், இப்ப நடக்கும் காரியமும் சவைிப்படும். அந்த 

காரியங்கைில் சசயல்பாட்டில், அறத நாம் சவைிப்பாடுகைின் 

பிரயாைம் என்கிவைாம், இந்த சவைிப்பாடுகைின் சசயல்பாட்டில் 

வதவனுறடய தன்றமறய நாம் புரிந்துசகாள்ை முடியும், 

அவருறடய திட்டத்றதயும் அவறரயும் நாம் அைிந்துசகாள்ை 

முடியும். 

ஆன்கர்பபர்க்: மிக அருறமயாக சசான்னரீ்கள். 

இறவயறைத்றதயும் ஒன்ைிறன நீங்க சசான்ன விதம் என்றன 

சமய்சிலிர்க்க றவத்தது. சரி, டாக்டர் சகய்சர், நீங்கள் என்றன 
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வியக்க றவக்கிைரீ்கள், இப்ப அடுத்த தீர்க்கதரிசன வார்த்றதய 

பார்க்கலாம். நாம இங்கிருந்து அங்கிருந்து சில வார்த்றதகறை 

எடுத்து பார்க்கும்படிக்கு இப்படி சசய்வதில்றல. அதாவது, இங்க 

மற்சைாரு தீர்க்கதரிசி சசால்வறத பார்க்கலாம், அவர்தான் 

எவரமியா. வபான வாரம் ஏசாயாவிலிருந்து பார்த்வதாம். இவரும் 

ஓரு தீர்க்கதரிசி, இவர் சசால்லிய வார்த்றதகள் யூதருறடய 

வவதத்தில் இருக்கிைது, அது அர்த்தமுள்ைதாகவும் இருக்கிைது. 

அதனுறடய அர்த்தத்றத பார்த்தால் வியப்பாக இருக்கிைது, 

ஆல்றரட். அறத நான் திறரயில் காண்பிக்கிவைன் அதனால் 

அறனவரும் பார்ப்பதற்கு வசதியாக இருக்கும். இது எவரமியா 23:4-

5ல் இருக்கிைது. அவர் சசால்கிைார், “இவதா”, மறுபடியும், இவதா 

என்ை வார்த்றத வருகிைது, “நாட்கள் வருசமன்று, கர்த்தர் 

சசால்கிைார், யாவவ, அப்சபாழுது தாவதீுக்கு எழும்பப்பண்ணுவவன், 

நாம் ஏற்கனவவ பார்த்த நபர் தான் இவர், தாவதீு ராஜாவிற்கு, 

நீதியுள்ை கிறை எழும்பும்.” இறதக் குைித்து தான் இன்றைக்கு 

வபசப்வபாகிவைாம். இந்த உலகில் இந்த நீதியுள்ை கிறை யார்? “அவர் 

ராஜாவாக இருந்து ஞானமாய் ராஜரிகம்பண்ணுவார்”. இந்த 

வசனத்தின் இறுதிபகுதி சசால்கிைது, “அவருக்கு இடும் நாமம் 

என்னசவன்ைால் வயவகாவா, நமது நீதியாயிக்கிை கர்த்தர்.” இங்கு 

பல வார்த்றதகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிைது ஆனால் நமக்கு 

இப்படிபட்ட வார்த்றதகைின் அப்பியாசம் கிறடயாது, அதாவது 

கிறை வித்து வபான்ை வார்த்றதகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இந்த 

கிறைறய குைித்த முக்கியத்துவம் என்ன? வமசியாறவ எதற்காக 
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கிறை என்ை வார்த்றதவயர்டு ஒப்பிட வவண்டும், வமசியாவுக்கு 

கிறைக்கும் சம்பந்தம் என்ன? 

டாக்டர். வால்டர் கெய்சர்: அதாவது, ஜான், வவதத்தில் சுமார் 

ஐந்து முறை கிறை என்ை தறலப்பின் கீழ் வமசியாறவக் குைித்த 

வாக்குத்தத்தங்கள் சசால்லப்பட்டடிருக்கிைது. விறனச் சசால்லாக 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது. விறத நிலத்தில் விழுந்து அது சசடியாகி 

பிைகு சபரிய கிறைகளுக்க மரமாகிைது. ஆதி திருச்சறபயின் 

வபாதகர்கள் 4 பகுதிகறை பயன்படுத்தி வமசியாறவ 4 விதங்கைில் 

சவைிப்படுத்தி சசால்வதில் ஆர்வத்வதாடிருந்தன். அதில் ஒன்றை 

எவரமியா 23ல் வாசிக்கலாம், அதுவவ மறுபடியும் எவரமியா 33ல் 

வருகிைது. அங்கு இவர் தாவதீின் கிறை என்று சசால்லுகிைார், 

தாவதீிக்கு நீதியின் கிறை முறைக்கும். வதவன் சசால்கிைார் இந்த 

தாவதீுக்கு நான் நீதியின் கிறைறய முறைக்கப்பண்ணுவவன் 

துைிர்க்கப்பண்ணுவவன் - எனவவ அவத விறனச் சசால்றலதான் 

இங்கும் பயன்படுத்துகிைார் “கிறை” அவர் அறத 

முறைக்கப்பண்ணுவார் - அவர் பூமியிவல நியாயத்றதயும் 

நீதிறயயும் நடப்பிப்பார். இறத, ஆதி திருச்சறபயின் வபாதகர்கள், 

மத்வதயு வமசியாறவ சவைிப்படுத்துவவதாடு இறைத்தனர். அவர் 

ராஜாவாக வருவார் அவர் தாவதீின் வம்சத்திலிருந்து வதான்றுவார். 

ஆனால் நாம் ஏசாயா 4:2ஐ பார்க்கும்வபாது, “அந்நாைிவல கர்த்தரின் 

கிறையானது.” இங்கு கர்த்தரின் என்பது மூலதனத்றத குைிக்கிைது, 

இந்த கிறைக்கு மூலாதாரமாக இருப்பது ஜவீனுள்ை வதவனாகிய 

கர்த்தர். எனவவ மத்வதயுவினுறடய சவைிப்பாட்டின் படி இவயசுறவ 
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தாவதீின் வம்சத்தில் வருகிைவராக பாருங்கள் என்பதாக 

இருக்கிைது,” 2 சாமுவவல்7, 1 நாைாகமம் 17ல் உள்ைது, இந்த வவத 

பகுதியில், “அந்நாைில்” என்பது எதிர்காலத்றத கறடசி காலத்றத 

குைிக்கிைது, இறுதிகாலம், “கர்த்தரின் கிறை அலங்காரமும் 

மகிறமயுமாயிருக்கும் பூமியின் கனி இஸ்ரவவலில் 

தப்பினவர்களுக்கு சிைப்பும் அலங்காரமுமாயிருக்கும்.” அறததான் 

வயாவான் சுவிவசஷமும் எடுத்துறரக்கிைது. வயாவான் தான் இந்த 

புத்தகத்றத எழுதியதாக சசால்கிைார், அவதாடு, “நீங்கள் இவயசு 

கிைிஸ்துறவ விசுவாசிக்கும்படியாக எழுதுகிNறுன் என்கிைார்,” 

வயாவான் 20:31, அதனால் விசுவாத்து அவருறடய நாமத்தினாவல 

நித்திய ஜவீறன அறடயும்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிைது.” எனவவ, 

அவர் ராஜா மட்டுமல்ல, சதய்வத்துவமுள்ைவரும், எல்லாருறடய 

இரட்சகருமாய் இருக்கிைார். 

இன்னும் இரண்டு பகுதிகறை சகரியாவிலும் பார்க்கிவைாம். அங்கு 

சசால்லும்வபாது, ““இப்வபாதும் பிரதான ஆசாரியனாகிய 

வயாசுவாவவ, நீ வகள்: உனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருக்கிை உன் 

வதாழரும் வகட்கக்கடவர்கள். இவர்கள் அறடயாைமாயிருக்கிை 

புருஷர். இவதா கிறை என்னப்பட்டவராகிய என் தாசறன நான் 

வரப்பண்ணுவவன்.” இந்த இடத்தில் அவறர தாசன் மனுஷன் என்று 

சசால்லப்படுகிைது. எனவவ, ஏசாயா 4:2ல் அவறர 

சதய்வத்துவமானவர் என்று சசால்லப்பட்டிருப்பறத பார்த்வதாம், 

இங்கு அவறர வதவ மனிதன் என்கிைார், 100 சதவிகிதம் மனிதன். 
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“அவர் மாம்சத்தில் வந்து நமக்குள்வை சபத்லவகமில் குழந்றதயாக 

பிைந்து நம்மத்தியில் வாசம்பண்ைினார்.” 

இன்சனாரு விஷயம், ஜான், அறத சகரியா 6:12-13ல் பார்க்கலாம். 

“அவவனாடு சசால்லவவண்டியது, வசறனகைின் கர்த்தர் சசால்கிைார், 

இவதா,”மறுபடியும் வருகிைது, வே,வே, இங்க கவனி, “கிறை 

என்னப்பட்டவர் வருவார், அவர் தமது ஸ்தானத்திலிருந்து 

முறைத்சதழும்புவார்.” இ;நத இடத்தில் சபயர்சசால் மற்றும் 

விறைச் சசால் இரண்டும் இருக்கிைது. “அவர் கர்த்தருறடய 

ஆலயத்றதக் கட்டுவார். அவவர கர்த்தருறடய ஆலயத்றதக் 

கட்டுவார். ஆவர் மகிறமசபாருந்தினவராய் தம்முறடய 

சிங்காசனத்தின்வமல் வறீ்ைிருந்து ஆளுறகசசய்வார்.” இங்கு 

சசால்லப்பட்டிருக்கும் காரியம் மிக சதைிவாக இருக்கிைது, சகரியா 

3ல் அவறர ஒரு மனுஷனாக பாவிக்கப்படுவதால், லூக்கா 

சுவிவசஷத்தில் அவர் மனிதனாக வந்தார் என்று கூைப்படுவது 

நிருபனம் ஆவவதாடு,இறத மாற்கு சுவிவசஷத்திலும் நாம் 

பார்க்கமுடியும், ஏசனன்ைால், அதில், “நம்முறடய கர்த்தராகிய 

இவயசு ஊழியம் சகாள்ளும்படிக்கு அல்ல ஊழியம் 

சசய்யும்படிக்கும்,” மாற்கு 10:45, “அவநகறர மீட்கும்சபாருைாக 

பலியாக தன்றன சகாடுத்தார் என்கிைது.” 

வமசியாறவக் குைிக்கு 4 உவமாைங்கள் அவர் ராஜா, அவநகருக்காக 

பலியானவர், விசுவாசிக்கிைவர்கைாகிய நமக்காக பலியானார், அவர் 

மனிதனாக வந்தார், வதவ – மனிதன், அவர் 

சதய்வத்துவமுள்ைவர்கள், வதவனால் அனுப்பப்பட்டவர். ஓ, ஆதி 
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திருச்சறபகைில் இறததான் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப 

பிரசங்கித்துக்சகாண்டிருந்தனர் வமலும் அவர்கள் வமசியாறவக் 

குைித்து கூறும் இந்த ஐந்து பகுதிகறை உபவயாகித்து அவறர 

பிரகடனப்படுத்தினர். 

ஆன்கர்பபர்க்: டாக்டர் பாக், இறத ஏற்றுக்சகாள்ளும் அவநக யூத 

நண்பர்கள் என்னிருக்கிைார்கள், ஆமா, நாம் வமசியாறவக் குைித்து 

வபசுகிவைாம் அவர் தாவதீின் குமாரனாக இருக்கிைார் அவர் 

ராஜாவாக வரப்வபாகிைார். நாம் இப்வபாது பார்த்துக்சகாண்டிருக்கும் 

வசனத்தின்படி அவர் நம்முறடய நீதியாயிருக்கிை கர்த்தராக 

இருப்பார், எல்லாருக்கும் ஒரு சகாக்கிவபாடுவது வபாலிருக்கும். 

இதனுறடய உண்றமயான அர்த்தம் என்ன? 

பாக:  சரி,நாம் பார்த்துக்சகாண்டிருக்கும் இந்த நபர் வதவவனாடு 

இறைக்கப்பட்டவராக இருக்கிைார் அதனால் அவறரப் 

பார்க்கும்வபாது நாம் வதவறனக் காண்கிவைாம். வமலும் பல 

வவதபகுதிகள் இதற்கு வநராக நம்றம நடத்திச் சசல்வதாக 

இருக்கிைது என்பது உண்றம. சங்கீதம் 110:1 இறத நாம் ஏற்கனவவ 

பார்த்வதாம், வதவவனாடு உன்னதத்தில் வறீ்ைிருக்க உரிறம சபற்ை 

தகுதியான ஒருவர், அவருறடய வலப்பக்கத்திலிருந்து 

சசயல்படுபவர், என்பறத பார்த்வதாம். இவத காரியத்றத 

சவைிப்படுத்திடும் அடுத்த வவத பகுதிறய நாம் பார்க்க 

இருக்கிவைாம், தானிவயல் 7:13-14. இதில் ஒரு மனிதர் வமகங்கவைாடு 

வருகிைார். வமகங்கைில் பிரயாைிப்பது மிகவும் அரிதான ஒன்று. 
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ஒரு குைிப்பிட்ட நபர் மட்டுவம வமகங்கைில் பிரயாைிக்க முடியும். 

இங்கு ஏவதா மாயாஜால கம்பைத்றத பற்ைி நாம் வபசவில்றல. 

மத்திய கிழக்கிலிருந்து ஒருவர் றகயில் விைக்கு ஏந்திக்சகாண்டு 

வருவறத பற்ைிவபசவில்றல. நாம் வபசிக்சகாண்டிருக்கும் இந்த 

காரியம் முற்ைிலும் தனித்தன்றம சகாண்ட சதய்வகீமான சசயல்;. 

வதவவன வானங்கறை கட்டுப்படுத்துகிைார். வதவன் தாவம 

வமகங்கள் மீதில் வருகிைார். வதவன் தான் இந்த சிருஷ்டிப்புகறை 

ஆளுறக சசய்கிைார். எனவவ பல வவதபகுதிகவைாடு இந்த பகுதியும் 

நமக்கு வலியுறுத்தும் காரியம் நாம் வபசிக்சகாண்டிருக்கும் நபர் ஒரு 

சாதாரை மனிதன்னல்ல என்பதுதான். தனித்துவம் சபற்ை 

ஒருவராபற்ைி பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிவைாம்.   

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா, அருறமயான தகவறலப் 

சபற்றுக்சகாண்வடாம் நாம் சதாடர்ந்து தானிவயல் 7ஐ குைித்த 

பார்க்கப்வபாகிவைாம். ஆனா இப்வபாது இறத 

பார்த்துக்சகாண்டிருக்கும் உங்கைிடம் வகட்கிவைன்: நீங்க இவயசுறவ 

பார்க்கும்வபாது, இவயசுறவக் குைித்து வாசிக்கும்வபாது, நான்கு 

சுவிவசஷங்கைிலும் இவயசு தனக்கு சகாடுத்திடும் சபயராக எறத 

சசால்லுவரீ்கள்? ஒவர ஒரு டிபயறர அவர் 81 முறை 

பயன்படுத்தியிருக்கிைார்  -- இதுவறர யாரும் சசால்லாத – சபயர் 

அது “மனுஷ குமாரன்”. உங்களுக்கு சதரிந்திருப்பறத, நாம் 

தானிவயல் 7:13ல் பார்க்கிவைாம், இந்த மனுஷகுமாரனுறடய 

சாயலான ஒருவர்          கர்த்தத்துவமும் அதிகாரமும் 

வல்லறமயும் கனமும் சனாடுக்கப்பட்டவர். சகல ஜனங்களும் 
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ஜாதிகளும் பாறஷக்காரரும் வசவிக்கும் இவர் யார்? தானிவயல் 

சசால்லுகிை இந்த பூமி எறதக் குைிக்கிைது  அதில் இவயசு தன்றன 

எப்படி நிறலப்படுத்திக்சகாண்டார்? இப்வபாது ஒரு இறடவவறை 

எடுத்துக்சகாள்வவாம் திரும்ப வந்ததும் இவர்கள் அறதப் பற்ைி 

நமக்கு சசால்லுவார்கள் இறத நீங்கள் தவைவிடவவண்டாம். 

இறைந்திருங்கள். 

***** 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட் மீண்டும் வருக. நாம் 

வபசிக்சகாண்டிருப்பது டாக்டர். வால்டர் சகய்சர் மற்றும் டாக்டர்; 

வடரல் பாக். சரி, வடரல், பறழய ஏற்ப்பாட்டிலுள்ை இந்த 

தீர்க்கதரிசனத்றத பற்ைி சசால்லுங்கள். இப்வபாது தானிவயல் 7ஐ 

பார்க்கலாம், யூத சமுதாயத்தில் மிகவும் மரியாறதக் குைிய அடுத்த 

தீர்க்கதரிசி. அவர் இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்றதகறை 

சசால்லியிருக்கிைார். அந்த வசனம் சசால்கிைது, 

“இராத்தரிசனங்கைிவல நான் பார்த்துக்சகாண்டிருக்றகயில் இவதா 

மனுஷகுமாரனுறடய சாயலான ஒருவர் வானத்து வமகங்களுடவன 

வந்தார். அவர் நீண்ட ஆயுசுள்ைவர் இடம் மட்டும் வந்து,” இது யார்? 

“அவர் சமீபத்தில் சகாண்டுவரப்பட்டார். அவருக்கு கர்த்தத்துவமும் 

மகிறமயும் ராஜரிகமும் சகாடுக்கப்பட்டது. சகல ஜனங்களும் 

ஜாதிகளும் பாறஷக்காரமும் அவறரவய வசவித்தார்கள். 

அவருறடய கர்த்தத்துவம் நீங்காத நித்திய கர்த்தத்துவம் அது 

ஒழிந்துவபாகாதது. அவருறடய ராஜ்யம் ஒருகாலும் 

அழியாததுமாயிருக்கும்.” மனுஷ குமாரறனப் பற்ைி தானிவயல் 
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சசால்லும் இந்த வார்த்றதகறை வியக்க றவக்கும் வார்த்றதகள். 

இந்த பகுதிறய விைக்கிடுங்க. எப்படி விைங்கிக்சகாள்ைலாம்? 

பாக:  சரி, இது ஒரு மிக,மிக முக்கியமான பகுதி. உண்றமயில், 

நான் இந்த மூன்று பகுதிகள் அதாவது ஏசாயா 53, சங்கீதம் 110:1 

மற்றுமு; தானிவயல் 7, வமசியா யார் என்பறத சதைிவாக 

எடுத்துறரக்கும் இந்த மூன்று பகுதிகள் நமக்கிருக்கிைது. 

மனுஷகுமாரன், இந்த வார்த்றத சுவாரஸ்யமாக இருக்கிைது. 

இதனுறடய அர்த்தம் மனிதனுறடய குமாரன் என்பதாகும். 

கால்வலாவின் மகன், ஜானின் மகன், தாவனீ் மகன், மனுஷனுறடய 

மகன். ஒருவிதத்தில் பார்த்தால் மனிதனுக்குள் ஒரு நபர் என்பறத 

கூறுகிைது. ஆனா இந்த மனிதர் மற்ைவர்கறைவிட மிகவும் 

வித்தியாசமானவர். அவர் வமகங்களுடவன வருவார். அவர் நீண்ட 

ஆயுசுள்ைவர் இடமட்டும் வந்து, அது வதவறனக் குைிக்கிைது. 

வதவன் அவருக்கு அதிகாரத்றத சகாடுத்திருக்கிைார். அவறர நாம் 

வசவிக்கும்படிக்கு அதிகாரமுறடயவர். 

சரி,  இ;நத வவத பகுதியில் சில கருத்துக்கறை மக்கள் பரவலாக 

சசால்வதுண்டு, “ஓ, மனுஷகுமாரன் என்பது பரிசுத்தவான்கள். 

இஸ்வரறலக் குைிக்கிைது.” உண்றமயில், இந்த வசனத்தின் 

பின்பாதியில் ஜாதிகள் ஜனங்கள் என்று சசால்லப்பட்டிருக்கிைது, 

அதனுறடய அர்த்தம் இந்த நபருக்கு ஜனங்கவைாடு இருக்கும் 

சதாடர்றப கூறுகிைது. நாம் ராஜ்யத்றதக் குைித்து வபசிவனாம். 

ராஜாறவப் பற்ைி வபசிக்சகாண்டிருக்கிவைாம். இந்த தரிசனத்தில் 

இந்த ஜனங்கறை ஜாதிகறை வழிநடத்து ராஜ்யத்றதயும் 
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ராஜாறவயும் பற்ைி சசால்லப்படுகிைது, எனவவ ராஜாறவக் குைித்து 

வபசாமல் சவறும் ராஜ்யத்றதக் குைித்து வபச இடமில்றல. 

இவறரத்தான் வசவிக்கிைார்கள். வசனங்கைில் இஸ்ரவவலறரவயா 

மற்ை ஜாதியாறரவயா வசவித்ததாக சசால்லப்படவில்றல.  ஒரு 

தனிப்பட்டவறரவய வசவிக்கிவைாம். அந்த தனிப்பட்ட நபர் இவர்தான். 

சரி, இவயசு இந்த சபயறர புதிய ஏற்ப்பாட்டில் 

பயன்படுத்தியிருக்கிைார். இவயசுவின் சசயல்கைில் 

சுவாரஸ்யமானது என்னசவன்ைால், அதாவது, மக்களுறடய 

கருத்துப்படி, அவர், இவயசு தம்றமவமசியாவாக எண்ைி வபசினார் 

என்பது. அவர் தன்றன வதவனுறடய குமாரன் என்று கூைினார். 

அவர் தன்றன தாவதீின் குமாரன் என்ைார். இந்த சபயர்கறை அவர் 

பயன்படுத்தி தன்னுறடய அறடயாைத்றத மாற்ைிக்சகாண்டதாக 

நிறனத்தனர். வநா,வநா, வநா, வநா,வநா. அவர் பயன்படுத்தியது: 

மனுஷகுமாரன், 81 முறை இவயசுவவ சசால்கிைார். இவயசுவவாடு 

இருந்தது, இவயசுவுக்கு விவசஷமானது, புதிய ஏற்ப்பாட்டு 

முழுவதிலும் மற்ைவர்கள் இந்த சபயறர உபவயாகிக்கவில்றல. 

எனவவ அவருறடய பாைியில் அவர் தம்றமப் பற்ைி 

சசால்லிக்சகாண்டது இதுதான். எதனால் இந்த மனிதத்தன்றன 

சதய்வகீ வல்லறம மற்றும் அதிகாரம் இறவமூன்றும் 

தனித்தன்றமவயாடு இறைந்திருக்க காரைம் என்னசவன்று 

நிறனத்வதன். இந்த தனித்துவம் சபற்ை வமகங்களுடன் வந்து நீண்ட 

ஆயுசுள்ைவர் இடமட்டும் வந்து அவரிடத்தில் அதிகாரத்றத 

வல்லறம சபற்ைவருக்கும், சங்கீதம் 110:1ல் பார்க்கிைபடி 



17 
 

அவருறடய வலதுபாரிசத்தில் இருந்து அவருறடய திட்டத்தின்படி 

தீர்மானத்தின்படி நம்றம வதவவனாடு இறைப்பதற்கும் சம்பந்தம் 

இருக்கிைது. இதுதான் அந்த புதிரிலுள்ை துண்டுகள் அதினதின் 

ஸ்தானத்தில் நிற்பறத பார்த்து, எனக்கு புரிந்துவிட்டது என்று 

சசால்வதாகும். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. வால்டர், இந்த பகுதிறய பற்ைிய உங்கள் 

கருத்து? 

ககய்சர்:  சவல், இந்த பகுதியில் சகல ஜாதியாரும், இந்த 

பூமியிலுள்ை சகல ஜனங்களும், எல்லா பாறஷக்காரரும் அவறரவய 

வசவித்தார்கள் என்று கூைப்பட்டுள்ைது. வமன், என்னசவாரு 

அருறமயான காலம் அருறமயான ராஜா! சதாடர்ந்து பார்க்கலாம். 

அவர் ஆளுறக சசய்திடும் இந்த அவருறடய ராஜ்யம் ராஜரிகம் 

ராஜாசனம் ஒருவபாதும், ஒருகாலும், ஒருநாளும், என்றைக்கும் -- 

இந்த வார்த்றத என்றன திறகக்க றவக்கும் - ஒருகாலும் 

அழியாததாயிருக்கும். அது சதாடர்ந்து சகாண்வடயிருக்கும். எனவவ 

இந்த வமசியாறவக் குைித்த வார்;த்றதகள் நமக்கிருக்கிைது. அவர் 

சஜயம்சபற்ைார். அறத வாக்குப்பண்ைினார். சஜயசமடுப்வபன் 

என்ைிருந்தார். இவதா அந்த நாள், இறத நாம் எதிர்காலத்தில் 

பார்க்வபாம், அதற்கான எல்லா அறடயாைங்கறையும் அந்த நாள் 

சநருங்கிவிட்டறத சவைிப்படுத்துகிைது. 

இங்க 66 புத்தகங்கள் இருக்கிைது கருப்சபாருள் ஒன்றுதான். 

கற்பறன சசய்ய முடியுமா, ஜான்: 1600 வருடங்கள், 40 வபர் 
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எழுதியிருக்கிைார்கள், ஒவறர ஒருவர் பார்த்தது கிறடயாது, ஆனா 

ஒன்றைவய றமயமாக றவத்திருந்தனர். இந்த மாதிரி வவசைந்த 

புத்தகமும் கிறடயாது. இதுவறரக்கும் நாம் இப்படிபட்ட விஷயத்றத 

வகட்டது கிறடயாது ஒவர கருப்சபாருறை றவத்து 

எல்லாவற்றையும் இறைத்து நித்திய ஜவீறன அறடந்து 

பரவலாகத்திற்கு சசல்ல இந்த நபறர நாம் விசுவாசிக்க வவண்டும் 

என்று சசால்லப்பட்டிருக்கிைது. நமக்கான அறழப்பு இதுதான், நாம் 

அவரிடத்திற்கு வரNவுண்டும். ஜவீனுள்ை வதவறன முழு 

இருதயத்வதாடு நம்பி விசுவாசிக்காமல் இருப்பது அபத்தமான 

காரியமாக இருக்கும். நீங்கள் அவறர நம்பவவண்டும். 

ஆன்கர்பபர்க்: எஸ். நாம் சதாடர்ந்து பார்க்க இருக்கிவைாம். 

வதவன் சகாடுத்திருக்கும் தீர்க்கதரிசனங்கறை சதாடர்ந்து 

பார்த்திடுவவாம். இப்ப உங்களுக்காக வகள்விறய வகட்க 

விரும்புகிவைன்: வதவன் இவருறடய பிைப்றபயும் பிைக்கும் 

இடத்றதயும் நகரத்றதயும் முன்னைிவித்திருக்கிைார் என 

நிறனக்கிைரீ்கைா? அவர் அவ்வைவு துைிவவாடிருந்தாரா? ஆவர் 

துைிவுள்ைவராக இருந்தார் என்பறத நாம் பார்க்க இருக்கிவைாம். 

அவதாட கூட நாம் பார்க்க இருப்பது, வமசியா எங்கு 

சங்கரிக்கப்படுவார் என்று வதவன் பறழய ஏற்ப்பாட்டில் 

சசால்லியிருக்கிைாரா? அருறமயான விஷயங்கள்! இறதப் பற்ைி 

அடுத்த வாரம் வபச இருக்கிவைாம். நீங்களும் இறைந்திருப்பரீ்கள் 

என நம்புகிவைன். 

 



19 
 

 

 

 

***** 

எங்ெளுடடய க ாடைக்ொட்சி நிெழ்சிெடை ொண 
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