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KB14-2-4-TA 

 

இயேசுயே யேசிோ என்பதை உறுைிபடுத்ைிடும் 16 

ைரீ்க்கைரிசனங்கள் - பாகம் 2 – நிகழ்ச்சி 4 

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. நான் ஜான் அன்கர்பர்க் என்னுறடய 

விருந்தினர்கள் டாக்டர் வால்டர் சகய்சர் மற்றும் டாக்டர் வடரல் 

பாக் அவர்களுறடய சிைப்றப நீங்கள் வகட்டீர்கள். இவர்கள் சிைந்த 

பண்சதர்கள். நாம் மிகவும் அத்தியாவசியான தறலப்றப பார்த்து 

வருகிவைாம், அறதப்பற்ைி, வதவன் தீர்க்கதரிசனங்கறை, 

முன்னைிவித்திருக்கிைார், வரப்வபாகிைவராகிய வமசியாறவக் குைித்த 

வாக்குத்தத்தங்கள், இறத நிறைவவைினதா? இப்வபாது எல்லா 

புள்ைிகறையும் நாம் இறைத்துக்சகாண்டிருக்கிவைாம், பலவிதமான 

தீர்க்கதரிசனங்கறை இறைக்கிவைாம், இவயசுறவக் குைித்த பறழய 

ஏற்ப்பாட்டின் காரியங்கைின் முடிறவ பார்க்கவவண்டும். நாம் 

வகட்டுக்சகாண்டிருக்கும் வகள்வி இதுதான்: வதவன் பல 

வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த வமசியா பிைக்கப்வபாகும் இடத்தின் 
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சபயறர சசால்லியிருக்கிைாரா? இந்த வசனத்றத பார்க்க 

விரும்புகிவைன். அறத உங்களுக்காக திறரயில் காண்பிக்கிவைாம். 

இறத மீகா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் பார்க்கிவைாம், மீகா 5:2: “நீவயா, 

எப்பிராத்தா என்னப்பட்ட சபத்லவகவம, நீ யூவதயாவிலுள்ை 

ஆயிரங்களுக்குள்வை சிைியதாயிருந்தும் இஸ்ரவவறல 

ஆைப்வபாகிைவர் உன்னிடத்திலிருந்து வருவார். அவருறடய 

புைப்படுதல் அநாதிநாட்கைாகிய பூர்வத்தினுறடயது.” டுhக்டர் சகய்சர், 

இந்த வசனத்றத விைக்கிடுங்க. 

டாக்டர். வால்டர் கெய்சர்: இது, ஒரு விவசஷித்த வசனம், 

ஏசனன்ைால் சிைிதான சபத்லவகவம என்ை சசால்வவதாடு, அது 

எருசவலமிற்கு சதற்வக உள்ைது வமய்ப்பர்கைின் வயல்சவைியாக 

இருக்கிைது, ஆனா அதற்குரிய பறழய சபயறரயும் குைிப்பிட்டு 

சசால்கிைது, இறத நீ எைிதாக நிறனத்து விடாவத என்று அதற்கு 

நிறனப்பூட்டுகிைது, எப்பிராத்தா. எனவவ சபத்லவகம் எப்பிராத்தா 

என்ைறழக்கப்பட்டது. வமலும் இங்கு உன்னடத்திலிருந்து ஒருவர் 

புைப்பட்டு வருவார் என்றும் கூறுவவதாடு, அவர் இஸ்ரவவறல 

ஆைப்வபாகிைார் என்கிைது. இதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்றல. 

அவருறடய புைப்படுதல் அநாதிநாட்கைாகிய பூர்வத்தினுறடயது 

என்கிைது. அதனால் எந்த ஆச்சரியமும் இல்றல. அவதாடு கூட, அது 

நித்தியமானது என்கிைார். உண்றமய சசான்னா 

சமாழிசபயர்ப்பார்கள் இங்கு சகாஞ்ச தடுமாறுவறத பார்க்க 

முடியும், அவர்கள் புரிந்துசகாள்ை வில்றல, “இது எப்படி நடக்கும்?” 

அதனால தான் அவர்கள் அநாதிநாட்கள் என்று சமாழிசபயர்த்தனர். 
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ஆனா இந்த பகுதி எபிவரயத்தில் சதைிவாக உள்ளுது: அவர் 

ஆதியிலிருந்து வருகிைார் அதாவது நித்தியமானவர். எனவவ, இப்ப 

பிைக்கப்வபாகிை இவர் பல காலங்களுக்கு முன்பிலிருந்து 

இருக்கிைார், நித்தியமாக இருக்கிைார். சரி, இறத வயாசியுங்கள். 

இதற்கு சபாருத்தமானவர் யார்? ஒருவர்தான் இருக்கிைார், 

கர்த்தராகிய இவயசு மட்டுவம, அவர் வமசியா, கிறை என்னப்படுபவர் 

வதவனுறடய தாசனாகிய அவர்தான். 

ஆன்கர்பபர்க்: டாகடர் பாக், கிைிஸ்மஸ் நாட்கைில் நாம் இறதப் 

பற்ைி அதிகமாக வகட்டிருக்கிவைாம் இறத ஒரு குறு நாடகமாக 

சவைிப்படுத்துகிவைாம், ஓவக. இறவயறைத்தும் எபிவரயத்தில் 

இருக்கிைது, இவயசு வருவதற்கு பல நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன்பு 

சசால்லப்பட்டறவ. இப்வபாது நீங்கள்… ஏவராது யூத மக்கைிடம் 

ஆவலாசறனக் வகட்;டவபாது அவர்கள் இந்த வசனத்றததான் 

காண்பித்தனர். அறதபற்ைி சசால்லுங்க. 

டாக்டர். யடரல் பாக: சவல், இது மிகவும் சுவாரஸ்யமான 

ஒன்சைன நிறனக்கிவைன். நான் நிராகரிக்க விரும்பாத ஒரு 

விஷயம் பறழய ஏற்பாட்டில் பதிந்திருக்கிைறத காண்பிக்க 

விரும்புகிவைன், இதுதான் யூதர்கைிடமிருந்த குைிப்பு. 

யூதர்கைிடமிருந்த குைிப்பு ஆதியாகமத்திலிருந்து வந்தது. இவர் 

ஆபிரகாமிலிருந்து வதான்றுவார் என்று மட்டும் சசால்லப்படாமல், 

யாக்வகாபிலிருந்து வருவார் என்று சசால்லப்பட்டதுமின்ைி, இவர் 

எந்த வகாத்திரத்திலிருந்து வதான்றுவார் என்பதும் 
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சசால்லப்பட்டிருக்கிைது. இவர் யூதா வகாத்திரத்திலிருந்து வருவார் 

என்ைிருக்கிைது. சாஸ்திரிகள் ஏவராதிற்கு முன்பாக வந்து, “கிழக்கிவல 

நட்சத்திரத்றதக் கண்வடாம். நாங்கள் வான சாஸ்திரிகள். 

ஏவதாசவான்று நடப்பறத கவனித்வதாம். உங்கள் வமசியா எங்கு 

பிைப்பார் என்று உங்களுக்கு சதரியுமா என்ைார்கள்”. ஏவராது, 

அரசியல்வாதி, அதனால் அவர் இறைபண்டிதர்கறை அறழத்து 

வகட்கிைான், “வமசியா எங்கு பிைப்பார் என்று 

சசால்லப்பட்டிருக்கிைது,” அவர்கள் இந்த பகுதிறய காண்பித்தனர். 

“ஓ, இவதா இருக்கிைது! மீகா 5, அவர் சபத்லவகமில் பிைப்பார். அவர் 

பிைக்கப்வபாகும் இடம் அதுதான்.”  

இதில் என்ன ஆச்சரியம் இருக்கிைசதன்று நீங்கள் நிறனக்கலாம், 

ஒருவவறை நீங்கள் கட்டுகறத சசால்வது வபாலிருக்கிைது என்று 

வதானலாம், இவயசு அந்த சிைிய பட்டைத்தில் பிைந்திருக்க 

மாட்டாசரன நிறனக்கலாம். எருசவலம் வபான்ை சபரிய நகரத்தில் 

பிைந்திருப்பார். அவர் இங்கதான், சபத்லவகமில் பிைக்கிைார், நாம் 

பார்த்தபடி சதாழுவத்தில் பிைந்தார், மனுஷ சாயலில் வந்த அவர் 

தாழ்றமயின் ரூபசமடுத்து சவைிப்பட்டார், இந்த உலகில் 

வதவனுறடய திட்டத்றத சசயல்படுத்த வந்தவர், நம்மில் ஒருவராக 

இப்வபாது பிரதிபைிக்கிைார், அவர் வருறக அப்படிதானிருந்தது. இந்த 

பகுதிறய நான் ஜிபிஎஸ் வபால பார்க்க நிறனக்கிவைன். அதாவது, 

இப்ப எல்லாரிடமும் சமாறபல் இருக்கிைது ஒரு இடத்திலிருந்து 

வவறு இடத்துக்கு வபாக முடியும். நீங்க கூகுல் வமப்புக்கு வபானா 

நீங்க இருக்கிை இடத்றதயும் ஆரம்பிக்கும் ஸ்தலத்றதயும் அது 
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உங்களுக்கு காண்பித்திடும். இங்கிருந்து கிைம்பைஙீ்க, 

சபத்லவகமிலிருந்து கிைம்புகிைரீ்கள். இவர் பிைப்பதற்கு பல நூறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்வப இவர் எங்கு பிைப்பார் என்று 

சசால்லப்பட்டிருக்கிைது. அந்த துண்றட உங்க புதிரில் றவயுங்கள். 

இவர் யார் என்பறத சவைிப்படுத்தும் மற்சைாரு ஆதாரம், இன்னும் 

பல ஆராதங்கள் இவயசுவவாடு இறைக்கிைது. 

ஆன்கர்பபர்க்: யா. ஆல்றரட், வியப்பாக இருக்கிைது. அதாவது, 

ஒரு வராட்டுல கம்பம் றவத்து இதுதான் இடம் 

என்பதுவபாலிருக்கிைது. அப்படிவய நடந்தசதன்று பார்க்கும் வபாது 

எனக்கு உடம்சபல்லாம் சிலிர்க்கிைது. ஆல்றரட், வதவன் 

தம்முறடய தாசனுக்கு என்ன நடக்கப்வபாகிைசதன்று சசால்லுகிைார் 

என்பறத பார்க்கலாம். அவர் எங்கு பிைக்கப்வபாகிைார் என்பறத 

எப்படி துள்ைியமாக கூைினாவர அவதவபால, அவர் 

சங்கரிக்கப்படுவறத பற்ைியும் கூறுகிைார், ஓவக. இது ஏசாயா 

53வைாடு இறைந்திருக்கிைது, ஆனால் இறத சகரியா தீர்க்கதரிசி 

கூறுகிைார், அதிகாரம் 12,வசனம் 10. ஆறத உங்களுக்காக திறரயில் 

காண்பிக்கிவைாம். “அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்றன 

வநாக்கிப்பார்த்து, ஒருவன் தன் ஒவர வபைானவனுக்காகப் 

புலம்புகிைதுவபால எனக்காகப் புலம்பி, ஒருவன் தன் தறலச்சன் 

பிள்றைக்காகத் துக்கிக்கிைதுவபால எனக்காக மனங்கசந்து 

துக்கிப்பார்கள்.” டாக்டர் சகய்சர், இது அருறமயான, வமன்றமயான 

தீர்க்கதரிசனம். இறத சசால்லமுடியுமா? 
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ககய்சர்: இங்கு, வதவன் சசால்வது என்னசவன்ைால் “அவர்கள் 

என்றன வநாக்கி பார்ப்பார்கள்,” ஏவல. ஆவறர யாறரப் பற்ைி 

சசால்கிைார்? சர்வவல்லவ வதவன். அவர்கள் தாங்கள் குத்தின 

என்றன வநாக்கி பார்ப்பார்கள். இங்குள்ை வகள்வி இதுதான்: எப்படி 

இந்த வதவன், ஜவீனுள்ை வதவன், அவர் எப்படி குத்தப்படுவார்? 

அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்றன வநாக்கிப் பார்ப்பார்கள். இதற்கு 

ஒவர வழிதான் இருந்தது அதுதான் சிலுறவ மரைம். அங்குதான் 

அவர் குத்தப்பட்டார். ஒவர வபைானவனுக்காக புலம்புகிைது வபால 

அவர்கள் அவருக்காக புலம்புவார்கள், ஒருவன் தறலச்சன் 

பிள்றைக்காக துக்கிக்கிைது வபால அவருக்காக அவர்கள் 

துக்கிப்பார்கள், சகரியா 12:10. ஆந்த நாள் மிக சமீபமாயிருக்கிைசதன 

நம்புகிவைன், மிக சமீபமாயிருக்கிைது அப்வபாது இந்த ஜனங்கள், 

குைிப்பாக இந்த ப{மியில் வதவன் தமக்சகன்று சதரிந்துசகாண்ட 

ஆசீர்வாத வாய்க்கால்கைாக இருக்கும் சந்ததியார் - ஆதியாகமம் 

12:3ன் வாக்குத்தத்தத்றத நிறனப்பார்கள், “உன்னுறடய 

சந்தியிலிருந்து வருபவரால் பூமியின் குடிகள் 

ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும்.” விவசஷமாக இஸ்வரறலக் குைிக்கிைது, 

அதுதான் வாய்க்காலாக இருந்திருக்க வவண்டும் - அவர்கள் 

அப்வபாது விழித்சதழும்பி சசால்வார்கள், “ஓ வநா! அவர் வமசியா 

அல்ல என்று நிறனத்திருந்வதாம். அவர் புைஜாதியான் என்று 

நாங்கள் எண்ைிவனாம்.” வநா,வநா. அவர் யுதர். அவருறடய சீஷர்கள் 

யூதர்கள். அவருறடய புத்தகத்றத எழுதியவர்கள் யூதர்கள். நம்றம 

அறழக்கிைார். அவர்கள் தங்கறை தாழ்த்தி புலம்பி அழுது 
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கிைிஸ்துவவ வமசியா என்பறத உைர்ந்து அைிக்றகயிடுவார்கள், 

அவவர வதவன், நமக்கு மத்தியில் இருந்த அவவர வதவனாக 

இருக்கிைார் வவசைாருவருமில்றல. 

ஆன்கர்பபர்க்: டாக்டர் பாக், இந்த வியாக்கியானத்றத எப்படி 

நிராகரிக்க முடியும்? அதாவது. ஏன்ன நடந்தது, இங்கு, இந்த 

வார்த்றதகள் சதைிவாக இருக்கிைவத. 

பாக: இது மிக சதைிவாக இருக்கிைது. அதாவது, உண்றமயில் 

ஒருநாைில் இந்த சிவுறல மரைத்திற்கு சபாறுப்பாக இருந்தவர்கள், 

சிலுறவயில் அறையப்பட ஒப்புதல் சகர்டுத்த வதசத்தாரும், 

அவதாடுகூட, சிலுறவ மரைத்திற்கு ஆதரவாயிருந்த 

தறலறமத்துவமும், வமசியாறவ மரைத்திற்குட்படுத்த நிறனத்த 

இஸ்ரவவலர்களும், ஒருநாள் புரிந்துசகாள்வார்கள், 

“தவறுசசய்துவிட்வடாம் என்பார்கள்.” இந்த, காரியத்றத, 

அப்வபாஸ்தலருறடய புத்தகத்தில் அப்வபாஸ்தலரின் ஆரம்ப கால 

பிரசங்கத்தில் சவாலாக சசால்லப்பட்டிருப்பறத பார்க்கலாம் 

“ஜவீாதிபதிறய மரைத்திற்சகாப்புவித்தீர்கள்.” இங்குள்ை சவால் 

இதுதான், அவர்களுறடய முகத்துக்கு முன்னால் விரல் நீட்டி 

சசால்லவவண்டியதில்றல, “நீ தவறு சசய்தாய்,” மாைாக “என்ன 

சசய்தார்கள் என்று பார்க்க சசய்யலாம்.” இந்த சந்தர்ப்பம் அவர்கள் 

தவறை திருத்திக் சகாள்வதற்கு சகாடுக்கப்பட்டது. அவற்றை 

திரும்பி பார்த்து திருத்திக்சகாள்வதற்கான சந்தர்ப்பம். இவர் யார் 

என்பறத விைங்கிக்சகாள்வதால் அறத உைர்ந்து திருத்திக்சகாள்ை 
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முடியும், இவர் யார் என்பறத புரிந்துசகாள்ைலாம், என்னுறடய 

சார்பில் அவர் மரித்தார் என்பறத உைர்ந்து, என்னுறடய பாவத்றத 

அவர் ஏற்றுக்சகாண்டார், என்னுறடய தவறுகளுக்கு தண்டறன 

சபற்ைறத உைரவவண்டும். வதவனுக்கு முன்பாக உன் தவறுகறை 

சரிசசய்து, ஜவீனுள்ை வதவவனாடு மறுபடியும் இறைந்திடலாம். 

எனவவ அவர்கள் குத்தின அவறர வநாக்கி பார்க்கவவண்டும். ஆமா, 

அவர்கள் சசய்த தவற்றை அவர்கள் உைர்ந்து நடந்த காரியத்றத 

எண்ைி புலம்பி அழவவண்டும், ஆனால் அந்த புலம்பறலவிட்டு 

அவர்கள் சவைிவயை வவண்டும். அவர்களுறடய இடத்தில் 

மரித்தவர் மீதான விசுவாசத்தில் நிறலத்திட அவர்க்ை அந்த 

புலம்பறல விட்டு சவைிவயை வவண்டியது அவசியம். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா, அவதாடு இந்த பகுதிகள் என்ன நடக்கும் 

என்பறத முன்னைிந்திருந்தும் வமசியா அறத ஏற்றுக்சகாள்ை 

தானாக முன்வந்ததறதயும் எடுத்துக்காண்பிக்கிைது. அவர்கள் தமக்கு 

என்ன சசய்வார்கள் என்பறத அைிந்திருந்தும் அறத கடந்துசசல்ல 

சித்தம் சகாண்டிருந்தார். சிலுறவயில் இருக்கும்வபாது இவயசு 

சசான்னார், “பிதாவவ, இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் சசய்கிைது 

இன்னசதன்று அைியாதிருக்கிைார்கள்.” அவர் அவர்களுக்கு பதிலாக 

நிற்கும்படிக்கு முன்வந்து அவர்களுக்கு மன்னிப்பிற்கான வாசறல 

திைந்து சகாடுத்து அவர்கறை கசந்துசகாள்ைவில்றல. அவர் 

அருறமயான இரட்சகர். 
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பாக: சரி, வதவன் நம்றம எப்படி நடத்துகிைார் என்பறத கூறும் 

சம்பவம், அப்படிதாவன? 

நம் எல்லாருக்கும் சபாருத்தமான சம்பவம் இது, ஆடுகறைப்வபால, 

நாம் திறசமாைி வழிதப்பிவபாவனாம். நூம் பாவிகைாக இருக்றகயில் 

கிைிஸ்து நமக்காக மரித்தார். நீங்க வவதத்தின் எந்த வசனத்த 

பார்த்தாலும் வதவன் சதாடர்ந்து முரட்டாட்டமுள்ை மக்கவைாடு 

வபாராடுவறத பார்க்கலாம், அவர்கறை அடித்து மரைத்திற்கு 

ஏதுவாக தண்டிக்கிைார் என்பறத பார்க்காமல், அவரிடமாக 

அவர்கறை திரும்பவும் வசர்க்க நிறனப்பறத பார்க்கிவைாம். 

அவர்களுறடய சார்பில் தன்றனவய சகாடுத்தவராக, “இவ்வைவாய் 

வநசிக்கிவைன் என்கிைார்.” அடுத்ததாக் நாம் புரிந்துசகாள்ை 

வவண்டியது, நம்றம அதிகமாக வநசிக்கும் வதவன் நம்றம 

மீட்கும்படியாக எறதயும் சசய்ய ஆயத்தமுள்ைவராக இருக்கிைார் 

என்பறத நாம் உைரவவண்டும். அப்படி நிறனத்தால் அவருக்கு 

சசவிசகாடுப்வபாம், அவர் சசால்வறத வகட்டிடுவவாம், 

அவரிடத்திற்கு நாம் திரும்ப வந்திடுவவாம். ஏசனன்ைால் 

அவரிடத்திற்கு திரும்பவதால் நாம் அவருறடய அரவறனப்றப 

சபறுவவதாடு, அவருறடய பிரசன்னத்றதயும் வல்லறமறயயும் 

சபறுகிவைாம் அவதாடு ஜவீனுள்ை வதவவனாடு 

இறைந்திருக்கும்பழயான ஆசீர்வாதத்றதயும் சபறுவவாம். 

ஆன்கர்பபர்க்: அருறமயான விஷயம், பிரியமானவர்கவை. இறத 

நீங்கள் நிச்சயம் வகட்கவவண்டும். இறத மிக கவனமாக 
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எடுத்துக்சகாள்ளுங்கள். இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவிற்கு 

வந்துவிட்வடாம். இதன் முதன்றமயான காரியங்கறை சசால்லி 

நிறைவு சசய்ய விரும்புகிவைன். வமசியா எப்பிராத்தா என்னப்பட்ட 

சபத்லவகமில் பிைப்பார் என்பறத மட்டும் வதவன் 

முன்னைிவிக்கவில்றல. வமசியா குத்தப்படுவார் என்பறதயும் 

வதவன் முன்னைிவித்திருக்கிைார், அவதாடு வமசியா எப்வபாது 

வதன்றுவார் என்பறதயும் அவர் எப்வபாது சங்கரிக்கப்படுவார் 

என்பறதயும் அவர் எப்வபாது மரிப்பார் என்பறதயும் நமக்கு 

சசால்லியிருக்கிைார்.  

இறவ இந்த வகள்விக்கான பதிறல எடுத்துறரக்கிைது: 483 

வருடங்களுக்கு பிைகு சங்கரிக்கப்படும் இந்த அபிவஷகம் 

பண்ைப்பட்டவர் யார்? மீண்டும், தானிவயல் 9:24-26. முதலில் இறத 

நான் வாசிக்கிவைன் பிைகு உங்க கருத்றத நீங்க சசால்லலாம். 

“எழுபது வாரம்” வதவன் சசால்கிைார், “நகரத்றதயும் பரிசுத்த 

ஸ்தலத்றதயும் பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்துப்வபாடுவார்கள்.” 

ஒருசில சசயல்கள் நடக்கும், “மீறுதறலத் தவிர்க்கிைதற்கும் 

பாவங்கறைத் சதாறலக்கிைதற்கும் அக்கிரமத்றத நிவிர்த்திப 

ண்ணுகிைதற்கும், நித்திய நீதிறய வருவிக்கிைதற்கும், 

தரிசனத்றதயும் தீர்க்கதரிசனத்றதயும் முத்திரிக்கிைதற்கும், 

பரிசுத்தமுள்ைவறர அபிவஷகம் பண்ணுகிைதற்குவம. நீ அைிந்து 

உைர்ந்துசகாள்ை வவண்டியது என்னசவன்ைால்: எருசவலறமத் 

திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுகிைதற்கான கட்டறை சவைிபடுவதுமுதல், 

பிரபுவாகிய வமசியா வருமட்டும் ஏழுவாரமும் அறுபத்திரண்டு 
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வாரமும் சசல்லும். ஆறவகைில் வதீிகளும் அலங்கங்களும் 

மறுபடியும் கட்டப்படும். ஆனாலும் இடுக்கமான காலங்கைில் 

இப்படியாகும். அந்த அறுபத்திரண்டு வாரங்களுக்குப் பின்பு வமசியா 

சங்கரிக்கப்படுவார் ஆனாலும் தமக்காக அல்ல. நகரத்றதயும் 

பரிசுத்த ஸ்தலத்றதயும் வரப்வபாகும் பிரபுவின் ஜனங்கள் 

அழித்துப்வபாடுவார்கள்.” இங்க பல காரியங்கள் சசால்லப்படுகிைது, 

இறத பற்ைி சசால்லுங்க, டாக்டர் சகய்சர். 

ககய்சர்: சரி, இது மிக அழகான தீர்க்கதரிசனம். எவரமியா 70 

வருடங்கள் அவர்கள் சிறையிருப்பில் இருப்பார்கள் என்று 

தீர்க்கதரிசனம் உறரத்திருந்தார். பிைகு தானிவயல், அறத 

வாசிக்கலாம் -- இறத அவர், 75 ஆண்டுகளுக்கு பிைகு – 

சசால்லியிருக்கிைார், “வதவவன, இறத இப்வபாது நிறைவவற்றுவரீா 

என்ைார்? இதுதான் நிறைவவறுதலின் காலம் என்பதாக வதான்ைினது. 

அதாவது, உண்றமறய சசான்னால், அவர் எவரமியா 

எழுதியவற்றைதான் “வார்த்றதகள் என்கிைார். அறவ பரிசுத்த மான 

எழுத்துகள். அவர்க்ை எந்த ஆவலாசறன கூட்டத்திற்கும் 

காத்திருக்கவில்றல, எந்த புத்தகம் இருக்கவவைடும் எது 

இருக்ககூடாடிதன்று தீர்மானிக்கும் யூத கூட்டம் அங்கு இல்றல, 

ஒரு நூற்ைாண்டு காலகட்டத்திற்குள் இருவரும் சபற்றுக்சகாண்டது 

அதிகாரப்பூர்வமானது என்று அைிந்திருந்தனர். 

வமலும் இந்த தீர்க்கதரிசனத்தில், வதவன் கூறுகிைார், “சரி, இன்னும் 

ஏழு எழுபது ஆண்டுகள் உங்களுக்கு இருக்கிைது.” அதனால் தான் 

இந்த பிரபலமான 483 வருடங்கள் வந்தது, 67 சபருக்கல் 7, இதில் 
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மிகப்சபரிய இறடசவைி உண்டானதும் உண்றம, இந்த 69 

வாரங்களுக்கு பிைகு – 7 மற்றும் 62 - இதற்கு பிைகு, வமசியா 

சங்கரிக்கப்படுவார். அதன்பின்பு பரிசுத்த நகரமும் அழிக்கப்படும் 

என்கிைார். சரி, இந்த சம்பவம் நம்றம கிைிஸ்துவின் காலத்திற்கு 

சகாண்டு வருகிைது அதாவது கிபி 30 அதன்பிைகு கிபி 70வதில் 

வதவாலயம் இடிக்கப்பட்டது. எனவவ இந்த இறடசவைி, அதாவது 

அந்த நாைிலிருந்து இன்று வறர அந்த இறடசவைி இருக்கிைது. 

இந்த காலகட்டத்தில் தான் வமசியா சிலுறவயில் அறையப்பட்டார், 

அந்த நகரம் அழிக்கப்பட்டது, இருப்பினும் அந்த கறடசி 7 வாரம் 

இன்னும் நிறைவறடயவில்றல, இஸ்வரலுக்கு பல இக்கட்டான 

சநருக்கடிகள் ஏற்படுகிைது, இருந்தாலுமு; இ;நத காலம் வரலாற்றை 

முற்ைிலும் நிறைவு சசய்வதாக அறமந்திடும். 

எப்படியிருந்தாலும், இந்த 490 வருடங்களுக்கு அவர் 6 வநாக்கத்றத 

றவத்திருக்கிைார், 70 ஒ 7. மீறுதல்கள் நிறைவறடயும். வாவ்! இனி 

பாவமிருக்காது. பாவத்திற்கு அவர் முற்றுப்புள்ைி றவக்கிைார். வாவ்! 

அக்கிரமம் நிவிர்த்தியாக்கப்படும். அது சிலுறவயில் நடந்துவிட்டது. 

நித்திய நீதி வந்திடும், தரிசனமும் தீர்க்கதரிசனமும் 

முத்திரிக்கப்படும். மகா பரிசுத்தமுள்ைவர் அபிவஷகிக்கப்படுவார் -- 

மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அல்லது மகா பரிசுத்த முள்ைவர், நமக்கு 

சதரியாது. இறவயிரண்டிற்கு இறடயில் இருப்வபாம். 

இரண்டுவமகூட நடக்கலாம். 

முக்கியமான காரியம், அதுதான் முடிவாக இருந்திடும். இந்த முழு 

கறதயினுறடய முடிவு வந்திடும், வதவனுறடய திட்டம் 
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நிறைவவறும். இறத தானிவயல் தமது மக்களுக்கும் தானிவயலின் 

பட்டைத்திற்கும் சசால்கிைார், பரிசுத்த நகரமான, எருசவலம். எனவவ 

மிக சதைிவாக, சதௌ;ைத்சதைிவாக நாம் புரிந்துசகாள்ளும்படி 

விரும்புகிைார். நீ அைிந்து புரிந்துசகாள். இதில் எந்த குழப்பமும் 

இல்றல. எருசவலறமத் திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுகிைதற்கான 

கட்டறை சவைிப்படுவது முதல் நடக்கும் எல்லாவற்றையும் 

எடுத்துறரக்கிைார், அபிவஷகம் பண்ைப்பட்டவர் வரும் வறர 69 

வாரங்கள் இருக்கும், வமசியா,வருவார். சரி, இதற்கான வருடமும் 

நாளும் நமக்கு சசால்லப்படவில்றல – அறத ஒருவரும் 

அைியவில்றல என்று வதவன் சசால்லியிருக்கிைார் - எனினும் 

இதற்கிறடயில் ஒரு இறடசவைி இருப்பறதயுமு; வதவன் அந்த 7 

வருடங்களுக்குப் பிைகு முடிறவ சவைிப்படுத்துவார் என்றும் 

சசால்லப்பட்டிருக்கிைது.  

ஆன்கர்பபர்க்: வடரல்? 

பாக: சரி, சிலருறடய கருத்து என்னசவன்ைால் வமசியா சசய்வார் 

என்று அவர்கள் எதிர்ப்பார்த்த அறனத்றதயும் இவயசு 

சசய்யவில்றல என்பதுதான். அதனால் சிலர் இவயசு வமசியா அல்ல 

என்கின்ைனர். அவர் எல்லாவற்றையும் சசய்து முடிக்கவில்றல. 

அதற்கு பதில் இருக்கிைது, மிக எைிறமயான பதில். அதாவது,வே, 

கறத இன்னும் முடியவில்றல. இந்த கறத முழுவதும் 

நிறைவறடயும் பாறதயில் நாமும் பயைிக்கிவைாம். முதல் பாகம் 
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முடிந்துவிட்டது. இப்வபாது இறடவவறையில் இருக்கிவைாம். அடுத்த 

பாகம் 2 வந்திடும்.  

நாம் வபசிக்சகாண்டிருக்கும் இந்த சம்பவம் ஒரு பக்க ஓறசறய 

வபான்ைது ஏசனன்ைால் முதல் 69 ஆண்டுகள் முடிந்துவிட்டது 

இப்வபாது மீதமுள்ை பாகம் துவங்குவதற்கு முன்பு ஒரு 

இறடவவறையில் இருக்கிவைாம். இன்னும் ஒரு வாரம் 

மீதமிருக்கிைது, உபத்திரவ காலம், இதுதான் நம்றம முடிவிற்கு 

வநராக நடத்தி இந்த கறதயின் இறுதிக்கு சகாண்டுவந்திடும். 

வமசியா சசய்யவவண்டிய அறனத்றதயும் சசய்து முடிக்கவில்றல 

இன்னும் சில வவறலகள் இருக்கிைது. இவயசு எல்லாவற்றையும் 

சசய்து முடிக்கவில்றல இன்னும் பாக்கி இருக்கிைது. அதனால் 

எல்லாவற்றையும் நாம் இதுவறர காைவில்றல என்பதில் 

ஆச்சரியப்பட ஒன்றுமில்றல, ஏசனனில் தானிவயல் இன்னும் 

சிலவற்றை காை இருப்பதாக சசால்கிைார். 

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா, அதாவது, மறுப்பு சதரிவிக்கும்படி என்றன 

திடப்படுத்த வவண்டும். 

இவயசு தான் வமசியா என்பறத நான் நம்புகிவைன், ஆனால் 

உண்றமயில், இந்த உலகில் சமாதானம் இல்றல, அவர் இந்த 

உலறக முழுவதும் ஆளுறக சசய்யவில்றல, இஸ்ரவவலர்கள் 

இன்னமும் தாக்கதலுக்குட்பட்டு இருக்கிைார்கள், ஓவக. வமசியா 

இறவயறனத்திலிருந்தும் நம்றம மீட்டிடுவார். இன்னும் அது 
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நடக்கவில்றல, அப்படியிருக்றகயில் எதற்காக இவயசுறவ நான் 

நம்பவவண்டும்? 

பாக: சரி, அதாவது உபத்திரவக் காலம் இஸ்ரவவலர்களுக்கு 

இடுக்கமான காலமாயிருக்கும் என்று சசால்லப்பட்டிருக்கிைது. 

உபத்திரவத்திற்கு முன்பு இஸ்வரலுக்கு பாதகமாக இருக்கும் என்று 

எந்த இடத்திலும் சசால்லப்பட வில்றல;. அதனால், புதிய 

ஏற்ப்பாட்டில் இவயசு இஸ்வரறலப் பற்ைி சசால்லும் வபாது 

சசால்கிைார் அது பாழாக்கப்படும் அவள், “கர்த்தருறடய 

நாமத்தினாவல வருகிைவர் ஸ்வதாத்தரிக்கப்பட்டவர் என்பாள் 

என்கிைார்.” எனவவ இந்த சசயல்கள் முடியும் வறர உலகமானது 

மிகுந்த இடுக்கத்றத சந்திக்க வவண்டும். வமலும் இந்த காரியங்கள் 

நிறைவவறு உலகம் முடிறவக் காணும் வபாது மகா உபத்திரம் 

உண்டாகும் என்பறத அைிந்திருக்கிவைாம். அதனால் நாம் 

அதிர்ச்சியறடக் கூடாது. விழுந்துவபான உலகில் 

வாழ்ந்துசகாண்டிருக்கிவைாம். வமசியா வந்து அவற்றை சரிசசய்யும் 

வறர, சரியாக இருக்காது. 

ஆன்கர்பபர்க்: டாக்டர் சகய்சர், நீங்கள் இறுதியாக இவர்கைிடம் 

வபசும்படியாக விரும்புகிவைன் சிலர், “எனக்சகாரு சந்வதகம்? 

வவதமும் மற்ை தீர்க்கதரிசனங்களும் இவயசு தான் வமசியா என்று 

என்றன நம்பச் சசய்தாலும், எனது சார்பில் ஒருவறர வதவன் இந்த 

பூமிக்கு அனுப்பி என்னுறடய பாவத்திற்காக அவர் மரித்திருக்கிைார். 

அவவராடு நான் எப்படி உைறவ ஏற்படத்த முடியும்? நான் அதற்கு 
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என்ன சசய்யவவண்டும்? இவயசு என்னிடத்தில் என்ன 

எதிர்பார்க்கிைார் என வகட்கின்ைனர்.” 

ககய்சர்: ஆ, ஜான், இவயசு என்னிடத்தில் என்ன வகட்கிைார் என 

வயாசிக்கிவைன், இந்த வவதத்தில் சசால்லப்பட்டிருக்கும் 

எல்லாவற்ைிலும் றமயமாக இருப்பது ஒன்றுதான், 

விசுவாசிக்கவவண்டும். அறத ஏற்றுக்சகாள்ை வவண்டும். பல 

காரைங்கள் இருக்கிைது. அதில், நாம் சவறும் 16 குைிப்புகறை 

வமம்படுத்தி பார்க்கிவைாம், ஆனால் முக்கியமானவ்ைறை 

காண்பிக்கும்படிக்கு அப்படி சசய்கிவைாம். இவர் தாவம நம்மத்தியில் 

வாசம் பண்ணும்படியாக வந்தவர் அவதாட அவர் அற்புதங்கறை 

நடப்பித்து தாம் வதவன் என்பறத சவைிப்படுத்தினார், அதன்பிைகு 

சிலுறவக்குச் சசன்ைார், நமக்காக மரித்தார், அடக்கம்பண்ைப்பட்டு 

உயிர்சதழுந்தார். அதன் பிைகு அவர் பரவலாகத்திற்கு சசன்ைார் 

தூதர்கள் சசான்ன விஷயம், “கலிவலயராகிய மனுஷவர, ஏன் 

வானத்றத அண்ைார்ந்து பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிைரீ்கள்?” எதனால, 

பார்த்தாங்க? நீங்க வபசீட்டு இருக்கும் நபர் உங்க கண் முன்னால் 

எந்தவித வபராஷீட் உபகரைங்கள் இல்லாம உங்களுக்கு முன்னால 

அப்படிவய வமல வபான நிச்சயம், நீங்க ஆச்சரியத்துல திகச்சு 

நிற்பஙீ்க. ஆனா இவர் அப்படிவய திரும்பவும் வருவார். எனவவ இது 

உண்றமயா இல்றலயான்னு வாக்குவாதம் சசய்தால், இங்கு, 

வசனம் சதைிவுபடுத்துகிைது. அதனால ஆச்சரியமில்றல, வதவன் 

ஓருவவர வதவனுக்கு மனுஷனுக்கும் இறடயிலான மத்தியஸ்தர் 
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ஒருவவர, அந்த, கிைிஸ்து இவயசு அப்படிவய மறுபடியும் திரும்ப 

வருவார். 

கவனியுங்கள், இன்றைக்கு நிகழ்ச்சிறய பார்க்கிை நீங்கள், 

கர்த்தராகிய இவயசுவின் மீது உங்கள் விசுவாசத்றதயும் 

நம்பிக்றகறயயும் றவக்க வவண்டும். நிச்சயம் வவண்டும். நீங்கள் 

இந்த வகள்விக்ளுக்கு பதிலைிக்கப் பிைந்திருக்கிைரீ்கள், வதவன் 

நீங்கள் அவரது குமாரன் மீது நம்பிக்றக றவக்கவவண்டுசமன 

விரும்புகிைார். அவர் பல ஆதாரங்கறை உங்களுக்கு 

சகர்டுத்திருக்கிைார். அவர் உங்கள் வாழ்விலுள்ை 

கசப்பானவற்றையும் குற்ைங்கறையும் அகற்ை விரும்புகிைார், 

உங்கறை பாவத்திலிருந்து மீட்டு உங்கறை பூரைப்புடுத்தி 

கிைிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியாக்குகிைார். அப்படி சசய்வரீ்கைா? 

சசய்யவவண்டும், ஏசனன்ைால் அவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் 

இரட்சகராயிருக்கிைார். அவருறடய நாமத்திற்கு துதி உண்டாகட்டும்! 

ஆன்கர்பபர்க்: எஸ். நீங்கள் இருக்கிை வண்ைமாகவவ தம்மிடம் 

வரும்படியாக வதவன் விரும்புகிைார், பாவத்வதாடானாலும் சரி. 

நீங்கள் இவயசுவின் மீது விசுவாசம் றவக்கும்வபாது அவர் 

விரும்புகிைபடி வாழ வதறவயான சபலத்றத உங்களுக்கு 

அைித்திடுவார். நீங்கள் பூரைமானவர் அல்ல, ஆனால் அவர் 

உங்கறை மாற்ைத்திற்கு வநராக நடத்திடுவார். உங்கள் வாழ்வில் 

அவர் கிரிறய சசய்வார். ஆனால் துவக்கம் உங்களுறடயதாக 

இருக்கவவண்டும், அறத இன்றைக்கு சசய்யவவண்டும். அவறர 

இப்சபாழுவத அறழத்திடுங்கள் உங்களுக்கு சதரிந்த சஜபத்றத 
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ஏசைடுங்கள் அவரிடத்தில் நான் பாவிசயன உைருகிவைன் என்று 

சசால்லுங்கள். அவறரவிட்டு தூரமாக இருக்கிைரீ்கள். 

அவரிடத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட உைர்வவாடிருக்கிைரீ்கள். இப்வபாது 

அவர் உங்கறை தம்மிடம் அறழக்கிைார் என்பறத 

உைர்ந்துவிட்டீர்கள். விசுவாசயுங்கள். நீங்க ஒன்றும் சசய்ய 

அவசியமில்றல, அவர் உங்களுக்காக சசய்தவற்றை 

ஏற்றுக்சகாண்டு கிைிஸ்துறவ விசுவாசித்திடுங்கள் இலவச ஈறவ 

சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள், ஆல்றரட். அப்படி சசய்தால் வதவன் 

வவதத்தில் ஓரு வாக்குத்தத்தத்றத சகாடுக்கிைார்: “அவருறடய 

நாமத்றத சதாழுதுசகாள்ளும் எவனும் இரட்சிக்கப்படுவான்.” 

எவனும் என்ை இடத்தில் உங்கள் சபயறர றவத்திடுங்கள். நீங்கள் 

கூப்பிடும்வபாது, சஜபிக்கும்வபாது, என்ன நடக்குசமன்று வதவ்ன 

சசால்கிைார்? “நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுவரீ்கள். ஒருவவறை என்ைல்ல, 

ஒருவவறை அருகில் வருவாசரன்ைல்ல. நீங்கள் கூப்பிடும்வபாது, 

அவர் வருவார். அந்த சநாடியில் உங்கறை பாதுகாப்பார். இறத 

சசய்ய உங்கறை உற்சாகப்படுத்துகிவைன். 

வமலும், நீங்கள், இந்த நிகழ்ச்சியில் இருப்பதற்காக சவகு 

தூரத்திலிருந்து வந்ததற்கு உங்களுக்கு நன்ைி, வதவன் உங்களுக்கு 

அைித்த சவைிப்பாடுகறை எங்கவைாடு நீங்கள் பகிர்ந்துசகாண்டீர்கள், 

வதவவன அவற்றை வசனங்கைில் கூைியிருக்கிைார், நம்முறடய 

வநயர்கள் அதனால் பயனறடந்தனர். அதற்காக உங்களுக்கு எனது 

பாராட்டுக்கள். 

 



20 
 

***** 

எங்ெளுடடய க ாடைக்ொட்சி நிெழ்சிெடை ொண 
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