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PTJ2-1-TA 

 

புதிய ஏற்பாட்டை நாம் நம்பலாமா? 

நிகழ்ச்சி 1 

 அறிவிப்பாளர்: 13 ஆண்டுகளாக லீ ஸ்டிராபபல் சிகாககா ட்ரிபியூன் 

மற்றும் பவளிப்படையான நாத்திகவாதிகளின் சட்ை ஆசிரியரானார். 

அவருடைய மடனவியின் மாற்றத்டத கண்டு கிறிஸ்தவத்டத 

நிரூபிக்க இரண்டு வருைகால விசாரடைக்கு அவடர அனுப்பினர். 

ஆனால் அந்த ஆதாரம் அவடர ஒரு கிறிஸ்தவராக வழிநைத்தியது. 

அவருடைய புத்தகமாகிய "த ககஸ் ஃபார் கிடறஸ்ட்" இல் அந்த 

சான்றுகடளப் பற்றி அவர் எழுதினார்.  

ஆனால் சமீபத்தில் புதிய விளக்கங்கள் இகயசு உயிர்த்பதழுந்தடத 

மறுக்கின்றன.  லீ இந்த புதிய ககாட்பாடுகளுக்கான ஆதாரங்கடள 

ஆராயத் பதாைங்கினார், இன்று அவர் கண்டுபிடித்தடத நீங்கள் 

ககட்பரீ்கள்..  

ஜான் ஆன்கர்பபர்க் க ாவின் இந்த சிறப்பு பதிப்புக்காக எங்களுைன் 

இடையுங்கள். 

***** 
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ஆன்கர்பெர்க்: எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரகவற்கிகறாம். இங்கு ஒரு 

பபரிய  விருந்தாளி. வந்திருக்கிறார். அவரது பபயர் லீ ஸ்ட்கராபல். 

அவர் ஒரு சிறந்த விற்படனயாகும் புத்தகத்தின்  எழுத்தாளர்., 13 

ஆண்டுகள் அவர் சிகாககாவில் வசித்து வந்தார். அவர் சிகாககா 

ட்ரிப்யூனின் சட்ை ஆசிரியராக இருந்தார். அந்த கநரத்தில் அவர் ஒரு 

நாத்திகர். அவருக்கு கைவுள் நம்பிக்டக இல்டல மற்றும் ஒருவர் 

இகயசு மரித்து உயிர்த்பதழுந்தார் என்று நம்புவது அர்த்தமற்றதாக 

இருந்தது.   அவரது மடனவி எப்படி ஒரு கிறிஸ்தவராக  மாறினார் 

என்றும், “தி ககஸ் ஃபார் கிடறஸ்ட்" என்ன? என்று ஆராய்ந்து, அது 

உண்டமயல்லபவன்று நிரூபித்து அவடள அதிலிருந்து காப்பாற்ற 

நிடனத்தார்.  ஆனால் அந்த சான்றுகள் அவடர கிறிஸ்துவுக்குள் 

பகாண்டுவந்தது. அவர் கண்டுபிடித்துள்ள ஆதாரங்கடளப் பற்றி நாம் 

கபசிக்பகாண்டிருக்கிகறாம், கமலும் அடவகடள அவர் புத்தகமாக 

எழுதியதால், அப்புத்தகம்  மிகச் சிறந்த புத்தகமாக விற்படனயாயின.  

மரித்கதாரிலிருந்து இகயசு உயிர்த்பதழுந்தார் என்பதற்கு எதிராக 

நவனீகால புலடம பபற்றவர் கைந்த இரு ஆண்டுகளில் பகாண்டுவந்த 

புதிய தாக்குதல்கடளயும் நாம் இப்கபாது பார்க்கிகறாம். அவர்கள் யார் 

மற்றும் அவர்கள் என்ன பசால்கிறார்கள்.?  நாங்கள் கைந்த வாரம் 

இடத ஆரம்பித்கதாம்,  இந்த வாரமும் பதாைரப் கபாகிகறாம். இடவ 

நீங்கள் ககள்விப்பட்ை பிரபலமான வி யங்கள். உங்களுக்கும்  சில 



3 
 

ககள்விகள்  இருக்கலாம். எனகவ, நாம் இந்த வி யங்கடளத் 

பதாைர்ந்து கபசுவடத விைாமல் ககளுங்கள்.  

லீ, நீங்கள் இங்கக இருக்கிறரீ்கள் என்று மகிழ்ச்சி அடைகிகறன். 

மரித்கதாரிலிருந்து இகயசு உண்டமயில் உயிர்த்பதழுந்துவிட்ைார் 

என்ற விளக்கத்டத மாற்றுவதற்கான ஆட்கசபடனகடள அல்லது 

ககாட்பாடுகடள நாம் விவாதிக்கலாம். உலகம் முழுவதிலும் அடனத்து 

அறிஞர்களும் அடிப்படையாக நம்புகிற உண்டமகடள நாம் 

எடுத்துக்பகாள்கவாம். அந்த ஐந்து உண்டமகடள நீங்கள் 

பபற்றிருந்தால், அது மரித்கதாரிலிருந்து  இகயசு உயிர்த்பதழுந்ததற்கு 

சிறந்த விளக்கம் என்று நாங்கள் கருதுகிகறாம். முதலாவதாக,  

மீண்டும் அந்த ஐந்து உண்டமகள் என்ன?  

ஸ்ட ோபெல்: இகயசுவுக்கு மரை தண்ைடன விதிக்கப்பட்ைது. அவர் 

சிலுடவயில் அடறயப்பட்ை பின்னர் அவர் அவர்களுக்குக் 

காைப்பட்ைார் என்பது சீ ர்களின் நம்பிக்டக - கவறு வார்த்டதகளில் 

பசான்னால், அவர் உயிகராடு எழுப்பப்பட்ைார்; கிறிஸ்தவர்கடள 

துன்புறுத்திய சவுல் மனம் மாறி, அப்கபாஸ்தலன் பவுல் ஆனார்; 

உயிர்த்பதழுந்தகபாது இகயசுடவ சந்தித்ததால், அவரது வாழ்நாளில் 

இகயசுடவ பின்பற்றாத  அவரது அண்ைன், யாக்ககாபு, உள்ளூர் 

திருச்சடப தடலவராக மாறிவிட்ைார்; மற்றும் 75% அறிஞர்கள் 

ஒப்புக்பகாள்ளுகிற காலியான கல்லடறயானது ஒரு வரலாற்று 

உண்டம ஆகும்.  
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ஆங்கர்பெர்க்: நல்லது,  நவனீ புலடமப் பபற்றவரின் இந்த 

தாக்குதல் காலியான கல்லடற மற்றும் அது ஏன் காலியாக உள்ளது. 

என்படதப் பற்றியதாகும். அது இகயசு மரித்கதாரிலிருந்து எழுத்ததால் 

அல்ல, , ஆனால்  இயற்டகயாக பிரபஞ்சத்தில் எவ்வாறு கவடல 

நைக்கிறது என்று அவர்கள் என்ன பசால்கிறார்கள் என்றால், 

இகயசுவின் சரீரம்  குடும்ப உறுப்பினர்களாகலா, கவறு ஒருவராகலா  

நகர்த்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று பசால்கிறார்கள்.. அடத பற்றி பகாஞ்சம் 

கபசுங்கள்.  

ஸ்ட ோபெல்: இது மிகவும் வருந்தத்தக்கது, இது எனக்கு 

டபத்தியக்காரத்தனத்டதப்கபால  இருக்கிறது. ஏபனன்றால் அது  

கிறித்துவத்தில் ஒரு பிடழ இருப்படதப்கபால பசால்கிறார்கள், 2000 

ஆண்டுகளுக்கும் கமற்பட்ை விசுவாசம்....... இது ஒரு தவறா?, இது ஒரு 

பிடழயா?. "இடத ஒரு நிமிைம் கயாசிப்கபாம். முதலில், இந்த 

தத்துவத்டத பிரச்சாரம் பசய்கிற நபர் கஜம்ஸ் ைாபர், இவர் நன்கு 

மதிக்கப்பட்ை கபராசிரியர், நாத்திகவாதி, இந்த வடகயான 

வி யங்கடளப் படிப்பவர்.  அவர் ஆரம்பத்தில் இயற்டகக்கு 

அப்பாற்பட்ை காரியங்கள் நைக்காது எனபதில் உறுதியாக இருந்தார். . 

அது முடியாத காரியம் என்பதால், அவருடைய பார்டவயில் 

தத்துவார்த்த ரீதியாக சாத்தியமற்றது என்பதால் உயிர்த்பதழுதல் 

இருக்க முடியாது. எனகவ, எந்த விளக்கமும் கபாதுமானதாக இருக்கும் 

என்கிறார், அது எவ்வளவு டபத்தியக்காரத்தனம் என்று நான் 
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கவடலப்பைவில்டல. அதனால் அவருடைய விளக்கம் 

என்னபவன்றால் அவர்கள் சரீரத்டதப் புடதக்கிறார்கள்; ஆனால் 

ஒருகவடள குடும்பத்தினர்  அல்லது கவறு ஒருவர் வந்து உைடல 

நகர்த்தினதினால்தான்  கல்லடற காலியாக உள்ளது என்கிறார்.  

சரி, ஹகலா! இதுதான் விளக்கமா?  இடதப் பற்றி எனக்கு எத்தடன 

சிக்கல்கள் உள்ளன? முதலாவதாக,  குடும்பத்தார் உைடல 

நகர்த்திவிட்ைால், அவருடைய சீைர்கள் வந்து அவர் மரித்கதாரிலிருந்து 

திரும்பி எழுந்தார், என்ற சாட்சிடய அறிவித்து அதற்காக தங்கள் 

ஜவீடனகய பகாடுத்தார்கள். இல்லாவிட்ைால் அவர்கள் "ககளுங்கள்,. 

நாங்கள் இந்த உைடல நகர்த்திகனாம், அது இங்கக இருக்கிறது 

என்றிருப்பார்கள். " என்றால் அதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்டல. அது 

ககலிக்குரியது.  

இரண்ைாவதாக, இகயசுவின் சீைர்கள் மற்றும் அவடரப் 

பின்பற்றினவர்களும்  இகயசு மரித்கதாரிலிருந்து உயிர்த்பதழுந்தார் 

என்படத கல்லடர காலியாக இருந்ததனால் மாத்திரம் முழுவதுமாக 

நம்பவில்டல.  ஏபனன்றால்,  கயாவானின் சாட்சியத்டத தவிர்த்து, 

கவபறன்ன காரியம் அவர்கடள நம்ப டவத்தது?   

உயிர்த்பதழுப்பப்பட்ை இகயசுகவாடு அவர்களுடைய தனிப்பட்ை 

சந்திப்புகள், உைடல  நகர்த்தியதின்  விளக்கத்டத 

உடைத்துப்கபாடுகிறது. இங்கக பபரிய பிரச்சடன. என்னபவன்றால் 

வரலாற்றறிஞர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளில் சிலர் 
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பதாைக்கத்திலிருந்கத இயற்டகக்கு அப்பாற்பட்ை நிகழ்வுகளுக்கு 

முற்றுப்புள்ளி டவத்துள்ளனர்.  இப்கபாது சான்றுகடள பகாண்டு 

வருபவர்கள், திறந்த மனதுைன் இருக்கிறார்களா? "இயற்டகக்கு 

அப்பார்பட்ைதா இல்டலயா என்ற ககள்விக்கு நான் 

பதிலளிக்கவில்டல. அது இல்டல என்றும் நான் பசால்லவில்டல, 

அது இருக்கிறது என்றும் நான் கூறவில்டல. சாட்சியம் என்டன எங்கு 

எடுத்துச்  பசன்றாலும் நான் திறந்திருப்கபன் என்று அவர்கள் 

பசால்கிறார்கள். "திறந்த மனதுைன் இருப்பதாக எனக்குத் பதரிகிறது; 

வரலாற்று ரீதியாக தரவுகடள பிரதிபலிப்பதாக எனக்கு கதான்றுகிறது. 

இந்த உண்டமகள் அடனத்து சிறந்த விளக்கமாக இருந்தால், 

உயிர்த்பதழுதல் நிருபைமாகிறது,  ஆனாலும் அவர்கள் அறிவு சார்ந்த 

விளக்கத்டதயும் வஞ்சிக்கிறார்கள். 

இப்கபாது, உங்களுக்கு ஒரு உதாரைம் பகாடுக்கிகறன்., ஆண்ைனி 

ஃப்ளூ, ஒரு உலகின் மிகவும் பிரபலமான தத்துவ நாத்திகர்; அவருைன் 

உட்கார்ந்து, அவருைன் கபசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது, 

இப்கபாது அவர் ஒரு நிச்சயமான ஒரு முடிடவ அவர் மனதில் 

எடுத்துள்ளார், நாத்திகத்டத விட்டுவிட்ைார், இப்கபாது பிரபஞ்சத்தின் 

இயற்டகக்கு அப்பாற்பட்ை ஒரு  சிருஷ்டிகடர  நம்புகிறார். நான் 

ஒருகபாதும் மறக்க மாட்கைன், "லீ, சாட்சியம் என்டன எங்கு 

அடழத்துச் பசல்லுகிறகதா அங்கு பசல்கவன், என்றார்."  அவர்  ஒரு 

கநர்டமயானவர். ஆம், அது அவடர ஒரு சங்கைமான நிடலக்கு 
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பகாண்டு பசன்றது. நான் நாத்திகம் பற்றிய எழுதிய 40 புத்தகங்கடள 

வாழ்நாள் முழுவதும் டகவிட்டுவிட்கைன்.  நான் அடத 

டகவிட்டுவிட்டு, " நான் கருதியது தவறு. நான் ஒரு இயற்டகக்கு 

அப்பாற்பட்ை  சிருஷ்டிகடர நம்புகிகறன் என்கிறார். "இப்கபாது அவர் 

இன்னும் ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்ல; கைவுளுடைய கிருடப அவரில் 

பசயல்படுகிறது என்று நான் நிடனக்கிகறன், அவர் எவ்வித 

ஆதாரத்டதயும் பின்பற்ற தயாராக இருப்பதால் அவர் அந்த முடிவிற்கு 

வந்திருக்கிறார்.  

ஆங்கர்பெர்க்:  லீ, நான் இப்கபாது ககட்கும் எல்கலாடரயும்  

நிடனக்கிகறன், அவர்கள் ஒரு கிறிஸ்தவர் ஆக கவண்டும் என்படத 

உைர ஒரு டதரியம் கதடவ.  

ஸ்டிரோபெல்: ஆமாம்.  

ஆங்கர்பெர்க்: இந்த ஜனங்கள் இகயசுடவப் பற்றிய வி யங்கடளச் 

தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பசால்லி,  கிறிஸ்துடவ 

விசுவாசித்தவர்கள் எல்கலாருடைய வாழ்க்டகடயயும், எள்ளி 

நடகயாடினர்.  பின்னர் திடீபரன அவர்கள் உண்டமடய 

எதிர்பகான்ைனர். "நான் இப்கபாது ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்தால், 

எல்கலாரும் என்ன பசால்ல கபாகிறார்கள்” என்ற ககள்விடய. நீங்கள் 

சமாளிக்க கவண்டிய ஒன்று, சரியா?  

ஸ்டிரோபெல்: ஆமாம்  
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ஆன்கர்பெர்க்: சரியா?  

ஸ்ட்டரோெல்: ஆம்,. நீங்கள் பசால்வது முற்றிலும் சரி. அதாவது, 

நான் ஒரு நாத்திகவாதி என்று நான் 16 வயதுடையவனாக  

இருக்கும்கபாது அடனவரிைமும் பபருமிதமாகி, அவர்கடளப் பற்றிக் 

ககவலமாகப் கபசி அவர்களுடைய விசுவாசத்டத பழித்கதன்.  

பசால்லகவண்டியது என்னபவன்றால், நான் பசய்தது  தவறு என்று 

எனக்குத் பதரியும் ...  

ஆங்கர்பெர்க்: இது சுவாரசியமானது. ரிச்சர்டு ககரியர், நீங்கள் 

இப்கபாது அந்த வி யத்டத மாற்றிவிட்டீர்கள், ஏபனன்றால், 

சீ ர்களிைம் இகயசுவின் கதாற்றங்களுக்கு நீங்கள் கைக்குக் 

காட்டியிருக்கிறரீ்கள், இப்கபாது நாம் ஒரு பவற்றுக் கல்லடறடய 

எதிர்பகாள்கிகறாம்.  

ஸ்ட்டரோெல்: சரி, அடதக் கைக்கில் எடுத்துக் பகாள்ள அவர்கள் 

பவற்று கல்லடற காட்டுவார்கள். சரி, கல்லடற  காலியாக 

இருந்ததற்கான சான்றுகள் வலுவாக இருப்பதாக நான் நிடனக்கிகறன், 

முக்கியமாக இகயசுடவ விமரிசிப்பவர்களும் அது காலியான கல்லடற 

என்று  ஒத்துக்பகாள்கிறார்கள்.  

ஆங்கர்பெர்க்: சரி, அடத விளக்குங்கள்.  

ஸ்ட்டரோெல்: ஆமாம், அவர்கள் ஒரு விளக்கத்துைன் கல்லடற ஏன் 

காலியாக இருக்கிறது என்படத  விளக்க  முயல்கிறார்கள், அதில் ஒரு 



9 
 

சரீரம் இல்டல என்று அது முன்னறிவிக்கிறது..அவர்கள், "காவலர்கள் 

தூங்கிக்பகாண்டிருந்தகபாது சீைர்கள் சரீரத்டதத்  திருடிவிட்ைனர்" 

என்று பசான்னார்கள்.  யாரும் அக்காலத்தில் அடத நம்பவில்டல, 

இன்றும் அடத யாரும் நம்பவில்டல; இது ஒரு அபத்தமான விளக்கம். 

அந்த கல்லடற உண்டமயில் காலியாக இருந்தது என்று 

ஒப்புக்பகாள்கின்றனர்  ஆதாரங்கள் பதளிவாக உள்ளனர் என்று நான் 

நிடனக்கிகறன். சரீரம் இைமாற்றம் பசய்யப்பட்டுள்ளது என்ற இந்த 

கயாசடன.....என்ன? என்கனாடு விடளயாடுகிறார்களா? மரியாள் இந்த 

சீைர்கடள அடழத்து,  இது ஒரு தவறு, அது ஒரு தவறான புரிதல். 

சரீரம் பதற்கிற்கு பக்கத்தில் இரண்டு பதாகுதிகள் தள்ளி  இருக்கிறது" 

என்றா கூறினார்? 

ஆங்கர்பெர்க்: ஆமாம், நான் கைட்டலனில் ஸ்கைான் பிலிப்ஸ் 

காட்டிய இன்னுபமாரு வி யத்டத நான் தருகிகறன், அது ைாபர் 

உைன் இருந்தது. ைாபர் சரீரம் நகர்த்தப்பட்ைது என்று மட்டும் கூறாமல்  

அது எங்கக நகர்த்தப்பட்ைது  என்றும் அவர் கூருகிறார். 

ஸ்டிரோபெல்: ஆமாம். இது எனக்கு சங்கைமாக இருக்கிறது..  இப்கபாது,  

நான் அவனுக்கு பதில் பகாடுக்க கவண்டிய. தருைம்.  ைாபர் ஒரு 

புகழ்பபற்ற வரலாற்றாளர். நான் அவடர ககலி பசய்யவில்டல. 

ஆனால் "இகயசுவின் வம்சாவளி" என்ற   புத்தகத்தில் அவர்  "சரீரம் 

எங்கக புடதக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று எனக்குத் பதரியும்." என்று 

கூறுகிறார்.  உண்டமயில், எங்கக? பின்னர் அவர் ஒரு இைத்டத 
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காட்டுகிறார்.. அது சுவாரசியமானது. அடத நீங்கள் எங்கு 

கண்டுபிடித்தீர்கள்?  இது ஒரு 16 ஆம் நூற்றாண்டில் குறி 

பசால்லுவதில் ஈடுபட்ை  யூதர்களால் பசால்லப்பட்ை ஒரு காரியம். 

கமலும் அவ்களுைன், மற்பறாரு அறிஞர் க்ரீக் எவன்ஸ், "நீங்கள் 16 

ஆம் நூற்றாண்டில் குறி பசால்லுவதில் ஈடுபட்ை யூதர்களால் 

பசால்லப்பட்ை காரியத்டத நீங்கள் நம்புவரீ்களானால், 

அப்கபாஸ்தலனாகிய பவுடலயும், அவர் உயிர்த்பதழுப்பப்பட்ை 

இகயசுகவாடு பகாண்டிருந்த மிக உறுதியான அனுபவம் பற்றிய முதல் 

பதிடவ நீங்கள் ஏன் நம்பக்கூைாது?   "நீங்கள் எடத வாதம் 

பசய்யகவண்டுகமா அடதத் கதர்ந்பதடுக்கிறரீ்கள். இது உண்டமயான 

வாதம் இல்டல.  

ஆனால், ஜான், ஒருவர் ஒரு சார்பாக விவாதத்டத ஆரம்பிக்கும் 

கபாது,  இயற்டகக்கு அப்பாற்பட்ைடவகடள நம்பாதாக  ஆரம்பிக்க 

முடியாது  அப்படிபயன்றால். வி யங்கடள விளக்க சில 

டபத்தியக்கார விளக்கங்கடள பகாண்டுவர கவண்டும். அதனால்தான் 

இந்த மூல உபகதசங்கள் மிகவும் முக்கியம். ஏபனன்றால், 

பாரபட்சங்கடள நாம் ஊட்டிவிை முடியாது. இந்த வரலாற்றாசிரியர்கள் 

அடதகய பசய்ய நிடனக்கிறார்கள், மிக விகனாதமான 

விளக்கத்டததருகிறார்கள். திறந்த மனதுைன் விவாதித்து 

பாரபச்சங்கடள குடறக்க முயற்சி பசய்யலாம். ஏபனன்றால், நாம் 

எல்கலாருக்கும் சார்புகள் உண்டு. "குடறந்தபட்சம் உண்டம 
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என்னபசய்கிறபதன்றால்,,  "கஹ, இதுதான் உண்டம, நாம் 

அறிந்திருப்பது, கிறித்துவத்தில்  விசுவாசிகள் எழுதிய 2200 

ஆதாரங்கடள நாம் படித்திருக்கிகறாம்.30 ஆண்டுகள், பிபரஞ்சு, 

பஜர்மன் மற்றும் ஆங்கில நிபுைர்கள், இடவ அடனத்டதயும் 

உலகளாவிய ரீதியாகவும், இந்த உண்டமகடள ஏற்றுக்பகாள்கின்றனர்: 

பவற்றுக் கல்லடற, பமய்நிகர் ஒற்றுடமக்கு எதிராக 75% மக்கள் 

நம்புகின்றைர், அது ஒரு பபரும் சதவதீத்தில் பபரும்பான்டமயானது. 

எனகவ, நமது சார்பற்ற காரைங்கடளக் கூறுவதற்கு இது ஒரு வழி. 

கிறிஸ்தவத்டத எதிர்ப்பவர்களும்  இந்த காரியங்கள் உண்டம என்று 

ஒப்புக்பகாள்கின்றனர் என்றால், நீங்கள் சார்பற்றவர்கள் என்று அது 

பசால்கிறது.  

ஆங்கர்பெர்க்: ஆமாம். எல்கலாரும், இங்கக ஒரு இடைகவடள 

எடுக்க கபாகிகறாம். ஆனால், இந்த ககாட்பாடுகளில் சிலவற்டற 

நீங்கள் ஆராயும்கபாது, உண்டமயில் அர்த்தமற்ற ககாட்பாடுகளாக 

மாறிவிடும், கமலும் அடவ உண்டமக்கு பபாருந்தாது.. நீங்கள் 

உண்டமகயாடு இடைப்பை கவண்டியிருக்கிறது.. அதுதான் நாம் பசய்ய 

முயற்சிக்கிகறாம்,. . நாம் இன்னும் இரண்டு ககாட்பாடுகடளயும் 

பார்க்கப்கபாகிகறாம்,. இகயசுவின் குடும்ப கல்லடறடயப் பற்றி  நாம் 

இடைகவடளக்குப் பின் ஆரம்பிக்கப் கபாகிகறாம்.  அவர்கள் அங்கு 

எலும்புள்ள ஒரு பபட்டிடயக் கண்டுபிடித்தார்கள். அது இகயசுவின் 

எலும்பாக இருக்கலாம் என்று யூகித்தார்கள். அதன் அர்த்தம் 
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என்னபவன்றால் இகயசு மரித்து  உயிர்த்பதழவில்டல என்பதுதான்.  

நாம் அடதப் பற்றிப் திரும்பி வந்து கபசப் கபாகிகறாம். 

***** 

ஆங்கர்பெர்க்: சரி, நாங்கள் திரும்பி வந்துவிட்கைாம்..  13 

ஆண்டுகளாக சிகாககா ட்ரிபியூனின் முன்னாள் சட்ை ஆசிரியராக 

இருக்கும் லீ ஸ்ட்கராபலுைன் நாங்கள் கபசுகிகறாம். அவர் ஒரு 

சந்கதகவாதியாக இருந்தார், ஆனால் அவர் கிறிஸ்துடவப் பற்றிய 

சான்றுகடளத் கதடிக் பகாண்டிருந்தகபாது, இகயசு உண்டமயில் 

மரித்கதாரிலிருந்து எழுந்தார் என்படத அவர்  நம்பகவண்டியது 

ஆயிற்று. . அவருடைய கடதடய உங்களுைன் பகிர்ந்து பகாள்வார். . 

ஆனால், கைந்த இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளில் நவனீ 

புலடமயரிவில், அவர் உண்டமயாக ஏற்றுக்பகாண்ை கூற்றாகிய 

இகயசு மரித்கதாரிலிருந்த உயிர்த்பதழுந்தார் என்றதில்  இருந்த 

ஆட்கசபடனகடளப் பற்றி நாங்கள் இப்கபாது கபசுகிகறாம், மற்றும் 

ஒரு பபரிய பசய்தி வந்தது., அடத இப்கபாது அதிகமாக ககட்பது 

இல்டல, ஆனால் அது இகயசுவின் குடும்ப கல்லடறடய பற்றிய ஒரு 

பபரிய பசய்தியாக இருந்தது, அதாவது அவர்கள் இந்த எலும்பு 

பபட்டிகடள கண்பைடுத்தனர்;  அதில் ஒன்று இகயசுவின்  எலும்புகள் 

இருந்ததாகக் கருதப்பட்டிருந்தது.  அடவ உயிர்த்பதழுதல் இல்டல 

என்று காட்டுகின்றன. அடதப்பற்றி கபசுங்கள்.  
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ஸ்டிரோபெல்: ஆமாம். இது சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது. நீங்கள் 

நினப்பது சரிதான், அது முடிந்துவிட்ைது. அகநக வல்லுநர்கள் 

முன்பனடுத்துச் பசன்றுள்ளார்கள் என்பதாகலகய அது 

முடிந்துவிட்ைதற்கான காரைங்களில் ஒன்று,  அது அர்த்தமற்றதாக 

இருக்கிறது. சான்றற்றது. அதன் விடளவாக, அதன் பிரபலம் 

குடறந்துவிட்ைது என்படத நாம் காண்கிகறாம்.  

ஆங்கர்பெர்க்: ஆமாம். நான் இன்னும் அடத விளக்குகிகறன். அது 

கமற்ககாள் காட்ைப்பட்ை ஒரு வாரம் கழித்து, கஜம்ஸ் தாகபார் தவிர, 

அடனவரும் அடத மறுத்தனர்.  

ஸ்ட்டரோெல்: எத்தடன கபர் பின்வாங்கினார்கள் என்பது இது மிகவும் 

சுவாரஸ்யமானது. ஆனால் டைட்ைானிக் திடரப்பை தயாரிப்பாளராக 

இருந்த கஜம்ஸ் ககமரூன் இந்த புத்தகத்டத எழுதிய துடன ஆசிரியர். 

அந்த புத்தகத்தின் முதல் வரி  என்ன பசால்கிறபதன்று நான் 

உங்களுக்குச் பசால்லுகிகறன்: "இகயசு உண்டமயில் இருந்ததில்டல 

என்ற முடிவுக்கு இன்னும் அதிக அறிஞர்கள் வந்திருக்கிறார்கள்”, 

என்கிறார். அங்கக இவர் சான்றற்றவர் என்று நமக்கு இது பசால்கிறது.  

ஆன்பகர்பெர்க்: அவர் என்ன கபசுகிறார் என்று அவருக்கு 

பதரியாதது.  

ஸ்ட ோபெல்: அவர் என்ன கபசுகிறார் என்று அவருக்கு பதரியாது. 

அது பவளிப்படையாக தவறானது. இது சான்றுகடளத் தவராக 
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விளக்குவதாகும். இகயசு உண்டமயில் இருந்ததில்டல என்பது 

புத்தியற்ற ஒரு வி யம். அதனால், நீங்கள் இந்த வி யத்டத 

ஏற்றுக்பகாள்ளும்கபாது அவர்களின் அறிவு மட்ைத்டத உங்களுக்கு 

அது பசால்கிறது. இது அவர்களின் சிந்தடன பசயல்முடற பற்றி 

உங்களுக்குச் பசால்கிறது.  

எருசகலமுக்கு பவளியில் ஒரு கல்லடறயில் சில எலும்புகள் 

காைப்படுகின்றன. உண்டமயில் இடதக் கண்டுபிடித்த இரண்டு 

பதால்பபாருள் ஆய்வாளர்கள், தாங்கள் அப்படி நிடனக்கவில்டல 

என்றும், தாங்கள் நம்பவில்டல என்றும் பசான்னார்கள்.  இது 

உண்டமயில் இகயசுவின் கல்லடற என்பதற்கு  வாய்ப்கப இல்டல. 

எனகவ கல்லடறடய  கண்டுபிடிப்பாளர்கள் முதல் இைத்தில் அடத 

தள்ளுபடி பசய்கிறார்கள். அதில் சில பபட்டிகளில் இறந்த 

எலும்புகள்டள கசகரிக்கும் ஓசுவரிகள் இருந்தன. அங்கக. அவர்கள் 

ஒருவடர புடதத்துவிட்டு, ஒரு வருைம் கழித்து மீண்டும் வருவார்கள். 

அந்த எலும்புக்கூட்டை ஒரு பபட்டியில் கசகரிப்பார்கள். அந்த 

பபட்டியின் கமல் பபயர்கள் இருக்கும்.   அவர்களில் ஒரு பபயர் 

கயாகசப்பின் மகனாகிய இகயசு. பின்னர் அவருடைய குடும்பத்தாரின் 

இகத பபயருடைய மற்றவர்களும் இருந்தன.  

மரியாள் என்ற பபயருடையவர் ஒருவர் இருந்தார்.   ஆனால் அந்த 

கநரத்தில் நான்கு அல்லது ஐந்து யூத பபண்களில் ஒருவருக்கு 

மரியாள் என்று பபயரிட்ைனர். இது அசாதாரைமானது அல்ல. 
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பசால்லப்கபானால், அந்தக் காலப்பகுதியில் எருசகலமில் உள்ள 

கயாகசப்பு என்ற தகப்படன பகாண்ை இகயசு என்ற பபயருடைய 

சுமார் ஆயிரம் கபர் இருந்தார்கள். கமலும், ஓசுவரிகளிலுள்ள மற்ற 

பபயர்கடள நீங்கள் கைக்கில் எடுத்துக்பகாண்ைால், 11-இல் ஒன்று 

என்ற கைக்கில்தான் அது இகயசுவின் கல்லடறயாக இருப்பகதாடு 

கவறு பல ஆதாரங்கடளயும் புறக்கைிப்பதாக உள்ளது. நான் அடத 

கைித ரீதியாக பார்க்கிகறன், அதில் ஒரு 9% வாய்ப்பு கபான்றது.  

டிவி நிகழ்ச்சியில் அவர்கள் கபசிய ஓகசாரிகடள மட்டும் அல்ல, 

ஒன்பது அல்லது பத்து அல்லது 30 ஓகசாரிகள் அந்த கபயர்களுைன் 

உண்டமயில் இருந்தன. எனகவ, நீங்கள் இன்னும் குழப்பிவிடுவரீ்கள்.  

அதனால் தான் இது பபாதுமக்கள் நினவில் இருந்து இறுதியாக 

மடறந்திருக்கும் ஒரு வி யமாகும், ஏபனன்றால் சான்றுகள் 

கபாதுமானதாக இல்டல என்று நீங்கள் அறிவரீ்கள். ஆதாரம் அந்த 

திடசயில் சுட்டிக்காட்ைவில்டல. இது இகயசுவின் கல்லடறயல்ல. 

"எனகவ நான் அடத விட்டுவிைலாம் என நிடனக்கிகறன்.  

ஆங்கர்பெர்க்: முற்றிலும். மக்களுக்கு ஈர்ப்புத் தன்டமடயக் 

பகாண்டிருக்கும் இன்பனாரு வாத்த்திற்கு பசல்லலாம். ராபர்ட் பிடரஸ் 

பற்றி கபசலாம். அவர் அந்த நிகழ்ச்சியில் பசான்னார், ஏழு 

வாரங்களுக்கு பிறகு ஒரு உைடல அங்கீகரிக்கப்பைாது என்றும், 

அதனால் அந்தக் கல்லடற காலியாக இருப்பதாக சீைர்கள் 
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பசால்லியிருக்கலாம் என்றும் பசான்னார். அவர்கள் அது இகயசு என்று 

நிரூபிக்க முடியவில்டல, என்றார். 

ஸ்டிரோபெல்: சரி, ஆமாம். இது எனக்கு விகனாதமானது, "ஓ, 

சீைர்கள், மிகவும் புத்திசாலிகள்.  அவர்கள் உயிர்த்பதழுதடல 

அறிவிப்பதற்கு ஏழு வாரங்கள் காத்திருந்தார்கள். சைலத்தின்  தன்டம 

மாறி, நீங்கள் கல்லடறக்குச் பசன்றிருந்தாலும், எடதயும் பசால்ல 

முடியாது. அது எலும்புகளாகதான், இருந்தது, என்கிறாரா அவர். சரி, 

முதலாவதாக, சீ ர்கள் ஏன் இப்படி பசால்வார்கள்? கஹ, எனக்கு ஒரு 

கயாசடன கிடைத்தது. நாம் ஏழு வாரங்கள் காத்திருக்க கவண்டும், 

பின்னர் இகயசு உயிர்த்பதழுந்தார் என்று பபாய் பசால்லலாம்; 

ஏபனன்றால் நான் இங்கக மரைத்திற்கு சித்திரவடத பசய்யப்படுவதில் 

மிகவும் ஆர்வமாக உள்களன். எனகவ வாருங்கள், கதாழர்ககள, நாம் 

அடத பசய்யலாம்" என்று பசான்னார்களா?? இதில் எந்த அர்த்தமும் 

இல்டல.  

இரண்ைாவதாக, எல்லா கராம அதிகாரிகளும் ஏகதா ஒரு கல்லடறக்கு 

திரும்பிச் பசன்று, "ஓ, இங்கக ஒரு சரீரம் இருக்கிறது.  உங்கள் இகயசு 

அங்கக இருக்கிறார், என்று பசால்லியிருக்கலாம்." அப்கபாது, அந்த 

சரீரம்  இகயசுவல்ல என்று நிரூபிக்கும்படியான நிர்பந்தம் சீைர்கள் 

கமல் வந்திருக்கும். உண்டமயில் அப்படி நைந்தது என்று காட்ை 

வரலாற்று பதிவு எதுவும் இல்டல. கமலும், பவளிப்படையாக, 

கராமர்கள் திரும்பி பசல்ல முயற்சி பசய்யவில்டல, ஏபனனில் அந்த 
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கல்லடற காலியாக இருந்தது. எந்த சரீரமும் இல்டல, அடத பசய்ய 

அவர்களுக்கு அது சாத்தியமற்றதாய் இருந்தது.  

ஆங்கர்பெர்க்: ஆமாம், இந்த நவனீ ஆட்கசபடனகள் அடனத்டதயும் 

நீங்கள் பார்த்தால், அடவகள் பலவனீமாக இருப்படத நீங்கள் 

கண்டுபிடித்தீர்களா?  

ஸ்ட்டரோெல்: நான்தான், ஜான். 1998 ல் "கிறிஸ்துவிற்காக வழக்கு" 

என்ற புத்தகத்டத எழுதிகனன். .அது இகயசு கைவுளின் ஒப்பற்ற 

மகனாக இருப்படத உைர்த்துவதற்கான சான்றுகளின் உண்டமயாகும். 

நீங்கள் பசால்வது கபால, பின்னர் இந்த தாக்குதல்கள் இருந்தன; அந்த 

வாதங்கள் இடையத்தில் உள்ளது, அது கல்லூரி வகுப்படறகளில் 

உள்ளது, இது சிறந்த விற்படனயாகும்  புத்தக பட்டியலில் உள்ளது, 

இது பதாடலக்காட்சி ஆவைப்பைங்களில் உள்ளது. நான் பதாைர்ந்து 

கூறிகனன், "ஒரு நிமிைம் காத்திருங்கள். . நாம் இங்கு திறந்த 

மனதுடையவராக இருக்க கவண்டும். நான் இந்த ஆட்கசபடனகளுக்கு 

விளக்கம் பகாடுக்க கவண்டும், அடவகளுக்கு எந்தபவாரு தகுதியும் 

உள்ளதா இல்டலயா என்படதப் பற்றிய முடிவிற்கு வரகவண்டும். 

இதுதான் "உண்டமயான இகயசுவின் வழக்கு"  என்ற என் 

புத்தகத்திற்கு வழிவகுத்தது. ஆனால் நான் அவர்கடள விசாரடை 

பசய்தகபாகத, ஜான், காலாகாலமாக  நான் பசால்கவன், இது 

அபத்தமானது, இது ஏற்கமுடியாதது,  இது அர்த்தமற்றது, இது 

வரலாற்று சான்டறக் பகாண்டிருக்கவில்டல. புத்திசாலித்தனமாக 
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சிந்திக்கிற ஆண்களும் பபண்களும்,  வரலாற்றாசிரியர்களும் 

விசித்திரமான முடிவுகளுக்கு வருகின்றனர். ஏபனன்றால், அவர்கள்  

இகயசு மரித்து உயிர்த்பதழுந்தார் என்படத மருதலிக்க எடதயும் 

பசய்கின்றனர்.  

ஆங்கர்பெர்க்: சரி,  சிலர் கூறி இருக்கலாம், "ககளுங்கள். 

ஸ்கைாபபல், நீங்கள் பசால்வது உண்டமயில் கவர்ச்சிகரமானதாக 

இருக்கிறது; ஆனால், நான் இடத நம்ப முடியாது. இந்த வி யத்டத 

நான் நம்பினால், என் வாழ்க்டகடய மாற்றிக்பகாள்ள கவண்டும். 

அதாவது, என் வாழ்க்டகயில் கிறிஸ்துடவ அடழக்கவும் ஒரு 

கிறிஸ்தவனாக மாறவும் கவண்டியதாக  இருக்குகம?  

ஸ்டிரோபெல்:  இகயசு, தான் யார் எனக் கூறுவது ,உண்டமயாக 

இருந்தால், கைவுள் இருக்கிறார்என்றால், நாம் அவருைன் உறவு 

டவத்திருப்படத அவர் விரும்புகிறார்என்றால்,  நம்டமப் படைத்தாவர், 

நாம் வாழ்வதற்கான சிறந்த வழிடயயும் அறிந்திருக்கிறார். நான் 

கிறிஸ்து இல்லாமல் என் வாழ்டவ வாழ்ந்திருக்கிகறன், அது 

என்னபவன்று எனக்குத் பதரியும். வாழ்க்டகயில் மகிழ்ச்சிடயயும் 

சந்கதா த்டதயும் பூர்த்தி பசய்வதற்கும் முயற்சி பசய்ய 

ஒழுக்கக்ககைான அடனத்து வடகயான வழிகளும் எனக்குத் பதரியும்.  

ஜான், ஒன்டற உங்களிைம் பசால்ல விரும்புகிகறன். அது 

பவறுடமயாக இருந்தது, அது முட்ைாள்தனமாக இருந்தது. இகயசு 

கிறிஸ்துடவப் பின்பற்றுவது என்னபவன்று இப்கபாது எனக்குத் 
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பதரியும். அது வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு சாகசமான வாழ்டக. இது 

ஒரு வாழ்நாளின் சாகசமாகும்.  

நான் என் நண்பன் எபவல் பநய்வல் பற்றி நிடனக்கிகறன், அவர் தனது  

வாழ்க்டகயின் இறுதியில், அவர்  இறந்து பகாண்டிருந்த கநரத்தில்,  

வாழ நீண்ை கநரம் இல்லாத நிடலயில், இகயசு கிறிஸ்துடவ  ஏற்றுக் 

பகாண்ைார். அவர் தீய குடிபழக்கம் மற்றும் ஒழுக்கக்ககைான 

வாழ்க்டகயில் இருந்து மன்னிக்கப்பட்ைார். அதனால் அவர் நன்றி 

மற்றும் சந்கதா ம் நிடறந்தவரானார். ஆனால் அவர் என்னிைம், "லீ, 

இத்தடன ஆண்டுகளாக நான் வித்தியாசமாக வாழ்ந்திருக்க கவண்டும் 

என்று நான் விரும்புகிகறன்,என்றார்." அவர் தனது வாழ்க்டகயின் 

முடிவில் உள்ளார், அது மிகவும் தாமதமாகிவிட்ைது.  

என் மாமனார், ஒரு நாத்திகராக தனது 89 வது வயது வடர வாழ்ந்தார், 

அவர் இறப்பதற்கு முன்பு அவரது வாழ்க்டகயின் கடைசி 

உடரயாைலில் கிறிஸ்துவிைம் வந்தார். என் முதல் எண்ைம், 

"கைவுளுக்கு நன்றி, அவர் கிருடய மன்னிக்கும் அளவுக்கு பபரியது" 

என்று. இருந்தது. ஆனால் என்ன ஒரு இழப்பு.. இகயசுடவப் 

பின்பற்றும் சாகசத்டத அவர் முழு வாழ்க்டகயிலும் அவர் 

அறிந்திருக்கலாம்.. இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் கைவுளுைன் தனிப்பட்ை உறவு 

டவத்திருப்படத அவர் பதரிந்திருக்கலாம். இடத  இழக்க 

விரும்பாதவர்களிைம் நான் பசால்கிகறன்; இதுதான் வாழ்க்டக.  



20 

ஆங்கர்பெர்க்: சரி. சிலர் இப்கபாது பசால்கிறார்கள், "ஸ்ட்கராபல், 

நான் நம்புகிகறன்." ஆனால்  நம்புவடதவிை இது மிகவும் 

முக்கியமானது, ஏபனன்றால் ரயில் நிடலயத்டத விட்டு 

பவளிகயறுகிறது,  நீங்ககளா பவளியில் இன்னும் 

உட்கார்ந்திருக்கிறரீ்கள். நீங்கள்  நம்புவது மாத்திரமல்ல,  நீங்கள் அடத 

பசயல்படுத்தவும் கவண்டும் என்று நீங்கள் உைர கவண்டும். 

அப்படியானால், கிறிஸ்துகவாடு உங்கள் தனிப்பட்ை உறடவப் பபற 

நீங்கள் கிறிஸ்துவின் அடழப்டப எவ்வாறு ஏற்றுக்பகாண்டீர்கள்? 

நீங்கள் எப்படி பதாைங்கினரீ்கள்?  

ஸ்டிடரோபெல்:  கயாவான் 1: 12 ம் வசனத்தில்,  பசான்னடத 

நிடனவு கூறுகிகறன். , "அவருடைய நாமத்தின்கமல் 

விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவடர ஏற்றுக்பகாண்ைவர்கள் 

எத்தடனகபர்ககளா, அத்தடன கபர்களும் கதவனுடைய 

பிள்டளகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங்பகாடுத்தார். " 

." கைவுளின் பிள்டளயாக ஆக ஒரு சமன்பாடு உருவாக்கப்பட்ைது. 

நம்பு + பபற்றுக்பகாள்= இரட்சிப்பு. நான் பசான்கனன், நான் நம்புகிகறன். 

இந்த ஆதாரத்டத அடிப்படையாகக் பகாண்டு, எப்படி நீங்கள் நம்பாமல் 

இருக்கமுடியும்? நீங்கள் திறந்த மனதுைன் இருந்தால், உங்கள் முடுவு 

என்ன?. அது தவிர்க்க முடியாத முடிவுக்கு உங்கடள அடழத்துச் 

பசல்கிறது: மரித்கதாரிலிருந்து எழுந்ததன் மூலம் அவர் கைவுளுடைய 

குமாரன் என்படத நிரூபித்தார். ஆனால் அது கபாதாது. பிசாசுகள் 
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நம்புகின்றன. அடவகள் நடுங்குகின்றன என்று டபபிள் பசால்கிறது. 

கிறிஸ்தவ ககாட்பாட்கைாடு பபாதுவான நம்புதல் கபாதாது.  நீங்கள் 

பசால்வது கபால், பவளிகய  உட்கார்ந்துக்பகாண்டு,  உங்கள் 

தடலடய ஆட்டி, "அவர் பசால்வது சரிதான்", "சரிதான் என்று நான் 

நிடனக்கிகறன்”, என்று பசால்வதல்ல. 

ஒரு நிமிைம் காத்திருங்கள், குறிப்பிட்ை சமயத்தில் அது நம்புவதும் 

அடத ஏற்றுக்பகாள்ளுவதுமாகும். உங்கள் வாழ்வில்   இகயசு 

சிலுடவயில் பசய்தடத நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்வதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ை 

கைம் கதடவ. அவர் நம்முடைய பாவங்கடள ஏற்றுக்பகாண்டு   நாம் 

பசய்த தவறுகள்  எல்லாவற்றிற்கும் கிரயம் பசலுத்தி அவர் 

சிலுடவயில் நமக்கு மன்னிப்டபக் பகாடுத்தார். ஆககவ, இலவச 

பரிசாக அவர் மன்னிப்டப வழங்க முடியும், நாம் "மறுபடியும் பிறக்க 

முடியும்". நாம் கிறிஸ்துடவ ஏற்றுக்பகாள்ள முடியும். தனிப்பட்ை 

முடறயிலும், நமது வாழ்நாள் முழுவதும் ஆம் அவடர அறியலாம். 

பின்னர் நாம் மரிக்கும் கபாது, நாம் நித்தியத்திற்குள் பசன்று, 

பரகலாகம் என்று அடழக்கப்படும் இைத்திகலகய அவடர என்பறன்றும் 

அறிகவாம். அதுதான் உண்டம.  

நான் என் மகடள பற்றி நிடனக்கிகறன். அவளுடைய வாழ்க்டகயில் 

முதல் ஐந்து வருைங்களாக அவள் உைர்ந்தபதல்லாம் அவள் தகப்பன், 

ஒரு குடித்துவிட்டு, ககாபம் பகாள்பவனும், அவச்பசால் கபசுபவனும், 

சுவர்களில் உடதப்பவராகவும்தான்.  பின்னர் கைவுள் என் 
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வாழ்க்டகடய மாற்றினார். எப்படி அவளும் இப்கபாது மாற்றிவிட்ைாள் 

என்று பார்த்கதன். மற்றும், ஜான், நான் அவடள அடழத்து வந்து 

அவடள இந்த நாற்காலியில் உட்கார டவத்து, இங்கிருக்கும் 

தகப்பனார்கடள பார்த்து என்ன பசால்வாபளன்றால், "ஏன் கைவுள் 

உங்களுக்குக் பகாடுக்கும் தருைத்டத நீங்கள வனீடிக்கிறரீ்கள்?  கைந்த 

காலம், தற்கபாடதய மற்றும் வருங்காலத்தின் அடனத்து 

பாவங்கடளயும் கைவுள் மன்னிக்க கவண்ைாமா? என்ன இருக்கிறது? 

பிரபஞ்சத்தின் கைவுளுைன் பகாள்ளும் ஒரு உறடவப் பற்றி என்ன 

தயக்கம்? அவருைன்  பரிபூரைமாக  பரகலாகம் என்று அடழக்கப்படும் 

இைத்தில் நித்தியத்டத கழிக்க கவண்ைாமா என்ன? நீங்கள்  இந்த 

இலவச சலுடகடய விரும்பாதது என்ன? அவள் பசால்வாள், நீங்கள் 

இடத பசய்யுங்கள், உங்கள் குடும்பத்திற்காக இடதச் பசய்யுங்கள், 

உங்கள் குடும்பத்திற்காக உங்கள் மடனவிக்காக இடத பசய்யுங்கள், 

உங்கள் கபரக்குழந்டதகளுக்காக இடதச் பசய்யுங்கள்.  

ஆங்கர்பெர்க்: எல்கலாரும், இப்கபாது ககளுங்கள். . நீண்ை காலமாக 

இந்த நிகழ்ச்சிடய நீங்கள் பார்த்துள்ளரீ்கள். இங்கு பசால்லப்படும் 

வி யங்கடள நீங்கள் ஒப்புக்பகாள்கிறரீ்கள், ஆனால் நீங்கள் உங்கள் 

மனடத திறக்கவில்டல. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு உங்கள் வாழ்டவக் 

பகாடுக்கவில்டல. நீங்கள் அடத பசய்ய கவண்டும், அந்தத் தருைம் 

இதுவாக இருக்கலாம். நான் பிரார்த்தடன பசய்ய லீடயக் ககட்கப் 

கபாகிகறன். கிறிஸ்துடவ ஏற்றுக்பகாண்ைகபாது  அவர் பசான்னடதப் 
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கபாலகவ ஒரு பஜபத்டத கூறுவார். இன்று, உங்களுக்கு 

உைர்த்உதலிருந்தால், இகயசு மரித்கதாரிைமிருந்து எழும்பி, அவர் 

கதவன் என்று நிரூபிக்கிறார் என்பதற்கு சான்றுகள் இருப்பதாக நீங்கள் 

நம்பினால், இப்கபாது நீங்கள் கிறிஸ்துவினிைம் வந்து  உங்கள் 

இரட்சிப்டபப் பபற்றுக்பகாள்ளுங்கள். நீங்கள் அவடர மன்னிக்க 

அனுமதிப்பரீ்களா? நீங்கள் அடத எதிர்க்கிறரீ்களா? உங்களுக்கு ஏதாவது 

ஆட்கசபடன இருக்கிறதா? இல்டல என்றால், லீ இந்த பிரார்த்தடன 

இப்கபாகத பசால்லுங்கள்.  

ஸ்டிடரோபெல் "கர்த்தராகிய இகயசுகவ, நான் ஒரு பாவி என்படத 

அறிகவன். நான் தவறுகள் பசய்துவிட்கைன் என்று எனக்கு பதரியும். 

அடவகடள நான் பசய்வதற்கு முன்னகம அடவகள் பாவம் என்பது 

எனக்குத் பதரியும். நான் என் பாவத்டத ஒப்புக்பகாள்கிகறன். நான் என் 

தவறுகடள ஒப்புக்பகாள்கிகறன், மற்றும் நான் மனந் திரும்ப 

கவண்டும். கர்த்தராகிய இகயசுகவ, மன்னிப்பிற்கும், நித்திய 

ஜவீனுக்கும் இந்த இலவசமாக வழங்கப்பட்ை வரத்டத நான் பபற 

விரும்புகிகறன். நான் பசய்த எல்லாவற்றிற்கும் என்டன மன்னியும். 

என்னுைகனகூை என்டறக்கும் பரகலாகத்தில் எனக்கு நித்திய 

ஜவீடனத் தந்தருளும். கர்த்தராகிய இகயசுகவ, நீங்கள் கதவனுடைய 

குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிகறன்.  மரித்கதாரிைத்திலிருந்து 

எழுந்ததால் நீங்கள் அடத உறுதி  பசய்திருக்கிறரீ்கள். இப்கபாது நான் 

உங்கடள மன்னிப்பவராகவும், என் தடலவராகவும் 
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ஏற்றுக்பகாள்கிகறன். நீங்கள் என் மிகவும், மிகவும் சிறந்த நண்பராக 

இருப்படததான் நான் எதிர்கநாக்குகிகறன்.  ஆபமன். "  

ஆன்கர்பெர்க்: ஆபமன். எல்கலாரும், அடுத்த வாரம் இடதக்குறித்து 

இன்னும் ஒரு முடற பார்க்கப் கபாகிகறாம், புராதன ஆவைங்கள் 

அல்லது படழய ஆவைங்கடளக் கண்டுபிடித்து அதில் ஒரு புதிய 

தீவிரமான இகயசுடவக் காைலாம் என்கின்றனர். நான்கு 

சுவிகச ங்கள் பவளிவந்த காலத்திகலகய இது உண்டமயாககவ 

வந்துவிட்ைது என்று சில அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்; இது ஒரு மாற்று 

கிறிஸ்தவம் தான்; நீங்கள் கவபறாரு இகயசுடவ நம்புவதற்கு 

சாட்சியங்கள் உள்ளதாக கூறுகின்றனர். அது உண்டமதானா? 

இகயசுவில் உள்ள பாரம்பரிய நம்பிக்டககள் உடைய நாம் அடத 

விட்டுவிை கவண்டுமா? இல்டல, நான் அப்படி நிடனக்கவில்டல. 

ஆனால் நீங்கள் ஏன் நிராகரிக்ககவண்டும்என்படத அறிய அடுத்த 

வாரத்தில் எங்களுைன் இடைவரீ்கள்  என்று நான் நம்புகிகறன்.  

 

 

 

 

***** 

எங்களுடைய பதாடலக்காட்சி நிகழ்சிகடள காை 
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இலவச ஜான் அன்பகர்பபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டப பதிவிறக்கம் 

பசய்திடுங்கள். 
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