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புதிய ஏற்பாட்டை நாம் நம்பலாமா? நிகழ்ச்சி 3
அறிவிப்பாளர்: 13 ஆண்டுகளாக லீ ஸ்டிராபபல் சிகாககா ட்ரிபியூன்
மற்றும் பவளிப்படையான நாத்திகவாதிகளின் சட்ை ஆசிரியரானார்.
அவருடைய மடனவியின் மாற்றத்டத கிறிஸ்தவத்டத நிரூபிக்க
இரண்டு வருைகால விசாரடையில் அவடர அனுப்பினார். ஆனால்
அந்த ஆதாரம் அவடர ஒரு கிரிஸ்துவர் ஆக வழிநைத்தியது.
அவருடைய புத்தகமாகிய த ககஸ் ஃபார் கிறிஸ்ட்டில் சான்றுகடளப்
பற்றி அவர் எழுதினார்.
ஆனால் சமீ பத்தில் புதிய விளக்கங்கள் இகயசு
உயிர்த்பதழுப்பப்படுவடத மறுக்கின்றன என்று கூறிவந்தன. லீ இந்த
புதிய ககாட்பாடுகளுக்கான ஆதாரங்கடள ஆராயத் பதாைங்கினார்,
இன்று அவர் கண்டுபிடித்தடத நீங்கள் ககட்பீர்கள்.
ஜான் ஆன்கர்பபர்க் க

ாவின் இந்த சிறப்பு பதிப்புக்காக எங்ககளாடு

இடையுங்கள்.
*****

ைாக்ைர். ஜான் அன்ககர்பபர்க்: எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு
வரகவற்கிகறாம். இன்று
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ஒரு பபரிய வி

யம் என்னபவன்றால். லீ

ஸ்ட்கராபல் என் விருந்தினராக இருக்கிறார். அவர் 13 ஆண்டுகளாக
சிகாககா ட்ரிப்யூன் முன்னாள் சட்ை ஆசிரியராக இருந்தார்; பல
விருதுகடள பவன்றார். அவர்

அதிகமாக விற்படனயாகும், பல

சிறந்த புத்தகங்கடள எழுதியவர் ஆவார். உங்களில் பலர்
கிறிஸ்துடவப் பற்றிய அவருடைய புத்தகம், "த ககஸ் ஃபார்
கிடறஸ்ட்", மூலம் அறிந்திருப்பீர்கள்.

அது அவருடைய ஆன்மீ க

பயைத்டதத் பதாைர்ச்சியாகவும், இகயசு கிறிஸ்துவில்
விசுவாசத்திற்குக் பகாண்டுவந்த சாட்சிகடளக் கண்ைறிந்த
சான்றுகடளயும் விவரிக்கிறது. அகதாடு "த ககஸ் ஃபார் த கிரிகயட்ைர்"
மற்றும் கவறு சில புத்தகங்களும் எழுதியிருக்கிறார். ஆனால்
இன்டறய நிகழ்ச்சியில், நாம் பார்க்க விரும்புவது என்னபவன்றால்,
இன்று வைக்கு ககராலினா பல்கடலக் கழகத்தில், பார்த் எர்கமன்
எழுதிய "மிஸ்ககாட்டிங் ஜீசஸ்"

என்ற ஒரு புத்தகத்டதப்பற்றி தான்.

லீ, இந்த புத்தகத்தின் பின்னனி என்ன? அதாவது, இந்த தடலப்கப ஒரு
தவறான எண்ைம்பல் இருக்கிறது. அது என்ன?

ஸ்டிராபபல்: ஆமாம், அது உண்டமயில் ஒரு தவறான
எண்ைம்தான். அது இகயசுடவப்பற்றி தவறாகப் கபசுவதில்டல.
ஆனால், பார்த் எர்கமன் என்ன பசய்கிறார் என்றால், அவர் ஒரு உடர
விமர்சகர் என்று அடழக்கப்படுகிறார். ஒரு உடர விமர்சகராக தங்கள்
வாழ்க்டகயில், இகயசு என்ன பசான்னார் என்றும், அசல் உடரயில்
என்ன பசால்லியிருக்கிறது என்றும்
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புதிய ஏற்பாட்டை ஆராய்ந்து

படிப்பவர்கள். ஏபனன்றால் நம்மிைம் அசல் உடர இல்டல.
அடதப்பற்றி கயாசியுங்கள்.

நான் முதலில் இந்த விசாரடை

பதாைங்கிய கபாது அது எனக்கு பயமுறுத்தலாயிருந்தது. "புதிய
ஏற்பாடு இல்டலபயன நீங்கள் எனக்குச் பசால்கிறீர்களா?"

நிச்சயமாக

இல்டல. அது பாபிரஸ்ஸில் எழுதப்பட்ைது. அது நீண்ை காலமாக
இருந்து, இன்று தூசியாகப் கபாய்விட்ைது. ககள்வி என்னபவன்றால்,
நாம் இன்று டவத்திருக்கும் டபபிளானது, அசல் என்படதத்
துல்லியமாக பிரதிபலிக்கிறது என்பதில் நாம் நம்பிக்டககயாடு
இருக்கலாமா? பார்த் எர்கமன் நம் கண்கடள மடறத்துவிட்டு, "ஓ,
இல்டல, நூற்றாண்டுகளில் தற்பசயலான மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன,
ஏபனன்றால் முதல் 15 நூற்றாண்டுகளில் இந்த ஆவைங்கள்
டகபயழுத்துப் பிரதிகளாக எழுத்தாளர்கள் எழுதினர்.
நிச்சயமாக, பிடழகள்

மற்றும்,

ஊடுருவிப் கபாகப் கபாகிறது. சில கநரங்களில்

அவர்கள் கவண்டுபமன்கற ஒரு சில மாற்றங்கடள பசய்தனர்,

நாம்

அடத பற்றி கபச முடியும். ஆனால் அவர் முயற்சி பசய்து அச்பசய்தி
உண்டமயானது என்கிறார்.
பசால்லியிருப்படத

எனகவ, நாம் டபபிளில்

நம்ப முடியாது என்கிறார். அவர் தனிப்பட்ை

முடறயில் இப்கபாது ஒரு யதார்த்தவாதி ஆனார்.

ஆன்கெர்கெர்க்: இந்த புத்தகத்தில் அவர் முடிவாக பசான்னது
என்னபவன்றால், இந்த புத்தகத்தின் பசய்தியின்படி, வாசகர்கள் தங்கள்
டபபிளின் வசனத்டத நம்பமுடியாது, புதிய ஏற்பாட்டில் காைப்படும்
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இகயசு

நம்பகமானதாக இல்டல என்கிறார். எனகவ நீங்கள் இரண்டு

காரியங்கடள பபற்றுள்ள ீர்கள்: ஒன்று, நீங்கள் உடரடய நம்பமுடியாது,
அது ககாட்பாட்டை உள்ளைக்கியிருக்கும்; மற்றும் இகயசுவின் சரிடத,
நீங்கள் அடதயும் நம்ப முடியாது என்கிறார். இப்கபாது, அவர் பசான்ன
வி

யங்களில் ஒன்று, அவர் நூல்களில் மாறுபாடுகளின்

எண்ைிக்டகடய கவனித்தார். அடவ நகபலடுக்கப்பட்டு,
நகபலடுக்கப்பட்டு,மாற்றி மாற்றி நகபலடுக்கப்பட்டுவிட்ைன என்படத
அறிந்தாா். எழுத்து மற்றும் மனித பிடழகள் வந்தன, எத்தடன மனித
பிடழகள் வந்தன? அவர் புதிய ஏற்பாட்டில் அடனத்து
வார்த்டதகடளயும் விை, 200,000 முதல் 400,000 வடககள் உள்ளன
என்றார். அவர் பசால்கிறார், "நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா? என்கிறார்."
ஆனால் இவர் வாத் நியாயமற்றது என்படத எல்கலாருக்கும்
பசால்லுங்கள்.

ஸ்டிராகெல்: ஆமாம். இந்த புத்தகத்தில் பார்ட் எர்ர்மனின்
உண்டமயான அறிக்டககள் நிடறய உள்ளது. கமலும் உண்டமயான
அறிக்டககளில் ஒன்று என்னபவன்றால் நிடறய மாறுபாடுகள்
உள்ளன. மாறுபாடு என்றால் என்ன? நூற்றாண்டுகளில் ஏகதனும் ஒரு
எழுத்தாளர் ஏகதனும் தவறு பசய்தால், அல்லது தற்பசயலாக ஒரு
வார்த்டத அல்லது திருச்சடபத் தந்டதயர் தவறாக ஒரு வார்த்டதடய
கபசியிருந்தால், அது தவரான பதிவாக எடுத்துக்பகாள்ளப்படுகிறது.
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முதல் நூற்றாண்டில் புதிய ஏற்பாட்டின் ஒரு ககாடிக்கும்கமல் பதிவுகள்
உள்ளன. அவர்கள் ஒரு வாா்த்டதக்குப் பதிலாக மற்பறாரு
வார்த்டதடய உபகயாகித்தால், இது ஒரு மாறுபாடு என பதிவு
பசய்யப்படுகிறது. எனகவ, நிச்சயமாக மாறுபாடுகளில் நிடறய
வடககள் உள்ளன. நிடறய டகபயழுத்துப் பிரதிகள் உள்ளன. அது ஒரு
நல்ல வி

யம், ஏபனன்றால் உங்களிைம் நிடறய டகபயழுத்துப்

பிரதிகடள டவத்திருக்கிறார்கள். அடவகடள ஒப்பிட்டுப் பார்த்து அசல்
என்ன பசான்னபதன்படத துள்ளியமாக யூகிக்கலாம்.

ஆன்ெர்கெர்க்: சரி, எத்தடன டகபயழுத்துப்பிரதி நமக்கு
இருக்கிறது?

ஸ்டிராகெல்: 5,700 கிகரக்க டகபயழுத்துப் பிரதிகள் நமக்கு
இருக்கின்றன. அடவகள் பழடமயான டகபயழுத்துப்பிரதிகள்.
இடவகளில் 25,000 முதல் 30,000 வடரயிலான டகபயழுத்துப்
பிரதிகளும் உள்ளன. இப்கபாது, இது அசாதாரைமானது. உதாரைமாக,
முதல் நூற்றாண்டில் நீங்கள் திரும்பிப் பார்க்கும்கபாது,
கராமர்களுக்காக கவடல பசய்த யூத சரித்திராசிரியராக இருந்தவர்
கஜாசியஸ். அவர்,

'யூதப் கபார்' என்று ஒரு புத்தகம் எழுதினார்.

இப்கபாது அவர் தனது தடலமுடறயின் ஒரு பபரிய வரலாற்றாசிரியர்
ஆவார்.

இன்று அவருடைய புத்தகத்தில் ஒன்பது பிரதிகள் நமக்கு

இருக்கின்றன. அவற்றில் முதல் பிரதி 10 ஆம் நூற்றாண்டில்
நகபலடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனகவ,
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அவருடைய அசலுக்கும் மற்றும் 10

ஆம் நூற்றாண்டில் யாகரா எழுதின பிரதிக்கும் 900 ஆண்டுகள்
இடைபவளி உண்டு. எனகவ, இது உங்களுக்கு ஒரு கயாசடனடயக்
பகாடுக்கிறது. இந்த ஆரம்ப காலத்தில் பவகுசில வரலாற்று
ஆசிரியர்கள் இருந்தனர். நீங்கள் அதிர்ஷ்ைசாலியாக இருந்தால், ஒரு
கிகரக்க சரித்திராசிரியராக இருந்திருந்தால், உங்களுடைய
டககவடலயாக 20 பிரதிகடளக் பகாண்டிருக்கலாம்.

ஆன்கெர்கெர்க்: நைந்தபதன்னபவன்றால்,நான் பள்ளிக்கூைத்திற்கு
பசன்றகபாது, ஆசிரியர், அச்சிைப்பட்ை பகட்டிஸ்பர்க் உடரடய
நகபலடுக்க கூறினாள் என்று டவத்துக்பகாள்கவாம். சரியா? என்
வகுப்பில் ஏ பிரிவு மாைவர்கள், பி பிரிவு மாைவர்கள், சி பிரிவு
மாைவர்கள் இருந்தனர்.

பின்னர் என் நண்பர்களும் அங்கு இருந்தனர்.

இப்கபாது, நாம் எல்கலாரும் இடத நகபலடுத்தால், ஏ பிரிவு
மாைவர்கள் எந்தப் பிடழயும் பசய்ய மாட்ைார்கள். சி பிரிவு
மாைவர்கள் மற்றும் டி பிரிவு மாைவர்கள், அவர்கள் உண்டமயில்
கவறு பதிடவ எழுதினர். ஆனால் நீங்கள் அவற்டற அடனத்டதயும்
கசகரித்து, அவற்டற ஒப்பிட்ைால்,

உண்டமயில் நீங்கள் அசடலத்

திரும்ப பபறலாம். இப்கபாது, உங்களுக்கு இருவர் மட்டுகம இருந்தால்,
ஏ மாைவருக்கு எதிராக

டி மாைவர் இருந்தால், அந்த வார்த்டதகள்

உண்டமயில் வித்தியாசமாய் இருக்கும். ஆனால் உங்களிைம்
மற்றவர்களும் இருந்தால், அதிகமான டகபயழுத்துப் பிரதிகடள
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நீங்கள் பபற்றிருந்தால், நீங்கள் சரியான அசலுக்கு திரும்புவதற்கு
சிறந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது.

ஸ்ட்ரராெல்: அது சரி. உண்டமயில் 70-80% இந்த மாறுபாடுகள்
இருப்படத நாம் பார்த்கதாம். 70-80% ஒரு ஆங்கில நிகர்ச்பசால் கூை
இல்லாத எழுத்து பிடழகடளத் தருகிறது. இடவ அர்த்தமற்றடவ.
'ஜான்' என்ற பபயர் சில கநரங்களில் இரண்டு "ன்" கடளயும் சில
கநரங்களில் ஒரு "ன்" கடளயும் பகாண்டு உச்சரிக்கப்படுகிறது.
அடதப்பற்றி என்ன? அவர் யாடரப்பற்றி கபசுகிறார் என்று பதரியும்.
இன்பனாரு எடுத்துக்காட்டு என்னபவன்றால் ஒரு நகர்த்தக்கூடிய "நு”
என்னும் பசால். ஆங்கிலத்டதப் கபால, நான் ஒரு புத்தகம் அல்லது
ஒரு ஆப்பிள் என்று பசால்லும்கபாது, அந்த வார்த்டதக்கு முன்னால்
நாம் ஒரு "ன்" என்று உயிபரழுத்டத குரிக்கும் பசால்லுக்கு முன்
எழுதுகிகறாம். கிகரக்க பமாழியிலும் இதுகவ.. அவர்கள் அங்கும் இந்த
'னு'-டவ டவக்கிறார்கள். சரி, சில கநரங்களில் அது உள்ளது மற்றும்
சில கநரங்களில் அது இல்டல. இது வி

யங்கடள

மாற்றியடமக்கிறதா? இல்டல. நான் "ஆப்பிள்" என்று பசான்னால்,
நான் என்ன கபசுகிகறன் என்று உங்களுக்குத் பதரியும்.

ஆங்கர்பபர்க்: ஆமாம், இந்த மாதிரியான மாறுபாடுகள்
என்னபவனில், நீங்கள் முதலில் 30,000 டகபயழுத்துப் பிரதிகடளப்
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பார்க்கத் பதாைங்குகிறீர்கள், ஓ, அப்படிகய, அவர்கள் சர்ச்
தந்டதயுைனும் ஒப்பிடுகிறார்கள் அல்லவா.

ஸ்ர ாகெல்: ஆமாம், ஒரு மில்லியன் கமற்ககாள்கள்.
ஆங்ெர்கெர்க்: அது சரி. எல்கலாரும் ஒகர ஒரு பிடழ பசய்தால்
ஒரு மில்லியன் பிடழகள் உண்ைாகிவிடும், சரியா? ஆனால், நாம்
இங்கு 200,000 முதல் 400,000 பிடழகள் வடர மட்டுகம கபசுகிகறாம்,
இல்டலயா?

ஸ்ட்ரராெல்: சரியாக. அதாவது, இது நல்ல பசய்தி.
பவளிப்படையாக, நாம் பல நகல்கடளக் பகாண்டிருக்கிகறாம்.
அதனால் நாம் அசடல மறுகட்ைடமக்க முடியும்.

ஆங்ெர்கெர்க்: சரி. 400,000 இல் 70-80% என்ன என்று எல்கலாரும்
ஒப்புக்பகாள்கிறார்கள்?

ஸ்ர ாகெல்: பவறும் எழுத்துப்பிடழகள்.
ஆங்ெர்கெர்க்: எழுத்துப்பிடழகள்.
ஸ்ட்ரராெல்: அப்பிடழ வாா்த்டதக்கு ஆங்கில பமாழிபபயர்ப்பு
எதுவும் இல்டல. இடத அவர்கள் விசாரிக்க கதடவயில்டல என்று
பபாருள்.

ஆங்ெர்கெர்க்: உங்களுக்கு பதரியும், நான் இடதப் பற்றி
கபசுடகயில் எப்பபாழுதும் மானவர்களுக்குச் பசால்லுகவன்,
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உண்டமயில், உங்கள் காதலிக்கு காதல் கடிதத்டத எழுதுகிறீர்கள்
என்றால், உங்களில் சிலர் எழுத்துப்பிடழயுைன்தான் எழுதுவர்கள்.
ீ
ஆனால் உங்கள் தவறான எழுத்துப்பிடழயுள்ள பசாற்கடள அவள்
காண்ைாலும் அர்த்தத்டத புரிந்துக்பகாள்ள முடியுபமன்று நான்
உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிகறன்,சரியா? இந்த வி

யங்களில்

சிலவற்டற நீங்கள் பார்த்தால், அது அர்த்தத்தின் அடிப்படையில் ஒரு
வித்தியாசத்டதயும் ஏற்படுத்தாது.

ஸ்ட்ரராெல்: கைனியல் பி. வாலஸ் இதர்க்கு ஒரு சிறந்த
எடுத்துக்காட்டு... என் புத்தகமான தி ககய்ஸ் ஃபார் தி ரியல்ஜீசஸ்க்காக நான் அவடர கநர்காைல் பசய்கதன். அவர் ஒரு உடர
விமர்சகர் ஆவார், பார்ட் எர்ர்மன் கபான்ற ஒரு முக்கியமானவர். அவர்
பல்கவறு இைங்களில் சிறிய கருத்தரங்குகடள நைத்துகிறார். அங்கு
அவர் ஒரு சிரு கூட்ைத்டதச் சந்திக்கிறார், அவர் அவர்களுக்கு 50வார்த்டத ஆவைம் ஒன்டற தருவார். அடத ஆறு நகள்களாய்
எழுதச்பசய்வார். அவர்கள் சில, திட்ைமிட்ை பிடழகள் மற்றும் சில
தற்பசயலான பிடழகடள பசய்கிறார்கள். பின்னர் மற்பறாரு குழு
வருகிறது, அவர்கள் இன்னும் ஆறு நகல் பிரதிகள் பசய்கிறார்கள்.
மற்றும் அவர்கள் அசடல ஒழித்து டவத்துவிடுகிண்றனர். பின்னர்
அவர்கள் சராசரியாக மக்கடள அடழத்துக்பகாண்டு, "அசல் என்ன
பசான்னது என்படதக் கண்டு பிடிக்கலாம்" எனக் கூறுகின்றனர். அது
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சுலபம் என்று கூறுகிறார்கள். புதிய ஏற்பாட்டின் படி, அவர்கள்
உருவாக்கிய இந்த ஆவைங்கள், அசடலக் காட்டிலும் அதிக பிடழகள்
இருப்பினும், அர்த்தம் புரிய கடினமாக இல்டல; "அசல் பசான்னதுக்கு
எப்பபாழுதும் நாம் திரும்பிப் கபாக முடியும்." என்று அவர் பசான்னார்,
"ஒகர ஒரு முடற மட்டுகம நாங்கள் மூன்று வார்த்டதகடளத்
தவரவிட்கைாம், மூலச் பசய்திடய நாங்கள் ஒருகபாதும்
இழக்கவில்டல." எனகவ, டகபயழுத்துப் பிரதிகள் நிடறய
இருக்கும்கபாது படழகள் இருப்பது சகஜம். முக்கிய வி

யம்

இதுதான்: நாம் நம்பிக்டகயுைன், அசடல மீ ண்டும் பபறலாம், குறிப்பாக
மூல ககாட்பாடுகடளயும் இகயசுவின் வரலாற்டறயும்,

ஸ்ட்ரராெல்: அடவகள் காரனத்கதாடு மாற்றப்பட்ைதன் இன்பனாரு
உதாரைம், அவர்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து வாராந்த ரீதியிலான
வாசிப்புகள் அல்லது அன்றாை வாசிப்புகடள உருவாக்கினர். நீங்கள்
மார்க் நற்பசய்திடயப் பார்த்தால், அவர் 89 முடற பவறும் 'அவர்'
என்ற பசாற்பறாைடர பயன்படுத்துகிறார்; இதனால் நீங்கள் அடத
பிரித்தீர்களானால், அடத ஒரு பாைமாக, ஒரு தின வாசிப்டப
ஆரம்பிக்க முடியாது. அதனால் இகயசு என்ற பபயடர கசர்த்தார்கள்.
அது அர்த்தத்டத பதளிவுபடுத்துகிறது. ஒவ்பவாரு வாராா்திர
பாைத்திட்ைத்தில் ஒவ்பவாரு முடறயும் மாறுபடும். அது அர்த்தத்டத
மாற்றியதா? இல்டல, இல்டல, இல்லகவ இல்டல.
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ஆன்ெர்கெர்க்: நான் இன்பனான்டற உங்களுக்குக் பசால்லுகிகறன்,
"இகயசு பவுடல கநசிக்கிறார்" என்று கிகரக்கத்தில் 16 பவவ்கவறு
வழிகளில் பசால்ல்லாம்.

ஸ்ர ாகெல்: சரி
ஆன்ெர்கெர்க்: கவறு வார்த்டதகளில் பசான்னால், நீங்கள்
வார்த்டதகடள எங்கக உபகயாகிக்கிரீர்கள் என்பதி பிரச்சடன இல்டல;
உைர்வு அகத வடகயில்தான் பவளிகய வரும், கிகரக்க பமாழியும்
அப்படித்தான்.

ஸ்ட்ரராெல்: ஆமாம், ஒழுங்கு வி

யங்களில் ஆங்கிலத்திலிருந்து

கவறுபட்ைது.

ஆங்ெர்கெர்க்: ஆனால் வார்த்டத ஒவ்பவாரு முடறயும்
வித்தியாசமான இைத்தில் உள்ளதால், அடத ஒரு மாறுபாடு என்று
கூறுகின்றனர்.

ஸ்ட்ரராெல்: இது ஒரு மாறுபாடு, சரிதானா.
ஸ்டிராகெல்: நீங்கள் அலசி பார்த்தால், மாறுபாடு என்று பசால்ல 1%
மட்டுகம உள்ளது. இதன் அர்த்தம் என்னபவன்றால், பபாருள்
அர்த்தத்டத ஒருகவடள மாற்றியடமக்கக் கூடும் அல்லது அசல்
உடரக்குச் பசல்லவும் சாத்தியமானது, பவறும் 1% தான். அது என்டன
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பநகிழச்பசய்த்து, ஏபனனில் நான் நிடனத்கதன், "சரி, இது என்ன?"
என்று.

ஆங்ெர்கெர்க்: ஆமாம். எனக்கு ஒரு உதாரைம் தருகிகறன், சரியா?
கராமர் 5: 1: "நமக்கு சமாதானம் இருக்கிறது" அல்லது "நமக்கு
சமாதானம் உண்ைாவதாக" என்று பசான்னால், பபரிய வித்தியாசம்
என்ன?

ஸ்ட்ரராெல்: ஆமாம், சரி. நான் கைனியல் பி. வாலஸ் உைன்
கபசிகனன். நான் பசான்கனன், "சரி, நான் தயாராக இருக்கிகறன்.
எனக்கு மிகப்பபரிய சர்ச்டசகள் பகாடுங்கள். " இந்த1% என்றால்
என்ன?" என்று ககட்கைன். அதற்கு அவர், "நல்லது, கராமர் 5:1-இல்
'நமக்கு சமாதானம் உண்டு' அல்லது 'நமக்கு சமாதானம் கவண்டும்'
என்ற வித்தியாசத்டதச் பசான்னார். கிகரக்கத்தில் ஒகர ஒரு எழுத்து
மாரியுள்ளது. ஒரு மடலகபால் அர்த்தம் மாறுகிறது என்று நான்
நிடனக்கவில்டல.

ஆங்ெர்கெர்க்: அர்த்தம் மாறவில்டல
ஸ்ட்ரராெல்: 1 கயாவான் 1:4-இல் இவ்வாறு கூறுகிறது:
"இவ்விதமாய், உங்ெளுட ய சந்கதா

ம் நிடறவாயிருக்கும்படிக்கு,

நாங்கள் எழுதுகிகறாம், அல்லது எங்ெளுட ய சந்கதா

ம்

நிடறவாயிருக்கும்படிக்கு நாங்கள் இடவகடள எழுதுகிகறாம்", என்பதா
என்ற சர்ச்டச. இது ஒரு சர்ச்டசகய இல்டல; அது ககாட்பாட்டின்
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அடிப்படையில் பபாருத்தமற்றது. இந்த வி

யங்கடளப் பற்றி

கபசுவபதன்பது உடரநடை விமர்சகர்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான
பயிற்சி. ஆனால் முடிவாக என்னபவன்றால், ஜான், புதிய ஏற்பாட்டில்
சில வாா்த்டத மாறுபாடு மூலம் சடயயின் எந்த ககாட்பாடும்
மாரவில்டல.

ஆங்ெர்கெர்க்: சரி.
ஸ்ட்ரராெல்: 1707 ல் இருந்து அவர்கள் அடத இன்றுவடர
கூறுகிறார்கள்.

அன்ெர்கெர்க்: சரி, நாங்கள் ஒரு இடைபவளி எடுக்கப்கபாகிகறாம்.
நாம் திரும்பி வரும்கபாது நான் உங்களிைம் ககட்கப் கபாகிகறன்.
மாற்கு நற்பசய்தியில் கடைசி 12 வசனங்கள் இருக்ககவண்டுமா?
இகயசுவுக்கு முன் பகாண்டுவந்த விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்ை பபண்மைி,
இகயசுவிைம் மன்னிப்புக் ககட்ைாள், அவள் மன்னிக்கப்பட்ைாள் என்பது
டபபிளில் இருக்கக் கூைாது என்று பசான்னால் நீங்கள் என்ன
பசால்லுவர்கள்?
ீ
1 ஜான் 5 இல் இருக்கும் திரித்துவத்தின் மிக
விரிவான வடரயடற, அங்கு இருக்கக்கூைாது, என்றால்?. இப்கபாது,
எர்ர்மன் இந்த உண்டமயில் பபரிய வி

யங்கள் என்றும், நாம்

உட்கார்ந்து கவனிக்க கவண்டும் என்கிறார். சரியாக? அடவகள் இருக்க
கவண்டுமா அல்லது இருக்கக்கூைாதா என்று நான் உங்களிைம்
ககட்கப்கபாகிகறன். அடவகள் அங்கக இருக்கக் கூைாது என்றால்,
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அந்த உடர எவ்வாறு பாதிக்கப்படும்? நாம் அடதப் பற்றிப் கபசுகவாம்.
எங்களுைன் காத்திருங்கள்.

*****

ஆங்ெர்கெர்க்: சரி, நாம் மறபடியும் பதாைருகவாம். நாம் லீ
ஸ்டிராபபலுைன் கபசுகிகறாம். ககள்வி என்னபவன்றால்,
கவதவசனத்தில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள இகயசுவின் உருவகத்டத நாம்
நம்பலாமா? அங்கு இருக்கும் ககாட்பாடுகடள நாம் நம்பலாமா? இன்று
சில அறிஞர்கள் பசால்கிறார்கள், "இல்டல, நம்பமுடியாது, ஏபனன்றால்
நாட்கள் கைந்துச் பசல்டகயில் சடபகயார் எழுத்து நடைகடள
மாற்றினர், என்கின்றனர். இதனால் பல பதிப்புகள்

கிடைத்துள்ளன.

நீங்கள் ஆரம்பத்தில் என்ன எழுதியிருந்தார்கள் என்பது உங்களுக்குத்
பதரிந்திருந்தால், இன்று நமக்கு இருப்பது தவரு, என்கிறார். "கமலும்,
லீ, எர்ர்மன் இந்த இரண்டு உதாரைங்கடளக் கூறுகிறார். இங்கக தனது
'மிஸ்ககாட்டிங் ஜீசஸ்' புத்தகத்தில், அது அதிகமாய்
விர்ப்படனயாகிறது; அதில் பசால்லப்படும் காரியங்கள், நம்ப கடினமாக
உள்ளது. அவர் கூறுகிறார், "சரி நாம் உண்டமயாக இருக்க கவண்டும்.
விபச்சாரத்தில் பிடிக்கப்பட்ை ஸ்திரீடய இகயசு மன்னித்த அந்த
சம்பவம்,

ஒரு சக்திவாய்ந்த கடதயாகும். ஆனால் இது அசல்

உடரயின் ஒரு பகுதியாக இல்டல, என்கிறாா். எல்கலாரும்
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இடதக்ககட்டு அர்ச்சரியப் படுத்துகிறார்கள், ஆனால் அடதப்பற்றி
என்ன? அது அசல் உடரஇல் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறதா?

ஸ்ைார்பபல்: சரி, பார்த் எர்மான் பசய்த வி

யங்களில் ஒன்று அவர்

அறிவியலாளர்கள் நீண்ை காலத்திற்கு அறிந்த வி
பபாதுமக்களிைம் பவளிப்படுத்தினார். இது

யங்கடளப்

சர்ச்டசக்குரிய வி

யம்

அல்ல. ஆனால் இந்த நபருைன் வழக்காை முடியாத சராசரியான
நபரிைம், விபச்சாரத்திற்கு மன்னிக்கப்பட்ை பபண்டைக் குறிா்து, அசல்
டகபயழுத்துப் பிரதியில் இல்டல என்று நீங்கள் கூறும்கபாது அவர்கள்
அங்களாய்ப்பார்கள். சரி, உண்டமடய, உங்கள் டபபிளில் பார்த்து
பதரிந்து பகாள்ளுங்கள். நீங்கள் என்ன பார்க்க கபாகிறீர்கள் என்றால்,
இந்த கடதயானது பழடமயான மற்றும் சில சிறந்த
டகபயழுத்துப்பிரதிகளில்

இல்டல.. எனகவ ஒரு அடிக்குறிப்பு

உள்ளது, சில டபபிள்களில் கவறுவிதமாகவும், இது சந்கதகமாக
உள்ளது

என்படத சுட்டிக்காட்டும் அடிக்குறிப்பு உள்ளது. உண்டமயில்,

நான் "த ககஸ் ஃபார் த ரியல் ஜீஸ்ஸ்" என்ற என் புத்தகத்தில்
கைனியல் பி. வாலஸ்டஸ

கபட்டி கண்கைன். அவர் இது ஒரு

அற்புதமான கடத. ஆககவ அடத நீங்கள் உண்டம என்று
நிடனக்கிறீர்கள். பாரம்பரியமாக, இகயசு ஒரு பபரிய பாவம் பசய்த
ஒரு பபண்டை மன்னித்தார் என்பது நம்பிக்டக; ஆனால் அது என்ன
பாவம் என்று எங்களுக்குத் பதரியவில்டல. இது டபபிளில்
காைப்படுவதுகபால
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அசலில், பபரும்பாலும் அல்ல என்றார். அவர்

கருத்து இகயசுடவப் பற்றி ஏதாவது மாறுதல் தருகிறதா? இல்டல,
இல்லகவ இல்டல. அப்படி அது சரியாக நைந்திருந்தால் அது நன்றாக
இருந்திருக்கும்.

ஆங்ெர்கெர்க்: ஆமாம், அது நாங்கள் விரும்புவடதப் கபால அங்கு
இருக்ககவண்டும். , சில எழுத்தாளர் பசால்வடதப்கபால அது,
அங்கககய இருக்க விரும்புகிகறன். இது மிகவும் நல்லது. ஆனால்
அந்த ஆரம்ப டகபயழுத்துப் பிரதிகளில் அது இல்டல.
சரி, சிலடர அதிர்ச்சியடையச் பசய்யும் மற்பறாரு காரியத்டதப்
பார்க்கலாம், இது மாற்கு நற்பசய்தியில் கடைசி 12 வசனங்களில்
இருக்கிறது. அடவகள் அங்கு இருக்கக்கூைாது என்று எர்ர்மன்
பசால்கிறார்.

ஸ்ர ாகெல்: ஆமாம், இந்த ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நான் முதலில்
இகயசுடவக் ககள்விப்பட்ைகபாது என்டனப் பிரமிக்க டவத்தது, நான்
நிடனத்கதன், ஏபனனில், "அறிஞர்கள் பபாதுவாக மாற்குடவ முதல்
சுவிகச

மாக ஏற்றுக்பகாள்கிறார்கள். இகயசுவின் உயிர்த்பதழுதடலப்

பற்றி கபசும் கடைசி 12 வசனங்கள் உண்டமயானடவ இல்டலயா?.
அை ைா! நமக்கு மாற்கு சுவிகச
, பின்னர்

சுவிகச

த்தில்

உயிர்த்பதழுதல் இல்டலயா?

ங்களில் உருவானதா? "இல்டல, மக்கள் எளிதில்

இடளப்பாரலாம்; காரைம், என்னபவன்றால், பபரும்பாலான
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அறிஞர்கள் மாற்கு சுவிகச

த்தில் கடைசி 12 வசனங்கள்

அசல்

பகுதியில் இல்டல என்று கூறுகிறார்கள். . ஒரு தரப்பு வாதம்
என்னபவனில் அசல் இழக்கப்பட்ைது. மாற்கு, ஒரு சுருளில்
எழுதப்பட்ைது.; ஆடகயால், முடிவும் அந்த சுருளில் பாதுகாப்பாக
இருந்திருக்கும். ஒரு புத்தகத்தில்

இருந்திருந்தால், அது

வழ்ச்சியுற்றிருக்கும்.
ீ
ஆனால் மாற்கு எழுதப்பட்டு சுமார் 40
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதான் புத்தகங்கள் வந்தன. எனகவ, பபரும்பாலும்
அது இழக்கப்பைவில்டல.
மாற்கு தனது சுவிகச

த்டத முடித்துக்பகாள்வதற்கான வழி இதுதான்.

ஏபனன்றால் அவர் ஒவ்பவாருவரும் வாழ்ந்த மிகச் சிறந்த தனி
நபடரப் பற்றி கபசிக்பகாண்டிருப்பதால், அவர் மக்களிைம், "நீங்கள்
இகயசுடவப்பற்றி என்ன பசய்யப் கபாகிறீர்கள்?" என்று ஒரு
அர்த்தத்தில் பசால்கிறார். ஆனால் ஜான், நமக்கு ஒரு உயிர்த்பதழுதல்
உண்டு.

அந்த கடைசி 12 வசனங்கடள எடுத்து விட்ைாலும், இன்னும்

உயிர்த்பதழுதல் உண்டு.. முதலாவதாக, , இது மாற்குவில் ஐந்து
பவவ்கவறு முடற கைிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்ைாவதாக, நமக்கு ஒரு
பவற்று கல்லடற உள்ளது. மூன்றாவதாக, கல்லடற காலியாக
உள்ளது என்று கதவதூதர் நமக்கு சாட்சி.அளித்தார். நான்காவதாக, ,
கலிகலயாவில் இகயசு கதான்றுவடத

கதவதூதர்

முன்னறிவித்திருக்கிறார், அது பிற சுவிகச

ங்களில் பதாைர்ந்து

உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ஆடகயால் நமக்கு மாற்குவில்
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உயிர்த்பதழுதல் உண்டு... கமலும், நான் கசர்க்க விரும்புவது
என்னபவன்றால்,

உயிர்த்பதழுதலின் ஆரம்பகாலத்தில் எழுதப்பட்ைது

மாற்கு அல்ல. உயிர்த்பதழுதலுக்குப் பிறகு 2-5 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர்
எழுதப்பட்ைது. ஆரம்பகால சடபயின் இந்த நம்பிக்டக நமக்கு உள்ளது,
இது இகயசு மரித்கதாரிலிருந்து உயிர்த்பதழுந்தடத
உறுதிப்படுத்துகிறது, ஏபனன்றால் வாழ்க்டககள் மாற்றப்பட்ை
சாட்சிகளின் பபயர்கள் இங்கு குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன.

ஆன்கெர்கெர்க்: இன்பனாருவடர எடுத்துக் பகாள்கவாம். 1
கயாவான் 5: 7-ல் உள்ள கமற்ககாள், "[பரகலாகத்திகல
சாட்சியிடுகிறவர்கள் மூவர், பிதா, வார்த்டத, பரிசுத்த ஆவி
என்பவர்ககள, இம்மூவரும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள்; ; இந்த மூன்றும்
ஒன்று. "இது திரித்துவத்தின் ஒரு உச்சரிப்பு வடரயடற என்கிறார்
எர்ரபமன், திரித்துவத்தின் ககாட்பாடு என்று தனியாக ஒன்று இல்டல
என்பது உங்களுக்குத் பதரியும். உண்டமயில் கவறு சில அறிஞர்கள்
இருக்கிறார்கள். நாத்திகர் ஃபிராங்க் ஜிந்த்லர் இந்த விசித்திர
அறிக்டகடய பவளியிடுகிறார்: "இந்த உறுதியற்ற குறிப்புகடள
நீக்கிவிட்ைால், அது கிறிஸ்தவர்கடளத், திரித்துவத்தின் ஆதாரமின்றி
விட்டு விடுகிறது."

ஸ்டிராகெல்: ஆமாம், இது மிகவும் அபத்தமானது. முதலாவதாக,
திருத்துவத்தின் மீ து கபசும் அந்த பத்திகய, அசல் டபபிளின் பகுதியாக
இல்டல என்பது உண்டமதான். இது 8 ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்து
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வந்தது. 16 ஆம் நூற்றாண்டு வடரயிலும் எந்த டகபயழுத்துப்
புத்தகத்திலும் இது காைப்பைவில்டல. இது நான்கு டகபயழுத்துப்
பிரதிகளில் மட்டுகம. காைப்பட்ைது.

அது அசலுக்கு மீ ண்டும்

கபாகாது. இப்கபாது, அது என்ன பசய்கிறது? திரித்துவத்டத ஒரு
ககாட்பாட்ைாக அளிக்கிறதா? இல்டல, முற்றிலும் இல்டல. இங்கு
இரண்டு காரியங்கடளக் கூறினார்: முதலாவதாக,சடப கவுன்சில் 4
ஆம் நூற்றாண்டின் கததியில் ...

ஆன்கெர்கெர்க்: கான்ஸ்ைன்டிகநாபிள், கி.பி. 381;
கான்ஸ்ைான்டிகநாபிள் கவுன்சில், கி.பி. 451?

ஸ்ட்ரராெல்: ஆமாம், இது உடரயில் கசர்க்கப்பட்ைதற்கு முந்திய
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு திரித்துவத்டத அவர்கள்
உறுதிப்படுத்துகிறார்கள். எனகவ, அங்கு இல்டலபயன்றால் அவர்கள்
எப்படி கண்டுபிடித்தார்கள்? அதுதான் முதலாவதாகும்.. இரண்ைாவதாக,
டபபிள் நான்கு வி

யங்கடள

எதிர்ப்பில்லாமல் உறுதிப்படுத்துகிறது:

அடவகள் 1) பிதாவாகிய கைவுள்; 2) குமாரனாகிய கைவுள்; 3)
ஆவியானவராகிய கைவுள், மற்றும் 4) ஒகர கைவுகள. இது டபபிளில்
பதளிவான கபாதடனயாகும்.. ஜான், அதுதான் திரித்துவம்.

ஆங்ெர்கெர்க்: சரி. எர்ர்மன் என்ன பசால்லுவதில் கமாசமான
வி

யம் என்னபவன்றால், நாம் டபபிடள துல்லியமாக பார்த்தால்,

நமக்கு இகயசுடவப்பற்றிய முழுவிவரம் கிடைப்பதில்டல. அவர்
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பயன்படுத்தும் உதாரைங்கள் ஒன்று மாற்கு 1:41 ஆகும்.
"குஷ்ைகராகத்டதச் சுத்தம்பண்ணும்கபாது இகயசு மிகவும்
ககாபங்பகாண்ைார்”, எனகிறார். அடத உங்கள் பதிப்பு இப்கபாது
பசால்லவில்டல, என்கிறார். "

ஸ்ட்ரராெல்: சரி, இகயசு குைப்படுத்தியகபாது அவர் இரக்கம்
பகாண்டிருந்ததாக டபபிள் கூறுகிறது. மற்றும் எர்ர்மன் கூறினார்,
இல்டல, நீங்கள் திரும்பி பசன்று சிறந்த பகுப்பாய்வு பசய்தால்
உண்டமயில் அவர் ககாபம் பகாண்ைார் என்று கூறுகிறார். அவர்
பவறுப்படைந்தார்.

"நான் மற்ற அறிஞர்கடள இது பற்றி கபட்டி

கண்கைன். அவர்கள் பசான்னார்கள்," சரி, எர்ர்மன் ஒருகவடள சரியாக
இருக்கிறார். அசல் பசான்னது கபால் அவர் ககாபமடைந்தார் என்று
டவத்துக்பகாள்கவாம். "அது இகயசுவின் தன்டமடய மாற்றுகிறதா?
இல்டல. . ஏபனன்றால், பவளிப்படையாக, இகயசுகவ மற்ற
இைங்களில் நீதிடய பவளிப்படுத்தினார் . மாற்குவின் சுவிகச

த்தில்

சில காரியங்களில் நீதிமான்களின் ககாபத்டதயும்
பவளிப்படுத்துகிறார். அது ஒரு பாவம் அல்ல; இது அவருடைய
பரிசுத்த நியாயத்தீர்ப்பின் பவளிப்பாைாகும். அவர் குஷ்ைகராகிடய
சுகப்படுத்திய சமயத்தில் இகயசு ககாபமடைந்திருப்பார் என்ற சந்கதகம்
உங்களுக்கு இல்டல. ஏபனனில் அவருக்கு குஷ்ைகராகியின்கமல்
அவ்வளவு அன்பிருந்தது. அவருடைய ககாபம் பாவ உலகில இருந்தது.,
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பாவம் வலிடயயும் கவதடனயும் அறிமுகப்படுத்தியது. எனகவ, அவர்
கநாடயக் கண்டு ககாபமானார். உைம்பு சரியில்லாத நபரிைம்
நிச்சயமாக இல்டல.

ஆங்ெர்கெர்க்: சரி, எபிபரயர் 2: 9 மற்றும் எபிகரயர் 5: 7 ஆகியடவ
இருக்கின்றன. எர்ர்மன் கூறுகிறார், இகயசு சிலுடவயில் அவர் பயந்து,
அலறி இறந்தாரா?

இது கவறுவித்தத்தில் பமாழிபபயர்க்கப்பை

கவண்டிய ஒன்றா. அப்படியானால், இகயசு கைவுளாய் இருந்திருக்க
முடியாது, ஏபனன்றால் அவர் பயப்பைாதிருந்திருப்பார் என்றும்

அவர்

பயத்தினால் அழுதிருக்கமாட்ைார், என்கிறார்..

ஸ்டிராகெல்: ஆமாம். இது, ஒன்று கசராத இரண்டு வி
ஒன்றாக இடைக்கிறது.

யங்கடள

முதலாவதாக, எர்ரபமன், எபிபரயர் 2: 9-ல்

ஒரு சர்ச்டசடயக் காட்டுகிறார், இது கைவுளுடைய கிருடபயினால்
இகயசு இறந்ததாக பமாழிபபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. அவர் உண்டமயில்
'கைவுள் இல்லாமல்'

என்று அந்த

பமாழிபபயர்ப்பு இருக்க கவண்டும்

என்கிறார். அது சரியானதாக இருந்தாலும்கூை, அவர் பசால்வது சரி
என்று எனக்குத் பதரியாது - ஆனால் அவர் சரியாக இருந்தாலும்,
எப்படி அது இகயசு சிலுடவயில், "என் கதவகன, என் கதவகன, ஏன்
என்டனக் டகவிட்டீர்? [மத்கதயு 27:46] என்று பசான்னதற்கும்
வித்தியாசப்பைவிா்டலகய!!
இல்டல.
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எனகவ, இதில் இடறயியல் சிக்கல்

ஆங்ெர்கெர்க்: சரி, இரண்டும் அகத வி

யம்தான்..

ஸ்ட்ரராகெல்: ஆனால் பின்னர் அவர் அடத எபிகரயர்

5: 7 ல்

கபசுகிறார் , அங்கு இகயசு உரத்த குரலினாலும் கண்ை ீரினாலும்
பஜபிக்கிறார், "பாருங்கள், அவர் கவதடனயிலும் பயத்திலும்
துன்பத்திலும் சிலுடவயில் இறந்து பகாண்டிருக்கிறார். அவர் கைவுள்
என்றால் அவருக்கு அந்த பயம் இருக்காது, என்கிறாா். "சரி, அவர் அங்கு
கபசுகின்ற பத்தியில்,

அவர் சிலுடவயில் இருந்த கபாது என்று

பசால்ல முடியாது.
பூமியில், இகயசுவின் காலத்தில் நைப்படதப்பற்றி இது கூறுகிறது.
பமல்கிகசகதக்கின் வரிடசயில் இகயசு ஒரு ஆசாரியனாக
இருப்படதப்பற்றிப் கபசுவது சரியானகத. அவர் இங்கக என்ன
பசால்கிறார் என்றால், இதுகவ பிரதான ஆசாரியர்கள் பசய்தது; இதுகவ
ஆசாரியர்கள் பசய்தது. அவர்கள் மற்றவர்களின் சார்பாக கவண்டுதல்
பசய்தனர். அதனால் அவர் ஒன்றாக இடைக்கப்பைாத இரண்டு
வி

யங்கடள ஒன்றிடைக்கிறார். இது இகயசுடவப் பற்றிய ஒரு

எண்ைத்டத எப்படி மாற்றியடமக்கிறது என்பது கானல் நீர்.

ஆன்ெர்கெர்க்: அவரது ஆசிரியர் புரூஸ் பமட்பஜர் ஆவார். அவர்
இறப்பதற்கு முன்பு

ப்ருஸ்டஸ கநர்காைல் பசய்யும் பாக்கியம்

உங்களுக்குக் கிடைத்தது. அவர் அடனத்து உடர ஆசிரியர்களுக்கும்
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தளபதி. கமலும் அவர் வாழ்நாள் முழுவடதயும் இந்த உடரகடள
விமர்சித்தார். அவர் உங்களுக்கு என்ன பசான்னார்?

ஸ்ட்ரராெல்: ஆமாம், உண்டமயில் பார்ட் எர்ர்மன் அவரிைம் தனது
புத்தகத்டத அர்ப்பைிக்கிறார். பார்ட் எர்ர்மனுக்கு அவர் அறிந்த
எல்லாவற்டறயும் அவர் கற்பித்தார். அவர் தனது தந்டதயாக,
தடலவராக, அவரது வழிகாட்டியாக அவடர வைங்குகிறார். புதிய
ஏற்பாட்டு உடரயில் இந்த ஆய்வு, அவரது நம்பிக்டகடய மாற்றியது
எப்படி என்று புரூஸ் பமட்பஜடரக் ககட்கைன்?

நான் அவரிைம்

பசான்கனன், "இவ்விவாதங்கள் உங்கள் விசுவாசத்டத நீர்த்துவிட்ைது
அல்லவா?" என்று ககட்கைன். "அதற்கு மாறாக," அது
கட்டிஎழுப்பியிருக்கிறது, என்றார். நான் என் வாழ்க்டகயில் எல்லா
ககள்விகடளயும் ககட்கைன், நான் இந்த உடரடயத்
கதாண்டிபயடுத்கதன், நான் முழுடமயாகப் படித்துவிட்கைன், இன்று
என் நம்பிக்டகடய இகயசுவில் நன்கு டவத்திருக்கிகறன். "பிறகு அவர்
வலியுறுத்தினார்," மிக நன்றாக டவக்கப்பட்டுள்ளது. "
அவரது மாைவர் பார்ட் எர்மன், ஒரு வித்தியாசமான வழிடய
பதரிந்துக் பகாண்ைார் என்பது கவதடனயளிக்கிறது.
வால்லஸ் கபான்ற அவரது பல சகநண்ர்கள்

கைனியல் பி.

மற்றும் பலர் அவர்கள்

விசுவாசத்டத திைப்படுத்திக்பகாண்ைனர். புதிய ஏற்பாடு, காலம்
காலமாக உண்டமத்துவத்கதாடு கைந்து வந்துள்ளது என நம்புகின்றனர்.
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ஆன்கெர்கெர்க்: சரி, உயிர்த்பதழுதலின் மீ தான புதிய
தாக்குதல்கடள நீங்கள் கவனித்து இருக்கின்றீர்கள், பண்டைய
ஆவைங்களில் இருந்து வரும் புதிய தாக்குதல்கடள நீங்கள்
கவனித்திருக்கின்றீர்கள், டகபயழுத்துப் பிரதிகள் மீ தும்

இருந்த

தாக்குதல்கடளயும் நீங்கள் எப்படிக் காணுகிறீர்கள்? அடவகள் எப்படி
நகபலடுக்கப் பட்ைன?

நீங்கள் என்ன முடிவுக்கு வந்தீர்கள்?

ஸ்ட்ரராகெல்: என் முடிவானது, ப்ரூஸ் பமட்பஸர்ஸின்
வார்த்டதகளில் பசால்லகவண்டுமன்றால், இகயசுவின் சாட்சிகடளப்
பற்றிய உண்டமயான ஆய்வில்

ஆதாரம் நன்கு டவக்கப்பட்டுள்ளது.

கவறு வார்த்டதகளில் கூறுவதானால், இகயசுவின்கமல் இந்த புதிய
தாக்குதல்களில் வரலாற்று ரீதியாக நம்பத்தகுந்த ஒரு புதிய
சிந்தடனடய சித்தரிக்கும் எதுவும் இல்டல. கைவுளின் தனிப்பட்ை
குமாரன், மரித்கதாரிைமிருந்து எழும்பி, என்பறன்றும் அந்த கூற்றுக்கு
அங்கீ காரம் அளித்தார், அந்த நம்பிக்டக அடனத்தும் அடசயவில்டல.
நான் புரூஸ் பமட்பஸர்டகப் கபாலகவ உைர்கிகறன், இகயசுவில்
உள்ள என் விசுவாசம் மிகவும் உறுதியாக இருக்கிறது.

ஆன்ெர்கெர்க்: எல்கலாரும், அவருடைய புத்தகமான தி ககஸ் ஃபார்
ரியூ ஜீஸில் இந்த ஆதாரங்கடள நீங்கள் காைலாம். லீ, நீங்கள் வந்து
இந்த கநரத்டத பசலவழித்ததற்காக நன்றி பசால்ல விரும்புகிகறன்.

ஸ்ட்ரராெல்: நானும் சந்கதா
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ப்படுகிகறன்.

ஆன்கெர்கெர்க்: இந்த ஆராய்ச்சி அடனத்தும். நீங்கள் எங்களுக்கு
பகாடுத்த மிகப்பபரிய, மிகப்பபரிய தகவல் ஆகும். நாங்கள் அடத
மிகவும் பாராட்டுகிகறாம்.

ஸ்ட்ரராெல்: நன்றி, ஜான். இந்த மாபபரும் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள்
பசய்யும் அடனத்திற்கும் நன்றி.

ஆங்ெர்கெர்க்: கைவுள் உங்கடள ஆசீர்வதிப்பாராக..

*****
எங்களுடைய பதாடலக்காட்சி நிகழ்சிகடள காை
இலவச ஜான் அன்பகர்பபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டப பதிவிறக்கம்
பசய்திடுங்கள்.
இகயசு கிறிஸ்துடவ ஏற்றுபகாள்வதற்கான பஜபம் @JAshow.org
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