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WLC15-2-1-TA 

 

இயேசுவின் வாழ்க்கை, மரணம் உேிர்த்தெழுெகை 

பற்றிே ஆய்வுைள் - நிைழ்ச்சி 1 

அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கெர்கெர்க் நிெழ்ச்சியில், 

இயயசு யார்? சமீெ நாட்ெள் வறை,  விமர்செர்ெளின் விவாதப்ெடி 

நசயையனாெிய இயயசு தம்றம இஸ்ையவலின் யமசியாவாெ 

கூைவில்றல என்ெதாகும், தன்றன தனித்துவம் கொண்ட 

யதவகுமாைனாெ ெருதவில்றல என்ெதாகும். ஆனால் இன்றைக்கும் 

அந்த மாதிரி கசால்ெிைவர்ெள் யாருமில்றல. ஏன் அப்ெடி? அதாவது, 

இயயசுவின் வாழ்றவ ெற்ைிய வைலாற்று நிருெணங்ெள் 

யநர்த்தியானறவெள் என்று நமக்கு எப்ெடி கதரியும்? இயயசுவின் 

சீடர்ெள் இயயசுறவ ெற்ைி எந்த ெட்டுெறதெறளயும் கசால்லவில்றல 

என்று நமக்கு எப்ெடி கதரியும்? இன்றைக்கு எனது விருந்தினர் 

இவற்ைிற்கு ெதிலளிக்ெ இருக்ெிைார் அவர்தான் சித்தாந்த யமறதயான 

Dr. வில்லியம் யலன் ெியைக், இவர் சித்தாந்தத்தில் Ph. D. ெட்டத்றத 

இங்ெிலார்ந்தின் ெிர்மிங்ெம் ெல்ெறலெழெத்தில் கெற்ைவர், யமலும் 

முனிச் ெல்ெறலெழெ இறையியல் டாக்டர் ெட்டமும் கெற்ைிருக்ெிைார். 

ஜான் அன்யெர்யெர்க் நிெழ்ச்சியின் சிைப்பு கதாகுப்ெில் ெங்குகெை 

உங்ெறளயும் அறழக்ெியைாம்.   
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***** 

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நிெழ்ச்சிக்கு உங்ெறள 

வையவற்ெியைாம், நாந்தான் ஜான் அன்யெர்யெர்க். இன்றைய 

நிெழ்ச்சியில் சந்திப்ெதில் மெிழ்ச்சி. எனது விருந்தினர் Dr. வில்லியம் 

யலன் ெியைக் நமது நாட்ெளின் சித்தாந்த யமறதெளில் முன்றனனியில் 

இருப்ெவர். அவர் உலெின் ெிைசித்திகெற்ை ெல்ெறலெழெங்ெறள யசர்ந்த 

முன்னணி நாத்திெர்ெயளாடு விவாதங்ெளிலும் உறையாடல்ெளிலும் 

ெங்குகெற்று வருெிைார். சரி, Dr. ெியைக், இன்றைக்கு நீங்ெள் எங்ெயளாடு 

இருப்ெதில் மெிழ்ச்சியறடெியைன். நாம ொர்க்ெ இருக்ெிை யெள்வி 

மிெவும் முக்ெியமான யெள்வியாெ இருக்ெிைது: இயயசு யார்? நான்கு 

சுவியசஷங்ெளில் அவர் யெசியதாெ ொணப்ெடுெிை ெகுதிெள் அவர் 

கசான்னதுதான் என்ெறத நான் எப்ெடி அைிந்துகொள்ள முடியும்.  

சமீெத்தில் நீங்ெள் யெசும்யொது, விமர்செர்ெள் வல்லுநர்ெள் 

விவாதத்தின் யொது நசயையனாெிய இயயசு தாம் யதவனுறடய 

குமாைன் என்யைா தன்றன யதவன் என்யைா அல்லது கதய்வெீமாணவர் 

என்யைா கசால்லவில்றல என்ைனர். ஆனால் இன்றைக்கு, நீங்ெ 

அப்ெடி, எந்தகவாரு நாத்திெ ெருத்துக்ெளும் உண்றமயல்ல 

என்ெிைரீ்ெள். ஏன் என்று கசால்லுங்ெ.  

டாக்டர் வில்லியம் யலன் ெியைக்:..ொைணம் என்னன்னா, ஜான், புதிய 

ஏற்ப்ெட்டு வைலாற்ைாளர்ெள் எல்லாரும் சரித்திை நாயெனாெிய 
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நசயையனாெிய இயயசுவின் யொதறனெள் மற்றும் வாழ்க்றெறய ெற்ைி 

அைிந்திட சுவியசஷங்ெள் யொதுமான தெவல்ெறள அளிப்ெதாெ 

கூறுெின்ைனர். சிலசமயங்ெளில் இறததான் இயயசுறவ குைித்த 

யூதர்ெளின் மறு அைிக்றெ என்று கசால்லப்ெடுெிைது. ெண்டிதர்ெளும் 

நசயையனாெிய இயயசுவின் ெின்னணிறய ெற்ைி அைிந்துகொள்ளவதற்கு 

ெியைக்ெ யைாம ெட்டுெறதெள் சரியானதல்ல என புரிந்துகொண்டயதாடு, 

முதல் நூற்ைாண்டின் ொலஸ்தீன யூதமுறைெறள நம்ெினார்ெள். 

இயயசுவும் ஒரு யூதர், அவருறடய சீஷர்ெள் எல்லாரும் யூதர்ெள், 

அதனால் நசயையனாெிய இயயசுவின் ெின்னணிறய ெற்ைி  

அைிந்துகொள்வதற்கு இது எதிர்மாைானதாெ இருந்திடும். அப்ெடி 

கசய்யும்யொது, சுவியசஷங்ெள் துல்லியமானதாெ யதான்ைிடும், 

கொதுவாெ இந்த நெருறடய வாழ்க்றெ மற்றும் யொதறனெளுக்கு 

ஏற்ைதாெ இருந்திடும்.  

நசயையனாெிய இயயசுறவ ெற்ைி ெண்றடய ொல ெதிவுெளில் 

அதிெப்ெடியான குைிப்புெளில் கசால்லப்ெட்டிருக்ெிைது. யூதர்ெளின் 

ஆவணங்ெள், ெிைிஸ்தவ ஆவணங்ெள், யைாமர்ெளின் ஆவணங்ெள். 

இந்த கதாகுப்புெளின் முதன்றமயானறவெறள கதாகுத்து புதிய 

ஏற்ொடாெ கொடுக்ெப்ெட்டிருெிைது. நம்முறடய யநயர்ெள் இறத 

புரிந்துகொள்ள யவண்டியது அவசியம் ஆதி நாட்ெளில் புதிய ஏற்ப்ொடு 

என்று எதுவும் இல்றல. கவறும் ஆவணங்ெள் மட்டும் ெியைக்ெ 

கமாழிெளில் எழுதப்ெட்டு இருந்தது, அறததான் முதல் நூற்ைாண்டில் 
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ெெிர்ந்துகொண்டனர், லூக்ொ சுவியசஷம் மற்றும், அப்யொஸ்தலர்ெளின் 

நடெடிெள், ெவுல் கொரிந்து சறெக்கு எழுதிய முதல் நிருெம், ெீரீசில் 

இருந்தது. சுமார் நூறு வருடங்ெளுக்கு ெிைகுதான் சறெயானது இந்த 

ஆவணங்ெறள கதாகுத்து அதற்கு வடிவம் கொடுத்து புதிய ஏற்ொடாெ 

அளித்தனர்.  

எனயவ, இந்த ொரியத்தின் அடிப்ெறடயில் தான், இயயசுவின் வாழ்றவ 

குைிக்கும் ஆதிொல ஆவணங்ெள் அறனத்தும் புதிய ஏற்ப்ொடு என்ை 

கூறையின் ெீழ் வந்தறடந்தது. சறெயானது இைண்டாம் 

தைமானறவெறள விளக்ெினது, உருவாக்ெப்ெட்ட ொரியங்ெள், அதறன 

விடுெட்ட சுவியசஷங்ெள் என்ெியைாம், அறவ அறனத்தும் இயயசுவின் 

ொலத்திற்கு ெிைகு நூறு ஆண்டுெளுக்கு ெின்பு எழுதப்ெட்டது, 

எல்லாருக்குயம அறவ உருவாக்ெப்ெட்டறவ எனெது கதரியும். இது 

மிெவும் முக்ெியமானது, ஏன்னா ெிற்ொலத்தில் இயயசுவின் வாழ்றவ 

ெற்ைின ஆைாய்சிெள் அறனத்தும் இந்த விடுெட்ட யவதாெம 

ஆவணங்ெறள கொண்டு நடத்தப்ெட்டது, அதாவது, இதிலிருந்து 

எடுக்ெப்ெட்டது, இைண்டாம் தைம், முதன்றமயானறவெறள யொல 

இதன் தன்றம ொணப்ெடவில்றல.  

ஆெயவ இது மிெவும் முக்ெியமானறவ இயயசுறவ ெற்ைிய ஆதிொல 

ஆவணங்ெறள ொர்க்கும்யொது, குைிப்ெிட்ட வட்டத்திற்குள் இவற்றை 

ொர்த்ததுெிறடயாது. யவதாெமத்றத றவத்யத யவதாெமத்றத நிரூெிக்ெ 

வல்லுநர்ெள் முயலுவது ெிறடயாது. மாைாெ, அவர்ெள் முதலாம் 
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நூற்ைாண்டில் உண்டான இந்த ஆவணங்ெறள ஆதாைமாெ றவத்து 

கொண்டு நசயையனாெிய இயயசு ெிைிஸ்துறவ ெற்ைிய ொரியங்ெறள 

எடுத்து கூறுெிைார்ெள். அதனால அவங்ெ யெட்க்ெிை யெள்வி இதுதான்: 

இந்த ஆவணங்ெறள எப்ெடி நம்ெிடலாம்?  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, அறத ெற்ைி நாம் யெச யவண்டியது அவசியம், 

ஏன்னா இப்ெ நாம உண்றமயின் சாைத்றத கெற்றுகொண்டிருக்ெியைாம். 

அறத யநயர்ெளுக்கும் விளக்ெி கசால்லுங்ெள் ஏன் இது எல்லாரும் 

புரிந்துகொள்வது ெடினமானதாெ யதான்றுெிைது.  

ெியைக்:..உண்றமயின் சாைாம்சத்றத எடுத்துகொள்வது ெடினம்தான் 

ஏன்னா இந்த ஆவணங்ெறள ொர்க்கும்யொது, உண்டாெிை யெள்வி: 

இறத ஏற்றுகொள்ள முடியாது என்று ஏதாவது ஒரு விதத்தில் 

நிரூெிக்ெெடாதவறைக்கும் இறத ஏற்றுகொள்வது சுலெமாெ 

இருந்திடுமா? அல்லது இகதல்லாம் நம்ெத்தகுந்தறவ என்று 

எண்ணக்கூடிய நிறலயில் நிருெிக்ெெடாதவறை இறத ஏற்றுகொள்ள 

முடியாது என்ைிடலாமா? இறவ சரியானது என்று நிருெிக்ெெடுமா 

அல்லது தவறு என்று நிரூெிக்ெப்ெட்டு நானமறடந்திடுமா?சரி, இது 

நமக்கு வியப்ொெ யதான்ைிடலாம், நாத்திெர்ெளின் விமர்சனத்தினெடி 

இந்த சுவியசஷங்ெள் சரியானறவ என்று நிரூெிக்ெப்ெடும்வறை இறத 

ஏற்றுகொள்ள முடியாதது யொல யதான்ைிடும். அதாவது, அவர்ெள் 

ஏதாவது ஒரு ெட்டத்தில் இறவ அறனத்தும் உண்றம என்று 
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நிரூெணம் ஆொதவறை இறத ஏற்றுகொள்ள முடியாது என்ை 

முடிவிற்கு வருெிைார்ெள். இது என்றன கொறுத்தவறை வைலாற்றை 

ெற்ைி ெருதிடும் முறைக்கு மாைாெ இருக்ெிைது; சுவியசஷங்ெள் 

ஏற்றுகொள்ளப்ெடுெறவ அல்ல என்ை நிறலறய ஆைம்ெத்தில் இருந்யத 

கசால்லிக்கொண்டிருக்ெிைார்ெள் 

ஆன்ெர்கபர்க்: சுவியசஷங்ெறள சார்ந்துகொள்ளலாம் என்ெதைான 

சிலர் ொைணங்ெள் என்ன?  

ெியைக்:..சுவியசஷங்ெள் சார்ந்துக்கொள்ள ஏற்ைறவெள் என்ெறத எடுத்து 

கசால்லுவதற்கு ெல ொைணங்ெள் இருக்ெிைது என்று நிறனக்ெியைன். 

அதில் இைண்றட மட்டும் குைிப்ெிட விரும்புெியைன். முதலாவதாெ 

சுவியசஷங்ெள் எழுதப்ெட்ட ொலம் மற்றும் ஆதிொல சரித்திைத்தில் 

ெதிகசய்யெட்டிருக்கும் இந்த நிெழ்வுெள் நடந்தத ொலத்திற்கும் 

இறடயில் உள்ள இறடகவளி. இறவ இைண்றடயும் ஒப்ெிட்டு 

ொர்க்கும்யொது, அதாவது ஆதிொல ஆவணங்ெள் கெரும்ொலும் 

உதாைணமாெ மாவைீன் அகலஸ்சாண்டர் வாழ்க்றெ சரித்திைம் ஆரியன் 

மற்றும் ெல்டார்க் மூலம் அவர் இைந்து நானூறு ஆண்டுெளுக்கு ெிைகு 

தான் ெதிவு கசய்யப்ெட்டது. இருந்தாலும் வைலாற்ைாளர்ெள் அந்த 

சம்ெவங்ெள் நிஜம் என்ெறத ஏற்றுகொள்ள முன்வருெிைார்ெள்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: அதில் அவர்ெளுக்கு எந்த ெிைச்சறனயும் இல்றலயய.  
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ெியைக்:..அது சரிதான், அதற்கு மாைாெ, சுவியசஷங்ெளும் புதிய 

ஏற்ப்ொட்டின் ெவுலின் நிருெங்ெள் அறனத்தும் முதல் நூற்ைாண்டில் 

அந்த நிெழ்வுெளுக்கு ெிைகு எழுதப்ெட்டது, அறத ெண்ணாைக்ெண்ட 

சாட்சிெளும் உயியைாடுதான் இருந்தார்ெள். அதுமட்டுமல்ல, நிெழ்ொல 

புதிய ஏற்ொட்டு ெண்டிதர்ெளின் ெண்டுெிடிப்பு சுவாைஸ்யமான 

முன்யனற்ைத்றத ொண்ெிக்ெிைது அவர்ெள் புதிய ஏற்ொடு 

சார்ந்துக்கொள்ள கூடியதுதான் என்று கசால்லும்  புதிய ஏற்ொட்டிற்கு 

ெின்னால் இருக்கும் உண்றமயான கசயல்ொட்டு முறைெறள 

ெண்டைிந்திருக்ெிைார்ெள்.  

சிலர் சில யெள்ல்விெறள எழுப்ெலாம், “சரி, புதிய ஏற்ொட்றட தவிை 

இயயசுறவ ெற்ைிய தெவல்ெறள கொண்டிருக்கும் மற்ை ஆவணங்ெள் 

இருக்ெிைதா?” ஆமா, இருக்ெிைது; ஆனால் இந்த ஆவணங்ெளின் 

சிைப்ெம்சம் என்னகவன்ைால் எதுயவ ொலம்ெடந்து எழுதப்ெடவில்றல, 

எல்லாயம ஆதிக்ொல ஆவணங்ெளாெ இருக்ெிைது, ஆெயவ புதிய 

ஏற்ொட்டு ஆசிரியர்ெள் அறத ஏற்றுகொண்டவர்ெளாெ இருந்தார்ெள். 

அதில் இயயசுவின் இறுதி ெயணமும் அடங்கும், இயயசு எருசயலமில்  

ெறடசி வாைத்தில் உெத்திைவத்றத மைணத்றதயும் எதிர்கொண்ட 

சம்ெவங்ெள், அறத மாற்கு தமது சுவியசஷத்தில் எழுதியிருக்ெிைார். 

இது மறுக்ெ முடியாத ஆவணமாெ ெருதப்ெடுெிைது, இது இயயசுவின் 

வாழ்க்றெக்கு ெிைகு ொத்து வருட இறடகவளியில் எழுதப்ெட்டதாகும், 

ெண்ணாைக்ெண்ட சாட்சி.  
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அயதயொல, ெிரீசில் ெவுல் கொரிந்து சறெக்கு எழுதிய தனது முதல் 

நிருெத்தில், அவருக்கும் மனம்மாைிய மக்ெளுக்கும் அளிக்ெப்ெட 

ஆதிொல ொலாச்சாை ெின்னணிறய ெற்ைி அதில் குைிப்ெிடுவறத 

ொர்க்ெ முடியும். இந்த ொைம்ெரியங்ெள் அறனத்தும் இயயசுவின் 

மைணம், அடக்ெம், உயிர்த்கதழுதல் மற்றும் உயிர்த்கதழுந்த ெிைகு 

அவர் ெலருக்கு தரிசனமானறதயும் எடுத்துறைக்ெிைது. யவத 

ெண்டிதர்ெள் இந்த ெழங்ொல ொைம்ெரியமானது இயயசு சிலுறவயில் 

அறையப்ெட்ட முதல் ஐந்து ஆண்டுெளில் எழுதப்ெட்டது என்று 

கூறுெின்ைனர். ஆெயவ மற்ை ஆதிக்ொல வைலாற்று ஆவணங்ெயளாடு 

ஒப்ெிடும்யொது சுவியசஷங்ெள் அறனத்தும் இயயசு ெிைிஸ்துவின் 

வாழ்க்றெ மற்றும் யொதறனெறள குைித்து கசால்லப்ெடுெிை 

அறனத்தும் ஏற்றுகொள்ளப்ெடுெறவ என்றும் அது குறுெிய ொலத்தில் 

கசால்லப்ெட்ட ெட்டுெறதெள் அல்ல என்ெறதயும் கதளிவாெ 

எடுத்துறைப்ெறத ொர்க்ெ முடியும்.  

A.N. கஷர்வின் –றவட் ெியைக்ெ – யைாம வைலாற்ைாளர், அந்த 

நூற்ைாண்சுெளின் ொலத்தில் இருந்த  வைலாற்ைாளர் இயயசுறவ ெற்ைி 

கூைியிருக்ெிைார். யமலும் கஷர்வின் றவட் கூறுெிைார் அதாவது ஒரு 

சம்ெவம் எப்யொது நடந்து என்று அைிந்துகொள்ள ெியைக்ெ வைலாற்று 

எழுத்துக்ெறள ஆய்வு கசய்வரீ்ெளானால், அந்த யசாதறனயில் 

உங்ெளால் ஒரு விஷயத்றத புரிந்துகொள்ள முடியும் அதாவது 

வைலாற்று அம்சங்ெறள மாற்ைியறமக்ெ இைண்டு தறலமுறைெளுக்கு 
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இறடயய இருக்கும் இறடகவளி என்ெது மிெ குறைவான ொல யநைம் 

என்ெிைார். எனயவ, சுவியசஷங்ெளில் நீங்ெள் ொர்க்கும்யொது, 

வைலாற்ைில் இருந்து இந்த சம்ெவங்ெறள முற்ைிலுமாெ 

அெற்றுவதற்ொன ொல அவொசம் மிெ குறைவாெ இருக்ெிைது என்று 

கூறுெிைார்.   

ஆன்ெர்கபர்க்: சுவியசஷங்ெறள நாம நம்ெலாம் என்ெதற்கு நீங்ெ 

கசால்ை இன்கனாரு ொைணம் லூக்ொறவயும் அப்யொஸ்தல 

நடெடிெறளயும் எழுதிய லூக்ொவில் இருக்ெிை மிெப்கெரிய உதாைணம்.  

ெியைக்:..ஆமா. லூக்ொ புதிய ஏற்ப்ெட்டு ஆசிரியர் ஒரு வைலாற்ைாளைாெ 

தன்றன ெருதிக்கொண்டு எழுதியிருக்ெிைார். அப்யொஸ்தலர் நடெடிெள் 

ஆதிொல ெிைிஸ்தவர்ெளின் வைலாற்றை கூறுெிைது எருசயலமில் 

இருந்து எப்ெடி கமடிட்டயைனியன் ெகுதிெள் முழுவதும் ெைவினது 

என்று கூறுெிைது. அப்யொஸ்தலர் நடெடிெளில் லூக்ொ துல்லியமாெ 

குைிப்ெிட்டிருக்கும் ொரியங்ெறள திரும்ெ திரும்ெ ொர்க்ெெ முடியும். 

சமீெொலத்தில் ொலின் யேமர், அவர் ஒரு ெிலாசிஸ்ட் வைலாற்ைாளர் 

புதிய ஏற்ொட்டு ொரியங்ெறள ஆைாயும்ெடி முன்வந்தார், அறத ெற்ைி 

தனது புத்தெத்தில் அருறமயாெ கசால்லியிருக்ெிைார், ஆதிொல 

ெியைக்ெ வைலாற்ைின்ெடி அப்யொஸ்தலர் நடெடிெள் 

அறமக்ெப்ெட்டிருக்ெிைது. யெமர் துல்லியமாெ அப்யொஸ்தலர் 

நடெடிெறள வாசிக்ெிைார், வைலாற்று ஆதாைங்ெறள அதிலிருந்து 
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எதுத்து, கொதுவான ரீதியில் ஆதிொலத்தில் நடந்த உண்றமயான 

சம்ெவங்ெளின் சாைாம்சம் மாைாமல் அப்ெடியய இருக்ெ யவண்டும் 

என்ை கசான்னால் நிச்சயம் அந்த நிெழ்வுெளின் யொது அங்கு 

இருந்தவர்ெளால் மட்டும்தான் சாைாம்சம் மாைாமல் கசால்ல முடியும் 

என்று உண்றமறய அவர் முன்றவக்ெிைார். மறுெடியும் மறுெடியும் 

மறுெடியுமாெ லூக்ொவின் அைிக்றெெள் துல்லியமானதாெ இருப்ெறத 

ொர்க்ெியைாம். அதாவது அகலக்ஸ்சாண்டரிய ெப்ெல்ெள் மூலம் 

எெிப்திற்கும், ெின்பு அங்ெிருந்து ெவுல் கமடிட்டயைனியன் ெகுதிெளுக்கு 

கசன்ைதும், அந்த தீவுெளில் இருந்த அலுவலர்ெறள அவர் சந்தித்தது 

யொன்ை அறனத்து விஷயங்ெறளயும், லூக்ொ சரியாெ 

ெதிவுகசய்திருக்ெிைார். மறுெடியும் மறுெடியும் லூக்ொவின் வைலாற்று 

ெதிவுெள் சரியானது என்ெறத அப்யொஸ்தலர் நடெடிெள் எடுத்து 

கூறுெிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: உண்றமயில், ெில், ஜனங்ெளுக்ொெ இறத 

வாசிக்ெியைன். லூக்ொ சுவியசஷத்திற்கு லூக்ொ இறத முெவுறையாெ 

கூைியிருக்ெிைார். அவர் கசால்லுெிைார்: “மொ ெனம்கொருந்திய 

யதயயாப்ெிலுயவ நாங்ெள் முழுநிச்சயமாய் நம்புெிை சங்ெதிெளில் 

ஆைம்ெமுதல் ெண்ணாைக்ெண்டு வசனத்றதப் யொதித்தவர்ெள் 

எங்ெளுக்கு ஒப்புவித்தெடியய அறவெறள குைித்து சரித்திைம் எழுத 

அயநெம்யெர் ஏற்ெட்டெடியினால், ஆதிமுதல் எல்லாவற்றையும் 

திட்டமாய் விசாரித்தைிந்த நானும் உமக்கு உெயதசிக்ெப்ெட்ட 
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வியசஷங்ெளின் நிச்சயத்றத நீர் அைியயவண்டுகமன்று, அறவெறள 

ஒழுங்ொய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய் யதான்ைிற்று.”  

ெியைக்:..ஆமா. இங்ெ லூக்ொ இந்த உண்றமறய ெற்ைி சரியாெ 

ஆைாய்ந்து கூறுெிைறத முன்றவக்ெிைார், இந்த தெவல்ெறள ொர்த்த 

சாட்சிெறள அவர் யெட்டி ொண்ெது யொல் இருக்க்ரியது. இதில் 

சுவாைசயமான விஷயம் என்னகவன்ைால் லூக்ொ மற்றும் 

அப்யொஸ்தலருக்ொன முெவுறை ெியைக்ெ வைலாற்ைில் ெதிவு 

கசய்யப்ெட்டுள்ளது, அதாவது துசிடிடீஸ் மற்றும் கேயைாயடாடஸ் 

யொல. லூக்ொ கசால்ெிைது என்னகவன்ைால், “நான் விரும்ெினால் 

மற்ை வைலாற்ைாளர்ெள் யொல ஸ்றடலாெ எழுத முடியும்.” ஆனா 

அவர் இங்கு ெியைக்ெத்தின்கொதுவான வழக்ெத்தின்ெடி 

எழுதியிருக்ெிைார், வழக்கு கமாழியில் இருப்ெதுயொல, தமது 

எழுத்துக்ெறள ெயன்ெடுத்தியிருக்ெிைார். ஆனால் அவர் 

நிறனத்திருந்தால் ெியைக்ெ வைலாற்ைாளர்ெள் விரும்புெிை 

ரீதியின்ெடியாெ தனது வாசெர்ெளின் ெவனத்றத ஈர்க்கும்ெடியாெ 

எழுதியிருக்ெ முடியும்.  

அதுமட்டுமல்ல யமலும் அப்யொஸ்தலர் நடெடிெளின் ெதினாைாம் 

அதிொைத்தில் கசால்லப்ெட்டிருக்ெிைது, இறத ஆக்ெியயான் இங்கு 

ென்றமயில் யெசுவறத ொர்க்ெ முடிெிைது: :துயைாவாவில் ெப்ெல் ஏைி, 

சாயமாத்திைாக்யெ தீவுக்கும் யநைாய் ஓடி... நாங்ெள் கஜெம்ெண்ணுெிை 

இடத்திற்கு யொறெயில்,: என்ெிைார். அதாவது லூக்ொவும் ெவுலுடன் 
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அவைது கமடிட்டயைனியன் ெட்டணங்ெளின் ெிையாணங்ெளில் கூட 

இருந்தார் என்ெறத கவளிப்ெடுத்துெிைது. யமலும் சாட்சிெறள ெண்டு 

அவர்ெயளாடு யெசும்ெடியாெ ெவுயலாடு யசர்ந்து அவரும் எருசயலமிற்கு 

கசன்ைதாெ, அவர் கூைியிருக்ெிைார்.  

வைலாற்ைாளர் A. N. கஷர்வின் றவட் அவர்ெளின் ெருத்துப்ெடி, 

அப்யொஸ்தல நடெடிெள் வைலாற்று உண்றமெளின் கதாகுப்பு உண்றம 

அதிெமாெ இருக்ெிைது. எந்த அடிப்ெறட வைலாற்று ெதிவுெறள 

இவற்றை  நிைாெரிப்ெதுயொல ொணப்ெட்டால், அது எதுவாெ 

இருந்தாளும் சரி, அறவ முட்டாள்தனமானறவ. இயத ஆக்ெியயான் 

தான் இயயசுவின் வாழ்க்றெறய ெற்ைி லூக்ொ சுவியசஷத்தில் 

எழுதியிருக்ெிைார், அவருறடய இைண்டு யவறலெளில் முதலாவது 

அதுதான், லூக்ொ – அப்யொஸ்தல நடெடிெள். அப்யொஸ்தல 

நடெடிெளில் அவர் கவளிப்ெடுத்தியிருக்கும் வைலாற்று ஆதாைங்ெள் 

அறனத்தும் இயயசுவின் வாழ்க்றெறய ெற்ைி அவர் கசால்ெிை 

அறனத்தும் நம்ெெமானறவெளாெ இருக்ெிைது என்ெறத நமக்கு எடுத்து 

கூறுவதாெ இருக்ெிைது.  

சரி, இந்த முதல் ெருத்றத இயதாடு முடித்துகொள்ளலாம், 

சுவியசஷங்ெறள ஏற்றுகொள்ள முடியாது என்ை ெண்யணாட்டத்யதாடு 

அவற்றை அணுகுவது அநீதியான கசயலாெ இருக்குகமன்று நான் 

நிறனக்ெியைன். அறவ சார்ந்துக்கொள்ள கூடியறவ என்று நாம் 

ஏற்றுகொள்ளாவிட்டாலும், சைாசரியான ஒன்று என்ை 
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மனப்ொன்றமயயாடு அறத அனுெிடயவண்டும் அதனுறடய 

ஆதாைங்ெள் நடத்தி கசல்லும் ொறதயில் நடக்ெ ஆயத்தமாெ 

இருக்ெயவண்டும்.  

அதுமட்டுமல்ல, புதிய ஏற்ொட்டு வைலாற்ைாளர்ெள் ெல உண்றமெறள 

முன்றவத்துக்கொண்டு இருக்ெிைார்ெள், இது தத்ரூெமான உண்றம 

என்ை நிறல, அதாவது அது இயயசுவின் வாழ்றெயில் நடந்த 

நிெழ்வுெள் மற்றும் குைிப்ெிட்ட கூற்றுெளுக்கும் கொருந்தும், அறவ 

அறனத்தும் இது வைலாற்று சம்ெவம்தான் என்ெறத உறுதி கசய்யும் 

விதத்தில் வைலாற்று சாத்தியங்ெறள முன்றவக்ெிைது. இயயசுவின் 

வாழ்வில் உண்டான நிெழ்வுெள் மற்றும் கூற்றுெயளாடு இந்த 

உண்றமெறள ஒன்று ெடுத்தி ொர்க்கும்யொது, நமக்கு இன்னும் அதிெ 

வலுவான ஆதாைமாெ இருப்ெறத ொர்க்ெ முடியும்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆமா, இந்த உெெைணங்ெறள தான் வைலாற்ைாளர்ெள் 

உெயயாெிக்ெிைார்ெள், கவறும் புதிய ஏற்ப்ெட்டு ஆவணங்ெள் 

மட்ட்மல்லாது, மற்ை ெிை புத்தெங்ெளும் உண்டு.  

ெியைக்:..அதுவும் சரிதான். இது வைலாற்ைில் ஒப்புகொள்ள கூடிய ஒன்று 

என்ெறத நிருெிக்கும்ெடியான வைலாற்று ஆவணங்ெயளாடு ஒப்ெிட்டு 

ொர்க்ெ ஏற்ப்புறடய உண்றமெளாெ ெருதப்ெடுெிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ெில், எந்த வைலாற்று குைிப்றெ வல்லுநர்ெள் 

ெயன்ெடுத்தி வைலாற்று கூற்றுெறளயும் அல்லது ஆவணங்ெளில் 
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இருக்கும் எந்த ொரியங்ெறள அவர்ெள் ெருத்தில் கொள்ெிைார்ெள் 

என்று ஜனங்ெள் புரிந்துகொள்ளயவண்டும் என விரும்புெியைன். அறத 

ெற்ைி ொர்க்ெலாயம.  

ெியைக்:..இதில் அதிெப்ெடியானறவ இருக்ெிைது, ஜான். அதில் ஆறு 

ொரியங்ெறள கசால்லுெியைன்.  

முதலாவதாெ இறவ வைலாற்ைில் கொருந்தக்கூடியறவ. அதாவது 

இறவ, இந்த நிெழ்வுெள் அறனத்தும் ொலம் இடம் ஆெியவற்யைாடு 

ொர்க்கும்யொது உண்றமகயன கதரிெிைது. சுவியசஷங்ெள் அறனத்தும் 

ஏயனாதாயனா என்று இல்றல, அவறை அறனத்தும் முதலாம் 

நூற்ைாண்டின் யூத சமுதாயத்தினரின் ெலாச்சாைத்யதாடு 

கொருந்தியிருக்ெிைது.  

இைண்டாவதாெ ஆதிொல ஆவணங்ெள் தனித்து நிறலகெற்ைிருக்ெிைது. 

ஆதிொல ஆவணங்ெளில் ஒரு நிெழ்யவா அல்லது கூற்யைா 

கசால்லப்ெட்டிருந்தால் அறவ அறனத்தும் தனித்து நிற்கும் 

ஆதாைங்ெளாெ இருக்ெிைது, அதனால் இது வைலாற்று நிெழ்வுதான் 

என்ெறத அதிெமாெ உறுதிெடுத்துெிைது. ஏன்னா ஆதிொல 

தனித்துவமான ஆவணங்ெள் ஒயை விஷயத்றத ெட்டுெறதயாெ 

கூறுெிைது என்று கசான்னால் அது  ஏற்ப்புறடயதாெ இருக்ொது. 

இயயசுவின் அற்புதங்ெள் சிைந்த நிெழ்வுெளின் உதாைணமாெ 
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இருக்ெிைது அது அதிெமாெவும் தனித்தனியய ெல ஆவணங்ெளில் 

குைிப்ெிடெட்டதாெவும் இருக்ெிைது.  

மூன்ைாவது உண்றம என்னகவன்ைால் சாத்தியமற்ைறவ அல்ல என்ை 

உண்றம; ஒரு ொரியம் வியர்த்தமாெ கதரிந்தாயலா அல்லது ஆதிொல 

ெிைிஸ்தவ அறமப்யொடு இறணந்திைாவிட்டாயலா, அது 

ெிைிஸ்தவர்ெளால் உண்டாக்ெப்ெட்டதாெ இருக்ெ வாய்ப்ெில்றல. 

அதற்கு ஏற்ை உதாைணம் யயாவான் இயயசுவுக்கு ஞானஸ்நானம் 

கொடுத்த சம்ெவம். யயாவான் ஜனங்ெள் ொவ மன்னிப்றெ 

கெரும்ெடியாெ ஞானஸ்நானம் கொடுத்து வந்தான். ஆதி 

ெிைிஸ்தவர்ெள் இயயசு ொவமற்ைவர் என்று நம்புெிைெடியால், இயயசு 

யயாவானிடம் யொய் ஞானஸ்நானம் கெற்ைார் என்ை ெறதறய 

உருவாக்ெிடவில்றல. ஆெயவ இறவ அறனத்து சரித்திை உண்றமெள் 

என்ெறத இப்யொது  ெண்டிதர்ெள் யமறதெள் உணர்ெிைார்ெள், 

யயாவான்தான் இயயசுவுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான்.  

நான்ொவது உண்றம என்னகவன்ைால் மாற்றுெருத்து. ஒரு சம்ெவம் 

ஆதிொல யூதர்ெளின் முறைெடி இல்லாவிட்டால், அல்லது ஆதிொல 

ெிைிஸ்தவர்ெளின் முறைெடி இல்லாவிட்டால், அது வைலாைாெ 

இருக்குயம தவிை ஆதிொல யூதர்ெள் ெிைிஸ்தவர்ெளின் வழக்ெமாெ 

இருக்ொது. இதாைனமாெ இயயசு தம்றம மனுஷ குமாைன் என்று 

கசால்வறத எடுத்து கொள்யவாம். இந்த கெயறை ஆதிொல ெிைிஸ்தவ 

திருச்சறெயினர் இயயசுவுக்கு ெயன்ெடுத்தவில்றல. யமலும் யூத 
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ெலாசாைத்திலும் இந்த வார்த்றத ெயன்ெடுத்தப்ெடவில்றல. 

இருந்தாலும் இயயசு சுவியசஷங்ெளில் தம்றம ெற்ைி கசால்லும்யொது, 

இயயசு தம்றம குைித்து எப்ெடி நிறனக்ெிைார் என்ெறத 

கவளிெடுத்துவதாெ இருந்தது, அவர் தம்றம மனுஷ குமாைன் என்று 

கூறுெிைார்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆமா. நான்கு சுவியசஷங்ெளில் தம்றம குைித்து 

எண்ெத்தி இைண்டு முறை கசால்ல ெயன்ெடுத்தியிருக்ெிைார். அது 

அதிெம் தாயன! 

ெியைக்:..ஆமா, அது சரிதான். ஐந்தாவது உண்றம என்னகவன்று 

கசான்னால் சாைாம்சம் மாைாத நிறல. அதாவது, சுவியசஷங்ெளில் 

இருக்கும் எெியைய மற்றும் ஆைாமிய சுவடுெள். சுவியசஷங்ெள் ெியைக்ெ 

கமாழியில் எழுதெப்ட்டது; அதனால் ஆைாமிய எெியைய சுவடுெளாய் 

அதில் ொர்க்கும்யொது, இயயசுவும் அவருடன் இருந்தவர்ெளும் யெசின 

மூல ொறஷயின் சாைாம்சத்றத அதில் ொண முடியும்.  

இறுதியாெ ஆைாவது கொள்றெ என்னகவன்ைால் ஒத்துயொகுதல். இந்த 

நிெழ்வுெள் ஏற்க்ெனயவ இயயசுறவ ெற்ைி கசால்லப்ெட்டிருக்கும் 

உண்றமெயளாடு ஒத்திருந்தால், இந்த சம்ெவங்ெள் வைலாற்று ரீதியாெ 

உண்றம என்ெறத அதிெமாெ வலியுறுத்துவதாெ இருக்ெிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி. இந்த ொரியங்ெள் அறனத்தும் புத்தெத்தில் 

இருக்கும் குைிப்ெிட்ட நிெழ்வுெளுக்கு கொருந்துமா. நீங்ெ ொர்க்ெிை 
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விஷயங்ெளில் துறளெறள அவர்ெள் யதடுெிைார்ெள். அறத 

விளக்ெிடுங்ெள்.  

ெியைக்:..அது சரிதான். இந்த வார்த்றதெள் மற்றும் இயயசுவின் 

வாழ்றெயின் நிெழ்வுெள் எந்த இடத்தில் கசால்லப்ெட்டிருந்தாலும் 

அறவ உண்றம என்ெதற்ொன ஆதாைங்ெள் இருக்ெிைது. ஏற்றுகொள்ள 

முடியாத சில விடுெட்ட சுவிகசஷங்ெளிலும் யமலும் குைானிலும் 

வைலாற்று ெதிவுெள் இயயசுறவ ெற்ைி கசால்ெிை ொரியங்ெறள ொர்க்ெ 

முடியும். இதுவும் முக்ெியமானது தான் ஏன்னா அதற்கும் அர்த்தம் 

இருக்ெிைது, உதாைணமாெ, இறத நிருெிக்ெ யவண்டுகமன்ைால், 

அதாவது, இயயசு யயாவானால் ஞானஸ்நானம் கெற்ைார், யமலும் 

இயயசு கெத்லயெமில் ெிைந்தார் என்று கசால்லி சுவியசஷங்ெள் 

கசால்ெிை ொரியங்ெள் எல்லாம் ஏற்றுகொள்ளப்ெடுெறவ என்று 

நிரூெிக்ெ அவசியமில்றல, அல்லது இயயசு 5௦௦௦ யெறை யொஷித்தறத 

ொண்ெிக்ெ யவண்டியதில்றல. இந்த நிெழ்வுெள் ஒவ்கவான்றும் இது 

வைலாற்று பூர்வமாெ நம்ெப்ெடயவண்டிய விஷயங்ெள் என்ெறத 

எடுத்துறைக்கு வைலாற்ைில் இதன் மதிப்றெ யமம்ெடுத்துவதாெ 

இருக்ெிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றைட், ெில், நமக்கு நம்ெெமான தெவல்ெறள 

கொடுக்கும் ஆவணங்ெள் நம்மிடம் இருக்ெிைது என்று 

றவத்துகொள்யவாம், நாம் ொர்க்ெ யொெிை ஒவ்கவாரு கூற்ைிற்கும்  
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அறத ஆைாய்ந்து ொர்க்ெ யதறவயான உெெைணங்ெள் நம்மிடம் 

இருக்ெிைது. உச்சரிப்ெில் வருெிை சில கூற்றுெறள கசால்லி அறத 

துவங்ெிடலாம், அதாவது, இயயசுயவ கசான்னறவெள். அவர் தம்றம 

இஸ்ையவலின் யமசியா என்று கசால்லியிருக்ெிைாைா?   

ெியைக்:..நசயையனாெிய இயயசு இஸ்ையவலின் யமசியாவாெ கூைப்ெட்டார் 

என்று நான் நிறனக்ெியைன், இது அவருறடய வார்த்றதயிலும் 

கசய்றெயிலும் கவளிெடுத்தப்ெட்டிருக்ெிைது. இந்த யமசியா யார்? 

யமசியா என்ெவர் தாவதீு ைாஜாவின் வம்சத்தில் எருசயலமில் தாவதீின் 

சிங்ொசனத்தில் வறீ்ைிருந்து இஸ்ையவலின் சத்துருக்ெறள தெர்த்து 

யொடுெிைவர், யதவ ைாஜ்யத்றத பூமியில் ஸ்தாெிக்ெிைவைாெ 

ெருதப்ெட்டார். அவர் யூதருக்கும் புைஜாதிெளுக்கும் சரிசமமான 

நிறலறய உண்டாக்ெி தந்திடுவார் என்று எதிர்ொர்க்ெப்ெட்டது. இயயசு 

தான்தான் அந்த யமசியா என்ெதாெ யொத்தித்து இருக்ெிைார், அதாவது, 

வாக்குத்தத்தம் ெண்ணப்ெட்ட யமசியாவாெ ொண்ெித்தார்.  

யமசியா என்ெதற்கு ெியைக்ெத்தில் ெிைிஸ்டாஸ் அல்லது ெிைிஸ்து 

எனப்ெடும். ஆதிொல ெிைிஸ்தவர்ெள் இயயசுறவ தாங்ெள் யாகைன்று 

நம்புெிைார்ெள் என்ெறத கவளிப்ெடுத்த இந்த ெதத்றதத்தான் 

ெயன்ெடுத்தினார்ெள். உதாைணமாெ, மாற்கு சுவியசஷம் இந்த 

வார்த்றதெளுடன் தான் துவங்குெிைது: “யதவ குமாைனாெிய இயயசு 

ெிைிஸ்துவின் சுவியசஷத்தின் ஆைம்ெம்.” யயாவான் சுவியசஷத்தின் 

இறுதியில் கசால்லப்ெட்டிருக்கும் ொரியம், “நீங்ெள் இயயசு ெிைிஸ்து 
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யதவனுறடய குமாைன் என்று விசுவாசிக்கும்ெடியாெ இறவெள் 

உங்ெளுக்கு எழுதப்ெட்டிருக்ெிைது. ஆெயவ ஆதிொல ெிைிஸ்தவர்ெள் 

இயயசுதான் யமசியா என்ெறத விசுவாசித்தார்ெள். அவறை அவர்ெள் 

ெிைிஸ்து என்ைார்ெள். உண்றமயில், இந்த கெயர் இயயசுவின் 

இைண்டாம் கெயைாெவும் அவருக்கு இதான் இது கொருந்துவதாெவும் 

இருந்தது. இயயசு ெிைிஸ்து, அதற்கு அர்த்தம் யமசியா இயயசு.  

 

சரி, யெள்வி இதுதான், நசயையனாெிய இயயசு தம்றம யமசியா என்று 

ஒருயொதும் கசால்லவில்றல என்ைால், ெின்பு உலெத்தில் ெிைிஸ்தவ 

அறமப்புெளுக்கு இந்த யயாசறன எங்ெிருந்து ெிறடத்திருக்கும்? 

யமசியா இஸ்ையவலர்ெளின் சத்துருக்ெறள தெர்த்து யொடுெிைவைாெ 

இருக்ெ யவண்டும் – ஆதாவது இதன் ெடி யைாமில் – அவன் ஒரு 

குற்ைவாளிறய யொல அவமானத்யதாடு தண்டறனக்கு உட்ெடுத்த 

ெட்டிருக்ெ முடியாது. நசயையனாெிய இயயசுவின் சிலுறவ 

மைணமானது அவர் தான் யமசியா என்று நம்புவதற்கு சாத்தியமற்ை 

நிறலறய உண்டாக்குெிைது அவரும் தம்றம ெற்ைி அப்ெடி 

கசால்லியிருப்ெதாெ எங்ொவது ொர்க்ெ முடிெிைதா. அப்ெடின்னா 

ஆதிொல ெிைிஸ்தவ சறெெள் இயயசுதான் யமசியா என்ெறத 

நம்புவதற்கு இயயசு தமது வாயினால் தம்றம யமசியா என்று 

கசால்லியிருக்ெ யவண்டும், அதாவது அவர் மைணத்தில் இருந்து 

உயிர்த்தது இறத நிறைவு கசய்திருப்ெதாெ நம்புெிைார்ெள், அதாவது 
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சிலுறவ மைணத்த்தின் சூழ்நிறலறய அவர் முற்ைிலுமாெ 

மாற்ைிவிட்டார். எனயவ, ஆைம்ெத்தில் இருந்யத யமசியாறவ குைித்த 

கூற்றுெள் எல்லாம் இயயசுவுக்கு கொருந்துவதாெ ொணப்ெடுவதில் 

எந்த சந்யதெமும் இல்றல. இயயசுவின் வாழ்க்றெ மற்றும் 

நிெழ்வுெறள குைித்து ஆைாயிம்யொது இந்த ொரியம் இன்னும், 

கதளிவாெ புலப்ெடுெிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி. என்னுறடய ெருத்துப்ெடி எல்லா யமறதெளும் 

ஒப்புக்கொள்ளும் சிைந்த உதாைணமாெ இருப்ெது யயாவான் 

இயயசுவிடம் யெட்ட யெள்விறய ெற்ைிய ொரியம், இயயசு 

யயாவானுக்கு ெதில் கசால்லுெிைார், அதில் அவர் யமசியாவா 

இல்றலயா என்று கசால்லி அனுப்புெிைார்.  

ெியைக்:..ஆமா. சுவியசஷங்ெளில் யயாவான் ஸ்நானென் சிறையில் 

அறடக்ெப்ெட்ட சம்ெவம் கசால்லப்ெட்டிருக்ெிைது. அப்யொது அவர் 

நசயையனாெிய இயயசுவிடம் கசய்தி யெட்டு அனுப்புெிைார், “வருெிைவர் 

நீர்தானா அல்லது யவகைாருவர் வை ொத்திருக்ெ யவண்டுமா?” இயத 

ொரியத்றத மத்யதயுவும் லூக்ொவும் ெதிவு கசய்திருப்ெறத ொர்க்ெ 

முடியும். யமலும் இந்த சம்ெவத்தின் சாைாம்சம் முக்ெியமான மறுக்ெ 

முடியாத உண்றமெறள கூறுெிைது, ஏன்னா யயாவான் ஸ்நானனுக்கு 

இயயசுவின் மீதிருந்த விசுவாசம் தடுமாறுவறத ொட்டுெிைது.  இது 

உண்றம இல்றல என்ைால் யயாவாறன ெற்ைி இப்ெடிகயாரு 
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ெட்டுெறதறய உண்டாக்ெ ஆதிொல திருச்சறெக்கு 

அவசியமில்றலயய.  

இயயசு யயாவானின் யெள்விக்கு ெதிலளிக்கும் விதமாெ,  “யொய் 

நீங்ெள் ொர்ப்ெறதயும் யெள்விப்ெட்டறதயும் யயாவானுக்கு 

அைிவியுங்ெள். குருடர் ொர்றவ அறடெிைார்ெள், முடவர் 

நடக்ெிைார்ெள், குஷ்டயைாெிெள் சுத்தமாெிைார்ெள், கசவிடர் 

யெட்க்ெிைார்ெள் மைித்கதாரு உயியைாடு எழுந்திருக்ெிைார்ெள். 

தரித்திைருக்கு சுவியசஷம் அைிவிக்ெப்ெடுெிைது. என்னிமித்தம் 

இடைலறடயாதிருக்ெிைவன் எவயனா அவன் ொக்ெியவான் என்ைார்.” 

சரி, ஏன் இயயசு அவனிடம் யவறுவிதமாெ கசால்லவில்றல, “ஆமா, 

வைப்யொெிைவர் நான்தான் என்று கசால்லியிருக்ெலாயம? ஏன் இந்த 

சூழ்நிறல வந்தது? சரி, ஜான், கும்ைானில் எஸ்நீ சமுதாயத்தினரின் 

சவக்ெடல் சுருளில் இதற்ொன ெதிறல ொர்க்ெ முடியும். சவெடல் 

சுருளில் அவர்ெள் ெட்டியல் இடுெிைார்ெள், யமசியாவாெ இருப்ெதற்ொன 

நிெந்தறனெள், இறததான் இயயசுவும் இந்த இடத்தில் 

கசால்லியிருக்ெிைார். அதாவது அவர்ெள், “வானமும் பூமியும் 

யமசியாவின் சத்தத்திற்கு கசவிகொடுக்கும். அவர் நீதிமான்ெறள 

நித்திய ைாஜ்யத்தின் சிங்ொசனத்தில் இருந்து ெனப்ெடுத்துவார், 

சிறைப்ெட்டவர்ெறள விடுதறல ஆக்குவார், குருடர்ெளின் ெண்ெறள 

திைந்திடுவார், தாழ்த்தப்ெட்டு இருப்ெவர்ெறள அவர் தூக்ெி விடுவார். 

இதுவறை நடந்திைாத ொரியங்ெறள யதவன் தாம் கசான்னெடியய 
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மெிறமயாெ நடத்திடுவார். ொயப்ெட்டவர்ெறள குனமாக்ெிடுவார், 

மரித்யதாறை உயியைாகடழுப்புவார், துயைப்ெட்டவர்ெளுக்கு 

சுவியசஷத்றத அைிவித்திடுவார்.” இயயசு யமசியா வரும்யொது எப்ெடி 

நடந்துகொள்வார் என்று யூதர்ெள் எதிர்ப்ொர்த்து கொண்டிருக்ெிைார்ெள் 

என்று யயாவான் ஸ்நானென் கூரியிருந்தாயைா அறதயய கசால்லி 

அனுப்புெிைார். எனயவ, யயாவான் ஸ்நானென் சிறையில் இருந்த 

ொரியங்ெள், இறவ அறனத்தும் யூதர்ெளுக்கு யமசியாறவ ெற்ைி 

வாக்குெண்ணின ொரியங்ெளுக்கு கொருந்தும் விதமாெ இயயசு 

ெிைிஸ்து இருக்ெிைார் என்ெதற்கு வலுவான ஆதாைங்ெளாெ இருக்ெிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: யநயர்ெயள, இப்யொதுதான் நாம் 

ஆைம்ெித்திருக்ெியைாம். இயயசுவின் வாயிலிருந்து வந்த 

வார்த்றதெறள ெற்ைி ொர்த்துகொண்டிருக்ெியைாம். முதலாவதாெ, நாம 

கசால்வதுயொல, அறவெறள நம்ெமுடியுமா. எப்ெடி நமக்கு கதரியும்? 

அதற்கு ெிைகு ொர்த்யதாம், இயயசு தம்றம யமசியா என்று கசான்னது 

உண்டா? அடுத்த வாைம் இறத கதாடர்ந்து ொர்க்ெ இருக்ெியைாம். 

இதிலிருந்து சிலவற்றை எடுத்து இயயசு ெிைிஸ்து தம்றம 

யதவனுறடய குமாைன் என்று கசான்னாைா என்று ொர்க்ெலாம், மனுஷ 

குமாைன் என்று கசால்லப்ெடும் இடங்ெளில் என்ன ஆனது? இறத 

தவைாமல் ொர்ப்ெரீ்ெள் என நம்புெியைன். இது கைாம்ெ முக்ெியமானது.  
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எங்ெளுறடய கதாறலக்ொட்சி நிெழ்சிெறள ொண 

இலவச ஜான் அன்கெர்கெர்க் நிெழ்ச்சி ஆப்றெ ெதிவிைக்ெம் 

கசய்திடுங்ெள். 
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