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இயேசுவின் வாழ்க்கை, மரணம் உேிர்த்தெழுெகை 

பற்றிே ஆய்வுைள் - நிைழ்ச்சி 2 

அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கேர்கேர்க் நிேழ்ச்சியில், 

இகயசு தம்றை யாரென்று புரிந்துரோண்டார்? கைறதேளின் 

ேணக்குப்ேடி இன்றைக்கு இகயசு தம்றை கைசியாவாேவும் 

கதவனுறடய தனித்துவம் ைிக்ே குைாெனாேவும் ேருதினார் என்ேறத 

ஒப்புக்ரோள்ளுேிைார்ேள் என்ேது உண்றையா?  

இன்றைக்கு என்னுறடய விருந்தினொன Dr. வில்லியம் கலன் ேிகெக் 

அறத நைக்கு ரசால்லுவார், அவர் சித்தாந்தந்தில் Ph. D ேட்டம் 

ரேற்ைவர் ேிர்ைிங்ேம் ேல்ேறலேழேம் இங்ேிலாந்து. இன்றைய ஜான் 

அன்ரேர்ரேர்க் நிேழ்ச்சியில் ேலந்து ரோள்ள அறழக்ேிகைாம்.  

***** 

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நிேழ்ச்சிக்கு உங்ேறள 

வெகவற்ேிகைாம். நான்தான் ஜான் அன்ரேர்ரேர்க். நிேழ்ச்சியில் 

ேலந்துரோண்டதற்கு நன்ைி, உங்ேளுக்ோே சிைப்பு ரதாகுப்றே 

றவத்திருக்ேிகைாம். எனது விருந்தினொன Dr. வில்லியம் கலன் ேிகெக், 

எங்ேளுறடய நாட்ேளின் சிைந்த சித்தாந்த கைறத.உலேமுழுவதிலும் 
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உள்ள ேல்ேறலேழேங்ேளின் நத்திேேர்ேகளாடு விவாதங்ேளிலும் 

உறெயாடல்ேளிலும் ேலந்து ரோள்ேிைார். சரி, Dr.ேிகெக், இன்றைக்கு 

நீங்ே எங்ேகளாடு இருப்ேதுைேிழ்ச்சியளிக்ேிைது.  

இது ரொம்ேவும் முக்ேியைான தறலப்பு. இகயசு யார் என்ேறத ேற்ைி 

ோர்த்துரோண்டிருக்ேிகைாம், சுவிகசஷங்ேளில் இகயசு தம்றை ேற்ைி 

கூைியிருக்ேிை ோரியங்ேறள அறனத்றதயும் நாம் ஏற்றுரோள்ள 

முடியுைா? புதிய ஏற்ோட்றட ஏற்றுரோள்ள முடியாைா என்ேறத 

ேற்ைிய வெலாற்று ஆதாெங்ேறள ேடந்த வாெம் ோர்த்து 

ரோண்டிருந்கதாம், இகயசுறவ குைித்த ேழங்ோல அைிக்றேேள், 

அறவேறள நாம் நம்ேவும் ரசய்ேிகைாம். அறத ேற்ைி ைறுேடியும் 

சுருக்ேைாே ோர்க்ேலாைா, அதற்கு ேிைகு இறத துவங்ேிடலாம்: இகயசு 

தம்றை கைசியா என்று கூைினாொ? இகயசு தம்றை கதவனுறடய 

குைாென் என்று கூைினாொ? இந்த அைிக்றேேளுக்கு என்ன அர்த்தம்? 

அவர்தான் இறத ரசான்னார் என்று நைக்கு எப்ேடி ரதரியும்? இப்ே அத, 

ோர்க்ேலாைா.  

டாக்டர்: வில்லியம் கலன் ேிகெக்:.ேடந்த நிேழ்ச்சியில் இகயசுறவ 

ேற்ைிய ஆய்வில் வெலாற்ை கைறதேள் ேயன்ேடுத்திய ேலவித 

முறைேறள ேற்ைி ோர்த்கதாம். இந்த ோரியங்ேள் அறனத்தும் 

வெலாற்றுபூர்வைாே இகயசுறவ ேற்ைி ரசால்லப்ேட்டறவ ைற்றும் 

நிேழ்வுேறள குைித்த ேருத்றத ைாற்ைியது, இறவ சரித்திெத்தில் 



3 

 

ரோருந்துவதாே இருக்ேிைது, சாத்தியைற்ை நிறல, ைாற்றுேருத்துேள், 

தனிப்ேட்ட ஆதிோல ஆவணங்ேள், என்ேறத ோர்த்கதாம். கைலும் 

இறவ அறனத்றதயும் இகயசு தம்றை யூதர்ேளின் கைசியா என்று 

ரசான்ன ேருத்கதாடு ஒப்ேிட்டு ோர்த்கதாம். சிறையில் இருந்த 

கயாவான் ஸ்நானனுக்கு இகயசு அளித்த ேதிலில் கயாவானிடம் 

முதல் நூற்ைாண்டு யூதர்ேள் கைசியா வரும்கோது என்னரவல்லாம் 

நடக்குரைன்று நம்ேினார்ேகளா அறவ நடக்ேிைது என்று ரசால்வறத, 

கும்ொன் சமூேத்தினரின் சவேடல் சுருள்ேளில் இருக்கும் ஆதாெங்ேள் 

மூலம் ோர்த்கதாம்.   

அகதாடுகூட கவரைாரு, ோரியமும் இகயசுறவ ேற்ைி 

ரசால்லப்ேடும்கோது ஏற்ைதாே இருக்கும் என நான் அன்ம்புேிகைன், 

அதுவும், அவர் இஸ்ெகவலின் ொஜாவாேிய கைசியா என்ேறத 

ரவளிப்ேடுத்துேிைது. லூக்ோ 22ல், இகயசு தைது ேன்னிெண்டு 

சீஷர்ேளுக்கும் கூறுேிைார், அவர் ரதரிந்துரோண்டவர்ேள், “நீங்ேள் என்  

ொஜ்யத்திகல என் ேந்தியில் கோஜனம் ேண்ணி, இஸ்ெகவலின் 

ேன்னிெண்டு கோத்திெங்ேறளயும் நியாயந்தீர்க்ேிைவர்ேளாய்ச் 

சிங்ோசனங்ேளின் உட்ோருவரீ்ேள் என்ைார்.” இகயசு ேன்னிெண்டு 

அப்கோஸ்தலர்ேறள தைது சீஷர்ேளாே ஏற்றுரோண்டார். அவர்ேள் 

தம்முடகன கூட இஸ்ெகவலின் ேன்னிெண்டு கோத்திெத்றத 

நியாயந்தீர்ப்ேவர்ேளாே ேன்னிெண்டு  சிங்ோசனங்ேளில் 

வறீ்ைிருப்ோர்ேள். 
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இப்ே, இறத வெலாற்ைில் இகயசுறவ ேற்ைி ரசால்லப்ேடுேிை 

ோரியைாே இருக்ேிைது, ஏன்னா அதிதிருச்சறேயினருக்கு இனி 

ேன்னிெண்டு சீஷர்ேள் இல்றல என்று ரதரியும். யூதாஸ் தற்ரோறல 

ரசய்துரோண்டு ைரித்துகோனான் அவன் இல்றல, அதனால 

இஸ்ெகவலின் ேன்னிெண்டு சிங்ோசனத்தில் உட்ோெ ேன்னிெண்டு 

சீஷர்ேள் இல்றல என்று நிறனத்த்தார்ேள். இந்த ோரியமும் இகயசு 

தம்றை ேற்ைி கூைிய ோரியங்ேளுக்கே நம்றை நடத்தி ரசல்ேிைது.  

இப்ே, சீஷர்ேள் இஸ்ெகவலின் ேன்னிெண்டு கோத்திெங்ேறள 

நியாயன்தீர்க்கும்ேடி ேன்னிெண்டு சிங்ோசனங்ேளில் வறீ்ைிருப்ோர்ேள் 

என்ைால், இஸ்ெகவலுக்கு யார் இருப்ோர்ேள்? எல்லா  

இஸ்ெகவலருக்கும் கைலாே யார் இருப்ோர்? இகயசு அந்த ேன்னிெண்டு 

கோத்திெங்ேளின் ேீழ் ஒருவொே வெமுடியாது, சீஷர்ேள் 

உட்ோர்ந்திருக்கும் சிங்ோசனத்திற்கு ேீழ் இருக்ே  முடியாது. அவர் 

இஸ்ெகவலின் ேன்னிெண்டு கோத்திெங்ேறளயும் நியாயந்தீர்க்ேிைவொே 

ொஜாதி ொஜாவாே சீஷர்ேளின் சிங்ோசனன்ேளுக்கு கைல் 

உயர்ந்தவொே வறீ்ைிருப்ோர். அறததான் அவர் ைனுஷகுைாென் ைேிறை 

ரோருந்திய சிங்ோசனத்தில் வறீ்ைிருப்ோர் என்று ரசால்லும்கோதும் 

குைிப்ேிட்டு ரசால்லுேிைார், கவறுவிதைா ரசான்னா, அவர் தம்றை 

இஸ்ெகவலின் ொஜாவாே ோர்த்தார், வாக்குேண்ணப்ேட்ட கைசியா.  
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ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, ேில், இத ஜனங்ேளுக்கு ரதரியப்ேடுத்தனுன்னு 

நிறனக்ேிகைன், இரதல்லாம் இகயசு தம்றை ேற்ைி ரசான்ன சில 

அைிக்றேேள், அதாவது இந்த அைிக்றேேறள சாதாெணைான ைனிதன் 

றதரியைா ரசால்ல முடியாது. 

ேிகெக்:..அது சரிதான், ஜான். இகயசு தம்றை ஒரு சாதாெண ொேியாே 

எண்ணவில்றல என்ேறத குைிக்ேிைது, யூத ேரிசுத்தவானாே ோர்க்ேல, 

யூத கோதேொே ோர்க்ேல. அவர் தன்றன அசாதாெணைான ஒருவொே 

ோர்த்தார். அவர்தான் முந்தி வாக்குேண்ணப்ேட்ட தாவதீின் ொஜா; 

கைசியா இவரின் தறலறைத்துவத்தின் ேீழ்தான் கதவன் இந்த பூைியில் 

தைது ொஜ்யத்றத உண்டுேண்ணுவார்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ேில், கைசியாவாே இருப்ேறத ேற்ைி இகயசு கூைிய 

அகநே ோரியங்ேள் உண்டு, அதில் ரதள்ள ரதளிவாே அவர் கேசினது 

நிருேிக்ேப்ேட்டது என்ைால் அது கொை அதிோரிேள் சிலுறவயிழவர் 

தறலயின் ைீது றவத்த அட்றட. அறத ேற்ைி ரசால்லுங்ே.  

ேிகெக்:..அது சரிதான். இகயசு தம்றை கைசியா என்று வார்த்றதேளில் 

ைட்டும் ரசால்லவில்றல, ஆனா அவர் தைது ரசய்றேேளினால், கூட 

தம்றை, கைசியாவாே ோண்ேித்த ஆதாெங்ேள் இருக்க்ரியது. அவர் 

சிலுறவயில் அறையப்ேடும்கோது “யூதர்ேளின் ொஜா என்று, அவெது 

சிலுறவ ைெத்தில் ஒரு ேலறேயில் எழுதி அவர் தறலக்கு கைல் 

ஆணியடித்து றவத்தார்ேள், அது இகயசு கைசியாவாே ேருதியதால் 
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சிலுறவயில் அறையப்ேட்டார் என்ேறத குைிக்ேிைது. அவர் தம்றை 

இஸ்ெகவலின் வாக்குேண்ணப்ேட்டவொே ோர்த்தார். இது வெலாற்று 

சம்ேவம் என்று நைக்கு ரதரியும் ஏன்னா யூதர்ேளின் ொஜா என்று 

ேிைிஸ்தவர்ேளின் ேின்னாட்ேளில் இகயசுறவ ரசான்னதுகோல 

யாறெயும் இதுவறெ ரசால்லவில்றல. ஆதி ோல ேிைிஸ்தவ 

அறைப்ேினொல் இகயசுவுக்கு ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட ேட்டப்ரேயர் என்று 

ரசால்வதற்கு இல்றல. அப்ேடி இல்றல, நிச்சயைாே, இகயசுவின் 

கைசியா என்ை நிறலறய யூதர்ேள் ரவறுத்ததினால் அவருக்கு இந்த 

ேட்டத்றத ரோடுத்தார்ேள். இறத கொை கசவேர்ேள் இகயசுறவ 

சிலுறவயில் அறையும்கோது அவருறடய சிெசிற்கு கைல் ஒரு  

ேலறேயில் எழுதி ஆணியடித்தார்ேள். அதனால ைறுேடியும் இகயசு 

ேிைிஸ்து கைசியாவாே ேருதப்ேட்டதால் சிலுறவயில் அைியப்ேட்டார், 

ஆேகவ அவர் தம்றை கைசியாவாே ேருதியிருந்தார் என்ேது ரதளிவாே 

புரிேிைது.  

ேடந்த நிேழ்ச்சியில் நாம் ோர்த்த எல்லா உண்றைேறளயும் நிறனவில் 

ரோள்ள கவண்டியது அவசியம், ஆதி ோல ேிைிஸ்தவ சறேயானது 

இகயசுதான் கைசியா என்று நம்ேமுடியாத ேட்டத்தில் இருந்தாலும் 

அவர்ேள் அவறெ கைசியாவாே விசுவாசித்தார்ேள். கைசியா 

சத்துருக்ேளின் சிங்ோசனத்றத தேர்த்துகோட்டு இஸ்ெகவலின் 

ொஜாவாே  வறீ்ைிருப்ோர் என்று நிறனத்தனர், அதாவது கொைர்ேளின் 

ஆளுறைறய நீக்ேி, தாவதீின் சிங்ோசனத்றத எருசகலைில் 
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நிறலநாட்டுவார், அங்கு யூதர்ேள் புைஜாதிேள் எல்லாறெயும் ஆளுறே 

ரசய்வார் என்ைிருந்தனர். அவர் சாதாெண குற்ைவாளிேகளாடு ஒன்ைாே 

சிலுறவயில் அைியப்ேட ைாட்டார் என்ைிருந்தனர். இருந்தாலும், ஆதி 

திருசறேயின் ேிைிஸ்தவர்ேள், எல்லாவற்றையும் ைைந்து, இகயசுதான் 

கைசியாவாே இருக்ேிைார் என்று விசுவாசித்தனர். அவர் 

அந்தைாதிரியான அைிக்றேேறள ரசால்லியிருக்ேிைார். ஆதிோல 

சீஷர்ேள் அவர் சிலுறவயில் அறையப்ேட்டாலும் அவர் 

ரசான்னறவேறள விசுவாசித்தார்ேள் ஏன்னா அவருறடய 

உயிர்த்ரதழுதலில் அவர்ேளுக்கு விசுவாசம் இருந்தது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, அடுத்த நிேழ்ச்சியில் நாை உயிர்த்ரதழுதறல 

ேற்ைி முழுவதுைாே ோர்க்ே இருக்ேிகைாம், இப்ே இறத ோர்க்ேலாம். 

இகயசு தம்றை கதவனுறடய குைாென் என்று ரசான்னாொ, அப்ேடி 

அவர் ரசான்ன கோது எந்த அர்த்தத்தில் ரசான்னார் என்று நைக்கு 

எப்ேடி ரதரியும்?  

ேிகெக்:..நசகெயனாேிய இகயசு கதவனுறடய குைாென் என்று 

ரசான்னதால் அவர் யூதர்ேளின் ொஜாவின் என்ை நிறலக்கு விலேி 

சற்று தனித்துவைாே கதான்ைினார் என நிறனக்ேிகைன், 

ேரிசுத்தவான்ேள், ைற்ை சீஷர்ேளிக்கும் ைாருேட்டிருந்தார். இந்த 

ோரியைானது ைாற்கு ேன்னிெண்டாம் அதிோெத்தில் நிலத்றத அேேரித்த 

துன்ைார்க்ேரின் உவறையில் நிருேணைாேிைது.  
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ஆன்ெர்கபர்க்: அறத வாசிக்ேிகைன் கநயர்ேள் புரிந்துரோள்ள 

வசதியாே அறத திறெயிலும் ோட்ட விரும்புேிகைன். “ேின்பு இகயசு 

அவர்ேளுக்கு உவறைேளாே ரசால்லத்துவங்ேினதாவது, ஒரு ைனுஷன் 

ஒரு திொட்சத்கதாட்டத்றத உண்டாக்ேி, அறத சுற்ைிலும் 

கவலியறடத்து ெசரதாட்டிறய உண்டுேண்ணி கோபுெத்றத ேட்டி 

கதாட்டக்ோெருக்கு அறத குத்தறேயாே விட்டு புைகதசத்திற்கு 

கோயிருந்தான். கதாட்டக்ோெரிடத்தில் திொட்றசகதாட்டத்துக் 

ேனிேளில் தன் ோேத்றத வாங்ேிரோண்டுவரும்ேடி ேருவ ோலத்திகல 

அவர்ேளிடத்தில் ஒரு ஊழியக்ோெறன அனுப்ேினான். அவர்ேள் 

அவறன ேிடித்து அடித்து, ரவறுறையாய் அனுப்ேிவிட்டார்ேள். ேின்பு 

கவரைாருவறன அவர்ேளிடத்தில் அனுப்ேினான், அவர்ேள் அவன்கைல் 

ேல்ரலைிந்து தறலயிகல ோயப்ேடுத்தி அவைானப்ேடுத்தி 

அனுப்ேிவிட்டார்ேள். ேின்பு கவரைாருவறன அனுப்ேினான் 

அவறனயும் ரோறல ரசய்தார்ேள். கவறு அகநேறெ அனுப்ேினான், 

அவர்ேளில் சிலறெ அடித்து, சிலறெ ரோன்றுகோட்டார்ேள், அவனுக்கு 

ேிரியைான ஒகெ குைாென் இருந்தான், என் குைாெனுக்கு அஞ்சுவார்ேள் 

என்று ரசால்லி, அவறனயும் ேறடசியிகல அவர்ேளிடத்தில் 

அனுப்ேினான், அவர்ேள் இவன் சுதந்தெவாளி இவறன 

ரோறலரசய்கவாம் வாருங்ேள் அப்ரோழுது சுதந்திெம் 

நம்முறடயதாகும் என்று ஒருவகொரடாருவர் ரசால்லிக்ரோண்டு 

அவறன ரோன்றும் புைம்கே கோட்டுவிட்டார்ேள்.” ரதாடர்ந்து வெ 
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ரசால்ேிை ோரியங்ேளாய் கேட்டுரோண்டிருந்தார்ேள், அங்ேிருந்த யூத 

தறலவர்ேள், இவர் தங்ேறள ேற்ைிதான் கேசுேிைார் என்ேறத அைிந்து 

அவறெ ரோறல ரசய்ய வறே கதடினார்ேள்.  

ேிகெக்:..சரியா ரசான்னஙீ்ே.  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, இறத விளக்குங்ேள்.  

ேிகெக்:..திொட்றசகதாட்டத்தின் குத்தறேக்ோெர்ேள் இகயசுவின் 

ோலத்தில் வாழ்ந்த யூதைத்தின் தறலவர்ேறள குைிக்ேிைது. 

திொட்றசகதாட்டத்தின் உரிறையாளர் கதவன். திொட்றசகதாட்டத்தின் 

ேனிேறள கசேரித்துவரும்ேடி கதவன் அனுப்ேிய ஊழியர்ேள் 

இஸ்ெகவல் ைக்ேளிடம் ோலாோலைாய் கதவன் அனுப்ேிய 

ேலதெப்ேட்ட தீர்க்ேதரிசிேள். அவங்ே தீர்க்ேதரிசிேறள அடித்தார்ேள், 

அவர்ேறள ரோறல ரசய்தார்ேள், அவர்ேறள துன்புறுத்தினார்ேள், 

அவர்ேளுக்கு ேீழ்ேடியவில்றல. இறுதியாே கதவன் ஒருத்தறெ 

அனுப்ேினார், “என்னுறடய ஒகெ கேொன குைாென்” என் ைேனுக்கு 

அவர்ேள் ரசவிரோடுப்ோர்ேள், என்ைார். ஆனால் அவர் இவன் 

கதாட்டத்திற்கு சுதந்திெவாளி என்று ரசால்லி அவறனயும் ரோன்று 

கோட்டார்ேள். இப்ே, இகயசுறவ ேற்ைி ரசால்லும்கோது எந்த 

ைாதிரியான புரிந்துரோள்ளுதல் உண்டாகு,? அவர் தம்றை 

கதவனுறடய ஒகெ கேொன குைாெனாே ேண்டார், முந்தி வந்த எல்லா 

தீர்க்ேதரிசிேளிலும் கைலான ஒருவர், இஸ்ெகவலின் சுதந்திெவாளி 
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அவர்தான். நாத்திேர்ேளும் இந்த உவறையின் சாொம்சம் ேச்சிதைாே 

ரோருந்துேிைது என்று கூறுேின்ைனர் ஏன்னா இது கவதாேைத்தின் 

கூடுதல் புத்தேைான கதாைா சுவிகசஷத்திலும் இருக்க்ரியது. ஆேகவ 

இகயசு தம்றை கதவனுறடய குைாெனாே ேண்டார் என்ேதற்கு கோதிய 

ஆதாெங்ேள் ரதள்ளத்ரதளிவாே ரோடுக்ேப்ேட்டிருக்ேிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ேில், இகயசு தம்றை கதவனுறடய குைாென் என்று 

தீர்க்ேைாே அைிந்திருந்தார், இங்ே ைத்கதயு 11:2 7ல்  அவர் 

ரசால்லியிருப்ேறத ேவனிங்ே.. அந்த வசனம்  என்ன ரசால்ேிைது? 

எங்ேளுக்ோே வாசியுங்ேள். 

ேிகெக்:..ைத்கதயு 11:27ல் இகயசு கூறுேிைார், “சேலமும் என் 

ேிதாவினால் எனக்கு ஒப்புவிக்ேப்ேட்டிருக்ேிைது. ேிதா தவிெ 

கவரைாருவனும் குைாெறன அைியான், குைாெனும் குைாென் எவருக்கு 

அவறெ ரவளிேடுத்த சித்தைாயிருக்ேிைாகொ அவனும் தவிெ 

கவரைாருவனும் ேிதாறவ அைியான்.” இப்ே, சரித்திெ நாயேன் 

இகயசுவால் ரசால்லப்ேட்ட வார்த்றதேள் என்ேது தத்ரூேைாே 

ரவளிப்ேட ோெணம் இருக்ேிைது. முதலாவதாே, இது ைத்கதயும் லூக்ோ 

எழுதிய சுவிகசஷங்ேளில் இருந்து எடுக்ேப்ேட்டிருக்ேிைது அது ைிே 

ேழறையான ஆவணங்ேள். அதுைட்டுைில்றல, ஆதி திருச்சறேயினர் 

இந்த ேதத்றத உண்டாக்ேினார்ேள் என்று ரசால்வதற்கு இல்றல 

ஏன்னா அதில் குைாென் அைியப்ேடவில்றல என்று 
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ரசால்லப்ேட்டிருக்ேிைது. அதாவது, “ ேிதாறவ தவிெ குைாெறன 

கவரைாருவனும் அைியான்.” ஆனா உயிர்த்ரதழுதலுக்கு ேிைகு 

சறேக்கு, குைாென் யாரென்று ரதரியும். ேிைிஸ்துறவ நைது இெட்சேொே 

அைிந்திருக்ேிகைாம். ஆேகவ இது உண்டாக்ேப்ேட்ட ஒன்று என 

ரசால்வதற்கு இடைில்றல. இது சரித்திெ நாயேன் இகயசுறவ 

குைிக்ேிைது. இருந்தாலும், இது நைக்கு என்ன ரசால்லுேிைது? இகயசு 

தம்றை கதவனுறடய ஒகெ கேொன குைாெனாே ேருதினார் கைலும் 

ேிதாவாேிய கதவன் தனித்துவைான விதத்தில் தம்றை 

ரவளிப்ேடுத்துவதாே ேருதினார் என்ேிைது. இந்த அசாதாெணைான 

அைிக்றே.  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, அடுத்த ோரியத்றத ோர்க்ேலாம், அது ைாற்கு 

13:32ள் இருக்ேிைது, இகயசு தம்முறடய இெண்டாவது வருறேறய 

குைித்து கேசுேிைார். அவர் ரசால்ேிைார், “அந்த நாறளயும், அந்த 

நாழிறேறயயும் ஒருவனும் அைியான். ேெகலாேத்தின் தூதர்ேளும் 

அைியார்ேள் குைாெனும் அைியார், ேிதா ஒருவர் ைட்டுகை 

அைிந்திருக்ேிைார்.” இறத ேற்ைி கேசுங்ே.  

ேிகெக்:..ைறுேடியும், இதுவும் சரித்திெ நாயேன் இகயசு தம்றை ேற்ைி 

ரசான்ன வார்த்றதேள்தான், ஏன்னா ேிற்ோடு வந்த ேிைிஸ்தவ 

திருச்சறே, இகயசுறவ ரதய்வேீைானவொே ேண்டது, இகயசுறவ 

அல்லாைல் கவரைந்தத ோரியத்றதயும் அவர்ேளாே உருவாக்ேி 
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ரசால்ல முர்ப்ேடவில்றல. ஆனா இப்ே இகயசு தைது இெண்டாம் 

வருறேயின் கததி ோலம் ரதரியாது என்ேிைார். இந்த வார்த்றதேள் 

இகயசுவின் வாயிலிருந்துதான் வந்திருக்ேகவண்டும் என்று 

நம்புேிைார்ேள். ஆனால் இப்ேடி ரசால்லுவதால் இகயசு என்ன ரசால்ல 

வருேிைார்? அவர் தம்றை கதவனுறடய குைாெனாே ேருதுேிைார், அது 

ைனுஷர்ேள் என்ை நிறலயில் இருந்து கைல்கநாக்ேி அறழத்து 

ரசல்ேிைது, தூதர்ேள், அப்ேைம் குைாென், அடுத்து ேிதா – இந்த 

நிறலயில் தான் இகயசு ஒவ்ரவாருவறெயும் நிறல ைாற்ைத்திற்குள் 

ரோண்டு ரசன்று தூதர்ேறள ேடந்து ேிதாவிடம் ரோண்டு 

கசர்த்திடுவார். இது உண்றையில் அசாத்தியைான அைிக்றேயாகும்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றெட், ேில், இப்ே நாை கேசின எல்லாத்றதயும் 

சுருக்ேைா ரசால்லுங்ே.  

ேிகெக்:..சரி,  வெலாற்று நாயேொன இகயசு தம்றை ேற்ைி எப்ேடி 

புரிந்துறவத்திருந்தார் என்ேறத விளக்கும்ேடியான சில ோரியங்ேறள 

அவருறடய கூற்றுேளில் இருந்து ோர்த்கதாம், தன்றனப்ேற்ைிய 

எண்ணங்ேள். அதுைட்டும் அல்ல, முதலாவதாே, இகயசு தம்றை நீண்ட 

நாட்ேள் ோத்திருக்கும் கைசியாவிற்கு ஒப்ேிட்டு தான்தான் கைசியா 

என்ைார், கதவனுறடய ொஜ்யத்றத இஸ்ெகவலில் அறைக்ேகோேிை 

யூதாவின் ொஜா. இெண்டாவதாே, இகயசு தம்றை கதவனுறடய 

குைாெனாே தனித்துவைான விதத்தில் யூதரின் ொஜாக்ேளில் இருந்து 
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ேரிசுத்தவான்ேளில்  விலக்ேப்ேட்டவொே , ேிரித்ரதடுக்ேப்ேட்டவொே 

ேண்டார். ைனுக்குலத்திற்கு ேிதாவாேிய கதவனுறடய 

ரவளிப்ோடானார்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: அப்ேைம் தனக்கு தாகன இந்த ேட்டத்றத 

ரோடுத்துரோண்டார், ைனுஷ குைாென், இறத சுவிகசஷங்ேளில் 

ைட்டும் எண்ேத்திெண்டு முறை தம்றை குைிக்கும் வார்த்றதயாே 

கூைியிருக்ேிைார். அவருக்கு முன்பும் ேின்பும் யாரும் இந்த 

வார்த்றதறய ேயன்ேடுத்தவில்றல. இப்ே ரசால்லுங்ே, இதற்கு என்ன 

அர்த்தம்?  

ேிகெக்:..சாதாெணைாே ஜனங்ேளில் சிலர் இகயசு தம்றை ைனுஷ 

குைாென் என்று ரசான்னறத அவர் ைனுகுலத்றத 

அறடயாளப்ேடுத்தினார் என்று புரிந்துரோள்ேிைார்ேள் அதுைட்டுைல்ல 

அவர் கதவனுறடய குைாென் என்று ரசான்னறத அவருறடய 

ரதய்வதத்துவத்றத குைிப்ேதாே கூறுேின்ைனர். ஆனால், உண்றையில், 

இதற்கு எதிொன ோரியம் தான் உண்றை, ஜான்.  

இகயசு தம்றை “ஒரு” ைனுஷ குைாென் என்று எகசக்ேியா தீர்க்ேதரிசி 

ரசான்னது கோல ைனிதகுலத்றத குைிக்கும்ேடி ைனுஷகுைாென் என்று 

ரசால்லவில்றல. அவர் எப்கோதும் தனித்துவைாே கேசினார், “ஒகெ 

ைனுஷ குைாென்”. நீங்ே ரசான்னதுகோல, சுவிகசஷங்ேளில் இகயசு 

தம்றை குைித்து தாகை ரசான்ன வார்த்றத ஆனால் இதுகவை எங்ேயும் 
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– ஒன்றுதவிெ, சுவிகசஷங்ேளுக்கு புைம்ோே அப்கோஸ்தலர் 

புஸ்தேத்தில் ரசால்லப்ேட்டிருக்ேிைது. இதுவும் ஆதி 

திருச்சறேயினொல் உண்டாக்ேப்ேட்ட ேட்டுக்ேறத அல்ல என்ேறத 

விளக்குேிைது. அவர்ேள் இகயசுறவ ைனுஷ குைாென் என்று 

ரசால்லவில்றல. இகயசு தம்றை குைித்து தாகை ரசான்ன அைிக்றே.   

இப்ே, இப்ேடி ரசால்லப்ேட்ட ோரியங்ேளால், இகயசு யாறெ 

குைிப்ேிடுேிைார்? சரி, இந்த குைிப்புேள் அறனத்தும் தீர்க்ேதிசி 

தானிகயலின் ஏழாம் அதிோெத்திற்கு நம்றை நடத்துேிைது, அங்கு 

தானிகயல் இெவில் ஒரு தரிசனத்றத ோண்ேிைான். ஒரு ரதய்வேீைான 

ைனித ரூேத்றத ோண்ேிைான் அது ைனுஷகுைாெனுக்கு ஒப்ோே 

இருப்ேதாே கூறுேிைான், கதவனுக்கு முன்ோே வந்து, கதவ 

சிங்ோசனத்திற்கு முன்ோே நிற்ேிைார். கதவன் அவருக்கு பூைியில் 

உள்ள சேல ஜனங்ேறள அவறெ ஆொதிக்ேவும் 

ரதாளுதுரோள்ளவுைான அதிோெத்றதயும் வல்லறைறயயும் 

அளிக்ேிைார். தானிகயல் 7 அதிோெத்தில் ரசால்லப்ேட்டிருக்கும் இந்த 

உருவைானது இகயசுறவ குைிப்ேதாே இருக்ேிைது, இகயசு தம்றை 

ைனுஷ குைாென் என்று ரசால்வதற்கு இறணயாே இருக்ேிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: இந்த அைிக்றேேளில் சிலது அற்ப்புதைாே இருக்ேிைது, 

ேில். ஆனா சுவிகசஷங்ேளில் இகயசு திைிர்வாதக்ோெறன 

குணைாக்கும் சம்ேவம் இருக்ேிைது. அவர் அவறன சுேைாக்கும்கோது, 
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அந்த இடத்தில் ரசால்ேிைார், “பூைியிகல ோவங்ேறள ைன்னிக்ே 

ைனுஷகுைாெனுக்கு அதிோெம் உண்ரடன்ேறத நீங்ேள் அைிந்துரோள்ள 

கவண்டும் என்ைார்.” நடக்ே முடியாைல் இருந்த ைனிதறன ோர்த்து, 

எழுந்து நட என்ைார். அந்த ைனிதன் எழுந்து, அவர்ேளுக்கு முன்ோே 

நடந்து வடீ்டிற்கு கோனான். இறத எறத குைிக்ேிைது?  

ேிகெக்:..ைறுேடியும், ஜான், இங்ேிருக்ேிை திைவுகோல் இந்த 

ேட்டப்ரேயர்தான், ைனுஷ குைாென், பூைியில் நியாயன்தீர்க்ேப்ப்ேடும்ேடி 

கதவகன இந்த ைனுஷ குைாெனுக்கு சேல அதிோெத்றதயும் 

ரசயல்ேடுத்தும்ேடி அனுைதித்திருக்ேிைார். இகயசுவின் அதிோெத்துவம் 

ரதய்வேீைான ைனுஷ குைாென் என்ை நிறலஅவர் ோவங்ேறள 

ைன்னிக்கும் விதத்திலிருந்து அைியப்ேடுேிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, அங்ே உட்ோர்ந்து அவறெ 

கேட்டுரோண்டிருந்தவர்ேள் எல்லாரும், நீ யாரென்று உன்றன 

நிறனத்துரோண்டாய், நீ கதவனா என்ைார்ேள்? ஏன்னா யாொல 

ோவங்ேறள ைன்னிக்ே முடியும்?  

ேிகெக்:..... கதவன் ைட்டும்தானா” 

ஆன்ெர்கபர்க்: “... கதவன் ைட்டும்தாகன?” இது அருறையான 

ஆதாெைாே இருக்ேிைது. நீங்ே இந்த மூன்று ோரியங்ேறளயும் ஒன்ைாய் 

இறணத்து ரசால்லுேிை அந்த கவத ேகுதிறய இப்கோது ோர்க்ேலாம். 

இகயசு ரசால்ேிை ஆதாெம் உங்ேேிட்ட இருக்குதுல்ல, தம்றை கைசியா 
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என்ேிைார் கதவனுறடய குைாென் என்ேிைார் ைனுஷ குைாென் 

என்ேிைார். அகதாடு அவருறடய உேத்திெவத்றத ேதிவு ரசய்த 

ேஹ்டிவுேள் இருக்ேிைது அங்ே யூதர்ேள் அவரிடம் குைிப்ேிட்ட 

கேள்விேறள கேட்க்ேிைார்ேள். அது என்னன்னு ரசால்லுங்ேள்.  

ேிகெக்:..யூத சனரேரிப் சங்ேத்திற்கு முன்ோே நடக்ேிை உேத்திெவத்தின் 

ோட்சி, உச்சநீதிைன்ைம் என்று றவத்துரோள்கவாம், ைறுக்ே முடியாத 

ஒன்று, ஏன்னா இதுவறெக்கு நாை ோர்த்த எல்லா விஷயங்ேளும் இந்த 

ஒரு ோட்சியில் அடங்ேிவிடுேிைது. நம்முறடய கநயர்ேளுக்ோே அறத 

வாசிக்ேிகைன். “அப்ரோழுது ேிெதான ஆசாரியன் நடுகவ எழுந்து நின்று: 

நீர் கைசியாவா, ஆசீர்வதிக்ேப்ேட்ட கதவனுறடய குைாெனா என்ைான்; 

அதற்கு இகயசு நான் அவர்தான். ைனுஷகுைாென் சர்வ வல்லவரின் 

வலது ோரிசத்தில் வறீ்ைிருப்ேறதயும் வானத்தின் கைேங்ேள் கைல் 

வருவறதயும் நீங்ேள் ோண்ேரீ்ேள் என்ைார்.” இங்ே இகயசு தம்றை 

கைசியா என்று கூறுேிைார் , கதவ குைாென், ைனுஷ குைாென் என்ேிைார் 

– இங்கு அவர் தானிகயல் 7ம் அதிோெத்றத ரசால்ேிைார் – சர்வ 

வல்லவரின் வலது ோரிசத்தில் வறீ்ைிருத்தல் வானத்தின் கைேங்ேள் 

கைல் வருவார். இந்த மூன்று கூற்றுேளும் ஒகெ ோட்சியில் 

நறடரேறுேிைது. இப்ே ேிெதான ஆசாரியனின் ேதில் என்ன? ேிெதான 

ஆசாரியன்தன் வஸ்திெங்ேறள ேிழித்து ரோண்டு, இனி சாட்சிேள் 

நைக்கு கவண்டியகதன்னா? கதவதூஷனத்றத கேட்டீர்ேகள. உங்ேள் 
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தீர்ைானம் என்ன என்ைான். அதற்கு அவர்ேள் இவன் ைெணத்திற்கு 

ோத்திெவானாயிருக்ேிைான் என்ைார்ேள்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, கதவதூஷணம். சரி,இந்த இடத்தில், அவர் 

எல்லா அைிக்றேேறளயும் ரசய்ேிைார், அவர் சிலுறவயில் 

அறையப்ேட்டார், இந்த ோரியங்ேள் அறனத்தும், ஏன் ஆதி 

ேிைிஸ்தவர்ேள் இவறெ ஆொதித்தனர் என்ேதற்கு ேதில் தருேிைது. ஏன் 

கதவன் என்ைனர், சிலுறவயில் அறையப்ேட்ட ேிைகு என்ன நடந்தது? 

இறத ேற்ைி நாம் அடுத்த வாெ நிேழ்ச்சியில் விரிவாே ோர்க்ே 

இருக்ேிகைாம், இப்ே இறத ரசால்லுங்ே: அடுத்த திைவுகோல் ோரியம் 

என்னவாே இருக்ேிைது?  

ேிகெக்:..அடுத்து வருேிை திைவுகோல் என்னரவன்ைால் இகயசுவின் 

உயிர்த்ரதழுதல். இகயசுவின் உயிர்த்ரதழுதல் ஆதிோல சீஷர்ேளுக்கு 

ஒரு புரியாத புதிொே இருந்தது, அவர்ேளுறடய கோதேர் ைரித்து 

இங்ேிருந்து கோய் விட்டார் என்ேதினால் அல்ல, இகயசு ரசான்னறவ 

கோதித்தறவ எல்லாவற்ைிற்கும் ேின்னால் ஒரு கேள்விகுைி 

உண்டாேிை விதத்தில் அந்த சிலுறவயின் ைெணம் இருந்தது. 

கைசியாவானவர் எருசகலைில் தாவதீின் சிங்ோசனத்றத ஸ்திெப்ேடுத்த 

கவண்டும், கொை ஆதிக்ேத்தின் நுேத்றத முைித்ரதைிய கவண்டும், 

யூதர்ேளும் புைஜாதிேளும் ஒன்ைாே ைதிக்ேப்ேடகவண்டும். எருசகலைில் 

இருந்து கதவனுறடய ொஜ்யத்றத ஆளுேிெவொே இருக்ேகவண்டும். 
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ைாைாே இகயசு, அவருக்கு முன்பு இருந்த கைசியாறவ 

முன்னைிவித்தவர்ேள் கோலகவ, கொை கசவேர்ேளால் சாதாெண 

ேள்வறன கோல அவர்ேள் றேேளால் ரோல்லேட்டார், 

ரவளியெங்ேைாே அவைானப்ேட்டு கதாற்றுகோனார். அப்ேடின்னா இந்த 

பூைியில் அவர் எப்ேடி கைசியாவாே இருக்ேமுடியும்? ஆதிோலத்தில் 

இகயசுறவ ேின்ேற்ைியவர்ேளுக்கு சிலுறவ ைெணம் புரியாத புதிொே 

இருந்தது. அவர் கைசியாதான் இந்த சிலுறவயின் ைெணத்தின் புதிறெ 

அவொல் ைாற்ைியறைக்ே முடியும் என்று விசுவாசிக்ேிை அளவிற்கு 

அவர்ேளுறடய ைனநிறல ஒத்துறழப்பு அளிக்ேிவில்றல. ஆனா 

இன்ரனாரு விஷயம் நடந்ததாே கூைினார்ேள்” நசகெயனாேிய இகயசு 

ைெணத்தில் இருந்து உயிர்த்தார் என்று ேிெேடணித்தனர்.   

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றெட், ேில், உங்ேளுக்கு நிறனவிருக்ேிைதா நீங்ே 

ேிைிஸ்துறவ ஏற்றுரோள்வதற்கு முன்பு, இந்த புதிய ஏற்ோறட நீங்ே 

வாசித்து ரோண்டிருந்தீர்ேள், அங்ே இகயசு தம்றை கைசியா என்று 

ரசால்வறத ோர்த்தீர்ேள், இகயசு தம்றை கதவனுறடய குைாென் என்று 

ரசான்னார், கைலும் இகயசு தம்றை ைனுஷ குைாென் என்று 

ரசான்னார், அப்ேைம் அவர் ைெணத்தில் இருந்து உயிர்த்தார். இப்ே இந்த 

ோரியங்ேறள ரசான்ன நேறெ முேமுேைாே தரிசித்து 

ரோண்டிருக்ேிைரீ்ேள், வெலாற்று நாயேர். இறத கேட்டுரோண்டிருக்ேிை 

கநயர்ேளுக்கு ேல கேள்விேள் இருக்ேலாம் இப்கோது 
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கயாசித்துரோண்டிருக்ேலாம், அவங்ேளுக்கு நீங்ே என்ன அைிவுறெ 

ரசால்ல விரும்புேிைரீ்ேள்?  

ேிகெக்:..இகயசு ைெணத்தில் இருந்து உயிர்த்தார் என்று ரசால்வதற்கு 

நைது ேங்கும் அவசியம் என்று நிறனக்ேிகைன், ஆதிோல சீஷர்ேறள 

கோல, இகயசுவின் கைசியா என்ை நிறல ொஜ்யத்றத குைித்து 

அைிந்திருக்ேகவண்டும். ஒன்று ைட்டும் ரசால்லமுடியும், ஜான், 

இகயசுவின் நாட்ேளில் இருந்த யூத ஜனங்ேள், “அவர் 

வாக்குேண்ணப்ேட்ட கைசியாறவ கோல ரதரியவில்றல; எங்ேறள 

ஒடுக்குேிெவர்ேறள கைற்க்ரோள்ளும்ோடி தாவதீின் வம்சத்தில் வந்த 

நேறெ கோல ரதரியவில்றல என்று ரசால்லி, சாதாெண ேல்லறண 

கோல நிறுத்தினார்ேள். இகயசு ஏன் அவர்ேளால் நம்ே முடியவில்றல 

என்று எனக்கு புரிேிைது. கைசியாறவ குைித்த அவர்ேளின் 

எதிர்ப்ோர்ப்புேளுக்கு இவர் ரோருத்தைாே இல்றல.  

ஆனால் கதவன் இகயசுறவ ைெணத்திலிருந்து உயிர்ப்ேித்தார் என்ைால், 

அப்ேடின்னா இகயசுவின் கதவ ொஜ்யத்றத குைித்த எண்ணமும், அவர் 

மூலைாய் ைனுக்குலத்திற்குள் ஒரு ைாற்ைம் வரும் என்ைதும், 

பூைிக்ேடுத்த ோரியங்ேள் அல்ல, அரிசியல் ொஜ்யைல்ல. அவருறடய 

ொஜாங்ேம் பூைிக்குரிய, அெசியல் ஆளுறே அல்ல. ைாைாே, இகயசு 

ரசான்னேடி, கதவனுறடய ொஜ்ஜியம் உங்ேளுக்குள் இருக்ேிைது.” 

கதவனுறடய ஆளுறே என்ேது அவறெ விசுவாசித்து 
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ேின்ேற்றுேிெவர்ேளுறடய வாழ்வில் எந்த ேகுதியில் கதவன் ொஜாவாே 

இருக்ேிைாகொ அந்த ேகுதிறய ஆளுேிைார்.  

இகயசுவின் ைெணம், அது, வெலாற்ைில் உண்டான விேத்தாே ோர்க்ே 

கூடாது, அசம்ோவித ரசயல் அல்ல, ஆனா அது ைிேவும் 

சுவாெஸ்யைான, ோரியத்றத ரோண்டிருப்ேதாே, இகயசுகவ தம்றை 

ேற்ைி ரசால்லுேிைார். அவருக்கு ரதரியும் அவர் எருசகலைிற்குள் 

கோகும்கோகத தனது ைெணத்தில் தான் முடியும் என்ேறத 

அைிந்திருந்தார். ேறடசியில் தனது ைெணத்தில் தான் முடிவறடயும் 

என்ேறத அைிந்திருந்தார். அப்ேடியிருந்தும் ஏன் அப்ேடி ரசய்தார்?  

ஏன்னா அவருறடய ைெணம் கதவனுக்கு உேத்த ேலியாே இருக்கும் 

அதினால் கதவனுக்கு ைனிதனுக்கு இறடயில் புதிய உடன்ேடிக்றே 

உண்டாகும் என்று அைிந்திருந்தேடியால், அதாவது கதவனுக்கும் 

நைக்கு இறடயிலான உைவு புதுப்ேிக்ேப்ேட்டு ோவ ைன்னிப்பு 

உண்டாகும்ேடி அப்ேடி ரசய்தார்.   

 

இறத அவர் தைது சீஷர்ேகளாடு ேந்தியிருக்கும்கோது எடுத்து 

ரசால்வறத ோர்க்ே முடியும். அவர் ேஸ்ோ அப்ேத்றத எடுத்து ேிட்டு 

அவர்ேளிடம் ரோடுத்து, இது உங்ேளுக்குக்ோே ேிட்ேப்ேட்ட என் 

சரீெைாயிருக்ேிைது. என்ைார். அடுத்து அந்தப்ேடிகய ோத்திெத்றதயும் 

எடுத்து, அகநேருக்ோே சிந்தப்ேடுேிை என் இெத்தத்தின் புதிய 
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உறடேடிக்றேயாே இருக்ேிைது என்ைார். இறத ோனம்ேண்ணுங்ேள்.” 

அவர் எப்ேடி தம்றை கதவனுக்கு ேலியாே ஒப்புக்ரோடுக்ேிைார் 

என்ேறத விளக்ேைாே கூறுேிைார், அவர் ஜவீன், சரீெம், இெத்தம், 

கதவனுக்கும் ைனிதனுக்கும் இறடகய புதிய உடன்ேடிக்றே உண்டாே 

ஒப்புரோடுத்தார். ஆேகவ இகயசுவின் ைெணம் நம்முறடய 

இெட்சிப்ேிற்கு ைிேப்ரேரிய ேங்கு வேிப்ேதாே இருக்ேிைது. அது 

ரோடூெைான முடிவல்ல, அது இகயசு ைறுேடியும் கதவகனாடு நாம் 

இறணயும்ேடி அவர் தம்றை ேஸ்ோ ஆட்டுக்குட்டியாே ேலியாே 

தந்தார். அதனால் தான் ஆதி திருச்சறேயினர் ரதாடர்ந்து அவர் நைது 

ோவங்ேளுக்ோே ைரித்தார் என்ேின்ைனர், “அவர்தாகை சிலுறவயில் 

நைது ோவங்ேறள தம்ைீது சுைந்துரோண்டார்.” 

எனகவ, இகயசுவின் கைசியா என்ை நிறலறய அைிந்திட சரியான 

புரிந்துரோள்ளுதல் அவசியைாே இருக்ேிைது, கதவனுறடய ொஜ்ஜியம், 

இப்கோது நம்முறடய இருதயங்ேளில் ஆளுறே ரசய்ேிைது, அவர் 

இந்த பூைிக்கு வந்து தம்முறடய ொஜ்யத்றத அறைக்கும்வறெகும் அது 

நைக்குள்ளாே நிறலத்திருக்கும். அவருறடய ைெணம், ரோடூெைான 

கதால்வி அல்ல, ைாைாே அது கதவனுக்கும் ைனிதருக்கும் இறடகய 

புதிய உடன்ேடிக்றே துவங்குவதற்கு அடித்தளைாே இருக்ேிைது, 

ோவத்திற்ோன தியாே ேலியானார் அதினால் நாம் ைன்னிப்றே 

ரேற்றுகதவனுடனான உைவில் ஐக்ேியப்ேடுேிகைாம். அதற்ோேகவ நாம் 

அறழக்ேப்ேட்டிருக்ேிகைாம். நம்முறடய விசுவாசம், நம்ேிக்றே 
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உறுதியான நிறல அறனத்றதயும் இகயசுவின் தியாே ேலியின்ைீதும், 

இெட்சேர், நம்முறடய கதவன், நைது கைசியா ொஜா என்ேதில் 

இருக்ேகவண்டும். அந்த ரதரிந்ரதடுப்பு நைக்கு ேிெதானைாே 

இருக்ேகவண்டும்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: கநயர்ேகள, இறத கயாசித்து ோர்க்ே கவண்டிய 

முக்ேியைான ோரியம். கைலும் இந்த ோரியங்ேள் உண்றைேள் உங்ேள் 

முன்ோே எழும்ேி நிற்குைானால், இதுவறெ நீங்ேள் இகயசுறவ 

விசுவாசியாைல் இருப்ேறத உணர்வரீ்ேள் என்ைால், இதுவறெ உங்ேள் 

வாழ்வில் அவறெ வெகவற்று உங்ேள்  ோவங்ேறள ைன்னிக்கும்ேடி 

கேட்க்ோதிருந்தால், நான் உங்ேறள உர்ச்சாேப்ேடுத்துேிகைன். 

இப்கோகத இகயசுறவ உங்ேள் இெட்சேொே ஏற்றுக்ரோள்ளலாகை? 

உங்ேள் வாழ்வில் அவறெ ஏற்றுரோள்ளுங்ேள்.  

சரி, அடுத்த வாெம் இன்ரனாரு ோரியத்றதயும் ோர்க்ேலாம்: இகயசு 

ைெணத்தில் இருந்து உயிர்த்தார் என்ேதற்கு சரித்திெ ஆதாெங்ேள் 

இருக்ேிைதா? இந்த ேகுதியில் ேில் றேத்கதர்ந்தவர், தவைாைல் 

ோர்ப்ேரீ்ேள் என நம்புேிகைன் இது ைிேவும் முக்ேியைான 

சுவாெஸ்யைான ேகுதியாே இருக்ேப்கோேிைது. தவைாைல் ோருங்ேள்.  
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***** 

எங்ேளுறடய ரதாறலக்ோட்சி நிேழ்சிேறள ோண 

இலவச ஜான் அன்ரேர்ரேர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றே ேதிவிைக்ேம் 

ரசய்திடுங்ேள். 
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