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இயேசுவின் வாழ்க்கை, மரணம் உேிர்த்தெழுெகை
பற்றிே ஆய்வுைள் - நிைழ்ச்சி 3
அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கெர்கெர்க் நிெழ்ச்சியில், ஒரு
கெள்விறய முன்றவக்ெிகைாம், இகயசு மரணத்தில் இருந்து
உயிர்த்தாரா? இன்றைய புதிய ஏற்ப்ெட்டு வல்லுனர்ெளால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்ெடும் நான்கு முக்ெியமான வரலாற்று ஆதாரங்ெள்
என்கனன்ன, உண்றமயில் இகயசு மரணத்தில் இருந்து உயிர்த்தார்
என்று அவர்ெள் நம்பும்ெடி வழிவகுத்திட்ட ொரியம் என்ன.
இன்றைக்கு அறத நமக்கு எடுத்துறரக்ெ இருப்ெவர் எமது விருந்தினர்
Dr. வில்லியம் கலன் ெிகரக், இங்ெிலாந்தின் ெிர்மிங்ெம்
ெல்ெறலெழெத்தில் சித்தாந்தத்தில் Ph. D ெட்டம் கெற்ைவர். இன்றைய
ஜான் அன்கெர்கெர்க்

நிெழ்ச்சியின் விகசஷ கதாகுப்ெில்

ெலந்துகொள்ள அறழக்ெிகைாம்.
*****

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்ெ்: நிெழ்ச்சிக்கு உங்ெறள
வரகவற்ெிகைாம், நான்தான் ஜான் அன்கெர்கெர்க். நிெழ்ச்சியில்
ெலந்துகொள்வதற்கு நன்ைி. இன்றைய எனது விருந்தினரான Dr.
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வில்லியம் கலன் ெிகரக் நம்முறடய நாட்ெளின் சிைந்த சித்தாந்த
கமறதயாெ இருக்ெிைார். அகநெர் ஒரு டாக்டகரட் ெட்டம் வாங்ெகவ
திணறுெிைார்ெள். இவர் இரண்டு டாக்டர் ெடம் கெற்ைிருக்ெிைார்.
இன்றைக்கு நாம் ெெிர்ந்துகொள்ள இருக்ெிை தறலப்பு மிெ மிெ
முக்ெியமானது, அதுதான் இகயசுவின் உயிர்த்கதழுதல், அவர் இந்த
அளவிற்கு முன்கனைி கசல்வதற்கு இந்த தறலப்பு தான் அவறர
ஆர்வமுறடய கசய்தது, முனிச் கஜர்மனியில் இந்த தறலப்ெிற்கு ெீ ழ்
இரண்டாவது டாக்டகரட் ெட்டம் கெற்ைார். ெில், அறத ெற்ைி
கசால்லுங்ெள்.

டாக்டர் வில்லியம் கலன் ெிகரக்:.என்கனாட சித்தாந்த டாக்டிகரட்
ெட்டத்திற்ொெ ொலம் விண்ணியல் விவாதங்ெறள ெற்ைி
ெடித்திருக்ெிகைன், நாம் கஜரமனியில் என்னுறடய டாக்கடாரல் ெட்ட
ெடிப்றெ உலெத்திகல சிைந்த முன்னணி கஜர்மன் இறையியலாளருக்கு
ெீ ழ் இருந்து ெடிக்ெச் விரும்ெிகனன், வால்ப்ஹர்ட்ொகநன்ெர்க். நான்
என்னுறடய டாக்டரல் விவாதங்ெளில் இகயசுவும் உயிர்த்கதழுதல்
ெற்ைிய வரலாற்று உண்றமெறள எழுதியிருந்கதன். இப்ெ, ஒரு
ெிைிஸ்தவனா, நா ஏற்க்ெனகவ இகயசுவின் உயிர்த்கதழுதறல
விசுவாசிக்ெிகைன்.
ஆனா முக்ெியமா, ஜான், என்னுறடய ெடிப்பு முடியும்கொது எனக்கெ
ஆச்சரியமாெ இருந்தது, உண்றமயா அந்த ெயணம், அந்த உண்றமெள்
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என்றன இகயசு ெிைிஸ்துவின் உயிர்த்கதழுதறல ெற்ைி இன்றைக்கு
புதிய ஏற்ொட்டு வரலாற்ைாளர்ெள் சரித்திர நாயெரான இகயசுறவ
ெற்ைி கூைியிருக்ெிை அறனத்றதயும் அலசி ஆராயும்ெடி கொண்டு
கசன்ைது. எனக்கெ அது கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாெ இருந்தது. முந்றதய
வல்லுநர்ெள் கூைிய தீர்வுெகளாடு இறவ ஒத்திறசந்து ொணப்ெட
வில்றல, சுவிகசஷ வல்லுநர்ெகளாடு இறசந்திருக்ெவில்றல. ஆனா
இறவ அறனத்தும் இன்றைய புதிய ஏற்ப்ெட்டு வல்லுனர்ெளின் ெரந்த
ெண்கணாட்டத்தின் சாராம்சத்றத கவளிெடுத்துெிைது,இதில் நான்
இவாஞ்சலிக்ெல் கசமினரிெளில் கெசுெிைவர்ெளின் ெருத்துக்ெளும்
உள்ளடங்கும், அகதாடு யூத கமறதெறள கொன்ை நான் ெிைிஸ்டியன்
ெண்டிதர்ெளும் இருக்ெிைார்ெள். எனகவ, இகயசுவின் உயிர்த்கதழுதறல
ெற்ைி இப்கொது கவளிெடுத்தப்ெட்டிருகும் அறனத்து அடிப்ெறட
உண்றமெள் அறனத்தும் இன்றைய கெரும்ொலான புதிய ஏற்ப்ெட்டு
விமர்செர்ெளால் ஒப்புக்கொள்ளப்ெட்டு நிறலெடுத்தப்ெட்டிருக்ெிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. இந்த தறலப்றெ ெற்ைி ஆராய்ச்சியில்
இைங்குெிை எந்த ஒரு நெரும் நிரூெிக்ெ கவண்டிய நான்கு வரலாற்று
ஆதாரங்ெள் இருப்ெதாெ கசால்லுெிைீர்ெள், எந்த விதத்திலும்
விமர்சனத்றத முன்றவக்கும் முக்ெியமான விமர்செர்ெள் இந்த நான்கு
உண்றமெறளயும் ஏற்றுக்கொண்டதாெ கசால்ெிைீர்ெள். அந்த நான்கு
வரலாற்று ஆதாரங்ெள் என்கனன்ன?
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ெிகரக்:..அறவ அறனத்தும் இந்த நான்கு ெிரிவுெளின் ெீ ழ்
அருறமயாெ கொருத்தப்ெடும். முதலாவதாெ, நசகரயனாெிய
இகயசுவின் அடக்ெம் மரியாறதக்குரியதாெ இருந்தது, சிலுறவ
மரணத்திற்கு ெிைகு, ெல்லறையில், யூத சனெரிப்றெ கசர்ந்த
அர்மத்தியனான கயாகசப்ெினால் அடக்ெம் ென்னெப்ட்டார்.
இரண்டாவது உண்றம அவருறடய சிலுறவ மரணத்திற்கு ெிைகு
ஞாயிற்று ெிழறம ொறலயில் ெல்லறை ொலியாெ இருந்தறத
அவருறடய கெண் சீடர்ெள் ெண்டார்ெள். மூன்ைாவதாெ ெலதரப்ெட்ட
ஜனங்ெளும் குழுக்ெளும்

ெலதரப்ெட்ட சூழ்நிறலெளில் கவவ்கவறு

ெகுதிெளில், இகயசுவின் மரணத்திற்கு ெின்னான தரிசனத்றத
கெற்ைார்ெள். இறுதியாெ, நான்ொவதாெ, அவருறடய சீஷர்ெள்
இகயசுறவ கதவன் மரித்கதாரிலிருந்து எழுப்ெினார் என்ெறத
விசுவாசிப்ெதர்ொன செலவித நிருெனங்ெறளயும் கொண்டவர்ெளாெ
உறுதியாெ நின்ைார்ெள்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. முதலாவதாெ கசால்லெடுவது, இகயசுவின்
ெனம் கொருந்திய அடக்ெம்.

ெிகரக்:..இகயசுவின் அடக்ெம் கராம்ெ முக்ெியமான ஒன்று. ஏன்னா
எருசகலமில் உள்ள யூதர்ெளுக்கும் ெிைிஸ்தவர்ெளுக்கும் இகயசுவின்
ெல்லறைறய ெற்ைி செலமும் கதரியாதிருந்தால், இகயசு
உயிர்த்கதழுந்தார்
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என்ை விஷயம் எருசகலமில் அவருறடய

ெல்லறையில் உண்டான மாற்ைம் ெிரசித்தி கெரும் அளவிற்கு அதின்
நம்ெிக்றெறய குைித்த புதிய கொணம் ஏற்றுகொள்ள கூடிய ஒன்ைாெ
இல்லாமல் இருந்திருக்கும்.

எனகவ

ொலியான ெல்லறைறய ெற்ைி

கசால்லும்கொது இகயசுவின் அடக்ெம் மிெவும் முக்ெியமானதாெ
இருக்ெிைது.
அகநெ கமறதெள் இகயசுவின் அடக்ெத்றத ெற்ைிய தெவல்ெறள
வரலாற்று குைிப்ொெ எடுத்துகொள்ெிைார்ெள். முதலாவதாெ, அது
தனிப்ெட்ட விதமாெ தனித்து நிற்ெிைது, ஆதிொல ஆவணங்ெள்.
வரலாற்ைாளர்ெள் இது வரலாற்று ெதிப்பு என்ெறத உறுதி கசய்திட
இந்த மாதிரியான முக்ெிய திருப்ெங்ெறள ெதிவு கசய்ெிைார்ெள். ஒரு
நிெழ்வானது ஆதிொல ஆவணங்ெகளாடு கதாடர்புறடயதாெ இருந்தால்,
அறவ ெட்டுெறதெளாெ இருக்கும் என்ெிை சாத்தியம் குறைவாெ
இருக்ெிைது, ஆனா அறவ உண்றம என்ை நிறலறய குைிக்ெிைது.
இகயசுவின் அடக்ெத்றத கொறுத்தவறர, இகயசு ெல்லறையில்
அடக்ெம் ெண்ணப்ெட்டார் என்ெதற்கு ெலதரப்ெட்ட ஆதாரங்ெள்
இருக்ெிைது.
முதலாவதாெ ெிரீ மார்ெனின் கெஷன் ெறத, அதாவது அது,
இகயசுவின் இறுதி வாரத்தின் சம்ெவங்ெறள மாற்கு சுவிகசஷத்தில்
இருந்து எடுத்து கதாகுத்து வழங்ெியிருக்ெிைார்ெள். புதிய ஏற்ப்ொட்டில்
இது மிெ மிெ ெழறமயான ஒரு ஆவணமாகும், இது இகயசுவின்
மரணத்திற்கு ெிைகு அறத ெண்ணாரக்ெண்ட சாட்சிெளால் ெத்து
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வருடங்ெளுக்கு ெிைகு எழுதப்ெட்டது. இரண்டாவது ஆதிொல ஆவணம்
என்னகவன்ைால் ெவுல் கொரிந்து சறெக்கு முதன் முதலாெ எழுதி
அனுப்ெிய ெடிதம் முதல் நிருெம், ெீ ரீசில் இருந்து. அங்கு ெவுல் இந்த
ொரியங்ெறள வாய்கமாழியாெ கூறுெிைார் முதலில் இவற்றை அவர்
கெற்றுக்கொண்டு ெின்பு கொரிந்தியர்ெளுக்கு கதரிவிக்ெிைார். அது
என்னகவன்று கெட்டால், “கவதவாக்ெியங்ெளின் ெடி ெிைிஸ்து நமது
ொவங்ெளுக்ொெ மரித்து, அடக்ெம்ெண்ணப்ெட்டு, கவத
வாக்ெியங்ெளின்ெடிகய அவர் மூன்ைாம் நாள் உயிகராடு எழும்ெினார்.
கெொவிற்கு தரிசனமானார், ெின்பு ென்னிருவருக்கும்
தரிசனமானார்.”இந்த வாக்ெியத்தின் இரண்டாவது ெகுதி இகயசுவின்
அடக்ெத்றத குைிக்ெிைது.
இந்த ொரியம், ெவுலின் மூலம் கசால்லப்ெடுெிைது, அது இகயசுவின்
சிலுறவ மரணத்திற்கு ெிைகு ஐந்து வருடங்ெள் ெழித்து நடக்ெிைது.
அதினால் புதிய ஏற்ப்ொட்டிருக்கு கவளியில் இரண்டு ஆதிொல
ஆவணங்ெள் மூலம் இகயசுவின் அடக்ெம் உறுதி கசய்யப்ெட்டிருக்ெ
ொண்ெிகைாம், இன்னும் ெலதரப்ெட்ட ஆவணங்ெளில்
கசால்லப்ெட்டிருக்ெிைது.ெிரீ மார்ென் கெஷன் ெறதயில்
கசால்லப்ெட்டது கொல இகயசு ெல்லறையில் அடக்ெம்
ெண்ணப்ெட்டார் என்ெறத நம்புவதற்கு சிைந்த திடமான ஆதாரங்ெள்
இருக்ெிைது.
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. இப்ெ ஒரு நிமிஷம் இருங்ெ சுவிகசஷங்ெறள
எழுதியவர்ெள் ெயன்ெடுத்திய உெெரணங்ெறள ெற்ைி அைிந்துகொள்ள
நமது கநயர்ெள் மிகுந்த ஆவகலாடு இருக்ெிைார்ெள் அறத ெற்ைி
கசால்லுங்ெ. ஆனா லூக்ொ அறத ெற்ைி தனது அைிமுெ ெக்ெத்தில்
கூறுெிைார். இறத எழுதுவதற்கு முன்பு செலத்றதயும் அவர்
ஆராயந்தரிெிைார். எல்லா விெரங்ெறளயும் கசெரித்துகொண்டார், ஒரு
சிறுவன் விறடத்தாறள தயாரிப்ெது கொல, எறதகயல்லாம்
ஏற்றுகொள்ள முடியுகமா அறவ அறனத்றதயும் அவர் கசெரித்து
றவத்தார். லூக்ொவின் ொரியத்தில் இது ெண்ணாரக்ெண்ட சாட்சிெள்.
மாற்கும் இதுவும் ஒன்ைாெ இருக்கும். கமறதெள் கூட இது இரண்டும்
கதாடர்ச்சியாெ நாடாகும் நிெழ்வுெளின் ெதிவுெறள கொண்டிருப்ெதாெ
கூறுெின்ைனர். மாற்கு ஆதினாட்ெளின் ஆவணங்ெறள
ெயன்ெடுத்தினார், கமறதெளும் இறததான் கூறுெிைார்ெள். இறத
ெற்ைிதான் நாம் கெசிக்கொண்டிகைாம்.

ெிகரக்:..அது சரிதான், நிச்சயமான உண்றம. இப்ெ, சாத்தியமானறவ
என்ை அடிெறடயில் இகயசுவின் அடக்ெத்றத ெற்ைிய சம்ெவம்
தத்ரூெமானது என்று கசால்வதற்ொன இரண்டாவது ொரணம். இங்கு
என்ன கசால்லப்ெடுெிைது என்ைால் ஆதி ெிைிஸ்தவ திருசறெயினருக்கு
ஏதாவது ஒரு விஷயம் நிெழ்வு வியர்த்தமானதாெ இருந்தால், அறத
வரலாற்று குைிப்புெளில் கசர்த்துகொள்வார்ெளாம். அதன்
7

அடிப்ெறடயில் அர்மத்தியனாெிய கயாகசப்பு அடக்ெம் ெண்ணினதும்
வருெிைது. இகயசு தமது குடும்ெத்தினராகலா அல்லது தமது
சீஷர்ெளாகலா அடக்ெம் ெண்ணப்ெடவில்றல. மாைாொ அவர்ெள்
எல்லாரும் அவருக்கு விலெி இருந்தார்ெள். மாைாெ கவறுப்றெ
ொண்ெித்த சனெைிப் சங்ெத்தின் அங்ெத்தினர் ஒருவன் யூத சங்ெத்தில்
இருப்ெவன், அவறன ெற்ைி, மாற்கு கூறுெிைான், இகயசுறவ
சிலுறவயில் அறையும்ெடி கசான்னது அவர்ெள்தான். அதனால
சரித்திரமாெ இருக்ெிை ொரியம் அைிமத்தியனாெிய கயாகசப்ெினால்
அடக்ெம் ெண்ணப்ெட்டது. இந்த ொரியத்தில் ஆதிொல ெிைிஸ்தவர்ெள்
சனெைிப் சங்ெத்தில் இருக்கும் ஒருவன் இகயசுவின் சரீரத்றத சிைந்த
முறையில் தனது ெல்லறையில் அடக்ெம் கசய்தான் என்று
ெட்டுக்ெறத கசால்லியிருக்ெ முடியாது இதுல,

ஆன்கர்பபர்க்: அதுல என்னாச்சு
ெிகரக்:..... சாத்தியமில்றல. இது ஆச்சரியமா இருக்கும். நசகரயனாெிய
இகயசுவின் மரணத்திற்கு ொரணமாெ இருந்தவர்ெளின் யார் யார்
என்று நமக்கு துல்லியமாெ கதரியும். இது வியப்ொெ இருக்ெிைது.
ஜான் A. T. ராெின்சன், புதிய ஏற்ப்ொட்டு ொடங்ெள் கெம்ெிரிட்ஜ்
ெல்ெறலெழெத்தின் கெராசிரியர், இவர் இவாஞ்சலிக்ெல் மற்றும்
உறுதியான என்ை தளங்ெளுக்கு அப்ொற்ெட்ட ஒருவராெ இருக்ெிைார்,
இவர் இகயசு ெல்லறையில் அடக்ெம் ென்னெப்ட்டார் என்ை ஆதிொல
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ஆவணங்ெளின் நிருெணங்ெள் இகயசுறவ மாற்ைிய உண்றமெளில்
மறுக்ெ முடியாத சிைப்ொன ஒன்று என்று கூைியிருக்ெிைார்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, ஆல்றரட், அகநெ விமர்செர்ெள் ஒப்புக்கொள்ளும்
இரண்டாவது ஆதாரத்தின் உண்றமறய ெற்ைி ொர்க்ெலாம், அது
இதுதான்: சிலுறவயில் அறரப்ெடுதளுக்கு ெிற்ொடு வருெிை ஞாயிற்று
ெிழறம, அவருறடய சீடர்ெளுள் உள்ள கெண்ெள் இகயசு
றவக்ெப்ெட்ட ெல்லறை ொலியாெ இருப்ெறத ெண்டார்ெள். ஏன்
விமர்செ கமறதெள் ெல்லறை ொலியாெ இருக்கும் சம்ெவத்றத ஒரு
உண்றமயின் வரலாற்று ஆதாரமாெ எடுத்து கொள்ெிைார்ெள்.

ெிகரக்:..சரி, மறுெடியும், இந்த ொலியான ெல்லறை என்ை விஷயமும்
ஆதிொல ஆவணங்ெளில் தனித்து இறணக்ெப்ெட்ட ஆவணம்.
இகயசுவின் ெல்லறை ொலியாெ இருந்தது என்ெறத உறுதிெடுத்தும்
ஆறுவிதமான கூற்றுெள் தனித்தனிகய

உறுதி அளிப்ெறத ொர்க்ெ

முடியும். இறவெளில் ஒன்று மறுெடியும் ெிரீ மார்ெனின் கெஷன்
ெறத. கெஷன் ெறதயானது அடக்ெத்கதாடு நின்றுவிடவில்றல.
கெஷனின் ொலியான ெல்லறையின் ெங்கும் இருக்ெிைது. அது
கமாழியினம் மற்றும் இலக்ெண பூர்வமாெ அடக்ெத்கதாடு இறணந்த
ஒன்ைாெ ெருதப்ெடுெிைது. அறத அருறமயாெ சித்தரித்திருந்தார்ெள்.
கமலும் ொலியான ெல்லறைறய ெண்டைிவகதாடு அந்த ெறதக்கு
முற்றுபுள்ளி றவக்ெப்ெடவும் இல்றல.
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அகதகொல, ெவுல் கொரிந்திய சறெெளுக்கு எழுதிய தமது
நிருெங்ெளில் ெடிதங்ெளில் குைிப்ெிட்டிருக்ெிைார், அவரது மூன்ைாவது
வரியில் அவர் கசால்ெிைார்: “கவத வாக்ெியங்ெளின் ெடிகய அவர்
மூன்ைாம் நாளில் உயிர்த்கதழுந்தார்.” இப்ெ,இரண்டு ொரியங்ெள்
ொலியான ெல்லறைக்கு ெின்னால் இருக்கும் உண்றமறய எடுத்து
கூறுெிைது. முதலாவது, சுவிகசஷங்ெள் கூறுெிை அந்த ெறடசி சில
வரிெறள ஒப்ெிட்டு ொர்க்ெ கவண்டியது ஒருெக்ெம்,
அப்கொஸ்தலர்ெளின் நிருெங்ெளில் கசால்லப்ெட்டறவ மற்கைாரு
ெக்ெம், இதில் உங்ெளுக்கு கதரியவரும் ொரியம் என்னன்னா முதல்
வரி இகயசுவின் மரணத்றத குைிக்ெிைது; இரண்டாவது வரி, அவர்
அடக்ெம் ெண்ணப்ெட்டார், இது அவரது அடக்ெத்றத ெற்ைி கசால்ெிைது;
மூன்ைாவது வரி, “அவர் மூன்ைாம் நாளில் உயிர்ப்ெிக்ெப்ெட்டார், இது
ொலியான

ெல்லறைறய ெற்ைி கூறுெிைது, அகதாடு, அவர்

கெொவிற்கு தரிசனமானார், ெின்பு ென்னிருவருக்கும் கதான்ைினார்.”
இது அவர் தரிசனமாெி ொட்சியளித்தார் என்ெதற்கு கதாடர்புறடயதாெ
இருக்ெிைது. ய௩எந்வஎ ெவுல் இங்ெ கசய்தியின் சுருக்ெத்றத
கொடுத்திருக்ெிைார், உங்ெளுக்கு கவணுன்னா, ொர்த்துக்ெலாம் ஆனா
அதில மூன்ைாவர்த்து வரி அவருறடய ொலியான ெல்லறைறய
குைிக்ெிைது.
இந்த ெகுதியின் மற்கைாரு குைிப்பு என்னவாெ இருக்ெிைகதன்ைால்,
“மூன்ைாம் நாளில்” இந்த விதத்றத எதற்ொெ அவர்ெள்
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ெயன்ெடுத்தினார்ெள்? சரி, சுருக்ெமா கசால்ல விரும்புெிகைன், இது
சாத்தியமான ஒன்ைாயிருந்தது ஏன்னா மூன்ைாம் நாளில்தான்.
யூதர்ெளுறடய ெலாசாரத்தின்ெடி, கெண்ெள் ெல்லறை ொலியாெ
இருப்ெறத ெண்டைிந்தார்ெள். ஆெகவ இயற்றெயாெகவ
உயிர்த்கதழுதல் மூன்ைாம் நாறள குைிப்ெதாெ இருக்ெிைது. என்கெ
ெவுலின் தெவல்ெளில் கூட ொலியான ெல்லறைக்குரிய ஆதிொல
ஆதாரம் ொணப்ெடுெிைது. லூக்ொ மத்கதயு தவிர இதர தனித்துவமான
ஆதாரங்ெளும் நம்மிடம் இருக்ெிைது, அப்கொஸ்தலர்ெளின் நடெடிெளில்
உள்ள ெிரசங்ெங்ெள், தனித்துவமான ஆதிொல ஆவணங்ெளில்
ொலியான ெல்லறை ெற்ைி கொதுமான ெல தெவல்ெள் இருக்ெிைது.
ஒரு நிெழ்றவ ெற்ைி இரண்டு தனிப்ெட்ட ஆதிொல ஆவணங்ெள்
இருந்தால் வரலாற்ைாளர்ெள் இது வரலாற்று ெிறழ என்று
ெருதிக்கொள்ெிைார்ெள்.

ஆனால் ொலியான ெல்லறை என்ை

ொரியத்தில் ஆறுக்கும் கமற்ெட்ட தனித்துவமிக்ெ ஆதாரங்ெள் நம்மிடம்
இருக்ெிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், இப்ெ கெண்ெறள ெற்ைி ொர்க்ெலாம்.
கெண்ெள் ெல்லறை ொலியாெ இருப்ெறத ெண்டார்ெள் என்று
கசால்லப்ெட்டிருப்ெது ஏன். ஏன் வரலாற்று விமர்செர்ெள் ெல்லறை
ொலியாெ இருக்ெிைது என்ை இந்த உண்றம ஏற்றுகொள்ள கூடியது
என்று எடுத்துகொள்ெிைார்ெள்?
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ெிகரக்:..இது சாத்டியகூரற்ை நிறல என்ை தன்றமறய குறலப்ெதாெ
இருப்ெதற்கு சிைந்த உதாரணம், நிறனவிருக்ெிைதா, சாத்தியகூரற்ை
நிறல என்ெறத முன்கமாழிெவர்ெள் கசால்வது நிறனவிருக்ெிைதா,
அதாவது ஒரு நிெழ்வானது ெிைிஸ்தவ அறமப்ெின்ெடி
வியர்த்தமானதாெ சாத்தியமற்ைதாெ ொணப்ெட்டால், அது அவர்ெளால்
உண்டாக்ெப்ெட்ட ெட்டுெறதயாெ இருக்ெலாம் என்ெின்ைனர்.
கெண்ெளால் ெல்லறை ொலியாெ இருப்ெதாெ ெண்டைியப்ெட்ட
உண்றம அப்ெடிதான் இருக்ெிைது. முதல் நூற்ைாண்டும் யூத
ெலாசாரத்தில், கெண்ெளுறடய சாட்சிெறள அவர்ெள் ஒருகொதும்
நம்ெமாட்டார்ெள் நம்புவதற்கு ொத்திரமற்ைதாெ நிறனப்ொர்ெள். யூத
வரலாற்ைாளரான கஜாகசெஸ்

கூைியிருக்ெிைார் கெண்ெளுறடய

ொலினம் மற்றும் கலவியரின் ெலாசாரம் இருப்ெதால் கெண்ெள்
நியாயாசனத்திற்கு முன்ொெ வருவதற்கு கூட அனுமதிக்ெ
ெடமாட்டார்ெள் அவர்ெள் சாட்சிெள் கசல்லாது என்ெிைார். ஆெகவ
கெண்ெளின் சாட்சிெள்

ஏற்றுகொள்ள கூடியறவ அல்ல.

இரண்டாவதாெ, எப்ெடி சீஷர்ெள் இகயசுறவ துறளத்துவிட்டார்ெள்
என்ெறதயும் கூறுெிைது. இதில் அதிொரப்பூர்வமான சாட்சிெள்
கவண்டுமானால் கெதுருவும் கயாவானும் கூடத்தான் ொலியான
ெல்லறைறய ெண்டார்ெள், ஒருகவறள கெண்ெளின் சாட்சிெள்
கசல்லாவிட்டால் இறத எடுத்துகொள்ளுங்ெள். எனகவ கெண்ெள்
ெல்லறை ொலியாெ இருப்ெறத ெண்டார்ெள் அலல்து கெண்ெள்
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ொலியான ெல்லறைறய ெற்ைி கூைினார்ெள் என்ை ொரியங்ெள்
ஏற்றுகொள்ளப்ெடாவிட்டாலும்

விரும்ெினாலும் விரும்ொவிட்டாலும்

ெல்லறை ொலியாெ இருப்ெது ெண்டைியப்ெட்டது உண்றமயான
சம்ெவம் தான்,. சுவிகசஷங்ெளில் இறவ ெதிவு கசய்யப்ெட்டுள்ளது,
அவர்ெளுக்கு இது வியர்த்தமாெவும் சாத்தியமற்ை உண்றமயாெவும்
இல்றல.

ஆன்கர்பபர்க்: ொலியான ெல்லறைறய ெற்ைிய விஷயத்தில்
இன்கனாரு சாதெமான நிறல இருப்ெதாெ கூறுெிைீர்ெள் அதாவது ஆதி
சீஷர்ெளின் எதிரிெள் இந்த ொலியான ெல்லறைறய
எதிர்ொர்த்திருக்ெலாம். அப்ெ நீங்ெ என்ன கசால்ல வருெிைீர்ெள்?

ெிகரக்:..இகயசுவின் உயிர்த்கதழுதறல குைித்த அவரது சீஷர்ெளின்
அைிக்றெெளுக்கு ஆதிொல யூதர்ெள் மத்கதயு சுவிகசஷம் இருெத்தி
எட்டாம் அதிொரத்தில் கூைியுள்ள ொரியங்ெறள குைித்து கெசிட
விரும்புெிகைன். சீஷர்ெளின் அைிக்றெக்கு மாறுத்தரமாெ இந்த யூதர்ெள்
என்ன கசால்லுெிைார்ெள், “அவர் மரணத்தில் இருந்து உயிர்த்தாரா?
அவங்ெ என்ன கெட்க்ெிைாங்ெ, அவருறடயசரீரம் இன்னும்
கதாட்டத்தில் உள்ள ெல்லறையில் இருக்ெிைதா? அல்லது, இவர்ெள்
மதுொனத்தினால் ெிதற்றுெிைார்ெளா என்ைனர்.” இல்றல, அவங்ெ
என்ன கசான்னாங்ென்னா, “சீஷர்ெள் தான் இராத்திரியில் வந்து
அவருறடய சரீரத்றத திருடி கசன்ைனர்.” சரி, இறத ெற்ைி கொஞ்சம்
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கயாசித்து ொருங்ெள். சீஷர்ெள் ராத்திரி வந்து அவருறடய சரீரத்றத
திருடி கசன்ைனர். ஆதிொல யூதர்ெள் உயித்கதழுதலுக்கு விகராதமாெ
கசான்ன ெட்டுக்ெறத இது அவருறடய சரீரம் அங்கெ இல்றல
என்ெறத உறுதி கசய்ெிைது. ஆெகவ யூத அதிொரிெள் ொலியான
ெல்லறைறய விளக்ெி கசால்ல முயற்சித்து இந்த மாதிரியான
ெட்டுெறதறய கசால்லி தங்ெறள தாங்ெகள சமாதானப்ெடுத்தி
கொள்ெிைார்ெள். ொலியான ெல்லறைக்கு உரிய வரலாற்று
ஆதாரமானது உண்றமயில் உயர்ந்து நிற்ெிைது, ஏன்னா அது ஆதிொல
ெிைிஸ்தவ அறமப்ெினைினால் கதான்ைவில்றல, ஆனா
ெிைிஸ்தவர்ெளின் எதிரிெளாெ இருந்தவர்ெள் அங்கு சரீரம் இல்றல
என்ெறத தங்ெளுறடய சாட்சிெளினாகல ெதிவு கசய்து
றவத்திருக்ெின்ைனர்.

ஆன்கர்பபர்க்: அருறமயான ஒன்று. அடுத்து மூன்ைாவது
ொரியத்றத ொர்க்ெலாம். அதிெப்ெடியான விமர்செர்ெளால்
அங்ெீ ெரிக்ெப்ெட்ட மூன்ைாவது வரலாற்று ஆதாரம் என்னகவன்ைால்
ெலவிதமான சூழ்நிறலெளில் ெலதரப்ெட்ட ஜனங்ெள் ஜனக்கூட்டம்
தனிநெராெ கூட்டமாெ உயிர்த்கதழுந்த இகயசுறவ ொர்த்த அனுெவம்
கசால்லப்ெட்டிருக்ெிைது. இந்த உண்றமறய விமர்செர்ெள்
ஒப்புகொண்டிருப்ெது அருறமயான விஷயம் தான்.
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ெிகரக்:..இந்த உண்றமதான்,. ஜான், இறத தான் வரலாற்ைாளர்ெள்
நூறு சதவிெிதம் எடுத்துகொள்ெிைார்ெள். உயிர்த்கதழுந்த இகயசுவின்
தரிசனத்றத ெண்டார்ெள் என்ை உண்றமறய மறுக்ெ முடியாத ஒரு
சத்திய கூற்ைாெ இது அறமந்திருக்ெிைது. இதற்ொன ொரணங்ெளில்
ஒன்று ெவுல் ெிரீசில்கொரிந்தியர்ெளுக்ொன முதல் நிருெத்றத
எழுதும்கொது ெல சாட்சிெறள அவர் முன்றவத்து எழுதியிருப்ெது
தான். அதனுறடய இறுதி வரியில் கசால்லியிருக்ெிைார், “அவர்
கெொவிற்கு தரிசனமானார், அது கெதுருவிற்ொன அராமிய வார்த்றத,
ெிரதாெ சீஷன், அவர் கெதுருவுக்கு தரிசனமானார். அடுத்து
ென்னிருவருக்கும், அதாவது ெனிரண்டு சீஷர்ெறள குைிக்ெிைது.
அகதாடு ெவுல் கசர்த்து கூறுெிைார், கசாந்த வார்த்றதெளில்,
இன்கனாரு சாட்சியும் கசர்ந்துகொள்ெிைது என்ெறத அைிந்த கூறுெிைார்.
அவர் கசால்ெிைார், “அதற்கு ெிைகு ஒகர சமயத்தில் ஐநூறுக்கும்
கமற்ெட்ட சகொதரர்ெளுக்கு ொட்சியளித்தார், அவர்ெளில் ெலர்
இன்னும் நம்மத்தியில் இருக்ெிைார்ெள், சிலர் நித்திறரயும்
அறடந்திருக்ெிைார்ெள். ெிைகு அவர் யாக்கொெிற்கு தரிசனமானார், “இது
இகயசுவினுறடய இறளய சகொதரனாெ இருக்ெலாம், எருசகலமின்
சறெயின் தறலவராெ இருந்தார். அடுத்து ெவுல் கூறுெிைார்,
இறுதியாெ, அப்கொஸ்தலர்ெள் எல்லாருக்கும் தரிசனமானார்.
ெறடசியாெ, என்றன கொன்ை அொல ெிைவிக்கும், ெவுல தன்றன
கசால்ெிைார், “ எனக்கும் அவர் தரிசனமானார். “
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இந்த தெவல்ெளின் ொல வரிறசறய றவத்து ொர்க்கும்கொதும், ெவுல்
கெதுருகவாடும் யாக்கொகொடும் கொண்டிருந்த தனிப்ெட்ட
ஐக்ெியத்றதயும் ொர்க்கும்கொது, புதிய ஏற்ப்ெட்டு வல்லுநர்ெள்
யாவரும் ஒப்புகொல்லுெிை ஒரு ொரியம் என்னகவன்ைால்

இகயசு

மரணத்தில் இருந்து உயிர்த்கதழுந்த ெிைகு தனிநெராெ குழுவாெ
ெலரும் அவறர தரிசித்தது உண்றம என்ெின்ைனர். சரி, நீங்ெ
விரும்ெினால் இது ெிரம்றம அல்ல என்ை ெண்கணாட்டத்றத விளக்ெி
கூைிடலாம், ஆனா இறவ சம்ெவிக்ெகவ இல்றல என்று உங்ெளால்
மறுத்து கசால்லகவ முடியாது.

ஆன்கர்பபர்க்: C. H. டாட் இவரும் இந்த உண்றமறய
குைிப்ெிட்டிருக்ெிைார். அறத ெற்ைி கசால்லுங்ெள்.

ெிகரக்:..சரி, ெவுல் கசால்லியிருக்கும் ொரியம் மிெவும் சுவாரஸ்யமாெ
இருக்ெிைது அவர் ஐநூறு சகொதரர்ெளுக்கு தரிசனமானார் என்று
கசால்வகதாடு கூட, இன்கனாரு முக்ெியமான ொரியத்றதயும் கசர்த்து
கசால்லியிருக்ெிைார், :அவர்ெளில் ெலர் இன்னும் நம்மத்தியில்
இருக்ெிைார்ெள், சிலர் நித்திறரயும் அறடந்திருக்ெிைார்ெள்,.” அப்ெ,
எதற்ொெ இறத கசர்த்து கசான்னார்?சரி, ஆதிொல வரலாற்று ெதிவுெள்
எழுதப்ெடும் வழக்ெத்தின் ெடி

அந்த நிெழ்றவ ெண்ணாரக்ெண்ட

சாட்சிெள் இருந்தால் அவர்ெளும் கெச வாய்ப்ெளிக்ெப்ெடும் விதத்தில்
அவர்ெறளயும் கசர்த்துக்கொள்வார்ெள். அதனால ெவுல் றதரியாமாெ
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கசால்லுெிைார், கவண்டுமானால் சாட்சிெறள கெள்வி
கெட்டுகொள்ளுங்ெள். இந்த சாட்சிெள் இன்னும் இருக்ெிைார்ெள் என்று
ெவுல் அைிந்திருந்தார். அவருறடய ொெத்தில் கவறும் ெண்துறடப்பு
ொரியமல்ல என்ெறத புரியும் ஏன்னா அவர்ெளில் சிலர்
மரித்துவிட்டார்ெள் என்ெதும் அவருக்கு கதரியும்., அறதயும் அவர்
குைிப்ெிட்டிருக்ெிைார். ஆனா மீ தம் இருக்ெிைவர்ெளிடம் என்ன
ொர்த்தார்ெள் என்று ெட்டு அைிந்துகொள்ள விரும்ெினால் அவர்ெள்
அதற்கு தயாராெ இருக்ெிைார்ெள் என்ெறத அவர் முன்றவக்ெிைார்.

ஆன்கர்பபர்க்: ெில், இகயசுவின் இறளய சகொதரறன ெத்தி
கசால்லுங்ெ, யாக்கொபு. இந்த ெட்டியலில் அவரும் இடம்கெறுெிை
அளவிற்கு அவர் விமர்செர்ெளுக்கு முக்ெியமாெ கதான்றுவதற்கு
ொரணம் என்ன?

ெிகரக்:..இது மறுக்ெ முடியாத ஒரு விஷயம், ஜான், அவர்
தரிசனமளித்தவர்ெளின் ெட்டியலில் யாக்கொபும் இருக்ெிைார்,
இகயசுவின் இறளய சகொதரன். இது மறுக்கு முடியாத ஒன்று ஏன்னா
யாக்கொபும் இகயசுவின் எந்த சகொதர்ெளுக்கு அவர் உயிகராடு
இருந்த கொது அவறர விசுவாசித்தகத ெிறடயாது. அவறர அவர்ெள்
கமசியாவாெ ெருதவில்றல; அவறர அவர்ெள் தீர்க்ெதரிசியாெ
நிறனக்ெவில்றல. அவர் விகசஷமானவர் என்ை எண்ணம் கூட
அவர்ெளுக்கு வந்தது ெிறடயாது. அதுமட்டுமல்ல, இகயசு ெயித்திய
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ொரத்தனமாெ கசய்வதாெ அவர்ெள் ெருதி கொண்டார்ெள் என்ை
சம்ெவங்ெள் சுவிகசஷங்ெளில் கசால்லப்ெட்டிருக்கும் ொரியங்ெறள
ொர்க்ெிகைாம்.
இருந்தாலும், அப்கொஸ்தலர்ெள் புத்தெத்தில், திடீகரன்று இகயசுவின்
குடும்ெத்தார் ெிைிஸ்தவர்ெகளாடு ஒருவராெ கமல்வட்டு
ீ
அறையில்
கூடியிருந்தார்ெள். அதினால் யாக்கொபு புதிய ஏற்ப்ொட்டு சறெெளின்
தறலவராெ மாைினால் என்ெது உண்றம. அவர் எருசகலமின்
திருச்சறெெளின் முக்ெியமான தறலவராெ கொறுப்கெடுத்தார். புதிய
ஏற்ொட்டில் யாக்கொறெ ெற்ைி கசால்லப்ெட்ட ொரியங்ெள்
இவ்வளவுதான். ஆனா கஜாகசெஸ் மூலம், யூத வரலாற்ைாளர்,
யாக்கொறெ ெற்ைி அைிெிகைாம், இகயசுவின் இறளய சகொதரன்,
அவருறடய விசுவாசத்தின் நிமித்தம் ெிெி 6௦ல் இரத்த சாட்சியாெ
மரித்தார், அரசாங்ெத்தில் ஏற்ெட்ட சூழ்ச்சிெளினால் சனெரிப்
சங்ெத்தினைார் சட்டத்திற்கு விகராதமாெ ெல்கலைிந்து
கொல்லப்ெட்டார்.
சரி, இறத கயாசித்து ொருங்ெ. தன்னுறடய மூத்த சகொதரறன ெற்ைி
நம்ெிக்றெ இல்லாத அவிசுவாசியாயிருந்த யாக்கொறெ இப்ெடி
மாற்ைியது என்னது, இப்கொது

இகயசுறவ கமசியாவாெ ெருதியதால்

மரிக்ெவும் தயங்ொமல் நின்ைது எப்ெடி? இகயசு சிலுறவயில் மைித்தது
தன்னுறடய மூத்த சகொதரன் கதய்வப்ெிைவி என்று யாக்கொெின்
மனதில் கதான்ைினகதாடு நின்றுவிடவில்றல. யாக்கொபுக்குள் இந்த
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மாற்ைம் வருவதற்கு ொரணம் ெவுல் கசான்னது ெிறடயாது என்று
சந்கதெிக்ெ முடியுமா, “அவர் ெின்பு யாக்கொபுக்கு தரிசனமானார்
என்ைிருக்ெிைகத? “
சரி, நம்மில் ெலருக்கு சகொதரர்ெள் இருக்ொங்ெ. உங்ெ சகொதரன்
கதவன் என்று நீங்ெ நம்புவதற்கும் அந்த நம்ெிக்றெக்ொெ நீங்ெ
மரிக்ெவும் தயாராெ இருக்ெவும் உங்ெளுக்கு என்ன கதறவப்ெடும்?
யாக்கொபுக்குள் இந்த நிறலமாற்ைம் உண்டாவதற்கு

மரணத்தில்

இருந்த உயிர்த்த இகயசு அவருக்கும் தரிசனமானார் என்ை ஒரு
உண்றம மட்டும் கமாதும் என்ெதில் ஏதாவது சந்கதெம் இருக்ெிைதா?

ஆன்கர்பபர்க்: நசகரயனாெிய இகய சுவின் விதி என்ெறத விளக்ெி
கசால்ல முயலுெிை எந்த ஒரு விமர்செ வரலாற்று ஆதாரமாெ
இருந்தாலும் அதில் நான்ொவதாெ நிற்ெிை வரலாற்று உண்றம
இதுதான்: ந சகரயனாெிய இகயசுறவ கதவன் மரித்கதாரிலிருந்து
உயிர்ப்ெித்தார் என்ை சீஷர்ெளின் விசுவாசத்தின் துவக்ெம்.இதற்கு
என்ன அர்த்தம்?

ெிகரக்:..இது ஒரு மறுக்ெ முடியாத வரலாற்று ஆதாரம், இறத புதிய
ஏற்ொட்டு வரலாற்ைாளர்ெள் ஒப்புகொள்ளுெிைார்ெள், அதாவது
ஆதியில் இகயசுறவ ெின்ெற்ைியவர்ெள் திடீகரன்று இகயசு மரணத்தில்
இருந்து உயிர்த்தார் என்ெறத விசுவாசிக்ெ துவங்ெினார்ெள். ஸ்ரீ, இந்த
அசாதாரணமான நம்ெிக்றெயின் ஆதாரம் என்னகவன்று எப்ெடி
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விளக்ெிடுவர்ெள்?
ீ
இந்த நம்ெிக்றெ யூதத்தன்றம அல்ல.
யூதர்ெளுறடய எண்ணப்ெடி, கமசியா சங்ெரிக்ெப்ெட முடியாது, அவர்
எருசகலமில் தாவதின்
ீ
சிங்ொசனத்றத நிறலெடுத்த கவண்டும்.
ஆதிொல சீஷர்ெளுக்கு இகயசுவின் சிலுறவ மரணம் ஒரு தத்தளிப்றெ
உண்டாக்ெியது. இகயசுதான் கமசியா என்ெறத விசுவாசிப்ெது
அவர்ெளுக்கு சாத்தியமற்ை ஒன்ைாெ கதான்ைியிருக்கும், அவருறடய
சிலுறவ மரணம் ெல்லறையின் அடக்ெத்றத ொர்த்து மிரண்டு
இருப்ொர்ெள்.
இரண்டாவதாெ, இந்த உலெத்தின் முடிவிற்கு முன்ொெ நடக்கும்
மரித்கதாரின் உயிர்த்கதழுதல் ெற்ைி யூதர்ெளின் நம்ெிக்றெ மரித்த
ெிைகு இறுதியாெ மெிறமயும் அழியாறமயும் உள்ள சரீரத்றத
அறடவது என்று நிறனத்திருப்ொர்ெள். இகயசுவின் உெத்திரவங்ெறள
ொர்த்து அவருறடய மரணம், அடக்ெம் எல்லாவற்றையும் ொர்த்து,
சீஷர்ெளில் கெரும்ொலாகனார் தங்ெள் கொதெருறடய ெல்லறை ஒரு
நிறனவிடமாெ மாைிடும் என்று நிறனத்திருக்ெலாம், அங்கு அவர்ெள்
கொதுவாெ உலெத்தின் முடிவில் நடக்ெ இருக்கும்
உயிர்த்கதழுதலுக்ொெ ொத்திருக்ெ நிறனத்திருப்ொர்ெள் அப்கொது
அவர் நம்றம கதவ ராஜ்யத்தில் கசர்ந்திடுவார். ஆனா அவர்
ஏற்க்ெனகவ மரணத்தில் இருந்து உயிர்த்துவிட்டார் என்ெறத
அவர்ெளால் நம்ெ முடியவில்றல, ஏன்னா அது யூதர்ெளின்
ொர்றவயில் சிந்தறனக்கு எட்டாத ஒரு ொரியமாெ இருந்தது.
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இருந்தாலும் எல்லாவிதமான எதிர்மறையான எண்ணங்ெள் ெருத்துெள்
மத்தியில் இகயசுறவ கதவன் மரணத்தில் இருந்து உயிர்ப்ெித்தார்
என்ெறத ஆதிொல சீஷர்ெள் விசுவாசித்து ஏற்றுகொண்டார்ெள் என்ெது
மறுக்ெ முடியாத உண்றம. என்றன கொறுத்தவறர சீஷர்ெளுறடய
வாழ்வில் உண்டான அசாதாரணமான மாற்ைத்திற்கு

இதுதான் சிைந்த

விளக்ெமாெ இருக்ெ முடியும் என்று கசால்லிடுகவன்: கதவன்
இகயசுறவ மரணத்தில் இருந்து உயிர்ப்ெித்தார். அது இகயசு தான்
கமசியா என்ெறத எளிதாெ நம்பும்ெடி கசய்தது. அவர்ெள்
உயிர்த்கதழுந்த இகயசுறவ ெண்டார்ெள் அது நம்முறடயs
உயிர்த்கதழுதலுக்கு அறடயாளமாெ இருந்தது, இது உலெத்தின்
முடிவில் சம்ெவிக்கும்.
சரி இப்ெ நான்கு உண்றமெள் இருக்ெிைகதன்று ொர்த்கதாம், இறவ
அறனத்தும் இன்றைய வரலாற்று சமூெத்தினரால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்ெடுெிைது. ஒகர ஒரு கெள்விதான் ொக்ெி, இறவ
அறனத்றதயும் சிைப்ொெ விளக்குவது எப்ெடி? சரி, வரலாற்று ரீதியாெ
ொர்த்தால், நாத்திெ கமறதெள் ெலவிதமான ெருத்துக்ெறள
முன்றவக்ெிைார்ெள், சீஷர்ெள் சரீரத்றத திருடி கசன்ைனர்., இகயசு
மரிக்ெகவ இல்றல என்ெது கொல. இறவ அறனத்தும் உலெளவில்
வல்லுநர்ெள் கமறதெளால் நிராெரிக்ெப்ெட்ட ெருத்துக்ெள். உண்றம
என்னகவன்ைால் இந்த கூறுெறள இயற்றெயின் தரம் மாைாமல்
எடுத்து கசால்வகதன்ெது சற்று ெடினம் தான். ஆெகவ ெிைிஸ்தவர்ெள்
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கதவன் இகயசுறவ உயிகராடு எழும்ெென்னினார் என்ெறத தாராளமாெ
நம்பும் உரிறமறய கெறுெிைார்ெள்

கமலும் இகயசு தம்றம குைித்த

கசான்னவாகர இருக்ெிைார் என்ெதில் எந்த மாற்றுக்ெருத்தும்
ெிறடயாது.
இகயசு சிலுறவயில் அைியப்ெட்டதற்கு ொரணம் அவர் தம்றம
கமசியா என்ைதினால் கதவ தூஷணம் கசான்னார், கதவனுறடய
குமாரன் என்ைார், மனுஷ குமாரன் என்ைார் என்ைனர். இந்த மனிதர்
கதவனால் மரணத்தில் இருந்து உயிர்ப்ெிக்ெப்ெட்டார் என்ைால்,

அவர்

எந்த தூஷனத்திர்ொெ சிலுறவயில் அைியெட்டாகரா அது
கவளிப்ெறடயாெ கதவனால் உண்றம என்று அங்ெீ ெரிக்ெப்ெடுவது
உறுதியாெி விட்டது, எனகவ இகயசு யார் என்ெறத எடுத்துறைக்கு
ொரியமாெ இகயசுவின் உயிர்த்கதழுதல் கதவனுறடய கதய்வெமான
ீ
கசயல் என்று கவளிப்ெட்டது.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, கநயர்ெகள, இந்த அருறமயான தெவல்ெறள
கெட்டிருக்ெிைீர்ெள். கமலும், அைிவுப்பூர்வமாெ, நீங்ெள் இகயசு
கதவனுறடய குமாரன் என்று கசான்னது உண்றம என்று கூைிடலாம்,
கமசியா என்ைது உண்றம, மனுஷ குமாரன் என்று கசான்னதும்
உண்றம, அதற்கு ஆதாரம் அவருறடய உயிர்த்கதழுதல், அது
உண்றமயாெகவ நடந்திருக்ெிைது, அப்ெடினா அந்த இகயசுறவ
கொண்டு நீங்ெ என்ன கசய்ய கொெிைீர்ெள்? உங்ெள் ொவங்ெளுக்கு
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இகயசு ெரிொரம் கசலுத்தினார். அவர் கமல் உங்ெள் விசுவாசத்றத
றவப்ெீர்ெளானால், அவரிடம் திரும்ெினால், உங்ெள் வாழ்றவ அவர்
மாற்ைிடுவார், உங்ெள் வாழ்வில் அவர் ெிரகவசித்திடுவார், உங்ெறள
இரட்சிப்ொர். இந்த நிெழ்சிெளில் நீங்ெ கெட்ட அறனத்றதயும்
தியானித்து ொர்க்கும்ெடி உங்ெறள நான் உற்சாெப்ெடுத்துெிகைன்
கதவனிடம் திரும்ெி கசால்லுங்ெள் அவறர உங்ெள் கதவனாெ
இரட்செராெ இருக்கும்ெடி அறழத்திடுங்ெள்.
Dr. ெிகரக், நீங்ெ இங்ெ வந்து இந்த நிெழ்ச்சிறய கொடுத்ததற்கு
உங்ெளுக்கு மனமார்ந்த நன்ைிெறள கூறுெிகைன். எனக்கு கராம்ெ
சந்கதாஷமாெ இருந்தது, இந்த தெவல்ெள் அறனத்றதயும்
கநயர்ெளாெிய நீங்ெள் கெற்றுக்கொள்ள விரும்ெினால் கதாடர்ந்து
எங்ெகளாடு இறணந்திருங்ெள் அதற்ொன வழிெறள
கதரியப்ெடுத்திடுகவாம்.

*****
எங்ெளுறடய கதாறலக்ொட்சி நிெழ்சிெறள ொண
இலவச ஜான் அன்கெர்கெர்க் நிெழ்ச்சி ஆப்றெ ெதிவிைக்ெம்
கசய்திடுங்ெள்.
இகயசு ெிைிஸ்துறவ ஏற்றுகொள்வதற்ொன கஜெம் @JAshow.org
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