
1. Who is Jesus Christ ? 
1. இேய� கிறிஸ்� யார்? 

நான்  இதற்�  �தியவன் 
கிறித்�வ   மதத்�டன்  ெதாடர்�ைடய  என்  ஆரம்ப கால  நிைன�  பத்�  வயதில்  நடந்த�;  சால்ேவஷன்  ஆர்மி  
ேதவாலயத்தின்  பக்கத்தில்  ஒ� ேபனைரப்  ப�த்ேதன்; அதில், "ந�ங்கள்  உண்ைமய�ல் உய��டன் இ�க்கிற�ர்களா?" இ� 

மிக�ம்  ேகலிக்��ய  அறிக்ைக  என்�  நான்  நிைனத்ேதன்!  நிச்சயமாக,  �ட்டாள்தனமான  வ�ஷயத்ைதப்   ப�க்க   

நான் உய��டன்  இ�க்க ேவண்�ம்!  அதற்�  எந்த வ�ளக்க�ம்   இல்ைல, கிறிஸ்தவர்கள்  மிக�ம்  நியாயமற்ற  

மக்களாக  இ�க்கலாம்  என்� எனக்�த் ேதான்றிய�.  நிச்சயமாக,  நான் இ�தியாக  ஒ�  கிறிஸ்தவராக  ஆன ேபா�,  

கிறிஸ்�வ�ல்  ஒ� �திய  வாழ்க்ைக,  ஒ�  �திய  வாழ்க்ைக  �ைழகிற�  என்பைத  நான்  ��ந்� ெகாண்ேடன்.  

�வெராட்�   என்ன  ெதாடர்�   ெகாள்ள  �யன்ற�  என்பைத  நான் அப்ேபா�   உணர்ந்ேதன்; "உண்ைமய�ல் உய�ேரா�" 

இ�ப்ப�  என்ப�  கிறிஸ்�வ�ல்  நித்திய  ஜ�வன�ன் வரத்ைதப்  ெப�வதா�ம். 

கிறித்�வத்திற்�  எதிரான  என�  சார்�  என்ைனப்  பல �திய  �க  வ�ஷயங்கைள�ம்  ப�ற  மதங்கைள�ம்  ேதட 

வழிவ�த்த�.  இ�தியாக  கிறிஸ்தவத்ைதப்  பார்க்க  என்  தைலையத்  தி�ப்ப�ய�  ஹால் லிண்ட்ேசய�ன் �த்தகம், 

"தாமதமான ெப�ய  கிரகம் �மி." இேய�  ம�த்ேதா�லி�ந்�  உய�ர்த்ெத�ந்�  ம�ண்�ம்  �மிய�ல்  ஆட்சி  ெசய்ய 

மற்�ம்  ஆட்சிக்�  வ�வைதக்  கண்ட  பல  நிகழ்�கைள  அவர்  �ன்ைவத்தார்.  கிறிஸ்�வ�ன்  வ�ைக  மற்�ம்  

அதற்�  �ந்ைதய  நாட்கள்  பற்றிய  வ�வ�லிய  த�ர்க்கத�சனங்கைள  வழங்�வதன்  �லம்  அவர்  இைதச் ெசய்தார்.  

ஹால் லிண்ட்ேச  இந்த  த�ர்க்கத�சனங்கள்  பல  நம்  நாள�ல் நிைறேவ�கின்றன  என்�  �ட்�க்காட்�னார்.  அ�  என்  

வாழ்க்ைகைய  பாதித்த�.  உங்கைளப்  பற்றி  எனக்�த்  ெத�யா�,  ஆனால்  நான் கிறிஸ்��க்�  என்ைன  

ஒப்�க்ெகா�த்த  இடத்திற்�  வ�வதற்�  �ன்�  எனக்�  நிைறய  சான்�கள்  ேதைவப்பட்டன.  நான்   என்  

ஆத்�மாைவ கிறிஸ்�வ�டம்  ஒப்பைடத்தால்,  எல்லாம்  மா�ம்  என்�  எனக்�த்  ெத��ம். ஒ�  நல்ல  ேயாசைனக்காக  

நான்  அைதச்  ெசய்யத்  தயாராக  இல்ைல.  அைத வ�ட  அதிகமாக  இ�க்க  ேவண்�ம்.  நான்  உண்ைமையத் ேத�க் 
ெகாண்��ந்ேதன்.  ைபப�ள்  ெசால்வ�  உண்ைமயாக  இ�ந்தால்,  அ�  என�  தற்ேபாைதய  சிந்தைன  �ைற,  என�  

உலகக்  கண்ேணாட்டம்  மற்�ம்  எப்ப�  வாழ்வ�  என்ப�  பற்றிய  என�  தினச�  ���க�க்�  பல  சவால்கைள  

ஏற்ப�த்�ம்  என்�  நான்  நியாயப்ப�த்திேனன்!  இ�  என�  அர்ப்பண�ப்�க்�  மதிப்�ள்ள�  என்�  நான்  உ�தியாக  

இ�க்க  ேவண்�ம். நான்  என்  வாழ்க்ைகய�ல்  அர்த்தத்திற்கான  ேதடைல  மி�ந்த  ஆர்வத்�டன்  ெதாடங்கிேனன்.  

ந�ங்கள்  கண�த  அல்ல�  அறிவ�யல்  தர்க்கம்  �லம்  கிறிஸ்தவத்ைத  நி�ப�க்க  ���ம்  என்�  நான்  நம்பவ�ல்ைல.  

இன்�ம், ஏராளமான  ஆதாரங்கள்  உள்ளன,  இ�  ஒ�   ந�திமன்றத்தில்  சமர்ப்ப�க்கப்பட்டால்,  எந்த  தர்க்க�தியான  

சிந்தைன�ள்ள  நப�ம்  சான்�கைள  எைடேபாட்�  அ�  உண்ைமயாக  இ�க்�மா  என்�  சிந்திக்க  வ��ம்�வார்.  

ைபப�ள்  வ�யக்க  ைவக்�ம்  உண்ைமைய  த�கிற�,  அ�  இப்ேபா�  உங்கள்  வாழ்க்ைகைய  பாதிக்�ம்  மற்�ம்  

உங்கள்  நித்திய வ�திைய  மாற்�ம்  என்�  ��கிற�.  ந�ங்கள்  �ன்�  நிராக�த்தி�ந்தா�ம், அ�  ஒ�  �திய   

ேதாற்றத்திற்�  மதிப்�ள்ளதல்லவா?  இந்த  ஆய்வ�ல்,  கிறிஸ்�வ�ன்   நபர்,  அவர்  யார்,  அவர்  யார்  என்பதற்கான  சில  

வரலாற்� ஆதாரங்கைள  நான்  ஆராய  வ��ம்�கிேறன்.  எனேவ,  ந�ங்கள்  உங்கைள  திறந்த  மன�டன்  க�தினால்,  

ப�ன்வ�வைதக்  க�த்தில்  ெகாள்�மா�  நான்  உங்கள�டம்  ேகட்கிேறன்: 

                                                   �தலில், அவர் இ�ந்தார் என்� நமக்� எப்ப�த் ெத��ம் ? 

ஒ�  கம்�ன�ஸ்ட்  ரஷ்ய  அகராதிய�ல்,  இேய�  "ஒ�ேபா�ம்  இல்லாத  ஒ�  �ராண உ�வம்"  என்�  

வ�வ�க்கப்ப�கிறார்.  உண்ைமய�ல்,  இன்�  பலர்  இேய�ைவ  ஒ�  கற்பைனயான  கைதய�ல்  ஒ�  கதாபாத்திரமாக 

நிைனக்கிறார்கள்.  எந்தெவா�  த�வ�ர  வரலாற்றாசி�ய�ம்  இன்�  அந்த நிைலைய  தக்கைவக்க   ��யா�.  

இேய�வ�ன்  இ�ப்�க்�  பல  ஆதாரங்கள�ல்  இ�ந்�  ஏராளமான  சான்�கள்  உள்ளன.  ஒ�  கம்�ன�ஸ்ட்  ரஷ்ய  

அகராதிய�ல்,  இேய� "ஒ�ேபா�ம் இல்லாத ஒ� �ராண உ�வம்" என்�  வ�வ�க்கப்ப�கிறார்.  உண்ைமய�ல்,  இன்�  

பலர்  இேய�ைவ  ஒ� கற்பைனயான  கைதய�ல்  ஒ�  கதாபாத்திரமாக  நிைனக்கிறார்கள். எந்தெவா�  த�வ�ர  

வரலாற்றாசி�ய�ம்  இன்� அந்த  நிைலைய  தக்கைவக்க  ��யா�.  இேய�வ�ன்  இ�ப்�க்�  பல  ஆதாரங்கள�ல்  

இ�ந்�   ஏராளமான  சான்�கள்  உள்ளன.  

இப்ேபா�  இந்த ேநரத்தில், இேய�, ஒ�  �த்திசாலி, அவைர ஒ�  மன�தர்  என்� அைழப்ப�  சட்ட�ர்வமான�  என்றால், 

அவர் அற்�தமான  ெசயல்கைளச்  ெசய்தவர், உண்ைமைய  மகிழ்ச்சி�டன் ெப�ம்  மன�தர்கள�ன் ஆசி�யர். அவர்  பல  

�தர்கள்  மற்�ம்  பல  �றஜாதியாைர அவ�டம்  ஈர்த்தார். அவர் (தி) கிறிஸ்�;  ப�லாத்�, நம்மில் உள்ள  �க்கிய  

மன�தர்கள�ன் ப�ந்�ைரய�ன்  ேப�ல், அவைர  சி�ைவக்�க்  கண்டனம்  ெசய்த ேபா�, �தலில் அவைர  

ேநசித்தவர்கள்  அவைர  ைகவ�டவ�ல்ைல, ஏெனன்றால்  

ெதய்வ �க த�ர்க்கத�சிகள் இவர்கைள�ம் பத்தாய�ரம் அற்�தமான வ�ஷயங்கைள�ம் �ன்னறிவ�த்தி�ந்ததால், 

�ன்றாம் நாள் ம�ண்�ம் உய��டன் ேதான்றினார்; மற்�ம் அவர� ெபய�டப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள�ன் பழங்�� இந்த 

நாள�ல் அழிந்�வ�டவ�ல்ைல. 

                  

                �திய ஏற்பாட்� ஆவணங்கள்  நம்பகமானைவ  என்�  நமக்�  எப்ப�த் ெத��ம்? 

 

�திய  ஏற்பா�  �ல்லியமாக இ�க்க ந�ண்ட காலத்திற்� �ன்ேப எ�தப்பட்ட�  என்� சிலர்  �றலாம். அவர்கள் 

எ�திய�  பல ஆண்�களாக  அைடயாளம் காண ��யாததாக  மாறவ�ல்ைல என்� நமக்� எப்ப�த் ெத��ம்? பதில் 



உைர வ�மர்சன  அறிவ�யலில் உள்ள�. இதன்  ெபா�ள் என்னெவன்றால், நம்மிடம் அதிகமான  �ல்கள் அல்ல� 

ைகெய�த்�ப் ப�ரதிகள்  உள்ளன மற்�ம் எ�தப்பட்ட  ேநரத்திற்� ெந�க்கமாக, அசல் பற்றி �ைறவான சந்ேதகம் 

உள்ள�. 

 

�திய  ஏற்பாட்ைட எங்கள�டம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட மற்ற பழங்கால எ�த்�க்க�டன் ஒப்ப��ேவாம். மைறந்த 

ேபராசி�யர் F.F. ��ஸ் (இங்கிலாந்தின் மான்ெசஸ்டர் பல்கைலக்கழகத்தில் ைரலண்ட்ஸ் ேபராசி�யராக இ�ந்தவர்) 

சீச�ன் காலிக் ேபா�க்காக எங்கள�டம் ஒன்ப� அல்ல� பத்� ப�ரதிகள் இ�ப்பைதக் �றிப்ப��கிறார், ேம�ம் 

பழைமயான�  சீச�ன் நாைள வ�ட ஒன்ப� �� ஆண்�கள் கழித்� எ�தப்பட்ட�. லிவ�ய�ன்  ேராமன் வரலாற்றில், 

எங்கள�டம் இ�ப� ப�ரதிகள் உள்ளன, அவற்றில் ஆரம்பகாலமான� ஏ� 900 இல் இ�ந்� வந்த�. �திய  ஏற்பாட்�ற்�  

வ�ம்ேபா�, நம்மிடம் ெப�ம் ெபா�ள் ெசல்வம் உள்ள�. �திய  ஏற்பா� கிப� 40 க்�ம் 100 க்�ம் இைடப்பட்ட காலத்தில் 

எ�தப்பட்ட�. எங்கள�டம்  கி.ப� 350 �தல் பைழய ��  ஏற்பாட்�ன் சிறந்த ைகெய�த்�ப் ப�ரதிகள் உள்ளன (�ந்�� 

ஆண்�கள் மட்�ேம காலம்). �ன்றாம்  �ற்றாண்ைடச் ேசர்ந்த ெப�ம்பாலான �திய ஏற்பாட்� எ�த்�க�ம், கி.ப� 130 

ஆம் ஆண்�ன் ஜான�ன் நற்ெசய்திய�ன் ஒ� ப�தி�ம் �ட எங்கள�டம் உள்ள�. . ஐந்தாய�ரத்திற்�ம் ேமற்பட்ட கிேரக்க 

ைகெய�த்�ப்  ப�ரதிக�ம், பத்தாய�ரத்�க்�ம் ேமற்பட்ட லத்த�ன் ைகெய�த்�ப் ப�ரதிக�ம், 9300 ப�ற ைகெய�த்�ப் 

ப�ரதிக�ம், �ப்ப�-ஆறாய�ரத்�க்�ம் ேமற்பட்ட ேமற்ேகாள்க�ம் ஆரம்பகால ேதவாலயத் தந்ைதய�ன் எ�த்�க்கள�ல் 

உள்ளன. 

எஃப்.எஃப். இந்த ப�திய�ல் �ன்னண� அறிஞரான சர் ப�ரெட�க் ெகன்யைன ேமற்ேகாள் காட்� ��ஸ் ஆதாரங்கைள 

��க்கமாகக் ��கிறார்: 

அசல் ெதா�ப்� ேததிகள் மற்�ம் ஆரம்பகால சான்�க�க்� இைடய�லான இைடெவள� மிகச்சிறியதாக ஆகிவ��ம், 

ேம�ம் ேவதங்கள் எ�தப்பட்டதால் கண�சமாக எங்கள�டம் வந்�ள்ளன என்ற சந்ேதகத்திற்கான கைடசி அ�த்தளம் 

இப்ேபா� ந�க்கப்பட்ட�. �திய  ஏற்பாட்�ன் �த்தகங்கள�ன் நம்பகத்தன்ைம மற்�ம் ெபா� ஒ�ைமப்பா� இரண்�ம் 

இ�தியாக நி�வப்பட்டதாகக் க�தப்படலாம். 

 

எனேவ அவர் இ�ந்தார்  என்பைத ஆரம்பகால ைகெய�த்�ப் ப�ரதிகள�லி�ந்� நாம் அறிேவாம், ஆனால் அவர் யார்? 

 

மார்ட்�ன் ஸ்ேகார்ெசஸி,  திைரப்படத் தயா�ப்பாளர், ஒ��ைற தி லாஸ்ட் ெடம்ப்ேடஷன் ஆஃப் கிறிஸ்ட் என்ற 

அவ�றான படத்ைத உ�வாக்கினார். அவர்  ஏன் படம் எ�த்தார் என்� ேகட்டேபா�, இேய� ஒ� உண்ைமயான மன�தர் 

என்பைத காட்ட வ��ம்�வதாக �றினார். இ�ப்ப��ம், ெப�ம்பாலான  மக்கள�ன் மனதில் உள்ள ப�ரச்சிைன அ�வல்ல. 

இேய� ஒ� �� மன�தர் என்�  இன்� சிலர் சந்ேதகப்ப�வார்கள். அவ�க்� ஒ� மன�த உடல் இ�ந்த�; அவர் சில 

ேநரங்கள�ல் ேசார்வாக�ம் பசியாக�ம் இ�ந்தார் மற்�ம் மன�த உணர்ச்சிகைளக் ெகாண்��ந்தார்; அவர்  

ேகாபப்பட்டார், ேநசித்தார், ேசாகமாக இ�ந்தார். அவ�க்� மன�த அ�பவங்கள் இ�ந்தன; அவர்  ேசாதிக்கப்பட்டார், 

கற்�க்ெகாண்டார், ேவைல ெசய்தார், அவ�ைடய ெபற்ேறா�க்�க் கீழ்ப்ப�ந்தார். 

 

இன்�  ெப�ம்பாலான மக்கள் இேய� ஒ� ெப�ய மத ேபாதகராக இ�ந்தா�ம் ஒ� மன�தர் மட்�ேம என்� 

ெசால்கிறார்கள். நைகச்�ைவ ந�கரான ப�ல்லி ெகான்ேனாலி, "என்னால் கிறிஸ்தவத்ைத நம்ப ��யவ�ல்ைல, ஆனால் 

இேய� ஒ� அற்�தமான மன�தர் என்� நான் நிைனக்கிேறன்" என்� ெசான்னேபா� ெப�ம்பாலானவர்க�க்காக 

ேபசினார். 

இேய�  ஒ� அற்�தமான மன�தர் அல்ல� ஒ� சிறந்த மத ேபாதகர் என்பைத வ�ட என்ன ஆதாரம் உள்ள�? பதில் 

என்னெவன்றால், அவர்  தி�த்�வத்தின் இரண்டாவ� நபர் மற்�ம் கட�ள�ன்  தன�த்�வமான மகன் என்ற க�த்ைத 

ஆத�க்க நிைறய சான்�கள் உள்ளன. 

                 இேய�  தன்ைனப்  பற்றி என்ன ெசான்னார்? 

சிலர், "இேய�  தன்ைன கட�ள் என்� �றவ�ல்ைல" என்� ��கின்றனர். உண்ைமய�ல், "நான் கட�ள்" என்ற 

வார்த்ைதகைள  இேய� ெசால்லவ�ல்ைல. ஆய��ம், அவர் கற்ப�த்த அைனத்ைத�ம் மற்�ம் அவர் �றிய 

�ற்�கைள�ம் பார்க்�ம் ேபா�, அவர் கட�ளாக அைடயாளம் காணப்பட்ட ஒ� மன�தர் என்பதில் அவ�க்� எந்த 

சந்ேதக�ம் இல்ைல. அவர் தன்ைனப் பற்றி என்ன ெசான்னார் என்� பார்ப்ேபாம்: 

1) இேய�வ�ன்  ேபாதைன  தன்ைன  ைமயப்ப�த்திய� 
இேய�ைவப் பற்றிய ஒ� கவர்ச்சிகரமான வ�ஷயம் என்னெவன்றால், அவ�ைடய ேபாதைனகள�ன் 
ெப�ம்ப�தி தன்ைன ைமயமாகக் ெகாண்ட�. அவர் மக்கள�டம் �றினார், "ந�ங்கள் கட��டன் உற� 
ெகாள்ள வ��ம்ப�னால், ந�ங்கள் என்ன�டம் வர ேவண்�ம்" (ஜான் 14: 6). அவ�டனான உறவ�ன் �லம் தான் 
நாம் கட�ைள சந்திக்கிேறாம். என் இைளய ஆண்�கள�ல், என் வாழ்க்ைகய�ல் காணாமல் ேபான ஒ� 
ப�திைய நான்  உணர்ந்ேதன்; நிரப்ப ஏங்கிக்ெகாண்��ந்த ஒ� உள் ெவற்றிடம். ந�ங்கள் வ�ஷயங்கைள 

நிரப்ப �யற்சிக்�ம் ஒ� உள் அதி�ப்திைய ந�ங்கள் அறிந்தி�க்கலாம். இந்த உள் ெவற்றிடம் இ�பதாம் 



�ற்றாண்�ன் சில �ன்னண� உளவ�யலாளர்களால்  ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட ஒன்�. நம் ஒவ்ெவா�வ�ன் 
இதயத்தி�ம் ஆழமான ெவற்றிடம், காணாமல் ேபான �ண்�, ஆழ்ந்த பசி இ�ப்பைத அவர்கள் 
அைனவ�ம்  உணர்ந்தி�க்கிறார்கள். 
 
ப�ராய்ட் �றினார், "மக்கள் அன்ப�ற்காக பசி�டன் இ�க்கிறார்கள்." 

ஜங் �றினார், "மக்கள் பா�காப்ப�ற்காக பசி�டன் இ�க்கிறார்கள்." 

அட்லர் �றினார், "மக்கள் �க்கியத்�வத்திற்காக பசி�டன் இ�க்கிறார்கள்." 

 
இேய� ெசான்னார், "நான் வாழ்க்ைகய�ன் அப்பம்." உங்கள் பசி த�ர ேவண்�ம் என்றால் என்ன�டம் 
வா�ங்கள். ந�ங்கள் இ�ள�ல் நடக்கிற�ர்கள் என்றால், "நான் உலகின் ஒள�" என்� அவர் �றினார். 

 
நான் ஒ� இைளஞனாக இ�ந்தேபா� மரணத்திற்� பயந்ேதன், ஓரள� என் ேவைல வ�ைசய�ல் இ�ந்த 
ஆபத்� காரணமாக. நான் இங்கிலாந்தின் கிழக்� கடற்கைரய�ல் ஒ� வண�க ம�னவனாக இ�ந்ேதன். அந்த 
ேவைலையச் ெசய்�ம் ேபா� எனக்� பல அற்�தமான ஆனால் பயங்கரமான அ�பவங்கள் இ�ந்தன, அ� 
என்ைன நித்தியத்ைத க�த்தில் ெகாள்ள ைவத்த�. உதாரணமாக, நான் எங்கள் வைலகள�ல் ெவ�க்காத 
�ரங்கங்கைளப் ப��த்�, அவர்கள் ெடக்கில் �ற்றிக்ெகாண்��ந்தேபா� அவற்ைறக் ைகயாண்ேடன். எனக்� 
எப்ேபா�ேம வ�ம் ேகள்வ� - நான் இறந்�வ�ட்டால் நான் எங்ேக ேபாேவன்? எல்ேலா�க்�ம் எப்ேபாதாவ� 
அப்ப� ஒ� எண்ணம் இ�ந்தி�க்கவ�ல்ைலயா? ந�ங்கள் மரணத்திற்� பயப்ப�கிற�ர்கள் என்றால், இேய� 
�றினார், “நாேன உய�ர்த்ெத�த�ம் ஜ�வ�ம். என்ைன நம்�பவர் இறந்தா�ம் வாழ்வார்; என்ன�ல் 
வாழ்ந்தவர் ஒ�ேபா�ம் இறக்க மாட்டார். ”(ேயாவான் 11: 25-26) இேய�வ�ன் ேபாதைன தன்ைன 
ைமயப்ப�த்தியதாக நான் ��வ� இந்த வைகயான அறிக்ைகயா�ம். வாழ்க்ைகய�ல் காணாமல் ேபான 
�ண்�க்கான பதிலாக அவர் தன்ைன �ட்�க்காட்�னார். அவர் வாழ ஒ� வ�திகள் அல்ல� ஒ� 
தத்�வத்ைத மட்�ம் ெகா�க்கவ�ல்ைல. அவர் மக்கள�டம், "என்ன�டம் வா!" 

 
சிலர் பல்ேவ� வ�ஷயங்கள், ேபாைதப்ெபா�ள், உண�, ஷாப்ப�ங், ஆல்கஹால், ெசக்ஸ், மற்�ம் பட்�யல் 
ெதாடர்கிற�. இேய� ெசான்னார், "மகன் உங்கைள வ��வ�த்தால், ந�ங்கள் உண்ைமய�ல் �தந்திரமாக 
இ�ப்ப�ர்கள்" (ேயாவான் 8:36). பலர் கவைலகள், கவைலகள், அச்சங்கள் மற்�ம் �ற்ற உணர்ச்சிகளால் 
பாதிக்கப்ப�கின்றனர். இேய� ெசான்னார், "ேசார்வாக�ம் �ைமயாக�ம் இ�க்�ம் ந�ங்கள் அைனவ�ம் 
என்ன�டம் வா�ங்கள், நான் உங்க�க்�  ஓய்� ெகா�ப்ேபன்" (மத்ேத� 11:28). அவர் �றினார், "நாேன வழி, 
உண்ைம மற்�ம் வாழ்க்ைக. 

 
 
அவைரப் ெப�வ� கட�ைளப் ெப�வதா�ம் என்றார் (மத்ேத� 10:40), அவைர வரேவற்ப� கட�ைள 
வரேவற்ப� (மார்க் 9:37), அவைரப் பார்த்த� கட�ைளப் பார்த்த� (ஜான் 14: 9). 

 

2) மைற�க உ�ைம ேகாரல்கள். 
கட�ள் என்� ேநர�யாகக் �றவ�ல்ைல என்றா�ம், இேய� பல வ�ஷயங்கைளச் ெசான்னார், இ� அவர் 
தன்ைன கட�ள�ன் அேத நிைலய�ல் இ�ப்பதாகக் க��வைதக் காட்�கிற�. பாவங்கைள மன்ன�க்�ம் 
அதிகாரம் ெகாண்டவர் என்� ��வதன் �லம் ஒ� உதாரணத்ைதப் பார்ப்ேபாம்: 

 
3 அவர்கள�ல் நான்� ேபர் �மந்� வந்த ஒ� �டங்கிய மன�தைன அவ�டம் ெகாண்� சிலர் வந்தனர். 4 
�ட்டம் காரணமாக அவர்களால் அவைர இேய�வ�டம் ெகாண்� ெசல்ல ��யவ�ல்ைல என்பதால், அவர்கள் 
ேதாண்�வதன் �லம் இேய�வ�ன் ேமல் �ைரய�ல் ஒ� திறப்ைப உ�வாக்கி ப�ன்னர் அந்த மன�தன் கிடந்த 
பாையக் கீேழ இறக்கினர். 5 அவர்க�ைடய வ��வாசத்ைதக் கண்ட இேய�, �டங்கிக் கிடந்தவ�டம், 
"மகேன, உன் பாவங்கள் மன்ன�க்கப்பட்டன" என்றார். 6 இப்ேபா� சில சட்ட ஆசி�யர்கள் அங்ேக 
உட்கார்ந்�, தங்க�க்�ள்ேள நிைனத்�க் ெகாண்�, 7 “ஏன் இப்ப�ப் ேப�கிறார்? அவர் �ஷிக்கிறார்! 
கட�ைளத் தவ�ர ேவ� யாரால் பாவங்கைள மன்ன�க்க ���ம்? 8 உடன�யாக அவர்கள் இதயத்தில் 
அவர்கள் நிைனப்ப� இேய��க்�த் ெத��ம், அவர் அவர்கள�டம், “ந�ங்கள் ஏன்  இைத நிைனக்கிற�ர்கள்? 
எ� எள�தான�: இந்த �டங்கிப்ேபான மன�தன�டம், ‘உங்கள் பாவங்கள் மன்ன�க்கப்பட்டன’ என்� 
ெசால்வதா அல்ல� ‘எ�ந்�, உங்கள் பாைய எ�த்�க்ெகாண்� நட’ என்� ெசால்வதா? 10 ஆனால் 
�மிய�ல் பாவங்கைள மன்ன�க்க ம�ஷ�மார�க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைத ந�ங்கள் ெத�ந்� ெகாள்ள 
ேவண்�ம் என்� நான் வ��ம்�கிேறன். அதனால் அவர் அந்த மன�தன�டம், 11 "நான் உனக்� ெசால்கிேறன், 
எ�ந்�, உன் பாைய எ�த்�க்ெகாண்� வ �ட்�க்� ேபா" என்றார். 12 அவர் எ�ந்�, தன� பாைய 
எ�த்�க்ெகாண்� அவர்கள் அைனவ�ன் பார்ைவக்� ெவள�ேய ெசன்றார். இ� அைனவைர�ம் வ�யப்ப�ல் 
ஆழ்த்திய�, அவர்கள் கட�ைளப் �கழ்ந்�, "இ� ேபான்ற எைத�ம் நாங்கள் பார்த்ததில்ைல!" (மார்க் 2: 3-12). 

      



பாவங்கைள மன்ன�க்க ���ம் என்ற இந்த �ற்� உண்ைமய�ல் வ�யக்க ைவக்�ம் �ற்�. சி.எஸ்.�ய�ஸ்,   
அவர� ெமேர கிறித்�வம் என்ற �த்தகத்தில், அவர் எ��ம் ேபா� நன்றாக ��கிறார், 

உ�ைமேகாரலின் ஒ� ப�தி எங்கைள கவன�க்காமல் கடந்� ெசல்கிற�, ஏெனன்றால் நாம் அைத அ�க்க� 
ேகட்��க்கிேறாம், அதன் அள� என்னெவன்� இன� பார்க்க ��யா�. அதாவ� பாவங்கைள மன்ன�ப்பதற்கான 
�ற்�: ஏேத�ம் பாவங்கள். இப்ேபா� ேப�பவர் கட�ளாக இல்லாவ�ட்டால், இ� உண்ைமய�ல் நைகச்�ைவயாக 
இ�ப்பதற்� மிக�ம் அபத்தமான�. ஒ� மன�தன் தனக்� எதிரான �ற்றங்கைள எப்ப� மன்ன�க்கிறான் 
என்பைத நாம் அைனவ�ம் ��ந்� ெகாள்ள ���ம். ந�ங்கள் என் கால் வ�ரைல மிதித்த�ர்கள், நான் உன்ைன 
மன்ன�க்கிேறன், ந�ங்கள் என் பணத்ைத தி��கிற�ர்கள், நான் உன்ைன மன்ன�க்கிேறன். ஆனால் மற்ற 
ஆண்கள�ன் கால் வ�ரல்கைள மிதித்� மற்றவர்கள�ன் பணத்ைத தி��யதற்காக உங்கைள மன்ன�த்ததாக 
அறிவ�த்த, தன்ைன கழற்றாத மற்�ம் ஆட்ெகாள்ளாத ஒ� மன�தைன நாம் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்? அசின�ன் 
ஃேபட்�ட்� என்ப� அவ�ைடய நடத்ைதக்� நாம் ெகா�க்க ேவண்�ய கன�வான வ�ளக்கம். ஆனா�ம், 
இைதத்தான் இேய� ெசய்தார். அவர்க�ைடய பாவங்கள் மன்ன�க்கப்பட்டதாக அவர் மக்கள�டம் �றினார், 
ேம�ம் சந்ேதகத்திற்� இடமின்றி காயமைடந்த மற்ற அைனவைர�ம் கலந்தாேலாசிக்க அவர் 
காத்தி�க்கவ�ல்ைல. அவர் எல்லா �ற்றங்கள��ம் �க்கியமாக �ண்ப�த்தப்பட்ட நபர் ேபால் தயக்கமின்றி 
நடந்� ெகாண்டார். அவர் உண்ைமய�ேலேய கட�ளாக இ�ந்தால் அவ�ைடய சட்டங்கள் உைடக்கப்பட்�, 
ஒவ்ெவா� பாவத்தி�ம் அவ�ைடய அன்� காயப்பட்��ந்தால் மட்�ேம இ� அர்த்த�ள்ளதாக இ�க்�ம். 
கட�ளாக இல்லாத எந்த ேபச்சாள�ன் வாய��ம், இந்த வார்த்ைதகள் வரலாற்றில் ேவ� எந்த 
�ணாதிசயத்திற்�ம் நிகராகாத ஒ� �ட்டாள்தனம் மற்�ம் ஆணவம் என்� மட்�ேம நான் க��கிேறன். 

     அவர் தான் உலகின் ந�திபதி என்� �றினார். 

மற்ெறா� அசாதாரண மைற�க �ற்� என்னெவன்றால், அவர் ஒ� நாள் உலகத்ைத நியாயந்த�ர்ப்பார் (மத்ேத� 
25: 31-32), மற்�ம் "பரேலாக மகிைமய�ல் அவ�ைடய சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தி�ப்பார்" (வ. 31), ேம�ம் 
அைனத்தநா�க�ம் அவ�க்� �ன்பாகக் ��ய��க்�ம். அவர்கள் ம�� த�ர்ப்� வழங்�ங்கள், சிலர் பரம்பைர 
ெப�வார்கள் மற்�ம் 

உலகம் பைடக்கப்பட்டதிலி�ந்� நித்திய ஜ�வன் அவர்க�க்காகத் தயார் ெசய்யப்பட்ட�, ஆனால் மற்றவர்கள் 
அவ�டமி�ந்� என்ெறன்�ம் ப��ந்தி�க்�ம் தண்டைனைய அ�பவ�ப்பார்கள். 

3) ேநர� உ�ைம ேகாரல்கள் 
ேமசியா அல்ல� கிறிஸ்� என்� இேய�வ�ன் ேநர� �ற்ைற இப்ேபா� பார்ப்ேபாம் (ஜான் 20: 26-29). 

 
26 ஒ� வாரம் கழித்� அவ�ைடய சீடர்கள் ம�ண்�ம் வ �ட்�ல் இ�ந்தனர், தாமஸ் அவர்க�டன் இ�ந்தார். 
கத�கள்  �ட்டப்பட்��ந்தா�ம், இேய� வந்� அவர்கள் மத்திய�ல் நின்�, "உங்க�க்� அைமதி 
உண்டாகட்�ம்!" 27 ப�ன்னர் அவர் தாமஸிடம், “உங்கள் வ�ரைல இங்ேக ைவக்க�ம்; என் ைககைளப் பார். 
உங்கள் ைகைய ந�ட்� என் பக்கத்தில் ைவக்க�ம். சந்ேதகப்ப�வைத  நி�த்தி நம்�ங்கள். " 28 தாமஸ் 
அவ�டம், "என் இைறவ�ம் என் கட��ம்!" 29 அப்ேபா� இேய� அவ�டம், “ந�ங்கள் என்ைனப் பார்த்ததால், 
ந�ங்கள் நம்ப�ன �ர்கள்; பார்க்காத மற்�ம் இன்�ம் நம்பாதவர்கள் பாக்கியவான்கள் ”(ஜான் 20: 26-29). 

 
இேய� ெசால்லவ�ல்ைல, "ஏய், ஒ� நிமிடம் இ�ங்கள்;  ந�ங்கள் சிறி� �ரம் ெசன்�வ�ட்�ர்கள். அவர் 
வ�ஷயத்ைத ��ந்� ெகாள்வதில் சற்� ெம�வாக இ�ந்தார்;" சந்ேதகப்ப�வைத நி�த்தி நம்�ங்கள்! "(வ. 27) 

 
ப�ன்னர் அவர் கட�ள் மகன் என்� அவர� ேநர� �ற்� உள்ள�. 

 
61 ம�ப��ம் ப�ரதான ஆசா�யன் அவ�டம், "ந�ங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவ�ன் மகன் ேமசியாவா?" என்� 
ேகட்டார். 62 "நான்" என்� இேய� �றினார். "ேம�ம் ம�ஷ�மாரன் வல்லவ�ன் வல� பக்கத்தில் அமர்ந்� 
வானத்தின் ேமகங்கள�ன் ம�� வ�வைதக் காண்ப�ர்கள்." 63 தைலைம �சா� தன� ஆைடகைள கிழித்தார். 
"எங்க�க்� ஏன் இன்�ம் சாட்சிகள் ேதைவ?" அவர் ேகட்டார். 64 “ெதய்வ நிந்தைனைய ந�ங்கள் 
ேகட்��க்கிற�ர்கள். ந�ங்கள் என்ன நிைனக்கற�ர்கள்?" அவர்கள் அைனவ�ம் அவைர மரணத்திற்� 
த�தியானவர் என்� கண்டனம் ெசய்தனர் (மார்க் 14: 61-64) 

 
மக்கைள கட�ள் என்� இேய�வ�ன் ேநர� உ�ைமேகாரல் காட்�வதற்காக ேவதத்தின் ஒ� ப�திக்� 
அைழத்�ச் ெசல்ல உங்க�க்� ஒேர ஒ� வாய்ப்� இ�ந்தால், அ� ஜான் 10: 30-33: 

 
30 நா�ம் தந்ைத�ம் ஒன்�. " 31 ம�ண்�ம் �தர்கள் அவைர கல்லால் எறிந்தனர், 32 ஆனால் இேய� 
அவர்கள�டம், “தந்ைதய�டமி�ந்� பல ெப�ய அற்�தங்கைள நான் உங்க�க்�க் காட்��ள்ேளன். இவற்றில் 
எதற்காக ந�ங்கள் என்ைன கல்லால் அ�த்த�ர்கள்? 33 "இைவ எதற்காக�ம் நாங்கள் உங்கைளக் கல்லால் 
அ�க்கவ�ல்ைல" என்� �தர்கள் பதிலள�த்தனர், "ஆனால் ெதய்வ நிந்தைனக்காக, ஏெனன்றால் ந�ங்கள் 
ெவ�ம் மன�தன், கட�ள் என்� �றிக்ெகாள்கிற�ர்கள்" (ேயாவான் 10: 30-33). 



இ� ேபான்ற ேகா�க்ைககள் ேசாதிக்கப்பட ேவண்�ம். எல்லா வைகயான மக்க�ம் எல்லா வைகயான 
ேகா�க்ைககைள�ம் ெசய்கிறார்கள். யாேரா ஒ�வர் தான் என்� ��வ� ெவ�ம் உ�ைம என்� அர்த்தமல்ல. 
சிலர் ெநப்ேபாலியன், ேபாப் அல்ல� ஆண்�கிறிஸ்ட் என்� நிைனத்� ஏமாற்றப்ப�கிறார்கள். 

எனேவ மக்கள�ன் ேகா�க்ைககைள நாம் எவ்வா� ேசாதிக்க ���ம்? இேய� கட�ள�ன் தன�த்�வமான மகன் 
என்� �றினார்; கட�ள் சைத ெசய்தார். �ன்� தர்க்க�தியான சாத்தியங்கள் உள்ளன. தன்ைனப் பற்றிய 
அவர� அறிக்ைககள் ெபாய்யானைவ என்றால், அைவ ெபாய் என்� அவ�க்�த் ெத��ம், இந்த வ�ஷயத்தில் 
அவர் ஒ� ஏமாற்�க்காரர் மற்�ம் ஒ� த�யவர். அ�தான் �தல் சாத்தியம். அல்ல� அவ�க்�த் ெத��ம், இந்த 
வ�ஷயத்தில் அவர் ஏமாற்றப்பட்டார்; உண்ைமய�ல், அவர் ைபத்தியமாக இ�ந்தார். இ� இரண்டாவ� சாத்தியம். 
�ற்� உண்ைம என்ப� �ன்றாவ� சாத்தியம். 

சி.எஸ். �ய�ஸ் இைத இவ்வா� �றினார்: 

ெவ�மேன ஒ� மன�தனாக�ம், இேய� ெசான்ன மாதி�யான வ�ஷயங்கைளச் ெசான்ன ஒ� மன�தன் ஒ� சிறந்த 
தார்ம�க ஆசி�யராக இ�க்க மாட்டான். அவர் ஒ� ைபத்தியக்காரனாக இ�ப்பார், அவர் ஒ� ேவட்ைடயாடப்பட்ட 
�ட்ைட என்� ெசால்�ம் மன�த�டன், அல்ல� அவர் நரகத்தின் ப�சாசாக இ�ப்பார். ந�ங்கள் உங்கள் 
வ��ப்பத்ைத எ�க்க ேவண்�ம். ஒன்� இந்த மன�தன் கட�ள�ன் மகன், மற்�ம்; அல்ல� ஒ� ைபத்தியக்காரன் 
அல்ல� ேமாசமான ஒன்� ... ஆனால் எங்கைள வ��ங்கள் 

அவர் ஒ� சிறந்த மன�த ஆசானாக இ�ப்பைதப் பற்றி ஆதரவள�க்�ம் �ட்டாள்தனங்கைளக் ெகாண்� வர 
ேவண்டாம். அவர் அைத எங்க�க்� திறந்� வ�டவ�ல்ைல. அவர் வ��ம்பவ�ல்ைல. 

அவர் �றியைத ஆத�க்க என்ன ஆதாரம் உள்ள�? 

1) அவ�ைடய ேபாதைன. இேய�வ�ன் ேபாதைன யா�ைடய உத�கள�லி�ந்�ம் வ��ந்த மிக �க்கியமான 
ேபாதைன என்� பரவலாக ஒப்�க்ெகாள்ளப்ப�கிற�. "உன்ைன ேபால உன் அ�காைமய�ல் 
உள்ளவர்கைள�ம் ேநசி." "மற்றவர்கள் உங்க�க்� எப்ப�ச் ெசய்ய ேவண்�ேமா அைதச் ெசய்�ங்கள்." 
"உங்கள் எதி�கைள ேநசி�ங்கள்," "மற்ற கன்னத்ைத தி�ப்ப�ம்" (மத்ேத� 5-7) 

 
இேய�வ�ன் ேபாதைனகைளப் பற்றி அெம�க்க இைறய�யல் ேபராசி�யர் ெபர்னார்ட் ராம் �றினார்: 

 
அவர்கள் அதிகமாகப் ப�க்கப்ப�கிறார்கள், அதிகமாக ேமற்ேகாள் காட்டப்ப�கிறார்கள், அதிகமாக 
ேநசிக்கப்ப�கிறார்கள், அதிகம் நம்பப்ப�கிறார்கள், ேம�ம் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்��க்கிறார்கள், 
ஏெனன்றால் அைவ ேபசப்பட்ட மிகச் சிறந்த வார்த்ைதகளா�ம் ... அவற்றின் மகத்�வம் �ய்ைமயான, 
ெதள�வான ஆன்ம�கத்தில் ெதள�வாக�ம், உ�தியாக�ம், அதிகாரப்�ர்வமாக�ம் மிகப்ெப�ய 
ப�ரச்சிைனகைளக் ைகயாள்வதில் உள்ள�. மன�த மார்பகத்தில் ... ேவ� எந்த மன�தன�ன் வார்த்ைதகள��ம் 
இேய�வ�ன் வார்த்ைதகள�ன் ஈர்ப்� இல்ைல, ஏெனன்றால் இந்த அ�ப்பைட மன�த ேகள்வ�க�க்� இேய� 
பதிலள�த்ததால் ேவ� எந்த மன�த�ம் பதிலள�க்க ��யா�. அைவ கட�ள் த�ம் வார்த்ைதகள் மற்�ம் 
நாம் எதிர்பார்க்�ம் பதில்கள். 

 
இந்த ேபாதைன ஒ� கான் மன�தன�டமி�ந்ேதா அல்ல� ைபத்தியக்கார�டமி�ந்ேதா வர ���மா? 

 
2) அவர� பைடப்�கள். கிறிஸ்தவம் சலிப்ைப ஏற்ப�த்�கிற� என்� சிலர் ��கிறார்கள். இேய�ைவச் �ற்றி 

இ�ப்ப� சலிப்பாக இ�க்கா�. அவர் ஒ� வ��ந்�க்�ச் ெசன்றேபா�, கண�சமான அள� தண்ண�ைர 
"ேசட்ேடாக்ஸ் லாஃைபட்- கி� 45" ஆக மாற்றினார். (Sâteaux Lafite-Rothschild 1869 இன் �ன்� பாட்�ல்கள் 
ஹாங்காங் ஏலத்தில் Sotheby's- யால் வ�ற்கப்பட்டன. �த்தியல் வ�ைல $ 232,692 ஒ� பாட்�ல்). 

 
அவர் இ�தி ஊர்வலத்திற்� ெசன்றேபா� என்ன ெசய்வ�? "கல்ைல எ�த்�ச் ெசல்�ங்கள்! அவைர 
அவ�ழ்த்� வ��ங்கள்!" (ஜான் 11:44). 

 
அவர்கள�டம் ஐந்� ெராட்�க�ம் இரண்� ம�ன்க�ம் இ�ந்தேபா�, இேய��டன் ஒ� �ற்�லா�க்�ச் 
ெசல்வ� பற்றி என்ன? (ஜான் 6: 1-14). 

 
இேய�ேவா� ம�த்�வமைனக்�ச் ெசல்வ� எப்ப� இ�க்�ம் என்பைதப் பற்றி�ம் நாம் ேபசலாம், அங்� 
36 ஆண்�களாக ெசல்லாத ஒ� மன�தர் அங்ேக கிடப்பைத அவர் கண்டார். இேய� அவைன எ�ந்தி�க்கச் 
ெசால்லி அவைர ��ைமயாக �ணமாக்கினார் (ேயாவான் 5: 5). 

 
அவ�ைடய மரணம் பற்றி என்ன - அவ�ைடய நண்பர்க�க்காக உய�ைரக் ெகா�ப்ப�? (ஜான் 15:13). 

 



3.அவர� பாத்திரம். 

ெபர்னார்ட் ெலவ�ன் இேய�ைவப் பற்றி எ�தினார்: 

கிறிஸ்�வ�ன் இயல்�, �திய ஏற்பாட்�ன் வார்த்ைதகள�ல், ஆத்மாைவ �ைளக்க ஆத்மா�டன் யாைர�ம் �ைளக்க 
ேபா�மானதாக இல்ைலயா? ... அவர் இன்�ம் உலகம் ��வ�ம் அைலகிறார், அவ�ைடய ெசய்தி இன்�ம் 
ெதள�வாக உள்ள�, அவ�ைடய ப�தாபம் இன்�ம் எல்ைலயற்ற�, அவ�ைடய� ஆ�தல் இன்�ம் 
பய�ள்ளதாக இ�க்கிற�, அவ�ைடய வார்த்ைதகள் இன்�ம் மகிைம, ஞானம் மற்�ம் அன்� நிைறந்தைவ. 

அவைரப் பற்றி நாம் கற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய �தல் வ�ஷயம் என்னெவன்றால், அவ�ைடய நி�வனம் 
எங்கைள ��ைமயாக கவர்ந்தி�க்க ேவண்�ம். இேய� ஒ� மன�தனாக தவ�ர்க்க��யாத அளவ�ற்� 
கவர்ச்சியாக இ�ந்தார் ... அவர்கள் சி�ைவய�ல் அைறயப்பட்ட� ஒ� இைளஞன். அதன் �� ேவ�க்ைக. 
இ�பதாம் �ற்றாண்� இந்த �கழ்ெபற்ற மற்�ம் மகிழ்ச்சியான மன�தன�ன் பார்ைவைய ம�ண்�ம் ெபற 
ேவண்�ம், அவ�ைடய உடன� இ�ப்� அவர� ேதாழர்கைள மகிழ்ச்சிய�ல் நிரப்ப�ய�. ெவள�றிய கலிலியன் 
அவன் இல்ைல, ஆனால் ஹாெமலின�ன் ஒ� உண்ைமயான ைபட் ைபபர், அவன் தன்ைனச் �ற்றி 
�ழந்ைதகைளச் சி�க்கைவத்� மகிழ்ச்சிைய�ம் மகிழ்ச்சிைய�ம் சி�ங்�வான். 

4. நான்காவ� சான்� பைழய ஏற்பாட்�ன் த�ர்க்கத�சனத்ைத அவர் நிைறேவற்றினார். 

இைறய�யல் தைலப்�கள�ல் அெம�க்க எ�த்தாளர் வ�ல்பர் ஸ்மித் �றினார்: 

பண்ைடய உலகம் எதிர்காலத்ைத நிர்ணய�க்க பல்ேவ� சாதனங்கைளக் ெகாண்��ந்த�, இ� கண�ப்� 
என்� அைழக்கப்ப�கிற�, ஆனால் கிேரக்க மற்�ம் லத்த�ன் இலக்கியத்தின் �� வரம்ப��ம் இல்ைல, 
அவர்கள் த�ர்க்கத�சி மற்�ம் த�ர்க்கத�சனம் என்ற வார்த்ைதகைளப் பயன்ப�த்தினா�ம், ஒ� ெப�ய 
வரலாற்� நிகழ்வ�ன் உண்ைமயான �றிப்ப�ட்ட த�ர்க்கத�சனத்ைத நாம் காண ���மா? ெதாைல�ர 
எதிர்காலத்தில் வர, அல்ல� மன�த இனத்தில் ஒ� இரட்சக�ன் த�ர்க்கத�சனம் வரவ�ல்ைல ... அவர� 
ப�றப்�க்� �ற்�க்கணக்கான ஆண்�க�க்� �ன்� �கம� �றிய� பற்றிய எந்த 
த�ர்க்கத�சனத்ைத�ம் இஸ்லாம் �ட்�க்காட்ட ��யா�. இந்த நாட்�ல் எந்தெவா� வழிபாட்� 
�ைறய�ன் நி�வனர்க�ம் தங்கள் ேதாற்றத்ைத �ன்னறிவ�க்�ம் எந்தெவா� பழங்கால உைரைய�ம் 
ச�யாக அைடயாளம் காண ��யா�. 

இேய�வ�ன் வ�ஷயத்தில், அவைரப் பற்றி எ�தப்பட்ட �ந்��க்�ம் ேமற்பட்ட த�ர்க்கத�சனங்கைள 
அவர் நிைறேவற்றினார், அவற்றில் 29 ஒேர நாள�ல் — அவர் இறந்த நாள�ல். அவற்றில் பலவற்ைற 
அவரால் கட்�ப்ப�த்த ��யவ�ல்ைல. அவர் அவற்ைற அவேர நிைறேவற்ற �ன்வந்தார் என்� சிலர் 
�றலாம். ஆனால் ெபத்லேகமில் உங்கள் ப�றந்த இடத்ைத எப்ப� நிர்வகிக்கிற�ர்கள்? அவர் ப�றந்த 
இடத்ைதப் பற்றி �ற்�க்கணக்கான ஆண்�க�க்� �ன்� எ�தப்பட்ட�. அவர் எங்ேக அடக்கம் 
ெசய்யப்ப�வார்? அவர் சி�ைவய�ல் ெதாங்கிக்ெகாண்��க்�ம்ேபா� ேராமான�ய வ �ரர்கள் அவ�ைடய 
ஆைடக�க்� சீட்� ேபா�வார்கள் என்ற த�ர்க்கத�சனத்ைதப் பற்றி என்ன? 

5. ஐந்தாவ� சான்� அவ�ைடய உய�ர்த்ெத�தல் ஆ�ம் 
a) அவர் கல்லைறய�ல் இல்லாத�. அவர் இறக்கவ�ல்ைல என்� சிலர் ெசால்கிறார்கள். அவர் 

சி�ைவய�ல் மயங்கி, ப�ன்னர் கல்லைறய�ல் எ�ந்தார். அைதப் பற்றி ஒ� நிமிடம் சிந்திப்ேபாம். 
�தலாவதாக, அவ�ைடய உடலில் இ�ந்� இரத்த�ம் ந��ம் ெவள�ேயறியதாக ேவதம் ��கிற� (ஜான் 
19:34), இ� இப்ேபா� உைற� மற்�ம் சீரம் ப��த்தல் என்� நமக்�த் ெத��ம், மரணத்திற்கான எந்த 
ந�திமன்ற அைறய��ம் ம�த்�வ சான்�கள். 

இேய� சி�ைவய�ல் ேராமான�ய வ �ரர்கைள ஏமாற்றி மரணத்ைத மைறத்தார் என்� நாம் உண்ைமய�ல் 
நம்ப ���மா? ேராமன் சிப்பாய்கள் தப்ப�க்க மரண தண்டைன வ�திக்கப்பட்ட ஒ�வைர அ�மதித்தால் 
- அ� அவர்கள�ன் வாழ்க்ைக. கிறிஸ்� ஒ� ஈட்�யால் பக்கவாட்�ல் �த்தப்பட்டார். அவர் ச�க்கால் 
அ�த்� ��ைக பறந்தார்; இைறவ�க்� சி�ைவைய �மக்க வலிைம இல்ைல. ப�ன்னர் அவர் 
தைலய�ல் �ட்கள�ன் காயங்கள�லி�ந்� இரத்தப்ேபாக்� ெதாங்கினார், ப�ன்னர் அவர� பக்கத்தில் ஈட்�. 
நிச்சயமாக, சில மண�ேநரங்க�க்� �ன்� ப�ட்டர் தன� ைககைள ெந�ப்பால் �டாக்கினார் என்ப� 
எங்க�க்�த் ெத��ம், எனேவ அந்த நாள் மிக�ம் �ள�ராக இ�ந்த�. அவர் கல்லைறய�ல் �ள�ைரத் 
தண�த்�, ஒன்றைர டன் பாறாங்கல்ைல கல்லைறய�ன் �ைழவாய�லின் ��க்ேக நகர்த்தினார், 
ேபாரா�னார் அல்ல� ெவள�ேய வ �ரர்க�க்� லஞ்சம் ெகா�த்தார், ப�ன்னர் ஓ�வ�ட்டார் என்ப� 
தர்க்க�தியாக சாத்தியமா? 

ப�ட்டர் மற்�ம் ஜான் காலியாக இ�ந்த கல்லைறக்� ஓ�யேபா� அவர்கள் என்ன நம்ப�னார்கள் என்� அவர்கள் 
கண்டார்கள்? 



3 எனேவ ப�ட்ட�ம் மற்ற சீட�ம் கல்லைறக்�த் ெதாடங்கினர். 4 இ�வ�ம் ஓ�க்ெகாண்��ந்தார்கள், 
ஆனால் மற்ற சீடர் ப�ட்டைர வ�ட �தலில் கல்லைறைய அைடந்தார். 5 அவர் �ன�ந்� அங்� கிடந்த 
ைகத்தறிையப் பார்த்தார் ஆனால் உள்ேள ெசல்லவ�ல்ைல. 6 ைசமன் ப�ட்டர் ப�ன்னால் வந்� ேநராக 
கல்லைறக்�ள் ெசன்றார். அவர் ைகத்தறி �ண்�கள் கிடப்பைதக் கண்டார், 7 இேய�வ�ன் தைலய�ல் 
�டப்பட்��ந்த �ண�ையப் ேபால. �ண� இன்�ம் ைகத்தறிய�லி�ந்� தன�த்தன�யாக அதன் இடத்தில் 
கிடந்த�. 8 இ�தியாக �தலில் கல்லைறைய அைடந்த மற்ற சீட�ம் உள்ேள ெசன்றார். அவர் 
பார்த்தார் மற்�ம் நம்ப�னார். 9 (இேய� ம�த்ேதா�லி�ந்� உய�ர்த்ெதழ ேவண்�ம் என்பைத 
ேவதத்திலி�ந்� அவர்கள் இன்�ம் ��ந்� ெகாள்ளவ�ல்ைல.) (ஜான் 20: 3-9). 

சடீர்கள் உடைல தி��வ�ட்டதாக சிலர் நம்�கிறார்கள். அைதப் பற்றி சிந்திப்ேபாம். சீடர்கள் தங்கள் 
எஜமான�ன் மரணத்தால் ெப��ம் ஏமாற்றமைடந்தனர். �ன்� நாட்க�க்�ப் ப�ற�, சீடர்கள் 
கல்லைறய�ல் உள்ள காவலர்கள�ன் �க்கின் கீழ் உடைலத் தி�ட �யற்சிப்பார்கள் என்� நம்மால் நம்ப 
���மா? அவர்கள் அைத ஏன் ெசய்வார்கள்? ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாள�ல் (அப். 2:14) ப�ட்டர் எ�ந்� 3000 
க்�ம் ேமற்பட்ட மக்க�க்� ஒ� ெபாய்�க்காக ப�ரசங்கம் ெசய்தி�க்க ���மா? அவர்கள�ல் பலர் 
அவர்கள் நம்ப�யதற்காக தங்கள் உய�ைரக் ெகா�த்தனர். 

ஒ�ேவைள அதிகா�கள் உடைல எ�த்�ச் ெசன்றார்களா? அ� மிக�ம் சாத்தியமற்ற�, ஏெனன்றால் 
சீடர்கள் இேய� ம�த்ேதா�லி�ந்� உய�ர்த்ெத�ந்தார் என்� ப�ரசங்கிக்க ஆரம்ப�த்தேபா�, அவர்கள் 
உடைல உற்பத்தி ெசய்தி�ப்பார்கள். 

ஆ) உய�ர்த்ெத�த�க்கான இரண்டாவ� சான்� சடீர்க�க்� அவர் ேதான்றிய�. அவர்கள் 
அைனவ�ம் மாயத்ேதாற்றம் ெகாண்��ந்தார்களா? இேய� தம்ைம உய�ேரா� அவர்க�க்�க் 
காட்�யேபா� தாமஸ் �ற்றி�ம் உ�தியாக இ�ந்தார். உய�ர்த்ெத�த�க்�ப் ப�ற�, இேய� ெவவ்ேவ� 
சீடர்க�க்� பத்�க்�ம் ேமற்பட்ட தன� நிகழ்�கள�ல் ேதான்றினார், ஒ� சமயத்தில் 500 க்�ம் 
ேமற்பட்டவர்க�க்� ஒேர ேநரத்தில் ேதான்றினார் (�க் 24: 36-43). அவர் அவர்க�டன் சாப்ப�ட்டார் என்� 
நாம் இரண்� �ைற ப�த்ேதாம் - இேய� ெவ�ம் ஆவ� என்றால், அவ�ைடய சீடர்கள் �ன்ன�ைலய�ல் 
அவர் எப்ப� சாப்ப�ட ���ம்? (ஜான் 21: 12-15, �க்கா 24: 41-44). 

c) உடன� வ�ைள�. கடந்த 2000 ஆண்�கள�ல் மில்லியன் கணக்கான மக்கள�ன் வாழ்க்ைக மாறிய�. 

பல �கழ்ெபற்ற மற்�ம் அறிவார்ந்த பைடப்�கள�ன் எ�த்தாளர் ைமக்ேகல் கி�ன் �றினார்: 

(தி) ேதவாலயம் ... ஒ� சில ப�க்காத ம�னவர்கள் மற்�ம் வ� வ�லிப்பவர்கள�டமி�ந்� ெதாடங்கி 
அ�த்த �ந்�� ஆண்�கள�ல் உலகம் ��வ�ம் பரவ�ய�. இ� உலக வரலாற்றில் இைணயாக 
இல்லாத ஒ� அைமதியான �ரட்சிய�ன் மிக அற்�தமான கைத. வ�சா�க்கிறவர்கள�டம் கிறிஸ்தவர்கள் 
ெசால்வதால் இ� வந்த�: "இேய� உங்க�க்காக மட்�ம் இறக்கவ�ல்ைல. அவர் உய��டன் இ�க்கிறார்! 
நாங்கள் அவைரப் பார்த்� நாங்கள் ேப�ம் யதார்த்தத்ைத ந�ங்கேள அறிந்�ெகாள்ளலாம்!" அவர்கள் 
ேதவாலயத்தில் ேசர்ந்தனர், அந்த ஈஸ்டர் கல்லைறய�லி�ந்� ப�றந்த ேதவாலயம் எல்லா இடங்கள��ம் 
பரவ�ய�. 

6. கிறிஸ்தவ அ�பவம். 

 
சி.எஸ். �ய�ஸ் இைத இப்ப�ச் ��க்கமாகக் ��கிறார்: 

நாங்கள் ஒ� பய��த்�ம் மாற்ைற எதிர்ெகாள்கிேறாம். நாம் ேபசிக்ெகாண்��க்�ம் மன�தர் அவர் 
ெசான்ன� (அல்ல� அ�) அல்ல� ஒ� ைபத்தியக்காரர் அல்ல� ேமாசமான ஒன்�. இப்ேபா� அவர் ஒ� 
ைபத்தியக்காரர் அல்ல� ஒ� ைபத்தியக்காரர் அல்ல என்ப� எனக்� ெதள�வாகத் ெத�கிற�; இதன் 
வ�ைளவாக, வ�சித்திரமான அல்ல� திகி�ட்�ம் 

அல்ல� அ� சாத்தியமில்ைல என்� ேதான்றலாம், அவர் கட�ள் மற்�ம் அவர் என்ற க�த்ைத 
நான் ஏற்க ேவண்�ம். பகவான் ஆக்கிரமித்த இந்த உலகத்தில் கட�ள் மன�த வ�வத்தில் 
இறங்கி�ள்ளார். 

 
ந�ங்கள் இன்�ம் உ�தியாக இ�க்கிற�ர்களா? ந�ங்கள் இ�ந்தால், தய�ெசய்� இந்த ெசய்திக்� 
பதிலள�ப்பைத இன்� தள்ள� ைவக்காத�ர்கள். நாங்கள் ேப�ம் கட�ள் உங்கைளப் பற்றி 
எல்லாவற்ைற�ம் அறிந்தி�க்கிறார் மற்�ம் நித்திய அன்ேபா� உங்கைள ேநசிக்கிறார் (எேரமியா 
31: 3). அவர் அசாதாரண வழி�ைறக�க்�ச் ெசன்�ள்ளார் - �மிய�ல் எங்கள் பாவ வாழ்க்ைகய�ன் 



காரணமாக ந��ம் நா�ம் த�தி�ள்ள பாவத்தின் கடைனச் ெச�த்�வதற்காக அவ�ைடய மகன் 
கர்த்தராகிய இேய�வ�ன் ஆ�ைமய�ல் வ�கிறான். கட�ள�ன் ெபயைர அைழப்பவர் 
இரட்சிக்கப்ப�வார் என்� ைபப�ள் ��கிற� (ேராமர் 10:13). ந�ங்கள் உண்ைமயாக உங்கைள 
உ�வாக்கிய கட�ள�டம் தி�ம்ப�னால், பாவத்திலி�ந்� வ�லகி, உங்கள் பாவங்கைள மன்ன�க்க 
கர்த்தராகிய இேய� கிறிஸ்�ைவ உங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் அைழத்தால், ந�ங்கள் 
இரட்சிக்கப்ப�வ �ர்கள் என்� ைபப�ள் ��கிற�. தற்ேபாைதய ேநரத்ைத வ�ட சிறந்த ேநரம் 
இல்ைல. 

 
ந�ங்கள் ப�ரார்த்தைன ெசய்ய வ��ம்�ம் ஒ� ப�ரார்த்தைன இங்ேக: 

ப�தாேவ, என் இடத்தில் பாவத்திற்கான தண்டைனைய ெச�த்த கர்த்தராகிய இேய� கிறிஸ்�ைவ 
�மிக்�க் ெகாண்�வந்த மி�ந்த அன்ைப அறிந்த நான் இன்� தாழ்ைம�டன் உங்கள�டம் 
வ�கிேறன். அவர் இறந்ததற்� அவர் த�தியற்றவர் என்றா�ம், அவர் அைத எனக்காக ெசய்தார், 
என் இடத்ைத ப��த்� சி�ைவய�ல் எனக்காக இறந்தார். நான் என் பாவ வாழ்க்ைகய�லி�ந்� 
தி�ம்ப� உன்ன�டம் வ�கிேறன். என் பாவத்ைத மன்ன�த்�, என் வாழ்க்ைகக்�ள் வா�ங்கள் - இந்த 
த�ணத்திலி�ந்� நான் உங்க�க்காக வாழ வ��ம்�கிேறன். கிறிஸ்�வ�ல் ந�ங்கள் எனக்� 
வழங்�ம் இலவச வாழ்க்ைக ப��க்� நன்றி. அந்த வாழ்க்ைக வரத்ைத நான் இன்� ெப�கிேறன். 
ஆெமன்! 

 
"ஏன் இேய� இறந்தார்?" என்ற தைலப்ப�ல் ப�ப்ைபப் ப�க்க நான் உங்கைள ஊக்�வ�க்கிேறன். 

 
இந்த ஆய்வ�ன் பல எண்ணங்கள் நிக்கி �ம்பலின் ஆல்பா பாடத்திட்டத்திலி�ந்� வந்தைவ. 
கிங்க்ஸ்ேவ பதிப்பகத்தால் அச்சிடப்பட்ட நிக்கிய�ன் வாழ்க்ைக ேகள்வ�கள் �த்தகத்ைத நான் 
ப�ந்�ைரக்கிேறன். 

ேமலதிக ஆய்�க்காக, ேஜாஷ் ெமக்ெடாவலின் த�ர்ப்ைப ேகா�ம் ஆதாரம் என்ற �த்தகத்ைத�ம் 
ப�ந்�ைரக்கிேறன். 

 
கீத் தாமஸ் த�வ�னார் 

மின்னஞ்சல்: keiththomas@groupbiblestudy.com 

இைணயதளம்: www.groupbiblestudy.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


