
தரடர் 20 

சறலுவ ம் - கறமஸ்மும் இஸ்னரமும் 

இயசு சறலுவ த்றன் யதரது  கூநறவ கணிமங்கள்,   

திரய, உம்முவட வககபில் என் ஆிவ ஒப்புிக்கறயநன் என்று கர சத்ரய்க் கூப்திட்டுச் 
தசரன்ணரர்; இப்தடிச் தசரல்னற, ஜீவணிட்டரர்.  

(லூக்கர 23:46) 

உடயண அர்கபில் ஒமன் ஓடி , கடற்கரபரவண எடுத்து, கரடிில் யரய்த்து, அவ ஒம யகரனறல் 
ரட்டி, அமக்குக் குடிக்கக் தகரடுத்ரன் . . ற்நர்கயபர, ததரறு, எனறர இவண இட்சறக்க 
மரயணர, தரர்ப்யதரம் என்நரர்கள் . இயசு றுதடிமம் கரசத்ரய்க் கூப்திட்டு , ஆிவ 
ிட்டரர்.  

(த்யம 27: 48-50) 

கடவுள் வடரர? இல்வன. ஒம யதரதும் இல்வன . திநப்யதர இநப்யதர இல்னரயண இவநன் . 

ஆணரல் கடவுபின் மூன்று ஆள்த் துங்கபில் (The Trinity)  ஒமரகக் கறநறத்ர்கபரல் கமப்தடும் 
இயசு திநப்பும் இநப்பும் உவடர் . ரிரபின் கணரகப் திநக்கறன்நரர் . ித்தின் மூன்நரம் ரள் 
உிர்த்தழுந்ரகவும் கறநறத்ர்கள் ம்புகறன்நணர் . இவண வததிலம் கூறுகறன்நது . இயசுின் 
த்துக்கும் உிர்த்தழுலுக்கும் இவடய றரித்துத்றன்  (The Trinity) மூன்று ஆபத்துங்கபில் 
ஒமர் இல்வன . அந் இவடயவபில் இமந்து இமர் ட்டுய ! அப்தடிரணரல் இமவத்துமும் 
கறநறத்த்றல் உள்பது என்று கூநனரர ? கரம் றரித்துத்வ ீட்சற அவடற்கரண தகரள்வகரகக் 
கறநறத்ர்கள் திச்சரம் தசய்து மகறன்நணர் . இயசு இல்னரறமந் அந் மூன்று ரட்கள் கடவுள் 
இமரக ட்டுய இமந்துள்பணர் . ஒமர் இல்வன . றரித்துத்றன் அடிப்தவடவ இது 
யகள்ிக்குநறரக்குகறநது. 

இயசு ன் ஆன்ரவ ஒப்புக் தகரடுத்ரர் என்றும் கறநறத்ர்கள் கூறுகறன்நணர் . இயசுய 
கடவுள் எணில் திநகு ஏன் ற்தநரம கடவுபிடம் ன் ஆன்ரவ ஒப்புிக்க யண்டும் ? அவ்ரதநணில் 
திரவும் புத்றனும் ஓய சக்ற ததற்நர்கள் என்றும் கத்துத்றல் சரணர்கள் என்றும் 
கறநறத்ர்கள் கூறுறல் என்ண அர்த்ம் இமக்கறநது? 

றகச் சரர ணிர்கயப த்வ றகத் துிவுடன் எறர்தகரள்கறன்நணர் . உரத்றற்கு 
தூக்கறனறடப்தடுற்கு முன்பு சரம் யூவமன் சறநறதும் அச்சறன்நற அதரிக்கரின் அடக்குமுவநவ 
எறர்த்து குல் தகரடுத்ரயந தூக்குக் வகிற்வந தமங்கறவ  றவணவுதடுத்றக் தகரள்லங்கள் .  

அவணத்வமம் அநறந் கடவுள்  இப்தடி தந்து டுங்கற புனம்திக் தகரண்யட வடரணர ? யலும், 

வடதன் எப்தடி கடவுபரக இமக்க முடிமம் ? என்று இஸ்னரம் யகட்கும் யகள்ிகபில் எந் 
றுறல்வன. இயசு கடவுபரக இமக்க முடிரது  என்ந முஸ்னீம்கபின் ரமும் சரிரகய 
யரன்றுகறநது.   

ஆள்ரநரட்டம் தசய்ரல் ட்டுய  ஈமர திவக் கரப்தரற்ந முடிமதன்ந றவனவ ில்  
அல்னரஹ் இல்வனய ? ஆள் ரநரட்டத்றன் ிவபவுகவபப் தரர்க்வகில் , ஒம  சரசரிரக 
சறந்றக்ககூடி ணின் ிர்சறக்கும்  அபிற்கு அல்னரஹ்ின்  தசல் ரததமம்  குப்தரக உள்பது 
என்ந கறமஸ்துர்கபின் யகள்ிகபில் உள்ப றரத்வமம்  றுக்க முடிரது . இயசு 
சர்ல்னவமவட கடவுள் என்ததும் , அல்னரஹ் என்ந சர் ல்னவமவட இவநன் ணது 
தூவ ஆள்ரநரட்டம் தசய்து கரப்தரற்நறணரன் என்ந இந் இமரங்கலய  முட்டரள்ணரணவகள் 
என்தது தபிரகறநது. 

  சறலுவில் ஒமர் தகரல்னப்தட்டிமக்கறநரர் என்தவ ட்டுய , கறமத்துமும்,  இஸ்னரமும் 
கூறும் தசய்றகபினறமந்து ரம்ரல் அநறந்து தகரள்ப முடிகறநது.  



ஆள்ரநரட்டக் கவவ யலும் சறநறது ஆய்வு தசய்யரம் . ஈமர திின் உம அவப்திற்கு 
மரஸ் ரற்நப்தட்டரன் என்ந தர்தணதரஸ் சுியசத்றன்  கமத்வ முஸ்னீம்கள் ஏற்றுக் 
தகரள்கறன்நணர். மரஸ் என்ண று தசய்ரன் ? முப்தது தள்பிக் ( கரசுகலக்)கு ஆவசப்தட்டு ஈமர 
திவக் கரட்டிக் தகரடுத்ரன் . அணது துயரகச் தசலுக்கு  ண்டவணரகய ஆள்ரநரட்டத்றல் 
அன் சறலுவில் அவநந்து தகரல்னப்தட்டரன். 

மரஸ் கரட்டிக் தகரடுப்தற்கு , ஈமர தி வநந்றமந்து “தகரரில்னர " முவநத் ரக்குல்கள் 
டத்றக் தகரண்டிமக்கும் ீிர புட்சறப்தவட பதற இல்வனய ! ஈமர தி ம க்கலக்கும் , ம 
அறகரிகலக்கும் ன்கு அநறமுகரணர் . அரிடம் எந் கசறமும் இல்வன . ஒவ்தரமமம் அவ 
ன்கு அநறரர்கள் . ணது யதரவணகவப எவ்ி கசறமுறன்நற தபிப்தவடரகய தசய்ரர் . அர் 
றணமும் ம யகரினறல் , ம குமரர்கலடனும் , மச் சட்ட எழுத்ர்கலடனும் , அங்கறமந் 
ிரதரரிகலடனும் சண்வடிட்டுக் தகரண்டிமந்ர் . ஈமர திின் அற்புங்கள் மூனரகவும் 
அவ எல்யனரமம் றக ன்நரக அநறரர்கள் . ஈமர திவ வகது தசய் அறகரரிகள் ந் யதரது , 

“ரன் றணமும் இந் யகரினறல் இமந்ரயந உங்கலக்கு யதரவண தசய்யன் அப்ததரழுது என்வணக் 
வகது தசய் உங்கபது கங்கவப ீங்கள் உர்த்ில்வன . ஆணரல் இப்ததரழுது ஒம றமடவணக்  வகது 
தசய்வப் யதரன இந் ள்பிில் ஆமங்கலடன் ந்றமக்கறநரீ்கள் “ என்நரர்.  

எணய மரஸ்  முப்தது தள்பிக் ( கரசுகலக்)கு ஆவசப்தட்டு ,  முத்ம் தசய்து கரட்டிக் 
தகரடுத்ரக கூறுறல் எந் அர்த்மும் இல்வன . ரத்ற்கரக அன் ஈமர திவக் கரட்டிக் 
தகரடுத்ரகவும் அணது துயரகத்றற்குப் தனணரக அன் ஆள்ரநரட்டத்றல் ரட்டிக் தகரண்டரகவும் 
வத்துக் தகரள்யரம்.  

அரது, ஆள்ரநரட்டத்றற்குப் திநகு , று ிணரடிினறமந்து மரஸ் என்தநரமன் இந் 
உனகத்றல் இமக்கய முடிரது . அரது மரமறன் உமமும் , குலும் ஈமர திவப்யதரன 
ரற்நப்தட்ட திநகு மரமறன் உம அவப்தில் ஒமமம் அந்ப் தகுறில் இல்வன . ஆணரல், 

இயசுின் சறலுவ த்றற்குப் திநகு மரஸ் ணயவணரல் ற்தகரவன தசய்து தகரண்டரக 
தன ஆரங்கள் கூறுகறநது. இது எப்தடி சரத்றரகும்? 

சறலுவில் வடந் இயசு ரரின் உடல் அரது , குர்ஆணின் தரறில் 
தசரல்தன்நரல் ஈமர திவப்யதரன்ந யரற்நமுவட(மரஸ் என்ந)ரின் உடல் என்ண ஆணது? அது 
எப்தடி எழுந்து தசன்நது?  

இயசு ரர் கல்னவநினறமந்து உிர்த்தழுந்ரகவும் சலடர்கலக்கு கரட்சற ந்ரகவும் 
கறமஸ்துர்கள் கூறுகறநரர்கள். கல்னவநினறமந்து உிர்த்தழுந்து சலடர்கலக்கு கரட்சற ந்து மமர ? 

மரமறற்கு அத்வக அற்பு சக்ற ங்கப்தட்டிமந்ர? 

 இவப் யதரன்ந தன முக்கறரண யகள்ிகலக்கு குர்ஆணிலும் யீஸ்கபிலும் எந் தறலும் 
இல்வன…! 

தர்ணதரஸ் சுியசம் இற்கு தறவனச் தசரல்லுகறநது . சறலுவில் வடந் ஈமர 
திவப் யதரன்ந யரற்நமுவட ( மரஸ் என்ந )ரின் அடக்கம் தசய்ப்தட்ட உடவன , கடவுலக்கு 
அரது அல்னரஹ்ிற்குப் தப்தடர ஈமர திின் சலடர்கபில் சறனர் ,   கல்னவநினறமந்து றமடி , 

வநத்து, இயசு உிர்த்தழுந்ரகக் கூநற அவணவமம் குப்தத்றனரழ்த்ற ம்தவத்ரகக் 
குற்நம்சரட்டுகறநது. 

Those disciples who did not fear God went by night [and] stole the body of Judas and hid it, spreading a 

report that Jesus was risen again; whence great confusion arose. 

 (Gospel of Barnabas 218:1) 

ஈமர திவ ஏற்றுக் தகரண்ட க்கவப , "ஈமர தி த்றற்குப் தின்னும் உிர்த்தழுந்ரர் " 

என்ந ததரய்ச் தசய்றின் மூனம் றவச றமப்தி அல்னரஹ்ின் தரவினறமந்து ற நற, கறமஸ்தும் 
என்ந ததரய்ரண த்வ உமரக்கற ஈமர திின் சலடர்கவபப் தற்நற அல்னரஹ்ிற்கு எதுவுய 
தரிில்வன. தித்வ வநத்து , ததரய்வ இட்டுக் கட்டி ததமம் தரத்வ றகழ்த்ற , ஈமர திின் 



சலடர்கவபக் கண்ிரணர்கள் தற்நறரபர்கள் என்று குர்ஆணில் கூறுகறநரன் . தர்ணதரஸ் 
சுியசத்வ எழுறமக்குத் தரிந் தசய்ற கூட அல்னரஹ்ிற்குத் தரிில்வன . குர்ஆன் ஒம 
முழுவற்ந, தபிற்ந புத்கம் என்தற்கு இதுவும் ஒம ஆரம். 

குப்தம் இத்துடன் றவநவடில்வன . ஈமர திவப் யதரன்ந யரற்நத்றற்கு ஒப்தரக்கப்தட்ட 
அந் ஒமர் ரர் ? அர் ஏன் அவ்ர று ண்டிக்கப்தட யண்டும்  என்ந யகள்ிகலக்கு , குர்ஆணிலும், 

யீஸ்கபிலும் எந் ிரண  ிபக்கமும் இல்வன . ஆணரல் குர்ஆன் ிரிவுவகபில்  ிபக்கம் 
கரப்தடுகறநது. 

 துயரகத்றற்கு ண்டவணரக மரமறன் குலும் உமமும் ஈமர திவப் யதரன 
ற்நப்தட்டது என்ந ிபக்கங்கவப ம் இதுவ தரர்த்யரம் .  இணி யறு ிரண தசய்றகவபமம் 
ரங்கவபமம் தரர்ப்யதரம். 

குர் ஆணின்4 :157-ம் சணத்றற்கு இப்ன் அப்தரஸ் கூறும் ிரிவுவ 

(And because of their saying: We slew the Messiah Jesus son of Mary, Allah's messenger) Allah 

destroyed their man Tatianos. (They slew him not nor crucified, but it appeared so unto them) Allah made 

Tatianos look like Jesus and so they killed him instead of him; (and lo! those who disagree concerning it) 

concerning his killing (are in doubt thereof) in doubt about his killing; (they have no knowledge thereof save 

pursuit of a conjecture) not even conjecture; (they slew him not for certain) i.e. certainly they did not kill 

him. 

(ஈமர திவ தகரல்னவுறல்வன , சறலுவில் அவநவுறல்வன . யடமறரயணரஸ் என்தர் 
ஈமர திின் உமத்றற்கு ஒப்தரக்கப்தட்டரர் . அவய அர்கள் சறலுவில் அவநந்து 
தகரன்நணர். )  

ணது இய கமத்வ இப்ன் அப்தரஸ் ற்தநரம ிபக்கவுவிலும் உறுற தசய்கறநரர். 

(And they schemed) they, i.e. the Jews, planned to kill Jesus, (and Allah schemed (against them)) Allah 

wished to kill their man Tatianos: (and Allah is the best of schemers) the strongest of those who have a will; 

it is also said this means: the best of Makers. [Sura 3 aya 54 ; ibn Abbas] 

கறமஸ்த்தும் உமரணவப்தற்நற கூறும் 61:14 ம் குர்ஆன் சணத்றற்கு இப்ன் கீர் கூறும் ிரிவுவ  

Imam Abu Ja`far bin Jarir Al-Tabari reported that Ibn `Abbas said, "When Allah decided to raise `Isa to 

heaven, `Isa went to his companions while drops of water were dripping from his head. At that time, there 

were twelve men at the house. `Isa said to them, `Some of you will disbelieve in me twelve times after 

having believed in me.' He then asked, `Who among you volunteers that he be made to resemble me and be 

killed instead of me; he will be with me in my place (in Paradise).' One of the youngest men present 

volunteered, but `Isa commanded him to sit down. `Isa repeated his statement and the young man again 

stood up and volunteered, and `Isa again told him to sit down. `Isa repeated the same statement and the 

young man volunteered. This time, `Isa said, `Then it will be you.' The appearance of `Isa was cast upon that 

young man, while `Isa, peace be on him, was raised to heaven through an opening in the roof of the house. 

The Jews came looking for `Isa and arrested the one that appeared as him, killing him by crucifixion. Some 

of them disbelieved in `Isa twelve times, after they had believed in him. 

They divided into three groups. One group, Al-Ya`qubiyyah (the Jacobites), said, `Allah remained with us 

as much as He willed and then ascended to heaven.' Another group, An-Nasturiyyah (the Nestorians), said, 

`Allah's son remained with us as much as Allah willed and He then rasied him up to heaven.' A third group 

said, `Allah's servant and Messenger remained with us as much as Allah willed and then Allah raised him up 

to Him.' The last group was the Muslim group. The two disbelieving groups collaborated against the Muslim 

group and annihilate it. Islam remained unjustly concealed until Allah sent Muhammad,.. 

(இரம்  அபு ஜரஃதர் இதின் ஜரீர் அல் -தரி அநறிப்தரக இப்ன் அப்தரஸ் கூறுது , ஈமரவ 
தசரர்க்கத்றற்கு உர்த் முடிவு தசய் ததரழுது , ஈமர ன் வனினறமந்து (ிர்வ) ீர் 
துபிகள் தசரட்டி றவனில் ணது சலடர்கபிடம் தசன்நரர். அவ்யவபில், தன்ணிண்டு யதர் அந் 
டீ்டினறமந்ணர். ஈமர அர்கபிடம் கூநறணரர் , தன்ணிண்டு முவந என்ீது ிசுரசம் தகரண்ட 
தின்ணமம் உங்கபில் சறனமக்கு என் ீது ிசுரசறன்நறப் யதரகும் என்நரர் . திநகு அர் யகட்டரர் , 



என் உம அவப்திற்கு ஒப்தரக்கப்தட்டு எணக்கு தறனரக (சறலுவில்) தகரல்னப்தட்டு; 

(றுவில்) என்னுடன், என்னுவட இடத்றல் தசரர்க்கத்றனறமப்தற்கும் உங்கபில் ன்வணய 
அர்திப்தற்கு ரர் இமக்கறநரர் ? என்று யகட்டரர் . அர்கபில் இவபஞர் ஒமர் ன்வண 
அர்திக்க முன்ந்ரர் . ஆணரல் ஈமர அவ அமம்தடி கட்டவபிட்டரர் . ஈமர ணது 
யகரரிக்வகவ றுதடிமம் கூந அய இவபஞர் எழுந்து றன்நரர் . ஈமர றுதடிமம் அந் 
இவபஞவ அமம்தடி கட்டவபிட்டரர் . ஈமர  றுதடிமம் கூந , றுதடிமம் அய இவபஞர் 
எழுந்து றன்நரர். இம்முவந ஈமர, "அப்தடிரணரல் அது ீர்ரன்" என்நரர். அந் இவபஞரின் உம 
அவப்பு ஈமரவப் யதரன ரற்நப்தட்டது . அந் டீ்டின் கூவினறமந் றநப்பு றரக ஈமர 
ரனுக்கு உர்த்ப்தட்டரர் . ஈமரவத் யடி ந் மர்கள் அவப் யதரன்ந உம 
அவப்திற்கு ரற்நப்தட்ட அந் இவபஞவ சறலுவில் அவநந்து தகரன்நணர் . அர்கபில் 
சறனமக்கு தன்ணிண்டு முவந ஈமரின் ீது ிசுரசம் தகரண்ட தின்ணமம் அர்கபில் 
சறனமக்கு  ிசுரசறன்நறப் யதரணது. 

அர்கள் மூன்று குழுக்கபரக திரிந்ணர் . ஒம குழுரண , அல்-ரக்கூதிய்ரிணர் கூநறணர் , அர் 
(ஈமர) இமந் யதரதும் ரனுக்கு உர்த்ப்தட்ட திநகும் அல்னரஹ் எங்கலடயண இமக்கறநரன் 
என்நணர். ற்தநரம குழுரண , அந்-ஸ்தூரிய்ிணர் கூநறணர் அர் (ஈமர) இமந் யதரதும் 
ரனுக்கு உர்த்ப்தட்ட திநகும் அல்னரஹ்ின் கன் ங்கலடயண இமப்தரகக் கூநறணர் . 

மூன்நம் திரிிணர் கூநறணர் , அர் (ஈமர) இமந் யதரதும் அல்னரஹ்ிடம் ரனுக்கு 
உர்த்ப்தட்ட திநகும் அல்னரஹ்ின் யசகமம் , தூமம் ங்கலடயண இமப்தரக கூநறணர் . 

இறுறரண குழுிணர் முஸ்னீம்கள் . ம்திக்வகற்ந இம குழுக்கலம் முஸ்னீம் குழுவ 
அறப்தற்கரகக்கு எறரக ஒன்நறவணந்ணர் . அல்னரஹ் முயம்துவ அனுப்பும் வ இஸ்னரம் 
அறரரக  வநத்து வக்கப்தட்டிமந்து…) 

இப்ன் கீர் கூறும் இந்க் கரட்சறவ சறநறது கற்தவண தசய்து தரமங்கள்.  

ஈமர தி ன் சலடர்கபின் முன் றன்று தகரண்டு கூறுகறநரர் , தசரர்க்கத்றற்குமம்தடி எணக்கு 
அவப்பு ந்றமக்கறநது , ரன் அங்கு தசன்று இன்தங்கபில் றவபக்கப் யதரகறயநன் . மர்கள் என்வணக் 
தகரல்ற்குத் யடிக் தகரண்டிமக்கறநரர்கள் , எணய எணக்கு தறனரக  அடிகவபமம் , உவகவபமம், 

சவுக்கடிகவபமம், தகரடுவகவபமம், அரணங்கவபமம் னறகவபமம் யவணகவபமம் அனுதித்து 
தகரடூரண முவநில் சறலுவில் வட ிமம்புதர் உங்கபில் ரர் இமக்கறநரீ்கள்  என்று 
யகட்டிமப்தரர? இதுரன் தய்கீத் ன்வர? 

யதநரமர் ஒப்தரக்கப்தடரல் ஈமர திவ தசரர்க்கத்றற்கு உர்த் முடிரர ? ஈமரிற்குப் 
தறனரக யதநரமர் ஒப்தரக்கப்தட்டரல் ட்டுய , அல்னரஹ்ரல் அவ (ஈமர) தசரர்க்கத்றற்கு 
உர்த் முடிமம் என்று கூறுது  சறறுதிள்வபத்ணரகத் தரிில்வனர? 

இப்ன் கீர் கூறும் இந் முட்டரள்ணத்வ ,  ரத்றற்கரக உண்வதன்று வத்துக் 
தகரள்யரம். சறலுவில் தகரல்னப்தட்ட ஒமவத் ி ீம் உள்ப தறதணரம சலடர்கலக்கும் , ஈமர 
தி ரனுக்கு உர்த்ப்தட்டதும் , சறலுவில் தகரல்னப்தட்டது ஈமர தி அல்ன என்தவமம் றக 
ன்நரக எவ்ிரண சந்யகத்றற்கும் இடறன்நற தபிரக அநறரர்கள் . அதரண்டரண  ததரய்ச் 
தசய்றகபரண இயசு ரரின் சறலுவ த்வமம் , உிர்த்தழுவனமம் கூநற அது 
யதரவணகவப உனகம் முழுதும் தப்த யண்டி அசறம் என்ண ? இற்கரக அது சலடர்கள் 
உநவுகவபமம், உவடவகவபமம் துநந்து தயசறகபரக சுற்நறத் றரிந்ணர் . தனர் கடுவரண 
அரணங்கலக்கும்,  துன்புறுத்ல்கலக்கும் ஆபரகற தகரடுவரண ண்டவணகபரல் உிவ ிட்டணர் 
என்தது னரற்று தசய்றகள்.  

தரிந்ய ஒம ததரய்வத் றட்டறட்டு தப்த யண்டி அசறம் என்ண?  

 சறலுவ த்றற்குப்தின் ஈமர/இயசு உிர்த்தழுந்ரர் என்று கூறுது தகுத்நறிற்கு  ஏற்புவடது 
அல்ன! இயசு உிர்த்தழுந் கவ தர்ணதரஸ் சியசம் கூறுவப் யதரன 
உண்டரக்கப்தட்டிமக்கனரம். குர்ஆன் கூறும் ஆள்ரநட்டக் கவ அர்த்ற்நது . அது அல்னரஹ்வ 
வகரனரகணரக சறத்ரிக்கறநது. 



தர்ணதரஸ் சுியசத்துடனும் குர்ஆன் முண்தடுகறநது என்தது உங்கலக்குப் புரிந்றமக்குதன்று 
றவணக்கறயநன்.  இயசு ரர் உிர்தழுந் கவமம் , குர்ஆன் கூறும் ஆள்ரநட்டக் கவமம் 
அர்த்ற்நது. இப்தடிதரம ம்திக்வக ஏன் உமரணது? 

றத்றரணந் சரறரரின் னீவனகள் டீியர ஆங்கலடன் தபிிடப்தட்டது . அப்ததரழும் 
அர் ீது ம்திக்வக தகரண்ட சறனர், ங்கபது கும யர்வரணர், கண்ிம் றவநந்ர் என்று கூநற, 
குற்நம் சுத்ற  தனணின் கமப்தவணக்  குற்நரபி எண ரறட்டர்கவபமம் ீங்கள் அநறரீ்கள் . 

இனங்வகில் டந் உள்ரட்டுப் யதரரில் ிடுவனப் புனறகபின் வனர் திதரகன் தகரல்னப்தட்ட 
தசய்ற டீியர ஆங்கலடன் தபிிடப்தட்டது . இவ ஆள் ரநட்டம் என்று உறுறதடக் கூறும் 
அர்கபது ஆரபர்கவபமம் , அசறல்ரறகவபமம், அநறவு ஜீிகவபமம்  ீங்கள்  இன்றும் 
தரர்க்கனரம்.  

இப்தடிதரம (ஸ்தூரிய்ர - தஸ்ட்யரணி) கறமஸ்துர்கபின் கூட்டம் , முயம்து திின் 
கரனத்றல் அன்று தரசலகம் , டரஸ்கஸ் ற்றும் ட அயதி தகுறகபில் ரழ்ந்து ந்து . இர்கள் 
ஈமர/இயசு ணி தண்புகலம் தய்கீத்ன்வமம் ணித்ணய தகரண்ட ஒம ணிய என்றும் 
கடவுபரல் கணரண த்தடுத்துக் தகரள்பப்தட்டர் என்று ம்தி ந்ணர் . இந் ம்திக்வக கறதி 428-431-

பில் தஸ்யடரஸ் என்தரல் உமரக்கப்தட்டது . இர்கள், கடவுபின் கவணக் தகரல்னய முடிரது 
கடவுள் ஏயனும் மரின் முகத்வ இயசுிற்கு ஒப்தரக ரற்நற அவண சறலுவில் அவநந்து 
தகரல்லுரறு சூழ்ச்சற தசய்து ணது கவணக் கரப்தரற்நற ிட்டரர் என்று ம்திந்ணர் . இந்க்  கவ 
குர்ஆவணமம் ிட்டுவக்கில்வன.  

இயசு சறலுவில் ரித்ரர் என்ந கறநறஸ் ம்திக்வகக்கு ரர் ததரறுப்பு?  

 

தரடமம்... 
 


