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QJR-1-TA 

 

இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சம்மந்ெப்பட்ட 
(சார்ந்ெ) யேள்விேள்  - நிேழ்ச்சி 1 

அறிவிப்பாளர்: 2000 ஆண்டுேளுக்கு யமைாே, ேிறிஸ்ெவ சலபேளின் 

கூற்று என்னதவன்றால், அவருலடே வாழ்வின் இறுெிேில், 
நசயேேனாேிே இயேசு சிலுலவ மேணத்லெ அலடந்து, சேை 
மரிோலெயோடு அடக்ேம், பண்ணப்பட்டு அவர் மூன்றாம் நாளில், 
உேியோடு எழுந்ொர் என்பயெ.  

டாக்டர் கிரேக் யு ஈவான்ஸ்:..அெற்ோன ஆொேங்ேள் உள்ளது, 

அெற்ோன சாத்ெிேகூறுேள் உள்ளது, என்லன  தபாறுத்ெவலே எல்ைா 
ோரிேங்ேளும் தெள்ளத்தெளிவாே இருக்ேிறது, இலவ 
நிர்பந்லெக்ேப்படுவது யபாை ோணப்படுேிறது.  

அறிவிப்பாளர்: ஆனால் சிைருலடே ேருத்து இயேசு சிலுலவேில் 

மரிக்ேவில்லை என்பொகும், அவர் அங்கு சுேநிலனலவ இழந்து 
ேல்ைலறேில் அவர் சரிோனார் என்ேின்றனர். சிை நவனீ ோை 
ஞானிேளின் இயேசுவின் சரீேம் சிலுலவேிைிருந்து இறக்ேப்பட்டு, 
குப்லபேில் தூக்ேி எரிப்பட்டது, ோட்டு நாய்ேள் அலெ ெின்றொே 
கூறுேின்றனர். இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெைின் யொற்றம் என்பது 
தவறும் ஒரு ேட்டுக்ேலெ அல்ைது  பிேம்லம என்ேின்றனர் அது 
உண்லமேில், இயேசுவின் தவளிப்பாடு அல்ை என்ேின்றனர். 
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டாக்டர் எட்வின் யமவ்ச்சி:...சரி, ஒருயவலள உேிர்த்தெழுெல் 

இல்ைாவிட்டால், அலெ பற்றி நாம் யபச யவண்டிே அவசிேம் இல்லை. 
ேிறிஸ்ெவ மார்க்ேம் என்ற ஒன்று யொன்றிேிருக்ோது.  

டாக்டர் ரகரி ரேபெர்ரமஸ்:..நான் பத்து வருடங்ேள் 

இலறநம்பிக்லேேற்றவனாே இருந்யென். எனக்கு, வாழ்க்லேக்கு 
ஏொவது அர்த்ெம் இருக்ேிறொ என்ற யேள்வி இருந்ெது. நான் 
யோசித்ெிருக்ேியறன், நான் அடக்ேம்பன்னப்படும்யபாது, என் 
ேல்ைலறேின் யமல் இலைேள் பறக்கும் அவ்வளவுொன. அல்ைது 
ஏொவது அர்த்ெம் இருக்ேிறொ? எண்தணய் தபாறுத்ெவலே, நான் 
உேிர்த்தெழுெலை பற்றிே ஆோய்ச்சிேில் யெறினவன். உங்ேளுக்கு 
தெரியுமா? இந்ெ ஆோய்ச்சிேினால் என்ன நடக்கும் என்று நான் 
யோசித்ெ நாட்ேள் உண்டு. ஆனால் இறுெிோன முடிவு 
என்னதவன்றால், அலவ என்லன தவளியே தோண்டுவந்ெது, 
நம்பிக்லேேற்ற நிலைலே மாற்றிேது. என்னுலடே, ேருத்து 
வாழ்க்லேக்கு ஒரு அர்த்ெம் உள்ளதென்று எடுத்துலேப்பது 
உேிர்த்தெழுெல் ொன். இயேசுேிறிஸ்து மேணத்ெிைிருந்து 
உேிர்த்ெெினால் நமக்கு நித்ெிேத்ெின் நிச்சேம் உண்டாேிறது.  

அறிவிப்பாளர்: உைே மற்றும் ேிறிஸ்ெவ உபேேணங்ேளில் இருந்து 

வேைாற்று ஆொேங்ேளின் யசாெலனேள் மூைம் புைப்படும் ோரிேங்ேள் 
என்ன?  

டாக்டர் வில்லியம் ரலன் கிரேக்:...இயேசுலவ இஎசுவாேயவ 

இருக்ே அனுமெிக்ே யவண்டும். அவர் ெம்லம குறித்து கூறிட 
இடமளித்து அவோேயவ இருக்ே வாய்ப்பளிக்ே யவண்டும். 
இல்ைாவிட்டால் நீங்ேள் உங்ேளுலடே இஷ்டப்படி வேைாற்றில்  
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இயேசுலவ பற்றி தசால்ைப்பட்டலவேலள உங்ேளுலடே ேற்பலன படி 
மாற்றிக்தோள்வரீ்ேள். அப்யபாது நீங்ேள் உங்ேலள யபான்ற ஒரு 
சாொேண நபோே இயேசுலவ ோண்பித்ெிடுவரீ்ேள். 

அறிவிப்பாளர்: இயேசு உண்லமோேயவ மேணத்ெிைிருந்து 

உேிர்த்ொர் என்பலெ நிருபிக்கும் ஆொேங்ேள் உங்ேள் வாழ்வில் 
எத்ெலேே மாற்றத்லெ ஏற்படுத்தும் என்ேிறரீ்ேள்? 

டாக்டர்  ரடேல் ொக்:...இயேசு ெம்லம குறித்து கூறிேது 

உண்லமதேன்றால், நாம் அலனவரும் அலெ ஏற்றுக்தோள்ள ேடலம 
பட்டிருக்ேியறாம், அெற்கு எெிர்ப்பு தெரிவிப்பது அதசௌேரிேமானொே 
இருக்கும்.  

அறிவிப்பாளர்: இந்ெ வியசஷித்ெ ஜான் அன்யேர்தபர்க் நிேழ்ச்சிக்கு 

உங்ேலள அன்புடன் வேயவற்ேியறாம் உைே ெேம் வாய்ந்ெ வேைாற்று 
நிபுணர்ேள், இலறேிேைாளர்ேள், புலெதபாருள் ஆோய்ச்சிோளர்ேள் 
தசால்வலெ யேளுங்ேள்.  

***** 

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்:   இன்லறே நிேழ்ச்சிேின் 

துவக்ேமாே நான்,  Dr. ஆன்டனி ப்ளூ மற்றும்  Dr. யேரி யேதபர்யமஸ் 
இருவருக்கும் இலடயே நடந்ெ  விவாெத்லெ ஒளிபேப்ப 
விரும்புேியறன்.  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்:  இேண்டு விருந்ெினர்ேள் நம்மிலடயே 

இருக்ேிறார்ேள் இருவரும் இந்ெ ெலைப்பில் விவாெத்லெ 
சிறப்பாே நடத்ெிடுவார்ேள்: ெலைப்பு இயேசு மேணத்ெிைிருந்து 
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உேிர்த்ொோ? அவர்ேள் ொன்: டாக்டர். ஆன்டனி ப்ளூ, 
இவலேத்ொன் உைேின் முென்லமோன நாத்ெிே  ெத்துவ ஞானி 
என்ேின்றனர்; அவர் 23ருக்கும் யமற்ப்பட்ட புத்ெேங்ேலள 
எழுெிேிருக்ேிறார் அெில் சிை ேமீசின் நம்பிக்லேலே பற்றிே 
ெத்துவம், யெவனும் சித்ொந்ெமும், ேிழக்ேத்ெிே ெத்துவம் ஒரு 
முன்னுலே, நாத்ெிேத்ெின் யூேம் மற்றும் யெவலன பற்றி 
சித்ொந்ெ ேட்டுலேேள், விடுெலை,  சிேஞ்சீவித்துவம் யபான்றலவ.  

இேண்டாவது விருந்ெினர் டாக்டர். யேரி யேதபர்யமஸ், 
வேைாற்று நிபுணர் மற்றும் ேிறிஸ்ெவ சித்ொந்ெ யமலெ 
எனப்படுபவர், ஆொேங்ேலள யசேரிப்பெில் ெிறலமோனவர் என்று 
பைோலும் யபாற்றப்படும் நபர், வேைாற்று ஆொேங்ேள், இயேசு 
உேிர்த்தெழுந்ொர் என்ற  ஆொேம். யேரி 21 புத்ெேங்ேலள 
எழுெிேிருக்ேிறார் அவற்றில் சிை வேைாற்று மனிெர் இயேசு: 
ேிறிஸ்துவின் வாழ்க்லேக்ோன ஆெிோை ஆொேங்ேள், 
அற்புெங்ேளுக்ோன ெற்ோப்பு, மற்றும் யெவன் இருக்ேிறார்! என்று 
எெற்கு நம்பயவண்டும்? சயோெேர்ேயள, நீங்ேள் 
எங்ேயளாடிருப்பெில் எங்ேளுக்கு மேிழ்ச்சி. 

சரி டாக்டர். யேதபர்யமஸ், இப்யபாது இலெ ஜனங்ேள் 
பார்த்துக்தோண்டிருப்பலெ நான் அறிந்ெிருக்ேியறன், நாம் 
யபசேிருக்கும் ோரிேம், இயேசு மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொோ? 
அவர்ேள் தசால்ேிறார்ேள், “ேம் ஆன்! அொவது, ஆொேம் 
இருக்ேிறது என்று தசால்ேிறரீ்ேள், வேைாற்றில் உண்லம 
இருக்ேிறொ?” நீங்ேள் பத்ெிரிக்லேேலள பார்க்கும் யபாது 
நியூஸ்வகீ் மற்றும் லடம் பத்ெிரிக்லேேள் ஆறு அல்ைது எட்டு 
மாெத்ெிற்கு ஒருமுலற தவளிவரும் – அதுயபாை இதுவும் ஒன்று 
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“இயேசுவின் ெரிசனங்ேள்” எல்ைா விெமான ோரிேங்ேளும் இந்ெ 
பத்ெிரிக்லேேளில் தவளிவருேிறது இலவ தொடர்ந்து தசால்லும் 
ஒரு விஷேம், “ஒரு சிை ஆொேங்ேயள இருக்ேிறது”. சரி, நீங்ே 
உங்ேளுலடே பேணத்ெில் ஒரு சிறிே புத்ெேத்லெ 
எழுெிேிருக்ேிறரீ்ேள் ெி ேிஸ்டாரிக்ேள் ஜசீஸ் அெில் நீங்ேள் 
தசால்லும்யபாது நீங்ே மிக்ேிேன் மாநிைத்ெில் உங்ேளுலடே 
பிதேச். டி நாட்ேளில் நடந்ெலெ, நீங்ேயள ஒரு நாத்ெிேனாே 
இருந்ெலெயும் உங்ேலள, இயேசுலவ விசுவாசிக்கும்படி தசய்ெ 
ோரிேத்லெயும் கூறிேிருக்ேிறரீ்ேள். யமலும் இன்லறே ோைத்ெின் 
ேடினமான ெத்துவ யமலெேளும் ஒப்புக்தோள்ளும் 12 வேைாற்று 
உண்லமேலள நீங்ேள் கூறிேிருந்ெீர்ேள். அது என்னதவன்று 
எங்ேளுக்கும் தசால்ை யவண்டும் என்று விரும்புேியறன். 
அெிைிருந்து துவங்ேிடைாம்.  

ரேபெர்ரமஸ்:..தவல், ஜான், சிை முக்ேிேமானலவேலள 

முன்லவக்ே விரும்புேியறன்: இன்லறக்கு எல்ைாருலடே 
எண்ணம் இயேசு சிலுலவேில் அலறேப்பட்டொல் மரித்ொர் 
என்பொகும். அொவது, ஜான் ேியோசன் மற்றும் இயேசு 
ேருத்ெேங்ேில்  இடம்தபற்றவர்ேள் கூறுேின்றனர் 
அெிோலைமுெல் அறிேப்பட்ட உண்லம இதுவாே ொன் 
இருக்ேிறொம். அவர் அடக்ேம்பண்னப்பட்டார். இந்ெ ோரிேம், 
சீஷர்ேளில் சிைருக்கு அவநம்பிக்லேலே உண்டாக்ேிற்று. சரி, 
தபரும்பாைான யமலெேள் ேல்ைலற ோைிோே இருந்ெலெ 
ஒப்புக்தோள்ேிறார்ேள் ஆனால் அலெ மீெமுள்ள அலனவரும் 
ஏற்றுக்தோள்ள முன்வேவில்லை.  உண்லமேில் ேவனிக்ே 
யவண்டிே முக்ேிேமான விஷேம் உேியோடு எழுந்ெ இயேசுலவ 
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ெரிசித்ெ அனுபவத்லெ சீர்ஷர்ேள் விசுவாசித்ெனர். அென் 
விலளவாே அவர்ேள் மாற்றம் தபற்றனர். உேிர்த்தெழுெல் ொன் 
அவர்ேளுலடே தசய்ெிேின் லமேப்தபாருளாே இருந்ெது. 
அவர்ேள் எருசயைமில் பிேசங்ேித்ொர்ேள். சலப பிறந்ெது. சிை 
ெனிநபர்ேள் எழும்பினார்ேள் ோக்யோபு பவுலை யபாை, 2 ெீவிே 
நாத்ெிேர்ேள் – ஒருவர் குடும்பத்ெியையே இருந்ொர் – 
மற்தறாருவர் ேிறிஸ்ெவர்ேலள உபத்ெிேவபடுத்ெின தவளிோல்- 
அவர்ேளும் உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுலவ ெரிசித்ெ அனுபவத்லெ 
விசுவாசித்ெொல் ேிறிஸ்துலவ ஏற்றுக்தோண்டனர்.  

இருந்ொலும், இன்லறக்கும் பை யமலெேள் எங்ேளுலடே 
ேணிப்லப அடிப்பலடோே லவத்துக்தோண்டு வேைாற்று பெிப்பில் 
இயேசு என்ற அலமப்லப எங்ேலளவிட இன்னும் அெிே 
உண்லமேலள ேண்டறிந்து நிலைபடுத்ெ பிேோசிக்ேின்றனர்.  

ஆன்ெர்கபர்க்:  சரி, யடானி, யேதபர்யமசின் ேருத்துக்ேலள 

பற்றி உங்ேளுலடே அபிப்பிோேம் என்ன?  

டாக்டர்  ஆன்டனி ப்ளூ:  தவல், அந்ெ உண்லமேலள நஅந் 

மறுக்ேவில்லை  மாறாே நானும் ஆம் என்ேியறன், ஆனால். 
ஆொேங்ேள் நிருபிக்ேப்படும் ேட்டங்ேள் பைவிெங்ேளில் 
அெிருப்ெிலே அளிக்ேிறது. முெைாவொே, எந்ெ ஆண்டில் இந்ெ 
சிலுலவேில் அலறேப்படுெலும் அெற்கு பின் நடந்ெ 
நிேழ்வுேளும் சம்பவித்ெதென்று ஒருவருக்கும் தெரிோது. இது 
மறுக்ேமுடிோெ உண்லம பிறப்பின் நாள் ஒருவருக்குயம 
தெரிோது... தவல், தெரிோெ பை தபரிே  மோன்ேளுலடே 
பிறந்ெ யெெி தசால்ைப்பட்டிருக்ேிறது. இன்தனாரு குலறபாடு 
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என்னதவன்றால், நம்முலடே ஆொேங்ேள் அலனத்தும் 
விசுவாசிேளான ேிறிஸ்ெவர்ேளால் எழுத்ெப்பட்ட பெிப்புேள் 
மட்டுயம, அவர்ேள் ெங்ேலளயே  சாட்சிேளாே  நிறுத்ெவில்லை, 
எருசயைமில் இருந்ெ மற்ற ோருயம ஏன் அவர்ேள் 
மனமாேவில்லை என்று தசால்ை முன்வேவில்லை அயொடு 
உண்லமேில் பூமி அெிர்ச்சிேளும் மற்ற அற்புெங்ேளும் நடந்ெொ 
இல்லைோ என்று நமக்கு தெரிோது.  

ஆன்ெர்கபர்க்:  அலெ பற்றி என்ன நிலனக்ேிறரீ்ேள், யேரி? 

ரேபெர்ரமஸ்:..தவல், சரி, இந்ெ ஆெிோை ேிறிஸ்ெவ 

எழுத்ொளர்ேள் சாட்சிேளாே இல்லை என்று நீங்ேள் 
தசால்லும்யபாது, அெில் பவுலை நீங்ேள் யசர்க்ேவில்லை என்று 
நம்புேியறன், சரிொயன? அப்யபாஸ்ெைனாேிே பவுல் சாட்சிோே 
இருந்ொர் என நம்புேிறரீ்ேளா? 

ப்ளூ:  ஓ, ோஷ், ஆமா. நா சுவியசஷத்லெ எழுெிேவர்ேலள 

பற்றி யோசித்யென்.  

ரேபெர்ரமஸ்:..லேட். ஆனால் பவுல் ெத்ரூபமான ஒரு 

சாட்சி. பவுைின் நிருபங்ேலள நீங்ேள் அப்படியே 
ஏற்றுக்தோள்வரீ்ேள்.  

ப்ளூ:  நிச்சேமாே. ஓ, எஸ். ஆனா அவர் எருசயைமில் 

இல்லையே, அொவது, அந்ெ யநேத்ெில் இல்லை.  

ரேபெர்ரமஸ்:..தவல், அெற்க்கு பிறகு வந்ொர், அொவது, 

ஸ்யெவான் ேல்தைறிேப்பட்ட யபாது அங்ேிருந்ொர். ஆனால் 
யவொேமத்ெிற்கு புறம்பான பெிவுேலள நான்  ஏற்ேமாட்யடன். 
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தபரும்பாைானவற்றிற்கு  யவொேமத்லெ விட அெிே விஷேங்ேள் 
யசர்க்ேப்பட்டிருக்ேிறது. நான் முன்லவத்ெ உண்லம என்று 
தசால்ைப்படும் ோரிேங்ேளின் பட்டிேைில், சீஷர்ேளின் 
அவநம்பிக்லே என்ற ஒரு விஷேத்லெ ெவிே – உளவிேல் 
ரீெிேில் அது சரிோனது ொன் – ஆனால் அலெத்ெவிே மற்ற 
அலனத்லெயும் பற்றி பவுல் எடுத்துலேக்ேிறார். ஆனால் அெில் 
தபரும்பாைானலவ ஆெிோை சாட்சிேளுலடே யவெத்லெ விட 
அெிேமான ெேவல் என நிலனக்ேியறன்.  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்:  இப்யபாது நீங்ேள் யேட்ட இந்ெ விவாெமானது 

ேிறிஸ்ெவர்ேளுக்கும் ேிறிஸ்ெவர் அல்ைாெவர்ேளுக்கும்  இலடேிைான  
ஒரு யேள்விேின் விவாெம், “இயேசு உண்லமோே மேணத்ெிைிருந்து 
உேிர்த்ொோ?” ேிறிஸ்ெவேல்ைாெவர் யபாதுமான வேைாற்று 
ஆொேங்ேள் இல்லை என்றிடுவார்ேள், பார்த்ெ சாட்சிேின் அறிக்லே 
இல்லை என்றிடுவர், இயேசு வாழ்ந்ெ ோைத்ெிற்கு பிறகு அவலே 
அறிோெவர்ேளால் எழுெப்பட்டதுொன் சுவியசஷம். அயொடு அவர்ேள், 
சுவியஷஷங்ேளில் தசால்ைப்பட்டிருப்பது யபாை ேிறிஸ்ெவ மற்றும் 
உைே வேைாற்று பெிப்புேளில் இயேசுலவ பற்றிே எந்ெ ஆொேமும் 
இல்லை என்ேின்றனர்.  அவர்ேளுலடே இறுெி ேருத்து, “இயேசு 
அல்ைவவு முக்ேிேத்துவம் வாய்ந்ெவோே இருந்ொல், எப்படி அவர் 
பிறந்ெ யெெியும் அவர் சிலுலவேில் அலறேப்பட்ட யெெியும் நமக்கு 
தெரிவிக்ேப்படாமல் இருக்ேிறது?” இந்ெ ேலடசி யேள்விலே பற்றி, 
நான் டாக்டர். யடேல் பாக்ேிடம் யபசியனன், புெிே ஏற்ப்பாட்டின் 
விரிவுலேோளோே டாைாஸ் இலறேிேல் தசமினரிேில் இருக்ேிறார். 
யேளுங்ேள்.  
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படீ்டர் தஜன்னிங்க்ஸ் ென்னுலடே வியசஷித்ெ இயேசுவுக்ோன 
ஆோய்ச்சி, ABC ஜூன் 2000 ெிறக்கும்யபாது, “நம்பத்ெக்ே ோரிேங்ேலள 
தவளிப்படுத்ஹ்டுவது மிேவும் ேடினமான விஷேம் என 
எெிர்பார்க்ேியறாம் என்றார். நம்பத்ெக்ே விஷேங்ேள் தவளிப்படுவது 
ேடினம் என்று கூறிேயொடு அவர் வேைாற்றில் இயேசுலவ பற்றி கூற 
இயேசுவின் வாழ்க்லேலே குறித்ெ யபாதுமான ஆொேங்ேள் இல்லை 
என்றார். அது உண்லமோ?  

ொக்:...இல்ை. நிச்சேமா இல்ை. உண்லமேில் சிை வேைாற்று ரீெிோன 

ஆொேங்ேள் இருக்ேிறது, குறிப்பாே இயேசுவின் யொற்றம் ஒரு 
நிலைேில் தெளிவற்ற நிலைேில் இருக்ேிறது. யோம ோஜ்ேத்ெின் 
ேிோமப்புறங்ேளில் ெள்ளிவிடப்பட்டார் அந்ெ பறந்ெ ோஜ்ேத்ெின் 
ேிோமப்புறத்ெில் அவர் ஒதுக்ேப்பட்டிருந்ொலும், அவலே பற்றி ஏொவது 
தெரிந்ெிருக்ே வாய்ப்பிருந்ெொே யொன்றுேிறது. ஆனால் உண்லமேில், 
அவர் பை இடங்ேளில் அறிேப்பட்டிருந்ொர்.  

ஆன்ெர்கபர்க்:  பைருலடே ேருத்துப்படி இயேசுலவ பற்றி புெிே 

ஏற்ப்பாட்டில் கூறப்பட்டிருக்கும் வேைாற்று ோரிேங்ேலள நிருபிக்கும் 
எந்ெவிெமான உைே பெிவுேளும் இல்லை என்ேிறார்ேள். அது 
உண்லமோ தபாய்ோ? 

ொக்:...இல்லை. அது யபாய். யவெத்ெிற்கு புறம்பாே இயேசு இருந்ொர் 

என்பெற்ோன பை ஆொேங்ேள் இருக்ேிறது யமலும் அலவேலனத்தும் 
இயேசுலவ பற்றிே முக்ேிே விஷேங்ேலள நமக்கு எடுத்துலேக்ேிறது.  

ஆன்ெர்கபர்க்:  அது என்ன? 
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ொக்:...தபாந்ெியு பிைாத்துொன் இயேசுவின் ெண்டலனக்கு 

தபாறுப்பாேிறார் என்று கூறும் டாசிடஸ் இருக்ேிறார். ஒரு யோம 
ஆளுனலே பற்றி கூறும் ஒரு யோம வேைாற்றறிஞர். யஜாதசபஸ் 
இருக்ேிறார், யூெ வேைாற்றறிஞர், இயேசுவின் ெண்டலனக்கு தபாந்ெியு 
பிைாத்து ொன் தபாறுப்பாேிறார் “எங்ே மக்ேள்” அலெ மிலேயவற்றினர் 
என்ேிறார். எனயவ இந்ெ ோரிேத்ெில் யூெர்ேளின் பங்கு இருப்பலெ யூெ 
வேைாற்று அறிஞ்ஞர்ேள் கூறுேிறார்ேள். யூெர்ேளின் கூற்றுப்படி இயேசு 
ஒரு மாேவித்லெ ோேோே குறிதசால்பவோே, அசாெேணமான 
ேிரிலேேலள நடப்பிக்ேிறவோே யபசப்பட்டார். அலெொன் யஜாதசபசும் 
நமக்கு கூறுேிறார். எனயவ நமக்கு உறுெிோே தெரிே வருவயொடு, 
சிை விஷேங்ேளில் இருமடங்கு ஊர்ஜிெப்படுவொே இருக்ேிறது.  

ஆன்ெர்கபர்க்:  இந்ெ யேள்விலே தபாறுத்ெவலே, “இயேசு எப்யபாது 

பிறந்ொர்?” பை வேைாற்று அறிஞ்ர்ேள் இயேசு ேி மு 4ஏப்ேலுக்கு முன்பு 
பிறந்ொர் என்ேின்றனர். ஏன்? மத்யெயு 2:1 மற்றும் லூக்ோ 1:5 ஏயோது 
உேியோடிருக்கும் யபாதுொன் இயேசு பிறந்ெொே நமக்கு கூறுேிறது. 
மத்யெயு 2:15ன்படி, இயேசு 2 வேெிற்கும் குலறவாே இருந்ெ யபாது 
ஏயோது மரித்ெிருக்ேிறார். யோமர்ேளுலடே பெிவுேளின் படி, ஏயோெின் 
மேணம் ேி மு 4ல் சம்பவத்ெிருக்கும் என்று வேைாற்று நிபுணர்ேள் 
கூறுேின்றனர். எெனால்? ஏயோது மரித்ெ ஆண்டின்  சந்ெிே 
ேிேேணத்லெ யஜாதசபஸ் பெிவு தசய்ெிருக்ேிறார். அந்ெ ேிேேணத்ெின் 
நாலள வானிேைாளர்ேள் ேணித்ெிருக்ேிறார்ேள் அது ேி மு 4மார்ச் 12ம் 
யெெிலே குறிக்ேிறது. யஜாதசபஸ் கூறுேிறார் ேி மு 4ல் ஏயோெின் 
மேனான அர்யேைியு ோஜாவாே பெவியேற்ற பிறகு ொன் பஸ்ோ 
ஆசரிக்ேப்பட்டொம். அந்ெ ஆண்டில் பஸ்ோ ஏப்ேல் 17ம் யெெி 
அனுசரிக்ேப்பட்டதென்பலெ வேைாற்று நிபுணர்ேள் அறிவார்ேள். இந்ெ 
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ோரிேங்ேலள ஒன்றிலணத்து பார்க்கும்யபாது, இயேசு ஏயோெின் 
மேணத்ெிற்கு புன்பு பிறந்ெபடிோல், இயேசு ேி மு 4 ஏப்ேலுக்கு 
முன்புொன் பிறந்ெிருப்பார் என்று ஆொேங்ேள் கூறுேிறது, அல்ைது ேி 
மு 5ற்கு சற்று முந்லெே நாட்ேளில் பிறந்ெிருப்பார்.  

சரி, அடுத்ெ யேள்விலே பார்க்கும்யபாது, “இந்ெ நான்கு 
சுவியசஷங்ேளும் எவ்வளவு துல்ைிேமாே இருக்ேிறது அலவ யநரில் 
ேண்ட சாட்சிேளால் எளுெப்பட்டதுொனா?” நம்முலடே நிேழ்ச்சிேின் 
ஒரு தொகுப்லப நீங்ேள் பார்க்கும்படி விரும்புேியறன் டாக்டர். ஜான் 
வார்விக் யமான்ட்யோயமரியுடனானது, 2 Ph.D. பட்டங்ேலள தபற்றவர் 
பேிற்சி விசாேலண வழக்ேறிஞோே இருக்ேிறார்.  

***** 

டாக்டர் ஜான் ரமான்ட்ரகாரமரி: முெல் சுவியசஷம் 

யைவிேனான மத்யெயு எழுெிேது, வரி வசூைிப்பவன், 
அப்யபாஸ்ெைனாே மாறினான், இயேசுவின் சீடன், இயேசு 
தசான்னலெ யேட்டு அவர் தசய்ெலெ பார்த்து ென்னுலடே 
ேருத்துப்படிோே எழுெியுள்ளார். நான்ோவது சுவியசஷத்லெ 
எழுெிேது யோவான் சீஷர்ேள்  எல்ைாரிலும் சிறிேவன் நீண்ட 
நாட்ேள் உேியோடிருந்ெவன். அவர் சுமார் 95ம் ஆண்டில் எயபசு 
பட்டணத்ெில் மரித்ொர் என்பெற்கு தெளிவான ஆொேங்ேள் 
இருக்ேிறது. அவருலடே 2 சீடர்ேளின் பெிப்புேள் இருக்ேிறது 
அலவ யோவான் ொன் இந்ெ புத்ெேத்ெின் ஆக்ேியோன் என்பலெ  
தெளிவுபடுத்துேிறது, யமலும் மற்ற முக்ேிே சுவியசஷங்ேளின் 
ஆக்ேியோங்ேலள பற்றிே முக்ேிே வல்ேலள அவர் ே சீடர்ேள் 
மூைமாே தெரிவித்ெிருக்ேிறார். இேண்டாவது சுவியசஷத்லெ 
யோவான் மாற்கு எழுெியுள்ளார் யபதுருவுடன் இருந்ெவர், 
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அப்யபாச்ெைர்ேளில் ஒருவர், லூக்ோ சுவியசஷத்லெ எழுெிேது 
ஒரு லவத்ெிேன் அவர் அப்யபாஸ்ெைனாேிே பவுலுடன் யசர்ந்து 
மிஷினரி ஊழிேங்ேளில் பங்குதபற்று வந்ொர். யமலும் பவுலை 
பிேொனமான 11 அப்யபாஸ்ெைர்ேளும்  இவனுலடே ெனிப்பட்ட 
அலழப்பில் அப்யபாஸ்ெைனாே இருக்ேிறான் என்பலெ 
ஒப்புக்தோண்டனர்.  

ஆன்ெர்கபர்க்:  அயொடு ோக்யோபும் யபதுருவும் 

இருக்ேிறார்ேயள. 

ரமான்ட்ரகாரமரி: அவர்ேளும் இருக்ேிறார்ேள். 

ஆன்ெர்கபர்க்:  அது சரிொன். எனயவ நமக்கு 7 சாட்சிேள் 

இருக்ேிறார்ேள் அவர்ேள் யநேடிோே பார்த்ொர்ேள் அல்ைது 
மற்றவர்ேளிடமிருந்து நமக்கு ெேவல்ேலள யசேரித்து 
தோடுத்ஹ்டிருக்ேிோர்ேள், அலெொன் நாம் புெிே ஏற்ப்பாட்டில் 
தபற்றிருக்ேியறாம். ஆனா இலெ பார்த்துக்தோண்டிருப்பவர்ேளில் 
அயநேர் தசால்லும் விஷேம் தேநக்கு யேட்ேிறது, அொவது 
அவர்ேள், “இருந்ொலும் டாக்டர். யமான்ட்யோயமரி, அவர்ேள் 
எல்ைாரும் இயேசுவின் சீஷர்ேள் ொன்னு தெரியும். அவர்ேள் 
அவருலடே நண்பர்ேள். அவங்ேளுலடே சாட்சி தசல்லுமா? 
அொவது, அவங்ே ெங்ேளுலடே இஷ்டத்துக்கு யேசுவ உேர்வாே 
தசால்ைிேிருப்பாங்ேயளா? அவங்ேள்ள ோருயம 
இலறநம்பிக்லேேற்றவர்ேள் அல்ை, இயேசுவினுலடே சிறந்ெ 
நண்பர்ேள்ொன் இருக்ோங்ே. இயேசு என்ன தசய்ொர் என்பலெ 
பற்றின உண்லமலேத்ொன் அவர்ேள் தசால்ேிறார்ேள் என்பலெ 
எப்படி நம்ப முடியும்? 
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ரமான்ட்ரகாரமரி: அதுொன் யேள்விேளின் லமேப்பகுெிோே 

இருக்ேிறது, அலெ யநேடிோே பார்க்ே யவண்டும் எனபது எனது 
ேருத்து, அலெ பற்றின 2 ோரிேங்ேலள ேவனிக்ே யவண்டும். 
முெைாவொே, அவர்ேள் விசுவாசிேளாே எலெயும் 
துவங்ேவில்லை. உண்லமேில், இயேசு சிலுலவேிைலறேப்பட்ட 
பிறகு, அவர்ேள் மறுபடியும் மீன் வலைலே பிடித்துக்தோண்டு 
நின்றனர். அவர்ேள் பிற்ோைத்ெில் எழுெிே ோரிேங்ேளின்  
ஆணித்ெேமான உணர்வு அப்யபாது அவர்ேளிடம் 
ோணப்படவில்லை. உேிர்த்தெழுெல் ொன் அவர்ேளுலடே 
மனலெ மாற்றிேது. யொமாவின் விஷேத்ெில் இலெ பார்க்ே 
முடியும், உேிர்த்தெழுெலுக்கு பிறகு இயேசுவின் ஆணி பாய்ந்ெ 
ேேத்லெயும் அவருலடே விைாலவயும்  தொட்டு பார்க்கும் வலே 
அவலே விசுவாசிோமல் இருந்ொன். அதுொன் முெல் ோரிேம்.  

இேண்டாவது ோரிேம், இயேசுலவ பற்றி எழுதுேிறவர் அல்ைது 
மற்ற ஒருவலே பற்றி எழுதுேிறவர் அவர்ேளுலடே நண்பனாே 
இருப்பொல் எழுதுேிற ோரிேத்ெில் எந்ெ வித்ெிோசமும் 
இருக்ோது, அவர் எழுதுேிற ோரிேங்ேலள அந்ெ சூழ்நிலைேின் 
சாட்சிேங்ேலள லவத்து எெினால் அது சரிோனது ொன். 
அொவது ஆெி அப்யபாஸ்ெைர்ேள் இப்யபாது நமக்கு புெிே 
ஏற்ப்பாட்டில் தசால்ைப்பட்டிருக்கும் ோரிேங்ேலள முெைில் 
யூெர்ேளுக்யே அறிவித்ெனர், குறிப்பாே தஜப ஆைேங்ேளில் 
யபாெித்ெனர். யூெ மெ யபாெேர்ேள் ொன் முென்முெைாே 
இயேசுவின் தசய்ெிலே எெிர்ப்பவர்ேளாே இருந்ெனர். சரி, ஒரு 
ோரிேத்லெ ஏற்றுக்தோள்ள முடிோது சீஷர்ேள், இயேசுவுலடே 
நண்பர்ேயளா இல்லையோ, அவர்ேள் இயேசுவின் வாழ்வில் 
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அவயோடு இருந்ெவர்ேளின் வார்த்லெேலள யேட்டு 
எந்ெவித்ெத்ெிலும் அவலே பற்றி எந்ெ ெவறான ெேவல்ேலளயும் 
தோடுத்ெிருக்ே எந்ெ விெ வாய்ப்பும் இல்லை அலெொன் 
வக்ேீல்ேைாேிே நாங்ேள் இந்ெ ோரிேத்லெ தேடுக்ே எந்ெ 
வழியும், யநாக்ேமும் சந்ெர்ப்பமும் அவசிேப்படவில்லை 
என்றிடுயவாம்.  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்:  இயேசுவின் வாழ்லவ குறித்ெ வேைாற்று 

ஆொேங்ேலள பரியசாெித்து  இயேசு உண்லமேியையே  
மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொர் என்பெற்ோன ஆொேங்ேலள ேண்டறிே 
முேலுேியறாம். நிேழ்ச்சிேின் ஆேம்பத்ெில், டாக்டர். யேரி 
யேதபர்யமஸ் இன்லறே யமலெேள் ஒப்புக்தோள்ளும் 12 வேைாற்று 
உண்லமேலள பற்றி தெளிவாே கூறினார்ேள். அந்ெ உண்லமேலள 
உங்ேயளாடு பேிர்ந்துதோள்ள யேட்டுக்தோண்யடன்.  

ரேபெர்ரமஸ்:..ேிறிஸ்ெவர்ேள் சுவியசஷம் என்று கூறும் 

ோரிேங்ேலள சுற்றிேிருக்கும் நிேழ்வுேலள தபரும்பாைான யமலெேள் 
முன்லவத்ெிடுவார்ேள்: உபத்ெிேவம், மேணம், அடக்ேம், இயேசுவின் 
உேிர்த்தெழுெல். சுமார் 12 உண்லமேள் இருக்கும் என நிலனக்ேியறன், 
குலறந்ெது 12. அொவது, அெிேப்படிோன ஞானிேள் இெிலும் 
அெிேமானவற்லற தசால்ை முடியும், ஆனால் குலறந்ெ பட்சம் 12 
உண்லமேலளோவது  ேடினமான  யமலெேளும் 
ஒப்புக்தோள்ேிறார்ேள். உண்லமேில் ஒவ்தவாரு யமலெயும் இந்ெ 
ஒவ்தவாரு விஷேத்லெயும் ஒப்புக்தோள்வார்ேள்.  

1. இயேசு சிலுலவ மேணத்ொல் மரித்ொர்.  
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2. அடக்ேம் பண்ணப்பட்டார். இலெ பற்றி எந்ெ மாற்று 
ேருத்துமில்லை. அயநேர் மரிக்ேிறார்ேள். அயநேர் அடக்ேம் 
பண்ணப்படுேிறார்ேள். 

3. அவருலடே மேணம் சீஷர்ேளுக்கு அவநம்பிக்லேலே அளித்து 
பின்னலடே தசய்ெது, அவருலடே வாழ்க்லே முடிந்ெதென்று 
நிலனத்ெனர். ெிடீதேன்று உங்ேளுலடே நண்பன் மரித்துவிட்டால் 
நீங்ேள் என்ன தசால்வரீ்ேள்?  

4. இப்ப, இது தபரும்பாலும் நடக்ோது என்பலெ நான் 
ஒப்புக்தோள்ேியறன், ஆனால் இயேசுலவ லவத்ெிருந்ெ  
ேல்ைலறோனது சிை நாட்ேளுக்கு பிறகு தவறுலமோய் 
இருந்ெலெ பை யமலெேளும் ஒப்புக்தோண்டிருக்ேிறார்ேள்.  

5. சீஷர்ேளுக்கு ஏற்ப்பட்ட அனுபவங்ேள், இெ விெத்லெொன் 
விமர்சேர்ேளும் ஒப்புக்தோள்ேிறார்ேள் என்பலெ கூற 
விரும்புேியறன், அொவது: உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுொன் 
ெரிசனமானார் என்று நம்பத்ெக்ே விெமான சிை அனுபவங்ேலள 
சீஷர்ேள் தபறுேின்றனர். இயேசு அவர்ேளுக்கு ோட்சிேளித்ெொே 
நிலனத்ெனர்.  

6. இந்ெ அனுபவங்ேளால், அவர்ேள் (சீஷர்ேள்) சந்யெேத்ெிைிருந்து 
மாற்றம் தபற்றார்ேள் – அவர்ேளுலடே நிழலை ேண்டு அவர்ேள் 
பேந்ொர்ேள், யபச பேம், இயேசுயவாடு ெங்ேலள 
அலடோளப்படுத்ெிட அவர்ேள் பேந்ொர்ேள் – 
அப்படிேிருந்ெவர்ேள் லெரிேமாே அவருலடே மேணத்லெயும் 
உேிர்த்தெழுெலையும் பிேசங்ேித்ொர்ேள்.  
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7. இெ தசய்ெிொன் ஆெி ெிருச்சலபேில் பிேசங்ேத்ெின் 
லமேப்தபாருளாே இருந்ெது. பவுல் கூறிேது நிலனவிருக்ேட்டும், 
“முென்லமோனது: (1 தோரி.15:3) இயேசுவின் மேணம் அடக்ேம் 
மற்றும் உேிர்த்தெழுெல். 

8. இந்ெ தசய்ெிோனது இயேசு  மரித்து அடக்ேம் பண்ணப்பட்ட 
எருசயைமிலும் அெின் சுற்றுப்புறங்ேளிலும் வியசஷமாே 
பிேசங்ேிக்ேப்பட்டது. 

9 இந்ெ பிேசங்ேத்ெின் விலளவாே, சலப பிறந்ெது அது வளே 
ஆேம்பித்ெது.  

10. ஞாேிற்றுக்ேிழலம ஆோெலனேின் பிேொன நாளாே மாறினது. 
அது யூெ விசுவாசிேளுக்கு முக்ேிேமானொே இருந்ெது. 

11. ோக்யோபு, இலறனம்பிக்லேேற்றவன், உேிர்த்தெழுந்ெ 
இயேசுலவ ொன் ேண்டலெ விசுவாசித்ெ தபாது அவன் 
விசுவாசிோே மாறினான்.  

12. சிை வருடங்ேளுக்கு பிறகு, உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசு ெனக்கு 
ெரிசனமானலெ நம்பிே அவனும் அவனுலடே அனுபவத்ொல் 
விசுவாசிோே மாறினான்.  

நான் தசால்ை வருேிற ோரிேம் என்னதவன்றால், ோைிோன ேல்ைலற 
என்ற ஒன்லற ெவிே, இந்ெ ோரிேங்ேலள வேைாற்று நிேழ்வுேளாே 
விமர்சேர்ேள் ஏற்றுக்தோள்ேிறார்ேள், அவர்ேளில் தபரும்பாைாயனார் 
தவறுலமோன ேல்ைலறலேயும் ஒப்புக்தோள்ேிறார்ேள். இலெ பற்றி 
நான் எழுெிேவற்லற நீங்ேள் அறிந்துதோள்ள விரும்பினால் இலவ ெி 
ேிஸ்டாரிக்ேள் ஜசீஸ் என்ற புத்ெேத்ெில் உள்ளது மற்றவர்ேளும் 
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எழுெிேிருக்ேிறார்ேள், இந்ெ ோரிேங்ேலள ஒப்புக்தோண்ட 
விமர்சேர்ேளின் பட்டிேலை அெில் பார்க்ே முடியும்.  

சரி, நீங்ேள் ஒருயவலள, “ஒரு நிமிடம் இருங்ே. 12ஆ? அது 
பேவாேில்ை, ஆனா இெ குலறக்ே முடியுமான்னு யேட்ேைாம். நாம் 
எலெ யெர்வு தசய்ேியறாம் என்பெில் இன்னும் உன்னிப்பாே இருக்கும் 
இலறநம்பிக்லேேற்றவர்ேள் உள்ளனோ? 

ஆல்லேட். நான் முடிந்ெ அளவு இந்ெ பட்டிேலை  குலறத்து நான்கு, 
ஐந்து, ஆறு ---- இெற்குள்ளாே தசால்ேியறன். இந்ெ பட்டிேலை குலறக்ே 
யவண்டும் என்றால், நான் இப்படிொன் தசால்ை யவண்டிேிருக்கும்: 
இயேசு சிலுலவ மேணத்ொல் மரித்ொர். உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுொன் 
இது என்று நம்பத்ெக்ே அனுபவங்ேலள சீஷர்ேள் எெிர்தோண்டனர். 
அெினால் அவர்ேளுலடே வாழ்க்லே மாறினது, அென் பிறகு, 
ெர்ஷீலஷ யசர்ந்ெ சவுல் இயேசுவின் ெரிசனத்லெ ேண்டெினால் ொன் 
மற்றம் தபற்றலெ விசுவாசித்ொன், ெனிப்பட்ட ெரிசனம், 
உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசு ெரிசனமானார்.  

இது தமாத்ெம் நான்ோே இருந்ொலும் இதுொன் அடிப்பலடோனதென்று 
தசால்லுவார்ேள்.  இந்ெ நான்கு உண்லமேலள லமேமாே லவத்து 
இயேசுவின் மேணம் அடக்ேம் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி தெளிவாே 
தசால்ை முடியும் என்று நான் நிலனக்ேியறன்.  

ஆன்ெர்கபர்க்:  சரி, எல்ைா விமர்சேோலும் ஏற்றுக்தோள்ளப்படும் 

மறுக்ே முடிோெ 12 உண்லமேள் இதுொன். சிை நாத்ெிேர்ேள் 20ற்கும் 
யமல் இருப்பொே ஒப்புக்தோள்வார்ேள். ஆனால் டாக்டர், 
யேதபர்யமஸ் இந்ெ 12 உண்லமேளில் நான்கு ோரிேங்ேள் மட்டுயம 
உறுெிோே வேைாற்று பெிப்பில் இயேசு வாழ்ந்ொர், சிலுலவேில் 
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மரித்ொர், மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொர் என்பலெ ஆணித்ெேமாே 
தசால்ைமுடியும் என்ேிறார். ஏன் என்று  அவர் தசால்வலெ யேளுங்ேள்.  

ரேபெர்ரமஸ்:..சரி, நான்கு ோரிேங்ேலள பட்டிேைிட்டு கூறியனன் 

அலெ தபரும்பாைான விமர்சேர்ேள் யமலெேள் ஒப்புக்தோள்வார்ேள் 
என்று கூறியனன், நடுவில் இருப்பவர்ேளும் இடதுபக்ேத்ெில் 
இருப்பவர்ேளும் ஏற்றுக்தோள்வார்ேள். இெில் இன்னும் சிைவற்லற 
யசர்க்ே முடியும்:ஆெிோை ேிறிஸ்ெவ தசய்ெிேள் உேிர்த்தெழுெலை 
லமேப்படுத்ெிொன் இருந்ெது; இயேசுவின் சயோெேனாேிே ோக்யோலப 
யபான்றவர்ேலள லவத்து என்ன தசய்ே முடியும், ேிறிஸ்துவிடம் வந்ெ 
ஒரு நாத்ெிேன். ஆெிேியையே ேிறிஸ்துவின் உேிர்த்தெழுெல் 
பிேேடநிக்ேப்பட்டிருக்ேிறது. இந்ெ உண்லமேலள லவத்து நீங்ேள் என்ன 
தசய்வரீ்ேள்?  

சரி, என்னுலடே ேருத்து இதுொன். சிை விமர்சேர்ேள் உங்ேளுக்கு 
தபரிே பட்டிேலை தோடுப்பார்ேள். சிை நாத்ெிேர்ேள் 20 
என்றிடுவார்ேள். நான் தசால்ேியறன், “எனக்கு 20 அவசிேமில்லை. 
எனக்கு 12 யபாதும்.” சிைர் இப்படி யோசிக்ேைாம், “12லட விட 
குலறவாே லவத்து ஏொவது தசய்ே முடியுமா?” நா தசால்ைட்டுமா, 
“எங்ேிட்ட நாலு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு, சரிோே தசால்ேிற அளவு 
இருக்ேிறது.” அது ென்னிச்லசோன எண்ணிக்லேொன். ஏன்? ஏன்னா 
ோருயம, உண்லமேில் ஒருத்ெர்கூட, இந்ெ உண்லமேலள மட்டும் 
தசால்ைப்யபாவெில்லை. ஆனா நான் தசால்யறன் நாயன ென்னிச்லசோ 
இந்ெ பட்டிேை 12ஆே குலறத்து, ெிைிருந்து, நாலு, அந்து, ஆறு. எனக்கு 
இதுயவ யபாதுமானது. இந்ெ ெேவல்ேளுடன் இந்ெ உண்லமேலள 
ஊர்ஜிெப்படுத்தும் ெேவல்ேலள ஏற்றுக்தோள்ளும்படிோே, யபாதுமான 
அடித்ெளம்  இருக்ேிறது  இயேசு மரித்ொர் மறுபடியும் அவர் 
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மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொர். நீங்ேள் இந்ெ உண்லமேலள நிொனித்து 
உங்ேளுக்கு ஏற்ற வித்ெத்ெில் எடுத்துக்தோள்ளைாம்.  

ஆன்ெர்கபர்க்:  சரி, அடுத்ெ வாேம் இயேசு ேிறிஸ்துவின் 

உேிர்த்தெழுெலை குறித்ெ இன்னும் பை ஆொேங்ேலள பற்றி பார்க்ே 
இருக்ேியறாம். உங்ேளிடம் ஒன்லற யேட்க்ேியறன், இயேசு 
மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொர் என்பெற்கு ஆொேங்ேள் இருந்ொல் என்ன 
தசய்வரீ்ேள்? அெினால் உங்ேளுக்கு என்ன நடக்கும்? மற்ற 
ோரிேங்ேலள ோட்டிலும், இயேசு ெம்லம பற்றி கூறிேலவ உண்லம 
எனபது நிருபனமாகும். அவர் யெவனுலடே குமாேன். அவர் 
பைருலடே பாவங்ேளுக்ோே மரிக்கும் படி இந்ெ உைேிற்கு வந்ொர், 
உங்ேளுலடே, என்னுலடே பாவங்ேளுக்ோன பைிோே சிலுலவேில் 
தொங்ேி மரித்ொர்.  

இயேசுவின் வாழ்க்லேலே பற்றிே உண்லமேலள அறிந்ெபிறகு, அவர் 
யெவனுலடே குமாேன் மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொர் என்று 
அறிவாற்றலுடன் தசால்வது, அவயோடு உங்ேளுக்கு எந்ெ உறலவயும் 
ஏற்படுத்ெயவா உங்ேளுலடே பாவங்ேள் பண்ணிக்ேப்படயவா, நீங்ேள் 
பேயைாேம் தசல்ையவா ஏதுவாேிருக்ோது. ஒரு குறிப்பிட்ட ோைத்ெில் 
நீங்ேள் உங்ேளுலடே சேை நம்பிக்லேலேயும் உங்ேளில் இருந்து 
விளக்ேி இயேசுவில் நம்பிக்லேலே லவக்ே யநர்ந்ெிடும். நீங்ேள் ஒரு 
பாவி என்பலெ ஒப்புக்தோள்ள யவண்டும், இந்ெ நிமிடத்ெிைிருந்து 
உங்ேளுலடே பாவங்ேலள மன்னிக்ே வல்ைவோன அவலே 
நம்யபாவொே அவரிடம் தசால்லுங்ேள், உங்ேளுக்கு நித்ெிே ஜவீலன 
ஈவாே அளித்து உங்ேள் வாழ்வில் வந்து வாசம்பண்ண அவலே 
அலழத்ெிடுங்ேள். 
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நீங்ேள் விரும்பினால், இப்யபாயெ இயேசுயவாடு ஒரு ஐக்ேிேத்ெிற்குள் 
நீங்ேள் வே முடியும். அலெ தசய்ே விரும்புேிறரீ்ேளா? அப்படினால், 
இந்ெ தஜபத்லெ என்யனாடு யசர்ந்து தசய்யும்படி உங்ேலள 
அலழக்ேியறன், “அன்பின் யெவயன, நீர் யெவனுலடே குமாேன் 
என்பலெ நான் நம்புேியறன். என்னுலடே பாவங்ேளுக்கு பைிோே நீர் 
சிலுலவேில் மரித்ெீர் என நம்புேியறன். நீர் மூன்றாம் நாளில் 
மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்து இன்லறக்கும் ஜவீனுள்ளவோே இருக்ேிறரீ். 
என்னுலடே வாழ்வில் உங்ேலள வேயவற்ேியறன். இந்ெ 
நிமிடத்ெிளிருந்து, உம்லம என் இேட்சேோே என் தெய்வமாே 
ஏற்றுக்தோள்ேியறன். உம்முலடேவனாே என்லன 
ஏற்றுக்தோண்டெற்ோே உமக்கு நன்றி. சரி, இந்ெ தஜபத்லெ நீங்ேள் 
தசய்ெிருந்ொல், யவெம் கூறுேிறது, “அவருலடே நாமத்லெ யநாக்ேி 
கூப்பிடுேிற எவனும் இேட்சிக்ேப்படுவான்.” அலெ ொன் இன்று யெவன் 
உங்ேளுக்கு வாக்ேளிக்ேிறார். உங்ேலள இேட்சித்ெிடுவார். ஒரு மனிென் 
தசய்ேக்கூடிே சிறந்ெ தஜபம் இதுொன்.  

 

***** 

எங்ேளுலடே தொலைக்ோட்சி நிேழ்சிேலள ோண 
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தசய்ெிடுங்ேள். 
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