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QJR-2-TA 

 

இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சம்மந்ெப்பட்ட 
(சார்ந்ெ) யேள்விேள்  - நிேழ்ச்சி 2 

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 ேியேக் A 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 எரிேப்பட்டது, ோட்டு நாய்ேள் அலெ ெின்றொே 
கூறுேின்றனர். இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெைின் யொற்றம் என்பது 
தவறும் ஒரு ேட்டுக்ேலெ அல்ைது  பிேம்லம என்ேின்றனர் அது 
உண்லமேில், இயேசுவின் தவளிப்பாடு அல்ை என்ேின்றனர். 



2 

 

டாக்டர் எட்வின் ேமவ்ச்சி:..சரி, ஒருயவலள உேிர்த்தெழுெல் 

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

டாக்டர் யேரி யேதபர்யமஸ்:..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?  

ேியேக் A ஈவான்ஸ்:.இயேசுலவ இஎசுவாேயவ இருக்ே அனுமெிக்ே 

யவண்டும். அவர் ெம்லம குறித்து கூறிட இடமளித்து அவோேயவ 
இருக்ே வாய்ப்பளிக்ே யவண்டும். இல்ைாவிட்டால் நீங்ேள் 
உங்ேளுலடே இஷ்டப்படி வேைாற்றில்  இயேசுலவ பற்றி 
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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  யடேல் பாக்:.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 அன்யேர்தபர்க்: வேயவற்ேியறாம்! இயேசு சேை 

மரிோலெயுடன் அடக்ேம் பண்ணப்பட்ட பிறகு உேிர்த்தெழுந்ொர் 
என்பலெ நிருபிக்கும் நிர்பந்ெமான வேைாற்று ஆொேங்ேள் இருக்ேிறொ? 
இந்ெ முக்ேிே யேள்விக்கு பெிைளிக்ே நாம் தபரும்பாைான 
விர்மசிக்கும் யமலெேள் ஒப்புக்தோண்ட இயேசுவின் வாழ்லவ குறித்து 
12 வேைாற்று உண்லமேலள பரியசாெித்ெறிே யவண்டும், அவர்ேளில் 
ேிறிஸ்ெவர்ேளும் மற்றவர்ேளும் இருந்ெனர். இன்லறக்கு இந்ெ 
ஒவ்தவாரு உண்லமேளுக்குமான உைே முலறேின் ஆொேத்லெயும் 
ஆெிோை ேிறிஸ்ெவர்ேளிடம் இருந்ெ ஆொேத்லெயும் ோண்பிக்ே 
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விரும்புேியறாம். அலெ பார்த்ெபிறகுஇன்லறே நிபுணர்ேளால் எப்படி 
இலெ ஏற்றுக்தோள்ள முடிந்ெதென்று நீங்ேள் நன்கு 
புரிந்துதோள்வரீ்ேள். இறுெிோே, வேைாற்றின் உண்லமேளுக்ோன 
ஆொேங்ேலள ோண்பித்ெ பிறகு, இயேசு உேிர்த்ொோ இல்லைோ 
என்ற ேருத்ெில் ஒரு பெிலை தபற நமக்கு உெவிோேிருக்கும்.   

ஆேம்பமாே டாக்டர். யேரி யேதபர்யமஸ் தசால்வலெ யேட்ே 
விரும்புேியறன் இவர் இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றிே 
ோரிேத்ெில் வேைாற்று ஆோய்ச்சிேில் உைேியையே சிறந்ெவோே 
மெிக்ேப்படும் மாயமலெ.  

யேரி, நீங்ே எழுெிேிருக்கும் புத்ெேத்ெின் ெலைப்பானது ெி 
ேிஸ்டாரிக்ேள் ஜசீஸ், ேடினமாே விமர்சிக்கும் யமலெேளால் 
ஒப்புக்தோள்ளப்பட்ட 12 வேைாற்று உண்லமேளின் ெனித்துவமிக்ே 
யமயைாட்டத்லெ அெில் கூறிேிருக்ேிறரீ்ேள். அந்ெ உண்லமேலள 
எப்படி ேண்டுபித்ெீர்ேள் என்று தசால்லுங்ேள். 

யேரி யேதபர்யமஸ்:.தவல், முெைில், இந்ெ ோரிேத்லெ நான் 

தசய்ெெற்கு ோேணம் விமர்சேர்ேளும் விசுவாசிேளும் ஒருமனப்பட்டு 
ஒன்லற தசால்ை நிலனத்யென், இந்ெ உண்லமேலள லவத்து 
இப்யபாது நாம் என்ன தசய்ேின்யறாம்? 12டும் இயேசுவின் சிலுலவ 
மேணத்ெிைிருந்து துவங்குேிறது. அவருலடே வாழ்வில் பை 
ோரிேங்ேள் இருந்ெிருக்ேிறது, ஆனால் இெிைிருந்து ஆேம்பித்து 
முடிவுவலே தோண்டுதசல்ை இருக்ேியறன். இந்ெ உண்லமேலள நான் 
ஒன்றுெிேட்டிேத்ெில், எந்ெவிெ ோரிேத்லெயும் ெவிர்க்ேவில்லை, 2 
ோரிேங்ேளுக்கு இது தபாருந்ெிடும்: முெைாவது ோரிேம்: இந்ெ 
உண்லமலே விமர்சேோன ஞானிேள் தபரும்பாைாயனார் 
ஏற்றுக்தோள்ேின்றனர், அொவது 90, 90 செவிேிெத்ெினர். 
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இேண்டாவொே, வித்ெிோசமான ேண்யணாட்டத்ெில் பார்க்கும்யபாது 
இெனுலடே ோரிேங்ேள் அலனத்தும் மாற்று ேருத்துலடேொே 
இல்ைாெ உண்லமேலளயே நான் முன்லவக்ேியறன். இலெ  பற்றி 
தசால்வெற்கு இதுயவ சிறந்ெ விெமாே ேருதுேியறன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இன்லறக்கு இந்ெ உண்லமேளில் ஐந்லெ நாம் 

பார்க்கும்படி விரும்புேியறன். முெைாவது உண்லம, இயேசு சிலுலவ 
மேணத்ெில் மரித்ொர். இேண்டாவது, அடக்ேம் பண்ணப்பட்டார், 
மூன்றாவது, அவருலடே மேணம் அவேது சீஷர்ேளுக்கு லெரிேத்லெ 
இழந்து அவநம்பிக்லே அலடேச்தசய்ெது. நான்ோவது, சிை 
நாட்ேளுக்கு பிறகு இயேசு அடக்ேம் பண்ணப்பட்டிருந்ெ ேல்ைலற 
ோைிோே இருப்பது தெரிந்ெது. ஐந்ொவது,சீஷர்ேளுக்கு ஏற்ப்பட்ட 
அனுபவங்ேள் அவர் உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுலவ ெரிசித்ெொே 
நம்பும்படி தசய்ெது. இந்ெ உண்லமேலள நிருபிக்கும் வேைாற்று 
ஆொேங்ேள் இருக்ேிறொ? 

ஆல்லேட், முெைில் முெைாவது உண்லமலே பார்க்ேைாம். இயேசு 
சிலுலவ மேணத்ொல் மரித்ொர். இது வசனங்ேள் மூைமாே தெரிே 
வந்ெது என்று மட்டும் தசால்ைாமல், ேிறிஸ்ெவேல்ைாெ 17 
யபர்ேளுலடே அறிக்லேேில் இருந்ெொே கூறுேிறரீ்ேள்.  

யேரி யேதபர்யமஸ்:.தவல், எஸ், பவுல் இலெ பற்றி வசனத்ெில் 

கூறுேிறார், நான்கு சுவியசஷங்ேள், அப்யபாஸ்ெைரில், உள்ளது. 17 
உைே சாெனங்ேளும் இயொடு இருக்ேிறது, அவற்றில் 12 அவருலடே 
மேணத்லெ பற்றிே தெளிவான விளக்ேத்யொடு இருக்ேிறது, 17ல் 12 
அவர் இவ்விெமாே மரித்ொர் என்பலெ தெளிவாே எடுத்துலேக்ேிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: சிைவற்லற தசால்லுங்ேள்.  
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யேரி யேதபர்யமஸ்:.தவல், ஒயே, பிைாத்துலவயும் ெியபரியு 

ோேலனயும் தசால்ைி சிை ெேவல்ேலள பேிர்ந்துதோள்ளும் டாசிடஸ் 
இருக்ேிறார். அெற்கு பிறகு பஸ்ோவின் மாலைேில் இயேசு 
சிலுலவேிைலறேப்பட்ட பிறகு ேல்தைறிேப்பட்ட ெல்மூெின் சாட்சி 
இருக்ேிறது. மற்றுதமாரு யூெ அொேம், யஜாதசபஸ், தபாந்ெியு 
பிைாத்துவின் ெலைலமத்துவத்ெில் சிலுலவேில் அலறேப்பட்டவனாே 
ேருெப்படுபவன். இன்னும் இேண்டு ோேணிேள் இருக்ேிறது, தபரிதும் 
ஒதுக்ேப்பட்ட இேண்டு ோரிேங்ேள், ொைஸ், ேி பி 52ல் இருந்ெ ேியேக்ே 
வேைாற்று எழுத்ொளர். மற்றும் பிளியோன், ேட்ரிேன் சாம்ோஜ்ேத்ெில் 
இருந்ெ மனிென். ேி பி 120ேளில் எழுெிேிருக்ேிறார், டாசிடஸ் மற்றும் 
சியுயடானிேஸ் இருந்ெ ோைத்ெில் இருந்ொர். இருவருயம 
சிலுலவேில் அறிேப்பட்டயபாது பூமிலே சூழ்ந்ெ ோரிருலள பற்றி 
கூறுேின்றனர்.  

அடுத்ெொே மாறா பார் யசோபியோன், சீரிே எழுத்ொளர், அவர் ெனது 
மேனிடம் இயேசு ெனது யபாெலனேளுக்ோே மரித்ெ ஒரு மோன் 
என்று கூறினார். அயொடு நமக்கு வலசேவிஞர்ேளும் வேைாற்று 
வல்லுனர்ேளும் இருக்ேிறார்ேள், லூசிேன் என்பவர், இவர்ொன், 
வேைாற்று பத்ெிபுேலள ஆெிோை பெிவுேளாே ஒன்றிலணத்து 
எழுெிேவர், வேைாற்லற உண்டாக்குவது, எப்படி யபான்ற யுக்ெிேலள 
ேர்ப்பித்ெவர். லூசிேன் இயேசுலவ பற்றி ேிண்டைாே ஒன்லற 
கூறுேிறார், அவர் சிலுலவேில் அலறேப்பட்டார் அவருலடே 
சீடர்ேளுக்கு சயோெே அன்பில் நடக்கும் படிோே உபயெசித்ொர். 
ஆனால் அந்ெ ோரிேங்ேளுக்ோேயவ அவர் மரித்ொர் .  

உைே வேைாற்றில் நமக்கும் இருக்கும் ஆொேங்ேளில் சிைவற்லற 
பார்த்யொம், சரி, இெற்கு தமருகூட்டும் விெமாே, சிலுலவ மேணத்லெ 
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பற்றி ெனித்துவமிக்ே மருத்துவ ெேவல்ேலள பற்றி பார்க்ேைாம். 
அதென்னதவன்றால், 15 ஆண்டுேளுக்கு முன்னொே தஜர்னல் ஆப் ெி 
அதமரிக்ேன் தமடிக்ேல் அயசாசியேஷன் குழுவினர் ஒரு அறிக்லேலே 
தவளிேிட்டனர் – ஒரு யபாெேர், 2 மருத்துவ நிபுணர்ேள் – சிலுலவ 
மேணத்லெ பற்றி எழுெினார்ேள் இந்ெ நபர்ேள் ொன் இயேசுவின் மேண 
சான்றிெலழ எழுெிேவர்ேள்.  

மருத்துவ துலறோனது உைேின் ஆொேங்ேலள டசன் ேணக்ேில் 
லவத்ெிருக்ேிறது அலவ புெிே ஏற்பாயடாடு ஒத்ெிருக்ேிறது இெற்க்கு 
பவுல் ொன் ெலைவர், அவர்ொன் அெிோை சாட்சி என்பலெ எல்ைாரும் 
ஒப்புக்தோள்ேிறார்ேள். அெனால் ொன் ஜான் டாம்னிக் ேியோசனும் 
மார்ேஸ் பார்கும் இயேசுவின் வாழ்வில் சிலுலவ இருந்ெெில் எந்ெவிெ 
சந்யெேமும் இல்லை என்று அடித்து கூறுவயொடு அது 
மறுக்ேமுடிோெ நிேழ்வு என்றும் கூறுேின்றனர்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இயேசு ேருத்ெேங்ேின் ெலைவர்ேளில் ஒருவோன, 

ஜான் டாம்னிக் ேியோசன், படீ்டர் தஜன்னிங்க்சுடனான ABC நிேழ்ச்சிேில் 
இயேசுவின் சரீேம் சிலுலவேிைிருந்து இறக்ேப்பட்டது என்றும், அது 
ஒரு குப்லபேில் வசீப்பட ோட்டு நாய்ேள் அலெ ெின்றது என்றும் 
கூறினார். நான் டாக்டர். யேதபர்யமசிடம் இந்ெ அறிக்லேக்கு 
வேைாற்று ஆொேம் இருக்ேிறொ என்று விளக்ேமாே கூறிட 
யேட்டுக்தோண்யடன். 

யேரி யேதபர்யமஸ்:.ஒருயவலள இது யேட்க்ே சுவாேஸ்ேமாக் 

ஐருக்ேைாம் ஆனால் அவரிடம் இலெ நிரூபிக்ே  எந்ெ ஆொேமும் 
இல்லை அவருலடே நண்பர்ேளும் அவருக்கு துலண நிற்ேவில்லை 
யமலும் அவருலடே கூற்று அவருக்கு எந்ெ விெத்ெிலும் 



8 

 

உெவவில்லை. இெற்கு ஒரு ோரிேத்லெ தசால்ை விரும்புேியறன், 
இயேசுவுக்கு நடந்ெ ஒரு ோரிேத்லெ ஒன்றுமில்ைாெதுயபாை 
ோண்பிக்ே நிலனக்ேியறாம். அவர் அடக்ேம் பண்ணப்பட்டார் என்று 
தசால்ை நமக்கு பை ோேணங்ேள் இருக்ேிறது, அவர் அடக்ேம் 
பண்ணப்பட்டிருந்ெ ேல்ைலற ோைிோே இருந்ெது. இருந்ொலும், எந்ெ 
இடத்ெிலும், அவர் தபாதுவான ேல்ைலறேில் லவக்ேப்பட்டொே 
தசால்ைப்படவில்லை. சரி, ஒருயவலள நீங்ேள் சிலுலவேில் 
அலறேப்பட்டவர்ேளுக்கு அப்படிொன் தசய்ேப்படும் என்று 
தசால்ைைாம், ஆனா பாருங்ே, இயேசுவின் ோரிேத்ெில் அப்படி 
நடக்ேவில்லை என்பெற்ோன தெளிவான ஆொேங்ேள் நம்மிடம் 
இருக்ேிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: நாம் பார்க்ே இருக்கும் அடுத்ெ உண்லம 

என்னதவன்றால் இயேசு சேை மரிோலெயோடு ேல்ைலறேில் 
அடக்ேம் பண்ணப்பட்டார். டாக்டர். வில்ைிேம் யைன் ேியேக் இந்ெ 
உண்லமக்ோன ஆொேத்லெ பற்றி கூறுேிறார். 

டாக்டர் வில்ைிேம் யைன் ேியேக்:..படீ்டர் தஜன்னிங்க்ஸ் ABC 

ஸ்தபஷைில் சுவியசஷங்ேலள குறித்து தசால்லும்யபாது ஒரு 
ோரிேத்லெ நான் யூேித்து பார்த்யென், இயேசு அவருலட ொய் மற்றும் 
நண்பர்ேளால் ேல்ைலறேில் லவக்ேப்பட்டார். சரி, ஒருயவலள 
இயேசுவின் அடக்ேம் ஆெிோை ேிறிஸ்ெவ சலபேினோல் 
தசால்ைப்பட்ட ஒரு ோைங்ேடந்ெ ேலெோே இருந்ொல், நிச்சேம் அந்ெ 
ோரிேங்ேலள பற்றி அறிந்துதோள்ள எெிர்ப்பார்ப்லப உண்டாக்ேிடும் – 
இயேசு அவேது ொோர் மற்றும் உண்லமோன சீஷர்ேளால் அடக்ேம் 
பண்ணப்பட்டார்.  
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ஆனால் ஒரு விெத்ெில், சுவியஷஷத்ெில் இப்படி தசால்ைப்படவில்லை. 
மாறாே, நசயேேனாேிே இயேசு ஒரு புெிோன ஒரு மனிெோல் அடக்ேம் 
பண்ணப்பட்டொே சுவியசஷங்ேள் கூறுேிறது, அர்மத்ெிேனான 
யோயசப்பு, சுவியசஷங்ேலள ெவிே யவறு எந்ெ இடத்ெிலும் அவர் 
யபசப்படவில்லை, எெிர்ப்பார்ப்பிற்கு வியோெமாே இருக்ேிறது, அவர் 
நசயேேனாேிே இயேசுவுக்கு மரிோலெோன அடக்ேத்லெ தசய்ேிறார். 
அயொடுகூட, மாற்கு கூறுேிறார் இந்ெ நபர் சனேரிப் சங்ேத்ெின் 
அங்ேத்ெினாறாம், இந்ெ சங்ேம்ொன் இயேசுலவ சிலுலவேில் 
அறிேயவண்டும் என்று ேட்டலள பிேப்பித்ெவர்ேள் அப்படிப்பட்ட 
கூட்டத்ெிைிருந்து யோயசப்பு ெனித்து நின்று சிலுலவேில் 
அலறேப்பட்டவருக்கு குற்றவாளிேளுக்கு தசய்ேப்படுவது யபாை 
தபாதுவான இடத்ெில் எறிந்ெிடாமல் சேை மரிோலெ தசலுத்ெி 
அவருலடே உடலை அடக்ேம் பண்ணினார். இது அசாொேமான 
ோரிேம் இெற்கு விளக்ேம் அவசிேம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஒயே. அப்படிதேன்றால் இது எெற்ோே 

முென்லமோே நிற்ேிறது, ஜான் டாமினிக் ேியோசனின் சூத்ெிேத்ெினபடி 
அவர் குப்லபேில் வசீப்பட்டு நாய்ேள் அவலே ெின்றது என்பது ஏன் 
முென்லமோேிறது? 

ேியேக்:..இயேசுவின் அடக்ேத்லெ பற்றிே பெிவுேள் 

மறுக்ேமுடிோெலவேள் ெனிப்பட்ட ோரிேங்ேள் அந்ெ ஆொேத்லெ 
ஆெரிக்ேிறது. முக்ேிேமான ோரிேம் என்னதவன்றால் புெிே 
ஏற்ப்பாட்டில் ஆெிோைத்ெின் ோேணிேள் பைவிெங்ேளில் 
இலணக்ேப்பட்டிருேிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: எங்யே? 



10 

 

ேியேக்:..உொேணமாே, பவுைினால் அளிக்ேப்பட ஆெிோை பாேம்பரிே 

எழுத்ெில் 1 தோரிந்ெிேர் 15 மூன்றாவது வரி இப்படிோே கூறுேிறது 
“...ேிறிஸ்துவானவர் யவெவாக்ேிேங்ேளின்படி நமது பாவங்ேளுக்ோே 
மறித்து அடக்ேம்பண்ணப்பட்டு, யவெவாக்ேிேங்ேளின்படி மூன்றாம் 
நாளில் உேிர்த்தெழுந்து ெரிசனமானார்.” (1 தோரி.15:3-4) 

இந்ெ பகுெிேின் இேண்டாம் வரி இயேசுவின் அடக்ேத்லெ குறிக்ேிறது. 
இந்ெ ோரிேம் இயேசு சிலுவேில் அலறேப்பட்டெற்கு 5 
வருடங்ேளுக்கு பிறகு எழுெப்பட்டது. எனயவ இது பை ஆண்டுேள் 
சோப்ெம் பலடத்ெ ஒரு ேலெலே எழுெ அது இப்படி 
சுவியஷஷங்ேளில் எழுெப்பட்டிருக்ேைாம் என்று தசால்ை முடிோது.  

அயொடு, ஒரு பக்ேத்ெில் இந்ெ ோரிேத்லெ சுவியசஷங்ேயளாடும் 
அம்ற்தறாரு புறத்ெில் அப்யபாஸ்ெைர்ேளின் நடபடிேயளாடு 
ஒப்பிடும்யபாது, ஆெிோை ேிறிஸ்ெவர்ேளின் பிேேடனம் இென் 
அடிப்படிேில்ொன் இருந்ெது எனபது தெளிவாேிறது சிலுலவ மேணம், 
அர்மத்ெிேனான யோயசப்பினால் ேல்ைலறேில் அடக்ேம், இயேசுவின் 
உேிர்த்தெழுெல், ேல்ைலற தவறுலமோே இருந்ெலெ ேண்டறிெல், 
பைருக்கும் இயேசு ெரிசனமானார் என்ற சாட்சிேள். எனயவ 
தசால்ைப்படும் ோரிேங்ேளுக்கும் அவேது அடக்ேத்ெிற்கும் பைெேப்பட்ட 
ஆொேங்ேள் நமக்கு அளிக்ேப்பட்டிருக்ேிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: இலெொன் வேைாற்று நிபுணர்ேள் யேட்க்ேிோர்ேளா? 

ேியேக்:..இன்லறே புெிே ஏற்பாட்டு வல்லுனர்ேளில் தபரும்பாைாயனார் 

இயேசுவின் அடக்ேத்லெ பற்றிே ஆெிோை பெிவுேள் வேைாற்றில் 
இயேசுலவ பற்றி தசால்ைப்பட்டிருப்பெற்கு சிறந்ெ ஆொேம் 
என்ேின்றனர்.  
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ஆன்கர்பபர்க்: மூன்றாவது உண்லமலே பார்க்ேைாம், இயேசுவின் 

மேணம் சீஷர்ேள் ெங்ேள் லெரிேத்லெ இழந்து அவருலடே வாழ்வு 
முடிந்துவிட்டதென்ற அவநம்பிக்லேலே ஏற்ப்படுத்ெிேது.  

யேரி யேதபர்யமஸ்:.லேட். இந்ெ ோரிேம் சுவியசஷங்ேளில் பெிவு 

தசய்ேப்பட்டுள்ளது மாற்கு 16ல் தசால்ைப்பட்டலெ தபாறுத்ெிருக்ேிறது. 
ஆனால் இந்ெ ோரிேத்லெ விமர்சேர்ேள் ஏற்றுக்தோள்வெற்கு  ோேணம் 
என்னதவன்றால் இெற்கு பின்னால் இருக்கும் உளவிேல் மாற்றத்லெ 
நிோேரிக்ே முடிோது. உங்ேளுலடே தநருங்ேிே நண்பர் உங்ேளுலடே 
வாழ்வின் 3 ½ ஆண்டுேள் அவருக்ோே இருந்து அவர்ொன் 
உங்ேளுக்கும் உங்ேள் குடும்பத்ெிற்கும் நம்பிக்லே ேனவு என்றிருந்ெவர் 
மரித்ொல் எப்படிேிருக்கும், சீஷர்ேள் அெிேமான ேற்பலனேில் 
இருந்ெனர், யே, உங்ே வைது புறம் இடது புறம் நாங்ே உட்ோேைாமா, 
அொவது, அவர்ொன் எெிர்ோைம் என்றிருந்ெனர். அவர் உங்ேலள 
விட்டு பிரிக்ேப்பட்டார். தோடூேமான வித்ெத்ெில் பிரிக்ேப்பட்டார், 
அெினால் யூெர்ேளுக்கு பேந்து உங்ேலள ஒைித்துதோள்ளும் நிலை 
உருவானது, யோவான் சுவியசஷத்ெில் தசால்ைப்படுேிறது எல்ைாம் 
ஒரு தநாடி தபாழுெில் மாறிப்யபான நிலை உண்டானது. அவர் 
மரித்துயபானார் மறுபடியும் மீன் பிடிக்ே யபாேைாமா என்று 
யோசித்துக்தோண்டு அமர்ந்ெிருக்ேிறரீ்ேள். உளவிேல் ரீெிோே 
பார்க்கும்யபாது இது அசாத்ெிேமான ோரிேம் ொன். புெிே ஏற்ப்பாட்டின் 
பகுெிேலள உேிர்ப்பிக்கும்படி உளவிேல் உட்புகுந்ெது. இப்படிப்பட்ட 
ோரிேத்லெ ேடந்ெபிறகு எப்படி அவர்ேளுக்குள் ஒரு தஜே யோஷம் 
உண்டானது? 

***** 
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ஆன்கர்பபர்க்: இப்யபாதுொன் பார்ேிறரீ்ேள் என்றால். எல்ைா 

யமலெேளாலும் ஒப்புக்தோள்ளப்படும் இயேசுவின் வாழ்வின் 
மறுக்ேமுடிோெ 12 வேைாற்று உண்லமேலள பற்றி 
பார்த்துக்தோண்டிருக்ேியறாம். யேள்விேளுக்கு பெிைளிக்ே 
விரும்புேியறாம், இயேசு மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொர் என்ற 
முடிவிற்கு வேைாட்ட்று ஆொேங்ேள் நம்லம தோண்டு தசல்ேிறொ? 
சித்ொந்ெ யமலெ, டாக்டர். எேல்ைிேம் யைன் ேியேக் உண்லமேின் 
ஆொேங்ேலள முன்லவக்ேிறார். 

ேியேக்:..இந்ெ நான்கு உண்லமேள் – இயேசுவின் ேனப்படுத்ெப்பட்ட 

அடக்ேம், அவருலடே ேல்ைலற ோைிோே இருந்ெலெ ேண்டறிெல், 
இயேசுலவ யெவன் உேியோதடழுப்பினார் என்ற சீஷர்ேளின் 
விசுவாசத்ெின் ஆேம்பம் – புெிே ஏற்ப்பாட்லட பற்றிே பைவிெமான 
ேண்யணாட்டங்ேலள குறித்து எழுெிேவற்லற கூறுேிறது. ஒரு 
ோரிேத்லெ முன்லவக்ேியறன், அடிப்பலட ோரிேங்ேலள விவாெிக்கும் 
குறுேிே மனப்பான்லமயுலடேவர்ேலள பற்றி யபசவில்லை, 
பைவற்லற ேற்றுயெர்ந்ெ பேந்ெ ேண்யணாட்டமுலடேவர்ேலள பற்றி 
கூறுேியறன். இலெ மறுக்ேிற புெிே ஏற்ப்பாட்டின் நிபுணர்ேளின் ஒரு 
பகுெிேினர் இன்னும் விமர்சிக்ேிேவர்ேளாே மாறுேின்றனர். ஆனால் 
இந்ெ ோரிேத்லெ பற்றி எழுெிே தபரும்பாைான நிபுணர்ேள் அந்ெ 
அடக்ேத்லெயும் உேிர்த்தெழுந்ெ சரீேத்ெின் ெரிசனத்லெயும் 
இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெைில் சீஷர்ேளுக்கு இருக்கும் 
விசுவாசத்லெயும் ஒப்புக்தோள்ேிறார்ேள்.   

சரி, குறிப்பாே ோைிோன ேல்ைலறலே பற்றி பார்க்கும்யபாது, இந்ெ 
ேருத்லெ பற்றி எழுெிே தபரும்பாைான யமலெேள் அந்ெ ஞாேிறு 
ோலைேில் வந்ெ இயேசுவின் தபண் சீடர்ேள் இயேசு 
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லவக்ேப்பட்டிருந்ெ ேல்ைலற ோைிோே இருந்ெொே ேண்டலெ 
ஒப்புக்தோள்ேிறார்ேள். இெிைிருந்து மாற்குவில் 
தசால்ைப்பட்டிருப்பதுயபாை ேல்ைலற ோைிோே இருந்ெதென்று 
வேைாறும் நிரூபிப்பலெ அறிேைாம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஏன் அது நம்பப்படெக்ேது என்ேின்றனர்? 

ேியேக்:..ோைிோன ேல்ைலற என்ற சம்பவம் பைெேப்பட்ட 

ஆொேங்ேலள தோண்டொே இருக்ேிறது. உொேணமாே, நான் 
ஏற்ேனயவ தசான்னதுயபாை, அடக்ேம் பண்ணப்பட்ட பெிவில் 
தவறுலமோன ேல்ைலறயும் அடங்கும். இயேசுவின் அடக்ேம் பற்றிே 
பெிவு வேைாற்றில் துல்ைிேமாே இருந்ொல், ேல்ைலற ோைிோே 
இருப்பலெ பார்த்ெ சம்பவம் நம்பப்படமுடிோெொே இருக்ே 
வாய்ப்பில்லை ஏதனன்றால் மூடப்பட்ட ேல்லைலேேிளிருந்து 
உேிர்த்தெழுெலை பற்றிே விசுவாசம் யொன்றிேிருக்ே எந்ெவிெ 
வாய்ப்பும் இருந்ெிருக்ோது.  

இேண்டாவொே, ோைிோன ேல்ைலற என்ற ோரிேம் ஆெிோை 
நிேழ்வுேயளாடு பைவிெங்ேளில் ெனிப்பட்டவித்ெெிலும் 
தபாருந்ெிேிருக்ேிறது. அது பிரீ மார்க்ேன் யபஷயனாடு 
இலணக்ேப்பட்டிருக்ேிறது, இந்ெ விெத்லெ ொன் மாற்கு சுவியசஷத்லெ 
எழுெ பேன்படுத்ெினார். ஆனால் தவறுலமோன ேல்ைலறலே பற்றி 
ெனிப்பட்ட பெிவுேலள மத்யெயு லூக்ோ யோவானிலும் பார்க்ே 
முடியும். இதுொன் ஆொேம், உொேணமாே, மத்யெயுலவ 
தபாறுத்ெவலே அவர் தவறுலமோன ேல்ைலறலே பற்றி கூறும்யபாது 
சற்று வித்ெிோசமாே ோவைர்ேலள பற்றி தசால்ேிறார் அலெ ெவிே 
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யவறு எலெயும் யமம்படுத்ெிட வில்லை அவர் அந்ெ ோைத்ெின் 
ேைாசாேத்லெ சார்ந்து இருப்பது தெரிேிறது.  

பை யமலெேளுலடே ேருத்து என்னதவன்றால் மற்ற மூன்று 
சுவியசஷங்ேலள ோட்டிலும் யோவானில் ோைிோன ேல்ைலறலே 
பற்றியும் இயேசுவின் அடக்ேத்லெ பற்றியும் ெனித்துவமாே 
தசால்ைப்பட்டிருக்ேிறது. நான் நிலனக்ேியறன் இந்ெ ோைிோன 
ேல்ைலறலே பற்றி பவுல் கூறிே விஷேத்ெில் யசர்த்ெிருப்பது 
சரிோனயெ 1 தோரிந்ெிேர் 15. அந்ெ கூற்றின் மூன்றாவது வரிலே 
ேவனிக்கும் யபாது, “அவர் யவெவாக்ேிேங்ேளின் படியே மூன்றாம் 
நாளில் உேிர்த்தெழுந்ொர்,” (1 தோரி.15:4) தவறுலமோன ேல்ைலறலே 
பற்றி கூறிடும் அந்ெ மூன்றாவது வரி சுவியசஷங்ேளில் 
தசால்ைப்பட்டலவேயளாடும் அப்யபாஸ்ெைர்ேளின் நடபடிேளில் 
தசால்ைப்பட்ட பிேசங்ேங்ேயைாடும் ஒத்ெிருக்ேிறது. எனயவ, ோைிோன 
ேல்ைலறலே பற்றிே விரிவான ோரிேத்லெ சுருக்ேமாே 
எடுத்துலேப்பொே அலமந்ெிருக்ேிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆெிோை வேைாற்று பெிப்புேள் கூறுேிறது 

இயேசுவின் ேல்ைலற ோைிோே இருந்ெலெ முெைில் 
ேண்டறிந்ெவர்ேள் தபண்ேள். dr. ேியேக் அது ஏதனன்று கூறுேிறார், 
ஒருயவலள ஆக்ேியோன் இயேசுலவ பற்றிே உண்லமலே 
ேண்டரிந்ெிருந்ொல், அவன் ோைிோன ேல்ைலறலே பார்த்ெ 
தபண்லண அங்கு குறிப்பிட்டிருக்ே மாட்டான்.  

ேியேக்:..ோைிோன ேல்ைலறலே பற்றி வேைாற்றில் நம்பப்படும் 

சுவாேஸ்ேமான மற்தறாரு விஷேம் என்னதவன்றால்  ேல்ைலற 
ோைிோே இருப்பலெ ேண்டறிந்ெது ஒரு தபண். சரி, இது ஏன் 
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மறுக்ேமுடிோெது என்பலெ ேவனிக்ே யவண்டும், முெல் நூற்றாண்டின் 
யூெ சமுொேத்ெில் தபண்ேளின் நிலைலே பற்றி 2 ோரிேங்ேலள 
புரிந்துதோள்ள யவண்டும். முெைாவொே, தபண்ேள் எல்ைாரும், 
இேண்டாம் நிலைேிலுள்ள பிேலஜேளாே ேருெப்பட்டனர். உொேணமாே, 
ஒரு ேபனீிக் பழதமாழி இருக்ேிறது, “ஆண் பிள்லளேலள தபற்றவன் 
ஆசீர்வெிக்ேப்பட்டவன், தபண் பிள்லளலே தபற்றவனுக்கு ஐயோ 
என்பார்ேள்.” தபண்ேள் ஒரு தபாருட்டாே எண்ணப்படாெ ோைம் எனபது 
விளங்குேிறது. 

இேண்டாவொே, தபண்ேளின் யபச்லச நம்பக்கூடிேொே ஒப்புக்தோள்ள 
மறுத்ெனர் யூெ நீெி மன்றத்ெில் அவர்ேள் சாட்சி தசால்ை 
அனுமெிக்ேப்படுவெில்லை. சரி, இந்ெ தவளிச்சத்ெில் பார்க்கும்யபாது, 
தபண்ேள் இந்ெ சம்பவத்லெ பார்த்ெ முெல் சாட்சி என்பது எப்படி 
இருந்ெிருக்கும் என்று யோசித்துபாருங்ேள், அவர்ேள் ொன் ேல்ைலற 
யவருலமோேிருப்பலெ ேண்டுபிடுத்ொர்ேளா? பிற்ோைத்ெில் உண்டான 
மற்ற பெிவுேள் ஆண்ேயள ேண்டறிந்ெொே கூறிேிருக்கும், அொவது, 
யபதுருவும் யோவாநுண், ேல்ைலறேினிடத்ெிற்கு வந்து அது 
தவறுலமோய் இருப்பலெ ேண்டனர். ொங்ேள் தசால்லும் ோரிேத்லெ 
ஒரு தபாருட்டாே மெிக்ோெ சமுேத்ெில் அவர்ேள் ொன் ோைிோன 
ேல்ைலறலே ேண்ட முெல் சாட்சிேளாே இருக்ேிறார்ேள் இெில் 
புரிந்துதோள்ள யவண்டிே விஷேம் நம்பினாலும் இல்ைாவிட்டாலும், 
ோைிோன ேல்ைலறலே பார்த்ெது அவர்ேள் ொன் சுவியஷஷங்ேளில் 
இப்படி எழுெப்பட்டிருப்பலெ அவர்ேள் ேனவனீமாே அவமானமாேவும் 
நிலனக்ேின்றனர்.  

யேரி யேதபர்யமஸ்:.ஒன்று, சுவியசஷத்ெில் கூறிேிருப்பலவேலள 

விளக்ே விரும்பினால் அலெ பற்றி பிேசங்ேிக்ே விரும்பினால், நீங்ேள், 
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உங்ேளுலடே முெல் சாட்சிோே தபண்ேலள நிறுத்ொெீர்ேள் அலெ 
அவர்ேள் ஏற்றுக்தோள்வெில்லை. லூக்ோ 24:11 தசால்வதுயபால், 
உங்ேள் பார்லவோளர்ேள் அவர்ேலள ஏற்றுக்தோள்வெில்லை, 
இயேசுயவ அவர்ேள் முன்பு யொன்றாெபடிோல் இவர்ேலள ஏன் 
நிருத்துேிறரீ்ேள்? தபண்ேளுலடே சாட்சி முக்ேிேம் வாய்ந்ெொகும்.  

இேண்டு, ோைிோன ேல்ைலற தெளிவாே பிேசங்ேிக்ேப்பட்டது. பவுல் 
தசால்வலெ பார்க்ேியறாம் 1 தோரிந்ெிேர் 15ல் அவர் மரித்ொர், 
அடக்ேம் பண்ணப்பட்டார், எது ேீயழ அனுப்பப்பட்டயொ அது யமயை 
வந்ெது, எது யமயை வந்ெயொ அது ோணப்பட்டது.  

இந்ெ ோரிேங்ேள் எருசயைமில் பிேசங்ேிக்ேப்பட்டெற்கு ஆொேம் 
இருக்ேிறது. நான் உங்ேளுக்கு தசால்லுேியறன் நீங்ேள் 
உேிர்த்தெழுெலை பற்றி கூற விரும்பினால் ோைிோன 
ேல்ைலறேிைிருந்து துவங்குங்ேள் – ஆனால் அதுொன் துவக்ேம் என்று 
தசால்ை முடிோது, தவளிப்படுெல் மிேவும் அவசிேமானொே 
இருக்ேிறது. ஆனால் நீங்ே தபண்ேலள பேன்படுத்ெ விரும்ப 
மாட்டீர்ேள் என்றும் கூடிேவலே சீக்ேிேத்ெில் தசால்ைி முடிக்ே விரும்ப 
மாட்டீர்ேள் என்று நிலனக்ேியறன். தோஞ்சம் தோஞ்சமாே தசால்ை 
விரும்புவரீ்ேயைன நிலனக்ேியறன்.  

ஆனா மூன்றாவது, அலெ எருசயைமில் தசய்ோெீர்ேள். அந்ெ இடத்ெில் 
இலெ நிோேரித்ெிடுவார்ேள். ஏன்னா யூெ ெலைவர்ேளும் யோமர்ேளும் 
அந்ெ சரீேத்லெ தவளியே தோண்டுவே விரும்பினால், அப்யபாதும் சிை 
விமர்சேர்ேள் தசால்வார்ேள் 50 நாளில் அந்ெ சரீேம் எப்படி இேருக்கும்? 
இன்னுமா, “பாரு.” அவங்ே தசால்வாங்ே, :யே, முட்டாயள, இன்னும் 
அந்ெ துணி இருக்கு அவர் சிலுலவேில் அலறேப்பட்டார். பாருங்ே 
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பசங்ேளா, இலெ பற்றி என்ன தசால்வஙீ்ே? யசா எருசயைம் ெவறான 
இடமாே ேருெப்படுேிறது.  

அந்ெ ேல்ைலற ோைிோே இருேிறது என்று கூறும் சிை ெேவல்ேலள 
நாம் லவத்ெிருக்ேியறாம் அெிைிருந்து துவங்ேிடைாம், இதுொன் அந்ெ 
இடம், இயொ ஒரு தபண், இதுொன் ஆெிோை உபேேணங்ேள், 
இெிைிருந்து உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சிறந்ெ தசய்ெிலே துவங்ேைாம் 
என நிலனக்ேியறன்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, அடுத்ெவாேம் இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை 

பற்றி இன்னும் பை ஆொேங்ேலள பார்க்ே இருக்ேியறாம். ஒரு 
யேள்விலே உங்ேளிடம் யேட்க்ேியறன்: ஒருயவலள ஆொேங்ேள் 
இயேசு மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொர் என்பலெ நிரூபித்ொல் 
என்னவாகும்? உங்ேளுக்கு அது எப்படிேிருக்கும்? மற்ற ோரிேங்ேலள 
விட இயேசு ெம்லம குறித்து கூறிேிருப்பலவ உண்லம எனபது 
நிருபனமாகும், அவயே யெவனுலடே தமய்ோன குமாேன். பைருக்ோே 
அவருலடே ஜவீலன பைிோே தோடுக்ே இந்ெ பூமிக்கு வந்ொர், அவர், 
சிலுலவேில் உங்ேளுலடே என்னுலடே பாவங்ேளுக்ோே 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 
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நம்யபாவொே அவரிடம் தசால்லுங்ேள், உங்ேளுக்கு நித்ெிே ஜவீலன 
ஈவாே அளித்து உங்ேள் வாழ்வில் வந்து வாசம்பண்ண அவலே 
அலழத்ெிடுங்ேள். 

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. ஆதமன் 

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 

இைவச ஜான் அன்தேர்தபர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்லப பெிவிறக்ேம் தசய்ெிடுங்ேள். 
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