
1 

 

QJR-3-TA 

 

இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சம்மந்ெப்பட்ட 
(சார்ந்ெ) யேள்விேள்  - நிேழ்ச்சி 3 

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:...ேி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 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:  நாம் இயேசுவின் வாழ்லவ பற்றி 

பார்த்துக்தோண்டிருக்ேியறாம். அவர் ென்லன யெவனுலடே குமாேனாே 
அலடோளப்படுத்ெிக்தோண்டாோ? இந்ெ உைேத்ெின் பாவத்ெிற்ோே 
சிலுலவ மேணத்லெ அலடேப்யபாவொே அவர் எப்யபாொவது 
யபாெித்ொோ? அவேது மேணத்ெிற்கு பிறகு, அவர் உேியோடுஎழுந்து 
சீஷர்ேளுக்கு ெரிசனமானார் என்பெற்கு உண்லமோன ஆொேங்ேள் 
இருக்ேிறொ? தமய்ோன உறுெிோன முடிலவ அறிந்துதோள்ள 
விரும்புேிறவர்ேளுக்கு யபாதுமான வேைாற்று ஆொேங்ேள் 
ோணப்படுேிறொ? பைெேப்பட்ட யமலெேள் இருக்ேிறது என்ேின்றனர். 
ேடந்ெ சிை வாேங்ேளாே இயேசுவின் வாழ்க்லேலே குறித்து இன்லறே 
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வல்லுநர்ேள் நம்பும் 12 மறுக்ே முடிோெ வேைாற்று உண்லமேலள 
பற்றி பார்த்து வருேியறாம், அந்ெ பட்டிேைின் ஐந்ொவது உண்லம 
விேப்பலடேச் தசய்ேிறது. என்ன தவன்றால்: சீஷர்ேளுக்கு உண்டான 
அனுபவங்ேள் உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுொன் ெங்ேளுக்கு ெரிசனமானார் 
என்று உறுெிோே நம்பச்தசய்ெது. வேைாற்று நிபுணோன டாக்டர். யேரி 
யேதபர்யமசிடம் யேட்யடன், இந்ெ உண்லமக்கு ஆொேம் என்ன? 
யேளுங்ேள்.  

ரேபெர்ரமஸ்:.தவல், இயேசு சிலுலவேில் அலறேப்பட்டார் என்ற 

உண்லமலே, ஏற்றுக்தோள்ளும் நிலைக்கு தபரும்பாைாயனார் 
வந்துவிட்டனர், இெில் மறுக்ே முடிோெ உண்லம என்பது அலெ 
ேண்ணால் பார்த்ெ சாட்சிேள் ொன், குறிப்பிட்ட சிை சீஷர்ேள், ஆண்ேள் 
மற்றும் தபண்ேள், ொங்ேள் உேிர்தெழுந்ெ இயேசுலவ ெரிசித்ெொே 
முழு நிச்சேமாே நம்பினார்ேள். இலெ யவறு விெங்ேளில் தசால்ை 
யவண்டுமானால், உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுலவ ெரிசித்ெொே நிச்சேமாே 
கூறும் சிை அனுபவங்ேலள அவர்ேள் தபற்றிருந்ெனர். அவர்ேள் அப்படி 
தசால்வொல், நாம் அலெ அறிந்ெிருக்ேியறாம். உேிர்த்தெழுந்ெ பிறகு 
தெரிசனமானார் என்று நம்புவெற்கு இது மிே முக்ேிேமான சாட்சிோே 
ேருெப்படுேிறது என்று நிலனக்ேியறன்.  

அன்கெர்கபர்க்: டாக்டர். தபன் வியெரிங்டன் வேைாற்றில் இயேசு 

என்பலெ பற்றி பிேசித்ெிதபற்ற பை புத்ெேங்ேலள எழுெிேிருக்ேிறார். 
அவர் ஆஸ்பரி ெியோைஜிேள் தசமினரிேில் புெிே ஏற்ப்பட்டு 
விரிவுலேோளோே இருக்ேிறார். ஏன் வேைாற்று நிபுணர்ேள் இயேசு 
ெமது சீஷர்ேளுக்கு ெரிசனமாேிேிருப்பார் ஏன் நம்புேிறார்ேள் என்யறன். 
அவர்ேள் நம்புேிறார்ேள், அவர்ேள் அவலே ொன் பார்த்ொர்ேள் என்பது 
அவர்ேளுக்கு எப்படி தெரியும்?  
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டாக்டர் பென் விபெரிங்க்டன்இ:  சரி, சீஷர்ேளுலடே 

உளவிேைின் நிலைலே பார்க்கும்யபாது, அவர்ேள் இயேசுலவ 
மறுெைித்ெனர் அவலே ோட்டிதோடுத்ெனர் அவலே நிோேரித்ெனர் 
என்ற உண்லமலே நாம் நம்புேியறாம், அவர் சிலுலவேில் 
அலறேப்படுப்யபாது அவர்ேள் முற்றிலுமாே அவலே 
இழந்துவிடுேின்றனர்,  ரீெிோோ, இயேசுவின் சிலுலவ மேணத்ெிற்கு 
பிறகு அவர்ேளுலடே மனலெ பாெிக்ே கூடிே ஏயொதவாரு ோரிேம் 
நிச்சேம் அவர்ேளுக்கு நடந்ெிருக்ே யவண்டும். ஏதனன்றால், 
உண்லமேில், ஆெிோை யூெர்ேள் ோரும் சிலுலவேில் அலறேப்படும் 
யமசிோலவ எெிர்பார்க்ேவில்லை. இயேசுொன் யமசிோ என்ற 
வெந்ெிலே ெலடேல்ைாே நிறுத்ெி, சிலுலவேில் அலறேப்பட்டொல், 
அவர் சபிக்ேப்பட்டவர் எனபது நிரூபணமாேிற்று, யெவனால் 
ஆசீர்வெிக்ேப்படவில்லை, இவர்  யெவனால் 
அபியஷேிக்ேப்பட்டவறல்ை. அெனாை இப்ப அவங்ே, முழுவதுமாே 
சிெறடிக்ேப்பட்டனர், அவர்ேளுலடே வாழ்க்லேயே ெலை ேீழாே 
மாறினது, அவர்ேள் ேடந்ெ வருடத்ெில், 2 வருடங்ேள், ெங்ேள் 
வாழ்வின் 3 வருடங்ேளாே அவயோடு இருந்ெனர், யவறு ஒன்றும் 
தசய்ோமல், இயேசுலவயே பின்தொடர்ந்ெனர். அந்ெ எண்ணத்ெில் 
மாற்றத்லெ ஏற்படுத்ெப்யபாவது எது? அவர்ேளுக்கு சுற்றிலும் இருக்கும் 
ஏயொதவான்று அவர்ேளுக்குள் ஆணித்ெேமான ஒரு ொக்ேத்லெ  
உண்டாக்ே யவண்டும், இயேசு மரித்துவிட்டார் எல்ைாம் 
முடிந்துவிட்டது என்ற அவர்ேளுலடே ேருத்லெ மாற்றும் விெமாே 
ஏொவது நடக்ே யவண்டும். மறுக்ே முடிோெ சம்பவங்ேள் ஏொவது 
நடக்ேணும். மார்டின் டிபிைிேஸ், தஜர்மானிே யமலெ ஒருமுலற 
கூறிேிருந்ொர் இயேசுவின் மேணத்ெிற்கும் ஆெி ெிருச்சலபேின் 
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பிறப்பிற்கும் இருக்கும் தொடர்லப விளக்ேிட தபாருத்ெமான நிலைலே 
உறுெிதசய்ெிடயவண்டும். அப்படி தபாருத்ெமான நிேழ்வுேலள 
முன்லவக்ோமல், வேைாற்று தொடர்புேலள விளக்ேி கூற முடிோது.  

அன்கெர்கபர்க்: அடுத்ெது, உைே எழுத்ொளர்ேள் அல்ைது ேிறிஸ்ெவ 

எழுத்ொளர்ேள் ோோவது இயேசுவின் சீஷர்ேள் அவர்ொன் ெமக்கு 
ெரிசனமானார் என்பலெ ஏற்றுக்தோண்டு அேி குறித்து 
தசால்ைிேிருக்ேிறார்ேளா? அெற்ோன விலட, “ஆமாம்”. டாக்டர். ேரி 
யேதபர்யமஸ் விளக்குேிறார்.  

ரேபெர்ரமஸ்:.பியையமான் நிருபத்ெில் பார்க்கும்யபாது அவர் 

சிலுலவ மேணஹ்த்ெின்யபாது பூமிதேங்கும் இருள் சூழ்ந்ெது என்று 
தசால்வயொடு, இயேசு அெற்கு பிறகு ெமது சீஷர்ேளுக்கு 
ோட்சிேளித்து ெனது ோேங்ேலளயும் சரீேத்லெயும் ோன்பித்ெத்ொே 
கூறுேிறார். அவலே அவர்ேள் தொட்டார்ேளா என்று 
தசாள்ளப்படவில்லை, ஆனால் அவருலடே  உேிர்த்தெழுெலுக்கு 
பிறகு ெமது சீஷர்ேளுக்கு ெம்லம தவளிப்படுத்ெினார்.  

யஜாதசபஸ், அெிே சர்ச்லசக்குரிே பகுெி கூறுேிறது இயேசு 3 
நாலளக்கு பிறகு ெம்லம தவளிப்படுத்ெினார். அயநே வல்லுநர்ேள் 
என்ன நிலனக்ேிறார்ேள் என்றால் இந்ெ பகுெிோனது மூை பாலஷேில் 
தசால்ைப்பட்டபடி, “3 நாலளக்கு பிறகு அவர் ெரிசனமாவார் என்று 
சீஷர்ேள் யபாெிக்ேப்பட்டிருந்ெனர்,” என்பலெ அத்ெலன வல்லுனர்ேளும் 
யமலெேளும் ஏற்றுக்தோள்ேிறார்ேள் என்பது உண்லம, அலெொன் 
நாமும் இப்யபாது தசால்ைிக்தோண்டிருக்ேியறாம்.  

உேிர்த்தெழுெலை ஒப்புக்தோள்ளும் சிை நாத்ெிேவாெிேளின் 
ஆொேங்ேளும் இருக்ேிறது.  சத்ெிேத்ெின் சுவியசஷத்லெ குறித்து 
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நிலனவிருக்ேிறது, முென்முெைில் தவளிவந்ெ ஒன்று. 
உேிர்த்தெழுெலை குறித்ெ ஆய்வுேட்டுலேேிலும் இதுொன் 
தசால்ைப்பட்டிருக்ேிறது, யொமாவின் சுவியசஷத்ெிலும் இதுொன் 
தசால்ைப்பட்டிருக்ேிறது, யொமாவின் சுவியசஷம் அெிே சர்ச்லசலே 
உண்டாக்ேிேது. சிைருலடே ேருத்து என்னன்னா, உேிர்த்தெழுெலை 
பற்றி யொமாவின் நிருபத்ெில் எந்ெ குறிப்பும் இல்லை. ஆனால் 
யொமாவின் சுவியசஷத்ெின் ஆேம்பத்லெ பார்க்கும்யபாது, 
உேிர்த்தெழுந்ெவர் உலேக்ேிறார், ஜவீயனாடிருப்பவர் ொன் யபசுேிறார், 
அெனால் யொமாவில் உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசு என்ற ேண்யணாட்டம் 
ொன் அெிேமாே எடுத்துலேக்ேப்பட்டுள்ளது.  

2 வேைாற்று வல்லுநர்ேள் உள்ளனர் டாசிடஸ் மற்றும் சூயடானிேஸ், 
இருவரும் ேனம்தபற்ற யோம வேைாற்று நிபுணர்ேள் உேிர்த்தெழுெலை 
பற்றி யபாெிப்பெில்லை, ஆனால் அவர்ேளுலடே  ேருத்து, 
யவடிக்லேோேனது, இந்ெ நபர் மரித்ெ பிறகு, இந்ெ குறும்புத்ெனமான 
மூடநம்பிக்லே புெிொே யொன்றிேொம். அப்படின்னா யமடியடயேனிேன் 
மாோணம் முழுதும் பேவிே இந்ெ குறும்புத்ெனமான மூடநம்பிக்லேக்கு 
அடித்ெளம் என்ன?  

இந்ெ 2 வேைாற்று வல்லுநர்ேள் அளிக்கும் 2 ோரிேங்ேள் இருக்கு, 
அலெயேொன் பியையமான் மற்றும் யஜாதசபஸ் இருவரும் 
கூறிேிருக்ேின்றனர். சிை நாத்ெிேவாெிேளின் ஆொேங்ேளும் 
இருக்ேிறது. புெிே ஏற்ப்பாட்டில் இல்ைாெ ஆொேங்ேளுக்கு இதுயவ 
யபாதுமானொே இருக்கும்.  

அன்கெர்கபர்க்: சரி, இயேசு ெனது மேணத்ெிற்கு பிறகு பைெேப்பட்ட 

மனிெர்ேளுக்கு ெரிசனமானார் என்பெற்கு  ேிறிஸ்ெவ எழுத்ொளர்ேள் 
குறிப்பிடும் ஆொேங்ேள் என்ன? சித்ொந்ெயமலெ டாக்டர். வில்ைிேம் 



8 

 

யைன் ேியேக் வேைாற்று ெேவலை முன்பாே லவக்ேிறார் தோரிந்து 
சலபக்கு பவுல் எழுெிே நிருபத்ெில் தசால்ைப்பட்டலெ  இன்லறே 
தபரும்பாைான விமர்சேர்ேள் ஒப்புக்தோள்ேிறார்ேள் அொவது 
உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசு சீஷர்ேளுக்கும், மற்றவர்ேளுக்கும், 
ெனிநபர்ேளுக்கும், அவர்ொயம, ெரிசனமானார் என்பலெ முற்றிலும் 
உண்லம. யேளுங்ேள்.  

கிரேக்:.அொவது புெிே ஏற்பாட்டு நிபுணர்ேள் அலனவரும் இயேசு 

மேணத்ெிற்கு பிறகு ெரிசனமானார் என்ற ேைாச்சாே பின்னணிலே 
புரிந்துதோள்ள உெவிோே இருந்ெது ோைம் தசன்ற தஜர்மானிே புெிே 
ஏற்பாட்டு வல்லுனோன யஜாோக்ேீம் தஜயேலமோஸ் அவர் 1 
தோரிந்ெிேர் 15ல் பவுல் கூறிேிருப்பது அவருலடே தசாந்ெ 
வார்த்லெேள் அல்ை ஆனால் ஆெி ேிறிஸ்ெவ பாேம்பரிேத்ெில் 
தசால்ைப்பட்ட ோரிேத்லெ அவர் தபற்றுக்தோண்டு அலெ ெமக்கு 
பின்வருபவர்ேளுக்கு கூறுவொே தசால்ேிறார்.  இந்ெ பரிசுத்ெமான 
பாேம்பரிேத்லெ தபற்றுக்தோண்டு அலெ மற்றவர்ேளுக்கு கூறுவெற்கு 
அவர் யபாெலன வடிவிைான தசேல்பாடு என்று கூறுேிறார். பவுல் 
தோரிந்ெிேர்ேளுக்கு தசால்லும்யபாது: “நான் அலடந்ெதும் பிேொனமாய் 
உங்ேளுக்கு ஒப்புவித்ெதும் என்னதவன்றால்,” இப்ப பலழே 
விஷேத்லெ தசால்ேிறார், பவுல் ேண்டிறாெ ோரிேங்ேள்: 
“ேிறிஸ்துவானவர் யவெவாக்ேிேங்ேளின் படி நமது பாவங்ேளுக்ோே 
மரித்து, அடக்ேம் பண்ணப்பட்டு, யவெவாக்ேிேங்ேளின் படி மூன்றாம் 
நாளில் உேிர்த்தெழுந்து, யேபாவுக்கும் பின்பு பன்னிருவருக்கும் 
ெரிசனமானார். அென்பின்பு அவர் ஐநூறுயபருக்கும் அெிேமான 
சயோெேருக்கும் ஒயேயவலளேில் ெரிசனமானார், அவர்ேளில் அயநேர் 
இந்நாள்வலேக்கும் இருக்ேிறார்ேள், சிை மாத்ெிேம் 
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நித்ெிலேேலடந்ொர்ேள். பின்பு ோக்யோபுக்கும் அென்பின்பு 
அப்யபாஸ்ெைர் எல்ைாருக்கும் ெரிசனமானார், எல்ைாருக்கும் பின்பு,” 
பவுல் கூறிேிறார், “அோைப்பிறவி யபான்ற எனக்கும் அவர் 
ெரிசனமானார்.” (1 தோரி. 15:3-8) 

இலவ அலனத்தும்  இயேசு சிலுலவேில் அலறேப்பட்ட பின்பு  
ஐந்ொண்டுேளுக்குள்  நடந்ெது. இென்படிோே, ஆெிோை 
ேிறிஸ்ெவர்ேளின் சரித்ெிேத்ெில் நசயேேனாேிே இயேசுலவ 
அவருலடே மேணத்ெிற்கு பிறகு யநேடிோே பார்த்ெ சாட்சிேளாே 
ெனிநபர்ேளும் ஒரு குழுவான மக்ேளும் இருந்ெலெ உறுெிபடுத்தும் 
வித்ெமாே  ஆெி ெிருச்சலபேின் பெிப்புேள் எடுத்துலேக்ேிறது. சரி, 
நமக்கு விருப்பமிருந்ொல் இலவேலனத்லெயும் ஒரு ேற்பலன 
பிேம்லம என்று தசால்ைைாம், ஆனால் இலவ நடந்ெ சம்பவங்ேள் 
என்பலெ நம்மால் மறுக்ேயவ முடிோது. அெனால் ொன், உொேணமாே, 
பவுைா பிதேட்ரிக்சன்,  ABC ஸ்தபஷைில், கூறுேிறார், “வேைாற்று 
நிபுணோே, இந்ெ மனிெர்ேள் ஏயொதவான்லற ேண்டிருந்ெலெயும் 
ொங்ேள் ேண்டொே அவர்ேள் நம்பின அந்ெ ோரிேம் அவர்ேள் 
வாழ்லவ மாற்றிேது என்பலெயும் ஒப்புக்தோள்ேியறன்.”  

எனயவ இந்ெ ஒரு ோேணத்ொல், உறுெிோே, புெிே ஏற்பாட்டு 
வல்லுநர்ேள் ஒருமித்து ஏற்றுக்தோள்ேிறார்ேள் ஆெி சீஷர்ேள், மக்ேள், 
மற்றும் ெனிநபர் என அலனவரும் இயேசுவின் மேணத்ெிற்கு பிறகு 
அவருலடே உேிர்த்தெழுந்ெ யொற்றத்லெ ெரிசித்ெ அனுபவத்லெ 
தபற்றிருக்ேின்றனர்.  

அன்கெர்கபர்க்: சரி, உங்ேளிடம் ஒரு யேள்விலே 

முன்லவக்ேியறன்: இயேசு உேிர்த்தெழுந்ெ பிறகு எத்ெலன யபருக்கு 
ெரிசனமாேிேிருப்பார் என்று நிலனக்ேிறரீ்ேள்? ஒரு சிை 
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ெனிநபர்ேளுக்கு மட்டுமா? சிை விசுவாசிேளுக்கு மட்டுமா? ேிலடோது. 
வேைாற்று அறிஞர் டாக்டர். ேரி யேதபர்யமஸ் அளித்ெிடும் 
ஆொேங்ேள் உங்ேலள விேப்பலடே தசய்ெிடும். 

ரேபெர்ரமஸ்:.ஆமா, நிச்சேமா, இெற்கு ஆொேமான பகுெி 1 

தோரிந்ெிேர் 15. அந்ெ பட்டிேைில் ெனிநபர்ேள் உள்ளனர், சலபேின் 
ெலைவர்ேள் உள்ளனர். பவுல் யபதுருவிளிருந்து துவங்ேி ென்னிடத்ெில் 
முடிக்ேிறார், இெற்ேிலடேில் ோக்யோபு இருக்ேிறார், இயேசுவின் 
சயோெேன். 3 முக்ேிே நபர்ேள் உேிர்த்ெ இயேசுலவ ேண்டிருேிோர்ேள். 
ஆனால் கூட்டமான சிை மக்ேளும் இருக்ேிறார்ேள் அவர் 
ெரிசனமானார் என்பெற்கு இவர்ேளும் முக்ேிேமான ஆொேமாே 
இருக்ேிறார்ேள். 12 யபரும் இருக்ோங்ே, அப்பறம் ஒரு குழுவினர், 
“அப்யபாஸ்ெைர்ேள் எல்ைாரும்,” அப்பறம் ஐநூறுயபருக்கும் அெிேமான 
சயோெேர், அயநேர் இந்நாள்வலேக்கும் இருக்ேிறார்ேள்.  

சரி, சுவியசஷங்ேலள பார்க்கும்யபாது அங்கும் சிை ெிடமான 
ஆொேங்ேள் இருக்ேிறதென நிலனக்ேியறன், உொேணமாே அந்ெ 
தபண்ேள். ேல்ைலற ேிட்ட நிலறே தபண்ேள் இருந்ொங்ே ஆனா 
ெிரும்பி வரும்யபாது  மேெயைனா மரிோள் மட்டும்ொ ெனிோ 
வர்றாங்ே. எனயவ அவங்ே இயேசுலவயும் பார்த்ொங்ே ோைிோே 
இருந்ெ ேல்ைலறலேயும் பார்த்ொங்ே, இன்னும், சிறந்ெ விெத்துை 
முன்யனறி யபாேனுண்ணா, நீங்ே தபண்ேயளாட வார்த்லெேள 
உபயோேிக்ே மாடீங்ே ஏன்னா அவங்ே சாட்சி சட்டத்துை தசல்ைாது. 
முெல் நூற்றாண்டின் பாைஸ்ெீனிேர்ேலள நீங்ே ேவே யபாறது 
ேிலடோது. இருந்ொலும் சிை ோேனங்ேளாை தபண்ேளுலடே 
சாட்சிேமும் இேண்டாவொே மரிோளின் சாட்சிேமும் தசல்லும் 
ஏன்னா” உேிர்த்ெ இயேசுலவ அவங்ே பார்த்ெிருக்ோங்ே.  
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சரி, சுவியசஷங்ேளில் எம்மாவூருக்கு யபாகும் வழிேில் 2 யபயோடு 
யபசிக்தோண்யட யபானார் என்று தசால்ைப்படுேிறது. அொவது, பை 
லமல்ேள் இந்ெ புெிே நபயோடு யபசிக்தோண்யட 
நடந்துயபாய்க்தோண்டிருக்லேேில் அவர் இயேசு என்பது புரிந்ெது.  

சீஷர்ேளின் கூட்டம் என்ற ஒரு கூட்டத்லெயும் இங்கு பார்க்ேியறாம். 
யோவான் 20ல் ஒரு சிைலே ெவிே மற்ற எல்ைா சீஷர்ேளும் 
இருந்ொங்ே, அது ோருனா, யூொசும் யொமாவும் ொன். ஒரு 
வாேத்ெிற்கு பிறகு 2 வது முலற ெரிசனமாகும் யபாது யொமாவும் 
இருக்ேிறார்  யொமா அலடோளத்லெ யேட்கும் பிேபைமான சம்பவம் 
அப்யபாதுொன் நடக்ேிறது. அடுத்ெ அெிோேத்ெில், யோவான் சீஷர்ேள் 
ேடற்ேலேேில் மீன் பிடித்துக்தோண்டிருப்பலெ பற்றி கூறுலேேில், 
இங்கும், இயேசு அவர்ேளுக்ோே உணலவ ஆேத்ெம்பண்ணுேிறார் 
அவர் அவர்ேளுக்ோே உணவு ெோர்படுத்துவலெ அவர்ேள் ேண்டொே 
தசால்ேிறார். அதுமட்டும் இல்ைாம, யபதுரு, எப்பவும்யபாை 
உணர்ச்சிவசத்யொட, மீன்ேயளாட படகுை வேவங்ேள முந்ெிப்யபாய் 
இயேசுவிடம் யபசும்படிோே ெண்ணைீ குெித்து நீந்ெி தசல்ேிறார். 
அெனாை இங்ே பைவிெமான ோரிேங்ேள் நடக்ேிறது. இெில் ஆண்ேள் 
இருக்ேிறார்ேள் தபண்ேளும் பங்கு வேிக்ேிறார்ேள். ெனிநபர்ேளின் 
இலடபாடுேளும் குழுவான மக்ேளின் பங்கும் உண்டு. வடீ்டிற்குள்ளும் 
தவளிேிலும், உட்ோர்ந்ெிருக்லேேில், நடக்லேேில், மீன்பிடிக்லேேில், 
உணவு ெோரிப்பது என்று இருக்ேிறது, அவர்ேயளாடு நடந்ொர், 
பாெங்ேலள பற்றிக்தோண்டார்ேள், நிலறே விஷேங்ேள்.  

நீங்ேள் பார்த்துக்தோண்டிருப்பது ஜான் அன்யேர்யபர்க் நிேழ்ச்சி, 
முன்னிலைேில் இருக்கும் வேைாற்று நிபுணர்ேள், இலறேிேைாளர்ேள் 
மற்றும் அேழ்வாோய்ச்சிோளர்ேள், அலனவரும் இயேசுேிறிஸ்து 



12 

 

மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொர் என்பெற்ோன வேைாற்று ஆொேங்ேலள 
உங்ேள் முன்பாே எடுத்துலேக்ேின்றனர்.  

N.வு. ரேட்: ஆேயவ, வேைாற்று நிபுணர், என்பவர் ஒருயவலள 

யவற்று மனிெனாேயவா, இஸ்ைாமிேர், ேிறிஸ்ெவோேயவா இருக்ேைாம் 
– அவர்ேளுலடே யவலை என்னதவன்றால், “இயேசு சிலுலவேில் 
அலறேப்பட்டிருந்தும் எப்படி இயேசுொன் யமசிோ என்ற தசய்ெி  
ோட்டுத்ெீப்யபால்  பேவிற்று என்பலெ விளக்ே யவண்டும்.” அெற்ோன 
ஒயே பெில், “அப்படி நடப்பெற்கு ஒயே ோேணம் அவர் மேணத்ெிைிருந்து 
உேிர்த்ொர்.” 

விபெரிங்க்டன்இ:  சரி, சீஷர்ேளுலடே உளவிேைின் நிலைலே 

பார்க்கும்யபாது, அவர்ேள் இயேசுலவ மறுெைித்ெனர் அவலே 
ோட்டிதோடுத்ெனர் அவலே நிோேரித்ெனர் என்ற உண்லமலே நாம் 
நம்புேியறாம், அவர் சிலுலவேில் அலறேப்படுப்யபாது அவர்ேள் 
முற்றிலுமாே அவலே இழந்துவிடுேின்றனர்,  ரீெிோோ, இயேசுவின் 
சிலுலவ மேணத்ெிற்கு பிறகு அவர்ேளுலடே மனலெ பாெிக்ே கூடிே 
ஏயொதவாரு ோரிேம் நிச்சேம் அவர்ேளுக்கு நடந்ெிருக்ே யவண்டும். 

ரேபெர்ரமஸ்:.சரி ஒரு நிமிஷம், உங்ேளுலடே ேருத்ெிற்யே 

வருேியறன். இெனுலடே முடிலவ நீங்ே நம்பாமல் இருக்ேைாம். இெில் 
விடுபட்டிருப்பது என்ன, உண்லமோ என்ன நடந்ெிருக்கும் என்று 
நிலனக்ேிறரீ்ேள்? தபாதுவாே இந்ெ ேட்டத்ெில் ஏொவது ஒரு 
ோேணத்லெ தசால்ைி இந்ெ விவாெத்ெிைிருந்து தவளியேறிட 
முேல்வார்ேள். ஆனால் அவர்ேள் இேற்லே தோள்லேலே 
முன்லவத்ொல், என்னுலடே ேருத்துப்படி, நன்கு அறிேப்படும் 
வேைாற்று உண்லமேள், வலுனர்ேளால் ஏற்றுக்தோள்ளப்பட்ட 
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அலனத்தும் இந்ெ இேற்லேேின் தோள்லேலே ெவறானது என்று 
நிரூபிக்ே யபாதுமானொே இருந்ெிடும், அயொடு உேிர்த்தெழுெலுக்ோன 
சிறந்ெ ஆொேங்ேலள தபற்றிடியவாம்.  

அன்கெர்கபர்க்: இயேசுவின் சரித்ெிேத்லெ எழுெிேவர்ேளில் உைே 

பிேசித்ெிதபற்ற பெிப்பிற்குரிே வேைாற்று வல்லுனோனர் Dr. N.T. லேட், 
யேனன் ெிோைஜிேன் ஆப் தவஸ்ட்மின்ஸ்டர் ஆதபய். 22 ஆண்டுேள் 
அவர் ஆக்ஸ்யபார்டு யுனிவர்சிட்டிேில் பணிோற்றினார். 
உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுொன் ெங்ேளுக்கு ெரிசனமானார் என்று சீஷர்ேள் 
நம்பினத்லெ அவரும் மற்று வல்லுனர்ேளும் ஒப்புக்தோள்ள என்ன 
ோேணம் என்று யேட்யடன். 

இயேசுவின் வாழ்விற்கு பிறகு உண்டான ேிறிஸ்ெவ சலபலே எப்படி 
விளக்ேிடுவரீ்ேள்?  

ரேட்: சரி, இது மிேவும் சுவாேஸ்ேமான யேள்வி, ஏதனன்றால் உைே 

வேைாற்றியையே ேிறிஸ்ெவத்ெின் துவக்ேம் என்பது அசாொேமான 
நிேழ்வாே ேருெப்படுேிறது. ேி பி 20ல் ேிறிஸ்ெவ சலப என்று எதுவும் 
இருக்ேவில்லை. ேி பி 120ல், இந்ெ ேிறிஸ்ெவர்ேலள லவத்து என்ன 
தசய்வது என்று யேள்விலே அனுப்பிே ெனது வடதுருக்ேி மாநிை 
ஆட்சிேரின் ேடிெத்லெ ேண்ட யோமில் இருந்ெ யபேேசர் 
யசார்வலடந்ெிருந்ொர். அந்ெ நூற்றாண்டில் ொன், எங்ேிருந்யொ வந்ெ 
இந்ெ மார்க்ேம் அசாொேணமான வித்ெத்ெில் ெலைதேடுத்ெது. நம்மிடம் 
ஆொேம் இருக்கும் அந்ெ ோைத்து ஆெிோை ேிறிஸ்ெவர்ேள் 
கூறினார்ேள், “ஏன் இப்படி நடந்ெதென்று உங்ேளுக்கு தசால்ேியறாம். 
நசயேேனாேிே இயேசு மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொர் என்ற 
உண்லமேினாயை இப்படி ஆேிற்று என்றார்ேள்.” 
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அன்கெர்கபர்க்: விமர்சேர்ேளான யமலெேளும் உேிர்த்தெழுந்ெ 

இயேசுலவ சீஷர்ேள் ெரிசித்ெனர் என்ற உண்லமலே 
ஒப்புக்தோள்ேிறார்ேள், ஆனால் அவர்ேள் யேள்வி, எெற்ோே சீஷர்ேள் 
அவலே பார்த்ொர்ேள்? இயேசு அவர்ேளுக்கு முன்பாே ெனது மாம்ச 
சரீேத்யொடு நின்றாோ, அல்ைது அவர்ேள் தசாப்பனம் பார்த்ொர்ேளா 
அல்ைது இயேசு என்ற பிேம்லம உண்டானொ? Dr. தபன் வியெரிங்டன் 
நமக்கு தசால்ேிறார்.  

விபெரிங்க்டன்இ:  சீஷர்ேள் இயேசுலவ ேண்டொே நம்பினார்ேள் 

என்று பைெேப்பட்ட நிபுணர்ேள் தசால்லுேிறார்ேள், அவர்ேளில் அயநேர் 
இயொடு முடித்துக்தோள்ளைாம் என நிலனத்து அப்படி 
தசால்லுேிறார்ேள், இது ஆோய்ந்து அறிேத்ெக்ேொன சம்பவமாே 
இருக்ேிறது. ஆனால் நீங்ேள் சுவியசஷங்ேளில் தசால்ைப்பட்டிருக்கும் 
உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுவின் உேிர்த்தெழுந்ெ யொற்றத்லெயும் பவுைின் 
ஆொேங்ேலளயும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பயொடு, புெிே ஏற்ப்பாட்டின் மற்ற 
ஆொேங்ேளயும் ஒப்பிட்டால், அலவ நாம் புரிந்துதோள்வெற்கும் 
யமைானவற்லற கூறுேிறது. இயேசுவின் மேணத்ெிற்கு பிறகு மாம்ச 
சரீேத்ெில் ொன் அவலே பார்த்ொர்ேள் என்பலெ தெளிவாே 
தசால்ைப்பட்டிருக்ேிறது. அவர்ேயளாடு சாப்பிடுேிறார், ெத்ரூபமாே 
யொன்றினார், அவலே தொட முடியும், ஒரு உண்லமோன நபலே 
யபாை அவர் இந்ெ பூமிேில் நடமாடிக்தோண்டிருந்ொர். அவர்ேள் 
இயேசுலவ ெரிசித்ெனர் என்று தசால்வெற்கும் யமைான சம்பவங்ேள் 
தசால்ைப்பட்டிருக்ேிறது.  

அன்கெர்கபர்க்: தபாதுவாே, நீங்ே எடுத்துக்கூறும் இந்ெ 

ஆொேங்ேலளயும் இந்ெ நான்கு ஐந்து ஆொேங்ேலள நிருபிக்கும் 
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சாத்ெிேங்ேலளயும் நிோேரிக்கும் மக்ேளிடம் நீங்ேள் தசால்லுங்ேள், 
“சரி, இது உேிர்த்தெழுெல் இல்லை, ஆனா, அங்ே, ஏயொதவான்று 
நடந்ெிருக்ேிறது.” 

ரேபெர்ரமஸ்:.சரி, இலெ எந்ெ விெத்ெில் எடுத்து தசால்ேியறாம் 

என்பதுொன் முக்ேிேம் என்று நிலனக்ேியறன். எல்ைா யமலெேளும் 
ஒப்புக்தோள்ளும் உண்லமேலள ஆேம்பத்ெிைிருந்து பார்த்து 
வருேியறாம். உங்ேேிட்ட அந்ெ பட்டிேல் இருக்கு. நாம்  
ென்னிச்லசோே அந்ெ பட்டிேலை குலறத்ெிருக்ேியறாம், “அொவது, 
எனக்கு இத்ெலன குறிப்புேள் யெலவேில்லை. எனக்கு யபாதுமான 
குறிப்புேலள தசால்லீடீங்ே.” 

இப்ப, விமர்சேர்ேள் மத்ெிேில் நீங்ே இலெப்பற்றி தசால்லும்யபாது, 
நீங்ே என்ன தசால்ை யவண்டும் என்று தெரியுமா: இலெ விட 
அெிேமான ோரிேங்ேள் புெிே ஏற்ப்பாடு முன்லவக்ேிறது என எனக்கு 
தெரியும் , ஆனா புெிே ஏற்ப்பாடு முழுவலெயும் நான்  யேட்ேை. 
உங்ேளுலடே புத்ெேத்ெில் நீங்ேள் ெிரும்பத்ெிரும்ப தசால்ைிேிருக்கும் 
இந்ெ பட்டிேலை பற்றிொன் யேட்ேியறன் என்பார்ேள். இலெ பற்றி 
விளக்ேமளிக்ோம நீங்ே ெிலச மாறி, இன்னும், பை அருலமோன 
விஷேங்ேள் நடந்ெிருக்கு அலெப்பற்றி எனக்கு தெரிோதென்று 
தசால்ைமுடிோது. இல்ை. ஒரு நிமிடம், நமக்கு தெரிோெ விஷேத்லெ 
பற்றி யோசிக்ே யவண்டாம், நமக்கு தெரிோது என்று அவர்ேளும் 
நிலனக்ேிறார்ேள், நமக்கு தெரிந்ெலெ நாம யபசிடைாயம ஏன்னா 
நமக்கு தெரியும், குறிப்பாே இந்ெ 5 உண்லமேள், தமாத்ெமாே 12 
உண்லமேள், இேற்லேேின் தோள்லேோளர்ேளின் ேருத்லெ ெேர்க்ே 
நமக்கு தெரிந்ெ இந்ெ உண்லமேயள யபாதுமானலவேள். அெனாை, 
நாம ஒளிந்துதோள்ள அவசிேமில்லை, “சரி, ஒத்துேியறன், என்னயமா 
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நடந்ெிருக்கு.” இல்ை, இல்ை. ஆெிேிைிருந்ெ சாட்சிேள் உேிர்த்தெழுந்ெ 
இயேசுலவ பார்த்ெொே விசுவாசித்ொர்ேள் என்பெற்கு யபாதுமான 
ஆொேம் தோடுத்ெிருக்ேிறரீ்ேள். அவர்ேள் உண்லமோய் அவலே 
பார்க்ேவில்லை என்ற பெில் ெவறாே இருந்ொல் மாற்று ேருத்து 
தெரிவிக்ேயவண்டிேிருக்கும். ஆனால் விேப்பலடே தசய்யும் ோரிேம் 
எந்ெ யமலெேளும் அந்ெ ெிலசேில் பேணிப்பெில்லை, அவர்ேளுலடே 
புத்ெேங்ேளிலும் சரி, யபச்சிலும் சரி, அந்ெ வழிலே அவர்ேள் 
தெரிந்தெடுப்பெில்லை. அவர்ேள்  மாட்டிக்தோண்டது யபாை 
உணருேிறார்ேள்: “நா இந்ெ தோள்லேே தசான்னா அெற்கும் 
உங்ேளிடம் பெில் இருக்குயம என்ேின்றனர்.” 

சரி ஒரு நிமிஷம், உங்ேளுலடே ேருத்ெிற்யே வருேியறன். இெனுலடே 
முடிலவ நீங்ே நம்பவில்லை என்றால், இெில் விடுபட்டிருப்பது என்ன? 
உண்லமோ என்ன நடந்ெிருக்கும் என்று நிலனக்ேிறரீ்ேள்? தபாதுவாே 
இந்ெ ேட்டத்ெில் ஏொவது ஒரு ோேணத்லெ தசால்ைி இந்ெ 
விவாெத்ெிைிருந்து ெப்பித்ெிடுவார்ேள். ஆனால் அவர்ேள் இேற்லே 
தோள்லேலே முன்லவத்ொல், என்னுலடே ேருத்துப்படி, நன்கு 
அறிேப்படும் வேைாற்று உண்லமேள், வலுனர்ேளால் 
ஏற்றுக்தோள்ளப்பட்ட அலனத்தும் இந்ெ இேற்லேேின் தோள்லேலே 
ெவறானது என்று நிரூபிக்ே யபாதுமானொே இருந்ெிடும், அயொடு 
உேிர்த்தெழுெலுக்ோன சிறந்ெ ஆொேங்ேலள தபற்றிடியவாம்.  

அன்கெர்கபர்க்: உங்ேலள யேட்டுக்தோண்டிருக்ேிறவர்ேள் இப்யபாது 

இலெ மனெில் ஏற்ப்படும் யேள்வி  இதுொன், நடந்ெது இதுொனா , 
ஆல்லேட், ஒப்புதோள்ேியறன்.” அடுத்து என்ன தசய்ேயவண்டும்?  
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கிரேக்:.அடுத்ெ படி என்னதவன்றால் நசயேேனாேிே இயேசுவிடம் 

ொன் நித்ெிோ ஜவீனுக்ோன ெிறவுயோல் இருக்ேிறது என்பலெ 
உணர்வது என்று நிலனக்ேியறன். இயேசு தசால்ேிறார், “நாயன 
உேிர்த்தெழுெலும் ஜவீனுமாே இருக்ேியறன். என்னில் 
விசுவாசமாேிருக்ேிறவன் மரிப்பெில்லை, அப்படி அவன் மரித்ொலும், 
பிலழப்பான். (யோவான் 11:25-26) மேணம், அொவது, இதுொன் 
மனிெனுலடே மிேப்தபரிே எெிரிதேன நிலனக்ேிறன் ஏன்னா மனிெ 
வாழ்க்லேலே ஒரு யேள்விக்குறியோடு நிறுத்துவது இதுொன். நான் 
மரிக்கும்படிோே ொன் வாழ்ேியறன் என்றால் அந்ெ வாழ்க்லேக்கு 
என்ன அர்த்ெம் யநாக்ேம் உண்டாேிருக்ேிறது, முழு மனுக்குைமும் 
சாகும்படிோேொன் வாழ்ேின்றொ? ேல்ைலற நம்முலடே முடிவல்ை 
என்பலெ இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெல் நமக்கு கூறுேிறது. நம்முலடே 
முடிவு  இயேசு ேிறிஸ்து வாக்ேளித்ெபடி அவரில் 
விசுவாசமாஇருப்பவர்ேளுக்கு அளிக்ேப்படும் நித்ெிே ஜவீனும் 
யெவயனாடுள்ள ஐக்ேிேமுமாேிருேிறது.  

என்னுலடே ேருத்துப்படி இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெல், நடந்ெிருந்ொல், 
நிச்சேம் அது மனுக்குைத்ெிற்கு ஒரு அலசக்ேமுடிோெ 
நம்பிக்லேேளிக்கும் ோரிேமாே ொன் பார்க்ேியறன் ஏதனன்றால் 
அதுொன் நமது பூயைாே வாழ்விற்கு அர்த்ெமாேவும்  இெற்கு பிறகு 
இருக்கும் வாழ்வின் ெிறவுயோைாேவும் இருக்ேிறது.  

அன்கெர்கபர்க்: சரி, இயேசு மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொர் 

என்பெற்ோன வேைாற்று ஆொேங்ேலள நீங்ேள் 
ஒப்புக்தோண்டிருக்ேைாம். ஆனால் ஒரு சலபேின் அங்ேத்ெிேனோேி 
ேிறிஸ்ெவோே இல்ைாமல் இலெ மட்டும்  நம்புவது ஒருவலே 
ேிறிஸ்ெவோே மாற்றிடுமா? நீங்ே என்ன தசய்ேப்யபாறஙீ்ே? முெைில், 
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இயேசு ெம்லம குறித்து கூறிே அலனத்தும் உண்லம எனபது இந்ெ 
ஆொேங்ேள் நிரூபிப்பலெ ஒப்புக்தோள்ளுங்ேள், அொவது, அவொன் 
யெவ குமாேன். இேண்டாவது, இந்ெ ஆொேங்ேளில் இயேசு எெற்ோே 
வந்ொர் நற்ச்தசய்ெிேின் உள்ளடக்ேம் என்ன என்பலெ தெளிவாே 
புரிந்துதோள்ேியறாம். Dr. யடேல் பாக், புெிே ஏற்ப்பாடு விரிவுலேோளர் 
டாைாஸ் தசமினறி, அலெ தசால்ேிறார்.  

ொக்:...உங்ேளுலடே வாழ்வில் என்றன்றுமாய் இருப்பெற்ோே யெவன் 

வகுத்ெிட்ட வழிொன் சுவியசஷத்ெின் நற்தசய்ெி என்று நான் 
நிலனக்ேியறன். டிக்தேட்டாே அல்ை, ஒரு உறலவ யேட்க்ேிறார். அந்ெ 
உறவிற்கு வழிவகுக்கும் விெமாே இயேசுேிறிஸ்து ஒரு நபோே வந்து 
அெற்ோனலவேலள நிலறயவற்றினார், நம்முலடே பாவங்ேளுக்ோே 
அவர் மறித்ெது மட்டுமின்றி அவருலடே ஆவிலே நமக்கு அருளி 
உங்ேளுக்குள் இருக்கும் பாவ சுபாவத்லெ யமற்தோண்டு யெவயனாடு 
ஆயோக்ேிேமான உறலவ ஏற்படுத்ெி தவற்றியுள்ள வாழ்க்லேலே 
வாழும்படிோே வழிவகுத்ெிட்டார். யெவன் அந்ெ ஐக்ேிேத்ெிற்கு 
உண்லமயுள்ளவோே இருக்ேிறார் என்பயெ நற்தசய்ெி, அந்ெ உறலவ 
அெிேமாய் யநசித்ெத்ொல், ொன் அலெ நிலைப்படுத்ெிட ென்னுலடே 
தசாந்ெ குமாேலனயே பைிோே அனுப்பினார். இப்ப யெலவோன ஒயே 
ெகுெி, மிேவும் முக்ேிேமான ெகுெி, இலவ அலனத்லெயும் அவர் 
உங்ேளுக்ோே தசய்ொர் என்பலெ விசுவாசிப்பது ொன் ஒயே ெகுெிோே 
ேருெப்படுேிறது, விசுவாசத்யொடு, இயேசுேிறிஸ்துவின் மூைம் அந்ெ 
உறவிற்குள் வந்ெிட யேளுங்ேள். எளிொன ோரிேம், இதுொன் 
அவசிேமானது, ஏதனன்றால் யெவன் உங்ேளுலடே வாழ்வில் 
வந்துவிட்டால், ஆச்சரிேமான ோரிேங்ேளி தசய்ெிட துவங்ேிடுவார், 
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என்தறன்லறக்குமாய் யெவயனாடு இருக்கும்படிோன ேிரிலேேலள 
உங்ேளுக்குள் நடப்பித்ெிட ஆேம்பித்ெிடுவார்.   

அன்கெர்கபர்க்: சரி, இன்லறக்கு, 2 விெமான மக்ேள் கூட்டம் இந்ெ 

நிேழ்ச்சிலே பார்த்துக்தோண்டிருக்ேிறார்ேள், இயேசுலவ 
ஏற்றுக்தோண்டு முழுவதுமாய் அவலேயே நம்பி வாழ்ேிறவர்ேள் 
இல்ைாவிட்டால் இதுவலே அவலே ஏற்றுக்தோள்ளாெவர்ேள். 
இன்லறக்கு நீங்ேள் ஒருயவலள இயேசுலவ விசுவாசித்து 
ஏற்றுதோள்ள விரும்பினால், உங்ேளுலடே வாழ்வில் அவர் இலடபட 
விரும்பினால், உங்ேலள இேட்சித்து மன்னித்து உங்ேளில் மாற்றத்லெ 
உண்டாக்ே விரும்பினால், அவர் அெற்கு ஆேத்ெமாே இருக்ேிறார். 
இதுொன் உங்ேள் இருெே வாஞ்லசோே இருந்ொல், இப்யபாயெ 
உங்ேலள தஜபத்ெில் நடத்ெிட விரும்புேியறன். என்யனாடு இலணந்து 
தஜபிப்பரீ்ேளா? 

ஓ, யெவயன, நான் பாவி என்பலெ அறியவன் எண்தணய் என்னால் 
இேட்சிக்ே முடிோது. நான் உம்லம நம்புேியறன், ேர்த்ெோேிே 
இயேசுயவ, நீர் யெவனுலடே குமாேன், நீர் சிலுலவேில் மறித்து 
என்னுலடே பாவங்ேளுக்ோே பைிோனரீ் உம்லம நம்பி உம்மிடத்ெில் 
வருேிறவர்ேலள ேழுவி சுத்ெிேரிக்ேிரீர். இப்யபாயெ ஏன் மீது நான் 
தோண்டிருக்கும் நம்பிக்லேலே உம்மீது லவத்து உம்லம 
விசுவாசிக்ேியறன். என்லன மன்னித்து ஏன் வாழ்வில் வாரும். உம்மில் 
விசுவாசமாேிருப்பவர்ேளுக்கு நித்ெிே ஜவீலன அளிக்கும்படி நீர் 
மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்து மேணத்லெ தவன்றவோே இருக்ேிறயீே 
உமக்கு நன்றி. இந்ெ நிமிடத்ெிைிருந்து, உம்லமயே நம்புேியறன் நீயே 
ஏன் இேட்சேர் என விசுவாசிக்ேியறன். இயேசுவின் நாமத்ெில், ஆதமன்.  
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இப்ப, இந்ெ தஜபத்லெ நீங்ேள் தசய்ெிருந்ொல், யவெம் கூறுேிறது 
யெவன் உங்ேள் இருெேத்லெ பார்க்ேிறார் உங்ேலள ஏற்றுக்தோண்டு 
ேிறிஸ்துவின் சார்பில் உங்ேலள மன்னிக்ேிறார் அெினால் நீங்ேள் 
அவயோடுகூட நித்ெிேத்ெில் இருப்பரீ்ேள். யவெம் தசால்ேிறது, 
அவருலடே நாமத்லெ யநாக்ேி கூப்பிடுேிறவன் எவயனா அவன் 
இேட்சிக்ேப்படுவான்.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

எங்ேளுலடே தொலைக்ோட்சி நிேழ்சிேலள ோண 

இைவச ஜான் அன்தேர்தபர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்லப பெிவிறக்ேம் 
தசய்ெிடுங்ேள். 
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