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இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி சம்மந்ெப்பட்ட 
(சார்ந்ெ) யேள்விேள்  - நிேழ்ச்சி 4 

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 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 ே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?  

டாக்டர் வில்ைிேம் யைன் ேியேக்:.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  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: வணக்ேம், நாம் 

பார்த்துக்தோண்டிருக்கும் யேள்வியும்: “இயேசு ேிறிஸ்து 
மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொோ?” இயேசு ேிறிஸ்துவின் 
உேிர்த்தெழுெலுக்கு ஆொேமாே இருப்பது எது? சிந்ொந்ெ யமலெ 
Dr.வில்ைிேம் யைன் ேியேக் விமர்சேர்ேள் ஒப்புக்தோள்ளும் நான்கு 
வேைாற்று உண்லமேலள நமக்கு பாே லவக்ேிறார். யேளுங்ேள்.  

ேியேக்:..மெிப்பிற்குரிே பை வேைாற்று வல்லுனர்ேள் நசயேேனாேிே 

இயேசுேிறிஸ்துலவ பற்றிே தவளிப்பலடோன வேைாற்று 
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உண்லமேலள முன்லவக்ே இந்ெ நான்கு அடிப்பலட உண்லமேலள 
கூறுேின்றனர். அலவேளில் முென்லமோனது இயேசுவின் 
மரிோலெக்குறிே அடக்ேம். அவற்றில் இேண்டாவொனது ோைிோன 
ேல்ைலறலே ேண்டறிந்ெது. மூன்றாவது உேிர்த்தெழுந்ெ சடைமாே 
இயேசு ெரிசனமானது.  நான்ோவது இயேசு மேணத்ெிைிருந்து 
உேிர்த்ொர் என்று சீஷர்ேளுக்கு உெேமான நம்பிக்லே.  

ஆன்கர்பபர்க்: இந்ெ உண்லமேளின் ஆொேங்ேலள பற்றி ேடந்ெ 

சிைவாேங்ேளாே பார்த்யொம். இெற்கு இலற 
நம்பிக்லேேற்றவர்ேள்அளித்ெ பிேெியுத்ெிேத்லெ குறித்து பார்க்ே 
இருக்ேியறாம். அொவது, இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலுக்கு 
தொடர்புலடே ஆொேங்ேலள  குறித்து 5 இேற்க்லே தோள்லேேலள 
முன்லவக்ேின்றனர். Dr.யேரி யேதபர்மாஸ், இயேசுவின் 
உேிர்த்தெழுெலை பற்றிே ஆொேங்ேள் என்ற ெலைப்பில் உைேின்  
வேைாற்று வல்லுநர்ேளில் முெல் நிலைேில் இருப்பவர்.       

யேரி யேதபர்யமஸ்:.வேைாற்று ரீெிோே, முக்ேிேமான 5 இேற்லே 

தோள்லேேள் முன்தமாழிேப்படுேிறது. அெில் ஒருசிை 
ெிருட்டுத்ெனமான தோள்லேேள் இருக்ேிறது. சீஷர்ேள் அந்ெ சரீேத்லெ 
என்னயவா தசய்துவிட்டனர் – ெிருடி விட்டனர், அொவது – அவருலடே 
ெரிசனத்லெ பற்றி தபாய்ோன வெந்ெிலே பேப்பினர். யவறுோயோ 
அவர் சரீேத்லெ எடுத்துக்தோண்டனர். மூன்றாவது, இயேசு 
சிலுலவேில் மரிக்ே வில்லை. நான்ோவது, சீஷர்ேளுக்கு பிேம்லம 
ஏற்ப்பட்டது. அல்ைது  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, ஒரு ேிறிஸ்ெவோே இல்ைாெ ஒருவர், 

இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெல் பற்றிே ஆொேங்ேலள ெேர்க்கும்படிோே 
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இந்ெ இேற்க்லேதோள்லேேலள முன்லவத்ொல் என்ன நடக்கும்? 
எனயவ, இந்ெ தோள்லேேலள எல்ைாம் நிோேேத்ெி இயேசு 
மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொர் என்ற உண்லமேின் ஆொேங்ேலள 
வல்லுநர்ேள் எெினால் ஏற்றுக்தோள்ேிறார்ேள். முெைாவொே, சீஷர்ேள் 
இயேசுவின் சரீேத்லெ ெிருடிச்தசன்றனர் அவர்ேள் முன்புதவளிப்பட்டார் 
என்பது தபாய் என்ற தோள்லேலே ஆோய்ந்ெிடவிரும்புேியறன்.  

யேரி யேதபர்யமஸ்:.ேள்ளத்ெனமான முெல் ேருத்து என்னன்னா 

அவர் சரீேத்லெ சீஷர்ேள் ெிருடி அெற்கு பிறகு அவர் ெங்ேளுக்கு 
ெரிசனமானார் என்று தசால்லுேிற ோரிேங்ேள் தபாய்ோனது 
என்பதுொன். 2௦௦ ஆண்டுேளுக்கும் யமைாே இந்ெ ோரிேத்லெ 
பிேசித்ெிதபற்ற எந்ெ வல்லுனர்ேளும் ஏற்ேவில்லை. அெற்கு பிறகுொன் 
இது பேவினது, அொவது, இலெ புெிே ஏற்ப்பாட்டில் பார்க்ே முடியும். 
சரி, பை ெேப்பட்ட ோேணங்ேளால் ொன் விமர்சே யமலெேள் ெங்ேள் 
ேருத்லெ விட்டு  விைேிேிருப்பார்ேள் என நம்புேியறன். ஆனால் 
உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுலவ ொங்ேள் ோண்டொே சீஷர்ேள் ொன் 
விசுவாசித்ொர்ேள். எப்படி ஒரு சரீேத்லெ ெிருட முடியும், ெங்ேளுக்கு 
அவர் ெரிசனமானார் என்று  எப்படி அவர்ேள் தபாய் தசால்ை முடியும்? 
இதுொன் அந்ெ தபரிே பாலறலே ெேர்க்ேிறது ஏன்னா சீஷர்ேள் 
இயேசுலவ பார்த்ொர்ேள் என்பலெ எல்ைாரும் நம்புேின்றனர்.  

இேண்டாவொே, அவர்ேள் முற்றிலும் மாற்றமலடந்ெனர். மரிப்பெற்கு 
ெோோே இருக்ேிற அளவுக்கு அவர்ேளுக்குள் மாற்றம் ஏற்ப்பட்டது. 
இலெ அந்ெ தபாய்ோன ேருத்லெ  எெிர்த்து விளக்குவது எப்படி?  
எெிர்ப்பு தெரிவிக்ேப்படும் அடுத்ெ இேண்டு ோரிேங்ேள் ோக்யோபுக்கு 
தவளிப்பட்டது,   பவுலுக்கு தவளிப்பட்டதும் ொன். எப்படி 
ோக்யோலபயும் பவுலையும் மாற்றுக்ேருத்துக்குள் ேைத்ெனமான 
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தசேலுக்குள் இலணத்ெிட முடியும்? யவறு சிை ோேணங்ேலள 
தசால்ைமுடியும் ஆனால் இந்ெ விஷேத்லெ முன்லவக்கும் யபாது 
விமர்சேர்ேள் தசால்வது என்ன தெரியுமா, “எனக்கு அது தெரிோது. 
ோரும் அந்ெ விெத்லெ எெிர்பார்க்ேவில்லை.” ஆனால் இது வேைாற்று 
பெிவுேளில் ஒன்றாே இருக்ேிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி ேிறிஸ்ெவர் 

அல்ைாெ ஒருவர் முன்லவக்கும் இேற்க்லே தோள்லேேளில் 
இேண்டாவொே இருப்பது: சரீேத்லெ ெிருடிேது சீஷர்ேள் அல்ை 
என்றால், யவறு ோயோ அப்படி தசய்ெிருக்ே யவண்டும். ஒருயவலள 
யொட்டக்ோேோே இருக்ேைாம் அல்ைது யபர் தெரிோெ ோயோ 
சரீேத்லெ எடுத்ெிருக்ேைாம். இலெ பற்றி வல்லுனர்ேள் என்ன 
தசால்ேிறார்ேள்? 

யேரி யேதபர்யமஸ்:.அடுத்ெ முேற்சி, சீஷர்ேலள ோட்டிலும் 

லேத்யெர்ந்ெ ஏமாற்றுக்ோேர்ேள். அொவது, பட்ைர் ெிருடிவிட்டார். 
ோோே யவண்டுமானாலும் இருக்ேைாம். யோவான் சுவியசஷத்ெில் 
ோணப்படும் யொட்டக்ோேோே கூட இருக்ேைாம். இலெ இன்னும் 
தோஞ்சம் ேடினமாே தசான்னால், முேம் தெரிோெ ஒருவர் சரீேத்லெ 
எடுத்துதசன்றார். இது மாற்றுக்ேருத்துலடேொ இருக்கு. இந்ெ 
இேண்டாவது வலேோன தபாய் தோள்லேோன  சீஷர்ேள் சரீேத்லெ 
எடுக்ேவில்லை என்று தசான்னால் அவர்ேள் அவலே பார்த்ெொே 
தசால்வலெ நிோேரிக்ே யவண்டிே சிக்ேல் உண்டாகும். சீஷர்ேளின் 
அனுபவம் ஏற்ப்புலடேது அல்ை என்று தசால்லும்படிோன எந்ெ 
சூத்ெிேமும் இதுவலே முன்லவக்ேப்படவில்லை 
ஏதனன்றால்,உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுலவ சீஷர்ேள் ேண்டொே 
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நம்புேிறார்ேள். யவறுோயோ சரீேத்லெ எடுத்ெொே தசான்னால் இது 
எப்படி சாத்ெிேமாகும்? 

இலெ, யவறு விெமாேவும் தசால்ைைாம்.2வது தபாய்ேில். பார்த்ொல், 
சீஷர்ேலள ெவிே யவறுோயோ சரீேத்லெ எடுத்ெிருக்ேின்றனர், இது 
ோைிோன ேல்ைலறக்கு தோடுக்ேப்படும் விளக்ேம். இெில் 
அனுபவங்ேலள பற்றி ஒன்றும் தசால்ைப்படவில்லை. மாற்றத்லெ 
பற்றி தசால்ைவில்லை.ோக்யோலப பற்றி இல்லை.பவுலை பற்றி 
இல்லை. அெனால். விமர்சேர்ேள் தசால்ேிறார்ேள், “நா அப்படி 
தசால்ைவில்லை.” சரிோ? இப்ப தோஞ்சம் தோஞ்சமாே பின்னாே 
தசன்று இந்ெ 2 தோள்லேேலளயும் அவர்ேள் விட்டுவிடுேிறார்ேள்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, Dr. யேரி தேபர்மாஸ் தசால்வலெ 

யேட்டுக்தோண்டிருக்ேியறாம், அவர் தசால்வலெ எத்ெலன யபர் 
ேவனித்ெீர்ேள் என்று எனக்கு தெரிேவில்லை 2 யபலே குறிப்பிட்டார், 
“ோக்யோபு. இயேசுவின் சயோெேர்” மற்றும் அப்யபாஸ்ெைனாேிே 
பவுல்.” தொடர்ந்து பார்ப்பெற்கு முன்பு, இந்ெ 2 நபர்ேளும் இயேசு 
உேிர்த்தெழுந்ொர் என்பெற்கு மிே முக்ேிே சாட்சிேளாே 
ேருெப்படுவெற்கு ோேணம் என்னதவன்று விளக்ேிட யேட்யடன். 
யேளுங்ேள்.  

யேரி யேதபர்யமஸ்:.சரி, வேைாற்றிேலுக்கு மிேமுக்ேிேமான விெி 

விேப்பலடேச்தசயும் யோட்பாடு. நீங்ே முக்ேிேமான விஷேத்லெ 
எடுத்து தசால்லும்யபாது அெில் இருக்கும் குலறபாடுேலளயும் 
ஏற்றுக்தோள்வரீ்ேள், அது ோை சமேத்ெில் நடந்ெ ஒன்லற 
எடுத்துதசால்ேிறது. யோவான் சுவியசஷம் 7ல், ோக்யோபு இலற 
நம்பிக்லே இல்ைொவர் என்ேிறது. யமலும் விளக்ேவுலே கூறுேிறது, 
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இயேசு வடீ்டிற்கு வந்ெயபாது, அவருலடே சயோெே சயோெரிேள் 
விசுவாசிேளாே இல்லை என்று தசால்ேிறது.  

நாயன யோசித்து பார்த்யென்,”அொவது ெீவிேமான நாத்ெிேர் வியசஷித்ெ 
ேண்யணாட்டத்ெில் யபசுேிறார்.” இங்கு ஒருவர் உேர்த்ெப்பட்டு 
நிலைநிருத்ெப்பட்டபடிோல் தசால்ேிறார், “இயேசு சிறப்பான 
யவலைலே தசய்ெிருக்ேிறார்.” அலெ தசால்ை யவண்டும் என்ற 
அவசிேமில்லை.யநரியையே பார்க்ே முடியும். எத்ெலன முலற 
இப்படியே தசய்வது, ஆ! அலெ புரிந்துதோள்வது மிேவும் ேடினம். 
அவர் எப்யபாதுயம ஒரு தூென் ொ, அப்படிொயன? சரிோ! அலெ 
அவர்ேள் நம்புவெில்லை.  

சரி, புெிே ஏற்ப்படுேளில் சிை பகுெிேளில் ோக்யோபு ோர் என்பலெ 
பார்க்ே முடியுமா? ஆசிே உைேின் மிே தபரிே சலபேின் யபாெேோே 
இருந்ெவர் அவர். அப்யபாஸ்ெைர் 15ல் கூறுேிறது எருசயைம் 
ஆயைாசலன சங்ேத்ெில் யபதுருவும் இருந்ொர், பவுலும் இருந்ொர். ோர் 
இறுெி வார்த்லெலே தோடுத்து என்று தெரியுமா? இவர்ேளில் 
ஒருவோ, தெரியுமா? இல்ை. ோக்யோபுொன் எழும்பி நின்று 
ெீர்மானத்லெ எடுத்துலேக்ேிறார். ோக்யோலப ேவனிக்கும்யபாது, 
அவருலடே  ஆளுலேலே பார்க்கும்யபாது, எருசயைமில் 
பார்க்கும்யபாது, அவர் தசால்வலெ ொன் நீங்ேள் ேவனிக்ேிறரீ்ேள். அவர் 
ஒரு யபாெேர்.  

சரி, இலற நம்பிக்லே அற்ற ஒருவர் ஆசிோவில் தபரிே யபாெேோனது 
எப்படி? அெற்ோன பெிலை பவுல் 1 தோரி. 15:7ல் அளித்ெிருக்ேிறார். 
அவர்  அங்கு, “பின்பு அவர் ோக்யோபுக்கும் ெரிசனமானார் .” சரி. 
தேஜினால்ட் புல்ைர் தசால்ேிறார், பவுல் இப்படி நம்பிக்லே அற்ற 
நிலைேிைிருந்து யபாெேோகும் நிலைலே அலடோெிருந்ொல், அப்படி 
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ோோவது இருக்ேிறார்ேளா என்று யோசித்ெிருப்யபாம். ஏன்னா புல்ைர் 
கூறுேிறார், அந்ெ ெரிசனமில்ைாமல், இலெ உறுெிதசய்ெிடமுடிோது: 
1)ோக்யோபு மனத்ெிரும்பினார். அெற்கு எந்ெ ோேணமும் இல்லை, 
யமலும் 2) அவர் நாத்ெிேனாே இருந்து மிேவும் முக்ேிே தபாறுப்பான 
யபாெோோகும் நிலைலே அலடந்ெிருப்பது மறுக்ே முடிோெது. எனயவ 
முடிவு இதுொன்,அொவது ோக்யோபின் மனம் மாற்றம் மற்றும் 
ஆெித்ெிருச்சலபேில் உண்டான நிலை மாற்றம் உேிர்த்தெழுெலுக்கு 
ெிடமான ஆொேமாே ேருெப்படுேிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: அயநேர் அப்யபாஸ்ெைனாேிே பவுலை பார்த்து, ஏன் 

அவர் ேிறிஸ்ெவோனார் என்பலெ ேண்டறிே முேன்று 
யொல்விேலடந்துள்ளனர். அவர்ேள் அெற்கு பை இேற்க்லே 
ெத்துவங்ேலள தோடுக்ேின்றனர்,ஆனால் பவுல் கூறிேது 
அர்த்ெமுள்ளொே இருக்ேிறது. அலெ பற்றி தசால்லுங்ேள்.  

யேரி யேதபர்யமஸ்:.சரி, இங்கு பவுைினுலடே சாட்சி இருக்ேிறது 

பவுல் அலெ மிேவும் ேவனமாே தசால்ேிறார் ஏதனன்றால் இன்லறக்கு, 
அொவது என்னுலடே வகுப்பலறேில் வழக்ேமாே நான் 
தசால்வதுண்டு, “பவுல் இல்யை  சுவியசஷங்ேள் தவளியே.” அலெயே 
நாம் பற்றிக்தோண்டிருக்ே அவசிேமில்லை.  சுவியசஷங்ேலளயும் 
பார்க்ேைாம். பவுைின் ேடிெங்ேளும்  இருக்ேிறது. பவுைின் தபேலே 
தோண்டிருக்கும் 13 நிருபங்ேள் இருக்ேிறது, விமர்சேர்ேள் அெிைிருந்து 
ஐந்து அல்ைது எட்டு நிருபங்ேலள முன்னிருத்ெிடுவார்ேள். பவுல் 
ொயம அலெ தசால்ேிறார், உொேணமாே, பிைிப்பிேர் புத்ெேத்ெில் ொம் 
சலபலே துன்புறுத்ெிேொே கூறுேிறார். எபியேேனுக்கு எபியேேன் 
பரியசேன், ேிறிஸ்ெவனின் நண்பன் அல்ை. ஆண்ேள் தபண்ேள் 
பிள்லளேலள சிலறபிடிப்பொல் யெவனுக்கு ொம் உெவுவொே 
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நிலனத்துக்தோண்டார். யமலும் அவர்ேளுலடே மேணத்ெிளுமவர் 
பங்குள்ளவோே இருந்ொர் அப்யபாஸ்ெைர் புத்ெேத்ெில் ேல்யைரிேப்பட்ட 
ஸ்யெவானின் உலடேலள இவர்ொன் பிடித்துக்தோண்டிருந்ொர்.  

பவுல் நம்பிக்லே அற்றவோே இருந்ொர். அவர் பட்டொரி என்று நீங்ேள் 
ஒருயவலள தசால்ைைாம் ேமாைியேலுக்கு ேீழ் இருந்து எபியேேம் 
படித்ெவர் அெற்க்ோன அங்ேீோேம் மற்றும் அென் ேனத்லெ 
தபற்றிருந்ெவர். இவர்ொன் அது. அவர்ொன் ேிறிஸ்ெவர்ேளுக்கு 
பின்னாே யபாகும்படி தெரிந்தெடுக்ேப்பட்டவன். அவர் உேிர்த்ெ 
இயேசுலவ சந்ெிக்ேிறார். இயேசு அவனிடம், “நீ எனக்கு யவண்டும். நீ 
என்னுலடேவன் என்றார்.” பவுல் உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுலவ ேண்டார் 
இப்யபாது அவர் ஆெி ெிருச்சலபேில் மிேப்தபரிே அருட்பணி 
இலறேிேைாைோே ேருெப்படுேிறவர் ஆேிறார்.  

சரி, என்ன நடந்ெது என்று தசால்லும் பவுைின் தசாந்ெ  சாட்சி 
நம்மிடம் இருக்ேிறது. பவுல் 1 தோரிந்ெிேர் 15:8ல் இறுெிோே 
தசால்லும்யபாது, அவர் எல்ைாவற்லறயும் தசால்ைி முடித்ெ பிறகு 
தசால்ேிறார், “ேலடசிோே, அோை பிறவி யபான்ற எனக்கும் அவர் 
ெரிசனமானார்.”  அெற்கு சிை அெிோேங்ேளுக்கு முன்பு, அயெ 
நிருபத்ெில், 1 தோரிந்ெிேர் 9:1ல் தசால்ேிறார், “நான் அப்யபாஸ்ெைனா? 
நான் யெவலன ெரிசித்யெனா?” பவுைின் நிருபங்ேள் அலனத்ெிலும் 
ெிறவுயோைாே இருப்பது உய்ரித்யெழுெல் ொன். நாம் தசய்ேிற 
ோரிேங்ேளுக்கு ெிறவு யோைாே இருப்பது உேிர்த்தெழுெல் ொம். அவர் 
ெனிோே எனக்கு ெரிசனமானார். அதுமட்டுமல்ை, பவுல் ஒருயபாதும் 
யெவன் ெனக்கு அளித்ெ ேிருலபக்ோே நன்றி யுள்ளவோே இருக்ே 
ெவறிேயெேில்லை. என்னுலடே அறிவின் தபருக்ேத்ெிளிருந்து 
என்லன மீட்டு உம்மண்லட என்லன ெிருப்பிேெர்க்ோே உமக்கு நன்றி 
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என்ேிறார். இப்யபாது,இெில் ெிறவுயோல் எதுதவன்றால் ஒருயவலள 
உேிர்த்ெ இயேசுவின் ெரிசனம் பவுலுக்கு இல்ைாமல் இருந்ெிருந்ொல், 
அவர் இந்ெ ேளத்ெில் இருக்ே மாட்டார் சாட்சிோே இருந்ெிருக்ே 
மாட்டார்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இந்ெ ஆொேத்லெ மனெில் தோண்டு, நாத்ெிேர்ேள் 

இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை நிோேரிக்ே முேன்று முன்லவக்கும் 
முக்ேிேமான பிேசித்ெிதபற்ற தோள்லேேளில் இன்லற பார்க்ே 
இருக்ேியறாம். அலெ மூர்ச்லச யோட்பாடு என்ேியறாம் அது இயேசு 
சிலுலவேில் மரிக்ே வில்லை என்ேிறது, அவர் சாெேமான 
மேக்ேமலடந்து விழுந்ொர். Dr. தேபர்மாஸ் இலெ விளக்குேிறார்.  

யேரி யேதபர்யமஸ்:.சரி, இந்ெ மூர்ச்லச தோட்ப்பாடானது 17௦௦ 

ேளில் மிேவும் பிேசித்ெி தபற்றொே இருந்ெது குறிப்பாே தசான்னால் 
1800 ேளின் முெல் ோல் நூற்றாண்டுேள் வலே பிேபைமாே 
யபசப்பட்டது, 19ம் நூற்றாண்டில் யடவிட் ஸ்ட்ோஸ் இெற்கு ஒரு 
முற்றுப்புள்ளிலே லவக்ே முன்வந்ொர். அலெ பற்றி யபசுவெற்கு 
முன்பு, நாம் ஒன்லற நிலனவில் லவத்துக்தோள்ள யவண்டும் 
இெற்ேிலடேில் மருத்துவ விஞ்ஞானம் உட்புகுந்து சிை ேருத்லெ 
முன்லவத்ெது, “தவல் அொவதுசிலுலவ மேணம் என்பது 
மூச்சுெிணேைால் உண்டாகும் மேணம் சிலுலவ மேணம் வருத்ெத்லெ 
உண்டாக்கும், இயேசுவின் விஷேத்ெில், இருெேத்ெில் பாெிப்லப 
உண்டாக்ேிேது. ஒருயவலள ஏற்ேனயவ மரிக்ோமல் இருந்ெிருந்ொலும், 
அவர் மரித்துயபாேிருப்பார்.  

சரி, ஸ்ட்ோலச ேவனிப்யபாம் ஏதனன்றால் மருத்துவத்லெ 
அறிோெிருந்ொல் ஸ்ட்ோஸ் தசால்வலெ ேவனித்து பார்க்ேைாம் இந்ெ 
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மூர்ச்லச யோட்ப்பாட்லட ஸ்ட்ோஸ் ேிண்டைாே பார்த்ொர். அவர் 
இெற்கு சற்று விைேியே இருந்ொர். அவர் மிேவும் தவளிப்பலடோே 
யபசுேிற டுபிஞ்யசன் பல்ேலைேழே ஓய்வூெிே அலுவோே இருந்ொர் 
ஆனால் இவேது முக்ேிே யவலைலே  1835 தசய்ொர் இயேசுவின் 
வாழ்க்லே என்ற புத்ெேத்ெில் மூர்ச்லச யோட்பாடு சரிவோது என்றும் 
அெின் பிேச்சலனலேயும் எடுத்து தசான்னார்: அது 
மாற்றுேருத்துலடேது. மூர்ச்லச யோட்ப்பாட்டில் உேியோடிருந்ெ 
இயேசுலவ பற்றி இருக்ேிறது உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுலவ பற்றி 
இல்லை இது எப்படி தபாருந்தும்.   

இயேசு சிலுலவேில் மரித்ெிருக்ே யவண்டும். இல்லை என்றால். அவர் 
ேல்ைலறேில் மரித்ெிருக்ே யவண்டும்.அப்படியும் இல்லை. அவோல் 
அந்ெ ேல்லை ெனிோே புேட்டி யபாடா முடிோது. ஒருயவலள அப்படி 
இருந்ெிருக்ேைாம். சரி, ஸ்ட்ோஸ் ோவைாளிேலள நம்பவில்லை 
ஆனால் ோவாைாளிேள் தவளிேில் இருந்ெொே நம்புேக்ோவர்ேள், 
அவர் அலவேளுலடே உெவிலே தபற்றிருப்பார் என்ேின்றனர். ஆனால் 
ஸ்ட்ோஸ்ஒரு பிேச்சலனலே பார்க்ேிறார். உங்ேலள யபாையவ ொன். 
சிலுலவேில் மரிக்ேவில்லை, ேல்ைலறேிலும் மரிக்ேவில்லை, 
ேல்லையும் புேட்ட முடிோது. சீஷர்ேள் இருக்கும் இடத்ெிற்கு 
வருேிறார் (டக், டக், டக்) ேெலவ ெட்டுேிறார். இந்ெ மனிெருலடே 
யொற்றம் எப்படி இருக்கும்? அவர் மனிெனான இயேசுொன். 
சிலுலவேில் அறிேப்பட்டவர். அவருலடே ோேங்ேள் ெிறந்ெபடியே 
இருந்ெது. ெலைேிைிருந்து இேத்ெம் வடிந்துதோண்டிருந்ெது. 
அவருலடே ெலைமேிர் ேழுவப்படவில்லை. அொவது, ெண்ணரீும் 
இேத்ெமும் பசீ்சிேடித்ெ விழாவின் ோேம் ெிறந்ெபடியே இருந்ெது. 
அவர் கூனிக்குறுேி, தநாண்டிக்தோண்டு, ெள்ளாடுேிறார். அவர் (டக், டக், 
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டக்): “மறுபடியும் உேிர்த்தெழுயவன் எண்டு தசான்யனன் அல்ைவா 
என்றார்.” 

பிேச்சலனோே, ஸ்ட்ோஸ் தசால்ேிறார், இந்ெ மூர்ச்சி யோட்ப்பாட்டில் 
உேிருள்ள இயேசுலவ பற்றி தசால்ைிேிருக்ேிறயெ ெவிே 
உேிர்த்தெழுந்ெ இயேசுலவ பற்றி இல்லை. சரி, ஸ்ட்ோஸ் 
உேிர்த்தெழுெலை நம்பவில்லை, ஆனால் சீஷர்ேள் நம்பினத்லெ 
அறிவார். மூர்ச்சி யோட்பாடு உங்ேலள ஏ ை இருந்து பிக்கு 
தோண்டுதசல்ைாது. இந்ெ மாெிரிோன இயேசுலவத்ொன் பார்ப்பரீ்ேள்: 
யெவயன, யபாதும் வாங்ே. ஒரு நாற்ோைி எடுங்ே. ெண்ண ீதோண்டு 
வாங்ே. மருத்துவே கூப்பிடுங்ே.” 

ஸ்ட்ோஸ் தசால்வலெ எடுத்து தசால்ைன்னுன்னா, இயேசு 
உேிர்த்தெழுந்ொர் என்று தசால்வெற்கு முன்பு சீஷர்ேள் ஒரு 
மருத்துவலே அலழத்து வந்ெிருப்பார்ேள் ஏன்னா இங்ே 
தசால்லும்யபாது யபதுரு தசால்ேிறார், “ஒ, ெம்பி, அவலே யபாை 
ஒருநாளில் எனக்கும் உேிர்த்தெழுந்ெ சரீேம் உண்டாேிருக்கும்.” இலெ 
பார்க்கும்யபாது, இது இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலுக்கு மிேவும்சம்பந்ெம் 
உலடேொே ோணப்படுேிறது. விசுவாசிேள் எழும்புவார்ேள். சரி,இங்கு, 
ஸ்ட்ோஸ் விசுவாசிேள் எழும்புவார்ேள் என்பலெ நிலனக்ே வில்லை 
அங்கு ோவைாளிேள் இருந்ெலெ யோசிக்ேவில்லை இயேசு உேிர்த்ொர் 
என்பலெ யோசிக்ேவில்ை, ஆனால் சீஷர்ேளின் சார்பில் இலெ நீங்ேள் 
நம்பாமல் யபானால், இது உங்ேளுக்கு புரிோது. பிேச்சலன என்னன்னா, 
“மூர்ச்லச” உேிர்த்ெ இயேசுலவ ொங்ேள் ேண்டொே நம்பும் சீஷர்ேளின் 
அனுபவத்லெ இது எந்ெவிெத்ெிலும் பாெிக்ேயபாவெில்லை.  

***** 
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ஆன்கர்பபர்க்: அடுத்ெது, இயேசுவின் சீஷர்ேளுக்கு என்ன நடந்ெது 

என்பலெ விளக்ே முேலும் நாத்ெிேர்ேள் தசால்லும் நான்ோவது 
இேற்க்லே தோள்லே என்னதவன்றால் பிேம்லம என்ற யோட்பாடு. 
அொவது, இயேசு ெத்ரூபமாே அவேது சரீே யொற்றத்ெில் அவேது 
சீஷர்ேளுக்கு தவளிப்படுவெற்கு பெிைாே அவேது சீஷர்ேளுக்கு மன 
பிேம்லம உண்டானது என்று தசால்லுேிறார்ேள். யேளுங்ேள்.  

யேரி யேதபர்யமஸ்:.இந்ெ பிேம்லம என்ற தோள்லேேின் ெவறு 

என்ன? எந்ெ தோள்லேேிலும் அெிே பிேட்ச்சலன இருக்ோது.  

பிேட்ச்சலன 1: ஒரு குழுவான மக்ேள், ஒயே யநேத்ெில் 2 யபருக்கு, 
ஒயேவிெமான பிேம்லம உண்டாோது. பிேம்லம என்பது நீங்ேள் 
உண்லமதேன நம்பும் ஒரு விஷேத்லெ உங்ேள் மனக்ோட்சிேில் 
நீங்ேள் பார்ப்பொகும். ஒருவருலடே ேனலவ எப்படி அேிர்ந்துதோள்ள 
முடிோயொ அப்படியே பிேம்லமலேயும் பேிர்ந்துதோள்ள முடிோது. 
எனயவ, உொேணமாே குழுவான மக்ேளுக்கு யொன்றினார் 
என்பெற்ோன உொேணம் நமக்ேிருக்ேிறது, அலெ நாம், 1 தோரிந்ெிேர் 
15: 3ல் பார்க்ேியறாம் 3 யபருக்கு யொன்றினது பிேம்லம ேிலடோது, 
பைருக்கு உண்டாோது.  

இேண்டாவொே, சீஷர்ேள் அலெ நம்பவில்லை எனபது. எல்ைாோலும் 
ஏற்றுக்தோள்ளப்படும் விஷேம், வசனத்ெின்படியும் உளவிேைின் 
படியும் இலெ எெிர்ப்பார்ப்பது கூடாெோரிேம், சீஷர்ேள் அப்படிதோரு  
ஏம்மாற்றத்லெ சந்ெித்ெனர்: நல்ை நண்பர், கூடயவஇருந்ெவர், எல்ைாம் 
முற்றிலும் நாசமானது. அவர்ேள் உேிர்த்தெழுெலை எெிர்பார்த்து இந்ெ 
மாெிரிோன ேற்பலன ோட்சிேலள ஏற்ப்படுத்ெி 
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தோண்டனர்என்ேிறார்ேள். இேண்டாவொே அவர்ேள் சரிோன சுே 
நிலனயவாடு இருக்ேவில்லை.  

மூன்றாவதுொன் மிேவும் யபேழிலவ ஏற்ப்படுத்தும் விஷேம்: 
பைெேப்பட்ட மக்ேள் கூட்டம், ோைங்ேள், இடங்ேள். ஆண்ேள் 
இருந்ெனர், தபண்ேள் இருந்ெனர், வடீ்டிற்க்குள், தவளிேில், 
நடக்லேேில், நிற்லேேில், எல்ைாவற்றிலும். இெில் பிேச்சலன 
என்னதவன்றால் இந்ெ பைெேப்பட்ட ஒவ்தவாருவரும் ஒயேவிெமான 
பிேம்லமலே பார்த்ெனர் என்பது எளிெில் நம்பக்கூடிே விஷேமாே 
இல்லை என்ேின்றனர். இன்லறக்கு பிேம்லம எனபது அபூர்வமான 
ஒன்று ஆனால் அவர்ேள் இப்படி பார்க்கும்படி 
ேட்டாேப்படுத்ெப்பட்டார்ேைாம். இலெ ஏற்றுக்தோள்ள முடிோது. 

நான்ோவது பிேச்சலன: ஒருயவலள சீஷர்ேள் பார்த்ெதுபிேம்லம 
என்றால், ோைிோன ேல்ைலற என்பெில் பிேச்சலன உண்டாகும். அது 
ோைிோே இருந்ெிருக்ே முடிோது. அெனால் ெலைவர்ேளின் ேருத்து 
என்னதவன்றால், “சரி, நண்பர்ேயள, இப்ப இதுை ஒரு பிேச்சலன 
இருக்கு.” விமர்சேர்ேள் தசால்ேிறார்ேள், “சரி, இருக்ேட்டும், 5௦ 
நாட்ேளுக்கு பிறகு அந்ெ சரீேம் எப்படி இருக்கும்? யே, இெில், 
எந்ெவிெ வித்ெிோசமும் இருக்ோது. இந்ெ சரீேம் சிலுலவேில் 
அலறேப்பட்டபடியே இருக்ேிறது. இயொ ஆணிேள். இதுொன் உங்ே 
மனிென். இந்ெ தோள்லேலே ெர்ேர்க்ேிறது. எனயவ ோைிோன 
ேல்ைலற என்பது பிேம்லம என்ற ேருத்லெ ெேர்க்ேிறது.  

பிேம்லமோனலவ வாழ்லவ மாற்றிடாது, என்லறன்லறக்குமாய் 
வாழ்லவ மாற்றிடாது.இந்ெ ோைத்ெில் பிேம்லமலே பற்றி 
ஆோய்ச்சிதசயும் சிை நண்பர்ேள் எனக்கு இருக்ேிறார்ேள், ஜனங்ேள் 
பிேம்லமஎன்பலெ தவளிப்பலடோே தசால்ேிறார்ேள். அவற்லற 
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சரிதசயும்படி எலெோேிலும் தசால்லும்யபாது அெற்கு 
மாறானலவேலள தசால்ேிறார்ேள், என்ன தசால்லுங்ேன்னு தெரியுமா. 
2 விெமான மறுப்புேள். ஜனங்ேள் “இப்படிஎல்ைாம்னடக்ோது. என் 
நண்பர் இந்ெ மாெிரி எலெயுயம பார்க்ேை. அப்படி அவங்ே 
பாக்ேலைன்னா, அலெ பார்த்ெ யவறுோோவது இருந்ொங்ேன்னா, 
அவங்ே மற்றவர்ேளிடம் அலெ தசால்வாங்ே, குறிப்பா 
உேிர்த்தெழுெலை யபான்ற அபூர்வமானவற்லற  தசால்வாங்ே. அலவ 
வாழ்வில் மாற்றத்லெ உண்டாக்ோது.  

ஐந்து பிேச்சலனேள் இருக்கு. சீக்ேிேமா இன்னும் இேண்லட 
தசால்லுேியறன். ோக்யோபு மற்றும் பவுல். அவர்ேள் சரிோன 
சுேநிலனயவாடு இருக்ேை. ோக்யோபு, ெீவிே நாத்ெிேர். அவர் 
ென்னுலடே வேீாப்லப விட்டுவிட்டு ெனது உேிர்த்தெழுந்ெ 
சயோெேலன பற்றிக்தோள்ள தசய்ெது எது?யூெ குளத்ெில் Ph.D பட்டம் 
தபற்ற பவுல் அலெ விட்டுவிட்டு ேிறிஸ்துவ அெிோேத்யொடு 
மிஷினரிோே இலறேிேைாளனாே தசய்ெது எது? அவர்ேள் இருவரில் 
ஒருவர் உேிர்த்ெ இயேசுலவ பார்க்ே சந்ெிக்ே ஆவைாே இருந்ொர்ேள் 
என்று தசால்வது மிேவும் ேடினம்.  

 ஏழு விமர்சனங்ேள். இன்னும் தசால்ைிக்தோண்யட யபாேைாம். 
இன்னும் அெிேம், இருக்ேிறது,ஆனால் அலவ அலனத்தும் பிேம்லம 
என்ற ோரிேத்லெ முன்லவக்ேிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: Dr. வில்ைிேம் யைன் ேியேக் இந்ெ பிேம்லம என்ற 

தோள்லேலே நிோேரிக்ே இன்தனாரு முக்ேிேமான ோேணமிருப்பொே 
தசால்ேிறார்.  
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ேியேக்:..இந்ெ பிேம்லம என்ற அனுமானத்ெில் இருக்கும் இன்தனாரு 

பிேட்ச்சலன விளக்ேமளிக்கும் ஆற்றல் வலுவற்ற நிலைேில் 
இருக்கும். இது அந்ெ யொற்றத்லெ விளக்ேி தசால்வதுயபாை 
யொன்றிடும், ஆனால் உண்லமேில், ஏன் சீஷர்ேள் இயேசு 
உேிர்த்தெழுந்ொர் என்பலெ விசுவாசிக்ே முன்வந்ெனர் என்பலெ 
தசால்வெில். ேவனித்து பாருங்ேள், வாழ்விற்கு பிறகு இருக்கும் 
நிலைலே பற்றிே யூெர்ேளின் மனப்பான்லம இங்கு தசால்ைப்படுேிறது, 
அவர்ேள் இயேசு ஆபிேோமின் மடிேில் இருப்பார் என்றுொன் 
நிலனத்ெனர், பேெீசிேில் இருப்பார், உைேின் இறுெிேில் நடக்ேயபாகும் 
உேிர்த்தெழுெல் வலேக்கும் மரித்ெ நீெிமான்ேளின் ஆத்துமாக்ேள் 
யெவயனாடு அங்குொன் இருக்கும். அெினால் ொன், ஒருயவலள 
அவர்ேளுக்கு இயேசுவின் ெரிசனம் ஒரு பிேம்லமோே இருந்ெிருந்ொல், 
அவர் எடுத்துக்தோள்ளப்பட்டலெ பார்த்ெலெ என்னதவன்று 
தசால்ைமுடியும், பேயைாேத்ெிற்கு, யெவன் அவலே உைனின் முடிவில் 
நடக்கும் உேிர்த்தெழுெல் வலே எடுத்துக்தோள்ளாமல் இருந்ெிருப்பார். 
ஆனால்  இது உண்லமோே இருந்ெிருந்ொல் பைரும் இயேசு 
பேயைாேத்ெிற்கு எடுத்துக்தோள்ளப்பட்டொேவும் பேயைாேத்ெில் 
இயேசுவின் மேிலம தவளிப்பட்டொேவும் ேற்பலன தசய்ெிருப்பார்ேள், 
அவர் உண்லமோய் மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ெலெ நிலனோமல் 
இருப்பார்ேள்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இறுெிோே இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலுக்கு 

வியோெமாே ேிறிஸ்ெவேல்ைாெ மக்ேள் லவக்ே முேன்ற இேற்லேேின் 
தோள்லே என்னதவன்றால் ேிரீயோ யோம புோணங்ேளான மரித்து 
உேிர்க்கும் யெவர்ேள் எனபது இெற்கு இலணோே இருக்ேிறது 
என்பொகும். மார்க்ேங்ேளில் மலறதபாருளாே இருப்பவற்லற 
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ேிறிஸ்ெவர்ேள் ெங்ேளுக்கு பேன்படுத்ெிதோள்ேிறார்ேள் என்ற ேருத்து 
உண்டானது. அொவது, இந்ெ தோள்லேேின் ேருத்லெ ொன் 
வல்லுநர்ேளில் ஒருவோன படீ்டர் தஜன்னிங்ஸ் ABC ஸ்தபஷைில் 
முன்லவத்ொர், ெி சர்ச் பார் ஜசீஸ். Dr. வில்ைிேம் யைன் ேியேக் அந்ெ 
தோள்லேலே இந்ெ ஆொேம் எப்படி ெேர்க்ேிறது என்பலெ கூறுேிறார். 

ேியேக்:..நான் அெிர்ச்சிேலடந்யென், உண்லமோேத்ொன், ABCஸ்தபஷல் 

ை யநர்ோணைில் பங்குதபற்ற ஒரு வல்லுனர்தசால்வலெ யேட்யடன் 
அவர் ஆெிோை சீஷர்ேள் அலனவரும் ேிரீயோ யோம 
ேட்டுக்ேலெேைான மரித்து உேிர்த்ெ ேடவுள்ேலள பற்றிே ேலெேளால் 
யெவன் இயேசுலவ உேியோடு எழுப்பினார் என நம்பும் ேட்டேத்ெிற்கு 
உள்ளானார்ேள் என்றார். நான் ஆச்சரிேப்பட்டெற்கு ோேணம் 
என்னன்னா,அொவது இந்ெ அனுமானம்ொன் ஆெிோைத்ெில் 
மார்க்ேங்ேளின் வேைாற்று பள்ளிேளில் பத்தொன்பொம் நூற்றாண்டின் 
இறுெிேிலும் இருபொம் நூற்றாண்டின் துவக்ேத்ெிலும் சிந்ெலனலே 
ஆட்தோள்ளும் விெமாே  பின்னிப்பிலனக்ேப்பட்டொே இருந்ெது. 
ஆனாளந்ெ பள்ளிேளில் சீக்ேிேத்ெில் ெேர்ந்துவிட்டது அந்ெ ேருத்து 
இன்லறே தபரும்பாைான புெிே ஏற்ப்பாட்டு வல்லுனர்ேளால் 
லேவிடப்பட்டிருக்ேிறது. எனயவ இயேசுவின் உேிர்த்தெழுெலை பற்றி 
சீஷர்ேள் விசுவாசித்து ேிரீயோ யோம ேட்டுக்ேலெேிளிருந்து வந்ெது 
என்பது வழக்ேத்ெிைிருந்து விளக்ேப்பட்டிருக்ேிறது.   

தபாதுவாே, இன்லறே புெிே ஏற்ப்பாட்டு வல்லுனர்ேள் நசயேேனாேிே 
இயேசுலவ பற்றி புரிந்துதோண்டது ேிரீயோ யோம ேட்டுக்ேலெ அல்ை 
என்பலெ புரிந்துதோண்டனர் ஆனால், மாறாே, முெல் நூற்றாண்டின், 
பாைஸ்ெீன யூெ ேைாசாேத்ெில் நாசயேத்ெிைிருந்து வந்ெ ெீர்க்ேெரிசிலே 
புரிந்துதோண்டனர். யமலும் யூெ ேைாசாேத்ெின் இயேசுலவ பற்றிே 
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கூற்றுேளும், இயேசுவின் யூெென்லமலே அவர்ேள் 
புரிந்துதோண்டதும், இெற்கு உண்லமோன சாட்சிோே இருக்ேிறது.  

சரி, எெினால் மார்க்ே வேைாற்று பள்ளிேள் ெேர்ர்ந்ெது? இெற்கு, 
அடிப்பலடோன இேண்டு ோேணங்ேள் உண்டு. முெைாவொே, 
ேருத்துக்ேள் யபாைிோனலவேள். அொவது, உேிர்த்தெழுெலை பற்றிே 
கூற்றுேள் மற்றும் ோைிோன ேல்ைலற பற்றிே உண்லமேேைி பற்றி 
ேிரீயோ யோம புோணங்ேளில் இெற்கு எந்ெ ஒப்புலமயும் 
அளிக்ேப்படவில்லை. இந்ெ மரித்து உேிர்க்கும் ேடவுள்ேள் என்று அந்ெ 
வேைாற்றில் ோருயம இல்லை. அலவ அலனத்தும் விலெப்பின் 
சுழற்சிலே கூறும் ேலெேள். விலெேள் தவேிைில் ோய்ந்து 
மாண்டுயபாேிறது, மத்ெிை ேிழக்ேின் யோலடோைத்ெில் வேண்டுயபாகும் 
பிறகு குளிர்ந்ெ வசந்ெ ோைத்ெில் மீண்டும் துளிர்க்ேிறது. இலவ 
அலனத்தும் வேைாற்றில் ஒரு ெனி நபருக்கு தபாருந்தும் என்பது 
எஅற்றுக்தோள்ள முடிோெ ேருத்ொகும். அயொடு, அெற்கும் 
உேிர்த்தெழுெலுக்கும் எந்ெவிெ சம்பந்ெமும் இல்லை.இந்ெ 
யெவர்ேைான ெம்மூஸ் அயடானிஸ் மற்றும் ஓசிரிஸ் மறுபடியும்  
உேிேலடேவில்லை, மேணத்ெிைிருந்து அலவ ஒருயபாதும் 
உேிேலடேவில்லை. அலவ இன்னும் மேணத்ெிற்கு பின்னான 
வாழ்வில்ொன் உள்ளது. எனயவ  இலெ லவத்து ோைிோன ேல்ைலற 
மற்றும் உேிர்த்ெ இயேசுவின் ெரிசனம் மற்றும் இயேசு 
உேிர்த்தெழுந்ொர் என்ற ோரிேங்ேயளாடு ஒப்புலம படுத்து பார்ப்பது 
சிந்ெலனக்கு அப்பாற்பட்ட ோரிேமாே இருக்ேிறது.  

இேண்டாவொே, ஆெிோை சீஷர்ேளுக்கும் இந்ெ புோணக்ேலெேளுக்கும் 
இலடேில் எந்ெவித்ெ சம்பந்ெமும் இல்லை. இந்ெ, புோணக்ேலெேள் 
யூெ மார்க்ேத்ெிலும் யூெர்ேளுக்கும் தவறுக்ேப்படுவொே இருந்ெது. 
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லவோக்ேிேமான யூெர்ேளுக்கு இது யெவதூஷனமாே அருவருப்பாே 
இருந்ெது. ஆெிேிைிருந்ெ சீஷர்ேள் நசயேேனாேிே இயேசு 
உண்லமோய் மேணத்ெிைிருந்து உேிர்த்ொர் என்பலெ அவர்ேள் 
நம்பேமாே விசுவாசித்ொர்ேள் என்று தசால்ைக்ோேணம் இந்ெ ஓசிரிஸ் 
அயடானிஸ் மற்றும் ேரீ்க்லூசின் ேட்டுேலெோே கூட இருக்ேைாம் 
அது அபத்ெமான ேருத்து உங்ேளுலடே மரித்ெ நம்பர் உேியோடு 
எழுந்ெிருப்பார் என்று நீங்ேள் ஈ.டீ படத்லெ பார்த்து நம்பினால் அது 
அபத்ெமானது. அெில் ஈ.டீ மறுபடியும் உேிர் அலடேிறான். இந்ெ 
ேட்டுக்ேலெேலள நண்பிொன் அவர்ேள் இயேசு மேணத்ெிைிருந்து 
உேிர்த்ொர் என்று நம்பும்படி இந்ெ நபர்ேள் முன்வந்ெனர் என்று 
தசால்வது வேைாற்றில் தபாருந்ொெ ஒன்றாகும் அவர்ேள் இந்ெ 
சத்ெிேமான விசுவாசத்ெிற்ோே மேணத்ெிற்கு ஏதுவான உபத்ெிேவத்லெ 
சேிக்ே ஆேத்ெமாே இருந்ெனர்.   

ஆன்கர்பபர்க்: 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? 
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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.  

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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