விசுவாசத்தினால் குணமாக்குதல்
1.

பிலடெல்ஃபியாவைச்
“என்னுவெய

ேின்ன

எலும்புகவையும்
நிபுணர்.

(Philadeiphia) சேர்ந்த
வபயன்

முறித்துக்

கீ சே

ஒருைர்

ைிழுந்து

டகாண்ொன்.

தன்

டபாருத்தி ேிகிச்வே அைிக்க டோன்சனன்.
வகக்கு

ேிகிச்வே

டபாறுவையாயிருந்தான்.

ேசகாதரன்

கூறுகிறார்.

கீ ழ்
ஒரு

இரண்டு
வைத்திய

நான் அைவர அைனுவெய வகவய

அைரும் அவத டேய்தார்.

அைித்தார்.

எவ்ைிதைான

ோட்ேி

முேங்வகயின்

என்னுவெய

அைர் என் ைட்டிற்கு
ீ
ைந்திருந்தார்.

(Bandage)

கீ ழ்கண்ெைாறு

என்னுவெய

கட்டு சபாட்டு

ேின்ன

முணுமுணுப்புைில்லாைல்

வபயன்

அந்த

நாவைக்

கேித்தான்.
2.

அடுத்த நாள் காவல அைன் என்னிெம் ைந்து, அப்பா, இந்த கட்வெ எடுத்து ைிடுங்கள்
என்று

சகட்டுக்

கேற்றாைல்

டகாண்ொன்.

அப்படிசய

இல்வல

இருக்க

இதவன

சைண்டுடைன்று

அப்பா, இது சுகைாகிைிட்ெது என்றான்.
காரியம் என்சறன்.

ைகசன,

5

கூறிசனன்.

அல்லது
அதற்கு

6

ைாரங்கள்

அைன்,

ஏன்

அதற்கு நான் இல்வல ைகசன அது முடியாத

அதற்கு அைன், ஏன் உங்களுக்கு டெபத்தில் ைிசுைாேம் இல்வலயா

அப்பா என்றான். அதற்கு நான், என் ைகசன எனக்கு டெபத்தில் ைிசுைாேைிருக்கிறது
என்சறன்.

அதற்கு அைன், அப்பா சநற்று நான் படுக்வகக்கு சபாகும்சபாது இது எனக்கு

சைதவன

டகாடுத்தது.

என்வன

சுகைாக்கும்படி

இசயசுவை

சைண்டிசனன்.

அைர்

என்வன சுகைாக்கினார் என்றான்.
3.

அைனுவெய

ைிசுைாேம்

டோல்லைில்வல.

தணிந்து

எனக்குள்சை

சபாகாதபடி

ஒருைிதைான

நான்

ேந்சதாஷம்

ஒரு

ைார்த்வதயும்

உண்ொனது.

அைவன சநாக்கி பிரியைான ைகசன இந்த கட்வெ உன் ேித்தப்பாதான் சபாட்ொர்.

நான்
அது

எடுக்கப்பெ சைண்டுைானால் அைர்தான் டேய்யசைண்டுடைன்சறன்.

உெசன, அைன்

ேித்தப்பாைிெம் டேன்று அவதக் கேற்றும்படி சகட்டுக் டகாண்ொன்.

அதற்கு அைர் 6

அல்லது 7 ைாரங்கள் அப்படிசய இருக்க சைண்டுடைன்றும், அதுைவர டபாறுவையாக
இருக்க சைண்டுடைன்றார்.

அதற்கு அைன், அைரிெம் இசயசு தன்வன குணைாக்கினார்

என்று கூறினசபாது, அைர் அவத அேட்வெ டேய்து புத்தியீனைான காரியம் என்றுகூறி
அனுப்பிைிட்ொர்.
4.

அடுத்தநாள் காவலயிலும், என் ைகன், என்னிெம் ைந்து, அைன் ேந்சதகைில்லாது சுகம்
அவெந்துைிட்சென்

என்று

நான்

ஏறத்தாே

உள்ைார்ந்த உறுதிசயாடு டகஞ்ேினான்.

நம்பக்கூடிய

அைவுக்கு

ைனைார்ந்த

நான் என் ேசகாதரனிெம் டேன்று அைனுவெய

வக கட்டுகவை அைிழ்த்து அதவன அைவனசய பார்க்க டேய்யமுடியுைா, அப்டபாழுது
தான் அைன் திருப்தியவெைான் என்சறன்.
ஒரு

கீ ழ்ப்படிகிற

வபயனாய்

அவத நீ டேய்யைில்வல என்றால் அைன்

இருந்தாலும்

கேற்றிைிடுைான் என்று அஞ்சுகிசறன் என்சறன்.
உண்ொக்கலாடைன்று கூறிசனன்.
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கூெ

அைன்

அதவன

தாசன

அப்டபாழுது அது அைனக்கு சைாேம்

5.

என் ேசகாதரன் எனக்கு இணங்கி அைனுவெய வக கட்டுகவையும், பட்வெகவையும்
கேற்றி பார்த்தசபாது ைிகவும் ஆச்ேரியப்பட்ொன்.

அது நன்றாக சுகைாகிைிட்ெவதப்

பார்த்து ையக்கம் அவெயும் அைைிற்கு திவகப்பவெந்தான்.

என்னுவெய ேசகாதரன்

எைிவையான

அைனுவெய

இருதயமுவெயைனாக

இருந்தசபாதிலும்,

நாட்கைில் அைன் சதைவன ைிட்டுைிலகி அவலந்து சபானான்.

ைாணை

ஆனால் இந்த காரியம்

அைவன ைறுபடியும் கர்த்தரிெம் சேர்த்தது என்று அைர் ோட்ேி கூறினார்.
6.

இந்த ோட்ேியின் கூற்று நம்பக்கூடிய அைைிற்கு காணப்படுகிறது.

கெந்த காலத்வதப்

சபால் இப்டபாழுதும் குணைாக்குகிற கர்த்தருவெய ைல்லவைவயக் குறித்தும், சதைன்
அப்படிபட்ெ ஒரு தயவை அருைி ேில ேையங்கைில் டெபத்துக்கு பதில் அைிக்கிறார்
என்பவதயும்,

எந்த

ஒரு

கிறிஸ்தைனும்

ேந்சதகிக்க

முடியாது,

என்றசபாதிலும்

இேந்துசபானவத திரும்பப்டபறுகிற காலம், டதம்பூட்டுகிற காலம் (அப் 3:19-21).

இனி

ஒரு ோபமுைிராது (டைைி 22:3) என்ற காலம், ேரீர சுகம் டபறுதல் ோதாரணைாயிருக்கிற
காலம்

(ஏோ

35:5,6;

சைற்கண்ெவைகவையும்
அப்படிப்பட்ெ

எசே
ஆதி

பதில்கவையும்

காலக்கட்ெத்தில்

47:1,7,8,12,19;

ைல்

திருச்ேவபயின்
இன்னும்

இன்னும்

ைரங்கைால்

ஒன்சறாடொன்று

ேவபயானது

4:2)

குேப்பிக்

ைரைில்வல.

டெபத்துக்கு

கிவெத்த

டகாள்ைக்கூொது.

அந்தக்

ஸ்தாபிக்கபொைலிருந்தது.

ஆதலால்,

ைரங்கவை ஒரு அவெயாைைாக சதைன் ேவபயின்சைல் டபாேிந்தருைினார்.
7.

அவத

அைர்

ைிசுைாேிகளுக்கு

டகாடுத்தார் (1டகாரி 14:22).

அல்லாது,

அவெயாைைாக

அவ்ைிதம் அவைகள் கிரிச்தைசபாதகர்கள் சதைனால்

ஆனவைகடைன்று-பரிசுத்தைான்களுக்கு
டகாள்ளும்படி

அைிசுைாேிகளுக்கு

அல்லாது-அைிசுைாேிகள்

டகாடுக்கப்பட்ெவைகைாகும்.

புதிய

ைனதார

ஏற்பாடு

ஏற்றுக்

அப்டபாழுது

டகாடுக்கப்பொைலிருந்தால் பரிசுத்தைான்களுக்கு பக்தி ைிருத்தி டேய்யவும் அவைகள்
உதைி

புரிந்தன.

உபசயாகிக்கும்சபாது,
கட்வெவையிட்ெனர்

இந்த

சுகைாக்கும்

ைரத்வத

டெபம்

டேய்யாது,

அதற்கு

என்று

சுகைைிக்கும்

ைரத்வத

சுகைாக்கவும்

அல்லாது,

தன

நாம்

கைனிக்கிசறாம்

சுயத்வத

(அப்

சுகைாக்கவும்,

புறைக்களுக்காகசை

ஒரு

உவெயைர்கள்
பதில்
3:1-11).

ேவபயின்

ோட்ேியாக

பிற

அவத

சுகைைித்தவல
சைலும்

இந்த

அங்கத்தினவர

டேயல்படுத்தப்பட்ெது

என்பவதயும் நாம் கைனிப்சபாைாக.
ததவ சித்தம் ததடுவதின் முக்கியத்துவம்
8.

ேரீர சுகத்திற்கு ேம்பந்தைாக நாம் என்ன எதிர்பார்க்க சைண்டும் என்ற சதைனுவெய
ேித்தத்வத அறியசதடுைதில், அைர் எவைகவை ைாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறாசரா
அவைகவை ைட்டுசை அைர் டேய்ைார் என்று ைிசுைாேத்தினால் அைரில் எதிர்பார்க்கக்
கூடும் என்பவத நாம் ஞாபகத்தில் வைக்க சைண்டும்.
ேபலங்களும்,

ைாஞ்வேகளும்,

சகாரிக்வககளுக்கு

தீர்ைானங்களும்

அஸ்திபாரைாக

ஆகாது..

நம்முவெய, ைற்றைர்களுவெய

சதைனுக்கு

சராை

4:17-21இல்

முன்பாக
இருக்கிற

ைிசுைாேக்
ைண்ணம்

அைருவெய ைாக்குத்தத்தங்கள் ைட்டுசை அப்படிபட்ெ அஸ்திபாரங்கைாயிருக்கின்றன.
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சதைன்

தங்கவை

ைியாதிகவையும்

குணைாக்குைார்
குணைாக்க

பண்ணாதிருந்தாசரயானால்,

என்று

ைிசுைாேிக்கிற

தம்முவெய
அைர்

எல்லாருவெய

ைார்த்வதயில்

தங்கவை

அைர்

குணைாக்குைார்

ேரீர

ைாக்குத்தத்தம்

என்று

அைர்கள்

ைிசுைாேிக்கிறதினிைித்தம் அைர்கவை குணைாக்க அைர் கட்டுப்பட்டிருக்கைில்வல.
9.

“நீங்கள் சகட்டுக் டகாள்ைது எதுசைா அது உங்களுக்கு டேய்யப்படும்” (சயாைா 15:7)
என்ற

ைேனத்தின்படி

ேிந்திக்கலாம்.

நாம்

நம்வை

குணைாக்கும்படி

டெபிக்கலாசை

அசநகர்

இந்த ைாேகம் இரு நிபந்தவனகசைாடு இவணக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ைேனத்தின் முன்பகுதி அவைகவைத் டதரிைிக்கிறது.
ைார்த்வத

என்று

உங்கைிலும்

நிவலத்திருந்தால்

இருக்கிறவதக் காண்கிசறாம்.

இந்த

(1) நீங்கள் என்னிலும், (2) என்

என்பதில்

இந்த

இரு

நிபந்தவனகள்

இந்த எல்வல ைரம்புகள், இவ்ைிதம் யார் சகட்கலாம்

என்பவத நைக்குத் டதரிைிக்கிறது.
10. முதல்

நிபந்தவன

நிவலத்திருக்கிற

:

நீங்கள்

என்னில்

ைிசுைாேிகைாகிய

நிவலத்திருந்தால்

நீங்கள்

உங்களுவெய

அதாைது

உங்களுவெய

என்னில்
ேித்தத்வத

என்னுவெய ேித்தத்தில் புவதத்து அைிழ்ந்திருப்பது ைட்டுைல்லாது எவ்ைைவு காலம்
அவ்ைிதம்
டெபிக்க

நிவலத்திருக்கிறீர்கசைா
ேிலாக்கியம்

அவ்ைைவு

டபற்றிருக்கிறீர்கள்”

காலைட்டுசை

என்ற

டபாருைில்

இந்த

ைாேகத்திபடி

இசயசு

கூறுகிறார்.

ஏடனனில் ஒருைன் கிறிஸ்துைில் நிவலத்திருக்காைிடில் “அைன் டைைிசய எறியுண்ெக்
டகாடிவயப்

சபால

ைிண்ணப்பங்கள்

எறியுண்டு

உலர்ந்து

அங்கீ கரிக்கப்படுகிற

சபாைான்”

இந்த

(சயாைா

ைாக்குத்தத்தத்தில்

15:6)

எந்த

அைனுக்கு,
ஒரு

பங்கும்

கிவெயாது.
11. இரண்ொைதாக

:

“என்

ைார்த்வத

உங்கைில்

நிவலத்திருந்தால்”

என்பதாயிருக்கிறது.

சதைனுவெய ேித்தத்வத அறிய இருதயபூர்ைைான ைாஞ்வே நைக்கு இருக்குைானால்,
இசயசு

எவ்ைிதம்

சதைனுவெய

தைது

டோந்த

திட்ெத்வத

திட்ெத்வத

ைார்த்வதயில்

டேய்யாைலும்,

எவ்ைிதம்

டைைிப்படுத்தப்பட்டிருகிற”

பிரகாரம்

நிவறசைற்றுைதில், முவனந்திருந்தார் என்பவதயும் நாம் நிவனவுகூருசைாம்.
நம்வை

அைவரப்

டேய்கிறது.

சபாலசை

சதைனுவெய

ைேனத்திற்கு

அதிகைாய்

அைர்
இது

டேைிோய்க்கச்

சைலும் அது அவ்ைிதசை அைருவெய ைார்த்வத நம்ைில் நிவலத்திருக்கும்,

ைிவைவை

உண்ொக்குகிறது.

ைாக்குத்தத்தத்திலிருக்கிற

இந்த

எல்லாைித

எல்வல

பங்கு

ைரம்புகள்,

உரிவையிலிருந்தும்

நிச்ேயைாக

இந்த

ஏடறடுக்கப்படுகிற

டெபங்கைின் டபரும்பாலானைற்வற துண்டித்து ைிடுகிறது.
12. “என்னுவெய ேித்தத்தின்படியல்ல உம்முவெய ேித்தத்தின்படிசய ஆகக்கெைது” என்று
டோல்லுகிற

ைிசுைாேமுள்ை

பிரதிஷ்வெயின்

ஆைி,

அப்படிப்பட்ெ

குணைாகுதல்

சதைனுவெய ைார்த்வதகைில், சுைிசேஷயுக பிரதிஷ்வெக்காரர்களுக்கு ைாக்குத்தத்தம்
பண்ணப்பெைில்வல

என்று

தங்களுக்கு

குணம்

சதைனுவெய

ேரீரம்

ேித்தம்

அதிகாரபூர்ைைற்ற

அது

கண்டுடகாள்ளுைானால்,
டபறுதல்
என்று

சகாரிக்வககள்

தங்களுக்கு

அந்த

ைாக்குத்தத்தம்

சகாரைாட்ொர்கள்.

“உம்முவெய
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பிரதிஷ்வெயின்

ேித்தம்

அதற்கு

ஆைி

பண்ணப்பட்ெ
ைாறாக

எதுைாயிருப்பினும்,

சைத
என்

ேித்தத்தின்படிசய

ஆகக்கெைது”

என்ற

ைிவைவை

உண்ொக்குகிறதால்,

அப்படிப்பட்ெ

சகாரிக்வககவை டேய்ைதிலிருந்து ைிசுைாே பிரதிஷ்வெயின் ஆைி அைர்கவை தடுத்து
ைிடும்.
13. பிரதிஷ்வெ

நம்முவெய

நம்முவெய

எல்லா

முழுவைவயயும்

நைக்குரிய

எல்லாைற்றிலும் சதைனுவெய ேித்தத்திற்கு அர்ப்பணித்ததுைல்லாது அது சதைனுக்கு
உண்வையாய் இருந்தவல டேயல்படுத்திக் காட்டுைதில், நம்முவெய அற்ப ைனுஷீகம்
முழுைவதயும்

பயன்படுத்தி

தீர்ந்து

சபாகச்

டேய்கிறது.

இவ்ைிதம்

பிரதிஷ்வெ

நம்முவெய ைனுஷீகத்வத பயன்படுத்தி தீர்ந்துசபாகச் டேய்ைதில் நம்முவெய ேரீரம்
சுகமும் அைருவெய ஊேியத்தில் சேர்ந்திருக்கிறது.
14. சதைனுக்கு

பிரதிஷ்வெ

குணம்டபறுதலின்
காண்கிசறாம்.

டேய்திருப்பின்

சநாக்கமும்
சதைனுக்கு

எல்லாைற்வறயும்,

சதைன்

சநாக்கமும்

ஒன்றுக்டகான்று
தங்கள்

சநரடியாக

ெீைவனயும்

ஏற்றுக்டகாண்ெ

ைிசுைாேத்தினால்

முரண்பட்டிருக்கிறத்வதக்

டபலத்வதயும்

பிரியைான

ஒரு

ைனவதயும்

பலியாகப்

(Mind)

பிரதிஷ்வெ

பண்ணியிருக்கிறைர்கள், தங்கள் பலியாக டேய்துக் டகாண்டிருப்பவைகவை திரும்பத்
தங்களுக்கு எடுத்துக் டகாள்ளும்படி தகுந்த உரிவையுென் சகட்க முடியாது.
15. அைருவெய ைரணத்சதாடு இவணக்கப்ப்படும்படி உென்படிக்வக பண்ணினைர்கள் (பிலி
3:1௦),

டெயங்க்டகாண்ெைர்கள்

என்ற

முவறயில்

தங்களுவெய

முடிைான

டைகுைதி

ஆண்ெைருவெய ஊேியத்தில் ைரணபரியந்தம் உண்வையாய் ைிசுைாே (பற்றுறுதியுென்
faithful) இருத்தவலச்

ோர்ந்திருக்கிறது,

ோர்ந்திருக்க

சைண்டும்.

ஆதலால்

அைர்கள்

சதைனுக்கு டகாடுத்துைிட்ெ தங்களுவெய ேரீரங்கவைக் குறித்து (சராை 12:1), சதைன்
என்ன டேய்ய சைண்டும் என்று தாங்கள் ைிரும்புகிறவத சதைனிெம் டோல்லாதிருக்க
சைண்டும் என்று சைலும்
அைர்கள் உணரசைண்டும்.
புதிய ஏற்பாடு சம்பங்களில் ஆதாரம்
16. புதிய

ஏற்பாடு

பண்ணின

ேம்பங்கவை

ஒருைன்’

குணைாக்கப்பட்ெவதக்
இசயசுசைா,

புதிய

ஏற்பாட்டில்

தன்னுவெய
குறித்து

ேரீர

எந்தடைாரு

அப்சபாஸ்தலர்கசைா

டேய்திருந்தைர்கைில்
அப்பியாேிக்கப்பட்ெது

கவைப்பவெந்தைராயிருக்கும்
டபலத்வதப்

டபற்றக்

(சயாைா 4:6).

அற்புதைாக
ைல்லவை

இயற்க்வகக்கு

முற்பொது,

கட்ெவைக்

காண

கிணற்றின்

குணைவெதவலப்
குணப்படுத்த

அைர்,

அப்பாற்ப்பட்ெ
அருகில்

முடியாது.
பிரதிஷ்வெ

ெனங்கவைக்
ஆனால்

தாம்

ைிதத்தில்

இவைப்பாறினார்

திரைான கூட்ெம் பேியாயிருந்த சபாது, இயற்க்வகக்கு அப்பாற்ப்பட்ெ

ைல்லவைவயக் டகாண்டு அைர்கவை சபாஷித்தார்.
இருந்தசபாது

ேரீரம்

‘பிரதிஷ்வெ
அற்புதைாகக்

ஆதிேவபயில்

உண்வைசய.
சபாது,

டகாள்ை

ேம்பைத்வதயும்

இசயசுைின்

என்பது

ைியாதியிலிருந்து

அல்லது

எந்தடைாருைசரா,

டபற்றைர்கைாயிருக்கைில்வல.

சதடிப்பார்சபாைானால்,

தம்முவெய

பேிவயத்

டகாடுக்கைில்வல.

தீர்க்க,

ஆனால்

கற்கவை

அதற்கு
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ஆனால் அைர், தாம் பேியாக

பதிலாக,

அப்பங்கைாக

ைாறும்படி

தம்முவெய

ேீஷர்கவை

ஆகாரம்

ைாங்கி

டகாண்டு

ைரும்படி

பக்கத்திலுள்ை

ஊருக்கு

அனுப்பி

வைத்தார்

(சயாைா 4:8).
17. இசயசு

ைரணத்திலிருந்து

சலகிசயானுக்கு

சைலான

சபாதிலும்,

அைர்

சகட்கவும்

ைாட்ொர்.

பிரதிஷ்வெ

தம்முவெய

ெீைவனக்

சதைதூதர்கவை

அவ்ைிதம்
(ைத்

சகட்ெ

தன்வனக்
26:53)

பண்ணியிருந்ததால்,

உெசன

காப்பாற்றிக்

ஏடனனில்

ெீைன்

காத்துக்டகாள்ை,

அைர்

சைலுள்ை

பன்னிரண்டு

டபறக்கூடியைராயிருந்த

டகாள்ைக்

சகட்கைில்வல,

ைரணபரியந்தம்

தம்முவெய

தம்வைசய

பிடிவய

வைத்துக்

டகாள்ைசைா, அதவன சகட்கசைா அதற்காக இயற்வகக்கு அப்பாற்ப்பட்ெ முவறகவை
பயன்படுத்தசைா அைரால் முடியாது.
அைர்

ேிலுவையில்

டதாங்கும்

இரட்ேித்துக்டகாள்ை

அைரது பிரதிஷ்வெ, அைரது ைிசராதிகள்கூெ

சபாது

“ைற்றைர்கவை

திராணியில்வல”

என்று

இரட்ேித்தான்

பரிகாேைாக

தன்வனத்தான்

ைிைர்ேிக்குைைவுக்கு

உண்வையாயிருந்தது, இசயசு தம்வை இரட்ேித்து டகாள்ைைில்வல என்பதற்காக நன்றி
டேலுத்துகிசறாம்.
18. பரி.பவுல்

அல்லாைிடில் நைக்கு ைீ ட்பர் கிவெத்திருக்க ைாட்ொர்.

தன்னுவெய

ைாம்ேத்தில்

முள்ைாகக்

டகாடுக்கப்பட்டிருந்த

ேரீரப்

பிரச்ேவனவய நீக்கிப் சபாெ, மூன்று முவற கர்த்தரிெம் ைன்றாடியசபாது சதைன் அந்த
ேரீர பிரச்ேவனவய எடுத்து சபாெ ைறுத்துைிட்ொர்.
சபாதும்.

ஆனால் “என் கிருவப உனக்கு

பலைனத்திசல
ீ
(ைாம்ே டபலைனத்திசல
ீ
கலா 13:14) என் பலம் பூரணைாக

ைிைங்கும்”.

அதாைது சதைகிருவப அதவன ஈடுடேய்யும் என்று அைனுக்கு சதைன்

கூறினார் (2டகாரி 12:9).

பரி.பவுலும் ஆைியின் ைரங்கவை குறிப்பாக குணைாக்கும்

ைரத்வதயுவெயைராயிருந்த

சபாதிலும்,

ைியாதியாயிருந்து

படுக்வகயில்

ைரண

(அப்

19:6)

எப்பாப்பிசராதீத்து

இருந்த

நிவலயிலுங்

(பிலி

கூெ

2:25-27)

அைனுக்கு

ைியாதியிலிருந்து குணைைிக்க பரி.பவுல் பிரயாேப்பட்ெதாக எந்தைித ஆதாரமுைில்வல.
19. தீசைாத்சதயு ையிற்றுக் சகாைாறால் அைதிப்படும்சபாது, அைவனக் குணைாக்க பவுல்
டெபிக்கசைா, ஒரு வகக்குட்வெவய அனுப்பி வைக்கசைா இல்வல.
அங்கு

பவுல்

டேய்யும்படி

திராட்வே
பரிந்துவர

ரேத்வத

கூட்டிக்டகாள்

டேய்கிறார்.

என்று

பரி.பவுல்

(1தீசைா 5:23)

ைருத்துை

திராட்வே

பரிகாரத்வத

ரேத்வத

ஒரு

டைறியுண்ொக்கும் ைதுைாக அல்லாது, ஒரு ைருந்தாக ைட்டுசை தீசைாத்சதயுவுக்குப்
பரிந்துவர டேய்தார்.
20. நாம்

இதுைவர

அறிந்திருக்கிறதின்படி

பிரதிஷ்வெயிலிருக்கும்
அப்பியாேிக்கப்பெசைா,
காண்கிசறாம்.
அவைகைின்
டபற்றனர்.

ேசகாதர்கைின்
டேய்யப்பெசைா

அைர்களுவெய
மூலம்

(ஆைிக்குரிய

சதைனுவெய

ைல்லவை

நலன்களுக்காகக்
இல்வல

என்பவத

டபலைனங்கவையும்
ீ
கிருவபகவை

சகட்கப்பெசைா,
புதிய

ஏற்பாட்டில்

பாடுகவையும்

ைைர்த்து)

இந்த

சுைந்து

ஆேீர்ைாதங்கவைப்

அசத ேையம் அைர்களுக்கு இருந்த அறிவைக் டகாண்டு ைிகவும் தகுதியான

ஆகாரத்வதயும் ைருத்துை பரிகாரத்வதயும் பயன்படுத்தினார்கள்.
21. நாம் ஏற்கனசை
அைித்து

ேரீர

பார்த்தபிரகாரம்
சுகத்வத

சதைன்,

ேில ேந்தர்ப்பங்கைில்

அருைலாம்
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என்பவத

(பாரா

டெபத்துக்குப் பதில்
1-5),

நாங்கள்

ைறுக்கைில்வலயாயினும்,

சைதைாக்கியங்கைிலிருந்து

நாம்

கண்டு

டகாண்ெ

கணிப்பிலிருந்து, ேரீர குணைவெதலுக்காக அைவர நாடுகிற கிறிஸ்தைர்கள் தங்கைது
பக்குைப்பொத

நிவலவய

ைற்றைிதத்தில்

எடுத்துக்

எவ்ைைைாய்

முதிர்ைவெயாத,

காட்டுகிறார்கள்

ைைர்ச்ேி

பக்குைைவெயாத

காண்பிக்கிறார்கள்.

என்று

அவெந்திருந்தாலும்
கிறிஸ்தைர்கள்

அப்படிப்பட்ெவதக்

டதரிகிறது.

சகட்காது

அைர்கள்

கூெ

தாங்கள்

என்பவத

அைர்கள்

டதைிைாய்

சதைனுவெய

பரிசுத்த

ஆைிவயயும் (லூக் 11:13) தங்கள் ைிசுைாேத்வதயும் (லூக் 17:5) அறிவையும் (எசப 4:13),
ஞானத்வதயும் (யாக் 1:5), நீதிவயயும் ைத் (6:33) சபான்ற ஆைிக்குரிய கிருவபயான
தயவுகளுக்காகவும் அவைகைின் ைிருத்திக்காகவும் கர்த்தரிெம் சகட்கலாம்.
தங்கள்

ேரீர

சுகம்

சபான்ற

உலகப்பிரகாரைான

ஆேீர்ைாதத்வத,

அைர்கள்

சதைனுக்கு

எது

ஞானைாக சதான்றுகிறசதா அந்த அைவுக்கு அவைகவை டகாடுக்கும்படி சதைனுவெய
ஞானத்திற்சக

ைிட்டுைிெசைண்டும்.

அப்படிப்பட்ெ

ைிதத்தில்

ைட்டுசை

அைர்கள்

தகாதைிதைாய் சகட்கைில்வல என்று நிச்ேயத்து இருக்கலாம் (யாக் 4:3).
22. ேில

சைதைாக்கியங்கள்

சைற்கண்ெ

கருத்துக்கு

இருக்கிறார்சபால ேிலரால் கருதப்படுகின்றன.

இணக்கைற்றவைகைாக

அவைகள் பிரதிஷ்வெ பண்ணியிருக்கும்

கிறிஸ்தைர்கள் தங்கள் ேரீரம் குனைவெதவல எதிர்பார்க்கவும், ைற்றைர்கவை இந்த
காலக்கட்ெத்தில் குணைாக்கவும் சபாதிக்கின்றன என்று கருதுகிறார்கள்.

அவைகைில்

ேிலைற்வற இங்குக் கைனிப்சபாம்.
அவர் தாதம த ாய்களள சுமந்தார்
23. “அைர்தாசை நம்முவெய பலைனங்கவை
ீ
ஏற்றுக்டகாண்டு சநாய்கவை சுைந்தார்” (ைத்
8:17; ஏோ 53:4).

ேிலருவெய சகள்ைி என்னசைனில் கிறிஸ்து நம்முவெய ைியாதிகவை

சுைந்து ைிட்ொசரயானால், நாம் ஏன் அவைகவை வைத்துக்டகாண்டு அவைகசைாடு
சபாராெ

சைண்டும்

அவ்ைிதம்

தங்கவை

எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
பார்த்தால்

என்பசத.

அது

சதைன்

அைர்கள்

ைிசுைாேத்தினால்

குணைாக்கசைா,

தாங்கள்

குணைாக்க

பிறருக்கு

(Faith Healing)

குணைைிக்கசைா

ைத் 8:17; ைாற் 5:30; லூக் 6:19; எபி 4:15 ஆகியவைகவை ஒப்பிட்டு
இந்த

பரிசுத்தைான்கவையல்ல,

தீர்க்கதரிேனமும்
திரைான

கிறிஸ்துைின்

முதல்

ெனங்கவை குணைாக்குைதில்

ைருவகயில்

நிவறசைறிைிட்ெது

என்பவதக் காண்பிக்கிறது.
24. அைரால்

ைிடுைிக்கப்பட்ெைர்கைின்

அனுபைித்ததின்

சநாக்கம்,

சைதவனயில்லாதைராகவும்
சுைந்து

அவ்ைிதம்

ஆகும்.

எபி 4:15.

சதைனுவெய
ைரணத்திலிருந்து
தண்ெவனவய

அைர்

ேரீர

பாைைில்லாதைராகவும்

இருந்ததால்

நம்முவெய

டபலைனங்கைால்
ீ

சைதவனவய

ைியாதியில்லாதைராகவும்

ைற்றைர்கைிெைிருந்து

டபலைனங்கைின்
ீ

அைர்

அவைகவை

உணர்ைினால்

எடுத்து

டதாெப்படுைதற்சக

சைலும் அைரது கிருவபவய ஏற்றுக் டகாள்ளுகிற எல்சலாவரயும்

குறித்தசைவலயில்
ைிடுதவலக்
சுைந்தார்.

அைர்

நியாயைாக்கி

டகாடுப்பதற்காக
அவ்ைிதம்

இந்த
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உயிர்த்டதழுதலினால்

நம்முவெய
பாெப்பகுதியில்

பாைங்கைின்
சுைிசேஷயுக

பிரதிஷ்வெக்காரர்கள் தங்களுவெய ேரீர ைியாதிகவை இசயசு குணைாக்க சைண்டும்
என்று அைவர சகட்கவும் எதிர்ப்பார்க்கவும் எதுவும் டதரிைிக்கைில்வல.
விசுவாசிகளள ததாடருகிற அளடயாளங்கள்
25. ைாற்

16:9-20

முக்கியைான

சைதபகுதி

ேிவனய்டிக்

(Sinaitic)

எழுத்துச்

சுைடிகைில்

காணப்பெைில்வல.

கூட்ெப்பட்ெவைகள்

என்றும்

ைற்றிக்கண்

சபாலியானவைகள்

என்றும்

(Vatican)

உட்பெ

ஆதலால்
அசநகர்

பூர்ைக
ீ

அவைகள்

கருதுகிறார்கள்.

இதற்கான ஆதாரங்கவை கீ சே டகாடுத்திருக்கிசறாம்.
American Standard Version
9 Now when he was risen early on the first day of the week, he appeared first to Mary Mag-da-le-ne,
from check.........
கத்சதாலிக்க TNBCLC டைாேிடபயர்ப்பு
[9 ைாரத்தின் முதல் நாள் காவலயில் இசயசு உயிர்த்டதழுந்த பின்பு அைர் முதலில்
ைகதலா ைரியாவுக்குத்
16: 9-2௦] அவெப்புக்குறிக்குள் உள்ை இவ்ைேனங்கள் ேில முக்கியைில்லாத
வகடயழுத்துப் பதிவுகைில் ைட்டுசை காணப்படுகின்றன.
26. ைாற்

6:17,18

ைிசுைாேிக்கிறைர்கைால்

நெக்கும்

அவெயாைங்கைாைன:

(i)

என்

நாைத்தினால் பிோசுகவைத் துரத்துைார்கள்; (ii) நைைான பாவஷகவைப் சபசுைார்கள். (iii)
ேர்ப்பங்கவை எடுப்பார்கள்; பரி.பவுல் இதவனச் டேய்தார் (அப் 28:3-5) (iv) ோவுக்சகதுைான
யாடதான்வறக் குடித்தாலும் அது அைர்கவை சேதப்படுத்தாது; (v) ைியாதியஸ்தர் சைல்
வககவை

வைப்பார்கள்,

அைர்கள்

டோஸ்தைாைார்கள்.

இந்த

சைதபகுதி

கூட்ெப்பட்ெடதான்றாய் இருந்தாலும் நிதானைாகப் பகுத்து (2தீசைா 2:15) கீ ழ்க்கண்ெைாறு
இணக்கைாய் இவேைாக்குகிசறாம்.

இந்த சைதபகுதி (அந்த காலக்கட்ெத்திற்குப் பின்பு)

சைலும் ஒருசபாதும் டபாருந்தாததாயிருக்கிறது.
27. யூதர்களுக்கும் புறொதியார்களுக்கும் பரிசுத்த ஆைி ஊற்றப்பட்ெ இரு நிகழ்ச்ேிகவைக்
குறித்து

அப்

2:1-4;

10:44-47;

11:15

இல்

டகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்த

ேந்த்தர்ப்பங்கவைத் தைிர ைற்ற இெங்கைில் பரிசுத்தாைி ஊற்றப்பெைில்வல.
இெங்கைில்

அப்சபாஸ்தலர்கள்

டகாடுக்கப்பட்ெது.
ைரங்கவைக்

(அப்

தங்கள்

8:14-18;

டகாடுத்ததற்கான

19:1-6)

வககவை

வைத்ததின்

மூலசை

அப்சபாஸ்தலரல்லாத

ஆதாரங்கவை

சைதாகைத்தில்

ைற்றைர்களுக்குக்

டகாடுப்பது

இரு
ைற்ற

பரிசுத்தாைி

ைற்டறைரும்

பரிசுத்த

சதடுைது

ைணான
ீ

முயற்ேியாகும்.
28. பரிசுத்த

ஆைியின்

ைரத்வத

அப்சபாஸ்தலர்களுக்கு

பிரத்திசயாகைாகக் டகாடுக்கப்பட்ெ ‘அப்சபாஸ்தல ைல்லவையாகும்’.

அது அவ்ைிதம்

பிரத்திசயகைான ‘அப்சபாஸ்தல ைல்லவையாக’ இல்லாதிருப்பின், பரி.பவுல் தன்வன
அப்சபாஸ்தலனாக

ஏற்றுக்

டகாள்ைாதைர்களுக்கு

தம்முவெய

அப்சபாஸ்தல

ஊேியத்வத டைய்ப்பிக்க தம்முவெய எதிர்ைாதத்தில் (கலா 3:5; சராை 1:1௦) பரிசுத்த
ஆைியின் ைரம் டகாடுப்பவத அப்சபாஸ்தலத்துக்கு நிரூபணைாக எடுத்துக்காட்டியிருக்க
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முடியாது

(கலா

1:11-3:5).

சதைெனத்திற்க்கு
அப்சபாஸ்தலர்
டபற்றிருந்த

ஆதலால்,

டகாடுப்பதற்கு

ைனித

ஆைார்கள்(சராை

கவெேி

ேீஷன்

ஆைியின்

1:1௦).

ைரங்கவை

கருைிகைாக

ைற்ற

உபசயாகிக்கப்பட்ெைர்கள்

அப்சபாஸ்தலனால்

(அப்சபாஸ்தலரின்

சதைன்

ஆைியின்

காலத்திற்குப்

ைரங்கவைப்

பின்பு)

எப்சபாது

ைரித்தாசனா அப்டபாழுசத இந்த ைரங்கள் ஒேிந்து ைிட்ென.
வரங்கள் ஒழிந்து தபாயின கிருளபகள்
29. பரி.பவுல்,
ஆைியின்

சதைனுவெய

டைைிப்பாடுகள்

ைரங்கள்

of

(Gifts

Spirit)

ிளைத்திருக்கின்றன

முழுவையவெயாதிருந்த

ஒேிந்து

சபாகிறவத

காலத்துக்குரிய

(நிவலயற்றுப்

சபாைவத),

ைிசுைாேம், நம்பிக்வக, அன்பு என்ற ஆைியின் கிருவபகள் (Graces of Spirit) சுைிசேஷ
யுகம்

முழுைதும்

நிரந்திரைாக

நிவலத்திருக்கிறசதாடு

ஒப்பிடுகிறார்.

ஆைியின்

கிரிவயகைாகிய, ைிசுைாேம் நம்பிக்வக அன்பு சுைிசேஷ யுகம் முழுைதும், குறிப்பாக
டைைிப்பாடு

முழுைவதயும்

முழுவையாக

புரிந்து

டகாள்ளுகிற

சுைிசேஷயுக

முடிவுகாலக்கட்ெம் ைவர நிவலத்திருக்கும்.
30. 1டகாரி 13:8-13 இல் பரி.பவுல் கூறுகிறதாைது: “அன்பு ஒருகாலும் ஒேியாது” (ஒருசபாதும்
ஒேிந்து

சபாகாது).

(ஆனால்-but)

தீர்க்கதரிேனங்கைானாலும்

(ஆைியின்

ைரங்கைில்

ஒன்று – ைே.2 1டகாரி 12:1௦) ஒேிந்துப்சபாம் (ஆைியின் ைாரங்கைாகக் டகாடுக்கப்படுதல்
நின்று சபாகும்).
ஒன்று

ைே.2;

குவறவுள்ைது.

அந்நிய பாவஷகைானாலும், அறிைானாலும் (ஆைியின் ைரங்கைில்
1டகாரி
(For

we

know

அறிந்திருக்கிசறாம்).

ஒேிந்துசபாம்.
in

part

அதாைது

டகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
prophesy in part – நாம்

12:8)

–

(ஏடனனில்-for)

நாம்

முழுவையற்ற

சதைனுவெய

நம்முவெய
குவறந்த

டைைிப்பாடு

அறிவு

பகுதிவயசய

ஒரு

பகுதிசய

நாம் தீர்க்கத்தரிேனம் டோல்லுதலும் குவறவுள்ைது.

(we

முழுவையல்லாது குவறந்த பகுதிவயசய தீர்க்கதரிேனைாய்க்

கூறுகிசறாம்).
31. பரி.பவுல் எழுதும் காலக்கட்ெத்தில் புதிய ஏற்பாடு சதாற்றுைிக்கப்பொது சைதாகைம்
முழுவைடபறாதிருந்தவதக் கைனத்துக்கு டகாண்டு ைருசைாைாக.
சைதபுத்தகம்

முழுவையவெயாதிருந்த,

பூரணைாய்

அந்த காலக்கட்ெம்

டகாடுக்கப்பொதிருந்த

யூத

யுக

அறுைவெயின் காலைாகும். அவ்ைரங்கள் அந்த காலக்கட்ெத்தின் முழுவையவெயாத
டைைிப்பாட்டிற்கு குவறநிவறவு டேய்ைதற்காக இருந்தன.
குவறைானது

ஒேிந்துசபாம்.

(ைே.

1௦)

அதாைது

நிவறைானது ைரும்சபாது
பூரணைான

டைைிப்பாடு

–

முழுவையான சைதாகைம் ைரும்சபாது அப்சபாதிருந்த அதாைது குவறவை நிவறவு
டேய்யக்

டகாடுக்கப்பட்டிருந்த

ஆைியின்

ைரங்கள்

இல்லாைல்

சபாய்ைிடும்.

அப்டபாழுது சைதாகைம் (சதைனுவெய ைார்த்வத) முழுவைப் டபறாதிருந்ததினிைித்தம்
ஆைியின்

ைரங்கள்

இருப்பதாகவும்,

சதைனுவெய

டைைிப்பாடு

முழுவையாய்

பூரணைவெந்தவுென் அந்த ஆைியின் ைரங்கள் ஒேிந்துைிடும் என்று பரி.பவுல் இங்கு
கூறுகிறார்.

பரி.பவுல் சைலும் டதாெர்ந்து அதவன ைிைக்குைவத கைனியுங்கள்.

நான்

குேந்வதயாய் இருந்தசபாது குேந்வதவயப் சபால சபேிசனன், குேந்வதவயப் சபால
ேிந்தித்சதன்,

குேந்வதவயப்

சபால

சயாேித்சதன்,
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நான்

புருஷனானசபாசதா,

குேந்வதசகற்றவைகவை
குேந்வதயாயிருக்குங்

ஒேித்து

காலம்,

ைிட்சென்

பூரண

–

(ைே.11)

ைனிதனான

இங்சக

சபாது

அைர்,

டபாருந்தாது

புறக்கணிக்கப்படுதவல ஒரு உதாரணைாக எடுத்துக் காட்டுகிறார்.

ேிறு
என்று

அதாைது ஆைியில்

குேந்வத பருைத்திற்குரிய ஆைியின் ைரங்கள், ேவப ைைர்ச்ேியவெந்த (புருஷனான)
நிவலக்கு (சுைிசேஷயுகத்தில்) உரியதல்ல என்று கூறுகிறார்.
32. சைலும்

அைர்

கூறுகிறதாைது

அப்சபாஸ்தலர்கைின்

நாட்கைில்)

(ைே.12)

(ஏடனனில்

“கண்ணாடியில்

–

for)

நிேலாட்ெைாய்

டைைிப்பாடுகள் டைைிப்படுதல் பூரணைவெயைில்வல.

இப்டபாழுது
பார்க்கிசறாம்”.

அதன் பகுதிகள் டதைிைாகப்

புரிந்து டகாள்ைக் கூொதைாறு ைங்கலாகவும் இருந்தவத அர்த்தப்படுத்துகிறார்.
அப்டபாழுது முகமுகைாய் பார்ப்சபாம்.
அதாைது

சுைிசேஷயுக

காண்சபாம்

(ஏோ

அறுப்பு

52:8).

ஆனால்

அதாைது சுைிசேஷயுக முடிைில் (அப்டபாழுது)

காலத்தில்

இப்டபாழுது

டதள்ைத்டதைிைாகக்

(சுைிசேஷயுகத்தில்)

நான்

(முகமுகைாய்)
(ேவப)

குவறந்த

அறிவுள்ைைன். (but) ஆனால், அப்டபாழுது (சுைிசேஷயுக முடிைில், அறுப்புகாலத்தில்)
அறியப்பட்டிருக்கிறபடிசய அறிந்து டகாள்ளுசைன்(ைே 13). இப்டபாழுது (சுைிசேஷயுகம்
முழுைதும் (2டகாரி 6:2) ைிசுைாேம், நம்பிக்வக, அன்பு இம்மூன்றும் நிவலத்திருக்கிறது”.
இவ்ைாறாக இந்த சைத பகுதியில் ேிலகாலம்ைட்டும் இருந்து ஒேிந்துசபாகிற ஆைியின்
ைரங்கசைாடு

சுைிசேஷயுக

முடிவுைட்டும்

நிவலத்திருக்கிற

ைிசுைாேம்,

நம்பிக்வக,

அன்பு இம்மூன்றும் ஆைியின் கிருவபகவைப் பற்றி சபேப்பட்டிருக்கிறது (Gift of Spirit Vs
Graces of Spirit).
33. ‘குணைாக்கும் ைல்லவை’ ஆைியின் ைரங்கைில் ஒன்றாகும் (1டகாரி 12:7-11).

ஆதலால்

அது பரிசுத்தாைி ஊற்றப்பட்ெ இரண்டு ேந்தர்ப்பங்கவைத்தைிர, ஒரு அப்சபாஸ்தலன்
மூலைாகசை டகாடுக்கப்பட்ெது (சராை 1:1௦).
ைற்றபடி

ைரங்கள்

ஒருசபாதும்

அப்சபாஸ்தலர்கள் மூலைாகசை தைிர

டகாடுக்கப்பெைில்வல.

ஏடனனில்

ஆைியின்

ைரங்கவைக் டகாடுப்பது ‘அப்சபாஸ்தல ைல்லவை’ அதாைது ‘அப்சபாஸ்தல அதிகாரம்’
(Apostalic

Power

or

அப்சபாஸ்தலன்

Apostalic
ைரித்தப்

டகாடுக்கப்பெைில்வல.

Authority)

இதற்குள்

சபானபின்பு

உட்பட்ெது.

அதற்கு

ஆகசை

பிறகு

அது

கவெேி

யாருக்கும்

அப்சபாஸ்தலனிெைிருந்து அந்த ைரத்வதப் டபற்ற ஆைியின்

ைரத்வதயுவெய ேீஷன் ைரித்துப் சபானபின்பு அது ஒேிந்து சபாயிற்று.
34. ைாற்.16:17,18
டேய்ய

வய

சுைிசேஷயுகத்தின்

சைண்டும்.

பேவையான

சைலும்

எழுத்துச்

இந்த

ஆரம்பக்காலக்கட்ெத்திற்கு
சைதபகுதி

சுைடிகைில்

ைாற்.

16:9-20

காணப்பெைில்வல

ைட்டுசை

டபாருந்த

ைிகவும்

முக்கியைான

என்பவத

ைறுபடியும்

ஞாபகத்தில் டகாண்டுைருசைாைாக.
பாவ வியாதிளயக் குணமாக்குதல்
35. (1)யாக்சகாபு

5:14,15

இல்

டகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறவத

ஆதாரைாகக்

காட்டி

அசநகர் ைிசுைாேத்தினால் ேரீரைியாதி குணம்டபற சதைனுவெய ெனம் நாெசைண்டும்
என்று ைாதம் டேய்கிறார்கள்.

இதில் டகாடுக்கப்பட்டிருக்கிற கருத்துக் டதாெர்பு, ேரீர

ைியாதி குணைாக்குதவலக் குறித்து சபோது, பாை ைியாதிகவைக் குணைாக்குதவலக்
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குறித்சத சபசுகிறது என்பவத நிரூபிக்கிறது.

ைே.13-ல் இருந்து 2௦ஆம் ைேனம் ைவர

அதன் ைிைக்கத்வதக் கீ சே தருகிசறாம் (ைே.13).
ேரீர

ைியதியாசலா,

துன்பப்பட்ொல்

–

‘டெபம்

பண்ணக்கெைன்.
‘உங்கைில்

இேப்பாசலா,

‘உங்கைில் ஒருைன் துன்பப்பட்ொல்’

பிரச்ேவனகைாசலா,

பண்ணக்கெைன்’

–

ஏைாற்றங்கைாசலா,

சபாதுைான

கிருவபக்காக

‘ஒருைன் ைகிழ்ச்ேியாயிருந்தால் ேங்கீ தம் பாெக்கெைன்

ஒருைன்

ைியாதிப்பட்ொல்

ைியாதிபட்ொல்

–

இங்கு

ைியாதி

–

ஆைியில்

என்பதற்கு

ைியாதிப்பட்டு,

டெபம்
– (ைே.14)

பாைத்தினால்

உபசயாகிக்கப்பட்டிருக்கும்

கிசரக்க

ைார்த்வத அஸ்டதனிடயா (Astheneo) என்பதாகும்.
(2)இந்த

ைார்த்வத

சைதபகுதிகைில்

சராை 4:19;

8:3;

14:1,2;

2டகாரி 11:21;

உபசயாகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அஸ்டதனிடயா

என்ற

ைார்த்வதக்கு

டகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதன்படிசய

இந்த

12:9,10

(etc)

இெங்கைில்

‘டபலைனம்’
ீ
இங்சகயும்

13இல்

துன்பப்பட்ொல்

ைருகிற

டபாருைாக்கம்

‘ைியாதி’

என்று

டபாருள்

அதன்படி ‘உங்கைில்

ஒருைன் டபலைனைாயிருந்தால்’
ீ
என்று அர்த்தப்படுத்த சைண்டும்.
ைேனம்

எல்லாம்

என்று

டகாள்ைாது, டபலைனம்
ீ
என்று டபாருள் டகாள்ைல் சைண்டும்.
கருத்தில் டபலைனத்வதக்
ீ
குறித்கிறது.

சபான்ற அசநக

இது ஆைிக்குரியக்

ஏடனனில் ேரீர ைியாதிவயக் குறித்த காரியம்

(afflicted)

என்ற

ைார்த்வதயில்

அெங்கியிருக்கிறது.

ஆதலால் ைே.14 சைறுைிதைான துன்பத்வதக் குறித்து அதாைது பாை டபலைனத்வதக்
ீ
(ைியாதிவயக்) குறித்துப் சபசுகிறது.
36. ‘அைன் ேவபயின் மூப்பர்கவை ைரைவேப்பானாக’, இங்கு ேவபயின்
என்பது

ேத்திய

குறிக்கிறது.
‘அைர்கள்

சபாதகர்கவைக்

ேவபயின்

ேத்திய

கர்த்தருவெய

பண்ணக்கெைர்கள்’.

குறிக்கிறது.
சபாதகர்கவை

நாைத்தினாசல

அைனுவெய

பாை

ேவபயின்
அவேக்கப்

எண்டணய்
ைியாதி

மூப்பர்கள்

ேத்திய

சபாதகர்கவைக்

சபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பூேி

அைனுக்காக

நீங்கும்படி

‘எண்டணய்’

டெபம்
அதாைது

ஆைிக்குரிய எண்டணய் அதாைது உருைகப்படுத்தப்பட்ெ ைருந்தாகிய (ேக. 4:11-14) சதை
ைார்த்வதவயக் டகாண்டு அைனுவெய பாை ைியாதி நீங்கும்படி அைனுக்காக டெபிக்க
சைண்டும்.
37. ேக

4:11-16

இல்

எண்டணய்,

டகாடுக்கப்பட்டிருக்கிற

பவேய

அவெயாைப்படுத்துகிற
டோல்லும்சபாது,

புதிய
(டைைி

சதைனால்

ஒரு

ஒலிை

ைரங்கைிலிருந்து

ஏற்பாடுகைிலிருந்து
11:3,4).
அதிகாரம்

‘கர்த்தரின்

ைருகிற

ைருகிற

ேத்தியத்வத

நாைத்தினாசல

டபற்றிருக்கிற

என்று

சதைடேய்திவயக்

டகாடுக்கிறைர்கள் அவதச் டேய்ய சைண்டும்.

‘அப்டபாழுது ைிசுைாேமுள்ை டெபம்

பிணியாைிவய

அகப்பட்டுக்

இரட்ேிக்கும்’.

பாைைியாதியில்

டகாண்ெைன்

தனக்காக

டெபிக்கும் மூப்பர்கசைாடு ைிசுைாேமுள்ை டெபத்வத ஏடறடுக்கும் சபாது, அது அந்த
ஆைிக்குரிய

ைியாதியிலிருந்தும்

அைவன எழுப்புைார்’.
எழுப்புைார்.

ைரணத்திலிருந்தும்

அைன

இரட்ேிக்கும்.

‘கர்த்தர்

அதாைது கர்த்தர் அைவன அைனது பாை ைியாதியிலிருந்து

‘அைன் பாைம் டேய்தைனானால் அது அைனுக்கு ைன்னிக்கப்படும்’.
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38. இங்கு,

பாைம்

டைாேியாக்கம்

டேய்தைனானால்,

‘ஆல்’

அவைந்திருக்கிறது.

இந்த

கிசரக்க ைார்த்வத ‘கான்’ (kan) ஆகும்.
உபசயாகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
டைாேியாக்கம்

டேய்யாைல்

டேய்யப்பட்டிருப்பவதக்
நிபந்தவனயாயிராது,
சைண்டும்.

அங்கு

ஒரு

நிபந்தவனக்கு

நிபந்தவனக்குள்

இந்த

உபசயாகிக்கப்பட்டிருக்கிற

இந்த் ைார்த்வத சயாைா 8:14; 1௦:38; 11:25 இல்
‘ஆல்’

(if)

‘என்றாலுங்

கைனியுங்கள்.
ைிட்டுக்

என்று

(if)

என்ற

கூெ’
இதன்படி

டகாடுக்கும்

நிபந்தவனக்குரிய

கருத்தில்

(Though)

என்று

டைாேியாக்கம்

அதன்

ேரியான

டைாேியாக்கம்

ேலுவக

இயல்புவெயதாய்

அவைய

அதாைது, ‘அைன் பாைஞ்டேய்திருந்தாலுங்கூெ என்று அவைய சைண்டும்.

அைன் பாைம் டேய்துைிட்ெத்தின் காரணைாக பாை ைியாதியாயிருக்கிறான்.

அவ்ைிதம்

பாை ைியாதியாயிருந்தாலுங் கூெ அைன் மூப்பர்கவைக் கூப்பிட்டு, அைர்கைால் ேத்திய
சபாதவன

டேய்யப்பட்டு,

அைர்கசைாடு

டெபம்

டேய்யும்சபாது

அைன்

ைன்னிக்கப்படுகிறான் என்பதானடதாரு ேலுவகவய இது குறிக்கிறது.
39. இந்த பாை ைியாதிவயக் குறித்து பவுல் சைலும் கூறுகிறதாைது, ‘நீங்கள் டோஸ்தம்
அவெயும்படிக்கு

உங்கள்

குற்றங்கவை

ஒருைருக்டகாருைர் டெபம் பண்ணுங்கள்’.
12:13)

குனைவெயும்படி

கைனியுங்கள்.
நன்கு

பாைத்வத

ஒருைருக்டகாருைர்

அறிக்வகயிட்டு

‘உங்களுவெய பாைைியாதியிலிருந்து (எபி
அறிக்வகயிடும்படி

கூறப்பட்டிருக்கிறவத

இந்த சைதபகுதி, பாை ைியாதிவயக் குறித்சத சபசுகிறது என்பவத

டதைிவுபடுத்துகிறது.

‘நீதிைான்

டேய்யும்

ஊக்கைான

சைண்டுதல்’

(பாை

ைியாதிவயக் குணைாக்க) ைிகவும் டபலனுள்ைதாயிருக்கிறது.
40. சைலும் அப்சபாஸ்தலன் டெபம் பயன் உண்ொக்குைவத நிரூபிப்பதற்கு, எலியாைின்
டெபத்வதயும், எவ்ைிதம் சதைன் அதற்கு பதில் அைித்தார் என்பவதயும் டதரிைிக்கிறார்.
அவ்ைிதம் அைர் அதற்கு பின் பாைைியாதிவயப் பற்றி டதாெர்ந்து சபசுகிறார்.
‘ேசகாதரசர

உங்கைில்

ஒருைன்

டதாெர்ந்து

நிகழ்கிறடதான்று)

ேத்தியத்வத
சைாேம்

ைிட்டு

ைிலகி

சபாகும்சபாது

(பாை

(ைே.19)

ைியாதிவயத்

ைற்டறாருைன்

அைவனத்

திருப்பினால், தப்பிப்சபான ைார்க்கத்தினின்று பாைிவயத் திருப்புகிறைன்’ சதைனுவெய
ைார்த்வதயாகிய
ைரணத்திலிருந்து

ஆைிக்குரிய
இரட்ேித்து

எண்டணவய
திரைான

பூசுைது

மூலம்

பாைங்கவை

–

ோல்வைவயக் டகாண்டு – மூடுைான் என்று அறியக்கெைன்’.
இல்

டகாடுக்கப்பட்டிருக்கிற

சதை

டேய்தி

எந்தைித

-

‘ஒரு

ஆத்துைாவை

கிறிஸ்துைின்

நீதியின்

இதிலிருந்து யாக். 5:13-2௦

ேந்சதகமுைில்லாைல்

ேரீர

ைியாதிவயப்பற்றி சபேைில்வல என்றும், அது ஆைிக்குரிய ைியாதிவயக் குறித்தும்,
அவத குணைாக்குதவலக் குறித்துசை சபசுகிறது என்று நாம் அறிந்து டகாள்ளுகிசறாம்.
ியாயபிரமாணத்தின் கீ ழ் ஆசீர்வாதங்கள்
41. எசேக்கியா
காரியம்

ராொைின்

(2ராொ

ைாதிரிவய

2௦:1-7),

பின்பற்றி

சபாதிக்கிறதாகச்

டெபத்துக்கும்

ேிலர்

கண்ணருக்கும்
ீ

கர்த்தருவெய

அப்சபர்ப்பட்ெ

உத்திரைாக

அடிச்சுைடுகவைப்

குணைாக்குதவலப்

ேிந்திக்கிறார்கள்.

முதலாைது,
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அைன்

பின்பற்றுகிற

டபறசைண்டும்
எசேக்கியா

குணைான
நாம்,

அந்த

என்று

அது

குைாரர்கைின்

ைட்வெச்
ீ

(House

of

Sons)

சேர்ந்தைன்

அல்ல,

அைன்

நியாயப்பிரைாணத்தின்படி

பணிைிவெக்காரரின் (House of Servants) ைட்வெச்
ீ
சேர்ந்தைன் (எபி 3:5,6).
42. நியாயப்பிரைாண
இஸ்ரசைலில்

உென்படிக்வக,
ஒருைனும்

ஒன்வறயும்

அதன்

பூரணைாககைில்வல;

பரிபாலனத்தின்

டபறவுைில்வல,

டபறமுடியவுைில்வல.

நியாயபிரைாணக்

சகாரிக்வககவை

கீ ழ்

கிறிஸ்து

நிவறசைற்றி

அதன்

சைலும்

நித்திய

ெீைவனப்

இஸ்ரசைலின்

ராொைாக

பரிோக,

நித்திய

ெீைவன

சுதந்தரிக்கும் ைவர, நியாயபிரைாணம் ேரீரப்பிரகாரைான சுகத்துக்கும், இஸ்ரசைலின்
ைைைான

டேேிப்புக்கும்

ைேிடேய்கிற

ஒரு

ைிசேஷைான

ஏற்பாொயிருந்தது.

23:25,26 சலைி 26:3-16; உபா 7:11-15; 28:1-12,15,21,,27,28,37-42,45-53,59-61).
உண்வையுள்ைைர்கைாய்

கீ ழ்ப்படிந்து

உலகக்காரியங்கைில்

ஆேீர்ைதிக்கப்படுைார்கள்.

கீ ழ்ப்படியாைிடில்,

ைிசேஷைான

டெபத்துக்கும்,

இருந்தால்

எல்லா

கண்ணருக்கும்
ீ

அைர்கள் சதைனுக்கு

சதேத்தாருக்கும்
அைர்கள்

தண்ெவனவயப்

அைன்

சைலாக

கர்த்தருக்குக்

டபறுைார்கள்.

உத்திரைாக

(யாத்

எசேக்கியாைின்
குணம்

டபற்றது,

‘நியாயப்பிரைாணத்துக்குக் கீ ழ்ப்படிகிறைர்களுக்சக’ டகாடுக்கப்படுகிற ஆேீர்ைாதங்கைில்
ஒன்றான

ேரீரம்

குணைாகுதலாகும்.

உென்படிக்வகயின்

ஆகசை

ைாக்குத்தத்தங்கசைாடு

இதிலிருந்து

இது

இணக்கைாய்

நாம்

நியாயப்பிரைாண

இருக்கிறது

என்பவதப்

புரிந்து டகாள்ளுகிசறாம்.
43. ஆோ

ராொ

சதொைல்

தனது

காலில்

பரிகாரிகவைத்

டேல்லைில்வல.

ைியாதி

உள்ைைனாக

சதடினான்

ஆதலால்

(2நாைா

இருந்தான்.

16:12).

நியாயப்பிரைாண

அைன்

அைன்

கர்த்தவரத்

உென்படிக்வகக்குக்

கிவெக்கும் பரிோன, ைியாதி குணைவெதவல அைன் டபறைில்வல.
உதைிவய

நாடினத்தில்

தைறு

ஒன்றுைில்வல.

என்னடைனில்,

அைன்

ைருத்துைர்கவை

சதைனுவெய

தீர்க்கதரிேிகவையும்

ஆனால்

ைட்டுசை

புறக்கணித்து

கர்த்தவரத்
சதடிச்

கீ ழ்ப்படிைதால்
ைருத்துைர்கைின்

ஆோ

டேய்த

நாடினான்.

தைறு

சதைவனயும்,

சபாட்ெதற்காக,

ைனஸ்தாப

இருதயத்சதாடு யாசை (YAHWEH) சதைவனத் சதடிப் சபாகைில்வல. (2நாைா 16:7-1௦).
44. ேங்கீ தம்

1௦3:2-4

‘என்

ஆத்துைாசை

உபகாரங்கவையும் ைறைாசத.
சநாய்கவைக்

குணைாக்கி,

கர்த்தவர

ஸ்சதாத்தரி.

அைர்

டேய்த

ேகல

அைர் உன் அக்கிரைங்கவைடயல்லாம் ைன்னித்து உன்

உன்

பிராணவன

அேிவுக்கு

கிருவபயினாலும், இரக்கங்கைினாலும் முடிசூட்டி’.

ைிலக்கி

ைீ ட்டு

உன்வனக்

இந்த கருத்வத சுைிசேஷயுகத்து

ேவபக்குரிய ேரீரநிவலக்குப் டபாருந்தும்படி எடுக்கும் எந்தபிரயாேமும், டபலைனைாயும்
ீ
டநாண்டியாயுைிருக்கிறது.

ைணைாட்டி ேவபயின் முதல் அங்கத்தினரிலிருந்து கவெேி

அங்கத்தினர் ைவர அைர்கைது ேரீர ைியாதிவயக் குணைாக்க கர்த்தர் ேித்தமுள்ைைராய்
இருக்கைில்வல என்பவத யார் தான் அறியைாட்ொர்கள், என்றசபாதிலும் பிரதிஷ்வெ
ெனம்,

அைிக்குட்பட்ெ

கீ லயாத்தின்
உத்திரைாதங்

பிேின்

ைியாதிகள்

வதலத்தினால்

சதைனின்
குணைாக்க

டகாடுக்கின்றன.

ைிவலசயறப்டபற்ற

சதைனுவெய

உன்னதைான
எதிர்பார்க்க

அவ்ைைைாய்
ைார்த்வதயின்
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ைிவலசயப்டபற்ற

இந்த

அவைகள்

சைதைேனங்கள்
உன்னதைான

ைாக்குத்தத்தங்கைால்

கட்ெப்பட்டிருக்கின்றன.
எடுக்க

அவ்ைைைாய் அவைகள் ைனிதனால் டகாடுக்கமுடியாததும்,

முடியாததுைான

டேய்யப்படுகின்றன.
ஆைியின்

அன்பும்

ேைாதானத்தினாலும்,

ேந்சதாஷத்தினாலும்

ேரீயீடு

எப்படிடயனில் இருதயத்தின் ைியாதி பதட்ெம் ஆகியவை பரிசுத்த
ேந்சதாஷமும்,

ேைாதானமும்

எங்கு

ைாேஞ்டேய்து

ஆளுகிறசதா

அங்கு சைலும் ஒருசபாதும் எல்வலைீ றி புகமுடியாதபடி ேரியீடு டேய்யப்படுகின்றன.
இன்ளறய
45. ஒரு

கைனைான

இப்டபாழுது
சபாகிற

ாளில் விசுவாசத்தினால் குணமாக்குதல்

சைதைாணாக்கன்,

கிறிஸ்தை

ைண்ெலங்கைில்

‘ைிசுைாேத்தினால்

பின்னால்

சதைன்

அவைகள்

சைசல

டபருைைைில்

சைவலயாயிருக்கின்றன.
அவெயாைங்கசைாடும்

டபருைைைில்

குணைாக்குதல்’

இருக்கைில்வல

டகாடுக்கப்பட்ெ

(Faith

அசநகவர

Healing)

என்று

டேய்தியிலிருந்து,

என்ற

ேட்டென்று

ோத்தானுவெயதும்

ைாரிக்டகாண்டு

பலத்த

அவலக்குப்

கண்டுடகாள்ளுகிறான்.
பிோசுகளுவெயுதுைான

அைர்கள் தங்கள் ைஞ்ேவனகவை, ‘ேகல ைல்லவைகசைாடும்

டபாய்யான

அற்புதங்கசைாடும்’

(2டதே

2:9,1௦)

டேய்கிறார்கள்.

அைர்கள் அற்புதங்கவைச் டேய்கிற பிோசுகைின் ஆைிகள் (டைைி 16:14).
46. ைிசுைாேத்தினால்
டகாள்வககவை

குணைைித்தல்

என்ற

ைறுதலித்தாலுங்கூெ

பலைிதைான

சுகைைிக்கும்

நிறுைியிருக்கிறது.

கிறிஸ்தை

சபால

அசநக

அசநக

ஆட்டகாள்ைப்பட்டிருக்கிறது.

கிறிஸ்தை
வேன்டிஸ்ட்

புறொதி

கிறிஸ்டியன்

டபந்தடகாஸ்சத

ஆகிய

அவலயன்ஸ்
இந்த

(Christian

கிறிஸ்தை

நிவல
இதனால்

Scientist-

ஞானி) நியு தாட் க்ரூப் (New Thought Group-புதுேிந்வத ைகுப்பார் ச
பரிசுத்தம்)

ைதங்கைில்

ேவபகள்
(Christian

கீ ழ்

ஸ்தலங்கவையும்

ைண்ெலங்கைில்

கிறிஸ்தைைார்க்கம்

கிறிஸ்டியன்

கிறிஸ்தைக்

சபார்வையின்

சுகைைிக்கும்

நூற்றாண்டுகைாக

இப்டபாழுது

டகாண்டிருக்கிறது.

அடிப்பவெயான

ைதடைன்கிற

ஊேியங்கவையும்,

இது

நிவலத்திருந்தது

காரியம்,

கிறிஸ்தை

ாலினஸ் (Holiness-

Alliance-கிறிஸ்தை

ைார்க்கத்தார்களுக்கு

கூட்ெவைப்பு)
‘ைிசுைாேத்தால்

குணைாக்குதல்’ ைிகைிக முக்கியைான ேித்தார்த்தங்கைில் ஒன்றாக இருக்கிறது
47. டபந்தடகாஸ்சதவயச்

சேர்ந்த

ஓரல்

ராபர்ட்ஸ்(Oral

Roberts),

ைற்றும்

ொக்ெர்

ைியட்(Dr.Wyett), ொக்ெர் ஒயல் ொக்கர்ஸ்(Dr.Oyal Jaggers), ஆலன்(Allen), ொன் ை
(John

Mahilard)

தங்களுவெய
டெலிைிஷன்

தைிழ்நாட்டில்

பால்

டைைியீட்ொலும்,
மூலைாகவும்,

இழுத்திருக்கிறார்கள்.

ஆேீர்

லாரி,

டபரியக்

ஏராைைான

டபாதுைக்கைின்

D.G.S.

தினகரன்

கூட்ெங்கவை
டபாதுைக்கைின்

அபிப்ராயத்வத

அற்புதங்கவை
தங்களுவெய

டேய்து

அசநகவர

குணைைிக்கும்

பிரைிக்கச்

முயற்ேியின்

அதிகைாக நிரப்பி டேேித்திருக்கிறார்கள்.
என்பது

இன்வறயக்

காலக்கட்ெத்தில்

நெத்தியும்,
கருத்து

கைர்ந்து
நிவலயில்

இைர்கள், குணைாக்கும்

டேய்துைிருக்கிறார்கள்.

ைிவைைாக

அசநகர்
சரடிசயா,

கைனத்வதக்

இவ்ைித

உருைவைக்கவும் அசநகக் காரியங்கள் டேய்திருக்கிறார்கள்.

சபான்ற

ிலாட்

தங்கள்

ஒருேிலர்

பணப்டபட்டிவய

இவ்ைிதம் ைிசுைாேத்தினால் குணைாக்குதல்
டபருைைவு

உண்வையாயிருக்கிறது.
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ைியாபாரைாக

இருப்பது

டதரிந்த

48. ைிசுைாேத்தினால்

குணைைிப்பைர்கைில்

ேிலர்

சபாலியானைர்கைாயும்,

எத்தர்கைாயும்

இருந்தாலுங்கூெ, அைர்கைில் அசநகர் கலங்கைற்றைர்கைாயிருக்கிறார்கள்.

அவ்ைிதம்

அசநகர்

ஒரு

கபெைற்றைர்கைாயிருந்தாலுங்கூெ,

மூலைாயிருக்கிறார்கள்.

‘ோத்தானும்

ோத்தானால்

ஒைியின்

ைஞ்ேித்தலுக்கு

சைஷத்வத

தரித்துக்

ைேி

டகாள்ைான்

2டகாரி 11; 14 என்பவதயும், 2தீசைா 3:1-13 கவெேி நாட்கைில் ோத்தான் பிோசுகவை
ைிரட்டுதவலயும்,
ராஜ்யம்

ைியாதிகவைக்

தனக்குத்தாசன

ைந்துைிட்ெவத

பிரிந்து

நாம் ைறந்து

தீர்க்கதரிேிகளும்

நாம்

காணும்சபாது

அைனது

சபாகும்

நிவலக்கு

நிவலநிற்க்கைாட்ொது

ைிெக்கூொது.

என்று அறிந்து டகாள்ைலாம்.
கள்ைத்

குணைாக்குதவலயும்

அைனுவெய காலம் டநருங்கிைிட்ெது

ஏடனனில் கவெேி நாட்கைில் ‘கள்ைக் கிறிஸ்துக்களும்,

எழும்பி

கூடுைானால்

டதரிந்து

டகாள்ைப்பட்ெைர்கவையும்

ைஞ்ேிக்கத்தக்கதாக டபரிய அவெயாைங்கவையும் அற்புதங்கவையும் டேய்ைார்கள்’ (ைத்
24:24).

அைர்கள் கிறிஸ்துைால் அறியப்பட்ெைர்கைல்ல (ைத் 7:22,23).

ஏன் இதயசு அற்புதம் தசய்தார்?
49. அைருக்குப் பின்டேல்பைர்கைால் இன்வறயக் காலக் கட்ெத்தில் இந்த அற்புதங்கைான
காரியங்கவை

எல்லாம்

அற்புதங்கவைச்

டேய்யசைண்ொம்

டேய்தார்?

ஏன்

என்றால்,

ைியாதிகவை

இசயசு

அைர்

கிறிஸ்து

ஏன்

குணைாக்கினார்?

ஏன்

ைரித்தைர்கவை எழுப்பினார்? என்று ஒருசைவை அசநகர் சகள்ைிகவைக் சகட்கலாம்.
சயாைா
டேய்து

2:11இல்

இசயசு

தம்முவெய

முதலாைது

அற்புதத்வத

ைகிவைவய

கலிசலயாைிலுள்ை

டைைிப்படுத்தினார்

என்று

கானாவூரில்

ைாேிக்கிசறாம்.

அைருவெய அற்புதங்கள் ைரைிருக்கிற சதைனுவெய ராஜ்யத்தின் உபசதேங்கைின் ஒரு
பகுதியாகும்.

அந்த

அைரது

ராஜ்யத்தில்

சதைனின்

நிவறந்திருக்கும்

(எண்

14:21).

அப்டபாழுது

பரசலாகத்தில்

டேய்யப்படுைது

சபால

குேிகைிலுள்ை
ைரும்.

பூைியிலும்

டேய்யப்படும்

(ைத்

ைகிவை

6:1௦)

அைருவெய

ேித்தம்

அப்டபாழுது

பிசரதக்

அவனைரும் அைருவெய (இசயசுைின்) ேத்தத்வதக்

அப்டபாழுது

அைர்கள்

அதிலிருந்து

பூைிடயல்லாம்

சகட்கும் காலம்

எழுந்திருக்கிறைர்கைாக

இருப்பார்கள்.

(சயாைா 5:28,29; தானி 12:2; 1டகாரி 15:22).
50. அப்டபாழுது

குருெரின்

திறவுண்டுசபாம்.
டகம்பீரிக்கும்.
பூைியாகும்.

அதுசை
(2சபது

ைாக்கினால்

(ஏோ
3:13;

காலங்கள்

முன்சன

அனுப்புைார்

திறக்கப்படும்,

டேைிெர்கைின்

அப்டபாழுது முெைன் ைாவனப்சபால் குதிப்பான்.

இவைப்பாறுதலின்
என்றும்,

கண்கள்

என்றும்

35:5,6).
டைைி

(Times

குறிக்கப்பட்ெ
உலகத்

உவரத்தவைகள்

of

உண்வையாக
21:1-5)

இசயசு

சதாற்றமுதல்

–

தம்முவெய
காலம்

புதிய

ேந்நிதானத்திலிருந்து

டதம்பூட்டுங்

கிறிஸ்துவை

நிவறசைறித்தீருங்

ஊவையன் நாவும்

நீதிைாேைாயிருக்கும்

கர்த்தருவெய

Refreshing

டேைிகள்

காலங்கள்)

ைரும்

அைர்

உங்கைிெத்தில்

பரிசுத்த

தீர்க்கதரிேிகைின்

(Times

of

Restitution

–

இேந்துசபானவத எல்லாம் திரும்பப் டபறும் காலம்) என்றும் உவரக்கப்பட்டிருக்கிறது
(அப் 3:19-21).

ஆதலால் ைியாதி நீங்கிப் சபாகிற இேந்துசபான பரதீஸ் (The Paradise)
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ைறுபடியும் தூக்கி நிறுத்தப்படுதல், கிறிஸ்துைின் இரண்ொம் ைருவகவய டதாெர்ந்து
ைருகிற அைருவெய 1௦௦௦ ைருெ ஆட்ேி முடியும்ைவர நிவறசைறாது.
51. இசயசுவும்

அைரது

ைணைாட்டி

ேவபயும்

ஆபிரகாைின்

ைித்தாக

பூைியின்

ேகல

ைம்ேங்கவையும், ஆேீர்ைதிக்கிற சதைனுவெய ராஜ்யத்வதக் குறித்து பிரேங்கிப்பதில்
(ஆதி 12:3; 22:18; கலா 3:8,16,29) ேரீரப்பிரகாரைான அேீர்ைாதங்கைின் ேிலைற்வற அைர்
டேய்த அற்புதங்கைினாசல ைிைக்கிக் காண்பித்தார்.
ஆரம்பக்காலத்தில்
முடிந்தது.
சைசல

ஆைியின்

ைரங்கைால்

ைணைாட்டி ேவப அங்கத்தினர்கள்

அப்படிப்பட்ெ

அற்புதங்கவைச்

டேய்ய

ஆனால் சதைனால் பற்பல அம்ேங்கைில் டகாடுக்கப்பட்ெ அந்த ைல்லவை,

காட்ெப்பட்ெ

இப்டபாழுது

பிரகாரம்

ஒேிந்து

சபாக

சைண்டும்

அவைகள் இல்லாது ைவறந்து சபாய்ைிட்ென.

(1டகாரி

13:8),

அதாைது

ஆகசைதான் இன்வறய

கிறிஸ்தைர்கள் ைரித்தைர்கவை எழுப்புைவத பார்ப்பதில்வல.
52. இந்து

ைத

ைேிபாட்டு

சூனியக்காரர்கள்,
Scientists)

ைந்திர

ைொதிபதிகள்,

ஆைியுென்

ைாயாொலக்காரர்கள்,

ைிசுைாேத்தினால்

டபந்தடகாஸ்சதகாரர்கள்

சபசுகிறைர்கள்

கிறிஸ்தை

குணைைிக்கிற

டபாதுைாக

வேன்டிஸ்ட்கள்

கிறிஸ்தை

பிோசுகவை

(Spirit

Mediums),
(Christian

கூட்ெத்தார்,

ைிரட்டுைதாகவும்,

அசநக

அற்புதங்கவை டேய்ைதாகவும் (ைத் 7:22,23) சகாரினாலுங் கூெ, அைர்கைால் இறந்து
சபானைர்கவை எழுப்ப முடியைில்வல.

அைர்கைால் ேர்ப்பங்கவை எடுக்க முடியுைா?

ோவுக்சகதுைானவதக் குடித்து சேதப்பொைல் இருக்க முடியுைா? அைர்கைால் முடியாது
(ைாற் 16:18).
53. இந்தைிதைாக ைியாதிகவைக் குணைாக்குதலும் பிோசுகவை ைிரட்டுதலுைான அற்புதக்
கிரிவயகள், ைஞ்ேக டேய்வக மூலைாைது அல்லது ேில இயற்வக ைேிமுவறயிலாைது
அல்லது

ேிலசைவைகைில்

டேய்கிறார்கள்.
குறித்து

ஆகியவைகைின்

அப்பாற்ப்பட்ெ

உதைிகைினாலும்

இந்த இயற்க்வகக்கு அப்பாற்ப்பட்ெ ேக்தியின் மூல ஆரம்ப்பத்வதக்

அைர்கள்

இருக்கிறார்கள்.

இயற்க்வகக்கு

அறியாதிருக்கிறார்கள்.

அைர்கள்

அக்கிரைச்

டேய்வகக்காரராய்

(ைத் 7:23) பாைம், ைரணம் அதனுென் இயக்குகிற ைியாதி சைதவன
ோபக்

கட்டுகைிலிருந்து

ைிழுந்து

சபான

ைனுக்குலத்தின்

ைிடுதவலக்குரிய சதைனுவெய காலம், இந்தக் காலக்கட்ெம் அல்ல என்று நாம் நம்
ைனதில் பதிவு டேய்ய சைண்டும்.
54. சதைன் நீதியாய் உலகத்வத நியாயம் தீர்க்க (அப் 17:31; ஏோ 26:9; 2:4) ஒரு நாவை
அதாைது

1௦௦௦

ைருெங்கவைக்

டகாண்ெ

நாவை

(2சபது

3:8)

நியைித்திருக்கிறார்.

அதன்பின்பு பூைியின் ைாேிகள் நான் ைியாதிப்பட்டிருக்கிசறன் என்று டோல்லுைதில்வல
(ஏோ 33:24).

ஏடனனில் அைர்களுவெய கண்ணர்ீ யாவையும் சதைன் துவெப்பார்.

(ஆதாைின்)

ைரணைில்வல,

(டைைி 21:4).

துக்கமுைில்வல,

அலறுதலுைில்வல,

இனி

ைருத்தமுைில்வல

இனி ஒரு ோபமுைிராது (டைைி 22:3).

உம்முவெய ராஜ்யம் ைருைதாக என்று டெபிப்சபாைாக.
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