நியாயத்தீர்ப்பு நாள்
“உம்முடைய நியாயத்தீர்ப்புகள் பூமியிலே நைக்கும் ல ாது பூச்சக்கரத்துக் குடிகள்
நீதிடயக் கற்றுக் ககாள்வார்கள். ஏசாயா 26:9
நியாயத்தீர்ப்பு
ஏனெெில்
மரித்த

நாள்

அநநகருக்குப்

அந்நாளில்

மானபரும்

நகாடானுக்நகாடி

நரகத்திைிருந்தும்
பரநைாகத்திற்கும்,

பயத்ததயும்

பயங்கரமாெ

மக்களில்

சிைர்

உயிரதடந்து
நரகத்திற்கும்

திகிதையும்

நிகழ்ச்சிகள்

நதடனபறும்

என்றும்,

இநயசுவிெிடத்திைிருந்தும்,

அநநகர்

நியாயத்தீர்ப்தபப்
முதறநய

உண்டாக்குகிறது.

னபற்று

அனுப்பப்படுவார்கள்

திரும்பவும்
என்றும்

அநநக

கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள். இதற்கிதசவாக நியாயத்தீர்ப்பு நாதள ஒரு தீர்ப்பு கூறும்
நாள் என்றும் ஆக்கிதெ நாள் என்றும் அதைக்கிறார்கள். இது 24 மணி நநரம் னகாண்ட
நாள் என்றும் கருதுகிறார்கள்.

அபிப்பிராயத்தில் எழும் சில கேள்விேள்
மெிதன்
பாவம்,

ஆதாமுக்குள்
வியாதி,

சபிக்கப்பட்டு

மரணம்

அதடந்து

நதவெின்

னகாண்டிருக்கும்

நகாபத்தத

திருப்தி

தண்டதெயாகிய

னசய்யவில்தைநயா?

திரும்பவும் உயிரதடயச் னசய்து நித்திய நவததெதய னகாடுப்பாநரயாொல் அவர்
இவ்வளவாய் (நயாவான் 3:16) உைகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்ற சத்தியத்தின் அர்த்தம்
னபாய்யாகிறநத.

ஒரு

நவதள

தன்தெ

ஏற்றுக்

னகாண்டவர்கதள

மாத்திரம்

உயிர்னதழுதைில் எழுப்பி ஆசிர்வதித்தாநரயாொல் அதுநவ சிறப்பாய் இருந்திருக்குநம.

இநயசு கிறிஸ்துதவயும், னயநகாவா நதவதெயும் சுய அறிநவாடு ஏற்றுக் னகாள்ளாத
எவனும்

நதவனுதடய

இப்படியிருக்க,

ராஜ்ஜியத்தில்

சிசுவாக

(நயாவான்

மரிக்கிறவர்களும்,

17:3)

பங்கு

குமாரன்

னபற

வந்து

முடியாநத.

னயநகாவாதவ

னவளிப்படுத்துவதற்கு முன்பு மரித்த இருண்ட யுக மாெிடர்களும், நதவதெயும், நதவ
குமாரதெயும்

அறிந்து

னகாடுக்கப்படாமநை,

னகாண்டு,

நியாயத்தீர்ப்பு

நித்திய
நாளில்

ஜீவதெப்

னபறத்

ஆக்கிதெக்குள்ளாகத்

தருணம்
தீர்க்கப்பட

உயிர்த்னதழுவார்கநளயாொல், இஃது எவ்வாறு நதவ நீதிதயயும் நதவ அன்தபயும்
நதவ ஞாெத்ததயும் நதவ வல்ைதமதயயும் சித்தரிக்கும்?

மெிதன் ஒரு நபாதும் தன்தெ மரணத்திைிருந்நதா தெது பாவ நிதையிைிருந்து
மீ ட்கும்

படிநயா,

திரும்பவும்

உயிர்

னபற்று

வாை

www.Divineplan.in

நவண்டும்

என்நறா

நதவதெ

நவண்டிக் னகாண்டதாகநவா னதரியவில்தை. நதவன் தாமாகநவ ஆதாம் பாவம் னசய்த
சந்தர்ப்பத்திைிருந்து

பற்பை

காைங்களில்

வதகவதகயாக

னசய்யப்நபாகிற

இரட்சிப்தபக்

குறித்து

நிதறநவற்றியும்

வருகிறதற்கு

நாநம சாட்சியாக

பிரயாசங்கதளயும்
மெிதனுக்கு
னகாடுக்கும்

ஏற்பாடுகதளயும்

இைந்து
உன்ெத

நபாெ

முன்னுதரத்து,

நநாக்கத்திொநையா

கிரிதய

பரிபூரண

அல்ைது

மூைம்

குறிப்பிட்ட

இருக்கிநறாம்.

நிதறநவற்றி

ஐக்கியத்ததயும்

பைர்

தாம்

காைங்களில்

இப்படியாக சகை

நடப்பித்து

வருவது,

நிதைதயயும்

திரும்பக்

இன்னும்

நமாசமாெ

நித்திய

நவததெ, நரகம் என்னறல்ைாம் விவரிக்கப்படும் பயங்கரமாெ நிதைக்குதள்ளி பைிக்கு
நமல்

பைி

வாங்கும்

நநாக்கத்திொநையா?

பைி

வாங்கும்

நநாக்கத்நதாடு

தன்

குமாரதெத் தந்து ஆதாமுக்குள் மரித்த மாெிடதர இநயசுவுக்குள் திரும்ப னகாண்டு
வருவாநரயாொல் நாம் பாவிகளாயிருக்தகயில் தமது குமாரதெ தந்தத்தின் மூைம்
னயநகாவா தமது அன்தப விளங்கப் பண்ணிொர் என்று கூறும் வசெம் னபாய்யாகுநம?

ஒரு

நல்ை

ஜமீ ன்தார்

சூழ்நிதையின்

தெது

குற்றம்

நிபந்ததெயிொல்

னசய்த

நவதை

நவதைக்காரதெ

நீக்கம்

னசய்கிறான்

நநசித்தநபாதும்,
என்று

தவத்துக்

னகாள்நவாம். அநநக வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த நவதைக்காரன் வறுதமயிொல்
அவதியுறுகிறான் என்று நகள்வியுற்று அவதெ அதைத்துவரச் னசான்ொல், அதன்
நநாக்கம் திரும்பவும் அவதெ அடித்துப் பைிவாங்கும் நநாக்கத்திற்காகவா? நீங்கநள
அந்த ஜமீ ன்தாரராக இருப்பின் நல்ைதத செய்யமாட்டீர்கள

ா? அப்படியாொல் நதவன்

மாெிடர் அதெவதரயும் எழும்பி வர னசய்து தீர்ப்புக் னகாடுத்து திரும்பவும் அநநகதர
நரகத்திற்குத் தள்ளுவாநரயாொல் அவர் நல்ைதத னசய்ய நிதெக்கும் ஜமீ ன்தாதர
காட்டிலும் நகடுனகட்டவரா?

நதவனுக்கும் சாத்தானுக்கும் உள்ள நபாராட்டத்தில் தமது குமாரதெநய முதலீடாக
பணயமாகக்

னகாடுத்திருக்கும்

நதவன்,

னகாள்வாநரயாொல்

னவற்றி

சாத்தானுக்கல்ைநவா

கிறிஸ்தவ

மக்கள்

கிதடக்கிறார்கள்.

ஒரு

சிறு

யாருக்கு?
மண்டை

நதவஞாெமும்

மந்தததய

சாத்தானுக்கல்ைவா?

னபாதுவாெ
நதவ

மட்டும்

இரட்சித்து
ஏனெெில்

தாற்பரியத்தின்படி

வல்ைதமயும்

அநநக

நகள்விக்குரியதாக

ஆகிறநத?
நதவன் ஆபிரகாதம நநாக்கி (ஆதி 12:1-3) "நான் காண்பிக்கும் நதசத்துக்குப் நபா...
பூமியிலுள்ள வம்சங்கள் எல்ைாம் உெக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும்" என்று கூறிொநர.
இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ஆபிரகாம் தான் னசய்ய நவண்டிய நிபந்ததெதய னசய்து
முடித்தான். அவன் கீ ழ்ப்படிந்து நதவன் காண்பித்த நதசத்திற்குச் னசன்றான். ஆொல்,
நதவன் இந்த ஒப்பந்த நிபந்ததெயின் தன்னுதடய பகுதிதய நிதறநவற்றி விட்டாரா?
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ஆதாமுக்குள்

எல்ைா

மெிததரயும்

சபித்த

நதவன்,

ஆபிரகாமுக்குள்

எல்ைா

மெிததரயும் ஆசிர்வதிக்கச் சித்தமுள்ளவராய் கூறியிருக்க தாம் னசய்ய நவண்டிய
ஒப்பந்தத்தின் பகுதிதய ஏன் இன்னும் நிதறநவற்றவில்தை?
எல்ைா மனுஷரும் இரட்சிக்கப்படவும் எல்ைாதரயும் மீ ட்கும் னபாருளாகவும் (1 தீநமா
2:4,6);

எல்ைா

மெிதருக்காகவும்

மரணத்தத

ருசிபார்த்ததாகவும்

(எபி

2:9);

எல்ைா

ஜெத்துக்கும் மிகுந்த சந்நதாஷத்தத உண்டாக்கும் நற்னசய்தி (லூக் 2:10,16); என்றும்
கூறப்பட்டிருக்கிறது. நியாயத் தீர்ப்பு நாள் ஒரு பயங்கரமாெ ஆக்கிதெயின் நாளாக
இருப்பின்,

எல்ைா

மெிதருக்கும்

வரவிருக்கும்

ஆசீ ர்வாதங்கதளப்

பற்றிக்

கூறும்

வசெங்களின் நிதறநவறுதல் எங்நக? அதவகள் னபாய்யாகுநமா?
இவ்விதமாக அநநக நகள்விகதளக் நகட்க எதுவுண்டு. நவத வசெங்களுக்கும் நாம்
னபாதுவாக நகள்வியுறும் தாற்பரியங்களுக்கும் முரண்பாடு இருக்கிறதத உதாரணமாக
நமற்கண்ட

நகள்விகள்

முரண்பாடுகளுக்கும்

வைியுறுத்துகிறது.

நதவொயிராமல்,

நதவன்

ஞாெத்திற்கும்

குைப்பங்களுக்கும்

வல்ைதமக்கும்

நீதிக்கும்

அன்பிற்கும் நதவொயிருக்கிறார்.
நியாயத்தீர்ப்பு எனும் சசால்லின் சபாருள்
நியாயத்தீர்ப்பு

என்றால்

சமுதாயத்தில்

தீர்ப்பு

னபாதுவாக

னசால்லுதல்

வியாக்கியாெம்

என்ற

கருத்தில்

மட்டுநம

பண்ணுகிறார்கள்.

கிறிஸ்தவ

நியாயத்தீர்ப்பு

என்ற

வார்த்ததக்கு ஆங்கிைத்தில் ஜட்ஜ்னமண்ட் (Judgement) என்கிநறாம். இந்த ஜட்ஜ்னமண்ட்
எனும் ஆங்கிை வார்த்ததயின் அர்த்தம் என்ெ?
மாட்டின் பற்கதள எண்ணி அதன் வயதத நிதாெிக்கிறார்கள். தங்கத்தத உரசிப்பார்த்து
அதன் தூய நிதைதயக் கணிக்கிறார்கள். சதமயல் னசய்யும் நபாது பதார்த்தத்தத
ருசிப்பார்த்து

அதன்

பிறவாகெங்களின்

ருசிநிதைதய
ஓட்டு

நிதைதய

ஓட்டுகிறார்கள்.

இவ்விதமாக

தூங்கும்

எல்ைா

இவ்விதம்

வதர

நிதாெித்து

நிதாெிக்கிறார்கள்.
கணித்து

வாழ்க்தக

காரியத்திலும்
அறிந்து

தெது

முழுவதும்
நிதாெித்து

னசயைாற்றும்

வாகெம்

ஓட்டுகிறவர்கள்

நிதாெிப்தப
தூங்கி

கணித்து

திறனுக்நக

உபநயாகித்து

எழும்பியதிைிருந்து
னசயைாற்றுகிநறாம்.
ஜட்ஜ்னமண்ட்

என்ற

வார்த்தததயப் பயன்படுத்துதல் சரியாகும். நீதிமன்றங்களிலும் வைக்தக நிதாெித்து
அறிந்து கணித்த நீதிபதியின் கணிப்புக்நக ஜுட்ஜ்னமண்ட் என்று னபாருள் கூறுகிநறாம்.
இந்த

ஜட்னஜனமன்ட்க்கு

பின்ெர்

அதற்குரிய

குற்றவாளிக்கு

மட்டுநம

தண்டதெ,

அதுவும் அவன் திருந்துவதற்காகநவ னகாடுக்கப்படுகிறது. நீதி மன்றங்கள், சட்டங்கள்,
தண்டதெகள் எல்ைாம் சமுதாய வாழ்க்தகக்கு நவண்டிய ஜட்ஜ்னமண்தட நிதாெித்து
னசயல்புரியும் திறதெக் னகாடுக்கநவ அதமக்கப்பட்டுள்ளெ.
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சங் 106:3 ஜட்ஜ்னமண்தட காத்துக் னகாள்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் எெ ஆங்கிை
நவதத்தில் கூறப்பட்டிருப்பதத கவெியுங்கள்.
சங்

19:9,

10

ஜட்ஜ்னமன்ட்தட

னபான்ெிலும்

பசும்

னபான்ெிலும்

நதெிலும்

நதன்

கூட்டிைிருந்து ஒழுகும் னதளிநதெிலும் மதுரமுள்ளதாயிருக்கிறது.
னமய்யாகநவ

கர்த்தருதடய

ஜட்ஜ்னமன்ட்

(நியாயத்தீர்ப்பு)

பயங்கரமாெ

ஆக்கிதெ

எனும் கருத்துதடயதாக இருப்பின், சங்கீ தக்காரன் கூறுகிறவிதமாய் னபான்தெ விட,
நததெவிட வாஞ்சிக்க மெம் சாயுநமா? (ஏசா 56:8-15, மத் 23:23)

மூல வார்த்ததயின் சபாருள்
நியாயத் தீர்ப்பு நாள் -

‘Day of Judgement’ என்ற னசாற்னறாடரில் நியாயத் தீர்ப்பு எனும்

னசால்லுக்குக் னகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் மூை கிநரக்கச் னசால் கிரிஸிஸ் (Krisis) அல்ைது
க்ரிநொ

(Krino)

-

இதற்குரிய

எபிநரயச்

னசால்

மிஷ்பட்

(Mishphat).

இந்த

மூைச்

னசால்லுக்கு நான்கு னபாருள்கள் உண்டு.
1.கற்பித்தல்: சங் 25:89 ஆங்கிை நவதத்தின்படி கர்த்தர் நல்ைவரும் நநர்தமயுமாெவர்.
ஆதைால் நடக்க நவண்டிய பாததயில் நடக்க அவர் பாவிகளுக்குக் கற்றுக் னகாடுப்பார்.
அவர்

எளிதமயாெவர்கதள

நியாயத்தீர்ப்பில்

(Judgement)

அவர்களுக்கு தமது பாதததயக் கற்றுக் னகாடுப்பார்.

தமது

வைியில்

நடத்தி,

சங்:119: 108 உம்முதடய

Judgement - ஐ னதளிவுபடுத்துவார். ஏசா 26:9 ஐயும் வாசிக்கவும். இதவகனளல்ைாம்
ஜட்ஜ்னமன்டில் நடக்கும் கற்பித்தல் என்ற அம்சத்தத விளக்குகிறது.
2. நசாதித்தல்
)

,

2

னதச

: சங் 26 :1 கர்த்தாநவ என்தெ நியாயம் விசாரியும் ( ஜட்ஜ் பண்ணும்
1

:

4,5

வசெங்கதள

ஆங்கிை

நவதத்துடன்

ஒப்பிட்டு

படிக்கவும்.

னதசநைாெிக்நகய பரிசுத்தவான்கள் நதவனுதடய இராஜ்ஜியத்திற்கு பாத்திரவான்கள்
ஆகும்படிக்கு
விசுவாசம்

உபாத்திரவங்களிொலும்,
முதைிய

அனுபவத்ததப்

பரீட்தசயிொலும்,

னபற்றெர்.

இந்த

சகிப்பு,

அனுபவம்

னபாறுதம,
நதவனுதடய

நீதியாெ ஜட்ஜ்னமன்டின் விதளதவ விளங்கப் பண்ணும் அதடயாளமாக இருக்கிறது.
இதிைிருந்து

Judgementன் ஒரு அம்சம் நசாதிக்கப்படுதல் அல்ைது பரீட்சிக்கப்படுத்தல்

எெ அறிகிநறாம்.
3. சிட்சித்தல் : நமற்கண்ட

2 னதச 1 :4,5 - ல் நாம் ஏற்கெநவ பார்த்தபடி பரீட்சித்தல்

உபத்திரவம் அதாவது சிட்தச இருப்பதாக அறிகிநறாம் ஏசா 2:4 அவர் ஜாதிகளுக்குள்
நியாயந்தீர்த்து திரளாெ ஜெங்கதளக் கடிந்து னகாள்வார். இந்தக் கடிந்து னகாள்ளுதல்
என்ற கருத்து நியாயத் தீர்ப்பு காைத்தில் நடக்கும் சிட்தசதயக் குறிக்கிறதல்ைவா. 1
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னகாரி

11:

33

"நாம்

சிட்சிக்கப்படுகிநறாம்"

எெக்

நியாயந்தீர்க்கப்படும்

னபாழுது

கூறியிருப்பதிைிருந்து

(1

திறதெ ஜட்ஜ்னமண்ட் (Judgement)

..........

னகாரி

11:

கர்த்தராநை

32)

நிதாெிக்கும்

சிட்தசயின் மூைநம ஒருவன் னபறுகிறான் என்று

அறிகிநறாம்.
4.

தீர்ப்பளித்தல்:

மத்

7:

1,

2

("நீங்கள்

குற்றவாளிகனளன்று

தீர்க்கப்படாதபடிக்கு

மற்றவர்கதள குற்றவாளிகனளன்று தீர்க்காதிருங்கள்") நயாவா 7: 24 - ("நதாற்றத்தின்படி
தீர்ப்பு னசய்யாமல் நீதியின்படி தீர்ப்புச் னசய்யுங்கள்") உபா 1 : 16 (........ அவர்களிடத்தில்
தங்கும்

அந்நியனுக்கும்

நீதியின்படி

தீர்ப்புச்

னசய்யுங்கள்")

இதவகளிைிருந்து

ஜட்ஜ்னமண்ட் (நியாயத்தீர்ப்பு) என்ற பதத்திற்கு தீர்ப்பு என்ற கருத்தும் இருக்கிறதத
பார்க்கிநறாம்.
எெநவ,

ஜட்ஜ்னமண்ட்

கற்பித்தல்,

நசாதித்தல்

குணாம்சங்கள்
அதாவது

என்ற

வார்த்ததக்கு

அதாவது

நியாயங்கள்

ஜீவனுக்நகற்றவிதமாக

குதறயிருப்பின்

தீர்ப்பளித்தல்

னசய்ய

அதாவது

கற்றதின்

இருக்கிறதா

சீ ர்திருத்தம்

அதாவது

கற்பித்தல்,
எெ

நியாயங்கதள

மூைம்

உண்டாெ

நசாதித்தல்,

சிட்சித்தல்

சிட்தசயின்

கற்பிக்கப்பட்டதிலும்,

மூைம்

உதவுதல்,

நசாதிக்கப்பட்டதிலும்,

சிட்சிக்கப்பட்டதிலும் ஜீவதெ னபற னகாடுக்கப்பட்ட அனுக்கிரகக் காைத்தில் அதடந்த
நதர்ச்சி நிதைதயத் தீர்மாெித்து பைெளித்தல் எெ அறிகிநறாம்.

நியாயத்தீர்ப்பு நாள் (Day of Judgement)
நியாயத்தீர்ப்பு

நாளில்

இந்த

அம்சங்களாகிய

நபாதித்தல்,

பரீட்சித்தல்,

சிட்சித்தல்,தீர்ப்பளித்தல் ஆகிய நான்கு நவதைகள் னசய்யப்படும் என்று இதிைிருந்து
யூகிக்க

முடிகிறது.

இதவகளின்

மூைம்

ஒருவன்

நிதாெித்தறிந்து

னசயைாற்றும்

திறதெப் (ஐட்ஜ்னமண்தட) னபற்று நித்திய ஜீவதெ அதடவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட
அனுகூை காைநம நியாயத்தீர்ப்பு நாள் என்று நாம் அறிகிநறாம்.

இது ஒரு ஆக்ேிதையின் நாக

ா?

நியாயத்தீர்ப்பு நாள் ஒரு ஆக்கிதெயின் நாளாக இருக்குமாயின் ஏசா 53:8 ன் படி
இநயசு
சுவிநஷ

கிறிஸ்துவும்
யுகத்தில்

ஆக்கிதெக்குள்ளாகத்
ஆக்கிதெக்குள்ளாகத்

தீர்க்கப்பட்டாரா?
(1

னகாரி

11:32)

அப்நபாஸ்தைர்களும்
தீர்க்கப்பட்டார்களா?

நியாயத்தீர்ப்பு யூத யுகத்திலும் சுவிநசஷ யுகத்திலும் கூட இருந்ததாக அறிகிநறாம்.
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பூரண

மெிதன்

நியாயத்தீர்ப்பின்
நபாொன்.
நீதிதயக்

ஆதாம்

காைத்தில்

யூதர்கள்
கணித்து

நதவநீதிதயக்

தெது

கீ ழ்ப்படியாதமயிொல்

நதவ

நீதிதயக்

கணித்து

அவர்களுக்குக்

னகாடுக்கப்பட்ட

னசயைாற்றும்

நியாயப்

கற்றுக்

னகாள்ளாமற்

தெக்கு

னசயைாற்றாமல்

யூதயுகத்தில்,

பிரமாணக்

நபாொர்கள்.

னகாடுக்கப்பட்ட
அதாவது

காைத்தில்

ஆொல்,

விழுந்து
நதவ

கீ ழ்ப்படியாது

இநயசு

கிறிஸ்துநவா

பட்டபாடுகளிொநை (எபி 5:8, 9) கீ ழ்ப்படிததைக் கற்றுக் னகாண்டார் என்று கூறும் நபாது
அவர் நதவ நீதிதய நிதாெித்து அறிந்து னசயைாற்றும் திறெில் முழுதமயாக நதர்ச்சி
னபற்றார்

என்று

விளங்குகிறது.

நியாயத்

தீர்ப்பிைிருந்தும்

அததத்தான்

நவதமும்

(ஜட்ஜ்னமன்டிைிருந்தும்)

அவர்

இடுக்கண்ணிைிருந்தும்,
எடுக்கப்பட்டார்

என்று

கூறுகிறது. (ஏசா 53:8)
இதிைிருந்து இநயசு கிறிஸ்துவுக்கும் யூதயுக நியாயத்தீர்ப்பு (ஜட்ஜ்னமன்ட்) இருந்ததாக
அறிகிநறாம். இததப் நபாைநவ பரிசுத்தவான்களும் சுவிநசஷயுகத்தில் கீ ழ்படிததைக்
கற்றுக்

னகாள்வதற்காக

சிட்சிக்கப்பட்டு

நதவ

நீதிதய

நிதாெிக்கும்

திறதெ

கிறிஸ்துவின் சாயதை நியாயத்தீர்ப்பின் மூைம் னபற்றுக் னகாண்டார்கள். அவர்கள்
உைகத்நதாடு அல்ை (1 னகாரி 11:32) அதாவது பூநைாகத்திற்குரிய நியாயத்தீர்ப்பு நாளில்
அல்ை,

'இன்று'

எனும்

நியாயந்தீர்க்கப்பட்டார்கள்.

(எபி

இவர்கள்

3:15,
தங்கள்

4:11)
சுய

சுவிநசஷயுகத்தில்தாநெ

சித்தத்திொல்

தாங்களாகநவ

தங்கதள நியாயத்தீர்ப்புக்குள்ளாக்கிொர்கள். நாம் பார்த்தபடி நியாயத் தீர்ப்பின் நான்கு
அம்சங்களாெ

நபாதித்தல்,

பரீட்சித்தல்,

சிட்சித்தல்,

தீர்ப்பளித்தல்

முதறதமயில்

கற்று, நதவநீதிதயக் கணித்து நிதாெித்து னசயைாற்றும் திறதெ (ஜட்ஜனமன்ட்தட)
னபற்று விளங்கிொர்கள். அவ்விதமாெ அவர்களது அன்றாட பிரதிஷ்தடயின் ஜீவியம்,
இநயசு

காட்டிய

பாத்திரமாக்கியது.

இடுக்கமாெ
ஆதைால்,

வைியில்

அவர்கதள

நதவன்அவர்களுக்கு

நடத்தி,

பரம

உன்ெதமாெ

அதைப்புக்கு

மணவாட்டி

சதப

அந்தஸ்தத அருளி மகிதம படுத்தியிருப்பதத அறிகிநறாம்.
இடுக்கண்ணிைிருந்து

எடுக்கப்பட்ட

இநயசு

கிறிஸ்துவுக்கும்

அவதர

னதாடர்ந்து

இடுக்கமாெ வைியில் னசன்ற 'இன்று' எனும் சுவிநசஷயுக பரிசுத்தவான்களுக்கும்
நியாயத்தீர்ப்பு ஒரு ஆக்கிதெயின் நாளாயிருக்கவில்தை. மாறாக, அது அவர்களுக்கு
நதவனுக்குக்

கீ ழ்ப்படியக்

கூடிய

ஜட்ஜ்னமன்ட்தட

(நியாயத்தீர்ப்பை)

அதடவதற்கு

உகந்த ஆசீ ர்வாதமாெ நாளாக இருந்தததக் காண்கிநறாம்.

கேலும் ஒரு நியாயத் தீர்ப்பு நாள்

'மேலும் ஒரு நாளைக் குறித்திருக்கிறார். அதிமே......... பூமோகத்ளை நீதியாய் நியாயந்திருப்பார்' அப் 17:31
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நமலும் என்ற வார்த்ததயின்படி நியாயத்தீர்ப்பு நாள் இதற்கு முன்பு இருந்ததாகவும்
அததெயடுத்து

இன்னும்

குறிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும்,

ஒரு
இந்த

(நவனறாரு)
நமலும்

நியாயத்தீர்ப்பு

என்ற

நாள்

நியாயத்தீர்ப்புநாள்

நமலும்

பூநைாகத்தத

மட்டும் நியாயந்தீர்ப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் புரிந்து னகாள்ள முடிகிறது.
இதற்கு முந்ததய நாள்தான் 'இன்று' எனும் சுவிநசஷயுகம். அந்த நியாயத்தீர்ப்பு நாள்
கீ ழ்படிந்தவர்களுக்கு ஆசீ ர்வாதத்ததக் னகாடுக்க நவண்டும் அல்ைவா?
நமலும்

என்ற

பூநைாகத்திற்குரிய

நியாயத்தீர்ப்பின்

நாளில்

பரிசுத்த

னபருவைி

திறக்கப்பட இருப்பதத நாம் (ஏசா 35:8) வாசிக்கிநறாநம. சுவிநசஷயுக நியாயத்தீர்ப்பு
காைத்தில் சதப இரட்சிக்கப்பட்டது நபாை, பூமிக்குரிய நியாயத்தீர்ப்புக் காைத்தில் உைக
இரட்சிப்பு நிதறநவற நவண்டுநம (1நபது 1:5, சங் 98:3) சுவிநசஷயுக பரிசுத்தவான்கள்
நியாயதிபதியாக பூநைாகத்தத நியாயந் தீர்க்க நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் அவர்களுக்கு
அதிகாரம் னகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது (னவளி 20:4). இந்த நியாயாதிபதிகதள இரட்சகர்கள்
என்று ஒபதி 21ல் வாசிக்கிநறாம். இவர்கள் மூைம் உைக இரட்சிப்பு நிதறநவறுவதால்
இவர்களுக்கு இரட்சகர்கள் என்று னபயர். (நராம 8:19-22 அப் 15:17 கைா 3:8) கீ ழ்ப்படிகிற
உைக மக்கள் நதவ நீதிதயக் கற்று நிதாெித்து னசயைாற்றும் திறதெ னபருங்காைநம
பூமிக்குரிய நியாயத்தீர்ப்பு நாள். (ஏசா 26:9) அவருதடய நியாயத்தீர்ப்புகள் பூமியிநை
நடக்கும் நபாது பூச்சக்கரத்து குடிகள் நீதிதயக் கற்றுக் னகாள்வார்கள். அப்னபாழுது
சமுத்திரம்

ஜைத்திொல்

நிதறந்து

இருக்கிறது

நபாை

பூமியும்

கர்த்ததர

அறிகிற

அறிவிொல் நிதறந்திருக்கும். ஒருவனும் தெ அயைானுக்கு கர்த்ததர அறிந்துனகாள்
என்று நபாதிக்கநவண்டியதில்தை. (ஏசா 26:9; எபி 8:9-13; எநர 31:34; ஏசா 11:9,10; 25:6-9,
40:5, 52:10, ஆப 2:14)
ஏசா 2:4,5ன் படி நியாயத்தீர்ப்பு காைத்தில் ஒரு னபரிய மெந்திரும்புதல் உண்டாகும்.
மெந்திரும்புகிற
ஏற்கெநவ
(2னகாரி
பிராதாெ

பாவியாெ

மக்கதள

சுவிநசஷயுகத்தில்

5:18,19)

ஒப்புரவாக்கும்
ஆசாரியராெ

நதவநொடு

ஒப்புரவாக்கப்பட்ட
நவதைதய
இநயசு

ஒப்புரவாக்கும்

பரிசுத்தவான்கள்

இவர்கள்

நவதைதய,
னசய்வார்கள்.

னசய்வதால்தான்

கிறிஸ்துவுடன்,

இவர்கள்,

ஆசாரியர்களாக

அதைக்கப்படுகிறார்கள் (னவளி 20:6) இந்த நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் உைக மக்கள் நதவ
நீதிதய னசயைாற்றும் திறதெப் னபற்று, கீ ழ்ப்படிந்து ஒப்புரவாகி இரட்சிக்கப்படுகிறதத
நவதத்தில் அநநக இடங்களில் வாசிக்கைாம் (அப் 15:16,17; ஏசா 11:11; சங் 98:1-6; ஏசா
35:8,10: 60:3,4,6,8,10-12,14: 29:18: 42:3,5; 1நபது 1:5; 1தீநமா 2:6; சங் 22:27)

நியாயத்தீர்ப்பு நாள் உபத்திரவத்தின் ோலம்
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ஏற்கெநவ

நாம்

அறிந்தபடி

நியாயத்தீர்ப்பிலும்

இநயசுவின்

இடுக்கண்ணும்,

நியாயத்தீர்ப்பிலும்,

நிந்ததயும்,

பரிசுத்தவான்களின்

சிட்தசயும்,

நிர்பந்தங்களும்,

மெநவததெயும், சரீர நவததெயும் இருந்ததுநபாை பூநைாகத்திற்குரிய நியாயத்தீர்ப்பு
காைத்திலும் அதவகள் அதெத்தும் இருக்கும். நதவ நீதிதயத் தாொகநவ கணித்து
நிதாெித்து னசயைாற்றும் திறதெப் னபறாத கூட்டத்தாநர இந்த பூநைாக நியாயத்தீர்ப்பு
நாளில் னகாடிய உபத்திரவங்களின் மத்தியில் ஜட்ஜ்னமண்ட் பயிற்சிதய னபறுவார்கள்.
இந்த

நதவநீதிதயக்

கற்றுக்

னகாள்ளுதலுக்காக

கடிந்துனகாள்ளுதலும்

(ஏசா

2:4,5)

இருப்புக்நகாலும் (னவளி 2:27, ஏசா 11:4) னசயல்படுத்தப்படும். உைக மக்கதள இவ்வாறு
நிர்பந்தத்தின்

நபரில்

இதொல்

இந்த

னபயரும்

உண்டு.

கீ ழ்ப்படியச்

நியாயத்தீர்ப்புக்
இதுவும்

னசய்யும்

ஊக்குவிக்கிநய

காைத்திற்கு

உைக

மகா

மக்களின்

மகா

உபத்திரவமாகும்.

உபத்திரவத்தின்

நன்தமக்நக.

காைம்

நியாயத்தில்

என்ற
னஜயம்

கிதடக்கும் வதர அவர் நசார்ந்துப்நபாவதுமில்தை. பதறுவதுமில்தை. (ஏசா 42:3,4)
இவ்விதமாக

நதவ

நீதிதய

நிதாெித்து

னசயைாற்றும்

திறதெக்

னகாடுத்து

கீ ழ்ப்படிதைிொநை தன்ெிடம் நசர்ப்பததநய (மத் 25:32) 'அப்னபாழுது சகை ஜெங்களும்
அவருக்கு முன்பாகச் நசர்க்கப்படுவார்கள்' என்ற சத்தியம் விளக்குகிறது.
நியாயத்தீர்ப்பு நாளும் 24 ேணி கநரமும்

னபாதுவாெ

வைக்கத்தில்

லுத்தர்

நாள்,

னமாகைாய

நாள்,

னநப்நபாைியன்

நாள்

எெக்கூறும்நபாது 24மணி நநரங் னகாண்ட ஒரு நாதளக் குறிக்காமல் ஒரு காைத்ததக்
குறிக்கிநறாம் நவதாகம வைக்கத்திலும் ஒரு நாள் என்பது ஒரு காைத்ததக் குறிக்கிறது.
சிருஷ்டிப்பின்

காைத்தத

ஆதி

2:4இல்

நாள்

என்றும்,

இஸ்ரநவைரின்

வொந்திர

யாத்திதரக் காைமாெ 40 வருடங்கதள நசாததெ நாள் என்றும் (சங் 95:10; எபி 3:8,9)
சுவிநசஷ

யுகம்

(2னகாரி

6:2;

எபி

3:13,15:

1:2)

யூத

யுகம்

(ஏசா

65:2,நராம

10:21)

முதைியவற்தற நாள் என்றும் நவதாகமம் கூறுகிறததக் காண்கிநறாம்.
நமற்கண்ட உதாரணங்களிைிருந்து நியாயத்தீர்ப்பு நாளும் 24 மணி நநரங்னகாண்ட நாள்
எெக் கணித்தல் தவறு எெ உணருகிநறாம். இது ஒரு காைத்ததயுதடயது. இந்த
நியாயத்தீர்ப்பு

நாள்

கூறியிருக்கிறததக்

1000

வருடங்கள்

காணவும்.

நமலும்,

னகாண்டது
னவளி

என்பததெ

20:4,6ன்

படி

2நபது

3:7-12ல்

ஆசாரியர்களாகவும்,

ராஜாக்களாகவும் கிறிஸ்துவுடநெ 1000 வருடங்கள் ஆளுவார்கள் என்றும் இந்த ஆயிர
வருடங்களில்

அவர்களுக்கு

நியாயத்தீர்ப்பு

னசய்யும்படி

அதிகாரம்

னகாடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறதத கவெிப்நபாமாக. இதொல் ஆயிரவருட
யுகமும் நியாயத்தீர்ப்பு நாளும் ஏகக்காைம் என்று அறிகிநறாம்.
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இதுகாறும் டித்தடவகளிலிருந்து நாம் அறிந்து ககாண்ைடவயாவன:

* லதவனுடைய இராஜ்ஜியத்தில் ஒருவன்
ங்கடைய லவண்டுகென்றால்
(ஜட்ஜ்கெண்ட்) என்ற முடறடெயின் மூேலெ வாய்ப்ட ப் க றுகிறான்.

நியாயத்தீர்ப்பு

* நியாயத்தீர்ப்பு (ஜட்ஜ்கெண்ட்) என் து லதவ நீதிடயக் கற்று, கணித்து,நிதானித்து கசயோற்றும்
கீழ்ப் டியும் திறடன க ற்றுக் ககாள்ளுதலே.
* கீழ் டித்தல் மூேம் ஒருவன் நித்திய ஜீவடன க றுவதற்கு வாய்ப் ாக ககாடுக்கப் டுகிற
அனுக்கிரக காேலெ நியாயத் தீர்ப்பு நாள் ஆகும்.

* நியாயத்தீர்ப்பு நாள் ல ாதித்தல்,
ரீட்சித்தல், சிட்சித்தல், தீர்ப் ளித்தல் என்ற நான்கு
லவடேகடைக் ககாண்ை ள்ளிக்கூை காேொகும் அல்ேது யிற்சி முகாமின் காேொகும்.

* நியாயத்தீர்ப்பு நாள் என் து லெற்கண்ை டிப்பிடனடய அடையும் காேொன 1000 வருையுகலெ.
(இலயசுவின் ஆயிர வருை அரசாட்சி மில்லினியம்)

* சுவிலசஷயுக நியாயத்தீர்ப்புக் காேத்தில் நிந்டதயும் இடுக்கண்ணும், ஊக்குவிக்கியாக இருந்தது
ல ாே பூலோக நியாயத்தீர்ப்பிலும் ெகா உ த்திரவங்கள், கற்று ககாடுக்கப் டுவதற்காக யன் டும்
உ கரணொக உந்துவிடசயாக இருக்கும்.

* சுவிலசஷயுக நியாயத்தீர்ப்புக் காேத்தில் சட யின் இரட்சிப்பு நிடறலவறியது ல ாே பூலோக
நியாயத்தீர்ப்புக் காேத்தில் உேக இரட்சிப்பு நிடறலவறும்.
* சுவிலசஷயுக நியாயத்தீர்ப்புக் காேத்தில் க்குவப் டுத்தப் ட்ை ரிசுத்தவான்கலை, உேகம்
க்குவப் ட்டு லதவலனாடு ஒப்புரவாகும் டி ராஜாக்கைாகவும், நியாயாதி திகைாகவும்,
ஆசாரியர்கைாகவும் இரட்சகர்கைாகவும் 1000 வருை பூலோக நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் இலயசு
கிறிஸ்துலவாடு கூை ஆளுவார்கள்.

சுருங்ே கூறின் பரகலாேத்தில் பரேபிதாவின் சித்தம் சசய்யப்படுேின்றது கபால்
பூேியிகல

சசய்யப்படுவதற்கு

சோடுக்ேப்படும்

நியாயத்தீர்ப்பு.
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பயிற்சிகய

ஜட்ஜ்சேண்ட்

என்ற

இந்த

இநயசுவின்

னதம்பூட்டும்

நாள்

காைங்கள்

இைந்து
என்றும்

நபாெததத்

திரும்ப னபரும்

(அப்

21

3:

19,

ஆங்கிை

காைங்கள்

நவதாகமத்தில்

என்றும்,
காண்க)

சீ ர்த்திருத்தைின் காைம் என்றும் (எபி 9:10) இரட்ச்சிப்பின் நாள் என்றும் (1 நபது 1:5,
யூதா

3)

பரிசுத்த

னபரும்பாதத

என்றும்

(ஏசா

11:14,

35:8-10)

காரண

னபயர்களால்

அதைக்கப்படுகிறது.
கபதங்ே

நயாவான்

5:28,29ன்

எழுந்திருப்பார்கள்'

படி
எெ

நவதமாணாக்கருக்காக

'தீதமதய
எழுதி

ின் வி

க்ேம்

னசய்தவர்கள்

இருப்பது

கருத்து

னமாைினபயர்க்கப்பட்ட

ஆக்கிதெதய
நபதத்தத

அதடயும்படி

உண்டாக்குகிறது.

Rotherham Emphasized Bible,

கிநரக்க

ஆங்கிை Diaglott நமலும் சிறப்பாெ னமாைி னபயர்ப்தபயுதடய American Standard Bible
நபான்ற நவதாகமங்கதள எடுத்து பாருங்கள். தீதம னசய்தவர்கள் நியாயத்தீர்ப்தப
(ஜட்ஜ்னமன்ட்) அதடயும்படி எழுந்திருப்பார்கள் என்று னமாைினபயர்க்கப்பட்டிருப்பததக்
காணைாம். இந்த னமாைி னபயர்ப்பு நதவ நீதிக்கும், நதவ ஒழுங்குக்கும் இதசந்து
கருத்து அதமதிக் னகாடுக்கிறததப் பார்க்கிநறாம்.
இந்த 1000 வருடம் முடியும் வதர மரித்தவர்கள் உயிரதடயவில்தை என்று னவளி
20:5ல் கூறியிருக்கும் னசாற்நறாடர், புராதெ மூன்றாம் நூற்றாண்ணதடச் நசர்ந்த நவத
எழுத்துச் சுவடிகளில் (Manuscript) காணப்படவில்தை. பிந்திய காைத்திய சுவடிகளில்
இது காணப்படுகிறதால், இந்த னசாற்நறாடர் ஆரம்பத்தில் இல்ைாது இதடக்காைத்தில்
நுதைக்கப்பட்டது என்று அறிகிநறாம். இது ஆவியிொல் அருளப்படாது, மெிதொல்
கூட்டப்பட்ட

வசெமாக

இருப்பதால்

சத்திய

ஒருதமப்பாட்டில்

ஒருங்கதமயாது

முரண்பாடாெ தப்பதறக் கருத்ததப் நபாதிப்பது னதளிவாக புைொகிறது.

நியாயத்தீர்ப்பு நாளும் பலை
நாம்

ஏற்கெநவ

படித்தவாறு

நியாயத்தீர்ப்பு

ித்தலும்

(ஜட்ஜ்னமண்ட்)

என்ற

வார்த்ததக்கு

நபாதித்தல், பரீட்சித்தல், சிட்சித்தல் என்பதவகநளாடு தீர்ப்பளித்தல் என்ற கருத்தும்
உண்டு. இததெ னசம்மறியாடும், னவள்ளாடுமாக பிரிக்கும் கருத்துக்கு ஒப்பிடைாம்.
நியாயத்தீர்ப்பு நாளின் முடிவில் கீ ழ்ப்படிந்த ஒருவன் நிதாெிக்கும் திறதெப் னபற்று
சரீரம், சிந்தத, சித்தம், இருதயம் ஆகியவற்றாலும் பூரண வளர்ச்சியதடந்து பாவம்
னசய்வதற்கு முன்ெிருந்த ஆதாதமப் நபால் பரிபூரணமதடகிறான். இவதெ பரீட்சித்து
தீர்ப்பு அளிக்க னசாற்பக்
னசம்மறியாடுகளாகப்

காைம் நதவன் சாத்தாதெ அவிழ்த்துவிடுகிறார். இதில்
பிரிக்கப்படுகிறவர்கள்
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தங்கதள

நதவ

நீதிக்கு

கீ ழ்ப்படித்தைிொநை

னமய்ப்பித்து,

பாத்திரவான்களாகுகிறார்கள்.
பிரிக்கப்பட்டு
அைிந்து

நித்திய

கீ ழ்படியாது

ஆக்கிதெதய

நபாகிறார்கள்.

நித்திய

தவறுகிறவர்கள்

அதாவது

அவர்கள்

ஜீவதெ

இரண்டாம்

ஒருக்காலும்

அதடய

னவள்ளாடுகளாக

மரணத்தத

அதடந்து

இல்ைாதவர்கள்

நபாை

ஆகிவிடுகிறார்கள்.
எல்லா ஜைத்துக்கும் ேிகுந்த சந்கதாஷம்
இவ்விதமாக முந்ததய வகுப்பாரின் கீ ழ்ப்படித்தைிொலும், பிந்திய வகுப்பார் இல்ைாது
நபாவதிொலும்
கீ ழ்ப்படியாதம

கீ ழ்ப்படியாதம

அவருதடய

இல்ைாதிருப்பதால்

இராஜ்ஜியத்தில்

பாவமும்

இருப்பதில்தை.

இருப்பதில்தை.
பாவம்

இல்ைாது

இருப்பதால் பாவத்தின் சம்பளமாெ மரணமும் இருப்பதில்தை இப்படியாக கதடசி
சத்துருவாெ மரணமும் இநயசுகிறிஸ்துவிொல் பரிகரிக்கப்படுகிறது. (1னகாரி 15:26)
கர்த்தர் தமது இரட்சிப்தபப் பிரஸ்தாபமாக்கி தமது நீதிதய ஜாதிகளுதடய கண்களுக்கு

.........பூமியின்
லதவனுடைய இரட்சிப்ட க் கண்ைது. (சங் 98:3)
முன்பாக

விளங்கப்

பண்ணிொர்.

எல்டேககைல்ோம்

நெது

இது எல்ைா ஜெத்துக்கும் மிகுந்த சந்நதாஷத்தத உண்டாக்கும் னதய்வகத்திட்டம்.
ீ
ஆபிரகாமுக்கு நதவன் னகாடுத்த தமது வாக்கின் நிபந்ததெதய தீர்மாெமாக இங்கு
நிதறநவற்றுகிறார்.
நதவொகிய
ஒப்பதடப்பார்.

ஆதி

12:3;

22:19;

னயநகாவாவிடம்
(1

னகாரி

15:24)

மத்தியஸ்தராெ

சீ ர்படுத்தப்பட்ட,
அப்னபாழுது

இநயசுகிறிஸ்து

பூரணமாக்கப்பட்ட

இராஜ்ஜியம்

பிதாவாகிய
சிருஷ்டிதய

னயநகாவாவினுதடயது.

ஆதாம் எந்த இடத்தில் நதவ இராஜ்ஜியத்திைிருந்து பிரிக்கப்பட்டாநொ, அநத இடத்தில்
மனுக்குைம் இதணக்கப்படுகிறது. இதுநவ இரண்டாம் ஆதாமாகிய இநயசுகிறிஸ்து,
முதல் வருதகயில்

ஆரம்பித்து

தமது இரண்டாம் முதற வந்திருத்தைில்

னசய்து

முடிக்கும் தியாக நவதையாகும். (னவளி 5: 6-14) இந்த உன்ெதமாெ னதய்வகத்திட்டம்
ீ
நதவனுதடய

நீதிதயயும்,

ஞாெத்ததயும்

,

அன்தபயும்,

வல்ைதமதயயும்

விளம்புகிறது. ஆம் அவருதடய கிருதபயிொல் நாமும் நதவெின் மகிதமயாெ குண
அம்சங்கதள உணர முடிகிறது. நம்முதடய கர்த்தராகிய இநயசுகிறிஸ்துவின் மூைம்
னயநகாவாவிற்நக துதி கெம் மகிதம இப்னபாழுதும் எப்னபாழுதும் உண்டாவதாக.

கயலகாவா ராஜரீகம் ண்ணுகிறார். பூமி பூரிப் ாகி திரைான தீவுகள் ெகிழக் கைவது
(சங் 91:1) அவர் ஜனங்கடை நிதானொய் நியாயந்தீர்ப் ார் என்று ஜாதிகளுக்குள்லை
கசால்லுங்கள். (சங் 96:10) P.1:137; E.17:179.
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