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உயிர்த்தெழுெல்
“மனுஷகுமாரன் பாவிகளான மனுஷர் கககளில் ஒப்புக் ககாடுக்கப்படவும்,
சிலுகவயில் அகையப்படவும் மூன்ைாம் நாளில் எழுந்திருக்கவும் வவண்டும்.”
-லூக்கா 24:7
1.

பற்பல

காலக்கட்டங்களில்

வதான்ைின

அன்பற்ைதாயிருக்கிைது.

பிரசித்திப்கபற்ை

கபாதுமக்களின்

வரர்களுக்கு,
ீ

அகலபாயும்

சரித்திரம்

ஒத்துணர்வுகளாலும்,

அடிக்கடி
மாறும்

மதிப்புகளாலும், காலப்வபாக்கில் மாைிப்வபாகிை எழுச்சி, பிரசித்திப் கபற்ைவர்களின் புகழ்ககள
சடுதியில்

விழுந்து

வபாகச்

கசய்திருக்கிைது.

ஆனால்

நூற்றுக்கணக்கான

வருடங்களாக,

இவயசுவின் நாமமும், அவரது ஊழியமும், அவரது மரணமும், மாற்ைமில்லாது நம்மிடத்தில்
கதளிவாக வந்திருக்கிைது.
2.

அவருக்கு

விவராதமாக

குற்ைங்கண்டு

பிடித்து

விமர்சிக்கிைவர்களின்

எல்லாவிதமான

கடுந்தாக்குதல்களால், அவருகடய ஜீவனின் வல்லகமகயவயா அல்லது அவரது மரணத்தின்
நிகழ்ச்சிகளின்

சரித்திரத்கதவயா,

அல்லது

சரித்திரத்தின்

கமய

நிகழ்ச்சியான

அவரது

உயித்கதழுதகலவயா மங்கிப் வபாகச் கசய்ய முடியவில்கல.
3.

கிைிஸ்துவின் உயிர்த்கதழுதலினாலான பலன்கள் அவகர விசுவாசித்திருக்கிைவர்களுக்கும்,
இனி

விசுவாசிக்கிைவர்களுக்கும்

உயிர்த்கதழுந்ததிலிருந்து

கணித்தற்கரியதாயிருக்கின்ைன.

பாய்ந்வதாடி

வருகிை

ஆசீர்வாதங்ககள

நமது

இரட்சகர்

எடுத்துக்காட்டி

பாஸ்டர்

பால் S.L. ஜான்ஸன் ககாடுத்த பிரசங்கத்கத இந்தப் பத்திரிக்ககயில் கவளியிடுகிவைாம்.

இது

நம்முகடய வாசகர்களுக்கு ஆன்மீ க பலகனத் தருவதாக.

4.

கிைிஸ்தவர்களின்

மனங்களுக்கு

சிந்கதகய ககாண்டு வருகிைது.
எந்த

கருத்கதயும்

ககாடுக்கப்பட்டிருக்கிைது.

விட

1ககாரி

15:21-23

வவதபகுதி

கருத்து

ஜீவியத்தின்

உயித்கதழுதலுக்கு

அதிகமான

முக்கியத்துவம்

ஆனால் இந்தத் தாற்பரியம் எந்தகவாரு தாற்பரியத்கதயும் விட

கிைிஸ்தவ

மறுகமக்குரிய

சார்ந்திருக்கின்ைன.

பற்ைிய

வவதாகமத்தில் மீ ட்கும் கபாருளுக்கு அடுத்ததாக வவறு

மிகவும் அதிகமாய் தவைாக புரிந்து ககாள்ளப்பட்டிருக்கிைது.
சரியான

உயித்கதழுதகலப்

வாழ்க்ககக்கு
வாழ்வின்

உயிர்த்கதழுதகலப் பற்ைிய

அடிப்பகடயாயிருக்கிைது.
எல்லா

நம்பிக்கககளும்

வருங்கால
இதகனவய

வவதாகமம் இதகன வற்புறுத்திக் கூறுவதால் அதன் முக்கியத்துவத்கத

நாம் அைிந்து ஏற்றுக் ககாண்டு அகதக் குைித்து நம்முகடய பரமபிதாவின் வார்த்கதககள
அைிந்து ககாள்ள வவண்டும்.

இந்த பாடக் கருத்து அதிகம் பரந்து இருப்பதால் அதன் எல்லாக்

கட்டங்ககளயும் நாம் ஆராய முற்படாது, நம்முகடய பாட வசனத்துக்குள் வகரப்படுத்திக்
ககாள்வவாமாக.
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மூன்று மையக்கருத்துக்கள்
5.

வவதவாக்கியத்தில்

கவனமான

ஆராய்ச்சி,

கருத்துக்ககளக் ககாடுக்கிைது.

உயிர்த்கதழுதகலப்

பற்ைிய

மூன்று

கமயக்

அதாவது (i) அதன்முன் நிகழ்வுகள் (its antecedents) (ii) அதன்

தன்கம (its nature) (iii) அதன் வகககள் (its kinds).
6.

வதவன் ஆதாகம சிருஷ்டித்த வபாது மனிதன் பாவத்தில் விழுவான் என்று அைிந்திருந்தார்.
சிருஷ்டியான
எந்தகவாரு

மனிதனுக்கு
வாழ்க்கக

அவனது

வபாக்ககயும்

ககாடுக்கப்பட்டிருந்தது.

அவன்

வதவன்

அதகன

தம்முகடய

வவகலயிலிருந்து

தீகமவயாடுள்ள

ஒரு

சுயாதீனத்கத

மீ ட்கும்
1:19,2௦;

மிகவும்

அவன்

ஒரு

தவைாகப்

1ககாரி

2:7;

பிரவயாஜனமான

அவகர

ஆட்டுக்குட்டிகய

13:8

பாடமாக

அது,

கசய்யவில்கல.

வதவ

கவளி

சித்தம்

பயன்படுத்தினான்,

பின்னகடயச்
கபாருகள,

விரும்புகிை

சுயாதீன

அைிந்திருக்கிைபடியால்

ஒருவபாதும்

1வபது

அனுபவம்

பூரணத்தில்

ககாள்ளக்கூடிய

முன்கூட்டிவய

அப்கபாழுதிலிருந்வதமனுக்குலத்திர்காக
கவத்திருந்தார்.

கதரிந்து

தன்னுகடய

என்ைவபாதிலும்

பரிபாலித்து

சிருஷ்டிப்பின்

மனுக்குலத்திற்கு
இருக்குகமன்றும்,

மனுக்குலம் அந்தப் பாடத்கதப் படித்த பின்பு, வவறு எந்த முகையிலும் அகடயமுடியாத
அளவுக்கு நீதிவயாடு இணக்கமாய் மனுக்குலத்கத ககாண்டு வரமுடியும் என்றும் வதவன்
முன்கூட்டிவய கண்டார்.
உயிர்த்தெழுெலின் முன் நிகழ்வுகள்
முதல் முன் நிகழ்வு : பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்.
7.

உயிர்த்து எழுவதற்கு முன்னதாக, உயிவராடு இருந்த நிகலயிலிருந்து உயிரற்ை நிகலக்குச்
கசன்ைிருக்க
பரிபூரண

வவண்டும்.

ஜீவவனாடு

ஆதாம்

சிருஷ்டிக்கப்பட்ட

வசாதகனக்குள்

பின்பு,

நிறுத்தப்பட்டான்.

நித்திய ஜீவவனாடு

அவனுகடய

அல்லாது

சிருஷ்டிகருகடய

ஞானமான பிரமாணங்களுக்கு எவ்வளவு காலம் கீ ழ்ப்படிகிைாவனா அவ்வளவு காலத்திற்கு
கதாடர்ந்து இருக்க பூரண ஜீவவனாடு பரீட்கசயில் நிறுத்தப்பட்டான்.
8.

ஆதாம்

சிருஷ்டிக்கப்பட்ட

பிரமாணத்துக்குக்,

பின்பு,

கீ ழ்படிந்திருக்கும்

பரீட்கசயில் நிறுத்தப்பட்டான்.

அவனுகடய

காலம்

வகர

கதாடர்ந்து

ககாண்டு

நம்புகிை

தண்டிக்கப்பட

இருக்க

பூரண

ஞானமான
ஜீவியத்தில்

ஆனால் அவன் அவ்விதம் பரீட்கசயில் நித்திய ஜீவவனாடு

நிறுத்தப்படாது, பூரண ஜீவவனாடு நிறுத்தப்பட்டான்.
கிைிஸ்தவர்கள்

சிருஷ்டிகருகடய

நித்திய

(நரக)

அவனது கீ ழ்ப்படியாகம, கபாதுவாக

வவதகனகயக்

வவண்டியதாயிருந்தது.

ககாண்டு

அப்படிப்பட்ட

அல்லாது,
(நரக)

மரணத்கதக்

நித்திய

வவதகன

சாபத்தில் ககாடுக்கப்படவில்கல, மரணம் மட்டுவம தண்டகனயாகக் ககாடுக்கப்பட்டது.

9.

கிைிஸ்தவர்கள் பாவிக்கு தண்டகன நரகத்தில் நித்திய வவதகன என்று வபாதிக்கிைார்கள்.
வவதாகமம் அவ்விதம் ஒருவபாதும் வபாதிக்கவில்கல.

பாவிக்கு – பாவத்துக்கு தண்டகன

மரணம் என்று வவதாகமம் கதளிவாகப் வபாதிக்கிைது.

வராம 6:23இல் “பாவத்தின் சம்பளம்
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மரணம்” என்று பவுல் அப்வபாஸ்தலன், மனுக்குலத்துக்கு ஆதியில் ககாடுக்கப்பட்ட அசல்
சாபத்தின் சிந்தகனகய மறுபடியும் எடுத்துக் கூறுகிைார்.
பாவம் என்று மறுபடியும் கதரிவிக்கிைார்.

1ககாரி 15:56 இல் மரணத்தின் கூர்

எவசக் 18:4-20இல் பாவம் கசய்கிை ஆத்துமா சாகும்

என்று ககாடுக்கப்பட்டிருக்கிைகதப் பார்க்கிவைாம்.
10. ஜீவ ஆத்துமாவான ஆதாம் – ஜீவிக்கிை ஆத்துமாவாகிய (living soul) ஆதாம் – கீ ழ்ப்படியாது
தவைின

நாளில்,

கசத்துப்

வபானான்.

வருஷமாயிருக்கிைது 2வபது 3:8.
ஆயிரவருட

நாளில்

கமாழிகபயர்ப்பில்,

93௦

அகத

ஒருநாள்

வதவனுக்கு

ஆயிரம்

அதன்படி கீ ழ்ப்படியாது வபான அவத நாளில், அதாவது

வயதில்
நீ

அதாவது

புசிக்கும்

பண்ணப்பட்டிருக்கிைது ஆதி 2:17.

(வருஷத்தில்)
நாளில்

மரித்துப்

சாகவவ

வபானான்.

சாவாய்

என்று

சாதாரண
கமாழியாக்கம்

அதன் அசல் எபிவரய வாசகத்தின்படி “அகத நீ புசிக்கும்

நாளிவல கசத்துக் ககாண்வட சாவாய் (Dying thou shalt die) என்று இருக்கிைது.

அதன்படி,

ஆதாம் வயதாகி வயதாகி கசத்துக் ககாண்வட கசத்து, அவத நாளில் அதாவது ஆயிர வருட
கால நாளில் 93௦-வது வயதில் மரித்துப் வபானான். (நரக வவதகனக்குச் கசல்லவில்கல).
11. “ஆதாம் ஏவதனில் இருந்து விரட்டப்பட்டவபாது இந்த மரண தண்டகன அவனில் கிரிகய
கசய்து ககாண்டிருந்தது.
அவனுக்குப்

பிைந்த

சவதரித்துக்

ககாண்டன.

வந்திருக்கிைது.

இந்த கசத்துக் ககாண்வடயிருந்த நிகலயில் அவன் இருக்கும்வபாது,

அவனுகடய

எல்லா

அவ்விதம்

ஆதாமுக்குள்

மரண

மனுக்குலம்

குழந்கதகளும்,
தண்டகன,

இந்த

எல்லா

மரண

தண்டகனகய

மனுக்குலத்தின்

கீ ழ்ப்படியாகமயினால்

விழுந்து

வமலும்

வபாயிற்று.

அவ்விதம் ஒரு இயல்பான வழியில் ஆதாமின் மரணம் வந்தது.

12. ஏவதன்

வதாட்டத்தின்

ஜீவ

விருட்சங்களிலிருந்து

தடுக்கப்பட்டு

பிரிக்கப்பட்டதால்,

அவனுகடய பூரண ஜீவன் பூரணமற்ைதாயிற்று, முடிவில் அது ஜீவன் இல்லாமல் வபாயிற்று.
இந்தக்

காலக்கட்டத்தில் கபற்கைடுக்கப்பட்ட

வவண்டியதாயிற்று.

மனுக்குலம்,

சவுக்குள்ளான

நிகலயில்

நிற்க

அவ்விதவம கதாடர்ந்து இருக்கிைது.

ஆதாமிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட

மரணத்தின் வித்து, ஒவ்கவாருவனுக்குள்ளும் இருக்கிைது.

ஆதலால் உயிர்த்கதழுதல் என்று

ஒன்று

இருப்பதற்கு

இருக்க வவண்டும்.

முன்பு

அதாவது

உயிர்த்கதழுதலுக்கு

முன்

நிகழ்வாக

ஒரு

மரணம்

இந்த மரணம் முதல் மனிதனாகிய ஆதாமின் கீ ழ்ப்படியாகமயினால்

மனுக்குலத்தின் வமல் வந்தது.
2-வது முன் நிகழ்வு : எல்வலாருக்கும் மீ ட்கும் கபாருள்
13. மரணம்

ஒரு

தண்டகனயாக

இருப்பின்

அதிலிருந்து

உயித்கதழுந்திட,

அந்த

மரண

தண்டகன நீக்கப்பட்டிருக்க வவண்டியது ஒரு முன் நிபந்தகன – அதன் விவரமாவது.
1ககாரி 15:21,22ன் 2வது பாகத்தில், கிைிஸ்துவினால் ககாடுக்கப்பட்ட மீ ட்கும் கபாருள்
(The Ransom) உயிர்த்கதழுதலுக்கு 2வது முன் நிகழ்வாக இருக்கிைகதக் நாம் காண்கிவைாம்.
அதன் விகளவாக, ஆதாமின் பாவத்தினால் அகனத்து மனுக்குலமும் பாதிக்கப்பட்டது வபால,
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இந்த மீ ட்கும் கபாருகளக் ககாடுத்த அவரது வவகலயாலும் இந்த மனுக்குலம் பாதிக்கப்பட்டு
நிகலமாற்ைம் அகடயும்.

இவயசு நம்முகடய பாவங்களுக்காக மரித்தார்.

குற்ைங்களுக்காக, பாவ நிவாரணம் கசய்து ஒப்புரவாக்கினார்.
உருகிப்

வபாகச்

கசய்த

பலிகய,

பிதாவுக்கு

முன்பாகப்

நம்முகடய

மகல வபான்ை பாவத்கத
பகடத்தார்.

அவருகடய

மகிகமயான பலி புண்ணியம் குைித்த வவகலயில் முழு மனுக்குலத்கதயும் பாதிப்பகடயச்
கசய்து, அவ்விதம் கசயல்விகளகவ உண்டாக்கும்.
14. இவயசுவின்

உயிர்த்கதழுதல்,

மனுக்குலத்கத

உயிர்த்கதழச்

கசய்வது,

நகடமுகையில்

சாத்தியமானது என்று நீருபிக்கிைது. அவர் மரணத்தில் இருந்தாவரயானால், மனுக்குலத்திற்கு
எந்தகவாரு நம்பிக்ககயும் இருந்திருக்காது.
குமாரனுகடய
எழுப்பினார்.

மீ ட்கும்
அவ்விதம்

கபாருள்

பலிகய

அவருகடய

ஆனால் நம்முகடய பரமபிதா அவருகடய
ஏற்றுக்

மரணம்,

கசய்கிைதாயிருக்கிைது என்று நீருபிக்கிைது.

ககாண்டு

பாவத்கத

அவகர

(பாவ

மரித்வதாரிலிருந்து

ஆக்கிகனகய)

திருப்தி

குைித்த காலத்தில் மனுக்குலம், அவர் கசய்து

முடித்திருக்கிை இந்த வவகலயால் பலகனப் கபற்றுக் ககாள்ளும்.
15. அவநக மக்களுக்கு, ஏன் மனுக்குலம் தண்டகனயின் கீ ழ்வந்தது என்று காணமுடியவில்கல.
வதவனற்ைவர்கள் வதவனுகடய வல்லகமகய ஏற்றுக் ககாண்டாலும், பாவம், ககாடுகம,
மரணம் மனுக்குலத்கத பாதிக்கும்படி அனுமதித்ததால் இருக்கும் வதவனுகடய நீதிகயயும்,
ஞானத்கதயும்,
வதவன்

அன்கபயும்

பூரணமற்ை

மறுதலிக்கிைார்கள்.

சூழகலயும்,

இந்த

வியாதிகயயும்,

மக்கள்,

ஆதாமின்

பாவத்கதயும்,

மீ றுதலினால்
மரணத்கதயும்

மனுக்குலத்கத அழிக்கவும் அவர்ககள நித்திய நித்தியமான வவதகனக்கு ககாண்டுவரவும்
அனுமதித்தாவரயானால், அவர் நீதியுள்ளவராய் இருக்கிைார் என்று கூறுகிைார்கள்.

16. ஆதலால் மனுக்குலத்தின் வமல் பாவத்தின் சம்பளமாக

நித்தியமான

வவதகன ககாண்டு

வரப்பட்டது என்ைால், நாம் வதவனுகடய குணாம்சத்கத வநர்கமயானகதான்ைாய்க் காட்ட
முடியாது.

மனுக்குலத்கத அதன் குற்ைத்தின் காரணமாய் இல்லாமவல மரண நிகலக்கு

நுகழயச் கசய்தபின், நம்முகடய பரமபிதா மனுக்குலத்துக்கு அந்த மரண நிகலயிலிருந்து
தப்புவதற்கு ஒரு வாய்ப்கபக் ககாடுக்கவில்கலயாயின் நம்மால் அவருக்கு அதரவு அளிக்க
முடியாது.
17. வதவன் தமது குணாம்சத்கத கமய்ப்பிக்கிைார்.

மனிதனின் திரளான கருத்துக்களிலிருந்து

நாம் விலகி, வதவனுகடய வார்த்கத அவருகடய மகத்துவமான குணாம்சத்கத அவரது நீதி,
ஞானம், அன்பு ஆகிய குண இயல்புகவளாடு கமய்பித்துக் காட்டுகிைது என்று பார்ப்வபாம்.
நன்கம தீகமகய கதரிந்து ககாள்ளக்கூடிய சுயாதீன சித்தமுள்ள ஒரு பூரணமான சந்ததிகய
சிருஷ்டிப்பவத

வதவனுகடய

வநாக்கமாயிருந்தது.

மனுக்குலம்

தீகமகய

தவிர்த்து

நன்கமகய கதரிந்து ககாள்ளுதகல என்கைன்றும் கமய்பித்து கசயலில் காட்ட வவண்டும்.
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18. வதவன் எவ்விதம் மனிதனின் இந்த சுயாதீன வழிமுகைகய மதிக்கச் கசய்து, அவத சமயம்
மனுக்குல

சந்ததிகய

பரமபிதாவுக்கு
ககாண்டுவர,

முன்

நித்திய
வதான்ைின

முதலாவது

அனுபவத்கதயும்,

ஜீவனுக்குள்

பிரச்சகனயாகும்.

தீகமவயாடு

அதன்பின்

ஒரு

வபால,

மனுக்குலத்கத

அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட

அந்த

வரமுடியும்?

அனுபவத்கதயும்,

அவசியம் என்பகத முன்கூட்டிவய கண்டார்.
திகிலகடவது

ககாண்டு

பின்பு

யுகத்தில்)

அனுபவத்கதக்

நீதியின்

பரிபூரணத்துக்குக்
ஒரு

ஒரு வசாதகனகயயும் ககாடுப்பது

தீயினாற் சுடப்பட்ட குழந்கத தீகயக்கண்டு

தத்துவத்தின்படி

மனுக்குலம்

ககாண்டதாயிருக்கிைது.

அனுபவத்கதப்

நமது

நன்கமவயாடு

வதவனுகடய

பிரமாணங்களுக்குக் கீ ழ்ப்படியும்படி என்கைன்றும் கதரிந்து ககாள்ளும்.
பாவத்வதாடு

இதுவவ

அதகனத்

கபைவிருக்கிைது.

ஞானமான

ஆகவவ மனுக்குலம்

கதாடர்ந்து

இதன்பின்

(1௦௦௦

(கசாற்ப

வருட

காலத்தில்)

மனுக்குலம் நித்திய ஜீவனுக்கான பரீட்கசயில் கவக்கப்படும்.

19. வராம

11:32

இல்

பவுல்,

கீ ழ்ப்படியாகமக்குள்

“வதவன்

அகடத்துப்

எல்வலாகரயும்

வபாட்டார்”

பாவத்வதாடுள்ள

என்று

அனுபவத்தின்

கூறுகிைார்.

எல்வலாரும்

இரக்கத்வதாடுள்ள அனுபவத்கத பின்பு கபறும்படிக்கு எல்வலாகரயும் பாவத்தின் கீ ழ் வதவன்
கவத்து

கவத்தார்.

சுயாதீனத்துக்கு
என்றும்,

வராம

8:2௦,21

விடுதகலயாகும்படிக்கு

அவ்விதம்

மனுக்குலம்

கீ ழ்ப்படுத்தப்பட்டிருக்கிைது

வதவன்

பாவத்திலிருந்தும்
யுகத்தில்

கதரிந்து

புத்திரர்களுக்குரிய

மனுக்குலமானது

மாகயக்கு

சுய

கூறுகிைார்.

மகிகமயான

கீ ழ்ப்பட்டிருக்கிைது

இஷ்டத்தினால்
எது

அல்லாமல்

மனுக்குல

சந்ததியிடம்

ஆதாம் மட்டும் அந்த வாய்ப்கபப் கபற்ைிருந்தான்.

கசய்ததில்,
மரண

வதவனுகடய

சாபத்துக்குள்

என்றும்

கலந்தாவலாசிக்கப்படவில்கல.
20. அவ்விதம்

இல்

அவர்

கருத்தில்,

ஒரு

அடிகமத்தனத்திலிருந்தும்

ககாள்ளப்பட்ட

விசுவாசமாயிருந்த

வநாக்ககயுகடயவராயிருந்தார்.

கிைிஸ்துவின்

மூலம்,

சுவிவசஷ

கூட்டமாகிய

சகபயின்

மூலமும்,

மனுக்குலத்கத விடுவித்தகல மனதில் வநாக்கமாய் ககாண்டிருந்தார்.

இவயசுவும், சகபயும்

மனுக்குலத்கத விடுவிக்கிைவர்களாக இருப்பார்கள்.

ெீமைமய அனுபவித்ெல்
21. ஏன்

வதவன்

இந்த

திட்டத்கத

கதரிந்து

ககாண்டார்?

ஒருவனின்

(ஆதாமின்)

பாவம்

எல்வலாகரயும் பாதிக்கும்படி ஏன் அவர் கசய்தார்? நம்முகடய பரமபிதா, இந்தத் திட்டத்தின்
மூலம்

மற்கைந்த

கண்டார்.

முகைகயயும்

முடிந்தளவு

இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள்
வவண்டும்.

விட

அதிகமானவர்ககள

அதிகமானவர்ககள

அவர்களது

இருதய

இரட்சிப்பவத

சார்பு

மீ ட்க

முடியும்

அவரது

உண்கமககளக்

என்பகதக்

வநாக்கமாயிருந்தது.

குைித்து

பரீட்சிக்கப்பட

விசுவாச உண்கமகய நிரூபித்தவர்கள் நித்தியமாய் வாழவவண்டும்.

விசுவாச

உண்கமயில்லாதவர்கள் மறுபடியும் இரண்டாம் மரணத்தில் சாகவவண்டும் என்பதாகும்.
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அன்பும் நீ ெியும் பழியிலிருந்து நீ க்கப்படுெல்
22. ஒருவனுகடய

பாவத்தினால்

வதவனுகடய

திட்டத்கத

வதவனுகடய

அன்கப

அவநகர்

பழித்துத்

வவதகனயகடவது

தீர்க்காதிர்கள்.

அளவுக்கு

எல்லா மனுக்குலத்கதயும்,

பூரணமாக

வபாலவவ

முடியும்.

ஆனால்

ஞானத்கத

அவர் காண்பித்திருக்கிைார் என்றும்,

அவ்விதம்

கசய்யாது,

அவர்

அகவயகனத்கதயும்

பரீட்கசக்கு
பாவத்வதாடு

புரிந்து

ககாண்டால்

காணமுடியும்.

ஆதாகம

சிருஷ்டித்திருக்க

கசய்திருக்கும்

விதத்தில்

வதவனால்

உன்னதமான
ஒரு

வதவன் பூரணமான சந்ததிகய உண்டாக்கி

உடவன

நிறுத்தினாவரயானால்,

அனுபவமில்லாததால்

மீ றுதளுக்குள்ளாயிருப்பார்கள்.

நாம்

அவசரத்தில்

அவநகருக்கு அவர் கசய்திருக்கிைது

அன்னிய விவநாதமான வவகலயாயிருக்கிைது.
என்னதாயிருக்கும்?

அதகன

முன்கபாருவபாதுமில்லாத

பகடத்தது

நியாயமா?

தனிப்பட்டவர்களின்

எல்வலாரும்

பாவம்

அதன்

முடிவு

ஆதாகமப்

வபால

தனிப்பட்டப்

கபாறுப்கபக்

ககாண்டு வருகிைதால் ஒவ்கவாரு பாவிக்கும் ஒவ்கவாரு தனிப்பட்ட ரட்சகர் வதகவப்படும்.
23. இதன்படி

5௦

வகாடி

மக்கள்

பாவஞ்கசய்திருந்தால்

5௦

வகாடி

ரட்சகர்கள்

வதகவ.

வதவனுகடய திட்டம் அவசியமில்லாத அதிக பாடுககள தவிர்த்து இரட்சித்திருக்கிைது.
பூரண

மனிதன்

மரணத்கதக்
இவ்விதம்

பாவம்

ககாண்டு

கசய்தான்.
வந்தது.

எல்வலாகரயும்

அது
ஒரு

ரட்சித்துக்

அவனது

பூரண

பிைவாதிருந்த

மனிதன்

ககாண்டார்.

அவகன

வதவன்

சந்ததியின்
மீ ட்டுக்

ஒரு
வமல்

ககாண்டார்.

மனுக்குலத்கத

பாவத்தின்

கீ ழாக்கி, அதன்பின்பு ஆதாமின் பதிலாளான இவயசுவால் அவர்கள் மீ ட்கப்படவிருக்கிைார்கள்.
வதவனுகடய

நீதியின்

பிரமாணம்

ஈடுகிரயமான

(Corresponding

Price)

ஆதாமின்
மீ ட்கும்

ஜீவகன

கபாருள்

எடுத்துப்வபாட்டது.

(Ransom

–

1தீவமா

இவயசுவின்
2:6)

ஆதாமின்

ஆக்கிகனயிலிருந்து (வராம 5:12-19) முழு மனுக்குலத்கதயும் விகலக்கு வாங்கிற்று.

24. ஆதாமின் மீ றுதகல இவயசுவின் வவகல முழுவதும் நிவர்த்தி கசய்துவிட்டது.

ஆதாமினால்

மனுக்குலத்துக்கு வமல் வந்த தண்டகனகய இவயசுவின் பலி இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டது.
அவ்விதம்

உயிர்த்கதழுதலின்

தாற்பரியத்துக்கான

முன்னிகழ்வுகள்

வதவனுகடய

நீதி,

ஞானம், வல்லகம, அன்பு ஆகிய நான்கு உன்னத குண இயல்புககளயும், வதவனுகடய
மகத்துவமான குணாம்சத்கதயும் கமய்பித்து காண்பிக்கின்ைன.

நித்ெிய (நரக) வவெமை
பாவத்ெின் சம்பளம் அல்ல
25. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் (வராம 6:23) பாவத்தின் சம்பளம் சரீர பிரகாரமாகவவா அல்லது
மன

நிகலயிவலா

நித்தியமாய்

நித்திய

இப்கபாழுதும்

வவதகன

என்ைால்

அனுபவித்துக்

இவயசு

ககாண்டிருக்க

அப்படிப்பட்ட
வவண்டும்.

வவதகனகய
ஆனால்

வவத

வாக்கியங்கள் இவயசு இவயசு மரித்தார், மறுபடியும் எழுந்தார் என்வை கதள்ளத் கதளிவாகப்
வபாதிக்கின்ைன.

எல்வலாருக்கும்

மீ ட்கும்

கபாருள்
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நித்திய வவதகன எனும் பிசாசின் உபவதசத்கத சுக்கு நூைாக கநாறுக்கி வபாடுகிைது.
பிசாசின்

உபவதசம்

வதாற்றுவித்தது

வதவனற்ைவர்ககளயும்,

மட்டுமல்லாது,

நமது

சிந்தகனயில்

வதவனுகடய

கவறுப்பகடகிை

அந்த

மக்ககளயும்

குணாம்சத்கதத்

தூஷிக்கிைது.

இதற்கான உருவகப்படுத்தப்பட்ட அகடயாளப்படுத்துதல்கள் உவமான வபாதகனகள் எல்லாம்
எகவககள
பதிலாக

அர்த்தப்படுத்த

இந்த

வவண்டுவமா

பிசாசுகளின்

அகவககள

தாற்பரியத்கத

அர்த்தப்படுத்தி

விளக்குவதற்கு

விளக்குவதற்குப்

கிைிஸ்தவ

மண்டலங்களால்

பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.
உயிர்த்தெழுெலின் ென்மை
எழுந்திருத்தலும் உயிர்த்கதழுதலும்
26. உயிர்த்கதழுதலுக்கான முன்னிகழ்வுககளக் குைித்து வதவனுகடய பிள்களகளின் மனதில்
அதிக மந்த அைிவும் குழப்பமும் இருக்கிைதுவபால, மகா அதிசயமான உயிர்த்கதழுதலின்
தன்கமகயக்

குைித்தும்

உயிர்த்கதழுதல்

மந்தஅைிவும்

என்ைால்

என்ன

குழப்பமும்

என்று

வகட்டுப்

நிகலயிலிருந்து எழுதல் என்று கூறுவார்கள்.
நாயீனூர்

விதகவயின்

சம்பவங்ககளயும்
உயிர்த்கதழுதல்
தனக்குத்தாவன

மகன்

அல்ல.

காட்டுகளாக
அகவகள்

முரண்பட்டிருக்கிைது.

கிைிஸ்தவர்களிடம்

பாருங்கள்.

அவர்கள்

மரித்த

அதற்கு உதாரணமாக லாசரு, யவரு
ீ
மகள்,

மரணத்திலிருந்து

எடுத்துக்

இருக்கிைது.

எழுப்பப்பட்ட

மூன்று

கதரிவிப்பார்கள்.

உயித்கதழுதலாக
ஏகனனில்

அப்

பகழய

ஆனால்

இருக்குமாயின்,

26:22,23

இல்

பவுல்,

மரித்வதாரிலிருந்து முதல்முதலில் உயிர்த்கதழுந்தவர் என்று கூறுகிைார்.

ஏற்பாடு
இகவகள்

வவதாகமம்
கிைிஸ்துவவ

இந்த பவுலின்

கூற்கை மற்ை வவதபகுதிகளும் ஒத்து கூறுகின்ைன.
27. இவயசுவவ

முதல்

உயிர்த்கதழுதல்
எழுதவலயாகும்.

முதலில்

அல்ல

உயிர்த்கதழுந்தார்

என்று

உயிர்த்கதழுதல்

என்ைால்

அைிகிவைாம்.
என்ைால்

வமற்கண்ட

அகவகள்

எல்லாம்

பூரணத்துக்கு எழுதகல

6

சம்பவங்களும்

மரணத்திலிருந்து

அர்த்தப்படுத்துகிைது.

அந்த 6 சம்பவங்களிலும் அவர்கள் மரிக்கும்வபாது இருந்த அவத பரிபூரணமற்ை நிகலக்வக
எழுந்திருந்தனர்.
மரித்தனர்.

அந்த

நிகலயில்

அவர்கள்

மறுபடியும்

தங்கள்

காலாகாலங்களில்

இதிலிருந்து, அவர்கள் மரணத்திலிருந்து எழுந்த வபாதிலும் ஆதாமின் மரண

சாபம் அவர்களில் இருந்து நீங்கவில்கல என்று கதரிகிைது.
நிகலயில் எழுந்தார்.

ஆனால் நமது கர்த்தர் பூரண

அவருகடயவத உண்கமயான உயிர்த்கதழுதலாகும்.

28. உயிர்த்கதழுதல் என்பது வழ்ச்சி
ீ
அல்லது குன்ைிப்வபாதலுக்கு எதிர்மகையாகும். லூக் 2௦:27-38.
சதுவசயர்கள்,

இவயசுவிடம்

இல்லாது ஆக்க நிகனத்தனர்.

ஒரு

சர்ச்கசகய

எழுப்பி,

பதில்,

தாற்பரியத்கத

ஆனால் சிலந்திக் கூட்கட கபருக்கித் தள்ளுவது வபால, நமது

கர்த்தர் அதகன கவகு எளிதாக அகற்ைிப்வபாட்டார்.
அவரது

உயிர்த்கதழுதல்

உயிர்த்கதழுதகல

வச 34-36இல் ககாடுக்கப்பட்டிருக்கிை

கபறுவதற்கு

அதகனப்

கபறுகிைவர்கள்

தகுதியுகடயவர்களாய் இருக்க வவண்டும் என்ை சிந்தகனகய ஆவலாசகனயாகத் தருகிைது.
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29. வயாவா 5:28,29 இன்படி எல்வலாரும் மரண நிகலயிலிருந்து எழுப்பப்படுவார்கள்.
குடிகாரர்கள்,

ககாகலபாதகர்கள்,

தகுதியுள்ள

எல்வலாரும்,

அக்கிரமச்

எல்லா

நல்ல

கசய்ககக்காரர்
ஜனங்ககளப்

வதவ

எல்லா

வகாபாக்கிகனக்கு

வபாலவவ

மரணத்திலிருந்து

எழுப்பப்பட்டாலும், உயிர்த்கதழுதகல உடவன அகடய மாட்டார்கள் என்பகத நிச்சயமாகத்
கதரிவிக்கிைது.
பூரணமாக

உயிர்த்கதழுதகலயகடந்தவர்கள் வதவத்தூதர்ககளப் வபால பாவமில்லாது

வதவபுத்திரர்களாக

இருப்பார்கள்.

ஏகனனில்

அவர்கள்

உயிர்த்கதழுதலின்

பிள்களகளாவார்கள்.

30. அக்கிரமச் கசய்ககக்காரன் மரணத்திலிருந்து எழும்பும் கபாழுது வதவனுகடய பிள்களயாக
இருக்க

முடியுமா?

இல்கல.

அவன்

பிசாசின்

பிள்களயாயிருப்பான்

(வயாவா

8:44).

உயிர்த்கதழுதகலப் கபறுகிைவன் எபி 11:39,40 இல் காட்டப்பட்டிருக்கிைதின்படி வசாதகனயில்
வதவனுக்கு முன்பாக உகந்தவனாக நற்சாட்சி கபற்று தகுதியாய் வதைியிருக்க வவண்டும்.
அப்

24:15இல்

நீதிமான்களுக்கும்

உயிர்த்கதழுதகலக்

குைித்த

இஸ்ரவவலில்

அதகனப்

யார்

அநீதியானவர்களுக்குமுரிய

நம்பிக்கககய
கபை

பவுல்

மரித்தவர்களின்

கதரிவிக்கிைார்.

விரும்புகிைார்கவளா

வமலும்

அவர்களுக்கும்

அவர்,

உயிர்த்கதழுதல்

உண்டு என்று நம்புகிைகத கதரிவிக்கிைார்.
உயிர்த்தெழப்படுெல் என்றால் என்ை?
31. அவநக கிைிஸ்தவர்கள் உயிர்த்கதழுதலின் தாற்பரியத்கத புரியாது இருப்பது மட்டுமல்லாது
எழுப்பப்படுதல்

என்ைால்

மார்க்கத்தாரின்

விசுவாசப்

என்ன

என்பகதயுங்

பிரமாணம்,

சரீரம்

கண்டு

ககாள்ளாதிருக்கிைார்கள்.

உயிர்த்கதழுதகலக்

குைித்துக்

ஆனால் வவதவாக்கியங்கள் சரீரம் உயிர்த்கதழும் என்று வபாதிக்கவில்கல.

சகப

கூறுகிைது.

ஆனால் ‘ஆள்’

‘இருத்தல்’, ‘உயிருரு’ (Being) உயிர்த்கதழுதகலக் குைித்வத வவதாகமம் வபாதிக்கிைது.

1ககாரி

15:35இல் பவுல், மரித்தவர்கள் எந்த சரீரத்தில் வருவார்கள் என்று வகள்விகய எழுப்புகிைார்,
அவரது பதில் கீ ழ்வருமாறு அகமகிைது.
சாகவவண்டும்.

விகதத்த விகதயானது ஒரு கசடியாக வளருமுன்

புதிய வளர்ச்சி அதன் விகதகயக் ககாண்டு வந்திருக்கிைது வபால, நாம்

நமது அசல் ஜீவகன அவத சரீரத்தில் அல்ல ஆனால் மரித்த சரீரத்துக்கு ஒப்பான மற்கைாரு
சரீரத்தில் ககாண்டவராயிருப்வபாம்.

ஆகவவ, இது மரித்தவர்களின் உயிர்த்கதழுதலாகும்.

அவத சரீரம் திரும்பிவராது என்று நம்முகடய கபாது அைிவவ வபாதிக்கிைது.
உயிர்த்தெழுெலின் வமககள்
இருகூட்டத்தார் எழுப்பப்படுதல்
32. பவுல்

தமது

உயிர்த்கதழுந்த

கதளிவுப்படுத்துகிைார்.
(Spiritual Body) ஆகும்.

இரு

சரீரங்களுக்குரிய

வித்தியாசங்ககளத்

ஒன்று சுபாவ சரீரம் (Natural Body), மற்கைான்று ஆவிக்குரிய சரீரம்
நாம் இப்வபாது ககாண்டுள்ள சரீரத்கத விட வமன்கமயான சரீரத்கத

நமக்கு நமது பிதா தருவார் என்பதற்காக களிகூருவவாமாக.
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இருவிதமான உயிர்த்கதழுதகல கதரிவிக்கிைார்.

வச.23 “முதற்பலனானவர் கிைிஸ்து, பின்பு

அவர் வருககயில் அவருகடயவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.

“Christ the first fruits, afterwards

they that are christ’s at His coming (Presence – Parousia)” ஆங்கில வசனத்தில் முதற்பலனானவர்கள்
(முதற் கனிகள் - First Fruits) என்று பன்கமயில் ககாடுக்கப்பட்டிருக்கிைகதக் கவனியுங்கள்.
தழில்

வவதாகமத்தில்

தவறு.

கிைிஸ்து

பன்கமயில்

இல்லாது

உயிர்த்கதழுந்தபின்

எழுதுகிைார்.

வசனம்

ஆனால்

23ல்

பவுல்,

கிைிஸ்துவின்

சரீர

2௦இல்

கிட்டத்தட்ட

கிைிஸ்துவின்

கிைிஸ்து

ஒருகமயில்

வகுப்பாகரக்

அங்கத்தினர்ககளக்

ககாடுக்கப்பட்டிருக்கிைது

இது

25வருடங்கள்

கழித்து

பவுல்

உயிர்த்கதழுதகலக்

குைித்து

கதரிவிக்கிைார்.

குைித்து

அதாவது

குைித்து

மணவாட்டி

முதற்பலன்கள்

உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் என்று பன்கமயில் கூறுகிைார்.

இதகன

சகபயாகிய

(முதற்கனிகள்)

அதன்பின்பு அவர் வந்திருத்தலில்

கிைிஸ்துவினுகடயவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.
33. இந்த முதற்பலன்களில் நமது கர்த்தர் மட்டுமல்லாது கதரிந்து ககாள்ளப்பட்ட கிைிஸ்துவின்
சரீரமாகிய 1,44,000 வபரும் உண்டு.

(கவளி 14:1-5; யாக் 1:18; வராம 8:17).

முதலாம் உயிர்த்கதழுதலில் (கவளி 2௦:6) பங்கு ககாண்டவர்கள்.
ஆரம்பித்தது.
இவர்கள்
திவ்விய

முதற்பலன்கள்

இது இவயசு கிைிஸ்துவில்

அவரது சரீரம் ஆபிரகாமின் வித்தின் பிரதானமான பங்காகும்.

இவயசுவவாடு
சுபாவத்தில்

அகடகிைவர்கள்

முதலாம்

(கதய்வக
ீ

ஆவர்.

லாபங்ககளயும்,

உயிர்த்கதழுதலில்

சுபாவத்தில்

இந்த

ஜீவகனயும்

Divine

மகிகமயான
பலி

மாம்சமும்

Nature

2வபது

கவகுமதி

கசய்து

(கலா 3:16,29)

ரத்தத்வதாடுமல்லாது
1:4)

தங்கள்

உயிர்த்கதழுதகல

புககழயும்,

கிைிஸ்துவவாடு

தங்கள்

பாடுபட்டதற்கு

தகுந்ததாயிருக்கிைது.
இரண்டாம் உயிர்த்தெழுெல்
34. இரண்டாம் உயிர்த்கதழுதலும் 1ககாரி 15:21-23 இல் ககாடுக்கப்பட்டிருக்கிைது.
வதவன்

கவத்து

கவக்கவில்கலயாயின்,

ககாள்ளப்பட்டவர்கள்

மாத்திரம்

அவசியமிருந்திருக்காது.

முதலாம்

இரக்கத்கத

உயிர்த்கதழுதலில்

ரட்சிக்கப்படுவார்கவளயாயின்,

இரண்டாம்

கதரிந்து

உயிர்த்கதழுதல்

1ககாரி 15:23 இன் கிவரக்க வாசகத்தின்படியான கருத்து ஆங்கில

கமாழி கபயர்ப்பிவலா துல்லியமாய் அகமயவில்கல.

இதில் வருகிை கிவரக்க வார்த்கத

பரூஷியா (Parousia) இங்கு ‘வருககயில்’ என்று கமாழியாக்கம் கசய்யப்பட்டிருக்கிைது.

இந்த

பரூஷியா

வவத

என்பதற்கு

வந்திருத்தல்

(Presence)

என்று

கபாருள்.

(யங்க்ஸ்

கசால்லகராதியில் young’s concordance – பக்கம் 188இல் coming என்பதற்கான 7வது கபாருகளக்
காணவும்).
35. இவயசு

கிைிஸ்து

உயிர்த்கதழுதலில்

தமது
பங்கு

இரண்டாம்

ககாண்ட

தமது

வருககயில்
சகபயாகிய

வந்திருக்கும்வபாது,
1,44,000

முதலாம்

பரிசுத்தவான்கவளாடு

1000

வருடம் ஆளும்வபாது, இரண்டாம் உயிர்த்கதழுதல் நிகைவவறும் என்று வவதாகமத்தின் மற்ை
பகுதிகள் வபாதிக்கின்ைன.
பூரணத்துக்கு

வயாவா 5:28,29 இரண்டு உயிர்த்கதழுதகலப் பற்ைி வபாதிக்கிைது.

உடனடியாக

எழும்புகிை

உயிர்த்கதழுதகலயும்,
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எழும்பியிருக்கிை உயிர்த்கதழுதகலயும் குைிப்பிடுகிைகத கவனியுங்கள்.
ஆக்கிகனகய

அகடயும்படி

எழுந்திருப்பார்கள்”

என்ை

“தீகமகசய்தவர்கள்

கமாழியாக்கம்

சரியில்கல.

அகமரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கமாழியாக்கத்தின்படி (American Standard Version) தீகம கசய்தவர்கள்
நியாயத்தீர்ப்பு அகடயும்படி எழுந்திருப்பார்கள் என்று அகமய வவண்டும்.

ஏசா 26:9 இல்

கூைியிருக்கிைபடி பூச்சக்கரத்து குடிகள் (தீகம கசய்தவர்களும்) நீதிகயக் கற்றுக் ககாண்டு
ஜீவனுக்காக

பரீட்கசக்கு

எழுந்து

வருவார்கள்.

உலகம்

நீ திகய

ககாள்ளாததால் இது வரவிருக்கும் காலத்துக்குரிய வவதபகுதியாகும்.
இன்னும்

நீதிகய

கற்றுக்

ககாள்ளவில்கல.

ராஜ்ஜியத்தில் இது நிகழ்கபறும்.

வரவிருக்கிை

இன்னும்

கற்றுக்

ஏகனனில் உலகம்

இவயசுவின்

1000

வருட

ஏசா 11:1-10; 35:1-10; 2:2-5.

அக்கிரைக்காரர் ெண்டிக்கப்படுவர்
36. அக்கிரமக்காரர் தண்டிக்கப்படாமல் விட்டுவிடப்படுவார்கள் என்று நாங்கள் வபாதிக்கவில்கல.
வதவவார்த்கத நித்திய (நரக) வவதகனகய தண்டகனயாக ஒருவருக்கும் வபாதிக்கவில்கல
என்று கூறும்வபாது, ஒவ்கவாரு பாவமும் தண்டிக்கப்படும் என்று கதளிவாகக் காட்டுகிைது.
பாவிகள் வபாதுமான தண்டகனயாக சவுக்கடிகய கபறுவார்.
நியாயத்தீர்ப்புக்கு

(நிதானித்தைியும்

அைிவுக்கு

ஒவ்கவாருவனும்

சிட்கசகளினால்

திருந்துவார்கள்.

(ஏசா

காட்டுவார்கள்.

2:4)

–

Judgement)

ககாண்டு

திருத்தப்படுவான்.

அல்லது

ஜீவனுக்கு

அக்கிரமச் கசய்ககக்காரர்கள்
இதில்

தாங்கள்

வரப்படுவர்.
அவர்கள்

அதில்

மனம்மாைி

தகுதியில்கல

என்பகதக்

அவ்விதம் ஜீவனுக்கு தகுதியற்ைவர்கள் மறுபடியும் ஜீவகன இழந்துவிடுவர்.

இதுவவ அவர்களுக்கு இரண்டாம் மரணமாகும்.
37. வவதவாக்கியத்தின்படி 1000வருட ஆட்சியின் காலவம நியாயத்தீர்ப்பு நாள் (நிதானித்தைியும்
நாள்) ஆகும்.

(லூக் 21:34; 1கதச 5:2; 2வபது 3:1௦) நியாயத்தீர்ப்புக்கு (நிதானித்தைிதலுக்கு

Judgement) பிைகு 1௦௦௦ வருட ஆட்சிக்கு ஒரு அவசியம் இல்கல.
ஆட்சிக்குப்

பின்பு

நியாயத்தீர்ப்பு

(நிதானித்தைியும்)-Judgement

ஒவ்கவான்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கும்.

அதுவபால 1௦௦௦வருட

நாளுக்கு

அவசியமிராது.

நியாயத்தீர்ப்பு (நிதானித்தைியும்) நாளும் 1௦௦௦வருட

ஆட்சியும் ஒவர காலமும் ஒவர காரியமாயும் இருக்கிைகத வவத வாக்கியங்கள் கூறுகின்ைன.
(2வபது

3:7,8)

ஆயிர

வருட

ஆட்சியில்

இவயசு

கிைிஸ்துவின்

மரணத்தின்

மனுக்குலத்துக்குரிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அவர்களுக்குக் கிகடக்கும்.

பலனான

இதுவவ அவர்கள்

நீதிகய நிதானித்தைிதகலப் கபறுகிை நியாயத் தீர்ப்பு (Judgement - நிதானித்தைியும்) நாளாகும்.
38. 1ககாரி

6:2இல்

பரிசுத்தவான்கள்

‘உலகத்கத’

நியாயந்தீர்ப்பார்கள்

என்று

படிக்கிவைாம்.

சகபகய (மணவாட்டி சகபயான 1,44,000 பரிசுத்தவான்ககள எபி 12:23; கவளி 14:1) (ராஜாக்கள்
என்று கவளி 1:6 இல் அகழக்கப்பட்டிருக்கிைது).

அவ்விதம் சகபயானது நியாயத்தீர்ப்கபயும்,

ஆளுகககயயும்

இலும்

கசய்வார்கள்.

2தீவமா

4:1

ககாடுக்கப்பட்டிருக்கிைது.
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மத்

19:28

இலும்

இவத

கருத்து

11

நியாயத்ெீர்ப்பு நாள்
ைனுக்குலத்மெ ஆசீர்வெிக்கும்
39. இந்த

நியாயத்தீர்ப்பு

ககாண்டுவரும்.

நாள்

மிகவும்

(நியாயத்தீர்ப்பு

அதிகமான

நாகளப்

பற்ைி

ஆசீர்வாதங்ககள
விவரமாய்

மனுக்குலத்துக்குக்

அைிய

விரும்புகிைவர்கள்

எங்களுக்கு எழுதினால் அகதக் குைித்த சிறுபுத்தகம் ஒன்கை அனுப்பி கவப்வபாம்).
கர்த்தகரப் பற்றும் அைிவினால் நிகைந்திருக்கும் (ஏசா 11:9; ஏவர
“வனாந்திரமும்

புஷ்பத்கதப்

வபால்

கசழிக்கும்”

பதார்த்தங்களான” விருந்து இருக்கும்.

(ஏசா

35:1)

31:34;

எபி

அப்கபாழுது

8:11,12)

“ககாழுகமயான

மரணம் கஜயமாக விழுங்கப்பட்டிருக்கும்.

எல்வலாரும் கர்த்தகர (யாவவ வதவகன) அைிவார்கள்.

பூமி

(ஏவர 31:34; சங் 83:17).

(ஏசா 25:6-9)
அப்கபாழுது

குருடரின் கண் திைக்கப்பட்டிருக்கும் (ஏசா 35:5,6).
40. சுவிவசஷயுகத்தில் மனுக்குல ஜனங்களிலிருந்து தம்முகடய நாமத்திற்காக (கவளி 14:1) ஒரு
ஜனத்கத கதரிந்து ககாள்ளுவவத வதவனுகடய தீர்மானமாகும்.

(அப் 15:14-17) இந்த கதரிந்து

ககாள்ளப்பட்ட ஜனம் கிைிஸ்துவின் மணவாட்டியாய் சகபயாயிருக்கிைார்கள்.
சுவிவசஷத்தின்

வவதவிளக்கம்

ககாடுக்கப்பட்டிருக்கிைது.

பவுல்

கலா 3:8இல்

கூறுவகதக்

வகளுங்கள்.

“வதவன் விசுவாசத்தினாவல புைஜாதிககள நீதிமான்களாக்குகிைார் என்று வவதம் முன்னாகக்
கண்டு உனக்குள் சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆபிரகாமுக்கு சுவிவசஷமாய்
முன்னைிவித்தது”. (ஆதி 12:3) சுவிவசஷம் என்ைால் என்ன விளக்கத்தில், அங்கு எந்தகவாரு
கருத்தும்,

பிசாகசக்

குைித்தும்

(நரக)

ஆக்கிகனகயக்

குைித்தும்

நரகத்தில்

தூக்கிகயரியப்படுதகலக் குைித்தும் கூைப்படவில்கல.
41. வதவன்,

ஆபிரகாவமாடு

அவர்

கசய்த

உடன்படிக்கககய

சுவிவசஷம்

சுவிவசஷ யுகத்தில் ஆபிரகாமின் வித்து கதரிந்து ககாள்ளப்பட்டது.
வித்து).

என்று

கூறுகிைார்.

(கலா 3:16,29 – seed –

அந்த வித்து கதரிந்து ககாள்ளப்பட்ட பின்பு மனுக்குலத்துக்கு ஆசீர்வாதம் வருகிைது.

எவச 37:1-14 இல் இஸ்ரவவலர்களின் உயிர்த்கதழுதகலப் பற்ைிய தீர்க்கத் தரிசன விளக்கம்
இருக்கிைது.

எவச 16:55-62இல் வசாவதாம் ககாமரா உட்பட எல்லா ஜனங்களும் அவர்களது

மரணச் சிகையிலிருந்து விடுவிக்கப் படுவார்கள் என்று கதரிவிக்கிைது.

42. அவ்விதம் வதவனுகடய குணாம்சம் பூரணமாய் முற்ைிலும் கமய்ப்பிக்கப்படும்.
அவரது

மகத்தான

ஞானம்,

காட்டப்பட்டிருக்கும்.

பாவம்

நீதி,

வல்லகம,

என்கைன்றும்

அன்பு

ஒருவபாதும்

ஆகியகவகள்
இராது.

வதவன்

அவ்விதம்

கமய்ப்பித்துக்
சிருஷ்டித்த

ஜனங்கள் என்கைன்றும் அவகரவய கதாழுது ககாண்டு அவரது நீதியான பிரமாணத்துக்குக்
கீ ழ்ப்படிவார்கள் (கசப் 3:9).
RESURRECTION – BS 756:17-22
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