இரு இரட்சிப்புக்கள்

“நம்முடைய பாவங்கடை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரபலி (Propitiation – ெினம் தணித்து திருப்தி செய்தல்)
அவரர நம்முடைய பாவங்கடை மாத்திரம் அல்ல, ெர்வரலாகத்தின் பாவங்கடையும் நிவிர்த்தி செய்கிற
பலியாக இருக்கிறார்” 1ரயாவா 2:2
செய்தி வரிடெயில், ‘காடலயில் மகிழ்ச்ெி’ என்ற சபாருைில், குறித்த ரவடையில் மனுக்குலத்டத

1.

ஆெீர்வதிப்பது

ரதவனுடைய

ெத்தியத்டத

ரநாக்கமாய்

சநறியினின்று

ரவஷத்டத

எடுத்து

மகிடமயான

வார்த்டதயானது,
ரதவனிைத்தில்

புரட்டினத்தின்

சகாள்ைச்

ரநாக்கத்டத

இருக்கிறது

செய்ததின்

அறிந்து

எவ்விதம்

வருகிறவர்கடை

விடைவாக,

விடைவாக),

உணரக்கூடிய

இரயசு

என்படத

முற்றும்

(தப்படறகடை

அரநக

வழிகள்

இம்டமயிரலா
முடிய

சதைிவாக

படித்ரதாம்.

ொத்தான்,

ெத்தியம்ரபால

ஒைியின்

நூற்றாண்டு

காலமாக

மடறந்திருந்தன.

அல்லது

1௦௦௦

(பூரணமடைந்து

வருை

ஜீவன்

உன்னத

ரதவனுடைய

யுகத்திரலா

நித்திய

ரட்ெிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் என்படத சதைிவாகக் காட்டுகிறது.

இந்த

எனினும்

தம்

மூலம்

சபறும்வடரக்கும்)

எபி 7:25.

உலகத்துக்கான நமது ஜெபம்
2.1

இரயசு

“உம்முடைய

ராஜ்ஜியம்

வருவதாக,

உம்முடைய

ெித்தம்

பரமண்ைலங்கைிரல

செய்யப்படுகிறது ரபால, பூமியிரலயும் செய்யப்படுவதாக” என்று அவரது மாதிரி சஜபத்தில் (மத் 6:1௦)
கூறினார்.

அதடன

ரதவனுடைய

கிறிஸ்தவர்கள்

ஆளுடக

ஏற்கனரவ

ெிந்திக்கிற

கிறிஸ்தவர்கைில்

அவரது

நீதியான

சதாண்டுசதாட்டு,

ஸ்தாபிக்கப்பட்டு

அரநகருடைய

செல்வாக்குகைிலிருந்து

அரத

விட்ைது

மனங்கைில்,

பிரமாணங்களுக்கு,

அரத

விடுதடலயும்,

பாரம்பரியமாக
அரத

என்பது

சஜபித்து

ெந்ரதகப்பைக்கூடியதில்டல.

ெமாதானமும்,

மரியாடதயும்,

பூமியிலும்

காண்பதற்கு

அயலானுக்கு

ெமமான

வருகிறார்கள்.

அரத

ஒருங்கிடெவும்,

தீடமயான
வாஞ்டெ

தாக்கங்கைின்

மிகவும்

எடுப்பாய்

இருக்கிறது.
2.2

‘ரதவனுக்கு

உன்னத

சகாடுக்கப்பட்ைதும்,
குடும்ப

இந்த

குடியிருப்புக்கான

அன்பு’,

அன்பு’

என்பதாக

ரதவனால்

ரயசுவால் ரத்தினச் சுருக்கமாக்கப்பட்ைதுமான உன்னதக் குறிக்ரகாடை சநருங்கிய

ஜீவியத்திலும்,

முடியாது.

ெிறந்த

ெமுதாய

பூமியானது,

பரந்த
நமது

வாெஸ்தலமாக

அடமப்பிலும்
அறிவுக்கு

அடைவடதவிை,

அப்பாற்ப்பட்ை

இனி

நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சவரறதும்
வரும்

அதடன

ெிறப்பாக

யுகயுகமாய்

அரநகரால்

இருக்க

மனுக்குல

கண்டுசகாள்ை

கூைாதிருந்தாலும், அதுரவ இந்த சஜபத்தின் உட்கருத்தின் ஏற்பாய் இருக்கிறது.
3. ஆனால் அதடன ெந்ரதகித்து ரகள்விகள் எழும்புகின்றன.

இன்டறய நிடலயில் உலகம் நிச்ெயமாக

அதற்கு மிகவும் அொதாரணமான சூழலின் கீ ழ் இருக்கிறது.

ரமலும் ஜீவிய காலம் முழுவதும் கற்றக்

கல்வியறிவு

(மரணத்தில்)

ஒவ்சவாரு

காணப்படுகிறது.
ஒரரரபறான
நித்திய
(ரயாவா

3:16,17)

இருந்து

அடுத்து

மரணம் தவிர்க்க முடியாததாய் இருக்கிறது.

குமாரடன

ஜீவடன

ெந்ததியிலும்

விசுவாெிக்கிறவன்

அடையும்படி
கூறுகிறார்.

அவடர

எவரனா,

தந்தருைி

ரதவன்

அவன்

ரபாகிறதாகக்

எனினும் இரயசு, ‘ரதவன் தம்முடைய
சகட்டுப்ரபாகாமல்

இவ்வைவாய்

தமது

சதாடலந்து

உலகத்தில்

குமாரனில்

(அழிந்து

அன்பு

விசுவாெமாய்

ரபாகாமல்)

கூர்ந்தார்”

என்று

இருக்கிறவர்கள்

ரட்ெிக்கப்படுவதற்காகவும், நித்திய ஜீவடனப் சபறுவதற்காகவும் அவரது குமாரடன அனுப்பினார் என்று
இரயசு கூறுகிறார்.
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வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நித்திய ெீவன்

4. ரட்ெிக்கப்படுதல் என்றால் என்ன? ரட்ெிக்கப்படுதலுக்கு விசுவாெம் ஒரு நிபந்தடனயாக இருக்குமானால்,
ரட்ெிக்கப்பைாதவர்களுக்கு

அதாவது

விசுவாெியாதவர்களுக்கு

என்ன

ரநரிடும்?

மனிதர்கள்

ரட்ெிப்படையும்படி வானத்தின் கீ ழ் சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த ஒரர நாமத்டத (ரயசுடவ – அப் 4:12)
அறியக்கூைாது ரபானவர்கைின் வருங்கால நிடலசயன்ன? அதாவது கிறிஸ்து ரயசுவுக்கு முன், வாழ்ந்து
மரித்துரபானவர்கைின்

வருங்கால

நிடல

என்ன?

மனநிடலக்

குன்றினதினால்

ரயசுடவ

ரட்ெகராக

அறிந்துக்சகாள்ைக்கூைாதவர்கைின் வருங்கால நிடலசயன்ன? இன்றுங்கூை செய்திடய ரகட்காதவர்களும்,
ரதவனுடைய

ரநாக்கத்டதயும்

கூைாதவர்களும்,

கிறிஸ்துவின்

ஊனமானவர்களும்,

ஊழியத்டதயும்

ரதவனற்ற

குறித்து

உலகத்தின்

உண்டமடய

கண்டுக்சகாள்ைக்

செல்வாக்குகைால்

பாதிக்கப்பட்ை

பண்புடையவர்களுமானவர்கைின் வருங்கால காரியம் என்ன? ‘ரட்ெிக்கக்கூைாதபடிக்கு, கர்த்தருடைய கரம்
குறுகிப்ரபாகவில்டல....’ (ஏொ 59:1) அவ்விதம் ரவதாகமத்தில் பதில் இருக்கிறது என்பதாக ரவதாகமம்
நமக்கு உறுதியைிக்கிறது.
இரட்சிக்கப்படுதல் என்றால் என்ன?
5.1 ரதவன் விசுவாெிக்கிறவர்களுக்கு நித்திய ஜீவடனக் சகாடுக்க வாக்குப்பண்ணியிருக்கிறதால் மரணரம
ெத்துருவாக

இருக்கிறது

என்பது

அதிலிருந்து

புரிந்துசகாள்ளுகிரறாம்

(1சகாரி

ெத்துருவாகிய மரணத்திலிருந்து நம்டம மீ ட்டு விடுவிக்க அவர் வாஞ்ெிக்கிறார்.
பரரலாகத்தில்
உலாவிக்

நித்தியகாலமாக

சகாண்டும்,

பூமி

பூரிடககடை

சவந்துருகி

ஊதிக்

சகாண்டும்,

ரபாவடதப்

விண்ணுலக

பார்த்துக்

சகாண்டும்

இடைக்கால கருத்துக்கடை ெத்திய அறிவுபூர்வமான ெிந்தடன நிராகரிக்கிறது.
அடனவரும்

ஒன்றுமறியாத

நித்திடர

நிடலடயத்தான்

அடைகிறார்கள்

15:16).

ஆகரவ

மரணத்துக்குப் பின்பு
ெிங்காெனத்டதச்

இருப்பார்கள்

சுற்றி

என்பதான,

மரணத்திற்குள் சென்ற

என்பதாக

ரவதவாக்கியங்கள்

கூறுகின்றன (பிர 9:5,6,1௦; 3:19-21; ரயாபு 16:1௦,21; ெங் 146:4; ரயாவா 5:28; 11:11,13).
5.2 எனினும் கிறிஸ்தவர்கள் இரட்ெிப்புநாைில் (Day of Salvation – 2சகாரி 6:2; 1ரபது 1:4 – சுவிரெஷயுகத்தில் –
பரம

அடழப்புக்கான

காலத்தில்)

உண்டமயாக

விசுவாெமாய்

இருந்தவர்களுக்கு

பரரலாககுடியிருப்பு

வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது என்படத ெரியாக புரிந்து சகாண்டிருக்கிறார்கள்.
பரரலாக

ெிந்டதயுடையவர்களுக்கு,

குடியிருக்கும்ரபாது,

பூமி

ஒரு

தற்காலிக

குடியிருப்பாக

இருக்கிறது.

பரரலாகத்தில் ஒரு இைத்தில் தங்கடை சபாருத்தமாய் சபாருந்தச்

அப்படிப்பட்ை
இந்த

பூமியில்

செய்வதற்காக

இம்டமயில் கடினமான பாைங்கடைக் (அப் 14:22) கற்று குணாம்ெங்கடை விருத்தி செய்து சகாண்ைனர்.
6.1 மிகக்கவனமான ரவதாகம மாணவர்கைால், கிறிஸ்துவின் பாடுகைிலும் சவகுமதிகைிலும் பங்குசகாள்ை
ெிலருக்கு ெிலாக்கியம் இருப்படதக் குறித்தும், அவ்விதமாய் பூமிடய அஸ்திபாரப்படுத்துவதற்கு முன்ரப
ரதவன் ெித்தமுள்ைவராய் இருந்தார் (எரப 1:4) என்படதக் குறித்தும் ரதவனுடைய வார்த்டதகைிலிருந்து
கண்டுக்சகாள்ை முடியும்.
ராஜ்யம்

அவ்விதமானசதாரு உன்னதமான வாய்ப்பு, இரயசு பூமிக்கு வந்து, ‘பரரலாக

ெமீ பமாயிருக்கிறது’

(பரரலாக

ராஜ்யம்

டகயருரக)

என்று

கற்றுக்சகாடுப்பதற்கு

முன்,

மனிதர்களுக்கு சதரியாது.
6.2

யூதர்கடைப்

உைன்படிக்டகயில்

உண்டம

விசுவாெத்ரதாடு இருந்தற்கான சவகுமதி, பூமியில் ஒரு வைமான நிடலடயப் சபறுவதாகும்.

ஆனால்

சதய்வக
ீ

சபாறுத்தமட்டும்,

குணங்சகாண்ைவர்கைில்

அவர்கள்
மிகவும்

ரதவரனாடு

சொற்ப்பரபர்

அவர்கைது

மட்டும்,

ரதவனுடைய

காரியங்கைின்

உன்னதத் திட்ைத்தில் மனுக்குலத்துக்கான உயர்ந்த ெிறந்த பலாபலடன மங்ககலாகக் கண்ைனர்.
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மகா

7. அப்படிப்பட்ைசதான்டற மங்கலாக கண்ை முற்கால ரதவ பக்தியான மனிதர்கைில் மிக உன்னதமானவர்
ஆபிரகாம் ஆவார்.
விசுவாெமும்,

கீ ழ்ப்படிதலும்

சுவிரெஷம்
ஆபிரகாம்

ரதவனுடைய ெிரநகிதன் என்று அவர் அறியப்பட்ைார் (யாக் 2:23).
அவருக்கு

முன்னதாகரவ
ஏரதாசவாரு

உன்னத

ெிலாக்கியங்கடைக்

பிரெங்கிக்கப்பட்ைசதன்று

வழியில்,

தூரத்திலிருக்கிற

சகாண்டுவந்தன.

ரவதவாக்கியங்கள்

ஒரு

ெிறந்த

அவருடைய
ஆபிரகாமுக்கு

நமக்குத்

ரதெத்டதக்

சதரிவிக்கிறது.

குறித்து

அதாவது

பரம

ராஜ்யத்டதக் குறித்து ஒரு கருத்துப் படிவத்டத புரிந்து சகாண்ைவராய் இருந்தார் (கலா 3:8; எபி 11:8-16).
எனினும் ஆபிரகாம் அரநகமாக பூரலாக ரீதியில் ரதவன் அவர்களுக்குக் சகாடுத்த அவர்கைது சொந்த
ரதெத்தில்

ஒரு

பூமிக்குரிய

சபரிய

ரதெமாக

வைத்தினால்

ஆெீர்வாதமாக

(ஆதி

12:2-6;

எதிர்பார்ப்புகடையும்

ஆகவும்,

எதிரிகைின்

ஆெீர்வதிக்கப்பட்ைவர்கைாய்
17:6-8;

மட்டுரம

22:15-18)

படைசயடுப்பிலிருந்து
ஆகவும்,

மற்ற

நிர்ணயிக்கப்பட்ைவர்கைாய்

சகாண்ைசதாரு

ஒரு

ஜனத்துக்கு

பாதுகாப்பாக

அடனத்து
ஆகவும்,

ஆகவும்,

ரதெங்களுக்கும்

நம்பிக்டககடையும்,

முற்பிதாவாக

ஆனார்.

இந்த

நம்பிக்டககள் தாவது,
ீ
ொலரமான் ஆகிய ராஜாக்கைின் கீ ழ் ஒரு குறிப்பிட்ைைவுக்கு சபறப்பட்டிருப்பினும்,
மரணமானது

தடுக்கப்பைாது

கிடைக்கவில்டல.

ஜீவன்

அதன்
அதன்

ரவடலடய

எல்லா

செய்தது,

பூரணத்திலும்

அதன்

எந்த

ொபத்திலிருந்து

வழியிலும்

ஒரு

இரட்ெிப்பும்

அவர்களுடைய

பிடிக்குள்

இருக்கவில்டல.
8. ரதவனுடைய தயடவயும், வாக்குதத்தங்கடையும் சபற்றிருந்த ரதவஜனரம கடின உடழப்பு, துயரம்,
வியாதி, மரணம் ரபான்றடவகைின் சபாதுவான அனுபவங்கடை அனுபவிக்க ரவண்டுமானால் (அடவ
இரண்டும் இல்லாத) சபாதுவான உலகத்துக்கு என்ன நம்பிக்டக சகாடுக்கப்பை முடியும்?
சந்ததாஷ ஜசய்தி
9. ஆபிரகாமுக்கு

சுவிரெஷம் முன்னதாகரவ அறிவிக்கப்பட்ைது(கலா 3:8).

அது ரதவன், மனுக்குலம்

முழுவடதயும் மரண தீர்ப்பிலிருந்து (Death Sentance) மீ ட்டுக் சகாள்ளுவதற்காக, தமது மனதில் டவத்திருந்த
மா

உன்னதத்

திட்ைத்தின்

குட்டிச்

ெித்திரமாக

இருக்கிறது.

இரயசு,

‘இழந்துரபானடதத்

இரட்ெிக்கவுரம மனுஷகுமாரன் வந்தார்’ (லூக் 19:1௦) என்று இரயசு கூறுகிறார்.
ஜீவடனரயயாகும்.
தயடவ

(நித்திய

அவ்விதம் இழந்துரபானது

மனுக்குலச் ெரித்திரத்தின் ஆரம்பத்தில் கீ ழ்ப்படியாடம எனும் செயல், ெிருஷ்டிகரின்
ஜீவடன)

மனுக்குலத்திைமிருந்து

ஜீவனுக்ரகற்ற நிடலடமகடைக் சகாடுக்க முடியும்.
பாவமும்,

ரதைவும்,

பாவத்தினாரல

மரணமும்,

பறித்துக்சகாண்ைது.

ெிருஷ்டிகர்

மட்டுரம

நித்திய

அப்ரபாஸ்தலன் கூறுவதுரபால, ஒரர மனுஷனாரல

உலகத்திரல

பிரரவெித்ததுரபாலவும்,

எல்லா

மனுஷருரம

பாவஞ்செய்தபடியால் மரணரம எல்ரலாருக்கும் வந்தது (ரராம 5:12).
1௦. ஆபிரகாமுக்குக் சகாடுத்த ரதவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படி தனி ரமம்பாைான முன் அம்ெம் என்ன?
பூமியிலுள்ை ஜனங்கசைல்லாம் உனக்குள் ஆெீர்வதிக்கப்படும் (ஆதி 12:3; கலா 3:8) என்பரத அதுவாகும்.
இந்த உன்னத ரநாக்கம் நிடறரவறுவதற்கு வழிமுடற என்ன என்பது, ஜனங்கைின் பாவங்கடை நீக்கி
அவர்கடை ரட்ெிக்கிற மீ ட்பராக (மத்1:21), இரயசு வந்தபின்ரப புரிந்து சகாள்ை முடிந்தது.

பரிசுத்த பவுல்,

கலா 3:16 இல் இரயசு கிறிஸ்துரவ ஆபிரகாமின் சமய்யான வித்து என்பதாயும் (தமிழ் ரவதாகமத்தில்
ெந்ததி என்று சமாழியாக்கம் செய்திருப்பது தவறாகும். அது Seed – வித்து என்று இருக்க ரவண்டும் –
ஆங்கில

ரவதாகமம்

பார்க்கவும்

–

ஆதி

3:15)

அந்த

வித்தின்

மூலரம

ரதவனுடைய

அன்பு

எல்லா

மனுக்குலத்டதயும் ஆெீர்வதிக்க பாய்ந்ரதாை இருக்கிறது என்பதாயும் கூறுகிறார்.
11. எனினும், கிறிஸ்துவின் ரவடலடயக் குறித்த ரமரலாட்ைப் பார்டவயில் ரதவனுடைய ரட்ெிப்பின்
திட்ைம்

ரதால்வியாகத்

சகாஞ்ெம்

ரபரர

சதரிகிறது.

மனுக்குல

ஆெீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்

ெந்ததியின்
என்ற

சமாத்தத்

கருத்து,
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ஒரு

சதாடகடய

வருந்தக்கூடிய

ஒப்பிடுடகயில்,
ஒரு

முடிவுக்கு

நம்டம நைத்துகிறது அல்லவா.

ஏன் அப்படி? ரதவனுடைய ரநாக்கத்டத ெரியாக புரிந்துசகாள்ைாதரத

காரணமாகும்.
ததவனுடடய இருபடி தநாக்கம்
12.

ரவத

வாக்கியங்கள்,

இரட்ெிப்புக்கடை

முன்

எந்த

ெந்ரதகத்துக்கும்

டவக்கின்றன.

வித்தியாெப்படுத்தப்பட்ைடவகளும் ஆகும்.
பூரலாக

சுதந்தரிப்புமாகும்

அறியும்ரபாது

(2தீரமா

(earthly

2:15)

வழியில்லாது,

அடவகள்

இரயசு

முற்றிலும்

கிறிஸ்துவின்

மூலம்

தனிப்படுத்தப்பட்ைடவகளும்,

இரண்டு

சதைிவாக

ஒன்று, பரரலாக சுதந்தரிப்பும் (Heavenly inherintance), மற்சறான்று

inheritance),

ெத்திய

ரதவெத்தியத்டத,

வார்த்டதகடை

அடவகைில்

ெரியாக

வித்தியாெங்கடை

பகுத்து
நம்

(rightly

மனதில்

divided)
நிறுத்த

உதவிசெய்யும்.
13. மகா உன்னத பரரலாக இரட்ெிப்பு, விரெஷமாக சதரிந்துக்சகாண்ை வகுப்பாருக்குரியது.

அவர்கள்

ரயசுரவாடு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ை ஆபிரகாமின் பரரலாக வித்தின் பாகமாக கருதப்படுகிறார்கள்.
அவர்கள்

இந்த

வாழ்க்டகயில்

ரயசுரவாடு

பாடுகடை

அனுபவிக்கவும்,

ெிங்காெனத்தில் பக்குசகாள்ைவும் நிர்ணயிக்கப்பட்ைவர்கள் ஆவர்.

மறுடமயில்

அவருடைய

(எபி 2:3; கலா 3:29; 2தீரமா 2:12) இந்த

சதய்வகத்டதப்
ீ
சபறுவதற்கான அடழப்பு, இரயசு தம்முடைய ெீஷர்கடை கரு டமயமாக ரெகரித்தரபாது,
அவருடைய

ஊழியத்தின்

ஆரம்பத்தில்

ஆரம்பித்தது.

அவ்விதம்

இந்த

வடரப்பைத்தில்

சகாடுக்கப்பட்டிருக்கிற சுவிரஷெயுகம் ஆரம்பித்தது.

14.

யூத

ஜனம்

விசுவாெமுள்ை

ஏற்றுக்சகாள்ைாது

ஒரு

புறக்கணித்தனர்.

ெிலடரத்தவிர,

அவ்விதமாக

அந்த

ரயசுடவ
வித்தின்

தங்களுடைய

பாகமாக

ெரீரத்தின் அங்கத்தினர்கைாக ஆவதற்குரிய அடழப்டபயும் புறக்கணித்தனர்.
அடழப்பு

புறஜாதிகளுக்கு,

ஆபிரகாமுக்கு
விதமாய்

அதாவது

எல்லா

வித்து

வானத்தின்

அவனுடைய

சொன்ன

ரதவனுடைய

விசுவாெமுள்ைவர்கைாய்,
சதைிவாக்கப்பட்ை

புதிய

ரபால

நம்பிக்டககரைாடு

திறவுண்ைது

நட்ெத்திரங்கடைப்

முடறயானது,

ஆபிரகாடமப்
பரம

ஜனங்களுக்கும்
இப்சபாழுது
அரத

ரமெியாவாக

அதாவது

கிறிஸ்துவின்

ஆகரவ அதற்குரிய அந்த
(மத்

ரபாலிருக்கும்

28:19;
(ஆதி

அப்

15:16).

22:17)

என்ற

அர்த்தமுள்ைதாயிற்று.

விசுவாெத்டத,

அப்பியாெிக்கிறவர்கள்,

ஆனால்

ரயசுவில்
இப்சபாழுது

ஆபிரகாமுடைய

ஆவிக்குரிய

பிள்டைகைாக கருதப்படுகிறார்கள் (ரராம 4:11; கலா 3:7) என்பது இப்சபாழுது அர்த்தமுள்ைதாயிற்று.
15.

அடுத்த

ஏரதாசவாரு

பகுதியாக

சபாதுவான

காரணத்தினால்

இரட்ெிப்பு
பரரலாக

(யூதா

3) இலவெ

சுதந்திரத்துக்கு
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கிருடபயாக

எல்லாருக்கும்

அடழக்கப்பைாத

அதாவது

எல்ரலாருக்கும்

சகாடுக்கப்படுகிறது.

சதரிந்து சகாள்ைப்பைாதவர்களுக்குரிய இந்தப் சபாதுவான இரட்ெிப்பு ஆயிரவருை

யுகத்தில் பூமியில் கிறிஸ்து ஆளும் சபாழுது சகாடுக்கப்பை இருக்கிறது.

இந்த ஆயிரவருை யுகத்டத

வடரப்பைத்தில் காணவும்.
16.

உலகத்துக்கான

ரதவனுடைய

மா

உன்னத

அன்பு,

எந்தவிதத்திலும்

மகா

ரட்ெிப்பின்

(சுவிஷயுகத்தில்) அந்த அடழப்புக்கு செவிொய்த்து விசுவாெிக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமல்ல.
அன்பு

மனுக்குலத்தின் ஒவ்சவாரு

தனிப்பட்ைவர்கடையும்

அதிக

நிச்ெயமாக ரெர்த்துக்

நாைில்

அவருடைய
சகாள்ளுகிறது.

எல்லாரும் இரட்ெிக்கப்பை ரவண்டும் என்பதாயும், எல்லாரும் ெத்தியத்டதப் பற்றிய அறிகிற அறிடவ
அடைய ரவண்டும் என்பதாயும் ரதவன் வாஞ்ெிக்கிறார்.

ஆகரவ இரயசு எல்லாருக்காகவும் தம்டமரய

மீ ட்கும் சபாருைாக (ஈடு கிரயமாகக் – Corresponding price) சகாடுத்தார் (1தீரமா 2:4-6).
ததவதிட்டத்டத தீர்க்கமாக வடர (ஆபகூக் 2:2)
17.

ஆக்கிடனக்குள்ைாக்கப்பட்ை ஆதாமின் இைத்டத எடுத்துக்சகாள்ை, இரயசு தம்டமரய பலி செய்தது,

ஆதாமின்

வழி

வந்த

ெந்ததியாகிய

மனுக்குலமடனத்டதயும்

விடைபயடனக்சகாண்ை விதியாக இருக்கிறது.

மரண

ொெனத்திலிருந்து

விடுவிக்கிற

அது, பரரலாக சுதந்திரத்துக்கு அடழக்கப்பைாதவர்களுக்கு,

ரதவனுடைய நித்தியரநாக்கத்துக்கு முக்கிய பங்கான பூரணமான நித்திய ஜீவடன பூமியில் அடையும்
வாய்ப்டபக் சகாடுக்கிறது.
காணப்படுகிறது.

ஆபிரகாமுக்குக் சகாடுத்த வாக்குத்தத்தம் அதன் சவகுபரந்த தரிெனத்தில்

ஆபிரகாமுடைய சுபாவ வழிவந்ரதார் நடைமுடறயில் எண்ணப்பைமுடியாதவர்கரை.

எனினும் காலத்தின் நிடறவில் விசுவாெிகைாக ஆன எல்ரலாரும் கிறிஸ்துவின் கீ ழ் கூட்ைப்படும்சபாழுது
(எரப 1:1௦) ஆபிரகாமுடைய பூமிக்குரிய வித்து சமய்யாகரவ கைற்கடர மணடலப்ரபால் இருக்கும் (ஆதி
22:17).
பரதலாக ரட்சிப்பு
18. இந்த பாக்கியம் சபற்ற வகுப்பாராக ஆகுவதற்கான அடழப்பு வரம்புக்குட்படுத்தபட்ை ஒன்று.

இரயசு

தமது முதல் வருடகயில் பரரலாகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனுமில்டல (ரயாவா 3:13) என்று கூறினார்.
ரபதுருவும்

தாவடதக்
ீ

குறித்து

அடதரய

சொல்லுகிறார்

(அப்

2:34).

இரயசு

ரயாவான் ஸ்நானனின்

ெிறப்டப அங்கீ கரித்தரபாதிலும், பரரலாக ராஜ்யத்தில் ெிறியவனாக இருக்கிறவன் ரயாவாடனக் காட்டிலும்
சபரியவனாக

இருக்கிறான்

உயிர்த்சதழுதலுக்குரியவன்
(ரயாவா

14:6).

அவர்

என்று

என்று

சொல்லுவதில்,

அர்த்தப்படுத்துகிறார்.

பாவத்துக்கான

கிரயத்டத

(மத்

ரயசுரவ

11:11)
வழியும்

செலுத்தும்வடர

ரயாவான்
ெத்தியமும்
அந்த

பூமிக்குரிய
ஜீவனுமானவர்

அடழப்புக்கு

வழி

திறக்கப்பைவில்டல.
19. ெீஷர்கள் சபந்சதசகாஸ்ரதயில் பரிசுத்தாவிடய சபற்றனர்.

அது அவர்கள் சதய்வக
ீ சுபாவத்திற்கு

சஜனிப்பிக்கப்பட்ைவர்கைாய், ெடபயின் அங்கத்தினராய் ஆகக்கூடியவர்கள் என்பதற்கும், அவர்களுடைய
ரவடல சமய் உறுதிபாரைாடு ஆரம்பித்தது என்பதற்கும் சதய்வக
ீ நிச்ெயமாய் இருக்கிறது.
ரட்ெிப்டப

நிர்ணயிக்கும்

ரவறுபட்ைதாகும்.

நிபந்தடனகள்,

உலகத்து

ரட்ெிப்புக்குரிய

நிபந்தடனகைிலிருந்து

ெடபயின்
முற்றிலும்

அவர்களுடைய பூரலாக ஜீவிய காலத்தில் சதய்வக
ீ அடழப்பின்கீ ழ் கிறிஸ்துரவாடு

பாடுபை உலகத்டதவிட்டு அடழக்கப்பட்ைவர்கள் ஆவர்.

அவர்கள் ஆயிரவருை யுகத்தில் கிறிஸ்துவின்

ராஜ்யமாக, அவர்கள் செயல்படும் காலத்தில் ஜீவ கிரீைத்டதப் சபற்று, கிறிஸ்து ரயசுரவாடு அவருடைய
ெிங்காெனத்தில் உட்காருகிறார்கள் (சவைி 2:1௦; 3:21).
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2௦.

ரவதவாக்கியமும்,

உலக

ெரித்திரமும்

சுவிரெஷயுகம்

முழுவதும்

வாழ்ந்த

பரிசுத்தவான்கைின்

ஜீவியத்டதப் பற்றியும், மரணத்டதப் பற்றியும், உபத்திரவங்கடைப் பற்றியும், ரத்தொட்ெிடயப் பற்றியும்,
பதிவு

செய்து

இருக்கின்றன.

அவர்களுடைய

ஜீவியம்,

நிபந்தடனகடைக்சகாண்ை ஒரு இடுக்கமான வழியாகும்.
ெரீரங்கடை

ஜீவபலியாக

படைத்தனர்.

சகாடிய

பாடுகடைக்

ரகாருகிற

அவர்களுடைய எஜமாரனாடு, தங்களுடைய

அவர்கள்

சுவிரெஷத்டத

உலகத்துக்கு

பிரெங்கித்தனர்.

யாசரல்லாம் தன் ெிலுடவடயத் தூக்கிக்சகாண்டு (மத் 16:24) எஜமாடனப் பின்பற்றி வந்து.

அதன் மூலம்

குறித்த காலத்தில் அதாவது புறஜாதியாரின் நிடறவு (fullness of gentiles – ரராம 11:25) வரும்ரபாது, ெடபயில்
ரெகரிக்கப்பை,

சதரிந்துக்சகாள்ைப்பைவிருந்தார்கரைா

அவர்கள்

எல்ரலாடரயும்

ரதடுவதற்காக,

சுவிரெஷத்டத உலகத்துக்கு பிரெங்கித்தனர்.
பரதலாக ரட்சிப்புக்கு கதவு மூடப்படுதல்
21.1 நமது கர்த்தரால் அவரது முதல் வருடகயில் இந்த பரரலாக ரட்ெிப்பு முதல் முதலாவது ரபெப்பை
ஆரம்பித்ததால் (எபி 2:3), அவ்விதம் அதற்கு ஒரு திட்ைமான ஆரம்பம் இருந்தது.
முடிவும்

இருக்க

மனுக்குலம்

ரவண்டும்.

அது

அடனத்டதயும்

அவெியமாயிருக்கிறது.

முடிய

ரவண்டியது

ஆெீர்வதிக்கிற

ஒரு

ஒரு

அதுரபால அதற்கு ஒரு

அவெியமாயிருக்கிறது.

சபரிய

அடுத்தசதாரு

ஏசனனில்

ரவடல

ஆரம்பிக்க

அவ்விதம் பரரலாக ராஜ்யத்தில் பங்கு சகாள்வதற்கான வாய்ப்பு எப்சபாழுது ஒரு

முடிவுக்கு வருகிறது?
21.2

ரயசு,

விசுவாெ

தாம்

திரும்பி

ஓட்ைம்

வருவதாக,

அவர்களுடைய

சகாடுத்திருக்கிறதால்,

அவர்கடை

ெீஷர்களுக்கு
எஜமாரனாடு

அவருடைய

நிடறந்த

முழுடமயும்

ஒரு

தனிப்பட்ை

ரநாக்கத்ரதாடு

தன்னல

இன்ப

அடழக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்

பரரலாகத்திலும்
மகத்துவமான

நித்தியத்டதரயா,

பூமியிலுமுள்ை
ரவடலயில்

இருக்கிறார்.

சுதந்திரத்டத

அவர்களுடைய

அவர்களுக்கு

தம்ரமாடு

ரெர்த்துக்

சபற்றுக்

சகாள்ளுதல்,

இந்த சவகுமதியானது ெடபக்கு ரொம்பலான சுயநல
அவர்களுடைய

புதிய

மகிடமயான

நுகர்டவரயா

அர்த்தப்படுத்தவில்டல.

(எரப

2தீரமா

அடனத்து

பங்குசகாள்ளும்

பரரலாக

வந்திருத்தலில்

அவருடைய முதல் ரநாக்கமாகும் (ரயாவா 14:3).
ரபரின்பம்

வாக்குக்சகாடுத்து

1:9-11;

காரியங்கடையும்
ஒரு

1:9),

அவர்கள்

அப்ரபாஸ்தலனாகிய

ரதவரனாடு

ரநாக்கத்திற்காக

ஸ்தானங்கைில்
பவுல்,

ஒப்புரவாக்கும்

அடழக்கப்பட்டிருக்கிறார்

ஒரு
ஒரு
என்று

கூறுகிறார். 2சகாரி 5:19
22.

அவ்விதம்

அடைவது

ெடபயானது

மட்டுமல்லாது,

அவர்கைது
அவருடைய

உயிர்த்சதழுதலில்
குணாம்ெ

பரரலாக

பண்புகடையும்

பிதாவின்

சதய்வக
ீ

பிரதிபலிக்கிறது.

சுபாவத்டத

உலகம்

அழிந்து

ரபாகாமல், நித்திய ஜீவடனப் சபற்றுக்சகாள்ை ரவண்டுசமன்று ரதவன் உலகத்திற்காகக் சகாண்டுள்ை
சமய்யான வாஞ்டெ நிடறந்த அரத அன்டப, அவர்களும்
வருடகயில்

இருக்கிரறாம்

பிரகாெிக்கச் செய்கிறார்கள்.

என்பதற்கான

அரநக

நாம் இரயசு

கிறிஸ்துவின்

இரண்ைாம்

சகாடுக்கிறது.

பரிசுத்த தீர்க்கதரிெிகைால் சொல்லப்பட்ை இழந்து ரபானடத திரும்பப்சபறுகிற காலம் (Time

ஆதாரங்கடை

ரவதாகமம்

of Restitution – அப். 3:19-21-ஆங்கில ரவதாகமம் காண்க) அதிவிடரவில் ஆரம்பிக்க விருக்கிறது.
பூதலாக ரட்சிப்பு
23. பரரலாக ரட்ெிப்புக்கான பரம அடழப்புக்கான வாெல் மூைப்படுகிறதில், பூரலாக ரட்ெிப்புக்கான அடுத்த
வாெல்

திறக்கிறது.

ஆதாமுக்குள்

உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்
உலகத்டத

மரண

(1சகாரி

15:22).

ொெனத்திலிருந்து

எல்ரலாரும்

மரிக்கிறதுரபால

நம்முடைய
மீ ட்பரத.

கர்த்தரின்

அது

பலியின்

உலகத்டத
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கிறிஸ்துவுக்குள்
பிரதான

எல்ரலாரும்

காரண

மனுஷீகத்திலிருந்து

ரநாக்கம்,
ஆவியின்

சுபாவத்திற்கு சபாதுவான ஒரு மாற்றத்டத சகாண்ைது அல்ல.

ஆனால் அது ெிருஷ்டிகருடைய ொயலில்

உண்ைாக்கப்பட்ை அெல் மனிதனுடைய பூரணத்திற்கும், அவனது சுகத்திற்கும், நித்திய ெந்ரதாஷத்திற்கும்
ரதடவயான

ஒவ்சவாரு

ஆெீர்வாதங்கைால்

சூழப்பட்ை

நிடலடமக்கும்,

தூக்கிசயடுத்து

நிறுத்தும்

உத்திரவாதத்டத அைிக்கிறது.
24.

துன்பத்டதயும்

வியாதிடயயும்

மரணத்டதயும்

சகாண்ை

சபாதுவான

அனுபவத்தால்

இன்னும்

பாதிக்கப்படுவதால் முழுடமயான கருத்தில் ஒருவனும் இரட்ெிக்கப்பட்ைாயிற்று என்று இப்சபாழுது கூற
முடியாது.

எனினும்

ஏதாவசதாரு

காலத்தில்

அரநகருக்கு

ரதவனுடைய

ஆபிரகாமின்

வித்துக்குள்

வார்த்டதயில்
பூமியிலுள்ை

(ஆதி 12:3) என்ற ரதவனுடைய வாக்குத்தத்தத்டத நம்புகிறார்கள்.
ெிருஷ்டியும்

ரதவனுடைய

காத்துக்சகாண்டிருக்கிறது

புத்திரர்கள்

(ரராம

சவைிப்படுவதற்காக

8:19-22)

அப்சபாழுது

ஆழமான

விசுவாெம்

வம்ெங்கசைல்லாம்

இருக்கிறது.

ஆெீர்வதிக்கப்படும்

அப்ரபாஸ்தலன் கூறுகிறதுரபால ெர்வ

பிரெவ

ரவதடனப்பட்டு

கிறிஸ்துவும்,

அவருடைய

அறியாமரலரய

ெடபயும்,

இழந்து

ரபானடதத் திரும்பசபறும் மகா ரவடலடய ஆரம்பிக்கிறார்கள் (2சகாரி 5:19; சவைி 22:17).
25.

பரி.ரபதுரு,

வருைங்களுக்கு

இந்த

வரவிருந்த

முன்னதாகரவ

மகிடமயான

சுட்டிக்காட்டி,

நம்பிக்டகயைிக்கிற

அதடன

புத்துணர்வூட்டும் காலம்) என்று அடழக்கிறார்.

சதம்பூட்டும்

வாய்ப்டப,

காலம்

(The

நூற்றுக்கணக்கான
Time

of

Refreshing

–

ரமலும் அவர் அரதவிதமாக எல்லா தீர்க்கதரிெிகளும்

அந்த ஆயிரவருையுக ஆெீர்வாதத்டத விைக்கியிருப்பதாகக்

கூறுகிறார்.

இந்த

ரதவனுடைய

ராஜ்யமான ஆயிர வருை யுகத்தில் ரயசுவும் அவரது மணவாட்டியும் பூமியின் ரமல் ஆண்டு, அதடன
சதய்வக
ீ

தத்துவங்களுக்கு

இணக்கமாக

ரவதாகமத்டத ஒப்பிட்டு படிக்கவும்).

மறுபடியும்

சகாண்டு

வருவார்கள்.

(அப்

3:19-21

ஆங்கில

உலகம் ஆயிரக்கணக்கான வருைங்கைான ெரீர, மன, ென்மார்க்க,

மத ரீதிகைில் இப்பிரபஞ்ெத்தின் அதிபதியாகிய ொத்தானின் கீ ழ் குன்றிப்ரபான பின்பும் (ரயாவா 14:30),
தீடமரயாடு

ஒரு

கெப்பான

அனுபவத்டதப்

சபற்ற

பின்பும்,

பூமியின்

ஜனங்கள்

இழந்து

ரபானடதத்

திரும்பப் சபறும் காலத்தில் அவர்களுடைய ெிருஷ்டிகடர அறிய வருவதாலும், மனித ெிந்தடனக்கும்,
கற்படனக்கும்

அப்பாற்ப்பட்ை

முன்னிருந்த வைமான

வாய்ப்புகடையும்,

ெந்ரதாஷங்கடையும்

அவர்கள்

கண்டு சகாள்வதால், சபரியசதாரு அறிவூட்டும் செயல் திட்ைத்தின் கீ ழ் பயிற்ெி சபறுவார்கள்.

மறுஜென்மக் காலம்
26. கிறிஸ்து, தாம் ஆளுகிற காலத்டத ரநாக்கிப்பார்த்து அதடன மறுசஜன்மக்காலம் (regenretion – மத். 19:28
– மரணத்திலிருந்து எழுந்து வந்து, புது ஜீவடனப் சபறுவதற்காக உருவாக்கப்படுதல்) என்று குறிப்பிடுகிறார்.
அதடன

ெடபடய

சொல்லுகிறார்.

மட்டும்

குறித்து

வருவடதக் குறித்து கூறுகிறார்.
ெரியான

அவர்

சொல்லாமல்,

சபாதுவாக

அந்தக்

காலத்டதக்

குறித்து

ெிலர் (உைனடியாக) நித்திய ஜீவனுக்கும் மற்றவர்கள் நியாயத்தீர்ப்பு அடைய எழுந்து

சமாழியாக்கம்

அல்ல

(ஆக்கிடனயடையுபடி – ரயாவா 5:29 – எழுந்து வருவார்கள் என்பது
–

ASV,

RHV,

Diaglott

சமாழியாக்கங்கடைக்

கவனிக்கவும்)

ஜட்ஜ்சமண்ட்

என்பது தண்ைடனடய சவறுமரன சகாடுப்பது அல்ல. (நிதானித்தறிதடலக் கற்றுக் சகாள்ை – Judgement –
நியாயத்தீர்ப்பு
எழுதுங்கள்

நாள்
–

என்ற

ஏொ

நியாயந்தீர்க்கப்பட்ைாயிற்று.
சகாண்ைசதாரு

தடலப்பில்
26:9;

2:4)

செய்திடயக்
மனுக்குலம்

சகாண்ை

ெிறு

(ஆதாமுக்குள்)

புத்தகத்டதப்சபற
ஏற்கனரவ

எங்களுக்கு

மரணத்துக்குள்

அந்த தண்ைடனடய எடுத்துப் ரபாடுதல் தீடமக்குப் பதில் நன்டமரயாடு

அனுபவத்டதயும்,

முழுடமயான

ரநர்டமயான

ஒரு

அந்த அனுபவம் மனுக்குலத்துக்கு ஒருரபாதும் இன்னும் இருந்ததில்டல.
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பரீட்டெடயயும்

சகாண்டுவரும்.

27.1.

‘நியாயத்தீர்ப்பு

நாள்’

என்பது

உலகமக்கள்

நீதியாய்

நிதானிக்கப்பட்டு

ஆைப்படுதலாகும்.

ரபாதிக்கப்படுதல், ெிட்டெயால் ெரிசெய்யப்படுதல் ஆகியடவயும் சகாண்ைதாகும்.
ரதால்விக்குரிய
வரரவண்டும்.

காரியங்கள்

என்ன

என்படதக்

குறித்து

சதைிவாக

அது

எல்ரலாருக்கும் சவற்றி

புரிந்துசகாள்ளும்

நிடலக்கு

ரமலும் எல்ரலாரும் ரதவன் அவர்களுக்குக் சகாடுத்திருக்கும் சுயெித்தத்டத பயன்படுத்தி

நித்திய ஜீவடனப் சபறுவதற்கான நிபந்தடனகடை சதரிந்து சகாள்ைரவா அல்லது நிராகரிக்கரவா உதவி
செய்யப்பை ரவண்டும்.
27.2 ரதவரனாடு ஒப்புரவாகுதல் மாற்றமுடியாத நிஜமாக ஆகும்.
மனமும் சபரிய அைவாய் மறுசஜன்மம் அடையும்.

அப்சபாழுது உள்ைான இருதயமும்

அதன் பிரதிபலிப்பாக சவைிப்படையான காணக்கூடிய

விதமாக மனுஷெரீரம் புதுப்பித்தலும், ஆரம்ப பூரண நிடலக்குரிய கனத்துக்கும் மகிடமக்கும் (ெங் 8:5)
தூக்கி நிறுத்தப்படும்.
காலமாகும்.

நியாயத்தீர்ப்பு (Judgement – நிதானித்தறியும்) நாள் வரரவற்க்கப்பைத்தக்கதான ஒரு

ெங்கீ தக்காரன் கூறுகிறதுரபால, வானங்கள் மகிழ்ந்து பூமி பூரிப்பாகி, ெமுத்திரமும் அதன்

நிடறவும், முழங்குவதாக.

நாடும் அதிலுள்ை யாவும், கைிகூர்வதாக.

காட்டு விருட்ெங்கசைல்லாம் சகம்பீரிக்கும்.

அவர் வருகிறார்.

“அப்சபாழுது கர்த்தருக்கு முன்பாக

அவர் பூமிடய நியாயந்தீர்க்க வருகிறார்.

அவர் பூரலாகத்டத நீதிரயாடும், ஜனங்கடை ெத்தியத்ரதாடும் நியாயத்தீர்ப்பார்” ெங் 96:1-13.
28.1.

நீதி

வாெஞ்செய்யும்

புதிய

பூமிடயக்

குறித்து

நாம்

நடைமுடறக்குரிய அரநக காரியங்கள் நம் மனதில் வரும்.
ரதவடன அவரது வார்த்டதயின்படி பிடித்துக் சகாள்ளுரவாம்.
ராஜ்யம் வருவதற்காக சஜபிப்ரபாமாக.
ஆளுடகயின்

அதிகாரத்டத

எடுத்துக்

கவனமாய்

கருத்தில்

ெிந்திக்கும்சபாழுது

அடவகடை தற்காலிகமாக ஓரங்கட்டிவிட்டு,
அடெக்கமுடியாத விசுவாெத்ரதாடு அவரது

கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜாவாகவும், கர்த்தாதி கர்த்தாவாகவும் உலக
சகாண்டு

பூமியில்

ஆளும்ரபாது,

மனுக்குலத்து

சபருவாரியான

ஆண்களும், சபண்களும் ரதவனுடைய உன்னத அன்புக்கு நிச்ெயமாக செவி ொய்ப்பார்கள்.
ஜீவனுக்குள் அதன் எல்லா பூரணத்தில் பிரரவெிப்பார்கள்.

அந்த நித்திய

அதுரவ நமது ஆரம்ப அெல் இறுதி விதியாகும்

(destiny).
28.2 வடிவிலும், அம்ெத்திலும், செம்டமயாகவும், குணாம்ெத்தில் உன்னதமாகவும், ரதவனுடைய நீதியான
பிரமாணங்கரைாடு

மனதிலும்

ரகார்க்கப்பட்ைவர்கைாகவும்,

இருதயத்திலும்

வரவிருக்கிற

மகிடமயான

மாற்றக்கூைாதவாறு
யுகங்களுக்குள்

பிரரவெிப்ரபாம்.

இடணத்துக்
அதாவது

ரதவனுடைய நித்திய ரநாக்கத்தில் ரமலும் ரமலும் அடவகள் நமது இைத்டத சவைிப்படுத்திக் சகாடுக்க
நாம் அந்த மகிடமயான யுகங்களுக்குள் பிரரவெிப்ரபாம்.
TWO SALVATIONS – BS 792

ரமலும் இலவெ பிரதிகளுக்கு சதாைர்பு சகாள்ைவும்:
98 415 400 81
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