ஜெயிப்பது கடவுளா? அல்லது சாத்தானா?
கடவுள் லூசிபரை (Hebrew=hay-lale') பரிபூைணமாகவே பரடத்தார். ஆனால் அேன்
கடவுளுக்கு எதிைாக கலகம் சசய்தான். (ஏசாயா 14:12-20 ; எவசக்கிவயல் 28:12-19 ),
அதற்கு பின்புதான் அேன் கடவுளுக்கு எதிரியாக, சாத்தான் (சபரிய எதிைாளி) ஆக
மாறினான்.
சாத்தான் என்று அரைக்கப்படுேது ஒரு ேிழுந்து வபான தூதன், தீரமரய சசய்து
சகாண்டிருக்கும்

ஒரு

நபர்.

அது

தீய

சசயரலவயா

அல்லது

சகாள்ரகரயவயா குறிக்கேில்ரல. வயாோன் 8:44, வயாபு 1:1-22, 2:1-13,

தீய
2 சகாரி

2:11, 11:14,15
கடவுள் பூமிரய மனிதர்களுக்காக பரடத்து ஆதாம் ஏோரள ஏவதன் வதாட்டத்தில்
ரேத்து, அேர்கரள கேனித்துக் சகாள்ள உயர்ந்த நிரலயில் பரடக்கப்பட்ட அந்த
வதேதூதரன (hay-lale') ரேத்தார். அேனது சபருரமயும் மனுக்குலத்ரத ஆள
வேண்டும் என்ற ஆரசயும் மனிதர்கரள ேஞ்சித்து கடவுளிடம் இருந்து பிரிக்கச்
சசய்தது.
கடவுள் ஆதாரம பரிபூைணமாக பரடத்து அேன் கீ ழ்ப்படியேில்ரல என்றால்
மைணமரடோன் என்று எச்சரித்திருந்தார். ஆனால் சாத்தான், மனிதர்கள் இறப்பில்
அைிந்து

வபாகேில்ரல,

ஆேிஜீேிகளாக

இருக்கிறார்கள்

என்ற

தன்னுரடய

சபாய்யால் முழு உலக மக்கரளயும் ஏமாற்றி கட்டுப்படுத்திக் சகாண்டிருக்கிறான்.
(ஆதி 2:17, 3:4, எவசக்கி 18:4,20, வைாமர் 5:12, 6:23)
கடவுள்

ஆதாமுக்கு

மைண

தண்டரன

மண்ணுக்குத் திரும்புோய் என்றார்.”

சகாடுத்தார்:

ஆனால்

மனுஷியின்

தரலரய நசுக்கும் என்பரதயும் சேளிப்படுத்தினார்.
ஆகவே

சாத்தான்

அந்த

ேித்ரத

“நீ மண்ணாயிருக்கிறாய்,

ஆதி

அைிக்க

ேித்து

சாத்தானின்

3:14 – 19

முரனேரத

ஆவபலின்

சகாரலயிலிருந்வத ஆைம்பித்து ேிட்டான்.
வமலும் அந்த

ேித்ரத

வதேபுத்திைர்கரள

வசதப்படுத்த

மனித

சாத்தான்

சரீைத்தில்

உருோக்கத் தூண்டினான். ஆதி 6:1-7

ஜலப்பிைளயத்திற்கு

சபண்களுடன்

யூதா 6:7

வசர்ந்து

முன்

சில

கலப்பினத்ரத

அதனாவலவய கடவுள் வநாோ குடும்பத்ரத தேிை மற்றேர்கரள, அப்வபாதிருந்த
உலகத்ரத (சமுதாயத்ரத) ஜலப்பிைளயம் சகாண்டு அைித்தார். 2 வபதுரு 2: 4,5
அந்த

தேறு

சாத்தான்

சசய்த

ேிழுந்து

வநாோேின்

தேறான

மத

வபான

சந்ததியில்

அரமப்புகரள

வதேதூதர்கரளயும்

ேந்த

நிம்வைாத்

உருோக்கி

வசர்த்துக்

சகாண்டு

வபான்றேர்கரள

சகாண்டு

மனிதர்கரள

அடிரமப்படுத்த

ஆைம்பித்தான். இவ்ோறு சாத்தான் தற்வபாதுள்ள தீய உலரக ஆளும் வதேன்
ஆனான். ஆதி 10: 1-32 , 2 சகாரி 4:4, கலா 1:4 வயாோன் 12:31, 14:30
கடவுள்

நீதிமானாகிய

ஆபிைகாமிடம்

முழு

உலகமும்

அேன்

ேித்துக்குள்

ஆசீ ர்ேதிக்கப்படும் என்று கூறி உறுதியளித்தார். (ஆதி 12:1-3; 17:19.21; 22:15-18; 26:4; 28:14).

ஆகவே

சாத்தான்

வயாவசப்பு,

சதாடர்ந்து

வமாவச,

அந்த

இஸ்ைவயல்

சந்ததியில்

மக்கள்,

சவுல்,

ஈசாக்கு,
தாேது,
ீ

ஏசா

,

யாக்வகாபு,

சாலவமான்,

பின்பு

அேனுரடய சந்ததி மற்றும் தீர்க்கதரிசிகள் என எல்வலார் வமலும் தாக்குதரல
சதாடுத்தான். (லூக்கா 11 : 47 -51)
கரடசியாக கடவுள் தன்னுரடய ஒவை வபறான குமாைரன அனுப்பி ரேத்தார்.
ோக்களிக்கப்பட்ட
மனிதகுலம்

ேித்தாய்

முழுேதும்

இருக்கிற

அைிேில்லாத

அேர்

தம்ரம

நித்திய

ஈடு

ோழ்ரே

பலியாக
சபற

சசலுத்தி

இன்சனாரு

ோய்ப்ரப சகாடுக்கப் வபாகிறார். (கலா 3:8, 16; மத்வதயு 20:28; 1 தீவமா 4:10;

1

வயாோன் 2:2 )

சாத்தான் இவயசுரே (சயஷுோ) கண்ணியில் சிக்கரேக்கவும் அைிக்கவும்
முயற்சித்து

கரடசியாக

சிலுரேயில்

அரறந்து

சகான்றதில்

சேற்றிசகாண்டதாக நிரனத்தான். (மத் 4:1-11; 8:24; லூக்கா 4:29; 22:3-6, 47, 48;
23:33.34)

ஆனால் கடவுள் கிறிஸ்துரே மைணத்தில் இருந்து எழுப்பி மிக உன்னதமான
சதய்ேக
ீ நிரலக்கு உயர்த்தி ேிட்டார். (அப் 5:30,31; பிலிப் 2:9-11)
அதற்கு பின்பு சாத்தானால் வயசுரே வநரிரடயாக துன்புறுத்த முடியாததால்,
சமய்யான சரப ேகுப்பாரை துன்பப்படுத்த ஆைம்பித்தான். இேர்கவள ஆபிைகாமின்

ேித்தும் தரலயாகிய வயசுேின் சரீை ேகுப்பாைாயும் இருக்கிறார்கள். ( வைாமர் 12:5;

4:13-16; எவபசியர் 1:18-23; கலா 3:7-9,29)

சாத்தானின்

துன்புறுத்தல்கள்

இருந்தாலும்

ஆைம்பகால

சரப

சபருகி

ேளை

கடவுள் கிருரப சசய்தார். (அப் 2:41; 5:14) கஷ்டங்கரள சகாடுத்து சரபரய அைிக்க
முடியாமற் வபானதால்,

தேறான வபாதரனகரளயும் தேறான நடத்ரதகரளயும்

புகுத்தி சரபரய சகடுக்க ஆைம்பித்தான். (மத் 13:24-28; 2 சதச 2:3-10; 1 வயாோன்
4:3).

ஆகவே வபாலிகளின் சபருக்கத்தால் (சபயர் கிறிஸ்தே சரப) சமய்யான

சரப யாரும் உணைமுடியாத நிரலக்கு வபானது.
கடவுள்

ோக்குறுதி

ஒருவபாதும்
இருண்ட

அளித்தபடிவய

ரகேிடேில்ரல.

காலகட்டத்தில்

மார்சிக்லிவயா,

ேிக்ளிப்,

தன்னுரடய

ஆகவே

உண்ரமயான

சாத்தானின்

உலகமக்களின்

வமல்

பிள்ரளகரள

தேறான

வபாதரனகள்,

ேியாபித்து

ஹஸ், சேனவைாலா, லூத்தர்,

இருந்தாலும்,

ஸ்ேிங்க்லி,

சேஸ்லி வபான்றேர்கள் மூலமாக சிறிதளவு உதேிகள் அளித்து ேந்தார்.

கிைன்மர்,
(

எபிவை 13:5,6; மத் 28:20; ஏசாயா 60:2; தானிவயல் 11:34; மீ கா 5:5 )
உண்ரமயான
ரேப்பதன்

வேதாகம

மூலம்

சகாண்டுேந்தான்.

சத்தியங்கரள

கிறிஸ்தே

மரறத்து

மண்டலத்ரத

மூடநம்பிக்ரககரளயும்,

மக்கரள

சாத்தான்

தன்

அறியாரமயில்
கட்டுப்பாட்டில்

புறமதத்திலுள்ள

தத்துேங்கள்,

பல்வேறுபட்ட தேறுகள், முக்கியமாக அைசர்களும், குருமார்களும், பிைபுக்களும்
சதய்ேக
ீ அதிகாைம் சபற்றேர்கள் வபான்ற சகாள்ரககள் மூலம் தன் ஆளுரகரய
ஸ்தாபித்தான்.

ஆதியில் தான் சசால்லிய சபாய்ரய நம்பரேக்க இறந்தேர்கள் உணர்வோடு

இருகிறார்கள், ஆத்துமா அைியாதது வபான்ற நம்பிக்ரகரள சகாண்டுேந்து நித்திய
நைக

வேதரன

என்ற

வதே

தூஷணத்ரத

சகாண்டு

ேந்தான்.

இதற்காக

உருேகமாக சசால்லப்பட்ட வேதாகம அரடயாளங்கரள அப்படிவய அர்த்தப்படுத்தி
“ஷியயால்”

( ׁשאל

) ,

“கிஜென்னா” ( γέεννα )

“யெடஸ்”

(

αδ̔́ͅ ης

)

வபான்ற

ோர்த்ரதகளுக்கு தேறான ேிளக்கம் சகாடுத்து ஏமாற்றிக் சகாண்டிருக்கிறான்.
ஆதி 3:4 அப்சபாழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீரய வநாக்கி: நீங்கள் சாகவே சாேதில்ரல; ...

நீங்கள் நன்ரம தீரம அறிந்து வதேர்கரளப்வபால் இருப்பீர்கள் என்றும் வதேன்
அறிோர் என்றது.
முடிவுக்காலம்

என

வேதாகமத்தால்

சசால்லப்படும்

1799

ல்

இருந்து

கடவுள்

அறிரே மிக அதிக அளேில் சபருகச் சசய்து ேருகிறார். ( தானி 12:4; நாகூம் 2:3,4
)

ஆரகயால் தன்னுரடய பரைய சபாய்கரள ேிட்டு ேிட்டு சாத்தானும் மற்ற
ேிழுந்துவபான

தூதர்களும்

தற்வபாது

பரிணாமக்

சகாள்ரக,

திவயாவசாபி,

மார்சமாநிசம், ஆத்துமா அைிேற்றது வபான்ற பல புதிய தேறான வகாட்பாடுகரள
( 1 தீவமா 4:1 ) சகாண்டு ேந்தனர். வமலும் சூனியம், இறந்தேர்கவளாடு வபசுதல்,
ஹிப்னாட்டிசம்.

ைாசி

பலன்,

ஜாதகம்,

பறக்கும்

தட்டுகள்

வபான்ற

பல

அரடயாளங்கள் அற்புதங்கள் மூலமும் சபாய்கரள பைப்புகின்றனர். ( 2 சதச 2:9 )
கடவுள் தன்னுரடய ஜனங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் ஈடுபடுேரத தரட

சசய்திருக்கிறார். யாத் 22:18 வலேி 19:26,31; 20:6,27; உபா 18:9-14; 1நாளா 10,13, 14; 2

இைாஜா 21:6 ஏசாயா 8:19, 20 சேளி 21:8 ; 22:15
கிறிஸ்துேின்

மூலமாக

கடவுள்,

சாத்தானுரடய

சபாய்கரள

சேற்றிகைமாக

வதாற்கடிப்பதன் மூலம் சாத்தான் கட்டப்பட்டு ேருகிறான். உபத்திரவ காலத்தின்
(உலக யுத்தங்கள், புரட்சிகள், அராெகங்கள் ) மூலம் அேனுரடய ைாஜ்யத்ரத
அைித்துக்

சகாண்டும்

ேருேரதயும்

கிறிஸ்துேின்

ைாஜ்ஜியம்

உலகில்

ேருேதற்கான ஏற்பாடுகள் சசய்யப்படுேரதயும் உணர்ந்து மிகுந்த ஏமாற்றத்வதாடு
தன்னுரடய இறுதிப் வபாைாட்டத்தில் இருக்கிறான்.

சேளி 19: 11-21; 11: 15-18; 20: 1-4; 1இைாஜா 19: 11, 12 சங்கீ தம் 46: 8-11; 76: 8-10; தானி 12:

1 மத் 24: 21, 22; 12: 29;6: 10 மீ கா 4: 1-4
கடவுள்

சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட

ேித்தின்

மூலம்

சாத்தாரன

சீக்கிைவம

நசுக்கிப்

வபாடுோர். எல்லா மக்கரளயும் (சதரிந்சதடுக்கப்படாத ேகுப்பாரையும் ) கடவுள்
சத்தியத்திற்கு சகாண்டு ேருேதன் மூலம் ஆதாமின் சாபத்தில் இருந்து ைட்சிப்பார்.

1தீவமா 4:10 எபி 2:9; 1வயாோன் 2:2; வைாமர் 16:20; 1தீவமா 2:4-6 எண்ணா 14:21; ஏசாயா
11:9

புதிய உலகத்தில் (சமூதாயத்தில்) ேிசாலமான பாரதயில் முழு மனிதகுலமும்
நடத்தப்பட்டு

பூைணமான

நிரலக்கு

பரீட்ரசக்கு உட்படுத்தப் படுோர்கள்.
25;

சேளி.

21:

ேந்தபின்பு

நித்திய

ோழ்க்ரகக்கான

(அப் 17: 31; 2 வபது. 3: 7-13; ஏசா. 35: 1-10; 65: 171-5;

22:

17)

அந்தகாைத்தில் அரடக்கப்பட்ட சாத்தான் மனிதகுலத்தின் இறுதி பரீட்ரசக்காக
சசாற்ப

காலத்திற்கு

ேிடுதரலயாக்கப்படுோன்.

மீ ண்டும்

அேரன

பின்பற்ற

திைளான கூட்டத்ரத வசர்த்துக் சகாண்டாலும் கடவுள் அேரனயும் திருந்தாத

வதேபுத்திைரையும், துன்மார்க்கரையும் நிைந்தைமாக அைித்து ேிடுோர். சங் 37:9-11,
38; 145:20; ஏசாயா 43:17; எபி 2:14

அந்த ஆயிைம் ேருஷம் முடியும்வபாது சாத்தான் தன் காேலிலிருந்து ேிடுதரலயாகி,
பூமியின்

நான்கு

திரசகளிலுமுள்ள

ஜாதிகளாகிய

வகாரகயும்

மாவகாரகயும்

வமாசம்வபாக்கும்படிக்கும்,
புறப்படுோன்;

அேர்கரள

அேர்களுரடய

யுத்தத்திற்குக்

சதாரக

கடற்கரை

கூட்டிக்சகாள்ளும்படிக்கும்
மணலத்தரனயாயிருக்கும்.

அேர்கள் பூமிசயங்கும் பைம்பி, பரிசுத்தோன்களுரடய பாரளயத்ரதயும், பிரியமான
நகைத்ரதயும் ேரளந்துசகாண்டார்கள்; அப்சபாழுது வதேனால் ோனத்திலிருந்து
அக்கினி இறங்கி அேர்கரளப் பட்சித்துப்வபாட்டது. சேளி 20:3, 7-10; 21:8;
ஆகவே இறுதியாக கடவுள் சேற்றி சகாண்டு ேிடுோர். கிறிஸ்தேர்கள் சசால்ேது

வபால சாத்தான் சபருோரியான மனிதர்கரள நைகத்தீயிற்கு நிைந்தைமாக சகாண்டு
வபாய் ேிட்டால் அது சாத்தானுக்கல்லோ சேற்றியாக இருக்கும்? கடவுளுக்கு
எப்படி

சேற்றியாக

1தீவமாத்வதயு 2:4 )

இருக்க

முடியும்?

(எல்லா மனுஷரும் இைட்சிக்கப்படவும்,.

சாத்தான் இனி ஒருவபாதும் இருக்கவபாேதில்ரல. அேனும் துன்மார்க்கவைாவட
நிைந்தைமாக அைிக்கப்பட வபாேரத வேதம் சதளிோக சசால்கிறது.

ஆககயால் உன்கனப் பட்சிப்பதாகிய ஒரு அக்கினிகய நான் உன் நடுவிலிருந்து
புறப்படப்பண்ணி, உன்கனப்பார்க்கிற எல்லாருகடய கண்களுக்கு முன்பாகவும்
உன்கனப்

பூமியின்யமல்

சாம்பலாக்குயவன்.

இருக்கமாட்டாய் என்று உகரக்கிறார்.

...

இனி

ஒருயபாதும்

-எவசக்கிவயல் 28: 18,19
ஆகவே இந்துவோ கிறிஸ்தேவனா இஸ்லாமியவைா, உலக மக்கள் அரனேரும்
ேைப்வபாகும்

கடவுளின்

ைாஜ்யத்தில்

நீதிரய

ேிரும்பி

கீ ழ்ப்படிந்திருந்தால்

மைணமற்ற ோழ்க்ரகரய தீரமகளற்ற பூமியில் ோழ்ோர்கள்.

மைணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானேரனத் தமது மைணத்தினாவல
அைிக்கும்படிக்கும், எபி 2: 14

உத்தமர்கள் அரதக்கண்டு மகிழுோர்கள்; நியாயக்வகசடல்லாம் தன் ோரய மூடும்.
சங்கீ தம் 107:42




வமலும் இலேச பிைதிகளுக்கு சதாடர்பு சகாள்ளவும்:
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