கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் சிந்திப்பதற்கு
இந்த

கிறிஸ்துமஸ்

காலத்தில்

மற்றவர்களுக்கு

வாழ்த்துக்

கூறும்

கிறிஸ்தவ

நண்பரே, கிறிஸ்து பிறந்ததத நிதைவு கூறும் பண்டிதக என்று கூறி வாழ்த்து
ச ால்கிறீர்கரே, உலகத்துக்கு என்ை வாழ்த்துததல ச ால்கிறீர்கள்?
கிறிஸ்து

பிறந்து

விட்டார்

ஜைத்துக்கும் மிகுந்த
ரகாட்பாடுகள்

ஆகரவ

மிகுந்த

மாதாைம்

எல்லா

ந்ரதா ம் என்று கூறுகிறீர்கோ? ஆைால் கிறிஸ்தவ

ரபாததைகள்

சகாள்ோவிட்டால்

உலகத்துக்கு

ரவததை

ச ால்கிறது?

மட்டுரம பேரலாகம் ச ல்வார்கள் என்றும் ச ால்கிறார்கரே. ஒரு

ிறு கூட்டமாை

பேரலாகம்

ஏற்றுக்

ஏற்றுக்

கிறிஸ்தவர்கள்

மட்டும்

என்றும்,

கிறிஸ்துதவ

சகாள்ளும்

பரிசுத்தவான்கள்

நேக

என்ை

தப

ச ன்றுவிடுவார்கள்,

பூமி

முழுவதும்

அக்கினியால் அழிக்கப்படும் என்றால் அது சமாதானமான சசய்தியா? அது எல்லா
ஜனத்துக்கும் சந்ததாஷமான சசய்தியா?
ஆைால் ரவதாகமத்தில் ரேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்தபக் குறித்து “இததா, எல்லா
ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்ததாஷத்தத உண்டாக்கும் நற்சசய்திதய உங்களுக்கு
அறிவிக்கிதறன்.” (லூக்கா 2:10) என்று ச ால்லப்பட்டிருக்கிறது.
இன்தறே கிறிஸ்தவர்கள் எல்லா ஜைத்துக்கும் மிகுந்த

ந்ரதாஷத்தத உண்டாக்கும்

இந்த நற்ச ய்திதே அறிவிக்காமல், இந்த உலகில் கிறிஸ்துதவ அறிோதவர்கள் புற
மதத்தவர் எல்ரலாரும் உேிர்த்சதழுப்பப்பட்டு ரவததைதே அனுபவிக்க நேகத் தீேில்
தள்ேப்படுவார்கள் என்று தவறாை ரபாததைதே பேப்புகிறார்கள்.
“ஆதாமுக்குள்

எல்லாரும்

மரிக்கிறதுதபால,

உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.” – 1
அவர்கதே

திருத்தி

உலகத்தாருதடய

தம்மிடம்

சகாரி
கூட்டிச்

பாவங்கதை

15:22.

கிறிஸ்துவுக்குள்
மேணத்தில்

ர ர்க்கரவ,

எல்லாரும்

இருந்து

எழுப்புவது

“அசதன்னசவனில், ததவன்

எண்ணாமல், கிறிஸ்துவுக்குள்

அவர்கதைத்

தமக்கு ஒப்புரவாக்கி,...” - 2 சகாரி 5:19 ,
உேிர்த்சதழுந்தபின்

தீதமதே

சவறுக்கவும்

நீதிோய்

நடக்கவும்

கிறிஸ்துவின்

ஆளுதகேில் கற்றுக் சகாள்வார்கள். “உம்முதடய நியாயத்தீர்ப்புகள் பூமியிதல
நடக்கும்தபாது பூச்சக்கரத்துக்குடிகள் நீ திதயக் கற்றுக்சகாள்வார்கள்.” – ஏசாயா
26:9

www.DivinePlan.in

நிோேத்தீர்ப்பு

நாோை

ஆளுதகேில்

பூமிேின்

கண்டுசகாண்டு

கிறிஸ்துவின்
ஜைங்கள்

அவரிடம்

தண்டிக்கப்படுவதால்

நாள்

ச ால்லப்படும்

எல்ரலாரும்

வருவார்கள்.

அநிோேம்

என்று

உண்தமோை

ேட் கதே

தீதமோை

காரிேங்கள்

இல்லாமல்

ரபாகும்.

குதறந்து

அவேது
உடரை

மனுக்குலம்

முழுவதும் ஒரே ோஜாவின் கீ ழ் ஒரே நீதிோை ோஜ்ேத்தில் மிகுந்த ஆ ீர்வாதத்துடன்
இருக்கும்.
“கதடசிநாட்கைில்

கர்த்தருதடய

ஆலயமாகிய

பர்வதம்

பர்வதங்கைின்

சகாடுமுடியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, மதலகளுக்கு தமலாய் உயர்த்தப்படும்; எல்லா
ஜாதிகளும் அதற்கு ஓடிவருவார்கள்.

அவர் ஜாதிகளுக்குள் நியாயந்தீர்த்து, திரைான ஜனங்கதைக் கடிந்து சகாள்வார்;
அப்சபாழுது
ஈட்டிகதை

அவர்கள்

தங்கள்

பட்டயங்கதை

அரிவாள்கைாகவும்

அடிப்பார்கள்;

மண்சவட்டிகைாகவும், தங்கள்
ஜாதிக்கு

விதராதமாய்

ஜாதி

பட்டயம் எடுப்பதில்தல, இனி அவர்கள் யுத்தத்ததக் கற்பதுமில்தல.” – ஏசாயா
2:2, 4
ஆகரவ ரவதாகமம் நிோேத்தீர்ப்பு நாேில் மனுக்குலம் முழுவதும் நீதிேில் வேே,
கிறிஸ்துவிடம் ர ர்க்கப்பட இன்சைாரு வாய்ப்பு சகாடுக்கப்பட்டு இருப்பதத பற்றி
கூறுகிறது.
“பூமியின்

பூமியின்

எல்தலகசைல்லாம்

குடிகதை,

நமது

நீ ங்கசைல்லாரும்

ததவனுதடய
கர்த்ததர

இரட்சிப்தபக்
தநாக்கி

கண்டது.

ஆனந்தமாய்

ஆர்ப்பரியுங்கள்; முழக்கமிட்டுக் சகம்பீரமாய்ப் பாடுங்கள்.” சங்கீ தம் 89:3, 4

இந்த

பூமிேில்

நிோேத்தீர்ப்பு

நதடசபறும்

நாட்கேில்

பூமி

தீதமகள்

ச ழிப்புடன் இருக்கும் என்று கூறுகிறது. இப்சபாழுது பேரலாகத்தில் கடவுேின்
ச ேல்படுவது
நடக்கும்.

ரபால

இதற்காக

பூமிேிலும்
சஜபிக்க

சகாடுத்திருக்கிறார்.

அவருதடே
நமது

ித்தத்தின்

ேட் கர்

“உம்முதடய

ரேசு

சித்தம்

படிரே

அற்று
ித்தம்

காரிேங்கள்

கிறிஸ்துவும்

கற்றுக்

பரமண்டலத்திதல

சசய்யப்படுகிறதுதபாலப் பூமியிதலயும் சசய்யப்படுவதாக.” மத்ததயு 6:10

துன்மார்க்கரின் முடிவு என்ன?
ஆேினும்

ஆேிேவருட

நிோேத்தீர்ப்பு

காலத்தின்

அே ாட் ிேில்
இறுதிேில்

முற்றிலும்
இேண்டாம்
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திருந்தாத,

கபடுள்ேவர்கள்

மேணத்துக்குள்

ரபாவார்கள்,

அதாவது நிேந்தேமாக அழிக்கப்படுவார்கள். இது நித்திேமாை அழிவு, மாறாக நித்திே
ரவததை

அல்ல.

நித்திேமாக

நேகத்தில்

உேிரோடு

அவர்கதே

தவத்துக்

துன்மார்க்கன்

நித்திேமாய்

கிறிஸ்துவின்

மூலம்

சகாண்டிருக்க

இருக்க

நித்திே

எந்த

ஒரு

ரநாக்கமும்

அவ ிேம்

இல்தல.

அனுமதிக்கவில்தல.

ஜீவன்,

இல்லாமல்
ரதவனும்

கீ ழ்ப்படிகிறவர்களுக்கு

கீ ழ்ப்படிோதவர்களுக்கு

பாவத்திற்காை

தண்டதை மேணம் என்று ரவதாகமம் சதேிவாக ச ால்கிறது.
“பாவஞ்சசய்கிற ஆத்துமாதவ சாகும்.” – எர க்கிரேல் 18:4
“பாவத்தின் சம்பைம் மரணம்.”
“ததவனுதடய கிருதப வரதமா நம்முதடய இதயசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான
நித்திய

ஜீவன்”.

-

ரோமர்

6:23

இந்த

வேத்தத

துன்மார்க்கனுக்கு

ரதவன்

சகாடுப்பதில்தல.
இந்த

தீதமகள், பாவம் நுதழே காேணமாை

அழிக்கப்

ரபாகிறார்.

ஆகரவ

துன்மார்க்கரும்

ாத்தாதைரே ரதவன் நிேந்தேமாக
அவரைாடு

ர ர்ந்து

அழிந்து, இைி

ஒருரபாதும் இருக்கப் ரபாவதில்தல. (அக்ைி = அழிவு , நித்திே அக்கிைி = நிேந்தே
அழிவு )
“மரணத்துக்கு

அதிகாரியாகிய

அழிக்கும்படிக்கும்,” எபிசரயர் 2:14

பிசாசானவதனத்

தமது

மரணத்தினாதல

“இனி ஒருதபாதும் இருக்கமாட்டாய் என்று உதரக்கிறார்” – எதசக்கிதயல் 28: 14, 19
பூரண நீ தியும் பூரண அன்பும் சகாண்ட கடவுள்:
நித்திேமாய் வததத்துக் சகாண்டிருக்க அவர் சகாடூே மைம் சகாண்டவர் அல்ல. நமது
வல்லதமயுள்ே ரதவன் அன்பாகரவ இருக்கிறார். மற்றும் பூேண நீதியுள்ேவோகவும்
ஞாைமுள்ேவோகவும் இருக்கிறார்.
“

துன்மார்க்கன்

சாகிறது

எனக்கு

எவ்வைதவனும்

பிரியதமா? அவன்

தன்

வழிகதை விட்டுத் திரும்பிப் பிதழப்பது அல்லதவா எனக்குப் பிரியம் என்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சசால்லுகிறார்.” - எதசக்கிதயல் 18:23
“எல்லா மனுஷரும் இரட்சிக்கப்படவும், சத்தியத்தத அறிகிற அறிதவ அதடயவும்,
அவர் சித்தமுள்ைவராயிருக்கிறார்.” 1 தீதமா 2:4
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இந்த நீ தியான ஞானமுள்ை ததவனுதடய திட்டம் எவ்வைவு அருதமயாக
சந்ததாஷத்தத சகாடுக்க கூடியதாக இருக்கிறது! உண்தமயாகதவ இது எல்லா
ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்ததாஷத்தத சகாடுக்கும் நற்சசய்தி.

தவறான தபாததனகள் எப்படி வந்தது?
ஆைால் ஆதி
எச்சரித்தது

தபேில் அப்ரபாஸ்தலர்கள் நித்திதேேதடந்த பின், தயசு கிறிஸ்து

தபாலதவ

ாத்தான்

ரவதாகமத்தில்

ச ால்லப்படாத

தவறாை

ரபாததைகதே கிறிஸ்தவ மண்டலத்தில் விததத்து விட்டான்.
“ மனுஷர் நித்திதரபண்ணுதகயில் (but while men slept, )அவனுதடய சத்துரு
வந்து, தகாதுதமக்குள் கதைகதை விததத்துவிட்டுப் தபானான்.” – மத்ததயு 13:25
ாத்தாைின் நேக உபரத ம் , மைிதர்கள் இறந்த பின்னும் ஆவிோக இருத்தல்,
உலகம் அக்கிைிேில் அழிந்து ரபாதல் ரபான்ற தவறாை ரகாட்பாடுகள்

கடவுேின்

குணத்தத கீ ழ்த்தேமாக, சகாடூேமாக

ித்தரிக்கிறது. ரமலும் ரவதாகமத்தில் உள்ே

ரதவ

முடிோதபடி, கிறிஸ்தவர்கதே

திட்டத்தத

தவப்பதற்ரக

புரிந்து

ாத்தான்

சகாள்ே

இந்த

தவறுகதே

விததத்திருக்கிறான்.

இல்லாத, ரதவதை தூஷிக்கும் இந்த தவறாை ரபாததைகதே

குழப்பத்தில்

ரவதாகமத்தில்

இன்று கிறிஸ்தவ

தபகள் பிே ங்கித்துக் சகாண்டிருக்கின்றை.
ஆகரவ

ாத்தாைின்

தவறாை

உபரத ங்கேில்

கிறிஸ்தவோக நீங்கள் இோதபடி விழித்து சகாண்டு
குழப்பத்தில்

(பாபிரலான்

அதடோேப்படுத்தும்

ிக்கிக்

சகாண்டிருக்கும்

த்திேத்தத கண்டு சகாண்டு

கிறிஸ்தவ

மண்டலம்.)

இருந்து

சவேிரே வாருங்கள்.
“

என்

ஜனங்கதை, நீங்கள்

அவளுதடய

பாவங்களுக்கு

உடன்படாமலும்,

அவளுக்கு தநரிடும் வாததகைில் அகப்படாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவதைவிட்டு
சவைிதய வாருங்கள்.”– சவைி 18:4
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