ஆயிர வருட அரசாட்சி

1.

இந்தபாடம் எல்லாரையும் கவைச்செய்கிற தன்ரையுரடயதாயிருக்கிறது.

ெைீ ப காலங்களில் பலதைப்பட்ட

அடிப்பரட சகாள்ரக சகாண்ட கிறிஸ்தவ குழுக்களால் இதில் அதிக ஆர்வம் காட்டப்பட்டு வருகிறது.
2.

ைில்லினியம் (Millennium) என்று சொல்லப்படுகிற ஆங்கில பதம் ைில்லி (Mille) என்ற வார்த்ரதயிலிருந்து வந்தது.
அதற்கு அர்த்தம் ஆயிைம் என்பதாகும்.

அ-னஸ் (Annus) என்ற வார்த்ரதக்கு வருடம் என்பது அர்த்தைாகும்.

மைலும் ெரியான சபயர்சொற்படி பார்க்கும்மபாது அது விமெஷைான ஆயிை வருட காலப்பகுதிரயக் குறிக்கிறது.
அதாவது மயசுக்கிறிஸ்துவும் அவைது உண்ரையான ெரபயும் பூைியின் மைல் ஆட்ெி செய்யும் ைகிழ்ச்ெியும்
செழிப்புைான 1000 வருட காலைாகும். அைில்லனியலிஸ்ட் (Amillennlalists) என அரழக்கப்படும் ெிறுபான்ரையான
கிறிஸ்துவ

ைக்கள்,

ஆயிை

வருட

அைொட்ெியிரன

அல்லது

பூைியின்

மைல்

வைப்மபாகிற

மதவனுரடய

இைாஜ்ஜியத்ரத கிறிஸ்துவும் அவைது உண்ரையான ெரபயும் ஆட்ெி செய்வரத ைறுகின்றனர். அவர்கள் அந்த
மவதபகுதிகரள ஆவிக்குரிய விதைாய் வியாக்கியானப்படுத்தி, “ஆயிைம்” என்பது அரடயாளைான ஒரு எண்
என்றும், வாக்களித்திருக்கும்

இைாஜ்ஜியம் ெரபயின்

பூைிக்குரிய

வாழ்நாட்கரளத்தான் குறிக்கும்

எனவும்

கூறுகிறார்கள்.

3.

ஆனால் அது ெரியல்ல என்று மவதவாக்கியங்கள் சதளிவுபடுத்துகின்றன.

அதாவது ெங்கீ தம் 90 : 4 ைற்றும் II

மபதுரு 3 : 8 (அப் 17 : 31; II தீமைா 4 : 1 உடன் ஒப்பிடவும்) சவளி 20: 4, 6ல் குறிப்பிட்டுள்ள 1000 வருடங்கள்
சொல்லர்த்தைான

ஆயிை

வருடங்கரளத்தான்

அர்த்தப்படுத்துகின்றன.

சவளிப்படுத்தின

விமெஷத்தில்

சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் மவறு எண்களும் சொல்லார்த்தைாக பல இடங்களில் உபமயாகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன,
அதாவது இைண்டு ொட்ெிகள், ஏழு ெரபகள், ஏழு தூதர்கள், ஏழு எக்காளங்கள் ைற்றும் ஏழு கலெங்கள்,
பன்னிைண்டு அப்மபாஸ்தலர்கள், பன்னிைண்டு அஸ்திபாைங்கள், பன்னிைண்டு வாெஸ்தலங்கள், பன்னிைண்டு
ஜாதிகள், பன்னிைண்டு விரல உயர்ந்த கற்கள் முதலியன சொல்லர்த்த எண்கமள என்று நாம் அறிமவாம்.
ஆயிர வருட ஆட்சிக்கு முன்பு include மற்றும் ஆயிர வருட ஆட்சிக்கு பின்பு பபாதனைகள்
4.

பூைியிமல

ஏற்படும்

மதவனுரடய

இைாஜ்ஜியத்ரத

குறித்த

1௦௦௦

வருடங்கள்

சகாண்ட

ஆயிை

வருட

ஆைொட்ெியில் நம்பிக்ரகயுள்ள கிறிஸ்தவர்களில் இைண்டு வித்தியாெைான வகுப்பாரைக் காணலாம்.
Pre Millennialism
ஆயிை வருட ஆட்ெிக்கு முன்பு (ப்ரி ைில்லனியஸம் – Pre Millennialism): இந்த மபாதரனயின்படி கிறிஸ்து ஆயிை
வருட

ஆட்ெிக்கு முன்பு வருகிறார் என்பதாகும்.

வருடங்கள் ஆட்ெி செய்வதற்கு வருகிறார்.

இதில் அவருரடய உண்ரையான ெரபயுடன் ஆயிை

அந்த நாட்களில் எல்லாச் ெத்துருக்கரளயும் தைது பாதத்திற்கு

கீ ழாக்கி மபாடும்வரைக்கும் ஆளுரகசெய்து உலகத்ரத ைனந்திரும்ப ரவக்கிறார் என்பதாகும்.

(Iசகாரி 15 : 25,

ஏொ 42 : 3, 4).
Post Millennialism
ஆயிை வருட ஆட்ெிக்கு பின்பு (மபாஸ்ட் ைில்லினியலிஸம் – Post Millennialism): இந்த மபாதரனப்படி கிறிஸ்து
ஆயிை வருட ஆட்ெிக்கு பின்பு வருகிறார், ைனந்திரும்பிய உலக ைக்கரள தம்மைாடு எடுத்துச் செல்லவும்,
உலகத்திலுள்ள காரியங்களுக்கு முடிவு கட்டவும் வருகிறார் என்பதாகும்.

உண்னமயாை கருத்து
5.

“ஆயிை வருட ஆட்ெிக்கு பின்பு இமயசுவின் வருரக” என்ற (Post Millennialism) மபாதரன உண்ரையல்ல என்பரத
மவதாகைம் சதளிவாக காட்டுகிறது.
ைனுக்குலம்

ஏசனன்றால் கிறிஸ்துவின் இைண்டாம் வருரகயின்மபாது உலகத்தில்

ைனம்திரும்பியிருப்பதற்கு

பதிலாக

ைனம்திரும்பாத

உலகைாகவும்,

ஜாதிகள்

மதவனுக்கு விமைாதைாகவும் எழுப்பும். அவர்களது மகாபம் அவர்கள் மைமல ஊற்றப்படும்.

மகாபத்துடனும்

(ெங் 2: 1 – 12; சவளி

11 : 18; 19 : 11 – 21) மைலும் கரடெி காலங்களில் சபால்லாப்பு நிரறந்த சகாடிய காலங்கள் வருசைன்று மவதம்
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கூறுகிறது (II தீமைா 3: 1 – 8).

சபால்லாதவர்களும், எத்தர்களுைானவர்கள் மைாெம் மபாக்குகிறவர்களாகவும்,

மைாெம் மபாகிறவர்களாகவுைிருந்து சைன்மைலும் மகடுள்ளவர்களாவார்கள் (II தீமைா 3 : 13).

அதனால் அமநகர்

விசுவாெத்ரத விட்டு விலகிப்மபாவார்கள் (I தீமைா 4 : 1) பூைியிமல (உண்ரையான) விசுவாெத்ரத காண்பது
அரிது (லூக் 18 : 8). நன்ரையும் தீரையும் மெர்ந்மத வளரும்.
ஆதிக்கமுரடயதாக

காணப்படும்

சதரிந்துசகாள்ளப்பட்டவர்கரள

(ைத்

13

வஞ்ெிப்பார்கள்

:

3௦,

(ைத்

ஆனால் யுகம் முடியும் வரையில் தீரையின்

39)

கள்ளமபாதகர்கள்

24 : 24) அந்த

வருரகரயக் குறித்து பரியாெம் செய்வது அதிகரிக்கும்.

தந்திைைாக

காலங்களில்

கூடுைானால்

இமயசுவின்

இைண்டாம்

(II மபது 3 : 3, 4) செல்வந்தர்கள் தங்கள் செல்வங்கரள

திைட்டுவதில் ஏரழகரள ஒடுக்குவார்கள். அவர்கள் பூைியிமல ெம்பிைைைாய் வாழ்ந்து சுகமபாகைாய் வாழ்க்ரக
நடத்துவார்கள் (யாக் 5 : 3 – 6).
6.

நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு லண்டன் ைிஷனரி ஐக்கியத்தின் அறிக்ரகப்படி, உலக ஜனத்சதாரக 1,500,000,000.
இதில் 500,000,000 (மூன்று நபரில் ஒருவர்) சபயைளவிலாவது கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தார்கள்.
ைிஷனரிகளும்,

சுவிமெஷர்களும்பல்மவறு

ைாற்றுவதற்காக
சபாறுரையாக

அதிக

ெிைத்ரதமயாடும்,

ெகித்து,

ைைணபரியந்தம்

ைிஷனரி

ஊழியங்களின்

தன்னலைற்ற
துன்பத்ரத

மூலம்

தியாகத்மதாடும்,

ஏற்று

உலகத்ரத

கடினைான

கஷ்டப்பட்டு

அதன்பிறகு

கிறிஸ்தவைாக

இடுக்கண்கரளயும்

உரழத்தார்கள்.

உலகத்தில்

அரனவரையும் ைனந்திரும்ப செய்வது உண்ரையாகமவ ொத்தியம்மபால அமநகருக்கு காணப்பட்டது.

ஒரு

வகுப்பினர் “எங்களுக்கு 3௦ ைில்லியன் டாலர் சகாடுங்கள், நாங்கள் உலகத்ரத ைனந்திரும்ப ரவத்துவிடுமவாம்”
என திரும்பத்திரும்பக் கூறினார்கள்.

7.

ஆனால் நடந்தது என்ன ? இத்தரன ைிஷனரி ைற்றும் சுவிமெஷக முயற்ெி எடுத்த மபாதும், ெைீப கால
புள்ளியல் கணக்குப்படி, உதாைணைாக “கிறிஸ்டியன் இன்குயைர்” (The Christian Inquirer) என்ற பத்திரிரகயின்படி
தற்மபாரதய

உலக

ஜனத்சதாரக

கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

4,000,000,000 இதில்

1000,000,000

மபர்தான்

இப்மபாது

அதாவது இப்மபாது நான்கு நபரில் ஒருவர்தான்.

உண்ரை கிறிஸ்தவர்கள் ைிகவும் குரறவு.

சபயைளவிலாவது

மைலும் இந்த அளவில்

அதிலும் உண்ரை கிறிஸ்தவர்களின் விகிதம் ஓர் நூற்றாண்டுக்கு

முன் இருந்தரதவிட தற்மபாது ைிகவும் குரறவாகமவ உள்ளது.
8.

இரதக் குறித்து ெிந்திக்கும் ஆற்றலுரடய ைக்கள் மவத வாக்கியத்துடன் தங்களது விமவகைான காைணங்கள்
ைற்றும் உண்ரை நிகழ்ச்ெி மூலைாக ஒப்பிட்டு பார்க்கும்மபாது, ஆயிை வருட ஆட்ெிக்கு பின்பு இைண்டாம்
வருரக

(Post Millennialism) என்ற

மபாதரனயுள்ளவர்களும்

ைற்றவர்களும்

சுவிமெஷயுகத்தில்

கிறிஸ்துவின்

இைண்டாம் வருரகக்கு முன்பு ைனுக்குலம் முழுவதும் ைனம்திரும்புதல் என மபாதிப்பது எதிர்பார்க்கக்கூடாது
என்றும், சுவிமெஷ யுகம் அல்லது ெரபயின் யுகத்தில் இது மதவ மநாக்கமும் திட்டமும் அல்ல என்பதும்
அதிகைதிகைாக சதளிவகிக்சகாண்டு வருகிறது. இல்லாவிடில் மதவன் எப்மபாதும் தனது மநாக்கத்ரத ொத்தான்
ைற்றும் சபால்லாத ைக்களின் எதிர்ப்புகளின் ைத்தியிமல நிரறமவற்றுகிறவைாய் (ஏொ 46 : 9 – 11; 55 : 8 – 11)
இருக்கிறதால் முழு உலகமும் ைனந்திரும்புதல் நிரறமவறிவருகிறரதக் காணக்கூடுமை.

9.

சபரும்பாலான ெிந்திக்கும் பிைெங்கிகளும், மபாதகர்களும், கற்பிப்பவர்களும் ைற்றும் பிறரும், ைனுக்குலத்தின்
ைத்தியிலிருந்து எல்லா இனம் பாரஷக்காைர்கள் ைற்றும் ஜனங்கள் ைற்றும் மதெங்களிலிருந்து ஒரு கூட்டத்ரத
சதரிந்சதடுத்து, பிரித்சதடுத்து ெீஷர்களாக்குவமத (ைத் 28 : 19; அப் 15 : 14; சவளி 5 : 9) ஆயிை வருடத்திற்கு முன்பு
மதவனுரடய மநாக்கைாகும் என்பரத அறிந்துவருகிறார்கள்.

அவர்கமள ஆயிை வருடத்திற்கு முன்புள்ள

ஆபிைகாைின் வித்து (ெந்ததி), ஆபிைகாைின் பிள்ரளகள் (the Premillennial Seed of Abraham).

அவர்கள் ஆயிை வருட

ஆட்ெியில் பூைிரய ஆெீர்வதித்து, உலகத்ரத ைனந்திரும்பச் செய்வார்கள். (ஆதி 12 : 3; 22 : 16 – 18; கலா 3 : 8,
16, 29).
10. ஆயிை வருடத்திற்கு முன்பு ஆபிைகாைின் ெந்ததியாக (Seed – வித்து) வருபவர்கள் பூைியிமல இைாஜ்ஜியம்
ஸ்தாபிதாைாகும் முன்னர் கீ ழ்க்காணும் மூன்று படிகளின்மூலம் வந்தவர்களாவார்கள்.

I. ைனந்திரும்புதல், 2.

இமயசுரவ தங்கள் சொந்த இைட்ெகைாக விசுவாெித்தல், 3. பிைதிஷ்ரட அல்லது மதவனுக்சகன்று அர்ப்பணித்தல்
ஆகியரவ

ஆகும்.

உண்ரையான

கிறிஸ்தவனாக

வாழ

ைிகவும்

கஷ்டைாகயிருக்கும்

இப்சபால்லாத

உலகத்தில் அவர்கள் மதவனுக்கும், அரழக்கப்பட்ட அரழப்புக்கும் தனது பிைதிஷ்ரடரய நிரறமவற்றுவதில்
உண்ரையுள்ளவர்களாய் இருந்தவர்களாவார்கள் (கலா 1 : 4; II தீமைா 3 : 12).
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ஆயிர வருட அரசாட்சி குறித்த வாஞ்னச அதிகரித்தல்
11. ஆயிை வருட ஆட்ெிக்கு முன்பு கிறிஸ்துவின் வருரக (Pre – Millennialism) என்ற மபாதரனயும், கிறிஸ்துவும்
அவருரடய

உண்ரையான

ெரபயும்

ஆளுகின்ற

ஆயிை

வருட

நம்பிக்ரகயும் ெைீ ப காலத்தில் அதிகரித்து சகாண்மட வருகிறது.

அைொட்ெி

குறித்தான

வாஞ்ரெயும்,

ஆயிை வருடத்திற்கு பின்பு இமயசுவின்

வருரக (Post Millennialism) என்ற மபாதரனயில் வாஞ்ரெயும், நம்பிக்ரகயும் சபருைளவில் குரறந்து இருக்கிறது.
ஏசனனில் உலகத்தின் நிரலரை வை வை ைிகவும் மைாெைாகிக் சகாண்மட மபாகிறது.

இந்த யுகத்தில் உலகம்

ைனந்திரும்புதலுக்கான நம்பிக்ரகயின் எதிர்பார்ப்பும் மைலும் மைலும் தூைைாகிசகாண்மட மபாகிறது.
12. ைக்களிரடமய இது குறித்து ைறுக்கப்பட்ட அல்லது மபெப்பட்டாத அல்லது ெிறிதளவு முக்கியத்துவம் காட்டின
மவரளகளில், வந்து சகாண்டிருக்கிற ஆயிை வருட அைொட்ெி குறித்து மபாதித்து, அதன் முக்கியத்துவத்ரத
எங்களது பத்திரிக்ரககள் ைற்றும் பிைசுைங்கள் வாயிலாக பல வருடங்களாக எடுத்துக் காட்டப்பட்டு வருகிறது.
அமநக ெந்தர்ப்பங்களில் ைற்றவர்களும் இரதக் குறித்து சதளிவாக
ெத்தியத்ரத

குறித்து

மபாதுைான

அறிரவ

சபற்றிடாவிடினும்,

புரிந்து சகாள்ளாவிடினும், நிகழ்கால

அவர்கள்

இப்சபாழுது

இரதக்

குறித்து

மபாதரனயின் மூலம் அதிகைதிகைாக வலியுறுத்தி எடுத்து சொல்வரத நாம் பார்க்கும் மபாது அது ைிகவும்
திருப்தியும், ைகிழ்ச்ெியும் அளிக்கக் கூடியதாக உள்ளது.

13. ஆயிை வருட அைொட்ெி ைற்றும் மதவனுரடய இைாஜ்ஜியம் பூைியில் ஏற்படுவது தவிர்க்கமுடியாதது சவகு
ெைீபத்தில் நரடசபற உள்ளது என்பரத பில்லி கிைகாம், எம்.ஆர்.டி. கான், டாக்டர். எஸ்மடப், ஹால் லின்ட்ெி,
மெலம்

கிர்பன்

(Billy Graham , Mr. De Haan, Dr. Estep, Hal Lindsey and Salem Kirban) மபான்ற

அமநக

பிைபலைான

சுவிமெஷகர்கள், பிைெங்கிகள் ைற்றும் எழுத்தாளர்கள் அரனத்து உலகம் ைீதான செல்வ செழிப்பு ெைாதானம்,
மதவனும் அவருரடய திட்டம் பற்றிய அறிவு, பாதுகாப்பு ைற்றும் ெைத்துவம், பூைண அைொங்கம் அரைவதற்கும்
ைற்றும் உலகம் முழுவதும் இதன் விரளவினால் பூைண ஏமதன் நிரலரை சபருகுவதற்கும் ஆயிை வருட
யுகமை என்பரத அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
14. மதவனுரடய இைாஜ்ஜியம் சவகுெீக்கிைம் ஸ்தாபிக்கப்படும் காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கிமறாம் என்று
மவறு ெிலர் நிரனப்பது அர்த்தமுள்ள மபாக்ரக காட்டுகிறது. இன்னும் அமநகர் முதல் படியாக இது குறித்த
சவளிச்ெத்தில் மைலும் வந்து, இது குறித்து அதிகைாக எடுத்துக்கூறி மபாதிப்பார்கள் என்றும், அடுத்தப்படியாக
எல்லாரும் ஆயிை வருட ஆட்ெியில் மதவனுரடய மநாக்கம் ைற்றும் திட்டம் பற்றிய அறிரவ நன்கு புரிந்து
சகாண்டவர்களாயிருப்பார்கள்

என்றும்

தாங்கள்

இந்த

மபாதரனயின்

முக்கியத்துவத்ரத

நன்கு

அறிந்துக்சகாள்வார்கள் என்றும் நாங்கள் நம்புகிமறாம்.
படி 1: 1௦௦௦ வருட பூமிக்குரிய இராஜ்ஜியம்
15. நாம் முதலில், மவதம் சொல்லர்த்தைாக 1௦௦௦ வருட ஆட்ெி அல்லது கிறிஸ்துவும் அவருரடய உண்ரையான
ைணவாட்டி ெரபயும் பூைியின் மைல் அைொட்ெி செய்வரத சதளிவாக மபாதிக்கிறது என்பதரன அறிந்து
உணைமவண்டும்.

(சவளி 5 : 9, 1௦; 2௦ : 4, 6; II மபது 3 : 8; ைத் 19 : 28; லூக் 12 : 32; 22 : 29, 30).

இது பைந்த உலகத்தின்

ைீ து பரிபூைண சுற்றுப்புைம், சூழ்நிரல பூைண அைொங்கத்மதாடு ஏற்படும் ெைாதானம், செல்வச்செழிப்பு, மதவரனப்
பற்றிய அறிவு, பாதுகாப்பு ைற்றும் ெைதத்துவம் வந்து சகாண்டிருப்பதற்கான காலங்கள் ஆகும்.
16. அந்த ெையத்தில் ொபம் பூைியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு ஏமதன் மதாட்டம் மபால் ைாற்றப்படும் (ஏொ 35 : 1, 2; 61 :
4; எமெக்

36 : 35).

ொத்தான்

ஒருமபாதும் மொதிக்க இயலாது.

முழுவதுைாக

கட்டப்பட்டு

தடுக்கப்படுவான்,

ஆதலால்

அவன்

ஜனங்கரள

நீதி ஜனங்களில் செல்வாக்ரகப் சபறும்படி கிறிஸ்து முழுவதுைாக ஆளுரக

செய்வார் (சவளி 2௦ : 1 – 3; ெங் 72 : 7, 8; ஏொ 26 : 9; 42 : 3, 4).
முற்றிலும் நீக்கப்பட்டு தவிர்க்கப்படும்.

தப்பரறயும், அறியாரையும் பூைியிலிருந்து

ெத்தியம் எங்கும் அதன் செங்மகாரல உயர்த்திக்காட்டும் (ஏொ 25 : 7 – 9;

11 : 9). பாவம் கவிழ்க்கப்பட்டு நீதி ெிம்ைாெனம்மைறும் (ெங் 107 : 41, 42 ஏொ 62 : 12).

இம்ைனுக்குல வம்ெம்

அடிரைத்தனத்திலிருந்து விடுதரலயாக்கப்பட்டு எல்லா விஷயத்திலும் முழு சுயாதீனத்ரத சபறும் வாய்ப்பு
கிரடக்கும் (மைாை 8 : 20). எல்லாரும் ைகிழ்ச்ெி அரடயும்படி ைக்கள் ெஞ்ெலம் விலகி வழி சகாடுக்கும் (ஏொ 35
: 1௦).
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17. யுத்தங்கள் முடிவரடந்து ெைாதானம் எங்கும் ஆட்ெி செய்யும் (ஏொ 2 : 4; 9 : 7). நீதிைான்கள் இனி ஒருமபாதும்
துன்பப்படைாட்டார்கள்.
7).

ஆனால் அவர்களுரடய நீதியினால் எங்கும் உயர்த்தப்படுவார்கள் (ஏொ 25 : 8; ெங் 72 :

துன்ைார்க்கர் இனி ஒருமபாதும் உயர்த்தப்படைாட்டார்கள்.

ஆனால் தாழ்த்தப்பட்டு ெீர்திருந்துவதற்க்காக

அடிக்கப்பட்டு பின்னர் ெீர்திருத்தப்படக்கூடாதவர்கள் நிர்மூலைாக்கப்படுவார்கள் (ைல் 3 : 15, 18; ஏொ 26 : 9; ெங் 37 : 35,
36).

தவறான

ைார்க்கங்கள்

இனி

ஒருமபாதும்

இருக்காது

ஒமை

ஒரு

உண்ரையான

ைார்க்கம்

எங்கும்

ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும் (ஏொ 65 : 15; 60 : 14, 15; செப் 3 : 9). ஓடுக்குகிற அைொங்கம் இனி ஒருமபாதும் இருக்காது.
கிறிஸ்துவினால் ஏற்படுத்தப்படும் அைொங்கம் எல்லாருக்கும் ஆெீர்வாதம் அளித்து உதவி செய்யும் (ஏொ 21 : 2 –
4; 60 : 12; ெங் 72 : 12 – 14). ஜனங்கள் இனிமைல் விருதாவாய் உரழப்பதுைில்ரல.
மவண்டியதுைில்ரல.

வருத்தப்பட்டு மவரல செய்ய

ஆனால் எல்லாருக்கும் மதவனுரடய அைவரணப்பினால் செழிப்பு தரழக்கும் (ஏொ 65 :

23; 60 : 17). அப்மபாது சுயநலத்தால் பிறர் சபாருள் ைீது ஆரெ ரவத்து பிறரை சுைண்டி வாழ்வது, வறுரை
மபான்றரவ

இருக்காது.

ஆனால்

எல்லாரும்

அவைவர்

உரடரைகரள

ைகிழ்ச்ெிமயாடு

பயப்படுத்துவாரில்லாைல் அனுபவிப்பார்கள் (ஏொ 65 : 22; ைீ கா 4 : 4).
18. இது குறித்த ெத்தியத்ரத அமநகர் மபாதிப்பரத பார்க்கும்மபாது, நாங்கள் ைகிழ்ச்ெி அரடக்கிமறாம்.

ஆனால்

அவர்கள் இன்னும் அடுத்த படிகள் எடுக்க மவண்டியது அவெியைாகிறது.
படி 2: மனுக்குலம் பரிபூரண நிலனமக்கு மீ ண்டும் ககாண்டுவரப்படுதல்
19. மைலும், கிறிஸ்துவும் அவருரடய உண்ரையான ெரபயும் மெர்ந்து ஆயிை வருட ைத்தியஸ்த இைாஜ்ஜியத்தில்
ஆட்ெி செய்யும் மபாது, ைனுக்குலத்திலுள்ள எல்மலாரும் கிறிஸ்துரவ

ஏற்றுக்சகாள்வார்கள்.

மதவனுக்சகன்று பிைதிஷ்ரட செய்து அதரன கீ ழ்படிதமலாடு நிரறமவற்றுவார்கள்.
ைனுக்குலம்

பூைண

நிலரைக்கு

உயர்த்தப்படும்.

அதனால்

அவர்கள்

தங்கரள

இவ்விதைாக படிப்படியாக

இழந்துப்மபானத்ரத

ைீண்டும்

அரடவார்கள்.
20.

அப் 3 : 19 – 21 கூறுகிறது, “பைமலாகம் ஏற்றுக்சகாள்ளமவண்டும்” (தன்னிடைாக ரவத்துக் சகாள்ளும் –
விவிலியம்

சைாழிப்சபயர்ப்பு)

இமயசுகிறிஸ்து

–

உலகத்மதாற்ற

முதல்

மதவன்

தம்முரடய

பரிசுத்த

தீர்க்கத்தரிெிகள் எல்லாருரடய வாக்கினாலும் உரைத்தரவகள் எல்லாம் (நிரறமவறித் தீருங்காலம் என்பது
ெரியான சைாழிசபயர்ப்பு அல்ல – ஆங்கில மவதாகைம் காண்க) திரும்பப் சபறும் காலங்கள் வருைளவும்
பைமலாகம்

அவரை

ஏற்றுக்சகாள்ள

மவண்டும்.

அதாவது,

அவருரடய

இைண்டாம்

வருரக

அதுவரை

துவங்காது என அறிகிமறாம்.
21.

திரும்பப் சபறுதல் என்பது பரழய சுயமதெத்துக்கு திரும்ப வருவரத அர்த்தப்படுத்துகிறது.

ைனுக்குல

குடும்பத்தில் சுயநிரலயானது மதவனின் ரூபத்ரதப் மபால், மதவனின் ொயரலப்மபால் (Image of God and likeness
of God) ஆனது, இரவ நம்முரடய ஆதிப்பிதா ஆதாைிடமும் ஆதித்தாய் ஏவாளிடமும் பிைதிபளித்தது. மதவனின்
ரூபம் என்பது பரிபூைண ஜீவி, பரிபூைண நிரலரையில், ‘ைிகவும் நன்று’ என்பதாய் அர்த்தப்படுத்தும் (ஆதி 1 : 26,
27, 31; எபி 2 : 6 – 8) நிரலயில் இருப்பதாகும்.

மதவனின் ொயல் சபறுதல் என்பது மதவன் அண்டெைாெைத்ரதயும்

ஆட்ெி செய்பவர் மபால் ைனிதன் அரனத்ரதயும் பூைியின்மைல் ஆண்டுக்சகாள்வரத அர்த்தப்படுத்துகிறது என
நாம் புரிந்துக்சகாள்ளலாம் (ஆதி 1 : 26, 28, 29; ைத் 25 : 31).
22. மதவனுரடய ரூபம் (Image) என்பது ெரீை ெம்பந்தைாக, ைனது ெம்பந்தைாக, ஒழுக்க ரீதியாக ைற்றும் ெைய
ெம்பந்தைான விஷயங்களில் பரிபூைணைரடவரதக் குறிக்கிறது. மதவனுரடய ொயல் (likeness) என்பது பரிபூைண
பூைியானது பரிபூைண ஆட்ெியாளர்களாய் சபாறுப்மபற்று இருப்பரத குறிக்கிறது.
விழுந்து மபாவதற்கு முன்னுள்ள நிரல உதாைணம்.

ஆனால் பவுல் (எபி 2 : 8)இல் சுட்டிக்காட்டுவதுப்மபால்

மதவனுரடய ரூபமும் ொயலும் தற்மபாது இல்லாைல் மபாய்விட்டது.
ைற்றும்

ஆளும்

உரிரை)

மதவனுரடய

ரூபம்

இதற்கு ஆதாம், ஏவாள்

இருக்கமவண்டிய

(ஆதியில் உள்ள பரிபூைண நிரல

இடத்தில்

ெரீை

ெம்பந்தைான, ஒழுக்க ரீதியான ைற்றும் ெைய ெம்பந்தைான வழ்ச்ெி
ீ
வந்துள்ளது.

ெம்பந்தைான,

ைனது

மதவனுரடய ொயல்

இருப்பதற்கு பதிலாக ொபம் நிரறந்த இவ்வுலகத்தில் ைனிதரன சகாடுங்மகான்ரை ஆட்சகாண்டு இருக்கிறது.
அரவ அவரன அதிகைாக அவனுரடய் ஜீவன் அழிக்கும் வரை ஒடுக்கிறது.
பாவத்தினால் ைனுஷன் மைல் வந்ததாக மவதாகைம் உறுதியாகக் கூறுகிறது.

இரவசயல்லாம் ஆதாைின்
(ஆதி 3 : 1 – 24; மைாை 5 : 12 – 21;

Iசகாரி 15 : 21, 22). தற்மபாது ைனுக்குலம் இதனால் ஏற்பட்ட மெதத்தின் அழிவில் உள்ளது. நைது ெந்ததியின் இந்த
துக்கைான, நிரலக்குரலந்த நிரல நைது ெிருஷ்டிகரின் ைிகுந்த அனுதாபத்ரதயும், இைக்கத்ரதயும் சபற
அவரிடம் முரறயிட்டிருக்கிறது. மதவனுரடய அதிருப்தியினால் நிரறந்த ைைண ொப தண்டரனயின் (ைைணம்
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நித்தியைாக – உயிமைாமட வரதத்தல் அல்ல) ைத்தியிலும் விழுந்து மபான ைற்றும் ஆக்கிரனக்கு உட்பட்ட –
ைனிதரன ைைணத்தினின்று ைீ ட்க அவருரடய அன்பான குைாைரன உலகத்திற்கு அனுப்பி இவ்விதம் ைீ ட்கும்
சபாருரள கிையம் செலுத்தி ைனுக்குலத்தின் மைலுள்ள தைது இைக்கத்ரத நிரனவுகூர்ந்தார். ( I தீமைா 2 : 4 – 6;
ைத் 20 : 28; மயாவா 3 : 17; மைாை 5 : 7, 8, 16 – 19)
23.

ைீட்கும் சபாருரள கிையைாகச் செலுத்துவதற்கு, கிறிஸ்துவின் முதல் வருரக இருந்தது மபால, அவருரடய
இைண்டாம் வருரக அந்த ைீட்கும் சபாருள் கிையத்ரத சதரிந்சதடுக்கப்படாத ைற்றவர்களுக்கு சகாடுக்கவும்
அவர்களுக்கு ைீட்பு கிரடக்கச் செய்யவும் ஆகும்.

அதாவது ைனுக்குலம் அரனத்தும் பரழய அெல் நிரலக்கு

(பாவத்திற்கு முன்னான ஏமதனின் நிரலக்கு) திரும்ப வருவதற்குரிய காலைாகும்.
காலத்தில்

(times of restitution அப் 3 : 21),

ஆதாைின்

திரும்ப சகாடுத்தலின்

பாவத்தினால் அழிந்துமபான மதவ ொயலும், ரூபமும்

ைறுபடியும் அரனத்து ெந்ததியார் மைலும் சகாண்டுவை இமயசு ைீ ட்கும் சபாருள் கிரடக்கச் செய்யும் காலமை
அவைது இைண்டாம் வருரகயாகும்.

அவைது முதல் வருரகக்கும் இைண்டாம் வருரகக்கும் இரடப்பட்ட

சுவிமெஷயுகைானது, அவைது ைணவாட்டி ெரபரய சதரிந்சதடுத்து அதற்கு ைட்டும் ஆெீர்வாதம் கிரடக்கும்படி
செய்த காலைாகும்.
24. பாவைற்ற ைனிதனாகிய கிறிஸ்து இமயசுவின் ைைணம் ( I தீமைா 2 : 3 – 6) அரனவருக்கும் ஆதாைின்
பாவத்தினால் வந்த ஆக்கிரனயிலிருந்து விடுதரல சபறுவதற்கு மவண்டி மபாதுைான ைீட்பின் புண்ணியத்ரத
அளிக்கிறது.

அதுைட்டுைல்லாது அந்த ஆக்கிரனயினிைித்தம் விரளந்த பாதிப்புகளிலிருந்தும் ைீ ட்புசபற ஒரு

ெந்தர்ப்பத்ரதயும் சகாடுக்க உத்தைவாதைாய் உறுதியளிக்கிறது.

அதாவது கிறிஸ்துவின் ைீட்பின் புண்ணியம்

ஆதாம் பாவம் செய்யுமுன்னிருந்த அெல் பரிபூைண நிரலக்கு ைனுக்குலம் ைறுபடியும் திரும்புவதற்கு ஒரு
தருணத்ரத சகாடுக்கிறது.

ைகிரையான மதவரூபம் ைனுக்குலத்திற்கு திரும்ப வைச்செய்யவும், பரிபூைண

ெரீைத்ரத, ைனரத ைற்றும் இருதயத்ரத ைனுக்குலத்திற்கு சகாடுக்கவும், மைலும் மதவொயரலப் சபறச்
செய்யவும் அதாவது ைறுபடியும் ஏமதனாக ைாற்றப்பட்ட இப்பூைியில் பரிபூைண ஆட்ெிரய ைனுக்குலத்திற்கு
சகாடுக்கவும் (“அரதக் கீ ழ்படுத்தி ஆண்டுக்சகாள்ளுங்கள்” ஆதி 1 : 28) கிறிஸ்து வருவது அவைது இைண்டாம்
வருரகயின் மநாக்கங்களின் ஒரு பகுதியாகும்.

கிறிஸ்துவின் ஆயிை வருட ஆட்ெிக்குரிய நிபந்தரனகரள

சதளிவாக ஏற்றுக்கீ ழ்படிகிற அரனவரும் இப்படிப்பட்ட எல்லா ஆெீர்வாதங்கரளயும் சபற்றுக் சகாள்ளுவார்கள்.

25.

இவ்வாறு திரும்பப் சபறுதலின்மபாது அல்லது ைீ ண்டும் பரழய நிரலரய அரடயும்மபாது (Restitution or
Restoration) ஏமதன்

இயற்ரக

ொர்புகள்

ஒன்றுக்சகான்று பூைணைாய் நிரலவைப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் (Ecology) பூைியிமல காணப்படும்.

மைலும்

ஆதாம்

முதலில்

மபான்ற

நிரலக்கு

பரிபூைணைாய்

பரிபூைணப்படுத்தப்படும்.

சகாண்டு

வருவது

இருந்ததுமபால

ைட்டுைல்லாது,

உற்ொகைாய்

பரிபூைண

அப்சபாழுது

கீ ழ்படிகிற

ைனுக்குலம்

ைனுக்குலம் சபாதுவாக பைமலாகத்தில் அல்ல பூைியில் என்றும் வாழ்வதற்காக

ெிருஷ்டிக்கப்பட்டது. ஆதாமும் ஏவாளும் ஏமதன் மதாட்டத்திலிருந்து மதவதூதர்கரளக் சகாண்டு சுடசைாளி
பட்டயத்தால்
சதாடர்ந்து

விைட்டப்பட்டு

ஜீவனுக்குரிய

மதாட்டத்திற்கு

ைைத்தின்

புறம்பாக்கப்பட

கனிகரள

உண்டு

மவண்டியதாயிற்று.

பூைியிமல

பரிபூைண

இல்லாவிடில்

ைனிதர்களாகச்

அவர்கள்

ெதாகாலமும்

ஜீவித்திருக்கலாம்; ைரிக்க மவண்டியதும் வந்திருக்காது (ஆதி 3 : 22 – 24). சதரிந்சதடுக்கப்பட்டவர்கள் ைட்டும்
ைனுக்குலத்திற்கான சபாதுவான ெட்டத்திலிருந்து அதாவது பூமலாகவெிகளாக வாழும் நிர்ணயத்திலிருந்து
விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டவர்களாய் பைமலாகத்தில் நித்திய காலைாய் நித்திய வாெியாக இருப்பார்கள் (எபி 1௦
: 34; I மபது 1 : 4). ைற்ற எல்லா ைீட்கப்பட்ட ைனுக்குலமும் திரும்பக் சகாடுத்தலின் இைட்ெிப்ரப சபற்று பூைியின்
வாழ்வார்கள்.
26.

இவ்வாறு

திரும்பக்

சகாடுத்தரவகரளப்

(Restitution) பற்றி

புரிந்துக்சகாள்ள ஒரு முக்கியைான படி ஆகும்.

படித்தல்

மதவனுரடய

திட்டத்ரத

பற்றி

பலர் இதரன ஏற்றுக்சகாண்டு கற்றுக் சகாடுக்கிறார்கள்

என்பரத நாங்கள் அறியும்மபாது ைகிழ்ச்ெி அரடகிமறாம்.

ஆனால் இரத ஏற்றுக்சகாள்ள மவண்டியவர்கள்

இன்னும் ஏைாளைாய் இருக்கிறார்கள்.
படி 3: ஜீவனும் மரணமும் நன்னமக்காக
27. மதவனுரடய வழிகள் ெைத்துவைாய் பட்ெபாதைில்லாைல் இருந்தாலும் (எமெ 18 : 29 – 32).

அதிமல ைைணைானது

தன் பலரன இரடப்பட செய்யக்கூடாததாலும் உயிமைாடிருக்கிைவர்கள் ைட்டுைல்லாது ைரித்தவர்களும், இந்த
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உலகத்திமல இைட்ெிப்பு அரடய ெந்தர்ப்பம் சபற்றுக் சகாள்ளாதவர்களும் – எபி 6 : 4, 5 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள
ஐந்து

ஆெீர்வாதங்கரளயும்

அரடயாதவர்களும்,

நன்ரை

சபற்று

ஆயிைவருட

ஆட்ெியிமல

பூைிக்குரிய

இைட்ெிப்பரடய வாய்ப்ரபப் சபறுவார்கள். Iதீமைா 2 : 3 – 6 இன்படி “மதவன் நைது இைட்ெகர் – அவைாமல எல்லா
ைனுஷரும் இைட்ெிக்கப்படவும் (ஆதாைின் அக்கினியிலிருந்து), ெத்தியத்ரத அறிகிற அறிரவ (ெரியான அறிரவ)
அரடயவும்

மதவன்

இறந்தவர்கள்
மவண்டும்.

ெித்தமுள்ளவைாயிருக்கிறார்”

அரதப்

சபறமவண்டுைானால்

என்பதரன

அவர்கள்

அறிவார்கள்.

ைைணத்திலிருந்து

மதவன், அவர்கள் அரதப் சபற்றுக்சகாள்ளும்படி செய்வார்.

அந்த

திரும்ப

அறிரவ

உயிமைாமட

சபறாைல்
எழுப்பப்பட

ெங் 22 : 27 – 29; மயாவா 1 : 9: லூக் 2 : 10

– 14; பிலி 2 : 6 – 11; எமெ 16 : 44 - 63 ஆகிய வெனங்களில் அறியலாம்.
28.

ைனுக்குலத்திற்கான

மதவனுரடய

இைட்ெிப்பின்

திட்டத்ரத

உண்ரையாகமவ

புரிந்துக்சகாள்ள

மவண்டுைானால், சதரிந்து சகாள்ளப்படாைல் இறந்தவர்களுக்கும் ைற்றும் சதரிந்சதடுப்புக்குட்படாைல் உயிமைாடு
வாழ்ந்து சகாண்டிருப்பவர்களுக்கும் திரும்ப சகாடுத்தல் அல்லது ைறுபடியும் ஆதாைில் இழந்துப்மபான பரழய
நிரலக்கு திரும்ப சகாண்டுவைப்படுதல் (Restitution) என்ற மவதாகை ெத்தியத்ரத சதளிவாக அறிந்துக்சகாள்வது
ைிகவும் முக்கியைானதாகும்.
படி 4: பூமியிபல நித்திய இராஜ்ஜியம்
29. சதரிந்சதடுப்புக்குள் வைாத ஆனால் ைறுபடியும் அெல்நிரலயில் நிறுத்தப்பட்ட ைனுக்குலத்மதாடு பூைியிமல
அரைந்த மதவனுரடய இைாஜ்ஜியம் 1௦௦௦ வருடம் முடியுைளவுைட்டுைல்லாது, நித்திய காலைாக ஜீவியம்
நடத்துவதற்கு ஆகும்.

இதரன அமநக மவத வாக்கியங்கள் சதளிவாக காட்டுகிறது.

7 : 13, 14, 18, 21, 27 இல் நித்திய நித்தியைாய் என்பதும்,

அதாவது தானி 2 : 35, 44;

இந்த இைாஜ்ஜியம் பைமலாகத்தில் அல்ல ஆனால்

“பைமலாகத்தின் கீ மழ” என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது – (ஒத்து வாக்கியம் ைத் 6 : 10; சவளி 11 : 15; 21 : 1 – 4).
30.

“இப்சபாழுதுள்ள சபால்லாத உலகம்” (கலா 1 : 4) அதனுரடய ‘பைமலாகங்கள்’ (அதன் ஆட்ெி செய்யும்
அதிகாைங்கள்) அரனத்தும் ொத்தானுக்கும் அவனுக்கு கீ ழ்பட்டவர்களுக்கும் உட்பட்டுள்ளது (II சகாரி 4 : 4).

இந்த

‘பூைி’ (தற்மபாது உருவாகியுள்ள ைனித ெமுதாயம்) இந்த ைகா உபத்திைவத்தின் காலத்திமல ‘அக்கினி’யினால்
அழிக்கப்பட ரவக்கப்பட்டுள்ளது (II மபது 3 : 7 – 13).
ெிருஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

31.

ஆனால் பூைியாகிய கிைகமைா ைனித குடியிருப்புக்காக

மைலும் அது என்றும் நிரலத்திருக்கும் (ஏொ 45 : 18; ெங் 115 : 16; பிை 1 : 4).

புதிய பூைி அதாவது புதிய ெமுதாய ஒழுங்குகள் ைறுபடியும் பரழய, பரிபூைண, ைீட்கப்பட்ட, ெைாதானைான,
பாதுகாப்பான, ெந்மதாஷைாக வாழும் ைனுக்குலத்துடன் ெதாகாலம் நிரலத்திருக்கும்.

அமதவிதைாக புதிய

வானம் அதாவது புதிதாக அரைந்த மதவனால் சதரிந்மதடுக்கப்பட்டவர்களாலான ஆவிக்குரிய ஆட்ெி இருக்கும்
(ஏொ 65 : 17; 66 : 22; II மபது 3 : 13). “வானத்திலும், பூைியிலும்- பூைியின் கீ ழுைிருக்கிற ெிருஷ்டிகள் யாவும் –
ெிங்காெனத்தின்
ைகிரையும்

மைல்

வற்றிருக்கிறவருக்கும்
ீ

வல்லரையும்

ெதாகாலங்களிலும்

ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
உண்டாவதாக”

(சவளி

ஸ்மதாத்திைமும்

5 : 13) என்று

கனமும்

சொல்லும்

இந்த

ைகத்துவைான எதிர்பார்ப்புகளுக்காக நாங்கள் ைகிழ்ச்ெியரடகிமறாம். இந்த ைகத்துவைான எதிர்பார்ப்புகளுக்காக
நாங்கள்

ைகிழ்ச்ெியரடகிமறாம்.

இந்த

ைகத்துவைான

மவதாகை

ெத்தியங்கரள

எல்லாரும்

படிக்கவும்,

ஏற்றுக்சகாள்ளவும் மபாதிக்கவும் நாங்கள் அரனவரையும் ஊக்குவிக்கிமறாம்.
BS 582 : 69
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