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அப்பபோஸ்தலர்களின் விசுவோச அறிக்கக   
பாைம் 6 

இைை்சிப்பு  

-1- 

வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

முன்னுகர 
இந்தப் பாைங்கை் அரனத்திலும், அப்தபாஸ்தல விசுவாசப் பிைமாணம் 

என்பது ஆதி கிைிஸ்தவை்கை் ஞானஸ்நானம் தபை்றுக் தகாண்ைதபாது 
அைிக்ரகயிை்ை விசுவாச அைிக்ரகயின் சுருக்கதம என்று 
குைிப்பிை்டிருக்கிதைாம். அந்தச் சூைலில், அவை்கை் தங்கை் தனிப்பை்ை 
இைை்சிப்பின் மீதான விசுவாசத்ரத தவைிப்படுத்தி அதிக உணை்வுபூை்வமாக 
அைிக்ரகயிை்ை காைியங்கை் விசுவாசப் பிைமாணத்தின் பகுதிகைாக 
மாைியிருக்கும் என்று நிரனப்பது நம்மில் அதநகருக்கு எைிதோைதோகும். 

அது நமக்கும் தபாருந்தும் அல்லவா? நம்முரைய பிதா, குமாைன், பைிசுத்த 
ஆவியாகிய மகா தபைிய ததவரன நாம் தநசிக்கிதைாம். அவை் உருவாக்கிய 
சரபரய மதிக்கிதைாம். ஆனால், இைை்சிப்பு நமக்குைியது என்னும் நை்தசய்திதய 
நமக்குக் கிரைத்த மாதபரும் சந்ததாஷம். ததவன் நம்ரம தநசிக்கிைாை், அவை் நம் 
பாவங்கரை மன்னிக்கிைாை், மை்றும் இவ்வுலகத்திலும் இனிவரும் 
உலகத்திலும் அவை் நமக்கு ஒரு அருரமயான இலக்ரக ரவத்திருக்கிைாை். 
இரவகைின் நிச்சயத்தினால் நாம் கைிகூருகிதைாம். 

அப்தபாஸ்தலை்கைின் விசுவாச அைிக்ரக என்னும் நம் ததாைைின் ஆைாம் 
பாைமான இதன் தரலப்பு “இைை்சிப்பு” ஆகும். இந்தப் பாைத்தில் நாம், 
பாவமன்னிப்பு மை்றும் நித்திய ஜவீரனப் பை்ைிய நை்தசய்தியின் மீதான 
நம்பிக்ரகரய உறுதிப்படுத்தும் அப்தபாஸ்தலை்கைின் விசுவாச 
அைிக்ரகயிலுை்ை விசுவாச கை்டுரைகரைப் பாை்ப்தபாம். 

தவதத்தில், கிைிஸ்துவுக்குை் நமக்குக் கிரைக்கும் இைை்சிப்பிை்கு பல்தவறு 
அம்சங்கை் உண்டு என்பரதக் குைிக்கும் விதத்தில் “இைை்சிப்பு” என்னும் 
வாை்த்ரத பல விதங்கைில் பயன்படுத்தப்பை்டிருக்கிைது. நவனீ கால 
கிைிஸ்தவை்கை் “இைை்சிப்பு” என்னும் வாை்த்ரதரயப் பயன்படுத்தும்தபாது, 
கிைிஸ்து பாவநிவாைண பலியாக தம்ரம மைிக்கக் தகாடுத்து கிையம் தசலுத்தி 
தபை்றுத் தந்த ஆசீை்வாதத்ரதப் தபை்றுக் தகாை்வது என்று தபாதுவாக நாம் 
நிரனக்கிதைாம். அது, நாம் ததவதனாடு ஒப்புைவாகி மறுபடியும் பிைப்பதில் 
ததாைங்கி, வாை்நாை் முழுவதும் பைிசுத்தமாகும் தசயல்முரைரயத் ததாைை்ந்து, 
புதிய வானம் புதிய பூமியில் நாம் நிரைவாக மகிரமயரையும்தபாது 
நிரைவரைகிைது. 

இைை்சிப்பின் இந்த அம்சத்ரத அப்தபாஸ்தலை்கைின் விசுவாச அைிக்ரக 
பின்வருமாறு குைிப்பிடுகிைது: 
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பாவ மன்னிப்பு, 
சைைீ உயிை்த்ததழுதல்,  
மை்றும் நித்திய ஜவீயை நோை் விசுவோசிக்கியறை்... 

பாவமன்னிப்பு, உயிை்த்ததழுதல், நித்திய ஜவீன் என்னும் இம்மூன்று 
கருத்துக்களுதம தவதாகமம் தகாடுக்கும் இைை்சிப்பின் விவைத்ரத நிரைவு 
தசய்து விடுவதில்ரல. மாைாக, இரவ ததவன் தனிப்பை்ை விசுவாசிகரை 
இைை்சிக்கும்தபாது என்ன தசய்கிைாை் என்னும் குைிப்பிை்ை அம்சங்கைின் 
மீதான நம்பிக்ரகரய அைிக்ரகயிடும் அப்தபாஸ்தலை்கைின் விசுவாச 
அைிக்ரகயின் ஆைம்ப நிரல வாக்கியங்கைாக உை்ைன. 

அப்தபாஸ்தலை்கைின் விசுவாச அைிக்ரகயில் உை்ை இைை்சிப்ரபப் பை்ைி 
நாம் காணவிருக்கும் காைியங்கை் நம் இைை்சிப்பின் இந்த பைிமாணங்கை் 
அரனத்ரதயும் பை்ைிய விவைங்கரைக் தகாடுக்கும். முதலாவது, பாவ 
மன்னிப்ரபப் பை்ைி தபசுதவாம். இைண்ைாவதாக, சைைீ உயிை்த்ததழுதலின் 
தகாை்பாை்ரைப் பை்ைிப் பாை்ப்தபாம். மூன்ைாவதாக, நித்திய ஜவீனின் இயல்ரப 
பை்ைியும் தபசவிருக்கிதைாம். பாவமன்னிப்பு என்னும் நமக்கு மிகப் 
பைிச்சயமான பகுதிரய முதலில் பாை்ப்தபாம். 

போவமன்னிப்பு 
பாவமன்னிப்புக்கு அப்தபாஸ்தலை்கைின் விசுவாச அைிக்ரக தகாடுக்கும் 

அை்த்தத்ரத விைங்கிக் தகாை்ை, ஒன்றுக்தகான்று தநருங்கிய ததாைை்புரைய 
மூன்று காைியங்கரைப் பை்ைி அைிந்து தகாை்தவாம்: அரவ, பாவமன்னிப்ரப 
அவசியமானதாக்கும் பாவம் என்னும் பிைச்சரன, பாவமன்னிப்ரப 
சாத்தியமாக்கும் ததவ கிருரப, மை்றும் பாவமன்னிப்ரபப் தபை்றுக் தகாை்ை 
நாம் தசய்ய தவண்டியதான நம் தனிப்பை்ை தபாறுப்பு ஆகியரவயாகும். 
முதலில், நாம் பாவம் என்னும் பிைச்சரனரயப் பை்ைிப் பாை்ப்தபாம். 

போவம் என்னும் பிரச்சகன 
நம்முரைய பாவத்தினால் ஏை்பை்ை பிைச்சரனரயத் தீை்ப்பதத இதயசு 

மைித்ததை்கான முக்கியமான காைணங்கைில் ஒன்று என தவதாகமத்ரத நம்பும் 
கிைிஸ்தவை்கை் அைிவாை்கை். பாவமானது நம்ரம ததவனுரைய 
ஆசீை்வாதங்கைிலிருந்து பிைித்து, அவைது சாபத்திை்குக் கீைாக்குகிைது. அததாடு, 
இந்தப் பிைச்சரனரய நாமாக தமை்தகாை்ைவும் முடியாது. பாவம் நம்ரம 
ஆக்கிரனக்குை்ைாகத் தீை்க்கிைது என்பதத, நாம் பாவம் என்னும் 
பிைச்சரனரயப் பை்ைி தபசுவதன் அை்த்தமாகும்.. பாவத்திலிருந்து அல்லது 
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அதன் விரைவுகைிலிருந்து நம்ரமக் காத்துக் தகாை்வதை்கு கிைிஸ்துரவத் 
தவிை தவறு வைியில்ரல. 

தவதவசனங்கை் பாவம் என்னும் பிைச்சரனரயப் பை்ைி தபாதிக்கும் 
காைியங்கரை நாம் மூன்று பகுதிகைாக ஆய்வு தசய்தவாம். முதலாவது, 
பாவத்திை்கு நாம் ஒரு தவதாகம வரையரைய க் தகாடுப்தபாம். அடுத்ததாக, 
மனித இனத்தில் பாவம் ததான்ைிய விதத்ரதப் பை்ைிப் தபசுதவாம். 
மூன்ைாவதாக, பாவத்தின் விரைவுகரைப் பை்ைிப் பாை்ப்தபாம். பாவத்தின் 
வரையரையிலிருந்து ததாைங்குதவாம். 

போவம் – வகரயகற 
தவதாகமம் பாவத்ரதப் பை்ைி பல வைிகைில் தபசுகிைது. அநீதி, 

முைை்ைாை்ைம், மீறுதல், இைைல், தீரம, மை்றும் குைி தவறுதல் தபான்ை 
பலவிதமான வாை்த்ரதகரைப் பயன்படுத்தி தவதாகமம் பாவமான 
காைியங்கரை விவைிக்கிைது. ஒவ்தவாரு வாை்த்ரதயும் பாவத்ரதப் பை்ைிய நம் 
புைிதரல விைிவாக்குகின்ைன. 

ஆனால், தவதம் பாவத்ரதப் பை்ைி மரைமுகமாகப் தபசும்தபாதும் — 
பாவத்திை்கான வரையரைரயக் தகாடுக்கும்தபாதும் மை்ை எல்லா 
வாை்த்ரதகரையும் விை ‘அநீதி’ என்ை வாை்த்ரதரய அதிகம் 
பயன்படுத்துவதாகத் ததைிகிைது. தவதாகமத்தின் தசாை்கைஞ்சியத்தில், பாவம் 
என்பது அடிப்பரையாக ததவனுரைய நியாயப்பிைமாணத்ரத மீறுவதாகிைது. 1 
தயாவான் 3:4 இல் அப்தபாஸ்தலனாகிய தயாவான் எழுதியது தபால இது 
இருக்கிைது: 

பாவஞ்தசய்கிை எவனும் நியாயப்பிைமாணத்ரத மறீுகிைான்; 
நியாயப்பிைமாணத்ரத மறீுகிைதத பாவம் (1 தயாவான் 3:4). 

தைாமை் 7:9-25 மை்றும் 1 தகாைிந்தியை் 15:56 ஆகிய தவத பகுதிகைிலும் 
இதததபான்று பாவத்ரத அநீதி என வலியுறுத்தக் காண்கிதைாம். பாவத்தின் 
இந்த அடிப்பரைக் கருத்து பல கிைிஸ்தவ பாைம்பைியங்கைின் இரையியலிலும் 
பிைதிபலிக்கிைது. 

அதை்கு உதாைணமாக, தவஸ்ை்மினிஸ்ைை் ஷாை்ை்ைை் தகை்ைகிசம் தன் 14 
ஆம் தகை்விக்குக் தகாடுக்கும் பதிரலக் கவனிப்தபாம். பாவம் என்பது என்ன? 
எனும் தகை்விக்கு பதிலாக: 

தகை்ைகிசம் 

இவ்வாறு பதில் தருகிைது: 

பாவம் என்பது ததவனுரைய நியாயப்பிைமாணத்திை்கு 
ஒத்திருப்பதில் குரைவுபடுவது அல்லது அதரன 
மீறுவதாகும். 
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இந்த பதில் ததவனுரைய நியமத்ரத மறீும் இரு தபாதுவான வரக 
மீறுதல்களோை நியாயப்பிைமாணத்திை்கு ஒத்திருப்பதில் குரைவுபடுதல், மை்றும் 
நியாயப்பிைமாணத்ரத மறீுதல் ஆகி வற்யறக் குைிப்பிடுகிைது என்பரதக் 
கவனியுங்கை். 

ஒரு வரகயில், நியாயப்பிைமாணத்திை்கு ஒத்திருப்பதில் குரைவுபடுதல் 
என்பது, தவதம் கை்ைரையிடுவரத தசய்யத் தவறுவதாகும். இது 
‘புறக்கணிக்கும் பாவம்’ எனப்படுகிைது. ஏதனனில், இதில் நாம் தசய்ய 
தவண்டியரத தசய்யாமல் விை்டுவிடுகிதைாம் அல்லது புைக்கணித்து 
விடுகிதைாம். மை்தைாரு வரகயில், நியாயப்பிைமாணத்ரத மீறுவது என்பது 
தவதம் தரை தசய்வரத தசய்வதாகும். இத்தரகய நியாயப்பிைமாண மீறுதல் 
தபரும்பாலும் ‘தசய்யும் பாவம்’ எனப்படுகிைது. ஏதனனில், இதில் தவதம் தரை 
தசய்யும் ஒன்ரை நாம் சிந்திப்பது, உணை்வது, அல்லது தசய்வதன் மூலம் பாவம் 
தசய்கிதைாம். 

ததவனுரைய நியாயப்பிைமாணத்ரத பாவத்ரத வரையறுக்கும் 
தைமாகக் தகாண்ைால், ததவனுரைய நியாயப்பிைமாணம் என்பது ஏததா ஒன்று 
அல்லது முரையை்ைது அல்ல என்பரதக் குைிப்பிடுவது மிக முக்கியம். 
நியாயப்பிைமாணம் ததவனுரைய பைிபூைணமான குணாதிசயத்ரததய 
பிைதிபலிக்கிைது. தைாமை் 7:12 இல் பவுல் நியாயப்பிைமாணத்ரத விவைிக்கும் 
விதத்ரதக் கவனியுங்கை்: 

ஆரகயால் நியாயப்பிைமாணம் பைிசுத்தமுை்ைதுதான், 
கை்பரனயும் பைிசுத்தமாயும் நீதியாயும் நன்ரமயாயும் 
இருக்கிைது (தைாமை் 7:12). 

பவுல் இங்கு தசான்னது தபால, ததவனுரைய கை்பரனகை் எப்தபாதும் 
ததவரனப் தபாலதவ பைிசுத்தமாயும், நீதியாயும், நன்ரமயாயும் உை்ைன. 
ததவனுரைய கை்பரனகை் எப்தபாதும் அவைது சுபாவத்ரத ஒத்திருக்கின்ைன. 

இதனால்தான், நாம் ததவரன தநசிக்கிதைாம் என்ைால் அவருரைய 
கை்பரனகரைக் ரகக்தகாை்தவாம் என்று தவதம் நமக்குப் தபாதிக்கிைது. நாம் 
ததவரன தநசித்தால், ததவரனப் பிைதிபலிக்கும் அவருரைய 
நியாயப்பிைமாணம் தபான்ை காைியங்கரையும் தநசிப்தபாம். இதரன நாம் 
உபாகமம் 5:10; 6:5-6, மத்ததயு 22:37-40, தயாவான் 14:15-24 மை்றும் பல 
தவதப்பகுதிகைில் காணலாம். 1 தயாவான் 5:3 இல் தயாவான் என்ன 
எழுதியிருக்கிைாதைன்று கவனியுங்கை்: 

நாம் ததவனுரைய கை்பரனகரைக் ரகக்தகாை்வதத 
அவைிைத்தில் அன்புகூருவதாம் (1 தயாவான் 5:3). 

ததவன் மீதான நம்முரைய அன்பு அவருரைய கை்பரனகளுக்கு நாம் 
கீை்ப்படிவதில் தவைிப்படுகிைது. ஆகதவ, நாம் அவருரைய 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

நியாயப்பிைமாணத்ரத மறீும்தபாது, நமக்கு ததவன் மதீு அன்பு இல்ரல 
என்ைாகிைது. அதனால் நாம் பாவம் தசய்கிதைாம். 

தவதாகமத்தில், ததவரன தநசிப்பதை்கும், ததவனுக்குக் 
கீை்ப்படிவதை்கும் ஒரு தநருங்கிய ததாைை்பு உண்டு. ததவரன 
தநசிப்பது மை்டுதம ததவரன தநசிப்பதை்கான கை்ைரைரய 
நிரைதவை்றுவது ஆகிவிைாது என்பரத நாம் முதலில் 
ததைிவுபடுத்திக் தகாை்ை தவண்டுதமன நிரனக்கிதைன். 
“நீங்கை் என்னிைத்தில் அன்புகூை்ந்தால்” என்று தவதம் 
தசான்னதபாததா, அல்லது “நீங்கை் என்னில் 
அன்புகூை்ந்தால், என் கை்பரனகரைக் ரகக்தகாை்ளுங்கை்” 
என்று கிைிஸ்து தசான்னதபாததா, கைரமக்கு அரதச் 
தசய்வதும், ஒரு தவரலயாகச் தசய்வதும் ஒருதபாதும் மனதில் 
ததான்ைவில்ரல. ஆனால், அன்பும், தானாக முன்வந்து 
ததவனுக்குை் மகிை்ந்து சுயத்ரத அவைிைம் தகாடுப்பதும் 
இருக்குமானால், விருப்பத்துைன் ஆைமாகக் கீை்ப்படிய 
ஆயத்தமாயிருப்பது மிக இயல்பானதாகவும், சைியான 
முரையில் தவைிப்படுவதாகவும் இருக்கும். ஏதனனில், அது 
நீங்கை் அன்புகூை்ந்து மகிை்ந்திருக்கும் இந்த ததவரனப் 
பிைியப்படுத்தும் விருப்பத்ரத அடிப்பரையாகக் தகாண்ைது; 
“ததவனுரைய வைி” அவருரைய குணாதிசயத்ரதப் 
தபாலதவ நம்பத்தக்கதும், நம்முரைய நன்ரமக்கானதுமாக 
இருக்கும் என்ை நம்பிக்ரகரய அடித்தைமாகக் தகாண்ைது. 

Dr. கிைன் ஜி. ஸ்தகாை்கி 

ததவன் மீதான அன்பினிமித்தம் தசயல்பைத் தவறும்தபாது, அவருக்கு 
விதைாதமாக கலகம் தசய்து, அவருரைய நியாயப்பிைமாணத்ரத மைீி, அவை் 
தந்திருக்கிை கை்ைரைரய தவைவிை்டு, அவருரைய பைிசுத்தமும், நீதியும், 
நன்ரமயுமான குணாதிசயத்ரத கஷ்ைப்படுத்தி, பாவம் தசய்துவிடுகிதைாம். 
ஆனால், நாம் ததவன் மீதான நம் அன்பினால் துூண்ைப்படுதவாமானால், 
நம்முரைய விருப்பங்கை் மை்றும் ததரவகளுக்கு தமலாக 
ததவனுரையரவகரை ரவத்துவிடுதவாம். அதன் விரைவாக, நம் வாை்வில் 
பல பாவங்கரையும் அவை்ைின் தகாடிய விரைவுகரையும் தவிை்க்கலாம். 

ததவனுரைய நியாயப்பிைமாணத்ரத மீறுவதத பாவம் என்னும் 
பாவத்ரதப் பை்ைிய இந்த வரையரையுைன், மனித இனத்தில் பாவம் 
ததான்ைியரதப் பை்ைிப் பாை்ப்தபாம். 
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போவத்தின் பதோற்றம் 
ஆதியாகமம் 3 ஆம் அதிகாைத்தில் பதிவு தசய்யப்பை்டுை்ை சம்பவங்கை் 

நம்மில் அதநகருக்கு பைிச்சயமானரவதய. நம்முரைய ஆதிப் தபை்தைாைாகிய 
ஆதாமும் ஏவாளும் ததவனுக்கு விதைாதமாகக் கலகம் தசய்து, தரை 
தசய்யப்பை்டிருந்ததான நன்ரம தீரம அைியச் தசய்யும் மைத்தின் கனிரய 
புசித்தாை்கை். தவதாகமக் கண்தணாை்ைத்திலிருந்து பாை்த்தால், இது ஒரு 
தனிப்பை்ை நபைின் தசய்ரக அல்ல. அது, மனித இனம் முழுவதும் பாவம் தசய்து 
குை்ைவாைிகை் ஆகவும், பாவத்தினால் அைியவும் காைணமாயிை்று. 
இரையியல் நிபுணை்கை் இதரனப் தபாதுவாக மனுக்குலம் பாவத்தில் வை்ீந்த 
சம்பவம் அல்லது வை்ீச்சி என்று குைிப்பிடுகிைாை்கை். 

ததவன் மனுக்குலத்ரத சிருஷ்டித்ததபாது, நாம் மிகவும் நன்ைாக 
இருந்ததாம் என்று ஆதியாகமம் 1:26-31 கூறுகிைது. இங்கு, “நல்லது” என்பதை்கு 
நாம் ததவன் விரும்பிய வண்ணமாகதவ இருந்ததாம் என்று அை்த்தமாகிைது. 
நம்முரைய முதல் ஆதிப் தபை்தைாை் தாை்மீகமாக ததவனுரைய துூய 
சாயலாகவும், பலுகிப் தபருகி ததவன் உண்ைாக்கிய உலகத்ரத நிைப்புவதன் 
மூலம் அவருக்கு ஊைியம் தசய்ய ஏை்ைவை்கைாகவும் இருந்தாை்கை். 

தைாமை் 5:12 இல் பவுல் குைிப்பிை்ைது தபால, வை்ீச்சிக்கு முன்பு 
மனுக்குலத்தில் பாவம் என்பதத இல்ரல. நாம் பாவதம தசய்யாமலும், பாவம் 
தசய்ய தவண்டும் என்ை எண்ணம் இல்லாமலும், பாவத்தால் அைியாமலும், 
பாவத்தில் உைன்று தகாண்டிருக்காமலும் இருந்ததாம். 

ஆனால், அந்தப் பாவமை்ை நிரலயிலும், பாவம் தசய்வதை்கான 
வாய்ப்பும், திைனும் நமக்கு இருந்தது. ததவன் ஆதாரமயும் ஏவாரையும் 
சிருஷ்டித்து, ஏததன் ததாை்ைத்தில் ரவத்ததபாது, அவை்களுக்கு அதநக 
காைியங்கரை தவைிப்படுத்தினாை். ஆனால், ஒரு கை்ைரை மை்டும் துைிதமாக 
முன்னாகச் தசன்று, ததவரனச் தசவிப்பதை்கான அவை்களுரைய விருப்பத்ரத 
தசாதிப்பதாக மாைியது. ஆதியாகமம் 2:16-17 இல், ஆதாமும் ஏவாளும் நன்ரம 
தீரம அைியச் தசய்யும் மைத்தின் கனிரயத் தவிை மை்தைல்லா மைங்கைின் 
கனிகரையும் புசிக்க ததவன் அனுமதித்திருந்தாை். இந்த நியமத்ரத மீறுவது 
சாத்தியமானதபாது, ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் பாவம் தசய்யும் வாய்ப்பு 
உண்ைானது. 

ஆதியாகமம் 3:1-6 இல் நாம் பாை்ப்பது தபால, தரை தசய்யப்பை்டிருந்த 
கனிரய புசிக்கும்படி சை்ப்பம் ஏவாரை வஞ்சித்தது என்பது மிகுந்த 
வருத்தத்துக்குைியது. பின்னை் ஏவாை் அந்தக் கனியில் சிைிது ஆதாமுக்கும் 
தகாடுத்தாை், அவனும் அரதப் புசித்தான். ஆதாமும் ஏவாளும் ததவனுரைய 
நீதியின் நியமத்ரத மைீி, மனமுவந்து பாவம் தசய்தாை்கை். அந்த சை்ப்பம் 
சாத்தாதன என்று தவைிப்படுத்தின விதசஷம் 12:9 குைிப்பிடுகிைது, ஏவாை் 
வஞ்சிக்கப்பை்ைாை் என்று 1 தீதமாத்ததயு 2:14 கூறுகிைது. ஆனால், சாத்தானின் 
தசாதரனகதைா அல்லது ஏவாைின் மதியனீதமா நம் ஆதிப் தபை்தைாை் பாவம் 
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தசய்வரதத் தடுக்கவில்ரல. அவை்கை் இருவரும் நன்ரமக்கு பதிலாக 
தீரமரயத் ததைிவு தசய்ததால், குை்ைம் தசய்தவை்கைானாை்கை். 

இந்தச் சம்பவங்கைில், பாவம் என்பது அடிப்பரையில், 
தவைிப்படுத்தப்பை்ை ததவனுரைய சித்தமாகிய ததவனுரைய நியமத்ரத 
மீறுவதத என்பரத மண்ீடும் பாை்க்கிதைாம். ததவனுரைய தவைிப்படுத்தப்பை்ை 
நியமத்திலிருந்து வித்தியாசமாக நாம் தயாசிக்கும்தபாது, தபசும்தபாது அல்லது 
தசய்யும்தபாது, நாம் நன்ரமக்கு பதிலாகத் தீரம தசய்வரதத் ததைிவு 
தசய்கிதைாம் என்று அை்த்தம். பாவம் தசய்யும்படி நாம் தந்திைமாக 
வஞ்சிக்கப்பை்ைாலும், நாம் தசய்ததை்கு நம்மிைம்தான் ததவன் கணக்குக் 
தகை்பாை். அதனால்தான், ததவனுரைய வாை்த்ரதரய நம் இருதயங்கைில் 
ஒைித்து ரவப்பது நமக்கு உதவியாக இருக்கிைது — அரத நாம் அைிவதை்காக 
மை்டும் அல்ல, அரத தநசிப்பதை்காகவும் நம் மனதில் ரவத்து ரவக்கிதைாம். 
ததவனுரைய நியமத்ரத நாம் அைிந்து தகாை்ளும்தபாது, நாம் 
வஞ்சிக்கப்பைாதபடி பாவத்ரத உணை்ந்து தகாை்ை உதவியாக இருக்கிைது. 
அததாடு, நாம் ததவனுரைய நியமத்ரத அைிந்திருக்கும்தபாது, அவருக்குக் 
கீை்ப்படிவது எைிதாகிைது. 

பாவத்தின் வரையரைரயயும் ததாை்ைத்ரதயும் பை்ைிப் பாை்த்த நாம் 
அதன் விரைவுகரைப் பை்ைி அைிய ஆயத்தமாயுை்தைாம். 

போவத்தின் விகளவுகள் 
ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் தசய்த பின்னை், ததவன் மனித இனம் 

முழுவரதயும் நியாயந்தீை்த்து, சபித்தாை். இந்த சாபம் அவை்களுரைய 
ஜவீியத்தின் எல்லா அம்சங்கரையும் பாதித்தது. அதனால், தயாவான் 5:24-25, 
எதபசியை் 2:1-5, தகாதலாதசயை் 2:13-14 மை்றும் தவதம் முழுவதும் தபசப்படும் 
ஆவிக்குைிய மைணம் உைனடியாக நிகை்ந்தது. அது, எதைமியா 17:9 மை்றும் தைாமை் 
7:18–8:11 இல் குைிப்பிைப்பை்டிருப்பது தபால, நம் சைைீத்ரதயும், ஆத்துமாரவயும், 
நம்முரைய ஜவீியம் முழுவரதயும் மாசுபடுத்தியது. இறுதியில் அது, ஆதியாகமம் 
3:19 மை்றும் தைாமை் 5:12 இன்படி சைைீ மைணத்திை்கு வைிவகுத்தது. மத்ததயு 5:29-30 
தபான்ை தவதப்பகுதிகைில் நாம் காண்பது தபால, பாவமானது ததவனுரைய 
நியாயத்தீை்ப்புக்கு நம்ரம உை்படுத்தி, நைகத்தில் நித்தியமாகப் பாடுகரை 
அனுபவிக்கச் தசய்கிைது. 

1834 - 1892 இல் வாை்ந்த சாை்லஸ் ஸ்பை்ஜன் என்னும் பிைசித்தி தபை்ை 
தபாதகை் சாபம் நீங்கியது என்னும் தம் பிைசங்கத்தில் ததவன் ஆதாம், 
ஏவாளுக்குக் தகாடுத்த சாபத்ரதப் பை்ைிப் தபசுகிைாை். அங்தக அவை் என்ன 
தசால்லியிருக்கிைாை் என்று கவனிக்கவும். 

சாபத்தில் இருப்பது என்ன? மைணம், அதோவது சைைீ மைணம் 
இதில் அைங்கியுை்ைது ... ஆவிக்குைிய மைணமும், ஆதாமுக்கு 
இருந்த உை்ைான ஜவீனின் மைணமும் — அதாவது பிைிந்து 
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தசன்ைதும் பைிசுத்த ஆவியால் மை்டுதம மீை்தைடுக்கபைக் 
கூடியதான ஆவியின் ஜவீனும் இதில் அைங்கும் ... கரைசியாக, 
எல்லாவற்யற ும் விட தமாசமான நித்திய மைணமும் இதில் 
அைங்கும் ... அந்த பயங்கைமானதும் தமாசமானதுமான ... 
"நைகம்" என்கிை வாை்த்ரதயில் எல்லாம் தசரும் . 

ஆதாம், ஏவாளுரைய பாவத்தின் விரைவுகை் அவை்கை் மூலமாக 
இயை்ரகயாக உருவாகும் சந்ததியாக உருவான மனித இனம் முழுவதிலும் 
பைவியது என்பது அதிலும் தமாசமான விஷயமோகும். இப்படி பாவம் 
உலகைாவிய விதத்தில் விைிவரைந்தரதப் பை்ைி 1 இைாஜாக்கை் 8:46, தைாமை் 3:9-
12, கலாத்தியை்3:22, மை்றும் எதபசியை் 2:3 தபான்ை தவதப்பகுதிகைில் 
பாை்க்கிதைாம். தைாமை் 5:12-19 இல் பவுல் ஆதாமின் பாவத்ரதப் பை்ைி தபசிய 
விதத்ரதக் கவனியுங்கை்: 

இப்படியாக, ஒதை மனுஷனாதல பாவமும் பாவத்தினாதல 
மைணமும் உலகத்திதல பிைதவசித்ததுதபாலவும், எல்லா 
மனுஷரும் பாவஞ்தசய்தபடியால், மைணம் எல்லாருக்கும் 
வந்ததுதபாலவும் இதுவுமாயிை்று... அன்ைியும் ஒதை 
மனுஷனுரைய கீை்ப்படியாரமயினாதல அதநகை் 
பாவிகைாக்கப்பை்ைாை்கை் (தைாமை் 5:12, 19). 

நாம் முந்ரதய பாைத்தில் பாை்த்தது தபால, ஆதாம்தான் மனித இனம் 
முழுவதை்குமான உைன்படிக்ரகயின் தரலவனாக இருந்தான். அதனால் 
ஆதாமின் பாவம் அவனுரைய சந்ததி முழுவதை்கும் பைவியது என்று பவுல் 
தபாதித்தாை். அதன் விரைவாக, நாமும் இயல்பிதலதய பாவிகைாக 
இருக்கிதைாம். இந்த உலகத்தில் பிைக்கும்தபாதத தவதரனக்கும், கஷ்ைத்திை்கும் 
உை்பை்டு, சைைீ மைணத்திை்தகன்று நியமிக்கப்பை்ைவை்கைாகவும், ஆவியில் 
மைித்தவை்கைாகவும் பிைக்கிதைாம். 

இரத மிரகப்படுத்துவது கடினம்; பாவத்தின் முழு 
விரைவுகரையும் விைங்கிக் தகாை்வது கூை 
சாத்தியமை்ைது. ஆனால் நம் பாவம் சிருஷ்டிகருக்கு எதிைான 
கலகமாக இருக்கிைது. அது, அவருரைய மகிரமரயப் 
பைிப்பதை்கான முயை்சியாகவும், அவருரைய நியமத்ரத 
மீறுவதாகவும், அவருரைய மகிரமயை்ைவை்கைாய் 
காணப்படுவதாகவும் உை்ைது. எல்லா விதங்கைிலும் நாம் 
நம்ரம ததவனுக்கு விதைாதமாக ரவத்துக் தகாை்கிதைாம். 
ததவன் பைிசுத்தைாக இருப்பதால், பாவம் ததவனுைனான நம் 
உைரவ பாதிக்கிைது. அவைால் பாவத்ரதப் பாை்க்க முடியாது. 
அவருரைய பைிசுத்தத்தினால், அவை் பாவத்தின் மதீு தம் 
தகாபத்ரத ஊை்ை தவண்டியதாக இருக்கிைது. ஆகதவ, 
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மனிதனின் பாவத்தன்ரமரய பாை்க்கும்தபாது, நம்முரைய 
பிைச்சரனரயப் பை்ைி நாம் அைிந்து தகாை்ை தவண்டிய 
அரனத்ரதயும் அது உை்ைைக்கியுை்ைது. அது நம்ரமப் 
பை்ைி நாமைிய தவண்டிய அரனத்ரதயும் கூை 
தகாண்டுை்ைது. பாவம் என்பது, நாம் கண்ணாடியில் 
பாை்ப்பரத விைங்கிக் தகாை்ைவும், நாம் எப்படி இருக்க 
தவண்டுதமன்று அைியவும் உதவும் மூன்தைழுத்து 
மதனாதத்துவதம. தமலும் அது, இந்த நிை்ப்பந்தமான 
நிரலயிலிருந்து நம்ரம நாதம விடுவித்துக் தகாை்ை வைிதய 
இல்ரல என்றும் அது நமக்கு நிரனவுறுத்துகிைது. 
ததவனால் மை்டுதம அரதச் தசய்ய முடியும், அவை் 
கிைிஸ்துவின் மூலம் அரதச் தசய்கிைாை். 

Dr. ஆை். ஆல்பை்ை் தமாஹ்லை், Jr. 

பாவம் என்னும் பிைச்சரன மிகத் தீவிைமானது. மனுக்குலம் முழுவதும் 
ததாரலந்து தபாய், ஆக்கிரனக்குை்ைாகத் தீை்க்கப்பை்டிருக்கிைது. நம்ரம 
நாதம மீை்டுக் தகாை்ை வைிதய இல்ரல. ததவனுரைய நியாயத்தீை்ப்பின் கீை் 
நாம் எந்நாளும் பாடுபடும்படி விைப்பை்தைாம். அவருரைய தயரவ மண்ீடும் 
தபைதவா அல்லது நம் பாவத்திை்கு பைிகாைம் தசய்வதை்தகா வைிதய இல்ரல. 
ததவனுரைய கிருரபயான மன்னிப்ரபத் தவிை இைை்சிக்கப்படுவதை்கு தவறு 
நம்பிக்ரகதய இல்ரல. 

பாவம் என்னும் பிைச்சரனரயப் பை்ைிப் பாை்த்த நாம், பாவமன்னிப்ரப 
சாத்தியமாக்கும் ததவ கிருரபயினால் பாவமன்னிப்பு தபறுவரதப் பை்ைி அைிய 
தவண்டும். 

ததய்வீக கிருகப 
ததவன் தம்முரைய இைக்கத்தினால் மனித இனம் முழுவதும் பாவத்தின் 

சாபத்திதலதய இருந்துவிடுவரத விரும்பவில்ரல. மனுக்குலம் பூமிரய 
நிைப்பி, அரத ஆளுரக தசய்து, தாம் பிைசன்னமாவதை்குத் தகுந்தததாரு 
ைாஜ்யமாக மாை்ை தவண்டுதமன்று அவை் திை்ைமிை்ைாை். ஆகதவ, பாவப் 
பிைச்சரனரயத் தீை்க்க ஒரு மீை்பரை அனுப்பினாை். அந்த மீை்பை் அவருரைய 
குமாைனாகிய இதயசு கிைிஸ்துதவ. 

இதயசு கிைிஸ்து நம்முரைய மீை்பைாக நம் பாவம் மை்றும் அைிவிலிருந்து 
நம்ரம மீை்கிைாை்; அவை் நம்ரமத் தம்முைன் ஒப்புைவாக்கிக் தகாை்கிைாை்; இந்த 
உலகத்ரத அவருரைய பூமிக்குைிய ைாஜ்யமாக மாை்றும் நம்முரைய 
திைரமரய அவை் மீை்கிைாை். நம்முரைய இைை்சிப்புக்கு நம்ரமத் தகுதியாக்க 
நம்முரைய திைரமகரை சாை்ந்திருப்பது ததவ திை்ைம் அல்ல. மாைாக அது, 
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ததவன் தகுதி பாை்க்காமல் நம்முரைய சிைப்பு பிைதிநிதியான கை்த்தைாகிய 
இதயசு கிைிஸ்து மூலமாக நமக்கு அருை்கிைதான ததவ கிருரபரயதய 
சாை்ந்துை்ைது. தைாமை் 3:23-24 இல் நாம் அரதத்தான் வாசிக்கிதைாம்: 

எல்லாரும் பாவஞ்தசய்து, ததவமகிரமயை்ைவை்கைாகி, 
இலவசமாய் அவருரைய கிருரபயினாதல கிைிஸ்து 
இதயசுவிலுை்ை மீை்ரபக்தகாண்டு 
நீதிமான்கைாக்கப்படுகிைாை்கை் (தைாமை் 3:23-24). 

ததவ கிருரபயின் கிைிரயயான பாவமன்னிப்பில் பிதா, குமாைன், 
பைிசுத்த ஆவி என்னும் திைித்துவத்தின் நபை்களும் ஈடுபை்டுை்ைனை். அரதத் 
ததாைங்கியவை் பிதா. 

பிதோ 
இைை்சிப்பு என்பது மூவை் இரணந்து தசய்வதாகும்: பிதா 
அரதத் ததாைங்குகிைாை், குமாைன் நிரைதவை்றுகிைாை், 
ஆவியானவை் அரதச் தசயல்படுத்துகிைாை். பிதா-குமாைன் 
உைரவப் பை்ைிதயா அல்லது பிதா, குமாைன், பைிசுத்த 
ஆவியின் உைரவப் பை்ைிதயா தயாசிக்கும்தபாது, இவை்கை் 
மூவருதம நம்முரைய இைை்சிப்பின் திை்ைத்தில் 
ஈடுபை்டிருக்கிைாை்கை் என்பரத மனதில் தகாை்ை தவண்டும். 
இம்மூவருதம தகாபத்ரதயும், நீதிரயயும், 
நியாயத்தீை்ப்ரபயும் தாங்கிப் பிடித்து, கிருரப, அன்பு மை்றும் 
இைக்கத்தினால் தசயல்படுகிைாை்கை். ஆகதவ, இைை்சிப்ரபத் 
ததாைங்கியவை் பிதாதான் என்ைாலும், அரத அவை் 
குமாைரனயும் பைிசுத்த ஆவியானவரையும் சாைாமல் 
தனிதய தசய்வதில்ரல. 

Dr. ஸ்டீபன் தஜ. தவல்லம் 

பாவமன்னிப்பு பிதாவிைமிருந்து ததாைங்கியது, ஏதனனில் அவதை 
அரதத் திை்ைமிை்ைவை். பிதா தம் குமாைரன உலகத்திை்கு அனுப்பி, அவரை 
உலக மீை்பைாக நியமித்தாை் என்று புதிய ஏை்பாடு தவைியைங்கமாக 
தபாதிக்கிைது. இதரன நாம் தயாவான் 3:16-18, அப் 2:34-36, மை்றும் எபிதையை் 3:1-2 
இல் காண்கிதைாம். 

இதயசுவுக்குத் தம் ஜனத்ரத மீை்கும் அதிகாைமைித்து அவரை பிதா 
அங்கீகைித்தாை் என்றும், சிலுரவயில் இதயசு தசலுத்திய பலிரய பாவத்திை்குப் 
பைிகாைமாக ஏை்றுக் தகாை்வதாகவும் பிதா வாக்குப்பண்ணியிருக்கிைாை் 
என்றும் புதிய ஏை்பாடு தபாதிக்கிைது. தயாவான் 10:14-18, தகாதலாதசயை் 1:18-20, 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

மை்றும் எபிதையை் 2:10 தபான்ை தவதப்பகுதிகைில் பிதாவின் பங்ரகப் பை்ைி 
வாசிக்கிதைாம். 

பிதாதவ இதயசுரவ பலியாகச் தசலுத்தினாை் என்று தைாமை் 3:25 
கூறுகிைது. அங்தக பவுல் எழுதியரதக் கவனியுங்கை்: 

கிருபாதாை பலியாக அவரைதய ஏை்படுத்தினாை் (தைாமை் 3:25). 

பிதாதவ மீை்பின் மாதபரும் ரகவிரனஞை். நம்முரைய பாவங்கரை 
மன்னித்து நம்ரம ஆசை்ீவதிக்க தவண்டுதமன்பது கிருரப நிரைந்த அவைது 
திை்ைமும், இைக்கம் நிரைந்த அவைது விருப்பமுமாக இருக்கிைது. இைை்சிப்ரப 
சாத்தியமாக்குவதும், உறுதி தசய்வதும் அவைது அதிகாைதம. 

இதயசு அன்பானவை் என்றும், பிதா அன்பை்ைவை் என்றும் 
தசால்வது தபால சிலுரவயில் இதயசு தம் மக்கை் மீதான தம் 
பைம பிதாவின் தகாபத்ரதத் தணிக்க முை்பை்ைதாகச் 
தசால்வது இதயசு கிைிஸ்துவின் பாவநிவாைணச் 
தசய்ரகயில் நைப்பரதப் பை்ைிய மிகத் தவைான கருத்தாக 
இருக்கிைது. சிலுரவயில் இதயசு தசய்தது உண்ரமயில் பிதா 
தம் மக்கை் மதீு ஏை்கனதவ தகாண்டிருந்த அன்பின் 
தவைிப்பாைாக இருக்கிைது. இதயசு இந்த உலகத்திை்கு 
வருகிைாை், மை்றும் அவை் சிலுரவ சுமக்கக் காைணம் 
பிதாவின் அன்தப என்றும் புதிய ஏை்பாடு மீண்டும் மீண்டும் 
வலியுறுத்துவரதப் பை்ைி தயாசியுங்கை். நம்மில் 
தபரும்பாலாதனாை் நம் கிைிஸ்தவ வாை்க்ரகயில் 
முதன்முதலில் மைப்போடம் தசய்யும் வசனம் தயாவான் 3:16. 
இவ்வசனம், “ததவன், தம்முரைய ஒதைதபைான குமாைரன ... 
அவரைத் தந்தருைி, இவ்வைவாய் உலகத்தில் 
அன்புகூை்ந்தாை்” என்பரத வலியுறுத்துகிைது. இந்த 
வசனத்தில் யாருரைய அன்ரபப் பை்ைிச் தசால்லப்படுகிைது? 
இதயசுவின் அன்ரபக் குரைத்துச் தசால்ல தவண்டும் 
என்பது எவ்விதத்திலும் என் தநாக்கமல்ல. ஆனால், 
குமாைரனக் தகாடுத்தது பைம பிதாவின் அன்தப என்பதுதான் 
இந்த வசனத்தில் வலியுறுத்தப்படுகிைது. 

Dr. தஜ. லிதகான் ைங்கன் III 

குமோரன் 
நம்முரைய பாவமன்னிப்ரப நிரைதவை்றுகிை ததவ கிருரபயில் 

குமாைனும் இைம்தபை்ைிருக்கிைாை், அவதை நம் மீை்பை். 
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பாை்ரவயிைவும். 

பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிரைதவறும்படி குமாைன் இந்த உலகத்திை்கு 
அனுப்பப்பை்டு, மனிதைின் பாவங்களுக்கான பைிகாைமாகும்படி நீண்ை காலமாக 
எதிை்பாை்க்கப்பை்ை தமசியாவாகவும் இதயசுவாகவும் மனுவுருதவடுத்து வந்தாை். 
இந்தப் தபாதரனரய நாம் தைாமை்3:25-26, எபிதையை் 2:14-17 மை்றும் 10:5-10 தபான்ை 
பல தவத பகுதிகைில் காணலாம். 

இதயசு பாவிகளுக்குப் பதிலாக சிலுரவயில் மைித்து பாவத்ரத நிவிை்த்தி 
தசய்தாை். நம்முரைய பாவத்தினால் உண்ைான ததவனுரைய சாபத்ரத அவை் 
ஏை்றுக் தகாண்ைாை். நாம் இனி பாவிகை் என்று எண்ணப்பைாமல், ததவனுக்குக் 
கீை்ப்படிந்திருக்கும் பிை்ரைகை் என்று எண்ணப்படும்படி, அவருரைய 
பைிபூைணமான நீதி நமக்குக் கிரைத்துவிை்ைது. இக்கருத்து காணப்படும் ஒருசில 
பகுதிகை்: தயாவான் 10:14-18, கலாத்தியை் 2:20, 2 தகாைிந்தியை் 5:21, மை்றும் 
எபிதையை் 10:9-14 ஆகும். 

பவுலும் எதபசியை் 1:7 இல் இவ்வாறு எழுதுகிைாை்: 

அவருரைய கிருரபயின் ஐசுவைியத்தின்படிதய, இவருரைய 
இைத்தத்தினாதல பாவமன்னிப்பாகிய மீை்பு இவருக்குை் 
நமக்கு உண்ைாயிருக்கிைது (எதபசியை் 1:7). 

ததவன் நம் பாவங்கரைப் புைக்கணித்து விை்ைதால் அல்ல, மாைாக நம் 
பாவங்கரை அவை் கிைிஸ்துவுக்குை் தண்டித்துவிை்ைாை் என்பதாதலதய அரவ 
நமக்கு மன்னிக்கப்பை்டிருக்கின்ைன. அதனால்தான் தவதம் நம்முரைய 
இைை்சிப்பில் இந்த அைவிை்கு ரதைியமாக இருக்கும்படி நம்ரம 
உை்சாகப்படுத்துகிைது. 

பிதா, மை்றும் குமாைனின் இந்தக் கிைிரயகரைச் சாை்ந்திருப்பதுைன், 
பைிசுத்த ஆவியின் ததய்வகீ கிருரபயினாலும் நமக்குப் பாவமன்னிப்பு 
கிரைக்கிைது. 

பரிசுத்த ஆவியோனவர் 
திைித்துவத்தில் பைிசுத்த ஆவியானவதை உண்ரமயில் பாவமன்னிப்ரப 

நம் வாை்க்ரகயில் தசயல்படுத்தும் நபைாக இருக்கிைாை். பாவநிவாைணத்திை்கு 
பிதா திை்ைமிை, குமாைன் அரத நிரைதவை்ைினாை். அததசமயம், பைிசுத்த 
ஆவியானவை் தம் கிைிரயரயச் தசய்யும் வரை நம்முரைய பாவங்கை் 
உண்ரமயில் மன்னிக்கப்படுவதில்ரல. 

நாம் விசுவாசிக்கத் ததாைங்கும்தபாது, பைிசுத்த ஆவியானவை் நாம் 
அதுவரை தசய்த பாவங்கரை மன்னித்து நம்ரம ததவனுைன் 
ஒப்புைவாக்குகிைாை். இதயசு தயாவான் 3 : 5 - 8 இல் குைிப்பிை்ைது தபால, 
ஆவியானவை் நம் ஆவிரய புதுப்பித்து நமக்கு ஒரு புதிய ஆவிக்குைிய 
வாை்க்ரகரயக் தகாடுக்கிைாை். அப்.11:18 இரத “ஜவீனுக்தகதுவான 
மனந்திரும்புதல்” என்கிைது. ஏதனன்ைால், விசுவாசித்து நாம் மறுபடியும் 
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பாை்ரவயிைவும். 

பிைக்கும்தபாது எப்தபாதுதம அதில் துக்கமும், நம்முரைய பாவ நிரலரமரய 
அைிக்ரகயிடுவதும் அைங்கியிருக்கும். இக்கருத்து 1 தகாைிந்தியை் 6:11 தபான்ை 
அதநக தவதப்பகுதிகைில் உறுதிபடுத்தப்பை்டுை்ைது. 

ஆவியானவை் நம் வாை்நாை் முழுவதும் பாவமன்னிப்ரப நமக்குச் 
தசயல்படுத்துகிைாை். அவதை நம் விசுவாசத்ரதக் காக்கிைவை், அவதை நம்ரம 
அனுதினமும் மனந்திரும்பச் தசய்கிைவை் மை்றும் அவதை பாவமன்னிப்ரப 
ததாைை்ச்சியாக நம்மில் தசயல்படுத்துகிைாை். இதரன நாம் தைாமை் 8:1-16 மை்றும் 
கலாத்தியை் 5:5 ஆகிய பகுதிகைில் காணலாம். இதை்கு உதாைணமாக, பவுல் 2 
ததசதலானிக்தகயை் 2:13 இல் எழுதியிருப்பரதக் கவனியுங்கை்: 

நீங்கை் ஆவியினாதல பைிசுத்தமாக்கப்படுகிைதினாலும், 
சத்தியத்ரத விசுவாசிக்கிைதினாலும் 
இைை்சிப்பரையும்படிக்கு, ஆதிமுதல் ததவன் உங்கரைத் 
ததைிந்துதகாண்ைாை் (2 ததசதலானிக்தகயை் 2:13). 

இங்கு, நம்ரம பாவம் மை்றும் அநீதியிலிருந்து சுத்திகைிக்கிை ஆவியின் 
கிைிரய, அதாவது பாவமன்னிப்ரப நம்மில் தசயல்படுத்துகிை ஆவியானவைின் 
கிைிரயயினால் விசுவாசிகை் இைை்சிக்கப்படுகிைாை்கை் என்று பவுல் 
எழுதியுை்ைாை். நாம் ததாைை்ந்து சத்தியத்ரத விசுவாசிக்கும்தபாது, 
ஆவியானவை் ததாைை்ந்து பாவமன்னிப்ரப நம்மில் தசயல்படுத்துகிைாை். 

பிதா, குமாைன், பைிசுத்த ஆவி என்னும் மூவருதம நம்ரம இைை்சிக்கும் 
கிருரபரய தசயல்படுத்திக் காண்பிக்கிைாை்கை். இதனால் நம் வாை்வில் 
குரைந்தது மூன்று தாக்கங்கை் ஏை்படுகின்ைன: முதலாவது, நாம் பாவம் தசய்து, 
ததவனிைம் மன்னிப்ரபயும், இைை்சிப்பின் மை்ை அம்சங்கரையும் 
தவண்டிக்தகாை்ளும்தபாது, மூன்று ததய்வகீ நபை்கைிைமும் நம் 
விண்ணப்பங்கரை ததைிவிக்கும் உைிரம நமக்குண்டு. இைண்ைாவது, இந்த 
ஆசீை்வாதங்கரை நாம் தபை்றுக் தகாை்ளும்தபாது, ததவத்துவத்தில் இருக்கும் 
இம்மூன்று நபை்களுக்கும் நன்ைி தசலுத்த தவண்டும். மூன்ைாவதாக, 
திைித்துவத்தின் மூன்று நபை்களும் நம்ரம தநசித்து, நம்முரைய மீை்ரப 
உறுதிப்படுத்த கிைிரய தசய்கிைாை்கை் என்பதில் நாம் திைநம்பிக்ரக 
தகாண்டிருக்கலாம். பிதா, குமாைன், பைிசுத்த ஆவி ஆகிய மூவரும் 
பாவதமன்னும் பிைச்சரனரயத் தீை்க்கவும், நம்முரைய நலனுக்காகவும் தசை்ந்து 
கிைிரய தசய்கிைாை்கை். 

பாவம் என்னும் பிைச்சரன மை்றும் ததவ கிருரப என்னும் 
கண்தணாை்ைங்கைிலிருந்து பாவமன்னிப்ரபப் பை்ைி பாை்த்த நாம் 
பாவமன்னிப்பில் தனிநபைின் பங்ரகப் பை்ைி தபசவிருக்கிதைாம். 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

தனிநபர் தபோறுப்பு 
ததவன் எல்தலாருரைய பாவங்கரையுதம மன்னித்துவிடுவதில்ரல 

என்று தவதம் ததைிவாக தபாதிக்கிைது. சிலை் மை்டுதம மன்னிக்கப்படுகிைாை்கை், 
மை்றும் சிலை் மன்னிக்கப்படுவதில்ரல. ஏன் அப்படி? மனிதக் 
கண்தணாை்ைத்திலிருந்து பாை்த்தால், சாதாைணமாக பாவமன்னிப்பு என்னும் 
தசயல்முரையில் தனிநபை் தபாறுப்பும் உை்ைது என்பது கோைணமாக 
இருக்கிைது. தபாதுவாக தசான்னால், தங்களுரைய அந்தப் தபாறுப்ரப 
நிரைதவை்றுபவை்கை் மன்னிக்கப்படுகிைாை்கை், அந்தப் தபாறுப்ரபத் தை்டிக் 
கைிக்கிைவை்கை் மன்னிப்ரபப் தபறுவதில்ரல. 

தனிநபை் தபாறுப்பு பை்ைி நாம் இரு பகுதிகைாகப் பாை்க்கவிருக்கிதைாம். 
முதலில், பாவமன்னிப்பிை்கான சாதாைணத் ததரவகைாக தவதம் அரையாைம் 
காண்பிக்கும் ஒருசில நிபந்தரனகரை குைிப்பிடுதவாம். இைண்ைாவதாக, 
பாவமன்னிப்ரபப் தபை்றுக் தகாை்ளும் வைிகரைப் பை்ைி பாை்ப்தபாம். தவதம் 
பாவமன்னிப்புைன் ததாைை்புபடுத்தும் நிபந்தரனகரை முதலில் பாை்ப்தபாம். 

நிபந்தகனகள் 
தவதம் பாவமன்னிப்பிை்கான இரு முக்கிய நிபந்தரனகரைப் பை்ைிப் 

தபசுகிைது. முதலாவது, பாவமன்னிப்பின் முன் நிபந்தரனயாக அது 
குைிப்பிடுவது ததவன் மீதான விசுவாசம் ஆகும். தவதத்தில், விசுவாசம் என்பது 
பன்முகம் தகாண்ை ஒரு கருத்தாக உை்ைது. ஆனால், இந்தச் சூைலில், ததவன் 
மீதான விசுவாசத்ரதப் பை்ைிப் தபசும்தபாது, பின்வருவரத நாம் மனதில் 
தகாண்டிருக்கிதைாம்: 

ததவனுரைய ததய்வகீ சை்வ வல்லரமரய 
ஏை்றுக்தகாை்ளுதல், பை்றுறுதியுைன் அவருக்குப் 
பணிந்திருத்தல், மை்றும் நம்முரைய மீை்பை் இதயசு 
கிைிஸ்துவின் நிமித்தம் அவை் நமக்கு இைக்கம் காண்பிப்பாை் 
என்று நம்புதல். 

நவனீ காலத்தவை்களுக்கு இது சை்று விதனாதமானதாக இருக்கலாம் 
என்ைாலும், இத்தரகய விசுவாசத்ரத தவதம் தபரும்பாலும் “ததய்வ பயம்” 
என்கிைது. 

உதாைணமாக, பாவமன்னிப்பின் நிபந்தரனயுைனான இயல்ரப 
சங்கீதம் 103:8-13 பின்வருமாறு விவைிக்கிைது: 

கை்த்தை் உருக்கமும், இைக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மிகுந்த 
கிருரபயுமுை்ைவை். அவை் எப்தபாழுதும் கடிந்துதகாை்ைாை்; 
என்ரைக்கும் தகாபங்தகாண்டிைாை். அவை் நம்முரைய 
பாவங்களுக்குத்தக்கதாக நமக்குச் தசய்யாமலும், நம்முரைய 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

அக்கிைமங்களுக்குத் தக்கதாக நமக்குச் சைிக்கை்ைாமலும் 
இருக்கிைாை். பூமிக்கு வானம் எவ்வைவு 
உயைமாயிருக்கிைததா, அவருக்குப் பயப்படுகிைவை்கை்தமல் 
அவருரைய கிருரபயும் அவ்வைவு தபைிதாயிருக்கிைது. 
தமை்குக்கும் கிைக்குக்கும் எவ்வைவு துூைதமா, அவ்வைவு 
துூைமாய் அவை் நம்முரைய பாவங்கரை நம்ரம விை்டு 
விலக்கினாை். தகப்பன் தன் பிை்ரைகளுக்கு 
இைங்குகிைதுதபால, கை்த்தை் தமக்குப் பயந்தவை்களுக்கு 
இைங்குகிைாை் (சங்கீதம் 103:8-13). 

ததவனுக்கு பயந்தவை்கை் மை்டுதம பாவமன்னிப்ரபப் தபை்றுக் 
தகாை்கிைாை்கை், அவை்களுரைய மீறுதல் மை்டுதம நீக்கப்படுகிைது 
என்ைிருப்பரதக் கவனியுங்கை். 

இதத கருத்ரத தவதம் முழுவதும் காணலாம். உதாைணமாக, ததவரனத் 
ததடும்படி தங்கை் இருதயத்ரத தநைாக்குபவை்கரை கை்த்தை் மன்னிக்கிைாை் 
என்று 2 நாைாகமம் 30:18-19 கூறுகிைது. கை்த்தரை உணை்ந்து அைிபவை்கை் 
மை்டுதம பாவமன்னிப்பு தவண்டி அவைிைம் திரும்புவாை்கை் என்று இதயசு 
மாை்கு 4:12 இல் கூைியுை்ைாை். கை்த்தருரைய மகிரம மை்றும் வல்லரமயின் 
சத்தியத்ரதக் காணும்படி கண் திைக்கப்பை்ைவை்களோல் மை்டுதம 
பாவமன்னிப்ரபப் தபை்றுக் தகாை்ை முடியும் என்று அப்தபாஸ்தலருரைய 
நைபடிகை் 26:17-18 குைிப்பிடுகிைது. 

பாவமன்னிப்பிை்கான இைண்ைாவது சாதாைண நிபந்தரனயாக தவதம் 
கூறுவது தநாறுங்குண்ை மனம் ஆகும். தநாறுங்குண்ை மனம் என்பது: 

பாவத்ரதக் குைித்த உண்ரமயான துக்கம்; ததவனுரைய 
நியமத்ரத மீைியரதக் குைித்த உண்ரமயான வருத்தமோகும். 

அது, பிடிபை்ைதாதலா அல்லது தண்டிக்கப்பை்ைதாதலா வரும் துக்கம் 
அல்ல, மாைாக கை்த்தருக்கு பைிசுத்தமும், அவரைக் கனம் பண்ணத் தவைியதால் 
உண்ைாகும் தநாறுங்குண்ை மனமும் அவசியமோகும். 

தநாறுங்குண்ை மனம் என்பது, நீங்களும் நானும் தசய்த 
பாவத்ரதப் பை்ைிய குை்ை உணை்வு ஆகும். இங்கு, 
பத்தசபாளுைன் பாவம் தசய்த பின்னை் இருந்த தாவதீின் 
நிரலரயப் பை்ைி நிரனக்கிதைன். ஆம், அவன் 
பத்தசபாளுக்கு விதைாதமாகப் பாவம் தசய்தான். 
பத்தசபாைின் கணவனுக்கு விதைாதமாகவும் பாவம் 
தசய்தான். பரைய ஏை்பாை்டு சரபக்கு விதைாதமாகவும் அவன் 
பாவம் தசய்தான் என்பது உண்ரமதான். ஆனால் முடிவில் 
அவன் ததவனிைம், “உமக்கு விதைாதமாகதவ நான் பாவம் 
தசய்ததன்” என்று தசான்னான். இங்கு அவருரைய 
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ந ொறுங்குண்ை இருதயத்ரத நீங்கை் பாை்க்கலாம். 
இக்காலத்தில் இவ்வுணை்வு “தநாறுங்குண்ை மனம்” 
எனப்படுகிைது. ததவனுரைய வாை்த்ரதயானது 
ஆவியானவை் மூலமாக ததவ பிைசன்னத்தில் நம்ரம 
உரைக்க தவண்டும். 

Dr. தைதைக் தாமஸ் 

உதாைணமாக, 2 சாமுதவல் 11 இல், தாவதீு பத்தசபாளுைன் விபச்சாைம் 
தசய்த பின்னை் மனஸ்தாபப்பைாமல், அவை் கை்ப்பமானரத மரைக்கும்படி, 
அவளுரைய கணவனான உைியாரவக் தகால்ல ஏை்பாடு தசய்தான். 
பத்தசபாை் கருவுை்ைிருந்த காலம் முடிந்து அவளுக்குக் குைந்ரத பிைக்கும் 
வரை அவருக்கு எவ்வித துக்கமும் இல்ரல. அந்த சமயத்தில் நாத்தான் 
தீை்க்கதைிசி தாவதீின் பாவத்ரத உணை்த்தினாை். இரத நாம் 2 சாமுதவல் 12 இல் 
பாை்க்கிதைாம். அதன் பின்னை்தான் தாவதீு தன் குை்ைத்ரத ஒப்புக் தகாண்டு 
மிகவும் மனஸ்தாபப்பை்ைாை். உண்ரமயான தநாறுங்குண்ை மனதுைன் அவை் 51 
–ஆம் சங்கீதத்ரத எழுதினாை். அது அவருரைய துக்கம் மை்றும் வருத்தத்தின் 
ஆைத்ரத தவைிப்படுத்தும் மனந்திரும்புதலின் மாதபரும் சங்கீதமாக உை்ைது. 
சங்கீதம் 51:6,17 இல் தாவதீு எப்படி எழுதியிருக்கிைான் என்று கவனியுங்கை்: 

ததவனுக்தகை்கும் பலிகை் தநாறுங்குண்ை ஆவிதான்; 
ததவதன, தநாறுங்குண்ைதும் நருங்குண்ைதுமான 
இருதயத்ரத நீை் புைக்கணியை்ீ (சங்கீதம் 51:6,17). 

ததவனுரைய மன்னிப்ரபப் தபை்றுக் தகாை்ை பாவத்ரதப் பை்ைிய 
ததவனுரைய கண்தணாை்ைத்ரத தவைிப்படுத்த தவண்டுதமன்பரத தாவதீு 
உணை்ந்தான். அவன் தான் தசய்தரத தவறுத்து, அதை்காக உண்ரமயில் மனம் 
வருந்த தவண்டும். 

கபைமில்லாதவை்களுக்கு பாவமன்னிப்பு கிரைக்கிைது என்று தசால்லும் 
சங்கீதம் 32:1,2 லும் இததவிதமாக தநாறுங்குண்ை மனம் வலியுறுத்தப்படுகிைது. 
தங்கை் பாவங்கரை அைிக்ரக தசய்து விை்டுவிடுகிைவை்களுக்கு 
ததவனிைத்தில் இைக்கம் கிரைக்கிைது என்று ஏசாயா 55:7 தசால்வதும் இரதப் 
பை்ைியதத ஆகும். தங்கை் பாவங்கரைக் குைித்து மனக் கடினம் 
அரைந்தவை்களுக்கு பாவமன்னிப்பு அருைப்படுவதில்ரல என்று எதைமியா 5:3 
விலும் பாை்க்கிதைாம். 

ததவனுரைய பைிசுத்தத்தில் நம் மனரதச் தசலுத்தி, 
மனந்திரும்புதலில் முக்கிய பகுதியான தநாறுங்குண்ை 
மனரத நாம் ஏை்படுத்திக் தகாை்ை தவண்டுதமன 
நிரனக்கிதைன். கீை்ப்படியாதவை்களுைன் ஐக்கியம் தகாை்ை 
முடியாதவரும், கீை்ப்படியாரமரய நியாயந்தீை்ப்பவரும், 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

மீறுகிைவை்கரைத் தண்டிப்பவருமாகிய ததவரனப் பை்ைி 
ஆதியாகமம் முதல் தவைிப்படுத்தின விதசஷம் வரை 
தவதாகமம் கூறுவரத தியானிப்பதன் மூலம் நாம் அரதச் 
தசய்யலாம். அதுதவ ததவனுரைய பைிசுத்தத்தின் 
சாைாம்சமோகும். ததவனுரைய பைிசுத்தத்ரதப் பை்ைி 
தியானிக்கும் நாம் நம்முரைய வாை்க்ரகப் பாரதரயத் 
திரும்பிப் பாை்த்து, நாம் மீைிய, கீை்ப்படியாதிருந்த, ததவன் 
தசான்னரத மதிக்காமல் அரலந்து திைிந்த, மை்றும் 
ததவரன கனவனீப்படுத்தும் விதத்தில் நம் வாை்க்ரகரயக் 
குரலத்த சில காைியங்கரைப் பை்ைி தயாசித்துப் பாை்ப்தபாம். 
அதன் பின்னை், அதை்காக எனக்கு வை தவண்டிய தண்ைரன 
அரனத்தும் கிைிஸ்துவின் ததாை்மதீு சுமத்தப்பை்டு, அவை் 
அரதச் சுமந்து தீை்த்தாை் என்பரதயும் நிரனத்துப் 
பாருங்கை். அதன் மூலம் என்னுரைய பாவங்களுக்கு 
மனுவுருதவடுத்து வந்த ததவகுமாைன் எனக்காக மைிப்பதால் 
மை்டுதம பைிகைிகாைம் தசலுத்த முடியும் என்கிை அைவுக்கு என் 
பாவங்கை் துக்கத்துக்கு ஏதுவானரவயாக இருக்கின்ைன 
என்று அைிகிதைன். ததவனுரைய பைிசுத்தத்தின் 
தவைிச்சத்தில் என் பாவங்கை் எத்தரன துக்கமானரவ 
என்றும், அரதப் தபாக்க தசய்ய தவண்டியதாக இருந்த 
காைியத்ரதயும் நான் உணரும்தபாது, என்னுரைய 
பாவத்தினால் ஏை்பை்ை துக்கத்தின் தவதரன இன்னும் 
அதிகைிக்கிைது, என் மனம் ஆைமாக தநாறுங்குண்டு 
தபாகிைது. அதிலிருந்து பைிசுத்தமாக வாை்வதை்கு ததவனிைம் 
என்ரன மீண்டும் மீண்டும் அை்ப்பணித்து, பைிகாைம் 
தசலுத்தத் ததரவயான அைவுக்கு நான் தசய்த 
பாவங்கரைக் குைித்து எந்த அைவுக்கு வருந்துகிதைன், 
மை்றும் அரத தவறுக்கிதைன் என்று அவைிைம் தசால்ல 
உண்ரமயாக மீண்டும் மீண்டும் முயை்சி தசய்கிதைன். 

Dr. தஜ. ஐ. தபக்கை் 

விசுவாசம் மை்றும் தநாறுங்குண்ை மனம் என்னும் நிபந்தரனகை் 
விசுவாசிகைாக இருந்தாலும் இல்லாவிை்ைாலும், நம் ஒவ்தவாருவருரைய 
வாை்க்ரகயிலும் மிகவும் அவசியம். இந்த நிபந்தரனகை் கிைிஸ்துரவத் 
தங்கை் கை்த்தைாகவும் இைை்சகைாகவும் ஏை்றுக் தகாை்ைாதவை்கை் தங்கை் 
பாவம் மன்னிக்கப்பை்டு, கிைிஸ்துவுக்குை் ஒரு புதுவாை்ரவத் ததாைங்குவதை்கு 
நல்ல வாய்ப்புகைாக அரமகின்ைன. ஏை்கனதவ கை்த்தருக்குச் 
தசாந்தமானவை்கைாக இருக்கும் நமக்கு அரவ, நாம் மாைாமல் சீைான 
விசுவாசத்துைன் இருக்க தவண்டும் என்பரதயும், அனுதினமும் 
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பாவமன்னிப்ரபயும், சுத்திகைிப்ரபயும் தபை்றுக் தகாை்வதை்கு ஏதுவாக நாம் 
ததாைை்ந்து தசய்யும் பாவங்களுக்காக உண்ரமயில் மனஸ்தாபப்பை தவண்டும் 
என்பரதயும் நிரனவூை்டுவதாக இருக்கின்ைன. 

பாவமன்னிப்பிை்கு இயல்பான நிபந்தரனகைாக ததவன் கிைிரய 
தசய்யும் விசுவாசமும், தநாறுங்குண்ை மனமும் அவசியமாகின்ைன என்பரதப் 
பாை்த்த நாம் இனி பாவமன்னிப்ரபப் தபை்றுக் தகாை்வதை்கான சாதாைண 
வைிரயப் பை்ைிப் பாை்ப்தபாம். 

உபோயங்கள் 
சிலதநைங்கைில், கிைிஸ்தவை்கை் கிருரபயின் உபாயங்களுக்கும் 

கிருரபயின் அடித்தைத்திை்குமான வித்தியாசத்ரதக் காணத் 
தவைிவிடுகிைாை்கை். அதன் விரைவாக, கிருரபயின் உபாயங்கை் மூலமாக 
கிருரபரய நாம் சம்பாதித்துக் தகாை்ைலாம் அல்லது ததவன் நம்மதீு 
கிருரபயாக இருக்கும்படி அவரை நிை்ப்பந்திக்கலாம் என்று 
நிரனத்துவிடுகிைாை்கை். ஆகதவ, உபாயங்களுக்கும், அடித்தைத்திை்கும் 
இரைதயயான வித்தியாசத்ரதத் ததைிவாக அைிவது மிகவும் அவசியம். இந்த 
வித்தியாசத்ரத அைிந்து தகாை்ை, ஒருவருக்கு ஏை்பை்ை காயங்கை் சுகமாக 
அவருக்கு சிகிச்ரச ததரவப்படுகிைது என்று ரவத்துக் தகாை்தவாம். அந்த 
சிகிச்ரசக்கு அதிகம் தசலவாகும் என்பதால், யாதைா ஒருவை் அவருக்காக 
அந்தத் ததாரகரயச் தசலுத்துகிைாை். காயமரைந்த நபை் சிகிச்ரசக்குப் 
பின்னை் முை்ைிலும் குணமரைகிைாை். ஆனால், அவை் சுகமரைந்ததை்கு 
ஆதாைமாக இருந்தது மை்ை நபை் அவருக்காக தசலுத்திய ததாரகதய. 

ஆகதவ, அடித்தைம் அல்லது ஆதாைம் என்பது ஒரு தசயல் அல்லது 
விரைவிை்கான அஸ்திபாைம் அல்லது தகுதி என்றும், அந்தச் தசயல் அல்லது 
விரைரவ உண்ைாக்க உதவும் கருவி அல்லது தசயல்முரைதான் உபாயங்கை் 
என்றும் இந்த வித்தியாசங்கரைச் சுருக்கமாகக் குைிப்பிைலாம். 

ததவனிைமிருந்து பாவமன்னிப்ரபயும், கிருரபரயயும் தபை்றுக் 
தகாை்ை தவண்டுமானால், அதை்கான ஆதாைம் எப்தபாதுதம கிைிஸ்து 
கீை்ப்படிதலுை்ை வாை்க்ரக வாை்ந்து, சிலுரவயில் தம்ரம பலியாகச் தசலுத்தி 
மைித்ததன் மூலம் சம்பாதித்த அவருரைய தகுதிதய. இதரன நாம் மத்ததயு 26:28, 
தகாதலாதசயை் 1:13-14, மை்றும் 1 தயாவான் 2:12 தபான்ை தவதப்பகுதிகைில் 
பாை்க்கிதைாம். மன்னிப்பு என்பது எப்தபாதுதம சம்பாதிக்கப்படுகிைது. ஆனால், 
அது நம்மால் அல்ல, கிைிஸ்துவால் சம்பாதிக்கப்பை்ைது. எல்லாக் கிருரபகளும் 
நம் வாை்வில் தசயல்படுவதை்கான அடிப்பரை வைி விசுவாசம் ஆகும். 
ததவனிைம் தநைடியாகதவா, அல்லது கிருரபயின் உபாயங்கை் மூலமாகதவா 
தவைிப்படுத்தப்படும் விசுவாசதம யதவைின் கிருரபரயயும், மை்ை 
ஆசீை்வாதங்கரையும் நம்முரைய வாை்வில் தசயல்படுத்துவதை்கான முதன்ரம 
கருவியாக இருக்கிைது. 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

விசுவாசம் கிைிரய தசய்யும் பல வைிகரைப் பை்ைி தவதம் குைிப்பிடுகிைது. 
இந்தப் பாைத்திை்காக, இவ்வைிகரை நாம் இரு வரககைாகப் பிைிக்கலாம், 
முதலாவது வைி தஜபம். 

தவதம் முழுவதிலும், ததவனிைத்தில் கிருரபரயயும் 
பாவமன்னிப்ரபயும் தவண்டிக் தகாை்வதை்கான சாதாைண வைியாகக் 
தகாடுக்கப்பை்டிருப்பது தஜபம் ஆகும். உதாைணமாக, அைிக்ரகயிை்டு 
மனந்திரும்பி தஜபிக்கும் தஜபங்கரை பைிசுத்த ஆவியானவை் நம்மில் 
பாவமன்னிப்ரப தசயல்படுத்துவதை்கான விசுவாசத்தின் தவைிப்பாைாக 
தவதாகமம் தபாதுவாகக் குைிப்பிடுகிைது. இத்தரகய தஜபங்கைின் 
பயன்தன்ரமரய 1 இைாஜாக்கை் 8:29-40, சங்கீதம் 32:1-11, அப்தபாஸ்தலருரைய 
நைபடிகை் 8:22, 1 தயாவான் 1:9 மை்றும் பல பகுதிகைில் காணலாம். 

புதிதாக கை்த்தரை அைிந்திருக்கிைவை்கை் அைிக்ரகயிை்டு மனந்திரும்பி 
தஜபிக்கும் உண்ரமயுை்ை தஜபங்கை் பைிசுத்த ஆவியானவை் ததாைக்கத்தில் 
அவை்களுரைய வாை்வில் பாவமன்னிப்ரபயும், இைை்சிப்ரபயும் தகாடுக்கிை 
வைியாக உை்ைன. இதனால்தான் அப்தபாஸ்தலருரைய நைபடிகை் 11:18 இல், 
மாை்ைமரைவரத சரப “ஜவீனுக்தகதுவான மனந்திரும்புதல்” என்று 
குைிப்பிடுகிைது. தமலும், அைிக்ரகயிை்டு மனந்திரும்புகிைதான தஜபம் எல்லா 
விசுவாசிகளுரைய வாை்க்ரகயிலும் ததாைை்ந்து ததவனுரைய கிருரபரயப் 
தபை்றுக் தகாை்வதை்கான வைியாக உை்ைது. 1 தயாவான் 1:9 இரத இவ்வாறு 
குைிப்பிடுகிைது: 

நம்முரைய பாவங்கரை நாம் அைிக்ரகயிை்ைால், 
பாவங்கரை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்ரதயும் 
நீக்கி நம்ரமச் சுத்திகைிப்பதை்கு அவை் உண்ரமயும் நீதியும் 
உை்ைவைாயிருக்கிைாை் (1 தயாவான் 1:9). 

கிைிஸ்து நமக்காக தசய்து முடித்த காைியங்கைின் அடிப்பரையில் ததவன் 
நம்முரைய பாவங்கரை இலவசமாக மன்னிக்கிைாை் என்பதத சுவிதசஷத்தின் 
அை்புதமான தசய்தியாகும். தமலும் விசுவாசத்துைன் அந்த பாவமன்னிப்யப 
தகை்பதின் மூலம் நாம் அதரன தபை்றுக்தகாை்ைலாம். 

உங்களுக்கு ததைியுமா, பாவிகை் தம்மிைத்தில் வந்து 
“பைதலாகத்தின் பிதாதவ, என்ரன மன்னியும்” என்று 
தகை்பதின் மூலம் பாவிகரை ததவன் மன்னிக்கின்ைாை் 
என்று நீங்கை் தபாதிக்கும் தபாது அது ததவனுரைய 
கிருரபரய மலிவானதாக மாை்ைி விடுகின்ைது என்று 
அதநகை் நிரனக்கின்ைனை். ஆனால் காைியத்தின் உண்ரம 
என்னதவனில், அது ததவனுரைய கிருரபரய 
உயை்த்துகிைது, ஏதனனில் நம்முரைய மனந்திரும்புதல் 
இைை்சிப்புக்கும், ததவன் நம்ரம மன்னிப்பதை்கு 
அடிப்பரையாக இருப்பதில்ரல, ஆனால் தம்முரைய 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

ஒதைதபைான குமாைனுரைய விரலதயைப்தபை்ை மை்றும் 
எல்ரலயை்ை அைவிை்கு மதிப்புரையதாக இருக்கும் 
மைணத்தினால் ததவன் தாதம நம்முரைய 
பாவமன்னிப்புக்கும் ஒப்புைவாகுதலுக்கும் அடிப்பரைரய 
வைங்கியுை்ைாை். 

Dr. தஜ. லிதகான் ைங்கன் III 

பாவத்தின் நித்திய கைரன ஏை்றுக்தகாண்டு நம்முரைய 
பாவத்தின் தண்ைரனரய தசலுத்தி தீை்ப்பதை்கு 
திைித்துவத்தின் இைண்ைாம் நபைாகிய, ததவனுரைய 
குமாைன், இதயசு கிைிஸ்து, இந்த உலகத்திை்கு வந்து 
முப்பத்துமூன்று வருைங்கை் தாை்ரமயான அடிரமயின் 
ரூபதமடுத்து பின்பு அடிக்கப்பை்டு கல்வாைி சிலுரவயில் 
மைித்தாை். அது நித்தியமான விரலயாகவும் அைவுகைந்த 
விரலயாகவும் மை்றும் நம்முரைய பாவத்திை்கான 
எல்ரலயை்ை விரலயாகவும் இருக்கிைது. ஆரகயால் இது 
மலிவான கிருரப அல்லதவ அல்ல. இது எல்லா 
கிருரபகைிலும் விரலதயைப்தபை்ை கிருரபயாகும். இதயசு 
அவருரைய எல்லாவை்ரையும் நமக்கு தந்தபடியால், இரத 
நாம் இலவச ஈவாக தபை்றுக் தகாை்கிதைாம். 

Dr. மாை்க் எல். ஸ்ை்ைாஸ் 

அவைிைத்தில் வந்து “ஆண்ைவதை, என்ரன மன்னியும்” என்று 
கூறுகின்ை யாவரும் மன்னிக்கப்படுகின்ைனை். 
அவை்களுரைய பாவமன்னிப்புக்கான தவண்டுதல் 
அருரமயாக இருந்ததினால் அல்ல, அவை்களுரைய 
மனந்திரும்புதல் நன்ைாக இருந்ததினால் அல்ல, ஆனால் 
பைதலாகத்தின் பிதாதவாடு மறுபடியும் 
இரணக்கப்படுவதை்குத் ததரவயான எல்லாவை்ரையும் 
இதயசு தசய்து முடித்தாை் என்பதினாதலதய. 

Dr. தஜ. லிதகான் ைங்கன் III 

பாவமன்னிப்பின் சாதாைண மூலங்கைாக தசயல்படும், மனந்திரும்புதல், 
அைிக்ரகயின் தஜபங்கை் ஆகியவை்தைாடு, பைிந்து தபசும் தஜபங்கை் 
சிலதவரைகைில் அசாதாைண அல்லது தனித்துவமான பாவமன்னிப்பிை்கான 
மூலங்கைாக இருக்கின்ைன என்பரத இப்தபாழுது நாம் குைிப்பிை தவண்டும். 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

பைிந்து தபசுதல் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பைலாம்: மத்தியஸ்தம்; அல்லது 
மை்ைவை்களுக்காக தசய்யப்படும் தஜபம் அல்லது விண்ணப்பம். 

ஜனங்கை் தசய்த பயனுை்ை பைிந்து தபசும் தஜபங்கைின் தவதாகம 
உதாைணங்கரை தவதாகமம் பதிவு தசய்துை்ைது. இரத எண்ணாகமம் 14:19-20 
இல் நாம் பாை்க்கிதைாம், அங்தக தமாதசயின் பைிந்து தபசும் தஜபத்தால் கை்த்தை் 
இஸ்ைதவலின் பாவத்ரத மன்னித்தாை். இரத 2 நாைாகமம் 30:18-20 இல் நாம் 
காணலாம், பஸ்காவுக்கு சைியாக தயாைாகாத மக்கரை எதசக்கியாவின் பைிந்து 
தபசும் தஜபத்தினால் கை்த்தை் அங்தக மன்னித்தாை். தயாபு 1:5 இல் நாம் இரத 
காணலாம், தயாபு தன்னுரைய பிை்ரைகளுக்காக ததாைை்ச்சியாக பைிந்து 
தபசும் பலிகரை தசலுத்துகிைாை். யாக்தகாபு 5:14-15 இல், பாவம் 
தசய்தவை்களுக்கு பாவமன்னிப்ரப மூப்பை்கை் தங்களுரைய தஜபத்தினால் 
தபை்றுக்தகாை்ை முடியும் என்று யாக்தகாபு தபாதிக்கிைாை். ததவன் எல்லா 
தவரைகைிலும் நீதிமான்கைின் பைிந்து தபசும் தஜபத்தின் மூலமாக 
பாவமன்னிப்ரப அைிப்பதில்ரல. ஆனால் அதநக தவரைகைில் அப்படி 
தசய்கிைாை். 

இப்படிப்பை்ை மனித பைிந்து தபசுதலுக்கு தமை்பை்டு, குமாைன் மை்றும் 
பைிசுத்த ஆவியாகிய இருவரும் ஜனங்களுக்காக பைிந்து தபசுகின்ைனை். இதயசு 
தசய்கின்ை பைிந்து தபசுதல் பை்ைி ஏசாயா 53:12, தைாமை் 8:34, மை்றும் எபிதையை் 7:25 
தபான்ை வசனங்கைில் குைிப்பிைப்பை்டுை்ைது. தமலும் ஆவியின் பைிந்து 
தபசுதல் தைாமை் 8:26-27 இல் தபாதிக்கப்பை்டுை்ைது. 

இைண்ைாவது தபாதுவான பாவமன்னிப்பின் உபாயங்கை் சரபச் 
சைங்குகைாகும், அல்லது அதநக புைாை்ைஸ்ைண்டு சரபகை் கூறும் “சரபக் 
கை்ைரைகைான” ஞானஸ்நானம் மை்றும் கை்த்தருரைய தபாஜனம் 
தபான்ைரவகைாகும். 

இப்தபாதும் சைங்குகை் என்ை வாை்த்ரதரய நாம் உபதயாகிக்கும்தபாது 
தைாம கத்ததாலிக்கை்கை் கூறுவதுதபால கை்த்தருரைய தபாஜனம் மை்றும் 
ஞானஸ்நானத்ரத பை்ைிய கண்தணாை்ைத்ரத நாம் தபசுவதில்ரல என்பதில் 
நாம் ததைிவாக இருத்தல் தவண்டும். மாைாக வைலாை்ைில் அதநக 
புைாை்ைஸ்ைன்ை் ஸ்தாபனங்கை் "சரபச் சைங்குகை்" என்ை வாை்த்ரதரய 
கை்த்தருரைய தபாஜனம் மை்றும் ஞானஸ்நானத்திை்கு பயன்படுத்தியுை்ைனை். 
இந்த சைங்கு ஆச்சாைங்கை் விதசஷமானதும், ஆசீை்வாதத்ரத 
தபை்றுக்தகாை்ைவும் நம்முரைய விசுவாசத்ரத ததைிவிப்பதை்கும் ததவனால் 
சரபக்கு தகாடுக்கப்பை்ை பைிசுத்த கை்ைரைகைாகும். இந்த கை்ைரைகைின் 
தசயல்பாை்ரை பை்ைி புைாை்ைஸ்ைண்டு பாைம்பைியத்தில் வித்தியாசங்கை் 
இருகின்ைன. ஆனால் அவை்கை் எல்லாரும் ஒருவரகயில் இந்த கை்ைரைகை் 
விதசஷமானது என்பதில் ஒத்துப் தபாகின்ைனை். 

கை்த்தருரைய பந்தியும் ஞானஸ்நானமும் பாவமன்னிப்ரப 
அருளுகின்ை காைியங்கை் என்று சிலை் தபசுவரத தகை்டு சில சமயங்கைில் 
கிைிஸ்தவை்கை் சந்ததகத்துக்கு உை்ைாகின்ைனை். எனதவ இந்தக் கை்ைரைகை் 
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தங்கைில் தபலன் உை்ைரவகை் அல்ல என்பது வலியுறுத்த பைதவண்டியது 
மிகவும் முக்கியமான ஒன்ைாகும். அரவகை் பாவமன்னிப்பிை்கான 
அடிப்பரைகை் அல்ல. 

அதததவரையில் கை்த்தருரைய தபாஜனம் மை்றும் ஞானஸ்நானத்தின் 
மூலம் நாம் நமது விசுவாசத்ரத தவைிக்தகாணரும் தபாது பைிசுத்த 
ஆவியானவை் இந்த சைங்குகைின் மூலமாக நம்முரைய வாை்க்ரகயில் 
பாவமன்னிப்ரப அைிக்கிைாை் என்று தவதாகமம் தபாதிக்கின்ைது. 

மாை்கு 1:4, அப்தபாஸ்தலருரைய நைபடிகை் 2:38, தைாமை் 6:1-7, மை்றும் 
தகாதலாதசயை் 2:12-14 ஆகிய வசனங்கைில் ஞானஸ்நானம் கிருரபரய 
அைிக்கும் ஒன்ைாக தகாடுக்கப்பை்டுை்ைது. 

அதை்கு ஒரு உதாைணமாக, அப்தபாஸ்தலருரைய நைபடிகை் 22:16 இல் 
பவுலுக்கு உரைக்கப்பை்ை அனனியாவின் வாை்த்ரதகரை கவனியுங்கை்: 

இப்தபாழுது நீ தாமதிக்கிைததன்ன? நீ எழுந்து கை்த்தருரைய 
நாமத்ரதத் ததாழுதுதகாண்டு, ஞானஸ்நானம் தபை்று, உன் 
பாவங்கை் தபாகக் கழுவப்படு (அப்தபாஸ்தலருரைய 
நைபடிகை் 22:16) 

இந்த அைிவுரைகைில், ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக பவுலினுரைய 
பாவங்கை் மன்னிக்கப்படும் அல்லது “கழுவப்படும்” என்று அனனியா 
குைிப்பிடுகிைாை். 

நிச்சயமாக, ஞானஸ்நானமானது பாவ மன்னிப்புக்கு கை்ைாயமான ஒரு 
காைியம் அல்ல. மை்ை வைிகைில் கூை நாம் மன்னிக்கப்பை முடியும். உதாைணமாக, 
இதயசுதவாடு சிலுரவயில் அடிக்கப்பை்டு இருந்ததபாது விசுவாசம் ரவத்த 
கை்ைன் ஒரு தபாதும் ஞானஸ்நானம் எடுக்கவில்ரல. இருந்ததபாதிலும், 
லுூக்கா 23:43 அவன் மன்னிக்கப்பை்டு இைை்சிக்கப்பை்ைான் என்று குைிப்பிடுகிைது. 
ஆகதவ ஞானஸ்நானம் எடுப்பவை்களுக்கு மாத்திைதம பாவமன்னிப்பும் 
இைை்சிப்பும் கிரைக்கும் என்று சிந்திக்கும் தவரை நாம் தசய்யக்கூைாது. 
இருப்பினும் ஞானஸ்நானம் பாவமன்னிப்ரப நம்முரைய வாை்க்ரகயில் 
தகாண்டு வருகிைது என்று தவதம் தபாதுமான அைவு ததைிவுபடுத்துகிைது. 

இது கை்த்தருரைய தபாஜனத்துக்கும் தபாருந்தும். கை்த்தருரைய 
தபாஜனத்தில் பங்கு தபறுதல் கிைிஸ்துவின் மைணத்தின் மூலமாக கிரைக்கும் 
பலன்கைாகிய பாவமன்னிப்பு தபான்ை காைியங்கரை தபை்றுக்தகாை்ை 
வைிவகுக்கிைது என்று பவுல் தவைிப்பரையாக தபாதிக்கிைாை். 1 தகாைிந்தியை் 
10:16 இல் அவை் எழுதியரத கவனியுங்கை்: 

நாம் ஆசீை்வதிக்கிை ஆசீை்வாதத்தின் பாத்திைம் 
கிைிஸ்துவினுரைய ைத்தத்தின் ஐக்கியமாய் 
இருக்கிைதல்லவா? நாம் பிை்கிை அப்பம் கிைிஸ்துவினுரைய 
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சைைீத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிைதல்லவா? (1 தகாைிந்தியை் 
10:16) 

இரவகை் தன்னில் தாதன பதிரல தகாண்டுை்ை தகை்விகை். 
பவுலினுரைய நிருபத்ரத படிக்கிை யாவரும் இதை்கு பதில் “ஆம், நிச்சயமாக” 
என்பதுதான் என்று அைிந்திருந்தனை். கை்த்தருரைய தபாஜனத்தில் பங்கு 
தகாை்வதன் மூலம், நாம் கிைிஸ்துவுைன் ஐக்கியமாகிவிை்தைாம். 

கிைிஸ்தவ வாை்க்ரகயில் ததாைை்ச்சியாக நாம் அனுபவிக்கக் கூடிய மிக 
உன்னதமான இைை்சிப்பின் ஆசீை்வாதம் பாவமன்னிப்பாகும். நாம் புதியதாக 
மனந்திரும்பி இருக்கலாம் அல்லது தவகுநாை்கைாகதவ விசுவாசிகைாக 
இருக்கலாம், பாவமன்னிப்பு என்பது கிைிஸ்துதவாடு நைக்கும் பாரதயில் 
ததாைை்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய அம்சமாகும். இது அதநக ஆசீை்வாதங்களுக்கு 
தகாண்டு தசை்க்கவும் தசய்கின்ைது. 

1703 - 1791 வரை வாை்ந்த தமத்தடிஸ்ை் சரபயின் ஸ்தாபகை் ஜான் தவஸ்லி, 
தன்னுரைய 26 ஆம் பிைசங்கத்தில் பாவ மன்னிப்ரபப் பை்ைி தபசினாை், அதில் 
அவை் மரலப் பிைசங்கத்திலிருந்து தசய்திரய பிைசங்கித்தாை். அங்தக அவை் 
என்ன தசால்லியிருக்கிைாை் என்று கவனிக்கவும். 

நாம் பாவ மன்னிப்ரப தபை்றுக் தகாண்ை உைதனதய ... அவை் 
தமலுை்ை விசுவாசத்தின் மூலம் பைிசுத்தம் 
ஆக்கப்பை்ைவை்கை் தபை்றுக் தகாண்ைரதப் தபால அதநக 
காைியங்கரை தபை்றுக் தகாை்கிதைாம். பாவம் தன்னுரைய 
வல்லரமரய இைந்து விை்ைது: ததவனிைம் கிருரப தபை்று, 
கிருரபக்கு கீை் இருப்பவை்கை் மதீு அதை்கு அதிகாைம் 
இல்ரல. கிைிஸ்து இதயசுவுக்குை்ைாக இருப்பவை்களுக்கு 
நியாயத்தீை்ப்பு இல்ரல, ஆகதவ அவை்கை் பாவத்திலிருந்தும் 
பாவத்தின் தண்ைரனயிலிருந்தும் விடுதரல 
ஆக்கப்பை்டுை்ைனை். நியாயப்பிைமாணத்தின் நீதி 
அவை்களுக்குை் நிரைதவை்ைப்பை்டுவிை்ைது, அவை்கை் 
மாம்சத்தின்படி நைவாமல் ஆவியின்படி நைக்கிைாை்கை். 

கிைிஸ்தவை்கரைக் குைித்த மிக அருரமயான உண்ரம 
பாவம் மன்னிக்கப்பை்ைததயாகும் என்று நான் 
நிரனக்கிதைன். சிருஷ்டிகதைாடு, ததவதனாடு சைியான 
உைவில் இருப்பதத நம்முரைய பாவங்கை் மன்னிக்கப்பை்ைது 
என்பதன் அடிப்பரையான அை்த்தமாகும். இன்ரைய 
உலகத்ரத பாை்க்கும்தபாது, ஜனங்கை் எல்லாவை்ைின் 
அை்த்தம், முக்கியத்துவம், தநாக்கம் ஆகியவை்ரை 
அைிந்துதகாை்ை தவகுவாக முை்படுகின்ைனை். நம்முரைய 
கலாச்சாைத்தில் அதநக குைறுபடிகை் இருக்கின்ைன. 
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வாை்க்ரக என்பது என்ன? வாை்வதின் தநாக்கம் என்ன? 
நான் எதை்காக இங்கு இருக்கின்தைன்? அை்த்தம் மை்றும் 
முக்கியத்துவத்ரத கண்டுதகாை்ை எல்லா காைியத்ரதயும் 
ஜனங்கை் முயை்சி தசய்கின்ைனை் — உத்திதயாகம் அல்லது 
காமம் அல்லது தபாரத ஆகியவை்ரை பின்ததாைை்கின்ைனை். 
அதாவது நான் தசான்னதின் அை்த்தம் என்னதவனில் 
ஜனங்கை் சந்ததாஷத்ரதயும் இன்பத்ரதயும் 
கண்ைைிவதை்கு அரனத்து இைங்கரையும் வைிகரையும் 
முயை்சி தசய்கின்ைனை். ஆனால் சுவிதசஷம் நமக்கு 
தசால்வது என்னதவனில் மனிதை்கைாக நமக்கு மிகவும் 
அடிப்பரையான ததரவ நம்ரம உண்ைாக்கின 
சிருஷ்டிகதைாடு சைியான உைவில் இருப்பததயாகும். 
ததவனுரைய தகாபாக்கிரனரய ஏை்றுக்தகாை்ைவும், 
நம்முரைய பாவங்களுக்கு பலியாக ததவன் தம்முரைய 
குமாைனாகிய இதயசு கிைிஸ்துரவ அனுப்பினாை் என்று 
சுவிதசஷம் கூறுகிைது. ததவன் தம்முரைய அன்பினால் 
அவருரைய குமாைரன நம்முரைய பாவங்கை் 
மன்னிக்கப்படும்படி அனுப்பினாை், அதனால் நாம் நம்முரைய 
நம்பிக்ரகரய அவை் மதீு ரவக்கும்தபாது நாம் 
பாவமன்னிப்பு அரைகிதைாம். நாம் அந்த அனுபவத்திை்கு 
வரும்தபாது, அப்படிப்பை்ை பாவமன்னிப்புக்தகன்று நாம் 
இதயசு கிைிஸ்துவிைம் திரும்பும்தபாது விவைிக்கமுடியாத 
சமாதானத்ரத அரைகிதைாம், உலகத்ததாடு சைியாக 
இருக்கின்தைாம் ஏதனன்ைால் அதுதவ உலகத்ததாடு சைியாக 
இருப்பதாகும். இதை்காகத்தான் சிருஷ்டிக்கப்பை்தைாம் என்று 
திடீதைன உணை ஆைம்பிக்கிதைாம். நாம் ததவதனாடு சைியான 
உைவில் இருக்கதவண்டும் என்பதை்காக 
சிருஷ்டிக்கபை்டுை்தைாம். அத்தருணத்தில் நாம் அரத 
உணை்கின்தைாம். 

Dr. தாமஸ் ஆை். ஸ்கிரைனை் 

நாம் பாவமன்னிப்பு என்ை தகாை்பாை்ரைப் பை்ைி பாை்த்ததாம், இப்தபாழுது 
நம்முரைய அடுத்த விசுவாச தகாை்போடோை சைைீ உயிை்த்ததழுதயலப் பற்றிப் 
போர்ப்யபோம். 
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உயிர்த்ததழுதல் 
அப்தபாஸ்தலை்கைின் விசுவாச அைிக்ரகயிலிருந்து இந்த 

வாை்த்ரதகரை நிரனவு கூைலாம்: 

சைைீ உயிை்த்ததழுதரல ... 

நான் விசுவாசிக்கிதைன். 

இந்த விசுவாசப் பிைமாணமானது இதயசுவின் உயிை்த்ததழுதரல பை்ைி 
தபசவில்ரல என்பரதக் குைித்து இந்த இைத்தில் நாம் ததைிவாக இருக்க 
தவண்டும். இதயசு மூன்ைாம் நாை் மைித்ததாைிலிருந்து உயிை்த்ததழுந்தாை் என்று 
கூறும்தபாதத இந்த விசுவாசப் பிைமாணத்தில் முன்னதாகதவ இதயசு 
கிைிஸ்துவின் தசாந்த உயிை்த்ததழுதரலப் பை்ைிய காைியங்கை் 
தகாடுக்கப்பை்டுை்ைன. “சைைீ உயிை்த்ததழுதல்” பை்ைி இந்த விசுவாசப் பிைமாணம் 
கூறும்தபாது அது தபாதுவான உயிை்த்ததழுதரலப் பை்ைிதய தபசுகிைது — 
அதாவது இது கிைிஸ்து மகிரமயில் வரும்தபாது எல்லா ஜனங்களும் 
எழுந்திருக்கும் உயிை்த்ததழுதல் ஆகும். 

நாம் யாவரும் தபாதுவான சைைீ உயிை்த்ததழுதரல மூன்று படிகைாக 
கருத்தில் தகாை்ைலாம். முதலாவது, நம்முரைய சைைீ மைணத்ரத விரைவித்த 
சாபத்ரதக் குைித்து பாை்க்கலாம். இைண்ைாவது கிைிஸ்தவ சுவிதசஷம் 
நம்முரைய சைைீத்திை்கு ஜவீரன தருகின்ைது என்று நாம் விைக்கலாம். தமலும் 
மூன்ைாவது நம்முரைய சைைீங்கை் அரையப்தபாகும் மீை்ரப நாம் காணலாம். 
நம்முரைய சைைீ மைணத்திை்கு காைணமான சாபத்திலிருந்து நாம் 
ஆைம்பிக்கலாம். 

சோபம் 
முந்ரதய பாைங்கைில் நாம் கண்ைது தபால, ததவன் மனுஷரை மாம்ச 

சைைீம் மை்றும் காணப்பைாத ஆத்துமாக்கயள உரையவை்கைாக 
பரைத்துை்ைாை். எபிதையை் 4:12 மை்றும் 1 ததசதலானிக்தகயை் 5:23 ஆகியவை்ைின் 
அடிப்பரையில், சில பாைம்பைியங்கை் மனிதன் ஆத்துமாதவாடு ஆவியும் 
உரையவனாய் இருக்கின்ைான் என்று கூறுகின்ைன. ஆனால் ததாைாயமாக 200 
வசனங்கை் இந்த இைண்டில் ஒன்ரைப் பை்ைி தபசுகின்ைன. இரவ இைண்டும் 
உை்ைான, காணக்கூைாத மனிதனின் பகுதி முழுவரதயும் குைிப்பிடுவதாக 
தகாடுக்கப்பை்டுை்ைது. எனதவ அதிகமான கிைிஸ்தவ பாைம்பைியங்கை் “ 
ஆத்துமா” மை்றும் “ஆவி” இரவ இைண்டும் ஒதை காைியத்ரத குைிப்பிடுகின்ைன 
என்று முடிவு தசய்துை்ைன, தமலும் மனிதன் சைைீம் மை்றும் ஆத்துமா எை்கிற 
இைண்டு பகுதிகரை தகாண்ைவனாக இருக்கின்ைான். 
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நாம் பாவத்தில் வை்ீவதை்கு முன்பாக, நம்முரைய சைைீங்கை், மை்றும் நமது 
ஆத்துமாக்கை் பாவம் மை்றும் அதன் தீங்கான வல்லரமகைால் 
பாதிக்கப்பைாததாகதவ இருந்தன. ஆனால் ஆதாமும் ஏவாளும் பாவத்தில் 
விழுந்ததபாது, பாவம் அவை்கைின் ஆத்துமாரவ மை்டுமல்ல, அவை்கைின் 
சைைீத்ரதயும் சிரதத்தது. இந்த சைைீத்தின் அைிவானது இறுதியில் சைைீ 
மைணத்தில் முடிந்தது. ஆதியாகமம் 3:19 இல் ஆதாமுக்கு ததவன் தகாடுத்த 
சாபத்ரத கவனியுங்கை்: 

நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பை்ைபடியால், நீ பூமிக்குத் 
திரும்புமை்டும் உன் முகத்தின் தவை்ரவயால் ஆகாைம் 
புசிப்பாய்; நீ மண்ணாயிருக்கிைாய், மண்ணுக்குத் 
திரும்புவாய் என்ைாை் (ஆதியாகமம் 3:19). 

ஆதாமும் ஏவாளும் ததவனுக்கு விதைாதமாக பாவம் தசய்ததபாது, 
அவை்கை் இருவரையும் அவை் சபித்தாை். அவை்கை் அைிவுை்ைவை்கைாக 
இருப்பாை்கை் என்பது அந்த சாபத்தின் ஒரு பகுதியாகும். அவை்கை் இறுதியில் 
மைித்து மண்ணுக்கு திரும்புவாை்கை். தமலும் எல்லா மனிதை்களும் ஆதாம் 
மை்றும் ஏவாைிைமிருந்து ததான்ைியரமயால், நாதமல்லாரும் அதத விதமான 
அைிரவ உரையவை்கைாக பிைந்திருக்கிதைாம். பவுல் தைாமை் 5:12 இல் எழுதியது 
தபால: 

இப்படியாக, ஒதை மனுஷனாதல பாவமும் பாவத்தினாதல 
மைணமும் உலகத்திதல பிைதவசித்ததுதபாலவும், எல்லா 
மனுஷரும் பாவஞ்தசய்தபடியால், மைணம் எல்லாருக்கும் 
வந்ததுதபாலவும் இதுவுமாயிை்று (தைாமை் 5:12) 

ஆவிக்குைிய மை்றும் சைைீ ைதீியில் பாவம் ஆதாரமயும் ஏவாரையும் 
பாதித்தது. தமலும் நாம் அவை்கைது சந்ததியினைாய் இருப்பதால், நாம் அதத 
சாபத்ரத சுமக்கிதைாம். தவதாகமம் விைக்குகிை படி ஆவிக்குைிய மைணத்ததாடு 
நம்முரைய ஆத்துமா இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கின்ைது. நாம் ததவனுரைய 
தகாபாக்கிரனக்கு கீை் இருக்கின்தைாம், தமலும் அவரை பிைியப்படுத்தும் 
எந்தவித திைாணிரயயும் இைந்துவிை்தைாம். இரத நாம் தைாமை் 5:12-19 மை்றும் 8:1-
8 ஆகிய பகுதிகைில் வாசிக்கலாம். 

தமலும் ஆதாம் மை்றும் ஏவாரை தபாலதவ, நம்முரைய சைைீங்கை் 
பாவத்தால் கரைப்பை்டுை்ைன. இந்தப் பாவத்தின் தீங்கினால் சைைீப் 
பிைகாைமான கடினம், தநாய், மை்றும் இறுதியில் மைணம் ஆகியரவ 
சம்பவிக்கிைன. பவுல் இரதப்பை்ைி தைாமை் 6:12-19, மை்றும் 7:4-25 ஆகிய 
வசனங்கைில் தபசுகிைாை். நம்முரைய சைைீம் மை்றும் ஆத்துமா முழுரமரயயும் 
பாவமானது பாதித்துை்ைது. ஆனால் கிைிஸ்துவுக்குை்ைான இைை்சிப்பு 
நம்முரைய ஆத்துமாக்கரையும் சைைீங்கரையும் மீை்கின்ைது என்பது 
ததவனுரைய அருரமயான வாக்குத்தத்தம் ஆகும். 
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மனிதனுரைய மைணத்ரத கிைிஸ்தவை்கை் ஏததா 
சாதாைணமான ஒன்ைாக பாை்க்கக் கூைாது. நாம் அதநக 
தவரைகைில் இப்படிப்பை்ை சிந்தரனரய நம்முரைய 
தபச்சில் உபதயாகிக்கவும் பகிைவும் தசய்கின்தைாம். "மிக 
நீண்ை காலம் நல்ல வாை்க்ரக வாை்ந்தாை்” என்று சிலரைப் 
பை்ைி நாம் அைக்க ஆைாதரனகைில் கூறுதவாம். தமலும் சிறு 
பிை்ரையின் மைணம் அல்லது ஒரு நபை் தனது 
இருபதுகைில் அல்லது முப்பதுகைில் மைித்தால் நான் “ஓ இது 
தகாடுரம” என்று கூறுதவாம். இல்ரல, இது நிச்சயமாகதவ 
மைணத்ரதக் குைித்த சைியான கிைிஸ்தவ பாை்ரவ அல்ல. 
எல்லா மைணமும் அசாதாைணமானது என்பதத 
கிைிஸ்தவனின் பாை்ரவயாகும். நாம் ஆைம்பத்தில் இருந்தத 
என்தைன்ரைக்கும் நீடித்து வாை்வதை்தக 
உருவாக்கப்பை்தைாம். எப்படி சிருஷ்டிப்பின் காைியத்தில் கூை 
ஏைாம் நாைில் ததவன் ஓய்ந்திருந்தாை் என்பரத நீங்கை் 
சிந்தித்துப் பாருங்கை் . அவை் தமது சிருஷ்டிப்புகை் 
எல்லாவை்ைிலும் முழுவதுமாக மகிை்ந்திருந்தாை். நாம் பின்பு 
அவருரைய மகிரமக்காக வாை்ந்து தமலும் அவருரைய 
சிருஷ்டிப்பின் கை்ைரைகரை நிரைதவை்ைியிருப்தபாம். நாம் 
மைிப்பதை்காக ஒரு தபாதும் உருவாக்கப்பைவில்ரல. ஆனால் 
அதை்குப் பதிலாக, ஆதியாகமம் 3 இல் போவத்திை் 
சம்பளத்யதப் வபற இந்த உலகத்தில் பாவம் பிைதவசித்தது, 
அப்தபாஸ்தலனாகிய பவுல் கூறும் பாவத்தின் சம்பைமும் 
மை்றும் ஆதியாகமம் 2 இல் தபசப்பை்ைதுமாகிய போவத்திை் 
சம்பளம் மைணம் ஆகும். மைணம் சைைீப் பிைகாைமானது; 
மைணம் ஆவிக்குைிய பிைகாைமானதும் கூை. 

Dr. ஸ்டீபன் தஜ. தவல்லம் 

ஒருவரகயில், சைைீ மைணம் விசுவாசிகளுக்கு ஆசீை்வாததம ஏதனனில் 
நாம் தநைடியாக கிைிஸ்துவின் பிைசன்னத்தில் எடுத்துக்தகாை்ைப்படுகிதைாம். 
ஆனால் மிகவும் அடிப்பரையான வரகயில், சைைீ மைணமானது தசாகமானதத. 
இது தபாதுவாக எல்லாருக்குமான மனித அனுபவம், ஆனாலும் பயங்கைமாக 
இயை்ரகக்கு மாைானது. ததவன் மனுக்குலத்ரத மைணத்துக்கு என்று 
உருவாக்கவில்ரல; அவை் நம்ரம ஜவீனுக்கு என்று உருவாக்கினாை். கிைிஸ்து 
மறுபடியும் வந்து நம்முரைய சைைீத்ரத மீை்கும் வரையில் நம்முரைய இைை்சிப்பு 
முழுரமதபைாது. 

நம்முரைய சைைீ மைணத்ரத தகாண்டுவந்த சாபத்ரத பாை்த்துவிை்தைாம், 
நம்முரைய உயிை்த்ததழுதரல உறுதிப்படுத்தும் சுவிதசஷத்தின் அம்சங்களுக்கு 
தநைாக நாம் திரும்பலாம். 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

சுவிபசஷம் 
சைைீம் இல்லாத ஆவிகைாக பைதலாகத்தில் நித்தியத்ரத அவை்கை் கைிக்க 

தபாகிைாை்கை் என்று நம்பிக் தகாண்டிருக்கும் கிைிஸ்தவை்கரை நம்மில் 
எத்தரன தபருக்கு ததைியும்? அதநகருக்கு ததைிந்திருக்கலாம். சில நவனீ 
காலத்து சரபகளுக்கு மைித்ததாை் உயிை்த்ததழுதல் என்ை உபததசம் 
தபைியதாகதவ இருக்கின்ைது என்பது, மிகவும் வித்தியாசமான ஒன்ைாக 
ததான்றுகின்ைது. தமலும் அதை்கு ஒரு காைணம் கிைிஸ்தவை்கை் நம்முரைய 
சைைீங்களுக்கான முக்கியத்துவத்ரத அைிய தவைியததயாகும். ஆனால் 
கிைிஸ்து வரும்தபாது நம்முரைய ஆத்துமாக்கை் மாத்திைமல்ல, சைைீங்களும் 
மகிரம அரைய தபாகின்ைது என்ை நை்தசய்திரய தவதாகமம் ததைிவாக 
தபாதிக்கின்ைது. 

நாம் மூன்று விஷயங்கரை கருத்தில்தகாண்டு உயிை்த்ததழுதல் ஆனது 
சுவிதசஷத்தின் ஒரு பகுதி என்று பாை்க்கப் தபாகின்தைாம். முதலாவது 
இரதப்பை்ைிய பரைய ஏை்பாை்டு பின்னணிரய நாம் பாை்க்கப் தபாகின்தைாம். 
இைண்ைாவது, புதிய ஏை்பாை்டில் அது ததைிவாக அைிவிக்கப்பை்டுை்ைது 
என்பரத பாை்க்க தபாகின்தைாம். தமலும் மூன்ைாவதாக விசுவாசிகைின் 
உயிை்த்ததழுதலுக்கும் இதயசுவின் உயிை்த்ததழுதலுக்கும் இரைதய உை்ை 
உைரவப் பை்ைி தபசப் தபாகின்தைாம். பரைய ஏை்பாை்டிலிருந்து ததாைங்கலாம். 

பகைய ஏற்போடு 
சுவிதசஷம் என்ை வாை்த்ரதயின் அை்த்தம் நை்தசய்தி ஆகும், அது 

உண்ரமயில் பரைய ஏை்பாை்டிலிருந்து வந்தது என்று அதநக தை்கால 
கிைிஸ்தவை்கை் உணை்வதில்ரல. குைிப்பாக இரத ஏசாயா 52:7 மை்றும் 61:1 
மை்றும் நாகூம் 1:15 ஆகிய இைங்கைில் நம்மால் காண முடியும். ஒதை ஒரு 
உதாைணமாக, ஏசாயா 52:7 ரயக் கவனிக்கவும்: 

சமாதானத்ரதக் கூைி, நை்காைியங்கரைச் சுவிதசஷமாய் 
அைிவித்து, இைை்சிப்ரபப் பிைசித்தப்படுத்தி: "உன் ததவன் 
ைாஜைிகம் பண்ணுகிைாை்!" என்று சீதயானுக்குச் தசால்லுகிை 
சுவிதசஷகனுரைய பாதங்கை் மரலகைின்தமல் எவ்வைவு 
அைகாயிருக்கின்ைன (ஏசாயா 52:7). 

பரைய ஏை்பாை்டில் ததவன் தம்முரைய ஜனத்ரத அவருரைய எதிைிகை் 
மை்றும் ஜனங்களுரைய எதிைிகைிைத்திலிருந்து இைை்சிப்பதத “நை்தசய்தி” 
அல்லது “சுவிதசஷம்” என்பதாகும். இன்னும் சுருக்கமாகச் தசான்னால், ததவன் 
தம்முரைய ஜனங்கரை இவ்வுலகத்தின் தநருக்கத்தில் இருந்து விடுவிப்பது 
நை்தசய்தி ஆகும். ஆனால் விைிவாகப் பாை்த்தால், நை்தசய்தி எனப்படுவது 
ஆதாம் மை்றும் ஏவாைின் பாவ வை்ீச்சியினால் உண்ைான சாபங்கரை ததவன் 
மாை்ைிப் தபாடுவதத ஆகும். அவை் தம்முரைய பைதலாக ைாஜ்யத்ரத பூமியில் 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

விைிவுபடுத்தி தமலும் அவை்மதீு விசுவாசமுை்ை யாவரையும் இறுதியில் 
ஆசீை்வதிக்கிைாை். 

பரைய ஏை்பாை்டில் ததவன் தகாடுத்த இைை்சிப்பானது இதயசு 
கிைிஸ்துவின் வருங்கால தஜயத்ரத அடிப்பரையாய்க் தகாண்ைது என்பது 
உண்ரமதய. கிைிஸ்து வந்து இன்னும் மைிக்கவில்ரல என்ைாலும், அவை் 
ஏை்கனதவ தம்முரைய ஜனத்துக்கு மைிக்க வாக்கு தகாடுத்திருந்தாை். அந்த 
வாக்குத்தத்தம் பரைய ஏை்பாை்டு மக்கைின் இைை்சிப்ரப உறுதிதசய்ய 
தபாதுமானதாக இருந்தது. உண்ரமயில், பரைய ஏை்பாை்டில் எல்லாவிதமான 
இைை்சிப்பின் நம்பிக்ரகயானது கிைிஸ்துரவயும் அவை் தசய்து முடிக்கின்ை 
காைியங்கரையும் குைிக்கின்ைததாக இருந்தது. 

எபிதையை் 10:1-5 பரைய ஏை்பாை்டு பலிகரை விவைிக்கும் முரைரய 
கவனிக்கவும்: 

நியாயப்பிைமாணமானது வைப்தபாகிை நன்ரமகைின் 
தபாருைாயிைாமல், அரவகைின் நிைலாய்மாத்திைம் 
இருக்கிைபடியால்... காரை தவை்ைாை்டுக்கைா 
இரவகளுரைய இைத்தம் பாவங்கரை நிவிை்த்திதசய்ய 
முடியாது. ஆரகயால் அவை் உலகத்தில் பிைதவசித்த தபாது, 
அவை் இவ்வாறு தசான்னாை்: "சை்வாங்க தகனபலிகளும், 
பாவநிவாைணபலிகளும் உமக்குப் பிைியமானதல்ல, ஒரு 
சைைீத்ரத எனக்கு ஆயத்தம்பண்ணினை்ீ." (எபிதையை் 10:1-5). 

பின்னாைில் கிைிஸ்துவுக்குை் நிரைதவை்ைப்பை்ை உண்ரமயின் நிைதல 
பரைய ஏை்பாை்டின் பலிகை் என்று எபிதைய நிருபத்தின் எழுத்தாைை் 
ததைிவிக்கிைாை். மனிதனுரைய பாவம் மனிதனுரைய மைணத்ரத தகாண்தை 
தண்டிக்கப்பை தவண்டும் என்பது ததவனுரைய எதிை்பாை்ப்பு. எனதவ 
மிருகங்கைின் பலிகை் பாவத்தின் நிவாைணத்ரத உண்ைாக்கும் பைிபூைண 
பலியாக இருக்கவில்ரல. ஆனால் அரவகை் இதயசுரவக் குைித்தன. 
அவருரைய பூைணமானதும் தபாதுமானதும் மை்றும் பலன் மிகுந்ததுமான பாவ 
நிவாைண பலிரய குைிக்கின்ைதாக அது இருந்தது. 

ததவன் மைித்ததாரை எழுப்பி, அவை்களுரைய கிைிரயகளுக்கு 
ஏை்ைவாறு நியாயம் தீை்ப்பாை். அந்த நாை் வைப்தபாகின்ைது என்பது 
ததவனுரைய ஜனங்களுக்கு பரைய ஏை்பாை்டின் சுவிதசஷத்தின் ஒரு 
பகுதியாக தபாதிக்கப்பை்ைது. ததவனிைம் விசுவாசம் ரவத்து, நீதிரய 
நைப்பித்தவை்கை், என்தைன்றுமாய் ஆசீை்வதிக்கப் படுகிைாை்கை். ஆனால் 
ததவனுக்கு விதைாதமாக எதிை்த்து நின்ைவை்கை் வைப்தபாகும் தண்ைரனக்காக 
நியாயத்தீை்ப்பு அரைந்தனை். இந்த இைண்டு விரைவுகளும் ததாைை்ச்சியாக 
என்தைன்ரைக்கும் சைைீப்பிைகாைமாகதவ அனுபவிக்க கூடியது. கிைிஸ்தவ 
இரையியல் வல்லுநை்கை் தபாதுவாக இதரன கரைசி நியாயத்தீை்ப்பு என்று 
குைிப்பிடுகின்ைனை். 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

முந்ரதய பாைத்தில் நாம் பாை்த்ததுதபால, அப்தபாஸ்தலை்கைின் விசுவாச 
அைிக்ரக ஒதை வைியில் இறுதி நியாயத்தீை்ப்ரப குைிப்பிடுகின்ைது: 

அங்கிருந்து அவை் ஜவீனுை்ைவை்கரையும் 
மைித்தவை்கரையும் நியாயந்தீை்க்க வருவாை். 

ஒருதவரை இறுதி நியாயத்தீை்ப்பானது சைைீப் பிைகாைமான 
உயிை்த்ததழுதரல உை்ைைக்கியது என்பரத பை்ைிய ததைிவான வாக்கியம் 
தானிதயல் 12 இல் காணப்பைலாம், அங்தக தானிதயலுக்கு, ததவன் தம்முரைய 
ஜனங்கரை அடிரமத்தனத்திலிருந்து எதிை்காலத்தில் விடுவிப்பாை் என்று 
ததவதுூதனால் தவைிப்படுத்தப்பை்ைது. 

தானிதயல் 12:1-2 வசனங்கைில் தானிதயல் கூைியரத கவனியுங்கை்: 

அக்காலத்திதல — புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிைவை்கைாகக் 
காணப்படுகிை உன் ஜனங்கை் அரனவரும் — 
விடுவிக்கப்படுவாை்கை். பூமியின் துூைிதல 
நித்திரைபண்ணுகிைவை்கைாகிய அதநகைில் சிலை் 
நித்தியஜவீனுக்கும், சிலை் நித்திய நிந்ரதக்கும் இகை்ச்சிக்கும் 
விைித்து எழுந்திருப்பாை்கை் (தானிதயல் 12:1-2) 

பூமியின் துூைிதல நித்திரையில் இருப்பவை்கரை பை்ைி தபசும்தபாது 
பிைத்திதயகமாக தானிதயல் சைைீப் பிைகாைமான உயிை்த்ததழுதரல 
குைிப்பிடுகிைாை். ஆத்துமாக்கை் பூமியின் துூசியில் துூங்குவதில்ரல; சைைீதம 
துூசியில் துூங்குகிைது. தமலும் இந்த சைைீங்கதை இறுதி நியாயத்தீை்ப்பில் 
எழுந்திருக்கும். 

தபாதுவான உயிை்த்ததழுதரல உை்ைைக்கிய நியாயத் தீை்ப்பு நாரை 
பை்ைி ஏசாயாவும் உரைத்துை்ைாை். 

ஏசாயா 26:19-21 வசனங்கைில் ஏசாயா எழுதியிருப்பரத கவனியுங்கை்: 

மைித்த உம்முரையவை்கை் பிதைதமான 
என்னுரையவை்கதைாதை கூை எழுந்திருப்பாை்கை். 
மண்ணிதல தங்கியிருக்கிைவை்கதை, விைித்துக் 
தகம்பைீியுங்கை்... மைித்ததாரைப் பூமி புைப்பைப்பண்ணும்... 
இததா, பூமியினுரைய குடிகைின் அக்கிைமத்தினிமித்தம் 
அவை்கரை விசாைிக்கும்படி கை்த்தை் தம்முரைய 
ஸ்தானத்திலிருந்து புைப்பை்டுவருவாை் (ஏசாயா 26:19-21). 

ஒரு விரச கூை, மைித்தவை்கை், சாம்பலில் வாசம் பண்ணுகிைவை்கை், 
அவை்களுரைய கல்லரைகரை விை்டு புது ஜவீன் உரையவை்கைாக, பூமி 
அவை்கரை தபை்தைடுப்பது தபால எழுந்திருப்பாை்கை் என்று நாம் பாை்க்கிதைாம். 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

இது ஆண்ைவை் இப்பூமியில் உை்ைவை்கைின் பாவங்களுக்கு ஏை்ை 
தண்ைரனரய தகாடுக்க வரும், நியாயத்தீை்ப்பின் சூைலில் நரைதபறும். 

இறுதி நியாயத்தீை்ப்பு மை்றும் பலன் தகாடுக்கப்படுவதை்காக 
பாதாைத்திலிருந்து விடுதரல ஆக்கப்படுவரத பை்ைி தபசும் அதநக பரைய 
ஏை்பாை்டு தவதப் பகுதிகைில் மைித்ததாரிை் உயிை்த்ததழுதல் என்ை உபததசம் 
தகாடுக்கப்பை்டுை்ைது, அரவயாவன சங்கீதம் 49:7-15, மை்றும் சங்கீதம் 73:24-28. 
தமலும் தயாபு 19:25-27 வசனங்கைில், தயாபு உறுதியாக அவை் உயிை்த்ததழுந்து 
நியாயத் தீை்ப்பின் நாைாகிய கை்த்தருரைய நாைில் பூமியில் நின்று ததவரன 
காண்பாை் என்று தம்முரைய நம்பிக்ரகரய தவைிப்படுத்துகிைாை். 

புதிய ஏை்பாை்ரை தபால பரைய ஏை்பாை்டில் வருங்கால 
உயிை்த்ததழுதல் மை்றும் நியாயத்தீை்ப்பு பை்ைி ததைிவான 
தபாதரன இல்ரல. ஆனால் அப்படி நரைதபறும் 
என்பதை்கான குைிப்புகை் பரைய ஏை்பாை்டில் இருக்கின்ைன 
என்பது உண்ரம. உதாைணமாக ஏசாயா மைித்ததாை் 
தங்களுரைய கல்லரைரய விை்டு எழும்பி ஜவீித்து 
இருப்பாை்கை் என்று உரைக்கிைாை். தானிதயல் 
அரதப்தபாலதவ மைித்ததாை் எழுந்திருப்பாை்கை், 
நீதிமான்கை் மை்றும் துன்மாை்க்கை் இறுதியான 
நியாயத்தீை்ப்புக்கு எழுந்திருப்பாை்கை் என்று கூறுகிைாை். 
இந்த நம்பிக்ரகயானது எல்லா யூத ஜனங்கைிைத்திலும் 
இல்ரல என்ைாலும் ஒரு சில யூதை்கைிைத்தில் இருந்தது. 
இதயசுவின் காலத்தில் வாை்ந்த பைிதசயை்கை் 
உயிை்த்ததழுதரல நம்பினாை்கை். சதுதசயை் நம்பவில்ரல. 
மைித்ததாைின் உயிை்த்ததழுதல் என்பது 
ரபத்தியக்காைத்தனமான ஒன்ைாக காணப்பைதவண்டும் 
என்பதை்காக இதயசுவினிைத்தில் சதுதசயை்கை் தந்திைமாக 
தகை்வி தகை்கிைாை்கை், இதயசு அவை்களுக்கு தவத பகுதிரய 
தமை்தகாை் காை்டுகிைாை்: “நான் ஆபிைகாமின் ததவனும், 
ஈசாக்கின் ததவனும், யாக்தகாபின் 
ததவனுமாயிருக்கின்தைன்.” இந்த வசனத்ரத இதயசு 
தசால்லி “ததவன் மைித்ததாருக்கு ததவனாயிைாமல், 
ஜவீனுை்தைாருக்தக ததவனாய் இருக்கிைாை்” என்று 
கூைினாை். ஆகதவ ஆபிைகாம் ஜவீன் உை்ைவைாக 
இருக்கின்ைாை், ஒருவதைாடு ததவன் உைன்படிக்ரக உைரவ 
ஏை்படுத்தும் தபாது, உண்ரமயில் அது தனிப்பை்ை நபதைாடு 
அவை் ஏை்படுத்தும் தனிப்பை்ை உைவாகும், தமலும் ஆபிைகாம் 
பூமியின் துூைில் நித்திரையாக இருப்பான் என்று 
தசான்னால் ததவன் ஆபிைகாதமாடு என்தைன்ரைக்கும் 
நிரலத்திருக்கும் உைன்படிக்ரகரய ஏை்படுத்தியிருக்கிைாை் 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

என்று தசால்வது அை்த்தம் அை்ைதாய் இருக்கும். ஆகதவ புதிய 
ஏை்பாடு எந்ததவாரு சமைசமும் இன்ைி உயிை்த்ததழுதல் என்ை 
உபததசத்ரத தபாதிக்கிைது என்பது ததைிவாகிைது. தமலும் 
உண்ரமயில், இதயசுவின் உயிை்த்ததழுதல் அதை்கு 
இறுதியான முத்திரைரய தருகிைது. 

Dr. ஜான் எம். ஃபிதைம் 

பரைய ஏை்பாை்டு சுவிதசஷத்தில் தபாதுவான உயிை்த்ததழுதல் ஒரு 
பகுதியாக இருந்தது என்பரத பாை்த்ததாம், அது புதிய ஏை்பாை்டில் உை்ை 
சுவிதசஷ தசய்தியின் ஒரு பகுதியாகவும் இருக்கின்ைது என்பரதயும் நாம் 
பாை்க்கலாம். 

புதிய ஏற்போடு 
புதிய ஏை்பாை்டில், இறுதியாக மீை்பை் வந்துவிை்ைாை் என்பதத, பரைய 

ஏை்பாடு மை்றும் புதிய ஏை்பாை்டு சுவிதசஷ உரைத்தலின் மிகப்தபைிய 
வித்தியாசமாகும். அவை் வைலாை்ைில் நசதையனாகிய இதயசுவாக 
தவைிப்பை்டுவிை்ைாை். ததவன் தமது குமாைனாகிய இதயசுவின் மூலம் 
ஆளுகிைாை். இதனால்தான் புதிய ஏை்பாடு அதநக நிரலகைில் இதயசுரவ 
கை்த்தை் என்று வலியுறுத்துகிைது, அதன் அை்த்தம் அவை் ஆளுரக தசய்யும் 
ைாஜா என்பதாகும். இதரன லுூக்கா 2:11, அப்தபாஸ்தலருரைய நைபடிகை் 2:36, 
தைாமை் 10:9, மை்றும் 1 தகாைிந்தியை் 12:3 ஆகிய பகுதிகைில் நாம் காணலாம். 

ததவனுரைய வாக்குத்தத்தத்தின் மதீுை்ை விசுவாசத்தின் 
மூலமாகதவ, பரைய மை்றும் புதிய ஏை்பாை்டில் ஒதை விதத்தில் 
இைை்சிப்பு வருகிைது. பரைய ஏை்பாை்டு விசுவாசத்திை்கும் 
புதிய ஏை்பாை்டு விசுவாசத்திை்கும் உை்ை வித்தியாசம் ததவன் 
தபைில் உை்ை விசுவாசத்ரத பை்ைியதாக அல்லாமல் 
பிைத்திதயகமாக தகாடுக்கப்பை்ை வாக்குத்தத்தத்தின் மதீுை்ை 
விசுவாசத்ரத குைிப்பதாய் இருக்கின்ைது. பரைய 
ஏை்பாை்டின் விசுவாசம் தகாடுக்கப்பை்ை வாக்குத்தத்தம் 
நிரைதவை எதிை்தநாக்கி காத்திருப்பரததய அடிப்பரையாக 
தகாண்டுை்ைது. புதிய ஏை்பாை்டின் விசுவாசம் பின்தனாக்கி 
பாை்த்து அந்த வாக்குத்தத்தம் நிரைதவைி இருப்பரத 
கல்வாைியில் காணும் காைியத்ரததய குைிக்கின்ைது. ஆகதவ 
அரவ இைண்டும் நாம் தகாடுக்கக் கூடிய காைியங்கரை 
பை்ைியதாய் அல்லாமல் ததவன் தகாடுக்கும் காைியத்தின் 
மீதுை்ை விசுவாசத்ரத உை்ைைக்கியதாக இருக்கின்ைது. 

Dr. ைாபை்ை் ஜி. லிஸ்ைை் 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

பரைய ஏை்பாை்டு இைை்சிப்பின் வாக்குத்தத்தங்கை் யாவும் கிைிஸ்துவில் 
நிரைதவை்ைப்பை்டுக்தகாண்டிருக்கின்ைன. எபிதையை் 10:1-5 இல் நாம் 
பாை்க்கும்தபாது, அவைது மைணத்ரததய பரைய ஏை்பாை்டு பலிகை் குைிப்பிை்ைன. 
தமலும் தைாமை் 15:8-13, மை்றும் கலாத்தியை் 3:16 ஆகிய வசனங்கைில் இதயசுவின் 
சுவிதசஷம் பரைய ஏை்பாை்டு பிதாக்களுக்கு தகாடுக்கப்பை்ை 
வாக்குத்தத்தங்கரை நிரைதவை்ைியது என்று பவுல் தபாதிக்கிைாை். தமலும் 
அரனத்து வைிகைிலும் புதிய ஏை்பாைானது பரைய ஏை்பாை்டு சுவிதசஷத்ரத 
உறுதிப்படுத்துகிைது — இந்த நை்தசய்தி என்னதவனில் ததய்வகீ ைாஜா 
இறுதியில் தமது ஜனங்களுக்கு கிருரபயின் மூலமாக விசுவாசத்ரதக் 
தகாண்டு இைை்சிப்ரப தகாடுக்க கைந்து வந்தாை் என்பதத. 

தபாதுவான உயிை்த்ததழுதல் இறுதியான நியாயத்தீை்ப்பில் நரைதபறும் 
என்று இதயசு தபாதித்தாை். உதாைணமாக மத்ததயு 22:23-32 மை்றும் லுூக்கா 20:27-
38 இல் சதுதசயை் தபாதுவான உயிை்த்ததழுதரல மறுதலிப்பரத மறுக்கிைாை். 
லுூக்கா 14:13-14 வசனங்கைில் விசுவாசிகை் உயிை்த்ததழுதலில் பலரன 
தபறும்படி நை்கிைிரயகரை தசய்ய தவண்டும் என்று இதயசு 
உை்சாகப்படுத்துகிைாை். தமலும் தயாவான் 11:24-26 இல் லாசருவின் 
சதகாதைியாகிய மாை்த்தாதைாடு அவை் தபசியதபாது இயத உறுதிப்படுத்துகிைாை். 
லுூக்கா 20:37 இல் இதயசு தசான்னரத கவனியுங்கை்: 

மைித்ததாை் எழுந்திருப்பாை்கதைன்பரத தமாதசயும் 
முை்தசடிரயப்பை்ைிய வாசகத்தில் காண்பித்திருக்கிைாை் 
(லுூக்கா 20:37). 

இங்தக இதயசு தபாதுவான உயிை்த்ததழுதல் என்ை தகாை்பாடு ஏை்கனதவ 
பரைய ஏை்பாை்டில் தவைிப்படுத்தப்பை்டிருக்கிைது என்பரத குைிப்பிடுகின்ைாை். 
தமலும் இதத காைியம் புதிய ஏை்பாை்டின் மை்ை பகுதிகைில் எல்லாம் 
உறுதிப்படுத்தப்பை்டிருக்கிைது. துைதிருஷ்ைவசமாக, அதநக சரபகைில், 
மைித்ததாை் உயிை்த்ததழுதல் பை்ைிய உபததசம் அதிகமாக 
புைக்கணிக்கப்பை்டுை்ைது. அதநக கிைிஸ்தவை்கை் அவை்கை் நித்திய காலமாக 
சைைீம் இல்லாத ஆவிகைாக இருப்பாை்கை் என்று நம்புகிைாை்கை். ஆனால் 
எபிதையை் 6:1-2 இல் மைித்ததாைின் உயிை்த்ததழுதல் கிைிஸ்தவ விசுவாசத்தின் 
அடிப்பரையான சத்தியங்கைில் ஒன்ைாக விவைிக்கப்பை்டுை்ைது. தமலும் 
எபிதையை் 11:35 இல் விசுவாசிகைின் உயிை்த்ததழுதல் நை்கிைிரயகரை 
தசய்வதை்கு ஒரு உந்துதகாலாக தகாடுக்கப்பை்டுை்ைது. உண்ரமயாகதவ, 
கிைிஸ்தவை்கை் பரைய ஏை்பாை்டு உயிை்த்ததழுதரல பை்ைிய 
வாக்குத்தத்தங்கரை விசுவாசித்தாை்கை் என்பரத சுை்டிக்காை்டியுை்ைனை். 
உதாைணமாக, தபதுரு மை்றும் தயாவான் அப்தபாஸ்தலருரைய நைபடிகை் 4:1-2 
இல் இரத தசய்தனை். அப்தபாஸ்தலை் 23:6-8 மை்றும் 24:14-21 ஆகிய வசனங்கைில் 
பவுல் அரத தசய்தாை். 
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ஒரு உதாைணமாக, அப்தபாஸ்தலருரைய நைபடிகை் 24:14-15 இல் உை்ை 
வசனங்கைில் பவுல் எவ்வாறு தம்முரைய ஊைியத்ரத தை்காத்தாை் என்பரத 
கவனியுங்கை்: 

இவை்கை் மததபதம் என்று தசால்லுகிை மாை்க்கத்தின்படிதய 
எங்கை் முன்தனாை்கைின் ததவனுக்கு ஆைாதரனதசய்து 
நியாயப்பிைமாணத்திதலயும் தீை்க்கதைிசிகை் 
புஸ்தகங்கைிதலயும் எழுதியிருக்கிை எல்லாவை்ரையும் நான் 
விசுவாசித்து, நீதிமான்களும் அநீதிமான்களுமாகிய 
மைித்ததாை் உயிை்த்ததழுந்திருப்பது உண்தைன்று இவை்கை் 
ததவனிைத்தில் நம்பிக்ரகதகாண்டிருக்கிைதுதபால, நானும் 
நம்பிக்ரகதகாண்டிருக்கிதைன் (அப்தபாஸ்தலருரைய 
நைபடிகை் 24:14-15). 

இங்தக, பவுல் இறுதி நியாயத்தீை்ப்பு நரைதபறும் தபாதுவான 
உயிை்த்ததழுதலில் கிைிஸ்தவை்கைின் நம்பிக்ரக எப்படிதயா அப்படிதய 
யூதை்களுரைய நம்பிக்ரகயும் இருக்கின்ைது என்பரத சுை்டிக்காை்டினாை். 
வித்தியாசம் என்னதவனில் கிைிஸ்தவை்கை் கிைிஸ்துவின் மூலமாக 
உயிை்த்ததழுதல் நிரைதவை்ைப்படும் என்று விசுவாசித்தனை். 

இைை்சிப்ரபப் பை்ைிய ததவனுரைய திை்ைம் எப்தபாழுதும் ஒதை மாதிைி 
தான் இருக்கின்ைது என்பரத நாம் அைிந்து தகாை்வது மிகவும் முக்கியமான 
ஒன்ைாகும். நாம் ஒரு வைியில் இைை்சிக்கப்பை தவண்டும் என்றும் பரைய 
ஏை்பாை்டில் யூதை்கை் தவறு வைியாக இைை்சிக்கப்பை தவண்டும் என்றும் ததவன் 
திை்ைம் ரவத்திருக்கவில்ரல. யூதை்களுக்கு ஒருவைியாக இைை்சிப்ரபயும் 
புைஜாதியாருக்கு தவறு வைியாக இைை்சிப்ரபயும் அவை் ரவக்கவில்ரல. 
பரைய மை்றும் புதிய ஏை்பாடு அவை்கைின் தபாதரனகைில் இரணந்துை்ைன. 
அவை்கை் பரைய ஏை்பாை்ரை தங்களுரைய வாை்க்ரகக்கான ததவனுரைய 
வாை்த்ரதயாக தபாக்கிஷப்படுத்தியிருப்பதை்கு இதுவும் ஒரு காைணமோகும். 
ததவனுரைய ஜனங்கை் எப்தபாழுதும் கிருரபயினாதல, விசுவாசத்தின் 
மூலமாக மை்றும் கிைிஸ்துவுக்குை் இைை்சிக்கப்பை்டு உை்ைனை். உண்ரமயுை்ை 
ஜனங்களுக்கு ததவன் எப்தபாதும் அருளுகின்ை இைக்கம் மை்றும் மை்ீபின் 
நீண்ை வைலாை்ைில் கிைிஸ்தவை்கை் ஒரு பங்கு வகிக்கின்ைனை். முழு 
தவதாகமமும் — இைண்டு ஏை்பாடுகளும் — இந்த அை்புதமான சத்தியத்ரத நமக்கு 
தபாதிக்கின்ைன. 

இப்தபாழுதும் பரைய ஏை்பாை்டிலும் புதிய ஏை்பாை்டிலும் உை்ை 
சுவிதசஷம் மைித்ததாை் உயிை்த்ததழுதல் எனப்படும் நல்ல தசய்திரய 
உை்ைைக்கியுை்ைது என்பரத பாை்த்ததாம், விசுவாசிகைின் உயிை்த்ததழுதல் 
மை்றும் இதயசுவின் உயிை்த்ததழுதல் இைண்டுக்கும் இரையில் உை்ை சம்பந்தம் 
என்ன என்பரத நாம் பாை்க்கலாம். 
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இபயசுவின் உயிர்த்ததழுதல் 
குரைந்தபை்சம் இைண்டு முக்கிய ததாைை்புகை் இதயசுவின் 

உயிை்த்ததழுதல் மை்றும் விசுவாசிகைின் உயிை்த்ததழுதல் ஆகியவை்றுக்கு 
இரையில் இருப்பரத புதிய ஏை்பாடு தபாதிக்கிைது. முதலாவது, நாம் இதயசு 
கிைிஸ்துவின் உயிை்த்ததழுததலாடு இரணக்கப்பை்டு இருக்கிைபடியால் 
பாக்கியமான வாை்க்ரகக்கு எழுந்திருப்தபாம். தைாமை் 6:4-5 இல் பவுல் எழுதியது 
தபால: 

பிதாவின் மகிரமயினாதல கிைிஸ்து மைித்ததாைிலிருந்து 
எழுப்பப்பை்ைதுதபால, நாமும் புதிதான ஜவீனுை்ைவை்கைாய் 
நைந்துதகாை்ளும்படிக்கு, அவருரைய 
மைணத்திை்குை்ைாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாதல 
கிைிஸ்துவுைதனகூை ... அைக்கம்பண்ணப்பை்தைாம். ஆதலால் 
அவருரைய மைணத்தின் சாயலில் நாம் 
இரணக்கப்பை்ைவை்கைானால், அவை் உயிை்த்ததழுதலின் 
சாயலிலும் இரணக்கப்பை்டிருப்தபாம் (தைாமை் 6:4-5). 

விசுவாசத்தின் மூலம், ஞானஸ்நானம் ஆனது கிைிஸ்துவின் 
மைணத்ததாடு நம்ரம இரணக்கின்ைது, பாவத்தினால் நாம் அரைந்த கைன் 
அதன்மூலம் தீை்க்கப்படுகிைது என்று பவுல் தபாதிக்கிைாை். ஆனால் இது நம்ரம 
உயிை்த்ததழுததலாடும் இரணத்துை்ைது, அதனால் நம்முரைய ஆவி இந்த 
வாை்க்ரகயில் உயிை்பிக்கப்படுகிைது, மை்றும் வருங்காலத்தில் நம்முரைய சைைீம் 
உயிை்த்ததைப்தபாகிைது. 1 தகாைிந்தியை் 15:21-22, பிலிப்பியை் 3:10-12, மை்றும் 
தகாதலாதசயை் 2:12 ஆகிய பகுதிகைில் இதயசுவின் உயிை்த்ததழுதலுைன் நாம் 
இரணக்கப்பை்டிருப்பது தபாதிக்கப்பை்டுை்ைது. 

அதன் விரைவாக இதயசுதவாடு அவருரைய உயிை்த்ததழுதலில் 
இரணக்கப்பை்டுை்ை நம்முரைய உயிை்த்ததழுதல் உறுதிப்படுத்தப்பை்ை 
ஒன்ைாகும். 1 தகாைிந்தியை் 15:20-23 இல் பவுல் எழுதியரதக் கவனியுங்கை்: 

கிைிஸ்துதவா மைித்ததாைிலிருந்ததழுந்து, 
நித்திரையரைந்தவை்கைில் முதை்பலனானாை். மனுஷனால் 
மைணம் உண்ைானபடியால், மனுஷனால் மைித்ததாைின் 
உயிை்த்ததழுதலும் உண்ைாயிை்று... அவனவன் தன்தன் 
வைிரசயிதல உயிை்ப்பிக்கப்படுவான்: முதை்பலனானவை் 
கிைிஸ்து; பின்பு அவை் வருரகயில் அவருரையவை்கை் 
உயிை்ப்பிக்கப்படுவாை்கை் (1 தகாைிந்தியை் 15:20-23). 

இங்தக பவுல் இதயசுவின் உயிை்த்ததழுதரல விரைவின் முதை்பலனாக 
குைிப்பிடுகிைாை் அது அவதைாடு தசை்ந்த யாவரையும் உை்ைைக்கியதோகும். 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

பரைய ஏை்பாை்டில், ததவன் விரைவின் முதல் பலன்கரை 
காணிக்ரகயாக அவருக்கு தகாண்டுவரும்படி இஸ்ைதவலருக்கு கை்ைரை 
தகாடுத்தாை். அரத நாம் தலவியைாகமம் 23:17 இல் உதாைணமாக காணலாம். 
முதல் பலன்கை் என்பது தமாத்த அறுவரையில் முதலாவது பங்காகும், அது 
ஒை்டுதமாத்த அறுவரைரயயும் குைிப்பதாகும். கை்த்தருக்கு முதலாவது பங்ரக 
தருவதன் மூலம், ததவன் மீதமுை்ை எல்லா அறுவரைரயயும் ஆசீை்வதிப்பாை் 
என்று இஸ்ைதவலை்கை் தங்களுரைய விசுவாசத்ரத தவைிப்படுத்தினை். 
இதயசுவின் உயிை்த்ததழுதரல தந்ததன் மூலம், நம்ரமயும் அதததபால 
உயிை்த்ததை தசய்வதை்கு ததவன் தநாக்கம் ரவத்துை்ைரத ததவன் 
தவைிப்படுத்தியுை்ைாை். ஆகதவ கிைிஸ்துவின் உயிை்த்ததழுதல் மூலமாக 
ததவன் நம்ரம அந்த நாளுக்கு என்று குைித்துை்ைாை் என்பரத அைிந்து 
நம்முரைய எதிை்கால உயிை்த்ததழுதரல குைித்து நமக்கு மிகப்தபைிய 
நம்பிக்ரக உண்ைாயிருக்கிைது. 

இதுவரை உயிை்த்ததழுதல் பை்ைிய நம்முரைய கை்றுக்தகாை்ளுதலில் 
நாம் சைைீ மைணத்ரத விரைவித்த சாபம் மை்றும் சைைீத்திை்கு ஜவீரன 
அைிக்கும் சுவிதசஷத்ரத பை்ைியும் பாை்த்ததாம். இந்த தவரையிலும் 
நம்முரைய சைைீங்கை் எவ்விதமாக மீை்ரப அனுபவிக்க தபாகின்ைன 
என்பரதப் பாை்ப்பதை்கு நாம் தயாைாக இருக்கிதைாம். 

மீட்பு 
நம் சைைீங்கைின் மீை்ரப மூன்று நிரலகைில் கருத்தில் தகாை்தவாம்: 

முதலாவதாக, பூமியில் நம் தை்தபாரதய வாை்க்ரகயில் விசுவாசிகை் 
அனுபவிக்கும் விஷயங்கை். இைண்ைாவதாக, நம் சைைீ மைணத்துைன் 
ததாைங்கும் நம் சைைீங்கைின் இரைப்பை்ை நிரல. மூன்ைாவதாக, கிைிஸ்து 
திரும்பும்தபாது ததாைங்கும் உயிை்த்ததழுதலின் புதிய வாை்க்ரக. நமது 
தை்தபாரதய வாை்க்ரகரயப் பை்ைி முதலில் பாை்க்கத் ததாைங்குதவாம். 

தற்பபோகதய வோை்க்கக 
கரைசி நாைில் நிகழும் நம் உயிை்த்ததழுதலின் அடிப்பரையில் 

கிைிஸ்தவை்கை் தபாதுவாக தம் சைைீங்கைின் மீை்ரபப் பை்ைி தபசினாலும், நாம் 
முதலில் விசுவாசத்திை்குை் வரும்தபாது பைிசுத்த ஆவியானவை் நமக்குை் 
வாசம் தசய்ததிலிருந்தத நம் சைைீ இைை்சிப்பு ததாைங்குகிைது என்று தவதாகமம் 
சைியாக தபாதிக்கிைது. உதாைணமாக, தைாமை் 8:9-11 இல் பைிசுத்த ஆவியானவை் 
நமக்குை் வாசம் தசய்தரலப் பை்ைி குைிப்பிைப்பை்டுை்ைது. இது நம் உைனடி சைைீ 
உயிை்த்ததழுதலுக்கு வைிவகுக்கவில்ரல என்ைாலும், எதபசியை் 1:13-14 இல் 
பவுல் தபாதித்தபடி, எதிை்காலத்தில் நம் சைைீங்கைின் முழு மீை்புக்கான 
உத்தைவாதத்துைன் அது நம்ரம முத்திரையிடுகிைது. 
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பாை்ரவயிைவும். 

தமலும் நம் வாை்நாை் முழுவதும் பைிசுத்த ஆவியானவை் நம்மில் வாசம் 
தசய்வதால் நம் சைைீங்கை் அவைிைமிருந்து பல பிைதயாஜனங்கரைப் 
தபறுகின்ைன, குைிப்பாக அவைின் பைிசுத்தமாக்குதல் மூலம் நமக்கு பல 
நன்ரமகை் கிரைக்கின்ைன. நம் சைைீங்கரைப் பைிசுத்தமாக்குவது நம் 
ஆத்துமாரவப் பைிசுத்தப்படுத்துவரதப் தபான்ைது. பைிசுத்த ஆவியானவை் 
நம்ரம ததவனுக்காக தனியாகப் பிைித்து நம்ரம பைிசுத்தப்படுத்துகிைாை். அவை் 
நம் வாை்நாை் முழுவதும் நம்ரமப் பைிசுத்தப்படுத்துகிைாை், ஏதனனில் நம் 
சைைீங்கைில் நாம் தசய்யும் பாவங்கரை அவை் மன்னிக்கிைாை், தமலும் 
ததவரன கனப்படுத்தும் விதத்தில் நம் சைைீங்கரைப் பயன்படுத்த ரவக்கிைாை். 
இப்படியாக இது 1 தகாைிந்தியை் 6:20 இல் பவுல் தபாதித்தபடி, நம் சைைீங்கைால் 
ததவரன கனப்படுத்தவும், தைாமை் 12:1 இல் நாம் வாசிப்பது தபால, நம் 
சைைீங்கரை ஜவீ பலிகைாக ததவனுக்குக் தகாடுக்கவும் வைிவகுக்கிைது. 

இகடப்பட்ட நிகல 
விசுவாசிகைின் தை்தபாரதய வாை்க்ரகயில் நம் சைைீங்கைின் மீை்பின் 

ததாைக்கத்திை்குப் பிைகு, நமது சைைீ மைணத்தின் தபாதும் இதன் தசயல்முரை 
ததாைை்கிைது. நாம் மைிக்கும்தபாது, நம் சைைீங்கை் நம் ஆத்துமாவிலிருந்து 
தை்காலிகமாகப் பிைிக்கப்படுகின்ைன. இந்த நிரல தபரும்பாலும் இரைப்பை்ை 
நிரல என்று அரைக்கப்படுகிைது — இப்தபாது பூமியில் நம் வாை்வுக்கும், 
உயிை்த்ததழுதலில் நாம் அனுபவிக்கும் வாை்க்ரகக்கும் இரைப்பை்ை நிரலரய 
இது குைிக்கிைது. இரைப்பை்ை நிரலயின் தபாது, நம் ஆத்துமா கிைிஸ்துவுைன் 
பைதலாகத்தில் வாை்கிைது. மத்ததயு 17:3 மை்றும் 2 தகாைிந்தியை் 5:6-8 தபான்ை 
இைங்கைில் தவதம் இரதப் பை்ைி தபசுகிைது. 

ஆனால் நம் ஆத்துமா பைதலாகத்தில் இருக்கும்தபாது, நம் சைைீங்கை் 
பூமியில் இருக்கும். நம் சைைீங்கை் சிரதவரைகின்ைன என்கிை உண்ரம 
நிரூபிக்கப்பை்டுை்ைதால், நம் சைைீங்கை் இன்னும் பாவத்தால் 
தகை்டுப்தபாகின்ைன. ஆனால் அரவகரை தகை்டுப்தபாகச் தசய்யும் பாவம் 
இனி பாவம் தசய்ய நம்ரம துூண்ைாது. ஒன்று, தைாமை் 6:2-11 இல் பவுல் 
தபாதித்தபடி, மைணம் பாவத்தின் ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்ரம விடுவிக்கிைது. 
இன்தனான்று, நல்லததா தகை்ைததா எந்த சிந்தரனயும் தசயலும் உணை்வும் 
இல்லாத நிரலயில், நம் சைைீங்கை் மயக்க நிரலயில் கல்லரையில் 
கிைக்கின்ைன. 

ஆனால் மைணத்தில் நம் சைைீங்களும் ஆத்துமாக்களும் தை்காலிகமாக 
பிைிக்கப்பை்ைாலும், நம் சைைீங்கை் நம் பாகமாக இல்லாமல் தபாகும் என்று தவதம் 
ஒருதபாதும் தசால்லவில்ரல. அரவ புரதக்கப்பை்ைாலும், எைிக்கப்பை்ைாலும், 
அல்லது ததாரலந்து தபானதாகத் ததான்ைினாலும், நம் சைைீங்கை் ததாைை்ந்து 
நம் பகுதியாகதவ இருக்கின்ைன. தவதத்தில் இதை்கு எண்ணற்ற 
உதாைணங்கை் உை்ைன. உதாைணமாக, சாமுதவல் ைாமாவிதல அவைது வை்ீடில் 
அைக்கம் தசய்யப்பை்ைதாக 1 சாமுதவல் 25:1 கூறுகிைது. தாவதீின் நகைமான 
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பாை்ரவயிைவும். 

எருசதலமில் தாவதீு அைக்கம் தசய்யப்பை்ைதாக 1 இைாஜாக்கை் 2:10 கூறுகிைது. 
தமலும் 1 மை்றும் 2 ைாஜாக்கை் மை்றும் 2 நாைாகமம் முழுவதும் வைக்கமாக 
நரைதபறுகிை காைியம் என்னதவன்ைால், யூதாவின் ைாஜாக்கை் அவை்கைின் 
முை்பிதாவான தாவதீின் நகைத்தில் அைக்கம் தசய்யப்பை்ைனை். அவை்கைின் 
சைைீங்கை் இன்னும் அவை்களுக்கு தசாந்தமானரவ தான், அரவ இன்னும் 
அவை்கைின் ஒரு பகுதியாகதவ இருக்கின்ைன. 

தவஸ்ை்மின்ஸ்ைை் ஷாை்ை்ைை் தகை்ைகிசம் எண் 37 இல் நம் மைணம் 
இவ்வாறு விவைிக்கப்படுகிைது. பாவம் என்பது என்ன? எனும் தகை்விக்கு 
பதிலாக: 

கிைிஸ்துவிைமிருந்து விசுவாசிகை் அவை்கைின் மைணத்தில் 
என்ன நன்ரமகரைப் தபறுகிைாை்கை்? 

இவ்வாறு பதில் தருகிைது: 

விசுவாசிகைின் ஆத்துமாக்கை் அவை்கைின் மைணத்தின் 
தபாது பைிசுத்தத்தில் பைிபூைணமரைகின்ைன, உைனடியாக 
மகிரமயில் பிைதவசிக்கின்ைன; அவை்கைின் சைைீங்கை், 
கிைிஸ்துவில் இன்னும் ஐக்கியமாக இருப்பதால், 
உயிை்த்ததழுதல் வரை, அவை்கைின் கல்லரைகைில் 
ஓய்தவடுக்கின்ைன. 

விசுவாசிகளுக்கு மைணத்தில் இைண்டு விதிகை் உை்ைன — ஒன்று, 
அவை்கைின் ஆத்துமாவுக்கும், மை்தைான்று அவை்கைின் சைைீத்திை்கும் என்று 
தகை்ைகிசம் கூறுகிைது. நம் ஆத்துமாக்கை் பைதலாகத்தில் மகிரமயில் 
பிைதவசிக்கின்ைன, ஆனால் நம் சைைீங்கை், இன்னும் கிைிஸ்துவுைன் 
ஐக்கியத்தில் இருப்பதால், அவை்கைின் கல்லரைகைில் ஓய்தவடுக்கின்ைன — 
அதாவது அரவ இரைப்பாறுகின்ைன, உயிை்த்ததழுதலில் புதிய 
வாை்க்ரகக்காகக் காத்திருக்கின்ைன. 

நமது ஆத்துமா பைதலாகத்திலும், நமது சைைீம் கல்லரையிலும் 
இருக்கும்தபாது, ஆம், நாம் ஒதை தநைத்தில் இைண்டு 
இைங்கைில் இருக்கிதைாம் என்று தசால்வது உண்ரம என்று 
நான் நிரனக்கிதைன். அதை்கு இன்னும் சில விைக்கம் 
ததரவ, மை்றும் ஷாை்ை்ைை் தகை்ைகிசத்தில் இரதக் குைித்து ஒரு 
அருரமயான பதில் இருக்கிைது. "விசுவாசிகைின் 
ஆத்துமாக்கை் மைணத்தின் தபாது பைிசுத்தத்தில் 
பைிபூைணமரைந்து உைனடியாக மகிரமயில் 
பிைதவசிக்கின்ைன. அவை்களுரைய சைைீங்கை் 
கிைிஸ்துவுைன் ஐக்கியப்பை்டு, உயிை்த்ததழுதல் வரை 
அவை்கைின் கல்லரைகைில் இரைப்பாறுகின்ைன. 
ஆத்துமா சைைீத்தில் இருந்து தவைிதயறுவது பை்ைிய முதல் 
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பாை்ரவயிைவும். 

பகுதி குைித்த காைியம் 2 தகாைிந்தியை் 5 வசனம் 1 முதல் 10 
வரை உை்ைது. பவுல் தனது தை்தபாரதய அைிந்து தபாகிை 
சைைீத்ரத பூமிக்குைிய கூைாைமாகப் தபசுகிைாை், தமலும் அவை் 
மைணத்ரதயும் எதிை்பாை்க்கவில்ரல, ஏதனன்ைால் அவைது 
ஆத்துமா அவைது சைைீத்திலிருந்து பிைிக்கப்படும், இது 
இயை்ரகக்கு மாைான நிரல. 

Dr. நாக்ஸ் சாம்ப்ைின் 

ஒதை தநைத்தில் இைண்டு இைங்கைில் இருப்பது தபான்ை இந்த பதை்ைம் 
பைதலாகத்தில் கூை உணைப்படுகிைது. நம் எதிை்பாை்ப்புகரைத் தாண்டி 
பரயலோகமோைது அை்புதமாக இருக்கும் என்பதில் சந்ததகமில்ரல. ஆனால் நம் 
சைைீங்கை் உயிை்த்ததழுப்பப்படும் வரை பைதலாகத்தில் கூை நம் இைை்சிப்பு 
முழுரமயரையாததாகத்தான் இருக்கும். தைாமை் 8:23 இல் சைைீ உயிை்த்ததழுதல் 
பை்ைி பவுல் எப்படி தபசினாை் என்பரதக் கவனியுங்கை்: 

அதுவுமல்லாமல், ஆவியின் முதை்பலன்கரைப் தபை்ை 
நாமுங்கூை நம்முரைய சைைீ மீை்பாகிய புத்திைசுவிகாைம் 
வருகிைதை்குக் காத்திருந்து, நமக்குை்தை தவிக்கிதைாம் 
(தைாமை் 8:23). 

இங்தக, நம் உயிை்த்ததழுந்த சைைீங்கை் நம்மிைம் இல்லாததால், நாம் இந்த 
வாை்க்ரகயில் தவிப்பதாக பவுல் கூைினாை். ஆனால் பைதலாகத்தில் உை்ை 
ஆத்துமாக்கை் இன்னும் தங்கை் புதிய சைைீங்களுக்காகக் காத்திருக்கின்ைன. 
எனதவ, அரவகை் தங்கை் சைைீ மீை்புக்காகக் காத்திருப்பதால், அரவகளும் 
தவிக்கின்ைன என்று நிரனப்பது அை்த்தமுை்ைதாக இருக்கிைது. 

நாம் முை்ைிலும் திருப்தி அரைந்து சைைீமானது சிரதந்து 
தபாவதில் மிகவும் மகிை்ச்சியரையும்படிக்கு நாம் 
தபைப்தபாகிை சைைீங்கை் வசதியான பூமிக்குைிய உரைகளும் 
விருப்ப உபகைணங்களுமாய் இருக்கின்ைன என்று சிலை் 
நிரனக்கிைாை்கை். இது தவதாகம ைதீியிலானது என்பரத 
விை பிதைை்தைாவின் சிந்தரனரயப் தபாலுை்ைது. எனதவ, 
உங்கை் தனிப்பை்ை மைணத்திை்கும் வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பை்ை உயிை்த்ததழுதலுக்கும் இரையில் இருக்கிை 
இந்த இரைப்பை்ை நிரல எப்படி இருக்கும்? இது எரதப் 
தபான்று இருக்கும்? அதை்கான புரகப்பை அைிக்ரக நமக்கு 
வைங்கப்பைவில்ரல. அது பை்ைிய விைிவான விைக்கங்கை் 
நமக்கு வைங்கப்பைவில்ரல. ஆனால் தவதத்திலிருந்து 
நமக்கு தகாடுக்கப்பை்ை பதில் மிகவும் உறுதியானதாகவும் 
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மிகவும் ததாைை்புபடுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கிைது. நாம் 
கை்த்தருைன் இருப்தபாம். 

Dr. கிைன் ஜி. ஸ்தகாை்கி 

நமது தை்தபாரதய வாை்க்ரக மை்றும் நமது சைைீ மைணம் ஆகியவை்ரை 
மனதில் தகாண்டு, புது வாை்வில் நம் சைைீங்கைின் மீை்பு எவ்வாறு 
நிரைவரைகிைது என்பரதப் பாை்க்க நாம் தயாைாக உை்தைாம். 

புது வோை்வு 
தபாதுவான உயிை்த்ததழுதலில் நம்முரைய சைைீங்கை் 

மீை்தைடுக்கப்படும்தபாது புதிதும் பூைணமுமான ஜவீரன தபை்றுக்தகாை்ளும். 
உயிை்த்ததழுதலில் இறுதியாக மை்றும் நிைந்தைமாக நம்ரம விை்டு பாவத்தின் 
விரைவுகை் அப்புைப்படுத்தப்படும். தைாமை் 8:23, 1 தகாைிந்தியை் 15:12-57, மை்றும் 
பிலிப்பியை் 3:11 ஆகிய தவத பகுதிகைில் இரத நாம் பாை்க்கிதைாம். 
மகிரமப்படுத்தப்பை்ை, பூைணமான மனிதை்கைாக நாம் மாை்ைப்படுவதால் இந்த 
இைை்சிப்பின் நிரலரய இரையியல் வல்லுநை்கை் மகிரமப்படுத்தப்படுதல் 
என்று தபரும்பாலும் குைிப்பிடுகின்ைனை். தவதாகமம் நம்முரைய 
மகிரமப்படுத்தப்படுதரல பை்ைி அதிகமான விவைங்கரை தைவில்ரல. 
எனினும் பவுல் சுருக்கமாக 1 தகாைிந்தியை் 15 இல் நம்முரைய சைைீங்கரை நாம் 
தபைப்தபாகும் மகிரமயுை்ை சைைீங்களுைன் ஒப்படீு தசய்துை்ைாை். 1 
தகாைிந்தியை் 15:42-44 இல் பவுல் எழுதியரதக் கவனியுங்கை்: 

மைித்ததாைின் உயிை்த்ததழுதலும் அப்படிதய இருக்கும். 
அைிவுை்ைதாய் விரதக்கப்படும், அைிவில்லாததாய் 
எழுந்திருக்கும்;கனவனீமுை்ைதாய் விரதக்கப்படும், 
மகிரமயுை்ைதாய் எழுந்திருக்கும்; பலவனீமுை்ைதாய் 
விரதக்கப்படும், பலமுை்ைதாய் எழுந்திருக்கும்.தஜன்ம சைைீம் 
விரதக்கப்படும், ஆவிக்குைிய சைைீம் எழுந்திருக்கும்; தஜன்ம 
சைைீமுமுண்டு, ஆவிக்குைிய சைைீமுமுண்டு (1 தகாைிந்தியை் 15:42-
44). 

நம் உயிை்த்ததழுதலின் தபாது தகாண்டிருக்கக்கூடிய சைைீங்களுக்கும் 
தை்தபாதுை்ை சைைீங்களுக்கும் இரையில் துல்லியமான ஒை்றுரம மை்றும் 
தவை்றுரமகை் என்ன என்பரத நம்மோல் தசால்ல இயலாது. இதயசு 
கிைிஸ்துவின் சைைீமானது உயிை்த்ததழுதலின் நிமித்தம் மாை்ைத்திை்கு 
உை்பை்ைது தபால, நம்முரைய சைைீமும் மாை்ைமரையும். அரவகை் 
புதுப்பிக்கப்பை்டு பூைணம் அரையும். அரவகை் அைிவில்லாமலும், 
மகிரமயானதாகவும், வல்லரமயானதாகவும் மை்றும் ஆவிக்குைியதாகவும் 
இருக்கும். ஆயினும் அரவகை் முழுவதுமாக மனுஷ சைைீமாக இருக்கும். நம் 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

உயிை்த்ததழுதலில், நாம் எப்படி இருக்க தவண்டும் என்று ததவன் 
தீை்மானித்திருந்தாதைா அரதப்தபான்ை ஜனங்கைாக நாம் மாைியிருப்தபாம். 

பாவத்தின் விரைவாக நம்முரைய சைைீங்கை் மைிக்கின்ைன; வை்ீச்சியின் 
மூலம் உண்ைான மனித அக்கிைமத்திை்கு எதிைான ததவனுரைய நியாயத்தீை்ப்பு 
சைைீ மைணமாகும். ஆனால் சுவிதசஷம் சைைீத்தின் மீை்தைடுப்ரப பை்ைி 
உரைக்கின்ைது என்பதத நை்தசய்தியாகும். நம்ரம சைைீமாகவும் 
ஆத்துமாவாகவும் முழுரமயாக இைை்சிக்க இதயசு வந்தாை் என்று அது 
கூறுகின்ைது. இந்த மீை்பானது மகிரமயுை்ைது. இது மிகப்தபைிய 
சந்ததாஷத்திை்கும் தகாண்ைாை்ைத்துக்கும் காைணமாய் இருக்கின்ைது. 
நம்முரைய சைைீங்கைின் உயிை்த்ததழுதலினால், இறுதியாக நாம் மைணத்திை்கு 
எதிைான தஜயத்ரத அைிவிக்க முடிகிைது. புதிய வானம் மை்றும் புதிய பூமியில் 
ததவன் நமக்காக ரவத்துை்ை ஆசீை்வாதங்கரை சுதந்தைித்துக் தகாை்வதை்கு 
நாம் இறுதியாக ஆயத்தப்படுத்தப்படுகிதைாம். தமலும் இதயசு கிைிஸ்துவின் 
தஜயத்ரத இறுதியாக நாம் நம்முரைய தசாந்த கண்கைால் காணப்தபாகிதைாம். 

இதுவரை இைை்சிப்ரபப் பை்ைிய நமது கலந்துரையாைலில், அப்தபாஸ்தல 
பிைமாணம் பாவங்கைின் மன்னிப்பு மை்றும் சைைீ உயிை்த்ததழுதரல பை்ைி 
கூைியிருக்கும் காைியங்கரை தபசிதனாம். இந்த தவரையில் நாம் நம்முரைய 
கரைசி தரலப்போை நித்தியமான ஜவீனுக்கு தநைாக திரும்ப 
ஆயத்தமாயிருக்கிதைாம். 

நித்தியமோன ஜவீன் 
அப்தபாஸ்தலை்கைின் விசுவாச அைிக்ரக தனது கரைசி விசுவாச 

தகாை்பாை்டில் நித்தியமான ஜவீரன பை்ைி குைிப்பிை்டுை்ைது: 

நித்தியமான ஜவீரன ... 

நான் விசுவாசிக்கிதைன். 

இந்த இைத்திதல சைைீங்கைின் உயிை்த்ததழுதலுக்கு பிந்ரதய 
நித்தியமான ஜவீன் அல்லது தபரும்பாலும் நித்திய ஜவீன் என்ைரைக்கப்படும் 
காைியத்ரத அப்தபாஸ்தல பிைமாணம் தபசுகிைது. பூைணமான, 
ஆசீை்வாதமான,அைிவில்லாத, முடிவில்லாத வாை்க்ரக ததவனுரைய 
உண்ரமயான ஜனங்களுக்கு தகாடுக்கப்படும் என்று பிைமாணம் 
உறுதிப்படுத்துகிைது. 

நித்திய ஜவீரன பை்ைி அதநக காைியங்கரை நம்மோல் கூை முடியும் 
என்ைாலும், இந்த பாைத்தில் மூன்று விஷயங்கரை நாம் கருத்தில் 
தகாை்ைப்தபாகிதைாம். முதலாவது, நித்திய ஜவீனின் காலத்ரத நாம் 
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பாை்ரவயிைவும். 

குைிப்பிைப்தபாகிதைாம். எப்தபாழுது அது ஆைம்பிக்கிைது? இைண்ைாவது, நித்திய 
ஜவீனின் தைத்ரதப் பை்ைி தபசப்தபாகிதைாம். மை்ை ஜவீன்கரை காை்டிலும் இது 
எவ்விதத்தில் வித்தியாசப்படுகின்ைது? தமலும் மூன்ைாவதாக நாம் நித்தியமாக 
வாைப்தபாகிை நித்திய ஜவீனின் இைத்ரதக் குைிப்பிைப்தபாகிதைாம். நித்திய 
ஜவீனின் கால தநைத்திலிருந்து நாம் ஆைம்பிக்கலாம். 

கோல பநரம் 
நித்திய ஜவீன் எப்தபாது ததாைங்குகிைது? நாம் ஜவீன் 
தபைவும், அரத தாைாைமாகப் தபை்றுதகாை்ைவும் நான் 
வந்திருக்கிதைன் என்று, கிைிஸ்து தசான்னாை். 
கிைிஸ்துவுக்குை் இருப்பதை்கும் கிைிஸ்துவின் சீஷைாக 
இருப்பதை்கும் அவை் தைமான உயை்ந்த வாை்க்ரக முரைரய 
நமக்கு அைிமுகப்படுத்துகிைாை், ஆனால் அதுவா நித்திய 
ஜவீன்? இந்த மைண இருப்பு தகாைத்திலிருந்து நாம் தவறு 
பக்கம் உை்ை வாை்க்ரகக்குச் தசல்லும்தபாது நித்திய ஜவீன் 
ததாைங்குமா? நித்திய ஜவீன் ததாைங்குவது அப்தபாதா? ஒரு 
வரகயில், ஆம் என தசால்ல முடியும். ஆனால், இன்தனாரு 
அை்த்தத்தில், புதிய ஜவீனும், நம்ரம கல்லரை வைியாக 
எடுத்துச் தசன்று ததவனுைன் என்றும் இருக்கப்தபாகும் 
முடிவில்லாத நித்தியத்திை்கு நம்ரம வைிநைத்தும் 
கிைிஸ்துவின் உயிை்த்ததழுதல் வாை்க்ரகயுமானது இப்தபாது 
நமக்குை் ஒரு விரதயாக விரதக்கப்பை்ை ஒரு ஜவீனாகும். 
அதனால் முடிவரையாத வாை்க்ரக இப்தபாது 
ததாைங்குகிைது, தமலும் இந்த நித்திய வாை்க்ரக என்பது 
முடிவில்லாத காலத்தால் வரையறுக்கப்பை்ை வாை்க்ரக 
மை்டுமல்ல என்பரத புைிந்து தகாை்ை தவண்டும், ஜவீனானது 
இப்தபாது கிைிஸ்துரவ ரமயமாகக் தகாண்ை மை்றும் 
ததவரன ரமயமாகக் தகாண்ை மை்றும் மனிதை்களுக்காக 
வடிவரமக்கப்பை்ை அரனத்ரதயும் முழுரமயாக 
மீை்தைடுப்பரத தநாக்கி நகரும் ஒரு ஜவீனாக தை ைதீியாக 
வரையறுக்கப்பை்டுை்ைது. நாம் இப்தபாழுது தவதரன 
மிகுந்த, தபாைாை்ைமான, உரைந்துப்தபான உலகில் 
மூை்கியிருந்தாலும் கூை அந்த ஜவீனில் பங்தகை்கலாம். 

Dr. கிைன் ஜி. ஸ்தகாை்கி 

விசுவாசிகை் நித்திய ஜவீரன தை்தபாரதய யதாை்த்தமாக ஏை்கனதவ 
தபை்ைிருக்கிைாை்கை் என்று தவதம் அடிக்கடி கூறுகிைது. இரத நாம் தயாவான் 
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பாை்ரவயிைவும். 

10:28, 1 தீதமாத்ததயு 6:12, 1 தயாவான் 5:11-13 மை்றும் பல இைங்கைில் பாை்க்கிதைாம். 
ஒரு உதாைணமாக, தயாவான் 5:24 இல் இதயசு தசான்னரதக் கவனியுங்கை்: 

என் வசனத்ரதக் தகை்டு, என்ரன அனுப்பினவரை 
விசுவாசிக்கிைவனுக்கு நித்தியஜவீன் உண்டு; அவன் 
ஆக்கிரனத்தீை்ப்புக்குை்பைாமல், மைணத்ரதவிை்டு நீங்கி, 
ஜவீனுக்குை்பை்டிருக்கிைான் என்று தமய்யாகதவ 
தமய்யாகதவ உங்களுக்குச் தசால்லுகிதைன் (தயாவான் 5:24) 

இதயசுவும் புதிய ஏை்பாை்டின் எழுத்தாைை்களும் சில சமயங்கைில் 
நித்திய அல்லது நித்தியமான ஜவீன் என்பது கிைிஸ்துதவாடு நாம் 
இரணந்ததன் விரைவாகும் என்று கூைியுை்ைனை். நிச்சயமாக இது உண்ரம 
தான். நம் சைைீங்கை் மைித்தாலும், நம் ஆத்துமாக்கை் ஒருதபாதும் மைிப்பதில்ரல. 
இப்தபாது நமக்கிருக்கும் ஆவிக்குைிய ஜவீனும் நமக்கு என்தைன்ரைக்கும் 
இருக்கப்தபாகும் ஜவீனும் ஒன்று தான். 

மறுபுைம், இறுதி நியாயத்தீை்ப்பின் தபாது நமக்கு நித்திய ஜவீன் நம் 
சுதந்தைமாக வைங்கப்படும் என்ை உண்ரமரயப் பை்ைி தவதம் இன்னும் அடிக்கடி 
தபசுகிைது. மத்ததயு 25:46, மாை்கு10:29-30, தயாவான் 12:25, தைாமை் 2:5-7, மை்றும் 
யூதா 21 தபான்ை இைங்கைில் இரத நாம் பாை்க்கிதைாம். ஒரு உதாைணமாக, 
தயாவான் தனது சுவிதசஷத்தில் 6:40 இல் எழுதியரத கவனியுங்கை்: 

குமாைரனக் கண்டு, அவைிைத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிைவன் 
எவதனா, அவன் நித்தியஜவீரன அரைவதும், நான் 
அவரனக் கரைசிநாைில் எழுப்புவதும், என்ரன 
அனுப்பினவருரைய சித்தமாயிருக்கிைது (தயாவான் 6:40). 

தயாவான் இங்தக குைிப்பிை்ைது தபால, தவதாகமம் நித்திய ஜவீரன நாம் 
முழுரமயாக தபை்றுக்தகாை்வரத நம் சைைீ உயிை்த்ததழுதலுைன் 
ததாைை்புபடுத்துகிைது. நம் சைைீம் உயிதைாடு எழுப்பப்படும்தபாது, நாம் 
முழுரமயாக மீை்தைடுக்கப்பை்ை மனிதை்கைாக, சைைீமும் ஆத்துமாவுமாக 
என்தைன்றும் வாை்தவாம். 

கிைிஸ்துதவாடு நாம் ஒன்ைிரணவதன் மூலம், கிைிஸ்துவில் 
நாம் என்ன தபறுகிதைாம் என்பரத விவைிப்பது உதவியாக 
இருக்கும் என்று நான் நிரனக்கிதைன், அது இரையியலில் 
"ஏை்கனதவ" மை்றும் "இன்னும் இல்ரல" எனப்படுகிைது. 
தமலும், கிைிஸ்துவின் மீது நாம் நம்பிக்ரக ரவத்து 
கிைிஸ்துரவப் தபறும்தபாது, நித்திய ஜவீரன உை்ைைக்கிய 
கிைிஸ்துவின் நன்ரமகை் "ஏை்கனதவ" 
நம்முரையரவகைாகின்ைன என்று நான் தசால்கிதைன். 
அரவகை் நம்முரையரவகை், நாம் நித்திய ஜவீரன 
தகாண்டுை்தைாம். அதத தநைத்தில், "இன்னும் இல்ரல", 
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என்ை அை்த்தத்தில் நிச்சயமாக, நாம் கிைிஸ்துரவ தபை்ை 
பிைகும், நம்மில் பலை் வயதாகிவிடுதவாம், நம்மில் பலை் 
தநாய்வாய்ப்படுதவாம், கிைிஸ்து முன்பதாகதவ வைாமல் 
தபானால் நம்மில் பலை் மைணத்ரத அனுபவிப்தபாம். அந்த 
வரகயில், நித்திய ஜவீனின் "இன்னும் இல்ரல" என்கிை 
காைியம் இன்னும் நிரைதவை நமக்கு காத்திருக்கிைது. 
எனதவ "ஏை்தகனதவ" — "இன்னும் இல்ரல," என்கிை 
இரையியல் தகாை்பாடு நாம் புைிந்து தகாை்ை உதவுகிைது 
என்று நிரனக்கிதைன், ஆமாம், நமக்கு ஒரு நித்திய ஜவீன் 
இருக்கிைது, அதத தநைத்தில், புதிய வானம் மை்றும் புதிய 
பூமியில் நித்திய வாை்க்ரக நமக்கு காத்திருக்கிைது. 

Dr. தஜப்ைி தக. ஜூ 

நாம் மறுபடியும் பிைக்கும்தபாது இந்த வாை்க்ரகயில் நம் 
ஆத்துமாக்களுக்கான நித்திய வாை்க்ரக ததாைங்குகிைது என்று தசால்வது 
நியாயமானதோகும். ஆனால் இறுதி நியாயத்தீை்ப்பில் நம் சைைீங்கை் 
எழுப்பப்படும் வரை நாம் முழுரமயாக ஜவீதனாடு இருக்கமாை்தைாம். 
அப்தபாதுதான் நமது முழுரமயும் ததவனுக்கு முன்பாக வாழும். அதை்கு முன், 
நம் ஆத்தும மீை்பின் மூலம் நித்திய வாை்க்ரகயின் முன்தனாை்ைம் நமக்கு 
உை்ைது. ஆனால் நம் சைைீத்துக்கு புதிய ஜவீன் தகாடுக்கப்பை்ைால்தான் நாம் 
உண்ரமயில் ததவன் நிரனத்தபடி வாை்தவாம். 

நித்திய வாை்க்ரகயின் தநைத்ரதப் பை்ைிய இந்த புைிதரல மனதில் 
தகாண்டு, அதன் தைத்ரதப் பை்ைிப் பாை்ப்தபாம். 

தரம் 
தவதாகமத்தில், நித்திய ஜவீன் என்பது தவறுமதன நம் இருப்பு மை்றும் 

என்தைன்ரைக்கும் நிரலத்திருக்கும் நிரனவுகைாக அல்ல. 
எல்லாவை்ைிை்கும் தமலாக, ததவனுரைய நித்திய தீை்ப்பின் கீை் உை்ை 
ஜனங்கை் கூை ததாைை்ந்து ஜவீிப்பாை்கை் மை்றும் நிரனவுை்ைவை்கைாகவும் 
இருப்பாை்கை். மாைாக, நித்திய ஜவீனின் முக்கிய குணம் நாம் ததவனின் 
ஆசீை்வாதத்தில் என்தைன்றும் வாை்தவாம் என்பதத. இந்த அை்த்தத்தில், 
ஜவீரனப் தபறுவது ததவனின் தயரவயும் ஆசீை்வாதத்ரதயும் தபறுவதாகும். 
மாைாக, மைணத்ரத அனுபவிப்பது என்பது அவைது தகாபத்திை்கும் 
சாபத்திை்கும் உை்ைாவதாகும். நித்திய ஜவீன் மை்றும் நித்திய மைணம் 
இைண்டும் ததாைை்ந்து இருக்கக்கூடிய நிரலரய குைிக்கிைது. 
அவை்றுக்கிரைதயயான தவறுபாடு அரவகைின் தைமாகும். தயாவான் 17:3 இல் 
இதயசு தஜபித்தபடி: 
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ஒன்ைான தமய்த்ததவனாகிய உம்ரமயும் நீை் 
அனுப்பினவைாகிய இதயசு கிைிஸ்துரவயும் அைிவதத 
நித்தியஜவீன் (தயாவான் 17:3) 

இங்தக, நித்திய ஜவீன் என்பது ததவரனயும் இதயசுரவயும் அைிவதை்கு 
சமம் என்று இதயசு கை்பித்தாை். இந்த சூைலில், அைிதல் என்ை காைியம் ஒரு 
அன்பான உைரவக் குைிக்கிைது. இங்தக இதயசுவின் கருத்து என்னதவன்ைால், 
நித்திய வாை்க்ரக என்பது தவறும் ஜவீித்திருத்தல் அல்லது நிரனதவாடு 
இருத்தல் என்கிை அடிப்பரையில் வரையறுக்கப்பைவில்ரல, மாைாக 
ததவனுரைய அன்ரப அனுபவித்ததன் அடிப்பரையில் வரையறுக்கப்படுகிைது. 

அல்லது தைாமை் 7:9-11 இல் ஜவீன் மை்றும் மைணம் பை்ைி பவுல் தபசிய 
விதத்ரதக் கருத்தில் தகாை்ளுங்கை்: 

முன்தன நியாயப்பிைமாணமில்லாதவனாயிருந்ததபாது 
நான் ஜவீனுை்ைவனாயிருந்ததன்; கை்பரன வந்ததபாது 
பாவம் உயிை்தகாண்ைது, நான் மைித்தவனாதனன். 
இப்படியிருக்க, ஜவீனுக்தகதுவான கை்பரனதய எனக்கு 
மைணத்துக்தகதுவாயிருக்கக் கண்தைன். பாவமானது 
கை்பரனயினாதல சமயம்தபை்று, என்ரன வஞ்சித்து, 
அதினாதல என்ரனக் தகான்ைது (தைாமை் 7:9-11). 

பவுல் இங்கு விவைித்த முழு காலத்திலும், அவை் உைல் மை்றும் மனைதீியாக 
உயிருைன் இருந்தாை். அவை் ஒரு உணை்வுை்ை, பகுத்தைிவு உை்ைவைாக 
இருந்தாை். அப்படியிருந்தும், அவை் முதலில் உயிருைன் இருந்ததாகவும், பின்னை் 
இைந்துவிை்ைதாகவும், தகால்லப்பை்ைதாகவும் கூைினாை். ததவனுக்கு முன்பாக 
அவை் நிை்பதுதான் வித்தியாசம். நியாயப்பிைமாணம் அவரை கண்டிக்கும் முன், 
அவை் ஜவீனுைன் இருந்தாை். ஆனால் நியாயப்பிைமாணம் அவரை ததவனின் 
சாபத்திை்கு உை்படுத்தியவுைன், பவுல் மைித்துவிை்ைாை். பின்னை், அவை் 
கிைிஸ்துவிைம் வந்து, சாபம் நீக்கப்பை்ைதும், அவை் ஒரு புதிய ஜவீரனப் தபை்ைவை் 
என்று அரைக்கப்பை முடிந்தது. தயாவான் 5:24 மை்றும் 1 தயாவான் 3:24 தபான்ை 
இைங்கைில் இதத கருத்ரத நாம் காண்கிதைாம். 

இரதப் பை்ைி இப்படி தயாசித்துப் பாருங்கை்: கரைசி நாைில், 
மைித்தவை்கை் அரனவரும் உயிை்த்ததழுப்பப்படுவாை்கை். நம் அைியாத 
ஆத்துமாக்கை் நம் உயிை்த்ததழுந்த சைைீங்களுைன் மீண்டும் 
ஒன்ைிரணக்கப்படும். தயாவான் 5:28-29 இன் படி, நன்ரம தசய்தவை்களுக்கு 
தவகுமதி கிரைக்கும், தீரம தசய்தவை்கை் கண்டிக்கப்படுவாை்கை். இருவரும் 
தங்கை் உயிை்த்ததழுந்த சைைீத்தில் என்தைன்றும் நிரனவுகளுைன் 
வாை்க்ரகரய வாை்வாை்கை். ஆனால் தவதாகமம் நீதிமானின் முடிரவ 
"ஜவீன்" என்றும், துன்மாை்க்கைின் முடிரவ "மைணம்" என்றும் அரைக்கிைது. 
அவை்கை் இருப்பாை்கைா அல்லது சிந்திக்கிைாை்கைா அல்லது 
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அனுபவங்கரைக் தகாண்டிருக்கிைாை்கைா என்பதல்ல வித்தியாசம். 
ததவனுைனான அவை்கைின் உைவுதான் வித்தியாசம். நாம் ததவனுரைய 
ஆசீை்வாதத்தின் கீை் இருந்தால், நாம் ஜவீனுைன் இருக்கிதைாம் என்று 
தவதாகமம் கூறுகிைது. நாம் அவருரைய சாபத்திை்கு உை்பை்ைால், நாம் 
மைணித்துவிை்தைாம் என்று அது கூறுகிைது. எனதவ, நித்திய ஜவீன் என்பது 
ததவனுைனான ஆசீை்வதிக்கப்பை்ை உைவில் ததாைை்ந்து உணை்வுைன் இருப்பது. 
ஆனால் இந்த ஆசீை்வாதங்கை் என்ன? ஆசீை்வதிக்கப்பை்ை வாை்க்ரக எப்படி 
இருக்கும்? 

ததவனுைன் நம் நித்திய வாை்க்ரகரய நாம் தமகங்கைில் 
மிதப்பது தபால் கருதக்கூைாது என்று நான் நிரனக்கிதைன். 
ஆனால் நாம் புதிய உயிை்த்ததழுந்த சைைீத்ரதப் தபறுதவாம்; 
அரவ பாவம், தநாய் மை்றும் மைணத்தால் ததாைப்பைாத 
சைைீங்கை் ஆகும். நாம் அைியாமல் இருப்தபாம்; நாம் 
ஒருதபாதும் மைிக்க மாை்தைாம். தமலும் நாம் ஒரு புதிய பூமியில் 
வாை்தவாம். இப்தபாது, அதில் என்ன அைங்கும்? என்ை 
விவைங்கை் நமக்கு இல்ரல. நமக்கு எல்லா விவைங்களும் 
ததைியாது, ஆனால் நமக்கு சில தபாறுப்புகை் இருக்கும் 
என்று நமக்குத் ததைியும். நாம் கிைிஸ்துவுைன் ஆளுரக 
தசய்தவாம். இது புது பிைபஞ்சமாக இருக்கிைபடியால் ததவன் 
சிருஷ்டித்த புதிய உலகத்துைன் நாம் ததாைை்பு 
தகாை்ளுதவாம் என்று நான் நிரனக்கிதைன். ஆரகயால் 
நாம் தசய்ய தவண்டிய குைிப்பிை்ை விஷயங்கை் இருக்கும் 
என நான் நிரனக்கிதைன். ஆனால் அடிப்பரையில், புதிய 
ஏை்பாடு வலியுறுத்துவரத நாம் தசய்ய மாை்தைாம், அது 
கவை்ச்சிகைமானதாகவும் நிரைவாகவும் இருக்கும் என்று 
நான் உறுதியாக நம்புகிதைன். ஆனால் ததவன் நம்தமாடு 
இருப்பாை் என்பரததய புதிய ஏை்பாடு வலியுறுத்துகிைது. 
அவருரைய முகத்ரதப் பாை்ப்தபாம். அவதைாடுை்ை ஐக்கியம் 
நமது முழு நிரைவான சந்ததாஷமாயிருக்கும். 

Dr. தாமஸ் ஆை். ஸ்கிரைனை் 

1873 முதல் 1957 வரை வாை்ந்த புகை்தபை்ை இரையியலாைை் லுூயிஸ் 
தபை்தகாஃப், நித்திய ஜவீனின் இறுதி நிரலரய பகுதி 6, அத்தியாயம் 5 இல் 
தனது சிஸ்ைதமடிக் தியாலஜி என்ை புத்தகத்தில் விவைித்தாை். அவை் அரத 
எப்படி எழுதியிருக்கிைாை் என்பரதக் கவனி ுங்கை்: 

இந்த வாை்க்ரகயின் முழுரம ததவதனாடு ஐக்கியமாக 
இருப்பதில் அனுபவிக்கப்படுகிைது ... அவை்கை் இதயசு 
கிைிஸ்துவில் ததவரன தநருக்கு தநை் பாை்ப்பாை்கை், 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

அவைிைம் முழு திருப்திரயக் காண்பாை்கை், அவைில் 
மகிை்வாை்கை், அவரை மகிரமப்படுத்துவாை்கை் ... 
அங்கீகாைமும் சமூக உைவும் உயை்ந்த நிரலயில் இருக்கும் .. 
அரனவைின் மகிை்ச்சியும் பூைணமாகவும் நிரைவாகவும் 
இருக்கும். 

நித்திய ஜவீனின் தன்ரமரயப் பை்ைி தவதாகமம் அடிக்கடி தபசாதது 
ஒருதவரை விசித்திைமாகத் ததான்ைலாம். எல்லாவை்ைிை்கும் தமலாக, 
மனந்திரும்பி கிைிஸ்துவில் இைை்சிக்கிை விசுவாசம் உை்ைவை்களுக்கு 
சுவிதசஷம் வைங்கும் தபைிய தவகுமதியாக நித்திய ஜவீன் உை்ைது. ஆனால் 
நிஜம் என்னதவன்ைால், தவதாகமம் நித்திய ஜவீரனப் பை்ைி தபாதுவாகப் 
தபசுகிைது. தவைிப்படுத்தின விதசஷம் 21:3-4 ததவன் தமது ஜனங்களுைன் 
இருப்பாை், மைணம் அல்லது துக்கம் இருக்காது என்று நமக்கு தசால்கின்ைது. 
நாம் புதிய சைைீங்கரை தபறுதவாம், பாவத்தின் பிைசன்னம், தீரம மை்றும் 
தாக்கத்திலிருந்து நாம் முை்ைிலும் விடுபடுதவாம். அரதப் பை்ைின விவைங்கை் 
என்ன? உண்ரம என்னதவன்ைால், தவதாகமம் அரவகரைப் பை்ைி மிகக் 
குரைவாகதவ கூறுகிைது. அதை்கு பதிலாக, ததவன் நல்லவை் என்று நம்புவதை்கு 
இது தபரும்பாலும் நம்ரம ஊக்குவிக்கிைது, தமலும் அவை் நமக்காக 
ரவத்திருக்கும் ஆச்சைியங்கரைப் பை்ைி அதிகம் யூகிக்க தவண்ைாம். 2 
தகாைிந்தியை் 21:3-4 இல் பவுல் எழுதியரதக் கவனியுங்கை்: 

கிைிஸ்துவுக்குை்ைான ஒரு மனுஷரன அைிதவன்... 
மூன்ைாம் வானம்வரைக்கும் எடுக்கப்பை்ைான்... அந்த 
மனுஷன் பைதீசுக்குை் எடுக்கப்பை்ைான். மனுஷை் 
தபசப்பைாததும் வாக்குக்தகை்ைாததுமாகிய வாை்த்ரதகரைக் 
தகை்ைான் (2 தகாைிந்தியை் 12:2-4). 

இந்த அனுபவத்ரதப் பை்ைி பவுல் என்ன தசான்னாை் என்பரதக் 
கவனியுங்கை். தகை்ை விஷயங்கை் விவைிக்க முடியாதரவ — அரவ மனித 
தமாைியில் தபாதுமான அைவு விவைிக்க முடியாதரவ. தமலும், இந்த மூன்ைாம் 
வானத்தில் என்ன உை்ைது என்று தசால்ல மனிதனுக்கு அனுமதி இல்ரல. 
ததவன் அரத இப்தபாது இைகசியமாக ரவத்திருக்கிைாை் என்பது மிகவும் 
அை்புதமானது. 

இது பைதலாகதம — அதாவது நம் உயிை்த்ததழுதலுக்கு முன்னிருந்த 
இரைப்பை்ை நிரல. பைதலாகத்தின் இைகசியங்கை் தவைிப்படுத்தப்பை 
முடியாவிை்ைால், நமது கரைசி கால வாை்க்ரகயின் இைகசியங்கை் எந்த 
அைவுக்கு இருக்கும்? கிைிஸ்து மீண்டும் வரும்தபாது வாை்க்ரக எவ்வைவு 
அை்புதமாக இருக்கும் என்று யாைால் கை்பரன தசய்ய முடியும்? இனி துக்கம், 
துன்பம், ஏமாை்ைம் அல்லது மைணம் இருக்காது என்று தவதாகமம் தசால்கிைது. 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

இந்த விஷயங்கை் அை்புதமானரவ மை்றும் உண்ரம, ஆனால் தவதாகமம் 
அவை்ரைப் பை்ைிய பல விவைங்கரை நமக்குச் தசால்லவில்ரல. 

நித்திய வாை்க்ரகயின் கால தநைத்ரதயும் தைத்ரதயும் இப்தபாது நாம் 
கருத்தில் தகாண்டுை்தைாம், நமது கரைசி தரலப்போை நாம் என்தைன்றும் 
வாழும் இடத்திற்கு வருதவாம். 

இடம் 
புதிய வானம் மை்றும் புதிய பூமி என நாம் நித்தியமாக வாழும் இைத்ரதப் 

பை்ைி தவதம் அடிக்கடி தபசுகிைது. இந்த வாை்த்ரதகரை ஏசாயா 65:17 மை்றும் 
66:22, 2 தபதுரு 3:13 மை்றும் தவைிப்படுத்தின விதசஷம் 21:1 இல் காண்கிதைாம். 
வானங்கை் மை்றும் பூமியின் இந்த மறு சிருஷ்டிப்பு தவதாகமத்தின் விைிவான 
கரதக்கைத்ரத முழுரமயாக நிரைவு தசய்கிைது. ஆதியாகமம் 1:1 இல் ததவன் 
வானங்கரையும் பூமிரயயும் பரைத்ததபாது வைலாறு ததாைங்கியது. ஆனால் 
பின்னை் மனிதகுலம் பாவத்தில் விழுந்ததால் அது சிரதந்து, ததவன் 
வாசம்தசய்ய தகுதியை்ைதாகிவிை்ைது. தவதாகமத்தின் மீதமுை்ை காைியங்கை் 
மனுக்குலம் மை்றும் பரைப்புகை் இைண்டும் எவ்வாறு மீை்கப்படுகின்ைன என்ை 
கரதரயச் தசால்கிைது. இதயசு திரும்பியவுைன், இறுதியாக வானங்களும் 
பூமியும் மீை்கப்பை்டு புதுப்பிக்கப்படும், அதனால் ததவன் இறுதியாக 
உயிை்த்ததழுப்பப்பை்ை ஜனங்களுைன் பூமியில் வாை்வாை். மத்ததயு 6:9-10 இல் 
அவை் இந்த வாை்த்ரதகரை தஜபிக்க கை்றுக்தகாடுத்த தபாது இதயசு மனதில் 
ரவத்திருந்த தநாக்கம் இதுதான்: 

நீங்கை் தஜபம்பண்ணதவண்டிய விதமாவது: 
பைமண்ைலங்கைிலிருக்கிை எங்கை் பிதாதவ, உம்முரைய 
நாமம் பைிசுத்தப்படுவதாக;உம்முரைய ைாஜ்யம் வருவதாக; 
உம்முரைய சித்தம் பைமண்ைலத்திதல தசய்யப்படுகிைதுதபால 
பூமியிதலயும் தசய்யப்படுவதாக.(மத்ததயு 6:9-10). 

ததவதுூதை்கை் மை்றும் மைித்துப்தபான நீதிமான்கைின் ஆத்துமாக்கை் 
வாழும் பைதலாகத்திலும், நாம் வாழும் பூமியிலும் ததவனுரைய ைாஜ்யம் 
முழுரமயாக தவைிப்படுவதத எப்தபாதும் குைிக்தகாைாக இருந்தது. 
இதனால்தான் ததவன் தனது ைாஜ்யத்ரத பூமிக்குக் தகாண்டுவரும்படியும் , 
அவருரைய விருப்பம் பைதலாகத்ரதப் தபாலதவ பூமியிலும் முழுரமயாகக் 
கீை்ப்படியப்படும்படி தவண்டிக்தகாை்ைதவண்டும் என்று இதயசு நமக்குக் 
கை்பித்தாை். 

இந்த புதிய சிருஷ்டிப்ரப பை்ைி தவதாகமம் அடிக்கடி தபசுவதில்ரல 
என்ைாலும், எங்தகங்கு இரத பை்ைி தவதம் உரைக்கின்ைததா அங்தகல்லாம் 
மீை்கப்பை்ை ஜனங்கைின் இறுதி இலக்கு பைதலாகத்தில் அல்ல, ஆனால் 
புதுப்பிக்கப்பை்ை பூமியில் இருக்கும் என்பரத ததைிவுபடுத்துகிைது. 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

உதாைணமாக, ஏசாயா 65:17-19 இல், ததவனுரைய ஜனங்கை் புதுப்பிக்கப்பை்ை 
பைிசுத்த நகைமான எருசதலமில் வசிப்பாை்கை் என்று நாம் அைிகிதைாம். தமலும் 
தவைிப்படுத்தின விதசஷம் 21:2 இல், இந்தப் புதிய எருசதலம் புதிய பூமியில் 
இருப்பரதக் காண்கிதைாம். தவைிப்படுத்தின விதசஷம் 21:1-5 இல் தயாவான் 
எழுதியரதக் கவனியுங்கை்: 

பின்பு, நான் புதிய வானத்ரதயும் புதிய பூமிரயயும் 
கண்தைன் ... புதிய எருசதலமாகிய பைிசுத்த நகைத்ரத 
ததவனிைத்தினின்று பைதலாகத்ரதவிை்டு 
இைங்கிவைக்கண்தைன் ... பைதலாகத்திலிருந்து உண்ைான ஒரு 
தபருஞ்சத்தத்ரதக் தகை்தைன்; அது: "இததா, 
மனுஷை்கைிைத்திதல ததவனுரைய வாசஸ்தலமிருக்கிைது, 
அவை்கைிைத்திதல அவை் வாசமாயிருப்பாை். அவை்களும் 
அவருரைய ஜனங்கைாயிருப்பாை்கை், ததவன்தாதம 
அவை்கதைாதைகூை இருந்து அவை்களுரைய 
ததவனாயிருப்பாை்." ... சிங்காசனத்தின்தமல் வை்ீைிருந்தவை்: 
"இததா, நான் சகலத்ரதயும் புதிதாக்குகிதைன்!" என்ைாை் 
(தவைிப்படுத்தின விதசஷம் 21:1-5 ). 

பைதலாகத்தில் புதிய எருசதலரம ததவன் தயாை் தசய்வரத இங்தக 
காண்கிதைாம். புதிய பூமி தயாைாக இருக்கும்தபாது, அவை் புதிய எருசதலரம 
பூமிக்கு தகாண்டுவருவாை், அவருரைய ஜனங்கை் மத்தியில் அவை் பைிசுத்த 
வாசஸ்தலமாக இருப்பாை், அவை் புதிய பூமியிலும் வாசம்தசய்வாை். ததவனின் 
திை்ைம் நம்ரம நித்திய காலத்திை்கு பைதலாகத்திை்கு அரைத்துச் தசல்வதாக 
இருந்தால், புதிய பூமி ததரவயில்ரல. ஆனால் நாம் இங்தக வாசிக்ரகயில், 
ததவன் நம்முரைய நித்திய வசிப்பிைத்திை்தகன்று உலகம் உை்பை 
அரனத்ரதயும் புதிதாக உருவாக்குகிைாை். 

கிபி 354 முதல் 430 வரை வாை்ந்த ஹிப்தபாவின் பிைபல பிஷப் ஆைம்பகால 
சரபப் பிதாவான அகஸ்டின், தனது புகை்தபை்ை பரைப்பான தி சிை்டி ஆஃப் காை், 
புத்தகம் 20, அத்தியாயம் 16 இல் புதிய பூமிரயப் பை்ைி எழுதினாை்: 

உலகதம சில சிைந்த விஷயங்களுக்குப் 
புதுப்பிக்கப்படுவதால், அது மனிதை்க்கு தபாருத்தமாக 
இருக்கிைது, சில நல்ல விஷயங்களுக்தகன்று அவை்கை் 
தங்கை் மாம்சத்தில் புதுப்பிக்கப்படுகிைாை்கை். 

ததவன் எல்லாவை்ரையும் புதுப்பிக்கும் ஒரு நாை் வருகிைது. 
இதயசு குைிப்பாக, அவருரைய சஷீை்களுக்கு தஜபிக்க 
கை்றுக்தகாடுத்த அைகான வாை்த்ரதகைில் இரத நாம் 
பாை்க்க முடியும், "பைதலாகத்தில் இருக்கும் எங்கை் பிதாதவ, 
உம்முரைய நாமம் பைிசுத்தப்படுவதாக, உம்முரைய ைாஜ்யம் 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

வருவதாக, உம்முரைய சித்தம் பைதலாகத்தில் 
தசய்யப்படுவதுதபால தபால பூமியிலும் தசய்யப்படுவதாக." 
அந்த முக்கியமான, ரமய, அடிப்பரை கிைிஸ்தவ தயாசரன 
என்னதவன்ைால், நாம் இப்தபாது பைதலாக நரைமுரைகை் 
பூமிக்குைிய நரைமுரைகைாக மாறும் வரை 
காத்திருக்கிதைாம் – ததவன் பைிசுத்தமரையும் தபாது, 
பைதலாகத்தில் விஷயங்கை் தசய்யப்படும் விதம், எல்லாம் 
சைியாக இருக்கும்தபாது, மை்றும் நீதி மை்றும் மகிரமயும் 
உண்ரமயும், அன்பும் ஆை்சி தசய்கிைது. கிைிஸ்தவை்கைாகிய 
நமது உறுதியான நம்பிக்ரக, பைதலாகத்தின் நிஜங்கை் 
பூமிக்குைிய யதாை்த்தங்கைாக மாறும் என்பதத, தமலும் 
இதுதவ புதிய சிருஷ்டிப்பு என்றும் நமது நித்திய வதீைன்றும் 
தவதம் உறுதியைிக்கிைது. 

Dr. தஜானதான் டி. தபன்னிங்ைன் 

புதிய பூமி நம் இறுதி வைீாக இருக்க தவண்டும் என்ை உண்ரமரய 
உணைவில்ரலதயன்ைால், யதாை்த்தத்தின் சைைீப்பிைகாைமான 
அம்சங்கைிலிருந்து நம்ரம எைிதில் விலக்கிக்தகாை்தவாம், தமலும் பூமியில் 
சைைீத்துைன் இருப்பது ஒரு ஆசீை்வாதத்ரத விை கஷ்ைம் என்று நிரனப்பது 
எைிதாகி விடும். ஆனால் பூமிதய நமது நிைந்தை வைீாக இருக்க தவண்டும் 
என்பரத நாம் அங்கீகைிக்கும் தபாது, இந்த பூமிரய வைவிருக்கும் உலகில் 
ததவன் நமக்கு ரவத்திருக்கும் அைகான மை்றும் ஆசீை்வாதத்தின் 
முன்னைிவிப்பாகவும் நாம் பாை்க்க முடியும். 

முடிவுகர 
அப்தபாஸ்தல பிைமாணம் குைித்த பாைத்தில், நாம் இைை்சிப்ரபக் குைித்த 

தரலப்பில் கவனம் தசலுத்தியுை்தைாம். பாவத்தின் பிைச்சரன, ததய்வகீ 
கிருரபயின் ஈவு மை்றும் மனித தபாறுப்பின் பங்கு ஆகியவை்ைின் 
அடிப்பரையில் பாவ மன்னிப்பு பை்ைி நாம் தபசியுை்தைாம். மைணத்தின் சாபம், 
ஜவீனின் நை்தசய்தி மை்றும் கிைிஸ்துவில் மீை்பு ஆகியவை்ரைப் பாை்த்து சைைீ 
உயிை்த்ததழுதலின் தகாை்பாை்ரை நாம் ஆைாய்ந்ததாம். நித்திய ஜவீனின் 
இயல்பு, அதன் தநைம், தைம் மை்றும் அதன் இைம் உை்பை்ை விஷயங்கரை 
கண்தைாம். 

இைை்சிப்பு பை்ைிய இந்த பாைத்தில், சரபயானது ஆயிைக்கணக்கான 
ஆண்டுகைாக பைாமைித்து வந்த நம்முரைய தபாதுவான கிைிஸ்தவ 
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வடீிதயாக்கை், வைிகாை்டிகை் மை்றும் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பாை்ரவயிைவும். 

அைிக்ரகயின் அத்தியாவசிய கூறுகைின் மதீு அப்தபாஸ்தலை்கைின் விசுவாச 
அைிக்ரக கவனம் தசலுத்தியது என்பரத நாம் பாை்த்ததாம். மை்ை பாைம்பைியம் 
மை்றும் ஸ்தாபனங்கரைச் தசை்ந்த கிைிஸ்தவை்களுைன் தபசும்தபாது இந்த 
தபாதுவான தகாை்பாடுகரை நாம் மனதில் ரவத்திருந்தால், 
அப்தபாஸ்தலை்கைின் விசுவாச அைிக்ரகரய உறுதிப்படுத்துபவை்களுைன் 
ஒை்றுரமரயத் ததாைைவும், அவ்வாறு தசய்யாதவை்கரை சைிதசய்யவும் நமக்கு 
ஒரு உறுதியான அடித்தைம் கிரைக்கும். தமலும், இைை்சிப்பின் இந்த 
அத்தியாவசிய தகாை்பாடுகைில் நாம் கவனம் தசலுத்தும்தபாது, இந்த உலகில் 
ததவன் என்ன தசய்கிைாை் என்பரத பைந்த அைவில் பாை்க்கவும், அவருரைய 
அன்பு மை்றும் கிருரபக்காக அவரைப் தபாை்ை அதிகதிகமான காைணங்கரைக் 
கண்ைைியவும் இது உதவும். 
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