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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை – பாடம் 18
உபத்திரவம் – 12
கிறிஸ்துவின் நிோோசனம்
கிறிஸ்துவின் நிோோசனம் (பீமா (Bema))
புதிே ஏற்பாட்டில் நிகைே நிோேத்தீர்ப்புைள் உள்ளன. ஆனால்
வவகுமதி குறித்த யைாட்பாடு (Doctrine of Rewards) அல்லது
கிறிஸ்துவின் நிோோசனம் (Judgement Seat of Christ) என
அகைக்ைப்பட்டயத
அதில்
முக்கிேத்துவம்
வபற்ை
யைாட்பாடாகும்.
துரதிருஷ்டவசமாை, அது வபரும்பாலும் நிோேத்தீர்ப்பு எனக்
குறிப்பிடப்படுகிைது,
எனயவ
அது
யைட்பவருக்கு
எதிர்மகைோன அதிர்வுைகள ஏற்படுத்துகிைது.
ஆய்வுப் வபாருள் (Subjects): விசுவாசிைள் மட்டுயம
2 வைாரிந்திேர் 5:10, ஏவனன்ைால், சரீரத்தில் அவனவன் வசய்த
நன்கமக்ைாவது தீகமக்ைாவது தக்ை பலகன அகடயும்படிக்கு,
நாவமல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நிோோசனத்திற்கு முன்பாை
வவளிப்படயவண்டும்.
ைாலம்: இரைசிே வருகையின் யபாது.
இடம்: பரயலாைத்தில், இரைசிே வருகைக்கு பிைகு
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யராமர் 14:10, இப்படியிருக்ை, நீ உன் சயைாதரகனக்
குற்ைவாளிவேன்று தீர்க்கிைவதன்ன? நீ உன் சயைாதரகன
அற்பமாய்
எண்ணுகிைவதன்ன?
நாவமல்லாரும்
கிறிஸ்துவினுகடே நிோோசனத்திற்கு முன்பாை நிற்யபாயம.
Result: விசுவாசிக்கு – வவகுமதிைள் அல்லது வவகுமதிைள்
இைப்பு – ஆனால் அகனவரும் இரட்சிக்ைப்படுவார்.
1 வைாரிந்திேர் 3:11-15, 11யபாடப்பட்டிருக்கிை அஸ்திபாரமாகிே
இயேசுகிறிஸ்துகவ அல்லாமல் யவயை அஸ்திபாரத்கதப்
12
யபாட
ஒருவனாலும்
கூடாது.
ஒருவன்
அந்த
அஸ்திபாரத்தின்யமல் வபான், வவள்ளி, விகலயேைப்வபற்ை
ைல், மரம், புல், கவக்யைால் ஆகிே இகவைகளக் ைட்டினால்,
13
அவனவனுகடே யவகலப்பாடு வவளிோகும்; நாளானது
அகத விளங்ைப்பண்ணும். ஏவனனில் அது அக்கினியினாயல
வவளிப்படுத்தப்படும்; அவனவனுகடே யவகலப்பாடு
எத்தன்கமயுள்ளவதன்று அக்கினிோனது பரியசாதிக்கும்.
14
அதின்யமல் ஒருவன் ைட்டினது நிகலத்தால், அவன்
கூலிகேப் வபறுவான். 15ஒருவன் ைட்டினது வவந்துயபானால்,
அவன் நஷ்டமகடவான்; அவயனா இரட்சிக்ைப்படுவான்;
அதுவும் அக்கினியிலைப்பட்டுத் தப்பினதுயபாலிருக்கும்.
யதவன் திரும்பி வரும்யபாது சகபக்கு வவகுமதிைகள
அளிப்பார் என்ை உண்கம அயபாஸ்தலனாகிே பவுகல
உந்திேது. இகத குறித்து அவர் 2 வதசயலானிக்யைேர்
நிருபத்தின் ஒவ்வவாரு அதிைாரத்திலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எனயவ இதுயவ அந்த நிருபத்தின் முதன்கமோன
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ைருப்வபாருளாயிற்று. யதவன் திரும்ப வருவது என்பயத புதிே
ஏற்பாட்டில் நமக்ைான முக்கிே விஷேமாகும்.
இரட்சிப்பு என்பது ஒரு பரிசு, அகத நம்மால் சம்பாதிக்ை
முடிோது. ஆனால் கிறிஸ்தவ வாழ்வில் உத்தமமாை
உள்ளவர்ைளுக்கு வவகுமதிைள் வைங்ைப்படும். கிறிஸ்தவ
நடத்கதயில் உத்தமமாை இல்லாதவர்ைள் வவகுமதிைகள
இைப்பார்ைள்.
கிறித்தவ வாழ்வில் வவகுமதிைள் ஒரு வபரிே உந்துதலாை
(motivation) உள்ளது. அனால் நாம் இந்த வவகுமதிைளின்
இேல்கப குறித்து அறிந்து வைாண்டால் இந்த உந்துதலின்
இேல்கப பற்றி அறிந்து வைாள்ளலாம். சில மக்ைள் இந்த
வவகுமதிைள்
பற்றிே
யைாட்பாட்டினால்
ைலக்ைம்
அகடவார்ைள். ஏவனனில் இதில் “கிருகபக்கு” பதிலாை
“தகுதி” பரிந்துகரக்ைப்படுகிைது. யமலும் நாம் யதவகன
யநசிப்பதற்ைாைவும்
யதவனுகடே மகிகமக்ைாைவும்
மட்டுயம அவருக்கு யசகவ வசய்ே யவண்டும் என
சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டுள்ளது.
கிறிஸ்துவின் நிோோசனம் என்ை வார்த்கத
யராமர் 14:10 மற்றும் 2 வைாரிந்திேர் 5:9 இரண்டுயம
“நிோோசனத்கத” பற்றி கூறுகிைது.
இது ‘பீமா (bema)’
வமாழிவபேர்ப்பாகும்.

என்ை

கியரக்ை

வார்த்கதயின்

சுவியசஷ நூல்ைள் மற்றும் அப்யபாஸ்தலர் நடவடிக்கைைள்
பீமாகவ (bema) “யராம நீதிபதி அல்லது ஆட்சிோளர்
முடிவுைகள எடுப்பதற்கும் தண்டகன வைங்குவதற்கும்

3

அகமக்ைப்பட்ட
ஒரு
உேர்ந்த
யமகடோை”
பேன்படுத்தியுள்ளனர் (மத்யதயு 27:19; யோவான் 19:13).
கியரக்ை தடைளப் யபாட்டிைளுக்கு யமற்யைாளாய் பவுல் இந்த
வார்த்கதே பேன்படுத்துகிைார்.
இந்த
வார்த்கதகே
‘இஸ்த்மிேன்
(Isthmian)
விகளோட்டுைளில்’ இருந்து எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. அங்யை
யபாட்டிோளர்ைள்
இந்த
யபாட்டிைளின்
ஒவ்வவாரு
விதிமுகைக்கும் கீழ்ப்படிந்தனரா என்று உறுதி வசய்யும்
நீதிபதிைளின் ஆய்வுக்கு கீழ் பரிசுக்ைாை யபாட்டியிட
யவண்டும் (2 தீயமாத்யதயு 2:5).
விதிைளின்படி பங்யைற்ை நிைழ்வுைளில் வவற்றி வபற்ைவகர
பீமா (Bema) என்ை யமகடக்கு நீதிபதி வழிைாட்டி
அகைத்துச்வசல்வார். அங்யை அந்த வவற்றிோளருக்கு ஒலிவம்
(olive) அல்லது ைருவாலி (oak) மரத்தின் இகலைளில் வசய்த
கிரீடத்கத வவற்றியின் சின்னமாை அவர்ைள் தகலயில் கவத்து
முடிசூட்டுவார்ைள் (1 வைாரிந்திேர் 9:24-25). நாம் கிரீஸிலுள்ள
(Greece) ஏவதன்ஸில் (Athens) 2004இல் நகடவபற்ை ஒலிம்பிக்
(Olympic) விகளோட்டு யபாட்டிைகளப் பார்த்யதாம் என்பகத
நிகனவில் கவத்துக் வைாள்ளுங்ைள்.
ஆவிக்குரிே பந்தேத்தின் யபாட்டிோளர்ைளாய் பவுல்
விசுவாசிைகள உருவைப்படுத்துகிைார். வவற்றி வபற்ை கியரக்ை
தடைள வீரர் பீமாவின் முன் அழிந்துயபாகிை வவகுமதிகே
வபை வருவது யபால கிறிஸ்தவர்ைளும் கிறிஸ்துவின் பீமாவின்
முன் அழிவற்ை வவகுமதிகே வபை வசல்யவாம்.
➢ பீமாவில் ஓட்டத்கத ஓடி வவற்றி வபற்ைவருக்கு
வவகுமதிைகள வைங்குவார்ைள்.
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➢ கிறிஸ்த்தவத்தில் ஓட்டத்கத ஓடி முடித்த அகனவரும்
வவற்றிோளர்ையள. யதால்வி என்பது இல்கல.

‘பீமா’ (‘bema’) எங்குள்ளது?
யோவான் 14:3, நான் யபாய் உங்ைளுக்ைாை ஸ்தலத்கத
ஆேத்தம்பண்ணினபின்பு, நான் இருக்கிை இடத்தியல
நீங்ைளும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து உங்ைகள
என்னிடத்தில் யசர்த்துக்வைாள்ளுயவன்.
இயேசு மீண்டும் வந்து நம்கம தந்கதயின் வீட்டிற்கு
அகைத்துப்யபாவதாை கூறினார்.
அதனால், நமக்கு ‘பீமா’ (‘bema’) என்பது பரயலாைத்திலுள்ளது.

ோர் அந்த நீதிபதி?
நம் யதவனாகிே இயேசு கிறிஸ்துயவ அந்த நீதிபதி. நாம்
அவகர வானத்தின் பாதி வழியில் சந்தித்து பின்னர்
அவருடயன எப்யபாதும் இருக்ை வசல்யவாம்.
1 வதசயலானிக்யைேர் 4:17, பின்பு உயியராடிருக்கும் நாமும்
ைர்த்தருக்கு
எதிர்வைாண்டுயபாை
யமைங்ைள்யமல்,
அவர்ையளாயடகூட ஆைாேத்தில் எடுத்துக்வைாள்ளப்பட்டு,
இவ்விதமாய் எப்வபாழுதும் ைர்த்தருடயனகூட இருப்யபாம்.
எல்லா நிோேத்தீர்ப்பும் இயேசுவிற்யை வைங்ைப்பட்டது.
யோவான் 5:22, அன்றியும் பிதாகவக் ைனம்பண்ணுகிைது
யபால எல்லாரும் குமாரகனயும் ைனம்பண்ணும்படிக்கு,
பிதாவானவர்தாயம
ஒருவருக்கும்
நிோேத்தீர்ப்புச்
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வசய்ோமல்,
நிோேத்தீர்ப்புச்
வசய்யும்
அதிைாரம்
முழுவகதயும் குமாரனுக்கு ஒப்புக் வைாடுத்திருக்கிைார்,
வவகுமதிைளும் அவரிடயம உள்ளது.
வவளி
22:12,
“இயதா,
சீக்கிரமாய்
வருகியைன்;
அவனவனுகடே கிரிகேைளின்படி அவனவனுக்கு நான்
அளிக்கும் பலன் என்யனாயடகூட வருகிைது.
இந்த வவகுமதி அகமப்பில் எந்த ஒரு வகைப்பாடும் இல்கல.
60% யமல் மதிப்வபண் எடுத்யதார் வலது பக்ைத்தில் வந்து
நில்லுங்ைள் என்பது யபான்ை ஒன்றும் அங்கில்கல. ஆனால்
நாம் அகனவரும் நம்முகடே வவகுமதிகே தனிப்பட்ட
முகையில் வபற்றுக்வைாள்ளப்யபாகியைாம்.

ோர் அங்வை இருப்பார்ைள்?
நாம் அகனவரும் அங்கு இருப்யபாம். “நாம்” என்ை வார்த்கத
26 முகை இந்த அதிைாரத்தில் பேன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
யமலும் இது எப்யபாதும் விசுவாசிைகளயே குறிக்கிைது.
யமலும் இந்த நிோேத்தீர்ப்பின்யபாது ஒருவரும் நரைத்திற்கு
யபாைமாட்டார்ைள். இது விசுவாசிைளுக்கு மட்டுயம,
1 வைாரிந்திேர் 3:14-15; ைலாத்திேர் 6:8; எயபசிேர் 6:8;
வைாயலாவசேர் 3:24.
2 வைாரிந்திேர் 5:5-9, 5இதற்கு நம்கம ஆேத்தப்படுத்துகிைவர்
யதவயன; ஆவிவேன்னும் அச்சாரத்கத நமக்குத் தந்தவரும்
அவயர. 6நாம் தரிசித்து நடவாமல், விசுவாசித்து நடக்கியைாம்.
7
இந்தத்
யதைத்தில்
குடியிருக்கையில்
ைர்த்தரிடத்தில்
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குடியிராதவர்ைளாயிருக்கியைாவமன்று
அறிந்தும்,
8
எப்வபாழுதும் கதரிேமாயிருக்கியைாம். நாம் கதரிேமாை
யவயிருந்து,
இந்தத்யதைத்கத விட்டுக்
குடியபாைவும்
ைர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்ைவும் அதிைமாய் விரும்புகியைாம்.
9
அதினிமித்தயம
நாம்
சரீரத்தில்
குடியிருந்தாலும்
குடியிராமற்யபானாலும்
அவருக்குப்
பிரிேமானவர்
ைளாயிருக்ை நாடுகியைாம்.
வ5, விசுவாசி மட்டுயம இதகன கூை முடியும்.
வ7, கிறிஸ்துவுக்குள் விசுவாசம் வைாண்டவரால் மட்டுயம
விசுவாசத்தில் நடக்ை முடியும்.

இந்த நிோேத்தீர்ப்பின் யநாக்ைம்
யராமர் 14:12, ஆதலால் நம்மில் ஒவ்வவாருவனும்
தன்கனக்குறித்து யதவனுக்குக் ைணக்வைாப்புவிப்பான்.
ஒவ்வவாரு விசுவாசியும் தன்கன குறித்ததான ைணக்கை
யதவனிடம்
வைாடுக்ைப்
யபாகியைாம்.
மனிதனுக்கு
தன்கனப்பற்றி வதரிந்தகதக் ைாட்டிலும் யதவனுக்கு மற்ை
எல்லாவற்கை பற்றியும் மனிதகன பற்றியும் நன்ைாையவ
வதரியும். நாம் எல்யலாரும் ஒரு உந்துதல்(Motivation) இருந்தால்
அகத சிரத்கதோை வசய்ேயவாம் என்று யதவன் அறிவார்.
அந்த உந்துதலுக்கு வபரிே ைாரணி (factor) அதிைாரமும் மற்றும்
வபாறுப்புயம ஆகும்.

7

நாம் அகனவரும் வாைனத்தில் சுற்றி வருகியைாம். யவைத்கத
ைண்ைாணிப்பதற்ைாை
வபாருத்தப்பட்டுள்ள
நிைற்படக்
ைருவியின் (speed camera) அருகில் வசல்லும் யபாது நீங்ைள்
எவ்வாறு ஓட்டுவீர்ைள?
ஆனால்
நீங்ைள்
யவைத்கத
ைண்ைாணிப்பதற்ைாை
வபாருத்தப்பட்டுள்ள நிைற்படக் ைருவிகே (speed camera)
பார்க்ைவில்கல என்ைால் எவ்வாறு ஓட்டுவீர்ைள்?
கிறிஸ்துவின் நிோோசனம் நாம் அகனவருக்குமானது,
விதிவிலக்கு ஏதும் இல்கல. இது நம்கம பற்றிே ைணக்கை
யதவனிடம் வைாடுப்பதற்ைானது.
இந்த நவீனைால கிருகபகே பற்றிே பிரசங்ைம், இந்த
வபாறுப்கப பற்றி நாம் மிைவும் சுதந்திரமாைவும் எளிதாைவும்
இருக்ை முடியும் என்ை தவைான நம்பிக்கைகே அளிக்கிைது.
ஆனால் நாம் ஒருநாள் இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு முன்
நிற்ைப்யபாகியைாம். யமலும் நம்முகடே வாழ்க்கைகே
பற்றிே யபச்சுவார்த்கதகே நடத்தப் யபாகியைாம்.
அயபாஸ்தலனாகிே யபதுரு ைதவின் அருகில் நின்று
அட்டவகணயில் உங்ைளுகடே வபேகர பார்த்த பின் முத்து
ைதவின் (pearly gate) வழியே உங்ைகள உள்யள அனுப்பும் இந்த
ைகதகே நாம் எங்கிருந்து வபற்யைாம் என்று எனக்கு
வதரிேவில்கல. இது முற்றிலுமான முட்டாள்தனம்.
நாம் பரயலாைத்திற்கு வசல்யவாமா அல்லது நரைத்திற்கு
வசல்யவாமா என்பகத பற்றி முடிவு வசய்வது அல்ல இந்த
நிோேத்தீர்ப்பு. மாைாை இது உங்ைள் வவகுமதிைகள பற்றிேது.
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நீங்ைள் இந்த நிோோசனத்திற்கு வந்துவிட்டீர்ைள் என்ைால்
நீங்ைள் இரைசிே வருகையின் யபாது எடுத்துக்வைாள்ளப்பட்டு,
மாறி, யமலும் மகிகமயும் அகடந்துவிட்டீர்ைள் என்பது இதன்
அர்த்தம்.
நீங்ைள்
இரைசிே
வருகையின்
யபாது
எடுத்துக்வைாள்ளப்பட்டு,
மாறி,
யமலும்
மகிகமயும்
அகடந்துவிட்டீர்ைள் என்ைால் பிைகு பரயலாைத்திற்கு
வசல்வகதக்குறித்த ைவகல எதற்கு?
யராமர் 8:30, எவர்ைகள முன்குறித்தாயரா அவர்ைகள
அகைத்துமிருக்கிைார்; எவர்ைகள அகைத்தாயரா அவர்ைகள
நீதிமான்ைளாக்கியுமிருக்கிைார்; எவர்ைகள நீதிமான்ைளாக்
கினாயரா அவர்ைகள மகிகமப் படுத்தியுமிருக்கிைார்.
யதவன் நம்கம அகைத்து பின்பு, உங்ைகள நீதிமான்ைளாக்கி
பின்பு உங்ைகள மகிகமபடுத்தியுள்ளார். அதனால், நீங்ைள்
முன்னயர மகிகம வபற்றுவிட்டால் பரயலாைத்திற்குள்
வசல்வகத பற்றி ைவகல வைாள்ள யதகவயில்கல. நீங்ைள்
ஏற்ைனயவ அந்யநரத்தில் பரயலாைத்தில் உள்ளீர்ைள்.
நாம் இரட்சிப்பு அகடந்த பின்னர் வசய்த எல்லா
பாவங்ைளுக்ைாை யதவன் நம்கம தண்டிக்ை யபாகிைார் என
கிறிஸ்தவ வட்டாரத்தில் நிகனக்கிைார்ைள்.
இயேசு சிலுகவயில் அகைேப்பட்ட யபாது அகனத்து
பாவங்ைளும் எதிர்ைாலத்தில் தான் உள்ளது. என்னுகடே
எல்லா பாவங்ைளும் ைல்வாரி சிலுகவயில் முழுகமோை
வசலுத்தப்பட்டுவிட்டது.
இன்னமும்
வைாடுப்பதற்கு
ஒன்றுமில்கல. இன்னும் கூடுதலான பணம் வசலுத்தப்பட
யவண்டும் என்று நீங்ைள் நிகனத்தால், நீங்ைள் நம்முகடே
ைர்த்தராகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்கத பரிைசிக்கிறீர்ைள்.
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ஒரு கிறிஸ்தவரின் வாழ்க்கையில் மன்னிக்ைப்படாத பாவம்
என்று ஒன்றிருப்பதற்கு வாய்ப்யப இல்கல.
எபிவரேர் 8:12, ஏவனனில் நான் அவர்ைள் அநிோேங்ைகளக்
கிருகபோய்
மன்னித்து,
அவர்ைள்
பாவங்ைகளயும்
அக்கிரமங்ைகளயும் இனி நிகனோமலிருப்யபன் என்று
ைர்த்தர் வசால்லுகிைார்.”
வைாயலாவசேர் 2:12, ஞானஸ்நானத்தியல அவயராயடகூட
அடக்ைம்பண்ணப்பட்டவர்ைளாைவும்,
அதியல
அவகர
மரித்யதாரிலிருந்வதழுப்பின
யதவனுகடே
வசேலின்
யமலுள்ள
விசுவாசத்தினாயல
அவயராயடகூட
எழுந்தவர்ைளாைவும் இருக்கிறீர்ைள்.
எயபசிேர் 1:7, அவருகடே கிருகபயின் ஐசுவரிேத்தின்படியே,
இவருகடே இரத்தத்தினாயல பாவமன்னிப்பாகிே மீட்பு
இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிைது.
அவருகடே ஐஸ்வரிேத்கத வபாறுத்து, நம்முகடேதல்ல...
1 யோவான் 2:12, பிள்களையள, அவருகடே நாமத்தினிமித்தம்
உங்ைள் பாவங்ைள் மன்னிக்ைப்பட்டிருக்கிைதினால் உங்ைளுக்கு
எழுதுகியைன்.
ஏசாோ 38:17, இயதா, சமாதானத்துக்குப் பதிலாை மைா ைசப்பு
வந்திருந்தது, யதவரீயரா என் ஆத்துமாகவ யநசித்து அழிவின்
குழிக்கு விலக்கினீர்; என் பாவங்ைகளவேல்லாம் உமது
முதுகுக்குப் பின்னாை எறிந்துவிட்டீர்.
எயசக்கிோ
(Hezekiah)
ராஜா
தன்னுகடே
பாவம்
மன்னிக்ைப்பட்ட
பின்னர்
தன்னுகடே
ஆயுள்
15
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ஆண்டுைளுக்கு நீட்டிக்ைப்பட்ட பின்னர் இந்த பாடகல
யதவனுக்ைாை பாடுகிைார்.
யதவன் நம்முகடே பாவங்ைகள அவருக்கு பின்னுக்குத்
தள்ளிவிட்டதாைக் கூறுகிைார். அது யதாள்பட்கட ைத்திைளுக்கு
(shoulder blade) இகடயே இருக்கிைது என்பயத எபியரே
வமாழியில் இதற்ைான வமாழிவபேர்ப்பு. ஒரு மனிதன் தன்
உடலில் ைாண முடிோத ஒயர இடம் அது அவன்
யதாள்பட்கடயின் (shoulder blade) கமேம். என்ன ஒரு
அற்புதமான அகடோளத்கத யதவன் ைாட்டியுள்ளார்.
யராமர் 8:1, ஆனபடிோல், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்
பட்டவர்ைளாயிருந்து,
மாம்சத்தின்படி
நடவாமல்
ஆவியின்படியே நடக்கிைவர்ைளுக்கு ஆக்கிகனத்தீர்ப்பில்கல.
யராமர் 8:33-34, 33யதவன் வதரிந்துவைாண்டவர்ைள்யமல்
குற்ைஞ்சாட்டுகிைவன்
ோர்?
யதவயன
அவர்ைகள
34
நீதிமான்ைளாக்குகிைவர். ஆக்கிகனக்குள்ளாைத் தீர்க்கிைவன்
ோர்? கிறிஸ்துயவ மரித்தவர்; அவயர எழுந்துமிருக்கிைவர்;
அவயர யதவனுகடே வலதுபாரிசத்திலும் இருக்கிைவர்,
நமக்ைாை யவண்டுதல் வசய்கிைவரும் அவயர.
நம்முகடே ைர்த்தரிடமிருந்து என்ன ஒரு மைத்துவமான
வாக்குறுதி?
நாம் அறிக்கையிடாத எல்லா பாவங்ைளுக்ைாைவும் யதவன்
நம்கம தண்டிப்பார் என்பது மற்வைாரு யைாணம்.
நாம் அறிக்கையிடாத யபாது அதற்கு மன்னிப்பு கிகடோது
என இகத யபால நீங்ைள் எண்ணுகிறீர்ைளா?
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கிறிஸ்தவனுகடே வாழ்கையில் பாவ மன்னிப்புக்கும்
பாவத்கத அறிக்கை வசய்ேவதற்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும்
இல்கல என்பகத நான் பல முகை பிரசங்கித்துள்யளன்.
ஐக்கிேத்திற்ைாையவ பாவத்கத அறிக்கை வசய்கியைாம்
மன்னிப்பு வபறுவற்ைாை அல்ல.
நாம் இரட்சிக்ைப்பட்ட யபாது நம்முகடே எல்லா
பாவங்ைளுக்கும் மன்னிப்பு கிகடக்கிைது. நாம் அகத
அறிக்கை வசய்யும் யபாது பிதாவுடனான நம்முகடே
ஐக்கிேத்கத நம்மால் பரிசுத்தமாை பராமரிக்ைமுடிகிைது.
நீங்ைள் உங்ைள் வாழ்க்கையில் அறிக்கையிடாமல் பாவம்
கவத்திருக்ைலாம். ஆனால் இது உங்ைள் இரட்சிப்கப
ஆக்கிரமிக்ைாது. ஆனால் இது என்ன வசய்யும் என்று
உங்ைளுக்கு வதரியுமா?
இது பிதாவுடனான உங்ைளது பரிசுத்தமான ஐக்கிேத்கத
வைடுக்கிைது. அறிக்கை இடாத பாவம் ஐக்கிேத்கத பற்றிே
விஷேம். அறிக்கையிடுவது ஐக்கிேத்திற்ைாை மட்டுயம.
1
யோவான்
1:9, நம்முகடே
பாவங்ைகள
நாம்
அறிக்கையிட்டால், பாவங்ைகள நமக்கு மன்னித்து எல்லா
அநிோேத்கதயும் நீக்கி நம்கமச் சுத்திைரிப்பதற்கு அவர்
உண்கமயும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிைார்.
1 யோவான் அதிைாரம் 1இலிருந்து நம்முகடே யதவனுடனான
ஐக்கிேத்கத குறித்து மூன்று வைாள்கைைகள வதளிவாை
ைாணலாம்,
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➢ அது நித்திேத்திற்குமானது,
➢ நாம் எப்யபாதும் ஒளியியலே நடக்ை யவண்டும்
யமலும்,
➢ கிறிஸ்துவினுகடே இரத்தத்கத எப்யபாதும் நம்கம
எல்லா பாவங்ைளிலிருந்து சுத்திைரிக்கும்.

வவகுமதிைள்:
1. கிரீடத்கத பற்றிே வாக்குறிதி.
கிரீடத்கத பற்றிேதான வாக்குறிதி வவற்றி, அதிைாரம் மற்றும்
ைடகமயின் அகடோளம்.

a) ‘ஸ்திபயநாஸ்’ (‘Stephanos’):
இதுதான் வவற்றிக்ைான கிரீடம். வவற்றி வபற்ை
யபாட்டிோளர்ைளுக்கு நீதிபதிோல் பீமாவின் (Bema)
முன் வைாடுக்ைப்படும் மகுடம் (wreath). கிறிஸ்தவ
வாழ்வில்
விசுவாசத்யதாடு
உள்ளவர்ைளுக்ைாை
வாக்குறுதி
அளிக்ைப்பட
கிரீடத்கதக்
குறிக்ை
பேன்படுத்தும் வார்த்கத.

b) ‘பரிவட்டம்’ (‘Diadem’):
இது அரச கிரீடம், ராஜாவின் கிரீடம். வவளி 12:3 மற்றும்
13:1இல் மிருைமானது இந்த ஏழு பரிவட்டத்கத
(diadems) பேன்படுத்திேது. ஆனால், கிறிஸ்துயவ
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ராஜாவிற்வைல்லாம்
ராஜா.
யதவன்
திரும்பி
வரும்யபாது
அவர்
அணிேப்யபாகும்
அயநை
பரிவட்டத்கத (diadems) குறிக்ைவும் இந்த வார்த்கத
பேன்படுகிைது. (வவளி 19:12).

c) அழிவில்லா கிரீடம்: 1 வைாரிந்திேர் 9:25.
இது எல்லா கிரீடத்கதயும் விவரிக்கிைது. This describes all
the crowns. இது ஒரு சிைப்பான கிரீடம். இகத
விசுவாசத்யதாடு
பந்தேத்தில்
ஓடி
யமலும்
சுேக்ைட்டுப்பாகட பேன்படுத்தி ைர்த்தருக்கு யசகவ
வசய்வதற்ைாைவும், பந்தேத்கத முடிப்பதற்ைாைவும்
வைங்ைப்படுகிைது.
d) வவற்றி அல்லது மகிழ்ச்சிக்ைான கிரீடம்

1 வதசயலானிக்யைேர் 2:19; பிலிப்பிேர் 4:1.
இந்த கிரீடத்கத சாட்சிோை இருந்ததற்ைாைவும்,
அவர்ைகள
பின்வதாடர்ந்தற்ைாைவும்
யமலும்
மற்ைவர்ைளுக்கு
ஊழிேம்
வசய்ததற்ைாைவும்
வவகுமதிோை வைங்ைப்படுகிைது. ஒரு வகையில்,
வதசயலானிக்யைேர்ையள
பவுலின்
கிரீடமாை
இருப்பார்ைள்.
பீமாவிலுள்ள பலனின் நிமித்தமும்
நித்திேத்திற்கும் அவர்ைள் நித்திேத்தில் இருப்பதற்ைாை
ைளிகூர்ந்து வவற்றி வைாண்டாடத்தில் அவர்ைளுடன்
பரயலாைத்தில் இருப்பார்.
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e) வாழ்கைக்ைான கிரீடம் ோக்யைாபு 1:12; வவளி 2:10
யசாதகனைகளயும் சலனத்கதயும் சமாளித்தற்ைாை
இந்த கிரீடம் வைங்ைப்படுகிைது. இது இரட்சிப்பின்
கிரீடம் அல்ல. இரட்சிப்பு என்பது கிறிஸ்துவின் மீது
மட்டுயம வைாண்டுள்ள விசுவாசத்திற்ைான பரிசு.
ஆனால் இது யசாதகனைகளயும் சலனத்கதயும்
சமாளித்தற்ைாை வைாடுக்ைப்படும் வவகுமதி.
f) நீதியின் கிரீடம் 2 தீயமாத்யதயு 4:8.
யதவனுகடே
யசகவக்ைாைவும்
அவருகடே
வருகைகே அன்புடன் எதிர்யநாக்கி
நம்முகடே
வரங்ைகளயும் வாய்ப்புைகளயும் விசுவாசத்யதாடு
உபயோகித்தற்ைான வவகுமதியே இந்த கிரீடம். இந்த
இரண்டும் ஒன்யைாவடான்று வசல்லும் என்பகத
குறித்துக்வைாள்ளுங்ைள். அவருகடே வருகைகே
அன்புடன் எதிர்யநாக்குவது என்பது அவருகடே
வவளிச்சத்தில் வாழ்வதாகும்.
g) மகிகமயின் கிரீடம் 1 யபதுரு 5:4
மூப்பர்ைள் தாங்ைள் யமய்க்கும் வபாறுப்புைகள
உத்தமத்யதாடு நிகையவற்றிேதால் அவர்ைளுக்கு
வாக்ைளிக்ைப்பட்ட வவகுமதியே இந்த கிரீடம்.
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கிரீடங்ைகள சமர்பித்தல்
10
வவளி
4:10-11,
இருபத்துநான்கு
மூப்பர்ைளும்
சிங்ைாசனத்தின்யமல்
வீற்றிருக்கிைவருக்கு
முன்பாை
வணக்ைமாய் விழுந்து, சதாைாலங்ைளிலும் உயியராடிருக்
கிைவகரத்
வதாழுதுவைாண்டு,
தங்ைள்
கிரீடங்ைகளச்
11
சிங்ைாசனத்திற்குமுன்பாை கவத்து: ைர்த்தாயவ, யதவரீர்,
மகிகமகேயும் ைனத்கதயும் வல்லகமகேயும் வபற்றுக்
வைாள்ளுகிைதற்குப் பாத்திரராயிருக்கிறீர், நீயர சைலத்கதயும்
சிருஷ்டித்தீர், உம்முகடே சித்தத்தினாயல அகவைள்
உண்டாயிருக்கிைகவைளும் சிருஷ்டிக்ைப் பட்டகவைளு
மாயிருக்கிைது என்ைார்ைள்.”

ஏவனனில் கிறிஸ்து மட்டுயம மதிப்பிற்குரிேவர். நாம் அவரில்
நிகலத்திருந்தால் மட்டுயம நம்மால் ைனி வைாடுக்ை முடியும்.
அவருகடே வாழ்கவ நம்மில் நிரப்ப நாம் அனுமதித்து
யமலும்
நாம்
அகனவரும்
இதகன
அவருகடே
கிரிகபயினாயல வசய்யதாம் என அங்கீைரிக்கும் விதமாை
நம்முகடே எல்லா கிரீடங்ைகளயும் அவர் முன் சமர்பிக்ை
யவண்டும்.

2. பரயலாை வபாக்கிஷங்ைகள பற்றிேதான வாக்குறுதி
அவற்றின் நித்திே மதிப்பு மற்றும் பாதுைாப்கப அழுத்தி
வசால்லுதல்.
மத்யதயு 6:20, பரயலாைத்தியல உங்ைள் வபாக்கிஷங்ைகளச்
யசர்த்து கவயுங்ைள்; அங்யை பூச்சிோவது துருவாவது
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வைடுக்கிைதும் இல்கல;
திருடுகிைதும் இல்கல.

அங்யை

திருடர்

ைன்னமிட்டுத்

1 யபதுரு 1:4, அவர், இயேசுகிறிஸ்து மரித்யதாரிலிருந்து
எழுந்ததினாயல, அழிோததும் மாசற்ைதும் வாடாததுமாகிே
சுதந்தரத்திற்யைதுவாை, ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி,
தமது மிகுந்த இரக்ைத்தின்படியே நம்கம மறுபடியும்
வஜநிப்பித்தார்.

3. வமச்சுதல் அல்லது பாராட்டுதலுக்ைான வாக்குறுதி.
நாம் அவர் முன் நிற்கும் யபாது, யதவன் தாயம வாழ்த்திக்
கூறுவதாவது,
“நல்லது,
உத்தமமும்
உண்கமயுமான
ஊழிேக்ைாரயன”.
யதவன் உங்ைளிடம் ஒப்பகடத்த
ைாரிேத்கத நன்ைாை பார்த்துக்வைாண்டதற்ைாை உங்ைளுகடே
உத்தமத்கத அவர் பாராட்டுவயத ஒருவன் வபைக்கூடிே
மிைப்வபரிே சாதகனோகும். மத்யதயு 25:21; லூக்ைா 19:17

4. வஜேங்வைாள்ளுவதற்ைான வாக்குறுதி .
வவளி 2:7,“ஆவிோனவர் சகபைளுக்குச் வசால்லுகிைகதக்
ைாதுள்ளவன்
யைட்ைக்ைடவன்;
வஜேங்வைாள்ளு
கிைவவனவயனா
அவனுக்கு
யதவனுகடே
பரதீசின்
மத்தியிலிருக்கிை
ஜீவவிருட்சத்தின்
ைனிகேப்
புசிக்ைக்வைாடுப்யபன் என்வைழுது.”’
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வவளி 2:11, “ஆவிோனவர் சகபைளுக்குச் வசால்லுகிைகதக்
ைாதுள்ளவன்
யைட்ைக்ைடவன்;
வஜேங்வைாள்ளுகிைவன்
இரண்டாம் மரணத்தினால் யசதப்படுவதில்கல என்வைழுது.”’
வவளி 2:17, “ஆவிோனவர் சகபைளுக்குச் வசால்லுகிைகதக்
ைாதுள்ளவன் யைட்ைக்ைடவன்; வஜேங்வைாள்ளுகிைவனுக்கு
நான் மகைவான மன்னாகவப் புசிக்ைக்வைாடுத்து, அவனுக்கு
வவண்கமோன குறிக்ைல்கலயும், அந்தக் ைல்லின்யமல்
எழுதப்பட்டதும்
அகதப்
வபறுகிைவயனேன்றி
யவவைாருவனும் அறிேக்கூடாததுமாகிே புதிே நாமத்கதயும்
வைாடுப்யபன் என்வைழுது.”’
வவளி 2:26, வஜேங்வைாண்டு முடிவுபரிேந்தம் என்
கிரிகேைகளக் கைக்வைாள்ளுகிைவவனவயனா அவனுக்கு,
நான் என் பிதாவினிடத்தில் அதிைாரம் வபற்ைதுயபால,
ஜாதிைள்யமல் அதிைாரம் வைாடுப்யபன்.
எல்லா விசுவாசிைளுக்குமான வபாதுவான வாக்குறுதிோை
இல்லாமல்,
குறிப்பிட்ட
யசாதகனைகளயும்
பரீட்கசைகளயும் கைக்வைாள்ளுகிை அந்த விசுவாசிைளுக்கு
இந்த பிரத்தியேைமான ஆசிர்வாதங்ைளான வவகுமதிைகள
குறிப்பிடலாம்.
நம்முகடே வவகுமதிைள் முதன்கமோை நம்முகடே
ைடகமக்ைாைவும்
யமலும்
சந்தர்ப்பங்ைகள
பேன்
படுத்திேதற்ைாைவும்
இருக்ைலாம்.
ஆனால்,
அகவ
இராணுவத்தில் அணிந்திருக்கும் சின்னங்ைள் அல்லது
பதக்ைங்ைகளப் யபால இருக்ைாது.
நம்முகடே எல்லா
கிரீடங்ைகளயும் கிறிஸ்துவினுகடே பாதத்தில் கவப்யபாம்
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என்பகத நிகனவில் வைாள்ளுங்ைள். ஏவனனில் அவயர
மதிப்பிற்குரிேவர். வவளி 4:10-11.
யமலும், நம்முகடே வவகுமதிைளுக்கு பல விஷேங்ைளில்
அல்லது பல நைரங்ைளில் அதிைாரம் வைாண்டது என்பகத
மத்யதயு 25:21- 23 மற்றும் லூக்ைா 19:17-19 நமக்கு
ைாண்பிக்கிைது.
அகவ
பிரபஞ்சத்தின்
விண்மீன்
கூட்டங்ைகளயும்
உள்ளடக்கியிருக்ைலாம்.
எல்லா
விசுவாசிைளும்
ஆயிரவருடத்திலும்
(millennium)
நித்திேத்திற்கும் யதவயனாடு வாழ்வார்ைள். சிலர் அவயராடு
ஆட்சி வசலுத்துவார்ைள். ஆனால் சிலர் வவகுமதிைகள
இைந்ததினால் அவர்ைளால் முடிோமல் யபாகும்.

எச்சரிக்கைக்ைான ஒரு வார்த்கத:
1 வைாரிந்திேர் 3:14-15, 14அதின்யமல் ஒருவன் ைட்டினது
நிகலத்தால், அவன் கூலிகேப் வபறுவான். 15ஒருவன்
ைட்டினது வவந்துயபானால், அவன் நஷ்டமகடவான்;
அவயனா
இரட்சிக்ைப்படுவான்;
அதுவும்
அக்கினியிலைப்பட்டுத் தப்பினதுயபாலிருக்கும்.
இரண்டு விஷேங்ைள் உள்ளன.
1. வரவிருக்கும் வாக்குதத்தம்,
2. சிலர் தங்ைள் வவகுமதிைகள இைக்ைக்கூடும் என்ை
எச்சரிக்கையும் உள்ளது.
நீங்ைள் வபைக்கூடிே முழு வவகுமதிகே வபைகூடாமல்
யபாைலாம்.
ஏன்?
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ஏவனன்ைால் நீங்ைள் எவ்வாறு வாை யவண்டுயமா அத்தகைே
வாழ்கைகே
வாழ்ந்திருக்ைவில்கல.
நீங்ைள்
உங்ைள்
முன்னுரிகமைகள சரிோன முகையில் அகமத்து, அவ்வாறு
வாைவில்கல.
2 யோவான் 8, உங்ைள் வசய்கைைளின் பலகன
இைந்துயபாைாமல்,
பூரண
பலகனப்
வபறும்படிக்கு
எச்சரிக்கைோயிருங்ைள்.
நீங்ைள் சில ைாரிேங்ைகள வசய்கிறீர்ைள். அவற்றின் மூலம் முழு
வவகுமதிகேயும் வபைலாம் வபைாமலும் யபாைக்கூடும் என்ை
இந்த ைாரிேங்ைகள பற்றி யமற்கூறிேவற்றில் இருந்து நாம்
அறிந்து வைாள்ளலாம்.
நான் வசய்யும் சில ைாரிேங்ைள் யதவகன மகிழ்விக்ைலாம்.
ஆனால் என்னுகடே வாழ்க்கையில் நான் வசய்த பாவங்ைளின்
நிமித்தம் நான் என்னுகடே கிரீடத்கத இைக்ையவா
விட்டுக்வைாடுையவா யநரக்கூடும் என்ை அயத பேம்
அயபாஸ்தலனாகிே பவுலுக்கும் இருந்தது.
வவளி 3:11, இயதா, சீக்கிரமாய் வருகியைன்; ஒருவனும் உன்
கிரீடத்கத எடுத்துக்வைாள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளகதப்
பற்றிக்வைாண்டிரு.
என்ன?
“உங்ைள் கிரீடத்கத எடுத்துக்வைாள்ளுங்ைள்.”
வைாயலாவசேர் 2:19இல், “எவனும் உங்ைள் பந்தேப்வபாருகள
நீங்ைள் இைந்துயபாகும்படி உங்ைகள வஞ்சிோதிருக்ைப்
பாருங்ைள்.” என்று பவுல் கூறுகிைார்.
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சில மக்ைளுக்கு அது அவமானத்தின் நாளாை இருக்கும்.
அகத எவ்வாறு நாம் அறிந்து வைாள்ளலாம்?
1 யோவான் 2:28, "இப்படியிருக்ை, பிள்களையள, அவர்
வவளிப்படும்யபாது நாம் அவர் வருகையில் அவருக்கு
முன்பாை
வவட்ைப்பட்டுப்யபாைாமல்
கதரிேமுள்ளவர்
ைளாயிருக்கும்படி அவரில் நிகலத்திருங்ைள்."
ஒரு கிறிஸ்தவன் நிோோசனத்திற்கு முன் நின்றும் கூட
அவனுகடே இருதேத்தின் ஆைத்தில் இைப்பு இருப்பதற்கு
சாத்திேம் உள்ளது என்பது நமக்கு வதரியும்.
"இைப்பு ஏற்படும்” என யவதாைமம் வதளிவாை கூறுகிைது.
யமலும், வவட்ைப்படுவதற்ைான வாய்கபயும் யவதாைமம்
குறிப்பிடுகிைது.
நாம் வசய்கின்ை சில யவகலைள் நிச்சேமாை மிைவும்
பேனற்ைகவோை இருக்கும். எனக்கு உங்ைகள பற்றி
வதரிோது. ஆனால் அந்நாளில் எனக்கு என்னுகடே வாழ்கை
ைணக்கு வைாடுக்ைக்கூடிேதாை இருக்ை யவண்டும். அதன் பிைகு
அந்த கிரீடங்ைகள இயேசு கிறிஸ்துவினுகடே பாதங்ைளில்
கவக்கும் அந்த சந்யதாஷம் எனக்கு யவண்டும். ஏவனனில்
இயேசு கிறிஸ்துவினாயல எல்லாம் சாத்திேமானது.
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அதனால் என் அன்புக்குரிேவர்ையள, நான் இந்த கிறிஸ்தவ
வாழ்கவ வாை உற்சாைமாை உள்யளன்…
கிறிஸ்துவின் நிோோசனத்திற்கு முன்பாை நின்று அவர்
என்கன “நல்லது, உத்தமமும் உண்கமயுமானவன்” என்று
கூறுவகத யைட்ைவும் யமலும் அவர் எனக்கு பல கிரீடங்ைகள
வைாடுப்பகத ைாணவும் ஆவயலாடு ைாத்திருக்கியைன்.
யமலும் அவற்கை அவர் பாதத்தில் கவத்து ஆராதகன வசய்து
நித்திேத்திற்கு அவருகடே மகிகமயில் வாைவும் ஆவயலாடு
ைாத்திருக்கியைன்!!

22

