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இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவவ                                                

  )    இயேசு கிறிஸ்து சிலுவவேில் என்ன சசய்தார்? எதற்காக சசய்தார் ?             

ோருக்காக சசய்தார்?) 
கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சயகாதர சயகாதரிகளுக்கு !  இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் 
அன்பின் வாழ்த்துக்கள். 

ஆதி 22:8 அதற்கு ஆபிரகாம்: என் மகனே, னதவன் தமக்குத் தகேபலிக்காே ஆட்டுக்குட்டியைப் 
பார்த்துக்ககாள்வார் என்றான். அப்புறம் இருவரும் கூடிப்னபாய், 

கிறிஸ்து பிறப்பதற்கும் சுமார் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு, னமாரிைா மயலைின் னமல் யவத்து, 
விசுவாசிகளின் தகப்போகிை ஆபிரகாம், இனைசுவின் ஒரு நிழலாே ஈசாக்கிடம் கசான்ே ஒரு 
தீர்க்கதரிசே வசேம் இது. “னதவன் தமக்குத் தகேபலிக்காே ஆட்டுக்குட்டியைப் பார்த்துக்ககாள்வார்”. 

“God will provide himself a lamb for a burnt offering: “..... 
உண்யமைில் னதவன் தமக்கு தகே பலிக்காே ஆட்டுக்குட்டியை உலகத்துவக்க முதனல 
பார்த்துக்ககாண்டார் ( கவளி 12:8 ).  
இந்த ஆட்டுக்குட்டியைத்தான் “ தகே பலிக்கு ஆட்டுக்குட்டி எங்னக “ என்று ஈசாக்கு ஆதி 22:7 ல் 
னகட்டார்..... 
இந்த ஆட்டுக்குட்டியைத்தான் “இனதா உலகத்தின் பாவத்யதச்  சுமந்து தீர்க்கிற னதவ ஆட்டுக்குட்டி” என்று 
னைாவான், னைாவான் 1:29 ல் பதில் கசால்லுகிறார். 
இந்த ஆட்டுக்குட்டியை  புகழ்ந்துதான் “அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டிைாேவர் வல்லயமயும் 
ஐசுவரிைத்யதயும் ஞாேத்யதயும் கபலத்யதயும் கேத்யதயும் மகியமயையும் ஸ்னதாத்திரத்யதயும் 
கபற்றுக்ககாள்ளப் பாத்திரராைிருக்கிறார்” என்று கவளி 5:12 ல் ஆைிரமாைிரம் தூதர்கள் பரனலாகத்தில் 
பாடுகிறார்கள் 
 
னதவன் தேக்கு எே கதரிந்து ககாண்ட தகேபலிைாய், சர்வ னலாகத்தின் பாவங்கயளயும் நிவிர்த்தி 
கசய்கிற கிருபாதார பலிைாய், கல்வாரி சிலுயவைில் இனைசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் மரித்தார். சுமார் 2000 
வருடங்களுக்கு முன்பு “ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் நடந்த” இந்த நிகழ்ச்சி இன்றும் பல விதங்களில், பல 
முயறகளில் நியேவு கூரப்படுகிறது. துக்க கவள்ளிக்கிழயம, குருத்னதாயல ஞாைிறு, சாம்பல் 
விைாழக்கிழயம, கலந்து நாட்கள் என்று பலவிதமாே நாட்கள் இனைசுவின் மரணத்னதாடு சம்பந்தப்படுத்தி 
அனுசரிக்கப்படுகின்றே. என்றாலும், னவதாகமத்தில் இப்படிப்பட்ட நாட்களின் அனுசரயணகயள குறித்து 
எந்த இடத்திலும், எந்த விதத்திலும் கசால்லப்படவில்யல.         பலரும் இந்த நாட்களிலாவது 
இனைசு கிறிஸ்துவின் பாடு மரணங்கயள நியேவு கூருவதற்காக, இக்காரிைங்கள் உதவிைாக 
இருக்கின்றே என்பது            உண்யமனை.  
 
இனைசுவின் சிலுயவ மரணத்யத நியேவு கூரும் விதத்தில், திைாேிக்கும் விதத்தில் பாரம்பரிைமாக பல 
காரிைங்கள் கசய்ைப்படுகின்றன். அயவகள் அயேத்தும் நல்ல காரிைங்கனள. 
இயேசு கிறிஸ்து சிலுவவேில் யபசின 7 வார்த்வதகவை திோனிப்பது நல்லது. இயேசு கிறிஸ்துவின் 
பாடுகவை நிவனத்து கண்ணரீ் விடுவது நல்லது. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவவேில் சதாங்கி மரித்த 
நாளுக்கு முன் 7 நாட்கள், 21 நாட்கள், 40 நாட்கள் உபவாசம் இருப்பது நல்லது. இயேசு கிறிஸ்து 
மரித்த நாட்களுக்கு முன்பாக மாமிச உணவு சாப்பிடாமல் இருப்பது நல்லது. இயேசு கிறிஸ்து 
அனுபவித்த உபத்திரவங்கவை நிவனத்து நிவனத்து வருத்தப்படுவது நல்லது. இயேசு மரித்த நாைில் 
உபவாசம் இருப்பது நல்லது. இயேசு மரித்த நாைில் திட உணவு சாப்பிடாமல் கஞ்சி குடிப்பது நல்லது. 
இயேசுவின் சிலுவவ மரணத்வத நிவனத்து அலங்காரங்கள் சசய்ோமல் இருப்பது நல்லது.................. 

இவற்யறாடு கூட இன்னும் ஒரு படி யமலாக யபாய், இவவகவை எல்லாம் நாம் சசய்வதால், இயேசு 
கிறிஸ்துவுக்கும் யதவனுவடே ராஜ்ேத்துக்கும் என்ன பேன் என்று நம்வமத்தாயம யகட்டுக்சகாள்வது 
மிகவும் நல்லது அல்லவா?........... 
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“சலந்து நாட்கள்”  என்ற தயலப்பில் பலவிதமாே உபவாசங்கள், பல சடங்காச்சாரங்கள் சயபகளில் 
கயடபிடிக்கப்படுகின்றே. எேக்கு கதரிந்த வயரைில், இனைசு கிறிஸ்து இப்படிப்பட்ட ஒரு காரிைத்யத 
குறித்து ஒன்றும் கசால்லவில்யல. அப்னபாஸ்தலர்கனளா, ஆதி திருச்சயப தயலவர்கனளா 
இக்காரிைத்யதப்பற்றி ஒன்றும் கசால்லவில்யல. னவதாகம திருச்சயபைில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வழக்கம் 
இருந்ததாக எந்த சாட்சிைமும் இல்யல. அப்படி என்றால் இயத வழக்கத்தில் ககாண்டு வந்தது ைார்? அவர் 
எப்படிப்பட்டவர்? ஏன் இயத ககாண்டு வந்தார்? னநாக்கம் என்ே? என்பயத எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து 

வியட கண்டு அதன்பின் “கலந்து நாட்கள்” என்பயத கயடபிடிக்க னவண்டுமா, கூடாதா? என்று 
முடிகவடுத்து அதன்படி கசய்வது நல்லது அல்லவா?.  

இனைசு கிறிஸ்து சிலுயவைில் னபசிை 7 வார்த்யதகயள பலரும் னபசுவதும், திைாேிப்பதும் வழக்கம். அது 
நல்லது. எந்த னவத வசேங்கயளயும் திைாேிப்பது நல்லதுதான். ஆோல், இனைசு கிறிஸ்து “சிலுவவேில் 
யபசிேவத” வழக்கமாக திைாேிக்கும் மக்கள், இனைசு கிறிஸ்து “சிலுவவேில் சசய்தவத” திைாேிக்காமல் 

இருப்பது ஏன்?. இனைசு கிறிஸ்து “சிலுயவைில் என்ே என்ே னபசிோர்” என்பயத பல வருடங்களாக 
திைாேித்துக் ககாண்டிருக்கும் கிறிஸ்தவர்கள், அனதாடு கூட “ இனைசு கிறிஸ்து சிலுயவைில் என்ே என்ே 
கசய்தார் ?” என்று ஏன் திைாேிப்பது இல்யல?. இனைசு கிறிஸ்து சிலுயவைில் யவத்து “னபசிைதுதான் 
முக்கிைமா?”....... இனைசு கிறிஸ்து சிலுயவைில் யவத்து கசய்தது முக்கிைம் இல்யலைா ?. இனைசு 
கிறிஸ்து சிலுயவைில் யவத்து னபசிை வார்த்யதகள் அயேத்தும் ஏறத்தாழ எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் 
கதரியும், ஆோல் இனைசு கிறிஸ்து சிலுயவைில் கசய்த காரிைங்கள் எத்தயே விசுவாசிகளுக்கு கதரியும் 
?. 

ஒரு குடும்பத்யத எடுத்துக்ககாள்னவாம். கணவன், மயேவி, மூன்று பிள்யளகள். ஏழ்யமைாே குடும்பம். 
வறுயமைால் வாடும் தன் குடும்பத்யத மீட்க கணவன் கவளிநாட்டுக்கு னவயலக்கு கசல்கிறான். கடும் 
கவைிலில், குளிரில், மணல் காற்றில், சரீர உயழப்பு, மே உயழப்பு என்று கடிேமாக னவயல கசய்கிறான். 
தன் குடும்பத்யத பார்த்துக்ககாள்ளும்படி மயேவிக்கு பணம் சம்பாதித்து அனுப்பிக்ககாண்டிருக்கிறான். 
இரண்டு வருடங்கள் கழித்து வடீ்டுக்கு வருகிறான். வடீ்டின் நிலயமயை பார்த்து தியகத்துப்னபாகிறான். 
கந்யத துணிைில், உருக்குயலந்த நியலைில் மயேவி. ஒரு வளர்ச்சியும் இல்லாமல் அலங்னகாலமாக 
பிள்யளகள். இடிந்து உருக்குயலந்து அழுக்காக கிடக்கும் வடீு. இயத எல்லாம் பார்த்து அலறிப்னபாய் 
மயேவிைிடம் னகட்கிறான், “ஐனைா! ஏன் இந்த நிலயம ? நான் உேக்கு மாதாமாதம் பணம் 
அனுப்பினேனே, கபாருட்கள் அனுப்பினேனே, ஏன் நீ ஒன்றுனம கசய்ை வில்யல என்று னகட்கிறான். 
அதற்கு மயேவி இப்படி பதில் கூறுகிறாள், “ நீங்கள் எங்களுக்காக பாடு பட்டீர்கள், துன்பம் சகித்தீர்கள், 
நிந்யத னபாறுத்தீர்கள், கஷ்டப்பட்டீர்கள். நீங்கள் இங்கிருந்து னபாே நாளில் இருந்து இத்தயே நாட்களும் 
நீங்கள் படும் துன்பத்யத “நியேத்து, நியேத்து, திைாேித்து, திைாேித்து, சாப்பிடாமல், கண்ணரீ் விட்டு 
அழுது ககாண்னட இருந்னதாம்”........ இதற்கு அந்த கணவன் எப்படி பதில் கசால்லி இருப்பான்... “ அடி, 
முட்டானள! பாவினை! அக்கிரமக்காரினை! ஏன் இப்படி கசய்தாய். உண்யமைில் நான் பட்ட துன்பங்களுக்காக 
நீ னவதயேப்பட்டிருந்தால், நான் அனுப்பிே பணத்யத சரிைாே முயறைில் உபனைாகித்து, என் வடீ்யட 
பராமரித்து, என் பிள்யளகயள பராமரித்து, என் குடும்பத்யத பராமரித்து, உன்யேயும் கவேித்து, 
வருங்காலத்துக்கு னசமித்து அல்லவா யவத்திருக்க னவண்டும். அயத விட்டு கவறும் மாய்மாலம் 
காண்பித்து, நான் உங்களுக்காக பட்ட பாடுகள், துன்பங்கள், னவதயேகள், உபத்திரவங்கள் அயேத்யதயும் 
வணீாக்கி விட்டானை? இயதைா நான் உன்ேிடம் இருந்து எதிர்பார்த்னதன் ?...... என்று அல்லவா 
வருத்தப்பட்டிருப்பான்?....  

இந்த யவத பாடத்தில் - இயேசுகிறிஸ்து ஏன்  சிலுவவேில் மரித்தார் ? இயேசு கிறிஸ்து சிலுவவேில் 
என்ன என்ன காரிேங்கவை சசய்தார் ? இயேசு கிறிஸ்து சிலுவவேில் பல காரிேங்கவை எதற்காக 
சசய்தார் ? இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவவ மரணத்தில் நம்முவடே பங்கு என்ன ? இயேசு 
கிறிஸ்துவின் சிலுவவ மரணத்தினால் நமக்கு கிவடத்தது என்ன என்ன ? இயேசு கிறிஸ்துவின் 
சிலுவவ மரணத்தின் நிமித்தமாக நாம் இப்யபாது என்ன சசய்ே யவண்டும் என்று இயேசு 
எதிர்பார்க்கிறார் ? – யபான்ற சில காரிேங்கவை இப்யபாது பார்ப்யபாம்.  
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சிலுவவ: னவறு  எந்த  வார்த்யதயும் இதன் அளவுக்கு அகிலம் முழுவதும் அறிைப்பட்டது இல்யல.  உலக 
சரித்திரத்தில் ஒரு புது சகாப்தத்யத உருவாக்கிை வார்த்யத. இனைசு கிறிஸ்துவின் மரணத்துக்குபின் 
உலகத்தில் கசல்வாக்கு பயடத்த வார்த்யத. கிறிஸ்தவத்த்க்கும், உபத்திரவங்களுக்கும், கபாறுயமக்கும்   

ஒரு அயடைாள சின்ேம்.  

இதன் கினரக்க வார்த்யத  “ ஸ்டாவ்ராஸ் ”. லத்தீன் வார்த்யத  “ க்ரக்ஸ்  – ஸிம்ப்ைக்ஸ் ”. இவ்வார்த்யத 

கபாதுவாக ஒரு “னநராே மரத்தடி  – கழுமரம்”   என்பயத குறிக்கிறது . பிற்காலத்தில் பல வடிவிலாே 

சிலுயவகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டே .  அயவ.. 

1. க்ரக்ஸ் கமிஸா  ) T  ) இது பண்யடை சால்டிை நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது ,அவர்களது கதய்வமாே 

தம்முஸ்  – ன் சின்ேமாக   ( அதன் கபைரின் முதல் வார்த்யத   ) உபனைாகிக்கப்பட்டது . புேித அந்னதாணிைாரின் 

சிலுயவ என்றும் அயழக்கப்படுகிறது. 

2. க்ரக்ஸ் இம்மிஸா  ) † ) இது நாம் இப்னபாது வழக்கமாக படங்களில் காண்பது . லத்தீன் சிலுயவ என்று 

கபாதுவாக அயழக்கப்படுகிறது. 

3. கியரக்க சிலுவவ    (+ )   

4. க்ரக்ஸ் டிகசயட  ) X )   ) இது புேித அந்தினரைாவின் சிலுயவ என்றும் அயழக்கப்படுகிறது. 

புதிை ஏற்பாட்டில் ஸ்டாவ்ராஸ் என்ற வார்த்யத  –  மத்னதயு  23:72 னபான்ற இடங்களில் சிலுயவ அல்லது கழு 

மரத்யத குறிக்கிறது  2     . ககாரி  :::3-:1 னபான்ற இடங்களில்  “ சிலுயவப்பாடுகள் ”என்பயத குறிக்கிறது.               

கலா  1::: னபான்ற இடங்களில்  “ உலகத்யத விட்டு வாழ்வயத ”குறிப்பிடுகிறது .கலா  4::21:6 ;2::4 ;7::1 னபான்ற 

இடங் களில் உலத்யத இன்பங்களில் மூழ்காமல் உண்யமைாே கிறிஸ்தவ வாழ்க்யகயை குறிப்பிடுகிறது .

மத்னதயு  :3:71 னபான்ற இடங்களில்  “ இனைசுனவாடு இயணந்திருப்பதோல் வரும் உபத்திரவங்கயள ”

குறிப்பிடுகிறது. 

                           இயேசு கிறிஸ்து ஏன்   " சிலுவவேில்” மரித்தார் ? 

1. யவத வாக்கிேங்கள் நிவறயவறும்படிோக.                                                                                                                                                                  

கலா  31:3 மரத்தினல தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதிைிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் 

சாபமாகி, நிைாைப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்யம நீங்கலாக்கி மீட்டுக்ககாண்டார்.                                                     

இங்னக   “ மரம்   “ என்பதற்காே கினரக்க வார்த்யத  “ ஸூலன் ”என்பதாகும்.  இது ஒரு மரத்தடி ,மரம் ,தடி ,ககாம்பு 

னபான்றவற்யற குறிப்பிடுகிறது. 

இனைசு கிறிஸ்து  உலகத்னதாற்றமுதல்  அடிக்கப்பட்ட  ஆட்டுக்குட்டிைாக  இருக்கிறார் .  னதவனுயடை 

மீட்பின்  திட்டங்கள் அயேத்தும் முயறைாக  நியறனவற்றப்பட னவண்டுமாோல் , இனைசு கிறிஸ்து தன் 

அயேத்து கசைல்கயளயும் னதவனுயடை சித்தத்தின்படி மாத்திரம் கசய்ை னவண்டிைது  அவசிைம்  . னதவன் 

னவதாகமத்தின் பல இடங்களிலும் தேது தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக தேது மீட்பின் திட்டங்கயள கூறிைிருக்கிறார் .

ஆகனவ இனைசு கிறிஸ்து தன்ோல் இைன்ற அளவுக்கு ,எல்லா இடங்களிலும்    தீர்க்க தரிசிகள் முன்ேறிவித்த 
படினை காரிைங்கயள கசய்திருக்கிறார், சம்பவங்கள் நயடகபற அனுமதித்திருக்கிறார் .                                                                   

லூக்கா  :313:  பின்பு அவர் பன்ேிருவயரயும் தம்மிடத்தில் அயழத்து: இனதா, எருசனலமுக்குப் னபாகினறாம், 

மனுஷகுமாரயேக் குறித்துத் தீர்க்கதரிசிகளால் எழுதப்பட்டயவககளல்லாம் நியறனவறும்.                                           

மத்  45162 அப்படிச் கசய்னவோோல், இவ்விதமாய்ச் சம்பவிக்கனவண்டும் என்கிற னவதவாக்கிைங்கள் எப்படி 

நியறனவறும் என்றார்.                                                                                                                                                                                                         

மத்  45165 ஆகிலும் தீர்க்கதரிசிகள் எழுதிைிருக்கிற வசேங்கள் நியறனவறும்படி இயவககளல்லாம் 

சம்பவிக்கிறது என்றார். அப்கபாழுது, சீஷர்ககளல்லாரும் அவயரவிட்டு ஓடிப்னபாோர்கள். 

இனைசு கிறிஸ்து தன் சிறு வைதில் இருந்னத, னவத பண்டிதர்கனளாடு விவாதம் கசய்யும் அளவுக்கு, னவத 
வசேங்கயள நன்கு கற்று அறிந்திருந்தார். ஆகனவ அந்த னவத வசேங்களின்படி தன் வாழ்க்யகைில், தன் 
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மரண னவயளைில் அயேத்து காரிைங்கயளயும், னதவனுயடை சித்தப்படியும், னதவன் தேக்கு என்று முன் 
குறித்திருந்த படியும் மாத்திரனம கசய்தார்  (னைாவான் 5:30; 8:29).        

இனைசுவின் மரணத்யத குறித்தாே கீழ்க்காணும் சம்பவங்கள் அயேத்தும் தீர்க்கதரிசிகளால் முன் குறிக்கப் 

பட்டிருந்தே.  யூதர்களால் யகவிடப்படுதல் ( ஏசாைா 17:7; னைாவான் :::: )1 எருசனலம் பிரனவசம் ( சகரிைா 9:9; 

னைாவா :2::7-:1 )1 ஒரு நண்போல காட்டிக்ககாடுக்கப்படுதல் ( சங் 6::9; மாற்கு :6::3), 30 கவள்ளிக்காசுகளுக்கு 

விற்கப்படுதல் ( சக ::::2; மத் :4::1 )1 கள்ள சாட்சிகளால் குற்றம் சாட்டப்படுதல் ( சங் 23::2; மத் 24: 43-4: )1 

குற்றம் சாட்டப்பட்டனபாது னபசாமல் இருந்தது ( ஏசாைா 17:3; மத் 26:42-47 )1 அடிக்கப்படுதல், காறித்துப்பப்படுதல் 

( ஏசாைா 13:4; மாற்கு :6:41 )1 ஒரு காரணமும் இன்றி கவறுக்கப்படுதல் ( சங் 49:6; னைாவா :1:27-21 )1 நமது 

னநாய்களுக்காகவும் பாவங்களுக்காகவும் உபத்திரவப்படுதல் ( ஏசாைா 17:6-1; மத் 1::4-:3 )1 பாவிகனளாடு கூட 

சிலுயவைில் அயறைப்படுதல் ( ஏசாைா 17::2: மத் 23:71 )1 இனைசுவின் வஸ்திரங்கயள பங்கிடுவதற்காக 

சீட்டுப்னபாடுதல் ( சங் 22::1: னைாவா :9:26 (, கசப்பாே காடு குடிக்க ககாடுக்கப்படுதல் ( சங் 49:2:: னைாவா :9:21-73 

). விலாவில் குத்தப்படுதல் ( சக :2::3; னைாவா :9:76 )1 ஐசுவரிைவான்கனளாடு அடக்கப்படுதல் ) எசாைா 17:9; மத் 

23:13-43 )1 உைிர்த்கதழுதல் ( சங் :4::3; லூக்கா 26:71-63 )1 பரனலாகத்துக்கு ஏறி கசல்லுதல் ( சங் 41::1; லூக்கா 

26:13-1: ). 

இயேசு கிறிஸ்து  எதற்காக யவத வசனங்கைின்படி சிலுவவேில் மரித்தார் ? 

1யபதுரு  :2:1  இதற்காக நீங்கள் அயழக்கப்பட்டுமிருக்கிறரீ்கள்; ஏகேேில், கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காகப் 
பாடுபட்டு, நீங்கள் தம்முயடை அடிச்சுவடுகயளத் கதாடர்ந்துவரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியைப் 
பின்யவத்துப்னபாோர். 

ஒரு விசுவாசிைின் வாழ்வின் பிரதாே மாதிரி  “ இனைசு கிறிஸ்து ” (  மத் 10:24-25.  இனைசு கிறிஸ்து, தன் 
வாழ்க்யகைில் கசய்த அயேத்யதயும், நமக்கு ஒரு முன்மாதிரிைாகனவ கசய்தார் ( எபி 12:2 ). இனைசு 
கிறிஸ்து சிலுயவைில் மரித்தது, னவத வாக்கிைங்கள் அயேத்தும் தன் வாழ்க்யகைில் நியறனவறும் 
படிைாக.  இனைசுவின் அடிச்சுவடுகயள கதாடர்ந்து வரும்படி அயழக்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்கவாரு 
விசுவாசியும் இனைசுவின் மாதிரியை பின்பற்ற னவண்டிைது அவசிைமாகும். இங்னக, தன் வாழ்வில் 
எவ்வாறு னவத வாக்கிைங்கள் அயேத்தும் நியறனவற இனைசு அனுமதித்தானரா அதுனபாலனவ ஒவ்கவாரு 
விசுவாசியும் தன் வாழ்க்யகைில் தன்யேப்பற்றி னதவன் குறிப்பிட்டிருக்கிற அயேத்து வசேங்களும் 
நியறனவற அனுமதித்து வாழ னவண்டும். அப்னபாதுதான் நம்யமப்பற்றி னதவன் யவத்திருக்கும் 
திட்டங்கயள பூரணமாக னதவோல் நம் வாழ்க்யகைில் நியறனவற்ற முடியும்.   இனைசு கிறிஸ்து 
சிலுயவைில் மரித்தது – நமக்கு ஒரு மாதிரியை யவத்துப்னபாவதற்காக.  
  

2. நிோேப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்வம நீங்கலாக்கி மீட்கும்படிோக. 

     க                     க          ப      க             ப          
  ப              க   க        க    ப   க”                                             
கலா  3213 மரத்தினல தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதிைிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் 

சாபமாகி, நிைாைப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்யம நீங்கலாக்கி மீட்டுக்ககாண்டார்.                                                         

உபா  4:143 இரவினல அவன் பினரதம் மரத்தினல கதாங்கலாகாது; அந்நாளில்தானே அயத 

அடக்கம்பண்ணனவண்டும், தூக்கிப்னபாடப்பட்டவன் னதவோல் சபிக்கப்பட்டவன், ஆயகைால் உன் னதவோகிை 

கர்த்தர் உேக்குச் சுதந்தரமாகக் ககாடுக்கும் உன் னதசத்யதத் தீட்டுப்படுத்தாைாக. 

நிோேப்பிரமாணத்தின் சாபம்                                                                                                                                                                                       

னதவன் நிைாைப்பிரமாணத்யத ககாடுத்தனபாது, அயத முழுயமைாக எப்னபாதும் கயடபிடிப்பவர்களுக்கு        

ஆசீர் வாதத்யதயும், அயத முழுயமைாக எப்னபாதும் கயடபிடிக்காதவர்களுக்கு சாபத்யதயும் கட்டயள 

ைிட்டிருந்தார். ( உபா 21 ). ஆோல் ைாரும் முழுயமைாக நிைாைப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தது இல்யல                  

( னைாவா 3::9; அப் 3:17; :7:79; கலா 7:::; 4::7; னராமர் 9:7: ). ஆகனவ எல்னலாரும் பாவிகள் ( னராமர் 7::3127 ). 

எல்னலாரும் பாவத்துக்கு அடியமகள் ( கலா 7:22 ); இதோல் எல்னலாரும் நிைாைப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு 

உட்பட்டவர்களாைிேர். ( உபா 23:24; கலா 7::3 ). 

நிோேப்பிரமாணத்தின் சாபத்தில் இருந்து மீட்பு                                                                                                                                            

மீட்பு:        புதிை ஏற்பாட்டில்  ,“ மீட்பு ” என்ற வார்த்யதக்காக  3 முக்கிை கினரக்க வார்த்யதகள் 
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உபனைாகப்படுத்தப்பட்டுள்ளே .இவ்வார்த்யதகளின்  அர்த்தங்கயள பார்ப்னபாமாோல் அதில் இருந்து மீட்பு 

என்பதன் அர்த்தத்யத நன்றாக மேதிலாக்கிக்ககாள்ளலாம் . 

1.  அகராயசா  – அடியமச்சந்யதைில் வாங்குவது .  நாம் அயேவரும் நிைாைப்பிரமாணத்தின் அடியமகளாக 

இருந்னதாம் ( னராம  2::2 ;7::9 ;4::6 ;3::1714 ; கலா  7:27 ) 

2. எக்ஸ் அகராயசா  – அடியமச்சந்யதைில் இருந்து வாங்கி கவளினை ககாண்டு னபாவது ( .நிைாைப்பிரமாணம் 

என்னும் சக்திைின் அடியமத்தேத்தில் இருந்து நாம் முற்றிலும் கவளினை வருவது.  இவ்வார்த்யததான் கலா 

7::7 ல் உபனைாகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

3.   லுட்ரூ  – மீட்புப்பணம் ககாடுத்து விடுவிப்பது. 

மனுக்குலம் முழுவதும் நிைாைப்பிரமாணத்தின் சாபத்தின் கீழ் இருந்தது .ஆகனவ அயேவரும் இந்த நிைாைப் 

பிரமாணத்தின் சாபமாகிை தண்டயேயை கபற்னற ஆக னவண்டும் .இந்த தண்டயே மரணம் .ஆோல் இனைசு 

இந்த சாபத்யத தன் னமல் ஏற்று அதன் தண்டயேைாகிை மரணத்யத ஏற்றுக்ககாண்டார் .நாம் மீறிே நிைாைப் 

பிரமாணத்தின் தண்டயேைாகிை மரணத்யத முழுவதுமாக அயடத்து தீர்த்தார் . இதன் மூலமாக நம்யம 

நிைாைப்பிரமாணத்தின் சாபத்தில் இருந்து மீட்டுக்ககாண்டார். ( நம்யம நிைாைப்பிரமாணத்தின் அடியமச் 

சந்யதைில் இருந்து வாங்கி கவளினை ககாண்டு வந்தார்  .  

                                                          
               ? 

I. ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசரீ்வாதம் நமக்கு வரும்படிோக                                                                     

கலா 3:14 ஆபிரகாமுக்கு உண்டாே ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இனைசுவிோல் புறஜாதிகளுக்கு 
வரும்படிைாகவும், ஆவியைக் குறித்துச் கசால்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்யத நாம் விசுவாசத்திோனல 
கபறும்படிைாகவும் இப்படிைாைிற்று. 

ஆபிரகாமுக்கு உண்டாே ஆசீர்வாதம் கலா 3: 6 ல் கசால்லப்பட்டிருக்கும் “அப்படினை ஆபிரகாம் னதவயே 
விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதிைாக எண்ணப்பட்டது”. ஆபிரகாமுக்கு னதவன் ககாடுத்த ஆசீர்வாதம்   
“கிரியைகள் இல்லாமல் னதவயே விசுவாசித்ததால் ககாடுக்கப்பட்ட நீதி”.                    
ஆசீர்வாதமும் சாபமும் ஓனர இடத்தில் இருக்க முடிைாது. இனைசு கிறிஸ்து நிைாைப்பிரமாணத்தின் 
சாபத்யத நமது பிரதிநிதிைாக எடுத்துக்ககாண்டார். ஆகனவ இப்னபாது ைாரும் இனைசுவின் னமல் யவக்கும் 
விசுவாசத்தின் மூலமாக, கிரியைகள் இல்லாமல் “நீதிகரணத்யத” கபற்றுக்ககாள்ள முடியும். னதவனுயடை 
நீதியை கபற்று அவருக்கு முன்பாக நீதிமாோக நிற்க முடியும். இனைசு கிறிஸ்து சிலுயவ மரணத்தின் 
மூலம் நிைாைப்பிரமாணத்தின் சாபத்தில் இருந்து நம்யம மீட்டுக்ககாண்டதால் நாம் இப்னபாது 
“விசுவாசத்தால் நீதிகரணம்” என்ற மாகபரும் ஆசீர்வாதத்யத கபற்றுக்ககாள்ள முடியும்.   க         
                           ப              .          க            
                ப                 க    க ப        ;     க 
    க                                  க “        ”            க  
  க ப க     . 

II. ஆவிவேக்குறித்து சசால்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்வத நாம் விசுவாசத்தினாயல 
சபறும்படிோ ( கலா 3:14 ).                                                                                                             
னராமர் 6:14  நீங்கள் நிைாைப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருயபக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடிைால், 
பாவம் உங்கயள னமற்ககாள்ளமாட்டாது. 

 இப்னபாது நாம் நிைாைப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல. நிைாைப்பிரமாணம் நாம் 

மரிக்கும்படிைாக நம்யம குற்றப்படுத்த முடிைாது . ஏகேேில் நாம் ஏற்கேனவ இனைசுவுடன் மரித்து விட்னடாம்   

(       8:1 ).  இப்னபாது நாம் நிைாைப்பிரமாணத்தின் சாபத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்டவர்களாகவும் 

வாங்கப்பட்டவர்க  க     இனைசு கிறிஸ்துனவாடு கூட இயணக்கப் பட்டவர்களாகவும் இருக்கினறாம் . 
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III. பரயலாகத்துக்கும் பூமிக்கும் இவடயே சிலுவவேில் சதாங்குவதற்காக                                            

 இனைசு கிறிஸ்து ,பரனலாகத்தில் இருந்து னதவோலும் ,பூமிைில் இருந்து மேிதராலும் யகவிடப்பட்டார் 

என்பயத,   இனைசு கிறிஸ்து சிலுயவைில் கதாங்கிைது காட்டுகிறது . 

மனிதரால் வகவிடப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து;      இனைசுவின் சீடர்கள் அவயர யகவிட்டு ஓடிோர்கள்  .         

மாற்கு  :2161 அப்கபாழுது எல்லாரும் அவயர விட்டு ஓடிப்னபாோர்கள். 

அவரது சசாந்த ஜனம் அவவர வகவிட்டது.  மாற்கு  :61:3    அவயேச் சிலுயவைில் அயறயும் என்று 

மறுபடியும் சத்தமிட்டுச் கசான்ோர்கள். 

இயேசு ,யதவனால் வகவிடப்பட்டார். மத்  44125  ஒன்பதாம்மணி னநரத்தில் இனைசு: ஏலி! ஏலி! லாமா சபக்தாேி, 
என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்; அதற்கு என் னதவனே! என் னதவனே! ஏன் என்யேக் யகவிட்டீர் என்று 

அர்த்தமாம். 

IV. மனுக்குலத்துக்கு யமலாக இருந்து யதவனுவடே சாபத்வத யநரடிோக வாங்குவதற்காக   

கலா  31:3 மரத்தினல தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதிைிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் 

சாபமாகி, நிைாைப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்யம நீங்கலாக்கி மீட்டுக்ககாண்டார்.                           

இவ்வசேத்தின்  “ நமக்-காக ” என்ற வார்த்யதக்காே கினரக்க வார்த்யத  “ ஹுப்பர் ” என்பதாகும் .                     

இவ்வார்த் யதயை னசர்த்து பார்க்கும்னபாது  “ நமக்காக சாபமாகி, ” என்ற தமிழ் வார்த்யதைின் அர்த்தத்யத ,

“நமக்கு யமலாக சாபமாகி ” என்று எடுத்துக்ககாள்ள னவண்டும் .இனைசு நமக்கு பதிலாக மரித்தார் .இதற்காக 

நமக்கும் நிைாைப் பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கும் இயடைில் அவர் வந்தார் .நிைாைப்பிரமாணத்தின் சாபம் 

னதவேிடம் இருந்து வருவது .நாம் னதவனுயடை சாபத்தின் கீழ் இருந்னதாம் .ஆோல் இனைசு நமக்கு  “ யமலாக ” 

வந்து னதவனுயடை சாபத்யத தான் ஏற்றுக்ககாண்டார் .அதற்காக ,மனுக்குலத்துக்கு னமலாக ,பரனலாகத்துக்கு 

கீழாக சிலுயவைில் கதாங்கிோர். 

                                    இயேசு சிலுவவேில் நிவறயவற்றிே     

1. சிலுவவேினால் ஒப்புரவு                                                                                                                                                                    

எனப  61:2 பயகயைச் சிலுயவைிோல் ககான்று, அதிோனல இருதிறத்தாயரயும் ஒனர சரீரமாகத் னதவனுக்கு 

ஒப்புரவாக்கிோர்.                                                                                                                                                                                      

ககானலா  :161 அவர் சிலுயவைில் சிந்திே இரத்தத்திோனல சமாதாேத்யத உண்டாக்கி, 
பூனலாகத்திலுள்ளயவகள் பரனலாகத்திலுள்ளயவகள் ைாயவயும் அவர் மூலமாய் தமக்கு 

ஒப்புரவாக்கிக்ககாள்ளவும் அவருக்குப் பிரிைமாைிற்று.                                                                                                                         

6 ககாரி  1::1 இயவகைல்லாம் னதவோனல உண்டாைிருக்கிறது; அவர் இனைசுகிறிஸ்துயவக்ககாண்டு நம்யமத் 

தம்னமானட ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழிைத்யத எங்களுக்கு ஒப்புக்ககாடுத்தார். 

ஆதாமின் கீழ்ப்படிைாயமைிோல், பாவம் உலகத்தில் நுயழந்தது ( னராமர் 1::2 ). ஆதாமின் சந்ததிைாேதால், 

அயேத்து மேிதர்களும் ஆதாமிடம் இருந்து பாவ சுபாவத்யத கபற்றுக்ககாண்டு பாவிகள் ஆக்கப்பட்டார்கள் ) 

னராமர் 1::1-:9 ). இதோல் எல்லா மேிதர்களும், பாவத்தின் சம்பளமாகிை நித்திை மரணத்யத கபற்றுக்ககாள்ள 

னவண்டிைவர்களாோர்கள் ( னராமர் 4:27 (. இதோல் மனுக்குலம் சாத்தாேின் அடியமகள் ஆேது ( னராமர் 4::4 ). 

மேிதன் பாவத்தில் விழுந்த பிறகு, பாவத்தால் வந்த ஒரு முதல் வியளவு “மேிதன் னதவனுயடை 

பிரசன்ேத்தில் இருந்து ஒளிந்து ககாண்டது “ ( ஆதி 7:1 ). இதுதான் பாவத்தின் வியளவு. னதவேிடம் இருந்து 

நித்திைமாக பிரிவு. மேிதனுயடை ஆவி னதவனுயடை ஆவிைில் இருந்து நித்திைமாக பிரிக்கப்பட்டது. அது 

மரித்த ஆவிைாேது.  

ஆோலும், னதவன் மேிதயே அவ்வண்ணனம விடாமல் மேிதயே னதடி வந்தார் ( ஆதி 7:9 ). 

னதவன் தன்னுயடை னகாபத்தில் மேிதயே ஏனதன் னதாட்டத்தில் இருந்து துரத்தவில்யல; மாறாக அவர்கள் 

பாவத்தில் விழுந்த நியலைில், ஜவீ விருட்சத்யத புசித்து நித்திைமாக துன்பத்தில் வாழக்கூடாது என்ற 

நல்கலண்ணத்தில்.  ( ஆதி 7:22 ). 

ஆோலும் கூட னதவன் அவர்களது பாவத்யத கணக்கிட்டு        க       க   தண்டிக்கவில்யல       

( னராமர் 1::7 ). 
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ஆோல் மேிதன் இயத தவறாக புரிந்து ககாண்டான். னதவன் தண்டிக்கவில்யல என்பதால், நாம் பாவம் 

கசய்தால் பரவாைில்யல என்று பாவம் கதாடர்ந்து கசய்ை ஆரம்பித்தான் ( ஆதி 6:27 ). இயத சாத்தான் தேக்கு 

சாதகமாக்கிக்ககாண்டு, மனுக்குலத்யத தேக்கு அடியமகளாக்கி அவர்களது வாழ்க்யகைில் னபரழிவுகயள 

ககாடுத்துக்ககாண்டிருந்தான் ( னராமர் 4::4; னைாவா :3::3 ). இதோல் பாவத்யத கட்டுப்படுத்துவதற்காக, 

பாவத்யத அறிந்து ககாள்வதற்காக னதவன் நிைாைப்பிரமாணத்யத ககாடுத்தார். 

னராமர் 7:23  இப்படிைிருக்க1 பாவத்யத அறிகிற அறிவு நிைாைப்பிரமாணத்திோல் வருகிறபடிைால்1 எந்த 

மனுஷனும் நிைாைப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளிோனல னதவனுக்கு முன்பாக நீதிமாோக்கப்படுவதில்யல 

னராமர் 3:3   க                 ?       ப       ப     ?      . ப            

      ப                                 ப           ;           ப   க     

      ப                    ,      ப                       ப  .    

மேிதன் பாவத்தின் வியளவுகயள உணர்ந்து, சுைநீதிகரணம், மற்றவர்கனளாடு ஒப்பிட்டுப்பார்த்தல் னபான்ற 

காரிைங்கயள விட்டு இனைசுயவ னநாக்கிப்பார்க்க னவண்டும் என்பதற்காகத்தான் னதவன் நிைாைப்பிரமாணத்யத 

ககாடுத்தார். நிைாைப்பிரமாணம் ஒழுங்காக கயடப்பிடிக்கப்பட னவண்டும் என்பதற்காக அதனோடு 

தண்டயேகயளயும் ககாடுத்தார். ஆோல் இந்த தண்டயேகளால், மேிதன் னதவயே “அன்பில்லாதவர்’ என்று 

தவறாக புரிந்து ககாண்டான்.  

னதவன் பாவியை சினநகிக்கிறார், ஆோல் பாவத்யத கவறுக்கிறார். ஆோல் பாவம் மனுக்குலத்யத 

அழித்துக்ககாண்டிருந்தது. னதவன் சினநகிக்கிற, னதவனுயடை சாைலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட, னதவனுயடை 

பிள்யளகளாே மனுக்குலத்யத பாவம் அழித்துக்ககாண்டிருந்தது. இயத னதவன் அனுமதிக்க முடிைாது. ஆகனவ 

னதவன் பாவத்யத அழிக்க ஏதாவது கசய்தாக னவண்டும். அதோல் னதவன் பாவத்தின் னமல் னபார் கதாடுத்தார். 

இந்த னபார் “ பாவத்தின் னமல் னதவன் கதாடுத்த னபார்”  

இந்த னபாரின் கயடசி யுத்தம் ஏசாைா 17: 6-4 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

6.      க              ப  க        க   ,          க க          ;      , 

             ப        க ப  ,       ப                .                                                                         

1.             க              க   ப  ,          க    க              

     க ப    ;                    ப      க               ;        

    க        க     .                                                                                                                                                                                             

4.             க    ப        ப        ,                      ப     ; க       

              க                    ப      . 

: னைாவான் 2:2        ப   க               க   க  ப    ப       ;        ப   க   

           ,       க     ப   க                 க   ப        க    . 

இந்த னபாரின் கயடசி யுத்தமாக, னதவன் உலகத்தின் சகல பாவங்கயளயும் இனைசுவின் னமல் சுமத்தி, இனைசு 

கிறிஸ்து அவற்றுக்கு இரட்டத்தயேைாக தண்டயே கபற்றார் ( ஏசாைா 63:2). அவர் கமாத்த மனுக்குலத்தின் 

பாவங்களுக்குமாே தண்டயேைாகிை சிலுயவ மரணத்யத ஏற்றுக்ககாண்டார்.  

ஒப்புரவு என்றால் “ மீண்டும் சுமூக உறவு ஏற்படுத்தப்படுதல்” என்று அர்த்தம். 

இப்னபாது பாவங்களுக்காே முழு தண்டயேயும் கபறப்பட்டதால், மேிதன் னதவனோடு மீண்டும் ஒரு 

சுமூகமாே உறவு நியலக்குள் வர முடியும். மேிதயே னதவேிடம் இருந்து பிரித்து யவத்திருந்த பாவம் 

என்னும் பிரச்சியே தீர்க்கப்பட்டாகிவிட்டது ( ஏசாைா 19:2 ). மனுக்குலத்தின் கமாத்த பாங்களுக்குமாே 

தண்டயே சிலுயவைில் இனைசுவுக்கு ககாடுக்கப்பட்டாகிவிட்டது. மேிதன் இப்னபாது மன்ேிக்கப்பட்டவோக 

மீண்டும் னதவனோடு ஒரு நல்ல சுமூக உறவு நியலக்குள் வர முடியும். னதவனுக்கும் மேிதனுக்கும் இருந்த 

பயகயம ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது.  மேிதன் இப்னபாது னதவனோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டாகி விட்டது. 

இந்த ஒப்புரவு னதவனும் மேிதனும் கசய்தது அல்ல. இது னதவன் கசய்தது. னதவன், இனைசு கிறிஸ்து மூலமாக 

நம்யம அவனராடு ஒப்புரவாக்கிோர் ( 2 ககாரி 1::1-2:; ககானலா ::23 ). இது இரண்டு பாகங்கள் ககாண்டது. 

முதலாவதாக பரிசுத்த னதவன் மேிதனோடு ஒப்புரவாகிோர், ஏகேன்றால் இனைசு கிறிஸ்து பாவங்களுக்காே 

தண்டயேயை சிலுயவைில் ஏற்றுக்ககாண்டார். இரண்டாவதாக மேிதன் னதவனோடு ஒப்புரவாகிறான், 
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ஏகேன்றால் அவேது    ப   மேப்பாங்காே பயகயம மாறி இப்னபாது ஒரு நட்பு மேப்பாங்னகாடு அவன் 

னதவேிடம் ஒப்புரவாகிறான் ( எனப 2::2-:4 ). 

 2.                                                                                                                    

னராமர்  4 :4 நாம் இேிப் பாவத்துக்கு ஊழிைஞ் கசய்ைாதபடிக்கு, பாவசரீரம் ஒழிந்துனபாகும்கபாருட்டாக, 

நம்முயடை பயழை மனுஷன் அவனரானடகூடச் சிலுயவைில் அயறைப்பட்டகதன்று அறிந்திருக்கினறாம்.                

7மரித்தவன் பாவத்துக்கு நீங்கி விடுதயலைாக்கப்பட்டிருக்கிறானே. 

இனைசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுயவக்கு னபாேனபாது, அவர் தேிைாக கசல்லவில்யல. அவர் கமாத்த 

மனுக்குலத்யதயும் தன்னுள் அடக்கிக்ககாண்டவராக கசன்றார். இனைசு கிறிஸ்து அயேத்யதயும் தன்னுள்னள 

ககாண்டவர்.      சகலத்தின் கதாடக்கம். அவருக்காக, அவரால், அவர் மூலமாகனவ அயேத்தும் இருக்கிறது. 

ககானலா 1: 15 அவர் அதரிசேமாே னதவனுயடை தற்சுரூபமும், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்திே னபறுமாேவர்.                   

16 ஏகேன்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது; பரனலாகத்திலுள்ளயவகளும் பூனலாகத்திலுள்ள 

யவ களுமாகிை காணப்படுகிறயவகளும் காணப்படாதயவகளுமாே சகல வஸ்துக்களும், சிங்காசேங்க 

ளாோலும், கர்த்தத்துவங்களாோலும், அதிகாரங்களாோலும், சகலமும் அவயரக்ககாண்டும், அவருக்ககன்றும் 

சிருஷ்டிக்கப்பட்டது.     17 அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்திேவர், எல்லாம் அவருக்குள் நியலநிற்கிறது. 

னராமர் 5:19 அன்றியும் ஒனர மனுஷனுயடை கீழ்ப்படிைாயமைிோனல அனநகர் பாவிகளாக்கப்பட்டதுனபால, 

ஒருவருயடை கீழ்ப்படிதலிோனல அனநகர் நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள்.                                                                                    

கமாத்த மனுக்குலமும் ஆதாமின் கீழ்ப்படிைாயமைிோல் பாவிகள் ஆக்கப்பட்டார்கள். அடிப்பயட பிரச்சியே 

“பாவி”. அவயே சரிைாே விதத்தில் யகைாள னவண்டும். பாவத்தால், ஆதாமிடத்தில் ஒரு அடிப்பயட மாற்றம் 

சம்ப  த்தது. அது என்ேகவன்றால், அவன் சுபாவத்தால் னதவனுக்கு பிரிைமாேவோக இருக்க முடிைாது.  

பாவம்: ஒரு சக்தி. னகாட்பாடு. கிரியைகயள ஊக்குவிக்கும் காரணி. ஒரு மேிதயே பாவச்கசைல்கயள 

கசய்ைத்தூண்டும் சக்தி.  

பாவத்தின் தயலவன் சாத்தான் ( னைாவான் 8:44; னராமர் 5:12, 14; 6:16: எபி 2:14). பாவத்யத உபனைாகித்து, 

சாத்தான் மேிதயே பாவச்கசைல்கயள கசய்ை கசய்கிறான். இந்த கசையல தடுக்க னவண்டுகமன்றால் அதற்கு 

ஒனர வழிதான் இருக்கிறது. பாவத்துக்கு அடியமத்தேம் பிறப்பால் வந்தது; ஆகனவ பாவத்தில் இருந்து விடுதயல 

இறப்பால் வரனவண்டும். இதுனவ விடுதயலக்காே னதவனுயடை திட்டம். னராமர் 6:7 மரித்தவன் பாவத்துக்கு 

நீங்கி விடுதயலைாக்கப்பட்டிருக்கிறானே. 

மேிதன் சாத்தானுக்கு கீழ்ப்படிந்து, ப          க   ப   சரீரத்யத பாவ கசைல்கயள 

கசய்யும்படிைாக தூண்டக்கூடாது. இதற்காக னதவன் கசய்தது “ மனுக்குலத்வத இயேசுயவாடு கூட 

சிலுவவேில் அவறந்து சகால்வது”.                                                                                                                                                                         

னராமர் 6:3 கிறிஸ்து இனைசுவுக்குள்ளாக ஞாேஸ்நாேம் கபற்ற நாமயேவரும் அவருயடை மரணத்துக்குள்ளாக 

ஞாேஸ்நாேம் கபற்றயத அறிைாமலிருக்கிறரீ்களா?                                                                                                                                            

2 ககாரி 5:14 கிறிஸ்துவினுயடை அன்பு எங்கயள கநருக்கி ஏவுகிறது; ஏகேன்றால், எல்லாருக்காகவும் ஒருவனர 

மரித்திருக்க, எல்லாரும் மரித்தார்கள் என்றும்;    

உதாரணத்துக்கு ஒரு குடிகாரயே எடுத்துக்ககாள்னவாம். அந்த குடிகாரன் மரித்துப்னபாோல், மதுவுக்கு அவன் 

னமல் ஆதிக்கம் கசலுத்த முடிைாது.                                                                                                                                                                                

இயேசு நமக்காக மரித்தார்.      னராமர் 5:8 நாம் பாவிகளாைிருக்யகைில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததிோனல, 

னதவன் நம்னமல்யவத்த தமது அன்யப விளங்கப்பண்ணுகிறார்.                                                                                                                                

நமது பவைே மனிதன் அவயராடு கூட சிலுவவேில் அவறேப்பட்டான்.       னராமர் 6:6 நாம் இேிப் பாவத்துக்கு 

ஊழிைஞ் கசய்ைாதபடிக்கு, பாவசரீரம் ஒழிந்துனபாகும்கபாருட்டாக, நம்முயடை பயழை மனுஷன் 

அவனரானடகூடச் சிலுயவைில் அயறைப்பட்டகதன்று அறிந்திருக்கினறாம்.                                                                                      

நாம் இயேசுயவாடு கூட மரித்யதாம்.    னராமர் 6:8 ஆயகைால் கிறிஸ்துவுடனேகூட நாம்மரித்னதாமாோல், 

அவருடனேகூடப் பியழத்தும் இருப்னபாம் என்று நம்புகினறாம்.                                                                                                                 

நாம் மரித்தனதாடு காரிைம் முடிைவில்யல 

(னராமர் 6:8 ), னராமர் 6:4 னமலும் பிதாவின் மகியமைிோனல கிறிஸ்து மரித்னதாரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டதுனபால, 

நாமும் புதிதாே ஜவீனுள்ளவர்களாய் நடந்துககாள்ளும்படிக்கு, அவருயடை மரணத்திற்குள்ளாக்கும் 

ஞாேஸ்நாேத்திோனல கிறிஸ்துவுடனேகூட அடக்கம்பண்ணப்பட்னடாம்.                   5. ஆதலால் அவருயடை 
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மரணத்தின் சாைலில் நாம் இயணக்கப்பட்டவர்களாோல், அவர் உைிர்த்கதழுதலின் சாைலிலும் 

இயணக்கப்பட்டிருப்னபாம்.                                                                                                                                                                                                                                                  

நம் பயழை மேிதயே சிலுயவைில் ககான்றதன் மூலம் னதவன் பாவம் என்னும் பிரச்சியேக்கு தீர்வு கண்டார். 

சிலுயவைின் மூலமாக பயழை மேிதன் அழிக்கப்பட்டான்.                                                                                                                 

பிந்தின ஆதாம்,   இரண்டாம் மனிதன்                                                                                                                                                                                        

பின் னதவன் ஒரு புது மனுக்குலத்யத உருவாக்கிோர். ஆதாமிை வம்சத்யத ஓழித்து ஒரு புது வம்சத்யத னதவன் 

உருவாக்கிோர்.                                                                                                                                                                                                                                         

1 ககாரி 15:45   அந்தப்படினை முந்திே மனுஷோகிை ஆதாம் ஜவீாத்துமாவாோன் என்கறழுதிைிருக்கிறது; 

பிந்திே ஆதாம் உைிர்ப்பிக்கிற ஆவிைாோர்.    47. முந்திே மனுஷன் பூமிைிலிருந்துண்டாே மண்ணாேவன்; 

இரண்டாம் மனுஷன் வாேத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர்.                                                                                                                                                                                                                             

இவ்வசேங்களில் இனைசுகிறிஸ்துவுக்கு “பிந்தின ஆதாம்” “இரண்டாம் மனுஷன்” என்று இரண்டு பட்டப் 
கபைர்கள் ககாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றே.    பிந்தின ஆதாமாக, னதவன் கமாத்த மனுக்குலத்தின் தன்னுள் 

ககாண்டவராக இருக்கிறார்.    இரண்டாம் மனுஷனாக ஒரு புது வம்சத்தின் தயலவராக இருக்கிறார். 

இப்படிைாக னதவன் இனைசுவின் சிலுயவ மூலமாக பயழை மனுஷயே ஒழித்து பாவம் என்னும் பிரச்சியேயை 

தீர்த்தார்.     

    ப                 க       ,                     –          
ப       க      ப      க     க    க   ப          க        ப ? ப    
           ப    ப   ப                 ப    ப  ? ப              க    
               ப   ப   க        க                           ப    ப ? 
           க       க    க      க க ப   ப    க    க க    க        -      
                      க  ப   ”     ப                               க 
 ப   க ”     ப             ப                  க  ப   ப      ”     
ப               க            க    ” –             க  க    க    க   

ப                    க    ப     ”             க   ப    ப           
                              க             ப   ப   க              
னராமர் 6:6 நாம் இேிப் பாவத்துக்கு ஊழிைஞ் கசய்ைாதபடிக்கு, பாவசரீரம் ஒழிந்துனபாகும்கபாருட்டாக, 

நம்முயடை பயழை மனுஷன் அவனரானடகூடச் சிலுயவைில் அயறைப்பட்டகதன்று அறிந்திருக்கினறாம்.             

7. மரித்தவன் பாவத்துக்கு நீங்கி விடுதயலைாக்கப்பட்டிருக்கிறானே.                                                                                        

ப       க   ப                ப   க ”     ப        க க  ப   க  க   
ப         ப                     க      1        2:2 நம்முயடை பாவங்கயள நிவிர்த்தி 
கசய்கிற கிருபாதாரபலி அவனர; நம்முயடை பாவங்கயள மாத்திரம் அல்ல, சர்வனலாகத்தின் 
பாவங்கயளயும் நிவிர்த்தி கசய்கிற பலிைாைிருக்கிறார். 

            ப   ப      ” -       7:21-23 –   ப                    ப  க    க க   
     ப                   ப                                           8:2 
கிறிஸ்து இனைசுவிோனல ஜவீனுயடை ஆவிைின் பிரமாணம் என்யேப் பாவம் மரணம் என்பயவகளின் 
பிரமாணத்திேின்று விடுதயலைாக்கிற்னற.  (      :   க    க   ப                க    
    ப                       க   ப       க                       ” 
            ப      ப  க  ) 

3. சிலுவவ மரணம் என்பது தாழ்த்துவதன், கீழ்ப்படிதலின் உச்சகட்டம்                                                                                                  

பிலி 2: 6-8. பிலி 2:8 அவர் மனுஷரூபமாய்க் காணப்பட்டு, மரணபரிைந்தம், அதாவது சிலுயவைின் 

மரணபரிைந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி, தம்யமத்தானம தாழ்த்திோர்.                                                                                           

இனைசுவின் காலத்தில், சிலுயவ மரணம் என்பது, மிகவும் ககாடூரமாேதும், அருவருக்கத்தக்கதும், 

கவறுக்கத்தக்கதுமாக இருநதது. அதுதான் ஒரு குற்றவாளிக்கு ககாடுக்கப்படக்கூடிை உச்சகட்ட தண்டயே. அது 

னராம குடிமகனுக்கு அனுமதிக்கப்படாதது. வழக்கமாக அது, தப்பி ஓடும் அடியமகளுக்கும், 

ககாள்யளக்காரர்களுக்கும், ககாயலைாளிகளுக்கும், துனராகிகளுக்கும், பயகவர்களுக்கும், மிகவும் ககாடூர 

குற்றங்கள் புரிந்தவர்களுக்கும் ககாடுக்கப்பட்டது. இது கான்ஸ்டண்யடன் சக்கரவர்த்திைால் ஒழிக்கப்பட்டது. 
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இனைசு மேிதோே னபாது, அவர் தன்யேத்தானே “சவறுவமோக்கினார்” ( பிலி 2:7 ). அதாவது தேது 

மகியமைின் சின்ேங்கயள கயளந்தார். இப்னபாது மேிதோே பிறகு  தன்யேத்தானே “தாழ்த்தினார்”. அவர் 

மேித ரூபம் எடுத்த னதவோக இருந்தும், னதவனுக்குரிை கவுரவத்யதனைா அல்லது னமன்யமயைனைா தான் 

எடுத்தாளவில்யல. ஒரு கீழ்ப்படிந்த நியலயமக்கு தன்யே ஒப்புக்ககாடுத்தார். இனைசு கிறிஸ்து 

நிைாைப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தது சுைமாே கீழ்ப்படிதல். அவர் குற்றமற்றவர். அவரது கீழ்ப்படிதலின் உச்ச 

கட்டம் சிலுயவ மரணம் அளவுக்கு கீழ்ப்படிந்தது. 

பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். இனைசு கிறிஸ்து மிகவும் தரம் தாழ்ந்த மரணத்துக்கு தன்யே ஒப்புக்ககாடுத்தது, 

நிைாைப்பிரமாணத்துக்கு முழுயமைாக தான் கீழ்ப்படிந்தயத காண்பிக்கிறது. இயத இனைசு கசய்தது, “ எந்த 

விதமான பாவமும் மன்னிக்கப்பட முடிோமல் இருந்து விடக்கூடாது “ என்பதற்காக.  

எபி 4:15 நம்முயடை பலவேீங்கயளக்குறித்துப் பரிதபிக்கக்கூடாத பிரதாே ஆசாரிைர் நமக்கிராமல், 

எல்லாவிதத்திலும் நம்யமப்னபால் னசாதிக்கப்பட்டும், பாவமில்லாதவராைிருக்கிற பிரதாே ஆசாரிைனர 

நமக்கிருக்கிறார்.                                                                                                                                                                                                                              

பவுல் அப்னபாஸ்தலர், விசுவாசிகளாகிை நாம் எப்படிப்பட்ட மேப்பாங்கு உயடைவர்களாக இருக்க னவண்டும் 

என்பதற்கு ஒரு உதாரணமாக இனைசு கிறிஸ்துயவ காண்பிக்கிறார்.                                                                                                       

பிலி 2: 3 ஒன்யறயும் வாதிோலாவது, வணீ்கபருயமைிோலாவது கசய்ைாமல், மேத்தாழ்யமைிோனல 

ஒருவயரகைாருவர் தங்களிலும் னமன்யமைாேவர்களாக எண்ணக்கடவரீ்கள்.                                                                                      

4. அவேவன் தேக்காேயவகயளைல்ல, பிறருக்காேயவகயளயும் னநாக்குவாோக.                                                  

னதவனுயடை ராஜ்ைத்தில் உைர்வு வருவது கீழ்ப்படிதல், தாழ்த்துதல், மற்றவர்களுக்கு ஊழிைம் கசய்தல் 

மூலமாகனவ என்பயத, இனைசுவின் கீழ்ப்படிதல், தாழ்த்துதல் ஆகிைவற்றில் இருந்து நாம் நன்றாக அறிந்து 

ககாள்ளலாம். பரனலாக ராஜ்ைத்தில் னமன்யம எப்படி வருகிறது என்பதற்கு இனைசு கிறிஸ்து ஒரு நல்ல 

உதாரணம். இந்த மேப்பாங்னக விசுவாசிகளிடம் இருக்க னவண்டும் என்று பவுல் விரும்புகிறார்                                             

பிலி 2:5 கிறிஸ்து இனைசுவிலிருந்த சிந்யதனை உங்களிலும் இருக்கக்கடவது;                    

4. வகசேழுத்து கட்டவைகவை சிலுவவேில் ஆணிேடித்தது                                                                                                    

சகாயலா 2:14 நமக்கு எதிரியடைாகவும் கட்டயளகளால் நமக்கு வினராதமாகவும் இருந்த யககைழுத்யதக் 

குயலத்து, அயத நடுவிலிராதபடிக்கு எடுத்து, சிலுயவைின்னமல் ஆணிைடித்து;                                                                       

பயழை ஏற்பாட்டு நிைாைப்பிரமாணமாேது நக்கு எதிரியடைாகவும் வினராதமாகவும் இருந்தது.          

நிோேப்பிரமாணம், நமக்கு பாவத்வத காட்டும்படிோக (இரட்சகவர காட்டும்படிோக அல்ல ) 

சகாடுக்கப்பட்டது.                                                                                                                                                                                                               

னராமர் 3:19 னமலும், வாய்கள் ைாவும் அயடக்கப்படும்படிக்கும், உலகத்தார் ைாவரும் னதவனுயடை 

ஆக்கியேத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாேவர்களாகும்படிக்கும், நிைாைப்பிரமாணம் கசால்லுகிறகதல்லாம் 

நிைாைப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறவர்களுக்னக கசால்லுகிறகதன்று அறிந்திருக்கினறாம்.   

நிோேப்பிரமாணம் மரணத்துக்யகதுவானது  2 ககாரி 3:7 எழுத்துகளிோல் எழுதப்பட்டுக் கற்களில் 

பதிந்திருந்த மரணத்துக்னகதுவாே ஊழிைத்யதச் கசய்த னமானசைினுயடை முகத்தினல மகியமப்பிரகாசம் 

உண்டாேபடிைால், இஸ்ரனவல் புத்திரர் அவன் முகத்யத னநாக்கிப் பார்க்கக்கூடாதிருந்தார்கனள.   

நிோேப்பிரமாணம் பாவத்துக்கு சபலன் சகாடுத்தது   ( 1 ககாரி 15:56; னராமர் 7:11,13,14 ).      1 ககாரி 15:56 

மரணத்தின் கூர் பாவம், பாவத்தின் கபலன் நிைாைப்பிரமாணம்.  

 நிோேப்பிரமாணத்வத சிலுவவேில் ஆணிேடித்தல்                                                                                                                          

னமானசைின் மதசம்பிரதாைங்களுக்கும், சடங்காச்சாரங்களுக்கும், இனைசு கிறிஸ்து சிலுயவைில் அயறைப் 
பட்டனபாது அவருக்கு என்ே சம்பவித்தனதா அனததான் அயவகளுக்கும் சம்பவித்தது. பண்யடக் காலங்களில் 

ஒரு கடன்பத்திரனமா, அல்லது உரியமப்பத்திரனமா முடிவுக்கு வரும்னபாது அது ஒரு கம்பத்தில் ஒரு ஆணி 
மூலமாக அயறைப்பட்டு அது நீக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படும்.  இங்னக இனைசு கிறிஸ்து நிைாைப் பிரமாணத்யத 

எடுத்து அயத சிலுயவைில் அயறகிறார் என்றால், அது முழுவதுமாக நீக்கப்பட்டது என்பது கபாருள். அதாவது 

நிைாைப்பிரமாண கடன் பத்திரத்தின் னமல் “முழுவதுமாக சகாடுத்து தரீ்க்கப்பட்டது” என்று எழுதி இனைசு 

அயத நீக்குவது னபான்று. இங்னக இனைசு நிைாைப்பிரமாணத்யத குயலத்து னபாடுகிறார். அதாவது ஒரு னபப்பரில் 

யமைால் எழுதி இருப்பயத துயடத்துவிடுவது னபான்று. மேிதனுயடை நிைாைப்பிரமாண மீறுதல்கள் 

குயலத்துப்னபாடப்படுவது மட்டுமின்றி, நிைாைப்பிரமாணனம குயலத்துப்னபாடப்பட்டது.  
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மறுபடியும் பிறந்த, இரட்சிக்கப்பட்ட, ஒரு புதிை ஏற்பாட்டு விசுவாசி நிைாைப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர் அல்ல  

( 1 ககாரி 9:21; னராமர் 3:19; 6:14 ). நிைாைப்பிரமாணம் முழுவதுமாக “ஒைிக்கப்படவில்வல”. அது இனைசுயவ 

விசுவாசிப்பவர்களுக்கு மாத்திரம் நீக்கப்பட்டது. இனைசுயவ விசுவாசிைாதவர்கள் இன்னும் 

நிைாைப்பிரமாணத்துக்கும் அதன் தண்டயேக்கும் அடியமகனள ( னைாவான் 3:36 ).  

5. தனது “சிலுவவ மரணத்தின்” மூலம் இயேசு கீழ்காணும் காரிேங்க            
நிவறயவற்றினார் 

1. சாத்தானின் யதால்வி ( னைாவான் 12: 31 -32; ககானலா 2:14-17 ).                                                                                                                   

எபி 2: 14 ஆதலால், பிள்யளகள் மாம்சத்யதயும் இரத்தத்யதயும் உயடைவர்களாைிருக்க, அவரும் 

அவர்கயளப்னபால மாம்சத்யதயும் இரத்தத்யதயும் உயடைவராோர்; மரணத்துக்கு அதிகாரிைாகிை 

பிசாசாேவயேத் தமது மரணத்திோனல அழிக்கும்படிக்கும்,   15  ஜவீகாலகமல்லாம் மரணபைத்திோனல 

அடியமத்தேத்திற்குள்ளாேவர்கள் ைாவயரயும் விடுதயலபண்ணும்படிக்கும் அப்படிைாோர். 

2. மரணத்தின் ஆதிக்கம் நீக்கப்படுதல்  ( னராமர் 5:12-21; 6:9; 8:2; 1 ககாரி 15:1-58; 2 ககாரி 3:6-15; எபி 2:14-15 )      

யராமர் 5:17 அல்லாமலும், ஒருவனுயடை மீறுதலிோனல, அந்த ஒருவன்மூலமாய், மரணம் 

ஆண்டுககாண்டிருக்க, கிருயபைின் பரிபூரணத்யதயும் நீதிைாகிை ஈவின் பரிபூரணத்யதயும் கபறுகிறவர்கள் 

இனைசுகிறிஸ்து என்னும் ஒருவரானல ஜவீயே அயடந்து ஆளுவார்ககளன்பது அதிகநிச்சைமானம.                                                   

3. மரணம் வவர தாழ்த்தி கீழ்ப்படிதலுககும் அன்புக்கும் உதாரணம்     ( பிலி 2:8; எபி 5:8-10; 1 னபதுரு 4:1 )                     

1 யபதுரு 2:21 இதற்காக நீங்கள் அயழக்கப்பட்டுமிருக்கிறரீ்கள்; ஏகேேில், கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காகப் 

பாடுபட்டு, நீங்கள் தம்முயடை அடிச்சுவடுகயளத் கதாடர்ந்துவரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியைப் 

பின்யவத்துப்னபாோர். 

4. இயேசு பூரணப்படுத்தப்படுதல்  ( எபி 5:8-11 )                                                                                                                                                           

எபி 2:10 ஏகேன்றால் தமக்காகவும் தம்மானலயும் சகலத்யதயும் உண்டாக்கிேவர், அனநகம் பிள்யளகயள 

மகியமைில் ககாண்டுவந்து னசர்க்யகைில் அவர்களுயடை இரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவங்களிோனல 

பூரணப்படுத்துகிறது அவருக்னகற்றதாைிருந்தது. 

5. அவனத்து பாவங்கைில் இருந்தும் இரட்சிப்பு   ( மத் 26:28: எனப 1:7; எபி 9:15; கவளி 1:5; 5:9-10 )                               

சகாயலா 1:14 (குமாரோகிை (அவருக்குள், அவருயடை இரத்தத்திோனல, பாவமன்ேிப்பாகிை மீட்பு நமக்கு 

உண்டாைிருக்கிறது. 

6. எல்யலாருக்குமான மரண தண்டவன   ( 2 ககாரி 5:14-21; 1 ககாரி 6:19-20; எபி 2:9-15; 1 னபதுரு 1:19 )                            

யராமர் 5: 6 அன்றியும் நாம் கபலேற்றவர்களாைிருக்கும்னபானத, குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து 

அக்கிரமக்காரருக்காக மரித்தார்.  .        7. நீதிமானுக்காக ஒருவன் மரிக்கிறது அரிது; நல்லவனுக்காக ஒருனவயள 

ஒருவன் மரிக்கத் துணிவான்.   8 நாம் பாவிகளாைிருக்யகைில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததிோனல, னதவன் 

நம்னமல்யவத்த தமது அன்யப விளங்கப்பண்ணுகிறார்                                                                     

7. சாத்தானுவடே பிடிேில் இருந்தும் பாவத்தில் இருந்தும் விடுதவல                                                                                                        

( 1 ககாரி 6:19-20; னராமர் 8:18-24; 14:7-9;  2 ககாரி 5:14-15 )                                                                                                                                            

1 யபதுரு 1:19 குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டிைாகிை கிறிஸ்துவின் வியலனைறப்கபற்ற இரத்தத்திோனல 

மீட்கப்பட்டீர்ககளன்று அறிந்திருக்கிறரீ்கனள. 

8.  யதவனுவடே முழு நீதியும் திருப்திோக்கப்படுதல்  ( ஆதி 2:17; னராமர் 3:21 – 22; னைாவான் 3:16 )                      

யராமர் 5:10 நாம் னதவனுக்குச் சத்துருக்களாைிருக்யகைில், அவருயடை குமாரேின் மரணத்திோனல 

அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்னடாமாோல், ஒப்புரவாக்கப்பட்டபின் நாம் அவருயடை ஜவீோனல 

இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சைமானம. 

9. அவனவருக்கும் முழு சரீர சுகம் ( மத் 8:17; 13:15; 1 னபதுரு 2:24; னைாவான் 10:10; ைாக் 5:14-16 )                                  

ஏசாோ 53: 4 கமய்ைாகனவ அவர் நம்முயடை பாடுகயள ஏற்றுக்ககாண்டு, நம்முயடை துக்கங்கயளச் சுமந்தார்; 

நானமா, அவர் னதவோல் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு, சிறுயமப்பட்டவகரன்று எண்ணினோம்.   5. நம்முயடை 

மீறுதல்களிேிமித்தம் அவர் காைப்பட்டு, நம்முயடை அக்கிரமங்களிேிமித்தம் அவர் கநாறுக்கப்பட்டார்; நமக்குச் 

சமாதாேத்யத உண்டுபண்ணும் ஆக்கியே அவர்னமல் வந்தது; அவருயடை தழும்புகளால் குணமாகினறாம். 
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10. பரிசுத்த ஆவிோனவரின் முழு அபியஷகம் ( கலா 3:13-14; னைாவான் 7:37-39; லூக்கா 24:49; அப் 1:4-8, 33 ) 

கலா 3:14 ஆபிரகாமுக்கு உண்டாே ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இனைசுவிோல் புறஜாதிகளுக்கு வரும்படிைாகவும், 

ஆவியைக் குறித்துச் கசால்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்யத நாம் விசுவாசத்திோனல கபறும்படிைாகவும் 

இப்படிைாைிற்று. 

11. அவனவரும் ஐசுவரிேவான்கைாக இருக்க வைி.                                                                                                                                                  
2 சகாரி 8:9 நம்முயடை கர்த்தராகிை இனைசுகிறிஸ்துவின் கிருயபயை அறிந்திருக்கிறரீ்கனள; அவர் 

ஐசுவரிைமுள்ளவராைிருந்தும், நீங்கள் அவருயடை தரித்திரத்திோனல ஐசுவரிைவான்களாகும்படிக்கு, உங்கள் 

நிமித்தம் தரித்திரராோனர. 

இனைசு சிலுயவைில் மரித்ததற்காே காரணங்கயள பார்த்னதாம். நம்முயடை வாழ்க்யகைில் என்ே என்ே 
சம்பவிக்க னவண்டும் என்பதற்காக இனைசு சிலுயவைில் மரித்தார் என்று படித்னதாம். இனைசு சிலுயவைில் 
மரித்ததால் நமக்கு என்ே என்ே கியடத்திருக்கிறது என்று படித்னதாம். இனைசு சிலுயவைில் 
உபத்திரவப்பட்டு மரித்ததன் னநாக்கங்கயள பார்த்னதாம்.  

இவவகவை எல்லாம் நாம் அறிந்திருக்கியறாமா? இந்த யநாக்கங்கள் நம் வாழ்க்வகேில் நிவறயவறி 
இருக்கின்றனவா? இயேசு சிலுவவேில் “யபசிேவற்வற” மட்டும் அறிந்து, திோனித்து, அவர் 
சிலுவவேில் “சசய்தவற்வற” அறிோமல் திோனிக்காமல் வாழுவதனால், இயேசுவின் சிலுவவ 
மரணத்துக்கு பேன் என்ன? 

இப்னபாது, இந்த சத்திைத்யத படித்து, திைாேித்து,  அறிந்தவர்களாக “மீட்கப்பட்டவர்களாக” வாழுனவாம். நம் 

மீட்புக்காக சிலுயவைில் மரித்து, உைிர்த்கதழுந்து, என்றும் வாழும் இனைசு கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாக 

வாழுனவாம்.         க க  க க      க                                 க க   
                  க க              க            ப   க      
     க                   க      “                         ”   க       
 க                  ப   ப         க      “                        ” 
  க        க                 ப                                     க 
    ப    ப         

நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ஆசீர்வாதிக்கிறவர்களாக, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக வாழுங்கள் 

ஆசமன். 

Bro D.Vergin Kumar. 

If you need any clarifications kindly contact me in deeveekumar@yahoo.com                           

Resources;  Dakes bible commentary, Andrew Wommack bible commentary, Wuest’s bible 

commentary, Vine’s expository Dictionary of Bible words, Strong’s Bible concordance, Vine’s 

expository dictionary of the New Testament, The Spiritual man – By Watchman nee, The 

Normal Christian life – by Watchman nee. Vincent’s New Testament Word Studies, 

International Standard Bible encyclopedias. Etc. All Bible quotes are from King James Version 

bible, unless quoted otherwise. In Tamil Bible some verses may by above or below than the 

quoted verse. 
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