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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை
முன்னுகர:
நமது ஆண்டவராகிே இயேசு கிறிஸ்துவின்
இரண்டாம்
வருகைகே
குறித்து
பல
குழப்பங்ைளும் மாறுபாடான ைருத்துக்ைளும் நிலவி
வருகின்றன.
கிறிஸ்துவின் ஆட்சி வருமமன்கிற வாக்குத்தத்தம்
யவதாைமத்தில் ம ால்லப்பட்டுள்ளது.
1,845 குறிப்புைள் பகழே ஏற்பாட்டில்
318 குறிப்புைள் புதிே ஏற்பாட்டில்
மமாத்தம் உள்ள 27 புதிே ஏற்பாட்டு புத்தைங்ைளில்
23 புத்தைங்ைளில் இகத குறித்து குறிப்புைள்
உள்ளன.
216 அதிைாரங்ைள் புதிே ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்துவின்
இரண்டாம் வருகைகே குறிப்பிட்டுள்ளன.
இயேசு கிறிஸ்துவின் முதலாம் வருகைகே குறித்து
உள்ள ஒவ்மவாரு தீர்க்ைதரி னத்திற்கும் நிைராை
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எட்டு
தீர்க்ைதரி னங்ைள்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

யவதத்தில்

யோவான் 14:1-3, 1. உங்ைள் இருதேம்
ைலங்ைாதிருப்பதாை;
யதவனிடத்தில்
விசுவா மாயிருங்ைள்,
என்னிடத்திலும்
விசுவா மாயிருங்ைள். 2. என் பிதாவின் வீட்டில்
அயநை
வா ஸ்தலங்ைள்
உண்டு;
அப்படியில்லாதிருந்தால்,
நான்
உங்ைளுக்குச்
ம ால்லியிருப்யபன்; ஒரு ஸ்தலத்கத உங்ைளுக்ைாை
ஆேத்தம்பண்ணப்யபாகியறன். 3. நான் யபாய்
உங்ைளுக்ைாை
ஸ்தலத்கத
ஆேத்தம்
பண்ணினபின்பு, நான் இருக்கிற இடத்தியல
நீங்ைளும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து
உங்ைகள என்னிடத்தில் ய ர்த்துக்மைாள்ளுயவன்.
இயேசு தம்கம விசுவாசிப்பவர்ைகள மீண்டும்
தன்னிடம் ய ர்த்துக்மைாள்ள வருயவன் என்று
கூறியிருக்கிறார்.
ஆையவ விசுவாசிைளாை நாம், அவருகடே
வருகைக்கு ைாத்திருந்து எப்யபாது வருவார் என்று
புரிந்துமைாள்ள யவண்டும்.
ோரும் நம்கம ஏமாற்றிவிடாதபடி ைவனமாயிருக்ை
யவண்டும்
என்று
இயேசு
நம்கம
எச் ரித்திருக்கிறார்.
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மத்யதயு
24:4,
இயேசு
அவர்ைளுக்குப்
பிரதியுத்தரமாை:
ஒருவனும்
உங்ைகள
வஞ்சிோதபடிக்கு எச் ரிக்கைோயிருங்ைள்;
இந்த
வ னங்ைளின்
ஆரம்பத்கத
நீங்ைள்
பார்க்கும்யபாது, இயேசு இவற்கற ஒலிவ
மகலயில் தம்முகடே சீஷர்ையளாடு யபசினார்
என்பது விளங்கும்.
இயேசு கிறிஸ்துவின் இந்த உபயத ங்ைள் மூன்று
சுவிய ஷ புத்தைங்ைளில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும்,
மத்யதயு இகத வார்த்கத மாறாமல் அப்படியே
எழுதியிருக்கிறார்.
ஏமனனில்,
மத்யதயு
குறிப்மபடுக்கும் (shorthand) திறன் உகடேவர்.
• மத்யதயு 24& 25
• மாற்கு 13
• லூக்ைா 21
மத்யதயு 24:1-3, 1. இயேசு யதவாலேத்கத விட்டுப்
புறப்பட்டுப்யபாகையில், அவருகடே சீஷர்ைள்
யதவாலேத்தின்
ைட்டடங்ைகள
அவருக்குக்
ைாண்பிக்ை அவரிடத்தில் வந்தார்ைள். 2. இயேசு
அவர்ைகள
யநாக்கி:
இகவைகளமேல்லாம்
பார்க்கிறீர்ையள, இவ்விடத்தில் ஒரு ைல்லின்யமல்
ஒரு ைல்லிராதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்ைப்பட்டுப்
யபாகும் என்று மமய்ோையவ உங்ைளுக்குச்
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ம ால்லுகியறன் என்றார். 3. பின்பு, அவர்
ஒலிவமகலயின் யமல் உட்ைார்ந்திருக்கையில்,
சீஷர்ைள் அவரிடத்தில் தனித்துவந்து: இகவைள்
எப்மபாழுது
ம்பவிக்கும்?
உம்முகடே
வருகைக்கும்,
உலைத்தின்
முடிவுக்கும்
அகடோளம்
என்ன?
எங்ைளுக்குச்
ம ால்லயவண்டும் என்றார்ைள்.
பலர் வஞ்சிக்ைப்படுவார்ைள்
குறிப்பிடுகிறார்.

என்று

இயேசு

மத்யதயு 24:5, ஏமனனில், அயநைர் வந்து, என்
நாமத்கதத் தரித்துக்மைாண்டு: நாயன கிறிஸ்து
என்று ம ால்லி, அயநைகர வஞ்சிப்பார்ைள்.
பிதா ஒருவர் தவிர அந்த யநரத்கத ஒருவரும்
அறிோர்ைள்.
மத்யதயு 24:36, அந்த நாகளயும் அந்த
நாழிகைைகளயும் என் பிதா ஒருவர் தவிர
மற்மறாருவனும் அறிோன்; பரயலாைத்திலுள்ள
தூதர்ைளும் அறிோர்ைள்.
மத்யதயு 24:42, உங்ைள் ஆண்டவர் இன்ன
நாழிகையியல
வருவாமரன்று
நீங்ைள்
அறிோதிருக்கிறபடியினால் விழித்திருங்ைள்.
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மத்யதயு 24:44, நீங்ைள் நிகனோத நாழிகையியல
மனுஷகுமாரன் வருவார்; ஆதலால், நீங்ைளும்
ஆேத்தமாயிருங்ைள்.
லூக்ைா 12:37 & 40, 37. எஜமான் வரும்யபாது,
விழித்திருக்கிறவர்ைளாைக்
ைாணப்படுகிற
ஊழிேக்ைாரயர பாக்கிேவான்ைள். அவர் அகர
ைட்டிக்மைாண்டு,
அவர்ைகளப்
பந்தியிருக்ைச்ம ய்து,
மீபமாய்
வந்து,
அவர்ைளுக்கு
ஊழிேஞ்ம ய்வார்
என்று
மமய்ோையவ உங்ைளுக்குச் ம ால்லுகியறன்.
40. அந்தப்படியே நீங்ைள் நிகனோத யநரத்தில்
மனுஷகுமாரன் வருவார், ஆகைோல் நீங்ைளும்
ஆேத்தமாயிருங்ைள் என்றார்.
மாற்கு
13:32,
அந்த
நாகளயும்
அந்த
நாழிகைகேயும்
பிதா
ஒருவர்
தவிர
மற்மறாருவனும் அறிோன், பரயலாைத்திலுள்ள
தூதர்ைளும் அறிோர்ைள், குமாரனும் அறிோர்.
அப்யபாஸ்தலர்
1:6-7,
6.
அப்மபாழுது
கூடிவந்திருந்தவர்ைள்
அவகர
யநாக்கி:
ஆண்டவயர,
இக்ைாலத்திலா
ராஜ்ேத்கத
இஸ்ரயவலுக்குத் திரும்பக் மைாடுப்பீர் என்று
யைட்டார்ைள்.
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7. அதற்கு அவர்: பிதாவானவர் தம்முகடே
ஆதீனத்தியல கவத்திருக்கிற ைாலங்ைகளயும்
யவகளைகளயும்
அறிகிறது
உங்ைளுக்கு
அடுத்ததல்ல.
ஆை, நாம் ஏன் இகத படிக்ை யவண்டும்?
நாம் எதிர்பார்க்ைாத யநரத்தில்
வருவதால், அவருகடே வருகைக்கு
ஆேத்தமாை இருக்ை யவண்டும்.

அவர்
நாம்

யவதத்தின் ைால் பங்கு தீர்க்ைதரி னங்ைளாகும்.
735 நிைழ்வுைள் யவதத்தில் தீர்க்ைதரி னமாை
எழுதப்பட்டுள்ளன
596 நிைழ்வுைள் நிகறயவறிவிட்டன – அதாவது
80% நிகறயவறிவிட்டது
139 நிைழ்வுைள் இன்னும் நிகறயவற யவண்டும் –
அதாவது 20% இன்னும் நிகறயவற யவண்டும்
இதில் ஒரு நிைழ்வு மாத்திரம் 318
முன்னறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.அது
ஆண்டவரின் இரண்டாம் வருகைோகும்.

முகற
நமது
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ஒலிவ
மகலயில்
இயேசு
கிறிஸ்துவிடம்
அவருகடே சீஷர்ைள் இகத குறித்து யைட்டயபாது,
அவர்
அவர்ைளுக்கு
கீழ்க்ைண்ட
நான்கு
அகடோளங்ைகள கூறுகிறார்.

1. உலைம் - World
2. கப - Church
3. எரு யலம் - Jerusalem
4. வானம் - Sky
எனயவ நாமும் இவற்கற படித்து, நம்கம சுற்றி
நடக்கும்
ைாரிேங்ைகள
அறிந்தவர்ைளாை
இருப்யபாம்.
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