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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை – 

பாடம் 2 

யூத திருமணம் 

இயேசு தம்முகடே பல உவகமைளுக்கு யூத 

திருமணத்கத கைாண்டு உவகமைகை 

கூறியிருப்பகத நாம் ைாண முடியும். மத்யதயு 22:1-

14(திருமண விருந்தின் உவகம) and மத்யதயு 25:1-

13 (பத்து ைண்ணிகைைளின் உவகம). 

ஆையவ, இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் வாழ்ந்த 
நாட்ைளில் யூத திருமணம் எப்படி நடந்தது என்று 

சற்று பாப்யபாம். 

நிகைவில் கைாள்ளுங்ைள், உங்ைளுக்கு 

பிடிக்ைறயதா இல்கலயோ, நமது ஆண்டவர் ஒரு 
யூத குடும்பத்தில் பிறந்தவர்!! அவர் ஒரு யூதர்!! 

என்யைாடு கூட முதலாம் நூற்றாண்டின் மத்திே 

ஆசிே யதசங்ைளுக்கு வாருங்ைள், அவர்ைளின் 
முகறைகை அறிந்து கைாள்வதன்மூலம் நமது 

ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தமது வருகைகே 

http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com
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குறித்து நமக்கு ைற்பித்தகத முழுகமோை 

புரிந்துகைாள்ை இது உதவிோை இருக்கும்.  

சகபோகிே நாம் அவரின் மணவாட்டி (அல்லது 

மணமைள்), அவர் நமது மணவாைன்.  

 

1. கைட்டுபாஹ் அல்லது நிச்சயித்தல் 

Ketubah or Betrothal 

ஒரு திருமண உடன்படிக்கை கசய்ேப்படுவதற்கு 

முதல் படி இந்த கைட்டுபாஹ் எனும் 

நிச்சேதார்த்தம். 

2. மணவாைன் முதல்படி எடுப்பார் 

Bridegroom takes the initiative 

மணவாைன் முதலாவதாை தைது தந்கதயிடம் 

தைது மணவாட்டிகே குறித்து யபசுவார். தந்கத 

தைது மைகை சில நாட்ைளுக்கு தனியே தன்யைாடு 

அகைத்துக்கைாண்டு யபாய் திருமணத்தில் 

மணமைனுக்கு இருக்கும் கபாறுப்புக்ைகை 

விவரித்து, அயதாடு வரும் பிரச்சகைைள், 

சந்யதாசங்ைள், யவதகைைள், மகிழ்சிைள் 

ோவற்கறயும் விைக்ைமாய் கூறுவார். 
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3. கமாயேர் அல்லது மணமைள் ைட்டணம் 
(வரதட்சகை) 

Mohair or Bride Price 

மணமைளின் தந்கத மணமைனின் தந்கதகே 

சந்தித்து மணமைளுக்கு கசலுத்த யவண்டிே 

ைட்டணத்கத நிர்ணேம் கசய்வார். மணமைன் இந்த 

ைட்டணத்கத சுேமாை சம்பாதித்து கசலுத்த 

யவண்டும். மணமைனின் தந்கத இதற்கு உதவி 

கசய்ே மாட்டார். ஆையவ மணமைன் தான் சுேமாய் 

சம்பாதித்து இந்த ைட்டணத்கத மைமைளுக்கைன்று 

கசலுத்த யவண்டும்.  

4. மணமைள் ைட்டணம் கசலுத்துதல்  

Bride Price Paid 

மணமைன் இந்த ைட்டணத்கத சம்பாத்து 

கசலுத்திைதும், திருமண உடன்படிக்கை 

ஏற்படுத்தப்படும். இதிலிருந்து அந்த வாலிபனும் 

அந்த கபண்ணும் ைணவன் மகைவி என்று 

கருதப்படுவர். 

5. தனித்து கவத்தல் (பிரித்கதடுத்தல்)  

Set apart 

மணமைள் ைட்டணம் கசலுத்தப்பட்டு திருமண 

உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த நிமிடம் 

முதல் மணமைள் (மணவாட்டி) அந்த 
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மணவாைனுக்கைன்று பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டு 

பிரித்கதடுக்ைப்படுவாள். 

6. நிச்சேதார்த்த வாழ்த்து 

Betrothal benediction  

திருமண உடன்படிக்கை நிச்சயிக்ைப்பட்டதின் 

அகடோைமாை மணவாைனும் மணவாட்டியும் 

ஒயர துருத்தியில் திராட்கச ரசம் அருந்துவார்ைள்.  

7. 12 மாத பிரிவு 

Separation for 12 months  

திருமண உடன்படிக்கை நிச்சயிக்ைப்பட்டதற்கு 

பிறகு, மணவாைன் மணவாட்டிகே பிரிந்து சுமார் 
12 மாதமைவும் தைது தந்கதயின் வீட்டில் 

தங்கியிருப்பார்.  

8. ட்ருய ா 

Trosseau 

ட்ருய ா என்றால் மணவாட்டி தைது 

திருமணத்திற்கைன்று யசர்த்து கவக்கும் கமல்லிே 

நூலிைால் ஆை உகட மற்றும் பிற ைாரிேங்ைள்.  

இந்த 12 மாத பிரிவின் யபாது மணவாட்டி தைது 

திருமண வாழ்வுக்கைன்று இந்த  ட்ருய ாக்ைகை 

யசமிப்பாள்.  
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9. மணவாட்டிக்கைன்று ஒரு இடத்கத 

ஆேத்தம் கசய்தல்  

Preparing a place for bride 

மணவாைன் தைது தந்கதயின் வீட்டிற்கு கசன்று 

தானும் தன்னுகடே மணவாட்டியும் தங்குவதற்கு 

ஒரு இல்லத்கத ைட்டுவார். இந்த வீட்கட 

ைட்டுவதற்கு தந்கத உதவ மாட்டார். மணமையை 

இந்த வீட்கட ைட்ட யவண்டும். 

மணவாைனின் தந்கத அந்த வீட்கட பார்த்து 

திருப்திேகடயும்யபாதுதான் திருமணத்திற்கு 

ஒப்புக்கைாள்வார்.  

10. மைவாட்டிக்கு அந்த யநரம் கதரிோது 

Bride doesn’t know the time 

மணவாட்டி மைவாைனுக்கைன்று 

ைாத்திருக்கும்யபாதும் அவர் எப்யபாது வருவார் 

என்று அவளுக்கு கதரிோது. மணவாைனுக்குக்கூட 

தைது தந்கத எப்யபாது ஒப்புக்கைாள்வார் என்று 

கதரிோது. ஆையவ மணவாைனுக்கும் 

மைவாட்டிக்கும் இரண்டு யபருக்கும் திருமண நாள் 

கதரிோது.  

 

 



6 

 

11. மணவாட்டிகே அகைத்து கசல்ல வரும் 
ஊர்வலம் 

Procession to take the Bride 

மணவாைன் ஆேத்தம் பண்ணிை வீட்கட தந்கத 

அங்கீைரித்த பிறகு, நள்ளிரவியல ஊர்வலம் 

கதாடங்கும். மணவாைனின் வருகையின்யபாது 

மணவாைனின் யதாைர் விைக்கை 

எடுத்துக்கைாண்டு ஊர்வலமாை கபரும் 

ஆரவாரத்யதாடு தந்கதயின் வீட்டிலிருந்து 

மணவாட்டியின் வீட்டிற்கு வருவார்ைள்.   

12. மணவாட்டி மைவாையைாடு 

கசன்றுவிடுவாள் 

Bride leaves with groom 

மணவாைன் வந்ததும் மணவாட்டி அவரது கசல்ல 

தோராை இருப்பாள். மணவாைன் தன்னுகடே 

மணவாட்டிகே யசர்த்துக்கைாண்ட பிறகு, 
மணவாட்டியின் யதாழிையைாடு மணவாைனின் 

தந்கதயின் வீட்டிற்கு கசன்று கபரும் விருந்தில் 

பங்கைடுப்பார்ைள்.  

13. திருமண விருந்திைர்ைள் திரட்டப்படுதல் 

The wedding guests had assembled. 

தந்கதயின் வீட்டிற்கு வந்தவுடன், அங்கு திருமண 
வீட்டிற்கு வந்திருப்பவர்ைள் மணவாைகையும் 
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மணவாட்டிகேயும் மணவகறக்கு (huppah 
ேூப்பா) அகைத்து கசல்வார்ைள். அந்த 

அகறக்குள் பிரயவசிக்கும்வகர மணவாட்டியின் 

முைம் ோரும் பார்க்ைகூடாத வகையில் திகர 

யபாட்டு மூடப்பட்டிருக்கும்.  

14. மணவாைனும் மணவாட்டியும் 

ஒன்றிகணதல் 

Physical union of the Bride and Groom 

மணமக்ைளின் யதாைர்ைளும் யதாழிைளும் 

கவளியே ைாத்திருப்பார்ைள். அப்யபாது 

மணவாைனும் மணவாட்டியும் அவர்ைளுக்குரிே 

அகறயில் தனித்து விடப்படுவர். அங்யை அவர்ைள் 

திருமண பந்தத்திற்குள் சரீரப்பிரைாரமாை 

ஒன்றிகணந்து தாங்ைள் சுமார் ஒரு வருடத்திற்கு 

முன்ைர் ஏற்படுத்திே உடன்படிக்கைகே 

பூரைப்படுத்துவார்ைள்.   

15. திருமண பந்தம் அறிவிக்ைப்படுதல் 

Declaration of consummation of marriage 

திருமண பந்தத்தில் அவர்ைள் இகணந்த பிறகு, 
மணவாைன் கவளியே வந்து திருமண பந்தத்தில் 

அவர்ைள் இகணந்தகத திருமண விைாவில் 

கவளியே ைாத்திருக்கும் யதாைர் யதாழிைளிடம் 

அறிவிப்பார்.  
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16. திருமண பந்தம் எல்யலாருக்கும் 

அறிவிக்ைப்படுதல்  

Consummation announced all 

மீண்டும் மணவாைன் மணவகறக்கு 

மைவாட்டியிடம் கசன்ற பிறகு, வந்திருக்கும் 
விருந்திைர் ோவருக்கும் திருமண பந்தம் 

நிகறயவறிேகத அறிவிப்பார்ைள்.  

17. ஏழு நாட்ைளுக்கு கதாடங்கும் திருமண 
விருந்து  

Wedding Feast starts for seven days 

இந்த மகிழ்ச்சிோை கசய்திகே அறிந்ததும், 
திருமணத்திற்கு வந்திருக்கும் விருந்திைர் 

தந்கதயின் வீட்டில் ஏழு நாைைவும் தங்கி 

கைாண்டாடுவர். 

18. மணவாைனும் மணவாட்டியும் ஏழு 

நாட்ைளுக்கு மகறத்து கவக்ைப்படுவார்ைள் 

Bridegroom and bride are hidden for 

seven days 

திருமண விருந்து நகடகபறும் ஏழு நாட்ைளும் 

மணவாைனும் மணவாட்டியும் மணவகறயில் 

மகறத்து கவக்ைப்படுவார்ைள். (ஆதிோைமம் 

29:21-23, 27-28) 
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19. மணவாட்டி அகைவருக்கும் 

அறிமுைப்படுத்தப்படுகிறாள் 

Bride is shown to all 

பின்ைர் மணவாைன் மகறவிடத்திலிருந்து 

தன்னுகடே மணவாட்டியோடு வருவார். 

அப்யபாது மணவாட்டியின் முைம் 

மகறக்ைப்படாமல் அகைவரும் பார்க்கும் 

வண்ணம் திறந்த முைத்யதாடு அகைத்துக்கைாண்டு 

வருவார். 

உண்கமோை மணவாட்டி 

The Ultimate Bride 

இதுவகர நாம் யூத திருமணத்கத விவரமாை 

பார்த்யதாம். இப்யபாது இயேசு கிறிஸ்து 

மணவாைைாை தம்முகடே மைவாடிோகிே 

சகபக்கு இந்த ைாரிேங்ைகை எப்படி 

நிகறயவற்றுகிறார் என்று பார்ப்யபாம். 

யோவான் 14:1-3, இயேசு தாம் கசன்று 
நமக்கைன்று ஒரு இடத்கத ஆேத்தப்படுத்தி 

நம்கம அவயராடு அகைத்து கசல்வதாை 

கூறியிருக்கிறார். இது எந்கதந்த முகறயில் யூத 

திருமணத்கத சார்ந்து இருக்கிறது என்று 

பார்ப்யபாம். 

 



10 

 

சகப கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி! 

Church is the bride of Christ! 

எயபசிேர் 5:22-25, மகைவிையை, ைர்த்தருக்குக் 

கீழ்ப்படிகிறதுயபால, உங்ைள் கசாந்தப் 

புருஷருக்குங் கீழ்ப்படியுங்ைள். 23. கிறிஸ்து 

சகபக்குத் தகலோயிருக்கிறதுயபால, புருஷனும் 

மகைவிக்குத் தகலோயிருக்கிறான்; அவயர 

சரீரத்திற்கும் இரட்சைராயிருக்கிறார். 24. ஆகைோல், 

சகபோைது கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுயபால 

மகைவிைளும் தங்ைள் கசாந்தப் புருஷர்ைளுக்கு 

எந்தக் ைாரிேத்தியலயும் கீழ்ப்படிந்திருக்ை 

யவண்டும். 25. புருஷர்ையை, உங்ைள் மகைவிைளில் 

அன்புகூருங்ைள்; அப்படியே கிறிஸ்துவும் சகபயில் 

அன்புகூர்ந்து,  

மணமைகை யதடி 

Looking for a Bride: 

➢ யூத மணமைன் தைது தந்கதயின் வீட்கட 
விட்டு தான் மைமுடிக்ைப்யபாகும் 

கபண்ணின் வீட்டிற்கு தாமாை கசல்வார்.  

➢ இயேசு தமது தந்கதயின் வீட்கட விட்டு 
தாம் மணமுடிக்கும் மைவாட்டிோகிே சகப 

இருக்கும் இந்த பூமிக்கு 2000 ஆண்டுைளுக்கு 

முன்ைர் வந்தார்.   
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பிதாவாகிே தந்கதயும் குமாரைாகிே ஏசுவும் 

தனிகமயில் ைாலம் கசலவழித்தைர். 

Father God and Son Jesus spent time alone. 

➢ யூத தந்கத தைது மைகை 

அகைத்துக்கைாண்டு தனியே யபாய் 

திருமணத்தில் உள்ை ைாரிேங்ைகை எல்லாம் 

அறிவிப்பார். 

➢ பிதாவாகிே யதவனும் குமாரைாகிே இயேசு 
கிறிஸ்துவும் வைாந்திரத்தில் தனியே யநரம் 

கசலவழித்தைர்.  

மணமைள் ைட்டணம்: 

Bride Price: 

➢ யூத மணவாைன் மணமைளின் கவற்றிக்கு 
வந்து அவகை யசர்த்துகைாள்ளும் படி 

திருமண உடன்படிக்கை கசய்வார்.  

➢ இயேசுவும் உலைத்திற்கு வந்து சகபகே 
தம்யமாடு யசர்த்துக்கைாள்ை உடன்படிக்கை 

ஏற்படுத்திைார்  

1 கைாரிந்திேர் 11:25, "இந்தப் பாத்திரம் என் 
இரத்தத்திைாலாகிே புதிே 

உடன்படிக்கைோயிருக்கிறது" 
தாம் சிலுகவயில் இரத்தம் சிந்துவத்தின் 

மூலம் புதிே உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி 
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ைாண்பித்தார். தம்முகடே மைவாட்டிக்ைாை 

தம்முகடே கசாந்த இரத்கதத்கத 

ைட்டணமாை கசலுத்தி மணவாட்டிகே 

சம்பாதித்தார்..  

1 கைாரிந்திேர் 6:19-20, உங்ைள் சரீரமாைது 
நீங்ைள் யதவைாயல கபற்றும் உங்ைளில் 

தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுகடே 

ஆலேமாயிருக்கிறகதன்றும், நீங்ைள் 

உங்ைளுகடேவர்ைைல்லகவன்றும் 

அறியீர்ைைா? 20. கிரேத்துக்குக் 

கைாள்ைப்பட்டீர்ையை; ஆகைோல் 

யதவனுக்கு உகடேகவைைாகிே உங்ைள் 

சரீரத்திைாலும் உங்ைள் ஆவியிைாலும் 

யதவகை மகிகமப்படுத்துங்ைள். 

தனித்து கவத்தல் (பிரித்கதடுத்தல்)  

Set apart 

மணமைள் ைட்டணம் கசலுத்தப்பட்டு திருமண 

உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த நிமிடம் 

முதல் மணமைள் (மணவாட்டி) அந்த 

மணவாைனுக்கைன்று பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டு 

பிரித்கதடுக்ைப்படுவாள். 

சகப கிறிஸ்துவுக்கைன்று பிரத்தியேைமாை 

பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டு தனியே பிரித்து 

கவக்ைப்பட்டுள்ைது.  
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எயபசிேர் 5:25-27, 25. புருஷர்ையை, உங்ைள் 

மகைவிைளில் அன்புகூருங்ைள்; அப்படியே 

கிறிஸ்துவும் சகபயில் அன்புகூர்ந்து, 26. தாம் 

அகதத் திருவசைத்கதக்கைாண்டு தண்ணீர் 

முழுக்கிைால் சுத்திைரித்து, 

பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும், 27. ைகறதிகர 

முதலாைகவைள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் 

பிகைேற்றதுமாை மகிகமயுள்ை சகபோை அகதத் 

தமக்குமுன் நிறுத்திக்கைாள்வதற்கும் 

தம்கமத்தாயம அதற்ைாை ஒப்புக்கைாடுத்தார். 

 

1 கைாரிந்திேர் 1:2, கைாரிந்துவியல கிறிஸ்து 
இயேசுவுக்குள் பரிசுத்தமாக்ைப்பட்டவர்ைைாயும், 

பரிசுத்தவான்ைைாகும்படி 

அகைக்ைப்பட்டவர்ைைாயுமிருக்கிற யதவனுகடே 

சகபக்கும், எங்ைளுக்கும் தங்ைளுக்கும் 

ஆண்டவராயிருக்கிற நம்முகடே ைர்த்தராகிே 

இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்கத எங்கும் 

கதாழுதுகைாள்ளுகிற அகைவருக்கும் 

எழுதுகிறதாவது: 
 

1 கைாரிந்திேர் 6:11, உங்ைளில் சிலர் 

இப்படிப்பட்டவர்ைைா-யிருந்தீர்ைள்; ஆயினும் 

ைர்த்தராகிே இயேசுவின் நாமத்திைாலும், நமது 

யதவனுகடே ஆவியிைாலும் ைழுவப்பட்டீர்ைள், 

பரிசுத்தமாக்ைப்பட்டீர்ைள், 

நீதிமான்ைைாக்ைப்பட்டீர்ைள். 
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எபியரேர் 10:10, இயேசுகிறிஸ்துவினுகடே சரீரம் 
ஒயரதரம் பலியிடப்பட்டதிைாயல, அந்தச் 

சித்தத்தின்படி நாம் 

பரிசுத்தமாக்ைப்பட்டிருக்கியறாம். 

 

எபியரேர் 13:12, அந்தப்படியே, இயேசுவும் 

தம்முகடே கசாந்த இரத்தத்திைாயல ஜைத்கதப் 

பரிசுத்தஞ்கசய்யும்படிோை நைர வாசலுக்குப் 

புறம்யப பாடுபட்டார். 

 
நிச்சேதார்த்த வாழ்த்து  

Betrothal benediction 

➢ திருமண உடன்படிக்கை 

நிச்சயிக்ைப்பட்டதின் அகடோைமாை 

திராட்கச ரசம் பகிர்ந்துகைாடுக்ைப்படும்.  

➢ திருவிருந்தில் நாம் பாைம் பண்ணும் 
பாத்திரம் கிறிஸ்து நம்கம மீட்டுக்கைாண்ட 

உடன்படிக்கையின் அகடோைமாை 

எயறடுக்கியறாம்.   

1 கைாரிந்திேர் 11:25, "இந்தப் பாத்திரம் என் 
இரத்தத்திைாலாகிே புதிே 

உடன்படிக்கைோயிருக்கிறது" 
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மைவாட்டியிடமிருந்து பிரிவு 

Separation from the Bride 

➢ திருமண உடன்படிக்கை 

நிச்சயிக்ைப்பட்டதற்கு பிறகு, மணவாைன் 
மணவாட்டிகே பிரிந்து சுமார் 12 

மாதமைவும் தைது தந்கதயின் வீட்டில் 

தங்கியிருப்பார். 

➢ புதிே உடன்படிக்கைகே ஏற்படுத்தி 

மரித்யதாரிலிருந்து உயிர்த்கதழுந்த பின்ைர், 
சகப வாழும் இந்த உலைத்கத விட்டு 

கிறிஸ்து பரயலாைத்தில் உள்ை தமது 

தந்கதயின் வீட்டிற்கு திரும்பிவிட்டார்.   

யோவான் 6:62, மனுஷகுமாரன் தாம் 
முன்னிருந்த இடத்திற்கு ஏறிப்யபாகிறகத 

நீங்ைள் ைாண்பீர்ைைாைால் எப்படியிருக்கும்? 

யோவான் 20:17, இயேசு அவகை யநாக்கி: 
என்கைத் கதாடாயத, நான் இன்னும் என் 

பிதாவினிடத்திற்கு ஏறிப்யபாைவில்கல; நீ 

என் சயைாதரரிடத்திற்குப் யபாய், நான் என் 

பிதாவினிடத்திற்கும் உங்ைள் 

பிதாவினிடத்திற்கும், என் 

யதவனிடத்திற்கும் உங்ைள் 

யதவனிடத்திற்கும் ஏறிப்யபாகியறன் என்று 

அவர்ைளுக்குச் கசால்லு என்றார். 
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இந்த பிரிவின் ைாலத்தில் கிறிஸ்து தமது சகபகே 

விட்டு சுமார் 2000 ஆண்டுைள் பிரிந்திருக்கிறார். 

சகப இப்யபாது இந்த ைாலத்தில்தான் 

வாழ்ந்துகைாண்டிருக்கிறது.  

ட்ருய ா (மணவாட்டியின் ஆகடைள்) 

Trosseau (Clothes of the Bride) 

➢ ட்ருய ா என்றால் மணவாட்டி தைது 
திருமணத்திற்கைன்று யசர்த்து கவக்கும் 

கமல்லிே நூலிைால் ஆை உகட மற்றும் பிற 

ைாரிேங்ைள். யூத மணமைன் தான் திரும்ப 

வருவதன் நிச்சிேத்தின் ஒரு அகடோைமாை 

தைது ஆகடைகை மைவாட்டியிடம் 

விட்டுச்கசல்வார்.  

➢ இயேசு மரித்தயபாது தம்கம 

சுற்றிகவத்திருந்த துணிகே மடித்து 

பத்திரமாை தம்முகடே மைவாட்டிோகிே 

சகபக்கு அகடோைமாை கவத்தார். 

யோவான் 20: 5-7, 5. அதற்குள்யை 
குனிந்துபார்த்து, சீகலைள் கிடக்கிறகதக் 

ைண்டான்; ஆைாலும் அவன் உள்யை 

யபாைவில்கல. 6. சீயமான் யபதுரு 

அவனுக்குப்பின்யை வந்து, 

ைல்லகறக்குள்யை பிரயவசித்து, 7. சீகலைள் 

கிடக்கிறகதயும், அவருகடே தகலயில் 

சுற்றியிருந்த சீகல மற்றச்சீகலைளுடயை 
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கவத்திராமல் தனியே ஒரு இடத்தியல 

சுருட்டி கவத்திருக்கிறகதயும் ைண்டான்.. 

மைவாட்டிக்கைன்று ஒரு இடத்கத ஆேத்தம் 

கசய்தல் 

Building a Place for the Bride 

➢ இந்த பிரிவின் நாட்ைளில், மணவாைன் தைது 
தந்கதயின் வீட்டிற்கு கசன்று தானும் 

தன்னுகடே மணவாட்டியும் தங்குவதற்கு 

ஒரு இல்லத்கத ைட்டுவார்.  

➢ கிறிஸ்து தமது சகபகே பிரிந்திருக்கும் 
நாட்ைளில் பரயலாைத்தில் தமது பிதாவின் 

வீட்டில் சகப தங்குவதற்ைாை இடத்கத 

ஆேத்தப்படுத்திக் கைாண்டிருக்கிறார்.  

Christ has been preparing living 

accommodations for the Church in His 

Father's house in heaven during His 

separation from His Bride. 

யோவான் 14:2, என் பிதாவின் வீட்டில் 
அயநை வாசஸ்தலங்ைள் உண்டு; 

அப்படியில்லாதிருந்தால், நான் உங்ைளுக்குச் 

கசால்லியிருப்யபன்; ஒரு ஸ்தலத்கத 

உங்ைளுக்ைாை 

ஆேத்தம்பண்ணப்யபாகியறன். 
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மைவாட்டிக்கு அந்த யநரம் கதரிோது  

Bride Doesn’t know the Day 

➢ மணவாட்டி மைவாைனுக்கைன்று 

ைாத்திருக்கும்யபாதும் அவர் எப்யபாது 

வருவார் என்று அவளுக்கு கதரிோது. 

மணவாைனுக்குக்கூட தைது தந்கத 

எப்யபாது ஒப்புக்கைாள்வார் என்று 

கதரிோது. ஆையவ மணவாைனுக்கும் 

மைவாட்டிக்கும் இரண்டு யபருக்கும் 

திருமண நாள் கதரிோது. 

➢ இயேசு பரயலாைத்தில் தமது தந்கதயின் 
வீட்டிற்கு கசன்று தானும் சகபயும் 

தங்குவதற்கு ஒரு ஸ்தலத்கத 

ஆேத்தப்படுத்த கசன்றிருக்கிறார். ஆைால் 

சகபக்யைா, கிறிஸ்துவுக்யைா அவர் 

எப்யபாது திரும்ப வருவார் என்று கதரிோது. 

அகத பிதா ஒருவர் தவிர ோரும் அறிோர்ைள்.   

மாற்கு 13:32, அந்த நாகையும் அந்த 

நாழிகைகேயும் பிதா ஒருவர் தவிர 

மற்கறாருவனும் அறிோன், 

பரயலாைத்திலுள்ை தூதர்ைளும் அறிோர்ைள், 

குமாரனும் அறிோர். 
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மணவாட்டிகே அகைத்துக்கைாள்ை மணமைன் 

வருகிறார்  

Bridegroom comes to take the bride 

➢ பிரிவின் ைாலம் முடிந்த பிறகு யூத மணமைன் 
மணவாட்டிகே தன்யைாடு வாழ்வதற்கு 

அகைத்துக்கைாண்டு யபாை ராத்திரியியல 

வருவார். 

➢ கிறிஸ்துவும் இந்த பிரிவின் ைாலம் 

முடிந்தபிறகு சகபகே தன்யைாடு 

வாழ்வதற்கு அவர் கைாண்டுயபாை வருவார்.  

யோவான் 14:3, நான் யபாய் உங்ைளுக்ைாை 
ஸ்தலத்கத ஆேத்தம்பண்ணிைபின்பு, நான் 

இருக்கிற இடத்தியல நீங்ைளும் 

இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து 

உங்ைகை என்னிடத்தில் 

யசர்த்துக்கைாள்ளுயவன். 
 

இரவில் நடக்கும் ஊர்வலம்  

Procession to take place in the night 

➢ மணவாைன் தம்முகடே யதாைர்ையைாடு 
ஊர்வலமாை கபரும் ஆரவாரத்யதாடு 

தந்கதயின் வீட்டிலிருந்து மணவாட்டியின் 

வீட்டிற்கு வருவார். 
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➢ கிறிஸ்து தம்முகடே சகபகே 

எடுத்துகைாள்ை வரும்யபாது, தம்முகடே 
பிதாவின் வீட்டிலிருந்து தூதர்ைளின் 

ஊர்வலத்யதாடு சகபயின் வீட்டிற்கு 

வருவார்.  

  

1 Thessalonians 4:16, ஏகைனில், ைர்த்தர் 

தாயம ஆரவாரத்யதாடும், பிரதாை 

தூதனுகடே சத்தத்யதாடும், யதவ 

எக்ைாைத்யதாடும் வாைத்திலிருந்து 

இறங்கிவருவார்; அப்கபாழுது 

கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்ைள் முதலாவது 

எழுந்திருப்பார்ைள். 

மணவாட்டி மைவாலயைாடு வாழ்வதற்கு 

கசன்றுவிடுவாள் 

Bride will go to the Bridegroom home to live 

with him. 

➢ யூத மணமைள் தன்னுகடே வீட்கட விட்டு 
பிரிந்து கசன்றதும் தன்னுகடே 

மணவாைனின் தந்கதயின் வீட்டிற்கு 

கசன்றுவிடுவாள்.  

➢ சகபயும் நடுவாைத்தில் கிறிஸ்துகவ 

சந்தித்து  அவயராடு 
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எடுத்துக்கைாள்ைப்பட்ட பிறகு, அவருகடே 
பிதாவின் வீட்டிற்கு கசல்லும். 

1 கதசயலானிக்யைேர் 4:17, பின்பு 

உயியராடிருக்கும் நாமும் ைர்த்தருக்கு 

எதிர்கைாண்டுயபாை யமைங்ைள்யமல், 

அவர்ையைாயடகூட ஆைாேத்தில் 

எடுத்துக்கைாள்ைப்பட்டு, இவ்விதமாய் 

எப்கபாழுதும் ைர்த்தருடயைகூட 

இருப்யபாம். 

யோவான் 14:2-3, 2. என் பிதாவின் வீட்டில் 

அயநை வாசஸ்தலங்ைள் உண்டு; 

அப்படியில்லாதிருந்தால், நான் உங்ைளுக்குச் 

கசால்லியிருப்யபன்; ஒரு ஸ்தலத்கத 

உங்ைளுக்ைாை 

ஆேத்தம்பண்ணப்யபாகியறன். 3. நான் 

யபாய் உங்ைளுக்ைாை ஸ்தலத்கத 

ஆேத்தம்பண்ணிைபின்பு, நான் இருக்கிற 

இடத்தியல நீங்ைளும் இருக்கும்படி, நான் 

மறுபடியும் வந்து உங்ைகை என்னிடத்தில் 

யசர்த்துக்கைாள்ளுயவன். 
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திருமண விருந்திைர்ைள் திரட்டப்படுதல் 

Wedding Guests assembled 

➢ மணவாைனும் மணவாட்டியும் தந்கதயின் 
வீட்டிற்கு வரும்யபாது அங்கு திருமண 

விருந்திைர் திரட்டப்பட்டிருப்பார்ைள்.  

➢ கிறிஸ்துவும் சகபயும் பரயலாைத்திற்கு 
வரும்யபாது பகைே ஏற்பாட்டு 

பரிசுத்தவான்ைைால் 

வரயவற்க்ைப்படுவார்ைள். இந்த 

பரிசுத்தவான்ைள் திருமண விைாவின் 

விருந்திைர்ைைாை ைருதப்படுவர். 

மணவாைனும் மணவாட்டியும் ஒன்றிகணதல் 

Consummating the marriage 

➢ யூத மணமக்ைள் தந்கதயின் வீட்டிற்கு 
வந்தபின்  திருமண பந்தத்திற்குள் 

சரீரப்பிரைாரமாை ஒன்றிகணந்து தாங்ைள் 

முன்ைர் ஏற்படுத்திே உடன்படிக்கைகே 

பூரைப்படுத்துவார்ைள்.   

➢ கிறிஸ்துவும் சகபயும் பரயலாைத்தில் 

பிதாவின் வீட்டிற்கு வந்தபின் ஆவிக்குரிே 

முகறயில் ஒன்றிகணவதன் மூலம் தாங்ைள் 

ஏற்படுத்திை உடன்படிக்கைகே 

பூரைப்படுத்துவார்ைள். 
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மணவாைனும் மணவாட்டியும் ஏழு நாட்ைளுக்கு 

மகறத்து கவக்ைப்படுவார்ைள் 

Hiding in the Bridal chamber for 7 days 

➢ யூத மணமக்ைள் தந்கதயின் வீட்டிற்கு 
வந்தபிறகு ஏழுநாட்ைள் மணவகறயில் 

தனித்து இருப்பார்ைள்.   

➢ சகபயும் பிதாவின் வீட்டிற்கு வந்தபின் ஏழு 
வருட ைாலங்ைளுக்கு மகறத்து 

கவக்ைப்பட்டிருக்கும். இந்த நாட்ைளில் 

பூமியில் ஏழு வருட உபத்திரவ ைாலம் 

நகடகபறும். ஆைால் சகபயோ அதற்கு 

பூமியில் வாழ்பவர்ைளுக்கு மகறத்து 

கவக்ைப்பட்டு பிதாவின் வீட்டில் இருக்கும்.  

மணவாட்டி அகைவருக்கும் 

அறிமுைப்படுத்தப்படுகிறாள்  

Bride revealed to everyone 

➢ மணவாைன் மகறவிடத்திலிருந்து 

தன்னுகடே மைவாட்டியோடு வருவார். 

அப்யபாது மணவாட்டியின் முைம் 

மகறக்ைப்படாமல் அகைவரும் பார்க்கும் 

வண்ணம் திறந்த முைத்யதாடு 

அகைத்துக்கைாண்டு வருவார்  
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➢ ஏழு வருட உபத்திரவ ைாலம் முடிந்த பிறகு 
கிறிஸ்துவின் உண்கமோை சகபகே 

ோவரும் ைாணும்படி கிறிஸ்து 

பரயலாைத்திலிருந்து கவளியே 

அகைத்துக்கைாண்டு வருவார். 

கைாயலாகசேர் 3:4, நம்முகடே ஜீவைாகிே 
கிறிஸ்து கவளிப்படும்யபாது, நீங்ைளும் 

அவயராயடகூட மகிகமயியல 

கவளிப்படுவீர்ைள். 

 கவளிப்படுத்திை வியசஷம் 21:9, பின்பு, 

ைகடசிோை ஏழு வாகதைைால் நிகறந்த 

ஏழு ைலசங்ைகையுகடே அந்த ஏழு தூதரில் 

ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து: நீ இங்யை வா, 

ஆட்டுக்குட்டிோைவருகடே 

மகைவிோகிே மணவாட்டிகே உைக்குக் 

ைாண்பிக்கியறன் என்று கசால்லி, 
கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகககை காட்டிலும் 
சகப ஐக்கிேத்கத முக்கிேமாை ைருத யவண்டும். 

ஆைால் இன்கறே சகப, கிறிஸ்துவுக்கும் 
சகபக்கும் உள்ை இந்த மிை முக்கிேமாை உறகவ 

எப்படி தவற விட்டது என்பது ஆச்சரிேமாை 

இருக்கிறது. 
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இயேசு யோவான் ஸ்நாைைகை குறித்து: 

மத்யதயு 11:11, ஸ்திரீைளிடத்தியல பிறந்தவர்ைளில் 
யோவான்ஸ்நாைகைப் பார்க்கிலும் கபரிேவன் 

ஒருவனும் எழும்பிைதில்கல; ஆகிலும், 

பரயலாைராஜ்ேத்தில் சிறிேவைாயிருக்கிறவன் 

அவனிலும் கபரிேவைாயிருக்கிறாகைன்று 

உங்ைளுக்கு கமய்ோையவ கசால்லுகியறன். 

மல்கிோ தீர்க்ைதரிசி பகைே ஏற்பாட்கட 

முடிக்ைவில்கல, யோவான் ஸ்நாைையை அகத 
முடித்து கவத்தார்.  

இதன் ைாரணத்கத இயேசு கீழ்க்ைண்ட 

வசைங்ைளில் குறிப்பிடுகிறார்: 

மத்யதயு 11:13 மற்றும் லூக்ைா 16:16,  

“நிோேப்பிரமாணமும் தீர்க்ைதரிசிைள் ோவரும் 

யோவான்வகரக்கும் தீர்க்ைதரிசைம் 

உகரத்ததுண்டு.” 

“நிோேப்பிரமாணமும் தீர்க்தரிசை 

வாக்கிேங்ைளும் யோவான்வகரக்கும் 

வைங்கிவந்தது; அதுமுதல் யதவனுகடே ராஜ்ேம் 

சுவியசஷமாய் அறிவிக்ைப்பட்டுவருகிறது, 

ோவரும் பலவந்தமாய் அதில் 

பிரயவசிக்கிறார்ைள்.” 
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இங்யை இயேசு கிறிஸ்து பகைே ஏற்பாட்டு 

பரிசுத்தவான்ைளுக்கும் புதிே ஏற்பாட்டு 

பரிசுத்தவான்ைளுக்கும் கதளிவாை வித்திோசத்கத 

ைாண்பிக்கிறார்.  

மத்யதயு 11:11, ஸ்திரீைளிடத்தியல பிறந்தவர்ைளில் 
யோவான்ஸ்நாைகைப் பார்க்கிலும் கபரிேவன் 

ஒருவனும் எழும்பிைதில்கல; ஆகிலும், 

பரயலாைராஜ்ேத்தில் சிறிேவைாயிருக்கிறவன் 

அவனிலும் கபரிேவைாயிருக்கிறாகைன்று 

உங்ைளுக்கு கமய்ோையவ கசால்லுகியறன். 

மணவாைைாகிே கிறிஸ்து பிரிந்து கசன்றுவிட்டார், 
தமது மைவாட்டிோகிே சகபகே 

யசர்த்துக்கைாள்ை நிச்சேமாை மீண்டும் வருவார். 

அவர் உங்ைளுக்கும் எைக்கும் ஒரு இடத்கத 

ஆேத்தம் பண்ண கசன்றிருக்கிறார். சுமார் 2000 

ஆண்டுைைாை அகத அேத்தப்படுத்திக் 

கைாண்டிருக்கிறார்! நிச்சேமாை அது ைற்பகை 

கசய்துபார்க்ை முடிோத அைவிற்கு அற்புதமாை 

ஒரு இடமாை இருக்கும்! அவயராடு அங்கு வாசம் 

கசய்ே அந்த நாகை குறித்த ஏக்ைம் எண்ணற்றது!! 

புதிை உடன்படிக்ககயின் விசுவாசிகள் பகைை 

உடன்படிக்ககயின் பரிசுத்தவான்ககை காட்டிலும் 

மேலானவர்கள். 
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சகப என்று சசால்லும் மபாது அதில் பகைை 

உடன்படிக்ககயின் பரிசுத்தவான்கள் இல்கல 

என்பகத நீங்கள் உங்களுகடை கவனத்தில் 

கவத்துக்சகாள்ளுோறு 

மகட்டுக்சகாள்ளுகின்மேன். 

 

 

 

 


