
1 

 

   World Tamil Christian Fellowship 
60, High Worple, Rayners Lane, Harrow 

Middlesex, HA2 9SZ, United Kingdom 
Tel: +44 208 429 9292 

www.wcflondon.com 
wcflondon@gmail.com 

 
இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை          

பாடம் 3 

கிறிஸ்துவின் வருகையின் நிச்சேத்தின் 

முக்கிேத்துவம் என்ன? 

Importance of Imminent Coming  

இயேசு தம்முகடே சீஷர்ைகை ோர் கூறுவகதயும் 

யைட்டு ஏமாந்துவிடாதீர்ைள் (யமாசம்யபாைாதீர்ைள்) 

என்று கூறினார்! 

ஆனால் ததசய ானிக்யை சகபயின் ைாரிேத்கத 

நாம் இப்யபாது பார்க்ை ாம்! 

இத சகப ப  வகையில் தனித்தன்கம வாய்ந்த 

சகப. அவர்ைள் அதிைமாை படித்ததில்க , அயதாடு 

அதிைமாை துர்குணங்ைள் இல் ாத சகப. ஆனால் 

அவர்ைள் மற்றவர்ைைால் சு பமாை 

ஏமாற்றப்படுபவர்ைள் அல் து 

யமாசம்யபாக்ைப்படுபவர்ைள். 
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2 ததசய ானிக்யைேர் 2:1-2, அன்றியும், சயைாதரயர, 

நம்முகடே ைர்த்தராகிே இயேசுகிறிஸ்துவின் 

வருகைகேயும், நாம் அவரிடத்திய  

யசர்க்ைப்படுவகதயுங்குறித்து, நாங்ைள் உங்ைகை 

யவண்டிக்தைாள்ளுகிறது என்னதவன்றால், 2. ஒரு 

ஆவியினா ாவது, வார்த்கதயினா ாவது, 

எங்ைளிடத்திலிருந்து வந்ததாய்த் யதான்றுகிற ஒரு 

நிருபத்தினா ாவது, கிறிஸ்துவினுகடே நாள் 

சமீபமாயிருக்கிறதாைச் தசால் ப்பட்டால், உடயன 

சஞ்ச ப்படாமலும் ை ங்ைாமலும் இருங்ைள். 

அந்த சகபயிடம் கிறிஸ்து ஏற்ைனயவ 

வந்துவிட்டார் என்று சி ர் தபாய்ோை 

அறிவித்துவிட்டனர். அவர்ைளும் அகத 

நம்பிவிட்டார்ைள். அப்யபாஸ்த னாகிே பவுல் 

எழுதினதுயபா  ஒரு யபாலிோன ைடிதத்கதயும் 

எழுதி, கிறிஸ்து ஏற்ைனயவ வந்துவிட்டார் என்று 

அவர்ைகை நம்பகவத்துவிட்டனர். 

இயேசு கிறிஸ்து ஏற்ைனயவ வந்துவிட்டார் என்கிற 

தபாய்ோன தசய்திகே நம்பி, ததசய ானிக்யைே 

சகபயின் ஜனங்ைள் மரித்துப்யபான தங்ைளுக்கு 

பிரிேமானவர்ைகை எண்ணி துக்ைத்தில் இருந்தனர். 

ஆையவ தான் பவுல் அவர்ைகை துக்ைப்பட 

யவண்டாம் என்றும், தான் அவர்ையைாடு 

இருந்தயபாது கூறிேகவைகை நிகனவில் 

கவத்துக்தைாள்ைவும் அறிவுறுத்துகிறார்.  
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2 ததசய ானிக்யைேர் 2:5, நான் 

உங்ைளிடத்திலிருந்தயபாது இகவைகைச் 

தசான்னது உங்ைளுக்கு ஞாபைமில்க ோ? 

பவுல் இந்த ைடிதத்தின் மூ ம் அவர்ைகை யதற்றி, 

ஒருவருக்தைாருவர் சத்திேத்திய  ஆறுதல் தசால்லி 

யதற்றுங்ைள் என்று கூறுகிறார்.  

1 ததசய ானிக்யைேர் 4:13-14, அன்றியும், 

சயைாதரயர, நித்திகரேகடந்தவர்ைளினிமித்தம் 

நீங்ைள் நம்பிக்கைேற்றவர்ைைான மற்றவர்ைகைப் 

யபா த் துக்கித்து, அறிவில் ாதிருக்ை எனக்கு 

மனதில்க . 14. இயேசுவானவர் மரித்து பின்பு 

எழுந்திருந்தாதரன்று விசுவாசிக்கியறாயம; 

அப்படியே இயேசுவுக்குள் 

நித்திகரேகடந்தவர்ைகையும் யதவன் 

அவயராயடகூடக் தைாண்டுவருவார். 

அயதாடு சி ர் ஆண்டவர் வந்துவிட்டார் என்று 

யைள்விப்பட்டு, யவக க்கு தசன்று சம்பாதிப்பகத 

நிறுத்திவிட்டார்ைள். வேலை ஏதும் தசய்ோமல் 

சும்மா இருக்ை ஆரம்பித்துவிட்டார்ைள். 

நாைகடவில் இவர்ைள் சகபக்கு 

பாரமாகிவிட்டார்ைள். ஏதனனில், சகப இவர்ைகை 

யபாஷிக்ை யவண்டியிருந்தத்து, அது 

மட்டுமல் ாமல் இவர்ைளுகடே குணங்ைளும் 

நாைகடவில் சகபயில் ஒழுக்ைக்யைட்கட 

தைாண்டுவர ஆரம்பித்தது. 
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2 ததசய ானிக்யைேர் 3:10-12, ஒருவன் 

யவக தசய்ே மனதில் ாதிருந்தால் அவன் 

சாப்பிடவும் கூடாததன்று நாங்ைள் உங்ைளிடத்தில் 

இருந்தயபாது உங்ைளுக்குக் ைட்டகையிட்யடாயம. 

11. உங்ைளில் சி ர் ோததாரு யவக யும் 

தசய்ோமல், வீண் அலுவற்ைாரராய், ஒழுங்ைற்றுத் 

திரிகிறார்ைதைன்று யைள்விப்படுகியறாம். 12. 

இப்படிப்பட்டவர்ைள் அகமதய ாயட 

யவக தசய்து, தங்ைள் தசாந்தச் சாப்பாட்கடச் 

சாப்பிடயவண்டுதமன்று, நம்முகடே ைர்த்தராகிே 

இயேசுகிறிஸ்துவினாய  அவர்ைளுக்குக் 

ைட்டகையிட்டுப் புத்திதசால்லுகியறாம். 

ஆண்டவர் நிச்சேம் வருவார் என்று பவுல் 

அவர்ைளுக்கு உறுதி கூறிவிட்டு, ஆனால் அதற்ைான 

யநரம் இன்னும் அகமேவில்க  என்றும் 

அவர்ைளுக்கு எழுதுகிறார். இகத வலியுறுத்தயவ 

ஒவ்தவாரு அதிைாரத்தின் இறுதியிலும் 

ஆண்டவரின் இரண்டாம் வருகைகே குறித்து ஒரு 

வசனத்கத எழுதுகிறார்.  

1 ததசய ானிக்யைேர் 1:10, அவர் 

மரித்யதாரிலிருந்ததழுப்பினவரும், இனிவரும் 

யைாபாக்கிகனயினின்று நம்கம நீங்ை ாக்கி 

இரட்சிக்கிறவருமாயிருக்கிற அவருகடே 

குமாரனாகிே இயேசு பரய ாைத்திலிருந்து 

வருவகத நீங்ைள் 
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எதிர்பார்த்துக்தைாண்டிருக்கிறகதயும், 

அறிவிக்கிறார்ையை. 

1 ததசய ானிக்யைேர் 2:19-20 19. எங்ைளுக்கு 

நம்பிக்கையும் சந்யதாஷமும் மகிழ்ச்சியின் 

கிரீடமுமாயிருப்பவர்ைள் ோர்? நம்முகடே 

ைர்த்தராகிே இயேசுகிறிஸ்து வரும்யபாது 

அவருகடே சந்நிதானத்திய  நீங்ைைல் வா 

அப்படியிருப்பீர்ைள்; 20. நீங்ையை எங்ைளுக்கு 

மகிகமயும் சந்யதாஷமுமாயிருக்கிறீர்ைள். 

1 ததசய ானிக்யைேர் 3:13, இவ்விதமாய் 

நம்முகடே ைர்த்தராகிே இயேசுகிறிஸ்து தமது 

பரிசுத்தவான்ைள் அகனவயராடுங்கூட 

வரும்யபாது, நீங்ைள் நம்முகடே பிதாவாகிே 

யதவனுக்கு முன்பாைப் பிகைேற்ற 

பரிசுத்தமுள்ைவர்ைைாயிருக்கும்படி உங்ைள் 

இருதேங்ைகை ஸ்திரப்படுத்துவாராை. 

1 ததசய ானிக்யைேர் 4:17-18, பின்பு 

உயியராடிருக்கும் நாமும் ைர்த்தருக்கு 

எதிர்தைாண்டுயபாை யமைங்ைள்யமல், 

அவர்ையைாயடகூட ஆைாேத்தில் 

எடுத்துக்தைாள்ைப்பட்டு, இவ்விதமாய் 

எப்தபாழுதும் ைர்த்தருடயனகூட இருப்யபாம் . 18. 

ஆகைோல், இந்த வார்த்கதைளினாய  நீங்ைள் 

ஒருவகரதோருவர் யதற்றுங்ைள். 
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1 ததசய ானிக்யைேர் 5:23, சமாதானத்தின் யதவன் 

தாயம உங்ைகை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராை, 

உங்ைள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம்முழுவதும், 

நம்முகடே ைர்த்தராகிே இயேசுகிறிஸ்து 

வரும்யபாது குற்றமற்றதாயிருக்கும்படி 

ைாக்ைப்படுவதாை. 

என்ன ஒரு ஆனந்தம்!! 

சரி, இப்யபாது இவர்ைள் எப்படி இப்படிப்பட்ட 

ஒரு பிரச்சகனயில் சிக்கிக்தைாண்டார்ைள் என்று 

பார்ப்யபாம்.  

மத்யதயு 23:36, இகவைதைல் ாம் இந்தச் 

சந்ததிோர்யமல் வருதமன்று தமய்ோையவ 

உங்ைளுக்குச் தசால்லுகியறன். 

இந்த வசனத்தில் தமாழிதபேர்ைபட்டுள்ை சந்ததி 

என்கிற வார்த்கத நாம் இப்யபாது யபசுகிறது 

யபா  அர்த்தம் தைாள்ைாது. இகத புரிந்துதைாள்ை 

மத்யதயு 23-ஆம் அதிைாரத்கத அந்த அதிைாரத்தின் 

சூைக  பார்த்து ததளிவாை புரிந்துதைாள்யவாம்.  

இயேசு கிறிஸ்து யவதபாரைகரயும் பரியசேகரயும் 

பார்த்து, நீங்ைள் யவதத்கத மற்றவர்ைளுக்கு 

யபாதிக்கிறீர்ைள் ஆனால் அகத பின்பற்ற 

மறுக்கிறீர்ைள் என்று ைடிந்துதைாள்கிறார்  .இந்த 

வசனங்ைகை ஆங்கி த்தில் Message translation -ல்  

இப்படிோை தமாழிதபேர்த்திருக்கிறார்ைள் 



7 

 

மத்யதயு 23: 3-7, 

They talk a good line, but they don’t live it. They don’t take 

it into their hearts and live it out in their behavior. It’s all 

spit-and-polish veneer. 4-7 “Instead of giving you God’s 

Law as food and drink by which you can banquet on God, 

they package it in bundles of rules, loading you down like 

pack animals. They seem to take pleasure in watching you 

stagger under these loads, and wouldn’t think of lifting a 

finger to help. Their lives are perpetual fashion shows, 

embroidered prayer shawls one day and flowery prayers 

the next. They love to sit at the head table at church 

dinners, basking in the most prominent positions, 

preening in the radiance of public flattery, receiving 

honorary degrees, and getting called ‘Doctor’ and 

‘Reverend.’ 

ஆகைோல், நீங்ைள் கைக்தைாள்ளும்படி 

அவர்ைள் உங்ைளுக்குச் தசால்லுகிற ோகவயும் 

கைக்தைாண்டு தசய்யுங்ைள்; அவர்ைள் 

தசய்கையின்படியோ தசய்ோதிருங்ைள்; 

ஏதனனில், அவர்ைள் தசால்லுகிறார்ைள், 

தசால்லியும் தசய்ோதிருக்கிறார்ைள். 4. 

சுமப்பதற்ைரிே பாரமான சுகமைகைக்ைட்டி 

மனுஷர் யதாள்ைளின்யமல் சுமத்துகிறார்ைள்; 

தாங்ையைா ஒரு விரலினாலும் அகவைகைத் 

ததாடமாட்டார்ைள். 5. தங்ைள் 

கிரிகேைதைல் ாம் மனுஷர் 
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ைாணயவண்டுதமன்று தசய்கிறார்ைள்; தங்ைள் 

ைாப்புநாடாக்ைகை அை மாக்கி, தங்ைள் 

வஸ்திரங்ைளின் ததாங்ைல்ைகைப் தபரிதாக்கி, 6. 

விருந்துைளில் முதன்கமோன இடங்ைகையும், 

தஜப ஆ ேங்ைளில் முதன்கமோன 

ஆசனங்ைகையும், 7. சந்கததவளிைளில் 

வந்தனங்ைகையும், மனுஷரால் ரபீ, ரபீ என்று 

அகைக்ைப்படுவகதயும் விரும்புகிறார்ைள். 

ஏழு ஐயோ 

List of seven woe’s 

1. மற்றவர்ைள் இரட்சிக்ைப்பட தகடோை 

இருப்பதற்கு 

For making salvation hard for other people (v. 13) 

2. ஒருவகன தங்ைள் மார்க்ைத்தில் யசர்த்து 

தைடுத்துப்யபாடுவதற்ைாை  

 For corrupting converts (v. 15) 

3. முரட்டுத்தனமான (மூர்க்ைமான) 

மார்க்ைத்கத திணிப்பதற்ைாை 

For rude religion (vv. 16-22) 

4. உண்கமயில் முக்கிேமானகத விட்டு 

வி குவதற்ைாை    

For neglecting what is actually important (vv. 23-

24) 

5. தங்ைகைதாங்ையை வழிபடுவதற்ைாை  

For self-indulgence (vv. 25-26) 



9 

 

6. தங்ைளுக்குள் இருக்கும் துன்மார்க்ைத்திற்ைாை 

For wickedness within (vv. 27-28) 

7. யதவனுகடே தீர்க்ைதரிசிைகை தைாக  
தசய்வதற்ைாை  

For the murder of God's prophets (vv, 29-36) 

இறுதியில் யதவனுகடே வார்த்கதக்கு 

கீழ்படிோமல் யபானது மாத்திரமல்  யதனுகடே 

தீர்க்ைதரிசிைகை தைாக  தசய்ேவும் 

ஆரம்பித்தார்ைள். 

இந்த கூட்டத்தாகரத்தான் இயேசு சந்ததி என்று 

கூறுகிறார்!  

இயேசு ஏன் திரும்ப யவண்டும்? 

Why Jesus must return? 

பகைே ஏற்பாட்டு தீர்க்ைதரிசிைள்  46 யபர்ைளில் 

பத்து யபருக்கும் குகறவாயனார் கிறிஸ்துவின் 

முத ாம் வருகைகே குறித்து தீர்க்ைதரிசனம் 

உகரத்தனர்  .ஆனால் 36 தீர்க்ைதரிசிைள் கிறிஸ்துவின் 

இரண்டாம் வருகைகே குறித்து ததாடர்புகடே 

ைாரிேங்ைகை தீர்க்ைததரிசனமாை 

உகரத்திருக்கிறார்ைள்.   
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1. யதவனுகடே வார்த்கத  

Word of God  
பகைே ஏற்பாட்டில் மாத்திரம் 1,527 வசனங்ைள் 

ஆண்டவரின் இரண்டாம் வருகைகே குறித்து 

எழுதப்பட்டுள்ைன. 

புதிே ஏற்பாட்டில் தமாத்தம் உள்ை வசனங்ைள்  

7,959 அவற்றில் 330 வசனங்ைள் அவரின் இரண்டாம் 

வருகைகே குறித்து எழுதப்பட்டுள்ைன. புதிே 

ஏற்பாட்டில் கிட்டத்தட்ட இருபத்கதந்து 

வசனங்ைளுக்கு ஒரு வசனம் (1 in every 25 verse) 

ஆண்டவரின் இரண்டாம் வருகைகே குறித்து 

எழுதப்பட்டிருக்கிறது.  

ஆண்டவராகிே இயேசு கிறிஸ்து தாயம 

அவருகடே இரண்டாம் வருகைகே குறித்து 21 

முகற கூறியிருக்கிறார்.  

இயேசு கிறிஸ்து தம்முகடே முத ாம் வருகைகே 

குறித்த தீர்க்ைதரிசனங்ைகை எழுத்து மாறாமல் 

அப்படியே ஒவ்தவான்கறயும் நிகறயவற்றினார். 

ஆையவ அயதயபால், அவருகடே இரண்டாம் 

வருகைகே குறித்த அகனத்து 

தீர்க்ைதரிசனங்ைகையும் ஒரு புள்ளிகூட பாராமல் 

அப்படியே நிகறயவற்றுவார். அல்ய லுோ! 

அவர் ஏன் திரும்ப வருவது நிச்சேம் என்பதற்கு 

இ குவான இன்னும் ஒரு ைாரணம் கூற 
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யவண்டுமானால், “யவதவாக்கிேம் நிகறயவற 

யவண்டும் என்று  இயேசு கூறியிருக்கிறார்...”. 

யதவன் தபாய்யபசுபவர் அல் !!! 

சி  நாட்ைளுக்கு முன்னதாை நாம் படித்த “இயேசு 

கிறிஸ்துவின் இறுதி 7 நாட்ைள்” என்கிற பாடத்தில், 

அவர் எப்படி தம்கமக்குறித்த எல் ா 

தீர்க்ைதரிசனங்ைகையும் வார்த்கத மாறாமல் 

நிகறயவற்றினார் என்று நாம் பார்த்யதாம். 

இயேசு கிறிஸ்து நிகறயவற்ற இருக்கிற 

தீர்க்ைதரிசனங்ைளில் சி வற்கற நாம் பார்ப்யபாம். 

சங்கீதம் 2:6-9, நான் என்னுகடே பரிசுத்த 

பர்வதமாகிே சீயோன்மீதில் என்னுகடே 

ராஜாகவ அபியஷைம்பண்ணி கவத்யதன் என்றார். 

7. தீர்மானத்தின் விவரம் தசால்லுயவன்; ைர்த்தர் 

என்கன யநாக்கி: நீர் என்னுகடே குமாரன், இன்று 

நான் உம்கம ஜநிப்பித்யதன்; 8. என்கனக் யைளும், 

அப்தபாழுது ஜாதிைகை உமக்குச் சுதந்தரமாைவும், 

பூமியின் எல்க ைகை உமக்குச் தசாந்தமாைவும் 

தைாடுப்யபன்; 9. இருப்புக்யைா ால் அவர்ைகை 

தநாறுக்கி, குேக்ை த்கதப்யபால் அவர்ைகை 

உகடத்துப்யபாடுவீர் என்று தசான்னார். 

இயேசு வருவார், ராஜாவாை இருப்பார் என்று யதவ 

வார்த்கத கூறுகிறது. அவர் சிங்ைாசனத்தில் 

வீற்றிருந்து, சை  யதசங்ைகையும் அவருக்கு 

கீழ்படுத்தி ஆளுகை தசய்வார். இரும்பு யைா ால் 
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அவர்ைகை ஆளுகை தசய்வார் என்றும் வசனம் 

கூறுகிறது.  

இகத இயேசு அவரது முத ாம் வருகையில் 

நிகறயவற்றினாரா?  

இல்க .  

ஏசாோ 9:6-7, 6. நமக்கு ஒரு பா ைன் பிறந்தார்; 

நமக்கு ஒரு குமாரன் தைாடுக்ைப்பட்டார்; 

ைர்த்தத்துவம் அவர் யதாளின்யமலிருக்கும்; அவர் 

நாமம் அதிசேமானவர், ஆய ாசகனக் ைர்த்தா, 

வல் கமயுள்ை யதவன், நித்திே பிதா, 

சமாதானப்பிரபு என்னப்படும். 7. தாவீதின் 

சிங்ைாசனத்கதயும் அவனுகடே ராஜ்ேத்கதயும் 

அவர் திடப்படுத்தி அகத இதுமுதற்தைாண்டு 

என்தறன்கறக்கும் நிோேத்திலும் நீதியினாலும் 

நிக ப்படுத்தும்படிக்கு, அவருகடே 

ைர்த்தத்துவத்தின் தபருக்ைத்துக்கும், அதின் 

சமாதானத்துக்கும் முடிவில்க ; யசகனைளின் 

ைர்த்தருகடே கவராக்கிேம் இகதச் தசய்யும். 

யமசிோவாகிே இயேசு யதவனிடத்திலிருந்து 

வந்திருந்தயபாதும், எந்த ைர்த்தத்துவமும் அவர் 

யதாளின்யமல் இல்க . எந்த சமாதானமும் 

இல்க , மாறாை சமாதானம் இல் ாகமயே 

இருந்தது. ஆையவ இயேசு தமது முத ாம் 

வருகையில் இந்த தீர்க்ைதரிசனத்கதயும் 
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நிகறயவற்றவில்க . ஆனால் தமது இரண்டாம் 

வருகையில் இலை நிகறயவற்றுவதாை கூறினார்.  

மத்யதயு 25:31, அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது 

மகிகமதபாருந்தினவராய்ச் சை  பரிசுத்த 

தூதயராடுங்கூட வரும்யபாது, தமது மகிகமயுள்ை 

சிங்ைாசனத்தின்யமல் வீற்றிருப்பார். 

எயரமிோ 23:5-6, 5. இயதா, நாட்ைள் வருதமன்று 

ைர்த்தர் தசால்லுகிறார், அப்தபாழுது தாவீதுக்கு ஒரு 

நீதியுள்ை கிகைகே எழும்பப்பண்ணுயவன்; அவர் 

ராஜாவாயிருந்து, ஞானமாய் ராஜரிைம்பண்ணி, 

பூமியிய  நிோேத்கதயும் நீதிகேயும் 

நடப்பிப்பார். 6. அவர் நாட்ைளில் யூதா 

இரட்சிக்ைப்படும், இஸ்ரயவல் சுைமாய் 

வாசம்பண்ணும்; அவருக்கு இடும் நாமம் நமது 

நீதிோயிருக்கிற ைர்த்தர் என்பயத. 

இயேசு ராஜாவாை ஆளுகை தசய்தாரா?  

இல்க . ஆனால் அவரது இரண்டாம் வருகையில் 

ராஜாவாை ஆளுகை தசய்வார். இஸ்ரயவல் 

சமாதானமாை எப்யபாதாவது இருந்ததா?  

இல்க , இல் யவ இல்க . 

சைரிோ 14:4-5,  

4. அந்நாளிய  அவருகடே பாதங்ைள் கிைக்யை 

எருசய முக்கு எதியர இருக்கிற 
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ஒலிவமக யின்யமல் நிற்கும்; அப்தபாழுது 

மைா தபரிே பள்ைத்தாக்கு உண்டாகும்படி 

ஒலிவமக  தன் நடுகமேத்திய  கிைக்கு 

யமற்ைாய் எதிராைப் பிைந்துயபாம்; அதினாய , 

ஒரு பாதி வடபக்ைத்திலும் ஒரு பாதி 

ததன்பக்ைத்திலும் சாயும். 5. அப்தபாழுது என் 

மக ைளின் பள்ைத்தாக்கு வழிோய் 

ஓடிப்யபாவீர்ைள்; மக ைளின் பள்ைத்தாக்கு 

ஆத்சால்மட்டும் யபாகும்; நீங்ைள் யூதாவின் 

ராஜாவாகிே உசிோவின் நாட்ைளில் 

பூமிேதிர்ச்சிக்குத் தப்பி ஓடிப்யபானதுயபால் 

ஓடிப்யபாவீர்ைள்; என் யதவனாகிே ைர்த்தர் 

வருவார்; யதவரீயராயட எல் ாப் 

பரிசுத்தவான்ைளும் வருவார்ைள். 

இது நடந்ததா?  

இல்க . 

இயேசு தமது தசாந்த வார்த்கதயில் கூறுேது: 

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

வாசஸ்த ங்ைள் உண்டு; அப்படியில் ாதிருந்தால், 

நான் உங்ைளுக்குச் தசால்லியிருப்யபன்; ஒரு 

ஸ்த த்கத உங்ைளுக்ைாை 

ஆேத்தம்பண்ணப்யபாகியறன். 3. நான் யபாய் 

உங்ைளுக்ைாை ஸ்த த்கத 

ஆேத்தம்பண்ணினபின்பு, நான் இருக்கிற 

இடத்திய  நீங்ைளும் இருக்கும்படி, நான் 
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மறுபடியும் வந்து உங்ைகை என்னிடத்தில் 

யசர்த்துக்தைாள்ளுயவன். 

எப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்குத்தத்தம்! அவர் நம்கம 

தம்மிடத்தில் யசர்த்துக்தைாள்வார்! அவர் என்கன 

அவயராடு கூட்டி யசர்த்துக்தைாள்வார்!! 

லூக்ைா 19:11, அவர்ைள் இகவைகைக் யைட்டுக் 

தைாண்டிருக்கையில், அவர் எருசய முக்குச் 

சமீபித்திருந்தபடியினாலும், யதவனுகடே ராஜ்ேம் 

சீக்கிரமாய் தவளிப்படுதமன்று அவர்ைள் 

நிகனத்தபடியினாலும், அவர் ஒரு உவகமகேச் 

தசான்னார்: 

மத்யதயு 24:30, அப்தபாழுது, மனுஷகுமாரனுகடே 

அகடோைம் வானத்தில் ைாணப்படும். 

அப்தபாழுது, மனுஷகுமாரன் வல் கமயோடும் 

மிகுந்த மகிகமயோடும் வானத்தின் 

யமைங்ைள்யமல் வருகிறகத பூமியிலுள்ை சை  

யைாத்திரத்தாரும் ைண்டு பு ம்புவார்ைள். 

மத்யதயு 25:31, அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது 

மகிகமதபாருந்தினவராய்ச் சை  பரிசுத்த 

தூதயராடுங்கூட வரும்யபாது, தமது மகிகமயுள்ை 

சிங்ைாசனத்தின்யமல் வீற்றிருப்பார். 

எனயவ, இயேசு இந்த தீர்க்ைதரிசனங்ைகை 

எல் ாம் ைண்டிப்பாை நிகறயவற்றுவார்!! அவர் 

தபாய் தசால்  மனிதன் அல் யவ அல் . 
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லூக்ைா 9:22 &26, 22. யமலும் மனுஷகுமாரன் ப  

பாடுைள்படவும், மூப்பராலும் பிரதான 

ஆசாரிேராலும் யவதபாரைராலும் ஆைாதவதனன்று 

தள்ைப்படவும், தைால் ப்படவும், 

மூன்றாம்நாளில் உயிர்த்ததழுந்திருக்ைவும் 

யவண்டும் என்று தசான்னார். 26. 

என்கனக்குறித்தும் என் வார்த்கதைகைக் குறித்தும் 

எவன் தவட்ைப்படுகிறாயனா, அவகனக்குறித்து 

மனுஷகுமாரன் தம்முகடே மகிகமயோடும் 

பிதாவின் மகிகமயோடும் பரிசுத்த தூதர்ைளின் 

மகிகமயோடும் வரும்யபாது தவட்ைப்படுவார். 

இயேசு இந்த விைக்ைத்கத தமது சீஷர்ைளுக்கு 

அற்புதமாை விைக்கியிருக்கிறார். தாம் மறித்து, 

உயிர்த்து மீண்டும் வருயவன் என்று அவர்ைளுக்கு 

ைற்பித்திருக்கிறார். 

 தவளிப்படுத்தின வியசஷத்தில் இயேசு ஆறு 

முகற “இயதா சீக்கிரமாய் வருகியறன்” என்று 

கூறியிருக்கிறார்.  

யவத வல்லுநர் ஒருவர் கூறுகிறார், விடுவிப்பவர் 

(deliverer) வருவார் என்கிற தீர்க்ைதரிசனம் சுமார் 333 

முகற பகைே ஏற்பாட்டில் உகரக்ைப்பட்டுள்ைது. 

இயேசுயவ விடுவிப்பவர். ஆனால் முதல்முகற 

அவர் வரும்யபாது இதில் 109 தீர்க்ைதரிசனங்ைகை 

மட்டுயம அவர் நிகறயவற்றினார். அப்படிோனால், 

விடுவிப்பவர் இன்னும் நிகறயவற்றாத 224 

தீர்க்ைதரிசனங்ைள் உள்ைன. 
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2. சகப - Church 

இயேசு தமது சகபகே மீண்டும் எடுத்து 

தசல்வதற்கு வருவார். 

ஆதி திருச்சகப அதீத வைர்ச்சி 

அகடந்துதைாண்டிருந்தது. வைர்ச்சியோடு 

பிரச்சகனைளும் கூடயவ வந்தன. ஆையவ 

அப்யபாஸ்த ர் 15-ஆம் அதிைாரத்தில் எருசய மில் 

மூப்பர்ைள் கூட்டப்பட்டனர். 

தபனிக்யை சமாரிோ யதசங்ைளிலிருந்து பவுலும் 

பர்னபாவும் வந்திருந்தனர்.  

யதவன் புறஜாதிோர் மத்தியில் என்ன தசய்தார் 

என்பகத (அப் 6 – 12ல் நடந்தவற்கற) அப் 15ல் 

எருசய மில் மூப்பர்ைளுக்கு அறிவிக்கிறார். அப் 10-

ஆம் அதிைாரத்தில் யபதுரு ைண்ட விசித்திரமான 

தரிசனமும் தைார்யநலியுவின் வீட்கட அவர் 

சந்தித்ததும் நமக்கு நிகனவில்  இருக்கும்.  

அப்யபாஸ்த ர்  15:4, அவர்ைள் எருசய முக்கு 

வந்து, சகபோராலும் அப்யபாஸ்த ராலும் 

மூப்பராலும் ஏற்றுக்தைாள்ைப்பட்டயபாது, யதவன் 

தங்ைகைக்தைாண்டு தசய்தகவைகைதேல் ாம் 

அறிவித்தார்ைள். 

இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒன்று-விட்ட சயைாதரனாகிே 

ோக்யைாபு பதி ளித்து, யதவன் புறஜாதிோகர 
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சந்தித்தகதயும் அவர்ைகை தம்முகடே ஜனமாை 

அவர் ஏற்றுக்தைாண்டகதயும் ஆயமாஸ் 

தீர்க்ைதரிசன புத்தைத்திலிருந்து யமற்யைாள் 

ைாட்டுகிறார்.  

ஆயமாஸ் 9:11-12 வசனங்ைள் அப்யபாஸ்த ர்  15:16-

17ல் மீண்டும் உகரக்ைப்பட்டுள்ைது. 

16. எப்படிதேனில், மற்ற மனுஷரும், 

என்னுகடே நாமந்தரிக்ைப்படும் சை  

ஜாதிைளும், ைர்த்தகரத் யதடும்படிக்கு, 

17. நான் இதற்குப்பின்பு திரும்பிவந்து, 

விழுந்துயபான தாவீதின் கூடாரத்கத மறுபடியும் 

எடுப்பித்து, அதிய  பழுதாய்ப்யபானகவைகை 

மறுபடியும் சீர்ப்படுத்தி, அகதச் தசவ்கவோை 

நிறுத்துயவன் என்று இகவைகைதேல் ாஞ் 

தசய்கிற ைர்த்தர் தசால்லுகிறார் என்று 

எழுதியிருக்கிறது. 

இந்த வசனங்ைளில் கூறப்பட்டுள்ை ைாரிேங்ைகை 

சற்று வரிகசப்படுத்தி பாருங்ைள்: 

i. அப் 15:14 – “யதவன் புறஜாதிைளினின்று 

தமது நாமத்திற்ைாை ஒரு ஜனத்கதத் 

ததரிந்துதைாள்ளும்படி முதல்முதல் 

அவர்ைளுக்குக் ைடாட்சித்தருளினார்” – இது 

ைர்த்தர் சகபகே கூட்டுவகத குறிக்கிறது. 
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ii. வ17 “நான் இதற்குப்பின்பு திரும்பிவந்து” – 

இது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் 

வருகைகே குறிக்கிறது. 

சகப கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்னதாை 

எடுத்துக்தைாள்ைப்படும். 

இயேசு வரும்யபாது வ17 “விழுந்துயபான 

தாவீதின் கூடாரத்கத மறுபடியும் 

எடுப்பித்து, அதிய  

பழுதாய்ப்யபானகவைகை மறுபடியும் 

சீர்ப்படுத்தி, அகதச் தசவ்கவோை 

நிறுத்துயவன்”. 

 

iii. இயேசு தமது ராஜ்ஜிேத்தி தாவீதின் 

சிங்ைாசனத்தில் ஸ்தாபித்து ராஜாவாை 

ஆளுவார்.  

 

iv. வ16, “மற்ற மனுஷரும், என்னுகடே 

நாமந்தரிக்ைப்படும் சை  ஜாதிைளும், 

ைர்த்தகரத் யதடும்படிக்கு” – சை  

யதசத்தாரும் ைர்த்தரிடத்தில் வருவார்ைள். 

 

➢ இயேசு தம்முகடே சகபகே அகைக்கிறார் 

Jesus calls out His church,  

➢ இயேசு கிறிஸ்து திரும்புகிறார் 

Jesus Christ returns,  

➢ இயேசு இஸ்ரயவலின் சிங்ைாசனத்கத 

மீண்டும் ஸ்தாபிக்கிறார் 
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Jesus rebuilds the kingdom for Israel  and 

➢ புற ஜாதிைள் அவருகடே சிங்ைாசனத்தின் 
முன் வருகிறார்ைள் 

Gentile nations come to His throne. 

இந்த ததாடரின் ஒரு பகுதியில் இஸ்ரயவலின் 

ைடந்தைா ம், நிைழ்ைா ம் மற்றும் எதிர் ைா த்கத 

குறித்து திட்டமாய் பார்ப்யபாம். ஆனால் 

இப்யபாது அதற்கு ஒரு முன்யனாட்டமாை யராமர் 

புத்தைத்கத வாசிப்பீர்ைைா? 

➢ யராமர் 9 – இஸ்ரயவலின் ைடந்தைா ம் 

➢ யராமர் 10 – இஸ்ரயவலின் நிைழ்ைா ம் 

➢ யராமர் 11 – இஸ்ரயவலின் எதிர்ைா ம் 

இவற்கற படிக்கும்யபாது யதவனுகடே 

ைா த்தின் திட்டங்ைகை குறித்து ததளிவான புரிதல் 

உண்டாகும். 

சகபயின் ைடந்தைா ம், நிைழ்ைா ம் மற்றும் 

எதிர்ைா ம் எயபசிேர் 5-ஆம் அதிைாரத்தில் உள்ைது. 

ைடந்தைா ம்: 

எயபசிேர் 5:25, புருஷர்ையை, உங்ைள் மகனவிைளில் 

அன்புகூருங்ைள்; அப்படியே கிறிஸ்துவும் சகபயில் 

அன்புகூர்ந்து,  



21 

 

சகபயில் அன்பு கூர்ந்து – ைவனியுங்ைள் 

ைடந்தைா த்தில் எழுதப்பட்டுள்ைது. 

நிைழ்ைா ம்: 

எயபசிேர் 5:26, 
 
தாம் அகதத் 

திருவசனத்கதக்தைாண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் 

சுத்திைரித்து, பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும், 

இயேசு கிறிஸ்து ததாடர்ந்து தமது சகபே 

பரிசுத்தப்படுத்திக் தைாண்யடயிருப்பார். – 

நிைழ்ைா ம் 

எதிர்ைா ம்: 

எயபசிேர் 5:27,  

ைகறதிகர முத ானகவைள் ஒன்றும் இல் ாமல் 

பரிசுத்தமும் பிகைேற்றதுமான மகிகமயுள்ை 

சகபோை அகதத் தமக்குமுன் 

நிறுத்திக்தைாள்வதற்கும் தம்கமத்தாயம 

அதற்ைாை ஒப்புக்தைாடுத்தார். 

So, Jesus will present the church to Himself without spot 

or wrinkles- Future. 
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3. இஸ்ரயவலும் எருசய மும்: 

Israel and Jerusalem: 

லூக்ைா 21:24, 
 
பட்டேக்ைருக்கினாய  விழுவார்ைள், 

சை  புறஜாதிைளுக்குள்ளும் சிகறப்பட்டுப் 

யபாவார்ைள்; புறஜாதிோரின் ைா ம் நிகறயவறும் 

வகரக்கும் எருசய ம் புறஜாதிோரால் 

மிதிக்ைப்படும். 

ைகடசி ைா த்கத குறித்து உபயதசம் தசய்பவர்ைள் 

கிட்டத்தட்ட ோவரும் ஒத்துக்தைாள்ளும் ஒரு 

ைாரிேம், இஸ்ரயவல் யதசம் மீண்டும் 

சீரகமக்ைப்படுதல். 1948-ம் ஆண்டு இரண்டாயிரம் 

ஆண்டுைளுக்கு பின்னர் இந்த ைடிைாரம் மீண்டும் 

சுை  ஆரம்பித்துள்ைது. 1967ல் இஸ்ரயவலிற்கு 

யதவன் தைாடுத்த நி ப்பரப்கப யூதர்ைள் 

மீட்தடடுத்தனர். 

எயசக்கியேல் 38 மற்றும் 39 அதிைாரங்ைகை 

வாசிக்கும்யபாது இஸ்ரயவல் யதசம் ைகடசி 

ைா ங்ைளில் எப்படி முக்கிேமான ஒரு பங்கு 

வகிக்கும் என்பகத நாம் ைாண ாம். 

சைரிோ 2:8, பிற்பாடு மகிகமயுண்டாகுதமன்று 

யசகனைளின் ைர்த்தர் தசால்லுகிறார்; உங்ைகைக் 

தைாள்கையிட்ட ஜாதிைளிடத்துக்கு என்கன 

அனுப்பினார்; உங்ைகைத் ததாடுகிறவன் 

அவருகடே ைண்மணிகேத் ததாடுகிறான். 
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இஸ்ரயவல் யதவனின் ைண்ணின் ைருவிழி. 

ைர்த்தர் எருசய மிலிருந்து ஆட்சி தசய்வார். 

அவருகடே ராஜ்ஜிேத்தில் உ ைத்தின் 

ைாரிேங்ைளும் பிகனக்ைப்பட்டிருப்பகத நாம் 

ைாண ாம். ஆையவ இந்த ைாரிேங்ைள் அவர் 

உ ைத்திற்கு திரும்புவகத 

அவசிேப்படுத்துகின்றன. 

ஏசாோ 2:1-4, 1. ஆயமாத்சின் குமாரனாகிே ஏசாோ 
யூதாகவயும் எருசய கமயும் குறித்துக் ைண்ட 

தரிசனம். 2. ைகடசிநாட்ைளில் ைர்த்தருகடே 

ஆ ேமாகிே பர்வதம் பர்வதங்ைளின் 

தைாடுமுடியில் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டு, மக ைளுக்கு 

யம ாய் உேர்த்தப்படும்; எல் ா ஜாதிைளும் 

அதற்கு ஓடிவருவார்ைள். 3. திரைான ஜனங்ைள் 

புறப்பட்டு வந்து: நாம் ைர்த்தரின் பர்வதத்துக்கும், 

ோக்யைாபின் யதவனுகடே ஆ ேத்துக்கும் 

யபாயவாம் வாருங்ைள்; அவர் தமது வழிைகை 

நமக்குப் யபாதிப்பார், நாம் அவர் பாகதைளில் 

நடப்யபாம் என்பார்ைள்; ஏதனனில் 

சீயோனிலிருந்து யவதமும், எருசய மிலிருந்து 

ைர்த்தரின் வசனமும் தவளிப்படும். 4. அவர் 

ஜாதிைளுக்குள் நிோேம் தீர்த்து, திரைான 

ஜனங்ைகைக் ைடிந்துதைாள்வார்; அப்தபாழுது 

அவர்ைள் தங்ைள் பட்டேங்ைகை 

மண்தவட்டிைைாைவும் தங்ைள் ஈட்டிைகை 

அரிவாள்ைைாைவும் அடிப்பார்ைள்; 
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ஜாதிக்குவியராதமாய் ஜாதி பட்டேம் 

எடுப்பதில்க , இனி அவர்ைள் யுத்தத்கதக் 

ைற்பதுமில்க . 

இந்த ராஜ்ேம் அகமே உ ைத்தில் ஒரு நி ப்பரப்பு 

அல் து இடம் யதகவ. இது அவருகடே முத ாம் 

வருகைக்கு அல்  ஏதனனில், இந்த வசனம் 

பிற்ைா த்தில் என்று ததளிவாை கூறுகிறது. 

சைரிோ 14:9, அப்தபாழுது ைர்த்தர் 

பூமியின்மீததங்கும் ராஜாவாயிருப்பார்; அந்நாளில் 

ஒயர ைர்த்தர் இருப்பார், அவருகடே நாமமும் 

ஒன்றாயிருக்கும். 

இந்த வசனத்கத வாசித்தபிறகும் எப்படி 

உ ைத்தில் யதவனுகடே ஆயிர வருட அரசாட்சி 

இல்க  என்று கூற முடியும்? 

எயரமிோ 31:10, ஜாதிையை, நீங்ைள் ைர்த்தருகடே 

வார்த்கதகேக் யைட்டு, தூரத்திலுள்ை தீவுைளில் 

அறிவித்து, இஸ்ரயவக ச் சிதறடித்தவர் அகதச் 

யசர்த்துக்தைாண்டு, ஒரு யமய்ப்பன் தன் 

மந்கதகேக் ைாக்கும்வண்ணமாை அகதக் ைாப்பார் 

என்று தசால்லுங்ைள். 

யதவன் இஸ்ரயவக  கூட்டி யசர்ப்பார். 

எயசக்கிேல் 36:19-24, 19. அவர்ைகைப் 

புறஜாதிைளுக்குள்யை சிதறடித்யதன்; யதசங்ைளில் 

தூற்றிப்யபாடப்பட்டார்ைள்; அவர்ைளுகடே 
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நடக்கையின்படியேயும் அவர்ைளுகடே 

கிரிகேைளின்படியேயும் அவர்ைகை 

நிோேந்தீர்த்யதன். 20. அவர்ைள் புறஜாதிைளிடத்தில் 

யபானயபாது அந்த ஜனங்ைள் இவர்ைகைக்குறித்து: 

இவர்ைள் ைர்த்தருகடே ஜனங்ைள், அவருகடே 

யதசத்திலிருந்து வந்தார்ைள் என்று தசான்னதினால், 

இவர்ைள் என் பரிசுத்த நாமத்கதப் 

பரிசுத்தக்குக ச்ச ாக்கினார்ைள். 21. ஆனாலும் 

இஸ்ரயவல் வம்சத்தார் தாங்ைள் வந்துயசர்ந்த 

புறஜாதிைளிடத்திய  பரிசுத்தக்குக ச்ச ாக்கின 

என் பரிசுத்த நாமத்தினிமித்தமாையவ 

இரங்குகியறன். 22. ஆத ால், நீ இஸ்ரயவல் 

வம்சத்தாகர யநாக்கி: ைர்த்தராகிே ஆண்டவர் 

உகரக்கிறது என்னதவன்றால், இஸ்ரயவல் 

வம்சத்தாயர, உங்ைள்நிமித்தமல்  நீங்ைள் வந்து 

யசர்ந்த புறஜாதிைளிடத்தில் 

பரிசுத்தக்குக ச்ச ாக்கின என் பரிசுத்த 

நாமத்தினிமித்தயம நான் இப்படிச் தசய்கியறன். 23. 

புறஜாதிைளின் நடுயவ நீங்ைள் 

பரிசுத்தக்குக ச்ச ாக்கினதும் அவர்ைளுக்குள் 

உங்ைைால் பரிசுத்தக்குக ச்ச ாக்ைப்பட்டதுமான 

என் மைத்தான நாமத்கத நான் 

பரிசுத்தம்பண்ணுயவன்; அப்தபாழுது புறஜாதிைள் 

தங்ைள் ைண்ைளுக்கு முன்பாை நான் உங்ைளுக்குள் 

பரிசுத்தம்பண்ணப்படுகையில், நான் ைர்த்தர் 

என்பகத அறிந்துதைாள்வார்ைள் என்று ைர்த்தராகிே 

ஆண்டவர் தசால்லுகிறார். 24. நான் உங்ைகைப் 
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புறஜாதிைளிடத்திலிருந்து அகைத்து உங்ைகைச் 

சை  யதசங்ைளிலுமிருந்து யசர்த்து, உங்ைள் 

சுேயதசத்திற்கு உங்ைகைக் தைாண்டுவருயவன். 

➢ யதவனுகடே திட்டத்தின்படி அவர்ைள் 
சிதறடிக்ைப்பட்டிருக்கிறார்ைள் 

God’s plan they have been scattered.  

➢ அவர்ைள் அவருகடே ஜனங்ைள் 

They are His people. 

➢ அவர்ைள் இஸ்ரயவலின் குடியிருப்பு 

They are the house of Israel. 

➢ அவருகடே நாமத்தினிமித்தம் 

For the sake of His name. 

➢ யதசங்ைள் அவயர யதவதனன்று அறியும் 

Nations will come to know He is God. 

➢ ைர்த்தர் அவர்ைகை சை  யதசங்ைளிலிருந்தும் 
கூட்டி யசர்ப்பார் 

God will gather them from all nations. 

யராமர் 11:25, யமலும், சயைாதரயர, நீங்ைள் 

உங்ைகையே புத்திமான்ைதைன்று 

எண்ணாதபடிக்கு ஒரு இரைசிேத்கத நீங்ைள் 

அறிேயவண்டுதமன்றிருக்கியறன்; 

அததன்னதவனில், புறஜாதிோருகடே நிகறவு 

உண்டாகும்வகரக்கும் இஸ்ரயவ ரித ாரு 

பங்குக்குக் ைடினமான மனதுண்டாயிருக்கும் 
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For I do not desire, brethren, that you should be 

ignorant of this mystery, lest you should be wise in your 

own opinion, that blindness in part has happened to 

Israel until the fullness of the Gentiles has come in.  

புற ஜாதிோர் யசர்ந்து ைா ம் பூரனப்படும்வகர 

இஸ்ரயவல் யதசத்தின் ைண்ைள் அவருகடே 

திட்டத்தின்படி மகறக்ைப்பட்டிருப்பது புதிே 

ஏற்பாட்டில் நமக்கு ததளிவாை கூறப்பட்டுள்ைது. 

சைரிோ 2:10-13, 10. சீயோன் குமாரத்தியே, 

தைம்பீரித்துப்பாடு; இயதா, நான் வந்து உன் நடுவில் 

வாசம்பண்ணுயவன் என்று ைர்த்தர் தசால்லுகிறார். 

11. அந்நாளிய  அயநைம் ஜாதிைள் ைர்த்தகரச் 

யசர்ந்து என் ஜனமாவார்ைள்; நான் உன் நடுவில் 

வாசமாயிருப்யபன்; அப்தபாழுது யசகனைளின் 

ைர்த்தர் என்கன உன்னிடத்தில் அனுப்பினாதரன்று 

அறிவாய். 12. ைர்த்தர் பரிசுத்த யதசத்திய  

யூதாவாகிே தமது பங்கைச் சுதந்தரித்து, திரும்பவும் 

எருசய கமத் ததரிந்துதைாள்வார். 13. மாம்சமான 

சை மான யபர்ையை, ைர்த்தருக்கு முன்பாை 

தமௌனமாயிருங்ைள்; அவர் தமது பரிசுத்த 

வாசஸ்த த்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று 

தசால் என்றார். 

யதவனிடமிருந்து மைத்தான ஒரு வாக்குத்தத்தம் 

Glorious promise from the Lord 
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➢ இயேசு மீண்டும் எருசய மிற்கு வருவார் 

Jesus will come again to Jerusalem 

➢ அகத அவர் தன்னுகடே பங்ைாை 

ததரிந்துதைாண்டார் 

He had chosen that as His possession 

➢ அவகர விசுவாசிக்கிற அயனை யதசங்ைள் 
அவயராடு இகணயும் 

Many nations will have joined with Him who 

believe 

➢ அவர்ையைாடு அவர் வாசம் தசய்வார்! 

He will dwell with them! 

அற்புதம்!! 

ஆயமாஸ் 9:14-15, என் ஜனமாகிே இஸ்ரயவலின் 

சிகறயிருப்கபத் திருப்புயவன்; அவர்ைள் பாைான 

நைரங்ைகைக் ைட்டி, அகவைளில் குடியிருந்து, 

திராட்சத்யதாட்டங்ைகை நாட்டி, அகவைளுகடே 

பைரசத்கதக் குடித்து, யதாட்டங்ைகை உண்டாக்கி, 

அகவைளின் ைனிைகைப் புசிப்பார்ைள். 15. 

அவர்ைகை அவர்ைள் யதசத்திய  நாட்டுயவன்; 

நான் அவர்ைளுக்குக் தைாடுத்த யதசத்திலிருந்து 

அவர்ைள் இனிப் பிடுங்ைப்படுவதில்க தேன்று 

உன் யதவனாகிே ைர்த்தர் தசால்லுகிறார் என்றார். 

ைர்த்தர் அவர்ைகை அங்கு திரும்பச்தசய்து 

அவர்ைகை ஸ்திரப்படுத்துவார். யவறு ோரும் 

அவர்ைகை அற்றுப்யபாைப் பண்ணுவதில்க ! 
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இறுதிோை, இஸ்ரயவல் யதசத்தின்யமல் 

யதவனுகடே மைத்தான வாக்குத்தத்தம். 

எயசக்கிேல் 37:13-14, என் ஜனங்ையை, நான் உங்ைள் 

பியரதக்குழிைகைத் திறந்து, உங்ைகை உங்ைள் 

பியரதக்குழிைளிலிருந்து 

தவளிப்படப்பண்ணும்யபாது, நான் ைர்த்தர் என்று 

அறிந்துதைாள்வீர்ைள். 14. என் ஆவிகே 

உங்ைளுக்குள் கவப்யபன்; நீங்ைள் உயிரகடவீர்ைள்; 

நான் உங்ைகை உங்ைள் யதசத்தில் கவப்யபன்; 

அப்தபாழுது நான் ைர்த்தர் என்று 

அறிந்துதைாள்வீர்ைள்; இகதச் தசான்யனன், இகதச் 

தசய்யவன் என்று ைர்த்தர் உகரக்கிறார் என்று தசால் 

என்றார். 

ைர்த்தர் தமது ஜனங்ைகை ைல் கறைளிலிருந்து 

தைாண்டுவருவார்! 

தம்முகடே ஆவிகே அவர்ைள் யமல் ஊற்றி 

அவர்ைளுக்கு ஜீவன் தைாடுப்பார்!! 

அவர்ைகை தங்ைள் யதசத்தில் கவப்பார்!!! 
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4. யதசங்ைகை நிோேந்தீர்ப்பதற்கு 
To Judge the Nations 

மனுஷர் ோவருக்கும் நிோோதிபதிோை இயேசு 

ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்: 

Jesus is appointed Judge of all mankind: 

யோவான் 5:20-30 (please take time to read)வ22, 

அன்றியும் பிதாகவக் ைனம்பண்ணுகிறதுயபா  

எல் ாரும் குமாரகனயும் ைனம்பண்ணும்படிக்கு, 

பிதாவானவர்தாயம ஒருவருக்கும் நிோேத்தீர்ப்புச் 

தசய்ோமல், நிோேத்தீர்ப்புச் தசய்யும் அதிைாரம் 

முழுவகதயும் குமாரனுக்கு 

ஒப்புக்தைாடுத்திருக்கிறார். 

மத்யதயு 25:31-33, அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது 

மகிகமதபாருந்தினவராய்ச் சை  பரிசுத்த 

தூதயராடுங்கூட வரும்யபாது, தமது மகிகமயுள்ை 

சிங்ைாசனத்தின்யமல் வீற்றிருப்பார். 32. 

அப்தபாழுது, சை  ஜனங்ைளும் அவருக்கு 

முன்பாைச் யசர்க்ைப்படுவார்ைள். 

யமய்ப்பனானவன் தசம்மறிோடுைகையும் 

தவள்ைாடுைகையும் தவவ்யவறாை பிரிக்கிறது 

யபா  அவர்ைகை அவர் பிரித்து, 33. 

தசம்மறிோடுைகைத் தமது வ து பக்ைத்திலும், 

தவள்ைாடுைகைத் தமது இடது பக்ைத்திலும் 

நிறுத்துவார். 
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மனுஷகுமாரன் சை  யதசங்ைகையும் நிோேம் 

விசாரிக்கும் நிோோதிபதிோவார். 

ைகடசி ைா த்கத குறித்து ைர்த்தர் யபசின 

யோயவலின் தீர்க்ைதரிசன புத்தைத்தில் பார்க்ை ாம். 

யோயவல் 3:1-3, இயதா, யூதாவுக்கும் 

எருசய முக்கும் உண்டாயிருக்கிற சிகறயிருப்கப 

நான் திருப்பும் அந்நாட்ைளிலும் அக்ைா த்திலும், 2. 

நான் சை  ஜாதிோகரயும் கூட்டி யோசபாத்தின் 

பள்ைத்தாக்கிய  அவர்ைகை 

இறங்கிப்யபாைப்பண்ணி, அவர்ைள் என் 

ஜனத்கதயும் இஸ்ரயவத ன்னும் என் 

சுதந்தரத்கதயும் புறஜாதிைளுக்குள்யை சிதறடித்து 

என் யதசத்கதப் 

பங்கிட்டுக்தைாண்டதினிமித்தமும், 3. அவர்ைள் 

என் ஜனத்தின்யபரில் சீட்டுப்யபாட்டு, 

ஆண்குைந்கதைகை யவசிப்பகணேமாைக் 

தைாடுத்து, மதுபானம் பண்ணும்படி, 

தபண்குைந்கதைகைத் திராட்சரசத்துக்குக் 

கிரேமாைக் தைாடுத்ததினிமித்தமும், அங்யை 

அவர்ையைாடு வைக்ைாடுயவன். 

இஸ்ரயவக  யதவன் அடிகமத்தனத்திலிருந்து 

விடுவிக்கும்யபாது, யோசபாத் பள்ைத்தாக்கில் 

அவர் நிோேந்தீர்ப்பார். 
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இங்கு ஆர்யமைதான் யுத்தம் நகடதபறும். 

யோயவல் 3:7-17 படிக்ை. இங்கு வ11 – வ16-ஐ 

பாப்யபாம். 

சை  ஜாதிையை, நீங்ைள் சுற்றிலுமிருந்து ஏைமாய் 

வந்து கூடுங்ைள்; ைர்த்தாயவ, நீரும் அங்யை 

உம்முகடே பராக்கிமசாலிைகை 

இறங்ைப்பண்ணுவீராை. 12. ஜாதிைள் எழும்பி 

யோசபாத்தின் பள்ைத்தாக்குக்கு வருவார்ைைாை; 

சுற்றிலுமுள்ை ஜாதிைகை நிோேந்தீர்க்ை அங்யை 

நான் வீற்றிருப்யபன். 13. பயிர் முதிர்ந்தது, 

அரிவாகை நீட்டி அறுங்ைள், வந்து இறங்குங்ைள்; 

ஆக  நிரம்பியிருக்கிறது, ஆக யின் 

ததாட்டிைள் வழிந்யதாடுகிறது; அவர்ைளுகடே 

பாதைம் தபரிேது. 14. நிோேத்தீர்ப்பின் 

பள்ைத்தாக்கிய  ஜனங்ைள் திரள்திரைாய் 

இருக்கிறார்ைள்; நிோேத்தீர்ப்பின் 

பள்ைத்தாக்கிய  ைர்த்தரின் நாள் 

சமீபமாயிருக்கிறது. 15. சூரிேனும் சந்திரனும் 

இருண்டுயபாகும், நட்சத்திரங்ைள் 

ஒளிமழுங்கும். 16. ைர்த்தர் சீயோனிலிருந்து 

தைர்ச்சித்து, எருசய மிலிருந்து சத்தமிடுவார்; 

வானமும் பூமியும் அதிரும்; ஆனாலும் ைர்த்தர் 

தமது ஜனத்துக்கு அகடக்ை மும் இஸ்ரயவல் 

புத்திரருக்கு அரணான யைாட்கடயுமாயிருப்பார். 

➢ சை  யதசங்ைளும் கூடிவரும் 

All nations will assemble and gather 
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➢ யோசபாத் பள்ைத்தாக்கிற்கு வருவார்ைள் 

Come to valley of Jehoshaphat  

➢ இஸ்ரயவல் யதசத்யதாடு சண்கடயிடுவகத 

விட்டுவிட்டு முடிதவடுக்கும் 

பள்ைத்தாக்கிற்கு வருவார்ைள் (valley of 

decision) 
Instead of all nations fighting with the nation of 

Israel they will come to the valley of decision  

➢ அந்த நாள் அவர் வருகையின் நாைாை 
இருக்கும் 

That Day will be of His coming day 

➢ சூரிேனும் சந்திரனும் இருண்டுயபாகும் 

Sun and moon will be darkened 

➢ ைர்த்தர் சீயோனிலிருந்து முைங்குவார் 

Lord will roar from Zion 

➢ எருசய மிலிருந்து அவர் சத்தம் ததானிக்கும் 

His voice will come from Jerusalem 

➢ வானமும் பூமியும் அவர் சத்தத்தில் அதிரும் 

Heavens and earth will shake at His voice 

இகத மத்யதயு 25:31-32 உடன் ஒப்பிட்டு பாருங்ைள்,  

அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது 

மகிகமதபாருந்தினவராய்ச் சை  பரிசுத்த 

தூதயராடுங்கூட வரும்யபாது, தமது 

மகிகமயுள்ை சிங்ைாசனத்தின்யமல் 
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வீற்றிருப்பார். 32. அப்தபாழுது, சை  

ஜனங்ைளும் அவருக்கு முன்பாைச் 

யசர்க்ைப்படுவார்ைள். யமய்ப்பனானவன் 

தசம்மறிோடுைகையும் தவள்ைாடுைகையும் 

தவவ்யவறாை பிரிக்கிறது யபா  அவர்ைகை 

அவர் பிரித்து, 

யதசங்ைள் ோவும் நிோேந்தீர்க்ைப்படும் 

யமசிோவிற்கு தசவிதைாடுக்கும் யதசங்ைள் 

யதவனுகடே ராஜ்ேத்தில் பிரயவசிப்பார்ைள். 

யமசிோவிற்கு தசவிதைாடுக்ைாத யதசங்ைள் ோவும் 

நித்திோ ஆக்கிகனக்கு அனுப்பப்படும். 

இதுயவ யதசங்ைளுக்கு யதவனுகடே 

நிோேத்தீர்ப்கப குறித்த வாக்குத்தத்தம். ஆனால் 

தம்முகடே ஜனத்திற்கும் இஸ்ரயவல் 

புத்திரருக்கும் யதவன் அகடக்ை மாை இருப்பார்.  

தவளிபடுத்தல் 14:14-15 & 20-ல் இது 

நிகறயவறுவகத நாம் பார்க்ை முடியும். 

 

தவளி 14:14-15 & 20, பின்பு நான் பார்த்தயபாது, 

இயதா, தவண்கமோன யமைத்கதயும், அந்த 

யமைத்தின்யமல் 

மனுஷகுமாரனுக்தைாப்பானவராய்த் தமது 

சிரசின்யமல் தபாற்கிரீடத்கதயும் தமது கையிய  
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ைருக்குள்ை அரிவாகையுமுகடே ஒருவர் 

உட்ைார்ந்திருக்கிறகதயும் ைண்யடன். 15. 

அப்தபாழுது யவதறாரு தூதன் 

யதவா ேத்திலிருந்து புறப்பட்டு, யமைத்தின்யமல் 

உட்ைார்ந்திருக்கிறவகர யநாக்கி: பூமியின் பயிர் 

முதிர்ந்தது, அறுக்கிறதற்குக் ைா ம் வந்தது, 

ஆகைோல் உம்முகடே அரிவாகை நீட்டி 

அறுத்துவிடும் என்று மிகுந்த 

சத்தமிட்டுச்தசான்னான். 

20. நைரத்திற்குப் புறம்யபயுள்ை அந்த ஆக யிய  

அது மிதிக்ைப்பட்டது; அந்த ஆக யிலிருந்து 

ஆயிரத்தறுநூறு ஸ்தாதி தூரத்திற்கு இரத்தம் 

புறப்பட்டுக் குதிகரைளின் ைடிவாைங்ைள்மட்டும் 

தபருகிவந்தது. 

தவளி 11:15, ஏைாம் தூதன் எக்ைாைம் ஊதினான்; 

அப்தபாழுது உ ைத்தின் ராஜ்ேங்ைள் நம்முகடே 

ைர்த்தருக்கும், அவருகடே கிறிஸ்துவுக்குமுரிே 

ராஜ்ேங்ைைாயின; அவர் சதாைா ங்ைளிலும் 

ராஜ்ேபாரம் பண்ணுவார் என்னும் தைம்பீர 

சத்தங்ைள் வானத்தில் உண்டாயின. 

ஆதமன்!! 

அப்யபாஸ்த னாகிே பவுக க்தைாண்டு 

ததசய ானிக்யைே சகபக்கு ஆண்டவர் இயத 

ைாரிேத்கத தான் கூறினார். 
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2 ததசய ானிக்யைேர் 1:7-9, யதவகன 

அறிோதவர்ைளுக்கும், நம்முகடே ைர்த்தராகிே 

இயேசுகிறிஸ்துவின் சுவியசஷத்திற்குக் 

கீழ்ப்படிோதவர்ைளுக்கும் நீதியுள்ை 

ஆக்கிகனகேச் தசலுத்தும்படிக்கு, 8. ைர்த்தராகிே 

இயேசு தமது வல் கமயின் தூதயராடும், 

ஜுவாலித்து எரிகிற அக்கினியோடும், 

வானத்திலிருந்து தவளிப்படும்யபாது 

அப்படிோகும். 9. அந்நாளிய  தம்முகடே 

பரிசுத்தவான்ைளில் மகிகமப்படத்தக்ைவராயும், 

நீங்ைள் எங்ைளுகடே சாட்சிகே 

விசுவாசித்தபடியினாய  உங்ைளிடத்திலும், 

விசுவாசிக்கிறவர்ைதைல் ாரிடத்திலும் 

ஆச்சரிேப்படத்தக்ைவராயும், அவர் வரும்யபாது, 

கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை அவகர 

விசுவாசிப்யபாருக்கு விடுதக ோைவும் அவகர 

விசுவாசிக்ைாதவர்ைளுக்யைா யதவன் பழி தீர்க்கும் 

ைா மாைவும் அகமயும்.  
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ோர் நிோேந்தீர்க்ைப்படுவார்ைள்? 

Who Will Be Judged? 

கீழ்க்ைண்ட ஜனங்ைள் கிறிஸ்துவின் வருகையில் 

நிோேந்தீர்க்ைப்படுவர்: 

1. இஸ்ரயவல் யதசத்தில் வாழ்பவர்ைள் 

Those living from the nation Israel 

(எயசக்கியேல் 20:34-38 & மத்யதயு 25) 

2. புற ஜாதிோன யதசங்ைள் 

The Gentile Nations (ஏசாோ 40:15& 17 & 

மத்யதயு 25:31-32) 

3. பகைே ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்ைள் 

The Old Testament Saints (தானியேல் 12:2 & 

மத்யதயு 16:7) 

4. உபத்திரவ ைா  பரிசுத்தவான்ைள் 

The Tribulation Saints (தவளி 20:4-6)  

எனயவ, நிோேத்தீர்ப்பு தைாடுக்ை இயேசு மீண்டும் 

வரயவண்டிேதாயிருக்கிறது. 

சகப எடுத்துக்தைாள்ைப்பட்ட பின், 

இஸ்ரயவய ாடும் ஏழு வருட உபத்திரவத்தில் 

மீட்ைப்பட்டவர்ைகையும் யதவன் இகடபடுவார் 

(deals). 

இஸ்ரயவலுக்கு யதவன் தைாடுத்த வாக்குத்தத்தம். 
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சகப தபந்யததைாஸ்யத நாளில் உருவாக்ைப்பட்டு 

ரைசிே வருகையில் எடுத்துக்தைாள்ைப்படுகையில் 

முடிகிறது. 

ரைசிே வருகையில் சகப 

எடுத்துக்தைாள்ைப்பட்டவுடன் இஸ்ரயவலின் 

ைண்ைள் திறக்ைப்படும். சைரிோ தீர்க்ைதரிசி 

உகரத்ததுயபால் அவர்ைள் தாங்ைள் குத்தினவகர 

யநாக்கி பார்ப்பார்ைள். 

ஆனாலும் எல்ய ாரும் அவகர யநாக்கி பார்க்ை 

மாட்டார்ைள். 

இயேசு மீண்டும் திரும்ப யவண்டும், அதுயவ 

யதவனுகடே சித்தமாய் இருக்கிறது. 

பின்னர் ஏழு வருட உபத்திரவ ைா ம். 

எயசக்கியேல் 20: 33-38, ப த்த கையினாலும், 

ஓங்கிே புேத்தினாலும், ஊற்றப்பட்ட 

உக்கிரத்தினாலும், உங்ைகை ஆளுயவன் என்பகத 

என் ஜீவகனக்தைாண்டு தசால்லுகியறன் என்று 

ைர்த்தராகிே ஆண்டவர் உகரக்கிறார். 34. நீங்ைள் 

ஜனங்ைளுக்குள் இராதபடிக்கு நான் உங்ைகைப் 

புறப்படப்பண்ணி, நீங்ைள் சிதறியிருக்கிற 

யதசங்ைளில் இராதபடிக்கு நான் உங்ைகைப் 

ப த்தகையினாலும், ஓங்கிே புேத்தினாலும், 

ஊற்றப்பட்ட உக்கிரத்திலும் கூடிவரச்தசய்து, 35. 

உங்ைகை ஜனசதைங்ைளின் வனாந்தரத்திய  
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தைாண்டுயபாய், அங்யை உங்ையைாயட 

முைமுைமாய் வைக்ைாடுயவன். 36. நான் 

எகிப்துயதசத்தின் வனாந்தரத்தில் உங்ைள் 

பிதாக்ையைாடு வைக்ைாடினதுயபா  உங்ையைாடும் 

வைக்ைாடுயவன் என்று ைர்த்தராகிே ஆண்டவர் 

தசால்லுகிறார். 37. நான் உங்ைகைக் யைாலின்கீழ் 

தசல்லும்படி தசய்து, உங்ைகை உடன்படிக்கையின் 

ைட்டுக்குட்படுத்தி, 38. ை ைக்ைாரகரயும் 

துயராகிைகையும் உங்ைகைவிட்டுப் 

பிரித்துப்யபாடுயவன்; அவர்ைகைத் தாங்ைள் 

தங்கும் யதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணுயவன்; 

ஆனாலும் அவர்ைள் இஸ்ரயவல் யதசத்தில் 

பிரயவசிப்பதில்க ; அப்தபாழுது நான் ைர்த்தர் 

என்று அறிந்துதைாள்வீர்ைள்.  

33 “As I live,” says the Lord God, “surely with a mighty 

hand, with an outstretched arm, and with fury poured 

out, I will rule over you. 34 I will bring you out from the 

peoples and gather you out of the countries where you 

are scattered, with a mighty hand, with an outstretched 

arm, and with fury poured out. 35 And I will bring you into 

the wilderness of the peoples, and there I will plead My 

case with you face to face. 36 Just as I pleaded My case 

with your fathers in the wilderness of the land of Egypt, 

so I will plead My case with you,” says the Lord God.37 “I 

will make you pass under the rod, and I will bring you into 

the bond of the covenant; 38 I will purge the rebels from 
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among you, and those who transgress against Me; I will 

bring them out of the country where they dwell, but they 

shall not enter the land of Israel. Then you will know that 

I am the Lord. 

யதவன் உபத்திரவ ைா த்தில் ோவகரயும் கூட்டி 

யசர்ப்பார். பின்னர் “இஸ்ரயவ தரல் ாரும் 

இரட்சிக்ைப்படுவார்ைள்” என்று 

எழுதியிருக்கிறபடியே இஸ்ரயவ ர் ோவரும் 

மீட்ைப்படுவார்ைள். உபத்திரவம் ோவும் நின்று 

விடும் என்று இதன் அர்த்தம். அது மாத்திரமல் , 

இஸ்ரயவல் ஒரு யதசமாை மீட்ைப்பட்டாலும் 

அதிலும் சி ர் மறுதலித்து 

ஆக்கிகனக்குட்படுவார்ைள். 

ஆையவ இயேசு மீண்டும் வருவது 

அத்திோவசிேமாகும். 

இயேசு மீண்டும் வரும்யபாது சகபயின் நாட்ைள் 

முடிந்துயபாகும்.  

இயேசு மீண்டும் வரும்யபாது, யதசங்ைளுக்கு 

நிோேத்தீர்ப்பின் ைா ம். 

இயேசு மீண்டும் வரும்யபாது, இஸ்ரயவலின் 

ராஜ்ேத்கத ைாட்டப்படும். 

இயேசு மீண்டும் வரும்யபாது, புறஜாதிோரின் 

நாட்ைள் பரிபூரனப்படும். அவர் இஸ்ரயவலுக்ைாை 

வந்து அகத விடுவிப்பார். 
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யதவ சித்தம். 

 உச்சக்ைட்டமமும் சகப பரிபூரனப்படுதலும் 

அவருகடே வருகைகே சார்ந்திருக்கிறது. 

உச்சக்ைட்டமமும் யதசங்ைள் பரிபூரனப்படுதலும் 

அவருகடே வருகைகே சார்ந்திருக்கிறது. 

உச்சக்ைட்டமமும் இஸ்ரயவல் பரிபூரனப்படுதலும் 

அவருகடே வருகைகே சார்ந்திருக்கிறது. 

ஆையவ இயேசு வருகிறார். 

 யதவ ஜனம் அவகர எதிர்யநாக்கியிருக்கிறார்ைள். 

யதவ சித்தம்  எதிர்யநாக்கியிருக்கிறது. 

நான் ஆேத்தமாை இருக்கியறன், நீங்ைளும் 

ஆேத்தமாை இருப்பீர்ைள் என்று நம்புகியறன். 


