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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை
பாடம் 4

ரைசிே வருகை – Rapture Promise
நமது வேதாகமத்தில் திரித்துேம் வ ான்ற ோர்த்தத
இல்லாதது வ ால் இந்த ோர்த்தததைக் காண இைலாது.
ஆனால் நமது லத்தீன் வேதாகமத்தில் இந்த ோர்த்தததை 1
ததசவலானிக்வகைர் 4:16 யில் காணலாம் ப்த ௌஸிைா
(‘Parousia’) என்ற கிவ க்க ோர்த்தத கசிைேருதகதையும்
அப் க்காலிப்ஸ்
‘Apokalupsis’)
என்ற
ோர்த்தத
வசாததனக்காலத்ததயும் குறிக்கின்றது.
கிவ க்க ோர்த்ததைான ஹார்ப் ஸ்வ்க்கு சமமான லத்தீன்
விதனச்தசால்
ப்பிவைா ஆகும். அதன் அர்த்தம்
லேந்தமாக எடுக்கப் டும் என் து ஆகும். ழதமைான
லத்தீன் வேதாகமத்தில் ப்பிவைா என்ற தசால்லின் தகுந்த
காலம் 17 ேசனத்தில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது. ாப்ட்ஸ்
என் து ப்பிவைா என் தின் எச்சவிதன ஆகும். ஆங்கில
ோர்த்ததைான ாப்ட் மற்றும் ாப்சர் எச்சவிதனயில்
இருந்து எடுக்கப் ட்ட அடிச்தசாற்கள்.
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ப்த ௌஸிைா மற்றும் அப்பூக்களுப்சிஸ். Parousia and
Apokalupsis
The Latin equivalent of the Greek Harpazo is the Latin
verb rapio, "to take away by force." In the Latin Vulgate,
one of the oldest Bibles in existence, the appropriate
tense of rapio appears in verse 17. (Raptus is the past
participle of rapio, and our English words "rapt" and
"rapture" stem from this past participle.)
கசிைேருதகதை விசுோசிக்கிறேர்கள் ப்த ௌஸிைா என்ற
கிவ க்க ோர்த்தத கிறிஸ்து ேருதகயும் மற்றும்
அேவ ாடுகூட சத கள் எடுத்து தகாள்ளப் டுேததயும்
குறிக்கிறது என்கிறார்கள் .அது வ ால அப்பூக்களுப்சிஸ்
என்ற கிவ க்க ோர்த்தத ஏழு ேருட உ த்தி ே
காலத்திற்குப்பிறகு காணக்கூடிை மகிதம நிதறந்த
கிறிஸ்துவின் ேருதகதைக் குறிக்கிறது.
கிறிஸ்து ஏழு ேருஷம் உ த்தி ேத்தில் பிரிக்கப் ட்ட
இ ண்டு கட்டங்களில் திரும்பி ேருோர் என்று இந்த
இ ண்டு
ோர்த்தததை
தகாண்டு
அேர்கள்
விசுோசிக்கிறார்கள்.
எனவே
இந்த
இ ண்டு
ோர்த்ததகளும் இ ண்டாம் ேருதகதை குறிக்கின்றன தவி
இ ண்டு விதமான ேருதகதை அல்ல.

1
தெசய ானிக்யைேர்
4:13-18,
அன்றியும்,
சயைாெரயர,
நித்திகரேகடந்ெவர்ைளினிமித்ெம்
நீங்ைள் நம்பிக்கைேற்றவர்ைளான மற்றவர்ைகளப்
யபா த் துக்கித்து, அறிவில் ாதிருக்ை எனக்கு
மனதில்க . 14. இயேசுவானவர் மரித்து பின்பு
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எழுந்திருந்ொதரன்று
விசுவாசிக்கியறாயம;
அப்படியே இயேசுவுக்குள் நித்திகரேகடந்ெ
வர்ைகளயும்
யெவன்
அவயராயடகூடக்
தைாண்டுவருவார். 15. ைர்த்ெருகடே வார்த்கெகே
முன்னிட்டு
நாங்ைள்
உங்ைளுக்குச்
தசால்லுகிறொவது: ைர்த்ெருகடே வருகைமட்டும்
உயியராடிருக்கும்
நாம்
நித்திகரேகடந்ெ
வர்ைளுக்கு முந்திக்தைாள்வதில்க . 16. ஏதனனில்,
ைர்த்ெர் ொயம ஆரவாரத்யொடும், பிரொன
தூெனுகடே
சத்ெத்யொடும்,
யெவ
எக்ைாளத்யொடும்
வானத்திலிருந்து
இறங்கி
வருவார்;
அப்தபாழுது
கிறிஸ்துவுக்குள்
மரித்ெவர்ைள் முெ ாவது எழுந்திருப்பார்ைள். 17.
பின்பு உயியராடிருக்கும் நாமும் ைர்த்ெருக்கு
எதிர்தைாண்டுயபாை
யமைங்ைள்யமல்,
அவர்ையளாயடகூட
ஆைாேத்தில்
எடுத்துக்
தைாள்ளப்பட்டு, இவ்விெமாய் எப்தபாழுதும்
ைர்த்ெருடயனகூட இருப்யபாம். 18. ஆகைோல்,
இந்ெ வார்த்கெைளினாய
நீங்ைள் ஒருவகர
தோருவர் யெற்றுங்ைள்.
கிவ க்க ோர்த்ததைான ஹார்ப் ஸ்வ் என் தின் ஆங்கில
தமாழித ைப்பு caught up ஆகும். caught அப் என்றால்
கட்டாைத்தின்
த ைரில்
எடுக்கப் ட்டது
என்று
அர்த்தமாகும்.
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கசிைேருதகயின்வ ாது
ோழுந்துதகாண்டிருக்கும்
விசுோசிகள்
காற்றில்
எடுத்துக்தகாள்ளப் ட்டு
வமகத்துக்குள்ளாக வ ாய் ஒரு தநாடியில் வதேவனாடு
இதணோர்கள் .
எனவே ஒவ தைாரு நம்பிக்தகயின் ஆதழப்பு நமக்கு
இருக்கிறது.

1. The Promise
1
தெசய ானிக்யைேர்
1:10,
அவர்
மரித்யொரிலிருந்தெழுப்பினவரும்,
இனிவரும்
யைாபாக்கிகனயினின்று
நம்கம
நீங்ை ாக்கி
இரட்சிக்கிறவருமாயிருக்கிற
அவருகடே
குமாரனாகிே
இயேசு
பரய ாைத்திலிருந்து
வருவகெ
நீங்ைள்
எதிர்பார்த்துக்தைாண்டிருக்கிறகெயும்,
அறிவிக்கிறார்ையள.
தீத்து 2:13, நாம் நம்பியிருக்கிற ஆனந்ெ
பாக்கிேத்துக்கும்,
மைா
யெவனும்
நமது
இரட்சைருமாகிே
இயேசுகிறிஸ்துவினுகடே
மகிகமயின்
பிரசன்னமாகுெலுக்கும்
எதிர்பார்த்துக்தைாண்டிருக்கும்படி
நமக்குப்
யபாதிக்கிறது

நம்பிக்கை,Hope!
நம்பிக்தக என்றல் என்ன?
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ஒரு கிறிஸ்தேனாய் எதன் வமல் நமிக்தக
தேத்திருக்கின்றாய்?
ஒரு கிறிஸ்தேனின் நம்பிக்தக என்றல் என்ன?
➢
➢
➢
➢

ஆண்டேவ ாடு வலாகத்தில் இருப்வ ன்?
அல்லது இ ட்சிப்த குறித்து?
அல்லது நித்ைோழ்தே குறித்து?
அல்லது ஆண்டேருக்காய் உண்தமைாய்
இந்த பூமியில் ஓடுேது?
➢ அல்லது ஒரு நாள் என்னுதடை வேததன
எல்லாம் ஒழிந்துவ ாகும்?
➢ அல்லது ஒரு நாள் நான் மரித்துப்வ ாவேன்?
➢ அல்லது இந்த துை மான ோழதேவிட்டு
இவைசுவோடு இருப்வ ன்?
நம்பிக்தக என் து
ார்ப்வ ாம்!

என்ன

இல்தல

என்று

யராமர் 8:24-25, அந்ெ நம்பிக்கையினாய நாம்
இரட்சிக்ைப்பட்டிருக்கியறாம். ைாணப்படுகிறகெ
நம்புகிறது நம்பிக்கைேல் ; ஒருவன் ொன்
ைாண்கிறகெ நம்பயவண்டுவதென்ன? 25. நாம்
ைாணாெகெ நம்பியனாமாகில், அது வருகிறெற்குப்
தபாறுகமயோயட ைாத்திருப்யபாம்.
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ஆதகைால் நாம் காண்கிறதத குறித்து நம்பிக்தக
வததேயில்தல நாம் காணாததத குறித்து தான்
நமக்கு நம்பிக்தக வததே!
வுல் தகாரிந்து சத க்கு நம்பிக்தகதை குறித்து
கடிதம் எழுதுகிறார்.
1 தைாரிந்திேர் 13:13, இப்தபாழுது விசுவாசம்,
நம்பிக்கை, அன்பு இம்மூன்றும் நிக த்திருக்கிறது;
இகவைளில் அன்யப தபரிேது.
And now abide faith, hope, love, these three; but the
greatest of these is love.

வதேன் மூன்று காரிைங்கள் ஒரு கிறிஸ்தேனுக்கு
முக்கிைமான அத்திைாேசிைமான ஒன்று என்று
குறிப்பிடுேதில் நம்பிக்தகயும் ஒன்று.
ஆனால் நமக்கு நம்பிக்தக குறித்து ஒரு ததளிவு
இல்தல.
அவனகருக்கு
ட்சிப்பு
நம்பிக்தக
என்று
நிதனக்கிறார்கள். நான் ட்சிக்கப் ட்டு ஒரு நாள்
நித்ை ோழ்வு அதடவேன் என்று நம்பிக்தக
தேக்கின்றார்கள்.
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யோவான் 5:24, என் வசனத்கெக் யைட்டு, என்கன
அனுப்பினவகர
விசுவாசிக்கிறவனுக்கு
நித்திேஜீவன்
உண்டு;
அவன்
ஆக்கிகனத்தீர்ப்புக்குட்படாமல்,
மரணத்கெவிட்டு
நீங்கி,
ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று தமய்ோையவ
தமய்ோையவ உங்ைளுக்குச் தசால்லுகியறன்.
யோவான் 17:3, ஒன்றான தமய்த்யெவனாகிே
உம்கமயும்
நீர்
அனுப்பினவராகிே
இயேசுகிறிஸ்துகவயும் அறிவயெ நித்திேஜீவன்.
ஆனால் இந்த ேசனத்தில் ஆண்டே ாகிை
இவைசுதே விசுோசித்து அேருதடை ேசனத்தத
ஏற்றுதகாள்ளும்வ ாது உங்களுக்கு நித்ை ோழ்வு
கிதடத்துவிட்டது என்று தசால்லுகிறார்.
இது நம்பிக்தக அல்ல... இது எதிர்காலத்தில்
நதடத றும் என்று தசால்லவில்தல ... இது
இப்வ ாவத நமக்கு கிதடத்துவிட்டது.
1 யோவான் 3:2, பிரிேமானவர்ையள, இப்தபாழுது
யெவனுகடே பிள்களைளாயிருக்கியறாம், இனி
எவ்விெமாயிருப்யபாதமன்று
இன்னும்
தவளிப்படவில்க ;
ஆகிலும்
அவர்
தவளிப்படும்யபாது
அவர்
இருக்கிறவண்ணமாையவ
நாம்
அவகரத்
ெரிசிப்பதினால்,
அவருக்கு
ஒப்பாயிருப்யபாதமன்று அறிந்திருக்கியறாம்.
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நாம் வதேனுதடை பிள்தளகள் ... எப்வ ாது?
இப்வ ாது.
நமக்கு இவைசு சிலுதேயில் மரித்தவ ாது நமக்கு
ட்சிப்பு
உண்டானது.
இது
நடந்து
முடிந்துவிட்டது. நாம் இப்வ ாது அேருதடை
பிள்தளகளாய் இருக்கின்வறாம்.
இந்த நம்பிக்தக தசத்தது அல்ல ஜீேனுள்ளது.
1 யபதுரு 1:3-5, நம்முகடே ைர்த்ெராகிே
இயேசுகிறிஸ்துவின் பிொவாகிே யெவனுக்கு
ஸ்யொத்திரம்
உண்டாவொை;
4.
அவர்,
இயேசுகிறிஸ்து
மரித்யொரிலிருந்து
எழுந்ெதினாய ,
அழிோெதும்
மாசற்றதும்
வாடாெதுமாகிே சுெந்ெரத்திற்யைதுவாை, ஜீவனுள்ள
நம்பிக்கை
உண்டாகும்படி,
ெமது
மிகுந்ெ
இரக்ைத்தின்படியே
நம்கம
மறுபடியும்
தெநிப்பித்ொர். 5. ைகடசிக்ைா த்திய தவளிப்பட
ஆேத்ெமாக்ைப்பட்டிருக்கிற
இரட்சிப்புக்கு
ஏதுவாை விசுவாசத்கெக் தைாண்டு யெவனுகடே
ப த்தினாய
ைாக்ைப்பட்டிருக்கிற உங்ைளுக்கு
அந்ெச்
சுெந்ெரம்
பரய ாைத்தில்
கவக்ைப்பட்டிருக்கிறது.
அப்வ ாஸ்தலனாகிை வ துரு
குறித்து இ ண்டு தசால்லுகிறார்.

நம்பிக்தகதை

➢ உயிருள்ளது
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➢

வலாகத்தில்
நமக்காக
தேக்கப் ட்டுள்ளது

முன்குறித்து

அப்வ ாஸ்தலனாகிை வுல் மூலம் வதேன் இந்த
நம்பிக்தக
நமக்கு
வலாகத்தில்
தேக்கப் ட்டிருக்கின்றது என்று தசால்லுகின்றார்.
தைாய ாதசேர் 1:4, பரய ாைத்தில் உங்ைளுக்ைாை
கவத்திருக்கிற நம்பிக்கையினிமித்ெம்,
ஆக இந்த நம்பிக்தக என் து
➢ உயிருள்ளது
➢
வலாகத்தில்
நமக்காக
முன்குறித்து
தேக்கப் ட்டுள்ளது
➢
வலாகத்தில் தேக்கப் ட்டிருக்கின்றது
இந்த நம்பிக்தக என்ன?
அப்வ ாஸ்தலனாகிை
தெபிக்கின்றார்

வுல்

எவ சுசத க்கு

எயபசிேர் 1:18-19, ொம் நம்கம அகைத்ெதினாய
நமக்கு
உண்டாயிருக்கிற
நம்பிக்கை
இன்னதென்றும், பரிசுத்ெவான்ைளிடத்தில் ெமக்கு
உண்டாயிருக்கிற சுெந்ெரத்தினுகடே மகிகமயின்
ஐசுவரிேம் இன்னதென்றும்; 19. ொம் கிறிஸ்துகவ
மரித்யொரிலிருந்து
எழுப்பி,
அவரிடத்தில்
நடப்பித்ெ
ெமது
ப த்ெ
சத்துவத்தின்
வல் கமப்படியே
விசுவாசிக்கிறவர்ைளாகிே
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நம்மிடத்திய
ைாண்பிக்கும்
ெம்முகடே
வல் கமயின் மைா யமன்கமோன மைத்துவம்
இன்னதென்றும், நீங்ைள் அறியும்படிக்கு, அவர்
உங்ைளுக்குப் பிரைாசமுள்ள மனக்ைண்ைகளக்
தைாடுக்ையவண்டுதமன்றும்
யவண்டிக்தைாள்ளுகியறன்.
நம்கம
அகைத்ெதினாய
உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை என்ன
ஆண்டேர் நமக்கு தேளிப் டுத்தே ாக!

நமக்கு
என்று

யராமர் 5:1-2, இவ்விெமாை, நாம் விசுவாசத்தினாய
நீதிமான்ைளாக்ைப்பட்டிருக்கிறபடிோல்,
நம்முகடே ைர்த்ெராகிே இயேசுகிறிஸ்துமூ மாய்
யெவனிடத்தில் சமாொனம் தபற்றிருக்கியறாம். 2.
அவர்மூ மாய்
நாம்
இந்ெக்
கிருகபயில்
பிரயவசிக்கும் சி ாக்கிேத்கெ விசுவாசத்தினால்
தபற்று நிக தைாண்டிருந்து, யெவமகிகமகே
அகடயவாதமன்கிற
நம்பிக்கையினாய
யமன்கமபாராட்டுகியறாம்.
நாம் இதுேத
ார்ப்வ ாம்

ார்த்த நம்பிக்தக என்ன என்று

➢ உயிருள்ளது
➢
வலாகத்தில்
நமக்காக
முன்குறித்து
தேக்கப் ட்டுள்ளது
➢
வலாகத்தில் தேக்கப் ட்டிருக்கின்றது
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➢ மனமகிழ்ச்சிைாய் இருக்கும்
எயபசிேர்
4:4,
உங்ைளுக்கு
உண்டான
அகைப்பினாய
நீங்ைள் ஒயர நம்பிக்கைக்கு
அகைக்ைப்பட்டதுயபா , ஒயர சரீரமும் ஒயர
ஆவியும் உண்டு;
ஆக நம்பிக்தக என் து
➢ உயிருள்ளது
➢
வலாகத்தில் முன்குறிக்கப் ட்டுஉள்ளது
➢
வலாகத்தில் தேக்கப் ட்டுள்ளது
➢ மனமகிழ்ச்சிைானது
➢ நமது அதழப்பின் நம்பிக்தகைாயிருக்கிறது
இது ஒரு நல்ல நம்பிக்தக. இந்த நல்ல நம்பிக்தக
கிருத யினால் தகாடுக்கப் ட்டது .
2 தெசய ானிக்யைேர் 2:16, நம்முகடே ைர்த்ெராகிே
இயேசுகிறிஸ்துவும், நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து
நித்திே
ஆறுெக யும்
நல்நம்பிக்கைகேயும்
கிருகபோய்
நமக்குக்
தைாடுத்திருக்கிற
நம்முகடே பிொவாகிே யெவனும்,
➢ உயிருள்ளது
➢
வலாகத்தில் முன்குறிக்கப் ட்டுஉள்ளது
➢
வலாகத்தில் தேக்கப் ட்டுள்ளது
➢ மனமகிழ்ச்சிைானது
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➢ நமது அதழப்பின் நம்பிக்தகைாயிருக்கிறது
➢ நல்ல நம்பிக்தக .
➢ கிருத யினால் தகாடுக்கப் ட்டது .
இந்த நம்பிக்தகதை நம்மால் சம் ாதிக்க இைலாது.
அதற்கு நாம் தகுதிைானேர்களும் அல்ல .
நம்பிக்தக என்னதேன்று ார்க்கலாம் ?
எபிதரேர் 6:18-20, நமக்கு முன் கவக்ைப்பட்ட
நம்பிக்கைகேப்
பற்றிக்தைாள்ளும்படி
அகடக்ை மாய் ஓடிவந்ெ நமக்கு இரண்டு மாறாெ
வியசஷங்ைளினால்
நிகறந்ெ
ஆறுெலுண்டாகும்படிக்கு
எவ்வளயவனும்
தபாய்யுகரோெ யெவன் அப்படிச் தசய்ொர். 19.
அந்ெ நம்பிக்கை நமக்கு நிக யும் உறுதியும்
திகரக்குள்ளாைப்
யபாகிறதுமான
ஆத்தும
நங்கூரமாயிருக்கிறது.
20.
நமக்கு
முன்யனாடினவராகிே இயேசு தமல்கியசயெக்கின்
முகறகமயின்படி நித்திே பிரொன ஆசாரிேராய்
நமக்ைாை அந்ெத் திகரக்குள் பிரயவசித்திருக்கிறார்.
ேசனம் 18 ல். வதேன் நமது நம்பிக்கைக்கு
உத்தி ோதம்
அளிக்கிறார்.
அேருதடை
ோக்குறுதியும் அேருதடை உறுதிதமாழியும்.
நமது நம்பிக்தகதை உறுதிப் டுத்துகிறது.
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ேசனம் 19 ல் நம்பிக்தக நமக்கு நங்கூ மாக
விளங்குகிறது. அது மட்டும் அல்லாமல் தித
சீதலக்கி உள்வள மகா
ரிசுத்த ஸ்தலமாகிை
வலாகத்தில், வதேன் ோழுகிற இடத்தில் அது
ேசிக்கிறது.
என் அன் ான சவகாத சவகாதரிகவள,
➢ எங்கள் நம்பிக்தக இ ட்சிப்பு அல்ல.
➢ அது ம ணமும் அல்ல.
➢ அது வலாகமும் அல்ல.
அது எது?
அது இவைசு:
➢ இவைசு உயிருள்ளே ாய் இருக்கிறார்
➢ இவைசு வலாகத்தில் முன்குறிக்கப் ட்டு
இருக்கிறார்
➢ இவைசு
வலாகத்தில் தேக்கப் ட்டு
இருக்கிறார்
➢ இவைசு மகிழ்ச்சியுள்ளே ாய் இருக்கின்றார்.
➢ இவைசு நமது அதழப்புக்கு ஒரு நம்பிக்தக
➢ இவைசுவே நல்ல நம்பிக்தக
➢ இவைசு கிருத ைால் அளிக்கப் டுகிறார்
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இவைசு நமது நம்பிக்தக. அேர் உயிவ ாடு
இருக்கிறார். நமது மகிழ்ச்சியின் கா ணமாய்
இருக்கிறார். கிருத ைால் நம்மிடத்தில் ேருகிறார்.
வலாகத்தில்
நமக்காக
முன்குறிக்கப் ட்டு
இருக்கிறார். எதிர் காலத்தில் அேத
நாம்
ார்க்கப்வ ாகிவறாம்.
தற்வ ாது
அேர்
மதறமுகமாய் இருக்கிறா . அேர் தாம் நம்
நம்பிக்தக
தீத்து 2:11-13, ஏதனனில் எல் ா மனுஷருக்கும்
இரட்சிப்கப அளிக்ைத்ெக்ை யெவகிருகபோனது
பிரசன்னமாகி, 12. நாம் அவபக்திகேயும் த ௌகிை
இச்கசைகளயும் தவறுத்து, தெளிந்ெபுத்தியும்
நீதியும்
யெவபக்தியும்
உள்ளவர்ைளாய்
இவ்வு ைத்திய
ஜீவனம்பண்ணி, 13. நாம்
நம்பியிருக்கிற ஆனந்ெ பாக்கிேத்துக்கும், மைா
யெவனும்
நமது
இரட்சைருமாகிே
இயேசுகிறிஸ்துவினுகடே
மகிகமயின்
பிரசன்னமாகுெலுக்கும்
எதிர்பார்த்துக்தைாண்டிருக்கும்படி
நமக்குப்
யபாதிக்கிறது.
1 தீயமாத்யெயு 1:1, நம்முகடே இரட்சைராயிருக்கிற
யெவனும், நம்முகடே நம்பிக்கைோயிருக்கிற
ைர்த்ெராகிே
இயேசுகிறிஸ்துவும்
ைட்டகளயிட்டபடியே,
இயேசுகிறிஸ்துவின்
அப்யபாஸ்ெ னாயிருக்கிற பவுல்,
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இவைசுவே நமது நம்பிக்தக என் தற்கு இதத விட
என்ன ஒரு ததளிோன விளக்கம் தகாடுக்க முடியும்.
இவைசுவே நம்முதடை நம்பிக்தகைாக மாறும்
வ ாது,
ஆசீர்ோதமான
நம்பிக்தகைால்
வேதாகமத்திலிருந்து நாம் த றும் இன்தனாரு
ரிமாணம் இருக்கிறது.
1 யோவான் 3:2, பிரிேமானவர்ையள, இப்தபாழுது
யெவனுகடே பிள்களைளாயிருக்கியறாம், இனி
எவ்விெமாயிருப்யபாதமன்று
இன்னும்
தவளிப்படவில்க ;
ஆகிலும்
அவர்
தவளிப்படும்யபாது
அவர்
இருக்கிறவண்ணமாையவ
நாம்
அவகரத்
ெரிசிப்பதினால்,
அவருக்கு
ஒப்பாயிருப்யபாதமன்று அறிந்திருக்கியறாம்.
இவைசு தம்தம தேளிப் டுத்தும்வ ாது நீங்களும்
நானும்
அேர்
வ ால்
ஆகிவிடுவோம்.
எத்ததன மகிதம ... இந்த ோக்குறுதி உங்களுக்கு
மிகுந்த உற்சாகத்தத அளிக்கும் என்று நான்
நம்புகிவறன் .
இவைசு கிறிஸ்து தம்தம தேளிப் டுத்தும் வ ாது
நாம் அேத வ ால் ஆகுேவத ஒதோதோரு
கிறிஸ்தேனின் நம்பிக்தக ஆகும்
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எனவே,ததசவலானிக்கா சத க்கு அேர் தகாடுத்த
ோக்குத்தத்ததுக்கு திரும்புவோம்
1
தெசய ானிக்யைேர்
1:10,
அவர்
மரித்யொரிலிருந்தெழுப்பினவரும்,
இனிவரும்
யைாபாக்கிகனயினின்று
நம்கம
நீங்ை ாக்கி
இரட்சிக்கிறவருமாயிருக்கிற
அவருகடே
குமாரனாகிே
இயேசு
பரய ாைத்திலிருந்து
வருவகெ
நீங்ைள்
எதிர்பார்த்துக்தைாண்டிருக்கிறகெயும்,
அறிவிக்கிறார்ையள.
இந்த சத
வலாகத்தில் இருந்து ேருகிற
கிறிஸ்துவுக்காக காத்து இருக்கிறது. அததப் வ ால்
சத ைாகிை
நாமும்
வதேகுமா னுக்காக
காத்துஇருக்க வேண்டும். அப்வ ாதுதான் நாம்
அேத வ ால மாற முடியும்.
ோக்குத்தத்தத்தின் ததலப்பின்கீழ் நாம் இவைசு
கிறிஸ்துவின்
ோக்குத்தத்ததத
குறித்து
ார்ப்வ ாம்.
வைாோன்
14
ல்
வதேன்
தம்முதடை
ோக்குத்தத்ததத உறுதி தசய்துள்ளார்.
யோவான்
14:1-3,
ை ங்ைாதிருப்பொை;

உங்ைள்

இருெேம்
யெவனிடத்தில்
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விசுவாசமாயிருங்ைள்,
என்னிடத்திலும்
விசுவாசமாயிருங்ைள். 2. என் பிொவின் வீட்டில்
அயநை
வாசஸ்ெ ங்ைள்
உண்டு;
அப்படியில் ாதிருந்ொல்,
நான்
உங்ைளுக்குச்
தசால்லியிருப்யபன்; ஒரு ஸ்ெ த்கெ உங்ைளுக்ைாை
ஆேத்ெம்பண்ணப்யபாகியறன். 3. நான் யபாய்
உங்ைளுக்ைாை
ஸ்ெ த்கெ
ஆேத்ெம்பண்ணினபின்பு,
நான்
இருக்கிற
இடத்திய
நீங்ைளும் இருக்கும்படி, நான்
மறுபடியும் வந்து உங்ைகள என்னிடத்தில்
யசர்த்துக்தைாள்ளுயவன்.

இந்த
சிலிர்க்கதேக்கும்
ோக்குறுதி
விசுோசிகளுக்கு மட்டும் தகாடுக்கப் ட்டது
அல்ல.
வதேன் தகாடுத்த ோக்குத்தத்தத்தின் பின்னணிதை
முதலாேது நாம் ார்ப்வ ாம்.
யோவான் 13:1, பஸ்ைா பண்டிகைக்கு முன்யன,
இயேசு
இவ்வு ைத்கெ
விட்டுப்
பிொவினிடத்திற்குப் யபாகும்படிோன ெம்முகடே
யவகள
வந்ெதென்று
அறிந்து,
ொம்
இவ்வு ைத்திலிருக்கிற ெம்முகடேவர்ைளிடத்தில்
அன்புகவத்ெபடியே,
முடிவுபரிேந்ெமும்
அவர்ைளிடத்தில் அன்புகவத்ொர்.
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இந்தப் குதி இவைசு தாம் பிதாவிடத்தில் வ ாகப்
வ ாகிறார்
என் ததயும் அதற்கான வந ம்
ேந்துவிட்டது
என் ததயும்
அறிந்திருந்தார்
என் தத நமக்கு ததரிவிக்கிறது. ஆனாலும் இவைசு
சீசர்கள் வமல் மிகுத்த அன்பு தேத்த டிைால்
அேர்கள் வமல் அக்கதறைாய் இருந்தார்.
சீசர்களின்
ாதத்தத கழுவி தம் அன்த யும்
ாசத்ததயும் இவைசு தேளிக்காட்டினார். அதற்கு
அப்புறம் புதிை உடன் டிக்தகதை அேர்கவளாடு
கூட கிர்ந்துதகாண்டார். ந்தி ரிமாறுேதற்கு
முன் ாக அேர் தம்முதடை இறப்த குறித்து
தசால்லத் ததாடங்கினர் .
யோவான்
13:21,
இயேசு
இகவைகளச்
தசான்னபின்பு, ஆவியிய
ை ங்கி: உங்ைளில்
ஒருவன் என்கனக் ைாட்டிக்தைாடுப்பான் என்று,
தமய்ோையவ
தமய்ோையவ
உங்ைளுக்குச்
தசால்லுகியறன் என்று சாட்சிோைச் தசான்னார்.
இவைசு தமது அன்த தேளிக்காட்டின பின்பு
உங்களில் ஒருேன் என்தன காட்டிக்தகாடுக்கப்
வ ாகிறான் என்று தசான்னார். புனித
ந்தி
ரிமாறப் ட்டப்
பிறகு
யூதாஸ்
அேர்
கட்டிக்தகாடுப் தற்காக அவ்விடம்
விட்டு
புறப் ட்டுப் வ ானான்.
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யோவான் 13:31, அவன் புறப்பட்டுப்யபானபின்பு
இயேசு:
இப்தபாழுது
மனுஷகுமாரன்
மகிகமப்படுகிறார்,
யெவனும்
அவரில்
மகிகமப்படுகிறார்.
இவைசு நான் மகிதமப் ட வ ாகின்ற வந ம் இது
என்று கூறினார். தமது 33 ம் ேைதில் நம்முதடை
ாேத்துக்காக மரித்தார் அேர் நித்திைத்துக்கும்
இதற்க்காக காத்திருந்தார்.
இதில் உள்ள மு ண் ாட்தட கேனிங்கள். சிலுதே
ம ணம் நதடத ற இருப் தத இவைசு தம் தசாந்த
மகிதமைாகக் கண்டார். என்ன ஒரு அற்புதம்
V 32, யெவன் அவரில் மகிகமப்பட்டிருந்ொல்,

யெவன் அவகரத் ெம்மில் மகிகமப்படுத்துவார்,
சீக்கிரமாய் அவகர மகிகமப்படுத்துவார்.
இவைசு சிலுதேயின் மகிதம மட்டுமல்ல,
உயிர்த்ததழுதலின் மகிதமயும்,
வலாகத்தின்
மகிதமயும்,
அேருதடை
தந்ததயின்
ேலதுபுறத்திதில்
வீற்றுக்கும் இருக்கும்
மகிதமயும் கண்டார்.
அதனத்து வ ா ாட்டங்களும் முடிந்து விட்டன
என்று
இவைசு
தசான்னார்,
காத்திருப்பு
முடிந்துவிட்டது,
இப்வ ாது
நான்
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மகிதமப் டுகிவறன், அேர் தனது
விட்டு தேளிவைற வேண்டியிருந்தது.

சீடர்கதள

அேர்கள் எல்லாேற்தறயும் விட்டுவிட்டு கடந்த
மூன்று ேருடங்களாக அேத ப் பின்ததாடர்ந்து
தசன்றார்கள். அேர் அேர்கதள மிகவும் வநசித்தார்.
33 ஆம் ேசனத்தில் அேர் அேர்களிடம் அவத
அன்த க் காட்டினார்.
V33, பிள்களையள, இன்னும் தைாஞ்சக்ைா ம் நான்

உங்ைளுடயனகூட இருப்யபன், நீங்ைள் என்கனத்
யெடுவீர்ைள்; ஆனாலும் நான் யபாகிற இடத்துக்கு
நீங்ைள் வரக்கூடாதென்று நான் யூெயராயட
தசான்னதுயபா
இப்தபாழுது உங்ையளாடும்
தசால்லுகியறன்.
என்ன ஒரு தமன்தமைான அன்பு .... அேர்
அேர்கதள சிறிை குழந்ததகள் என அதழத்தார்.
யூதர்களுக்கு
அேர்
என்ன
என் தத கடந்த ோ ம் ஞாயிறு
ார்த்வதாம்.

தசான்னார்
தசய்தியில்

யோவான் 8:21, இயேசு மறுபடியும் அவர்ைகள
யநாக்கி: நான் யபாகியறன், நீங்ைள் என்கனத் யெடி
உங்ைள் பாவங்ைளிய சாவீர்ைள்; நான் யபாகிற
இடத்துக்கு வர உங்ைளால் கூடாது என்றார்
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வித்திைாசத்தத கேனிகள், நான் வ ாகிவறன் நான்
வ ாகும் இடத்திற்கு நீங்கள் ே முடிைாது என்று
சீஷர்களிடம்
தசான்னேர்
யூதர்களிடம்
உத ைாடும்வ ாது நீங்கள் உங்கள்
ாேத்தில்
மரிக்கப்வ ாகிறீர்கள் என்று தசான்னார் .
ம ணம் ேத உம்தம பின்ததாடர்வோம் என்று
தசான்ன வ துருக்கு 36 ஆம் ேசனத்தின் மூலம்
தில் அளித்தார்.
V36, சீயமான்யபதுரு அவகர யநாக்கி: ஆண்டவயர,

நீர் எங்யை யபாகிறீர் என்றான். இயேசு அவனுக்குப்
பிரதியுத்ெரமாை: நான் யபாகிற இடத்துக்கு
இப்தபாழுது நீ என் பின்யன வரக்கூடாது, பிற்பாடு
என் பின்யன வருவாய் என்றார்.
என்ன த ரிை இ ட்சகர் நமக்கு இருக்கிறார்
.......அல்வலலூைா.
சீஷர்கள் குழப் ம் அதடந்தார்கள் .... அேர்களில்
ஒருேன்
இவைசுதே காட்டிக்தகாடுப் ான்
என் தத அறிந்து இருந்தார்கள்.
அேத பின்ததாட
எல்லாேற்தறயும்
விட்டுேந்தார்கள்.
அேர்கள்
குடும் ம்,
விைா ா ம், வேதல அனால் இப்வ ாது இவைசு
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தசால்லுகிறார்
நான்
ம ணத்துக்கு
உள்ளாகப்வ ாகிவறன்
நீங்கள்
என்தன
பின்ததாடர்ந்து ே
இைலாது என்று. அந்த
காட்சிதை ஒரு நிமிடம் கற் தன தசய்து
ாருங்கள், அந்த வந த்தில் அேர்கள் எப் டி
உணர்ந்திருப் ார்கள் என்று.
இப்வ ாது இந்த மகத்துேமான ோக்குத்தத்ததத
இவைசு அேர்களுக்கு தசால்லுகிறார்.
யோவான்
14:1-3,
உங்ைள்
இருெேம்
ை ங்ைாதிருப்பொை;
யெவனிடத்தில்
விசுவாசமாயிருங்ைள்,
என்னிடத்திலும்
விசுவாசமாயிருங்ைள். 2. என் பிொவின் வீட்டில்
அயநை
வாசஸ்ெ ங்ைள்
உண்டு;
அப்படியில் ாதிருந்ொல்,
நான்
உங்ைளுக்குச்
தசால்லியிருப்யபன்; ஒரு ஸ்ெ த்கெ உங்ைளுக்ைாை
ஆேத்ெம்பண்ணப்யபாகியறன். 3. நான் யபாய்
உங்ைளுக்ைாை
ஸ்ெ த்கெ
ஆேத்ெம்பண்ணினபின்பு,
நான்
இருக்கிற
இடத்திய
நீங்ைளும் இருக்கும்படி, நான்
மறுபடியும் வந்து உங்ைகள என்னிடத்தில்
யசர்த்துக்தைாள்ளுயவன்.
அற்புதம் …….
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உங்கள் இருதைம் கலங்காதிருப் தாக.....என்தன
த ாருத்தமட்டும்
கண்டிப் ாக
அேர்கள்
திகிலதடத்துஇருப் ார்கள் .
பிதாதே நீ விசுோசிக்கிறாய் அதத வ ால்
என்தனயும் நீ விசுோசி என்கிறார்.
அேர்
அேர்களிடம் தசால்கிறார் நான் உங்களுக்காக ஒரு
இடத்தத தைார் தசய்ைப் வ ாகிவறன்.
ல வீடுகள் அல்ல ஒவ ஒரு அ ண்மதன
மட்டுவம
உள்ளது,
ஏதனனில்
இந்த
தமாழித ைர்ப்பின் கா ணமாக
ல தேறான
வகாட் ாடுகள் தேளிப் டுகின்றன.
தேளி 21:16, அந்த நக ம் சது மாயிருந்தது, அதின்
அகலமும் நீளமும் சமமாயிருந்தது. அேன் அந்தக்
வகாலினால்
நக த்தத
அளந்தான்;
அது
ன்னீ ாயி ம் ஸ்தாதி அளோயிருந்தது; அதின்
நீளமும் அகலமும் உை மும் சமமாயிருந்தது
நக ம் நான்கு
க்கங்களிலும் 1500தமல்கல்
உள்ளது. ஆக தமாத்தம் அதன்
ப் ளவு
2,250,000 சது
தமல்கள். அது எல்லா
மக்களுக்கும்
இடமளிக்க
வ ாதுமானதாக
இருக்குமா?
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நாம் ோழும் லண்டன் 605 சது தமல்கள்
தகாண்டது, இதில் 2.2 மில்லிைன் மக்கள்
ோழ்கின்றனர்.
100
பில்லிைன்
மக்கதள
தங்கதேக்க வ ாதுமானதாக உள்ளது என்று
மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது.
வலாகத்துக்கு வ ாகும்
ாதத
குறுகளானது
என் தத நிதனவில்
தேத்துக்தகாள்ளுங்கள். இவைசு கிறிஸ்துதே
மறுதலித்தேர்களுக்கு அங்வக இடம் இல்தல.
இவைசு
வேறு
ைாத யும்
அனுப் வில்தல, வதேதூதர்கள் அல்லது வேறு
எந்த தூதரும் அல்ல. அேவ ேருகிறார், அேருடன்
நம்தம அதழத்துச் தசல்லப் வ ாகிறார். நான்
உங்கதள என்னிடம் அதழத்துச் தசல்கிவறன்
என்கிறார். நிதனவில் தேத்து தகாள்ளுங்கள்
இ ண்டம் ேருதகயின் வ ாது
வலாகத்தில்
இருந்து
எல்லாரும்
இறங்கி
ேருோர்கள்
ஆனால்
வ ானந்தத்தில், நாம் அேருடன்
இருக்கும் டி வலாகத்திற்கு தசல்வோம்.
சீஷர்கள்
வலாக
ாஜ்ஜிைத்தத
ற்றி
வைாசிக்கவில்தல, அேர்கள் அறிந்தது எல்லாம்
வமசிைா
ேந்து
தங்கள்
எதிரிகளிடமிருந்து விடுவித்து பூமியில் ஒரு
ாஜ்ைத்தத ஏற் டுத்துோர் என் வத.
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ஆதலால் நான் வ ாகிறான் என்று இவைசு
தசான்னவ ாது அேர்கள் அேர் எததப்
ற்றி
தசால்லுகிறார் என்று அறிைாதிருந்தார்கள்.
அதனால்தான், நீங்கள் என்ன தசால்கிறீர்கள்
என்றும் நீங்கள் எங்கு தசல்கிறீர்கள் என்றும்,
எங்களுக்குத் ததரிைவில்தல என்று வதாமா
வகட்டான்.
வைாோன் 14:6, அதற்கு இவைசு: நாவன ேழியும்
சத்திைமும்
ஜீேனுமாயிருக்கிவறன்;
என்னாவலைல்லாமல் ஒருேனும் பிதாவினிடத்தில்
ே ான்.
வைாோன் 14 ஆம் அதிகா த்தில் இவைசு
கிறிஸ்துவே
இஸ் வேல்
மக்களுக்கு
ோக்களிக்கப் ட்டததவிட முற்றிலும் வேறு ட்ட
நம்பிக்தகதை அறிவிக்கிறார்.
இஸ் வேலின் ோக்குறுதி பூமியிலுள்ள ாஜ்ைம்.
சத களின் ோக்குறுதி பூமிலிருந்து எடுத்து
பிதாவின் வீட்டில் வசர்ப் து தழை ஏற் ாட்டில்
இஸ் வேலருக்கு இப் டி எந்த ோக்குறுதியும்
தகாடுக்கப் டவில்தல.
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அேர்கள் ஆயி ம் ேருட அ சாட்சியில் பூமியில்
இருக்க வ ாகிறார்கள்.
ஆதலால் இஸ் வேலின் ோக்குறுதியும் சத களின்
ோக்குறுதியும்இ ண்டும் தேவ்வேறு விஷைங்கள்.
அதினால்தான், அப்வ ாஸ்தலனாகிை
வுல்,
பிலிப்புவிலுள்ள வதோலைத்திற்கு எழுதிைவ ாது,
அேர்
பூமிதை
விட்டு
பிரிந்த
அடுத்த
கணம் பிதாவினிடத்தில்
இருப்வ ன்
என்று
கூறினார்.
பிலிப்பிைர் 1:23, ஏதனனில் இவ்வி ண்டினாலும்
நான் தநருக்கப் டுகிவறன், வதகத்ததவிட்டுப்
பிரிந்து, கிறிஸ்துவுடவனகூட இருக்க எனக்கு
ஆதசயுண்டு, அது அதிக நன்தமைாயிருக்கும்.
1தகாரிந்திைர்
5:8,
ஆதலால்
தழை
புளித்தமாவோவட
அல்ல,
துர்க்குணம்
த ால்லாப்பு என்னும் புளித்தமாவோடும் அல்ல,
துப்பு வு உண்தம என்னும் புளிப்பில்லாத
அப் த்வதாவட
ண்டிதகதை
ஆசரிக்கக்கடவோம்.
ஒரு விசுோசி இறந்துவிட்டால், அேருதடை ஆவி
கடவுளின் முன்னிதலயில் இவைசு கிறிஸ்துவின்
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பி சன்னதில் நுதழகிறது. அேர்களின் உடல்
கடவுளின் முன்னிதலயில் தசல்லாது, மாறாக அது
கல்லதறக்கு தசல்கிறது. கசிை ேருதக ேரும்
மட்டும் விசுோசிகளின் ஆவி மகிதமயின் சரீ ம்
இல்லாமல் வதசில் உள்ளது.
நாம்
வ ானந்தத்திற்காக
காத்திருக்கிவறாம்,
ஏதனன்றால்
அப்த ாழுதுதான்
ஆவிைானது
மகிதமப் டுத்தப் ட்ட உடல்கவளாடு வசர்ந்து,
கல்லதறயில் இருந்து தேளிவை ே ப்வ ாகிறது.
இது நதடத றும் காலத்தத குறித்து வைாோன்
14ல்
தசால்லவில்தல.
எந்த
அறிகுறியும்
பிதாவினால் தகாடுக்கப் டவில்தல.
கசிகேருதகயின் அறிகுறி என்ன ?
ஒண்றுமில்தல.
➢ சத்தம் மட்டுவம
➢ பி தான தூதனுதடை கு ல்.
➢ வதேனின் எக்காள சத்தம்.
பிறகு அேருடன் பிதாவிடத்துக்கு வ ாவோம்.
வதேனின் இந்த ோக்குறுதிதை நாம் மீண்டும்
ஒருமுதற ற்றிக்தகாள்வோம் .
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1 தெசய ானிக்யைேர் 1:10,
அவர்
மரித்யொரிலிருந்தெழுப்பினவரும்,
இனிவரும் யைாபாக்கிகனயினின்று நம்கம
நீங்ை ாக்கி
இரட்சிக்கிறவருமாயிருக்கிற
அவருகடே
குமாரனாகிே
இயேசு
பரய ாைத்திலிருந்து
வருவகெ
நீங்ைள்
எதிர்பார்த்துக்தைாண்டிருக்கிறகெயும்,
அறிவிக்கிறார்ையள.

ஆண்டே ாகிை
இவைசுவின்
ேருதகக்காக
காத்திருக்கிவறாம் ஏதனன்றால்,
அேர்
ே விருக்கும் வகா ாக்கிதனயினின்று நம்தம
விடுவித்தார்.
ஆதமன்.
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