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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை
– பாடம் 05
ரகசிய வருகக - நகைமுகை Process
ககைசி பாை படிப்பின்பபாது, கர்த்தராகிய இபயசு கிறிஸ்து
பரப ாகத்திற்கு அவபராடு இருக்கும்படி நாம் அவபராடு
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுபவாம்
என்று
வாக்கு
அளிக்கப்பட்டிருக்கின்ைது
என்பகத
குறித்து
கற்றுக்ககாண்பைாம்.
இப்பபாது இந்த
இருக்கும்படியாக
பார்ப்பபாம்.

பாைம், நாம் எப்படி அவருைன்
எடுத்துக்ககாள்ளப்பபாகிபைாம்

1 கதசப ானிக்பகயர் 4:13-18, 13. அன்றியும், சபகாதரபர,
நித்திகரயகைந்தவர்களினிமித்தம்
நீங்கள்
நம்பிக்ககயற்ைவர்களான
மற்ைவர்ககளப்
பபா த்
துக்கித்து, அறிவில் ாதிருக்க எனக்கு மனதில்க . 14.
இபயசுவானவர் மரித்து பின்பு எழுந்திருந்தாகரன்று
விசுவாசிக்கிபைாபம;
அப்படிபய
இபயசுவுக்குள்
நித்திகரயகைந்தவர்ககளயும் பதவன் அவபராபைகூைக்
ககாண்டுவருவார்.
15. கர்த்தருகைய வார்த்கதகய
முன்னிட்டு
நாங்கள்
உங்களுக்குச்
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கசால்லுகிைதாவது: கர்த்தருகைய வருககமட்டும்
உயிபராடிருக்கும்
நாம்
நித்திகரயகைந்தவர்களுக்கு
முந்திக்ககாள்வதில்க . 16. ஏகனனில், கர்த்தர் தாபம
ஆரவாரத்பதாடும், பிரதான தூதனுகைய சத்தத்பதாடும்,
பதவ எக்காளத்பதாடும் வானத்திலிருந்து இைங்கிவருவார்;
அப்கபாழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முத ாவது
எழுந்திருப்பார்கள்.
17.
பின்பு
உயிபராடிருக்கும்
நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்ககாண்டுபபாக பமகங்கள்பமல்,
அவர்கபளாபைகூை ஆகாயத்தில் எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டு,
இவ்விதமாய்எப்கபாழுதும் கர்த்தருைபனகூை இருப்பபாம்
. 18. ஆககயால், இந்த வார்த்கதகளினாப
நீங்கள்
ஒருவகரகயாருவர் பதற்றுங்கள்.
அப்பபாஸ்த னாகிய பவுல் சுமார் மூன்று வாரங்கள்
(மூன்று ஓய்வு நாட்கள்) 21 நாட்கள் மட்டுபம
கதசப ானிக்கி பதவா யத்தில் கழித்ததார் என்பகத
அறிமுக வீடிபயாவில் நான் கூறிபனன். அப்பபாஸ்த ர் 17:
1-5)
Acts 17:1-4, 1. அவர்கள் அம்பிபபாலி பட்ைணத்கதயும்
அப்கபாப ானியா
பட்ைணத்கதயும்
கைந்து,
கதசப ானிக்பக பட்ைணத்துக்கு வந்தார்கள்; அங்பக
யூதருக்கு ஒரு கெபஆ யம் இருந்தது. 2. பவுல் தன்
வழக்கத்தின்படிபய அவர்களிைத்தில் பபாய், மூன்று
ஓய்வுநாட்களில் பவதவாக்கியங்களின் நியாயங்ககள
எடுத்து அவர்களுைபன சம்பாஷித்து, 3. கிறிஸ்து
பாடுபைவும்
மரித்பதாரிலிருந்து
எழுந்திருக்கவும்
பவண்டியகதன்றும், நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிை இந்த

2

இபயசுபவ
கிறிஸ்து
என்றும்
காண்பித்து,
திருஷ்ைாந்தப்படுத்தினான். 4. அவர்களில் சி ரும்,
பக்தியுள்ள
கிபரக்கரில்
திரளான
ெனங்களும்,
கனம்கபாருந்திய ஸ்திரீகளில் அபநகரும் விசுவாசித்து,
பவுக யும் சீ ாகவயும் பசர்ந்துககாண்ைார்கள்.
இந்த பதவா யத்தில் கிபரக்க மற்றும் யூதர்கள் இரண்டு
பபரும் க ந்துஇருந்தனர். ஆனால் அப்பபாஸ்த னாகிய
பவுலிைமிருந்து இரகசிய வருகககய குறித்து
சி
கவளிப்பாடுகள் அவர்களுக்கு கிகைத்தன. சி பநரங்களில்
எஸ்காைா ஜி (Eschatology) பற்றி பவுல் அவர்களிைம்
பபசியிருக்க ாம்.
1
கதசப ானிக்பகயர்
1:10,
அவர்
மரித்பதாரிலிருந்கதழுப்பினவரும்,
இனிவரும்
பகாபாக்கிகனயினின்று
நம்கம
நீங்க ாக்கி
இரட்சிக்கிைவருமாயிருக்கிை அவருகைய குமாரனாகிய
இபயசு
பரப ாகத்திலிருந்து
வருவகத
நீங்கள்
எதிர்பார்த்துக்ககாண்டிருக்கிைகதயும், அறிவிக்கிைார்கபள.
எனபவ, பதவனுகைய குமாரன்
இைங்கிவருவதற்கு காத்திருந்தனர்.

எந்த

பநரத்திலும்

நான் நிகனத்து பார்க்கின்பைன், அவர்கள் ஒவ்கவாரு
நாளும் எதிர்பார்த்துக்ககாண்டிருக்க அவர்கள் எப்படி
இருந்திருப்பார்கள் ... இன்றும் அவருக்காக காத்திருப்பது
ஒரு அற்புதமான காரியம்.
இதற்கிகையில், ஆண்ைவர் ஏற்கனபவ வந்துவிட்ைார்
என்று அறிக்கககள் மற்றும் கடிதங்கள் இருந்தன.
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2 கதசப ானிக்பகயர் 2:1-2, அன்றியும், சபகாதரபர,
நம்முகைய கர்த்தராகிய இபயசுகிறிஸ்துவின்
வருகககயயும்,
நாம்
அவரிைத்திப
பசர்க்கப்
படுவகதயுங்குறித்து,
நாங்கள்
உங்ககள
பவண்டிக்ககாள்ளுகிைது என்னகவன்ைால், 2. ஒரு
ஆவியினா ாவது,
வார்த்கதயினா ாவது,
எங்களிைத்திலிருந்து
வந்ததாய்த்
பதான்றுகிை
ஒரு
நிருபத்தினா ாவது,
கிறிஸ்துவினுகைய
நாள்
சமீபமாயிருக்கிைதாகச்
கசால் ப்பட்ைால்,
உைபன
சஞ்ச ப்பைாமலும் க ங்காமலும் இருங்கள்.
எனபவ அவர்களில் சி ர் தங்கள் பவக கய விட்டுவிட்டு
உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு மற்ைவர்களுக்கு
சுகமயாகி
விட்ைார்கள்.
இைந்த மக்ககளப் பற்றிய மற்கைாரு பிரச்சிகன. ஏனன்ைால்
நான் உயிபராடு இருக்கின்பைன் பதவன் வரும்பபாது நான்
அவபராடு எடுத்துக்ககாள்ளப்படுபவன் ஆனால் ஏற்கனபவ
இைந்தவர்களுக்கு என்ன நைக்கும்?
ஆண்ைவர் எப்படி வருவார் என்பகத, இந்த மகத்தான
கசயக ப் பற்றி பவுல் அவர்களுக்கு எழுதுகிைார்.
எனபவ, 4-ம் அதிகாரத்தில் பவுல் கூறுகிைார், அன்றியும்,
சபகாதரபர, நித்திகரயகைந்தவர்களினிமித்தம் நீங்கள்
நம்பிக்ககயற்ைவர்களான
மற்ைவர்ககளப்
பபா த்
துக்கித்து, அறிவில் ாதிருக்க எனக்கு மனதில்க .
ஆத்துமா இகளப்பாறுதல் என்பது கிகையாது. உங்கள்
ஆத்துமா ஒன்று பதவனிைத்தில் பபாய் பசரும் அல் து

4

நரகத்திற்கு பபாகும். ஆத்தும இகளப்பாறுதல் என்பகத
குறித்த கசய்திகய நீங்கள் பார்த்ததில்க
என்ைால்,
தயவுகசய்து அந்த பாைத்கத வீடிபயாவில் பார்க்கவும்.
அந்த கசய்தி மரித்த பின்பு என்ன நைக்கும் என்ை
தக ப்பின் கீழ் உள்ள பாைத்தில் உள்ளது.
1 கதசப ானிக்பகயர் 4-ஆம் அதிகாரத்தின் இந்த பிரிவில்
பவுல் ஆத்துமாக்களின் உயிர்த்கதழுதக க் குறித்து
கசால் வில்க
மாைாக (உைல்களின்) சரீரங்களின்
உயிர்த்கதழுதல் பற்றி கூறுகிைார்.
1
கதசப ானிக்பகயர்
5:10,
நாம்
விழித்திருப்பவர்களானாலும்
நித்திகரயகைந்தவர்
களானாலும்,
தம்முைபனகூை
நாம்
ஏகமாய்ப்
பிகழத்திருக்கும்படி அவர் நமக்காக மரித்தாபர.
நீங்கள் கர்த்தராகிய இபயசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம்
அகைந்த
பின்னர்,
விழித்திருக்கிறீர்களா
அல் து
பவதாகமத்தின் அடிப்பகையில் தூங்குகிறீர்கபளா, நீங்கள்
இபயசுவுைன் இருக்கிண்றீர்கள் .
இங்பக குறிப்பிடும் உைல் தூங்கும். மரித்தவர்களின் உைல்
இங்பக தூங்கும். இப்பபாது பவுல் கூறுகிைார், "சபகாதரர்கள்
உைங்குவகத குறித்து
நீங்கள் அறியாமல் இருக்க
பவண்டியதில்க ."
அவர்கள் உயிர்த்கதழுதலில் இரண்ைாம் பிரிவினராக (second
class) இருக்கப்பபாவதில்க .
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அவர்கள் பரப ாகத்தின் கீழ் மட்ைங்ககள கபை
பபாவதில்க . அவர்கள் உயிர்த்கதழுதலுக்காக கூடுதல்
பநரம் காத்திருக்க பவண்டிய அவசியமில்க .

உயிர்த்கதழுதலில்
இருக்கும்!

இைந்தவர்களுக்கு

முன்னுரிகம

பவுல் அவர்களுக்கு ஆறுதல் ககாடுக்கும் முன், இபயசு
இைந்து எப்படி உயிர்த்கதழுந்தார், அவருக்கு புதிய
வாழ்க்கககய கிகைத்தபபாது எப்படி ஒரு புதிய உைக க்
ககாடுத்தார் என்று சுட்டிக்காட்டுகிைார்.
14 இபயசுவானவர் மரித்து பின்பு எழுந்திருந்தாகரன்று
விசுவாசிக்கிபைாபம;
அப்படிபய
இபயசுவுக்குள்
நித்திகரயகைந்தவர்ககளயும் பதவன் அவபராபைகூைக்
ககாண்டுவருவார்.
இபயசுவின்
உயிர்த்கதழுதல்
நம்
உயிர்த்கதழுதலுக்கும் உறுதியளிக்கிைது.

உைல்களின்

பயாவான் 14:19, இன்னும் ககாஞ்சக்கா த்திப உ கம்
என்கனக் காணாது, நீங்கபளா என்கனக் காண்பீர்கள்; நான்
பிகழக்கிைபடியினால் நீங்களும் பிகழப்பீர்கள்.
இபயசு தம்முகைய ரகசிய வருககயில் வரும்பபாது
தம்பமாடு கூை சகப கா த்தில் மரித்த தம்முகைய
பரிசுத்தவான்ககளயும்
அகழத்துக்ககாண்டுவருவார்.
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ஏற்ககனபவ இைந்தவர்களுகைய ஆவிகள் இன்னும் தங்கள்
மகிகமப்படுத்தப்பட்ை உைல்ககளப் கபைவில்க .
எனபவ, இபயசு தம்முகைய ரகசிய வருககயில்
வரும்பபாது, சகப கா த்தில் மரித்த பரிசுத்தவான்கள்
அகனத்து ஆவிகள் இருக்க பபாகிைது.
இபயசுபவாடு
வந்தவர்கள்
தங்கள்
உைல்கபளாடு
ஒன்றுகூடி வருவார்கள். உைல்களுக்கு ஏங்குகிை அகனத்து
ஆவிகள்அவற்கைப் கபறுகின்ைன, மகிகமப்படுத்தப்பட்ை
உைல்கள்! இது ஒரு புகழ்கபற்ை காட்சியாக இருக்கும்!
ஆககயால், இைந்தவர்ககளப் பற்றி கவக ப்பைாதீர்கள்
என்று பவுல் கூறுகிைார். ஏகனன்ைால், அவர்கள்
உயிர்த்கதழுப்பப்படுவதற்கு
முன்னால்உயிபராடுக்கும்
நாம்
முந்திக்ககாள்ளுவதில்க .
அவர்கள்
உயிர்த்கதழுப்பப்படுவதற்கு முன்னால் அவர்களுக்கு
சரீரங்களில் உயிர்த்கதழுதல் உண்ைாகும்.
15 கர்த்தருகைய வார்த்கதகய முன்னிட்டு நாங்கள்
உங்களுக்குச்கசால்லுகிைதாவது: கர்த்தருகைய வருககம
ட்டும் உயிபராடிருக்கும் நாம் நித்திகரயகைந்தவர்களுக்கு
முந்திக்ககாள்வதில்க .
இந்த பூமியில் வாழ்வின் பிற்பகுதியில் அதாவது நமது
மரணத்திற்கு பின்பு, உைல் உயிர்த்கதழுதல் உண்டு
என்பகத
முழு
பவதாகமம்
அறிவிக்கின்ைது.
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பவதாகமத்தின்
அறிவிக்கிைார்:

பழகமயான

புத்தகத்தில்

பயாபு

பயாபு 19:25-27, என் மீட்பர் உயிபராடிருக்கிைார் என்றும்,
அவர் ககைசிநாளில் பூமியின்பமல் நிற்பார் என்றும் நான்
அறிந்திருக்கிபைன். 26. இந்த என் பதால் முத ானகவ
அழுகிப்பபானபின்பு, நான் என் மாம்சத்தில் இருந்து
பதவகனப் பார்ப்பபன். 27. அவகர நாபன பார்ப்பபன்;
அந்நிய கண்கள் அல் , என் கண்கபள அவகரக் காணும்;
இந்த வாஞ்கசயால் என் உள்ளிந்திரியங்கள் எனக்குள்
பசார்ந்து பபாகிைது.
ஆயினும், சகபகயச் பசர்ப்பதற்கு நம்முகைய கர்த்தராகிய
இபயசு வரும்பபாது, அந்த பநரத்தில் ஒரு தக முகை
உயிருைன் இருக்கும். ககாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல்
கடிதத்தில் உயிர்த்கதழுதல் பற்றிய அவரது விவாதத்தில்,
பவுல் மறுபடியும் இந்த வியத்தகு நிகழ்ச்சிகய எழுதுகிைார்
1 ககாரிந்தியர் 15:51-55, இபதா, ஒரு இரகசியத்கத
உங்களுக்கு
அறிவிக்கிபைன்;
நாகமல் ாரும்
நித்திகரயகைவதில்க ; ஆகிலும் ககைசி எக்காளம்
கதானிக்கும்பபாது,
ஒரு
நிமிஷத்திப ,
ஒரு
இகமப்கபாழுதிப , நாகமல் ாரும் மறுரூபமாக்கப்
படுபவாம். 52. எக்காளம் கதானிக்கும், அப்கபாழுது
மரித்பதார் அழிவில் ாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்;
நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுபவாம். 53. அழிவுள்ளதாகிய
இது
அழியாகமகயயும்,
சாவுக்பகதுவாகிய
இது
சாவாகமகயயும்
தரித்துக்ககாள்ளபவண்டும்.
54.
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அழிவுள்ளதாகிய
இது
அழியாகமகயயும்,
சாவுக்பகதுவாகிய
இது
சாவாகமகயயும்
தரித்துக்ககாள்ளும்பபாது,
மரணம்
கெயமாக
விழுங்கப்பட்ைது என்று எழுதியிருக்கிை வார்த்கத
நிகைபவறும். 55. மரணபம! உன் கூர் எங்பக? பாதாளபம!
உன் கெயம் எங்பக?
எந்த பநரத்திலும் அவகர எதிர்பார்க்க பவண்டுகமன்று
பவதாகமம் கற்பிக்கிைது. இது எந்த பநரத்திலும் மிக
விகரவில் நைக்கும்.
1 கதசப ானிக்பகயர் 4: 13-18,
1. இபயசு பரப ாகத்திலிருந்து இைங்கி வருவார்
2. ஆண்ைவர் ஆரவாரத்பதாடு
3. கட்ைகளகளுகைய கூக்குரல், ஒரு பிரதான தூதனின்
குரல்
4. பதவனின் எக்காளம்
5. கிறிஸ்துவில் இைந்தவர்கள் முதலில் உயிர்த்கதழுதல்
6. உயிருைன் இருக்கும் நாம் எடுத்துக்ககாள்ளப்படுபவாம்
உயிர்த்கதழுந்த பரிசுத்தவான்ககள இபயசு அகழக்கிைார்!

பயாவான்
10:16,
கதாழுவத்திலுள்ளகவகளல் ாமல்

பவபை

இந்தத்
ஆடுகளும்
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எனக்கு
உண்டு;
அகவககளயும்
நான்
ககாண்டுவரபவண்டும், அகவகள் என் சத்தத்துக்குச்
கசவிககாடுக்கும். அப்கபாழுது ஒபர மந்கதயும் ஒபர
பமய்ப்பனுமாகும்.
என் ஆடுகள் என் குரக க் பகட்கும் என்று இபயசு
கசான்னார்.
ஆககயால்
உயிபராடிருக்கிைவர்கள்
அவருகைய சத்தத்கதக் பகட்பார்கள்.
இைந்த பரிசுத்தவான்கள் பற்றி என்ன?
பயாவான்
5:28,
இகதக்குறித்து
நீங்கள்
ஆச்சரியப்பைபவண்ைாம்;
ஏகனன்ைால்
பிபரதக்குழிகளிலுள்ள
அகனவரும்
அவருகைய
சத்தத்கதக் பகட்குங் கா ம் வரும்;
ாசருவின் கல் கையில் என்ன நைந்தது என்பகத நீங்கள்
நிகனவுகூர்கிறீர்களா?
பயாவான் 11: 43, இகவககளச் கசான்னபின்பு: ாசருபவ,
கவளிபய வா என்று, உரத்த சத்தமாய்க் கூப்பிட்ைார்.
பரப ாக இராஜ்யத்தின் மகிழ்ச்சியான மிகாபவல் ஒலி.
இந்த நாளில் அவர்கள் மகிழ்ச்சியகைவார்கள் என்பதில்
நான் உறுதியாக உள்பளன்.
பாராட்டுக்குரிய எக்கச்சக்கமான ஒலி மற்றும் மக்கள்
யுத்தத்திற்கு வரும்படி அகழப்பார்கள், ஆனால் இது
மகிழ்ச்சிபயாடு,
மகிழ்ச்சியுைன்
இருப்பகத
நான்
காண்கிபைன்.
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பின்னர் கிறிஸ்துவில் இைந்தவர்கள், (பகழய ஏற்பாட்டின்
பரிசுத்தவான்கள் அல் ), தங்கள் உைக
தங்கள்
கல் கையில் இருந்து திரும்ப கபறுவார்கள்.
உயிபராடிருக்கிைவர்கள் அவபராடு கூை
ககாள்ளப்படுவார்கள்.

எடுத்துக்

V17, 17 பின்பு உயிபராடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு
எதிர்ககாண்டுபபாக பமகங்கள்பமல், அவர்கபளாபைகூை
ஆகாயத்தில்
எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டு,
இவ்விதமாய்
எப்கபாழுதும் கர்த்தருைபனகூை இருப்பபாம்.

அப்பபாஸ்த னாகிய பவுல் 1 ககாரிந்தியர் 15 ல் கசான்னது
பபா , நாம் மகிகமயான சரீரத்தில் மாற்ைப்படுபவாம்.
ஆனால் அதிசயத்தின் அதிசயம் நீங்களும் நானும்
எப்பபாதும் அவருைபன கூை இருப்பபாம்!
எப்பபாதும்!! என்கைன்றும் !!!
2 ககாரிந்தியர் 5:1-3, பூமிக்குரிய கூைாரமாகிய நம்முகைய
வீடு அழிந்துபபானாலும், பதவனால் கட்ைப்பட்ை
ககபவக யல் ாத நித்திய வீடு பரப ாகத்திப நமக்கு
உண்கைன்று அறிந்திருக்கிபைாம். 2. ஏகனனில், இந்தக்
கூைாரத்திப
நாம்
தவித்து,
நம்முகைய
பரம
வாசஸ்த த்கதத்
தரித்துக்ககாள்ள
மிகவும்
வாஞ்கசயுள்ளவர்களாயிருக்கிபைாம்;
3.
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தரித்துக்ககாண்ைவர்களானால்,
காணப்பைமாட்பைாம்.

நிர்வாணிகளாய்க்

We will be back home!
Come home my dear brothers and sisters!!

இரண்டு நிகழ்வுகள்?
Two Events?
கிறிஸ்துவின் "இரண்ைாம் வருகக" மற்றும் "ரகசிய
வருகக" இகவ இரண்டும் இகைக்கா பதவா யத்தில்
(கத்பதாலிக்க மற்றும் புராட்ைஸ்ைன்ட்) ஒன்று தான்
என்கின்ை கருத்கத ப ர் ககாண்டுள்ளனர். இருப்பினும்,
இகவ
தனித்தன்கம
வாய்ந்தகவயாகும்,
தனித்துவமானகவ என்பதற்கான ப
அறிகுறிகளும்
உள்ளன.
பதவன் தம்முகைய ராஜ்ஜியத்கத ஸ்தாபிப்பாதற்கு முன்
தம்முகைய சகபகய ரகசிய வருககயில் எடுத்துக்ககாண்ை
பிைகு தான் அவருகைய இரண்ைாம் வருகக இருக்க
பவண்டிய அவசியத்கத பவதபகுதிகள் காட்டுகின்ைன.
ரகசிய வருகக மற்றும் இரண்ைாம் வருகக ஆகியவற்கைப்
பற்றிய சி
பத்திகள் கீழ்க்கண்ை அட்ைவகணயில்
சுருக்கப்பட்டுள்ளன.
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Rapture

Second Coming

John 14:1-3

Dan 2:44-45

Romans 8:19

Dan 7:9-14

1 Corinthians 1:7-8

Daniel 12:1-3

1 Corinthians 15:1-53

Zechariah 14:1-15

1 Corinthians 16:22

Matthew 13:41

Philippians 3:20-21

Matthew 24:15-31

Colossians 3:4

Matthew 26:64

1 Thessalonians 1:10

Mark 13:14-27

1 Thessalonians 2:19

Mark 14:62

1 Thessalonians 4:13-18

Luke 21:25-28

1 Thessalonians 5:9

Acts 1:9-11

1 Thessalonians 5:23

Acts 3:19-21

2 Thessalonians 2:1 (3?)

1 Thessalonians 3:13

1 Timothy 6:14

2 Thessalonians 1:6-10

2 Timothy 4:1

2 Thessalonians 2:8
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Titus 2:13

2 Peter 3:1-14

Hebrews 9:28

Jude 14-15

James 5:7-9

Revelation 1:7

1 Peter 1:7, 13

Revelation 19:11-20:6

1 John 2:28-3:2

Revelation 22:7, 12, 20

Jude 21
Revelation 2:25
Revelation 3:10
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