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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை 

– பாடம் 06 

ரகசிய வருகக - உருவகம் சார்ந்த (Allegorical) 

வவதாகமத்தில் ஏழு ரகசிய வருகககய குறித்த 

உருவாக சார்ந்த காரியங்கள் உண்டு. அகத குறித்தது 

விரிவாக நாம் அறிந்து ககாள்ளுவவாம். 

1. ஏவ ாக், முதலாவது 

எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டது  Enoch, the First 

Raptured 

 

மனிதகுலம் கதாடக்கத்தில் பரிபூரண சூழலில் 

கடவுளின் முன்னிகலயில், ஒரு சரியா  

காலநிகலயில், உருவாக்கப்பட்டது. மனிதன் 

வசாதக கய எதிர்த்து நிற்க முடியவில்கல. 

"பகழய சர்ப்பம்" முதல் வ ாடிகய தூண்டியது, 

அவர்கள் விழுந்த ர். மூத்த மக ா  காயீன், தன் 

சவகாதர ாகிய ஆவபகலக் ககான்றான். 

அந்த சமயத்தில், மனிதகுலம் இரண்டு மரபார்ந்த 

வரிகளாக பிரிக்கிறது. 
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ககய்ன் வதவபக்தியின் தந்கத ஆ ார். 

ஆதாமின் மூன்றாம் மகன் வசத் ஆவபலுக்கு 

பதிலாக மாறியது. 

வசத் வதவபக்தியின் தந்கத ஆ ார் 

 ஆதியாகமம் 4:25-26,பின்னும் ஆதாம் தன் 

மக விகய அறிந்தான்; அவள் ஒரு குமாரக ப் 

கபற்று: காயீன் ககாகலகசய்த ஆவபலுக்குப் 

பதிலாக, வதவன் எ க்கு வவகறாரு புத்திரக க் 

ககாடுத்தார் என்று கசால்லி, அவனுக்கு வசத் என்று 

வபரிட்டாள். 26. வசத்துக்கும் ஒரு குமாரன் 

பிறந்தான்; அவனுக்கு ஏவ ாஸ் என்று 

வபரிட்டான்; அப்கபாழுது 

மனுஷர் கர்த்தருகடய நாமத்கதத் 

கதாழுதுககாள்ள ஆரம்பித்தார்கள். 

அவர்களுகடய தகலமுகற கர்த்தராகிய  

ஆண்டவகர விட்டு தூரம் வபா ார்கள். ஆ ால் 

ஏவ ாக்கு எப்வபாதும் கடவுவளாடு 

நடந்துககாண்டார். 

ஆதியாகமம் 5:24, ஏவ ாக்கு வதவவ ாவட 

சஞ்சரித்துக்ககாண்டிருக்ககயில்,காணப்படாமற்

வபா ான்; வதவன் அவக  எடுத்துக்ககாண்டார்.  

ஏவ ாக்கு கவளிப்பகடயா  பாவம் நிகறந்த 

உலகில் வாழ்ந்தார், மற்றும் அவர் வாழ்ந்த சூழலில் 

விழுந்துவபா   வதவதூதர்கள் ஆதிக்கம் 
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கசலுத்தி ார்கள், அவர்கள் மானிட சந்ததியின் 

மகள்களுடன் திருமணம் கசய்துககாண்ட ர். 

வரவிருக்கும் தீர்ப்பிலிருந்து அவகரக் காப்பாற்ற 

வதவன்    ஏ ாக்ககப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார். 

அவரது கபயர், ஹீப்ருவில் சாக ாக் 

உச்சரிக்கப்படுகிறது, அதாவது 

"ஆரம்பிக்கப்பட்டது," அல்லது "அர்ப்பணிப்பு" 

என்று கபாருள்படும், இது சானுகாவின் 

அர்ப்பணிப்பு விழாவாகும். கபரிய விசுவாசமுள்ள 

ஒரு மனிதனின் முன்மாதிரியாக - முழுகமயா  

அர்ப்பணிப்புடன் - ஏவ ாக்கு வார்த்கதயின் ஒரு 

உயிவராட்டமா  உதாரணம். 

Allegorically, God took Enoch to spare him from the coming 

judgment. His name, pronounced Chanokh in Hebrew, means 

“initiated,” or “dedicated,” the same word root as 

Chanukkah, the festival of dedication. Being set apart as an 

example of a man of great faith – complete dedication – Enoch 

was a living example of the word. 

யூதா 1:14-15, ஆதாமுக்கு ஏழாந்தகலமுகறயா  

ஏவ ாக்கும் இவர்ககளக்குறித்து: இவதா, 

எல்லாருக்கும் நியாயத்தீர்ப்புக் ககாடுக்கிறதற்கும், 

அவர்களில் அவபக்தியுள்ளவர்கள் யாவரும் 

அவபக்தியாய்ச் கசய்துவந்த சகல அவபக்தியா  

கிரிகயகளினிமித்தமும், 15. தமக்கு விவராதமாய் 

அவபக்தியுள்ள பாவிகள் வபசி  கடி  

வார்த்கதககளல்லாவற்றினிமித்தமும், 
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அவர்ககளக் கண்டிக்கிறதற்கும், ஆயிரமாயிரமா  

தமது 

பரிசுத்தவான்கவளாடுங்கூட கர்த்தர் வருகிறார் 

என்று முன் றிவித்தான். 

வதவனுகடய ஏவப்பட்ட(Not inspired word of God) 

வார்த்கதயின் பாகமல்ல இது, ஏவ ாக்கின் 

புத்தகத்திலிருந்து வநரடியாக எடுத்துக் கூறுகிறார். 

5,300 ஆண்டுகளுக்கு முன் ர் எழுதப்பட்டவபாது, 

ஏவ ாக்கு ஆண்டவருகடய தீர்ப்பின் நாகளவய 

எதிர்பார்த்து நாம் வாழ்வது வபால பார்த்தார். 

வதவன்   த து வாழ்நாளின் நியாயத்தீர்ப்பிற்கு 

முன்பாக ஏ ாக்கக பரவலாகத்திற்கு அகழத்துச் 

கசன்றார். 

நாம் கிறிஸ்துவின்  மணவாட்டி, திருச்சகப, இவயசு 

திரும்பி வரும்வபாது வாழ்ந்து வருகிறவர்கள், 

ஏவ ாக்கின் கசாந்த தீர்க்கதரிச த்தில் 

குறிப்பிட்டுள்ள எதிர்கால நியாயத்தீர்ப்பிற்கு 

முன்பாக எடுத்துக் ககாள்ளப்படுவார்கள். 

We, the church, Bride of Christ, those who are living when 

Jesus returns, will be taken out before the future judgment 

mentioned in Enoch’s own prophecy. 



5 

 

2. வமாவச இரண்டாவது 

எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டது Moses, the Second 

Raptured 

 

வமாவச, இஸ்ரவவலின் கபரிய தீர்க்கதரிசி, 

இரட்சகராக இருந்தவர், கபரிய பாவம், 

விக்கிரகாராதக  வபான்ற வதவனுக்கு 

விருப்பமில்லாத காரியங்ககள கசய்து 

ககாண்டிருந்த காலத்தில் வழிநடத்தியவர். 

இளம் வயதிவலவய எகிப்திய கலாச்சாரத்தில் அவர் 

40 வயது மட்டும்   நூற்றுக்கணக்கா  கடவுள்கள், 

மாய குணங்கள் மற்றும் சக்தி வாய்ந்த மகறநூல் 

ஆசாரியத்துவம் ஆகியவற்றில் நுகழந்தார். வமாவச 

ஒரு எபிகரயர், வதவனின் கிருகபயால், பார்வவான் 

வீட்டின் மிகவும் திறகமயா  உறுப்பி ராக 

ஆ ார். 

வமாவச வாழ்க்கக 40 ஆண்டுகளாக 3 பாகங்களாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 40 ஆண்டுகள் ஒரு 

இளவரச ாக பார்வவான் வீட்டில் கசலவிட்டார், 

அடுத்த 40 ஆண்டுகள் அவரது மாம ார்   வீட்டிலும் 

மீதமுள்ள 40 ஆண்டுகள் அவர் வ ாந்தரத்தில் 

இஸ்வரகல வழி நடத்த வபாராடி ார்.  

எகிப்து உலக அகமப்பின் ஒரு வககயாகும், இது 

பாவத்தின் காரணமாக உருவ வழிபாட்டின் 

கட்டகமப்பில் வவரூன்றியுள்ளது. 
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வமாவச வாக்குப்பண்ணப்பட்ட வதசத்திற்குள் 

நுகழய முடியாமல் வபா து, ஆ ால் கநவபா 

மகலயிலிருந்து தூரத்திலிருந்த அவர் அகதக் காண 

முடிந்தது. தூரத்திலிருந்து நாட்கடக் கண்ட அவர் 

இறந்துவிட்டார். 

உபாகமம் 34:5-8, அப்படிவய கர்த்தரின் தாச ாகிய 

வமாவச வமாவாப் வதசமா  

அவ்விடத்திவல கர்த்தருகடய வார்த்கதயின்படி

வய மரித்தான். 6. அவர் அவக  வமாவாப் 

வதசத்திலுள்ள கபத்வபவயாருக்கு எதிரா  

பள்ளத்தாக்கிவல அடக்கம்பண்ணி ார். 

இந்நாள்வகரக்கும் ஒருவனும் அவன் 

பிவரதக்குழிகய அறியான். 7. வமாவச 

மரிக்கிறவபாது நூற்றிருபதுவயதாயிருந்தான்; 

அவன் கண் இருளகடயவுமில்கல, அவன் கபலன் 

குகறயவுமில்கல. 8. இஸ்ரவவல் புத்திரர் 

வமாவாபின் சம ா  கவளிகளில் வமாவசக்காக 

முப்பது நாள் அழுதுககாண்டிருந்தார்கள்; 

வமாவசக்காக அழுது துக்கங்ககாண்டாடி  நாட்கள் 

முடிந்தது. 

வமாவச மரித்தது வியப்பில் ஆழ்த்தியதா? 

அவர் வயதா  காலத்தில் இறக்கவில்கல ... அவர் 

வலுவாக இருந்தார், அவருகடய பலம் 

மகறந்துவபாகவில்கல, ஆ ால் கர்த்தருகடய 

வார்த்கதயின்படி அவர் இறந்துவிட்டார். 
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வமலும், அடக்கம் வதவனுகடய வார்த்கதயின்படி 

நடத்தப்பட்டது. அந்த இடத்கத யாரும் 

அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் என்று வவதம் 

கதளிவுபடுத்துகிறது. 

ஆ ால் இகறவன் வமாவசயின் சரீரத்கத எடுத்துக் 

ககாண்டிருப்பதாகச் கசால்லும் வச த்தில் ஒரு 

கதளிவா  அகடயாளம் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

உடகல எடுத்துச் சாத்தான் வந்திருந்தாலும் கூட 

பிரதா  தூத ாகிய மிகாவவல் அவருடன் 

சண்கடயிட்டார். 

யூதா 1:8-10, அப்படிப்வபாலவவ, 

கசாப்ப க்காரராகிய இவர்களும் மாம்சத்கத 

அசுசிப்படுத்திக்ககாண்டு, கர்த்தத்துவத்கத 

அசட்கடபண்ணி, மகத்துவங்ககளத் 

தூஷிக்கிறார்கள். 9. பிரதா  தூத ாகிய மிகாவவல், 

வமாவசயின் சரீரத்கதக் குறித்துப் பிசாசுடவ  

தர்க்கித்துப்வபசி வபாது, அவக த் தூஷணமாய்க் 

குற்றப்படுத்தத் துணியாமல்: கர்த்தர் உன்க க் 

கடிந்துககாள்வாராக என்று கசான் ான். 10. 

இவர்கள் தங்களுக்குத் கதரியாதகவககளத் 

தூஷிக்கிறார்கள்; புத்தியில்லாத 

மிருகங்ககளப்வபால சுபாவப்படி தங்களுக்குத் 

கதரிந்திருக்கிறகவகளாவல தங்ககளக் 

ககடுத்துக்ககாள்ளுகிறார்கள். 
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இது இவயசு கிறிஸ்து வதான்றும் வபாது 

இறந்தவர்கள் பரிசுத்தவான்கள் ஒரு புதிய 

வாழ்க்ககயில் எடுத்துக்ககாள்ளப்வபாவகத  

குறிக்கிறது! 

3. எலியா மூன்றாவது 

எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டது 

 Elijah, the Third Raptured 
 

ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில், B.C,, எலியா திடீகர  

வந்து, ஆகாபின் முன்னிகலயிலும் பாகாலின் 

ஆசாரியரா  வயசவபல் என்னும் அவருகடய 

கபால்லாத மக வியுடனும் வந்தார். இஸ்வரல் 

முற்றிலும் விக்கிரகாராதக யில் விழுந்தது. 

தீர்க்கதரிசியாகிய எலியா நியாத்தீர்ப்பு   அறிவிக்க 

வந்திருந்தார் (1 இரா ாக்கள் 1:17) 

மூன்றகர ஆண்டு வறட்சி உச்சரிக்கப்பட்டு, எலியா 

கர்த்தருகடய வழிமுகறககள கதாடர்ந்து அவரது 

வாழ்க்ககக்கு தப்பி ஓடி ார் தப்பி. பின் ர், 

வறட்சிகய முடிவுக்கு ககாண்டுவர, பாகால் 

தீர்க்கதரிசிககள சவால் கசய்யத் திரும்பி ார். 

எலியா ஒரு கபாது கூட்டம் ஒன்கற ஏற்பாடு 

கசய்தார், கர்த்தருக்கு ஒரு பலி ககாடுத்தார், அகத 
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கர்த்தர் ஏற்றுக்ககாண்டார். பாகாலின் கடவுவளா 

பதில் ஒன்றும் ககாடுக்கவில்கல எ வவ எலியா 

பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளாகிய அவர்ககள ககான்று 

வபாட்டான். பின்பு மீண்டுமாய் த  உயிருக்கு 

பயந்து ஓடி ான். 

ஆகாபின் மகன் அகசியா அதிகாரத்திற்கு வந்தான். 

அவன் எலியாவிடம் தீர்க்கதரிச ம் 

கசான் படிவய, அவன் இறக்கும் வகரக்கும் 

பாகாகலயும் வசவித்தான். சிறிது காலத்திற்குப்பின், 

எலியாகவ வீட்டிற்கு அகழக்க வவண்டிய வநரம் 

இது என்று இகறவன் முடிவு கசய்தார். அத ால்  

எலிசாவால் அவரது பணி நிகறவவற்றப்பட்டது. 

2 இரா ாக்கள் 2:11-14, அவர்கள் வபசிக்ககாண்டு 

நடந்துவபாககயில், இவதா, அக்கினிரதமும் 

அக்கினிக் குதிகரகளும் அவர்கள் நடுவாக வந்து 

இருவகரயும் பிரித்தது; எலியா சுழல்காற்றிவல 

பரவலாகத்திற்கு ஏறிப்வபா ான். 12. அகத எலிசா 

கண்டு: என் தகப்பவ , என் தகப்பவ , 

இஸ்ரவவலுக்கு இரதமும் குதிகரவீரருமாய் 

இருந்தவவர என்று புலம்பி ான்; அவக  

அப்புறம் காணாமல், தன் வஸ்திரத்கதப் பிடித்து 

இரண்டு துண்டாகக் கிழித்தான். 13. பின்பு அவன் 

எலியாவின் வமலிருந்துகீவழ விழுந்த சால்கவகய 

எடுத்துத் திரும்பிப்வபாய், வயார்தானின் ககரயிவல 

நின்று, 14. எலியாவின்வமலிருந்து கீவழ விழுந்த 

சால்கவகயப் பிடித்து: எலியாவின் 
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வதவ ாகிய கர்த்தர் எங்வக என்று கசால்லித் 

தண்ணீகர அடித்தான்; தண்ணீகர அடித்தவுடவ  

அது இருபக்கமாகப் பிரிந்ததி ால் எலிசா 

இக்ககரப்பட்டான். 

எலியா குதிகரயி ாலும் இரதங்களாலும் 

வதாற்றமளித்த ஒரு சுழற்சியில் எடுக்கப்பட்டது. 

அவர் பரவலாகத்திற்கு ஒரு வமகக் காவலில் 

இருந்தார். 

He had been raptured or taken in a cloud like vehicle to 

heaven.  

மல்கியா 4:5, இவதா, கர்த்தருகடய கபரிதும் 

பயங்கரமுமா  நாள் வருகிறதற்குமுன்வ  நான் 

உங்களிடத்திற்கு எலியா தீர்க்கதரிசிகய 

அனுப்புகிவறன். 

எலியா ஒரு நாள், உடலில், உபத்திரவத்தில் திரும்பி, 

இறந்து (கவளிப்படுத்துதல் 11), பின் ர் 

உயிர்த்கதழுப்பப்படுவார், மற்றும் மீண்டும் 

எடுத்து ககாள்ளப்படுவார் ! 
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4. இவயசு உயிர்த்கதழுதலும் 
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுவதும்  

Jesus, Resurrection and Rapture 
தன்னுகடய 33 வயதில் இவயசு மரணமகடந்தார். 

வராமர்களால் ககாகல கசய்யப்பட்டார். கசாந்த 

மக்களாகிய யூதர்கள் அவருகடய மரணத்கத 

வகாரி ர். மூன்று நாட்களிலும் மூன்று 

இரவுகளிலும் நான்கு வீரர்கள் அவருகடய 

கல்லகறகய பாதுகாவல் காத்த ர். 

இவயசு உயிர்த்கதழுந்து அந்த கல்லகறகய விட்டு 

கவளிவய வந்தது அவர் உயிருடன் இருப்பகத 

காட்டியது! அவர் மீண்டும் இறப்பதில்கல! 

கபந்கதககாஸ்வத பண்டிககக்கு 10 நாட்களுக்கு 

முன்பு    இவயசு பரவலாகத்திற்கு ஏறி ார். அவர் 

உயிர்த்கதழுந்த உடலில் பரவலாகத்திற்கு ஏறி ார். 

இவயசுவின் 12 அப்வபாஸ்தலர்கள் அவகர 

பார்க்கும்படி கமதுவாக வபா ார்! 

இவயசு பகழய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்ககள 

அவருடன் அகழத்துச் கசன்றார் (மத்வதயு 27: 50-53) 

இவயசு மற்கறாரு வகக நிகறவவற்றி ார், அவர் 

நடுத்தர, அல்லது வகாவில் கமவ ாரா ஏழு 

விளக்குகள் உயர்த்தப்பட்ட வவகலக்காரன் 

விளக்கு! 
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Jesus fulfilled another type, He is the middle, or elevated 

Servant Lamp of the Temple Menorah’s seven lights!  

இதுவவ கவளிப்படுத்துதல் 1:13-ல் உள்ள 

வயாவானின் பாடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அந்த ஏழு குத்துவிளக்குகளின் மத்தியிவல 

நிகலயங்கி தரித்து, மார்பருவக கபாற்கச்கச 

கட்டியிருந்த 

மனுஷகுமாரனுக்ககாப்பா வகரயும் கண்வடன். 

 

5. பகழய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் 

எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டது  

Rapture of the Old Testament Saints 
 

பகழய ஏற்பாட்டின் பரிசுத்தவான்கள் தங்கள் 

ரா ாவின் வருகககய கபாறுகமயாக 

காத்திருந்த ர். இவயசு வந்து, அவர் உயிர்த்கதழுந்த 

பின்பு, ஒரு அற்புதமா  அகடயாளத்கத 

கவளிப்படுத்தி ார், வரவிருக்கும் காரியங்களின் 

அகடயாளம். 

Matthew 27:51-53, அப்கபாழுது, வதவாலயத்தின் 

திகரச்சீகல வமல்கதாடங்கிக் கீழ்வகரக்கும் 

இரண்டாகக் கிழிந்தது, பூமியும் அதிர்ந்தது 

கன்மகலகளும் பிளந்தது. 52. கல்லகறகளும் 
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திறந்தது, நித்திகர அகடந்திருந்த அவநக 

பரிசுத்தவான்களுகடய சரீரங்களும் எழுந்திருந்தது. 

53. அவர் உயிர்த்கதழுந்தபின்பு, இவர்கள் 

கல்லகறககளவிட்டுப் புறப்பட்டு, பரிசுத்த 

நகரத்தில் பிரவவசித்து அவநகருக்குக் 

காணப்பட்டார்கள். 

பகழய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் பரதீஸுக்கு 

கவற்றிகரமா  அணிவகுப்பில் 

வழிநடத்தப்பட்ட ர். அவர்களுகடய அனுபவம் 

கிறிஸ்துவின் இறந்தவரின் முதல் எழுச்சிக்கு 

வழிவகுக்கும் அவத விதமாக 

"எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டது " என்பவத. 

6. பிலிப்பு எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டது 

Rapture of Philip 
அப்வபாஸ்தலர் 8:39-40, அவர்கள் தண்ணீரிலிருந்து 

ககரவயறி கபாழுது கர்த்தருகடய ஆவியா வர் 

பிலிப்கபக் ககாண்டுவபாய்விட்டார். மந்திரி 

அப்புறம் அவக க் காணாமல், சந்வதாஷத்வதாவட 

தன் வழிவய வபா ான். 40. பிலிப்பு ஆவசாத்திவல 

காணப்பட்டு, அவ்விடத்திலிருந்து பிரயாணம் 

பண்ணி கசசரியாவுக்கு வருகிறவகரயில் சகல 

பட்டணங்களிலும் சுவிவசஷத்கதப் 

பிரசங்கித்துக்ககாண்டுவந்தான் 

பிலிப்பு எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டார் ஆ ால் 

பரவலாகத்திற்கு அல்ல வவறு இடத்திற்கு .   
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7. பவுல் எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டது 

Rapture of Apostle Paul 
2 Corinthians 12:2-4, கிறிஸ்துவுக்குள்ளா  ஒரு 

மனுஷக  அறிவவன்; அவன் பதி ாலு 

வருஷத்திற்கு முன்வ  மூன்றாம் 

வா ம்வகரக்கும் எடுக்கப்பட்டான்; அவன் 

சரீரத்திலிருந்தாவ ா, சரீரத்திற்குப் 

புறம்வபயிருந்தாவ ா, அகத அறிவயன்; வதவன் 

அறிவார். 3. அந்த மனுஷன் பரதீசுக்குள் 

எடுக்கப்பட்டு, மனுஷர் வபசப்படாததும் 

வாக்குக்ககட்டாததுமாகிய வார்த்கதககளக் 

வகட்டாக ன்று அறிந்திருக்கிவறன். 4. அவன் 

சரீரத்திலிருந்தாவ ா, சரீரத்திற்குப் 

புறம்வபயிருந்தாவ ா, அகத அறிவயன்; வதவன் 

அறிவார். 

 

வலாத்து ரகசிய வருககக்கு முன்மாதிரி 

 Lot as Preview to Rapture 
 

வசாவதாம் ககாவமாரா பட்டணங்கள், கடவுளுக்கு 

எதிராக மனிதனின் பாவம் முழுகமயாக 

நிகறவவறும் வபாது, அவர் நியாயத்தீர்ப்புக்கு 

முதிர்ச்சியுற்றது எ  எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

வசாவதாம் ககாவமாராகவ அவர்களுகடய 
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பாவங்களுக்காக நியாயந்தீர்ப்பாரா ால், அவர் 

பாவம் கசய்யப்படுகிற அக வருக்கும் நியாயம் 

தீர்ப்பார் என்று வதவன் கூறுகிறார். 

வசாவதாம் ககாவமாராவின் பட்டணங்ககளல்லாம் 

வவதவாக்கியங்களில் வதவ ால் எப்படி 

விவரிக்கப்படுகின்ற  என்பகத பார்ப்வபாம். 

எவரமியா 23:14, எருசவலமின் தீர்க்கதரிசிகளிலும் 

திடுக்கிடத்தக்க காரியத்கதக் காண்கிவறன்; 

விபசாரம்பண்ணி, வஞ்சகமாய் நடந்து, ஒருவனும் 

தன் கபால்லாப்கப விட்டுத் திரும்பாதபடிக்குப் 

கபால்லாதவர்களின் ககககளத் 

திடப்படுத்துகிறார்கள்; அவர்கள் எல்லாரும் 

எ க்குச் வசாவதாகமப்வபாலும், அதின் குடிகள் 

ககாவமாராகவப்வபாலும் இருக்கிறார்கள். 

 

மத்வதயு 10:15, நியாயத்தீர்ப்பு நாளிவல அந்தப் 

பட்டணத்திற்கு வநரிடுவகதப்பார்க்கிலும் 

வசாவதாம் ககாவமாரா நாட்டிற்கு வநரிடுவது 

இலகுவாயிருக்கும் என்று, கமய்யாகவவ 

உங்களுக்குச் கசால்லுகிவறன். 

(The above is mentioned in the Gospel of Mark 6:11 and Luke 

10:12) 

மத்வதயு 11:23-24, வா பரியந்தம் உயர்த்தப்பட்ட 

கப்பர்நகூவம, நீ பாதாளபரியந்தம் 
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தாழ்த்தப்படுவாய்; உன்னில் கசய்யப்பட்ட பலத்த 

கசய்கககள் வசாவதாமிவல 

கசய்யப்பட்டிருந்ததா ால், அது இந்நாள் 

வகரக்கும் நிகலத்திருக்கும். 24. நியாயத்தீர்ப்பு 

நாளிவல உ க்கு வநரிடுவகதப்பார்க்கிலும் 

வசாவதாம் நாட்டிற்கு வநரிடுவது 

இலகுவாயிருக்குகமன்று உங்களுக்குச் 

கசால்லுகிவறன். 

எ வவ, வவதாகமத்தில், வசாவதாம் கபரும்பாலும் 

மனிதனின் பாவம் மற்றும் கடவுளின் 

நியாயத்தீர்ப்பின் ஒரு நிகலயா  படம் மற்றும் 

உதாரணமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது 

(ஏசாயா 1: 9,10, 3: 9, 13: 19,20, எவரமியா 23:14, 50:40, 

புலம்பல் 4: 6, ஆவமாஸ் 4:11, ஓசியா 11: 8, 

கசப்பனியா 2: 9, மத்வதயு 10: 15,11: 23-24, லூக்கா 

10:12, மாற்கு 6:11, வராமர் 9:29, யூதா 7, 2 வபதுரு 2: 6, 

கவளிப்படுத்துதல் 11: 8) 

வசாவதாம் ககாவமாராவின் மீது 

நியாயப்பிரமாணத்கத மனிதகுலத்திற்கு ஒரு 

எச்சரிக்ககயாகத் வதவன் ககாடுத்தார் என்று 

வவதவச ங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்ற . 

2 வபதுரு 2:6, வசாவதாம் ககாவமாரா என்னும் 

பட்டணங்ககளயும் சாம்பலாக்கிக் 

கவிழ்த்துப்வபாட்டு, ஆக்கிக க்குள்ளாகத் தீர்த்து, 
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பிற்காலத்திவல அவபக்தியாய் நடப்பவர்களுக்கு 

அகவககளத் திருஷ்டாந்தமாக கவத்து; 

 
யூதா 1:7, அப்படிவய வசாவதாம் ககாவமாரா 

பட்டணத்தார்களும், அகவககளச் சூழ்ந்த 

பட்டணத்தார்களும், அவர்ககளப் வபால் 

விபசாரம்பண்ணி, அந்நிய மாம்சத்கதத் 

கதாடர்ந்து, நித்திய அக்கினியின் ஆக்கிக கய 

அகடந்து, திருஷ்டாந்தமாக 

கவக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

வசாவதாம் ககாவமாராவும் கடவுகள 

நியாயந்தீர்க்கிற வதவனுகடய நியாயத்தீர்ப்புக்கு 

வழிநடத்தும் கடவுகள மறுதலிக்கிற 

அக வருக்கும் வருகிறகதன்பது வமவல 

கூறப்பட்ட இரண்டு வவத வச ங்கள் நம்முகடய 

கர்த்தராகிய வபாதக கயத் தவிர 

வவகறான்றுமில்கல. 

வசாவதாம் ககாவமாரா, வதவன் தம்முகடய நீடிய 

கபாறுகம, இரட்சிப்பு மற்றும் நியாயத்தீர்ப்கப 

கவளிப்படுத்தும் ககாள்கககயப் புரிந்துககாள்ள 

நமக்கு வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

நாம் நம்பிக்ககயுடன் கசால்லலாம், 

➢ வதவன் நீதிபதி, 

➢ வதவன் அவர் நீதி கசய்யும்வபாது அவர் 

அகத முழுகமயாக கசய்வார் 
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➢ வதவன் பாவத்கத கவறுக்கிறார் 

➢ வதவன் இறுதியில் அழிக்க தீகய 

பயன்படுத்துவார் 

➢ வதவனின் இரக்கம் எப்வபாதும் அவரது 

தீர்ப்புக்கு முன் வருகிறது 

வதவன் மனிதக  வநசிக்கிறார், அவருகடய நீடிய 

கபாறுகமயும் இரக்கமும் அவகர 

ஏற்றுக்ககாள்வதற்குத் தயாராக இருந்தால் அது 

அவனுக்கு அருளப்பட்ட வாய்ப்கப அளிக்கிறது. 

வசாவதாம் ககாவமாரா பட்டணங்களின் பாவங்கள் 

அதன் முழுகமகயயும் அகடந்த ; இந்த 

நகரங்ககள நியாயந்தீர்க்க வதவன் விரும்பி ார். 

வலாத்து அவர்களுகடய கபரிய பாவத்தின் 

பட்டணங்ககள அறிந்திருந்தார். 

ஆதியாகமம் 19:7, சவகாதரவர, இந்த அக்கிரமம் 

கசய்யவவண்டாம். 

பின் ணியில் கடவுள் தன்னுகடய நண்பரா  

ஆபிரகாமுக்கு இகத கவளிப்படுத்தி ார்  

ஆதியாகமம் 18:17, அப்கபாழுது கர்த்தர்: ஆபிரகாம் 

கபரிய பலத்த  ாதியாவதி ாலும், அவனுக்குள் 

பூமியிலுள்ள சகல  ாதிகளும் 

ஆசீர்வதிக்கப்படுவதி ாலும்,  
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ஆபிரகாம் வதவனுடன் கதாடர்புககாண்டு, 

ககடசியில் வலாத்து மற்றும் அவருகடய 

குடும்பத்கத காப்பாற்ற வதவன் 

ஒப்புக்ககாள்கிறார். 

வலாத்து வபாய், அவருகடய மருமக ாகிய 3 

வபரிடம் ககஞ்சி ார். 

ஆதியாகமம் 19:14, அப்கபாழுது வலாத்து 

புறப்பட்டு, தன் குமாரத்திககள 

விவாகம்பண்ணப்வபாகிற தன் 

மருமக்கள்மாவராவட வபசி: நீங்கள் எழுந்து இந்த 

ஸ்தலத்கத விட்டுப் புறப்படுங்கள்; கர்த்தர் இந்தப் 

பட்டணத்கத அழிக்கப்வபாகிறார் என்றான்; 

அவனுகடய மருமக்கள்மாரின் பார்கவக்கு அவன் 

பரியாசம்பண்ணுகிறதாகக் கண்டது.  

என்  ஒரு வசாகம்/ வவதக ? 

அவர்கள் நககச்சுகவ என்று நிக த்தார்கள்! 

இன்று இந்த பூமியில் வரவிருக்கும் தீர்ப்கபப் பற்றி 

நாம் வபசும்வபாது மக்கள் நம்கம வகலி 

கசய்கிறார்கள், அது ஒரு நககச்சுகவ என்று 

நிக க்கிறார்கள். 

அன்பா  வதவன் எப்படி நரகத்திற்கு அனுப்புவார் 

என்று கசால்லி, தவறா  காரியங்ககளப் பிரச்சாரம் 

கசய்கிற பல நவீ கால தவறா  வபாதகர்கள் 

மற்றும் சமுதாயங்கள் இருக்கின்ற ர்? எ வவ, 
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கவகலப்படாதீர்கள், மகிழ்ச்சியுடன் வாழுங்கள், 

வாழ்க்கககய அனுபவிக்கவும். இதுவபான்ற 

ஒன்கற நீங்கள் நிச்சயம் வகட்டிருப்பீர்கள்! 

வதவன் எப்கபாழுதும் இரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஒரு 

வாய்ப்கப அளிப்பார், அவரிடமிருந்து 

வரவிருக்கும் நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து தப்பித்துக் 

ககாள்ள! வதவன் உன்வமல் நீடிய 

கபாறுகமயுள்ளவர், நீ ம ந்திரும்பி 

இரட்சிக்கப்படுவாய்! 

நியாயத்தீர்ப்பிற்கு முன்பு வசாவதாமிலிருந்து 

வலாத்கத மீட்க வதவதூதர்ககள அனுப்பி ார். 

அவர் தீர்ப்பு மண்டலத்திலிருந்து அவகர 

கவளிவயற்றி ார், அத ால் அவர் தப்பி ார், மற்ற 

அக வருக்கும் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. 

ஆதியாகமம் 19:29, வதவன் அந்தச் சமபூமியின் 

பட்டணங்ககள அழிக்கும்வபாது, வதவன் 

ஆபிரகாகம நிக த்து, வலாத்து குடியிருந்த 

பட்டணங்ககளத் தாம் கவிழ்த்துப்வபாடுககயில், 

வலாத்கத அந்த அழிவின் நடுவிலிருந்து 

தப்பிப்வபாகும்படி அனுப்பி விட்டார்.  

வதவன் மீது விசுவாசம் கவத்திருந்த ஒருவகர 

வதவன் காப்பாற்றி ார். நம்முகடய கர்த்தராகிய 

இவயசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருககயில் 

நியாயத்தீர்ப்புக்குள்ளாகத் 



21 

 

தீர்க்கப்படுகிறவர்களுக்காக நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து 

வரும் தீர்ப்பு நமக்கு முன்மாதிரியாயிருக்கிறது. 

2 வபதுரு 2:7-9, அக்கிரமக்காரருக்குள் 

வாசமாயிருக்ககயில் அவர்களுகடய காமவிகார 

நடக்ககயால் வருத்தப்பட்டு; நாள்வதாறும் 

அவர்களுகடய அக்கிரமக்கிரிகயககளக் கண்டு 

வகட்டு நீதியுள்ள தன்னுகடய இருதயத்தில் 

வாதிக்கப்பட்ட நீதிமா ாகிய வலாத்கத அவர் 

இரட்சித்திருக்க; 9. கர்த்தர் 

வதவபக்தியுள்ளவர்ககளச் வசாதக யினின்று 

இரட்சிக்கவும், அக்கிரமக்காரகர 

ஆக்கிக க்குள்ளா வர்களாக நியாயத்தீர்ப்பு 

நாளுக்கு கவக்கவும் அறிந்திருக்கிறார்.  

வரவிருக்கும் தீர்ப்பிலிருந்து பரிசுத்தவான்ககள 

எப்படி விடுதகல கசய்வது என்பது எவ்வளவு 

மகத்தா  வாக்குறுதி வதவனிடமிருந்து நமக்கு 

கிகடத்துள்ளது. 

இந்த இரண்டு நகரங்களின் உன் த 

நியாயத்தீர்ப்பிற்கு முன்பாக வலாத்து வசாவதாம் 

மற்றும் ககாவமாராவிலிருந்து வதவ ால் 

எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டார்.  

நமக்கு இது எகதக் காட்டுகிறது? 

உலகின் மீது நியாயத்தீர்ப்பு வரும் வபாது சகப 

இவயசுவவாடு பரிபூரணமாக இருக்கும். 
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இந்த பூமியில் நியாயத்தீர்ப்பிற்கு முன்வப எல்லா 

விசுவாசிககளயும் எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டு, இந்த 

பூமியில் வரப்வபாகும் நியாயத்தீர்ப்கப வதவன் 

வரவகழப்பார் என்று இவயசு கற்பித்தார். 

வலாத்து தப்பித்த நாளன்று, தீர்ப்பு விழுந்தது. 

இவயசுவின் ரகசிய வருககயும் இவதவபாலத்தான் 

இருக்கும் என்று இவயசு கூறி ார். அவருகடய 

மக்கள் எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டவுடன், 

உபத்திரவம், நியாயத்தீர்ப்புகள் கதாடங்கும். 

வசாவதாமின் நியாயத்தீர்ப்பு பரவலாகத்திலிருந்து 

இறங்கியது, முழுப் பகுதிகயயும் அழித்தது. 

அவதவபால், நியாயத்தீர்ப்புகள் 

பரவலாகத்திலிருந்து வந்து, முழு பூமிகயயும் 

அழித்துவிடும். 

 

வநாவா ரகசிய வருககக்கு முன்மாதிரி 

Noah as Preview to Rapture 
 

வநாவா வாழ்ந்த நாட்களில், அதில் வாழ்ந்த 

மனிதர்கள் "கபால்லாதவன்" என்று 

கசால்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். 

ஆதியாகமம் 6:5, மனுஷனுகடய அக்கிரமம் 

பூமியிவல கபருகி து என்றும், அவன் இருதயத்து 
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நிக வுகளின் வதாற்றகமல்லாம் நித்தமும் 

கபால்லாதவத என்றும், கர்த்தர் கண்டு, 

மனிதர்கள் தங்கள் ஒவ்கவாரு சிந்தக யுவம 

தீயகவகளாக இருந்த , அது கதாடர்ச்சியாக 

இருந்தது. 

ஆதியாகமம் 6:11-12, பூமியா து வதவனுக்கு 

முன்பாகச் சீர்ககட்டதாயிருந்தது; பூமி 

ககாடுகமயி ால் நிகறந்திருந்தது. 12. வதவன் 

பூமிகயப் பார்த்தார்; இவதா அது 

சீர்ககட்டதாயிருந்தது; மாம்சமா  யாவரும் 

பூமியின்வமல் தங்கள் வழிகயக் 

ககடுத்துக்ககாண்டிருந்தார்கள்.  

பூமி மிகவும் வமாசமாக இருந்தது, மனிதக  ஏன் 

உருவாக்கிவ ாம் என்று வதவன் 

வவதக ப்பட்டார் . 

ஆதியாகமம் 6:7, அப்கபாழுது கர்த்தர்: நான் 

சிருஷ்டித்த மனுஷக ப் பூமியின்வமல் 

கவக்காமல், மனுஷன் முதற்ககாண்டு, மிருகங்கள் 

ஊரும் பிராணிகள் ஆகாயத்துப் பறகவகள் 

பரியந்தமும் உண்டாயிருக்கிறகவககள 

நிக்கிரகம்பண்ணுவவன்; நான் அவர்ககள 

உண்டாக்கி து எ க்கு ம ஸ்தாபமாயிருக்கிறது 

என்றார். 
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வதவன் வபாதும் என்ற முடிவுக்கு வந்தார், 

கவள்ளம் மூலம் பூமியில் நியாயத்தீர்ப்கபக் 

ககாண்டு தீகமகய முடிவுக்கு ககாண்டுவர முடிவு 

கசய்தார். 

ஆதியாகமம் 6:13, அப்கபாழுது வதவன் 

வநாவாகவ வநாக்கி: மாம்சமா  யாவரின் முடிவும் 

எ க்கு முன்பாக வந்தது; அவர்களாவல பூமி 

ககாடுகமயி ால் நிகறந்தது; நான் அவர்ககளப் 

பூமிவயாடுங்கூட அழித்துப்வபாடுவவன். 

வதவனுக்கு முன்பாக பூமியின் நியாயத்தீர்ப்பு 

வந்தது. 

ஆ ால் வநாவா வதவனுகடய பார்கவயில் 

தயகவக் கண்டார். அவர் நீதிமா ாக 

அறிவிக்கப்பட்டார். 

ஆதியாகமம் 6:8, வநாவாவுக்வகா, கர்த்தருகடய 

கண்களில் கிருகப கிகடத்தது.  

எ வவ வதவன் அவகர அவரது கண்கள் முன் 

நீதிமான் என்று அறிவித்தார். 

ஆதியாகமம் 7:1, கர்த்தர் வநாவாகவ வநாக்கி: நீயும் 

உன் வீட்டார் அக வரும் வபகழக்குள் 

பிரவவசியுங்கள்; இந்தச் சந்ததியில் உன்க  

எ க்கு முன்பாக நீதிமா ாகக் கண்வடன். 
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அவருகடய நீதிகயப் பற்றி மற்ற வவத வச ங்கள் 

உள்ள  

Ezekiel 14:14 & 20, 14. அப்கபாழுது வநாவா, 

தானிவயல், வயாபு ஆகிய இம்மூன்று புருஷரும் 

அதின் நடுவில் இருந்தாலும், அவர்கள் தங்கள் 

நீதியி ால் தங்கள் ஆத்துமாக்ககளமாத்திரம் 

தப்புவிப்பார்கள் என்று கர்த்தராகியஆண்டவர் 

கசால்லுகிறார். 

20. வநாவாவும் தானிவயலும் வயாபும் அதின் 

நடுவில் இருந்தாலும், அவர்கள் தங்கள் நீதியி ால் 

தங்கள் ஆத்துமாக்ககள மாத்திரம் 

தப்புவிப்பார்கவளயல்லாமல், குமாரக யாகிலும் 

குமாரத்திககளயாகிலும் தப்புவிக்கமாட்டார்கள் 

என்று என் ஜீவக க்ககாண்டு கசால்லுகிவறன் 

என்பகதக் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உகரக்கிறார். 

வபதுரு த து கடிதத்தில் வநாவாகவ நீதியுள்ள 

வபாதகர் என்று சித்தரிக்கிறார். 

2 வபதுரு 2:5, பூர்வ உலகத்கதயும் தப்பவிடாமல், 

நீதிகயப் பிரசங்கித்தவ ாகிய வநாவா முதலா  

எட்டுப்வபகரக் காப்பாற்றி, அவபக்தியுள்ளவர்கள் 

நிகறந்த உலகத்தின்வமல்  லப்பிரளயத்கத 

வரப்பண்ணி; 

எ வவ, வமவல கூறப்பட்டுள்ளவற்றிலிருந்து நாம் 

கதளிவாகக் காணலாம், 
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➢ மனிதகுலம் மிகவும் அக்கிரமம்  

➢ வதவன் அவர்ககள உருவாக்கியதாக 

வருந்தி ார் 

➢ அந்த மனிதனின் ஒவ்கவாரு சிந்தக யும் 

துன்மார்க்கமா து 

➢ வதவ ால் நியாயந்தீர்க்கப்படுவதற்கு தீகம 

முதிர்ந்தது 

➢ வதவன் கவள்ளத்தால் நியாயந்தீர்ரப்கபக் 

ககாண்டு வர முடிவு கசய்தார் 

➢ வநாவா ஒரு வநர்கமயா  மனிதர் 

➢ வநாவா வதவனுகடய   பார்கவயில் 

தயகவக் கண்டார் 

➢ வநாவா ஒரு நீதியுள்ள வபாதகர் 

நம்முகடய கர்த்தராகிய இவயசுகிறிஸ்து 

அவருகடய இரண்டாம் வருகககய குறித்து என்  

கசால்லுகிறார் என்று பாருங்கள். வநாவாவின் 

நாட்ககளப் வபால் இவயசு வரும் இரண்டாவது 

வருககவயாடு ஒப்பிடுககயில் நீங்கள் 

ஆச்சரியப்படுவீர்கள்! 

லூக்கா 17:26-27, வநாவாவின் நாட்களில் 

நடந்ததுவபால மனுஷகுமாரனுகடய நாட்களிலும் 

நடக்கும். 

27. வநாவா வபகழக்குள் பிரவவசித்த 

நாள்வகரக்கும்   ங்கள் புசித்துக் குடித்தார்கள், 
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கபண்ககாண்டு ககாடுத்தார்கள்;  லப்பிரளயம் 

வந்து எல்லாகரயும் அழித்துப்வபாட்டது. 

மத்வதயு 24:36-44, 36. அந்த நாகளயும் அந்த 

நாழிககககளயும் என் பிதா ஒருவர் தவிர 

மற்கறாருவனும் அறியான்; பரவலாகத்திலுள்ள 

தூதர்களும் அறியார்கள். 37. வநாவாவின் காலத்தில் 

எப்படி நடந்தவதா, அப்படிவய மனுஷகுமாரன் 

வரும் காலத்திலும் நடக்கும். 38. எப்படிகயனில், 

 லப்பிரளயத்துக்கு முன் ா  காலத்திவல வநாவா 

வபகழக்குள் பிரவவசிக்கும் நாள் வகரக்கும், 

  ங்கள் புசித்தும் குடித்தும், கபண்ககாண்டும் 

கபண்ககாடுத்தும், 39.  லப்பிரளயம் வந்து 

அக வகரயும் வாரிக்ககாண்டுவபாகுமட்டும் 

உணராதிருந்தார்கள்; அப்படிவய மனுஷகுமாரன் 

வருங்காலத்திலும் நடக்கும். 40. அப்கபாழுது, 

இரண்டுவபர் வயலில் இருப்பார்கள்; ஒருவன் 

ஏற்றுக்ககாள்ளப்படுவான், ஒருவன் 

ககவிடப்படுவான். 41. இரண்டு ஸ்திரீகள் ஏந்திரம் 

அகரத்துக்ககாண்டிருப்பார்கள்; ஒருத்தி 

ஏற்றுக்ககாள்ளப்படுவாள், ஒருத்தி 

ககவிடப்படுவாள். 42. உங்கள் ஆண்டவர் இன்  

நாழிககயிவல வருவாகரன்று நீங்கள் 

அறியாதிருக்கிறபடியி ால் விழித்திருங்கள். 43. 

திருடன் இன்   ாமத்தில் வருவாக ன்று 

வீட்கட மான் அறிந்திருந்தால், அவன் 

விழித்திருந்து, தன் வீட்கடக் 

கன் மிடகவாட்டாக ன்று அறிவீர்கள். 44. 
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நீங்கள் நிக யாத நாழிககயிவல மனுஷகுமாரன் 

வருவார்; ஆதலால், நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள்.  

இன்று வநாவாவின் நாட்கவளாடு ஒப்பிடுக! 

மக்கள் தங்கள் வழக்கமா  கபாருள்சார் வாழ்வில், 

திருமணம் கசய்துககாண்டு, சாப்பிடுவதும், 

குடிப்பதும், வதவக யும் அவருகடய 

கட்டகளககளயும் புறக்கணிப்பதும். வநாவாவின் 

நாட்ககள விட துன்மார்க்கம் அதிகமாக உள்ளது. 

இன்கறய நிகலகமகள் இந்த விளக்கத்திற்கு 

கபாருத்தமாக இருக்கின்ற , நாம் முடிவுக்கு 

கநருங்கி வருகிவறாம் என்பகத மட்டுவம 

காட்டுகிறது! 

கவள்ளம் பூமியின் வமல் வதவ ால் 

ககாண்டுவரப்பட்ட நியாயத்தீர்ப்பாகும். 

மனிதகுமாரன் வரும் வபாது மீண்டும் பூமியில் 

நியாயத்தீர்ப்பு கசய்வார். நியாயத்தீர்ப்பு 

கவளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் 6 முதல் 19 

அதிகாரங்களிலிருந்து கதளிவாக 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் 

வருகககய முன்னிட்டு இறுதி 7 ஆண்டுகளில் 

வதவனுகடய நியாயத்தீர்ப்புகள் பூமியில் 

விடுவிக்கப்படுகின்ற . 
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நியாயத்தீர்ப்புக்கு முன்பு Before Judgment: 

நியாயத்தீர்ப்பிற்கு முன்பு வதவன் வநாவாகவ ஒரு 

வபகழகயத் தயாரிக்கும்படி வகட்டுக்ககாண்டார். 

நீதியுள்ள வபாதகரா  வநாவாவும் 

 லப்பிரளயத்தின் மூலமாக நியாயத்தீர்ப்கபப் 

பற்றி மக்களுக்குப் பிரசங்கித்தார். 

வநாவா வபகழக்குள் கசன்றார், வதவன் கதகவ 

மூடி ார்! இது வதவன் நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து 

விசுவாசிககள எவ்வாறு காப்பாற்றுகிறது 

என்பகதக் காட்டுகிறது. 

வநாவா நியாயத்தீர்ப்பிற்கு முன்பு வதவ ால் 

எடுத்துக்ககாள்ளபட்டது, திருச்சகப 

உபவத்திரவத்திற்கு முன்பு 

எடுத்துக்ககாள்ளப்படுவதற்கு ஒரு முன் உதாரண 

படமாக அகமகின்றது. அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் 

மகறந்துககாண்டு, நியாயத்தீர்ப்பு மண்டலத்திற்கு 

வமவல உயர்த்தப்படுவர், பரவலா  'கவள்ளம்' 

வபான்ற ககாடூரமா  தீர்ப்புகள் பூமிகய 

தாக்குகின்ற . 

மத்வதயு 24-ல் உள்ள வமற்கூறப்பட்ட வச த்தில் 

இவயசு இகதப் பற்றி வபசி ார். 
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தானிவயல் Daniel 

பாபிவலானிய சிகறயிருப்பின் ஆரம்பத்தில் 

தானிவயல் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் மூன்று வபர் 

அரச வசகவயில் முக்கியத்துவம் கபற்ற ர். 

கல்வதயரின் பிரசுரங்ககளயும் கமாழிகயயும் 

கற்றுக்ககாள்வதற்கு மூன்று வருடங்கள் அவர்கள் 

கல்வியறிவு கபற்றார்கள் (தானிவயல் 1: 4-5). 

அவர்களில் நான்கு வபர் பாபிவலானிய 

கபயர்ககளயும், தானிவயல் மூன்று நண்பர்களின் 

கபயர்ககளயும் தங்கள் எபிகரய கபயர்ககளவிட 

பாபிவலானிய கபயர்களால் நன்கு 

அறியப்பட்ட ர். அவர்கள் சாத்ராக், வமஷாக் 

மற்றும் ஆவபத்வநவகா. 

தானிவயல் 2: 1-6, ஒரு க வு வநபுகாத்வநச்சார் 

ரா ாகவ மிகவும் கதாந்தரவு கசய்தது. 

பாபிவலானின் ஞானிகளாகிய க வு அவருக்கு 

க வு விளக்கம் தருவகத மட்டுமல்ல, க வு என்  

என்பகத அவரிடம் கசால்லவும் ரா ா 

கட்டகளயிடுகிறார். 

அவர்கள் முடியாதிருந்தால், ஞானிககள 

ககால்லப்படும்படி வநபுகாத்வநச்சார் ரா ா 

கட்டகளயிடுகிறார். அவர்களிகடவய 

தானிவயலும் அவருகடய நண்பர்களும் இருந்த ர் 

(தானிவயல் 2:13). தானிவயல் இந்த உத்தரகவப் 

பற்றி வகள்விப்படுககயில், ரா ாவின் 
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வகாரிக்கககய நிகறவவற்ற அவருக்கு ஒரு 

வாய்ப்கபக் ககாடுக்க காவலாளரின் தகலவக  

அவர் வகட்டுக்ககாள்கிறார் (தானிவயல் 2:24). 

தானிவயல் ரா ாவுக்கு முன்பாக வந்து, 

யூதாவிலிருந்து சிகறப்பட்டவர்களிடத்திவல ஒரு 

மனுஷன் என்று கசால்லாமல், கசாப்ப த்கதயும் 

அதின் அர்த்தத்கதயும் அறியத்தக்கவன் யார்? 

தானிவயல் கசாப்ப த்கத விளக்குகிறார், 

கடவுகள மகிகமப்படுத்துகிறார். 

வநபுகாத்வநச்சார் விளக்கம் மற்றும் 

எல்லாவற்கறயும் பற்றி வியப்புற்றார், அவருகடய 

முகங்குப்புற கீவழ விழுந்து, தானிவயல் வதவனுக்கு   

உண்கமயிவலவய வதவன் என்பகத அங்கீகரித்து 

தானிவயகல மதிக்கிறார். தானிவயல் பாபிவலாக  

ஆண்டவர் (வநபுகாத்வநச்சாரிக்கு அடுத்தபடியாக), 

ஞானிகளுக்கு தகலகம தாங்குவார். தானிவயல் 

பின் ர் சாத்ராக், வமஷாக் மற்றும் ஆவபத்வநவகா 

ஆகிவயாகர பாபிவலானின்மீது கவக்கிறார்; 

தானிவயல் ரா ாவின் நீதிமன்றத்தில் இருந்தார். 

வநபுகாத்வநச்சார் தங்கத்தில் ஒரு உருவத்கத 

நிறுவி ார், அதன் உயரம் 60 முழம் மற்றும் அகலம் 

6 முழம் (தானிவயல் 3: 1). 

தானிவயல் 3: 4-6-ல், எல்வலாரும் 90 அடி உயரமும், 

9 அடி அகலமும் ககாண்ட இந்த உருவத்கத 

வணங்க வவண்டும் என்று கட்டகளயிட்டார். 
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தானிவயல் 3:4-6, கட்டியக்காரன் உரத்த சத்தமாய்: 

சகல   ங்களும்,  ாதிகளும் 

பாகஷக்காருமா வர்கவள, உங்களுக்கு 

அறிவிக்கப்படுகிறது என் கவன்றால்: 5. 

எக்காளம், நாகசுரம், கின் ரம், வீகண, 

சுரமண்டலம், தம்புரு முதலா  சகலவித 

கீதவாத்தியங்களின் சத்தத்கத நீங்கள் 

வகட்கும்வபாது, நீங்கள் தாழவிழுந்து, ரா ாவாகிய 

வநபுகாத்வநச்சார் நிறுத்தி  கபாற்சிகலகயப் 

பணிந்துககாள்ளக்கடவீர்கள். 6. எவ ாகிலும் தாழ 

விழுந்து, அகதப் பணிந்துககாள்ளாமற்வபா ால், 

அவன் அந்வநரவம எரிகிற அக்கினிச்சூகளயின் 

நடுவிவல வபாடப்படுவான் என்றான்.
  

சில இகசயகமக்கப்படும் வபாகதல்லாம் 

எல்லாரும் இந்த கபாற்சிகலகய வணங்க 

வவண்டும் என்று கட்டகளயிட்டார்கள், அவர்கள் 

இல்கலகயன்றால், அவர்கள் ஒரு 

அக்கினிச்சூகளக்குள் தள்ளப்படுவார்கள். 

கயவகாவாகவ வணங்குகிற யூதாவிலிருந்து எந்த 

கவளிநாட்டவரும் இது கண்டிப்பாக 

தகடகசய்யப்பட்டிருப்பகத அறிந்திருக்கிறார்கள், 

இது தானிவயலுக்கும் சாத்ராக், வமஷாக் மற்றும் 

ஆவபத்வநவகாவுக்கும் அவரது மூன்று 

நண்பர்களுக்கும் பிரச்சிக யாக மாறும். 

இப்வபாது தானிவயல் எங்வக? 
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முதல் இரண்டு அத்தியாயங்கள் தானிவயல் 

இல்லாமல் இல்கல. புத்தகத்தின் மற்ற பகுதிகள் 

தானிவயல் இல்லாமல் முழுகமயாக்கப்பட 

மாட்டாது. நிச்சயமாக, தானிவயல் நாட்டிலிருந்வதா 

அல்லது எங்காவது பயணிப்பவராகவவா இருக்க 

வவண்டும். எ வவ, தானிவயல் இல்லாத நிகல 

மிகவும் விசித்திரமா து. 

ஒரு உபத்திரவம் வரும் முன் ர் தானிவயல் 

கசன்றது சகப எடுத்துக்ககாள்ளப்படுவதற்கு ஒரு 

முன் உதாரண படமாக உள்ளது.   

தானிவயலின் சாத்ராக், வமஷாக், ஆவபத்வ வகா 

ஆகிவயாரின் மூன்று நண்பர்களும் இந்த படத்கத 

வணங்க மறுத்துவிட்ட ர். அவர்கள் மறுபடியும் 

ரா ா வகட்டும்  மறுத்து, மிகவும் கதரியமாக 

அவருக்கு பதில் கசான் ார்கள். 

தானிவயல் 3:16-18, சாத்ராக், வமஷாக், 

ஆவபத்வநவகா என்பவர்கள் ரா ாகவ வநாக்கி: 

வநபுகாத்வநச்சாவர, இந்தக் காரியத்கதக்குறித்து 

உமக்கு உத்தரவு கசால்ல எங்களுக்கு 

அவசியமில்கல. 17. நாங்கள் ஆராதிக்கிற வதவன் 

எங்ககளத் தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார்; அவர் 

எரிகிற அக்கினிச்சூகளக்கும், ரா ாவாகிய 

உம்முகடய ககக்கும் நீங்கலாக்கி விடுவிப்பார்; 18. 

விடுவிக்காமற்வபா ாலும், நாங்கள் உம்முகடய 

வதவர்களுக்கு ஆராதக  கசய்வதுமில்கல, நீர் 

நிறுத்தி  கபாற்சிகலகயப் 
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பணிந்துககாள்வதுமில்கல என்கிறது ரா ாவாகிய 

உமக்குத் கதரிந்திருக்கக்கடவது என்றார்கள். 

மூவரும் வணங்க மறுத்து, ரா ாகவ மிகவும் 

வகாபமாக்கி அரசனுக்கு மிகவும் 

கடுங்வகாபமுண்டாக்கி ார்கள். 

பாபிவலான் ரா ா ஏழு முகற சூடுபடுத்தும்படி 

கட்டகளயிட்டார்!! அவற்கற உகலகளில் கவக்க 

முயன்றவர்கள் ககால்லப்பட்ட ர். 

இங்வக விடுதகல. வநபுகாத்வநச்சார் ரா ாவின் 

சாட்சியம். 

தானிவயல் 3:25, அதற்கு அவன்: இவதா, நாலுவபர் 

விடுதகலயாய் அக்கினியின் நடுவிவல 

உலாவுகிறகதக் காண்கிவறன்; அவர்களுக்கு ஒரு 

வசதமுமில்கல; நாலாம் ஆளின் சாயல் 

வதவபுத்திரனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது என்றான். 

மக்ககள "வதவனுகடய குமாரன்" என்று 

அகழப்பவர் யார்? 

அக்கினிச்சூகள உகல எளிதில் உபத்திரவத்தின் 

படமாக இருக்கிறது, சாத்ராக், வமஷாக் மற்றும் 

ஆவபத்வநவகா ஆகிவயார் இஸ்ரவவலின் 

மீதியாவ ாகரப் வபாலவவ இருக்கிறார்கள். 

பின்வரும் அட்டவகணயில் இருந்து நீங்கள் 

தானிவயலின் ஒற்றுகமகள் மற்றும் இரண்டாவது 
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கவளிப்பாட்டின் புத்தகத்தில் இவயசு கிறிஸ்துவின் 

வருகக ஆகியவற்கற காணலாம். 

  Daniel 3 Revelation 

King King of Babylon Ruler of new Babylon 
Revelation 17-18 

Image Sets up an image 
for the whole 
kingdom 

Antichrist sets up an 
image whole world 
to worship 
(Revelation 13:14) 

Penalty for 
refuse to 
worship 

Will be cast into 
the fiery furnace 

Will be beheaded 
(Revelation 13:10) 

Number Image 60x6 
Cubits 

666 (Revelation 
13:18) 

Jews Defy king of 
Babylon and face 
death 

Flee from Antichrist 
to Judah (Matthew 
25:14-20) 

Deliverance Son of God Return of Son of God 

Dominion  All peoples, 
nation and 
languages 

Everyone name 
written in the book 
of life 

 

தானிவயல் (சகபயின் படம்) அக்கினிச்சூகள 

உகலக்கு முன்பு அகற்றப்படுகிறார் (உபத்திரவம்), 

அவருகடய மூன்று நண்பர்கள் (இஸ்ரவவலின் 

மீதியாவ ார்) வதவ ால் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள் 

(அல்லது முத்திகரயிடப்படுகிறார்கள்). 
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