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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை –
பாடம் 09
உபத்திரவம் – 03- இஸ்ரயவல்:
ைடந்த ைாலம், நிைழ்ைாலம் மற்றும் எதிர்ைாலம்:
யராமர் 9-11
நன்கு அறிேப்பட்ட யூத, பரியேேனாகிே, பவுலிடமிருந்து,
யூதரின் வரலாற்கை அறிந்துகைாள்வதற்ைாை நாம் யராமருக்கு
எழுதிே நிருபத்திற்கு (கடிதம்) யநராை நம் ைவனத்கத
கேலுத்துயவாம்.

யராமர் நிருபத்தின் ைண்ய
அதிைாரம்
1 – 3:10

பாவம்

அதிைாரம்
3:10- 5

இரட்சிப்பு

sin

salvation

ாட்டம்:
3:10 நீதிமான் ஒருவனாகிலும்
இல்கல
5:20
பாவம்
கபருகின
இடத்தில் கிருகப அதிைமாய்ப்
கபருகிற்று
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அதிைாரம்
6-8

பரிசுத்தமாக்குதல் 7:4 நிோேப்பிரமா த்துக்கு
மரித்து,
மரித்யதாரிலிருந்து
sanctification
எழுந்த கிறிஸ்து என்னும்
யவகைாருவருகடேவர்ைளாகி

அதிைாரம்
12-16

யேகவ
service

அதிைாரம் 9-11
(Sovereignty)
அதிைாரம் 9

12:1
நீங்ைள்
உங்ைள்
ேரீரங்ைகளப்
பரிசுத்தமும்
யதவனுக்குப்
பிரிேமுமான
ஜீவபலிோை
ஒப்புக்கைாடுக்ையவண்டும்

இறையாண்றை

ைடந்த
ைாலம்

அதிைாரம் 10 நிைழ்ைாலம்

சிைப்புரிறை

(ஏைேக்ைராதிபதி)

யதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட

Privilege
பிரச்ேகன

நிராைரிப்பு

Problem
அதிைாரம் 11 வருங்ைாலம் வாய்ப்பு

உயிர்த்கதழுதல்

Prospect

யராமர்
9:6, யதவவேனம் அவமாய்ப் யபாயிற்கைன்று
கோல்லக்கூடாது; ஏகனன்ைால், இஸ்ரயவல் வம்ேத்தார்
எல்லாரும் இஸ்ரயவலரல்லயவ.
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யராமர் 11:1, இப்படியிருக்ை, யதவன் தம்முகடே ஜனங்ைகளத்
தள்ளிவிட்டாயரா என்று யைட்கியைன், தள்ளிவிடவில்கலயே;
நானும்
ஆபிரைாமின்
ேந்ததியிலும்
கபன்ேமீன்
யைாத்திரத்திலும் பிைந்த இஸ்ரயவலன்.

மாற்றுக் யைாட்பாடு (Replacement Theology):
யதவனுகடே திட்டத்தில் ேகப இஸ்ரயவலுக்கு பதிலாை
உள்ளது என்பகதயே மாற்றுக் யைாட்பாடு (Replacement theology)
(இது
சூப்பர்கேஷநிேம்
(supersessionism)
என்றும்
அகைக்ைப்படும்) முக்கிேமாை ைற்பிக்கிைது.
இனியும் யூதரைள் யதவனால் கதரிந்துகைாள்ளப்பட்டவர்ைள்
அல்ல என்பகதயே இந்த மாற்றுக் யைாட்பாடு (Replacement
theology) ைற்பிக்கிைது. யமலும் யதவனிடம் இஸ்ரயவல்
யதேத்கதக் குறித்து எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர்ைால
திட்டங்ைளும் இல்கல என்பகதயும் இது ைற்பிக்கிைது.
இகத நாம் நம் ைகடசி பாடத்தில் ைண்யடாம். பிரச்ேகன
என்ன என்று உங்ைளுக்கு கதரியுமா? எவ்வளவு ேகப
பிரிவுைளும் (denominations) அல்லது முக்கிே நபர்ைளும் இந்த
இகையிேகல ஏற்றுக்கைாண்டார்ைள் என்று கதரியுமா?
நான் உங்ைளுக்கு ஒரு சிறிே பட்டிேகலத் தருகியைன்.
➢ நாக்ஸ் இகையிேல் படிமுகை (Knox Theological seminary),
➢ லிகைானிேர் (Ligonier) ஊழிேங்ைள்,
➢ ஹான்க் ஹயனகிராப் (Hank Hanegraaff),
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➢ ையதாலிக்ை ேகப (Catholic Church),
➢ கபரும்பாலான
ப்யைச்பியடரிேன்
(Presbyterians),
யமதடிஸ்ட் (Methodists), லூதரின் (Lutherans) மற்றும்
எபிஸ்கைாபாலிோன்ஸ் (Episcopalians) மற்றும்
➢ சில பாப்டிஸ்ட் (Baptists), பிரதரின் (Brethren) மற்றும்
பிரிவுைள் அற்ை ேகபைள் (Non- Denominations)
➢ இஸ்ரயவல் “கைவிடப்பட்டது” என்று அைஸ்டின் (Saint
Augustine) கூறினார்.
➢ யூத
கதான்னூல்ைகள
எரிக்ைக்ககாரி
ஜான்
கிகரகோச்யடாம்
(John
Chrysostom),
என்கிை
அந்தியோகிோவின் பிஷப் (bishop of Antioch) கூறினார்.
➢ இருண்ட ைாலம் முழுவதிலும் பல ஆயலாேகன
ேகபைள்
(synods)
யூத
மக்ைளுக்கு
பாடுைள்
கைாடுக்கும்படி ஆக பிைப்பித்தது.
மார்ட்டின் லூதரிடம் (Martin Luther) இருந்யத கபரும்பாலான
கபரிே தாக்குதல்ைளும் வந்தன. இவயர “யூதர்ைளும்
அவர்ைளின் கபாய்ைளும்” (“Jews and their lies”) என்ை
புத்தைத்கத எழுதியுள்ளார். இதனால் பல தாக்குதல்ைள் அந்த
மக்ைளின் மீது வந்தன.
➢ கஜப ஆலேத்துக்கு (synagogues) தீ கவக்குதல்
➢ யூதர்ைளின் வீட்கட உகடத்தல்
➢ யூத கஜபங்ைகள தகட கேய்தல்
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➢ யூத குருமார்ைள் (Rabbis) ைற்பிக்ை தகட விதித்தல்
➢ எந்த யூத மக்ைகளயும் பேணிக்ை அனுமதிோதல்
➢ நாஜிக்ைள் (Nazis) இவருகடே நுல்ைகள பேன்படுத்தி
தங்ைளுகடே தத்துவத்கத பரப்பினர்
ஆனால், அயபாஸ்தலனாகிே பவுல் யராம ேகபக்கு எழுதும்
யபாது, இந்த விஷேத்கத எடுத்துக்கைாண்டு, யதவ
இராஜ்ஜிேத்தில் இஸ்ரயவலின் பங்கை குறித்து எழுதியுள்ளார்.
சுவியேஷம்
அவர்ைளுக்கு
பிரேங்கிக்ைப்படும்
அவர்ைளுக்கு வாக்ைளிக்ைப்பட்டுள்ளது.

என்று

யராமர் 1:4, யதவன் தம்முகடே தீர்க்ைதரிசிைள் மூலமாய்ப்
பரிசுத்த
யவதாைமங்ைளில்
முன்யன
தம்முகடே
சுவியேஷத்கதப் பற்றி வாக்குத்தத்தம்பண்ணினபடி (In English
Its romans 1:2)
சுவியேஷத்தில் மற்ைவர்ைகளக் ைாட்டிலும் அவர்ைளுக்கு
முன்னுரிகம உள்ளது.
யராமர் 1:16, கிறிஸ்துவின் சுவியேஷத்கதக் குறித்து நான்
கவட்ைப்பயடன்; முன்பு யூதரிலும் பின்பு கியரக்ைரிலும்
விசுவாசிக்கிைவகனவயனா
அவனுக்கு
இரட்சிப்பு
உண்டாவதற்கு அது யதவகபலனாயிருக்கிைது.
அவர்ைள் யூதர்ைள் என்பதால் அவர்ைளுக்கு யமன்கம உள்ளது.
யராமர் 3:1, இப்படிோனால், யூதனுகடே யமன்கம என்ன?
விருத்தயேதனத்தினாயல பிரயோஜனம் என்ன?
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அவர்ைள் இயேசுகவ யமசிோ இல்கல என்று நிராைரித்து
சிலுகவயில் அகைந்தனர். இயேசு உயிர்த்கதழுந்த பின்
சுவியேஷம் பிரேங்கிக்ைப்பட்டது.
கபந்தயைாஸ்யத (Pentecost) நாளிற்கு பின் ஒரு எழுப்புதல்
உண்டானது. அதற்கு பின் ஆயிரமாயிரமாய் மக்ைள்
இரட்சிப்புக்குள் வந்தனர். இதற்கு பின்னயர பிரச்ேகன
துவங்கிேது.
அப்யபாஸ்தலர்
2:41,
அவனுகடே
வார்த்கதகேச்
ேந்யதாஷமாய்
ஏற்றுக்கைாண்டவர்ைள்
ஞானஸ்நானம்
கபற்ைார்ைள். அன்கைேத்தினம் ஏைக்குகைே மூவாயிரம்யபர்
யேர்த்துக்கைாள்ளப்பட்டார்ைள்.
அப்யபாஸ்தலர் 4:4, வேனத்கதக் யைட்டவர்ைளில் அயநைர்
விசுவாசித்தார்ைள்;
அவர்ைள்
கதாகை
ஏைக்குகைே
ஐோயிரமாயிருந்தது.
அப்யபாஸ்தலர் 6:7, யதவவேனம் விருத்திேகடந்தது;
சீஷருகடே கதாகை எருேயலமில் மிைவும் கபருகிற்று;
ஆோரிேர்ைளில் அயநைர் விசுவாேத்துக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்ைள்.
இதற்குபின் உபத்திரவத்திற்ைான கீழ்பாகத ஆரம்பமானது.
மக்ைள் தாங்ைள் யதவனாகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது
விசுவாேம் கைாண்டதற்ைாை அவர்ைள் கைால்லப்பட்டனர்.
அப்யபாஸ்தலர் 7இல் குறிப்பிட்டபடி முதல் வீரமர ம்
ஸ்யதவானிடம் (Stephen) இருந்து துவங்கிேது. ஸ்யதவானின்
(Stephen) கைாகலக்ைான ைருவியும் இந்த நிருபத்தின்
ஆசிரிேருமாகிே பவுகலத் தவிர யவறு ோரால் இதற்ைான
விகடகே சிைப்பாை கைாடுக்ை முடியும் ?
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இஸ்ரகேலின் கடந்த காலம்
அதிைாரம் 9
அதிைாரம் 9

ைடந்த
ைாலம்

சிைப்புரிறை யதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட

1. சிைப்புரிறை (Privilege) பிள்களைள் (9:1-5)
2. வாக்குதத்தத்தின் பிள்களைள் (9:6-13)
3. தேவின் பிள்களைள் (9:14-18)
4. இறையாண்றை ஏை ேக்ைராதிபதிோகிே (Sovereignty)
யதவன் (9:19-33)
➢ ைடவுளுடன் வாதாடுவதற்கு நாம் ோர்?
➢ தீர்ைதரிசிைள் என்ன கூறினார்ைள்?
➢ யதவன் ஏன் புரஜாதிைளிடம் திரும்பினார் ?

1. அருளப்பட்ட பிள்களைள் (9:1-5)
யராமர் 9:2-3, எனக்கு மிகுந்த துக்ைமும் இகடவிடாத
மனயவதகனயும் உண்டாயிருக்கிைது; 3மாம்ேத்தின்படி என்
இனத்தாராகிே என் ேயைாதரருக்குப் பதிலாை நாயன
கிறிஸ்துகவவிட்டுச் ேபிக்ைப்பட்டவனாை யவண்டுகமன்று
விரும்புயவயன.
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என்னகவாரு வாக்கிேம்!
இகடவிடாத மனயவதகனயும் துக்ைமும்!
அவர் தன் இனத்தாருக்ைாை ேபிக்ைப்பட்டு
கேல்வதற்கும் ஆேத்தமாை இருந்தார்.

நரைத்திற்கு

இது யபான்ை பாரத்கத நாம் யமாயேயின் வாழ்க்கையிலும்
ைா லாம்.
ோத்திராைமம் 32:31-32, 31அப்படியே யமாயே ைர்த்தரிடத்திற்குத்
திரும்பிப்யபாய்: ஐயோ, இந்த ஜனங்ைள் கபான்னினால்
தங்ைளுக்குத் கதய்வங்ைகள உண்டாக்கி, மைா கபரிே பாவம்
கேய்திருக்கிைார்ைள். 32ஆகிலும், யதவரீர் அவர்ைள் பாவத்கத
மன்னித்தருளுவீரானால் மன்னித்தருளும்; இல்லாவிட்டால்
நீர் எழுதின உம்முகடே புஸ்தைத்திலிருந்து என் யபகரக்
கிறுக்கிப்யபாடும் என்ைான்.”
யதவனிடம் அவருகடே மக்ைளுக்ைாை இகடபடுவதில்
எப்படிப்பட்ட ஒரு வழி. யதவன் அவர்ைளில் இருந்து ஒரு
கபரிே
யதேத்கத
எழுப்புயவன்
என்று
அவரிடம்
கூறிேயபாதும் அவர் இகடபட்டார்.
இது யபான்ைகதாரு பாரத்கத நாம் யதவனாகிே இயேசு
கிறிஸ்துவிடத்திலும் ைா லாம்.
மத்யதயு 23:37, எருேயலயம, எருேயலயம, தீர்க்ைதரிசிைகளக்
கைாகலகேய்து, உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்ைகளக்
ைல்கலறிகிைவயள!
யைாழி
தன்
குஞ்சுைகளத்
தன்
சிைகுைளின்கீயை கூட்டிச் யேர்த்துக்கைாள்ளும்வண் மாை
நான்
எத்தகனதரயமா
உன்
பிள்களைகளக்
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கூட்டிச்யேர்த்துக்கைாள்ள மனதாயிருந்யதன்; உங்ைளுக்யைா
மனதில்லாமற்யபாயிற்று!

இஸ்ரகேலின் சிைப்பம்சங்கள்
➢ இஸ்ரயவலர்ைள் = யதவனுகடே மக்ைள் என்று
கபேர்கபற்ைவர்ைள்
➢ யதவனுகடே புத்திரராை சுவிைரிக்ைப்பட்டவர்ைள்
➢ யதவனின் மகிகம = ஷகினா (Shekinah); (மகிகம =
யதவகன உ ரக்கூடிே கவளிப்பாடு, வனாந்திரத்தில்
இஸ்ரயவலர்ைகள பின்பற்றிே யமைஸ்தம்பம், பின்
அது யதவாலேத்கத நிரப்பிவிட்டது)
➢ உடன்படிக்கை
யமாயே, தாவீது

= ஆபிரைாம், ஈோக்கு, ோக்யைாபு,

➢ நிோேப்பிரமா ம்
வைங்ைப்பட்டது

யமாயேயின்

மூலமாய்

➢ யதவாலே யேகவைள் = ஆராதகன
➢ வாக்குத்தத்தங்ைள் = இது இன்னமும் பகைே
ஏற்பாட்டின்
தாள்ைளில்
ஒரு
யதேத்திற்ைான
வாக்குறுதிைளால் நிறைந்து உள்ளது. அந்த ஒரு நாள்
யதவ இராஜ்ஜிேம் எருேயலகம கமய்ேமாை கவத்து
யதவன் தாயம ஆட்சி கேலுத்தி எல்லா யதேங்ைளும்
அங்கு கேன்று ஆராதகன கேய்வார்ைள்.
➢ யைாத்திரத்தகலவர்ைள்
(patriarchs)
–
யூத
வரலாற்றிலுள்ள கபரிே ஆட்ைள் = ஆபிரைாம், ஈோக்கு,
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ோக்யைாபு,
யமாயே,
தாவீது
யபான்ைவர்ைள்
விசுவாேத்தின்
“தந்கதைள்”
என்று
அகைக்ைப்பட்டவர்ைள்
➢ மனிதகுல வரலாற்றில் யமசிோ இஸ்ரயவலர்ைளில்
இருந்து வந்தார்.
இவ்வளவு ஆசிர்வாதங்ைகள கபற்று அருளப்கபற்ை
பிகளைளாை இருந்த யபாதிலும் இஸ்ரயவலர்ைள் யதவகன
பின்பற்றுவதில் தவறிவிட்டார்ைள்.

2. வாக்குதத்தத்தின் பிள்களைள் (9:6-13)
ஆபிரைாமுக்கு 2 பிள்களைள் இருந்தனர். முதலில் இஸ்மயவல்
பிைந்தார், ஆனால் அவர் அடிகமப்கபண்ணின் புத்திரன்.
ஈோக்கு இரண்டாவதாை பிைந்தார். அவயர வக்குதத்தத்தின்
பிள்கள. இவருகடே தாய் ஆபிரைாமின் மகனவிோகிே
ோராள்.
ஈோக்குக்கு இரண்டு புத்திரர்கள் இருந்தார்ைள். ஆனால் யதவன்
ோக்யைாகப யதர்ந்கதடுத்தார். அவருகடே தகுதியின்
நிமித்தம் அல்ல, ஆனால் யதவயன யதர்ந்கதடுத்தார்.
இரட்கடேர்ைளில் ஒருவராயல தான் யமசிோ வரவிருக்கும்
அந்த குடும்ப பரம்பகரகே (family line) சுதந்தரித்துக்கைாள்ள
முடியும்.
யதவன்
அந்த
வாக்குதத்தங்ைகள
கபற்றுகைாள்வதற்ைாை ோக்யைாகப ஏோவுக்கு யமலாை
யதர்ந்கதடுத்தார்.
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3. தேவின் பிள்களைள் (9:14-18)
நிச்ேேமாை உங்ைளில் சிலர் “யதவன் அவருகடே யதர்வில்
நிோேமற்ைவராய் இருக்கிைார் அல்லவா? என்று யைட்கிறீர்ைள்.
இது நிோேம் அல்லது நீதிகே பற்றிே யைள்வி அல்ல. (ைடவுள்
தன் ோேலில் நிோேமற்ைவராை இருக்ை முடிோது) ஆனால்
யதவன் சுதந்திரமாய் ோகர யதர்ந்கதடுக்ை யவண்டும் என்பது
முற்றிலும் அவருகடே விருப்பம். ஏகனனில் அவர் ஏை
ேக்ைராதிபதிோய் இருக்கிைார். யதவன் ோர் என்பகத கவத்யத
யதவன் கேய்வது தீர்மானிக்ைப்படுகிைது!

4. ஏை ேக்ைராதிபதிோகிே யதவன் (9:19-33)
கதேனுடன் வாதாடுவதற்கு நாம் ோர்?
யதவன் நம்கம யதர்ந்கதடுத்திருக்கிைார், நாம் இதில் எறதயும்
ததரிந்ததடுக்கவில்றல என்பறத அறிந்துதகாள்ளகேண்டும்
➢ நம் கபற்யைார்ைள்,
➢ மரபணு ைட்டகமப்பு (Genetic structure),
➢ நம்முகடே பிைப்பின் யநரம்/இடம்,
➢ நம்கம பற்றிே சில முன்
உண்கமைளுடன் பிைத்தல்

தீர்மானிக்ைப்பட்ட

➢ நம்முறடய இருப்பும் நிச்சயம் ஆனால் நைக்கு நாள்
ததரியாது
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அவர் ஒரு குேவகன யபால நம் வாழ்கவ ைளிமண்னான நம்
இருதேத்கதக் கைாண்டு வகனகிைார். ைளிமண் எப்படி
தன்கன வடிவகமத்த விதத்கதக் குறித்து குகை கோல்ல
முடிோயதா அயத யபால யதவனுக்கும் நம் வாழ்வின் மீது
அதிைாரம் உள்ளது என்று பவுல் கூறுகிைார்.

தீர்ைதரிசிைள் என்ன கூறியுள்ளனர் ?
யூதர்ைகள விட்டு திரும்பி புைஜாதிோகர அகைப்யபன் என்று
யதவன் முன்னயர அறிவித்திருந்தார். (ஓசிோ தீர்க்ைதரிசியின்
மூலம்)
யதவன்
அவருக்கு
இஸ்ரயவலில்
மீதிோயிருப்பவர்ைள்(Remanent) மாத்திரம் கதரியும் என்று
முன்னயர அறிவித்திருந்தார். (இந்த வார்த்கதகே நீங்ைள்
அடிக்ைடி யைட்பீர்ைள். அதனால் அதனுகடே அர்த்தம்:
ைடவுளுக்கு உண்கமோய் நிகலத்திருக்கும் ஒரு சிறிே
சிறுபான்கமயினர் யமலும் அதனால் இரட்சிக்ைப்படுவார்ைள்).
அவர்ைள் இரட்சிக்ைப்படுவார்ைள். யூதரில் விசுவாசிக்கும்
மீதிோயிருப்பவர்ைளும் விசுவாசிக்கும் புைஜாதிோருயம “என்
ஜனங்ைள்” என்று அகைக்ைப்படுவார்ைள்.

யதவன் ஏன் புைஜாதிைளிடம் திரும்பினார் ?
புைஜாதிோர்
இயேசுகவ
விசுவாசித்து
அவகரயே
யமசிோவாை
ஏற்றுக்கைாண்டனர்.
யூதர்ைள்
அவகர
விசுவாசிப்பதில்
இடறினார்ைள்,
அதனால்
அவகர
நிராைரித்தார்ைள்.
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இஸ்ரகேலின் நிகழ்காலம்
யராமர் 10
அதிைாரம் 10 நிைழ்ைாலம்

பிரச்ேகன

நிராைரிப்பு

நிைழ்ைாலம்: இஸ்ரயவலர்ைள் விருப்பத்துடயன நிராைரித்தனர்

1. அவர்ைள் நிராைரித்தற்ைான ைார

ம் 10:1-13

2. தீர்வு 10:14-17
3. விகளவு 10:18-21

1. அவர்ைள் நிராைரித்தற்ைான ைார ம் 10:1-13
அவர்ைள் உண்கமயுள்ளவர்ைள், ஆனால் இயேசுகவப் பற்றி
உண்கமோையவ
தவைாை
புரிந்து
கைாண்டுள்ளனர்.
அவர்ைளுக்கு ைடவுளின் மீது பக்திகவராக்கிேம் இருந்தது
ஆனால் ஞானம் இல்கல. “யதவனிடம் இருந்து வரும்
நீதிகே” அவர்ைள் அறிந்திருக்ைவில்கல.
அவர்ைள் கபருகமயும் சுே நீதிமான்ைளாைவும் இருந்தனர்.
அவர்ையள தங்ைளுகடே நீதிகே நிறுவி, தங்ைளுகடே
நற்கிரிகேய்ைகளக் ைண்டு கபருகம அகடவார்ைள். அவர்ைள்
தங்ைகள பாவத்தில் இருந்து மீட்ை ஒரு இரட்ேைர் யதகவ
என்பகத ஒப்புக்கைாள்ள மாட்டார்ைள்.
அவர்ைள் தங்ைள் நிோேப்பிரமா த்கத தவைாை புரிந்து
கைாண்டயத இந்த நிகலக்கு அவர்ைள் தள்ளப்பட்டதற்ைான
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ைார ம். வரவிருக்கும் யமசிோகவயே
நம்பிக்கையும் சுட்டிக்ைாட்டிேது.

எல்லா

யூத

➢ உயிர்ப்பலி,
➢ ஆோரிேன்,
➢ யதவாகலே யேகவைள்,
➢ மத பண்டிகைைள் மற்றும்
➢ உடன்படிக்கை.
நிோேப்பிரமா ம் அவர்ைகள பாவி என்றும் ஒரு இரட்ேைர்
யதகவ என்பகதயும் ைாண்பித்தது. நிோேப்பிரமா ம்
தங்ைகள யமசிோவிடம் கேல்ல வழிவகுக்ை விடாமல் அதற்கு
பதிலாை அவர்ைள் அந்த நிோேப்பிரமா த்கதயே பிடித்துக்
கைாண்டு அது அவர்ைகள நீதிமானாக்ை யவண்டும் என்று
எண்ணினார்ைள். இது நாம் ைண் ாடியில் நம்கம பார்த்து
ைண் ாடி ைாட்டும் நம்கம திருத்துவகத விட்டுவிட்டு
ைண் ாடிகே திருத்துவது யபால உள்ளது.

2. தீர்வு 10:14-17
ோரும் இரட்சிக்ைப்பட ஒயர வழி விசுவாேம். அவர்ைள்
அகைப்பதற்கு முன்னயர அவர்ைள் நம்ப யவண்டும். அவர்ைள்
நம்புவதற்கு, அவர்ைள் யைட்டிருக்ை யவண்டும். ஏகனன்ைால்
வார்த்கதகே யைட்பதன் மூலயம நம்பிக்கை உருவாகும்.
யைட்பதும் விசுவாசிப்பதுயம நிராைரிப்பதன் தீர்வு.
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3. விகளவு 10:18-21
“ஒருயவகள
யூதர்ைள்
சுவியேஷத்கத
யைட்ைாமல்
இருந்திருக்ைலாம்? என்ை இந்த யைள்விகே இது நம்கம
யைட்ை கவக்கிைது. ஆனால் இதன் பதில், இல்கல அவர்ைள்
யைட்டுள்ளனர்!
பிைகு ஒருவகள அவர்ைளுக்கு புரிோமல் இருந்திருக்கும்
என்று நீங்ைள் யைட்ைலாம்? இல்கல, அவர்ைளுக்கு புரியும்.
ஆனால்
யமாயேயின்
ைாலத்திலிருந்யத
இதுயவ
அவர்ைளுகடே நடத்கதோை இருந்து வருகிைது. யதவனின்
இந்த எளிே கவளிப்பாட்கட யூதர்ைள் ஏற்றுக்கைாள்ள
மறுத்துவிட்டனர்.
இஸ்ரயவகலப்
பற்றி
பவுல்,
யமாயேகேயும் ஏோோகவயும் யமற்யைாளாய் ைாட்டுகிைார்.
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இஸ்ரகேலின் எதிர்காலம்
யராமர் 11
அதிைாரம் 11 வருங்ைாலம் வாய்ப்பு

உயிர்த்கதழுதல்

1. ஒரு பகுதி நிராைரித்தால் 11:1-10 (Partial Rejection)
2. ஒரு குறிக்யைாளுடனான நிராைரிப்பு 11:11-17 (Purposeful
Rejection)
3. மீட்பு உறுதி 11:18-36

1. ஒரு பகுதி நிராைரித்தால் 11:1-10 (Partial Rejection)
யதவன் அவருகடே மக்ைகள முழுவதுமாை நிராைரித்தாரா?
இல்றல!!
பவுல் இரண்டு உதார
மற்றும் எலிோகவ

ங்ைகள கைாடுக்கிைார்: ஒன்று தன்கன

யதவன் யூதர்ைகள முழுவதுமாை நிராைரித்தார் என்ைால்
என்கன பாருங்ைள் என்று பவுல் கூறுகிைார். நாயன ேகபகே
துன்புறுத்தியனன்
ஆனால்
இப்யபாது
இயேசுகவ
பின்பற்றுகியைன்.
நான் ஒருவன்மாத்திரயம மீதிோயிருக்கியைன் என்று எலிோ
கூறிேயபாது ஏைாயிரம்யபகர எனக்ைாை மீதிோை கவத்யதன்
என்று அதற்கு பிரதியுத்தரமாை யதவன் கூறுகிைார். யூதர்ைள்
மத்தியில்
அவருக்கைன்று
மீதிோயிருக்கிை
கூட்டம்
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எப்யபாதும் உண்டு
இப்யபாதும் உண்டு

என்று

யதவன்

முடிக்கிைார்.

அது

2018 ஆண்டில் இன்றும் எருேயலமில் 150க்கும் யமற்பட்ட
யமசிோனிக் (Messianic) ேகபைள் உள்ளது. யதவனுக்யை
மகிகம உண்டாவதாை!

2. ஒரு குறிக்யைாளுடனான நிராைரிப்பு 11:11-17
யதவன் மூன்று யநாக்ைங்ைகள “யூதர்ைளின் மீறுதல்ைளின்
மூலம்” நிகையவற்ை திட்டமிட்டார்.
a) இரட்சிப்பு
புைஜாதிோருக்கு
வரும்.
நாம்
அப்யபாஸ்தலர்ைளின் புத்தைத்தில் பவுலின் ஊழிே
பே த்கத பற்றி படிக்கும் யபாது ஒரு மாதிரிகே
(pattern) புரிந்து கைாள்ளலாம்.
➢ பவுல் முதலில் யூதருக்ைாை கஜப ஆலேத்திர்குள்யள
(synagogues) கேல்வார்.
➢ கிறிஸ்துகவ பிரசங்கிப்பார், சிலர் விசுவாசிப்பார்ைள்.
➢ அவகர கவளியே உகதத்துத் தள்ளுோர்கள்.
➢ அவர்ைளுகடே
நிராைரிப்புக்குப்
பின்னர்
விசுவாசிக்கும் புைஜாதிோரிடத்தில் ேகபைகள நிறுவ
அவர் திரும்புவார்.
b) புைஜாதிோரின் விசுவாேம் யூதகர கபாைாகமக்கு
உள்ளாக்கும்!
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c) ஒருநாள்
இஸ்ரயவலின்
முழுகம
உலைம்
முழுவதற்கும் அதிை ஐசுவரிேத்கத அளிக்கும்.
பவுல் இப்யபாது தன்னுகடே ைவனத்கத யூதரல்லாத,
புைஜாதிோரின் பக்ைம் திருப்பினார், அது கேறுயாருைல்ல
நீங்களும் நானும் தான்.

அவர் இரண்டு உதார

ங்ைகள தருகிைார்:

1. அடுதல் (Baking) (யராமர் 11:16) - யூத விவோயிைள் ஒரு
தானிே பயிகர வளர்த்து அதனுகடே முதல் துளிகர
(shoot) அவர் ஆோரிேரிடத்தில் பலிோை கேலுத்துவார்.
இயதயபால், தானிேத்கத அடுதலுக்ைாை (Baking)
பேன்படுத்தும் யபாது முதற்பலனாகிே மாவின் முதல்
பங்கை
பலிோை
கேலுத்துவர்.
ஒரு
பங்கு
பரிசுத்தமாயிருந்தால்,
பிகேந்தமா
முழுவதும்
பரிசுத்தமாயிருக்கும். “ஒரு பிரதி பங்கை யதவனிடம்
பரிசுத்தம்பண் க் கைாடுத்தால் அது முழுவதும்
அவருகடேதாகிவிடும்.
அதனால்
முதலில்
மாற்ைப்பட்டவர்ைள்
விசுவாசித்தால், மீதமுள்ளவர்ைளின் மாற்ைமும் அதற்கு
பின் கதாடரும் என நம்பலாம்.”
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2. யதாட்டக்ைகல (யராமர் 11:16-17) – ஒலிவ மர உருவக்
ைகத.
மரம்: இஸ்ரயவலர்ையள யதவனுகடே ஜனங்ைள்.
யைாத்திரத்தகலவர்ையள (patriarchs) அதன் யவர்.
முறித்துப்யபாடப்பட்ட கிகளைள்: விசுவாேமில்லாத
யூதர்ைளின் தற்ைாலிை நீக்ைம்.
ஒட்டகவக்ைப்பட்ட
புைஜாதியினர்.

கிகளைள்:

விசுவாேமுள்ள

புைஜாதிோயர யூதர்ைளுக்கு எதிராை கபருகமோையவா,
திமிர்பிடித்யதா அல்லது பாரபட்ேயமா ைாட்டாதீர்ைள்.
என்யைன்கைக்கும் யதவனால் யதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட
மக்ைளாை இருங்ைள்.

முடிவுகர:
புைஜாதிோர் முழுகம கபருவதற்ைாையவ ஒரு யதேமாை,
யதவனால் யதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட மக்ைளான அவர்ைளின்
ைண்ைள் தற்ைாலிைமாை அகடக்ைப்பட்டு உள்ளது. ஆனால்
யதவன்
இஸ்ரயவலகரயோ
அல்லது
யூதர்ைகளயோ
அவருகடே நித்திே திட்டத்தில் இருந்து
தள்ளிகவத்து
விட்டார் என்று நிகனோதிருங்ைள்.
கதேனுறடய திட்டத்றத நிறைகேற்றுேதற்கான பாக்கியம்
இஸ்ரகேலருக்கு ேழங்கப்பட்டது.
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➢
➢
➢
➢
➢

யதவன் இஸ்ரகேலருடன் உடன்படிக்றக தசய்தார்.
அேர்கள் மிகவும் சலுறக தபற்ைேர்கள்.
இஸ்கரலுக்கு ஒரு தத்ததடுப்பு ேழங்கப்பட்டது.
கதேறன கசவிப்பதற்காக ஆசீர்ேதித்தார்.
எல்லாேற்றிற்கும் கைலாக கர்த்தருறடய ைகிறையில்
அேர்கள் இருப்பதற்கான அற்புதைான ோய்ப்றப
கதேன் தகாடுத்திருந்தார்.

ஆனால் அேர்கள் கதால்வி அறடந்ததால் ஆண்டேரின்
ைகிறை அேர்கறள விட்டு விலகியது.
யதவன்
நியாயப்பிரைாணத்றத
அேர்களிடமிருந்து
எடுத்துவிட்டார்,
அறத
சறபக்கு
தகாடுத்திருக்கின்ைார்,நிரந்தரைாக அல்ல, தற்காலிகைாக.
சிலுறேக்கு கபாேதற்கு முன்பு, கறடசி ோரத்தில் இகயசு
இரண்டு உேறைகளில் இறதப் பற்றி கபசினார்.

ைத்கதயு 21: 33-44, துன்ைார்க்க திராட்சரச கேறலக்காரன்
உேறை
ைத்கதயு 21:43, "ஆறகயால், கதேனுறடய ராஜ்யம்
உங்களிடத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டு, அதற்ககற்ை கனிகறளத்
தருகிை ஜனங்களுக்குக் தகாடுக்கப்படும்.
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ைத்கதயு 22: 1-14, திருைண விருந்து உேறை
ைத்கதயு 22: 7, ராஜா அறதக் ககள்விப்பட்டு, ககாபைறடந்து,
தன் கசறனகறள அனுப்பி, அந்தக் தகாறலபாதகறர அழித்து,
அேர்கள் பட்டணத்றதயும் சுட்தடரித்தான்.
இஸ்ரகேல் மீது தீர்ப்பு ேரும்.
ைத்கதயு 22: 9, ஆறகயால், நீங்கள் ேழிச்சந்திகளிகல கபாய்,
காணப்படுகிை
யாேறரயும்
கலியாணத்திற்கு
அறழத்துக்தகாண்டு ோருங்கள் என்ைான்.

அறழக்கப்பட்டிருக்காத
ைற்ைேர்கள்
பகிர்ந்துதகாள்ள அறழக்கப்படுோர்கள்.

சந்கதாஷத்றத

நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைகே குறித்து
படித்து வருகியைாம். அதனால், இஸ்ரயவலர்ைள் ஒரு யதேமாை
உபத்திரவங்ைளுக்குள் ைடந்து கேல்வார்ைள். யமலும் அதன்
மூலமாய் இரட்சிக்ைப்படுவார்ைள்.

ேைரிோ 12:10, “நான் தாவீது குடும்பத்தாரின்யமலும் எருேயலம்
குடிைளின்யமலும்
கிருகபயின்
ஆவிகேயும்
விண் ப்பங்ைளின் ஆவிகேயும் ஊற்றுயவன். அப்கபாழுது
அவர்ைள் தாங்ைள் குத்தின என்கன யநாக்கிப் பார்த்து, ஒருவன்
தன் ஒயர யபைானவனுக்ைாைப் புலம்புகிைதுயபால எனக்ைாைப்
புலம்பி,
ஒருவன்
தன்
தகலச்ேன்
பிள்களக்ைாைத்
துக்கிக்கிைதுயபால எனக்ைாை மனங்ைேந்து துக்கிப்பார்ைள்.
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ஓசிோ 5:15-6:3, 15அவர்ைள் தங்ைள் குற்ைங்ைகள உ ர்ந்து, என்
முைத்கதத் யதடுமட்டும் நான் என் ஸ்தானத்துக்குத்
திரும்பிப்யபாய்விடுயவன்; தங்ைள் ஆபத்தில் என்கனக்
ைருத்தாய்த் யதடுவார்ைள். 1ைர்த்தரிடத்தில் திரும்புயவாம்
வாருங்ைள்;
நம்கமப்
பீறினார்,
அவயர
நம்கம
கு மாக்குவார்; நம்கம அடித்தார், அவயர நம்முகடே
ைாேங்ைகளக் ைட்டுவார். 2இரண்டுநாளுக்குப்பின்பு அவர்
நம்கம உயிர்ப்பிப்பார்; மூன்ைாம் நாளில் நம்கம எழுப்புவார்;
அப்கபாழுது
நாம்
அவருகடே
ேமுைத்தில்
3
பிகைத்திருப்யபாம். அப்கபாழுது நாம் அறிவகடந்து,
ைர்த்தகர அறியும்படி கதாடர்ந்து யபாயவாம்; அவருகடே
புைப்படுதல் அருய ாதேம்யபால ஆேத்தமாயிருக்கிைது;
அவர் மகைகேப்யபாலவும், பூமியின்யமல் கபய்யும்
முன்மாரி பின்மாரிகேப்யபாலவும் நம்மிடத்தில் வருவார்.

ஆறகயால் இந்த பாடத்தில் கதேன் இஸ்ரகேறல
முழுறையாக நிராகரிக்கவில்றல அேர்கள் இன்னும்
கதேனுறடய
பரிபூரண
திட்டத்தில்
தான்
இருக்கின்ைார்கள் என்பது ததளிோக விளங்குகின்ைது.
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