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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை – பாடம் 13 

உபத்திரவம் – 07 

சகப உபத்திரவத்திற்குள் ைடந்து சசல்லுமா? (02) 

சகபயும் இஸ்யரலும்: 

இதுவகர ைற்ற பாடங்ைளில் இருந்து, இகவ இரண்டிற்கும் 

சவவ்யவறான அகடோளங்ைளும் யமலும் இேற்கையில் 

மிகுந்த தனித்துவங்ைகளயும் சைாண்டகத நாம் ைண்யடாம். 

சகபயும் இஸ்ரயவலும் ஒன்றாை இருந்தால் உபத்திரவமும் 

இரைசிே வருகையும் நகடசபற முடிோமற் யபாகும்! 

ஏசனன்றால் அகனவரும் யமயே எடுத்துக்சைாள்ளப்பட்டால் 

பின்னர் ோர் தான் உபத்திரவத்திற்குள் அல்ேது 1,000 

ஆண்டுைள் ஆட்சியில் இருப்பார்ைள்?  

சகப என்றால் என்ன? 

இஸ்ரயவகே சகப உள்ளடக்ைாது. ‘சகப’ என்ற வார்த்கத 

எல்ோ வேது பரிசுத்தவான்ைகள உள்ளடக்குமானால், பிறகு 

நாம் அகனவரும் உபத்திரவத்திற்குள் சசல்ே யவண்டும்.  

ஏன்?  
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ஏசனன்றால் இஸ்ரயவல் உபத்திரவத்திற்குள் சசல்ே 

யபாகிறது.   

இகதயே ோக்யைாபின் இக்ைட்டுக்ைாேம் என்று யவதவசனம் 

எயரமிோ தீர்க்ைதரிசியின் மூேம் யதவன் 

சவளிப்படுத்தியுள்ளார் .    

சகபயும் இஸ்ரயவலும் ஒன்சறன்றால் உபத்திரவத்திற்கு முன் 

இரைசிே வருகை என்ற ஒன்று இருந்திருக்ைாது.  

சகப மனுஷராோன ஒரு சிறப்புக்குழு. சகப என்பது 

ஆண்டவராகிே இயேசு கிறிஸ்துகவ விசுவாசித்து 

அவகரப்பின்பற்றும் எல்யோகரயும் குறிக்கும் இதில் 

விசுவாசிக்கின்ற இஸ்ரயவேரும் அடக்ைம். இகத இஸ்ரயவல் 

யதசத்யதாடு குழப்பிக்சைாள்ள கூடாது. சகப மனுஷராோன 

ஒரு சிறப்புக்குழு என்பதால் அதனுகடே  சதாடக்ைமும் அயத 

யபாே முடிவும் இந்த பூமியியேயே அகமயும்.  

எக்லீசிோ (ekklisia) என்ற வார்த்கதயின் சபாருள் தான் சகப. 

இது உண்கமயில் ‘எக்லியடா’ (ekoleto) என்ற வார்த்கதயில் 

இருந்து வருகிறது. இதன் சபாருள்  அகழக்ைப்பட்டவர்ைள் 

அல்ேது ஒருமுகற அகழக்ைப்பட்டவர்ைள். இதற்கு புதிே 

ஏற்பாட்டில் நான்கு அர்த்தங்ைள் உள்ளன. 

1. மக்ைள் கூட்டம்  

அப்யபாஸ்தேர் 19:39, நீங்ைள் யவயற ோசதாரு 

ைாரிேத்கதக்குறித்து விசாரிக்ையவண்டிேதானால், அது 

நிோேசங்ைத்தியே தீர்க்ைப்படும். 

எபிசரேர் புத்தைத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது யபாே இகத மக்ைள் 

ஆராதகன சசய்வதற்ைாை கூடிவருவகத குறிப்பதற்ைாைவும் 
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பேன்படுத்தோம். அப்யபாஸ்தேர் 7 ஆம் அதிைாரத்தில் 

கூறியுள்ளபடி ஒரு கூட்டமான மக்ைளாை எகிப்திலிருந்து 

அகழக்ைப்பட்டவர்ைள் என்று இஸ்ரயவகே சசால்ே 

பேன்படுத்தோம். 

2. உள்ளூர் பகுதிைளில் உள்ள கிறித்தவர் கூடுதல்  

அப்யபாஸ்தேர் 8:1-3, 1
அவகனக் சைாகேசசய்கிறதற்குச் 

சவுலும் சம்மதித்திருந்தான். அக்ைாேத்தியே எருசயேமிலுள்ள 

சகபக்கு மிகுந்த துன்பம் உண்டாயிற்று. அப்யபாஸ்தேர்தவிர, 

மற்ற ோவரும் யூயதோ சமாரிோ யதசங்ைளில் 

சிதறப்பட்டுப்யபானார்ைள். 
2
யதவ பக்தியுள்ள மனுஷர் 

ஸ்யதவாகன எடுத்து அடக்ைம்பண்ணி, அவனுக்ைாை மிைவும் 

துக்ைங்சைாண்டாடினார்ைள். 
3
சவுல் வீடுைள்யதாறும் நுகழந்து, 

புருஷகரயும் ஸ்திரீைகளயும் இழுத்துக்சைாண்டுயபாய், 

ைாவலில் யபாடுவித்து, சகபகேப் 

பாழாக்கிக்சைாண்டிருந்தான். 

எருசயேமில் உள்ள சகபயின் யமல் மிைவும் சபரிே 

உபத்திரவம் வந்தது. அதனால் அங்குள்ள சகபோனது ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் குறிப்பிட்ட மக்ைள் கூடிவருவகத 

குறிப்பிடுகின்றது.  

அப்யபாஸ்தேர் 11:22 & 26, 22
எருசயேமிலுள்ள சகபோர் இந்தக் 

ைாரிேங்ைகளக்குறித்துக் யைள்விப்பட்டயபாது, 

அந்தியோகிோவகரக்கும் யபாகும்படிக்குப் பர்னபாகவ 

அனுப்பினார்ைள்.  

26
அவர்ைள் ஒரு வருஷைாேமாய்ச் சகபயோயட கூடியிருந்து, 

அயநை ஜனங்ைளுக்கு உபயதசம்பண்ணினார்ைள். முதல்முதல் 
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அந்தியோகிோவியே சீஷர்ைளுக்குக் கிறிஸ்தவர்ைள் என்ற 

சபேர் ஜனங்ைளால் அகழக்ைப்பட்டது. 

அதனால், குறிப்பிட்ட விசிவாசிைளின் கூடுதல் என்பயத இதன் 

சபாருள்.   

3. எல்ோ சவளிப்பகட கிறிஸ்தவர்ைள். 

அப்யபாஸ்தேர் 12:1, அக்ைாேத்தியே ஏயராதுராஜா சகபயியே 

சிேகரத் துன்பப்படுத்தத் சதாடங்கி; 

இங்யை சகப என்ற வார்த்கத சவறும் கிறிஸ்த்தவம் என 

சபாதுவாை அகழக்ை பேன்படுத்தியுள்ளனர்.  

4. அகழக்ைப்பட்ட ோராயினும்  

சிேர் ஒன்றாை அகழக்ைப்பட்டவர்ைளாை இகைவகத 

குறிக்கின்றது. யதவனால் அகழக்ைப்பட்டு இகைந்து ஒரு 

கூட்டமாை வருவகத குறிக்கும்.    ஆனால்  இகத உள்ளூரில் 

உள்ள சகபயின் அகமப்பாை அல்ேது பே அகமப்புைளாை 

அல்ேது சவளிப்பகடோன சகபோை பேன் 

படுத்தப்படுகிறது. இது கிறிஸ்துவின் சரீரமாகும்.  

ோர் உண்கமயில் மீட்ைப்பட்டு, மறுபடியும் பிறந்து, பரிசுத்த 

ஆவிோல் அபியஷகிக்ைபட்டு சரீரத்தின் ஒரு அங்ைமாை 

உள்ளவர்ைள்.  

புதிே ஏற்பாட்டில் இது மீட்ைப்பட்ட பரிசுத்தவான்ையள 

ஆகும். 

இஸ்ரயவகே யவதாைமத்தில் எவ்வாறு 

குறிப்பிட்டுள்ளனர்? 
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1. வரவகழக்ைப்பட்ட குழுவினர்  

எகிப்திலிருந்து ஒரு முகற மட்டும் வரவகழக்ைப்பட்ட ஒரு 

மக்ைள் குழுகவயே இஸ்ரயவேர்ைள் என்பார்ைள்.  இகத 

கிறிஸ்துயவாயடா அல்ேது சகபயோயடா சதாடர்பு 

படுத்துவதற்ைான எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்கே. இகத 

அகழக்ைப்பட்ட குழுவினகரயோ  அல்ேது ஆேத்தமான 

மக்ைகளயோ அல்ேது மக்ைளின் அகமப்கபயோ குறிக்ை 

பேன்படுத்தவில்கே. 

இஸ்ரயவகே பரிசுத்தவான்ைளின் கூட்டம் என 

சசால்வதற்ைாை சகப என்ற வார்த்கதகே ஒருயபாதும் 

பேன்படுத்தப்படவில்கே. இது ஒரு முழு யதசத்கதயும் 

அகழக்ைப்பட்டதற்ைான வார்த்கதகே குறிக்ை மட்டுயம 

பேன்படுத்துகிறது. இதற்கு பரிசுத்தவான்ைளாை இருக்கும் 

சிேயராடும் அல்ேது அவ்வாறு இல்ோமல் இருக்கும் 

சிேயராடும் எந்த ஒரு சதாடர்பும் கிகடோது.  

சகப இஸ்ரயவகே யசர்க்ைாது. சகப சிே யூதர்ைகள, மீதமுள்ள 

விசுவாசிக்கும் யூதர்ைகள மட்டும் உள்ளடக்கும். 

ஆபிரைாம், ஈசாக்கு மற்றும் ோக்யைாபு யதவனின் 

பரிசுத்தவான்ைள். அவர்ைள் யதவனுகடே உடோகிே 

சகபயின் ஒரு அங்ைம் அல்ே. சகப என்பது யவறு. சகப என்ற 

வார்த்கதோனது தன்னுகடே தனித்துவத்கத இஸ்ரயவலின் 

குறிப்புக்ைாை குறிக்ை பேன்படுத்தவில்கே. 

ஆனால் மற்சறாரு வகையில், இது நடப்பதற்கு முன்னயர 

இயேசு தன்னுகடே சகபகே எடுத்துக்சைாள்ள வந்தால், பின் 

நாம் அகனேவரும் சசய்ே யவண்டிேது என்னசவன்றால் நாம் 

அவருக்ைாை தோராை இருக்கியறாமா என்று உறுதி 
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சசய்துசைாள்ள யவண்டும். ஒரு சமேத்தில் இயேசுகவ நாம் 

யதடுகியறாம் ஆனால் மற்சறாரு சகமேத்தில் 

அந்திகிறிஸ்துகவ நாம் யதடுகியறாம். இது இப்யபாது 

சகபைளில் சபரிேசதாரு விவாதப் சபாருளாகிவிட்டது. இது 

இகறயிேல் ஸ்சபக்ட்ரங்ைளில் (spectrum) தான் குறிப்பாை 

இவ்வாறு நகடசபறுகிறது என்றும் இந்த சகபயில் இல்கே 

என்றும் நான் விசுவாசிக்கியறன்.  

 

2. யதவனுகடே அன்பின் அடிப்பகடயில் ஒரு ராஜரீைமான 

ஆசாரிேக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த யதசமாைவும் இருக்ை 

இஸ்ரயவல் யதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டது. 

 

ோத்திராைமம் 19:6, நீங்ைள் எனக்கு ஆசாரிே ராஜ்ேமும் பரிசுத்த 

ஜாதியுமாய் இருப்பீர்ைள் என்று நீ இஸ்ரயவல் புத்திரயராயட 

சசால்ே யவண்டிே வார்த்கதைள் என்றார். 

அதனால், அவர்ைள் யதவனின் பிரதிநிதிோை யதசங்ைளுக்கும் 

யமலும் புறஜாதிோர்ைளின் பிரதிநிதிோை யதவன் முன்னும் 

நிற்ைோம்.  

 

3. யதவன் தன்னுகடே சவளிப்பாட்கட 

வாங்கிக்சைாள்ளவும் பதிவு சசய்ேவும் 

இஸ்ரயவகேயே யதர்ந்சதடுத்தார்  

உபாைமம் 4:5-8, 5
நீங்ைள் சுதந்தரித்துக்சைாள்ளும்படி 

பிரயவசிக்கும் யதசத்தியே நீங்ைள் கைக்சைாள்ளும்சபாருட்டு, 
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என் யதவனாகிே ைர்த்தர் எனக்குக் ைற்பித்தபடியே, நான் 

உங்ைளுக்குக் ைட்டகளைகளயும் நிோேங்ைகளயும் 

யபாதித்யதன். 
6
ஆகைோல் அகவைகளக் கைக்சைாண்டு 

நடவுங்ைள்; ஜனங்ைளின் ைண்ைளுக்குமுன்பாைவும் இதுயவ 

உங்ைளுக்கு ஞானமும் வியவைமுமாய் இருக்கும்; அவர்ைள் 

இந்தக் ைட்டகளைகளசேல்ோம் யைட்டு, இந்தப் சபரிே 

ஜாதியே ஞானமும் வியவைமுமுள்ள ஜனங்ைள் என்பார்ைள். 
7
நம்முகடே யதவனாகிே ைர்த்தகர நாம் 

சதாழுதுசைாள்ளுகிறயபாசதல்ோம், அவர் நமக்குச் 

சமீபமாயிருக்கிறதுயபாே, யதவகன இவ்வளவு சமீபமாய்ப் 

சபற்றிருக்கிற யவயற சபரிே ஜாதி எது? 
8
இந்நாளில் நான் 

உங்ைளுக்கு விதிக்கிற இந்த நிோேப்பிரமாைம் முழுகமக்கும் 

ஒத்த இவ்வளவு நீதியுள்ள ைட்டகளைகளயும் 

நிோேங்ைகளயும் சபற்றிருக்கிற யவயற சபரிே ஜாதி எது? 

யராமர் 3:1-2, 
1
இப்படிோனால், யூதனுகடே யமன்கம என்ன? 

விருத்தயசதனத்தினாயே பிரயோஜனம் என்ன? 
2
அது 

எவ்விதத்திலும் மிகுதிோயிருக்கிறது; யதவனுகடே 

வாக்கிேங்ைள் அவர்ைளிடத்தில் ஒப்புவிக்ைப்பட்டது 

வியசஷித்த யமன்கமோயம. 

யதவன் நிோேப்பிரமாைத்கத அவர்ைளிடம் சைாடுத்தார். 

அவர்ைள் அகத எழுதி அடுத்த சந்ததிக்கு ைடத்துவது 

அவசிேமாய் இருந்தது.  

4. யமசிோ இஸ்ரயவலின் வம்சத்தில் வரயவண்டும்   

யராமர் 9:5, பிதாக்ைள் அவர்ைளுகடேவர்ையள; மாம்சத்தின்படி 

கிறிஸ்துவும் அவர்ைளில் பிறந்தாயர, இவர் என்சறன்கறக்கும் 

ஸ்யதாத்திரிக்ைப்பட்ட சர்வத்திற்கும்யமோன யதவன். 

ஆசமன். 
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எபிசரேர் 7:13-14, 
13

இகவைள் எவகரக்குறித்துச் 

சசால்ேப்பட்டிருக்கிறயதா, அவர் யவசறாரு 

யைாத்திரத்துக்குள்ளானவராயிருக்கிறாயர; அந்தக் 

யைாத்திரத்தில் ஒருவனாகிலும் பலிபீடத்து ஊழிேம் 

சசய்ததில்கேயே. 
14

நம்முகடே ைர்த்தர் யூதாயைாத்திரத்தில் 

யதான்றினாசரன்பது பிரசித்தமாயிருக்கிறது; அந்தக் 

யைாத்திரத்தாகரக்குறித்து யமாயச ஆசாரிேத்துவத்கதப்பற்றி 

ஒன்றும் சசால்ேவில்கேயே. 

அதனால், அவர்ைள் தான் தங்ைளுகடே பரம்பகரயில் 

யமசிோகவ சைாண்டுவரயவண்டும்.  

சகபயும் இஸ்ரயவலும் யவறுபட்டகவைள்  

அப்யபாஸ்தேர்  புத்தைத்தில், இஸ்ரயவலும் சகபயும் 

ஒருமித்து இருந்தன. இஸ்ரயவல் என்ற எழுத்து இருபது 

முகறயும் எக்லீசிோ (ekklesia) (சகப) என்ற எழுத்து 

பத்சதான்பது முகறயும் பேன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் 

இந்த இரண்டு குழுவும் யவறுபடுத்தியே கவக்ைப்பட்டது.  

இதனால், இஸ்ரயவல் என்பது சகபயே தான் என்று கூறுவது 

தவறு. யவதத்தின்  அடிப்பகடயில் கூறுவதற்கு மாற்று 

இகறயிேல் அறிஞர்ைளிடம் (replacement theologian) எந்தசவாரு 

கூற்றும் இல்கே.  

சகபயும் இஸ்ரயவலும் சவவ்யவறானவ. அதனால் 

சகபோனது உபத்திரவத்திற்கு முன் எடுத்துக்சைாள்ளப்படும். 

யமலும் இஸ்ரயவல் இன்னும் மீட்ைப்படுவதற்ைாை இருக்கும்.  

இயேசு இகத மிைவும் சதளிவாை குறிப்பிட்டுள்ளார்.  
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மத்யதயு 16:18, யமலும் நான் உனக்குச் சசால்லுகியறன், நீ 

யபதுருவாயிருக்கிறாய், இந்தக்ைல்லின் யமல் என் 

சகபகேக்ைட்டுயவன்; பாதாளத்தின் வாசல்ைள் அகத 

யமற்சைாள்வதில்கே. 

Matthew 16:18, And I also say to you that you are Peter, and on this rock I 

will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it. 

இயேசு இங்கு முதன்முகறோை சகப பற்றி மிைத்சதளிவாை  

யமற்யைாள் ைாட்டுகிறார். இயேசு “நான் என் 

சகபகேக்ைட்டுயவன்” என்று கூறுவகத ைவனியுங்ைள்.  

“I will (ைட்டுயவன்)” என்பது எதிர்ைாேத்கத குறிக்கிறது. 

இயேசு “என் சகப” என்று கூறுகிறார். இந்த கூற்றுக்கு நீண்ட 

ைாேத்திற்கு முன்னயர இஸ்ரயவல் உள்ளது.  

இரண்டாவது “பாதாளத்தின் வாசல்ைள் அகத 

யமற்சைாள்வதில்கே” 

அற்புதமான வாக்குத்தத்தம். இது மிைவும் முக்கிேமான 

வாக்குதத்தமும் கூட.   

உபவத்திரத்திற்கு இகடயில் உள்ள ஒரு வசனத்கத நாம் 

பார்க்ைோம்.  

சவளி 13:7, யமலும், பரிசுத்தவான்ையளாயட யுத்தம்பண்ணி 

அவர்ைகள சஜயிக்கும்படிக்கு அதற்கு அதிைாரங் 

சைாடுக்ைப்பட்டதுமல்ோமல், ஒவ்சவாரு யைாத்திரத்தின் 

யமலும் பாகஷக்ைாரர்யமலும் ஜாதிைள்யமலும் அதற்கு 

அதிைாரங்சைாடுக்ைப்பட்டது. 
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இங்யை இந்த மிருைம் பரிசுத்தவான்ையளாயட யுத்தம்பண்ணி 

அவர்ைகள சஜயித்தது.  

அதனால், இது நிச்சேமாை சகப அல்ே ஏசனனில் இயேசு 

மிைவும் சதளிவாை பாதாளத்தின் வாசல்ைள் அகத 

யமற்சைாள்வதில்கே என்று கூறியுள்ளார். 

அந்திகிறிஸ்து இந்த முழு உேகையும் ஆட்சி சசய்வான். 

அதனால் கிறிஸ்துவின் உண்கமோன சகப அவனுகடே 

ஆட்சிக்குள் சசல்ே இங்கு இருக்ைாது.  

சகபக்கு ஆதியும் அந்தமும் உண்டு: 

அப்யபாஸ்தேர் 2இல், சபந்சதசைாஸ்யத நாளில் பரிசுத்த 

ஆவிோனவர் 120 மக்ைளின் மீது ஊற்றப்பட்டு சகபோனது 

பிறந்தது. யமலும் அயத நாளில் 3,000 மக்ைள் யசர்ந்து 

சைாண்டனர். பரிசுத்த ஆவிோனவர் சைார்யநலியு (Cornelius) 

வீட்டின் மீது ஊற்றப்பட்டகத ைண்டயபாது யபதுரு இகத 

உறுதி சசய்தார்.   

அப்யபாஸ்தேர் 11:15, நான் யபசத்சதாடங்கினயபாது, பரிசுத்த 

ஆவிோனவர் ஆதியியே நம்யமல் இறங்கினதுயபாேயவ, 

அவர்ைள்யமலும் இறங்கினார். 

இஸ்ரயவல் பே ஆண்டுைளாை உள்ளது. ஆனால் சகபயோ 

சபந்சதசைாஸ்யத நாளில் தான் பிறந்தது.  

பரிசுத்த ஆவிோனவர் தான் உங்ைகள சகபயோடு 

கூட்டிச்யசர்கிறார்.  

1 சைாரிந்திேர் 12:13, நாம் யூதராயினும், கியரக்ைராயினும், 

அடிகமைளாயினும், சுோதீனராயினும், எல்ோரும் ஒயர 
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ஆவியினாயே ஒயர சரீரத்திற்குள்ளாை 

ஞானஸ்நானம்பண்ைப்பட்டு, எல்ோரும் ஒயர 

ஆவிக்குள்ளாையவ தாைந்தீர்க்ைப்பட்யடாம். 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் ஞானஸ்நானம் சைாடுத்து இந்த 

உடயோடு யசர்க்கிறார். ஆனாலும் இந்த மூன்று விதமான 

கூட்டங்ைளும் உள்ளது. 

➢ யூதர்ைள்  

➢ புறஜாதியினர்  

➢ சகப  

சகபோனது இரைசிே வருகையின் யபாது சகப முடிவுக்கு 

வந்துவிடும். சகபோகிே நாம் இப்யபாது இதன் இகடப்பட்ட 

ைாேத்தில் உள்யளாம்.     

யதவன் இஸ்ரயவயோடு தம்முகடே திட்டத்கத 

ஆரம்பித்தார். இஸ்ரயவல் அவகர நிராைரித்தது. அவர் 

புறஜாதியினரிடம் (சகப என்று அகழக்ைப்பட்ட கூட்டம்) 

சசன்றார். புறஜாதியினர் முழுகம சபற்றவுடன் சகபோகிே 

நாம் சசன்றுவிடுயவாம் (சகபயின் இரைசிே வருகை). யதவன் 

மீண்டுமாய் இஸ்ரயவயோடு கைோள அங்யையே திரும்பிச் 

சசல்கிறார். இஸ்ரயவகே முழுகமோை யதவன் 

நிராைரிக்ைவில்கே. 

பரிசுத்த ஆவிோனவரின் வாசமாயிருப்பது திருச்சகபக்கு 

தனிப்பட்டதாை உள்ளது: 

யதவயனாடு அத்தகைே உறவுசைாள்ள முடியும் என்று 

எந்தசவாரு யூதனும் எப்யபாதும் சிந்தித்திருக்ை முடிோது. 

அவர்ைள் யதவனுகடே பிரசனத்திற்குள் சசல்ே 
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அஞ்சுவார்ைள். இந்த தனித்துவத்கத தான் யதவன் சகபக்கு 

தன்னுகடே பரிசுத்த ஆவிோனவர் மூேமாய் நமக்கு 

வழங்கியுள்ளார். 

சைாயோசசேர் 1:26-27, 26
உங்ைள்சபாருட்டு யதவனால் எனக்கு 

அளிக்ைப்பட்ட உத்தியோைத்தின்படியே நான் அந்தச் சகபக்கு 

ஊழிேக்ைாரனாயனன். 
27

புறஜாதிைளுக்குள்யள விளங்கிே இந்த 

இரைசிேத்திலுள்ள மகிகமயின் ஐசுவரிேம் இன்னசதன்று, 

யதவன் தம்முகடே பரிசுத்தவான்ைளுக்குத் சதரிேப்படுத்தச் 

சித்தமானார்; கிறிஸ்துவானவர் மகிகமயின் நம்பிக்கைோை 

உங்ைளுக்குள் இருப்பயத அந்த இரைசிேம்.  

யதவனின் மகிகமோன இயேசு உங்ைளுள் இருக்கிறார். 

மகிகம என்பது சவளிப்படுத்தப்பட்ட யதவ பிரசன்னம்.  

யராமர் 11:17-24 

வ 17, ைாட்சடாலிவமரமாகிே புறஜாதிோராகிே (சகப) நாம், 

ஒட்டகவக்ைப்பட்டுள்யளாம். ஏசனனில் யதவன் 

இஸ்ரயவேராகிே சுபாவக்கிகளைளில் சிேவற்கற முறித்துப் 

யபாட்டுவிட்டார்.   

வ 20, அவர்ைளுகடே அவ்விசுவாசத்தினால் அவர்ைள் 

முறித்துப்யபாடப்பட்டார்ைள். 

வ 24, ஒட்டகவக்ைப்பட்ட கிகளைகள (சகப) சவட்டிே பின் 

சுபாவக்கிகளைகள மீண்டும் ஒட்டகவக்ைப்படும்.   

இஸ்ரயவலுக்கும் சகபக்குமான இரண்டு சதளிவான 

தனித்துவ அகடோளத்கத நீங்ைள் இங்கு ைாைோம்.   
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சகப யதவயனாடு ஒட்டகவக்ைப்பட்டு ஒரு ஆசிர்வாதமாய் 

அங்கு இருந்தது. சகபகே யதவன் எடுத்துக்சைாள்ளும் ைாேம் 

வரும். அதுதான் இரைசிே வருகை. இஸ்ரயவல் உபத்திர 

ைாேத்தியேயே மீண்டுமாய் அயதாடு ஓட்டப்பட்டும். 

இதனால் இஸ்ரயவலுக்கு இரட்சிப்பு வரும்.  

வ 25, சயைாதரயர, இந்த இரைசிேத்கத நீங்ைள் 

அறிேயவண்டுசமன்றிருக்கியறன் என்று பவுல் கூறுகிறார்.  

புறஜாதிோர் முழுகம சபற்றுவிட்டால், பிறகு 

சுபாவக்கிகளைளாகிே இஸ்ரயவல், மீண்டுமாய் 

ஓட்டப்பட்டும். இது தான் அந்த இரைசிேம். இது பகழே 

ஏற்பாட்டில் உள்ளவர்ைளுக்கு சவளிபடுத்தப்படவில்கே.   

பிறகு வ26இல் கூறப்பட்டுள்ளது யபாே அகனத்து 

இஸ்ரயவலும் இரட்சிக்ைப்படும்.  

அதனால், சகபோனது சபந்சதசைாஸ்யத நாளில் துவங்கி 

இரைசிே வருகையின் யபாது முடிவகடகிறது. யமலும் 

இஸ்ரயவல் மீண்டும் ஒட்டிக்சைாள்ளப்படும்.  

நிகனவுள்ளதா இரைசிே வருகையின் பாடத்தின்யபாது, 

யோவான் 14இல் இயேசு தன் சீஷர்ைளிடம், தான் சசன்று ஒரு 

இடத்கத ஆேத்தம் சசய்ேப்யபாவதாை கூறினார். அவர் 

மீண்டும் வந்து தன்னுகடே சகபகே தன் தைப்பனின் 

வீட்டிற்கு எடுத்துச் சசல்வார். எந்த ஒரு சூழ்நிகேயிலும் 

யதவன் மீண்டும் வந்து இஸ்ரயவகே தன்னுடன் எடுத்துச் 

சசல்ேப்யபாவதாை அவர்ைளுக்கு வாக்குத்தத்தம் 

அளிக்ைவில்கே.    

1 சதசயோனிக்யைேர் 5:9, யதவன் நம்கமக் 

யைாபாக்கிகனக்சைன்று நிேமிக்ைாமல், நம்முகடே 
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ைர்த்தராகிே இயேசுகிறிஸ்துமூேமாய் 

இரட்சிப்பகடவதற்சைன்று நிேமித்தார்,  

அதனால், உபத்திரவத்திற்கு முன், பிரிமில்யேனிேல் 

(premillennial) சகப நாம்  என மிகுந்த உறுதியுடன் 

கூறிக்சைாள்ளோம். 

 


