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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை – பாடம் 14
உபத்திரவம் – 08
சகப உபத்திரவத்திற்குள் ைடந்து சசல்லுமா? (03)
சகப
உபத்திரவத்திற்கு
முன்னயர
வருகையினால் எடுத்துக்சைாள்ளப்படும்.

இரைசிே

ோர் அந்த 24 மூப்பர்ைள்?
சவளிப்படுத்துதல் புத்தைத்தின் ைாலவரிகசப் பட்டிேகல
இப்யபாது பார்க்ைலாம்.
அதிைாரம் 1, கிறிஸ்து பரயலாைத்தில் இருப்பகதயும்,
யோவான் கிறிஸ்துகவக் குறித்தும் பரயலாைத்தில் இருக்கும்
மற்ற சபாதுவான ைாரிேங்ைகள குறித்து தரிசனம்
ைண்டகதயும் நாம் ைாண்கியறாம். கிறிஸ்து யோவானிடம்
நடக்ைவிருக்கும்
ைாரிேங்ைகள
தாம்
சவளிப்படுத்தப்யபாவதாை கூறினார்.
அதிைாரம் 2 மற்றும் அதிைாரம் 3, அந்த ைாலத்தில் அப்யபாது
இருந்த சகபைளுக்ைான தனிப்பட்ட ைடிதத்கத பற்றிேது. இது
எதிர்ைாலத்தில் வர இருக்கும் சகபைளின் வகையின்
மாதிரிோைவும் உள்ளது.
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அதிைாரம் 4, யோவான் பரயலாைத்தில் எடுக்ைப்பட்டு அங்கு
விவரிக்ைப்பட்ட சில நபர்ைள் இருப்பகத நாம் ைாண்கியறாம்.
சவளி 4:4, அந்தச் சிங்ைாசனத்கதச் சூழ இருபத்துநான்கு
சிங்ைாசனங்ைளிருந்தன;
இருபத்துநான்கு
மூப்பர்ைள்
சவண்வஸ்திரந்தரித்து, தங்ைள் சிரசுைளில் சபான்முடி சூடி
அந்தச் சிங்ைாசனங்ைளின்யமல் உட்ைார்ந்திருக்ைக்ைண்யடன்.
சவளிப்படுத்துதல் புத்தைத்தின் 6ம் அதிைாரம் வகர
உபத்திரவம் சதாடங்ைவில்கல. அதிைாரம் 6ல் சதாடங்கி
அதிைாரம் 19 வகர உபத்திரவம் நகடசபறுவகத நாம்
ைாணமுடிகின்றது.

ோர் இந்த 24 மூப்பர்ைள்?

1. இவர்ைள் யதவதூதர்ைள் அல்ல
இவர்ைள் யூதர்ைள் அல்லது அயபாஸ்தலர்ைள் அல்லது
யதவதூதர்ைள் என கூறுவதற்ைான நிகறே யைாட்பாடுைள்
உள்ளன.
1. யதவதூதர்ைள் மூப்பர்ைளாை முடிோது. ஏசனன்றால்
யவதாைமத்தில் எங்யையும் யதவதூதர்ைள் சவள்கள
அங்கி அணிவதில்கல.
2. இரண்டாவதாை, அவர்ைகள மூப்பர்ைள் என்று
அகழக்ைப்படுகிறார்ைள். இது கியரக்ை சமாழியில்
வேதான அல்லது முதிர்ந்த மக்ைகள குறிக்கிறது.
யதவதூதர்ைகள குறிக்ை அந்த வார்த்கத எப்யபாதும்
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பேன்படுத்தப்படவில்கல யமலும் யதவதூதர்ைள்
எப்யபாதும் ஒயர வேது தான். அவர்ைளின் வேது
அதிைரிப்பதில்கல!!
3. மூன்றாவதாை, சவளி 4:10-11, 10இருபத்துநான்கு
மூப்பர்ைளும்
சிங்ைாசனத்தின்யமல்
வீற்றிருக்கிற
வருக்கு
முன்பாை
வணக்ைமாய்
விழுந்து,
சதாைாலங்ைளிலும் உயியராடிருக்கிறவகரத் சதாழுது
bசைாண்டு, தங்ைள் கிரீடங்ைகளச் சிங்ைாசனத்திற்கு
11
முன்பாை
கவத்து:
ைர்த்தாயவ,
யதவரீர்,
மகிகமகேயும்
ைனத்கதயும்
வல்லகமகேயும்
சபற்றுக்சைாள்ளுகிறதற்குப் பாத்திரராயிருக்கிறீர், நீயர
சைலத்கதயும்
சிருஷ்டித்தீர்,
உம்முகடே
சித்தத்தினாயல அகவைள் உண்டாயிருக்கிறகவைளும்
சிருஷ்டிக்ைப்
பட்டகவைளுமாயிருக்கிறது
என்றார்ைள்.”
யதவனின் சிங்ைாசனத்தில் அமர்ந்து ஆட்சி சசலுத்தும்
அதிைாரயமா அல்லது அனுமதியோ யதவதூதர்ைளுக்கு
எப்யபாதும் அளிக்ைப்பட்டதில்கல.
4. நான்ைாவதாை,
அவர்ைள்
தங்ைள்
கிரீடத்கத
கவத்தார்ைள். யதவதூதர்ைள் கிரீடம் ஏதும் அணிே
மாட்டார்ைள். இந்த கிரீடங்ைள் சாதரன கிரீடம் அல்ல.
இகத சவற்றியின் கிரீடம் (victor’s crown) என கூறுவர்.
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5. முடிவாை சவளி 5:9-10, இல், யதவரீர் புஸ்தைத்கத
வாங்ைவும் அதின் முத்திகரைகள உகடக்ைவும்
பாத்திரராயிருக்கிறீர்; ஏசனனில் நீர் அடிக்ைப்பட்டு,
சைல
யைாத்திரங்ைளிலும்
பாகைக்ைாரரிலும்
ஜனங்ைளிலும்
ஜாதிைளிலுமிருந்து
எங்ைகள
யதவனுக்சைன்று
உம்முகடே
இரத்தத்தினாயல
மீட்டுக்சைாண்டு,
எங்ைள்
யதவனுக்குமுன்பாை
எங்ைகள
ராஜாக்ைளும்
ஆசாரிேர்ைளுமாக்கினீர்;
நாங்ைள் பூமியியல அரசாளுயவாசமன்று புதிே
பாட்கடப் பாடினார்ைள்.
யதவதூதர்ைள் எப்யபாதும் இயேசுவின் இரத்தத்தால்
மீட்ைப்படவில்கல. அதனால், அவர்ைள் யதவதூதர்ைள்
அல்ல என்பகத நாம் கதரிேமாை கூறலாம்.

2. அவர்ைள் பகழே ஏற்பாட்டின் பரிசுத்தவான்ைள் அல்ல
அவர்ைள் ஒவ்சவாருவரும் இஸ்ரயவலின் ஒவ்சவாரு
யைாத்திரத்கத யசர்ந்த பகழே ஏற்பாட்டுைால பரிசுத்தவான்ைள்
என்பது மற்சறாரு வாதம். இதற்கும் நாம் எதிர்வாதம்
அளிப்யபாம்.
மீண்டும், சவளி 5:9இல், அவர்ைளுகடே பாடலானது, “நீர்
எங்ைகள யதவனுக்சைன்று உம்முகடே இரத்தத்தினாயல
மீட்டுக்சைாண்டு,”
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எல்லா
பகழே
ஏற்பாட்டுைால
யதவனாகிே இயேசு கிறிஸ்துவின்
முன்னயர இறந்து யபாய்விட்டனர்.

பரிசுத்தவான்ைளும்
உயிர்த்சதழுதலுக்கு

இந்த தரிசன யநரத்தின் யபாது, முழு இஸ்ரயவல் யதசம்
இன்னமும் மீட்ைப்படவில்கல. இந்த மூப்பர்ைள் அயத
ைாரணத்திற்ைாை உபத்திரைாலத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்ைளின்
பிரதிநிதிைளாை இருக்ை முடிோது. யோவானின் தரிசனத்தின்
யபாது அகனவரும் மாறவில்கல.
இரண்டாவதாை.
அவர்ைள்
சவற்றியின்
கிரீடத்கத
அணித்திருந்தனர். இதகன இஸ்ரயவலுக்கு தருவதாை என்றும்
வாக்குத்தத்தம் அளிக்ைப்பட விடவில்கல. இது சகபக்கு
மட்டுயம வாக்குத்தத்தமாை அளிக்ைப்பட்டது.
இந்த இருபத்துநான்கு மூப்பர்ைளும் பகழே மற்றும் புதிே
ஏற்பாட்டுைால பரிசுத்தவான்ைளின் பிரதிநிதிைளா?
அல்ல,
ஏசனன்றால் பகழே ஏற்பாட்டுைால பரிசுத்தவான்ைளின்
உயிர்த்சதழுதல் உபத்திரவைால துவக்ைத்தில் அல்ல மாறாை
அதற்கு பின்னயர நகடசபறும் என்று சில வாக்கிேங்ைளில்
சதளிவாை சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டுள்ளன.
தானியேல் 12:1-2 & 11-13; 1. உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்ைாை
நிற்கிற சபரிே அதிபதிோகிே மிைாயவல் அக்ைாலத்தியல
எழும்புவான். ோசதாரு ஜாதிோரும் யதான்றினதுமுதல்
அக்ைாலமட்டும் உண்டாயிராத ஆபத்துக்ைாலம் வரும்;
அக்ைாலத்தியல
புஸ்தைத்தில்
எழுதியிருக்கிறவர்ைளாைக்
ைாணப்படுகிற
உன்
ஜனங்ைள்
அகனவரும்
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விடுவிக்ைப்படுவார்ைள். 2. பூமியின் தூளியல நித்திகர
பண்ணுகிறவர்ைளாகிே அயநைரில் சிலர் நித்திேஜீவனுக்கும்,
சிலர் நித்திே நிந்கதக்கும் இைழ்ச்சிக்கும் விழித்து
எழுந்திருப்பார்ைள்.
11. அன்றாடபலி நீக்ைப்பட்டு, பாழாக்கும் அருவருப்பு
ஸ்தாபிக்ைப்படுங்ைாலமுதல் ஆயிரத்திருநூற்றுத் சதாண்ணூறு
நாள் சசல்லும். 12. ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பத்கதந்து
நாள்மட்டும் ைாத்திருந்து யசருகிறவன் பாக்கிேவான்.
13. நீயோசவன்றால் முடிவுவருமட்டும் யபாயிரு; நீ
இகளப்பாறிக்சைாண்டிருந்து, நாட்ைளின் முடிவியல உன்
சுதந்தர வீதத்துக்கு எழுந்திருப்பாய் என்றான்.
ஏசாோ 26:19, மரித்த உம்முகடேவர்ைள் பியரதமான
என்னுகடேவர்ையளாயடகூட
எழுந்திருப்பார்ைள்;
மண்ணியல
தங்கியிருக்கிறவர்ையள,
விழித்துக்
சைம்பீரியுங்ைள்; உம்முகடே பனி பூண்டுைளின்யமல்
சபய்யும் பனியபால் இருக்கும்; மரித்யதாகரப் பூமி புறப்படப்
பண்ணும்.
ஏசாோ
25:8,
அவர்
மரணத்கத
சஜேமாய்
விழுங்குவார்; ைர்த்தராகிே யதவன் எல்லா முைங்ைளிலுமிருந்து
ைண்ணீகரத் துகடத்து, தமது ஜனத்தின் நிந்கதகே
பூமியிலிராதபடிக்கு முற்றிலும் நீக்கிவிடுவார்; ைர்த்தயரஇகதச்
சசான்னார்.
இஸ்ரயவலின் உயிர்த்சதழுதல் உபத்திரவைால முடிவில்
சதளிவாை கவக்ைபட்டுள்ளது.
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இந்த இருபத்திநான்கு
ஏற்பாட்டுைால
பிரதிநிதிைளாகும்.

மூப்பர்ைளும் புதிே
பரிசுத்தவான்ைளின்

1. சிங்ைாசனத்தின் மீது அமர்தல்
கிறிஸ்துவுடன் யசர்ந்து ஆள்வதற்ைான அதிைாரத்கத புதிே
ஏற்பாட்டுைால பரிசுத்தவான்ைளுக்கு சைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது.
சவளி 2: 26-27, 26சஜேங்சைாண்டு முடிவுபரிேந்தம் என்
கிரிகேைகளக் கைக்சைாள்ளுகிறவசனவயனா அவனுக்கு,
நான் என் பிதாவினிடத்தில் அதிைாரம் சபற்றதுயபால,
27
ஜாதிைள்யமல்
அதிைாரம்
சைாடுப்யபன்.
அவன்
இருப்புக்யைாலால்
அவர்ைகள
ஆளுவான்;
அவர்ைள்
மண்பாண்டங்ைகளப்யபால சநாறுக்ைப்படுவார்ைள்.
மத்யதயு 19:28, அதற்கு இயேசு: மறுசஜன்மைாலத்தியல
மனுைகுமாரன்
தம்முகடே
மகிகமயுள்ள
சிங்ைாசனத்தின்யமல்
வீற்றிருக்கும்யபாது,
நீங்ைளும்,
இஸ்ரயவலின் பன்னிரண்டு யைாத்திரங்ைகளயும் நிோேம்
தீர்க்கிறவர்ைளாைப் பன்னிரண்டு சிங்ைாசனங்ைளின்யமல்
வீற்றிருப்பீர்ைள்
என்று,
சமய்ோையவ
உங்ைளுக்குச்
சசால்லுகியறன்.
லூக்ைா 22:30, நீங்ைள் என் ராஜ்ேத்தியல என் பந்தியில்
யபாஜனபானம்பண்ணி,
இஸ்ரயவலின்
பன்னிரண்டு
யைாத்திரங்ைகளயும்
நிோேந்தீர்க்கிறவர்ைளாய்ச்
சிங்ைாசனங்ைளின்யமல் உட்ைாருவீர்ைள் என்றார்.”
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1
1
சைாரிந்திேர்
6:1-2,
உங்ைளில்
ஒருவனுக்கு
யவசறாருவயனாயட வழக்குண்டானால், வழக்ைாடும்படி
அவன்
பரிசுத்தவான்ைளிடத்தில்
யபாைாமல்,
அநீதக்ைாரரிடத்தில்
யபாைத்
துணிகிறசதன்ன?
2
பரிசுத்தவான்ைள்
உலைத்கத நிோேந்தீர்ப்பார்ைசளன்று
அறியீர்ைளா?
உலைம்
உங்ைளால்
நிோேந்தீர்க்ைப்படுவதாயிருக்ை, அற்ப வழக்குைகளத் தீர்க்ை
நீங்ைள் அபாத்திரரா?

எயபசிேர் 2:5-6, 5அக்கிரமங்ைளில் மரித்தவர்ைளாயிருந்த
நம்கமக்
கிறிஸ்துவுடயனகூட
உயிர்ப்பித்தார்;
6
கிருகபயினாயல
இரட்சிக்ைப்பட்டீர்ைள்.
கிறிஸ்து
இயேசுவுக்குள்
நம்கம
அவயராயடகூட
எழுப்பி,
உன்னதங்ைளியல அவயராயடகூட உட்ைாரவும் சசய்தார்.
22
எயபசிேர்
1:22-23,
எல்லாவற்கறயும்
அவருகடே
23
பாதங்ைளுக்குக்
கீழ்ப்படுத்தி,
எல்லாவற்கறயும்
எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருகடே நிகறவாகிே சரீரமான
சகபக்கு அவகர எல்லாவற்றிற்கும் யமலான தகலோைத்
தந்தருளினார்.

சகபக்குதான் கிறிஸ்துவுடன் யசர்ந்து ஆட்சி சசலுத்தும்
உரிகம உள்ளது என்பகத யமற்கூறிே வசனத்திலிருந்து நாம்
சதளிவாை ைாணலாம்.
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2. சவற்றியின் கிரீடம் (Victor’s crown)
சவற்றிைரமாை
முடித்து
இயேசுவிற்ைாை
சவற்றிகே
சவன்றவர்ைளுக்யை சவற்றியின் கிரீடம் (Victor’s crown)
கிறிஸ்து
வாக்குத்தத்தம்
சைாடுத்தது
யபாலயவ
அணிேப்பட்டது.
யவதவாக்கிேங்ைளில் ஐந்து விதமான கிரீடங்ைள் உள்ளன.
ஒவ்சவான்றும்
கிறிஸ்தவ
வாழ்வின்
ஒவ்சவாறு
அம்சங்ையளாடு சதாடர்புகடேது. நீங்ைள் இந்த பூமியில்
இருந்த யபாது யதவனுக்கு சசய்த யசகவகே இந்த கிரீடங்ைள்
பிரதிபலிக்கிறது.

a) அழிவில்லா கிரீடம்
1 சைாரிந்திேர் 9:25, பந்தேத்திற்குப் யபாராடுகிற ோவரும்
எல்லாவற்றியலயும் இச்கசேடக்ைமாயிருப்பார்ைள். அவர்ைள்
அழிவுள்ள
கிரீடத்கதப்
சபறும்படிக்கு
அப்படிச்
சசய்கிறார்ைள்,
நாயமா
அழிவில்லாத
கிரீடத்கதப்
சபறும்படிக்கு அப்படிச் சசய்கியறாம்.
இகத முதல் நிகலயில் உள்ள விசுவாசிைள் சபறுவார்ைள்.
தங்ைள் பாவங்ைளின் மீது சஜேம் சைாண்டவர்ைளுக்கு இந்த
கிரீடம் வழங்ைப்படும். இந்த கிரீடம் அவர்ைளுகடே சுே
ைட்டுப்பாடிற்ைானது. இதனால் தான் நான் பரிகச
சபருவதற்ைாை என் சரீரத்கத ஒடுக்கிக் கீழ்ப்படுத்துகியறன்
என்று அயபாஸ்தலனாகிே பவுல் கூறுகிறார். ஆனால்
என்னிடம் சுே ைட்டுப்பாடு இல்லாமல் மற்றவர்ைளுக்குப்
பிரசங்ைம்பண்ணி
ஆைாதவனாய்ப்
யபாை
எனக்கு
விருப்பமில்கல.
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b) நீதியின் கிரீடம்
2 தீயமாத்யதயு 4:8, இதுமுதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்ைாை
கவக்ைப்பட்டிருக்கிறது, நீதியுள்ள நிோோதிபதிோகிே ைர்த்தர்
அந்நாளியல அகத எனக்குத் தந்தருளுவார்; எனக்கு
மாத்திரமல்ல,
அவர்
பிரசன்னமாகுதகல
விரும்பும்
ோவருக்கும் அகதத் தந்தருளுவார்.
இந்த இரண்டாம் நிகலக்ைான கிரீடம் இவ்வுலகில்
நீதிமானாய் வாழ்பவருக்கு சசல்லும். இந்த மக்ைள்
இயேசுவின் வருகைகே எதிர்யநாக்கி ைாத்திருப்பார்ைள்.

c) ஜீவ கிரீடம்
சவளி 2:10, நீ படப்யபாகிற பாடுைகளக்குறித்து எவ்வளவும்
பேப்படாயத; இயதா, நீங்ைள் யசாதிக்ைப்படும்சபாருட்டாைப்
பிசாசானவன் உங்ைளில் சிலகரக் ைாவலில் யபாடுவான்;
பத்துநாள் உபத்திரப்படுவீர்ைள். ஆகிலும் நீ மரணபரிேந்தம்
உண்கமோயிரு, அப்சபாழுது ஜீவகிரீடத்கத உனக்குத்
தருயவன்.
ோக்யைாபு 1:12, யசாதகனகேச் சகிக்கிற மனுைன்
பாக்கிேவான்; அவன் உத்தமசனன்று விளங்கினபின்பு ைர்த்தர்
தம்மிடத்தில்
அன்புகூருகிறவர்ைளுக்கு
வாக்குத்தத்தம்
பண்ணின ஜீவகிரீடத்கதப் சபறுவான்.
இது கிறிஸ்தவர்ைளுக்ைான மூன்றாம் நிகல கிரீடம். தங்ைள்
வாழ்க்கையில் யசாதகனைள் மற்றும் துன்புறுத்துதகல
எதிர்சைாண்டாலும் கூட, உயிர்த்திோைம் யநர்ந்தாலும் கூட
அகழப்பில் முன்யனறிச் சசல்பவர்ைளுக்யை இந்த கிரீடம்
சைாடுக்ைப்படும்.
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பரீட்கசயும் யசாதகனயும் கிறிஸ்தவ வாழ்வின் ஓர் அங்ைம்.
அயநை
கிறிஸ்தவர்ைள்
பரீட்கசயும்
யசாதகனயும்
எதிர்சைாள்ளும் யபாது யதவன் அகழத்த அந்த வழியில்
சதாடர்ந்து ஓடாமல் திரும்பிவிடுகின்றனர்.

d) சந்யதாை கிரீடம்
பிலிப்பிேர் 4:1, ஆதலால், எனக்குப் பிரிேமும் வாஞ்கசயுமான
சயைாதரயர, எனக்குச் சந்யதாைமும் கிரீடமுமானவர்ையள,
பிரிேமானவர்ையள,
இந்தப்படியே
ைர்த்தருக்குள்
நிகலத்திருங்ைள்.
1 சதச்சயலாநிைர் 2:19, எங்ைளுக்கு நம்பிக்கையும் சந்யதாைமும்
மகிழ்ச்சியின் கிரீடமுமாயிருப்பவர்ைள் ோர்? நம்முகடே
ைர்த்தராகிே இயேசுகிறிஸ்து வரும்யபாது அவருகடே
சந்நிதானத்தியல நீங்ைளல்லவா அப்படியிருப்பீர்ைள்;
மற்றவர்ைகள யதவனின் நீதிக்குள்ளாை நடத்துபவர்ைளுக்கு
அல்லது மற்றவர்ைள் யதவனின் நீதிகே யநாக்கும் ஒரு
தாக்ைத்கத
ஏற்படுத்தும்
ைனிதரும்
வாழ்கைகே
வாழ்பவர்ைளுக்கு இந்த கிரீடம் வழங்ைப்படும்.
சவகுமதிைள் நாம் எவ்வாறு வாழ்கியறாம் மற்றும் நாம் என்ன
சசய்கியறாம் என்பதற்ைாை மட்டும் அல்ல. அகவைள் நாம்
ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்ைத்திற்ைாைவும், மற்றவர்ைள் எவ்வாறு
வாழ்கிறார்ைள் மற்றும் அவர்ைள் என்ன சசய்கிறார்ைள்
என்பதற்ைாைவும் கூட.
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e) மகிகமயின் கிரீடம்
1 யபதுரு 5:4, அப்படிச் சசய்தால் பிரதான யமய்ப்பர்
சவளிப்படும்யபாது மகிகமயுள்ள வாடாத கிரீடத்கதப்
சபறுவீர்ைள்.
நம்முகடே அகழப்கப நிகறயவற்றுவதும் மற்றும் யதவன்
நமக்கு
அளித்த யவகலகே முடிப்பயத மிைப்சபரிே
சாதகனோகும். இவ்வுலகில் சவற்றிக்கு சவவ்யவறு
அர்த்தங்ைள் இருக்ைலாம் யமலும் அவர்ைள் அகத சவவ்யவறு
முகறயில் அளப்பார்ைள். ஆனால் சவற்றி என்பது யதவனின்
சித்தத்கத உங்ைள் வாழ்வில் முடிப்பயத ஆகும்.
இந்த கிரீடம் யபாதைர்ைளுக்கு மற்றும் ஊழிேர்ைளுக்கு
மட்டுமல்ல. ஆனால் வாழ்வில் தன்னுகடே யநாக்ைத்கத
அறிந்து அந்த யவகலகே நிகறயவற்றுபவர் ோராயினும்
அவர்ைளுக்கும் இந்த கிரீடம் வழங்ைப்படும்.
இந்த யவதவாக்கிே யமற்யைாளானது உத்தமமாய் தன்
யவகலகே முடித்த ஊழிேக்ைாரர்ைகள குறிக்கிறது. ஆனால்
இந்த கிரீடம் யபாதைர்ைளுக்கு மட்டுமல்ல. யதவன் தனக்கு
சைாடுத்த யவகலகே அறிந்து அகத நிகறயவற்றுபவர்
ோராயினும் அவர்ைளுக்கும் இது வழங்ைப்படும்.
நான் ஏன் இந்த விைேத்தில் இத்தகைே விரிவான விளக்ைத்கத
சைாடுக்ை யவண்டும்?
ஏசனன்றால் இயேசு கிறிஸ்துவால் இரட்சிக்ைப்பட்ட
பரிசுத்தவான்ையள இந்த மூப்பர்ைள் என்ற உண்கமகே நாம்
நிறுவ யவண்டும். பிறகு மைா உபத்திரவ சமேத்தில் சகப
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இயேசு கிறிஸ்துயவாடு இருக்கும் என்பதில் நாம் உறுதி
சைாள்ளலாம்.
ஒரு ைணம் இந்த முழு பட்டிேகலயும் நாம் பாப்யபாம்,
1. பாவம் இேல்பின் மீது யதர்ச்சி சபற்றவர்ைளுக்கு
அழிவில்ல கிரீடம்.
2. இவ்வுலகில் நீதிமானாய் வாழ்யவாருக்கு நீதிமானின்
கிரீடம்.
3. யசாதகனைகள
மீறி
யதவ
முன்யனருயவாருக்கு ஜீவகிரீடம்.

சித்தத்தில்

4. மற்றவர்ைகள கிறிஸ்துவிலும் அவருகடே நீதியிலும்
வழிநடத்துபவருக்கு சந்யதாை கிரீடம்.
5. உங்ைளுகடே
அகழப்கப
நிகறயவற்றி
சைாடுக்ைப்பட்ட யவகலகே முடிப்பவர்ைளுக்கு
மகிகமயின் கிரீடம்.
எந்த ஒரு பகழே ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்ைளுக்கும் கிரீடம்
அளிப்பதான அத்தகைே வாக்குத்தத்தம் அளிக்ைப்படவில்கல
என்பது இதிலிருந்து நமக்கு சதரிகிறது. இது இயேசு
கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் ைழுவப்பட்யடாருக்கு மட்டுயம
ஆகும். அதனால், பூயலாைத்தில் மைா உபத்திரவம் யநர்ந்த
சமேத்தில் சகப இயேசு கிறிஸ்துயவாடு இருந்தது என நாம்
உறுதியுடன் கூறலாம்.
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3. சவள்கள அங்கிகே அணிதல்
சவள்கள அங்கி என்பது நம்
கிறிஸ்துவின்
நீதி
நமக்குள்
அகடோளமாகும்.

இரட்சிப்பின் யபாது
சுமத்தப்பட்டதற்ைான

சவளி 3:5, சஜேங்சைாள்ளுகிறவசனவயனா அவனுக்கு
சவண்வஸ்திரம் தரிப்பிக்ைப்படும்; ஜீவபுஸ்தைத்திலிருந்து
அவனுகடே நாமத்கத நான் கிறுக்கிப்யபாடாமல், என் பிதா
முன்பாைவும் அவருகடே தூதர் முன்பாைவும் அவன் நாமத்கத
அறிக்கையிடுயவன்.
சவளி 19:7-8, 7நாம் சந்யதாைப்பட்டுக் ைளிகூர்ந்து அவருக்குத்
துதிசசலுத்தக்ைடயவாம்.
ஆட்டுக்குட்டிோனவருகடே
ைலிோணம் வந்தது, அவருகடே மகனவி தன்கன
ஆேத்தம்பண்ணினாள் என்று சசால்லக் யைட்யடன். 8சுத்தமும்
பிரைாசமுமான சமல்லிே வஸ்திரம் தரித்துக்சைாள்ளும்படி
அவளுக்கு அளிக்ைப்பட்டது; அந்த சமல்லிேவஸ்திரம்
பரிசுத்தவான்ைளுகடே நீதிையள.
அதனால், மீட்ைப்பட்ட சமூைத்கத யசர்ந்த மூப்பர்ைளிடயம
இந்த சவள்கள அங்கி இருக்கிறது.

4. எண் 24, ஏன்?
இது சவறும் எண் தானா அல்லது 1 நாளாைம் 24ஆம்
அதிைாரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பட்டிேலா? இந்த
அதிைாரத்தில்
இஸ்ரயவலர்ைகள
பற்றி
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா?
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1 நாளாைமம் 24:5, எசலோசாரின் புத்திரரிலும் இத்தாமாரின்
புத்திரரிலும், பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும், யதவனுக்கு அடுத்த
ைாரிேங்ைளில் பிரபுக்ைளாயிருக்கும்படிக்கும், இவர்ைளுக்கும்
அவர்ைளுக்கும் வித்திோசம்பண்ணாமல் சீட்டுப்யபாட்டு
அவர்ைகள வகுத்தார்ைள்.
அவர்ைள் யதவாலேத்தியல யதவனுக்கு யசகவ சசய்து
சைாண்டிருந்தனர்.
எபிசரேர் 8:4-5, 4பூமியியல அவர் இருப்பாரானால்
ஆசாரிேராயிருக்ைமாட்டார்;
ஏசனனில்,
நிோேப்
பிரமாணத்தின்படி
ைாணிக்கைைகளச்
சசலுத்துகிற
5
ஆசாரிேர்ைள் இருக்கிறார்ையள; இவர்ைள் சசய்யும் ஆராதகன
பரயலாைத்திலுள்ளகவகைளின் சாேலுக்கும் நிழலுக்கும்
ஒத்திருக்கிறது;
அப்படியே,
யமாயச
கூடாரத்கத
உண்டுபண்ணுகையில்
மகலயியல
உனக்குக்
ைாண்பிக்ைப்பட்ட மாதிரியின்படியே நீ எல்லாவற்கறயும்
சசய்ே எச்சரிக்கைோயிரு என்று யதவன் அவனுக்குக்
ைட்டகளயிட்டார்.”
யதவாலேத்தின் ஒழுங்கை பற்றிேதான அழைான விளக்ைத்கத
எபிசரேர் புத்தைத்தில் சைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும், 24
ஆசாரிே வகுப்புைகள பற்றிே எந்தசவாரு யமற்யைாளும்
இல்லாதிருப்பது குறிப்பிடத்தக்ைசவான்று.
11
எபிசரேர்
9:11-12,
கிறிஸ்துவானவர்
வரப்யபாகிற
நன்கமைளுக்குரிே பிரதான ஆசாரிேராய் சவளிப்பட்டு,
கையினால் சசய்ேப்பட்டதாகிே இந்தச் சிருஷ்டிசம்பந்தமான
கூடாரத்தின் வழிோை அல்ல, சபரிதும் உத்தமமுமான
கூடாரத்தின் வழிோைவும், 12சவள்ளாட்டுக்ைடா, இளங்ைாகள
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இகவைளுகடே இரத்தத்தினாயல அல்ல, தம்முகடே சசாந்த
இரத்தத்தினாலும் ஒயரதரம் மைா பரிசுத்த ஸ்தலத்தியல
பிரயவசித்து, நித்திே மீட்கப உண்டுபண்ணினார்.
இயேசு மைா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் பிரதான ஆசாரிேனாை
மட்டுமல்லாமல் நமக்ைாை யதவனுக்ைான பலிோைவும்
சசன்றுள்ளார்.
நாளாைமம் மற்றும் சவளிப்படுத்துதல் ஆகிேவற்றிற்கும்
இகடயேோன சதாடர்பு ஆசாரிே ஒழுங்கின் ஒயர எண்
குறிப்பு அதாரம் இல்கல. Single numerical reference to a priestly
order is by no means conclusive evidence of a correlation between the
accounts in Chronicles and Revelation.
யவதாைமத்தில் ஏசாோ 6 இல் யசராபீன்ைள் (seraphim) யதவகன
யசவித்தனர் என்று விளக்குகிறது. பரயலாை சகபயில்
யசவிப்பவர்ைள் ஒரு யதவதூதருக்ைான ஒழுங்கில் தம்கம
யசவிக்ை யவண்டும் என்று யதவன் நம்மிடம் கூற விரும்பினால்
நிச்சேமாை நமக்கு யதவன் சவளிப்படுத்தியிருப்பார். இந்த 24
மூப்பர்ைளும் 1 நாளாைமம் 24இல் குறிப்பிடப்பட்டவர்ைகள
குறிக்குமானால், அவர் எப்படி நமக்கு சசால்லமால்
விட்டுவிடுயவாரா?
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முடிவுகர:
இந்த 24 மூப்பர்ைளுக்கும் இந்த நான்கு விளக்ைங்ைள் இருக்கும்:
1. அவர்ைள் மூப்பர்ைள்
2. அவர்ைள்
பிதாவின்
சிங்ைாசனத்கத
சிங்ைாசனத்தின் யமல் உள்ளனர்

சுற்றிே

3. அவர்ைள் சவள்கள அங்கிகே அணிந்துள்ளனர்
4. அவர்ைள் கிரீடங்ைகள அணிந்துள்ளனர்
யவதாைமத்தில் இந்த நான்கு விளக்ைங்ைளும் சபாருந்தக்கூடிே
தீர்க்ைதரிசனம் உகரக்ைப்பட்ட ஒயர ஒரு குழு மட்டும் உள்ளது.
அது இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்து சிலுகவயில் மறித்த
பின்னர் அவகர ஏற்றுக்சைாண்ட சகபைால விசுவாசிையள
ஆகும்.
இயேசு
கிறிஸ்துவின்
இரத்தத்தினால்
மீட்ைப்பட்டவர்ைள்.
இது சகப மைா உபத்திரவத்திற்கு முன் இரைசிே வருகையின்
யபாது இயேசு கிறிஸ்துயவாடு எடுத்துக்சைாள்ளப்படும்
என்பதற்ைான மற்றுசமாரு உறுதிோன ஆதாரமாகும்.
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