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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை – பாடம் 15
உபத்திரவம் – 09
இஸ்ரயவல் உபத்திரவத்திற்குள் ைடந்து செல்லும்
முதலில் இகத ோக்யைாபின் இக்ைட்டுக்ைலாம் என்று என்று
யவதவெனம் சதளிவுபடுத்துகிறது.
எயரமிோ
30:7,
ஐயோ!
அந்த
நாள்
சபரிேது;
அகதப்யபாசலாத்த
நாளில்கல;
அது
ோக்யைாபுக்கு
இக்ைட்டுக்ைாலம்; ஆனாலும் அவன் அதற்கு நீங்ைலாகி
இரட்சிக்ைப்படுவான்.
யேற்கூறிே வெனம்
ைாண்பிக்கிறது,

இரண்டு

ைாரிேங்ைகை

நேக்கு

1. அது ோக்யைாபின் இக்ைட்டுக்ைலாம்
2. அவர்ைள் இரட்சிக்ைப்படுவார்ைள்
ோக்யைாபின் குடும்பத்கத யெர்ந்தவர்ைளுக்கு,
லூக்ைா 1:31-33, 31இயதா, நீ ைர்ப்பவதிோகி ஒரு குோரகனப்
சபறுவாய்; அவருக்கு இயேசு என்று யபரிடுவாோை. 32அவர்
சபரிேவராயிருப்பார்,
உன்னதோனவருகடே
குோரன்
என்னப்படுவார்; ைர்த்தராகிே யதவன் அவருகடே பிதாவாகிே
தாவீதின் சிங்ைாெனத்கத அவருக்குக் சைாடுப்பார். 33அவர்
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ோக்யைாபின் குடும்பத்தாகர என்சறன்கறக்கும் அரொளுவார்;
அவருகடே ராஜ்ேத்துக்கு முடிவிராது என்றான்.

முன்னுகர
ஏொோ, எயெக்கியேல், தானியேல், யோயவல், செப்பனிோ,
ெைரிோ ேற்றும் பலகர உள்ைடக்கிே பகைே ஏற்பாட்டு
தீர்க்ைதரிென புத்தைங்ைள் எல்லாம் உபத்திரத்கதக் குறித்த
செய்திைைால் நிகறந்திருக்கின்றது. இகதக் குறித்து இயேசு
கிறிஸ்து யபசியுள்ைார், யபதுரு அயபாஸ்தலர் புத்தைத்தின்
ஆரம்பத்தில்
யபசியுள்ைார்,
யேலும்
பவுல்
சதெயலானிக்யைேருக்கு எழுதிே தன்னுகடே இரண்டு
நிருபங்ைளிலும் எழுதியுள்ைார். உபத்திரவத்கதக் குறித்த
விஷேங்ைள் சவளிப்படுத்தல் புத்தைத்தில் எழுதிருப்பகதக்
ைாட்டிலும்
ேற்ற
புத்தைங்ைளில்
அதிை
அைவில்
எழுதப்பட்டுள்ைது.

இஸ்ரயவலின் சிதறடிப்பு ேற்றும் மீண்டும் கூட்டிச்
யெர்த்தல்
பகைே ஏற்பாட்டில், யதவன் தான் சைாடுக்கும் இடோகிே
இஸ்ரயவல்
யதெத்திலிருந்து
எடுத்து
ேற்ற
எல்லா
யதெங்ைளுக்கும் சிதறடிக்ைப்படுவார்ைள். அங்கு அவர்ைள்
மிகுந்த உபத்திரவங்ைளுக்கு உள்ைாவார்ைள் என்று அவயர
முன்னறிந்து கூறியுள்ைார்.
உபாைேம் 28:63-67, 63ைர்த்தர் உங்ைளுக்கு நன்கே செய்ேவும்
உங்ைகைப் சபருைப்பண்ணவும் எப்படி உங்ைள் யேல்
இரம்மிேோயிருந்தாயரா, அப்படியே ைர்த்தர் உங்ைகை
அழிக்ைவும்
உங்ைகை
அதம்பண்ணவும்
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இரம்மிேோயிருப்பார்;
நீங்ைள்
சுதந்தரிக்ைப்யபாகிற
64
யதெத்திலிருந்து
பிடுங்கிப்யபாடப்படுவீர்ைள்.
ைர்த்தர்
உன்கனப்
பூமியின்
ஒரு
முகனதுவக்கி
பூமியின்
ேறுமுகனேட்டும் இருக்கிற எல்லா ஜனங்ைளுக்குள்ளும் சிதற
அடிப்பார்; அங்யை நீயும் உன் பிதாக்ைளும் அறிோத ேரமும்
ைல்லுோன அந்நிே யதவர்ைகைச் யெவிப்பாய். 65அந்த
ஜாதிைளுக்குள்யை உனக்கு இகைப்பாறுதல் இராது, உன்
உள்ைங்ைால்ைள் தங்கித் தரிக்ை இடமும் இராது; அங்யை ைர்த்தர்
உனக்குத் தத்தளிக்கிற இருதேத்கதயும், யொர்ந்துயபாகிற
ைண்ைகையும், ேனச்ெஞ்ெலத்கதயும் சைாடுப்பார். 66உன் ஜீவன்
உனக்குச் ெந்யதைத்தில் ஊெலாடும்; உன் ஜீவகனப்பற்றி
நம்பிக்கையில்லாேல்
இரவும்
பைலும்
திகில்
67
சைாண்டிருப்பாய்.
நீ பேப்படும் உன் இருதேத்தின்
திகிலினாலும், உன் ைண்ைள் ைாணும் ைாட்சியினாலும்,
விடிேற்ைாலத்தில் எப்சபாழுது ொேங்ைாலம் வருயோ
என்றும், ொேங்ைாலத்தில், எப்சபாழுது விடிேற்ைாலம்
வருயோ என்றும் சொல்லுவாய்.
இஸ்ரயவல் யதெ ேக்ைள் தங்ைளுகடே சொந்த யதெத்கத
1967இல் சபறுவதற்கு முன்னர், அவர்ைள் எவ்வாறு பல
நூற்றாண்டுைைாை சிதறிடிக்ைப்பட்டு யவறு யதெங்ைளில்
உள்ைனர் என்பகத வரலாறு நேக்கு ைாண்பிக்கிறது.
உபாைேம் 30:1-3, 1“நான் உனக்கு முன்பாை கவத்த
ஆசீர்வாதமும் ொபமுோகிே இந்தக் ைாரிேங்ைசைல்லாம்
உன்யேல் வரும்யபாது: நீ உன் யதவனாகிே ைர்த்தரால்
துரத்திவிடப்பட்டு,
எல்லா
ஜாதிைளிடத்திலும்
யபாயிருக்கும்யபாது, நீ உன் இருதேத்தியல சிந்தகனசெய்து,
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உன் யதவனாகிே ைர்த்தரிடத்துக்யை திரும்பி, இன்று நான்
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உனக்குக் ைற்பிக்கிறபடிசேல்லாம், நீயும் உன் பிள்கைைளும்
உங்ைள்
முழு
இருதேத்யதாடும்
உங்ைள்
முழு
ஆத்துோயவாடும்
அவருகடே
ெத்தத்திற்குச்
3
செவிசைாடுத்தால்,
உன் யதவனாகிே ைர்த்தர் உன்
சிகறயிருப்கபத் திருப்பி, உனக்கு இரங்கி, உன் யதவனாகிே
ைர்த்தர் உன்கனச் சிதற அடித்த எல்லா ஜனங்ைளிடத்திலும்
இருக்கிற உன்கனத் திரும்பச் யெர்த்துக்சைாள்ளுவார்.
யநபுைாத்யநச்ொர் (Nebuchadnezzar), என்ற பாபியலானின் ராஜா
இஸ்ரயவகல 2500க்கும் யேற்பட்ட ஆண்டுைளுக்கு முன்னயர
கைப்பற்றினார். அந்நாளிலிருந்து 1967 வகர அவர்ைள்
சிதறடிக்ைப்பபட்டு யவறு யதெங்ைளில் உள்ைனர். ஒரு சிறிே
பிரிவினர் திரும்பி வந்திருந்தாலும் இன்னும் சபரும்பாலார்
சவளியியலயே உள்ைனர்.
யதவன் இந்த சிதறடிக்ைப்படுவகதயும் ேற்றும் திரும்ப கூட்டி
யெர்த்தகலயும் பற்றி தீர்க்ைதரிசிோன ஓசிோவின் மூலம்
யபசினார்.
ஓசிோ 3:4-5, 4இஸ்ரயவல் புத்திரர் அயநைநாள் ராஜா
இல்லாேலும், அதிபதி இல்லாேலும், பலி இல்லாேலும்,
சிகல இல்லாேலும், ஏயபாத் வஸ்திரம் இல்லாேலும்,
யதராபீம் இல்லாேலும் இருப்பார்ைள். 5பின்பு இஸ்ரயவல்
புத்திரர் திரும்பி, தங்ைள் யதவனாகிே ைர்த்தகரயும், தங்ைள்
ராஜாவாகிே
தாவீகதயும்
யதடி,
ைகடசிநாட்ைளில்
ைர்த்தகரயும், அவருகடே தேகவயும் நாடி அஞ்சிக்கைோய்
வருவார்ைள்.
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தீர்க்ைதரிசிோன ஓசிோவின் மூலம் யதவன் கூறிேதாவது,
➢
➢
➢
➢
➢

இராஜா இல்கல
அதிபதி இல்கல
பலி இல்கல
ஏயபாத் (ephod) இல்கல
யதராபீம் (teraphim) இல்கல

அவர்ைள் ைகடசி நாட்ைளில் யதவனிடம் திரும்புவார்ைள்.
அவர்ைள் திரும்பி யதவகனயும் தாவீகதயும் தங்ைளுகடே
இராஜாவாை யதடுவார்ைள். இதுயவ இறுதி நாட்ைளுக்ைான
சதளிவான அறிகுறி.
எயரமிோ 16:14-15, 14“ஆதலால், இயதா, நாட்ைள்வரும்,
அப்சபாழுது இஸ்ரயவல் புத்திரகர எகிப்துயதெத்திலிருந்து
வரப்பண்ணின ைர்த்தருகடே ஜீவகனக்சைாண்டு இனியேல்
ெத்திேம்பண்ணாேல், 15இஸ்ரயவல் புத்திரகர வடயதெத்திலும்
தாம் அவர்ைகைத் துரத்திவிட்ட எல்லா யதெங்ைளிலுமிருந்து
வரப்பண்ணின
ைர்த்தருகடே
ஜீவகனக்சைாண்டு
ெத்திேம்பண்ணுவார்ைள்; நான் அவர்ைள் பிதாக்ைளுக்குக்
சைாடுத்த அவர்ைளுகடே யதெத்துக்கு அவர்ைகைத் திரும்பி
வரப்பண்ணுயவன் என்று ைர்த்தர் சொல்லுகிறார்.
ஆயோஸ்
9:9,
“இயதா,
ஜல்லகடயினால்
ெலித்தரிக்கிறதுயபால் இஸ்ரயவல் வம்ெத்தாகர எல்லா
ஜாதிைளுக்குள்ளும்
ெலித்தரிக்கும்படிக்கு
நான்
ைட்டகையிடுயவன்; ஆனாலும் ஒரு யைாதுகேேணியும்
தகரயியல விழுவதில்கல.
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அவர்ைள் எல்லா யதெங்ைளிலும் சிதறிடிக்ைப்படுவார்ைள்.
சிதறிடிக்ைப்பட்ட
இஸ்ரயவல்
ேக்ைகை
நாம்
பார்த்யதாோனால், யதவன் அவர்ைகை சிதறிடித்த விதத்கத
நாம் அறிந்துசைாள்ைலாம்.
ஏொோ 11:11-12, 11அக்ைாலத்தியல, ஆண்டவர் அசீரிோவிலும்,
எகிப்திலும்,
பத்யராசிலும்,
எத்தியோப்பிோவிலும்,
சபர்சிோவிலும், சிசநோரிலும், ஆோத்திலும், ெமுத்திரத்
தீவுைளிலும், தம்முகடே ஜனத்தில் மீதிோனவர்ைகை
மீட்டுக்சைாள்ைத் திரும்ப இரண்டாம்விகெ தேது ைரத்கத
நீட்டி, 12ஜாதிைளுக்கு ஒரு சைாடிகே ஏற்றி, இஸ்ரயவலில்
துரத்துண்டவர்ைகைச்
யெர்த்து,
யூதாவில்
சிதறடிக்ைப்
பட்டவர்ைகை
பூமியின்
நான்கு
திகெைளிலுமிருந்து
கூட்டுவார்.
யதவன் ஏொோ தீர்க்ைதரிசியின் மூலம் தாம் அவர்ைகை
இரண்டாம் முகறோை மீண்டும் சைாண்டுவருவதாை கூறினார்.
யேலும் அவர்ையை மீதமுள்ைவர்ைள்(Remnant). அவர்ைகை
தங்ைளுகடே இடங்ைளிலிருந்து தூர எறிந்த யபாதிலும்
அவர்ைள் யேயல கூறப்பட்டுள்ை இந்த யதெங்ைளுக்கு
செல்லவில்கல. ஆனால் இறுதியில் சதாகலவில் உள்ை இந்த
யதெங்ைளுக்கு யபாய்ச்யெர்ந்தனர்.
எயெக்கியேல் 34:12-13, 12ஒரு யேய்ப்பன் சிதறுண்ட தன்
ஆடுைளின் நடுயவ இருக்கிற நாளில் தன் ேந்கதகேத்
யதடிக்சைாண்டிருக்கிறதுயபால, நான் என் ஆடுைகைத் யதடி,
ேப்பும் ேந்தாரமுோன நாளியல அகவைள் சிதறுண்டுயபான
எல்லா இடங்ைளிலுமிருந்து அகவைகைத் தப்பி வரப்பண்ணி,
13
அகவைகை
ஜனங்ைளிடத்திலிருந்து
புறப்படவும்
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யதெங்ைளிலிருந்து
யெரவும்பண்ணி,
அகவைளுகடே
சுேயதெத்தியல அகவைகைக் சைாண்டுவந்து, இஸ்ரயவல்
ேகலைளின்யேலும் ஆறுைள் அண்கடயிலும் யதெத்தின் ெைல
வாெஸ்தலங்ைளிலும் அகவைகை யேய்ப்யபன்.
எயெக்கியேல் 37, உலர்ந்த எலும்புைளின் தீர்க்ைதரிெனம்
இஸ்ரயவலுக்குரிேது. அந்த முழு பத்திகேயும் நீங்ைள்
படித்தால் யதவன் ஒரு பகடகே இஸ்ரயவலுக்ைாை
எழுப்புவகத ைாணலாம்.
எயெக்கியேல் 37:11-14, 11அப்சபாழுது அவர் என்கன யநாக்கி:
ேனுபுத்திரயன, இந்த எலும்புைள் இஸ்ரயவல் வம்ெத்தார்
அகனவருயே; இயதா, அவர்ைள் எங்ைள் எலும்புைள்
உலர்ந்துயபாயிற்று; எங்ைள் நம்பிக்கை அற்றுப்யபாயிற்று;
நாங்ைள் அறுப்புண்டுயபாகியறாம் என்கிறார்ைள். 12ஆகைோல்
நீ
தீர்க்ைதரிெனம்
உகரத்து,
அவர்ையைாயட
சொல்லயவண்டிேது
என்னசவன்றால்:
ைர்த்தராகிே
ஆண்டவர் உகரக்கிறார், இயதா, என் ஜனங்ையை, நான் உங்ைள்
பியரதக்குழிைகைத்
திறந்து,
உங்ைகை
உங்ைள்
பியரதக்குழிைளிலிருந்து
சவளிப்படவும்,
உங்ைகை
13
இஸ்ரயவல்
யதெத்துக்குவரவும்பண்ணுயவன்.
என்
ஜனங்ையை, நான் உங்ைள் பியரதக்குழிைகைத் திறந்து,
உங்ைகை
உங்ைள்
பியரதக்குழிைளிலிருந்து
சவளிப்படப்பண்ணும்யபாது,
நான்
ைர்த்தர்
என்று
14
அறிந்துசைாள்வீர்ைள்.
என்
ஆவிகே
உங்ைளுக்குள்
கவப்யபன்; நீங்ைள் உயிரகடவீர்ைள்; நான் உங்ைகை உங்ைள்
யதெத்தில் கவப்யபன்; அப்சபாழுது நான் ைர்த்தர் என்று
அறிந்துசைாள்வீர்ைள்; இகதச் சொன்யனன், இகதச் செய்யவன்
என்று ைர்த்தர் உகரக்கிறார் என்று சொல் என்றார்.’”
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யதவன் ெரீர ெம்பந்தோைவும் ஆவிக்குரிே வகையிலும் இறந்த
ஒரு பகடகே எல்லா யதெங்ைளின் ேத்தியில் தன்னுகடே
நாேத்துக்கு ேகிகே உண்டாவதற்ைாை, எழுப்புவார்.
14
செப்பனிோ
1:14-15,
ைர்த்தருகடே
சபரிேநாள்
ெமீபித்திருக்கிறது; அது கிட்டிச்யெர்ந்து மிைவும் தீவிரித்து
வருகிறது; ைர்த்தருகடே நாள் என்கிற ெத்தத்துக்குப்
பராக்கிரேொலி முதலாய் அங்யை ேனங்ைெந்து அலறுவான்.
15
அந்த நாள் உக்கிரத்தின் நாள்; அது இக்ைட்டும் இடுக்ைமுோன
நாள்; அது அழிவும் பாழ்க்ைடிப்புோன நாள்; அது இருளும்
அந்தைாரமுோன நாள்; அது ேப்பும் ேந்தாரமுோன நாள்.

அதனால், யதவன் இஸ்ரயவகல மீண்டும் தங்ைளுகடே
சொந்த யதெத்திற்கு சைாண்டுவரப்யபாகிறார் என்பகத நாம்
அறிந்து சைாள்ைலாம். அவர்ைள் யதவனாகிே இயேசு
கிறிஸ்துகவ
நிராைரித்ததற்ைாை
உபத்திரவத்கத
ெந்திக்ையபாகின்றனர்.
ெைரிோ 13:8-9, 8யதெசேங்கும் ெம்பவிக்கும் ைாரிேம்
என்னசவன்றால், அதில் இருக்கிற இரண்டு பங்கு ேனுஷர்
ெங்ைரிக்ைப்பட்டு ோண்டுயபாவார்ைள்; மூன்றாம் பங்யைா
அதில் மீதிோயிருக்கும். 9அந்த மூன்றாம் பங்கை நான்
அக்கினிக்குட்படப்பண்ணி, சவள்ளிகே உருக்குகிறதுயபால
அவர்ைகை உருக்கி, சபான்கனப் புடமிடுகிறதுயபால
அவர்ைகைப் புடமிடுயவன்; அவர்ைள் என் நாேத்கதத்
சதாழுதுசைாள்வார்ைள்; நான் அவர்ைள் விண்ணப்பத்கதக்
யைட்யபன்; இது என் ஜனசேன்று நான் சொல்லுயவன், ைர்த்தர்
என் யதவசனன்று அவர்ைள் சொல்லுவார்ைள்.’”
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மூன்றில் இரண்டு பங்கு ேக்ைள் இறப்பார்ைள். மூன்றில் ஒரு
பங்கு ேக்ைள் தான் சநருப்பினால் இரட்சிக்ைப்படுவார்ைள்.
இஸ்ரயவல் யதெம் உபத்திரவத்திற்கு முன்னயர யதவனால்
நிறுவப்பட்டுவிடும். மீண்டும் உபத்திரவைாலத்தின் யபாது
அவர்ைள் சிதறிேடிக்ைப்டுவார்ைள்.
சவளி 7:4, முத்திகரயபாடப்பட்டவர்ைளின் சதாகைகேச்
சொல்லக்யைட்யடன்; இஸ்ரயவல் புத்திரருகடே ெைல
யைாத்திரங்ைளிலும்
முத்திகரயபாடப்பட்டவர்ைள்
இலட்ெத்துநாற்பத்து நாலாயிரம் யபர்:
மீண்டும்
சுவியெஷம்
பிரெங்கிக்கின்றபணி
யூதரிடம்
சைாடுக்ைப்படுவகத நாம் பார்க்ைலாம். அவர்ைள் புறஜாதிோர்
அல்ல. ெகப பூமியில் உபத்திரவம் துவங்குவதற்கு முன்
இரைசிே
வருகையின்
யபாது
இயேசுயவாடு
எடுத்துக்சைாள்ைப்படும் என்பகத இது ைாட்டுகிறது. அடுத்த
பாடத்தில் ோர் இந்த 144,000 யபர் என்பகத நாம் சதளிவாை
பார்ப்யபாம்.
சவளி 11:8 & 13, 8அவர்ைளுகடே உடல்ைள் ேைாநைரத்தின்
விொலோன வீதியியல கிடக்கும். அந்த நைரம் யொயதாம்
என்றும் எகிப்து என்றும் ஞானார்த்தோய்ச் சொல்லப்படும்;
அதியல
நம்முகடே
ைர்த்தரும்
சிலுகவயியல
அகறேப்பட்டார்.
13

அந்யநரத்தியல பூமி மிைவும் அதிர்ந்தது, உடயன அந்த
நைரத்தில் பத்திசலாருபங்கு இடிந்து விழுந்தது; ேனுஷரில்
ஏைாயிரம்யபர்
பூமிேதிர்ச்சியினால்
அழிந்தார்ைள்;
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மீதிோனவர்ைள் பேேகடந்து
ேகிகேப்படுத்தினார்ைள்.

பரயலாைத்தின்

யதவகன

சவளி 12:13-14, 13வலுெர்ப்போனது தான் பூமியியல
தள்ைப்பட்டகத அறிந்து, அந்த ஆண்பிள்கைகேப்சபற்ற
ஸ்திரீகேத் துன்பப்படுத்தினது. 14ஸ்திரீோனவள் அந்தப்
பாம்பின்முைத்திற்கு விலகி, ஒரு ைாலமும், ைாலங்ைளும்,
அகரக்ைாலமுோைப்
யபாஷிக்ைப்படத்தக்ைதாய்
வனாந்தரத்திலுள்ை தன் இடத்திற்குப் பறந்துயபாகும்படி
சபருங்ைழுகின்
இரண்டு
சிறகுைள்
அவளுக்குக்
சைாடுக்ைப்பட்டது.
சதாடர்ச்சிோை சில நிைழ்வுைள் நடப்பகத நாம் ைாணலாம்.
சுவியெஷம்
144,000
ேக்ைள்
மூலோை
மீண்டும்
பிரெங்கிக்ைப்படுகிறது.
சபரிே நில அதிர்வுைைால் ேக்ைள் சைால்லப்படுகிறார்ைள்.
இந்த யநரத்தில் தான் இஸ்ரயவலுக்கு பறக்ை இறக்கை
சைாடுக்ைப்படுகிறது.
பறந்து எங்யை செல்ல?
வனாந்திரத்திற்கு செல்வதற்ைாை. இங்யை மீண்டும் தங்ைள்
நைரங்ைகை விட்டு அடுத்த 3 ½ ஆண்டுைள் அவர்ைள்
துரத்தப்படுவகத நாம் ைாணலாம்.
பிறகு யதவன் திரும்ப, ஆயிரவருட அரொட்சி (மியலனியும்
millennium) துவங்குகிறது.
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யதெத்துக்கு நிலம் இருந்யதோை யவண்டும்.
இஸ்ரயவல் ேைா உபத்திரவத்திற்குள் ைடந்து செல்ல அவர்ைள்
தங்ைள் யதெத்தில் மீண்டும் நாட்டப்பட்டிருக்ையவண்டும்.
அதனால், நாம் அந்த இரண்டு உடன்படிக்கைகேயும்
பார்ப்யபாம்.
ஒன்று
யதவனுக்கும்
இஸ்ரயவலுக்கும்
இகடயில் ஏற்பட்டது. ேற்யறான்று வரப்யபாகும் உபத்திரவ
ைாலத்திற்கு முன்பு அந்திகிறிஸ்துயவாடும் இஸ்ரயவயலாடும்
ேற்றும் உலை தகலவர்ையைாடும் நிைழும்.

யதவனும் இஸ்ரயவலும்
நாம்
மீண்டுோய்
யதவன்
உடன்படிக்கைகே ைாண்யபாம்.

ஆபிரைாயோடுபன்னிே

ஆதிோைேம் 12:1-3, 1ைர்த்தர் ஆபிராகே யநாக்கி: நீ உன்
யதெத்கதயும், உன் இனத்கதயும், உன் தைப்பனுகடே
வீட்கடயும் விட்டுப் புறப்பட்டு, நான் உனக்குக் ைாண்பிக்கும்
யதெத்துக்குப் யபா. 2நான் உன்கனப் சபரிே ஜாதிோக்கி,
உன்கன ஆசீர்வதித்து, உன் யபகரப் சபருகேப்படுத்துயவன்;
நீ ஆசீர்வாதோய் இருப்பாய். 3உன்கன ஆசீர்வதிக்கிறவர்ைகை
ஆசீர்வதிப்யபன், உன்கனச் ெபிக்கிறவகனச் ெபிப்யபன்;
பூமியிலுள்ை
வம்ெங்ைசைல்லாம்
உனக்குள்
ஆசீர்வதிக்ைப்படும் என்றார்.”
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யதவன் ஆபிரைாகே அகைத்தயபாது அவன் ைல்யதேர்
(Chaldeans) யதெத்தின் ஊர் (Ur) என்கிற பட்டிணத்தில் வாழ்ந்து
வந்தான்.
வ2, யதவன் இந்த உடன்படிக்கைகே
தனிப்பட்ட நிகலயில் ஏற்படுத்தினார்.

ஆபிரைாயோடு

வ3 இல், யதவன் இந்த உடன்படிக்கைகே பூமியிலுள்ை
வம்ெங்ைள் எல்யலாரிடமும் நீட்டித்தார். ஆபிரைாமின்
ெந்ததியிலிருந்து யதெங்ைள் எழும்பும்.
வ7, ஆபிரைாமின் ெந்ததிக்கு இந்தத் யதெத்கதக் சைாடுப்யபன்
என்பகத யதவன் உறுதிப்படுத்தினார்.
யதவன் இந்தத் யதெத்கதக் சைாடுப்பதாை வாக்குத்தத்தம்
செய்தார். இந்த யதெத்கத ஆதிோைேம் 13:14–16, இல்
விவரித்துள்ைார்,
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யலாத்து ஆபிராகேவிட்டுப் பிரிந்தபின்பு, ைர்த்தர் ஆபிராகே
யநாக்கி: உன் ைண்ைகை ஏசறடுத்து, நீ இருக்கிற
இடத்திலிருந்து வடக்யையும், சதற்யையும், கிைக்யையும்,
யேற்யையும் யநாக்கிப்பார். 15நீ பார்க்கிற இந்தப் பூமி
முழுவகதயும் நான் உனக்கும் உன் ெந்ததிக்கும் என்கறக்கும்
இருக்கும்படி சைாடுத்து, 16உன் ெந்ததிகேப் பூமியின்
தூகைப்யபாலப் சபருைப்பண்ணுயவன்; ஒருவன் பூமியின்
தூகை எண்ணக்கூடுோனால், உன் ெந்ததியும் எண்ணப்படும்.
நான் இந்த யதெத்கத உன் ெந்தததிக்கு என்சறன்கறக்கும்
தறப்யபாவதாை யதவன் ஆபிரைாமிடம் கூறினார்.
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இந்த யதெத்தின்
குறிப்பிட்டுள்ைார்,

அைகவ

ஆதிோைேம்

15:18-21இல்
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அந்நாளியல ைர்த்தர் ஆபிராயோயட உடன்படிக்கைபண்ணி,
எகிப்தின் நதி துவக்கி ஐபிராத்து நதி என்னும் சபரிே
19
நதிேட்டுமுள்ைதும்
யைனிேரும்,
சைனிசிேரும்,
20
ைத்யோனிேரும், ஏத்திேரும், சபரிசிேரும், சரப்பாயீமிேரும்,
21
எயோரிேரும், ைானானிேரும், கிர்ைாசிேரும், எபூசிேரும்
என்பவர்ைள் இருக்கிறதுோன இந்தத் யதெத்கத உன்
ெந்ததிக்குக் சைாடுத்யதன் என்றார்.”
எனயவ, கநல் (Nile) நதிக்கும் எப்பிராத்து (Euphrates) நதிக்கும்
இகடயிலான யதெம்.
ஆதிோைேம் 17:1-8, 1ஆபிராம் சதாண்ணூற்சறான்பது
வேதானயபாது, ைர்த்தர் ஆபிராமுக்குத் தரிெனோகி: நான்
ெர்வவல்லகேயுள்ை
யதவன்; நீ எனக்கு முன்பாை
நடந்துசைாண்டு உத்தேனாயிரு. 2நான் உனக்கும் எனக்கும்
நடுவாை என் உடன்படிக்கைகே ஏற்படுத்தி, உன்கன மிைவும்
திரைாய்ப் சபருைப்பண்ணுயவன் என்றார். 3அப்சபாழுது
ஆபிராம் முைங்குப்புற விழுந்து வணங்கினான். யதவன்
அவயனாயட யபசி: 4நான் உன்யனாயட பண்ணுகிற என்
உடன்படிக்கை என்னசவன்றால், நீ திரைான ஜாதிைளுக்குத்
தைப்பனாவாய். 5இனி உன் யபர் ஆபிராம் என்னப்படாேல்,
நான் உன்கனத் திரைான ஜாதிைளுக்குத் தைப்பனாை
ஏற்படுத்தினபடிோல், உன் யபர் ஆபிரைாம் என்னப்படும்.
6
உன்கன மிைவும் அதிைோய்ப் பலுைப்பண்ணி, உன்னியல
ஜாதிைகை உண்டாக்குயவன்; உன்னிடத்திலிருந்து ராஜாக்ைள்
யதான்றுவார்ைள். 7உனக்கும் உனக்குப் பின்வரும் உன்
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ெந்ததிக்கும் நான் யதவனாயிருக்கும்படி எனக்கும் உனக்கும்,
உனக்குப்பின் தகலமுகற தகலமுகறோை வரும் உன்
ெந்ததிக்கும் நடுயவ, என் உடன்படிக்கைகே நித்திே
உடன்படிக்கைோை ஸ்தாபிப்யபன். 8நீ பரயதசிோய்த்
தங்கிவருகிற ைானான் யதெமுழுவகதயும், உனக்கும் உனக்குப்
பின்வரும் உன் ெந்ததிக்கும் நித்திே சுதந்தரோைக் சைாடுத்து,
நான் அவர்ைளுக்குத் யதவனாயிருப்யபன் என்றார்.”
➢ யதவன் ஆபிரைாமுடன் உன்னிலிருந்து நான் ஒரு
யதெத்கத
உருவாக்குயவன்
என
கூறி
ஒரு
உடன்படிக்கைகே செய்தார்.
➢ ஆபிரைாமின்
மூலம்
யதெங்ைளிலுள்ை
வம்ெங்ைசைல்லாம் ஆசீர்வதிக்ைப்படும்.
➢ கநல் (Nile) நதிக்கும் எப்பிராத்து (Euphrates)
இகடயிலான யதெத்கத யதவன் ஆபிரைாமுக்கு
சைாடுப்பார்.
➢ ஆபிரைாமின் ெந்ததிக்கு இந்த யதெத்கத சைாடுப்பார்.
➢ இந்த யதெம் இஸ்ரயவலுக்கு நித்திே உகடகேோகும்
என்று யதவன் வாக்குறுதி அளித்துள்ைார்.
➢ ஆபிரைாமின் ெந்ததி நித்திேத்துக்கும் அந்த யதெத்கத
சுதந்தரிப்பார்ைள் என்று யதவன் தன் ேனதில்
எண்ணியிருந்தார்.
யதவனுகடகே வாக்குதத்தோவது “நான் என்னுடயன ஒரு
வாக்குறுதி செய்து சைாண்யடன்”. யதவன் தன்னுடயன
ஆகணயிட்டுக்சைாண்டார். எனயவ, அகத மீறுவதற்கு
எதுவும் இல்கல.
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ஏன்?
ஆபிரைாமின்
கீழ்பிடிதலால்
அந்த
நிபந்தகனேற்ற
உடன்படிக்கை
எல்லா
ைாலத்திற்கும்
முத்திகர
யபாடப்பட்டது. அகத மீறமுடிோது. அவ்விதோய், யதவன்
இஸ்ரயவலுக்கு ஒரு எதிர்ைாலம் கவத்திருக்கிறார் என்று
யவதவாக்கிேங்ைள் கூறுகிறது. இஸ்ரயவலாகிே யதெம்.
ெங்கீதம் 89:34, என் உடன்படிக்கைகே மீறாேலும், என்
உதடுைள் விைம்பினகத ோற்றாேலும் இருப்யபன்.
யதவன் தன்னுகடே வார்த்கதகே எந்தசவாரு பிரச்ெகனயும்
இன்றி நிகறயவற்றுவார்.
ஆகைோல், ேைா உபத்திரவத்தின் யபாது யூதர்ைள் தங்ைள்
யதெத்கத விட்டு தப்பியோடும்படி சொன்னகத நீங்ைள்
பார்ப்பீர்ைள்.
ேத்யதயு 24:16, யூயதோவில் இருக்கிறவர்ைள் ேகலைளுக்கு
ஓடிப்யபாைக்ைடவர்ைள்.
இஸ்ரயவலர்ைளுக்கு
ஒரு
இராஜ்ஜிேம்
உண்சடன்று
யவதாைமும் கூறுகிறது. யதெம் அவர்ைளிடத்தில் இல்கல
ஆனால் உபாத்திரவத்திற்கு முன்னாள் அது அவர்ைளிடம்
இருக்கும்.
அந்த யதெத்கதயும் இராஜ்ஜிேத்கதயும் சபற இஸ்ரயவலர்ைள்
சுற்றியிருப்பார்ைள்
என்றால்,
நிச்ெேோை
அவர்ைள்
உபத்திரவத்தின் யபாதும் இருக்ை யவண்டும்.
அவ்விதோய், முதல் உடன்படிக்கை இஸ்ரயவல் யதெோனது
உபத்திரவத்திற்குள் செல்லும் என்பகத உறுதிப்படுத்திேது.
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ொத்தானுடனான உடன்படிக்கை (Satanic Covenant)
தானியேல் 9:27, அவர் ஒரு வாரேைவும் அயநைருக்கு
உடன்படிக்கைகே உறுதிப்படுத்தி, அந்த வாரம் பாதி
சென்றயபாது
பலிகேயும்
ைாணிக்கைகேயும்
ஒழிேப்பண்ணுவார்; அருவருப்பான செட்கடையைாயட
பாைாக்குகிறவன்
வந்து
இறங்குவான்,
நிர்ணயிக்ைப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் பாைாக்குகிறவன்யேல்
தீருேட்டும் சொரியும் என்றான்.”
இஸ்ரயவல் யதெத்யதாடு உலை தகலவனாை அந்திகிறிஸ்து
ெோதானத்தின் மூலம் 7 வருடங்ைள் ஒப்பந்தம் செய்வான்.
ஆனால் அங்கு இஸ்ரயவலர்ைள் ஆராதிக்ை ேற்றும் பலி
செலுத்த ஒயர சிக்ைல் அங்குயதவாலேம் இல்கல, ஓேரின்
(Omar) ேசூதி அங்குள்ைது.
உலைத் தகலவனாகிே ொத்தான், யூதர்ைளுக்கு தங்ைளுகடகே
யதவகன ஆராதிக்ைவும் பலி செலுத்தவும் அதிைாரம் தருவான்.
இகத செய்வதன் மூலம் அவன் இஸ்ரயவலுடன் ஒரு
உடன்படிக்கை செய்துசைாள்ைக்கூடும்.
அரசிேல் ஆட்சிோைரை அந்திகிறிஸ்து இஸ்ரயவயலாடு 3½
ஆண்டுைள் ெோதானத்துடன் செேல்படுவான். அவன் உலை
அகேப்புைள் மீது முழு ைட்டுப்பாடுக்குள் சைாண்டுவருவான்.
3½
ஆண்டுைளுக்கு
பிறகு
அவன்
இஸ்ரயவலர்ைள்
ஆராதிப்பகதயும் பலி செலுத்தவகதயும் பலவந்தோை
நிறுத்தி தன்கன ஆராதிக்கும்படி ைட்டகையிடுவான்.
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2 சதெயலானிக்யைேர் 2:4, அவன் எதிர்த்துநிற்கிறவனாயும்,
யதவன் என்னப்படுவசததுயவா, ஆராதிக்ைப்படுவசததுயவா,
அகவசேல்லாவற்றிற்கும்
யேலாைத்
தன்கன
உேர்த்துகிறவனாயும்,
யதவனுகடே
ஆலேத்தில்
யதவன்யபால உட்ைார்ந்து, தன்கனத்தான் யதவசனன்று
ைாண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான்.
சவளி
13:8,
உலைத்யதாற்றமுதல்
அடிக்ைப்பட்ட
ஆட்டுக்குட்டியினுகடே
ஜீவபுஸ்தைத்தில்
யபசரழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிைள் ோவரும் அகத
வணங்குவார்ைள்.
சவளி 13:12, அது முந்தின மிருைத்தின் அதிைாரம்
முழுவகதயும் அதின் முன்பாை நடப்பித்து, ொவுக்யைதுவான
ைாேம் ஆறச்சொஸ்தேகடந்த முந்தின மிருைத்கதப் பூமியும்
அதின் குடிைளும் வணங்கும்படி செய்தது.
அந்திகிறிஸ்து தன்கனயே சதய்வோை நிகலதிருத்துவது தான்
அருவருப்பானது!
தானியேல் 9:27 முழுகேோை 7 ஆண்டு ைாலம் வகர.
ேத்யதயு 24 இயேசு யூதர்ைகை யூயதோவில்
ஓடிப்யபாைக்ைடவர்ைள் என்று கூறினார்…
தானியேல்
7:25,
அவர்
பரிசுத்தவான்ைகை ஒடுக்கி

இருந்து

உன்னதோனவருகடே

தானியேல் 12:1, “உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்ைாை நிற்கிற சபரிே
அதிபதிோகிே மிைாயவல் அக்ைாலத்தியல எழும்புவான்.
ோசதாரு ஜாதிோரும் யதான்றினதுமுதல் அக்ைாலேட்டும்
உண்டாயிராத ஆபத்துக்ைாலம் வரும்; அக்ைாலத்தியல
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புஸ்தைத்தில் எழுதியிருக்கிறவர்ைைாைக் ைாணப்படுகிற உன்
ஜனங்ைள் அகனவரும் விடுவிக்ைப்படுவார்ைள்.
பிரதான தூதனாகிே மிைாயவல் தானியேலிடம் இது
“உங்ைளுகடே” ேக்ைளின் பிரச்ெகன, புறஜாதிோருகடேது
அல்ல என விைக்கிேகத யவதவெனம் நேக்கு சதளிவாை
ைாட்டுகிறது.

இஸ்ரயவல் உபத்திரவத்தின் மூலயே இரட்சிக்ைப்படும்:
8
எயரமிோ
31:8-10,
இயதா,
நான்
அவர்ைகை
வடயதெத்திலிருந்து வரப்பண்ணி, அவர்ைகைப் பூமியின்
எல்கலைளிலிருந்து
கூட்டிவருயவன்;
குருடரும்
ெப்பாணிைளும், ைர்ப்பவதிைளும், பிள்கைத் தாய்ச்சிைளுங்கூட
அவர்ைளில் இருப்பார்ைள்; ேைா கூட்டோய் இவ்விடத்திற்குத்
திரும்புவார்ைள். 9அழுகையோடும் விண்ணப்பங்ையைாடும்
வருவார்ைள்; அவர்ைகை வழிநடத்துயவன்; அவர்ைகைத்
தண்ணீருள்ை நதிைைண்கடக்கு இடறாத செம்கேோன
வழியியல நடக்ைப்பண்ணுயவன்; இஸ்ரயவலுக்கு நான்
பிதாவாயிருக்கியறன்,
எப்பிராயீம்
என்
யெஷ்ட
10
புத்திரனாயிருக்கிறான். ஜாதிையை, நீங்ைள் ைர்த்தருகடே
வார்த்கதகேக் யைட்டு, தூரத்திலுள்ை தீவுைளில் அறிவித்து,
இஸ்ரயவகலச் சிதறடித்தவர் அகதச் யெர்த்துக்சைாண்டு, ஒரு
யேய்ப்பன் தன் ேந்கதகேக் ைாக்கும்வண்ணோை அகதக்
ைாப்பார் என்று சொல்லுங்ைள்.’
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யதவன்
இஸ்ரயவல்
யெர்த்துக்சைாண்டிருக்கிறார்.
உலைத்திலுள்ை
எல்லா
கூட்டிச்யெர்ப்பார். k

யதெ
ேக்ைகை
யேலும்
அவர்
முழு
இஸ்ரயவல்
ேக்ைகையும்

2016இன் படி, உலகிலுள்ை யூதர்ைளின் சோத்த எண்ணிக்கை
173 லட்ெம். அதில் 70 லட்ெம் ேக்ைள் இஸ்ரயவலிலும் 60 லட்ெம்
ேக்ைள் அசேரிக்ைாவிலும் (U.S.A) உள்ைனர். பிரியடனில் (UK) 3
லட்ெம் ேக்ைளும் இந்திோவில் 5,000 ேக்ைளும் வாழ்கின்றனர்.
ைடந்த 20 ஆண்டுைளில் 5.5 லட்ெம் ேக்ைள் உலகிலுள்ை பல
யதெங்ைளில் இருந்தும் இஸ்ரயவலுக்கு திரும்பியுள்ைனர். இது
தங்ைள் சொந்த யதெத்கத விட்டு சவளி யதெங்ைளில் வாழும்
ேக்ைளின் ஒரு பங்கு தான்.
அவர்ைகை எவ்வாறு ஒரு யதெோை உருவாக்ைப்யபாகிறார்
என்றும் தன்னுகடே ைரத்தில் ஒன்றாை இருக்ை அவர்ைகை
ஆேத்தம்
பண்ணப்யபாவகதப்
பற்றியும்
யதவன்
எயெக்கியேல் தீர்க்ைதரிசியின் மூலம் கூறினார்.
எயெக்கியேல் 37: 15-28 யதவன் எயெக்கியேல் தீர்க்ைதரிசிகே
ஒரு செேகல அகடோைோை (symbolically) செய்யும்படி
கூறினார்.
வ16-17, 16ேனுபுத்திரயன, நீ ஒரு யைாகல எடுத்து, அதியல
யூதாவுக்கும் அகதச்யெர்ந்த இஸ்ரயவல் புத்திரருக்கும்
அடுத்தது என்று எழுதி; பின்பு யவசறாரு யைாகல எடுத்து,
அதியல எப்பிராயீமுக்கும் அகதச்யெர்ந்த இஸ்ரயவல்
வம்ெத்தார் அகனவருக்கும் அடுத்த யோயெப்பின் யைாசலன்று
எழுதி, 17அகவைகை ஒயர யைாலாகும்படி ஒன்யறாசடான்று
இகெேச்செய், அகவைள் உன் கையில் ஒன்றாகும்.
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முதலில் யதவன் தீர்க்ைதரிசிகே அகடோைோை (symbolically)
செய்து ைாட்டும்படி கூறினார். பிறகு தாயே செய்ேப்யபாவதாை
கூறினார். ெரீரத்திலும் ஆவியிலும்.
வ19, நீ அவர்ைகை யநாக்கி: ைர்த்தராகிே ஆண்டவர்
உகரக்கிறது என்னசவன்றால், இயதா, எப்பிராயீமுக்கும்
அகதச்யெர்ந்த இஸ்ரயவல் யைாத்திரங்ைளுக்கும் அடுத்த
யோயெப்பின் யைாகல எடுத்து, அகத யூதாவின் யைாயலாயட
யெர்த்து, அகவைகை ஒயர யைாலாக்குயவன்; அகவைள் என்
கையில் ஒன்றாகும் என்கிறார் என்று சொல்.’
ஆகைோல், இந்த ‘அலிோ’ (‘aliyah’) எருெயலமுக்கு திரும்பிச்
செல்லுதல் என்பது துவக்ையே. ஆனால் அவர்ைள் மீண்டும்
அங்கிருந்து துரத்தப்பபடுவார்ைள்.
சவளி 12:13-14, 13வலுெர்ப்போனது தான் பூமியியல
தள்ைப்பட்டகத அறிந்து, அந்த ஆண்பிள்கைகேப்சபற்ற
ஸ்திரீகேத் துன்பப்படுத்தினது. 14ஸ்திரீோனவள் அந்தப்
பாம்பின்முைத்திற்கு விலகி, ஒரு ைாலமும், ைாலங்ைளும்,
அகரக்ைாலமுோைப்
யபாஷிக்ைப்படத்தக்ைதாய்
வனாந்தரத்திலுள்ை தன் இடத்திற்குப் பறந்துயபாகும்படி
சபருங்ைழுகின்
இரண்டு
சிறகுைள்
அவளுக்குக்
சைாடுக்ைப்பட்டது.
ஏொோ 43:5, பேப்படாயத, நான் உன்யனாயட இருக்கியறன்;
நான் உன் ெந்ததிகேக் கிைக்கிலிருந்து வரப்பண்ணி, உன்கன
யேற்கிலும் இருந்து கூட்டிச்யெர்ப்யபன்;
எயரமிோ 32:37, இயதா, என் சினத்திலும், என் யைாபத்திலும்,
என் ேைா உக்கிரத்திலும், நான் அவர்ைகைத் துரத்தின எல்லாத்
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யதெங்ைளிலுமிருந்து
அவர்ைகைச்
யெர்த்துக்சைாண்டு,
அவர்ைகை இந்த ஸ்தலத்துக்குத் திரும்பிவரவும் இதியல
சுைோய்த் தங்கியிருக்ைவும் பண்ணுயவன்.
இஸ்யரலின் ேறுசீரகேப்பிற்ைான ேைத்தான வாக்குறுதி.
ஏொோ 1:24-28, 24ஆகைோல் யெகனயின் ைர்த்தரும்
இஸ்ரயவலின்
வல்லவருோகிே
ஆண்டவர்
சொல்லுகிறதாவது: ஓயைா நான் என் ெத்துருக்ைளில் யைாபம்
ஆறி, என் பகைஞருக்கு நீதிகேச் ெரிக்ைட்டுயவன். 25நான் என்
கைகே உன்னிடோய்த் திருப்பி, உன் ைளிம்பு நீங்ை உன்கனச்
சுத்தோய்ப் புடமிட்டு, உன் ஈேத்கதசேல்லாம் நீக்குயவன்.
26
உன் நிோோதிபதிைகை முன்னிருந்ததுயபாலவும் உன்
ஆயலாெகனக்ைாரகர
ஆதியில்
இருந்ததுயபாலவும்
திரும்பக்ைட்டகையிடுயவன்; பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும்,
ெத்திேநைரம் என்றும் சபேர் சபறுவாய். 27சீயோன்
நிோேத்தினாலும்,
அதியல
திரும்பி
வருகிறவர்ைள்
28
நீதியினாலும்
மீட்ைப்படுவார்ைள்.
துயராகிைளும்
பாவிைளுயோ ஏைோய் சநாறுங்குண்டு யபாவார்ைள்;
ைர்த்தகரவிட்டு விலகுகிறவர்ைள் நிர்மூலோவார்ைள்.
இங்யை யதவன்
➢
➢
➢
➢

அவரது எதிரிைள் மீது பழிவாங்குதகலயும்
இஸ்ரயவல் யதெத்கத சுத்தப்படுத்துதகலயும்,
இஸ்யரலின் நீதிபதிைள் மீட்டகலயும்,
மீறுபவர்ைகையும் பாவிைகையும் அழித்தகலயும்.

ைாண்கியறாம்
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இகவ அகனத்தும் அடுத்த அதிைாரத்தின் ஆரம்ப
வெனங்ைளில்
வரும்
இன்சனாரு
யநாக்ைத்திற்கும்
வழிவகுக்கிறது.
ஏொோ 2:1-4, 1ஆயோத்சின் குோரனாகிே ஏொோ யூதாகவயும்
எருெயலகேயும் குறித்துக் ைண்ட தரிெனம். 2ைகடசிநாட்ைளில்
ைர்த்தருகடே
ஆலேோகிே
பர்வதம்
பர்வதங்ைளின்
சைாடுமுடியில் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டு, ேகலைளுக்கு யேலாய்
உேர்த்தப்படும்; எல்லா ஜாதிைளும் அதற்கு ஓடிவருவார்ைள்.
3
திரைான ஜனங்ைள் புறப்பட்டு வந்து: நாம் ைர்த்தரின்
பர்வதத்துக்கும், ோக்யைாபின் யதவனுகடே ஆலேத்துக்கும்
யபாயவாம் வாருங்ைள்; அவர் தேது வழிைகை நேக்குப்
யபாதிப்பார், நாம் அவர் பாகதைளில் நடப்யபாம் என்பார்ைள்;
ஏசனனில் சீயோனிலிருந்து யவதமும், எருெயலமிலிருந்து
ைர்த்தரின் வெனமும் சவளிப்படும். 4அவர் ஜாதிைளுக்குள்
நிோேம் தீர்த்து, திரைான ஜனங்ைகைக் ைடிந்துசைாள்வார்;
அப்சபாழுது
அவர்ைள்
தங்ைள்
பட்டேங்ைகை
ேண்சவட்டிைைாைவும் தங்ைள் ஈட்டிைகை அரிவாள்ைைாைவும்
அடிப்பார்ைள்;
ஜாதிக்குவியராதோய்
ஜாதி
பட்டேம்
எடுப்பதில்கல, இனி அவர்ைள் யுத்தத்கதக் ைற்பதுமில்கல.
ேைா உபத்திரவம் நகடசபறும் யபாது இஸ்ரயவல் யதெோனது
மீண்டும் ஒருமுகற தன்னுகடே உயிருக்ைாை ஓடும்.
இறுதிோை
அவர்ைள்
ஆயிரவருட
அரொட்சியின்
(மில்யலனிேத்தின் millennium) யபாது இராஜ்ஜிேோை
ஸ்தாபிக்ைப்படுவார்ைள்.
இறுதிோை ெைரிோ 12:10 ஐ பார்ப்யபாம், “நான் தாவீது
குடும்பத்தாரின்யேலும்
எருெயலம்
குடிைளின்யேலும்
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கிருகபயின் ஆவிகேயும் விண்ணப்பங்ைளின் ஆவிகேயும்
ஊற்றுயவன். அப்சபாழுது அவர்ைள் தாங்ைள் குத்தின என்கன
யநாக்கிப் பார்த்து, ஒருவன் தன் ஒயர யபறானவனுக்ைாைப்
புலம்புகிறதுயபால எனக்ைாைப் புலம்பி, ஒருவன் தன்
தகலச்ென் பிள்கைக்ைாைத் துக்கிக்கிறதுயபால எனக்ைாை
ேனங்ைெந்து துக்கிப்பார்ைள்.
ெைரிோ 13:1 “அந்நாளியல பாவத்கதயும் அழுக்கையும் நீக்ை,
தாவீதின் குடும்பத்தாருக்கும் எருெயலமின் குடிைளுக்கும்
திறக்ைப்பட்ட ஒரு ஊற்று உண்டாயிருக்கும்.
இயேசுவின் இரத்தம் எல்லா பாவங்ைகையும் ைழுவும்!
இந்த பாடத்தின் மூலம் இஸ்ரயவல் யதெம் ேைா
உபத்திரவத்திற்குள் ைடந்து யபாகும் என்பகத சதளிவாை
அகடோைம்
ைண்டுசைாள்ைலாம்.
யேலும்
ேனம்
திரும்புபவர்ைள்
யதவனின்
ைருகணயினால்
இரட்சிக்ைப்படுவார்ைள்.
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