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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை பாடம் 16
உபத்திரவம் 10
ோர் இந்த 144,000 யபர்?
வவளிப்படுத்துதல்7:4,
பிறகு
முத்திகரயிடப்
பட்டவர்ைளின்
எண்ணிக்கைகேக்
யைட்யடன்.
இஸ்ரயவலின் பல்யவறு குடும்பக் குழுக்ைளிலிருந்து
அவர்ைள் 144,000 யபர் இருந்தார்ைள்.
வவளிப்படுத்தின வியேஷம் 7:5-7, இஸ்ரயவலின்
ஒவ்வவாரு யைாத்திரத்திலிருந்து 12,000 யபர்ைகை
பற்றிே விவரங்ைகை அளிக்கிறது.
யவதவாக்கிேம்
அவர்ைள்
வதளிவாைக் கூறுகிறது

யூதர்ைள்

என்பகத

நீங்ைள் வவளிப்படுத்துதல் 7: 5-8-ல் பட்டிேலிடப்பட்ட
பன்னிரண்டு யைாத்திரங்ைகை மறுபரிசீலகன வேய்து
பார்ப்பீர்ைைானால், தாண் யைாத்திரம் ைாணாமலும்,
எப்பிராயீமின்
யைாத்திரம்
மறுவபேரிடப்
பட்டிருப்பகதயும்
நீங்ைள்
ைவனிக்ைலாம்.
(யோயேப்பின் யைாத்திரம் என்பது எப்பிராயீமின்
யைாத்திரத்திற்கு
மற்வறாரு
வபேர்.)
இந்த
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யவறுபாடுைள் பண்கடே இஸ்ரயவலின் வரலாற்றில்
ஏற்பட்ட சில ேம்பவங்ைகைப் பிரதிபலிக்கின்றன.
ஆதிோைமம் 46 ல், ைானானிலுள்ை பஞ்ேத்தின்
ைாரணமாை
இஸ்ரயவல்
(ோக்யைாபு
என்றும்
அகைக்ைப்படுவர்) மற்றும் அவருகடே குடும்பத்தார்
எகிப்திற்குள் நுகைவகதக் ைாண்கியறாம்.
ஆதிோைமம் 48:5, இப்யபாது உனக்கு இரண்டு மைன்ைள்
இருக்கிறார்ைள். நான் வருவதற்கு முன்னயர அவர்ைள்
இந்த எகிப்து நாட்டில் பிறந்திருக்கிறார்ைள். உன்
பிள்கைைள்
எனது
வோந்தப்
பிள்கைைகைப்
யபான்றவர்ைள். அவர்ைள் எனக்கு சிமியோகனயும்
ரூபகனயும் யபான்றவர்ைள்.
அவர் “நீண்டைாலமாய் வதாகலந்திருந்த மைன்”
யோயேப்யபாயட
மகிழ்ச்சியுடன்
ஒன்றுயேர்ந்து,
யோயேப்பின் இரண்டு மைன்ைைாகிே மனாயேகேயும்,
எப்பிராயீகமயும்
தன்னுகடே
வோந்தமாை
ஏற்றுக்வைாண்டார்.
இந்த தத்வதடுப்பு இஸ்ரயவலின் இரண்டு யபரன்ைகை
பதியனாரு சித்தப்பாக்ைளுக்கு ேமமான நிகலக்கு
உேர்த்திேது. இறுதியில், எப்பிராயீமும், மனாயேயும்
தங்ைள் வபேர்ைகைக் வைாண்ட யைாத்திரத்திற்கு
தகலவர்ைள் ஆனார்ைள்.
யோசுவா 14, பன்னிரண்டு யைாத்திரத்தினருக்கும்
அவர்ைளுக்குரிே
நிலம்
வைாடுக்ைப்பட்டது.
யோயேப்பின் ஜனங்ைள் மனாயே, எப்பிராயீம் என்று
இரண்டு
யைாத்திரங்ைைாைப்
பிரிக்ைப்பட்டனர்.
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ஒவ்வவாரு யைாத்திரமும் நிலத்கதப் வபற்றனர். யலவி
யைாத்திரத்துக்கு எந்த நிலமும் வைாடுக்ைப்படவில்கல.
அவர்ைள் வசிப்பதற்கு சில ஊர்ைள் மட்டுயம
வைாடுக்ைப்பட்டன.
ஒவ்வவாரு
யைாத்திரத்தின்
நடுவிலும் இந்த ஊர்ைள் இருந்தன. அவர்ைளுகடே
மிருைங்ைளுக்ைாை வேல்வவளி வைாடுக்ைப்பட்டிருந்தது.
ோத்திராைமத்தின்
ைாலத்தில்,
எகிப்திலிருந்து
புறப்பட்ட யைாத்திரங்ைளின் எண்ணிக்கை பதின்மூன்று
ஆகும், ஆனால் அகவ முகறோை பன்னிரண்டு என
ைணக்கிடப்பட்டதிற்கு
இதுயவ
ைாரணம்.
(ோத்திராைமம் 24: 4; உபாைமம் 33)
யமாயே சீனாய் மகலமீது வேன்று நாற்பது நாட்ைள்
யதவனுடன் இருந்தார். அவர் அப்படி இருக்கையில்
ஆயரானும்
அவனுடன்
இருந்த
மக்ைளும்
தங்ைளிடமிருந்த தங்ை நகைைகைக்வைாண்டு ஒரு தங்ை
ைன்றுக்குட்டிகே வேய்து அதற்க்கு பலி வேலுத்தி
அதகன
வழிபட்டார்ைள்.
யமாயே
திரும்ப
வந்தவபாழுயதா
யதவனுகடே
பார்கவயில்
இப்படிப்பட்ட தீே வேேகல வேய்தவர்ைகை வைாகல
வேய்ே வதாண்டர்ைகை முன்வர வோன்னார்.
யலவிேரின்
யைாத்திரத்தார்
முன்வந்து
தங்ைள்
உறவினரும் இனத்தாருமான 3,000 யபகரக் வைான்றனர்.
யலவிேர்ைள் அவருகடே வபேகர கவராக்கிேமாைக்
வைாண்டிருப்பகதக் யதவன் ைண்டயபாது, யதவன்
அவர்ைகை
தமது
ஆோரிேராை
உேர்த்தினார்.
(ோத்திராைமம் 32: 25-29 & உபாைமம் 33: 8-11)
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யதவன்
தனக்ைாை
ஒரு
ஆோரிேகன
உருவாக்கினவபாழுது,
யதவயன
அவர்ைளுக்குச்
சுதந்தரமாயிருப்பாவரன்றும்,
அவர்ைள்
தங்ைள்
நிலத்தின் சுதந்தரத்கதத் இைந்து யபாவார்ைள் என்றும்
அவர்ைளுக்குச்
வோன்னார்.
யைாத்தரங்ைளுக்கு
வாக்ைளிக்ைப்பட்ட
விதமாை
நிலம்
பிரித்துக்வைாடுக்ைப்பட்டயபாது, யலவிேர்ைள் எந்தப்
பகுதிகேயும் வபறவில்கல. அதற்கு பதிலாை யதவன்
அவர்ைளுக்கு
மக்ைளின்
தேமபாைங்ைகையும்,
பகடத்தகலயும் வைாடுத்தார். எண் 18: 20-24.

ஏன் தாண் யைாத்திரம் ைாணப்படவில்கல?
தாண் யைாத்திரத்கத வவளிப்படுத்துதல் 7-ல் உள்ை
யைாத்திரத்தின் பட்டிேலில் யேர்க்ைப்படவில்கல.
யவதாைமம்
அவர்ைள்
அழிக்ைப்பட்டதாை
வோல்லவில்கல, ஆனால் யவதாைம வல்லுனர்ைள்
அவர்ைள்
அழிக்ைப்பட்டிருப்பார்ைள்
என
ைருதுகிறார்ைள்.
அந்த நாட்ைளில் ைாட்டு தந்கத(Wild father) என
அகைக்ைப்பட்ட ைானானின் வடக்குப் பகுதிகே
தாணின் யைாத்திரம் ஆக்கிரமித்தது. யோசுவா 19: 40-47.
உங்ைள் யவதாைமத்தில் "தாண் முதல் வபவேர்வேபா"
என்ற வோற்வறாடகர நீதிவமாழிைள் 20: 1, 1 ோமுயவல்
3:20, 1 இராஜாக்ைள் 4:25 என்கின்ற யவதா வேங்ைகை
நீங்ைள் ைாணலாம்.
வடக்கில் இருந்து வரும் எதிரி பகடைகை ேந்திப்பதில்
முதலில் தாண் யைாத்திரம் இருந்திருக்குமானால்,
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அதுயவ இந்த யைாத்திரம் அழிந்தகமக்கு ைாரணமாை
இருக்ைலாயமா?
பட்டிேலில் யலவிேர்ைளின் முக்கிேத்துவம்
1. உபாைமம் 33:8-11 புத்தைத்தில், யமாயே
யலவிேருடன்
ேைல
யைாத்திரங்ைகையும்
ஆசீர்வதித்து,
இஸ்ரயவல்
யைாத்திரத்தில்
யலவிேரும் ஒரு யைாத்திரமாை எண்ணப்பட்டது.
பகைே ஏற்பாட்டில் இந்த ஒயர இடத்தில
மாத்திரயம
அவர்ைள்
இஸ்ரயவல்
யைாத்திரங்ைளில்
ஒன்றாை
எண்ணப்பட்டிருக்கிறார்ைள்.

2. வவளிப்படுத்துதல் 7 ல், அவர்ைள் மற்ற
யைாத்திரத்தாயராடு என்னப்பட்டிருப்பதினால்
ஒரு விதத்தில் அது அவர்ைளுக்கு பதவியிறக்ைம்
யபால் ைாணப்படுகிறது. ஏவனனில் நாம்
வந்திருக்கும்
புதிே
உடன்படிக்கைக்குள்,
யதவன்
யலவிே
ஆோரிேத்துவத்கத
ஒழித்துவிட்டார்.
எபிவரேர்
7-ல்,
அப்யபாஸ்தலனாகிே
பவுல்
கூறியிருப்பதுயபால, இயேசுயவ நம்முகடே
பிரதான ஆோரிேனாை மாறியிருப்பதினாயல
ஆோரிே ஒழுங்கு அழிந்து யபாயிற்று.
இயதா நாம் வாழ்கின்ற இந்த 2018 ஆம் ஆண்டில்,
யூதர்ைளுக்கு
தாங்ைள்
எந்த
யைாதரத்திரத்கத
யேர்ந்தவர்ைள் என்று வதரிோது. ஏவனனில் அகணத்து
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மரபுவழி பதிவுைளும் கி.பி. 70 இல் யராமாபுரிேர்
கவத்த தீயில் அழிந்துவிட்டது. யூதர்ைளின் யைாத்திரம்
யதவன் ஒருவருக்கு மட்டுயம வதரியும்.

144,000 யபர்ைளின் அகடோைங்ைள்
1. வவளிப்படுத்துதல் 6:11; 7: 3; 10: 7 & 19: 2 இல்
கூறியிருப்பது
யபால
'ஊழிேர்ைள்',
'ஊழிேக்ைாரர்ைைாகிே தீர்க்ைதரிசிைளும்,' யதவ
ஊழிேர்ைளும்'
2. இந்த 1,44,000 யபர் முத்திகரயபாட்டுத்
தீருமைவும் அந்த நான்கு யதவதூதர்ைளும்
பூமிகே
ைாேப்படுத்த
மாட்டார்ைள்.
வவளிப்படுத்துதல் 7: 3
3. இந்த 1,44,000 யபர் யதவனுகடே முத்திகரகே
முதலில்
வபற்றுக்வைாள்வார்ைள்
(வவளிப்படுத்துதல் 7: 3) மற்றும் அவர்ைள்
வபரும்
உபத்திரவத்தின்
முதல்
விகல
வபாருைாை (first fruits) அளிக்ைப்படுவார்ைள்.
அவர்ைள்
வபண்ைைால்
தீட்டுப்
பட்டிருக்ைமாட்டார்ைள், அவர்ைள் எப்யபாதும்
இயேசுவுடயன
இருப்பார்ைள்.
வவளிப்படுத்துதல் 14: 4.
4. எண்ணற்ற ஜனங்ைள் உபத்திரவத்தின் மத்தியில்
ைடந்து வந்தாலும் இந்த 144,000 யபர் மட்டும்
யதவனால்
எண்ணிக்கை
வேய்ேப்பட்டு
இருப்பார்ைள். வவளிப்படுத்துதல் 7: 5-14.
5. இந்த 144,000 யபர் கிறிஸ்துவுக்ைாை பாடுைகை
ேகித்திருக்கிறதால், மற்றவர்ைகை விட யமலான
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மரிோகதக்குரிேவர்ைைாை
இருப்பார்ைள்.
எவரும் பாடக்கூடாத ஒரு சிறப்பு பாடகலப்
வபறுவார்ைள். வவளிப்படுத்துதல் 14: 1-3.
6. அவர்ைள் வாயிலிருந்து எந்த ஒரு தவறான
வார்த்கதயோ
வபாய்யோ
வராது.
வவளிப்படுத்துதல் 14: 5
7. இந்த 144,000 யபர் பிதா மற்றும் குமாரனுகடே
வபேர்ைகை
தங்ைள்
வநற்றிைளில்
அணிந்திருப்பார்ைள். வவளிப்படுத்துதல் 14: 1 &
22: 3-4
8. இந்த 144,000 யபர்ைளும் ஆபிரைாமின் ேந்ததியில்
வந்த யூதர்ையை. வவளிப்படுத்துதல் 7: 5-8

மைத்தான
உபத்திரவம்
ஆரம்பிக்ைப்படுவதற்கு
முன்யப, யதவன் இவற்கற வேய்வார்
➢
➢
➢

வதரிந்துவதடுத்தல்
அதிைாரம் வைாடுத்தல்
144,000 ஊழிேர்ைகை முத்திகர வைாடுத்தல்

அவர்ைள்
மிகுந்த
உபத்திரவத்தின்யபாது,
தீர்க்ைதரிசிைைாை அவகர யேவிப்பார்ைள். இந்த
ஊழிேர்ைள் யதவனுக்ைாை யபசுவார்ைள். இஸ்ரயவலின்
மத வவறியுடன்கூடிே துணிச்ேலும் மற்றும் மிகுந்த
அறிோகம ைாரணமாை, யதவனுகடே ஊழிேர்ைளில்
வபரும்பாயலார் ைடந்த ைாலத்தில் தீர்க்ைதரிசிைளுக்கு
நடந்தகதயபால
வைாடிே
துன்பங்ைகை
அனுபவிப்பார்ைள். (மத்யதயு 23:37)
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இஸ்ரயவலின் பன்னிரண்டு யைாத்திரத்தார் ோர் என்று
தீர்மானிக்ை வழி இல்கல என்றாலும், நமக்கு
இஸ்ரயவலில் பன்னிரண்டு யைாத்திரத்தார் உள்ைனர்
என்று வதரியும். ஏவனனில் யதவன், நான்கு
யதவதூதர்ைகை
வைாண்டு
இந்த
பூமிகே
ைாேப்படுத்துவதற்கு
முன்னதாை
ஒவ்வவாரு
யைாத்திரத்தில் இருந்து 12,000 யபர்ைகை யதர்வு வேய்து
முத்திகர இடுவார்.
அவர்ைள் இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்கமயுள்ை
ஊழிேர்ைைாை யேகவ வேய்கிறார்ைள். அவர்ைள்
தங்ைளுகடே
எஜமானின்
ைட்டகைைகை
நிகறயவற்றுவார்ைள். இயேசுவின் தீர்க்ைதரிசிைைான
அவர்ைள் மிகுந்த உபத்திரவத்தின்யபாது "இயேசுவின்
ோட்சிகே" பிரேங்கிப்பார்ைள். (வவளிப்படுத்துதல் 1: 9,
12:17, 19:10)
144,000 யபர் தங்ைள்
துன்பப்படுவார்ைள்.
"யதவவேனத்தினாலும்
ோட்சியினாலும்"
வவளிப்படுத்துதல் 6: 9)

வார்த்கதைைால் மிகுந்த
இதில்
அயநைர்,
தாங்ைள்
ைாக்கிற
அழிந்துயபாவார்ைள்.

பன்னிரண்டு
யைாத்திரத்துக்ைான
யதவனுகடே யநாக்ைம்.
இஸ்ரயவலின் யதவனாகிே ைர்த்தர், தம்முகடே
திட்டத்கதக்குறித்துச் வோல்லியிருக்கிற இதுயவ.
ோத்திராைமம்
வேய்தகதயும்,

19:4-6,
நான்
நான் உங்ைகைக்

எகிப்திேருக்குச்
ைழுகுைளுகடே
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வேட்கடைளின்யமல்
சுமந்து,
உங்ைகை
என்னண்கடயியல யேர்த்துக்வைாண்டகதயும், நீங்ைள்
ைண்டிருக்கிறீர்ைள். 5. இப்வபாழுது நீங்ைள் என் வாக்கை
உள்ைபடி
யைட்டு,
என்
உடன்படிக்கைகேக்
கைக்வைாள்வீர்ைைானால், ேைல ஜனங்ைளிலும் நீங்ையை
எனக்குச் வோந்த ேம்பத்தாயிருப்பீர்ைள்; பூமிவேல்லாம்
என்னுகடேது. 6. நீங்ைள் எனக்கு ஆோரிே ராஜ்ேமும்
பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்ைள் என்று நீ இஸ்ரயவல்
புத்திரயராயட வோல்ல யவண்டிே வார்த்கதைள்
என்றார்.
எனயவ, யதவனுக்கும் மக்ைளுக்கும் இகடயில் நிற்ை
யதவன் அவர்ைகை நிேமித்தார். பாவத்தில் விழுந்த
மனிதகன, யதவனுகடே அன்கபயும் வழிைகையும்
ைாட்ட, இஸ்ரயவல் ஒரு ராஜ்ே மாை இருக்ை யவண்டும்.
ஆனால் அவர்ைள் அப்படி நடக்ைவில்கல.
ஏோோ 42:6-7, நீர் குருடருகடே ைண்ைகைத் திறக்ைவும்,
ைட்டுண்டவர்ைகைக்
ைாவலிலிருந்தும்,
இருளில்
இருக்கிறவர்ைகைக்
சிகறச்ோகலயிலிருந்தும்
விடுவிக்ைவும், 7. ைர்த்தராகிே நான் நீதியின்படி உம்கம
அகைத்து, உம்முகடே கைகேப்பிடித்து, உம்கமத்
தற்ைாத்து, உம்கம ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கைோைவும்,
ஜாதிைளுக்கு ஒளிோைவும் கவக்கியறன்.
வன் மக்ைகை அடிக்ைடி எச்ேரித்திருந்தும், அவர்ைள்
யைட்ைவில்கல.
எனயவ
யதவன்
அவர்ைகை
அடிகமத்தனத்திற்குள்ைாை
வழிநடத்தினார்.
ஏறக்குகறே
700
ஆண்டுைளுக்குப்
பிறகு
அப்யபாஸ்தலனாகிே பவுல் இகத மக்ைளுக்கு
பிரமாதமாை விைக்குகிறார்.
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அப்யபாஸ்தலர் 13:47, நீர் பூமியின் ைகடசிபரிேந்தமும்
இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி
உம்கம
ஜாதிைளுக்கு
ஒளிோை கவத்யதன் என்கிற யவதவாக்கிேத்தின்படி
ைர்த்தர் எங்ைளுக்குக் ைட்டகையிட்டிருக்கிறபடியினால்
இப்படிச் வேய்கியறாம் என்றார்ைள்.
யதவனுகடே இந்த திட்டம் நிகறயவறவில்கல.
எனயவ,
இஸ்ரயவலின்
ஒவ்வவாரு
யைாத்திரத்திலிருந்தும் 12,000 யபர்ைள் வதய்வீைத்
திட்டத்கத நிகறயவற்றுவார் என வவளிப்படுத்துதல் 7ஆம் அதிைாரத்தில் கூறியிருப்பது நடப்பதற்க்ைாை நாம்
ைாத்திருப்யபாம்.
அவர்ைள், யதவனுகடே மக்ைள் என்று ைாட்ட, அவர்ைள்
பின்பற்ற சில நிோேப்பிரமாணம் வைங்ைப்பட்டது.
பூமியின் பிற மக்ைளுடன் ைலப்பு திருமணம்
வேய்ோதிருப்பதின் மூலம் முதலாவதாை அவர்ைள்
தங்ைகை
யதவனுக்வைன்று
தூய்கமோை
கவத்துக்வைாள்ையவண்டும்.
உபாைமம் 7:3-4, 3. அவர்ையைாயட ேம்பந்தம்
ைலவாோை;
உன்
குமாரத்திைகை
அவர்ைள்
குமாரருக்குக் வைாடாமலும், அவர்ைள் குமாரத்திைகைக்
உன் குமாரருக்கும் வைாள்ைாமலும் இருப்பாோை. 4.
என்கனப் பின்பற்றாமல், அந்நிே யதவர்ைகைச்
யேவிக்கும்படி
அவர்ைள்
உன்
குமாரகர
விலைப்பண்ணுவார்ைள்;
அப்வபாழுது ைர்த்தருகடே யைாபம்
உங்ைள்யமல்
மூண்டு, உங்ைகைச் சீக்கிரத்தில் அழிக்கும்.
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உபாைமம்
புத்தைம்,
இஸ்ரயவல்
மக்ைளுக்கு
வாக்ைளிக்ைப்பட்ட
நிலத்திற்குள்
நுகைவதற்கு
முன்பாை பிரேங்கிக்ைப்பட்ட ஒரு வதாடர்ச்சிோன
உபயதேங்ைள் என நீங்ைள் அறிந்திருப்பீர்ைள். ஆனால்,
யவதத்தின் ேரித்திரத்திலிருந்து அகத அவர்ைள்
எவ்வாறு புறக்ைணித்தார்ைள் என்பகத நாம் வதளிவாை
ைாணலாம்.
பகைே
ஏற்பாட்கட
வாசித்திருப்பீர்ைைானால்
சிம்யோகனயும்,
வபலிஸ்திே
வபண்ணாகிே
திலீலாகவயும்
பற்றியும்
ஒவ்வவாருவரும்
அறிந்திருப்பீர்ைள். பூமியில் வாழ்ந்த ஞானிோன
ோவலாயமான் ராஜாவுக்கு, என்ன ஒரு துன்பைரமான
முடிவு ஏற்பட்டது.
1 இராஜாக்ைள் 11:1-3, 1. ராஜாவாகிே ோவலாயமான்,
பார்யவானின் குமாரத்திகே யநசித்ததுமல்லாமல்,
யமாவாபிேரும், அம்யமானிேரும், ஏயதாமிேரும்,
சீயதானிேரும், ஏத்திேருமாகிே அந்நிே ஜாதிோரான
அயநைம்
ஸ்திரீைள்யமலும்
ஆகேகவத்தான்.
2. ைர்த்தர் இஸ்ரயவல் புத்திரகர யநாக்கி: நீங்ைள்
அவர்ைைண்கடக்கும் அவர்ைள் உங்ைைண்கடக்கும்
பிரயவசிக்ைலாைாது; அவர்ைள் நிச்ேேமாய்த் தங்ைள்
யதவர்ைகைப் பின்பற்றும்படி உங்ைள் இருதேத்கதச்
ோேப்பண்ணுவார்ைள்
என்று
வோல்லியிருந்தார்;
ோவலாயமான்
அவர்ைள்யமல்
ஆகேகவத்து,
அவர்ையைாடு ஐக்கிேமாயிருந்தான். 3. அவனுக்குப்
பிரபுக்ைள் குலமான எழுநூறு மகனோட்டிைளும்,
முந்நூறு
மறுமகனோட்டிைளும்
இருந்தார்ைள்;
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அவனுகடே
ஸ்திரீைள்
அவன்
வழுவிப்யபாைப் பண்ணினார்ைள்.

இருதேத்கத

ோலயமான்
அேல்நாட்டில்
மணந்த
தன்
மகனவிைகையும்,
மறுமகனோட்டிைகையும்
யநசிப்பதன் மூலம் யதவனிடமிருந்து விலகி நின்றார்.
இது முழு யதேத்கதயும் சிகலைகை வழிபடவும்
மற்றும் வபாய் வதய்வங்ைகை வணங்ை வழி வகுத்தது.
யதவனுகடே மக்ைள் அவர் யநாக்ைம் நிகறயவற்ற எந்த
ஆர்வமும் வேலுத்தாத ைாரணத்தினால், யதவனால் ஒரு
ஆோரிேர் நிகறத்த நாட்கட உருவாக்ை முடிேவில்கல.
ோவலாயமான்
மரணமகடந்த
சுமார்
200
ஆண்டுைளுக்குப் பிறகு, வடக்குக் யைாத்திரமான
இஸ்ரயவலகர சிகறப்படுத்தினார். மற்வறாரு 100
ஆண்டுைளில் யதவன் அவர்ைகை பாபியலானுக்கு
சிகறப்படுத்தினார். யதேத்திற்கு எதிரான யதவனுகடே
யைாபம்,
வவளிநாட்டினருடன்
இஸ்ரயவலர்
வைாண்டிருந்த
உறவுைகை
முறிக்ைவில்கல.
பாபியலானிே சிகறயிருப்பின் எழுபது வருட
ைாலப்பகுதியிலும், கைதிைைாய் இருந்த யூதர் ைலப்பு
திருமணம் வேய்துவைாண்டுதான் இருந்தனர்.
யதவன் ைலப்பு திருமண உறகவ தகட வேய்தார்,
ஏவனன்றால், இப்படிப்பட்ட ைாரிேத்கத அவர்ைள்
வேய்தால்
அவர்ைள்
யதவன்
இஸ்ரயவலகர
யதர்ந்வதடுத்த யநாக்ைத்திலிருந்து விலகிவிவார்ைள்.
நம்முகடே இருதேத்தின் சுே விருப்பயம நாம்
யதவனுக்கு எதிராை பாவம் வேய்ே தூண்டுகிறது. நாம்
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யதவனுகடே வபரிே அற்புதமான யநாக்கைத்கத
அறிோமல் இருப்பயத அதற்குக்ைாரணம்.
பாபியலான்
சிகறயிருப்பிலிருந்து
இஸ்ரயவலர்
வவளியே வந்தயபாது, அவர்ைள் இன்னும் இந்த
பாடத்கத ைற்றுக்வைாள்ைாதிருந்தார்ைள்.
457 பி.சி. இல், இஸ்ரயவலின் ஆோரிேனும்,
நிோேப்பிரமாண
ஆோரிேனுமாகிே
எஸ்றா,
எருேயலமுக்குச் வேன்று, நைரத்கதயும் ஆலேத்கதயும்
மறுசீரகமப்பு பண்ண ைட்டகையிடுமாறு ராஜாவான
அர்தேஷ்டாவிடம் யவண்டிக்வைாண்டார். எஸ்றா
யதவனுகடே
யேகவக்கு
அர்ப்பணித்திருந்தார்,
யதவனுகடே சித்தத்கத அவருகடே ஜனங்ைள்
நிகறயவற்றுவார்ைள் என ஆவயலாடு எதிர்பார்த்தார்.
எஸ்றா
எருேயலமிற்க்கு
வந்தார்,
யதவனுக்கு
வியராதமாை
நடந்துவைாண்டிருக்கும்
மக்ைளின்
மனப்பான்கமகேக்
ைண்டு
ஆச்ேரிேப்பட்டார்.
நிகலகமகே ஆய்ந்த பிறகு, எஸ்றா தகலவர்ைகை
அகைத்தார்.
எஸ்றா 9:1-3, 1. இகவைள் வேய்து முடிந்தபின்பு,
பிரபுக்ைள் என்னிடத்தில் யேர்ந்து: இஸ்ரயவல்
ஜனங்ைளும், ஆோரிேரும் யலவிேரும் ஆகிே இவர்ைள்,
ைானானிேர்,
ஏத்திேர்
வபரிசிேர்,
எபூசிேர்,
அம்யமானிேர், யமாவாபிேர், எகிப்திேர், அம்யமாரிேர்
என்னும்
இந்த
யதேங்ைளின்
ஜனங்ைளுக்கும்,
அவர்ைளுகடே
அருவருப்புைளுக்கும்
விலகியிருக்ைவில்கல.
2.
எப்படிவேன்றால்,
அவர்ைளுகடே குமாரத்திைளியல தங்ைளுக்கும் தங்ைள்
குமாரருக்கும்
வபண்ைகைக்
வைாண்டார்ைள்;
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இப்படியே பரிசுத்தவித்து யதேங்ைளின் ஜனங்ையைாயட
ைலந்துயபாயிற்று; பிரபுக்ைளின் கையும், அதிைாரிைளின்
கையும், இந்தக் குற்றத்தில் முந்தினதாயிருக்கிறது
என்றார்ைள். 3. இந்த வர்த்தமானத்கத நான்
யைட்டவபாழுது,
என்
வஸ்திரத்கதயும்
என்
ோல்கவகேயும் நான் கிழித்து, என் தகலயிலும் என்
தாடியிலுமுள்ை மயிகரப் பிடுங்கித் திகைத்தவனாய்
உட்ைார்ந்திருந்யதன்.
வவளிநாட்டு
வபண்ைகை
மகனவிோை
வைாண்டிருப்பவர்ைள்
அவர்ைள்
மகனவிைகை
ஒதுக்கிகவக்குமாறும் இப்படிோை யதவனுகடே
குரலுக்குக் கீழ்ப்படியும்படி எஸ்றா அவர்ைளிடம்
யைட்டுக்வைாண்டார்.
எஸ்றா 10:2-3, 2. அப்வபாழுது ஏலாமின் புத்திரரில்
ஒருவனாகிே வேகியேலின் குமாரன் வேக்ைனிோ
எஸ்றாகவ யநாக்கி: நாங்ைள் யதேத்து ஜனங்ைளிலுள்ை
அந்நிேஸ்திரீைகைச் யேர்த்துவைாண்டதினால், எங்ைள்
யதவனுக்கு
வியராதமாைப்
பாவஞ்வேய்யதாம்;
ஆகிலும் இப்வபாழுது இந்தக் ைாரிேத்தியல இன்னும்
இஸ்ரயவலுக்ைாை நம்பிக்கை உண்டு. 3. இப்வபாழுதும்
அந்த
ஸ்திரீைவைல்லாகரயும்,
அவர்ைளிடத்தில்
பிறந்தவர்ைகையும்,
என்
ஆண்டவனுகடே
ஆயலாேகனக்கும், நமது யதவனுகடே ைற்பகனக்கு
நடுங்குகிறவர்ைளின் ஆயலாேகனக்கும் ஏற்றபிரைாரம்
அைற்றிப்யபாடுயவாம்
என்று
நம்முகடே
யதவயனாயட உடன்படிக்கைப் பண்ணக் ைடயவாம்;
நிோேப்பிரமாணத்தின்படியே வேய்ேப்படுவதாை,
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எஸ்றா 10:10-12, 10. அப்வபாழுது ஆோரிேனாகிே
எஸ்றா எழுந்திருந்து அவர்ைகை யநாக்கி: நீங்ைள்
இஸ்ரயவலின்யமலிருக்கிற
குற்றத்கத
அதிைரிக்ைப்பண்ண மறு ஜாதிோன ஸ்திரீைகை
விவாைம்பண்ணினதினால் பாவஞ்வேய்தீர்ைள். 11.
இப்வபாழுதும்
நீங்ைள்
உங்ைள்
பிதாக்ைளின்
யதவனாகிே ைர்த்தரிடத்தில் அறிக்கையிட்டு,
அவருகடே பிரிேத்தின்படியே வேய்து, யதேத்தின்
ஜனங்ைகையும், மறுஜாதிோன ஸ்திரீைகையும் விட்டு
விலகுங்ைள் என்றான். 12. அப்வபாழுது ேகபோர்
ோவரும் மைா ேத்தத்யதாயட பிரதியுத்தரமாை: ஆம், நீர்
வோன்ன
வார்த்கதைளின்படியே
வேய்ேயவண்டிேதுதான்.
வவளி
14:4,
ஸ்திரீைைால்
தங்ைகைக்
ைகறப்படுத்தாதவர்ைள் இவர்ையை; ைற்புள்ைவர்ைள்
இவர்ையை; ஆட்டுக் குட்டிோனவர் எங்யை யபானாலும்
அவகரப் பின்பற்றுகிறவர்ைள் இவர்ையை; இவர்ைள்
மனுஷரிலிருந்து
யதவனுக்கும்
ஆட்டுக்குட்டிோனவருக்கும்
முதற்பலனாை
மீட்டுக்வைாள்ைப்பட்டவர்ைள்.
சுருங்ைச் வோன்னால், 144,000 யபர் திருமணத்தால்
ைைங்ைப்படமாட்டார்ைள்,
அவர்ைளுகடே
குடும்பங்ைளின் ைாரணமாை அவர்ைள் விசுவாே
துயராைத்தில் சிக்ை மாட்டார்ைள். 144,000 யபர்
யதவனுகடே
நிேமிப்கப
வவற்றிைரமாை
நிகறயவற்றுவார்ைள்.
திருமண யமாதல்ைள் அல்லது குடும்ப நிராைரிப்பு
ஆகிேவற்றால்
அவர்ைள்
தடுக்ைப்படுவதில்கல.
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அவர்ைள் ேமரேம் வேய்ே மாட்டார்ைள். யதவன்
அவர்ைகை நிேமிப்பதற்ைான அகைப்பு, பணி மற்றும்
யநாக்ைம் ஆகிேவற்கற அவர்ைள் நிகறயவற்றுவர்.

இகண(Parallel)
எஸ்றாவின் நாட்ைளில், யதவ ஆலேத்தில் யேகவ
வதாடங்ையவண்டிே யநரத்தில், ஆண்டவருக்கு யேகவ
வேய்வதற்ைாை, ஆோரிேர்ைள் தங்ைள் வவளிநாட்டு
மகனவிைகையும் குைந்கதைகையும் விட்டு விலை
அல்லது
தங்ைள்
குடும்பத்கத
விட்டு
விலையவண்டிேதாய் இருந்தது.
இது மிைவும்
ைாணலாம்

யவதகனோனது

என்பகத

நாம்

மைா உபத்திரவத்தின்யபாது, ைர்த்தராகிே ஆண்டவரின்
ஊழிேனாை வர அகைப்பு வரும்வபாழுது, 144,000
யபருக்கும்
யதவகனச்
யேவிக்ை,
தங்ைள்
அவிசுவாசிைைான குடும்பங்ைகை கைவிடுவதற்ைான
ஒரு யதர்வு இருக்கும். இது மிைவும் யவதகனோகும்.
இஸ்ரயவல் "புறஜாதிைளுக்கு ஒரு வவளிச்ேம்", அல்லது
"இரட்சிப்பின்
பிரேங்கிைள்"
என
ஒருயபாதும்
மாறவில்கல. ஏவனனில், இஸ்ரயவலின் தகலவர்ைள்,
விக்கிரைங்ைகை வணங்கும், மற்ற வதய்வங்ைளுக்கு
திோைங்ைகைச்
வேலுத்த
யவண்டுவமன்று
வலியுறுத்தும் வவளிநாட்டு வபண்ைகை திருமணம்
வேய்துவைாண்டு அவர்ையைாடு வாழ்ந்தார்ைள்.
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உலவைங்கும் 144,000 யபர் சிதறிவிடுவர். அவர்ைளில்
பலர் திருமணம் வேய்திருக்ைலாம் அவர்ைளில் சிலரின்
மகனவிைள் யதவகன யநசிப்பவர்ைைா அல்லது
யநசிக்ைாதவர்ைைாை
இருக்ைலாம்.
இருப்பினும்,
அவர்ைள் தங்ைகைத் தீட்டுப்படுத்தாமலும், ேமரேம்
வேய்ோமலும் ைாத்துக்வைாண்டார்ைள்.
144,000 மக்ைள் ஆபிரைாகமப் யபால், யதவன்
ைட்டகையிட்டிருந்தால் தங்ைள் ஒயர மைகனத் கூட
திோைம் வேய்ே தோராை இருப்பார்ைள். யதவன் யமல்
இப்படிப்பட்டதான
பக்தி
அோதாரணமானது.
ஆகைோல், யவதாைமம் இந்த 144,000 யபர்ைள் "தூே
பக்திோைத் தங்ைகை சுத்தமாை கவத்திருக்கிறார்ைள்"
என்று உேர்வாை வதரிவிக்கின்றது.
ஏோோ
56:3,
ைர்த்தகரச்
யேர்ந்த
அந்நிேபுத்திரன்: ைர்த்தர் என்கனத்
தம்முகடே
ஜனத்கதவிட்டு முற்றிலும் பிரித்துப்யபாடுவாவரன்று
வோல்லானாை;
அண்ணைனும்,
இயதா,
நான்
பட்டமரவமன்று வோல்லானாை.
பூர்வ ைாலங்ைளில், ஒரு மனிதன் தன்கன ஒரு
அன்னைர்ைைாை மாற்றி, தன்கன தன் ராஜாயவாடு
பிகணக்ை முடியும். இது இரண்டு நகடமுகற
ைாரணங்ைளுக்ைாை எழுந்த ைடுகமோன மற்றும் மீற
முடிோத வேேல்முகற ஆகும்.
1. அன்னைர்ைைாைளின் யேகவகே அரேர்ைள்
விரும்புவதாய்
இருந்தது.
ஏவனன்றால்,
அவர்ைைது பணியில் அவர்ைளின் மகனவி
அல்லது குடும்ப உறவுைளின் பாரங்ைள்
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இல்லாமல் இருந்தது. தங்ைளுகடே ராஜாவின்
யேகவயில் எப்வபாழுதும் இருந்தனர்; அவர்ைள்
வபரும்பாலும்
முக்கிே
அதிைாரம்
உகடேவர்ைைாை
ைாணப்பட்டார்ைள்.
(அப்யபாஸ்தலர் 8:27)
2. அன்னைர்ைள்
தங்ைைால்
சிங்ைாேனத்திற்கு
பிள்கைகேத் தர இேலாது என்று ராஜாக்ைள்
அறிந்தார்ைள். ஆகைோல், அரேர்ைள் தங்ைள்
ராஜ்ேத்தின்
மிை
முக்கிேமான
மற்றும்
ஆபத்தான பகுதிகே யமற்பார்கவ வேய்ே
அன்னைர்ைகை நிேமித்தனர். (எஸ்தர் 2:3).
இைவாலிபர்ைள் இந்த சிறப்புரிகம மற்றும்
ைனத்கதயும் வபறுவதற்ைாை "ஆண்கமயின்
உரிகமகே"
கைவிடுவதற்கு
தோராய்
இருந்தார்ைள்.
144,000 மக்ைள் இயேசு ராஜாவுக்கு அன்னைர்ைகை
யபால் இருப்பார்க்ைள். 144,000 யபர் இயேசு எங்கு
வேன்றாலும் அங்கு தனிப்பட்ட ஆதரகவத் தருவார்ைள்.
(வவளிப்படுத்துதல் 14: 4). 144,000 யபர்ைள் நித்திேம்
முழுவதும் மிைவும் மதிக்ைப்படுவார்ைள், ஏவனனில்
அவர்ைளின்
தந்கத
ஆபிரைாகமப்
யபாலயவ,
யதவனின் அகைப்கப எல்லாவற்றிற்கும் யமலாை
ைருதினார்ைள்.
யதவனுகடே 144,000 ஊழிேர்ைள் (யோயவல் 2 இல்
கூறியிருப்பது யபால, ஆண்ைளும் வபண்ைளும்)
ைடுகமோை யோதகனக்கு உட்படுத்தப்படுவார்ைள்.
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•

•

•

•

•

•

யதவகன விட ஈோக்கை அதிைமாை ஆபிரைாம்
யநசித்தாரா
என்று
ைடுகமோை
யோதிக்ைப்பட்டார். (ஆதிோைமம் 22: 2;
எபிவரேர் 11:17)
யமாயே பார்யவான் மைளின் மைன் என
அகைக்ைப்படுவதற்கு தோராை உள்ைாரா என்று
யதவன் யமாயேகே ைடுகமோை யோதித்தார்.
(எபிவரேர் 11:24, 25)
ோத்ராக், யமஷாக், ஆயபத்யநயைா யதவனுக்கு
கீழ்ப்படிகிறார்ைைா
என
ைடுகமோை
யோதிக்ைப்பட்டார்ைள். தானியேல் 3: 16-18)
தானியேல் யதவனிடம் வதாடர்ந்து வஜபிக்ைத்
முடிகின்றதா
என
ைடுகமோை
யோதிக்ைப்பட்டார். தானியேல் 6:10
யதவன் மீது உள்ை விசுவாேம் விவாதத்திற்கு
உட்படாதது என முடிவு வேய்ே, யோபு
ைடுகமோை யோதிக்ைப்பட்டார். (யோபு 23:10)
இயேசு பிோசினால் வனாந்தரத்தில் ைடுகமோை
யோதிக்ைப்பட்டார் (மத்யதயு 4: 1-11) யமலும்
நம்கம
யபால
எல்லா
வழிைளிலும்
யோதிக்ைப்பட்டார். (எபிவரேர் 4:15)

144,000 யபர்ைளும் இயேசுவின் மீதான அன்பின்
யோதகனைகையும், நிராைரிப்கபயும் ேமாளிப்பார்ைைா
என்று ைடுகமோை யோதிக்ைப்படுவர்.
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ஏைாம் நாள் அட்வவன்டிஸ்ட் மற்றும் 144,000 யபர்
(Seventh Day Adventist)
ஏைாம் நாள் அட்வவன்டிஸ்ட் வவளிப்படுத்துதல்
ைருத்தரங்கு ஆய்வுைள், பாடம் 26, "144,000",
பின்வருமாறு ைற்பிக்கின்றது.
1.

ஏைாம் நாள் அட்வவன்டிஸ்டுைள், 144,000 யபர்ைள்
யூதர்ைள் அல்ல ஆனால் ஆவிக்குரிே இஸ்ரயவலர்
என்று ைற்பிக்கின்றனர்:

வவளிப்படுத்துதல் வதளிவாை கூறுகிறது இந்த 144,000
யபர்ைள்
"இஸ்ரயவல்
புத்திரரின்
யைாத்திரங்ைளிலிருந்து"
(வவளிப்படுத்துதல்7:4)
ஆனால்
ஏைாம்
நாள்
அட்வவன்டிஸ்டுைள்
யபாதிப்பதில் ஒரு வபரிே தவறு என்பகத
ைண்டுவைாள்ைமுடிகின்றது.
யமலும், யோவான் அடுத்த நான்கு வேனங்ைளில் இந்த
144,000 மக்ைள் எந்த இஸ்ரயவலின் யைாத்தரத்திலிருந்து
வந்தவர்ைள் என்பகத வதளிவாை நமக்கு ைாட்டிக்
வைாடுக்கின்றார்.
இஸ்ரயவல் யைாத்திரம், யைாத்திரத்தில் இருந்து
வந்தவர்ைள் என்கிற விவரத்கத, ஏன் ேம்பந்தம்
இல்லாமல் 116 வார்த்கதைகை வைாண்டு யோவான்
விவரிக்ையவண்டும்?
இவர்ைள்
1844-க்குப்
பிறகு
வாழும்
பிற
இகணத்தார்ைைாை
இருப்பார்ைைானால்,
144,000
மக்ைளும் தனித்துவமான யைாத்திரத்கத ோர்த்தவர்ைள்
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என்பகத விவரிக்கும் ைடினமான முேற்சியில் ஈடுபட
யவண்டும்?
2.

144,000
யபர்ைளும்
அட்வவன்டிஸ்ட்.

ஏைாவது

நாள்

ஏைாவது நாள் அட்வவன்டிஸ்ட்ஸ் தங்ைகை அந்த
144,000 என வவளிப்பகடோை வோல்லவில்கல,
ஆனால் இது ஒரு வமல்லிே மகறமுை சூழ்ச்சி
மட்டுயம. வவளிப்படுத்துதல் ைருத்தரங்குைள், 144,000
மக்ைளுகடே
"குணாதிேேங்ைகை"
விவரிக்கும்
விதத்தில், இந்த உேரடுக்கு குழுவில் உறுப்பினராை
இருக்ை, ஏைாவது நாள் அட்வவன்டிஸ்ட் ேகபயின்
யபாதகனைகை ைகடபிடிக்ை யவண்டும் என்பது
வதளிவாகிறது.
•

அவர்ைள் நடனம் தவிர்த்தனர்

•

அவர்ைள் நகைைகை அணிவதில்கல

•

அவர்ைள் புகையிகல பேன்படுத்துவதில்கல

•

அவர்ைள் மதுகவ பேன்படுத்த மாட்டார்ைள்

•

அவர்ைள் "அசுத்தமான" இகறச்சி ோப்பிட
மாட்டார்ைள்; மாறாை, தானியேலின் உணவான
("பைங்ைள், வைாட்கடைள், தானிேங்ைள் மற்றும்
ைாய்ைறிைள்") "யோதகனக்கு உட்பட்ட சிறந்த
உணவு" உட்வைாள்வார்ைள்
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•
•

அவர்ைள் ைாபி ைலந்த பானங்ைள் பேன்படுத்த
மாட்டார்ைள்
24 மணி யநர ைால ஓய்வுநாகை முழுகமோை
அனுேரிக்ை யவண்டும்

இந்த தனித்து தோரிக்ைப்பட்ட பட்டிேல் ஏைாவது நாள்
அட்வவண்டிஸ்டுைளுக்கு தனித்துவமானது. மிைச் சில
பிரிவுையை இந்த உறுப்பினர்ைள் மீது இந்த ேட்டப்பூர்வ
யதகவைகை
ைட்டாேப்படுத்துகின்றனர்.
அட்வவன்டிஸ்ட்ஸ்
தங்ைகை
144,000
என்று
ைருதுகிறார்ைள் என்பதில் ஒரு சிறு ேந்யதைம் உள்ைது.
வவளிப்படுத்துதல் ைருத்தரங்குைைால் வைங்ைப்பட்ட
பண்புைள் பட்டிேல் மனிதனால் உருவாக்ைப்பட்ட
பட்டிேல். இந்த பட்டிேகல உருவாக்கிே ைாரணம்,
ஏைாவது நாள் அட்வவன்டிஸ்ட் மக்ைகை இந்த 144,000
யபர்ையைாடு ஒப்பிடுவதற்யை. ஏனினில் இதுயவ
மக்ைகை
ஏைாவது
நாள்
அட்வவன்டிஸ்ட்
திருச்ேகபயில் யேர்ந்து அந்த 144,000 யபர்ைளில் ஒன்றாை
ைாணப்படும்படிோன ஒரு தர்க்ைரீதிோன முடிவிற்கு
தள்ளும்.
யவதாைமத்தின் படி, இந்த 144,000 யபருகடே
குறிப்பானது நாம் பார்த்த இந்த பாடத்தில் 8
புள்ளிைைாை பட்டிேலிடுகிறது. எனயவ, ஏைாவது நாள்
அட்வவண்டாை
இருப்பீர்ைைானால்
குைப்பம்
அகடோமல் தேவுவேய்து இந்த ஆய்கவ திறந்த
மனதுடன் பாருங்ைள்.
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3.

144,000 என்பது 1844 கி.பி. க்குப் பிறகு எழும்
முடிவு யநர குழு.

மூன்று யதவதூதர்ைள் வேய்திைகை பிரைடனம்
ைாலத்தில் இந்த 144,000 மக்ைள், ஏழும் மக்ைள் குழு
ஏைாவது
நாள்
அட்வவன்டிஸ்ட்ஸ்
என்று
நம்புகின்றனர். இதுயபால, 144,000 யபர்ைள் ைகடசி
ைால யநரத்து ஊழிேர்ைள் என்று நம்புகிறார்ைள்.
"தீர்க்ைதரிேனம் முடிவு ைாலத்கதக் குறிக்கிறது ...
ஏவனன்றால், 1844 முதல், யதவனுகடே நிோேத்தீர்ப்பு
பரயலாைத்தில் ஆரம்பித்தபின், மறுசீரகமப்பிற்ைான
இந்த வியேஷ வேய்தி ைடவுளுகடே ோேலான
மனிதனுக்ைா,
மனதுக்ைா,
ஆன்மீை
ரீதியிலான
புதுப்பித்தலுக்ைா வலியுறுத்தப்பட்டது"
ஏைாவது நாள் அட்வவன்டிஸ்ட்ஸ், பாடம் 14ல்
வவளிப்படுத்துதல்,
ஒரு
தீர்ப்பு
ைாட்சிகே
விவரிக்கிறது, இது 1844 ஆம் ஆண்டு துவங்கிேதாை
ைருதப்படும் புலனாய்வுத் தீர்ப்பு என அகவ
விைக்குகின்றன. ஏவனன்றால் 144,000 மக்ைள் ஒயர
பகுதியில் ைாணப்படுகிறார்ைள். 1844 கி.பி.க்கு முன்
144,000
யபர்
எழுந்திருக்ை
முடிோது
என்று
அட்வவன்டிஸ்டுைள் வலியுறுத்துகின்றனர். ஆனால்,
யவதாைமம் என்ன ைற்பிக்கிறது?
1.

1844 கி.பி. வருடம், தானியேல் 8:14, இன் 2300
"மாகல-ைாகலயில்" தவறான ைணக்கீட்கட
அடிப்பகடோைக் வைாண்டது.
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2.

வவளிப்படுத்துதல்
14
நீதியுள்ைவர்ைளின்
விோரகணக்ைாை ஒரு நீதிமன்ற-அகற யபான்ற
அகமப்கப பற்றி எதுவும் கூறுவதில்கல.
மாறாை, மிருைத்கதப் பின்பற்றுயவாரின் மீது
நிோேத்தீர்ப்கப
(அல்லது
நீதிகே)
நிகறயவற்றுவது பற்றிேதாகும்.

3.

யபதுரு தனது முதல் நிருபத்கத எழுதிேயபாது
நிோேத்தீர்ப்பு யநரம் ஆரம்பமானது. யபதுரு, 64
கி.பி. இல் ைாலமானார். எனயவ இந்த ைடிதம்
அதற்கு முன்னர் எழுதப்பட யவண்டியிருந்தது.

4.

வவளிப்படுத்துதல் 144,000 மக்ைள் "மிகுந்த
உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்ைள்" என கூறுகிறது
(வவளிப்படுத்துதல் 7:14). யோவான் மற்றும் மற்ற
அப்யபாஸ்தலர்ைளுடனும்
இயேசு
ஒலிவ
மகலமீது,
அவருகடே
வோற்வபாழிவில்
ைலந்தாயலாசித்த அயத "மைா உபத்திரவம்"
இதுதான்.

எனயவ,
இந்த
144,000
யபர்
இஸ்ரயவலின்
யூதர்ைளிடமிருந்து வருகிறார்ைள் என்பகத இந்த பாடம்
ைாட்டுகிறது. மட்டுமல்லாமல், மைா உபாத்திரவத்தின்
ைாலத்கத ைடந்து வேல்வது இஸ்ரயவல் யதேயம அன்றி,
யதவனுகடே
ேகபேல்ல,
என்பகத
உறுதிப்படுத்துகிறது.
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