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“அன்றியும், சக�ோதரகர, நித்திரரயரைநதவர் 
�ளினிமித்தம் நீங�ள் நம்பிகர�யற்றவர்�ளோன 
மற்றவர்�ரளபகபோலத் துககித்து, அறிவிலலோதிருக� 
எனககு மனதிலரல. இகயசுவோனவர் மரித்து பின்பு 
எழுநதிருநதோரரன்று விசுவோசிககிக்றோகம; அபபடிகய 
இகயசுவுககுள் நித்திரரயரைநதவர்�ரளயும் கதவன் 
அவகரோகைகூைக ர�ோண்டுவருவோர். �ர்த்தருரைய 
வோர்த்ரதரய முன்னிட்டு நோங�ள் உங�ளுககுச் 
ரசோலலுகி்றதோவது: �ர்த்தருரைய வருர�மட்டும் 
உயிகரோடிருககும் நோம் நித்திரரயரைநதவர்�ளுககு 
முநதிகர�ோள்வதிலரல.  ஏரனனில, �ர்த்தர் 
தோகம ஆரவோரத்கதோடும், பிரதோன தூதனுரைய 
சத்தத்கதோடும், கதவ எக�ோளத்கதோடும் வோனத்திலிருநது 
இ்றஙகிவருவோர்; அபரபோழுது கிறிஸ்துவுககுள் 
மரித்தவர்�ள் முதலோவது எழுநதிருபபோர்�ள். பின்பு, 
உயிகரோடிருககும் நோமும் �ர்த்தருககு எதிர்ர�ோண்டுகபோ�, 
கம�ங�ள்கமல அவர்�களோகைகூை ஆ�ோயத்தில 
எடுத்துகர�ோள்ளபபட்டு, இவ்விதமோய் எபரபோழுதும் 
�ர்த்தருைகனகூை இருபகபோம். ஆர�யோல, இநத 
வோர்த்ரத�ளினோகல நீங�ள் ஒருவரரரயோருவர் 
கதறறுங�ள்” (1 ரதச 4:13-18). 

கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை

1 பத�பலடானிகபையர் 4:13-18
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 சரப�ளில �ள்ளபகபோதரன என்பது ஒரு 
புதிதோன பிரச்சரனயலல. அபகபோஸ்தலரும் இநதப 
பிரச்சரனரய சநதித்தோர்�ள். சரபயின் ஆரம்ப 
�ோலத்திகலகய கபோலி உபகதசங�ரளச் ரசய்கி்றவர்�ள் 
எழும்பினோர்�ள். ரதசகலோனிகக�ய சரபயிகலயும் 
இநதக �ோரியம் �ோணபபட்ைது. ரபோய்யோன 
கபோத�ர்�ள் எழும்பி இகயசு கிறிஸ்து இரண்ைோவது 
முர்ற ஏற�னகவ வநதுவிட்ைோர் என்று பிரசஙகிக�த் 
ரதோைஙகினோர்�ள். ஏற�னகவ மரித்தவர்�ள் இகயசுவின் 
இரண்ைோம் வருர�ரய தவ்ற விட்டுவிட்ைோர்�ள் 
என்று கபோதித்தோர்�ள். இநதக �ோரியமோனது சரப 
மக�ரள அதி� வருத்தத்திறகுள்ளோககியது. ஏற�னகவ 
மரித்தவர்�ள் இகயசுகிறிஸ்துரவ தவ்றவிட்ைோர்�ளோ 
என்றும் அவர்�ரளக குறித்த �ோரியரமன்ன என்்ற 
எண்ணம் எழும்பியது. அபபடிரயனில நோம் இனி 
அவர்�ரளக �ோணபகபோவதிலரலயோ என்று 
அவர்�ளின் இருதயத்தில கசோர்வும், தளர்வும், வருத்தமும் 
எழும்பிறறு. இநதப பிரச்சரனரயப பரிசுத்த பவுல 
அநத மக�ளுககு சரிபபடுத்த கவண்டியதோ� இருநதது. 
இகயசுகிறிஸ்துவின் இரண்ைோம் வருர� இதுவரரககும் 
கநரிைவிலலரயன்றும், ஏற�னகவ மரித்தவர்�ள் 
கதவகனோடுக கூை பரகலோ�த்திலிருககி்றோர்�ள். 
இகயசுகிறிஸ்து இரண்ைோம் முர்ற வரும்கபோது 
அவகரோடு கூை அவர்�ளும் வருவோர்�ள். அபரபோழுது 
நோரமலலோரும் எழும்பி வோனத்தில அவரர 
சநதிபகபோம். இகயசுகிறிஸ்து மறுபடியும் வரும்கபோது 
எலலோரும் ஒன்்றோ� இரணக�பபடுவோர்�ள். 
அவரின் இநத இரண்ைோம் வருர�யின் கபோதரன 
பல �ோரணங�ளினோல இன்று பு்றக�ணிக�பபட்டு 
வருகி்றது. அகந� குழபபங�ளோல இநதக �ோரியங�ள் 
பு்றக�ணிக�பபடுகி்றது. ஆனோல இநத சத்தியத்ரதக 
குறித்து நோம் பயபபை கவண்டிய அவசியமிலரல. 
ஏரனன்்றோல இது ஒரு அறபுதமோன சத்தியம். 
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ப�ோதகர். அமபரேஷ்

கிறிஸ்துவின் முதலடாம் வருகை:

 இகயசுககிறிஸ்துவின் இரண்ைோம் வருர�ரயக 
குறித்து நோம் படிக� கவண்டுமோனோல, அவரின் 
முதலோம் வருர�ரயக குறித்து வோசிக�கவண்டும். 
இகயசுவின் இரண்ைோம் வருர�ரயக குறித்துப படிக� 
இது நமககு பிரகயோஜனமோ� இருககும். அவரின் 
முதல வருர�ரயக குறித்த முதலோவது வோககுத்தத்தம் 
ஆதியோ�மம் 3:15 நோம் போர்ககிக்றோம். ஆதோம் 
ஏவோள் போவம் ரசய்தரபோழுது, கதவனிைத்திலிருநது 
தங�ரள ஒளித்துகர�ோண்ைோர்�ள். கதவன் 
அவர்�ரள அரழத்து முதலோவது ஆதோமினிைத்தில 
கபசினோர். பி்றகு ஏவோளிைத்திலும் கபசினோர். பின்பு 
சர்பபத்ரத சபித்தோர். கதவன் ஆதோமினிைத்திலும் 
ஏவோளிைதிலும் க�ள்வி�ரள க�ட்ைோர். ஆனோல 
சர்பபத்தினிைம் எநதக க�ள்வியும் க�ட்�விலரல. 
ஏரனன்்றோல மிரு�த்திறகு கபசும் தன்ரமரய அவர் 
அளிக�ோததினோல, அவர் க�ள்வி க�ட்�விலரல. 
கதவன் அநத சர்பபத்தின் கமல நியோயத்தீர்பரபச் 
ரசோன்னோர். இதன் மத்தியிகல ஒரு வோககுத்தத்தம் 
ர�ோடுக�பபட்ைது. அது இரட்சிபபின் வோககுத்தத்தம், 
நம்பிகர�யின் வோககுத்தத்தம். ஆண்ைவர் வருவதறகு 
ஏ்றககுர்றய 6000 ஆண்டு�ளுககு முன்போ� இரவ 
ர�ோடுக�பபட்ைது. அது என்னரவன்்றோல, உனககும் 
ஸ்திரீககும், உன் வித்துககும் அவள் வித்துககும் பர� 
உண்ைோககுகவன், அவர் உன் தரலரய நசுககுவோர், நீ 
அவர் குதிங�ோரல நசுககுவோய் என்்றோர். அவர் அநத 
சர்பபத்ரதத் கதோற�டிககி்றது மட்டுமலலோமல அதின் 
தரலரய நசுககுகவன் என்று ரசோலலுகி்றோர். இநத 
இைத்தில சர்பபம் என்பது சோத்தோரனக குறிககி்றது. 
கதவன் இரத சர்பபத்திைம் மட்டும் கபசவிலல, 
சோத்தோனிைமும் கபசினோர். நீ ரசய்த இநத �ோரியத்ரத 
சரிபடுத்தும்படியோ� ஒருவர் மறுபடியும் வரபகபோகி்றோர் 
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என்றும், வநது உன் தரலரய நசுககுவோர் என்றும் 
ரசோன்னோர். இகயசுவின் வருர�ரயக குறித்து 
முதலோவது ர�ோடுக�பபட்ை வோககுத்தத்தம் இது. 

 பரழய ஏறபோட்டில, ஆபிர�ோமுககும் 
மற்றவர்�ளுககும் அகந� வோககுத்தத்தங�ள் மறுபடியும் 
ர�ோடுக�பபட்ைரத நோம் போர்ககிக்றோம். ஆபிர�ோமுககு 
ர�ோடுக�பபட்ை வோககுத்தத்தம், நீ இநத உலத்திலுள்ள 
எலலோருககும் ஆசீர்வோதமோ� இருபபோய் என்பது. 
இது ஆபிர�ோமுககு மோத்திரமலல ஆபிர�ோமின் 
மூலமோய் வருகி்றவரோன இகயசுரவ குறிககி்றது. 
ஏசோயோ புத்த�த்தில இவ்விதமோன வோககுத்தத்தங�ள் 
ர�ோடுக�பட்டிருககி்றது. ஏசோயோ 4:14  “இகதோ, ஒரு 
�ன்னிர� �ர்பபவதியோகி ஒரு குமோரரனப ரபறுவோள், 
அவருககு இம்மோனுகவல என்று கபரிடுவோள்”. மத்கதயு 
1:23 - இல இரவ மறுபடியும் ரசோலலபபட்டிருககி்றது. 
ஏசோயோ 9, 11 ஆம் அதி�ோரங�ளில இகத 
வோககுத்தத்தங�ள் ரசோலலபபட்டிருககி்றது. 
அவருரைய வோககுத்தத்தங�ளின் நிர்றகவறுதரல நோம் 
சுவிகசஷத்தில போர்ககிக்றோம். மத்கதயுவும், லூக�வும் 
ஆண்ைவரோகிய இகயசுகிறிஸ்துவின் பி்றபரபக 
குறித்து எழுதியிருககி்றோர்�ள். �ன்னிர�யிைத்தில 
பி்றககும்படியோன ஒருவர் என்று ரசோலலபபடுகி்றது. 
கமலும் ரபத்லக�மில பி்றநது நோசகரத்தில 
வளர்க�பபட்ைோர். நசகரயன் என்று அரழக�பபடுவோர் 
என்று எழுதியது நிர்றகவறிறறு. ஒரு �ோரியத்ரத நீங�ள் 
அறிநது ர�ோள்ள கவண்டும். �லோத்தியர் 4:5 இல 
போர்ககும்ரபோழுது, “�ோலம் நிர்றகவறின ரபோழுது கதவன் 
தம்முரைய குமோரரன நியோயபபிரமணத்திறகு கீழோ� 
அனுபபி, நியோயபபிரமணத்திறகு கீழபபட்ைவர்�ரள 
விடுவிககும்படிககு அனுபபபட்ைோர்”. இதில 
முககியமோன �ோரியத்ரத நீங�ள் அறிநது ர�ோள்ள 
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விரும்புகிக்றன். �ோலம் நிர்றகவறின ரபோழுது இகயசு 
கிறிஸ்து முதலோவது இநத உல�த்திறகு வநதோர். 
இநத �ோலம் என்பது கதவனுரைய �ோலம். யூதர்�ள் 
கமசியோவின் வருர�க�ோ� �ோத்துகர�ோண்டிருநதோர்�ள். 
அவர் வருர�க�ோ� ரஜபித்துகர�ோண்டிருநதோர்�ள். 
இஸ்ரகவலில உள்ள எலலோ வோலிப ஸ்திரீ�ளும் 
கமசியோவின் தோயோ� தோங�ள் இருபகபோம் என்று 
எண்ணி வோழநது ர�ோண்டிருநதோர்�ள். ஆனோல 1000 
ஆண்டு�ள் �ழிநத பின்பு கமசியோ வநதோர். அது 
கதவனுரைய சரியோன கவரளயோயிருநதது. அவர் 
மனிதனுரைய கவரளயில வரவிலரல. எலலோம் 
சரியோ� இருநதரபோழுது இகயசுகிறிஸ்து வநதோர். 
அதோவது உல�ரமஙகும் சுவிகசஷம் பரவும்படியோன 
ஒரு சூழநிரலயில அவர் வநதோர்.

கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை:

 இகயசுகிறிஸ்துவின் இரண்ைோம் வருர�ரயக 
குறித்து நோம் போர்ககும்ரபோழுது இகத சத்தியத்ரத 
நோம் போர்ககிக்றோம். அதுவும் கதவனுரைய 
சரியோன திட்ைத்தின்படி, சரியோன கநரத்தில வரும். 
பிதோவின் அதி�ோரத்தின்படி அவரின் இரண்ைோம் 
வருர�ரயககுறித்து பிதோ திட்ைமிட்டிருககி்றோர் 
என்பரத இகயசு கிறிஸ்து ரசோலலுகி்றோர். ஆனோல அநதக 
�ோலத்ரத குறித்து அவர் நமககு ரவளிபபடுத்தவிலரல. 
ஆ�கவ அவர் வருர�ரயக குறித்து �ணககிட்டு 
வீணோ�க �ோலத்ரத ரசலவிை அவசியமிலரல. ஆனோல 
அகந� மக�ள் இபபடி ரசய்து, அகந� புத்த�ங�ரளயும் 
எழுதுகி்றோர்�ள். பிரசங�ங�ரளப பண்ணுகி்றோர்�ள். 
இகயசுகிறிஸ்து வரும்படியோ� ஒரு �ோலத்ரதக 
குறிபபிட்டுச் ரசோலலுகி்றோர்�ள். அவர்�ள் �ணிபபு 
எலகலோகம தவ்றோ�ப கபோகி்றரத நோம் போர்ககிக்றோம். 
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 இகயசுகிறிஸ்து ரதளிவோன ஒரு வோககுத்தத்ரத 
ர�ோடுத்தோர். கயோவோன் 14:3 அவருரைய சீஷரிைத்தில 
ரசோன்னோர், “நோன் கபோகவரனன்்றோல மறுபடியும் 
வருகவன்” என்்றோர். இகயசுகிறிஸ்து தோன் இவ்வுல�த்ரத 
விட்டு கபோவரதககுறித்து தம்முரைய சீஷரிைத்தில 
கபசுகி்றோர். அவர்�ள் குழபபமரைநது மனம் கசோர்நது 
கபோனோர்�ள். ஆனோல இகயசு கிறிஸ்து அவர்�ளுககு 
ரசோன்னது, உங�ள் இருதயம் �லங�ோதிருபபதோ�, 
நோன் மறுபடியும் வரபகபோகிக்றன். இபரபோழுது 
நோன் உங�ரள விட்டுப கபோவது உங�ளுககு நலலது. 
நோன் திரும்பவும் வருகவன் என்று உங�ளுககு 
வோககுச்ரசோலலுகிக்றன் என்்றோர். இகயசு இவ்வுல�த்ரத 
விட்டுப கபோவது பிதோவிைம் கபோவதறகு மோத்திரமலல, 
இதில அவருரைய மரணம், உயிர்த்ரதழுதல ஆகியரவ 
அைஙகியதோ� இருககி்றது. ஆ�கவ தோன், நோன் 
இவ்விைத்ரத விட்டு கபோவது உங�ளுககு நலலது 
என்று ரசோன்னோர். 

 நறரசய்தி என்பது அவர் நமது போவங�ளுக�ோ� 
மரித்து, நம்முரைய இரட்சிபபுக�ோ� அவர் மறுபடியும் 
எழும்பபகபோகி்றோர். அவர் கபோன பின்பு பரிசுத்த 
ஆவிரய நம்மிைத்தில அனுபபபகபோகி்றோர். ஆ�கவ 
அவர் கபோவது நலலது. ஆனோல அவருரைய 
வோககுத்தத்தம் ‘நோன் மறுபடியுமோ� வர கபோகிக்றன்’ 
என்பகத. மத்கதயு 24, 25 அதி�ோரங�ளில 
இகயசுகிறிஸ்து அவருரைய வருர�ரயக குறித்தும் 
நியோயத்தீர்பரபக குறித்தும் ரதளிவோ�ப கபசியுள்ளோர். 
இநத அதி�ோரங�ரள நோம் வோசிககும் கபோது 
ரதளிவோ� வோசிக� கவண்டும். ஏரனன்்றோல இதில 
இகயசுகிறிஸ்து 3 க�ள்வி�ளுககு பதிலளிககி்றோர். ஒரு 
சில பதில�ள் ஆலயம் அழிக�பபடுவரதக குறித்தும், 
சில �ோரியங�ள் நைநதரதக குறித்தும், சில �ோரியங�ள் 
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அவரின் இரண்ைோம் வருர�ரயக குறித்த பதில�ளும் 
�ோணபபடுகி்றது. ரவளிபபடுத்தின விகசஷ புத்த�த்ரத 
ஆண்ைவர் கயோவோன் மூலமோ�க ர�ோடுத்தோர். 
இநத புத்த�ம் ஆண்ைவருரைய இரண்ைோம் 
வருர�ரயக குறித்து ரதளிவோய் �ோண்பிககி்றது. அவர் 
மறுபடியும் வரும்கபோது ரவறறிச்சி்றபபரதக குறித்துக 
�ோண்பிககி்றது. 1ரதசகலோனிகக�யர் 4:13 முதல 5:4 
வரர, 2ரதசகலோனிகக�யர் 1:3 முதல 2:12 வரர. மறறும் 
2கபதுரு 3ஆம் அதி�ோரம் முழுவதும். 

 அபகபோஸ்தல நைபடி�ள் 1:11 இல இகயசு 
தம்முரைய சீஷர்�ளுைன் கூடியிருகர�யில, ஏ்றககுர்றய 
500 கபர்�ள் இருகர�யில, அவர் அவர்�களோடு 
கபசி முடித்த பின்பு, அவர் பரகலோ�த்திறகு 
எடுத்துகர�ோள்ளபபட்ைோர். சீஷர்�ள் கமகல 
போர்த்துகர�ோண்டிருநதோர்�ள். அஙக� இரண்டு தூதர்�ள் 
�ோணபபட்ைோர்�ள். அவர்�ள் அவர்�ரளப போர்த்து 
“�லிகலயகர நீங�ள் ஏன் வோனத்ரத கநோககி போர்த்து 
நின்றுகர�ோண்டிருககிறீர்�ள்? இநத இகயசு கிறிஸ்து 
உங�ளிைத்தில எடுத்துர�ோள்ளபபட்ைத்ரதப கபோலகவ 
மறுபடியும் உங�ளிைத்தில திரும்ப வருவோர்” என்்றனர். 
இஙகுச் ரசோலலபபட்ைரத �வனமோ�ப போர்த்தோல, 
இகயசுகிறிஸ்து முதலோவது ஒரு உதவியற்ற குழநரதயோ� 
வநதோர். நம்முரைய போவங�ளுக�ோ� மரிககும்படியோ� 
வநதோர். இரண்ைோவது முர்ற அவர் குழநரதயோ� 
வரபகபோவதிலரல. அவர் ரோஜோதி ரோஜோவோ� 
�ர்த்தோதி �ர்த்தரோ� வரப கபோகி்றோர். அவர் எபபடி 
பரகலோ�த்திறகு கமகல எடுத்துகர�ோள்ளபபட்ைகரோ, 
அபபடிகய அவர் மீண்டும் வரபகபோகி்றோர். நோம் 
எலலோருகம அவரரப போர்க�பகபோகிக்றோம். 
கவதம் அரத ரதளிவோ�ச் ரசோலலுகி்றது. கவதம் 
ஒரு கபோதும் ஒழிநது கபோவதிலரல என்று இகயசு 
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கிறிஸ்து ரசோலலியிருககி்றோர். அவரின் வோகுத்தத்தம் 
உறுதியோயிருககி்றது. அது நிர்றகவ்ற எவ்வளவு �ோலம் 
ஆனோலும் சரி, அது ஒரு கபோதும் ஒழிநதுகபோவதிலரல. 
ஏரனன்்றோல கதவன் ரபோய் ரசோலலுகி்றவர் அலல. 
மத்கதயு 24:35 இல “வோனமும் பூமியும் ஒழிநதுகபோம், 
என் வோர்த்ரத�களோ ஒழிநதுகபோவதிலரல” என்று 
ரசோலலுகி்றோர். இகயசு கிறிஸ்து தம்முரைய 
இரண்ைோம் வருர�ரயக குறித்துப கபசுர�யில 
இநத வோர்த்ரதரயக கூறினோர். அவர் முதலோவது 
வநதரபோழுது பிதோவின் சித்தத்ரத நிர்றகவற்ற வநதோர். 
அவர் இரண்ைோம் முர்ற வரும்ரபோழுதும் பிதோவின் 
சித்தத்ரத நிர்றகவறறுபவரோ�கவ வருவோர்.

ஒருவரும் அநத நடாகள அறியடார்ைள்:

 நோம் முன்பு போர்த்தபடிகய பிதோ, இரண்ைோம் 
வருர�யின் நோரள ஏற�னகவ தீர்மோனித்து விட்ைோர். 
கமலும் மத்கதயு 24:36 அநத நோரளயும் அநத 
நோழிர�ரயயும் என் பிதோ ஒருவர் தவிர மறர்றோருவனும் 
அறியோன்; பரகலோ�த்திலுள்ள தூதர்�ளும் அறியோர்�ள் 
என்று ரசோலலுகி்றோர். ஏன் இகயசுவும் அநத நோரளக 
குறித்து அறியவிலரல என்கி்றோர்? ஏரனன்்றோல 
அவர் அபரபோழுது தன்ரன ஒரு முழுரமயோன 
மனிதனோ� ரவளிபபடுத்துகி்றோர். இகயசுகிறிஸ்துவின் 
இரண்ைோம் வருர� ஒரு ஆச்சரியமோன �ோரியமோ� 
இருககும். அதறகு நோம் ஆயத்தமோ� இருக� கவண்டும். 
அகபோஸ்தலனோகிய பவுல 1ரதசகலோனிகக�யர் 5:2 
“இரவிகல திருைன் வருகி்றவிதமோய்க �ர்த்தருரைய 
நோள் வருரமன்று நீங�கள நன்்றோய் அறிநதிருககிறீர்�ள்” 
என்று ரசோலலுகி்றோர். 2கபதுரு 3:10 “�ர்த்தருரைய 
நோள் இரவிகல திருைன் வருகி்றவிதமோய் வரும்” என்று 
போர்ககிக்றோம். திருைன் எபகபோதும் ரசோலலிவிட்டு 
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வருவதிலரல. அவன் வருவரதக குறித்து யோரும் 
அறியககூைோது என்று எண்ணுவோன். இகயசுகிறிஸ்து 
திருைரனப கபோல ஒருவரும் அறியோத கவரளயிகல 
வருவோர். “அபரபோழுது கூடிவநதிருநதவர்�ள் 
அவரர கநோககி: ஆண்ைவகர, இக�ோலத்திலோ 
ரோஜயத்ரத இஸ்ரகவலுககுத் திரும்பக ர�ோடுபபீர் 
என்று க�ட்ைோர்�ள். அதறகு அவர்: பிதோவோனவர் 
தம்முரைய ஆதீனத்திகல ரவத்திருககி்ற �ோலங�ரளயும் 
கவரள�ரளயும் அறிகி்றது உங�ளுககு அடுத்ததலல 
என்்றோர்” (அப 1:6,7). இகயசு அவர்�ளிைத்தில 
ரசோன்னது என்னரவன்்றோல, �ர்த்தருரைய இர�சியம் 
அவருகக� உரியதோயிருககி்றது. அரவ�ரளக குறித்து 
அறிவது உங�ளுரைய �ோரியமலல என்்றோர். உபோ�மம் 
29:29-ல மர்றவோனரவ�ள் நம்முரைய கதவனோகிய 
�ர்த்தருகக� உரியரவ�ள் என்று எழுதியிருககி்றது. 
இர�சியங�ள் இர�சியங�ளோ�கவ இருககும். 

இபயசுகிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக குறித்து நம்முக்ய �ங்கு என்்னவடாை 
இருகைபவணடும்?

 1. ஆண்ைவருககு கீழபபடிநது வோழவது நம்முரைய 
அக�ர்றயோ� இருக� கவண்டும். 

 2. சுவிகசஷப பணியில நம்ரம நோம் ஈடுபடுத்திக 
ர�ோள்வது அவசியமோனதோகும். அபகபோஸ்தலர் 1:7 -ஆம் 
வசனத்தில, நீங�ள் ஆண்ைவருரைய இர�சியங�ரளப 
போர்க�கவண்டிய அவசியமிலரல என்றும், 8 -ஆம் 
வசனத்திகல இரவ�ரள போர்த்து உங�ள் கநரங�ரள 
வீணோக�ோமல, சுவிகஷசத்ரத பரபபும்படியோ� 
இருபபது முககியமோன �ோரியம் என்றும், நீங�ள் 
என்னுரைய சோட்சி�ளோ� இருக�கவண்டும் என்றும், 
நீங�ள் எருசகலமிலும், யூகதயோவிலும், சமோரியோவிலும் 
ஊழியத்ரத ரசய்ய கவண்டும் என்றும், உல�த்தின் 
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�ரைசிமட்டும் நீங�ள் கபோய் சுவிகஷசத்ரத பிரசஙகிக� 
கவண்டும் என்றும் ரசோன்னோர். இதுகவ உங�ள் 
பணியோ� இருககி்றது என்்றோர். எபரபோழுது இகயசு 
வருவோர் என்று நீங�ள் �வரலபபட்டுக ர�ோண்டிருக� 
கதரவயிலரல. சுவிகஷசத்ரத பரபபும்படியோ� 
அக�ர்றயுள்ளவர்�ளோய் ரசயலபை கவண்டும்.

 3. நீங�ள் ஆண்ைவருரைய இரண்ைோம் வருர�ககு 
எபரபோழுதும் ஆயத்தமுள்ளவர்�ளோய் இருக� 
கவண்டும். இகயசுகிறிஸ்து நோம் எபரபோழுதும் 
ஆயத்தமுள்ளவர்�ளோ� இருக� கவண்டும் என்று 
ரசோலலியிருககி்றோர். 

 மத்கதயு 24:42 உங�ள் ஆண்ைவர் இன்ன நோழிர�யிகல 
வருவோரரன்று நீங�ள் அறியோதிருககி்றபடியினோல 
விழித்திருங�ள். நோம் எபரபோழுதும் ஆயத்தமோ�வும் 
விழித்திருககி்றவர்�ளோ�வும் இருக� கவண்டும். 
பிரசஙகி ஒருவர் ஒரு பலர�யிகல “ஒருகவரள 
இன்்றோ� இருக�லோம்” என்று எழுதி ரவத்திருநதோர். 
இது ஆண்ைவரகிய இகயசுகிறிஸ்து இன்ர்றககும் 
வரலோம் என்்ற ஒரு சிறிய அரையோளமோ� அது 
இருநதது. நோம் எபரபோழுதும் ஆயத்தமோ� இருக� 
கவண்டும். மத்கதயு 24:44 -வது வசனத்தில “நீங�ள் 
நிரனயோத நோழிர�யிகல மனுஷகுமோரன் வருவோர்; 
ஆதலோல, நீங�ளும் ஆயத்தமோயிருங�ள்”. பத்து 
�ன்னிர��ள் குறித்து அவர் கபசும் கபோது, ஐநது 
புத்தியுள்ள �ன்னிர��ள் ஆயத்தமோயிருநதோர்�ள் 
அவர்�ள் கசர்த்துகர�ோள்ளபபட்ைோர்�ள். 
ஆனோல ஆயத்தமிலலோத மற்ற �ன்னிர��ள் 
கசர்த்துகர�ோள்ளப பைவிலரல. ஆதலோல மத்கதயு 
25:13 இல “மனுஷகுமோரன் வரும் நோரளயோவது 
நோழிர�ரயயோவது நீங�ள் அறியோதிருககி்றபடியோல 
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விழித்திருங�ள்” என்று ரசோலலுகி்றோர். 
ஆயத்தமோயிரோதவர்�ள் ர�விைபபடுவோர்�ள். லூக�ோ 
12:39, 40 -ல“திருைன் இன்னகநரத்தில வருவோன் 
என்று வீட்ரைஜமோனுககுத் ரதரிநதிருநதோல, அவன் 
விழித்திருநது, தன் வீட்ரைக �ன்னமிைரவோட்ைோன் 
என்று அறிநதிருககிறீர்�ள் அநதபபடிகய நீங�ள் 
நிரனயோத கநரத்தில மனுஷகுமோரன் வருவோர், 
ஆர�யோல நீங�ளும் ஆயத்தமோயிருங�ள்” என்்றோர். 
ஆ�கவ இகயசுகிறிஸ்துவின் இரண்ைோம் வருர�ககு 
நோம் எபரபோழுதும் ஆயத்தமோ� இருக�கவண்டும்.

அக்யடாளங்ைள்:

 அவரின் வருர� எநத கநரத்திலும் இருககும் 
என்று கவதம் ரசோலலுகி்றது. மத்கதயு 24, 25 இல 
இகயசு கிறிஸ்து தோன் மறுபடியும் வரபகபோகி்றத்ரதக 
குறித்து அகந� அரையோளங�ரளச் ரசோன்னோர். 
இரவ ஒரு �ர்பபகவதரன கபோல இருககி்றது. 
�ர்பபகவதரன வரும்ரபோழுது ஒரு குழநரதப 
பி்றபபதற�ோன அரையோளமோ� இருககி்றது. ஆனோல 
அநத �ர்பபகவதரன என்பது பி்றபபலல. அது 
அரையோளம் மட்டுகம. இநத �ர்பபகவதரன �ைநத 
2000 ஆண்டு�ளோ� இருககி்றது. இநத உல�த்திகல 
அகந� �ோரியங�ள் நைநது ர�ோண்டிருககி்றது. 
இரவ இகயசுகிறிஸ்து மறுபடியும் வரபகபோகி்றோர் 
என்று நமககு உணர்த்துகி்றது. நீங�ள் சரித்திரத்ரதப 
போர்ககும்ரபோழுது, நரைரபறும் நி�ழவு�ள் மி�க 
�டுரமயோ� �ோணபபடுகி்றது. இகயசுகிறிஸ்துவின் 
வருர� மி� ரநருக�மோ� இருககி்றது என்று நமககு 
�ோண்பிககி்றது. �ர்பபகவதரன அதி�மோ� வர வர 
குழநரத பி்றபபதும் ரநருக�மோ� வருகி்றது. இநத 
�ோலங�ளில அகந�ர், சில அரையோளங�ரளக 
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�ோண்பித்து இகயசுகிறிஸ்து இபரபோழுது வரபகபோகி்றோர் 
அலலது ஒரு குறிபபிட்ை �ோலத்ரத ரசோலலி அபகபோது 
வரபகபோகி்றோர் என்்ற ரசோலலுவோர்�ள். ஆனோல 
இகயசுகிறிஸ்து தம் வருர�ககு அரையோளமோ� ஒரு 
�ோரியத்ரத மட்டும் குறிபபிட்டு ரசோலலுகி்றோர். 
அது மத்கதயு 24:30, 31 இல ரசோலலபபட்டிருகி்றது. 
“அபரபோழுது, மனுஷகுமோரனுரைய அரையோளம் 
வோனத்தில �ோணபபடும். அபரபோழுது, மனுஷகுமோரன் 
வலலரமகயோடும் மிகுநத மகிரமகயோடும் வோனத்தின் 
கம�ங�ள்கமல வருகி்றரதப பூமியிலுள்ள ச�ல 
க�ோத்திரத்தோரும் �ண்டு புலம்புவோர்�ள். (31)வலுவோய்த் 
ரதோனிககும் எக�ோள சத்தத்கதோகை அவர் தமது 
தூதர்�ரள அனுபபுவோர்; அவர்�ள் அவரோல 
ரதரிநதுர�ோள்ளபபட்ைவர்�ரள வோனத்தின் ஒரு 
முரன முதறர�ோண்டு மறுமுரனமட்டும் நோலு 
திரச�ளிலுமிருநது கூட்டிச் கசர்பபோர்�ள்”. இநத 
அரையோளங�ள் �ோணபபடும் கபோது அவர் ஏற�னகவ 
வநதுவிட்ைோர் என்று அர்த்தம். அபகபோது தோமதம் 
என்பது இலரல. அநத அரையோளம் வரும்கபோது 
எலலோ மக�ளும் அரத �ோண்போர்�ள். உைகன எலலோ 
மக�ளும் இகயசுகிறிஸ்து வநதுவிட்ைோர் என்று அறிநது 
ர�ோள்வோர்�ள். 

 ரவளிபபடுத்தல 6ஆம் அதி�ோரத்தில 
போர்ககும்ரபோழுது, இநத அரையோளங�ரளப 
போர்ககும் மக�ள் ஆயத்தமிலலோத கபோது, அஙகுமிஙகும் 
ஓடி மரல�ரளயும் போர்ற�ரளயும் தங�ள் மீது 
விழும்படிக �தறுவோர்�ள். ஏரனன்்றோல இபகபோது 
�ோலதோமதம் ஆகிவிட்ைது, அவர்�களோ இகயசு 
கிறிஸ்துவின் வருர�ககு ஆயத்தமோ� இலரல. இரத 
விளஙகிகர�ோள்ளுங�ள். இகயசு கிறிஸ்துவின் வருர�ககு 
அரையோளரமன்ன? அவரரகய இஙகுப போர்பபீர்�ள். 



13

ப�ோதகர். அமபரேஷ்

அவர் இன்னும் தூரமோ� அலல, நமககு மி� அருகில 
வநதிருககி்றோர். பவுல ரசோலலுகி்றோர், பிரதோன தூதரின் 
எக�ோள சத்தத்ரதக க�ட்கும்ரபோழுது, வோனத்ரத 
கநோககிப போருங�ள். ஏரனன்்றோல ரோஜோ வரபகபோகி்றோர். 
மிகுநத சத்தத்கதோடும், சநகதோஷத்கதோடும் எக�ோள 
ரதோனிகயோடும், அவரின் வருர� அறிகர�ரசய்யபபடும். 
அரத நீங�ள் க�ட்கும்ரபோழுது இகயசுகிறிஸ்து இஙகு 
வநதுவிட்ைோர் என்று அறிநதுர�ோள்வீர்�ள். நீங�ள் 
அபகபோது ஆயத்தமோ� இலரலரயன்்றோல, உங�ளுககு 
கவக்ற தருணம் ர�ோடுக�பபைோது. முறறிலும் �ோல 
தோமதமோகிவிடும். அவர் இநத உல�த்தில வநததும் 
எலலோம் முடிநது விடும். ஒருகவரள மக�ள் இது 
மனதிரும்புதலின் கநரம் என்போர்�ள். ஆனோல 
கவதம் அவ்வோறு நமககு கபோதிக�விலரல. ஏகதன் 
கதோட்ைத்தில நைநததுகபோல, கதவனின் சத்தத்ரத 
க�ட்டு எவ்வோறு ஆதோமும் ஏவோளும் தங�ரள 
ஒளித்துக ர�ோண்ைோர்�களோ அபபடிகய இகயசு 
கிறிஸ்து இநத உல�த்தில வநதுவிட்ைோர் என்்ற ரசய்தி 
அறிவிக�பபடும் ரபோழுது, ஆயத்தமிலலோதவர்�ள் ஓடி 
ஒளித்துகர�ோள்ள போர்பபோர்�ள். 

பவதம் பதளிவடாைச ப�டால்லுகிறது:

 இகயசுகிறிஸ்து வரும்ரபோழுது இரண்டு �ோரியங�ள் 
நரைரபறும். 1. அவர் அவருரைய மக�ளுக�ோ� 
வருகி்றோர். அவருககு ரசோநதமோனவர்�ள் அவரோல 
இநத உல�த்திலிருநது எடுத்துகர�ோள்ளபபடுவோர்�ள். 
அவர்�ள் எடுத்துகர�ோள்ளபபட்ை பின்பு, 
இரண்ைோவது �ோரியம் நரைரபறும். 2. கதவனுரைய 
பயங�ரமோன அககினி ஊற்றபபட்டு எலலோவறர்றயும் 
அழித்துவிடுவோர். 2ரதசகலோனிக�யர் 1:7,8-ல “கதவரன 
அறியோதவர்�ளுககும், நம்முரைய �ர்த்தரோகிய இகயசு 
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கிறிஸ்துவின் சுவிகசஷத்திறகுக கீழபபடியோதவர்�ளுககும் 
நீதியுள்ள ஆககிரனரயச் ரசலுத்தும்படிககு, 
�ர்த்தரோகிய இகயசு தமது வலலரமயின் தூதகரோடும், 
ஜுவோலித்து எரிகி்ற அககினிகயோடும், வோனத்திலிருநது 
ரவளிபபடும்கபோது அபபடியோகும்”. 

 இரவ நமககு என்ன �ோண்பிககி்றது? நியோயத்தீரபபு 
வருகி்றரத ரவளிபபடுத்துகி்றது.  2கபதுரு 3:7, 
10, 12 “இபரபோழுது இருககி்ற வோனங�ளும் 
பூமியும் அநத வோர்த்ரதயினோகலகய அககினிககு 
இரரயோ� ரவக�பபட்டு, கதவபகதியிலலோதவர்�ள் 
நியோயநதீர்க�பபட்டு அழிநதுகபோகும் நோள்வரரககும் 
�ோக�பபட்டிருககி்றது, �ர்த்தருரைய நோள் இரவிகல 
திருைன் வருகி்றவிதமோய் வரும்; அபரபோழுது 
வோனங�ள் மைமை என்று அ�ன்றுகபோம், பூதங�ள் 
ரவநது உருகிபகபோம், பூமியும் அதிலுள்ள கிரிரய�ளும் 
எரிநது அழிநதுகபோம். கதவனுரைய நோள் சீககிரமோய் 
வரும்படிககு மிகுநத ஆவகலோகை �ோத்திருங�ள்; அநத 
நோளில வோனங�ள் ரவநது அழிநது, பூதங�ள் எரிநது 
உருகிபகபோம்”. இகயசுகிறிஸ்து தன் இரண்ைோவது 
வருர�யின் கபோது நியோயத்தீர்பகபோடு வருவோர் என்று 
கவதம் ரதளிவோ� நமககுச் ரசோலலுகி்றது. அவர் தமது 
மக�ளுககு இரட்சிபரப ர�ோண்டுவருகி்றோர். ஆனோல 
அவரர பு்றக�ணித்தவர்�ளுககு நியோயத்தீர்பரபக 
ர�ோண்டு வருகி்றோர். அநத நோளில தபபித்துக 
ர�ோள்ளும்படி வழிரயன்பது இலரல. 

தவறடா்ன ப�டாதைர்ைளின் பிரச�க்ன:

 இகயசுகிறிஸ்து இபபடியோன ரபோய்யோன 
கபோத�ர்�ரள வஞச�ர்�ள் என்று ரசோலலுகி்றோர். 
அவர்�ள் உங�ரள ஏமோறறுவோர்�ள், ஆர�யோல 
எச்சரிகர�யோயிருங�ள் என்று ரசோலலியிருககி்றோர். 
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மத்கதயு 24:11, 24-ல “அகந�ங �ள்ளத்தீர்க�தரிசி�ளும் 
எழும்பி, அகந�ரர வஞசிபபோர்�ள் ஏரனனில, 
�ள்ளககிறிஸ்துக�ளும் �ள்ளத்தீர்க�தரிசி�ளும் எழும்பி, 
கூடுமோனோல ரதரிநதுர�ோள்ளபபட்ைவர்�ரளயும் 
வஞசிக�த்தக�தோ�ப ரபரிய அரையோளங�ரளயும் 
அறபுதங�ரளயும் ரசய்வோர்�ள்” என்று ரசோலலுகி்றோர். 
2ரதசகலோனிக�யர் 2:9 “அநத அககிரமக�ோரனுரைய 
வருர� சோத்தோனுரைய ரசயலின்படி ச�ல 
வலலரமகயோடும் அரையோளங�களோடும் ரபோய்யோன 
அறபுதங�களோடும், வருவோர்�ள்” என்று பவுல 
ரசோலலுகி்றோர். இநத நோட்�ளில அகந�ர் தங�ரள 
தீர்க�தரிசி என்றும் அபகபோஸ்தலர் என்றும் 
ரசோலலிகர�ோள்ளுகி்றோர்�ள். ஆனோல இகயசு அவர்�ரள 
ரபோய்யோன தீர்க�தரிசி�ள் என்றும், ரபோய்யோன 
அபகபோஸ்தலர்�ள் என்றும் ரசோலலுகி்றோர். அவர்�ள் 
அறபுதங�ள் ரசய்வதோ� தங�ரளக �ோண்பிககி்றோர்�ள். 
ஆனோல அவர்�ள் உண்ரமயில அறுபபுதங�ரள 
ரசய்வதிலரல. அவர்�ளோல அறபுதங�ரள ரசய்ய 
முடியோது. அவர்�ள் தோங�ள் அறபுதங�ரளச் 
ரசய்கிக்றோம் என்று ரசோன்னோலும், அரத ரசய்வதறகு 
அவர்�ளுககு வலலரமயிலரல. அவர்�ள் நோங�ள் 
சு�மளிககி்றவர்�ள் என்று ரசோலலுவோர்�ளோனோல, 
அவர்�ள் ஒரு மருத்துவமரனககு ரசன்று அஙகு 
இருககும் மக�ரள சு�படுத்தட்டும். குஷைகரோகி�ள் 
மத்தியில ரசன்று கிறிஸ்து ரசய்தரதப கபோல அவர்�ரள 
ரதோட்டு சு�பபடுத்தட்டும். ஆனோல அவர்�ளோல அரத 
ரசய்ய முடியோது. அவர்�ள் ரபோய்ரயப கபசுகி்றோர்�ள். 
அகந� மக�ள் அவர்�ரள பின்பறறுகி்றோர்�ள். 
ஏரனன்்றோல மக�ள் அரையோளங�ரளத்தோன் 
எதிர் போர்த்துகர�ோண்டிருககி்றோர்�ள். ரபோய்யோன 
தீர்க�தரிசி�ளும், கபோலியோன அபகபோஸ்தலர்�ளும் 
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சோதோரணமோனவர்�ள் அலல, அவர்�ள் 
சோத்தனுரைய தூதர்�ளோய் இருகி்றோர்�ள். சோத்தோனின் 
வலலரமயினோல தரிபபிக�பபட்டிருககி்றோர்�ள். 
அவர்�ள் ரபறறிருககும் வலலரம கதவனுரையது 
என்போர்�ள். நீங�ள் அறபுதங�ரள எதிர்போர்த்து, 
வரும்படியோன தீர்க�தரிசி�ரள எதிர்போர்த்து 
இருபபீர்�ளோனோல, நீங�ள் வஞசிக�பபடுவீர்�ள். 

 ஒன்ர்றத் ரதளிவோ� அறிநதுகர�ோள்ளுங�ள். 
கவதம் ரதளிவோ� ரசோலலுகி்றது, இனிகமல 
அபகபோஸ்தலர்�ளும் தீர்க�தரிசி�ளும் கிரையோது. 
கவதத்தில இரண்டு பணி�ள் மட்டுகம 
ர�ோடுக�பபட்டிருககி்றது. ஒன்று கபோத�ர்�ள் 
மறர்றோன்று உதவியோளர்�ள். ஆனோல இநத 
உல�ம் ரபோய்யோன தீர்க�தரிசி�ளுககும் 
அபகபோஸ்தலர்�ளுககும் ஆயத்தமோயிருககி்றது. 
ஏரனன்்றோல மக�ள் அவர்�ரளத் கதடிப 
கபோய்ர�ோண்டிருககி்றோர்�ள். ரபநதக�ோஸ்கத 
சரப�ரள போர்பபீர்�ளோனோல அஙகு மக�ள் 
நிரம்பியிருபபோர்�ள். ஏரனன்்றோல அவர்�ள் 
அறபுதங�ரள விரும்புகி்றோர்�ள். ஆனோல ஒருநோள் 
வரும்ரபோழுது, மனிதர்�ள் வநது, பிசோசு�ளின் 
வலலரம�ரளக ர�ோண்டு மக�ரள வஞசிக�தக� 
அகந� அறபுதங�ரள ரசய்வோர்�ள். அரவ�ள் 
உண்ரமயோன அறபுதங�ள் கபோலகவ இருககும். 
உங�ளுரைய வோழகர� கதவனுரைய வோர்த்ரதயின் 
கமல �ட்ைபபை விலரல ரயன்்றோல, நீங�ளும் 
வஞசிக�பபடுவீர்�ள். அறபுதங�ள் அரையோளங�ரளப 
போர்த்து நீங�ள் வோழநதுர�ோண்டிருபபீர்�ளோனோல, 
நீங�ள் வஞசிக�பபடுவீர்�ள். ஆ�கவ 
2ரதசகலோனிக�யர் 2:4 -ல “அவன் எதிர்த்து 
நிறகி்றவனோயும், கதவரனன்னபபடுவரததுகவோ, 
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ஆரோதிக�பபடுவரததுகவோ, அரவரயலலோவறறிறகும் 
கமலோ�த் தன்ரன உயர்த்துகி்றவனோயும், கதவனுரைய 
ஆலயத்தில கதவன் கபோல உட்�ோர்நது, தன்ரனத்தோன் 
கதவரனன்று �ோண்பிககி்றவனோயும் இருபபோன்” 
என்று பவுல நம்ரம எச்சரிககி்றோர். மக�ள் 
ஏமோற்றபபடுவோர்�ள். ஏரனன்்றோல அவர்�ள் அதறகு 
தங�ள் மனரத ஆயத்தபபடுத்தியிருககி்றோர்�ள். 
அரத அவர்�ள் நம்புகி்றோர்�ள். நீங�ள் மக�ரள 
எச்சரிக�கவண்டும், எனினும் அவர்�ள் அதறகு 
ரசவிர�ோடுக� மோட்ைோர்�ள். ஏரனன்்றோல அவர்�ரள 
திருபதி ரசய்யககூடிய �ோரியங�ரள அவர்�ள் 
போர்த்துகர�ோண்டிருககி்றோர்�ள். 

 சரித்திரத்தில நோம் போர்த்திருககிக்றோம், சில 
ரபோய்யோன தீர்க�தரிசி�ள் எழும்பி இகயசுகிறிஸ்துவின் 
வருர�யின் நோட்�ரள குறிபபிட்டிருககி்றோர்�ள். ஒரு 
முர்ற கி.பி 500 -ல அவர் வருர� இருககும் என்று 
ரசோன்னோர்�ள். பல நூற்றோண்டு�ளில, அகந�ர் 
எழும்பி நோட்�ரள குறித்திருககி்றோர்�ள். ஏழோம் நோள் 
ர�ோள்ர��ோரர்�ள், கயக�ோவோ சோட்சிக�ோர்�ள் என 
எழும்பி அவரின் வருர�யின் நோட்�ரள குறிககி்றோர்�ள். 
முதலோம் உல�ப கபோருககு பின்னர் இவ்விதமோன 
�ோரியம் அதி�மோ�க �ோணபபட்ைது. இரண்ைோம் 
உல� கபோருககு பின்னர் இஸ்ரகவல கதசமோ� ஆன 
பின்பு, இகயசுகிறிஸ்துவின் வருர�யின் நோட்�ரள 
குறிககும் �ோரியம் இன்னும் அதி�மோ� �ோணபபட்ைது. 
1970 இல, இநத �ோரியம் தீவிரம் அரைநதது. அகந� 
மக�ள் பலவிதமோன �ணககு�ரள ரசய்கி்றோர்�ள். 
அகந� புத்த�ங�ள் எழுதபபட்டுள்ளது. ஒருவர் 1988 
இல வருவோர் என்்றோர். இவ்விதமோ� பலர் எழும்பி பல 
�ோலங�ரள ரசோலலி 1989, 1994, 1995, 2010 கபோன்்ற 
�ோலங�ளில வருவோர் என்று ரசோன்னோர்�ள். இபகபோது 
2020 கமலோ� அவர் வருவோர் என்று ரசோலலுகி்றோர்�ள். 
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அவர்�ள் எலலோருகம தவ்றோய் ரசோன்னோர்�ள். 
இனிகமலும் தவ்றோ�கவ ரசோலலுவோர்�ள். ஏரனன்்றோல 
இகயசுகிறிஸ்துவின் வருர� எபகபோது என்று யோருககுகம 
ரதரியோது என்பகத உண்ரம. பிதோ ஒருவகர அரத 
அறிவோர். இவ்விதமோ� அவரின் வருர�ரயக குறிககும் 
�ோரியத்தினோல பரியோசக�ோரர்�ளுககு ஒரு இைமோ� 
�ோணபபடுகி்றது. 2கபதுரு 3:3, 4 “முதலோவது நீங�ள் 
அறியகவண்டியது என்னரவனில: �ரைசி நோட்�ளில 
பரியோசக�ோரர் வநது, தங�ள் சுய இச்ரச�ளின்படிகய 
நைநது, அவர் வருவோர் என்று ரசோலலுகி்ற வோககுத்தத்தம் 
எஙக�? பிதோக�ள் நித்திரரயரைநதபின்பு ச�லமும் 
சிருஷடிபபின்கதோற்றமுதல இருநதவிதமோயிருககி்றகத” 
என்று ரசோலலுவோர்�ள்.

நடாம் இபப�டாழுது எவ்விதமடாை ப�யல்�டுவது? அவரின் இரண்டாம் வருகைககு 
அகமதியடாை இருகை பவணடுமடா? 

 இநத உல�த்தில நைககும் பல �ோரியத்தின் 
மத்தியில, பரியோசக�ோரர்�ள் மத்தியில, ரபோய்யோன 
அபகபோஸ்தலர் கபோத�ர்�ள் மத்தியில, நோட்�ரளக 
குறிபபவர்�ள் மத்தியில நோம் என்ன ரசய்ய கவண்டும்? 
அரமதியோ� இருக� கவண்டுமோ? அதறகு பதில, நோம் 
இரவ�ரளப போர்த்து அரமதியோ� இருக� கூைோது 
என்பகத. நோம் அரமதியோ� இருக�வும் முடியோது, 
ஏரனன்்றோல இகயசுகிறிஸ்துவும் அரமதியோ� 
இருக�விலரல. அவர் தோம் திரும்ப வரபகபோகிக்றன் 
என்பரத அவர் ரதளிவோய் ரசோலலியிருநதோர். 
அபகபோஸ்தலர்�ளும் அரமதியோ� இருக�விலரல. 
அநநோட்�ளில அவர்�ளும் ரபோய்யோன கபோத�ர்�ரள 
எதிர்ர�ோள்ள கவண்டியதோயிருநதது. அபகபோஸ்தலர்�ள் 
அவர்�ரள எதிர்த்து, இகயசுகிறிஸ்துவின் வருர�ரயக 
குறித்து ரதளிவோய் கபசினோர்�ள். ஆ�கவ நோம் 
அரமதியோ� இருக� முடியோது. ஏரனன்்றோல இகயசு 
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கிறிஸ்துவின் இரண்ைோம் வருர�, கிறிஸ்தவர்�ளுககு 
நைககும்படியோன முககியமோன ரசய்தியோ� இருககி்றது. 
இநத உல�த்தில நோம் வோழும்படியோன �ரைசி�ட்ைமோ� 
இது இருககி்றது. நம்முரைய போடு�ளுககு �ரைசியோன 
�ோலம் இது. உபத்திரவம், இரத்தசோட்சி�ளோ� மரிபபது, 
போவத்கதோடு கபோரோட்ைம், வியோதி�ள் வருத்தங�ள் 
மரணங�ள். இரவ�ள் எலலோம் இகயசுகிறிஸ்து வரும் 
கபோது முறறிலும் தீர்க�பபட்டுவிடும். 

பவளிப�டுத்தி்ன விப�ஷம் 21:1-5:

“பின்பு, நோன் புதிய வோனத்ரதயும் புதிய பூமிரயயும் 
�ண்கைன்; முநதின வோனமும் முநதின பூமியும் 
ஒழிநதுகபோயின; சமுத்திரமும் இலலோமறகபோயிறறு. 
கயோவோனோகிய நோன், புதிய எருசகலமோகிய பரிசுத்த 
ந�ரத்ரதத் கதவனிைத்தினின்று பரகலோ�த்ரதவிட்டு 
இ்றஙகி வரக�ண்கைன்; அது தன் புருஷனுக�ோ� 
அலங�ரிக�பபட்ை மணவோட்டிரயப கபோல 
ஆயத்தமோக�பபட்டிருநதது. கமலும், பரகலோ�த்திலிருநது 
உண்ைோன ஒரு ரபருஞசத்தத்ரதக க�ட்கைன்; 
அது: இகதோ, மனுஷர்�ளிைத்திகல கதவனுரைய 
வோசஸ்தலமிருககி்றது, அவர்�ளிைத்திகல அவர் 
வோசமோயிருபபோர்; அவர்�ளும் அவருரைய 
ஜனங�ளோயிருபபோர்�ள், கதவன்தோகம 
அவர்�களோகைகூை இருநது அவர்�ளுரைய 
கதவனோயிருபபோர். அவர்�ளுரைய �ண்ணீர் 
யோரவயும் கதவன் துரைபபோர்; இனி மரணமுமிலரல, 
துக�முமிலரல, அலறுதலுமிலரல, வருத்தமுமிலரல; 
முநதினரவ�ள் ஒழிநதுகபோயின என்று விளம்பினது. 
சிங�ோசனத்தின்கமல வீறறிருநதவர்: இகதோ, நோன் 
ச�லத்ரதயும் புதிதோககுகிக்றன் என்்றோர். பின்னும், அவர்: 
இநத வசனங�ள் சத்தியமும் உண்ரமயுமோனரவ�ள், 
இரவ�ரள எழுது என்்றோர்”. 
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 இஙகு அவர் ரசோன்னரத �வனித்து போருங�ள். 
இகதோ நோன் ச�லத்ரதயும் புதிதோககுகிக்றன் என்று 
ரசோலலுகி்றோர். ஆ�கவ நோம் அரமதியோ� இருக�க 
கூைோது. ஏரனன்்றோல அவரின் இரண்ைோம் வருர� 
குறித்து, இரவ கிறிஸ்தவர்�ளுககு வோககுத்தத்தமும் 
ஆறுதலுமோன ஒரு ரசய்தி. 1 ரதசகலோனிக�யர் 
4:18 வசனத்தில பவுல, “ஆர�யோல, இநத 
வோர்த்ரத�ளினோகல நீங�ள் ஒருவரரரயோருவர் 
கதறறுங�ள்” என்று ரசோலலுகி்றோர். இகயசு 
கிறிஸ்துவின் இரண்ைோம் வருர� ஒரு நம்பிகர�யின் 
ரசய்தியோய் இருககி்றது. இது கிறிஸ்தவர்�ளுககும் 
உல�த்துககும் கதரவ. தீத்து 2:13, 14 இல” நோம் 
நம்பியிருககி்ற ஆனநத போககியத்துககும், ம�ோ கதவனும் 
நமது இரட்ச�ருமோகிய இகயசு கிறிஸ்துவினுரைய 
மகிரமயின் பிரசன்னமோகுதலுககும் எதிர்போர்த்து
கர�ோண்டிருககும்படி நமககுப கபோதிககி்றது. அவர் 
நம்ரமச் ச�ல அககிரமங�ளினின்று மீட்டுகர�ோண்டு, 
தமககுரிய ரசோநத ஜனங�ளோ�வும், நறகிரிரய�ரளச் 
ரசய்யப பகதிரவரோககியமுள்ளவர்�ளோ�வும் 
நம்ரமச் சுத்தி�ரிககும்படி, நமக�ோ�த் தம்ரமத்தோகம 
ஒபபுகர�ோடுத்தோர்”. இகயசு கிறிஸ்துவின் இரண்ைோம் 
வருர� உங�ளுககு நம்பிகர�யின் எதிர்போர்பபோ� 
இருககி்றதோ? உங�ள் போவத்திலிருநது விடுதரலரபற்ற 
ஒரு நம்பிகர� இருககி்றதோ?. இகயசு கிறிஸ்துவின் 
ரத்தத்தோல உங�ள் போவத்திலிருநது விடுதரல 
அரைநதிருககிறீர்�ளோ? 

இபயசு கிறிஸ்துவின் வருகைககு நீங்ைள் ஆயத்தமுள்ளவர்ைளடாய் இருககிறீர்ைளடா?

 இநத உல�த்திலகமல வரும் பயங�ரமோன 
நியோயத்தீர்பபுககு நீங�ள் ஆயத்தமோய் இருககிறீர்�ளோ? 
ஆகமோஸ் 4:12 இல, “உன் கதவரன சநதிக� 
ஆயத்தபபடு” என்று கவதம் ரசோலலுகி்றது. கதவன் 
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மறுபடியும் வரபகபோகி்றோர். அவரர சநதிக� 
நீ ஆயத்தமோயிருககி்றோயோ? கிறிஸ்தவர்�ளுககு 
ர�ோடுக�பபடும் முதல க�ள்வி நீங�ள் 
ஆயத்தமுள்ளவர்�ளோய் இருககிறீர்�ளோ? 2கபதுரு 3:10, 11, 
14 “�ர்த்தருரைய நோள் இரவிகல திருைன் வருகி்றவிதமோய் 
வரும்; அபரபோழுது வோனங�ள் மைமை என்று 
அ�ன்றுகபோம், பூதங�ள் ரவநது உருகிபகபோம், பூமியும் 
அதிலுள்ள கிரிரய�ளும் எரிநது அழிநதுகபோம். இபபடி 
இரவ�ரளலலோம் அழிநது கபோகி்றதோயிருககி்றபடியோல 
நீங�ள் எபபடிபபட்ை பரிசுத்த நைகர�யும் கதவபகதியும் 
உள்ளவர்�ளோயிருக� கவண்டும்”. இரவ�ள் 
அழிக�பபடும் என்று ரசோலலபபட்டிருகர�யில, 
நோம் எவ்விதமோ� �ோணபபை கவண்டும்? பரிசுத்த 
நைகர�யிலும், ரதய்வ பகதியிலும் நம்ரமக 
�ோத்துகர�ோள்ள கவண்டும். கபதுரு ரசோலலுகி்றோர், 
இகயசு கிறிஸ்து வரும்கபோது, இநத உல�த்தில 
எலலோகம அழிக�பபட்டுவிடும். ஆ�கவ நோம் ரதய்வ 
பகதியுள்ளவர்�ளோ�வும், பரிசுத்தமுள்ளவர்�ளோ�வும் 
இருக� கவண்டும். ரதய்வபகதி என்்றோல, நோம் கதவரன 
ஆரோதிககி்றவர்�ளோ� இருக� கவண்டும். பரிசுத்தம் 
என்பது கதவனுரைய வோர்த்ரதககு கீழபபடிநது 
வோழவகத. “ஆர�யோல, பிரியமோனவர்�கள, இரவ�ள் 
வரக �ோத்திருககி்ற நீங�ள் �ர்றயற்றவர்�ளும் 
பிரழயிலலோதவர்�ளுமோய்ச் சமோதோனத்கதோகை அவர் 
சநநிதியில �ோணபபடும்படி ஜோககிரரதயோயிருங�ள்” 
என்று கபதுரு ரசோலலுகி்றோர். அவருரைய வருர�ககு 
ஆயத்தமோயிருங�ள். ஆனோல நீங�ள் இன்னும் 
இரட்சிக�பபைவிலரல என்்றோல உங�ரள ஒன்று 
க�ட்கிக்றன், இகயசு கிறிஸ்துவின் வருர�ககு 
நீ ஆயத்தமோய் இருககி்றோயோ? நோம் ரதளிவோய் 
போர்த்திருககிக்றோம், இகயசு கிறிஸ்துவின் இரண்ைோம் 
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வருர�யின்கபோது, அதுகவ முடிவோயிருககும். மறுபடியும் 
மனநதிரும்புதல என்பது இலரல. இகயசுரவ 
நம்புகிக்றன் என்று ரசோலலும்படியோன �ோரியம் 
அபகபோது இருக�ோது. பத்து �ன்னிர��ள் குறித்த 
உவரம�ரள நிரனத்துகர�ோள்ளுங�ள். மணவோளன் 
வநதரபோழுது, 5 புத்தியுள்ள �ன்னிர��ள் உள்கள 
பிரகவசித்தோர்�ள். அபகபோது �தவு அரைக�பபட்ைது. 
எக�ோள சத்தம் க�ட்ைவுைகன, �தவு மூைபபடும். அநத 
நோளிகல பூமியின்கமகல நியோயத்தீர்பபு வரும். 

நடாம் எவ்வடாறு ஆயத்தமடாை இருப�து?

 இகயசு கிறிஸ்துவின் வருர�ககு ஆயத்தமோகும் 
கநரம் இபரபோழுதுதோன். இன்க்ற இரட்சணிய 
நோள் என்று கவதம் ரசோலலுகி்றது. அவரர இன்க்ற 
விசுவோசியுங�ள். உங�ளுரைய போவங�ளுக�ோ� இன்க்ற 
மனநதிரும்புங�ள். போவத்ரத விட்டு கதவனிைத்தில 
திரும்புங�ள். அவர் உங�ரள இரட்சிககும்படிககு 
உங�ள் நம்பிர�ரய அவர் கமல ரவயுங�ள். மத்கதயு 24, 
25 அதி�ோரங�ளில அவரின் இரண்ைோம் வருர�ரயக 
குறித்தும், �ரைசி நியோயத்தீர்பரபக குறித்தும் 
கபசிவிட்டு, 25 அதி�ோரத்தின் �ரைசி பகுதியில, 
இரட்சிக�பைோதவர்�ளுககு இரண்டு வோககுத்தத்ரதச் 
ரசோலலுகி்றோர். மத்கதயு 25:41 ஆம் வசனத்தில நித்திய 
நர�த்ரதக குறித்து ரசோலலுகி்றோர். 46 வசனத்தில நித்திய 
தண்ைரனரயப பறறி ரசோலலுகி்றோர். நர�ம் இலரல 
என்று ரசோலலுகி்றவர்�ள், அலலது நர�ம் ஒரு குறிபிட்ை 
�ோலம் வரரககும் என்று ரசோலலுகி்றவர்�ள் உண்டு. 
ஆனோல இகயசு கிறிஸ்து அபபடி ரசோலலவிலரல. 
அவர் நர�ம் உண்டு என்பரத ரசோலலியிருககி்றோர். 
ஏரனன்்றோல அவகர நர�த்ரத உண்ைோககினோர். 
முதலோவது பிசோசுககும் அவனின் தூதர்�ளுககும் 
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ஆயதபபடுத்தினோர். இரட்சிபபு நித்தியமோனரதப 
கபோல நர�மும் நித்தியமோனது. நோம் இகயசு 
கிறிஸ்து ரசோன்னரத விசுவோசிககிக்றோம். நர�த்தில 
தபபும்படியோன வழி இலரல. நீங�ள் தபபும்படியோன 
வழி இபகபோது மட்டும் தோன். ஆண்ைவரோகிய 
இகயசு கிறிஸ்துரவ உங�ள் இரட்ச�ரோ� நம்புங�ள். 
இரட்சிபபு அவரின் மூலமோ� நமககு இலவசமோ� 
ர�ோடுக�பட்டிருககி்றது. நீங�ள் அதற�ோன கிரயத்ரத 
ரசலுத்த முடியோது. நீங�ள் ரசய்ய கவண்டிய �ோரியம் 
உங�ள் �ரத்ரத நீட்டி அரதப ரபறறுர�ோள்ளுங�ள். 
நீங�ள் இபகபோகத அபபடிச் ரசய்ய கவண்டும் 
என்று நோன் ரஜபிககிக்றன். நீங�ள் கிறிஸ்தவனோ� 
இருநதோல சநகதோஷபபடுங�ள். உன் இரட்ச�ர் 
மறுபடியும் வரபகபோகி்றோர். அது எபரபோழுது என்று 
உங�ளுககு ரதரியோது. ஆனோல இபகபோது அவருரைய 
மகிரமக�ோ� வோழுங�ள். கமலோன குறிகக�ோகளோகை 
வோழுங�ள். நீங�ள் ஒருகவரள மரித்தும் அவர் வரோமல 
இருக�லோம், பவுல ரசோன்னபபடி நீங�ள் கிறிஸ்துவின் 
பிரசன்னத்தில இருககும்படிககு இநத உல�த்தில 
வோழபவர்�ளுககு முன்போ� நீங�ள் முநதிகர�ோள்ளலோம். 
ஆனோல நம்பிகர�கயோடு வோழுங�ள். அவர் முதலோவது 
வநதது கபோலகவ மறுபடியும் வரபகபோகி்றோர். கதவன் 
தோகம நமககு கிருரபயளிபபோரோ�! ஆரமன்! 
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