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(Rapture) 

 

1     4: 14 இயேசுவானவர் மரித்து பின்பு 
எழுந்திருந்தாரென்று விசுவாசிக்கிய ாயம; அப்படியே 
இயேசுவுக்குள் நித்திரெேரைந்தவர்கரையும் யதவன் 
அவயொயைகூைக் ரகாண்டுவருவார். 
15 கர்த்தருரைே வார்த்ரதரே முன்னிட்டு நாங்கள் 
உங்களுக்குச் ரசால்லுகி தாவது: கர்த்தருரைே 
வருரகமட்டும் உேியொடிருக்கும் நாம் 
நித்திரெேரைந்தவர்களுக்கு முந்திக்ரகாள்வதில்ரை. 
16 ஏரனனில், கர்த்தர் தாயம ஆெவாெத்யதாடும், பிெதான 
தூதனுரைே சத்தத்யதாடும், யதவ எக்காைத்யதாடும் 
வானத்திைிருந்து இ ங்கிவருவார்; அப்ரபாழுது 
கி ிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதைாவது 
எழுந்திருப்பார்கள்.    17 பின்பு உேியொடிருக்கும் நாமும் 
கர்த்தருக்கு எதிர்ரகாண்டுயபாக, யமகங்கள்யமல் 
அவர்கயைாயைகூை ஆகாேத்தில் 
எடுத்துக்ரகாள்ைப்பட்டு, இவ்விதமாய் எப்ரபாழுதும் 
கர்த்தருையனகூை இருப்யபாம்.   18 ஆரகோல், இந்த 
வார்த்ரதகைினாயை நீங்கள் ஒருவரெரோருவர் 
யதற்றுங்கள். 
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                 “Rapo”          
                                    
                                    
                                
                  “Rapo”        
“Rapture”                  
              
 

   24: 3 பின்பு, அவர் ஒலிவமலலயின்மமல் 
உட்கார்ந்திருக்லகயில், சீஷர்கள் அவரிடத்தில் 
தனித்துவந்து: இலவகள் எப்பபாழுது சம்பவிக்கும்? 

உம்முலடய வருலகக்கும், உலகத்தின் முடிவுக்கும் 
அலடயாளம் என்ன? எங்களுக்குச் பசால்ல மவண்டும் 
என்றார்கள். 
     –       Parousia:             
                              
               
 

                    
            
1.                 ( Rapture ).      
                        
              (        14:1-3; 1     
2:19; 3:13; 4:13-17; 5:23; 1      15:23, 51-58; 2     
2:1,7-8;     5:7-8; 1        2:28 ). 
2.                          
                         
                     24:3,27-51; 25:31-46; 
    1:14;      19:11-21;       14:1-5.) 
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                     ” -      
                        
                 
1.      21:35 ஆலகயால் இனிச் சம்பவிக்கப்மபாகிற 
இலவகளுக்பகல்லாம் நீங்கள் தப்பி, 
மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக 
நிற்கப்பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு, 

எப்பபாழுதும் பெபம்பண்ணி விழித்திருங்கள் என்றார். 
2.         14:1-3.  3. நான் மபாய் உங்களுக்காக 
ஸ்தலத்லத ஆயத்தம்பண்ணினபின்பு, நான் இருக்கிற 
இடத்திமல நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் 
வந்து உங்கலள என்னிடத்தில் 
மசர்த்துக்பகாள்ளுமவன். 
3. 1      15:51-56.   51 இமதா, ஒரு இரகசியத்லத 
உங்களுக்கு அறிவிக்கிமறன்; நாபமல்லாரும் 
நித்தியலரயலடவதில்லல; ஆகிலும் கலடசி எக்காளம் 
பதானிக்கும்மபாது, ஒரு நிமிஷத்திமல, ஒரு 
இலமப்பபாழுதிமல, நாபமல்லாரும் 
மறுரூபமாக்கப்படுமவாம். 
52 எக்காளம் பதானிக்கும், அப்பபாழுது மரித்மதார் 
அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்; நாமும் 
மறுரூபமாக்கப்படுமவாம். 
4.     5:25-27  27 கலறதிலர முதலானலவகள் 
ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிலழயற்றதுமான 
மகிலமயுள்ள சலபயாக அலதத் தமக்குமுன் 
நிறுத்திக்பகாள்வதற்கும் தம்லமத்தாமம அதற்காக 
ஒப்புக்பகாடுத்தார். 
5.      3:10,20-11. 20 நம்முலடய குடியிருப்மபா 
பரமலாகத்திலிருக்கிறது, அங்மகயிருந்து 
கர்த்தராயிருக்கிற இமயசுகிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் 
வர எதிர்பார்த்துக்பகாண்டிருக்கிமறாம்.  ( 2      5:1-9. 
) 
6. 1     4:13-18; 2:19; 3:13; 5:9,23. 1     4:17  பின்பு 
உயிமராடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு 
எதிர்பகாண்டுமபாக, மமகங்கள்மமல் 
அவர்கமளாமடகூட ஆகாயத்தில் 
எடுத்துக்பகாள்ளப்பட்டு, இவ்விதமாய் எப்பபாழுதும் 
கர்த்தருடமனகூட இருப்மபாம். 
7. 2     2:1,7-8. 7 அக்கிரமத்தின் இரகசியம் 
இப்பபாழுமத கிரிலயபசய்கிறது; ஆனாலும் 
தலடபசய்கிறவன் நடுவிலிருந்து நீக்கப்படுமுன்மன 
அது பவளிப்படாது. 
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8.        3:4 நம்முலடய ெவீனாகிய கிறிஸ்து 
பவளிப்படும்மபாது, நீங்களும் அவமராமடகூட 
மகிலமயிமல பவளிப்படுவரீ்கள். ( 1        2:28, 3:2; 
1      5:4 ). 
9.     5:7-8.  8 நீங்களும் நீடிய 
பபாறுலமமயாடிருந்து, உங்கள் இருதயங்கலள 
ஸ்திரப்படுத்துங்கள்; கர்த்தரின் வருலக 
சமீபமாயிருக்கிறமத. 
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     3:20-21 ).                       
                                
            
                            
 

                        
         
1     4:16 ஏபனனில், கர்த்தர் தாமம ஆரவாரத்மதாடும், 

பிரதான தூதனுலடய சத்தத்மதாடும், மதவ 
எக்காளத்மதாடும் வானத்திலிருந்து இறங்கிவருவார்;  
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அப்பபாழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது 
எழுந்திருப்பார்கள். 
17 பின்பு உயிமராடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு 
எதிர்பகாண்டுமபாக, மமகங்கள்மமல் அவர்கமளாமடகூட 
ஆகாயத்தில் எடுத்துக்பகாள்ளப்பட்டு, இவ்விதமாய் 
எப்பபாழுதும் கர்த்தருடமனகூட இருப்மபாம். 
                            
                               
                                      
     6403                        
                                  
                           
 

                         “shout” 
                      “keleuma”.     
                                   
                           
                                
                                     
                          
                                 
      (        11:43 ).                 
                             ( 
       5:28 ). 
 

                                  
        (     1:9 ) 
 

            ( 1      15:52 ) 
                                     
             19:18-20. 
 

                      
             
 

                            
                                 
                                 
                         
                                
                       
                                 ( 2 
     5:17-18 ). 
 

                  
                 
                          
                            
                                
                     
1        3:2 பிரியமானவர்கமள, இப்பபாழுது 
மதவனுலடய பிள்லளகளாயிருக்கிமறாம், இனி  
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எவ்விதமாயிருப்மபாபமன்று இன்னும் 
பவளிப்படவில்லல; ஆகிலும் அவர் பவளிப்படும்மபாது 
அவர் இருக்கிறவண்ணமாகமவ நாம் அவலரத் 
தரிசிப்பதினால், அவருக்கு ஒப்பாயிருப்மபாபமன்று 
அறிந்திருக்கிமறாம். (      3:20-21; 1      15:51-54; 
       3:4).                    
                                    
                     ( 1      15:35-54 ). 
                              
                                    
             
                            
               7                    
                            
 

                         
1.                                
                                   
                          
                –                
     .  
      10: 9 என்னபவன்றால், கர்த்தராகிய இமயசுலவ நீ 
உன் வாயினாமல அறிக்லகயிட்டு, மதவன் அவலர 
மரித்மதாரிலிருந்து எழுப்பினாபரன்று உன் இருதயத்திமல 
விசுவாசித்தால் இரட்சிக்கப்படுவாய். 
10 நீதியுண்டாக இருதயத்திமல விசுவாசிக்கப்படும், 

இரட்சிப்புண்டாக வாயினாமல அறிக்லகபண்ணப்படும். 
11 அவலர விசுவாசிக்கிறவன் எவமனா அவன் 
பவட்கப்படுவதில்லலபயன்று மவதம் பசால்லுகிறது. 
2.                        ( 1     
4:14,16; 2      5:17-18 ). 
3.                             
      ( 1      15:23;     5:24 ). 
4.                                  
            (      20:4-6      12:14 ) 
5.                              ( 
       5:28-29 ). 
6.                          (      
21:36 ). 
7.                   ( 1      12:13      
1:20-23; 4:4-6; 5:27;        1:18,24). 
8.                         ( 1 
       3:2-3 ). 
9.                            ( 
    5:27 ). 
10.                              
      (     5:19-21 ). 
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11.                                ( 
1        1:7;        2:6 ). 
 

                                 
                            
                                ( 
       14:1-3; 1     4:13-18; 1      15:23, 51-58). 
                            
                             
                                    
                                 
                               
                                  
                                    
                                
                                  
                                
                                  
              7                    
                           …………………    
                                                       
(               ).  

 

                   
                      
                 9          
 

1.                             
                     (        14:13; 
   1:11;     1:20;     8:1; 9:24 ) 
       14:3. 3 நான் மபாய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்லத 
ஆயத்தம்பண்ணினபின்பு, நான் இருக்கிற இடத்திமல 
நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து உங்கலள 
என்னிடத்தில் மசர்த்துக்பகாள்ளுமவன். 
                              
                         
                   
 

2.                         (     
5:27         3:4 )  
1     3:13 இவ்விதமாய் நம்முலடய கர்த்தராகிய 
இமயசுகிறிஸ்து தமது பரிசுத்தவான்கள் 
அலனவமராடுங்கூட வரும்மபாது, நீங்கள் நம்முலடய 
பிதாவாகிய மதவனுக்கு முன்பாகப் பிலழயற்ற 
பரிசுத்தமுள்ளவர்களாயிருக்கும்படி உங்கள் 
இருதயங்கலள ஸ்திரப்படுத்துவாராக. 
 

3.                            
             ( 1     3:13; 5:23 ). 
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4.                    
             (       14:1-3;     11:10-16; 
13:14;      3:12 ). 
5.                            
                                
                 (       14:10; 1      
3:11-15; 2      5:10 – 11 ) 
 

                     
2      5:10 ஏபனன்றால், சரீரத்தில் அவனவன் பசய்த 
நன்லமக்காவது தீலமக்காவது தக்க பலலன 
அலடயம்படிக்கு, நாபமல்லாரும் கிறிஸ்துவின் 
நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக பவளிப்படமவண்டும். 
                                  
                                     
                                 
                              
                            
                               
                       (        5:24; 
      8:1 ).                    
                                 
       “Bema”                     
                                   
                                    
                                  
                               
                           (   27:19; 
   12:21; 18:12).                   
                             
                              
                                  
                            
                                 
                              
                               
         (      14;        3;    16:27;       
2:6 ).                  
                          
             ( 1      3:10-15 ). 
                               
                               
                                    
                                  
                                
                                   
                                
                                   
 (       14:10; 2      5:10,11 ).  
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   1.          (        2:14-16        14 ). 
   2.                                 
(    18;       14 ). 
   3.           (        3;       1-2; 8:1-13; 
14:1-23 ). 
   4.          (    12:32-37;       14 ). 
   5.                                
                              …  
     (       1:29-32; 1     6:9-11;     5:19-21; 
      3;     4:1-32; 5:1-33        12:1-21; 14:1-23 ). 
   6.                                 
                                     
                                    
                   (       2:14-16;  
          2:1- 4;     5:1-26; 6:1-10;        3 ). 
   7.                               
                                 
                       … ( 1      12;       
12;     3:1-32; 5:1-33 ). 
 

6.                (      19:1-9;      
22:16 ). 
 

7.                (      22:29-30; 
       14:1-3;      1:6 ). 
 

8.                      (      
19:1-9 ). 
                                  
                                ( 
   9:15;      2:19,20;        3:29;     5:25-33). 
     19:1-10                     
                                   
                            
                                     
                              
                               
                                  
                                
                         (     22:23;    
1:19 ).                            
                          
                                 
                              19    
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9.                          
                          
                             ( 
     19:11-21; 20:1-10      14 ) 
        7         
                                 
                         
                               
                                 
                                 
             
                    ! 
                            
                          
            ?               
                                      
                               
                                 ? 
                               
                                 
?                            
                      
                              
  

              ………………… 
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         .      எடுத்துக்ரகாள்ைப்படுரை 
ப்பற் ிேதான வடீியோரவ “Rapture Tamil Movie” 
( Powerpoint Slideshow with narration and Music  ) 
“வடீியோ” பகுதிேில் பார்ரவேிைைாம், 
அல்ைது  
http://www.youtube.com/watch?v=aY4l37fI6GY  

என்  இரைப்பில் பார்ரவேிைைாம்  ) 

ஆரமன். 
 

நீங்கள் ஆசரீ்வதிக்கப்பட்ைவர்கள். ஆசரீ்வாதமாக 

இருங்கள். 
 

Bro D.Vergin Kumar. 

 

 
 

 

 

 

 
 

If you need any clarifications, if you have any 

doubts kindly contact me at 

deeveekumar@yahoo.com         Ph: 968 25572195, 

99663557.   
Resources; International Standard Bible 

Encyclopedia, The Bible Exposition commentary - 

New Testament, Dakes bible commentary, Andrew 

Wommack Bible commentary, Vine's Expository 

Dictionary of Old Testament Words, Vine's 

Expository Dictionary of New Testament Words, 

Strong's Bible Concordance, Vincent's Word 

Studies in the New Testament, Scofield's Bible 

Dispensational Plan.  Wuest’s word studies from the 

Greek New Testament. The Biblical Illustrator 

(New Testament).  All Bible quotes are from King 

James Version. In Tamil Bible, some verses me be 

above or below than the mentioned English Bible 

verse.                              

                                 ----------------------- 

http://www.youtube.com/watch?v=aY4l37fI6GY

