
1 තෙසත ෝනික 4 : 13-18

ස්වර්ගයට ඔසවා ගැනීම



හැඳින්වීම

නව උත්පත්තිය ලැබූ ශුද්ධාත්මයන් 
වහන්ස ේසේ ආසේපය ලැබූ සියලුම 

කිතුණුවන්සේ මහිමසේ බලාසපොස ොත්තුව 
 ්වර්ගයට ඔ වා ගැනීමය.



ඔ වා ගැනීම ඉංග්රීසි භාෂාසවන් rapture සල  
හඳුන්වන අත  එය ලතින් භාෂාසේ raptu යන 

වචනසේ ආභාෂසයන් බිහි වූ වචනයකි. සමම ලතින් 
වචනයට  මාන ග්රීක් වචනය හාර්පස ෝ (Harpazo) 
සිංහල බයිබලසේ එය අහ ට ඇද ගැනීම සල  

 ඳහන් ක  ඇත. 
1 සත සලෝනික 4 :17



මිථ්යා ධර්මය උගන්වන කණ්ඩායම් විවිධ 
අර්ථ්සයන් සමම වචනය ගැන වාද විවාද 

ක යි. එය අපට වැදගත් නැත.



සද්ශණ්ය
1 තෙසත ෝනික 4:13-15

අනය භක්තිකයන්ට සම් කා ණා ගැන 
 ්ථි  බලාසපොස ොත්තුවක් නැත. අපසේ 
පේ නි ා සේසු ් වහන්ස ේ සිදු කළ ජීවිත 

පරිතයාගය  හ උන්වහන්ස ේසේ 
මළවුන්සගන් උත්ථ්ානය විශ්වා  ක න



එස ේම ආත්මයාණන් වහන්ස ේ තුළ එම 
මහිමසේ ඇදහීම අවසබෝධ ක ගත් 
සියලුම කිතුනුවන්ට  ්ථි  වශසයන්ම 
ඉතා උතුම් බලාසපොස ොත්තුවක් ඇත.



1 තෙසත ෝනික 4:16 
 ්වාමීන් වහන්ස ේ  ්වර්ගසයන් බ ්නා ස ේක. සමය 
එළිදරව් 19:11- 20:4 දක්වා වි ්ත  ක න උන් 
වහන්ස ේසේ සදවැනි පැමිණීම සනොසේ.  භාව 

 ්වර්ගයට ඔ වා ගැනීම උන්වහන්ස ේසේ සදසවනි 
පැමිණීමට ප්රථ්ම සිදුසේ. 



ශු. මතෙව් 16:27 මනුෂය-පුත්රයාණන්සේ
සත්ජස ේ පැමිණීම.

“සදවියන් වහන්ස ේසේ සහො නෑ නාදයද 
ඇතුව”



1 තෙසත ෝනික 4:16 b
ශු. මතෙව් 24: 31 මහත් සහො නෑ නාදය



1 තෙසත ෝනික 4:16 c 

“ක්රි ්තු ්වහන්ස ේ තුල මළා වූ අය 
පළමුසකොට නැගිටින්සනෝය.”

1 තකොරින්ති 15:51-53

**(ඇසිපිය සහලන ක්ෂණයකින් සමය 
සිදුසේ)



එළිදරව් 14:13  ්වාමීන්වහන්ස ේ තුළ 
නසින්නාවු මළවුන් වා නාවන්තසයෝය. 
එම සමොසහොසත් මළවුන්සගන් උත්ථ්ානය 

වූ  හ සවන ් ක නු ලැබූ ඇදහිලි 
වන්තයින් කියන සදසගොේසලොම 

මධයාකෂසේදී එක්ව සද්ව අභිමුඛයට 
ඔ වා ගනු ලබනු ඇත.



1 තෙසත ෝනික 4:16-17

2 තකොරින්ති 5: 2-5 සියලුම සකඳිරීම් 
අව ාන සේ.

පිලිප්පි 3:21 සත්ජස ේ ශරී  බවට 
පත්ක න ස ේක.



එළිදරව් 3:10 පරීක්ෂාසේ පැසයන් ගල 
වනු ඇත.

1 තෙසත ෝනික 1:10 පැමිසණන 
උදහසින් අපි ගැලසවනු ඇත.

1 තෙසත ෝනික 5:9



අදා  කිරිම

දිනය ඉතා ඉක්මනින් සිදු සවන සල  
යාච්ඤා ක මු. මිදීම උරුමක ගත් සියලුම 
කිතුනුවන්සේ මහිමය බලාසපොස ොත්තුව 

සමයයි. 
තීෙස් 2:11-14

එම මහිමසේ බලාසපොස ොත්තව උරුම ක 
ගැනීම  ඳහා වර්තමානසේ අප  ැම 

ක්රියාත්මක සවමු.


