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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை – பாடம் 12 

உபத்திரவம் – 06 

சகப உபத்திரவத்திற்குள் ைடந்து சசல்லுமா? (01) 

நாம் இரைசிே வருகைகே பற்றியும் இஸ்ரயவலின் 

வரலாற்கையும் பற்றியும் படித்து வந்ய ாம். ைடந்  ைாலம், 

நிைழ்ைாலம் மற்றும் வருங்ைலத்தில் இஸ்ரயவலின் பங்கைப் 

பற்றியும் நாம் விளக்ைமாை பார்த்துள்யளாம். 

புைஜாதியினர், சகப உபத்திரவத்திற்குள் யபாகுமா? என்ை 

யைள்விகே குறித்து இப்யபாது நாம் பார்ப்பபாம். 

குழப்பக்கூடிே பல சபாருள்ைளும் யைாட்பாடுைளும் 

இகைேங்ைளிலும் புத் ைக் ைகடைளிலும் கிகடக்கிைது. 

அப்படிோனால் யவ வாக்கிேங்ைள் என்ன கூறுகிைது?   

சகப எடுத்துக்சைாள்ளப்படுவக ப் பற்றி இரைசிே 

வருகைகேக் குறித்  பாடத்திலிருந்து நாம் அறிந்து 

சைாண்யடாம். இது யவ வாக்கிேங்ைளில் ச ளிவாை உள்ளது.  

இயேசு அவருகடே சகபகே எடுத்துக்சைாள்ள 

உபத்திரவத்திற்கு பின் வருவாரா அல்லது மைா 

உபத்திரவத்திற்கு பின் வருவாரா?  

இறுதி 7 வருட ைாலம் யுத்  ைாலமாைவும், யுத் த்க ப் பற்றிே 

சசய்திைளும், ஜனத்துக்கு வியரா மாய் ஜனமும், இஸ்ரயவல் 
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நிலத்க  மீட்ை  ங்ைள் நிலத்திற்கு திரும்புவதும், 

பூமிேதிர்ச்சிைளும், சைாள்களயநாய்ைளும், பஞ்சங்ைளும், 

நம்பிக்கையின்கமயும், விசுவாசமற்ை ைள்ள சகபைள் வளரும், 

முழு உலகிற்கும் ஒயர அரசாங்ைமும், அந்திகிறிஸ்துவின் 

ஆட்சியும், உலகின் பாதி யபகரக் சைான்றுவிடும் மைா 

யைாபமான தீர்ப்புைளும் இக்ைாலங்ைளில் நிைழும். 

இ ற்கு அடுத் படிோை நிைழுக்கூடிே ைாரிேம் என்ன?  

இரைசிே வருகைோ அல்லது உபத்திரவமா?   

மத்ய யு 24இல் இயேசு  ன் சீஷர்ைளிடம் இறுதி ைாலத்க க் 

குறித்து யபசிக்சைாண்டிருந் யபாது  அவர் நான்கு வி மான 

அகடோளங்ைகள உலகிற்கும், சகபக்கும், இஸ்ரயவலுக்கும் 

மற்றும் வானுக்கும் வழங்கினார். 

இயேசு  ானியேல் தீர்க்ை ரிசியின் சவறுக்ைத் க்ை அழிகவ 

(Abomination Desolation) பற்றி யபசிேயபாது 70 வாரங்ைகளக் 

குறித்  தீர்க்ை ரிசனம் இருப்பக க் ைண்டறிந்ய ாம். யமலும் 

நாம் இப்யபாது 69க்கும் 70க்குமான இகடசவளியில் இருந்து 

வருகியைாம்.   

மியலனியும் (Millennium) ைருத்துைள்: 

மூன்று பிரபலமான மியலனியும் (Millennium) ைருத்துைள் 

உள்ளன. மியலனியும் (Millennium) இராஜ்ஜிேம் என்ப ற்ைான 

இலத்தீன் வார்த்க ோகும். இங்கு ான் இயேசு வந்து, ஆட்சி 

சசலுத்தி 1,000 ஆண்டுைள் அரசாளுவார். 
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மூன்று பிரபலமான ைருத்துைள் உள்ளன: 

➢ யபாஸ்ட் – மியலனிேம் (Post-millennium) 

➢ அமியலனிேம் (amillennium) 

➢ பிரி – மியலனிேம் (Pre- millennium) 

யபாஸ்ட் – மியலனிேம் (Post-millennium) 

சவளிப்படுத்தல் புத் ைத்தின் 20ஆம் அதிைாரத்தின் விளக்ையம 

யபாஸ்ட்மியலனிேலிசம் (Postmillennialism) ஆகும். இங்யை 

கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை “மியலனிேத்திற்கு” பிைகு 

ஏற்படும். மியலனிேம் ஒரு சபாற்ைாலம் அல்லது கிரிஸ்துவர் 

சசழிப்பு மற்றும் ஆதிக்ைத்தின் சைாப் ம்.  

மியலனிேம் ஆவிக்குரிேது யமலும் ைாை முடிோ தும் அது 

இந்  உலைத்திற்குரிே இராஜ்ஜிேமும் அல்ல சவறும் 

ஆவிக்குரிேது. எல்யலாரும் கிறிஸ் வ ைட்டகமப்பிற்குள் 

நன்ைாைவும் சிைப்பாைவும் ஆனார்ைள். யமலும் இந்  

இராஜ்ஜிேம் உலைத்திற்குரிே அரசிேல் இராஜ்ஜிேம் அல்ல. 

இவரது சிங்ைாசனம் பூமியில் அல்ல பரயலாைத்தில் உள்ளது. 

இயேசு இராஜ்ஜிேத்திற்கு பிைகு திரும்புவார். இது  ான் 

யபாஸ்ட்-மியலனிேல் (post-millennial). 

அமியலனிேம் (amillennium) 

ஒரு சசாற்சைாடருக்கு முன் ‘அ’ என்கிை எழுத்க  யசர்த் ால் 

அது இல்கல என்ைாகிவிடும். அ னால், ‘அ’ என்ை எழுத்க  

மியலனிேத்திற்கு முன் நீங்ைள் யபாட்டால் அது இல்கல 

என்ைாகிவிடும். அவர்ைள் எந்  மியலனிேத்க யும் 

நம்பமாட்டார்ைள். எதிர்ைாலத்தில் எந்  இராஜ்ஜாங்ைமும் 
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இல்கல. உலைத்ய ாற்ைம் மு ல் கிறிஸ்துவின் வருகை வகர 

யநரம் சவறுமயன சசல்கிைது. இ ற்கு இகடயில் ஏதும் 

இல்கல. சகபயே ய வனுகடே இராஜ்ஜிேம். நாம்  ான் ஒயர 

இராஜ்ஜிேம். சவளிப்படுத்தல் புத் ைத்தில் கிறிஸ்து ஆயிரம் 

ஆண்டுைள் ஆட்சி சசலுத்துவார் என்று கூறுகிைது. அது இக  

குறிக்ைவில்கல. இராஜ்ஜிேம் ஏதும் இல்கல என்று 

அமியலனிேலிசம் (Amillennialism) கூறுகிைது. சகப மட்டுயம  

என்சைன்கைக்கும் இருக்கும் இராஜ்ஜிேம்.   

 

பிரி – மியலனிேம் (Pre- millennium) 

ஒரு உலைத்திற்குரிே இராஜ்ஜிேம் உண்டு என பிரி – 

மியலனிேம் கூறுகிைது. யவ ாைமத்தில் கூைப்படும் ஆயிரம் 

வருடம் இந்  ஆயிரம் வருடத்க யே குறிக்கிைது. யவ ாைமம் 

எக ோவது கூறினால் அது நிகையவறும் இல்கலசேனில் 

அது நிகையவைா து என்று ச ளிவாகிைது.  
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சிருஷ்டித் லில் இருந்து இஸ்ரயவலரின் வரலாறு வழிோை 

சிலுகவக்குச் சசல்வக யே பிரி – மியலனிேலிசம் (Pre-

millennialism) சசால்கிைது. அ ற்கு பிையை இயேசுவின் வருகை 

நிைழ்கிைது. இயேசுவின் வருகைகே ச ாடந்து இராஜ்ஜிேம் 

வருகிைது. இது  ான் சவளிப்படுத்து லின் ைாலவரிகச. 

இ னாயலயே நாம் இந்  ைருத்க  நம்புகியைாம்.   

சவளிபடுத்து லில் ய வன் திரும்பி வந்து அவருகடே 

இராஜ்ஜிேத்க  இந்  உலைத்தில் அகமக்கிைார். அ ாவது 

இயேசு மியலனிேத்திற்கு முன்னயர வருகிைார்.  

நாம் பிரி – மியலனிேலிசத்க  (pre-millennialism) நம்புகியைாம். 

அ ாவது நிச்சேமாை பூயலாை இராஜ்ஜிேம் என்று ஒன்றிருக்கும் 

யமலும் அந்  இராஜ்ஜிேத்க  ஸ் ாபிக்ை கிறிஸ்து பூமிக்கு 

வருவார். அ னால் அவர் இந்  இராஜ்ஜிேத்க  ஸ் ாபிக்ை 

மு லில் வர யவண்டும். யமலும் அவர் அ ன் யமல் ஆயிரம் 

ஆண்டுைளுக்கு  ன் ஆட்சிகே சசலுத்துவார். ச ளிவாை அவர் 

அந்  ைாலவகரக்கு பின்னர் வர இேலாது. 

மத்ய யு 24:17- 22, 
17
வீட்டின்யமல் இருக்கிைவன்  ன் வீட்டியல 

எக ோகிலும் எடுப்ப ற்கு இைங்ைாதிருக்ைக்ைடவன். 
18
வேலில் இருக்கிைவன்  ன் வஸ்திரங்ைகள எடுப்ப ற்குத் 

திரும்பாதிருக்ைக்ைடவன். 
19
அந்நாட்ைளியல ைர்ப்பவதி 

ைளுக்கும் பால்சைாடுக்கிைவர்ைளுக்கும் ஐயோ. 20. நீங்ைள் 

ஓடிப்யபாவது மாரிைாலத்திலாவது ஓய்வுநாளிலாவது, 

சம்பவிோ படிக்கு யவண்டிக்சைாள்ளுங்ைள். 
21
ஏசனனில், 

உலைமுண்டானதுமு ல் இதுவகரக்கும் சம்பவித்திரா தும், 

இனியமலும் சம்பவிோ துமான மிகுந்  உபத்திரவம் 

அப்சபாழுது உண்டாயிருக்கும். 
22
அந்நாட்ைள் 



6 

 

குகைக்ைப்படாதிருந் ால், ஒருவனாகிலும்  ப்பிப் 

யபாவதில்கல; ச ரிந்துசைாள்ளப்பட்டவர்ைளினிமித் யமா 

அந்  நாட்ைள் குகைக்ைப்படும். 

உபத்திரவம் 

பாழாக்குகிற அருவருப்பு 

தீர்க்கதரிசியான தானிபயலின் 70 வாரகால தீர்க்கதரிசனத்ததப் 

பற்றி நாம் படித்பதாம். 

69 வாரங்கள் கழித்து ஒரு இதைவவளி இருக்கிறது என்று நாம் 

கவனிக்கிபறாம். நாங்கள் அந்த இதைவவளியின் காலத்தில் 

வாழ்ந்து வகாண்டிருக்கிபறாம். வபரும் உபத்திரவம் 
எப்வபாழுது வதாைங்கும் என்று இபயசு தம் ஒலிவ மதல 

பிரசங்கத்திலிருந்து சில அதையாளங்கதளத் தந்தார். 

மத்பதயு 24:15, பமலும், பாழாக்குகிற அருவருப்தபக் 

குறித்துத் தானிபயல் தீர்க்கதரிசி வசால்லியிருக்கிறாபன. 

வாசிக்கிறவன் சிந்திக்கக்கைவன். நீங்கள் அததப் பரிசுத்த 

ஸ்தலத்தில் நிற்கக் காணும்பபாது, 

இந்த 'பாழாக்குகிற அருவருப்பு ' என்ன? 

பதவனால் தீண்ைப்பைாத அல்லது ஏற்றுக்வகாள்ள முடியாத 

காரியங்களால் பரிசுத்த ஸ்தலம் மாசுப்படும். 

கர்த்தராகிய இபயசு அருவருப்பான பாழ்க்கடிப்தபப் பற்றி 

கூறுவதற்க்கு 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பப ஒன்று நைந்தது. 

தானிபயல் 11:31, ஆனாலும் அவனிைத்திலிருந்து 

புறப்பட்ைபசதனகள் எழும்பி, அரணான பரிசுத்த 
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ஸ்தலத்ததப் பரிசுத்தக்குதலச்சலாக்கி, அன்றாைபலிதய 

நீக்கி, பாழாக்கும் அருவருப்தப அங்பக தவப்பார்கள். 

400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பப இந்த தீர்க்கதரிசனம் தானிபயல் 

கூறினார். 

அந்திபயாகஸ் எபியானாஸ் (Antiochus Epiphanes) ஒரு சிரிய 

மன்னன். அவர் சுமார் 175 முதல் 165 B.C.  அவர் தன்தன 

"எபிபரயஸ்" என்று அதழத்தார். 

அவர் இஸ்ரபவல் ஜனங்கதளத் துன்புறுத்தினார். அவரது 
ஆட்சியின் பபாது யூத மக்கதளயும் அவர்களுதைய 

மதத்ததயும் அவர் அகற்ற முயன்றார். ஆயிரக்கணக்கான, 

ஆண்கள், வபண்கள், குழந்ததகள் ஆகிபயாதர அவர் 

வகான்றார். 

அவன் எருசபலமில் பதவனுதைய ஆலயத்ததத் 

தீட்டுப்படுத்தினான். அவர் ஆலயத்துக்குள் வசன்று பதவனின் 

பலிபீைத்தில்   ஒரு பன்றிதய பலியிட்ைார். அவர் பன்றியின் 

இதறச்சிதய எடுத்து, யூத ஆசாரியர்களின் வதாண்தைக்குள் 

அதைத்தார். 

கிபரக்க கைவுள் ஜீயஸுக்கு ஒரு பலிபீைமாக அவர் 

அதமத்தார். இது அருவருப்பான சிததவு. 

அவர் அன்றாைபலிதய நிறுத்தி தவத்தார். மக்காபிய 

எழுச்சியில் வகால்லப்பட்ைவதர யூதர்கள் எவரும் 

ஆலயத்திற்குச் வசன்றதில்தல. 
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நீங்கள் கத்பதாலிக்க பவதத்திலுள்ள 1 மற்றும் 2 மக்காபிய 

புத்தகங்களிள் இதத படிக்கலாம். 

தீர்க்கதரிசனத்தின் படி, 

➢ அவர் புனித இைத்திற்குள் வசன்றார் 

➢ அன்றாைபலிதய நிறுத்தினார் 

➢ பதவனுதைய ஆலயம் மாசுபட்ைது 

➢ அசுத்தமான விலங்கு பன்றிதய பலியிட்ைார்  

➢ ஜீயஸுக்கு பலிபீைம்  அதமத்தார்  

எனபவ, அந்த இைம் அருவருப்பானது, எனபவ அது 

பாழாய்ப்பபானது! 

கைந்த காலத்ததப் பற்றி இபயசு பபசவில்தல. என்ன 

நைக்கும் என்று அவர் அவர்களிைம் வசான்னார். 

பமலும், தானிபயல் 9:27 வின் ஒரு வபரிய வித்தியாசத்தத 

இபயசு குறிப்பிட்ைார் அல்லவா? 

அந்திகிறிஸ்து காலத்தில் பாழாக்குகிற அருவருப்பதைந்து 

பபாகும் பபாது, மக்கள் அவதன வணங்குவதற்காக 

அவனுதைய உருவத்தத அதமப்பார்கள்! (வவளிப்படுத்துதல் 

13: 14-15) 

அப்பபாஸ்தலனாகிய பவுல் வதசபலானிக்பகயில் உள்ள 

பதவாலயத்திற்கு இதத எழுதினார். 
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2 வதசபலானிக்பகயர் 2:4&9, அவன் எதிர்த்துநிற்கிறவனாயும், 

பதவன் என்னப்படுவவததுபவா, ஆராதிக்கப்படுவவததுபவா, 

அதவவயல்லாவற்றிற்கும் பமலாகத் தன்தன 

உயர்த்துகிறவனாயும், பதவனுதைய ஆலயத்தில் 

பதவன்பபால உட்கார்ந்து, தன்தனத்தான் பதவவனன்று 

காண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான். 

9 அந்த அக்கிரமக்காரனுதைய வருதக சாத்தானுதைய 

வசயலின்படி சகல வல்லதமபயாடும் அதையாளங்கபளாடும் 

வபாய்யான அற்புதங்கபளாடும், 

எனபவ, சுமார் 165 பி.சி. யில் நைந்ததத ஆண்ைவராகிய 
இபயசு கிறிஸ்து குறிப்பிைவில்தல என்பதத நாம் நன்றாக 
விளங்கிக்வகாள்ளலாம்     

 ானியேல் 9:27, அவர் ஒரு வாரமளவும் அயநைருக்கு 

உடன்படிக்கைகே உறுதிப்படுத்தி, அந்  வாரம் பாதி 

சசன்ையபாது பலிகேயும் ைாணிக்கைகேயும் 

ஒழிேப்பண்ணுவார்; அருவருப்பான சசட்கடையளாயட 

பாழாக்குகிைவன் வந்து இைங்குவான், 

நிர்ையிக்ைப்பட்டிருக்கிை நிர்மூலம் பாழாக்குகிைவன்யமல் 

தீருமட்டும் சசாரியும் என்ைான். 

அந்திகிறிஸ்து ஏழு ஆண்டுகளுக்கு இஸ்ரபவலுைன் 

உைன்படிக்தக வசய்யும். 

ஏன் இஸ்ரபவல் வசய்ய பவண்டும்? 

தங்கள் பதவனுதைய ஆலயம்  கட்ைப்பை பவண்டும் என்று 
விரும்பும் இைத்தின் காரணமாக ரஷ்யா மற்றும் அரபு உலகின் 

கூட்ைணி உைன் ஒரு உைன்படிக்தக வசய்து வகாள்ளுவார்கள். 
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எனபவ, உலக வல்லரசுக்கு உயரும் ஐபராப்பியர்கள் 

இஸ்ரபவலுைன் உைன்படிக்தக வசய்துவகாள்வார்கள். 

 

➢ முதல் 3 ½ ஆண்டுகளுக்கு அது சமாதானமாக 

இருக்கும். 

➢ ஆனால் அதற்குப் பிறகு அன்றாைபலிதய 
நிறுத்துவான்  

➢ அவன் தனக்கு பலிபீைம் அதமத்துக்வகாள்ளுவான்   

➢ அவன் தனக்கு பலியிைபவண்டும் என்று 
முடிவவடுப்பார் 

➢ அவன் அதனவரும் அவதன வணங்கும்படி 

கட்ைாயப்படுத்துவான். 

இந்த 3 ½ ஆண்டுகள், 42 மாதங்கள், 1,260 நாட்கள் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

ஆண்ைவரின் நாள் முன்னதாகபவ இருப்பதாக இபயசு 

குறிப்பிடுகிறார். 

மத்பதயு 24:21, ஏவனனில், உலகமுண்ைானதுமுதல் 

இதுவதரக்கும் சம்பவித்திராததும், இனிபமலும் 

சம்பவியாததுமான மிகுந்த உபத்திரவம் அப்வபாழுது 

உண்ைாயிருக்கும். 

இது பதழய ஏற்பாட்டில் பல தீர்க்கதரிசிகளால் 

முன்னறிவிக்கப்பட்ைது. ஆனால் இந்த நிகழ்வு இரண்டு 
கட்ைங்களில் இருப்பதத அவர்கள் பார்க்காததினால் 

அவர்களால் இதத உணர்ந்துவகாள்ள முடியவில்தல. இபயசு 
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முதல் முதறயாக பமசியாவாக வருவார் நிராகரிக்கப்படுவார், 
பிறகு இரண்ைாம் முதற வந்து நியாத்தீர்ப்புக்குபின் 

ராஜ்யத்தத ஸ்தாபிப்பார். 

ஏசாயா 10:20-21, அக்காலத்திபல இஸ்ரபவலில் 

மீதியானவர்களும், யாக்பகாபின் வம்சத்தில் தப்பினவர்களும், 

பின்வனாருபபாதும் தங்கதள அடித்தவதனச் 

சார்ந்துவகாள்ளாமல், இஸ்ரபவலின் பரிசுத்தராகிய 

கர்த்ததரபய உண்தமயாய்ச் சார்ந்துவகாள்வார்கள். 21. 

மீதியாயிருப்பவர்கள், யாக்பகாபில் மீதியாயிருப்பவர்கபள, 

வல்லதமயுள்ள பதவனிைத்தில் திரும்புவார்கள்.  

அவர்கள் சமாதானத்திற்காக அந்திகிறிஸ்து மீது சார்ந்து 

இருப்பார்கள், பின்னர் அவன் அவர்கதள ஏமாற்றிவிட்ைதத 

உணர்ந்துவகாள்வார்கள். அவர்கள் கர்த்தருக்குத் திரும்பி, 

அவர்பமல் சாய்ந்து என்வறன்தறக்கும் நிற்கட்டும். 

இஸ்ரபவல் வஞ்சிக்கப்படும்! 

எபரமியா 30: 5-9, கர்த்தர் வசால்லுகிறது என்னவவன்றால்: 

தத்தளிப்பின் சத்தத்ததக்பகட்கிபறாம்; திகிலுண்டு, 

சமாதானமில்தல. 6. ஆணாய்ப் பிறந்தவன் 

பிரசவிக்கிறதுண்பைா என்று பகட்டுப்பாருங்கள்; பிரசவிக்கிற 
ஸ்திரீதயப்பபால் புருஷர் யாவரும் தங்கள் 

இடுப்புகளின்பமல் தங்கள் தககதள தவத்திருக்கிறததயும், 
முகங்கவளல்லாம் மாறி வவளுத்திருக்கிறததயும் நான் 

காண்கிறவதன்ன? 7. ஐபயா! அந்த நாள் வபரியது; 

அததப்பபாவலாத்த நாளில்தல; அது யாக்பகாபுக்கு 

இக்கட்டுக்காலம்; ஆனாலும் அவன் அதற்கு நீங்கலாகி 
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இரட்சிக்கப்படுவான். 8. அந்நாளில் நான் அவன் நுகத்தத உன் 

கழுத்தின்பமல் இராதபடிக்கு உதைத்து, உன் கட்டுகதள 

அறுப்பபன் என்று பசதனகளின் கர்த்தர் வசால்லுகிறார்; 

அந்நியர் இனி அவதன அடிதம வகாள்வதில்தல. 9. தங்கள் 

பதவனாகிய கர்த்ததரயும், நான் தங்களுக்கு எழுப்பப்பபாகிற 

தங்கள் ராஜாவாகிய தாவீததயுபம பசவிப்பார்கள்.; 

எனபவ, பதழய ஏற்பாட்டில் இரண்டு வருதககளாக  உள்ளன 

என்று வதரியவில்தல என்று  மிக வதளிவாக வதரிகின்றது. 

இபயசு இரண்டுமுதற வருவதாக அவர்கள் பார்க்கவில்தல, 

இரண்தையும்  அவர்கள் ஒன்றாக பார்த்தார்கள். 

சகரியா 13: 8-9, பதசவமங்கும் சம்பவிக்கும் காரியம் 

என்னவவன்றால், அதில் இருக்கிற இரண்டு பங்கு மனுஷர் 

சங்கரிக்கப்பட்டு மாண்டுபபாவார்கள்; மூன்றாம் பங்பகா 

அதில் மீதியாயிருக்கும். 9. அந்த மூன்றாம் பங்தக நான் 

அக்கினிக்குட்பைப்பண்ணி, வவள்ளிதய உருக்குகிறதுபபால 

அவர்கதள உருக்கி, வபான்தனப் புைமிடுகிறதுபபால 

அவர்கதளப் புைமிடுபவன்; அவர்கள் என் நாமத்ததத் 

வதாழுதுவகாள்வார்கள்; நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்ததக் 

பகட்பபன்; இது என் ஜனவமன்று நான் வசால்லுபவன், கர்த்தர் 

என் பதவவனன்று அவர்கள் வசால்லுவார்கள். 

மிகுந்த உபத்திரவத்தின் தீவிரம் உங்களால் பார்க்க முடிகிறதா?  

மக்கள்வதாதகயில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் மட்டுபம 

எஞ்சியிருக்கிறார்கள். 

மத்பதயு 24 திரும்பி வரவும். 
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இனிவரும் பகுதியில் இததக்குறித்து வசால்லுகின்றார் என்று 

பார்ப்பபாம் 

இபயசுபவ யூததர ஓடுமாறு பகட்கிறார்,  

V16, யூபதயாவில் வசிக்கிறவர்கள் மதலகளுக்கு ஓடு 

V17, கீபழ வசன்று எததயும் எடுப்பதற்கு முயற்சி வசய்யாபத, 

வவறுமபன ஓடு  

V18, நீங்கள் துதறயில் இருந்தால் உங்கள் துணிகதள எடுக்க 

பவண்டிய அவசியம் இல்தல 

V19, கர்ப்பமாக உள்ளவர்கள் உங்கள் கருப்தபயில் 

குழந்தததய சுமக்கும் பபாது அது நைக்காது என்று 

பிரார்த்ததன வசய்கிறார்கள். 

V20, ஓய்வுநாள் காலத்தில் நைக்காது என்று வஜபியுங்கள், 

அதனால் நீங்கள் ஓய்வுநாள் விதிகதள மீறமாட்டீர்கள். 

V21, அத்ததகய பபரழிதவக் கண்ைதில்தல 

V22, பதர்ந்வதடுக்கப்பட்ைவர்கதளத் தற்காலிகமாக 

விடுவிப்பதற்காக நாட்கள் சுருக்கப்படும் 

V23, யாபரா கிறிஸ்து இங்பக அல்லது அங்பக இருக்கிறார் 

என்று வசான்னால் பபாகாபத 

V24, வபரிய அதையாளங்கள் மற்றும் அதிசயங்கள் 

அந்திகிறிஸ்து மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளால் வசய்யப்படும் 

ஆனால் நம்பவில்தல 

V25, நைக்கப்பபாகும் விஷயங்கதள குறித்து எச்சரிக்தக 

வழங்கப்பட்ைது. 
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V26, கிறிஸ்து மதல அல்லது உள் அதறயில் இருக்கின்றார் 

என்றால் யாதரயும் நம்பாபத. 

V27, நான் வந்துவிட்ைதாக எல்லாரும் அறிவார்கள். எனபவ 

இங்குயும் அங்பகயும் பார்க்க பவண்டிய அவசியமில்தல 

V28, மாமிசத்தத உண்ண கழுகுகள் வருபமா அபதபபால 

மக்கள் பசர்த்துக்வகாள்ளப்படுவார்கள்   

V29, சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் 

இருட்ைாகிவிடும் 

V30, மனுஷ குமாரன் மகிதமயில் வவளிப்படுவதத 

அதனவரும் பார்ப்பார்கள் 

V31, பதவதூதர்கள்   எக்காளம் ஊதி மற்றும் 

வதரிந்துவகாள்ளப்பட்ை மக்கதள எடுத்துக்வகாள்ளுவார்கள்  

V32-35, அத்தி மரத்தின் நீதிக்கதத 

 V36-39, மனிதகுமாரன் வருதக பநாவாவின் நாட்கதளப்பபால்  

V40, ஒருவன் துதறயில் இருந்து எடுக்கப்படுவான் 

V41, ஒருவன் அதரக்கும் ஆதல இருந்து எடுக்கப்படுவான்  

V42, நீங்கள் பநரம் வதரியாது என்பதால் தயாராக இருங்கள் 

V43, இது ஒரு திருைன் வருவதுபபால இருக்கும் 

V44, நீங்கள் எதிர்பார்க்காத பபாது அவர் வருகிறார் 

V45-51, வபால்லாத மற்றும் உண்தமயுள்ள ஊழியரின் உவதம 
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வவளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் வகாடுக்கப்பட்ை 

உபத்திரவம்: 

அப்பபாஸ்தலனாகிய பயாவான் வவளிப்படுத்துதல் 

புத்தகத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள வபரிய உபத்திரவத்தத நாம் 

பார்ப்பபாம். 

மிகுந்த உபத்திரவத்திற்கு முன்பாக சதப கிறிஸ்துவால் 

எடுத்துக்வகாள்ளப்படும் என்பதத மறந்துவிைாதீர்கள்!    

வவளிப்படுத்துதல் 6 முதல் 11 அதிகாரங்கள் உபத்திரவம் 

பதவனுதைய பநாக்குநிதலயிலிருந்து விவரிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன  

சவளி 6:1-2, கிறிஸ்துவானவர் ஏழு முத்திகரைளில் ஒன்கை 

உகடத் ார். யமலும் ஒருயவகள அந்  சவள்களக்குதிகரயின் 

யமல் ஏறியிருந் வன்  அந்திகிறிஸ்துவாை இருக்ைலாம். அவன் 

 ந்திரமாை  ான் ஒயர உலை அரசின் மூலம் சமா ானத்க  

நிகலநாட்டுவ ாை வாக்குறுதி அளித்து ச ான்றி இருக்ைலாம் .  

சவளி 6:3-4, இரண்டாம் முத்திகரகே சபரிே உலைப் யபாகர 

அறிமுைப்படுத்திேது. 

சவளி 6:5-6, மூன்ைாம் முத்திகரகே உகடத் யபாது, பஞ்சம் 

மற்றும் பைவீக்ைத் ால் வரும் துன்பம் ச ாடங்கிேது. இது 

யபாரினால் வந்  பின்விகளவு ஆகும். 

சவளி 6:7-8, நாலாம் முத்திகரகே உகடத் யபாது பூமியின் 

ைாற்பங்கிலுள்ள மக்ைளும் ஜீவராசிைளும் இைந் னர். 

இன்கைே மக்ைள் ச ாகை அளவின்படி இது ஒன்ைகர லட்சம் 

யைாடி மக்ைளுக்கு சமம். 
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சவளி 6:9-11, ய வ வசனத்தினிமித் ம்  ாங்ைள் சைாடுத்  

சாட்சியினிமித் மும் சைால்லப்பட்டவர்ைகளப் பற்றிேது 

இந்  பகுதி. இவர்ைள் 7ஆம் அதிைாரத்தில் கூைப்பட்டுள்ள  

144,000 யூ  சாட்ச்ைளின் பிரசங்ைத்தின் மூலம்  ங்ைகள மாற்றி 

ைடவுகள ஏற்றுக்சைாண்டனர். ஒரு எண்ைற்ை 

எண்ணிக்கையுள்ள மக்ைள் கிறிஸ்துகவப் சபறுகிைார்ைள். 

யமலும் அவர்ைள் அரசாங்ை  கலவர்ைளாலும் யவசிைளாலும் 

(harlot) (17 ஆம் அதிைாரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள ம  அகமப்பு) 

சைால்லப்பட்டனர். இவர்ைள் அந்திகிறிஸ்துவிடமிருந்து 

 ங்ைளுக்ைான வல்லகமகே சபற்ைனர்.   

 ேவு சசய்து ைவனிக்ைவும்: இந்  ைாலவகரயில் சுவியசஷ 

பிரசங்ைம் (evangelists) சசய்யும் அதிைாரம் யூ ர்ைளின் கைைளில் 

இருந் து. ஏசனன்ைால் சகப அங்கு இல்கல. 

அயபாஸ் லனாகிே பவுகலப் யபான்ை 144,000 விசுவாசிைள் 

மிைவும் வல்லகமோன சுவியசஷ பிரசங்ைங்ைகள 

சசய்வார்ைள்    

சவளி 6:12-17, ஆைாம் முத்திகர இதுவகர ைண்டிரா  மிைவும் 

வல்லகமோன பூமி அதிர்வுைள் மூலமாய் ய வனயுகடே 

யைாபாக்கிகன சைாட்டப்பட்டக  ைாட்டிேது. மக்ைள் 

ைன்மகலைகள  ங்ைள்யமல் விழுமாறு அகழக்கும் அளவிற்கு 

சைாடிே ாை இருந் து.    

சவளி 8:1-6, ஏழு எக்ைாள நிோேத்தீர்ப்புக்கு ஏழாம் முத்திகர 

அறிமுைப்படுத்தி அ ன் மூலமாய் உபத்திரவத்தின் மு ற் 

ைற்பங்கு ைாலம் முடிவுற்ைது. யமலும் இது இன்னும் 

யமாசமான ைாலமான “ைடவுளின் யைாபத்தின் நாளிற்கு” 

ஆேத் ம் சசய் து.  
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சவளி 8:7, மு லாம் எக்ைாள நிோேத்தீர்ப்பினால் ைல்மகழயும் 

அக்கினியும் சைாட்டப்பட்ட ால் மரங்ைளில் 

மூன்றிசலாருபங்கும் பசும்புல்சலல்லாம் எரிந்துயபாயிற்று.  

யமலும் பூமிசேங்கும் இரத் ம் சி றிப்யபானது. 

சவளி 8:8-9, இரண்டாம் எக்ைாளத்தின் நிமித் ம் அக்கினிோல் 

எரிகிை சபரிே மகலயபான்ை ைந் ைம் சமுத்திரத்தியல 

யபாடப்பட்டது. அதினால் சமுத்திரத்திலிருந்  ஜீவனுள்ள 

சிருஷ்டிைளில் மூன்றிசலாருபங்கு சசத்துப்யபாயிற்று; 

ைப்பல்ைளில் மூன்றிசலாருபங்கு யச மாயிற்று.  

சவளி 8:10-11, மூன்ைாம் எக்ைாளம் ஒரு சபரிே நட்சத்திரம் 

(அல்லது விண்ைல் (meteor)) அக  எட்டிசேன்று (Wormwood) 

(அல்லது ைசப்பு) வானத்திலிருந்து நீருற்றுைளின்யமலும் 

ஆறுைளில் மூன்றிசலாருபங்கின் யமலும் விழுந்து அக  

ைசப்பாக்கிேது. இ னால் மனுஷரில் பத்து லட்சம் யபர் 

சசத் ார்ைள்.  

சவளி 8:12, நான்ைாம் எக்ைாளத்தினால் சூரிேனில் 

மூன்றிசலாரு பங்கும், சந்திரனில் மூன்றிசலாருபங்கும், 

நட்சத்திரங்ைளில் மூன்றிசலாருபங்கும் பிரைாசமற்று இரவின் 

இருகள நீட்டித் து.  

சவளி 8:13, ஒரு தூ ன் பூமிகே சுற்றி பைந்து யமாசமான 

நிோேத்தீர்ப்பு வரப்யபாகிைது என்று எச்சரிக்கை சசய் ான். 

சவளி 9:1-12, பா ாளக்குழியிலிருந்து ய ள்ைகளயும் 

சவட்டுக்கிளிைகளயும் யபான்ை சைாடூரமான யபய் யபான்ை 

உயிரினங்ைகள  ஐந் ாம் எக்ைாளம் அறிமுைப்படுத்திேது. 

மனுஷகர சைால்வ ற்கு அதிைாரம் சைாடுக்ைப்படிவில்கல. 
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அவர்ைகள யச ப்படுத்  மாத்திரம் அகவைளுக்கு உத் ரவு 

சைாடுக்ைப்பட்டது. அகவைள் மிைவும் அதிைமாய் யவ கன 

சைாடுத்து அவர்ைள் “சாகவத்ய டியும் அக க் 

ைாைாதிருப்பார்ைள்”. 

சவளி 9:13, ஆைாம் எக்ைாலம் ஊதிேயபாது இருநூறு 

மில்லிேன் குதிகரச்யசகனைள் (இைப்பின் தூ ர்ைள் யபான்ை 

சைட்ட ஆவி) வந் ன.  இவர்ைள் மூன்றில் ஒரு பங்கு மக்ைகள 

சைான்று யபாட்டனர். இது உபத்திரவத்தின் மு ல் பகுதியில் 

நாற்பது மற்றும் நாற்பத்திரண்டாம் ம த்தில் நகடசபறும். 

இது உபத்திரவத்தின் ைாலம் பாதி முடிவ ற்கு முன்னயர 50 

ச விகி  மக்ைள் ச ாகைகே ய வன் அழித்து யபாட்டார். 

சவளி 11:3-14, இந்  இரண்டு சாட்சிைளும் 1,260 நாட்ைள் 

தீர்க்ை ரிசனம் உகரப்பார்ைள் — இந்  ஊழிேத்க  அப்படியே 

எடுத்துக் சைாண்டால், ஏற்ைனயவ விளக்ைப்பட்ட 

நாற்பத்திரண்டு மா ங்ைள் நிோேத்தீர்ப்கப ஒத்துள்ளது. 

சவளி 11:15, ஏழாம் எக்ைாளம் நிோத்தீர்ப்பு 12-18இல் உள்ள 

அதிைாரங்ைளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பேங்ைரமான 

நிைழ்வுைகள அறிமுைப்படுத்திேது.  யமலும் இன்னமும் 

மிைவும் ைடுகமோன நிோேத்தீர்ப்கபப் பற்றிே அறிக்கை, 

விேல் (Vial) நிோேத்தீர்ப்யப ஆகும். 

வவளிப்படுத்துதல் 12 முதல் 14 அதிகாரங்கள் உபத்திரவம் 

சாத்தானின் நிதலப்பாட்டிலிருந்து விவரிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன  

சவளி 12: குறிப்பிைப்பட்ை வபண் இஸ்ரபவல். 
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கிறிஸ்துவின் கன்னி மணமகளாக எப்பபாதும் சதப 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

குழந்தத கிறிஸ்து. 

இஸ்ரபவல் பவதவாக்கியங்களில் ஒரு விசுவாசமற்ற மதனவி, 

விபச்சாரம் வசய்கிறவள் என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது  

சவளி 13:1-3, யவசி இரைசிேம் பாபியலான் என்ை சபாய்ோன 

ம த்க  சைால்லும் நகடமுகையில் எப்படியோ 

அந்திகிறிஸ்து சைால்லப்பட்டு “சாவுக்யைதுவாய்க் 

ைாேப்பட்டு” அந் க் ைாேம் சசாஸ் மாக்ைப்பட்டது. அதிைாரம் 

12இல் பரயலாைத்தில் சயைா ரர் யமல் குற்ைஞ்சாட்டுகிை 

சாத் ானானவன் அங்கிருந்து  ாழத்  ள்ளப்பட்டுப்யபானான். 

யமலும் இப்யபாது அவன் அந்திகிறிஸ்துவின் உடலில் 

நுகழந்து அவனுக்கு புதிே மற்றும் இன்னும் தீே 

வாழ்க்கைகே உயிர்த்ச ழ கவத் ான். 

சவளி 13:4-10, அந்திகிறிஸ்து இப்யபாது அவ ாரம் சபற்று 

 ன்கன ஆரா கன சசய்ேக்யைாரி உலைத்தில் உள்ள 

ஆட்டுக்குட்டியினுகடே ஜீவபுஸ் ைத்தில் இருக்கும் 

மக்ைகளத்  விர மீ முள்ள மற்ை மக்ைகள 

ைாட்டாேப்படுத்துவான்.   

சவளி 13:11-18, ைள்ள தீர்க்ை ரிசிைள் அடிக்ைப்பட்ட ம  

அகமப்புைகள மாற்றி, அந்திகிறிஸ்துகவயும் அ ன் 

உருவத்க யும் வைங்கும் படியும் இல்கலசேனில் 

சைால்லப்படுவர் என்றும் மனுஷகர ைட்டாேப்படுதுவார்ைள். 

எல்யலாரும் யவகலகே  க்ைகவப்ப ற்ைாைவும் “வாங்ைவும் 
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விற்ைவும்” 666 என்ை குறியீட்கட ைாட்சிக்குரிே ாக்ை 

நிர்பந்திக்ைப்படுவர். 

பாதி வழி விஷேம் (Half way point): இப்யபாது யமாசமான 

ைகடசி 3 ½ ஆண்டு ைாலத்தின் ச ாடக்ைம்.   

சவளி 16:1-2, மு ல் ைலசமானது கிறிஸ்துகவ 

நிராைரித் வர்ைளும் யமலும் மிருைத்தின் முத்திகரகேத் 

 ரித் வர்ைளும் அதின் சசாரூபத்க  

வைங்குகிைவர்ைளுமாகிே மனுஷர்ைளின் யமல் சபால்லா  

சைாடிே புண்ணுண்டாயிற்று.  

சவளி 16:3, இரண்டாம் ைலசத்திலுள்ளக ச் சமுத்திரத்தியல 

ஊற்றிேயபாது “அது சசத் வனுகடே இரத் ம்யபாலாயிற்று; 

சமுத்திரத்திலுள்ள பிராணிைள் ோவும் மாண்டுயபாயின.” 

சவளி 16:4, மூன்ைாம் ைலசம் ஆறுைகளயும் யமலும் மற்ை நீர் 

நிகலைகளயும் இரத் மாக்கின (ஒரு சரிோன நிோேத்தீர்ப்பு 

ஏசனன்ைால் மீ முள்ள மனுஷர்ைள் அகனவரும் 

உபத்திரவத்திலுள்ள பரிசுத் வான்ைகளக் சைான்ைனர்). 

சவளி 16:8-9, நான்ைாம் ைலசம் சூரிேனின் உஷ்ைத்க  

பக்தியில்லா வர்ைள் ய வனுகடே நாமத்க த் தூஷிக்கும் 

வகரக்கும் தீவிரப்படுத்திேது.  

சவளி 16:10-11, ஐந் ாம் ைலசம் மிருைத்தினுகடே 

சிங்ைாசனத்க யும் அதின் இராஜ்ேத்க யும் இருளால் 

மூடிேது; அவர்ைளுகடே புனங்ைள் இகடேைாது அளித்  

யவக யினால்  ங்ைள் நாவுைகளக் ைடித்துக்சைாண்டு, 

பரயலாைத்தின் ய வகனத் தூஷித் ார்ையளேல்லாமல்,  ங்ைள் 

கிரிகேைகள விட்டு மனந்திரும்பவில்கல. 
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சவளி 16:13-16, ஆைாம் ைலசம் விழுத்து யபான சைட்ட 

ஆவிைகள இந்  முழு உலகிற்குமான இராஜாவிடம் 

அவர்ைகள “சர்வவல்ல ய வனுடனான யுத் ம் அந்  மைா 

நாளில்” (இது மிைவும் பிரபலமாை அர்மசைய ான் (Armageddon) 

யுத் ம் என்று அறிேப்படும்) சசய்யும் சபாருட்டு கியழ 

அனுப்பிேது. 

சவளி 16:17-21, ஏழாம் ைலசம் சர்வ வல்லகமயுள்ள ய வனின் 

நிோேத்தீர்ப்பில் முடிந் து. இது எல்லா உலை அகமப்கபயும் 

அழித்து யமலும் இரட்சிக்ைப்படா  மனுஷகர ைடுகமோை 

நிோேந்தீர்த் து. ஆனாலும் சபரிே ைல்மகழயும் 

வானத்திலிருந்து மனுஷர்யமல் விழுந் யபாதிலும் 

மனுஷர்ைள்  ங்ைள் கிரிகேைகள விட்டு 

மனந்திரும்பவில்கல. இந்  நிோேத்தீர்ப்பு மிகுந்  யபரழிகவ 

ஏற்படுத்திேது. இது கிறிஸ்துவின் வருகைக்கும் அவர்  னது 

பூயலாை இரஜ்ஜிேத்க  அகமக்ைவும் இந்  உலகை ஆேத் ம் 

சசய் து.  

சவளி 17:1-18, இது பாபியலானின்  ப்பான மைா யவசி (harlot) 

என்ை ம  அகமப்பின் அழிவிகனக் குறித்து விளக்குகிைது. 

இது உலகில் உள்ள எல்லா ம ங்ைகளயும் உபத்திரவத்தின் 

மு ல் பகுதியியல ஒன்று யசர்க்கும் (இது மிைவும் எளி ாை 

சகப இரைசிே வருகையில் எடுத்துக் சைாள்ளப்சபற்ை பிைகு 

நகடசபறும்).   

இந்  அகமப்பு மிைவும் வல்லகமோன ாைவும், இது அந்  

ைாலத்தில் உள்ள அந்திகிஸ்துகவயும் (“மிருைம்”) பத்து 

இரஜ்ஜாக்ைளின் யமலும் ஆதிக்ைம் சசலுத்தும். ஆனால் 

உபத்திரவத்தின் மத்தியில்  ங்ைளுகடே யவசியின் (harlot) மீது 
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சைாண்ட சவறுப்பினால் அவளின் மீது யபார் ச ாடுத்து 

அவகள சைான்றுவிடுவார்ைள். 

சவளி 18:1-24, மனி ர்ைள் பாபியலானில் ைலைம் 

சசய் திலிருந்து இந் சவாரு புதிே உலை ஒழுங்கிற்ைாை ஏங்கி 

உள்ளனர். இது ஏழாம் ைலசத்தின்யபாது உண்டான வணிை 

மற்றும் அரசாங்ை பாபியலானின் அழிவினால் ஏற்பட்டது. 

ஏசனன்ைால் இது அங்கு பூமியின் இறுதி நிேத்தீர்பிற்கு முன் 

நகடசபற்ைது (வசனம் 19). இது அந்திகிறிஸ்துவின் 

அகமப்புமுகை முழுவக யும் உகடத்துயபாட்டுவிடும். 

யமலும் இது உபத்திரவத்தின் சிைந்  நிைழ்விற்கு 

வழிவகுக்கிைது  

சவளி 19:11-21, இறுதிோை நாம் மகிகமோன கிறிஸ்து 

வல்லகமயினாலும் மைா மகிகமயினாலும் ராஜாதி 

ராஜாவாைவும், ைர்த் ாதி ைர்த் ாவாைவும்  ன்னுகடே ஆயிரம் 

ஆண்டுைால ஆட்சிகே பூமியில் நிறுவ வருவக க் 

ைாைப்யபாகியைாம். 
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உபத்திரவத்க  குறித்தும் மூன்று வி மான பார்கவ உள்ளது.  

➢ உபத்திரவத்திற்கு முன்  (Pre-tribulation) 

➢ உபத்திரவத்திற்கு இகடயில் (Mid-tribulation) 

➢ உபத்திரவத்திற்கு பின் (Post-tribulation) 

உபத்திரவத்திற்கு பின் (Post-tribulation) 

இந்  யைாட்பாட்டின் படி உபத்திரவத்திற்கு பின்னயர இயேசு 

வருவார் என்று மக்ைள் நம்புகின்ைனர். அ ற்கு பிைகு  ான் 

சகபோனது பரயலாைத்திற்கு எடுத்துச் சசல்லப்படும். 
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சகபோனது மைா உபத்திரவத்திற்குள் ைடந்து சசல்லும். 

யவ ாைமம் இக  கூைவில்கல.  

உபத்திரவத்திற்கு இகடயில் (Mid-tribulation)  

இங்கு இயேசு பரயலாைத்தில் இருந்து வந்து சகபகே 

உபத்திரத்திற்கு நடுவில் அ ாவது 3 ½ ஆண்டுைளுக்கு பிைகு 

எடுத்துக்சைாள்ளுவார்  என்று மக்ைள் நம்புகின்ைனர். இக  

யவ ாைமம் உகைக்ைவில்கல. 

உபத்திரவத்திற்கு முன் (Pre-tribulation) 

இரைசிே வருகையின் யபாய  சகபோனது பூமியில் இருந்து 

எடுத்துக்சைாள்ளப்படும் என்ை இந்  ைருத்க  

யவ வாக்கிேங்ைளின் அடிப்பகடயில் நாம் 

சைாண்டுள்யளாம். மீ மிருக்கும் இஸ்ரயவலர்ைள் 

உபத்திரவத்திற்குள் ைடந்து சசல்வார்ைள். யமலும் 7 

ஆண்டுைளுக்கு பிைகு இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் 

வருகை நகடசபறும். சகபோனது பரயலாைத்தில் இருந்து 

இயேசு கிறிஸ்துயவாடு கியழ இைங்கி வரும். அ ற்கு பின்னயர 

1,000 ஆண்டுைள் ஆட்சி நிைழும்.  

நாம் பிரி-மியலனிேம், உபத்திரவத்திற்கு பின் ஐ நம்பும் சகப! 

நான் உங்ைளுக்கு விளக்குகியைன்.  

கியழயுள்ள வரிகசயின் படி ச ாடந்து நகடசபறும்:  

➢ இரைசிே வருகை – சகபோனது 

எடுத்துக்சைாள்ளப்படும்  
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➢ மைா உபத்திரவம் – 7 வருட ைாலவகர இரைசிே வருகை 

நடந்  உடயன ஆரம்பமாகிவிடும். இஸ்ரயவலர்ைள் 

இ கன ைடந்து சசல்வார்ைள்.  

➢ மு ல் 3 ½ ஆண்டுைளுக்கு அகமதி  

➢ இரண்டாம் 3 ½ ஆண்டுைளுக்கு ைடுகமோன யசா கன 

➢ இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை  

➢ மியலனிேம் (Millennium):  1,000 ஆண்டுைளான ஆட்சி   

➢ 1,000 ஆண்டுைால ஆட்சியின் முடிவில் நிோேத்தீர்ப்பு   
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