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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை – பாடம் 21
உபத்திரவம் – 15
யேசங்ைள் நிோேம் தீர்க்ைப்படும்
யேசங்ைகை குறித்ேோன யேவ ய ாக்ைம் – வரலாறு
எல்லா யேசங்ைளும் உபத்திரவத்கே எதிர்கைாள்ளும் என்பகே
குறித்து
யவோைமத்திலுள்ை
யபாதுமான
யவே
வாக்கிேங்ைளின் மூலம் நீங்ைள் ைண்டகடவீர்ைள்.
யவோைமத்தின் I கைாரிந்திேர் 10:32இல், இருந்து மது
ைாலைட்டத்தில் மக்ைள் மூன்று குழுக்ைைாை பிரிக்ைப்பட்டகே
மக்கு சுட்டிக்ைாட்டுகிறது:
➢ யூேர்ைள்,
➢ யேவனுகடே சகப மற்றும்
➢ யேசங்ைள்
உலைம் முழுவதும் இத்ேகைே கபரும்
இருப்பகே ாம் ைாண்கியறாம். ஏன்?

பிரச்சிகனைள்

சங்கீேம் 2: 1-2, 1யூேரல்லாே மனிேர்ைள் ஏன் இவ்வைவு
யைாபமாயிருக்கிறார்ைள்? ஏன் அந்ேத் யேசங்ைள் மதியீனமான
திட்டங்ைகை வகுக்கின்றன? 2அவர்ைளுகடே அரசர்ைளும்,
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ேகலவர்ைளும் ைர்த்ேகரயும், ைர்த்ேரால் யேர்ந்கேடுக்ைப்பட்ட
அரசகனயும் எதிர்க்ை ஒன்றுகூடினார்ைள்.
நிராைரிப்பு!
ஏசாோ 57:19-21, 19தூரமாயிருக்கிறவர்ைளுக்கும் சமீபமாயிருக்
கிறவர்ைளுக்கும் சமாோனம் சமாோனம் என்று கூறும்
உேடுைளின் பலகனச் சிருஷ்டிக்கியறன், அவர்ைகைக்
குணமாக்குயவன்
என்று
ைர்த்ேர்
கசால்லுகிறார்.
20
துன்மார்க்ையரா
கைாந்ேளிக்கும்
ைடகலப்யபாலிருக்
கிறார்ைள்; அது அமர்ந்திருக்ைக் கூடாமல், அதின் ஜலங்ைள்
யசற்கறயும்
அழுக்கையும்
ைகரயில்
ஒதுக்குகிறது.
21
துன்மார்க்ைருக்குச் சமாோனம் இல்கலகேன்று என் யேவன்
கசால்லுகிறார்”.
மக்ைளும்
யேசங்ைளும்
கோடர்ந்து
யேவனுகடே
யமல்முகறயீட்கடயும் சமாோனத்கேயும் நிராைரித்ோர்ைள்.
ஆனால்
அந்திகிறிஸ்து
வரும்யபாது
கபாய்ோன
சமாோனத்கே, யபாலிேனத்கே கைாண்டு வருவான்.
அேனால், சில ய ரங்ைளுக்கு ேற்ைாலிை சமாோனம் இருக்கும்.
➢ ஒயர யேசம்
➢ ஒயர கசலாவணி (currency)
➢ ஒயர ஆட்சி
➢ ஒயர ஒருங்கிகனந்ே உலைம்.
ஆனால் இது ேற்ைாலிையம!! ாம் அறிந்ேது யபால இது
அர்மகையோனில் (Armageddon) நிகறவு கபரும்!
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லூக்ைா 21:24, பட்டேக்ைருக்கினாயல விழுவார்ைள், சைல
புறஜாதிைளுக்குள்ளும்
சிகறப்பட்டுப்
யபாவார்ைள்;
புறஜாதிோரின் ைாலம் நிகறயவறும் வகரக்கும் எருசயலம்
புறஜாதிோரால் மிதிக்ைப்படும்.
இஸ்ரயவலர்ைள்
எப்யபாது
புறஜாதிோரால்
மிதிக்ைப்படுவார்ைள் என்பகேக் குறித்ே குறிப்பிட்ட ைால
அட்டவகனகே
இயேசு
அவர்ைளிடம்
கைாடுத்ோர்.
புறஜாதிோரின் ைாலம் நிகறயவறும் வகரக்கும்.
600 கி.மு. ைாலத்தில் இருந்யே அவர்ைள் யேவனுக்கு எதிராை
உள்ைனர்.
யேவன்
இஸ்ரயவலர்ைகை
அவர்ைளுக்கு
வாக்குத்ேத்ேம் அளிக்ைப்பட பூமிகே விட்டு துரத்தி அடித்து
2,600 ஆண்டுைளுக்கு யமல் முடிந்துவிட்டது.
சங்கீேம் 2:1- 4, 4 பரயலாைத்தில் வீற்றிருக்கிறவர்
ஆண்டவர் அவர்ைகை இைழுவார்.

கைப்பார்;

எயசக்கியேல் புத்ேைத்தின் 10ஆம் மற்றும் 11ஆம் அதிைாரத்தில்
யேவன் இஸ்ரயவகல விட்டு விலகிேேற்ைான கேளிவான
அகடோைம்
கைாடுக்ைப்பட்டுள்ைது.
பாபியலானுக்குச்
(Babylon) சிகறபிடித்துக்கைாண்டு யபானயபாது எயசக்கியேல்
இந்ே வார்த்கேைகை தீர்க்ைேரிசனமாய் கூறினார்.
எயசக்கியேல் 10:18, ைர்த்ேருகடே மகிகம ஆலேத்தின்
வாசற்படிகேவிட்டுப்
புறப்பட்டு,
யைருபீன்ைளின்யமல்
நின்றது.
எயசக்கியேல் 11:23, ைர்த்ேருகடே
டுவிலிருந்கேழும்பி,
ைரத்துக்குக்
மகலயின்யமல் யபாய் நின்றது.

மகிகம
கிழக்யை

ைரத்தின்
இருக்கிற
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இந்ே ைாலைட்டத்தில் ோனியேல் பாபியலானிே ராஜாவின்
அரண்மகனயில் யசகவ கசய்து கைாண்டிருந்ோன். யேவன்
ராஜ்ேங்ைளின்
எதிர்ைாலத்கேக்
குறித்து
அவருக்கு
கவளிப்படுத்தினார்.
ோனியேலின் 2ஆம் அதிைாரத்தின் ய புைாத்ய ச்சாரின்
(Nebuchadnezzar) ைனவும் அேன் விைக்ைமும்.
நீங்ைள் அந்ே சம்பவத்கே அறிந்ேபடியே, ராஜாவிற்கு ஒரு
ைனவு வந்ேது. மிகுந்ே குழப்பம் அகடந்து அேகன நிகனவில்
கைாள்ை முடிோமலும் அேனுகடே அர்த்ேத்கே அறிோமலும்
இருந்ோர். அேனால், அவர் எல்லா மந்திரவாதிைகையும்
அகழத்து அந்ே ைனகவ கூறி அேன் விைக்ைத்கே கூறுமாறு
யைட்டார். அகே கசய்ோமல் யபானால் அவர்ைள் ேங்ைள்
உயிகரயே இழக்ை ய ரிடும். ோனியேலும் அவருகடே மூன்று
ண்பர்ைளும் யேவனிடம் கஜபம் கசய்து பரயலாைத்திலுள்ை
யேவனிடமிருந்து கவளிப்பாட்கட கபற்றனர்.
ோனியேல் அந்ே ைனகவ விைக்கினார்.
ோனியேல் 2:31-35, 31 “ராஜாயவ, நீர் ஒரு கபரிே
சிகலகேக்ைண்டீர்; அந்ேப் கபரிே சிகல மிகுந்ே
பிரைாசமுள்ைோயிருந்ேது; அது உமக்கு எதியர நின்றது; அதின்
ரூபம் பேங்ைரமாயிருந்ேது. 32அந்ேச் சிகலயின் ேகல
பசும்கபான்னும், அதின் மார்பும் அதின் புேங்ைளும்
கவள்ளியும்,
அதின்
வயிறும்
அதின்
கோகடயும்
33
கவண்ைலமும், அதின் ைால்ைள் இரும்பும், அதின் பாேங்ைள்
பாதி இரும்பும் பாதி ைளிமண்ணுமாயிருந்ேது. 34நீர் பார்த்துக்
கைாண்டிருக்கும்யபாயே, கைைைால் கபேர்க்ைப்படாே ஒரு ைல்
கபேர்ந்து உருண்டுவந்ேது; அது அந்ேச் சிகலகே இரும்பும்
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ைளிமண்ணுமாகிே அதின் பாேங்ைளில் யமாதி அகவைகை
க ாறுக்கிப்யபாட்டது. 35அப்கபாழுது அந்ே இரும்பும்
ைளிமண்ணும் கவண்ைலமும் கவள்ளியும் கபான்னும்
ஏைமாய் க ாறுங்குண்டு, யைாகடைாலத்தில் யபாரடிக்கிற
ைைத்திலிருந்து
பறந்துயபாகிற
பேகரப்யபாலாயிற்று;
அகவைளுக்கு ஒரு இடமும் கிகடோேபடி ைாற்று அகவைகை
அடித்துக்கைாண்டுயபாயிற்று;
சிகலகே
யமாதின
ைல்யலாகவன்றால்,
ஒரு
கபரிே
பர்வேமாகி
பூமிகேகேல்லாம் நிரப்பிற்று.

யேவனால் ேனியேலுக்கு வழங்ைப்பட்ட விைக்ைம்:
V37-38, 37ராஜாயவ,
நீர்
ராஜாதி
ராஜாவாயிருக்கிறீர்;
பரயலாைத்தின்
யேவன்
உமக்கு
ராஜரீைத்கேயும்
பராக்கிரமத்கேயும்
வல்லகமகேயும்
மகிகமகேயும்
38
அருளினார். சைல இடங்ைளிலுமுள்ை மனுபுத்திரகரயும்
கவளியின் மிருைங்ைகையும் ஆைாேத்துப் பறகவைகையும்
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அவர்
உமது
கையில்
ஒப்புக்கைாடுத்து,
உம்கம
அகவைகைகேல்லாம் ஆளும்படி கசய்ோர். கபான்னான
அந்ேத் ேகல நீயர.
ய புைாத்ய ச்சார்
கசலுத்தினார்.

(Nebuchadnezzar)
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ஆண்டுைள்

ஆட்சி

ய புைாத்ய ச்சார் (Nebuchadnezzar) ராஜாவாை ஆண்டயபாது
புறஜாதிோரின் ைாலம் துவங்கிேது.
V39, 39 உமக்குப்பிறகு உமக்குக் கீழ்த்ேரமான யவகறாரு ராஜ்ேம்
யோன்றும்; பின்பு பூமிகேகேல்லாம் ஆண்டுகைாள்ளும்
கவண்ைலமான மூன்றாம் ராஜ்ேகமான்று எழும்பும்.
யோள்ைளும் மார்பும் ஆயுேமும் உகடே ராஜ்ேம் யமதிேபாரசீைருகடேது (Medo-Persia). யமதிேர் (Medes) மற்றும்
பாரசீைர் (Persians) பாபியலானிே யபரரகசக் கைப்பற்றிேது.
இருவரும் ஒரு கபாதுவான அரசாங்ைத்தில் ஒன்றாை
இகணந்ேனர். அவர்ைளுகட சிகலக்கு இரண்டு கைைளும்,
இரண்டு யோள்ைளும், மார்புக்கு இரண்டு பக்ைங்ைளும்
யமதிேர் (Medes) மற்றும் பாரசீைர்ைளுக்கிகடயேோன (Persians)
இரு மடங்கு ஒற்றுகமகேக் குறிக்கும் வகையில் உள்ைன.
அவர்ையை யமதிே-பாரசீை (Medo-Persia) சாம்ராஜ்ேம் என்று
வரலாறு மக்கு விைக்குகிறது.
V39, 39 உமக்குப்பிறகு உமக்குக் கீழ்த்ேரமான யவகறாரு ராஜ்ேம்
யோன்றும்; பின்பு பூமிகேகேல்லாம் ஆண்டுகைாள்ளும்
கவண்ைலமான மூன்றாம் ராஜ்ேகமான்று எழும்பும்.
உலகின் மூன்றாவது ராஜ்ேம் மைா
(Alexander) கியரக்ை (Greece) ராஜ்ேமாகும்.

அகலக்சாண்டரின்
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ோனியேல்
8:5-7, 5
ான்
அகேக்
ைவனித்துக்கைாண்டிருக்கையில், இயோ, யமற்யையிருந்து ஒரு
கவள்ைாட்டுக்ைடா
நிலத்தியல
ைால்
பாவாமல்
யேசத்தின்மீகேங்கும் கசன்றது; அந்ே கவள்ைாட்டுக்ைடாவின்
ைண்ைளுக்கு டுயவ வியசஷித்ே ஒரு கைாம்பு இருந்ேது. 6 ான்
ஆற்றின் முன்பாை நிற்ைக்ைண்ட இரண்டு கைாம்புைளுள்ை
ஆட்டுக்ைடாவினிடமட்டும்
அதுவந்து,
ேன்பலத்தின்
உக்கிரத்யோயட அேற்கு எதிராைப் பாய்ந்ேது. 7அது
ஆட்டுக்ைடாவின்
கிட்டச்
யசரக்ைண்யடன்;
அது
ஆட்டுக்ைடாவின்யமல் ைடுங்யைாபங்கைாண்டு அகே முட்டி,
அதின் இரண்டு கைாம்புைகையும் முறித்துப்யபாட்டது,
அதின்முன் நிற்ை ஆட்டுக்ைடாவுக்குப் பலமில்கமோல்,
கவள்ைாட்டுக்ைடா
அகேத்
ேகரயியல
ேள்ளி
மிதித்துப்யபாட்டது, அதின் கைக்கு ஆட்டுக்ைடாகவத்
ேப்புவிப்பார் இல்கல.
ராஜ்ேம் எவ்வாறு விழுந்து புதிே சக்திகே கபறுகிறது பற்றிே
மிைத் துல்லிேமான தீர்க்ைேரிசனம்.
ஆட்டிற்கு இரண்டு கைாம்புைள் இருந்ேன. வல்லகம வாய்ந்ே
கவள்ைாட்டுக்ைடா
(Ram)
முழு
உலகையும்
எடுத்துக்கைாண்டது. இந்ே மிை கமன்கமோன கைாம்கப
கைாண்டிருந்ே அகலக்சாந்ேர் (Alexander) யமதிே-கபர்சிோகவ
(Medo-Persia) முறிேடித்ோர், ஆனால் விகரவில் அது உகடந்து,
மற்ற ான்கு கைாம்புைள் கவளியே வந்ேன.
அகலக்ஸாண்டரின் (Alexander) வாழ்க்கை முடிவில் என்ன
டந்ேது என்பகே வரலாற்றில் இருந்து ாம் நிகனவில்
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கைாள்கியறாம். அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு அவருகடே
இராஜ்ேம் ேனது ான்கு ேைபதிைைால் கைப்பற்றப்பட்டது.
ோனியேல் 2:40,
ாலாவது ராஜ்ேம் இரும்கபப்யபால
உரமாயிருக்கும்;
இரும்பு
எல்லாவற்கறயும்
எப்படி
க ாறுக்கிச் சின்னபின்னமாக்குகிறயோ, அப்படியே இது
க ாறுக்கிப்யபாடுகிற
இரும்கபயபால
அகவைகை
கேல்லாம் க ாறுக்கித் ேைர்த்துப்யபாடும்.
யராயம (Rome) பிரிக்ைப்பட்ட ான்ைாவது இராஜ்ேம். யராம்
கிழக்கிற்கும் யமற்கிற்கும் இகடயில் பிரிந்ேது இருந்ேது.
ைால் விரல்ைளின் ஒரு பகுதி இரும்பினாலும், மற்கறாரு பகுதி
ைளிமண்ணினாலும் இருந்ேபடிோல், ராஜ்ேத்தின் ஒரு பகுதி
ஓரைவு வலுவாைவும் மற்கறாரு பகுதி உகடக்ைப்பட்டும்
இருக்கும்.
யராமர்ைள் என்ன கசய்ோர்ைள் என்று உங்ைளுக்கு கேரியுமா?
அவர்ைள் ேங்ைளுகடே இரும்பு மனிேர்ைகை கவற்றிகபற்ற
ைளிமண்யணாடு யசர்த்து கவத்ோர்ைள். அவர்ைள் இங்யை சிறிது
புரட்சிைளும், அங்யை கைாஞ்சம் புரட்சியுமாை எப்யபாதும்
கோந்ேரவு கைாடுத்துக்கைாண்டு இருந்ோர்ைள்.
V44-45, 44அந்ே ராஜாக்ைளின் ாட்ைளியல, பரயலாைத்தின்
யேவன் என்கறன்கறக்கும் அழிோே ஒரு ராஜ்ேத்கே
எழும்பப்பண்ணுவார்; அந்ே ராஜ்ேம் யவயற ஜனத்துக்கு
விடப்படுவதில்கல; ஒரு ைல் கையில்கபேர்க்ைப்படாமல்
மகலயிலிருந்து கபேர்ந்து, உருண்டுவந்து, இரும்கபயும்
கவண்ைலத்கேயும் ைளிமண்கனயும் கவண்ைலத்கேயும்
கபான்கனயும் க ாறுக்கினகே நீர் ைண்டீயர, அப்படியே அது
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அந்ே ராஜ்ேங்ைகைகேல்லாம் க ாறுக்கி, நிர்மூலமாக்கி,
45
ோயனா
என்கறன்கறக்கும்
நிற்கும்.
இனியமல்
சம்பவிக்ைப்யபாகிறகே
மைா
யேவன்
ராஜாவுக்குத்
கேரிவித்திருக்கிறார்; கசாப்பனமானது நிச்சேம், அதின்
அர்த்ேம் சத்திேம் என்றான்.”
நீங்ைள் ைண்ட வகரயில் ஒரு ைல் கையில்கபேர்க்ைப்படாமல்
மகலயிலிருந்து கபேர்த்து எடுக்ைப்பட்டது."
எந்ே மனிே ைருவிைளும் இல்லாமல் கிறிஸ்துவின் ைன்னி
பிறப்கப பற்றிோன் யமயல கூறப்பட்டுள்ைது.
அந்ே ைல் என்ன என்பது உங்ைளுக்கு கேரியுமா?
அது இயேசு கிறிஸ்துயவ!
அவர் புறஜாதி உலைத்கே க ாறுக்கி, பூமிகே அவருகடே
கசாந்ே மகிகமயினாலும் அவருகடே கசாந்ே ராஜ்ேத்கேயும்
கைாண்டு நிரப்புகிறார்.
அந்ே ராஜாவிற்கு ோன் ைனவில் ைண்டது என்னகவன்று
கேரிோது. யமலும் ோனியேல் அவருக்கு விைக்கினார்.
இப்யபாது ம்முகடே ைவனத்கே ைால் விரல்ைளின் மீது
திருப்புயவாம்:
ைாலடிைளிடம் க ாறுக்ைப்பட்ட பத்து ைால்விரல்ைள் உள்ைன,
அகவ பத்து மடங்கு ஒற்றுகமக்குள் இருக்கும். பத்து ாடுைள்
கூட்டகமப்பு அல்லது ஐக்கிேம்.
ோனியேல் 7:7, 7 “அேற்குப்பின்பு, இராத்ேரிசனங்ைளில் ாலாம்
மிருைத்கேக் ைண்யடன்; அது கைடியும் பேங்ைரமும் மைா
பலத்ேதுமாயிருந்ேது; அேற்குப் கபரிே இருப்புப்பற்ைள்
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இருந்ேது; அது க ாறுக்கிப் பட்சித்து, மீதிோனகேத் ேன்
ைால்ைைால் மிதித்துப்யபாட்டது; அது ேனக்கு முன்னிருந்ே
எல்லா மிருைங்ைகைப்பார்க்கிலும் யவற்றுருவமாயிருந்ேது,
அேற்குப் பத்துக் கைாம்புைள் இருந்ேது. 8 அந்ேக் கைாம்புைகை
ான் ைவனித்திருக்கையில், இயோ, அகவைளுக்கு இகடயியல
யவகறாரு சின்ன கைாம்பு எழும்பிற்று; அேற்கு முன்பாை
முந்தினகைாம்புைளில் மூன்றுபிடுங்ைப்படது; இயோ, அந்ேக்
கைாம்பியல
மனுஷைண்ைளுக்கு
ஒப்பான
ைண்ைளும்
கபருகமோனவைகைப் யபசும் வாயும் இருந்ேது.
யராமானிே
யபரரகச
யவறு
எந்ே
ராஜ்ேமும்
கைகைாள்ைவில்கல என்பகே வரலாற்றிலிருந்து ேேவு கசய்து
நிகனவில் கைாள்ளுங்ைள். அவர்ைள் பலவீனமகடந்ேனர்.

இப்யபாது எதிர்ைாலத்தில் எழும் இராஜ்ேம் யராமாவிலிருந்து
எழப்யபாகிறது, இது கவளிப்படுத்துேல் புத்ேைத்தில்
முன்னறிவிக்ைப்படுகிறது.
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கவளி 17:12-13, 12 “நீ ைண்ட பத்துக் கைாம்புைளும் பத்து
ராஜாக்ைைாம்; இவர்ைள் இன்னும் ராஜ்ேம் கபறவில்கல;
இவர்ைள்
மிருைத்துடயனகூட
ஒருமணி
ய ரமைவும்
ராஜாக்ைள்யபால அதிைாரம் கபற்றுக்கைாள்ளுகிறார்ைள்.
13
இவர்ைள் ஒயர யோசகனயுள்ைவர்ைள்; இவர்ைள் ேங்ைள்
வல்லகமகேயும்
அதிைாரத்கேயும்
மிருைத்திற்குக்
கைாடுப்பார்ைள்.
வரவிருக்கும் இந்ே பத்து ாடுைள் கைாண்ட ராஜ்ேத்கே பத்து
ராஜாக்ைள் என்று அகழக்ைப்படும் இது கிறிஸ்துவின் கபரிே
அடி மூலம் தீர்க்ைப்படும்.
யேவன் ான்கு ராஜ்ேத்கேயும்
கைாண்டுவந்திருந்ோல்,
நிச்சேம்
அவர்
ேம்முகடே
தீர்க்ைேரிசனங்ைளில்
மீேமுள்ைவற்கறயும் நிச்சேமாை நிகறயவற்றுவார்.
ோனியேலின் புத்ேைத்திலிருந்து தீர்க்ைேரிசனங்ைள், ைனவுைள்
மற்றும் அேன் விைக்ைங்ைகை ாம் பார்க்கிறபடியே எதிர்ைால
இராஜ்ேம் என்னவாை இருக்கும் என்பகேயும்
ாம்
பார்க்ைலாம்.
ோனியேல் 7:23-25, 23 “அவன் கசான்னது: ாலாம் மிருைம்
பூமியியல உண்டாகும் ாலாம் ராஜ்ேமாம்; அது எல்லா
ராஜ்ேங்ைகைப்பார்க்கிலும் யவறாயிருந்து, பூமிகே எல்லாம்
பட்சித்து, அகே மிதித்து, அகே க ாறுக்கிப்யபாடும். 24அந்ேப்
பத்துக்கைாம்புைள் என்னகவன்றால், அந்ே ராஜ்ேத்தியல
எழும்பும்
பத்து
ராஜாக்ைைாம்;
அவர்ைளுக்குப்பின்பு
யவகறாருவன்
எழும்புவான்;
அவன்
முந்தினவர்ைகைப்பார்க்கிலும்
யவறாயிருந்து,
மூன்று
25
ராஜாக்ைகைத் ோழ்த்திப்யபாட்டு,
உன்னேமானவருக்கு
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வியராேமாை வார்த்கேைகைப் யபசி, உன்னேமானவருகடே
பரிசுத்ேவான்ைகை
ஒடுக்கி,
ைாலங்ைகையும்
பிரமாணங்ைகையும்
மாற்ற
நிகனப்பான்;
அவர்ைள்
ஒருைாலமும், ைாலங்ைளும், அகரக்ைாலமும் கசல்லுமட்டும்
அவன் கையில் ஒப்புக்கைாடுக்ைப்படுவார்ைள்.
முேல் ைட்டத்தில் பத்து- ாடுைள் கூட்டகமப்பு எழும். அது
புதுப்பிக்ைப்பட்ட யராம சாம்ராஜ்ேமாை இருக்ைலாம்.
பண்கடே யராம் கேற்கு ஐயராப்பா, வட ஆபிரிக்ைா மற்றும்
யமற்கு ஆசிோகவ ஆக்கிரமித்திருந்ேது. பண்கடே யராம்
முன்னோை இருந்ே இடத்தில்ோன் அது இருக்கும் என்று ான்
நிகனக்கியறன்.
இரண்டாம் ைட்டம், இந்ே பத்து கைாம்பு அல்லது பத்து
ராஜாக்ைளில் இருந்து, ஒவ்கவாரு கைாம்பும் சக்திகே
குறிக்கிறது. மற்கறான்று அதிலிருந்து எழும். அந்ே
ஐக்கிேத்திலிருந்து எழும்பும் வலுவான மனிேயன இந்ே முழு
உலகையும் ஆட்சி கசய்வான். அவகனயே அந்திகிறிஸ்து என
அகழப்பார்ைள்.
மூன்றாம் ைட்டம், அவன் மூன்று விேமான அரசர்ைகை
யமற்கைாண்டு/அடிபணிே கவப்பார். ஒருயவகை அவன்
இந்ே மூன்று ராஜாக்ைளுக்கு எதிராை யபாராட யவண்டும்.
அவன் மற்ற மூன்று ராஜாக்ைளுக்கு கசய்ேகேப் பார்த்து மற்ற
எல்லா
ராஜாக்ைளும்
மனப்பூர்வமாை
அவனிடம்
கீழ்ப்படிவார்ைள்.
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அந்திகிறிஸ்து பரிசுத்ேவான்ைகை எடுத்துக் கைாண்டும்
அவர்ைகை துன்புறுத்தி கைாடுகமப்படுத்தி
யமலும்
ய ரத்கேயும் சட்டங்ைகையும் மாற்ற நிகனப்பான்.
அவன் அகனத்து சட்டங்ைகையும் மாற்றி, மூன்றகர
ஆண்டுைளுக்கு பழிவாங்கும் விேமாை ஆட்சிகசய்வான்!
உபத்திரவத்தின் இரண்டாம் பகுதி.
➢ ஒன்று, பத்து யேசிே ஒன்றிேம்
➢ இரண்டு, ஆட்சிோைர் அதிைாரத்திற்கு உேர்கிறான்
➢ மூன்று, அவன் பத்து யபகரயும் ஆட்சி கசய்து உலைம்
முழுவகேயும் எடுத்துக்கைாள்வான்
➢

ான்கு, 3 ½ ஆண்டுைளுக்கு உபத்திரவம் ஆரம்பமாகும்.

➢ ஐந்து, அந்திகிறிஸ்துகவ க ாறுக்கி, அழித்து யேவன்
அவரது இராஜ்ேத்கே அகமபார்.
7 வருட ைாலத்தின் இரண்டாம் பாதியில் சைல யேசங்ைளும்
இந்ே மைா உபத்திரவத்திற்குள் ைடந்து கசல்லும்.
ஒபதிோ 1:16, நீங்ைள் என் பரிசுத்ே பர்வேத்தின்யமல்
மதுபானம்பண்ணினபடியே எல்லா ஜாதிைளும் எப்கபாழுதும்
மதுபானம்பண்ணுவார்ைள்;
அவர்ைள்
குடித்து
விழுங்குவார்ைள். இராேவர்ைகைப்யபால் இருப்பார்ைள்.
அவர்ைள்
முன்
எப்கபாழுதும்
ேண்டகனகேப் கபறுவார்ைள்!

அனுபவித்திராே

அர்மகையோனில் (Armageddon) கடகபற இருக்கும் இறுதி
யுத்ேத்கே பற்றியும் யேவன் தீர்க்ைேரிசனமாய் கூறியுள்ைார்.
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சைரிோ 12:9, அந் ாளியல எருசயலமுக்கு வியராேமாய் வருகிற
எல்லா ஜாதிைகையும் அழிக்ைப் பார்ப்யபன்.
ஏசாோ 34:1-2, ஜாதிையை, யைட்கிறேற்குக் கிட்டிவாருங்ைள்;
ஜனங்ையை ைவனியுங்ைள்; பூமியும் அதின் நிகறவும்,
பூச்சக்ைரமும் அதில் உற்பத்திோன ோவும் யைட்ைக்ைடவது.
2
சைல ஜாதிைளின்யமலும் ைர்த்ேருகடே ைடுங்யைாபமும்,
அவர்ைளுகடே சைல யசகனைளின்யமலும் அவருகடே
உக்கிரமும் மூளுகிறது; அவர்ைகைச் சங்ைாரத்துக்கு நிேமித்து,
கைாகலக்கு ஒப்புக்கைாடுக்கிறார்.
சைரிோ 14:2-3, எருசயலமுக்கு வியராேமாை யுத்ேம்பண்ணச்
சைல ஜாதிைகையும் கூட்டுயவன்; ைரம் பிடிக்ைப்படும்;
வீடுைள் கைாள்கைோகும்; ஸ்திரீைள் அவமானப்படுவார்ைள்;
ைரத்ோரில் பாதி மனுஷர் சிகறப்பட்டுப்யபாவார்ைள்;
மீதிோன
ஜனயமா
ைரத்கே
விட்டு
3
அறுப்புண்டுயபாவதில்கல. ைர்த்ேர் புறப்பட்டு, யுத்ே ாளியல
யபாராடுவதுயபால் அந்ே ஜாதிையைாயட யபாராடுவார்.
எயரமிோ 25:29-33, 29 இயோ, தீங்கைக் ைட்டகையிட ான் என்
ாமம் ேரிக்ைப்பட்ட ைரத்தியல துவக்கும்யபாது, நீங்ைள்
ேண்டகனக்குத் ேப்புவீர்ையைா? நீங்ைள் ேப்புவதில்கல; ான்
பூமியின்
எல்லாக்
குடிைளின்யமலும்
பட்டேத்கே
வரவகழக்கியறன் என்று யசகனைளின் ைர்த்ேர் கசால்லுகிறார்.
30
ஆேலால்,
அவர்ைளுக்கு
வியராேமாை
இந்ே
வார்த்கேைகைகேல்லாம்
தீர்க்ைேரிசனமாை
உகரத்து,
அவர்ைகை ய ாக்கி: ைர்த்ேர் உேரத்திலிருந்து கைர்ச்சித்து, ேமது
பரிசுத்ே வாசஸ்ேலத்திலிருந்து ேம்முகடே சத்ேத்கேக் ைாட்டி,
ேம்முகடே ோபரத்துக்கு வியராேமாய்க் கைர்ச்சிக்ையவ
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கைர்ச்சித்து, ஆகலகே மிதிக்கிறவர்ைள் ஆர்ப்பரிப்பதுயபால்
பூமியினுகடே
எல்லாக்
குடிைளுக்கும்
வியராேமாை
31
ஆர்ப்பரிப்பார் என்று கசால் என்றார். ஆரவாரம் பூமியின்
ைகடோந்ேரமட்டும்
யபாய்
எட்டும்;
ஜாதிையைாயட
ைர்த்ேருக்கு வழக்கு இருக்கிறது; மாம்சமான ோவயராடும்
அவர் நிோேத்துக்குள் பிரயவசிப்பார்; துன்மார்க்ைகரப்
பட்டேத்துக்கு
ஒப்புக்கைாடுப்பார்
என்று
ைர்த்ேர்
32
கசால்லுகிறார்.
இயோ, ஜாதிஜாதிக்குத் தீகமபரம்பும்,
பூமியின் எல்கலைளிலிருந்து மைா புசல் எழும்பும்.
33
அக்ைாலத்தியல பூமியின் ஒருமுகன துவக்கி பூமியின்
மறுமுகனமட்டும்
ைர்த்ேரால்
கைாகலயுண்டவர்ைள்
கிடப்பார்ைள்;
அவர்ைள்
புலம்பப்படாமலும்
யசர்க்ைப்படாமலும்
அடக்ைம்பண்ணப்படாமலும்
பூமியின்யமல் எருவாவார்ைள்.
மீைா 5:15, கசவிகைாடாே புறஜாதிைளிடத்தியல யைாபத்யோடும்
உக்கிரத்யோடும் நீதிகேச் சரிக்ைட்டுயவன் என்றார்.

கசப்பனிோ 3:8, “ஆகைோல் ான் கைாள்கைோட எழும்பும்
ாள்மட்டும் எனக்குக் ைாத்திருங்ைள் என்று ைர்த்ேர்
கசால்லுகிறார்; என் சினமாகிே உக்கிரயைாபத்கேகேல்லாம்
அவர்ைள்யமல் கசாரியும்படி ஜாதிைகைச் யசர்க்ைவும்,
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ராஜ்ேங்ைகைக் கூட்டவும் ான் தீர்மானம்பண்ணியனன்;
பூமிகேல்லாம் என் எரிச்சலின் அக்கினியினால் அழியும்.
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