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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை – பாடம் 22 

உபத்திரவம் – 16 

அந்திகிறிஸ்து  

பூமியில் ஏதும் நடப்பதற்கு முன்னால் பரய ாைத்தில் எயதா 

நகடபபற்றது.  

ஏசாோ 14:12-15, 
12 

“அதிைாக யின் மைனாகிே 

விடிபவள்ளியே, நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே! ஜாதிைகை 

ஈனப்படுத்தினவயன, நீ தகரயிய  விழ பவட்டப்பட்டாயே! 
13
நான் வானத்துக்கு ஏறுயவன், யதவனுகடே 

நட்சத்திரங்ைளுக்குயம ாை என் சிங்ைாசனத்கத 

உேர்த்துயவன்; வடபுறங்ைளிலுள்ை ஆராதகனக் கூட்டத்தின் 

பர்வதத்திய  வீற்றிருப்யபன் என்றும், 
14
நான் யமைங்ைளுக்கு 

யம ாை உன்னதங்ைளில் ஏறுயவன்; உன்னதமானவருக்கு 

ஒப்பாயவன் என்றும் நீ உன் இருதேத்தில் பசான்னாயே. 
15
ஆனாலும் நீ அைாதமான பாதாைத்திய  

தள்ளுண்டுயபானாய். 

மூன்றில் ஒரு பங்கு யதவதூதர்ைளுடன் சாத்தான் 

பரய ாைத்தில் இருந்து தள்ைப்பட்டான். அவனுகடே 

அைந்கதயினால் அவன் விழுந்துயபானான். “நான்” (I will) 

என்ற பசாற்பறாடர் 5 முகற வருவகத நீங்ைள் ைவனிக்ை ாம்.   

http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com


2 

 

மீண்டும், யதவன் ஆதாகமயும் ஏவாகையும் பகடத்த யபாது 

சாத்தான் அந்த மனுஷிகே ஏமாற்றினான். அவ்வாயற மனித 

இனத்தின் வீழ்ச்சி நகடபபற்றது.   

ஆனால் யதவன் ஆதிோைமம் 3:15, உனக்கும் ஸ்திரீக்கும், உன் 

வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குயவன்; அவர் 

உன் தக கே நசுக்குவார், நீ அவர் குதிங்ைாக  நசுக்குவாய் 

என்றார்” என வாக்ைளித்துள்ைார். 

ஒரு பபண்ணிடமிருந்து விகத வரும். அந்த விகதோனது 

சர்ப்பத்தின் தக கே நசுக்கும் என்று யதவன் வாக்குறுதி 

அளித்தார். சாத்தாகன அழிக்கிற ஒரு மனிதன் வருவான் என்று 

யதவன் கூறினார்.  

இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த மனிதன் என்பகத சாத்தான் 

அறிந்திருந்தான். உ ை சரித்திரத்திலும் மீட்பின் சரித்திரத்திலும் 

சாத்தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்கப நிறுத்த முேன்றான். 

அவன் ைடவுளின் மக்ைகையும் யதவனின் திட்டத்கதயும் 

மற்றும் யமசிோவாகிே  கிறிஸ்துகவயும் அழிக்ை முேற்சி 

பசய்தான்.   

முத ாவது சாத்தான் மனித வம்சத்கத பைடுக்ை முேன்றான். 

அப்யபாது மனித இனத்கத பைடுப்பதற்ைாை விழுந்த 

யதவதூதர்ைகை மனுஷிைளுடன் உடலுறவு பைாள்ளும்படி 

அனுப்பினான்.  

ஆதிோைமம் 6:2, யதவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திைகை அதிை 

பசைந்தரிேமுள்ைவர்ைபைன்று ைண்டு, அவர்ைளுக்குள்யை 

தங்ைளுக்குப் பபண்ைகைத் பதரிந்துபைாண்டார்ைள். 
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யதவன் ஜ ப்பிரைேத்கத வரச்பசய்து அந்த இனத்கத அழித்து 

யநாவாகவயும் அவருகடே குடும்பத்தாகரயும் மட்டும் 

ைாப்பாற்றினார். 

ஆபிரைாம் எகிப்துக்கு பசன்றயபாது சாத்தான் மீண்டும் முேற்சி 

பசய்தான். அவன் சாராகவப் பற்றி பபாய்கூறிேதால், 

பார்யவான் சாராவின் மீது ைட்டுப்பாட்கட மீறக்கூடிே 

வாய்ப்கப உண்டுபண்ணினான்.     

சாராகைத் தவிர்த்து ஆபிரைாம் ஆைார் மூ ம் ஒரு மைகன 

உருவாக்கி அதன் மூ ம் யதவனுகடே திட்டத்கத குக க்ை 

சாத்தான் முற்சித்தான். 

ஈசாக்கிடமிருந்து பபற்ற ோக்யைாபின் ஆசீர்வாதத்கத  ஏசா 

ஆதாேப்படுத்த முேற்சித்தயபாதும் சாத்தான் யதவனின் 

திட்டத்கத ரத்து பசய்ே முேற்சித்தான்.  

சாத்தான் பார்யவாகனக் பைாண்டு இஸ்ரயவ ரின் அகனத்து 

ஆண் பிள்கைைகையும் பைால்  முேற்சித்தகத ோத்திராைமம் 

1ஆம் அதிைாரத்திலிருந்து நாம் ைாண ாம்.  

எபியரேர்ைள் பதாடர்ச்சிோன சி  அற்புதங்ைகை பசய்து 

எகிப்கத விட்டு ோத்திராைமத்தில் பவளியேறிேயபாது 

பார்யவான் அவர்ைகை பபரிே பகடவீரர்ைகை பைாண்டு 

துரத்தினான். பார்யவானின் ஆயுதம் ஏந்திே வீரர்ைள் 

அவர்ைளுக்கு சமீபமாை வந்தயபாது யூதர்ைள் பேப்பட 

துவங்கினர். ஏபனனில் அவர்ைள் சிவந்த சமுத்திரம் முன்னும் 

பகடவீரர்ைள் பின்னுமாை சிக்கிக்பைாண்டனர். மீண்டுமாய் 

சாத்தான் யதாற்றுப்யபானான்.  



4 

 

யோராம் (Jehoram) தன்னுகடே சயைாதரர்ைகை 

பைான்றுயபாடுகிறார் -  2 நாைாைமம் 21 

யூதாவின் ராஜாவாகிே யோராம் (Jehoram) அதிைாரத்திற்கு 

வந்ததும், அவர் தன் சயைாதரர்ைகை அரச குடும்பத்திலுள்ை 

மற்றவர்ையைாடு பைான்று யபாட்டார். அவர் எட்டு வருட 

சுருக்ைமான ஆட்சிக்கு பிறகு மிைவும் பைாடூரமான முகறயில் 

மரணமகடந்தார்.  

என்னதான் யோராம் (Jehoram)  தனிப்பட்ட முகறயில் 

தீேவனாை இருந்தாலும் யதவன் அந்த யதசத்கத 

அழித்துப்யபாடவில்க . யதவன் தாவீதின் வம்சயம 

எப்யபாதும் பதாடரயவண்டும் என்று தாவீதுக்கு தான் பசய்த 

நித்திே உடன்படிக்கைகே நிகனவில் பைாண்டார்.  

சாத்தான் மீண்டும் யோராகம பைாண்டு தன்னுகடே 

சயைாதரர்ைகை பைால்லும்படி பசய்து அந்த வம்சாவழிகே 

தடுக்ை முேற்சித்தான். ஆனால் அந்த முழு யமசிோவின் 

வழிகேயும் அவன் அழிக்ைவில்க . யதவன் அங்யை  

இகடபட்டு  யோராகம பைான்று அவன் மைன்ைகை 

உயிருடன் இருக்ை அனுமதித்தார்.  

அராபிேர்ைள் அைசிோகவத் (Ahaziah) தவிர மற்ற 

அகனவகரயும் பைான்று குவித்தனர் - 2 நாைாைமம் 22 

யோராம் ராஜாவின் மைன்ைகை பைான்று யமசிோவின் 

வம்சாவழிகே முறிக்ை சாத்தான் அயரபிேர் குழுகவ 

அனுப்பினான். அதில் இகைேவனாகிே அைசிோ (Ahaziah) 

மட்டுயம தப்பிப்பிகழத்தார். அவன் துன்மார்க்ைனாை 

இருந்தான். அவன் யமற்கு ராஜ்ேத்தின் அரசனான பேகூவின் 
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(Jehu) பகடயோடு நடந்த யுத்தத்தில் இறந்துயபானான்.  

ராஜாவின் ஊழிேக்ைாரர்ைள் எருசய மில் அவகன அடக்ைம் 

பண்ணினார்ைள் (2 இராஜாக்ைள் 9:28). பேகூ (Jehu) இரண்டு 

அரசர்ைகைக் பைான்றது மட்டுமல் ாமல், இஸ்ரயவல் மற்றும் 

யூதாவாகிே அரச குடும்பங்ைள் இரண்கடயும் 

நிர்மூ மாக்கினான் (2 நாைாைமம் 22:8; 2 இராஜாக்ைள் 10:1-14). 

அைசிோவின் (Ahaziah) இகைே மைனான யோவாஸின் (Joash) 

உயிகர ைாப்பாற்றிேதன் மூ ம் சாத்தான் அந்த விகதயின் 

வழிகே அழிக்ை தீட்டிே மற்பறாரு முேற்சிகே யதவன் 

தடுத்து பாதுைாத்தார். 

அத்தாலிோ (Athaliah) யோவாகசத் (Joash) தவிர மற்ற 

அகனவகரயும் பைான்று யபாடுகிறாள் -  2 நாைாைமம் 22 

பேகூ (Jehu) வடக்யை அதிைாரத்தில் இருந்தான். தாவீதின் 

வம்சத்தில் யோவாகச (Joash) தவிர ஆண்பிள்கைைள் ோரும் 

உயிர் பிகழத்தவர் இல்க .  

அைசிோவின் (Ahaziah) துன்மார்க்ைமான தாோன அத்தாலிோ 

(Athaliah) அரிேகணகே எடுத்து, யமசிோவின் வம்சாவழிகே 

முடிவுக்கு பைாண்டு வருவதற்ைாை அரச குடும்பத்கத 

யசர்ந்தவர்ைகை யவரறுக்ை  பதாடங்கினாள்.  

பின்னர் ஆைசிோவின் சயைாதிரிோன பஜய ாபசபா 

(Jehosheba) தன் குழந்கதோன மருமைகன ராணியிடமிருந்து 

மகறத்து ஆைாசின் (Ahaziah’s) குமாரனான குழந்கத 

யோவாகச (Joash) ைாப்பாற்றினாள். அத்தாலிோவின் ஆறு 

ஆண்டுைா  ஆட்சி முடிவுக்கு வரும் வகரக்கும் அவர் 

பாதுைாப்பாை கவக்ைப்பட்டார் (841-835 கி.பி.).     
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ஆமானின் (Haman) முேற்சி – எஸ்தர் 3 

பமார்பதைாய் (Mordecai) தான் பபர்சிோ (Persian) ராஜா 

அைாஸ்யவருவின் (Xerxes’) அரண்மகனயிலுள்ை ஒயர யூதர். 

ராஜாவின் நம்பைமான இராணுவ தைபதிோன ஆமானுக்கு 

(Haman) பமார்பதைாய் தன்கன வணங்ைாத ைாரணத்திற்ைாை 

அவகன பைால்  விரும்பினான். தன்கன வணங்கும்படி 

ைட்டகையிட்டயபாது பமார்பதைாய் தான் யூதனாை 

இருப்பதால் அவகர  வணங்ைமுடிோது என்றான்.  

ஆமானும் அவனுகடே மகனவியும் பண்கடே 

பபர்சிோவிலுள்ை எல் ா யூதர்ைகையும் பைால்  ஒரு சதி 

பசய்தனர். பமார்பதைாகேயும் அந்த நைரத்தில் வாழ்ந்த 

அகனத்து யூதர்ைகையும்  பைால்  ராஜா அைாஸ்யவரு (Xerxes’) 

ஒரு ஆகண பிறப்பிக்கும்படி ஆமான் அவகர நம்பகவக்ை 

முேற்சித்தான்.  

பமார்பதைாகே பைான்றாய  அகனத்து பிரச்சகனைளும் 

தீர்ந்திருக்கும். ஆனால் ஆமான் அகனத்து யூதர்ைகையும் 

பைால்  முடிவு பசய்தான். இந்த சதிகே யூத கு த்கதச் யசர்ந்த 

எஸ்தர் ராணியே முறிேடித்தாள். முதா வாதாை 

பமார்பதைாகே தூக்கிலிடயவண்டி ைட்டிபேழுப்பப்பட்ட 

தூக்கு யமகடயிய யே ஆமான் தூக்கிலிடப்பட்டார். யதவன் 

முழு யூத யதசத்கத இகடபட்டு ைாப்பாற்ற எஸ்தகர 

பேன்படுத்தினார். இதன்மூ ம் இயேசு வரும் யமசிோ 

வம்சாவழிகே பாதுைாத்தார்.  
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யோயசப்பின் (Joseph’s) பேம் -  மத்யதயு 1 

இரண்டாம் பாடத்தில் யூத திருமணத்கதப் பற்றி நாம் 

பார்த்தயபாது, ஒருமுகற உங்ைள் திருமணம் நிச்சேமான பிறகு 

உங்ைளுகடே வருங்ைா  மகனவிகே உங்ைள் மகனவி என்று 

அகழக்ை யவண்டும். யோயசப்புக்கு மரிோளுடன் திருமணம் 

பசய்ே நிச்சேமாகி இருந்தது.  

நிச்சயிக்ைப்பட்ட ைா த்தின்யபாயதா அல் து அதற்கு 

பவளியிய ா எந்தபவாரு பாலிேல் நடவடிக்கையிலும் 

ஈடுபட்டால் அகத விபச்சாரமாை ைருதி அதற்கு மரண 

தண்டகன விதிக்ைப்படும்.   

பரிசுத்த ஆவிோனவரால் மரிோள் ைர்ப்பமானகதப் பற்றி 

யோயசப்பு யைள்விப்பட்டயபாது அவர் தனிப்பட்ட 

முகறயில், அவசரமாை மற்றும் அகமதிோன முகறயில் 

நிச்சேத்கத முறிக்ை விரும்பினார். இதனால் இயேசுவுக்கு 

சட்டவியராதமாை பிறந்த குழந்கத என்ற பபேர் 

கிகடத்திருக்கும்.  

ஆகைோல், யூத சட்டதிட்டத்தின்  ைண்யணாட்டத்தில் தன் 

குழந்கத யமசிோவாை தகுதிேற்றதாகிருக்கும். ைாபிரியேல் 

(Gabriel) யதவதூதன் வருகை தந்து யமலும் பரிசுத்த 

ஆவிோனவரால் ைர்ப்பிணிோகிே மரிோளின் ைகத 

நம்பமுடிோதது என  சாத்தான் பவளிப்பகடோை அவகன 

நம்ப கவத்தான். யதவன் இகடபட்டதால் மட்டுயம 

யோயசப்பு மரிோளின் வார்த்கதகே நம்பினான். இதனால் 

இயேசுவுக்கு யூத சட்டத்தின்படி பூமிக்குரிே தைப்பனும் தாயும் 

கிகடத்தது. மீண்டும் சாத்தானின் சதி முறிேடிக்ைப்பட்டது.   
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ஏயராதின் (Herod’s) முேற்சிைள் – மத்யதயு 2 

ஏயராது ராஜா ஒரு பாதுைாப்பற்ற மனிதன். அவர் 

ஏயதாமிலிருந்து வந்தவர், எப்யபாதும் யூத மக்ைளுக்கு எதிராை 

இருந்தார். அவர் சிம்மாசனத்தில் இருப்பதற்ைாை 

யராமர்ைளுக்கு பபரும் பணத்கத பைாடுத்திருந்தார்.  

புதிதாை பிறந்த யூதர்ைளின் மன்னனுக்கு மரிோகத 

பசலுத்துவதற்ைாை சாஸ்திரிைள் (Magi) அவகர சந்தித்தயபாது, 2 

வேதிற்குற்பட்ட ஒவ்பவாரு குழந்கதகேயும் பைால்  அவர் 

விரும்பினார்.  

சாஸ்திரிைளின் விஜேத்தினால் ஏயராதும், அவருடன் யசர்ந்து 

எருசய ம் முழுவதும் ை க்ைமகடந்தகத பற்றி 

யவதவாக்கிேம் விைக்குகிறது. யமசிோ பிறக்கும் இடத்கத 

பற்றி யவதவாக்கிேங்ைள் என்ன பசால்கிறது என்பகத 

ைண்டுபிடிக்ை ஏயராது தன் பிரதான ஆசாரிேர்ைகையும் யவத 

பாரைகரயும் ை ந்தாய ாசித்தார். (மீைா 5:2) இயேசுவின் 

மாற்றாந்தந்கதோகிே யோயசப்பின் ைனவில் 

எச்சரிக்ைப்பட்டதால் பாதுைாப்புக்ைாை எகிப்திற்கு பசன்றனர்.  

நீண்ட ைா மாை சாத்தான் யதவனுக்கு அவருகடே 

மக்ைளுக்கும் எதிராை பசேல்பட்டு வருகிறான். சாத்தான் 

இதுவகர பவன்றதில்க , ஆனால் சாத்தான் எப்யபாதுயம 

யதவகனயும்,யதவனுகடே மக்ைகையும் யதவனின் 

திட்டத்கதயும் தாக்குகிறான். அவன் ஒவ்பவாரு முகறகேயும் 

அகத மட்டும் பசய்ேவதற்ைாையவ முேற்சிக்கிறான். இன்றும் 

அவன் தன்னிடம் உள்ை அகனத்கதயும் கவத்து 

பபரும்பாலும் ஊடுருவக  கவத்து சகபகே தாக்குகிறான். 



9 

 

ஏபனன்றால் அவன் அகத ஒரு பேனுள்ை ைருவி என  ைற்றுக் 

பைாண்டான்.  

அயபாஸ்த னாகிே யோவான் வரவிருக்கும் 

அந்திகிறிஸ்துகவ பற்றி சகபக்கு எச்சரிக்கிறார் யமலும் ப ர் 

அந்திகிறிஸ்துகவ யபால் வந்துள்ைனர்.  

1 யோவான் 2:18, பிள்கைையை, இது 

ைகடசிக்ைா மாயிருக்கிறது; அந்திக்கிறிஸ்து வருகிறாபனன்று 

நீங்ைள் யைள்விப்பட்டபடி இப்பபாழுதும் அயநை 

அந்திக்கிறிஸ்துைள் இருக்கிறார்ைள்; அதினாய  இது 

ைகடசிக்ைா பமன்று அறிகியறாம்.  

ப  அந்திகிறிஸ்துைள் இப்யபாது உள்ைனர். யமலும் வரும் 

நாட்ைளில் இதன் எண்ணிக்கை அதிைரித்துக்பைாண்யட 

யபாகும். ஆனால் ‘அந்திகிறிஸ்து’ வந்து உபத்திரவ ைா த்தின் 7 

வருடங்ைள் ஆட்சி பசலுத்துவான்.  

1 யோவான் 4:3, மாம்சத்தில் வந்த இயேசுகிறிஸ்துகவ 

அறிக்கைபண்ணாத எந்த ஆவியும் யதவனால் உண்டானதல் ; 

வருபமன்று நீங்ைள் யைள்விப்பட்ட 

அந்திக்கிறிஸ்துவினுகடே ஆவி அதுயவ, அது இப்பபாழுதும் 

உ ைத்தில் இருக்கிறது. 

அதனால் நிகறே ைள்ை தீர்க்ைதரிசிைள் வருவார்ைள். யமலும் 

‘ைள்ை தீர்க்ைதரிசிைள்’ உபத்திரவ ைா த்தில் தான் 

எழும்புவார்ைள்.  

1 யோவான் 2:22, இயேசுகவக் கிறிஸ்து அல்  என்று 

மறுதலிக்கிறவயனேல் ாமல் யவயற ோர் பபாய்ேன்? 
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பிதாகவயும் குமாரகனயும் மறுதலிக்கிறவயன 

அந்திக்கிறிஸ்து. 

2 யோவான் 1:7, மாம்சத்தில் வந்த இயேசுகிறிஸ்துகவ 

அறிக்கைபண்ணாத அயநை வஞ்சைர் உ ைத்திய  

யதான்றியிருக்கிறார்ைள்; இப்படிப்பட்டவயன வஞ்சைனும் 

அந்திக்கிறிஸ்துவுமாயிருக்கிறான்.  

அந்திகிறிஸ்துவானவன் அவன் தான் அந்த யமசிோ என கூறி 

மக்ைகை ஏமாற்றுவான்.  

இப்பபாது சாத்தான் எவ்வாறு திரும்ப வருவான் ன்பகத பற்றி 

நாம் ைாண ாம். அவன் எப்படிப்பட்ட வியசஷித்த 

குணத்துடன் வருவான் என்பகத குறித்து முதலில் நாம் 

ைாண ாம்.  

1. திறகமோன, திறகமவாய்ந்த / அறிவார்ந்த யமகத 

தானியேல் 7:8, அந்தக் பைாம்புைகை நான் 

ைவனித்திருக்கையில், இயதா, அகவைளுக்கு இகடயிய  

யவபறாரு சின்ன பைாம்பு எழும்பிற்று; அதற்கு முன்பாை 

முந்தினபைாம்புைளில் மூன்றுபிடுங்ைப்படது; இயதா, அந்தக் 

பைாம்பிய  மனுஷைண்ைளுக்கு ஒப்பான ைண்ைளும் 

பபருகமோனவைகைப் யபசும் வாயும் இருந்தது. 

மனிதர்ைள் யபா யவ அவனுக்கும் ைண்ைள் இருக்கும். 

யவதாைமத்தில் ைண்ைள் என்பது அறிவாற்றக  பற்றி 

தீர்ைதரிசனமாை விைக்குகிறது. சாத்தான் ஆதாம் மற்றும் 

ஏவாளிடம் அவர்ைளுகடே ைண்ைள் திறக்ைப்பட்டு நன்கம 

தீகம அறிந்து யதவர்ைகைப்யபால் இருப்பீர்ைள் என்று 

அவர்ைளுக்கு ஆகசைாட்டிேகத நிகனவில் பைாள்ளுங்ைள்.   



11 

 

2. பபரிே யபச்சாைர்  

தானியேல் 7:20, அதின் தக யமலுள்ை 

பத்துக்பைாம்புைகைக்குறித்தும் தனக்கு முன்பாை மூன்று 

பைாம்புைள் விழுந்துயபாை எழும்பினதுமாய், ைண்ைகையும் 

பபருகமோனகவைகைப் யபசும் வாகேயுமுகடேதுமாய், 

மற்றகவைகைப்பார்க்கிலும் பருமனாைத் 

யதான்றினதுமாயிருந்த அந்த யவயற பைாம்கபக்குறித்தும், 

அவற்றின் பபாருகை அறிே மனதாயிருந்யதன். 

அவன் அழைாை இருப்பான். மற்றவர்ைகை விட சிறந்த 

உடல்நிக  பைாண்டிருப்பான். ஒரு சிறந்த யபச்சாைராைவும் 

இருப்பான்.  

3. பபரிே அரசிேல்வாதி 

தானியேல் 11:21, அவன் ஸ்தானத்தில் அவமதிக்ைப்பட்டவன் 

ஒருவன் எழும்புவான்; இவனுக்கு ராஜ்ேபாரத்தின் 

யமன்கமகேக் பைாடாதிருப்பார்ைள்; ஆனாலும் இவன் 

சமாதானமாய் நுகழந்து, இச்சைம் யபசி, ராஜ்ேத்கதக் 

ைட்டிக்பைாள்வான். 

அவன் சமாதானமாை நுகழவான், ஆனால் ஒரு அரசிேல்வாதி 

யபா யவ, பமன்கமோன வார்த்கதைகையும் தவறான 

வழிைகையும் பேன்படுத்துவான். அரசிேல்வாதிைள் எப்படி  

ஒரு முற்றிலும் பபாய்ோன விஷேத்கத பமன்கமோன 

வார்த்கதைள் பைாண்டு யபசுகிறார்ைள் என்பகதப் 

பார்கியறாம். அவர்ைள் சி  விஷேங்ைகை தங்ைைால் பசய்ே 

முடிோது என்று அறிந்திருந்தும் தங்ைைால் பசய்ே முடியும் 

என்று வாக்குறுதி அளிக்கின்றனர்.   



12 

 

அவன் அம்புைள் இல் ாமல் வில்க  ஏந்திேவனாய் வருவான் 

என்று பவளி 6:2 கூறுகிறது. இது அவன் சமாதானத்துடயன 

வருவான் என்கத அறிவிக்கிறது.  

4. பபரிே பதாழி திபர்  

தானியேல் 8:25, அவன் தன் உபாேத்தினால் வஞ்சைத்கதக் 

கைகூடிவரப்பண்ணி, தன் இருதேத்தில் பபருகமபைாண்டு, 

நிர்விசாரத்யதாடிருக்கிற அயநைகர அழித்து, அதிபதிைளுக்கு 

அதிபதிோயிருக்கிறவருக்கு வியராதமாய் எழும்புவான், 

ஆனாலும் அவன் கையினா ல்  யவறுவிதமாய் 

முறித்துப்யபாடப்படுவான். 

அவன் பசழிப்பான ஒரு விோபாரத்கத உருவாக்ைகூடிே   

பபரும் புத்திசாலி. வணிை ரீதிோை அவன் பபரும் வைம் 

யசர்ைக்கூடிேவன்.  

அந்திகிறிஸ்துவுடன் இருப்பவர்ைள் மிகுந்த பசல்வ 

பசழிப்புகடேவர்ைைாகி ஆடம்பரமாை வாழ்கின்றனர் என்று 

பவளி 18:3 கூறுகிறது.  

5. வல் கமோன இராணுவ சக்தி  

தானியேல் 7:23, அவன் பசான்னது: நா ாம் மிருைம் பூமியிய  

உண்டாகும் நா ாம் ராஜ்ேமாம்; அது எல் ா 

ராஜ்ேங்ைகைப்பார்க்கிலும் யவறாயிருந்து, பூமிகே எல் ாம் 

பட்சித்து, அகத மிதித்து, அகத பநாறுக்கிப்யபாடும். 

அவன் பூமி முழுவகதயும் அபைரித்துக்பைாள்ளுவான். அவன் 

புத்திசாலித்தனமாை சக்திகே அகடவதற்ைாை சி  

தந்திரங்ைகை பசய்வான். அதுமட்டுமல் ாமல் அவன் 

சக்தியின் யதவகன ஆராதகனயும் பசய்வான். பவளி 13:4. 
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6. மதத்தக வர்  

அவகன ஆராதிக்குமாறு யைட்டுக்பைாள்வகத தானியேலின் 

புத்தைத்தில் ப  யமற்யைாள்ைள் இருப்பகத நாம் ைாண ாம். 

யமலும், அந்திகிறிஸ்து எப்படி இந்த முழு உ ைமும் தன்கன  

ஆராதிக்கும்படியும் தன்கன யதவனுகடே ஆ ேத்தில் நிறுவி  

தன்கன மட்டுயம ஒயர ைடவுைாை வழிபட யவண்டும் என்று 

யைாருவகத பவளி 17ஆம் அதிைாரம் ைாண்பிக்கிறது.   

7. அவன் ஒரு ஓரினச்யசர்க்கைோைர் 

தானியேல் 11:37, அவன் தன் பிதாக்ைளின் யதவர்ைகை 

மதிோமலும், ஸ்திரீைளின் சியநைத்கதயும், எந்த யதவகனயும் 

மதிோமலும், எல் ாவற்றிற்கும் தன்கனப் பபரிேவனாக்கி,  

நம் ைா த்தில் ஓரினச்யசர்க்கை பற்றிே மனநிக  ஏன் 

இத்தகைே பபரிே சத்தத்கத பசய்கிறபதன்று நீங்ைள் 

புரிந்துபைாள்வீர்ைள் என நம்புகியறன். 

8. தன்கனயே யதவனாை ஆராதிக்கும்படி மக்ைகை 

ப வந்தப்படுத்துவான்.  

அந்திகிறிஸ்து தன்கனயே வழிபட யவண்டும் என்று மக்ைகை 

ப வந்தப்படுத்துவான். மக்ைள் தமது வ து கையில் 666 என்ற 

அகடோைச் சின்னத்கத இட யவண்டும் என்றும் 

ைட்டாேப்படுத்துவான்.  

2 பதசய ானிக்யைேர் 2:4, அவன் எதிர்த்துநிற்கிறவனாயும், 

யதவன் என்னப்படுவபததுயவா, ஆராதிக்ைப்படுவபததுயவா, 

அகவபேல் ாவற்றிற்கும் யம ாைத் தன்கன 

உேர்த்துகிறவனாயும், யதவனுகடே ஆ ேத்தில் 
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யதவன்யபா  உட்ைார்ந்து, தன்கனத்தான் யதவபனன்று 

ைாண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான். 

பவளி 13:17-18, 
17
அந்த மிருைத்தின் முத்திகரகேோவது அதின் 

நாமத்கதோவது அதின் நாமத்தின் இ க்ைத்கதோவது 

தரித்துக்பைாள்ளுகிறவன் தவிர யவபறாருவனும் பைாள்ைவும் 

விற்ைவுங் கூடாதபடிக்கும் பசய்தது. 
18
இதிய  ஞானம் 

விைங்கும்; அந்த மிருைத்தின் இ க்ைத்கதப் புத்தியுகடேவன் 

ைணக்குப்பார்க்ைக்ைடவன்; அது மனுஷருகடே 

இ க்ைமாயிருக்கிறது; அதினுகடே இ க்ைம் 

அறுநூற்றறுபத்தாறு. 

9. அவன் மறித்து உயிர்த்பதழுவான்  

அந்திகிறிஸ்துவானவன் உபத்திரவ ைா த்தின் மத்தியிய யே 

இறந்து விடுவான். அதற்கு பிறகு அவனுள் இருந்து சாத்தான் 

வந்து இந்த உ ைத்கத 3 ½ ஆண்டுைளுக்கு ஆட்சி பசய்வான்.  

பவளி 13:3-4, 
3
அதின் தக ைளிப ான்று சாவுக்யைதுவாய்க் 

ைாேப்பட்டிருக்ைக் ைண்யடன்; ஆனாலும் சாவுக்யைதுவான 

அந்தக் ைாேம் பசாஸ்தமாக்ைப்பட்டது. பூமியிலுள்ை ோவரும் 

ஆச்சரிேத்யதாயட அந்த மிருைத்கதப் பின்பற்றி, 
4
அந்த 

மிருைத்திற்கு அப்படிப்பட்ட அதிைாரங்பைாடுத்த 

வலுசர்ப்பத்கத வணங்கினார்ைள். அல் ாமலும்: மிருைத்திற்கு 

ஒப்பானவன் ோர்? அதியனாயட யுத்தம்பண்ணத்தக்ைவன் 

ோர்? என்று பசால்லி, மிருைத்கதயும் வணங்கினார்ைள்.” 

பவளி 13:12-13, 
12
அது முந்தின மிருைத்தின் அதிைாரம் 

முழுவகதயும் அதின் முன்பாை நடப்பித்து, சாவுக்யைதுவான 

ைாேம் ஆறச்பசாஸ்தமகடந்த முந்தின மிருைத்கதப் பூமியும் 
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அதின் குடிைளும் வணங்கும்படி பசய்தது. 
13
அன்றியும், அது 

மனுஷருக்குமுன்பாை வானத்திலிருந்து பூமியின்யமல் 

அக்கினிகே இறங்ைப்பண்ணத்தக்ைதாைப் பபரிே 

அற்புதங்ைகை நடப்பித்து, 

யதவானாகிே இயேசு கிறிஸ்து என்ன பசய்தாயரா அகதயே 

நை ாக்ை அந்திகிறிஸ்துவானவன் எப்யபாதும் முேற்சி 

எடுப்பான். இங்யை மீண்டும் சாத்தான் அந்திகிறிஸ்துவின் 

உடலின் மூ மாய் நுகழகிறான்.  

அந்திகிறிஸ்து சாவதற்கு எதுவாை ைாேமகடவான்   என்று 

யதவன் தீர்க்ைதரிசனமாய் உகரத்தார்.  

சைரிோ 11:17, மந்கதகேக் கைவிடுகிற அபத்தமான 

யமய்ப்பனுக்கு ஐயோ! பட்டேம் அவன் புேத்தின்யமலும் 

அவன் வ துைண்ணின்யமலும் வரும்; அவன் புேமுழுதும் 

சூம்பிப்யபாம்; அவன் வ துைண் முற்றிலும் இருள் அகடயும் 

என்றார். 

இரைசிே வருகையின் யபாது உடனடிோை 

எடுத்துக்பைாள்ைப்பட யவண்டும் என்று இகத 

யைட்பவர்ைளுக்ைாைவும் படிப்பவர்ைளுக்ைாைவும் நான் 

உண்கமோை பஜபம் பசய்கியறன்.   

நீங்ைள் இகத படித்திருந்தும் அகத விட்டுவிட்டீர்ைள் என்றால் 

அவன் தான் அந்திகிறிஸ்து என்பகத நீங்ைள் 

புரிந்துபைாள்வீர்ைள்!! 

யதசங்ைளின் ைா ங்ைளும், அந்திகிறிஸ்துவும் எப்படி அவர்ைள் 

இகணந்திருப்பார்ைள் என்பகத நாம் பார்க்ை ாம்.   
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இதற்கு முந்தே பாடத்தில் புறஜாதி யதசங்ைளின் ைா த்திே 

பற்றி யதவனாகிே இயேசு என்ன கூறியுள்ைார் என்பகத 

லூக்ைா 21இல் இருந்து நாம் பார்த்தகத நிகனவில் 

பைாள்ளுங்ைள்.   

தானியேல் 2:41-44, 
41
பாதங்ைளும் ைால்விரல்ைளும் 

பாதிகுேவனின் ைளிமண்ணும், பாதி இரும்புமாயிருக்ை நீர் 

ைண்டீயர, அந்த ராஜ்ேம் பிரிக்ைப்படும்; ஆனாலும் ைளிமண் 

இரும்பு ை ந்திருக்ை நீர் ைண்டபடியே இரும்பினுகடே 

உறுதியில் பைாஞ்சம் அதிய  இருக்கும். 
42
ைால்விரல்ைள் பாதி 

இரும்பும் பாதி ைளிமண்ணுமாயிருந்தது என்னபவன்றால் 

அந்த ராஜ்ேம் ஒருபங்கு உேரமும் ஒருபங்கு 

பநரிசலுமாயிருக்கும். 
43
நீர் இரும்கபக் ைளிமண்யணாயட 

ை ந்ததாைக் ைண்டீயர, அவர்ைள் மற்ற மனுஷயராயட 

சம்பந்தங்ை ப்பார்ைள்; ஆகிலும் இயதா, ைளிமண்யணாயட 

இரும்பு ை வாததுயபா  அவர்ைள் ஒருவயராபடாருவர் 

ஒட்டிக்பைாள்ைாதிருப்பார்ைள். 
44
அந்த ராஜாக்ைளின் 

நாட்ைளிய , பரய ாைத்தின் யதவன் என்பறன்கறக்கும் 

அழிோத ஒரு ராஜ்ேத்கத எழும்பப்பண்ணுவார்; அந்த ராஜ்ேம் 

யவயற ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்க ; ஒரு ைல் 

கையில்பபேர்க்ைப்படாமல் மக யிலிருந்து பபேர்ந்து, 

உருண்டுவந்து, இரும்கபயும் பவண்ை த்கதயும் 

ைளிமண்கனயும் பவண்ை த்கதயும் பபான்கனயும் 

பநாறுக்கினகத நீர் ைண்டீயர, அப்படியே அது அந்த 

ராஜ்ேங்ைகைபேல் ாம் பநாறுக்கி, நிர்மூ மாக்கி, தாயனா 

என்பறன்கறக்கும் நிற்கும்.  

யராம் என்பது கிழக்கு மற்றும் யமற்கு யராமானிே யபரரகச 

உள்ைடக்கிேது. நான்ைாவது இராஜ்ேம் யராமாகும். இறுதி 
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ைட்டமானது பத்து-ைால்விரல்ைள் கூட்டகமப்பாை இருக்கும். 

இது பவளிபடுத்தல் புத்தைத்தில் பதளிவாை 

வலியுறுத்தப்பட்டுள்ைது.  

ஆனால் யராம ராஜ்ேத்தின் இறுதி வடிவத்திற்ைான நாட்ைளில் 

தானியேல் 7:7, “அதற்குப்பின்பு, இராத்தரிசனங்ைளில் நா ாம் 

மிருைத்கதக் ைண்யடன்; அது பைடியும் பேங்ைரமும் மைா 

ப த்ததுமாயிருந்தது; அதற்குப் பபரிே இருப்புப்பற்ைள் 

இருந்தது; அது பநாறுக்கிப் பட்சித்து, மீதிோனகதத் தன் 

ைால்ைைால் மிதித்துப்யபாட்டது; அது தனக்கு முன்னிருந்த 

எல் ா மிருைங்ைகைப்பார்க்கிலும் யவற்றுருவமாயிருந்தது, 

அதற்குப் பத்துக் பைாம்புைள் இருந்தது. 

தானியேல் 7:24, அந்தப் பத்துக்பைாம்புைள் என்னபவன்றால், 

அந்த ராஜ்ேத்திய  எழும்பும் பத்து ராஜாக்ைைாம்; 

அவர்ைளுக்குப்பின்பு யவபறாருவன் எழும்புவான்; அவன் 

முந்தினவர்ைகைப்பார்க்கிலும் யவறாயிருந்து, மூன்று 

ராஜாக்ைகைத் தாழ்த்திப்யபாட்டு, 

அதனால் இந்த தீர்க்ைதரிசனத்தில் இருந்து புத்துயிர் பபற்ற 

யராம யபரரசுதான் மீண்டும் உேரும் என்பகத 

அறிந்துபைாள்ை ாம்.  

பிறகு அவர்ைளின் மூ மாய் அந்திகிறிஸ்து எழும்புவான்.  

அவன் அந்த மூன்று ராஜாக்ைகை அடக்குவான். அதற்கு 

பின்னர் மற்ற ராஜாக்ைள் அவனிடம் சரணாைதி அகடந்து 

விடுவார்ைள்.  
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அவன் உ ைம் முழுவதிலும் ஒரு அதிைாரத்கத உருவாக்கி 

உ ைம் முழுவகதயும் ஏமாற்றுவதன் மூ மாய் 

கைப்பற்றுவான்.  

இந்த ஏழு-ஆண்டு ைா  உபத்திர ைா த்தின் நடுவில் அவர்ைள் 

தன்கன ஆராதிக்குமாறு ைட்டாேப்படுத்தி 

பவறுக்ைத்தக்ைதான அழிகவ (abomination desolation) 

நிறுவுவான்.   

இதுயவ யதசங்ைளின் வர ாற்கற பற்றிேதான யதவனின் 

திட்டம்.  

இப்யபாது, சாத்தான் என்ன பசய்ே விரும்புவான் என்று நீங்ைள் 

நிகனக்கிறீர்ைள்? 

அந்த திட்டத்கத ைக ப்பான்.  

ஒரு ஐந்தாம் உ ை ராஜ்ேத்கத யசர்ப்பயத சாத்தானின் 

எண்ணமாை இருக்கும் என்று நான் நம்புகியறன். ஏபனன்றால் 

அப்யபாது தான் யதவனின் வார்த்கத ஒழிந்து யபாகும்.  

உ ை வல் ரசாை ஹிட் ரின் எழுச்சி என்பது இேற்கையில் 

யபய் பிடித்தபதான்று இரண்டு மதச்சார்பற்ற புத்தைங்ைள் 

ஹிட் ரின் உள்யை உள்ை அதிைாரப் பிரிவுைளின் விவரங்ைகை 

நமக்ைாை பைாடுக்கின்றன. 

• பமயின் ைம்ப் (Mein Kampf) – இருபதாம் நூற்றாண்டின் 

பழங்ைகத (The Myth of the Twentieth Century) 

• அந்பதானி ரீடின் (Anthony Read) சாத்தானின் சீஷர்ைள்: 

ஹிட் ரின் உள் வட்டம் (The Devil's Disciples: Hitler's Inner 

Circle).  
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• ‘மந்திரிப்பவர்ைளின் ைாக கே’ (‘The Morning of the 

Magicians’) எழுதிே லூயிஸ் பாபவல் (Louis Pauwels) 

மற்றும் ஜகுஸ் பபர்கியேர் (Jacques Bergier). 

• ைாலிோன பூமிகே (The Hollow Earth) எழுதிே எரிக் 

யநார்மன் (Eric Norman)  

இந்த ஆசிரிேர்ைளிடமிருந்து நீங்ைள் பபறும் முடிவான முடிவு 

இதுதான். இந்த நபர்ைைால் நடத்தப்படும் யநர்ைாணல் மற்றும் 

அனுபவங்ைகைப் பதிவு பசய்த பிறகு எழுதப்பட்டது.  

“ஹிட் ர் ஒரு சுேமாை ைற்ற கபத்திேக்ைாரன், அவர் ஒருசி  

தற்புைழ்ச்சிைாரர்ைைால் (megalomaniacs) சூழப்பபற்றும், 

படக்ைார்யடஸ் (Descartes) தத்துவவாதிைகை நிராைரித்தும், 

முழு மனிதயநே ை ாச்சாரத்கத தூக்கி எறிந்தும், ைாரணத்கத 

மிதித்தும், லூசிபகர (Lucifer) தூண்டியும், ஐயராப்பாகவ 

கைப்பற்றியும், கிட்டத்தட்ட உ ைத்கதயும் பவன்றார்”  

தானியேல் 8:8-12, 
8
அப்பபாழுது பவள்ைாட்டுக்ைடா மிகுதியும் 

வல் கமபைாண்டது; அது ப ங்பைாண்டிருக்கையில், அந்தப் 

பபரிே பைாம்பு முறிந்துயபாயிற்று; அதற்குப் பதி ாை 

ஆைாேத்தின் நாலுதிகசைளுக்கும் எதிராய் வியசஷித்த 

நாலுபைாம்புைள் முகைத்பதழும்பினது. 
9
அகவைளில் 

ஒன்றிலிருந்து சின்னதான ஒரு பைாம்பு புறப்பட்டு 

பதற்குக்கும், கிழக்குக்கும் எதிராைவும், சிங்ைாரமான 

யதசத்துக்கு யநராைவும் மிைவும் பபரிேதாயிற்று. 
10
அது 

வானத்தின் யசகனபரிேந்தம் வைர்ந்து, அதின் யசகனோகிே 

நட்சத்திரங்ைளில் சி வற்கற பூமியிய  விழப்பண்ணி, 

அகவைகை மிதித்தது. 
11
அது யசகனயினுகடே அதிபதி 
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பரிேந்தமும் தன்கன உேர்த்தி, அவரிடத்திலிருந்து அன்றாட 

பலிகே நீக்கிற்று; அவருகடே பரிசுத்த ஸ்தானம் 

தள்ளுண்டது. 
12
பாதைத்தினிமித்தம் அன்றாட 

பலியோடுங்கூடச் யசகனயும் அதற்கு 

ஒப்புக்பைாடுக்ைப்பட்டது; அது சத்திேத்கதத் தகரயிய  

தள்ளிற்று; அது கிரிகேபசய்து அநுகூ மகடந்தது. 

ஒரு ராஜா வந்தார், அவர் பசருைஸ் வம்சத்தில் (Seleucus dynasty) 

எட்டாவது ராஜாவாை எழுந்தார், அவர் கியரக்ை நால்வரில் 

ஒருவரானார். அவருகடே பபேர் அந்தியோைஸ் எபிபபன்ஸ் 

(Antiochus Epiphanes). அவயர எட்டாம் அதிைாரத்தின் சிறிே 

பைாம்பு, இது ஏழாம் அதிைாரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை சிறிே 

பைாம்கப ைட்டிலும் யவறுபட்டது. 

அந்தியோைஸ் (Antiochus) யதவா ேங்ைகை  நாசப்படுத்தினார். 

அவர் இஸ்ரயவக  துன்புறுத்தி தன்கன தாயன 

யமன்கமபாராட்டினார். அவர் அகத ஆறு ஆண்டுைள் மற்றும் 

110 நாட்ைளுக்கு பசய்தார்.  

தானியேல் 8:14, அவன் என்கன யநாக்கி: இரண்டாயிரத்து 

முந்நூறு இராப்பைல் பசல்லும்வகரக்கும் இருக்கும், பின்பு 

பரிசுத்தஸ்த ம் சுத்திைரிக்ைப்படும் என்றான். 

அந்திகிறிஸ்துவுக்கு 3 ½ ஆண்டுைள் பைாடுக்ைப்படும் ஆனால் 

இந்த ஆளுக்யைா 6 ஆண்டுைளுக்கும் யம ாை 

பைாடுக்ைப்பட்டது.  

அந்திகிறிஸ்துவுக்கு சி  தக ப்புைள் வழங்ைப்பட்டது.  
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சிறிே பைாம்பு  

தானியேல் 7:8, அந்தக் பைாம்புைகை நான் 

ைவனித்திருக்கையில், இயதா, அகவைளுக்கு இகடயிய  

யவபறாரு சின்ன பைாம்பு எழும்பிற்று; அதற்கு முன்பாை 

முந்தினபைாம்புைளில் மூன்றுபிடுங்ைப்படது; இயதா, அந்தக் 

பைாம்பிய  மனுஷைண்ைளுக்கு ஒப்பான ைண்ைளும் 

பபருகமோனவைகைப் யபசும் வாயும் இருந்தது. 

இந்த சிறிே பைாம்பு ோர் என்று ப ர் சிந்திகிறார்ைள். பவளி 

13இல் உள்ை அதன் யதாற்றமும்  மிருைத்தின் அகனத்து 

குணாதிசேங்ைகையும் ஒன்றாை இருப்பயத அதன் 

ைாரணமாகும். இந்த பாத்திரத்கத அகடோைம் ைாண்பதன் 

மூ ம் மிருைத்தின் குறிகே அகடோைம் ைாணவும், பிறகு 

இதுயவ அந்த குறி என்ன என்பகத அறிேவும், இதன் மூ மாய் 

ோர் இந்த அகடோைத்கத மக்ைளின் மீது 

பசேல்படுத்துகிறார்ைள் என்பகத ைண்டறிேவும் உதவும்.   

1. பிைவுபட்ட ராஜ்ேத்தின் மத்தியில் அது வரும் [வ8] 

2. இது ஒரு சிறிே இராஜ்ேம். சிறிே பைாம்பின் மூ ம் [வ8] 

3. அதன் தக யிலிருந்து யபச ஒரு மனிதன் இருப்பான். 

[வ8]  

4. இது மற்ற 10 ராஜ்ேங்ைளில் இருந்து “யவறுபட்டது” 

அல் து மாறுபட்டது. [வ24] 

5. இது 10இல் 3 ராஜ்ேங்ைகை “அடிபணிே” பசய்யும் [வ8, 

வ24] 

6. இது யதவனுக்கு எதிராை பபரிே வார்த்கதைகை 

யபசும். [வ25] 

7. இது யராமில் இருந்து பவளிப்படும் [வ7, 8] 
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8. இது 3 ½ ஆண்டுைளுக்கு பரிசுத்தவான்ைகை  

துன்புறுத்தும் [வ25]  

9. இது ைா ங்ைகையும் சட்டங்ைகையும் மாற்ற 

"சிந்திக்கும்" [வ25] 

கிறிஸ்து  அந்திகிறிஸ்து 

கிறிஸ்து யமலிருந்து 

வந்தார் (யோவான் 6:38) 

அந்திகிறிஸ்து குழியிலிருந்து ஏறி 

வாருவான் (பவளி 11:7) 

கிறிஸ்து தன்னுகடே 

பிதாவின் பபேரிய  

வந்தார் (யோவான் 5:43) 

அந்திகிறிஸ்து தன்னுகடே பசாந்த 

பபேரிய யே வருவான் 

(யோவான் 5:43) 

கிறிஸ்து தன்கன 

தாழ்த்தினார் 

(பிலிப்பிேர். 2:8) 

அந்திகிறிஸ்து தன்கன 

உேர்த்துவான் (2 

பதசய ானிக்யைேர் 2:4) 

கிறிஸ்து 

பவறுக்ைப்பட்டார். 

(ஏசாோ 53:3; லூக்ைா 

23:18) 

அந்திகிறிஸ்து 

பாராட்டப்படுவான். (பவளி 

13:3,4) 

கிறிஸ்து 

உேர்த்தப்பட்டார். 

(பிலிப்பிேர். 2:9) 

அந்திகிறிஸ்து கீயழ நரைத்திற்கு 

தள்ைப்பட்டான். (ஏசாோ 14:14,15; 

பவளி 19:20) 
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கிறிஸ்து தன்னுகடே 

பிதாவின் விருப்பத்கத 

பசய்தார். (யோவான் 

6:38) 

அந்திகிறிஸ்து தன்னுகடே பசாந்த 

விருப்பத்கத பசய்வான். 

(தானியேல் 11:36) 

கிறிஸ்து இரட்சிக்ை 

வந்தார். (லூக்ைா 19:10) 

அந்திகிறிஸ்து அழிக்ை வந்தான். 

(தானியேல் 8:24) 

கிறிஸ்து ஒரு நல்  

யமய்ப்பர். (யோவான் 

10:4-14) 

அந்திகிறிஸ்து ஒரு அபத்தமான 

(பைட்ட) யமய்ப்பன். (சைரிோ 

11:16,17) 

கிறிஸ்துயவ  “பமய்ோன 

திராட்சச்பசடி.” 

(யோவான் 15:1) 

அந்திகிறிஸ்து “பூமியின் 

திராட்சச்பசடி.” (பவளி 14:18) 

கிறிஸ்துயவ “சத்திேம்.” 

(யோவான் 14:6) 

அந்திகிறிஸ்து “பபாய்ேன்.” (2 

பதசய ானிக்யைேர் 2:11) 

கிறிஸ்து “யதவனுகடே 

பரிசுத்தர்.” (மாற்கு 1:24) 

அந்திகிறிஸ்து “அக்கிரமக்ைாரன்.” 

(2 பதசய ானிக்யைேர் 2:8) 

கிறிஸ்து “யதவனுகடே 

குமாரன்.” (லூக்ைா 1:35) 

அந்திகிறிஸ்து “யைட்டின் மைன்.” 2 

பதசய ானிக்யைேர் 2:3) 
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முடிவுகர: 

2 பதசய ானிக்யைேர் 2:1-4, 
1
அன்றியும், சயைாதரயர, நம்முகடே 

ைர்த்தராகிே இயேசுகிறிஸ்துவின் வருகைகேயும், நாம் 

அவரிடத்திய  யசர்க்ைப்படுவகதயுங்குறித்து, நாங்ைள் 

உங்ைகை யவண்டிக்பைாள்ளுகிறது என்னபவன்றால், 
2
ஒரு 

ஆவியினா ாவது, வார்த்கதயினா ாவது, எங்ைளிடத் 

திலிருந்து வந்ததாய்த் யதான்றுகிற ஒரு நிருபத்தினா ாவது, 

கிறிஸ்துவினுகடே நாள் சமீபமாயிருக்கிறதாைச் 

பசால் ப்பட்டால், உடயன சஞ்ச ப்படாமலும் 

ை ங்ைாமலும் இருங்ைள். 
3
எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் 

உங்ைகை யமாசம்யபாக்ைாதபடிக்கு எச்சரிக்கைோயிருங்ைள்; 

ஏபனனில் விசுவாச துயராைம் முந்தி யநரிட்டு, யைட்டின் 

மைனாகிே பாவமனுஷன் பவளிப்பட்டாப ாழிே, அந்த நாள் 

வராது. 
4
அவன் எதிர்த்துநிற்கிறவனாயும், யதவன் 

என்னப்படுவபததுயவா, ஆராதிக்ைப்படுவபததுயவா, 

அகவபேல் ாவற்றிற்கும் யம ாைத் தன்கன 

உேர்த்துகிறவனாயும், யதவனுகடே ஆ ேத்தில் 

யதவன்யபா  உட்ைார்ந்து, தன்கனத்தான் யதவபனன்று 

ைாண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான். 

‘கிறிஸ்துவின் நாயை’ இரைசிே வருகையின் ஆதாரம். 

கிறிஸ்துவின் நாள் என்று பசால் ாத யவதாைமத்கத நீங்ைள் 

பேன்படுத்தினால் உடனடிோை பமாழி பபேர்ப்கப 

மாற்றவும்! 

அந்திகிறிஸ்துகவ இங்யை 'பாவ மனிதன்' அல் து 

'அக்கிரமைாரன்' என அகழக்ைப்படுகிறான்.  



25 

 

அவன் சட்டங்ைகை மாற்றுவான் என்பகத தானியேலின் 

புத்தைத்திலிருந்து நாம் ைண்யடாம். அவன் யதவகன 

எதிர்ப்பான். அவகன நரைத்தின் கமந்தன் என்றும் 

அகழப்பார்ைள்.  

யபாப்பாண்டவர் அந்திகிறிஸ்துவாை மாறுவது குறித்தும் ஐ.நா. 

அந்திகிறிஸ்துவாை இருக்ைக்கூடும் எனவும் ப  ஊைங்ைள் 

உள்ைன. ஆனால் நீங்ைள் கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் கவத்து, 

அவருகடே மகிகமோன வருகைக்ைாை ைாத்திருங்ைள் 

என்பயத உங்ைள் அகனவரிடமும் என்னுகடே மீண்டுமான 

தாழ்கமோன யைாரிக்கை, இதுயவ ஆசீர்வாதமான 

நம்பிக்கைோை இருக்கிறது! 

பவளி 13:1, பின்பு நான் ைடற்ைகர மணலின்யமல் நின்யறன். 

அப்பபாழுது சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மிருைம் எழும்பிவரக் 

ைண்யடன்; அதற்கு ஏழு தக ைளும் பத்துக்பைாம்புைளும் 

இருந்தன; அதின் பைாம்புைளின்யமல் பத்து முடிைளும், அதின் 

தக ைளின்யமல் தூஷணமான நாமமும் இருந்தன.  

பவளி 17:12, “நீ ைண்ட பத்துக் பைாம்புைளும் பத்து 

ராஜாக்ைைாம்; இவர்ைள் இன்னும் ராஜ்ேம் பபறவில்க ; 

இவர்ைள் மிருைத்துடயனகூட ஒருமணி யநரமைவும் 

ராஜாக்ைள்யபா  அதிைாரம் பபற்றுக்பைாள்ளுகிறார்ைள்.  

அந்திகிறிஸ்து மற்பறாரு பபேருடன் வருவான். இங்கு அவன் 

“மிருைம்” என்ற பபேரால் அகழக்ைப்படுகிறான். 

யதசத்தாருக்கும் புறஜாதிோருக்கும் ைடல் என்கிற ஒரு குறிப்பு 

உள்ைது (The sea has a reference to Gentiles and to the nations.). அது 

என்ன கூறுகிறது என்றால், அவன் ஒரு புறஜாதிோை 

இருக்ைகூடும்.  
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ஆனால் யதவன்  முழு வர ாற்கறயும் ைட்டுப்பாட்டில் 

கவத்திருக்கிறார், அவர் என்பறன்றும் இருப்பார் என்பகத 

நிகனவில் பைாள்ளுங்ைள். 


