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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை – பாடம் 24
மியேனிேம் (Millennium) Part 02
2. சாத்தாகை நீக்கி யேலும் அவகை பிகைத்தல்
வவளி 20:1-2, 1ஒரு தூதன் பாதாளத்தின் திறவுக ாலையும்
பபரிய சங்கிலிலயயும் தன் ல யிகை பிடித்துக்ப ாண்டு
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வானத்திலிருந்திறங்கிவரக் ண்கேன்.
பிசாபசன்றும்
சாத்தாபனன்றும் பசால்ைப்பட்ே பலைய பாம்பாகிய
வலுசர்ப்பத்லத அவன் பிடித்து, அலத ஆயிரம் வருஷமளவுங்
ட்டிலவத்து, அந்த ஆயிரம் வருஷம் நிலறகவறும்வலரக்கும்
அது
ஜனங் லள
கமாசம்கபாக் ாதபடிக்கு
அலதப்
பாதாளத்திகை
தள்ளியலேத்து,
அதின்கமல்
முத்திலரகபாட்ோன்.

பாதாளம் (SHEOL/HADES)
இறப்பின்
கபாது,
இறந்தவரின்
உேல்
கேரடியா
பாதாளத்திற்கு பசல்கிறது. பவள்லள சிங் ாசன நியாயத்தீர்ப்பு
வரும் வலர அவர் ள் அங்க துன்பப்படுவார் ள். பவள்லள
சிங் ாசன நியாயத்தீர்ப்பு வந்த பின் அவர் ள் உயிர்த்பதழுந்து
அக்கினிக் ேலுக்குள் தள்ளப்படுவார் ள்.
ஏற்ப னகவ
இறந்து
கபானவர் ள்
அலனவரின்
ஆத்துமாக் ளும் இப்பபாழுது அங்க உள்ளன; பாவங் ளில்
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மரிக்கிறவர் ள்
பசல்வார் ள்.

உேனடியா

அவர் லளச்

கசர

அங்கு

ஷிகயால் (Sheol) என்ற பலைய ஏற்பாட்டு வார்த்லதக்கு ஈோன
புதிய ஏற்பாட்டு வார்த்லத ஹபேஸ் (Hades) என்பதாகும்.
கிகரக் ம் மற்றும் எபிகரய வார்த்லத இரண்டுகம
தற்கபாலதய பாதளம் (Hell) என்ற ஒகர இேத்லத தான்
குறிப்பிடுகிறது.
எனினும், இது சிக் ல் வாய்ந்தது.
ஏபனன்றால் ஷிகயாலில் (Sheol) பபரும்பாலும் "ேர ம்"
இருப்பதால் அலத “ ல்ைலற” என பமாழிபபயர்த்துள்ளனர்.
கமலும் சிைர் ஹபேஸ் (Hades) மற்றும் ஷிகயாலை (Sheol)
பாதாளத்திற்கு பதிைா ல்ைலறக் ான ஒகர சான்றா தவறா
பயிற்றுவிக்கிறார் ள். இந்த தவறான கபாதலனயினால்
உேனடியான அல்ைது தற்கபாலதய ேர த்தின் இருப்லப
மறுக் வழிவகுக்கிறது. இந்த பிலையிலிருந்து ஆத்மாவின்தூக் ம் என்ற தவறான க ாட்பாடு, கமலும் இறப்பு மற்றும்
உயிர்த்பதழுதலுக்கு இலேயிைான இறந்தவரின் மயக்
நிலைலமலயக்
ற்பிக்கும் மற்றும் பிற
ருத்து ள்
கதான்றுகின்றன.
பலைய ஏற்பாட்டில் “ ல்ைலறக்கு” பயன்படுத்தப்படும்
பபாதுவான வார்த்லத கியூபர் (queber) என்பதாகும்.
பயன்படுத்தப்பட்ே அறுபத்திோன்கு முலற ளில் அலத,
முப்பத்திோன்கு
முலற
பமாழிபபயர்க் ப்பட்டுள்ளது,

“ ல்ைலற”

என

“ஸ்பபல்ச்சர்” (“sepulcher”) என இருபத்தியாறு முலறயும்,
கமலும்
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“புலதக்கும்
இேம்”
என
பமாழிபபயர்க் ப்பட்டுள்ளது.

ோன்கு

முலறயும்

கியூபர் (queber) என்ற வார்த்லத ஐந்து முலற கூடுதைா
கிப்கராத்-ஹட்ோவாஹ் (Kibroth-hattaavah) என்ற இேத்திலுள்ள
பகுதியின் பபயரா வும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்
அர்த்தம் “ ாமத்தின் ல்ைலற” என்பதாகும்.
ஷிகயால் (Sheol) என்ற வார்த்லத அறுபத்தினான்கு முலற
ாண்பிக் ப்பட்டுளது.
“ ல்ைலற” என்ற வார்த்லத முத்திகயாறு முலறயும்,
“பாதாளம்” என்ற வார்த்லத முத்திகயாறு முலறயும், கமலும்
“குழி”
என்ற
வார்த்லத
பயன்படுத்தப்பட்டுளது

மூன்று

முலறயும்

ஷிகயாலையும் (Sheol) கியூபலரயும் (queber) எவ்வாறு
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என ஒப்பீடு ஒன்று பசய்யும்கபாது
இரண்டுக்கும் உண்ோன முரண்பாடு பவளிப்படுகிறது. இது
இரண்டும் ஒன்றானது அல்ை என்பலத ேமக்கு கூறுகிறது.
1. ஷிகயாலை
(Sheol)
எப்கபாதும்
பன்லமயில்
பயன்படுத்தப்பேவில்லை. கியூபலர (queber) 29 முலற
பன்லமயில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
2. உேல் ஷிகயாலுக்கு (Sheol) பசல்லும் என்று எப்கபாதும்
குறிப்பிேப்பேவில்லை. கியூபருக்குள் (queber) உேல்
பசல்வலதப் பற்றி 37 முலற குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது.
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3. ஷிகயால் (Sheol) பூமியில் இருப்பது கபாை எங்கும்
குறிப்பிேப்பேவில்லை. கியூபர் (queber) 32 முலற
பூமியில் இருப்பது கபாை குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது.
4. ஒவ்பவாருவருக் ான தனிப்பட்ே ஷிகயாலை (Sheol)
பற்றி
எங்கும்
குறிப்பிேப்பேவில்லை.
ஒவ்பவாருவருக் ான தனிப்பட்ே
கியூபர் (queber)
உள்ளது என்பலத 5 முலற குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது.
5. மனிதர் ள்
யாலரயும்
ஷிகயாலுக்குள்
(Sheol)
கபாட்ேதா குறிப்பிேப்பேவில்லை. மனிதர் ள் ஒரு
தனி ேபலர கியூபருக்குள் (queber) கபாட்ேதா 33 முலற
குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது.
6. மனிதர் ள் யாரும் ஷிகயாலை (Sheol) கதாண்டி அல்ைது
முலறயா
வடிவலமத்தது
கபாை
எங்கும்
குறிப்பிேப்பேவில்லை. மனிதர் ள் கியூபலர (queber)
கதாண்டி அல்ைது முலறயா வடிவலமத்தது கபாை 6
முலற குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது.
7. மனிதர் ள் யாரும் ஷிகயாலை (Sheol) பதாட்ேதா
குறிப்பிேப்பேவில்லை. மனிதர் ளால் கியூபலர
(queber)
பதாேவும் அல்ைது பதாட்ேதா வும்
குறிப்பு ள் உள்ளன (5 முலற).
8. மனிதனால்
ஷிகயாலை
(Sheol)
உலேயதா
ஆக்கிக்ப ாள்ள
முடியும்
என்று
எங்கும்
குறிப்பிேப்பேவில்லை. மனிதனால் கியூபலர (queber)
உலேயதா ஆக்கிக்ப ாள்ள முடியும் என்று 7 முலற
குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது.
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(இந்த எட்டு ஒப்பீடு லளயும் ாகைப் கஜ. கப ர் (Caleb J.
Baker) என்றவரின் “வாழ்வும் சாவும்” என்ற புத்த த்லத தழுவி
எடுக் ப்பட்டுள்ளது. இந்த புத்த ம் லபபிள் இன்ஸ்டிட்யூட்
க ால்கபார்கேஜ் ஆஸ்க ாஸிகயஷனில் (Bible Institute
Colportage Ass’n) 1941 இல் பவளியிேப்பட்டுள்ளது).

இறுதிோை பாதாளம்
அக்கினிக் ேல் அல்ைது பாதாளம் என்பது, ஒரு நித்திய
அக்கினியின் இேமா இருக்கிறது. இதலன முதன்முதலில்
கதவன் தன்லன எதிர்த்து ை த்தில் ஈடுபட்ே சாத்தாலனயும்
அவலன பின்பற்றிய கதவதூதர் லளயும் தண்டிக்கும்
இேமா உருவாக்கினார் (மத்கதயு 25:41).
ஏபனன்றால் அந்த இேத்லத “பவளிப்புற இருள்” என்று
குறிப்பிேப்படுகிறது (மத்கதயு 8:12; 25:30). இது பபரும்பாலும்
பலேப்பினால் பேருங் முடியாத தூரத்திகை அலமந்துள்ளது.
கவதா மத்தில் ப ஹனா (Gehenna) என்பலத “அக்கினிச்
சூலள” என்று விவரிக் ப்பட்டுள்ளது (மத்கதயு 13:42);
“நித்திய ஆக்கிலன” (மத்கதயு 25:46)
“ ாரிருள்” (II கபதுரு 2:17);
“இரண்ோம் மரணத்தினால் வரும் கசதம்” (பவளி 2:11; 20:6,14;
21:8);
“அக்கினியும் ந்த முமான ேல்” (பவளி 19:20; 20:10; 21:8).
ேர த்லத கதவன் சாத்தானுக் ா வும் அவனுேன் விழுந்து
கபான கதவதூதர் ளுக் ா வும், மனிதகுைத்லத கசர்ந்த எல்ைா
வயதினருக் ா வும் டும் கவதலன நிலறந்த அந்த இேத்லத
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உருவாக்கினார்.
“அங்க
அழுல யும்
பற் டிப்பும்
உண்ோயிருக்கும்” (மத்கதயு 13:42). இது தான் தங் ளுலேய
பாவங் ளில் இறப்பவருக் ான “நித்திய பவகுமதி”.
இப்கபாது அந்த அக்கினி ேலிகை யாரும் இல்லை. ஆனால்
ஒருோள் அது திரளான கூட்ேத்லத ப ாண்டிருக்கும்.
நீதியுள்ள தண்ேலனக்கு பின் இந்த இேத்தில் முதலில்
குடியிருப்பவர் ள் சாத்தான் (அந்திகிறிஸ்து) மற்றும் ள்ள
தீர்க் தரிசி ள் ஆகும். அவர் லள உபத்திர ாைத்தின்
இறுதியில் “உயிருேன் அக்கினியும் ந்த முமான ேலில்
தள்ளப்படுவார் ள்” (பவளி 19:19-20).
உபத்திரவத்தில் பிலைத்த இரட்சிக் ப்போத பை ோடு லள
கசர்ந்த மக் ளும் அவர் ளுேன் இலணந்து ப ாள்வார் ள்
(மத்கதயு 25:31-32,41-46).
கமலும் இகயசு கிறிஸ்து பூமிக்கு மீண்டும் வரும்கபாது,
ை ம் பசய்த இஸ்ரகவைர் ள் அதாவது, உபத்திரவத்தில்
பிலைத்த இகயசுவின் மீது ேம்பிக்ல யற்ற யூதர் ளுக்கு
மிகைனியல் ராஜ்யத்திற்குள் (Millennial Kingdom) நுலைய
அனுமதி மறுக் ப்படும். அவர் ள் தங் ள் புறஜாதியாரான
ச ாக் லள “நித்தியா அக்கினியில்” இலணவார் ள் என்பதில்
எந்தவித சந்கத மும் இல்லை (எகசக்கிகயல் 20:33-38; மத்கதயு
7:21-23; மத்கதயு 24:29-31,45-51).
பிறகு இகயசு கிறிஸ்துவின் மிகைனியல் ராஜ்யத்தின் (Millennial
Kingdom) இறுதியில், மிரு மும் ள்ளத்தீர்க் தரிசியுமிருக்கிற
இேமாகிய அக்கினியும் ந்த முமான ேலிகை சாத்தானும்
தள்ளப்பதுவான். அவர் ள் இரவும் ப லும் சதா ாைங் ளிலும்
வாதிக் ப்படுவார் ள்” (பவளி 20:10).
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இறுதியா ,
இரட்சிக் ப்போமல்
இறந்த
அலனத்து
வயதினரும் உயிர்த்பதழுந்து கமலும் ம ா பவள்லள
சிங் ாசனத்தில் இகயசு கிறிஸ்துவால் நியாயத்தீர்ப்பு வைங் ப்
பபற்று அதன்பின்
அக்கிக் ேலிகை தள்ளப்படுவார் ள்
(பவளி 20:11-15).
ப பஹன்னா (Gehenna) என்ற பபயர் எருசகைமின் பதற்க
ஆைமான குறு ைான பள்ளத்தாக்கில் இருந்து வருகிறது.
இராஜாக் ளின் ாைத்தின் கபாது அங்க உள்ள எபிகரய
பபற்கறார் ள் தங் ளுலேய குைந்லத லள அம்கமானியரின்
பதய்வமாகிய பமாகைகுக்கு (Molech) பலி பசலுத்தி வந்தனர் (2
இராஜாக் ள் 16;3; 2 ோளா மம் 28:1-3; கைவியரா மம் 18:21; 1
இராஜாக் ள் 11:5,7,33).
இந்த புரஜாதியினரின் பதய்வத்லத மல் ாம் (Malcham),
மில் ாம் (Milcom), மற்றும் பமாகைாக் (Moloch) என
கவதா மத்தில் குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது. இந்த பள்ளத்தாக்கு
பின்னர் ே ரத்தின் அலேப்பா
(dump) பணியாற்றியது.
ஏபனனில் அங்கு பதாேர்ச்சியா எரித்துக் ப ாண்டிருந்தனர்.
அது துன்மார்க் ருக் ான தண்ேலனக்குரிய ஒரு சின்னமா
மாறியது. அது “ஹிந்கோமின் பள்ளத்தாக்கு” (“Valley of
Hinnom”) என அலைக் ப்பட்ேது. இலத கிகரக் பமாழியில்
ப ஹனா
(ப பஹன்னா)
என்று
பமாழிபபயர்க் ப்பட்டுள்ளன.
புதிய ஏற்பாட்டில் ாணப்படும் வார்த்லதயானது அந்த
ாைப்பகுதியில் ேர த்திற்கு பபாதுவா ப் பயன்படுத்தப்படும்
பவளிப்பாோ இருப்பலத பதளிவா க் ாட்டுகிறது.
இந்த வார்த்லத
ாணப்படுகிறது.

கவதா மத்தில் பன்னிரண்டு முலற
பதிகனாறு
முலற
கதவனாகிய
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இகயசுவினாலும்
ஒரு
முலற
யாக்ப ாபினாலும்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ோம்
சூைலை
ருத்தில்
ப ாள்ளும்கபாது, கதவன் இந்த வார்த்லதலய துன்மார்க் ரா
இறந்தவர் ளுக் ான நித்திய தண்ேலன அளிக் ப்படும்
இேத்லதப் பற்றி குறிப்பதற் ா பயன்படுத்தினார் என்பதும்
ே ரத்தின்
அலேப்புக்கு
(dump)
அல்ை
என்பதும்
பதளிவாகுகிறது.
ப ஹனா (Gehenna) அல்ைது அக்கினி ேலை வருங் ாைம்
அல்ைது இறுதியான ேர த்லத குறிக்
பயன்பேைாம்.
ஏபனனில் அங்குதான் அலனத்து வயலதயும் கசர்ந்த
துன்மார்க் ர் ள் இறுதியா பசன்றலேவார் ள். சாத்தானும்,
விழுந்த கதவதூதர் ளும், மனிதகுைத்தில் பதாலைந்தவர் ள்
அலனவரும்
அங்க
எப்கபாதும்
என்பறன்றும்
துன்புறுத்தப்படுவார் ள்.

டார்டாரஸ் (TARTARUS)
அகபாஸ்தைராகிய கபதுரு ோர்ோரஸ் (Tartarus ) என்ற இந்த
வார்த்லதலய “பாவம் பசய்த கதவதூதர் லள” குறிக்
பயன்படுத்தினார். அவர் லள கதவன் பாதாளத்திற்கு
(Sheol/Hades) நியாத்கதர்ப்பு வரும் வலரக்கும் அங்கு இருக்கும்
படிக்கு அனுப்பி லவத்தார் (2 கபதுரு 2:4). “ேர ம்” என்று
க .கஜ.வி. இல் (KJV) பமாழிபபயர்க் ப்பட்ே இந்த வார்த்லத
கிகரக் புராணங் ளில் கமாசமான துன்மார்க் லர தண்டிக்கும்
இேத்லத குறிக் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
கபதுரு இந்த வார்த்லதலய பாதாளத்லத (Sheol/Hades) குறிக்
பபாதுவா பயன்படுத்தினாரா அல்ைது பாதாளத்தில் உள்ள
ஒரு குறிப்பிட்ே தனியலறலய குறிக் பயன்படுத்தினாரா
என்பது பதளிவா பதரியவில்லை. அந்த தனியலற ளில்
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இறுதி தீர்ப்புக் ா
ாத்திருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ே வகுப்லப
கசர்ந்த
விழுந்துகபான
கதவதூதர் லள
சிலறலவக் ப்பட்டுள்ளனர்.
பாதாளத்தின்
(Sheol/Hades)
இருப்பு
மற்றும்
கோக் ம்
பற்றிய
ஒட்டுபமாத்த
கவதா மத்தின் கபாதலனயுேன் இது ஒத்திருக்கிறது.
அதனால் தயவு
ப ாள்ளுங் ள்.

பசய்து

இதலன

பதளிவா

புரிந்து

யாரும் ேர த்திகைா அல்ைது அக்கினிக் ேலிகைா தற்கபாது
இல்லை.
சாத்தான் தற்கபாது உள்ள ேர த்திற்கு பசல்ை மாட்ோன்.
கமலும்
அவன்
கேரடியா
அக்கினி
ேலிகை
தள்ளப்படுவான்.
ேர த்திற்குள் முதலில் நுலைபவர் ள் அந்திகிறிஸ்து மற்றும்
ள்ள தீர்க் தரிசி கள ஆகும்.
ஆதியா மம் 6ஆம் அதி ாரத்தில் குறிப்பிேப்பட்டுள்ள பாவம்
பசய்த கதவதூதர் லள படுகுழியில் (Abyss) பிலணத்து
லவக் ப்பட்டுள்ளனர்.
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சாத்தான் 1,000 ஆண்டு ளுக்கு படுகுழியில் (Abyss) பிலணத்து
லவக் ப்படுவான்.
அதற்கு பிறகு அவன் தன்னுலேய இறுதியான முயற்சிலய
பசய்வதற்கு சிறிது ாைத்திற்கு முன் விடிவிக் ப்படுவான்.
அதற்கு பிறகு அவன் அக்கினி ேலிகை தள்ளப்படுவான்.
வவளி 20:1-2, 1ஒரு தூதன் பாதாளத்தின் திறவுக ாலையும்
பபரிய சங்கிலிலயயும் தன் ல யிகை பிடித்துக்ப ாண்டு
2
வானத்திலிருந்திறங்கிவரக் ண்கேன்.
பிசாபசன்றும்
சாத்தாபனன்றும் பசால்ைப்பட்ே பலைய பாம்பாகிய
வலுசர்ப்பத்லத அவன் பிடித்து, அலத ஆயிரம் வருஷமளவுங்
ட்டிலவத்து, அந்த ஆயிரம் வருஷம் நிலறகவறும்வலரக்கும்
அது
ஜனங் லள
கமாசம்கபாக் ாதபடிக்கு
அலதப்
பாதாளத்திகை
தள்ளியலேத்து,
அதின்கமல்
முத்திலரகபாட்ோன்.
எனகவ கதவதூதன் சாத்தாலன ஆயிரம் வருேங் ளுக்கு ட்டி
லவப்பான்.
சாத்தான் = பழிதூற்றுபவன் = குற்றம் சாட்டுபவன்
ஏசாோ 24:21-23, 21அக் ாைத்தில்
ர்த்தர் உன்னதமான
கசலனலய
உன்னதத்திலும்,
பூமியின்
ராஜாக் லளப்
22
பூமியிலும் விசாரிப்பார். அவர் ள் ப பியில் ஏ மாய்க்
ட்டுண்ேவர் ளா ச் கசர்ந்து ாவலில் அலேக் ப்பட்டு,
அகே ோள்
பசன்றபின்பு
விசாரிக் ப்படுவார் ள்.
23
அப்பபாழுது கசலன ளின் ர்த்தர் சீகயான் மலையிலும்
எருசகைமிலும் ஆளுல பசய்வதால், சந்திரன்
ைங்கும்,
சூரியன் ோணமலேயும்; அவருலேய மூப்பர் ளுக்கு முன்பா
மகிலம உண்ோயிருக்கும்.
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வவளி 20:2,3, 2பிசாபசன்றும் சாத்தாபனன்றும் பசால்ைப்பட்ே
பலைய பாம்பாகிய வலுசர்ப்பத்லத அவன் பிடித்து, அலத
ஆயிரம் வருஷமளவுங் ட்டிலவத்து, அந்த ஆயிரம் வருஷம்
நிலறகவறும்வலரக்கும்
அது
ஜனங் லள
கமாசம்கபாக் ாதபடிக்கு
அலதப்
பாதாளத்திகை
தள்ளியலேத்து, அதின்கமல் முத்திலரகபாட்ோன். 3அதற்குப்
பின்பு அது ப ாஞ்சக் ாைம் விடுதலையா கவண்டும்.
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