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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை – பாடம் 26 

வவள்கை சிங்ைாசன நிோேத்தீர்ப்பு  

மில்லேனியத்தில்,  

1. இலயசு கிறிஸ்துலே ராஜாதி ராஜாோகவும் லேோதி 

லேேனாகவும். 

2. சாத்ோனன அகற்றி 1௦௦௦ ஆண்டுகள் 

பினைக்கப்பட்டிருப்பனேயும்  

3. பரிசுத்ேோன்களாகிய நாம், இலயசு கிறிஸ்துலோடு 

ஆட்சி சசலுத்துலோம்.  

என்பனே குறித்து பார்த்லோம். 

லேலும், நாம் ராஜ்யத்தின் அரசியல், ஆவிக்குரியனே ேற்றும் 

சரீர சம்பந்ேோனனேனய குறித்து பார்த்லோம்.  

1௦௦௦ ஆண்டுகாே ஆட்சியின் இறுதியில் நிகழப்லபாேனேப் 

பற்றி விளக்கோக  இப்லபாது நாம் பார்க்கோம்.  
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சாத்தான் விடுவிக்ைப்பட்டு யேலும் அவன் மீண்டுோை 

வருவான். 

பேரும் சாத்ோனன பினைப்பனே பற்றி ேேறாக சஜபம் 

சசய்கின்றனர். ஆனால் அது மிலேனியம் ேரும் ேனரயில் 

நிகழாது அப்படிலய ேந்ோலும் அேன் திரும்பவும் 

விடுவிக்கப்படுோன்.  

இப்லபாது சாத்ோனன பினைக்கும் ேல்ேனே நேக்கு 

சகாடுக்கப்படவில்னே. பே சபந்லேலகாஸ்லே ேக்கள் இந்ே 

சஜபத்னே ஏசறடுப்பார்கள். ஆனால் இது லேேபுத்ேகத்தில் 

எங்கும் இல்னே.  

வவளி 20:7-10, 
7
அந்ே ஆயிரம் ேருஷம் முடியும்லபாது சாத்ோன் 

ேன் காேலிலிருந்து விடுேனேயாகி, 
8
பூமியின் நான்கு 

தினசகளிலுமுள்ள ஜாதிகளாகிய லகானகயும் ோலகானகயும் 

லோசம்லபாக்கும்படிக்கும், அேர்கனள யுத்ேத்திற்குக் 

கூட்டிக்சகாள்ளும்படிக்கும் புறப்படுோன்; அேர்களுனடய 

சோனக கடற்கனர ேைேத்ேனனயாயிருக்கும். 
9
அேர்கள் 

பூமிசயங்கும் பரம்பி, பரிசுத்ேோன்களுனடய 

பானளயத்னேயும், பிரியோன நகரத்னேயும் ேனளந்து 

சகாண்டார்கள்; அப்சபாழுது லேேனால் ோனத்திலிருந்து 

அக்கினி இறங்கி அேர்கனளப் பட்சித்துப்லபாட்டது. 
10

லேலும் 

அேர்கனள லோசம்லபாக்கின பிசாசானேன், மிருகமும் 

கள்ளத்தீர்க்கேரிசியுமிருக்கிற இடோகிய அக்கினியும் 

கந்ேகமுோன கடலிலே ேள்ளப்பட்டான். அேர்கள் இரவும் 

பகலும் சோகாேங்களிலும் ோதிக்கப்படுோர்கள். 

நாம் கீலழ சகாடுக்கப்பட்டனே லேலே உள்ள 

ேசனத்திலிருந்து சேளிோக புரிந்து சகாள்ளோம்.   
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a) 1000 ஆண்டுகள் இறுதியில் அேன் 

விடுவிக்கப்படுோன்  

b) அேன் சசல்லும்படிக்கு லேேன் அேன் கட்டுகனள 

ேளர்த்துோர்  

c) குழந்னேகள் இந்ே ராஜ்யத்தில் பிறக்கும்  

d) சாத்ோன் பாவிகனள ஒன்று லசர்ப்பான்  

e) குழந்னேகள் சேளிப்புறோக கிறிஸ்துவின் 

கட்டனளகளுக்கு உட்பட்டு இருப்பார்கள். ஆனால் 

அேர்களுனடய இருேயத்தில் அேனர எதிர்த்து 

இருப்பார்கள்.  

f) லேேனுக்கு எதிராக கூடும் ேக்கள் ஏராளோக 

இருப்பார்கள். அேர்கள் ேைனேப்லபால் 

இருப்பார்கள் என்று ே 8 கூறுகிறது.  

g) லகாகும் ோலகாகும் எலசக்கிலயல் 38 ேற்றும் 39ஆம் 

அதிகாரங்களில் தீர்க்கேரிசனோக குறிப்பிட்டது லபாே 

அல்ே.   

h) ே 9இல் குறிப்பிட்டது லபாே லேேனிடத்தில் இருந்து 

ேரும் அக்கினி அனனேனரயும் அழித்து விடும்.  

i) பூமியும் அழிந்து லபாகும் ே 9 

j) சாத்ோன் நியாயந்தீர்க்கப்படுோன்.  

k) அக்கினியும் கந்ேகமுோன கடலிலே சாத்ோன் ேள்ளப் 

படுோன்   

l) அந்திகிறிஸ்துவும் கள்ளத்தீர்க்கேரிசியும் அக்கினியும் 

கந்ேகமுோன கடலிலே ேள்ளப்படுோர்கள் 

m)  பூமியிலுள்ள பாவிகளும் அக்கினி கடலுக்குள் 

ேள்ளப்படுோர்கள்  

n) லேேன் ஏலேன் லோட்டத்தில் துேக்கியது இங்லக 

முடிேனடயும்.  

o) ேனிேலநயம் இனி ஒருலபாதும் ோழாது.  
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உபத்திரேத்னே கடந்து ேந்ே பரிசுத்ேோன்கள் 1000 ஆண்டுகள் 

ஆண்டு ஆட்சி சசலுத்துகின்றனர்.  

 

வவள்கை சிங்ைாசன நிோேத்தீர்ப்பு/ பாவிைளின் 

உயிர்த்வதழுதல்  

வவளி 20:11-15, 
11

பின்பு, நான் சபரிய சேள்னளச் 

சிங்காசனத்னேயும் அதின்லேல் வீற்றிருக்கிறேனரயும் 

கண்லடன்; அேருனடய சமுகத்திலிருந்து பூமியும் ோனமும் 

அகன்றுலபாயின; அனேகளுக்கு இடங்காைப்படவில்னே. 
12

ேரித்லோராகிய சிறிலயானரயும் சபரிலயானரயும் லேேனுக்கு 

முன்பாக நிற்கக்கண்லடன்; அப்சபாழுது புஸ்ேகங்கள் 

திறக்கப்பட்டன; ஜீேபுஸ்ேகம் என்னும் லேசறாரு புஸ்ேகமும் 

திறக்கப்பட்டது; அப்சபாழுது அந்ேப் புஸ்ேகங்களில் 

எழுேப்பட்டனேகளின்படிலய ேரித்லோர் ேங்கள் ேங்கள் 

கிரினயகளுக்குத்ேக்கோக நியாயத்தீர்ப்பனடந்ோர்கள். 
13

சமுத்திரம் ேன்னிலுள்ள ேரித்லோனர ஒப்புவித்ேது; 

ேரைமும் பாோளமும் ேங்களிலுள்ள ேரித்லோனர 

ஒப்புவித்ேன. யாேரும் ேங்கள் ேங்கள் கிரினயகளின்படிலய 

நியாயத்தீர்ப்பனடந்ோர்கள். 
14

அப்சபாழுது ேரைமும் 

பாோளமும் அக்கினிக்கடலிலே ேள்ளப்பட்டன. இது 

இரண்டாம் ேரைம். 
15

ஜீேபுஸ்ேகத்திலே 

எழுேப்பட்டேனாகக் காைப்படாேேசனேலனா அேன் 

அக்கினிக்கடலிலே ேள்ளப்பட்டான். 

ோர் இந்த ேனிதர்ைள்? 

வவளி 20:5-6, 
5
ேரைேனடந்ே ேற்றேர்கள் அந்ே ஆயிரம் 

ேருஷம் முடியுேளவும் உயிரனடயவில்னே. இதுலே முேோம் 
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உயிர்த்சேழுேல். 
6
முேோம் உயிர்த்சேழுேலுக்குப் 

பங்குள்ளேன் பாக்கியோனும் பரிசுத்ேோனுோயிருக்கிறான்; 

இேர்கள்லேல் இரண்டாம் ேரைத்திற்கு அதிகாரமில்னே. 

இேர்கள் லேேனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக, 

ஆசாரியராயிருந்து, அேலராலடகூட ஆயிரம் ேருஷம் 

அரசாளுோர்கள். 

இந்ே ேக்கள் ோன் செலேஸில் (Hades) நியாத்தீர்ப்புக்காக 

காத்திருப்பேர்கள்.  

முேோம் உயிர்த்சேழுேல் பரிசுத்ேருக்கும் 

ஆசீர்ேதிக்கப்பட்டேருக்குோனது.  

இரண்டாம் உயிர்த்சேழுேலில் பாவிகளுக்கும் 

அருேருப்பானேர்களுக்குோனது   

முேல் உயிர்த்சேழுேனே ேேற விட்டேர்கள் இரண்டாம் 

உயிர்த்சேழுேனே சந்தித்து பின்னர் இரண்டாம் ேரைத்னேயும் 

சந்திப்பார்கள்.  

முேல் ேரைம் = உடலின் ேரைம்  

இரண்டாம் ேரைம் = ஆவிக்குரிய ேரைம்  

முேலில் உயிர்த்லேழுந்ேேர்கள் இரண்டாம் ேரைத்தில் 

இருந்து ேப்பிப்பார்கள்  

அேனால், இேர்கள்ோன் முேல் உயிர்த்சேழுேலில் இல்ோேல் 

ெலேஸில் (Hades) நியாயத்தீர்ப்புக்காக காத்திருப்லபார்.  

ே 11, நீங்கள் லேேனாகிய இலயசு கிறிஸ்துனே உங்கள் சசாந்ே 

இரட்சகராக ஏற்றுக்சகாள்ளவில்னே என்றால் நீங்கள் இனே 

சந்திப்பீர்கள்.  
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யோவான் 5:28-29, 
28

இனேக்குறித்து நீங்கள் 

ஆச்சரியப்படலேண்டாம்; ஏசனன்றால் பிலரேக் 

குழிகளிலுள்ள அனனேரும் அேருனடய சத்ேத்னேக் லகட்குங் 

காேம் ேரும்; 
29

அப்சபாழுது, நன்னேசசய்ேேர்கள் ஜீேனன 

அனடயும்படி எழுந்திருக்கிறேர்களாகவும், தீனே 

சசய்ேேர்கள் ஆக்கினனனய அனடயும்படி 

எழுந்திருக்கிறேர்களாகவும் புறப்படுோர்கள். 

லயாோன் 11இல் இலயசு அந்ே ோசருவின் கல்ேனறக்கு முன் 

நின்றது நினனவில் உள்ளோ. அேர் அேனுடனய சபயனர 

அனழத்ேலபாது அேன் அப்படிலய உயிருடன் ேந்ோன்! 

ேனிே சரித்திரத்தில் லேேபயேற்று இறந்ேேர்கள் எல்ோம் 

ஷிலயால் அல்ேது லெடீஸ் (Sheol or Hades) என்ற இடத்திற்கு 

சசன்றுவிட்டனர். ஆோம் காேத்தில் ேரித்ேேர்களிலிருந்து 

இன்று ேரித்ேேர்கள் ேனர ேற்றும் கிறிஸ்து மீண்டும் ேரும் 

ேனர ேரித்ேேர்கள் அனனேரும் ஷிலயால் அல்ேது லெடீஸ் 

(Sheol or Hades) என்ற இடத்தில்ோன் இருக்கிறார்கள். அேர்கள் 

ேங்களுனடய நித்திய ஆன்ோவில் உள்ளனர். அேர்களுனடய 

உடல் உயிர்த்சேழவில்னே. இந்ே பூமியிலுள்ள எல்ோ 

லேேபக்தியற்ற உடல்களும் உயிரிழந்திருக்கின்றன, அேற்றின் 

எலும்புகள் ேண்ணில் தூசிலபாே சினேந்துவிட்டன. 

அேர்கள் நரகத்திற்கு சசல்ேதில்னே. ஆனால் அேர்கள் 

ெதீஸில் (Hades) இருந்து துன்புரறுத்ேல் அனுபவிப்பார்கள்.   

இப்லபாது லெட்ஸில் (Hades) துன்பப்படுேது ஆன்ோ 

ேட்டுலே. அலேசேயம் நரகத்தின் துன்பப்படுேது ஒரு 

உயிர்த்சேழுந்ே உடலிலுள்ள ஆன்ோ.  
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அேர்கள் நித்திய நரகத்திற்காக சபாருத்ேப்பட்ட நித்திய உடல் 

அல்ோேல் ோறாக உடல் ேற்றும் நித்திய ஆன்ோோக 

உள்ளனர்.   

புத்தைம் திறக்ைப்பட்டது. 

யராேர் 3:20, இப்படியிருக்க, பாேத்னே அறிகிற அறிவு 

நியாயப்பிரோைத்தினால் ேருகிறபடியால், எந்ே ேனுஷனும் 

நியாயப்பிரோைத்தின் கிரினயயினாலே லேேனுக்கு முன்பாக 

நீதிோனாக்கப்படுேதில்னே. 

எயபசிேர் 2:8-9, 
8
கிருனபயினாலே விசுோசத்னேக்சகாண்டு 

இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானேல்ே, இது 

லேேனுனடய ஈவு; 
9
ஒருேரும் சபருனேபாராட்டாேபடிக்கு 

இது கிரினயகளினால் உண்டானேல்ே; 

ேத்யதயு 7:21, “பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிோவின் 

சித்ேத்தின்படி சசய்கிறேலன பரலோகராஜ்யத்தில் 

பிரலேசிப்பாலனயல்ோேல், என்னன லநாக்கிக் கர்த்ோலே! 

கர்த்ோலே! என்று சசால்லுகிறேன் அதில் 

பிரலேசிப்பதில்னே”. 

ஜீவ புத்தைம்  

நிோேந்தீர்க்ை எந்த அைவுயைாகை பேன்படுத்துவார்ைள்? 

ேத்யதயு 5:48, ஆனகயால், பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிோ 

பூரை சற்குைராயிருக்கிறதுலபாே, நீங்களும் பூரை 

சற்குைராயிருக்கக்கடவீர்கள். 

1 யபதுரு 1:15-16, 
15

உங்கனள அனழத்ேேர் 

பரிசுத்ேராயிருக்கிறதுலபாே, நீங்களும் உங்கள் 
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நடக்னககசளல்ோேற்றிலேயும் பரிசுத்ேராயிருங்கள்.
 16

நான் 

பரிசுத்ேர், ஆனகயால் நீங்களும் பரிசுத்ேராயிருங்கள் என்று 

எழுதியிருக்கிறலே. 

ைலாத்திேர் 3:10, நியாயப்பிரோைத்தின் கிரினயக்காரராகிய 

யாேரும் சாபத்திற்குட்பட்டிருக்கிறார்கள்; நியாயப்பிரோை 

புஸ்ேகத்தில் எழுேப்பட்டனேகனளசயல்ோம் சசய்யத் 

ேக்கோக அனேகளில் நினேத்திராேேன் எேலனா அேன் 

சபிக்கப்பட்டேன் என்று எழுதியிருக்கிறலே. 

யராேர் 3:23, எல்ோரும் பாேஞ்சசய்து, லேேேகினேயற்ற 

ேர்களாகி, 

வவளி 17:8, நீ, கண்ட மிருகம் முன்லன இருந்ேது, இப்சபாழுது 

இல்னே; அது பாோளத்திலிருந்து ஏறிேந்து, 

நாசேனடயப்லபாகிறது. உேகத்லோற்றமுேல் ஜீேபுஸ்ேகத்தில் 

லபசரழுேப்பட்டிராே பூமியின் குடிகள், இருந்ேதும், 

இராேற்லபானதும், இனி இருப்பதுோயிருக்கிற 

மிருகத்னேப்பார்த்து ஆச்சரியப்படுோர்கள். 

அப்யபாஸ்தர் 4:12, அேராலேயன்றி லேசறாருேராலும் 

இரட்சிப்பு இல்னே; நாம் இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு 

ோனத்தின் கீசழங்கும், ேனுஷர்களுக்குள்லள அேருனடய 

நாேலேயல்ோேல் லேசறாரு நாேம் கட்டனளயிடப்படவும் 

இல்னே என்றான். 

வவவ்யவறு அைவிலாகன தண்டகன வழங்ைப்புடும். 

ேத்யதயு 10:14-15, 
14

எேனாகிலும் உங்கனள 

ஏற்றுக்சகாள்ளாேலும், உங்கள் ோர்த்னேகனளக் 

லகளாேலும்லபானால், அந்ே வீட்னடயாேது 

பட்டைத்னேயாேது விட்டுப் புறப்படும்லபாது, உங்கள் 



9 

 

கால்களில் படிந்ே தூசினய உேறிப்லபாடுங்கள். 
15

நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே அந்ேப் பட்டைத்திற்கு 

லநரிடுேனேப்பார்க்கிலும் லசாலோம் சகாலோரா நாட்டிற்கு 

லநரிடுேது இேகுோயிருக்கும் என்று, சேய்யாகலே 

உங்களுக்குச் சசால்லுகிலறன். 

ேத்யதயு 11:22, நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே உங்களுக்கு 

லநரிடுேனேப்பார்க்கிலும் தீருவுக்கும் சீலோனுக்கும் 

லநரிடுேது இேகுோயிருக்குசேன்று உங்களுக்குச் 

சசால்லுகிலறன். 

லூக்ைா 12:47-48, 
47

ேன் எஜோனுனடய சித்ேத்னே அறிந்தும் 

ஆயத்ேோயிராேலும், அேனுனடய சித்ேத்தின்படி 

சசய்யாேலும் இருந்ே ஊழியக்காரன் அலநக அடிகள் 

அடிக்கப்படுோன் 
48

அறியாேேனாயிருந்து, அடிகளுக்கு 

ஏதுோனனேகனளச் சசய்ேேலனா சிே அடிகள் 

அடிக்கப்படுோன். எேனிடத்தில் அதிகங் சகாடுக்கப் 

படுகிறலோ அேனிடத்தில் அதிகங் லகட்கப்படும்; ேனுஷர் 

எேனிடத்தில் அதிகோய் ஒப்புவிக்கிறார்கலளா அேனிடத்தில் 

அதிகோய்க் லகட்பார்கள் 

ேற்சறாரு புத்ேகம் திறக்கப்பட்டது  

தானியேல் 12:1, உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற சபரிய 

அதிபதியாகிய மிகாலேல் அக்காேத்திலே எழும்புோன். 

யாசோரு ஜாதியாரும் லோன்றினதுமுேல் அக்காேேட்டும் 

உண்டாயிராே ஆபத்துக்காேம் ேரும்; அக்காேத்திலே 

புஸ்ேகத்தில் எழுதியிருக்கிறேர்களாகக் காைப்படுகிற உன் 

ஜனங்கள் அனனேரும் விடுவிக்கப்படுோர்கள். 
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ேல்கிோ 3:16, அப்சபாழுது கர்த்ேருக்குப் பயந்ேேர்கள் 

ஒருேலராசடாருேர் லபசிக்சகாள்ோர்கள்; கர்த்ேர் 

கேனித்துக்லகட்பார்; கர்த்ேருக்குப் பயந்ேேர்களுக்காகவும் 

அேருனடய நாேத்னேத் தியானிக்கிறேர்களுக்காகவும் 

ஞாபகப்புஸ்ேகம் ஒன்று அேருக்கு முன்பாக 

எழுேப்பட்டிருக்கிறது. 

“அன்பான லேேன் ஏன் இனே சசய்ய லேண்டும்?”  

லேேன் அன்பானேர் ஆனால் அலேசேயத்தில் அேர் 

நியாயோன லேேனும் கூட.  

அன்பு காட்டும் லேேன் இனே சசய்யவில்னே. ஆனால் பாேம் 

சசய்கிறேலன இனே சசய்திருக்கிறான்.  

அக்கினிக் கடலுக்கு சசல்ே லேண்டும் என்றால் லேேனன 

நிராகரித்திருக்க லேண்டும். நீங்கள் அேருனடய ோர்மீக 

சட்டம், உங்கள் ேனசாட்சி அதுோன் ஒவ்சோரு ேனிேனுக்கும் 

கடவுள் சகாடுத்ே எச்சரிக்னக முனறனயயும் நிராகரிக்கிறீர்கள். 

நீங்கள் அேருனடய ேகனான இலயசு கிறிஸ்துனேயும் 

நிராகரிக்க லேண்டும்.  

நீங்கள் சுவிலசஷத்னேயும் நிராகரிக்க லேண்டும். லேேன், 

ேம்முனடய ஒலரலபறான குோரனன விசுோசிக்கிறேன் 

எேலனா அேன் சகட்டுப்லபாகாேல் நித்தியஜீேனன 

அனடயும்படிக்கு, அேனரத் ேந்ேருளி, இவ்ேளோய் 

உேகத்தில் அன்புகூர்ந்ோர்.” “என்னிடத்தில் ேருகிறேனன 

நான் புறம்லப ேள்ளுேதில்னே” என்ற லேேனின் பணிோன 

அனழப்னபயும் நீங்கள் நிராகரிக்க லேண்டும்.  
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நீங்கள் இலயசு கிறிஸ்துவின் உடனே உங்கள் காேடியில் 

மிதிக்க லேண்டும். 

அேனால், லேேனின் நீதினய பற்றியோன லகள்வி அல்ே, இது 

ஒரு ேனுஷனும் ேனுஷியும் பாேத்னே லநசித்து 

ோயத்லோற்றத்னே ோங்குேனேப் பற்றிய லகள்வியாகும்.  

யாரும் லேேனன குற்றப்படுத்ே முடியாது.  

யானரயும் குற்றம்சாட்ட முடியாேல், ேங்கனளத்ோங்கலள 

குற்றம் சாட்டுபேர்களுக்கான இடம் ோன் நரகம்.  


