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           த ொடர்ந்து ஆயிர வருட  அரசொட்சியின்  முடிவில்  நடக்கப்ப ொகும் “          ”   யுத்தத்தத 

பற்றியும் அதத ததொடர்ந்து நடக்கும் சில சம்பவங்கதையும் பற்றி படிப்பபொம். 
 

     20: 7 அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியும்பபொது சொத்தொன் தன் கொவலிலிருந்து விடுததலயொகி, 
8 பூமியின் நொன்கு திதசகைிலுமுள்ை ஜொதிகைொகிய பகொதகயும் மொபகொதகயும் பமொசம்பபொக்கும்படிக்கும், அவர்கதை 
யுத்தத்திற்குக் கூட்டிக்தகொள்ளும்படிக்கும் புறப்படுவொன்; அவர்களுதடய ததொதக கடற்கதர 
மணலத்ததையொயிருக்கும். 
9 அவர்கள் பூமிதயங்கும் பரம்பி, பரிசுத்தவொன்களுதடய பொதையத்ததயும், பிரியமொை நகரத்ததயும் 
வதைந்துதகொண்டொர்கள்; அப்தபொழுது பதவைொல் வொைத்திலிருந்து அக்கிைி இறங்கி அவர்கதைப் பட்சித்துப்பபொட்டது. 
10 பமலும் அவர்கதை பமொசம்பபொக்கிை பிசொசொைவன், மிருகமும் கள்ைத்தீர்க்கதரிசியுமிருக்கிற இடமொகிய 
அக்கிைியும் கந்தகமுமொை கடலிபல தள்ைப்பட்டொன். அவர்கள் இரவும் பகலும் சதொகொலங்கைிலும் 
வொதிக்கப்படுவொர்கள். 
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                 ( 2      3:10-13;      20:7-10; 21:1-22:5). 
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            (      20:7). 
     20: 7 அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியும்பபொது சொத்தொன் தன் 
கொவலிலிருந்து விடுததலயொகி, 
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    24:22 அவர்கள் தகபியில் ஏகமொய்க் கட்டுண்டவர்கைொகச் பசர்ந்து, 

கொவலில் அதடக்கப்பட்டு, அபநகநொள் தசன்றபின்பு விசொரிக்கப்படுவொர்கள். 
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     20:8 பூமியின் நொன்கு திதசகைிலுமுள்ை ஜொதிகைொகிய பகொதகயும் 
மொபகொதகயும் பமொசம்பபொக்கும்படிக்கும், அவர்கதை யுத்தத்திற்குக் 
கூட்டிக்தகொள்ளும்படிக்கும் புறப்படுவொன்; அவர்களுதடய ததொதக 
கடற்கதர மணலத்ததையொயிருக்கும். 
 

 
பூமியின் நொன்கு திதசகைில் இருந்தும்                  
                                          –          
                               (      20:8 ). (      
                 38:39                        
                                         ). 
 

இச்சமயத்தில், உலகத்தின் ததலநகரமொக எருசபலம் நகரம் இருக்கும், 
ததலநகரக்கட்டிடமும் எருசபலமில் இருக்கும். இபயசு கிறிஸ்து, தொதீது, 
மற்ற ததலவர்கைில் பலர் எருசபலமில்தொன் இருப்பொர்கள்.         
                                                
                                          
            
 

 
                                             
                             ( 2      3:10-13 ). 
                                   பதவைிடம் 
இருந்து வரும் இந்த அக்கிைி மிகவும் பயங்கரமொகவும், அைவில் மிக 
தபரியதொகவும் இருக்கும். இந்த அக்கிைி மிக குதறந்த சமயத்தில் 
பதவனுதடய அதைத்து எதிரிகதையும் பட்சித்துப்பபொடும். இது மிக 
பவகமொகவும் முழுதமயொகவும் சம்பவிக்கும். பதவனுதடய எதிரிகள் 
யொரும் இந்த அக்கிைியில் இருந்து தப்ப முடியொது. பூமியில் நதடதபறும் 
யுத்தங்கைில் இதுதொன் கதடசி யுத்தமொக இருக்கும்.  
     20:9 அவர்கள் பூமிதயங்கும் பரம்பி, பரிசுத்தவொன்களுதடய 
பொதையத்ததயும், பிரியமொை நகரத்ததயும் வதைந்துதகொண்டொர்கள்; 

அப்தபொழுது பதவைொல் வொைத்திலிருந்து அக்கிைி இறங்கி அவர்கதைப் 
பட்சித்துப்பபொட்டது. 
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     20:10 பமலும் அவர்கதை பமொசம்பபொக்கிை பிசொசொைவன், 

மிருகமும் கள்ைத்தீர்க்கதரிசியுமிருக்கிற இடமொகிய அக்கிைியும்  
கந்தகமுமொை கடலிபல தள்ைப்பட்டொன். அவர்கள் இரவும் பகலும் 
சதொகொலங்கைிலும் வொதிக்கப்படுவொர்கள். 
 
 
 
                                                                           
                                      , அ ன்  ின் சொத் ொனுடடய அழிடவ கண்டு, 
          இபயசுபவொடு ஆளுவ ற்கும், வொழுவ ற்கும் .......... 
ஆயத் மொயிருப்ப ொம், மற்றவர்கடையும் ஆயத் ப் டுத்துபவொம். 
ஆதமன்.             நீங்கள் ஆசரீ்வ ிக்கப் ட்டவர்கள்.  ஆசரீ்வொ மொக இருங்கள்.  
Bro D.Vergin Kumar 
 

குறிப்பு: இதன் ததொடர்ச்சியொக – தவள்தை சிங்கொசை நியொயத்தீர்ப்பு,                                 – 
பபொன்ற பவதபொடங்கள் தவைியிடப்படும். தயவு தசய்து ததொடர்ந்து படித்து பயைதடயுங்கள். 
இதற்கு முன்பு ததொடர்ச்சியொக பவதொகம ஆட்சி முதறக்கொலங்கள், சதப எடுத்துக்தகொள்ைப் படுதல், அந்திக்கிறிஸ்து, 
உபத்திரவக்கொல சம்பவங்கள், இபயசு கிறிஸ்துவின் இரண்டொம் வருதக,                              
             ஆயிர வருட அரசொட்சி ஆகிய பவதபொடங்கள் தவைியிடப்பட்டுள்ைை. படித்து பயைதடயுங்கள். 

 
If you need any clarifications, if you have any doubts kindly contact me in deeveekumar@yahoo.com 

Resources; International Standard Bible Encyclopedia,  The Bible Exposition commentary - New 

Testament, Dakes bible commentary, Andrew Wommack Bible commentary, Vine's Expository 
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Bible Concordance, Vincent's Word Studies in the New Testament, Scofield's Bible Dispensational Plan. 
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Testament) etc.  All Bible quotes are from King James Version. In Tamil Bible, some verses may be 
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