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( பாகம் 2 ) 
– ( Part 2 ) 

கிறிி்ஸ்துவுக்குள் அன்பான சககாதர சககாதரிகளுக்கு!  இரட்சகர் இகேசு கிறிஸ்துவின் இனிே நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். 

கவதாகம ஆட்சி முறறக்காலங்கறைப் பற்றிேதான கவதபாடங்கைில்  இதற்கு முன்பாக சகீ்கிரமாய் சம்பவிக்க 
வவண்டியவவகள் என்று வவளி 22:6 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை, சவப எடுத்துக்வகாள்ளப்படுதல்,   அந்திக் கிறிஸ்து,   

உபத்திரவக்கால சம்பவங்கள்,   இவயசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருவக,  அர்மவகவதான் யுத்தம், புறஜாதி 
மக்களுக்கான நியாயத்தீர்ப்பு, ஆயிர வருட அரசாட்சி ( பாகம் - 1)  கபான்ற கவத பாடங்கறை படித்கதாம்.  

இந்த கவதபாடத்தில் வதாடர்ச்சியாக ஆயிர வருட அரசாட்சியின் சில முக்கிய அம்சங்கவளப்பற்றி படிப்கபாம்.  
 

தாகமாயிருக்கிற யாவர் வமலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் 
ஊற்றப்படுவார் ( ஏசாயா 32:5 எவச 36:25-27; வயாவவல்2:28-32 ). 
ஏசாோ 42: 3 தாகமுள்ைவன்கமல் தண்ணறீரயும், வறண்ட நிலத்தின்கமல் 
ஆறுகறையும் ஊற்றுகவன்; உன் சந்ததிேின்கமல் என் ஆவிறேயும், உன் 
சந்தானத்தின்கமல் என் ஆசீர்வாதத்றதயும் ஊற்றுகவன். 
32:15  உன்னதத்திலிருந்து நம்கமல் ஆவி ஊற்றப்படுமட்டும் அப்படிகே இருக்கும்; 

அப்பபாழுது வனாந்தரம் பசழிப்பான வேல்பவைிோகும்; பசழிப்பான வேல்பவைி 
காடாக எண்ணப்படும். 
கவதாகமத்தில் இதற்கு முன்பு பபந்பதககாஸ்கத நாைில், உபத்திரவகாலத்தில் 
பரிசுத்த ஆவிோனவர் ஊற்றப்பட்டது கபால இச்சமேத்திலும், பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் ஊற்றப்படுவார். பலரும் பரிசுத்த ஆவிறேப்பபற்றுக்பகாள்வார்கள்.  
 

யூதர்கள் மீண்டும் உலகமுழுவதும் சுவிவசஷம் எடுத்துச்வசல்லும் 
ஊழியக்காரர்களாக இருப்பார்கள் ( ஏசா 2:2-4; 40:9; 52:7; 61:6; 66:18-21; சக 
8:23 ). 
ஏசாோ 66:19 நான் அவர்கைில் ஒரு அறடோைத்றதக் கட்டறைேிடுகவன்; 

அவர்கைில் தப்பினவர்கறை, என் கீர்த்திறேக் ககைாமலும், என் மகிறமறேக் 
காணாமலுமிருக்கிற ஜாதிகைின் கதசங்கைாகிே தர்ஷீசுக்கும், வில்வரீர் இருக்கிற 
பூலுக்கும், லூதுக்கும், தூபாலுக்கும், ோவானுக்கும், தூரத்திலுள்ை தீவுகளுக்கும் 
அனுப்புகவன்; அவர்கள் என் மகிறமறே ஜாதிகளுக்குள்கை அறிவிப்பார்கள். 
யூதர்கைில் எஞ்சி இருப்கபார் எல்லா நாடுகளுக்கும் பசன்று இகேசுறவ இன்னும் 
அறிோமல் இருக்கிற மக்களுக்பகல்லாம் சுவிகசஷத்றத அறிவிப்பார்கள். 
கதவனுறடே மகிறமறே அவர்களுக்கு எடுத்துறரப்பார்கள். யூதர்கள் உலக 
சுவிகசஷர்கைாக மீண்டும் எழும்புவார்கள்.  
 

கர்த்தவரப்பற்றிய அறிவு உலகம் முழுவதும் வவளியரங்கமாக 
இருக்கும் ( சக 8:22-23 ) 
ஏசாயா 11: 9 என் பரிசுத்த பர்வதபமங்கும் தீங்குபசய்வாருமில்றல; 

ககடுபசய்வாருமில்றல; சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறறந்திருக்கிறதுகபால், பூமி 
கர்த்தறர அறிகிற அறிவினால் நிறறந்திருக்கும். 
எப்படி கடல் நீரால் நிறறந்திருக்கிறகதா அப்படி பூமி கர்த்தறர அறிகிற 
அறிவினால் நிறறந்திருக்கும். அறனவருக்கும் கதவறனப்பற்றிே அறிவு  
இருக்கும். யூதர்கைின் சுவிகசஷ ஊழிேத்தினால் பூமி அறனத்தும் கதவறன 
அறிந்திருக்கும் 
 

உலகவமங்கும் ஒவர மதம் இருக்கும் (மல் 1:11; சக 14:16-21; ஏசா 2:2-4; 
வயாவவல்2:28-31;  எவர31:31-36 ). 
மல்கிோ 1 : 11 சூரிேன் உதிக்கிற திறச பதாடங்கி, அது அஸ்தமிக்கிற திறச 
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வறரக்கும், என் நாமம் ஜாதிகளுக்குள்கை மகத்துவமாேிருக்கும்; எல்லா 
இடங்கைிலும் என் நாமத்துக்குத் தூபமும் சுத்தமான காணிக்றகயும் 
பசலுத்தப்படும்; என் நாமம் ஜாதிகளுக்குள்கை மகத்துவமாேிருக்கும் என்று 
கசறனகைின் கர்த்தர் பசால்லுகிறார். 
இன்று கிறிஸ்தவம் என்று பபாதுவாக அறழக்கப்படுகிற  இகேசுவின் சரீரமாகிே 
சறபேில் இருந்து அறனத்து அழுக்குகளும், தவறான ககாட்பாடுகளும், 
தத்துவங்களும் கறைேப்பட்டு, உலகபமங்கும் கதவறன கவதாகமத்தின்படி 
முறறோக ஆராதிக்கிற ஓகர மதமாக இருக்கும்.  
 

வதவனுவடய மகிவம வதாடர்ந்து எப்வபாதும் 
வவளியரங்கமாயிருக்கும் (எசா 4:4-6; 60:19; எவச 43:1-5 ) 
எகச 43:2 இகதா, இஸ்ரகவலின் கதவனுறடே மகிறம கீழ்த்திறசேிலிருந்து 
வந்தது; அவருறடே சத்தம் பபருபவள்ைத்தின் இறரச்சறலப்கபால இருந்தது; 

அவருறடே மகிறமேினால் பூமி பிரகாசித்தது 

கதவனுறடே மகிறம கண்கைால் காணும்படிோக இருக்கும். அவரது 
மகிறமேினால் பூமி பிரகாசிக்கும்.  
ஏசாோ 4: 5 அப்பபாழுது கர்த்தர் சீகோன்மறலேிலுள்ை எல்லா 
வாசஸ்தலங்கைிலும், அதின் சறபகைின்கமலும், பகலில் கமகத்றதயும் 
புறகறேயும், இரவில் பகாழுந்துவிட்டு எரியும் அக்கினிப்பிரகாசத்றதயும் 
உண்டாக்குவார்; மகிறமோனறவகைின்கமபலல்லாம் காவல் உண்டாேிருக்கும். 
இஸ்ரகவல் ஜனம் வனாந்தரத்தில் வழி நடத்தப்பட்ட கபாது இருந்தது கபால 
இப்கபாதும் கமகஸ்தம்பமும் அக்கினிப்பிரகாசமும் உண்டாேிருக்கும். இது 
எல்கலாரும் தங்கள் கண்கைால் காணும்படிோக பவைிேரங்கமாக இருக்கும்.   
 

முழுவமயான இரட்சிப்பு எல்வலாருக்கும் கிவடக்கும்படியாக 
இருக்கும் ( வயாவவல் 2:28-32; அப்  2:16-21; ஏசா 2:2-4; 11:9; 52:7; எபி 8-10 ). 
ஏசாோ 52:7 சமாதானத்றதக் கூறி, நற்காரிேங்கறைச் சுவிகசஷமாய் அறிவித்து, 

இரட்சிப்றபப் பிரசித்தப்படுத்தி: உன் கதவன் ராஜரிகம் பண்ணுகிறாபரன்று 
சீகோனுக்குச் பசால்லுகிற சுவிகசஷகனுறடே பாதங்கள் மறலகைின்கமல் 
எவ்வைவு அழகாேிருக்கின்றன. 
உலக மக்கள் அறனவரும் இரட்சிப்றப பபற்றுக்பகாள்ளும்படி இரட்சிப்பின் 
சுவிகசஷம் பிரசங்கிக்கப்படும். ஆதலால் எல்கலாரும் இரட்சிக்கப்படும்படிோக 
ஏற்ற சூழ்நிறலகள் இருக்கும். இரட்சிக்கப்படாமல் இருப்பது மிகவும் அரிதாக 
இருக்கும்.   
 

வதய்வகீ சரீர சுகம் எல்வலாருக்கும் கிவடக்கும் ( ஏசா32:1-5; 33;24; 35:3-6; 
53:5; மத்8:17; 1வபதுரு 2:24 ). 
ஏசாோ 35:5 அப்பபாழுது குருடரின் கண்கள் திறக்கப்பட்டு, பசவிடரின் பசவிகள் 
திறவுண்டுகபாம். 
6 அப்பபாழுது முடவன் மாறனப்கபால் குதிப்பான்; ஊறமேன் நாவும் 
பகம்பரீிக்கும்; வனாந்தரத்திகல தண்ணரீ்களும், கடுபவைிேிகல ஆறுகளும் 
பாய்ந்கதாடும். 
சரீர சுகம் எல்கலாருக்கும் கிறடக்கும். பபாதுவாக மக்கள் கநாய்வாய்ப்பட்டிருக்க 
மாட்டார்கள். அறனவரும் ஆகராக்கிேமாக இருப்பார்கள். ோருக்ககனும் சுகவனீம்  
இருந்தால் இகேசுவால், பரிசுத்தவான்கைால் சவுக்கிேமாக்கப்படுவார்கள். 
இப்கபாது எங்கும் நாம் காண்கிற கநாய்கள் ஒன்றும் ஆேிர வருட அரசாட்சிேில் 
இருக்காது.  
 
உலகளாவிய சமாதானம் இருக்கும் ( ஏசா 2:4; 9:6-7; மல் 1:11 ). 
மீகா 4:3 அவர் திரைான ஜனங்களுக்குள் நிோேந்தீர்த்து, தூரத்திலுள்ை பலத்த 
ஜாதிகறைக் கடிந்துபகாள்ளுவார்; அப்பபாழுது அவர்கள் தங்கள் பட்டேங்கறை 
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மண்பவட்டிகைாகவும், தங்கள் ஈட்டிகறை அறிவாள்கைாகவும் அடிப்பார்கள்; ஒரு 
ஜாதிக்கு விகராதமாய் மறுஜாதி பட்டேம் எடுப்பதில்றல; இனி அவர்கள் 
யுத்தத்றதக் கற்பதுமில்றல. 4 அவனவன் தன்தன் திராட்சச்பசடிேின் நிழலிலும், 

தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பேப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான்; 

கசறனகளுறடே கர்த்தரின் வாய் இறதச் பசால்லிற்று. 
சண்றடகள், சச்சரவுகள், திருட்டு, வழிப்பறி, பறக, எல்றலத்தகராறு கபான்றறவ 
இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் சமாதானமாக இருக்கும். ஒரு நாடு மற்ற 
நாட்டுடன் எந்த வித தகராறுக்கும் கபாகாது. கபார் ஆயுதங்களுக்கு கவறல 
இருக்காது. அதனால் கபாராயுதங்கள் தோரிக்க பேன்படும் உபகரணங்கள் 
அறனத்தும் விவசாேத்துக்கும் மற்ற கவறலகளுக்கும் கதறவோன கருவிகள் 
தோரிக்க பேன்படுத்தப்படும். எங்கும் சமாதானம் நிலவும். மக்கள் வசிக்கும், 
பசல்லும் இடங்கைில் எல்லாம் பேம் இல்லாமல் இருப்பார்கள். இப்கபாது 
இருப்பது கபால பூட்டு, பபட்டகம் கபான்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கதறவ 
இல்லாமல் இருக்கும். வாசல் கதவுகறை திறந்து விட்டு மக்கள் சுதந்திரமாக 
பசல்வார்கள். 
 

உலகளாவிய வசழிப்பு நிஜமாக இருக்கும் ( ஏசா 2:2-4; 65:20-25; மீகா 4:4-5). 
எசாோ 65: 22 அவர்கள் கட்டுகிறதும், கவபறாருவர் குடிேிருக்கிறதும், அவர்கள் 
நாட்டுகிறதும், கவபறாருவர் கனிபுசிக்கிறதுமாேிருப்பதில்றல; ஏபனனில் 
விருட்சத்தின் நாட்கறைப்கபால என் ஜனத்தின் நாட்கைிருக்கும்; நான் பதரிந்து 
பகாண்டவர்கள் தங்கள் றககைின் கிரிறேகறை பநடுநாைாய் அநுபவிப்பார்கள். 
23 அவர்கள் விருதாவாக உறழப்பதில்றல; அவர்கள் துன்பமுண்டாகப் 
பிள்றைகறைப் பபறுவதுமில்றல; அவர்களும், அவர்ககைாகடகூட அவர்கள் 
சந்தானமும் கர்த்தராகல ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததிோேிருப்பார்கள். 
எல்கலாரும் வடீு, பசாத்துக்களுடன் வசதிோக வாழுவார்கள். பணத்தட்டுப்பாடு 
அவர்களுக்கு இருக்காது. கிபரடிட் கார்டு, கடன் வாங்குதல் கபான்ற ஒன்றும் 
இருக்காது. எல்கலாரிடமும் கதறவக்கு அதிகமான பசல்வம் இருக்கும். மக்கள் 
எவ்வைவு கவறல பசய்கிறார்ககைா அதற்கு உரிே பலறன பபறுவார்கள். 
உறழப்பு ஒன்றும் விருதாவாகப்கபாகாது. குடும்பங்கைில் பிரச்சிறன ஒன்றும் 
இல்லாமல் இருக்கும். மக்கள் கதவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கைாக 
இருப்பார்கள். எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருப்பார்கள்.  
 

நிதி அவமப்பு இஸ்ரவவலில் இருக்கிறது வபால இருக்கும் ( ஆதி 14:20; 
28:22; எபி 6:20; 7:1-10; மத்  23:23: வராமர் 2:22; 1 வகாரி 9:7-18; 16:1-3; மல் 3:10-
12). 
மல் 3:10 என் ஆலேத்தில் ஆகாரம் உண்டாேிருக்கும்படித் 
தசமபாகங்கறைபேல்லாம் பண்டசாறலேிகல பகாண்டு வாருங்கள்; அப்பபாழுது 
நான் வானத்தின் பலகணிகறைத் திறந்து, இடங்பகாள்ைாமற்கபாகுமட்டும் 
உங்கள்கமல் ஆசீர்வாதத்றத வருஷிக்கமாட்கடகனாபவன்று அதினால் என்றனச் 
கசாதித்துப் பாருங்கள் என்று கசறனகைின் கர்த்தர் பசால்லுகிறார். 
உலகத்தின் நிதி பரிபாலனம், கதவன் இஸ்ரகவல் ஜனங்களுக்கு 
கட்டறைேிட்டிருக்கிறபடி இருக்கும். அதனால் எல்கலாருக்கும் கதறவோன 
பசல்வம் இருக்கும். கவதாகமத்தில் கதவன் குறிப்பிட்டிருக்கிறபடி நிதி அறமப்பு  
இருக்கும். இகேசுவின் கட்டறைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்து பகாள்ளும் 
ஒருவருக்கும், ஒரு நாட்டுக்கும் நிதி பற்றாக்குறற இருக்காது.   
 
அவனவருக்கும் வபாதுவான நீதி கிவடக்கும் ( ஏசா 9:6-7; 11:3-5; 65:20-25; 
66:1-2; மத் 5:1-7:29). 
ஏசாயா 11: 3  கர்த்தருக்குப் பேப்படுதல் அவருக்கு உகந்த வாசறனோேிருக்கும்; 
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அவர் தமது கண் கண்டபடி நிோேந்தீர்க்காமலும், தமது காது ககட்டபடி 
தீர்ப்புச்பசய்ோமலும், 4 நீதிேின்படி ஏறழகறை நிோேம் விசாரித்து, 

ேதார்த்தத்தின்படி பூமிேிலுள்ை சிறுறமோனவர்களுக்குத் தீர்ப்புச்பசய்து, பூமிறேத் 
தமது வாக்கின்ககாலால் அடித்து, தமது வாேின் சுவாசத்தால் துன்மார்க்கறரச் 
சங்கரிப்பார்.  5  நீதி அவருக்கு அறரக்கட்டும், சத்திேம் அவருக்கு 
இறடக்கச்றசயுமாேிருக்கும். 
எல்கலாருக்கும் முறறோன நீதி கிறடக்கும். ோருக்கும் தவறான நீதி 
இறழக்கப்பட மாட்டாது. இகேசு கிறிஸ்து தன்னுறடே நீதிேின்படி நீதி பசய்வார். 
அதனால் எல்கலாருக்கும் முறறோன நீதி கிறடக்கும். ோருக்கும் பாராபட்சம் 
காண்பிக்கப்பட மாட்டாது.  
 

மனிதனின் வயது முடிவில்லாமல் இருக்கும் (ஏசா 65:20-25; சக 8:4 ). 
ஏசாயா  65:20 அங்கக இனி அற்ப ஆயுசுள்ைபாலகனும், தன் நாட்கள் பூரணமாகாத 

கிழவனும் உண்டாேிரார்கள்; நூறு வேதுபசன்று மரிக்கிறவனும் வாலிபபனன்று 

எண்ணப்படுவான், நூறு வேதுள்ைவனாகிே பாவிகோசபிக்கப்படுவான்.  

சக  8:4  திரும்பவும் எருசகலமின் வதீிகைில் முதிர்வேதினாகல தங்கள் றககைில் 

ககாறலப்பிடித்து நடக்கிற கிழவரும் கிழவிகளும் குடிேிருப்பார்கள். 

இகேசு கிறிஸ்துவுக்கும், பரிசுத்தவான்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து, கதவனுறடே 
சட்டங்கைின்படி வாழுகிற ஒருவரும் ஆேிர வருட அரசாட்சிேில் மரிக்க 
மாட்டார்கள். 100 வேது உள்ை ஒரு மனிதன் சிறுவனாக கருதப்படுவான். 
மனிதறன முதுறமோக்குகிற மரணம், கநாய், துன்பம், கவதறன, கண்ணரீ், 
வறுறம கபான்ற ஒன்றும் இல்லாததால் மனிதன் 1000 வருடம் முழுவதும், 
அதன் பின்னாலும் வாழ முடிகிற சூழ்நிறலகள் இருக்கும். ோராவது மரணத்துக்கு 
ஏதுவான குற்றம் பசய்தால் அவர்களுக்கு மரண தண்டவன பகாடுத்து 
பகால்லப்படுவார்கள் ( ஏசாயா 11:3-5; 9:6-7 ). மற்ற அறனவரும் பநடு நாள் 
வாழுவார்கள். மனித வாழ்வு மரங்கறைப்கபால நீடித்திருக்கும் ( ஏசாயா 65:22 ). 
 

வகாள்களில் இருந்து வரும் வவளிச்சம் 7 மடங்காக அதிகரித்திருக்கும் 
( ஏசா 30:26; 60:18-22 ). 
ஏசாயா 30:26 கர்த்தர் தமது ஜனத்தின் முறிறவக் கட்டி, அதின் அடிக்காேத்றதக் 

குணமாக்கும் நாைிகல, சந்திரனுறடே பவைிச்சம் சூரிேனுறடே 

பவைிச்சத்றதப்கபாலவும், சூரிேனுறடே பவைிச்சம் ஏழத்தறனோய் ஏழு பகலின் 

பவைிச்சத்றதப்கபாலவும் இருக்கும். 

ஆேிர வருட அரசாட்சிேின்கபாது இப்கபாது இருக்கிறது கபால இருள் இருக்காது. 

இரவில் சந்திரனுறடே பவைிச்சம் இப்கபாது இருக்கிற சூரிே பவைிச்சம் கபால 

இருக்கும். சூரிேனுறடே பவைிச்சம் ஏழு பகல்கைின் பவைிச்சத்றத கூட்டினால் 

எவ்வைவு இருக்குகமா அவ்வைவாக இருக்கும்.  அறனத்து நாட்களும் பிரகாசமான 
நாட்கைாக இருக்கும். 
 
மிருகங்களின் குணம், மனிதனின் வழீ்ச்சிக்கு முன்பு இருந்தது வபால 
மாறி இருக்கும் (65:17 -  25; வராமர் 8:18-23). 
ஏசா 11:6 அப்பபாழுது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டிகோகட தங்கும், புலி 
பவள்ைாட்டுக்குட்டிகோகட படுத்துக்பகாள்ளும்; கன்றுக்குட்டியும், பாலசிங்கமும், 

காறையும், ஒருமித்திருக்கும்; ஒரு சிறு றபேன் அறவகறை நடத்துவான்.  7 

பசுவும் கரடியும் கூடிகமயும், அறவகைின் குட்டிகள் ஒருமித்துப்  
படுத்துக்பகாள்ளும்; சிங்கம் மாட்றடப்கபால் றவக்ககால் தின்னும்.   8 பால் 
குடிக்குங்குழந்றத விரிேன் பாம்பு வறைேின்கமல் விறைோடும், பால் மறந்த 
பிள்றை கட்டுவிரிேன் புற்றிகல தன் றகறே றவக்கும். 
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இப்கபாது மாமிச பட்சிணிகைாக இருக்கும் அறனத்து விலங்கினங்களும் 
அப்கபாது தாவர பட்சிணிகைாக இருக்கும் ( ஏசாயா 66:25 ). அறவகள் 
ஒன்றுக்பகான்றுடனும், மனிதனுடனும் அன்பாக பழகும். மனிதனின் 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும். மனிதனின் வழீ்ச்சிக்கு முன்பு இருந்தது கபால 
அறவகைின் குணம் இருக்கும்.  
 

வராஜாப்பூ வபால வனாந்திரங்கள் மீண்டும் வசழிக்கும் ( ஏசா 35:1-0; 
55:12-13; எவச 36:8-12; வயாவவல்  2:18 -  27; 3:17-21; ஆவமாஸ் 9:13-15 ). 
ஏசாயா 35: 1  வனாந்தரமும் வறண்ட நிலமும் மகிழ்ந்து, கடுபவைி கைித்து, 

புஷ்பத்றதப்கபாலச் பசழிக்கும்.  2 அது மிகுதிோய்ச் பசழித்துப் பூரித்து 
ஆனந்தக்கைிப்புடன் பாடும்; லீபகனானின் மகிறமயும், கர்கமல்சாகரான் 
என்பறவகைின் அலங்காரமும் அதற்கு அைிக்கப்படும்; அவர்கள் கர்த்தருறடே 
மகிறமறேயும், நமது கதவனுறடே மகத்துவத்றதயும் காண்பார்கள். 
வனாந்திரங்கள், பவட்டாந்தறரகள், வறண்ட நிலங்கள் கபான்றறவ இருக்காது. 
எல்லா நிலங்களும் விறைநிலங்கைாக, நல்ல நிலங்கைாக மாறும். 
வனாந்திரங்கள் கராஜாப்பூக்கறைப்கபால பசழிப்பாக மாறும். 
பூமி முழுவதும் மனிதர்கள் வசிப்பதற்கு ஏற்றதாக இருக்கும். 
இப்கபாது பாவத்தின் சாபத்துக்குள்ைாகி இருக்கும் இேற்றக, இகேசு கிறிஸ்துவின் 
வருறகறே எதிர்கநாக்கி காத்திருக்கின்றது ( ஏசாயா 55:12-13; வராமர் 8:19; சங் 
96:11-13; 98:7-9 ). அப்கபாது இேற்றகேின் கமல் உள்ை பாவத்தின் சாபம் 
நீக்கப்பட்டு விடுதறலோக்கப்படும். தங்கள் கமல் உள்ை சாபம் நீக்கப்பட்டதாலும், 
மனிதருக்கு பகாடுக்கப்படும் ஆசீர்வாதங்கறை பார்ப்பதாலும், இேற்றக முழங்கி 
றகதட்டி ஆர்ப்பரிக்கும் 
ஏசாோ 55:12 நீங்கள் மகிழ்ச்சிோய்ப் புறப்பட்டு, சமாதானமாய்க் 
பகாண்டுகபாகப்படுவரீ்கள்; பர்வதங்களும் மறலகளும் உங்களுக்கு முன்பாகக் 
பகம்பரீமாய் முழங்கி, பவைிேின் மரங்கபைல்லாம் றகபகாட்டும். 
 

நியாயம், அன்பு,  நீதி, சமாதானம், சுகம் வமவலாங்கி இருக்கும் ( 
ஏசாயா 9:6-7; 11:5; 32:1-5; 65:17-25 ). 
ஏசாோ 32: 16 வனாந்தரத்திகல நிோேம் வாசமாேிருக்கும், பசழிப்பான 
வேல்பவைிேிகல நீதி தங்கித்தரிக்கும்.  17 நீதிேின் கிரிறே சமாதானமும், 

நீதிேின் பலன் என்றுமுள்ை அமரிக்றகயும் சுகமுமாம். 
18 என் ஜனம் சமாதான தாபரங்கைிலும், நிறலோன வாசஸ்தலங்கைிலும், 

அறமதிோய்த் தங்கும் இடங்கைிலும் குடிேிருக்கும். 
இகேசுகிறிஸ்துவின் நீதிோன, நிறலோன, கண்டிப்பான, அன்பான ஆட்சிேினால் 
உலகபமங்கும் நிோேம், அன்பு, நீதி, சமாதானம், சுகம் கமகலாங்கி இருக்கும். 
எங்கும் சமாதானம் நிலவும். வாழ்க்றக சுகமாக இருக்கும்.  
 

உலக மக்கள் இவயசுவுக்கும், பரிசுத்தவான்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்திருக்க 
வவண்டும் 
(சங் 2; வவளி 2:26-27; 5:10; 11:15; 12:5; 20:1-10 ). 
பவைி 2:26 பஜேங்பகாண்டு முடிவுபரிேந்தம் என் கிரிறேகறைக் 
றகக்பகாள்ளுகிறவபனவகனா அவனுக்கு, நான் என் பிதாவினிடத்தில் அதிகாரம் 
பபற்றதுகபால, ஜாதிகள்கமல் அதிகாரம் பகாடுப்கபன். 27 அவன் இருப்புக்ககாலால் 
அவர்கறை ஆளுவான்; அவர்கள் மண்பாண்டங்கறைப்கபால பநாறுக்கப்படுவார்கள். 
இகேசுகிறிஸ்துவும், பரிசுத்தவான்களும் பிதாவின் சட்டங்கைின்படி நீதிோய் 
ஆட்சி பசய்வார்கள். மனிதர்கள் இகேசுவுக்கும், பரிசுத்தவான்களுக்கும், அவர்கள்  
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பகாடுக்கும் சட்டங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்திருக்க கவண்டும். கீழ்ப்படிோதவர்களுக்கு 
கடுறமோன தண்டறனகள் பகாடுக்கப்படும். மனிதர்களுக்கு இருக்கும் பிரதான 
கடறம இகேசுவுக்கும் பரிசுத்தவான்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து இருப்பது.  
 
இஸ்ரவவலில் கனிதரும் காலம் எப்வபாதும் இவடவிடாமல் 
வதாடர்ந்து இருக்கும் ( ஏசா 30:23-25; 33:20-21; 35:6-7; 41:17-18; 49;10; எவச 
34:26; 47:1-12; சக 14:8 ). 
எகச 47:12 நதிகோரமாய் அதின் இக்கறரேிலும் அக்கறரேிலும் புசிப்புக்கான 
சகலவித விருட்சங்களும் வைரும்; அறவகைின் இறலகள் உதிர்வதுமில்றல, 

அறவகைின் கனிகள் பகடுவதுமில்றல; அறவகளுக்குப் பாயும் தண்ணரீ் பரிசுத்த 
ஸ்தலத்திலிருந்து பாய்கிறபடிேினால் மாதந்கதாறும் புதுக்கனிகறைக் 
பகாடுத்துக்பகாண்கடேிருக்கும்; அறவகைின் கனிகள் புசிப்புக்கும், அறவகைின் 
இறலகள் அவிழ்தத்துக்குமானறவகள். 
எருசகலமின் கதவாலேத்தில் இருந்து புறப்படும் நதிேின் இருபுறமும் வைமாக 
இருப்பதால் கனிதரும் காலம் எப்கபாதும் இருக்கும். இப்கபாது இருப்பது கபால 
அல்லாமல், மரங்கைில் எப்கபாதும் கனி இருக்கும். மாதந்கதாரும் புது கனிகள் 
உருவாகும். கனிகள் பகட்டுப்கபாகாமல் மரத்தில் இருக்கும்.  
 

வதவவயான தண்ணரீ் வளம் இருக்கும் ( ஏசாயா 41:18 ) 
ஏசாோ 30:25 ககாபுரங்கள் விழுகிற மகா சங்காரத்தின் நாைிகல, உேரமான சகல 
மறலகைின்கமலும், உேரமான சகல கமடுகைின்கமலும் ஆறுகளும் 
வாய்க்கால்களும் உண்டாகும். 
“ மகா சங்காரத்தின் நாள் “ என்பது அர்மபககதான் யுத்தத்றத குறிக்கிறது. 
அர்மபககதான் யுத்தத்துக்கு பிறகு ஆேிர வருட அரசாட்சிேில் மறலகைில் 
இருந்து எல்லாம் ஆறுகளும், வாய்க்கால்களும் புறப்படும். இதனால் பூமிபேங்கும் 
ஏராைமான ஆறுகள் ஓடும். அதனால் பூமி பசழிப்பாக இருக்கும். தண்ணரீ் 
தட்டுப்பாடு என்ற ஒரு காரிேம் இருக்காது.  
 

பூமிவயங்கும் வபளதகீ ஆசரீ்வாதங்கள் நிவறந்திருக்கும் ( ஏசா 29:17; 
30:23-24; 32:15; 35;1-7; 41:19; 49:9-10;51:3; 55:13; 60:5-17; 62:8-9; எவர 31:27-28; 
எவச34:27; 36:25-35; வயாவவ 3:18; ஆவமாஸ்9:13 ). 
ஏசாயா 30:23  அப்பபாழுது நீ நிலத்தில் விறதக்கும் உன் விறதக்கு அவர் 
மறழறேயும், நிலத்தின் பலனாகிே ஆகாரத்றதயும் தருவார்; அது பகாழுறமயும் 
புஷ்டியுமாய் இருக்கும்; அக்காலத்திகல உன் ஆடுமாடுகள் விஸ்தாரமான 
கமய்ச்சலுள்ை ஸ்தலத்திகல கமயும்; 
ஆகமாஸ் 9:13 இகதா, உழுகிறவன் அறுக்கிறவறனயும், திராட்சப்பழங்கறை 
ஆறலோடுகிறவன் விறதக்கிறவறனயும் பதாடர்ந்துபிடித்து, பர்வதங்கள் 
திராட்சரசமாய் வடிகிறதும், கமடுகபைல்லாம் கறரகிறதுமான நாட்கள் வரும் 
என்று கர்த்தர் பசால்லுகிறார். 
மனிதர்கள் தாங்கள் பசய்யும் கவறலக்கு பலமடங்கு விறைச்சறல 
பபற்றுக்பகாள்வார்கள். மனிதன் தான் விறதப்பதற்கான பலறன பல மடங்காக 
அறுவறட பசய்வான். எல்லாவற்றிலும், ஆசீர்வாதமான சூழ்நிறல நிலவும். 
மனிதர் பசய்யும் கவறலகள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். கதவன் பூமிபேங்கும் 
ஆசீர்வாதங்கறை பகாடுப்பார்.  
 

உபவயாகமற்ற நிலங்கள் எல்லாம் உபவயாகமான நிலங்களாக 
மாற்றப்படும் 
(ஏசா32:16-18;49:19;52:9; 61:4-5; எவச 36:8-38;ஆவமாஸ் 9:14-15;அப் 15:13-18 ). 
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ஏசாோ 32:15 உன்னதத்திலிருந்து நம்கமல் ஆவி ஊற்றப்படுமட்டும் அப்படிகே 
இருக்கும்; அப்பபாழுது வனாந்தரம் பசழிப்பான வேல்பவைிோகும்; பசழிப்பான 
வேல்பவைி காடாக எண்ணப்படும். 
இப்கபாது இருக்கிற உபகோகமற்ற தரிசு நிலங்கள் எல்லாம் மீண்டும் 
மாற்றப்பட்டு உபகோகமான நிலங்கைாக இருக்கும். பூமிேில் உபகோகமில்லாத 
நிலங்கள் என்று ஒன்றும் இருக்காது. வனாந்திரங்கள் எல்லாம் பசழிப்பான விறை 
நிலங்கைாக மாறும். 
 
எருசவலமுக்கு வசல்ல வபரிய வநடுஞ்சாவல ( ஏசா 11:16; 19:23-25; 35:7-8 
). 
ஏசாோ35:8 அங்கக பபரும்பாறதோன வழியும் இருக்கும்; அது பரிசுத்த வழி 
என்னப்படும்; தீட்டுள்ைவன் அதிகல நடந்துவருவதில்றல; அந்த வழிேில் 
நடக்கிறவர்கள் கபறதேராேிருந்தாலும் திறசபகட்டுப் கபாவதில்றல. 
எகிப்தில் இருந்து இஸ்ரகவல் கதசம் வழிோக அசீரிோவுக்கு ஒரு வபரிய 
வநடுஞ்சாவல அறமக்கப்படும். இந்த பநடுஞ்சாறல “ பரிசுத்த வழி ” என்று 
அறழக்கப்படும். எருசகலமுக்கு பசல்லுகிறவர்களும், பண்டிறககறை ஆசரிக்கவும்  
மற்ற காரிேங்களுக்காகவும் எருசகலமுக்கு பசல்லுகிறவர்களும் இந்த வழிோக 
எைிதாக பசல்ல முடியும். மீட்கப்பட்டவர்கள் மாத்திரகம இந்த வழிேில் பசல்ல 
முடியும். மற்றவர்களுக்கு இதில் பசல்ல அனுமதி  மறுக்கப்பட்டிருக்கும்.  
இவ்வழி மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் பேணிக்க எைிதாகவும் இருக்கும்.  
 

இஸ்ரகவல் ஜனம் முழுவதும் கூட்டப்பட்டு கதவனுறடே ஜனமாக 
பபருகி இருக்கும் 

ஓசிோ 1:10 என்றாலும், இஸ்ரகவல் புத்திரரின் பதாறக அைக்கவும் 
எண்ணவுங்கூடாத கடற்கறர மணறலப்கபாலிருக்கும்; நீங்கள் என் ஜனமல்ல 
என்று அவர்களுக்குச் பசால்வதற்குப் பதிலாக நீங்கள் ஜவீனுள்ை கதவனுறடே 
பிள்றைகள் என்று அவர்களுக்குச் பசால்லப்படும். 
சிதறிப்கபாய் இருக்கும் யூத ஜனம் முழுவதுமாக இஸ்ரகவலில் 
கூட்டப்பட்டிருக்கும் ( ஓசியா 1:11 ). கதவனுறடே ஆசீர்வாதத்தின் படி அவர்கள் 
பலுகிப்பபருகுவார்கள். ஜவீனுள்ை கதவனுறடே பிள்றைகள் என்று அவர்கள் 
அறழக்கப்படுவார்கள்.  
 

மனித இனப்வபருக்கம் 
மத் 22:30 உேிர்த்பதழுதலில் பகாள்வறனயும் பகாடுப்பறனயும் இல்றல; அவர்கள் 
பரகலாகத்திகல கதவதூதறரப்கபால் இருப்பார்கள்; 
முதலாம் உேிர்த்பதழுதலில் உேிர்த்பதழுந்த பரிசுத்தவான்கள் அறனவரும் 
நித்திேமாக ஆளுறக பசய்கிறவர்கைாக இருப்பார்கள். அவர்கள் திருமணம் 
பசய்வதும் இனப்பபருக்கம் பசய்வதும் இல்றல. அவர்கள் கதவதூதறரப்கபால 
இருப்பார்கள். 
மற்ற மக்கள் அறனவரும் திருமணம் பசய்து குழந்றதகள் பபற்று கதவனுறடே 
கட்டறைேின்படி ( ஆதி 1:26-28, சக 8:4 ) பலுகிப்பபருகி பூமிறே 
நிரப்பிக்பகாள்வார்கள்.  
 

மரணம் 
ஏசாோ 66:22 அவர்கள் கட்டுகிறதும், கவபறாருவர் குடிேிருக்கிறதும், அவர்கள் 
நாட்டுகிறதும், கவபறாருவர் கனிபுசிக்கிறதுமாேிருப்பதில்றல; ஏபனனில் 
விருட்சத்தின் நாட்கறைப்கபால என் ஜனத்தின் நாட்கைிருக்கும்; நான் பதரிந்து 
பகாண்டவர்கள் தங்கள் றககைின் கிரிறேகறை பநடுநாைாய் அநுபவிப்பார்கள். 
ஆேிர வருட அரசாட்சிேில், இகேசுவின் கட்டறைகளுக்கு 
கீழ்ப்படிந்திருக்கிறவர்களுக்கு மரணம் இல்றல. அவர்கள் மரிக்க மாட்டார்கள்.  
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ோகரனும் மரண தண்டறனக்கு ஏதுவான பாவம் பசய்தால் அவர்களுக்கு 
மாத்திரம் மரண தண்டறன பகாடுக்கப்படும் ( ஏசாயா 2:2-4; 11:3-5; மீகா 4 )  
 

பூமி ஒரு பூங்காவனம் கபால இருக்கும் 

ஏசாோ 41:19 வனாந்தரத்திகல ககதுருமரங்கறையும், சீத்தீம்மரங்கறையும், 

மிருதுச்பசடிகறையும், ஒலிவமரங்கறையும் நட்டு, அவாந்தரபவைிேிகல கதவதாரு 
விருட்சங்கறையும், பாய்மரவிருட்சங்கறையும், புன்றனமரங்கறையும் 
உண்டுபண்ணுகவன். 
பூமிபேங்கும் நன்றாக பசழிப்பாக வைரும் மரங்கள் காணப்படும். கனிகள், 
பகாடிகள், இறலகள் என்று பூமி மரங்கள் பசடிகைால் நிறறந்திருக்கும் ( ஏசாயா 
51:3; 55:13 ). பூமிகே ஒரு பபரிே கதாட்டம் கபால அழகாக பசழிப்பாக சாங்கள் 
இல்லாமல் இருக்கும்.  
 
உணவுக்கு ஒரு குவறயும் இருக்காது 
கோகவல் 3:18 அக்காலத்தில் பர்வதங்கள் திராட்சரசத்றதப் பபாழியும், மறலகள் 
பாலாய் ஓடும், யூதாவின் ஆறுகள் எல்லாம் பிரவாகித்து ஓடும்; ஒரு ஊற்று 
கர்த்தருறடே ஆலேத்திலிருந்து புறப்பட்டுச் சித்தீம் என்னும் பள்ைத்தாக்றக 
நீர்ப்பாய்ச்சலாக்கும். 
மக்களுறடே உணவுக்கு ஒரு குறறவும் இருக்காது. பழங்கள், பால், திராட்றச 
ரசம், மற்ற உணவு தானிேங்கள் பூமிபேங்கும் நன்றாக விறையும். மக்களுறடே 
உணவுத்கதறவேில் ஒரு குறறவும் இருக்காது. மனிதர்கள் நன்றாக சாப்பிட்டு 
ஆகராக்கிேமாக இருப்பார்கள்.  

 

 

  -------------------------- 
 

 
 

 
 

ஆயிரம் வருட அரசாட்சி…  சரித்திரத்தில் சமாதானம் விரும்பிய அவனவரும் கனவு கண்ட ஒரு ஆட்சி…. வதவனால், 
இவயசுவால், பரிசுத்தவான்களால் ஆளப்படும் சுக அட்சி. 
நித்திய வாழ்க்வகக்கான ஒரு உதாரணம். இது வதாடக்கம்…. பின் முடிவில்லாத நித்தியம். 
 

வதவன் மனிதவன ஆளுவதற்காகவவ சிருஷ்டித்தார் ( ஆதி 1:28; சங் 8:6; 115:16 ). மனிதன் தன் பாவத்தினால் தன் 
ஆளுவகவய சாத்தானிடம் இழந்து வபானான். மறுபடியும் பிறந்து எடுத்துக்வகாள்ளப்படுகிற, கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்த 
பரிசுத்தவான்கள் அவனவரும் மீண்டும் ஆளுவக வசய்வார்கள். நித்தியமாக ஆளுவக வசய்வார்கள். 
 

“நான் இவயசு ராஜாவவாடு ஆளுவக வசய்யப்வபாகிறவன்” என்ற விசுவாச உறுதிவயாடு இப்வபாது ஜவீிப்வபாம். 
இரட்சிக்கப்படாமல், ஆயிர வருட ஆட்சியில் பங்கு வபறாமல் நரகத்துக்கு வசன்று வகாண்டிருக்கிறவர்கவள 
இரட்சிப்புக்குள் நடத்துவவாம்.  
 
ஆயிர வருட அரசாட்சியில் இவயசுவின் ராஜாக்களாக, அவரது முகம் பார்த்து, அவரது குரல் வகட்டு, அவரது வநரடி 
அன்பு கட்டவளகவள வசயல் படுத்தி ஆளுவக வசய்து நித்தியமாக வாழ…………. 

ஆயத்தமாயிருப்வபாம், 
மற்றவர்கவளயும் ஆயத்தப்படுத்துவவாம். 

ஆவமன். 
குறிப்பு: இதன் பதாடர்ச்சிோக – ககாக் மககாக் யுத்தம், பவள்றை சிங்காசன நிோேத்தீர்ப்பு, புதிே வானம் புதிே பூமி, புதிே 
எருசகலம் – கபான்ற கவதபாடங்கள் பவைிேிடப்படும். தேவு பசய்து பதாடர்ந்து படித்து பேனறடயுங்கள். 
இதற்கு முன்பு பதாடர்ச்சிோக கவதாகம ஆட்சி முறறக்காலங்கள், சறப எடுத்துக்பகாள்ைப் படுதல், அந்திக்கிறிஸ்து, 
உபத்திரவக்கால சம்பவங்கள், இகேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருறக, அர்மபககதான் யுத்தம், புறஜாதிகளுக்கான 
நிோேத்தீர்ப்பு ஆகிே கவதபாடங்கள் பவைிேிடப்பட்டுள்ைன. படித்து பேனறடயுங்கள். 
 

நீங்கள் ஆசரீ்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.  ஆசரீ்வாதமாக இருங்கள். 
Bro D.Vergin Kumar. 
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If you need any clarifications, if you have any doubts kindly contact me at deeveekumar@yahoo.com               
Ph: 968 25572195, 99663557.   

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

Dakes bible commentary, Andrew Wommack Bible commentary, Vine's Expository Dictionary of Old 

Testament Words, Vine's Expository Dictionary of New Testament Words, Strong's Bible Concordance, 

Vincent's Word Studies in the New Testament, Scofield's Bible Dispensational Plan.  Wuest’s word studies 

from the Greek New Testament. The Biblical Illustrator (New Testament) etc.  All Bible quotes are from King 

James Version. In Tamil Bible, some verses may be above or below than the mentioned English Bible verse 
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