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கிறிி்ஸ்துவுக்குள் அன்பான சககாதர சககாதரிகளுக்கு!  இரட்சகர் இகேசு            நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். 

கவதாகம ஆட்சி முறறக்காலங்க                          இதற்கு முன்பாக                   
                   22:6                , சபை எடுத்துக்க ொள்ளப்ைடுதல்,   அந்திக்  ிறிஸ்து,   

உைத்திரவக் ொல சம்ைவங் ள்,   இயேசு  ிறிஸ்துவின் இரண்டொம் வருப ,  அர்மக யதொன் யுத்தம், “       
                       கபான்ற கவத பாடங்கறை படித்கதாம். இவற்றுக்கு அடுத்த படிோக கவதாகம சரித்திரத்தில் 

நறடபபறப்கபாகும் சம்பவம் ”                ”.   இந்த கவதபாடத்தில்,                           
                  ப்பற்றி படிப்கபாம்.  
 

     20:5 மரணமபடந்த மற்றவர் ள் அந்த ஆேிரம் வருஷம் முடியுமளவும் உேிரபடேவில்பல. இதுயவ முதலொம் 
உேிர்த்கதழுதல். 
6.  முதலொம் உேிர்த்கதழுதலுக்குப் ைங்குள்ளவன் ைொக் ிேவொனும் ைரிசுத்தவொனுமொேிருக் ிறொன்; இவர் ள்யமல் 
இரண்டொம் மரணத்திற்கு அதி ொரமில்பல; இவர் ள் யதவனுக்கும்  ிறிஸ்துவுக்கும் முன்ைொ  ஆசொரிேரொேிருந்து, 

அவயரொயடகூட ஆேிரம் வருஷம் அரசொளுவொர் ள். 
 

“          ”                 20:1-7   6                         
                 “Millennium”                  ( from two latin words, mille – thousand, 

annum – year ).  
                                                                                     
                                                                                           
                     1000                                                         
                                                     (     22:3 ).             
             ( Biblical Dispensations )                                          
                    (       20:1-7 ). 
 

                                                                    …………..                 
                                                                              
                                                                              
                                                                        
                                                                     “         
       ”                           
 

                                  
   1.                           (      20:2,4,5,6,7). 

   2.                              (     1:10 ). 
   3.                                           “       ”                      
          2:11; 4;1; 19:21; 24;21; 26:1;     39:22; 48:35 ). 
   4.      (    12:32;      10:30;     1:21; 2:7; 3:21 ).  
   5.           ,               (     5:5; 2       4:1;      11:15 ). 
   6.               (      14:25;      19:11; 22:14-18 ). 
   7.              (    3:2; 4:17; 7:21; 8:11; 10:7; 18:1-4 ). 
   8.             (    19:28 ). 
   9.                            (    3:20-21 ). 
   10.               (      2:25 ). 
   11.               (      2:38 ). 
   12.                              (        1:13; 2      1:11). 
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                                          10          
1.                                                                
                                                    ( 1      15:24-28;          
   2:7-9;     1:10). 
2.                                                                         
                          (     12, 13, 15, 17, 26, 28          , 2     7;     
   26:28; 2      3:6-15;     7, 8, 9,10             ) 
3.                                                       (    26:63-66;   
       12:19;    2;     63;    1:7; 6:9-11;19:1-10; 1     1:10-12; 2     4:7-8;      8:17-21 ). 
4.                                                                  
                                    (    15:13-18;    24:31;     11:10-12;     20:33- 
   44;     28 ) 
5.                                                            
                                    (       8:17-21; 14:10; 2      5:10-11;       
   3:20-21;        3:4; 1      1:10-13; 5:1-4;      1:5; 2:26-27; 5:10; 11:15-18; 12:5; 20:4-6 ). 
6.                         (     1:9 ). 
7.                                                                      
  (     2:2-4; 11:1-11;    25:31-46;      7:9-27 ). 
8.                                                                     
   (     9:6-7; 11:1-9; 42:1-5;      2:44-45; 7:13-27;      1:32-33;      11:15;20;4-6;22:4-5 ). 
9.                                                            
              (      9:24; 1      1:10-13;    3:20-21 ). 
10.                                                              
        (    3:20-21;     66:22-24; 2      3:10-13;      21-22 ). 

 
                                 

 

                            (       9:6-7;      2:44-45; 7:13-27; 
   14;      1:32-33;      5:10; 11:15; 20:1-10; 22:4-5). 
     2:44 அந்த ராஜாக்கைின் நாட்கைிகல, பரகலாகத்தின் கதவன் 
என்பறன்றறக்கும் அழிோத ஒரு ராஜ்ேத்றத எழும்பப்பண்ணுவார்; அந்த ராஜ்ேம் 
கவகற ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்றல; ஒரு கல் றகோல் பபேர்க்கப்படாமல் 
மறலேிலிருந்து பபேர்ந்து, உருண்டுவந்து, இரும்றபயும் பவண்கலத்றதயும் 
கைிமண்றையும் பவள்ைிறேயும் பபான்றனயும் பநாறுக்கினறத நீர் கண்டீகர, 

அப்படிகே அது அந்த ராஜ்ேங்கறைபேல்லாம் பநாறுக்கி, நிர்மூலமாக்கி, தாகனா 
என்பறன்றறக்கும் நிற்கும். 
 
                                                      
                                                       . 
                                                      
                                                    
                                             . 
                                                
  ”,                                              
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                                      (      
20:1-10 ). 
     20:2  பிசாபசன்றும் சாத்தாபனன்றும் பசால்லப்பட்ட பறழே பாம்பாகிே 
வலுசர்ப்பத்றத அவன் பிடித்து, அறத ஆேிரம் வருஷமைவுங் கட்டிறவத்து, அந்த 
ஆேிரம் வருஷம் நிறறகவறும்வறரக்கும் அது ஜனங்கறை 
கமாசம்கபாக்காதபடிக்கு அறதப் பாதாைத்திகல தள்ைிேறடத்து, அதின்கமல் 
முத்திறரகபாட்டான். 
                                                   
                                       
                      24:21-22 ).                   
                                                   
                                                   
                                                 
             
 

                     (     2:2-4;     43:7;      2:44-45;    14:1-
21;    25:31-46       20:1-10 ).  
   14: 9  அப்பபாழுது கர்த்தர் பூமிேின் மீபதங்கும் ராஜாவாேிருப்பார்; அந்நாைில் 
ஒகர கர்த்தர் இருப்பார், அவருறடே நாமமும் ஒன்றாேிருக்கும் 
      11; 3   கர்த்தருக்குப் பேப்படுதல் அவருக்கு உகந்த வாசறனோேிருக்கும்; 

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. 
                                                    
                                           
                                                     
                                                     
                                                            
                                       
 

          ,                         (     9:6-7;      
7:13-14;      1:32-33 ). 
     1: 32 அவர் பபரிேவராேிருப்பார், உன்னதமானவருறடே குமாரன் 
என்னப்படுவார்; கர்த்தராகிே கதவன் அவருறடே பிதாவாகிே தாவதீின் 
சிங்காசனத்றத அவருக்குக் பகாடுப்பார்.  33 அவர் ோக்ககாபின் குடும்பத்தாறர 
என்பறன்றறக்கும் அரசாளுவார்; அவருறடே ராஜ்ேத்துக்கு முடிவிராது என்றான். 
                                                   
                                                        
                                                
        
 

                         ,                  
       (     30:9;     34:24; 37:24-28;       3:4-5 ). 
    37: 24 என் தாசனாகிே தாவதீு என்பவர் அவர்கள்கமல் ராஜாவாக இருப்பார்; 

அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒகர கமய்ப்பர் இருப்பார்; அப்பபாழுது அவர்கள் என் 
நிோேங்கைில் நடந்து, என் கட்டறைகறைக் றகக்பகாண்டு, அறவகைின்படிகே  
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பசய்து,    25 நான் என் தாசனாகிே ோக்ககாபுக்குக் பகாடுத்ததும், உங்கள் 
பிதாக்கள் குடிேிருந்ததுமான கதசத்திகல குடிேிருப்பார்கள்; அவர்களும் அவர்கள்  
பிள்றைகளும் அவர்களுறடே பிள்றைகைின் பிள்றைகளும் அதிகல 
என்பறன்றறக்கும் குடிேிருப்பார்கள்; என் தாசனாகிே தாவதீு என்பவர் 
என்பறன்றறக்கும் அவர்களுக்கு அதிபதிோேிருப்பார். 
                                             
                                                  
                                                   
                    
 

                                           
         (    19:28;    22:30 ). 
   19: 28 அதற்கு இகேசு: மறுபஜன்மகாலத்திகல மனுஷகுமாரன் தம்முறடே 
மகிறமயுள்ை சிங்காசனத்தின்கமல் வறீ்றிருக்கும் கபாது, என்றனப் பின்பற்றின 
நீங்களும், இஸ்ரகவலின் பன்னிரண்டு ககாத்திரங்கறையும் 
நிோேந்தீர்க்கிறவர்கைாகப் பன்னிரண்டு சிங்காசனங்கைின்கமல் வறீ்றிருப்பரீ்கள் 
என்று பமய்ோககவ உங்களுக்குச் பசால்லுகிகறன். 
                                                     
12                                                    
                                              
                
 

                 ,                      
                   (       2:26-27;  11:15; 20:4-10; 22:5;      
7:18). 
     5:10 எங்கள் கதவனுக்குமுன்பாக எங்கறை ராஜாக்களும் 
ஆசாரிேர்களுமாக்கினரீ்; நாங்கள் பூமிேிகல அரசாளுகவாம் என்று புதிே பாட்றடப் 
பாடினார்கள். 
                                                    
                                             
         ,                                        
                                     (      2:26 ).      
                                                     
 

                               (     2:2-4;     48;    
14 ). 
      2: 2 கறடசிநாட்கைில் கர்த்தருறடே ஆலேமாகிே பர்வதம் பர்வதங்கைின் 
பகாடுமுடிேில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, மறலகளுக்கு கமலாய் உேர்த்தப்படும்; எல்லா 
ஜாதிகளும் அதற்கு ஓடிவருவார்கள். 
                                                
                                                      
                                    (       2:3;      4:2 ). 
                                                
            

 

                                
   2: 12 கர்த்தர் பரிசுத்த கதசத்திகல யூதாவாகிே தமது பங்றகச் சுதந்தரித்து, 

திரும்பவும் எருசகலறமத் பதரிந்துபகாள்வார். 
                    “holy land”            ”             
                                                    2:12 ) 
                       ” “holy land”      
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                                              ” “holy land” 
                                            (    3:9; 
12:10 – 13:1;       11:25-29 ) 
 

                           (    14:4-5; 8:1-3;      4:1-3;     
40 - 48 ) 
   14:10 கதசபமல்லாம் ககபாபதாடங்கி எருசகலமுக்குத் பதற்கக இருக்கிற 
ரிம்கமான்வறரக்கும் சமபூமிோகத் திருத்தப்படும்; எருசகலகமா உேர்ந்ததாகி, தன் 
ஸ்தானத்திகல பபன்ேமீன் வாசல் பதாடங்கி முதல்வாசபலன்கிற ஸ்தலமட்டும் 
ககாடிவாசல் வறரக்கும், அனாபனகேல் ககாபுரம் துவக்கி ராஜாவின் திராட்ச 
ஆறலகள்மட்டும் குடிகேற்றப்பட்டிருக்கும். 
11 அதிகல ஜனங்கள் வாசம்பண்ணுவார்கள்; இனிச் சங்கரிப்பில்லாமல் எருசகலம் 
சுகமாய்த் தங்கிேிருக்கும். 
                                                     
                                                       
                                                 
     1.                                                
     2.                                       
                                                      
                          .  
 

                               
   2:11 அந்நொளியல அகநகம் ஜாதிகள் கர்த்தறரச் கசர்ந்து என் ஜனமாவார்கள்; நான் 

உன் நடுவில் வாசமாேிருப்கபன்; அப்பபாழுது கசறனகைின் கர்த்தர் என்றன 

உன்னிடத்தில் அனுப்பினாபரன்று அறிவாய். 

                                                         
                                                
                                      
(      7:13-14     14;      20:1-10 ) 
 

                            (      11:15;      2:44-45; 
7:13-27;    14 ). 
   14: 9  அப்பபாழுது கர்த்தர் பூமிேின் மீபதங்கும் ராஜாவாேிருப்பார்; அந்நாைில் 
ஒகர கர்த்தர் இருப்பார், அவருறடே நாமமும் ஒன்றாேிருக்கும் 
                                          
                                                     
           (      7:27 ).                                  
                                               
                                                       
              
 

                            ( 1      6:9;     5:19-21 ). 
    5: 19 மாம்சத்தின் கிரிறேகள் பவைிேரங்கமாேிருக்கின்றன; அறவோவன: 
விபசாரம், கவசித்தனம், அசுத்தம், காமவிகாரம்,  20 விக்கிரகாராதறன, 

பில்லிசூனிேம், பறககள், விகராதங்கள், றவராக்கிேங்கள், ககாபங்கள், சண்றடகள், 

பிரிவிறனகள், மார்க்ககபதங்கள்,  21 பபாறாறமகள், பகாறலகள், பவறிகள், 

கைிோட்டுகள் முதலானறவககை; இப்படிப்பட்டறவகறைச் பசய்கிறவர்கள்  
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கதவனுறடே ராஜ்ேத்றதச் சுதந்தரிப்பதில்றலபேன்று முன்கன நான் 
பசான்னதுகபால இப்பபாழுதும் உங்களுக்குச் பசால்லுகிகறன். 
                                1      6:9   
                                                     
                                                     
 

                               (    5:20; 13:39-50; 24:45-
51; 25:31-46;      14:9-11 ). 
   5: 20 கவதபாரகர் பரிகசேர் என்பவர்களுறடே நீதிேிலும் உங்கள் நீதி 
அதிகமாேிராவிட்டால், பரகலாகராஜ்ேத்தில் பிரகவசிக்கமாட்டீர்கள் என்று 
உங்களுக்குச் பசால்லுகிகறன். 
                   ,    13:39-50                         ”, 
   24:45-51                               ”,    25:31-46   
                         ”,      14:9-11                   
                                                  
                                              
                             
                                                      
                             (      20:4-6, 11-15;     9:27 ).  
                 றக                                  
(           ,                     )              ’,         
                                                (    25:31-
46 ). 
   25: 34 அப்பபாழுது, ராஜா தமது வலதுபக்கத்தில் நிற்பவர்கறைப் பார்த்து: 
வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்ககை, உலகம் உண்டானது 
முதல் உங்களுக்காக ஆேத்தம்பண்ைப்பட்டிருக்கிற ராஜ்ேத்றதச் 
சுதந்தரித்துக்பகாள்ளுங்கள். 
41 அப்பபாழுது, இடதுபக்கத்தில் நிற்பவர்கறைப் பார்த்து அவர்: 
சபிக்கப்பட்டவர்ககை, என்றனவிட்டு, பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் 
ஆேத்தம்பண்ைப்பட்டிருக்கிற நித்திே அக்கினிேிகல கபாங்கள். 
                                                    
                                                          
                                                          
                                                     
                                                      
                                                   
            .  
 

                                    
       (    14:16-21;       2:1-4; 35:8-9 ). 
   14:16 பின்பு, எருசகலமுக்கு விகராதமாக வந்திருந்த எல்லா ஜாதிகைிலும் 
மீதிோன ோவரும் கசறனகைின் கர்த்தராகிே ராஜாறவத் 
பதாழுதுபகாள்ளும்படிக்கும், கூடாரப்பண்டிறகறே ஆசரிக்கும்படிக்கும், 

வருஷாவருஷம் வருவார்கள். 
                                               
                                                     
                                            
                                              
                                             
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 



7 

 

     ,                    (     2:2-4; 9:6-7; 11:3-5; 65:20;    
14:16-21; 1      15:24-28 ). 
      2:3 திரைான ஜனங்கள் புறப்பட்டு வந்து: நாம் கர்த்தரின் பர்வதத்துக்கும், 

ோக்ககாபின் கதவனுறடே ஆலேத்துக்கும் கபாகவாம் வாருங்கள்; அவர் தமது 
வழிகறை நமக்குப் கபாதிப்பார், நாம் அவர் பாறதகைில் நடப்கபாம் என்பார்கள்; 

ஏபனனில் சீகோனிலிருந்து கவதமும், எருசகலமிலிருந்து கர்த்தரின் வசனமும் 
பவைிப்படும். 
                                                  
                                                      
                                          
 

                                
      2:4 அவர் ஜாதிகளுக்குள் நிோேந்தீர்த்து, திரைான ஜனங்கறைக் 
கடிந்துபகாள்வார்; அப்பபாழுது அவர்கள் தங்கள் பட்டேங்கறை 
மண்பவட்டிகைாகவும், தங்கள் ஈட்டிகறை அரிவாள்கைாகவும் அடிப்பார்கள்; 

ஜாதிக்கு விகராதமாய் ஜாதி பட்டேம் எடுப்பதில்றல, இனி அவர்கள் யுத்தத்றதக் 
கற்பதுமில்றல. 
                                                        
                                                   
                                                    
             
 

                                         
      60:21 உன் ஜனங்கள் ோவரும் நீதிமான்களும், என்றறக்கும் பூமிறேச் 
சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் நட்ட கிறைகளும், நான் மகிறமப்படும்படி என் 
கரங்கைின் கிரிறேகளுமாேிருப்பார்கள். 
                                              
                                         
                                                     
                                                    
         (     15:14-18; 17:6-19;       60;20;     47:13-48:35 ). 
 

                                   
   17:26 மனுஷஜாதிோன சகல ஜனங்கறையும் அவர் ஓகர இரத்தத்தினாகல 
கதான்றப்பண்ைி, பூமிேின்மீபதங்கும் குடிேிருக்கச்பசய்து, முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட 
காலங்கறையும் அவர்கள் குடிேிருப்பின் எல்றலகறையும் குறித்திருக்கிறார்; 

        4 அவர் ஜாதிகளுக்குள் நிோேந்தீர்த்து, திரைான ஜனங்கறைக் 
கடிந்துபகாள்வார்; அப்பபாழுது அவர்கள் தங்கள் பட்டேங்கறை 
மண்பவட்டிகைாகவும், தங்கள் ஈட்டிகறை அரிவாள்கைாகவும் அடிப்பார்கள்; 

ஜாதிக்கு விகராதமாய் ஜாதி பட்டேம் எடுப்பதில்றல, இனி அவர்கள் யுத்தத்றதக் 
கற்பதுமில்றல. 
                                                    
                                                
                                          (     32:8; 
              17:26 ). 
 

                      –           
                     (     43:7;    6:12-13 ). 
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   6:13 அவகர கர்த்தருறடே ஆலேத்றதக் கட்டுவார்; அவர் 
மகிறமபபாருந்தினவராய், தம்முறடே சிங்காசனத்தின்கமல் வறீ்றிருந்து ஆளுறக 
பசய்வார்; தம்முறடே சிங்காசனத்தின்கமல் ஆசாரிேராயும் இருப்பார்; 

இவ்விரண்டின் நடுவாகச் சமாதானத்தின் ஆகலாசறன விைங்கும். 
                                                    
                                                 
                   ,                          
        
 

                                             
                 (       66:19-24;     43:19-27; 44: 9-31 ). 
      66: 20  இஸ்ரகவல் புத்திரர் சுத்தமான பாத்திரத்தில் காைிக்றகறேக் 
கர்த்தருறடே ஆலேத்துக்குக் பகாண்டுவருகிறதுகபால, உங்கள் 
சககாதரபரல்லாறரயும் அவர்கள் குதிறரகைின்கமலும், இரதங்கைின்கமலும், 

குலாரிவண்டில்கைின்கமலும், ககாகவறுகழுறதகைின்கமலும், கவகமான 
ஒட்டகங்கைின்கமலும், சகல ஜாதிகைிடத்திலுமிருந்து எருசகலமிலுள்ை 
கர்த்தருக்குக் காைிக்றகோக என் பரிசுத்த பர்வதத்துக்குக் பகாண்டுவருவார்கள் 
என்று கர்த்தர் பசால்லுகிறார். 
21 அவர்கைிலும் சிலறர ஆசாரிேராகவும் கலவிேராகவும் பதரிந்துபகாள்கவன் 
என்று கர்த்தர் பசால்லுகிறார். 
                                         ,          
                                      44: 15-16   
                                                            
                               
 

                 ,        ,         
      56: 7  நான் என் பரிசுத்த பர்வதத்துக்குக் பகாண்டுவந்து: என் 
பஜபவடீ்டிகல அவர்கறை மகிழப்பண்ணுகவன்; அவர்களுறடே 
சர்வாங்கதகனங்களும், அவர்களுறடே பலிகளும், என் பலிபடீத்தின்கமல் 
அங்கிகரிக்கப்பட்டிருக்கும்; என்னுறடே வடீு சகல ஜனங்களுக்கும் பஜபவடீு 
என்னப்படும். 
                                ,             , 

                                            .       

                                                        

                                                      
                                               (     

43:19-27; 44:5,30; 45:17-25; 46:1-24;    14:16-21;       66:19 – 24 :     40 – 48 
          ).                                            
      45:21-24 ),                   14:16-19 )                   
                                            

 

                                            

   14;8 அந்நாைிகல ஜவீதண்ைரீ்கள் எருசகலமிலிருந்து புறப்பட்டு, பாதி கிழக்குச் 
சமுத்திரத்துக்கும், பாதி கமற்குச் சமுத்திரத்துக்கும் கபாய், மாரிகாலத்துக்கும் 
ககாறடகாலத்துக்கும் இருக்கும். 
 ிழக்கு சமுத்திரம் என்பது, ஒலிவ மறலக்கும் கிழக்கக இருக்கிற சவக் டல். 
சமுத்திரம் என்பது ஒலிவ மறலக்கும் கமற்கக இருக்கிற மத்திேத்தபரக் டல். 
எருசகலமுக்கு சற்று வடக்கில் அறமந்திருக்கும் கதவாலேத்தின் வாசல்படிேின் 
கீழிருந்து புறப்படும் நதிோனது, பதற்காக நகரத்தின் வழிோக பாய்ந்து பின் 
இரண்டாக பிரியும். ஒரு பாதி மத்திேதறரக் கடலுக்கும் மற்பறாரு பாதி 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



9 

 

சவக்கடலுக்கும் பசல்லும்                2.6                  
47:3-5). ககாறடகாலத்திலும் குைிர்காலத்திலும் அது பாய்ந்து அது 
பசல்லுமிடபமல்லாம் ஆகராக்கிேத்றதயும் ஜவீறனயும் பகாடுக்கும் ( எயச 47:1-12 
). இந்த நதி பாய்வதன் ஒரு    க்கம் என்னபவன்றால், அது சவக்கடலில் 
பாய்ந்து சவக்கடறல குைமாக்கும்                            
                         அப்கபாது சவக்கடல் முழுவதும் 
மீன்கைால் நிறறந்திருக்கும் ( எயச 47:8-10 ). 
 

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

 
                   …….                       ………. 
 

           ,                                                                      
                      
            ,                ,                                                      
                     
 

                                                      ,              , 
                -  
      “                                                           ?” 

      “                                                           ?” 
                
 

                                     ,               ,              ,           
                                               …………. 
 

ஆேத்தமொேிருப்யைொம், 
மற்றவர் பளயும் ஆேத்தப்ைடுத்துயவொம். 

ஆகமன். 
 

குறிப்பு: இதன் பதாடர்ச்சிோக – ஆேிர வருட அரசாட்சி (            ), ககாக் மககாக் யுத்தம், பவள்றை சிங்காசன 
நிோேத்தீர்ப்பு,                                 – கபான்ற கவதபாடங்கள் பவைிேிடப்படும். தேவு பசய்து 
பதாடர்ந்து படித்து பேனறடயுங்கள். 
இதற்கு முன்பு பதாடர்ச்சிோக கவதாகம ஆட்சி முறறக்காலங்கள், சறப எடுத்துக்பகாள்ைப் படுதல், அந்திக்கிறிஸ்து, 
உபத்திரவக்கால சம்பவங்கள், இகேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருறக,               ,              
            ஆகிே கவதபாடங்கள் பவைிேிடப்பட்டுள்ைன. படித்து பேனறடயுங்கள். 
 

நீங் ள் ஆசரீ்வதிக் ப்ைட்டவர் ள்.  ஆசரீ்வொதமொ  இருங் ள். 
Bro D.Vergin Kumar. 
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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