
கிறிஸ்துவின்கிறிஸ்துவின்  பரசியபரசிய  வருககவருகக           

உபத்திரவ காலத்தின் இறுதியில் அந்திக் கிறிஸ்துவும் அவனுடன் மற்ற நாடுகளும் 

எருசலலமுடன் யுத்தம் சசய்து எருசலலகம பிடித்துக் சகாண்டிருக்கும் சமயத்தில் 

கிறிஸ்து எருசலலமுக்கு ஆதரவாக மீண்டும் பூமியில் லதான்றுவார். 

அந்திக்கிறிஸ்துலவாடும் அவனின் ஆதரவு நாடுகளுடனும் அவர்களுக்கு எதிராக யுத்தம் 

பண்ணும்படியாக வருகிறார். 

அவர் பாதங்கள் கிழக்லக எருசலலமுக்கு எதிலர இருக்கிற ஒலிவமகலன் 

லமல்நிற்கும். அப்சபாழுது ஒலிவமகல கிழக்கு லமற்காய் பிளந்துலபாம். பிளந்த 

ஒலிவமகல ஒரு பாதி வடபக்கத்திலும் ஒரு பாதி சதன் பக்கத்திலும் சாயும். 

"அப்சபாழுது என் மகலகளின் பள்ளத்தாக்கு வழியாய் ஓடிப்லபாவரீ்கள்...  என் 

லதவனாகிய கர்த்தர் வருவார். லதவரீலராலட எல்லாப் பரிசுத்தவான்களும் வருவார்கள்"      

- சகரி 14:5 

ஒலிவமகல இரண்டாக பிளக்கும்லபாது பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படும். அப்லபாது 

எருசலலம் லகாட்கடயின் கிழக்கு வாசல் திறக்கும். 2000 வருடத்திற்கு முன்பு 

ஆண்டவராகிய இலயசு கிறிஸ்து கழுகத மீது ஏறி கிழக்கு வாசல் வழிலய எருசலலம் 

நகருக்குள் பிரலவசித்தார். அவர் சிலுகவயில் அகறயப்பட்டலபாது பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு 

கிழக்குவாசல் மூடப்பட்டது. இன்று வகர அது மூடித்தான் கிடக்கிறது. 

கிறிஸ்து இப்லபாது மறுபடியும் ஒலிவமகலயில் வந்து இறங்கும்லபாது அந்த 

மகல இரண்டாகப் பிளக்கும். பூமி அதிர்ச்சியில் கிழக்கு வாசல் திறக்கும். நம் 

ஆண்டவராகிய இலயசு கிறிஸ்து இராஜாதி ராஜாவாக, கர்த்தாதி கர்த்தாவாக எருசலலம் 

நகருக்குள் பிரலவசிப்பார். 

அந்திக் கிறிஸ்துகவ எதிர்த்துப் லபாரிட்டு கிறிஸ்து சவற்றியகடவார். 

அந்திக்கிறிஸ்துவும், கள்ளத்தீர்க்கதரிசியும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள். 

"அப்சபாழுது மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது. மிருகத்தின் முன்பாகச் சசய்த 

அற்புதங்களால் அதன் முத்திகரகயத் தரித்தவர் ககளயும், அதன் சசாரூபத்கத 

வணங்கினவர்ககளயும் லமாசம்லபாக்கின கள்ளத்தீர்க்கதரிசியும் கூட பிடிக்க 



பட்டான்.இருவரும் கந்தகம் எரிகிற அக்கினிக் கடலிலல உயிலராலட தள்ளப்பட்டார்கள்"       

- சவளி 19:20 

சாத்தாலனா ஆயிரம் ஆண்டுகள் சிகறகவக்கப்படுகிறான். பாதாளத்தின் ஒரு 

பகுதியில் கட்டி கவக்கப்படுகிறான். 

"ஒரு தூதன் பாதாளத்தின் திறவுலகாகலயும், சபரிய சங்கிலிகயயும், தன் 

ககயிலல பிடித்துக்சகாண்டு வானத்திலிருந்திறங்கி வரக் கண்லடன். பிசாசசன்றும், 

சாத்தாசனன்றும் சசால்லப்பட்ட பகழய பாம்பாகிய வலுசர்ப்பத்கத அவன் பிடித்து, அகத 

ஆயிரம் வருஷமளவும் கட்டி கவத்து அந்த ஆயிரம் வருஷம் நிகறலவறும் வகரக்கும் 

இது ஜனங்ககள லமாசம் லபாக்காதபடிக்கு அகதப் பாதாளத்திலல தள்ளியகடந்து, 

அதின்லமல் முத்திகரலபாட்டான்”    - சவளி 20:1,2 

இப்சபாழுது  கிறிஸ்து நியாயதிபதியாக வருவார். அந்திக் கிறிஸ்துவின் ஆட்சியில் 

மகா உபத்திரவகாலத்தில் யூத ஜனங்களுக்கு உதவி சசய்த புறஜாதியாருக்குப் பிரதிபலன் 

சகாடுக்கவும், உதவி சசய்யாத புறஜாதியாகர நியாயந்தீர்க்கவும் வருகிறார்.        

"அவர் வருகிறார். அவர் பூமிகய நியாயந்தீர்க்க வருகிறார்" - சங் 96:13 

அந்திக்க்கிறிஸ்துகவ தம்முகடய வருககயின் பிரசன்னத்தினால் நாசமாக்கும்படி 

வருகிறார்.   

"நீக்கப்படும் லபாது, அந்த அக்கிரமக்காரன் சவளிப்படுவான், அவகனக் கர்த்தர் 

தம்முகடய வாயின் சுவாசத்தினாலல அழித்து, தம்முகடய வருககயின் 

பிரசன்னத்தினாலல நாசம்பண்ணுவார்" -2 சதச 2:8 

கிறிஸ்துவின் இந்த பரசிய வருககயானது பகிரங்க வருகக என்னப்படும். ஆம்; 

பூமியிலிருக்கும் அத்தகனலபரின் கண்களும் காணும்படி அவர் வருவார். 

கிறிஸ்துவானவர் எப்படி வானத்திற்கு ஏறிப்லபானாலரா, அப்படிலய மறுபடியும் இறங்கி 
வருவார். ஆசமன் ! அல்லலலூயா!! 

நித்திகரகய விட்டு நாம் எழுப்புலவாம் 

நம் நீதியின் சூரியன் வருகிறார் 

இரட்சிப்பின் வஸ்திரம் காத்துக் சகாள்லவாம் 

நம் இரட்சகர் வருகிறார். 

 

 

 


