
'ഒടുവിലത്തെ 7 വർഷങ്ങൾ' 
 

“ഇന്നത്തെ  ലലോകെിൻത്തെ  സ്ഥിതിത്തെ  സോമോന്യ  ഗതിെിൽ  വീക്ഷിക്കുന്ന  

ഒരോൾക്്ക,  ദൈവെിൻത്തെ  ൈിവസെിലലക്്ക  കോലം  സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു  

എന്്ന  ഗ്ഗഹിക്കുവോൻ  ഗ്പെോസം  ഉണ്ടോകെില്ല.” 

 

വിഷെ സംഗ്ഗഹം: 

 

ദൈൈിളിത്തല  66 പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒടുവിലത്തെ പുസ്തകമോണ് 'ത്തവളിപ്പോട് 

പുസ്തകം' . ലെശു ഗ്കിസ്തു  തൻത്തെ ഗ്പിെ അലപ്പോസ്തലന്ോെ ലെോഹന്നോന് ്പത്തമോസ് 

എന്ന ൈവീപിൽ ത്തവച്ച ്(A.D 96) അന്ത്യകോല സംഭവങ്ങത്തളക്കുെിച്ചു ൈോർശന്ിക 

രൂപെിൽ ന്ൽകുന്ന ത്തവളിപ്പോട് ആണ് ഈ പുസ്തകെിൻത്തെ ഉള്ളടക്കം.   

ലലോകോന്ത്യ സംഭവങ്ങത്തള ഗ്പവചന് ഭോഷെിൽ വിവരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം  

ലകവലമോെ പോരോെണം ത്തകോണ്്ട മന്സ്സിലോകണം എന്നില്ല. 
 

ലലോകെിന്ു ഇലപ്പോൾ  ന്ൽകത്തപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കോലം 'ദൈവെിൻത്തെ 

കൃപോെുഗം’  എന്നോണ് അെിെത്തപ്പടുന്നത്.  മോന്വരോശിെുത്തട 

പോപലമോചന്െിന്ോെി കോൽവെി ഗ്കൂശിൽ മരിച്ച ലെശു ഗ്കിസ്തു വിത്തന് 

കർെോവും സവന്ത് രക്ഷിതോവുമോെി ഗ്ഹൈെെിൽ വിശവോസെോൽ 

സവീകരിക്കുന്നവർ ദൈവമക്കൾ ആെി തീരുന്നു.  

 

ലെശു ഗ്കിസ്തു വിൻത്തെ  വീണ്ടും വരവിൽ ഗ്കിസ്തു വിൽ മരിച്ച വിശവോസികൾ 

ഉെർത്തെഴുലന്നൽക്കുകെും ജീവലന്ോത്തട ലശഷിക്കുന്ന വിശവോസികൾ 

രൂപോന്ത്രം ഗ്പോപിച്ചു, ഗ്കിസ്തു വിത്തന് എതിലരൽക്കുവോൻ ഉെരങ്ങളിലലക്്ക 

എടുക്കത്തപ്പടും എന്്ന ദൈൈിളിത്തല ത്തതസ്സലലോന്ികയ ലലഖന്െിൽ 

എഴുതിെിരിക്കുന്നു. സഭെുത്തട ഉൽഗ്പോപണം എന്നോണ് ഇതിത്തന് വിളിക്കുന്നത്. 

കൃപോ െുഗം അവിത്തട അവസോന്ിക്കും. 

 

തുടർന്്ന 7 വർഷങ്ങൾ സർവ്വലലോകലെോടും ഗ്പലതയകോൽ 

ഇഗ്സലെലിലന്ോടുമുള്ള ദൈവെിൻത്തെ ലഗ്കോധെിൻത്തെ ഇടത്തപടൽ  

ഉണ്ടോകും.  ഇതിത്തന് മലഹോപഗ്ൈവകോലം എന്നോണ് വിലശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

മൂന്നര വർഷങ്ങളുത്തട രണ്ടു പകുതികളോെി, സംഭവ ൈഹുലമോെ ഏഴു  

വർഷങ്ങത്തളെോണ്  ‘ഒടുവിലത്തെ 7 വർഷങ്ങൾ’ എന്്ന സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ആ കോലഘട്ടം 'അന്ത്ിഗ്കിസ്തു ' എന്്ന ദൈൈിൾ വിലശഷിപ്പിക്കുന്ന ഗ്കൂരന്ോെ 

ഒരു ഏകോധിപതിെുത്തട ന്ിെഗ്ന്ത്ണെിലോെിരിക്കും ലലോകം. തുടക്കെിൽ 

സമോധോന്   വോഹകന്ോെി ലലോകെിൽ രംഗ ഗ്പലവശം ത്തചയ്യുന്ന അന്ത്ിഗ്കിസ്തു  

പിന്നീട് ഒരു ഗ്കൂര മൂർെിെോെി ഭരണം ന്ടെും. 
 

ആ 7 വർഷങ്ങളുത്തട ഒടുവിൽ ലെശു ഗ്കിസ്തു വിൻത്തെ മഹതവ ഗ്പതയക്ഷത  

സംഭവിക്കുകെും, ഹർമത്തഗലൈോൻ െുദ്ധെിൽ അന്ത്ിഗ്കിസ്തു വിത്തന്  

പരോജെത്തപ്പടുെി,  ഇഗ്സലെലിത്തന് രക്ഷിച്ചു ലലോകെിൽ ദൈവ രോജയം 

സ്ഥോപിക്കുകെും ത്തചയ്യും.  അലന്ക ദൈൈിൾ ഗ്പവചന്ങ്ങളുത്തട ന്ിവർെി 

അന്്ന സംഭവിക്കും.  തുടർന്്ന ദൈവിക ന്ിതയെുഗം അതിൻത്തെ ആരംഭം 

കുെിക്കും. 
                                                                                                                                                                                           P.T.O 
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ത്തവളിപ്പോട്  പുസ്തകെിൻത്തെ  പഠന്  വിഭജന്ം 
 

 
1 മുതൽ 3  വത്തരെുള്ള അദ്ധയോെങ്ങൾ:  

ഗ്കിസ്തു  തൻത്തെ സഭക്്ക ന്ൽകുന്ന ൈൂത് . 
 

4, 5  അദ്ധയോെങ്ങൾ-: 

സവർഗീെ ൈർശന്ം  
 

6 മുതൽ 10  വത്തരെുള്ള അദ്ധയോെങ്ങൾ: 

സഭെുത്തട ഉൽഗ്പോപണത്തെ തുടർന്്ന അന്ത്ിഗ്കിസ്തു വിൻത്തെ  

രംഗ ഗ്പലവശവും,  മഹോ കഷ്ടകോലെിൻത്തെ ആൈയ പകുതിെും. 
 

11 മുതൽ 19 വത്തരെുള്ള അദ്ധയോെങ്ങൾ:  

മഹോ കഷ്ടകോലമോെ 7 വർഷങ്ങളുത്തട പൂർെീകരണം.  

 

അദ്ധയോെം 19 : 11  മുതൽ 21 വത്തരെുള്ള വോകയങ്ങൾ: 

ഗ്കിസ്തു വിൻത്തെ മഹതവ ഗ്പതയക്ഷതെും ഹർമത്തഗലൈോൻ െുദ്ധെിൽ 

അന്ത്ിഗ്കിസ്തു വിൻത്തെ  പരോജെവും.  

 

അദ്ധയോെം 20  
സോെോത്തന് അഗോധകൂപെിൽ തള്ളിെിടുന്നതും ഗ്കിസ്തു   ലലോകെിൻത്തെ 

രോജോധി രോജോവോെി, ദൈവജന്ലെോത്തടോന്നിച്ചു അെിരോമോണ്ടു വോഴുന്നതും.  

 

അദ്ധയോെം 20: 8   മുതൽ 15  വത്തരെുള്ള വോകയങ്ങൾ: 

അെിരോമോണ്ടു വോഴ്ചെുത്തട സമോപന്ം.  

സോെോത്തന്  അന്ത്ിഗ്കിസ്തു വും, കള്ളഗ്പവോചകന്ും കിടക്കുന്ന  എരിെുന്ന 

തീത്തപ്പോയ്ക െിലലക്കു തള്ളിക്കളെുന്നു. തുടർന്്ന  ത്തവള്ള സിംഹോസന്െിത്തല 

ന്യോെവിധി അഥവോ അവിശവോസികൾക്കുള്ള അന്ത്യന്യോെവിധി. 

 

21, 22  അദ്ധയോെങ്ങൾ:  

ദൈവിക ന്ിതയെുഗെിൻത്തെ തുടർ വിവരണങ്ങളും, ഉപസംഹോരവും. 

 

* കൂടുതൽ ഉള്ളടക്കം അെിെുന്നതിന്്: 

      ലപജ ് 2 -  ത്തല 'വിഷെ വിവരം' കോണുക. 
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