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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை  

பாடம் 10  

உபத்திரவம் (Tribulation) – 04 –  

இறுதி ைாலத்தின் அகடோளங்ைள் 

நாம் ஒரு ைணம் இரண்டாம் வருகைகே குறித்த பாடத்கத மறு 

ஆய்வு செய்ேலாம். 

➢ ைர்த்தர் ஆபிரைாகம அகைத்து அவருகடே ெந்ததியின் 

மூலம் ஒரு யதெத்கத உருவாக்கினார்.  

➢ இஸ்ரயவல் யதவனால் யதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட நாடு! 

➢ யதவன் மக்ைள் தன்கன பின்பற்ற யவண்டும் 

என்பதற்ைாை யமாயெவுடன் உடன்படிக்கை ஒன்கற 

செய்தார். யமலும் அவர்ைகள அடிகமத்தனத்தில் 

இருந்து விடுவித்து வாக்கு பண்ணப்பட்ட யதெத்திற்கு 

அவர்ைகள அகைத்து வந்து நட்டார்.   

➢ மக்ைள் ைர்த்தராகிே யதவகன விட்டு பின் திரும்பினர். 

➢ யதவன் தாவீது இராஜாவுடன் செய்திருந்த 

உடன்படிக்கையின் படி அவருகடே வம்ெத்கதக் 
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சைாண்டு தாயன அவர்ைகள நித்திேத்திற்கும் ஆட்சி 

செய்ேப்யபாவதாை வாக்கு செய்தார். 

➢ மக்ைள் ைர்த்தராகிே யதவகன விட்டு பின் திரும்பினர். 

➢ யதவன் மீண்டும் ஒருமுகற அவர்ைகள 

சிகறபிடிப்புக்குள் வழிநடத்தி பின்னர் அவர் 

அவர்ைகள திரும்ப சைாண்டு வந்தார். 

➢ மீண்டும் அவர்ைள் யதவகனப் பின்பற்ற தவறினார்ைள். 

➢ இதுவகர யதவன் தன்னுகடே தீர்க்ைதரிசிைகளயும் 

தூதர்ைகளயும் அனுப்பினார். இறுதிோை இப்யபாது 

தன்னுகடே நேச குமாரனாகிய இநயசுவவ  அனுப்ப 

முடிவு செய்தார்.  

➢ அவர்ைள் அவகர ஏற்றுக்சைாள்ளவில்கல. யமலும் 

அவர்ைள் நிோேத்தீர்ப்கப எதிர்சைாள்ளப்யபாவதாை  

அவர் அவர்ைளிடம் கூறினார்.  

ைர்த்தராகிே இயேசு மத்யதயு 23 & 24 இல் என்ன கூறியுள்ளார் 

என்பகத தான் நாம் இங்கு படிக்ைப்யபாகியறாம். 

மதத் தகலவர்ைளுக்கு எதிராை மட்டுயம இயேசு கிறிஸ்து 

ைடுகமோை யபசியுள்ளார். இந்த முழு அதிைாரத்திலும் இயேசு 

அவர்ைள் மீது ொபங்ைகள உச்ெரித்துள்ளார். மிைவும் 

முக்கிேமானகவைள் ஆகும். 

இயேசு இஸ்ரயவலின் சபாய்ோன ஆவிக்குரிே மதத் 

தகலவர்ைளாகிே பரியெேருக்கும் யவத பாரைருக்கும்  எதிராை 

ெமரெமாய் இல்லாமல் ைண்டனம் செய்தார். அவர்ைள் யூத 

மதத்தில் ஆதிக்ைம் செலுத்தும் வல்லகமயும் செல்வாக்கையும் 
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சைாண்டிருந்தனர். இயேசு தன்னுகடே முதல் பிரெங்ைமாகிே, 

மகலப் பிரெங்ைத்திலும் (மத்யதயு 5:20; 7:15) தன்னுகடே 

இறுதி பிரெங்ைத்திலும் (மத்யதயு 23) அவர்ைகளக் குறித்து 

எச்ெரித்துள்ளார்.  

முந்கதே நாகள நிகனவில் சைாள்ளுங்ைள், இயேசு 

யைாவிலுக்குள் பணத்கத மாற்றுபவர்ைகள துரத்திச் சென்று 

சவளியே எறிந்தார். அதற்கு அடுத்த நாள் அவர்ைளுடன் 

பகிரங்ைமாை சபாது இடத்தில் யபசினார்.  

இயேசு அவர்ைகள அகைக்ை பேன்படுத்திே சபேர்ைளாவன, 

➢ நரைத்தின் குமாரர்ைள்,  

➢ குருட்டு வழிைாட்டிைள்,  

➢ முட்டாள்ைள்,  

➢ சைாள்களேர்ைள்,  

➢ சுே விருப்பம் சைாண்டவர்ைள்,  

➢ சவள்களேடிக்ைப்பட்ட ைல்லகறைள்,  

➢ மாயத்தனம் நிகறந்தது,  

➢ ெட்டத்திற்கு புறம்பாை,  

➢ ெர்ப்பம்,  

➢ விரிேன்பாம்பு,  

➢ துன்பப்படுத்துகிறவர்ைள் மற்றும்  
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➢ யதவனுகடே மக்ைகள சைாகல செய்பவர்ைள். 

 அவர் முழுகமோன சுே ைட்டுப்பாயடாடு ஒவ்சவாரு 

அகெகேயும் (syllable) கடுவமயான உக்கிரத்நதாடு   

உச்ெரித்தார். அது இடிகேயும் மின்னகலகேயும் யபான்றதாை 

இருந்திருக்கும். இயேசு பூமியில் இருந்தயபாது கூறிே மிைவும் 

பேமானதும் பேங்ைரமானதுமான அறிக்கைைள்.  

இயேசு நீதிக்குரிே விஷேங்ைளில் சைட்டுப்யபாய் இருந்த மதத் 

தகலவர்ைளின் மீது ொபங்ைகள உச்ெரிப்பதில்  பகைே 

ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீர்க்ைதரிசிைளின் 

உதாரணத்கத பின்பற்றினார். நம்முகடே யவதாைமத்தில் 

ஏொோ 5:8-23 இல் ஆறு சாபங்களும் (woes) ஆபகூக் 2:6-20 இல் 

ஐந்து சாபங்களும்  (woes) இருப்பகதக் ைாணலாம்.  

 

ஏழு சாபங்களின் (woe’s) பட்டிேல்  

 

1. மற்ற மக்ைள் இரட்சிக்ைப்படுவகத 

ைடினமாக்குவதற்ைாை (v. 13) 

பரியெேர்ைள் எப்யபாதும் அணிவகுப்கப வழிநடத்தி 

முன்னிகலயில் இருக்ை விரும்புவகத இயேசு விமர்சித்தார். 

ஆனாலும் மக்ைளின் புைகை சபற விரும்புவதால், அவர்ைள் 

மக்ைகள பரயலாைத்தின் வாெலுக்கு அகைத்துச் சென்றது 

யபால அணிவகுத்து செல்வார்ைள்.  அவர்ைளும் உள்யள யபாை 

மாட்டார்ைள் யமலும் மக்ைகளயும் யதவபிரெனத்திற்குள்யள 

செல்ல விடமாட்டார்ைள்.  
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இயேசு அவர்ைகள செல்ல அனுமதிக்ைாததற்கு ைண்டித்தது  

மட்டுமல்லாமல் யமலும் பரியெேர்ைள் இல்லாமல் 

இருந்திருந்தால், மக்ைள் தங்ைளுகடே இரட்சிப்கப 

சபற்றிப்பார்ைள். 

நம்முகடே நாட்ைளில் மக்ைள் பரயலாைம் மற்றும் நதவவன  

குறித்தும் நிகறே ைகதைகள கூறுகின்றனர். ஆனால் 

அவர்ைளுகடே வாழ்வு முற்றிலும் சபாய்ோலானது.  

 

2. மாறிேவர்ைகள சைடுப்பதற்ைாை (v. 15) 

பரியெேர்ைள் தாங்ைளும் இராஜ்ேத்திற்குள் பிரயவசிக் 

மாட்டார்ைள் மற்றவர்ைகளயும் பிரயவசிக்ை விடமாட்டார்ைள். 

யமலும் அவர்ைகள தப்பான யபாதகனைளுக்கு உட்படுத்தி 

அவர்ைகள சைடுத்து விடுவர். அவர்ைள் இகத செய்ேவதற்கு 

பரந்த தூரமான இடங்ைளுக்கும் பேணிப்பர். ைலாத்து 

பட்டணத்திலுள்ள புதிே விசுவாசிைகள சைடுப்பதற்ைாை 

பவுவல எதிர்த்த யூதர்ைள் மிைவும் சதாகலவில் இருக்கும் 

பட்டணத்திற்கு சசன்றனர்.       

 

3. முரட்டுத்தனமான மதத்திற்ைாை (v. 16-22) 

பிரதானமாை வைக்ைறிஞர்ைள் எவ்வாறு ெட்டபூர்வமாை 

பிகணக்ைப்பட்ட மற்றும் பிகணக்ைப்படாத ெத்திேங்ைகள 

யவறுபடுத்தும் முகறகே அறிந்திருப்பார்ையளா அவ்வாயற 

இயேசுவும் மற்ற யநரங்ைளில் மற்ற இடங்ைளில் யபசிே 

உதாரணங்ைகள பேன்படுத்தினார்.   
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அவர்ைகள சபாருத்தமட்டில் யதவனுகடே நாமத்தில் 

எடுக்ைப்பட்ட ெத்திேங்ையள பிகணக்ைப்பட்டது. ஆனால் 

யூதர்ைள் யதவனின் நாமத்கத தங்ைளுகடே யபச்சில் 

பேன்படுத்துவதில்கல. ஆனால் மாறாை அதற்கு ஒத்த 

வார்த்கதைளாகிே “பரயலாைம்” அல்லது “யைாவில்” அல்லது 

யதவனின் “சிங்ைாெனம்” யபான்றவற்கற பேன்படுத்தினர். 

இந்த குறிப்பிட்ட ெத்திேம் யதவனின் சபேரில் 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளதா இல்லகலோ என்பது விவாதத்துக்குரிே 

விஷேமானது.  

யூதர்ைள் கூறுவார்ைள் யைாவிகல கவத்து ெத்திேம் செய்தால் 

அது மதிப்பில்லாதது என்றும் ஆனால் யைாவிலுகடே 

தங்ைத்கதக் சைாண்டு ெத்திேம் செய்தால் அது மதிப்புகடேது 

என்றும் கூறுவார்.  

பலிபீடத்கத கவத்து ெத்திேம் செய்தால் அது முக்கிேமற்றது 

ஆனால் அந்த பலிபீடத்தில் கவக்ைப்பட்டுள்ள  

ைாணிக்கைைளின் மீது எடுக்ைப்படும் ெத்திேத்கத ைணக்கில் 

சைாள்ளலாம்.  

 

4. உண்கமயில் என்ன முக்கிேயமா அகத 

புறக்ைணிப்பதற்ைாை (v. 23-24) 

பரியெேர்ைள் தெமபாைத்கத கைோளும் முகற. தானிேம், 

திராட்ெரெம், எண்சணய் மற்றும் ஆட்டுக்ைடாவின் 

முதற்யபறான ோவற்கறயும் தெமபாைம் சைாடுக்ை யவண்டும் 

என்பது ெட்டமாகும் (உபாைமம் 14:22-29). யலவிேராைமம் 27:30 

இல் மரத்தில் இருந்து கிகடக்கும் ைனிகேயும் 
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குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆனால் பரியெேர்ைள் இந்த பட்டிேகல 

விரிவு செய்து வீட்டில் உள்ள நறுமனப்சபாருள்ைளாகிே 

புதினா, சவந்தேம் மற்றும் சீரைத்தின் தெமபாைத்கதயும் இதில் 

யெர்த்துக்சைாண்டனர். இகவைகள வீட்டு நிலப்பரப்பில் 

சிறிே அளவில் வளர்த்து வந்தனர்.  

அவர்ைளுகடே முட்டாள்தனமான சிந்தகனயே இயேசுவின் 

குற்றச்ொட்டு. அவர்ைள் நறுமனப்சபாருள்ைகளயும் 

தெமபாைமை சைாடுப்பகத தவறு என்று அவர் கூறவில்கல. 

அதற்கு மாறாை, அவர்ைள் அத்தகைே தெமபாை முகறகே 

ைவனிோதிருக்ைக்கூடாது (v. 23). எனினும் இதில் தவறு 

என்னசவன்றால் இந்த சிறிே ைாரிேங்ைளில் அவர்ைள் மிகுந்த 

அக்ைகற செலுத்தி வந்தனர். ஆனால் சபரிே ைாரிேங்ைளான 

“நீதி, ைனிவு மற்றும் நம்பிக்கையில்” சதளிவற்ற நிகலயில் 

இருந்தனர்.   

 

5. சுே விருப்பம் உகடேவர்ைளாை இருப்பதற்ைாை (v. 25-

26) 

பரியெேர்ைள் யைாஷர் (kosher) ெமேலகற கவப்பகதக் குறித்து 

விவாதம் செய்தனர். யமலும் அதற்ைாை அவர்ைள் திட்டமிட்ட 

விதிைள் அதிைமாைவும் சிக்ைலானதாைவும் இருந்தன. 

“பாத்திரத்திற்குள் உள்ள உணவு அல்லது பானத்கத திருடியோ 

அல்லது ஏமாற்றியோ சபற்றிருக்ைக் கூடும். அது 

ஆடம்பரமாையவா அல்லது சபருந்தினீயாகநவா  இருக்ைலாம். 

ஆனால் அவத விட்டுவிட்டு பாத்திரத்கத ெடங்கு 

முகறயின்படி சுத்தமாை கவத்திருக்கும் முவறவய குறித்து 

அதிக அக்கவற காட்டினார்கள். அது அவசிேமற்றது”.  
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ெகபைளுக்கு செல்லும் பலருக்கு இந்த மனப்பான்கம 

உள்ளது. ெகபைளுக்கு செல்லும் வகரக்கும் தங்ைள் 

யதாற்றத்கத கவத்துக்சைாள்வது, யவத வைக்கு சமாழிைளில் 

யபசுவது, ஒரு சிறிதளவு தம்முகடே பணத்கத சதாண்டு 

நிறுவனங்ைளுக்கு அளிப்பது யமலும் குடிமைனான 

நம்முகடே  ைடகமகே சசய்வது நபான்றவவகளில் கவனம் 

சசலுத்துவார்கள். நம்முகடே வணிை அலுவலில் 

யநர்கமேற்ற முகறயில் இருந்தாயலா, பண விஷேங்ைளில் 

யபராகெோையவா, குடும்பத்திற்குள் சைாடுகமோன 

முகறயில் செேல்பட்டாயலா, சுேநலமாையவா, 

செருக்குடயனா அல்லது ைர்வத்துடயனா இருந்தால் என்ன 

பிரநயாஜனம். 

 

6. உள்யள துன்மார்க்ைமாை இருப்பதற்ைாை (v. 27-28) 

இது ஒரு பஸ்ைா வாரம். முந்தே அடார் (Adar) மாதத்கத 

ைல்லகறைளுக்கு சவள்கள அடித்து புதுபிப்பதற்கு 

பேன்படுத்துவது யூத வைக்ைமாகும். அது பார்க்ை அழகாக  

இருக்ை யவண்டும் என்பயத அவர்ைள் அதற்கு ொேம் பூசுவதன் 

யநாக்ைமாகும்.  மத ஈடுபாடு சைாண்ட இந்த மக்ைள் 

பஸ்ைாவிற்ைாை எருெயலமுக்கு செல்லும் யபாது 

தவறுதலாைக்கூட இந்த ைல்லகறைகள சதாட்டு தங்ைகள 

தீட்டு படுத்திவிடக்கூடது. அவர்ைள் இறந்தவர்ைளின் உடகல 

புகதத்து கவக்ைப்பட்டிருக்கும் இடம் அல்லது ைல்லகறகே 

சதாட்டுவிட்டால் அது அவர்ைகள அசுத்தமாக்கிவிடும்.   

இங்கு இயேசு பரியெேர்ைகள முதலில் தங்ைள் 

யபாலித்தனத்திற்ைாை, அதாவது சவளியில் 
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சவள்களேடிக்ைப்பட்டவர்ைளாய் உள்யள சைடுதல் 

செய்பவர்ைளாய் இருப்பதற்ைாை விமர்சிக்கிறார். 

உள்ளுக்குள்யள ஆைமாை தங்ைள் வாழ்வில் மாசுபடிந்தகதக் 

குறித்து ைவகலசைாள்ளாமல் சவளிேரங்ைமாை ெடங்குைள் 

மூலம் ைளங்ைத்தில் இருந்து சுத்திைரிப்பகதக் குறித்யத 

அவர்ைளுகடே பேம் இருந்தது.  

 

7. யதவனுகடே தீர்க்ைதரிசிைகள  சைாகல செய்ததற்ைாை 

(v, 29-36) 

பரியெேர்ையள தங்ைள் மூதாகதேர்ைளின் உண்கமோன 

பிள்களைள். இவர்ையள தங்ைளிடம் அனுப்பப்பட்ட யதவனின் 

தீர்க்ைதரிசிைகள சைாகல செய்தவர்ைள்.  ஆதிோைமம் முதல் 

அதிைாரங்ைளில் உள்ள ஆயபலில் சதாடக்கி எபியரே 

யவதாைமத்தின் இறுதி  புத்தைமான 2 நாளாைமம் 24:21இல் 

குறிப்பிட்டுள்ள ெைரிோவின் சைாகல வகர உள்ள அகனத்து 

நீதிமான்ைகளயும் இவர்ைளின் தந்கதையள சைாகல 

செய்தனர். சபால்லாத ெகப மக்ைள் எப்யபாதும் நீதிமான்ைகள 

சைாகல செய்வர்.   

 

இயேசுவின் அழுகை  

மத்யதயு 23:37-39, 
37
எருெயலயம, எருெயலயம, 

தீர்க்ைதரிசிைகளக் சைாகலசெய்து, உன்னிடத்தில் 

அனுப்பப்பட்டவர்ைகளக் ைல்சலறிகிறவயள! யைாழி தன் 

குஞ்சுைகளத் தன் சிறகுைளின்கீயை கூட்டிச் 

யெர்த்துக்சைாள்ளும்வண்ணமாை நான் எத்தகனதரயமா உன் 
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பிள்களைகளக் கூட்டிச்யெர்த்துக்சைாள்ள மனதாயிருந்யதன்; 

உங்ைளுக்யைா மனதில்லாமற்யபாயிற்று. 
38
இயதா, உங்ைள் வீடு 

உங்ைளுக்குப் பாைாக்கிவிடப்படும். 
39
ைர்த்தருகடே 

நாமத்தினாயல வருகிறவர் ஸ்யதாத்திரிக்ைப்பட்டவர் என்று 

நீங்ைள் சொல்லுமளவும் இதுமுதல் என்கனக் 

ைாணாதிருப்பீர்ைள் என்று உங்ைளுக்குச் சொல்லுகியறன் 

என்றார்.!’” 

இயேசு எவ்வளவு யைாபப்பட்டிருப்பார் என்பகத எண்ணிப் 

பாருங்ைள். எழுதப்பட்டுள்ள எழுத்துக்ைள் அந்த 

உணர்ச்சிைகள நமக்கு சவளிப்படுத்தாமல் இருக்ைலாம். 

ஆனால் யமற்கூறிே இந்த வார்த்கதைகள இயேசு யபசிே 

யபாது உள்ள வலிகே நம்மால் உணர முடியும். 

 

இந்த வெனங்ைளில் இருந்து மூன்று குறிப்புைள். 

V 37 V 37 V 38 V 39 

யநாக்ைம் 

Purpose 

திரும்புதல் 

Turned away 

யொைம் 

Tragedy  

சவற்றி 

Triumph  

ஒன்று யெர்க்ை 

வந்தார்  

விருப்பமற்ற / 

நிராைரிப்பு  

உயிரற்ற  யெர்ந்து 

பாடுதல்  
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ஒன்று யெர்ந்து  

ஒரு யைாழி எவ்வாறு தனது குஞ்சுைகள தன் சிறகின் கீழ் ஒன்று 

யெர்க்குயமா அது யபாலயவ இயேசுவும் இஸ்ரயவலர்ைகள 

ஒன்று யெர்க்ையவ வந்தார். பாதுைாப்பு, அன்பு, ைவனிப்பு 

மற்றும் அகனத்தும் அவர் தன் குைந்கதைளுக்கு யதகவ  என்று 

எண்ணினார்.  

விருப்பத்துடன் நிராைரிப்பு   

யவண்டுசமன்யற திரும்பிச் செல்வகத ஒரு விநாடி ெற்று 

சிந்தித்து பாருங்ைள். ஒரு ைழுகு சிறு குஞ்கெ எடுத்துச் செல்ல 

வருகிறது. யைாழி அந்த குஞ்கெ ஒன்று யெர்க்ை வருகிறது. 

ஆனால், அந்த குஞ்சு அந்த யைாழியிடம் வர 

மறுத்ததுமல்லாமல் மாறாை அந்த பறகவயிடம் சென்று 

ஆபத்தில் சிக்கி இகரோகிவிடுகிறது. மறுத்தல் மற்றும் 

யவண்டுசமன்யற திரும்பிச் செல்வது. 

யொைம்  

அவர்ைளுகடே வீடு பாைகடந்து விடும். அந்த 

ஒப்புகமயியலயே அந்த குஞ்சு எதிரியிடம் ஓடி சைாகல 

செய்ேப்படுவகத அந்த யைாழி யவறுவழியில்லாமல் அங்கு 

நின்று பார்ப்பது அதற்கு எவ்வளவு வலிகே அது தந்திருக்கும். 

இந்த ைாரணத்தினால் தான் இயேசு எருெயலமுக்ைாை  அழுதார்.  

சவற்றி  

ைர்த்தருகடே நாமத்தினாயல வருகிறவர் 

ஸ்யதாத்திரிக்ைப்பட்டவர் என்று அகனவரும் பாடும் நாள் 
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வரும். இயேசு அந்த மகிகமோன நாகளக் ைண்டு அந்த 

ைணத்திலும் ைளிகூருவார். 

 

ஒலியவட் சொற்சபாழிவு (Olivet Discourse) 

பிறகு இயேசு தன் சீஷர்ைளிடம் இறுதி ைாலம் அல்லது தன் 

இரண்டாம் வருகைகேக் குறித்து யபசினார். 

பலரும் இந்த ைணிப்கப, யதவன் ைணித்து கி.பி. 70 இல் 

நடந்தயதாடு தவறாை புரிந்துசைாண்டனர்.   

ஆனால் இந்த அதிைாரத்கத ைவனமாை பாருங்ைள். இயேசு 

ைணித்தது அது அல்ல என்பகத நீங்ைள் அறிந்துசைாள்வீர்ைள். 

இயேசு எருெயலகமக் குறித்து அழுத பின் நதவாலயத்துக்கு   

வந்தனர்.  

மத்யதயு 24:1-2, 
1
இயேசு யதவாலேத்கத விட்டுப் 

புறப்பட்டுப்யபாகையில், அவருகடே சீஷர்ைள் 

யதவாலேத்தின் ைட்டடங்ைகள அவருக்குக் ைாண்பிக்ை 

அவரிடத்தில் வந்தார்ைள். 
2
இயேசு அவர்ைகள யநாக்கி: 

இகவைகளசேல்லாம் பார்க்கிறீர்ையள, இவ்விடத்தில் ஒரு 

ைல்லின்யமல் ஒரு ைல்லிராதபடிக்கு எல்லாம் 

இடிக்ைப்பட்டுப்யபாகும் என்று சமய்ோையவ உங்ைளுக்குச் 

சொல்லுகியறன் என்றார்.” 

இந்த தீர்க்ைதரிெனம் தான் கி.பி. 70 இல் நிகறயவறிேது. 

யூதர்ைள் யராம அரொங்ைத்கத கி.பி. 66 இல் எதிர்த்து ைலைம் 

செய்தனர். அதனால் அவர்ைகள அழிக்ை யபரரெர் ஒரு 

பகடகே அனுப்பினார்.  ஒரு பகடேணி (legion) (6,000 
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பகடவீரர்ைள்) வந்தனர் ஆனால் அதில் யதாற்றுப்யபாய் 

தங்ைள் உயிகர இைந்தனர். அதனால், நீயரா (Nero) யபரரெர் தன் 

தளபதி வஸ்பிேன் (Vaspian) மற்றும் தன் குமாரன் கடடய ாடு 

(Titus), 10 பகடேணிகே (legions), 60,000 பகடவீரர்ைகள 

அனுப்பினார்.  

இந்த பகட எதிர்ப்கப சவன்று நதவாலயத்திலும் நைரத்திலும் 

பதுங்கு குழிைகள அகமத்தனர். நதவாலயத்தின் அழிகவ 

குறித்து இன்றும் யூதர்ைள் வருடாந்திர யநான்பான திஷா பி-

அவ்வில் (Tisha be-Av) புலம்புவார்ைள். யமலும் எருெயலமின் 

வீழ்ச்சிகே யராமின் கடட்டஸ் ஆர்க்கில் (Rome’s Arch of Titus) 

சைாண்டாடுவார்ைள். 

இயேசுவின் முதல் இரண்டு தீர்க்ைதரிென வெனங்ைளும் 

கி.பி.70இல் நிகறயவறிற்று.  

இதற்கு பின்னர் தான் அவர்ைள் ஒலிவ மகலகே யநாக்கி 

நடந்தனர். மீண்டும் அங்கு இயேசு தன் சீஷர்ைளிடம் ஒரு 

தீர்க்ைதரிெனத்கத உகரத்தார்.  

இயேசு அவர்ையளாடு தனிகமோை யபசினார். இகத மூன்று 

சுவியெஷத்திலும் குறிப்பிட்டுள்ளகத ைாணலாம். யபதுரு, 

ோக்யைாபு, யோவான் மற்றும் அந்தியரோ (Andrew) 

இயேசுவிெம்  யைட்டனர் (மாற்கு 13:3) 

இகத நீங்ைள் மத்யதயு 23&24, மாற்கு 13 மற்றும் லூக்ைா 21இல் 

ைாணலாம். 

நம்முகடே பாடத்திற்ைாை மத்யதயு சுவியெஷத்கத 

பேன்படுத்தியுள்யளாம். ஏசனனில் அவர் தான் வரி 

வசூலிப்பவர். அவருக்கு சுருக்சகழுத்து (shorthand) சதரியும். 
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அவர் யதவனிடம் இருந்து வார்த்கதக்கு வார்த்கத 

எடுத்துக்சைாண்டதாை யவத அறிஞர்ைள் நம்புகிறார்ைள்.  

எனநவ சீடர்கள் அவரிடம் நகட்டார்கள். 

மத்யதயு 24:3, பின்பு, அவர் ஒலிவமவலயின் நமல் 

உட்கார்ந்திருக்வகயில், சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்துவந்து: 

இவவகள் எப்சபாழுது சம்பவிக்கும்? உம்முவடய 

வருவகக்கும், உலகத்தின் முடிவுக்கும் அவடயாளம் என்ன? 

எங்களுக்குச் சசால்லநவண்டும் என்றார்கள். 

எருசநலமிலும் இஸ்ரநவல் நதசத்திலுமுள்ள நகாவிலின் 

அழிவவப்பற்றி இநயசு சசான்னபின் இந்த நகள்விகளுக்கு 

இநயசு பதிலளித்தார். 

இயேசு எச்ெரிக்கைோை இருப்பதற்கு 4 அகடோளங்ைகள 

சைாடுத்துள்ளார். இயேசு சதாடர்ந்து நம்முகடே ைாதுைகள 

நம்பாமல் இந்த அகடோளங்ைகள உன்னிப்பாய் 

பார்க்குமாறு கூறியுள்ளார்.  

1. உலைம்  

2. ெகப  

3. இஸ்ரயவல்  

4. வானம்  

மத்யதயு 24:6-8, 
6
யுத்தங்ைகளயும் யுத்தங்ைளின் செய்திைகளயும் 

யைள்விப்படுவீர்ைள்; ைலங்ைாதபடி எச்ெரிக்கைோயிருங்ைள்; 

இகவைசளல்லாம் ெம்பவிக்ையவண்டிேயத; ஆனாலும் முடிவு 

உடயன வராது. 
7
ஜனத்துக்கு வியராதமாய் ஜனமும், 

ராஜ்ேத்துக்கு வியராதமாய் ராஜ்ேமும் எழும்பும்; 
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பஞ்ெங்ைளும், சைாள்களயநாய்ைளும், பூமிேதிர்ச்சிைளும் பல 

இடங்ைளில் உண்டாகும். 
8
இகவைசளல்லாம் 

யவதகனைளுக்கு ஆரம்பம். 

1. உலைம்  

அ) யுத்தம்  

ஆ) பஞ்ெம்  

இ) பூமிேதிர்ச்சி  

 

அ) யுத்தங்ைகளயும் யுத்தங்ைகள பற்றிே வதந்திைளும்  

இன்றுவகர (ஏப்ரல் 2018) 15 யுத்தங்ைள் சவவ்யவறு நாடுைளில் 

நடந்து சைாண்டு இருக்கிறது.  

தர எண் 

(Rank) 

நாடு  

(Country) 

யமாதலில் 

சதாடர்புகடே 

இறப்புக்ைள் 

1 சிரிோ (Syria) 49,742 

2 ஈராக் (Iraq)  23,898 

3 ஆப்ைானிஸ்தான் 

(Afghanistan)  

23,539 

4 சமக்சியைா (Mexico) 12,224 
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5 யொமாலிோ (Somalia) 5,575 

6 கநஜீரிோ (Nigeria) 4,684 

7 சூடான் (Sudan) 3,891 

8 கிைக்கு சூடான் (South 

Sudan) 

3,544 

9 லிபிோ (Libya) 2,865 

10 பாகிஸ்தான் (Pakistan) 1,803 

11 எகிப்த்து (Egypt) 1,707 

12 ைாங்யைா ஜனநாேை 

குடிேரசு (Democratic 

Republic of the Congo) 

1,565 

13 ஏமன் (Yemen) 1,375 

14 எதியோப்பிோ (Ethiopia) 1,114 

15 யுக்யரன் (Ukraine) 902 

இந்த வார்த்கதகே இயேசு கூறிேதில் இருந்து ஆயிரத்திற்கும் 

யமற்ப்பட்ட யபார்ைள் பல யதெங்ைளில் நகடசபற்று விட்டன. 

156 நாடுைளில் சவறும் 14 நாடுைளில் தான் எந்த ஒரு யமாதலும் 

இல்லாமல் இருக்கிறது.  
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ஆ) பஞ்ெம்  

உலை பசி குறியீட்கட (World Hunger Index (GHI)) ெற்று 

பார்த்தால், உலைம் முழுவதிலும் உள்ள பசியின் நிகலகே 

ைண்டு நீங்ைள் அதிர்ச்சிேகடந்து விடுவீர்ைள். ஏறக்குகறே 

மூன்றில் ஒருவருக்கு ஒரு நாளில் இரண்டு யவகள உணவு கூட 

கிகடப்பதில்கல. 

இ) பூமிேதிர்ச்சி  

நாம் மிைவும் அதிைமான பூமி அதிர்வுைகள 

அனுபவித்துள்யளாம். ைடந்த 100 ஆண்டுைளில் 

பத்தாயிரத்திற்கும் யமற்பட்ட 5.4க்கும் யமலான 

அளகவயுகடே  வலிகம வாய்ந்த நில அதிர்வுைள் 

நம்மிகடயே வந்துள்ளது.  

அதனால், இது மிைவும் சமதுவாை முழுகமேகடவகத நாம் 

ைாணலாம்.  

2. ெகப  

மத்யதயு 24:9-14, 9. அப்சபாழுது, உங்கவள 

உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்புக்சகாடுத்து, உங்கவளக் 

சகாவலசசய்வார்கள்; என் ோமத்தினிமித்தம் நீங்கள் சகல 

ஜனங்களாலும் பவகக்கப்படுவீர்கள். 10. அப்சபாழுது, 

அநேகர் இடறலவடந்து, ஒருவவரசயாருவர் 

காட்டிக்சகாடுத்து, ஒருவவரசயாருவர் பவகப்பார்கள். 11. 

அநேகங் கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி, அநேகவர 

வஞ்சிப்பார்கள். 12. அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் 

அநேகருவடய அன்பு தணிந்துநபாம். 13. முடிவுபரியந்தம் 

நிவலநிற்பவநன இரட்சிக்கப்படுவான். 14. ராஜ்யத்தினுவடய 
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இந்தச் சுவிநசஷம் பூநலாகசமங்குமுள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் 

சாட்சியாகப் பிரசங்கிக்கப்படும், அப்நபாது முடிவு வரும். 

 

அ) உலைளாவிே துன்புறுத்தல்  

கிறிஸ்தவருக்கு எதிரான துன்புறுத்தல் “வரலாற்றில் எந்த 

யநரத்கதயும் விட யமாெமாை உள்ளது”. யமலும் 

மனிதயநேத்திற்கு எதிராை இனப்படுசைாகலயும் மற்றும் பல 

குற்றங்ைளும் நிைழ்வகதக் ைாணலாம். “இப்யபாது யதெங்ைள் 

மற்றும் பிற பகுதிைளில் உள்ள ெகபைள் ஒன்றுமில்லமால் 

முழுவமயாக அழிேக்கூடிய நிவலவய எதிர்யநாக்கி உள்ளது” 

என்று யதகவயில் உள்ள ெகபக்ைான உதவி (Aid to the Church in 

Need) என்ற செய்தி அறிக்கையில் குறிபிடப்பட்டுள்ளது.  

21ஆம் நூற்றாண்டில் கிட்டத்தட்ட 100,000 மக்ைள் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் யதவனாகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது சைாண்ட 

விசிவாெத்திற்ைாை இறக்கின்றனர். ைடந்த 19 நூற்றாண்டுைளில் 

நடந்த இறப்கபக் கூட்டினால் வரும் சதாகைகேக்ைாட்டிலும் 

அதிைமான மக்ைள் இந்த 20 ஆம் நூற்றாண்டில் இறந்துள்ளனர்.  

ஆ) விசுவாசிைளின் வீழ்ச்சி  

நிகறே சபாய் பிரெங்ைங்ைள் மக்ைகள திகெதிருப்ப 

வந்துவிட்டன. இது சமல்ல உேர்ந்து சைாண்டு வருகிறது. 

ெகபைளில் நடக்கும் பல ைாரிேங்ைைளாலும் 

யைாட்பாடுைளாலும் பலரும் யதவகன விட்டு விலகி 

நடக்கின்றனர்.   
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இ) அகனத்து யதெங்ைளுக்கும் சுவியெஷம் 

பிரெங்கிக்ைப்பட யவண்டும்  

உலகில் 3000 லட்சத்திற்கும் யமற்பட்ட இனங்ைள் உள்ளன. 

ஆனால் அகவைள் எல்லாவற்றிற்கும் சுவியெஷம் 

பிரெங்கிக்ைப்படவில்கல. ஆனால் நிச்ெேமாை, நாம் 

நிகனப்பதற்கும் யமலான பல இடங்ைளுக்கு ைடந்த 

பத்தாண்டுைளில் அது சென்றுள்ளது. கிறிஸ்துவிற்ைாை சீனா 

ெந்திக்ைப்பட்ட ைாரிேம் மிைவும் ஆச்ெரிேத்திற்குரிேது. 

சீனாவில் ஏறத்தாை 12,000 மக்ைள் ஒவ்சவாரு வாரமும் 

ஞானஸ்நானம் சபறுகிறார்ைள் என்று ைணிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

3. இஸ்ரயவல்  

மத்யதயு 24:15-28, 15. நமலும், பாழாக்குகிற அருவருப்வபக் 

குறித்துத் தானிநயல் தீர்க்கதரிசி சசால்லியிருக்கிறாநன. 

வாசிக்கிறவன் சிந்திக்கக்கடவன். நீங்கள் அவதப் பரிசுத்த 

ஸ்தலத்தில் நிற்கக் காணும்நபாது, 16. யூநதயாவில் 

இருக்கிறவர்கள் மவலகளுக்கு ஓடிப்நபாகக்கடவர்கள். 17. 

வீட்டின்நமல் இருக்கிறவன் தன் வீட்டிநல எவதயாகிலும் 

எடுப்பதற்கு இறங்காதிருக்கக்கடவன். 18. வயலில் 

இருக்கிறவன் தன் வஸ்திரங்கவள எடுப்பதற்குத் 

திரும்பாதிருக்கக்கடவன். 19. அந்ோட்களிநல கர்ப்ப 

வதிகளுக்கும் பால்சகாடுக்கிறவர்களுக்கும் ஐநயா. 20. நீங்கள் 

ஓடிப்நபாவது மாரிகாலத்திலாவது ஓய்வுோளிலாவது, 

சம்பவியாதபடிக்கு நவண்டிக்சகாள்ளுங்கள். 21. ஏசனனில், 

உலகமுண்டானதுமுதல் இதுவவரக்கும் சம்பவித்திராததும், 

இனிநமலும் சம்பவியாததுமான மிகுந்த உபத்திரவம் 
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அப்சபாழுது உண்டாயிருக்கும். 22. அந்ோட்கள் 

குவறக்கப்படாதிருந்தால், ஒருவனாகிலும் தப்பிப் 

நபாவதில்வல; சதரிந்துசகாள்ளப்பட்டவர்களினிமித்தநமா 

அந்த ோட்கள் குவறக்கப்படும். 23. அப்சபாழுது, இநதா 

கிறிஸ்து இங்நக இருக்கிறார், அநதா அங்நக இருக்கிறார் என்று 

எவனாகிலும் சசான்னால் ேம்பாநதயுங்கள். 24. ஏசனனில், 

கள்ளக்கிறிஸ்துக்களும் கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி, 

கூடுமானால் சதரிந்துசகாள்ளப்பட்டவர்கவளயும் 

வஞ்சிக்கத்தக்கதாகப் சபரிய அவடயாளங்கவளயும் 

அற்புதங்கவளயும் சசய்வார்கள். 25. இநதா, முன்னதாக 

உங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிநறன். 26. ஆவகயால்: அநதா, 

வனாந்தரத்தில் இருக்கிறார் என்று சசால்வார்களானால் 

புறப்படாதிருங்கள்; இநதா, அவறவீட்டிற்குள் இருக்கிறார் 

என்று சசால்வார்களானால் ேம்பாதிருங்கள். 27. மின்னல் 

கிழக்கிலிருந்து நதான்றி நமற்கு வவரக்கும் 

பிரகாசிக்கிறதுநபால, மனுஷகுமாரனுவடய வருவகயும் 

இருக்கும். 28. பிணம் எங்நகநயா அங்நக கழுகுகள் வந்து 

கூடும். 

 

அ) சவறுக்ைத்தக்ை அழிவு  

இங்கு இயேசு தானியேலின் 9 ஆம் அதிைாரத்தின் ஒரு பதத்கத 

(AbominationDesolation) யமற்யைாளாய் ைாட்டுகிறார். இகத நாம் 

அடுத்த பாடத்தில் ைாணலாம். அப்யபாது இது நடந்த பிறகு 

எவ்வாறு அகனத்தும் ஆரம்பிக்கும் என்பகத நாம் 

அறிந்துசைாள்யவாம். 

ஆ) அந்திகிறிஸ்து  – ெட்ட திட்டம் அற்றவன்  
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இ) சபாய்ோன கிறிஸ்து / தீர்க்ைதரிசிைள்   

4. வானம்  

மத்யதயு 24:29, அந்ோட்களின் உபத்திரவம் முடிந்தவுடநன, 

சூரியன் அந்தகாரப்படும், சந்திரன் ஒளிவயக்சகாடாதிருக்கும், 

ேட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விழும், வானத்தின் 

சத்துவங்கள் அவசக்கப்படும். 

 

அ) சூரிேன்  

ஆ) ெந்திரன்  

இ) நட்ெத்திரம்  

யமயல உள்ள பட்டிேலில் கூறப்படாத யவறு சில 

விஷேங்ைளும் உள்ளன. அகவைளும் நடந்த பிறயை 

நம்முகடே ைர்த்தராகிே இயேசு திரும்பி வருவார் என்பகத 

நாம் புரிந்துசைாள்ளலாம். ஆனால் ரைசிே வருகை (rapture) 

எப்சபாழுது யவண்டுமானாலும் நிைைலாம். யமலும் ரைசிே 

வருகை (rapture) நகடசபற்ற உடயன இரண்டாம் வருகையின் 

7 வருட உபத்திரவங்களுக்கான ைடிைாரம் ஆரம்பமாகிவிடும்.   
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சவளிப்படுத்தல் 6 மற்றும் மத்நதயு 24 ஆகியவற்றின் 

விரிவான நதாற்றம் (Comprehensive look of Revelation 

6 and Matthew 24) 

முதல் முத்திவர: சபாய்யான அவமதி 

First seal: False Peace 
 

அந்திகிறிஸ்து வரும் நபாது அவன் சபாய்யான அவமதிக்குள் 

மக்கவள வழி ேடத்துவான். ஏழு ஆண்டு காலம் முதல் பாதியில் 

சமாதானத்துடன் சதாடங்கும். இரண்டாம் பாதியில் சபரும் 

உபத்திரவம் ஆரம்பமாகிவிடும். 

மத்நதயு 24:4-5, இநயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 

ஒருவனும் உங்கவள வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்வகயாயிருங்கள்; 
5. ஏசனனில், அநேகர் வந்து, என் ோமத்வதத் தரித்துக்சகாண்டு: 

ோநன கிறிஸ்து என்று சசால்லி, அநேகவர வஞ்சிப்பார்கள். 

இநயசு கிறிஸ்து பரநலாகத்தில் முதல் முத்திவர திறக்கிறார். சுருள் 

திறக்க தகுதியுள்ள ஒருவர் இநயசு கிறிஸ்து (சவளிப்படுத்துதல் 5: 

5-10) 

சவளிப்படுத்தல் 6:2, ோன் பார்த்தநபாது, இநதா, ஒரு 

சவள்வளக்குதிவரவயக் கண்நடன்; அதின்நமல் ஏறியிருந்தவன் 

வில்வலப் பிடித்திருந்தான்; அவனுக்கு ஒரு கிரீடங் 

சகாடுக்கப்பட்டது; அவன் சஜயிக்கிறவனாகவும் 

சஜயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான். 
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இரண்டாவது முத்திவர: நபார்  

Second seal: War 

 

மத்நதயு 24:6-8, யுத்தங்கவளயும் யுத்தங்களின் சசய்திகவளயும் 

நகள்விப்படுவீர்கள்; கலங்காதபடி எச்சரிக்வகயாயிருங்கள்; 

இவவகசளல்லாம் சம்பவிக்கநவண்டியநத; ஆனாலும் முடிவு 

உடநன வராது. 7. ஜனத்துக்கு விநராதமாய் ஜனமும், ராஜ்யத்துக்கு 

விநராதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும்; பஞ்சங்களும், 

சகாள்வளநோய்களும், பூமியதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் 

உண்டாகும். 8. இவவகசளல்லாம் நவதவனகளுக்கு ஆரம்பம். 

நதவன் இந்த மகா உபத்திரவத்வத அனுமதித்தார். இது 

நதவனுவடய உக்கிரமான நியாயத்தீர்ப்பு. இந்த காலத்வத அறிந்து 
சகாள்ள தானிநயல்11:36-40  வாசிக்கவும்   

சவளிப்படுத்தல் 6:4, அப்சபாழுது சிவப்பான நவசறாரு குதிவர 

புறப்பட்டது; அதின்நமல் ஏறியிருந்தவனுக்கு, பூமியிலுள்ளவர்கள் 
ஒருவவரசயாருவர் சகாவலசசய்யத்தக்கதாகச் சமாதானத்வதப் 
பூமியிலிருந்சதடுத்துப்நபாடும்படியான அதிகாரம் 

சகாடுக்கப்பட்டது; ஒரு சபரிய பட்டயமும் அவனுக்குக் 

சகாடுக்கப்பட்டது. 

மூன்றாவது முத்திவர: பஞ்சம்  

Third seal: Famine 

மத்நதயு 24:7 7. ஜனத்துக்கு விநராதமாய் ஜனமும், ராஜ்யத்துக்கு 

விநராதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும்; பஞ்சங்களும், 
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சகாள்வளநோய்களும், பூமியதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் 

உண்டாகும். 

 கருப்பு குதிவர என்பது பஞ்சத்நதாடு சதாடர்புவடயது (புலம்பல் 

5: 8-10) 

சவளிப்படுத்தல் 6:5-6, 5. அவர் மூன்றாம் முத்திவரவய 

உவடத்தநபாது, மூன்றாம் ஜீவனானது: நீ வந்துபார் என்று 

சசால்லக்நகட்நடன். ோன் பார்த்தநபாது, இநதா, ஒரு 

கறுப்புக்குதிவரவயக் கண்நடன்; அதின்நமல் ஏறியிருந்தவன் ஒரு 

தராவசத் தன் வகயிநல பிடித்திருந்தான். 6. அப்சபாழுது, ஒரு 

பணத்துக்கு ஒருபடி நகாதுவமசயன்றும், ஒரு பணத்துக்கு 

மூன்றுபடி வாற்நகாதுவமசயன்றும், எண்சணவயயும் 

திராட்சரசத்வதயும் நசதப்படுத்தாநத என்றும், ோன்கு ஜீவன்களின் 

மத்தியிலிருந்து உண்டான சத்தத்வதக் நகட்நடன். 

 The rider has the scale with him. There will be rationing. சவாரி 

சசய்துவருவபன் வககளில் அளவுநகாலுடன் வருகின்றான். 

ஒரு குவார்ட்டர் நகாதுவம = ஒரு ோளுக்கு ஒரு ேபருக்கு  உணவு = 

ஒரு ோள் ஊதியம் = ஒரு ோணயம் 

ஒரு குவார்ட் பார்லி = ஒரு ோளுக்கு மூன்று ேபர்கள் உணவு = ஒரு 

ோள் சம்பளம் = ஒரு ோணயம் = விலங்கு உணவு 
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ோன்காவது முத்திவர: மரணம்  

Fourth seal: Death 
மனிதர்களில் ோன்கில் ஒரு பகுதியினர் சகால்லப்படுவார்கள். 

மத்நதயு 24:6-8 

சகாள்வளநோயால் பலர் இறந்துவிடுவார்கள். 

சவளிப்படுத்தல் 6:7-8, 7. அவர் ோலாம் முத்திவரவய 

உவடத்தநபாது, ோலாம் ஜீவனானது: நீ வந்துபார் என்று சசால்லுஞ் 

சத்தத்வதக் நகட்நடன். 8. ோன் பார்த்தநபாது, இநதா, 

மங்கினநிறமுள்ள ஒரு குதிவரவயக் கண்நடன்; அதின்நமல் 

ஏறியிருந்தவனுக்கு மரணம் என்று சபயர்; பாதாளம் அவன்பின் 

சசன்றது. பட்டயத்தினாலும், பஞ்சத்தினாலும், சாவினாலும், 

பூமியின் துஷ்டமிருகங்களினாலும், பூமியின் 
காற்பங்கிலுள்ளவர்கவளக் சகாவலசசய்யும்படியான அதிகாரம் 

அவவகளுக்குக் சகாடுக்கப்பட்டது. 

மக்கவளக் சகால்லக்கூடிய சகாடிய  விலங்குகவள நீங்கள் 

கற்பவன சசய்ய முடியுமா? 

எலி! 

14 ஆம் நூற்றாண்டில் எலி ஐநராப்பாவில் ¼ ேபர்கவளக் சகான்றது. 

நீங்கள் எலிகவள 95% அழித்தால், ஒரு வருடத்திற்குள் அசல் 
நிவலக்கு தங்கவளத் தாங்கநள இனப்சபருக்கம் சசய்யும் திறவனக் 

சகாண்டுள்ளது. 

ஒரு நேரத்தில், எலி 35 நோய்கவளக் சகாண்டு சசல்ல முடியும். 
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ஐந்தாவது முத்திவர: பழிவாங்குதல்  

Fifth seal: Vengeance 
 

மத்நதயு 24:9-10, அப்சபாழுது, உங்கவள உபத்திரவங்களுக்கு 

ஒப்புக்சகாடுத்து, உங்கவளக் சகாவலசசய்வார்கள்; என் 
ோமத்தினிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் 

பவகக்கப்படுவீர்கள். 10. அப்சபாழுது, அநேகர் இடறலவடந்து, 

ஒருவவரசயாருவர் காட்டிக்சகாடுத்து, ஒருவவரசயாருவர் 

பவகப்பார்கள். 

பரிசுத்தவான்கள் சவபயில் உள்ளவர்கள் அல்ல. மாறாக இவர்கள் 

ரகசிய வருவகக்குபின் ரட்சிக்கப்பட்ட சீஷர்கள்.    உபத்திரவம் 

ேடக்கும்நபாது, இரட்சிக்கப்படுவார்கள். 

1,44,000 நபர் ேற்சசய்திவய (சவளிப்படுத்துதல் 7: 1-8) 

பிரசங்கிப்பார்கள், எதிர்காலத்தில் அவர்கள் யார் என்பவத ோம் 

பார்க்கலாம். 

இந்த இரண்டு சாட்சிகளும் உபத்திரவத்தின்நபாது 
பிரசங்கிப்பார்கள் (சவளிப்படுத்துதல் 11) எதிர்கால பாடத்தில் 

இரண்டு சாட்சிகள் யார் என்பவத ோம் பார்க்கலாம். 

சவளிப்படுத்துதல் 14 ல் நதவதூதர்கள்  பிரசங்கிப்பார்கள். 

சவளிப்படுத்தல் 6:9-11, 9. அவர் ஐந்தாம் முத்திவரவய 

உவடத்தநபாது, நதவவசனத்தினிமித்தமும் தாங்கள் சகாடுத்த 
சாட்சியினிமித்தமும் சகால்லப்பட்டவர்களுவடய 

ஆத்துமாக்கவளப் பலிபீடத்தின்கீநழ கண்நடன். 10. அவர்கள்: 
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பரிசுத்தமும் சத்தியமுமுள்ள ஆண்டவநர, நதவரீர் பூமியின்நமல் 
குடியிருக்கிறவர்களிடத்தில் எங்கள் இரத்தத்வதக்குறித்து 
எதுவவரக்கும் நியாயத்தீர்ப்புச்சசய்யாமலும் பழிவாங்காமலும் 

இருப்பீர் என்று மகா சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்கள். 11. அப்சபாழுது 
அவர்கள் ஒவ்சவாருவருக்கும் சவள்வள அங்கிகள் 

சகாடுக்கப்பட்டது; அன்றியும், அவர்கள் தங்கவளப்நபாலக் 
சகாவலசசய்யப்படப்நபாகிறவர்களாகிய தங்கள் 
உடன்பணிவிவடக்காரவரயும் தங்கள் சநகாதரருமானவர்களின் 
சதாவக நிவறவாகுமளவும் இன்னுங்சகாஞ்சக்காலம் 

இவளப்பாறநவண்டும் என்று அவர்களுக்குச் சசால்லப்பட்டது. 

ஆறாவது முத்திவர: பரநலாக அவடயாளங்கள் / பயம் 

Sixth seal: Heavenly signs/ Fear 

மத்நதயு 24:29-30, அந்ோட்களின் உபத்திரவம் முடிந்தவுடநன, 

சூரியன் அந்தகாரப்படும், சந்திரன் ஒளிவயக்சகாடாதிருக்கும், 

ேட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விழும், வானத்தின் சத்துவங்கள் 

அவசக்கப்படும். 30. அப்சபாழுது, மனுஷகுமாரனுவடய 

அவடயாளம் வானத்தில் காணப்படும். அப்சபாழுது, 
மனுஷகுமாரன் வல்லவமநயாடும் மிகுந்த மகிவமநயாடும் 
வானத்தின் நமகங்கள்நமல் வருகிறவத பூமியிலுள்ள சகல 

நகாத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புவார்கள். 

சூரியன், சந்திரன் மற்றும் ேட்சத்திரங்கள் அவணக்கப்படும். 

அப்சபாழுது நதவனுவடய குமாரன் காணப்படுவார். 

சவளிப்படுத்தல் 6:12-14, 12. அவர் ஆறாம் முத்திவரவய 

உவடக்கக்கண்நடன்; இநதா, பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது; சூரியன் 

கறுப்புக் கம்பளிவயப்நபாலக் கறுத்தது; சந்திரன் 
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இரத்தம்நபாலாயிற்று. 13. அத்திமரமானது சபருங்காற்றினால் 

அவசக்கப்படும்நபாது, அதின் காய்கள் உதிருகிறதுநபால, 

வானத்தின் ேட்சத்திரங்களும் பூமியிநல விழுந்தது. 14. வானமும் 

சுருட்டப்பட்ட புஸ்தகம்நபாலாகி விலகிப்நபாயிற்று; மவலகள் 

தீவுகள் யாவும் தங்கள் இடங்கவளவிட்டு அகன்றுநபாயின. 

 

அப்நபாஸ்தலனாகிய நயாவானுக்கு தரிசனத்தில் விவரித்தது, 

ஒலிவ மவலயின் பிரசங்கத்தில் கர்த்தராகிய இநயசு கிறிஸ்து 

நபசியவத நமநல ோம் காணலாம். 

கவடசியில், மத்நதயு 13-ல் உள்ள உவவமகளில் கவடசி 

ோட்கவளப்பற்றி இநயசு குறிப்பிட்டார் என்பவத நிவனவில் 

வவயுங்கள். 

மத்நதயு 13:39, அவவகவள விவதக்கிற சத்துரு பிசாசு; அறுப்பு 

உலகத்தின் முடிவு; அறுக்கிறவர்கள் நதவதூதர்கள். 

மத்நதயு 13:49, இப்படிநய உலகத்தின் முடிவிநல ேடக்கும். 

நதவதூதர்கள் புறப்பட்டு, நீதிமான்களின் ேடுவிலிருந்து 

சபால்லாதவர்கவளப் பிரித்து, 

ேம்வம எடுத்துக்சகாண்டு சசல்ல கர்த்தராகிய இநயசு 

கிறிஸ்து வருகின்றார் ஆனால் கவடசி ோட்களில் நதவன் 

நதவதூதர்கவள அனுப்பி பிரித்து எடுக்கின்றார். 


