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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை – பாடம் 19 

உபத்திரவம் – 13 

இரண்டு சாட்சிைள்  

உபத்திரவத்தின் ைாலம் என அகைக்ைப்படும் ஏழு-வருட 

ைாலத்தின் நடுவில் இரண்டு சாட்சிைள் வருவகை நாம் 

ைாணலாம். இது கிறிஸ்து பூமியில் ைன்னுகடே ஆயிர வருட  

அரசாட்சிகே நிறுவுவைற்கு முன்பு இது நகடயவறும்.  

ஒரு ைாகிைச் சுருகை ஏழு முத்திகரைைால் 

முத்திகரயிடப்பட்டிருக்கும். அந்ை ஏழு முத்திகரைளும் 

உகடந்ை பின் இந்ை ைாலம் ஆரம்பமாகும். முத்திகர கைாண்ட 

அந்ை ைாகிைச் சுருயை பூமியின் பத்திரம் கவப்பு 

அகடமானமாகும் (Title deed). இந்ை நிோேத்தீர்ப்பு ைாலத்தில் 

பூமிகேயும் பிரபஞ்சத்கையும் ஏமாற்றுபவனாகிே 

சாத்ைானிடமிருந்து சரிோன வாரிசாகிே இயேசு கிறிஸ்துவிடம் 

அகை கைாடுப்பயை அந்ை திட்டத்தின் ஒரு பகுதிோகும்.  

அந்ை ஒவ்கவாரு முத்திகர அவிை நிோேத்தீர்ப்பு 

உச்சரிக்ைப்படும். ஆனால் முத்திகர எண் ஆறுக்கும் மற்றும் 

ஏழுக்கும் இகடயே ஒரு இகடகவளி உள்ைது. இறுதிோன 

மற்றும் மிைவும் ைடுகமோன நிோேத்தீர்ப்பிற்கு முன்னைான 

ஏைாம் முத்திகரயின் முன்  ஒரு இகடகவளி.  

http://www.wcflondon.com/
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விகரவில் இந்ை நிோேத்தீர்பிற்கு பின் ஏழு-ைலச தீர்ப்புைள் 

கைாடங்கும். ஏழு-முத்திகர நிோேத்தீர்ப்பு ஏழு 

வருடங்ைளுக்கு கைாடரும். ஏழு-ைலச தீர்ப்புைள் யநரத்தின் 

இறுதியில் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாை உடயன கைாடரும். முந்ைே 

ஏைாம் முத்திகரகே யபாலயவ ஏைாம் ைலசத்திற்கு முன்னும் 

ஆறாம் ைலசத்திற்கு பிறகும் ஒரு இகடகவளி உள்ைது.  

முத்திகரக்கும் ைலசத்திற்கும் இகடயில் கைாடர் 

நிோேத்தீர்ப்புைள் நகடகபறும். அது முத்திகரைள் யபால 

நீண்ட ைாலமும் யமலும் ைலசத்கை யபால சுருக்ைமாைவும் 

நகடகபறாது. இகை ஏழு-எக்ைாை நிோேத்தீர்ப்புைள் என 

அகைக்ைப்படும். ஆறாம் மற்றும் ஏைாம் எக்ைாைத்திற்கு 

இகடயே ஒரு இகடகவளி உள்ைது. அைனால், ஒவ்கவாரு 

சமேத்திலும் ஒரு இகடநிறுத்ைம், ஒரு ஓய்வு, ஒரு இகடகவளி 

ஏைாம் மற்றும் முடிவான நிோேத்தீர்புக்கு முன் நகடகபறும். 

மூன்று நிோேத்தீர்ப்புைளின்  இகடகவளியின் யநாக்ைம் 

ஒன்றுைான். இது அக்ைாலத்தில் வாழும் பரிசுத்ைவான்ைகை 

யைற்றுவைற்ைாைவும் ஊக்குவிப்பைற்ைாைவும் மட்டுயம. 

ஏகனன்றால் அவர்ைள் ஆறாம் முத்திகர, ஆறாம் ைலசம் 

மற்றும் ஆறாம் எக்ைாைத்தின் நிோேத்தீர்பின் யபாது 

அதிைமான பாடுைளுக்குள் கசன்றுவிடுவார்ைள்.  

தீர்ப்புைளின் தீவிரம் மிைவும் ைடுகமோை இருப்பைால், 

அவர்ைள் யைவன் ைட்டுப்பாட்டில் உள்ைைா? இல்கலோ?? 

யமலும் அவர் எங்யை? என்ற விேப்புடன் இருப்பார்ைள்.  

 ஆைலால், ஒவ்கவாரு சமேமும் இறுதிோன மற்றும் 

யமாசமான நிோேத்தீர்புக்கு முன், யைவன் நின்று நீண்ட 
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இகடகவளி விட்டு அவருடேவர்ைளுக்கு அவருகடே கசாந்ை 

ைவனிப்பு உள்ைது என்ற உண்கமோன ஆறுைகல 

அவர்ைளுக்கு நிகனவூட்ட விரும்புகிறார்.  

இரண்டு சாட்சிைள் என்ற நம்முகடே புதிே பாடத்கை 

துவங்குவைற்கு முன், நீங்ைள் பாடத்கை சரிோை புரிந்து 

கைாள்வைற்கு ஏதுவாை நான் சற்று சுருக்ைமாை கூறுகியறன். 

ஏழு முத்திகரைளும் திறக்ைப்பட்டுவிட்டது.  

பிரபஞ்சத்தின் மீது நிோேத்தீர்ப்பு நடந்து அவற்கற 

ஏமாற்றுபவனிடமிருந்து இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப கபற்றுக் 

கைாள்வார்.  

அந்ை திறந்ை முத்திகரைள்  

➢ கபாய் சமாைானம்,  

➢ யபார்ைள்,  

➢ பஞ்சங்ைள்,  

➢ பூைம்பங்ைள்,  

➢ கைாள்கையநாய் மற்றும்  

➢ மரணம்  

ஆகிேவற்றின் அடிப்பகடயில் யைவனுகடே  யைாபம் 

கவளிப்படுத்ைப்பட்டிருக்கும். 

பிறகு ஏழு முத்திகரைள் ஏழு எக்ைாைங்ைகை விடுவித்ைன. இது 

கீழிருக்கும் அழிவுைகை கைாண்டுவரும்,  

➢ மூன்றில் ஒரு பங்கு ைாவரங்ைள்,  

➢ எல்லா புல்லும்,  
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➢ மூன்றில் ஒரு பங்கு ைடலும்,  

➢ அவற்றிலுள்ை மூன்றில் ஒரு பங்கு உயிரினங்ைளும்  

➢ மூன்றில் ஒரு பங்கு ைப்பல்ைளும், ,  

➢ மூன்றில் ஒரு பங்கு சுத்ைமான நீரும்,  

➢ மூன்றில் ஒரு பங்கு சூரிேனும் சந்திரனும், 

➢ குழிக்குள் மனிைர்ைகை யவைகனப்படுத்ை ஆயிர வருட   

(millennium) ைட்டப்பட்ட துர்யைவகை (demons) 

விடுவிக்ைப்பட்டு,  

➢ மூன்றில் ஒரு பங்கு மனிை இனத்கை அக்கினிோல்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

கைால்லுைல்  

➢ ைந்ைைம் மற்றும் புகை.   

யமயல கூறப்பட்ட அகனத்து ைாரிேங்ைளும் பூமியின் மீது 

வரவிருக்கும் இந்ை ஏழு வருட ைாலமான உபத்திரவ ைாலத்தில் 

நகடகபறும்.  

சாட்சிைள் மனிைர்ைகை எச்சரித்து யமலும் அவர்ைளிடம் 

ஏைாவது எக்ைாைம் உடனடிோை ஊைப்பட உள்ைது 

எனக்கூறுவயை ஆகும். அகவ உண்கமயில் உபத்திரவ 

ைாலத்தின் நடுவியல ஆரம்பமாகும். அைனால் அவர்ைள் 

மனிைர்ைகை மைா உபத்திரவத்தின் இரண்டாம் பாதியில் 

நகடகபறும் முத்திகர மற்றும் எக்ைாை நிோேத்தீர்ப்புைளின் 

யபாது எச்சரிக்கை கசய்கின்றனர்.  

ஆகைோல், அவர்ைள் அகனவருக்கும் சுவியசஷத்கை 

பிரசங்கித்து, எச்சரிக்கைோயிருந்து, மனந்திரும்புவைற்கும், 

இயேசு கிறிஸ்துகவ விசுவாசிப்பைற்கும் அகைப்பு 
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விடுகிறார்ைள். யமலும் அவர்ைள் அகை முடிவு வரும் 

வகரக்கும் கைாடர்ந்து கசய்கின்றனர்.  

இது நமக்கு ஒரு அற்புைமான அறுைல் ைரும் உண்கம. 

ஏகனன்றால் மக்ைளுக்கு சுவியசஷத்கை யைட்பைற்ைான ஒரு 

வாய்ப்பு கிகடக்கும் என்பகை நிகனவூட்டுகிறது.  

144,000 யூைர்ைளின் வாயிலிருந்து மட்டுமல்ல இந்ை உத்ைமமான 

இரு சாட்சிைள் மூலமும் ைான். யவைத்தின் மூலம் இந்ை 

இரண்டு மனிைர்ைளுக்கு உலைாைாவிே ஊழிேம் இருப்பகை 

நாம் அறிேலாம். ஏகனன்றால் இந்ை முழு உலைமும் 

அவர்ைகை ைாணப்யபாகிறது என யவை வசனம் கூறுகிறது.  

இந்ை இரண்டு மனிைர்ைளும் ைடந்து கசன்ற பின்னர் ஏைாம் 

எக்ைாைம் ஊைப்பட்டு, ைலசங்ைள் இறுதிோை ைடுகமோன 

சீற்றமும் யைாபமுடன் ஊற்றப்படும்.  கிறிஸ்து அர்மகையைான் 

யபார்ைைத்திற்கு வந்ைவுடன், அைகன கைாடர்ந்து ைைல் 

கபாருந்திே நிோேத்தீர்ப்பு நகடகபறும். அர்மகையைான் 

யபார்ைைத்தில் அகனவகரயும் கைப்பற்றி, யைவபக்தி 

இல்லாைவகர அழித்து, அைன் பிறகு அவருகடே ராஜ்ேத்கை 

அகமக்ை இருக்கிறார்.  

கவளி 11:1-6, 
1
பின்பு கைக்யைாலுக்கு ஒப்பான ஒருஅைவுயைால் 

என்னிடத்தில் கைாடுக்ைப்பட்டது. அப்கபாழுது யைவதூைன் 

நின்று, என்கன யநாக்கி: நீ எழுந்து, யைவனுகடே 

ஆலேத்கையும், பலிபீடத்கையும் அதில் கைாழுது 

கைாள்ளுகிறவர்ைகையும் அைந்துபார். 
2
ஆலேத்திற்குப் 

புறம்யப இருக்கிறபிராைாரம் புறஜாதிோருக்குக் 

கைாடுக்ைப்பட்டபடிோல் அகை அைவாமல் புறம்பாக்கிப் 

யபாடு; பரிசுத்ை நைரத்கை அவர்ைள் நாற்பத்திரண்டு 
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மாைமைவும் மிதிப்பார்ைள். 
3
என்னுகடே இரண்டு 

சாட்சிைளும் இரட்டு வஸ்திரமுடுத்திக்கைாண்டிருக்கிற 

வர்ைைாய், ஆயிரத்திருநூற்றறுபது நாைைவும் தீர்க்ைைரிசனஞ் 

கசால்லும்படி அவர்ைளுக்கு அதிைாரம் கைாடுப்யபன். 
4
பூயலாைத்தின் ஆண்டவருக்கு முன்பாை நிற்கிற இரண்டு 

ஒலிவமரங்ைளும் இரண்டு விைக்குத்ைண்டுைளும் இவர்ையை. 
5
ஒருவன் அவர்ைகைச் யசைப்படுத்ை மனைாயிருந்ைால், 

அவர்ைளுகடே வாயிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு, 

அவர்ைளுகடே சத்துருக்ைகைப் பட்சிக்கும்; அவர்ைகைச் 

யசைப்படுத்ை மனைாயிருக்கிறவன் எவயனா அவன் அப்படியே 

கைால்லப்படயவண்டும். 
6
அவர்ைள் தீர்க்ைைரிசனஞ் கசால்லி 

வருகிற நாட்ைளியல மகை கபய்ோைபடிக்கு வானத்கை 

அகடக்ை அவர்ைளுக்கு அதிைாரமுண்டு; அவர்ைள் 

ைண்ணீர்ைகை இரத்ைமாை மாற்றவும், ைங்ைளுக்கு யவண்டும் 

யபாகைல்லாம் பூமிகேச் சைலவிை வாகைைைாலும் 

வாதிக்ைவும் அவர்ைளுக்கு அதிைாரமுண்டு. 

நாம் யைவனுகடே வார்கைகே அவருகடே வார்கைகே 

கைாண்யட உணர்ந்துகைாள்ைலாம்(discern). நம்முகடே 

புத்திசாலித்ைனத்கைக் கைாண்டு அல்ல.   

இங்யை கைாடுக்ைப்பட்டுை 3 ½ ஆண்டுைள், 42 மாைங்ைள் 

மற்றும் 1,260 நாட்ைள் என்ற ைாலக்ைணக்கை கவளிபடுத்துைல் 

புத்ைைத்தில் நன்றாை விைக்ைப்பட்டுள்ைது. 
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இரட்டு வஸ்திரம் (Sackcloth) உடுத்திக்கைாண்டு    

அவர்ைள் ஏன் இரட்டு (Sackcloth) வஸ்திரத்கை ைட்டிக்கைாண்டு 

உள்ைார்ைள்? 

இரட்டு வஸ்திரம் (Sackcloth) துக்ைத்கை குறிக்கிறது.   

ஏசாோ 22:12, யசகனைளின் ைர்த்ைராகிே ஆண்டவர் 

அக்ைாலத்தியல அைவும், புலம்பவும், கமாட்கடயிடவும் 

இரட்டுடுத்ைவும் ைட்டகையிட்டார். 

எயரமிோ 6:26, என் ஜனமாகிே குமாரத்தியே, நீ இரட்கடக் 

ைட்டிக்கைாண்டு, சாம்பலியல புரண்டு, ஒயர புத்திரனுக்ைாைத் 

துக்கிக்கிறதுயபால மனங்ைசந்து புலம்பு; பாைாக்குகிறவன் 

சடிதிோய் நம்யமல் வருவான். 

மத்யையு 11:21, யைாராசியன! உனக்கு ஐயோ, கபத்சாயிைாயவ! 

உனக்கு ஐயோ, உங்ைளில் கசய்ேப்பட்ட பலத்ை கசய்கைைள் 

தீருவிலும் சீயைானிலும் கசய்ேப்பட்டிருந்ைைானால், 

அப்கபாழுயை இரட்டுடுத்திச் சாம்பலில் உட்ைார்ந்து 

மனந்திரும்பியிருப்பார்ைள். 

சைரிோ புத்ைைத்தின் 3ஆம் அதிைாரத்திலுள்ை பிரைான 

ஆசாரிேனாகிே யோசுவாவின் ஆகடைகை ைவனியுங்ைள்.  

சுருக்ைம்: 

வ 1, நான்ைாம் ைரிசனத்தின் ஆரம்பம்:  

யோசுவா:  கசருபாயபலுக்கு (Zerubbabel) கீழ்ழுள்ை பிரைான 

ஆசாரிேன்  
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யோசுவா எங்யை இருந்ைார்?  

யைவதூைர்ைளுக்கு முன் நின்று கைாண்டிருந்ைார் 

 

சாத்ைான் என்ன கசய்து கைாண்டிருந்ைான்?  

அவகர குற்றப்படுத்திக் கைாண்டிருந்ைான்  

 

வ 2, யைவன் சாத்ைானிடம் என்ன கூறினார்?  

அவன் ைான் ைண்டிக்ைப்பட யவண்டும் ஏகனனில் யைவன் 

எருசயலகம ைன்னுகடே நைரமாை யைர்வு கசய்துள்ைார். 

 

வ 3, யோசுவா எப்படிப்பட்ட ஆகடைகை அணிந்திருந்ைார்? 

அழுக்ைான வஸ்திரங்ைகை அணிந்திருந்ைார்.  

 

வ 4, யைவதூைன் என்ன கூறினான்?  

யோசுவாவின் கிழிந்ை ஆகடைகை அைற்றி அவனுக்கு 

சுத்ைமான ஆகடைகை கைாடுக்ைச்கசான்னான் அப்படியே 

கசய்ைனர்.  

 

வ 5, அைனால் யோசுவாவிற்கு சுத்ைமான பாகைகேயும் 

சுத்ைமான வஸ்திரங்ைகையும் ைரிப்பித்ைார்ைள்  

 

வ 7, யோசுவாவிடம் என்ன சத்திேம் கசய்ேப்பட்டது?  

அவர் யைவனுக்கு கீழ்படிந்ைால், அவருக்கு யைவகன 

அணுகும் வழி கிகடக்கும்.  
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வ 8, இங்யை என்ன தீர்க்ைைரிசனம் உகரக்ைப்பட்டது?  

அைாவது ைன்னுகடே பணிோைனாகிே “கிகைகே” யைவன் 

கவளி கைாண்டு வருவார். யூை யைசம் முறித்து யபாடப்படும். 

இயேசுயவ அந்ை கிகையின் புதிே துளிர்.  

 

வ 9, யூைர்ைள் முன்னிகலயில் என்ன கவக்ைப்பட்டுள்ைது? 

யைவனின் ைல், 1 யபதுரு 2:4-5, மத்யையு 21:42ஐ படியுங்ைள், 

அந்ை ைல் என்ன கசய்யும்?  

மக்ைளின் பாவங்ைகை நீக்கும்.   

 

வ 10, அந்ை ைல்லின் நாட்ைளில் மக்ைள் என்ன கசய்வார்ைள்? 

ைங்ைளுகடே அண்கட வீட்டாகர யைவனுக்குள் வரும்படி 

அகைப்பார்ைள் 

 

இரண்டு ஒலிவமரங்ைள் மற்றும் இரண்டு குத்துவிைக்குைள்  

சைரிோ 4:1-6, 
1
என்யனாயட யபசின தூைன் திரும்பிவந்து 

நித்திகர பண்ணுகிற ஒருவகன எழுப்புவதுயபால் என்கன 

எழுப்பி: 
2
நீ ைாண்கிறது என்னகவன்று யைட்டார்; அைற்கு நான்: 

இயைா, முழுவதும் கபான்னினால் கசய்ேப்பட்ட 

குத்துவிைக்கைக் ைாண்கியறன்; அதின் உச்சியில் அதின் 

கிண்ணமும், அதின்யமல் அதின் ஏழு அைல்ைளும் அதின் 

உச்சியில் இருக்கிற அைல்ைளுக்குப்யபாகிற ஏழு குைாய்ைளும் 

இருக்கிறது. 
3
அதின் அருகில் கிண்ணத்திற்கு வலதுபுறமாை 

ஒன்றும், அைற்கு இடதுபுறமாை ஒன்றும், ஆை இரண்டு 

ஒலிவமரங்ைள் இருக்கிறது என்யறன். 
4
நான் என்யனாயட 
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யபசின தூைகன யநாக்கி: ஆண்டவயன, இகவைள் 

என்னகவன்று யைட்யடன். 
5
என்யனாயட யபசின தூைன் 

மறுகமாழிோை: இகவைள் இன்னகைன்று உனக்குத் 

கைரிோைா என்றார்; ஆண்டவயன, எனக்குத் கைரிோது 

என்யறன். 
6
அப்கபாழுது அவர்: கசருபாயபலுக்குச் 

கசால்லப்படுகிற ைர்த்ைருகடே வார்த்கை என்னகவன்றால், 

பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, 

என்னுகடே ஆவியினாயலயே ஆகும் என்று யசகனைளின் 

ைர்த்ைர் கசால்லுகிறார். 

கமாத்ைமாை ஐந்து ஆலேங்ைள் உள்ைன. அவற்றில் 3 முந்ைே 

ஆலேங்ைள் எருசயலமில் இருந்ைது மற்றும் 2 ஆலேங்ைள் 

எருசயலமில் வர உள்ைது.  

1. சாகலாயமானால் (Solomon) ைட்டப்பட்டது  

2. கசருபாயபலால் (Zerubbabel) ைட்டப்பட்டது 

3. ஏயராைால் (Herod) ைட்டப்பட்டது 

4. அந்திகிறிஸ்துவால்  (Antichrist) ைட்டப்படும்  

5. கிறிஸ்துவால் ஆயிர வருட  அரசாட்சியின்யபாது 

(millennium) ைட்டப்படும். 

இங்யை மனிை முேற்சியின்றி எண்கணய் (OIL) கைய்வீை 

முகறயில் வைங்ைப்படுகிறது. 

கவளி 4:6, அவர்ைள் தீர்க்ைைரிசனஞ் கசால்லிவருகிற 

நாட்ைளியல மகைகபய்ோைபடிக்கு வானத்கை அகடக்ை 

அவர்ைளுக்கு அதிைாரமுண்டு; அவர்ைள் ைண்ணீர்ைகை 

இரத்ைமாை மாற்றவும், ைங்ைளுக்கு யவண்டும்யபாகைல்லாம் 

பூமிகேச்சைலவிை வாகைைைாலும் வாதிக்ைவும் அவர்ைளுக்கு 

அதிைாரமுண்டு. 
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அைனால் இந்ை இரண்டு சாட்சிைளுக்கும் என்ன அதிைாரம்  

கைாடுக்ைப்பட்டது. அவர்ைள் ோர் என்பகை குறித்து நாம் 

இங்யை கைாடுக்ைப்பட்டுள்ை வசனங்ைளில் இருந்து நாம் 

கவளிக்கைாண்டுவருயவாம். 

 

1. மகை இல்கல  

1 இராஜாக்ைள் 17:1-7,  

வ1, கீயலோத்தின் குடிைளியல திஸ்பிேனாகிே எலிோ 

ஆைாகப யநாக்கி: என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்ை 

வருஷங்ைளியல பனியும் மகையும் கபய்ோதிருக்கும் என்று 

இஸ்ரயவலின் யைவனாகிே ைர்த்ைருக்கு முன்பாை நிற்கிற நான் 

அவருகடே ஜீவகனக்கைாண்டு கசால்லுகியறன் என்றான்.” 

இங்யை தீர்க்ைைரிசிோகிே எலிோ, ைன் வார்த்கை ைவிர யவறு 

எந்ை மகையும் பனியும் இல்கல என அறிவித்து வானத்கை 

மூடுவகை நாம் பார்க்கியறாம். 

ோக்யைாபின் புத்ைைம் எவ்வைவு ஆண்டுைள் வானத்கை 

மூடினார் என்ற யைள்விக்கு பதில் அளிக்கின்றது. 

ோக்யைாபு 5:17-18, 
17

எலிோ என்பவன் 

நம்கமப்யபாலப்பாடுள்ை மனுஷனாயிருந்தும், 

மகைகபய்ோைபடிக்குக் ைருத்ைாய் கஜபம்பண்ணினான், 

அப்கபாழுது மூன்றுவருஷமும் ஆறுமாைமும் பூமியின்யமல் 

மகை கபய்ேவில்கல. 
18

மறுபடியும் கஜபம்பண்ணினான், 

அப்கபாழுது வானம் மகைகேப் கபாழிந்ைது, பூமி ைன் 

பலகனத் ைந்ைது. 
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 அது ஆச்சரிேமல்லவா!! 3 ½ ஆண்டுைளுக்கு முன்பும் 3 ½ 

ஆண்டுைளுக்கு பின்னும் என யநரம் பிரித்து கவத்ைல்!!! 

 

2. ோர் நீகர இரத்ைமாை மாற்றிேது? 

 ஆம், அது யமாயச ைான்.  

ோத்திராைமம் 4:9, இவ்விரண்டு அகடோைங்ைகையும் 

அவர்ைள் நம்பாமலும், உன் வாக்குக்குச் கசவிகைாடாமலும் 

இருப்பார்ைைானால், அப்கபாழுது நீ நதியின் ைண்ணீகர 

கமாண்டு நிலத்தில் ஊற்றுவாோை; நதியில் கமாண்ட ைண்ணீர் 

கவட்டாந்ைகரயியல இரத்ைமாகும் என்றார்.” 

ோத்திராைமம் 7:20, ைர்த்ைர் ைட்டகையிட்டபடி யமாயசயும் 

ஆயரானும் கசய்ைார்ைள்; பார்யவானுகடே ைண்ைளுக்கு 

முன்பாைவும், அவன் ஊழிேக்ைாரரின் ைண்ைளுக்கு 

முன்பாைவும் யைாகல ஓங்கி; நதியிலுள்ை ைண்ணீகர அடிக்ை, 

நதியிலுள்ை ைண்ணீகரல்லாம் இரத்ைமாய் மாறிப்யபாயிற்று. 

நாம் யமயல கூறப்பட்டுள்ைகை பார்த்து அது யமாயச மற்றும் 

எலிோ என புரிந்து கைாள்ை முடியும். 

 

இந்ை தீர்க்ைைரிசனத்கை நிகறயவற்ற இந்ை இருவருக்கும் 

உள்ை கபாதுத்ைன்கமைகை பார்ப்யபாம். 
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3. ைங்ைளுகடே வாயிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டது 

(கவளி 4:5) 

யமாயச: 

எண்ணாைமம் 16:28-29 & 35, 
28

அப்கபாழுது யமாயச: இந்ைக் 

கிரிகேைகைகேல்லாம் கசய்கிறைற்குக் ைர்த்ைர் என்கன 

அனுப்பினார் என்றும், அகவைகை நான் என் மனதின்படியே 

கசய்ேவில்கல என்றும், நீங்ைள் எதினாயல 

அறிவீர்ைகைன்றால், 
29

சைல மனிைரும் சாகிறபடி இவர்ைள் 

கசத்து, சைல மனிைருக்கும் யநரிடுகிறதுயபால இவர்ைளுக்கும் 

யநரிட்டால், ைர்த்ைர் என்கன அனுப்பவில்கல என்று 

அறிவீர்ைள்.  

35
அக்கினி ைர்த்ைருகடே சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு, 

தூபங்ைாட்டின இருநூற்று ஐம்பது யபகரயும் 

பட்சித்துப்யபாட்டது. 

இந்ை அதிைாரத்தில் என்ன நடந்ைது என்ற சம்பவத்கை   நீங்ைள் 

அறிவீர்ைள். யமாயசக்கும் ஆயரானுக்கும் எதிராை ைலைம் 

ஏற்பட்டது. அைனால், யைவயன ைன்கன அவர்ைளுக்கு 

ஊழிேம் கசய்ே அகைத்ைகை ைாண்பிக்ை அவர்ைகை 

அகைத்ைான். வானத்திலிருந்து அக்கினிகே அகைத்து அது 

மக்ைகை உயிருடன் பட்சித்ைது. மனிை இகறச்சிகே சுடும் 

முகறகே (barbeque) குறித்து யமாயச ைான் முைலில் கசேல் 

விைக்ைமளித்ைார்.   
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எலிோ: 

2 இராஜாக்ைள் 1:10 & 12 

10
அப்கபாழுது எலிோ, அந்ை ஐம்பதுயபரின் ைகலவனுக்குப் 

பிரதியுத்ைரமாை: நான் யைவனுகடே மனுஷனானால், அக்கினி 

வானத்திலிருந்து இறங்கி, உன்கனயும் உன் ஐம்பதுயபகரயும் 

பட்சிக்ைக்ைடவது என்றான்; உடயன அக்கினி வானத்திலிருந்து 

இறங்கி, அவகனயும் அவன் ஐம்பது யபகரயும் பட்சித்ைது. 

12
எலிோ அவர்ைளுக்குப் பிரதியுத்ைரமாை: நான் யைவனுகடே 

மனுஷனானால், அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி, 

உன்கனயும் உன் ஐம்பதுயபகரயும் பட்சிக்ைக்ைடவது 

என்றான்; உடயன யைவனுகடே அக்கினி வானத்திலிருந்து 

இறங்கி, அவகனயும் அவன் ஐம்பதுயபகரயும் பட்சித்ைது. 

இரண்டு ைருணத்திலும் எலிோ வானத்திலிருந்து அக்கினிகே 

கீயை அகைத்ைார் யமலும் அக்கினி கீயை வந்ைகை யமயல 

குறிப்பிட்டுள்ை இந்ை இரண்டு பத்தியில் இருந்து நாம் 

ைாணலாம்.  

அவர்ைளுக்கு எதிராை அவர்ைள் மீது யபசிேயபாது அவர்ைள் 

இருவரும் வானத்திலிருந்து அக்கினிகே அகைத்ைனர்.  

கவளி 4:5, ோயரனும் அவர்ைகை துன்புறுத்ை விரும்பினால், 

அவர்ைளுகடே வாயிலிருது அக்கினி கவளிோகி 

அவர்ைளுகடே எதிரிைகை விழுங்கிேது. 
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4. இரண்டு சாட்சிைள் கைாள்கை யநாகேயும் (plague) 

பஞ்சத்கையும் (famine) கைாண்டு வந்ைார்ைள்.  

யமாயச 10 கைாள்கை யநாய்ைகை எகிப்திே மக்ைளின் மீது 

கைாண்டுவந்ைார் என்பகை ோத்திராைமம் புத்ைைத்திலிருந்து 

7ஆம் அதிைாரத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்து 10 ம் அதிைாரம் வகர 

நாம் ைாணலாம். 

எலிோ ஆைாபு ராஜாவுக்கு எதிராை கூறிே வார்த்கையினால் 

அங்கு மகையும் பணியும் வராை ைாரணத்ைால் அந்ை 

நிலங்ைளில் மிகுந்ை  பஞ்சம் ஏற்பட்டது.  (1 இராஜாக்ைள் 17-19) 

5. இயேசு மறுரூபமானயபாது இருவரும் அவகர 

சந்தித்ைனர்  

மத்யையு 17:1-8; மாற்கு 9:2-8 மற்றும் லூக்ைா 9:28-36. 

மத்யையு 17:1-4, 
1
ஆறுநாகைக்குப் பின்பு, இயேசு 

யபதுருகவயும் ோக்யைாகபயும் அவனுகடே சயைாைரனாகிே 

யோவாகனயும் கூட்டிக்கைாண்டு ைனித்திருக்கும்படி உேர்ந்ை 

மகலயின்யமல் யபாய், 
2
அவர்ைளுக்கு முன்பாை 

மறுரூபமானார்; அவர் முைம் சூரிேகனப்யபாலப் 

பிரைாசித்ைது, அவர் வஸ்திரம் கவளிச்சத்கைப்யபால 

கவண்கமோயிற்று. 
3
அப்கபாழுது யமாயசயும், எலிோவும் 

அவயராயட யபசுகிறவர்ைைாை அவர்ைளுக்குக் 

ைாணப்பட்டார்ைள். 
4
அப்கபாழுது யபதுரு இயேசுகவ 

யநாக்கி: ஆண்டவயர, நாம் இங்யை இருக்கிறது நல்லது; 

உமக்குச் சித்ைமானால், இங்யை உமக்கு ஒரு கூடாரமும், 

யமாயசக்கு ஒரு கூடாரமும், எலிோவுக்கு ஒரு கூடாரமுமாை, 

மூன்று கூடாரங்ைகைப் யபாடுயவாம் என்றான்.” 
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மறுரூபமான மகலயின் மீது யமாயசவும் எலிோவும் 

வானத்திருந்து ைாணப்பட்டார்ைள்.  

மத்யையு மற்றும் மாற்கு சுவியசஷத்தில் அவர்ைள் யபசினார்ைள் 

என குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. ஆனால் லூக்ைா மட்டும் அவர்ைள் 

யபசிேகை எழுதியுள்ைார்.  

லூக்ைா 9:31, அவர் எருசயலமியல நிகறயவற்றப்யபாகிற 

அவருகடே மரணத்கைக்குறித்துப் யபசிக் 

கைாண்டிருந்ைார்ைள். 

அவர்ைள் இயேசுவின் மரணத்கை குறித்தும் அைன் மூலமாய் 

இயேசு நிகறயவற்றப்யபாகும் மீட்புக்ைான திட்டத்கைக் 

குறித்தும் யபசிக் கைாண்டிருந்ைனர்.  

அைனால் அவர்ைள் மீண்டும் வரப் யபாகிறார்ைள்.  

6. அவர்ைள் வருவார்ைள் என்று யூைர்ைள் இன்னும் 

நம்புகின்றனர்  

மத்யையு 17: 10, அப்கபாழுது, அவருகடே சீஷர்ைள் அவகர 

யநாக்கி: அப்படிோனால் எலிோ முந்திவரயவண்டும் என்று 

யவைபாரைர் கசால்லுகிறார்ையை, அகைப்படி கேன்று 

யைட்டார்ைள்?” 

ஏன் இன்னமும் எலிோ முைலில் வர யவண்டும் என்று யூைர்ைள் 

நம்புகின்றனர் என சீஷர்ைள் இயேசுவிடம் யைட்டார்ைள்.   

மல்கிோ 4:5, இயைா, ைர்த்ைருகடே கபரிதும் பேங்ைரமுமான 

நாள் வருகிறைற்குமுன்யன நான் உங்ைளிடத்திற்கு எலிோ 

தீர்க்ைைரிசிகே அனுப்புகியறன். 
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இன்றும் கூட யூைர்ைள் பஸ்ைா பண்டிகைகே கைாண்டாடும் 

யபாது அவர்ைள் திராட்ச இரசத்கை ஒரு ைண்ணாடி 

குவகையில் ஊற்றி அவர்ைளுகடே ைைவிற்கு கவளியில் 

கவத்துவிடுவார்ைள்.  

ஏன்?  

இது எலிோ எப்யபாது யவண்டுமானாலும் வருவார் என்பகை 

எதிர்பார்த்து கசய்ேப்படும் ஒரு கசகை. 

யவைத்கை நாம் சரிோை பார்த்யைாம் என்றால் இயேசு ைன்கன 

இரட்சைராைவும் யமசிோவாைவும் ஏற்றுக்கைாண்டால் 

யோவான் ஸ்நானையன வரவிருக்கும் எலிோ என கூறிேகை 

ைாணலாம்.  

நாம் அவகர இரட்சைராை ஏற்றுக்கைாண்டால் பிறகு யோவான் 

ஸ்நானையன எலிோ என்பகை மத்யையு 11:7-15இலிருந்து 

ைாணலாம்.  

லூக்ைா 1:17, பிைாக்ைளுகடே இருைேங்ைகைப் 

பிள்கைைளிடத்திற்கும், கீழ்ப்படிோைவர்ைகை 

நீதிமான்ைளுகடே ஞானத்திற்கும் திருப்பி, உத்ைமமான 

ஜனத்கைக் ைர்த்ைருக்கு ஆேத்ைப்படுத்தும்படிோை, அவன் 

எலிோவின் ஆவியும் பலமும் உகடேவனாய் அவருக்கு 

முன்யன நடப்பான் என்றான்.” 
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7. இருவரின் புறப்பாடும் அசாைாரணமானது  

யமாயச விோதியினாயலா அல்லது எந்ை ைாரணத்திற்ைாையவா 

இறக்ைவில்கல, யைவயன அவருகடே மரணத்கை 

அனுமதித்ைார்? 

உபாைமம் 34:5-7, 
5
அப்படியே ைர்த்ைரின் ைாசனாகிே யமாயச 

யமாவாப் யைசமான அவ்விடத்தியல ைர்த்ைருகடே 

வார்த்கையின்படியே மரித்ைான். 
6
அவர் அவகன யமாவாப் 

யைசத்திலுள்ை கபத்யபயோருக்கு எதிரான பள்ைத்ைாக்கியல 

அடக்ைம்பண்ணினார். இந்நாள்வகரக்கும் ஒருவனும் அவன் 

பியரைக்குழிகே அறிோன். 
7
யமாயச மரிக்கிறயபாது 

நூற்றிருபதுவேைாயிருந்ைான்; அவன் ைண் 

இருைகடேவுமில்கல, அவன் கபலன் குகறேவுமில்கல.  

யைவ வார்த்கையின் படியே யமாயச இறந்ைார்! 

யைவன் அவனுகடே உடகல அடக்ைம் கசய்ைார். அவர் ைண் 

இருைகடேவுமில்கல, அவர் கபலன் குகறேவுமில்கல. 

யமாயச அந்ை மகலயின் மீது ஏறி தூர இடங்ைகை ைாணும் 

பலமுள்ைவன் என்பகை இைற்கு முந்ைே அதிைாரத்திலிருந்து 

நீங்ைள் ைாணலாம். 

யூைா ைன்னுகடே நிருபத்தில் யமாயசயின் உடலுக்கு 

பின்னைான மர்மத்கை பற்றி விைக்கியுள்ைார்.  

யூைா 1: 9, பிரைான தூைனாகிே மிைாயவல், யமாயசயின் 

சரீரத்கைக் குறித்துப் பிசாசுடயன ைர்க்கித்துப்யபசினயபாது, 

அவகனத் தூஷணமாய்க் குற்றப்படுத்ைத் துணிோமல்: ைர்த்ைர் 

உன்கனக் ைடிந்துகைாள்வாராை என்று கசான்னான்.” 
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சாத்ைான் யமாயசயின் சரீரத்கை உரிகமயுடன் யைட்ை வந்ைான். 

ஆனால், யைவன் ைன்னுகடே பிரைான தூைனாகிே 

மிைாயவலின் மூலம் எடுத்துக்கைாண்டார்.  

ஏன்? 

யமலும் எலிோ புறப்பட்ட விைத்கை பாருங்ைள்.  

2 இராஜாக்ைள் 2:11, அவர்ைள் யபசிக்கைாண்டு 

நடந்துயபாகையில், இயைா, அக்கினிரைமும் அக்கினிக் 

குதிகரைளும் அவர்ைள் நடுவாை வந்து இருவகரயும் பிரித்ைது; 

எலிோ சுைல்ைாற்றியல பரயலாைத்திற்கு ஏறிப்யபானான். 

எலிோ சுைல்ைாற்றியல இறக்ைாமல் பரயலாைத்திற்கு 

ஏறிப்யபானான்.  

 

முடிவுகர 

யமயல கூறப்பட்டதில் இருந்து, வரவிருக்கும் இரண்டு 

சாட்சிைளும் யமாயசவும் எலிோவும் என்பகை நாம் மிைவும் 

நன்றாை புரிந்து கைாள்ைாலாம்.  

அவர்ைள் 3 ½ ஆண்டுைள் பிரசங்கித்ை பின்னர் 

கைால்லப்படுவார்ைள்.  

முழு உலைமும் கைாகலக்ைாட்சி மற்றும் இகணேத்தின் 

(Internet) மூலம் இைகன பார்த்து கைாண்டிருக்கும். 

3 ½ நாட்ைளுக்கு பின்னர் அவர்ைள் மீண்டுமாய் உயிர்த்கைழுந்ை 

பின்னர் ஒரு உரத்ை குரல் பரயலாைத்திலிருந்து “இங்யை 
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ஏறிவா” என யைட்கும். பிறகு அவர்ைள் பரயலாைத்திற்கு 

ஏறிப்யபாவார்ைள்.  

அந்ை நாளில் மிைப்கபரிே பூமி அதிர்ச்சி உண்டாகி 7,000 மக்ைள் 

இறந்து விடுவார்ைள். யமலும் உயிருடன் இருப்பவர்ைள் யைவ 

பேத்துடன் அவருக்யை மகிகமகே கசலுத்துவார்ைள்.  

 


