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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை – பாடம் 23
அர்மகைய ான் (Armageddon)
நாம் வாழும் ைாலத்க
சகபக்ைான ைாலம் என்று
அகைப்பார்ைள்.
சகபக்ைான
ைாலம்
இரைசிே
வருகையின்யபாது
முடிவுகபரும்.
நாமும்
புதிே
ஏற்பாட்டுக்ைால பரிசுத் வான்ைள் அகனவரும் இந்
உலைத்க
விட்டு
பரயலாைத்துக்கு
எடுத்துக்கைாள்ளப்படுயவாம்.
உடயன உபத்திரவக்ைாலம் துவங்கிவிடும். அ ன் ைகடசி
மூன்றகர ஆண்டுைகள மைா உபத்திரவ ைாலம் என்று
அகைக்ைப்படும்.
அர்மகைய ான் என்று அகைக்ைப்படும் இறுதிோன மைா
யுத் த்தின் யபாது மைா உபத்திரவ ைாலம் முடிவுகபறும்.
அர்மகைய ானின் இறுதியில் கிறிஸ்து
ாயம இரைசிே
வருகையின் யபாது அவயராடு கசன்றவர்ைளுடன் திரும்பி
வருவார். நாமும் அவருடன் திரும்பி வருயவாம் யமலும் அவர்
ன்னுகடே 1,000 ஆண்டுைால ராஜ்ேத்க நிறுவுவார். இந்
1,000 ஆண்டுைள் பூயலாை ராஜ்ேத்க யே மியலனிேம்
(millennium) என்று அகைக்ைப்படும்.
பூமியில் மீ முள்ளவர்ைளிலுள்ள யூ ர்ைள் மற்றும் புறஜாதிோர்
என்ற இரண்டு பிரிவுைகள சார்ந் வர் மீது ய வன் நிோேம்
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தீர்க்ை ஆரம்பிப்பார். ண்டகன மற்றும் இரட்சிப்பு என்ற
இரண்டு ைாரிேங்ைகள உள்ளடக்கிேய உபத்திரவ ைாலம்.
ய வன் பாவத்திலிருந்து அவர்ைகள திருத்துவ ற்ைாைத்
ண்டித் ார் யமலும் யூ ர்ைகள ஒரு ய சமாை மீட்டார்.
அர்மகைய ான், என்ப ற்ைான அர்த் ம் இஸ்ரயவலிலுள்ள
கமகிய ா (Megiddo) என்ற மகல மற்றும் பள்ளத் ாக்கை
குறிக்கிறது.
இந் நாகள ‘ய வனின் நாள்’ என்றும் இரைசிே வருகைகே
‘கிறிஸ்துவின் நாள்’ என்றும் அகைக்ைப்படும். ேவு கசய்து
இந் இரண்கடயும் குைப்பிக்கைாள்ளக்கூடாது.

1. இடம்
கவளி 16:16, அப்கபாழுது எபிகரே
பாகையியல
அர்மகைய ான் என்னப்பட்ட இடத்தியல அவர்ைகளக் கூட்டிச்
யசர்த் ான்.

2. யுத் ம்
கவளி 16:14, அகவைள் அற்பு ங்ைகளச் கசய்கிற பிசாசுைளின்
ஆவிைள்; அகவைள் பூயலாைகமங்குமுள்ள ராஜாக்ைகளச்
சர்வவல்லகமயுள்ள ய வனுகடே மைாநாளில் நடக்கும்
யுத் த்திற்குக்
கூட்டிச்யசர்க்கும்படிக்குப்
புறப்பட்டுப்
யபாகிறது.

3. மைா நாள்
கவளி 16:14C, சர்வவல்லகமயுள்ள ய வனுகடே மைாநாளில்
நடக்கும்
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அந்திகிறிஸ்து என்ற நம் முந்க ே பாடத்தில் இரண்டு
விைேங்ைள் னியே நிற்பக ப் பார்த்ய ாம்.
1. சாத் ான் அந் விக யின் பின்யன இருந் ான்.
2. யூ ய சத்க ஒன்றுமில்லாமல் அழிப்பய சாத் ானின்
விருப்பம்.
இரைசிே வருகைக்கு பிறகு அந்திகிறிஸ்து இஸ்ரயவலுடன் 7
ஆண்டுைளுக்ைான உடன்படிக்கைகே கைகேழுத்திடுவான்.
மு ல் மூன்றகர ஆண்டுைளுக்கு சமா ானம் நிலவும். இதுயவ
அர்மகைய ானுக்ைான துவக்ைம்.
அந்திகிறிஸ்து
என்பவன்
புதுபிக்ைப்பட்ட
யராம
சாம்ராஜ்ேமாையவா அல்லது ஐ.நாவாையவா (UN) இருக்ைலாம்.
அவர்ைள்
உலைத்தின்
மீது
ஆதிக்ைம்
கசலுத் த்
க ாடங்குவார்ைள்.
யவ த்தில்
இல்லா
எந்
யைாட்பாட்கடயும் ஊகிக்ை நான் னிப்பட்ட முகறயில்
விரும்பவில்கல.
அந்திகிறிஸ்து ைட்டுப்பாட்யடாடு இருந்து எருசயலகம ஆட்சி
கசய்வான். யமலும் அந் மிருைம் உேர சவாரி கசய் ான்.
ானியேல் வரும் என்று முன்னறிவித் சாம்ராஜ்ேம் இது ான்.
வடக்கிலிருந்து ஒரு கபரிே இராணுவம் வந்து இந்
அந்திகிறிஸ்துவின் சக்திக்கு சவால் விடப்யபாகிறது. இது
ரஷிோவாை இருக்ைலாம். 1970 இலிருந்து அவர்ைள் மிை
வல்லகமோன சக்த்திவாய்ந் நாடை வளர்ந்து வருகின்றனர்.
இரண்டாம் உலைப்யபாருக்கு பின்னர் ரஷ்ே முழுவதுமாை
கநாறுக்ைப்பட்டனர்.
அ ன்
இராணுவம்
அடித்து
கநாறுக்ைப்பட்டது யமலும் அவர்ைளின் நைரங்ைள் முற்றிலும்
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அழிக்ைப்பட்டன. இந் 25 ஆண்டுைளில், ரஷ்ோ ஒரு முக்கிே
நாடாைவும் ஒரு உலை சக்திோைவும் மாறிவிட்டது.
நான் ரஷ்ோவில் உள்ள ஓரளவு எல்லா நைரத்திற்கும்
பேணித்திருக்கியறன். இது ஒரு பக்திேற்ற மற்றும்
தூைணமான ய சம் அந்
ய சத்தின் குறிப்பிடத் க்ை
அற்பு மான எழுச்சி எல்யலாகரயும் ஆச்சரிேப்படுத்தும்.
இஸ்ரயவலுக்கு வடக்கில் ரஷ்ோ உள்ளது.
சமா ானத்ய ாடும் எந் கவாரு சண்கடயும் இல்லாமல் வரும்
அந்திகிறிஸ்துயவ பின்னர் உலை கலவனாை மாறிவிடுவான்.
எந் கவாரு
சண்கடயும்
இல்லாமல்
அவன்
ஆட்சிகேப்பிடிப்பான். ஆனால் இந் அந்திகிறிஸ்துகவ
எதிர்க்ை வடக்கில் ஒரு ய சம் உள்ளது.
எயசக்கியேல் 38:14, “ஆகைோல் மனுபுத்திரயன, நீ
தீர்க்ை ரிசனம்
உகரத்து,
யைாகை
யநாக்கிச்
கசால்லயவண்டிேது
என்னகவன்றால்:
ைர்த் ராகிே
ஆண்டவர் உகரக்கிறார்; என் ஜனமாகிே இஸ்ரயவல் சுைமாய்க்
குடியிருக்கிற அக்ைாலத்தியல நீ அக அறிவாய் அல்லயவா?
எப்யபாது ான் இஸ்ரயவல்
பாதுைாப்புடன் வசிப்பார்ைள்?

அவர்ைளுகடே

நிலத்தில்

ானியேல் தீர்க்ை ரிசன ைாலவரிகசயின்படி 70 ஆவது வாரம்
அந்திகிறிஸ்து இஸ்யரலுடன் சமா ான உடன்படிக்கைகே
கசய்வார்ைள். அவர்ைள் பாதுைாப்புடன் வசிக்ை யவண்டும்
என்ற
இந்
ைாரணத்திற்ைாை
ான்
இஸ்ரயவல்
அந்திகிறிஸ்துவுடன்
உடன்படிக்கை
கசய்துகைாள்ளும்.
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ஏகனன்றால் 2600 ஆண்டுைளுக்கும் யமலாை அவர்ைள் ஒரு
ய சம் இல்லாமல் உள்ளனர்.
எயசக்கியேல் 38:15, அப்கபாழுது நீயும் உன்னுடயனகூடத்
திரளான
ஜனங்ைளும்
வடதிகசயிலுள்ள
உன்
ஸ் ானத்திலிருந்து வருவீர்ைள்; அவர்ைள் கபரிே கூட்டமும்
திரளான யசகனயுமாயிருந்து, எல்லாரும் குதிகரைளின்யமல்
ஏறுகிறவர்ைளாயிருப்பார்ைள்.
அது வடக்யை மிகுந் தூரத்திலுள்ளது, அது துருக்கிோை (Turkey)
இருக்ை முடிோது!
எயசக்கியேல் 38:6, “யைாயமரும் அவனுகடே எல்லா
இராணுவங்ைளும் வடதிகசயிலுள்ள ய ாைர்மா வம்சத் ாரும்
அவர்ைளுகடே எல்லா இராணுவங்ைளுமாகிே திரளான
ஜனங்ைள் உன்னுடயனகூட இருப்பார்ைள்.
Gomer and all its troops; the house of Togarmah from the far north and all
its troops—many people are with you.
எயசக்கியேல் 38:2, மனுபுத்திரயன, யமயசக் தூபால் ஜாதிைளின்
கலகமோன அதிபதிோகிே மாயைாகு ய சத் ானான
யைாகுக்கு எதிராை நீ உன் முைத்க த் திருப்பி, அவனுக்கு
வியரா மாைத் தீர்க்ை ரிசனம் உகரத்து,
“Son of man, set your face against Gog, of the land of Magog, the prince
of Rosh, Meshech, and Tubal, and prophesy against him,
அவர்ைள் வடக்யை மிகுந் தூரத்தில் உள்ளவர்ைள் அ னால்
அவர்ைள் ரஷ்ோகவச் யசர்ந் வர்ைள் என்பது க ளிவாகிறது.
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இஸ்ரயவலர்ைள் சுவரில்லா கிராமங்ைளில் வாழும் ஒரு
ைாலத்தில் உள்ளனர் என்று வ11கூறுகிறது.
உங்ைள் ைவலுக்ைாை, ரஷ்ோ இஸ்ரயவலுக்கு சுமார் 6,000
கமல்ைள் வடக்யை உள்ளது.
ஆதிோைமம் 10:2இல் இருந்து: மாயைாகு (Magog) என்பவன்
யநாவாவின் (Noah) குமாரனாகிே ோப்யபத்தின் (Japheth)
இரண்டாம் குமாரன். வரலாற்றாசிரிேர்ைள் அக கசதிேர்ைள்
(Scythians) என ைண்டுபிடித்துள்ளனர். கசதிேர்ைள் (Scythians)
யநரடிோை இஸ்யரலின் வடக்யை உள்ள நிலப்பகுதியில்
வசித்து வந் னர் யமலும் அவர்ைளில் சிலர் ஆர்க்டிக்
வட்டத்தின் விளிம்பிற்குள் குடியேறினர் என்று யஜாசஃபஸ்
(Josephus)
கூறுகிறார்.
இது
ரஷ்ோகவத்
விர
யவறுோருமில்கல?
யமயசக் (Meshech) மற்றும் தூபாலின் (Tubal) ராஜகுமாரன்
கமாஸ்யைா (Moscow) மற்றும் தூபாலின் (Tubal) பகைே
யமற்யைாளாை இருக்ைலாம். இது தூபாலிஸ்கினால் (Tubalisk)
சுவாரஸ்ேமாை உள்ளது.
வ 5, கபர்சிோ (Persia) என்பது
குறிக்கிறது.

ற்யபாக ே ஈராகன (Iran)

குஷ் (Cush) என்பது எத்தியோபிோவின் (Ethiopia) பண்கடே
கபேர்.
க ாைார்மாஹ் (Togarmah) என்பது கிைக்கு துருக்கிோகும்
(Turkey).
யைாமர் (Gomer) என்பது கஜர்மனியின் (Germany) பகைே
கபேர்.
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கைாகுகவ (Gog) யராஷின் (Rosh) ராஜகுமாரன் என்றும்
அகைக்ைப்படும். ஒருயவகள யராஷ் (Rosh) பண்கடே
ரஷ்ோவிற்கு சமமானகவான்றாை இருக்ைலாம்.
ரஷ்ோவிற்கு மத்திேக்கிைக்கு நாடுைள் (Mideast) மற்றும்
ஆப்ரிைாவுடனும் (Africa) கூட்டுள்ளது என்பக
நாம்
அறிந்திருப்யபாம்.
பின்வரும் உடனடி அண்கட நாடுைள்
ங்ைள் இந்
குறிப்பிட்ட யபாரில் இருந்து விடுபட்டிருப்பக நீங்ைள்
ைவனித்தீர்ைளா?
கலபனான் (Lebanon),
சிரிோ (Syria),
ஈராக் (Iraq),
ஈரான் (Iran),
எகிப்து (Egypt),
சவுதி அயரபிோ (Saudi Arabia) மற்றும்
பாலஸ்தீனம் (Palestine).
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அவர்ைளுக்கு என்ன யநரிடும்?
சங்கீ ம் 83 ( ேவு கசய்து இந்

முழு அதிைாரத்க யும்
படிக்ை சிறிது யநரம் எடுத்துக்கைாள்ளுங்ைள்)
சங்கீ ம் 83:5-8, 5இப்படி, ஏய ாமின் கூடாரத் ாரும்,
இஸ்மயவலரும், யமாவாபிேரும், ஆைாரிேரும், 6யைபாலரும்,
அம்யமானிேரும்,
அமயலக்கிேரும்,
தீருவின்
7
குடிையளாடுகூடிே
கபலிஸ் ரும்,
ஏைமனநிர்ணேமாய்
ஆயலாசகனகசய்து,
உமக்கு
வியரா மாய்
8
ஒப்பந் ம்பண்ணிக்கைாண்டிருக்கிறார்ைள்.
அசீரிேரும்
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அவர்ையளாயடகூடக் ைலந்து,
புேபலமானார்ைள். (யசலா.)
பகைே கபேர்ைள்

யலாத்தின்

புத்திரருக்குப்

புதிே கபேர்ைள்

ஏய ாமின் கூடாரத் ார் பாலஸ்தீனம் (Palestine) &
(Tents of Edom)
க ற்கு யோர் ான் (South Jordan)
இஸ்மயவலர் (Ishmaelites) சவூதி அயரபிோ (Saudi Arabia)
யமாவாபிேர் (Moab)

பாலஸ்தீனம் (Palestine) &
மத்திே யோர் ான் (Central
Jordan)

ஆைாரிேர் (Hagrites)

எகிப்து (Egypt)

யைபாலர் (Gebal)

கலபனான் (Lebanon)

அம்யமானிேர் (Ammon)

யமற்கு
Jordan)

யோர் ான்

(North

அமயலக்கிேரும் (Amalek) சினாய் பகுதி அயரபிேர்ைள்
(Arabs of Sinai Area)
கபலிஸ் ரும் (Philistia)

பாலஸ்தீனம் (Palestine)

தீரு (Tyre)

கலபனான் (Lebanon)

அசீரிோ (Assriya)

சிரிோ (Syria)
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இந் எல்லா ய சங்ைளும் ய வனால் அழித்துப் யபாடப்படும்.
நமக்கு அது எப்படி க ரியும்?
எயசக்கியேல் புத் ைத்தில் ய வன் உச்சரித் நிோேத்தீர்ப்கப
பற்றி நாம் பார்க்ைலாம்.
ய வன் புறஜாதிோரின் மீது அறிவித்
எயசக்கியேல் 25-32இல் ைாணலாம்.

நிோேத்தீர்ப்கப

வரவிருக்கும் நிோேத்தீர்ப்கப பற்றி ஏழு நாடுைளுக்கு
எச்சரிக்கை கசய்ேப்பட்டன. இதில் தீரு (Tyre) மற்றும்
எகிப்திற்கு (Egypt) அதிைமான இடத்க வைங்கினர். இந்
விளக்ைங்ைள் இரண்டு முகற குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மு லாவ ாை, இஸ்ரயவலர்ைள்
ங்ைளுகடே நிலத்திற்கு
திரும்பி ஒன்றுயசரும் தீர்க்ை ரிசனத்தின் யபாது, [28:25-26]
யமலும் இரண்டாவ ாை, எகிப்து மீ ான பாபியலானின்
கவற்றிகே அறிவித் யபாது [29:20-26] இந் தீர்க்ை ரிசனம்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
புறஜாதிோர் மீது ய வனின் நிோேத்தீர்ப்பு பரிபூரணமாவய
இந்
அதிைாரங்ைளின்
முழுகமோன
கசய்திோகும்.
ன்னுகடே ஜனங்ைளாகிே இஸ்ரயவலரின் மறுசீரகமப்கப
குறித் ய வனின் வாக்குறுதியின் பரிபூரணத்க யும் அந்
கசய்தி
கைாண்டிருக்கிறது.
ஒவ்கவாரு
ய சத் ாரும்
இஸ்ரயவல் மீது
ாங்ைள் கசய்
பாவங்ைளுக்ைாை
நிோேந்தீர்க்ைப்படுவக நீங்ைள் ைவனியுங்ைள்.
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1. அம்யமான் (Ammon), யமாவாப் (Moab), ஏய ாம் (Edom)
மற்றும் கபலிஸ்திேர் (Philistia) மீ ான ய வனுகடே
நிோேத்தீர்ப்பு. எயசக்கியேல் 25:1-17
அம்யமான் (Ammon) மீ ான நிோேத்தீர்ப்பு, 25:1-7
யமாவாப் (Moab) மீ ான நிோேத்தீர்ப்பு, 25: 8-11
ஏய ாம் (Edom) மீ ான நிோேத்தீர்ப்பு, 25: 12-14
கபலிஸ்திேர் (Philistia) மீ ான நிோேத்தீர்ப்பு, 25:15-17
2. தீரு (Tyre) மற்றும் சீய ான் (Sidon) ய சங்ைளின் மீ ான
ய வனின் நிோேத்தீர்ப்பு. எயசக்கியேல் 26:1-28:26
3. எகிப்து (Egypt) மீ ான ய வனின் நிோேத்தீர்ப்பு,
எயசக்கியேல் 29:1-32:32.
எந் கவாரு அந்நிே ய சத்க க் ைாட்டிலும் ஏய ாம் மீ ான
நிோேத்தீர்ப்பு பகைே ஏற்பாட்டு புத் ைங்ைள் பலவற்றில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (ஏசாோ 11:14; 34:5-17; 63:1-6;
எயரமிோ 9:25-26; 25:17-26; 49:7-22; புலம்பல் 4:21-22;
எயசக்கியேல் 25:12-14; 35; யோயவல் 3:19; ஆயமாஸ் 1:11-12;
9:11-12; ஒபதிோ; மல்கிோ 1:4.)
அ னால், யைாகும் (Gog) மாயைாகும் (Magog) இஸ்ரயவல்
ய சத்க எதிர்த்து வரும்யபாது இந்
அருைாகமயில்
இருக்கும் ய சங்ைள் ோவும் ய வனால் அழித்துப்
யபாடப்படும்.
ஏன்?
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சங்கீ ம் 83:18, யேயைாவா என்னும் நாமத்க யுகடே ய வரீர்
ஒருவயர பூமிேகனத்தின்யமலும் உன்ன மானவர் என்று
மனுைர் உணரும்படி,
அவயர இந் பூமிேகனத்தின் மீ ான ய வன் என்பக
எல்யலாரும் அறிந்துகைாள்வ ற்ைாை அப்படி கசய் ார்.

இந் ய சங்ைளுக்ைான தீர்மானம்:
1. அந்திகிறிஸ்து ஆட்சியின்யபாது இஸ்யரலுக்கு எதிராை
வடக்கிலிருந்து ரஷ்ோ மு ன் முகற வரும்யபாது இந்
ய சங்ைள் யசராது என்ற பார்கவகே நீங்ைள்
கைாண்டிருக்ைலாம்.
2. மாற்றாை, இந் நாடுைள் மு ல் யபாரின்யபாது விலகி
இருப்பார்ைள், ஆனால் கிைக்கிலிருந்து 200 மில்லிேன்
மக்ைள் இறுதிப் யபாரில் வரும்யபாது அவர்ைள்
இராணுவத்துடன் இகணந்துகைாள்வார்ைள்.
இப்யபாது அர்மகைய ான் பற்றி நாம் க ாடரலாம்.
அப்படிோை,
அந்
7
வருடங்ைள்
அந்திகிறிஸ்துகவயும்
இஸ்ரயவலகரயும்
வடக்கிலிருந்து ஒரு பகட வரும்.

நடுவில்
எதிர்த்து

எயசக்கியேல் 38:8-12, 8அயநை நாட்ைளுக்குப் பிற்பாடு நீ
விசாரிக்ைப்படுவாய்; பட்டேத்துக்கு நீங்ைலாகி, பற்பல
ஜனங்ைலிருந்து யசர்த்துக்கைாள்ளப்பட்டு வந் வர்ைளின்
ய சத்தில் ைகடசி வருைங்ைளியல வருவாய்; கநடுநாள்
பாைாய்க்கிடந்து,
பிற்பாடு
ஜாதிைளிலிருந்து
கைாண்டுவரப்பட்டவர்ைள்
எல்லாரும்
சுைத்ய ாயட
குடியிருக்கும் இஸ்ரயவலின் மகலைளுக்கு வியரா மாய்
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வருவாய்;
அவர்ைள்
எல்லாரும்
அஞ்சாமல்
9
குடியிருக்கும்யபாது,
கபருங்ைாற்கறப்யபால்
எழும்பி
வருவாய்; நீயும் உன்னுகடே எல்லா இராணுவங்ைளும்
உன்யனாயடகூட
இருக்கும்
திரளான
ஜனங்ைளும்
10
ைார்யமைம்யபால் ய சத்க
மூடுவீர்ைள்.
ைர்த் ராகிே
ஆண்டவர் கசால்லுகிறது என்னகவன்றால் அந்நாளியல
பாைாய்க்கிடந்து திரும்பக் குடியேற்றப்பட்ட ஸ் லங்ைளுக்கு
வியரா மாைவும், ஜாதிைளிடத்திலிருந்து யசர்க்ைப்பட்டதும்,
ஆடுைகளயும் மாடுைகளயும் ஆஸ்திைகளயும் சம்பாதித்து,
ய சத்தின்
நடுவில்
குடியிருக்கிறதுமான
ஜனத்துக்கு
வியரா மாைவும், நீ உன் கைகேத் திருப்பும்படிக்கு, 11உன்
இரு ேத்தில் யோசகனைள் எழும்ப, நீ கபால்லா நிகனகவ
12
நிகனத்து,
நான்
கைாள்களயிடவும்
சூகறோடவும்
மதில்ைளில்லாமல் கிடக்கிற கிராமங்ைளுள்ள ய சத்துக்கு
வியரா மாய்ப் யபாயவன்; நிர்விசாரமாய் சுைத்ய ாயட
குடியிருக்கிறவர்ைளின்யமல் வருயவன்; அவர்ைள் எல்லாரும்
மதில்ைளில்லாமல்
குடியிருக்கிறார்ைள்;
அவர்ைளுக்குத்
ாழ்ப்பாளும் இல்கல, ை வுைளும் இல்கல என்பாய்.
இஸ்ரவலர்ைளுக்கு இந் நான்கு பண்புைள் இருக்ை யவண்டும்.
1. சி று ல்
2. ஒன்றாை இகண ல்
3. பாதுைாப்பாை வாழ் ல்
4. பகடோை மாறு ல்
இஸ்ரயவலர்ைள் பாதுைாப்புடன் சுவரில்லாமல் வசிக்கிறார்ைள்
என்று வடக்கிலிருந்து வரும் எதிரிைள் நிகனப்பார்ைள்.
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அ னால், நாம் கசன்று அவர்ைளுகடே உகடகமகே
எடுப்யபாம் என்று முடிவு கசய்து அவர்ைள் வருவார்ைள்.
அதுயவ அவர்ைளுகடே முட்டாள் னமான ைாரிேம்.
அப்படிோை இறுதி நாட்ைளில் அவர்ைள் யமைத்க ப்யபால
வருவார்ைள்.
வ14, ஒரு கபரிே பகட
வ15, அவர்ைள் யமைத்க ப்யபால வருவார்ைள்
வ16, நாயன ைர்த் ராகிே ய வன் என்பக
அறிவார்ைள்.

ய சங்ைள்

ய வன் அவர்ைகள கீயை கைாண்டுவருவார். ய வயன
வடக்கிலிருந்து வரும் இந்
பகடகேடுப்புக்குப் பின்
உள்ளார்.
ஏன்?
அவருகடே மகிகமகே ைாட்ட ய வன் விரும்புகிறார்!
இந்
ைாரிேம் நகடகபறுவ ற்கு முன்னர்
ைாரிேங்ைள் நகடகபறுவது அவசிேம்.

பின்வரும்

1. இஸ்ரயவலர்ைள் அவர்ைளுகடே இடத்தில் இருக்ை
யவண்டும். அவர்ைள் அவர்ைளுகடே இடத்தில்
இல்லா யபாது அவர்ைளின் மீது பகடகேடுப்பு நடத்
முடிோது.
அவர்ைள் ங்ைளுகடே இடத்தில் உள்ளனரா?
2. அவர்ைள் அவர்ைளுகடே இடத்தில் பாதுைாப்புடன்
வசிக்ை யவண்டும். அது ஒரு சுவரில்லா இடமாை
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இருக்ை யவண்டும். இது இந் நவீன ைாலத்தின்
உண்கம. எருசயலம் திரும்ப ைட்டப்படுகிறது, ஆனால்
அக சுற்றி எந் ஒரு சுவரும் எழுப்பப்படவில்கல.
அந் யநரத்தில் இஸ்ரயவல் ய சம் மிைப்கபரிே கசழிப்புடன்
இருக்ைப்யபாகிறது என்பக
12 & 13 வசனங்ைள்
ைாண்பிக்கிறது. அ னால் ான் அவர்ைள் அவர்ைளுகடே
கவள்ளி, ங்ைம், மாடு, கபாருட்ைள் யபான்றவற்கற எடுக்ை
வருகிறார்ைள்.
1948 வகரக்கும் யமலும் ஒரு சில வருடங்ைளுக்குப் பிறகு
இஸ்ரயவல் னித்துவிடப்பட்டது என்பது நமக்குத் க ரியும்.
இப்யபாது அவர்ைளுகடே நிலம் விகலமதிப்பற்றது.
இப்யபாது இஸ்ரயவலர்ைள் அவர்ைளுகடே இடத்தில்
இருக்கிறார்ைள். ஆனால் அவர்ைளுகடே பாதுைாப்கப பற்றி
நமக்கு க ரியும். இந் ைணத்தில் எப்படிப்பட்ட ஆபத் ான
சூழ்நிகலைளில் அவர்ைள் வாழ்கிறார்ைள் என்பது நமக்கு
க ரிந் கவான்று.
அந்திகிறிஸ்து உலைத்தின் வல்லரசாை மாறிே பிறகு
அவர்ைளுக்கு மு ல் மூன்றகர ஆண்டுைளுக்கு சரிோன
அகமதி நிலவும்.
எயசக்கியேல் 38:18-19, 18“இஸ்ரயவல் ய சத்துக்கு வியரா மாை
யைாகு வரும்ைாலத்தில் என் உக்கிரம் என் நாசியில் ஏறுகமன்று
ைர்த் ராகிே ஆண்டவர் கசால்லுகிறார். 19அந்நாளியல
இஸ்ரயவல் ய சத்தியல கபரிே அதிர்ச்சி உண்டாகி,
ய வன் ன்னுகடே மக்ைள் மீது மக்குள்ள கபாறாகமயின்
ைாரணமாை அவர் இக கைாண்டுவரப்யபாகிறார்.
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இரண்டாவ ாை ய வன் மிைவும் யைாபமாை இருப்பார்,
அ னால் இங்யை ோயரா ஒருவர் யைாபத்துடன் இருக்கும்
யபாது அவரது முைத்க சிவப்பு நிறத்தில் ைாண்பிக்கும்
க ளிவான படம் ஒன்று கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது.
வ21-22, ரஷ்ே இராணுவம் முழுவதிலும் குைப்பம் மற்றும்
ஒழுக்ைமின்கம ஏற்பட்டு, ஒருவருக்கைாருவர் கைாகல
கசய்ேத் க ாடங்ையபாகிறார்ைள்.
ய வன் பல யசகனைகள இஸ்ரயவலின் மகலைளில் அழிக்ை
யபாகிறார்.
ய வன் இந் பகடகே அழிக்ைப்யபாகிறார். இந் ப் கபரிே
இராணுவம் இேற்கைக்கு மாறான முகறயில் அழிக்ைப்படும்
என்ற
உண்கமகே
இந்
சிறிே
பகுதி
அகடோளப்படுத்துகிறது.
யமயல உள்ள அதிைாரத்தின் விரிவுகரயிலிருந்து நாம்
பார்க்ைக்கூடிேது என்னகவன்றால் இது ஒரு சண்கட அல்லது
ஒரு யபார் கூட இல்கல. ய வன் அவர்ைகள நிலநடுக்ைம்,
மகை,
தீ,
ைந் ைம்
ஆகிேவற்கறக்கைாண்டு
அழித்துப்யபாடுவார்.
நகடகபற இருக்கும் நிைழ்வுைகள சுருக்ைமாை பார்க்ைலாம்:
➢ இஸ்ரயவலர்ைள் அவர்ைளுகடே இடத்தில் திரும்பவும்
கூடுவார்ைள் (எயசக்கியேல் 37:12; ஏசாோ 11:11,12;
உபாைமம் 30:3-5)
➢ பண்கடே
நைரங்ைகள
மீண்டும்
ைட்டி
குடியேறுவார்ைள் (எயசக்கியேல் 36:1-5, 8-10)
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➢ அவர்ைள் இஸ்லாமிேர்/ “அரபிேர்ைளின்” எதிர்ப்கப
சந்திப்பார்ைள் (எயரமிோ 49:16; கசப்பனிோ 2:8;
எயசக்கியேல் 25:12; 32:5; 36:2; ஒபதிோ 1:10)
➢ இஸ்ரயவல் ன் பாதுைாப்புக்ைாை ஒரு இராணுவத்க
நிறுவுகிறது (எயசக்கியேல் 36:6,7; 38:8)
➢ அண்கட இஸ்லாமிே நாடுைளுக்கு இகடயேோன
உறவு (சங்கீ ம் 83:1-8)
➢ இஸ்ரயவகல
அழிக்ை
கூட்டகமப்பு
உறுதிபடுத் ப்படுகின்றது (சங்கீ ம் 83:1-5, 12).
➢ கூட்டகமப்பு மற்றும் இஸ்ரயவலுக்கு இகடயே யபார்
க ாடங்குகிறது (எயரமிோ 49:2, 8, 19).
➢ ய சத்தின் உரிகமபத்திரம் கிகடக்கின்றது: “என்
ஜனமாகிே இஸ்ரயவல்” (ஓசிோ 1:8-10; யராமர் 9:25-26;
எயசக்கியேல் 36:8-12).
➢ கூட்டணிகே
இஸ்ரயவலர்ைள்
ய வனின்
துகணயோடு ய ாற்ைடித் னர். (ஒபதிோ 1:9, 18;
எயசக்கியேல் 25:13,14; எயரமிோ 49:10,20,21, 23-26;
ஏசாோ 11:12-14;17:1; 19:16,17).
➢ இஸ்யரல்
“மிகுந்
கபரும்
பகடோனது”
(எயசக்கியேல் 37:10; எயரமிோ 49:21).
➢ இஸ்ரயவலர்ைள்
யபார்
கைதிைகள
பிடித்துக்கைாள்ளுகின்றனர்
(எயரமிோ
48:46,47;
49:3,6,11; கசப்பனிோ 2:10,11).
➢ அந்
பிராந்திேம் மாற்றிேகமக்ைப் படுகின்றது
(ஏசாோ 17:1; எயரமிோ 49:2, 10; கசப்பனிோ 2:4).
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➢ இஸ்ரயவல் அ ன் எல்கலைகள விரிவுபடுத்
படுகின்றது (ஒபதிோ 1:19; எயரமிோ 49:2; ஏசாோ 19:1819).
➢ ய சத்தில்
இஸ்ரயவலர்ைள்
“பாதுைாப்புடன்
வசிப்பார்ைள் (எயசக்கியேல் 38:10-12).
எயசக்கியேல் 39:9-10, 9“இஸ்ரயவல் பட்டணங்ைளின் குடிைள்
கவளியே யபாய், யைடைங்ைளும், பரிகசைளும், வில்லுைளும்,
அம்புைளும் வகள டிைளும், ஈட்டிைளுமாகிே ஆயு ங்ைகள
எடுத்து எரிப்பார்ைள்; ஏழுவருைம் அகவைகள எடுத்து
10
எரிப்பார்ைள்.
அவர்ைள்
கவளியிலிருந்து
விறகுகைாண்டுவராமலும்
ைாடுைளில்
கவட்டாமலும்,
ஆயு ங்ைகள எடுத்து எரிப்பார்ைள்; அவர்ைள் ங்ைகளக்
கைாள்களயிட்டவர்ைகளக் கைாள்களயிட்டு,
ங்ைகளச்
சூகறோடினவர்ைகளச் சூகறோடுவார்ைள் என்று ைர்த் ராகிே
ஆண்டவர் கசால்லுகிறார்.
அவர்ைள்
இராஜ்ேத்தில்
ங்ைள்
ஆயு ங்ைகள
எரிக்ைப்யபாகிறார்ைள் என்று உங்ைளுக்குத் க ரியுமா?
கீயை கைாண்டு வந் அகனத்து ஆயு ங்ைளும் ஏய ாகவாரு
வி த்தில்
ஏய ாகவாரு
முகறயில்
எரிகபாருளாை
பேன்படுத் ப்படப் யபாகின்றன.
அவர்ைள்
மற்றுகமாரு
கபரிே
பிரச்சகனகே
சந்திக்ைப்யபாகிறார்ைள்.
இறந் வர்ைள்
அகனவகரயும்
ங்ைளுகடே ய சத்தியலயே அடக்ைம் பன்னுவது. ஒரு முழு
இராணுவமும் உங்ைள் மகலைளில் அழிக்ைப்பட்டு அந்
உடல்ைகள அைற்றுவக
உங்ைளால் ைற்பகன கசய்ே
முடிகிற ா?
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எயசக்கியேல் 39:11-16, 11“அந்நாளில் இஸ்ரயவல் ய சத்தியல
சமுத்திரத்துக்குக் கிைக்யை பிரோணக்ைாரரின் பள்ளத் ாக்கைப்
புக க்கிற ஸ் ானமாை யைாகுக்குக் கைாடுப்யபன்; அது
வழிப்யபாக்ைர்
மூக்கைப்
கபாத்திக்கைாண்டுயபாைப்பண்ணும்; அங்யை யைாகையும்
அவனுகடே எல்லாச் யசகனகேயும் புக த்து, அக
ஆயமான்யைாகின் பள்ளத் ாக்கு என்பார்ைள். 12இஸ்ரயவல்
வம்சத் ார், ய சத்க ச் சுத் ம்பண்ணும்படிக்கு அவர்ைகளப்
13
புக த்துத்தீர
ஏழுமா ம்
கசல்லும்.
ய சத்தின்
ஜனங்ைகளல்லாரும் புக த்துக்கைாண்டிருப்பார்ைள்; நான்
மகிகமப்படும் அந்நாளியல அது அவர்ைளுக்குக் கீர்த்திோை
இருக்கும் என்று ைர்த் ராகிே ஆண்டவர் கசால்லுகிறார்.
14
ய சத்க ச் சுத் ம்பண்ணுவ ற்ைாை அதில் கிடக்கும் மற்றப்
பியர ங்ைகளப் புக க்கும்படிக்கு நித் மும் ய சத்தில்
சுற்றித்திரியும்
மனுைகரயும்,
சுற்றித்திரிகிறவர்ையளாயடகூடப்
புக க்கிறவர்ைகளயும்
க ரிந்து நிேமிப்பார்ைள்; ஏழுமா ங்ைள் முடிந் பின்பும்
15
இவர்ைள்
ய டிக்கைாண்டிருப்பார்ைள்.
ய சத்தில்
சுற்றித்திரிகிறவர்ைள் திரிந்துகைாண்டிருப்பார்ைள்; ோராவது
ஒருவன்
மனுைனின்
எலும்கபக்ைாணும்யபாது
புக க்கிறவர்ைள்
அக
ஆயமான்யைாகுகடே
பள்ளத் ாக்கியல புக க்குமட்டும் அதினண்கடயியல ஒரு
அகடோளத்க நாட்டுவான். 16அந் நைரத்துக்கு ஆயமானா
என்று
கபேரிடப்படும்;
இவ்வி மாய்
ய சத்க ச்
சுத் ம்பண்ணுவார்ைள்.”’
அவர்ைள் புக ப்பார்ைள்,
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➢
➢
➢
➢
➢

ஏழு மா ங்ைளுக்கு
அவர்ைகள அடக்ைம் கசய்ே கபரிே அடக்குமிடம்
முழு இடமும் நாற்றகமடுக்கும்
அந் நிலங்ைகள தூய்கம படுத்தும் ய கவ
அகனவரும் அடக்ைம் பண்ணுவதில் ஈடுப்பட்டு
இருப்பார்ைள்,
➢ ய வனின் நாமம் மகிகமப்படும்,
ரஷ்ே இராணுவத்க அழித் து ய வனாை இருந் ாலும்,
அந்திகிறிஸ்து இன்னமும் எருசயலமில் அதிைாரத்தில்
உள்ள ால் அவயன அந் கவற்றிக்கு உரிகம யைாருவான்.
கவளி
13:4,
அந்
மிருைத்திற்கு
அப்படிப்பட்ட
அதிைாரங்கைாடுத்
வலுசர்ப்பத்க
வணங்கினார்ைள்.
அல்லாமலும்: மிருைத்திற்கு ஒப்பானவன் ோர்? அதியனாயட
யுத் ம்பண்ணத் க்ைவன் ோர்? என்று கசால்லி, மிருைத்க யும்
வணங்கினார்ைள்.”
மக்ைள் இன்னமும் அக உணராமல் அந் மிருைத்துக்யை
புைகை கைாடுப்பார்ைள். சூழ்நிகலைகள னக்கு சா ைமாை
எடுத்து, சகபகேயும் ம த்க யும் அவன் அழித்திடுவான்.
ைள்ள தீர்க்ை ரிசிைள் அவனது ஒரு கபரிே சித்திரத்க
எருசயலம் நைரத்தில் கவத்து உலைம் முழுவதும் அவகன
வணங்ை யவண்டும் என்று அவர்ைள் அவயனாடு யசர்ந்து
கூறுவார்ைள்.
அவனும் ஆலேத்திலும் அருவருப்பானக கசய்வான்.
கவளி 13:5, கபருகமோனகவைகளயும் தூைணங்ைகளயும்
யபசும் வாய் அ ற்குக் கைாடுக்ைப்பட்டது; அல்லாமலும்,
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நாற்பத்திரண்டு மா ம் யுத் ம்பண்ண அ ற்கு அதிைாரங்
கைாடுக்ைப்பட்டது.
யமற்ைண்ட வசனத்திலிருந்து அவன் ம் வாகேத் திறந்து
ய வகன தூசிப்பக ைாணலாம். மூன்றகர ஆண்டுைள், 42
மா ங்ைள், என்பது க ளிவாகுகிறது.
மிருைம் ய வகனத் தூஷித்து, இஸ்ரயவகலத் துன்பப்படுத் த்
க ாடங்கும்.
கவளி 13:7, யமலும், பரிசுத் வான்ையளாயட யுத் ம்பண்ணி
அவர்ைகள
கஜயிக்கும்படிக்கு
அ ற்கு
அதிைாரங்கைாடுக்ைப்பட்டதுமல்லாமல்,
ஒவ்கவாரு
யைாத்திரத்தின்யமலும் பாகைக்ைாரர்யமலும் ஜாதிைள்யமலும்
அ ற்கு அதிைாரங்கைாடுக்ைப்பட்டது.
இது இஸ்ரயவலாகிே ய சம்! சகபேல்ல!!
இப்யபாது
கவளிப்படுத்து ல்
6ஆம்
அதிைாரத்தின்
முத்திகரைள்
திறக்ைப்பட்டு
ய வனின்
ைடுகமோன
ண்டகனைள் அவர்ைளின் மீது வரும். இக குறித்து முந்க ே
பாடங்ைளில் நாம் சுருக்ைமாை பார்த்துள்யளாம். நான்
உங்ைளுக்ைாை ஒரு சிறிே சுருக்ைத்க கைாடுக்கியறன்.
➢ படுகைாகல உள்ளது, மக்ைள் ஒருவகரகோருவர்
கைாகல கசய்வார்ைள்
➢ பேங்ைரமான பஞ்சம் வரும்
➢ மரணம் வரும்
➢ உலைத்திலுள்ள நான்கில் ஒரு பங்கு மக்ைள்
உயிரிைப்பனர்
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➢ நிலநடுக்ைம்
➢ சூரிேன் சாக்குப்கப யபான்று ைருப்பு நிறமாகி விடும்
➢ இரத் ம் யபான்ற சந்திரன்
➢ நட்சத்திரங்ைள் விழுந்துவிடும்
➢ மக்ைளின் மீது பாகறைள் மற்றும் மகலைள் விழுவ ால்
அவர்ைள் ைத் த் க ாடங்குவார்ைள்.
எல்லாயம வறாை கசன்ற ால் மக்ைள் அந்திகிறிஸ்துவின் மீது
குற்றம் சுமத் துவங்கி உலைம் முழுவதும் அவன் மீது
யசார்வகடே க ாடங்குகினர். பிறகு க ற்கிலிருந்து ஒரு பகட
அவனுக்கு எதிராை வரும்.
பின்னர் க ற்கிலிருந்து கபரிே இராணுவம் நைரத் க ாடங்கும்.
இதுயவ இறுதி ஆகும். மூன்றகர ஆண்டுைள் இறுதியில்
அவர்ைள் அணிதிரண்டு இஸ்ரயவகல யநாக்கி கசல்வார்ைள்.
க ற்கு இராஜ்ேம் என்றால் அது எகிப்க த்
விர
யவகறான்றுமில்கல.
கிறிஸ்து
பிறப்ப ற்கு
3000
ஆண்டுைளுக்கு முன்னர் எகிப்து ஒரு வல்லகமோன ய சமாை
இருந் து என்பக
நிகனவில் கைாள்ளுங்ைள். பல
நூற்றாண்டுைள்
கசன்ற
பின்னர்
அவர்ைள்
ங்ைள்
முக்கிேத்துவத்க இைந்து விட்டனர். ஆனால் இப்யபாது
அவர்ைள் யமயல எழும்பி வருகிறார்ைள். ஆனால் இறுதி
நாளுக்குள் அவர்ைள் ஒரு கபரிே அதிைாரத்திற்கு வருவார்ைள்.
இக ய வன் ானியேலின் மூலம் தீர்க்ை ரிசனமாை நமக்கு
கூறியுள்ளார்.
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ானியேல் 11:40, முடிவுைாலத்தியலாகவன்றால் க ன்றிகச
ராஜா அவயனாயட முட்டுக்கு நிற்பான்; வடதிகச ராஜாவும்
இர ங்ையளாடும்
குதிகரவீரர்ையளாடும்
அயநைம்
ைப்பல்ையளாடும்
சூகறக்ைாற்றுயபால்
அவனுக்கு
வியரா மாய் வருவான்; அவன் ய சங்ைளுக்குள் பிரயவசித்து,
அகவைகளப் பிரவாகித்துக் ைடந்துயபாவான்.
இந் அதிைாரத்தில் மட்டுயம க ற்கு ராஜாகவப்பற்றிே பத்து
யமற்யைாள்ைள்
உள்ளன.
மு ல்
ஏழு
குறிப்புைள்
கவளிப்பகடோையவ இது எகிப்து என்பக குறிக்கிறது.
அ னால் இது எகிப்க த் விர யவகறான்றுமில்கல என்பக
நாம் அறிந்து கைாள்ளலாம்.
அப்படிோை, க ற்கு இஸ்ரயவலுக்கு எதிராை வரும்யபாது
வடக்கும்
சுைற்ைாற்று
யபால
வரும்.
அவர்ைள்
இர ங்ையளாடும்,
குதிகர
வீரர்ையளாடும்
பல
ைப்பல்ையளாடும் வருவார்ைள். ரஷ்ோ மற்றும் எகிப்திற்கு
இகடயில் வலுவான கூட்டணி இருப்பக இது நமக்கு
ைாட்டுகிறது. நான் இக ப் பற்றி ஊகிக்ைவில்கல என்பக
ேவுகசய்து
நிகனவில்
கைாள்ளுங்ைள்,
ஆனால்
யவ வாக்கிேம் என்ன கசால்கிறக ன்று உங்ைளுக்குக்
கூறுகியறன்.
ானியேல் 11:36, “ராஜா னக்கு இஷ்டமானபடி கசய்து,
ன்கன உேர்த்தி, எந் ய வனிலும் ன்கனப் கபரிேவனாக்கி
ய வாதி
ய வனுக்கு
வியரா மாை
ஆச்சரிேமான
ைாரிேங்ைகளப் யபசுவான்; யைாபம் தீருமட்டும் அவனுக்குக்
கைகூடிவரும்; நிர்ணயிக்ைப்பட்டது நடந்ய றும்.
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யமயல குறிப்பிடப்பட்டுள வசனம் அந்திகிறிஸ்துகவப் பற்றி
கூறுகிறது.
அவன்
ன்கன
ய வனுக்கு
யமயல
உேர்த்திக்கைாள்வான்.
அ னால் எருசயலமுக்கு எதிராை வரும் ரஷ்ோவின் பகடைள்
அந்திகிறிஸ்துகவ சந்திக்கும். ஏகனனில் அவன்
ான்
அப்யபாது எருசயலமில் ஆட்சி கசலுத்துவான்.
ானியேல் 11:37-39, 37அவன் ன் பி ாக்ைளின் ய வர்ைகள
மதிோமலும், ஸ்திரீைளின் சியநைத்க யும், எந் ய வகனயும்
மதிோமலும், எல்லாவற்றிற்கும் ன்கனப் கபரிேவனாக்கி,
38
அரண்ைளின் ய வகனத் ன் ஸ் ானத்தியல ைனம்பண்ணி
ன் பி ாக்ைள் அறிோ ஒரு ய வகனப் கபான்னினாலும்
கவள்ளியினாலும்,
இரத்தினங்ைளினாலும்,
உச்சி மான
39
வஸ்துக்ைளினாலும்
ைனம்பண்ணுவான்.
அவன்
அரணிப்பான
யைாட்கடைளுக்ைாைவும்,
அந்நிே
ய வனுக்ைாைவும் கசய்வது என்னகவன்றால், அகவைகள
மதிக்கிறவர்ைளுக்கு மைா ைனமுண்டாக்கி, அவர்ைள் அயநைகர
ஆளும்படிச் கசய்து, அவர்ைளுக்கு ய சத்க க் கிரேத்துக்ைாைப்
பங்கிடுவான்.
இது ான் நகடகபறும்.
அந்திகிறிஸ்து க ற்கு எகிப்க ாக்கும் யபாது, ரஷ்ோ மற்றும்
எகிப்து இருவரும் முன்னால் இகணக்ைப்பட்ட கூட்டணியின்
மூலம் அவன் உடயன ாக்ைப்படுவான்.
இது அர்மகைய ானின் இறுதிோன யுத் த்க துவக்கும்!
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இந் த் தீர்க்ை ரிசனம் சுமார் 3,000 ஆண்டுைளுக்கு முன்பு
எழு ப்பட்டது. அப்யபாது யபாகரன்றால் யபார் வீரர்ைள்,
குதிகரைள் மற்றும் ைப்பல்ைள் என்று அர்த் ம்.
ானியேல் 11:41-43, 41அவன் சிங்ைாரமான ய சத்திலும்
வருவான்; அப்கபாழுது அயநை ய சங்ைள் ைவிழ்க்ைப்படும்;
ஆனாலும் ஏய ாமும், யமாவாபும், அம்யமான் புத்திரரில்
பிர ானமானவர்ைளும், அவன் கைக்குத் ப்பிப்யபாவார்ைள்.
42
அவன் ய சங்ைளின்யமல்
ன் கைகே நீட்டுவான்;
43
எகிப்துய சம் ப்புவதில்கல. எகிப்தினுகடே கபான்னும்
கவள்ளியுமான ஐசுவரிேங்ைகளயும் உச்சி மான எல்லா
வஸ்துக்ைகளயும்
ஆண்டுகைாள்ளுவான்;
லீபிேரும்
எத்தியோப்பிேரும் அவனுக்குப் பின்கசல்லுவார்ைள்.
அந்திகிறிஸ்துவானவன்
இஸ்ரயவல்
அகனத்க யும்
ஆக்கிரமித்துக்கைாள்வான். ய வன் அவர்ைளுக்கு வாக்ைளித்
பிரய சத்க அவன் கைபற்றினான்.
பரிசுத் ஆவிோனவர் அவர்ைகள ஏன் ப்பிக்ை அனுமதித் ார்
ஏய ாம், யமாவாப் மற்றும் அம்யமானிேகர
ப்பிக்ை
அனுமதித் ார் என்று நமக்கு க ரிோது. ஆனால் ய வன்
அவர்ைகள ப்பியோட அனுமதித் ார்.
அந்திகிறிஸ்துவானவன் கீயை எகிப்திற்கு கசன்று அங்யை
அவகனயும்
அவனுகடே
யநச
நாடுைகளயும்
கைப்பற்றுகிறான். எகிப்தின் கபாகிைங்ைளாகிே
ங்ைம்
மற்றும் கவள்ளி மற்றும் உள்ள அகனத்து விகலமதிப்பற்ற
கபாருள்ைளின் மீதும் அவனுக்கு அதிைாரம் உள்ளது.
லிபிேர்ைளும்
(Libyans)
எய ாபிேர்ைளும்
(Ethiopians)
அவனுகடே ைாலடியில் இருப்பார்ைள்.
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அவன் நிகறே பிரய சங்ைகள கைப்பற்ற ஆரம்பித்து
இவ்வுலைத்தில் அவனுகடே கசல்வாக்கு அதிைரிக்கும்.
இயேசு வரும்யபாது அவன் அதிைாரத்தில் இருக்ை யவண்டும்.
ஏகனன்றால் அந்திகிறிஸ்துவுக்கு அதிை வல்லகமகே
கிகடத்துவிட்டால் கிறிஸ்துவால் பூமிகே எடுத்துக்கைாள்ள
முடிோமலாகிவிடும் என்பது ான் சாத் ானின் திட்டம்.
அ னால், இந் அந்திகிறிஸ்து அண்கட நாடுைள் மற்றும்
சுற்றியுள்ள நாடுைள் அகனத்க யும் கைப்பற்றிே பிறகு
மற்கறாரு சக்தி வர உள்ளது.
ானியேல் 11:44-45, 44ஆனாலும் கிைக்கிலும் வடக்கிலும்
இருந்து வரும் கசய்திைள் அவகனக் ைலங்ைப்பண்ணும்;
அப்கபாழுது
அவன்
அயநைகர
அழிக்ைவும்
சங்ைாரம்பண்ணவும் மைா உக்கிரத்ய ாயட புறப்பட்டுப்யபாய்,
45
சமுத்திரங்ைளுக்கு இகடயிலுள்ள சிங்ைாரமான பரிசுத்
பர்வ த் ண்கடயியல ன் அரமகனோகிே கூடாரங்ைகளப்
யபாடுவான்;
ஆனாலும்
அவனுக்கு
ஒத் ாகச
பண்ணுவாரில்லாமல், அவன் முடிவகடவான்.
அவன் அழிப்ப ற்ைாை மிகுந் யைாபத்துடன் கசன்று பலகர
முற்றிலுமாை அழித்துப்யபாடுகிறான். கிைக்கிலும் வடக்கிலும்
இருந்து ஒரு கபரிே இராணுவத்துடன் பலர் வருகிறார்ைள்.
அந்திகிறிஸ்து இந் கபரிே வல்லரசு கிைக்கிலிருந்து வருவக
பற்றியும் நான்ைாவது கபரும் பங்யைற்பாளர் இறுதி யுத் த்தில்
வருவார்ைள் என்பக பற்றியும் அறிந்துகைாள்ளுவான்.
அவன் மத்திே கர ைடலுக்கும் (Mediterranean Sea)
சாக்ைடலுக்கும் (Dead Sea) இகடயே இருந் ான். இக மிைவும்
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அைைாை
யோவான்
ன்னுகடே
புத் ைத்தில் விளக்கியுள்ளார்.

கவளிப்படுத்து ல்

கவளி 9:13-18, 13ஆறாம் தூ ன் எக்ைாளம் ஊதினான்;
அப்கபாழுது அவனுக்கு முன்பாை இருந் கபாற்பீடத்தின்
நான்கு
கைாம்புைளிலுமிருந்து
ஒரு
சத் ந்ய ான்றி,
14
எக்ைாளத்க ப் பிடித்திருந்
ஆறாம் தூ கன யநாக்கி:
ஐப்பிராத்க ன்னும்
கபரிே
நதிேண்கடயியல
ைட்டப்பட்டிருக்கிற நான்கு தூ ர்ைகளயும் அவிழ்த்துவிடு
என்று கசால்லக்யைட்யடன். 15அப்கபாழுது மனுைரில்
மூன்றிகலாருபங்கைக்
கைால்லும்படிக்கு
ஒருமணியநரத்திற்கும், ஒரு நாளுக்கும், ஒரு மா த்திற்கும், ஒரு
வருைத்திற்கும் ஆேத் மாக்ைப்பட்டிருந்
அந்
நான்கு
தூ ர்ைளும்
அவிழ்த்துவிடப்பட்டார்ைள்.
16
குதிகரச்யசகனைளாகிே இராணுவங்ைளின் க ாகை இருபது
யைாடிோயிருந் து;
அகவைளின்
க ாகைகேச்
17
கசால்லக்யைட்யடன்.
குதிகரைகளயும் அகவைளினால்
ஏறியிருந் வர்ைகளயும் நான் ரிசனத்தில் ைண்டவி மாவது;
அவர்ைள் அக்கினிநிறமும் நீலநிறமும் ைந் ைநிறமுமான
மார்க்ைவசங்ைகளயுகடேவர்ைளாயிருந் ார்ைள்;
குதிகரைளுகடே
கலைள்
சிங்ைங்ைளின்
கலைகளப்யபாலிருந் ன;
அகவைளுகடே
வாய்ைளிலிருந்து
அக்கினியும்
புகையும்
ைந் ைமும்
18
புறப்பட்டன. அகவைளுகடே வாய்ைளிலிருந்து புறப்பட்ட
அக்கினி புகை ைந் ைம் என்னும் இம்மூன்றினாலும் மனுைரில்
மூன்றிகலாருபங்கு கைால்லப்பட்டார்ைள்.
மூன்றில் ஒரு பங்கு மக்ைகள கைால்ல கபரிே பகட ஒன்று
வருகிறது.
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அந் பகடயின் அளவு 200 மில்லிேன் பகடவீர்ைள் என்பக
வ16, கசால்கிறது.
உலகில் எந்
இராணுவம் 200 மில்லிேன் வீரர்ைகளக்
கைாண்டது என்று உங்ைளுக்குத் க ரியுமா?
அது சீனாகவத் விர யவகறான்றும் இல்கல.
ய வதூ ர்ைள் ஐப்பிராத்து (Euphrates) நதிைளில் ைட்டப்பட்ட
நான்கு ய வதூ ர்ைளின் ைட்டுைகள ளர்த் னர்.
ஐப்பிராத்து (Euphrates) நதி எங்குள்ளது என்று உங்ைளுக்கு
க ரியுமா?
இஸ்ரயவலுக்கு எந் திகசயில் உள்ளது?
கிைக்கு!!
ஈராக் !
வ 18, குண்டுைள் மற்றும் துப்பாக்கிைள் மற்றும் அணு
ஆயு ங்ைள்
கூட.
மூன்றில்
ஒரு
பங்கு
மக்ைள்
அழிேப்யபாகிரார்ைள். கிைக்கில் உள்ள இந்
கபரிே
இராணுவம் நைரும்யபாது அ ன் வழியில் வருயவாகர
படுகைாகல கசய்து மிைப்கபருமளவில் படுகைாகல
கசய்ேப்படும்.
அ னால் இப்யபாது அர்மகைய ானில் நகடகபற இருக்கும்
உண்கமோன யபாருக்கு கசல்யவாம்.
கவளி
14:15,
அப்கபாழுது
யவகறாரு
தூ ன்
ய வாலேத்திலிருந்து
புறப்பட்டு,
யமைத்தின்யமல்
உட்ைார்ந்திருக்கிறவகர யநாக்கி: பூமியின் பயிர் முதிர்ந் து,
அறுக்கிற ற்குக் ைாலம் வந் து, ஆகைோல் உம்முகடே
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அரிவாகள
நீட்டி
அறுத்துவிடும்
சத் மிட்டுச்கசான்னான்.

என்று

மிகுந்

இந் நிகலயில் பூமியின் மீது ய வன் நிோேத்தீர்ப்பு வைங்கும்
யநரம் கூடி வந் து.
கவளி 16:12-16, 12ஆறாம் தூ ன் ன் ைலசத்திலுள்ளக
ஐப்பிராத்து என்னும் கபரிே நதியின்யமல் ஊற்றினான்:
அப்கபாழுது
சூரிேன்
உதிக்குந்
திகசயிலிருந்தும்
ராஜாக்ைளுக்கு வழி ஆேத் மாகும்படி அந் நதியின் ண்ணீர்
வற்றிப்யபாயிற்று. 13அப்கபாழுது, வலுசர்ப்பத்தின் வாயிலும்
மிருைத்தின் வாயிலும் ைள்ளத்தீர்க்ை ரிசியின் வாயிலுமிருந்து
வகளைளுக்கு
ஒப்பான
மூன்று
அசுத்
ஆவிைள்
14
புறப்பட்டுவரக்ைண்யடன்.
அகவைள்
அற்பு ங்ைகளச்
கசய்கிற
பிசாசுைளின்
ஆவிைள்;
அகவைள்
பூயலாைகமங்குமுள்ள ராஜாக்ைகளச் சர்வவல்லகமயுள்ள
ய வனுகடே
மைாநாளில்
நடக்கும்
யுத் த்திற்குக்
கூட்டிச்யசர்க்கும்படிக்குப் புறப்பட்டுப்யபாகிறது. 15இய ா,
திருடகனப்யபால்
வருகியறன்.
ன்
மானம்
ைாணப்படத் க்ை ாை
நிர்வாணமாய்
நடவா படிக்கு
விழித்துக்கைாண்டு,
ன்
வஸ்திரங்ைகளக்
16
ைாத்துக்கைாள்ளுகிறவன்
பாக்கிேவான்.
அப்கபாழுது
எபிகரயு பாகையியல அர்மகைய ான் என்னப்பட்ட
இடத்தியல அவர்ைகளக் கூட்டிச் யசர்த் ான்.
ஐப்பிராத்து (Euphrates) நதி வறண்டு யபாைப் யபாகிறது!
இங்யை அந்திகிறிஸ்துகவ மூன்று பட்டங்ைள் கைாண்டு
விவரிக்ைப்பட்டுள்ளது. கபாய்ோன திரித்துவம் (False Trinity).
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➢ வலுசர்ப்பம்
➢ மிருைம்
➢ ைள்ள தீர்க்ை ரிசிைள்

இந் முழு பகடக்கும் ஐப்பிராத்து (Euphrates) நதிக்கு வந்து
அக ைடப்பதில் ைஷ்டம் ஏதும் இல்கல. ஒரு மிைப்கபரிே
அகணகே ரஷிேர்ைள் 1972இல் ைட்டினார்ைள்! ஐப்பிராத்து
(Euphrates) நதி வற்றிப்யபாகும் என ய வன் கூறுகிறார்.
இப்யபாது அது மனி க் ைரங்ைளால் யச மகடேப்யபாகிற ா
அல்லது இேற்கைக்கு மாறாை வற்றப்யபாகிற ா என்பது
நமக்கு க ரிோது.
கிழிக்கின் ராஜா இந்
எல்லா சக்தியோடு கசல்கிறார்.
அ ன்பின் அந் பிசாசுைள் அகனவகரயும் அர்மகைய ானுக்கு
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அகைத்து வர துவங்கும். முழு உலைமும் அந்
ஒருங்ை (converge) ஆரம்பிக்கும்.
ங்ைளால் இஸ்ரயவகல அழித்துவிட
எண்ணத்தில் அவர்ைள் வருகிறார்ைள்.

இடத்தில்

முடியும்

என்ற

அவர்ைள் இஸ்ரயவலுக்கு எதிராை இல்கல எல்லாம் வல்ல
ய வகனயே
எதிர்க்கிறார்ைள்
என்பக
அவர்ைள்
அறிேவில்கல.
சாத் ான் அவர்ைள் அகனவகரயும் இந்
இடத்திற்கு
அகைத்து வருகிறான். அவனுகடே இறுதிோன முேற்சி.
ஆனால் இகவ அகனத்தும் வீழ்ச்சி அகடே ஆரம்பமாகிறது.
அவர்ைள் அவர்ைளுக்குள் ஒருவயராடு ஒருவர் சண்கடயிட
ஆரம்பிக்கின்றனர். இ னால் ஒரு கைாடூரமான யபார்
முறிந் து.
அதுயவ மயைய ா (Magedo) பள்ளத் ாக்கு, அர்மகைய ான்.
“உலகிலுள்ள அகனத்து பகடயினரும் அங்யை கூட முடியும்”
என்று யநயபாலிேன் (Napoleon) கூறினார். சாலமன் ன்னுகடே
க ாழுவத்க கவக்கும் ஒரு இடம் உண்டு யமலும் அந்
இடத்தின் முகனயில் நின்றுகைாண்டு உங்ைள் ைண்ைளால்
அந் பள்ளத் ாக்கை எத் கன தூரம் வகர ைாண முடியுயமா
உங்ைளால் பார்க்ை முடியும்.
அந் யபார்க்ைளம் வடக்கு பகுதியில் உள்ளது. க ற்கில்
மிைவும் தூரமான கீழ் பகுதிோன ஏய ாமில் சண்கட
நடக்ைப்யபாகிறது என்று தீர்க்ை ரிசன புத் ைமாகிே யோயவல்
புத் ைத்தில் யவ ாைமம் கூறுகிறது.
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இது எருசயலம் நைரத்க யும்
பள்ளத் ாக்கையும் மூடுகிறது.

யோசபாத்

(Jehoshaphat)

இது மயைய ா (Magedo) மு ல் ஏய ாம் வகரோன முழு
நீளத்க யும் உள்ளடக்ைப்யபாகிறது. அது எவ்வளவு நீளம்
என்று உங்ைளுக்கு க ரியுமா?
அந் நிலத்தின் நீளம் மிைவும் துல்லிேமாை 200 கமல்ைள்.
கவளி 19:11-16, 11 பின்பு, பரயலாைம் திறந்திருக்ைக்ைண்யடன்;
இய ா, ஒரு கவள்களக்குதிகர ைாணப்பட்டது, அதின்யமல்
ஏறியிருந் வர்
உண்கமயும்
சத்திேமுமுள்ளவகரன்னப்
பட்டவர்; அவர் நீதிோய் நிோேந்தீர்த்து யுத் ம்பண்ணுகிறார்.
12
அவருகடே
ைண்ைள்
அக்கினி
ஜுவாகலகேப்
யபாலிருந் ன, அவருகடே சிரசின்யமல் அயநை கிரீடங்ைள்
இருந் ன; அவருக்யைேன்றி யவகறாருவருக்குந் க ரிோ ஒரு
நாமமும் எழுதியிருந் து. 13 இரத் த்தில் ய ாய்க்ைப்பட்ட
வஸ்திரத்க த்
ரித்திருந் ார்;
அவருகடே
நாமம்
14
ய வனுகடே வார்த்க
என்பய .
பரயலாைத்திலுள்ள
யசகனைள்
கவண்கமயும்
சுத் முமான
கமல்லிே
வஸ்திரந் ரித் வர்ைளாய், கவள்களக் குதிகரைளின்யமல் ஏறி,
அவருக்குப் பின்கசன்றார்ைள். 15புறஜாதிைகள கவட்டும்
படிக்கு அவருகடே வாயிலிருந்து கூர்கமோன பட்டேம்
புறப்படுகிறது; இருப்புக்யைாலால் அவர்ைகள அரசாளுவார்;
அவர் சர்வவல்லகமயுள்ள ய வனுகடே உக்கிரயைாபமாகிே
மதுவுள்ள ஆகலகே மிதிக்கிறார். 16ராஜாதி ராஜா, ைர்த் ாதி
ைர்த் ா என்னும் நாமம் அவருகடே வஸ்திரத்தின்யமலும்
அவருகடே க ாகடயின்யமலும் எழு ப்பட்டிருந் து.
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அவர்ைள் இயேசுகவ எதிகைாள்வார்ைள்!
1. ய வனின் வார்த்க
2. உண்கமயும் உத் மும்
3. ராஜாதி ராஜனும் & ய வாதி ய வனும்
அயநை யமாசமான ய வபக்த்தி இல்லா
மக்ைகள
ோராயலயும் ஒன்று யசர்க்ை முடிோது என்று நமக்குத் க ரியும்.
அப்படிப்பட்ட திட்டத்க சாத் ான் யபாட்டிருந் ாலும் அது
நடந்திருக்ைாது.
அவர்ைள்
ஒருவயராடு
ஒருவர்
சண்கடயிடுவ ன் மூலம் மட்டுயம உங்ைளால் அவர்ைகள
ஒன்று யசர்க்ை முடியும்.
அவர்ைள் ஒருவயராகடாருவர் சண்கடயிடுகின்றனர். அவர்ைள்
கிறிஸ்துகவ பார்த்து அவயராடு சண்கடயிட திரும்புவார்ைள்.
ஒரு
ய வதூ ன்
கவயிலில்
நின்று
அங்கு
இறக்ைப்யபாவர்ைளின் மாமிசங்ைகள இராயபாஜனமாை
உண்ப ற்ைாை பறகவைகள அகைப்பான்.
கவளி 14:14-20, 14பின்பு நான் பார்த் யபாது, இய ா,
கவண்கமோன யமைத்க யும், அந்
யமைத்தின்யமல்
மனுைகுமாரனுக்கைாப்பானவராய்த்
மது சிரசின்யமல்
கபாற்கிரீடத்க யும்
மது
கையியல
ைருக்குள்ள
அரிவாகளயுமுகடே ஒருவர் உட்ைார்ந்திருக்கிறக யும்
15
ைண்யடன்.
அப்கபாழுது
யவகறாரு
தூ ன்
ய வாலேத்திலிருந்து
புறப்பட்டு,
யமைத்தின்யமல்
உட்ைார்ந்திருக்கிறவகர யநாக்கி: பூமியின் பயிர் முதிர்ந் து,
அறுக்கிற ற்குக் ைாலம் வந் து, ஆகைோல் உம்முகடே
அரிவாகள
நீட்டி
அறுத்துவிடும்
என்று
மிகுந்

33

சத் மிட்டுச்கசான்னான். 16அப்கபாழுது யமைத்தின்யமல்
உட்ைார்ந் வர் மது அரிவாகளப் பூமியின்யமல் நீட்டினார்,
பூமியின் விகளவு அறுப்புண்டது. 17பின்பு யவகறாரு தூ னும்
ைருக்குள்ள
அரிவாகளப்
பிடித்துக்கைாண்டு
பரயலாைத்திலுள்ள ய வாலேத்திலிருந்து புறப்பட்டுவந் ான்.
18
அக்கினியின்யமல் அதிைாரமுள்ள யவகறாரு தூ னும்
பலிபீடத்திலிருந்து
புறப்பட்டுவந்து,
ைருக்குள்ள
அரிவாகளப்பிடித்திருக்கிறவகன
யநாக்கி:
பூமியின்
திராட்சப்பைங்ைள் பழுத்திருக்கிறது, ைருக்குள்ள உமது
அரிவாகள நீட்டி, அதின் குகலைகள அறுத்துவிடும் என்று
மிகுந் சத் த்ய ாயட கசான்னான். 19அப்கபாழுது அந் த்
தூ ன் ன் அரிவாகளப் பூமியின் யமயல நீட்டி, பூமியின்
திராட்சப்பைங்ைகள
அறுத்து,
ய வனுகடே
யைாபாக்கிகனகேன்னும் கபரிே ஆகலயியல யபாட்டான்.
20
நைரத்திற்குப் புறம்யபயுள்ள அந்
ஆகலயியல அது
மிதிக்ைப்பட்டது; அந்
ஆகலயிலிருந்து ஆயிரத் றுநூறு
ஸ் ாதி தூரத்திற்கு இரத் ம் புறப்பட்டுக் குதிகரைளின்
ைடிவாளங்ைள்மட்டும் கபருகிவந் து.
அவர்ைள் ய வனுகடே யைாபமாகிே திராட்கச ஆகலக்குள்
மிதிபடுவ ற்ைாையவ விழுவார்ைள்.
ஐந்து அடி ஆைமான இரத் த்க உங்ைளால் ைற்பகன கசய்ே
முடிகிற ா?
அது எவ்வளவு நீளம் என்று உங்ைளுக்கு க ரியுமா?
மிைவும் துல்லிேமாை 200 கமல்ைள். அர்மகைய ானின் நீளம்.

34

கைாடூரமான யபார் மற்றும் கைாடூரமான படுகைாகல மற்றும்
நாடுைளுக்கு இகடயே சண்கட நடக்ை இறுக்கிறது.
புறஜாதிைளுக்கும் மற்றும் முழு உலகுக்குமான இறுதிப்
யபாரின் படம் நம்மிகடயே இருக்கிறது. அவர்ைள்
சண்கடயிடுவ ற்ைாை ஒன்று கூடி ய வகனயே அழிக்ை
முடியும் என்று எண்ணுகின்றனர். அவர்ைள் ங்ைளுக்குள்யள
சண்கடயிட்டுக் கைாண்டிருகிறார்ைள் என்பக சீக்கிரமாை
ைண்டகடவார்ைள். அது கைாடூரமான விைேம்.
அவர்ைள் ஒரு அடியியலயே அழிந்து விடுவார்ைள். ய வனாகிே
இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்க யினால்
இத் கன
நூற்றாண்டுைளாை
சாத் ான்
யபாட்டிருந்
எல்லா
முேற்சிைளும் முழுகமோன பூஜ்ஜிேத்திற்கு வந் கடயும்.
மிைவும் சுவாரஸ்ேமான விைேம் என்னகவன்று உங்ைளுக்கு
க ரியுமா??
நாம் இயேசு கிறிஸ்துவுடன் வருயவாம்!! ஆம்!!!
யூ ா 1:14-15, 14ஆ ாமுக்கு ஏைாந் கலமுகறோன ஏயனாக்கும்
இவர்ைகளக்குறித்து: இய ா, எல்லாருக்கும் நிோேத்தீர்ப்புக்
கைாடுக்கிற ற்கும்,
அவர்ைளில்
அவபக்தியுள்ளவர்ைள்
ோவரும் அவபக்திோய்ச் கசய்துவந் சைல அவபக்திோன
கிரிகேைளினிமித் மும், 15 மக்கு வியரா மாய் அவபக்தியுள்ள
பாவிைள் யபசின ைடின வார்த்க ைகளல்லாவற்றினிமித் மும்,
அவர்ைகளக் ைண்டிக்கிற ற்கும், ஆயிரமாயிரமான
மது
பரிசுத் வான்ையளாடுங்கூட ைர்த் ர் வருகிறார் என்று
முன்னறிவித் ான்.
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சைரிோ 14:5, அப்கபாழுது என் மகலைளின் பள்ளத் ாக்கு
வழிோய் ஓடிப்யபாவீர்ைள்; மகலைளின் பள்ளத் ாக்கு
ஆத்சால்மட்டும் யபாகும்; நீங்ைள் யூ ாவின் ராஜாவாகிே
உசிோவின்
நாட்ைளில்
பூமிேதிர்ச்சிக்குத்
ப்பி
ஓடிப்யபானதுயபால் ஓடிப்யபாவீர்ைள்; என் ய வனாகிே
ைர்த் ர் வருவார்; ய வரீர் எல்லாப் பரிசுத் வான்ைளும்
வருவார்ைள்.
2 க சயலானிக்யைேர் 2:8-12, 8நீக்ைப்படும்யபாது, அந்
அக்கிரமக்ைாரன் கவளிப்படுவான்; அவகனக் ைர்த் ர்
ம்முகடே வாயின் சுவாசத்தினாயல அழித்து, ம்முகடே
வருகையின் பிரசன்னத்தினாயல நாசம்பண்ணுவார். 9அந்
அக்கிரமக்ைாரனுகடே வருகை சாத் ானுகடே கசேலின்படி
சைல வல்லகமயோடும் அகடோளங்ையளாடும் கபாய்ோன
10
அற்பு ங்ையளாடும்,
கைட்டுப்யபாகிறவர்ைளுக்குள்யள
அநீதியினால் உண்டாகும் சைலவி
வஞ்சைத்ய ாடும்
இருக்கும் இரட்சிக்ைப்படத் க்ை ாை சத்திேத்தின்யமலுள்ள
அன்கப அவர்ைள் அங்கிைரிோமற்யபானபடிோல் அப்படி
நடக்கும். 11ஆகைோல் சத்திேத்க விசுவாசிோமல் அநீதியில்
பிரிேப்படுகிற ோவரும் ஆக்கிகனக்குள்ளாக்ைப்படும்படிக்கு,
12
அவர்ைள் கபாய்கே விசுவாசிக்ைத் க்ை ாைக் கைாடிே
வஞ்சைத்க த் ய வன் அவர்ைளுக்கு அனுப்புவார்.
சைரிோ 14:1-6, 1இய ா, ைர்த் ருகடே நாள் வருகிறது, உன்னில்
கைாள்களோனது
உன்
நடுவியல
பங்கிடப்படும்.
2
எருசயலமுக்கு
வியரா மாை
யுத் ம்பண்ணச்
சைல
ஜாதிைகளயும் கூட்டுயவன்; நைரம் பிடிக்ைப்படும்; வீடுைள்
கைாள்களோகும்;
ஸ்திரீைள்
அவமானப்படுவார்ைள்;
நைரத் ாரில் பாதி மனுைர் சிகறப்பட்டுப்யபாவார்ைள்;
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மீதிோன
ஜனயமா
நைரத்க
விட்டு
3
அறுப்புண்டுயபாவதில்கல. ைர்த் ர் புறப்பட்டு, யுத் நாளியல
யபாராடுவதுயபால் அந்
ஜாதிையளாயட யபாராடுவார்.
4
அந்நாளியல அவருகடே பா ங்ைள் கிைக்யை எருசயலமுக்கு
எதியர இருக்கிற ஒலிவமகலயின்யமல் நிற்கும்; அப்கபாழுது
மைா கபரிே பள்ளத் ாக்கு உண்டாகும்படி ஒலிவமகல ன்
நடுகமேத்தியல கிைக்கு யமற்ைாய் எதிராைப் பிளந்துயபாம்;
அதினாயல, ஒரு பாதி வடபக்ைத்திலும் ஒரு பாதி
க ன்பக்ைத்திலும் சாயும். 5அப்கபாழுது என் மகலைளின்
பள்ளத் ாக்கு வழிோய் ஓடிப்யபாவீர்ைள்; மகலைளின்
பள்ளத் ாக்கு ஆத்சால்மட்டும் யபாகும்; நீங்ைள் யூ ாவின்
ராஜாவாகிே உசிோவின் நாட்ைளில் பூமிேதிர்ச்சிக்குத் ப்பி
ஓடிப்யபானதுயபால் ஓடிப்யபாவீர்ைள்; என் ய வனாகிே
ைர்த் ர் வருவார்; ய வரீர் எல்லாப் பரிசுத் வான்ைளும்
வருவார்ைள். 6அந்நாளில் கவளிச்சம் இல்லாமல், ஒருயவகள
பிரைாசமும் ஒருயவகள மப்புமாயிருக்கும்.
ய வபக்தி
அற்ற
ய சங்ைகள
நிோேத்தீர்ப்பின்
பள்ளத் ாக்கியல (Valley of Decision) கூட்டிச்யசர்க்கிறார். அங்யை
அவர்ைள் அகனவரும் அவர்ைளுகடே பாவத்தின் படி
நிோேம் தீர்க்ைப்படுகிறார்ைள். இதுயவ புறஜாதிோர் மீ ான
இறுதிோன நிோேத்தீர்ப்பு யமலும் புறஜாதிோரின் உபத்திர
ைாலத்தின் இறுதி பகுதி.
சைரிோ 14:12, எருசயலமுக்கு வியரா மாை யுத் ம்பண்ணின
எல்லா ஜனங்ைகளயும் ைர்த் ர் வாதிக்கும் வாக ோவது:
அவர்ைள் ைாலூன்றி நிற்கையிலும் அவர்ைளுகடே சக
அழிந்துயபாகும்; அவர்ைள் ைண்ைள் ங்ைள் குழிைளியல
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கைட்டுப்யபாகும்;
அழுகிப்யபாகும்.

அவர்ைள்

நாவு

அவர்ைள்

வாயியல

இது அணு ஆயு த்க பற்றிே ா?? ஊைம் ஏதுமில்கல!
இதுவும்
பகைே
முன்னறிவிக்ைப்பட்டது.

ஏற்பாட்டின்

தீர்க்ை ரிசிைளால்

நான்
எல்லா
தீர்க்ை ரிசனங்ைகளயும்
பட்டிேலிட்டுள்யளன்.

வரிகசோை

இது
உங்ைகள
அச்சமுருத்துவ ற்ைாையைா
அல்லது
பேமுறுத்துவ ற்ைாையைா
இல்கல
முடிகவ
அறிந்துகைாள்வ ற்ைாையவ. நீங்ைள் இ கன அறிே யவண்டும்
என்று ய வன் விரும்புகிறார்.
ய வன் ன்னுகடே தீர்க்ை ரிசிைகள கைாண்டு தீர்க்ை ரிசனம்
உகரக்ைச் கசய் ார். அ னால், உங்ைகள இக ப்பற்றி
க ரிந்துகைாள்ள கவப்பது என்னுகடே ைடகம.
6
ஏசாோ
13:6-11,
அலறுங்ைள்,
ைர்த் ரின்
நாள்
சமீபமாயிருக்கிறது, அது சர்வவல்லவரிடத்திலிருந்து மைா
சங்ைாரமாய் வரும். 7ஆ லால் எல்லாக் கைைளும் கநகிழ்ந்து,
எல்லா மனுைரின் இரு ேமும் ைகரந்துயபாம். 8அவர்ைள்
திகிலகடவார்ைள்; யவ கனைளும் வாக ைளும் அவர்ைகளப்
பிடிக்கும்;
பிள்களகபறுகிறவகளப்யபால
யவ கனப்
படுவார்ைள்; ஒருவகரகோருவர் பிரமித்துப்பார்ப்பார்ைள்;
அவர்ைள் முைங்ைள் கநருப்பான முைங்ைளாயிருக்கும். 9இய ா,
ய சத்க ப் பாைாக்கி, அதின் பாவிைகள அதிலிருந்து
அழிப்ப ற்ைாைக் ைர்த் ருகடே நாள் ைடூரமும், மூர்க்ைமும்,
உக்கிரயைாபமுமாய் வருகிறது. 10வானத்தின் நட்சத்திரங்ைளும்
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ராசிைளும் ஒளி கைாடாதிருக்கும்; சூரிேன் உதிக்கையில்
இருண்டுயபாம்;
சந்திரன்
ஒளி
கைாடாதிருக்கும்.
11
பாவத்தினிமித் ம் உலைத்க யும், அக்கிரமத்தினிமித் ம்
துன்மார்க்ைகரயும்
நான்
ண்டித்து,
அைங்ைாரரின்
கபருகமகே ஒழிேப்பண்ணி, கைாடிேரின் இடும்கபத்
ாழ்த்துயவன்.
ஏசாோ 34:1-9, 1ஜாதிையள, யைட்கிற ற்குக் கிட்டிவாருங்ைள்;
ஜனங்ையள ைவனியுங்ைள்; பூமியும் அதின் நிகறவும்,
பூச்சக்ைரமும் அதில் உற்பத்திோன ோவும் யைட்ைக்ைடவது.
2
சைல ஜாதிைளின்யமலும் ைர்த் ருகடே ைடுங்யைாபமும்,
அவர்ைளுகடே சைல யசகனைளின்யமலும் அவருகடே
உக்கிரமும் மூளுகிறது; அவர்ைகளச் சங்ைாரத்துக்கு நிேமித்து,
3
கைாகலக்கு
ஒப்புக்கைாடுக்கிறார்.
அவர்ைளியல
கைாகலகசய்ேப்பட்டவர்ைள்
கவளியே
எறியுண்டு
கிடப்பார்ைள்; அவர்ைளுகடே பியர ங்ைள் நாற்றகமடுக்கும்;
அவர்ைளுகடே இரத் த்தினாயல மகலைளும் ைகரந்துயபாம்.
4
வானத்தின்
சர்வயசகனயும்
ைகரந்து,
வானங்ைள்
புஸ் ைச்சுருகளப்யபால்
சுருட்டப்பட்டு,
அகவைளின்
சர்வயசகனயும் திராட்சச்கசடியின் இகலைள் உதிருகிறது
யபாலவும், அத்திமரத்தின் ைாய்ைள் உதிருகிறதுயபாலவும்
5
உதிர்ந்து
விழும்.
வானங்ைளில்
என்
பட்டேம்
கவறிகைாண்டது;
இய ா
ஏய ாமின்யமலும்,
நான்
சங்ைாரத்துக்கு
நிேமித்
ஜனத்தின்
யமலும்,
அது
6
நிோேஞ்கசய்ே இறங்கும். யபாஸ்றாவியல ைர்த் ருக்கு ஒரு
ோைமும், ஏய ாம் ய சத்தியல மைாசங்ைாரமும் உண்டு;
ைர்த் ருகடே
பட்டேம்
இரத் த்தில்
திருப்திோகி,
நிணத்தினால் பூரிக்கின்றது; ஆட்டுக்குட்டிைள் ைடாக்ைளுகடே
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இரத் த்தினாலும்,
ஆட்டுக்ைடாக்ைளுகடே
குண்டிக்
ைாய்ைளின்
கைாழுப்பினாலும்
திருப்திோகும்.
7
அகவையளாயட ைாண்டாமிருைங்ைளும், ரிைபங்ையளாயட
ைாகளைளும்
வந்து
மடியும்,
அவர்ைள்
ய சம்
இரத் கவறிகைாண்டு
அவர்ைள்
மண்
நிணத்தினால்
8
கைாழுத்துப்யபாம்.
அது ைர்த் ர் பழிவாங்கும் நாள்,
சீயோனுகடே வைக்கினிமித் ம் பதிலளிக்கும் வருைம்.
9
அதின் ஆறுைள் பிசினாைவும், அதின் மண் ைந் ைமாைவும் மாறி,
அதின் நிலம் எரிகிற கீலாய்ப்யபாம்.
ஏசாோ 63:1-6, 1ஏய ாமிலும் அதிலுள்ள யபாஸ்றா
பட்டணத்திலுமிருந்து,
சாேந்தீர்ந்
வஸ்திரங்ைளுகடே
வராைவும், மைத்துவமாய் உடுத்திருக்கிறவராைவும்,
மது
மைத் ான வல்லகமயியல எழுந் ருளினவராைவும் வருகிற
இவர் ோர்? நீதிோய்ப் யபசி இரட்சிக்ை வல்லவராகிே
2
நான் ாயன.
உம்முகடே
உடுப்புச்
சிவப்பாைவும்,
உம்முகடே
வஸ்திரங்ைள்
ஆகலகே
மிதிக்கிறவன்
3
வஸ்திரங்ைள்யபாலவும் இருக்கிறக ன்ன? நான் ஒருவனாய்
ஆகலகே
மிதித்ய ன்;
ஜனங்ைளில்
ஒருவனும்
என்யனாடிருந் தில்கல, நான் என் யைாபத்தியல அவர்ைகள
மிதித்து, என் உக்கிரத்தியல அவர்ைகள நசுக்கிப்யபாட்யடன்;
அதினால் அவர்ைள் இரத் ம் என் வஸ்திரங்ைளின்யமல்
க றித் து, என் உடுப்கபகேல்லாம் ைகறப்படுத்திக்
கைாண்யடன். 4நீதிகேச் சரிக்ைட்டும் நாள் என் மனதிலிருந் து;
என்னுகடேவர்ைகள மீட்கும் வருைம் வந் து. 5நான்
பார்த்ய ன், துகணகசய்வார் ஒருவருமில்கல; ாங்குவார்
ஒருவருமில்கல என்று ஆச்சரிேப்பட்யடன்; அப்கபாழுது என்
புேயம எனக்கு இரட்சிப்பாகி, என் உக்கிரயம என்கனத்
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ாங்கிற்று. 6நான் என் யைாபத்தியல ஜனங்ைகள மிதித்து, என்
உக்கிரத்தியல அவர்ைகள கவறிோக்கி, அவர்ைள் சாரத்க த்
கரயியல இறங்ைப்பண்ணியனன்.
எயரமிோ
44:10-12, 10அவர்ைள் இந்நாள்மட்டும் மனம்
கநாறுங்குண்டதுமில்கல, அவர்ைள் பேப்படுகிறதுமில்கல;
நான் உங்ைள் முன்பாைவும் உங்ைள் பி ாக்ைள் முன்பாைவும்
கவத் என் யவ த்தின்படியும் என் ைட்டகளைளின்படியும்
நடக்கிறதுமில்கல. 11ஆகைோல், இஸ்ரயவலின் ய வனாகிே
யசகனைளின் ைர்த் ர் கசால்லுகிறது என்னகவன்றால், இய ா,
நான் உங்ைளுக்குத் தீங்குண்டாைவும், யூ ாவகனத்க யும்
சங்ைரிக்ைத் க்ை ாைவும்,
என்
முைத்க
உங்ைளுக்கு
12
வியரா மாைத் திருப்பி, எகிப்து ய சத்தியல ங்கும்படிக்கு
வரத் ங்ைள் முைங்ைகளத் திருப்பின மீதிோன யூ கர
வாரிக்கைாள்ளுயவன்; அவர்ைள் அகனவரும் எகிப்து
ய சத்தியல நிர்மூலமாவார்ைள்; அவர்ைள் சிறிேவன்மு ல்
கபரிேவன்வகரக்கும்,
பட்டேத்துக்கு
இகரோகி,
பஞ்சத் ாலும் நிர்மூலமாவார்ைள்; அவர்ைள் பட்டேத் ாலும்
பஞ்சத் ாலும்
கசத்து,
சாபமும்
பாழும்
பழிப்பும்
நிந்க யுமாவார்ைள்.
கசப்பானிோ 3:8, “ஆகைோல் நான் கைாள்களோட எழும்பும்
நாள்மட்டும் எனக்குக் ைாத்திருங்ைள் என்று ைர்த் ர்
கசால்லுகிறார்; என் சினமாகிே உக்கிரயைாபத்க கேல்லாம்
அவர்ைள்யமல் கசாரியும்படி ஜாதிைகளச் யசர்க்ைவும்,
ராஜ்ேங்ைகளக் கூட்டவும் நான் தீர்மானம்பண்ணியனன்;
பூமிகேல்லாம் என் எரிச்சலின் அக்கினியினால் அழியும்.
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கவற்றி:
சாத் ானின் மீ ான இறுதி கவற்றிகேப் பற்றிே மைத் ான
கசய்தி.
கவளி 19:19-21, 19பின்பு, மிருைமும் பூமியின் ராஜாக்ைளும்
அவர்ைளுகடே
யசகனைளும்,
குதிகரயின்யமல்
ஏறியிருக்கிறவயராடும்
அவருகடே
யசகனயோடும்
யுத் ம்பண்ணும்படிக்குக் கூடிவரக்ைண்யடன். 20அப்கபாழுது
மிருைம் பிடிக்ைப்பட்டது; மிருைத்தின் முன்பாைச் கசய்
அற்பு ங்ைளால் அதின் முத்திகரகேத் ரித் வர்ைகளயும்
அதின் கசாரூபத்க யும் வணங்கினவர்ைகளயும் யமாசம்
யபாக்கின ைள்ளத்தீர்க்ை ரிசியுங்கூடப் பிடிக்ைப்பட்டான்;
இருவரும் ைந் ைம் எரிகிற அக்கினிக்ைடலியல உயியராயட
21
ள்ளப்பட்டார்ைள்.
மற்றவர்ைள்
குதிகரயின்யமல்
ஏறினவருகடே வாயிலிருந்து புறப்படுகிற பட்டேத் ால்
கைால்லப்பட்டார்ைள்;
அவர்ைளுகடே
மாம்சத்தினால்
பறகவைள் ோவும் திருப்திேகடந் ன.
இது நம்கம ஆயிரம் ஆண்டுைால (millennial) ராஜ்ேத்திற்குள்
எடுத்துச் கசல்லும்!
கவளி 20:1-4, 1ஒரு தூ ன் பா ாளத்தின் திறவுயைாகலயும்
கபரிே சங்கிலிகேயும் ன் கையியல பிடித்துக்கைாண்டு
2
வானத்திலிருந்திறங்கிவரக்ைண்யடன்.
பிசாகசன்றும்
சாத் ாகனன்றும் கசால்லப்பட்ட பகைே பாம்பாகிே
வலுசர்ப்பத்க அவன் பிடித்து, அக ஆயிரம் வருைமளவுங்
ைட்டிகவத்து, அந் ஆயிரம் வருைம் நிகறயவறும்வகரக்கும்
அது
ஜனங்ைகள
யமாசம்யபாக்ைா படிக்கு
அக ப்
பா ாளத்தியல
ள்ளிேகடத்து,
அதின்யமல்
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முத்திகரயபாட்டான். 3அ ற்குப் பின்பு அது கைாஞ்சக்ைாலம்
விடு கலோையவண்டும்.

பரிசுத் வான்ைள் இயேசுயவாடு யசர்ந்து 1,000 ஆண்டுைள்
அரசாளுவார்ைள்
4

அன்றியும்,
நான்
சிங்ைாசனங்ைகளக்
ைண்யடன்;
அகவைளின்யமல்
உட்ைார்ந் ார்ைள்;
நிோேத்தீர்ப்புக்
கைாடுக்கும்படி அவர்ைளுக்கு அதிைாரம் அளிக்ைப்பட்டது.
இயேசுகவப்பற்றிே சாட்சியினிமித் மும் ய வனுகடே
ஆத்துமாக்ைகளயும்,
மிருைத்க ோவது
அதின்
கசாரூபத்க ோவது வணங்ைாமலும் ங்ைள் கநற்றியிலும்
ங்ைள்
கையிலும்
அதின்
முத்திகரகேத்
ரித்துக்கைாள்ளாமலும் இருந் வர்ைகளயும் ைண்யடன்.
அவர்ைள் உயிர்த்து கிறிஸ்துவுடயனகூட ஆயிரம் வருைம்
அரசாண்டார்ைள்.
எனயவ, ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுைளுக்கு சாத் ான் ைட்டுண்டு
இருப்பான்.
நாம் நம்முகடே அடுத் பாடத்தில் ஆயிரம் ஆண்டுைால
(millennial) ராஜ்ேத்க பற்றி பார்ப்யபாம்.
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