
அர்மகெததோன் யுத்தம் 
கிறிி்ஸ்துவுக்குள் அன்பான சககாதர சககாதரிகளுக்கு! இரட்சகர் இகேசுவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். கவதாகம 
ஆட்சி முறறக்காலங்களில் இதற்கு முன்பாக, சபை எடுத்துக்கெோள்ளப்ைடுதல், அந்திக்ெிறிஸ்து, 
உைத்திரவக்ெோல சம்ைவங்ெள்,  இதேசு ெிறிஸ்துவின் இரண்டோம் வருபெ கபான்ற கவத பாடங்கறள 
படித்கதாம். இவற்றுக்கு அடுத்தபடிோக கவதாகம சரித்திரத்தில் நறடபபறப்கபாகும் சம்பவம் “அர்மகெததோன் யுத்தம்”. 
இந்த கவதபாடத்தில் இந்த யுத்தத்றதப்பற்றி படிப்கபாம். 
 

அர்மகெததோன் யுத்தத்பதப்ைற்றி குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள சில முக்ெிே தவதோெம 
ைகுதிெள் கவளி 20:1-10; 14:14-20; 16:16; செ 14:2-9; ஏசோேோ 63:1-6; எதச 38-39; தேோதவல் 2-3. 
கவளி 19:11-21 
11 பின்பு, பரகலாகம் திறந்திருக்கக் கண்கடன்; இகதா, ஒரு பவள்றளக்குதிறர காணப்பட்டது, அதின்கமல் ஏறிேிருந்தவர் 
உண்றமயும் சத்திேமுமுள்ளவபரன்னப்பட்டவர்; அவர் நீதிோய் நிோேந்தீர்த்து யுத்தம்பண்ணுகிறார். 
12 அவருறடே கண்கள் அக்கினிஜுவாறலறேப்கபாலிருந்தன, அவருறடே சிரசின்கமல் அகநக கிரீடங்கள் இருந்தன; 

அவருக்ககேன்றி கவபறாருவருக்குந் பதரிோத ஒரு நாமமும் எழுதிேிருந்தது. 
13  இரத்தத்தில் கதாய்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்றதத் தரித்திருந்தார்; அவருறடே நாமம் கதவனுறடே வார்த்றத என்பகத. 
14 பரகலாகத்திலுள்ள கசறனகள் பவண்றமயும் சுத்தமுமான பமல்லிே வஸ்திரந் தரித்தவர்களாய், 

பவள்றளக்குதிறரகளின்கமல் ஏறி, அவருக்குப் பின் பசன்றார்கள். 
15 புறஜாதிகறள பவட்டும்படிக்கு அவருறடே வாேிலிருந்து கூர்றமோன பட்டேம் புறப்படுகிறது; இருப்புக்ககாலால் 
அவர்கறள அரசாளுவார்; அவர் சர்வவல்லறமயுள்ள கதவனுறடே உக்கிரககாபமாகிே மதுவுள்ள ஆறலறே மிதிக்கிறார். 
16 ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா என்னும் நாமம் அவருறடே வஸ்திரத்தின்கமலும் அவருறடே பதாறடேின் கமலும் 
எழுதப்பட்டிருந்தது. 
17  பின்பு ஒரு தூதன் சூரிேனில் நிற்கக்கண்கடன்; அவன் வானத்தின் மத்திேில் பறக்கிற சகல பறறவகறளயும் பார்த்து: 
18 நீங்கள் ராஜாக்களின் மாம்சத்றதயும், கசறனத்தறலவர்களின் மாம்சத்றதயும், பலவான்களின் மாம்சத்றதயும், 

குதிறரகளின் மாம்சத்றதயும், அறவகளின்கமல் ஏறிேிருக்கிறவர்களின் மாம்சத்றதயும், சுோதீனர் அடிறமகள், சிறிகோர் 
பபரிகோர், இவர்கபளல்லாருறடே மாம்சத்றதயும் பட்சிக்கும்படிக்கு, மகா கதவன் பகாடுக்கும் விருந்துக்குக் கூடிவாருங்கள் 
என்று மிகுந்த சத்தத்கதாகட கூப்பிட்டான். 
19 பின்பு, மிருகமும் பூமிேின் ராஜாக்களும் அவர்களுறடே கசறனகளும், குதிறரேின்கமல் ஏறிேிருக்கிறவகராடும் 
அவருறடே கசறனகோடும் யுத்தம்பண்ணும் படிக்குக் கூடிவரக்கண்கடன். 
20 அப்பபாழுது மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது; மிருகத்தின்முன்பாகச் பசய்த அற்புதங்களால் அதின் முத்திறரறேத் 
தரித்தவர்கறளயும் அதின் பசாரூபத்றத வணங்கினவர்கறளயும் கமாசம்கபாக்கின கள்ளத்தீர்க்கதரிசியுங்கூடப் 
பிடிக்கப்பட்டான்; இருவரும் கந்தகம் எரிகிற அக்கினிக்கடலிகல உேிகராகட தள்ளப்பட்டார்கள். 
21 மற்றவர்கள் குதிறரேின்கமல் ஏறினவருறடே வாேிலிருந்து புறப்படுகிற பட்டேத்தால் பகால்லப்பட்டார்கள்; 

அவர்களுறடே மாம்சத்தினால் பறறவகள் ோவும் திருப்திேறடந்தன. 
 

அர்மகெததோன் யுத்தம் நடக்கும் சமேம் 
 (1) முத்திறரகள், எக்காளங்கள், கலசங்கள் எல்லாம் நிறறகவற்றப்பட்ட பிறகு       
     ( கவளி 16:17-   21; 19:1-21 ).  
 (2) இகேசு கிறிஸ்து தன் இரண்டாம் வருறகேில் யூதர்கறள  
    அந்திக்கிறிஸ்துவிடம் இருந்து விடுவிக்க வரும்கபாது ( கவளி 19:11-21;   
     தேோதவல் 3; செ 14:1-5; ஏசோ 63:1-7; யூதோ 1:14; 2 கதச 1:7 ). 
 (3) மகா உபத்திரவக்காலம் முடிந்த உடன் ( கவளி 19:11-21; மத் 24:29-31;  
     25:31-46 ). 
 (4) ஆட்டுக்குட்டிோனவரின் கல்ோண விருந்துக்கு பிறகு ( கவளி 19:1-21 ). 
 (5) ஆேிரம் வருட அரசாட்சிக்கு முன்பு ( கவளி 19:19-21; 20:1-10 ). 
 (6) தானிகேலின் 70 வது வாரத்தின் முடிவில் ( கவளி 11:1-3; 12:6,14; 13:5;      
     தோனி 9;27 ) 
  

                         

 

 



(7) அந்திக்கிறிஸ்து 42 மாதங்கள் ஆளுறக பசய்த பிறகு ( கவளி 13:5; 19:19-   
    21; 2 கதச 2:9 ). 
 (8) இஸ்ரகவல் வனாந்தரத்தில் 3 ½ வருடங்கள் இருந்த பிறகு ( கவளி 11:1- 
    3; 12:6,14; 13:5 ). 
 

செ 14: 2 எருசகலமுக்கு விகராதமாக யுத்தம்பண்ணச் சகல ஜாதிகறளயும் 
கூட்டுகவன்; நகரம் பிடிக்கப்படும்; வடீுகள் பகாள்றளோகும்; ஸ்திரீகள் 
அவமானப்படுவார்கள்; நகரத்தாரில் பாதி மனுஷர் சிறறப்பட்டுப்கபாவார்கள்; 

மீதிோன ஜனகமா நகரத்றத விட்டு அறுப்புண்டுகபாவதில்றல. 

அந்திக்கிறிஸ்து, ஏற்கனகவ தனது ஆளுறகேின் கீழ் இருக்கும் 10 நாடுகளின் 

வடக்கிலும் கிழக்கிலும் இருக்கிற ரஷ்ோ, பஜர்மனி கபான்ற நாடுகறள 

றகப்பற்றின பிறகு தன் கீழ் இருக்கும் நாடுகறள திரட்டி எருசகலமுக்கு எதிராக 

யுத்தம் பசய்ே வருவான். (கவளி 19:19-21;  தோனி 11:44; எதச 38:39; செ  14:1-5 ).  

எருசகலம் நகரத்றத அந்திக்கிறிஸ்துவின் பறடகளும், அர்மபககதான் யுத்தத்துக்கு 

வந்த நாடுகளின் பறடகளும் சூழ்ந்து அதறன தாக்கும்.  பாதி நகரம் பிடிக்கப்படும். 

வடீுகள் அழிக்கப்படும்,  பபண்கள் நாசமாக்கப்படுவார்கள்.   அச்சமேம்   திடீர் என 

இகேசுகிறிஸ் வின் இரண்டாம் வருறக இருக்கும்.  அப்பபாழுது அர்மபககதான் 

யுத்தம் நறடபபறும்.  

 

அர்மகெததோன் யுத்தம் நபடகைறும் இடம் - 
அர்மகெததோன். கவளி 16:13-16; தேோதவல் 3. செ 14:1-15; எதச 38-39.  
இஸ்ரகவல் நாட்டின் கர்கமல் பர்வதத்தின் பதன்கமற்கு பகுதிேில் இருக்கும் 
பமகிகதா அல்லது எஸ்ட்ராபேபலான் பள்ளத்தாக்கின் பதற்கு பகுதிேில் 
இருக்கும் கமெிததோ ைர்வதம் ( 2 நோளோ 35:22; செ 12:11 ). கோசுவாவுக்கு 
பகாடுக்கப்பட்ட கானானின் ஒரு பாகத்தின் தறலநகரம் ( தேோசுவோ 12:21; 
17:11; நிேோ 1:27 ). வரலாற்றில் பல யுத்தங்கள் இந்த இடத்தில் 
நறடபபற்றிருக்கின்றன.  
 

அர்மகெததோன் யுத்தத்தில் தைோரிடுைவர்ெள் 

இதேசுவும் அவரது ைரதலோெ ரோணுவங்ெளும், பூமிேில் உள்ள இஸ்ரதவலும், 

ைரதலோெத்தில் இருந்து இதேசுதவோடு வரும் ைரிசுத்தவோன்ெளும், தூதர்ெளும் 

இதேசுவின் ைக்ெத்தில் நின்று தைோரிடுவோர்ெள் ( கவளி 19:11-14; 2 கதச 1:7-10; 

செ 14:5; 14:14  யூதோ 1:14 ). 

கவளி 19:14 பரகலாகத்திலுள்ள கசறனகள் பவண்றமயும் சுத்தமுமான 
பமல்லிே வஸ்திரந் தரித்தவர்களாய், பவள்றளக்குதிறரகளின்கமல் ஏறி, 
அவருக்குப் பின் பசன்றார்கள். 
 

அந்திக்ெிறிஸ்துவின் தபலபமேில், சோத்தோனும் அவனது தூதர்ெளும், 
பூமிேில் உள்ளவர்ெளும் மறுைக்ெம். ( கவளி 12:7-12; 20:1-3; தோனி 2:44-45; 
எதச 38-39; செ 14:1-5; கவளி 16:13-16; 19:19-21 ). 
கவளி 16: 13 அப்பபாழுது, வலுசர்ப்பத்தின் வாேிலும் மிருகத்தின் வாேிலும் 
கள்ளத்தீர்க்கதரிசிேின் வாேிலுமிருந்து தவறளகளுக்கு ஒப்பான மூன்று அசுத்த 
ஆவிகள் புறப்பட்டுவரக் கண்கடன். 
14 அறவகள் அற்புதங்கறளச் பசய்கிற பிசாசுகளின் ஆவிகள்; அறவகள் 
பூகலாகபமங்குமுள்ள ராஜாக்கறளச் சர்வவல்லறமயுள்ள கதவனுறடே 
மகாநாளில் நடக்கும் யுத்தத்திற்குக் கூட்டிச் கசர்க்கும்படிக்குப் புறப்பட்டுப் 
கபாகிறது.    16 அப்பபாழுது எபிபரயு பாறஷேிகல அர்மபககதான் என்னப்பட்ட 
இடத்திகல அவர்கறளக் கூட்டிச் கசர்த்தான். 
 

 

 

 

 
 

 



இந்த மூன்று அசுத்த ஆவிெளும், மனிதர்கள் மூலமாக அற்புதங்கறள பசய்து 
அவர்கறள ஏவி பூமிேில் அந்திக்கிறிஸ்துவின் ஆளுறகக்கு உட்படாத 
ராஜாக்கறள இணங்க றவத்து, அவர்கறள எல்லாம் இகேசுவுக்கு எதிராக 
யுத்தம் பசய்ே கூட்டிச்கசர்க்கும். இந்த ராஜாக்களும் அவர்களது மக்கள், 
பறடவரீர்கள் என்று ஏராளமாகனார் இகேசுவுக்கு எதிராக யுத்தம் பசய்ே 
கூடுவார்கள். 2 நோளோ 18:18-22 ல் ஆகாப் ராஜா அசுத்த ஆவிகளால் 
ஏமாற்றப்பட்டு யுத்தத்துக்கு அறழக்கப்பட்டது கபால.    

 

அர்மகெததோன் யுத்தத்தின் தநோக்ெம் 

சோத்தோனின் தநோக்ெம்: இகேசு பூமிறே மீட்டுக்பகாள்வறத தடுத்து அதன் 
மூலம் தன் அழிறவ தடுப்பது ( கவளி 12:12: 19:19-21; 20:1-10; செ 14:1-5 ). 
 
ததவனுபடே தநோக்ெம்:  
  (1)  இஸ்ரகவறல விடுவித்து ஜாதிகளின் காலங்கறள முடிவுக்கு பகாண்டு      
     வருவது  ( ஏசோேோ 63:1-7;  செ 14:1-5; லூக்ெோ 21:24; கவளி 11:1-2 ). 
  (2)  இஸ்ரகவறல உபத்திரவப்படுத்திேதற்காக ஜாதிகறள தண்டிப்பது ( மத்  
       25:31-46 ). 
  (3)  பூமிேில் கதவனுறடே அரசாங்கத்றத ஏற்படுத்துவது ( தோனி 2:44-45;     
      7:13-27;  செ 14;  கவளி 11:15 ). 
  (4)  வாக்களித்தபடி தாவதீின் அரசாங்கத்றத மீண்டும் ஏற்படுத்துவது                     
      ( 2  சோமு 7; ஏசோேோ 9:6- 7;  லூக்ெோ  1:32-33; அப் 15:13-18 ).  
  (5)  பூமிேில் எல்லா எதிர்ப்புகறளயும் கறளவது ( 1 கெோரி 15:24-28; கவளி  
      20:7-10 ) 
 

அர்மகெததோன் யுத்தம் நடக்கும் ெோல அளவு           
அர்மகெததோன் யுத்தம் ஒரு நோள் மோத்திரதம நடக்கும்.                                                                         
சக 14:1-7 ஒருநாள் உண்டு, அது கர்த்தருக்குத் பதரிந்தது; அது பகலுமல்ல 
இரவுமல்ல; ஆனாலும் சாேங்காலத்திகல பவளிச்சமுண்டாகும்.                     
சாேங்காலத்தில் மீண்டும் ஏசோேோ 30:26 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி மிகுந்த 
பிரகாசமாக இருக்கும். 
 

அர்மகெததோன் யுத்தம் நடக்கும் விதம் 
அர்மபககதான் யுத்தத்தில் கீழ்க்கண்ட விதங்களில் அந்திக்கிறிஸ்துவும் 
அவனது கசறனகளும் அழிக்கப்படும். 
 

இதேசு ெிறிஸ்துவின் வருபெேின் ைிரசன்னத்தினோல் நோசம். 
2 கதச 2:8 நீக்கப்படும்கபாது, அந்த அக்கிரமக்காரன் பவளிப்படுவான்; அவறனக் 
கர்த்தர் தம்முறடே வாேின் சுவாசத்தினாகல அழித்து, தம்முறடே 
வருறகேின் பிரசன்னத்தினாகல நாசம்பண்ணுவார். 
இகேசு கிறிஸ்துவின் ைிரசன்னம் பபரும் நாசத்றத, அந்திக்கிறிஸ்துவின் 
கசறனகள் மத்திேில் உண்டுபண்டும். இப்படிப்பட்ட பபரும் நாசத்றத 
உண்டுபண்ணுமளவுக்கு இகேசுவின் வருறக மிகுந்த பிரகாசமாய், 
ஒளிமேமாய், பேங்கரமாக, அக்கினிமேமாக  இருக்கும்.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



வல்லபமேின் தூதர்ெளோல் அழிக்ெப்ைடுதல். 2 கதச 1;7 கதவறன 
அறிோதவர்களுக்கும், நம்முறடே கர்த்தராகிே இகேசுகிறிஸ்துவின் 
சுவிகசஷத்திற்குக் கீழ்ப்படிோதவர்களுக்கும் நீதியுள்ள ஆக்கிறனறேச் 
பசலுத்தும்படிக்கு, 
8 கர்த்தராகிே இகேசு தமது வல்லறமேின் தூதகராடும், ஜுவாலித்து எரிகிற 
அக்கினிகோடும், வானத்திலிருந்து பவளிப்படும்கபாது அப்படிோகும். 
இகேசுகவாடு வரும் மகா வல்லறமயுள்ள தூதர்கள் அர்மபககதான் யுத்தத்தில் 
பல விதமான பங்காற்றுவார்கள் ( மத் 24:29-31 ). அவர்களால் 
அந்திக்கிறிஸ்துவின் கசறன அழிக்கப்படும்.  
 

ைரிசுத்தவோன்ெளோல் அழிக்ெப்ைடுதல் 
யூதோ 1: 15 தமக்கு விகராதமாய் அவபக்தியுள்ள பாவிகள் கபசின கடின 
வார்த்றதகபளல்லாவற்றினிமித்தமும், அவர்கறளக் கண்டிக்கிறதற்கும், 

ஆேிரமாேிரமான தமது பரிசுத்தவான்ககளாடுங்கூடக் கர்த்தர் வருகிறார் என்று 
முன்னறிவித்தான். 
ஆேிரமாேிரமான பரிசுத்தவான்கள் என்பது எண்ண முடிோத ஒரு பபரும் 
இலக்கத்றத குறிக்கிறது.       ( தோனி 7:10; கவளி 5:11 ).  இகேசுகவாடு வரும் 
எண்ணிலடங்கா பரிசுத்தவான்கள் அர்மபககதான் யுத்தத்தில் 
எதிரிப்பறடகளுக்கு அழிறவ உண்டு பண்ணுவார்கள்.  

கெோள்பளதநோய், இரத்தம் சிந்துதல், கைருமபழ, கைருங்ெல் மபழ, 
அக்ெினி, ெந்தெம் இவற்றோல் அழிவு. 

எதச 38:22 பகாள்றளகநாேினாலும் இரத்தம் சிந்துதலினாலும் நான் 
அவகனாகட வழக்காடி, அவன்கமலும் அவன் இராணுவங்களின்கமலும் 
அவகனாடிருக்கும் திரளான ஜனங்களின்கமலும் பவள்ளமாய் அடிக்கும் 
மறழறேயும், பபருங்கல்மறழறேயும், அக்கினிறேயும், கந்தகத்றதயும் 
வருஷிக்கப்பண்ணுகவன். 
பகாள்றளகநாறேயும் இரத்தம் சிந்துதறலயும் கதவன் அவர்கள் கமல் 
அனுப்புவார். பபருமறழ, பபருங்கல் மறழ, அக்கினி, கந்தகம் கபான்றறவ 
வானத்தில் இருந்து அவர்கள் கமல் பபாழியும். இதனால் அந்திக்கிறிஸ்துவின் 
ஜனங்களின் மத்திேில் கடுறமோன அழிவு உண்டாகும்.  
 

வோபதேோல் அழிவு 
செ 14:12 எருசகலமுக்கு விகராதமாக யுத்தம்பண்ணின எல்லா ஜனங்கறளயும் 
கர்த்தர் வாதிக்கும் வாறதோவது: அவர்கள் காலூன்றி நிற்றகேிலும் 
அவர்களுறடே சறத அழிந்து கபாகும்; அவர்கள் கண்கள் தங்கள் குழிகளிகல 
பகட்டுப்கபாகும்; அவர்கள் நாவு அவர்கள் வாேிகல அழுகிப்கபாகும். 
இவ்வாறதேினால் அந்திக்கிறிஸ்துவின் கசறனகளின் சபதெளும், சரீரத்தின் 
ெண்ெள், நோவு தைோன்ற ைோெங்ெளும் அழுெிப்தைோகும். மனிதர்களும் 
விலங்குகளும் பவறும் எலும்புக்கூடுகளாக ஆகிப்கபாகும் அளவுக்கு இந்த 
வாறத கடுறமோக இருக்கும்.  இது மனிதர்களுக்கு மாத்திரமல்லாமல் 
அவர்களது விலங்குகள் அறனத்துக்கும் சம்பவிக்கும்.  
 

இஸ்ரதவல் யுத்தம் ைண்ணுவதோல் அழிவு 
செ 14:14 யூதாவும் எருசகலமிகல யுத்தம்பண்ணும்; அப்பபாழுது சுற்றிலும் 
இருக்கிற சகல ஜாதிகளுறடே ஆஸ்திோகிே பபான்னும் பவள்ளியும் 
வஸ்திரங்களும் மகா திரளாகக் கூட்டப்படும். 
அர்மபககதான் யுத்தத்தின்கபாது, முதலில் அழிவுகறள சந்திக்கும் இஸ்ரகவல் 
ஜனம் பின் இகேசுவின் பிரசன்னத்தினால் வலுப்பபற்று அந்திக்கிறிஸ்துவின் 
பறடகளுக்கு எதிராக யுத்தம்பண்ணி அவர்கறள சங்கரிக்கும். அவர்களின் 
பபான், பவள்ளி, வஸ்திரங்கள் மகா திரளாக கூட்டப்பட்டு இஸ்ரகவல் 
ஜனங்களால் பங்கிடப்படும் ( செ 14 ).  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



சுே அழிவு 
செ 14:13 அந்நாளிகல கர்த்தரால் பபரிே கலக்கம் அவர்களுக்குள் உண்டாகும்; 

அவனவன் தன் தன் அேலானின் றகறேப் பிடிப்பான்; அவனவனுறடே றக 
அவனவன் அேலானுறடே றகக்கு விகராதமாக எழும்பும். 
அந்திக்கிறிஸ்துவின் கசறன பலவிதமான மக்கறளயும், பல நாடுகளில் 
இருந்து வந்தவர்கறளயும் பகாண்டதாக இருக்கும். அர்மபககதான் யுத்தத்தின் 
கபாது கர்த்தர் அவர்கள் மத்திேில் ஒரு கலக்கத்றத அனுப்புவார். இதனால் 
அவர்களுக்குள்ளாக கவறுபாடுகளும். சந்கதகங்களும் உண்டாகி 
ஒருவறரபோருவர் அழிப்பார்கள். இதுவறர கசர்ந்து இருந்த ஒவ்பவாருவனும் 
தன் அேலாறன தாக்கி அழிப்பான்.  
 

ததவனுபடே வோேில் இருந்து புறப்ைடும் ைட்டேத்தோல் அழிவு 
கவளி 19:15 புறஜாதிகறள பவட்டும்படிக்கு அவருறடே வாேிலிருந்து 
கூர்றமோன பட்டேம் புறப்படுகிறது; இருப்புக்ககாலால் அவர்கறள 
அரசாளுவார்; அவர் சர்வவல்லறமயுள்ள கதவனுறடே உக்கிரககாபமாகிே 
மதுவுள்ள ஆறலறே மிதிக்கிறார். 
எசோேோ 11:4 நீதிேின்படி ஏறழகறள நிோேம் விசாரித்து, ேதார்த்தத்தின்படி 
பூமிேிலுள்ள சிறுறமோனவர்களுக்குத் தீர்ப்புச்பசய்து, பூமிறேத் தமது 
வாக்கின்ககாலால் அடித்து, தமது வாேின் சுவாசத்தால் துன்மார்க்கறரச் 
சங்கரிப்பார். ( 2 கதச 2:8,9 ). 
கூர்றமோன பட்டேம், கதவனுடே வார்த்றதேின் ஒரு அறடோளமாக 
இருக்கிறது ( கவளி 19:21; எதை 6:17; எைி 4:12; கவளி 1:16 ). 2 கதச 2:8 ல் 
“வோேின் சுவோசம்” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இகேசுவின் வாேில் 
இருந்து புறப்படும் இந்த வோர்த்பத என்னும் ைட்டேத்தோல் 
அந்திக்கிறிஸ்துவின் கசறனகளின் பபரும்பான்றமோன பகுதி அழிக்கப்படும்.  
“உக்ெிரதெோைமோெிே மதுவுள்ள ஆபல” என்பது அர்மபககதான் யுத்தத்தின் 
அழிறவக்குறிப்பிடுகிறது ( கவளி 14:14-20; ஏசோேோ 63:1-6 ) 
 

யுத்தத்தின் விபளவுெள் 
1. சோத்தோனுபடே ைபடெள் முழுவதும் முற்றிலுமோெ 
முறிேடிக்ெப்ைட்டு சோத்தோன் ெட்டப்ைடுதல் ( கவளி 19:11-20:3; ஏசோேோ    
63; எதச 38-39; செ 14; தேோதவல் 3 ). 
கவளி 20:1 ஒரு தூதன் பாதாளத்தின் திறவுககாறலயும் பபரிே சங்கிலிறேயும் 
தன்றகேிகல பிடித்துக்பகாண்டு வானத்திலிருந்திறங்கிவரக்கண்கடன்.     
2 பிசாபசன்றும் சாத்தாபனன்றும் பசால்லப்பட்ட பறழே பாம்பாகிே 
வலுசர்ப்பத்றத அவன் பிடித்து, அறத ஆேிரம் வருஷமளவுங் கட்டிறவத்து, 

அந்த ஆேிரம் வருஷம் நிறறகவறும்வறரக்கும் அது ஜனங்கறள 
கமாசம்கபாக்காதபடிக்கு அறதப் பாதாளத்திகல தள்ளிேறடத்து, அதின்கமல் 
முத்திறரகபாட்டான். 
சோத்தோனின் ைபடெள் முழுவதுமோெ முறிேடிக்ெப்ைடும்.  
 

2. பூமிேின் ைபடெளில், ஆறில் ஒரு ைகுதி தவிர மற்ற அபனத்தும் 
அழிக்ெப்ைடுதல்.  
எகச 39:2 நான் உன்றனத் திருப்பி உன்றன ஆறு துறடுகளால் இழுத்து, 

உன்றன வடபுறங்களிலிருந்து எழும்பவும் இஸ்ரகவல் மறலகளில் 
வரவும்பண்ணி,     
இந்த வசனத்தின் ஆங்கில பமாழிோக்கத்றத பார்த்கதாமானால் 
அந்திக்கிறிஸ்துவின் பறடகளில் எத்தறன கபர் தப்புவார்கள், எத்தறன கபர் 
அழிக்கப்படுவார்கள் என்று பதளிவாக பசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  

 

 

 

 

 

 

 



2 And I will turn thee back, and leave but the sixth part of thee, and 

will cause thee to come up from the north parts, and will bring thee 

upon the mountains of Israel:
                                    

அந்திக்கிறிஸ்துவின் பறடகளில், ஆறில் ஒரு பகுதி தவிர மற்ற பறடகள் 
அறனத்தும் இந்த யுத்தத்தில் அழிக்கப்படும். அதாவது அந்திக்கிறிஸ்துவின் 
பறடகளில் 10000000 கபறர எடுத்துக்பகாண்டால் அவர்களில் சுமார் 83,33,334 
கபர் அழிக்கப்படுவார்கள் 16,66,666 கபர் தப்புவார்கள்.  

 

3. ைபடெளின் ைிணங்ெபள பூமிேின் மிருெங்ெளும் ஆெோேத்து 
ைறபவெளும் 7 மோதங்ெள் தின்னும்         
( கவளி 19:17-21; எதச 39:4-24; மத் 24:28; லூக்ெோ 17:34-37; தேோபு 39:27 - 30 ). 
கவளி 19: 17 பின்பு ஒரு தூதன் சூரிேனில் நிற்கக்கண்கடன்; அவன் வானத்தின் 
மத்திேில் பறக்கிற சகல பறறவகறளயும் பார்த்து:   
18 நீங்கள் ராஜாக்களின் மாம்சத்றதயும், கசறனத்தறலவர்களின் 
மாம்சத்றதயும், பலவான்களின் மாம்சத்றதயும், குதிறரகளின் மாம்சத்றதயும், 

அறவகளின்கமல் ஏறிேிருக்கிறவர்களின் மாம்சத்றதயும், சுோதீனர் 
அடிறமகள், சிறிகோர் பபரிகோர், இவர்கபளல்லாருறடே மாம்சத்றதயும் 
பட்சிக்கும்படிக்கு, மகா கதவன் பகாடுக்கும் விருந்துக்குக் கூடிவாருங்கள் என்று 
மிகுந்த சத்தத்கதாகட கூப்பிட்டான். 
21 மற்றவர்கள் குதிறரேின்கமல் ஏறினவருறடே வாேிலிருந்து புறப்படுகிற 
பட்டேத்தால் பகால்லப்பட்டார்கள்; அவர்களுறடே மாம்சத்தினால் பறறவகள் 
ோவும் திருப்திேறடந்தன. 
எதச 39:12 இஸ்ரகவல் வம்சத்தார், கதசத்றதச் சுத்தம்பண்ணும்படிக்கு 
அவர்கறளப் புறதத்துத்தீர ஏழுமாதம் பசல்லும். 
யுத்தத்தில் பகால்லப்பட்ட அந்திக்கிறிஸ்துவின் பறடகளின் பிணங்கள் 
ஏராளமானதாக இருக்கும். அறவகறள புறதப்பது என்பது ஒரு பபரிே 
கவறலோக இருக்கும். அதனால் சுமார் 7 மோதங்ெளுக்கு மிருெங்ெளும் 
ைறபவெளும் அப்ைிணங்ெபள தின்னும்.  
 

 4. சோத்தோனும் அவனது தூதர்ெளும் அசுத்த ஆவிெளும் 
ைோதோளத்தில் 1000 வருடங்ெளுக்கு    ெட்டிபவக்ெப்ைடுதல் ( கவளி 
20:1-7; ஏசோேோ 24:22-23; 25:7 ). 
கவளி 20:2 பிசாபசன்றும் சாத்தாபனன்றும் பசால்லப்பட்ட பறழே பாம்பாகிே 
வலுசர்ப்பத்றத அவன் பிடித்து, அறத ஆேிரம் வருஷமளவுங் கட்டிறவத்து, 

அந்த ஆேிரம் வருஷம் நிறறகவறும்வறரக்கும் அது ஜனங்கறள 
கமாசம்கபாக்காதபடிக்கு அறதப் பாதாளத்திகல தள்ளிேறடத்து, அதின்கமல் 
முத்திறரகபாட்டான்.   
ஏசோேோ 24:22 அவர்கள் பகபிேில் ஏகமாய்க் கட்டுண்டவர்களாகச் கசர்ந்து, 

காவலில் அறடக்கப்பட்டு, அகநகநாள் பசன்றபின்பு விசாரிக்கப்படுவார்கள். 
சாத்தானும் அவனது தூதர்களும், அவனுக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கும் அசுத்த 
ஆவிகளும் பரகலாகத்தில் இருந்து வருகிற ஒரு தூதனால் சங்கிலிோல் 
கட்டப்பட்டு பாதாளத்தில் 1000 வருடங்களுக்கு அறடத்து றவக்கப்படுவர்.  
 

5. மிருெமும் ெள்ளத்தரீ்க்ெதரிசியும் அக்ெினிக்ெடலில் நித்திேமோெ 
தள்ளப்ைடுதல்  
( கவளி  20:10; தோனி 7:11; 8:25; 11:45; 2 கதச 2:8-9 ). 
கவளி 19:20 அப்பபாழுது மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது; மிருகத்தின்முன்பாகச் பசய்த 
அற்புதங்களால் அதின் முத்திறரறேத் தரித்தவர்கறளயும் அதின் பசாரூபத்றத 
வணங்கினவர்கறளயும் கமாசம்கபாக்கின கள்ளத்தீர்க்கதரிசியுங்கூடப் 
பிடிக்கப்பட்டான்; இருவரும் கந்தகம் எரிகிற அக்கினிக்கடலிகல உேிகராகட 
தள்ளப்பட்டார்கள்.   அர்மபககதான் யுத்தத்தின் முடிவில் அந்திக்கிறிஸ்துவும்,  

 

 

 
 

 
 
 

 



கள்ளத்தீர்க்கதரிசியும் பகால்லப்படுவார்கள். பின் மீண்டும் உேிர்ப்பிக்கப்பட்டு 
உேிர்த்பதழுந்த சரீரங்களுடன் நித்திே நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள் ( கவளி 
20:10; தோனி 7:11 ).  
  

6. 184 பமல்ெள் நீளத்துக்கு, குதிபரேின் ெடிவோளங்ெள் 
உேரத்துக்கு இரத்தம் ைோய்தல்  
( கவளி 14:14- 20; எதச 39:17-24; ஏசோேோ 63:1-7). 
கவளி 14: 20  நகரத்திற்குப் புறம்கபயுள்ள அந்த ஆறலேிகல அது 
மிதிக்கப்பட்டது; அந்த ஆறலேிலிருந்து ஆேிரத்தறுநூறு ஸ்தாதி தூரத்திற்கு 
இரத்தம் புறப்பட்டுக் குதிறரகளின் கடிவாளங்கள்மட்டும் பபருகிவந்தது. 
அர்மபககதான் யுத்தத்தில் பகால்லப்பட்ட மனிதர்கள், விலங்குகள் 
ஆகிேவற்றின் இரத்தம் இவற்றுடன் மறழ, கந்தகம், அக்கினி கபான்ற ோவும் 
கலக்கும். இதனால் இரத்தம் சுமார் 184 பமல் தூரத்துக்கு குதிபரேின் 
ெடிவோளம் உேரத்துக்கு ( சுமோர் 4 அடி உேரத்துக்கு ) பாயும்.  
 

7. அந்திக்ெிறிஸ்துவின் தசபனேில் இறந்தவர்ெள் 7 மோதங்ெளோெ 
புபதக்ெப்ைடுவோர்ெள்.  
எதச 39:12 இஸ்ரகவல் வம்சத்தார், கதசத்றதச் சுத்தம்பண்ணும்படிக்கு 
அவர்கறளப் புறதத்துத்தீர ஏழுமாதம் பசல்லும். 
14 கதசத்றதச் சுத்தம்பண்ணுவதற்காக அதில் கிடக்கும் மற்றப் பிகரதங்கறளப் 
புறதக்கும்படிக்கு நித்தமும் கதசத்தில் சுற்றித்திரியும் மனுஷறரயும், 

சுற்றித்திரிகிறவர்ககளாகடகூடப் புறதக்கிறவர்கறளயும் பதரிந்து நிேமிப்பார்கள்; 

ஏழுமாதங்கள் முடிந்தபின்பும் இவர்கள் கதடிக்பகாண்டிருப்பார்கள். 
 
சமுத்திரத்தின் கிழக்கக இருக்கும் “ைிரேோணக்ெோரரின் ைள்ளத்தோக்கு” என்ற 
இடத்தில் அந்திக்கிறிஸ்துவின் கசறனேில் இறந்த உடல்கறள இஸ்ரகவல் 
ஜனத்தார் புறதப்பார்கள். பின் அந்த இடம் அதமோன் தெோெிி் ைள்ளத்தோக்கு 
என்று அறழக்கப்படும். உடல்களின் எண்ணிக்றக அதிகமாக இருப்பதால் 
அவற்றற எல்லாம் புறதக்க சுமார் 7  மாதங்கள் ஆகும். இதற்காக ஏராளமான 
கபர் கவறலேில் அமர்த்தப்படுவார்கள். மனிதர்கள் மூக்றகப்பிடித்துக்பகாள்ளும் 
அளவுக்கு இந்த சடலங்களில் இருந்து புறப்படும் வாறட இருக்கும்.  
 

8. அந்திக்ெிறிஸ்துவின் தசபனெளின் ஆயுதங்ெள் 7 வருடங்ெளோெ 
எரிக்ெப்ைடுதல்.  
எதச 39:9 இஸ்ரகவல் பட்டணங்களின் குடிகள் பவளிகே கபாய், ககடகங்களும், 

பரிறசகளும், வில்லுகளும், அம்புகளும், வறளதடிகளும், ஈட்டிகளுமாகிே 
ஆயுதங்கறள எடுத்து எரிப்பார்கள்; ஏழுவருஷம் அறவகறள எடுத்து 
எரிப்பார்கள். 
10 அவர்கள் பவளிேிலிருந்து விறகு பகாண்டுவராமலும் காடுகளில் 
பவட்டாமலும், ஆயுதங்கறள எடுத்து எரிப்பார்கள்; அவர்கள் தங்கறளக் 
பகாள்றளேிட்டவர்கறளக் பகாள்றளேிட்டு, தங்கறளச் சூறறோடினவர்கறளச் 
சூறறோடுவார்கள் என்று கர்த்தராகிே ஆண்டவர் பசால்லுகிறார். 
அந்திக்கிறிஸ்துவின் காலத்தில் பசய்ேப்படும் யுத்த தளவாடங்கள் பல தீப்பற்றி 
எரியும் பபாருட்கறள பகாண்டு பசய்ேப்பட்டதாக இருக்கும். அவகளின் 
எண்ணிக்றக கணக்கில் அடங்காத அளவுக்கு இருக்கும். இஸ்ரகவல் ஜனங்கள் 
இந்த தளவாடங்கறள சுமோர் 7 வருடங்ெளோெ எரிப்ைோர்ெள். எங்பகல்லாம் 
விறகு கபான்ற பபாருட்கள் எரிக்கபேன்படுத்தப்படுகின்றனகவா, அங்பகல்லாம் 
விறகுக்கு பதிலாக இந்த தளவாடங்கள் பநருப்பில் எரிக்க பேன்படுத்தப்படும். 
அந்திக்கிறிஸ்துவின் கசறனேின் மற்ற விறலயுேர்ந்த பபாருட்கறளயும் 
இஸ்ரகவலர் எடுத்துக்பகாள்வார்கள் 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



9. இஸ்ரதவல் விடுவிக்ெப்ைட்டு கதளிவிக்ெப்ைட்டு ததவனுபடே 
நித்திே ஆளுபெ நிறுவப்ைடுதல் ( கவளி 19:11-20:10; 22:4-5; 11:15; மத் 
25:31-46; தோனி 2:44-45; 7:13-27; ஏசோேோ 9:6-7; லூக்ெோ 1:32-33).  
லூக்ெோ 1:32 அவர் பபரிேவராேிருப்பார், உன்னதமானவருறடே குமாரன் 
என்னப்படுவார்; கர்த்தராகிே கதவன் அவருறடே பிதாவாகிே தாவதீின் 
சிங்காசனத்றத அவருக்குக் பகாடுப்பார்.  33 அவர் ோக்ககாபின் குடும்பத்தாறர 
என்பறன்றறக்கும் அரசாளுவார்; அவருறடே ராஜ்ேத்துக்கு முடிவிராது 
என்றான்.இஸ்ரகவல் நிரந்தரமாக கதவனுறடே எதிரிகளிடம் இருந்து 
விடுவிக்கப்படும். இஸ்ரகவல் உண்றமோன தமசிேோ இதேசு ெிறிஸ்துதோன்  
என்று அறிந்து பகாள்வார்கள். இகேசு கிறிஸ்து அவர்களது நித்திே ராஜாவாக 
அரசாளுவார். மீட்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் கதவனுறடே அநாதிதீர்மானத்தின் 
கீழ் ஆட்சி பசய்ேப்படும் கதவனின் நித்திே ஆளுறக நிறுவப்படும் 

 
 
 

சங் 58:10 பழிவாங்குதறல நீதிமான் காணும்கபாது மகிழுவான்; அவன் தன் பாதங்கறளத் துன்மார்க்கனுறடே இரத்தத்திகல 

கழுவுவான்.    11 அப்பபாழுது, பமய்ோய் நீதிமானுக்குப்பலன் உண்படன்றும், பமய்ோய் பூமிேிகல நிோேஞ்பசய்கிற கதவன் 

உண்படன்றும் மனுஷன் பசால்லுவான். 

 

அன்பு சதெோதரோ! சதெோதரி! அநிேோேமும், அக்ெிரமமும், ைோவமும், அநீதியும் எங்கும் தோண்டவமோடும்தைோது …….. “ 
நீதிேோய் வோழுெிற நீதிமோனுக்கு ைலன் உண்தடோ “ என்ற தெள்வி இப்தைோது எங்கும்         
தெட்ெப்ைடலோம். தசோர்ந்து தைோெோதரீ்ெள்.  நிச்சேமோய் நீதிமோனுக்கு ைலன் உண்டு.  
 

7 மோதங்ெள் புபதக்ெப்ைடும் அளவுக்கு அக்ெிரமக்ெோரர்ெளின் சடலங்ெபள ைோர்க்கும்தைோது,  
பூமிேின் ைறபவெள் எல்லோம் அவர்ெளது சடலங்ெபள தின்னுவபத ைோர்க்கும்தைோது….. 

7 வருடங்ெள் எரிக்ெப்ைடும் அளவுக்கு அவர்ெளின் யுத்த தளவோடங்ெபள ைோர்க்கும்தைோது …….  
184 பமல் தூரத்துக்கு அக்ெிரமக்ெோரர்ெளின் சரீரங்ெளில் இருந்து புறப்ைடும் இரத்தம் ஓடுவபத 
ைோர்க்கும்தைோது ……..  
அந்த இரத்தத்தில் நீதிமோன் தன் ைோதங்ெபள ெழுவுவபத ைோர்க்கும் தைோது …….  
 

மனிதன் கசோல்லுவோன்    “ கமய்ேோய் நீதிமோனுக்கு ைலன் உண்டு…… 
      கமய்ேோய் பூமிேிதல நிேோேம் கசய்ெிற ததவன் உண்டு ” …… 

 

இந்த அர்மகெததோன் யுத்தத்தில் ததவனுபடே தசபனேில் அணிவகுத்து வர 
ஆேத்தமோேிருப்தைோம், 

மற்றவர்ெபளயும் ஆேத்தப்ைடுத்துதவோம். 
ஆகமன். 
 

குறிப்பு: இதன் பதாடர்ச்சிோக –                                         , ஆேிர வருட அரசாட்சி, 
ககாக் மககாக் யுத்தம், பவள்றள சிங்காசன நிோேத்தீர்ப்பு – கபான்ற கவதபாடங்கள் பவளிேிடப்படும். தேவு பசய்து 
பதாடர்ந்து படித்து பேனறடயுங்கள். 
இதற்கு முன்பு பதாடர்ச்சிோக கவதாகம ஆட்சி முறறக்காலங்கள், சறப எடுத்துக்பகாள்ளப் படுதல், 
அந்திக்கிறிஸ்து, உபத்திரவக்கால சம்பவங்கள், இகேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருறக ஆகிே கவதபாடங்கள் 
பவளிேிடப்பட்டுள்ளன. 
இகேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம்வருறகப்பற்றிேதான வடீிகோறவ – (Power point slide show  

with narration     and Bible references in Tamil) நம்முறடே இறணேதளத்தின் “வடீிகோ” பகுதிேி 

கலகோ அல்லது http://youtu.be/kxg3QM_MnwM  என்ற இறணப்பிகலா பார்றவேிடும்படி உங்கறள  
அன்புடன் கவண்டிக்பகாள்கிகறாம்.  
நீங்ெள் ஆசரீ்வதிக்ெப்ைட்டவர்ெள்.  ஆசரீ்வோதமோெ இருங்ெள். 
Bro D.Vergin Kumar. 
Design, editing and special effects; Bro. Donald. 
If you need any clarifications, if you have any doubts kindly contact me at deeveekumar@yahoo.com                

Ph: 968 25572195, 99663557.   

http://youtu.be/kxg3QM_MnwM


Resources; International Standard Bible Encyclopedia, The Bible Exposition commentary - New Testament, 

Dakes bible commentary, Andrew Wommack Bible commentary, Vine's Expository Dictionary of Old 

Testament Words, Vine's Expository Dictionary of New Testament Words, Strong's Bible Concordance, 

Vincent's Word Studies in the New Testament, Scofield's Bible Dispensational Plan.  Wuest’s word studies 

from the Greek New Testament. The Biblical Illustrator (New Testament) etc.  All Bible quotes are from King 

James Version. In Tamil Bible, some verses may be above or below than the mentioned English Bible verse. 
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