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வேதாகம ஆட்சி முறைக்காலங்களில் ( Bible Dispensations ),கிருறையின் ஆட்சிக்காலம் முடிந்து, சறை 
எடுத்துக்ககாள்ளப்ைட்ட உடன் பூமியிலும் ைரவலாகத்திலும் நடக்கப்வைாகும் சம்ைேங்கறளப்ைற்ைி இந்த வேதைாடத்தில் 
ைடிப்வைாம். 
 

( வெளி 6-19 ) சமயம்: தானிவயலின் 70 ேது ோரம் கதாடங்கு முன்பு, உைத்திரேக்காலம் இஸ்ரவேலுக்கு கதாடங்கும். 
இது எத்தறன நாட்களுக்கு முன்பு என்ைது சரியாக குைிப்ைிடப்ைடேில்றல. ஆனால் தானிவயலின் 70 ேது ோரம் 
கதாடங்கும்வைாது அந்திக்கிைிஸ்து எழும்புோன். இச்சமயத்தில் “இரகசியம் பாபில ான்”  ( ஒரு மதப்பிரிவு ), மறுைடியும் 
புதுப்ைிக்கப்ைட்ட, ைறைய வராம சாம்ராஜ்யத்தின் ஆளுறகக்குட்ைட்ட இடங்களில் இருக்கும் 10 ராஜாக்கறளயும் தன் 
கட்டுப்ைாட்டுக்குள் றேத்து ஆட்சி கசய்து ககாண்டிருக்கும். இந்த 10 ராஜாக்களும் இஸ்ரவேலுக்கு மிகுந்த உைத்திரேங்கறள 
ககாடுத்துக்ககாண்டிருப்ைார்கள். ஆனாலும் இஸ்ரவேல் “இரகசியம் ைாைிவலானுக்கு” அடிைணியாமல் இருக்கும். இச்சமயத்தில் 
அந்திக்கிைிஸ்து இந்த அறனத்து ராஜ்யங்கறளயும் றகப்ைற்ை முயற்சி கசய்து ககாண்டிருப்ைான் ( மத் 24:4-12 ). 
அந்திக்கிைிஸ்துேின் இம்முயற்சிக்கு, இச்சமயத்தில் யூதர்களின் ைண உதேியும், மற்ை உதேிகளும் அேசியம். ஆகவே அேன் 
இஸ்ரவேவலாடு, அேர்களுக்கு ைாதுகாப்பு ககாடுப்ைதாக   ஒரு 7 ேருட உடன்ைடிக்றக கசய்து ககாள்ோன் ( தானி 9:27 ). 
இச்சமயம் இஸ்ரவேல் எல்லா நாடுகளாலும் கேறுக்கப்ைட்டு, உைத்திரேப்ைடுத்தப்ைடுோர்கள். ஆகவே உைத்திரேக்காலம் 
தானிவயலின் 70 ேது ோரம் முழுேதும் இருக்கும். இக்காலம் இவயசுேின் இரண்டாம் ேருறகயில் நிறைவு கைறும் ( மத் 
24:29-31; வெளி 19:11-21 ). 
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உபத்திரெக்கா த்தின் இரண்டு பிரிவுகள். 
1. உபத்திரெக்கா ம்: இது 7 ேருட உைத்திரேக்காலத்தின் முதல் 3 ½ ேருடங்கள். இச்சமயத்தில் இஸ்ரவேல் 

இரகசியம் ைாைிவலானாலும் அதன் 10 ராஜாக்களாலும் உைத்திரேப்ைடுத்தப்ைடுோர்கள். இக்காலத்தில் வெளி 6: 1 – 9:21 ேறர 
குைிப்ைிடப்ைட்டுள்ள அறனத்து சம்ைேங்களும் நடக்கும். 7 முத்திறரகள் உறடக்கப்ைடுதலும், 6 எக்காளங்கள் கதானித்தலும் 
இக்காலத்தில் நடக்கும்.  

2. மகா உபத்திரெக்கா ம்: இது 7 ேருட உைத்திரேக்காலத்தின் கறடசி 3 ½ ேருடங்கள். இது முதல் 3 ½ ேருட 
உைத்திரேத்றத ேிட மிகவும் ககாடியதாக இருக்கும். முதல் 3 ½ ேருடங்களாக இஸ்ரவேவலாடு நட்ைாக இருந்த 
அந்திக்கிைிஸ்து இச்சமயம் அேர்கவளாடு ைண்ணியிருந்த உடன்ைடிக்றகறய முைித்து அேர்களின் ைரம எதிரியாக மாறுோன். 
இஸ்ரவேறல அைிக்க முயற்சிப்ைான். இதனால் 7 கலசங்களின் வகாைாக்கிறன பூமியின் வமல் ஊற்ைப்ைடும். வெளி 10:1 – 
19:21 ேறர குைிப்ைிடப்ைட்டுள்ள அறனத்து சம்ைேங்களும் நறடகைறும். இந்த உைத்திரேம் இதுேறர இவ்ோறு இல்லாததும், 
இனிவமல் இவ்ோறு இல்லாதோறும் இருக்கும் ( தானி 12:1; எலர 30:4-11; மத் 24:21,22; வெளி 11:1,2; 12:14-17; 13:5-7 ). 
ஏைாேது எக்காளம் கதானித்தலும், 7 கலசங்களின் அைிவும் இக்காலத்தில் இருக்கும்.  
 

உபத்திரெக்கா த்தின் குறிக்லகாள். 
1. இஸ்ரவேல் ஜனத்றத சுத்திகரித்து, வதேன் அேர்கள் ைிதாக்கவளாடு ஏற்ைடுத்திய நித்திய உடன்ைடிக்றககறள 

நிறைவேற்றும் ஒரு நிறலக்கு அேர்கறள ககாண்டு ேருேது ( ஏசாயா 2:5-22; 16:1-5; 24:1-25:12; 26:20,21; எலசக் 20:33,34; 
22:17 – 22; லராமர் 11:25-29 ). 
2. இஸ்ரவேலுக்குள் இருக்கும் அறனத்து எதிர்ப்ைாளர்கறளயும் அகற்றுேது( எலச 20:33, 4; 17:22;சக 13:8-9 ) 
3. இஸ்ரவேல் ஜனத்றத புரிந்து ககாள்ள கசய்து அேர்கறள புதிய உடன்ைடிக்றகயின் கட்டுப்ைாட்டுக்குள் ககாண்டு ேருேது    

( எலச 20:33,34; 36:24-28; எலர 30:3-11; சக 12:10 – 13:9; மல் 4:3,4 ) 
4. இஸ்ரவேறல நியாயம் தீர்த்து, வமசியாறே ஏற்றுக்ககாள்ளாததற்காக அேர்கறள தண்டிப்ைது. வமசியா இரண்டாம் முறை 

ேரும்வைாது அேறர ஏற்றுக்ககாள்ள றேப்ைது. ( எலச 20:33,34; சக 12:10-13:9; மத் 24:15-31 ). 
5. இஸ்ரவேறல உைத்திரேப்ைடுத்திய ராஜ்யங்கறள தண்டிப்ைது ( ஐசா 63:1-6; லயாலெ3; வெளி 6:1 – 19:21. 
6. இஸ்ரவேறல முழுேதுமாக மனந்திரும்ை றேப்ைது ( சக 12:10 – 13:9; லராமர் 11:26-29; மத் 23:39 ). 
7. தானிலயல் 9:24-27; வெளி 6:1-19:21; மத் 24:15,29 வைான்ை தீர்க்கதரிசனங்கறள நிறைவேற்றுேது. 

8. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், ஏவதாம், வமாோப் ேனாந்திரங்களுக்கு ஓடி, அேர்களால் உைத்திரேிக்கப்ைட்டு அதனால் வேறு 

ேைியின்ைி வதேனிடம் உதேிவதடி ேர றேப்ைது ( ஏசாயா 16:1-5; எலச 20:33-35; தானி 11:40 – 12:7; ஓசியா 2:14-17; மத் 
24:15 – 31; வெளி 12 ). 
 

உபத்திரெக்கா ம் எவ்ொறு இருக்கும் ? 
மனுக்குலத்தின் ைாேங்களும் ஒழுங்கீனமும் வநாோ,வலாத்து காலத்தில் 
இருந்தறத ேிட மிக அதிகமாக இருக்கும். இதனால் வதேனுறடய 
வகாைாக்கிறன மனுக்குலத்தின் வமல் ஊற்ைப்ைடும் ( ஆதி 6; மத் 24:37-39; 
லூக்கா 17:22-37; 2 தலீமா 3:1-12 ). பூமிறய தங்கள் ேசம் றேத்துக்ககாள்ள 
சாத்தானுக்கும் வதேனுக்கும் இறடயில் நடக்கும் கறடசி யுத்த சமயத்தில் 
மனுக்குலத்தின் எதிர்ப்பும் அக்கிரமமும் ோர்த்றதகளால் ேிேரிக்க முடியாத 
அளவுக்கு ேளர்ந்திருக்கும்  ( வெளி 11:15; 12:7-12; 19:11-21; 20:1-3 ). மனிதர் 
சத்தியத்றத கேறுப்ைதால் வதேன் அேர்கறள அந்திக்கிைிஸ்துேின் ககாடிய   
ேஞ்சகத்துக்குள் ஒப்புக்ககாடுப்ைார். அந்திக்கிைிஸ்து அேர்கறள கைாய்றய நம்ைறேத்து அைிவுக்குள்ளாக்குோன் ( 2 வதச 2: 8-
12; 2 லபதுரு 3:1-9). வதேன் தன் நியாயத்தீர்ப்றை மனிதர் வமல் ஊற்ைிய வைாதிலும் மனிதர் இன்னும் வதேனுக்கு எதிராக 
கிரிறய கசய்ோர்கள் ( வெளி 9:20,21; 6:2-11; 17:1-18; 18:1-24 ). 
 

உபத்திரெம் எங்கு இருக்கும் ? 
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எல்லா உைத்திரேங்களும் உலகம் முழுேதிலும் ஒவர சமயத்தில் இருக்கும் என்று ஒரு வேத ோக்கியம் கூட உறுதியாக 
கசால்லேில்றல. அந்திக்கிைிஸ்து உலகம் முழுேதும் ஒவர சமயம் ஆளுறக கசய்ய மாட்டான். ைறைய வராம 
சாம்ராஜ்யத்தின் 10 ராஜ்யங்கறளவய அேன் ஆளுறக கசய்ோன். கைரும்ைாலான நியாயத்தீர்ப்புக்களும், எக்காளங்கள், 
கலசங்களின் அைிவுகளும் உலகத்தின் நான்கில் மூன்று அல்லது நான்காேது ைாகத்திலும் ( வெளி 8:7-12; 9:12-21 ) 
மிருகத்தின் முத்திறர ைதித்தேர்கள் வமலும், மிருகத்தின் இருப்ைிடத்திலும் அேனது ராஜ்யத்திலுவம இருக்கும் ( வெளி 
16:2,10,12 ). ஆயினும் வேதாகமத்தில் ைாதாள கேட்டுக்கிளிகளின் அைிவுகள் எங்ககங்கு ேறரயிலும் இருக்கும் என்றும், 
சாத்தான் கட்டேிழ்த்து ேிடப்ைடும்வைாது அேனது அைிவுகள் எங்ககங்கு இருக்கும் என்றும் குைிப்ைிடப்ைடேில்றல ( வெளி 9:1-
11; 12:7-12 ). உ கத்தின் ப பாகங்களிலும் நிச்சயமாக இருக்கும். சி  இடங்கள் மாத்திரம் சி  உபத்திரெங்களுக்கு 
தப்பித்துக்வகாள்ள ாம். 
 
உைத்திரேக்காலத்றத ைற்ைி நாம் குைிப்ைிடும்வைாது வதேனுறடய ஜனம் – குைிப்ைாக யூத ஜனம் அனுைேிக்கும் 
கஷ்டங்கறளவய கைாதுோக குைிப்ைிடுகிவைாம். வேதாகமத்தில் தானிவயலின் 70 ேது ோரம், இஸ்ரவேறலயும் அேர்களது 
நகரமாகிய எருசவலறமயுவம குைிப்ைிடுகிைது. மகாஉைத்திரேக்காலமாகிய கறடசி 3 ½ ேருடங்கள் “யாக்லகாபின் 
உபத்திெக்கா ம்” என்று அறைக்கப்ைடுகிைது. றகேிடப்ைட்ட கிைிஸ்தேர்கள் ோழும் எல்லா இடங்களிலும் உைத்திரேம் 
இருக்கும். அதனால் எல்லா உைத்திரேங்களும் உலகம் முழுேதும் இருக்கும் என்று கதளிோக குைிப்ைிட முடியாது. 
உலகத்தின் சில இடங்களில், அந்திக்கிைிஸ்துறேயும் அேனால் ஏற்ைடுத்தப்ைடும் உைத்திரேத்றதயும் அைியாத ஜனங்கள் 
இருக்கக்கூடும் என்று சில வேத ைண்டிதர்கள் நம்புகிைார்கள்.  
 

இங்வக கேளிப்ைடுத்தின ேிவசஷத்தில் இருந்து ேசனங்கள் 
ககாடுக்கப்ைட்டிருக்கின்ைன. இத்துடன் தீர்க்க தரிசனங்களில் இருந்தும், மத்லதயு 
24ம் அதிகாரம், லூக்கா 21 ம் அதிகாரம் ஆகிய இடங்களில் இருந்தும் 
ேசனங்கறள ஆதாரமாக எடுத்துக்ககாள்ளலாம். 
 

முத ாம் முத்திரர உரடக்கப்படுதல். வெள்ரளக்குதிரர. 

அந்திக்கிைிஸ்துேின் எழுச்சி ( வெளி 6:1-2 ). 
வெளிப்படுத்துதல் 5 ேது அதிகாரத்தில், உள்ளும் புறமும் எழுதப்பட்டு 7 
முத்திரரகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு புஸ்தகத்ரத, வதேனிடம் 
இருந்து இவயசு கிைிஸ்து ோங்குகிைார். ைின் ஒவ்கோரு முத்திறரயாக 
உறடக்கிைார். அப்வைாது நடக்கிை நிகழ்வுகறள கதாடர்ந்து ைார்ப்வைாம்.  
வெளி 6:2. நான் ைார்த்தவைாது, இவதா, ஒரு கேள்றளக்குதிறரறயக் கண்வடன்; 
அதின்வமல் ஏைியிருந்தேன் ேில்றலப் ைிடித்திருந்தான்; அேனுக்கு ஒரு கிரீடங் 
ககாடுக்கப்ைட்டது; அேன் கஜயிக்கிைேனாகவும் கஜயிப்ைேனாகவும் புைப்ைட்டான். 
 

அந்திக்கிைிஸ்துறேப்ைற்ைியும் அேன் நாடுகறள 
தன்ேசப்ைடுத்திக்ககாள்ேறதயும் இவ்ேசனம் குைிக்கிைது. இச்சமயம் அேன் 
யூதர்கறள அேர்களது ேிவராதிகளிடம் இருந்து காப்ைாற்றுேதாக ஒரு 
உடன்ைடிக்றக கசய்து ககாள்ோன் ( தானி 9:26-27 ). யூதர்கள் அேறன நம்ைி 
ேிடுோர்கள். அேன் உலகத்தின் ைல ைிரச்சிறனகறள தீர்த்து றேப்ைதனால் 
உலகம் அேறன ஒரு தறலேனாகவும், சமாதான தூதனாகவும் 
ஏற்றுக்ககாள்ளும். அேனது கீரிடத்தின் கையர் “கஜயிக்கிைேனுறடய கீரிடம்” –   
Gk. Stephanos ). அேனிடம் ஒரு ேில் இருக்கும் ஆனால் அம்புகள் 
இருக்காது.  
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இரண்டாம் முத்திரர உரடக்கப்படுதல். சிெப்புக்குதிரர. யுத்தம், 

பட்டயம். ( வெளி 6:3-4 ).  
வெளி 6:4 அப்கைாழுது சிேப்ைான வேகைாரு குதிறர புைப்ைட்டது; அதின்வமல் 
ஏைியிருந்தேனுக்கு, பூமியிலுள்ளேர்கள் ஒருேறரகயாருேர் 
ககாறலகசய்யத்தக்கதாகச் சமாதானத்றதப் பூமியிலிருந்கதடுத்துப் 
வைாடும்ைடியான அதிகாரம் ககாடுக்கப்ைட்டது; ஒரு கைரிய ைட்டயமும் 
அேனுக்குக் ககாடுக்கப்ைட்டது. 
சிேப்புக்குதிறர யுத்தத்றதயும், அைாயத்றதயும், ககாறலறயயும் குைிக்கிைது. 
இச்சமயம் அந்திக்கிைிஸ்து தன் யுத்தங்கறளயும் ஆளுறகறயயும் 
கதாடங்கியிருப்ைான்.   
 

மூன்றாம் முத்திரர உரடக்கப்படுதல். கறுப்புக்குதிரர. பஞ்சம் ( 
வெளி 6:5-6 ). 
வெளி 6:6 அப்கைாழுது, ஒரு ைணத்துக்கு ஒருைடி வகாதுறமகயன்றும், ஒரு 
ைணத்துக்கு மூன்றுைடி ோற்வகாதுறமகயன்றும், எண்கணறயயும் 
திராட்சரசத்றதயும் வசதப்ைடுத்தாவத என்றும், நான்கு ஜேீன்களின் 
மத்தியிலிருந்து உண்டான சத்தத்றதக் வகட்வடன். 
கறுப்பு நிைம் ைஞ்சத்றத குைிப்ைிடுகிைது ( எலர 14:1-2; பு ம்பல் 5:10). 
இச்சமயம் உலகத்தில் கடும் ைஞ்சம் நிலவும். இவயசு கிைிஸ்து உலகத்தில் 
ோழ்ந்த சமயத்தில் ஒரு நாள் சாதாரண வேறலக்கான கூலி ஒரு ைணம். ஒரு 
ைணத்றதக்ககாண்டு 8 ல் இருந்து  12 ைடி வகாதுறம ேறர ோங்கலாம். 
இன்னும் அதிகமாக 24 ல் இருந்து 36 ைடி ோற்வகாதுறம ( ைார்லி ) ோங்கலாம். 
ஆனால் மூன்ைாம் முத்திறர உறடக்கப்ைட்ட ைிைகு ஒரு ைணத்துக்கு ஒரு ைடி 
வகாதுறமயும், ஒரு ைணத்துக்கு மூன்றுைடி ோற்வகாதுறமயும் 
ேிற்கப்ைடுமளவுக்கு ைஞ்சம் உலகத்தில் தாண்டேமாடும். ஒவ்கோருேரும் 
தனித்தனியாக தங்கள் உணவுக்காக வேறல கசய்ய வேண்டியதாயிருக்கும்.  
இதனால் அந்திக்கிைிஸ்து கமதுோக உலகத்தின் கைாருளாதாரத்றத தன் 
கட்டுப்ைாட்டுக்குள் ககாண்டு ேருோன் ( வெளி 13:17 ).  
 

நான்காம் முத்திரர உரடக்கப்படுதல். மங்கின நிறமுள்ள குதிரர. 

மரணம், பாதாளம் ( வெளி 6:7-8 ). 
வெளி 6:8 நான் ைார்த்தவைாது, இவதா, மங்கின நிைமுள்ள ஒரு குதிறரறயக் 
கண்வடன்; அதின்வமல் ஏைியிருந்தேனுக்கு மரணம் என்று கையர்; ைாதாளம் 
அேன்ைின் கசன்ைது  .ைட்டயத்தினாலும் , ைஞ்சத்தினாலும், சாேினாலும், பூமியின் 
துஷ்ட மிருகங்களினாலும், பூமியின் காற்ைங்கிலுள்ளேர்கறளக் 
ககாறலகசய்யும்ைடியான அதிகாரம் அறேகளுக்குக் ககாடுக்கப்ைட்டது. 
இங்வக மரணமும் ைாதாளமும் உலகத்தின் காற்ைங்கிலுள்ளேர்கறள ககாறல 
கசய்யும்ைடியாக கசல்கின்ைன. பட்டயம், பஞ்சம், சாவு, துஷ்ட மிருகங்கள் 
ஆகிய நான்கு வைாராயுதங்கள் அறேகளுக்கு ககாடுக்கப்ைட்டிருக்கின்ைன. 
இச்சமயத்தில் உலகத்தில் யுத்தங்களினாலும், அறதத்கதாடர்ந்த 
ேிறளவுகளினாலும் பூமியின் காற்ைங்கிலுள்ளேர்கள் ககால்லப்ைடுோர்கள்.  
 

ஐந்தாம் முத்திரர உரடக்கப்படுதல். முதல் இரத்த சாட்சிகள்         

( வெளி 6:9-11 ) 
வெளி 6:9 அேர் ஐந்தாம் முத்திறரறய உறடத்தவைாது, 
வதேேசனத்தினிமித்தமும் தாங்கள் ககாடுத்த சாட்சியினிமித்தமும் 
ககால்லப்ைட்டேர்களுறடய ஆத்துமாக்கறளப் ைலிைடீத்தின்கீவை கண்வடன்.  
10. அேர்கள்  :ைரிசுத்தமும் சத்தியமுமுள்ள ஆண்டேவர , வதேரீர் பூமியின்வமல் 
குடியிருக்கிைேர்களிடத்தில் எங்கள் இரத்தத்றதக்குைித்து எதுேறரக்கும்  
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நியாயத்தீர்ப்புச்கசய்யாமலும் ைைிோங்காமலும் இருப்ைரீ் என்று மகா சத்தமிட்டுக் 
கூப்ைிட்டார்கள். 
11. அப்கைாழுது அேர்கள் ஒவ்கோருேருக்கும் கேள்றள அங்கிகள் 
ககாடுக்கப்ைட்டது; அன்ைியும், அேர்கள் தங்கறளப்வைாலக் 
ககாறலகசய்யப்ைடப்வைாகிைேர்களாகிய தங்கள் உடன்ைணிேிறடக்காரரும் 
தங்கள் சவகாதரருமானேர்களின் கதாறக நிறைோகுமளவும் 
இன்னுங்ககாஞ்சக்காலம் இறளப்ைாைவேண்டும் என்று அேர்களுக்குச் 
கசால்லப்ைட்டது. 
 
 

இேர்கள் எடுத்துக்ககாள்ளப்ைடுதலின் ைிைகு இரட்சிக்கப்ைட்டேர்கள். இேர்கள், 
எடுத்துக்ககாள்ளப்ைடுதலுக்கும் ஐந்தாம் முத்திறர உறடக்கப்ைடுேதற்கும் 
இறடப்ைட்ட காலத்தில் இரத்த சாட்சியாக மரித்தேர்கள். வெளி 17:1-7 ல் 
குைிப்ைிடப்ைட்டிருக்கும் மகாலெசி ( ஒரு மதப்ைிரிவு ) ைறைய வராம 
சாம்ராஜ்யத்தின் 10 நாடுகறள ஆட்சி கசய்யும்வைாது, அந்திக்கிைிஸ்து 
அந்நாடுகளின் வமல் தன் ஆளுறகறய திணித்துக்ககாண்டிருக்கும்வைாது,  மகா 
வேசியால் ககால்லப்ைட்டேர்கள். ( வெளி 17:8-18 ). 
 

ஆறாம் முத்திரர.  
ஆட்டுக்குட்டியானெரின் லகாபம் ( வெளி 6:12-17 ). 
ஆட்டுக்குட்டியானேரின் இந்தக்வகாைம் 6 ேது முத்திறரயில் இருந்து கதாடங்கி 
எக்காளங்கள், கலசங்கள் என்று கதாடர்ந்து உைத்திரேக்காலத்தின் கறடசி 
ேறரயிலும் இருக்கும் ( வெளி 6:17; 11:18; 15:1,7; 16:1,19 ).  
 

1,44,000 யூதர்கள் முத்திரரப்லபாடப்படுதல் ( கேளி 7:1-8 ).  

இந்த 1,44,000 வைரும், இஸ்ரவேலின் 13 வகாத்திரங்களில் இருந்து, தாண் 
வகாத்திரம் தேிர மற்ை 12 வகாத்திரங்களில் இருந்தும் தலா 12000 வைர் ேதீம் 
கதரிந்து ககாள்ளப்ைட்டேர்கள். தாண் வகாத்திரத்தில் இருந்து யாரும் 
முத்திறரயிடப் ைடேில்றல. இேர்கள் அறனேரும் யூதர்கள். இேர்கள் சறையில் 
உட்ைட்டேர்கள் அல்ல. சறை ஏற்கனவே எடுத்துக்ககாள்ளப் ைட்டாகி ேிட்டது. 
இந்த 1,44,000 வைரும் மரிக்காமல் அப்ைடிவய ைரவலாகத்துக்கு 
எடுத்துக்ககாள்ளப்ைட்டேர்கள்.   

உபத்திரெ கா  இரத்த சாட்சிகளின் ஆராதரன ( வெளி 7:9-17 ). 
வெளி 7:14-15.அதற்கு நான்: ஆண்டேவன, அது உமக்வக கதரியும் என்வைன். 
அப்கைாழுது அேன்: இேர்கள் மிகுந்த உைத்திரேத்திலிருந்து ேந்தேர்கள்; 

இேர்கள் தங்கள் அங்கிகறள ஆட்டுக்குட்டியானேருறடய இரத்தத்திவல 
வதாய்த்து கேளுத்தேர்கள். 
15. ஆனைடியால், இேர்கள் வதேனுறடய சிங்காசனத்திற்கு முன்ைாக இருந்து, 

இரவும் ைகலும் அேருறடய ஆலயத்திவல அேறரச் வசேிக்கிைார்கள்; 

சிங்காசனத்தின்வமல் ேறீ்ைிருக்கிைேர் இேர்களுக்குள்வள ோசமாயிருப்ைார். 
 

இேர்கள் சறை எடுத்துக்ககாள்ளப்ைட்ட ைிைகு இரத்த சாட்சிகளாக மரித்தேர்கள். 
இேர்கள் உலககமங்கிலும் உள்ளேர்கள். இேர்களில் வெளி 6:9-11 ல் 
குைிப்ைிடப்ைட்டுள்ள, ைலிைடீத்தின் கீழ் இருக்கும் ைரிசுத்தோன்களும், 
உைத்திரேகாலத்தில் இரத்த சாட்சிகளாக மரித்த மற்ைேர்களும் அடங்குோர்கள்    
( வெளி 14:13; 15:2-4; 20:4-6 ).  
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ஏழாம் முத்திரர.  
பரல ாகத்தில் அரமதல். 
வெளி 8:1 அேர் ஏைாம் முத்திறரறய உறடத்தவைாது, ைரவலாகத்தில் 
ஏைக்குறைய அறரமணிவநரமளவும் அறமதல் உண்டாயிற்று. 
ைரவலாகத்தில் எதனால் இந்த அறமதி என்ை காரணம் வேதாகமத்தில் 
கசால்லப்ைடேில்றல. புஸ்தகச்சுருளின் 7 முத்திறரகளும் உறடக்கப்ைட்டு, 
வதேனுறடய திட்டத்றத கண்ட ைரவலாக வசறனகள் திறகத்து ோயறடத்து 
நின்ைதனால் இருக்கலாம். அல்லது புயலுக்கு முன் காணப்ைடும் 
அறமதிறயப்வைான்று, வதேனுறடய வகாைாக்கிறனக்கு முன்ைதான 
அறமதியாகவும் இருக்கலாம்.   
 

ஏழு தூதர்களுக்கும் 7 எக்காளங்கள் வகாடுக்கப்படுதல். 
வெளி 8:2 ைின்பு, வதேனுக்குமுன்ைாக நிற்கிை ஏழு தூதர்கறளயுங் கண்வடன்; 

அேர்களுக்கு ஏழு எக்காளங்கள் ககாடுக்கப்ைட்டது. 
 
இஸ்ரவேலின் சரித்திரத்தில் எக்காளங்களுக்கு மிக முக்கிய இடம் உண்டு. 
எண்ணாகமம் 10 ம் அதிகாரத்தில் குைிப்ைிட்டுள்ளைடி, எக்காளங்களுக்கு மூன்று 
முக்கிய உைவயாகங்கள் உண்டு 1. மக்கறள ஒன்று திரட்டுேதற்கு  
( எண் 10:1-8 ) 2. யுத்தங்கறள அைிேிப்ைதற்கு ( எண் 10:9 ) 3. முக்கியமான 
சமயங்கறள அைிேிப்ைதற்கு ( எண் 10:10 ).  
 

தூபெர்க்கம் காட்டும் லதெதூதனுரடய ஊழியம் ( வெளி 8:3-5 ). 
வெளி 8:3 வேகைாரு தூதனும் ேந்து, தூைங்காட்டும் கைாற்கலசத்றதப் ைிடித்துப் 
ைலிைடீத்தின் ைடியிவல நின்ைான்; சிங்காசனத்திற்குமுன்ைாக இருந்த 
கைாற்ைடீத்தின்வமல் சகல ைரிசுத்தோன்களுறடய கஜைங்கவளாடும் 
கசலுத்தும்ைடி மிகுந்த தூைேர்க்கம் அேனுக்குக் ககாடுக்கப்ைட்டது. 
 

சில வேத ைண்டிதர்கள் இந்த வதே தூதறன, ைரவலாகத்தில் இவயசு 
கிைிஸ்துேின் ைிரதான ஆசாரிய ஊைியம் என்றும் குைிப்ைிடுகிைார்கள். 
‘உம்முரடய ராஜ்யம் ெருெதாக, உம்முரடய சித்தம் பூமியிலும் 
வசய்யப்படுெதாக’ என்ை ைரிசுத்தோன்களின் கஜைம் இப்வைாது 
நிறைவேற்ைப்ைடப்வைாகிைது. இந்த கஜைத்தில் வெளி 6:9-11 ல் 
குைிப்ைிடப்ைட்டுள்ள இரத்த சாட்சிகளின் கஜைமும் அடங்கும். சங்கீதம் 7; 26; 35; 
52; 55; 58 வைான்ை அதிகாரங்களில் தன் மக்களுக்கு நியாயந்தீர்க்கும்ைடியாக 
வதேனிடத்தில் தாேதீு கசய்யும் ேிண்ணப்ைங்கள் இதற்கு ஒரு நல்ல 
எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.  
  
 

7 தூதர்களும் எக்காளம் ஊத ஆயத்தம். 
வெளி 8:6 அப்கைாழுது, ஏழு எக்காளங்கறளயுறடய ஏழு தூதர்கள் எக்காளம் 
ஊதுகிைதற்குத் தங்கறள ஆயத்தப்ைடுத்தினார்கள். 
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முத ாம் எக்காளம். இரத்தம் க ந்த கல்மரழ, அக்கினி. 

வெளி 8:7 முதலாம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்கைாழுது இரத்தங்கலந்த 
கல்மறையும் அக்கினியும்உண்டாகி, பூமியிவல ககாட்டப்ைட்டது; அதினால் 
மரங்களில் மூன்ைிகலாருைங்கு கேந்துவைாயிற்று, ைசும்புல்கலல்லாம் 
எரிந்துவைாயிற்று. 
எகிப்தின் வமல் அனுப்ைப்ைட்ட 7 ேது ோறதயும் இது வைாலவே இருந்தது ( 
யாத் 9:18-26 ). வயாவேல் தீர்க்கதரிசி லயாலெல் 2:30 ல் ஏற்கனவே இரத்தம் 
அக்கினி ைற்ைி குைிப்ைிட்டிருக்கிைார். கனிதரும் மரங்களும், ைசும்புல்லும் 
இல்லாமல் ஆடு மாடுகள் வைான்ை ைிராணிகளுக்கு உணவு இருக்காது. அதனால் 
ைால், இறைச்சி வைான்ைறே இல்லாமல் வைாக வநரிடும்.  
 

இரண்டாம் எக்காளம். சமுத்திரம் இரத்தமாகுதல். 
வெளி 8: 8 இரண்டாம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்கைாழுது அக்கினியால் 
எரிகிை கைரிய மறலவைான்ைகதான்று சமுத்திரத்திவல வைாடப்ைட்டது; அதினால் 
சமுத்திரத்தில் மூன்ைிகலாருைங்கு இரத்தமாயிற்று. 
9. சமுத்திரத்திலிருந்த ஜேீனுள்ள சிருஷ்டிகளில் மூன்ைிகலாருைங்கு 
கசத்துப்வைாயிற்று; கப்ைல்களில் மூன்ைிகலாருைங்கு வசதமாயிற்று. 
இது எகிப்துக்கு அனுப்ைப்ைட்ட முதல் ோறதறயப்வைான்ைது ( யாத் 7:19-21 ). 
இதனால் மூன்று ேிறளவுகள் 
1. சமுத்திரத்தில் மூன்ைில் ஒரு ைங்கு 2. சமுத்திரத்தில் உள்ள ஜேீன்களில் 
மூன்ைிகலாரு ைங்கு  
3. கப்ைல்களில் மூன்ைில் ஒரு ைங்கு – வசதமாகிப்வைாயிற்று.  
 

மூன்றாம் எக்காளம். கசப்பான நச்சு தண்ணரீ்.  

வெளி 8: 10-11 மூன்ைாம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்கைாழுது ஒரு கைரிய 
நட்சத்திரம் தீேட்டிறயப்வைால எரிந்து, ோனத்திலிருந்து ேிழுந்தது; அது 
ஆறுகளில் மூன்ைிகலாருைங்கின்வமலும், நீரூற்றுகளின்வமலும் ேிழுந்தது. 
11. அந்த நட்சத்திரத்திற்கு எட்டிகயன்று கையர்; அதினால் தண்ணரீில் 
மூன்ைிகலாருைங்கு எட்டிறயப்வைாலக் கசப்ைாயிற்று; இப்ைடிக் கசப்ைான 
தண்ணரீினால் மனுஷரில் அவநகர் கசத்தார்கள். 
வதேன் தன் நட்சத்திரங்கறள எல்லாம் எண்ணி அேற்றுக்கு கையர் இட்டு 
அறைக்க றேத்திருக்கிைார்      ( லயாபு 9:9-10 ). இந்த நட்சத்திரமானது எரிந்து 
ேிழுந்ததால், பூமிறய கநருங்கும்வைாது அது உறடந்து ைல துண்டுகளாகி, 
பூமியில் உள்ள ைல ஆறுகளிலும் நீரூற்றுகளிலும் ேிழும்.     
 

நான்காம் எக்காளம். அகி ம் இருளரடதல். 

வெளி 8:12 நான்காம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்கைாழுது சூரியனில் 
மூன்ைிகலாரு ைங்கும், சந்திரனில் மூன்ைிகலாருைங்கும், நட்சத்திரங்களில்  

மூன்ைிகலாருைங்கும் வசதப்ைட்டது, அேற்ைேற்ைில் மூன்ைிகலாருைங்கு 
இருளறடந்தது; ைகலிலும் மூன்ைிகலாருைங்கு ைிரகாசமில்லாமற்வைாயிற்று, 

இரேிலும் அப்ைடிவயயாயிற்று. 
முதல் மூன்று எக்காளங்களின் அைிவும் உலகத்தின் மூன்ைில் ஒரு ைங்கில் 
மட்டுவம இருந்தது, ஆனால் நான்காம் எக்காளத்தின் அைிவுகள் உலகம் 
எங்கிலும் இருக்கும். சூரியசக்தி உலகத்தின் உயிரினங்கள் அறனத்துக்கும் மிக 
முக்கியமானதாகும். அதில் மூன்ைில் ஒரு ைங்கு குறையும்வைாது அது 
மனிதறனயும், ேிலங்குகறளயும், ைைறேகறளயும் மிக அதிகமாக ைாதிக்கும்.  
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தூதன் வசால்லும் மூன்று ஐலயா. 
வெளி 8:13 ைின்பு, ஒரு தூதன் ோனத்தின் மத்தியிவல ைைந்துேரக்கண்வடன்: 
அேன் மகா சத்தமிட்டு: இனி எக்காளம் ஊதப்வைாகிை மற்ை மூன்று தூதருறடய  

எக்காளசத்தங்களினால் பூமியில் குடியிருக்கிைேர்களுக்கு ஐவயா, ஐவயா, ஐவயா, 

(ஆைத்துேரும்) என்று கசால்லக்வகட்வடன். 
“இதுெரர நடந்த சம்பெங்கரளப்லபா  அல் ாமல் இனி 
சம்பெிக்கப்லபாகும் மூன்று எக்காள சத்தங்களின் அழிவுகள் மிகவும் 
கடுரமயாக இருக்கும்” என்று இத்தூதன் எச்சரிக்கிைான்.  
 

முதல் நான்கு எக்காள அைிவுகளும் “இயற்ரகயின் லமல் நடந்தரெ”. அதாேது 
பூமி, கடல் தண்ணரீ், குடிதண்ணரீ், கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள் வைான்ைேற்ைின் 
வமல் இருந்தது. ஆனால் ஐந்தாேது, ஆைாேது எக்காள அைிவுகள் மனிதர்கள் 
வமல் வநரிறடயாக இருக்கும். ஏைாேது எக்காளத்தின் அைிவுகள் உலகத்தின் 
அறனத்து நாடுகளிலும் இருக்கும்.  
 

ஐந்தாம் எக்காளம்;     முத ாம் ஐலயா.  

பாதாள வெட்டுக்கிளிகள்    ( வெளி 9:1-12). 
வெளி 9: 3.அந்தப் புறகயிலிருந்து கேட்டுக்கிளிகள் புைப்ைட்டுப் பூமியின்வமல் 
ேந்தது; அறேகளுக்குப் பூமியிலுள்ள வதள்களின் ேல்லறமக்ககாப்ைான 
ேல்லறம ககாடுக்கப்ைட்டது. 
4 பூமியின் புல்றலயும் ைசுறமயான எந்தப் பூண்றடயும் எந்த மரத்றதயும் 
வசதப்ைடுத்தாமல், தங்கள் கநற்ைிகளில் வதேனுறடய முத்திறரறயத் தரித்திராத 
மனுஷறரமாத்திரம் வசதப்ைடுத்த அறேகளுக்கு உத்தரவு ககாடுக்கப்ைட்டது. 
5 வமலும் அேர்கறளக் ககாறலகசய்யும் ைடிக்கு அறேகளுக்கு உத்தரவு 
ககாடுக்கப்ைடாமல், ஐந்துமாதமளவும் அேர்கறள வேதறனப்ைடுத்தும்ைடிக்கு 
உத்தரவு ககாடுக்கப்ைட்டது; அறேகள் கசய்யும் வேதறன வதளானது மனுஷறரக் 
ககாட்டும்வைாது உண்டாகும் வேதறனறயப்வைாலிருக்கும். 
6 அந்நாட்களில் மனுஷர்கள் சாறேத்வதடியும் அறதக் காணாதிருப்ைார்கள், 

சாகவேண்டுகமன்று ஆறசப்ைடுோர்கள், சாவோ அேர்களுக்கு ேிலகி ஓடிப்வைாம். 
 

உலகத்தின் ஆசாைாசங்களில் உருளும் ைலரும் இன்று சாவுக்கு ையந்து 
எப்ைடியாேது உயிர்ோை ஒடிக்ககாண்டிருக்கிைார்கள். எவ்ேளவு ைணம் 
ககாடுத்தும் உயிர் நாட்கறள நீட்டிக்க மனிதன் துடிக்கிைான். புதுப்புது 
கண்டுைிடிப்புகள் மனிதனுறடய சாறே தள்ளிப்வைாடுகின்ைன. ஆனால் 
உைத்திரகாலத்தில், ஐந்தாம் எக்காளம் கதானித்தைின், மனிதன் “சாரெத்லதடி 
ஒடிப்வைாோன்”. எவ்ேளவு ைணம் ககாடுத்தாேது கசத்துேிட வேண்டும் என்று 
துடிப்ைான். “டாக்டர் ! டாக்டர் ! உங்களுக்கு எவ்ெளவு பணம் 
லெண்டுவமன்றாலும் நான் தருகிலறன்; எப்படியாெது என்ரன வகான்று 
ெிடுங்கள்” என்று ைல மனிதரும் ககஞ்சுோர்கள். ஆனால் சாவு அேர்களுக்கு 
ேிலகி ஓடிப்வைாகும்.  
 
     இப்லபாது மனிதன் சாவுக்கு ெி கி ஓடுகிறான். அப்லபாது சாவு 
மனிதனுக்கு ெி கி ஓடும்.  
 

ஆறாம் எக்காளம். இரண்டாம் ஐலயா. மனுஷரில் 1/3 பங்ரக 

வகால்லும்படியாக 20,0000000 பாதாள லசரன. (வெளி 9:13-21 ). 
கேளி 9; 16 குதிறரச்வசறனகளாகிய இராணுேங்களின் கதாறக இருைது 
வகாடியாயிருந்தது; அறேகளின் கதாறகறயச் கசால்லக்வகட்வடன். 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
17 குதிறரகறளயும் அறேகளின் வமல் ஏைியிருந்தேர்கறளயும் நான் தரிசனத்தில் கண்டேிதமாேது; அேர்கள் அக்கினிநிைமும் 
நீலநிைமும் கந்தகநிைமுமான மார்க்கேசங்கறளயுறடயேர்களாயிருந்தார்கள்; குதிறரகளுறடய தறலகள் சிங்கங்களின் 
தறலகறளப்வைாலிருந்தன; அறேகளுறடய ோய்களிலிருந்து அக்கினியும் புறகயும் கந்தகமும் புைப்ைட்டன. 
18 அறேகளுறடய ோய்களிலிருந்து புைப்ைட்ட அக்கினி புறக கந்தகம் என்னும் இம்மூன்ைினாலும் மனுஷரில் மூன்ைிகலாருைங்கு 
ககால்லப்ைட்டார்கள். 
இந்த ைாதாள வசறன மனிதறன ககால்லுேதற்காக அனுப்ைப்ைடுகிை வசறன. வெளி 6:8 ல் குைிப்ைிட்டுள்ள ைடி ஏற்கனவே பூமியின் 
காற்ைங்கிலுள்ளேர்கள் ககாறலகசய்யப்ைட்டிருப்ைார்கள். மீதி இருக்கும் மக்களில் மூன்ைில் ஒரு ைங்கு இப்வைாது 
ககால்லப்ைடுோர்கள்.  
 

ஆைாம் எக்காளத்வதாடு “உபத்திரெக்கா ம்” நிறைவுக்கு ேரும். இக்காலம் உைத்திரேக்காலத்தின் முதல் 3 ½ ேருடங்கள். 

இதில் இருந்து இவயசுேின் இரண்டாம் ேருறகக்கு சுமார் 1260 நாட்கள் இருக்கும் ( வெளி 11:3; 12:6 ). ஏைாம் எக்காளம் 
கதானிக்கும்வைாது “மகா உபத்திரெக்கா ம் கதாடங்கும்” இது அடுத்த 3 ½ ேருடங்கள், இவயசுேின் இரண்டாம் ேருறக 
ேறரயிலும் நீடிக்கும் ( வெளி 12:14; தானி 7:25; 9:27; 12:7 ).  
 

எக்காளங்களின் அழிவுகளுக்கும், க சங்களின் அழிவுகளுக்கும் உள்ள ஒற்றுரம. 
 
எக்காளங்கள்            அழிவு                               க சங்கள் 

 
வெளி 8:1-7             பூமியில்                           வெளி 16:1-2 
வெளி 8:8-9             கடலில்                            வெளி 16:3 
வெளி 8:10-11           ஆறுகளில்                         வெளி 16: 4-7 
வெளி 8:12-13         கிரகங்களில்                          வெளி 16:8-9 
வெளி 9:1-2       மனுக்குலத்தின் வமல் - வேதறன          வெளி 16:10-11 
வெளி 9: 13-21       ஒரு வசறன                           வெளி 16: 12-16 
வெளி 11:15-19      வதசங்களின் வகாைம்                     வெளி 16: 17-21 

 

 

2 லபதுரு 3:9 வசால்லுகிறது “தாமதிக்கிறார் என்று சி ர் எண்ணுகிறபடி, கர்த்தர் தமது 
ொக்குத்தத்தத்ரதக்குறித்துத் தாமதமாயிராமல்; ஒருெரும் வகட்டுப்லபாகாமல் எல் ாரும் 
மனந்திரும்பலெண்டுவமன்று ெிரும்பி, நம்லமல் நீடிய வபாறுரமயுள்ளெராயிருக்கிறார்.” 
ஒரு மனிதன் கூட இந்த ககாடிய உைத்திரேங்களுக்குள் கடந்து கசல்ேது வதேனுறடய சித்தம் அல்ல. இது அேரேர் 
வதர்ந்கதடுத்துக்ககாள்ளும் முடிவு. ஆனால் இந்த முடிேின் ேிறளவு மிகவும் ககாடியதாக இருக்கும் என்று  
வேதாகமம் கதள்ளந்கதளிோக கசால்லுகிைது. வதேனுறடய நீடிய கைாறுறம நிறைவு கைறும் காலம் சமீைமாயிருக்கிைது.  

இக்வகாடிய உபத்திரெங்களுக்கு தப்பித்துக்வகாள்ள ஒலர ெழி 

கிறிஸ்து பிறப்ரப – இலயசுகிறிஸ்துெின் முதல் ெருரகரய வகாண்டாட ஆயத்தமாகிக் வகாண்டிருக்கின்ற 
உ கம், அதற்கு முன்பு சரப எடுத்துக்வகாள்ளப்படுத ில் எடுத்துக்வகாள்ளப்பட, இலயசுெின் இரண்டாம் 
ெருரகயில் அெலராடு ெர ஆயத்தமாக லெண்டியது மிகவும் அெசியமாக இருக்கிறது.  
இவயசுகிைிஸ்து ைிைப்றை ககாண்டாடும் ேிதமாக ைரிசுப்கைாருட்கறள, ஆறடகறள, ோசறனத்திரேியங்கறள,  குடும்ைத்தாருக்கும் 
நண்ைர்களுக்கும் ககாடுக்க எடுத்துச்கசல்ேது நல்லது. ஆனால் அவதாடு கூட “ இரண்டாம் ெருரகயின் “ வசய்திரயயும் 
அெர்களுக்கு வகாடுக்க லெண்டியது மிகவும் முக்கியமானதல் ொ.  
 

நாறள நாம் இவயசுேின் முன்ைாக நிற்கும்வைாது, றகேிடப்ைட்ட யாரும் நம் கையர் கசால்லி அறைத்து 
 “ லடய் ! பரிசு தந்தாய்........ பணம் தந்தாய்........ ஆனால் ெருரகரயப்பற்றிய வசய்திரய தந்தாயா ? “  

என்று இவயசு கிைிஸ்துவுக்கு முன்பு நம்றம குற்ைப்ைடுத்த ேிடலாமா ? 

.......ஆயத்தமாயிருப்லபாம் மற்றெர்கரள ஆயத்தப்படுத்துலொம். 
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( குறிப்பு: இதன் வதாடர்ச்சியாக – மகா உபத்திரெக்கா ம்,  இலயசுகிறிஸ்துெின் இரண்டாம் ெருரக, ஆயிர ெருட 
அரசாட்சி, வெள்ரள சிங்காசன நியாயத்தரீ்ப்பு – லபான்ற லெதபாடங்கள் வெளியிடப்படும். தயவு வசய்து வதாடர்ந்து 
படித்து பயனரடயுங்கள். இதற்கு முன்பு கதாடர்ச்சியாக  வேதாகம ஆட்சி முறைக்காலங்கள், சறை 
எடுத்துக்ககாள்ளப்ைடுதல், அந்திக்கிைிஸ்து ஆகிய வேதைாடங்கள் கேளியிடப்ைட்டுள்ளன ) 
 
உபத்திரெக்கா  சம்பெங்கரளப்பற்றியதான ெடீிலயாரெ – (Power point slide show with narration and Bible 

references in Tamil) நம்முரடய இரணயதளத்தின் “ெடீிலயா” பகுதியில லயா அல் து 
http://www.youtube.com/watch?v=j3fJtehXe_A என்ற இரணப்பில ா பார்ரெயிடும்படி உங்கரள அன்புடன் 
லெண்டிக்வகாள்கிலறாம்  
   
நீங்கள் ஆசரீ்ெதிக்கப்பட்டெர்கள்.  ஆசரீ்ொதமாக இருங்கள். 
 

Bro D.Vergin Kumar. 
 

If you need any clarifications, if you have any doubts kindly contact me at deeveekumar@yahoo.com                

Ph: 968 25572195, 99663557.   
 

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).  All Bible quotes are from King James Version. In Tamil Bible, some verses me 

be above or below than the mentioned English Bible verse.                              

 

----------------------- 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=j3fJtehXe_A

