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(  பாகம் )
கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சககாதர சககாதரிகளுக்கு ! 
இரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இதற்கு முந்ததே யவதபாடங்களில், யவதாகம ஆட்சி முதை காலங்கள், 
சதப எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல், அந்திக்கிைிஸ்து, 19 உபத்திரவக்கால சம்பவங்கள், 15 மகா உபத்திரவக்கால சம்பவங்கள்  
யபான்ைவற்தை பற்ைி படித்யதாம். இந்த யவத பாடத்தில் கதாடர்ந்து அதற்கு அடுத்தபடிோக மகா உபவத்திரவக்காலத்தில் 
நடக்கப்யபாகும் சில சம்பவங்கதள படிப்யபாம். 

16. முதலாம் தூதன் நித்திய சுவிகசஷம் அறிவித்தல்   
வவளி 14 : 6  பின்பு, யவகைாரு தூதன் வானத்தின் மத்திேியல பைக்கக்கண்யடன்; அவன் 
பூமிேில் வாசம்பண்ணுகிை சகல ஜாதிகளுக்கும், யகாத்திரத்தாருக்கும், 

பாதைக்காரருக்கும், ஜனக்கூட்டத்தாருக்கும் அைிவிக்கத்தக்கதாக நித்திே 
சுவியசைத்தத உதடேவனாேிருந்து, 
7 மிகுந்த சத்தமிட்டு: யதவனுக்குப் பேந்து, அவதர மகிதமப்படுத்துங்கள்; அவர் 
நிோேத்தீர்ப்புக்ககாடுக்கும் யவதள வந்தது: வானத்ததயும் பூமிதேயும் 
சமுத்திரத்ததயும் நீரூற்றுகதளயும் உண்டாக்கினவதரயே கதாழுதுககாள்ளுங்கள் 
என்று கூைினான். 
இப்யபாது மனிதர்கள் சுவியசைம் பிரசங்கிக்க யவண்டிே காலம். இக்காலத்தின் 
முடிவில், தூதன் சுவியசைம் பிரசங்கிக்கிைான். இந்த தூதன் பிரசங்கிக்கும் 
சுவியசைத்தில் ஒரு முக்கிே காரிேம், “நியாயத்தரீ்ப்பு வகாடுக்கும் கவளள வந்தது” 
என்ை அைிவிப்பு. 
 

17. இரண்டாம் தூதன் பாபிகலானின் வழீ்ச்சிளய அறிவித்தல்   
வவளி 14:8 யவகைாரு தூதன் பின்கசன்று: பாபியலான் மகா நகரம் விழுந்தது! 
விழுந்தது! தன் யவசித்தனமாகிே உக்கிரமான மதுதவச் சகல ஜாதிகளுக்கும் குடிக்கக் 
ககாடுத்தாயள! என்ைான். 
இங்யக “பாபிகலான்”, உலகத்தத தனது ஆதிக்கத்தில் தவத்திருக்கும் ஒரு 
மதப்பிரிதவ குைிக்கிைது. இப்பிரிவு தனது மதக்யகாட்பாடுகளால் சகல ஜாதிகதளயும் 
தன் வசத்தில் தவத்திருக்கும். இம்மதப்பிரிவின் யகாட்பாடுகள் முற்ைிலும் 
கிைிஸ்துவின் சுவியசைத்துக்கு மாறுபட்டதாக இருக்கும். இக்யகாட்பாடுகதள ஜாதிகள் 
பின்பற்றுவததத்தான், யவதாகமம் யவசித்தனம் என்று அதைக்கிைது.  இதன் வழீ்ச்சி,  
7 வது கலசம் ஊற்ைப்படும்யபாது சம்பவிக்கும் ( வவளி 16:17-21; 18:1-24 )  
 

18. மூன்றாம் தூதன் மிருக ஆராதளனக்காரர்களின் அழிளவ  
அறிவித்தல் ( வவளி 14:9-12 ). 
9 அவர்களுக்குப் பின்யன மூன்ைாம்தூதன் வந்து, மிகுந்த சத்தமிட்டு: மிருகத்ததயும் 
அதின் கசாரூபத்ததயும் வணங்கித் தன் கநற்ைிேிலாவது தன் தகேிலாவது அதின் 
முத்திதரதேத் தரித்துக்ககாள்ளுகிைவகனவயனா, 
10 அவன் யதவனுதடே யகாபாக்கிதனோகிே பாத்திரத்தியல கலப்பில்லாமல் 
வார்க்கப்பட்ட அவருதடே உக்கிரமாகிே மதுதவக் குடித்து, பரிசுத்த 
தூதர்களுக்குமுன்பாகவும், ஆட்டுக்குட்டிோனவருக்குமுன்பாகவும் அக்கினிேினாலும் 
கந்தகத்தினாலும் வாதிக்கப்படுவான். 
இயேசுவின் சுவியசைத்தத மறுதலித்து, முதலாம் தூதனுதடே  சுவியசைத்ததயும் 
ஏற்காமல், அந்திக்கிைிஸ்துவின் ஆளுதகக்குள் தங்கதள ஒப்புக்ககாடுத்தவர்களுக்கு 
அைிவிக்கப்படும் நித்திே தண்டதன.  
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19. கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்களின் ஆசரீ்வாதம்   பரகலாகத்திலிருந்து அறிவிக்கப்படுதல்   
கவளி 14:13 பின்பு, பரயலாகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகக் யகட்யடன்; அது: கர்த்தருக்குள் மரிக்கிைவர்கள் இதுமுதல் 
பாக்கிேவான்கள் என்கைழுது; அவர்கள் தங்கள்   

பிரோசங்கதள விட்கடாைிந்து இதளப்பாறுவார்கள்; அவர்களுதடே கிரிதேகள் 
அவர்கயளாயட கூடப்யபாம்; ஆவிோனவரும் ஆம் என்று திருவுளம் பற்றுகிைார் என்று 
கசால்லிற்று. 
அந்திக்கிைிஸ்துவின் ஆளுதகக்கு உட்படாமல், மிருகத்தின் முத்திதரதே தரிக்காமல் 
உபத்திரவக்காலத்தில் இரத்த சாட்சிகளாக மரிப்பவர்களுக்காக உதரக்கப்படும் 
வியசைித்த ஆசீர்வாதம் இது. ( கவளி 15:2-4; 20:4-6 ) 
20. மனுஷகுமாரனுக்வகாப்பானவர் ளகயில் கருக்குள்ள  
அரிவாகளாடு   பூமியின் பயிர் அறுப்பு. ( வவளி 14:14-16 ) 
14 பின்பு நான் பார்த்தயபாது, இயதா, கவண்தமோன யமகத்ததயும், அந்த 
யமகத்தின்யமல் மனுைகுமாரனுக்ககாப்பானவராய்த் தமது சிரசின்யமல்  

கபாற்கிரீடத்ததயும் தமது தகேியல கருக்குள்ள அரிவாதளயுமுதடே ஒருவர் 
உட்கார்ந்திருக்கிைததயும் கண்யடன். 
16 அப்கபாழுது யமகத்தின்யமல் உட்கார்ந்தவர் தமது அரிவாதளப் பூமிேின்யமல் 
நீட்டினார், பூமிேின் விதளவு அறுப்புண்டது. 
இக்காட்சி, இயேசு கிைிஸ்து, அந்திக்கிைிஸ்துவின் யமல் நடத்தும் அர்மகககதான் 
யுத்தத்ளத குைிக்கிைது.  
( வவளி 19:21; 2 வதச 2:8 ). 
 

21. கதவாலயத்திலிருந்து கருக்குள்ள அரிவாகளாடு வரும் தூதன்      
பூமியின் திராட்சக்குளலகள் அறுப்பு    ( வவளி 14:17-20 ) 
19 அப்கபாழுது அந்தத் தூதன் தன் அரிவாதளப் பூமிேின்யமயல நீட்டி, பூமிேின் 
திராட்சப்பைங்கதள அறுத்து, யதவனுதடே யகாபாக்கிதன கேன்னும் கபரிே 
ஆதலேியல யபாட்டான். 
20 நகரத்திற்குப் புைம்யபயுள்ள அந்த ஆதலேியல அது மிதிக்கப்பட்டது; அந்த 
ஆதலேிலிருந்து ஆேிரத்தறுநூறு ஸ்தாதி தூரத்திற்கு இரத்தம் புைப்பட்டுக் 
குதிதரகளின் கடிவாளங்கள்மட்டும் கபருகிவந்தது. 
இதுவும் அர்மககயதான் யுத்தத்ததயும், அப்யபாது ஒடும் இரத்தத்ததயும் குைிக்கிைது.  
 

22. கதவனுளடய ககாபாக்கிளனயால் நிளறந்த 7 வபாற்கலசங்கள்  
( வவளி 15:1,6-7 ). 
6 அந்த ஆலேத்திலிருந்து ஏழு வாததகளுதடே அவ்யவழு தூதர்களும் சுத்தமும் 
பிரகாசமுமான கமல்லிே வஸ்திரந்தரித்து, மார்பருயக கபாற்கச்தசகதளக் 
கட்டிக்ககாண்டு புைப்பட்டார்கள். 
7 அப்கபாழுது அந்த நான்கு ஜவீன்களில் ஒன்று, சதாகாலங்களிலும் உேியராடிருக்கிை 
யதவனுதடே யகாபாக்கிதனோல் நிதைந்த கபாற்கலசங்கள் ஏதையும் அந்த ஏழு 
தூதர்களுக்குங் ககாடுத்தது. 
இங்யக யோவான் மற்கைாரு அதடோளத்தத காண்கிைார். இதில் 7 தூதர்களும் 
யதவனுதடே யகாபாக்கிதனோல் நிதைந்த 7 கபாற்கலசங்கதள 
பிடித்துக்ககாண்டிருக்கிைார்கள். இதவகள் அடுத்து சம்பவிக்கப்யபாகும் 7 வாளதகளள 
குைிப்பிடுகின்ைன.  நான்கு ஜவீன்களில் ஒன்று இந்த கபாற்கலசங்கதள தூதர்களுக்கு 
ககாடுக்கிைது. கபால்லாத உலகமானது “கதவனுளடய உக்கிரமான மதுளவ 
குடிக்கப்கபாகிறது” ( வவளி 14:10 ).  
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23. இரத்த சாட்சிகளின் ஆராதளன ( வவளி 15:2-4 )  
2 அன்ைியும், அக்கினிகலந்த கண்ணாடிக் கடல்யபான்ை ஒரு கடதலயும், மிருகத்திற்கும் அதின் கசாரூபத்திற்கும் அதின் 
முத்திதரக்கும் அதின் நாமத்தின் இலக்கத்திற்கும் உள்ளாகாமல் கஜேங்ககாண்டவர்கள் யதவ சுரமண்டலங்கதளப் 
பிடித்துக்ககாண்டு அந்தக் கண்ணாடிக் கடலருயக நிற்கிைததயும் கண்யடன். இங்யக சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக இருக்கிை (வவளி 4 ) 
ததரப்பரப்பு கண்ணாடிக்கடல் யபால இருக்கிைது.  
யதவனுதடே மகிதமோல், சிங்காசனத்தில் இருந்து புைப்படுகிை மின்னல்களால் அது 
அக்கினி கலந்த வண்ணங்களுடன் கஜாலிக்கிைது. இதன் யமல், அல்லது அருகில் 
நிற்பவர்கள், “ உபத்திரவக் காலத்தில் மிருகத்துக்கும் அதன் முத்திளரக்கும் 
நாமத்தின் இலக்கத்துக்கும் உள்ளாகாமல் வெயங்வகாண்டவர்கள்”. இவர்கள் தங்கள் 
ஜவீதனயும் பாராதவர்கள் (வவளி 12:11 ). இவர்கள் மிருகத்தின் முத்திதரதே 
கபற்றுக்ககாள்ளாத படிேினால், வாங்கயவா விற்கயவா முடிோமல், சிதைச்சாதலேில் 
அதடக்கப்பட்டவர்கள். பலர் ககால்லப்பட்டவர்கள். யமாயசேின் பாட்தடயும் 
ஆட்டுக்குட்டிோனவரின் பாட்தடயும் பாடுகிைார்கள்.  
இது இஸ்ரயவல் ஜனங்கள் கசங்கடதல கடந்த பின், அற்புதமான அவர்களது 
விடுததலக்குப்பின்,  தங்கள் எதிரிகளின் யதால்விக்குப்பின், யதவதன 
துதித்துப்பாடிேததப் யபான்ைது ( யாத் 15:1-11 ). அப்யபாது கஜேங்ககாண்டவர்கள் 
“வசங்கடலுக்கு அருகில் நின்று பாடினார்கள்”. இப்யபாது கஜேங்ககாண்டவர்கள் 
பரயலாகத்தில் இருக்கிை கண்ணாடிக்கடலுக்கு அருகில் நின்று பாடுகிறார்கள்.  

24. பரகலாகத்தில் சாட்சியின் கூடார ஆலயம் திறக்கப்படுதல்  
(வவளி 15:5-16:1 ) வவளி 15: 5 இதவகளுக்குப்பின்பு, நான் பார்த்தயபாது, இயதா, 

பரயலாகத்தியல சாட்சிேின் கூடாரமாகிே ஆலேம் திைக்கப்பட்டது;  

இதற்கு முன்பபு வவளி 11:19 ல் பரயலாகத்தின் ஆலேம் திைக்கப்பட்டது.  பதைே 
ஏற்பாட்டில் ஆசரிப்புக்கூடாரம், யதவாலேம் பிரதிஷ்தட கசய்ேப்பட்டயபாது அதவ 
யதவனுதடே மகிதமோல் நிதைந்தன ( யாத்: 40:34-35; 2 நாளா 7:1-4 ). இங்யக 
இப்யபாது பரயலாக ஆலேத்தில் காணப்படும் புதகயும் யதவனுதடே மகிதமோல் 
ஏற்பட்டது.  

கதவனுளடய ககாபாக்கிளனயால் நிளறந்த 7 
வபாற்கலசங்கள் 
பூமியின் கமல் ஊற்றப்படுதல் 
பரயலாக யதவாலேத்தில் இருந்து 7 வாததகதள உதடே 7 தூதர்களும் கமல்லிே 
வஸ்திரம் தரித்தவர்களாய் மார்பருகில் கபாற்கச்தசகதள கட்டிக்ககாண்டு  
புைப்படுகிைார்கள் ( வவளி 15: 6 ). நான்கு ஜவீன்களில் ஒன்று 7 கபாற்கலசங்கதளயும் 
அவர்களுக்கு ககாடுக்கிைது ( வச 7 ). இந்த 7 வாததகளும் முடியும் வதர ஒருவரும் 
யதவாலேத்துக்குள் பிரயவசிக்க முடிோமல் இருந்தது ( வச 8 ). ஒவ்கவாரு 
கலசத்துக்கும் ஒரு குைிப்பிட்ட வாதத இருந்தது. பூமிேின் மக்கள் ஏற்கனயவ 7 
முத்திதரகள்,            7 எக்காளங்கள் யபான்ைவற்ைின் தண்டதனகளால் 
வாதிக்கப்பட்டிருக்கிைார்கள். இப்யபாது யதவனுதடே கதடசி ககாடிே தண்டதனகள் 
பூமிேின் யமல் ஊற்ைப்படப்யபாகின்ைன.  
 

25. முதலாம் கலசம் பூமியின்கமல் ஊற்றப்படுதல்.                                                    
வபால்லாத வகாடிய புண்கள் ( வவளி 16:2 ). 
வவளி 16:2 முதலாம் தூதன் யபாய், தன் கலசத்திலுள்ளததப் பூமிேின்யமல் 
ஊற்ைினான்; உடயன மிருகத்தின் முத்திதரதேத் தரித்தவர்களும் அதின் கசாரூபத்தத 
வணங்குகிைவர்களுமாகிே மனுைர்களுக்குப் கபால்லாத ககாடிே புண்ணுண்டாேிற்று. 
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இது எகிப்தில் நடந்த 6 வது வாதததேப்யபான்ைது ( யாத் 9:8-12 ) ( உபா 28:27,35 ). இப்புண் “வபால்லாத வகாடிய புண்” என்று 
அதைக்கப்படுகிைது. முதலாம் தூதனுதடே எச்சரிப்தப அலட்சிேம் கசய்தவர்களுக்கும் மிருகத்துக்கு  
கீழ்ப்படிந்தவர்களுக்கும் மாத்திரம் இக்ககாடிே புண்ணுண்டாேிற்று    ( வவளி 14:6-7 ). இந்த புண்கள் எளிதில் ஆைிப்யபாவதில்தல 
( வவளி 16:10-11 ). ஐந்தாவது கலசம் ஊற்ைப்படும்யபாது மக்கள் இப்புண்களால் வரும் யவததனேில் இருந்து மீண்டிருக்க 
மாட்டார்கள். இப்புண்கதள எந்த மருத்துவராலும் குணப்படுத்த முடிோது. மற்ை எந்த 
யவததனதேயும் விட இப்புண்களால் வரும் யவததன தாங்க முடிோத அளவுக்கு 
ககாடிேதாக இருக்கும்.  

26. இரண்டாம் கலசம். சமுத்திரம் இரத்தமாகுதல்  
வவளி 16:3 இரண்டாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளததச் சமுத்திரத்தியல ஊற்ைினான்; 

உடயன அது கசத்தவனுதடே இரத்தம் யபாலாேிற்று; சமுத்திரத்திலுள்ள பிராணிகள் 
ோவும் மாண்டுயபாேின. 
இது எகிப்தில் நடந்த முதலாம் வாதததேப்யபான்ைது ( யாத் 7:14 – 25 ). இரண்டாம் 
எக்காளம் ஒலித்த யபாது உலகத்தின் சமுத்திரத்தில் மூன்ைில் ஒரு பங்கு இரத்தம் 
யபாலாேிற்று. ஆனால் இப்யபாது உலக சமுத்திரம் முழுவதும் இரத்தம் யபாலாகி 
விடும். சமுத்திரத்திலுள்ள அதனத்து உேிரினங்களும் மாண்டு யபாகும். 
மனுக்குலத்துக்கு சமுத்திரத்தில் இருந்து கிதடக்கும் மீன் உணவு முற்ைிலுமாக 
நிறுத்தப்படும். சமுத்திரம் முழுவதும் இைந்து யபான மீன்களின், உேிரினங்களின் 
உடல்கள் மிதக்கும்.  
 

27. மூன்றாம் கலசம். ஆறுகள் இரத்தமாகுதல் (வவளி 16:4 – 7 )  
4. மூன்ைாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளதத ஆறுகளிலும், நீரூற்றுகளிலும் ஊற்ைினான்; 

உடயன அதவகள் இரத்தமாேின. 
இதுவும் எகிப்தில் நடந்த முதல் வாதததேப்யபான்ைது ( யாத் 7:14 – 25 ). மூன்ைாம் 
எக்காளத்தினால் உலகத்தில் உள்ள தண்ணரீீல் மூன்ைில் ஒரு பங்கு கசப்பானது. 
ஆனால் இப்யபாது உலகத்தின் அதனத்து குடிதண்ணரீும் இரத்தமாகி விட்டது. 
ஊற்றுக்கள், கிணறுகள், நீயராதடகள், ஆறுகள், அதணநீர், பூமிேின் அடிேில் இருந்து 
வரும் தண்ணரீ் அதனத்தும் இரத்தமாய் இருக்கும். இதன் துர்நாற்ைமும் பேங்கரமாக 
இருக்கும். மனிதரும், பைதவகளும், விலங்கினங்களும் தண்ணரீ் குடிக்க முடிோமல் 
தவிக்க யவண்டிேதாேிருக்கும். இதனால் தண்ணரீ் குடிக்க முடிோமல் பலர் அல்லல் 
பட்டு ககாடூரமாக மரிக்க யவண்டிேதாேிருக்கும்.  
 5,6 ம் வசனங்களில் இதத தண்ணரீ்களின் தூதன் நிோேப்படுத்துகிைான். இவ்வுலகம் 
யதவனுதடே மக்களின் இரத்தத்தத எப்யபாதும் சிந்திேது. ஆனால் இப்யபாது உலகம் 
இரத்தத்தத மாத்திரயம குடிக்க யவண்டிேதாக இருக்கும். அவர்கள் அப்படி குடிக்க 
யவண்டிேது யதவனுதடே நிோேத்தீர்ப்பு.  ஆம், நம் யதவனுதடே நிோேத்தீர்ப்புக்கள் 
என்றும் நீதிோனதவகளாகயவ இருக்கும் (வச 7 ). 
28. நான்காம் கலசம். மிகுந்த வவப்பம் வவளி 16:8 நான்காம் தூதன் தன்  
கலசத்திலுள்ளததச் சூரிேன்யமல் ஊற்ைினான்; தீேினால் மனுைதரத் தகிக்கும்படி 
அதற்கு அதிகாரங் ககாடுக்கப்பட்டது. 
9. அப்கபாழுது மனுைர்கள் மிகுந்த உஷ்ணத்தினாயல தகிக்கப்பட்டு, இந்த வாததகதளச் 
கசய்ே அதிகாரமுள்ள யதவனுதடே நாமத்ததத் தூைித்தார்கயளேல்லாமல் அவதர 
மகிதமப்படுத்த மனந்திரும்பவில்தல. 
உலகத்தின் அதனத்து உேிரினங்களும் சூரிே கவப்பத்ததயே தமேமாகக்ககாண்டு 
ஜவீிக்கின்ைன. ஏற்கனயவ குடிக்க தண்ணரீ் இல்லாத அவலம். இப்யபாது சூரிேன் 
கடுதமோக கவப்பமதடயும். சூரிேனில் இருந்து வரும் கவப்பம்  
“சூளளத்தளீயப்கபால” இருக்கும் ( மலா 4:1 ). இது நரக கவப்பத்தின் ஒரு முன் 
மாதிரிோக இருக்கும். இததகேல்லாம் கண்ட பின்னும் மக்கள் மனந்திரும்பாமல் 
யதவனுதடே நாமத்தத தூைிப்பார்கள். அது இன்னும் கடுதமோன தண்டதனகதள 
அவர்கள் யமல் ககாண்டு வரும்.  
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29. ஐந்தாம் கலசம். மிருகத்தின் ராஜ்யம் முழுவதும் இருள்  
வவளி 16:10 ஐந்தாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளதத மிருகத்தினுதடே சிங்காசனத்தின்யமல் ஊற்ைினான்; அப்கபாழுது அதின் 
ராஜ்ேம் இருளதடந்தது;   அவர்கள் வருத்தத்தினாயல தங்கள் நாவுகதளக் கடித்துக்ககாண்டு, 11. தங்கள்  
வருத்தங்களாலும், தங்கள் புண்களாலும், பரயலாகத்தின் யதவதனத் தூைித்தார்கயளேல்லாமல், தங்கள் கிரிதேகதள விட்டு 
மனந்திரும்பவில்தல.     

இது எகிப்தில் சம்பவித்த ஒன்பதாவது வாதததேப்யபான்ைது ( யாத் 10:21-22 ). இந்த    இருள் மிருகத்தின் ராஜ்ேத்தில் மாத்திரம் 
இருக்கும். மிருகத்தின் சிங்காசனம் இச்சமேத்தில் எருசயலமில் இருக்கலாம். மக்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தத இப்யபாது  
இருளில் அனுபவிப்பார்கள். இது நரக இருட்டின் ஒரு முன்மாதிரிோகவும் இருக்கும்.   
நாவுகதள கடித்துக் ககாள்ளும் அளவுக்கு மனிதனின் யவததன இருக்கும்.  

30. ஆறாம் கலசம். ஐபிராத் நதி வற்றிப்கபாகுதல்.   
வவளி 16:12 ஆைாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளதத ஐபிராத் என்னும் கபரிே 
நதிேின்யமல் ஊற்ைினான்; அப்கபாழுது சூரிேன் உதிக்குந் திதசேிலிருந்துவரும் 
ராஜாக்களுக்கு வைி ஆேத்தமாகும்படி அந்த நதிேின் தண்ணரீ் வற்ைிப்யபாேிற்று. 
இச்சமேத்தில் அர்மககயதான் யுத்தத்துக்காக ஒரு கபரிே யசதன 
தோராகிக்ககாண்டிருக்கும். உலக நாடுகள் பலவும் வந்து அந்திக்கிைிஸ்துவுடன் யசர்ந்து 
ககாள்ள தங்கள் பதடகதள தோராகிக்ககாண்டிருக்கும். இப்யபாது “ கிழக்கில் உள்ள 
ராொக்கள் “ பாலஸ்தீனுக்குள் வருவதற்கு வசதிோக ஐபிராத் நதி வற்ைிப்யபாகும். ( 
யாத் 14:13-22; கயாசுவா 3:4 ). 
31. தவளளகளுக்கு ஒப்பான மூன்று அசுத்த ஆவிகள்.                                    
அர்மவககதான் யுத்தத்துக்கு ராஜ்யங்கள் ஆயத்தப்படுதல் (வவளி16:13-16 ). 
13. அப்கபாழுது, வலுசர்ப்பத்தின் வாேிலும் மிருகத்தின் வாேிலும் 
கள்ளத்தீர்க்கதரிசிேின் வாேிலுமிருந்து தவதளகளுக்கு ஒப்பான மூன்று அசுத்த 
ஆவிகள் புைப்பட்டுவரக் கண்யடன். 
14. அதவகள் அற்புதங்கதளச் கசய்கிை பிசாசுகளின் ஆவிகள்; அதவகள் 
பூயலாககமங்குமுள்ள ராஜாக்கதளச் சர்வவல்லதமயுள்ள யதவனுதடே மகாநாளில் 
நடக்கும் யுத்தத்திற்குக் கூட்டிச் யசர்க்கும்படிக்குப் புைப்பட்டுப் யபாகிைது. 
வலுசர்ப்பம் ( சாத்தான் ), மிருகம் ( அந்திக்கிறிஸ்து ), கள்ளத்தரீ்க்கதரிசி ( 
இரண்டாம் மிருகம் ) – இவர்களின் வாேில் இருந்து புைப்படும் ஆவிகள்தான் 
மனிதர்கள் மூலமாக பூமிேின் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக அற்புதங்கதள கசய்யும். அதன் 
மூலமாக இயேசுயவாடு யுத்தம் கசய்ே அவர்கள் அதனவதரயும் இந்த ஆவிகள் 
வசிேப்படுத்தும். இந்த அற்புதங்கதள பார்த்து முதலில் அந்திக்கிைிஸ்துவுடன் 
யசர்ந்திராத பல ராஜாக்களும் அவனுடன் யசர்ந்து ககாள்வர்.  
இந்த ஆவிகள் பூமிேில் உள்ள ராஜாக்கள் அதனவதரயும் அர்மககயதான் யுத்தத்துக்கு 
யசர்க்கும்படி கிரிதே கசய்யும். இப்படித்தான் அர்மககயதான் யுத்தத்துக்கு ராஜாக்கள்  
ஆேத்தமாக்கப்படுவார்கள் ( வவளி 19:11-21 ). இவ்வாைாகத்தான் பதைே ஏற்பாட்டிலும் 
ஆகாப் யுத்தத்துக்காக வஞ்சிக்கப்பட்டு பின் அைிந்தான் ( 2 நாளா: 18: 18-22 ).  
 

32. ஏழாம் கலசம். மகா பூமியதிர்ச்சி.   
மகா பாபிகலானும் மற்ற நகரங்களும் அழிக்கப்படுதல் ( வவளி 16:17-21; 
18:1-24 ). 
17 ஏைாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளதத ஆகாேத்தில் ஊற்ைினான்; அப்கபாழுது 
பரயலாகத்தின் ஆலேத்திலுள்ள சிங்காசனத்திலிருந்து: ஆேிற்று என்று கசால்லிே 
கபருஞ்சத்தம் பிைந்தது. 
18 சத்தங்களும் இடிமுைக்கங்களும் மின்னல்களும் உண்டாேின; பூமி மிகவும் 
அதிர்ந்தது, பூமிேின்யமல் மனுைர்கள் உண்டான நாள்முதற்ககாண்டு அப்படிப்பட்ட 
கபரிே அதிர்ச்சியுண்டானதில்தல 

19 அப்கபாழுது மகா நகரம் மூன்றுபங்காகப் பிரிக்கப்பட்டது, புைஜாதிகளுதடே 
பட்டணங்கள் விழுந்தன. மகாபாபியலானுக்குத் யதவனுதடே உக்கிரமான  

 
 

 
 

 
 

 

 



6 

 
யகாபாக்கிதனோகிே மதுவுள்ள பாத்திரத்ததக் ககாடுக்கும்படி அது அவருக்குமுன்பாக 
நிதனப்பூட்டப்பட்டது. 
20 தீவுகள் ோவும் அகன்றுகபாேின; பர்வதங்கள் காணப்படாமற்யபாேின. 
21 தாலந்து நிதைோன கபரிே கல்மதையும் வானத்திலிருந்து மனுைர்யமல் விழுந்தது; 

அந்தக் கல்மதைேினால் உண்டான வாததேினிமித்தம் மனுைர்கள் யதவதனத் 
தூைித்தார்கள்; அந்த வாதத மகா ககாடிதாேிருந்தது. 
“மகா நகரம்” என்பது எருசயலம் நகரத்தத குைிக்கிைது ( வவளி 11:8 ). இந்த 
மகாப்கபரிே பூமிேதிர்ச்சிேினால் எருசயலம் நகரம் மூன்று  
பாகங்களாகப்பிரிக்கப்படும் ( சக 14:4 ). மகா பாபியலான் நகரம் வழீும் ( வச 19 ). பல 
மதலகள் வழீ்ந்து யபாகும். பல தீவுகள் நில நடுக்கத்தினால் இடம் கபேர்ந்து யபாகும். 
ஒரு தாலந்து ( சுமார் 51.700 கியலாகிராம் – 114 பவுண்டு ) எதடயுள்ள கல் மதை 
வானத்தில் இருந்து விழும். இப்படிப்பட்ட கல்மதைேினால் ககாடிே அைிவுகள் 
யநரிடும். இந்த வாதத “ மகா வகாடியதாக “ இருக்கும்.  
 

33. பூமியின் ராொக்கள் மகாகவசிகயாடு (ஒரு மதப்பிரிவு)  
கவசித்தனம் (வவளி 17:1-5 ) 
1 ஏழு கலசங்கதளயுதடே அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் வந்து என்யனாயட யபசி: நீ வா, 

திரளான தண்ணரீ்கள்யமல் உட்கார்ந்திருக்கிை மகா யவசியோயட பூமிேின் ராஜாக்கள் 
யவசித்தனம்பண்ணினார்கயள, அவளுதடே யவசித்தனமாகிே மதுவால் பூமிேின் 
குடிகளும் கவைிககாண்டிருந்தார்கயள; 

வவளி 17 ல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள “ மகா கவசி “ ஒரு குைிப்பிட்ட மதப்பிரிவு ஆகும். 
யவதாகமத்தில் யதவனுதடே உண்தமோன திருச்சதப “ கற்புள்ள கன்னிளக “ என்று 
அதைக்கப்படுகிைது ( வவளி 19:7-8; 2 வகாரி 11:2 ). 
யவதாகமத்தில் பல இடங்களிலும் யவசித்தனம் என்பது “ கதவகனாடு உறவு 
ளவக்காமல், மற்ற கதவர்ககளாடும் மதச்சம்பிரதாயங்ககளாடும் உறவு ளவத்து 
விக்கிரக ஆராதளன வசய்வது “ என்ை அர்த்தத்தில் “ மத சம்பந்தப்பட்ட 
கவசித்தனம்” என்பதத குைிப்பதாக கசால்லப்பட்டிருக்கிைது ( ஏசாயா 23:17; 57:3-7; 
எகர 3:2-9; எகச 16:1-63 ). ஆகயவ கவளிப்படுத்தின வியசைம் முழுவததயும் 
ஆராய்ந்து பல யவத பண்டிதர்களும் இந்த “மகா கவசி “ என்பது ஒரு “மதப்பிரிவு” 
என்று கருதுகிைார்கள். இததப்பற்ைிே பல காரிேங்கள் வவளி; 17 ம் அதிகாரத்தில் 
கசால்லப்பட்டிருக்கின்ைன. இச்சமேத்தில் பல ராஜாக்கள் இம்மதப்பிரிவின் 
அதிகாரத்தின் கீழ் இருப்பார்கள். 

34. மகாகவசி பரிசுத்தவான்களள வகால்லுதல் (வவளி 17:6-7 ).  
6.அந்த ஸ்திரீ பரிசுத்தவான்களின் இரத்தத்தினாலும் இயேசுவினுதடே சாட்சிகளின் 
இரத்தத்தினாலும் கவைிககாண்டிருக்கிைததக் கண்யடன்; அவதளக் கண்டு நான் மிகவும் 
ஆச்சரிேப்பட்யடன். 
இந்த மதப்பிரிவுக்கு உட்படாத, அதத எதிர்க்கும் பல பரிசுத்தவான்கதள இந்த 
மதப்பிரிவு ககால்லும். முதல் 3 ½ வருட உபத்திரவக்காலத்தில் பல பரிசுத்தவான்கள் 
இரத்த சாட்சிோக மரிப்பார்கள்.  

35. எட்டாவது ராஜ்யம் உருவாக்கப்படுதல் (வவளி 17:8-13 ).  
11 இருந்ததும் இராததுமாகிே மிருகயம எட்டாவதானவனும், அவ்யவைிலிருந்து 
யதான்றுகிைவனும், நாசமதடேப்யபாகிைவனுமாேிருக்கிைான். 
மீண்டும் உருவாக்கப்படப்யபாகிை யராம சாம்ராஜ்ேத்தின் 10 ராஜ்ேங்களில் ஒன்ைில் 
இருந்து அந்திக்கிைிஸ்து வருவான். அவன் பின் அந்த ராஜ்ேங்களில் மூன்தை 
முைிேடிப்பான். மீதி இருக்கும் 7 ராஜ்ேங்களும் அவனுக்கு அடிபணியும். இந்த 
ராஜ்ேங்கள் அதனத்தும் யசர்க்கப்பட்டு 8 வது ராஜ்ேம் உருவாக்கப்படும். இது மீண்டும்  
உருவாக்கப்பட்ட கீரீஸ் சாம்ராஜ்ேமாக இருக்கும். இதுதான் மகாயவசி அமர்ந்திருக்கும் 
மிருகம்.  
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36. ஆட்டுக்குட்டியானவருடன் யுத்தம்   
வவளி 17:14 இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டிோனவருடயன யுத்தம்பண்ணுவார்கள்;       
ஆட்டுக்குட்டிோனவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாேிருக்கிைபடிோல்    
அவர்கதள கஜேிப்பார்; அவயராடுகூட இருக்கிைவர்கள் அதைக்கப்பட்டவர்களும் 
கதரிந்துககாள்ளப்பட்டவர்களும் உண்தமயுள்ளவர்களுமாேிருக்கிைார்கள் என்ைான். 
உபத்திரவக்காலத்தின் முதல் மூன்ைதர வருடங்கள் இவர்கள் தனித்தனிோக ஆளுதக 
கசய்வார்கள். பின் கதடசி மூன்ைதர வருடங்கள் அந்திக்கிைிஸ்துவுக்கு  தங்கள் 
அதிகாரத்தத ககாடுப்பார்கள் ( வவளி 17:10-17; 13:5 ). இவர்கள் அர்மககயதான் 
யுத்தத்தில் இயேசு கிைிஸ்துவுக்கு எதிராக யபாராடுவார்கள் ( வவளி    19:19-21; தானி 
7:23-27; 8:20-25; 11:45; 12:7 ). 

37. மகாகவசிகயாடு யுத்தம் ( வவளி 17:15-18 ).  
16 நீ மிருகத்தின்யமல் கண்ட பத்துக் ககாம்புகளானவர்கள் அந்த யவசிதேப் பதகத்து, 
அவதளப் பாழும் நிர்வாணமுமாக்கி, அவளுதடே மாம்சத்ததப் பட்சித்து, அவதள 
கநருப்பினால் சுட்கடரித்துப்யபாடுவார்கள். 
மகாயவசிேின் ( ஒரு மதப்பிரிவு ) அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்கும் 10 ராஜாக்களும் 
உபத்திரவக்காலத்தின் நடுவில் இந்த மகாயவசிதே கவறுக்கத்கதாடங்குவார்கள். அதத 
கதாடர்ந்து இந்த ‘மதப்பிரிதவ” அைிப்பார்கள். பின் தங்கள் அதிகாரத்தத 
அந்திக்கிைிஸ்துவுக்கு ககாடுப்பார்கள். இப்படிோகத்தான் “மகாகவசி” அைிக்கப்படுவாள். 

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

 
 

 

 
இத்தளகய மகாக்வகாடிய உபத்திரவக்காலத்துக்கு தப்பி, எடுத்துக்வகாள்ளப்பட    

குறிப்பு: இதன் வதாடர்ச்சியாக – இகயசுகிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருளக, அர்மவககதான் யுத்தம், ஆயிர வருட 
அரசாட்சி, ககாக் மககாக் யுத்தம், வவள்ளள சிங்காசன நியாயத்தரீ்ப்பு – கபான்ற கவதபாடங்கள் 
வவளியிடப்படும். தயவு வசய்து வதாடர்ந்து படித்து பயனளடயுங்கள்.
இதற்கு முன்பு கதாடர்ச்சிோக  யவதாகம ஆட்சி முதைக்காலங்கள், சதப எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல், அந்திக்கிைிஸ்து, 
உபத்திரவக்கால சம்பவங்கள் ஆகிே யவதபாடங்கள் கவளிேிடப்பட்டுள்ளன. 
உபத்திரவக்கால சம்பவங்களளப்பற்றியதான வடீிகயாளவ – (Power point slide show with narration and Bible 

references in Tamil) நம்முளடய இளணயதளத்தின் “வடீிகயா” பகுதியிகலகயா அல்லது 
http://www.youtube.com/watch?v=j3fJtehXe_A என்ற இளணப்பிகலா பார்ளவயிடும்படி உங்களள 
அன்புடன் கவண்டிக்வகாள்கிகறாம். நீங்கள் ஆசரீ்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.  ஆசரீ்வாதமாக 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 may 

be above or below than the mentioned English Bible verse.    

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

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

