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உபத்திரவக்கால சம்பவங்கள் 

( பாகம் 1 )
கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சககாதர சககாதரிகளுக்கு ! 
இரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இதற்கு முந்ததய கேதபாடங்களில், யவதாகம 

ஆட்சிமுறை காலங்கள், சறப எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல் ( Rapture ), அந்திக்கிைிஸ்து, 19 உபத்திரேக்கால 

சம்பேங்கள்  பற்றி படித்கதாம். இந்த கேத பாடத்தில் அதற்கு அடுத்தபடியாக நடக்கப்கபாகும் “மகா 
உபத்திரவ கால சம்பவங்கறள” ததாடர்ந்து படிப்கபாம். 
 

1.  யதவனுறைே ஆலேமும் பரிசுத்த நகரமும் 
தீட்டுப்படுதல் ( கவளி 11:1-2 ). 
கவளி 11: 2 ஆலயத்திற்குப் புறம்கப இருக்கிற பிராகாரம் 
புறஜாதியாருக்குக் தகாடுக்கப்பட்டபடியால் அதத அளோமல் 
புறம்பாக்கிப்கபாடு; பரிசுத்த நகரத்தத அேர்கள் நாற்பத்திரண்டு 
மாதமளவும் மிதிப்பார்கள். 
இந்த குறிப்பிட்ட சமயத்தில் இருக்கும் எருசகலம் கதோலயம், 
அந்திக்கிறிஸ்துேின் காலத்தில் அேனது பாதுகாப்பின் கீழ் 
கட்டப்பட்டிருக்கும் கதோலயம். கதோலயத்தின் பிராகாரம் 
ஏற்கனகே புறஜாதியாருக்கு தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்கபாது மீதி 
பரிசுத்த ஸ்தலமும், மகா பரிசுத்த ஸ்தலமும் எருசகலமும் 
அந்திக்கிறிஸ்துோல் தகப்பற்றப்படும், அடுத்த 42 மாதங்களுக்கு 
அந்திக்கிறிஸ்துேின் ஆளுதகயின் கீழ் எருசகலமும் கதோலயமும் 
இருக்கும் ( கவளி 11:2; 13:1-18; 2 கதச 2:2-4; தானி 11:40-45; 12:7; 
மத் 24:15 ).  
 

2. இரண்டு சாட்சிகள் பூமிேில் ஊழிேம் (கவளி 11:3-12 ). 
கவளி 12: 3 என்னுதடய இரண்டு சாட்சிகளும் இரட்டு 
ேஸ்திரமுடுத்திக்தகாண்டிருக்கிறேர்களாய், ஆயிரத்திருநூற்றறுபது 
நாளளவும் தீர்க்கதரிசனஞ்தசால்லும்படி அேர்களுக்கு அதிகாரம் 
தகாடுப்கபன். 
சில கேத பண்டிதர்கள் இந்த இரண்டு சாட்சிகளும் ஏகனாக்கும், 
எலியாவும் ஆக இருக்கலாம் என்று கருதுகிறார்கள். இேர்கள் மகா 
உபத்திரேக்காலம் முழுேதும் தீர்க்கதரிசனம் உதரப்பார்கள். மிகுந்த 
ேல்லதம உதடயேர்களாக இருப்பார்கள். அதடயாளங்கதளயும் 
அற்புதங்கதளயும் தசய்ோர்கள். மூன்றதர ேருட கதடசியில் 
பாதாளத்தில் இருந்து ஏறிேரும் மிருகம் அந்திக்கிறிஸ்துதே 
உபகயாகித்து அேர்கதள தகான்று கபாடும். அேர்களது உடல்கள் 
எருசகலம் நகர ேதீியில் மூன்ைறர நாட்கள் கிடக்கும். 
அச்சரீரங்கதள உலக மக்கள் பார்ப்பார்கள். மூன்றதர நாட்களுக்கு 
பின் கதேனுதடய ஜேீ ஆேி அச்சரீரங்களுக்குள் பிரகேசித்து, 
அேர்கள் உயிகராதடழுந்து ோனத்துக்கு தசல்ோர்கள்.  
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3. எருசயலமில் கபரிே பூமிேதிர்ச்சி  
கவளி 11:13 அந்கநரத்திகல பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது, உடகன அந்த 
நகரத்தில் பத்திதலாருபங்கு இடிந்து ேிழுந்தது; மனுஷரில்  
ஏழாயிரம்கபர் பூமியதிர்ச்சியினால் அழிந்தார்கள்; மீதியானேர்கள் 
பயமதடந்து பரகலாகத்தின் கதேதன மகிதமப்படுத்தினார்கள். 
இது ஏழாேது தபாற்கலசத்தின் பூமியதிர்ச்சிதய குறிப்பிடுகிறது. இது 
இரண்டு சாட்சிகளும் உயிர்த்ததழுந்த உடன், மகா 
உபத்திரேக்காலத்தின் கதடசியில் சம்பேிக்கும். இதில் 7000 கபர் 
மரித்துப்கபாோர்கள்.  
 
4. ஏழாம் எக்காளம். ககம்பீர சத்தங்கள் (கவளி 11:15 -18 ). 
கவளி 11:15 ஏழாம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்தபாழுது 
உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முதடய கர்த்தருக்கும், அேருதடய 
கிறிஸ்துவுக்குமுரிய ராஜ்யங்களாயின; அேர் சதாகாலங்களிலும் 
ராஜ்யபாரம் பண்ணுோர் என்னும் தகம்பரீ சத்தங்கள் ோனத்தில் 
உண்டாயின. 
ஏழாம் எக்காளம், கவளி 11:15 ல் இருந்து 13:18 ேதர உள்ள 
அதனத்து சம்பேங்கதளயும் உள்ளடக்கியது.  
இங்கக அறிேிக்கப்படும் அறிேிப்புக்கள், இப்கபாது சம்பேிக்காது. 
ஆனால் மூன்றதர ேருடங்களுக்கு பிறகு கவளி 19:11-21 ல், 
இகயசு கிறிஸ்துேின் இரண்டாம் ேருதகயில் சம்பேிக்கும்.  
 

5. பரயலாகத்தில் யதவனுறைே ஆலேம் 
திைக்கப்படுதல்  
கவளி 11:19 அப்தபாழுது பரகலாகத்தில் கதேனுதடய ஆலயம் 
திறக்கப்பட்டது, அேருதடய ஆலயத்திகல அேருதடய 
உடன்படிக்தகயின் தபட்டி காணப்பட்டது; அப்தபாழுது 
மின்னல்களும், சத்தங்களும், இடிமுழக்கங்களும், பூமியதிர்ச்சியும், 

தபருங்கல்மதழயும் உண்டாயின. 
கதேனுதடய ஆலயத்தின் உடன்படிக்தக தபட்டி அேரது 
பிரசன்னத்ததயும் அேரது உடன்படிக்தகயின் உறுதிதயயும் 
காண்பிக்கிறது. உடன்படிக்தக தபட்டியின் கமல் இருக்கும் 
கிருபாசனம் அேரது இரக்கத்தத காண்பிக்கிறது ( ஆப 3:2 ) 
 

6. சூரிேறன அணிந்திருக்கும் ஸ்திரீேின்  பிரசவ 
யவதறன  
கவளி 12:1-2  1.  அன்றியும் ஒரு தபரிய அதடயாளம் ோனத்திகல 
காணப்பட்டது; ஒரு ஸ்திரீ சூரியதன அணிந்திருந்தாள், அேள் 
பாதங்களின் கீகழ சந்திரனும், அேள் சிரசின்கமல் பன்னிரண்டு 
நட்சத்திரங்களுள்ள கிரீடமும் இருந்தன. 
2. அேள் கர்ப்பேதியாயிருந்து, பிரசேகேததனயதடந்து, 

பிள்தளதபறும்படி ேருத்தப்பட்டு அலறினாள். 
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சூரியதன அணிந்திருக்கும் ஸ்தீரி, இஸ்ரயவல் 
நாட்றைக்குறிக்கிறது. சூரியன், சந்திரன், 12 நட்சத்திரங்கள் 

இஸ்ரகேதலகய குறிக்கின்றன ( ஆதி 37: 9-11 ) 
 
7. வலுசர்ப்பம் ஆண்பிள்றளறே ( 1,44,000 யூதர்கள் ) 
அழிக்க முேற்சித்தல் ( கவளி 12:3,4 ) 
கவளி 12: 4 அதின் ோல் ோனத்தின் நட்சத்திரங்களில் 
மூன்றிதலாருபங்தக இழுத்து, அதேகதளப் பூமியில் 
ேிழத்தள்ளிற்று; பிரசேகேததனப்படுகிற அந்த ஸ்திரீ பிள்தள  

தபற்றவுடகன, அேளுதடய பிள்தளதயப் பட்சித்துப்கபாடும்படிக்கு 
அந்த ேலுசர்ப்பம் அேளுக்கு முன்பாக நின்றது. 
மூன்றில் ஒரு பங்கு தூதர்ககளாடு கதேனுக்கு ேிகராதமாக லூசிபர் 
முன்பு எழும்பியதத இவ்ேசனம் குறிப்பிடுகிறது. சாத்தான் 
இப்கபாது ஸ்தீரியின் ஆண்பிள்தளதய பட்சிக்கும்படியாக அேள் 
முன்பு நிற்கிறான். இந்த ஆண்பிள்தள முத்திதரயிடப்பட்ட 

1,44,000 யூதர்கதள குறிக்கிறது ( கவளி 7:1-8; 9:4 14;1-5 ) 
 

8. ஆண்பிள்றள (1,44,000யூதர்கள் ) யதவனிைத்திற்கு 
எடுத்துக்ககாள்ளப்படுதல்  
கவளி12:5 சகல ஜாதிகதளயும் இரும்புக்ககாலால் ஆளுதகதசய்யும் 
ஆண்பிள்தளதய அேள் தபற்றாள்; அேளுதடய பிள்தள 
கதேனிடத்திற்கும் அேருதடய சிங்காசனத்தினிடத்திற்கும் 
எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்டது. 
இந்த 1,44,000 கபரும் எக்காளங்களின் அழிவுகளில் இருந்து 
பாதுகாக்கப்படும்படியாக முத்திதரயிடப்பட்டேர்கள். ஏழாம் 
எக்காளத்துக்கு பிறகு இேர்கள் கதேனால் எடுத்துக் 
தகாள்ளப்படுோர்கள். இதனால் அேர்கள், அேர்கதள அழிக்க 
நிதனக்கும் சாத்தானுக்கு தப்புேித்துக்தகாள்ோர்கள்.   
 

9. ஸ்திரீ, 3 ½ வருைங்கள்  வனாந்திரத்துக்கு 
ஓடிப்யபாகுதல்.  
கவளி 12:6 ஸ்திரீயானேள் ேனாந்தரத்திற்கு ஓடிப்கபானாள்; அங்கக 
ஆயிரத்திருநூற்றறுபதுநாளளவும் அேதளப் கபாஷிப்பதற்காகத் 
கதேனால் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இடம் அேளுக்கு உண்டாயிருந்தது. 
மகா உபத்திரேக்காலத்தில் இஸ்ரகேதல கபாஷிப்பதற்காக 
கதேனால் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்தின் தபயர் “ யசலா “.   
( 2 ராஜாக்கள் 14:7; ஏசாோ 16:1). இதற்கான கிகரக்க கபயர் 
“கபட்ரா”. இந்த இடம் இப்கபாது கஜார்டான் நாட்டுக்குள் 
இருக்கிறது. இப்கபாது இந்த இடம் “மைக்கப்பட்ை கைந்த கால 
நகரம்” என்றும், “யராஸ் சிவப்பு நகரம்” என்றும் 
அதழக்கப்படுகிறது. யாரும் எளிதில் கடந்து தசல்ல முடியாத, 
சுமார் 1000 மதலக்குதககதளயும், பாதறக்குள் தசதுக்கப்பட்ட  
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பழங்கால நிதனவுச்சின்னங் கதளயும், மதறேிடங்கதளயும் 
தகாண்டது. குடிதண்ணரீ் ேசதிகளும், சிற்கறாதடகளும், 
ஊற்றுக்களும் இருக்கின்றன. ஒரு தபரிய கசதன ேந்தாலும் 
இதனுள் மதறந்திருக்கின்றேர்கதள ஒன்றும் தசய்ய முடியாத 
அளவுக்கு இயற்தகப்பாதுகாப்புகதள தகாண்ட ஒரு பயங்கரமான 
இடம். பண்தடய காலத்தில் ஒரு முக்கிய நகரமாக இருந்து பின் 
மனித நடமாட்டம் இல்லாமல் ஆகிப்கபான இடம். இங்கக 
மகாஉபத்திரேக்காலத்தில், அந்திக்கிறிஸ்துவுக்கு தப்பி இஸ்ரகேல் 
ஜனம் 1260 நாட்கள் ஒளிந்திருக்கும். தஜார்டானியரும், அகரபியரும் 
அச்சமயத்தில் இஸ்ரகேலுக்கு ஆதரவும், பாதுகாப்பும், உணவும் 
அளிப்பார்கள்.           

10. வானத்தியல யுத்தம் ( கவளி 12:7-12 ). 
7 ோனத்திகல யுத்தமுண்டாயிற்று; மிகாகேலும் அேதனச் கசர்ந்த 
தூதர்களும் ேலுசர்ப்பத்கதாகட யுத்தம்பண்ணினார்கள்; 

ேலுசர்ப்பமும் அததச்கசர்ந்த தூதரும் யுத்தம்பண்ணியும் 
தஜயங்தகாள்ளேில்தல. 
9 உலகமதனத்ததயும் கமாசம்கபாக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் 
என்றும் தசால்லப்பட்ட பதழய பாம்பாகிய தபரிய ேலுசர்ப்பம் 
தள்ளப்பட்டது; அது பூமியிகல ேிழத்தள்ளப்பட்டது, அதகனாகடகூட 
அததச்கசர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள். 
 

11. வலுசர்ப்பம் ஸ்திரீறே துன்பப்படுத்துதல் 
 ( கவளி 12:13-16 ). 
13ேலுசர்ப்பமானது தான் பூமியிகல தள்ளப்பட்டதத அறிந்து, அந்த 
ஆண்பிள்தளதயப்தபற்ற ஸ்திரீதயத் துன்பப்படுத்தினது. 
 14 ஸ்திரீயானேள் அந்தப் பாம்பின் முகத்திற்கு ேிலகி, ஒரு 
காலமும், காலங்களும், அதரக்காலமுமாகப் 
கபாஷிக்கப்படத்தக்கதாய் ேனாந்தரத்திலுள்ள தன் இடத்திற்குப் 
பறந்துகபாகும்படி தபருங்கழுகின் இரண்டு சிறகுகள் அேளுக்குக் 
தகாடுக்கப்பட்டது. 
15 அப்தபாழுது அந்த ஸ்திரீதய தேள்ளங்தகாண்டுகபாகும்படிக்குப் 
பாம்பானது தன் ோயிலிருந்து ஒரு நதிகபான்ற தேள்ளத்தத 
அேளுக்குப் பின்னாக ஊற்றிேிட்டது. 
16 பூமியானது ஸ்திரீக்கு உதேியாகத் தன் ோதயத் திறந்து, 

ேலுசர்ப்பம் தன் ோயிலிருந்து ஊற்றின தேள்ளத்தத ேிழுங்கினது. 
 

ஆண்பிள்தளதய ( 1,44,000 யூதர்கறள )  தன்னால் ஒன்றும் 
தசய்ய முடியேில்தல என்று அறிந்த சாத்தான், அந்த 
ஆண்பிள்தளதய தபற்ற ஸ்தீரிதய ( இஸ்ரயவறல ) 
துன்பப்படுத்துோன். ஆனால் இஸ்ரகேல் “யசலாவுக்கு “ 
தப்பிச்தசல்லும். அங்கக இஸ்ரகேல் ஜனம் மூன்றதர ேருடங்கள் 
கபாஷிக்கப்படும். நதி கபான்ற தேள்ளம், அந்திக்கிறிஸ்துேின் 
பதடகதள குறிக்கிறது ( தானி 9:26-27; 11;21-26; எயர 46:7-8 ). 
அந்திக்கிறிஸ்துேின் இந்த பதடகள், தப்பிச்தசல்லும் இஸ்ரகேதல  
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அழிக்க முயற்சிக்கும்.   அப்கபாது பூமி பிளந்து அந்திக்கிறிஸ்துேின் 
பதடகதள ேிழுங்கும்.      
 

12. வலுசர்ப்பம் ஸ்திரீேின் சந்ததியோடு 
யுத்தம்பண்ணுதல்  
கவளி 12:17 அப்தபாழுது ேலுசர்ப்பமானது ஸ்திரீயின்கமல் 
ககாபங்தகாண்டு, கதேனுதடய கற்பதனகதளக் 
தகக்தகாள்ளுகிறேர்களும், இகயசுகிறிஸ்துதேக்குறித்துச் சாட்சிதய  

உதடயேர்களுமாகிய அேளுதடய சந்ததியான மற்றேர்களுடகன 
யுத்தம்பண்ணப்கபாயிற்று. 
தப்பிச்தசன்ற இஸ்ரகேதல அழிக்க முடியாததால், சாத்தான் 
மிகவும் ககாபங்தகாண்டு தன் ககாபத்தத, இஸ்ரகேலில் எஞ்சி 
இருக்கும் யூதர்கள் கமல் காண்பிப்பான். இப்கபாது எஞ்சி 
இருப்பேர்கள், 1,44,000 யூதர்கள் எடுத்துக்தகாள்ளப்படுேதத கண்டு 
தாங்களும் கதேன் கமல் ேிசுோசம் தேத்து இகயசு கிறிஸ்துதே 
ஏற்றுக்தகாள்பேர்கள். இேர்கதளத்தான் கேதாகமம் ஸ்தீரிேின் 
சந்ததி என்று குறிப்பிடுகிறது.  
 

13. மிருகம் கைலில் இருந்து கவளிவருதல். 
அந்திக்கிைிஸ்துவுக்கு ராஜ்ேங்கள் யமல் அதிகாரம்  
( கவளி 13:1-10,18 ). 
13: 1 பின்பு நான் கடற்கதர மணலின்கமல் நின்கறன். அப்தபாழுது 
சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மிருகம் எழும்பிேரக் கண்கடன்; அதற்கு 
ஏழு ததலகளும் பத்துக் தகாம்புகளும் இருந்தன; அதின் 
தகாம்புகளின்கமல் பத்து முடிகளும், அதின் ததலகளின்கமல் 
தூஷணமான நாமமும் இருந்தன. 
18 இதிகல ஞானம் ேிளங்கும்; அந்த மிருகத்தின் இலக்கத்ததப் 
புத்தியுதடயேன் கணக்குப்பார்க்கக்கடேன்; அது மனுஷனுதடய 
இலக்கமாயிருக்கிறது; அதினுதடய இலக்கம் அறுநூற்றறுபத்தாறு. 
 

இங்கக சமுத்திரம் என்று குறிப்பிடப்படுேது பதழய கராம 
சாம்ராஜ்யத்தின் நிலப்பரப்பில் அப்கபாது இருக்கும் 10 நாடுகளில் 
ேசிக்கும் மக்கதள குறிப்பிடுகிறது. இந்த மிருகம் “அந்திக்கிறிஸ்து”. 
மிருகத்தின் 7 ததலகள் 7 ராஜ்யங்கதள குறிக்கின்றன. 10  
தகாம்புகளும், பதழய கராம சாம்ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்ட 
நிலப்பரப்பில் உருோக்கப்படப்கபாகும் 10 ராஜ்யங்கதள 
குறிப்பிடுகின்றன. அந்திக்கிறிஸ்து, முதலில் இந்த 7 நாடுகளின் 
நிலப்பரப்புக்கு அதிபதியாோன். ( கவளி 13:1; 17:8-17; தானியேல் 
7:23-24 ). 
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14. மிருகம் பூமிேில் இருந்து கவளிவருதல். கள்ள 
தரீ்க்கதரிசி மிருக ஆராதறனறே கதாைங்குதல் 
( கவளி 13:11-17 ). 
கவளி 13: 11  பின்பு, கேதறாரு மிருகம் பூமியிலிருந்து எழும்பக் 
கண்கடன்; அது ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒப்பாக இரண்டு 
தகாம்புகதளயுதடயதாயிருந்து, ேலுசர்ப்பத்ததப்கபாலப் கபசினது. 
12 அது முந்தின மிருகத்தின் அதிகாரம் முழுேததயும் அதின் 
முன்பாக நடப்பித்து, சாவுக்ககதுோன காயம் ஆறச்தசாஸ்தமதடந்த  

முந்தின மிருகத்ததப் பூமியும் அதின் குடிகளும் ேணங்கும்படி 
தசய்தது. 
இந்த கேதறாரு மிருகம் கள்ள தரீ்க்கதரிசிறே குறிப்பிடுகிறது.           
இேன் பூமியின் மக்களில் இருந்து எழும்பும் ஒரு மனிதனாக       
இருப்பான். இேன் அந்திக்கிறிஸ்துதே பூமியின் மக்கள்  
ஆராதிக்கும்படி தசய்ோன். தபரிய அற்புதங்கதள தசய்ோன்.  
உலக மக்கள் மிருகத்தின் முத்திதரதயயாேது, நாமத்ததயாேது,  
நாமத்தின் இலக்கத்ததயாேது தரிக்கும்படி தசய்ோன். அவ்ோறு 
தரிக்காதேர்கள் ோங்ககோ ேிற்ககோ முடியாது. 
                                ( கதாைரும்........  ) 
இத்தறகே மகாக்ககாடிே உபத்திரவக்காலத்துக்கு தப்பி, 
எடுத்துக்ககாள்ளப்பை     

குைிப்பு: இதன் கதாைர்ச்சிோக – மகா உபத்திரவக்கால 
சம்பவங்கள் ( பாகம் 2 )  இயேசுகிைிஸ்துவின் இரண்ைாம் 
வருறக, அர்மககயதான் யுத்தம், ஆேிர வருை அரசாட்சி, யகாக் 
மயகாக் யுத்தம், கவள்றள சிங்காசன நிோேத்தரீ்ப்பு – யபான்ை  
யவதபாைங்கள் கவளிேிைப்படும். தேவு கசய்து கதாைர்ந்து படித்து 
பேனறையுங்கள். இதற்கு முன்பு ததாடர்ச்சியாக  கேதாகம ஆட்சி 
முதறக்காலங்கள், சதப எடுத்துக்தகாள்ளப்படுதல், அந்திக்கிறிஸ்து, 
உபத்திரேக்கால சம்பேங்கள் ஆகிய கேதபாடங்கள் 
தேளியிடப்பட்டுள்ளன. 

 
 

 
 

உபத்திரவக்கால சம்பவங்கறளப்பற்ைிேதான வடீியோறவ – (Power point slide show with narration and 

Bible references in Tamil) நம்முறைே இறணேதளத்தின் “வடீியோ” பகுதிேியலயோ அல்லது 
http://www.youtube.com/watch?v=j3fJtehXe_A என்ை இறணப்பியலா பார்றவேிடும்படி உங்கறள 
அன்புைன் யவண்டிக்ககாள்கியைாம். நீங்கள் ஆசரீ்வதிக்கப்பட்ைவர்கள்.  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

