அத்திமரம்

இயேசு வழிேருயே தனித்து நின்ற ஒரு அத்திமரத்தத ேண்டு, அதன் அருயே சென்று, அதில் இதைேதைத்
தவிர

ேனிேதைக்

ோணாததால்

இனி

ஒருக்ோைமும்

உன்னிடத்தில்

ேனி

உண்டாோதிருக்ேக்

ேடவது

என்றார். அந்த அத்திமரம் உடயன பட்டுப் யபாேிற்று. மத் 21:19 .
இயேசு ேிறிஸ்து யூதர்ேைின் அழிதவ ெித்திேரிக்ேயவ இந்த அத்திமரத்தத உபயோேப்படுத்தினார்.. இது லூக்
13:6-9ல் கூறப்பட்டிருக்கும் உவமானத்தின் மூைம் யமலும் சதைிவு சபறுேிறது. “இயதா, மூன்று வருஷமாய்
இந்த அத்திமரத்தியை ேனிதேத் யதடி வருேியறன்; ஒன்தறயுங் ோணவில்தை,...”.

யேசு

ேிறிஸ்து

தமது

ஊழிேத்தின் மூன்று வருடங்ேைிளும் தமது சொந்த வட்டாரான
ீ
யூதர்ேைிடம் மட்டுயம (மத் 5:6 ) ஊழிேம்
செய்து ேனிதேத் யதடினதத லூக்ோ 13:6-9 வெனங்ேைில் கூறிேிருக்கும் உவமானம் விைக்குேிறது.
ஒரு ெிைர் அவரது ஊழிேக் ோைம் 3 1/2 வருடங்ேைாேிற்யற அப்படிேிருக்ே 3 வருஷங்ேதை மட்டும்
ேணக்ேில் எடுப்பது எப்படி? ஆேயவ அப்படி ஒப்பிட்டு சொல்ை முடிோது என நிதனக்ேின்றனர். அவரது
ஊழிே நாட்ேள் அவரது ஞானஸ்நானத்தில் இருந்து ெிலுதவ மரணம் வதர 3 1/2 வருடங்ேைாய் இருந்தது
என்பது சமய்தான். ஆனால் அவரது வியெஷமான ஊழிேம் பஸ்ோ பண்டிதே வரும்வதர அதாவது முதல்
6 மாதங்ேைில் நடந்ததாேத் சதரிேவில்தை. இததன அவர் செய்த அற்புதங்ேைின் ோை அட்டவதணதேப்
பார்த்தால்

புரிந்து

சோள்ைைாம்.

இதிைிருந்து

அவரது

தீவிரமான

ஊழிேம்

பஸ்ோவிற்குப்

பின்

3

வருடங்ேள்தான் என்று ேருத்தில் சோள்ைைாம்.
யேசு சேருெயைதமப் பார்த்து அததனச் ெந்திக்கும் ோைத்தத அறிோமற் யபானதால் அதற்கு யநரிடப்
யபாகும் அழிதவ உணர்ந்து ேண்ண ீர் விட்டார். (லூக்ோ 19:41,42) . இதிைிருந்து அவரது மூன்று வருட
ஊழிேத்திலும் அத்திமரமாேிே இஸ்ரயேல் மக்ேைிடம் அவர் ேனிதேத் யதடிவந்து ேனிதேக் ோணாது,
ஏமாற்றத்தால் துக்ேப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்ேது.
திராட்தெத்

யதாட்டக்ோரன்

இஸ்ரயேலுக்கு

யேசுவின்

“ஐோ,
ஊழிே

இது

இந்த

நாட்ேள்

வருஷமும்

அவரது

இருக்ேட்டும்”

ெிலுதவ

என்று

மரணத்திற்குப்

கூறினான்.

பின்னும்

ஒரு

இதனால்
வருஷம்

நீட்டப்பட்டு இருக்ேைாயமா என்று என்னைாம். ஆனால் அவ்விதம் அத்திமரமாேிே இஸ்ரயேல் யதெத்திற்கு
ஒரு வருடம் கூட்டிக் சோடுக்ேப் பட்டதாே சதரிேவில்தை. ஏசனனில் அயத அதிோரத்தின் ேதடெி பாேத்தில்
சேருெயைம் பாழாய்க் ேிடக்ே விடப்பட்டதாேத் சதரிேிறது. (லூக்ோ 13:35 ). யமலும் மத்யதயு 21:19 ல்
ேனிதேத் யதடி வந்து, ேனிதேக் ோணாததால் ெபிக்ேப்பட்ட அத்திமரம், உடயன பட்டுப் யபாேிற்று என்று
அறிேியறாம் அல்ைவா?
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ெிைர் அத்திமரம்

யூதர்ேதைத்தான்

குறிக்ேிறதா

என்று

நிதனக்ேைாம்.

ெிைர் மாற்கு

11:12

ல்

“அத்திப்

பழக்ோைமாேிராதபடிோல்” என்று கூறிேிருக்ேிறயத, பின்பு ஏன் யேசு அத்தி மரத்தத ெபிக்ே யவண்டும்?
அப்படிப்பட்ட

நிதைேிலுள்ை

யூதர்ேள்

ேனி

சோடுக்கும்

ோைம்

அது

அல்ை

என

சதரிேிறயத

என

நிதனக்ேைாம். அத்திமரத்தத யூதர்ேளுக்கு அதடோைமாே ஒப்பிட்டு கூறமுடியுமா என நிதனக்ேைாம்.
இததன ெற்று ஆழ்ந்து ேவனித்தால் இந்த ஆட்யெபதன நீங்ேி ேருத்ததமதி ேிதடக்கும்.

“அத்திப்பழக் ோைமாேிராதபடிோல்

”

என யவதாேமம் நமக்கு சதரிவிப்பதன் மூைம், அது அவர்ேள் ேனி

சோடுக்கும் ோைம் அல்ை, சுவியஷெ யுேம் முடிந்த பின்பு பரிசுத்தவான்ேள் சதரிந்து சோள்ைப்பட்ட பின்யப
அவர்ேள் ேிறிஸ்துதவ ஏற்றுக் சோண்டு ேனி சோடுப்பார்ேள் என்று அறிேியறாம் (யராமர் 11:25-29, 12 ).
ஆேயவ அப்யபாது அத்திமரம் ேனி சோடுக்ோத யூதர்ேதை சபாருத்தமாே குறிக்ேிறது அல்ைவா? ஆனால்
ஏன் யூதர்ேள் ெபிக்ேப்படயவண்டும்.? ேடவுள் இஸ்ரயேதை பிரத்யேேமாே சதரிந்சதடுத்தார். அவர்ேளுக்கு
சோடுக்ேப்பட்ட யதவ தேவு மற்றும் அனுக்ேிரே ோைத்தில் அவர்ேள் ேடவுதை விட்டு விைேினதாலும்,
அவர்ேளுக்ோே வந்த யமெிோதவ அவர்ேள் உணராதும், ஏற்றுக் சோள்ைாமலும் யபானதால் இஸ்ரயேல்
மக்ேள் புறக்ேணிக்ேப்பட்டனர்.

யமலும்

இஸ்ரயேலுக்கு

இஸ்ரயேல் ஜனங்ேள் ஒரு அதடோைமான ஜனங்ேயை (Typical People ).

சோடுக்ேப்பட்ட

ொபம்

நிரந்தரமானதல்ை,

இஸ்ரயேலுக்கு

ேடினமனதுண்டான

நிதை, குருட்டுத்தனம் தற்ோைிேமானயத, குறிப்பிட்ட ோைத்திற்கு மட்டுயம என்று பரி. பவுல் கூறுேிறார்.
(யராமர் 11:25-27 ). யேசுவும் “ேர்த்தருதடே நாமத்தினாயை வருேிறவர் ஸ்யதாத்திரிக்ேப்பட்டவர் என்று நீங்ேள்
சொல்லுங்ோைம் வருமைவும் என்தனக் ோணாதிருப்பீர்ேள்” (லூக்13:35 ) என்று கூறுவதிைிருந்து சதரிேிறது.

Rom 11:25 யமலும், ெயோதரயர, நீங்ேள் உங்ேதையே புத்திமான்ேசைன்று எண்ணாதபடிக்கு
ஒரு இரேெிேத்தத நீங்ேள் அறிேயவண்டுசமன்றிருக்ேியறன்; அசதன்னசவனில்,
புறஜாதிோருதடே நிதறவு உண்டாகும்வதரக்கும் இஸ்ரயவைரில் ஒரு பங்குக்குக் ேடினமான
மனதுண்டாேிருக்கும்.
6 இந்தப்பிரோரம் இஸ்ரயவைசரல்ைாரும் இரட்ெிக்ேப்படுவார்ேள். மீ ட்ேிறவர் ெீயோனிைிருந்து
வந்து, அவபக்திதே ோக்யோதப விட்டு விைக்குவார் என்றும்;
27 நான் அவர்ேளுதடே பாவங்ேதை நீக்கும்யபாது, இதுயவ நான் அவர்ேளுடயன செய்யும்
உடன்படிக்தே என்றும் எழுதிேிருக்ேிறது.
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28 சுவியெஷத்ததக்குறித்து அவர்ேள் உங்ேள்நிமித்தம் பதேஞராேிருக்ேிறார்ேள்;
சதரிந்துசோள்ளுததைக் குறித்து அவர்ேள் பிதாக்ேைினிமித்தம்
அன்புகூரப்பட்டவர்ேைாேிருக்ேிறார்ேள்.
29 யதவனுதடே ேிருதபவரங்ேளும், அவர்ேதை அதழத்த அதழப்பும் மாறாததவேயை.

Rom 11:12 அவர்ேளுதடே தவறு உைேத்திற்கு ஐசுவரிேமும், அவர்ேளுதடே குதறவு
புறஜாதிேளுக்கு ஐசுவரிேமுமாேிருக்ே, அவர்ேளுதடே நிதறவு எவ்வைவு அதிேமாய்
அப்படிேிருக்கும்.

“இனி ஒருக்ோலும்“ என்று கூறிேிருக்கும்யபாது இது தற்ோைிேமான ொபயம என்று எவ்விதம் கூற முடியும்
என யேள்வி எழுேிறது. ‘இனி ஒருக்ோலும்” என்பதத பை யவதாேம சமாழி சபேர்ப்புேள் கூறினாலும் ேியரக்ே
சொல்ைார்த்த ஆங்ேிை

சமாழிசபேர்ப்பு

(Emphatic Diaglott ) “May

no fruit grow on thee to the age”

‘யுேமுடியுமைவும் உன்னிடத்தில் ேனி உண்டாோதிருக்ேக் ேடவது’ என்ற அர்த்தத்ததக் சோடுக்ேிறது.

...

இஸ்ரயேல்

ெபிக்ேப்பட்ட,

பாழாக்ேிவிடப்பட்ட

நிதை

தற்ோைிேமானயத

என

Emphatic

Diaglott

சமாழிசபேர்ப்பில் பார்க்ேியறாம். அததயே ேிறிஸ்துவும் சொல்ல்ேிறார். அயத யபால் அவர்ேைது தண்டதனக்
ோைம் முடிவு சபரும் யபாது அவர்ேள் மீ ண்டும் ேடவுைின் ஆெீர்வாதத்ததப் சபறுவார்ேள் என யவதாேமம்
சொல்ேிறது.
இஸ்யரதை ேடவுள் தனக்ோே சதரிந்து சோண்டது ஒரு அதடோைமாே, அவர்ேதை அத்தி மரமாே
யவதாேமம் கூறுவதத பாருங்ேள்.
ஓசியா 9:10

வனாந்தரத்தில் திராட்ெக்குதைேதைக் ேண்டுபிடிப்பதுயபாை இஸ்ரயவதைக் ேண்டுபிடித்யதன்;

அத்திமரத்தில் முதல் தரம் பழுத்த ேனிேதைப்யபாை உங்ேள் பிதாக்ேதைக் ேண்டுபிடித்யதன்;
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அவர்ேள் ேீ ழ்ப்படிோதயபாது அவர்ேளுக்கு சோடுக்ேப்பட்ட தண்டதன எழு காலத் தண்டனை.

Lev 26:18 இவ்விதமாய் நான் உங்ேளுக்குச் செய்தும், இன்னும் நீங்ேள் எனக்குச் செவிசோடாதிருந்தால்,
உங்ேள் பாவங்ேைினிமித்தம் பின்னும் ஏழத்ததனோே உங்ேதைத் தண்டித்து,
Lev 26:33 ஜாதிேளுக்குள்யை உங்ேதைச் ெிதற அடித்து, உங்ேள் பின்னாேப் பட்டேத்தத உருவுயவன்;
உங்ேள் யதெம் பாழும், உங்ேள் பட்டணங்ேள் வனாந்தரமுமாகும்.
ஆதைால் நான் உங்ேதை ஜனங்ேைிடத்திைிருந்து யெர்த்து, நீங்ேள் ெிதறடிக்ேப்பட்ட

Eze 11:17

யதெங்ேைிைிருந்து உங்ேதைக் கூட்டிக்சோண்டு, இஸ்ரயவல் யதெத்தத உங்ேளுக்குக் சோடுப்யபன்
என்று ேர்த்தராேிே ஆண்டவர் உதரக்ேிறார் என்று சொல்லு.

Luk 21:24

...

புறஜாதிோரின்

ோைம்

நிதறயவறும்வதரக்கும்

எருெயைம்

புறஜாதிோரால்

மிதிக்ேப்படும்.

Rom 11:25

புறஜாதிோருதடே

நிதறவு உண்டாகும்வதரக்கும் இஸ்ரயவைரில் ஒரு பங்குக்குக்

ேடினமான மனதுண்டாேிருக்கும்.

Jer 30:3

இயதா, நாட்ேள் வருசமன்று ேர்த்தர் சொல்லுேிறார், அப்சபாழுது நான் இஸ்ரயவலும்

யூதாவுமாேிே என் ஜனத்தினுதடே ெிதறேிருப்தபத் திருப்பி, நான் அவர்ேள் பிதாக்ேளுக்குக் சோடுத்த
யதெத்துக்கு அவர்ேதைத் திரும்பிவரப்பண்ணுயவன்; அதத அவர்ேள் சுதந்தரித்துக்சோள்ளுவார்ேள்
என்று ேர்த்தர் சொல்லுேிறார்.

Amo 9:12 - 15 அந்நாைியை விழுந்துயபான தாவதின்
ீ
கூடாரத்தத நான் திரும்ப எடுப்பித்து, அதின்
திறப்புேதை அதடத்து, அதில் பழுதாய்ப்யபானததச் ெீர்ப்படுத்தி, பூர்வநாட்ேைில் இருந்ததுயபாை அதத
ஸ்தாபிப்யபன் என்று இததச் செய்ேிற ேர்த்தர் சொல்லுேிறார்.

15

அவர்ேதை அவர்ேள் யதெத்தியை நாட்டுயவன்; நான் அவர்ேளுக்குக் சோடுத்த யதெத்திைிருந்து

அவர்ேள் இனிப் பிடுங்ேப்படுவதில்தைசேன்று உன் யதவனாேிே ேர்த்தர் சொல்லுேிறார் என்றார்.

இந்த

வெங்ேைில்

இஸ்ரயேதை

சோள்வார்ேள் என்று அறிேியறாம்.

யதவன்

மீ ண்டும்

யெர்த்துைக்சோள்வார்

அவர்ேளும்

அவதர

ஏற்றுக்

இதற்குப் பின் நான் திரும்பி வந்து என்று கூறுவது ேிறிஸ்துவின்

இரண்டாம் வருதேேில் அவர் இஸ்ரயேதை கூட்டிச் யெர்ப்பததக் குறிக்ேிறது.
ஆேயவ

Emphatic Diaglottன் ‘யுேமுடியுமைவும் உன்னிடத்தில் ேனி உண்டாோதிருக்ேக் ேடவது’ என்ற

சமாழிசபேர்ப்பு ெரிோனயத என சதரிேிறது. ஆேயவ சுவியஷெ யுே முடிவு மட்டும் இஸ்ரயேல் யதெம் ேனி
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சோடுக்ோது

,

யதெம்

பாழாக்ேி

விடப்பட்டிருக்கும்

என

பார்க்ேியறாம்.

இதத

அப்யபாஸ்தைர்

15:14,17

வெனங்ேள் யபாதிக்ேின்றன.

தம்முதடே நாமத்திற்சேன்று ஒரு ஜனத்தத – அதாவது ேிறிஸ்து என்னும் நாமத்திற்ோே – மணவாட்டி
ெதபதே புறஜாதிேைிடமிருந்து சதரிந்து சோண்ட பின்,- அதற்குப் பின் யேசு திரும்பி வந்து விழுந்து யபான
தாவதின்
ீ
கூடாரத்தத (இஸ்ரயேல் யதெத்தத ) எடுத்து நிறுத்துவதத வாெிக்ேியறாம்.
சுவியஷெ யுேத்தில் புறஜாதிேிடமிருந்து (முழு உைேத்திலுமிருந்து) மணவாட்டி ெதபதே (பரிசுத்தவான்ேள்)
சதரிந்து சோண்ட பின் யதவ அனுக்ேிரேம் இஸ்ரயேலுக்கு மீ ண்டும் திரும்புவதத அறிேியறாம். யமலும்
யேசு இததயே தனது இரண்டாம் வருதேக்கு அதடோைமாே கூறுேிறார்.
மத்யதயு 24:32
Mat 24:32

அத்திமரத்தினால் ஒரு உவதமதேக் ேற்றுக்சோள்ளுங்ேள்; அதியை இைங்ேிதை யதான்றி,

துைிர்விடும்யபாது, வெந்தோைம் ெமீ பமாேிற்று என்று அறிவர்ேள்.
ீ
Mat 24:33 அப்படியே இதவேதைசேல்ைாம் நீங்ேள் ோணும்யபாது, அவர் ெமீ பமாய் வாெைருயே வந்திருக்ேிறார்
என்று அறியுங்ேள்.
இந்த உவதமேிைிருந்து ெபிக்ேப்பட்டு யபான அத்திமரம் மீ ண்டும் துைிர் விடும் என்று சதள்ைத் சதைிவாே
புரிேிறது.

அதவேள் துைிர்க்ேிறதத நீங்ேள் ோணும்யபாது வெந்தோைம் ெமீ பமாேிற்சறன்று அறிேிறீர்ேள்.
31

அப்படியே இதவேள் ெம்பவிக்ேிறதத நீங்ேள் ோணும்யபாது, யதவனுதடே ராஜ்ேம் ெமீ பமாேிற்சறன்று

அறியுங்ேள். லூக்ோ 21:30 ,31

இதவேள்

ேிறிஸ்துவின்

இஸ்ரயேலுக்கு

முதல்

ேடினமந்துண்டாேி

வருதேேில்
அவர்ேள்

அத்திமரத்திற்கு

அதடோைமான

புறக்ேணிக்ேப்படுதலுக்கும்,

பின்பு

ரீதிேில்

இரண்டாம்

இட்ட

ொபம்

வருதேேில்

அவர்ேள் மறுபடியும் துைிர்த்து ததழத்து ேனி சோடுப்பதற்கு உறுதிோன வாக்குத்தத்தமாேிருேிறது.

யூதர்ேள்

மத்திேில்

நிதறயவறி

வரும்

ெந்யதேமற்ற

அதடோைங்ேைின்

மூைம்

அதாவது

அத்திமரம்

துைிர்ப்பது மூைம் அவர்ேைது வாெந்தோைம் ெமீ பமாேிற்று என்று அறிேியறாம். யூதர்ேைின் பதழே நிதைக்கு
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திரும்புதல் ெமீ பமாேிற்று என்பது மட்டுமல்ைாது, யதவ ராஜ்ேம் ெமீ பத்திருக்ேிறது என்றும் அறிேியறாம்.
மத்ததயு 24;33 ; லூக்கா 21:29-31
Luk 21:29 அன்றியும் அவர்ேளுக்கு ஒரு உவதமதேச் சொன்னார்: அத்திமரத்ததயும் மற்சறல்ைா மரங்ேதையும்
பாருங்ேள். :30 அதவேள் துைிர்க்ேிறதத நீங்ேள் ோணும்யபாது வெந்தோைம் ெமீ பமாேிற்சறன்று அறிேிறீர்ேள். :31
அப்படியே இதவேள் ெம்பவிக்ேிறதத நீங்ேள் ோணும்யபாது, யதவனுதடே ராஜ்ேம் ெமீ பமாேிற்சறன்று
அறியுங்ேள்.

உன்ைதப்பாட்டு 2:10

என் யநெர் என்யனாயட யபெி: என் பிரிேயம! என் ரூபவதியே! எழுந்துவா. :11

இயதா,

மாரிோைம் சென்றது, மதழசபய்து ஒழிந்தது. 13 அத்திமரம் ோய்ோய்த்தது;

இஸ்ரயேல் திரும்பக் கூட்டப்படுதல் மோ உபத்திரவத்தின் ோைத்தின் மத்திேில் நடந்யதறுேிறதத ( மீ ோ
7:14-20 ) எழு வாததேள் ஊற்றப்படுவதில் அதடோைப்படுத்தப் பட்டிருக்ேிறது. இந்த வாததேைில் இருந்து
நாம் ோக்ேப்படுதலுக்குரிே வாக்குத்தத்தங்ேள் இன்தறே பிரதிஷ்தடக்ோரர்ேைாேிே நம்மிடம் இருப்பதால்,
நாம் ேிறிஸ்து ராஜாவுக்கு ேீ ழ் சபறப்யபாேிற மீ ட்புக்ோே ோத்திருக்ேியறாம்.

தீர்க்ேதரிென நிதறயவறுதைின் ோை அதடோைங்ேதை நம்மால் இப்சபாழுது நிச்ெேமாே அறிே முடிேிறது.
ெத்திேம்

இவ்வாறு

நம்தம

உைேத்திைிருந்து

பிரித்சதடுத்து,

சுத்திேரித்து,

பரிசுத்தமாக்குவதாே.

நமது

பாததேில் இப்யபாது பிரோெித்துக் சோண்டிருக்ேிற சவைிச்ெத்துக்ோே நாம் பரயைாே யதவனுக்கு நன்றிக்
ேடனாே துதிேதை ஏசறடுப்யபாமாே.

இதவேள் ெம்பவிக்ேத் சதாடங்கும்யபாது, உங்ேள் மீ ட்பு ெமீ பமாேிருப்பதால், நீங்ேள் நிமிர்ந்து பார்த்து, உங்ேள்
ததைேதை உேர்த்துங்ேள். லூக்ோ 21:28
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