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இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை – பாடம் 11 

உபத்திரவம்  – 05 – தானியேலின் 70 வாரங்ைள் 

 

இயேசுவின் 70 வாரங்ைள்   

சீஷர்ைள் இயேசுவிடம் வந்து இறுதி ைாலத்கத பற்றி 

யைட்டயபாது அவர் தன் சீஷர்ைளுக்கு நான்கு 

அகடோளங்ைகள மத்யதயு 24இல் கைாடுத்தார். 

 மத்யதயு 24:15, 
15 

“யமலும், பாழாக்குகிற அருவருப்கபக் 

குறித்துத் தானியேல் தீர்க்ைதரிசி க ால்லியிருக்கிறாயே. 

வாசிக்கிறவன் சிந்திக்ைக்ைடவன். நீங்ைள் அகதப் பரிசுத்த 

ஸ்தலத்தில் நிற்ைக் ைாணும்யபாது”  

இயேசு தானியேகல தீர்க்ைதரிசி எே 

உண்கமப்படுத்திோர். யமலும் அவருகடே 

தீர்க்ைதரி ேத்கத புரிந்துகைாள்ளும் கபாறுப்கப 

நம்மிகடயே ஒப்பகடத்தார். இதகே நாம் இந்த 

பாடத்தில் ைாணலாம். 
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தானியேலின் 9ஆம் அதிைாரம்  

➢ தானியேலின் கெபம் (1 – 19)  

➢ ைாபிரியேலின் வருகை (20 – 23)  

➢ எழுபது வாரங்ைள் (24 – 27) 

ைல்யதேருகடே (Chaldeans) ராஜ்ேத்தின்யமல் யமதிே 

(Medes) குலத்தாோகிே அைாஸ்யவருவின் (Ahasuerus) 

புத்திரோே தரியு (Darius) ராொவாக்ைப்பட்டான்.  

 

தரியு ராஜ்ேபாரம்பண்ணுகிற முதலாம் வருஷத்தியல 

எயரமிோ தீர்க்ைதரிசி கூறிே தீர்க்ைதரி ேத்கத தானியேல் 

படித்துக்கைாண்டிருந்தான்.  யதவன் பாபியலானில் 

பரயதசிைளாை எழுபது ஆண்டுைள் கவப்பார் என்பகத 

அவர் கதரிந்து கைாண்டார்.     

எயரமிோ 25:11-12, 
11
இந்தத் யத கமல்லாம் வோந்தரமும் 

பாழுமாகும்; இந்த ொதிையளா, எழுபது வருஷமாைப் 

பாபியலான் ராொகவச் ய விப்பார்ைள். 
12
எழுபது வருஷம் 

நிகறயவறிேபின்பு, நான் பாபியலான் 

ராொவினிடத்திலும், அந்த ொதியினிடத்திலும், 

ைல்யதேருகடே யத த்தினிடத்திலும், அவர்ைளுகடே 

அக்கிரமத்கத வி ாரித்து, அகத நித்திேபாழிடமாக்கி, 
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யைாயரசு எரு யலகம கைப்பற்றுவதற்கு சில நூறு 

ஆண்டுைளுக்கு முன்ேயர ஏ ாோ தீர்க்ைதரி ேமாய் எழுதி 

இருந்தகதகூட தானியேல் படித்திருந்தார்.  

ஏ ாோ 44:26- 45:6,   
26
நான் என் ஊழிேக்ைாரரின் 

வார்த்கதகே நிகலப்படுத்தி, என் ஸ்தாோபதிைளின் 

ஆயலா கேகே நிகறயவற்றி: குடியேறுவாய் என்று 

எரு யலமுக்கும், ைட்டப்படுவீர்ைள் என்று யூதாவின் 

பட்டணங்ைளுக்கும் க ால்லி, அகவைளின் பாழாே 

ஸ்தலங்ைகள எடுப்பிப்பவர். 
27
நான் ஆழத்கத யநாக்கி: 

வற்றிப்யபா என்றும், உன் நதிைகள 

கவட்டாந்தகரோக்குயவன் என்றும் க ால்லுகிறவர். 
28
யைாயரக க் குறித்து: அவன் என் யமய்ப்பன்; அவன் 

எரு யலகம யநாக்கி: நீ ைட்டப்படு என்றும்; 

யதவாலேத்கத யநாக்கி: நீ அஸ்திபாரப்படு என்றும் 

க ால்லி, எேக்குப் பிரிேமாேகதகேல்லாம் 

நிகறயவற்றுவான் என்று க ால்லுகிறவர் நான். 
1
ைர்த்தராகிே நான் அபியஷைம்பண்ணிே யைாயரசுக்கு 

முன்பாை ொதிைகளக் கீழ்ப்படுத்தி, ராொக்ைளின் 

இகடக்ைட்டுைகள அவிழ்க்கும்படிக்கும், அவனுக்கு 

முன்பாை வா ல்ைள் பூட்டப்படாதிருக்ை, ைதவுைகளத் 

திறந்துகவக்கும்படிக்கும், அவகேப்பார்த்து, அவன் 

வலதுகைகேப் பிடித்துக்கைாண்டு, அவனுக்குச் 

க ால்லுகிறதாவது: 
2
நான் உேக்கு முன்யே யபாய், 

யைாணலாேகவைகளச் க வ்கவோக்குயவன். 
3
உன்கேப் கபேர்க ால்லி அகழக்கிற இஸ்ரயவலின் 
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யதவோகிே ைர்த்தர் நாயே என்று நீ அறியும்படிக்கு, 
4
கவண்ைலக் ைதவுைகள உகடத்து, இருப்புத் 

தாழ்ப்பாள்ைகள முறித்து, அந்தைாரத்தில் இருக்கிற 

கபாக்கிஷங்ைகளயும், ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற 

புகதேல்ைகளயும் உேக்குக் கைாடுப்யபன்; நான் என் 

தா ோகிே ோக்யைாபினிமித்தமும், நான் 

கதரிந்துகைாண்ட இஸ்ரயவலினிமித்தமும், நான் 

உன்கேப் கபேர்க ால்லி அகழத்து, நீ என்கே 

அறிோதிருந்தும் உேக்கு நாமம் தரித்யதன். 
5
நாயே ைர்த்தர், 

யவகறாருவரில்கல; என்கேத்தவிர யதவன் இல்கல. 
6
என்கேத்தவிர ஒருவரும் இல்கலகேன்று சூரிேன் 

உதிக்கிற திக யிலும், அது அஸ்தமிக்கிற திக யிலும் 

அறிேப்படும்படிக்கு நீ என்கே அறிோதிருந்தும், நான் 

உேக்கு இகடக்ைட்டு ைட்டியேன்; நாயே ைர்த்தர், 

யவகறாருவர் இல்கல. 

அரணிப்பாே பட்டணங்ைளாயிே. 

முதகலைள் உள்ள தண்ணீர் கவளிப்புற சுவகர 

சூழ்ந்துகைாண்டது. 

ஒரு இரும்பு பாலத்கதக் கியழ இறக்கி தான் மக்ைள் அந்த 

பட்டணத்துக்குள் ைடந்து யபாை முடியும்.  

நன்றாை பாதுைாக்ைப்பட்டுள்ளது. 

எந்த எதிரியும் அந்த பட்டணத்திற்குள் நுகழே முடிோது.  
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யைாயரசு அந்த தண்ணீர் எங்கிருந்து வருகிறது என்று  

பார்த்து அதன் நீர் ஆதாரத்கத சுற்றி பார்த்த பிறகு அவர் 

அந்த தண்ணீர் விநியோைத்கத நிறுத்தி கவக்கிறார். அந்த 

நதி வரண்டு யபாகிறது. பகடவீரர்ைள் கவறுமயே எந்த 

ஒரு பிரச் கேயும் இல்லாமல் அணிவகுத்துச் க ன்று 

அந்த பட்டணத்கத கைப்பற்றி விட்டார்கள். இகத நாம் 5 

மற்றும் 6ஆம் அதிைாரத்தின் இகடயியல ைாணலாம். 

நம்முகடே தானியேல் யவத பாடத்தில் ஒரு விளக்ைமாே 

க ய்தி நம்மிகடயே உள்ளது.  

இந்த பின்ேனிகே நாம் அறிந்துகைாள்ள யவண்டும். 

ஏகேனில் அந்த பட்டணத்கத ைட்ட ஒரு ஆகண 

பிரப்பிக்ைபடப்யபாகிறது. இது 69 வார ைடிைாரத்கத 

துவக்கிவிடும்.  

அதோல் இந்த 70 ஆண்டுைள் முடிேப்யபாகும் யநரம் 

வந்தது என்று தானியேலுக்கு கதரியும். பிறகு அவர் 

பரிசுத்த பர்வதத்தின் மீது யதவ கவளிபாட்டிற்ைாை 

ஊக்ைமாை கெபம் க ய்தார்.  

தானியேல் 8:15-17, 
15
தானியேலாகிே நான் இந்தத் 

தரி ேத்கதக்ைண்டு, அதின் கபாருகள அறிே 

வகையதடுகையில், இயதா, மனுஷ ாேலாே ஒருவன் 

எேக்கு எதியர நின்றான். 
16
அன்றியும் ைாபிரியேயல, 

இவனுக்குத் தரி ேத்கத விளங்ைப்பண்கணன்று 

ஊலாயின் மத்தியியல கூப்பிட்டுச் க ால்லுகிற ஒரு 

மனுஷ  த்தத்கதயும் யைட்யடன். 
17
அப்கபாழுது அவன் 
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நான் நின்ற இடத்துக்கு வந்தான்; அவன் வருகையில் நான் 

திடுக்கிட்டு முைங்குப்புற விழுந்யதன்; அவன் என்கே 

யநாக்கி: மனுபுத்திரயே ைவனி; இந்தத் தரி ேம் 

முடிவுைாலத்துக்கு அடுத்தது என்றான். 

 பிறகு அவருகடே கெபத்கத ைாபிரியேல் என்ற 

யதவதூதன் குறுக்கிட்டு இது இறுதி ைாலத்துக்குரிே 

தரி ேம் என்று தானியேலிடம் கூறிோர். 

 தானியேலின் “70 வாரங்ைள்”  

➢ யநாக்ைம்   9:24  

➢ 69 வாரங்ைள்  9:25  

➢ இகடகவளி   9:26  

➢ 70ஆம் வாரம்   9:27  

 

யநாக்ைம் (வ ேம் 24) 

தானியேல் 9:24, “மீறுதகலத் தவிர்க்கிறதற்கும், 

பாவங்ைகளத் கதாகலக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்கத 

நிவிர்த்திபண்ணுகிறதற்கும், நித்திே நீதிகே 

வருவிக்கிறதற்கும், தரி ேத்கதயும் தீர்க்ைதரி ேத்கதயும் 

முத்திரிக்கிறதற்கும், மைா பரிசுத்தமுள்ளவகர 

அபியஷைம்பண்ணுகிறதற்கும், உன் ெேத்தின்யமலும் 

உன் பரிசுத்த நைரத்தின்யமலும் எழுபதுவாரங்ைள் 

க ல்லும்படி குறிக்ைப்பட்டிருக்கிறது. 
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யூதர்ையள இதன் இலக்கு என்பகத முதலில் 

முக்கிேமுமாை நாம் அறிந்து கைாள்ள யவண்டும். 

 கபகேயோ புரொதிோயரா அல்ல இதன் இலக்கு. 

எயரமிோ 30:7, ஐயோ! அந்த நாள் கபரிேது; 

அகதப்யபாகலாத்த நாளில்கல; அது ோக்யைாபுக்கு 

இக்ைட்டுக்ைாலம்; ஆோலும் அவன் அதற்கு நீங்ைலாகி 

இரட்சிக்ைப்படுவான்  

ோக்யைாபுக்கு இக்ைட்டுக்ைாலம் என்பகத அது நன்றாை 

கதளிவுபடுத்தியுள்ளது.  

தரி ேம் மைா பரிசுத்தமுள்ளவகர அபியஷகிக்ை ஆறு 

ைாரிேங்ைள் முடிந்திருக்ை யவண்டும். 

எதிர்மகற: 

1. "மீறுதகலத் தவிர்க்கிறதற்கும் " 

2. "பாவங்ைகளத் கதாகலக்கிறதற்கும் " 

3. "அக்கிரமத்கத நிவிர்த்திபண்ணுகிறதற்கும் " 

யநர்மகற: 

4. "நித்திே நீதிகே வருவிக்கிறதற்கும் " 

5. "தரி ேத்கதயும் தீர்க்ைதரி ேத்கதயும் 

முத்திரிக்கிறதற்கும் " 

6. "மைா பரிசுத்தமுள்ளவகர அபியஷைம் 

பண்ணுகிறதற்கும் "  
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எல்லாம் இன்னும் நிகறயவரவில்கல என்பகத நாம் 

இந்த பட்டிேகலப் பார்த்து அறிந்து கைாள்ளலாம். 

 

69 வாரங்ைள் 9:25 

 

தானியேல் 9:25, இப்யபாதும் நீ அறிந்து 

உணர்ந்துகைாள்ளயவண்டிேது என்ேகவன்றால்: 

எரு யலகமத் திரும்ப எடுப்பித்துக்ைட்டுகிறதற்ைாே 

ைட்டகள கவளிப்படுவதுமுதல், பிரபுவாகிே யமசிோ 

வருமட்டும் ஏழு வாரமும், அறுபத்திரண்டு வாரமும் 

க ல்லும்; அகவைளில் வீதிைளும் அலங்ைங்ைளும் 

மறுபடியும் ைட்டப்படும்; ஆோலும் இடுக்ைமாே 

ைாலங்ைளில் இப்படிோகும். 

நாட்ைள்:  7ஆம் நாளில் ஷாபாத் (ஆதிோைமம் 2:2; 

ோத்ராைமம் 20:11);  

வாரங்ைள்: ஏழு வாரங்ைளின் பண்டிகை (Feast of Weeks) 

(யலவிேராைமம் 23:15,16);  

மாதங்ைள்: நி ான் (Nisan) முதல் திஷ்ரி (Tishri) வகர 

(ோத்ராைமம் 12:2; யலவிேராைமம் 23:24);  

வருடங்ைள்: நிலத்திற்ைாே வருடாந்திர ஓய்வு (Sabbatical 

Years for the Land) (யலவிேராைமம் 25:1-22; 26:33-35; 

உபாைமம் 15; ோத்ராைமம் 23:10,11; 2 நாளாைமம் 36:19-21).  
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வருடங்ைளின் வாரங்ைகள எழுபத்து “ஏழு” (Seventy 

“Sevens”) குறிக்கிறது.  

69 வாரத்தின் துவக்ைப் புள்ளி:  

எரு யலகம திரும்ப ைட்டுவதற்ைாே ஆகண.  

1. யைாயரசு (Cyrus), 537 கி.மு. எஸ்றா 1:2-4  

2. தரியு (Darius), எஸ்றா 6:1-5, 8, 12  

3. அர்த ஷ்டா (Artaxerxes), கி.மு. 458 எஸ்றா 7:11-26  

4. அர்த ஷ்டா (Artaxerxes), கி.மு. 445 கநயைமிோ 2:5-8, 

17, 18  

யமற்கூறிே யவதவாக்கிேங்ைகள படித்தால் முதல் மூன்று 

ஆகணைகள யதவாலேம் ைட்ட பிறப்பித்தார்ைள் 

என்பகத நீங்ைள் அறிந்து கைாள்வீர்ைள். 

யூதர்ைளிடம் 12 மாதங்ைளும் யமலும் ஒவ்கவாறு 

மாதத்திற்கும் 30 நாட்ைள் உள்ளே. அதோல் அவர்ைளிடம் 

ஒரு வருடத்திற்கு 360 நாட்ைள் உள்ளே. மாதம் மற்றும் 

நாட்ைகளப் பற்றி இயேசு கிறிஸ்துவின் இறுதி வாரம் 

என்ற யவத பாடத்தில் நாம் படித்யதாம். 

நிகறவு: யமசிோ (Messiah) இரொகவப்யபால  வருவார்.  
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பட்டணத்கத ைட்டுமாறு அர்த ஷ்டா (Artaxerxes) மார்ச் 

(March) 14ஆம் நாள் கி.மு. 445 இல் ைட்டகள அனுப்பிோர். 

69 × 7 × 360     =  173, 880 நாட்ைள்  

கி.மு. 445 – கி.பி. 32   =  173,740 நாட்ைள் 

மார்ச் (March) 14 முதல்  

ஏப்ரல் (April) 6 வகர    =                  24 நாட்ைள் 

கநட்டாண்டு (Leap years)  =       116 நாட்ைள் 

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

                  173, 880 நாட்ைள் 

இயேசுவின் கவற்றி பிரயவ ம்       ஏப்ரல் (April) 6 கி.பி. 32 

 

 ைரிோ 9:9, “சீயோன் குமாரத்தியே, மிைவும் ைளிகூரு; 

எரு யலம் குமாரத்தியே, கைம்பீரி; இயதா, உன் ராொ 

உன்னிடத்தில் வருகிறார்; அவர் நீதியுள்ளவரும் 

இரட்சிக்கிறவரும் தாழ்கமயுள்ளவரும், 

ைழுகதயின்யமலும் ைழுகதக்குட்டிோகிே 

மறியின்யமலும் ஏறிவருகிறவருமாயிருக்கிறார். 

இயேசு இராொகவப்யபால் ைழுகதயின் மீது 

அணிவகுத்து வருவார் என்பகத நானூறு ஆண்டுைளுக்கு 

முன்யேயர தீர்ைாதரி ேமாை உகரத்துவிட்டேர். 
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எல்லா சுவிய ஷ புத்தைங்ைளிலும் கவற்றி பிரயவ ம் 

பதிவு க ய்ேப்பட்டுள்ளது. (மத்யதயு 21:1-9; மாற்கு 11:1-

10; லூக்ைா 19:29-39; யோவான் 12:12-16) 

இயேசு இதற்குமுன்ேர் ோரும் தன்கே இராொவாை 

அகழக்ையவா அல்லது இராொவாக்ையவா விடவில்கல. 

(யோவான் 6;15; 7:30 & 44)  

இங்யை மக்ைள், “ைர்த்தருகடே நாமத்திோயல வருகிற 

ராொ ஸ்யதாத்திரிக்ைப்பட்டவர், பரயலாைத்தியல 

 மாதாேமும் உன்ேதத்தியல மகிகமயும் உண்டாவதாை!” 

என்று  ங்கீதம் 118இல் இருந்து பாடுவகத லூக்ைா 

19:38இல் பதிவு க ய்ேப்பட்டுள்ளளது. 

அப்கபாழுது கூட்டத்திலிருந்த பரிய ேரில் சிலர் அவகர 

யநாக்கி: யபாதையர, உம்முகடே சீஷகர அதட்டும் 

என்றார்ைள்.” லூக்ைா 19:39 ஏன்?  

பரிக ேர்ைளுக்கு இதன் முக்கிேத்துவம் கதரியும்! 

அவர்ைளுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாை: இவர்ைள் 

யப ாமலிருந்தால் ைல்லுையள கூப்பிடும் என்று 

உங்ைளுக்குச் க ால்லுகியறன் என்றார்.” லூக்ைா 19:40  

இயேசு இந்த நாகள அகடோளம் ைண்டுகைாள்ளும் 

கபாறுப்கப அவர்ைளிடயம ஒப்பகடத்தார் (லூக்ைா 19:41-

44).   
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இது நி ானின் (Nisan) 10ஆம் நாளாகும். 

கி.பி. 32ஆம் வருடம் நி ானின் (Nisan) 14ஆம் நாள் பஸ்ைா 

ஆகும். 

இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழிேம் இகலயுதிர் ைாலத்தில் 

கி.பி. 28இல் ஆரம்பமாேது (தியபரியுகவ (Tiberius) கி.பி. 

14இல் நிேமேம் க ய்தேர்.) ஆைஸ்ட் (August) 19, கி.பி.  

14இல் அைஸ்டஸ் (Augustus) இறந்தார் (தியபரியுவின் 

(Tiberius) 15ஆம் ஆண்டிற்குள்) (லூக்ைா 3:1). 

4ஆம் பஸ்ைா: ஏப்ரல் (April) 6, கி.பி. 32   

தானியேல் இந்த நாகள மிைவும்  ரிோை 480 

ஆண்டுைளுக்கு முன்ேயர துல்லிேமாை தீர்க்ைதரி ேமாய் 

உகரத்துள்ளார். நாம் எப்படிப்பட்ட யதவகே 

கைாண்டிருக்கியறாம்.   

ஏ ாோ 46:10, அந்தத்திலுள்ளகவைகள 

ஆதிமுதற்கைாண்டும், இன்னும் 

க ய்ேப்படாதகவைகளப் பூர்வைாலமுதற்கைாண்டும் 

அறிவிக்கியறன்; என் ஆயலா கே நிகலநிற்கும், எேக்குச் 

சித்தமாேகவைகளகேல்லாம் க ய்யவன் என்று 

க ால்லி,’ 

அது அற்புதமாேதல்லவா! 
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இகடகவளி  

 தானியேல் 9:26, “அந்த அறுபத்திரண்டு வாரங்ைளுக்குப் 

பின்பு யமசிோ  ங்ைரிக்ைப்படுவார்; ஆோலும் தமக்ைாை 

அல்ல; நைரத்கதயும் பரிசுத்த ஸ்தலத்கதயும் வரப்யபாகிற 

பிரபுவின் ெேங்ைள் அழித்துப்யபாடுவார்ைள்; 

அதின்முடிவு ெலப்பிரவாைம்யபால இருக்கும்; 

முடிவுபரிேந்தம் யுத்தமும் நா மும் உண்டாை 

நிேமிக்ைப்பட்டது. 

வ ேம் 26க்கு ஒரு இகடகவளி யதகவ என்பது 

கதளிவாகிறது. விவரிக்ைப்பட்டுள்ள இந்த நிைழ்வுைள் 

69ஆம் வாரத்திற்கு பிறகும் 70ஆம் வாரத்திற்கு முன்ேரும் 

நிைழும்.  

அவர் துண்டிக்ைப்பட்டது தேக்ைாை இல்கல 

மக்ைளுக்ைாையவ.  

 

இஸ்ரயவலும்  கபயும்: 

➢ கவவ்யவறு யதாற்றம் (Different origins),  

➢ குறிக்யைாள் (Missions),  

➢ இலக்குைள் (Destinies). 

யதவனின் திட்டத்தில் இஸ்ரயவலுக்கு இடம் இல்கல 

என்பயத “மாற்றுக் யைாட்பாடின்” (“Replacement theology”) 
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ைருத்தாகும் (யராமர் 9, 10, 11); இது யதவகே 

கபாய்ேோக்குகிறது. 

இந்த “70 வாரங்ைள்” இஸ்ரயவகல குறித்ததாையவ 

உள்ளது. யுதர்ைள், புறொதிோர்ைள்,  கப யபான்றகவயே 

பவுலின் மூன்று கவவ்யவறாே பிரிவுைள். 

1 கைாரிந்திேர் 10:32, நீங்ைளும் யூதருக்கும், கியரக்ைருக்கும், 

யதவனுகடே  கபக்கும் இடறலற்றவர்ைளாயிருங்ைள். 

தனித்துவமாேகவைள் கவளி புத்தைத்தின் 4ஆம் 

அதிைாரத்திற்கு பின் மீண்டும் யதான்றும். 

எவ்வளவு யநரம் இந்த இகடகவளி? 

லூக்ைா 19:42 முதல் யராமர் 11:25 வகர  

லூக்ைா 19:42, உேக்குக் கிகடத்த இந்த நாளிலாகிலும் உன் 

 மாதாேத்துக்கு ஏற்றகவைகள நீ அறிந்திருந்தாோோல் 

நலமாயிருக்கும், இப்கபாழுயதா அகவைள் உன் 

ைண்ைளுக்கு மகறவாயிருக்கிறது. 

யராமர் 11:25,
 
யமலும்,  யைாதரயர, நீங்ைள் உங்ைகளயே 

புத்திமான்ைகளன்று எண்ணாதபடிக்கு ஒரு இரைசிேத்கத 

நீங்ைள் அறிேயவண்டுகமன்றிருக்கியறன்; 

அகதன்ேகவனில், புறொதிோருகடே நிகறவு 

உண்டாகும்வகரக்கும் இஸ்ரயவலரிகலாரு பங்குக்குக் 

ைடிேமாே மேதுண்டாயிருக்கும். 
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இந்த ைாலவகரகேயே  கப ைாலம் என்று கூறுகியறாம். 

இது பகழே ஏற்பாட்டில் மகறத்து 

கவக்ைப்பட்டிருக்கிறது.  

 

70ஆம் வாரம்  

 

தானியேல் 9:27, அவர் ஒரு வாரமளவும் அயநைருக்கு 

உடன்படிக்கைகே உறுதிப்படுத்தி, அந்த வாரம் பாதி 

க ன்றயபாது பலிகேயும் ைாணிக்கைகேயும் 

ஒழிேப்பண்ணுவார்; அருவருப்பாே க ட்கடையளாயட 

பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான், 

நிர்ணயிக்ைப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் 

பாழாக்குகிறவன்யமல் தீருமட்டும் க ாரியும் என்றான். 

 

இந்த இறுதி 7 ஆண்டுைகள நிகறயவற்றியே ஆை 

யவண்டும். யவதாைமத்தில் மிைவும் 

ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு இந்த இறுதி 7 

ஆண்டுையள ஆகும்.  

 

கவளி புத்தைத்தின் 6 முதல் 19 அதிைாரம் வகர படித்தீர்ைள் 

என்றால் இந்த ைாலத்கதக் குறித்த ஒவ்கவாரு 

விவரங்ைகளயும் நீங்ைள் ைாண்பீர்ைள். 
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69 மற்றும் 70ஆம் வாரத்திற்கு இகடயேோே 

இகடகவளி கதாடரும். ஆோல் அது விகரவில் முடிந்து 

விடும் என்று கவளிப்பகடோை கதரிகிறது. 

 

 

மைா உபத்திரவம்: 

70ஆம் வாரத்தின் ஆரம்பத்தில் மைா உபத்திரவம் 

துவங்கும்.  

 

மத்யதயு 24:21-22,
 21
ஏகேனில், உலைமுண்டாேதுமுதல் 

இதுவகரக்கும்  ம்பவித்திராததும், இனியமலும் 

 ம்பவிோததுமாே மிகுந்த உபத்திரவம் அப்கபாழுது 

உண்டாயிருக்கும். 
22
அந்நாட்ைள் 

குகறக்ைப்படாதிருந்தால், ஒருவோகிலும் 

தப்பிப்யபாவதில்கல; 

கதரிந்துகைாள்ளப்பட்டவர்ைளினிமித்தயமா அந்த 

நாட்ைள் குகறக்ைப்படும். 

 

இந்த உபத்திரவம் ோக்யைாபுகடேது என்றும் 

 கபக்ைாேது இல்கல என்றும் யதவன் தீர்க்ைதரி ேமாய் 

கூறியுள்ளார்.  
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எயரமிோ 30:7, ஐயோ! அந்த நாள் கபரிேது; 

அகதப்யபாகலாத்த நாளில்கல; அது ோக்யைாபுக்கு 

இக்ைட்டுக்ைாலம்; ஆோலும் அவன் அதற்கு நீங்ைலாகி 

இரட்சிக்ைப்படுவான். 

 

ஓசிோ 5:15, அவர்ைள் தங்ைள் குற்றங்ைகள உணர்ந்து, என் 

முைத்கதத் யதடுமட்டும் நான் என் ஸ்தாேத்துக்குத் 

திரும்பிப்யபாய்விடுயவன்; தங்ைள் ஆபத்தில் என்கேக் 

ைருத்தாய்த் யதடுவார்ைள் 

நீங்ைள் தோராை உள்ளீர்ைளா? 

 


