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���ைர
பா�ட� ரச� அவ�க�,  எ�லா ���தவ 

மத����ன�ைடேய��,  ஒ� ���தவ ஊ�ய�காரராக� 
பரவலாக அ�ய�ப�டவ�. அைன�� மத� 
க���பா�க������ த�ைன ������ெகா��, ���� 
த� ஜன�களைனவ���� உ�டா��ன �யா�ன 
�ைலைம�ேல ��றவரா�,  �தாவா�ய ேதவ� மா��ரேம 
த�ேம� அ�கார� உைடயவ� / �தாவா�ய ேதவ��� 
மா��ரேம தா� ெபா��பா�யாக இ���ேறா� எ�பைத 
உண���ெகா�டா�.

பா�ட� ரச� அவ�க� (ச��ய���) எ�த� சமரச�� 
ெச��ெகா�ள��ைல; மாறாக – சமரச� ேதைவேய��ைல 

இ�த உ�ைமக�� காரணமாக, ெவ�ேவ� �தமான 
ந���ைக ம��� அவந���ைக����த ���தவ 
ஜன�களா� சேகாதர�ைடய �ரச�க�க� ஆ�வ��ட��, 
அேதசமய�, ஆதாய��ட�� வா��க�ப�டன. இ�ப�யாக 
இ�கா�யமான� ேதவ��� பயப��யா� இ���, அவ�ைடய 
��த�ைத��, அவ�ைடய ��ட�ைத�� அ�ய 
வா�ைசயா���த ஜன�கைள ஒ�றாக� ���வர� ெச�த�. 
இதனா�, உல�� எ�லா� ப��க�����த ���தவ�க�, 
�த�க� ம��� �றஜா�க� ஆ�ேயா� ேவதாகம�ைத ந�றாக� 
����ெகா�ள��, ஒ�வ��ெகா�வ� ஒ�த 
உண���ெகா�ள�� ஆர���தா�க�; ேம�� பைழய ஏ�பா� 
��ய ஏ�பா� என இர���� ேகா���� கா�ட�ப���ள 
ேதவ�ைடய ��ைபயான ேநா�க�க�� இ�� ம�ைமயான 
������ அ�க ��வாச��, ேதவ�ேப�� இ��� அ�க 
பயப��ைய�� கா�ட� ெதாட��னா�க�. 600 – ��� 
அ�கமான ���தவம�டல��� ெப�ய ெப�ய 
ெச���தா�க� வார�ேதா�� சேகாதர�ைடய �ரச�க�கைள 
ெவ���� வ�தப�யா�, அைவக� �ல� ���பைட��வ�த 
ஜன�க�, த�க�ைடய இ�தய����� ��ைத��� 
ேதைவயான ஊ�ட�ச�ைத� ெப���ெகா����தா�க�.
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எ���, ெத��க� ��ட� ப��ய ச�யான ��த��� வ�� 
�த�க�, �றஜா�க�, ���தவ�க� என அைனவ���� அ� 
அ� ����கரமாக இ����ற� எ��� அ���தா�. 

பா�ட� ரச� அவ�க�� “எ�சேல�” எ�� இ�த� 
�ரச�க������,  �ேசஷமாக அ�� இ�ரேய�ட��� 
ஆ��வாதமாக �ைர�� �ைறேவற����� 
���கத�சன�கைள� ப�� அவ� ��ன����� 
ஆ�வ�ெகா�ட எ�ெரய�க� எ�க�ட� 
ேக���ெகா�டத��ண�க இ���ய ைகேய� 
ெவ��ட�ப�ட�. 

... �ரசா�க���ைடய ���க�ைத இ�ேக த��ேறா�. ... 
(அ�கால���) அவ�ைடய ��தக�க� அைன��� அவ�ைற 
ெவ���� Bible and Tract Society �ல� �யாயமான ம�வான 
�ைல�� ��க�ப�டன; பா�ட� ரச� அவ�க� அ����� 
ஒ� ைபசாைவ� �ட உ�ம�ெதாைகயாக� (r o y a l t y ) 
ெப���ெகா�ள��ைல.
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ÃVü¦ì «Ä_ ¶kìï¹[ ¸«ÄºïD
¼>]: É[ 5. 1910

Ö¦D: AÔÂ¹[ ¶ïV¦t gà© tREÂ ¨ÐD ¶«ºþ_

¨òÄ¼éD

 “எ� ஜன�ைத ஆ���க�, ேத���க�; எ�சேல�ட� 
ப�சமா�� ேப�, அ�� ேபா� ���த� எ���, அ�� அ��ரம� 
�����யா��� எ���, அ� த� சகல பாவ�க����த�� 
க��த�� ைக�� இர���பா� அைட�� ���த� எ���, 
அத��� ���க� எ�� உ�க� ேதவ� ெசா���றா�.”                           
– ஏசா. 40:1, 2.

 எ�சேல� ப��ய சேகாதர�ைடய �ரச�க�ைத� ேக�க 
வா�ைசயா���த ஜன��� எ���ைக ����� 
ஆராதைன��ட���� (B r o o k l y n  T a b e r n a c l e )  �க அ�கமாக 
இ���� எ�� ��னேர ச�யாக� க��க�ப�ட�; இதனா� 
பா�ட� ரச� அவ�க�, பால��ன������ ���� வ�த��, 
ஆய�த�ப�ண�ப����த ����� அகாட� ஆஃ� ���� 
எ�� அர�க���, ������த ஜன�க�ட��� 
உைரயா��னா�. அ�த�ப�ேய, அர�க���� ��ட� �ர�� 
வ��த�. ேப�சாள���� ��னா���த ேமைட��� 
���� அ�ல� அத�� ேமலாேனா� அம�����தா�க�. 
�சாலமான அ�த அர�க��� அைன�� இ��ைகக�� 
�ர�����தன. கத�க��� அ��� �யைண��� பைட�ன� 
எ�வள� நப�கைள ��க அ�ம��தா�கேளா அ�தைன ேப�� 
அ�� ���ெகா�� �ரச�க�ைத� ேக�டா�க�. ஏற��ைறய 
இர�டா�ர� ேப� அ�ம� ெபற ��யாம� ����� 
ெச�றதாக��, �மா� நா�� ேப� – அம�����த 
பா�ைவயாள�க�� �ல� க��ட�ைத ��� 
ெவ�ேய�வா�க�, அ�ேபா� நா� அவ�க�� இ��ைகக�� 
அம���ெகா�ளலா� எ�� �ணாக எ��பா��� ஒ�றைர ம� 
ேநர� ���ட��� ���ெகா�� கா����ததாக�� 
கண��ட�ப�ட�.

 அெம��கா�� ��ன� ப���ைகக� இ�த� 
�ரச�க��� ���க�ைத ெவ���டன. ேம�� அ�நகர�ைத� 
ேச��த �த� ப���ைகக�� இ� ���த �வர� ����கைள 
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ெவ���டன. இ�வா�, அெம��கா��� கனடா��� 
�ைற�த� ப�ைன�� ���ய� ���ப�க��� இ�த� 
�ரச�க� ெச�றைட�ததாக கண��ட�ப�ட�.

 ஆக, ��தலான ெச��� க��ைர ���� �சா���, 
��யா�����ள ����� B i b l e  a n d  T r a c t  S o c i e t y  –  ��, 
����கண�கான க�த�க� வ�த�� எ�த ஆ�ச�ய���ைல 
எனலா�. இேதேபால, ஒ� மாத���� ��� பா�ட� ரச� 
அவ�க� ல�ட�� இ��தேபா�, அ���ள Bible and Tract Society 
– ��, ��தலான ெச��� க��ைர ���� ேக��, இர�ேட 
வார�க���� ஐயா�ர����� ேமலான ��ண�ப�க� 
வ�� ���தன. 

 இ��ட �க�க��ேபா� வ�வைம�க�ப�ட நம� 
��வாச� �ரமாண�க�� �ற�ப�ட பய�கரமான 
உபேதச�க�ட� ����� �ர�ப�� ேவதாகம��� 
ப�க�க����� ஒ��ைசைவ��, அழைக�� 
ெவ��ெகாணர���ய சா��யமான ஒ� �ள�க� ��சய� 
இ����ற� எ��ற உ�ைமைய� ப�� ெபா�ஜன�க�, 
ெபயரள�லான ���தவ�க� ம��� �த�க� ஆ�ேயா� 
���பைட�� வ��றா�க� எ�ப� ெவ��பைடயா��ற�. 
இ�, ேதவ��� ந��ந��வத�கான �கா�தரமாக  
இ����ற� – இ��க�� ேவ���; அ� மா��ரம�லாம�, 
��ைய�� ச��ய�ைத�� ����, ‘��ைய�பா����� 
வான�க� எ�ப� உய������றேதா, அ�ப�ேய 
ம�த�ைடய வ�கைள�பா����� அவர� வ�க� 
உய������ற�’ எ�ப� �ள��வத�காக ச�வவ�லைம��ள 
ேதவைன ேநா��� கா������ அைனவ���� இ� ஒ� 
ெந���ய ஐ��ய���கான �கா�தரமாக�� இ����ற� – 
இ��க�� ேவ���. (ஏசா. 55:8, 9.) இ�ப��ப�டவ�க�, 
ேதவ�� – அவ�ைடய வா��ைத�� தவறாக� 
����ெகா�ள�ப����பைத அ�கம�கமாக உண��� 
வ��றா�க�; த�ர, ந��ைடய ��த�� க�க� 
�ற�க�ப�வத���, எ�லா� ������ ேமலான ேதவ�ைடய 
அ��� அகல��, �ள��, ஆழ��, உயர�� இ�னெத�� 
அ�கமாக ம���ணர�ப�வத��� இ�ேவ ஏ�ற�காலமாக�� 
இ����ற�. – எேப. 3:18, 19.
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Ä¼ïV. «Ä_ ¶kìï¹[ ¼>kß ØÄF]

 �த�க�, �கம�ய�க�, �றஜா�க� ப��ன சகல ���தவ 
��வாச��ரமாண�க�� ேபாதைனகைள ��ப� 
ஆ��க��� ��ேப நா� �ர�தரமாக� �ற�த����ேட�. 
உலக இர�சகரா�ய இேய�ைவ அவ�க� ஒ�ேபா�� த�க� 
��பராக ஏ���ெகா�ளாததா�,  ந��ைடய ����கரான 
மாெப�� யாேவ ேதவ�, இ�த ஆ�ர�கண�கான – ���ய� 
கண�கானவ�கைள ���ய ���ரவைத�ெக�� 
�ய������றா� எ�பைத எ�னா� ஒ��கா�� ந�ப 
��ய��ைல. 

மாறாக,  அ�யாைம,  �டந���ைக,  எ�ரா� 
ேபா�றவ�றா� ��டா�க�ப��,  ேசத��டா��� 
��வாச��ரமாண�களா� �ழ�பமைட������ ம��-
�ல���காக நா� அ�தாப�ெகா�ேட�,  இ��� 
அ�தாப�ெகா��ேற�. இவ�க� அைனவ���மான ெத��க 
அ�தாபேமா,  உ�க�ைடய� எ��ைடயைத�கா���� 
இ��� மாெப�யதா� இ����றெத�� நா� ந���ேற�. 
ம�றவ�க�� அேத ெபா�வான உண��கைள� 
ப����ெகா�டா��, ேவதாகம� எ�ப� ஒ� ெத��க� ெச�� 
எ�� ��வாச�ைத அவ�க� �ற�த��னைத�� நா� 
க�ேட�. 

நம� ம���ல��� அ��சா� ப��ைய ேம�ேம�� 
��க��� வ��ற ந���ைக��ைம         எ�� �ேரா�ட���, 
ேதவ�ைடய  மா��ைபயா�,    நா� அ����  

           நாம�ைத� த�ர,           நாம�ைத� த�ர,           நாம�ைத� த�ர,ெச�ல�பட��ைல. மாறாக, இேய��� ெச�ல�பட��ைல. மாறாக, இேய��� ெச�ல�பட��ைல. மாறாக, இேய��� 
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“நா� இர���க�-ப��ப��� வான��� �ெழ���, 
ம�ஷ�க����ேள அவ�ைடய நாமேமய�லாம� ேவெறா� 
நாம� க�டைள�ட�பட�� இ�ைல” (அ�. 4:12) எ��ற 
ேவதாகம��� வசன�ைத நா� உ��யாக� ப���ெகா�ேட�. 

 ஆனா�, ப�ைன�� ��றா��களாக, ஆ����ய 
இ�ரேயலா�ய ���சைப�� த�ேபாைதய அைழ�பான� 
ெத��க� ��ட��� உ�ச�க�ட�ைத� �����றெதன 
���தவம�டல� ேவதவா��ய�கைள� தவறாக� 
����ெகா�����ற� எ��ற உ�ைமைய ேதவ�ைடய 
வா��ைத�� ஆழமான ஆரா���யான� (என��) 
ெவ��ப���ய�. மாறாக, ேதவ� இர�� இர����கைள 
அ����றா� – இர��ேம இேய��� �ல�, அதாவ�, 

 இ�த இர����க�� ஒ��, “�த�க����, 
�ைர�தன�����, அ�கார�����, ேப�ெப������ எ�லா 
நாம����� ேமலா�” “���ய �பாவ����� 
ப���ளவ�களாக,” ஆ����ய தள��� இேய��ட� 
உட��த�தர�களாக� பரேலாக �பாவ�ைத� 
�த�த����ெகா��� இர���பா��. ம�ெறா� இர���� 
யாெத�� – ம��ரைம��, ேம�பா�, அ�ெவா� 

க�டைள�ட�ப�ட அவ�ைடய நாம��� ��வாச� 
ைவ�பத� �ல� �ைறேவ�ற�பட ேவ������ற� எ�� 
ேவதவா��ய�க� ெத�வாக நம��� ேபா����றன. 
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�ரகா����க�ப�த� ேபா�றவ��� �ல� �����ய 
ப��ரண�ைத அைடய�ெச��� ம���ல இர���பா��. 

 ம�த இர����� ப��ரணமைடய�ெச�த� எ�ப� 
ம���ல� எ�வா� ஆ��� தக�ப� ஆதா����ளாக 
உ�வா�க�ப����தேதா அேத ேதவ� சாய���� �ப����� 
அவ�கைள ���� ெகா��வ�வதா��. பாவ��, அத�கான 
மரண�த�டைன�� ம���ல��ட���� ஆ� 
ேதவ�சாயைல� ப��ப�யாக ���, அத��� ப�லாக 
��க�தன�, பல�ன�, �ைத�, மரண� ஆ�யவ�ைறேய 
ம�த�க���� ெகா����ெகா������றன. “உ��ைடய 
இரா�ய� வ�வதாக; உ��ைடய ��த� பரம�டல��ேல 
ெச�ய�ப��ற�ேபால ���ேல�� ெச�ய�ப�வதாக” எ�� 
நா� ��டகாலமாக ெஜ��� வ��ற, வா�க��க�ப�ட 
ம�ைமயான ேதவ�ைடய இரா�ய��� எ������� 
தா�க�களா� ��க�ப�ட உலக��ைன ஆ��வ��ப� 
மாெப�� ேம�யா�� ப�யாக இ����.

““ ”x>o_ R>òÂz ”

 பல ��றா��களாக, 
ேதவனா� ெத���ெகா�ள�ப�ட 
ஜன�களாக இ�ரேய��� 
அ�ள�ப����த ெத��க� 
தயைவ� ���� ேவதாகம��� 
நா� வா����ேபா�, ேதவ� தம� 
ஆ��வாத�கைள�� தய�கைள�� 
தா� ����யப� அ��வத�� 
அவ��� எ�லா உ�ைம��� 
எ�பைத நா� �த�� 
உண���ெகா�ளேவ���. 
ஆகேவ, ேதவ�, ந��ைடய 
ம���ல��டனான தம� சகல 

ைகயா�த�க���, ஆ��வாத�க� �த�� �த���� ெச�ல 
ேவ��ெம�பேத த��ைடய ��டமாக இ����றெத�� 

1014 



த��ைடய ெசா�த ம�ைமைய ெவ��ப����-
வ�ணமாக��, உலக��� அ�பமானவ�ைற எ���, 
த��ைடய ச��ய��� ம��பமா��� வ�லைமயா�, 
அவ�கைளேய த�க�ைடய ெசா�த ஆ��வாத����, 
ம�றவ�க�� ஆ��வாத� ம��� ேம�பா���� 
பய�ப����ற த��ைடய ��ைப�� வ�லைமைய 
ெவ��ப����வ�ணமாக�� இ�ரேயைல� ேதவ� 
பய�ப���னா�, ப��ப�யாக இ�ேம�� பய�ப���வா� 
எ�� பல ேவத வா��ய�க�� �ல� அவ� 
அ�������றாேர!

அ�����ேபா�, அைவ எ�வ�க�� வ�தா�� ச�, அத�� 
எ�ராக �ர�டா�ட� ெச�வேதா, அவ�க��கான ெத��க� 
தயைவ ம��பேதா நம�� உக�தத�ல ��யமானவ�கேள.  

 ஆனா�, ெத��க� ��ட��� 
இ�ரேய���� �ைட��� இ�த 
�த�ைமயான அ��காரமான�,            
ஏேதா ம���ல��� அவ�கேள 
ேம�ைமயானவ�க� எ�பைத�               
���க ேவ��ய அவ�ய��ைல: 

எ�ப�ெய��, �தாவா�ய 
ேதவேன அவ�கைள 

வண�கா�க����ள, 
���ப�யாத ஜன�க� எ�� 

ெவ��பைடயாக� 
������������றாேர!
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 அ�ப��ப�ட�தா� ஆ�ரகா�, ஈசா��, யா�ேகா� 
ம��� இ�ரேய� ேதச����� ேதவ� ெகா��த 
வா���த�த��. ��பா� ச�வவ�லைம��ள ேதவனா� அ�த 
வா���த�த�க� இர�� ெச�ய�ப�ட�/ 
���ப�ெபற�ப�ட� எ�� க��வ� ���தவ 
ஜன�க�ைடேய உ�ள ஒ� ெபா�வான தவறா��. அ� 
மா��ரம�லாம�, ��னா�க�� ���தவ�க� அ�த 
வா���த�த�கைள� �த�த����ெகா�டா�க� எ�� அவ�க� 
க��வ� ம��ெமா� தவறா��. மாறாக, ஆ�ரகா���� 
அவ�ைடய மா��க� ச�த���� வழ�க�ப�ட 
வா���த�த�களான� �����ய வா���த�த�களாக 
இ��தன.

 ஆ�யாகம� �த� ம��யா வைர�லான 
�யாய��ரமாண���� ���கத�சன�க��� 
பரேலாக�����ய ஒ� வா���த�தேமா அ�ல� ஒ� 
ப���ைரேயா ெகா��க�பட��ைல. உதாரணமாக, 
ஆ�ரகா��� அ�ள�ப�ட வா���த�த�ைத 
எ����ெகா���கேள�: “உ� க�கைள ஏெற���, � 
இ���ற இட������ வட�ேக��, ெத�ேக��, �ழ�ேக��, 
ேம�ேக�� ேநா���பா�. � பா���ற இ�த� �� ��வைத�� 
நா� உன��� உ� ச�த���� எ�ைற��� இ����ப� 
ெகா��ேப�.” (ஆ�. 13: 14, 15) 
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 (1910 – க��) இ�ரேய� இ��� இ�த� ெப�ய 
ஆ��வாத�ைத (��ைமயாக�) ெபற��ைல, அ�ல� 
‘இ�ரேய�டனான ேதவ�ைடய உட�ப��ைக�� �ல� 
அைன�� �றஜா�க�� ெத��க� தயைவ�� 
���ய�வைன�� ெப�வா�க�’ எ�� ேவதவா��ய�க�� 
ேகா���� கா�ட�ப���ள ப���� இ�ரேய� இ��� 
�ரேவ��க��ைல. அ�த வா���த�த�க� அைன��� அ�� 
ெகா��க�ப�டைத� ேபா�� இ�றள�� உ�ைமயாக�� 
உ��யானதாக�� இ����றன. ப���த ப�� அ����றப�, 
“ேதவ�ைடய ��ைபவர�க��, அவ�கைள அைழ�த 
அைழ��� மாறாதைவகேள.” – உேரா. 11:29.

 அ�ப�யானா�, இ�ரேய�� த�ேபாைதய 
�ைலைய��, �றஜா�களா�ய ந�ைம வ�தைட������ ேதவ 
தயைவ�� நா� எ�வா� ����ெகா�வ�? எ�� ேக�டா�, 
��வ�� வ���தா� எ�� நா�க� ப�ல���ேறா�: 
ஆ����ய இ�ரேயைல� ���� ேதவ� ஓ� இரக�யமான 
��ட�ைத ைவ����தா�; அைத அவ� ஆ�ரகா��ேகா, 
கட�தகால ���கத��க��ேகா ெவ��ப��த��ைல. 
த�க�ைடய �யாய��ரமாண உட�ப��ைக த�க��� ���ய 
�வைன� ெகா��வர��ைல எ�பைத��, அத� 
ம��ய�தரான ேமாேசயா� த�க�� பாவ�கைள ��வ�மாக 
இர��ெச�ய ��யா�, மாறாக இைவக� ஒ�ெவா� வ�ஷ�� 
ஏழா� மாத� ப�தா� ேத��� பாவ�வாரண� ெச�ய�பட 
ேவ��� எ�பைத�� இ�ரேயல�க� உண��த��பா�தா� 
ேதவ� அவ�க��� அத�கான ஒ� �ள�க�ைத அ��தா�. 

 எேர�யா ேபா�ற ���கத��க� �ல� அவ�க��� 
அவ� ெசா�ன ெச��: “இேதா, நா�க� வ�ெம�� க��த� 
ெசா���றா�, அ�ெபா�� இ�ரேவ� ���ப�ேதா�� �தா 
���ப�ேதா�� �� உட�ப��ைக ப��ேவ�. நா� அவ�க� 
�தா�கைள எ��� ேதச������ அைழ��வர� ைக����த 
நா�ேல அவ�கேளாேட ப��ன உட�ப��ைக��ப� அ�ல;” 
“... ஆனா� நா� அவ�க�ட� ஒ� ��ய உட�ப��ைக 
ப��ேவ�...” (எேர 31:31, 32) “… க�லான இ�தய�ைத உ�க� 
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மா�ச������ எ����ேபா��, சைதயான இ�தய�ைத 
உ�க���� ெகா��ேப�” (எேச. 36:26) ேபா�றைவயா��. 

 ேம��, இ�ரேயல�� ந���ைக எ�னவாக 
இ��தெத��, ேம�யா எ�பவ� தா��� �மார� எ���, 
த�க�� மாெப�� �யாய��ரமா�கரான ேமாேசயா� ெச�ய 
��யாதைத மகா-ராஜா த�க��காக� ெச�வா� – த�க��� 
���ய �வைன�  ெகா���� ேதவ�டனான அ�த 
இைச����ளாக த�கைள� ெகா��வ�வா� எ���, ��ன� 
த�கைள உலக ம���ல���� இர�க� ம��� அ����த�� 
ெத��க வா��கா�களாக� பய�ப���வா� எ��� இ��த�.

 அ�த ந���ைக ஒ� ந�பயன���� ந���ைகயாக 
இ��த�, இ��� அ�ப�யாகேவ இ����ற�. க��த�ைடய 
வா� அைத� ெசா�னப�யா�, அ�த ந���ைக �ைறேவ�ேய 
��� அ�பானவ�கேள!

 த�ைன�பா�����    மகா-ராஜா     ஒ�வ�,     உலக��� 
இ�ரேயைல ஓ� உ�னத இட���� உய���வா�                         
எ���, இ�ரேய�� �ல� ெசய�ப��த�ப��           
ேம�யா�� இரா�ய� சகல ேதச�க���� ��ய 
ஆ��வாதமாக இ���� எ��� தா�� ���கத��                    
ஏ�கனேவ ��ன������தா�. அ��த�-                                   
ெகா��, இ�ரேய�� ந���ைகயான�                                                     
�யாய��ரமாண உட�ப��ைக�����                                              
அ�ல, மாறாக அத� ம��ய�தரான                                              
ேமாேச�ட����    மாெப�ய                                                               
ம��ய�தரான ேம�யா�டமாக�                                                   
����ய�.

\çÅkVª Ö«ïEBD
 ெம�யாகேவ ேமாேச�� �ஜமா�ய இ�ரேய�� 
மாெப�� ேம�யா எ�� ம�ைமயான மகாராஜா, உல���தான 
த��ைடய ஆ�ைகைய� ைக�� எ����ெகா��, 
இ�ரேயைல ���� ெத��க� தய����ளாக� 
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ெகா��வர�ேபா�றா� ம��� ஆ�ர� வ�ஷமள�� 
உ�ேரா���ேபா� ம��ேதா� என� �����ள சகல 
���ப�கைள�� இ�ரேய�� �ல� ெவ��கரமாக 
ஆ��வ��க�ேபா�ற ஓ� இரா�ய�ைத ��வ உ�ளா� எ��ற 
உ�ைமைய நா�க� இ�ேபா� த�க���� 
����கா���ேறாெம�றா�, அ� நா�க� இ�ரேய�� 
மாெப�� ந���ைகைய� ெத����ேறாேம ஒ�ய ேவற�ல, 
��யமானவ�கேள! ஆனா�, ேதவ�ைடய ம�ெற�லா 
��ையகைள�� ேபாலேவ, இ�த ந���ைக�� – �தராவ� 
�றஜா�யாராவ� ���தவ�களாவ� க�பைனப��னைத�-
பா����� மாெப�ய�� �ரமா�டமான�மாக இ����ற�. 
நா� இ�ேபா� இ�த �ஷய�ைத அத� உ�ைமயான அழ�� 
பா��க����ேறா�, ஏென�� அைனவ���� மைறவான� 
ெவ�யர�கமா�� “ஏ�ற�கால�” ச�������ற�. 

 ச��த��� “க��த� எ� ஆ�டவைர ேநா��: நா� 
உ��ைடய ச����கைள உம��� பாதப�யா��� 
ேபா��வைர���, �� எ��ைடய வல�பா�ச��� உ�கா�� 
எ�றா�” (ச��த� 110:1) எ�� எ�த�ப���ளதா�, 
இ�ரேயலரா� எ��பா��க�ப�� மாெப�� ேம�யாவானவ� 
தா�� சாலேமா� இராஜா�கைள�பா����� மகா இராஜாவாக 
இ��பா� எ�பைத �ைன�� ைவ��க�. இ�, யாேவ 
ேதவ�ைடய வல�பா�ச��� இ���� ேம�யாவானவ�, 
இ�ரேய�� மகா இராஜாவா�ய தா�ைத�பா����� 
மாெப�யவராக இ��பா� எ�பைத அ��த�ப����றத�லவா? 
��சயமாக! அவ� ஓ� ஆசா�யராக ஆேராைன�பா����� உய�ய 
பத�ைய வ��பா�, ஏென��, “�� ெம��ேசேத��� 
�ைறைம��ப� எ�ெற�ைற��� ஆசா�யரா������ எ�� 
க��த� ஆைண��டா�; மன� மாறாம����பா�” எ�� 
���கத�சன�ைர�க�ப���ள�; இ�த ெம��ேசேத�� 
எ�பவ� ஒ� �ரதான ஆசா�ய��, ஓ� இராஜ�க 
ஆசா�ய�மாவா�; இவ��ேக ஆ�ரகா� வ�தன� ெச��, 

þ¤ü>kìïÓD R>ìïÓD >kÅVï© 
AöÍmØïVõ¦ªì
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தசமபாக� ெகா���, ஆ�ைய�� ெப�றா�. இ����� இ�த 
ெம��ேசேத�� எ�பவ�, இ�ரேய�� வ��கால 
இராஜாவாக�� ஆசா�யராக�� இ��க�ேபா�ற அ�த 
மாெப�� ேம�யாைவ ��ன����� ஒ� �ழ� 
மா��ரேமயாவா�.

 ஒ� ேதவ ம�ஷனாக ேமாேசயானவ� எ�வள� 
ெப�யவராக இ��தா�� அவ� ெவ�மேன ஒ� 
ம�தேனெயா�ய, ஒ� ேம�யா அ�ல எ�பைத�� நா� 
�ைன�� ைவ�ேபாமாக – எ�ப� அவ� ���ய 
�யாய��ரமாண உட�ப��ைகயான� “அ�நா�க������பா�” 
மாெப�� ம��ய�தரா� அ��க�ப��த�பட����ற ��ய 
[�யாய��ரமாண] உட�ப��ைகைய ��ன���தேதா, 
அ�ேபாலேவ, ேமாேச�� ேம�யா�� ஒ� �ழ� அ�ல� 
�ள�கமா�� மா��ரேமயாவா�. ேமாேச இ�ரேயல�க�ட�, 
“உ�க� ேதவனா�ய க��த� [��ய அள�� ஒ� �ழ� அ�ல� 
சாய�� இ����] எ�ைன�ேபால ஒ� ���கத��ைய 
உ�க��காக உ�க� சேகாதர����� எ��ப�ப��வா�; 
அவ� உ�க����ெசா��� எ�லாவ���� அவ���� 
ெச�ெகா����களாக. அ�த� ���கத���� [ேபாதக��] 
ெசா�ேகளாதவெனவேனா, அவ� ஜன���ராதப��� 
���லமா�க�ப�வா�” எ�� ��, தா� �ஜமான ேமாேச�� 
ஒ� �ழ� அ�ல� ���ழ� மா��ரேம எ�� 
��ன������தா�. ஆ����ய தள��� ம�ைம�� 
இராஜாவாக��, யாேவ ேதவ�ைடய த���பமாக�� 
இ���� இ�ரேய�� மகா ேம�யா, ���� ��காசன��� 
�தமர��, இ�ரேய�� இரா�ய�ைத ��வ�� இ���றா�. 
அவேர �ஜமான ேமாேச��, தா��� �மார��, க��த��, 
�ஜமான ெம��ேசேத��� ம��� த��ைடய 
��காசன���ேம� ஆசா�யரா����பவ�.

 அ�த மைறவான இரக�ய� யாெத��, இ�த� ெப�ய 
���கத����, ஆசா�ய�� ம��� இராஜா�மானவ� ஒ� 
ம�த� அ�ல, மாறாக ஆ����ய தள��� ேதவ�ைடய 
�மாரனாக இ��பவராவா�; அ� மா��ரம�லா�, இ�த மகா  
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ேம�யாவானவ� பல “அ�க��ன�கைள” உைடயவராக��, 
அவ�க��� அவ� “தைல” – ஆக�� இ���றவராவா�. இ�த 
அ�க��ன�க� �த�� �த�க�ட�����, ��ன� ஏைனய 
ேதச�க������ ேசக��க�ப�டன�. ேவதாகம��� 
அைடயாளபாைஷ��, ேம�யா எ�பவ� யாேவ ேதவ�ைடய 
�மார��, ���� ேதவ இரா�ய�ைத ��வ��, பாவ�, 
சா�தா� ம��� மரண� ஆ�யவ�ைற அக��வத�காக�� 
�ய��க�ப�டவ�மாக இ���றா�. 

 ேம�� அவர� ெத���ெகா�ள�ப�ட அ�க��ன�க�, 
அைடயாளமாக, அவ�ைடய மணவா�� எ�� 
����ட�ப���ளன�. ேம�யா�� மணவா��ைய� 
ெத��ெத���� இ�த ேவைலயான� அைம�யாக� ெசய�ப�� 
வ���ற�; இ����� ப���த ேவதவா��ய�க� எ��� 
எ�த�ப����தா���ட, �த�கேளா ���தவ�கேளா 
அ�ல� �றஜா��னேரா ெத��க� ��ட��� இ�த 
அ�ச�ைத� ����ெகா�ள��ைல. ந��ைடய ��த�� 
க�க� �ற�க�ப�வத�கான ேதவ�ைடய “ஏ�ற�கால�” 
வ�� வைர��, ந� அைனவ�����ட இ� ஒ� மைறவான 

இரக�யமாக�தா� இ��த�. 
இ�ேபா�, நா� எ�வள� 
�ைரவாக ேதவ�ைடய 
இ�தய��ட� இைச����ளாக 
வ��ேறாேமா, எ�வள� 
�ைரவாக அவ�ட��� 
��ைமயாக� சரணைட-
�ேறாேமா, அ�வள� �ைரவாக 
இ�த இரக�ய�ைத� ப��ய 
அ�� நம��� ெகா��க�-
ப���ற�, அ�வள� 
�ைரவாக ந��ைடய ��த�� 
க�க�� �ற�க�ப���றன. 

 ஆனா�, ������ மணவா��ைய� ெத���-
ெகா��� அ�ல� ேத��ெத���� இ�த ேவைல ��ட�த�ட 
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����� வ��ெகா�����ற� எனலா�. இவ�க� 
ஆ�ரகா�� ஆ����ய ச�த�யாவா�க�; இவ�கைள� ப�� 
��வ�மா� எ�த�ப���ள�: “உ� ச�த���� �����ள 
சகல ஜா�க�� ஆ��வ��க�ப��.  உ� ச�த�ைய வான�� 
ந�ச��ர�கைள� ேபால��, கட�கைர மணைல�ேபால�� 
இ����.” (ஆ�. 22:17, 18) ஆ����ய ச�த� வான�� 
ந�ச��ர�க�� ����ட�ப���ற�; �����ய ச�த� 
கட�கைர மண�� ����ட�ப���ற�. இர�� 
ச�த�க���� ேதவ�ைடய வா���த�த�க� 
உ��யானைவயாக இ����றன. – எ�. 11:12.

 ஆ�ரகா�� ஆ����ய ச�த� �ைறவைட�த�ட�, 
ேதவ�ைடய ��ய உட�ப��ைகயான� உடன�யாக 
ஆ�ரகா�� மா��க� ச�த�யான இ�ரேய���� ெச���. பல 
��றா��களாக, இ�ரேய� ேதச� மா��ர� ேதவ�ைடய 
ஜன�களாக அ��க��க�ப��வ�த ��வ�கால�க��, 
ேதவ�ைடய தயவான�, �த�� �த��ேக ெச�ற�. 
ஆ����ய ச�த����, ேதவ�ைடய தய� �த�� �த��ேக 
ெச�ற�; ஆ����ய ச�த��� �த� அ�க��ன�க� மா��க 
இ�ரேய����ேத ெத��ெத��க�ப�டா�க�. இ�ப�யாக, 
ேம�யாவானவ� வ�லைம��� ம�ைம��� 
ெவ��ப��ேபா� உடேன ஆர�பமா�� சகல�ைத�� 
���ப�ெகா���� கால�க����ட, ேதவ�ைடய தய� 
�த�� �த��ேக ெச���. (ேதவ��� �ேதா��ர�!)

 இேய��� �தான �த�க�� ந���ைக��ைமைய� 
பா��ைக�� அவ�க��கா� நா� ���த 
அ�தாப�ெகா��ேற�. இ�ரேயைல� தம� �கைமயாகேவா 
அ�ல� வா��காலாகேவா பய�ப���, உலக�ைத ெவ��, 
��ெய��� ெத��க� தர�ைலைய �ைலநா��, எ�லா 
ஜன�கைள உய���� மாெப�� ேம�யா�� ச�வ ம�ைமைய� 
ப��ய மாெப�� எ�ண�களா� �ைற����த அவ�க�ைடய 
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மன�க���, �னவ�களாக���த அ�ேபா�தல�களா� 
�ழ�ப�ட க�ேலயா�� இேய�வானவேர அ�த ேம�யா 
எ�ப� எ�வள� �யாயம�றதாக� ேதா�������. 

 ���கத�சன�களான� ேம�யா அைடய ேவ��ய 
பா�க� ம��� ம�ைம ஆ�ய இர�ைட� ப���ேம 
�����தைத அவ�க� கவ��க��ைல; அவ� தம� 
ஜன�கைள� பாவ� ம��� மரண��� வ�லைம����� 
������ ��, �த�� அவ� அவ�கைள ��க 
ேவ�����தைத அவ�க� கவ��க��ைல; இ�த 
ேநா�க���காக – அவ�க�� ��தைல�காக அவ� 
அ��க�ப�ட ப�கா ஆ������யாக இ��க 
ேவ�����தைத அவ�க� கவ��க��ைல; அவ� 
பாவ�வாரணப�யாக, த�க� பாவ�வாரண காைள�� �ஜமாக 
இ��க ேவ�����தைத அவ�க� கவ��க��ைல; 
ேதவ�ைடய ��டமான� ��ேன�� ெச��, ஆ��வாதமான 
கால� �வ��வத�� ��� அவ� இ�ரேய���� �� 
உலக����மாக� பாவ�கைள �வ����ெச�ய 
ேவ�����தைத அவ�க� கவ��க��ைல.

 க�ப���ேம� ��க�ப�ட ச��ப��� �ஜமாக��, 
ேமாேச�� �யாய��ரமாண�ைத�கா���� �ேச��த 
ப�யாக�� ேம�யாவானவ� பா�பட ேவ�����த�; அ� 
மா��ரம�லாம�, �ஜமான ஆசா�ய�களாக�� 
ேல�ய�களாக��, அவ�ட� இைண�க�பட�-
ேபா�றவ�க���ட, ேசா��க�பட ேவ������ற�; 
அவ�ட� ஆ����ய தள��� ம�ைமகைள��, �����ய 
தள��� ெபா�வாக உலைக ஆ��வ��� கா�பா��� 
ப�ைய�� அவ�க� ப����ெகா�ள த��யானவ�க� எ�� 
����க�ப�வத�� ���, அவ�க� அவ�ட� பா�கைள�� 
பாவ�வாரணப�கைள�� ப����ெகா�ள ேவ���. 

 இைவ அைன��� ���கத��க� �ல� ெத�வாக 
��ன���க�ப����தா�� ந��ைடய க�க� 
காணாத�ப��� அைவக� மைற�க�ப�����தன. 
உதாரணமாக, ம��யா ���கத���� �ல� ( 3 : 1 ,  2 )  க��த� 
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ேம�யாைவ அ���வதாக அ����றா�, அவ� “��க� 
�����ற உட�ப��ைக�� �த�மானவ� [இ�ேபா� 
அவ�க�� ந���ைகக� எவ��� த������றேதா அ�த� 
��ய உட�ப��ைக�� ம��ய�த�]. ஆனா�� அவ� வ�� 
நாைள� ச��பவ� யா�? அவ� ெவ��ப�ைக�� �ைல��பவ� 
யா�? அவ� �ட���றவ�ைடய அ���ைய�ேபால��, 
வ�ணா�ைடய ச��கார�ைத�ேபால�� இ��பா�. அவ� 
உ�கா��� ெவ��ைய� �ட���� ���க����-
ெகா����பா�; அவ� ேல��� ���ரைர� ���க���, 
அவ�க� க��த�ைடயவ�களா�����ப����, ��யா� 
கா��ைகைய� ெச����ப����, அவ�கைள� 
ெபா�ைன�ேபால�� ெவ��ைய�ேபால�� �ட��வா�.” 

 இ�த ஆ����ய இ�ரேயல�க� அைனவ�� �ழலான 
ஆேரா�, அவர� �மார� ம��� அவ�ைடய 
ேல��ேகா��ர��� �ஜமான ஆசா�ய�களாக�� 
ேல�ய�களாக�� இ��க ேவ������ற�. ஆ����ய 
இ�ரேயைல� க������, �ைறவைடய�ெச��� இ�த� 
ப� ��வைட�� வைர��, ஆ�ரகா�ட� ெச��ெகா�ட 
உட�ப��ைக��ண�க, �����ள சகல ��க����� 
ஆ��வாத�ைத� ெபா�வத�கான த��ைடய வா��கா�களாக, 
மா��க இ�ரேயைல ���� த��ைடய தய����ளாக 
����மாக� ெகா��வ�வத�கான ேதவ�ைடய 
ஏ�ற�காலமான� வரா� அ�ப�கேள. 

 அ�ப�யானா�, இ�வைர நம� �த அயலா� 
���ரவைத����பதாக �ைன�ப����� �ல�, 
ேம�யாவானவ� தம� இரா�ய�ைத �தா���, மரணெம�� 
�ைற�சாைல����� ேகாடாேகா�யான ���ைர������ 
ஜன�கைள ெவ��ெகா��வ�� வைர, �த��ள 
ம���ல�ைத� ேபாலேவ, �த ஜன�� ���ைர����பா�க� 
எ��ற ேவதாகம ேபாதைனைய நா� க���ெகா�ள ேவ���. 
“�தலா� உ���ெத�த�” எ�ப� ஆ����ய தள��� 
ேம�யா�ட� ��டா�களாக இ��க�ேபா�� இராஜ�க 
ஆசா�ய���ட�தாைர உ�ளட������� எ�� 
ேவதவா��ய�க� நம��� ெசா���றன. 
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 இதைன� ெதாட��� ஆ�ரகா�, ஈசா��, யா�ேகா� 
ம��� கட�த கால ���கத��க� அைனவ�� மா��க� 
ப��ரண���� உ���ெத��ப�ப�வா�க�, அவ�க� 
��வாச����� ���ப��த�னா� அத��� 
த��யானவ�களாக� க�த�ப�டன�. இவ�கைள, ேம�யானவ� 
�����ெத���, �ர��களாக��, அ�ப�களாக�� 
ைவ�பா� எ�� ேவதாகம� நம��� ெசா���ற�. 
இ�ரேய�� ��ய உட�ப��ைக���� ெத��கமாக 
�ய��க�ப�ட இ�த� �ர��க�ட� ெதாட��ைடயவ�களா� 
சகல உ�ைமயான இ�ரேயல�க�� வ�வா�க�; அவ�க�, 
த�க�ைடய ����ெகா��� க�களா�, யாேவ ேதவ���, 
��ப�� ம��ய�த�மான அவ�ைடய ம�ைமயான 
�மார���, அவ�ைடய ம�ைமயான இரா�ய���� அத� 
��யான ேதைவக��� ச�ேதாஷமைடவா�க�. 

 அ�ப��ப�டவ�க� பாவ������� மரண������� 
����க�ப��, ப��ரண����� ���ய �வ���� 
உய��த�ப�� பா��ய�ைத� ெப�வா�க�. 
இைத�பா�����, ஒ�ெவா� ேதச�, ஜன�, ேகா��ர� ம��� 
பாைஷ�கார� என �� உலக��� ந���ைகயான�, அ�த� 
��ய உட�ப��ைக��தா� உ�ள�; இ� ேமாேச��ைடய 
உட�ப��ைக�� இட�ைத எ����ெகா��� அ�ல� 
இடமா�ற� ெச��� வ�ணமாக அதைன இ�ரேய�ட� 
ேதவ� �ைறேவ��வா�. அ�த� ��ய உட�ப��ைக�� 
ஆ��வாத�கைள� ப����ெகா�வத��, சகல ேதச�க�� 
“உ�தம இ�ரேயல�களாக” ஆக ேவ���. 

 இ�வா�, ேம�யா�� ஆ�ர� வ�ஷ� ஆ�ைக�� 
���� ஆ�ரகா�� ச�த� கட�கைர மணைல� ேபால 
மா������. “ஆ�ரகாேம, நா� உ�ைன� �ரளான 
ஜா�க���� தக�பனாக ஏ�ப���ேன�” எ�� 
எ�த�ப�����ற�. (ஆ�. 17:5) இ�வா�, வா�க��க�ப�ட 
ெத��க ஆ��வாத�ைத� ப����ெகா�ள எ�லா ேதச�க�� 
ஆ�ரகா�� ச�த����ளாக வ�வா�க� எ�பதா�, இ���� 
ஆ�ரகா�� ச�த� மா��ரேம எ������� எனலா�.

2125 



 ச�ப��� எ�சேல�� �த�க�, �கம�ய�க�, 
க�ேதா��க�க� ம��� �ரா�ட�ட���க��� 
உைரயா��� வ�ணமாக ���க�ப����த அைழ����� 
ப�ல��ப�� ம���� அைட�ேத�. ஏசாயா�� ���கத�சன 
வா��ைதகைள (40:1, 2) ஆதார வசனமாக எ����ெகா�ேட�: 
“எ� ஜன�ைத ஆ���க�, ேத���க�; எ�சேல�ட� 
ப�சமா�� ேப�, அ�� ேபா� ���த� எ���, அ�� அ��ரம� 
�����யா��� எ���, அ� த� சகல பாவ�க����த�� 
க��த�� ைக�� இர���பா� அைட�� ���த� எ���, 
அத��� ���க� எ�� உ�க� ேதவ� ெசா���றா�.”

 ப�ேவ� (மத)ந���ைகக�� தைடகளான�, 
���யமாக எ�ரா�யா��, ேதவ��� �ேராதமான 
எ���ைப�கா���� ெத��க� �ணல�சண� ம��� 
அவ�ைடய ��ட�ைத� தவறாக� ����ெகா�வதா�ேம 
ஏ�ப���றன எ�பைத நா� உண��தேபா�, அவ�க� 
அைனவ��காக�� எ� இ�தய� அ�தாப�ெகா�ட�.

¨òÄ¼ét_ ØïV|Âï©Ãâ¦ 
¼>kß ØÄF]
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–( 1910)

2226 



åuØÄF]
 ப�ென�� ��றா��க��� ��� ேதவ�த�க� 
�ல� ேதவ� அ���ய அ�த ந�ெச��ையேய 
அவ�களைனவ���� நா�� ��ேன�: “இேதா, எ�லா 
ஜன����� ���த ச�ேதாஷ�ைத உ�டா��� ந�ெச��ைய 
உ�க��� அ����ேறா�, இ�� க��தரா�ய ���� எ��� 
இர�சக� [�வ�-ெகா��பவ�] உ�க���� தா��� ஊ�ேல 
�ற�����றா�.” (��கா 2:10, 11) அவ�களைனவ�� ஒ� 
ந�னாைள எ��பா���� கா����தன� ... எ�பைத நா� 
அவ�க���� ����கா��ேன�. ேதவ�, ���கத��க� �ல� 
��ன���தப�, அ�த நா� வ��ேபா� – எ�லா ேதச�க��, 
ஜன�க��, ேகா��ர�தா��, பாைஷ�கார�� ������, 
எ��பா����, ெஜ���� ெகா�����ற அ�த� �ற�த 
நாளா�ய ெபா�கால� வ��ேபா�, அ� “சகல ஜா�களா�� 
���ப�ப�டதாக” இ����. இ�வா� நா�க�, அைனவ�� 
ஒ���ெகா��ற, ஒ� ெபா�வான க��ெதா��ைமைய� 
க�ேடா�.

 ���யமாக, ேதவனா� ெத���ெகா�ள�ப�ட 
�த�கைள மன�� ைவ���ெகா��, அவ�க� ��டகாலமாக� 
கா����� ெஜ��த ேம�யா�� ம�ைமயான இரா�ய� 
��சயமாக� ச�பமா� வாசல�ேக வ�����றைத 
����கா��ேன�. இ�ரேய�� ந���ைககளான� ெத��க 
வா���த�த�க��� க�ட�ப�டைவ, அைவ ��சயமாக 
�ைறேவ�ெம�பைத�� ����கா��ேன�; ேம�� 
ேதவ�ைடய ஆ��வாத� ��சயமாக ஆ�ரகா�� ச�த��� 
�ல� அைன�� ேதச�க���� வ�� எ���, 
ம�ைம������ ேம�யா மாெப�ய ம��ய�தராக, 
���கத��யாக, ஆசா�யராக ம��� இராஜாவாக 
இ��க�ேபா�ற இ�ரேய�� ��ய உட�ப��ைக���ளாக 
வ�� அைன�� ேதச�க���� அ��லா��ய� வழ�க�ப�� 
எ��� ����கா��ேன�. அவ�க� க���கைதகைள� 
��ப�ற��ைல, மாறாக ேவதாகம��� உ��யான 
வா���த�த�கைள� ��ப��னா�க� எ�பைத��, அத� 
ந�வா���த�த�களைன��� �ைறேவ�� எ�பைத�� 
����கா��ேன�. 
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 அவ�க�� ந���ைகக� 
ஏ� தாமதமா�ன எ�பத�கான 
காரண�ைத – அ�ேவைள�காக 
நா� எ����ெகா�ட ஆதார 
வசன������ – ���கத��க�-
ட���� எ����கா���ேத�: 
“எ� ஜன�ைத ஆ���க�, 
ேத���க�; எ�சேல�ட� 
ப�சமா�� ேப�, அ�� ேபா� 
���த� எ���, அ�� அ��ரம� 
�����யா��� எ���, அ� த� 

 நா� ���� ��வ�மா� ெதாட��ேத�: இ�ரேய� 
ஜன� ேதவ�ைடய �ேச��த �த�தர�த� எ�பைத 
ேவதாகம� ெத�வாக நம��� ெத����றைத இ�ேபா� நா� 
உ�க���� ெசா��ேற�. தா� ��ன��த த��ைடய 
ஜன�கைள அவ� �ர�தரமாக� த���ட��ைல; அவ� ஒ� 
கால����, ஒ� ேநா�க���காக, அவ�க�ட���� தம� 
தயைவ மைற�� ைவ����தா�. ���கத��களா� அ�த� 
தயவ�ற கால� ப�� ெத�வாக (��) அ���க�ப����த�; 
இ����� நா� பா��க����ேறா�.

 ஒ� ேதசமாக இ�ரேய�� ச���ரமான� யா�ேகா�� 
மரண������ ெதாட��ய�; அ��த�ெகா�� 
வ�லைம���, மாெப�� ம�ைம��� ேதவ�ைடய 
�����ய �ர���யாக ேதச� �தா��க�ப�த� 
வைர����ள �� கால�ப���� இர�� சம பாக�களாக� 
���க�ப���ள�. இ�த� கால����� �த� பாக��� 
ேதவ� அ�த� ேதச���� �ேச��த ேத�ய 
�லா��ய�கைள�� தய�கைள�� அ��னா�. இர�டா� 
பாக���ேபா�, அவ� அவ�க��� எ�த� ேத�ய தயைவ�� 

சகல பாவ�க����த�� க��த�� ைக�� இர���பா� 
அைட�� ���த� எ���, அத��� ���க� எ�� உ�க� 
ேதவ� ெசா���றா�.” – ஏசா. 40:1, 2.

Öü«¼Bo[ Ö«â½©A /Israel's Double
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கா�ட��ைல. இ�த �ஷய�கைள நம� எ�ெரய ந�ப�க� 
ெவ��பைடயாக ஒ���ெகா��றா�க�. �க ���யமான 
��� ���கத��களா� ��ன���க�ப�ட இ�ரேய�� 
இ�த அ�பவ�க�� “இர����” – ஐ � ப�� நா� இ�ேபா� 
கவ��கலா�:

1) இ�ரேய�� உ�ைமய�ற�த�ைமயா�, இ���� 
அவ�கைள அவ�க�� ேதச������ �ர�����, சகல 
ேதச�க������ �தற��ேப� எ���, அவ�க� �� 
அ�ப��த� தய��� �கரான / சமமான தயவ�ற கால�ைத 
அ�ப��த� �ற�, அவ�கைள ���� த�க�ைடய 
ெசா�த ேதச���ேக ���� வர�ப��, �தா�க���� 
ெகா��த அைன�� ��ைபயான வா���த�த�கைள�� 
அவ�க�ட��� �ைறேவ��ேவ� எ��� எேர�யா 
�ல� க��த� அ���தா� – எேர�யா 16:13 – 18.

2) எ�த நா� அவ�க�ைடய “இர�����” ����-
�ைனயா� இ���ேமா அ�த நாைளேய சக�யா ���கத�� 
�ல� ( 9 : 9  –  1 2 )  க��த� (��)அ������தா�. இேய� 
க�ைத���ேத� அ�த� ���கத�சன�ைத �ைறேவ��ன, 
�.�. 33 – ஆ� வ�ஷ��� ஏ�ரேல அ�த நாளா��.

3) நம� ஆதார வசன�ப���� (ஏசாயா 40:1, 2) க��த� 
இ�ரேய�� “இர����” அ�ல� இர�டா��ைல 
தயவ�ற அ�பவ�க�� ���ைன� ப��� 
�������றா�. இ�த “இர����க�” எ�ப� 
“இர����” ��ர� அ�ல� �யாயமாக� �ைட�க 
ேவ��ய “இர����” எ�பைத� ���க��ைல, மாறாக 
“இர���பான” கால�ைத� ����ற�.

 இ�த வா��ைதைய� ப��ய நம� ��த��காக: 
இ�ரேய�� “இர���பான” (1845 வ�ஷ) கால�  எ�ப� �.�. 
1878 – இ� எ�ட�ப�ட�. ...
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 ப�ென�� ஆ��க��� ���, எ�க�ைடய 
��ைதய வ�ைக��ேபா�, இ�த� சமாதான� ெச��ைய 
அ���பத�கான வா��ைப� ேத�ேனா�, ஆனா� 
ேக�க���ய கா�கைள� காண ��யா�ேபான�, மாறாக, 
க�ைமயான ��ற�ைதேய எ��ெகா�ேடா�. பா��க� 
இ��ைறேயா ஒ� ெபா�ஜன �ரச�க�ைத வழ���ப���� 
ேக���ெகா�ள�ப�ேடா�; அ� மா��ரம�லா�, ஓ� எ�ெரய� 
எ�சேல���ள ஒ� �ற�த ெபா� அர�க�ைத� 
�ரச�க���காக� பய�ப����ெகா��மா� எ�க��� 
இலவசமாக வழ�����தா�. எ�ெரய�க�, அர�ய�க�, 
க�ேதா��க�க� ம��� �ரா�ட�ட��க� 
ஆ�ேயா�ட���� நா�க� �க�� ��ய கவன�ைத� 
ெப�ேறா�. 

 எ�க�  கண���   த��ைகயாள�க��  (a u d i t o r s ) , 
�ேயா�ய ஆதரவாள�க�� ெபா�ளாள��, ெபா� வ�க 
ேமலாள�மான டா�ட� ேல��� ஒ�வராக இ��தா� (Dr. Levy, 
the Treasurer and General Business Manager of the Zionists). அவ� 
எ�க�ைடய ெச��ைய ஆழமாக� பாரா��வதாக� த�ைன� 
தாராளமாக ெவ��ப���னா�; ேம��, “ஏ� ம�ற� 
���தவ�க�� எ�க��� ஊ�கம���� வா��ைதைய� ��, 
எ�கைள� ேதவஜனமாக அ��க��ப��ைல?” எ��� 
�சா��தா�. த�க�� ��வாச���� ஓ� ஊ�கமாக – ஓ� 
���தலாக, எ�க� ெச��கைள அவ�க�� சக-மத�ைத� 
ேச��தவ�க� அைனவ�� ேக�க��ைலேய எ�� அவ�� 
ம�ற எ�ெரய�க�� வ���னா�க�. எ�க�ைடய இ�த� 
த�ேபாைதய �ரச�க�ைத நா�க� வழ�க����ேறா� 
எ�பைத அ��த டா�ட� ேல� அவ�க�, தானாக ��வ��, 
இ�த நகர��� ���ய எ�ெரய�கைள� ெதாட��ெகா��, 
க�டாய� கல��ெகா��மா� அவ�க�ட� வ�����னா�.

 எ�க� ��ைதய �ஜய���ேபா�, �ேயா�ய இய�க� 
ெதாட�க�ப����க��ைல. இ�ேபாேதா உலெக�����ள 
எ�ெரய�க�  ேக�பத�� ���த ேபரா�வ��ட�, பரபர��ட�, 
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எ��பா���ட� உ�ளா�க� – ேதசப���� கன� எ�ய� 
�வ������ற�. �ேயா�யவா�க�� கைட�� ��ட���, 
ச�க��� அைன�� வ�க�கைள�� தைலைமயகமாக� 
பால��ன���� மா�ற��, எ��கால மாநா�க�� ��த 
எ�ேர� பாைஷ மா��ரேம �ர���களா� ேபச�பட 
ேவ��ெமன�� ��� ெச�ய�ப�ட� – ஏென��, இ��ய 
பாைஷ (Yiddish) ேதச�ப�ற�லாத, ��ேபா�கான பாைஷ என� 
தைட���க�ப�����ற�. பால��ன�, ���பாக எ�சேல�, 
ம����ேபான கட�தகால��� சா�ப����� எ��� 
வ���ற�. இ�ரேய�� ஆ�த��கான எ��பா��� 
��ட�த�ட அ�த��ேத ேபா���த பல�ைடய 
இ�தய�க�� ��ய ந���ைகயான� 
உ����ெகா�����ற�.

 [����: இ��ய பாைஷ (Y i d d i s h )  –  ெச�மா�ய பாைஷைய 
அ��பைடயாக�ெகா��, எ�ெரய எ���க�� எ�த�ப��, �த 
இன�தவரா� ம��ய ம��� �ழ�� ஐேரா��ய� ப��க�� ேபச�ப�ட 
பாைஷ; இ�� அெம��க ஐ��ய நா�க�, இ�ரேய� ம��� உ��ய 
நா�க�� �ல �த�களா� ேபச�ப��ற�.]

kçeÍ> >½ ¼ÃV[Å ïé©çÃloòÍm Ãé 
kö©Ã^eD c¿D °ì kç«

 ஒேர �ராக �வசாயமான�, எ�� அ�ல� ஒ�டக�, �ல 
சமய�க�� க�ைதக� ெகா�� இ��க�ப�ட வைள�த த� 
ேபா�ற கல�ைப����� �வசாய��� (அ�கால���) 
ச�ப��ய ��ேன�றமான – இ�ைவ இய��ர�தா� 
இ��க�ப��ற ப��ர�� ஏ��ைனெகா�ட கல�ைப�� 
��ேன�� ெச��ெகா������ற�. ஜாபா / ேயா�பா�� 
(Jaffa / Joppa) உ�ள ஓ�ய�ட� �ேர�� ��வனமான�, ஒ� 
நாைள�� நா�ப� ஏ�க� பர�பள�� உ��, ம� க��கைள 
உைட��� சம� ெச��, �ைத��� �ற� ெகா�ட இ�த 
இய��ர�ைத இற��ம� ெச�� �����ள�. ெதாட��� அேத 
இய��ர�தா� இய�க�ப�� அ�வைட ம��� க�ர���� 
க���� வ��ற�. 
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 அர�ய�க� த�க� ெசா���கைள ���றா�க�, �த�க� 
அவ�க�ட���� வா���றா�க�. ச�ப��� 
�ைறேவ�ற�ப�ட ச�ட���ப�, இ�ேம� வ�க� ப��� 
ஒ� ப�காக� ெச��த�படாம�, பணமாக� ெச��த�பட 
ேவ���. இத� ெபா�� எ�னெவ��, யா� �ல��� 
ச�ட���லான உ�ைமைய�ெப�றா��, அவ�க� �ல��� 
�வசாய� ெச�ய ேவ��� எ�பைத� �����ற�; ேம�� 
இ� பாழான இட�கைள �ைள�ச� உ��ப���ற 
இட�களாக மா�ற ேவ��� எ�பைத��, ��ேன�ற� 
கா���காத அர�ய�க�, �ல�கைள வா�� அைவகைள 
ேம�ப���� �த�க��� இட� ெகா��க ேவ��� 
எ�பைத�� ����ற�.

 நகர ம���வ�க���� உ�ள �ஷய�க� ��� 
��ேன�றேம அைட����தா��, ெவ��� அ�க பண� 
ெசலவ��க�ப��, ெபா� ம��� த�யா�� பல �ற�த 
க��ட�க� எ��ப�ப���ளன. ெவ�ேய இ��ப� ந�ன 
எ�சேலமா��. ��வகால��� �வ�க�� இ�பா�க�, ஒ� 
கால��� �ட�ப����தைத� ����� �ைச�� ��வா�க� 
நைடெப��ற�.

 அைன�� �த�க�� பால��ன����� ெச�ல 
ேவ��� எ�� நா�க� ப���ைர�க�பதாகேவா, அ�ல�, 
அ�த எ�� ���ய� ஜன�க�� பல� வா�க��க�ப�ட 
ேதச���காக த�க� ��கைள ��� ெவ�ேய�வா�க� எ��  
எ��பா��க�ப��றதாகேவா எ�ண��டா�. ��ய ����ய 
அரசா�க��� �� �த�க��� இ�ேபா� �ற�க�ப���ள 
பால��ன���கான கத���� �க�� ஊ�க�� 
உ�ைம���ள �த�க� �ரேவ��பா�க� எ�ப��, 
��யா��� �ற இட�க��� ஏ�ப�� உப��ரவ�க� 
வா�க��க�ப�ட ேதச�ைத அவ�க���� கவ���கரமானதாக 
மா��� எ�ப�ேம ேவத வா��ய�கைள� ப��ய நம� 
��தலா��. ��� கால� க���, �க�� ஐ�வ�யமான 
எ�ெரய�க�� �ல�, ம�ற இட�க���ள உப��ரவமான 
கால�கைள ��ன���, எ�சேலைம� சமாதான��� 
நகரமாக�க�� அத��� �ரேவ��பா�க�. 
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 இைவ அைன��� எ�கள� ஊக�க� அ�ல 
அ�பானவ�கேள, மாறாக, இைவ அைன��� எ�ெரய 
���கத�சன�க�� �ள�க�கேளயா��. எ�க� 
����பயண���ேபா�, ��ய அரசா�க� இ�பதா�ர� 
எ�ெரய�கைள   ��  (K i e v )  –   இ����   ெவ�ேயற 
உ�தர�����த�, ச�ேதக����ட��� ம�றவ�க�� 
ெவ�ேயற உ�தர�ட�ப�வா�க�. இ�வா�, க��த� கதைவ� 
�ற��, த��ைடய ஜன�க�� கவன�ைத ஈ���, ��ன� 
அவ�கைள ம�ற� ேதச�க����� ெவ�ேய��, த�க�ைடய 
�தா�க�� ேதச���காக ஏ�க ைவ��றா�. 
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A]B ¨òÄ¼éD

 �த�க� தயவ�� 
�ராக��ப����த கால�, 
���தவ�க��கான தய�� 
காலமாக இ��� வ�ததா�, 
���தவ�க� இ�த எ�லா 
�ஷய�க��� ஆ��த அ�கைற 
ெகா���ளன� எ�பைத 
பா�ட� ரச� அவ�க� தன� 
பா�ைவயாள�க��� �ைன��-
ப���னா�. மா��க இ�ரேயல� 
�ற�க��க�ப����த சமய�, 
ஆ����ய இ�ரேயல� 
ேசக��க�ப�� வ�தா�க�; 
ேம�� ஆ�ரகா�� மா��க� 
ச�த���� தய� ����வ� 
எ�ப�, ஆ����ய ச�த� 
��ைமயாக ெத��ெத��க�-
ப������ எ�பைத� �����. 
இ� நம�� ஒ� �க�� 
���யமான அ��த�ைத� 
ெகா�����ற�; நா� 
ஆ�ரகா�� ஆ����ய 
ச�த�யாக நம� அைழ�ைப�� 

ெத���ெகா��தைல�� உ��ெச�ய இ��� ெகா�ச� 
காலேம உ�ள� (கலா. 3:29).

 �����ய எ�சேல���� ம��� ேம�யா�� 
இரா�ய�����, அ� உல�� தைலநகராக மா��ேபா�, 
அத��� �ைட�க����� ெச�ைம����� நா�க� 
அ�கைறெகா���ேளா�. இ�����, அைடயாள���வமாக, 
ம�ைம�ப��த�ப�ட ���சைபைய – ஆ�ரகா�� ஆ����ய 
ச�த�ைய, �ேயா� ப�வத�ைத – ����� பரம 
எ�சேல���ேத எ�க��� அ�க ஆ�வ��ள� – “ஏென�� 
�ேயா����� ேவத��, எ�சேல����� க��த�� வசன�� 
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ெவ��ப��.” (ஏசாயா 2:3) எ�த� ���தவம�டல ேதச��, 
அ�ல� அத� அைன�� அ�ல� எ�த� ���க�� ��ய 
எ�சேலைம உ�வா�கா�. சகல ேதச�க�, ஜன�க�, 
ேகா��ர�க� ம��� பாைஷ�கார�, ���க� ம��� 
���க����� ப���தவா�களட��ய ��ய வ��பாைர� 
க��த� ெத��ெத��� வ��றா�. இவ�க��ேக அவ� 
��வ�மா� ெசா�������றா�: “பய�படாேத 
��ம�ைதேய, உ�க��� ரா�ய�ைத� ெகா��க உ�க� �தா 
��யமா����றா�.” (��கா 12:32)

 இ�த� ��ம�ைத க�����க�ப��, ேசா��க�ப��, 
�ைறவா�க�ப��, ம�ைம�ப��த�ப�ட�ட�, வான����� 
எ��� ேம�யா�� இரா�ய�ைத �தா��பத�கான கால� 
வ��. பாவ� ம��� மரண�ைத� ���ெய���, 
ம���ல�ைத� �ர������ ���ெய���, ேதவ�ைடய 
�ப�� சாய�மான �� மா��க� ப��ரண���� 
ேம�ப���வத�காக ஓ� ஆ�ர� வ�ஷ� அ�த இரா�ய� 
உலைக ஆ��.

 இ�ரேய�� ���தா�க�, இ�த ஆ����ய ம��� 
க����� �ல�படாத இரா�ய� ம�த�க�ைடேய 
ெசய�ப�வத�கான வா��கா�களாக இ��பா�க�. “��க� 
ஆ�ரகாைம�� ஈசா�ைக�� யா�ேகாைப�� சகல 
���கத��கைள�� ேதவ�ைடய இரா�ய������றவ�களாக� 
கா���க�.” (��கா 13:28) இவ�க�ட� ெந���ய 
ெதாட��ைடயவ�களாக, �த�� அ��க��க�ப�வ� மா��க 
இ�ரேயலான �த�கேள ஆவா�க�. அவ�க���� ���ப� 
�ைட��� ேதவ�ைடய தயவான� அவ�க�ைடய ��த�� 
க�கைள��, அவ�க�ைடய மன�கா�கைள�� �ற���; 
ேம��, த�க���� ேதைவயான வ�கா��த�கைள��, 
���ப�ெகா��த�� ஆ��வாத�கைள�� ெப�வா�க�; இ� 
அவ�க�ட� ேதவ� ெச��ெகா�ட உட�ப��ைக��ப�, 
அவ�க�ட���ேத ெதாட���. ெத��க� தயைவ��, 
���ப�ெகா��த�� ஆ��வாத�கைள�� அ�ப���� 
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அைனவ�� ம�����ட� அவ�க�� தர�ைல��� 
ேச�வா�க�; ேம�� இ�தய ���தேசதன� ம��� 
��த��ைன அ��ப��பத� �ல� அவ�க� 
இ�ரேயல�களாக��, �தமா��க�தைம�தவ�களாக�� 
(proselytes), ஆ�ரகா�� ��ைளகளாக�� மா�வா�க�. 

 இ����, அ�ேபா� ��வ�ப����� ெத��க 
ஏ�பா���� இண�காத அைனவ�� “இர�டா� மரண�” 
எ�� ����மான அ��� மரணமைடவா�க�; ேம�� 
ேதவ�ைடய ��யமான �மார�� – ம�ைமயான ேம�யா�� 
– இரா�ய����� ���ப��ற அைனவ��, ஆ�ரகா�� 
ச�த�யாக ஆ��வ��க�ப��, ேமேல ேமேல ேமேல என� 
ப��ரண����� ���ய �வ���� உய��த�ப�வா�க�. 
ேம�யா�� இரா�ய ஆ�ைக��ேபா�, இ���லக�� 
ஆ��வ��க�ப��, அத� பலைன� த��; ���� பர�ஸாக, 
ேதவ�ைடய பாத�ப�யாக மா��; அ� ம�ைம�ப��த�ப�� 
எ�� அவ� அ����றா�. 

 ��ன�, இ���� �� ம���ல�� ஆ�ரகா�� 
ச�த�யா�����, அத� எ���ைக கட�கைர 
மணைல�ேபா�����; ��ன���தப�ேய, ஆ����ய 
ச�த� வான��� ந�ச��ர�கைள� ேபா�����. 
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இ�ேபா� ேதவ�ைடய ��த� பரம�டல��ேல 
ெச�ய�ப��ற�ேபால, அ�ெபா�� ���ேல�� 
ெச�ய�ப��. அ��த�ெகா��, “மரண���ைல, 
��க���ைல, அல�த���ைல, வ��த���ைல; 
���னைவக� ஒ���ேபா�����...” “அ�ெபா��, 
வான���� ����� ���� ������ற ����க� யா��, 
ச���ர����ளைவக��, அவ��ளட��ய வ���க� 
யா��: ��காசன���ேம� ������றவ���� 
ஆ������யானவ���� �ேதா��ர�� கன�� ம�ைம�� 
வ�லைம�� சதா கால�க��� உ�டாவதாக எ�� 
ெசா�ல�ேக�ேட�.” – ெவ�. 21:4; 5:13. 
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