இஸ்ரயேல் யேசம் - ஒரு அற்புேம்
பகுதி -1

இஸ்ரேலியர்கள் ரதசரே இன்று ஒரு அற்புதோக நம் கண் முன் நிற்கிறது. பழைய
ஏற்பாடு காலங்களில் பல அற்புதங்கள் நடந்தது ரபால இன்ழறய காலங்களில்
நடப்பது இல்ழல என பலர் நிழனக்கலாம். ஆனால் உண்ழே என்னவென்றால்
இன்றும்
கண்களும்

நம்

கண்முன்னால்
அறிவும்

நடப்பழெகழளயும்

நடந்து

ரெண்டும்.

நன்கு

புரிந்து

வகாண்டிருக்கிறது,
அெர்களது

வகாண்டால்தான்

அழத

பார்ப்பதற்கு

ெேலாற்ழறயும்

இன்று

இழெகழள

உணே

நாம்

முடியும்.
பண்டைே யேசம்:
இஸ்ேரயலர்களின் ரதசம் சுோர் 3500 ெருடங்களுக்கு முன்பிருந்து கிமு 606 ெழே
ஒரு ரதசோக ஆண்டு வகாண்டு ெந்தது. ரபேேசர் சாலேன் காலத்தில் இந்தியா
ஆப்ரிக்கா

ரபான்ற

வதாடர்பினாரல

நாடுகளுடன்
பிற்காலத்தில்

குடி ெந்தனர். கிமு 606ல் பாபிய

ெர்த்தக
சில

வதாடர்புகள்
இஸ்ேரயலர்கள்

இருந்தது.

அந்த

இந்தியாவுக்கு

ானிே யபரரசால் இஸ்ேரயல் ரதசம் அைிக்கப்பட்டு

இஸ்ேரயலர்கள் பாபிரலானுக்கு அடிழேகளாக வகாண்டு ரபாகப்பட்டனர்.

பின்பு ெந்த ரேதியா வபர்சியாெின் யபரரசர் டசரஸ் பாபிரலானிலிருந்த யூதர்கழள
நாடு திரும்ப அனுேதி அளித்தார். அதற்கு பிறகு யூதர்கழள கிரேக்கர்களும் பின்பு
ரோேர்களும் ஆண்டு ெந்தனர். ஆனால் யூதர்கள் ரோேர்களிடம் இருந்து ெிடுதழல
வபற்று ேீ ண்டும் தாங்கரள தங்கள் நாட்ழட ஆண்டு வகாள்ள ரபாோடினர். வதாடர்ந்த

இந்த கிளர்ச்சிகழள ஒடுக்க ரோேர்கள் யூதர்கள் ரதசத்ழத முழுெதும் அைித்தனர்.
அெர்கள் தழலநகர் எருசரலழேயும் அெர்கள் புனித ஸ்தலோன வயருசரலம்
ரகாெிழலயும் தழேேட்டோக்கி யூதர்கழள உலகம் முழுெதும் சிதறடித்தனர்.
இது

ரெதாகேத்தில்

கட்டழளக்கு

முன்னரே

கீ ழ்ப்படியாது

வசால்லப்பட்டிருக்கிறது.

பாெங்கழள

வசய்து

யூதர்கள்

வகாண்டிருந்தால்

கடவுளின்
கழடசியாக

அெர்களுக்கு ஏழு கால தண்டழன வகாடுக்கப்படும் என்றும் அெர்கள் உலகம்
முழுெதும் சிதறடிக்கப் படுொர்கள் என்றும் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்ெிதோய் நான் உங்களுக்குச் வசய்தும், இன்னும் நீங்கள் எனக்குச்வசெிவகாடாதிரு
ந்தால், உங்கள் பாெங்களினிேித்தம் பின்னும் ஏழத்ேடனோகஉங்கழளத் தண்டித்து, .
.. - Lev 26:18
ஜாதிகளுக்குள்ரள உங்கழளச் சிதற அடித்து, உங்கள் பின்னாகப் பட்டயத்ழத உருவு
ரென்; உங்கள் ரதசம் பாழும், உங்கள் பட்டணங்கள் ெனாந்தேமுோகும். - Lev 26:33

ரோேர்கள் யூதர்கழள ரதசத்ழத அைித்து அெர்கழள சிதறடித்த பின் ரெறு ரதசத்து
ேக்கழள அங்கு குடிரயற்றினர். வபாதுொக இவ்ொறு ேக்கழள ரெறு இடங்களில்
குடிரயற்றுெதன் மூலம் ேக்களின் ரதச, இன பற்ழற ேழுங்கடிப்பதால் தங்கள்
அேழச

எதிர்த்து

கலகம்

வசய்ய

ோட்டார்கள்

என்பதால்

அேசர்கள்

இப்படி

வசய்ெதுண்டு.
யூதர்கழள அங்கிருந்து ெிேட்டியது ேட்டுேின்றி இஸ்ேரயல் நாடு என்ற வபயரே
இருக்கக் கூடாது என்று ரோே ேன்னன் “ஹாட்ரியன்” முயற்சித்தான். அங்கு காசா
பகுதியில் முற்காலத்தில் ொழ்ந்த வபலிஸ்தியர்கள் என்ற இன ேக்களின் வபயரில்

“பப

ிஸ்ேிோ” என்று அழைக்க ஆேம்பித்தனர். வயருசரலம் நகழே "Colonia Aelia

Capitolina" என்றும் ோற்றினர்.
ரலெியோகம்

26ல்

வசால்லப்பட்டபடிரய

யூதர்கள்

உலகம்

முழுெதும்

பல

நாடுகளுக்குள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். பல நாடுகளில் ரபாய் ொழ்ந்தாலும் அங்கு
அெர்கள் நிம்ேதியாக இருக்க முடியெில்ழல, அெர்கள் அங்கு வெறுக்கப்பட்டு
ஒடுக்கப் பட்டார்கள். ேஷ்யா , யூரோப் ேற்றும் ேத்திய கிைக்கு ஆசிய நாடுகளில்
அெர்கள் இன வெறியால் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள். வகால்லப்பட்டார்கள். சரித்திேம்
முழுெதும்

யூதர்கள்

ஒரு

இடத்தில்

இருந்து

ேற்வறாரு

இடத்துக்கு

துேத்தப்

படுெதும் வகால்லப்படுெதும் வதாடர்ந்தது.
.
கர்த்தர் உன்ழனப் பூேியின் ஒரு முழன துெக்கி பூேியின் ேறுமுழனேட்டும் இருக்கிற
எல்லா ஜனங்களுக்குள்ளும் சிதற அடிப்பார்;
அந்த ஜாதிகளுக்குள்ரள உனக்கு இழளப்பாறுதல் இோது, உன் உள்ளங்கால்கள் தங்கித்
தரிக்க இடமும் இோது; - உபாகேம் 28:64
…உங்கள் சத்துருக்களின் ரதசம் உங்கழளப் பட்சிக்கும்.
உங்களில் தப்பினெர்கள் தங்கள் அக்கிேேங்களினிேித்தமும், தங்கள் பிதாக்களின்அக்
கிேேங்களினிேித்தமும், உங்கள் சத்துருக்களின் ரதசங்களில் ொடிப்ரபாொர்கள். - Lev
26:39

வபாதுொக

யூதர்களுக்கு

தங்கழளப்

பற்றிய

ஒரு

வபருழேயான

எண்ணம்

இருக்கும். தாங்கள் கடவுளால் ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட ேக்கள் என்ற வபருேிதம்.
யூதர்கள்

ேீ தான

அடக்குமுழறகள்

அரேபியாெில்

முகேது

காலத்தில்

இருந்து

ஆேம்பித்துெிட்டது. யூதர்கழள வெளிரயற்றப்பட்டனர் அல்லது ஜிசியா என்ற ெரி
வசலுத்த

ரெண்டும்.

அெர்கழள

திம்ேிஸ்

என்ற

கீ ைான

குடிேக்களாக

நடத்தப்பட்டனர்.
உதாேணத்திற்கு வசால்ல ரெண்டும் என்றால் 1066ல் ஸ்வபயினில் கிோண்டா என்ற
பகுதியில்

இஸ்லாேியர்களால்

ஒரே

இேெில்

1500

வசய்யப்பட்டது. 1033ல் 6000 யூதர்கள் வகால்லப்பட்டனர்.

குடும்பங்கள்

படுவகாழல

சில ரதசங்களில் யூதர்கள் நிலம் ொங்க முடியாது , நீதிேன்றத்தில் சாட்சியாக
வசால்ல அனுேதி இல்ழல, சில இடங்களில் அேசு பதெிகளில் இருக்க அனுேதி
இல்ழல,

ரேலும்

அரேபியாெிலும்

நாசி

ஐரோப்பாெிலும்

யூதர்கள்

வெளிரய

வசல்லும் ரபாது தங்கழள காட்டிக் வகாள்ள தனி அழடயாளம் அணிய ரெண்டும்.
பட்டயக்கருக்கினாரல ெிழுொர்கள், சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும்சிழறப்பட்டுப்ரபா
ொர்கள்; புறஜாதியாரின் காலம் நிழறரெறும்ெழேக்கும் எருசரலம்புறஜாதியாோல் ேி
திக்கப்படும். –லூக்கா 21:24
ஆச்சரிேப்பை யேண்டிே ேிஷேம்:
இவ்ெளவு வகாடுழேகள் யூதர்களுக்கு உலகத்தில் எல்லா பகுதிகளிலும் நடந்தது.
வகால்லப்பட்டார்கள்,
வசய்ெதற்கு

அெர்கள்

இழடயுறு,

வசாத்துக்கள்

பறிக்கப்பட்டன,

வகாள்ழளயடிக்கப்பட்டார்கள்;

இருந்தாலும்

ெியாபாேம்
அெர்கள்

அைிந்து ரபாகெில்ழல! யூதர்கள் என்ற அழடயாளத்ழத ஒளித்து வகாள்ளெில்ழல!,
தங்கள் கலாச்சாேத்ழத ெிட்டுெிடெில்ழல!. அெர்கள் தப்பிப் பிழைத்தது ேட்டும்
ஆச்சரியேல்ல , அழதெிட ஆச்சரியம் அெர்கள் ெியாபாேம், கழல, அறிெியல்,
வபாருளாதாேம், அேசியல் என எல்லா தளங்களிலும் சிறந்து ெிளங்கினர். உலகுக்கு
ேிகப் வபரிய சாதழனகழள, பழடப்புகழள வகாடுத்தனர்.
Isaiah 43:10–12
10 “You are My witnesses,” declares the LORD,
“And My servant whom I have chosen,
யூதர்களின் ஒடுக்கப்படுதல் பற்றி யூதர்களின் முழு சரித்திேத்ழத படிக்கும் ரபாது
ெிரிொக பார்க்கலாம். ஆனால் இந்தக் கட்டுழே இஸ்ேரயலர்களிழடரய நிகழும்
தீர்க்க தரிசனோக வசால்லப்பட்ட அற்புதங்கழளப் பற்றி, எனரெ அழத ேட்டும்
பார்க்கலாம்.
நீ எகிப்து ரதசத்திலிருந்து புறப்பட்டநாளில் நடந்ததுரபாலரெ உன்ழன அதிசயங்க
ழளக்

காணப்பண்ணுரென். – ேீ கா 7:15

யூதர்கள் உலகம் முழுெதும் ஒடுக்கப்பட்டாலும் முழுெதும் அைிந்து ரபாகாததற்கு
காேணம்

ரெதாகேம்

அெர்கள்

நிேந்தேோக

புறக்கணிக்கப்படுொர்கள்

என்று

வசால்லெில்ழல.
அெர்கள் தங்கள் சத்துருக்களின் ரதசத்திலிருந்தாலும், நான் அெர்கழளநிர்மூலோக்க
த்தக்கதாகவும், நான் அெர்கரளாரட பண்ணின என் உடன்படிக்ழகழயஅபத்தோக்கத்த
க்கதாகவும், நான் அெர்கழளக் ழகெிடவும் வெறுக்கவும் ோட்ரடன். - ரலெி 26:44
அெர்கள் எனக்கு ெிரோதோய்க் குற்றஞ்வசய்த அெர்களுழடய எல்லாஅக்கிேேங்களு
க்கும் அெர்கழள நீங்கலாக்கிச் சுத்திகரித்து, அெர்கள் எனக்கு ெிரோதோய்க்குற்றஞ்
வசய்து, எனக்கு ெிரோதோய்த் துரோகம்பண்ணின அெர்களுழடய எல்லாஅக்கிேேங்க
ழளயும் ேன்னிப்ரபன். எரேேியா 33:8

கடவுள்

அெர்களுக்கு

அெர்கள்

வகாடுத்த

ஆசீ ர்ொதங்கள்

தண்டழனக்காலத்துக்கு

பிறகு

அெர்களுக்கு

ேீ ண்டும்

ஏற்றுக்

உண்டு

என்றும்

வகாள்ளப்படுொர்கள்

என்றும் வசால்கிறது. ரயசு கிறிஸ்து இழத வதளிொக வசால்கிறார்.
“பட்டயக்கருக்கினாரல ெிழுொர்கள், சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும்சிழறப்பட்டுப்ரபா
ொர்கள்; புறஜாதியாரின் காலம் நிழறரெறும்ெழேக்கும் எருசரலம்புறஜாதியாோல் ேி
திக்கப்படும்.” லூக்கா 21:24
ஆக புறஜாதிகள் காலம் என்பதின் முடிெில் அெர்களுக்கு ரதெ தயவு திரும்பும்
என்றும் எருசரலம் அெர்களுக்கு கிழடக்கும் என்றும் வதளிொக வசால்கிறார்.
ரேலும்

பல

ரெதாகே

தீர்க்கதரிசனங்கள்

உலக

ரதசங்கள்

எல்லாம்

சிதறிய

யூதர்கள் கூட்டிச் ரசர்க்கப்பட்டு ேீ ண்டும் ஒரு ரதசோக இஸ்ரேலில் இருப்பார்கள்
என்று கூறுகிறது.
ஆதலால் நான் உங்கழள ஜனங்களிடத்திலிருந்து ரசர்த்து, நீங்கள் சிதறடிக்கப்பட்டரத
சங்களிலிருந்து உங்கழளக் கூட்டிக்வகாண்டு, இஸ்ேரெல் ரதசத்ழத உங்களுக்குக்
வகாடுப்ரபன் என்று கர்த்தோகிய ஆண்டெர் உழேக்கிறார் என்று வசால்லு. –
எரசக்கிரயல் 11:17
உலக ரதசங்கள் எல்லாெற்றிலும் சிதறிப்ரபான யூதர்கள் இன்னும் அைியாேல்,
அெர்கள் வசய்யும் வதாைில்கள், காரியங்கள் எல்லாெற்றிலும் வெற்றியழடெதும்,
ெல்லெர்களாக
காலத்தில்

ெளர்ெதும்

ேீ ண்டும்

இதற்காகத்தான்.

சுயரதசம்

ஆம்

திரும்புொர்கள்

அெர்கள்
என்று

ஒரு

குறிப்பிட்ட

உறுதியளிக்கப்

பட்டிருகிறார்கள். உலகம் முழுெதும் ொழும் யூதர்கள் அந்த நம்பிக்ழகரயாரடதான்
வதாடர்ந்து எல்லாெற்ழறயும் தாங்கிக் வகாண்டு இருந்தார்கள்.
இரதா, என் சினத்திலும், என் ரகாபத்திலும், என் ேகா உக்கிேத்திலும், நான் அெர்கழள
த்துேத்தின எல்லாத் ரதசங்களிலுேிருந்து அெர்கழளச் ரசர்த்துக்வகாண்டு, அெர்கழள
இந்தஸ்தலத்துக்குத் திரும்பிெேவும் இதிரல சுகோய்த் தங்கியிருக்கவும் பண்ணுரெ
ன். – எரேேியா 32:37
உலக ரதசங்களில் யூதர்கள் வெறுக்கப்பட்டு அைிக்கப்பட்டுக் வகாண்டிருக்கும் ரபாது
இஸ்ேரயல் ரதசம் ேீ ண்டும் ெருெது சத்தியோ? இஸ்ேரயல் பிேரதசம் ெலிழே
ொய்ந்த ஒட்ரடாோன் ரபேேசின் கீ ழ் இருந்தது. யூதர்கள் அங்கு நிலம் ொங்கரொ
குடிரயறரொ அனுேதி இல்ழல. அப்படியிருக்கும் ரபாது இஸ்ேரயல் ரதசத்திற்கு
சாத்தியரே இல்ழலரய?
யாக்ரகாபின் ஜனங்கரள, உங்கவளல்லாழேயும் நான் நிச்சயோய்க் கூட்டுரென், இஸ்ே
ரெலில் ேீ தியானெர்கழள நிச்சயோய்ச் ரசர்ப்ரபன்; ேீ கா 2:12
இஸ்ேரெல் புத்திேழே ெடரதசத்திலும், தாம் அெர்கழளத் துேத்திெிட்ட எல்லாரதசங்
களிலுேிருந்து ெேப்பண்ணின கர்த்தருழடய ஜீெழனக்வகாண்டுசத்தியம்பண்ணுொர்
கள்; நான் அெர்கள் பிதாக்களுக்குக் வகாடுத்த அெர்களுழடயரதசத்துக்கு அெர்கழளத்
திரும்பிெேப்பண்ணுரென் என்று கர்த்தர் வசால்லுகிறார். – எரேேியா 16:15

"A land without a people for a people without a land"
எந்த

ஒரு

ரதசமும்

அைிக்கப்

பட்டு

உலகம்

முழுெதும்

அதன்

ேக்கள்

சிதறடிக்கப்பட்டபின் 2000 ெருடங்கள் கைித்து ேீ ண்டும் ெந்ததாக சரித்திேம் இல்ழல.
உலகில் அப்படி ஒரு ரதசம் அப்படி ஒரு ேக்கள் என்றால் இஸ்ேரயல் ேக்கரள.
அதனால் யூதர்கழள (“A Nation without a Land“) “இருப்பதற்கு நிலரே இல்லாேல் ஒரு
ரதசம் “ என்று வசால்ொர்கள். இெர்கள் உலகம் முழுெது பல பகுதிகளில் சிதறி
பல

நாட்டு

வோைிகழளயும்

ரபசிக்வகாண்டு

இருந்தாலும்

எல்லா

இடத்திலும்

யூதர்களாகரெ இருந்தார்கள். பழைய ஏற்பாட்ழட எபிரேய வோைியில் வதாடர்ந்து
படிஎடுத்து காத்து ெந்தார்கள்.
திரும்பவும்

என்ழறக்காெது

சீ ரயானுக்கு

(இஸ்ேரயல்

ரதசத்துக்கு)

திரும்பிப்

ரபாரொம் என்ற நம்பிக்ழக ெிட்டுப் ரபாகாேல் இருந்தனர். பலர் இஸ்ேரயல்
ரதசத்துக்கு ரபாக முயற்சித்த ரபாது இஸ்லாேிய ோஜ்ஜியங்கள் கட்டுப்பாட்டில்
அந்த

பகுதி

இருந்ததால்

யூதர்கள்

அங்கு

குடிரயறரொ

நிலம்

ொங்கரொ

அனுேதிக்கப்படெில்ழல.
உலகில் வதாடர்ந்து யூதர்கள் இனப் படுவகாழல வசய்யப்பட்டு ெருெதால் இழத
நிறுத்தவும்,

யூதர்கள்

சுதந்திேோக

தங்கள்

நம்பிக்ழகயின்படி

ொைவும்

அெர்களுக்வகன்று ஒரு இடம் ரெண்டும் என்ற எண்ணத்தில் சீ ரயாநிசம் இயக்கம்
ஏற்படுத்தப்பட்டது. 1880 களில்

இந்த

இயக்கத்தில்

திரயாடர்

வஹர்சல்

பங்கு

முக்கியோனது.
இரத காலகட்டத்தில் சார்லஸ் ேசல் என்ற ரபாதகர் ரெதாகே காலக் கணக்குகள்
அடிப்பழடயில் இஸ்ேரயல் ரதசத்திற்கான தண்டழனக் காலம் 1914ம் ஆண்டுடன்
முடிகிறது,

ஆகரெ

இஸ்ேரயல்

ரதசத்திற்கான

தயவு

காலம்

ேீ ண்டும்

ஆேம்பிக்கிறது. ஆகரெ இஸ்ேரயல் ரதசம் திரும்பவும் யூதர்களுக்கு கிழடக்கும்
என்று தீர்க்க தரிசனங்களின் ஆதாேத்துடன் யூதர்களுக்கு எடுத்து கூறி ெந்தார்.
1891 ம்

ெருடத்திரலரய

இழதப்

பற்றி

அெர் தனது

“Thy

Kingdom

Come”

என்ற

புத்தகத்தில் கூறிெிட்டார். அப்புத்தகத்தில் “Restoration of Israel” என்ற அத்தியாயத்தில்
இஸ்ேரயல்

ேக்கள்

கூட்டிச்

ரசர்க்கப்

பட்டு

இஸ்ேரயல்

ரதசம்

உருொகும்

என்பழதயும் பாலஸ்தீனா பகுதியில் எப்படி சீ ரதாஷ்ண நிழல ோறி ெருகிறது
என்றும்,

யூதர்கள்

சுய

ரதசத்துக்கு

திரும்ப

ரதழெயான

காரியங்கள்

நடந்து

ெருெழதப் பற்றியும் ெிரிொக எழுதியிருந்தார்.
ஓட்ரடாோன்

ரபேேசு

அந்தப்

குடிரயறுெரத முடியாது

பகுதியில்

அப்படியிருக்க

இருக்கும்

இஸ்ேரயல்

ரபாது
ரதசம்

அங்கு

இெர்கள்

திரும்ப ெருெதா?

என்று யூதர்கள் பலர் இழத நம்பெில்ழல.
ஆனால் 1870 கள் உலக சரித்திேத்தில் ேிக முக்கியோன காலகட்டம். நம்ப முடியாத
பல காரியங்கள் நடந்தன. பல புதிய கண்டுபிடிப்புகள் நடந்தன. உலக சமுதாய

முன்ரனற்றம் இயக்கேற்ற நிழலயிலிருந்து (Static Society) இயக்க நிழலக்கு (Dynamic
Socity) ோறியது.

1874ல் “வபஞ்சேின் டிஸ்ரேலி” என்ற ஒரு யூதர் இங்கிலாந்து பிேதேோக ெந்தார்.
1800களின் பிற்பகுதியில் ஓட்ரடாோன் ரபேேசு பலெனப்
ீ
பட்டு இருந்தது. ேஷ்யாெின்
பழடவயடுப்புக்கு பின் 1878ல் ஓட்ரடாோன் ரபேேசு யுரோப்பிய நாடுகள் கூடிய
வபர்லின் காங்கிேஸில் பங்ரகற்றது. இதில் யூதர்கள் இஸ்ரேலில் குடிரயற இருந்த
கட்டுப்பாட்ழட தளர்த்த ஒப்புக் வகாண்டது.
100

ெருடங்களுக்கு

கிறிஸ்தெ

முன்பு

ரதசங்களுக்கு

சாதகோகவும்

முடிந்தது.

1914ல்

ேிகப்

ஆேம்பித்த

வபரிய

1917ல்

உலக

அைிவும்

யுத்தத்தின்

இஸ்ேரயல்

வயருசரலம்

ஒரு

முதல்

ரதசம்

துப்பாக்கி

பகுதி

உருொக

குண்டு

கூட

வெடிக்காேல் இங்கிலாந்து பழடகள் ெசம் ெந்தது. முழு இஸ்ேரயல் பகுதியும்
துருகியர்களிடேிருந்து ேீ ட்கப்பட்டதும் உலகயுத்தம் முடிவுக்கு ெந்தது.
இப்வபாழுது இஸ்ேரயல் ரதசம் சிரியா அரேபியா பகுதிகள் இங்கிலாந்து ேற்றும்
பிோன்ஸ்

ரதசங்களின்

கட்டுப்பாட்டில்

ெந்தது.

இஸ்ேரயல்

ரதசம்

யூதர்கள்

குடிரயற தயாோயிற்று. உலகம் எங்கும் பல நாடுகளில்
இருந்து யூதர்கள் இஸ்ேரயலுக்கு குடிெேத்துெங்கினர்.

இரத

ரநேம்

ஐரோப்பா

முழுெதும்

யூதர்களுக்கு

எதிோன

இன

வெறுப்பு

ேிக

அதிகோக வகாழுந்து ெிட்வடரிந்தது. யூதர்கள் ரெட்ழடயாடப்பட்டார்கள். சிரயானிச
இயக்கத்தினர் யூத ேக்கழள இஸ்ேரயலுக்கு ெேத் தூண்டினர்.
- எரேமியா 16:16
2000 ெருடங்களுக்கு

முன் ரெதாகேத்தில் வசால்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசனத்தின்படி

உலகவேங்கும்

ெருடங்களுக்கு

2000

முன்

சிதறிப்

ரபான

யூதர்கள்

கூட்டிச்

ரசர்க்கப்பட்டு இஸ்ேரயல் ரதசத்துக்கு வகாண்டுெேப்பட்டார்கள்.
“ஆதலால் நான் உங்கழள ஜனங்களிடத்திலிருந்து ரசர்த்து, நீங்கள் சிதறடிக்கப்பட்டரத
சங்களிலிருந்து உங்கழளக் கூட்டிக்வகாண்டு, இஸ்ேரெல் ரதசத்ழத உங்களுக்குக்
வகாடுப்ரபன் என்று கர்த்தோகிய ஆண்டெர் உழேக்கிறார் என்று வசால்லு.”
எரசக்கிரயல்11:17
ெடக்ரக

ேஷ்யாெில்

யூத

இன

அைிப்பு

ேிக

அதிகோக

இருந்ததால்

ேஷ்யாெிலிருந்தும் ேிக அதிக ேக்கள் கடவுள் அெர்களுக்குக் வகாடுத்த ரதசத்துக்கு
ெந்தார்கள்.
“இஸ்ேரெல் புத்திேழே ெடரதசத்திலும், தாம் அெர்கழளத் துேத்திெிட்ட எல்லாரதசங்
களிலுேிருந்து ெேப்பண்ணின கர்த்தருழடய ஜீெழனக்வகாண்டுசத்தியம்பண்ணு
ொர்கள்; நான் அெர்கள் பிதாக்களுக்குக் வகாடுத்த அெர்களுழடயரதசத்துக்கு அெ
ர்கழளத் திரும்பிெேப்பண்ணுரென் என்று கர்த்தர் வசால்லுகிறார். “
15:16

-

எரேேியா

“ இந்த பிேரதசம் எந்த அளவு பாைாய்க்கிடக்கிறது என்பழத நீங்கள் கற்பழன வசய்ய
முடியாது.

அப்படி

இந்த

பாழலெனப்பகுதியாக

பகுதி

கிடக்கிறது.

உயிரோட்டம்

நான்

இங்கு

இல்லாேல்

ொை

நிச்சயோய்

ெறண்ட
ெிரும்ப

ோட்ரடன்.”
புனித நிலம் என்று அழைக்கப்படும் பாலஸ்தீனா பகுதிழயப் பற்றி இப்படித்தான்
ோர்க் டிழென் வசான்னார். (1867 ல்)

வயருசரலம் பகுதியில் ேட்டுரே ேக்கள் ொழும் இடோக இருந்தது அங்கு சுோர் 1
லட்சம் ரபர் ெசித்தனர். அதில் யூதர்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கு. 1859 ல் பிரிட்டனின்
கணக்வகடுப்பு

படி

எருசரலேில்

முஸ்லீம்கள்

எண்ணிக்ழக

வெறும் 25% தான்.

வோத்த ேக்கள் ரதாழக மூன்று லட்சம். வயருசரலம் தெிே ேற்ற பகுதிகள் ேக்கள்
இல்லாத பாழலெனோக இருந்தது.
இப்படி பாைாய்க் கிடந்ததால்தான் இந்த ெறண்ட நிலப்பகுதிகழள அங்கிருந்த சில
அேபு வசல்ெந்தர்கள் இஸ்ரேலியர்களுக்கு ெிற்றனர். இெர்கள் எகிப்தில் ெசித்து
ெந்தனர். ேக்கள் ொை ெைியில்லாத ெறண்ட நிலத்ழத ொங்கும் ஏோளிகள் என்று
நிழனத்து யூதர்களிடம் வபரும்பகுதி நிலங்கழள ெிற்றனர்.
யூதர்களுக்ரகா

உலகில்

எங்கும்

பாதுகாப்பாக

ொை

முடியெில்ழல.

எனரெ

அெர்களுக்கு தங்களுக்வகன ஒரு நாடு ரெண்டும் அதுவும் தங்களது தாய் நாரட
திரும்ப

குடிரயற்றப்பட

இருந்தாலும்

அந்த

உலகவேங்கிலும்

ரெண்டும்
நிலங்கழள

இருந்து

என்பது
ொங்க

யூதர்களிடம்

ெிருப்பம்.
நில
பணம்

ஆகரெ

பாழலெனோய்

ெங்கிழய

ஏற்படுத்தினர்.

திேட்டி

பாலஸ்தீனம்

என்றழைக்கப்பட்ட இஸ்ேரயல் ரதசப் பகுதிகழள ொங்க ஆேம்பித்தனர்.
இது BC 600ல் எரேேியா தீர்க்கதரிசி மூலம் முன் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

“
ேனுஷனும் ேிருகமுேில்லாதபடிக்குப் பாைாய்ப்ரபாயிற்று என்றும், கல்ரதயரின்
ழகயிரல ஒப்புக்வகாடுக்கப்பட்டுப்ரபாயிற்று என்றும், நீங்கள் வசால்லுகிற இந்தரத
சத்திரல நிலங்கள் வகாள்ளப்படும்.
வபன்யேீ ன் ரதசத்திலும், எருசரலேின் சுற்றுப்புறங்களிலும், யூதாெின் பட்டணங்களி
லும், ேழலக்காடான பட்டணங்களிலும், பள்ளத்தாக்கான பட்டணங்களிலும், வதன்தி
ழசப்பட்டணங்களிலும், நிலங்கள் ெிழலக்கிேயோகக் வகாள்ளப்படுகிற பத்திேங்களில்
ழகவயழுத்துப் ரபாடுகிறதும் முத்திழேயிடுகிறதும் அதற்குச் சாட்சி ழெக்கிறதும்உண்
டாயிருக்கும்;” - எரேேியா 32: 43, 44
இஸ்ேரயல் ேக்கள் ெறண்ட ேக்கள் இல்லாத பகுதிகளில் புதிய குடிரயற்றங்கழள
ஏற்படுத்தினார்கள். முந்திய கால இஸ்ேரயல் நகேங்கள் இருந்த இடங்களில் அரத
வபயரில் குடிரயற்றங்கள் உருொக்கப்பட்டன.
“
நான் உங்கள்ரேல் இஸ்ேரெல் ெம்சோகிய ேனுஷர் யாெழேயும்ெர்த்திக்கப்பண்
ணுரென்; பட்டணங்கள் குடிரயற்றப்படும், அொந்தேோன ஸ்தலங்கள்கட்டப்படும்.
உங்கள்ரேல் ேனுஷழேயும் ேிருகஜீென்கழளயும் வபருகிப் பலுகும்படிெர்த்திக்கப்ப
ண்ணுரென்; பூர்ெநாட்களில் நீங்கள் இருந்த நிழலழேயில் நான் உங்கழளஸ்தாபித்
து, உங்கள் முந்தின சீ ழேப்பார்க்கிலும் உங்களுக்கு நற்சீ ர் உண்டாகச்வசய்ரென்;”
எரசக்கிரயல் 36:10, 11
... !!! ...
இஸ்ரேலர்கள் குடிரயற ஆேம்பித்த கால கட்டத்தில்

ஆச்சரியப்படும்படி அங்கு

ோற்றம் நிகழ்ந்தது.
3000 ெருடங்களுக்கு முன்பு இஸ்ேரயல் ரதசம் ேிக வசைிப்பாக இருந்தது. அங்கு
இேண்டு பருெகாலங்களில் அளவுக்கதிகோக ேழை வபாைியும். இெற்ழற முன்ோரி
, பின்ோரி என்று இேண்டு ேழைக் காலங்களாக குறிப்பிடுகிறார்கள். ஆனால் பல
நூற்றாண்டுகளாக முன் ோரி ேழை ேிக ேிக குழறந்து ெிட்டது. பின்ோரி ேழையும்
பனியும் முற்றிலுோக இல்ழல. ஆகரெ பல நூற்றாண்டுகளாக ெறண்ட ேக்கள்
ொை முடியாத பாழல நிலோக இருண்டது இந்தப் பிேரதசம்.
ஆனால் 1878லிருந்து பின்ோரி ேழை திரும்பவும் நன்கு வபய்ய ஆேம்பித்திருக்கிறது.
சீ ரயான் குோேரே, உங்கள் ரதெனாகிய கர்த்தருக்குள் ேகிழ்ந்து களிகூருங்கள்; அெர்த
க்கபடி உங்களுக்கு முன்ோரிழயக் வகாடுத்து, உங்களுக்கு முன்ோரிழயயும்பின்
ோரிழயயும் ஏற்கனரெ ெருஷிக்கப்பண்ணுொர்.
களங்கள் தானியத்தினால் நிேம்பும்; ஆழலகளில் திோட்சேசமும் எண்வணயும்ெைிந்
ரதாடும். - ரயாரெல் 2:23,24

இஸ்ேரெல்

ேக்கள்

உலகம்

முழுெதும்

இஸ்ரேலில்

நடக்கும்

ோற்றங்கழள

நிகழ்வுகழள கெனித்து தங்களுக்கான அழைப்பாக இழதக்வகாண்டு உலகின் நான்கு
மூழலகளிலும் இருந்து ெந்து ரசேத் வதாடங்கினார்கள்.
இஸ்ரேலின் முதல் பிேதேர் “ரடெிட் வபன்குரியன்” ரெதாகேத்தில் இஸ்ரேழலப்
பற்றி வசால்லப்பட்டுள்ள நில அழேப்பு ேற்றும் சரித்திேத்ழத நன்கு படித்தெர். அெர்
ரெதாகேத்தில் வசால்லப் பட்ட படிரய அக்காலத்தில் இருந்த ேேங்கழள நட்டு
காடுகழள உருொக்கும் ரெழலழய ஆேம்பித்தார்.
ஒரு

ழகயில்

ரெதாகமும்

ேற்வறாரு

ழகயில்

கருெிகளுோக

ரெளாண்

ெிஞ்ஞானிகளும், தாெேெியல் ேற்றும் வபாறியியல் ெல்லுனர்களும் ரெழலழய
ஆேம்பித்தனர். அற்புதங்கள் நடக்க ஆேம்பித்தன.

இஸ்ரேலுக்கு அன்று ரதழெ காடுகள். என்ன ெிதோன ேேங்கழள வகாண்டு எங்கு
காடுகள் உருொக்கலாம் என்பதற்கு ரெதாகேம் உதெியது. முன்பு காடுகள் இருந்த
அரத

இடத்தில்

ெல்லுனர்கள்

ேேங்கழள

கருத்து.

நட்டால்

ஆகரெ

அழெகள்

ரெதாகேத்தில்

வசைித்து
ரயாசுொ

ெளரும்

என்பது

புத்தகத்தில்

காடு

இருந்ததாக வசால்லப்பட்ட இடத்தில் இஸ்ரேலின் “Forest of Martyrs” ஆறு ேில்லியன்
ேேங்கள் நடப்பட்டன.
சோரியாெில் 10ஆயிேம் ஆலிவ் ேேங்கள் நடப்பட்டன.
ஆபிேகாம் முதலில் வபரயர்வசபாெில் நட்ட ேேம் “Tamarisks”. இஸ்ரேலில் திரும்ப
காடுகழள உருொக்கிய வபாறுப்பில் இருந்த முழனெர் ரஜாசம் வெயித்ஸ் (Dr.
Joseph Weits) வசால்ெது: “இந்த ெிெேத்ழத ழெத்துக் வகாண்டு நாங்கள் அரத இடத்தில்
இேண்டு

ேில்லியன்

டாேரிக்ஸ்

ேேங்கழள

நட்ரடாம்.

ஆபிேகாம்

சரியான

ேேத்ழதரய

ரதர்ந்வதடுத்துள்ளார். இழெ இஸ்ேரயலின் வதன் பகுதியில் உள்ள பாழல நிலங்களில்
குழறந்த ேழலயிலும் நன்கு ெளர்கின்றன.”
ோர்க்

டிழென்

பார்த்து,

குடியற்று

பாைாய்

கிடக்கிற

ரதசம்

என்று

வசால்லிய

ரதசம்

தீர்க்க

தரிசனங்களின்படி இப்வபாழுது பார்க்கிறெர்கள் ஆச்சரியப் படும்படி வசைித்து நிற்கிறது யாருழடய
வசயலால்?

பாைாக்கப்பட்ட ரதசம் கடந்துரபாகிற யாெருழடய பார்ழெக்கும் பாைாய்க்கிடந்ததற்
குப்பதிலாக பயிரிடப்படும்.
பாைாய்க்கிடந்த இத்ரதசம், ஏரதன் ரதாட்டத்ழதப்ரபாலாயிற்வறன்றும், அொந்தேமும்
பாழும் நிர்மூலமுோயிருந்த பட்டணங்கள் அேணிப்பானழெகளும்குடிரயற்றப்பட்
டழெகளுோய் இருக்கிறது என்றும் வசால்லுொர்கள்.
கர்த்தோகிய நான் நிர்மூலோனழெகழளக் கட்டுகிரறன் என்றும், பாைானழதப்பயிர்நி
லோக்குகிரறன் என்றும், அப்வபாழுது உங்கழளச் சுற்றிலுமுள்ள ேீ தியான ஜாதிகள்அ
றிந்துவகாள்ொர்கள்; கர்த்தோகிய நான் இழதச் வசான்ரனன், இழதச் வசய்ரென். –
எரசக்கிரயல் 36:35, 36

ரதசம் தயாோகிறது:
ேழை பார்த்திோத ரதசம் 1878லிருந்து ேிக நல்ல ேழைழய வபற்றது.
இஸ்ேரயல் பகுதியில் வகாஞ்சம் வகாஞ்சோக ஏற்படும் ோற்றத்திற்கு ஆதாேோக
ஒரு கடிதத்ழத பார்க்கலாம்.
1887ல் சிகாரகா ஜர்னல் பத்திரிழகயில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு கடிதம்:
வயருசரலம் , நெ 23, 1887.

“இங்கு நிகழும் ோற்றம் ஆச்சரியப்படும்படி உள்ளது. ஆறு ெருடங்களுக்கு முன்
நாங்கள் வயருசரலம் ெந்ரதாம். ஜாப்னாெிலிருந்து ெரும் ெைிவயல்லாம் பச்ழச

நிறரே பார்க்க முடியெில்ழல. இருக்கும் ேேங்களும் தூசியால் மூடப்பட்டிருந்தது.
ஆனால்

ரபாகிறது.

இப்வபாழுது
ெறண்ட

ஒவ்வொரு

பழுப்பு

நிற

ெருடமும்

பசுழே

ேழலகள்

எல்லாம்

அதிகரித்துக்

வகாண்ரட

இப்வபாழுது

திோட்ழச

ரதாட்டமும் ஆலிவ் ரதாட்டமுோக பசுழேயால் மூடப்பட்டு காட்சியளிக்கிறது.
ஏன்

இந்த

ோற்றம்?

ஆசீ ர்ொதத்ழத

ஏவனனில்

இப்வபாழுது

ஜனத்தின்ரேல்

இந்தப்

அெர்கழளக்குறித்துச்

கடவுள்

வகாடுக்க

வபரிய

வசான்ன

ொக்களித்தது

ரபால

ஆேம்பித்திருக்கிறார்.

தீங்ழகவயல்லாம்

எல்லா

ெேப்பண்ணுரென் என்று கர்த்தர் வசால்லுகிறார்.”

இப்ரபாது

“நான்

இந்த

ெேப்பண்ணினதுரபால,

நன்ழேழயயும்

அெர்கள்ரேல்

ெருடா ெருடம் ேழை அதிகரிக்கிறது, ரகாழட காலத்திலும் ேழை ரேகங்கள்
ெருகிறது. இருபது ெருடங்களுக்கு முன் இது ரபால் நடந்தரத இல்ழல. ஜூழல
ஆகஸ்டு ோதங்களில் மூன்று ேணி ரநே பலத்த ேழைழய ஜாப்னாெிலும்
டோஸ்கசில்

16

ேணி

ரநே

ேழையும்

இன்னும்

பல

பகுதிகளிலும்

,

வபய்தது.

எப்வபாழுதுரே இந்த ோதங்களில் ேழைழய காணரெ முடியாது. ஆகரெ இழதரய
இந்தப்

பகுதியில்

பருெகாலநிழல

ோற்றத்திற்கு

பத்திரிழககள் கூட எழுதியுள்ளன.

ஆதாேோக

அவேரிக்க

...”

Ref: Thy Kingdom Come
இந்த ோற்றங்கள் மூலம், இஸ்ேரயலின் தண்டழனக் காலம் முடிந்தது என்று
வதரிகிறது.

ரலெியோகேம்

தண்டழனகள்

26ல்

முழுெழதயும்

ேற்றும்

எரேேியாெில்

இஸ்ேரயல்

வசால்லப்பட்ட

ேக்கள்

அனுபெித்து

ெிட்டார்கள். ேழைத்தாழ்ச்சிழயக்குறித்து எரேேியாவுக்கு உண்டான கர்த்தருழடய ெ
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அெர்களது

தண்டழனயாக

அெர்களுக்கு
இஸ்ேரயல்

ேீ ண்டும்
ேக்கள்

வகாடுக்கப்பட்ட

திரும்பும்

ேீ ண்டும்

என்பழத உணே முடிகிறது.

காலம்

குடிரயற

கால

அளவு

முடிந்து

ெந்துெிட்டது.

ஆகரெ

கடவுள்

ரதசத்ழத

ரதெ

தயவு

இப்வபாழுது

தயார்படுத்துகிறார்

“ஆழகயால்,

நீ

இஸ்ேரெல்

ேழலகளுக்கும்,

ரதசத்ழதக்குறித்துத்

ரேடுகளுக்கும்,

தீர்க்கதரிசனம்

ஆறுகளுக்கும்,

உழேத்து,

பள்ளத்தாக்குகளுக்கும்

வசால்லரெண்டியது என்னவென்றால்;...
இஸ்ேரெல்

ேழலகரள,

இஸ்ேரெலுக்கு

நீங்கள்

உங்கள்

உங்கள்

வகாப்புகழளெிட்டு,

கனிகழளக்

வகாடுப்பீர்கள்;

என்

ஜனோகிய

அெர்கள்

சேீ போய்

ெந்துெிட்டார்கள்.
இரதா,

நான்

உங்கள்

பட்சத்திலிருந்து,

உங்கழளக்

கண்ரணாக்குரென்;

நீங்கள்

பண்படுத்தப்பட்டு ெிழதக்கப்படுெர்கள்.
ீ
நான்

உங்கள்ரேல்

இஸ்ேரெல்

ெர்த்திக்கப்பண்ணுரென்;

ெம்சோகிய

பட்டணங்கள்

ேனுஷர்

குடிரயற்றப்படும்,

யாெழேயும்
அொந்தேோன

ஸ்தலங்கள் கட்டப்படும்.” - எரசக்கிரயல் 36:6-10

யூத ரதசிய நிதி (The Jewish National Fund) 1901ம் ஆண்டு ஆேம்பிக்கப்பட்டு 1948ம்
ஆண்டு இஸ்ரேல் ரதசம் பிேகடனப்படுத்தப் பட்டது ெழே 2,40,000 ஏக்கர் நிலங்கழள
பணத்துக்கு ொங்கி லட்சக்கணக்கான ேேங்கழள நட்டார்கள். இப்படி இஸ்ரேயலின்
வதற்கில்

ெறண்ட

பாழலெனம்

முதல்

ெடக்ரக

எர்ரோன்

ேழல

ெழே

பல

தேப்பட்ட நிலப்பகுதிகளில் பல ெழகப்பட்ட சீ ரதாஷ்ண நிழலயில் ெளேக்கூடிய
பல ெழக பை ேேங்கள் பயிர்கள் ெளர்க்கப் பட்டன. ேழையும் தண்ண ீரும் குழறந்த
சிறிய ரதசம் பைங்கழளயும், பூக்கழளயும் ஏற்றுேதி வசய்யும் நிழலக்கு ெளர்ந்தது.
டூலிப் ேலர்கள் ஏற்றுேதியில் ஹாலந்து நாடு பிேசித்தி வபற்றது. அந்நாட்டில் டூலிப்
ேலர்கள் ெளர்க்க முடியாத பருெ காலத்தில் இஸ்ேரயல் ஹாலந்து நாட்டிற்கும்
டூலிப் ஏற்றுேதி வசய்கிறது. (Ref: Christian Life Magazine August 80)
வநகவ்

பாழலெனங்களில்

நிலத்தடி

நீழே

பயன்படுத்தி

வசயற்ழக

ஏரிகழள

உருொக்கி ேீ ன்கள் ெளர்க்கிறார்கள்.
நான் அெர்கழளயும் என் ரேட்டின் சுற்றுப்புறங்கழளயும் ஆசீ ர்ொதோக்கி, ஏற்றகால
த்திரல ேழைழயப் வபய்யப்பண்ணுரென்; ஆசீ ர்ொதோன ேழை வபய்யும்.
வெளியின் ெிருட்சங்கள் தங்கள் கனிழயத்தரும்; பூேி தன் பலழனக் வகாடுக்கும்; அெ
ர்கள்தங்கள் ரதசத்தில் சுகோயிருப்பார்கள்; - எரசக்கிரயல் 34:26

பயன்படுத்த முடியாத நிலம் என்று கருதப்பட்ட நிலத்ழத யூதர்கள் ொங்கி ெிெசாய
நிலோகவும் பைத்ரதாட்டோகவும் ோற்றினர். சதுப்பு நிலோக இருந்த பகுதிகழள
திோட்ழசத்

ரதாட்டங்களாக

ெந்துெிடெில்ழல.

வகாசுக்கள்

ோற்றினர்.
நிழறந்த

ஆனால்

இந்த

சதுப்புநிலத்தில்

யூதர்கள் ேரலரியாெினால் இறந்து ரபானார்கள்.

ோற்றம்

சும்ோ

ரெழலவசய்த

பல

உலகம் முழுெதும் இன வெறுப்பால் ெிேட்டப்பட்டு வகால்லப்பட்டெர்கள் இெர்கள்.
ஆகரெ

இெர்கள்

பாழலெனோக

தங்களுக்வகன்று

இருந்தாலும்,

ஒரு

உயிழே

இடம்

ொங்கும்

கிழடக்கிறது
சதுப்பு

என்றதும்

நிலோக

அது

இருந்தாலும்

பேொயில்ழல என்று தங்கள் உயிழேக் வகாடுத்து உழைத்தார்கள். எங்ரகா இனப்
படுவகாழலயில் அைிெழதெிட இங்கு உயிழே ெிட்டால் தனது சந்ததிகளாெது
ொைலாரே.
ஆனால் இங்கும் இெர்கழள இன, ேத வெறுப்பு ெிட்டுெிடெில்ழல.
யூதர்களின் முதல் குடியற்றத்திற்கான இஸ்ேரயல் ெருழக 1882லிருந்து 1903 ெழே
ஓட்ரடாோன்

ரபேேசின்

காலத்தில்

குடிேிருப்ப்புகடை ஏற்படுத்ேிேது.

ேஷ்யாெில்

இருந்து

பல

யூத

நடந்தது.

குழுக்கள்

“The First Aliyah”

இஸ்ேரயல்

ரதசம்

யூே

ேிேசாே

ெந்து

ெிெசாய

குடியிருப்புகழள ஏற்படுத்தினர். ஆனால் சிலர் அங்கு வதாடர்ந்து ெிெசாயம் வசய்ய
முடியாதபடி

வபாருளாதாே

வநருக்கடி

ேற்றும்

அேபுக்களின்

தாக்குதலுக்கு

உள்ளாயினர். அதில் வபரும்பான்ழே குழுக்கள் அைிந்து ரபாயின. சில குழுக்கரள
தப்பிப் பிழைத்தது.
முதலாம் உலகப் ரபாருக்கு பின்பு ஓட்ரடாோன் ரபேேசு பிரிட்டனிடம் ரதாற்றது.
அரேபியா சிரியா பகுதிகள் பிேட்டன் ெசம் ெந்தபடியால் இன்னும் எளிதாக யூதர்கள்
குடிரயற முடிந்தது.
உலகின்

நான்கு

மூழலகளில்

இருந்து

யூதர்கள்

இஸ்ரேலுக்கு

வகாண்டு

ெேப்பட்டனர்.
“பயப்படாரத, நான் உன்ரனாரட இருக்கிரறன்; நான் உன் சந்ததிழயக் கிைக்கிலிருந்து
ெேப்பண்ணி, உன்ழன ரேற்கிலும் இருந்து கூட்டிச்ரசர்ப்ரபன்.
நான் ெடக்ழக ரநாக்கி: வகாடு என்றும், வதற்ழக ரநாக்கி: ழெத்திோரத என்றும் வசால்
லி,...” – ஏசாயா 43:5, 6

ரெதாகே

உதெியுடன்

முந்ழதய

இஸ்ேரயல்

ோஜ்யத்தில்
தாேிேம்

பயன்படுத்திய

ேற்றும்

இரும்பு

ரெட்டி எடுக்கும் இடங்கழள
கண்டு

அதில்

கனிே

சுேங்ககழள அழேத்தனர். சரித்திே கால இஸ்ேரயலின் கற்காளால் ஆன உரலாகம்
பிரித்வதடுக்கும் , ேற்றும் உருக்கு அடுப்புகள் ரபான்றழெகள் இங்கு அடிக்கடி கண்டு
பிடிக்கப்பட்டன.

இங்கு

இருக்கும் ொசகம் :

தாேிே,

இரும்பு

சுேங்க

அலுெலழறயின்

சுெர்களில்

“ உன் ரதெனாகிய கர்த்தர் உன்ழன நல்ல ரதசத்திரல பிேரெசிக்கப்பண்ணுகிறார்;... அ
துகல்லுகள் இரும்பாயிருக்கிறதும், வசம்பு வெட்டி எடுக்கத்தக்க ேழலகளுள்ளது
ோனரதசம்”. – உபாகேம் 8: 7,9
ரதசம் வசைிப்பாக ெளர்கிறது வபாருளாதாேம் முன்ரனறுகிறது என்றதும் யூதர்கள்
ேட்டுேல்ல சுற்றிலும் இருந்த அேபு ேக்களும் நல்ல ரெழலொய்ப்புக்களுக்காக
இங்கு ெே ஆேம்பித்தனர். யூதர்களுக்கும் பண்ழணகளிலும் வதாைிற்சாழலகளிலும்
ரெழல வசய்ய ஆட்கள் ரதழெப்பட்டனர். எனரெ அேபு ேக்களும் அங்கு குடிரயறி
யூதர்களுடன் ரெழல வசய்தனர்.
நீண்டகாலோக பயன்படுத்த முடியாத நிலம் என்று கருதப்பட்ட ரயார்தான் நதியின்
சேவெளிகளில் அகழ்ொோய்ச்சியாளர்கள் 70 பண்ழடய இஸ்ரேலின் குடியிருப்புகள்
கண்டுபிடித்துள்ளனர். 3,000 ெருடங்களுக்கு முன்பு ரலாத்து பார்த்த காட்சி:
“அப்வபாழுது ரலாத்து தன் கண்கழள ஏவறடுத்துப்பார்த்து: ரயார்தான் நதிக்கு அருகான
சேபூேி முழுெதும் நீர்ெளம் வபாருந்தினதாயிருக்கக்கண்டான். கர்த்தர் ரசாரதாழேயு
ம்வகாரோோழெயும் அைிக்கும்முன்ரன, ரசாொருக்குப் ரபாகும் ெைிேட்டும் அதுகர்த்
தருழடய ரதாட்டத்ழதப்ரபாலவும் எகிப்து ரதசத்ழதப்ரபாலவும் இருந்தது.”
ஆதியாகேம் 13:10
சரித்திே கால இஸ்ரேலில் பயன்படுத்தப் பட்ட கிணறுகள், ஊற்றுகள் ேீ து இன்று
நென
ீ
கான்கிரீட் பம்புகள் கட்டப்பட்டன. ஒரு ஆபிேகாம் காலத்து கிணறு இன்று
வபயர்வசபாெின் சுற்றுப் புற குடியிருப்புகளுக்கு எல்லாம் தண்ணர்ீ ெைங்குகிறது.
இன்று தான் முதல் வபரயர்வசபா ெழே அகல்ொோய்ச்சி மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
பண்ழடய

குடியிருப்பு

நிலங்கள்

ரேரலதான்

புதிய

ெிெசாய

குடியிருப்புகள்

அழேக்கப் பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு ஏைாெது ெருடம் இஸ்ேரயல் ேக்களுக்கு ஒய்வு ெருடோக இருக்க
ரெண்டும்

என்பது

அெர்களுக்கு

வகாடுக்கப்பட்ட

கட்டழளகளில்

ஒன்று.

அந்த

ெருடம் அெர்கள் நிலத்தில் ெிெசாயம் வசய்யக் கூடாது. அந்த ெருடம் நிலத்திற்கு
ஒய்வு

ெருடம்.

ரெதாகம்

இது

இன்று

இஸ்ேரயல்

ேக்களால்

கழடப்

முழறகள்

இன்று

இஸ்ரேழல

உலகின்

ெிெசாய

ோற்றியுள்ளது.
நிலமும்

ெிெசாயத்தில்

இன்று

பசுழேயான

வபரும்

புேட்சிமூலம்

ெறண்ட

ெயல்களும்,

திோட்ழசத்

வபாருட்கழள

ஏற்றுேதி

பிடிக்கப்படுகிறது.
முன்ரனாடியாக
நிலமும்,

சதுப்பு

ரதாட்டங்களுோக

ோற்றப்பட்டுள்ளது.
இன்று

இஸ்ேரயல்

ரெளாண்

வசய்யும்

ரதசோக

இருக்கிறது. இந்தியா உட்பட பல நாடுகள் இஸ்ேரயலின் ெிெசாய முழறகழள
பின்பற்றி முன்ரனற்றம் கண்டுள்ளன.
என் ஜனோகிய இஸ்ேரெலின் சிழறயிருப்ழபத் திருப்புரென்; அெர்கள் பாைானநகேங்
கழளக் கட்டி, அழெகளில் குடியிருந்து, திோட்சத்ரதாட்டங்கழள நாட்டி, அழெக

ளுழடய பைேசத்ழதக் குடித்து, ரதாட்டங்கழள உண்டாக்கி, அழெகளின்கனிகழள
ப் புசிப்பார்கள்.
அெர்கழள அெர்கள் ரதசத்திரல நாட்டுரென்; நான் அெர்களுக்குக் வகாடுத்தரதசத்தி
லிருந்து அெர்கள் இனிப் பிடுங்கப்படுெதில்ழலவயன்று உன் ரதெனாகிய கர்த்தர்வசா
ல்லுகிறார் என்றார். - ஆரோஸ் 9:14
ெிெசாயம் ேட்டுேல்ல சகல துழறகளிலும் இஸ்ேரயல் ரதசத்தின்

முரனற்றம்

ஆச்சரியப்படும் படி உள்ளது.
யூதர்கள் உலக ேக்கள் வதாழகயில் 0.2% ெிட குழறந்த அளெில் இருந்தாலும் ,
ரநாபல் பரிசு வென்ற யூதர்கள் சதெிகிதம் 20% -யூதர்கள் அல்லது இஸ்ரேலிய ெைி
ெந்தெர்கள்.
இஸ்ரேலியர்களின் கண்டு பிடிப்புகள், ேருத்துெம், அறிெியல் வபாருளாதாேம் என
பல

துழறகளில்

பயன்படுத்தும்

பல

உலக

ேக்களுக்கு

வபாருட்கள்

ேற்றும்

ேிகவும்

உதெியுள்ளது.

வதாைில்

நுட்பங்கள்

நாம்

யூதர்கள்

இன்று
கண்டு

பிடித்தரத. இழெ அழனத்தும் இெர்களின் தனிப்பட்ட திறழேகள் என்று ேட்டும்
வசால்லிெிட

முடியாது.

கடவுளின்

ஆசீ ர்ொதம்

இல்லாேல்

எந்த

ஒரு

நாடும்

ேக்களும் இந்த அளவு முன்ரனற முடியாது.
பல

நூற்றாண்டுகளாக

யூதர்கள்

அைிழெ

சந்தித்து

ெந்தாலும்

இப்வபாழுது

இஸ்ேரயலுக்கு தண்டழனக் காலம் முடிந்து ரதெ தயவு திரும்பியுள்ளது என்பது
வதளிொகிறது. இது ெேப்ரபாகும் யுக ோற்றத்திற்கு ஒரு முக்கிய அழடயாளோக
இருக்கிறது.
தீர்க்க தரிசன நிழறரெறுதல் :
http://www.divineplan.in/figtree.html

இஸ்ேரயலின் புதிய கண்டுபிடிப்புகள்:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Israeli_inventions_and_discoveries
http://www.levitt.com/news/2005/08/04/57-contributions-israel-has-made-to-the-world/
http://www.jewsnews.co.il/2013/08/27/the-top-12-ways-israel-feeds-the-world/

அெர்களுக்கு நன்ழே வசய்யும்படி அெர்கள்ரேல் சந்ரதாஷோயிருந்து, என் முழுஇரு
தயத்ரதாடும் என் முழு ஆத்துோரொடும் அெர்கழள இந்த ரதசத்திரல நிச்சயோ
ய்நாட்டுரென்.
நான் இந்த ஜனத்தின்ரேல் இந்தப் வபரிய தீங்ழகவயல்லாம் ெேப்பண்ணினதுரபால, அ
ெர்கழளக்குறித்துச் வசான்ன எல்லா நன்ழேழயயும் அெர்கள்ரேல் ெேப்பண்ணுரெ
ன்என்று கர்த்தர் வசால்லுகிறார். - எரேேியா 32:41

இஸ்ேரயல் ெேலாறு – ெிளக்கப் படம்

