இராஜாவாகப்
பிறந்திருக்கிறவர் !
"யூதருக்கு இராஜாவாகப் பிறந்திருக்கிறவர்" என்பதன் ஆங்கில ம ாழிமபயர்ப்பு

”where is the

child who has born to be the king of the Jesus?

Child – King Of The Jesus
குழந்தத - யூதருக்கு ராஜா

குழந்தத பிறந்திருக்கிறது. ஆனால் இராஜாவாகப் பிறந்திருக்கிறார். விந்ததயாய் இருக்கிறது
தானன ! இராஜ குடும்பத்தில் பிறந்த குழந்ததயானாலும் இராஜகு ாரன் ஆகலாம். இளவரசன் என்று
அதழக்கப்படலாம். ஆனால் இராஜாவாக முடியு ா ?
பரிசுத்த ஆவியினால் கர்ப்பத்தில் உருவானது எப்படி விந்ததயானனதா, பிறப்பினலனய
இராஜாவாக பிறந்ததும் விந்தததான். உலக அரசர்களுடன் ஒப்பிட முடியாதபடி இக்குழந்தத
இராஜாவாக

பிறந்திருந்தாலும் உலக இராஜாக்களின் தன்த கதள மவளிப்படுத்தா ல் சிந்தத

கவர்ந்து விந்ததப் பாலகனாய் அவதரித்தார்.
மபாதுவாகக் குழந்தத பிறந்ததும் ஆண் குழந்தத பிறந்திருக்கிறது அல்லது மபண் குழந்தத
பிறந்திருக்கிறது என்று கூறுவது வழக்கம். துக்க ான சூழலில் ஒரு தாய் குழந்தததயப் மபற்னறன்
என்று மசால்லி, 'யானபஸ்' என்று மபயரும் தவத்தாள் என்பதத னவதத்தில் வாசிக்கினறாம்.
னதவனுதடய மபட்டி எதிரிகளால் பிடிபட்டது என்று அறிந்த தாய், ' கித

இஸ்ரனவதல விட்டுப்

னபாயிற்று என்று மசால்லி தான் மபற்ற பிள்தளக்கு இக்கனபாத் என்று னபரிட்டாள். சூழலுக்கு ஏற்ப,
பிறந்த குழந்தததய அறிமுகப்படுத்துவது இன்றும் வழக்கம். அது

ட்டு ல்ல; குழந்தத பிறக்கும்

முன்னன மபயரும், குழந்தத எதிர்காலத்தில் மசய்யப் னபாவதும், குழந்தததய வளர்க்க னவண்டிய
விதமும் கூட அறிவிக்கப்பட்டது. இஸ்ரனவலதரப் மபலிஸ்தரின் தகக்கு நீங்கலாக்கி இரட்சிக்கத்
மதாடங்கும் படி சிம்னசானின் பிறப்பின் காரணம் அறிவிக்கப்பட்டது. பிறபின்னி ித்தம் அனநகர்
சந்னதாஷப்படுவார்கள் என சந்னதாஷம் மகாடுக்கப் பிறக்கிறதாக னயாவான் ஸ்தானகனின் பிறப்பு
அறிவிக்கப்பட்டது.
இன்மனாரு காரியத்ததயும் எழுத விரும்புகினறன். மபற்னறாரின் மதாழிதல தவத்து இன்ன
னவதல மசய்கிறவருக்கு குழந்தத பிறந்திருக்கிறது என்று மசால்வது வழக்கம். உதாரண ாக
ஆசிரியருக்கு,

ருத்துவருக்கு, கமலக்டருக்கு, குழந்தத பிறந்திருக்கிறது என்று மசால்வததக்

னகட்டருக்கலாம்.
ருத்துவனரா,

ஆனாலும்

மபாறியாளனரா,

பிறந்தது

இன்மனாரு

ஆசிரியனரா

அல்ல;

குழந்தத
நாட்தட

தானன
ஆளும்

தவிர,

அக்குழந்தத

ராஜாவுக்னக

குழந்தத

பிறந்தாலும் கூட இராஜாவுக்குப் பிறந்த குழந்தத தானன தவிர அக்குழந்ததனய இராஜாவாகாது
என்பது நாம் அறிந்தனத.

டில்லிக்கு இராஜாவானாலும், பள்ளிக்குப் பிள்தளதானன என்ற பழம ாழி மதரியாதவர்
இல்தல எனலாம். பிறக்கும் னபாது எல்லாரும் குழந்தத தான். ஆனால் கிறிஸ்து பாலகதன
காண

வந்த

சாஸ்திரிகள்

தவக்கிறதல்லவா.

ஆம்

"இராஜாவாகப்
ராஜாவுக்குப்

பிறந்திருக்கிறவர்

என்று

"

பிறந்திருக்கிறவர்

அதழத்தது

அல்ல:

ட்டும்

சிந்திக்க

இராஜாவாகப்

பிறந்திருக்கிறவர். அவர் யூதருக்கு ராஜாதான். இஸ்ரனவலின் 12 னகாத்திரங்களுக்கும் அரசன் தான்
அவர்.
யூதருக்கும் இஸ்ரனவலருக்கும்

ட்டும் அல்ல; எக்காலத்திலும் ஆட்சி புரியும்படி பூ ியின்

இராஜாக்களுக்கு அவர்கள் ஆளுதகக்குட்பட்ட பூ ியின் பகுதி

ீ து

ட்டுன

அதிகாரம் உண்டு.

ஆனால் இராஜாவாகப் பிறந்த கிருஸ்துவுக்னகா வானத்திலும் பூ ியிலும் அதிகாரம் உண்டு.

