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அப்பபோஸ்தலருடைய நைபடிகள் 
பாடம் 1  

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின் பின்னணி 

-1- 

வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

முன்னுடை 
சிறந்த ஜெர்மன் இடசயடமப்பாளரான  லுட்விக் வான் பத்ீபதாவன் 

தனது அழகான மற்றும் திறடமயான இடசயடமப்பிற்காக உலகம் முழுவதும் 
இன்னும் நிடனவுகூரப்படுகிறார். அவரது இடசயடமப்பு எவ்வளவு அற்புதமாக 
இருக்கின்றது என்று நமக்குத் ஜதரியும், அபத பநரம் பத்ீபதாவன் ஒரு 
இடளஞனாக இருந்தபபாது அவர் தன் ஜசவித்திறடன படிப்படியாக 
இழந்தடத நாம் நிடனவில் ஜகாள்ளும்பபாது அவரது படடப்புகள் இன்னும் 
நம்டம ஈர்க்கின்றன. உண்டமயில், பத்ீபதாவன் முற்றிலும் காது பகளாதவராக 
இருந்தபபாது அவரது சிறந்த படடப்புகளில் பலவற்டற படடத்தார் என்படத 
உணர்ந்து ஜகாள்வது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. பத்ீபதாவனின் வாழ்க்டகயின் 
பின்னணிடய அறிந்துஜகாள்வது அவரது இடச மதீு இன்னும் அதிக ஈர்ப்டப 
ஏற்படுத்துகிறது. 

அபத பபால, பவதவசனங்கடளப் பாராட்டுவது பத்ீபதாவடனப் 
பாராட்டுவடதப் பபான்றது. பவதாகமத்தின் பல்பவறு புத்தகங்கள் பதவனின் 
ஜவளிப்பாட்டடப் படறசாற்றும் வல்லடமடயயும் ஜதளிடவயும் பார்ப்பது 
கடினம் அல்ல. ஆனால் பவதத்டத எழுதியவர்களின் பின்னணிகள், 
அவர்களின் உலகம், அவர்களின் வாழ்க்டக மற்றும் அவர்களின் 
பநாக்கங்கடளப் பற்றி நாம் அறியும்பபாது, பவதவசனங்கடளப் பற்றிய நமது 
புரிதலும் பபாற்றுதலும் மிகவும் ஆழமாகிறது. 

இதுபவ அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் என்கிற நமது  ஜதாடரின் முதல் 
பாடமாகும். இந்தத் ஜதாடரில் நாம் புதிய ஏற்பாட்டின் ஐந்தாவது புத்தகத்டத 
ஆராய்பவாம், ஜபரும்பாலும் அப்பபாஸ்தலர்களின் ஜசயல்கள் அல்லது 
ஜவறுமபன ஜசயல்கள் என்று இது அடழக்கப்படுகிறது. இந்த பாடத்திற்கு 
"அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் பின்னணி" என்று நாம் 
தடலப்பிட்டுள்பளாம், பமலும் இந்த புத்தகத்தின் பபாதடனகடள இன்னும் 
ஆழமாகவும் ஜதளிவாகவும் புரிந்துஜகாள்ளவும் பாராட்டவும் உதவும் பல 
அடிப்படட காரியங்கடளப் பார்ப்பபாம். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் பின்னணியின் மூன்று முக்கிய 
அம்சங்கடள நாம் பாடத்தில் பார்ப்பபாம். முதலில், புத்தகத்தின் எழுத்தாளடரப் 
பற்றி ஆராய்பவாம். இரண்டாவதாக, அதன் வரலாற்று அடமப்டபப் 
பார்ப்பபாம். மூன்றாவதாக, அதன் இடறயியல் பின்னணிடய ஆராய்பவாம். 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் எழுத்தாளடரப் பற்றி முதலில் பார்க்கலாம். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

நூலோசிைியை் 
எல்லா பவதவாக்கியங்கடளயும் பபாலபவ, அப்பபாஸ்தலருயடய 

நடபடிகள் புத்தகமும் பரிசுத்த ஆவியால் அருளப்பட்டதாகும். ஆவியானவரால் 
அருளப்பட்டிருக்கிறது என்பதால் மனித எழுத்தாளர் மீதான கவனம் 
குடறக்கப்படக்கூடாது. பரிசுத்த ஆவியானவர் பவதத்தின் எழுத்துக்கடள 
பிடழயின்றி டவத்திருந்தார், இருந்தாலும் அவர் அதன் மனித 
எழுத்தாளர்களின் பின்னணிகள் மற்றும் பநாக்கங்கடளப் பயன்படுத்தினார். 

மூன்றாம் சுவிபசஷத்தின் எழுத்தாளரோை லுூக்கா தான் 
அப்யபோஸ்தலருயட  நடபடிகளிை் எழுத்தோளர் என்கிற பாரம்பரிய 
நம்பிக்டககள் உள்ளன. ஆனால் மூன்றாவது சுவிபசஷபமா  அல்லது 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகபமா குறிப்பாக எழுத்தாளரின் 
ஜபயடரக் குறிப்பிடவில்டல. எனபவ, லுூக்கா தான் எழுத்தாளர் என்பது 
பற்றிய பாரம்பரிய பார்டவடய உறுதிப்படுத்துவதற்கான காரணங்கடள நாம் 
பார்க்க பவண்டும். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின் எழுத்தாளர் குறித்து 
மூன்று பகாணங்களில் ஆராய்பவாம். முதலில், அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகள் புத்தகத்டத லுூக்கா சுவிபசஷத்துடன் ஒப்பிடுபவாம். இரண்டாவதாக, 
ஆரம்பகால சடப வரலாற்டறயும் லுூக்கா தான் எழுத்தாளர் என்பது பற்றிய 
அதன் சாட்சிடயயும் ஆராய்பவாம். மூன்றாவதாக, இந்தப் புத்தகங்கடள 
லுூக்கா எழுதியதாகக் குறிப்பிடும் புதிய ஏற்பாட்டின் மற்ற அம்சங்கடள 
சுருக்கமாகப் பார்ப்பபாம். லுூக்காவின் சுவிபசஷத்திலிருந்து 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின் எழுத்தாளர் பற்றி நாம் முதலில் 
கற்றுக்ஜகாள்ளலாம். 

லூக்கோ எழுதின சுவிபசஷம்  
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டத மூன்றாவது 

சுவிபசஷத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் பபாது, இரண்டு வடகயான சான்றுகள் 
ஜவளிவருகின்றன. ஒருபுறம், இடதக் குறித்து இரண்டு புத்தகங்களிலும் 
பநரடியாகக் கூறப்பட்ட ஜவளிப்படடயான தகவல்கள் உள்ளன. மறுபுறம், இந்த 
புத்தகங்களின் பாணி மற்றும் உள்ளடக்கத்திலிருந்து மடறமுகமான 
சான்றுகளும் உள்ளன. இரண்டு புத்தகங்களுக்கும் ஒபர ஜபாதுவான 
எழுத்தாளர் தான் என்படதக் குறிக்கும் ஜவளிப்படடயான ஆதாரங்களுடன் 
ஆரம்பிக்கலாம். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

வவளிப்படையோன ஆதோைங்கள்  
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின் முன்னுடரயில் அதாவது 1:1 

இல், இந்த வார்த்டதகடள நாம் வாசிக்கிபறாம்: 

ஜதபயாப்பிலுபவ, அவர் எடுத்துக்ஜகாள்ளப்பட்ட 
நாள்வடரக்கும் ஜசய்யவும் உபபதசிக்கவும் ஜதாடங்கின 
எல்லாவற்டறயுங்குறித்து, முதலாம் பிரபந்தத்டத 
உண்டுபண்ணிபனன் (அப் 1:1). 

இங்பக எழுத்தாளர் தனது "முன்னாள் புத்தகம்" பற்றி பபசினார், அதாவது 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம் இரண்டாம் அத்தியாயமாக 
இருக்கின்றது. இந்த புத்தகத்டத ஜதபயாப்பிலு என்ற நபருக்கு எழுதியதாகவும் 
அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இப்பபாது லுூக்கா 1:1-4 இல் உள்ள இபத 
முன்னுடரடய கவனியுங்கள்: 

மகா கனம்ஜபாருந்திய ஜதபயாப்பிலுபவ, நாங்கள் 
முழுநிச்சயமாய் நம்புகிற சங்கதிகடள, ஆரம்பமுதல் 
கண்ணாரக்கண்டு வசனத்டதப் பபாதித்தவர்கள் 
எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடிபய அடவகடளக் குறித்துச் 
சரித்திரம் எழுத அபநகம்பபர் ஏற்பட்டபடியினால், ஆதிமுதல் 
எல்லாவற்டறயும் திட்டமாய் விசாரித்தறிந்த நானும் உமக்கு 
உபபதசிக்கப்பட்ட விபசஷங்களின் நிச்சயத்டத நீர் 
அறியபவண்டுஜமன்று, அடவகடள ஒழுங்காய் உமக்கு 
எழுதுவது எனக்கு நலமாய்த் பதான்றிற்று (லுூக்கா 1: 1-4). 

மீண்டும், இந்த பத்தி ஜதபயாப்பிலு என்ற ஒருவடரக் குறிக்கிறது. ஆனால் 
முந்டதய புத்தகத்டதப் பற்றிய குறிப்பு எதுவும் இல்டல. 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் மற்றும் மூன்றாவது சுவிபசஷம் 
இரண்டும் ஜதபயாப்பிலுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன, பமலும் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம் "முன்னாள் புத்தகத்டத" குறிக்கிறது. 
லுூக்கா சுவிபசஷம் முதல் ஜதாகுதியாகவும், அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 
புத்தகம் இரண்டாம் ஜதாகுதியாகவும், இந்த புத்தகங்களின் ஆசிரியர் 
குடறந்தபட்சம் இரண்டு ஜதாகுதிகடள உருவாக்கினார் என்பதற்கு இந்த 
உண்டமகள் வலுவான சான்றுகளோக இருக்கின்றன.  உண்டமயில், இந்த 
இரண்டு முன்னுடரகளுக்கு இடடபயயான ஜதாடர்பு, ஒரு எழுத்தாளர் 
இரண்டு-ஜதாகுதி படடப்புகடள உருவாக்கிய ஒரு பண்டடய இலக்கிய 
வழக்கத்டத பிரதிபலிக்கிறது. உதாரணமாக, பொசிஃபஸ், இரண்டு 
ஜதாகுதிகளிலும் ஒபர மாதிரியான முன்னுடரகடளக் ஜகாண்ட எடகன்ஸ்ட் 
அபிபயான் என்ற தடலப்பில் இரண்டு ஜதாகுதிப் படடப்டப எழுதினார். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

இந்த ஜவளிப்படடயான ஜதாடர்புகளுக்கு அப்பால், 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் மற்றும் மூன்றாவது சுவிபசஷம் 
ஆகியவற்றுக்கு இடடபய உள்ள மடறமுகமான ஜதாடர்புகளும் உள்ளன. பல 
புதிய ஏற்பாட்டு அறிஞர்கள் இந்த புத்தகங்களுக்கு இடடபய உள்ள 
ஒற்றுடமகடள சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். இவற்டறச் சுருக்கமாகக் 
குறிப்பிடுவதற்கு மட்டுபம காலம் அனுமதிக்கும், ஆனால் அடவ ஜபாதுவான 
எழுத்தாளர் தான் இடத எழுதினார் என்படதக் குறிப்பதற்கான 
குறிப்பிடத்தக்க மடறமுகமான ஆதாரங்கடள வழங்குகின்றன. 

மடைமுக ஆதோைங்கள்  
நாம் இப்பபாது பார்த்தபடி, எழுத்தாளர் பல்பவறு ஆதாரங்கடள 

ஆராய்ந்து, ஜதபயாப்பிலுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு ஒழுங்கான விவரத்டத 
உருவாக்கியதாக லுூக்கா 1:1-4 கூறுகிறது. லுூக்காவின் சுவிபசஷம் மற்றும் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தில் உள்ள கணக்குகள் ஒபர 
மாதிரியான வழிகளில் வரிடசப்படுத்தப்பட்டு வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளன என்று 
பல அறிஞர்கள் குறிப்பிட்டதில் ஆச்சரியமில்டல. புத்தகங்களின் கலடவ 
அடமப்பிலும் பல ஒற்றுடமகள் உள்ளன. புத்தகங்கள் இரண்டும் ஏறக்குடறய 
ஒபர நீளம் ஜகாண்டடவ, ஒவ்ஜவான்றும் நிடலயான அளவிலான 
சுருள்கடள ஜகாண்டிருக்கின்றன. 

இடதத் தாண்டி, ஒவ்ஜவாரு புத்தகத்திலும் ஒபர மாதிரியான காலவரிடச 
நீளம் உள்ளது. லுூக்கா மற்றும் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் இரண்டும் 
ஏறக்குடறய ஒபர எண்ணிக்டகயிலான ஆண்டுகடள 
உள்ளடக்கியிருக்கின்றன. பமலும் புத்தகங்களுக்கு இடடபய இடணயான 
கருப்ஜபாருள்களும் உள்ளன. ஒரு உதாரணமாக, யூத மதத்தின் 
தடலநகராகவும் யூத ராெ அதிகாரத்தின் இடமாகவும் இருக்கும் எருசபலமில் 
இபயசுவின் டகது, விசாரடண, பாடு, மரணம் மற்றும் ஜவற்றிடய பநாக்கிய 
பயணத்துடன் சுவிபசஷமானது உச்சக்கட்டத்டத அடடகிறது என்படதப் 
பார்க்கலாம். இதற்கு இடணயாக, அப்பபாஸ்தலனாகிய பவுலின் பராம் 
பநாக்கிய பயணத்துடன், அவரது டகது, உபத்திரவம் மற்றும் துன்பங்களில் 
ஜதாடங்கி, உலகின் ஏகாதிபத்திய வல்லடமயின் தடலநகரில் கிறிஸ்துவின் 
சுவிபசஷத்தின் ஜவற்றிகரமான அறிவிப்புடன் முடிவடடகிறது. 

இது மட்டுமல்லாமல், இந்த இரு புத்தகங்களுக்கு இடடபய ஒற்றுடமகள் 
உள்ளன, ஏஜனனில் அடவ ஒவ்ஜவான்றும் ஒபர கடதயின் பகுதியாகும். 
லுூக்காவின் சுவிபசஷத்தில் எழுப்பப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகள் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம் வடர நிடறபவறாதடத நாம் 
சிந்திக்கலாம். உதாரணமாக, லுூக்கா சுவிபசஷ புத்தகத்தின் ஜதாடக்கத்தில், 
உண்டமயுள்ள சிமிபயான் இபயசு புறொதிகளுக்கு ஜவளிச்சமாக இருப்பார் 
என்று அறிவித்தார். லுூக்கா 2:30-32 இல் உள்ள அவருடடய வார்த்டதகடள 
கவனியுங்கள்: 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

புறொதிகளுக்குப் பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும், உம்முடடய 
ெனமாகிய இஸ்ரபவலுக்கு மகிடமயாகவும், பதவரர்ீ சகல 
ெனங்களுக்கும் முன்பாக ஆயத்தம்பண்ணின உம்முடடய 
இரட்சணியத்டத என் கண்கள் கண்டது (லுூக்கா 2:30-32). 

லுூக்கா சுவிபசஷத்தில் இபயசுவின் ஊழியம் பதவனின் இரட்சிப்பு 
மற்றும் இஸ்ரபவலுக்கு ஜகாடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்டத விளக்குகிறது. 
ஆனால் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளில் மட்டுபம பதவனின் இரட்சிப்பு 
குறிப்பிடத்தக்க வழிகளில் புறொதிகளுக்கு ஜவளிப்பாட்டின் ஒளியாக பசடவ 
ஜசய்வடதக் காண்கிபறாம். இந்த ஒற்றுடமகள் இரண்டு படடப்புகளுக்கு 
இடடபய ஒரு ஜபாதுவான மீட்பு-வரலாற்று பார்டவ மற்றும் பநாக்கம் மற்றும் 
நம்பிக்டகயின் பகிரப்பட்ட உணர்டவ சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இந்த 
ஒற்றுடமகள் நாம் ஒரு எழுத்தாளரின் படடப்புகடளப் பார்க்கிபறாம் என்றும் 
கூறுகின்றன. 

ஆதி சடப  
இப்பபாது நாம் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் மற்றும் லுூக்கா 

சுவிபசஷத்தில் உள்ள ஜபாதுவான எழுத்தாளருக்கான சில சான்றுகடளப் 
பார்த்பதாம், ஆரம்பகால சடப வரலாற்றில் வழங்கப்பட்ட சான்றுகடள 
பரிசீலிக்க நாம் தயாராக உள்பளாம். கி.பி இரண்டு முதல் நான்காம் 
நூற்றாண்டு வடர, பவுலின் பயணத் பதாழரான லுூக்கா தான் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் மற்றும் லுூக்காவின் சுவிபசஷம் இரண்டடயும் 
எழுதியவர் என்று ஆரம்பகால சடப சாட்சியமளித்தது. இந்த ஆதாரத்டத 
இரண்டு வழிகளில் சுருக்கமாக ஆராய்பவாம். முதலில், பவதாகமத்தினுடடய 
மற்றும் அடதப் பற்றிய ஆரம்பகால எழுதப்பட்ட டகஜயழுத்துப் பிரதிகடளப் 
பார்ப்பபாம். இரண்டாவதாக, லுூக்கா தான் எழுத்தாளர் என்பது பற்றி 
ஆரம்பகால சடப தடலவர்கள் என்ன எழுதினார்கள் என்படதப் பார்ப்பபாம். 
சில பண்டடய டகஜயழுத்துப் பிரதிகளின் ஆதாரங்கடள முதலில் 
பார்க்கலாம். 

டகவயழுத்துப் பிைதிகள் 
பாப்பிரஸ்75 என குறிப்பிடப்படும் மிகப் படழய டகஜயழுத்துப் பிரதி 

ஒன்று 1952 ஆம் ஆண்டு எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது பாப்பிரஸில் 
எழுதப்பட்டதாகவும் நமது ஆரம்பகால புதிய ஏற்பாட்டு டகஜயழுத்துப் பிரதிகள் 
சிலவற்டற உள்ளடக்கியதாகவும் இருக்கிறது. இது கி.பி.175 மற்றும் 200 க்கு 
இடடயில் எப்பபாதாவது நகஜலடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்,  பமலும் இது லுூக்காவின் 
சுவிபசஷம் மற்றும் பயாவான் சுவிபசஷத்தின் ஜபரும் பகுதிகடள 
உள்ளடக்கியது. இரண்டு சுவிபசஷங்களின் உடரகளுக்கு இடடயில் 
அவற்றின் உள்ளடக்கத்தின் இரண்டு விளக்கங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. லுூக்கா 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

சுவிபசஷத்தின் முடிவிற்குப் பிறகு, டகஜயழுத்துப் பிரதியில் "யுவாங்கலிபயான் 
கடா லுூகன்" அல்லது "லுூக்கா எழுதின சுவிபசஷம்" என்ற வார்த்டதகள் 
உள்ளன. இந்த வார்த்டதகடளத் ஜதாடர்ந்து உடனடியாக "யுவாங்கலிபயான்  
கடா ஐபயான்னன்" அல்லது "பயாவான் எழுதின சுவிபசஷம் " என்ற வார்த்டத 
பயன்பாடு உள்ளது. இந்த அறிவிப்புகள் "லுூக்காவின் சுவிபசஷம்" என்ற 
வார்த்டதகளுக்கு முந்தி வரும் காரியங்கள் லுூக்காவின் சுவிபசஷமாக 
அடடயாளம் காணப்பட்டது என்படதக் குறிக்கிறது. லுூக்கா மூன்றாவது 
சுவிபசஷத்டத எழுதினார் என்று ஆரம்ப காலத்திலிருந்பத நம்பப்பட்டது. 
இதற்கு இந்த டகஜயழுத்துப் பிரதி ஆதாரமாகும்.   பமலும், அது லுூக்கா தான் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் ஆசிரியர் எைவும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

இரண்டாவதாக, கி.பி.170 முதல் 180 வடர பததியிட்ட முராபடாரியன் 
துண்டு,  புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் எடவ என பட்டியலிடும் ஆரம்பகால 
ஆவணமாகும், இது ஆரம்பகால சடபயின்  நியமனம் என்று கருதப்பட்டது. 
லுூக்கா சுவிபசஷத்டத லுூக்கா தான் எழுதினார் என்படத உறுதிப்படுத்திய 
பிறகு, அது அவடர அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் ஆசிரியராகவும் 
ஜவளிப்படடயாகச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 34 முதல் 36 வடரயிலான வரிகளில் 
இந்த வார்த்டதகடளப் வாசிக்கிபறாம்: 

பமலும், அடனத்து அப்பபாஸ்தலர்களின் ஜசயல்களும் ஒபர 
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன ... லுூக்கா தனது 
முன்னிடலயில் நடந்த தனிப்பட்ட நிகழ்வுகடள ஜதாகுத்தார். 

லுூக்கா தான் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் ஆசிரியர் என்று 
பரவலாக நம்பப்பட்டது என்று இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இந்த அறிக்டக 
கூறியது, பமலும் அதில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சில நிகழ்வுகடள அவர் பநரில் 
பார்த்தவாராயுமிருக்கிறார். 

மூன்றாவதாக, கி.பி.160 முதல் 180 வடர எழுதப்பட்ட மூன்றாவது 
சுவிபசஷத்தின் அறிமுகமான Anti-Marcionite Prologue, லுூக்கா மற்றும் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் படடப்புரிடமடய கீழ்கண்டவாறு 
விவரிக்கிறது: 160 முதல் 180 வடர, லுூக்கா மற்றும் அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகளின் படடப்புரிடமடய இவ்வாறு விவரிக்கிறது: 

பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஏவப்பட்ட லுூக்கா, இந்த 
சுவிபசஷம் முழுவடதயும் இயற்றினார்... பின்னர் அபத 
லுூக்கா அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகடளயும் எழுதினார். 

இந்த ஆரம்ப டகஜயழுத்துப் பிரதி ஆதாரங்களுக்கு அப்பால், லுூக்கா 
மூன்றாவது சுவிபசஷம் மற்றும் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின் 
ஆசிரியர் என்படதக் குறிக்கும் ஆரம்பகால சடப தடலவர்களின் சாட்சி ும் 
நம்மிடம் உள்ளது. 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

ஆதி சடப தடலவை்கள்  
கி.பி.130 முதல் 202 வடர வாழ்ந்த சடப பிதாவான ஐபரனியஸ், 

மூன்றாவது சுவிபசஷத்தின் ஆசிரியர் லுூக்கா என்று நம்பினார். Against Heresies, 
புத்தகம் 3, அத்தியாயம் 1 பிரிவு 1, இல் அவர் இவ்வாறு எழுதினார்: 

பவுலின் பதாழரான லுூக்காவும் அவர் பிரசங்கித்த 
சுவிபசஷத்டத ஒரு புத்தகத்தில் பதிவு ஜசய்துள்ளார். 

பவுல் பிரசங்கித்த சுவிபசஷத்டத பதிவு ஜசய்த புத்தகம் என ஐபரனியஸ் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டத இங்கு குறிப்பிட்டார். அவருடடய 
வார்த்டதகள் முக்கியமானடவ, ஏஜனன்றால் லுூக்காவினுடடய 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் படடப்பு பற்றிய பநரடி அறிடவ 
ஐபரனியஸ் அணுகியதாக நல்ல வரலாற்று சான்றுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 

சுமார் கி.பி.150 முதல் 215 வடர வாழ்ந்த அஜலக்ஸாண்டிரியாவின் 
கிளஜமன்ட்; அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின் எழுத்தாளர் லுூக்கா 
தான் என்றார். புத்தகம் 5, அவரது ஸ்ட்பராமாட்டாவின் அத்தியாயம் 12, அல்லது 
இதர விஷயங்களில், அவர் இந்த வார்த்டதகடள எழுதினார்: 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளில் லுூக்கா, பவுல், "ஏஜதன்ஸ் 
நகரவாசிகபள, நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் மிகவும் 
மூடநம்பிக்டக ஜகாண்டவர்கள் என்படத நான் 
உணர்கிபறன்" என்று கூறியதாகக் குறிப்பிடுகிறார். 

கி.பி.155 முதல் 230 வடர வாழ்ந்த ஜடர்டுல்லியான்,  இந்த வார்த்டதகடள 
Against Marcion என்கிற தனது படடப்பில், புத்தகம் 4, அத்தியாயம் 2 இல் 
எழுதினார்: 

அப்பபாஸ்தலர்களில், பயாவான் மற்றும் மத்பதயு முதலில் 
நமக்குள் விசுவாசத்டத விடதத்தார்கள் ... லுூக்காவும் 
மாற்குவும் பிறகு அடத புதுப்பிக்கிறார்கள். 

இங்பக, ஜடர்டுல்லியான் குறிப்பாக மூன்றாவது சுவிபசஷத்டத லுூக்கா 
தான் எழுதினார் என்கிறார். 

இறுதியாக, கி.பி.323 இல் எழுதும் ஜபரிய சடப வரலாற்றாசிரியர் 
யசூபியஸ், அவரது Ecclesiastical History இன் புத்தகம் 1,  அத்தியாயம் 5, பகுதி 3 இல் 
லுூக்காடவ அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் ஆசிரியர் என்று குறிப்பிட்டார். 
அங்பக அவர் என்ன ஜசால்லியிருக்கிறார் என்று கவனிக்கவும்: 

லுூக்கா … அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளில் மக்கள் ஜதாடக 
கணக்ஜகடுப்டபப் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

இந்த வடகயான உறுதியான அறிக்டககளுக்கு பமலதிகமாக, 
லுூக்காடவத் தவிர பவறு எவரும் மூன்றாம் சுவிபசஷம் மற்றும் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகடள எழுதியதாக ஆரம்பகால திருச்சடபயின் 
இலக்கியங்களில் எந்த அறிகுறியும் இல்டல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது 
பபான்ற துப்புகளின் காரணமாக, ஆரம்பகால திருச்சடப லுூக்கா தான் 
எழுத்தாளர் என்படதக் கண்டுபிடிக்கவில்டல, ஆனால் அது உண்டமயாகப் 
ஜபற்றுக்ஜகாண்டடத மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்தது. இந்த இரண்டு 
புத்தகங்கடளயும் லுூக்கா தான் எழுதினார். 

புதிய ஏை்போடு 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளுக்கும் மூன்றாவது சுவிபசஷத்திற்கும் 

எழுத்தாளர் ஒருவர் தான் என்பதற்கான சான்றுகடளப் பார்த்பதாம்.  புதிய 
ஏற்பாட்டின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து லுூக்காடவப் பற்றி என்ஜனன்ன 
அனுமானங்கடள எடுக்கலாம் என்று இப்பபாது பார்க்கலாம். 

இந்த ஆதாரத்டத இரண்டு வழிகளில் ஆராய்பவாம். முதலில், நமது 
ஆசிரியடரப் பற்றி புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து நாம் ஜபறும் சில தகவல்கடள 
கவனிப்பபாம். இரண்டாவதாக, இந்த தடயங்கடள லுூக்காடவப் பற்றிய 
தகவல்களுடன் ஒப்பிடுபவாம். முதலில் நமது ஆசிரியடரப் பற்றிய 
தகவல்கடளப் பார்ப்பபாம். 

தையங்கள் 
நாம் ஏற்கனபவ கூறியது பபால், அப்பபாஸ்தலருடய நடபடிகளின் 

எழுத்தாளர் தன்டன ஜபயரால் அடடயாளப்படுத்தவில்டல. அவர் தனது 
புரவலர் ஜதபயாப்பிலுவின் ஜபாருட்டு தன்டனப் ஜபயரிட பவண்டிய 
அவசியமில்டல என்று உணர்ந்தார். லுூக்கா 1:3 இல், "எழுதுவது எனக்கும் 
நன்றாகத் பதான்றியது" என்றும், அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 1:1 இல், 
"எனது முந்டதய புத்தகத்தில் ... நான் எழுதிபனன்" என்றும் அவர் ஜவறுமபன 
கூறினார். அவர் யார் என்படத அவரது புரவலருக்குத் ஜதரியும் என்று 
எழுத்தாளர் கருதினார். இது ஜதபயாப்பிலுவுக்கு எந்தப் பிரச்சடனடயயும் 
உருவாக்கவில்டல என்றாலும், நவனீ வாசகர்களுக்கு இது பல பகள்விகடள 
உருவாக்கியுள்ளது. 

அபத பநரத்தில், புதிய ஏற்பாடு நம் எழுத்தாளடரப் பற்றி நமக்குச் 
ஜசால்லும் பல விஷயங்கள் உள்ளன. முதலில், அவர் ஒரு அப்பபாஸ்தலன் 
அல்ல. உண்டமயில், இபயசு பரபலாகத்திற்கு பபான பிறகு அவர் 
விசுவாசத்திற்குள் வந்திருக்கலாம். லுூக்கா 1:1-2 லிருந்து இந்த விவரங்கடளக் 
கவனியுங்கள்: 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

மகா கனம்ஜபாருந்திய ஜதபயாப்பிலுபவ, நாங்கள் 
முழுநிச்சயமாய் நம்புகிற சங்கதிகடள, ஆரம்பமுதல் 
கண்ணாரக்கண்டு வசனத்டதப் பபாதித்தவர்கள் 
எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடிபய அடவகடளக் குறித்துச் 
சரித்திரம் எழுத அபநகம்பபர் ஏற்பட்டார்கள். (லுூக்கா 1:1-2). 

இபயசுவினுடடய வாழ்க்டகயின் நிகழ்வுகள் நமக்குக் 
ஜகாடுக்கப்பட்டடவ என்று ஆசிரியர் கூறியபபாதும், அவர் இபயசுவின் 
வாழ்க்டகடய பநரில் கண்ட சாட்சி அல்ல என்று சுட்டிக்காட்டினார். 

இரண்டாவதாக, அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் மற்றும் லுூக்காவின் 
சுவிபசஷத்தில் உள்ள கிபரக்க பாணி, ஆசிரியர் நன்கு படித்தவர் என்படதக் 
குறிக்கிறது. புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள பல புத்தகங்கள் கிபரக்க ஜமாழியில் 
மிகவும் ஜபாதுவான பாணியில் எழுதப்பட்டுள்ளன. ஆனால் லுூக்காவின் 
சுவிபசஷமும் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளும் ஜமாழிடயப் 
பயன்படுத்துவதில் அதிக நட்பத்டதக் காட்டுகின்றன. 

மூன்றாவதாக, அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் இரண்டாம் பாதி, 
எழுத்தாளர் பவுலின் ஜநருங்கிய பயணத் பதாழர்களில் ஒருவர் என்படதக் 
குறிக்கிறது. அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் ஆரம்ப அத்தியாயங்களில், 
கடதகள் மூன்றாம் நபரில் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 16 இல் ஜதாடங்கி, "நாங்கள்" மற்றும் 
"எங்களுக்கு" பபான்ற வார்த்டதகடளப் பயன்படுத்தி, கடத ஜபரும்பாலும் 
முதல் நபரின் முன்பனாக்டகப் ஜபறுகிறது. அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 
16:10-17; 20:5-15; 21:1-18 மற்றும் 27:1-28:16 இல் இந்த வடகயான ஜமாழிடயக் 
காண்கிபறாம்.  பவுலின் பிற்கால மிஷனரி பயணங்களிலும், 
ஜசசரியாவிலிருந்து பராமுக்கு ஜசன்ற பவுலின் பயணத்திலும் எழுத்தாளர் 
பவுலுடன் ஜசன்றதாக இந்தப் பகுதிகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

இப்பபாது நம்மிடம் ஆசிரியடரப் பற்றி சில தடயங்கள் இருப்பதால், இந்த 
விவரங்கள் லுூக்காடவப் பற்றி நாம் அறிந்தவற்றுடன் எவ்வளவு நன்றாக 
ஒத்துப்பபாகிறது என்படதப் பார்க்க பவண்டிய நிடலயில் இருக்கிபறாம். 

லூக்கோ  
லுூக்கா மற்றும் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் ஆசிரியடரப் பற்றி 

நாம் அறிந்த விஷயங்கடள மீண்டும் ஒருமுடற பார்ப்பபாம்: முதலில், அவர் 
ஒரு அப்பபாஸ்தலன் அல்ல. அவர் நன்றாகப் படித்தவராகத் ஜதரிகிறது. பமலும் 
அவர் பவுலின் பயணத் துடணயாக இருந்தார். இந்த விவரங்கள் லுூக்காடவப் 
பற்றி நமக்குத் ஜதரிந்தவற்றுடன் எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகின்றன? 

சரி, முதலில், லுூக்கா ஒரு அப்பபாஸ்தலன் அல்ல. அப்பபாஸ்தலர்கள் 
சடபக்கான அடித்தளத்தில், கிறிஸ்துவின் சார்பாக சடபடய நிறுவுவதற்கும், 
தவறான உபபதசம் மற்றும் பிரச்சடனயிலிருந்து அடதப் பாதுகாப்பதற்கும் 



அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் பாடம் 1 : அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின் பின்னணி 

-10- 

வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

தனிப்பட்ட அதிகாரத்டதப் பயன்படுத்தினர். அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 
1:21-22 இன் படி, அப்பபாஸ்தலர்கள் இபயசுவினால் பயிற்றுவிக்கப்பட பவண்டும். 
ஆனால் லுூக்கா ஒருபபாதும் இபயசுடவ பநரில் சந்திக்கவில்டல, 
அப்பபாஸ்தலர்களுக்குரிய அதிகாரத்டத ஒருபபாதும் பகாரவில்டல. மாறாக, 
அவர் ஜவறுமபன பவுலின் மிஷனரி முயற்சிகளுக்கு உண்டமயுள்ள 
ஆதரவாளராக இருந்தார். அவர் ஒரு அப்பபாஸ்தலரின் பவடலக்காரராக 
இருந்தார், அல்லது பவுல் அவடர பிபலபமான் வசனம் 24 இல் விவரித்தது 
பபால், ஒரு அப்பபாஸ்தலரின் "உடை் யவயல ோள்" ஆவார். 

இரண்டாவதாக, லுூக்கா நன்கு படித்தவராக இருக்கலாம். ஜகாபலாஜசயர் 
4:14 இலிருந்து இடத ஊகிக்க முடியும், அங்கு பவுல் லுூக்காடவ ஒரு மருத்துவர் 
என்று அடடயாளம் காட்டினார். புதிய ஏற்பாட்டின் நாட்களில் மருத்துவம் 
என்பது ஒரு முடறயான படிப்பாக  இல்லாவிட்டாலும், அதிக திறடம மற்றும் 
கற்றல் பட்டம் ஜகாண்ட நபர்கபள அதில் ஈடுபட முடியும். 

மூன்றாவதாக, லுூக்கா பவுலின் பயணத் துடணயாக இருந்தார். 
ஜகாபலாஜசயர் 4:14; 2 தீபமாத்பதயு 4:11; மற்றும் பிபலபமான் வசனம் 24 இல் 
லுூக்கா தன்னுடன் பயணித்ததாக அப்பபாஸ்தலனாகிய பவுல் குறிப்பிட்டார். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிக்களுக்கான ஆசிரியர் குறித்த காரியத்டத 
நாம் இவ்வாறு சுருக்கமாகக் கூறலாம். அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் 
ஆசிரியர் லுூக்கா தான் என்படத சுட்டிக்காட்டும் ஏராளமான வரலாற்று 
சான்றுகள் உள்ளன. லுூக்கா மற்றும் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளுக்கு ஒரு 
ஜபாதுவான ஆசிரியர் உண்டு. ஆரம்பகால சடபயின் சான்றுகள் லுூக்கா தான் 
எழுத்தாளர் என்பதற்கு காரணம் கூறுகின்றன. பமலும் பவதாகமத் தகவல்கள் 
இந்தக் கருத்துடன் ஒத்துப்பபாகின்றன. இந்த ஆதாரங்களின் ஜவளிச்சத்தில், 
மூன்றாவது சுவிபசஷம் மற்றும் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் இரண்டடயும் 
எழுதியவர் லுூக்கா என்று நம்புவதற்கு நமக்கு நல்ல காரணம் இருக்கிறது. 
அவர் விவரித்த விஷயத்திற்கு லுூக்கா சிறந்த அணுகலும் அருகாடமயும் 
ஜகாண்டிருந்தார் என்படத நாம் எப்பபாதும் நிடனவில் ஜகாள்ள பவண்டும். 

வைலோை்று அடமப்பு 
இப்பபாது நாம் லுூக்கா தான் ஆசிரியர் என்படத குறித்துப் பார்த்பதாம், 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் வரலாற்று அடமப்டபப் பார்க்கப் 
பபாகிபறாம். லுூக்கா எப்பபாது எழுதினார்? பமலும் அவர் தனது புத்தகத்டத 
யாருக்காக இயற்றினார்? 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் வரலாற்று அடமப்டப நாம் 
ஆராயும்பபாது, மூன்று தடலப்புகடளப் பார்ப்பபாம். முதலாவதாக, லுூக்கா 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டத எப்பபாது எழுதினார் என்ற 
பகள்விடயத் ஜதாடர்ந்து, அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் ஜதாகுப்பின் 
பததிடயக் கருத்தில் ஜகாள்பவாம். இரண்டாவதாக, புத்தகத்தின் அசல் 
வாசகர்கடள ஆராய்பவாம். மூன்றாவதாக, வாசகர்களின் சமூக சூழடல 
ஆராய்பவாம். இந்த விஷயங்கடளப் பார்ப்பது, விவரிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளுக்கு 
லுூக்கா எந்த அளவுக்கு எழுத்தாளராக ஜபாருந்துகிறார் என்படத 
ஜதளிவுபடுத்த உதவும். கி. பி. முதல் நூற்றாண்டில் சுவிபசஷம் ஏற்படுத்திய 
தாக்கத்டத ஆழமாகவும் முழுடமயாகவும் புரிந்துஜகாள்ளவும் இது உதவும். 
புத்தகம் எழுதப்பட்ட பததிடய முதலில் பார்க்கலாம். 

பததி 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளிை் புத்தகம் முதன்முதலில் எப்பபாது 

எழுதப்பட்டது என்பதில் பல்பவறு கருத்துக்கள் இருந்தாலும், ஜபாதுவாக, புதிய 
ஏற்பாட்டு அறிஞர்களின் கருத்துக்கடள இரண்டு அடிப்படட 
பநாக்குநிடலகளாகப் பிரிக்கலாம். ஒருபுறம், கி.பி.70 இல் எருசபலம் பதவாலயம் 
அழிக்கப்பட்ட பிறகு  லுூக்கா இடத எழுதினார் என்று சிலர் வாதிட்டனர். 
மறுபுறம், கி.பி.70 இல் எருசபலம் பதவாலயம் அழிக்கப்பட்டதற்கு முன்பு லுூக்கா 
இடத எழுதினார் என்று சிலர் வாதிட்டனர். கி. பி.70 இன் பசாகமான 
நிகழ்வுகள் யூத வரலாற்றில் முக்கியமானடவ, இந்த காரணத்திற்காக இந்த 
நிகழ்வுகளின் அடிப்படடயில் இந்த விஷயங்கடளப் பற்றிய கருத்துக்கடள 
சிந்திக்க உதவியாக இருக்கும். கி.பி.70 க்குப் பிறகு லுூக்கா எழுதிய 
சாத்தியத்தில் ஜதாடங்கி,  இந்தக் கண்பணாட்டங்கள் ஒவ்ஜவான்டறயும் 
பார்ப்பபாம். 

கி. பி.70 க்குப் பிைகு  அப்பபோஸ்தலருடைய நைபடிகள்  
கி. பி.70 க்குப் பிறகு எழுதப்பட்டதாகக் கருதும் அறிஞர்கள்  பல கருத்தில் 

தங்கள் கருத்துக்கடள அடிப்படடயாகக் ஜகாண்டுள்ளனர். உதாரணமாக, 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம்   கி.பி.80 முதல் 90 வடரயிலான 
பததிடயக் குறிக்கிறது என்று பலர் கூறுகின்றனர். இந்த பார்டவயில், 
ஆரம்பகால சடபடயப் பற்றி அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் ஆரம்பத்தில் 
எழுதப்பட்டிருக்க மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கிறது. அப்படி 
இல்டலஜயன்றால், ஆரம்பகால சடபடயப் பற்றிய நிகழ்வுகளிலிருந்து இந்த 
புத்தகம் பல வருடங்கள் பிரிந்திருக்க பவண்டியதாயிருக்கும். ஆனால் இந்த 
பார்டவ, சடபக்கு உள்பளயும் ஜவளிபயயும் உள்ள அடனத்து வடகயான 
பிரச்சடனகடளயும் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் டகயாளும் நிதானமான 
வழிடயக் கவனிக்கவில்டல. 

ஜபரும்பாலும், அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் கி.பி.70 க்குப் பிறகு 
எழுதப்பட்டதாக நம்புபவர்கள்,  இந்த புத்தகத்தில் உள்ள சில விஷயங்கள் யூத 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

சரித்திராசிரியரான பொசிஃபஸின் படடப்புகடளச் சார்ந்தது என்று அவர்கள் 
நம்புவதால் அவ்வாறு ஜசய்கிறார்கள். 

பொசிஃபஸின் ஜதாடர்புடடய எழுத்துக்கள் கி. பி.79 க்கு முன்னதாகபவ 
இயற்றப்பட்டடவ அல்ல,  பமலும் கி. பி.85 க்கு முன்பப   பரவலாகக் 
கிடடத்திருக்காது. எனபவ, அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் பொசிஃபஸின் 
படடப்புகடளச் சார்ந்தது என்று நம்புபவர்கள்,  இது கி. பி.79 க்கு 
முந்டதயதாகவும், கி. பி.85 க்குப் பிறகும் எழுதப்பட்டதாகவும் முடிவு 
ஜசய்கின்றனர். 

இந்த நிடலப்பாட்டட ஆதரிப்பவர்கள்  அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகளுக்கும் பொசிபஸின் படடப்புகளுக்கும் இடடபய உள்ள பல 
ஜதாடர்புகடள சுட்டிக்காட்டியிருந்தாலும், அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ள நான்கு 
ஜதாடர்புகடள மட்டும் நாம் ஜதாடுபவாம். 

முதலாவதாக, அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 5:36 யூத புரட்சியாளரான 
தியூடாடஸக் குறிக்கிறது, அவர் பொசிஃபஸின் Antiquities என்கிற புத்தகத்தின் 
20வது பிரிவு 97 இல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கலாம். இரண்டாவதாக, பொசிபஸின் 
Jewish Wars என்னும் புத்தகம் 2, பிரிவுகள் 117 மற்றும் 118, மற்றும் புத்தகம் 18 இல், 
அவரது Antiquities இல் 1 முதல் 8 வடரயிலான பிரிவுகளில் வரும் 
கலிபலயாடவச் பசர்ந்த புரட்சியாளர் யூதாஸ்  பற்றி அப்பபாஸ்தலர் 5:37 
குறிப்பிடுகிறது. மூன்றாவதாக, அப்பபாஸ்தலர் 21:38 இல் உள்ள எகிப்தியன் 
என்று அடழக்கப்படும் புரட்சியாளர் பொசிபஸின் Jewish Wars என்னும்  புத்தகம் 
2, பிரிவுகள் 261 முதல் 263 வடர மற்றும் அவரது Antiquities புத்தகம் 20, பிரிவு 171 
ஆகியவற்றிலும் பதான்றலாம். நான்காவதாக, பல வியாக்கியான அறிஞர்கள் 
ஏபராதுவின் மரணம் பற்றிய விளக்கத்டத அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 
12:19-23 பொசிஃபஸின் Antiquities இல் புத்தகம் 19, 343 முதல் 352 வடரயிலானடத 
சார்ந்துள்ளது என்று வாதிட்டனர். 

இப்படிப்பட்ட சிந்தடன ஜகாண்டுள்ள வியாக்கியான அறிஞர்களின் 
எண்ணிக்டக அதிகமாக இருந்தபபாதிலும், அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 
மற்றும் பொசிஃபஸின் எழுத்துக்களுக்கு இடடயிலான ஒற்றுடமகள், 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் பொசிஃபஸின் படடப்புகடளச் சார்ந்தது 
என்படத நிரூபிக்கவில்டல என்படத நாம் சுட்டிக்காட்ட பவண்டும். 
உண்டமயில், அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளில் உள்ள நிகழ்வுகளின் 
விளக்கங்கள் பொசிஃபஸின் விளக்கங்களிலிருந்து பவறுபடுகின்றன. எனபவ, 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் மற்றும் பொசிஃபஸின் படடப்பு நன்கு 
அறியப்பட்ட வரலாற்று நிகழ்வுகடள தனித்தனியாக விவரித்திருக்கலாம் 
அல்லது ஜபாதுவான ஆதாரங்கடளச் சார்ந்து இருந்திருக்கலாம். அங்பக 
குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் ஒப்பட்ீடளவில் நன்கு அறியப்பட்ட வரலாற்று நபர்கள் 
என்பதால், அவர்கள் ஒன்றுக்கு பமற்பட்ட வரலாற்றுப் பதிவுகளில் 
நிடனவுகூரப்படுவதில் ஆச்சரியமில்டல. இடத விட, தியூடாஸ் விஷயத்தில் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

நாம் மிகவும் ஜபாதுவான ஜபயடரக் டகயாளுகிபறாம். ஒபர ஜபயரில் இரண்டு 
தனித்தனி நபர்கள் இருந்திருக்கவும் வாய்ப்புண்டு. 

கி.பி.70க்கு  முன் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் பததி குறித்த இரண்டாவது முக்கிய 

கருத்து என்னஜவன்றால்,  இது கி.பி.70 இல் பதவாலயம் இடிக்கப்படுவதற்கு 
முன்பு எழுதப்பட்டது எை்பதோகும். இந்த முந்டதய பததிக்கு ஆதரவாக பல 
சான்றுகள் உள்ளன, ஆனால் நம் பநாக்கங்களுக்காக அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகள் புத்தகத்திை் கடடசி காட்சியிலிருந்து நாம் என்ன முடிவுக்கு வரலாம் 
என்பதில் கவனம் ஜசலுத்துபவாம். 

அப்பபாஸ்தலர் 28:30-31 இல் உள்ள கடடசி இரண்டு வசனங்கடளக் 
கவனியுங்கள். பவுடலப் பற்றி லுூக்கா இந்த வார்த்டதகடள எழுதினார்: 

பின்பு பவுல் தனக்காக வாடடகக்கு வாங்கியிருந்த வட்ீடிபல 
இரண்டு வருஷமுழுதும் தங்கி, தன்னிடத்தில் வந்த 
யாவடரயும் ஏற்றுக்ஜகாண்டு, மிகுந்த டதரியத்துடபன 
தடடயில்லாமல், பதவனுடடய ராெ்யத்டதக் குறித்துப் 
பிரசங்கித்து, கர்த்தராகிய இபயசுகிறிஸ்துடவப்பற்றிய 
விபசஷங்கடள உபபதசித்துக்ஜகாண்டிருந்தான் (அப் 28:30-31). 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம் பராமில் வட்ீடுக்காவலில் 
இருந்து கிறிஸ்தவ சுவிபசஷத்டத டதரியமாக அறிவித்த பவுலுடன் 
முடிவடடகிறது.  இந்த முடிவுடர அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம் கி. 
பி.70 க்கு முன் எழுதப்பட்டது என்று நம்புவதற்கு  முக்கியமான ஆதாரங்கடள 
வழங்குகிறது. 

முதலாவதாக, பவுலின் ஊழியத்டதப் பற்றிய லுூக்காவின் விளக்கம்,  
கி.பி.64 இல் நடந்த ஒரு முக்கியமான நிகழ்வில் நின்றுவிடுகிறது. கி.பி.64 இல், 
நீபரா பராமில் பபரழிடவ ஏற்படுத்திய ஜநருப்புக்கு கிறிஸ்தவர்கடளக் குற்றம் 
சாட்டி,  கிறிஸ்தவர்கடளத் துன்புறுத்தத் ஜதாடங்கினான். லுூக்கா, 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகடள எழுதும் பநரத்தில் அது ஏற்கனபவ 
நிகழ்ந்திருந்தால், இதுபபான்ற ஒரு ஜபரிய திருப்பத்டத குறிப்பிடாமல் 
இருப்பது விந்டதயாக இருக்கும். 

இரண்டாவதாக, நீபரா சடபடயத் துன்புறுத்தியபபாது, அபநகமாக கி.பி.65 
அல்லது அதற்குப் பிறகு,  பவுல் ஜபாதுவாக இரத்த சாட்சியாக மரித்ததாக 
கருதப்படுகிறார். இதற்குப் பிறகு அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 
எழுதப்பட்டிருந்தால், புத்தகத்தின் மிக முக்கியமான பாத்திரங்களில் ஒருவரான 
பவுல் இரத்த சாட்சியாக மரித்தடத அது நிச்சயமாகக் குறிப்பிட்டிருக்கும். 

மூன்றாவதாக, கி.பி.70 இல் எருசபலமில் உள்ள யூத ஆலயம் 
அழிக்கப்பட்டபபாது,  அது சடபயில் யூதர்களுக்கும் புறொதிகளுக்கும் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

இடடயிலான உறவுகடள கணிசமாக பாதித்தது. அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகள் புத்தகம் பல இடங்களில் இந்த உறவுகடள டமயமாகக் 
ஜகாண்டுள்ளது. எனபவ, பதவாலயம் அழிக்கப்பட்டிருந்தால் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம் அடதத் தவிர்த்திருக்க வாய்ப்பில்டல. 

இது பபான்ற உண்டமகளின் ஜவளிச்சத்தில், லுூக்கா பவுல் சிடறயில் 
அடடக்கப்பட்ட பநரம் மற்றும் கி.பி.60 முதல் 62 வடர பராமில் ஊழியம் ஜசய்த 
காலக்கட்டத்தில் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகடள எழுதி முடித்தார் என்று 
முடிவு ஜசய்வது சிறந்தது. இது புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடடசி 
வரலாற்று விவரமாகும். 

முதல் வோசகை்கள் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் ஆரம்ப பததிடய மனதில் ஜகாண்டு, 

அப்பபாஸ்தலர்களின் வரலாற்று அடமப்பின் இரண்டாவது அம்சமோை  
லுூக்கா எழுதியடவகளின் அசல் வாசகர்களுக்கு நாம் திரும்ப பவண்டும். 
லுூக்கா அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின் மூலமாக தான் ஜசால்ல 
விரும்பிய ஜசய்திடய பகட்கும் வாசகர்கடளக் குறித்த விழிப்புணர்வு அவரது 
புத்தகங்கடளப் புரிந்துஜகாள்வதற்கு முக்கியமானது. 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் அசல் வாசகர்கடள இரண்டு 
வழிகளில் ஆராய்பவாம். முதலில், ஜதபயாப்பிலுவுக்கு இந்த புத்தகம் 
ஒப்படடக்கப்பட்டடதக் குறித்து பார்ப்பபாம். இரண்டாவதாக, புத்தகம் ஒரு பரந்த 
வாசகர்களுக்காக வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது என்படத நாம் கருத்தில் 
ஜகாள்பவாம். லுூக்காவின் முதல் வாசகரான ஜதபயாப்பிலுவுடன் 
ஆரம்பிக்கலாம். 

வதபயோப்பில 
லுூக்காடவ  எழுதுவதற்காக நியமித்தது ஜதபயாப்பிலு என்படத 

லுூக்காவின் முன்னுடரகள் ஜதரிவிக்கின்றன. நாம் பார்த்தபடி, லுூக்கா 1:3 
மற்றும் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 1:1 இல், லுூக்கா தனது படடப்புகடள 
ஜதபயாப்பிலுவுக்கு அர்ப்பணித்தார். இதுமட்டுமல்லாமல், லுூக்கா 1:3 இல் 
லுூக்கா ஜதபயாப்பிலுடவ கனம் ஜபாருந்தியவர் என்று அடழத்தார். லுூக்கா 
"மிகச் சிறந்த" (அல்லது கிபரக்கத்தில் க்ராடிஸ்படாஸ்) என்ற வார்த்டதடய 
மரியாடதயின் ஜவளிப்பாடாகப் பயன்படுத்தினார். ஜதபயாப்பிலு அவருடடய 
ஜசல்வந்த புரவலர் என்று பலர் நம்புவதற்கு இந்தச் ஜசால் வழிவகுத்தது. 

ஆனால் லுூக்காவுக்கும் ஜதபயாப்பிலுவுக்கும் இடடயிலான உறவு 
புரிந்து ஜகாள்ளக் கடினமான ஒன்று. லுூக்கா மற்றும் அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகள் புத்தகங்கடளப் படிப்பதன் மூலம், ஜதபயாப்பிலு லுூக்காவின் 
மாணவரானார். லுூக்கா சுவிபசஷத்தின் முன்னுடரயில் ஜதபயாப்பிலு மற்றும் 
லுூக்கா ஆகிய இருவரின் உறவின் இந்த அம்சத்டதப் பார்க்கலாம். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

லுூக்கா 1:3-4 இல் இந்த வார்த்டதகடள வாசிக்கிபறாம்: 

ஆதிமுதல் எல்லாவற்டறயும் திட்டமாய் விசாரித்தறிந்த 
நானும் உமக்கு உபபதசிக்கப்பட்ட விபசஷங்களின் 
நிச்சயத்டத நீர் அறியபவண்டுஜமன்று, அடவகடள 
ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய்த் பதான்றிற்று 
(லுூக்கா 1:3-4). 

இந்த பவத பகுதியில் குறிப்பிடுவது பபால, லுூக்காவின் புத்தகம் ஒரு 
பகுதியாக வடிவடமக்கப்பட்டது, இதனால் ஜதபயாப்பிலு தான் கற்பிக்கப்பட்ட 
விஷயங்களின் உறுதிடய அறிந்து ஜகாள்வார். எளிடமயாகச் 
ஜசால்வதானால், ஜதபயாப்பிலுவுக்கு அறிவுறுத்துவதற்காக லுூக்கா எழுதினார். 

லுூக்கா தனது முதல் வாசகரான ஜதபயாப்பிலுவுக்கு எழுதுகிறடதப் 
பார்த்த பிறகு, லுூக்கா பரந்த வாசகர்களுக்கு எழுதுவடதப் பற்றி சிந்திக்கவும் 
இது உதவியாக இருக்கும். 

பைந்த வோசகை்கள் 
புதிய ஏற்பாட்டில் பவறு இடங்களில் நாம் படித்தவற்றிலிருந்து, முதல் 

நூற்றாண்டில் பரந்து இருந்த திருச்சடப அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 
புத்தகத்தில் லுூக்கா குறிப்பிட்ட பல பிரச்சடனகளுடன் பபாராடியது 
என்படதக் காண்பது கடினம் அல்ல. லுூக்காவின் சரித்திரம் யூத மற்றும் 
புறொதி விசுவாசிகளுக்கு இடடபயயான சச்சரவுகடளயும், ஜவவ்பவறு 
அப்பபாஸ்தலர்கள் மற்றும் பபாதகர்களின் தடலடமயின் கீழ் இருந்த 
பிளவுகடளயும் குறிப்பிடுகிறது. அவரது பதிவு கள்ள பபாதகர்களால் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பகாட்பாட்டுப் பிடழகடளத் ஜதாடுகிறது. சடப மற்றும் 
உள்நோட்டு அரசாங்கங்களுக்கு இடடபயயான சண்டடகடளயும் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் குறிப்பிடுகின்றது. இது ஜபண்கள் மற்றும் 
ஏடழகள் எதிர்ஜகாள்ளும் பிரச்சடனகளில் கவனம் ஜசலுத்துகிறது. இது 
துன்புறுத்தல்கள், துன்பங்கள் மற்றும் சிடறவாசங்கடளப் பதிவு ஜசய்கிறது. 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் இந்த வடகயான பகாட்பாடு, தார்மகீ மற்றும் 
நடடமுடற சிக்கல்கடளத் ஜதாடுகின்றது, ஏஜனனில் பரந்த சடப அதன் 
ஆரம்ப தசாப்தங்களில் இந்த வடகயான பிரச்சடனகளுடன் பபாராடியது. 

லுூக்கா அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டத மிகவும் பரந்த 
பிரச்சடனகடள நிவர்த்தி ஜசய்ய எழுதியதால், அவர் தனது புத்தகத்டத 
பல்பவறு விசுவாசிகள் படிக்க பவண்டும் என்று கருதினார் என்று நியைப்பது 
நியாயமானது. ஜதபயாப்பிலு மற்றும் ஆரம்பகால சடப அவர்கள் 
எதிர்ஜகாள்ளும் பல சவால்கடள ஜபரிய அளவில் டகயாள்வதில் அவர் 
அக்கடற ஜகாண்டிருந்தார். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

சமூக சூழல் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின் பததி மற்றும் அசல் 

வாசகர்கடளக் கருத்தில் ஜகாண்டு, மூன்றாவது பிரச்சடனடயத் தீர்க்க நாம் 
தயாராக உள்பளாம், அயவ ோவை: லுூக்கா சுவிபசஷத்தின் ஜபாதுவான சமூக 
சூழல், அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம் எழுதப்பட்ட உலகம். 
லுூக்காவின் காலத்தில் ஜசயல்பட்ட சமூக சக்திகடளப் பற்றி நாம் எவ்வளவு 
அதிகமாகப் புரிந்து ஜகாள்ள முடியுபமா, அவ்வளவு சிறப்பாக அவருடடய 
புத்தகத்தின் பல அம்சங்கடளப் புரிந்துஜகாள்ள நாம் தயாராக இருப்பபாம். 

முதல் நூற்றாண்டு சடபயில் வாழ்க்டகயின் இரண்டு டமய 
அம்சங்கடளப் பார்த்து, அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் சமூக சூழடல 
ஆராய்பவாம்: முதலில், பராமப் பபரரசின் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரம்; 
இரண்டாவதாக, சடபக்கும் யூதர்களுக்கும் இடடயிலான புதிய உறவு. முதலில் 
பராமப் பபரரடசப் பற்றிப் பார்ப்பபாம். 

பைோமப் பபைைசு  
லுூக்கா அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டத எழுதிய பநரத்தில், 

பராமப் பபரரசு முழு மத்திய தடரக்கடல் உலகத்டதயும் டகப்பற்றி தனது 
கட்டுப்பாட்டில் டவத்திருந்தது, பமலும் இன்டறய பிரிட்டன், வட ஆப்பிரிக்கா 
மற்றும் ஆசியாவின் சில பகுதிகள் வடர அதன் எல்டலடய விரிவுபடுத்தியது. 
ஆரம்பகால சடபயின் நாட்களில், பபரரசு இன்னும் வளர்ந்தது, பமலும் பமலும் 
மக்கடளயும் பிரபதசங்கடளயும் அதன் களத்தில் பசர்த்தது. அவ்வாறு 
ஜசய்ததால், பராமப் பபரரசு அதன் தனித்துவமான பராம மதிப்புகள், 
குறிக்பகாள்கள் மற்றும் நம்பிக்டககளுடன் சமூகத்தின் அடனத்து 
அம்சங்கடளயும் ஆழமாக பாதித்தது. 

சந்பதகத்திற்கு இடமின்றி, டகப்பற்றப்பட்ட பிரபதசங்களில் பராம் 
ஜகாண்டிருந்த மிகப்ஜபரிய தாக்கங்கள் அரசியல் மற்றும் ஜபாருளாதாரம் 
ஆகும். பராமப் பபரரசின் முக்கிய அரசியல் அக்கடறகளில் ஒன்று, உள்ளூர் 
அதிகாரிகளின் மதீு வலிடமயான கட்டுப்பாட்டடச் ஜசலுத்துவதன் மூலம் 
பபரரசுக்குள் அடமதி மற்றும் விசுவாசத்டத உறுதிப்படுத்துவதாகும். 

டகப்பற்றப்பட்ட நாடுகளுக்கு உள்ளூர் சுயாட்சியின் அளவு 
அனுமதிக்கப்பட்டது, ஆனால் அவற்றின் உள்ளூர் அரசாங்கங்கள் 
ஜபரும்பாலும் மறுகட்டடமக்கப்பட்டன. உதாரணமாக, ஜசசரியாவின் இரண்டு 
பராம ஆளுநர்கடள அப்பபாஸ்தலருடடய புத்தகம் குறிப்பிடுகிறது, அதாவது 
பபலிக்ஸ் மற்றும் ஜபஸ்து, அவர்கள் யூபதயா முழுவடதயும் 
ஜசசரியாவிலிருந்து ஆண்டார்கள். வரிவிதிப்டப பமற்பார்டவயிடுவபதாடு 
மட்டுமல்லாமல், பராமப் பபரரசின் தங்கள் பகுதியில் அடமதிடயயும் 
ஒழுங்டகயும் பராமரிப்பதும் அவர்கள் ஜபாறுப்பாகும். 



அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் பாடம் 1 : அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின் பின்னணி 

-17- 

வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

பராம குடிமக்கடள டகப்பற்றிய நாடுகளின் மக்கள்ஜதாடகய  
ஒருங்கிடணப்பதன் மூலம் பபரரசு கலாச்சார மற்றும் அரசியல் 
ஜசல்வாக்டகயும் ஜசலுத்தியது. 

ஜபரும்பாலும், பராம் புதிதாக டகப்பற்றப்பட்ட பிரபதசங்களில் 
ஓய்வுஜபறும் இராணுவப் படடகளுக்கு நிலத்டத வழங்கியது. இந்த 
நடடமுடறயானது முழுப் பபரரசு முழுவதும் விசுவாசமான பராம குடிமக்கள் 
குடிபயற வழிவகுத்தது, பமலும் உத்திபயாகபூர்வ மற்றும் சமூக அடமப்புகளில் 
பராமின் மதிப்புகள் மற்றும் அர்ப்பணிப்புகடள பமம்படுத்தியது. இதனால்தான் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம் பராமில் இருந்து வந்தவர்கடள 
அவ்வப்பபாது குறிப்பிடுகிறது. ஜபந்ஜதஜகாஸ்பத நாளிபலபய, 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 2:10-11 இல் “பராமிலிருந்து வருடக தந்தவர்கள் 
(யூதர்கள் மற்றும் யூத மதத்திற்கு மாறியவர்கள்)” என்று வாசிக்கிபறாம். 
மீண்டும், அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 10-ல் உள்ள பதவ-பயமுள்ள பராடம 
பசர்ந்த நூற்றுக்கு அதிபதியான ஜகார்யநலியு, அப்பபாஸ்தலர்களில் 
சுவிபசஷத்டதப் பரப்புவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். 

இதற்கு அப்பால், உள்ளூர் கலாச்சாரங்கள் பராமின் ஜபாதுப் 
பணிகளான சாடலகள், விரிவான கட்டிடங்கள் மற்றும் ஜபாது சந்திப்பு 
இடங்கள் பபான்றவற்றால் தாக்கத்திற்கு உள்ளாயின. பராம ஆட்சியின் இந்த 
அம்சம், பவுலும் மற்றவர்களும் தங்கள் மிஷனரி முயற்சிகளில் எப்படி 
சுதந்திரமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் பயணம் ஜசய்தார்கள் என்படத 
விளக்குகிறது. அப்பபாஸ்தலர்களும் இந்த ஜபாது இடங்கடளப் பயன்படுத்தி 
சுவிபசஷத்டதப் பிரசங்கித்தார்கள். 

ஆரம்பகால சடபக்கு பராமப் பபரரசின் மிக முக்கியமான அம்சம் 
என்னஜவன்றால் அது ஜவன்ற மக்களின் மதங்களில் அதன் தாக்கத்டத 
ஏற்படுத்தியபதயாகும். 

லுூக்கா எழுதும் பநரத்தில், ரோ ை் எை்கிற ஒரு மனிதன் முழு பராமப் 
பபரரசின் டமயத்தில் நின்றான். பபரரசர் அல்லது ராயன் தனது மக்கள் 
மற்றும் சாம்ராெ்யத்தின் அதிபதியாக மட்டும் பார்க்கப்படவில்டல, மக்களின் 
இரட்சகராகவும் பார்க்கப்பட்டார். பராம பிரச்சாரத்தின்படி, ராயர்கள் தங்கள் 
மக்கடள குழப்பம் மற்றும் இருளில் இருந்து விடுவித்தனர். பராமப் பபரரசின் 
விரிவாக்கம் அவனது இரட்சிப்பின் நீட்டிப்பாக வழங்கப்பட்டது, மக்கடள 
அவர்களின் உள்ளூர் மன்னர்களின் ஜகாடுங்பகான்டமயிலிருந்து விடுவித்து, 
அடனவடரயும் பராமின் கருடணமிக்க ஆட்சியின் கீழ் ஜகாண்டு வந்தது. 

ஜபரும்பாலான இடங்களில், டகப்பற்றப்பட்ட மக்கள் தங்கள் ஜசாந்த மத 
நடடமுடறகடளத் ஜதாடர அனுமதிக்கப்பட்டனர், ஆனால் அவர்கள் ராயன் 
மற்றும் பாரம்பரிய பராம பதவர்களின் பமன்டமடய ஒப்புக்ஜகாள்ள 
பவண்டியிருந்தது. இப்பபாது, பல அம்சங்களில், முதல் நூற்றாண்டில் 
ஜபரும்பாலான யூதர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் பராமின் கனத்திற்குரிய 
குடிமக்களாக இருந்தனர், ஆனால் உண்டமயுள்ள யூதர்களும் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

கிறிஸ்தவர்களும் பராம மதத்தின் பமலாதிக்கத்டத ஒப்புக்ஜகாள்ள 
மறுத்துவிட்டனர். பராமப் பபரரசு யூத நம்பிக்டகடய ஒரு அனுமதிக்கப்பட்ட 
மதம் அல்லது "சட்டரதீியான மதம்" என்று நியமித்தது, பமலும் அது கிறிஸ்தவ 
நம்பிக்டகடய முடிந்தவடர ஜபாறுத்துக்ஜகாண்டது. பமலும் அது இன்னும் இரு 
குழுக்கடளயும் அடக்கியது. 

அரசாங்கம், மக்கள்ஜதாடக, ஜபாதுப்பணி மற்றும் மதம் ஆகியவற்றின் 
கட்டுப்பாட்டின் மூலம், பராம் தனது ஜசல்வாக்டக தன்னால் இயன்ற எல்லா 
இடங்களிலும் பரப்ப முயன்றது. 

இப்பபாது பராமப் பபரரசின் தாக்கங்களின் அடிப்படடயில் 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் சமூக சூழடலப் பார்த்பதாம், லுூக்கா 
எழுதிய சமூக சூழ்நிடலயின் மற்ஜறாரு முக்கியமான பரிமாணமோை  
விசுவாசியாத யூதர்களுக்கும் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ சடபக்கும் இடடயிலான 
உறயவ ஆராய நாம் தயாராக உள்பளாம். 

யூதை்கள் 
யூதர்களுக்கும் ஆரம்பகால சடபக்கும் இடடபய உள்ள உறடவயும் 

அவர்களுக்கு இடடபய உள்ள ஆழமான ஜதாடர்டபயும் கவனிப்பபாம், 
இரண்டாவதாக அவர்களின் அடிப்படட பவறுபாடுகடள ஆராய்பவாம். இந்த 
இரண்டு குழுக்களுக்கும் இடடயிலான ஜதாடர்டப முதலில் பார்ப்பபாம். 

ஆரம்பகால சடப யூத மக்களுடன் ஒரு ஜபாதுவான பாரம்பரியத்டத 
பகிர்ந்து ஜகாண்டது. இபயசு ஒரு யூதர், அப்பபாஸ்தலர்கள் அடனவரும் 
யூதர்கள், மற்றும் முதலில், சடபயிலும் முழுக்க முழுக்க இரட்சிக்கப்பட்ட 
யூதர்கள் தான் இருந்தார்கள் என்ற உண்டமடய நாம் அடிக்கடி 
நிடனவுபடுத்திக் ஜகாள்ள பவண்டும். எனபவ, ஆரம்பகால சடபயின் மனதில், 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யூத பமசியாவிடம் விசுவாசம் டவத்தல் என்பது 
யூத மதத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட விசுவாசத்டத டவக்க பவண்டும் என்படதக் 
குறிக்கிறது என்பதில் ஆச்சரியமில்டல. 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின்படி, ஆரம்பகால சடபயில் 
பலர் சடப ஆராதடனயில் கலந்துஜகாண்டனர், பவதவசனங்கடளக் 
பகட்பதற்காக ஜெப ஆலயங்களில் கூடினர், பமலும் பல யூத 
பழக்கவழக்கங்கடள ஆசரித்தார்கள். உதாரணமாக, அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகள் 13:32-33 இல் உள்ள பவுலின் வார்த்டதகடளக் கவனியுங்கள்: 

இபயசுடவ எழுப்பினதினாபல பதவன் நம்முடடய 
பிதாக்களுக்கு அருளிச்ஜசய்த வாக்குத்தத்தத்டத 
அவர்களுடடய பிள்டளகளாகிய நமக்கு நிடறபவற்றினார் 
என்று  நாங்களும் உங்களுக்குச் சுவிபசஷமாய் 
அறிவிக்கிபறாம் (அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 13:32-33). 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

பவுலும் அவருடன் பயணித்தவர்களும் ஜெப ஆலயத்தில் உள்ள 
யூதர்களுடன் தங்கடள அடடயாளப்படுத்திக் ஜகாண்டனர், முற்பிதாக்கள் 
"எங்கள் பிதாக்கள்" என்றும் கிறிஸ்தவர்கடள தங்கள் குழந்டதகள் என்றும் 
பபசினார்கள். 

கூடுதலாக, ஆரம்பகால சடப மற்றும் யூத சமூகம் இரண்டும் ஒபர 
பவதவசனங்களுக்கு  அர்ப்பணித்திருக்கின்றன. அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகள் புத்தகத்தில், கிறிஸ்தவர்கள் யூத சூழல்களில் சுவிபசஷத்டத 
அறிவிக்கும் பபாது ஜதாடர்ந்து பவதவசனங்கடள சுட்டிக்காட்டினார். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 17:1-3, யூதர்களுக்கு கிறிஸ்துடவ 
அறிவிக்கும் பபாது பவுல் எப்படி பவதாகமத்திற்கு திரும்பினார் என்று பதிவு 
ஜசய்கிறது. லுூக்காவின் வார்த்டதகடளக் பகளுங்கள்: 

அவர்கள் ஜதசபலானிக்பக பட்டணத்துக்கு வந்தார்கள்; 
அங்பக யூதருக்கு ஒரு ஜெபஆலயம் இருந்தது. பவுல் தன் 
வழக்கத்தின்படிபய அவர்களிடத்தில் பபாய், மூன்று 
ஓய்வுநாட்களில் பவதவாக்கியங்களின் நியாயங்கடள 
எடுத்து அவர்களுடபன சம்பாஷித்து, கிறிஸ்து பாடுபடவும் 
மரித்பதாரிலிருந்து எழுந்திருக்கவும் பவண்டியஜதன்றும், 
நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிற இந்த இபயசுபவ கிறிஸ்து 
என்றும் காண்பித்து, திருஷ்டாந்தப்படுத்தினான் (அப் 17:1-3).  

இதற்கு அப்பால், கிறிஸ்தவத்திற்கும் யூத மதத்திற்கும் இடடயிலான 
ஆழமான ஜதாடர்பு யூத அதிகாரிகளுக்கும் ஆரம்பகால சடபக்கும் இடடபய 
குறிப்பிடத்தக்க ஜதாடர்புகடள ஏற்படுத்தியது. 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின்படி, கிறிஸ்துவின் 
நற்ஜசய்திடய அறிவிப்பதில் ஆரம்பகால சடபயின் டதரியம் யூத 
அதிகாரிகளுடன் அடிக்கடி பமாதலுக்கு வழிவகுத்தது. ஆனால் முடிந்தவடர, 
ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் யூதத் தடலவர்கடள ஒப்புக்ஜகாண்டனர் மற்றும் 
பதவனின் கட்டடளகளுக்குக் கீழ்ப்படியாதபடி கட்டடளயிட்டபபாது மட்டுபம 
அவர்கடள எதிர்த்தனர். 

யூத மக்களுக்கும் ஆரம்பகால சடபக்கும் இடடபய ஆழமான ஜதாடர்பு 
இருந்தபபாதிலும், அவர்கள் இன்னும் அடிப்படட பவறுபாடுகளால் 
பவறுபடுத்தப்பட்டனர். 

மிக அடிப்படடயாக, கிறிஸ்தவர்களும் அவிசுவாசியான யூதர்களும் 
இபயசுபவாடு உடன்படவில்டல. இபயசு மரணத்டத ஜவன்று, 
மரித்பதாரிலிருந்து தம்முடடய ஜசாந்த உயிர்த்ஜதழுதலில் ஜதாடங்கி, 
அடனத்து சிருஷ்டிகடளயும் மீட்ஜடடுக்கும் பமசியா என்று சடப அறிவித்தது. 
ஆனால், அவிசுவாசியான யூதர்கள், குற்றவாளியாக சிலுடவயில் 
அடறயப்பட்ட ஒரு மனிதன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பமசியாவாக இருக்க 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

முடியாது என்று கருதினர். இந்த பவறுபாடு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர் 
அல்லாத யூதர்களுக்கும் இடடபய ஒரு பிளடவ உருவாக்கியது, அது நம் 
ஜசாந்த நாளிலும் ஜதாடர்கிறது. 

இரண்டாவதாக, ஆரம்பகால சடபகளும் யூதத் தடலவர்களும் எபிஜரய 
பவதாகமத்தின் அதிகாரத்டத ஒப்புக்ஜகாண்டபபாது, எபிஜரய பவதாகமத்தின் 
சரியான விளக்கத்தில், குறிப்பாக இபயசுடவப் ஜபாறுத்தவடர அவர்கள் 
கடுடமயாக உடன்படவில்டல. வரவிருக்கும் பமசியாவின் எபிஜரய 
பவதாகமத்தின் நம்பிக்டககள் இபயசுவில் நிடறபவறியதாக ஆரம்பகால சடப 
நம்பியது, ஆனால் விசுவாசமில்லாத யூதர்கள் இந்த புரிதடல மறுத்தனர். யூத 
மதத்திற்குள் பல தரப்பினர் பரந்த அளவிலான கருத்துக்கடளக் 
ஜகாண்டிருந்தனர், ஆனால் அவர்களில் ஜபரும்பாபலார் படழய ஏற்பாட்டின் 
பமசியா நம்பிக்டககடள இபயசு நிடறபவற்றினார் என்படத 
ஏற்றுக்ஜகாள்ளவில்டல. 

மூன்றாவது இடத்தில், ஆரம்பகால சடபயும் முதல் நூற்றாண்டின் யூத 
மக்களும் புறொதிகடள எவ்வாறு பார்த்தார்கள் என்பதில் பவறுபட்டனர். 
ஜபரும்பாலும், யூத மதத்டத பயபக்தியுடன் ஆசரிக்கும் யூதர்கள் 
புறொதிகளுடன் பங்குஜகாள்ளவில்டல. ஆனால் மறுபுறம், பல 
விருத்தபசதனம் ஜசய்யப்படாத புறொதிகள் யூத மதத்தின் நம்பிக்டககள் 
மற்றும் ஜநறிமுடற பபாதடனகளால் ஈர்க்கப்பட்டனர், அவர்கள் உள்ளூர் யூத 
ஜெப ஆலயங்களுடன் தங்கடள இடணத்துக் ஜகாண்டனர் மற்றும் 
பதவனுக்கு பயந்தவர்கள் என்று அறியப்பட்டனர். பதவ பயமுள்ளவர்கள் மற்ற 
புறொதிகடள விட மதிக்கப்பட்டனர், ஆனால் அவர்கள் யூத சமூகத்தின் முழு 
உறுப்பினர்களாக இல்டல. புறொதியினர் யூத மதத்திற்கு மாறினார்கள், 
ஆனால் இது ஞானஸ்நானம் மற்றும் விருத்தபசதனம் மற்றும் யூத மரபுகடளக் 
கடடப்பிடிப்பது உள்ளிட்ட துவக்க சடங்குகடள உள்ளடக்கியது. 

ஆரம்பகால யூத கிறிஸ்தவர்கள் புறொதிகடளப் பற்றிய இபத 
புரிதலுடன் ஜதாடங்கினாலும், கிறிஸ்துடவப் பின்பற்றும் புறொதிகளுக்கு 
கிறிஸ்தவ சடபயில் முழு அந்தஸ்து வழங்கப்பட பவண்டும் என்படத அவர்கள் 
படிப்படியாக புரிந்துஜகாண்டனர். பரிசுத்த ஆவியின் புதிய ஜவளிப்பாட்டின் 
ஜவளிச்சத்தில், கிறிஸ்தவ சடபயில் அங்கத்துவம் ஜபறுவதற்கு ஒப்புதல் 
வாக்குமூலம் மற்றும் ஞானஸ்நானம் ஆகியவற்றில் ஜவளிப்படுத்தப்பட்ட 
கிறிஸ்துவின் மீதான விசுவாசம் பபாதுமானது என்று ஆரம்பகால சடப 
தீர்மானித்தது. எனபவ, அப்பபாஸ்தலர்கள் யூதர்கள் மற்றும் புறொதிகள் 
இருவருக்கும் கிறிஸ்துவின் உலகளாவிய இடறயாட்சியின் சுவிபசஷத்டத 
அறிவிப்படத தங்கள் வழக்கமாக்கினர், சடப வளர்ந்தவுடன் இரு மக்களின் 
வரங்கடளயும் ஊழியத்டதயும் ஏற்றுக்ஜகாண்டனர். படழய ஏற்பாட்டில் தம் 
மக்களுக்கு நீட்டித்த ராெ்யத்தின் நம்பிக்டகடய நிடறபவற்ற பதவன் 
புறொதிகடளப் பயன்படுத்துகிறார் என்படத அவர்கள் புரிந்துஜகாண்டனர். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

இது விசுவாசியாத யூதர்களுக்கும் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இடடபய 
பல பமாதல்களுக்கு வழிவகுத்ததில் ஆச்சரியமில்டல. 

லுூக்கா எழுதிய காலம், அவர் எழுதிய வாசகர்கள் மற்றும் அவர் எழுதிய 
சமூக சூழல் பற்றிய சில விவரங்கடள அறிந்துஜகாள்வது, 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டத நன்றாகப் படிக்க நமக்குப் ஜபரிதும் 
உதவும். லுூக்கா ஜசான்ன பிரச்சடனகடளப் பாராட்டவும், அவருடடய 
தீர்வுகடளப் புரிந்துஜகாள்ளவும், இன்று நம் ஜசாந்த வாழ்க்டகயில் அவற்டறப் 
பயன்படுத்தவும் நாம் சிறப்பாக தயாராக இருப்பபாம். 

இடையியல் பின்னணி 
இப்பபாது நாம் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் படடப்பாற்றல் 

மற்றும் வரலாற்று அடமப்டப ஆராய்ந்துவிட்படாம், இந்த பாடத்தில் நம் 
மூன்றாவது முக்கிய தடலப்பாக, அப்பபாஸ்தலருடடய புத்தகத்தின் 
இடறயியல் பின்னணிடய ஆராய தயாராக உள்பளாம். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டதப் படிக்கும்பபாது, பல 
இடறயியல் பகள்விகள் மனதில் எழுகின்றன. லுூக்கா தனது இடறயியல் 
கண்பணாட்டங்கடள எங்பக கற்றுக்ஜகாண்டார்? அவருடடய புத்தகத்தில் 
எடதப் பபச பவண்டும், எடதத் தவிர்க்க பவண்டும் என்று அவர் எப்படி முடிவு 
ஜசய்தார்? அவர் எழுதுவடத வழிநடத்திய அடிப்படடக் ஜகாள்டககள் என்ன? 
சரி, இந்தக் பகள்விகளுக்கான பதில்கடள லுூக்காவின் இடறயியல் 
பின்னணியில் காணலாம். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் இடறயியல் பின்னணி பற்றிய நமது 
விவாதம் மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும். முதலில், படழய ஏற்பாட்டில் 
லுூக்காவின் இடறயியலின் அடிப்படடகடள ஆராய்பவாம். இரண்டாவதாக, 
பதவனின் பமசியானிய ராெ்யத்டதப் பற்றிய அவருடடய நம்பிக்டககளால் 
அவருடடய இடறயியலில் எவ்வாறு தாக்கம் ஏற்பட்டது என்படத நாம் 
பரிசீலிப்பபாம். மூன்றாவதாக, லுூக்காவின் சுவிபசஷம், அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகளின் ஜசய்திடய எவ்வாறு புரிந்துஜகாள்ள உதவுகிறது என்படதப் 
பார்ப்பபாம். அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்திற்கான படழய 
ஏற்பாட்டின் அடித்தளத்துடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

படழய ஏை்போடு  
படழய ஏற்பாடு லுூக்காவின் எழுத்டத குடறந்தது இரண்டு வழிகளில் 

பாதித்தது. முதலில், லுூக்கா ஜபாதுவாக வரலாற்டறப் பற்றிய படழய 
ஏற்பாட்டின் பார்டவயால் ஆழமாகப் பாதிக்கப்பட்டார். இரண்டாவது இடத்தில், 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

குறிப்பாக இஸ்ரபவலின் வரலாற்டறப் பற்றிய அதன் தயல ட்ீடோல் அவர் 
ஆழமாகப் பாதிக்கப்பட்டார். ஜபாதுவாக வரலாற்டறப் பற்றிய படழய 
ஏற்பாட்டின் பார்டவ லுூக்காவின் இடறயியடல எவ்வாறு ஜதரிவித்தது 
என்படத முதலில் பார்ப்பபாம். 

வைலோறு 
17 ஆம் நூற்றாண்டின் கிறிஸ்தவ தத்துவஞானி பிபளஸ் பாஸ்கல் தனது 

சிறந்த படடப்பான ஜபன்சீஸில், வரலாறு முழுவதும் மனிதர்கள் அங்கீகரித்த 
மூன்று ஜபரிய உண்டமகடளப் பற்றி பபசினார். முதலாவதாக, அவர் 
சிருஷ்டிப்பின் மகிடமடயயும் அழடகயும் குறிப்பிடுகிறார், பதவன் 
எல்லாவற்டறயும் நன்றாக உருவாக்கியதால் பிரபஞ்சத்தில் ஊடுருவி வரும் 
அதிச த்டதப் பற்றி குறிப்பிடுகிறார். இரண்டாவதாக, சிருஷ்டிப்பின் அசல் 
மகிடமக்கும் அதன் தற்பபாடதய துயரத்திற்கும் சர்ீபகட்டிற்கும் இடடபய 
உள்ள குழப்பமான பமாதடலப் பற்றி அவர் பபசினார். மூன்றாவதாக, பாஸ்கல் 
மீட்பு பற்றியும் இந்த பமாதலுக்கு ஒரு தீர்வு இருக்கும் என்ற நம்பிக்டகய ப் 
பற்றியும் பபசினார். 

பாஸ்கலின் பிரதிபலிப்புகள் படழய ஏற்பாட்டின் உலக வரலாறு 
சிருஷ்டிப்பு, பாவத்தில் விழுதல் மற்றும் மீட்பு என்கிற மூன்று முக்கிய 
நிடலகளாகப் பிரிப்பதற்கு இடணயாக உள்ளன. அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகளில், வரலாற்றில் இந்த மூன்று மடங்கு கண்பணாட்டம் பிரதிபலிக்கும் 
வழிகளில் ஆரம்பகால சடபடயப் பற்றி லுூக்கா எழுதினார். 

சிருஷ்டிப்பின் காலத்டதக் கவனியுங்கள். ஆதியாகமம் 1 இல், பதவன் 
தனது பரபலாக ராெ்யத்தின் விரிவாக்கமாக உலகத்டத தயார் ஜசய்தார். அவர் 
பிரபஞ்சத்டத கட்டடளயிட்டார்; ஏபதனில் ஒரு பரபலாகத்டத உருவாக்கினார்; 
அந்த பரபலாகத்திற்குள் மனிதகுலத்டத, அவரது ராொ சாயடல டவத்தார்; 
ஏபதனில் ஜதாடங்கி உலகத்தின் முடனகள் வடர மனிதகுலம் ஜபருகவும், 
பூமிடய ஆளவும் கட்டடளயிட்டார். சுருக்கமாக, பதவன் பூமியில் தனது 
ராெ்யத்தின் முழு வளர்ச்சிக்கு பமடட அடமத்தார். 

இந்த முக்கியமான படழய ஏற்பாட்டு பயாசடனடயப் பற்றிய 
லுூக்காவின் விழிப்புணர்வு அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் பல 
இடங்களில் ஜதளிவாகத் ஜதரிகிறது. உதாரணமாக, 4:24-30 இல், பபதுருவும் 
பயாவானும் சிருஷ்டிப்பு பூமியின்மதீு பதவனுடடய அரச ஆட்சியின் 
அத்தாட்சியாக இருக்கிறது என்பது பற்றி பபசினார்கள். 14:15-17 இல், பவுலும் 
பர்னபாவும் பதசங்களின் மதீு பதவனுடடய ஆட்சிக்கு அடிப்படடயாக 
சிருஷ்டிப்பு இருக்கிறடதப் பற்றி பபசினார்கள். 7:49 இல், பதவன் தனது ராெ 
பாதபடியாக இருக்க உலடகப் படடத்தார் என்று ஸ்பதவான் வலியுறுத்தினார். 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 17:24-27 இல் அத்பதபன பட்டணத்தில் பவுலின் 
வார்த்டதகடளக் கவனியுங்கள்: 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

உலகத்டதயும் அதிலுள்ள யாவற்டறயும் உண்டாக்கின 
பதவனானவர் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் 
ஆண்டவராயிருக்கிறபடியால் ...  மனுஷொதியான சகல 
ெனங்கடளயும் அவர் ஒபர இரத்தத்தினாபல 
பதான்றப்பண்ணி... கர்த்தராகிய தம்டம அவர்கள் 
தடவியாகிலும் கண்டுபிடிக்கத்தக்கதாகத் தம்டமத் 
பதடும்படிக்கு அப்படிச் ஜசய்தார்; அவர் நம்மில் ஒருவருக்கும் 
துூரமானவரல்லபவ (அப் 17:24-27). 

இந்த பவத பகுதியின் படி, பவுலின் சுவிபசஷ ஊழியத்தின் பின்னணி 
சிருஷ்டிப்பு வடர ஜசன்றது. உலகத்டதயும் அதிலுள்ள அடனத்டதயும் 
படடத்த கர்த்தபர  பதவன். மனிதர்கள் அவடரத் பதடவும், அவடர அணுகவும், 
அவடரக் கண்டுபிடிக்கவும் அவர் உலகிற்கு கட்டடளயிட்டார். பவுலின் 
சுவிபசஷ ஊழியம், சிருஷ்டிப்பில் பதவன் ஏற்படுத்திய பநாக்கங்களில் இருந்து 
வளர்ந்தது. இந்த விவரங்கடள தனது புத்தகத்தில் பசர்ப்பதன் மூலம், 
ஆரம்பகால சடப பற்றிய தனது ஜசாந்த புரிதலுக்கு சிருஷ்டிப்பின் 
கருப்ஜபாருள் முக்கியமானது என்று லுூக்கா சுட்டிக்காட்டினார். 

ஏறக்குடறய அபத வழியில், மனிதகுலம் பாவத்தில் விழுவடதப் பற்றிய 
லுூக்காவின் விழிப்புணர்வும் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தில் 
முன்னணியில் வருகிறது. நமக்குத் ஜதரிந்தபடி, பதவன் மனிதகுலத்டதப் 
படடத்த பிறகு, ஆதாமும் ஏவாளும் அவருக்கு எதிராகக் கலகம் ஜசய்தார்கள் 
என்று ஆதியாகமம் 3 கற்பிக்கிறது. பமலும் இதன் தாக்கம் மிகப்ஜபரியதாக 
இருந்தது. படழய ஏற்பாட்டின் படி, மனிதகுலம் உலகில் அத்தடகய முக்கிய 
பங்டகக் ஜகாண்டிருந்தது, அவர்கள் பாவத்தில் விழுந்தது முழு மனித 
இனத்டதயும் மரணத்தின் சாபத்தின் கீழ் ஜகாண்டு வந்து முழு சிருஷ்ப்டபயும் 
சிடதத்தது. 

லுூக்கா பாவத்தின் துயரத்டதப் பற்றி அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 
முழுவதும் பல இடங்களில் எழுதினார். 2:38 மற்றும் 3:19 இல் பபதுருவின் 
பிரசங்கங்களிலும், 5:29-32 இல் நியாய சங்கத்தின் முன் அப்பபாஸ்தலர்களின் 
வாதத்திலும், 20:18-35 இல் எபபசிய மூப்பர்களுக்கு பவுல் ஜசான்ன 
வார்த்டதகளிலும் மற்றும் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 26:20-ல் அகிரிப்பா 
ராொவுக்கு முன்பாக பவுல் பபசிய பபச்சிலும் வழ்ீச்சி பற்றிய குறிப்புகடளக் 
காண்கிபறாம். 

மனிதகுலம் பாவத்தில் விழுவதால் சிருஷ்டிப்பில் உள்ள அடனத்தும், 
அதாவது இயற்பியல் உலகம், நமது ஜபாருளாதார கட்டடமப்புகள், நமது 
அரசியல் அடமப்புகள் மற்றும் சடப கூட துன்பப்படுகின்றன என்படத 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம் மண்ீடும் மீண்டும் விளக்குகிறது. 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளில் லுூக்காவின் வரலாறு, சிருஷ்ப்பு 
மற்றும் வழ்ீச்சி பற்றிய படழய ஏற்பாட்டு பபாதடனகடள அவர் விசுவாசித்தது 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

மட்டுமல்லாமல், மீட்டபப் பற்றி படழய ஏற்பாடு கூறியடதயும் 
ஏற்றுக்ஜகாண்டார் என்படதக் குறிக்கிறது. பாவம் மனிதகுலத்டதயும் 
சிருஷ்டிகடளயும் எவ்வளவு பயங்கரமாக சிடதத்தாலும், பதவன் இந்த உலடக 
நம்பிக்டகயற்றதாக விடவில்டல என்படத லுூக்கா அறிந்திருந்தார். 

பாவத்தின் சாபத்திலிருந்து பதவன் உலகத்தில் நடழந்ததிலிருந்து 
மக்கடள மீட்டு காப்பாற்றுகிறார் என்று படழய ஏற்பாடு கற்பித்தது. ஆனால் 
இடத விட, படழய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் பாவமும் அதன் சாபமும் 
சிருஷ்டிப்பிலிருந்து முற்றிலும் அகற்றப்படும் ஒரு நாடளயும் கணித்துள்ளனர். 
லுூக்கா அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டத எழுதியிருந்தாலும், 
கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் ஜசயல் மூலம் இந்த மீட்பு உலகிற்கு வருகிறது 
என்று அவர் அடிக்கடி தனது நம்பிக்டகடய ஜவளிப்படுத்தினார். இந்த 
கருப்ஜபாருள் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் முழுவதும் பதான்றுகிறது. 

இந்த மீட்பின் கருப்ஜபாருள்கடள 2:21-40 இல் பபதுருவின் பிரசங்கம்; 5:29-
32 இல் நியாய சங்கத்தின் முன் அப்பபாஸ்தலர்கள் தங்கடள 
நியாயப்படுத்துதல்; 11:14 இல் ஜகார்ஜநலியுவுக்கு பதவதுூதன் ஜசான்ன 
வார்த்டதகள்; 13:23 இல் பிசீதியா நாட்டிலுள்ள அந்திபயாக்கியாவின் ஜெப 
ஆலயத்தில் பவுலின் பபச்சு; 15:7-11 இல் எருசபலம் ஆபலாசடன சங்கத்தில் 
பபதுருவின் வாதம், மற்றும் 16:30-31 இல் பிலிப்பிய சிடறக்காவலரிடம் பவுல் 
மற்றும் சலீாவின் வார்த்டதகள் ஆகி வற்றில் நோம் கோண்கியறோம். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டத நாம் அணுகும்பபாது, 
லுூக்கா உலக வரலாற்டறப் பற்றிய படழய ஏற்பாட்டின் பார்டவயால் 
ஆழமாகப் பாதிக்கப்பட்டார் என்படத நாம் எப்பபாதும் நிடனவில் ஜகாள்ள 
பவண்டும். அதனால்தான், சிருஷ்டிப்பிலிருந்து, பாவத்தில் விழுவது மற்றும் 
கிறிஸ்துவில் இருக்கிற மீட்பு வடர உலக வரலாற்றின் பரந்த பநாக்கத்டத 
பிரதிபலிக்கும் முதல் நூற்றாண்டு தருணங்கடள அடிக்கடி பதிவு ஜசய்தார். 

இப்பபாது நாம் ஜபாதுவாக படழய ஏற்பாட்டின் வரலாற்டறப் பார்த்பதாம், 
குறிப்பாக இஸ்ரபவலின் வரலாற்டறப் பற்றிய அதன் பார்டவக்கு நாம் 
திரும்பத் தயாராக இருக்கிபறாம், பமலும் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளில் 
லுூக்காவின் பதிவு இந்த விபசஷித்த பதசத்தின் வரலாற்டறச் சார்ந்தது. 

இஸ்ைபவல்  
லுூக்கா அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகடள எழுதும்பபாது இஸ்ரபவலின் 

வரலாற்டற பல வழிகளில் சார்ந்து எழுதினார். எடுத்துக்காட்டாக, 
இஸ்ரபவலின் வரலாற்றில் இருந்து மூன்று நிகழ்வுகடள மட்டும் நாம் 
விவாதிப்பபாம், அயவ ோவை: ஆபிரகாடம பதவன் பதர்வு ஜசய்தல், 
பமாபசயின் கீழ் இஸ்ரபவலர்கள் நாடு திரும்புதல் மற்றும் தாவதீின் வம்சத்டத 
நிறுவுதல். முதலில், பதவன் ஆபிரகாடமத் பதர்ந்ஜதடுத்தது லுூக்காவின் 
வரலாற்றுக்கு எவ்வாறு உதவியது என்படதக் கவனியுங்கள். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

ஆதியாகமம் 12:1-3, ஆபிரகாடம ஒரு விபசஷித்த பதசத்தின் பிதாவாக 
பதவன் பதர்ந்ஜதடுத்தடத பதிவு ஜசய்கிறது. அங்பக இந்த வார்த்டதகடள நாம் 
இவ்வாறு வாசிக்கிபறாம்: 

கர்த்தர் ஆபிராடம பநாக்கி இவ்வாறு கூறினார், “நீ உன் 
பதசத்டதயும், உன் இனத்டதயும் விட்டுப் புறப்பட்டு, நான் 
உனக்குக் காண்பிக்கும் பதசத்துக்குப் பபா. நான் உன்டனப் 
ஜபரிய ொதியாக்கி, உன்டன ஆசீர்வதித்து; உன் பபடரப் 
ஜபருடமப் படுத்துபவன், நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். 
உன்டன ஆசீர்வதிக்கிறவர்கடள ஆசீர்வதிப்பபன், 
உன்டனச் சபிக்கிறவடனச் சபிப்பபன்; பூமியிலுள்ள 
வம்சங்கஜளல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் 
(ஆதியாகமம் 12:1-3). 

இந்த வசனங்களின்படி, இரண்டு முக்கிய பநாக்கங்களுக்காக 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பதசத்திற்குச் ஜசல்லும்படி பதவன் ஆபிரகாடம 
அடழத்தார். 

ஒருபுறம், ஆபிரகாம் ஒரு ஜபரிய பதசத்திற்கு பிதாவாக இருப்பார், 
பிரபலமடடவார், பமலும் பல ஆவிக்குரிய மற்றும் உலக ஆசீர்வாதங்கடளப் 
ஜபறுவார். ஆபிரகாமுக்கும் அவருக்குப் பின் வந்த அவருடடய 
சந்ததியினருக்கும் பதவன் ஜகாடுத்த ஆசீர்வாதங்கள், இந்த விழுந்துபபான 
உலகத்தில் கூட, பதவனின் இரட்சிப்பில் நம்பிக்டக இருக்கிறது என்பதற்கான 
அடடயாளமாக இருக்கின்றன. 

ஆனால் மறுபுறம், பதவனின் அடழப்பு ஆபிரகாமும் அவருடடய 
சந்ததியினரும் ஜபற்றுக்ஜகாள்ளும் ஆசீர்வாதங்களுக்கு அப்பால் ஜசன்றது. 
ஆபிரகாம் மூலம், பூமியிலுள்ள அடனத்து மக்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். 
ஆபிரகாமும் அவருடடய சந்ததியும் பூமியிலுள்ள அடனத்து 
குடும்பங்களுக்கும் ஜதய்வகீ ஆசர்ீவாதங்களின் ஒரு வழியாக மாறுவார்கள். 

ஆபிரகாடம பதவன் பதர்ந்ஜதடுத்ததன் இந்த இரு மடங்கு கவனம், 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளில் லுூக்காவின் சிந்தடனயின் 
ஜபரும்பகுதிக்கு அடிக்பகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. ஒருபுறம், பதவன் முற்பிதோவான 
ஆபிரகாமுக்கு ஜகாடுத்த வாக்குத்தத்தங்கடள நிடறபவற்றி ஆபிரகாமின் 
சந்ததியினரான யூதர்களுக்கு கிறிஸ்துவில் இரட்சிப்பின் ஆசீர்வாதத்டத 
எவ்வாறு தந்தார் என்படத லுூக்கா அடிக்கடி அறிக்டக ஜசய்தார். 

ஆனால் மறுபுறம், யூத கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிபசஷத்டத 
புறொதிகளுக்கு எவ்வாறு ஜகாண்டு வந்தனர் என்படதயும் லுூக்கா 
கவனித்தார். பிலிப்பு, பபதுரு, பவுல் மற்றும் பர்னபா பபான்ற யூதர்கள் 
இரட்சிப்பின் நற்ஜசய்திடய புறொதி உலகிற்கு எடுத்துச் ஜசன்றதாக 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளில் மண்ீடும் மண்ீடும் லுூக்கா அறிவித்தார். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

இதுவும் ஆபிரகாமுக்கு பதவன் ஜகாடுத்த வாக்குத்தத்தங்கடள 
நிடறபவற்றியது. 

இரண்டாவது இடத்தில், அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளில் லுூக்காவின் 
கண்பணாட்டம் பமாபசக்கும் கிறிஸ்தவ சடபக்கும் இடடயிலான உறடவப் 
பற்றிய அவரது புரிதடலயும் காட்டியது. பதவனின் மீட்பராக, பமாபச 
இஸ்ரபவடல எகிப்தின் அடிடமத்தனத்திலிருந்து வழிநடத்தினார், 
பதவனுடடய பிரமாணத்டத பதசத்திற்கு வழங்கினார், பமலும் அவர்கடள 
நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கணக்கு ஒப்புவிக்க பவண்டும் என்றார். அபத 
பிரமாணத்தில், பதவன் ஒரு நாள் தன்டனப் பபான்ற மற்ஜறாரு 
தீர்க்கதரிசிடய பாவத்தின் அடிடமத்தனத்திலிருந்து தம் மக்கடள மீட்க 
அனுப்புவார் என்று பமாபச தீர்க்கதரிசனம் கூறினார். அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகளில் லுூக்கா சுட்டிக்காட்டியபடி, பமாபசடயப் பபான்ற இந்த தீர்க்கதரிசி 
இபயசுவாக மாறினார். அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 7:37-39 இல் லுூக்கா 
பதிவு ஜசய்த ஸ்பதவானின் வார்த்டதகடளக் கவனியுங்கள்: 

பமாபச இஸ்ரபவல் புத்திரடர பநாக்கி: "உங்கள் பதவனாகிய 
கர்த்தர் உங்கள் சபகாதரரிலிருந்து என்டனப்பபால ஒரு 
தீர்க்கதரிசிடய உங்களுக்காக எழும்பப்பண்ணுவார்.” 
சீனாய்மடலயில் தன்னுடபன பபசின துூதபனாடும் 
நம்முடடய பிதாக்கபளாடுங்கூட வனாந்தரத்திபல 
சடபக்குள்ளிருந்தவனும், நமக்குக் ஜகாடுக்கும்படி 
ெவீவாக்கியங்கடளப் ஜபற்றவனும் இவபன. இவனுக்கு 
நம்முடடய பிதாக்கள் கீழ்ப்படிய மனதாயிராமல், இவடனத் 
தள்ளிவிட்டு, தங்கள் இருதயங்களிபல எகிப்துக்குத் 
திரும்பினார்கள் (அப் 7:37-39).  

ஸ்பதவானின் பார்டவயில், பமாபச முன்னறிவித்த தீர்க்கதரிசி 
இபயசுபவ. எனபவ, இபயசுடவ நிராகரிப்பது என்பது பண்டடய 
இஸ்ரபவலர்கள் ஜசய்தது பபாலபவ பமாபசடயயும் நியாயப்பிரமாணத்டதயும் 
நிராகரிப்பதாகும். பமாபசக்கும் நியாயப்பிரமாணத்திற்கும் உண்டமயாக 
அர்ப்பணிப்புடன் இருக்க, ஒருவர் கிறிஸ்துடவ ஏற்றுக்ஜகாள்ள பவண்டும். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 28:23 இல் யூதத் தடலவர்களுக்கு 
பவுலின் வார்த்டதகடள லுூக்கா எவ்வாறு சுருக்கமாகக் கூறினார் என்படத 
கவனியுங்கள்: 

அவன் காலபம ஜதாடங்கி சாயங்காலமட்டும் பமாபசயின் 
நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்களிலும் 
இருந்து இபயசுவுக்கடுத்த விபசஷங்கடள அவர்களுக்குப் 
பபாதித்து, பதவனுடடய ராெ்யத்டதக் குறித்துச் 
சாட்சிஜகாடுத்து விஸ்தரித்துப் பபசினான் (அப் 28:23). 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

பவுலுக்கும் மற்ற ஆரம்பகால சடபக்கும், பமாபச மற்றும் 
நியாயப்பிரமாணத்டத ஏற்றுக்ஜகாள்வது கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் 
டவப்பதற்கு அடித்தளமாக இருந்தது. இந்த நம்பிக்டக லுூக்கா 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளில் எழுதியதில் தாக்கத்டத ஏற்படுத்தியது. 

மூன்றாவது இடத்தில், தாவதீின் வம்சத்தின் படழய ஏற்பாட்டு பதிபவடும் 
லுூக்காவின் மதீு தாக்கம் ஏற்படுத்தியது. இஸ்ரபவடல ஆளும் நிரந்தர 
வம்சமாக தாவதீின் வட்ீடட ஸ்தாபிப்படத விட லுூக்காவிற்கு முக்கியமான 
எந்த படழய ஏற்பாட்டின் கருப்ஜபாருடளயும் கற்படன ஜசய்வது கடினம். 

படழய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரபவல் ஒரு பபரரசாக வளர்ந்தபபாது, பதவன் 
தனது மக்கடள வழிநடத்த நிரந்தர வம்சமாக தாவதீின் குடும்பத்டதத் 
பதர்ந்ஜதடுத்தார். ஆனால் தாவதீின் குடும்பம் பதவனின் ஆட்சிடய 
இஸ்ரபவலிலிருந்து பூமியின் கடடசி வடர நீட்டிக்கும் நாடளயும் படழய 
ஏற்பாடு எதிர்பார்த்தது. 

சங்கீதம் 72:8, 17 இல் நாம் வாசிக்கிறது பபால: 

ஒரு சமுத்திரந்ஜதாடங்கி மறுசமுத்திரம்வடரக்கும், 
நதிஜதாடங்கி பூமியின் எல்டலகள்வடரக்கும் அவர் 
அரசாளுவார்.... மனுஷர் அவருக்குள் 
ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள், எல்லா ொதிகளும் அவடரப் 
பாக்கியமுடடயவர் என்று வாழ்த்துவார்கள் (சங்கீதம் 72:8, 17). 

இந்த வசனங்கள் ஜவளிப்படுத்துவது பபால், ஆபிரகாம் உலகிற்கு ஒரு 
ஆசீர்வாதமாக மாறுவது அவருடடய வம்சாவழியான தாவதீின் மூலமாக 
இருந்தது. ஆனால் தாவதீு இடத தாபன சாதிக்க மாட்டார். மாறாக, அவரது 
சந்ததியினரில் ஒருவர், உலகம் முழுவதும் தனது கருடணயுள்ள, 
அடமதியான ஆட்சிடய நீட்டிக்க ராொவாக இருப்பார். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தில், தாவதீின் வட்ீடில் இருந்த 
இந்த நம்பிக்டகடய லுூக்கா ஆழமாகப் ஜபற்றார். சடபயின் மூலம் 
எருசபலமிலிருந்து பூமியின் கடடசி வடர தனது ஆட்சிடய விரிவுபடுத்திய 
பதவனுடடய ராெ்யத்தின் ராெ அதிபதியான தாவதீின் குமாரன் இபயசு 
என்படத அவர் புரிந்துஜகாண்டார். 

உதாரணமாக, அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 15:14-18 இல் காணப்படும் 
எருசபலம் சங்கத்தில் யாக்பகாபின் வார்த்டதகடளக் கவனியுங்கள்: 

பதவன் முதலில் புறொதியாரிடமிருந்து தனக்ஜகன ஒரு 
ெனத்டத எடுத்துக்ஜகாள்வதன் மூலம் தம் அக்கடறடயக் 
காட்டினார். எழுதப்பட்டிருக்கிறது பபால, தீர்க்கதரிசிகளின் 
வார்த்டதகள் இதற்கு உடன்படுகின்றன: "நான் 
இதற்குப்பின்பு திரும்பிவந்து, விழுந்துபபான தாவதீின் 
கூடாரத்டத மறுபடியும் எடுப்பித்து, அதிபல 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

பழுதாய்ப்பபானடவகடள மறுபடியும் சீர்ப்படுத்தி, அடதச் 
ஜசவ்டவயாக நிறுத்துபவன். ஆதலால் புறொதிகளில் 
பதவனிடத்தில் திரும்புகிறவர்கடளக் 
கலங்கப்பண்ணலாகாது" என்று ஜசால்கிறார் (அப் 15:14-18). 

இங்பக யாக்பகாபு ஆபமாஸ் 9: 11-12 ஐக் குறிப்பிட்டார், அங்கு பதவன் 
தாவதீின் வம்சத்டத மட்ீஜடடுப்பார் மற்றும் புறொதி பதசங்களின் மதீு தனது 
ஆட்சிடய நீட்டிப்பார் என்று ஆபமாஸ் கணித்தார். அவர் இங்கு குறிப்பிட்டது 
பபால், புறொதிகள் மத்தியில் சுவிபசஷத்தின் ஜவற்றியானது இந்த படழய 
ஏற்பாட்டு நம்பிக்டககளின் நிடறபவற்றம் என்று யாக்பகாபு நம்பினார். 

ஆபிரகாமின் வாக்குத்தத்தங்களுக்கு இபயசு வாரிசு என்றும், 
பமாபசடயப் பபான்ற தீர்க்கதரிசி என்றும், இறுதியான தாவதீின் வழியில் 
வரும் ராொ என்றும் லுூக்கா தனது வாசகர்கள் புரிந்துஜகாள்ள பவண்டும் 
என்று விரும்பினார். இபயசு தம் சிங்காசனத்தில் ஏறி, சுவிபசஷ அறிவிப்பு 
மற்றும் சடப வளர்ச்சியின் மூலம் உலடக ஜவன்று, படழய ஏற்பாடு 
முன்னறிவித்தடதப் பபாலபவ, எருசபலமிலிருந்து பூமியின் கடடசி வடர 
தனது இரட்சிப்பின் ராெ்யத்டத விரிவுபடுத்தினார். 

பதவனுடைய ைோஜ்யம்  
படழய ஏற்பாட்டட லுூக்கா சார்ந்திருப்படதப் பார்த்த பிறகு, 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் இடறயியல் பின்னணியில் பதவனின் 
பமசியா ராெ்யம் எவ்வாறு பங்களித்தது என்படதப் பார்க்க நாம் தயாராக 
இருக்கிபறாம். 

இபயசுடவயும் ராெ்யத்டதயும் பற்றிய நமது விவாதம் மூன்று 
பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும். முதலாவதாக, முதல் நூற்றாண்டில் பரவலாக 
இருந்த யூத பமசியானிய இடறயியடலப் பற்றி சிந்திப்பபாம். இரண்டாவதாக, 
பயாவான் ஸ்நானகனின் இடறயியலில் கவனம் ஜசலுத்துபவாம். 
மூன்றாவதாக, இந்தக் கருத்துக்கடள லுூக்கா அங்கீகரித்த கிறிஸ்தவ 
பமசியானிய இடறயியலுடன் சுருக்கமாக ஒப்பிடுபவாம். யூத இடறயியலின் 
முன்பனாக்குகளுடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

யூத இடையியல்  
கி.மு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் படழய ஏற்பாட்டின் கடடசி புத்தகங்கள் 

எழுதப்பட்ட பிறகு, இஸ்ரபவல் ஆவிக்குரிய இருளில் நடழந்தது. 
நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக, ஜபரும்பான்டமயான இஸ்ரபவலர்கள் 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பதசத்திற்கு ஜவளிபய வாழ்ந்தனர், பமலும் 
பதசத்தில் தங்கியிருந்தவர்கள் புறொதி ஆட்சியாளர்களின் 
ஜகாடுங்பகான்டமயின் கீழ் துன்பப்பட்டனர். முதலில் அது பாபிபலானியர்கள், 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

பின்னர் பமதியர்கள் மற்றும் ஜபர்சியர்கள், பின்னர் கிபரக்கர்கள், இறுதியாக 
பராமர்கள். இந்த நீண்டகால துன்ப வரலாற்றின் விடளவாக, பதவன் ஒரு 
பமசியானிய விடுதடலயாளடர இஸ்ரபவலுக்கு அனுப்புவார் என்ற 
நம்பிக்டக யூத இடறயியலின் மிகவும் பமலாதிக்க அம்சங்களில் ஒன்றாக 
மாறியது. 

யூத பமசியா நம்பிக்டககள் பல்பவறு வடிவங்கடள எடுத்தன. 
உதாரணமாக, பராம அதிகாரிகளுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி ஜசய்வதன் மூலம் 
இஸ்ரபவல் பமசியாவின் நாடளக் ஜகாண்டுவர பவண்டும் என்று பதவன் 
விரும்புகிறார் என்று ஜசபலாத்பதயர்கள் நம்பினர். பதவன் தனது எதிரிகடள 
அழித்து மக்கடள மீட்ஜடடுக்க இயற்டகக்கு அப்பாற்பட்ட முடறயில் 
தடலயிடுவார் என்று ஜவவ்பவறு கடடசி கால நம்பிக்டக குழுக்கள் நம்பின. 
இஸ்ரபவல் பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்படியும் வடர பதவன் தடலயிட மாட்டார் 
என்று நம்பிய பரிபசயர்கடளப் பபான்ற சடங்காச்சார ஜகாள்டகயாளர்களும் 
இருந்தனர். அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின் பல்பவறு 
இடங்களில், பல யூதர்கள் பமசியானிய ராெ்யத்டதப் பற்றிய கிறிஸ்தவ 
பார்டவடய நிராகரித்ததாக லுூக்கா குறிப்பிட்டார். 

யூதர்கள் பமசியா மதீு பலவிதமான நம்பிக்டககடளக் 
ஜகாண்டிருந்தாலும், பயாவான் ஸ்நானகைின் ஊழியத்தின் மூலம் யூத 
இடறயியலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் நிகழ்ந்தடத லுூக்கா கண்டார். 

பயோவோன் ஸ்நோனகன் 
லுூக்கா சுவிபசஷம் மற்றும் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம் 

இரண்டும் பயாவான் ஸ்நானகன் உண்டமயான மனந்திரும்புதலுக்கு 
அடழப்பு விடுத்தடதக் குறிப்பிடுகின்றன, பமலும் பமசியா பதவனின் 
ராெ்யத்டத பூமிக்குக் ஜகாண்டுவரப் பபாகிறார் என்ற நற்ஜசய்திடய 
அறிவித்தன. பயாவான் இபயசுடவ பமசியா என்று சரியாக அடடயாளம் 
காட்டினார். லுூக்கா 3:16-17 இல் உள்ள பயாவான் ஸ்நானகனின் 
வார்த்டதகடளக் கவனியுங்கள்: 

பயாவான் எல்லாருக்கும் பிரதியுத்தரமாக: "நான் 
ெலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் ஜகாடுக்கிபறன்,  
என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் வருகிறார், அவருடடய 
பாதரட்டசகளின் வாடர அவிழ்க்கிறதற்கும், நான் பாத்திரன் 
அல்ல, அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும், அக்கினியினாலும் 
உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் ஜகாடுப்பார். துூற்றுக்கூடட 
அவர் டகயில் இருக்கிறது, அவர் தமது களத்டத நன்றாய் 
விளக்கி, பகாதுடமடயத் தமது களஞ்சியத்தில் பசர்ப்பார்; 
பதடரபயா அவியாத அக்கினியினால் சுட்ஜடரிப்பார்" 
என்றான் (லுூக்கா 3:16-17). 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

நியாயத்தீர்ப்பு உட்பட, பரிசுத்த ஆவியின் ஜபரும் ஆசீர்வாதத்டதயும் 
சுத்திகரிப்டபயும் பமசியா ஜகாண்டுவருவார் என்று பயாவான் இங்பக சரியாக 
அறிவித்தார். ஆனால் பமசியா இந்த பவடலடய ஒபரயடியாக ஜசய்துவிடுவார் 
என்ற தவறான எண்ணத்தில் இருந்தார். 

பமசியா உலகிற்கு இரட்சிப்டபயும் நியாயத்தீர்ப்டபயும் ஜவவ்பவறு 
நிடலகளில் ஜகாண்டு வருவார் என்று பயாவான் எதிர்பார்க்கவில்டல. 
பின்னர், யூத இடறயியலாளர்கள் பமசியா ஜசய்வார் என்று எதிர்பார்த்த 
அடனத்டதயும் இபயசு இன்னும் ஜசய்யவில்டல என்ற உண்டமயால் 
பயாவான் குழப்பமடடந்தார். பயாவான் மிகவும் குழப்பமடடந்து, அவர் 
உண்டமயிபலபய பமசியாவா என்று இபயசுவிடம் பகட்க துூதுவர்கடள 
அனுப்பினார். 

லுூக்கா அவர்களின் பகள்விடயயும் இபயசுவின் பதிடலயும் லுூக்கா 
7:20-23 இல் விவரித்த விதத்டதக் கவனியுங்கள்: 

அந்தப்படி அவர்கள் அவரிடத்தில் வந்து: 'வருகிறவர் 
நீர்தானா? அல்லது பவஜறாருவர் வரக் 
காத்திருக்கபவண்டுமா?' என்று பகட்கும்படி 
"பயாவான்ஸ்நானகன் எங்கடள உம்மிடத்திற்கு 
அனுப்பினார்" என்றார்கள். இபயசு அவர்களுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: "நீங்கள் பபாய், கண்டடவகடளயும் 
பகட்டடவகடளயும் பயாவானுக்கு அறிவியுங்கள்; குருடர் 
பார்டவயடடகிறார்கள், சப்பாணிகள் நடக்கிறார்கள், 
குஷ்டபராகிகள் சுத்தமாகிறார்கள், ஜசவிடர் பகட்கிறார்கள், 
மரித்பதார் எழுந்திருக்கிறார்கள், தரித்திரருக்குச் சுவிபசஷம் 
பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. என்னிடத்தில் 
இடறலடடயாதிருக்கிறவன் எவபனா அவன் பாக்கியவான்" 
என்றார் (லுூக்கா 7:20-23). 

பயாவான் ஸ்நானகனுக்கு அளித்த பதிலில், ஏசாயா புத்தகத்தில் உள்ள 
பல பமசியானிய தீர்க்கதரிசனங்கடள இபயசு குறிப்பிட்டார். படழய ஏற்பாட்டு 
பமசியானிய தீர்க்கதரிசனத்தின் பல்பவறு எதிர்பார்ப்புகடள பயாவான் பூர்த்தி 
ஜசய்யவில்டல என்றாலும், அவற்டற நிடறபவற்றும் பணியில் பயாவானுக்கு 
உறுதியளிக்க அவர் இடதச் ஜசய்தார். பமசியானிய ஜசயல் ஜவளிப்படும் 
விதத்தின் காரணமாக விழுந்துபபாக பவண்டாம் என்றும் இபயசு பயாவாடன 
ஊக்கப்படுத்தினார். 

சுருக்கமாகச் ஜசான்னால், இபயசுவின் பமசியானியப் பணி 
எதிர்பார்த்தடதவிட மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்தது. யூத பமசியானிய 
நம்பிக்டககடளக் ஜகாண்டிருந்தவர்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு 
தாவதீு ஆட்சி ஜசய்த ராெ்யத்டதப் பபாலபவ பமசியாவின் ஆட்சியின் கீழ் 
உடனடி பூமிக்குரிய அரசியல் ராெ்யத்டத எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் இபயசு 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

தம்முடடய பூமிக்குரிய ஊழியத்தின் பபாது இந்த வடகயான ராெ்யத்டத 
நிறுவ முயற்சிக்கவில்டல. 

யூத பமசியானிய இடறயியல் மற்றும் பயாவான் ஸ்நானகன் பற்றிய 
இந்த புரிதடல மனதில் ஜகாண்டு, பமசியா மற்றும் பதவனுடடய ராெ்யத்தின் 
ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ இடறயியலுக்கு திரும்ப தயாராக இருக்கிபறாம். 

கிைிஸ்தவ இடையியல்  
லுூக்காவின் எழுத்துக்களில், புதிய ஏற்பாட்டின் மற்ற பகுதிகடளப் 

பபாலபவ, கிறிஸ்தவ பமசியானிய இடறயியல் கிறிஸ்தவ சுவிபசஷத்துடன் 
ஜநருக்கமாக இடணக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய ஏற்பாட்டின் சுவிபசஷத்டத நாம் 
இவ்வாறு சுருக்கமாகக் கூறலாம்: 

பமசியாவாகிய இபயசு மற்றும் அவரின் ஜசயல் மூலம் 
பதவனின் ராெ்யம் பூமிக்கு வருகிறது, பமலும் இபயசுடவ 
பமசியாவாக ஏற்றுக்ஜகாண்டு விசுவாசிப்பவர்களுக்கு 
பதவன் இரட்சிப்டப வழங்குவதால் அது அதன் ஜபரிய 
முழுடமடய பநாக்கி விரிவடடகிறது என்ற அறிவிப்பப 
சுவிபசஷமாகும். 

சுவிபசஷ ஜசய்தி இரண்டு அத்தியாவசிய பயாசடனகடளத் ஜதாடுவடத 
நீங்கள் கவனிப்பர்ீகள். ஒருபுறம், கிறிஸ்தவ சுவிபசஷத்தின் மிகவும் 
புறநிடலயான பக்கத்டத நாம் அடழப்படதக் காண்கிபறாம். இபயசு மற்றும் 
அவரின் ஜசயல் மூலம் பதவனின் ராெ்யம் பூமிக்கு வருகிறது. பமசியாவாக, 
இபயசு பூமியில் பதவனுடடய ராெ்யத்தின் இறுதிக் கட்டத்டதத் ஜதாடங்கினார் 
என்றும், அவர் ஜதாடங்கியடத முடிக்க ஒரு நாள் திரும்புவார் என்றும் லுூக்கா 
நம்பினார். 

மறுபுறம், புதிய ஏற்பாட்டு சுவிபசஷ ஜசய்தி அகநிடல பகுதிடயயும் 
ஜகாண்டிருந்தது. இபயசுடவ பமசியாவாக ஏற்றுக்ஜகாண்டு நம்புபவர்களுக்கு 
பதவன் இரட்சிப்டப வழங்குவதால், பதவனின் ராெ்யத்தின் இறுதிக் கட்டம் 
அதன் ஜபரிய முழுநிடறடவ பநாக்கி விரிவடடகிறது என்று அது அறிவித்தது. 
சுவிபசஷ விசுவாசிகளின் இருதயங்கடளத் ஜதாட்டு, அவர்கடள இபயசு 
நிடறபவற்றிய இரட்சிப்பிற்குள் ஜகாண்டு வரும்பபாது, உலகத்தின் மீது 
பதவனின் ஆட்சி முன்பனறுகிறது. 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தில், சுவிபசஷத்தின் இந்த 
இரண்டு பரிமாணங்கள் மீதும் லுூக்கா கவனத்டத ஈர்த்தார். புறநிடல 
பக்கத்தில், கிறிஸ்துவில் பதவனின் மாஜபரும் இரட்சிப்பின் உண்டமகடள 
அவர் வலியுறுத்தினார். இபயசு தம்முடடய மக்களின் பாவங்களுக்காக 
மரித்தார் என்றும், அவர் மரித்பதாரிலிருந்து உயிர்த்ஜதழுந்தார் என்றும், 
பிதாவாகிய பதவனுடடய வலதுபாரிசத்தில் அவர் ஆட்சிஜசய்கிறார் என்றும், 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

அவர் மகிடமயுடன் திரும்புவார் என்றும் சடபயின் அறிவிப்டப அவர் பதிவு 
ஜசய்தார். 

உதாரணமாக, அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 2:22-24 இல் 
ஜபந்ஜதஜகாஸ்பத நாளில் பபதுருவின் பிரசங்கத்டதப் பற்றிய லுூக்காவின் 
பதிடவக் கவனியுங்கள்: 

நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி நசபரயனாகிய 
இபயசுடவக்ஜகாண்டு பதவன் உங்களுக்குள்பள பலத்த 
ஜசய்டககடளயும், அற்புதங்கடளயும், 
அடடயாளங்கடளயும் நடப்பித்து, அடவகளினாபல 
அவடர உங்களுக்கு ஜவளிப்படுத்தினார்.... அந்த இபயசுடவ 
நீங்கள் பிடித்து, அக்கிரமக்காரருடடய டககளினாபல 
சிலுடவயில் ஆணியடித்துக் ஜகாடலஜசய்தீர்கள். பதவன் 
அவருடடய மரண உபாதிகளின் கட்டட அவிழ்த்து, அவடர 
எழுப்பினார் (அப் 2:22-24). 

பபதுருவின் சுவிபசஷ அறிவிப்பில் பமசியாவின் வாழ்க்டக, மரணம் 
மற்றும் உயிர்த்ஜதழுதல் பற்றிய புறநிடல உண்டமகள் உள்ளன என்படதக் 
கவனியுங்கள். 

ஆனால் லுூக்கா சுவிபசஷத்தின் அகநிடல பக்கத்தின் மதீும் கவனத்டத 
ஈர்த்தார். பல சந்தர்ப்பங்களில், மக்கள் தனிப்பட்ட முடறயில் கிறிஸ்துவின் 
சத்தியத்டதத் தழுவுவதன் முக்கியத்துவத்டத அவர் வலியுறுத்தினார், 
அதனால் அது அவர்களின் வாழ்க்டகடய மாற்றியது. 

உதாரணமாக, பபதுருவின் ஜபந்ஜதஜகாஸ்பத பபச்சு பற்றிய லுூக்காவின் 
பதிவு, அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 2:37-38 இல் உள்ள இந்த 
வார்த்டதகடளயும் உள்ளடக்கியது. 

இடத அவர்கள் பகட்டஜபாழுது, இருதயத்திபல 
குத்தப்பட்டவர்களாகி, பபதுருடவயும் மற்ற 
அப்பபாஸ்தலடரயும் பார்த்து:  "சபகாதரபர, நாங்கள் என்ன 
ஜசய்யபவண்டும்?" என்றார்கள். பபதுரு அவர்கடள பநாக்கி: 
நீங்கள் மனந்திரும்பி, ஒவ்ஜவாருவரும் 
பாவமன்னிப்புக்ஜகன்று இபயசுகிறிஸ்துவின் 
நாமத்தினாபல ஞானஸ்நானம் ஜபற்றுக்ஜகாள்ளுங்கள், 
அப்ஜபாழுது பரிசுத்தஆவியின் வரத்டதப் ஜபறுவர்ீகள் 
என்றான் (அப் 2:37-38). 

கிறிஸ்தவ சுவிபசஷம் அடதக் பகட்பவர்களின் இருதயத்டத 
ஜவட்டுகிறது. இது ஜவறும் உண்டமகடள ஒப்புக்ஜகாள்வது மட்டுமல்ல, 
இரட்சகரின் இருதயப்பூர்வமான, வாழ்க்டகடய மாற்றும் அரவடணப்பாகும். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

நாம் கூறியது பபால், முதல் நூற்றாண்டு யூத இடறயியல் பமசியா ஒரு 
அரசியல் ராெ்யத்டத ஒபர பநரத்தில் நிறுவுவார் என்று நம்பியது. ஆனால் 
சடபயின் விரிவாக்கம் மற்றும் மக்களின் தனிப்பட்ட மாற்றத்தின் மூலம் 
பமசியாவின் ராெ்யம் படிப்படியாக வளர்கிறது என்று இபயசுவும் அவருடடய 
அப்பபாஸ்தலர்களும் கற்பித்தார்கள். 

சுவிபசஷ அறிவிப்பின் மூலம் அவிசுவாசிகளின் மனமாற்றத்தில் 
லுூக்கா அதிக கவனம் ஜசலுத்தியதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம். பதவனுடடய 
பமசியானிய ராெ்யம் உலகம் முழுவதும் விரிவடடவதற்கான வழி இதுதான் 
என்படத அவர் அறிந்திருந்தார். 

படழய ஏற்பாட்டு பார்டவயின் பரந்த வடரயடறகடள மனதில் 
ஜகாண்டு, அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் இடறயியல் பின்னணியின் 
மூன்றாவது அம்சமோை லுூக்கா சுவிபசஷத்தில் அதன் அடித்தளம் எை்பயத 
நாம் கருத்தில் ஜகாள்ள பவண்டும். 

லூக்கோ எழுதின சுவிபசஷம்  
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டதப் படிக்கும்பபாது, 

ஜதபயாப்பிலுவுக்கு லுூக்கா எழுதிய இரண்டு ஜதாகுதிகளில் இது இரண்டாவது 
என்படத நாம் எப்பபாதும் நிடனவில் ஜகாள்ள பவண்டும். லுூக்கா எப்பபாதும் 
இந்தப் புத்தகங்கள் ஒன்றாகப் படிக்கப் பட பவண்டும் என்று எண்ணினார். 
அவரது சுவிபசஷம் கடதயின் முதல் பகுதியாகும். அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகளின் புத்தகம் கடதயின் இரண்டாம் பகுதியாகும். எனபவ, 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டத சரியாக வாசிப்பதற்கு, 
சுவிபசஷத்தில் ஜதாடங்கப்பட்ட கடத எவ்வாறு ஜதாடர்கிறது என்படத நாம் 
புரிந்து ஜகாள்ள பவண்டும். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகளின் ஜசய்திடயப் புரிந்துஜகாள்ள லுூக்கா 
சுவிபசஷம் நம்டமத் தயார்படுத்தும் பல வழிகள் உள்ளன. ஆனால் நம் 
பநாக்கங்களுக்காக இரண்டு ஜதாகுதிகளிலும் பரவியிருக்கும் பதவனுயட  
ராெ்யத்தின் கருப்ஜபாருளில் கவனம் ஜசலுத்துபவாம். லுூக்காவில், இபயசு 
பதவனின்  ராெ்ெியத்திற்கான மாதிரிடயயும் இலக்டகயும் நிறுவினார், 
பமலும் அவருடடய பரபமறுதலுக்குப் பிறகு அவருடடய பவடலடயத் ஜதாடர 
அவருடடய அப்பபாஸ்தலர்கடளத் தயார் ஜசய்தார். அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகள் புத்தகத்தில், இபயசு பரபலாகத்திற்கு ஏறி, சுவிபசஷத்தின் மூலம்  
பரிசுத்த ஆவியின் உதவியால் தம்முடடய ராெ்யத்டத விரிவுபடுத்தும் 
ஜபாறுப்பில் அவருடடய அப்பபாஸ்தலர்கடள விட்டுச் ஜசன்றார். 

அப்பபாஸ்தலர்களின் ராெ்யத்டதக் கட்டிஜயழுப்பும் பவடலக்கான 
வழிடய லுூக்கா சுவிபசஷம் ஆயத்தம் ஜசய்யும் இரண்டு வழிகடள 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தில் பார்ப்பபாம். முதலாவதாக, 
ராெ்யத்டதக் ஜகாண்டுவந்த இபயசுடவப் பற்றி நாம் பார்ப்பபாம். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

இரண்டாவதாக, இபயசு பரபலாகத்திற்கு பபான பிறகு ராெ்யத்டத ஜதாடர 
ஜசய்வதில் அப்பபாஸ்தலர்களின் பங்கு எப்படி என்று ஆராய்பவாம். 
பதவனுடடய ராெ்யத்டதக் ஜகாண்டுவருபவர் இபயசு என்பதில் 
ஆரம்பிக்கலாம். 

இபயசு 
லுூக்கா தனது சுவிபசஷம் முழுவதும், இபயசுடவ பதவனுடடய 

ராெ்யத்தின் வருடகடய அறிவித்த தீர்க்கதரிசி என்றும், அதன் 
சிங்காசனத்தில் ஏறி ராெ்யத்டத அதன் அதிகாரத்திற்குக் ஜகாண்டுவரும் ராொ 
என்றும் வடகப்படுத்தினார். இந்த இரண்டு கருத்துக்கடளயும் இபயசுபவ பல 
இடங்களில் பபசினார். ஆனால் உதாரணத்தின் மூலம், அவர் தனது ஜபாது 
ஊழியத்தில் குறிப்பிட்டடத இரண்டு முடற மட்டுபம கருத்தில் ஜகாள்பவாம். 

ஒருபுறம், லுூக்கா 4:43 இல், இபயசு தனது ஜபாது ஊழியத்தின் 
ஜதாடக்கத்தில் இந்த வார்த்டதகடள பபசினார்: 

நான் மற்ற ஊர்களிலும் பதவனுடடய 
ராெ்யத்டதக்குறித்துப் பிரசங்கிக்கபவண்டும் ... இதற்காகபவ 
அனுப்பப்பட்படன் (லுூக்கா 4:43). 

மறுபுறம், அவருடடய ஜபாது ஊழியத்தின் முடிவில், அவர் ராொவாக 
அறிவிக்கப்பட்ட எருசபலமுக்குள் அவர் ஜவற்றிகரமாக நடழவதற்கு சற்று 
முன்பு, இபயசு லுூக்கா 19:12-27 இல் பத்து ராத்தல் திரவியங்களின் உவடமடயக் 
கூறினார். இந்த உவடமயில், ராெ்யம் எப்படி ஜமதுவாக வரும் என்படத 
விளக்கினார். அவருடடய காலத்தில் இருந்த ஜபரும்பாலான யூதர்கள் ஒரு 
ராெ்யம்  அதன் முழுடமயுடன் உடனடியாக வரும் என்று எதிர்பார்த்தனர். 
ஆனால் இபயசு ராெ்யத்டத ஜமதுவாகவும் படிப்படியாகவும் ஜகாண்டு 
வருவதாகக் கற்பித்தார். இபயசு ராெ்யத்டதத் ஜதாடங்கினார், ஆனால் அவர் 
ராொவாக முடிசூட்டப்படுவதற்கு நீண்ட காலம் ஆகும், அவர் திரும்பும் வடர 
அவர் தனது ராெ்யத்டத முடிக்க மாட்டார். 

லுூக்கா 19:11-12 இல் பத்து ராத்தல் திரவியங்ககளின் உவடம ஜதாடங்கும் 
விதத்டதக் கவனியுங்கள்: 

இபயசு அவர்களுக்கு ஒரு உவடமடயச் ஜசான்னார், 
ஏஜனன்றால் அவர் எருசபலமுக்கு அருகில் இருந்தார், 
பமலும் பதவனுடடய ராெ்யம் உடனடியாக 
பதான்றப்பபாகிறது என்று மக்கள் நிடனத்தார்கள். அவர் 
இவ்வார் கூறினார்: "பிரபுவாகிய ஒருவன் ஒரு ராெ்யத்டதப் 
ஜபற்றுக்ஜகாண்டு திரும்பிவரும்படி துூரபதசத்துக்குப் பபாகப் 
புறப்பட்டான்." (லுூக்கா 19:11-12). 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

இங்பக என்ன நடந்தது என்படதக் கவனியுங்கள். இபயசு 
எருசபலமுக்குள் நடழந்து ராொவாக அறிவிக்கப்படவிருந்தார், ஆனால் இந்த 
பநரத்தில் அவர் தன்டன ஒரு பூமிக்குரிய ஆட்சியாளராக நிறுவுவார் என்று 
மக்கள் கருதுவடத அவர் விரும்பவில்டல. அதற்கு பதிலாக, அவர் தனது அரச 
பதவிடயப் ஜபறுவதற்காக நீண்ட காலம் இங்பக இருக்க மாட்டார், 
எதிர்காலத்தில் தனது பூமிக்குரிய ராெ்யத்டத ஆட்சி ஜசய்யத் திரும்புவார். 

பமலும் இதுதான் நடந்தது. எருசபலமில், இபயசு டகது ஜசய்யப்பட்டு 
சிலுடவயில் அடறயப்பட்டார். பின்னர் அவர் மரித்பதாரிலிருந்து 
உயிர்த்ஜதழுந்து பரபலாகத்திற்கு ஜசன்றார், அந்த பநரத்தில் அவர் 
பிதாவிடமிருந்து தனது அரசாட்சிடயப் ஜபற்றார். பமலும் அவர் தனது 
ராெ்யத்டத நிடறவடடயச் ஜசய்ய இன்னும் திரும்பவில்டல. 

லுூக்காவின் சுவிபசஷம் இபயசுடவ ராெ்ெியத்டதக் ஜகாண்டுவரும் 
ஒருவராக நிறுவிய விதத்டதப் பற்றிய இந்த புரிதலுடன், இந்த புத்தகத்தில் 
நிறுவப்பட்ட இரண்டாவது விஷயமோை சுவிபசஷத்தின் மூலம் ராெ்யத்டத 
பமம்படுத்துவதில் அப்பபாஸ்தலர்களின் பங்கு எை்பதற்கு நாம் திரும்ப 
பவண்டும். 

அப்பபோஸ்தலை்கள் 
இபயசு சிலுடவயில் அடறயப்படுவதற்கு முந்டதய இரவில், அவர் 

ராெ்யத்டதக் ஜகாண்டுவரும் பவடலடயத் ஜதாடருமாறு தனது 
அப்பபாஸ்தலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். 

லுூக்கா 22:29-30 இல் அவர் ஜசான்ன வார்த்டதகடளக் கவனியுங்கள்: 

என் பிதா எனக்கு ஒரு ராெ்யத்டத ஏற்படுத்தினதுபபால, 
நானும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிபறன். நீங்கள் என் 
ராெ்யத்திபல என் பந்தியில் பபாெனபானம்பண்ணி, 
இஸ்ரபவலின் பன்னிரண்டு பகாத்திரங்கடளயும் 
நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாய்ச் சிங்காசனங்களின்பமல் 
உட்காருவர்ீகள் (லுூக்கா 22:29-30). 

இபயசு தம்முடடய ராெ்யத்தில் தடலவர்களாகவும் நியாதிபதிகளாகவும் 
தம்முடடய அப்பபாஸ்தலர்கடள நியமித்தார். அவர்களின் பவடல, பரிசுத்த 
ஆவியானவடரச் சார்ந்து, அவர் விட்டுச்ஜசன்ற இடத்திபலபய ஜதாடர்வதும், 
ராெ்யத்தின் சுவிபசஷத்டதப் பிரகடனப்படுத்துவதும், உலகத்டத நிரப்ப 
ராெ்யத்டத விரிவுபடுத்துவதும் ஆகும். 

எனபவ, லுூக்காவின் சுவிபசஷம் ராெ்யத்டதத் ஜதாடங்குவது 
இபயசுவின் முதன்டமயான பணி என்று நிறுவுவடதயும், அவர் 
பரபலாகத்திற்கு ஏறிய பிறகு இந்த பவடலடயச் ஜசய்ய அப்பபாஸ்தலர்கடள 
நியமித்தடதயும் நாம் காணலாம். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

லுூக்கா சுவிபசஷம் முடிவடடயும் இடத்திபலபய அப்பபாஸ்தலருடடய 
நடபடிகள் புத்தகம் ஜதாடங்குகிறது. இபயசு மரித்பதாரிலிருந்து உயிர்த்ஜதழுந்த 
பிறகும், பரபலாகத்திற்கு ஏறுவதற்கு முன்பும், அப்பபாஸ்தலர்களுக்குப் 
பபாதிப்பதில் பநரத்டதச் ஜசலவிட்டார் என்று லுூக்கா விளக்குகிறார். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் 1:3-8 இல் உள்ள லுூக்காவின் பதிடவக் 
கவனியுங்கள்: 

நாற்பது நாளளவும் அப்பபாஸ்தலருக்குத் தரிசனமாகி, 
பதவனுடடய ராெ்யத்துக்குரியடவகடள அவர்களுடபன 
பபசினார். அன்றியும், அவர் அவர்களுடபன 
கூடிவந்திருக்கும்பபாது: "நீங்கள் எருசபலடம விட்டுப் 
பபாகாமல் என்னிடத்தில் பகள்விப்பட்ட பிதாவின் 
வாக்குத்தத்தம் நிடறபவறக் காத்திருங்கள் ... நீங்கள் சில 
நாளுக்குள்பள பரிசுத்தஆவியினாபல ஞானஸ்நானம் 
ஜபறுவர்ீகள்." ... அப்ஜபாழுது கூடிவந்திருந்தவர்கள் அவடர 
பநாக்கி: "ஆண்டவபர, இக்காலத்திலா ராெ்யத்டத 
இஸ்ரபவலுக்குத் திரும்பக் ஜகாடுப்பர்ீ" என்று பகட்டார்கள். 
அவர் இவ்வாறு அவர்களுக்கு ஜசான்னார்: "பிதாவானவர் 
தம்முடடய ஆதீனத்திபல டவத்திருக்கிற காலங்கடளயும் 
பவடளகடளயும் அறிகிறது உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல. 
பரிசுத்தஆவி உங்களிடத்தில் வரும்பபாது நீங்கள் 
ஜபலனடடந்து, எருசபலமிலும், யூபதயா முழுவதிலும், 
சமாரியாவிலும், பூமியின் கடடசிபரியந்தமும், எனக்குச் 
சாட்சிகளாயிருப்பர்ீகள்" (அப் 1:3-8). 

மீண்டும் ஒருமுடற, ராெ்யத்தின் உடனடியான நிடறடவ எதிர் பார்க்க 
பவண்டாம் என்று இபயசு தம்டமப் பின்பற்றுபவர்கடள ஊக்குவித்தார். 
மாறாக, உலகம் முழுவதும் சுவிபசஷத்டதப் பிரசங்கிப்பதன் மூலம் அவருடடய 
பணிடயத் ஜதாடர பவண்டியது அப்பபாஸ்தலர்களின் ஜபாறுப்பு என்படத 
உறுதிப்படுத்தினார். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தில் இடதத்தான் 
அப்பபாஸ்தலர்கள் ஜசய்தார்கள். அவர்கள் சடபடய பதவனுடடய 
ராெ்யத்தின் தற்பபாடதய வடிவமாக கட்டிஜயழுப்பினார்கள். அவர்கள் 
ராெ்யத்தின் சுவிபசஷத்டத புதிய நாடுகளுக்கும் மக்களுக்கும் ஜகாண்டு 
வந்தனர், எருசபலம், யூபதயா, சமாரியா, பூமியின் கடடசி வடர ராெ்யத்டத 
விரிவுபடுத்தினர். 

அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள்  புத்தகத்டத லுூக்கா 28:30-31 இல் முடித்த 
விதத்டதக் கவனியுங்கள்: 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

பின்பு பவுல் தனக்காக வாடடகக்கு வாங்கியிருந்த வட்ீடிபல 
இரண்டு வருஷமுழுதும் தங்கி, தன்னிடத்தில் வந்த 
யாவடரயும் ஏற்றுக்ஜகாண்டு, மிகுந்த டதரியத்துடபன 
தடடயில்லாமல், பதவனுடடய ராெ்யத்டதக் குறித்துப் 
பிரசங்கித்து, கர்த்தராகிய இபயசுகிறிஸ்துடவப்பற்றிய 
விபசஷங்கடள உபபதசித்துக்ஜகாண்டிருந்தான் (அப் 28:30-31). 

பவுல் "சுவிபசஷத்டத" பிரசங்கித்தார் என்று ஜவறுமபன கூறாமல், பவுல் 
பதவனுடடய ராெ்யத்டதப் பிரசங்கித்ததாக லுூக்கா கூறினார். 
அப்பபாஸ்தலர்கள் பூமியில் பதவனுடடய ராெ்யத்டத தங்கள் பிரகடனத்தின் 
மூலம் விரிவுபடுத்தியவர்கள் என்ற அவர்களது பங்டக வலியுறுத்தி, 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம் ஜதாடங்கும்பபாபத முடிவடடகிறது. 

நாம் அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டத அணுகும்பபாது, 
லுூக்கா படழய ஏற்பாட்டு பின்னணியிலும் கிறிஸ்துவில் உள்ள பதவனுடடய 
ராெ்யத்டதப் பற்றிய முதல் நூற்றாண்டு நம்பிக்டககளின் பின்னணியிலும் 
எழுதினார் என்படத நாம் எப்பபாதும் நிடனவில் ஜகாள்ள பவண்டும். 
கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தின் மூலம் ஜதாடங்கிய ராெ்யத்தின் பவடல,  அவர்கள் 
பரிசுத்த ஆவியானவடர சார்ந்திருந்ததால், அப்பபாஸ்தலர்கள் மற்றும் 
ஆரம்பகால சடபயின் மூலம் எவ்வாறு ஜதாடரப்பட்டது என்படத கூறி 
அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள்  லுூக்கா சுவிபசஷத்டதப் பின்பற்றுகிறது 
என்படதயும் நாம் நிடனவில் ஜகாள்ள பவண்டும். 

முடிவுடை 
இந்தப் பாடத்தில், அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்தின் 

எழுத்தாளர் பற்றி நாம் ஆராய்ந்பதாம்; அதன் வரலாற்று அடமப்டப நாம் 
விவரித்துள்பளாம்; மற்றும் அதன் இடறயியல் பின்னணிடயயும் 
ஆராய்ந்பதாம். அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகத்டதப் படிக்கும்பபாது 
இந்த விவரங்கடள மனதில் டவத்திருப்பது அதன் அசல் அர்த்தத்டதக் 
கண்டறியவும், அடத நம் ஜசாந்த வாழ்க்டகயில் சரியாகப் பயன்படுத்தவும் 
உதவும். 

இந்தத் ஜதாடரில் நாம் ஜதாடரும்பபாது, அப்பபாஸ்தலர்களின் பின்னணி 
எவ்வாறு இந்த அற்புதமான புத்தகத்தில் பல சாளரங்கடளத் திறக்கிறது 
என்படதப் பார்ப்பபாம். ஆரம்பகால சடபடயப் பற்றிய லுூக்காவின் பதிவு 
எவ்வாறு ஜதபயாப்பிலு மற்றும் ஆரம்பகால சடபடய கிறிஸ்துவுக்கு 
உண்டமயாக பசடவ ஜசய்ய எடுத்துச் ஜசன்றது என்படதக் கண்டுபிடிப்பபாம். 
நாம் நமது உலகத்தில் ராெ்யத்தின் சுவிபசஷத்டதத் ஜதாடர்ந்து 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பார்டவயிடவும். 

அறிவிக்கும்பபாது, அப்பபாஸ்தலருடடய நடபடிகள் புத்தகம் இன்று சடபக்கு 
முக்கியமான வழிகாட்டுதடல வழங்குகிறது என்படத நாம் பார்ப்பபாம். 
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