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அப்பபோஸ்தலருடைய நைபடிகள் 
ைாடம் 2  

அதமை்ைும் உள்ளடக்கமும் 

-1- 

வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

முன்னுடை 
ஒரு ஆேிரியரான எனக்கு ேில ேமயங்களில் உலகின் ைல நாடுகளில் 

ையணம் சேய்யும் வாய்ை்ைு கிதடக்கிறது. ஒவ்சவாரு ையணத்திற்கு முன்ைும், 
இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கதள நான் எை்சைாதும் ைுரிந்துசகாள்கிசறன். 
முதலில், நான் எங்கு சேல்கிசறன் என்ைதத நான் சதரிந்து சகாள்ள சவண்டும். 
இரண்டாவதாக, நான் எை்ைடி ஒரு இடத்திலிருந்து இன்சனாரு இடத்திற்கு 
வருசவன் என்ைதத நான் சதரிந்து சகாள்ள சவண்டும். நான் ஒரு 
விமானத்தில் சேல்லலாமா? ஒரு சைருந்தில் ையணம் சேய்யலாமா? அல்லது 
சவறு ஏசதனும் சைாக்குவரத்ததை் ையன்ைடுத்தவா? என்று திட்டமிட சவண்டும். 
அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகள் ைுத்தகத்தத நாம் வாேிக்கும்சைாது இசத 
சைான்ற உண்தமதய நாம் எதிர்சகாள்கிசறாம். கதத எங்கு சேல்கிறது 
என்ைததயும், நம் இலக்தக சநாக்கி நம்தம வழிநடத்த லூக்கா என்ன இலக்கிய 
உத்திகதளை் ையன்ைடுத்துகிறார் என்ைததயும் அறிய இது உதவுகிறது. 

இதுசவ அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகள் என்கிற நமது  சதாடரின் 
இரண்டாம் ைாடமாகும். இந்த சதாடரில், ஆரம்ைகால ேதை இசயசுவின் 
ஊழியத்ததத் சதாடர்ந்தததை் ைற்றிய ைதிதவ ஆராய்ந்து வருகிசறாம். இந்த 
ைாடத்திற்கு "கட்டதமை்ைு மற்றும் உள்ளடக்கம்" என்று நாம் 
ததலை்ைிட்டுள்சளாம், ஏசனன்றால் லூக்கா தனது உள்ளடக்கத்தத 
ஒழுங்கதமத்த விதம் மற்றும் அவர் கற்ைிக்க விரும்ைிய சேய்திதய இதில் 
ைார்ை்சைாம். 

அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகள் ைுத்தகத்தின் கட்டதமை்ைு மற்றும் 
உள்ளடக்கம் ைற்றிய நமது ஆய்வு மூன்று ைகுதிகளாகை் ைிரிக்கை்ைடும். முதலில், 
ைுத்தகத்தின் சோல்லாட்ேி உத்திய  ஆராய்சவாம், இந்த ைுத்தகத்தத 
எழுதுவதற்கான லூக்காவின் அணுகுமுதற அதத எவ்வாறு விளக்குகிறது 
என்ைததை் ைார்ை்சைாம். இரண்டாவதாக, ைுத்தகத்தின் உள்ளடக்கத்தத 
ஆராய்சவாம், அதன் உள்ளடக்கத்தின் அதமை்தைக் குறிை்ைிட்டு, முதல் 
நூற்றாண்டில் அது எவ்வாறு ைுரிந்து சகாள்ளை்ைட்டிருக்கும் என்ைததக் 
கருத்தில் சகாள்சவாம். மூன்றாவதாக, லூக்காவின் ைழங்காலே் சேய்தி நம் 
நாளில் எவ்வாறு அதிகாரை்பூர்வமாக சைே முடியும் என்ைததக் கருத்தில் 
சகாண்டு, ைுத்தகத்தின் நவனீ ையன்ைாட்டிற்கான ஒரு மாதிரிதயை் 
ைரிந்துதரை்சைாம். அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகள் ைுத்தகத்தின் சோல்லாட்ேி 
உத்திதய முதலில் ைார்ை்சைாம். 
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ைார்தவயிடவும். 

சசோல்லோை்சி உத்தி 
நாம் சவதாகமத்தில் ஒரு ைுத்தகத்ததை் ைடிக்கும்சைாசதல்லாம், ஆேிரியர் 

தனது ைார்தவதய வாேகர்களுக்கு அறிவுறுத்துவததை் ைற்றி நன்கு 
சதரிந்துசகாள்வது முக்கியம். இது சைான்ற பிை்வரும் சகள்விகதள நாம் 
சகட்க சவண்டும்: ஆேிரியர் ஏன் இந்த ைுத்தகத்தத எழுதினார்? தனது வாதத்தத 
நிறுவுவதற்காக அவர் என்ன சேய்தார்? சமலம் அவர் தனது வாேகர்கதள 
ேரியான முடிவுகளுக்கு சநராக வழிகாட்டும் வதகயில் தனது ைுத்தகத்தத 
எை்ைடி வடிவதமத்தார்? இந்தக் சகள்விகளுக்கான ைதில்கள் ைல 
நண்ணறிவுகதளத் தருகின்றன, அவற்தற நாம் ஒருசைாதும் 
ைுறக்கணிக்கக்கூடாது. 

இந்த ைுத்தகத்தத அணுகும்சைாது, லூக்காவின் சோல்லாட்ேி உத்தியின் 
மூன்று அம்ேங்களில் கவனம் சேலத்துசவாம். முதலில், அவருதடய 
சநாக்கத்ததை் ைற்றி சைசுசவாம். இரண்டாவதாக, அதிகாரத்தின் மதீு அவர் 
ோர்ந்திருை்ைததக் குறிை்ைிடுசவாம். மூன்றாவதாக, ைுத்தகம் முழுவதும் அவர் 
ையன்ைடுத்திய ேில கட்டதமை்ைு வடிவங்கதளை் ைற்றி சைசுசவாம். 
அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தத எழுதுவதற்கு லூக்கா கூறிய சநாக்கத்தத முதலில் 
ைார்க்கலாம். 

கூறப்பை்ை பநோக்கம் 
மக்கள் நீண்ட மற்றும் ேிக்கலான ைுத்தகங்கதள எழுதும்சைாது, அவர்கள் 

சைாதுவாக ைல சநாக்கங்கதள சகாண்டிருை்ைார்கள். லூக்கா சுவிசேஷம் 
மற்றும் அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகள் ைுத்தகத்தின் இரண்டு சதாகுதி 
ைதடை்தை எழுதிய லூக்காவும் அததத் தான் சேய்தார். அவரது எழுத்து 
சதசயாை்ைில மற்றும் ேதையின் வாழ்க்தகதய ைல்சவறு வழிகளில் ைாதிக்கும் 
என்று அவர் நம்ைினார். எனசவ, அவருதடய சநாக்கங்கதள 
மிதகை்ைடுத்தாமல் நாம் கவனமாக இருக்க சவண்டும். அை்ைடியிருந்தும், லூக்கா 
தனக்கு ஒரு சநாக்கம் இருை்ைதாக சவளிை்ைதடயாகக் கூறினார். 

லூக்கா தனக்கு இரண்டு சநாக்கங்கள் இருை்ைதாகத் சதளிவாகக் 
கூறினார். ஒருைுறம், லூக்கா தனக்கு வரலாற்று சநாக்கங்கள் இருை்ைதாக 
அறிவித்தார், முதல் நூற்றாண்டில் ேதையின் உண்தமயான மற்றும் 
நம்ைகமான வரலாற்றுக் கணக்தக எழுத அவருக்கு விருை்ைமாக இருந்தது. 
மறுைுறம், அவர் குறிை்ைிடத்தக்க இதறயியல் சநாக்கங்கதளக் 
சகாண்டிருை்ைதாக அறிவித்தார், யமலும் சுவிசேஷத்தின் உண்தம மற்றும் 
முக்கியத்துவத்தத சவளிை்ைடுத்தவும் உறுதிை்ைடுத்தவும் விரும்பிைோர். 
லூக்காவின் இரு மடங்கு சநாக்கத்தின் இரு அம்ேங்கதளை் ைார்ை்சைாம். 
முதலில் ஒரு உண்தமயான வரலாற்றுக் கணக்தக எழுதும் அவருதடய 
சநாக்கத்துடன் சதாடங்குசவாம். 
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வைலோற்று கணக்கு 
அவரது சுவிசேஷத்தின் முன்னுதரயில், அதாவது லூக்கா 1:1-3 இல், 

ஆரம்ைகால ேதையின் உண்தமயான வரலாற்தற எழுதுவதில் தான் மிகுந்த 
அக்கதற சகாண்டிருந்ததாக லூக்கா சுட்டிக்காட்டினார். அவருதடய 
வார்த்தததய கவனியுங்கள்: 

மகா கனம்சைாருந்திய சதசயாை்ைிலசவ, நாங்கள் 
முழுநிே்ேயமாய் நம்ைுகிற ேங்கதிகதள, ஆரம்ைமுதல் 
கண்ணாரக்கண்டு வேனத்ததை் சைாதித்தவர்கள் 
எங்களுக்கு ஒை்ைுவித்தைடிசய அதவகதளக் குறித்துே் 
ேரித்திரம் எழுத அசநகம்சைர் ஏற்ைட்டார்கள். ஆதிமுதல் 
எல்லாவற்தறயும் திட்டமாய் விோரித்தறிந்த நானும் உமக்கு 
உைசதேிக்கை்ைட்ட விசேஷங்களின் நிே்ேயத்தத நீர் 
அறியசவண்டுசமன்று, அதவகதள ஒழுங்காய் உமக்கு 
எழுதுவது எனக்கு நலமாய்த் சதான்றிற்று (லூக்கா 1:1-3). 

உண்தமயான வரலாற்றில் லூக்காவுக்கு இருந்த அக்கதற இந்த 
ைத்தியில் ைல வழிகளில் சதரிகிறது. “முழுநிே்ேயமாய் நம்ைுகிற ேங்கதிகதள” 
என்று அவர் குறிை்ைிட்டார். அதாவது நடந்த ேரித்திர ேம்ைவங்கதள அவர் 
குறிை்ைிட்டார். அவர் "கண்கண்ட ோட்ேிகதள" கலந்தாசலாேித்ததாகவும், அவர் 
ைதிவு சேய்த விவரங்கதள "கவனமாக விோரித்ததாகவும்" குறிை்ைிட்டார். அவர் 
சதரிவித்த உண்தம சதளிவாகவும் துல்லியமாகவும் சதரிவிக்கை்ைட சவண்டும் 
என்ைதற்காக அதவகதள வரிதேை்ைடுத்தினார். 

சுருக்கமாக, லூக்கா சுவிசேஷம் மற்றும் அை்சைாஸ்தலருதடய 
நடைடிகளின் ஒரு உண்தமயான வரலாற்றுை் ைதிதவ வழங்க எண்ணினார், 
சுவிசேஷத்தில் இசயசுவின் வாழ்க்தக சதாடங்கி, அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் 
முதல் நூற்றாண்டு ேதை வதரயிலான காரியங்கதள ைதிவு சேய்தார். லூக்கா 
உண்தமயான வரலாற்தற ைதிவு சேய்வதில் அக்கதற சகாண்டிருந்தார், 
ஏசனனில் அவர் சவதம் முழுவதும் மண்ீடும் மண்ீடும் வரக்கூடிய ஒரு 
அடிை்ைதடக் சகாள்தக ோை சதவன்  தன்தன உண்தமயான வரலாறு, இடம் 
மற்றும் சநரத்தில் சவளிை்ைடுத்துகிறார் எை்பயதப் ைுரிந்துசகாண்டார். அவர் 
தனது இரட்ேிை்ைு மற்றும் நியாயத்தீர்ை்தைக் சகாண்டுவர வரலாற்றில் 
ைணியாற்றுகிறார். 

துரதிர்ஷ்டவேமாக, ேமைீத்திய நூற்றாண்டுகளில் ைல விமர்ேன 
அறிஞர்கள் "இரட்ேிை்ைு" மற்றும் "நியாயத்தீர்ை்ைு" ஆகியவற்றின் கருத்துக்கள் 
உண்தமயான வரலாற்றிலிருந்து ைரஸ்ைரம் தனித்திருக்கின்றன என்று 
வாதிட்டனர். சைாதுவாக, சதவனுதடய இயற்தகக்கு அை்ைாற்ைட்ட சேயல்கள் 
வரலாற்றில், உண்தமயான இடம் மற்றும் சநரத்தில் நிகழ்வதில்தல என்று 
அவர்கள் உறுதியாகக் கூறினர். உண்தமயான வரலாறு இயற்தகயானது, 
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இயற்தகக்கு அை்ைாற்ைட்டது அல்ல என்று அவர்கள் நம்ைுகிறார்கள். இதன் 
விதளவாக, விமர்ேனம் சேய்யும் இதறயியலாளர்கள் சவதத்தில் 
சதவனுதடய சேயல்கதளை் ைற்றி ைடிக்கும்சைாது, அவர்கள் சைரும்ைாலம் 
இந்த கணக்குகதள உண்தமயற்ற மத உணர்வுகளின் சவளிை்ைாடுகள் என்று 
கருதுகின்றனர், இது ஒரு வதகயான "ைக்தியுள்ள கற்பயைக் கதத" 
எனை்ைடும். 

ஆனால் லூக்காசவ தான் ைக்தி கற்பயைக் கததகதள எழுத 
முயற்ேிக்கவில்தல என்ைதத சதளிவுைடுத்தினார்; அவர் உண்தமயான 
வரலாற்தற எழுதசவ எண்ணினார். உண்தமயில், அவர் தனது கூற்றுக்கதள 
ேரிைார்க்கும் வதகயிலம் நிராகரிை்ைதத எளிதாக்கும் வதகயிலம் எழுதினார். 
ஒரு உதாரணமாக, லூக்கா தனது கணக்குகதள நன்கு அறியை்ைட்ட வரலாற்று 
சூழல்களுக்குள் அதமத்தார். உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில், 5:34 
இல் கமாலிசயல், 18:12 இல் கல்லிசயான், 23:26 இல் சைலிக்ஸ், மற்றும் 24:27 இல் 
சைஸ்து சைான்ற மனிதர்கதளை் ைற்றிய குறிை்ைுகதளக் காண்கிசறாம், 
அவர்கள் அதனவரும் ைண்தடய யூத மற்றும் சராம உலகில் நை்கு 
அறியை்ைட்டவர்களாக இருந்தனர். இந்த மனிதர்களின் சையர்கள் மற்றும் ைிற 
வரலாற்று விவரங்கதளக் குறிை்ைிடுவதன் மூலம், லூக்கா தனது வாேகர்கள் 
தனது ஆராய்ே்ேிதய சுயாதீனமாக ஆராய்வதத ோத்தியமாக்கினார். இந்த 
நைர்களும் அவரும் அறிக்தக சேய்த நிகழ்வுகதளை் ைற்றி அறிந்த 
மற்றவர்களுடன் அவர்கள் சைேலாம், ேில ேமயங்களில் அசத விஷயங்கதளை் 
ைற்றிய மற்றவர்களின் நூல்கதளை் ைடிக்கலாம். லூக்காவின் அறிக்தககள் 
உண்தமயாக இல்லாவிட்டால், ேந்சதகம் சகாண்டவர்களுக்கு அவற்தற 
மறுை்ைது எளிதாக இருந்திருக்கும். 

குறிை்ைாக 19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இருந்து, ைல அறிஞர்கள் 
அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளின் வரலாற்று உண்தமத்தன்தமதய ைல 
கூடுதல் சவத நூல்கள் மற்றும் ைிற சதால்சைாருள் தரவுகளுடன் ஒை்ைிட்டு ஆய்வு 
சேய்துள்ளனர். இந்த ஆய்வுகளில் ைல, லூக்கா நம்ைகமான 
வரலாற்றாேிரியராக இருந்த ைல வழிகதளக் குறிை்ைிட்டுள்ளன, ஆனால் ஒரு 
ச ாடி குறிை்ைிட்ட உதாரணங்கதளக் குறிை்ைிட மட்டுசம நமக்கு சநரமிருக்கிறது. 

முதலாவதாக, அை்சைாஸ்தலர் 28:7 இல், லூக்கா குறிை்ைிட்ட வரலாற்று 
சோற்கதளை் ைற்றிய அறிதவை் ைிரதிைலித்தார். அங்கு அவர் சமலித்தா தீவின் 
ததலவதர "தீவின் முதன்தமயானவர்" என்று குறிை்ைிட்டார். இந்த 
அோதாரண சோற்கள் ைல நூற்றாண்டுகளாக ைல சமாழிசையர்ை்ைாளர்கதள 
குழை்ைத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன, ஆனால் ேமைீத்திய சதால்சைாருள் ஆராய்ே்ேி 
இது உண்தமயில் அந்த சநரத்தில் ததலவதரக் குறிை்ைதான ஒரு 
அதிகாரை்பூர்வ ததலை்ைு என்று காட்டுகிறது. 

இரண்டாவதாக, அை்சைாஸ்தலர் 27:21-26 இல், கை்ைலில் ைவுலின் 
சேயல்கதள வரலாற்று ஆராய்ே்ேி மூலம் உறுதிை்ைடுத்திய வழிகளில் லூக்கா 
விவரித்தார். ஒரு சைரிய ைுயலின் சைாது ைவுல் தன்தன சராம் நகருக்கு ஏற்றிே் 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

சேன்ற கை்ைலின் முழு ஊழியர்களிடமும் ஆசலாேதனயும் ஊக்கமும் 
அளித்ததாக லூக்கா எழுதினார். கடந்த காலத்தில் ைல விமர்ேன அறிஞர்கள், 
தகதியாக இருந்த ைவுல் இவ்வாறு சவளிை்ைதடயாகை் சைசுவது 
ோத்தியமில்தல என்று வாதிட்டனர். எனசவ, அை்சைாஸ்தலனின் 
கற்ைதனயான வரீ உருவை்ைடத்தத லூக்கா உருவாக்கினார் என்று அவர்கள் 
முடிவு சேய்தனர். ஆனால், கை்ைல்கள் கடுதமயான ஆைத்தில் இருக்கும்சைாது, 
கை்ைலில் இருந்த எவதரயும் சைேவும், ஆசலாேதன சேய்யவும் முதல் 
நூற்றாண்டு கடல்ோர் ேட்டம் அனுமதித்ததாக ேமீைத்திய ஆராய்ே்ேி காட்டுகிறது. 

வரலாற்றின் உண்தமகதள உண்தமயாக லூக்கா எடுத்துதரத்ததற்கு 
இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் ோன்றாக இருக்கின்றன. உண்தமயான வரலாற்று 
நிகழ்வுகளின் கணக்தக எழுதும் அவரது எண்ணம், சதவனுதடய நித்திய 
உண்தம எந்த வதகயிலம் வாழ்க்தகயின் உறுதியான உண்தமகளிலிருந்து 
ைிரிக்கை்ைடவில்தல என்ைதத நமக்கு நிதனவூட்டுகிறது. சவதத்தின் ைடி 
ைார்க்கும்சைாது, உண்தமயான வரலாற்றின் வழியாக இரட்ேிை்ைு வருகிறது. 
இதனாசலசய லூக்கா ஒரு உண்தமயான வரலாற்றுக் கணக்தக எழுதுவதில் 
அக்கதற காட்டினார். 

சுவிபசஷ சசய்தி 
லூக்காவின் வரலாற்று சநாக்கத்தத மனதில் சகாண்டு, லூக்காவின் 

சநாக்கத்தினுதடய இரண்டாவது ைரிமாணமோை  அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் 
சுவிசேஷ சேய்தியின் யதார்த்தத்ததயும் வல்லதமதயயும் சதரிவிக்கும் 
இதறயியல் சநாக்கத்யத நாம் குறிை்ைிட சவண்டும். லூக்கா 1:3-4-ன் 
வார்த்ததகதள மீண்டும் ஒருமுதற கவனியுங்கள்: 

ஆதிமுதல் எல்லாவற்தறயும் திட்டமாய் விோரித்தறிந்த 
நானும் உமக்கு உைசதேிக்கை்ைட்ட விசேஷங்களின் 
நிே்ேயத்தத நீர் அறியசவண்டுசமன்று, அதவகதள 
ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய்த் சதான்றிற்று 
(லூக்கா 1:3-4). 

நாம் இங்சக ைார்ை்ைது சைால, சதசயாை்ைிலவும் மற்றவர்களும் 
கற்ைித்ததத உறுதிை்ைடுத்துவதற்காக அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளின் 
வரலாற்தற லூக்கா எழுதினார். இதன் சைாருள், அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகம் ஒரு 
வதகயான மதம் ோர்ந்த அல்லது சைாததன ோர்ந்த வரலாறாக ேரியாக 
வதகை்ைடுத்தை்ைடலாம். சதசயாை்ைில மற்றும் அவரது மற்ற வாேகர்கள் ேில 
ைார்தவகள், ேில இதறயியல் நம்ைிக்தககள், ேில முன்சனாக்குகள் சைான்ற 
வரலாற்று நிகழ்வுகளின் இதறயியல் முக்கியத்துவம் ைற்றிய ேில 
முன்சனாக்குகதள அறிந்துசகாள்ளும்ைடி அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் 
சதரிவிக்க சவண்டும் என்று லூக்கா விரும்ைினார். 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

முந்ததய ைாடத்தில் நாம் ைார்த்தது சைால, லூக்கா உலகத்ததயும் 
வரலாற்தறயும் கிறிஸ்துவின் கர்த்தத்துவம் மற்றும் ரா ்யத்தின் கண்ணோடி 
மூலம் ைார்த்தார். ைதழய ஏற்ைாட்டு நம்ைிக்தககள் மற்றும் வாக்குத்தத்தங்கள் 
இசயசு மற்றும் ேதையின் மூலம் நிதறசவற்றை்ைடுவதத அவர் கண்டார். 
சமலம், சதசயாை்ைில தனது ஆரம்ைகால ேதை நிகழ்வுகளின் ைதிதவ இந்த 
கண்ணோடி மூலம் ைார்க்க சவண்டும் என்று லூக்கா விரும்ைினார், சமலம் 
கிறிஸ்து எவ்வாறு சதவனுதடய ஆவியின் மூலம் கிறிஸ்துவில் சதவனுதடய 
ரா ்யத்தத நிறுவினார் மற்றும் சதாடர்ந்து கட்டிசயழுை்ைினார் என்ைததயும் 
சதரியை்ைடுத்த லூக்கா விரும்ைினார். ஆகசவ, இன்று அை்சைாஸ்தலர் 
ைுத்தகத்ததை் ைடிக்கும்சைாது, லூக்கா உண்தம ேம்ைவங்கதள மட்டும் ைதிவு 
சேய்யவில்தல என்ைதத நாம் எை்சைாதும் மனதில் தவத்துக்சகாள்ள 
சவண்டும். மாறாக, அவர் ேதைக்கு அடித்தளமாக இருந்த சைாததனகளோை 
ைரிசுத்த ஆவியின் மூலம் கிறிஸ்துவின் சதாடர்ே்ேியான ைணிக்கு நம்ைகமான 
ோட்ேி எை்பதை் மதீு கவனத்தத ஈர்த்தார். 

அதிகோைத்தின் மீது நம்பிக்டக 
லூக்காவின் இரண்டு சநாக்கங்கதளயும் மனதில் சகாண்டு, அவரது 

சோல்லாட்ேிக் உத்தியின் இரண்டாவது அம்ேமோை “அதிகாரத்தின் மதீு அவர் 
ோர்ந்திருத்தல்’ எை்பயத ைரிேலீிக்க நாம் தயாராக இருக்கிசறாம். லூக்கா 
தனது சோந்த அதிகாரத்தின் அடிை்ைதடயில் ைதிவுசேய்த வரலாற்று மற்றும் 
இதறயியல் உண்தமகதள வலியுறுத்தவில்தல, மாறாக கிறிஸ்து மற்றும் 
அவரது அை்சைாஸ்தலர்களின் அதிகாரத்தின் அடிை்ைதடயில் ைதிவு சேய்த 
உண்தமகதள வலியுறுத்தினார். இந்த வழியில், லூக்கா சுவிசேஷத்தின் 
உண்தமயான ோட்ேியாக ைணியாற்றினார். 

அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் குறிை்ைிடத்தக்க ஒரு விஷயம் 
என்னசவன்றால், கிறிஸ்துவின் முக்கிய ோட்ேிகளாக ைணியாற்றியவர்களின் 
வார்த்ததகள் மற்றும் சேயல்களுக்கு அர்ை்ைணிக்கை்ைட்ட காரியங்களின் 
அளவாகும். கிறிஸ்து ைரசலாகத்திற்குே் சேன்றசைாது, அவர் தம்முதடய 
அை்சைாஸ்தலர்கதளத் தம்முதடய ோட்ேிகளாகை் சையரிட்டு, அவதரே் ோர்ந்து, 
அவருதடய ரா ்ய சவதலதயத் சதாடர அவர்களுக்கு அதிகாரம் சகாடுத்தார். 
அவர் அவ்வை்சைாது தீர்க்கதரிேிகளுக்கும் மற்ற முக்கிய ேதைத் 
ததலவர்களுக்கும் தனது சேய்திதய அறிவிக்க அதிகாரம் அளித்தார். லூக்கா 
சதசயாை்ைில மற்றும் ைரந்த ேதைதய தனது முன்சனாக்குகதளக் குறித்து 
அறிவுறுத்த முயன்றசைாது, அவர் தனது சோந்த கண்சணாட்டங்கதள 
விளக்குவதற்கும் அங்கீகரிக்கவும் ஆரம்ைகால ேதைத் ததலவர்கதள, 
குறிை்ைாக அை்சைாஸ்தலர்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிேிகளிடம் திரும்ை திரும்ை 
சேன்றார். 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

அதிகாரத்தின் மதீு லூக்காவின் நம்ைிக்தகதய இன்னும் விரிவாக 
ஆராய, நாம் இரண்டு விஷயங்களில் கவனம் சேலத்துசவாம். முதலாவதாக, 
தன் வார்த்ததகள் அதிகாரபூர்வமான வார்த்ததகள் என்று லூக்கா 
முதறயிட்ட விதத்தத நாம் ைரிேலீிை்சைாம். இரண்டாவதாக, அதிகாரபூர்வமான 
சேயல்கதளை் ைற்றிய அவரது குறிை்ைுகதளை் ைார்ை்சைாம். ேதையில் அதிகாரம் 
சேலத்திய வார்த்ததகளுக்கு லூக்கா சகாடுத்த முக்கியத்துவத்துடன் 
ஆரம்ைிக்கலாம். 

வோை்த்டதகள் 
நம் முந்ததய ைாடத்தில் நாம் குறிை்ைிட்டது சைால, லூக்கா ஒரு 

அை்சைாஸ்தலன் அல்ல. உண்தமயில், இசயசு ைரசலாகத்திற்கு சைான ைிறகு 
அவர் விசுவாேத்திற்குள் வந்திருக்கலாம். ைவுலடன் ையணம் சேய்த சைாதும் 
ையணம் சேய்யாத சைாதும், லூக்கா இசயசு மற்றும் அை்சைாஸ்தலர்களின் 
ஊழியங்கதள ஆராய்ந்து, கர்த்தரால் சதர்ந்சதடுக்கை்ைட்ட சநரில் கண்ட 
ோட்ேிகளின் ோட்ேியத்தத ைதிவு சேய்தார். 

இை்சைாது, ஒரு வதகயில், கிறிஸ்துதவை் ைின்ைற்றுைவர்கள் 
அதனவரும் அவருதடய ோட்ேிகள் ஆவார்கள். ஆனால், ேதை 
ஸ்தாைிக்கை்ைட்டசைாது, இசயசு தம்முதடய தவறாத ோட்ேிகளாக 
அை்சைாஸ்தலர்கதள நியமித்தார். அவர் இல்லாத சநரத்தில் பூமியில் 
நிரந்தரமான அதிகாரபூர்வமான ோட்ேிகளாக ைணியாற்ற அவரால் 
நியமிக்கை்ைட்டு அதிகாரம் சைற்றவர்கள் அவர்கள் மட்டுசம. இதற்கு அை்ைால், 
சதவன் தீர்க்கதரிேிகதளயும், லூக்கா சைான்ற மற்ற அங்கீகரிக்கை்ைட்ட ேதைத் 
ததலவர்கதளயும் அவ்வை்சைாது அதிகாரபூர்வமாக ோட்ேியளிக்க அதழத்தார். 

லூக்கா அதிகாரபூர்வமான வார்த்ததகதள முன்தவத்த மிக 
முக்கியமான வழி சோற்சைாழிவுகதள ைதிவு சேய்ததாகும். திருே்ேதையின் 
சைாததனகதளை் ைற்றி சவறுமசன கருத்து சதரிவிை்ைதற்குை் ைதிலாக, லூக்கா 
சதாடர்ந்து விரிவான சோற்சைாழிவுகதள ைதிவுசேய்தார், சதவனின் 
அதிகாரை்பூர்வ ைிரதிநிதிகள் அவருதடய வரலாற்றில் சேயலில் உள்ள 
ைாத்திரங்களாக தாங்களாகசவ சைே அனுமதித்தார். 

உண்தமயில், இந்த ைுத்தகத்தில் சுமார் முை்ைது ேதவிகிதம் விவாதங்கள், 
உதரயாடல்கள், தன்னுதரகள், ைிரேங்கங்கள் மற்றும் ைிற வதகயான 
வாய்வழி விளக்கக்காட்ேிகதளக் சகாண்டதவ. அை்சைாஸ்தலர்களின் 
சோற்சைாழிவுகள் அதிக அதிகாரமுதடயதவ என்று லூக்கா கருதியதால், இது 
மற்ற ைண்தடய கததகளில் நாம் காண்ைதத விட அதிக ேதவிகிதமாகும். 
சமாத்தத்தில், அை்சைாஸ்தலர்களில் சுமார் 24 சோற்சைாழிவுகள் உள்ளன: 
சைதுருவிடமிருந்து எட்டு, ைவுலிடமிருந்து ஒன்ைது, ஸ்சதவானிடமிருந்து ஒன்று, 
யாக்சகாைிடமிருந்து ஒன்று, மற்றும் சவறு ேில. இந்த சோற்சைாழிவுகளில் 
சைரும்ைாலானதவ அை்சைாஸ்தலர்களால் சேய்யை்ைட்டதவ; மீதமுள்ளதவ 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

சைரும்ைாலம் தீர்க்கதரிேிகள் மற்றும் முக்கிய ேதைத் ததலவர்களால் 
சேய்யை்ைட்டதவ. 

இது ஏன் முக்கியமானதாக இருக்கிறது? அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தின் 
உதரகள் ஆரம்ைகால ேதைத் ததலவர்கள் யார் என்ைததயும், ைல 
ைிரே்ேதனகதளை் ைற்றி அவர்கள் என்ன நிதனத்தார்கள் என்ைததயும் 
நமக்குக் கூறுகின்றன. ேீஷர்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஏன் துன்ைை்ைடத் தயாராக 
இருந்தார்கள் என்ைதத அதவ நமக்குக் காட்டுகின்றன. அவர்கள் 
கிறிஸ்துவுக்கு அை்சைாஸ்தலர்கள் சேய்த சேதவக்கு ோட்ேியாக 
இருக்கிறார்கள் மற்றும் அவருதடய ரா ்யத்தத கட்டிசயழுை்ைுவதற்கான 
அவர்களின் வழிமுதறகதள ைதிவு சேய்கிறார்கள். ஆரம்ைகால ேதையின் 
வரலாற்றில் லூக்காவின் முன்சனாக்குகதளயும் அதவ அங்கீகரிக்கின்றன. 

இை்சைாது, ைத்சதான்ைது மற்றும் இருைதாம் நூற்றாண்டுகளில் ைல 
விமர்ேன அறிஞர்கள் இருந்துள்ளனர், அவர்கள் அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் 
அவர் சேர்த்த உதரகளின் உண்தமயான அறிக்தககதள லூக்கா 
வழங்கியுள்ளார் என்ைதத ஏற்கவில்தல. சமலம், சோற்சைாழிவுகள் 
உண்தமதய அடிை்ைதடயாகக் சகாண்டதாக இல்லாத வரலாற்றுக் 
கணக்குகளின் ைண்தடய உலகில் உதாரணங்கள் உள்ளன என்ைதத நாம் 
ஒை்ைுக்சகாள்ள சவண்டும். 

ஆனால் ைல விமர்ேன மற்றும் சுவிசேஷ அறிஞர்கள் லூக்காவின் 
நாளுக்கு முன்னும் ைின்னும் ைல வரலாற்றாேிரியர்கள் தங்கள் வரலாற்றில் 
உள்ள உதரகள் உண்தமயான உதரகளின் உண்தமயான 
ைிரதிநிதித்துவங்கள் என்ைதத உறுதிை்ைடுத்த கடுதமயாக உதழத்ததாக 
சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். உண்தமயில், அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளில் 
உள்ள உதரகதள நாம் இன்னும் உன்னிை்ைாகை் ைார்க்கும்சைாது, லூக்கா இந்த 
நம்ைகமான வரலாற்றாேிரியர்களில் ஒருவர் என்ைதற்கு உறுதியான 
ஆதாரங்கதளக் காண்கிசறாம், எனசவ அவர் ைதிவிட்ட உதரகள் 
உண்தமயில் அதிகாரபூர்வமான அை்சைாஸ்தல சைாததனகதளை் 
ைிரதிைலிக்கின்றன. 

லூக்கா ைரிசுத்த ஆவியானவரால் துூண்டை்ைட்டு தவறில்லாத மற்றும் 
அதிகாரபூர்வமான வரலாற்தற எழுதுவதற்கு அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் 
உள்ள உதரகளின் ைதிவுகளில் முதன்தமயாக நம்ைிக்தக சகாண்டுள்சளாம். 
ஆயினும்கூட, அை்சைாஸ்தலரில் உள்ள உதரகள் உண்தமயான 
சோற்சைாழிவுகளின் துல்லியமான ைிரதிநிதித்துவங்கள் என்ைதத நாம் 
காணக்கூடிய குதறந்தது நான்கு வழிகள் உள்ளன. 

முதலாவதாக, சோற்சைாழிவுகள் அதற்சகற்ற ைாணிதயக் 
சகாண்டுள்ளன. அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தின் மற்ற ைகுதிகளுடன் 
ஒை்ைிடுதகயில், அதவ எளிதமயான ைாணியுடன் இயல்ைானதாகத் 
சதரிகின்றன. அதவகளில் ேில கடினமான, சமருகூட்டை்ைடாத கிசரக்கத்ததை் 
ையன்ைடுத்துகின்றன. லூக்கா சைே்ோளர்களின் சைே்சுக்கதள 
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ைார்தவயிடவும். 

சேம்தமை்ைடுத்துவததயும் மாற்றியதமை்ைததயும் காட்டிலம் உண்தமயில் 
என்ன சோன்னார்கள் என்ைதத எழுதுவதில் அதிக அக்கதற 
சகாண்டிருந்தார் என்ைதத இது காட்டுகிறது. 

இரண்டாவதாக, சோற்சைாழிவுகள் அந்தந்த சூழல்களுக்கு நன்றாகை் 
சைாருந்துகின்றன. ஒவ்சவாரு சைே்சும் சைே்ோளர் மற்றும் 
ைார்தவயாளர்களுக்கு ஏற்ை வடிவதமக்கை்ைட்டுள்ளது. உதாரணமாக, 
அை்சைாஸ்தலர் 4 இல், ஒரு ஊனமான மனிததனக் குணை்ைடுத்திய ைிறகு 
சைதுரு யூதத் ததலவர்களிடம் சைேினார். அவருதடய சைே்சு கிறிஸ்துவில் 
இருக்கிற இரட்ேிை்தைை் ைிரகடனை்ைடுத்தினாலம், சைதுரு தனது 
வார்த்ததகளுக்கு ஆதாரமாக குணை்ைடுத்துவதத சநரடியாக முதறயிட்டார். 
சமலம், அவிசுவாேியான யூதத் ததலவர்கள் சைதுருதவ மறுதலிக்க 
முடியவில்தல, ஏசனன்றால் அவர்கசள அவர் குணை்ைடுத்துவததக் 
கண்டார்கள். 

இசதசைால், ைவுலின் சைே்சுகள் அந்தந்த சூழல்கதளை் 
ைிரதிைலிக்கின்றன. உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர் 13 இல், ைிேிதியாவில் 
இருக்கிற அந்திசயாகியாவில் உள்ள யூதர்களிடமும் சதவ 
ையமுள்ளவர்களிடமும், அை்சைாஸ்தலர் 17 இல் உள்ள எை்ைிக்கூரரிடமும் 
ஸ்சதாயிக்கரிடமும்  சைசுவதத விட அவர் மிகவும் வித்தியாேமாக சைேினார். 

மூன்றாவதாக, ஒவ்சவாரு சைே்சும் அதன் சைே்ோளரின் தனித்துவத்தத 
ைிரதிைலிக்கிறது. சைாதுவான கருை்சைாருள்கள் எதிர்ைார்க்கை்ைட சவண்டும் 
என்றாலம், ஒவ்சவாரு சைே்ோளரும் ேிறை்ைியல்ைு அம்ேங்கதளக் 
காட்டுகிறார்கள். உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர் 20 இல் எசைசு ேதை 
மூை்ைர்களிடம் ைவுல் சைேியதற்கு இதணயாக ைவுல் சைேிய ைல இடங்கள் 
உள்ளன . இந்தக் கடிதங்கதள எழுதியவர்களிடம் இருந்து நாம் எதிர்ைார்க்கும் 
சைே்சு இதுசவ. 

நான்காவதாக, ேில இடங்களில், லூக்கா குறிை்ைிட்ட ேில உதரகதள 
சுருக்கி சவளிை்ைதடயாகக் கூறினார். உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர் 2:40 இல், 
சைதுருவும் “சவறு ைல வார்த்ததகதள” சைேியதாக அவர் குறிை்ைிட்டார். 
லூக்காவின் குறிக்சகாள் சைாதுவாக உண்தமயான சோற்சைாழிவுகள் 
அவற்றின் அேல் சூழல்களில் முழுதமயாகை் ைிரதிைலிை்ைதாக இருந்தது என்று 
நம்ைுவதற்கு இது நம்தமத் துூண்ட சவண்டும். 

இவற்றிலம் சவறு ைல வழிகளிலம், லூக்கா ேரித்திர ரதீியாக 
உண்தமயான உதரகதள வழங்கினார் என்று நாம் உறுதியளிக்கலாம். அவர் 
தனது சநாக்கங்களுக்கு ஏற்றவாறு அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் உள்ள 
சோற்சைாழிவுகதள உருவாக்கசவா அல்லது ைுதனயசவா இல்தல. தனது 
சோந்த கருத்துக்கள் மற்றும் கதத விளக்கங்களின் அதிகாரம் 
அை்சைாஸ்தலர்களின் உண்தமயான அதிகாரபூர்வமான ோட்ேியின் மதீு 
ோர்ந்திருக்கும்ைடி ைார்த்துக்சகாண்டார். 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

அதிகாரபூர்வமான வார்த்ததகதள ைதிவு சேய்வசதாடு, அை்சைாஸ்தலர் 
ைுத்தகத்தின் மூலம் அவர் சதரிவித்த இதறயியல் சேய்திதய ஆதரிை்ைதற்காக 
ஆரம்ைகால ேதையில் நிகழ்த்தை்ைட்ட அதிகாரபூர்வமான சேயல்களின் 
கணக்குகதளயும் லூக்கா ோர்ந்திருந்தார். 

கிைிடயகள் 
ைரிசுத்த ஆவியானவர் அை்சைாஸ்தலர்களுக்கும் ேில ேமயங்களில் 

தீர்க்கதரிேிகள் மற்றும் ஆரம்ைகால ேதையில் உள்ள மற்ற முக்கிய 
ததலவர்களுக்கும் அவர்களின் சுவிசேஷ சேய்திதய உறுதிை்ைடுத்தும் ைல 
அற்ைுதமான வழிகளில் அதிகாரம் அளித்தார். குணை்ைடுத்துதல் மற்றும் 
மரித்சதாதர எழுை்ைுதல் சைான்ற ஆவிக்குரிய வரங்கள் மூலம், ைரிசுத்த 
ஆவியானவர் அை்சைாஸ்தலர்கள் கிறிஸ்துவின் அதிகாரை்பூர்வ ைிரதிநிதிகள் 
என்று ோட்ேியளித்தார். 

அை்சைாஸ்தலர் 13:7-12 ஐக் கவனியுங்கள், அங்கு ைவுலின் ஊழியம் 
சேர்கியுை் ைவுல் அதிைருக்கு முன்ைாக ேரிைார்க்கை்ைட்டது. அை்சைாஸ்தலருதடய 
நடைடிகள் 1:3-8 இல் உள்ள லூக்காவின் ைதிதவக் கவனியுங்கள்: 

அந்த அதிைதி ைர்னைாதவயும் ேவுதலயும் அதழை்ைித்து, 
அவர்களிடத்தில் சதவவேனத்ததக் சகட்க 
ஆதேயாயிருந்தான். மாயவித்ததக்காரன் என்று 
அர்த்தங்சகாள்ளும் சைதரயுதடய அந்த எலிமா என்ைவன் 
அதிைதிதய விசுவாேத்தினின்று திருை்ைும்ைடி வதகசதடி, 
அவர்கசளாடு எதிர்த்துநின்றான். ைிறகு ....  அை்சைாழுது ைவுல் 
என்று சோல்லை்ைட்ட ேவுல் ைரிசுத்தஆவியினால் 
நிதறந்தவனாய் அவதன உற்றுை்ைார்த்து: ".... இசதா, 
இை்சைாழுசத, கர்த்தருதடய தக உன்சமல் வந்திருக்கிறது, 
ேிலகாலம் சூரியதனக் காணாமல் நீ குருடனாயிருை்ைாய்." 
உடசன மந்தாரமும் இருளும் அவன்சமல் விழுந்தது; அவன் 
தடுமாறி, தகலாகு சகாடுக்கிறவர்கதளத் சதடினான். 
அை்சைாழுது அதிைதி ேம்ைவித்தததக் கண்டு, கர்த்தருதடய 
உைசதேத்ததக்குறித்து அதிேயை்ைட்டு, விசுவாேித்தான் (அை் 
13:7-12). 
 

எலிமா சுவிசேஷத்தத தடுக்க முயன்றசைாது, ைரிசுத்த ஆவியானவர் 
ைவுதல குருட்டுத்தன்தமயால் தாக்குவதற்கு அவருக்கு அதிகாரம் அளித்தார். 
ைவுலின் சைாததனகளும் சேயல்களும் அவருதடய சுவிசேஷம் உண்தம 
என்று அதிைதரத் துூண்டியது. 

லூக்கா அதிகாரை்பூர்வமான வார்த்ததகதளயும் சேயல்கதளயும் 
ைதிவுசேய்தார், அதனால் அவருதடய கணக்குகளின் உண்தமத்தன்தமதய 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

அவரது வாேகர்கள் நம்ைுவார்கள். அை்சைாஸ்தலர்கள் கர்த்தராகிய இசயசுவால் 
அங்கீகரிக்கை்ைட்டவர்கள் என்ைததயும், கிறிஸ்துதவே் ோர்ந்து சதவனுதடய 
ரா ்யத்தத அவர்கள் சதாடர்ந்து கட்டிசயழுை்ைும்சைாது, எல்லா இடங்களிலம் 
ததலமுதறகளிலம் உள்ள திருே்ேதை அவர்களின் ோட்ேிதயை் ைின்ைற்றக் 
கடதமை்ைட்டுள்ளது என்ைததயும் அவருயட  வாேகர்கள் ைார்க்க சவண்டும் 
என்று அவர் விரும்ைினார். 

லூக்காவில் கூறை்ைட்ட சநாக்கம் மற்றும் அதிகாரத்தின் மீதான 
நம்ைிக்தகதய இை்சைாது நாம் ைார்த்சதாம், லூக்காவின் சோல்லாட்ேி 
மூசலாைாயத்தின் மூன்றாவது ைரிமாணமோை ‘அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகம் 
முழுவதும் லூக்கா ையன்ைடுத்திய கட்டதமை்ைு முதறக்கு’ திரும்ைுவதற்கு நாம் 
தயாராக உள்சளாம். 

கை்ைடமப்பு முடற 
அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகம் ைல கட்டதமை்ைு வடிவங்கதளக் காட்டுகிறது, 

ஆனால் சநரத்திற்காக நாம் அதனுதடய கட்டதமை்ைின் இரண்டு அம்ேங்களில் 
கவனம் சேலத்துசவாம். முதலில், மீண்டும் மண்ீடும் சுருக்க அறிக்தககளின் 
முக்கிய வடிவத்தத ஆராய்சவாம். இரண்டாவதாக, அை்சைாஸ்தலருதடய 
நடைடிகளில் சதான்றும் ேதை வளர்ே்ேியின் மாதிரிதயை் ைார்ை்சைாம். 
சுருக்கமான அறிக்தககதள லூக்கா ையன்ைடுத்திய விதத்தத முதலில் 
ைார்க்கலாம். 

சுருக்க அறிக்டககள் 
சவத எழுத்தாளர்கள் தங்கள் இருை்தை ைல்சவறு நிதலகளில் 

கததகளின் வழியாகத் சதரியை்ைடுத்துகிறார்கள். ேில சநரங்களில், எல்லா 
நதடமுதற சநாக்கங்களுக்காகவும், அவர்கள் ஒரு கததயின் சேயலக்குை் 
ைின்னால் தங்கதள மதறத்துக்சகாள்கிறார்கள். மற்ற சநரங்களில், அவர்கள் 
தங்கள் கணக்குகளில் என்ன நடக்கிறது என்ைது குறித்து சவளிை்ைதடயான 
கருத்துக்கதள சவளியிட முன்வருகிறார்கள். இந்த ைிந்ததய நட்ைத்தத நோம் 
ஆசிரி ரிை் கருத்துக்கள் எைப் சைசுகிசறாம். அை்சைாஸ்தலர் முழுவதும் 
லூக்கா ைல அதிகாரை்பூர்வ கருத்துக்கதள சதரிவித்தார். அவர் ைின்னணி 
தகவல்கதள வழங்கினார், கதாைாத்திரங்களின் இருதயங்களின் 
சநாக்கங்கதள சவளிை்ைடுத்தினார், அதமை்ைுகதள விவரித்தார். அவருதடய 
சேய்தி சதளிவாகவும் உண்தமயாகவும் வழங்கை்ைடுவதத உறுதிசேய்ய அவர் 
இததே் சேய்தார். அவர் தனது ைுத்தகத்தில் நிகழ்வுகள் ைற்றி அடிக்கடி 
கருத்துதரக்கும் வழிகளில் ஒன்று அறிக்தககதள சுருக்கை்ைடுத்துவதாகும். 

அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகம் எருேசலமிலிருந்து சுவிசேஷம் சவளிசய 
ைரவியதத விவரிை்ைதத ைல வாேகர்கள் கவனித்திருக்கிறார்கள். ஒரு 
குறிை்ைிட்ட இதடசவளியில் ேம்ைவங்கதள சுருக்கமாக கூறுவது லூக்காவின் 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

வழக்கம். லூக்கா தனது வரலாற்றில் ஆறு காலகட்டங்களில் சுருக்கமான 
அறிக்தககதள எவ்வாறு ையன்ைடுத்தினார் என்ைதத ஆராய்சவாம், அந்த 
ஆறு கட்டங்களோவை: எருேசலம், யூசதயா மற்றும் ேமாரியாவில் 
சுவிசேஷத்தின் சவற்றி; ேமாரியாவிலிருந்து ேிரியாவின் அந்திசயாகியா 
வதர; ேீை்புரு, ைிரிகியா மற்றும் கலாத்தியாவில்; ஆேியாவில், மக்சகசதானியா 
மற்றும் அகாயா; மற்றும் எருேசலமிலிருந்து சராம் வதர. 

உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர் 5:42 ஐ எடுத்துக் சகாள்ளுங்கள், அங்கு 
லூக்கா ேதையின் சவற்றி மற்றும் சேயல்ைாட்தட ைின்வரும் 
வார்த்ததகளுடன் சுருக்கமாகக் கூறினார்: 

தினந்சதாறும் சதவாலயத்திசலயும் வடீுகளிசலயும் 
இதடவிடாமல் உைசதேம்ைண்ணி, இசயசுசவ 
கிறிஸ்துசவன்று ைிரேங்கித்தார்கள் (அை் 5:42). 

சுவிசேஷத்தின் சவற்றி மற்றும் திருே்ேதையின் வளர்ே்ேியின் 
சவற்றிகரமான நிதலகதள முன்னிதலை்ைடுத்த, அை்சைாஸ்தலருதடய 
நடைடிகள் ைுத்தகம் முழுவதும் லூக்கா வழக்கமாக வழங்கிய சுருக்கமான 
அறிக்தகயின் வதக இதுவாகும். அை்சைாஸ்தலர் 28:30-31ல் உள்ள அவரது 
கருத்ததக் கவனியுங்கள்: 

[ைவுல்] தனக்காக வாடதகக்கு வாங்கியிருந்த வட்ீடிசல 
இரண்டு வருஷமுழுதும் தங்கி, தன்னிடத்தில் வந்த 
யாவதரயும் ஏற்றுக்சகாண்டு, மிகுந்த ததரியத்துடசன 
ததடயில்லாமல், சதவனுதடய ரா ்யத்ததக் குறித்துை் 
ைிரேங்கித்து, கர்த்தராகிய இசயசுகிறிஸ்துதவை்ைற்றிய 
விசேஷங்கதள உைசதேித்துக்சகாண்டிருந்தான் 
(அை் 28:30-31). 

சுருக்கமான அறிக்தககள் மூலம் லூக்கா தனது வரலாற்றின் ேில 
அம்ேங்கள் மதீு கவனத்தத ஈர்த்ததத இை்சைாது நாம் ைார்த்சதாம், இந்த சுருக்க 
அறிக்தககளுக்கு இதடயில் சவளிை்ைடும் ேதை வளர்ே்ேியின் மாதிரிதயை் 
ைார்க்க சவண்டும். 

சடப வளை்ச்சி 
ேதையின் வளர்ே்ேிதய லூக்கா விவரித்தசைாது, இரண்டு ச ாடி 

ஆற்றல்மிக்க ேக்திகதள அவர் சதாடர்ந்து குறிை்ைிட்டார். ஒருைுறம், அவர் 
ேதைக்குள் ஏற்ைட்ட உள் வளர்ே்ேி ைற்றியும் ைதற்றம் ைற்றியும் எழுதினார். 
மறுைுறம், அவர் சவளிை்ைுற வளர்ே்ேி மற்றும் ேதைக்கு சவளியில் இருந்து வந்த 
எதிர்ை்ைு ைற்றி எழுதினார். இந்த ைாடத்தில் இந்த மாதிரிதய நாம் ைின்னர் 
விளக்குசவாம், எனசவ இை்சைாது நாம் இதன் அர்த்தம் என்ன என்று 
ைார்ை்சைாம். 



அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகள் ைாடம் 2: அதமை்ைும் உள்ளடக்கமும் 

-13- 

வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

"உள் வளர்ே்ேி" என்ற ைதத்தின் மூலம், கிறிஸ்தவ ேமூகத்திற்குள் ஏற்ைட்ட 
சுவிசேஷத்தின் சநர்மதறயான விதளவுகதள நாம் குறிை்ைிடுகிசறாம். 
தனிநைர்கள் மற்றும் ஒட்டுசமாத்த ேதையின் ஆவிக்குரிய முதிர்ே்ேிதய 
சமம்ைடுத்தும் வதகயில், இது ஒரு தரமான வளர்ே்ேி என்று நாம் கூறலாம். 
"ைதற்றம்" என்ற வார்த்ததயின் மூலம், ேதைக்குள் ஏற்ைட்ட ைிரே்ேதனகள், 
சகள்விகள், ேர்ே்தேகள் மற்றும் சைாராட்டங்கதள நாம் அர்த்தை்ைடுத்துகிசறாம். 
அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில், உள் வளர்ே்ேிக்கும் ைதற்றத்திற்கும் இதடசய ஒரு 
ைரஸ்ைர உறவு இருை்ைதத லூக்கா சதாடர்ந்து நிரூைித்தார். உள் வளர்ே்ேி 
ைதற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது, மற்றும் ைதற்றம் உள் வளர்ே்ேிக்கு வழிவகுத்தது. 

லூக்காவின் ேதை வளர்ே்ேியின் கட்டதமை்ைில் உள்ள இரண்டாவது 
ச ாடி கூறுகள் சவளிை்ைுற வளர்ே்ேி மற்றும் எதிர்ை்ைு ஆகும். "சவளிை்ைுற 
வளர்ே்ேி" என்ைது ைுதிய உறுை்ைினர்கதளே் சேர்ை்ைதன் மூலம் ேதை 
எண்ணிக்தகயில் அதிகரித்தது என்ைதத குறிக்கிசறாம். இந்த வளர்ே்ேி 
எண்ணிக்தகயின் அடிை்ைதடயிலானது. "எதிர்ை்ைு" என்ற வார்த்ததயின் 
மூலம், அவிசுவாேிகள் சுவிசேஷத்திற்கு எதிர்மதறயாக நடந்துசகாள்வதால், 
ேதைக்கும் அவிசுவாேி உலகிற்கும் இதடசய அடிக்கடி சமாதல்கள் எழுந்தததக் 
குறிை்ைிடுகிசறாம். இந்த ைுத்தகத்தில் இந்த இரண்டு கருத்துக்களுக்கும் இதடசய 
ஒரு ைரஸ்ைர உறவு உள்ளது. சவளிை்ைுற வளர்ே்ேி ேில சநரங்களில் எதிர்ை்ைுக்கு 
வழிவகுத்தது, மற்றும் எதிர்ை்ைு ேில சநரங்களில் சவளிை்ைுற வளர்ே்ேிக்கும் 
வழிவகுத்தது. 

சமலம், இந்த இரண்டு ச ாடி கூறுகளுக்கும் இதடசய ஒரு ைரஸ்ைர உறவு 
இருை்ைதத லூக்கா அடிக்கடி நிரூைித்தார், ஒருைுறம் உள் வளர்ே்ேி மற்றும் 
ைதற்றம், மறுைுறம் சவளிை்ைுற வளர்ே்ேி மற்றும் எதிர்ை்ைு. சவறு வார்த்ததகளில் 
கூறுவதானால், உள் வளர்ே்ேியும் ைதற்றமும் சவளிை்ைுற வளர்ே்ேிதயயும் 
எதிர்ை்தையும் தருவதாகவும், சவளிை்ைுற வளர்ே்ேி மற்றும் எதிர்ை்ைு உள் 
வளர்ே்ேி மற்றும் ைதற்றத்தத ஏற்ைடுத்துவதாகவும் லூக்கா சதாடர்ந்து 
சுட்டிக்காட்டினார். இந்த ைாடத்தில் நாம் ைின்னர் ைார்க்கவிருப்பயதப் சைால், 
ேதை வளர்ே்ேிக்கான இந்த முதற இந்த ைுத்தகத்தில் அடிக்கடி சதான்றும், இது 
ைுத்தகத்திற்கான ஒரு வதகயான கருத்தியல் கட்டதமை்தை அல்லது உள் 
கூட்தட உருவாக்குகிறது. 

லூக்கா தனது ைுத்தகம் முழுவதும் சேய்த சுருக்கங்கள் அை்சைாஸ்தலர் 
ைுத்தகத்தின் ஒவ்சவாரு முக்கிய ைகுதியும் ஆரம்ைகால திருே்ேதையின் ோட்ேி 
மூலம் ைரவிய சுவிசேஷத்தின் வளர்ே்ேிதய ேித்தரிக்கிறது என்று 
விளக்குகின்றன. சதசயாை்ைில மற்றும் லூக்காவின் ைுத்தகத்ததை் ைடித்த 
மற்றவர்களின் மதீு இந்தக் கருத்துக்கள் ஏற்ைடுத்தியிருக்கும் விதளதவ 
கற்ைதன சேய்து ைாருங்கள். எவ்வளவு சைரிய ைதற்றமாக இருந்தாலம், 
எவ்வளவு ையங்கரமான எதிர்ை்ைாக இருந்தாலம், சதவன் தம்முதடய 
ேதையின் உள் மற்றும் சவளிை்ைுற வளர்ே்ேிக்காக சுவிசேஷத்தின் மூலம் 
எை்சைாழுதும் ைாடுைடுகிறார் என்று எல்லா இடங்களிலம் உள்ள 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

விசுவாேிகதள அதவகள் ஊக்குவித்திருக்கும். இந்தக் கண்சணாட்டத்தில் 
எல்லா வரலாற்தறயும் ைடிக்க ஆரம்ைகால கிறிஸ்தவர்கதள அதவகள் 
துூண்டியிருக்கும். அவர்கள் தங்கள் சதவனுக்கும் இரட்ேகருக்கும் 
உண்தமயுள்ள ோட்ேிகளாக இருந்தால், உள் மற்றும் சவளிை்ைுற 
ைிரே்ேதனகள் இருந்தசைாதிலம், அவர்கள் தங்கள் நாளிலம் சுவிசேஷத்தின் 
வளர்ே்ேிதயக் காண்ைார்கள் என்று அதவகள் உறுதியளித்திருக்கும். 

உள்ளைக்கம் 
லூக்காவின் சோல்லாட்ேி உத்தி ின் ேில தமய ைரிமாணங்கதள 

மனதில் சகாண்டு, நாம் இை்சைாது நமது இரண்டாவது ததலை்போை 
அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தின் உள்ளடக்கத்திற்கு திரும்ைுசவாம். இந்தை் 
ைுத்தகத்தின் உள்ளடக்கத்தத சுருக்கமாகே் சோல்ல ைல வழிகள் இருந்தாலம், 
ேதையின் வளர்ே்ேிதய பூமியில் சதவனுதடய ரா ்யமாக லூக்கா விவரித்த 
விதத்தில் கவனம் சேலத்துசவாம். 

லூக்கா சுவிசேஷம் மற்றும் அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகள், இசயசு 
எவ்வாறு சுவிசேஷத்தத அறிவிை்ைதன் மூலம் சதவனுதடய பூமிக்குரிய 
ரா ்யத்தத சகாண்டு வந்து கட்டத் சதாடங்கினார் என்ைதத விளக்குகின்றன. 
லூக்கா தனது சுவிசேஷத்தில், இசயசு தனது பூமிக்குரிய ஊழியத்தின் சைாது 
ரா ்யத்திற்கு அதமத்த அடித்தளத்தத விவரித்தார். அை்சைாஸ்தலர்களும் 
ேதையும் அவருதடய ரா ்யத்ததக் கட்டிசயழுை்ைும் சவதலதயத் சதாடர 
இசயசு எவ்வாறு ைரிசுத்த ஆவிதய ஊற்றினார் என்ைதத அை்சைாஸ்தலர் 
ைுத்தகத்தில் லூக்கா விவரித்தார். இந்த வழியில், சதவனுதடய ரா ்யம் என்ைது 
லூக்காவின் ைதடை்ைுகளின் இரண்டு சதாகுதிகளின் சமசலாட்டமான 
கததயாகும். எனசவ, அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளின்  உள்ளடக்கத்தத 
நாம் ஆராயும்சைாது, அை்சைாஸ்தலர்களின் ததலதமயில் ரா ்யம் சதாடர்ந்து 
விரிவதடயும் விதத்தில் ேிறை்ைு கவனம் சேலத்துசவாம். 

அை்சைாஸ்தலர் 1:8 இல் இசயசு அை்சைாஸ்தலர்கதள நியமித்தசைாது, 
ோட்ேிகளாக ைணியாற்றும்ைடி அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார், முதலில் 
எருேசலமில் நற்சேய்திதய அறிவித்து, ைின்னர் உலகம் முழுவதும் 
ைரை்ைினார்கள். அை்சைாஸ்தலர்களுக்கு அை்சைாஸ்தலர் 1:8 இல் இசயசு 
சோன்ன வார்த்ததகதள மீண்டும் ஒருமுதற கவனியுங்கள்: 

ைரிசுத்தஆவி உங்களிடத்தில் வரும்சைாது நீங்கள் 
சைலனதடந்து, எருேசலமிலம், யூசதயா முழுவதிலம், 
ேமாரியாவிலம், பூமியின் கதடேிைரியந்தமும், எனக்குே் 
ோட்ேிகளாயிருை்ைர்ீகள்" (அை் 1:8). 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

இங்சக இசயசு ேதையின் சுவிசேஷ ோட்ேிக்காக ஒரு ைுவியியல் உத்திய  
வகுத்தார். ைரிசுத்த ஆவியால் அதிகாரம் சைற்ற அை்சைாஸ்தலர்கள் 
எருேசலமில் ோட்ேி சகாடுக்க ஆரம்ைித்து, ைின்னர் யூசதயா மற்றும் 
ேமாரியாவுக்கு நற்சேய்திதய எடுத்துே் சேல்ல சவண்டும், இறுதியாக பூமியின் 
கதடேி வதர, அவர்கள் சேன்ற இடசமல்லாம் ரா ்யத்தத விரிவுைடுத்த 
சவண்டும். 

ைுவியியல் ோட்ேி விரிவாக்கத்திற்கான இசயசுவின் அதழை்தைே் சுற்றி 
லூக்கா அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தத அதமத்திருை்ைதத ைல அறிஞர்கள் 
கவனித்திருக்கிறார்கள். சமலம் அவரது ைணிதய ஆய்வு சேய்யும் சைாது இசத 
முதறதய ைின்ைற்றுசவாம். எருேசலமில் சுவிசேஷத்தின் வளர்ே்ேிதய 
அை்சைாஸ்தலர் 1:1-8:4 இல் லூக்கா விவரித்த விதத்தத முதலில் ைார்ை்சைாம். 
இரண்டாவதாக, நாம் 8:5-9:31 இல் யூசதயா மற்றும் ேமாரியாவில் ரா ்யம் 
வளர்ே்ேியதடந்தததை் ைற்றிை் ைார்ை்சைாம். மூன்றாவதாக, ேதை 9:32-28:31 இல் 
பூமியின் முதனகளுக்கு சுவிசேஷத்ததக் சகாண்டு சேன்ற விதத்தில் கவனம் 
சேலத்துசவாம். இந்த மூன்றாவது ைகுதி மிகவும் நீளமாக இருை்ைதால், நாம் 
ஏற்கனசவ குறிை்ைிட்டுள்ள லூக்காவின் சுருக்கமான அறிக்தககளால் 
ைரிந்துதரக்கை்ைட்ட வளர்ே்ேியின் நான்கு நிதலகதள தமயமாகக் சகாண்டு 
இதில் ேிறை்ைு கவனம் சேலத்துசவாம்: முதலில், 9:32-12:25 இல் சைனிக்சக, ேீை்புரு 
மற்றும் அந்திசயாகியா; இரண்டாவது, 13:1–15:35 இல் ேை்ீபுரு, ைிரிகியா மற்றும் 
கலாத்தியா; மூன்றாவது, 15:36–21:16 இல்ஆேியா, மக்சகசதானியா மற்றும் 
அகாயா; மற்றும் நான்காவது, 21:17-28:31 இல் சராம் வதர. 

நாம் முன்ைு விவரித்த உள் வளர்ே்ேி மற்றும் ைதற்றம் மற்றும் சவளிை்ைுற 
வளர்ே்ேி மற்றும் எதிர்ை்ைு ஆகியவற்றின் வடிவங்களில் கவனம் சேலத்துவதன் 
மூலம், இந்தை் ைிரிவுகள் ஒவ்சவான்தறயும் இன்னும் விரிவாகை் ைார்ை்சைாம். 
அை்சைாஸ்தலர்களின் சுவிசேஷ ோட்ேியின் மூலம் எருேசலமில் ரா ்யம் 
ஸ்தாைிக்கை்ைட்ட விதத்தில் அை்சைாஸ்தலர் 1:1-8:4 இல் ஆரம்ைிக்கலாம். 

எருசபலம் 
எருேசலம் ைண்தடய இஸ்ரசவலின் ததலநகரம் ஆகும். மற்றும் ைதழய 

ஏற்ைாட்டில் சதவனின் ேிறை்ைு சதேம் ஆகும். எருேசலம் லூக்காவின் கணக்கின் 
சதாடக்கை் ைுள்ளியாக இருந்தது, ஏசனன்றால் ைதழய ஏற்ைாடு முழுவதும் 
சதவனுதடய ரா ்யத்தில் அது முக்கிய ைங்கு வகித்தது, சமலம் இசயசுவின் 
ஊழியத்திலம் முக்கிய ைங்கு வகித்தது. சமலம், லூக்கா அை்சைாஸ்தலர் 
ைுத்தகத்தில் ைல இடங்களில் எருேசலமில் நடந்த நிகழ்வுகதளை் ைற்றி 
எழுதினார், ைுதிய நாடுகளுக்கு நற்சேய்திதயை் ைரை்ைுவதில் 
அை்சைாஸ்தலர்களின் ைணி இந்த ேிறை்ைு நகரத்தில் சவரூன்றியிருந்தது 
என்ைததக் காட்டுகிறது. 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

லூக்கா ரா ்யத்தின் வளர்ே்ேிதய எருேசலமில் உள்ள சுவிசேஷத்தின் 
மூலம் நான்கு முக்கிய கததகளில் அறிக்தக சேய்தார்: முதலாவதாக, 
அை்சைாஸ்தலர் 1-2 இல் ஆவியின் எதிர்ைார்ை்ைு மற்றும் ஆவி ஊற்றை்ைடுதல்; 
இரண்டாவது, சைதுருவின் ஆலயை் ைிரேங்கம் மற்றும் அை்சைாஸ்தலர் 3-4 இல் 
ஏற்ைட்ட உைத்திரவம்; மூன்றாவதாக, அனனியா மற்றும் ேை்ைரீாளின் கதத 
மற்றும் அை்சைாஸ்தலர் 5 இல் ஏற்ைட்ட துன்ைுறுத்தல்; மற்றும் நான்காவது, 
உதவியாளர்களின் சதர்வு மற்றும் அை்சைாஸ்தலர் 6:1–8:4 இல் உள்ள 
உைத்திரவம். 

விளக்கத்தின் மூலம், எருேசலமில் நடந்த ைல நன்கு அறியை்ைட்ட 
நிகழ்வுகளில் உள் வளர்ே்ேி சதான்றுகிறது, அதவ: 

• அை்சைாஸ்தலர் 1 இல் அை்சைாஸ்தலர்கள் சுவிசேஷ சவதலக்காக 
அனுை்ைை்ைடுதல் 

• அை்சைாஸ்தலர் 2 இல் சைந்சதசகாஸ்சத நாளில் ைரிசுத்த ஆவி 
ஊற்றை்ைடுதல் 

• எருேசலமில் நடந்த அற்ைுதங்களின் அனுைவம், குறிை்ைாக 
அை்சைாஸ்தலர் 3, 4 மற்றும் 5 இல் சைதுருவால் நிகழ்ந்த 
அற்ைுதங்கள் 

அசத சநரத்தில், கிறிஸ்தவ ேமூகத்திற்குள் ைல வழிகளில் இருந்த 
ைதட்டங்கதளயும் நாம் காண்கிசறாம்: 

• அை்சைாஸ்தலர் 1 இல் ைன்னிரண்டாவது அை்சைாஸ்தலன் யார் 
என்ற சகள்வி 

• அை்சைாஸ்தலர் 5 இல் அவர்கள் நன்சகாதடயாக வழங்கிய 
ைணத்ததை் ைற்றி அனனியா மற்றும் ேை்ைரீாளின் சைாய்; மற்றும் 

• அை்சைாஸ்தலர் 6 இல் கிசரக்க விததவகளுக்கு எதிரான ைாகுைாடு 
இதற்கு அை்ைால், எருேசலமில் சுவிசேஷ ோட்ேிதயக் குறித்த லூக்காவின் 

ைதிவும் சவளிை்ைுற வளர்ே்ேி மற்றும் எதிர்ை்ைின் மாதிரிதயை் ைின்ைற்றுகிறது. 
உதாரணத்திற்கு: 

• சைந்சதசகாஸ்சத நாளில், அை்சைாஸ்தலர் 2 இல் சுமார் 3,000 சைர் 
ேதையில் சேர்க்கை்ைட்டனர். 

• சயாவான் மற்றும் சைதுரு அை்சைாஸ்தலர் 4 இல் ேிதறயில் 
அதடக்கை்ைட்டசைாது ேதையில் உறுை்ைினர்களின் எண்ணிக்தக 
சுமார் 5,000 ஆக உயர்ந்தது. 

• அை்சைாஸ்தலர் 6 இல் ைல யூத ஆோரியர்கள் ேதையில் 
சேர்க்கை்ைட்டனர் 

அை்ைடியிருந்தும், நாம் ஏற்கனசவ ைரிந்துதரத்துள்ளைடி, இந்த சவளிை்ைுற 
வளர்ே்ேி சைரும்ைாலம் விசுவாேமற்ற உலகத்தின் வலவான எதிர்ை்ைுடன் 
அதமக்கை்ைட்டது, அதாவது: 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

• அை்சைாஸ்தலர் 5 இல் சைதுரு மற்றும் சயாவான் தகது 
சேய்யை்ைட்டு அடிக்கை்ைடுதல். 

• அை்சைாஸ்தலர் 7ல் ஸ்சதவான் இரத்த ோட்ேியாக மரித்தல்; மற்றும் 
• அை்சைாஸ்தலர் 8 இல் எருேசலமிலிருந்து துன்ைுறுத்தை்ைடுவதன் 

மூலம் ேதை ேிதறுகிறது. 
எருேசலமில் வளர்ந்து வரும் ேதைதய ஊக்கை்ைடுத்த உள் 

ைதட்டத்ததயும் சவளிை்ைுற எதிர்ை்தையும் நாம் எதிர்ைார்த்திருக்கலாம். ஆனால் 
ைரிசுத்த ஆவியின் வல்லதமயின் கீழ், உண்தம அதற்கு சநர்மாறாக இருந்தது. 
சுவிசேஷ ோட்ேி சைரும் ைலத்துடன் சதாடர்ந்து முன்சனறியது, இறுதியில் 
அதன் முன்சனற்றம் ததடயின்றி நடந்தது. 

யூபதயோ மற்றும் சமோைியோ 
அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளின் இரண்டாவது சைரிய ைிரிவு, 

அை்சைாஸ்தலர் 8:5–9:31 இல் யூசதயா மற்றும் ேமாரியாவில் உள்ள ேதையின் 
சுவிசேஷ ோட்ேியின் மதீு கவனம் சேலத்துகிறது. யூசதயா மற்றும் 
ேமாரியாவின் ைகுதிகள் ைதழய ஏற்ைாட்டில் இஸ்ரசவலக்கு சகாடுக்கை்ைட்ட 
வாக்குத்தத்தம் ைண்ணை்ைட்ட சதேத்தின் சதற்கு மற்றும் வடக்குை் 
ைகுதிகளுக்குே் ேமமானதவ. இசயசு ைரசமறுவதற்கு முன் இந்தை் ைகுதிகளில் 
ஊழியம் சேய்திருந்தார். யூசதயா மற்றும் ேமாரியாவில் லூக்காவின் 
கவனத்தத இரண்டு முக்கிய கததகளாகை் ைிரிக்கலாம், அயவ ோவை: 
அை்சைாஸ்தலர் 8:5-40 இல் ைிலிை்ைுவின் ஊழியம் மற்றும் அை்சைாஸ்தலர் 9:1-31 
இல் ைவுலின் மனமாற்றம். 

இந்த கததகள் ேதையின் உள் வளர்ே்ேியில் கவனத்தத ஈர்க்கின்றன. 
உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர் 8 இல் ைுதிய விசுவாேிகள் சதாடர்ந்து ைரிசுத்த 
ஆவியால் நிரை்ைை்ைட்டதால் உள் வளர்ே்ேி சதாடர்ந்தது, சமலம் அை்சைாஸ்தலர் 
9 இல் ேவுல் ஒரு அை்சைாஸ்தலன் ஆக்கை்ைட்டார். 

இந்த நிகழ்வுகடை் யசர்ந்து ேதைக்குள் ைதற்றம் கட்டை்ைட்டது. 
உதாரணமாக, ேில விசுவாேிகள் இன்னும் ைரிசுத்த ஆவிதயை் சைறாததால், 
அை்சைாஸ்தலர் 8-ல் சகள்விகள் எழுை்ைை்ைட்டன. ேீசமான் என்ற மந்திரவாதி 
அை்சைாஸ்தலர்களிடமிருந்து அை்சைாஸ்தலர் 8 இல் ைரிசுத்த ஆவியின் 
வல்லதமதய வாங்க முயன்றான். 

மறுைுறம், சவளிை்ைுற வளர்ே்ேி மற்றும் எதிர்ை்ைின் முதறயும் சதாடர்ந்தது. 
உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர் 8 இல் ைிலிை்ைுவின் சுவிசேஷ ஊழியத்தின் 
மூலம் ைல மனமாற்றம் சேய்யை்ைட்டவர்கள் மற்றும் அை்சைாஸ்தலர் 9 இல் 
ைவுலின் மனமாற்றம் சைான்ற நிகழ்வுகளின் மூலம் யூசதயா மற்றும் 
ேமாரியாவில் ேதை சதாடர்ந்து எண்ணிக்தகயில் வளர்ந்தது. 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

அை்ைடியிருந்தும், அவிசுவாேிகளின் எதிர்ை்ைு இல்லாமல் இந்த வளர்ே்ேி 
ஏற்ைடவில்தல. உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர் 9 இல் சவுல் தைது 
மனமாற்றத்திற்கு முன்ைு விசுவாேிகதளத் துன்ைுறுத்தினார், சமலம் ேில 
யூதர்கள் அை்சைாஸ்தலர் 9 இல் ேவுதலக் சகாதல சேய்ய முயன்றனர். 

மீண்டும், உள் ைதட்டமும் சவளிை்ைுற எதிர்ை்ைும் இறுதியில் ேதைதயத் 
தடுக்கத் தவறிவிட்டன. மாறாக, ைரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த ேவால்கதளை் 
ையன்ைடுத்தி ேதைக்கு சமலம் முதிர்ே்ேிதயயும் எண்ணியல் வளர்ே்ேிதயயும் 
சகாண்டு வந்தார். 

பூமியின் கடைசி பைியந்தம் 
அை்சைாஸ்தலர்களின் மூன்றாவது சைரிய ைிரிவு, அந்த நாளில் 

அறியை்ைட்டைடி, வாக்குத்தத்தம் ைண்ணை்ைட்ட சதேத்தின் எல்தலகளுக்கு 
அை்ைால், பூமியின் கதடேி வதர சுவிசேஷம் எவ்வாறு விரிவதடந்தது 
என்ைதத விவரிக்கிறது. நாம் குறிை்ைிட்டுள்ளைடி, 9:32-12:25 இல் சைனிக்சக, 
ேீை்புரு மற்றும் அந்திசயாகியாவில் சுவிசேஷத்தின் முன்சனற்றம் சதாடங்கி, 
இந்த ைகுதிதய இன்னும் விரிவாகை் ைார்ை்சைாம். 

சபனிக்பக, சப்ீபுரு மற்றும் அந்திபயோகியோ 
இந்த ைகுதி யூசதயா மற்றும் ேமாரியாவிற்கு அை்ைால் சுவிசேஷத்தின் 

முதல் குறிை்ைிடத்தக்க ைரவதலை் ைற்றியது, ஏசனனில் இது ேிரியாவில் உள்ள 
சைனிக்சக, ேீை்புரு மற்றும் அந்திசயாகியாவின் அருகிலள்ள ைுற ாதி 
நாடுகளுக்கு விரிவதடந்தது. அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தின் இந்தை் ைகுதியில், 
அை்சைாஸ்தலர் 9:32-43-ல் லித்தாவிலம் சயாை்ைாவிலம் சைதுருவின் ஊழியம், 
10:1-11:18-ல் சேேரியாவில் ைுற ாதியான சகார்யநலியுவுக்கு சைதுருவின் 
ஊழியம், 11:19-30 இல் ேிரியாவின் அந்திசயாகியாவுக்கு நற்சேய்தி 
விரிவதடந்தது, மற்றும் 12:1-25 இல் எருேசலம் ேிதறயில் இருந்து சைதுருவின் 
அற்ைுதமான விடுததல ும் உள்ளது. 

உள் வளர்ே்ேியும் ைதற்றமும் இங்கும் சதாடர்ந்ததில் ஆே்ேரியமில்தல. 
உள் வளர்ே்ேிக்கு ைல உதாரணங்கதள லூக்கா ைதிவு சேய்தார். உதாரணமாக, 
அை்சைாஸ்தலர் 10 இல் ைுற ாதிகள் ேதைக்குள் சகாண்டு வரை்ைட்டனர், சமலம் 
அை்சைாஸ்தலர் 12 இல் ேிதறயிலிருந்து சைதுருவின் அற்ைுதமான 
விடுததலயால் ேதை ஊக்குவிக்கை்ைட்டது. 

நிே்ேயமாக, அது சதாடர்ைான ைதட்டங்களும் இருந்தன. எடுத்துக்காட்டாக, 
பல யூதர்களும் அை்சைாஸ்தலர் 11ல் உள்ள ேதையில் ைுற ாதியார்கதள 
ஐக்கியை்ைடுத்த தயங்கினார்கள், சமலம் ைலர் அை்சைாஸ்தலர் 11இல் உள்ள 
ைதழய ஏற்ைாட்டு உணவுக் கட்டுை்ைாடுகதளத் தளர்த்துவதத எதிர்த்தனர். 

இந்த ைகுதியிலம், லூக்கா சவளிை்ைுற வளர்ே்ேி மற்றும் எதிர்ை்ைின் 
மாதிரிதய வலியுறுத்தினார். உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர் 10 இல் 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

சகார்சநலியு மற்றும் ைல ைுற ாதிகளின் மனமாற்றம் மற்றும் அை்சைாஸ்தலர் 11 
இல் ைர்னைா மற்றும் அந்திசயாகியாவில் உள்ள மற்றவர்களின் 
சவற்றிகரமான சுவிசேஷ ஊழியத்தின் மூலம் நிகழ்ந்த சவளிை்ைுற 
வளர்ே்ேிதயை் ைற்றி அவர் எழுதினார். 

ஆனால் இந்த வளர்ே்ேி எதிர்ை்ைு இல்லாமல் இல்தல. இந்த 
உைத்திரவத்தில் அை்சைாஸ்தலர் 12 இல் யாக்சகாைின் மரணம் மற்றும் 
அை்சைாஸ்தலர் 12 இல் சைதுருவின் ேிதறவாேம் ஆகியதவ அடங்கும். 

ஆனால் ைதற்றம் மற்றும் எதிர்ை்ைு இருந்தசைாதிலம், சுவிசேஷ ோட்ேி 
இறுதியில் ததடைடவில்தல. ைரிசுத்த ஆவியானவர் ேதையின் சுவிசேஷம் 
மற்றும் ேஷீத்துவத்தத சதாடர்ந்து ஆேீர்வதித்தார். அவர் இனை் 
ைிளவுகதளயும் துன்ைுறுத்ததலயும் முறியடித்தார், ஒரு அற்ைுதமான வழியில் 
சைதுருதவ ேிதறயிலிருந்து விடுவித்தார். அதன் ைாததயில் என்ன ததடகள் 
வேீை்ைட்டாலம், சுவிசேஷம் சதாடர்ந்து முன்சனறிே் சேன்றது. 

சீப்புரு, பிைிகியோ மற்றும் கலோத்தியோ 
அை்சைாஸ்தலர் 13:1–15:35 இல், லூக்கா தனது நான்காவது முக்கிய 

ைகுதி ோை ேீை்புரு, ைிரிகியா மற்றும் கலாத்தியாவில் சுவிசேஷம் ைரவுதல் 
எை்பதற்கு திரும்ைினார். இந்த ைிரிவில், சுவிசேஷம் எருேசலம், யூசதயா மற்றும் 
ேமாரியாவிலிருந்து சமலம் நகர்ந்து, ஆேியா தமனரின் கிழக்குை் 
ைகுதிகளுக்கு நீண்டுள்ளது. அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளின் இந்த ைிரிவு 
இரண்டு முக்கிய ைகுதிகளாக ைிரிக்கை்ைட்டுள்ளது: ைவுலின் முதல் மிஷனரி 
ையணம் அை்சைாஸ்தலர் 13:1–14:28 இல் ஆகும், மற்றும் அை்சைாஸ்தலர் 15:1-35 இல் 
எருேசலமில் நடந்த சங்கத்யதை் ைற்றிய காரியங்கள் உள்ளன. 

அவரது உத்திக்கு இணங்க, லூக்கா இந்த ைகுதியிலம் உள் வளர்ே்ேி 
மற்றும் ைதற்றத்தின் வடிவத்தத ைிரதிைலித்தார். அை்சைாஸ்தலர் 14 இல் 
கலாத்தியாவில் உள்ள ேதைகதள ைவுல் ைலை்ைடுத்துவது மற்றும் 
அை்சைாஸ்தலர் 15 இல் கிறிஸ்துவுக்கு மாறிய ைுற ாதிகதள விருத்தசேதனம் 
சேய்யக் சகாராத எருேசலம் சங்கத்திை் முடிவு சைான்றவற்றின் மூலம் உள் 
வளர்ே்ேிதய அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

லூக்கா இந்த ைகுதியில் உள் ைதற்றத்ததயும் குறிை்ைிட்டார், குறிை்ைாக 
அவர் ைுற ாதியாக மாறியவர்கள் சதாடர்ைான நதடமுதற ேிக்கல்கதளை் 
ைற்றி எழுதினார். அை்சைாஸ்தலர் 15 இல் விருத்தசேதனம் மற்றும் ைாரம்ைரிய 
யூத உணவின் கடுதமகள் குறித்து யூத மற்றும் ைுற ாதி விசுவாேிகளுக்கு 
இதடசய ைதற்றம் ஏற்ைட்டது. 

சவளிை்ைுற வளர்ே்ேி மற்றும் எதிர்ை்தைை் சைாறுத்தவதர, அை்சைாஸ்தலர் 
14 இல் சதரிவிக்கை்ைட்டுள்ளைடி, ைவுலின் முதல் மிஷனரி ையணத்தால் 
உருவாக்கை்ைட்ட எண்ணியல் வளர்ே்ேி சைான்ற ைல விஷயங்கதள லூக்கா 
குறிை்ைிட்டார். ஆனால் முன்ைு சைாலசவ இந்த வளர்ே்ேியும் கடும் எதிர்ை்ைுடன் 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

இருந்தது. உதாரணமாக, ைவுலம் ைர்னைாவும் யூத அவிசுவாேிகளால், குறிை்ைாக 
லஸ்ீதிரா, இக்சகானியா மற்றும் அந்திசயாகியாவில், அை்சைாஸ்தலர் 14-ல் 
ைலமுதற நிராகரிக்கை்ைட்டனர். அை்ைடியிருந்தும், ைரிசுத்த ஆவியானவர் 
ேதைதய முன்சனாக்கி நகர்த்தி, தம்முதடய மக்களின் ைாததயில் உள்ள 
ஒவ்சவாரு ததடகதளயும் கடந்து சேல்ல ேதைக்கு உதவினார். தடுக்க முடியாத 
சுவிசேஷம் சதவனின் சநாக்கங்கதள நிதறசவற்றிக்சகாண்சட இருந்தது. 

ஆசியோ, மக்சகபதோனியோ மற்றும் அகோயோ 
அை்சைாஸ்தலரின் ஐந்தாவது சைரிய ைிரிவு 15:36–21:16 வதர இயங்குகிறது, 

அங்கு சுவிசேஷ ோட்ேி சராம மாகாணங்களான ஆேியா, மக்சகசதானியா 
மற்றும் அகாயா வதர நீட்டிக்கை்ைட்டது. அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளின் 
இந்தை் ைகுதி, ைவுலின் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது மிஷனரி 
ையணங்களில் கவனம் சேலத்துகிறது, அந்த சநரத்தில் ைவுல் கிழக்கு ஆேியா 
தமனர் வழியாக ையணம் சேய்தார், ஆனால் அவர் சமற்கு ஆேியா தமனரில் 
உள்ள ஆேியா மாகாணத்திற்கும், ஏ ியன் கடல் வழியாக ைல நகரங்களுக்கும் 
சேன்றார். சமலம் நவனீ கிசரக்க நாட்டில் மக்சகசதானியா மற்றும் அகாயாவில் 
உள்ள ைல நகரங்களுக்கும் சேன்றார். 

ைவுலின் இரண்டாவது மிஷனரி ையணம் அை்சைாஸ்தலர் 15:36-18:22 இல் 
ைதிவு சேய்யை்ைட்டுள்ளது, சமலம் அவரது மூன்றாவது மிஷனரி ையணம் 18:23-
21:16 இல் ைதிவு சேய்யை்ைட்டுள்ளது. இை்சைாது நன்கு சதரிந்திருக்க சவண்டிய 
வடிவத்தில், இந்த அதிகாரங்கள் ேதையின் உள் வளர்ே்ேிக்கும் ைதற்றத்திற்கும் 
இதடயிலான உறதவ வலியுறுத்துகின்றன. அை்சைாஸ்தலர் 18 இல் ஆக்கில்லா 
மற்றும் ைிரிஸ்கில்லா அை்வபோல்சலாவுக்கு அறிவுதர வழங்கியது, எசைசுவின் 
ச ை ஆலயங்களில் ைவுல் சைாதித்தது மற்றும் அை்சைாஸ்தலர் 19 இல் திறன்னு 
என்கிற வித்தியாோதலயில் ைவுலின் நீட்டிக்கை்ைட்ட சைாததனகள் 
சைான்றதவ ேதையின் உள் வளர்ே்ேிக்கான ைல எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். 

நிே்ேயமாக, இந்த உள் வளர்ே்ேியுடன் அதிக ைதற்றமும் இருந்தது. 
உதாரணமாக, ைவுலம் ைர்னைாவும் மாற்குதவக் குறித்து வாதிட்டு, 
அை்சைாஸ்தலர் 15-ல் ைிரிந்தனர், சமலம் அை்சைாஸ்தலர் 20-ல் தீய 
சநாக்கங்கதளக் சகாண்ட ேதைத் ததலவர்களுக்கு எதிராகை் ைாதுகாை்ைாக 
இருக்கும்ைடி ைவுல் ேதைதய எே்ேரித்தார். 

சவளிை்ைுற வளர்ே்ேி மற்றும் எதிர்ை்தைை் ைற்றியும் நாம் ைடிக்கிசறாம். 
எடுத்துக்காட்டாக, அை்சைாஸ்தலர் 15-21 இல், ைவுல் தனது இரண்டாவது மற்றும் 
மூன்றாவது மிஷனரி ையணத்தின் சைாது ைல மனமாற்றம் 
அதடந்தவர்களிடமும், அவர் ஸ்தாைித்த ேதைகளிலம் சவளிை்ைுற 
வளர்ே்ேிதயக் காண்கிசறாம். ஆனால், ைவுதலக் சகால்ல முயன்ற சகாைம் 
நிதறந்த கும்ைதலயும், அை்சைாஸ்தலர் 17 மற்றும் 20 ல் ைவுதலை் ைின்சதாடர்ந்த 
யூத சவறியர்கள் காட்டிய எதிர்ை்தையும் நாம் காண்கிசறாம். மீண்டும், 
சுவிசேஷம் உலகம் முழுவதும் திறம்ைட ைரவியது என்ைதத லூக்கா காட்டினார். 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

உள் ைதட்டங்களும் சவளிை்ைுற எதிர்ை்ைுகளும் நிதலயான ேிரமங்களாக 
இருந்தன, ஆனால் ைரிசுத்த ஆவியால் அதிகாரம் சைற்ற சுவிசேஷ ோட்ேியின் 
முன்சனற்றத்தத அவர்களால் தடுக்க முடியவில்தல. 

பைோம்  
இறுதியாக, லூக்காவினுதடய கததயின் கதடேிை் ைகுதி அை்சைாஸ்தலர் 

21:17-28:31 இல் சராமில் உள்ள சுவிசேஷ ோட்ேியில் கவனம் சேலத்துகிறது. இந்த 
ைகுதி ைவுல் எருேசலமிலிருந்து ையணம் சேய்தததயும், ைின்னர் அவர் தகது 
சேய்யை்ைட்டு, ேிதறயிலதடக்கை்ைட்டு சராம் நகருக்கு மாற்றை்ைடுவததயும் 
தமயமாகக் சகாண்டுள்ளது. இந்த காரியங்கள் சதாராயமாக நான்கு சைரிய 
ைிரிவுகளாக ைிரிக்கை்ைடுகின்றன: அை்சைாஸ்தலர் 21:17–23:11 இல் ைவுலின் இறுதி 
ோட்ேி, 23:12–26:32 இல் ைவுலின் ேிதறவாேம், 27:1–28:14 இல் சராமுக்கு கடினமான 
ையணம், இறுதியாக, 28: 15-31 இல் சராமில் அவருதடய ோட்ேி. 

நாம் எதிர்ைார்த்தைடி, இந்த அதிகாரங்களில் உள் வளர்ே்ேி மற்றும் 
ைதற்றத்தத ைற்றிய காரியங்கள் உள்ளன. ைல ைுற ாதிகள் அை்சைாஸ்தலர் 21 
இல் விசுவாேத்திற்கு வருகிறார்கள் என்று சகட்டசைாது, எருேசலமில் இருந்த 
யூத விசுவாேிகள் அதடந்த மகிழ்ே்ேிதய இங்சக காண முடிகிறது, மற்றும் 
அை்சைாஸ்தலர் 22 இல் ைவுலம் மற்றவர்களும் சுவிசேஷத்ததை் ைரை்ைுவதற்கும் 
துன்ைை்ைடுவதற்கும் மரிை்ைதற்கும் தயாராக இருை்ைது சைான்ற ைல உள் 
வளர்ே்ேிக்கான ோன்றுகதள நாம் காண்கிசறாம். 

ஆனால் அை்சைாஸ்தலர் 21-ல் யூத விசுவாேிகளுக்கு அவர்களின் 
ைாரம்ைரியங்கதள தகவிடுமாறு ைவுல் கற்ைிக்கிறார் என்ற வதந்தி மற்றும் 
அை்சைாஸ்தலர் 21-ல் எருேசலமில் உள்ள ேதையில் அவரது ைிரேன்னம் 
ஏற்ைடுத்திய ைதற்றம் சைான்ற காரியங்களுடன் இந்த உள் வளர்ே்ேியும் 
சேர்ந்துசகாண்டததயும் காண்கிசறாம். 

சவளிை்ைுற வளர்ே்ேி மற்றும் எதிர்ை்ைின் வடிவத்ததயும் நாம் 
காண்கிசறாம். இந்த காலகட்டத்தில் ேதை சவளிை்ைுற வளர்ே்ேியில் சைரும் 
முன்சனற்றம் கண்டதாக லூக்கா ைதிவு சேய்தார். உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர் 
23, 24, 25, 26, 28 இல் ைவுலோல் ைல உயர் அதிகாரிகளுக்கு நற்சேய்திதய வழங்க 
முடிந்தது, சமலம் அவர் அை்சைாஸ்தலர் 28 இல் சராமில் ததடயின்றி 
ைிரேங்கித்தார். ஆனால் அை்சைாஸ்தலர் 24 இல் ைவுலின் தகது மற்றும் சராம 
அரோங்கத்தால் நான்கு ஆண்டுகள் ேிதறத்தண்டதன மற்றும் அை்சைாஸ்தலர் 
28 இல் ைவுல் சராமில் ேிதற தவக்கை்ைட்டது உட்ைட வலவான எதிர்ை்ைுகள் இந்த 
வளர்ே்ேியுடன் சேர்ந்து சகாண்டது என்றும் லூக்கா சுட்டிக்காட்டினார். 

அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தின் ஒவ்சவாரு முக்கிய ைகுதியும் சுவிசேஷத்தின் 
உண்தமயுள்ள ோட்ேிகள் சதால்வியதடயவில்தல என்ைதத 
நிரூைிக்கின்றன. எருேசலமிலிருந்து சராமை் சைரரேின் ததலநகருக்கு 
சுவிசேஷத்தத எடுத்துே் சேல்ல ைரிசுத்த ஆவியானவர் ேதைக்கு அதிகாரம் 
அளித்தார். ேதை தாங்கிக்சகாண்ட உட்புற மற்றும் சவளிை்ைுற ைிரே்ேதனகள் 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

இருந்தசைாதிலம், ததடயற்ற சுவிசேஷம் ேதைதய ஆவிக்குரிய முதிர்ே்ேிக்கும் 
எண்ணியல் விரிவாக்கத்திற்கும் சகாண்டு வந்தது, அது சதவனுதடய 
ரா ்யத்தத பூமியின் கதடயாந்தரங்களுக்கு ைரை்ைியது. 

நவீன பிைபயோகம் 
இை்சைாது நாம் சோல்லாட்ேி உத்தி மற்றும் அை்சைாஸ்தலருதடய 

நடைடிகளின் உள்ளடக்கத்தத ஆராய்ந்துவிட்சடாம், இை்சைாது நாம் 
மூன்றாவது ததலை்போை நவனீ ைிரசயாகத்தத சநாக்கிய ைடிகளுக்கு 
வருசவாம். அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளின் உண்தமகதள நம்முதடய 
நாளில் ையன்ைடுத்தும்சைாது கருத்தில் சகாள்ள சவண்டிய ேில முக்கிய 
ைிரே்ேதனகள் யாதவ? இந்த ததலை்தை ஆராய, முதலில் 
அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளின் இலக்கியத் தன்தமயில் கவனம் 
சேலத்துசவாம், அதன் ேில முக்கிய ைண்ைுகதளக் குறிை்ைிடுசவாம். 
இரண்டாவதாக, அவருதடய ைுத்தகத்தின் நவனீ ைிரசயாகத்ததை் ைாதிக்கும் 
முதல் நூற்றாண்டுக்கும் நம் காலத்திற்கும் இதடசய உள்ள ேில 
சதாடர்ே்ேியின்தமகதளை் ைற்றி சைசுசவாம். மூன்றாவதாக, முதல் 
நூற்றாண்டிற்கும் நவனீ காலத்திற்கும் இதடயில் இருக்கும் ேில முக்கியமான 
சதாடர்ே்ேிகதள உறுதிை்ைடுத்துசவாம், அதவ அை்சைாஸ்தலருதடய 
நடைடிகளின் அேல் அர்த்தத்தத நம் சோந்த வாழ்க்தகயுடன் சதாடர்ைுைடுத்த 
உதவுகின்றன. இந்தை் ைுத்தகத்தின் இலக்கியத் தன்தமதய முதலில் 
ஆரம்ைிக்கலாம். 

இலக்கிய தன்டம 
சவவ்சவறு வதகயான இலக்கியங்கள் தங்கள் கருத்துக்கதள 

சவவ்சவறு வழிகளில் சதரிவிக்கின்றன. உதாரணமாக, சவதத்தில் ைல 
வதகயான இலக்கியங்கதளக் காண்கிசறாம். வரலாற்றுக் கததகள், 
கவிததகள், உதரகள், உவதமகள், ைழசமாழிகள், ைிரமாணம் சைான்றதவ 
உள்ளன. இந்த வதக இலக்கியங்கள் ஒவ்சவான்றும் சவவ்சவறு வழிகளில் 
சதாடர்ைு சகாள்கின்றன. அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகள் ைுத்தகத்தத 
சைாறுை்ைுள்ள விதத்தில் ைுரிந்து சகாள்ள சவண்டுசமன நாம் நம்ைினால், அது 
எந்த வதகயான இலக்கியம் என்றும் இந்த வதகயான இலக்கியம் அதன் 
கருத்துக்கதள சதரிவிக்கும் வழிகதளயும் நாம் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ள 
சவண்டும். 

இலக்கியக் கண்சணாட்டத்தில் இந்த ைுத்தகத்ததை் ைற்றி நாம் 
சோல்லக்கூடிய ைல விஷயங்கள் உள்ளன, ஆனால் அதன் மூன்று முக்கிய 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

ைண்ைுகதள முன்னிதலை்ைடுத்த மட்டுசம சநரம் நம்தம அனுமதிக்கும். 
முதலில், லூக்கா தான் சதர்ந்சதடுத்த காரியங்கதள இந்த ைுத்தகத்தில் 
எழுதியுள்ளார். இரண்டாவதாக, அவர் இந்த ைுத்தகத்தத ைல ைாகங்களாக 
வடிவதமத்தார். மூன்றாவதாக, அவர் தனது சைாததனகள் ைலவற்தற 
மதறமுகமான வழிகளில் சதரிவித்தார். இந்த ைுத்தகத்தில் உள்ள 
விஷயங்களின் சதர்ந்சதடுக்கை்ைட்ட தன்தமதய முதலில் ைார்ை்சைாம். 

பதை்ந்சதடுத்தடவ 
ஒவ்சவாரு வரலாற்றாேிரியரும் சதர்ந்சதடுை்ைவராக இருக்க சவண்டும். 

எந்தசவாரு மனிதனும் விரிவான அறிக்தகதய வழங்குவதற்கு உலகில் ைல 
உண்தமகள், நைர்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் அவனுக்கு உள்ளன. அை்சைாஸ்தலர் 
ைுத்தகத்தில் உள்ள நிகழ்வுகள், இசயசுவின் ைரசமறுதலில் சதாடங்கி ைவுல் 
சராமில் ேிதற தவக்கை்ைட்டது வதரயிலான வருடங்கதள 
உள்ளடக்கியுள்ளன, அதாவது மூன்று அல்லது நான்கு தோை்தங்கள். இந்த 
சநரத்தில் ேதையில் வியக்கத்தக்க எண்ணிக்தகயிலான குறிை்ைிடத்தக்க 
நிகழ்வுகள் நடந்தன. அதவ எண்ண முடியாத அளவுக்கு அதிகமானதவ. 
இருை்ைினும், லூக்கா 28 ேிறிய அதிகாரங்கதள மட்டுசம எழுதினார். எனசவ, 
அவர் சோல்லக்கூடியவற்றில் ஒரு ேிறிய ைகுதிதய மட்டுசம அவர் 
குறிை்ைிட்டுள்ளார் என்ைதத நாம் அறிசவாம். ஆனால் என்ன நிகழ்வுகதள 
உள்ளடக்க சவண்டும் என்ைதத அவர் எவ்வாறு தீர்மானித்தார்? எததத் 
தவிர்க்க சவண்டும் என்று அவர் எை்ைடி முடிவு சேய்தார்? அை்சைாஸ்தலர்கள் 
மூலம் இசயசுவின் ைணிதயை் ைுரிந்துசகாள்வதற்கு முக்கியமான வரலாற்றுத் 
துணுக்குகதளத் சதர்ந்சதடுக்க லூக்கா ைரிசுத்த ஆவியால் வழிநடத்தை்ைட்டார், 
சமலம் அது அை்சைாஸ்தலர்களின் ேில தமயை் சைாததனகதளத் 
தழுவிக்சகாள்ள அவரது வாேகர்கதள அறிவுறுத்துகிறது. 

எனசவ, நவனீ உலகில் அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்ததை் 
ையன்ைடுத்துவதற்கான வழிகதளக் கண்டுைிடிக்க முயற்ேிக்கும்சைாது, நாம் 
இரண்டு விஷயங்கதளே் சேய்ய சவண்டும். ஒருைுறம், ேதை வரலாற்றின் இந்த 
காலகட்டத்ததை் ைற்றி நாம் அறிய விரும்ைும் அதனத்ததயும் லூக்கா ைதிவு 
சேய்துள்ளார் என்று நிதனக்கும் ைிதழதயத் தவிர்க்க சவண்டும். அவர் 
ைதிலளிக்காத ைல சகள்விகள் உள்ளன, எனசவ நமது நவனீ 
ைிரே்ேதனகளுக்கான ஒவ்சவாரு ைதிதலயும் அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் 
சதடுவததத் தவிர்க்க சவண்டும். 

மறுைுறம், அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் உள்ள ஒவ்சவாரு ைதிவும் லூக்கா 
தனது இரு மடங்கு சநாக்கத்தத நிதறசவற்ற உதவுவதாக இருை்ைதத நாம் 
நிதனவில் சகாள்ள சவண்டும். எனசவ, லூக்காவுக்கு இந்த இலக்தக சமலம் 
சமம்ைடுத்த ஆரம்ைகால ேதைதயை் ைற்றி இது எனக்கு என்ன கற்ைிக்கிறது? 
மற்றும் என்ன சகாட்ைாடுகதள ஏற்றுக்சகாள்ள இது என்தன 
ஊக்குவிக்கிறது? எை இது எவ்வாறு உதவுகிறது என்ைதத அறிய நாம் 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

ைுத்தகத்தில் உள்ள அதனத்ததயும் ைடிக்க சவண்டும். இது சைான்ற 
சகள்விகதள நாம் சதாடர்ந்து சகட்டுக்சகாண்சட இருக்க சவண்டும்.  

அத்தியோயம்  
சதர்ந்சதடுக்கை்ைட்டதவ தவிர, இந்த ைுத்தகத்தின் இலக்கியம் 

அத்தியாயங்களாக உள்ளன. அதாவது, அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகள் 
என்ைது ேிறு ேிறு கததகள் மற்றும் கணக்குகளின் சதாடர்ே்ேியான 
சதாகுை்ைாகும். அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்ததை் ைடிக்கும்சைாது, அதன் ஒவ்சவாரு 
தனிை்ைட்ட விவரிை்ைும் லூக்காவின் ஒட்டுசமாத்த உத்தி மற்றும் சேய்தியின் ஒரு 
ைகுதியாக இருை்ைததக் கவனிக்க சவண்டியது அவேியம். கிறிஸ்துவில் 
இருக்கும் சதவனுதடய ரா ்யத்தின் சுவிசேஷத்ததை் ைற்றி சதசயாை்ைிலவுக்கு 
கற்ைிக்கும் அவரது ஒட்டுசமாத்த ைணிக்கு ஒவ்சவான்றும் ஏசதா ஒரு வதகயில் 
ைங்களிக்கின்றன. எனசவ, இந்த சைரிய ைடம் நாம் அை்சைாஸ்தலருதடய 
நடைடிகளில் ைடிக்கும் ஒவ்சவாரு அத்தியாயத்திற்கும் ைின்னணியாகவும் 
சூழலாகவும் இருக்க சவண்டும். 

ஆனால் ஒவ்சவாரு அத்தியாயமும் சவறுைட்டது. ஒவ்சவாரு 
அத்தியாயமும் ஒரு ேிறிய காரியத்ததயாவது கூறுகின்றன, சுவிசேஷத்தின் 
மூலம் கிறிஸ்துவில் சதவனுதடய ரா ்யத்தத சதாடர்ந்து கட்டிசயழுை்ை ேதை 
எை்ைடி இருக்கிறது என்ைததை் ைற்றி கற்ைிக்க அதன் சோந்த விவரங்கள் 
உள்ளன. நாம் அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தத ைடிக்கும்சைாது, லூக்கா 
குறிை்ைிட்டுக்சகாண்டிருந்த தனிை்ைட்ட குறிை்ைுகதள மதறத்துவிடும் ைடிக்கு 
அவருதடய சமசலாட்டமான சநாக்கத்திற்கு நம் கவனம் சேல்ல நாம் 
அனுமதிக்கக்கூடாது என்ைசத இதன் அர்த்தம். சைரிய மற்றும் ேிறிய ைடம் 
இரண்டிலம் நாம் கவனம் சேலத்த சவண்டும், ஒவ்சவாரு அத்தியாயமும் 
சைரிய இலக்குக்கு எவ்வாறு ைங்களிக்கிறது என்ைததை் ைுரிந்துசகாள்வது 
முக்கியம், ஆனால் ஒவ்சவாரு அத்தியாயமும் அந்த இலக்கின் விவரங்கதள 
வதரயறுக்க உதவுகிறது. 

இதுமட்டுமல்லாமல், இந்த ைுத்தகத்தின் வதக அதன் சைாததனயின் 
சைரும்ைகுதிதய சவளிை்ைடுத்தும் விதத்திலம் மதறமுகமாக உள்ளது. 

மடறமுக ஆதோைங்கள்  
ைரவலாகை் சைேினால், ைுதிய ஏற்ைாட்டில் கதத சோற்சைாழிவு மற்றும் 

வாதை் சைே்சு எை இரண்டு முக்கிய வதகயான இலக்கியங்கள் உள்ளன. வாதை் 
சைே்சு என்ைது ஒரு ைுத்தகத்தில் ஒரு ைாத்திரம் சைசுவது அல்லது ஒரு எழுத்தாளர் 
தனது ைார்தவயாளர்களிடம் சநரடியாகை் சைசுவது சைான்ற ஒரு வதகயான 
உதரயாடதலை் ைிரதிைலிக்கும் இலக்கியம். எடுத்துக்காட்டாக, ைுதிய ஏற்ைாட்டு 
நிருைங்கள் முதன்தமயாக வாதை் ைிரேங்கத்ததக் சகாண்டிருக்கின்றன, அதில் 
ைவுதலை் சைான்ற ஒரு எழுத்தாளர் தனது கடிதத்ததை் சைற்றவர்களிடம் 
சநரடியாகை் சைசுகிறார். நிே்ேயமாக, ேில நிருைங்களில் கததயின் துணுக்குகள் 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

இருக்கின்றன, சமலம் அவ்வை்சைாது ைாடல் அல்லது ைழசமாழிகதளக் கூட 
நாம் காண்கிசறாம். ஆனால் அதவ சைரும்ைாலம் வாதை் சைே்சுக்களால் 
ஆனதவ. சமலம் இங்கு வாதை் ைிரேங்கத்ததை் ைற்றி நாம் முக்கியமாகக் கூற 
விரும்ைுவது என்னசவன்றால், அது அதன் சைரும்ைாலான சைாததனகதள 
சநரடியாகவும் சவளிை்ைதடயாகவும் சதரிவிக்கிறது. ைவுல் தனது வாேகர்கதள 
சயாேிக்க அல்லது ஏதாவது சேய்யே் சோல்லி ஒரு கடிதம் எழுதியசைாது, தான் 
விரும்ைியதத சநரடியாகே் சோன்னார். 

மறுைுறம், நான்கு சுவிசேஷங்களிலம் அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்திலம் 
கதத சோற்சைாழிவு இலக்கியத்தின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. கதத 
சோற்சைாழிவு என்ைது ஒரு கதததயே் சோல்லம் இலக்கியம் குதறந்த 
சநரடியான வழியில் கற்ைித்ததல வழங்குகிறது. நிே்ேயமாக, இந்த 
ைுத்தகங்களிலம், முதன்தமயாக ேில கதாைாத்திரங்களின் சைே்சுகளில் வாதை் 
சைே்சுக்கள் சதான்றும், ஆனால் சுவிசேஷங்கள் மற்றும் அை்சைாஸ்தலரில் கதத 
தான் அதிகமாக உள்ளது. சமலம் விஷயங்கதள சவளிை்ைதடயாகக் கற்ைிக்க 
முதனகிற வாதை் ைிரேங்கம் சைாலல்லாமல், கதத சோற்சைாழிவு 
விஷயங்கதள மதறமுகமாக கற்ைிக்க முதனகிறது, வாேகதர அதன் 
ைடிை்ைிதனகதள ஊகிக்க அனுமதிக்கிறது. கததகள் வாேகர்கதள சநரடி 
அறிவுறுத்தல்கள் மூலம் ைாதிக்காது, மாறாக மிகவும் நட்ைமான வழிகளில் 
ைாதிக்கின்றன. ைாத்திரங்களின் மனை்ைான்தம, சேயல்கள் மற்றும் 
வார்த்ததகளிலிருந்து வாேகர்கள் ைாடம் கற்றுக்சகாள்வார்கள், சமலம் 
சதவனுக்குை் ைிரியமானவற்தற ஏற்றுக்சகாள்வதற்கும், சதவனுதடய 
ேித்தத்திற்கு முரணானவற்தறத் தவிர்ை்ைதற்கும் அதவ 
வடிவதமக்கை்ைட்டுள்ளன. 

இததை் ைற்றி இை்ைடி சயாேித்துை் ைாருங்கள். சைரும்ைாலம், 
அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகள் சைான்ற விவரிை்ைுகள் உண்தமகதள 
கூறுவதற்கு மட்டுசம சதான்றும். இது நடந்தது, அது நடந்தது, ைின்னர் சவறு 
நடந்தது. சமசலாட்டமாகை் ைார்த்தால், இது நிகழ்வுகளின் அறிக்தகயாகசவ 
சதான்றும். நாம் ைார்த்தைடி, எை்சைாதாவது லூக்கா தனது கததகளின் 
கூறுகளின் முக்கியத்துவத்ததை் ைற்றி சவளிை்ைதடயாகக் கருத்துதரத்தார். 
ஆனால் சைரும்ைாலம், அவர் நிகழ்வுகள் அல்லது உண்தமகதள ேிறிய 
கருத்துகளாக அல்லது கருத்து இல்லாமல் விவரித்தார். அை்ைடியிருந்தும், 
அவரது கததகள் சவறுமசன நிகழ்வுகதள ைதிவு சேய்வதற்காக 
எழுதை்ைடவில்தல என்ைசத உண்தம. அவர் சேயற்தகயான 
சநாக்கங்கதளயும் சகாண்டிருந்தார், சமலம் இந்த கருத்துக்கதள 
மதறமுகமாக சதாடர்ைு சகாள்ள அவரது கததகதளை் ையன்ைடுத்தினார். 

இந்தக் கருத்தத எனது சோந்த வாழ்க்தகயிலிருந்து ஒரு கதத மூலம் 
விளக்குகிசறன். என் மகள் மிகவும் இளதமயாக இருந்தசைாது, இரவு 
உணவிற்கு முன் ோக்சலட் ோை்ைிடக்கூடாது என்று அவளுக்கு கூறை்ைட்டது. 
ஆனால் ஒரு நாள் மாதல அவள் உதடுகளில் ோக்சலட்டுடன் சமத க்கு 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

வந்தாள். ோக்சலட் ோை்ைிட்டாயா என்று நான் அவளிடம் சகட்சடன், அவள் 
சைரிய கண்களுடன் மறுை்ைுடன் ைதிலளித்தாள்: "என்னிடம் ோக்சலட் எதுவும் 
இல்தல, அை்ைா." 

ஒரு சைற்சறாராக, சூழ்நிதலதயே் ேமாளிக்க எனக்கு இரண்டு வழிகள் 
இருந்தன. இந்த விஷயத்தத நான் சநரடியாகவும் சவளிை்ைதடயாகவும் ஒரு 
வாதை் சைே்சு மூலம் சைேியிருக்கலாம். “நீ உண்தமதயே் சோல்லவில்தல" 
என்று நான் சோல்லியிருக்கலாம். "உன் முகத்தில் ோக்சலட்தட நான் 
ைார்க்கிசறன்! நீ மாட்டிக் சகாண்டாய்." ஆனால் ஒரு கதத வடிவில் அவளிடம் 
சோல்லியிருக்கவும் என்னால் முடியும், அது மிகவும் மதறமுகமாக சோல்வதாக 
இருந்தது. நான் என் ேிறிய மகதள என் மடியில் எடுத்துக்சகாண்டு அவளிடம், 
“உனக்கு ஒரு கதத சோல்கிசறன். ஒரு காலத்தில், ஒரு ேிறுமி தனது ேிறந்த 
உதடதய அணிந்துசகாண்டு விதளயாட சவண்டாம் என்று சோல்லை்ைட்டாள். 
ஆனால் அவள் தனது உதடயில் விதளயாடி மிகவும் அழுக்காகிவிட்டாள். 
ேிறுமியின் சேயல்கதளை் ைற்றி நீ என்ன நிதனக்கிறாய்? 

இது சைான்ற ஒரு கதத சோல்லாட்ேி உத்தி முதன்தமயாக 
மதறமுகமான நிதலகளில் சவதல சேய்கிறது. “கீழ்ை்ைடியாதது 
சமாேமானதல்லவா?” என்று அந்த குழந்தததய இது ஆே்ேரியை்ைடுத்த 
தவக்கிறது. இவ்வதகயான கருத்துக்கதள மதறமுகமாகத் சதரிவிை்ைசத 
கததயின் அழகும் ஆற்றலம் ஆகும். இது சைாதுமான நணுக்கமாக இருந்தால், 
கததயின் சூழ்நிதலக்குள் சகட்ைவதர வரதவக்கும். அந்த நைர் தனிை்ைட்ட 
முதறயில் ஈடுைட முடியும். அதனால் சகட்ைவர் தன்தன நியாயை்ைடுத்த மாட்டார். 
இது சகட்ைவதர கற்றுக்சகாள்ள அனுமதிக்கிறது. 

அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் சுமார் 70% கதத வடிவம் உள்ளது. 
ைுத்தகத்தின் சைரும்ைகுதியிலம், லூக்கா முக்கியமாக தனது வாேகர்களிடம், 
"ஆரம்ைகால ேதையில் சதவன் சேய்த சவதலதயை் ைற்றிய ஒரு கதததயே் 
சோல்கிசறன்" என்று குறிை்ைிடுகிறார். நிே்ேயமாக, அவர் சோன்ன கதத 
முற்றிலம் உண்தம. உண்தம வரலாற்றின் உலகில் நதழய அவர்கதள 
அதழத்தார். ஆனால் அவர் இந்த வரலாற்தற ஒரு கதத வடிவில் 
முன்தவத்தார், ஏசனனில் அவர் ைதிவுசேய்த உண்தமகளிலிருந்து 
முடிவுகதள தனது வாேகர்கள் ஊகிக்க சவண்டும் என்று அவர் விரும்ைினார். 
ஆகசவ, அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்ததை் ைடிக்கும்சைாது, இந்த மதறமுகமான 
சைாததனகதளத் சதடுவது நமக்கு முக்கியம். 

நிே்ேயமாக, எந்தசவாரு சவதாகமக் கதததயயும் மதிை்ைடீு சேய்து, நம் 
வாழ்வில் ையன்ைடுத்துவதற்கான முக்கிய வழிகளில் ஒன்று, நடக்கும் 
சேயல்களுக்கு சதவன் எவ்வாறு எதிர்விதனயாற்றுகிறார் என்ைததை் 
ைார்ை்ைதாகும். மற்ற எல்லாவற்றிற்கும் சமலாக, அவரது வார்த்ததகள் மற்றும் 
சேயல்கள் முற்றிலம் ைிதழயில்லாததவ. இதன் விதளவாக, அை்சைாஸ்தலர் 
ைுத்தகத்திலள்ள சதவன் அங்கீகரிக்கும் மற்றும் ஆேீர்வதிக்கும் 
விஷயங்கதளயும், அவர் ஏற்காத அல்லது ேைிக்கும் விஷயங்கதளயும் நாம் 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

எை்சைாதும் கவனத்தில் சகாள்ள சவண்டும். சதவன் ஆேீர்வதிக்கும் 
அதனத்தும் நல்லதாக இருக்க சவண்டும், அவர் ஏற்காதது அல்லது ேைிை்ைது 
தீயதாக இருக்க சவண்டும். அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்ததை் ைடிக்கும்சைாது, 
சதவனுக்குை் ைிரியமான நம்ைிக்தககள், மனை்ைான்தமகள் மற்றும் 
நடத்ததகதளை் ைின்ைற்றவும், அவருக்கு விசராதமானவற்தற தவிர்க்கவும் 
நாம் முயல சவண்டும். 

இது தவிர, லூக்கா முக்கிய ஆரம்ைகால ேதைத் ததலவர்களின் 
கண்சணாட்டங்கதள சைரிதும் நம்ைியிருந்ததால், லூக்காவின் மதறமுகமான 
சைாததனகதளை் ைார்க்க மற்சறாரு நம்ைகமான வழி, லூக்கா நமக்கு வழங்கிய 
உதாரணங்கதளக் கவனிை்ைதாகும். அை்சைாஸ்தலர்கள், தீர்க்கதரிேிகள் மற்றும் 
ைிற மரியாததக்குரிய ேதைத் ததலவர்கள் சைான்ற நம்ைகமானவர்கள் 
ஏதாவது சேய்தாசலா அல்லது சோன்னாசலா, அவர்கள் மதீு அனுதாைம் காட்ட 
நாம் அதழக்கை்ைடுகிசறாம் என்று சைாதுவாக நாம் ஊகிக்க முடியும். 
அவர்களுதடய சேயல்கள் சைாருத்தமாக இருந்தன, அவர்களுதடய ோட்ேி 
உண்தமயானது. இதன் விதளவாக, இந்த அதழை்ைுக்கு நம் இருதயத்தில் 
ைதிலளிை்ைதாகவும், நம்முதடய சோந்த நடத்தத மற்றும் எண்ணங்கதள 
அவற்றின் மாதிரியாக மாற்றுவதாகவும் நமது ைதில் இருக்க சவண்டும். 

சமலம் அதத ததல கீழாக ைார்த்தாலம் அதுவும் உண்தம தான். 
அை்சைாஸ்தலர்கள் அல்லது ேதையால் அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் உள்ள 
கதாைாத்திரங்கள் கண்டனம் சேய்யை்ைடும்சைாது, அவர்களின் சேயல்கள் 
தீயதவ என்றும், அவர்களின் முன்மாதிரிகதள நாம் ைின்ைற்றக்கூடாது 
என்றும் நாம் ஊகிக்க முடியும். இை்சைாது, இதவ எந்த வதகயிலம் லூக்கா 
அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளில் ஏற்ைடுத்திய தாக்கங்கள் அல்ல. ஆனால் 
அதவ நவனீ வாேகர்களுக்கு சவதாகமக் கததகளிலிருந்து ேரியான 
அனுமானங்கதள எவ்வாறு உருவாக்குவது என்ைததக் கற்றுக்சகாள்வதற்கு 
ஒை்ைட்ீடளவில் உறுதியான அடித்தளத்தத வழங்குகின்றன. 

அை்சைாஸ்தலர்களின் இலக்கியத் தன்தமதயை் ைற்றிய இந்தை் ைுரிததல 
மனதில் சகாண்டு, அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தத நாம் ையன்ைடுத்தும் விதத்தில் 
தாக்கத்தத ஏற்ைடுத்தும் முதல் நூற்றாண்டுக்கும் நவனீ உலகத்திற்கும் இதடசய 
உள்ள சதாடர்ே்ேியின்தமகளுக்கு நாம் திரும்ை சவண்டும். 

சதோைை்ச்சியின்டமகள்  
சவதம் நமக்காக எழுதை்ைட்டிருந்தாலம், அது சநரடியாக நமக்கு 

எழுதை்ைடவில்தல என்ைதத நாம் எை்சைாதும் நிதனவில் சகாள்ள சவண்டும். 
சதசயாை்ைில மற்றும் கி.ைி முதல் நூற்றாண்டில் இருந்தவர்கள் தான் முதலாக 
இந்த ைுத்தகத்தத சைற்றுக்சகாண்டவர்கள் என்ைதத நாம் சவளிை்ைதடயாக 
அறிசவாம். எனசவ, ஏசதா ஒரு வதகயில், லூக்காவின் ைுத்தகத்ததை் 
ைடிக்கும்சைாது மற்றவர்களின் ைுத்தகத்ததசய வாேிக்கிசறாம். லூக்கா நம்மிடம் 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

சோன்னதத நாம் அதிகம் சகட்கவில்தல, அவர் அவர்களிடம் சோன்னதத 
நாம் சகட்கிசறாம். ஆகசவ, சதசயாை்ைில மற்றும் லூக்காவின் மற்ற அேல் 
வாேகர்களுக்குே் சேய்ததத விட, அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளில் உள்ள 
ேில சைாததனகள் நமக்கு வித்தியாேமாகை் சைாருந்தும் என்ைதத நாம் 
எதிர்ைார்க்க சவண்டும். இந்த சவறுைாடுகதளக் கணக்கில் எடுத்துக் 
சகாள்ளாமல், சவதத்தில் நாம் காண்ைதத நாம் திரும்ைத் திரும்ைே் 
சோன்னால், நாம் அடிக்கடி சதவனுதடய வார்த்தததய தீங்கு விதளவிக்கும் 
வழிகளில் தவறாகை் ையன்ைடுத்துசவாம். 

லூக்காவின் உலகத்திற்கும் நம்முதடய உலகத்திற்கும் இதடயிலான 
இந்த சதாடர்ே்ேியின்தமகதள இரண்டு வழிகளில் சுருக்கமாகக் கூறுசவாம். 
முதலாவதாக, நாம் அவர்கள் வாழ்ந்ததத விட வித்தியாேமான காலத்தில் 
வாழ்கிசறாம். இரண்டாவதாக, முதல் நூற்றாண்டிலிருந்து உலகம் சகாஞ்ேம் 
சகாஞ்ேமாக மாறிவிட்டது, அதனால் நமக்கு சவவ்சவறு சூழ்நிதலகள் 
உள்ளன, லூக்கா இந்த ைுத்தகத்தத முதலில் எழுதியவர்களிடமிருந்து 
சவறுைட்ட சூழ்நிதலகள் இை்சைாது உள்ளன. அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தத 
முதலில் சைற்றவர்களிடமிருந்து சவறுைட்ட காலத்தில் நாம் வாழ்கிசறாம் என்ற 
உண்தமதய முதலில் ைார்ை்சைாம். 

பவறுபை்ை கோலம் 
உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர்களின் ைுத்தகம் முதல் நூற்றாண்டில் 

கிறிஸ்துவின் அதிகாரை்பூர்வ ோட்ேிகளான அை்சைாஸ்தலர்கதள தமயமாகக் 
சகாண்டுள்ளது என்ைதத நிதனவில் சகாள்வது மிகவும் முக்கியம். 
அை்சைாஸ்தலர்கள் மூலம் சதவனுதடய ைல சேயல்ைாடுகள் மீட்ைு வரலாற்றில் 
அந்த சநரத்திற்கும் இடத்திற்கும் மட்டுமானதாக இருந்தன; அதவ மண்ீடும் 
மீண்டும் சேய்ய முடியாத அடித்தளமான ோததனகளாக இருந்தன. ஒசர ஒரு 
உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர்களின் வாழ்க்தக தனித்துவமானது. அடுத்த 
ைாடத்தில் நாம் ைார்ை்ைது சைால், இன்சனாரு அை்சைாஸ்தலன் இருக்க முடியாது. 
ஒன்று, அை்சைாஸ்தலனாவதற்கு தகுதி சைற, ஒரு மனிதன் உயிர்த்சதழுந்த 
கர்த்ததரை் ைார்த்திருக்க சவண்டும். மற்சறான்று, அவர் சதவனால் சநரடியாக 
அை்சைாஸ்தலன் ைதவிக்கு நியமிக்கை்ைட சவண்டும். ஆகசவ, நம்முதடய சோந்த 
ேதைத் ததலவர்கதள மதிக்கவும், அவர்களுக்குக் கீழ்ை்ைடியவும் 
அை்சைாஸ்தலர் நமக்குக் கற்ைிக்கிறது என்று சோல்வது நியாயமானதாக 
இருந்தாலம், இன்று நம்முடன் வாழும் அை்சைாஸ்தலர்கள் இல்தல. ைுதிய 
ஏற்ைாட்டில் அவர்களின் எழுத்துை்பூர்வ ோட்ேியத்திற்கு அடிைணிவசத நாம் 
சேய்யக்கூடிய ேிறந்த காரியம். 

துரதிர்ஷ்டவேமாக, ைல கிறிஸ்தவ குழுக்கள் ஒவ்சவாரு காலகட்டத்திலம் 
துல்லியமாக ைின்ைற்றை்ைட சவண்டிய கிறிஸ்தவ வாழ்க்தகயின் மாதிரிக்காக 
அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகதளத் சதடுகின்றன. உதாரணமாக, 
சைந்சதசகாஸ்சத நாளில் ைரிசுத்த ஆவியானவர் வியத்தகு, அற்ைுத வழிகளில் 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

ஊற்றை்ைட்டார் என்றும், அவதரை் சைற்றவர்கள் ைல்சவறு சமாழிகளிலம் 
சைே்சுவழக்குகளிலம் சுவிசேஷத்தத அறிவிக்கத் சதாடங்கினர் என்றும் 
அை்சைாஸ்தலர் 2:1-4 சைாதிக்கிறது. கிறிஸ்துவுக்கு சேதவ சேய்ய 
அை்சைாஸ்தலர்கள் மற்றும் ைிற ஆரம்ைகால விசுவாேிகளுக்கு அதிகாரம் 
அளிை்ைதற்காக, ஆவியானவர் முதலில் ஊற்றை்ைட்டசைாது நடந்த இது ஒரு 
ேிறை்ைு நிகழ்வாகும். இசதசைான்ற நிகழ்வுகள் எை்சைாதாவது 
அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளில் நிகழ்ந்தன, ஆனால் இது 
அை்சைாஸ்தலர்களின் சவதலயின் சநரடி விதளவாக மட்டுசம நிகழ்ந்தன. 
அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளில் நிதலயானது என்னசவன்றால், 
ஒவ்சவாரு விசுவாேியும் ைரிசுத்த ஆவியானவதரை் சைறுகிறார், அது 
அவருதடய குணாதிேயத்தில் மாற்றம் ஏற்ைட்டு ோட்ேியாக இருை்ைான். இந்த 
ைுத்தகத்தில் நிதலயானது அல்ல என்ைது ைரிசுத்த ஆவியின் குறிை்ைிட்ட 
சவளிை்ைாடுகளின் ைிரேன்னம் இருை்ைது அல்லது ைிரேன்னம் 
இல்லாமலிருை்ைதாகும். இருை்ைினும், ேதையின் ேில கிதளகள் இன்றும் கூட 
ைல்சவறு சமாழிகளில் சுவிசேஷத்தத அறிவிை்ைதன் மூலம் ைரிசுத்த ஆவியின் 
தனி நிரை்ைுதல் எை்சைாதும் சவளிை்ைட சவண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றன. 
முதல் நூற்றாண்டிற்கும் நமது நாளுக்கும் இதடை்ைட்ட 
சதாடர்ே்ேியின்தமகதள நல்சலண்ணம் சகாண்ட கிறிஸ்தவர்கள் கணக்கிடத் 
தவறும்சைாது, அவர்கள் சைரும்ைாலம் அை்சைாஸ்தலர்களின் சைாததனகதள 
சைாருத்தமற்ற வழிகளில் ையன்ைடுத்த முயற்ேி சேய்கிறார்கள். 

சவவ்பவறு சூழ்நிடலகள் 
அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளின் அேல் ைார்தவயாளர்கதள விட 

சவறுைட்ட சநரத்தில் வாழ்வததத் தவிர, சவவ்சவறு கலாே்ோரங்கள் மற்றும் 
தனிை்ைட்ட சூழ்நிதலகள் சைான்ற சவவ்சவறு சூழ்நிதலகளும் நமக்கு 
உள்ளன. அை்சைாஸ்தலர் நடைடிகளில் உள்ள அதனத்து நிகழ்வுகளும் முதல் 
நூற்றாண்டின் வரலாற்று சூழ்நிதலகளில் நடந்தன, சமலம் லூக்காவின் 
கணக்குகளின் ைல அம்ேங்கள் இந்த வரலாற்று மற்றும் கலாே்ோர 
சூழ்நிதலகளில் நிைந்ததனக்குட்ைட்டதவ. 

துரதிர்ஷ்டவேமாக, அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளின் 
சைாததனகளுக்கு உண்தமயாக இருக்கும் முயற்ேியில், ைல 
நூற்றாண்டுகளாக ைல கிறிஸ்தவ குழுக்கள் முதல் நூற்றாண்டு ேதையின் 
கலாே்ோர நதடமுதறகளுக்கு திரும்ை முயன்றனர். உதாரணமாக, 
அை்சைாஸ்தலர் 5:42 இல் ேதை தனிை்ைட்ட வடீுகளில் கூடுகிறது என்று 
வாேிக்கிசறாம். இந்த அடிை்ைதடயில் ேில கிறிஸ்தவர்கள் இன்று ேதை 
வடீுகளில் கூட சவண்டும், சதவாலய கட்டிடங்களில் கூடக்கூடாது என்று 
வலியுறுத்தியுள்ளனர். சமலம் அை்சைாஸ்தலர் 6:1ல் எருேசலமில் உள்ள ேதை 
விததவகளுக்கு உணவு வழங்கிக் சகாண்டிருந்தததக் காண்கிசறாம். இதன் 
விதளவாக, இன்று ேில கிறிஸ்தவர்கள் ஒவ்சவாரு ேதையும் அதன் 



அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகள் ைாடம் 2: அதமை்ைும் உள்ளடக்கமும் 

-30- 

வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

ஊழியத்தின் ஒரு ைகுதியாக விததவகளுக்கான உணவு சேதவதய 
தவத்திருக்க சவண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றனர். இை்சைாது நிே்ேயமாக, 
இன்று ேதை வடீுகளில் கூடுவதிசலா அல்லது விததவகளுக்கு உணவு 
வழங்குவதிசலா உள்ளார்ந்த தவறு எதுவும் இல்தல. ஆனால் இந்த 
நதடமுதறகள் முதல் நூற்றாண்டு ேதையின் சூழ்நிதலகளின் அடிை்ைதடயில் 
இருந்தன என்ைதத நாம் அங்கீகரிக்க சவண்டும். உதாரணமாக, 
உைத்திரவத்தின் காரணமாக அவர்கள் வடீுகளில் ேந்திை்ைதத 
அவேியமாக்கியது. ஆனால் உைத்திரவங்கள் குதறவாகசவா அல்லது 
துன்ைுறுத்தை்ைடுவசதா இல்லாத உலகின் ேில ைகுதிகளில், ேதை வடீுகளில் 
ேந்திக்க சவண்டிய அவேியமில்தல. நம்முதடய சூழ்நிதலகள் அவர்கதளை் 
சைாலசவ இருை்ைதால், இதவ சவதாகம சகாள்தககளின் முதறயான 
ையன்ைாடுகளாக இருக்கலாம். ஆனால் நம்முதடய சூழ்நிதலகள் 
வித்தியாேமாக இருை்ைதால், இசத சவதாகம சகாள்தககதள சவவ்சவறு 
வழிகளில் ையன்ைடுத்த நாம் கடதமை்ைட்டிருக்கலாம். 

உண்தமயில், அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் கூட ஒசர சகாள்தகயின் 
சவவ்சவறு ையன்ைாடுகதள நாம் அடிக்கடி காண்கிசறாம். உதாரணமாக, 
அை்சைாஸ்தலர் 2:44-45 இல், எருேசலமில் உள்ள ேதையின் உறுை்ைினர்கள் 
சைாதுவாக தங்கள் சைாருள்கதள ைகிர்ந்து வாழ்ந்ததாக லூக்கா விவரித்தார். 
இருை்ைினும், அை்சைாஸ்தலனாகிய ைவுல் நிறுவிய ைல ேதைகள் ைணக்கார 
குடிமக்கள் அல்லது நகரத் ததலவர்களின் வடீுகளில் கூடியது, ஒன்றாக ஒசர 
இடத்தில் வாழ்வது ைற்றி எதுவும் குறிை்ைிடவுமில்தல மற்றும் அதத 
விமர்ேிக்கவுமில்தல என்ைதத அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்திசலசய காண்கிசறாம். 
ஆரம்ைத்திலிருந்சத, அசத சவத சகாள்தக தற்சைாததய சூழ்நிதலகளுக்கு 
சைாருத்தமான வழிகளில் ையன்ைடுத்தை்ைட சவண்டும் என்ைதத திருே்ேதை 
அங்கீகரித்துள்ளது. சைாறுை்ைான ையன்ைாட்டிற்கு மாற்றாக நாம் ஒருசைாதும் 
சவறும் சைாலித்தனத்திற்குத் தீர்வு காணக்கூடாது. 

அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளின் இலக்கியத் தன்தமதய விவரித்து, 
லூக்காவின் நாளுக்கும் நம்முதடய நாளுக்கும் இதடசய உள்ள 
இதடசவளிகதள விரிவாகக் சகாடிட்டுக் காட்டிய ைிறகு, முதல் 
நூற்றாண்டுக்கும் நவனீ உலகத்துக்கும் இதடசயயான ேில குறிை்ைிடத்தக்க 
சதாடர்ே்ேிகளுக்கு நாம் திரும்ை சவண்டும். 

சதோைை்ச்சிகள் 
ைிதா, குமாரன் மற்றும் ைரிசுத்த ஆவியின் நைர்களில் இருக்கும் திரிசயக 

சதவன் நம்மிடம் இருை்ைதாகக் கூறுவதன் மூலம் இரண்டு காலகட்டங்களிலம் 
கிறிஸ்தவர்களுக்கு இதடயிலான சதாடர்ே்ேிதய நாம் சுருக்கமாகக் கூறலாம்; 
அசத குறிக்சகாள், அதாவது கிறிஸ்துவில் சதவனுதடய ரா ்யத்தத 
உருவாக்குவது; மற்றும் அசத சுவிசேஷம், அசத இரட்ேிை்ைு மற்றும் மீட்ைின் 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

சேய்தி, இந்த இரட்ேிை்ைு விசுவாேம், மனந்திரும்ைுதல் மற்றும் கீழ்ை்ைடிதல் மூலம் 
வருகிறது. முதல் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருந்த அசத சதவன் 
நமக்கும் இருக்கிறார் என்ைதத முதலில் ைார்ை்சைாம். 

அபத பதவன் 
லூக்காவினுதடய இரட்ேிை்தைக் குறித்த வரலாற்றின் ைதிவு, 

அை்சைாஸ்தலர்களும் ஆரம்ைகால ேதைகளும் சேதவ சேய்த அசத கர்த்தராகிய 
இசயசு கிறிஸ்துவுக்சக நாமும் சேதவ சேய்கிசறாம், ோட்ேியளிக்கிசறாம் 
என்ைதத நிதனவூட்டுகிறது. ஒவ்சவாரு கிறிஸ்தவரும் முதல் நூற்றாண்டில் 
இருந்த அசத ைரிசுத்த ஆவியால் அதிகாரம் சைற்றவர்கள். நாம் அதனத்ததயும் 
ஒசர ைிதாவின் மகிதமக்காகசவ சேய்கிசறாம். நம்முயட  திரிசயக சதவன் 
மாறவில்தல. 

முதல் நூற்றாண்டில் சதவன் மகத்தான வழிகளில் சுவிசேஷத்தின் 
மூலம் சவதல சேய்தார், இன்றும் அததத் சதாடர்கிறார். சதவன் உங்கள் 
தனிை்ைட்ட வாழ்க்தகயிலிருந்தும் அல்லது உங்கள் ேதை அல்லது 
ஸ்தாைனத்தின் வாழ்க்தகயிலிருந்தும் சவகு சதாதலவில் இருை்ைதாகத் 
சதான்றினால், அது ேரியல்ல. இழந்தவர்களுக்கு இரட்ேிை்தைக் சகாண்டு வந்து 
அவருதடய ேதைதயக் கட்டும் சவதலதய சதவன் சேய்வதத நாம் 
காணவில்தல என்றால், நாம் மனந்திரும்ைுதலடனும் விசுவாேத்துடனும் 
சதவனிடம் திரும்ை சவண்டும், அவருதடய இரட்ேிை்ைின் வரலாற்தற நம் 
வாழ்விலம் ேதைகளிலம் சதாடரும்ைடி சகட்க சவண்டும். 

ஒசர சதவதனக் சகாண்டிருை்ைது மட்டுமல்லாமல், அை்சைாஸ்தலர் 
ைுத்தகத்தில் ேதை சகாண்டிருந்த அசத குறிக்சகாதள இன்று கிறிஸ்தவர்கள் 
சகாண்டுள்ளனர். 

அபத குறிக்பகோள் 
அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில், அை்சைாஸ்தலர்கள் மூலம் கிறிஸ்துவில் 

அவருதடய ரா ்யத்தத கட்டிசயழுை்ைுவசத சதவனின் சநாக்கம் ஆகும். 
ேதைதய வளர்ை்ைதன் மூலமும், சுவிசேஷத்தின் மூலம் ேதையின் அளதவ 
அதிகரிை்ைதன் மூலமும் அவர்கள் இந்த இலக்தக சநாக்கி உதழத்தனர். 
ஆனால் முழு பூமிதயயும் நிரை்ை சதவனுதடய ரா ்யத்தத 
விரிவுைடுத்துவதற்கு பை்ைிரண்டு மனிதர்களுக்கு சமல் ஒரு ேில ஆண்டுகள் 
சவதல சேய்ய சவண்டும் என்ைததயும் அவர்கள் அறிந்திருந்தனர், எனசவ 
அவர்களுடன் சேர்ந்து உதழக்கவும் அவர்களின் மரணத்திற்குை் ைிறகும் 
சதாடரவும் ேதைதய தயார் சேய்தனர். இசயசு தம்முதடய ரா ்யத்ததக் கட்டும் 
ைணிதய அை்சைாஸ்தலர்களுக்கு ஒை்ைதடத்தததை் சைால, அை்சைாஸ்தலர்கள் 
இந்தை் ைணிதய ேதைக்கு வழங்கினர் என்று நாம் கூறலாம். 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

நிே்ேயமாக, கிறிஸ்து மகிதமயில் திரும்ைும் வதர இந்த ரா ்யத்ததக் 
கட்டிசயழுை்ைும் ைணி முடிக்கை்ைடாது. எனசவ, நவனீ ேதையின் குறிக்சகாள், 
கிறிஸ்துவில் தம்முதடய ரா ்யத்ததக் கட்டிசயழுை்ைிய சதவனுதடய ைணிக்கு 
இணங்குவது, முழு உலகத்ததயும், எல்லா உயிர்கதளயும் அவருதடய 
கர்த்தத்துவத்தின் கீழ் சகாண்டுவருவதாகும். நாம் இததே் சேய்வதற்கான 
முதன்தமயான வழிகளில் ஒன்று, இரட்ேிை்ைு, சநறிமுதறகள், சதய்வகீ குணம், 
உறவுகள், சுவிசேஷம் மற்றும் வாழ்க்தகயில் உள்ள மற்ற எல்லா 
விஷயங்கதளயும் ைற்றிய அை்சைாஸ்தலர்களின் சைாததனகதள 
நம்ைுவதாகும். எல்லாவற்றிற்கும் சமலாக, நாம் கிறிஸ்துதவ கனம் சேய்து 
கீழ்ை்ைடிந்தால், ேதை அவருதடய அை்சைாஸ்தலர்களின் அதிகாரபூர்வமான 
ோட்ேிக்கும் அடிைணிய சவண்டும். 

உதாரணமாக, அை்சைாஸ்தலர்கள் ைல கலாே்ோரங்கள் மற்றும் 
சூழ்நிதலகளில் ரா ்யத்தத விரிவுைடுத்திய சவவ்சவறு வழிகதளை் ைதிவு 
சேய்வதில் லூக்கா கவனமாக இருந்தார். அவர்களின் முன்மாதிரிதயை் 
ைின்ைற்றி, நம்முதடய நாளில் ரா ்யத்தின் இலக்தக அதடய இசதசைான்ற 
வழிகதளை் ையன்ைடுத்தலாம். ஆம், நவனீ மற்றும் ைழங்கால உலகிற்கு 
இதடசய உள்ள சதாடர்ே்ேியின்தமகளின் சவளிே்ேத்தில் நாம் 
மாற்றங்கதளே் சேய்ய சவண்டும். ஆனால் நாம் நமது சோந்த நிகழ்ே்ேி நிரதல 
ைின்ைற்றுவதத விட சதவனால் கூறை்ைட்ட ைணிக்கு அடிைணிய முற்ைடுவதால், 
ஒவ்சவாரு ததலமுதறயிலம் அதன் ைின்னணியில் உள்ள குறிக்சகாள் 
மற்றும் சகாள்தககள் ஒசர மாதிரியாக இருக்கும். 

இறுதியாக, ஒசர சதவன் மற்றும் ஒசர குறிக்சகாளுடன் கூடுதலாக, நவனீ 
கிறிஸ்தவர்கள் முதல் நூற்றாண்டில் ேதையில் இருந்த அசத சுவிசேஷத்தத 
அறிவிக்க அதழக்கை்ைடுகிறார்கள். 

அபத சுவிபசஷம் 
உலகம் எவ்வளவு மாறினாலம், ஒன்று மாறாமல் உள்ளது: மனிதர்கள் 

சதவனுக்கு எதிரான ைாவக் கிளர்ே்ேியில் வழ்ீந்து, அவரிடமிருந்து 
அந்நியை்ைட்டு, மீட்ைின் அவேியத்தில் உள்ளனர். நம் அதனவருக்கும் ஒசர 
இரட்ேிை்ைு சததவ. சமலம் அந்த இரட்ேிை்ைு கிறிஸ்துவில் கிதடக்கிறது, அவர் 
நம்முதடய ைாவத்தத மன்னித்து, அவருதடய ரா ்யத்தில் நம்தமக் 
சகாண்டுவருகிறார். இதுசவ முதல் நூற்றாண்டில் அை்சைாஸ்தலர்கள் சைாதித்த 
சுவிசேஷமாகும். இது அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளில் லூக்கா அறிவித்த 
நற்சேய்தியாகும். இது இன்று நாம் தழுவி ஏற்றுக்சகாள்ள சவண்டிய 
நற்சேய்தியாகும். 

மற்றும் சேய்தி எளிதமயானது. ைவுலம் ேீலாவும் அை்சைாஸ்தலர் 16:31-ல் 
ைிலிை்ைிய ேிதறே்ோதல அதிகாரியிடம் கூறியது சைால்: 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

கர்த்தராகிய இசயசுகிறிஸ்துதவ விசுவாேி, அை்சைாழுது நீயும் 
உன் வட்ீடாரும் இரட்ேிக்கை்ைடுவர்ீகள் (அை் 16:31). 

இந்த எளிய சேய்தி ஆழமான தாக்கங்கதளக் சகாண்டுள்ளது. இது நமது 
தனிை்ைட்ட மற்றும் கூட்டு வாழ்க்தகயின் அதனத்து அம்ேங்கதளயும் 
உள்ளடக்கியது, உலகிற்கு நற்சேய்தி ோட்ேிகளாக மாறுவதற்கு நம்தம ேவால் 
சேய்கிறது. 

இந்த சுவிசேஷம் எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா இடங்களிலம் எல்லா 
சநரங்களிலம் ஒசர மாதிரியாக உள்ளது. எல்லா மக்களும் தங்கள் ைாவக் 
கிளர்ே்ேியிலிருந்து மனந்திரும்ைவும், கிறிஸ்துதவ நம்ைவும் 
அதழக்கை்ைடுகிறார்கள். எல்லா மக்களும் அவருதடய கர்த்தத்துவத்திற்கு 
அடிைணிந்து அவருதடய ரா ்யத்ததக் கட்டிசயழுை்ை சவண்டும். 
அை்சைாஸ்தலருதடய காலத்திலிருந்து உலகம் முழுவதும் 
ைிரகடனை்ைடுத்தை்ைட்டததை் சைாலசவ, இந்த அதழை்ைு நம் நாளில் ஒவ்சவாரு 
நைருக்கும் சேல்ல சவண்டும். கீழ்ை்ைடிதலக்கான அதழை்ைு யூதர்கள் மற்றும் 
ைுற ாதிகள், ைணக்காரர்கள் மற்றும் ஏதழகள், ஆண் மற்றும் சைண், 
மதிக்கை்ைடுைவர் மற்றும் இகழை்ைடுைவர்களுக்கானது. இது அதனத்து 
வதகயான எதிர்ை்ைுகதளயும் ததடகதளயும் கடந்து சேல்கிறது, ஏசனனில் 
இது அவரது ைிதாவின் மகிதமக்காக அவரது ைரிசுத்த ஆவியால் அதிகாரம் 
சைற்ற ஆட்ேி சேய்யும் கிறிஸ்துவின் வார்த்ததயாகும். அை்சைாஸ்தலருதடய 
நடைடிகள் ைுத்தகம் கற்ைிை்ைது சைால, மீட்ைின் வளர்ே்ேி மற்றும் ைரவதல எதிர்க்க 
எந்த சோததனயும், ைதற்றமும், எதிர்ை்ைும் சைாதுமான வல்லதம வாய்ந்தது 
அல்ல. அதனால்தான், நவனீ கிறிஸ்தவர்கள் அை்சைாஸ்தலர்களின் 
நற்சேய்திதய அறிவிை்ைதிலம், உறுதிை்ைடுத்துவதிலம், அதனவதரயும் 
மனந்திரும்ைுவதற்கும் கிறிஸ்துவில் விசுவாேிக்கும்ைடியும் அதழை்ைதற்கு 
ததரியமாக இருக்க சவண்டும்.  சதவனுதடய ரா ்யத்தின் விசுவாேமான 
குடிமக்களாக இருக்க அவர்கதள அதழக்க சவண்டும். 

முடிவுடை 
இந்த ைாடத்தில், அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகத்தில் லூக்கா ையன்ைடுத்திய 

சோல்லாட்ேி உத்திகள், அவரது ைணியின் உள்ளடக்கம் மற்றும் அவரது 
சைாததனகளின் நவனீ ைிரசயாகத்தத சநாக்கி எடுக்க சவண்டிய 
சைாருத்தமான முதல் ைடிகள் ஆகியவற்தறை் ைார்த்சதாம். இந்த காரியங்கதள 
ஆராய்வது, நமது நாளில் அவருதடய அதிகாரபூர்வமான சைாததனகதளை் 
ைுரிந்துசகாள்வதற்கும், ைாராட்டுவதற்கும், அதன்ைடி வாழ்வதற்கும் ஒரு வழிதய 
நமக்கு வழங்கும். 
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வடீிசயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் சவறு ைல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயை் 
ைார்தவயிடவும். 

ைல வழிகளில், அை்சைாஸ்தலர் ைுத்தகம் கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கும் 
நவனீ ேதையின் காலத்திற்கும் இதடயிலான வாேலாக சேயல்ைடுகிறது. 
ஆரம்ைகால ேதையில் கிறிஸ்துவாகிய நைர், அவரின் ைணி மற்றும் 
சைாததனகள் எவ்வாறு ைுரிந்து சகாள்ளை்ைட்டன மற்றும் ையன்ைடுத்தை்ைட்டன 
என்ைதத இது விளக்குகிறது, சமலம் நவனீ கிறிஸ்தவர்கள் அசத 
கருத்துக்கதள தங்கள் வாழ்க்தகயில் ைுரிந்துசகாள்வதற்கும் 
ையன்ைடுத்துவதற்கும் இது அடித்தளமாக அதமகிறது. எனசவ, 
அை்சைாஸ்தலருதடய நடைடிகளில் லூக்காவின் சநாக்கங்கதளயும் 
வழிமுதறகதளயும் நாம் எந்தளவுக்கு அதடயாளம் காண முடிகிறசதா, 
அந்தளவுக்கு நாம் உயிர்த்சதழுந்த ரா ாதவக் சகௌரவிை்ைதற்கும் அவருக்குே் 
சேதவ சேய்வதற்குமான வழிகளில் வாழத் தயாராக இருை்சைாம். 
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