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சுவிரசஷங்கள் ஓர் அறிமுகம் 

-6- 

வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

முன்னுரை 
நம் வாழ்வில் தசய்ைிகள் எவ்வளவு முக்கியமானதவ என்பதை நீங்கள் 

எப்ரபாைாவது கவனிை்ைிருக்கிறீர்களா? நம்தமச் சுற்றியுள்ள உலகை்தைப் பற்றி 
நாம் தபறும் முக்கியமான ைகவல்கள் நமது கருை்துக்கள், மைிப்புகள், ைிட்டங்கள் 
மற்றும் நம் வாழ்வின் பல அம்சங்கதள பாைிக்கின்றன. சில ரநரங்களில் தசய்ைி 
நிகழ்வுகள் மிகவும் முக்கியை்துவம் வாய்ந்ைதவ, அதவ நமது முழு உலகக் 
கண்ரணாட்டை்தையும் மாற்றும். சரி, நாம் அதைப் பற்றி ரயாசிக்கும்ரபாது, 
ரவைாகமரம ஒரு தசய்ைிக் காப்பகம் ரபால இருக்கிறது. வரலாற்றில் ரைவனுதடய 
மக்கள் தைாடர்பான அதனை்து வதகயான நல்ல மற்றும் தகட்ட தசய்ைிகதளயும் 
இது பைிவு தசய்கிறது. ரமலம் இந்ைக் கதைகதளப் படிக்கும்ரபாது, அதவ நம்தமப் 
பல வழிகளில் பாைிக்கவும் நம்மில் மாற்றை்தைக் தகாண்டு வரவும் தசய்கின்றன. 
ஆனால் சந்ரைகை்ைிற்கு இடமின்றி, ரவைவசனங்கள் நமக்குச் தசால்ல ரவண்டிய 
மிகச் சிறந்ை தசய்ைி என்னதவன்றால் அது, "நற்தசய்ைி" அல்லது "சுவிரசஷங்கள்" 
என்று நாம் குறிப்பிடும் அறிக்தககளின் தைாகுப்பாகும். அதவ நம்முதடய 
கர்ை்ைரும் இரட்சகருமான இரயசு கிறிஸ்துதவப் பற்றியும் அவரின் தசயதலப் 
பற்றியதுமான ைகவல்கள் ஆகும். அதவ நம் வாழ்க்தகதய மாற்றுபதவயாகும். 

இதுரவ சுவிரசஷங்கள் என்கிற நமது தைாடரின் முைல் பாடமாகும். இந்ைை் 
தைாடரில் இரயசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்தக மற்றும் ஊழியை்தைப் பற்றி மை்ரையு, 
மாற்கு, லூக்கா மற்றும் ரயாவான் எழுைிய புை்ைகங்கதள ஆராய்ரவாம். 
“சுவிரசஷங்கள் ஒரு அறிமுகம்” என்ற ைதலப்பில் உள்ள இந்ைப் பாடை்ைில், இந்ைப் 
புை்ைகங்கதள பற்றிய ஒரு ரநாக்குநிதலதயப் தபறுரவாம். இைனால் இந்ைப் 
புை்ைகங்கதள இன்னும் தைளிவாகப் புரிந்துதகாள்ளவும், இன்தறய 
வாழ்க்தகயில் அவற்தற முழுதமயாகப் பயன்படுை்ைவும் அது உைவும். 

சுவிரசஷங்களின் அறிமுகை்ைில், நான்கு முக்கியமான விஷயங்கதளை் 
தைாடுரவாம். முைலில், சுவிரசஷங்கதள அவற்றின் இலக்கியை் ைன்தமயின் 
அடிப்பதடயில் ஆராய்ரவாம். இரண்டாவைாக, சதபயில் அதவகளின் 
நிதலதயப் பார்ப்ரபாம். மூன்றாவைாக, சுவிரசஷங்களுக்கு இதடயிலான 
ஒற்றுதமதய நாம் கருை்ைில் தகாள்ரவாம். நான்காவைாக, அவற்தற 
ஒன்றுக்தகான்று ரவறுபடுை்தும் வதகதய ஆராய்ரவாம். இந்ைப் புை்ைகங்களின் 
இலக்கியை் ைன்தமதயப் பார்ை்து ஆரம்பிக்கலாம். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இலக்கிய தன்ரம 
தபாதுவாக, நாம் இலக்கியங்கதளப் படிக்கும்ரபாது, நாம் எந்ை 
வதகயான இலக்கியை்தைப் படிக்கிரறாம் என்பது பற்றிய சில 
ரயாசதனகள் நமக்கு இருக்கும், அதுைான் அதை எப்படிப் படிக்க 
ரவண்டும், எதை எைிர்பார்க்கிரறாம் என்று நமக்கு 
வழிகாட்டுகிறது. உைாரணமாக, நீங்கள் ஒரு வரலாற்று 
நாவதலப் படிை்ைால், அது உண்தம வரலாறாக இருக்கும் என்று 
நீங்கள் எைிர்பார்க்க மாட்டீர்கள், அப்படிச் தசய்யும்ரபாது நீங்கள் 
ைவறாக வழிநடை்ைப்பட வாய்ப்பில்தல. அல்லது நீங்கள் ஒரு 
சிறுகதைை் தைாகுைிதயப் படிை்ைால், அது தைாடர்ச்சியான நாவல் 
அல்ல என்பது உங்களுக்குை் தைரியும், நீங்கள் அதை அப்படிப் 
படிக்க மாட்டீர்கள். எனரவ, நாம் எந்ை வதகயான 
இலக்கியை்தைப் படிக்கிரறாம், அந்ை இலக்கியை்ைில் எந்ை 
மாைிரியான மரபுகள் இயங்குகின்றன என்பதைப் பற்றிய சில 
ரயாசதனகள் நமக்கு இருக்க ரவண்டும். 

Dr. ரிச்சார்ட் பாக்கம் 

சுவிரசஷங்களின் இலக்கியை் ைன்தமதய இரண்டு ரகாணங்களில் 
ஆராய்ரவாம். முைலாவைாக, சுவிரசஷங்களின் இலக்கிய நதடதயப் பார்ப்ரபாம் — 
அைாவது அவற்றின் ரமரலாட்டமான இலக்கிய பண்புகள் என்ன என்பதைப் 
பார்ப்ரபாம் — இரண்டாவைாக, அவற்றின் வரலாற்று நம்பகை்ைன்தமதயப் பற்றி 
விவாைிப்ரபாம். முைலில் நான்கு சுவிரசஷங்களின் இலக்கிய நதடதயப் பற்றிப் 
பார்ப்ரபாம். 

இலக்கிய நரட 
தபாதுவாக, இலக்கிய நதட என்பது இலக்கிய வதகதயக் குறிக்கிறது. 

இலக்கிய நதடகள் தபாதுவாக அவற்றின் இலக்கிய வடிவம் மற்றும் 
தசயல்பாட்டின் அடிப்பதடயில் ஒன்றுக்தகான்று ரவறுபடுகின்றன, அைாவது 
அவற்றின் கதை பாணி மற்றும் உருவக தமாழியின் பயன்பாடு ரபான்றவற்றின் 
அடிப்பதடயில் ரவறுபடுகின்றன. 

ரவைாகமம் பல்ரவறு இலக்கிய நதடகதளக் தகாண்டுள்ளது. உைாரணமாக, 
பதழய ஏற்பாட்டில் ைாவதீு பற்றிய கதைகள் ரபான்ற வரலாற்றுக் கதைகள் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

உள்ளன. மற்தறாரு வதக கவிதை, சங்கீைம் ரபான்றதவ. கடிைங்கள் அல்லது 
நிருபங்கள் மற்தறாரு வதகயாகும், ரமலம் ைீர்க்கைரிசனம் மற்றும் பல. 
இலக்கியை்ைின் ஒவ்தவாரு நதடக்கும் அைன் தசாந்ை மரபுகள், அைன் தசாந்ை 
தைாடர்பு வழிகள் உள்ளன. அைனால்ைான் சுவிரசஷங்களின் நதடதயப் 
புரிந்துதகாள்வது மிகவும் முக்கியமானது. அதவகள் எப்படி ரபாைிக்கின்றன 
என்பதை முைலில் புரிந்து தகாண்டால், அதவகள் என்ன ரபாைிக்கின்றன 
என்பதைப் புரிந்துதகாள்வது எளிது. 

சுவிரசஷங்கள் எவ்வாறு உதரயாடுகின்றன என்பதைப் புரிந்துதகாள்ள, 
அவற்றின் நதடதய மூன்று படிகளில் அதடயாளம் கண்டு விவரிப்ரபாம். 
முைலில், சுவிரசஷங்கதள வரலாற்றுக் கதையாக அதடயாளப்படுை்தும் சில 
தபாதுவான அறிக்தககதள நாம் உருவாக்குரவாம். இரண்டாவைாக, அவற்தற 
கிரரக்க-ரராமன் வாழ்க்தக வரலாறு ரபான்ற ஒரு குறிப்பிட்ட வதக வரலாற்றுக் 
கதையுடன் ஒப்பிடுரவாம். மூன்றாவைாக, பதழய ஏற்பாட்டில் உள்ள வரலாறுகள் 
ரபான்ற ரவைாகம வரலாற்றுக் கதைகளுடன் சுவிரசஷங்கதள ஒப்பிடுரவாம். 
வரலாற்றுக் கதையின் தபாது வதகயுடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

வைலாற்றுக் கரத 
வரலாற்றுக் கதைகள் என்பது கடந்ை காலை்ைில் வாழ்ந்ை மக்கதளப் பற்றிய 

கதைகள் மற்றும் அவர்களின் நாட்களில் நடந்ை தசயல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 
பற்றிய கதைகள் ஆகும். அடிப்பதடயில், சுவிரசஷங்கள் வரலாற்றுக் கதைகளாக 
இருக்கின்றன, ஏதனனில் அதவ இரயசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்தகதயயும் 
ஊழியை்தையும் பைிவு தசய்கின்றன. 

ரவைாகமம் மற்றும் சுவிரசஷங்களின் தபரும்பகுைி 
ரவண்டுதமன்ரற கதை வடிவில் எழுைப்பட்டுள்ளன, ஏதனனில் 
நாம் கதையின் மக்களாக இருக்கிரறாம். நாம் ஒரு சிறந்ை 
கதையில் ஈடுபடும்ரபாது, மனைளவில் மட்டுமல்ல, நம் 
உணர்ச்சிகளிலம், உடல் உணர்வுகளிலம் கூட, நோம் 
இயல்பாகரவ ஈடுபடுகிரறாம். ரமலம் கதைகள் மற்றவர்களின் 
அனுபவங்களின் நிழலில் வாழ நமக்கு உைவுகின்றன. இது 
கதையின் வல்லதமயின் தபரும்பகுைியாகும். எனரவ இலக்கிய 
வடிவில், கதை வடிவில் நம்மிடம் உள்ள சுவிரசஷங்கள், 
இரயசுதவப் பற்றிய சை்ைியங்கதளக் கற்றுக்தகாள்ள நமக்கு 
உைவுவரைாடு மட்டுமல்லாமல், அவதர ரநரடியாக 
அனுபவிக்கவும், ரைவனின் ராஜ்யமும் பரரலாக ராஜ்யமும் 
உண்தமயில் வருவதைக் காணவும் உைவுகின்றன. இரயசுவின் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இரக்கை்தை அவர் ைாழ்தமயானவர்கதள ரநசிக்கிறார் என்கிற 
ஒரு அறிக்தகயாக மட்டும் நமக்கு காட்டாமல், 
ைாழ்தமயுள்ளவர்கதள உயர்ை்ைி, வபருயம ுள்ளவர்கயள 
ைாழ்ை்துகிறார் என்பதை அவர் கதைகளாக தசால்வதையும் 
அைன் படி அவர் நடப்பதை நாம் பார்க்கவும் இதவ 
உைவுகின்றன. ரமலம் சுவிரசஷங்களாகிய கதைகள் மற்றும் 
இலக்கிய வடிவங்கள் இரயசுவின் சஷீர்கள் அவதரப் 
பின்பற்றியது ரபாலரவ நாமும் அவதரப் பின்பற்ற 
உைவுகின்றன. கதைகதள அதை் இலக்கி  வடிவில் 
தகாடுப்பைன் மூலம் நாம் இரயசுதவப் பின்பற்றவும் அது 
உைவுகிறது. அந்ைக் கைாபாை்ைிரங்களின் ரைால்விகளிலம், 
தவற்றிகளிலம் நம்தம அதடயாளப்படுை்ைிக் தகாண்டு, நம் 
தசாந்ைக் கதையில், அைாவது நம் வாழ்வில் உண்தமயாக வாழ 
அதவ நமக்கு உைவுகின்றன. 

Dr. ரஜானைான் டி. தபன்னிங்டன் 

பண்தடய உலகின் மைச்சார்பற்ற நூல்களில், வரலாற்றுக் கதைகள் 
தபாதுவாக மூன்று முக்கிய பகுைிகளாக வளர்ந்ைன. கதையின் ஆரம்பம் 
கைாபாை்ைிரங்கதள அறிமுகப்படுை்துகிறது மற்றும் கைாபாை்ைிரங்கள் 
அதடவைற்கான ஒரு இலக்தகயும் அது நிறுவுகிறது. யம ப்பகுதி ோனது 
தபரும்பாலம் கைாபாை்ைிரங்களின் இலக்குகதள நிதறரவற்றுவைில் 
அவர்களின் தவற்றியின் வழியில் உள்ள சவால்கள் அல்லது ைதடகதள 
முன்தவக்கிறது. நிகழ்வுகளின் முடிவுதர ைான் அைன் முடிவாகும். 
கைாபாை்ைிரங்கள் ைங்கள் இலக்குகதள எப்படி நிதறரவற்றின அல்லது 
நிதறரவற்றவில்தல என்பதை இது தபாதுவாகக் காட்டுகிறது. 

சுவிரசஷங்களும் இரை அடிப்பதடக் குறிப்தபப் பின்பற்றுகின்றன. 
ஒவ்தவான்றும் கதையின் முக்கிய கைாபாை்ைிரமாக இரயசுதவ அறிமுகப்படுை்ைி, 
ரைவனுதடய ராஜ்யை்ைின் மூலம் இரட்சிப்தபக் தகாண்டுவரும் அவரது இலக்தக 
விவரிக்கின்றன. ஒவ்தவான்றும் இரயசுவின் அைிகாரை்ைிற்கும் ரசதவக்கும் 
இருக்கக்கூடிய சவால்கதள முன்தவப்பைன் மூலம் தைாடர்கின்றன. 
ஒவ்தவான்றும் இரயசுவின் பூமிக்குரிய ஊழியை்ைின் முடிதவ விவரிப்பைன் 
மூலம் முடிவதடகிறது. இந்ை ஒற்றுதமகளிை் காரணமாக, சுவிரசஷங்களின் 
ரமரலாட்டமான நதடய  வரலாற்றுக் கதை என்று கிட்டை்ைட்ட அதனவரும் 
ஒப்புக்தகாள்கிறார்கள். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

கிசைக்க-சைாம வாழ்க்ரக வைலாறு 
வரலாற்றுக் கதைகளின் தபரிய வதகக்குள், சில வியாக்கியான 

அறிஞர்கள் சுவிரசஷங்கதள கிரரக்க-ரராம வாழ்க்தக வரலாறு என 
அறியப்படும் கதைகளின் ஒரு சிறிய குழுவிற்கு தசாந்ைமானதவகள் என்று 
பரிந்துதரை்துள்ளனர். 

சுவிரசஷங்களுக்கும் கிரரக்க-ரராம வாழ்க்தக வரலாற்றிற்கும் 
இதடயிலான இந்ை ஒப்படீுகதள இரண்டு படிகளில் கருை்ைில் தகாள்ரவாம். 
முைலில், அவற்றுக்கிதடரயயான ஒற்றுதமதயப் பார்ப்ரபாம். இரண்டாவைாக, 
அவற்றின் சில ரவறுபாடுகதளப் பார்ப்ரபாம். அதவகளின் ஒற்றுதமகளுடன் 
ஆரம்பிக்கலாம். 

ஒற்றுமைகள். பண்தடய வாழ்க்தக வரலாறுகள் சிறந்ை ைதலவர்களின் 
வாழ்க்தகதய விவரிக்கின்றன. அதவ பல்ரவறு கைாபாை்ைிரங்கள் மற்றும் 
கதைகதள உள்ளடக்கியிருந்ைாலம், கிரரக்க-ரராம வாழ்க்தக வரலாறுகள் 
விரசஷிை்ை ைதலவதர முன்னிதலப்படுை்தும் வழிகளில் இந்ை கைாபாை்ைிரங்கள் 
மற்றும் கதைகதள விவரிை்ைன. அதவகள் ைதலவரின் கருை்துக்கதளப் 
பாதுகாை்ைன, ரமலம் ஒரு ைதலமுதறயிலிருந்து மற்தறாரு ைதலமுதறக்கு 
அவரது தசயல்கதளப் பற்றிய விழிப்புணர்தவ நிதலநாட்டின. சுவிரசஷங்கள் 
இந்ை வழிகளில் பண்தடய சுயசரிதைகதளப் ரபாலரவ இருந்ைன. 

மை்ரையும் லூக்காவும் இய சுவிை் பிறப்தபப் பற்றியும், நான்கு 
சுவிரசஷங்கள் இரயசுவின் மரணை்தைப் பற்றி ும் விவரிப்பதில் சில பண்தடய 
சுயசரிதைகளுக்கு இதணயாக இதவ இருப்பதையும் காண்கிரறாம். 
சுவிரசஷங்கள் இரயசுவின் வாழ்க்தக நிகழ்வுகதளக் கண்டுபிடிக்கும் 
ரவதளயில், அதவகள் பண்தடய வாழ்க்தக வரலாற்றின் மரபுகதளப் 
பின்பற்றுகின்றன. மற்ற பண்தடய வாழ்க்தக வரலாற்றாசிரியர்கதளப் 
ரபாலரவ, சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்களும் இரயசுவின் பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் 
இதடப்பட்ட நிகழ்வுகதள பல்ரவறு வழிகளில் எழுைினர். சில ரநரங்களில் 
அவர்கள் காலவரிதசப்படி விஷயங்கதள ஒழுங்குபடுை்ைினர். சில ரநரங்களில் 
அவர்கள் ைதலப்புக்கு ஏற்ப விஷயங்கதளை் தைாகுை்ைனர். சில சமயங்களில் 
அவர்கள் புவியியதலச் சுற்றி கூட ஒழுங்கு தசய்ைனர். 

சுவிரசஷங்கள் தபாதுவாக காலவரிதசப்படி இருப்பதை 
முைலில் உணர்ந்துதகாள்வது முக்கியம் என்று நிதனக்கிரறன். 
உைாரணமாக, அதவ ரயாவான் ஸ்நானகனின் 
ஞானஸ்நானை்துடன் தைாடங்குகின்றன, பின்னர் நீங்கள் 
இரயசு ஞானஸ்நானம் தபறுவதைப் பார்க்கிறர்ீகள், பின்னர் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

நீங்கள் இரயசுவின் ஊழியை்தை பார்க்கிறர்ீகள், அதைை் 
தைாடர்ந்து அவர் தகதுதசய்யப்படுவதையும், அவரது 
விசாரதணதயயும், சிலதவயில் அதறயப்படுைதலயும் 
அவரின் உயிர்ை்தைழுைதலயும் பார்க்கிறீர்கள். எனரவ, 
ஒட்டுதமாை்ை அர்ை்ைை்ைில், காலவரிதச ஒழுங்கு உள்ளது. அரை 
சமயம், இரண்டு சுவிரசஷங்கதள ஒப்பிட்டுப் பார்ை்ைால், சில 
சமயங்களில் நிகழ்வுகள் அல்லது வார்ை்தைகள் ரவறு 
வரிதசயில் தகாடுக்கப்படலாம். ஒவ்தவாரு விஷயமும் 
துல்லியமாகவும் காலவரிதசயாகவும் தகாடுக்கப்பட ரவண்டும் 
என்ற எைிர்பார்ப்புடன் நாம் சுவிரசஷங்கதளப் படிை்ைால் 
மட்டுரம அது ஒரு சிக்கதல ஏற்படுை்தும் என்று நான் 
நிதனக்கிரறன். ஆனால் தபரும்பாலான எழுை்ைாளர்கள் 
மற்றும் தபரும்பாலான வதகயான விவரிப்புகள், ஒரு 
எழுை்ைாளர் ைனது தபாருதள காலவரிதசப்படி அல்லாமல் 
ஒழுங்கதமக்க அனுமைிக்கின்றன. எடுை்துக்காட்டாக, 
தபரும்பாலம் நாம் ைர்க்கரைீியான வரிதசதயக் காண்ரபாம் 
அல்லது பாடங்களின் ைதலப்புகளுதடய குழுதவக் 
காண்ரபாம். ஆரம்பகால கிறிஸ்ைவர்கள், எடுை்துக்காட்டாக, 
நான்காம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பகால கிறிஸ்ைவ 
வரலாற்றாசிரியரும் யபரோ ருமான எசூபியஸ், 
சுவிரசஷங்களின் வரிதசயில் உள்ள ரவறுபாடுகள் ஏற்கனரவ 
பரவலாக அறியப்பட்ட ஒன்றுைான் என்று குறிப்பிடுகிறார், 
ரமலம் ஆரம்பகால வாசகர்கள் இைில் ஒரு பிரச்சதனயும் 
இல்தல என்பதை அறிந்ைிருந்ைனர், ஏதனனில் காலவரிதச 
கண்டிப்பாக ரவண்டும் என்று அவர்கள் தபரிைாக கருைவில்தல. 

— Dr. ரடவிட் ஏ. தரடலிங்ஸ் 

கிரரக்க-ரராம சுயசரிதைகளின் மற்தறாரு முக்கிய பண்பு என்னதவன்றால், 
அதவ கடந்ை கால நிகழ்வுகதள வரலாற்று உண்தமகளாக 
தைாடர்புபடுை்துகின்றன, இைனால் கடந்ை காலம் நிகழ்காலை்ைிலிருந்து 
ரவறுபட்டைாக இருக்கிறது. வாழ்க்தக வரலாறுகள் குறிப்பிட்ட, வரலாற்று 
நபர்களின் ைனிப்பட்ட, ைிரும்ப வோழ முடியாை வாழ்க்தக மற்றும் பங்களிப்புகதளப் 
பைிவு தசய்வைில் கவனம் தசலை்துகின்றன. 

தபாதுவாக, பண்தடய வாழ்க்தக வரலாற்றாசிரியர்கள் துல்லியமான 
வாய்வழி மற்றும் எழுைப்பட்ட பைிவுகதள ஆராய்ச்சி தசய்து பாதுகாக்க 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

முயன்றனர். கி.பி.46 முைல் 120 வதர வாழ்ந்ை மைிப்பிற்குரிய வாழ்க்தக 
வரலாற்றாசிரியர் புளூட்டார்க் வழங்கிய உைாரணை்தைக் கவனியுங்கள். 
புளூடார்க் ஒரு மைச்சார்பற்ற கிரரக்க வரலாற்றாசிரியர் ஆவார், அவர் 
சுவிரசஷங்கள் எழுைப்பட்ட அரை ரநரை்ைில் கி.பி.70 இல் எழுைினார். சிசரராவின் 
தபற்ரறாதரப் பின்னணியாகக் தகாண்டு தலஃப் ஆப் சிசரரா என்பதை எழுைை் 
தைாடங்கினார், ஆனால் சிசரராவின் ைந்தைதயப் பற்றிய ைரவுகளின் 
வரம்புகதள அறிந்து தகாண்டார். 

சிசரராவின் ைாயான தெல்வியா நன்றாகப் பிறந்து 
நியாயமான வாழ்க்தக வாழ்ந்ைார் என்று தபாதுவாகக் 
கூறப்படுகிறது; ஆனால் அவரது ைந்தை பற்றி எதுவும் 
தைரிவிக்கப்படவில்தல. சிலர் அவதர ஒரு ஆதட சுை்ைம் 
தசய்பவரின் மகனாகவும், அந்ைை் தைாழிலில் கற்றுத் 
யதறிைவராகவும் இருக்க ரவண்டும் என்று கருதுகிறார்கள், 
மற்றவர்கள் ரராமர்களுக்கு எைிராக மரியாதை இல்லாமல் 
ரபாதர நடை்ைிய ரவால்சியன்களின் புகழ்தபற்ற மன்னரான 
டல்லஸ் அட்டியஸின் வம்சமாக இருக்க ரவண்டும் என்று 
கருதுகிறார்கள். 

சிசரராவின் தபற்ரறார்கள் பற்றிய ஊகங்களிலிருந்து உண்தமதயப் 
பிரிப்பைில் புளூடார்க்கின் எச்சரிக்தகயானது, குதறந்ைபட்சம் சில பழங்கால 
வாழ்க்தக வரலாற்றாசிரியர்களாவது வரலாற்று விவரங்களின் மதீு கவனம் 
தசலை்ைியதும், அவர்களுக்கு துல்லியமான விவரங்களில் ஆர்வம் இருந்ைதும் 
தைளிவாகிறது. சுவிரசஷங்கள் புளூடார்க்தகப் ரபாலரவ ைங்கள் 
அறிக்தகயிடலில் கவனமாக இருந்ைைற்கான சான்றுகதள வழங்குகின்றன. 

பரவலாகப் ரபசினால், கிரரக்க-ரராம உலகில் வாழ்க்தக வரலாற்று 
இலக்கியம் பிரபலமாக இருந்ை காலை்ைில் எழுைப்பட்ட வரலாற்றுக் கதைகள் 
என்று சுவிரசஷங்கதள தசால்வது நியாயமானது. வாழ்க்தக 
வரலாறுகளுக்கான இந்ை பரவலான தவளிப்பதடை்ைன்தம, சுவிரசஷ 
எழுை்ைாளர்கதள அவர்களின் பணியில் ஊக்குவிை்ைது, ரமலம் அந்ை வாழ்க்தக 
வரலாறுகளின் சில முதறயான மரபுகதளப் பின்பற்ற அவர்கதளை் துூண்டியது. 

ஆனால் சுவிரசஷங்களுக்கும் கிரரக்க-ரராம வாழ்க்தக வரலாறுகளுக்கும் 
இதடரய ஒற்றுதமகள் இருந்ைரபாைிலம், குறிப்பிடை்ைக்க ரவறுபாடுகளும் 
உள்ளன. 

வேறுபாடுகள். நாம் குறிப்பிடக்கூடிய பல ரவறுபாடுகள் இருந்ைாலம், 
மூன்றில் மட்டுரம கவனம் தசலை்துரவாம். முைலாவைாக, சுவிரசஷங்கள் கிரரக்க-
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ரராம வாழ்க்தக வரலாறுகளிலிருந்து அதவ  ோருக்கோக எழுதப்பட்டது 
ரவறுபடுகின்றன. 

பண்தடய வாழ்க்தக வரலாறுகள் தபாதுவாக பரந்ை வாசகர்களுக்கோக 
எழுைப்பட்டன, அரை சமயம் சுவிரசஷங்கள் ஆரம்பகால கிறிஸ்ைவ சதபயின் 
ஒப்பட்ீடளவில் குறிப்பிட்ட வாசகர்களுக்காக மட்டுரம எழுைப்பட்டன. அதவ 
வாழ்க்தக வரலாறுகளின் சில பண்புகதள தவளிப்படுை்ைினாலம், அதவ 
அடிப்பதடயில் சதபக்குள் மை பயன்பாட்டிற்காக வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளன. 
சதபயின் ரபாைதன மற்றும் ஆராைதனயில் அதவ எவ்வளவு விதரவாகப் 
பயன்படுை்ைப்பட்டன என்பைன் மூலம் இந்ை குறிப்பிட்ட வடிவதமப்பு 
உறுைிப்படுை்ைப்படுகிறது. 

இரண்டாவைாக, சுவிரசஷங்கள் அவற்றின் முக்கியை்துவங்களில் 
வரலாறுகளிலிருந்து ரவறுபடுகின்றன. கிரரக்க-ரராம வாழ்க்தக வரலாறுகள் 
தபாதுவாக அதவகளின் முக்கிய கைாபாை்ைிரங்களின் ைனிப்பட்ட குணங்கதள 
வலியுறுை்துகின்றன, ரமலம் அவர்களின் வாழ்க்தகதயயும் ஆளுதமகதளயும் 
பின்பற்ற மற்றவர்கதள ஊக்குவிக்கின்றன. இரயசுவின் வாழ்க்தக நமக்கு 
முன்மாைிரியாக பல வழிகளில் இருந்ைாலம், சுவிரசஷங்கள் ரவறுபட்ட கவனம் 
தசலை்துகின்றன. அதவ இரயசுவின் ைனிை்துவை்தை வலியுறுை்துகின்றன. 
ரைவதன தவளிப்படுை்துபவராகவும் ரவறு எவராலம் தசய்ய முடியாைபடி 
அவருதடய மக்கதள மீட்பவராகவும் அவர்கள் அவதர தமயமாகக் 
தகாள்கிறார்கள். இைனாரலரய சுவிரசஷங்களின் கதைகளில் தபரும்பாலான 
பகுதி அவரது வாழ்க்தகயின் கதடசி வாரை்ைில் — அைாவது அவர் பாடுகள் 
அனுபவிை்ை வாரை்ைில் தசலவிடப்படுகின்றன. 

மூன்றாவைாக, சுவிரசஷங்களும் பண்தடய வாழ்க்தக வரலாறுகளும் 
தவவ்ரவறு கலாச்சாரங்கதளக் குறிக்கின்றன. வாழ்க்தக வரலாறுகள் கிரரக்க-
ரராம ஆர்வங்கள், மைிப்புகள் மற்றும் வாழ்க்தக முதற ஆகியவற்தற 
தவளிப்படுை்ைின. சுவிரசஷங்கள் யூை கலாச்சாரம் மற்றும் குறிப்பாக பதழய 
ஏற்பாட்டால் அைிகம் ைாக்கை்ைிற்கு உள்ளாகின்றன. கிரரக்க கலாச்சாரம் மற்றும் 
சிந்ைதனயால் அைிகம் ைாக்கப்பட்ட சுவிரசஷமான லூக்காவின் சுவிரசஷை்ைிலம் 
இதுரவ உண்தம ோகும். 

முடிவில், சுவிரசஷங்களுக்கும் கிரரக்க-ரராம வாழ்க்தக வரலாறுகளுக்கும் 
இதடரய குறிப்பிடை்ைக்க ஒற்றுதமகள் உள்ளன. ரமலம் இந்ை ஒற்றுதமகள் 
சுவிரசஷங்களின் அர்ை்ைை்தை புரிந்து தகாள்ள உைவலாம். ஆனால் 
அவற்றுக்கிதடரய குறிப்பிடை்ைக்க ரவறுபாடுகள் இருக்கிற காரணை்ைால், கிரரக்க-
ரராம வாழ்க்தக வரலாற்றின் இலக்கிய நதடக்கு சுவிரசஷங்கள் சரியாக 
தபாருந்ைவில்தல என்பது தைளிவாகிறது. 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தபாது வரலாற்று விவரிப்பு மற்றும் கிரரக்க-ரராம வாழ்க்தக வரலோறு 
ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் சுவிரசஷங்களில் உள்ள விவரங்கதள இப்ரபாது 
நாம் கருை்ைில் தகாண்டுள்ரளாம், அவற்தற ரவைாகம வரலாற்று விவரிப்பின் 
நதடயுடன் ஒப்பிட நோம் ையாராக இருக்கிரறாம். 

சவதாகம வைலாற்றுக் கரத 
சுவிரசஷங்கள் வழக்கமான வரலாற்றுக் கதைகள் மற்றும் கிரரக்க-ரராம 

வாழ்க்தக வரலாறுகளுக்கு ஒை்ைிருப்பது ரபாலரவ, அதவ பதழய ஏற்பாட்டில் 
உள்ள வரலாற்றுக் கதைகளுடன் மிகவும் ஒை்ைிருக்கின்றன. இது நமக்கு 
ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடாது. எல்லாவற்றிற்கும் ரமலாக, பதழய ஏற்பாட்டு 
விவரிப்புகள் சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்களின் பரிசுத்ை ரவை எழுை்துக்களின் ஒரு 
பகுைியாகும். ஒவ்தவாரு சுவிரசஷ எழுை்ைாளரும் பதழய ஏற்பாட்டிலிருந்து 
உபரயாகிை்ை குறிப்புகளிலிருந்து,அயநகமோக இை்று வபரும்போலோை 
கிறிஸ்தவர்கயள விட அவர்கள் பயழ  ஏற்போட்யட நை்கு அறிந்திருந்தோர்கள் 
எை்று உறுதி ோக நம்பலோம். ரமலம் பதழய ஏற்பாட்டுடன் அவர்களுக்கு இருந்ை 
பரிச்சயம் அவர்கள் ைங்கள் பணிதய எப்படி அணுகினார்கள் என்பைில் 
ைாக்கை்தை ஏற்படுை்ைியது. 

ரமலம், சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்களும் பதழய ஏற்பாட்டு வரலாற்றுக் 
கதைகளின் ஆசிரியர்களும் ஒரர ரநாக்கை்ைிற்காகரவ எழுைினார்கள், அைாவது, 
ரைவன் மக்களுடன் தசய்ை உடன்படிக்தகதய விளக்கி அதை 
நியாயப்படுை்துவைற்காக எழுைினார்கள். உைாரணமாக, யாை்ைிராகமம் 1-19 ரபான்ற 
வரலாற்றுக் கதைகள் யாை்ைிராகமம் 20-24 இல் உள்ள ரமாரசயின் 
உடன்படிக்தகக்கான வரலாற்று அடிப்பதடதய வழங்குகின்றன. 

இந்ை ரநாக்கம் யாை்ைிராகமம் 24:8 ரபான்ற பகுைிகளில் தைளிவாக உள்ளது, 
இந்ை விவரிப்புக் விவரை்தை நாம் இவ்வாறு வாசிக்கிரறாம்: 

அப்தபாழுது ரமாரச இரை்ைை்தை எடுை்து, ஜனங்களின்ரமல் 
தைளிை்து, இந்ை வார்ை்தைகள் யாதவயுங்குறிை்து "கர்ை்ைர் 
உங்கரளாரட பண்ணின உடன்படிக்தகயின் இரை்ைம் இதுரவ" 
என்றான் (யாை்ைிராகமம் 24:8). 

ரயாசுவா 1-23 ரபான்ற பிற ரவைாகம விவரிப்புகள், ரயாசுவா 24 இல் 
உடன்படிக்தகதய புதுப்பிப்பைற்கான அடிப்பதடதய வழங்குகின்றன. 
நியாயாைிபைிகள் மற்றும் 1 சாமுரவல் புை்ைகங்களின் விவரிப்புகள் 2 சாமுரவல் 7 
இல் உள்ள ைாவைீின் உடன்படிக்தகயின் வரலாற்று அடிப்பதடயாகும். அரை 



சுவிரசஷங்கள் பாடம் 1: சுவிரசஷங்கள் ஓர் அறிமுகம் 

-15- 

வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ரபால, இரயசு நிறுவிய புைிய உடன்படிக்தகக்கான வரலாற்று அடிை்ைளை்தை 
சுவிரசஷங்கள் வழங்குகின்றன. 

லூக்கா 22:20 இல் உள்ள லூக்காவின் விவரிப்பு யாை்ைிராகமம் 24:8 இல் நாம் 
இப்ரபாது வாசிை்ை விவரங்கதள எைிதராலிக்கும் விைை்தைக் கவனியுங்கள்: 

ரபாஜனம்பண்ணினபின்பு அவர் அந்ைப்படிரய பாை்ைிரை்தையும் 
தகாடுை்து: "இந்ைப் பாை்ைிரம் உங்களுக்காகச் சிந்ைப்படுகிற 
என்னுதடய இரை்ைை்ைினாலாகிய புைிய 
உடன்படிக்தகயாயிருக்கிறது" என்றார் (லூக்கா 22:20). 

சுருக்கமாக, சுவிரசஷங்கதள மற்ற அறியப்பட்ட இலக்கிய நதடகளுடன் 
ஒப்பிடும்ரபாது, அதவ ரவைாகம வரலாற்றுக் கதைகளுடன் மிகவும் ஒை்ைைாக 
இருக்கின்றன. ஆனால் அதவ எல்லா விைை்ைிலம் மற்ற ரவைாகம வரலாற்றுக் 
கதைகதளப் ரபாலரவ துல்லியமாக உள்ளன என்பது இைன் அர்ை்ைம் அல்ல. 
எல்லாவற்றிற்கும் ரமலாக, அதவகள் கிரரக்க-ரராம வாழ்க்தக 
வரலாற்றிலிருந்து சில அம்சங்கதள கடன் வாங்குகின்றன. இந்ை அர்ை்ைை்ைில், 
சுவிரசஷங்கயள ஒரு புைிய வதக ரவை வரலாற்று விவரிப்பு என்று நாம் கூறலாம். 
எனரவ, நாம் அவற்தறப் படிக்கும்ரபாது, சுவிரசஷங்கதள முைன்தமயாக ரவை 
வரலாற்றுக் கதைகளாகக் கருை இது உைவும். ஆனால் அதவகள் இரயசுவின் 
வாழ்க்தக வரலாற்றுக்குை் ைரும் முக்கியை்துவை்தையும் நாம் பார்க்க ரவண்டும், 
ரமலம் அவருடன் தைாடர்புதடய மற்ற கைாபாை்ைிரங்கதளயும் அதவ 
விளக்குகின்றன. 

சுவிரசஷங்களின் இலக்கிய நதடதய ஆராய்ந்ை பின்னர், இரயசுதவப் 
பற்றிய வரலாற்று விவரங்கதளப் பார்ை்து, சுவிரசஷங்களின் 
நம்பகை்ைன்தமய ப் பற்றிய ரகள்விக்கு நாம் ைிரும்பை் ையாராக இருக்கிரறாம். 

நம்பகத்தன்ரம 
வரலாறு முழுவதும், நம்பகமான வரலாற்றாசிரியர்களுக்கும் நம்பகமற்ற 

வரலாற்றாசிரியர்களுக்கும் இதடரயயும், நம்பகமான ஆைாரங்கள் மற்றும் 
நம்பகமற்ற ஆைாரங்களுக்கு இதடரயயும் ஒரு ரவறுபாடு தைாடர்ந்து 
கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நமக்கு எழும் ரகள்வி இதுைான்: நான்கு சுவிரசஷங்கதள 
எழுைியவர்கள் இரயசுவின் வாழ்க்தகதயப் பற்றிய நம்பகமான பைிவுகதள 
எழுைியிருக்கிறார்களா அல்லது இல்தலயா? நம் நாளின் அளவுரகால்கள் 
அவர்கள் பின்பற்றிய அளவுரகால்களுக்கு ஒை்ைைாக இல்தல என்றாலம், மை்ரையு, 
மாற்கு, லூக்கா மற்றும் ரயாவான் ஆகிரயார் இரயசுதவப் பற்றி நம்பகமான 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

விவரங்கதள எழுதுவைற்கான ஆைாரங்கதளயும் உந்துைதலயும் 
தகாண்டிருந்ைனர் என்பைற்கு ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன. 

இரயசுவினுதடய வாழ்க்தகயின் நம்பகமான வரலாற்றுப் பைிவுகள் 
சுவிரசஷங்கள் என்பதை நிரூபிக்க எண்ணற்ற வழிகள் இருந்ைாலம், ஆறு 
ஆைாரங்களில் மட்டுரம கவனம் தசலை்துரவாம். 

அணுகல் 
முைலாவைாக, சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்கள் ைாங்கள் பைிவு தசய்ை நிகழ்வுகதள 

அறிந்து தகாள்ள ஒரு வழி இருந்ைது. இன்று ரபாலரவ, பண்தடய உலகம் 
நம்பகமான வரலாற்றாசிரியர்கள் ைங்கள் விஷயம் தைாடர்பான பல 
உண்தமகதள அணுக ரவண்டும் என்று எைிர்பார்ை்ைது. 

ரராமானிய வரலாற்றாசிரியர் புளூட்டார்க்தக மண்ீடும் ஒருமுதற 
கவனியுங்கள். தடரமாஸ்ைீனஸின் வாழ்க்தகய ப் பற்றி எழுதும்ரபாது அவரது 
தைாடக்கக் கருை்துகளில், ஒரு வரலாற்றாசிரியர் ைனது ரவதலதய எவ்வாறு 
தசய்ய ரவண்டும் என்பைற்கான தபாதுவான கலாச்சார எைிர்பார்ப்புகதள அவர் 
முன்தவை்ைார்: 

எவரரனும் ஒரு வரலாற்தற எழுை முதனந்ைால்... முதலோவதோக, 
எல்லோவற்றிற்கும் எல்லோ வயக ோை புத்தகங்கயள 
யவத்திருப்பதும்.... எழுத்தோளர்களிை் யபைோக்களில் இருந்து 
தப்பித்து, மைிதர்களிை் நியைவுகளில் மிகவம் உண்யம ோகப் 
போதுகோக்கப்படும் விவரங்கயளக் யகட்டு வதரிந்து வகோள்வது 
மிகவும் அவசி மோைது, இல்யலவ ை்றோல் அவனுயட  
யவயல பல விஷ ங்களில் குயற ோக இருக்கக் கூடும். 

நாம் இங்கு பார்க்கிறபடி, நம்பகமான வரலாற்றாசிரியர் நம்பகமான 
ஆைாரங்கதள அணுக ரவண்டும் என்று புளூடார்க் உறுைியாக நம்பினார். 
எழுைப்பட்ட விவரங்கள் மற்றும் வாய்வழியாக தபறப்பட்டதவ உட்பட 
கிதடக்கக்கூடிய அதனை்து ஆைாரங்கதளயும் கவனமாகக் கணக்கிடுவைில் அவர் 
அைிக மைிப்தபக் தகாண்டிருந்ைார். 

சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்கள் ஒவ்தவாருவரும் இரயசுவின் வாழ்க்தகதய 
ரநரில் கண்ட சாட்சிகளாகரவா அல்லது இரயசுவின் வாழ்க்தகதய ரநரில் கண்ட 
சாட்சிகளுடன் ரநரடியாகரவா தைாடர்பு தகாண்டிருந்ைவர்களாகரவா இருந்ைனர். 
மை்ரையுவும் ரயாவானும் இரயசுவின் சஷீர்களாக இருந்ைைால், அவர்கள் பைிவு 
தசய்ை பல நிகழ்வுகளில் அவர்கள் உடனிருந்ைனர். மாற்கு ரபதுருவின் 
தநருங்கிய ரைாழராக இருந்ைார், ரமலம் அவர் மூலம் ரநரடியாக 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

கற்றுக்தகாண்டார். லூக்கா பவுலடன் பயணிை்து, அவருதடய சுவிரசஷை்ைிற்காக 
நம்பகமான ரநரில் கண்ட சாட்சிகதளை் ரைடினார். லூக்கா 1:1-4 இல் லூக்கா 
எழுைியதைக் கவனியுங்கள்: 

நாங்கள் முழுநிச்சயமாய் நம்புகிற சங்கைிகதள, ஆரம்பமுைல் 
கண்ணாரக்கண்டு வசனை்தைப் ரபாைிை்ைவர்கள் எங்களுக்கு 
ஒப்புவிை்ைபடிரய அதவகதளக் குறிை்துச் சரிை்ைிரம் எழுை 
அரநகம்ரபர் ஏற்பட்டபடியினால், ஆைிமுைல் எல்லாவற்தறயும் 
ைிட்டமாய் விசாரிை்ைறிந்ை நானும் உமக்கு உபரைசிக்கப்பட்ட 
விரசஷங்களின் நிச்சயை்தை நீர் அறியரவண்டுதமன்று, 
அதவகதள ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய்ை் 
ரைான்றிற்று (லூக்கா 1:1-4). 

உண்ரமத்தன்ரம 
இரண்டாவைாக, சுவிரசஷங்களின் வரலாற்று நம்பகை்ைன்தமதய 

அவர்களின் பதடப்புகளில் உயர்ந்ை மட்டை்ைில் ரநர்தமயாகக் காணலாம். நல்ல 
வரலாற்றுக்கான பண்தடய ைரங்களின்படி, வரலாற்றாசிரியர்கள் வரலாற்தற 
எழுதும் விைை்ைில் ரநர்தமயாக இருக்க ரவண்டும். சிை்ைரிக்கப்படும் தசய்ைிக்கு 
சாைகமாக இல்லாை விவரங்கள் உட்பட பல்ரவறு விவரங்கதள வரலாற்தற பைிவு 
தசய்பவர்கள் பைிவிட ரவண்டும் என்று எைிர்பார்க்கப்பட்டது. 

இந்ை வதகயில், இரயசுவின் சஷீர்களின் ரைால்விகதள சுவிரசஷ 
எழுை்ைாளர்கள் அடிக்கடி விவரிை்ைிருப்பது குறிப்பிடை்ைக்கது. மை்ரையு மற்றும் 
ரயாவான் அவர்களின் தசாந்ை ரைால்விகதளயும் கூட விவரிக்க ரநர்ந்ைது. மாற்கு 
14:51-52 இல் உள்ள தகை்தசமரன ரைாட்டை்ைிலிருந்து நிர்வாணமாக ஓடும் 
இதளஞன் மாற்கு ைாரன என்று சில வியாக்கியான அறிஞர்கள் தசால்வது 
சரிதயன்றால், மாற்கு ைனது தசாந்ை குதறபாடுகதளயும் விவரிை்ைார் என்பது 
இங்ரக தைளிவாகிறது. விைிவிலக்கு இல்லாமல், அதனை்து சுவிரசஷ 
எழுை்ைாளர்களும் ஒட்டுதமாை்ைமாக இரயசுவின் சஷீர்களின் ரைால்விகதள 
அம்பலப்படுை்ைினர், குழந்தையாக இருந்ை ைங்கள் சதபயின் ைதலவர்கள் 
பரிபூரணமானவர்கள் அல்ல என்பதை ஒப்புக்தகாண்டனர். 

ஒரு உைாரணமாக, மாற்கு 6:51-52, 5,000 ரபருக்கு இரயசு அற்புைமாக 
உணவளிப்பதை சஷீர்கள் புரிந்து தகாள்ளை் ைவறியதை பைிவு தசய்கிறது: 

அவர்கள் ைங்களுக்குள்ரள மிகவும் பிரமிை்து 
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அவர்களுதடய இருையம் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

கடினமுள்ளைாயிருந்ைபடியினால் அப்பங்கதளக்குறிை்து 
அவர்கள் உணராமற்ரபானார்கள் (மாற்கு 6:51-52). 

அரநக ரநரங்களில், சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்கள் இரயசுவினுதடய 
சீஷர்களின் ைவறான புரிைல்கதளயும் ைார்மகீ ரைால்விகதளயும் அறிவிை்ைனர். 
ஆனால் இந்ை ரைால்விகதளக் குறிப்பிடுவது சதபை் ைதலவர்களின் 
அைிகாரை்தையும் மரியாதைதயயும் குதறை்துவிடும் எனில், சுவிரசஷ 
எழுை்ைாளர்கள் அதை ஏன் தசய்ைார்கள்? 

சுவிரசஷங்களில் சஷீர்கள் முழுதமயற்றவர்களாகவும், 
முழுதமயாகப் புரிந்துதகாள்ள முடியாைவர்களாகவும் 
காட்டப்படுவைால், பல வாசகர்கள் கவதலப்படுகிறார்கள். 
சுவிரசஷ பாரம்பரியை்ைின் நம்பகை்ைன்தமதய இது 
சுட்டிக்காட்டுகிறது. உண்தமயில், சதபயின் ஆரம்பகாலை் 
ைதலவர்கதள ரமாசமானவர்களாக காட்டாவிட்டாலம், 
குதறந்ை பட்சம் மிக நல்லவர்களாக இல்தலதயன்பதை காட்டும் 
விஷயங்கதள உள்ளடக்குவைற்கு நமது சுவிரசஷ 
எழுை்ைாளர்கள் ையாராக இருந்ைனர். எனரவ, ஒரு வதகயில் 
இது நமது சுவிரசஷங்களின் நம்பகை்ைன்தம மற்றும் 
துல்லியை்ைிற்கு ஒரு சான்றாகும். 

— Dr. ரடவிட் ஆர். பாவுர் 

சீஷர்கள் ைங்கள் தசாந்ைக் கதைகளில் ைங்கதளை் ைாங்கரள 
ரமாசமாகக் காட்டிக்தகாள்ளும் ரபாக்கு சுவிரசஷங்களின் 
நம்பகை்ைன்தமக்கான வலவான வாைங்களில் ஒன்றாகும் 
என்பதை நான் உங்களுக்கு பரிந்துதரக்கிரறன். பாபிரலான் 
அல்லது அசீரியாவின் ராஜாக்கள் அல்லது ரராம ரபரரசர்களின் 
பழங்கால வரலாறுகதள நீங்கள் படிை்ைால், "இரைா எனது 
புகழ்தபற்ற தவற்றிகள்!" என்று அவர்கள் தவற்றி ரமல் தவற்றி 
தபறுவதைப் பற்றி மட்டுரம அைில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். 
எனரவ இப்ரபாது, நிச்சயமாக, நாம் ைிரும்பிப் பார்ை்து, சரி, 
உண்தமயில் என்ன நடந்ைது? என்று தசால்கிரறாம். நாம் 
சீஷர்கதளப் பார்க்கிரறாம், அவர்கள் இப்படிை்ைான் 
இருந்ைார்கள்… இதைப் பற்றி ரயாசிை்துப் பாருங்கள். 
அவர்களின் மைம் இப்படிை்ைான் இருந்ைது: அவர்களுதடய 
மைை்ைின் நாயகன் சிலதவயில் அதறயப்பட்டவர், 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

சிலதவயிலதறப்படுைல் ரராமர்களுக்கு ரைசை்துரராகம் மற்றும் 
அநீைிக்கு சான்றாகும். முைன்தம பார்தவயாளர்களான 
யூைர்கள் முன்பாகரவ சபிக்கப்பட்டைற்கான ஆைாரம் இது. இது 
நடக்காை வதர நீங்கள் இதை ஒருரபாதும் தசய்ய மாட்டீர்கள். 

— Dr. டான் ரடாரியனி 

உறுதிப்படுத்துதல் 
மூன்றாவைாக, சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்களின் நம்பகை்ைன்தமயின் மைீான 

நமது நம்பிக்தக மற்ற வரலாற்று ஆைாரங்களின் உறுைிப்படுை்ைல் மூலம் 
பலப்படுை்ைப்படுகிறது. ரராம மற்றும் யூை வரலாற்றாசிரியர்கள் சுவிரசஷ 
கதைகளின் பல கூற்றுக்கதள உறுைிப்படுை்ைினர், ரமலம் நவனீ தைால்லியல் கூட 
அவர்களின் பைிவுகள் உண்தம என்பைற்கான ஆைாரங்கதளக் 
கண்டறிந்துள்ளன. 

உைாரணமாக, கிரரக்க-ரராம வரலாற்றாசிரியர்களான ப்ளினி ைி யங்கர், 
சூட்ரடானியஸ், டாசிடஸ் மற்றும் ஜூலியஸ் ஆப்ரிக்கனஸ் ஆகிரயார் இரயசுவின் 
வாழ்க்தக, அவர் சிலதவயில் அதறயப்பட்டு மரணமதடைல் மற்றும் அவரின் 
நீடிை்ை தசல்வாக்கு பற்றிய சில அடிப்பதட ைரவுகதளக் குறிப்பிடுகின்றனர். 

ஆகரவ, யூை வரலாற்றாசிரியர் ரயாசிபஸ், கி.பி முைல் 
நூற்றாண்டில் ரராம அரசாங்கை்ைிற்காக யூைர்களின் 
வரலாற்தற எழுைினார், அவர் இரயசு கிறிஸ்து இருப்பைாகவும், 
அவதர பின்பற்றுபவர்கள் இருப்பைாகவும் குறிப்பிடுகிறார். கி.பி. 
முைல் நூற்றாண்டில் ரராம வரலாற்றாசிரியர் டாசிடஸ், 
ரயாசிபஸ் இருந்ை அரை காலகட்டை்ைில், இரயசு கிறிஸ்துதவப் 
பற்றி எழுைினார், ரமலம் இரயசுதவ சிலர் பின்பற்றினார்கள் 
என்றும் குறிப்பிடுகிறார். யூை பாரம்பரிய புை்ைகமான டால்முட் 
கூட இரயசு இருந்ைைாகக் குறிப்பிடுகிறது. 

— Dr. ஸ்டீவன் ட்சூகலஸ் 

முைல் நூற்றாண்டு யூை பாலஸ்ைீனை்தைப் பற்றி நாம் அறிந்ைதை 
விட இப்ரபாது நாம் அைிகம் அறிந்ைிருக்கிரறாம் என்ற 
தபாருளில், சுவிரசஷங்களின் நம்பகை்ைன்தமதய நாம் 50 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ைதை விட சிறந்ைைாகக் 
கருதுவைற்கு ஒரு தபாதுவான வழி உள்ளது என்று நான் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

நிதனக்கிரறன். சவக்கடல் சுருள்கள் ரபான்ற 
இலக்கியங்களின் கண்டுபிடிப்பு மூலமாகவும், தைால்லியல் 
மூலமாகவும் நாம் அறிரவாம். ரமலம், புனிை பூமியில் 
தைால்லியல் ஒரு ரவகை்தைை் தைாடர்கிறது — தைாடர்ந்து புைிய 
கண்டுபிடிப்புகள் வருகின்றன. எனரவ, இரயசுவின் ஊழியம் 
நடந்ை சூழதலப் பற்றி நமக்கு நன்றாகரவ தைரியும். 
சுவிரசஷங்கள் கூறும் விஷயங்கள் அந்ைச் சூழலில் 
நம்பகை்ைன்தமயுடன் தபாருந்துமா என்று நாம் ரகட்கக்கூடிய 
அதனை்து வதகயான வழிகளும் உள்ளன. அந்ை குறிப்பிட்ட 
சூழலில் இரயசுதவ ஒரு யூை ஆசிரியராகப் பார்ப்பது 
அர்ை்ைமுள்ளைாக இருக்கிறைா? ரமலம், ஒட்டுதமாை்ைமாக, இது 
நன்றாகப் தபாருந்துகிறது என்று தசால்லலாம் என்று 
நிதனக்கிரறன். 66 முைல் 70 வதர யூை கிளர்ச்சிக்குப் பிறகு யூை 
பாலஸ்ைீனை்ைின் நிதலதமகள் ைீவிரமாக மாறிவிட்டன 
என்பதை நாம் நிதனவில் தகாள்ள முடியும். எனரவ, யூைக் 
கிளர்ச்சிக்குப் பிறகு சுவிரசஷங்கள் தவறுமரன ஒரு 
சூழ்நிதலதயப் பிரைிபலிப்பைாக இல்லாமல், சுவிரசஷங்கள் 
அந்ைக் காலகட்டை்ைிற்குப் தபாருந்துமா என்பதைச் 
ரசாைிப்பைற்கான ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் நம்மிடம் 
உள்ளது. முைல் நூற்றாண்டின் தைாடக்கை்ைில் யூை மைை்ைில் 
நமக்குை் தைரிந்ை சூழ்நிதலயுடன் தைாடர்புதடய அதனை்து 
ைகவல்கதளயும் நாம் எைிர்பார்க்க மாட்ரடாம். 

— Dr. ரிச்சார்ட் பாக்கம் 

பயிற்ேி 
சுவிரசஷ பைிவுகதள நம்புவைற்கோை நான்காவது காரணம், இரயசுவின் 

சீஷர்கள் தபற்ற பயிற்சி ோகும், அவருதடய வார்ை்தைகள் மற்றும் தசயல்களின் 
துல்லியமான பைிதவ எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பதை அவர்களுக்குக் கற்றுக் 
தகாடுை்ைிருக்க ரவண்டும். 

யூை கலாச்சாரை்ைிற்குள், சஷீை்துவம் என்பது நன்கு நிறுவப்பட்ட வாழ்க்தக 
முதறயாகும். உண்தமயில், சஷீன் என்பைற்கான எபிதரய வார்ை்தை டால்மிட் 
ஆகும், அைாவது மாணவன் அல்லது கற்பவன் என்பது இைன் அர்ை்ைம் ஆகும். 
குறிப்பாக, ஒரு சஷீன் ஒரு குறிப்பிட்ட குரு அல்லது ரபியின் மாணவன் ஆவான். 
ரமலம், இரயசுவின் நாளின் யூை கலாச்சாரை்ைில், ஒரு ரபியிடம் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

கற்றுக்தகாள்வைற்கான முக்கிய பயிற்சிகளில் ஒன்று மனப்பாடம் தசய்வைாகும். 
ரமலம் அவருதடய சஷீர்களின் கடதமகளில் ஒன்று, ைங்கள் ஆசிரியரின் 
வார்ை்தைகதளயும் ஞானை்தையும் கற்றுக்தகாள்வது ஆகும். 

லூக்கா 6:40 இல் இரயசு ைம் சஷீர்களிடம் கூறிய வார்ை்தைகதளக் 
கவனியுங்கள். 

சீஷன் ைன் குருவுக்கு ரமற்பட்டவனல்ல, ரைறினவன் எவனும் 
ைன் குருதவப்ரபாலிருப்பான் (லூக்கா 6:40). 

ைம்தமப் பின்பற்றுபவர்கள் அதனவரும் அவருதடய ரபாைதனகள் மற்றும் 
தசயல்களுக்கு ஏற்ப படிக்கவும், கற்றுக்தகாள்ளவும், ைங்கள் வாழ்க்தகதய 
வடிவதமக்கவும் ரவண்டும் என்று இரயசு கூறினார். 

இரயசுவுக்கு மிக தநருக்கமான பன்னிரண்டு சீஷர்களும் இரயசுவின் 
ரபாைதனகதளக் கற்றுக்தகாள்வைில் தபரும் தபாறுப்தபக் தகாண்டிருந்ைனர், 
அரை சமயம் இரயசுவிடமிருந்து கற்றுக்தகாண்ட பலர் அவருதடய 
ரபாைதனகளில் தபரும்பகுைிதய மனப்பாடம் தசய்ைிருக்கலாம். 

இரறயியல் நம்பிக்ரககள் 
ஐந்ைாவது, சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்களுக்கு உண்தமயான, நம்பகமான 

பைிவின் அவசியை்தை வலியுறுை்தும் வலவான இதறயியல் நம்பிக்தககள் 
இருந்ைன என்ற உண்தமதய நாம் ஒருரபாதும் குதறை்து மைிப்பிடக்கூடாது. 
உைாரணமாக, ரயாவான் 20:31 இல், அப்ரபாஸ்ைலன் இந்ை வார்ை்தைகதள 
எழுைினார்: 

இரயசு ரைவனுதடய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நீங்கள் 
விசுவாசிக்கும்படியாகவும், விசுவாசிை்து அவருதடய 
நாமை்ைினாரல நிை்ைியஜவீதன அதடயும்படியாகவும், 
இதவகள் எழுைப்பட்டிருக்கிறது (ரயாவான் 20:31). 

இந்ை ரவை பகுைியில், இரயசுதவப் பற்றிய சை்ைியை்தை அறிந்து 
ஏற்றுக்தகாண்டால் மட்டுரம மக்கள் யதவனுயட  ஜவீைிை் வரத்யதப் தபற 
முடியும் என்று ரயாவான் தைளிவாகக் கூறினார். 

இரைரபால், மை்ரையு ைனது சுவிரசஷை்ைின் 28:19-20 இல் இரயசுவின் இந்ை 
வார்ை்தைகதள பைிவு தசய்ைார்: 

ஆதகயால், நீங்கள் புறப்பட்டுப்ரபாய், சகல ஜாைிகதளயும் 
சீஷராக்கி, பிைா குமாரன் பரிசுை்ை ஆவியின் நாமை்ைிரல 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானங்வகோடுத்து நோை் உங்களுக்கு 
கட்டயள ிட்ட  ோயவ ும் அவர்கள் யகக்வகோள்ளும்படி 
அவர்களுக்கு உபயதசம் பண்ணுங்கள் (மை்ரையு 28:19-20). 

இரயசு கட்டதளயிட்ட அதனை்தையும் ரபாைிக்கும் தபாறுப்பு இரயசுவின் 
சீஷர்களுக்கு இருப்பைாக மை்ரையு இங்ரக கூறினார். இரயசுதவ உண்தமயாகப் 
பின்பற்றுபவர்களாக, அவர் தசய்ைதையும் தசான்னதையும் பற்றிய உண்தமயான 
விவரங்கதளக் தகாடுக்க ரவண்டிய அவசியை்தை அவர்களால் புறக்கணிக்க 
முடியவில்தல. 

சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்கள் இரயசுவின் வாழ்க்தக நிகழ்வுகதள அவற்றின் 
வரலாற்று மைிப்பிற்காக தவறுமரன பைிவு தசய்யவில்தல. மாறாக, அவர்மதீு 
விசுவாசம் தவப்பது என்பது இரயசுதவப் பற்றிய வரலாற்று உண்தமகதள 
தவறுமரன அறிந்துதகாள்வதைவிட ரமலானது என்பதை அவர்கள் 
அறிந்ைிருந்ைனர். ஆனால் உண்தமயான விசுவாசம் ைவறான அல்லது ைவறான 
வரலாற்றுப் பைிதவ அடிப்பதடயாகக் தகாண்டிருக்க முடியாது என்பதையும் 
அவர்கள் அறிந்ைிருந்ைனர். அவர்கள் இரயசுவின் வார்ை்தைகதளயும் 
தசயல்கதளயும் தைளிவாகவும் துல்லியமாகவும் தவளிப்படுை்ைினர், ஏதனன்றால் 
வரலாற்றின் இரயசுவான உண்தமயான இரயசுதவ ைங்கள் வாசகர்கள் நம்ப 
ரவண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினர். 

பைிசுத்த ஆவியானவை் 
ஆறாவது, அதனை்து ரவைாகம எழுை்ைாளர்கதளப் ரபாலரவ, சுவிரசஷ 

எழுை்ைாளர்களும் இரயசுவின் வார்ை்தைகள் மற்றும் தசயல்கதளப் பற்றிய 
ைங்கள் பைிவுகதள தசாந்ைமாக எழுை அனுமைிக்கப்படவில்தல. பரிசுை்ை 
ஆவியானவர் இந்ை தசயலில் அவர்கதள வழிநடை்ைினார். 

ரவைாகமம் பரிசுை்ை ஆவியானவரால் அருளப்படுைல் என்பது 
மிகவும் முக்கியமான ரகாட்பாடாகும், ஏதனனில் இது அதனை்து 
ரவைை்ைிற்கும் ஒரு பிரதோை எழுை்ைாளதர வழங்குகிறது. 
எனரவ, நாம் சுவிரசஷங்கதளப் பார்க்கும்ரபாது, நான்கு 
தவவ்ரவறு எழுை்ைாளர்கள் இரயசுதவப் பற்றி நான்கு 
தவவ்ரவறு கண்ரணாட்டங்கதள வழங்குவதைக் 
காணும்ரபாது, அந்ை கண்ரணாட்டங்கதள நாம் பாராட்ட 
ரவண்டும், ஆனால் பரிசுை்ை ஆவியானவர் அவர்கள் 
அதனவதரயும் எழுை வழிநடை்ைினார் என்பதை உணர 
ரவண்டும். இதறயியல் ரைீியிலம் அவர்களின் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ரநாக்கங்களிலம் விை்ைியாசங்கள் இருந்ைது. ரமலம் அவர்கள் 
எழுதும் பார்தவயாளர்கள், அவர்களின் பின்னணிகள் மற்றும் 
இரயசுரவாடு அவர்களுக்கிருந்ை அனுபவங்கள் ஆகிய 
எல்லாவற்றிலம் விை்ைியாசங்கள் இருந்ைன. ஆனால் மனிை 
எழுை்ைாளர்களால் எழுைப்பட்டைால் இருக்கக்கூடிய 
பன்முகை்ைன்தமதயக் தகாண்டிருக்கும் அரை ரவதளயில் 
அதவகளில் ஒரு அற்புைமான ஒற்றுதமதயயும் காண முடியும். 
ரவைம் ஆவியானவரால் அருளப்பட்டது என்கிற உண்தம 
ரவைம் எழுைப்பட்டைில் உள்ள மனிை ஈடுபாட்தட எந்ை 
விைை்ைிலம் அகற்றாது, மனிைர்கதள உபரயாகிை்து அவர் 
விரும்பிய காரியை்தை ரைவன் சரியாகச் தசய்கிறார் என்பரை 
இைன் அர்ை்ைமாகும். 

— Dr. ரக. எரிக் ரைாரனஸ் 

உைாரணமாக, ரயாவான் 14:25-26 இல் உள்ள இரயசுவின் வார்ை்தைகதளக் 
கவனியுங்கள்: 

நான் உங்களுடரன ைங்கியிருக்தகயில் இதவகதள 
உங்களுக்குச் தசான்ரனன். என் நாமை்ைினாரல பிைா 
அனுப்பப்ரபாகிற பரிசுை்ை ஆவியாகிய ரைற்றரவாளரன 
எல்லாவற்தறயும் உங்களுக்குப் ரபாைிை்து, நான் உங்களுக்குச் 
தசான்ன எல்லாவற்தறயும் உங்களுக்கு நிதனப்பூட்டுவார் 
(ரயாவான் 14:25-26). 

இரயசுவின் சஷீர்கள் மனப்பாடம் தசய்வைில் எவ்வளவு சிறந்ைவர்களாக 
இருந்ைாலம், அவர்கள் எல்லாவற்தறயும் மனிைில் தவை்ைிருக்க வாய்ப்பில்தல. 
அைனால்ைான் இரயசு ைம்முதடய அப்ரபாஸ்ைலர்களுக்கு பரிசுை்ை 
ஆவியானவதர வாக்குை்ைை்ைம் தசய்து அனுப்பினார். இரயசு என்ன தசய்ைார், 
என்ன தசான்னார் என்று பல நூற்றாண்டுகளாக சதப தைரிந்துதகாள்ள 
ரவண்டியதை நிதனவுபடுை்ை பரிசுை்ை ஆவி அவர்களுக்கு உைவினார். ரயாவான் 
ைனது சுவிரசஷை்ைின் 21:25 இல் எழுைியது ரபால்: 

இரயசு தசய்ை ரவறு அரநக காரியங்களுமுண்டு. அதவகதள 
ஒவ்தவான்றாக எழுைினால் எழுைப்படும் புஸ்ைகங்கள் உலகம் 
தகாள்ளாதைன்று எண்ணுகிரறன் (ரயாவான் 21:25). 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இரயசு யார் என்று நீங்கள் மக்களிடம் ரபசும்ரபாது, சிலர் 
அவயர ஒரு ரபி என்றும் ஒரு ஆசிரியர் என்றும் தசால்லலாம், 
அல்லது சிலர் தவவ்ரவறு உலக மைங்கள் மற்றும் தவவ்ரவறு 
குழுக்கதளச் ரசர்ந்ைவர்கள் அவதரப் பற்றி பல்ரவறு 
விஷயங்கதளக் கூறுவது சுவாரஸ்யமானது. ஆனால் 
ரைவனின் ஞானை்ைில், ரைவன் ைம்முதடய பரிசுை்ை ஆவியின் 
மூலம், நான்கு சுவிரசஷங்களில் நம்பிக்தககதளக் குறிை்து 
எழுை வழிவகுை்ைார், இைனால் நாம் மை்ரையு, மாற்கு, லூக்கா 
மற்றும் ரயாவான் ஆகிய சுவரசஷங்கதளக் 
தகாண்டிருக்கிரறாம் — இந்ை சுவிரசஷங்களில் உள்ள 
விவரங்கள் எழுை்ைாளர் மூலமாகரவா அல்லது ரவறு மூலங்கள் 
மூலமாகரவா நமக்கு வந்து ரசர்ந்ைன — நம்மிடம் ஒரு உறுைியான 
ரநரில் கண்ட சாட்சி உள்ளது, பரிசுை்ை ஆவியானவரால் 
பாதுகாக்கப்பட்டு நம்மிடம் வந்ைது, இது ஒரு ைரமாக 
தசயல்படுகிறது, எனரவ “சரி இரயசு இதைச் தசான்னார் 
அல்லது இரயசு இதைச் தசய்வார் அல்லது இரயசு அதைச் 
தசய்ய மாட்டார்” என்று யாராவது தசான்னால், மறுக்க முடியாை 
இந்ை ைகவல்களுக்கு நாம் தசன்று அைில் என்ன 
எழுைியிருக்கிறது என்று பார்க்க முடியும், ரமலம் நமது 
விசுவாசை்ைிற்கான தைாடுகல்தலக் ரைவன் நமக்குை் 
ைந்துள்ளார். 

— Dr. ராபர்ட் எல். ப்ளம்மர் 

ேரபயில் அவற்றின் நிரல 
இப்ரபாது நாம் சுவிரசஷங்களின் இலக்கியை் ைன்தமதயப் பற்றிப் 

ரபசிவிட்ரடாம், அதவ அைிகாரப்பூர்வமாக எழுைப்பட்ட நூல்களாக சதபயில் 
அவற்றின் நிதல என்ன என்பதைப் பார்க்க நாம் ையாராக இருக்கிரறாம். 
சுவிரசஷங்களின் அதமப்பு மற்றும் அவற்றின் நம்பகை்ைன்தமதய ரைவனுதடய 
வார்ை்தையாகக் கருை்ைில் தகாண்டு, சதபயில் உள்ள சுவிரசஷங்களின் 
நிதலதய ஆராய்ரவாம். முைலில் அதவ தைாகுக்கப்பட்டதைக் குறிை்துப் 
பார்ப்ரபாம். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ததாகுத்தல் 
சுவிரசஷங்களின் தைாகுப்தபப் பற்றி நாம் ரபசும்ரபாது, அதவ எழுைப்பட்ட 

விைம் நம் மனைில் உள்ளது. அவற்றின் எழுை்ைாளர்கள் யார்? ஏன் இந்ைப் 
புை்ைகங்கதள எழுைினார்கள்? எப்படி இந்ைப் புை்ைகங்கதள எழுைினார்கள்? இது 
ரபான்ற ரகள்விகதள கிறிஸ்ைவர்கள் ஆராய்வது முக்கியம், ஏதனனில் 
எண்ணற்ற வியாக்கியானம் தசய்பவர்கள் இந்ை புை்ைகங்களின் தைய்வகீ 
அைிகாரை்தை குதறக்க மனிை தசயல்முதறகளில் கவனம் தசலை்ைியுள்ளனர். 
ஆனால் நற்தசய்ைி என்னதவனில், சுவிரசஷங்கள் மனிைர்களின் பதடப்புகள் 
மட்டுமல்ல, ரைவனுதடய வார்ை்தையும் கூட என்பைில் நம்பிக்தகயுடன் 
இருப்பைற்கு, கவனமாக ஆராய்வது என்பது முக்கியமானைாகும். 

சுவிரசஷங்களின் தைாகுப்பு தைாடர்பான மூன்று விஷயங்கதளப் 
பார்ப்ரபாம். முைலில், சுவிரசஷங்களில் உள்ள பல்ரவறு விவரங்களுக்கு 
இதடரய உள்ள ஒற்றுதமகதள ஆராய்ரவாம். இரண்டாவைாக, இந்ை 
ஒற்றுதமகதள விளக்குவைற்கு எழுந்ை சில கலதவ ரகாட்பாடுகதள நாம் ஆய்வு 
தசய்ரவாம். மூன்றாவைாக, இந்ைக் ரகாட்பாடுகளுக்கு நாம் எந்ை உறுைியுடன் 
இருக்க ரவண்டும் என்பது குறிை்து சில கருை்துக்கதள வழங்குரவாம். 
சுவிரசஷங்களுக்கு இதடரய உள்ள ஒற்றுதமகதள கருை்ைில் தகாண்டு 
ஆரம்பிக்கலாம். 

ஒற்றுரமகள் 
ைனிை்ைனியாக இயற்றப்பட்டாலம், மை்ரையு, மாற்கு மற்றும் லூக்கா 

ஆகிரயாரின் சுவிரசஷங்களிலள்ள விவரங்கள் தபரும்பாலம் ஒன்றாக 
தைாகுக்கப்பட்டு, ஒன்றாக தைாகுக்கப்பட்ட சுவிரசஷங்கள் என்று 
அதழக்கப்படுகின்றன. "சிரனாப்டிக்" என்ற வார்ை்தையின் அர்ை்ைம், "ஒன்றாகப் 
பார்ப்பது" என்று தபாருள்படும், ரமலம் இந்ைப் பைம் இந்ை சுவிரசஷங்கதளக் 
குறிக்க பயன்படுை்ைப்பட்டது, ஏதனனில் அதவ தபரும்பாலம் ஒரர விஷயங்கதள 
உள்ளடக்கியிருக்கின்றன. இரயசுவின் வார்ை்தைகள் மற்றும் தசயல்களின் 
விவரங்கள் ைிரும்பை் ைிரும்ப இைில் வருகின்றன. அதவகளில் இரயசு கூறின 
காரியங்கள் வரும்ரபாது, அதவகளில் தபரும்பாலம் அரை வார்ை்தைகள் 
பயன்படுை்ைப்படுகின்றன. உைாரணமாக, ைிமிர்வாை ரநாயாளிதய இரயசு 
குணப்படுை்ைியதைக் கவனியுங்கள். மை்ரையு 9:6 இல், கர்ை்ைருதடய வார்ை்தைகள் 
மற்றும் தசயல்கள் பற்றிய இந்ை விவரங்கதள வாசிக்கிரறாம்: 

"பூமியிரல பாவங்கதள மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு 
அைிகாரம் உண்தடன்பதை நீங்கள் அறியரவண்டும்" என்று 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தசால்லி, ைிமிர்வாைக்காரதன ரநாக்கி: "நீ எழுந்து, உன் 
படுக்தகதய எடுை்துக்தகாண்டு, உன் வட்ீடுக்குப் ரபா" என்றார் 
(மை்ரையு 9:6). 

இப்ரபாது மாற்கு 2:10-11 ஐக் கவனியுங்கள். 

"பூமியிரல பாவங்கதள மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு 
அைிகாரம் உண்தடன்பதை நீங்கள் அறியரவண்டும்" என்று 
தசால்லி, ைிமிர்வாைக்காரதன ரநாக்கி: "நீ எழுந்து, உன் 
படுக்தகதய எடுை்துக்தகாண்டு, உன் வட்ீடுக்குப் ரபா" என்றார் 
(மாற்கு 2:10-11). 

ரமலம், மண்ீடும், லூக்கா 5:24 இல், இதைப் வாசிக்கிரறாம்: 

"பூமியிரல பாவங்கதள மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு 
அைிகாரம் உண்தடன்பதை நீங்கள் அறியரவண்டும்" என்று 
தசால்லி, ைிமிர்வாைக்காரதன ரநாக்கி: "நீ எழுந்து, உன் 
படுக்தகதய எடுை்துக்தகாண்டு, உன் வட்ீடுக்குப் ரபா" என்றார் 
(மாற்கு 2:10-11). 

இந்ை எடுை்துக்காட்டில், முைல் மூன்று சுவிரசஷங்களும் அந்ை கதையில் 
கிட்டை்ைட்ட அரை வார்ை்தைகதள உபரயாகிப்பதை நம்மோல் காண முடியும். முைல் 
மூன்று சுவிரசஷங்களில் குதறந்ைது இரண்டில் காணப்படும் பிற இதணயான 
கதைகள் பின்வருமாறு: குஷ்டரராகிதயக் குணப்படுை்துைல், கப்பர்நகூமில் 
பிசாதச துரை்துைல், ரபதுருவின் மாமியாதர குணப்படுை்துைல், கடலில் புயதல 
அதமைிப்படுை்துைல், யவரீுவின் இறந்ை மகள் உயிரராடு எழுப்பப்படுைல், 
பன்னிருவர் மதீு அைிகாரை்தை ஒப்பதடை்ைல், இரயசு ைண்ணரீில் நடப்பது, ஒரு 
மனிைனின் சூம்பின தகதய குணப்படுை்துைல், ஐயாயிரம் ரபருக்கு ஒரு சில 
அப்பங்கள் மற்றும் சில மீன்களால் உணவளிை்ைல் மற்றும் இரயசு 
மருரூபமதடைல். 

மை்ரையு, மாற்கு மற்றும் லூக்கா ஆகிய மூன்று சுவிரசஷங்களும் 
தபரும்பாலம் ஆங்கிலை்ைில் சிரனாப்டிக்ஸ் என்று 
அதழக்கப்படுகின்றன, ஏதனனில் அதவ உண்தமயில் ஒை்ை 
கண்ரணாட்டங்கள், ஒை்ை கண்ணாடிகள் ரபான்றவற்றிலிருந்து 
விஷயங்கதளப் பார்க்கின்றன. ஒன்று ரபாதுமானைாக 
இருக்கும் ரபாது நமக்கு ஏன் மூன்று ரைதவ? என்கிற உணர்தவ 
சில சமயங்களில் அது ைரலாம். முைல் மூன்று சுவிரசஷங்களில் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ஏரைனும் ஒன்தற இழப்பது வருை்ைை்ைிற்குரிய விஷயமாக 
இருக்கும், ஏதனனில் அதவ ஒவ்தவான்றும் சற்று 
விை்ைியாசமான பங்களிப்தப வழங்குகின்றன, ரமலம் 
அவற்றுக்கிதடரயயான சில ரவறுபாடுகதளப் பார்ப்பது 
ைகுைியானைாகும். மாற்கு சுவிரசஷம் ஒரு சுவிரசஷமாகும், இது 
மற்ற சில சுவிரசஷங்கதள விட அைிக நிறை்தைப் தபற்றுள்ளது 
மற்றும் உண்தமயில் சில ைனிப்பட்ட கதைகதள அைிக 
விளக்கமாக தசால்கிறது. இது ஒரு சிறிய சுவிரசஷமாக 
இருந்ைாலம், அைன் ைனிப்பட்ட கதைகள் விவரமாக 
தசால்லப்படுகின்றன. மை்ரையு ைான் அந்ைக் கதைகதள மிகக் 
குறுகிய ைிதசகாட்டியாகப் பிழிந்ைார், ஏதனனில் அவர் ைனது 
சுவிரசஷை்ைில் இன்னும் பலவற்தறச் ரசர்க்க முயற்சிக்கிறார். 
குறிப்பாக, மை்ரையு இரயசுவின் ரபாைதனதய தவக்க 
முயற்சிக்கிறார், ஆனால் மாற்குவின் சுவிரசஷம் விசிை்ைிரமாக, 
இரயசுவின் தபரும்பாலான ரபாைதனகதளை் ைவிர்க்கிறது. 
எனரவ, மை்ரையுவின் சுவிரசஷம் நமக்கு மிகவும் அைிகாரம் 
மிக்க இரயசுதவ, ரபாைிக்கும் இரயசுதவ வவளிப்படுத்துகிறது, 
ரமலம் இரயசுவின் ரபாைதனயின் சுருக்கமான தைாகுப்தப 
மை்ரையுவின் சுவிரசஷம் வவளிப்படுத்துகிறது. ஆனால் லூக்கா 
நமக்கு என்ன தகாடுை்ைார்? லூக்கா நமக்கு இன்னும் கூடுைலான 
ரபாைதனகதளக் தகாடுை்ைிருக்கிறார். லூக்கா நமக்கு குறிப்பாக 
மை்ரையுதவ விட அைிகமான உவதமகதளக் தகாடுை்துள்ளார். 
ரமலம் அவர் எல்லா வதகயான மக்களுடனும் தைாடர்பு 
தகாள்ளும் மிகவும் அன்பான, அக்கதறயுள்ள இரயசுவின் 
கற்பதன உருவை்தையும் தகாடுை்ைார். லூக்கா ஒரு மருை்துவர் 
மட்டுமல்ல, ஒரு உளவியலாளரும் கூட என்று சிலர் 
நிதனக்கிறார்கள்; மனிை உணர்வுகதள நன்றாக 
தவளிப்படுை்ைக் கூடியவராக இருந்ைார். எனரவ, மூன்று 
சுவிரசஷங்களில், மூன்று மிகவும் விதலயுயர்ந்ை, தவவ்ரவறு 
புை்ைகங்கள் கிதடை்துள்ளன, அதவ ஒவ்தவான்தறயும் நாம் 
உயர்வாக எண்ண ரவண்டும் என்று நான் நிதனக்கிரறன். 

— Dr. பட்ீடர் வாக்கர் 

இரயசுவின் வாழ்க்தகதயப் பற்றிய மூன்று சுவிரசஷங்கள் 
நமக்கு ஒரர மாைிரியாக இருப்பைற்கான அடிப்பதடக் காரணம், 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இரயசு யார் என்பைன் தசழுதமயும் அழகும்ைான் என்று நான் 
நிதனக்கிரறன். ஒரர சுவிரசஷ புை்ைகை்ைால் அவதரப் பற்றிய 
முழு விவரங்கதளை் ைர முடியாது. ஆகரவ, ரைவன் என்ன 
எண்ணினார் என்பதை நாம் சிந்ைிக்கும்ரபாது, இரயசு எதை 
நிதறரவற்றினார், என்ன தசான்னார் மற்றும் என்ன தசய்ைார் 
என்பைன் முக்கியை்துவை்தை எந்ை ஒரு எழுை்ைாளராலம் நமக்கு 
முழுதமயாகை் ைர முடியாது. இருப்பினும், மூன்று 
சுவிரசஷங்களில் உள்ள ரவறுபாடுகதள நாம் உணர 
ரவண்டும் என்பதையும் நான் கூடுைலாகச் ரசர்க்க 
விரும்புகிரறன். ஆம், அதவகள் அடிப்பதடயில் ஒரர 
விஷயை்தைச் தசால்கின்றன, ஆனால் ஒவ்தவாரு 
சுவிரசஷை்ைிலம் நணுக்கங்களும் வண்ணங்களும் உள்ளன. 
எனரவ, ஒருபுறம், அதவகள் இரயசு என்ன தசய்ைார், அவர் 
என்ன நிதறரவற்றினார் என்பைற்கான அடிப்பதடக் 
கதைதயச் தசால்கின்றன, அரை ரநரை்ைில், அதவ இரயசுவின் 
தவவ்ரவறு அம்சங்கதள நமக்குக் காட்டுகின்றன. எனரவ, இது 
ஒரு பலவண்ணக்காட்சி கருவி ரபான்றது, எல்லாம் 
பலவண்ணக்காட்சி கருவிக்குள் உள்ளது, ஆனால் நீங்கள் 
அதை தவவ்ரவறு ரகாணங்களில் பார்க்கிறீர்கள், இரயசு யார் 
என்பதைப் பற்றிய தவவ்ரவறு படங்கதள நாம் காண்கிரறாம். 
எனரவ, இரயசுதவப் பற்றிய இந்ை பன்முகக் காட்சிதய நமக்குக் 
தகாடுப்பைில், ரைவனின் ஞானம், பரிசுை்ை ஆவியின் 
அகை்துூண்டுைதலக் காண்கிரறாம். 

— Dr. ைாமஸ் ஆர். ஸ்கிதரனர் 

முைல் மூன்று சுவிரசஷங்கதளப் ரபாலன்றி, ரயாவானுதடய 
சுவிரசஷை்ைின் தபரும்பகுைி ைனிை்துவமானது. இரயசு ைண்ணரீில் நடந்ைதைப் 
பற்றியும் ஐயாயிரம் ரபருக்கு உணவளிை்ைார் என்பயதயும் ரயாவான் பைிவு 
தசய்ைிருந்ைாலம், முைல் மூன்று சுவிரசஷங்களில் பைிவு தசய்யப்படாை பல 
நிகழ்வுகதள அவர் ரசர்ை்துள்ளார். உைாரணமாக, இரயசு ைண்ணதீர 
ைிராட்சரசமாக மாற்றியதையும், சமாரிய ஸ்ைிரயீுடன் இரயசுவின் 
உதரயாடதலயும், இரயசு லாசருதவ மரிை்ரைாரிலிருந்து எழுப்பியதையும் 
ரயாவான் பைிவு தசய்ைார். 

ஆனால் நான்கு சுவிரசஷங்களில் இரயசுவின் ஊழியம் மற்றும் வாழ்க்தக 
பற்றிய கதைகள் ரவறுபட்டாலம், இரயசுவின் ஞானஸ்நானம், அவருதடய 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

சீஷர்களுடன் இரயசுவின் கதடசி இராப்ரபாஜனம், இரயசுவின் சிலதவ மரணம் 
மற்றும் மரிை்ரைாரிலிருந்து இரயசுவினுயட  உயிர்ை்தைழுைல் ஆகியதவ நான்கு 
சுவிரசஷங்களிலம் இருக்கின்றன. 

சுவிரசஷங்களுக்கு இதடரய உள்ள ஒற்றுதமகள் மற்றும் ரவறுபாடுகள் 
பல ரபாட்டி விளக்கங்களுக்கு வழிவகுை்ைன. எனரவ, இப்ரபாது 
சுவிரசஷங்களின் தைாகுப்தபப் பற்றிய ரகாட்பாடுகளுக்கு ைிரும்புரவாம். 

ததாகுப்ரபக் குறித்த சகாட்பாடுகள் 
முைல் மூன்று சுவிரசஷங்களுக்கு இதடரய உள்ள பல ஒற்றுதமகளிை் 

காரணமாக, அறிஞர்கள் அவற்றின் தைாகுப்பு வரலாறு குறிை்து பல 
ரகாட்பாடுகதள உருவாக்கியுள்ளனர். இந்ை ரகாட்பாடுகள் தபரும்பாலம் 
சிக்கலானதவ மற்றும் நாம் முைலில் அவற்தறப் படிக்கை் தைாடங்கும் ரபாது அதவ 
குழப்பமாக இருக்கும். மிகவும் பிரபலமான ரகாட்பாடுகதள நாம் இவ்வாறு 
சுருக்கமாகக் கூறலாம்: தபரும்பாலான வியாக்கியானம் தசய்பவர்கள் மாற்கு 
முைலில் எழுைப்பட்டைாகவும் மை்ரையுவும் லூக்காவும் மாற்குதவயும் பிற 
மூலங்கதளயும் பயன்படுை்ைினைாகவும் நம்புகிறார்கள். ஆனால் மற்ற 
வியாக்கியான அறிஞர்கள் மை்ரையு முைலில் எழுைப்பட்டைாகவும், மாற்கு 
மை்ரையுவிலிருந்து விவரங்கதளப் பயன்படுை்ைினார் என்றும், லூக்கா மை்ரையு 
மற்றும் மாற்கு இரண்டிலிருந்தும் விவரங்கதளப் பயன்படுை்ைினார் என்றும் 
நம்புகிறார்கள். இன்னும் சிலர் மை்ரையுவும் லூக்காவும் நம்மிடம் இல்லாை 
ஆைாரங்கதள பயன்படுை்ைினார்கள் என்றும், அவர்கள் இருவரிடமிருந்தும் 
மாற்கு விவரங்கதள பயன்படுை்ைியைாகவும் நம்புகிறார்கள். இந்ை 
ரகாட்பாடுகளின் தபாதுவான பண்புகதள ஒப்பிடுவது கூட தகாஞ்சம் குழப்பமாக 
இருக்கும். 

மாறாக, ரயாவானின் தைாகுப்பு மிகவும் எளிதமயானது. தபரும்பாலான 
வியாக்கியான அறிஞர்கள் அவர் முைல் நூற்றாண்டின் இறுைியில் எழுைியைாக 
ஒப்புக்தகாள்கிறார்கள், ரமலம் குதறந்ைபட்சம் ஒன்று அல்லது மற்ற மூன்று 
சுவிரசஷங்களின் விவரங்கதளயும் நன்கு அறிந்ைிருந்ைார். சில சமயங்களில் 
அவர் முைல் மூன்று சுவிரசஷங்களில் ஏற்கனரவ குறிப்பிடப்பட்டிருந்ை பல 
விஷயங்கதளை் ைிரும்பை் ைிரும்பச் தசால்வதைை் ைவிர்ை்ைார், ரமலம் அவர் 
ஊழியம் தசய்ை சமூகங்களுக்கு மிகவும் தபாருை்ைமான கூடுைல் ைகவல்கதள 
வழங்க முயன்றார். 

இந்ை தைாகுப்பு ரகாட்பாடுகதள மனைில் தகாண்டு, நாம் எந்ை உறுைியுடன் 
அவற்தறக் கதடப்பிடிக்க ரவண்டும் என்பதைப் பற்றி ரபசலாம். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

உறுதி 
ஆரம்பை்ைில், ரவைாகம எழுை்ைாளர்கள் தபரும்பாலம் வாய்தமாழி மற்றும் 

எழுைப்பட்ட மரபுகதளப் பயன்படுை்ைினர் என்பதை நாம் அங்கீகரிக்க ரவண்டும். 
ரமலம் இது அதவகள் ஆவியானவரால் அருளப்பட்டதவ என்பதைரயா அல்லது 
அதவகளின் அைிகாரை்தைரயா சமரசம் தசய்யவில்தல. எனரவ, சுவிரசஷ 
எழுை்ைாளர்களில் எவரும் முந்தைய ஆைாரங்கதள நம்பியிருப்பைில் 
தகாள்தகயளவில் எந்ைை் ைவறும் இல்தல. லூக்கா 1:1-3 இல் எழுைியது ரபால்: 

நாங்கள் முழுநிச்சயமாய் நம்புகிற சங்கைிகதள, ஆரம்பமுைல் 
கண்ணாரக்கண்டு வசனை்தைப் ரபாைிை்ைவர்கள் எங்களுக்கு 
ஒப்புவிை்ைபடிரய அதவகதளக் குறிை்துச் சரிை்ைிரம் எழுை 
அரநகம்ரபர் ஏற்பட்டபடியினால், ஆைிமுைல் எல்லாவற்தறயும் 
ைிட்டமாய் விசாரிை்ைறிந்ை நானும் உமக்கு உபரைசிக்கப்பட்ட 
விரசஷங்களின் நிச்சயை்தை நீர் அறியரவண்டுதமன்று, 
அதவகதள ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய்ை் 
ரைான்றிற்று (லூக்கா 1:1-3). 

மற்ற அதனை்து சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்களும் இரை ரபான்ற ஆைாரங்கதள 
அணுகியைாகை் தைரிகிறது, இருப்பினும் அவர்கள் லூக்கா தசய்ைதைப் ரபால 
தவளிப்பதடயாகக் குறிப்பிடவில்தல. மாற்கு முைலில் எழுைியைாக 
தபரும்பாலான வியாக்கியான அறிஞர்களுடன் ரசர்ந்து நாமும் கருைினால், 
அவருக்கு முன்னர் எழுைப்பட்ட எந்ை சுவிரசஷை்தையும் அவர் அணுகவில்தல 
என்று அர்ை்ைமாகிறது, ஆனால் அவர் நிச்சயமாக வாய்வழி மரபுகதளப் 
பயன்படுை்ைினார், குதறந்ைபட்சம் அவரது தநருங்கிய நண்பர் ரபதுருவிடமிருந்து 
வாய்வழி மரபுகதளப் தபற்றுக்தகாண்டார். லூக்காவும் மை்ரையுவும் மாற்குவின் 
சுவிரசஷை்தை ஒரு மாைிரியாகப் பயன்படுை்ைியிருக்கலாம். இதைை் ைவிர, 
இரயசுவின் வாழ்க்தக மற்றும் ரபாைதனகதளக் குறிை்ை காரியங்கள் மை்ரையு 
மற்றும் ரயாவானின் நிதனவுகளில் இருந்ைன. ரமலம் நாம் முன்பு பார்ை்ைது 
ரபால, நான்கு எழுை்ைாளர்களும் ைாங்கள் எழுதும்ரபாது எந்ை ைவறும் 
நிகழாமலிருக்க பரிசுை்ை ஆவியானவரால் ரமற்பார்தவ தசய்யப்பட்டைர். 

சுருக்கமாக, சுவிரசஷங்களுக்கு இதடயிலான உறவு பற்றிய 
ரகாட்பாடுகதள நாம் பாராட்ட முடியும். ஆனால் அதவகளின் அதனை்து 
நணுக்கங்கதளயும் புரிந்து தகாள்ள ரவண்டிய அவசியை்தை நாம் 
உணரக்கூடாது அல்லது அவற்றில் ஏரைனும் ஒன்தற உறுைியுடன் 
எடுை்துக்தகாள்ள ரவண்டும். சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்கள் ஒவ்தவாருவரும் பல 
ஆைாரங்களில் இருந்து ைகவல்கதளப் தபறுவைற்கும், இரயசுவின் வாழ்க்தக 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மற்றும் ரபாைதனகதளப் பற்றிய நம்பகமான விவரங்கதள உருவாக்குவைற்கும் 
ைிறன் தபற்றவர்கள் என்ற நம்பிக்தகதய இந்ைக் ரகாட்பாடுகள் நமக்கு 
வழங்குகின்றன. அவர்களின் ைகவல்களில் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒை்ைிருப்பதைப் 
பார்க்கும்ரபாது, எழுை்ைாளர்களின் தவவ்ரவறு கண்ரணாட்டங்கதளக் கருை்ைில் 
தகாள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. எது முைலில் எழுைப்பட்ட சுவிரசஷம் என்பது இங்ரக 
முக்கியமில்தல. ரமலம், சுவிரசஷங்களில் ஒன்றில் மட்டுரம வரும் 
விஷயங்கதளப் வாசிக்கும்ரபாது, அந்ைக் குறிப்பிட்ட எழுை்ைாளரின் ரநாக்கை்ைின் 
தவளிச்சை்ைில் நாம் அதைப் வாசிக்கலாம். 

நான்கு சுவிரசஷங்களின் தைாகுப்தபப் பரிசலீிை்ை பிறகு, அவற்றின் 
நம்பகை்ைன்தமதயப் பார்க்க நாம் ையாராக இருக்கிரறாம். 

நம்பகத்தன்ரம 
சதபயின் ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில், அப்ரபாஸ்ைலர்களின் காலை்ைில் எந்ை 

புை்ைகங்கள் உண்தமயில் புைிய ஏற்பாட்டு புை்ைகங்கள் என்பைில் சில கருை்து 
ரவறுபாடுகள் இருந்ைன. சில ஆரம்பகால சதபை் ைதலவர்கள் புைிய ஏற்பாட்டில் 
உள்ள அதனை்து புை்ைகங்கதளயும் ஏற்றுக்தகாள்ளவில்தல. இப்ரபாது நம்மிடம் 
உள்ள இருபை்ரைழு புை்ைகங்களுடன் ரவறு சில புை்ைகங்கதளச் ரசர்க்க ரவண்டும் 
என்று மற்றவர்கள் நம்பினர். 

ஆனால் இந்ை சர்ச்தசகள் மை்ரையு, மாற்கு, லூக்கா மற்றும் ரயாவான் 
புை்ைகங்கதள பாைிக்கவில்தல. இந்ை நான்கு சுவிரசஷங்கள் மட்டும் 
ரைவனுதடய உண்தமயான சதபகளால் எப்ரபாதும் அைிகாரப்பூர்வமாக 
ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டன. 

உைாரணமாக, கி.பி.185 முைல் 254 வதர வாழ்ந்ை மூன்றாம் நூற்றாண்டு சதப 
பிைாவான ஒரிகன், புைிய ஏற்பாட்டில் இப்ரபாது நம்மிடம் உள்ள நான்கு 
சுவிரசஷங்கள் மட்டுரம உண்தமயானதவ என்று வாைிட்டார். 

ஏறக்குதறய கி.பி.263 முைல் 340 வதர வாழ்ந்ை சதப வரலாற்றாசிரியர் 
எசூபியஸ் என்பவரால், ஒரிகன் ரமற்ரகாள் காட்டப்பட்டார். எக்தலஸியாஸ்டிகல் 
ெிஸ்டரி, புை்ைகம் 6, அைிகாரம் 25, பிரிவு 4 இல் எசூபியஸ் ஒரிகதனக் குறிை்துக் 
கூறும் வார்ை்தைகதளக் கவனியுங்கள்: 

வானை்ைின் கீழுள்ள சதபயில் இந்ை நான்கு சுவிரசஷங்கள் 
மட்டுரம சர்ச்தசக்குள்ளாகாைதவகளாகும். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

 

ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு, கி.பி 130 முைல் 202 வதர வாழ்ந்ை சதப பிைா 
ஐரரனியஸ், எயகை்ஸ்ட் வெரசீஸ் என்கிற ைனது பதடப்பில், புை்ைகம் 3, 
அை்ைியாயம் 11, பிரிவு 8 இல் நான்கு சுவிரசஷங்கதளப் பற்றி கூட்டாகப் ரபசினார். 
அங்ரக அவர் என்ன தசால்லியிருக்கிறார் என்று கவனிக்கவும்: 

நமக்கு இருக்கும் சுவிரசஷங்களின் எண்ணிக்தகதய விட 
அைிகமாகரவா அல்லது குதறவாகரவா இருக்க முடியாது... 
மனிைர்களுக்கு தவளிப்பட்டவராகிய இரயசு, ஆனால் ஒரர 
ஆவியால் பிதணக்கப்பட்டவராக நான்கு அம்சங்களின் கீழ் 
நமக்கு சுவிரசஷை்தைக் தகாடுை்ைார். 

இந்ை நான்கு சுவிரசஷங்களில் எந்ை சுவிரசஷமும் யாராலம் 
நிராகரிக்கப்படவில்தல என்றும் இந்ை நான்கு சுவியசஷங்கதளை் ைவிர எந்ை 
சுவிரசஷை்தையும் சதப ிை் ஆராைதனயில் பயன்படுை்ைியைாக ைனக்குை் 
தைரியாது என்று ஐரரனியஸ் கூறினார். 

நம்பகமான எழுத்தாளை்கள் 
இந்ை நான்கு சுவிரசஷங்களில் ஆரம்பகால சதபக்கு இருந்ை தைரியமான 

நம்பிக்தகக்கு குதறந்ைது மூன்று காரணங்கள் இருந்ைன. முைலாவைாக, சதப 
சுவிரசஷங்கதள நம்பகமானைாகப் தபற்றது, ஏதனனில் அதவ அவற்றின் 
ைதலப்புகளில் தபயரிடப்பட்ட நம்பகமான எழுை்ைாளர்களால் எழுைப்பட்டன. 

முைலில் யாரால் இந்ை சுவிரசஷங்கள் எழுைப்பட்டன என்கிற உண்தம 
தைரியாமல் இருந்ைிருக்கலாம். ஆனால் அதவ முைன்முைலில் 
தவளியிடப்பட்டரபாது, அதவகதள முைலில் தபற்றவர்களுக்கு எழுை்ைாளர்கள் 
யார் என்று தைரிந்ைிருக்கலாம் அல்லது எழுை்ைாளர்கதள அதடயாளம் காணும் 
கடிைங்களுடன் விநிரயாகிக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஆரம்ப காலை்ைிலிருந்ரை, 
கிறிஸ்ைவ நூல்கள் சுவிரசஷங்கதள மை்ரையு, மாற்கு, லூக்கா மற்றும் ரயாவான் 
ஆகிய தபயர்களுடன் தைாடர்புபடுை்துகின்றன. புைிய ஏற்பாட்டிலிருந்து நல்ல 
நற்தபயதரக் தகாண்ட சதபை் ைதலவர்களாக அறியப்பட்ட நான்கு மனிைர்கள் 
இவர்கள் ஆவார்கள். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அப்சபாஸ்தலை்களின் ஒப்புதல் 
இரண்டாவைாக, இந்ை புை்ைகங்களுக்கு அப்ரபாஸ்ைல அங்கீகாரம் 

இருந்ைைால், ஆரம்பகால கிறிஸ்ைவர்களுக்கு இந்ை சுவிரசஷங்கள் ரைவனால் 
வழங்கப்பட்டதவ ைான் என்ற நம்பிக்தக இருந்ைது. 

அப்ரபாஸ்ைலர்களோகி  மத்யத ு மற்றும் ய ோவோை், இரயசுவின் 
வார்ை்தைகதளயும் தசயல்கதளயும் ரநரில் கண்ட சாட்சிகள் ஆவார்கள். 1 ரபதுரு 
5:13 இல் மாற்கு "என் மகன்" என்று அன்பாகப் ரபசிய ரபதுருவிடமிருந்து மாற்கு 
ைனது தபரும்பாலான விஷயங்கதளப் தபற்றைாகக் கருைப்பட்டது. நாம் ஏற்கனரவ 
பார்ை்ைபடி, லூக்கா 1:1-4 இல், லூக்கா ைனது பதடப்தப ரநரில் கண்ட சாட்சிகளின் 
ைகவல்கதள அடிப்பதடயாகக் தகாண்டைாக விளக்கினார். 

ரமலம், எசூபியஸ் ைனது சதப வரலாற்றில், அப்ரபாஸ்ைலரான ரயாவான் 
ைனது தசாந்ை சுவிரசஷை்தை எழுதுவைற்கு முன் மற்ற மூன்று 
சுவிரசஷங்கதளயும் ைனிப்பட்ட முதறயில் அங்கீகரிை்ைைாக அறிவிை்ைார். 
அப்ரபாஸ்ைலனாகிய ரயாவாதனப் பற்றி எசூபியஸ் அவருதடய பதடப்பின் 
புை்ைகம் 3, அை்ைியாயம் 24, 7வது பிரிவில் எழுைியதைக் கவனியுங்கள்: 

மை்ரையு, மாற்கு மற்றும் லூக்கா ஆகிய மூன்று சுவிரசஷங்களும் 
ஏற்கனரவ அதனவரின் தககளிலம் மற்றும் ரயாவானுதடய 
தசாந்ை தககளிலம் கிதடை்ைைால், அவர் அவற்தற 
ஏற்றுக்தகாண்டார் மற்றும் அதவகளின் உண்தமை்ைன்தமக்கு 
சாட்சியமளிை்ைார். 

ேரபயின் ோட்ேி 
மூன்றாவைாக, நான்கு சுவிரசஷங்களும் முைல் நூற்றாண்டில் சதபயின் 

சாட்சிகளால் ஆைரிக்கப்பட்டன. நான்கு புை்ைகங்களும் ரபாதுமான 
பழதமயானதவ, ஆதகயால் இரயசுவின் வாழ்க்தகதயயும் ஊழியை்தையும் 
ரநரில் கண்ட சாட்சிகளோல் அதவகளின் ைகவல்கதள நிராகரிக்கரவா அல்லது 
உறுைிப்படுை்ைரவா முடியும். அது நடந்ைது ரபால, ரநரில் கண்ட சாட்சிகள் மிக 
ஆரம்ப காலை்ைில் சதபகளில் சுவிரசஷங்கதளப் தபற்று அவற்தற 
உறுைிப்படுை்ைினர். 

ரைவன் ைம்முதடய வார்ை்தையில் ைம்முதடய தசாந்ைக் 
குரலக்குச் சாட்சி தகாடுக்கிறார். ஆனால் நமது உைவிக்காக, 
ரவைாகமை்ைில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரலாற்று நிகழ்வுகதள 
நாம் பார்க்கலாம், ரமலம் அதவ மற்ற ஆைாரங்களில் இருந்து 
வரலாற்தறப் பற்றி நாம் அறிந்ைவற்றுடன் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தைாடர்புபடுை்துவதைக் காணலாம். ஒரு தபாதுவான ைளை்ைில், 
சமூக நிதலதமகள், அரசியல் நிதலதமகள், புவியியல் மற்றும் 
சுவிரசஷங்கள் எழுைப்பட்ட முைல் நூற்றாண்டு பாலஸ்ைீனம் 
உட்பட ரவைாகமை்ைில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மற்ற அதனை்து 
வதகயான தபாதுவான விஷயங்கள் எழுைப்பட்ட வரலாற்றுக் 
காலை்தைப் பற்றி நாம் அறிந்ைவற்றுடன் ஒை்துப்ரபாகின்றன 
என்பதை நாம் காண முடியும். இருப்பினும், ரவைாகமை்ைில் 
உள்ள குறிப்பிட்ட வரலாற்று விஷயங்கதளயும், அதவ 
விவரிக்கும் வரலாற்று நிதலதமகள் மற்றும் 
சூழ்நிதலகதளயும் நாம் பார்க்கும்ரபாது, அதவ வந்ைைாகச் 
தசால்லப்படும் காலை்ைிலிருந்து வந்ைதவ என்பதையும், 
ஆவியின் சாட்சியை்துடன் அதவ ரைவனுதடய வார்ை்தை 
என்று நமக்கு நம்பிக்தக வருகிறது என்பதையும் 
அறிந்துதகாள்வைற்கான நியாயமான அடிப்பதடதய இது 
வழங்குகிறது. எனரவ, ஆரம்பகால சதபயின் முைல் மற்றும் 
இரண்டாம் நூற்றாண்டுகளில், நாமறிந்ை இந்ை நான்கு 
சுவிரசஷங்கள், உலகளவில் அப்ரபாஸ்ைலரிடமிருந்து அல்லது 
அப்ரபாஸ்ைல ஆைாரங்களில் இருந்து தபறப்பட்டன என்று உலக 
அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டன. ரமலம் அதவ இரயசு என்ன 
தசய்ைார் என்பைற்கும் அவர் யார் மற்றும் என்ன ரபாைிை்ைார் 
என்பைற்குமான உண்தமயுள்ள மற்றும் நம்பகமான 
சாட்சிகளாக கருைப்பட்டன. 

— Rev. தமக்ரகல் ரஜ. குரளாரடா 

சுவிரசஷங்கள் நம்பகமானதவ, ஆவியானவரால் 
அருளப்பட்டதவ மற்றும் உண்தமகதளக் தகாண்டதவ என்று 
நம்புவைற்கு நிதறய காரணங்கள் உள்ளன. ஆனால் நான் 
தசால்லக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் இதுைான்: ரநரில் 
கண்ட சாட்சிகள் ைங்கள் சாட்சியை்தை ைங்கள் வாழ்க்தகயுடன் 
முை்ைிதரயிட்டனர். அவர்களில் ஒருவர் கதசயடி 
வாங்குவைற்கும், அடிக்கப்படுவைற்கும், சிதறயில் 
ைள்ளப்படுவைற்கும், சிலதவயில் அதறயப்படுவைற்கும் முன், 
"உங்களுக்குை் தைரியும், இது உண்தமயில் ஒரு கதை" என்று 
கூறியிருப்பார் என்று நீங்கள் நிதனக்கலாம். அவர்கள் 
தசான்னைற்காக அவர்கள் ைங்கள் உயிதர இழந்ைார்கள். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இப்ரபாது, மக்கள் மரிக்கை் ையாராக இருக்கிறார்கள் என்பதை 
நாம் அதனவரும் அறிரவாம்... மக்கள் அடிக்கடி தபாய்களுக்காக 
மரிக்கிறார்கள். தபாய்களுக்காக மரிக்கும் அதனை்து மக்களில் 
தபரும்பான்தமயானவர்களுக்கு அதவ தபாய்கள் என்று 
தைரியாது. ைங்கள் வாழ்நாளில் அபரிமிைமான 
அைிகாரை்தைரயா தசல்வை்தைரயா தகௌரவை்தைரயா 
தபற்றால், தபாய் என்று தைரிந்ை ஒரு தபாய்க்காக ஒரு சிறிய 
எண்ணிக்தகயிலான மக்கள் மரிை்துவிடுவார்கள். 
அவர்களுக்கு அது எதுவும் கிதடக்கவில்தல. அவர்கள் இந்ை 
உலகில் யாரும் இல்தல, அவர்கள் தைாடர்ந்து 
ஓடிக்தகாண்டிருந்ைனர், அவர்கள் வறுதமயில் இருந்ைனர், 
அவர்கள் ைியாகம் தசய்ைார்கள், அவர்கள் அடிக்கப்பட்டார்கள், 
பின்னர் அவர்கள் மரிை்ைார்கள். ரமலம் அவர்களில் ஒருவர் கூட 
ைங்கள் சாட்சியை்தைை் ைிரும்பப் தபறவில்தல. எனரவ, அது 
நடந்ைது என்பதை நாம் உறுைியாக நம்பலாம். 

— Dr. டான் ரடாரியனி 

ஒற்றுரம 
இப்ரபாது நாம் சுவிரசஷங்களின் இலக்கியை் ைன்தமதய ஆராய்ந்து, 

சதபயில் அவற்றின் இடை்தைப் பார்ை்ரைாம், நான்கு புைிய ஏற்பாட்டு 
சுவிரசஷங்களுக்கு இதடயிலான ஒற்றுதமதயப் பார்க்க நாம் ையாராக 
இருக்கிரறாம். 

ஒவ்தவாரு புை்ைகமும் ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைப் பற்றிய ஒரர கதைதயச் 
தசால்கிறது என்பதை உறுைிப்படுை்துவைன் மூலம் 
சுவிரசஷங்களுக்கிதடரயயான ஒற்றுதமதய முைலில் கருை்ைில் தகாள்ரவாம், 
இரண்டாவைாக, ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைக் தகாண்டுவருபவர் இரயசு என்பதை 
வலியுறுை்துவைன் மூலம் சுவிரசஷங்களுக்கிதடரயயான ஒற்றுதமதயப் 
பார்ப்ரபாம். புைிய ஏற்பாட்டு சுவிரசஷங்கள் ஒவ்தவான்றிலம் அரை மாைிரியான 
கதை தைாடர்புபடுை்ைப்படுகிறது என்ற உறுைிப்பாட்டுடன் ஆரம்பிக்கலாம். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அசத கரத 
ஒரு தபாது அர்ை்ைை்ைில், மை்ரையு, மாற்கு, லூக்கா மற்றும் ரயாவான் 

புை்ைகங்களில் தசால்லப்பட்ட கதைதய சுவிரசஷம் என்று தசால்லலாம். 
உண்தமயில், அைனால்ைான் புை்ைகங்கள் "சுவிரசஷங்கள்" என்று 
குறிப்பிடப்படுகின்றன. அதவ சுவிரசஷ கதைதயக் கூறும் நூல்கள். ஆனால் 
சுவிரசஷ கதை என்பைன் சரியான அர்ை்ைம் என்ன? 

"சுவிரசஷம்" என்ற வார்ை்தை கிரரக்க வார்ை்தையான (εαγγέλιον) 
எவாங்கலிரயானிலிருந்து வருகிறது, இது "நற்தசய்ைி" என்று தபாருள்படும். 
எனரவ, ரவைாகமம் இரயசுவின் சுவிரசஷை்தைப் பற்றி ரபசும்ரபாது, அது 
இரயசுதவப் பற்றிய நற்தசய்ைிதயக் குறிக்கிறது. இந்ை நல்ல தசய்ைியின் அர்ை்ைம் 
என்ன? இரயசு யார்? அவதரப் பற்றி சுவிரசஷங்கள் என்ன கதை தசால்கின்றன? 

இந்ை ரகள்விகளுக்கு பைிலளிக்க, "சுவிரசஷம்" என்ற வார்ை்தை சில 
சமயங்களில் பண்தடய உலகில் ஒரு குறிப்பிட்ட வதக தசய்ைிதயக் குறிை்ைது 
என்பதை நாம் புரிந்து தகாள்ள ரவண்டும். குறிப்பாக, ரபார்வரீராகிய ராஜாக்கள் 
அல்லது ரபரரசர்கள் புைிய பிரரைசங்கதள தகப்பற்றியரபாது, அவர்கள் சில 
சமயங்களில் "நல்ல தசய்ைி" என்று அதழக்கப்படும் அறிவிப்புகளில் ைங்கள் 
தவற்றிகளின் ஏகாைிபை்ைிய அறிவிப்புகதள தவளியிட்டனர். "சுவிரசஷம்" என்ற 
வார்ை்தையின் இந்ை பயன்பாட்டில், "நற்தசய்ைி" என்பது ஒரு ராஜாவின் 
தவற்றிதயப் பற்றிய அறிவிப்பாகவும், அவருதடய ஆட்சியானது அவருதடய 
மக்களுக்கு ஆசீர்வாைங்கதளக் தகாண்டுவருவைாகவும் இருந்ைது. உண்தமயில், 
பதழய ஏற்பாட்டில் இந்ை வார்ை்தை சில ரநரங்களில் இப்படிை்ைான் 
பயன்படுை்ைப்பட்டது. உைாரணமாக, ஏசாயா 52:7 இன் வார்ை்தைகதளக் 
கவனியுங்கள்: 

சமாைானை்தைக் கூறி, நற்காரியங்கதளச் சுவிரசஷமாய் 
அறிவிை்து, இரட்சிப்தபப் பிரசிை்ைப்படுை்ைி: "உன் ரைவன் 
ராஜரிகம் பண்ணுகிறார்!" என்று சீரயானுக்குச் தசால்லகிற 
சுவிரசஷகனுதடய பாைங்கள் மதலகளின்ரமல் எவ்வளவு 
அழகாயிருக்கின்றன (ஏசாயா 52:7). 

இந்ை ரவை பகுைியில், இஸ்ரரவலின் சிதறயிருப்பின் காலம் முடிந்துவிட்டது 
என்ற நற்தசய்ைிதய அறிவிை்து, எருசரலதமச் சுற்றியுள்ள மதலகளில் 
துூைர்களின் அற்புைமான அணுகுமுதறதய ஏசாயா கற்பதன தசய்ைார். 
எல்லாவற்றிற்கும் ரமலாக ரைவனுதடய ஆட்சியின் காரணமாக அவர்கள் 
அதமைிதயயும் இரட்சிப்தபயும் தபறுவார்கள் என்பதை அறிவிை்ைனர். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ஏசாயா ைீர்க்கைரிசனை்ைின் சூழலில், ரைவனுதடய ஆட்சி — அைாவது 
பூமியில் அவருதடய ராஜ்யை்தைக் கட்டுவது என்பது இஸ்ரரவல் மற்றும் யூைா 
மக்கள் ரகட்க ரவண்டிய நற்தசய்ைியாகும். ரைவனுதடய அரசாட்சியின் கீழ், 
அவர்கள் ைங்கள் எைிரிகளிடமிருந்து ஓய்வு தபற்று, ரைவனின் உலகளாவிய 
ராஜ்யை்ைில் என்தறன்றும் வாழ்வார்கள் என்பது ைான் தசய்ைியாகும். 

ஆனால் ஏசாயாவின் நாளில், ரைவன் இதை இன்னும் தசய்யவில்தல. 
ஏசாயாவின் ைீர்க்கைரிசனம் எைிர்காலை்ைில் ரைவன் முழு பூமியின் மதீும் 
ராஜாவாக அைிகாரை்ைில் வரப்ரபாகும் ஒரு நாதள எைிர்ரநாக்கியிருந்ைது. இந்ை 
நாள் இறுைியாக இரயசுவில் உணரப்பட்டது என்பது ைான் மை்ரையு, மாற்கு, லூக்கா 
மற்றும் ரயாவான் தசான்ன நற்தசய்ைியாகும். சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்கள் 
அதனவரும் ஒரர கதைதயச் தசான்னார்கள், ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைக் 
தகாண்டு வந்ைவர் என்றும், பதழய ஏற்பாட்டு ைீர்க்கைரிசனங்கதள 
நிதறரவற்றியவர் என்றும் இரயசுதவ மீண்டும் சுட்டிக்காட்டினர். அவர்கள் 
அழகான பாைங்கதளக் தகாண்ட துூைர்கள், ரைவனுதடய ராஜ்யம் அைன் இறுைி 
ராஜாவாகிய இரயசு மூலம், பூமிக்கு வந்துவிட்டது என்ற நற்தசய்ைிதய 
அறிவிை்ைனர். ராஜ்யை்ைினுதடய வருதகதயக் குறிை்ை இந்ை ஒரு கதை நான்கு 
சுவிரசஷங்களும் பகிர்ந்து தகாள்ளும் ரமலான ஒற்றுதமதய வழங்குகிறது. 

இந்ை உண்தமயின் தவளிச்சை்ைில், புைிய ஏற்பாட்டு சுவிரசஷங்கள் 
"சுவிரசஷம்" மற்றும் "சுவிரசஷம் அறிவி" ரபான்ற தசாற்கதள ரைவனுதடய 
ராஜ்யை்தைக் குறிக்கும் தமாழிதயக் காட்டிலம் மிகக் குதறவாகரவ 
பயன்படுை்துகின்றன என்பதை அறிந்துதகாள்வைில் ஆச்சரியமில்தல. 
"சுவிரசஷம்" என்ற வார்ை்தையின் பல்ரவறு வடிவங்கள் மை்ரையு, மாற்கு, லூக்கா 
மற்றும் ரயாவான் முழுவதும் 23 வசனங்களில் மட்டுரம காணப்படுகின்றன. இைற்கு 
ரநர்மாறாக, "ராஜா", "ரைவனுதடய ராஜ்யம்" மற்றும் மை்ரையுவின் "பரரலாக 
ராஜ்யம்" ரபான்ற தசாற்தறாடர்கள் சுமார் 150 முதற பயன்படுை்ைப்படுகின்றன. 

எல்லா சுவிரசஷங்களும் ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைப் பற்றிய ஒரர 
கதைதயச் தசால்கின்றன என்பதை இப்ரபாது நாம் புரிந்துதகாள்கிரறாம், 
ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைக் தகாண்டுவரும் ராஜாவாக இரயசுதவ அதவகள் 
வலியுறுை்துவதைப் பார்ப்ரபாம். 

இசயசு 
இரயசுதவயும் ராஜ்யை்தையும் பற்றிய நமது விவாைம் மூன்று பகுைிகளாகப் 

பிரிக்கப்படும். முைலாவைாக, இரயசு ராஜ்யை்தைக் தகாண்டுவந்ைார் என்பதை 
நிரூபிக்க சுவிரசஷங்கள் வழங்கும் சில ஆைாரங்கதளக் கருை்ைில் தகாள்ரவாம். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இரண்டாவைாக, இரயசுதவயும் ராஜ்யை்தையும் பற்றி ரபச ரவைாகமம் 
பயன்படுை்தும் வார்ை்தைகதள விவரிப்ரபாம். மூன்றாவைாக, இரயசு ராஜ்யை்தை 
பல நிதலகளில் தகாண்டு வருவதைப் பார்ப்ரபாம். இரயசு ராஜ்யை்தைக் 
தகாண்டுவந்ைார் என்பைற்கான சில ஆைாரங்களுடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

ோன்றுகள் 
இரயசுவில் ரைவனுதடய ராஜ்யம் வருவதை சுவிரசஷங்கள் பல வழிகளில் 

வலியுறுை்துகின்றன. ஆனால் இந்ை பாடை்ைில் நம் ரநாக்கங்களுக்காக, நாம் 
மூன்றில் மட்டுரம கவனம் தசலை்துரவாம். நாம் குறிப்பிடும் ரைவனுதடய 
ராஜ்யை்ைின் முைல் சான்று பிசாசுகள் மதீு இய சுவுக்கு இருந்த வல்லதமயாகும். 
மை்ரையு 12:28 இல் இரயசு தசான்னதைக் கவனியுங்கள். 

நான் ரைவனுதடய ஆவியினாரல பிசாசுகதளை் 
துரை்துகிறபடியால், ரைவனுதடய ராஜ்யம் உங்களிடை்ைில் 
வந்ைிருக்கிறரை (மை்ரையு 12:28). 

இந்ை ரவை பகுைியில், இரயசு ஒரு பிசாதச துரை்ைினார். பிசாசுகதளை் 
துரை்துவைற்கான அவருதடய வல்லதம, அவர் ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைக் 
தகாண்டுவந்ைார் என்பதை நிரூபிை்ைது. 

இரயசு ைம் வல்லதமயின் மூலம் ரநாயுற்றவர்கதளக் குணப்படுை்ைவும் 
மரிை்ைவர்கதள உயிரராடு எழுப்பவும் தசய்ைார் என்பது ரைவனுதடய ராஜ்யம் 
வந்துவிட்டது என்பதை சுவிரசஷங்கள் நிரூபிக்கும் இரண்டாவது வழியாகும். 

இரயசுவின் குணப்படுை்தும் வல்லதமயும் அவர் ைம் சஷீர்களுக்குக் 
தகாடுை்ை அரை வல்லதமயும் அவர் ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைக் தகாண்டுவந்ைார் 
என்பைற்கு சான்றாகும் என்று சுவிரசஷங்கள் தைாடர்ந்து கூறுகின்றன. இந்ை 
கருப்தபாருதள மை்ரையு 4:23-24, 8:5-13, மற்றும் 10:7-8 இல் பார்க்கிரறாம். லூக்கா 9:1-11, 
மற்றும் 10:9 மற்றும் பல இடங்களில் இதைப் பார்க்கிரறாம். பாவங்கதள 
மன்னிக்கும் இரயசுவின் அைிகாரமும் ராஜ்யை்ைின் வருதகக்கு அதடயாளமாக 
காணப்பட்டது. 

ஏசாயா 33:22-24 இல் வரவிருக்கும் ரமசியாதவப் பற்றி ஏசாயா 
ைீர்க்கைரிசனம் தசால்வதைக் கவனியுங்கள்: 

கர்ை்ைர் நம்முதடய நியாயாைிபைி, கர்ை்ைர் நம்முதடய 
நியாயப்பிரமாணிகர், கர்ை்ைர் நம்முதடய ராஜா, அவர் நம்தம 
இரட்சிப்பார்.... வியாைிப்பட்டிருக்கிரறன் என்று நகரவாசிகள் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தசால்வைில்தல; அைில் வாசமாயிருக்கிற ஜனை்ைின் அக்கிரமம் 
மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும் (ஏசாயா 33:22-24). 

குணப்படுை்துவதும் மன்னிப்பதும் ரைவனின் ராஜ அைிகாரம் என்று ஏசாயா 
சுட்டிக்காட்டினார். ரமசியா பூமியில் ரைவனுதடய ராஜ்யை்தை மீட்தடடுக்கும் ரபாது, 
குணப்படுை்துைலம் மன்னிப்பும் இறுைியில் ரமசியா மூலம் வரும் என்று அவர் 
ைீர்க்கைரிசனம் கூறினார். 

இதைை்ைான் முக்கியமாக இரயசு தசய்ைார். ரைவனுதடய ராஜ்யை்ைில் 
நதழய மக்கதள அதழை்ைார். அவர் அவர்களுக்கு மரணை்ைிற்கு பைிலாக 
ஜவீதன வழங்கினார். அது இரட்சிப்பின் தசய்ைியாக இருந்ைது, பாவை்ைிலிருந்து 
விடுபடுவைற்கான தசய்ைியாகவும் இருந்ைது. மாற்கு 2:9-11 இல் இரயசுவின் 
விவாைை்தைக் கவனியுங்கள்: 

"'உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது' என்று தசால்வரைா, 
'எழுந்து உன் படுக்தகதய எடுை்துக்தகாண்டு நடதவன்று' 
தசால்வரைா, எது எளிது? பூமியிரல பாவங்கதள மன்னிக்க 
மனுஷகுமாரனுக்கு அைிகாரம் உண்டு" என்பதை நீங்கள் 
அறியரவண்டும் என்று தசால்லி, ைிமிர்வாைக்காரதன ரநாக்கி: 
"நீ எழுந்து, உன் படுக்தகதய எடுை்துக்தகாண்டு, உன் வட்ீடுக்குப் 
ரபா" என்று உனக்குச் தசால்லகிரறன் என்றார் (மாற்கு 2:9-11). 

ைன்னில் ராஜ்யை்தைக் தகாண்டிருந்ை இரயசு பாவை்தை மன்னிக்க பூமியில் 
ைனக்கு அைிகாரம் இருப்பைாக அறிவிை்து அதனவதரயும் ஆச்சரியப்படுை்ைினார். 

இரயசுவில், ரைவனுதடய ஆட்சி வந்ைது. ரைவனின் ஆட்சி, அைாவது 
ரைவனுதடய ராஜ்யம், இங்ரக பூமியில் இருந்ைது. அது ரைவனுதடய மக்களுக்கு 
ஆசீர்வாைங்கதளக் தகாண்டுவருவதைக் குறிை்ைது. பல வருடங்களுக்கு முன்பு 
ஏசாயா ைீர்க்கைரிசனம் கூறிய ரைவனுதடய சமாைானம் இறுைியாக வந்ைது 
என்பது இைன் அர்ை்ைமாகும். 

இந்ை ஆைாரங்கதள மனைில் தவை்துக்தகாண்டு, இரயசுதவயும் 
ராஜ்யை்தையும் பற்றி ரபசுவைற்கு சுவிரசஷங்கள் பயன்படுை்தும் வார்ை்தைகதளப் 
பற்றி ரபசலாம். 

தோல்லகைாதி 
சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்கள் அதைப் பற்றி ரபசுவைற்கு பலவிைமான 

வார்ை்தைகதளப் பயன்படுை்ைின காரணை்ைால் ைான், கிறிஸ்ைவர்கள் சில 
சமயங்களில் ரைவனுதடய ராஜ்யை்ைின் மீைான சுவிரசஷங்களின் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

முக்கியை்துவை்தை உடனடியாகப் பார்க்கிறைில்தல. அவர்கள் "ராஜா" மற்றும் 
"ராஜ்யம்" ரபான்ற வார்ை்தைகதள பயன்படுை்ைினர். ஆனால் அவர்கள் “ஆட்சி,” 
“அைிகாரம்,” “சிங்காசனம்,” “ைாவைீின் குமாரன்,” ரபான்ற வார்ை்தைகதளயும் 
ரைவனின் சர்வாைிகாரை்துவை்தையும் கட்டுப்பாட்தடயும் சுட்டிக்காட்டும் பல 
வார்ை்தைகதளயும் பயன்படுை்ைினார்கள். 

புைிய ஏற்பாட்டு எழுை்ைாளர்கள் ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைப் 
பற்றி ரபசுவைற்கு பல்ரவறு வார்ை்தைகதளப் 
பயன்படுை்துகின்றனர், ரமலம் தவளிப்பதடயான 
வார்ை்தைகதள மட்டுமல்ல, அவர்கள் தைாடர்புதடய 
கருை்துக்கதளயும் பயன்படுை்துகின்றனர். எனரவ, 
உைாரணமாக, கிறிஸ்ரடாஸ் என்கிற வார்ை்தை இரயசுவுக்கு 
தகாடுக்கப்பட்ட பட்டை்தைக் குறிக்கிறது, அைாவது "ரமசியா," 
"அபிரஷகம் தசய்யப்பட்டவர்" என்று இைற்கு அர்ை்ைம், இது 
ராஜாவான ைாவைீின் குமாரதனப் பற்றி பதழய ஏற்பாட்டு 
தமாழியில் ரபசுகிறது. அல்லது குரிரயாஸ் அல்லது கர்ை்ைர் 
ரபான்ற ஒரு வார்ை்தையில், இரயசுவுக்கு தகாடுக்கப்பட்ட 
மற்தறாரு பட்டை்தை நாம் பார்க்கலாம், அது அவதர ரோ யைப் 
ரபான்ற ஒரு ராஜா என்று மீண்டும் ரபசுகிறது. ரோ னுக்கும் 
அந்ைப் பட்டம் இருந்ைது. எனரவ, புைிய ஏற்பாட்டு 
எழுை்ைாளர்களின் சூழல் மற்றும் காலை்ைிற்குள், "கர்ை்ைர்" 
ரபான்ற ஒரு வார்ை்தையில் உள்ள அைிகாரை்தை மக்கள் 
புரிந்துதகாள்வார்கள். நிச்சயமாக, நம்மிடம் உள்ள மிக 
முக்கியமான தசாற்தறாடர் "ரைவனுதடய ராஜ்யம்" அல்லது 
மை்ரையுவின் விஷயை்ைில், குறிப்பாக "பரரலாக ராஜ்யம்" என்ற 
தசாற்தறாடர் ஆகும். அைனால் அந்ை தசாற்தறாடர் இரண்டு 
வழிகளில் ரபசும். மக்கள் மீைான கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் ஒரு 
குறிப்பிட்ட ராஜ்யை்தைப் பற்றி ஒன்று ரபசுகிறது, ஆனால், இது 
ஒரு வாய்தமாழி ரயாசதன ைான், ஒரு வதகயான ரைவனின் 
ஆட்சி எனவும் ரைவன் ைனது மக்கதள ஆளும் அைிகாரம் 
எனவும் இதைச் தசால்லலாம். எனரவ, தைாடர்புதடய 
கருை்துக்கள், உைாரணமாக கீழ்ப்படிைல் ரபான்ற கருை்து, 
ரைவனுதடய ராஜ்யை்தை தவளிப்பதடயாக குறிக்கவில்தல, 
ஆனால் அது நிச்சயமாக ராஜாவின் அைிகாரம், அவருக்கு 
கீழ்ப்படிைல் மற்றும் இரயசுவுக்கு நாம் தசய்யும் ஆராைதனதய 
மதறமுகமாக குறிப்பிடுகிறது. 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

— Dr. கிரிரகாரி ஆர். தபர்ரி 

ஒரு உைாரணமாக, மாற்கு 2:1-12 இல் உள்ள ைிமிர்வாைை்ைால் பாைிக்கப்பட்ட 
மனிைதன இரயசு குணப்படுை்ைிய கதையில் "ராஜா" அல்லது "ராஜ்யம்" என்ற 
வார்ை்தைகள் பயன்படுை்ைப்படவில்தல. எப்படியிருந்ைாலம், “மனுஷகுமாரனுக்கு 
பூமியில் பாவங்கதள மன்னிக்க அைிகாரம் உண்டு” என்று இரயசு கூறும்ரபாது, 
வசனம் 10, முழு கதையின் ராஜ்ய அர்ை்ைை்தையும் பார்க்க நம்தம 
கட்டாயப்படுை்துகிறது. இரயசுவின் வல்லதமயான குணப்படுை்துைல் மற்றும் 
மன்னிப்பு வார்ை்தைகளில் ரைவனுதடய ராஜ்யம் பூமிக்கு வந்ைது. உண்தமயில், 
பதழய ஏற்பாட்டு ைீர்க்கைரிசனங்களின் பின்னணியில், ரைவனுதடய 
ராஜ்யை்ைின் மகிதமயான, ஆசீர்வைிக்கப்பட்ட ைன்தமதய விவரிக்கும்ரபாது, 
இரயசு தசய்ை ஒவ்தவாரு நல்ல காரியமும் ஏரைா ஒரு வதகயில் ரைவனுதடய 
ராஜ்யை்ைின் சுதவயாக இருந்ைது. 

ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைக் குறிை்ை பதழய ஏற்பாட்டு 
எைிர்பார்ப்பு மற்றும் நம்பிக்தகயிலிருந்து,குறிப்பாக ஏசாயா 
புை்ைகை்ைிலிருந்து, ரைவன் ைனது ராஜ்யை்தை ஸ்ைாபிக்கவும் 
ஆட்சி தசய்யவும் வருவார் என்ற நம்பிக்தகயானது, அதனை்தும் 
சரியாக மாறிப்ரபாகும் மறுசீரதமப்பு காலை்ைின் நம்பிக்தகயாக 
இருந்ைது. இரயசுவின் சுகமாக்குைல் ஊழியம் மற்றும் மக்கதள 
மீட்தடடுை்ைல், மரிை்ை குமாரர்கதள எழுப்புைல் மற்றும் 
வபரும்போயட நிறுை்துைல், உதடந்ை தககால்கதள ரநராக்குைல், 
குருட்டுக் கண்கதளக் குணப்படுை்துைல் ஆகியதவ இரயசுவின் 
ஊழியை்ைிலம், சுவிரசஷங்களிலம் தவற்றிகரமாக நடந்ை நாம் 
காணும் ஒரு காரியம் ஆகும். இதவ இரயசுவின் வல்லதம 
மற்றும் அைிகாரை்தை நிரூபிப்பைற்கான சான்றுகள் மட்டுமல்ல, 
அதவ நிச்சயமாக, ரைவனுதடய வல்லதமயின் 
தவளிப்பாடுகள் மட்டுமல்ல, உண்தமயில் அதவ ரைவனுதடய 
ஆட்சி, அவரது மறுசீரதமப்பு அரசாட்சி மற்றும் அவருதடய 
மறுசீரதமப்பு ராஜ்யம் வருகிறது மற்றும் இப்ரபாது இரயசுவில் 
வந்துள்ளது என்பைற்கான நம்பிக்தகயின் சாட்சியாகும். 
ரைவனுதடய ராஜ்யம் தசயல்படுவதை நாம் காணும் பல 
வழிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

— Dr. ரஜானைான் டி. தபன்னிங்டன் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இப்ரபாது இரயசு ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைக் தகாண்டு வந்ைார் 
என்பைற்கான சில ஆைாரங்கதளப் பார்ை்ரைாம், ரமலம் இரயசுவின் ராஜ்யை்தைப் 
பற்றி ரபசுவைற்கு சுவிரசஷங்கள் பயன்படுை்தும் வார்ை்தைகதள கருை்ைில் 
தகாண்டு, இரயசு ராஜ்யை்தை தகாண்டு வரும் நிதலகதள சுருக்கமாக 
விவரிப்ரபாம். 

நிரலகள் 
அவர் வழங்கிய ராஜ்யை்ைின் ைற்ரபாதைய அனுபவம் முழு ராஜ்யம் அல்ல 

என்று இரயசு கற்பிை்ைார். ராஜ்யை்ைின் மற்தறாரு கட்டம் இன்னும் வரவில்தல. 
எைிர்காலை்ைில் ஒரு கட்டை்ைில், ரைவனுதடய ராஜ்யம் அைன் முழுதமயிலம் வரும். 
இந்ை எைிர்கால நாதள லூக்கா 21:27-28 இல் இரயசு விவரிை்ைார்: 

அப்தபாழுது மனுஷகுமாரன் மிகுந்ை வல்லதமரயாடும் 
மகிதமரயாடும் ரமகை்ைின்ரமல் வருகிறதைக் காண்பார்கள். 
இதவகள் சம்பவிக்கை் தைாடங்கும்ரபாது, உங்கள் மீட்பு 
சமீபமாயிருப்பைால், நீங்கள் நிமிர்ந்துபார்ை்து, உங்கள் 
ைதலகதள உயர்ை்துங்கள் (லூக்கா 21:27-28). 

பல யூை இதறயியலாளர்கள் பதழய ஏற்பாட்தட விளக்கி, ரமசியா 
வந்ைதும், அவர் பாவம் மற்றும் மரணம் இருந்ை பதழய காலை்தை ஒரரயடியாக 
அகற்றிவிட்டு, ரைவனுதடய ராஜ்யை்ைின் புைிய யுகை்தை உருவாக்குவார் என்று 
கற்பிை்ைார். 
 ஆனால் இரயசு ராஜ்யை்தை பல கட்டங்களில் தகாண்டு வருவைாக குறிப்பிட்டார். 
அவர் ைனது பூமிக்குரிய ஊழியை்ைின் ரபாது ராஜ்யை்தைை் தைாடங்கினார். அவர் 
பரரலாகை்ைிலிருந்து ஆட்சி தசய்யும்ரபாது அவருதடய ராஜ்யம் இப்ரபாது 
தைாடர்கிறது. எைிர்காலை்ைில் அவர் ைிரும்பி வரும்ரபாது அது நிதறரவறும் 
அல்லது முடிக்கப்படும். 

கதடசி காலை்தை தமயமாக தவை்து தசயல்படுகிற யூை 
மைை்ைில், யைார்ை்ைம் அதனை்தும் ைற்ரபாதைய ைீய யுகம் மற்றும் 
வரவிருக்கும் யுகம் என்று இரண்டு காலகட்டங்களாக 
பிரிக்கப்பட்டது. வரவிருக்கும் யுகமாகிய இறுைிக்கால 
ராஜ்யை்தை ரைவன் அறிமுகப்படுை்ைியரபாது, அது 
ரபரழிவாகவும், ைிடீதரனவும், முற்றிலம் நிகழும் என்பது 
எைிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. நீங்கள் ராஜ்யை்ைிற்கு முந்தைய 
காலை்ைிலிருந்து ராஜ்யை்ைின் காலை்ைிற்கு உடனடியாக 
நகர்கிறீர்கள். ஆனால் புைிய ஏற்பாட்டில், புைிய ஏற்பாட்டு 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

காலக்கட்டை்ைின் நீட்சி என்று நான் அதழை்ைது இருக்கிறது. 
இைனால் ராஜ்யை்ைின் யுகமானது, கதடசி காலை்தை 
தமயமாகக் தகாண்ட யூை மைை்ைில் எைிர்பார்க்கப்பட்டது ரபால, 
இப்ரபாது இரண்டு காலகட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
அதவ: நிகழ்காலம் அல்லது "ஏற்கனரவ" இருக்கிற பரரலாக 
ராஜ்யம், மற்றும் "வரவிருக்கிற" பரரலாக ராஜ்யம். 

— Dr. ரடவிட் ஆர். பாவுர் 

நாம் ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைப் பற்றி ரபசும்ரபாது, அதைப் 
பற்றி அடிக்கடி "வந்துவிட்டது" என்று ரபசுகிரறாம், ஆனால் 
உண்தமயில், எைிர்காலை்ைில் வரரபாகும் ராஜ்யை்தை 
எைிர்பார்ை்துக்தகாண்டிருக்கிரறாம். உண்தமயில், இரயசு 
இவ்வாறு தஜபிக்க கற்றுக்தகாடுை்ைார்: “பரமண்டலை்ைில் 
இருப்பது ரபால உம்முதடய ராஜ்யம் வருவைாக.” ராஜா வந்து 
விட்டைால், அவர் பூமியில் ைனது ராஜ்யை்தைை் துவங்கி விட்டார் 
என்று நாம் உணர்கிரறாம். ஆனால் அவருதடய வருதகக்காக 
காை்ைிருக்கிரறாம். கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருதகயானது, 
இரயசு முைலில் வந்ைரபாது தசய்ைவற்றின் முழுப் 
பலன்கதளயும் தகாண்டு வருவைாக இருக்கும். அைன் 
ைாக்கங்கள் இறுைியாக தசயல்படும் நாளாகவும் அது இருக்கும். 
சுவிரசஷை்தை இந்ை உலகை்ைிற்கு எடுை்துச் தசல்லம்ரபாது 
வரவிருக்கும் ராஜாவின் எைிர்காலை்தை அறிவிக்கும் ரவதல 
ஒவ்தவாரு விசுவாசிக்கும் இருக்கிறது. எனரவ, கிறிஸ்து ைிரும்பி 
வரும் நாளுக்கு ையாராகுமாறு மக்கதள அதழக்கிரறாம். 
ஆனால், விசுவாசிகளாகிய நாம் இப்ரபாது கிறிஸ்துதவ 
நம்முதடய கர்ை்ைராகக் தகாண்ட பாக்கியை்தை அனுபவிை்து 
மகிழ்கிரறாம், எனரவ நாம் இப்ரபாது அவருதடய ஆட்சியின் கீழ் 
வாழ்கிரறாம், நமக்காக மட்டுமல்ல, முழு சிருஷ்டிப்பிற்காகவும் 
அதை முழுதமயாக உணரும் நாளுக்காகக் காை்ைிருக்கிரறாம். 

— Rev. Dr. தசமன் தவபர்ட் 

முைல் நூற்றாண்டில் தபரும்பாலான யூைர்கள் இரயசுதவ விட்டு 
விலகியைில் ஆச்சரியமில்தல, ஏதனன்றால் அவர் விவரிை்ை ராஜ்யம் அவர்கள் 
எைிர்பார்ை்ை மற்றும் விரும்பிய ராஜ்யை்தைப் ரபால் இல்தல. ரராதமை் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

துூக்கிதயறிந்து யூைர்கதள ரராம அடக்குமுதறயிலிருந்து விடுவிக்கும் 
ராஜாதவயும் ராஜ்யை்தையும் எைிர்பார்ை்ைனர். லூக்கா 17:20-25 மற்றும் ரயாவான் 
6:60-69 இல் நாம் பார்ப்பது ரபால், இரயசு அந்ை வதகயான ராஜாவாக இருப்பைில் 
ஆர்வம் காட்டாைரபாது, பலர் ைங்கள் முதுகுகதளை் ைிருப்பிக் தகாண்டு இரயசுதவ 
விட்டு விலகிச் தசன்றனர். 

நிச்சயமாக, இந்ை நிராகரிப்பு இறுைியில் இரயசுவின் மரணைண்டதனக்கு 
வழிவகுை்ைது. இரயசுவின் சிலதவ மரணம், அவரது அரசாட்சிக்கு எைிரான 
பதகதமயின் உச்சக்கட்டமாகவும், அவரது அரசாட்சி மற்றும் ராஜ்யை்ைின் 
தவற்றியாகவும் ஒரர ரநரை்ைில் அதமந்ைது என்பது சுவிரசஷங்களின் தபரிய 
முரணாக உள்ளது. அவரது உயிர்ை்தைழுைல் மற்றும் பரம் ஏறுைல் என்பது 
பிைாவாகிய ரைவனின் வலது பாரிசை்ைில் உள்ள அவரது ராஜ 
சிங்காசனை்ைிற்கான பாதையாகும். லூக்கா அப்ரபாஸ்ைலருதடய நடபடிகள் 1:3 
இல் அறிவிை்ைபடி, இரயசு ைம்முதடய உயிர்ை்தைழுைலக்கும் பரரமறுைலக்கும் 
இதடப்பட்ட நாற்பது நாட்கதள ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைப் பற்றி ைம் 
சீஷர்களுக்குக் கற்பிக்கப் பயன்படுை்ைினார். 

மை்ரையு 28:18 இல், இரயசு பரரமறுவைற்கு சற்று முன்பு இவ்வாறு கூறினார்: 

வானை்ைிலம் பூமியிலம் சகல அைிகாரமும் எனக்குக் 
தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது (மை்ரையு 28:18). 

ரைவனுதடய ராஜ்யம் என்பது சுவிரசஷை்ைின் கருப்தபாருளாகும், இது 
இரயசுவின் வாழ்க்தக நிகழ்வுகதள சுவிரசஷங்களுடன் இதணக்கிறது. ரைவன் 
ைம்முதடய ராஜ்யம் இரயசுவில் வந்துவிட்டது என்ற வாக்குை்ைை்ைை்தை 
நிதறரவற்றியிருக்கிறார் என்ற நற்தசய்ைிதய சுவிரசஷங்கள் அறிவிக்கின்றன. 
இரயசுவின் தவற்றிகரமான வாழ்க்தக ஒரு நாள் அவர் ைம்முதடய ராஜ்யை்தை 
நிதறவாக்கை் ைிரும்புவார் என்று உறுைியளிக்கிறது, அது அதனை்து 
ஆசீர்வாைங்கதளயும் முழுதமயாக நமக்குக் தகாண்டுவரும். 

வரக 
இதுவதர இந்ைப் பாடை்ைில், சுவிரசஷங்கதள அவற்றின் இலக்கியை் 

ைன்தமயின் அடிப்பதடயில் ஆராய்ந்து, சதபயில் அவற்றின் நிதலதயப் பார்ை்து, 
அவற்றின் ஒற்றுதமதயக் கருை்ைில் தகாண்ரடாம். இந்ை கட்டை்ைில், ஒன்றிலிருந்து 
ஒன்று ரவறுபடும் பல்ரவறு வதககதளப் பற்றி ரபச நாம் ையாராக உள்ரளாம். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

நாம் பார்ை்ைபடி, நான்கு சுவிரசஷங்களும் ரைவனுதடய ராஜ்யம் 
வருவதைப் பற்றிய ஒரர கதைதய முன்தவக்கின்றன, ஆனால் ஒவ்தவான்றும் 
அைனைன் தசாந்ை பாணியில் இதைச் தசய்கின்றன. இந்ை வதகதய இரண்டு 
முக்கிய வழிகளில் ஆராய்ரவாம். முைலில், சுவிரசஷங்களில் உள்ள ைகவல்கதள 
சமரசம் தசய்வைில் உள்ள சில தவளிப்பதடயான சிரமங்கதளப் பார்ப்ரபாம். 
இரண்டாவைாக, ஒவ்தவாரு சுவிரசஷமும் ைனிை்துவமாக வலியுறுை்துவதைப் 
பார்ப்ரபாம். தவளிப்பதடயான சிரமங்கயளக் குறிை்து முைலில் பார்க்கலாம். 

தவளிப்பரடயான ேிைமங்கள் 
நாம் சுவிரசஷங்கதளப் வாசிக்கும்ரபாது, அதவ ஒன்றுக்தகான்று 

எவ்வளவு ஒை்ைிருக்கிறது என்பதுைான் நம் எண்ணமாக இருக்கும். 
எப்படியிருந்ைாலம், சுவிரசஷை்ைிலள்ள பைிவுகள் தவவ்ரவறு விஷயங்கதளக் 
கூறுவைாகை் ரைான்றும் பல இடங்கள் உள்ளன. நிச்சயமாக, இந்ை ரவறுபாடுகளில் 
தபரும்பாலானதவ மிகவும் சிறியதவைான், அதவ ைீவிரமான முரண்பாடுகள் 
என்று அதழக்கப்பட முடியாது. இருந்ைாலம் அதவகளில் ஒரு சில 
வாசிப்பவர்களுக்கு கடினமாக இருக்கின்றன. அைனால்ைான், மிகவும் 
குறிப்பிடை்ைக்க சில வதகயான தவளிப்பதடயான சிரமங்கதளப் பார்ப்பது 
முக்கியம். 

காலவைிரே 
மிகவும் தபாதுவான சில ரவறுபாடுகள் காலவரிதசயுடன் 

தைாடர்புதடயதவ, அைாவது நிகழ்வுகள் எல்லா சுவிரசஷங்களிலம் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ள வரிதசதய இது குறிக்கிறது. 

வாழ்க்தக வரலாற்றுக் கதைகளாக, ஒவ்தவாரு சுவிரசஷமும் ஒரர 
அடிப்பதட காலவரிதசதயப் பின்பற்றுகின்றன. ஒவ்தவான்றும் இரயசுவின் 
பிறப்பிலிருந்து தைாடங்குகிறது, பின்னர் அவரது மரணை்தைப் பற்றி ரபசுகிறது, 
இறுைியாக அவரது உயிர்ை்தைழுைலக்கு தசல்கிறது. ஆனால் அதவகள் 
தபரும்பாலம் இரயசுவின் வாழ்க்தகயில் நடந்ை மற்ற நிகழ்வுகதள தவவ்ரவறு 
வரிதசயில் பட்டியலிடுகின்றன. காரணம், சுவிரசஷங்கள் சில சமயங்களில் 
முைல் நூற்றாண்டில் மிகவும் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடியைாக இருந்ைது ஆனால் நமது 
நவனீ எைிர்பார்ப்புகதள பூர்ை்ைி தசய்யாை முன்னுரிதமகளின்படி நிகழ்வுகதள 
தைாகுை்து தகாடுக்கின்றன. கண்டிப்பாக காலவரிதசப்படி முன்னுரிதமகதளப் 
பின்பற்றுவைற்குப் பைிலாக, சுவிரசஷங்கள் சில சமயங்களில் கருப்தபாருள் 
அல்லது புவியியலின் அடிப்பதடயில் அவற்றின் அை்ைியாயங்கதள 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

வரிதசப்படுை்துகின்றன. உைாரணமாக, மாற்கு ைனது தசாந்ை ஊரில் இரயசு 
நிராகரிக்கப்பட்ட கதைதய மாற்கு 6:1-6 இல் கூறினார். ஆனால் லூக்கா அதை 
லூக்கா 4:14-30 இல் உள்ள கதையில் தவை்ைார், அைனால் இது இரயசுவின் தபாது 
ஊழியை்ைில் முைல் கதையாக இருந்ைது. லூக்காவின் சுவிரசஷம் மாற்குவின் 
சுவிரசஷை்தை விட கதைக்கு அைிக முக்கியை்துவம் தகாடுக்கிறது. ரமலம் இது 
இரயசு நிராகரிக்கப்பட்டைன் கருப்தபாருதள வலியுறுை்ை நீளமான கதைதயக் 
தகாண்டுள்ளது. 

சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்கள் இரயசுவின் ரபாைதனகளிலம் தசயல்களிலம் 
ராஜ்யை்ைின் வருதகதய தைளிவாகை் தைரிவிப்பைில் அக்கதற தகாண்டிருந்ைனர். 
ஆனால் அவருதடய ஊழியை்ைிற்கான துல்லியமான காலவரிதசப் பயணை் 
ைிட்டை்தைப் பாதுகாப்பைில் மிகவும் குதறவாகரவ ஆர்வம் காட்டினார்கள். 

புறக்கணிப்பு 
இரண்டாவது வதக ரவறுபாடு, ஒன்று அல்லது அைற்கு ரமற்பட்ட 

சுவிரசஷங்களில் உள்ள காரியை்தைை் ைவிர்ை்து விடுவைாகும். உைாரணமாக, 
ரயாவான் ைனது சுவிரசஷை்ைில் கர்ை்ைருதடய இராப்ரபாஜனம் 
தைாடங்கப்பட்டதைப் பற்றி குறிப்பிடவில்தல. இது ரபான்ற புறக்கணிப்புகதள பல 
வழிகளில் விளக்கலாம். அதவ தவவ்ரவறு எழுை்ைாளர்களின் வலியுறுை்ைலின் 
விதளவாக இருக்கலாம். அல்லது முந்தைய சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்களின் 
புை்ைகங்களில் ரைான்றிய பகுைிகதள மீண்டும் எழுை ரவண்டிய அவசியை்தை 
பிற்கால சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்கள் உணராைைன் விதளவாகவும் அதவ 
ஏற்படலாம். எதுவாக இருந்ைாலம், புறக்கணிப்புகள் சுவிரசஷ 
எழுை்ைாளர்களிதடரய கருை்து ரவறுபாடுகள் அல்லது முரண்பாடுகதள 
ஏற்படுை்துவைில்தல. 

நீங்கள் பல நபர்கதள உள்ளடக்கிய ஒரு உதரயாடதலப் பற்றி 
சிந்ைியுங்கள். ரபசும் ஒவ்தவாரு நபரும் மற்றவர்கள் ஏற்கனரவ கூறிய 
அதனை்தையும் மீண்டும் தசய்ய ரவண்டிய அவசியம் இல்தல. அைற்கு பைிலாக, 
ஒவ்தவாரு நபரும் ைனது தசாந்ை குறிப்பிட்ட முன்ரனாக்தகச் ரசர்ப்பைில் கவனம் 
தசலை்துவார்கள், ஒருரவதள சில புைிய விவரங்கதள மற்றும் ரவறு 
முக்கியை்துவை்தை ரசர்ப்பார்கள். 

ரவைம் அவ்வப்ரபாது இதை தவளிப்பதடயாகச் தசய்கிறது. எடுை்துக்காட்டாக, 
2 நாளாகமம் 9:29 இல், மற்ற எழுை்ைாளர்களால் ஏற்கனரவ பைிவு தசய்யப்பட்ட 
விவரங்கதளை் ைவிர்க்கிரறன் என்று நாளாகம ஆசிரியர் தவளிப்பதடயாகக் 
கூறினார். இது 2 நாளாகமை்ைில் குதறந்ைது மூன்று முதறயும், 1 மற்றும் 2 
இராஜாக்களின் புை்ைகங்களில் அடிக்கடியும் நடக்கும். எனரவ, ஒரு சுவிரசஷ 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

எழுை்ைாளர் ஏற்கனரவ குறிப்பிட்டிருந்ை முக்கியமான விஷயங்கதளை் 
ைவிர்ை்துவிட்டதைக் கண்டு ஆச்சரியப்படுவைற்கில்தல. 

தவவ்சவறு நிகழ்வுகள் 
மூன்றாவது தபாதுவான வதக தவளிப்பதடயான சிரமம், இரயசுவின் 

ஊழியை்ைில் நிகழ்ந்ை தவவ்ரவறு நிகழ்வுகளுக்கு இதடரய உள்ள 
ஒற்றுதமகளின் விதளவாகும். அைாவது, சில சமயங்களில் இரண்டு 
சுவிரசஷங்கள் ஒரர நிகழ்தவ தவவ்ரவறு வழிகளில் விவரிக்கின்றன, ஆனால் 
அதவ உண்தமயில் இரண்டு ஒை்ை ஆனால் தவவ்ரவறு நிகழ்வுகதள 
விவரிக்கலாம். 

இரயசு ஒரு பயணம் தசய்யும் ரபாைகராக இருந்ைார் என்பதை நிதனவில் 
தகாள்வது அவசியம். அைாவது, அவர் இடம் விட்டு இடம் தசன்றார். அவர் 
தவவ்ரவறு இடங்களில் ஒரர மாைிரியான பல அற்புைங்கதளச் தசய்ைார், அைாவது 
பார்தவயற்றவர்கள் அல்லது முடமான பலதரக் குணப்படுை்ைினார். நிச்சயமாக, 
இரயசு மண்ீடும் மீண்டும் அரை ரகள்விகளுக்கும் சவால்களுக்கும் பைிலளிை்ைார். 

இதைை் ைவிர, தவவ்ரவறு சந்ைர்ப்பங்களில் மக்கள் இரயசுவுக்கு இரை 
ரபான்ற வழிகளில் பைிலளிை்ைனர். லூக்கா 7:36-50 மற்றும் மாற்கு 14:3-9 
ஆகியவற்றில் இரயசு அபிரஷகம் தசய்யப்பட்டதைக் கவனியுங்கள். லூக்காவில், 
இரயசு ஒரு பரிரசயனின் வட்ீடில் இருக்கிறார், ஆனால் மாற்குவில், அவர் 
குஷ்டரராகியான சீரமானின் வட்ீடில் இருக்கிறார். இதவ இரண்டும் ஒரர 
நிகழ்வின் முரண்பட்ட அறிக்தககள் அல்ல. மாறாக, அதவ இரண்டு தவவ்ரவறு 
நிகழ்வுகளின் அறிக்தககள். 

தவவ்சவறு சபே்சுகள் 
நான்காவது வதக தவளிப்பதடயான சிரமம் என்பது ஒரர மாைிரியான 

உள்ளடக்கை்தைக் தகாண்ட தவவ்ரவறு ரபச்சுகளால் ஏற்படும் குழப்பம் ஆகும். 
மை்ரையு 5:1–7:29 இல் உள்ள இரயசுவின் மதலப் பிரசங்கமும், லூக்கா 6:17-49 

இல் உள்ள லூக்காவின் இரை ரபான்ற ரபாைதனகளும் இைற்கு மிகச் சிறந்ை 
எடுை்துக்காட்டுகளில் ஒன்றாகும். மை்ரையு 5:1 இல், அது ஒரு மதலப்பகுைியில் 
நடந்ைைாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் லூக்கா 6:17 இல், அது ஒரு சமமான இடை்ைில் 
நடந்ைைாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

இந்ை சிக்கதல அணுக குதறந்ைது மூன்று வழிகள் உள்ளன. முைலாவைாக, 
மை்ரையு மற்றும் லூக்கா இருவரும் ஒரர ரநரை்ைில் மற்றும் இடை்ைில் தகாடுக்கப்பட்ட 
ஒரர பிரசங்கை்தைப் பற்றி ரபசியிருக்கலாம். கலிரலயா கடலின் தைன்ரமற்குப் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

பகுைி கரடுமுரடான மதலப்பகுைி அல்ல, மாறாக கடலில் இருந்து எழும்பிய 
மதலச்சரிவுகள் ஆகும். இந்ை உயரமான பகுைியில் ைட்தடயான பல சிறிய 
பகுைிகள் உள்ளன, எனரவ ஒரர நிலப்பகுைி மை்ரையுவில் மதலப்பகுைி என்றும் 
லூக்காவில் சமமான இடம் என்றும் அதழக்கப்பட முடியும். இரண்டாவைாக, இரயசு 
தவவ்ரவறு சந்ைர்ப்பங்களில் ரபசிய விஷயங்கதள ஒரு பிரசங்கை்ைில் ஒன்றாக 
இதணை்து, ஒரு கூட்டுப் ரபச்தச உருவாக்கும் பண்தடய நதடமுதறக்கு இது ஒரு 
எடுை்துக்காட்டு ஆகும். இது பண்தடய வரலாற்றாசிரியர்களால் பயன்படுை்ைப்பட்ட 
ஒரு நட்பமாகும். ரமலம் ஒற்றுதம அல்லது நம்பகை்ைன்தம பற்றி எந்ை 
ரகள்விதயயும் எழுப்பவில்தல. மூன்றாவது இடை்ைில், இரயசு இரண்டு 
தவவ்ரவறு நாட்களில், இரண்டு தவவ்ரவறு அதமப்புகளில் ஒரர மாைிரியான 
இரண்டு பிரசங்கங்கதள பிரசங்கிை்ைிருக்க முடியும்: ஒன்று மதலப்பகுைியிலம் 
மற்தறான்று சமதவளியிலம் நிகழ்ந்ைிருக்கலாம். இரயசுவினுதடய ஊழியன் 
பாணியின் காரணமாக, இரயசு ைம்முதடய ரபாைதனகளில் பலவற்தற 
அவர்களுக்கு அறிமுகமில்லாை புைிய பார்தவயாளர்களுக்குை் ைிரும்பை் ைிரும்பச் 
தசால்வார் என்று கருதுவது நிச்சயமாக நியாயமானது. 

சுவிரசஷங்களில் உள்ள ரவறுபாடுகதள ஒை்ைிதசக்கக்கூடிய பல்ரவறு 
வழிகதளக் கவனிப்பைன் மூலம், இரயசுவின் வாழ்க்தக மற்றும் ஊழியை்தைக் 
குறிை்ை அதவகளின் ஒன்றுபட்ட சாட்சி உண்தமயானது என்பதை நாம் 
உறுைியாக நம்பலாம். ஆம், ைகவல்களில் சில முரண்பாடுகள் இருப்பது ரபால் 
ரைான்றலாம். ஆனால் இந்ை வதகயான ரவறுபாடுகள் ஒவ்தவான்றிற்கும் 
நியாயமான விளக்கங்கள் உள்ளன. தவவ்ரவறு சந்ைர்ப்பங்களில் இரயசு ஒரர 
விஷயை்தைக் கற்பிை்ைார் என்பதை நாம் கண்டறிந்ைால், அவருதடய ஊழியம் 
மற்றும் தசய்ைியின் நிதலை்ைன்தமதயக் காணலாம், ரமலம் அவருதடய 
ரபாைதனகதள நம் வாழ்வில் பயன்படுை்துவைற்கான பல்ரவறு வழிகதளயும் 
காணலாம். 

ரவை பகுைிகளில் உள்ள தவளிப்பதடயான சிரமங்கதள ரகட்பைன் மூலம் 
நான்கு சுவிரசஷங்களில் உள்ள வதகதயப் பார்க்க ஆரம்பிை்ரைாம். எனரவ, 
இந்ை ரநரை்ைில், நான்கு சுவிரசஷங்களின் ைனிை்துவமான முக்கியை்துவங்கதள 
ஆராய்வைன் மூலம் அவற்றின் வதகதயை் தைாடர்ந்து பார்க்க நாம் ையாராக 
இருக்கிரறாம். 

தனித்துவமான வலியுறுத்தல்கள் 
ஒவ்தவாரு சுவிரசஷமும் ஒரு ைனிை்துவமான எழுை்ைாளரால் எழுைப்பட்டது, 

அந்ை எழுை்ைாளர்கள் இரயசுவின் வாழ்க்தக மற்றும் ஊழியை்தைப் பற்றிய 



சுவிரசஷங்கள் பாடம் 1: சுவிரசஷங்கள் ஓர் அறிமுகம் 

-49- 

வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ைங்களது தசாந்ை கண்ரணாட்டை்தை வழங்கினர், ஆதகயால் நான்கு 
சுவிரசஷங்களுக்கு இதடரய ரவறுபாடுகள் உள்ளன. நான்கு சுவிரசஷங்களும் 
பரிசுை்ை ஆவியானவரால் அருளப்பட்டதவ என்பதை அறிந்ைிருக்கிரறாம். 
ஆதகயால் ஒவ்தவாரு சுவிரசஷ கணக்கும் பிதழயில்லாமலம் மற்றவற்றுடன் 
முரண்படாமலம் இருக்கிறது என்பைில் நாம் உறுைியாக உள்ரளாம். ஆனால் 
ரவறுபாடுகரள இல்தல என்று இைற்கு அர்ை்ைமில்தல. அந்ை ரவறுபாடுகதள 
வடிவதமக்க பரிசுை்ை ஆவியானவர் எழுை்ைாளர்களின் ஆளுதமகள், 
விருப்பங்கள் மற்றும் ஊழிய சூழ்நிதலகதளப் பயன்படுை்ைினார். எனரவ, 
பரிசுை்ை ஆவியானவர் நம்தம ஆசீர்வைிக்க விரும்பும் எல்லா வழிகளிலம் நாம் 
ஆசீர்வைிக்கப்பட விரும்பினால், சுவிரசஷை்ைின் ைனிை்துவமான 
அணுகுமுதறகதள நாம் படிக்கும்ரபாது அதவகதள கணக்கில் 
எடுை்துக்தகாள்ள ரவண்டும். 

வாழ்க்தக ிை் பல சூழ்நிதலகளில், தவவ்ரவறு நபர்கள் ஒரர 
உண்தமதயப் பற்றி தவவ்ரவறு வழிகளில் ரபசுவதைக் காண்கிரறாம். சிறு 
குழந்தைகள் விதளயாடுவதைப் பார்ை்ை எவருக்கும் ஒரு நிகழ்வு பல, 
இணக்கமான விளக்கங்கதளக் தகாண்டிருக்கலாம் என்பது தைரியும். ஒவ்தவாரு 
குழந்தைக்கும் அவர்கள் விதளயாடிய விதளயாட்டுகளில் அவரவருதடய 
தசாந்ை கண்ரணாட்டம் உள்ளது. விதளயாட்தடப் பற்றி அவர்கள் 
ஒவ்தவாருவரும் ரபசுவதைக் ரகட்பைன் மூலம் மட்டுரம உண்தமயில் என்ன 
நடந்ைது என்பதை நாம் ஒன்றாக இதணக்க முடியும். தபாம்தமகளின் 
வண்ணங்கதளப் பற்றி ஒரு குழந்தை ஆர்வமாக இருக்கலாம். மற்தறாரு குழந்தை 
அதவகள் உருவாக்கிய ஒலிகதள விவரிப்பைில் அைிக ஆர்வம் காட்டலாம். 
மற்தறாரு குழந்தை உற்சாகமாக அங்குமிங்கும் ஓடுவதை தைரிவிக்கலாம். இந்ை 
தவவ்ரவறு கண்ரணாட்டங்கள் ஒன்றுக்தகான்று முரண்படுவைில்தல. ஆனால் 
ஒவ்தவாரு குழந்தையும் விதளயாட்டின் சில பகுைிகதள மற்றதவகதள விட 
சுவாரஸ்யமாகக் கண்டைாக குறிப்பிடுகின்றனர். 

இரைரபால், ஒவ்தவாரு சுவிரசஷ எழுை்ைாளரின் தசாந்ை அக்கதறகளும் 
காரியங்களும் சுவிரசஷை்ைில் பிரைிபலிக்கின்றன. இரண்டு சுவிரசஷ 
ைகவல்களும் ஒரர மாைிரியாகை் தைரியவில்தல. அதனை்து புைிய ஏற்பாட்டு 
சுவிரசஷ கதைகளும் ஒரர இரயசுதவ விவரிக்கின்றன, ஆனால் அதவ 
தபரும்பாலம் அவதரப் பற்றி தவவ்ரவறு வழிகளில் ரபசுகின்றன மற்றும் 
அவருதடய ஊழியை்ைின் பல்ரவறு அம்சங்கதள முன்னிதலப்படுை்துகின்றன. 

நம்மிடம் நான்கு சுவிரசஷங்கள் உள்ளன, ஆனால் ஒரு இரயசு 
மட்டுரம இருக்கிறார். அைற்கு நாம் என்ன தசய்ய ரவண்டும்? 
முைலாவைாக, இரயசு ஒரு உருவப்படை்ைின் கீழ் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

உள்ளடங்குவைற்கு மிகவும் கடினமான ஒரு வரலாற்று நபர் 
என்பதை அதடயாளம் காண்பது என்பது ஆரம்பகால 
கிறிஸ்ைவர்களின் புை்ைிசாலிை்ைனம் ஆகும். சுவிரசஷங்கள் 
உருவப்படங்கள் ரபான்றதவ, எனரவ நான்கு 
சுவிரசஷங்களிலம் இரயசுதவ அதடயாளம் காண முடியும், 
ஆனால் அரை ரநரை்ைில் அதவகள் தவவ்ரவறு வழிகளில் 
இரயசுதவப் பற்றிய சம்பவங்களின் தவவ்ரவறு ரகாணங்கதள 
காட்டுகின்றன. நான் உங்களுக்கு ஒரு உைாரணம் ைருகிரறன். 
ரயாவான் சுவிரசஷை்ைில், உவதமகளும் பிசாசுகள் 
விரட்டப்படுவதும் இல்தல. மாற்கு சுவிரசஷை்ைில், இரயசு 
உவதமகளால் வதகப்படுை்ைப்படுகிறார், ரமலம் மாற்கு 
சுவிரசஷை்ைின் ஆரம்ப பகுைியில் அடிக்கடி நடக்கும் அற்புைம் 
பிசாசுகதள துரை்துைல் ஆகும். இதவ தவவ்ரவறு 
உருவப்படங்களாக இருந்தும் ஒரர இரயசுதவ காட்டுகின்றன. 
ரமலம், ஒவ்தவாரு சுவிரசஷ எழுை்ைாளரும் இரயசுதவப் பற்றி 
சற்று விை்ைியாசமான பார்தவதயக் தகாண்டுள்ளனர். ஒருவர் 
அவர் கிறிஸ்து என்றும், மற்தறாருவர் அவர் கிறிஸ்து இல்தல 
என்றும் நிதனக்கிறார் என்ற அர்ை்ைை்ைில் அல்ல, ஆனால் 
இரயசு யூை ரமசியா என்றும் அரை சமயம் உலக இரட்சகர் 
என்றும் எப்படி தவளிப்படுை்துவது என்பது பற்றி அவர்கள் 
தவவ்ரவறு வலியுறுை்ைல்கதளக் தகாண்டுள்ளனர். இரயசுவின் 
ஊழியை்ைின் தவவ்ரவறு அம்சங்கதளயும் தவவ்ரவறு 
பகுைிகதளயும் வலியுறுை்துவைற்கும், ரகள்விதய வடிவதமை்து 
பைில்கதள வழங்குவைற்கும் தவவ்ரவறு வழிகதள 
வலியுறுை்துவைற்கான சுைந்ைிரம் அவர்களுக்கு இருந்ைதை 
உணர்ந்ைனர். 

— Dr. தபன் விைரிங்டன் III 

சுவிரசஷங்களில் பல ைனிை்துவமான பண்புகள் மற்றும் கருப்தபாருள்கள் 
உள்ளன. ஆனால் இந்ை அறிமுக பாடை்ைில், ஒவ்தவாரு சுவிரசஷமும் இரண்டு 
ரகள்விகளுக்கு பைிலளிக்கும் விைை்ைில் கவனம் தசலை்துரவாம்: "இரயசு  ோர் ?" 
மற்றும் "நாம் எப்படி இரயசுதவப் பின்பற்றுகிரறாம்?" இந்ை முக்கியமான 
ரகள்விகளுக்கு மை்ரையு எவ்வாறு பைிலளிக்கிறார் என்பதைப் பார்ப்பைன் மூலம் 
ஆரம்பிக்கலாம். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மத்சதயு சுவிசேஷத்தில் இசயசு யாை்? 
மற்ற சுவிரசஷ எழுத்தோளர்கயளவிட , பதழய ஏற்பாட்டில் 

முன்னறிவிக்கப்பட்ட இஸ்ரரவலின் ரமசியா ராஜா இரயசு என்று தைரிவிக்க 
மிகவும் அக்கதற தகாண்டவர் மை்ரையு ஆவார். 

இரயசுவின் ராஜரிகை்தை மை்ரையு குறிப்பிடும் இடங்களின் சிறிய மாைிரி: 2:2 
இல் "யூைர்களின் ராஜாவாகப் பிறந்ைவதர" எங்ரக காணலாம் என்று ஞானிகள் 
ரகட்டார்கள்; 7:21-23 இல், கர்ை்ைராகிய இரயசு, ைம்தம "கர்ை்ைர்" என்று அதழக்கும் 
அதனவதரயும் பரரலாக ராஜ்யை்ைில் அனுமைிக்க மாட்டார் என்று கூறினார்; 
20:20-28 இல் அப்ரபாஸ்ைலர்களான யாக்ரகாபு மற்றும் ரயாவான் ஆகிரயாரின் 
ைாய் ைன் குமாரர்களுக்கு ராஜ்யை்ைில் இரயசுவுக்கு இதணயாக ஒரு 
சிறப்புரிதமதய வழங்குமாறு ரகாரியரபாது; 25:31-46 இல் இறுைி நாளில் ராஜாவாக 
ைம்முதடய நியாயை்ை்ைீர்ப்தபப் பற்றி இரயசு ஒரு உவதமதயச் தசான்னார்; 
மற்றும் 27:37 இல் ரராம வரீர்கள் இரயசுவின் ைதலக்கு ரமல் "இவர் யூைர்களின் 
ராஜா" என்று எழுைப்பட்ட ஒரு அதடயாளை்தை சிலதவயில் தவை்ைைாக மை்ரையு 
வஞ்சப்புகழ்ச்சியாகக் குறிப்பிட்டார். 

ரைவனுதடய ரமசியா ராஜா பூமிக்கு ரைவனின் ரமசியா ராஜ்யை்தை 
தகாண்டு வருவார் என்று எைிர்பார்க்கப்பட்டது. அவர் இஸ்ரரவதல 
சிதறப்பிடிை்ைவர்களிடமிருந்தும் அைன் எைிரிகளிடமிருந்தும் விடுவிப்பார். அவர் 
நீைியுடன் ஆட்சி தசய்வார், அதமைிதயயும் தசழிப்தபயும் நிதலநாட்டுவார். 
இரயசு இதைதயல்லாம் தசய்ைார், ஆனால் யூைர்கள் எைிர்பார்ை்ை விைை்ைில் அவர் 
தசய்யவில்தல. உைாரணமாக, மை்ரையு 5:17 இல் உள்ள இரயசுவின் 
வார்ை்தைகதளக் கவனியுங்கள்: 

நியாயப்பிரமாணை்தையானாலம் 
ைீர்க்கைரிசனங்கதளயானாலம் அழிக்கிறைற்கு வந்ரைன் என்று 
எண்ணிக்தகாள்ளாரையுங்கள். அழிக்கிறைற்கு அல்ல, 
நிதறரவற்றுகிறைற்ரக வந்ரைன் (மை்ரையு 5:17). 

அவருதடய ஊழியை்தைப் பார்ை்ை பல யூைர்கள், அவர் ரைவனுதடய 
பிரமாணை்தை அழிப்பைாகவும், பதழய ஏற்பாட்டின் வாக்குை்ைை்ைங்கதள 
நிதறரவற்றை் ைவறியைாகவும் நிதனப்பார்கள் என்பதை இரயசு 
புரிந்துதகாண்டார். அைனால்ைான் அவர் நியாயப்பிரமாணை்தையும் 
ைீர்க்கைரிசனை்தையும் நிதறரவற்றுகிரறன் என்று அழுை்ைமான தைளிவுடன் 
கூறினார். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இந்ை ரவை பகுைியில் மட்டுமல்ல, அடிக்கடி, பதழய ஏற்பாட்டு ரவைாகமை்ைின் 
ஏைாவது ஒரு அம்சை்தை இரயசு நிதறரவற்றியைாக மை்ரையு அறிவிை்ைார், அவர் 
உண்தமயிரலரய இஸ்ரரவலின் ரமசியா ராஜா என்பதை நிரூபிை்ைார். 

எனரவ, மை்ரையுவின் கூற்றுப்படி, நாம் எப்படி இரயசுதவப் 
பின்பற்றுகிரறாம்? இரயசு ரைவனின் பிரமாணை்தை முழுதமயாகக் 
கதடப்பிடிை்ைார், ஆனால் அவர் தசய்ைது அதுமட்டுமல்ல. நியாயப்பிரமாணை்ைின் 
தவளிப்புற ரகாரிக்தககதள மட்டும் கதடப்பிடிப்பது ரபாைாது என்று அவர் 
கூறினார். ரைவன் எப்தபாழுதும் ைம்முதடய ராஜ்யை்ைின் குடிமக்கள் 
மனப்பூர்வமாய்க் கீழ்ப்படிய ரவண்டும் என்று எைிர்பார்க்கிறார். ராஜ்யம் 
வந்துவிட்டது, அது ரைவனுதடய மக்களுக்கு மன்னிப்தபயும் இரட்சிப்தபயும் 
தகாண்டுவந்து, புைிய, கீழ்ப்படிைலள்ள இருையங்கதள நமக்குை் ைருகிறது 
என்பரை சுவிரசஷை்ைின் நற்தசய்ைியாகும். ரமலம் நம்முதடய மாறிய 
இருையங்கள், அன்பான, நன்றியுள்ள, மகிழ்ச்சியான கீழ்ப்படிைலடன் 
இரயசுதவப் பின்பற்றுவைற்கான ஆற்றதலயும் ஊக்கை்தையும் ைருகின்றன. 

இருையை்ைிலிருந்து ரைவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதைப் பற்றி நாம் 
ரபசும்ரபாது, இருையம் உண்தமயில் அதனை்தையும் 
உள்ளடக்கிய பைமாக இருக்கிறது. நான் என் மக்களுக்கு அதை 
ைதலயிலிருந்து தைாடங்கி இருையம் மற்றும் தக வதர 
இருக்கிறது என்று கற்றுக்தகாடுக்கிரறன். நாம் அவருக்கு 
எப்படிக் கீழ்ப்படிய ரவண்டும், எப்படி அவதர ரநசிக்க ரவண்டும் 
என்பரை அது. ைதல என்பது கற்பதனயின் இடமாக, மனைின் 
இடமாக இருக்கும், ரமலம் நாம் ரைவதன நம் முழு மனதுடன் 
ரநசிக்க ரவண்டும். நாம் நம் எல்லா பாசை்துடனும் ரைவதன 
ரநசிக்க ரவண்டும். ரமலம் நாம் நம் தககளாலம் கால்களாலம் 
ரைவதன ரநசிக்க ரவண்டும். எனரவ, இருையம் என்பது உங்கள் 
மார்பில் ஏரைா ஒன்று துடிக்கிறது என்று அர்ை்ைமல்ல. இது 
அதனை்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பைமாகும். அப்படியானால், 
நாம் ரைவதன தவளிப்புறமாக ரநசிக்கிரறாமா? ஆம், 
உண்தமயில் நாம் ரநசிக்கிரறாம். ஆனால் நாம் ரைவதன 
ரநசிப்பது நமது பாசங்களாலம் ைான். நாம் எல்லாவற்றிலம் 
ரைவதன ரநசிக்கிரறாம், ரமலம் "இருையம்" என்ற வார்ை்தை 
எல்லாவற்தறயும் என்பதை சரியாகச் சுட்டிக்காட்டுகிறது என்று 
நான் நம்புகிரறன். 

— Dr. ரமட் பிதரட்ரமன் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இப்ரபாது மை்ரையுவின் சுவிரசஷம் நமது இரண்டு ரகள்விகளுக்கு எவ்வாறு 
பைிலளிக்கிறது என்பதைப் பார்ை்ரைாம், மாற்கு என்ன தசால்கிறார் என்று 
ஆராய்ரவாம். 

மாற்கு சுவிசேஷத்தில் இசயசு யாை்? 
முைலில், மாற்குவின் கூற்றுப்படி, இரயசு யார்? அவருதடய புை்ைகம் 

முழுவதும், இரயசு ரைவனுதடய ஜனங்களின் எைிரிகதள தவன்ற ரைவனின் 
துயரப்படுகிற குமாரன் என்று மாற்கு வலியுறுை்ைினார். தபால்லாை ஆவிகளின் 
மீது இரயசுவிற்கு இருந்ை வல்லதமதயக் காட்டும் அற்புைங்களின் பல 
நிகழ்வுகதள மாற்கு பைிவு தசய்துள்ளார். மை்ரையு மற்றும் லூக்காவின் 
சுவிரசஷங்கதள விட மாற்கு மிக சிறிைானது என்றாலம், அது கிட்டை்ைட்ட 
பைிதனட்டு அற்புைங்கதளப் பைிவு தசய்கிறது. 

மாற்கு சுவிரசஷை்ைின் தைாடக்கை்ைிலிருந்ரை இரயசு ரைவனுதடய 
தவற்றியும் துன்பமும் நிதறந்ை குமாரனாக இருப்பதைக் காண்கிரறாம். முைல் 
அைிகாரை்ைிரலரய, ரயாவான் ஸ்நானகன் இரயசுவின் வருதகதய 
முன்னறிவிை்ைார், பின்னர் இரயசு ைனது தபாது ஊழியை்தைை் தைாடங்கினார். 
அவர் ஞானஸ்நானம் தபற்றார், வனாந்ைரை்ைில் ரசாைிக்கப்பட்டார், அவரது முைல் 
சீஷர்கதள அதழை்ைார், தபால்லாை ஆவிகதள துரை்ைினார், பல 
ரநாய்களிலிருந்து பலதரக் குணப்படுை்ைினார். இந்ை தசயல்-நிரம்பிய, ரவகமான 
கதையின் ரமரலாட்டமான வாசிப்பு கூட, ரைவனுதடய ராஜ்யை்ைின் எைிரிகதள 
இரயசு வல்லதமயுடன் தவன்றார் என்பதைக் காட்டுகிறது. அவருதடய 
ஊழியை்ைின் தைாடக்கை்ைிலிருந்ரை, மாற்கு அவதர ரைவனுதடய பாடுபட்ட 
குமாரனாக சிை்ைரிப்பதை இதை ஆழ்ந்து வாசிப்பைன் மூலம் 
அறிந்துதகாள்ளலாம். உைாரணமாக, மாற்கு 1:12-13 இல், இரயசுவின் 
ஞானஸ்நானை்தைை் தைாடர்ந்து இந்ை காரியை்தைப் பற்றி படிக்கிரறாம்: 

உடரன ஆவியானவர் அவதர வனாந்ைரை்ைிற்குப் ரபாகும்படி 
ஏவினார். அவர் வனாந்ைரை்ைிரல நாற்பதுநாள் இருந்து, 
சாை்ைானால் ரசாைிக்கப்பட்டார். அங்ரக காட்டுமிருகங்களின் 
நடுவிரல சஞ்சரிை்துக்தகாண்டிருந்ைார். ரைவதுூைர்கள் 
அவருக்கு ஊழியஞ்தசய்ைார்கள் (மாற்கு 1:12-13). 

இரயசு ைனது தபாது ஊழியை்ைின் முைல் கணை்ைிலிருந்ரை சாை்ைானின் 
ைாக்குைலக்கு ஆளானார். இரயசு துன்புறுை்ைதலயும் நிராகரிப்தபயும் 
சகிை்ைைால், இரயசு துயரப்படும் ஊழியர் என்ற இந்ை சிை்ைிரம் மாற்குவின் 
சுவிரசஷம் முழுவதும் தைாடர்ந்து வளர்ந்து வந்ைது. 



சுவிரசஷங்கள் பாடம் 1: சுவிரசஷங்கள் ஓர் அறிமுகம் 

-54- 

வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அப்படியானால், துயரப்பட்டவரும் தவற்றிதகாண்டவருமாகிய இரயசுதவ 
நாம் பின்பற்ற ரவண்டும் என்று மாற்கு எவ்வாறு கூறுகிறார்? ஒருபுறம், மாற்கு 
சுவிரசஷம் கிறிஸ்ைவ வாழ்க்தகதய எளிைான ஒன்றாக காட்டவில்தல. மாற்கு 
சீஷை்துவை்தை ஒரு கடினமான மற்றும் அடிக்கடி ஏமாற்றமளிக்கும் தசயல்முதற 
என்று விவரிை்ைார், அைில் நாம் பாைிக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல், ைவறுகதளயும் 
தசய்கிரறாம். உண்தமயில், இரயசுவின் சஷீர்கள் அவதரப் புரிந்துதகாள்ளரவா 
அல்லது இரயசுவில் விசுவாசம் தவக்கரவா ைவறிவிட்டார்கள் என்பது மாற்கு 
சுவிரசஷை்ைின் ைனிை்துவமான அம்சமாகும். மாற்கு 4:40 இல் இரயசு ைம்முதடய 
சீஷர்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கிறைா என்று ஆச்சரியப்பட்டார்; 6:52 இல், 
சீஷர்களின் "இருையங்கள் கடினப்படுை்ைப்பட்டன"; 7:18 இல், இரயசு ைம்முதடய 
ரபாைதனகதளப் புரிந்துதகாள்ளை் ைவறியைால், ைம் சஷீர்கள் "மந்ைமானவர்கள்" 
என்று குற்றம் சாட்டினார்; 9:18 இல் சஷீர்களால் ஒரு தபால்லாை ஆவிதய விரட்ட 
முடியவில்தல; 9:38-41 இல் சஷீர்கள் பிசாசுகதள துரை்தும் ஒரு நபதர 
ைங்களுக்குை் தைரியாைைால் அவதரை் ைடுக்க முயன்றனர்; மற்றும் அைிகாரம் 14 
இன் ரபாக்கில், ஒரு சஷீன் இரயசுதவ அைிகாரிகளிடம் காட்டிக் தகாடுை்ைான், 
ஒருவன் இரயசுவுடன் எந்ை தைாடர்பும் இல்தலதயன்று மறுை்ைான், 
மீைமுள்ளவர்கள் அவதர தகவிட்டனர். 

மாற்குவின் சுவிரசஷை்ைில் உள்ள இந்ை வலியுறுை்ைல், இரயசுதவப் 
பின்பற்றுவது பற்றி குதறந்ைபட்சம் இரண்டு விஷயங்கதளக் கற்றுக்தகாடுக்கிறது. 
முைலாவைாக, சஷீர்கதளப் ரபாலரவ, நாம் எப்ரபாதும் இரயசுதவப் புரிந்து 
தகாள்ள மாட்ரடாம். உண்தமயில், ரவைாகமை்ைில் உள்ள பல விஷயங்கதள நாம் 
ைவறாகப் புரிந்துதகாண்டிருக்கலாம். எனரவ, நாம் அதனவரும் கற்றுக்தகாள்ள 
நிதறய இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்துதகாள்ளும் அளவுக்கு ைாழ்தமயுடன் 
இருக்க ரவண்டும். இைன் ஒரு பகுைியாக, ரவைை்ைின் ரபாைதனகதள நாம் 
விசுவாசை்ைின் மூலம் ஏற்றுக்தகாள்ள ரவண்டும், அது நமக்கு விசிை்ைிரமாகரவா 
அல்லது ைவறாகரவா ரைான்றினாலம் ரைவனுதடய வார்ை்தை உண்தமயானது 
என்பதை அறிந்து தகாள்ள ரவண்டும். 

இரண்டாவைாக, கிறிஸ்ைவர்களுக்கு கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் ைவிர்க்க 
முடியாைதவ. அவதரப் பின்தைாடர்வைிலிருந்து விலகிச் தசல்ல பல ஆபை்துகள், 
பல ரசாைதனகள் உள்ளன. 

மாற்கு 8:34-35 இல் இரயசு கூறியதைக் கவனியுங்கள். 

ஒருவன் என் பின்ரன வர விரும்பினால், அவன் 
ைன்தனை்ைான் தவறுை்து, ைன் சிலதவதய எடுை்துக்தகாண்டு 
என்தனப் பின்பற்றக்கடவன். ைன் ஜவீதன இரட்சிக்க 
விரும்புகிறவன் அதை இழந்துரபாவான், என்னிமிை்ைமாகவும் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

சுவிரசஷை்ைினிமிை்ைமாகவும் ைன் ஜவீதன இழந்து ரபாகிறவன் 
அதை இரட்சிை்துக்தகாள்ளுவான் (மாற்கு 8:34-35). 

அவருக்கு நாம் தசய்யும் அர்ப்பணிப்பில் நாம் உண்தமயாக இருக்க 
ரவண்டும் என்று இரயசு கற்பிை்ைார். இரயசு அனுபவிை்ைது ரபால் நாமும் பாடுபட 
ையாராக இருக்க ரவண்டும், ரசாைதன மற்றும் ஆவிக்குரிய ைாக்குைல்கதள 
எைிர்ை்து நிற்கவும் நாம் ையாராக இருக்க ரவண்டும். ஆனால் இந்ை ரவை பகுைியில் 
இன்தனான்தறயும் கவனியுங்கள்: இரயசு துயரப்படும் ரைவனுதடய குமாரன் 
மட்டுமல்ல; அவர் ரைவனின் தவற்றிகரமான குமாரனும் ஆவார். உண்தமயில், 
அவர் ைனது துயர மரணை்ைின் மூலம் தவற்றி தபறுகிறார். ராஜ்யை்ைிற்காக 
துன்பப்படுவைில் நாம் அவதர உண்தமயுடன் பின்பற்றினால், நிை்ைிய ஜவீதனப் 
தபறுரவாம். 

பாடுகள் உண்தமயில் முக்கியமானது என்ன என்பைில் நமது 
விழிப்புணர்தவ தமயப்படுை்ை தவக்கின்றன, வலி மட்டுரம 
அைில் இல்தல என்பதை நம்தம உணர தவக்கின்றன. நான் 
இதை விட ரமலானைற்காக வாழ்கிரறன், அைன் நடுவில் நான் 
இன்னும் ரைவதன நம்புகிரறன், ஏதனன்றால் எனது ஆறுைல், 
எனது பாதுகாப்பு மற்றும் எனது மகிழ்ச்சி மற்றும் நான் அக்கதற 
தகாண்டவற்தறதயல்லாம் விட கிறிஸ்துவில் எனக்கிருப்பது 
தபரியது என்பதை நான் அறிரவன். 

— Dr. ஜான் இ. தமக்கின்ரல 
 

இரயசு பாடுபடும் ஊழியராக வந்ைார். கிறிஸ்துதவப் பின்பற்ற 
விரும்பும் எவரும் குறிப்பிடை்ைக்க பாடுகதள அனுபவிக்க 
ைங்கள் வாழ்க்தகயில் ஒரு இடை்தைப் தபற ரவண்டும். 
துன்பங்கள் நிதறந்ை இந்ை உலகை்ைிற்கு நாம் வருவது இரயசு 
யார் என்பைன் ஒரு பகுைியாக இருக்கிறது. கிறிஸ்துவின் 
ஊழியை்ைில் பங்கு தகாள்ள ரவண்டுமானால், நம் தசாந்ை 
வாழ்க்தகயில் துன்பங்களுக்கு ஒரு இடம் இருக்க ரவண்டும். நம் 
தசாந்ை பாடுகள் மட்டுமல்ல, மற்றவர்களின் பாடுகளிலம் நாம் 
பங்தகடுக்க ரவண்டும், உண்தமயில் துக்கப்படுபவர்களுடன் 
நாமும் துக்கப்பட ரவண்டும், ரமலம் அவர்களின் துன்பங்கதள 
நம் வாழ்விலம் அதழக்க ரவண்டும், அந்ைச் சூழலில் பங்தகடுை்து 
ஊழியம் தசய்ய ரவண்டும். நாம் இந்ை உலகை்ைில் நதழயும் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ரபாது பாடுகதள அனுபவிக்கப் ரபாகிரறாம் என்கிற புரிைல் 
இருக்க ரவண்டும். அதுமட்டுமல்லாமல், ரைவதனப் 
பின்பற்றுகிறவர்களாகிய நாம் பாடுகள் வழியாக ஊழியம் 
தசய்ய ரவண்டும் என்பது ரைவன் விரும்பும் முக்கிய வழிகளில் 
ஒன்றாகும். அப்ரபாது நாம் ரைவனின் இருையை்தைப் 
புரிந்துதகாள்ளை் தைாடங்குகிரறாம். பின்னர், ரைவன் நம்தமச் 
தசம்தமப்படுை்துகிறார். இந்ை பாடு குணை்தை உருவாக்குகிறது, 
அது நம்பிக்தகதய உருவாக்குகிறது, அது தைாடர்ச்சியாக 
நிதலை்ைிருை்ைதல உருவாக்குகிறது. அைனால், ரைவன் நம் 
வாழ்வில், பாடுகளின் மூலம் நம்தம தசம்தமப்படுை்தும் 
வழிகளில் தசயல்படுவதைக் காண முடிகிறது. 

— Dr. ரக. எரிக் ரைாரனஸ் 

மை்ரையுதவயும் மாற்குதவயும் மனைில் தவை்துக்தகாண்டு, இரயசுதவயும் 
அவருதடய சஷீர்கதளயும் பற்றிய நமது ரகள்விகளுக்கு லூக்கா எவ்வாறு 
பைிலளிக்கிறார் என்பதைச் சிந்ைிப்ரபாம். 

லூக்கா சுவிசேஷத்தில் இசயசு யாை்? 
“இரயசு யார்?” என்ற ரகள்விக்கு அவர் உலகின் இரக்கமுள்ள இரட்சகர் 

என்று பிரகடனப்படுை்துவைன் மூலம் லூக்காவின் சுவிரசஷம் பைிலளிக்கிறது. 
ஏதழ பணக்காரர்களுக்கும், மைை் ைதலவர்களுக்கும், சமூக விரராைிகளுக்கும் 
ரைவனின் இரட்சிப்தப இரயசு தகாண்டுவந்ைார். இரயசுவின் நற்தசய்ைி 
அதனவருக்குமானது. கவனிக்கப்படாைவர்களுக்கும் 
புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களுக்குமானது. லூக்கா இதைப் பல வழிகளில் 
வலியுறுை்ைினார். பல ஆண்கள் தபண்கதள ைாழ்வாகக் கருைிய காலை்ைில் 
இரயசு சரகாைரிகளான மரியாள் மற்றும் மார்ை்ைாதளக் தகௌரவிை்ைார். லூக்கா 
உவதமகதளயும் தபண்கள், ரநாயுற்றவர்கள் மற்றும் ஊனமுற்ரறார், யூைர்கள் 
அல்லாைவர்கள் கூட பாராட்டப்படுவைற்கும் பின்பற்றப்படுவைற்கும் 
ைகுைியானவர்கள் என்பதை விளக்கும் கதைகதளயும் பைிவு தசய்ைார். ைனது 
வாழ்க்தகயில் ரசமிை்ை பணை்தைக் தகாடுை்ை விைதவதய இரயசு ரைவாலயை்ைில் 
பாராட்டினார். எல்லாராலம் தவறுக்கப்பட்ட வரி வசூலிப்பாளரான சரகயுவின் 
கதைதய லூக்கா கூறினார், இரயசுவுக்கு சரகயு அளிை்ை பைில் லூக்காவின் 
அதனை்து வாசகர்களுக்கும் ஒரு முன்மாைிரியாக இருந்ைது. சமூகம் நிராகரிை்ை 
அல்லது கவனிக்காமல் ரபானவர்கதளப் பற்றிய இரயசுவின் கவதலகதள 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

லூக்கா அடிக்கடி பைிவு தசய்ைார். உைாரணை்ைிற்கு, லூக்கா 7:12-16 விலள்ள 
விவரங்கதள கவனியுங்கள்: 

அவர் ஊரின் வாசலக்குச் சமீபிை்ைரபாது, மரிை்துப்ரபான 
ஒருவதன அடக்கம்பண்ணும்படி தகாண்டுவந்ைார்கள்; அவன் 
ைன் ைாய்க்கு ஒரர மகனாயிருந்ைான். அவரளா 
தகம்தபண்ணாயிருந்ைாள்.... கர்ை்ைர் அவதளப் பார்ை்து, 
அவள்ரமல் மனதுருகி: "அழாரை" என்று தசான்னார். கிட்டவந்து, 
பாதடதயை் தைாட்டார்; அதைச் சுமந்ைவர்கள் நின்றார்கள். 
அப்தபாழுது அவர்: "வாலிபரன, எழுந்ைிரு என்று உனக்குச் 
தசால்லகிரறன்!" என்றார். மரிை்ைவன் எழுந்து உட்கார்ந்து, 
ரபசை்தைாடங்கினான். அவதன அவன் ைாயினிடை்ைில் 
ஒப்புவிை்ைார். எல்லாரும் பயமதடந்து: "மகா ைீர்க்கைரிசியானவர் 
நமக்குள்ரள ரைான்றியிருக்கிறார்" என்றும், "ரைவன் ைமது 
ஜனங்கதளச் சந்ைிை்ைார்" என்றும் தசால்லி, ரைவதன 
மகிதமப்படுை்ைினார்கள் (லூக்கா 7:12-16). 

முைல் நூற்றாண்டு ரராம உலகில், ைன் குமாரதன இழந்ை ஒரு விைதவக்கு 
வசைி வாய்ப்புகள் குதறவாக இருந்ைிருக்கும், ரமலம் ரவதல ரைடுவைற்கான 
வாய்ப்புகளும் குதறவாக இருந்ைிருக்கும். இரயசுவின் இரக்கை்தை 
வலியுறுை்துவைன் மூலம், இரட்சகராக கர்ை்ைரின் பணி ஏதழகளுக்கும் 
ஆைரவற்றவர்களுக்குமானைாக இருந்ைது என்பதை லூக்கா சுட்டிக்காட்டினார். 
இந்ை விவரை் தைாகுப்பின் முடிவில் மக்கள் கூறியது ரபால், 
ரைதவயுள்ளவர்களுக்கும் முடியாைவர்களுக்கும் இரயசு தசய்ை ஊழியம், ரைவன் 
ைம்முதடய மக்களுக்கு உைவ வந்ைிருக்கிறார் என்பைற்கோை சான்றாகும். 

எனரவ, நாம் எப்படி இரயசுதவ பின்பற்றுகிரறாம் என்கிற இரண்டாவது 
ரகள்விக்கு, லூக்காவின் சுவிரசஷம் எவ்வாறு பைிலளிக்கிறது? ஏதழகள் மதீு 
லூக்காவிற்கு இருக்கிற அக்கதறயின்படி, மற்றவர்கள் மதீு இரக்கம் காட்டுவரை 
நாம் தசய்ய ரவண்டிய காரியமாகும். ஏதழகள் மீது அக்கதற தகாண்டு, 
அவர்களின் ரைதவகதளப் பூர்ை்ைி தசய்ய பாடுபட ரவண்டும். நமது உதடதமகள், 
உணவு, பணம் மற்றும் அவற்தறை் ைக்கதவப்பைற்கான ரநரம் ஆகியவற்தறக் 
தகாடுக்க நாம் ையாராக இருக்க ரவண்டும். உண்தமயில், ரைதவப்படுரவாரின் 
தஜபங்களுக்குப் பைிலளிக்கும் வதகயில் ரைவன் அடிக்கடி ரசதவ தசய்யும் 
கிறிஸ்ைவர்கதள அனுப்புகிறார். லூக்கா 12:33 இல் இரயசு கூறியது ரபால்: 

உங்களுக்கு உள்ளதவகதள விற்றுப் பிச்தசதகாடுங்கள். 
பழதமயாய்ப் ரபாகாை பணப்தபகதளயும் குதறயாை 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தபாக்கிஷை்தையும் பரரலாகை்ைிரல உங்களுக்குச் சம்பாைிை்து 
தவயுங்கள், அங்ரக ைிருடன் அணுகுகிறதுமில்தல, பூச்சி 
தகடுக்கிறதுமில்தல (லூக்கா 12:33). 

அவருதடய மக்கதளக் கவனிை்துக்தகாள்வைன் மூலம், நாம் இரயசுதவ 
உண்தமயாகப் பின்பற்றும் ரபாது, அவர் நமக்கு நிை்ைிய சுைந்ைரை்தை 
அளிக்கிறார். 

நாம் இரயசுதவப் பின்பற்றுவைற்கான மற்தறாரு வழி, ரைவன் நம் 
ரைதவகதள பூர்ை்ைி தசய்வார் என்பைில் நம்பிக்தகயுடன் இதளப்பாறுவைாகும். 

உைாரணமாக, லூக்கா 12:22-31 இல் உள்ள இரயசுவின் வார்ை்தைகதளக் 
கவனியுங்கள்: 

என்னை்தை உண்ரபாம் என்று உங்கள் ஜவீனுக்காகவும், 
என்னை்தை உடுப்ரபாம் என்று உங்கள் சரரீை்துக்காகவும் 
கவதலப்படாைிருங்கள் என்று உங்களுக்குச் தசால்லகிரறன்.... 
ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைரய ரைடுங்கள், அப்தபாழுது 
இதவகதளல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் தகாடுக்கப்படும் (லூக்கா 
12:22-31). 

ரைவனுதடய ராஜ்யை்ைின் அங்கை்ைினர்களாக, நம்முதடய மகை்ைான 
ராஜாவாகிய இரயசு கிறிஸ்து நம்தமக் கவனிை்து, நம்முதடய ரைதவகதளப் 
பூர்ை்ைி தசய்வார் என்பைில் நாம் உறுைியாக இருக்கலாம். 

இரட்சகதர நம்புவைற்கான இந்ை முக்கியை்துவம் லூக்காவின் 
சுவிரசஷை்ைில் உள்ள சமாைானம் மற்றும் சந்ரைாஷம் ஆகிய மற்ற இரண்டு 
கருப்தபாருள்களுடன் தநருக்கமாக தைாடர்புதடயது. உைாரணமாக, லூக்காவின் 
சுவிரசஷை்ைின் தைாடக்கை்ைில், லூக்கா 2:10-14 இல், ரைவதுூைரின் இந்ை 
அறிவிப்தபப் வாசிக்கிரறாம்: 

இரைா, எல்லா ஜனை்துக்கும் மிகுந்ை சந்ரைாஷை்தை 
உண்டாக்கும் நற்தசய்ைிதய உங்களுக்கு அறிவிக்கிரறன் … 
உன்னைை்ைிலிருக்கிற ரைவனுக்கு மகிதமயும், பூமியிரல 
சமாைானமும் உண்டாவைாக என்று தசால்லி, ரைவதனை் 
துைிை்ைார்கள் (லூக்கா 2:10-14). 

இருபை்ைி இரண்டு அைிகாரங்களுக்குப் பிறகு, லூக்கா ைனது சுவிரசஷை்தை 
அவர் தைாடங்கிய அரை வழியில் முடிை்ைார். அவரது கதையின் முடிவில், சஷீர்கள் 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இரயசுதவப் பின்தைாடர்ந்து, 2 ஆம் அைிகாரை்ைில் ரைவதுூைர்கள் ைீர்க்கைரிசனம் 
கூறிய சந்ரைாஷை்தை அனுபவிை்ைனர். 

அந்ை உதரயாடலில் மூன்று முதற, ரயாவான் 20 இல், 
“உங்களுக்கு சமாைானம் உண்டாகட்டும்” என்று இரயசு 
கூறுகிறார். ரமலம் அவர் ெரலா தசால்வைாக நான் 
நிதனக்கவில்தல. இதுைான் யைார்ை்ைை்ைின் அடிை்ைளம் என்று 
அவர் கூறுகிறார் என்று நிதனக்கிரறன். நீங்கள் இப்ரபாது 
ரவைதனயில் இருந்ைரபாைிலம், நீங்கள் விரும்பும் ஒருவதர 
நீங்கள் இழந்துவிட்டீர்கள், நான் ைிரும்பி வருரவன் என்று 
உங்களுக்குை் தைரியாது, நீங்கள் விதரவில் ரராமர்களின் 
சர்வாைிகாரை்ைின் கீழ் இருக்கப் ரபாகிறீர்கள், நீங்கள் 
அடக்குமுதறயின் கீழ் வாழ்ந்ைீர்கள், இது மிகவும் ரமாசமாகப் 
ரபாகிறது, நான் இங்ரக இருக்கிரறன் என்பதை நீங்கள் தைரிந்து 
தகாள்ள ரவண்டும், நான் இங்கு இருக்கும்ரபாது, நான் ஒரு 
அடிப்பதட சமாைானை்தைக் தகாண்டு வருகிரறன். நான் உங்கள் 
சந்ரைாஷம். அைனால் உங்கள் தவளிப்புற வாழ்க்தகயில் என்ன 
நடந்ைாலம், உங்கள் வாழ்க்தகயில் என்ன நடந்ைாலம், 
என்தன அறிந்ைால், உண்தமயான சமாைானை்ைிற்கான 
அடிை்ைளம் இருக்கிறது. ரவைை்ைின் வார்ை்தை "ஷாரலாம்" 
ஆகும். இந்ை முழுதமயான நீைியான ஆட்சி மற்றும் 
ரைவனுதடய ஆட்சி என்ன நடந்ைாலம் சமாைானமாக இருக்கும். 
ரமலம், நான் சந்ரைாஷை்தைக் தகாண்டுவருகிரறன். நான் 
உங்கதளை் துன்புறுை்துவைற்காக மட்டும் இங்கு வரவில்தல. 
நான் உங்களுக்கு உண்தமயான சந்ரைாஷை்தை, அைாவது 
உணர்ச்சிதய விட ரமலான சந்ரைாஷை்தைக் தகாண்டுவர 
வந்துள்ரளன். உலகம் முழுவதையும் நான் கட்டுப்படுை்ைிக் 
தகாண்டிருக்கிரறன் என்பதையும், என் மூலம் முைலில் வராை 
எதையும் நான் உங்கள் மதீு வர விடமாட்ரடன் என்பதையும் 
உள்ளடக்கிய ஒரு ரநர்மதறயான புரிைரல சந்ரைாஷம் என்று 
இரயசு கூறுகிறார். பவுல் ஆவியின் கனிதயப் பற்றி ரபசும்ரபாது 
அதைச் தசால்லம் விைம் எனக்குப் பிடிக்கும். கிறிஸ்ைவர்களின் 
வாழ்க்தகதய நிரப்ப பரிசுை்ை ஆவியானவர் வரும்ரபாது, 
நீங்கள் அதனவரும் விரும்புவர்ீகள்; அடுை்ை வார்ை்தை, நீங்கள் 
சந்ரைாஷமாக இருப்பர்ீகள். ரமலம் அதவ பிரிக்க முடியாைதவ 
என்று நான் நிதனக்கிரறன். நிச்சயமாக, அவர் ரவறு ஆறு 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

விஷயங்கதளச் ரசர்க்கிறார், ஆனால் முக்கிய விஷயம் 
என்னதவன்றால், ரைவனுதடய அன்பு சிந்ைப்படும்ரபாது 
அல்லது என் இருையை்ைில் தகாண்டு வரப்பட்டால், நான் 
உண்தமயில் என் தசாந்ை புரிைலால் வாழமாட்ரடன், அது 
அரநகமாக இழிந்ைைாகவும், அவநம்பிக்தகயுதடயைாகவும், 
எைிர்மதறயானைாகவும் இருக்கும். ஆனால் இரயசு இருக்கும் 
ரபாது, ஒரர பைில், நான் சமாைானமாக இருக்கிரறன் என்பது 
மட்டுரம ஒரர பைிலாக இருக்கும். அவர் ைனது உயிர்ை்தைழுைல் 
வல்லதமதய என் வாழ்க்தகயில் தகாண்டு வந்ைார், எனக்கு 
சந்ரைாஷம் இருக்கிறது, எனக்கு நம்பிக்தக இருக்கிறது, 
ஏதனன்றால் இரயசுவில் ரைால்வி இல்தல. "விஷயங்கள் 
பிரிந்து தசல்வது" இல்தல. அவர் எல்லாவற்தறயும் 
ஒன்றாகவும் முழுதமயாகவும் பூரணமாகவும் தகாண்டு 
வருகிறார். 

— Dr. பில் உரி 

24:52-53 இல் லூக்காவின் இறுைி வார்ை்தைகதளக் கவனியுங்கள்: 

பின்னர் அவர்கள் அவதர வணங்கி, மிகுந்ை மகிழ்ச்சியுடன் 
எருசரலமுக்குை் ைிரும்பினர். நாரடாறும் ரைவாலயை்ைிரல 
ரைவதனப் புகழ்ந்து துைிை்துக்தகாண்டிருந்ைார்கள் (லூக்கா 
24:52-53). 

லூக்காவின் சுவிரசஷை்ைில், இரயசுதவப் பின்தைாடர்வது என்பது நமது 
இரட்சிப்பு மற்றும் ரைவனின் அதனை்து ஆசீர்வாைங்களிலம் மகிழ்ச்சியாக 
இருப்பது, அவரில் நிம்மைியாக இதளப்பாறுவது, நம்முதடய எல்லா 
ரைதவகதளயும் பூர்ை்ைி தசய்ய அவர் மதீு நம்பிக்தக தவப்பது மற்றும் இரை 
ஆசீர்வாைங்கதள மற்றவர்களுக்குக் தகாண்டு வர அவரால் பயன்படுை்ைப்பட 
ையாராக இருப்பதும் ஆகும். 

“இரயசு யார்?” மற்றும் "நாம் அவதர எவ்வாறு பின்பற்றுகிரறாம்?" என்கிற 
ரகள்விகளுக்கு மை்ரையு, மாற்கு, லூக்கா ஆகிரயார் எவ்வாறு பைிலளிப்பார்கள் 
என்பதைப் பார்ை்ரைாம். இந்ைக் ரகள்விகளுக்கு ரயாவான் எவ்வாறு 
ைனிை்துவமாக பைிலளிை்ைார் என்பதைக் கருை்ைில் தகாள்ள நாம் ையாராக 
இருக்கிரறாம். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

சயாவான் சுவிசேஷத்தில் இசயசு யாை்? 
ரயாவான் ைனது சுவிரசஷை்ைில் இரயசுதவ நிை்ைிய இரட்சிப்பின் 

ைிட்டை்தை நிதறரவற்றும் ரைவனுதடய குமாரனாக சிை்ைரிை்ைார். இரயசுதவ 
ரைவனுதடய குமாரனாக அதடயாளப்படுை்ைிய ரயாவான், ைம் பிைாவுடன் இருந்ை 
இரயசுவின் ைனிை்துவமான உறதவப் பற்றி ரபசினார். இரயசு ைம்முதடய 
பிைாவின் இறுைி தவளிப்பாடாக இருக்கிறார். அவர் மீது விசுவாசம் தவக்கும் 
அதனவருக்கும் நிை்ைிய ஜவீதனக் கிதடக்கச் தசய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார். 
உைாரணமாக, மற்ற மூன்று சுவிரசஷ எழுை்ைாளர்கள் இரயசுவின் பிறப்பு அல்லது 
அவருதடய பூமிக்குரிய ஊழியை்தைக் குறிை்ை ைங்கள் சுவிரசஷ ைகவல்களுடன் 
ஆரம்பிை்ைார்கள். ஆனால் ரயாவான் ைனது சுவிரசஷை்தை ரைவனுதடய 
குமாரன் பிைாவுடன் சிருஷ்டிப்பில் ஈடுபட்ட காரியை்ரைாடும் அவருதடய ஒரர 
குமாரனில் பிைா தவளிப்படுை்ைப்பட்டார் என்கிற காரியை்ரைாடும் ஆரம்பிை்ைார். 

இந்ை மகிதமயான தசய்ைிதய ரயாவான் தைரிவிை்ை மற்தறாரு வழி, இரயசு 
கூறிய “நான்” என்ற கூற்றுகள் ஆகும். இந்ைக் கூற்றுகளில், இரயசு ரைவனுதடய 
உடன்படிக்தகயின் தபயதர “யாெ்ரவ” என்று குறிப்பிட்டார், சில சமயங்களில் 
“வ ரகாவா” என்று தமாழிதபயர்ை்ைார். யாை்ைிராகமம் 3:14 இல், "யாெ்ரவ" என்ற 
தபயருக்கு அடிப்பதடயில் "நான் இருக்கிரறன்" என்ற அர்ை்ைை்தை ரைவன் ைந்ைார். 
இரயசு இந்ை தபயதர ரயாவான் 6:35 இல் குறிப்பிட்டார், அங்கு அவர், "ஜவீ அப்பம் 
நோயை" என்று கூறினார். 8:12 மற்றும் 9:5 இல் "நான் உலகை்ைிற்கு 
ஒளியாயிருக்கிரறன்" என்ற தசாற்தறாடரிலம் அதைக் காண்கிரறாம். ரமலம் 10:7, 
9 இல் “நாரன வாசல்” என்று வாசிக்கிரறாம். 11:25 இல், "நாரன உயிர்ை்தைழுைலம் 
ஜவீனுமாயிருக்கிரறன்" என்று இருக்கிறது. 14:6 இல், "நாரன வழியும் சை்ைியமும் 
ஜவீனுமாயிருக்கிரறன்" என்று இருக்கிறது. 15:1 இல், "நாரன தமய்யான ைிராட்தசச் 
தசடி" என்று காண்கிரறாம். ரமலம் 8:58 இல், “நான் இருக்கிரறன்” என்று இரயசு 
உச்சக்கட்ட அறிவிப்தப தவளியிட்டார். இந்ை நிகழ்வுகள் ஒவ்தவான்றிலம், இரயசு 
ைன்தன ரைவனுதடய பரிசுை்ை பதழய ஏற்பாட்டு நாமை்தைை் ைாங்கியவர் என்று 
அறிவிை்ைார், ரமலம் ரைவதன ைன்னில் தவளிப்படுை்ைினார். 

ரைவனின் நிை்ைிய இரட்சிப்பின் தமயை்ைில் இரயசுவின் இடம் இருப்பது 
குறிப்பாக ரயாவான் 17 இல் இரயசுவின் பிரைான ஆசாரிய தஜபை்ைில் தைளிவாகை் 
தைரிகிறது. 

ரயாவான் 17:24 இல் இரயசு தஜபிை்ைதைக் கவனியுங்கள். 

பிைாரவ, உலகை்ரைாற்றை்துக்கு முன் நீர் என்னில் 
அன்பாயிருந்ைபடியினால், நீர் எனக்குை் ைந்ை என்னுதடய 
மகிதமதய நீர் எனக்குை் ைந்ைவர்கள் காணும்படியாக, நான் 



சுவிரசஷங்கள் பாடம் 1: சுவிரசஷங்கள் ஓர் அறிமுகம் 

-62- 

வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

எங்ரக இருக்கிரறரனா அங்ரக அவர்களும் என்னுடரனகூட 
இருக்க விரும்புகிரறன் (ரயாவான் 17:24). 

இரயசு ைம்தமப் பின்பற்றுபவர்களின் இரட்சிப்தபப் சிருஷ்டிப்பிற்கு முன் 
குமாரன் மீது பிைா தகாண்டிருந்ை அன்ரபாடு ஒப்பிட்டு விவரிை்ைார். நம்முதடய 
இரட்சிப்பு என்பது இரயசுவின் மதீு பிைாவுக்கு இருந்ை அன்பின் தவளிப்பாடாகும் 
என்பரை அவருதடய கருை்து. 

ஆகரவ, இரயசுதவ நிை்ைிய இரட்சிப்பின் ைிட்டை்தை நிதறரவற்றிய 
ரைவனின் குமாரனாக ரயாவான் சிை்ைரிை்ைிருந்ைால், ரயாவானின் சுவிரசஷம் 
நமது இரண்டாவது ரகள்வியான, இரயசுதவ நாம் எவ்வாறு பின்பற்றுகிரறாம் 
என்கிறைற்கு எவ்வாறு பைிலளிக்கிறது? 

ரயாவானின் சுவிரசஷை்ைில், நாம் இரயசுதவப் பின்பற்றுவைற்கான 
முைன்தம வழி, ரைவனால் ரநசிக்கப்படுவதும், அரை அன்தப ஒருவருக்தகாருவர் 
காட்டுவதும் ஆகும். பல வழிகளில் நாம் பின்பற்றுவைற்கு இரயசு இந்ை மாைிரிதய 
நிறுவினார். உைாரணமாக, ரயாவான் 17:23-26 இல் இரயசு குமாரனின் மதீு இருந்ை 
பிைாவின் அன்தபப் பற்றிப் ரபசினார். குமாரன் மதீு இருந்ை பிைாவின் இந்ை 
நிை்ைிய அன்புைான் இரயசு நிதறரவற்றிய நிை்ைிய இரட்சிப்பின் ைிட்டை்ைிற்குப் 
பின்னால் இருந்ைது. எனரவ, ரயாவானின் சுவிரசஷை்ைில் சஷீை்துவம் 
அன்பினால் வதகப்படுை்ைப்படுகிறது என்பது அர்ை்ைமுள்ளைாக இருக்கிறது. 
ரயாவான் 13:34-35 இல் இரயசு ைம் சஷீர்களிடம் இவ்வாறு கூறினார்: 

நீங்கள் ஒருவரிதலாருவர் அன்பாயிருங்கள். நான் உங்களில் 
அன்பாயிருந்ைதுரபால நீங்களும் ஒருவரிதலாருவர் 
அன்பாயிருங்கள். நீங்கள் ஒருவரிதலாருவர் 
அன்புள்ளவர்களாயிருந்ைால், அைினால் நீங்கள் என்னுதடய 
சீஷர்கதளன்று எல்லாரும் அறிந்துதகாள்வார்கள் என்றார் 
(ரயாவான் 13:34-35). 

ரயாவானின் கூற்றுப்படி, நாம் ஒருவதரதயாருவர் அவருதடய அன்பின் 
மூலம் ரநசிப்பைன் மூலம் இரயசுதவப் பின்பற்றுகிரறாம். 

இந்ை வழியில், சஷீை்துவம் அன்பில் தைாடங்கப்படுகிறைாகவும் 
நடை்ைப்படுகிறைாகவும் இருக்கிறது. ரைவன் நம்மதீு தவை்ைிருக்கும் அன்பு நமது 
சீஷை்துவை்தை ஆரம்பிக்கிறது. ரமலம் நம் மூலம் பிறரிடம் காட்டும் ரைவ அன்பு 
நமது சஷீை்துவை்ைின் தவளிப்பாடாகும். ரயாவான் ைனது சுவிரசஷம் முழுவைிலம் 
ைன்தன "இரயசுதவ ரநசிை்ை சஷீன்" என்று குறிப்பிடாமல் "இரயசுவுக்கு 
அன்பாயிருந்ை சஷீன்" என்று ஏன் குறிப்பிட்டார் என்பதைப் புரிந்துதகாள்ள இது 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

நமக்கு உைவுகிறது. மற்றவர்களிடம் அன்பு தசலை்தும் ைிறதம எதுவாக 
இருந்ைாலம் அது இரயசுவின் அன்பின் ஆழை்ைிலிருந்து வந்ைது என்பதை அவர் 
அறிந்ைிருந்ைார். இரயசுதவப் பின்பற்றுபவர்கள் முைலில் ரநசிக்கப்பட்டவர்கள், 
பின்னர் அவர்கள் ஒருவதரதயாருவர் ரநசிக்க அதழக்கப்படுகிறார்கள். 

நான்கு சுவிரசஷங்களில் உள்ள ரவறுபாடுகள் 
தபாருந்ைாைதவகளாக இருக்கின்றன என்றும், அதவ 
முரண்பாடான கதைகதளச் தசால்கின்றன என்றும் ஒருவர் 
ஆச்சரியப்படலாம், ஆனால் அது அப்படி இல்தல என்று நான் 
நிதனக்கிரறன். நான்கு சுவிரசஷங்களில் உள்ளதவ 
இரயசுவின் கதையில் இருக்கிற நான்கு இணக்கமான 
முன்ரனாக்குகள் என்று நான் நிதனக்கிரறன். பாவிகதள 
பாவை்ைிலிருந்தும் மரணை்ைிலிருந்தும் இரட்சிப்பைற்கு உலகிற்கு 
வந்ை ரைவனின் அவைாரமான இந்ை மனிைனின் வரலாற்தற 
அதவ நமக்குச் தசால்கின்றன என்ற எண்ணை்ைில் நான்கு 
சுவிரசஷங்களும் ஒன்றிதணகின்றன. ரமலம் ஒவ்தவாரு 
சுவிரசஷமும் இரயசுதவ தவவ்ரவறு கண்ரணாட்டங்களில் 
பார்க்கிறது மற்றும் அவருதடய வாழ்க்தகயின் தவவ்ரவறு 
விவரங்கதள வலியுறுை்துகிறது, ஆனால் அந்ை தசய்ைிகளும் 
முன்ரனாக்குகளும் முரண்பாடானதவ அல்ல, ஆனால் அதவ 
இணக்கமானதவ. 

— Dr. ஸ்டீவன் ரகாவன் 

முடிவுரை 
இந்ை பாடை்ைில், சுவிரசஷங்கதள ஆய்வு தசய்வைற்கு நாம் 

அறிமுகப்படுை்ைப்பட்டுள்ரளாம். சுவிரசஷங்கள் நம்பகமான வரலாற்றுக் கதைகள் 
என்பதைக் குறிப்பிட்டு அதவகளின் இலக்கியை் ைன்தமதயப் 
பார்ை்ைிருக்கிரறாம். அதவ புைிய ஏற்பாட்டு ரவைாகமை்ைின் உண்தமயான 
பகுைியாக இருப்பதைக் கண்டு, சதபயில் அதவகளின் நிதலதயயும் நாம் 
பரிசீலிை்ரைாம். ஒவ்தவான்றும் இரயசுதவயும் சஷீர்கதளயும் ைனிை்ைனியாக 
சிை்ைரிை்ைாலம், அதவகள் அதனை்தும் ரைவனுதடய ராஜ்யை்தைப் பற்றிய ஒரர 
கதைதயச் தசால்வதைக் கண்டறிந்து, ஒவ்தவான்தறயும் ஒப்பிட்டுப் பார்ை்ரைாம். 
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வடீிரயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆைாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

சுவிரசஷங்கதளப் புரிந்துதகாள்வது ஒவ்தவாரு கிறிஸ்ைவருக்கும் 
முக்கியமானைாகும். இம்தமதயக் குறிை்தும் மறுதமதயக் குறிை்தும் 
நமக்கிருக்கிற நம்பிக்தகதய நாம் ரநருக்கு ரநர் காணாை இரயசுவின் கரங்களில் 
தவக்கிரறாம். அவதரப் பற்றி நமக்குை் தைரிந்ை அதனை்தும், அவருதடய 
வார்ை்தையின் மூலம் ைான் நமக்குை் தைரிகிறது. குறிப்பாக சுவிரசஷங்கள் மூலம் 
நமக்குை் தைரிகிறது. இந்ை அறிமுகப் பாடை்ைில் நாம் கற்றுக்தகாண்ட 
விஷயங்களும் ஒவ்தவாரு சுவிரசஷகரின் தசய்ைியும் நம் விசுவாசை்தையும் 
வாழ்க்தகதயயும் எவ்வாறு பாைிக்கின்றன என்பதைப் புரிந்துதகாள்வைற்காக, 
நான்கு சுவிரசஷங்களில் ஒவ்தவான்தறயும் இன்னும் ஆழமாக ஆராய்வைற்கு 
நம்தமை் ையார்படுை்ைியிருப்பைாக நம்புகிரறாம். 


