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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

முன்னுரை 
1919 ஆம் ஆண்டு வபல்ஜியம் மன்னர் ஆல்பர்ட் அவமரிக்கா முழுவதும் 

ரயிலில் பயணம் வசய்தார். அவர் ரயில் என்ஜின்களில் ஏணதா ஒரு 
அதிகாரியாக இரு ்தவர், அதனால் பத்து தமல் துூரத்திற்கு அவர் ஒரு 
வபாறியாளர் உதட அணி ்து ரயிதல ஓட்டினார். அடுத்த  ிறுத்தத்தில், 
ஆரவாரத்துடன் கூடிய கூட்டம் ஆல்பர்ட் மன்னதரத் ணதடியது, ஆனால் அவதரக் 
கண்டுபிடிக்க முடியவில்தல. மன்னர் ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் இருப்பார் 
என்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் வசயல்படுவார் என்றும் அவர்கள் 
எதிர்பார்த்தனர். எனணவ, வமல்லிய கம்பளி சட்தடயும் ரயில் வதாப்பியும் 
அணி ்த உயரமான மனிதர் உண்தமயில் வபல்ஜியத்தின் மன்னர் என்பதத 
அவர்கள் உணரவில்தல. 

ஒரு கண்ணணாட்டத்தில், மத்ணதயு சுவிணசஷம் இணத ணபான்ற கதததயச் 
வசால்கிறது. யூதர்களின் ராஜாவான இணயசுவின் கதத தான் அது. ஆனால் 
அவருதடய காலத்தில் பலர் அவதர அதடயாளம் காணவில்தல, 
ஏவனன்றால் மக்கள் எதிர்பார்த்த விதத்தில் அவர் காணப்படவில்தல, ணமலும் 
அவர்கள் எதிர்பார்த்தபடி அவர் வசயல்படவில்தல. அவர் ஒரு வித்தியாசமான 
ராஜாவாக இரு ்தார். 

இதுணவ சுவிணசஷங்கள் என்கிற  மது வதாடரின் இரண்டாம் பாடமாகும். 
இ ்த பாடத்திற்கு "மத்ணதயு எழுதின சுவிணசஷம்" என்று ததலப்பிட்டுள்ணளாம், 
ஏவனன்றால் முதல் சுவிணசஷமான மத்ணதயு புத்தகத்தில்  ாம் கவனம் 
வசலுத்தப்ணபாகிணறாம். 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்ததப் பற்றிய  மது ஆய்வு மூன்று பகுதிகளாகப் 
பிரிக்கப்படும். முதலில், மத்ணதயு சுவிணசஷ புத்தகத்தின் பின்னணிதயக் 
கருத்தில் வகாள்ணவாம். இரண்டாவதாக, அதன் அதமப்பு மற்றும் 
உள்ளடக்கத்தத ஆராய்ணவாம். மூன்றாவதாக, மத்ணதயு சுவிணசஷத்தில் சில 
முக்கிய கருப்வபாருள்கதளப் பார்ப்ணபாம். மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் 
பின்னணியுடன் ஆரம்பிக்கலாம். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

பின்னணி 
"ணவதத்ததப் பற்றிய இ ்தச் சூழல் சார் ்த விஷயங்கதள 
 ான் ஏன் வதரி ்துவகாள்ள ணவண்டும்? என்று  ிதறய ணபர் 
ணகள்வி ணகட்கிறார்கள். ணவதாகமத்தத ஒரு  ல்ல ஆங்கில 
வமாழிவபயர்ப்பில் வாசித்துவிட்டு அதன் அர்த்தம் 
என்னவவன்று என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாதா?” 
என்கிறார்கள். சூழல் இல்லாத உதரதய  ீங்கள் எதத 
அர்த்தப்படுத்த விரும்புகிறீர்கணளா, அதற்கான ஒரு 
சாக்குப்ணபாக்கு தான் என்று  ான் கூற விரும்புகிணறன். 
பிரச்சதன என்னவவன்றால், அதனத்து பழங்கால 
நூல்களும் சில வதகயான வரலாற்று, இலக்கிய, 
வசால்லாட்சி, வதால்வபாருள், மத சூழலில் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன, ணமலும் அ ்த சூழல்கள் அதனத்தும் 
 ம் சூழலிலிரு ்து ணவறுபட்டதவகளாக இருக்கின்றன. 
கட ்த காலமானது  ிகழ்காலத்திலிரு ்து மிகவும் 
ணவறுபட்டது. ணமலும் கால முரண்பாடு உதடய ஒன்றுக்கு 
எதிராக இருக்கும் மிகப்வபரிய ணவலிதய தவத்திருப்பதும் 
 மது  வனீ அனுமானங்கள் அதனத்ததயும் கட ்த 
காலத்தத ண ாக்கி மண்ீடும் வாசிப்பதும் ணவதத்தத சூழல் 
அடிப்பதடயில் கவனமாக ஆய்வு செய்வதும் ஆகும். 

Dr. வபன் விதரிங்டன் III 

ணவதத்தின் புத்தகங்கதள  ாம் துல்லியமாக 
விளக்கும்ணபாது, எழுத்தாளர் யார், வரலாற்றுச் சூழல் என்ன 
ணபான்ற பின்னணி சிக்கல்கதளப் புரி ்துவகாள்வது 
முக்கியம், ஏவனனில் எழுத்தாளர்கள் புத்தகங்கதள 
எழுதும்ணபாது, தங்கள் வாசகர்கள் பகிரப்பட்ட கலாச்சாரத்தில் 
வசயல்படுகிறார்கள் என்று கருதுகிறார்கள், அவர்கள் கூறும் 
அறிக்தககளின் பர ்த சூழதல அவர்களின் வாசகர்கள் 
அறி ்து வகாள்ளப் ணபாகிறார்கள் என்று  ிதனக்கிறார்கள். 
எனணவ, பல ச ்தர்ப்பங்களில், இ ்த எழுத்தாளர் யார், 
அவருதடய கலாச்சாரம் என்ன என்பததப் 
புரி ்துவகாள்வணத  ம் பணியாகும், இதன் மூலம் பர ்த 
கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாற்றிலிரு ்து இன்னும் சில 
வவளிச்சங்கதளப் வபற முடியும், இதன் மூலம் இ ்த 
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அனுமானங்கள் மற்றும் வகாடுக்கப்பட்ட உண்தமகளில் 
சிலவற்தற அறிய முடியும். 

Dr. ணஜம்ஸ் எம். ஹாமில்ட்டன் 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் பின்னணிதய மூன்று படிகளில் 
விவாதிப்ணபாம். முதலில், இ ்த சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளராக மத்ணதயுதவப் 
பற்றி ணபசுணவாம். இரண்டாவதாக, மத்ணதயுவின் அசல் வாசகர்கதளப் பற்றி 
ணபசுணவாம். மூன்றாவதாக, மத்ணதயு எ ்த ச ்தர்ப்பம் அல்லது சூழ் ிதலயில் 
எழுதினர் என்று பார்ப்ணபாம். முதலில் இ ்த சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளதரப் 
பற்றிப் பார்ப்ணபாம். 

எழுத்தாளை் 
ஒரு புத்தகத்ததணயா, ஒரு கடிதத்ததணயா அல்லது ணவறு எ ்த நூதலணயா 

 ாம் படிக்கும்ணபாவதல்லாம், அதத எழுதியவர் யார் என்பதத அறிவது  மக்கு 
உதவியாக இருக்கும். எல்லாவற்றிற்கும் ணமலாக, ஒரு எழுத்தாளதரயும் அவரது 
சூழதலயும் பற்றி  ாம் எவ்வளவு அதிகமாக அறி ்திருக்கிணறாணமா, அவ்வளவு 
சிறப்பாக அவருதடய முன்ணனாக்குகதளயும் அர்த்தத்ததயும் புரி ்து வகாள்ள 
தயாராக இருப்ணபாம்.  ாம் ணவதத்ததப் படிக்கும்ணபாதும் இதுணவ உண்தம. 
ணவதாகம எழுத்தாளர்கதளப் பற்றி  ாம் எவ்வளவு அதிகமாக 
அறி ்திருக்கிணறாணமா, அவ்வளவு சிறப்பாக அவர்கள்  மக்குக் கற்பிக்கும் 
பாடங்கதளப் புரி ்துவகாள்ள  ாம் தயாராக இருப்ணபாம். எனணவ,  ாம் மத்ணதயு 
சுவிணசஷத்தத அணுகும்ணபாது,  ாம் ணகட்க விரும்பும் முதல் ணகள்விகளில் 
ஒன்று "இ ்த புத்தகத்தத எழுதியவர் யார்?" என்பணத. 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளதர இரண்டு  ிதலகளில் கருத்தில் 
வகாள்ணவாம். முதலில், இ ்தப் புத்தகம் இணயசுவின் அசல் பன்னிரண்டு 
சீஷர்களில் ஒருவரான அப்ணபாஸ்தலனாகிய மத்ணதயுவால் எழுதப்பட்டது என்ற 
பாரம்பரியக் கருத்தத உறுதிப்படுத்துணவாம். இரண்டாவதாக, மத்ணதயுவின் 
தனிப்பட்ட வரலாற்தற ஆராய்ணவாம். இ ்த சுவிணசஷம் மத்ணதயுவால் 
எழுதப்பட்டது என்ற பாரம்பரிய கண்ணணாட்டத்துடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

பாைம்பைிய கண்சணாட்டம் 
அப்ணபாஸ்தலனாகிய மத்ணதயு தான் உண்தமயில் மத்ணதயு 
சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளர் என்பதில்  ாம்  ிதறய 
 ம்பிக்தக தவக்க முடியும் என்று  ான்  ிதனக்கிணறன், 
இருப்பினும் சில அறிஞர்கள் இன்று இதத 
ச ்ணதகிக்கிறார்கள். ஒன்று, ஆரம்பகால சதப பிதாக்கள் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மிகவும் ச ்ணதகம் வகாண்டிரு ்தனர் என்பதத  ாம் 
அறிணவாம். அவர்கள் கள்ள புத்தகங்கதள ணவதாகமங்களின் 
வதாகுப்தபச் ணசர் ்ததவகளாகவும், உண்தமயான, 
 ியமனப் பதடப்புகள் என்றும் ஏற்றுக்வகாள்வதத 
முற்றிலும் எதிர்த்தார்கள். இரண்டாவதாக, மத்ணதயுவின் 
பதடப்புரிதம குறித்து வசா ்தம் வகாண்டாடும் ணவறு 
பாரம்பரியம் இல்தல. மத்ணதயு இ ்நூதல எழுதினார் 
என்பது தான்  மக்கு இருக்கும் ஒணர பாரம்பரியம். 
மூன்றாவதாக, ஒருவர் வபயதர இ ்த புத்தகத்திற்கு தவக்க 
ணவண்டும் என்பதற்காகணவா அல்லது ஏதாவவதாரு 
அப்ணபாஸ்தலனின் வபயர் இதற்கு இருக்க ணவண்டுவமன்ணறா 
ஆரம்பகால சதப வரலாற்றுக் காரணங்கள் அல்லாத ணவறு 
காரணங்களுக்காக இ ்த சுவிணசஷத்துடன் ஒருவரின் 
வபயதர இதணக்கப் ணபாகிறது என்றால், மத்ணதயு ஒரு 
ணமாசமான ணதர்வாக இருக்கும். காரணம், மத்ணதயு ஒரு வரி 
வசூலிப்பவர் ஆவார். யூத மக்களால் முற்றிலும் 
வவறுக்கப்பட்ட ஒரு வதாழிதல அவர் வசய்தார். இரு ்தாலும் 
மத்ணதயுவின் சுவிணசஷம் யூத வாசகர்களுக்கு எழுதப்பட்ட 
ஒரு சுவிணசஷமாகும், இது இணயசுணவ ணமசியா என்று 
அவர்கதள  ம்ப தவக்க முயற்சிக்கிறது. இணயசுணவ ணமசியா 
என்பதத யூதர்களுக்கு உணர்த்த இ ்த சுவிணசஷம் 
எழுதப்பட்டுள்ளது, ணமலும் அவர்கள் இ ்த சுவிணசஷத்தின் 
எழுத்தாளராக மத்ணதயுதவத் ணதர் ்வதடுக்கப் 
ணபாகிறார்களா? அதில் எ ்த அர்த்தமும் இல்தல. அவர்கள் 
மத்ணதயுவின் வபயதர மத்ணதயுவின் சுவிணசஷத்துடன் 
வதாடர்புபடுத்துவதற்கு ஒணர காரணம், மத்ணதயு உண்தமயில் 
அதத எழுதினார் என்று  ம்புவதற்கு அவர்களுக்கு  ல்ல 
வலுவான காரணம் இரு ்ததால் மட்டுணம. 

Dr. ஸ்டீவன் ணகாவன் 

மத்ணதயு முதல் சுவிணசஷத்தத எழுதினார் என்ற பாரம்பரிய 
கண்ணணாட்டம் சதபயின் ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் இரு ்ணத இரு ்து 
வருகிறது. ததலப்தபக் வகாண்ட இ ்த சுவிணசஷத்தின் ஒவ்வவாரு பண்தடய 
பிரதியிலும், மத்ணதயு தான் இதத எழுதினார் என்று உள்ளது. இ ்த சுவிணசஷம் 
மத்ணதயுவின் வபயருடன் இதணக்கப்படாமல் சதபகளில் 
வி ிணயாகிக்கப்பட்டது என்பதற்கு  ம்மிடம் எ ்த ஆதாரமும் இல்தல. 

மத்ணதயுவுக்கு முதல் சுவிணசஷத்ததக் கூறியவர்களில் ஒருவர் 
எராணபாலிஸ் என்கிற இடத்ததச் ணசர் ்த பாபியாஸ் ஆவார். பாபியாஸ் முதல் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

நூற்றாண்டின் இறுதியில் இரு ்து இரண்டாம் நூற்றாண்டு வதர வாழ் ்தார். 
சதபயின் ஆரம்ப காலத்தில் இரு ்த  ாம் அணுகக்கூடிய கண்ணணாட்டங்கதள 
அவர் எடுத்துதரக்கிறார். 

கி.பி 325 இல் எழுதிய வசசரியாவின் சதப வரலாற்றாசிரியர் யாசூபியஸ், 
மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளர் பற்றிய பாபியாஸின் சாட்சியத்தத 
அவரது எக்ளஸியாஸ்டிக்கல் ஹிஸ்டரி, புத்தகம் 3, 39, பிரிவு 16 இல் பதிவு 
வசய்தார். பாபியாஸின் வார்த்ததகதளக் கவனியுங்கள்: 

மத்ணதயு இணயசுவினுதடய வார்த்ததகதள ஒரு 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஏற்பாட்டில் தவத்தார். 

இரண்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், பாபியாஸ் இ ்த 
சுவிணசஷத்தத எழுதியது மத்ணதயு தான் என்று கூறுவதத இங்கு பார்க்கிணறாம். 
மத்ணதயு முதல் சுவிணசஷத்தத எழுதினார் என்ற தனது வசா ்தக் கருத்தத 
உறுதிப்படுத்தும் வதகயில் யசூபியஸ் பாபியாதஸ ணமற்ணகாள் காட்டினார் 
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

மற்வறாரு ஆரம்பகால சதப பிதாவான லிணயாதன ணசர் ்த ஐணரனியஸ் 
கி.பி. 180 இல், முதல் சுவிணசஷத்தத மத்ணதயு தான் எழுதினார் என்று கூறினார். 
எதகன்ஸ்ட் வஹரஸிஸ், புத்தகம் 3, 1, பிரிவு 1 இல் அவர் எழுதியததக் 
கவனியுங்கள்: 

அணத ண ரத்தில் ணபதுருவும் பவுலும் ணராமில் பிரசங்கித்து, 
சதபயின் அடித்தளத்தத அதமத்துக்வகாண்டிரு ்த ணபாது, 
மத்ணதயு எபிவரயர்களுக்கு சுவிணசஷத்தத அவர்களின் 
வசா ்த வமாழியில் வவளியிட்டார். 

வடர்டுல்லியான் சிறிது காலம் கழித்து, கி.பி. 155 முதல் 230 வதர 
வாழ் ்தார். எதகன்ஸ்ட் மார்சியன், புத்தகம் 4, அத்தியாயம் 2 இல் மத்ணதயு தான் 
முதல் சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளர் என்று உறுதிப்படுத்தினார்: 

அப்ணபாஸ்தலர்களில், ணயாவான் மற்றும் மத்ணதயு முதலில் 
 மக்குள் விசுவாசத்தத விததத்தார்கள் ... லுூக்காவும் 
மாற்குவும் பிறகு அதத புதுப்பிக்கிறார்கள். 

ஐணரனியஸ் மற்றும் வடர்டுல்லியான் ஆகிணயாதரப் வபாருத்தவதர, 
மத்ணதயு இ ்த சுவிணசஷத்தத எழுதினார். அவர்களின்  ம்பிக்தக ஆரம்பகால 
சதபயால் பகிர் ்து வகாள்ளப்பட்டது. முதல் சுவிணசஷத்தத மத்ணதயு எழுதியது 
உறுதியானதாக ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

மத்ணதயு தான் இ ்த சுவிணசஷத்தத எழுதினார் என்பது பற்றிய இ ்த 
ஆரம்பகால கூற்றுக்கள் மத்ணதயுதவப் பற்றிய வதளிவு அதிகமாக இல்லாததால் 
பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதத உணர ணவண்டியதும் முக்கியம். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மதறமுகமாக, சதபணயா அல்லது ணவறு யாணரா ஒரு சுவிணசஷத்திற்கு 
 ம்பகத்தன்தமதயக் வகாடுக்க விரும்பினால், அததத் தாங்கள் ணதர் ்வதடுத்த 
ஒரு அப்ணபாஸ்தலன் தான் எழுதினார் என்று வசால்லி, அவர்கள் ஒருணவதள 
மிகவும் பிரபலமான அப்ணபாஸ்தலர்களில் ஒருவதரத் 
ணதர் ்வதடுத்திருப்பார்கள். ஆனால் சுவிணசஷங்களில் மத்ணதயு அரிதாகணவ 
குறிப்பிடப்படுகிறார். இ ்த சுவிணசஷத்தில் அவரது வபயர் தவறாக 
இதணக்கப்பட்டிருக்க வாய்ப்பில்தல. 

முதலாவதாக, முதல் நூற்றாண்டில் ண ரில் கண்ட 
சாட்சிகளின் முக்கியத்துவத்தத  ாம் அங்கீகரிக்க ணவண்டும். 
ண ரில் கண்ட சாட்சிகளின் சாட்சி மிகவும் உயர்வாகக் 
கருதப்பட்டது, ணமலும் ண ரில் கண்ட சாட்சிகள் இலகுவாக 
எடுத்துக்வகாள்ளப்படவில்தல.  ட ்த விஷயங்கதள 
வசால்லும் ஒரு தனிப்பட்ட வதக இதுவாகும். இரண்டாம் 
நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், மத்ணதயுவின் சுவிணசஷம் 
அப்ணபாஸ்தலனாகிய மத்ணதயுவால் எழுதப்பட்டது என்று 
பாபியாஸ் என்பவர் எழுதியததயும்  ாம் அறிணவாம். 
பாபியாஸ் தனது ஆயுட்கோலத்திை் காரணமாக 
அப்ணபாஸ்தலர்கதள ண ரடியாக அறி ்திருப்பார். மத்ணதயு 
சுவிணசஷத்தத அப்ணபாஸ்தலனாகிய மத்ணதயு தான் 
எழுதியது என்று  ாம் உறுதியாக  ம்புவதற்கான இறுதிக் 
காரணம் என்னவவன்றால், மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் 
உதரயில் மத்ணதயுவின் வபயர் குறிப்பிடப்படவில்தல 
என்றாலும், மத்ணதயு சுவிணசஷம் எல்லா ண ரத்திலும் அதன் 
எழுத்தாளர் மத்ணதயு என்கிற ததலப்பில் தான் பல 
இடங்களுக்கும் எடுத்துச் வசல்லப்பட்டது. 

— Rev. தமக்ணகல் ணஜ. குணளாணடா 

சில  வனீ விமர்சன அறிஞர்கள், ணவதாகம புத்தகங்கதள எழுதிய 
ஆசிரியர்கள் பற்றிய பல பாரம்பரியக் கருத்துக்கதளக் ணகள்வி எழுப்பியததப் 
ணபாலணவ, அப்ணபாஸ்தலனாகிய மத்ணதயு முதல் சுவிணசஷத்தத எழுதினர் 
என்பதத ச ்ணதகிக்கின்றனர். ஆனால் இ ்த சுவிணசஷத்தின் ஆசிரியர் மத்ணதயு 
தான் என்பதற்கான பண்தடய சான்றுகள் வலிதமயாக இருப்பதாலும், எ ்த 
பண்தடய சவால்களும் முழுதமயாக இல்லாததாலும், அவர் இ ்த புத்தகத்தத 
எழுதினார் என்பதத வலுவாக  ம்ப முடியும். 

மத்ணதயு இ ்த முதல் சுவிணசஷத்தத எழுதினார் என்ற பாரம்பரிய 
கண்ணணாட்டத்தத இப்ணபாது  ாம் பார்த்ணதாம்,  ாம் மத்ணதயுவின் தனிப்பட்ட 
வரலாற்தறப் பார்க்கப் ணபாகிணறாம். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தனிப்பட்ட வைலாறு 
மத்ணதயுவின் தனிப்பட்ட வரலாற்தறப் பற்றிய சில முக்கியமான 

உண்தமகதள ணவதம்  மக்குக் கூறுகிறது. உதாரணமாக, அவர் ஒரு யூதர் 
மற்றும் ஒரு வரி வசூலிப்பவர் என்று அது குறிப்பிடுகிறது. மத்ணதயு ஒரு யூதர் 
என்பதில் வதாடங்கி, இ ்த இரண்டு விவரங்கதளயும் கருத்தில் வகாள்ணவாம். 

மத்ணதயுவின் யூத பாரம்பரியம் பல வழிகளில் வவளிப்படுகிறது. ஒன்று, 
அவர் இணயசுவின் பன்னிரண்டு சஷீர்களில் ஒருவர், அவர்கள் அதனவரும் 
யூதர்களாக இரு ்தனர். மற்வறான்று, மத்ணதயுவுக்கு யூத வபயர்கள் இரு ்தன. 
மத்ணதயு என்ற வபயர் யூதப் வபயராகும், இது எபிவரய பதழய ஏற்பாட்டிலிரு ்து 
வ ்தது. மாற்கு 2:14 மற்றும் லுூக்கா 5:28 இல்  ாம் காணும் அவருதடய மற்வறாரு 
வபயர், ணலவி, இஸ்ரணவலின் ணகாத்திரங்களில் ஒன்றின் வபயராகும். எனணவ, 
இ ்த இரண்டு வபயர்களும் மத்ணதயு யூதர் என்பதத  ிரூபிக்கின்றன. 
மத்ணதயுவின் யூத வம்சாவளிதய அவர் எபிவரய வமாழியில் எழுதிய 
பண்தடய கிறிஸ்தவ அறிக்தககளும் குறிக்கலாம். 

மத்ணதயுவின் யூத பாரம்பரியம் அவருதடய சுவிணசஷத்ததப் 
புரி ்துவகாள்வதற்கான முக்கியமான பின்னணியாகும், ஏவனனில் அது 
அவருதடய யூத முக்கியத்துவத்தத வதளிவாக விளக்க உதவுகிறது. இ ்த 
சுவிணசஷத்தின் யூதத் தன்தமதய இ ்தப் பாடத்தில் பின்னர் விரிவாகப் 
படிப்ணபாம். எனணவ தற்ணபாததக்கு, விளக்கத்திற்காக ஒணர ஒரு உதாரணத்தத 
மட்டும் குறிப்பிடுணவாம். 

மத்ணதயு 15:24 இல், இணயசு பின்வரும் கூற்தற முன்தவத்ததாக மத்ணதயு 
அறிவித்தார்: 

காணாமற்ணபான ஆடுகளாகிய இஸ்ரணவல் வட்ீடாரிடத்திற்கு 
அனுப்பப்பட்ணடன் (மத்ணதயு 15:24). 

மற்ற எ ்த சுவிணசஷத்ததயும் விட, இணயசு குறிப்பாக இஸ்ரணவல் 
ணதசத்திற்காக வ ்தார் என்பதத மத்ணதயு வலியுறுத்தினார். 

மத்ணதயுவின் யூத பாரம்பரியத்ததத் தவிர, அவர் ஒரு வரி வசூலிப்பவர் 
என்பது அவரது வாழ்க்தகதயக் குறித்த முக்கியமான மற்வறாரு விவரமாகும். 
முதல் நூற்றாண்டில், பாலஸ்தீனத்தில் இரு ்த பல யூதர்கள் ணராமப் ணபரரசின் 
சார்பாக வரி வசூலித்தனர். இ ்த வரி வசூலிப்பாளர்களில் சிலர் ஒரு 
பகுதியிலிரு ்து மற்வறாரு பகுதிக்கு வகாண்டு வசல்லப்படும் வபாருட்களின் 
மீது வரிகதள வசூலித்தனர். அவர்கள் தனியார் வதாழில்முதனணவார்களாக 
இரு ்தனர், அவர்கள் வரி வசூலிக்கும் அதிகாரத்திற்காக ஆட்சியாளர்களுக்கு 
பணம் வகாடுத்தனர். மக்களிடம் வசூலித்த வரிதய உயர்த்தி லாபம் 
ஈட்டினார்கள். இதன் விதளவாக, இ ்த வரி வசூலிப்பவர்கள் மிரட்டி பணம் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

பறிப்பவர்களாகவும் திருடர்களாகவும் காணப்பட்டனர் - ணமலும் இ ்த வகட்ட 
வபயர் வபரும்பாலும் அவர்களுக்கு வபாரு ்துவதாக இரு ்தது. 

இ ்த காரணத்திற்காக, யூத வரி வசூலிப்பவர்கள் தங்கள்  ாட்டு 
மக்களின் பார்தவயில் இரட்டிப்பு குற்றவாளிகளாக இரு ்தனர். முதலில், 
அவர்கள் ணராமில் இரு ்த வவறுக்கப்பட்ட ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் முகவர்கள் 
ஆவார்கள். இரண்டாவதாக, அவர்கள் வசா ்த லாபத்திற்காக தங்கள் வசா ்த 
மக்கதள வகாள்தளயடித்தனர். உண்தமயில், அவர்கள் மிகவும் 
தீயவர்களாகவும்  ம்பத்தகாதவர்களாகவும் கருதப்பட்டனர், ஆரம்பகால 
ரபிக்களின் நூல்கள் அவர்கள் யூத  ீதிமன்றத்தில் சாட்சியளிப்பததத் 
ததடவசய்தன. ணமலும், வரி வசூலிப்பவர்களிடம் வபாய் வசால்வது 
அங்கீகரிக்கப்பட்டது மற்றும்  ியாயமான கிளர்ச்சியின் வசயலாகவும் அது 
பாராட்டப்பட்டது. 

மத்ணதயு 9:9-10 இல் இணயசுவிடமிரு ்து மத்ணதயு தனது வசா ்த 
அதழப்தபப் பதிவுவசய்த விதத்ததக் கவனியுங்கள்: 

ஆயத்துதறயில் உட்கார் ்திரு ்த மத்ணதயு என்னும் ஒரு 
மனுஷதன இணயசு கண்டார். "எனக்குப் பின்வசன்றுவா" 
என்றார்; அவன் எழு ்து அவருக்குப் பின்வசன்றான். பின்பு 
அவர் வட்ீடிணல ணபாஜனப ்தியிருக்தகயில், அண க 
ஆயக்காரரும் பாவிகளும் வ ்து, இணயசுணவாடும் அவர் 
சீஷணராடுங்கூடப் ப ்தியிரு ்தார்கள் (மத்ணதயு 9:9-10). 

மத்ணதயு தன்தனப் பற்றிய விளக்கத்தில் மிகவும் ண ர்தமயாக இரு ்தார், 
ணமலும் இணயசுவின்  ாளில் தானும் மற்ற வரி வசூலிப்பவர்களும் 
"பாவிகளுடன்" வதாடர்பு வகாண்டிரு ்ததத வவளிப்பதடயாக 
ஒப்புக்வகாண்டார். அவ்வாறு வசய்வதன் மூலம், மத்ணதயு தன்தனயும், 
இணயசுதவயும், அவருதடய எழுதப்பட்ட சுவிணசஷத்ததயும் யூதத் 
ததலதமயுடன் முரண்பட்டதாகக் காட்டினார். இ ்த பிரிவு வபரும்பாலும் 
மத்ணதயுவின் சுவிணசஷத்தில் வவளிப்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணமாக, மத்ணதயு 
21:31-32 இல் இணயசு யூதத் ததலதமதய விமர்சித்த விதத்ததக் கவனியுங்கள்: 

ஆயக்காரரும் ணவசிகளும் உங்களுக்கு முன்ணன 
ணதவனுதடய ராஜ்யத்தில் பிரணவசிக்கிறார்கள் என்று, 
வமய்யாகணவ உங்களுக்குச் வசால்லுகிணறன். ணயாவான் 
 ீதிமார்க்கமாய் உங்களிடத்தில் வ ்திரு ்தும்,  ீங்கள் 
அவதன விசுவாசிக்கவில்தல; ஆயக்காரரும் ணவசிகளுணமா 
அவதன விசுவாசித்தார்கள். அதத  ீங்கள் கண்டும், 
அவதன விசுவாசிக்கும்படியாகப் பின்பாகிலும் 
மனஸ்தாபப்படவில்தல (மத்ணதயு 21:31-32). 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மத்ணதயு தனது பாவமான தனிப்பட்ட வரலாற்தறப் பற்றி 
வவளிப்பதடயாகப் ணபசுவதற்குத் தயாராக இருப்பது அவருதடய 
சுவிணசஷத்தின் மற்வறாரு முக்கியத்துவத்துடன் வதாடர்புதடயதாக 
இருக்கலாம், இ ்தப் பாடத்தில்  ாம் பின்னர் அதத மிகவும் வ ருக்கமாகப் 
பார்ப்ணபாம். மற்ற எ ்த சுவிணசஷ எழுத்தாளதரயும் விட மத்ணதயு, இணயசு ஒரு 
தாழ்தமயான ராஜாவாக இரு ்தார் என்ற உண்தமதய வலியுறுத்தினார், 
அவர் தம்தமப் பின்பற்றுபவர்கதள மனத்தாழ்தமயாய் இருக்கும்படி அதழப்பு 
விடுத்தார். தனது கட ்த காலத்தத புரி ்துவகாள்வதன் மூலம், மத்ணதயு தனது 
கிருதபயின் ணததவதய சுத ்திரமாக ஒப்புக்வகாண்டார், ணமலும் தன்தன 
அதழத்த மற்றும் மாற்றிய ராஜாதவப் பின்பற்றுவதற்கான தனது 
விருப்பத்ததயும் அறிவித்தார். ஏணராதின் பாவமான ணவதலக்காரனிலிரு ்து 
இணயசு அவதன பரணலாகராஜ்யத்தின் சுவிணசஷத்தினுதடய தாழ்தமயான 
ஊழியக்காரனாக மாற்றினார். 

மற்றவர்களுக்கும்  மக்கும்  ல்லது  டக்கும்ணபாதும் 
மற்றவர்கள் முன்ணனறும்ணபாதும்  ாம் ச ்ணதாஷமாகவும் 
திருப்தியாகவும் இருப்பது தான் உண்தமயான பணிவாகும். 
ணமலும் மற்றவர்களுக்கு கனமும் வசழிப்பும் கிதடக்கும் ணபாது 
 ாம் ச ்ணதாஷப்பட ணவண்டும். அதற்காக  ாம் ணதவனுக்கு 
 ன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிணறாம், ணமலும் முதலில் 
ணதவதன கனம் பண்ணவும் அவருக்கு  ன்றி வசால்லவும் 
விரும்புகிணறாம். எல்லாவற்றிற்கும் ணமலாக  ாம் 
ணதவனுக்காக வாழ விரும்புகிணறாம், வவறுமணன  மக்காக 
அல்ல. ஆகணவ, பணிவு என்பது எனது  லன்கள் 
 ிதறணவறுவததப் பார்க்காமல், முதலில், ணதவனின் 
 லன்கள் யாணரா ஒருவர் மூலமாகணவா அல்லது என் 
மூலமாகணவா  ிதறணவற்றப்படுவததப் பார்ப்பது ஆகும். 

Dr. ஜான் இ. வமக்கின்ணல 

மத்ணதயு முதல் சுவிணசஷத்தத எழுதினார் என்ற பாரம்பரியக் கருத்து 
சரியானது என்றும், அவருதடய தனிப்பட்ட வரலாற்றில் சிறிது பரிச்சயமானது 
என்றும் இப்ணபாது  ாம் முடிவு வசய்துள்ணளாம், மத்ணதயு எழுதிய அசல் 
வாசகர்களின் அதடயாளத்ததப் பற்றி ஆராய்ணவாம். 

முதல் வாேகை்கள் 
மத்ணதயு தனது முதல் வாசகர்கதள குறிப்பாக அதடயாளம் 

காணவில்தல. ஆனால் அவர் அவர்கயளப் பற்றிய சில குறிப்புகதள  மக்குத் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

த ்தார்.  ாம் பார்ப்பது ணபால், மத்ணதயு முதன்தமயாக யூத 
கிறிஸ்தவர்களுக்காக எழுதியதாகத் வதரிகிறது. 

மு ்ததய பாடத்தில்  ாம் குறிப்பிட்டது ணபால், அதனத்து 
சுவிணசஷங்களும் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ வாசகர்களுக்காக எழுதப்பட்டதவ. 
ஆனால் மத்ணதயுவின் சுவிணசஷத்தில் உள்ள பல வலியுறுத்தல்கள் யூத 
பின்னணியில் இரு ்து வரும் கிறிஸ்தவ வாசகர்களுக்கு மிகவும் 
வபாருத்தமானதாக அதமகின்றன. உதாரணமாக, மற்ற எ ்த சுவிணசஷ 
எழுத்தாளதரயும் விட மத்ணதயு பதழய ஏற்பாட்தட அதிகம் ணமற்ணகாள் 
காட்டினார். பதழய ஏற்பாட்டின் எதிர்பார்ப்புகதள இணயசு  ிதறணவற்றிய 
வழிகதள அவர் அடிக்கடி சுட்டிக்காட்டினார். யூதர்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக 
எதிர்பார்த்திரு ்த ணமசியா ராஜா இணயசு தான் என்பதத அவர் குறிப்பாக 
வலியுறுத்தினார். அவிசுவாசமுள்ள யூத ததலவர்களுடனான இணயசுவின் 
ணமாதல்களில் யூதர்களின் பிரச்சிதனகளுக்கு அவர் முக்கியத்துவம் 
வகாடுத்தது வதரிகிறது. மற்ற சுவிணசஷ எழுத்தாளர்கதள விட மத்ணதயு இதத 
விவரித்தார். பதழய ஏற்பாட்டு  ியாயப்பிரமாணத்துடனான இணயசுவின் 
உறவில், குறிப்பாக அதன் கர்த்தராக மத்ணதயு அதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் 
வகாடுத்தார். 

இ ்த பாடத்தில் பின்னர் இ ்த வலியுறுத்தல்களில் சிலவற்தற இன்னும் 
விரிவாகப் பார்ப்ணபாம். எனணவ, இ ்த இடத்தில், மத்ணதயு "பரணலாக ராஜ்யம்" 
என்ற வசாற்வறாடதரப் பயன்படுத்துவதில் வதாடங்கி, யூத வாசகர்களுக்கு 
மத்ணதயு எழுதியததக் குறிக்கும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகதளக் 
குறிப்பிடுணவாம். 

பைசலாக ைாஜ்யம் 
மு ்ததய பாடத்தில்,  ான்கு சுவிணசஷங்களும் ணதவனுதடய ராஜ்யம் 

என்கிற கருப்வபாருளால் ஒன்றிதணக்கப்பட்டுள்ளன என்பததக் 
கவனித்ணதாம். ஆனால் மத்ணதயு "ணதவனுதடய ராஜ்யம்" என்ற வசாற்வறாடதர 
அரிதாகணவ பயன்படுத்தினார். அதற்கு பதிலாக அவர் வபாதுவாக "பரணலாக 
ராஜ்யம்" என்ற வசாற்வறாடதரப் பயன்படுத்தினார். மத்ணதயு சுவிணசஷம் 
மட்டுணம ணவதாகமத்தில் இ ்த வார்த்ததகதளப் பயன்படுத்திய ஒணர 
புத்தகமோகும்.  ாம் பார்த்தபடி, இரண்டு வசாற்வறாடர்களும் ஒணர வபாருதளக் 
குறிக்கின்றன. 

ணதவன் மதீுள்ள பயபக்தியின் காரணமாக, தற்வசயலாக ணதவனின் 
 ாமத்தத வணீாக எடுத்துக் வகாள்ளாதபடிக்கு, யூதர்கள் வபரும்பாலும் 
வதய்வகீப் வபயதரப் பயன்படுத்துவததத் தவிர்த்தனர். அல்லது அதற்கு 
வ ருக்கமான எததயும் பயன்படுத்துவததத் தவிர்த்தனர். அவர்கள் இததச் 
வசய்த ஒரு வழி, “ணதவன்” என்ற வசால்லுக்குப் பதிலாக “பரணலாகம்” என்ற 
வார்த்தததயப் பயன்படுத்துவதாகும். மத்ணதயு "பரணலாக ராஜ்யம்" என்ற 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

வசாற்வறாடதரப் பயன்படுத்தியணபாது துல்லியமாக இததத்தான் வசய்தார். 
முதல் மூன்று சுவிணசஷங்களில் உள்ள இதணயான பகுதிகதள  ாம் 
ஒப்பிடும்ணபாது, மற்ற சுவிணசஷ எழுத்தாளர்கள் "ணதவனுதடய ராஜ்யம்" என்ற 
வார்த்தததயப் பயன்படுத்திய இடத்தில், மத்ணதயு "பரணலாக ராஜ்யம்" என்ற 
வசாற்வறாடதரப் பயன்படுத்தினார். 

மற்ற சுவிணசஷங்களில், "ணதவனுதடய ராஜ்யம்" என்று 
இருப்பதத  ாம் காண்கிணறாம், ஆனால் மத்ணதயு தனது 
சுவிணசஷத்தில் கிட்டத்தட்ட முழு ண ரமும், "பரணலாக ராஜ்யம்" 
என்ற வசாற்வறாடதரப் பயன்படுத்துகிறார். மத்ணதயு 
"ணதவனுதடய ராஜ்யம்" என்ற வசாற்வறாடதரப் 
பயன்படுத்திய இரண்டு ச ்தர்ப்பங்கள் உள்ளன என்று  ான் 
 ிதனக்கிணறன், ஆனால் மத்ணதயு ஒரு யூத எழுத்தாளர், 
கிறிஸ்துவில் யூத விசுவாசியாக இரு ்தவர் மற்றும் 
யூதர்களுக்கு, ணதவனின் நோமம் பயன்படுத்த முடியாத 
அளவுக்கு பரிசுத்தமானதாக இரு ்தணத இதற்குக் 
காரணமாகும் . எனணவ, "பரணலாகம்" என்ற வார்த்தததயப் 
பயன்படுத்துவது ணதவதனக் குறிப்பிடுவதற்கான மற்வறாரு 
வழியாகும். மற்வறாரு சுவிணசஷத்தில், " ான் வானத்திற்கும் 
பூமிக்கும் எதிராக பாவம் வசய்ணதன்" என்று வாசிக்கிணறாம். 
அதன் அர்த்தம், " ான் ணதவனுக்கு எதிராக பாவம் வசய்ணதன்" 
என்பதாகும். ணமலும், ஆபத்து என்னவவன்றால், "பரணலாக 
ராஜ்யம்" என்ற வசாற்வறாடதரக் ணகட்கும்ணபாது, அதத  ாம் 
தவறாகக் ணகட்கிணறாம், ணமலும், "ஓ, இது பரணலாகம் 
சம்ப ்தப்பட்டதாக இருக்கிறது" என்று  ிதனக்கிணறாம். 
ஆனால், ணதவன் உண்தமயில் இப்ணபாது இணயசு கிறிஸ்து 
மூலம் இ ்த உலகத்தின் ராஜாவாக வருகிறார் என்ற 
எண்ணத்துடன் அவர் ணதவனுதடய ராஜ்யத்ததப் பற்றி 
ணபசினார். எனணவ, கிறிஸ்தவர்கள் பிற்காலத்தில் "பரணலாக 
ராஜ்யம்" என்பதத சரியாகக் ணகட்காவிட்டால் அவர்களுக்கு 
உண்தமயான ஆபத்து உள்ளது. உண்தமயில், ணதவணன 
ராஜா ஆவார், தன் மூலமாக ராஜாவாகிறார் என்று இணயசு 
வசால்கிறார். 

Dr. பட்ீடர் வாக்கர் 

மாற்கு 4:30-31 இல் உள்ள கடுகு விதததயக் குறித்த உவதம ில் 
மாற்குவின் பதிதவக் கவனியுங்கள்: 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

[இணயசு] கீழ்கண்டவாறு வசான்னார் ... "ணதவனுதடய 
ராஜ்யத்தத எதற்கு ஒப்பிடுணவாம்? அல்லது எ ்த 
உவதமயினாணல அததத் திருஷ்டா ்தப்படுத்துணவாம்? அது 
ஒரு கடுகு விததக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அது பூமியில் 
விததக்கப்படும்ணபாது பூமியிலுள்ள சகல விததகளிலும் 
சிறிதாயிருக்கிறது" (மாற்கு 4:30-31). 

இங்ணக மாற்கு ணதவனுதடய ராஜ்யம் என்கிற வசாற்வறாடரின் 
இயல்பான வடிவத்ததப் பயன்படுத்தினார். ஆனால் மத்ணதயு 13:31 இல் உள்ள 
உவதம ில் மத்ணதயுவின் பதிப்தபக் கவனியுங்கள்: 

[இணயசு]ணவவறாரு உவதமதய அவர்களுக்குச் வசான்னார்: 
"பரணலாகராஜ்யம் கடுகுவிததக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அதத 
ஒரு மனுஷன் எடுத்துத் தன்  ிலத்தில் விததத்தான்" 
(மத்ணதயு 13:31). 

இணத  ிகழ்தவ மத்ணதயு விவரித்தணபாது, அவர் "பரணலாக ராஜ்யம்" என்ற 
வசாற்வறாடதரப் பயன்படுத்தினார், அங்கு மாற்கு "ணதவனுதடய ராஜ்யம்" 
என்ற வசாற்வறாடதரப் பயன்படுத்தினார். 

மத்ணதயு பரணலாக ராஜ்யம் என்று அதழப்பததயும் மாற்கும் 
லுூக்காவும் அதத ணதவனுதடய ராஜ்யம் என்று 
அதழப்பததயும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்ணபாது, அவர்கள் ஒயர 
காரியத்ததப் பற்றித் தான் ணபசுகிறார்கள் என்பது 
உறுதியாகிறது. சரி,  ீங்கள் மத்ணதயுதவ ஒட்டுவமாத்தமாக 
வாசிக்கும்ணபாது, பரணலாகத்தில் இருக்கும் ணதவதனயும் 
பூமியில் உள்ள மனித இனத்ததயும் ணவறுபடுத்திப் 
பார்ப்பதில் ஒரு முக்கிய கருப்வபாருள் இருப்பதத 
காண்பர்ீகள். ணதவன் ராஜ்யத்தத உருவாக்கும் விதத்தத 
பரணலாக ராஜ்யம் என்று அவர் அதழக்கிறார், மற்றும் மனித 
ரதீியில் ஆட்சி வசய்வததயும் ஆளுவததயும் 
ஒருவருக்வகாருவர்  ட ்துவகாள்வததயும்,இ ்த உலகத்தின் 
ராஜ்யங்கள் என்று  ாம் அதழக்கலாம். ணமலும் மத்ணதயு 
பரணலாக ராஜ்யத்ததப் பற்றி ணபசுவது, இ ்த உலகத்தின் 
விஷயங்களுக்கும், ஆளுபவரும் ஆட்சி வசய்பவரும் மண்ீடும் 
வருணவன் என்று வாக்குத்தத்தம் வசய்தவருமான 
பரணலாகத்தில் உள்ள  ம்முதடய பிதாவுக்கும் இதடணய 
உள்ள வித்தியாசத்தத உணர மிகவும் சக்திவாய் ்த 
வழியாகும். ஆக, இன்னும் வரவிருக்கும் ணதவனுதடய 
ஆட்சிக்கும், இ ்த பூமியின் அதனத்து ஆட்சிகளுக்கும், 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 2: மத்ணதயு எழுதின சுவிணசஷம் 

-18- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

 டத்ததக்கும் இதடணய உள்ள வித்தியாசத்தத உணரவும் 
ருசி பார்க்கவும் மத்ணதயுவின் வமாழியில் பரணலாக 
ராஜ்யத்ததப் பற்றிய கருத்து வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, அ ்த 
இரண்டு உண்தமகளுக்கும் இதடணய ணவறுபாடு உள்ளது, 
மற்றும் மத்ணதயு “பரணலாக ராஜ்யத்தத” உபணயாகப்படுத்துவது, 
எதிர்காலத்தில் வரவிருக்கும் ணதவனுதடய பரணலாக 
ராஜ்யத்தத உணரவும் ருசி பார்க்கவும்  ம்பிக்தக 
வகாள்ளவும் உதவுகிறது. 

Dr. ணஜானதான் டி. வபன்னிங்டன் 

யூதக் கூட்டத்தினரிடம் இணயசு ணபசிய விதத்தத அப்படிணய மத்ணதயு 
த ்திருக்கிறார் என்று பல அறிஞர்கள்  ம்புகிறார்கள், ணமலும் மாற்கு மற்றும் 
பிற புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் இணயசுவின் கருத்தத  ிதறய 
வாசகர்களுக்கு இன்னும் வதளிவுபடுத்துவதற்காக "ணதவனுதடய ராஜ்யம்" 
என்ற வசாற்வறாடதரப் பயன்படுத்தினர். ஆனால் இது உண்தமயாக 
இரு ்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், மத்ணதயு "பரணலாக ராஜ்யம்" என்ற 
வசாற்வறாடதரப் பயன்படுத்துவது அவருதடய அசல் வாசகர்கள் யூதர்கள் 
என்பதற்கு அழுத்தம் ணசர்க்கிறது. 

யூத பழக்கவழக்கங்கள் 
மத்ணதயு யூத வாசகர்களுக்குத் தான் எழுதினார் என்பதத  ிரூபிக்கும் 

மற்வறாரு அம்சம், யூத பழக்கவழக்கங்கதளப் பற்றி தனது வாசகர்களுக்கு 
கணிசமான அறிவு இருப்பதாக மத்ணதயு கருதிய விதம் ஆகும். ஒரு 
உதாரணமாக, மத்ணதயு 15:1-2 இல், மத்ணதயு இ ்த  ிகழ்தவப் பதிவு வசய்தார்: 

எருசணலமிலிரு ்து வ ்த ணவதபாரகரும் பரிணசயரும் 
இணயசுவினிடத்தில் வ ்து, உம்முதடய சஷீர்கள் 
முன்ணனார்களின் பாரம்பரியத்தத ஏன் மறீி  டக்கிறார்கள்? 
தககழுவாமல் ணபாஜனம்பண்ணுகிறார்கணள!" என்றார்கள் 
(மத்ணதயு 15:1-2). 

இணத கதததய மாற்கு தனது சுவிணசஷத்தில் 7:1-5 இல் ணசர்த்துள்ளார். 
ஆனால் யூதர்களின் தக கழுவும் வழக்கத்தத விளக்குவதற்கு மாற்கு மூன்று 
வசனங்கதளச் ணசர்த்தார், அதனால் அவருதடய ணராம வாசகர்கள் அ ்த 
வழக்கத்ததப் புரி ்துவகாண்டனர். மத்ணதயு தனது வாசகர்களுக்கு அ ்த 
வதகயான விளக்கத்ததச் ணசர்க்கத் ணததவயில்தல என்று உணர் ்தார். 

மத்ணதயு யூத வாசகர்களுக்காக எழுதினார் என்றாலும் அவருதடய 
சுவிணசஷத்தின் ஒரு சிறப்பியல்பு அ ்த கருத்துக்கு எதிராக இருப்பததப் ணபால் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ணதான்றுகிறது. சில ச ்தர்ப்பங்களில், மத்ணதயு அராமிய வமாழியில் இணயசு 
ணபசியதத ணமற்ணகாள் காட்டினார், பின்னர் அ ்த அராமிய வார்த்ததகதள 
அவரது வாசகர்களின் வமாழியில் வமாழிவபயர்த்தார். ஒரு உதாரணத்திற்கு, 
மத்ணதயு 27:46 இல் உள்ள வார்த்ததகதள கவனிக்கவும்: 

ஒன்பதாம் மணி ண ரத்தில் இணயசு: "ஏல,ீ ஏல,ீ லாமா 
சபக்தானி?" என்று மிகு ்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்; அதற்கு 
"என் ணதவணன, என் ணதவணன, ஏன் என்தனக் தகவிட்டீர்?" 
என்று அர்த்தமாம் (மத்ணதயு 27:46). 

மத்ணதயுவின் வாசகர்கள் முதன்தமயாக யூதர்களாக இரு ்தாலும் கூட, 
மத்ணதயு ஏன் இவ்வாறு எழுதியிருக்கலாம் என்பதற்கு பல்ணவறு விளக்கங்கள் 
உள்ளன. முதலாவதாக, அவரது வாசகர்கள் முதன்தமயாக யூதர்களாக 
இரு ்தணபாதிலும், ணவறு சில வாசகர்களும் இரு ்தனர். எனணவ, யூதர்கள் 
அல்லாணதாருக்கான இ ்த வமாழிவபயர்ப்புகதள அவர் வாசகர்களிதடணய 
ணசர்த்திருக்கலாம். இரண்டாவதாக, மத்ணதயுவின் வாசகர்கள் 
பாலஸ்தீனத்திற்கு வவளிணய அராமிய வமாழி வதரியாதவர்கதளயும் 
உள்ளடக்கியிருக்கலாம். மூன்றாவதாக, மத்ணதயு ணவறு மூலத்திலிரு ்து 
தகவதல வபற்றிருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, மத்ணதயு 27:46 இன் 
வமாழிவபயர்ப்பு மாற்கு 15:34 இல் உள்ளது, மத்ணதயு அதத ஒரு ஆதாரமாகப் 
பயன்படுத்தியிருக்கலாம். 

மத்ணதயு தனது சுவிணசஷத்தத முதன்தமயாக யூத கிறிஸ்தவர்களுக்காக 
எழுதினார் என்று  ாம் கண்ட அதனத்து ஆதாரங்களின் மூலம் அறிய 
முடிகிறது, குறிப்பாக அவர்களுக்கு முக்கியமான பல பிரச்சதனகதளத் 
தீர்ப்பதன் மூலம் இணயசுவின் மீதான அவர்களின் விசுவாசத்தத 
வலுப்படுத்துவதற்காக மத்ணதயு இ ்த சுவிணசஷத்தத எழுதினார். 

இப்ணபாது முதல் சுவிணசஷத்தின் ஆசிரியர் மற்றும் வாசகர்கதள 
ஆராய் ்துவிட்ணடாம், அதன் வதாகுப்பின் ச ்தர்ப்பத்தத ஆராய  ாம் இப்ணபாது 
தயாராக இருக்கிணறாம். 

எழுதப்பட்ட தருணம் 
ஒரு புத்தகத்தின் "தருணம்" பற்றி  ாம் ணபசும்ணபாது, அதன் வரலாற்றுச் 

சூழலுடன் வதாடர்புதடய பல விஷயங்கதள  ாம் மனதில் தவத்திருப்ணபாம். 
அதாவது அது வதாகுக்கப்பட்ட ணததி, அது வதாகுக்கப்பட்ட இடம், வாசகர்களின் 
இடம் மற்றும் அதன் ண ாக்கம் ணபான்ற விஷயங்கதள  ாம் கருத்தில் 
வகாள்ணவாம். ஒரு புத்தகம் எப்ணபாது, எங்கு, யாருக்கு, எதற்காக எழுதப்பட்டது 
என்பதத அறிவது அதன் சூழதலப் பற்றிய பல தகவல்கதள  மக்குத் 
தருகிறது. அதன் வரலாற்று அதமப்பு, அதன் இலக்கணம் மற்றும் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

வார்த்ததகள், அதன் மத மற்றும் சமூக அனுமானங்கள் மற்றும் அதன் 
வசால்லாட்சி உத்திகள் ஆகியவற்தறப் புரி ்துவகாள்ள இது உதவுகிறது. 
ணமலும், இ ்தத் தகவல் புத்தகத்ததப் புரி ்துவகாள்ளவும் பயன்பாட்டில் 
வகாண்டு வரவும் உதவுகிறது. 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் ச ்தர்ப்பத்தின் மூன்று அம்சங்கதள  ாம் 
கருத்தில் வகாள்ணவாம்: முதலில், எழுதப்பட்ட ணததி; இரண்டாவதாக, ஆசிரியர் 
மற்றும் வாசகர்களின் இருப்பிடம்; மூன்றாவது, மத்ணதயு சுவிணசஷம் எழுதப்பட்ட 
ண ாக்கம். மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் ணததிதயப் பற்றி ஆரம்பிக்கலாம். 

சததி 
முதலாவதாக, வபரும்பாலான அறிஞர்கள்  ம்புவது ணபால், மத்ணதயு 

ஒருணவதள மாற்கு சுவிணசஷத்தத அவருதடய ஆதாரங்களில் ஒன்றாகப் 
பயன்படுத்தியிருக்கலாம். மாற்கு கி.பி.64 இல் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என்பதத 
 ாம் அடுத்த பாடத்தில் பார்க்கப் ணபாகிணறாம். இது சரியாக இரு ்தால், மத்ணதயு 
எழுதிய ணததி 60 களின்  டுப்பகுதியிலிரு ்து பிற்பகுதி வதர இருக்கலாம். 

இரண்டாவதாக, மத்ணதயு இணயசுவின் அப்ணபாஸ்தலனாக இரு ்தவர். 
இணயசுணவாடு ஊழியத்தில் ஈடுபட்ட சமயத்தில், அண கமாக கி.பி.30 க்குள் அவர் 
ஏற்கனணவ வயது வ ்தவராக இரு ்தார் என்பணத இதன் வபாருள். எனணவ, 
மத்ணதயு ஒரு அசாதாரணமான  ீண்ட வாழ்க்தகதய வாழ் ்தோல் மட்டுயம, அவர் 
எழுதியிருக்கக்கூடிய ணததி முதல் நூற்றாண்டின் இறுதி ோக இருக்கும். 

இது மத்ணதயு எழுதியிருக்கக்கூடிய பர ்த வரம்தபத் தருகிறது. ஆனால் 
மத்ணதயு சுவிணசஷத்தில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விவரத்ததக் கவனிப்பதன் 
மூலம் இ ்த வரம்பிற்குள் சாத்தியமான ணததிகதள கண்டுபிடிக்கலாம். 
குறிப்பாக, மத்ணதயு அடிக்கடி ணதவாலயத்ததயும், ணதவாலயத்துடன் வ ருங்கிய 
வதாடர்புதடய சதுணசயர்கதளயும் குறிப்பிடுகிறார். இவற்றில் சில குறிப்புகள் 
வபரும்பாலும் வரலாற்றுப்பூர்வமானதவ, ஆனால் ஒரு சில குறிப்புகள் மத்ணதயு 
எழுதிய காலத்தில் ணதவாலயம் மற்றும் சதுணசயர்கள் ஆகிய இரண்டு 
காரணிகளும் இன்னும் குறிப்பிடத்தக்கதவகளாக இரு ்தன என்று 
கூறுகின்றன. கி.பி.70 இல் ணதவாலயம் இடிக்கப்பட்டதால், அதற்கு முன் மத்ணதயு 
எழுதியிரு ்தால் இ ்தக் குறிப்புகள் மிகவும் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். 

அதனத்து ஆதாரங்களின் வவளிச்சத்தில் பார்க்கும்ணபாது, மத்ணதயு 
தனது சுவிணசஷத்தத 60 களின் பிற்பகுதியில், ஒருணவதள கி.பி.67 அல்லது 68 
இல் எழுதினார் என்று முடிவு வசய்வது சிற ்தது. இ ்த விஷயத்தில் உறுதியாக 
இருக்க முடியாது. ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக, மத்ணதயு எழுதிய ணதாராயமான 
கோலத்தத அறிவது  மக்கு உதவியாக இரு ்தாலும், அவருதடய 
சுவிணசஷத்தின் துல்லியமான காலம் அவரது ணபாததனகளின் விளக்கத்தத 
பாதிக்கப்ணபாவதில்தல. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இப்ணபாது இ ்த சுவிணசஷம் எழுதப்பட்ட ணததிதயப் பார்த்ணதாம், ஆசிரியர் 
மற்றும் வாசகர்களின் இருப்பிடத்ததப் பற்றிப் பார்ப்ணபாம். 

இடம் 
இ ்த சுவிணசஷத்தின் இருப்பிடத்தத அறிஞர்கள் விவாதித்துள்ளனர் 

என்பததக் குறிப்பிடுவதன் மூலம்  ாம் வதாடங்க ணவண்டும், எனணவ  ாம்  மது 
முடிவுகளில் பிடிவாதமாக இருக்கக்கூடாது. இருப்பினும், கவனிக்க ணவண்டிய 
பல விவரங்கள் உள்ளன. 

மத்ணதயு முதன்தமயாக யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதியதால், அவர் 
தனது சுவிணசஷத்தத கணிசமான யூத மக்கள்வதாதக வகாண்ட ஒரு பகுதியில் 
வாழ் ்த ஒரு குழுவிடம் உதரயாற்றியிருக்க ணவண்டும். பாலஸ்தீனம் 
யூதர்களின் பாரம்பரிய தாயகம் என்பதாலும், அவர்கள் அங்கு 
குவி ்திரு ்ததாலும், அங்கிரு ்து இது எழுதப்பட்டிருக்கலாம். 

ஆனால் சிரியாவின் சில பகுதிகளும் கணிசமான யூதர்கதளக் 
வகாண்டிரு ்தன. சிரியாவிலுள்ள அ ்திணயாகியாவின் பிஷப்பாக இரு ்த 
இக்ணனஷியஸ், மத்ணதயுவின் சுவிணசஷத்தத  ன்கு அறி ்த சதப பிதாக்களில் 
முதன்தமயானவர் ஆவார். இ ்த காரணத்திற்காக, சிரியாவின் 
அ ்திணயாகியாவில் உள்ள விசுவாசிகளுக்கு மத்ணதயு எழுதியதாக பல 
அறிஞர்கள் வாதிட்டனர்.  ிச்சயமாக, மத்திய ததரக்கடல் பகுதி முழுவதிலும் 
பரவலாக இரு ்த யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு வபாதுவாக மத்ணதயு எழுதினார் 
என்கிற சாத்தியத்தத  ாம்  ிராகரிக்க முடியாது. பாலஸ்தீனம், சிரியா அல்லது 
ணராமப் ணபரரசிற்குள் குறிப்பிடத்தக்க யூத மக்கள்வதாதக வகாண்ட பிற 
பகுதிகள் மத்ணதயு தன் சுவிணசஷம் வசன்றதடய ணவண்டும் என்று விரும்பின 
இடங்களாக இருக்கலாம். 

கி.பி முதல் நூற்றாண்டில், யூத மக்கள் ணராமப் ணபரரசின் 
வபரும்பகுதிதயச் சுற்றிலும் பரவியிரு ்தனர். ணமலும் 
கிழக்கிலும் பரவியிரு ்தனர். இது  ீண்ட காலம் பின்ணனாக்கி 
வசல்கிறது. பாபிணலானுக்கு  ாடுகடத்தப்பட்ட 
காலத்திலிரு ்ணத, பாலஸ்தீனத்திற்கு வவளிணய யூதர்கள் 
வாழ் ்து வருகின்றனர். ணமலும் அவர்கள் துூரத்திலுள்ள 
கிழக்கில் வதாடர் ்து வாழ் ்து வ ்தனர். அது  வனீ 
ஈராக்கின் வமவசாப்வபாத்தாமியாவில் உள்ளது. பின்னர் 
அவர்கள் சிரியாவுக்கும் தமஸ்குவிற்கும் வ ்தனர், பின்னர் 
ணமற்ணக ஆசியா தமனர்,  வனீ துருக்கி மற்றும் ணராம் வதர 
அவர்கள் இரு ்தார்கள். ணராமில் உள்ள தடபர்  தி வதர 
பரவியிரு ்தார்கள் . வட ஆப்பிரிக்காவிலும் இரு ்தார்கள். 
சிணரணன ஊரானாகிய சீணமான் வட ஆப்பிரிக்காவிலிரு ்து 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 2: மத்ணதயு எழுதின சுவிணசஷம் 

-22- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

எருசணலமுக்கு வ ்ததத சுவிணசஷங்களில்  ாம் 
வாசிக்கிணறாம். எனணவ, ணராமப் ணபரரசின் கிழக்குப் பகுதி 
முழுவததயும், ணமலும் கிழக்ணக யூதர்கள் வசிக்கும் 
இடத்ததயும் கற்பதன வசய்து பாருங்கள். 

Dr. பட்ீடர் வாக்கர் 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் ணததி மற்றும் இடம் இரண்தடயும் பற்றி 
இப்ணபாது  ாம் ணபசிவிட்ணடாம், மத்ணதயு சுவிணசஷம் எழுதப்பட்டதன் ண ாக்கத்தத 
 ாம் பரிசீலிக்கலாம். 

ச ாக்கம் 
பரவலாகப் ணபசினால், இணயசு யார் மற்றும் அவர் என்ன வசய்தார் 

என்பதற்கான உண்தமயான வரலாறு விமர்சன ரதீியாக முக்கியமானது. 
இதுணவ மத்ணதயுவின் ண ாக்கமாகும். ஆனால் அவருக்கு குறுகிய, உடனடி 
இலக்குகளும் இரு ்தன. குறிப்பாக, மத்ணதயு யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு 
இணயசுணவ தங்கள் ணமசியா ராஜா என்ற  ம்பிக்தகதய வளர்ப்பதற்காக 
எழுதினார். 

மத்ணதயு எழுதிய ண ரத்தில், யூத மதத்திலிரு ்து கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு 
மாறிய யூதர்கள் யூத அதிகாரிகளாலும், வபரும்பாலும் முன்னாள்  ண்பர்கள் 
மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களாலும் கடுதமயாக  ிராகரிக்கப்பட்டனர். 
அன்தறய மத்தியததரக் கடல் பகுதியில், யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு உபத்திரவம் 
ஒரு வாழ்க்தக முதறயாக மாறியிரு ்தது என்பதத அப்ணபாஸ்தலருதடய 
 டபடிகள் புத்தகம் வதளிவுபடுத்துகிறது. அப்ணபாஸ்தலருதடய  டபடிகள் 8:1 இல் 
 ாம் வாசிக்கிறபடி: 

அக்காலத்திணல எருசணலமிலுள்ள சதபக்கு மிகு ்த துன்பம் 
உண்டாயிற்று. அப்ணபாஸ்தலர்தவிர, மற்ற யாவரும் யூணதயா 
சமாரியா ணதசங்களில் சிதறப்பட்டுப்ணபானார்கள் (அப் 8:1). 

உபத்திரவத்தின் காரணமாக, தங்கள் ணமசியாவாக இணயசுதவப் 
பின்பற்றிய யூதர்கள்  ிச்சயமாக தங்கள் மு ்ததய வாழ்க்தகக்குத் திரும்பவும் 
கிறிஸ்தவத்தத தகவிடவும் ணசாததனதய எதிர்வகாண்டனர். இ ்த 
ணசாததனக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, பரணலாக ராஜ்யத்தத வகாண்டு வ ்த 
உண்தமயான ணமசியா இணயசு என்பதத அவர்களுக்கு  ிதனவூட்டுவதற்காக 
மத்ணதயு எழுதினார். அவருதடய சுவிணசஷம் ஊக்கத்தின் கததயாகவும் 
ஆறுதலின் கததயாகவும் இரு ்தது. ஆனால் இது சவாலான கததயாகவும் 
இரு ்தது. ஏவனன்றால் அவர்களில் பலர் எதிர்பார்த்தபடி இணயசு ராஜ்யத்ததக் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

வகாண்டுவரவில்தல, ணமலும் ராஜ்யத்தின் ணகாரிக்தககள் அதிகமாக 
இரு ்தன. 

இ ்தச் சூழலில், ணமசியா ராஜ்யத்திற்கான பதழய ஏற்பாட்டின் 
எதிர்பார்ப்புகதள இணயசு  ிதறணவற்றத் வதாடங்கினார் என்று மத்ணதயு தனது 
வாசகர்களுக்கு உறுதியளித்தார். அணத ண ரத்தில், பரணலாகராஜ்யம் இன்னும் 
முழுதமயதடயவில்தல. எனணவ, ராஜாணவ எல்லாவற்தறயும் சரியாகச் 
வசய்வதற்காக திரும்ப வரும் வதரயும் இணயசு தம்முதடய ராஜ்யத்தின் 
எதிரிகதள அழித்து, விசுவாசமுள்ள மக்கதள அவருதடய ராஜ்ய 
ஆசீர்வாதங்கதள முழுதமயாக அனுபவிப்பதற்கு வரணவற்கும் வதரயும் யூத 
விசுவாசிகள் விசுவாசத்தில்  ிதலத்திருக்கும்படி மத்ணதயு அவர்கதள 
ஊக்குவிப்பதற்காக எழுதினார். 

அதனால்தான் மத்ணதயு அடிக்கடி பரணலாகராஜ்யத்தின் கருப்வபாருதளக் 
குறிப்பிட்டார். உண்தமயில், அவர் தனது சுவிணசஷத்தில் "ராஜா" மற்றும் 
"ராஜ்யம்" என்ற வார்த்ததகதள 75 முதறக்கு ணமல் பயன்படுத்தினார். மற்ற 
மூன்று சுவிணசஷ எழுத்தாளர்களும் ணசர் ்து 110 முதறக்கும் குதறவாகணவ 
அவற்தறப் பயன்படுத்தினர். மத்ணதயுதவப் வபாறுத்தவதர, அவரது யூத 
பார்தவயாளர்கதள ஊக்குவிக்கவும் சவால் வசய்யவும் சிற ்த வழி, 
அவர்களின் ணமசியா ராஜா மற்றும் அவரது ராஜ்யத்தின் கதததயச் 
வசால்வதுதான். 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்தில் பரணலாக ராஜ்யத்திற்கு அதிக 
முக்கியத்துவம் வகாடுக்கப்படுவததக் காண்கிணறாம். இணயசு 
தான் உரிதமயுள்ள வாரிசு என்பததயும் தாவதீின் 
வழியிலான ராஜா என்பததயும் காட்டும் ண ாக்கத்துடன் 
மத்ணதயு தனது சுவிணசஷத்தத இணயசுவின் வம்சவரலாறுடன் 
வதாடங்குகிறார். இ ்த தாவதீின் ராஜாணவ  ாசணரத்தின் 
இணயசு ஆவார். அவரது அசல் வாசகர்கள், முதன்தமயாக 
யூதர்கள் என்று  ாம்  ம்புகிணறாம், ணமலும் இ ்த புத்தகம் 
ஜனங்களிடம், "இணதா உங்கள் ராஜா" என்று கூறுகிறது. 
ணமலும் அவர் இ ்த சுவிணசஷத்தில் "பரணலாக ராஜ்யம்" 
என்பது அதனத்து மக்கள் மற்றும் அதனத்து ணகாளங்கள் 
மீதும் கிறிஸ்து ஆட்சி வசய்கிறார் என்பததக் குறிக்கிறது 
என்பதத அவர்  ிரூபிக்கும்ணபாது, பரணலாக ராஜ்யத்தத 
அதன் உறுதியான வவளிப்பாட்டில் வலியுறுத்துகிறார். இது 
அதிகாரம் பற்றிய ணகள்வியாகும். பரிணசயர்களும் 
சதுணசயர்களும் இணயசுவிடம், “எ ்த அதிகாரத்தால் 
இவற்தறச் வசய்கிறீர்?” என்று எப்ணபாதும் ணகட்டார்கள். 
“வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்குக் 
வகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது” என்று இணயசு வசான்ன 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

வார்த்ததகளுடன் சுவிணசஷம் முடிகிறது. இ ்த ராஜ்ய 
ணயாசதன, மக்கள் எதிர்பார்த்த மற்றும் எதிர்பார்க்கும் 
ணதசியவாத, தாவதீு ராஜாவின் ராஜ்யத்தத விட ணமலான 
ஒன்றாகும். சிருஷ்டிப்பின் ஒவ்வவாரு சதுர அங்குலத்தின் 
மீதும் கிறிஸ்து ராஜாவாக இருக்கிறார் என்று மத்ணதயு கூறும் 
கூற்று இதுவாகும். 

Dr. ஜிம் மாப்பில்ஸ் 

இப்ணபாது  ாம் மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் பின்னணிதயப் படித்ணதாம், 
இப்ணபாது இ ்த புத்தகத்தின் அதமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்ததப் பற்றிப் 
பார்ப்ணபாம். 

அரமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கம் 
மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் கட்டதமப்பின் சில அம்சங்கதளப் பற்றி 

அறிஞர்களிதடணய கணிசமான உடன்பாடு உள்ளது. மத்ணதயு  மக்கு மிகவும் 
உதவிகரமான திறவுணகாதல வழங்கியதன் காரணமாக இ ்த ஒப்ப ்தம் 
ஏற்பட்டது. ஐ ்து வவவ்ணவறு இடங்களில், சுவிணசஷத்தில்  டக்கிற முக்கிய 
மாற்றங்கதளக் குறிக்க, "இணயசு இதவகதளச் வசால்லி முடித்தணபாது..." 
ணபான்ற ஒரு வசாற்வறாடதரப் பயன்படுத்துகிறார். சில ண ரங்களில் இது 
ணபான்ற ஒரு அறிக்தக ஒரு பிரிவின் கதடசி வாக்கியமாக ணதான்றுகிறது, மற்ற 
ண ரங்களில் இது ஒரு புதிய பிரிவின் முதல் வாக்கியமாக இருக்கும். ஆனால் 
அது எப்ணபாதும் ஒரு வபரிய மாற்றத்ததக் குறிக்கிறது. 

இ ்த கட்டதமப்பு குறிப்பான்கதளப் பின்பற்றி, மத்ணதயு சுவிணசஷம் ஏழு 
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதத வபரும்பாலான அறிஞர்கள் 
ஒப்புக்வகாள்கிறார்கள். மத்ணதயு 7:28; 11:1; 13:53; 19:1 மற்றும் 26:1 இல் உள்ள 
இதடமாறுதல் அறிக்தககளால் ஐ ்து முக்கிய பிரிவுகள் 
அதமக்கப்பட்டுள்ளன. ணமலும் மத்ணதயு ஒரு அறிமுகக் கதததயயும், ஒரு 
முடிவுதரதயயும் ணசர்த்தார். 

மத்ணதயு 1:1-2:23 இல் இணயசுதவ ணமசியா ராஜாவாக முன்தவக்கும் ஒரு 
கதத அறிமுகத்துடன் இ ்த சுவிணசஷமானது வதாடங்குகிறது. 

முதல் வபரிய பிரிவு மத்ணதயு 3:1–7:29 இல் ராஜ்யத்தின் சுவிணசஷத்தத 
விவரிக்கிறது. 

இரண்டாவது வபரிய பிரிவு மத்ணதயு 8:1–11:1 இல் ராஜ்யத்தின் பரவதல 
தமயமாகக் வகாண்டுள்ளது. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மூன்றாவது வபரிய பிரிவு மத்ணதயு 11:2–13:53 இல் ராஜ்யத்தின் 
அதடயாளங்கதளயும் உவதமகதளயும் பதிவு வசய்கிறது. 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின்  ான்காவது வபரிய பிரிவு 13:54 இல் வதாடங்கி 
18:35 வதர விசுவாசம் மற்றும் மகத்துவத்தின் மதீு கவனம் வசலுத்துகிறது. 

மத்ணதயு 19:1–25:46 இல் ராஜ்யத்திற்கு இருக்கக்கூடிய தற்ணபாததய எதிர்ப்பு 
மற்றும் ராஜ்யத்தின் எதிர்கால வவற்றியின் மதீு ஐ ்தாவது மற்றும் கதடசி 
வபரிய பிரிவு கவனம் வசலுத்துகிறது. 

இறுதியாக, மத்ணதயு 26:1–28:20 இல் ராஜாவின் மரணம் மற்றும் 
உயிர்த்வதழுததல விவரிக்கும் ஒரு முடிவுதர உள்ளது. 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் இ ்தப் பகுதிகள் ஒவ்வவான்றும் பரணலாக 
ராஜ்யத்தத பூமிக்குக் வகாண்டு வ ்த ணமசியா ராஜாவான இணயசுவின் 
கதததய ணமலும் விரிவுபடுத்துகின்றன. மத்ணதயு 1:1–2:23 இல் உள்ள 
அறிமுகத்தில் வதாடங்கி, இ ்தப் பிரிவுகள் ஒவ்வவான்தறயும் கூர் ்து 
கவனிப்ணபாம். 

முன்னுரை: சமேியா ைாஜா 
மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் அறிமுகம் இணயசுதவ ணமசியா ராஜாவாக  மக்கு 

அறிமுகப்படுத்துகிறது, ணமலும் இது இரண்டு பிரிவுகளால் ஆனது, 
அயவ ோவை: வம்சவரலாறு மற்றும் குழ ்தத பருவ கதத. 

வம்ேவைலாறு 
மத்ணதயு 1:1-17 இல் வம்சவரலாறு காணப்படுகிறது. வதாழில்நட்ப ரதீியாக, 

முதல் வசனம் உண்தமயில் ஒரு அறிமுகம் அல்லது ததலப்பாகும். இதில் 
மத்ணதயு தனது முக்கிய கருத்தத சுருக்கமாகக் கூறினார், அதாவது இணயசு 
இஸ்ரணவலின் ணமசியா ராஜா என்று கூறினார். மத்ணதயு 1:1 பின்வருமாறு 
கூறுகிறது: 

ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவதீின் குமாரனான 
இணயசுகிறிஸ்துவினுதடய வம்ச வரலாறு (மத்ணதயு 1:1). 

ஆரம்பத்திலிரு ்ணத, மத்ணதயு இஸ்ரணவலின் ராஜாவாகிய தாவதீுக்கும், 
யூத மக்களின் பிதாவான ஆபிரகாமுக்கும் விணசஷ முக்கியத்துவம் வகாடுத்தார். 

இ ்த அறிமுக அறிக்தகதயத் வதாடர் ்து, வம்சவரலாறு வசனம் 2 இல் 
வதாடங்குகிறது. மத்ணதயு 1:17 இன் படி, வம்சவரலாறு மூன்று பிரிவுகளாக 
அதமக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஒவ்வவான்றும் பதினான்கு ததலமுதறகதளக் 
வகாண்டுள்ளது. முதலாவது ஆபிரகாமுடன் ணதவன் வசய்த உடன்படிக்தகயுடன் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

வதாடங்கியது, அதில் ஆபிரகாமுக்கு தனது ச ்ததியினர் உலதக ஆளுவார்கள் 
என்று வாக்குத்தத்தம் அளிக்கப்பட்டது. 

தாவதீின் வம்சத்தத என்வறன்றும் ஸ்தாபிப்பதன் மூலம் ஆபிரகாமுடன் 
வசய்த உடன்படிக்தகதய  ிதறணவற்றுவதாக ணதவன் வசய்த 
வாக்குத்தத்தத்ததப் பற்றியும் தாவதீு ராஜாதவப் பற்றியும் இரண்டாவது பகுதி 
ணபசத் வதாடங்குகிறது. ணதவனுதடய மக்கள் தங்கள் பாவம் மற்றும் 
உடன்படிக்தக மறீல் காரணமாக வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ணதசத்திலிரு ்து 
 ாடு கடத்தப்படுவணதாடு இ ்த இரண்டாவது பகுதி முடிவதடகிறது. 

வம்சவரலாற்றின் மூன்றாவது பகுதி  ாடுகடத்தப்பட்டதிலிரு ்து 
இணயசுவின் பிறப்பு வதர ிலோன காரியங்கதள உள்ளடக்கியுள்ளது. 
இஸ்ரணவல் ணதவனின் உடன்படிக்தகதய மறீி, அவருதடய 
உடன்படிக்தகயின் சாபங்களுக்கு ஆளானது. ஆனால் ணதவன் 
ஆபிரகாமுக்கும் தாவதீிற்கும் வகாடுத்த வாக்குத்தத்தங்கதள 
 ிதறணவற்றுவதன் மூலம் இஸ்ரணவதல ஆசர்ீவதிக்க எண்ணினார். 
இஸ்ரணவலில் இரு ்த கட ்தகால ராஜாக்கள் ணதால்வியதட ்தனர். ஆனால் 
இப்ணபாது இஸ்ரணவலின் கதடசி ராஜாவும் இஸ்ரணவலின் முடிதவ 
 ிதறணவற்றுபவருமாகிய ஒருவர் இறுதியாக வ ்து விட்டார். இணயசுவினுதடய 
முன்ணனார்களின் பட்டியல் மத்ணதயு 1:16 இல் முடிவதடகிறது, அங்கு  ாம் இ ்த 
வார்த்ததகதளப் வாசிக்கிணறாம்: 

யாக்ணகாபு மரியாளுதடய புருஷனாகிய ணயாணசப்தபப் 
வபற்றான்; அவளிடத்தில் கிறிஸ்து எனப்படுகிற இணயசு 
பிற ்தார் (மத்ணதயு 1:16). 

தனது தகப்பனான ணயாணசப்பு மூலம் தாவதீின் சிங்காசனத்தில் அமர 
இணயசுவுக்கு முழுதமயாக சட்டப்பூர்வ உரிதம உண்டு என்பதத மத்ணதயு 
இவ்விதமாக  ிரூபித்தார். 

தீர்க்கதரிசன வவளிப்பாட்டின் காரணமாக ணமசியா தாவதீின் 
வழித்ணதான்றலாக இருக்க ணவண்டும், ஏவனனில் அது 
ஏற்கனணவ கணிக்கப்பட்டது. அது ஆதியாகமம் வதர 
வசல்கிறது. தாவதீுக்குப் பின்வ ்த ஒவ்வவாரு ராஜாவும் 
அவருடன் ஒப்பிடப்பட்டு மதிப்பிடப்பட்டார்கள். பின்னர், 
தாவதீுடன் வசய்துவகாண்ட உடன்படிக்தகயும்  மக்கு 
உள்ளது. தாவதீு தீர்க்கதரிசியான  ாத்தானிடம் கர்த்தருக்கு 
ஒரு ஆலயத்ததக் கட்ட முன்வ ்தணபாது,  ாத்தான் திரும்பி 
வ ்து, “ ீர் கர்த்தருக்கு ஒரு வட்ீதடக் கட்டப் ணபாவதில்தல; 
கர்த்தர் உமக்காக ஒரு வட்ீதடக் கட்டப் ணபாகிறார்" என்றார். 
வடீு என்று வம்சத்ததக் குறிப்பிடுகிறார். இது 2 சாமுணவல் 7 
இல் உள்ளது, ணதவன் அவருக்கு ஒரு வட்ீதடக் கட்டுவார், 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அவருதடய ராஜ்யத்தத என்வறன்றும்  ிதல ிறுத்துவார், 
அவருதடய ச ்ததி தாவதீின் சிங்காசனத்தில் என்வறன்றும் 
ஆட்சி வசய்யும் என்ற தீர்க்கதரிசனம், அததத் வதாடர் ்து 
வ ்த ணமசியா குறித்த தீர்க்கதரிசனங்களுக்கு அடித்தளமாக 
அதம ்தது. எனணவ, சரிவுக்குப் பிறகு தாவதீின் வம்சத்ததக் 
குறித்து தீர்க்கதரிசிகள் தாவதீினுதடய வம்சத்தின் 
மகிதமதய ணதவன் மட்ீவடடுப்பார் என்ற  ம்பிக்தகதய 
எதிர்ண ாக்கினார்கள். தாவதீின் வம்சத்தின் வழியாக ணதவன் 
ஒரு ராஜாதவ எழுப்புவார் என்று கூறப்பட்டது. எனணவ, 
ணமசியாவாகிய ராஜா தாவதீின் வழிணய வர 
ணவண்டியிரு ்தது. 

Dr. மார்க் எல். ஸ்ட்ராஸ் 

இணயசுவின் வம்சவரலாதறப் பின்பற்றி, அவருதடய குழ ்ததப் பருவக் 
கதததய  ாம் காண்கிணறாம். 

குழ ்ரதப் பருவக் கரத 
இணயசுவின் குழ ்ததப் பருவக் கதத மத்ணதயு 1:18–2:23 வதர வசல்கிறது. 

லுூக்காவின் சுவிணசஷத்தில் உள்ள 116 வசனங்களுடன் ஒப்பிடுதகயில், இ ்தப் 
பகுதி மிகவும் சுருக்கமானது, 31 வசனங்கள் மட்டுணம உள்ளன. இ ்த பிரிவில், 
மத்ணதயுவின் ண ாக்கம் மிகச் சிறிய வதரயதறக்குள் இருக்கிறது. ஐ ்து குறுகிய 
பகுதிகளில் உள்ள ஒவ்வவான்றும் ‘ணமசியாவாகிய இணயசு பிற ்தார்’ எை்கிற 
ஒரு தமய உண்தமயின் மதீு கவனம் வசலுத்தும் வதகயில் 
வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வவாரு பகுதியும் ஒரு சுருக்கமான கதததயச் 
வசால்கிறது, பின்னர் அ ்தக் கதத ணமசியாவுக்கான பதழய ஏற்பாட்டு 
எதிர்பார்ப்புகதள எவ்வாறு பூர்த்தி வசய்கிறது என்பதத விளக்குகிறது. 

இணயசுவின் குழ ்ததப் பருவக் கததயில்  ாம் கற்றுக் வகாள்ளும் 
மிகவும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களில் ஒன்று, அவருக்கு மனிதத் தகப்பன் 
இல்தல என்பதுதான். மாறாக, ணதவன் தாம் அவரின் பிதாவாக இரு ்தார். 
பரிசுத்த ஆவியானவர் மரியாள் கன்னியாக இரு ்தணபாதிலும் இணயசு 
அவளின் கருவில் குழ ்ததயாக உருவாகச் வசய்தார். 

இப்ணபாது, கிறிஸ்தவத்திற்கு எதிரான சில விமர்சகர்கள், இது 
இணயசுவின் வம்சவரலாற்றில் உள்ள பலவனீம் என்று கருத்து 
வதரிவித்துள்ளனர், ஏவனனில் அவர் உடல் ரதீியாக ணயாணசப்பின் 
வழித்ணதான்றல் அல்ல, அவர் மூலம் தாவதீின் சிங்காசனத்திற்கு உரிதமணகார 
முடியாது என்றனர். ஆனால் 1  ாளாகமம் 1-9 இல் உள்ளததப் ணபான்ற 
ணவதாகம வம்சவரலாறுகள் வபரும்பாலும் தத்வதடுக்கப்பட்ட வபற்ணறார் மூலம் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

முன்ணனார்கதள அதடயாளம் காட்டுகின்றன என்பது  ன்கு அறியப்பட்ட 
உண்தமயாகும். 

ணமலும், இணயசு ணதவனுதடய குமாரனாக இரு ்ததால், அவர் முழு 
வதய்வகீமானவராகவும் இரு ்தார். ணதவனுதடய உடன்படிக்தகதய அவரால் 
முழுதமயாகக் கதடப்பிடிக்க முடி ்தது என்பதத இது அர்த்தப்படுத்துகிறது. 
மனித ராஜாக்கள் ணதவனுதடய உடன்படிக்தகக்கு ஒருணபாதும் முழுதமயாகக் 
கீழ்ப்படி ்ததில்தல. எனணவ, ஆபிரகாமுக்கும் தாவதீுக்கும் ணதவன் 
வாக்குத்தத்தம் வசய்த முழு உடன்படிக்தக ஆசீர்வாதங்கதளயும் அவர்களால் 
ஒருணபாதும் வபற முடியவில்தல. ஆகணவ, ணதவன் தம்முதடய 
உடன்படிக்தகதய  ிதறணவற்றுவதத உறுதிப்படுத்துவதற்காக, அவருதடய 
பரிபூரண குமாரதன ராஜாவாக அனுப்பினார், அதனால் அவருதடய 
ஆசீர்வாதங்கள்  ிதறணவறும். 

மனிதனாக தாவதீின் வழிணய ணமசியா வருகிறார் என்பது 
வதளிவாகிறது. ணமலும் இதில் பல முக்கியமான சத்தியங்கள் 
உள்ளன. ஆனால் ணமசியாவும் ணதவனாக இருக்க ணவண்டும், 
வதய்வகீமாக இருக்க ணவண்டும் என்பதத உணர் ்து 
வகாள்வதும் முக்கியம். ஏன் அப்படி? இறுதியில்,  ாம் 
அவருக்கு எதிராக பாவம் வசய்ணதாம் என்பணத ணதவனுக்கு 
முன்பாக மனிதர்களாகிய  ம் பிரச்சதனயாகும். அவர் பதில் 
அளிக்க ணவண்டும். அவணர தீர்வு வகாடுக்க ணவண்டும்.  ாம் சில 
சமயங்களில் ணபச விரும்பும் மன்னிப்தபக் குறித்த சிக்கல் 
என்னவவன்றால், ணதவனுக்கு முன்பாக  ாம் வசய்யும் 
பாவத்தத அவர் கவனிக்காமல் விடுவதில்தல. "எப்படியும் 
ணதர்வில்  ீங்கள் வவற்றி அதடவர்ீகள்" அல்லது " ீங்கள் 
உங்களால் முடி ்தததச் வசய்தால் ணபாதும்" என்று அவர் 
கூறுவதில்தல. ணதவன் ஒரு பரிசுத்தர். ணதவன் 
 ீதியுள்ளவரும்  ியாயமுள்ளவருமாயிருக்கிறார். 
 ம்முதடய பாவத்தத அவர் கண்டுவகாள்ளாமல் விட 
முடியாது. அது அவர் அவதரணய மறுதலிப்பதாக இருக்கும். 
எனணவ,  ம்தம மன்னிக்க, அவர் தான் முன்முயற்சி எடுக்க 
ணவண்டும். அவணர தனது  ீதியான  ிப ்ததனகளுக்கான 
தீர்தவ திருப்தி ுடை் இறுதியில் வழங்க ணவண்டும். ணதவணன 
அதத வசய்ய ணவண்டும்.  ீங்கள் பதழய ஏற்பாட்தட 
வாசிக்கும்ணபாது, இது மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது. ணயானா 2:9 
தயக் கவனிப்ணபாம்: "இரட்சிப்பு கர்த்தருதடயது." ணதவன் 
தான் வழங்க ணவண்டும். ணதவன் தான் தீர்தவ வழங்க 
ணவண்டும். ணதவன் தான் மன்னிக்க ணவண்டும். எனணவ 
ணமசியா மூலம் இரட்சிப்பு ஏற்படப் ணபாகிறது என்றால், அவர் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

 ம்தம பிரதி ிதித்துவப்படுத்த ணவண்டும். அதாவது 
மனிதனாக அவர் இருக்க ணவண்டும். ஆனாலும், அவரும் 
கர்த்தராக இருக்க ணவண்டும். அவணர வருகிற கர்த்தராக 
இருக்க ணவண்டும். அவணர இரட்சிக்கிற கர்த்தராக இருக்க 
ணவண்டும். அவருதடய பரிசுத்தத்ததயும்  ீதிதயயும் 
திருப்திப்படுத்தும் கர்த்தராக அவர் இருக்க ணவண்டும், 
அதனால்தான் ணமசியா வதய்வகீமாக இருக்க ணவண்டியது 
அவசியப்பட்டது. 

Dr. ஸ்டீபன் ணஜ. வவல்லம் 

மத்ணதயு தனது சுவிணசஷத்தின் முன்னுதரயில், ஆபிரகாமுக்கும் 
இஸ்ரணவல் ஜனங்களுக்கும் ணதவன் வாக்குத்தத்தம் வசய்த அதனத்து 
ஆசீர்வாதங்கதளயும் வபற்ற தாவதீின் ராஜ குமாரனாகிய இணயசுதவ ணமசியா 
ராஜாவாக முன்தவத்தார். இ ்த வழியில், மத்ணதயு தனது புத்தகத்தின் 
மீதமுள்ள விஷயமான அற்புதமான சுவிணசஷத்திற்கு ணமதட அதமத்தார். 

அறிமுகத்ததத் வதாடர் ்து இ ்த சுவிணசஷத்தில் ஐ ்து முக்கிய இலக்கியப் 
பிரிவுகள் உள்ளன. இ ்த ஐ ்து பிரிவுகளில் ஒவ்வவான்றும் இரண்டு 
பகுதிகதளக் வகாண்டது: இணயசு என்ன வசய்தார் என்பதத மத்ணதயு விவரித்த 
ஒரு கததப் பகுதி, அததத் வதாடர் ்து ஒரு வசாற்வபாழிவுப் பகுதி, அதில் மத்ணதயு 
இணயசு வசான்னததத் வதரிவித்தார். 

ைாஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் 
மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் முதல் வபரிய பிரிவு பரணலாகராஜ்யத்தின் 

சுவிணசஷத்தின் கதததயச் வசால்கிறது. இ ்த பகுதி மத்ணதயு 3:1–7:29 வதர 
 ீண்டுள்ளது. 

சமேியா வ ்து விட்டாை். 
கதத பகுதி மத்ணதயு 3:1 இல் வதாடங்கி 4:25 இல் முடிவதடகிறது. இங்ணக, 

மத்ணதயு, ணமசியா ராஜா வ ்திருப்பதாகவும், அவர் பரணலாக ராஜ்யத்தத 
பூமிக்குக் வகாண்டு வ ்ததாகவும் அறிவித்தார். 

கததயின் முதல் பகுதி மத்ணதயு 3: 1-12 ஆகும், அங்கு ணதவனுதடய ணமசியா 
விதரவில் வ ்து தனது உண்தமயான மக்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியால் 
ஞானஸ் ானம் வகாடுப்பார் என்று ணயாவான் ஸ் ானகன் அறிவித்தார். 400 
ஆண்டுகளாக, பரிசுத்த ஆவியானவர் இஸ்ரணவலில் வசயல்படாமல் இரு ்தார், 
ஏவனனில் வழி தவறிய அவருதடய மக்களுக்கு ணதவன் வகாடுத்த 
 ியாயத்தீர்ப்பாக அது இரு ்தது. ஆனால் இப்ணபாது, பதழய ஏற்பாட்டு 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தீர்க்கதரிசிகள் முன்னறிவித்தபடி, ணதவனின் ஆவி ஊற்றப்படும் ஒரு புதிய 
 ாள் இன்னும் வராமலிரு ்தது. 

மத்ணதயு 3:13-17 இல் இணயசுவின் ஞானஸ் ானத்துடன் கதத வதாடர்கிறது. 
இ ்த  ிகழ்வில், பரிசுத்த ஆவியானவர் இணயசுவின் மீது இறங்கி, அவருதடய 
ணமசியா ஊழியத்திற்காக அவதர அபிணஷகம் வசய்தார், ணமலும் பிதா 
பரணலாகத்திலிரு ்து, "இவர் என் ண ச குமாரன்" என்று அறிவித்தார், சங்கீதம் 2:7 
இல் இரு ்து ராஜ பட்டத்தத இணயசுவுக்குப் பயன்படுத்தினார். 

" ான் ஆதரிக்கிற என் தாசன்; என் ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமானவர்" 
என்று ணதவனுதடய குரல் ஏசாயா 42:1-2 இன் பாடுபடும் ஊழியராகிய 
இணயசுதவக் குறிப்பிட்டது. இணயசு ராஜ ணமசியாவாக இரு ்தார், ஆனால் அவர் 
ணவறு வதகயான ராஜாவாக இருப்பார். அவர் தனது அதழப்தப பாடுகளின் 
மூலம்  ிதறணவற்றுவார். 

மத்ணதயு 4:1-11 இல் காணப்படும் அடுத்த கததயில், துன்புறுத்தப்பட்ட 
ணமசியா ராஜா இ ்த பாத்திரத்தில் வ ்ததன் அர்ப்பணிப்தப சாத்தான் சவால் 
வசய்தான். பாடுகள் இல்லாமல் ஒரு ணமசியாவாக இருக்க இணயசுதவ மூன்று 
முதற அவன் ணசாதித்தான், முக்கியமாக, “ஒரு மனிததனப் ணபால பசியுடன் 
இருக்காணத ும். பாடுகள் இல்லாமல் ஜனங்கதள விசுவாசிக்க தவத்து 
ஆச்சரியப்படுத்தும். ணதசங்கதள பாடுகளின்றி ஆளும்" என்றான். ஆனால் 
ஒவ்வவாரு முதறயும் இணயசு தனது பாடு  ிதற ்த ணமசியாவின் தன்தமதய 
மறுக்கும் எளிதான பாதததய  ிராகரித்தார். 

பின்னர் மத்ணதயு 4:12-17 இல், இணயசுவோைவர் ராஜ்யத்தின் 
சுவிணசஷத்ததப் பிரசங்கிப்பதன் மூலம் தனது வபாது ணமசியா பணிதயத் 
வதாடங்கினார். மத்ணதயு 4:17ல் இணயசுவின் வசய்திதய மத்ணதயு எவ்வாறு 
சுருக்கமாகக் கூறினார் என்பததக் கவனியுங்கள்: 

அதுமுதல் இணயசு: "மன ்திரும்புங்கள், பரணலாகராஜ்யம் 
சமீபித்திருக்கிறது" என்று பிரசங்கிக்கத் வதாடங்கினார் 
(மத்ணதயு 4:17). 

மத்ணதயுவின் கூற்றுப்படி, இணயசு பிரசங்கித்த  ற்வசய்தி என்னவவன்றால், 
பரணலாகராஜ்யம் சமீபமாயிரு ்தது என்பணத. அவருதடய வசா ்த ஊழியத்தின் 
மூலம், இணயசு பரணலாகராஜ்யத்தத பூமிக்குக் வகாண்டுவரவிரு ்தார். ணமலும் 
இ ்த ராஜ்யம் தங்கள் பாவத்திலிரு ்து மன ்திரும்பி, இணயசுதவ ராஜாவாக 
உண்தமயுடன் பின்பற்றும் அதனவருக்குமானது. 

"பரணலாக ராஜ்யம்" என்பது மத்ணதயுவின் சுவிணசஷத்தில் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ணமலும் மத்ணதயுவின் 
சுவிணசஷத்தில் மட்டுணம உள்ளது, "ணதவனுதடய 
ராஜ்யத்திற்கு" ஒத்ததாக இதத  ான்  ிதனக்கிணறன். அதவ 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இரண்டுக்கும் இதடணய எ ்த வித்தியாசமும் இல்தல என்று 
கூறும் வபரும்பாலான அறிஞர்களுடன்  ான் உடன்படுணவன். 
இது அருகில் இருப்பதாக இணயசுவால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 
அல்லது சில வமாழிவபயர்ப்புகள் "சமீபமாயிருக்கிறது" என்று 
கூறுகின்றன, ணதவனின் இறுதி கால ஆட்சி இணயசுவாகிய 
 பரிலும் அவரின் ணவதலயிலும் ஏற்கனணவ வ ்துள்ளது 
என்பதத இது குறிக்கிறது. ஆனால் அது அதன் முடிவுக்காக 
காத்திருக்கும் உணர்வு அங்ணக இருக்கிறது. வதாழில்நட்ப 
வசால் " ிதறவு" என்பதாகும், இது கிறிஸ்துவின் 
இரண்டாவது வருதகயில்  ிகழும், வதாழில்நட்ப ரதீியில் 
வசான்னால், கிறிஸ்தவர்கள் மாறாக இயங்கியல் இருப்பில் 
வாழ்கின்றனர். ணதவனுதடய இறுதி ண ர ராஜ்யத்தில் 
அவர்கள் தங்களுதடய ஒரு காதல தவத்துள்ளனர், 
ஆனால் ணதவனுதடய இறுதி ண ர ராஜ்யத்தில் அவர்களின் 
இன்வனாரு கால் இல்தல. கிறிஸ்தவ சஷீத்துவத்தின் ஒரு 
வபரிய சவாலானது வாழ்க்தக மற்றும் வாழ்க்தக முடிவுகள் 
மற்றும் வாழ்க்தகதயப் பற்றி  ாம் எப்படி  ிதனக்கிணறாம், 
பரணலாக ராஜ்யம் ஏணதா ஒரு வதகயில் ஏற்கனணவ இங்ணக 
உள்ளது மற்றும் மறுபுறம் இன்னும் முழுதமயாக 
வரவில்தல என்பதவகளின் அடிப்பதடயில் உள்ளது. 

Dr. ணடவிட் ஆர். பாவுர் 

இணயசு சுவிணசஷங்களில் கிராமம் கிராமமாகச் வசன்றணபாது, 
“மன ்திரும்புங்கள், ணதவனுதடய ராஜ்யம் 
சமீபித்திருக்கிறது,” அல்லது “சமீபத்தில் இருக்கிறது” என்று 
பிரசங்கித்துக்வகாண்டிரு ்த ணபாது அவர் இரண்டு 
விஷயங்கதளக் கூறினார். முதலாவதாக, ணதவனுதடய 
ராஜ்யம் அவருக்குள் இரு ்தது, அவர்கள்  டுவில் இரு ்தது 
என்று அவர் வசான்னார். பிசாசுகதளத் துரத்துவதன் 
மூலமும், பிசாசுகளின் மீது அதிகாரம் வசலுத்துவதன் 
மூலமும், ணமலும் அவருதடய வசாஸ்தமாக்கும் ஊழியத்தின் 
மூலமாகவும் அவர் தனது அதிகாரபூர்வமான ணபாததனயின் 
மூலமும் தன்தன வவளிப்படுத்தினார். எனணவ, ராஜாவின் 
ராஜ்யமும் அதிகாரமும் என்னிடத்தில், அதாவது இங்ணக 
உங்கள்  டுவில் இருக்கிறது என்பணத இணயசு வசான்ன முதல் 
விஷயம் ஆகும். ஆனால் அவர் வசால்லிக் வகாண்டிரு ்த 
இன்வனாரு விஷயம் ராஜ்யம் வரப்ணபாகிறது; ராஜ்யம் 
இன்னும் முழுதமயாக வரவில்தல, ஆனால் எதிர்காலத்தில் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ஒரு யவயள ில் ணதவனுதடய ஆட்சியின் முழுதம 
அதனவருக்கும் வதரியும். ஆகணவ, “ணதவனுதடய ராஜ்யம் 
சமீபமாயிருக்கிறது” என்று இணயசு வசான்னணபாது அததப் 
பற்றிணய ணபசினார். ஆகணவ, ணதவனுதடய ராஜ்யம் 
சமீபமாயிரு ்ததால் மன ்திரும்பும்படி மக்கதள 
அதழப்பதன் மூலம், அவர் அவர்கதள ராஜாவுக்கு 
அடிபணியுமாறு அதழப்பு விடுத்தார், அவர்கள் கீழ்ப்படிவதன் 
மூலமும், உண்தமயில் ராஜாதவப் பின்பற்றுவதன் மூலமும் 
அவர்கள் ணதவனுதடய உடன்படிக்தக ஜனங்களாக மீண்டும் 
இதணக்கப்பட்டனர். எனணவ, மன ்திரும்புதல் ராஜாவுக்கு 
அடிபணிவதத குறிக்கிறது. 

Dr. கிரிணகாரி ஆர். வபர்ரி 

மத்ணதயு 4:18-22 இல், இணயசு தம் சஷீர்கதள அதழத்தார். ணமசியா ராஜா 
தனது ராஜ்யத்தின் ததலவர்கதள  ியமிப்பதன் ஒப்பதன தான் இது. இததத் 
வதாடர் ்து, மத்ணதயு 4:23-25 இல், மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் அடுத்த இரண்டு 
பகுதிகளுக்கு முன்ணனாட்டம் வகாடுத்தார். இணயசு கலிணலயா முழுவதும் 
பயணம் வசய்து மக்களுக்குக் கற்பித்தும் அவர்கதள குணப்படுத்தியும் 
வ ்ததாக அவர் அறிவித்தார். மத்ணதயு 5-7 இணயசுவின் ணபாததனகதள 
விளக்குகிறது, அணத சமயம் 8-9 அதிகாரங்கள் அவர் குணமாக்குவதத 
விளக்குகின்றன. 

இப்ணபாது  ாம் ராஜ்யத்தின் சுவிணசஷத்ததப் பற்றிய மத்ணதயுவின் 
கதததயப் பார்த்ணதாம், மத்ணதயு 5:1-7:29 இல் ணதான்றும் அதனுடன் கூடிய 
வசாற்வபாழிவுக்கு வருணவாம். 

மரலப் பிைேங்கம் 
இ ்த வசாற்வபாழிவு வபாதுவாக மதலப்பிரசங்கம் என்று 

அதழக்கப்படுகிறது. இ ்த ணபாததனயில், ராஜ்யத்தினுதடய குடிமக்களின் 
 ீதியான வாழ்க்தகதய இணயசு விவரித்தார். அவர் ராஜ்யத்தத ஏழு முதற 
வவளிப்பதடயாகக் குறிப்பிட்டார், முழு பிரசங்கமும் இ ்த கருப்வபாருதளச் 
சுற்றிணய உள்ளது. 

யூத மதத்தின் ததலவர்கள் கற்பதன வசய்ததத விட  ீதியின் சவால்கள் 
மிகப் வபரியதவ என்று எப்வபாழுதும் இணயசு வலியுறுத்தினார். ராஜ்யத்தின் 
குடிமக்களின் பரணலாக பிதோ அவர்கள்  ிதனத்ததத விட வ ருக்கமாகவும் 
ஆசீர்வதிக்கத் தயாராகவும் இருப்பதாகவும் அவர் வலியுறுத்தினார். இ ்த 
இரட்தட எண்ணங்களின் கலதவணய பிரசங்கத்திற்கு அதன் தனித்துவமான 
தன்தமதய அளிக்கிறது. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மதலப்பிரசங்கத்திலிரு ்து ஒரு உதாரணத்தத மட்டும் கவனியுங்கள்: 
விபச்சாரம் பற்றிய இணயசுவின் ணபாததன. ணதவனுதடய பிரமாணம்  ாம் 
ணமணலாட்டமாக வாசிப்பததக் காட்டிலும் அதிகமாக  ம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறது 
என்று இணயசு கற்பித்தார், ணமலும் யூத ஆசிரியர்கள் வபாதுவாகக் கற்பிப்பதத 
விட அதிகமாக இது எதிர்பார்க்கிறது. மத்ணதயு 5:27-28 இல் இணயசு வசான்னததக் 
கவனியுங்கள்: 

"விபசாரஞ் வசய்யாதிருப்பாயாக" என்பது பூர்வத்தாருக்கு 
உதரக்கப்பட்டவதன்று ணகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.  ான் 
உங்களுக்குச் வசால்லுகிணறன்; ஒரு ஸ்திரதீய இச்தசணயாடு 
பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவணளாணட 
விபசாரஞ்வசய்தாயிற்று (மத்ணதயு 5:27-28). 

"வசால்லப்பட்டதத" இணயசு குறிப்பிடுதகயில், அன்தறய யூத ரபக்ீகள் 
ணபாதித்த ணவதாகமத்தின் வபாதுவான விளக்கங்கதளப் பற்றி ணபசினார். 
பதழய ஏற்பாட்டு கட்டதளகள் விபச்சாரத்தத ததட வசய்தன என்று சில 
ரபக்ீகள் கற்பித்தனர், ஆனால் அவர்கள் மனித இருதயத்தின் மிக 
அடிப்பதடயான பிரச்சதனதயப் பற்றிப் ணபச தவறிவிட்டனர். ஆனால் பதழய 
ஏற்பாட்டின்  ாட்களில் கூட உண்தமயாக இரு ்த ஒன்தற இணயசு 
சுட்டிக்காட்டினார்: ணதவன் வவளிப்புற  டத்தததய கட்டுப்படுத்துவதில் மட்டும் 
ஆர்வம் காட்டவில்தல; கீழ்ப்படிதல் இருதயத்தில் வதாடங்க ணவண்டும் என்று 
அவர் விரும்புகிறார். 

சில சமயங்களில் பதழய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய 
ஏற்பாட்டிற்கும் இதடணய இருக்கிற வித்தியாசத்தத  ாம் 
அறிய ணவண்டும் என்று  ான்  ிதனக்கிணறன், பதழய 
ஏற்பாட்டில் ணதவனுக்கு இ ்த வவளிப்புற அதடயாளங்கள் 
ணததவப்பட்டது: அவருதடய ஜனங்கள் விருத்தணசதனம் 
வசய்யப்பட ணவண்டும் என்றார், அவர் பலிதய விரும்பினார், 
அவர்கள் விணசஷித்த  ாட்கதளக் கதடப்பிடிக்க ணவண்டும் 
என்று அவர் விரும்பினார். அது ஒரு வதகயான வவளிப்புற 
மத வவளிப்பாடு. பின்னர் புதிய ஏற்பாட்டில் இது இப்ணபாது 
இருதயத்தின் மதமாக உள்ளது. ணதவன்  ம் இருதயங்கதள 
விரும்புகிறார்; அவர்  ம் அன்தப விரும்புகிறார். ஆனால் 
பதழய ஏற்பாட்டில், குறிப்பாக தீர்க்கதரிசன புத்தகங்களில் 
உள்ள விஷயங்கதள ஒருவர் உன்னிப்பாகப் பார்க்கத் 
வதாடங்கும் ணபாது அது வசயல்படாது என்று  ான் 
 ிதனக்கவில்தல. உதாரணமாக, "உங்கள் இருதயங்கதள 
கிழித்துக்வகாள்ளுங்கள், உங்கள் ஆதடகதள அல்ல" என்று 
ணயாணவல் தீர்க்கதரிசி கூறுகிறார். இது ஒரு வவளிப்புற 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மதத்திற்கு எதிரான ண ரடி அறிக்தகயாகும், அங்கு ணதவன் 
அவர்களின் வவளிப்புற வவளிப்பாடுகதள விரும்பவில்தல, 
ஆனால் அவர் அவர்களின் இருதயங்கதள விரும்பினார். 
அவர் அவர்களுக்குள் உள்ளதத விரும்பினார், 
ஏவனன்றால் அதுணவ அவர்கதள அவர்களாக ஆக்கியது. 
உதாரணமாக, சங்கீதம் 103 இல் இததயும்  ீங்கள் 
பார்க்கிறீர்கள். “என் ஆத்துமாணவ, கர்த்ததர ஸ்ணதாத்திரி. என் 
முழு உள்ளணம, அவருதடய பரிசுத்த  ாமத்தத ஸ்ணதாத்திரி." 
அதாவது, இங்ணக சங்கீதக்காரன் ணதவனுதடய மக்கதள 
அவதர ஸ்ணதாத்தரிக்கும்படி அதழக்கிறார், அவர்கதள 
அவர்களாக ஆக்கும் எல்லாவற்தறயும் வகாண்டு கர்த்ததர 
ஆராதிக்க ணவண்டும் என்கிறார். எனணவ, பாசங்கள் என்பது 
புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஒன்று மற்றும் இருதயப்பூர்வமான 
மதம் பதழய ஏற்பாட்டில் இல்தல என்ற இ ்த வதகயான 
கருத்து, பதழய ஏற்பாட்டில் ணதவனுதடய 
உடன்படிக்தகயின் ஈடுபாட்டின் முழு யதார்த்தத்திற்கு 
 ியாயம் வசய்யாது. 

Dr. மார்க் கிக்னில்லியட் 

இருதயப்பூர்வமான கீழ்ப்படிதலுக்கான இணயசுவின் முக்கியத்துவம், 
ராஜ்யத்தின் குடிமக்கதள 5:5 இல் "சா ்தகுணமுள்ளவர்கள்" என்றும், 5:6 இல் 
" ீதியின் மதீு பசி தாகமுள்ளவர்கள்" என்றும், 5:8 இல் "இருதயத்தில் 
சுத்தமுள்ளவர்கள்" என்றும் விவரிக்க வழிவகுத்தது. இப்ணபாது,  ிச்சயமாக, 
பரணலாக ராஜ்யம் அதன் முழுதமயில் வரும் வதர தம்தமப் பின்பற்றுபவர்கள் 
இ ்த வதகயான குடிமக்களாக முற்றிலும் மாற்றப்பட மாட்டார்கள் என்பதத 
இணயசு அறி ்திரு ்தார். ஆனால் அதற்கு முன் அவர்கதள  ீதிமான்களாக 
இருக்கும்படி அவர் இன்னும் அறிவுறுத்தினார். மத்ணதயு 5:48 இல் இணயசு 
வசான்னததக் கவனியுங்கள்: 

ஆதகயால், பரணலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண 
சற்குணராயிருக்கிறதுணபால,  ீங்களும் பூரண 
சற்குணராயிருக்கக்கடவர்ீகள் (மத்ணதயு 5:48). 

ஒரு வதகயில், இ ்த கட்டதளதய  ிதறணவற்றுவது சாத்தியமற்றது. 
ஏவனனில் ணதவதனப் ணபால யாரும் பரிபூரணராக இருக்க முடியாது. ஆனால் 
அது  ம்தம மைக்கசப்புக்கு யநரோக வகோண்டு வசல்லக்கூடாது. மாறாக, இணயசு 
 மக்கு ஒரு கிருதபயான, ஊக்கமளிக்கும் வாக்குத்தத்தத்ததயும் வகாடுத்தார். 
அவருதடய பிரசங்கம் முழுவதும், ராஜ்யம் ஏற்கனணவ  மக்குச் வசா ்தமானது 
என்று அவர் தம்முதடய உண்தமயுள்ள சஷீர்களுக்கு உறுதியளித்தார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

உதாரணமாக, மத்ணதயு 5:3-10 இல் எட்டு ஆசீர்வாதங்கதளக் காண்கிணறாம். 
பரணலாகராஜ்யம் அதன் முழுதமயுடன் வரும்ணபாது எதிர்காலத்தில் ஆசீர்வாதம் 
கிதடக்கும் என்று  டுவில் இருக்கிற ஆறு காரியங்களும் வாக்குத்தத்தம் 
அளிக்கின்றன. ஆனால் முதல் மற்றும் கதடசி ஆசீர்வாதங்கள் ணவறுபட்டதவ. 
தம்முதடய மக்களுக்கு ஏற்கனணவ ராஜ்யத்தின் இ ்த ஆசீர்வாதங்கள் 
இருப்பதாக இணயசு கூறினார். மத்ணதயு 5:3, 10 இல் இணயசு இ ்த 
ஆசீர்வாதங்கதள கூறிய விதத்ததக் கவனியுங்கள்: 

ஆவியில் எளிதமயுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; 
பரணலாகராஜ்யம் அவர்களுதடயது...  ீதியினிமித்தம் 
துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரணலாகராஜ்யம் 
அவர்களுதடயது (மத்ணதயு 5:3, 10). 

இணயசுதவப் பின்பற்றுவதற்கான உண்தமயான வபரிய சவாலானது, 
ணதவனுதடய ராஜ்ய வல்லதம ஏற்கனணவ  ம்தம அவருதடய ராஜ்யத்தின் 
 ீதியுள்ள குடிமக்களாக மாற்றுகிறது என்ற சமமான வபரிய 
வாக்குத்தத்தத்துடன் வபாரு ்துகிறது. 

மத்ணதயு தனது சுவிணசஷத்தின் முதல் வபரிய பிரிவில், இணயசுவின் 
ஊழியத்தின் ண ாக்கம் மற்றும் வசய்தியில் கவனம் வசலுத்துவதன் மூலம் 
ராஜ்யத்தின் சுவிணசஷத்தத வலியுறுத்தினார். பரணலாக ராஜ்யத்தத 
ணதவனுதடய ஜனங்களுக்கு வகாண்டு வ ்த ணமசியா ராஜா இணயசு ஆவார். 
அ ்த ராஜ்யத்தின் வாழ்க்தகதய மாற்றும் வல்லதமதயப் பற்றி 
அவர்களுக்குக் கற்பித்தார். ணமலும், அவர்கள் உண்தமயுள்ளவர்களாக 
இரு ்தால், ராஜ்யம் முழுதமயதடயும் ணபாது அதன் வபரும் ஆசீர்வாதங்கதளப் 
வபறுவார்கள் என்று அவர் அவர்களுக்கு உறுதியளித்தார். 

ைாஜ்யத்தின் பைவல் 
மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் இரண்டாவது வபரிய பிரிவு ராஜ்யத்தின் 

பரவதலக் குறித்து ணபசுகிறது. இ ்த பகுதி மத்ணதயு 8:1–11:1 வதர  ீண்டுள்ளது. 

இசயசுவின் அற்புதங்கள் மற்றும் எதிை்விரனகள் 
ராஜ்யத்தின் பரவதலக் தகயாளும் விவரிப்பு மத்ணதயு 8:1–9:38 லிரு ்து 

வருகிறது. இது இணயசுவின் அற்புதங்கள் மற்றும் அவரது அற்புதங்களுக்கு 
வவவ்ணவறு மக்கள் ஆற்றிய எதிர்விதனகள் பற்றிய கததகதளக் 
வகாண்டுள்ளது. 

8:1-4 இல் இணயசுதவயும் குஷ்டணராகிதயயும், 8:5-13 இல் நூற்றுக்கு 
அதிபதியின் ணவதலக்காரதனயும், 8:14-17 இல் ணபதுருவின் மாமிதயயும், 8:18-
27இல் ஒரு புயதலயும் உள்ளடக்கிய பதிவனாரு பிரிவுகளாக இ ்தக் கததப் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

பகுதி பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 8:28-34 இல் இரண்டு பிசாசு பிடித்தவர்கள், 9:1-8 இல் 
ஒரு திமிர்வோதக்கோரை், 9:9-17 இல் வரி வசூலிப்பவர்கள் மற்றும் பாவிகள், 9:18-26 
இல் ஒரு ஸ்திர ீமற்றும் ணவவறாரு ஸ்திர,ீ 9:27-31 இல் இரண்டு குருடர்கள், மற்றும் 
9:32-34 இல் மற்வறாரு பிசோசு ஆகிய எல்லாவற்தறயும் இ ்த கததப் பகுதி 
பதிணனாறு பகுதிகளாக பிரிக்கிறது. இ ்த பகுதி 9:35-38 இல் இணயசுவின் 
இரக்கத்தின் சித்தரிப்புடன் முடிவதடகிறது. 

இணயசுவின் வாழ்க்தகயில்  ட ்த இ ்த  ிகழ்வுகதளப் பற்றி சில 
அவதானிப்புகதள மட்டுணம வசய்ய ண ரம் அனுமதிக்கும். 8:1-4 இல் ஒரு 
குஷ்டணராகிதயயும், 8:5-13 இல் ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதியின் 
ணவதலக்காரதனயும், 8:14-17 இல் ணபதுருவின் மாமியாதரயும், 9:1-8 இல் ஒரு 
திமிர்வாதத்ததயும், 9:20-22 இல் ஒரு வபரும்போடிைோல் அவதிப்பட்ட 
ஸ்திரதீயயும், மற்றும் 9:27-31 இல் இரண்டு பார்தவயற்ற ஆண்கதளயும் 
குணப்படுத்துவதன் மூலம் அவர் தனது ராஜ்ய அதிகாரத்தத வியாதியின் மதீு 
பயன்படுத்தினார். 

அவர் மத்ணதயு 9:18-26 இல் மரித்த ஒரு ஸ்திரதீய மீண்டும் உயிர்ப்பித்தார், 
மரணத்தின் மீதும் அவருக்கு அதிகாரம் மற்றும் வல்லதம இருப்பதத 
 ிரூபித்தார். மத்ணதயு 8:23-27 இல் புயதல அதமதிப்படுத்துவதன் மூலம் இணயசு 
இயற்தகயின் மதீு தனது கட்டுப்பாட்தட வவளிப்படுத்தினார். 

இதற்கு அப்பால், மத்ணதயு 8:28-34 இல் கல்லதறகளுக்கு மத்தியில் வாழ் ்த 
இரண்டு மனிதர்களிடமிரு ்தும், 9:32-34 இல் ணபச முடியாத ஒரு 
மனிதரிடமிரு ்தும் பிசாசுகதள துரத்தியதன் மூலம் இணயசு சாத்தானின் 
ராஜ்யத்தின் மதீு தனது வல்லதமதய வவளிப்படுத்தினார். 9:9-17 இல் வரி 
வசூலிப்பவர்களுடனும் பாவிகளுடனும் இணயசுவின் வதாடர்தபக் 
தகயாள்வதில் மத்ணதயுவினுதடய சஷீரின் அதழப்பு ஒரு வபரிய பகுதிதய 
அறிமுகப்படுத்துகிறது. இணயசு மத்ணதயுதவ வரி வசூலிப்பதத விட்டு புதிய 
வாழ்க்தகதயத் வதாடங்கும்படி அதழத்தார். இ ்த மாற்றம் ஒரு அதிசயம். வரி 
வசூலிப்பவர்கள் மற்றும் பாவிகளின் மாற்றம் மிகவும் ஆச்சரியமாக இரு ்தது, 
மத்ணதயு உடனடியாக இணயசு வரி வசூலிப்பவர்களுடனும் பாவிகளுடனும் 
விரு ்துண்பதத குறிப்பிட்டார், அவர்களின் மகிழ்ச்சிக்கான காரணத்ததயும் 
அவர் விளக்கினார். 

இணயசுவின் வல்லதமயில் கவனம் வசலுத்துவணதாடு மட்டுமல்லாமல், 
இணயசுவின் வல்லதமதய மக்கள் எப்படி புரி ்து வகாண்டனர் என்றும் 
மத்ணதயு கவனித்தார். எளிதமயாகச் வசான்னால், அவர்கள் 
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். மத்ணதயு 8:27, 34, மற்றும் 9:8, 26, 31, மற்றும் 33 ணபான்ற 
இடங்களில் இததப் பார்க்கிணறாம். அவர்களின் ஆச்சரியம் வபாதுவாக 
இணயசுதவ எதிர்க்க வழிவகுத்தது. 

சிலர் இணயசுதவ  ம்பாமல் எதிர்த்தார்கள். மற்றவர்கள் - குறிப்பாக யூத 
ததலவர்கள் - அவதர வவளிப்பதடயாக விமர்சித்தார்கள். மத்ணதயு 8:34 இல் 
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பார்தவயிடவும். 

உள்ளததப் ணபால சிலர் இணயசுவுக்கு அஞ்சினார்கள். மத்ணதயு 9:3 இல் 
உள்ளததப் ணபால மற்றவர்கள் திகிலதட ்து அதிர்ச்சியதட ்தனர். 
எப்ணபாதாவது, 9:14 இல் உள்ளததப் ணபால, அது இன்னும் தவறாக இரு ்தாலும் 
இணயசுவுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு  ல்ல ண ாக்கத்துடன் இரு ்ததாகத் வதரிகிறது. 
மத்ணதயு 9:34 இல் உள்ளததப் ணபால, சில சமயங்களில் மக்கள் இணயசுதவ 
எதிர்த்தார்கள், ஏவனன்றால் அவர்கள் உண்தம என்று வதரி ்ததத 
ணவண்டுவமன்ணற  ிராகரித்தனர். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இணயசுவின் ஊழியம் 
வதாடர் ்தணபாது இணயசுவுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு ணமலும் ணமலும் முக்கியத்துவம் 
வபற்றது. 

புதிய ஏற்பாட்தடப் பார்க்கும்ணபாது, மக்கள் தங்கள் 
கண்களால் அற்புதங்கதளக் கண்டணபாதும் கிறிஸ்துதவ 
எவ்வாறு  ிராகரிக்க முடியும் என்பது மிகப் வபரிய புதிர்களில் 
ஒன்றாகும். அவர் வசய்தததக் கண்டு மக்கள் 
ஆச்சரியப்பட்டார்கள், ணவதம் திரும்பத் திரும்ப இததப் பற்றி 
வசால்கிறது. அவர்கள் அதத எப்படிச் வசய்ய முடியும் என்கிற 
அ ்தக் ணகள்விதய  ாம் கருத்தில் வகாள்ளும்ணபாது, ,  ாம் 
மத்ணதயு 22:29 ஐப் பார்க்க ணவண்டும் என்று  ிதனக்கிணறன். 
இணயசு பரிணசயர்கதள ண ாக்கி,  ீங்கள் 
ணவதவாக்கியங்கதளணயா, ணதவனுதடய வல்லதமதயணயா 
அறியாததால்,  ீங்கள் தவறிதழக்கிறீர்கள் என்றார். 
இப்ணபாது அவர், அ ்தச் சூழலில், குறிப்பாக சதுணசயர்கதளப் 
பற்றி ணபசினார், ஆனால்  ியாயப் பிரமாண ணபாதகர்களான 
பரிணசயர்களுக்கும் இது வபாரு ்தும் என்று  ிதனக்கிணறன். 
அவர்கள் மக்களுக்கு தவறான வழியில் கற்பித்தார்கள்; 
வரவிரு ்த ணமசியாவின் எதிர்பார்ப்புகள் தவறான 
ணபாததனயால் உருவாக்கப்பட்டன. இன்று  மக்கு ஒரு 
வபரிய பாடம் இருக்கிறது என்று  ான்  ிதனக்கிணறன் - 
ணதவனுதடய வார்த்தததய தவறாகக் தகயாண்டு 
மக்களுக்கு தவறாகப் ணபாதிப்பவர்கள், மக்கள் தரப்பில் 
தவறான எதிர்பார்ப்புகதள ஏற்படுத்துகிறார்கள். 
இஸ்ரணவலில் முதல் நூற்றாண்டில் அதுதான்  ட ்தது என்று 
 ான்  ிதனக்கிணறன். ஒரு ணமசியா வருவார் என்று அவர்கள் 
எதிர்பார்த்தார்கள், ஒரு ணதசிய வவற்றிதய அவர்கள் 
எதிர்பார்த்தார்கள். இணயசு வ ்தார். அவர்கள் பார்த்திராத 
மற்றும் மண்ீடும் பார்க்க முடியாத விஷயங்கதள அவர் 
வசய்திரு ்தாலும், அவர்கள் அவதர  ிராகரித்தனர், 
ஏவனனில் கிறிஸ்துவின் மீதான ததலவர்களின் 
தாக்குதல்கள் எப்ணபாதும் அவரது அற்புதங்கதள 
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பார்தவயிடவும். 

இழிவுபடுத்த முயன்றன. இ ்தக் காரியங்கதளச் 
வசய்வதற்கான வழிமுதறயாக அவதர சாத்தானுடன் 
ஒப்பிட்டார்கள். வருத்தப்படும் விதமாக, இறுதியில், பல 
தசாப்தங்களாக, ததலமுதறகளாக, வதாடர் ்த தவறான 
ணபாததனகள், அதிகாரம், மத அதிகாரம் ணபான்ற பதவிகளில் 
இருப்பவர்களின் தாக்குதல்கள், அவர்கள் கண்ட 
அற்புதங்கதள மறீி, இறுதியில் பலரின் இருதயங்கதள 
கிறிஸ்துவிடமிரு ்து விலக்கின. 

Dr. ஜிம் மாப்பில்ஸ் 

9:35-38 இல் இணயசுவின் வல்லதம வாய் ்த அற்புதங்கதளப் பற்றிய இ ்த 
விவரிப்புப் பகுதிதய மத்ணதயு, ஜனக்கூட்டத்தின் மதீு இணயசுவிற்கு இரு ்த 
இரக்கத்தத விவரிப்பதன் மூலம் முடித்தார். மத்ணதயு 9:36-38 இல் உள்ள இ ்தக 
தகவதல கவனியுங்கள். 

அவர் ஜனங்கதளக் கண்டணபாது, அவர்கள் 
ணமய்ப்பனில்லாத ஆடுகதளப் ணபாலத் துன்புறுத்தப்பட்டு 
ஆதரவற்றவர்களாக இரு ்தபடியினால், அவர்கள்ணமல் 
இரக்கம் வகாண்டார். தம்முதடய சஷீர்கதள ண ாக்கி: "அறுப்பு 
மிகுதி, ணவதலயாட்கணளா வகாஞ்சம்; அறுப்புக்கு எஜமான் 
தமது அறுப்புக்கு ணவதலயாட்கதள அனுப்பும்படி அவதர 
ணவண்டிக்வகாள்ளுங்கள்" என்றார் (மத்ணதயு 9:36-38). 

தம்முதடய ஜனங்கள் தம்தம ராஜாவாக ஏற்றுக்வகாள்ளாததற்கு ஒரு 
காரணம், அவர்களுதடய ததலவர்கள் பலரால் தவறாக  டத்தப்பட்டதும், 
ணமாசமாகப் ணபாதிக்கப்பட்டதும்தான் என்பதத இணயசு புரி ்துவகாண்டார். 
ஆனால் அவருதடய அற்புதங்கள் அவர்களின் இருதயங்கதள 
வமன்தமயாக்கி அவதரப் பின்பற்ற அவர்கதளத் துூண்டுகின்றன 
என்பததயும் அவர் அறி ்திரு ்தார். ஆகணவ, ணதவன் சுவிணசஷகர்கதளயும் 
 ீதியுள்ள ததலவர்கதளயும் எழுப்ப ணவண்டும் என்று வஜபிக்கும்படி அவர் 
தனது சஷீர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். காணாமல் ணபானவர்கதள பூமியில் 
ணதவனுதடய பரணலாக ராஜ்யத்திற்குள் வகாண்டு வ ்து, அதன்  ீதியுள்ள 
குடிமக்களாக இருப்பது எப்படி என்று அவர்களுக்குக் கற்பிக்கிறார். 

ைாஜாவின் துூதை்கள் 
ராஜ்யத்தின் பரவதலப் பற்றிய மத்ணதயுவின் கதததய ஆராய் ்த பிறகு, 

மத்ணதயு 10:1-11:1 இல் இணதாடு வதாடர்புள்ள வசாற்வபாழிவுக்கு வருணவாம். இ ்த 
வசாற்வபாழிவு சஷீர்கதள ராஜாவின் துூதர்கள் அல்லது பிரதி ிதிகள் என்று 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தமயப்படுத்துகிறது. இ ்தப் பகுதியில், மு ்ததய கததயின் முடிவில் அவர் 
முன்தவத்த சவாலுக்கு இணயசு பதிலளித்தார். சுவிணசஷகர்கதளயும் 
ததலவர்கதளயும் எழுப்ப ணதவனிடம் வஜபிக்கும்படி தம்தமப் 
பின்பற்றுபவர்களுக்குக் கட்டதளயிட்ட பிறகு, இணயசு தனது தனிப்பட்ட ராஜ்ய 
ஊழியத்தத விரிவுபடுத்தினார், ணமலும் பன்னிரண்டு சஷீர்களுக்கு ஊழியம் 
வசய்கிற அதிகாரத்தத அளித்தார், ணமலும் தாம் வசய்தததப் ணபாலணவ 
ராஜ்யத்தின் இருப்தப வசால்லிலும் வசயலிலும் அறிவிக்கும்படி 
கட்டதளயிட்டார். மத்ணதயு 10:7-8 இல்  ாம் வாசிக்கிற ணபால, இணயசு 
அவர்களுக்கு இ ்த வார்த்ததகதளக் கட்டதளயிட்டார்: 

 ீங்கள் வசல்லும்ணபாது, இ ்தச் வசய்திதயப் பிரசங்கியுங்கள்: 
"பரணலாகராஜ்யம் சமபீித்திருக்கிறது" என்று பிரசங்கியுங்கள். 
வியாதியுள்ளவர்கதளச் வசாஸ்தமாக்குங்கள், 
குஷ்டணராகிகதளச் சுத்தம்பண்ணுங்கள், மரித்ணதாதர 
எழுப்புங்கள், பிசாசுகதளத் துரத்துங்கள் (மத்ணதயு 10:7-8). 

இணயசு தம்முதடய சஷீர்கதள வவளிணய அனுப்புவதற்கு முன்பாக 
அவர்களுக்குப் பல எச்சரிக்தககதளக் வகாடுத்தார். அவர்கள் இணயசுவின் 
முன்மாதிரிதயப் பின்பற்றும்ணபாது வாழ்க்தக எளிதாக இருக்காது. உலகம் 
அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டாது. அவர்கள் கஷ்டப்படுவார்கள். அவர்கள் ணகலி 
வசய்யப்படுவார்கள், தகது வசய்யப்படுவார்கள், வகால்லப்படுவார்கள். ஆனால் 
அவர்களுதடய ஊழியம் அவர்களுதடய பரணலாகத் தகப்பனால் 
ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும், இறுதியில் ராஜ்யத்தின் வாழ்க்தக 
அவர்களுதடயதாக இருக்கும் என்றும் இணயசு வாக்குத்தத்தம் அளித்தார். 
மத்ணதயு 10:39 இல் இணயசு தம் சஷீர்களுக்கு எப்படி உறுதியளித்தார் என்பததக் 
கவனியுங்கள். 

தன் ஜவீதனக் காக்கிறவன் அதத இழ ்துணபாவான்; 
என்னிமித்தம் தன் ஜவீதன இழ ்துணபாகிறவன் அததக் 
காப்பான். (மத்ணதயு 10:39). 

இணயசுவின் சஷீர்கள் இணயசுவின் ணபாததன மற்றும் குணப்படுத்தும் 
ஊழியத்திற்காக தங்கள் மு ்ததய வாழ்க்தகதய விட்டுவிட்டார்கள். ஆனால், 
ராஜாவாகிய இணயசுவின் கீழ் அவர்கள் உண்தமயான ராஜ்ய வாழ்க்தகதய 
அனுபவிப்பார்கள் என்று இணயசு அவர்களுக்கு உறுதியளித்தார். 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் இ ்த இரண்டாவது வபரிய பிரிவில், மத்ணதயு 
ராஜ்யத்தின் பரவதல குறிப்பாக இணயசுவின் வல்லதம ோை வசயல்களின் 
அடிப்பதடயில் விவரித்தததயும், அவருதடய சஷீர்களுக்கு இணயசு வழங்கிய 
அறிவுதரகதளயும்  ாம் பார்த்ணதாம்.  வனீ சதபயில்  ாம் வசய்யும் 
ஊழியத்திற்கு இது ஒரு  ல்ல முன்மாதிரிதய வழங்குகிறது.  ாம் இணயசுவின் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

வல்லதமதய  ம்பி, உண்தமயுள்ள சஷீர்களாக அவருக்கு ணசதவ 
வசய்யும்ணபாது, இணயசு தம்முதடய ராஜ்யத்தத  ம் மூலமாகவும் கட்டுவார், 
ணமலும் பரணலாக ஆசீர்வாதங்கதள  மக்கு வவகுமதியாக அளிப்பார். 

அரடயாளங்கள் மற்றும் உவரமகள் 
மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் மூன்றாவது வபரிய பிரிவு, அதடயாளங்கள் 

மற்றும் உவதமகள் மூலம் ராஜா மற்றும் அவரது ராஜ்யத்தின் காட்சிதய 
விவரிக்கிறது. ணமலும் இது மத்ணதயு 11:2-13:53 இல் காணப்படுகிறது. 

அரடயாளங்கள் மற்றும் எதிை்விரனகள் 
மத்ணதயுவின் கதத, இணயசு வசய்த அதடயாளங்கள் மற்றும் அவரது 

அதடயாளங்களுக்கான எதிர்விதனகள் மதீு கவனம் வசலுத்துகிறது. இது 
மத்ணதயு 11:2-12:50 வதர  ீண்டு காணப்படுகிறது. இ ்த அதடயாளங்கள் 
ராஜாவும் அவருதடய ராஜ்யமும் இருப்பதத  ிரூபித்தன, ணமலும் ராஜ்யம் 
எப்படி இருக்கும் என்ற தவறான எதிர்பார்ப்புகதள சரிவசய்தன. இதனால், 
ஏற்கனணவ ணவரூன்றியிரு ்த விமர்சனங்கள் வளர் ்து பரவ ஆரம்பித்தன. 

இ ்தத் வதாடர் அத்தியாயங்கள் ஐ ்து பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன: 
11:2-19 இல், பதழய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கதள  ிதறணவற்றிய ணமசியா 
என்பதத அவருதடய அதடயாளங்கள்  ிரூபித்தன என்று ணயாவான் 
ஸ் ானகனுக்கு இணயசு உறுதியளித்தார். ணமலும் ஜனங்கள் தம் 
அதடயாளங்கதளக் கண்டு மன ்திரும்பும்படி இணயசு அதழத்தார். 11:20-30 ல் 
இணயசு தாம் அற்புதங்கதளச் வசய்த  கரங்களில் உதரயாற்றினார், ணமலும் 
அவர் மன ்திரும்பாதவர்கதள எச்சரித்து, தன்னிடம் வருபவர்களுக்கு 
இதளப்பாறுததல வழங்கினார். மத்ணதயு 11:30ல் அவர் கூறியது ணபால்: 

என் நகம் வமதுவாயும் என் சுதம இலகுவாயும் இருக்கிறது 
(மத்ணதயு 11:30). 

12:1-21 இல், மத்ணதயு இணயசுவின் அதடயாளங்களுக்கு பரிணசயர்களின் 
எதிர்விதனகள் எப்படியிரு ்தன என்பதற்கான பல அத்தியாயங்கதளத் 
வதாடங்குகிறார். முதலாவதாக, ஓய்வு ாளுக்கான ணதவனுதடய 
ண ாக்கங்கதளப் பற்றி பரிணசயர்களிடம் இணயசு எப்படி விவாதித்தார் 
என்பததக் குறிப்பிட்டார். ணமலும் ஓய்வு ாளில் ஒரு மனிததனக் 
குணப்படுத்துவதன் மூலம் தனது அதிகாரத்தத வவளிப்படுத்தினார். 
ஓய்வு ாள் குணப்படுத்துவதற்கும் உயிர்கதளக் காப்பாற்றுவதற்குமான  ாள் 
என்று இணயசு கற்பித்தார். 

12:22-37 இல், இணயசுவின் அற்புதங்கதளக் கண்டு மக்கள் 
வியப்பதட ்தணபாதும், வபயல்வசபூலின் வல்லதமதய அவர் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

பயன்படுத்தியதாகக் பரிணசயர்கள் அவர்மதீு குற்றம் சாட்டினார்கள். அவதர 
ணமசியாவாக ஏற்றுக்வகாள்வதற்குப் பதிலாக, அவர் பிசாசினால் 
ஆட்வகாள்ளப்பட்டதாக ணவதபாரகர்கள்  ம்பினர். 

12:38-50 இல், பரிணசயர்கள் பாசாங்குத்தனமாக மற்வறாரு 
அதடயாளத்ததக் ணகாரினர், ஆனால் அவர்கள் ணயானாவின் 
அதடயாளத்தத மட்டுணம வபறுவார்கள் என்று இணயசு எச்சரித்தார். இ ்த 
அதடயாளம் என்ன? மூன்று  ாட்களுக்குப் பிறகு வபரிய மனீிலிரு ்து 
ணயானா வவளிணயறியது  ினிணவயில் புறஜாதியார் மன ்திரும்புவதற்கு 
வழிவகுத்தது, பூமியில் மூன்று  ாட்களுக்குப் பிறகு இணயசுவின் எதிர்கால 
உயிர்த்வதழுதல் இன்னும் பல புறஜாதிகளின் மன ்திரும்புதலுக்கு 
வழிவகுக்கும். 

மன ்திரும்பிய எ ்த ணதசத்தாதரயும் ணதவன் எவ்வாறு 
ஏற்றுக்வகாள்வார் என்பதத  ிரூபிக்க, இணயசு தனது இயற்தகயான யூத 
தாயும் சணகாதரர்களும் தனது குடும்பம் அல்ல என்று வசால்லும் அளவிற்கு 
வசன்றார். மாறாக, அவர் மத்ணதயு 12:49-50 இல் கூறியது ணபால்: 

இணதா, என் தாயும் என் சணகாதரரும் இவர்கணள. 
பரணலாகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி 
வசய்கிறவன் எவணனா அவணன எனக்குச் சணகாதரனும் 
சணகாதரியும் தாயுமாய் இருக்கிறான் (மத்ணதயு 12:49-50). 

இணயசு வசய்த அதடயாளங்கதளப் பற்றிய மத்ணதயுவின் கதததய 
இப்ணபாது  ாம் பார்த்ணதாம், மத்ணதயு 13:1-53 இல் இணயசுவின் ராஜ்ய உவதமகள் 
பற்றிய அவரது வசாற்வபாழிவுக்கு வருணவாம். 

ைாஜ்ய உவரமகள் 
மத்ணதயு சுவிணசஷம் இணயசுவின்  ன்கு அறியப்பட்ட உவதமகதள ஐ ்து 

பிரிவுகளில் வதரிவிக்கிறது. 13:1-23 இல் விததப்பவரின் உவதம, 13:24-30 இல் 
கதளகளின் உவதம, 13:31-43 இல் கடுகு விதத மற்றும் புளித்தமாவு, 13:44-46 இல் 
மதற ்திருக்கும் வபோக்கிஷம் மற்றும் முத்து, மற்றும் 13:47-53 இல் வதலயின் 
உவதம. இ ்த உவதமகள் ணதவனுதடய ராஜ்யத்தத விளக்கும் தவறான 
புரிதல்கதள சரிவசய்ய வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளன. 

13:31-32 இல் உள்ள கடுகு விததயின் உவதம, வசனம் 33 இல் உள்ள 
புளித்தமாவுவின் உவதம, வசனம் 44 இல் உள்ள வபாக்கிஷத்தின் உவதம 
மற்றும் 45-46 வசனங்களில் உள்ள முத்துவின் உவதம ணபான்ற சில 
உவதமகளில் பரணலாக ராஜ்யம் மிக உயர் ்த மதிப்பு மிக்கது என்றும் அதத 
எந்த விதலக்கிர மும் வசலுத்தி ணதட ணவண்டும் என்றும் கூறினார். இது 
முதலில் முக்கியமற்றதாகத் ணதான்றலாம், ஆனால் ஒரு  ாள் அது அதன் 
அதனத்து மகிதமயிலும் காணப்படும். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ஆனால் ராஜா இணயசுதவயும் அவருதடய ராஜ்யத்ததயும் 
ஏற்றுக்வகாள்வதில் இஸ்ரணவல் ணதால்வியதட ்ததத தமயமாகக் வகாண்ட 
மற்ற உவதமகதளயும் இணயசு வசான்னார். மத்ணதயு 13:1-23 இல் விததப்பவரின் 
உவதமயிலும் அதன் விளக்கத்திலும், விசுவாசத்திற்கு பல ததடகள் 
இருப்பததயும், வபரும்பாலான மக்கள் ராஜ்யத்தத  ிராகரிப்பார்கள் 
என்பததயும் இணயசு வதளிவுபடுத்தினார். 

24-30 மற்றும் 36-43 வசனங்களில் உள்ள கதளகளின் உவதமயாலும், 47-
51 வசனங்களில் உள்ள வதல உவதமயாலும் இ ்தக் கருத்து 
வலுப்வபறுகிறது. பலர் ராஜ்யத்தத ஏற்றுக்வகாள்ள மறுப்பார்கள், இறுதியில் 
அழிக்கப்படுவார்கள் என்று இணயசு கற்பித்தார். இ ்த உவதமகள் இணயசுதவ 
எதிர்த்தவர்களுக்கு வதளிவான எச்சரிக்தககளாக இரு ்தன; அவிசுவாசிகள் 
மன ்திரும்புவதற்கும், ஒணர உண்தமயான ராஜாவின் சஷீர்களாக 
மாறுவதற்கும் அதவகள் வாய்ப்பளித்தன. 

கிறிஸ்து வ ்தார். அவர் தீர்க்கதரிசனங்கதள 
 ிதறணவற்றினார்; அவர் தனது ராஜ்யத்தத 
வகாண்டுவ ்தார். ஆயினும்கூட, அது இன்னும் அதன் 
 ிதறவிற்காக காத்திருக்கிறது. கிறிஸ்தவர்களாகிய  ாம் 
அ ்த ராஜ்யத்திற்குள் நதழகிணறாம், ஆனால்  ாம் 
வதாடர் ்து  மது முன்னுரிதமகளின் அடிப்பதடயில் 
மறுபரிசீலதன வசய்ய ணவண்டும்,  ாம் அவதரப் பின்வதாடர 
ணவண்டிய விதத்தில் பின்வதாடராமலிருப்பதற்கு வரு ்த 
ணவண்டும், அவருதடய விருப்பத்திற்கு இணங்க  ம் 
வாழ்க்தகதய உண்தமயுடன் வாழ விரும்புகிணறாம் 
என்பதத உறுதிப்படுத்திக் வகாள்ளவும். அவரது மதிப்புகள் 
அடிப்பதடயில் அவருடன் உடன்பட ணவண்டும், ராஜ்யம் 
என்பது இதவகதளப் பற்றியது தான். எனணவ,  ாம் 
வதாடர்ச்சியாக மன ்திரும்பவும் அறிக்தகயிடவும் ணவண்டும், 
அவதர ஒரு தீர்க்கதரிசியாகவும், ஆசாரியராகவும், 
ராஜாவாகவும்  ிதனத்து அவதரப் பின்பற்றி அவருக்கு 
ணசதவ வசய்ய ணவண்டும். இப்படியாக இ ்த உலகில் 
அவருதடய ண ாக்கங்கதள  ிதறணவற்றுகிணறாம். 

Dr. ஸ்டீபன் ணஜ. வவல்லம் 

ணதவனுதடய ராஜ்யத்தின் வருதகதயப் 
பின்வதாடர்வதற்கும் எதிர்ண ாக்குவதற்கும் 
கிறிஸ்தவர்கதள ஊக்குவிக்க ணவண்டும். முதலாவதாக, 
தனிப்பட்ட பரிமாணத்தில், பரணலாக ராஜ்யத்தின் அதிகாரம் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

வாழ்க்தகயில்  மது வல்லதமயாகும். ணதவனுக்கு 
அடிபணியவும், ணதவதன தமயமாகக் வகாண்ட 
வாழ்க்தகதய வாழவும் இது  ம்தமத் துூண்டுகிறது, 
இதனால்  ம் வாழ்வில் வவளிப்படும் ணதவனின் அதிகாரம் 
 மது ஆவிக்குரிய வாழ்க்தகயின் இலக்காக மாறும். 
இரண்டாவதாக, மீட்பு வரலாற்றின் பார்தவயில் பரணலாக 
ராஜ்யம் பற்றிய கருத்தத  ாம் கற்றுக்வகாள்ள ணவண்டும். 
அது எவ்வாறு வதாடங்குகிறது, வவளிப்படுத்துகிறது மற்றும் 
அவரது மீட்புத் திட்டத்தத  ிதறவு வசய்கிறது என்பதத  ாம் 
அறியும்ணபாது, பரணலாக ராஜ்யத்தின் ணபாததனகள் பதழய 
மற்றும் புதிய ஏற்பாட்தட ஒன்றிதணப்பதத  ாம் 
பார்ப்ணபாம்.  ம் மீட்கும் ணதவனுதடய மகத்தான திட்ட 
வதரதவப் பார்க்கவும் அவருதடய விரிவான ண ாக்கத்தத 
எளிதாகப் புரி ்துவகாள்ளவும் அதவ  மக்கு உதவுகின்றன. 
மூன்றாவதாக, பரணலாக ராஜ்யம் சரியான ணவதாகம உலகக் 
கண்ணணாட்டத்தத உருவாக்குகிறது, ணமலும் அதனத்தும் 
ணதவனுக்கு வசா ்தமானது என்பததக் காண உதவுகிறது. 
அவருதடய ராஜ்யம் முடிவதடயும், அவர்  ியாய ்தீர்ப்பார் 
மற்றும் பூமியிலுள்ள அதனத்து வபால்லாத ஆவிகதளயும் 
அழித்துவிடுவார், ஏவனன்றால் ணதவணன முழுதமயான 
ராஜா. எனணவ,  ாம் இனி  மக்காக மட்டும் வாழவில்தல. 
 மது அண்தட வட்ீடாதரயும், சமுதாயத்ததயும், இ ்த 
உலகத்தின்  லதனயும் கவனித்துக்வகாள்ள ணவண்டும். 
 மக்கு அருகில் அல்லது வதாதலவில் உள்ள 
விஷயங்களில்  ாம் கவனம் வசலுத்த ணவண்டும்.  ாம் 
சமுதாயத்திற்குள் நதழ ்து, அதனத்து அம்சங்கதளயும் 
மாற்றியதமக்க ணவண்டும், அது  மது கடதமயாகும். 

Dr. ஸ்டீபன் சான், வமாழிவபயர்ப்பு 

விசுவாேம் மற்றும் மகத்துவம் 
மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின்  ான்காவது வபரிய பிரிவு 13:54 இல் வதாடங்கி 

18:35 வதர விசுவாசம் மற்றும் மகத்துவத்தின் மதீு கவனம் வசலுத்துகிறது. 
அவருதடய ராஜ்யத்தில் மகத்துவத்தத அதடயும் இணயசுவின் உண்தமயுள்ள 
சீஷராக இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பதத இ ்தப் பிரிவு 
வவளிப்படுத்துகிறது. 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 2: மத்ணதயு எழுதின சுவிணசஷம் 

-44- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இசயசுவின் மீது ரவத்த இடறுகிற விசுவாேம் 
இ ்தப் பகுதியின் விவரிப்புப் பகுதி 13:54–17:27 முழுவதும் இருக்கிறது 

மற்றும் பதின்மூன்று அத்தியாயங்கதள உள்ளடக்கியது, அதில் ஒரு 
ஸ்திரதீயத் தவிர மற்ற அதனவரும் இணயசுவில் முழு விசுவாசம் தவப்பதற்கு 
பல ததடகள் இரு ்தன. முதல் இரண்டு அத்தியாயங்கள் இணயசுவின் மீதான 
விசுவாசம் முற்றிலும்  ிராகரிக்கப்பட்ட இரண்டு ண ரங்கதள தமயமாகக் 
வகாண்டது. முதலாவதாக, இணயசு 13:54-58 இல்  ாசணரத்தில் உள்ள தனது வசா ்த 
ஊருக்கு வ ்தணபாது, அவரது முன்னாள் அயலவர்கள் அற்புதங்கதளச் 
வசய்யும் திறதன மறுக்கவில்தல. ஆனால் அவர்கள் இன்னும் ணகாபமதட ்து 
அவதர  ிராகரித்தனர். 13:58 இல்  ாசணரத்து மக்கள் விசுவாசம் இல்லாததால் 
பல அற்புதங்கதளப் வபறவில்தல என்று வாசிக்கிணறாம். 

அடுத்து, 14:1-12 ஏணராது மற்றும் ணயாவான் ஸ் ானகனின் மரணத்ததப் 
பற்றியது. ஏணராது ணயாவானுக்கு வசய்ததற்காக ணதவனுதடய 
 ியாயத்தீர்ப்புக்கு பாத்திரமாயிரு ்தான். ஆனால் இணயசுவின் 
அற்புதங்கதளப் பற்றிய அறிக்தககதள ஏணராது மறுக்கவில்தல என்று 
வசனம் 1 விளக்குகிறது. மாறாக, ஏணராததத் வதா ்தரவு வசய்ய 
மரித்ணதாரிலிரு ்து திரும்பி வ ்த ணயாவான் ஸ் ானகன் தான் இணயசு என்று 
அவருதடய ஆணலாசகர்கள்  ம்பினர். 

அடுத்த மூன்று அத்தியாயங்கள் இணயசுவின் சீஷர்கள் மற்றும் அவர்கள் 
எவ்வாறு விசுவாசத்தில் வளர ணவண்டும் என்பதத தமயமாகக் வகாண்டது. 
மத்ணதயு 14:13-21 இணயசு ஐயாயிரம் ணபதர ணபாஷித்த கததயாகும். இணயசு 
தம்தமப் பின்வதாடர் ்த கூட்டத்தத ணபாஷிக்குமாறு சஷீர்களிடம் கூறினார், 
ஆனால் வசனம் 15 இல் அவருதடய சஷீர்கள் அவரிடம் உணவு குதறவாக 
இருப்பதாக ச ்ணதகப்பட்டு புகார் வசய்தனர். எனணவ, இணயசு அவர்களின் 
உணதவப் வபருக்கி ஐயாயிரம் ணபருக்கு உணவளித்து தம் வல்லதமதய 
 ிரூபித்தார். 

14:22-36 இல், இணயசு தண்ணரீில்  ட ்தார். முதலில், ணபதுரு படகில் 
இரு ்து இறங்கி இணயசுவின் மதீு இரு ்த விசுவாசத்ததக் காட்டினார், ஆனால் 
ணபதுரு ஆபத்ததக் கண்டு ச ்ணதகமதட ்து கடலில் மூழ்கத் வதாடங்கினார். 
“அற்ப விசுவோசிய ... ஏன் ச ்ணதகப்பட்டாய்?” என்று அவதரக் காப்பாற்றிய 
பிறகு, இணயசு வசனம் 31 இல் கூறினார். 

அதிகாரம் 15:1-20 இணயசுவுக்கும் சில பரிணசயர்களுக்கும் இதடணய இரு ்த 
ஒரு ணமாததல வதரிவிக்கிறது. ணபதுரு இணயசு வசான்ன ஒரு எளிய 
விஷயத்திற்கு விளக்கம் ணகட்டார். " ீங்கள் இன்னும் உணர்வில்லோமல் 
இருக்கிறீர்களா?" என்று வசனம் 16 இல் இணயசு பதிலளித்தார். 

15:21-28 இல், பிசாசு பிடித்த மகளுடன் வ ்த கானானிய ஸ்திர ீவருவததப் 
பற்றி ணபசுகிறது. இணயசுதவ யாணரா ஒருவர் உறுதியாக  ம்புவது இங்ணக இ ்த 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அத்தியாத்தில் மட்டுணம இருக்கிறது. மற்றவர்கதளப் ணபாலல்லாமல், தனக்கு 
உதவி வசய்யும்படி அவள் இணயசுவிடம் வகஞ்சினாள். ணமலும் 28ஆம் வசனத்தில் 
இணயசு, “ஸ்திரணீய, உை் விசுவோசம் வபரிது!” என்று ஒப்புதல் அளிக்கும் 
வதகயில் பதிலளித்தார். 

மத்ணதயு பின்னர் இணயசுவினுதடய சஷீர்களின் பலவனீமான 
விசுவாசத்ததப் பற்றி ணபசினார். 15:29-39 இல்,  ான்காயிரம் ணபதர ணபாஷித்தல் 
பற்றி எழுதினார். 33ஆம் வசனத்தில், இணயசு ஐயாயிரம் ணபருக்கு 
உணவளிப்பததக் கண்டாலும், ணபாதிய உணவு எங்ணக கிதடக்கும் என்று 
சீஷர்கள் ணகட்டார்கள். 

16:1-12 இல், இணயசு பரிணசயர்களுடனும் சதுணசயர்களுடனும் விவாதித்தார். 
ஒரு கட்டத்தில், அவர் தம் சஷீர்களிடம் திரும்பி, "பரிணசயர் சதுயச ரிை் புளித்த 
மோவு" பற்றி எச்சரித்தார், ணமலும் அவர்கள் அப்பத்ததக் வகாண்டு வராததால் 
அவர் ணகாபமதட ்தார் என்று அவர்கள்  ிதனத்தார்கள். ஆனால் இணயசு 
ஆயிரக்கணக்காணனாருக்கு அப்பம் வகாடுத்த காலங்கதள அவர்களுக்கு 
 ிதனவூட்டினார், ணமலும் 8 ஆம் வசனத்தில் அவர் தம் சஷீர்கதள "அற்ப 
விசுவாசிகணள" என்று அதழத்தார். 

இததத் வதாடர் ்து, வ ருங்கிய வதாடர்புதடய இரண்டு 
அத்தியாயங்கதளக் காண்கிணறாம். ஒருபுறம், 16:13-20 இல் ணபதுருவின்  ன்கு 
அறியப்பட்ட விசுவாச அறிக்தகயிடுதல். 16:16 இல், " ீர் ஜவீனுள்ள ணதவனுதடய 
குமாரனாகிய கிறிஸ்து" என்று ணபதுரு இணயசுதவப் பற்றி அறிவித்தார். 
ணபதுருவின் விசுவாசத்திற்காக இணயசு அவதர பாராட்டி ஆசீர்வதித்தார். 

ஆனால் மறுபுறம், 16: 21-27 இல், இணயசு ணபதுருதவ கடுதமயாகக் 
கண்டித்தார். தாம் பாடுபட்டு மரிக்க எருசணலமுக்குப் ணபாகிணறன் என்று இணயசு 
சீஷர்களிடம் வசால்லத் வதாடங்கினார். ணபதுரு எதிர்த்தணபாது, இணயசு 23 வது 
வசனத்தில் இவ்வாறு கடுதமயாக பதிலளித்தார்: “அப்பாணல ணபா சாத்தாணன.” 
ணபதுரு ணதவதனப் ணபால அல்லாமல், மனிதர்கதளப் ணபால சி ்திக்கிறார் 
என்று இணயசு விளக்கினார். 

இ ்தக் கண்டிப்தபத் வதாடர் ்து, 17:1-13 இல் இணயசுவின் 
மறுரூபமாதலுக்கு வருகிணறாம். இணயசுவின் மகிதமதயக் கண்ட சஷீர்கள் 
அ ்த இடத்தில் ஒரு ஆலயத்ததக் கட்ட விரும்பினர். ஆனால், 12 ஆம் 
வசனத்தில், தாம் மரித்து உயிர்த்வதழு ்த பின்னணர அவருதடய உண்தமயான 
மகிதம காணப்படும் என்பதத இணயசு அவர்களுக்கு  ிதனவூட்டினார். 

17:14-23 இல், பிசோசு பிடித்த இயளஞயைப் பற்றி வாசிக்கிணறாம். 
இணயசுவின் சஷீர்கள் பிசாதச விரட்ட முயன்றனர் ஆனால் 
ணதால்வியதட ்தனர். அததச் வசய்தபின், இணயசு 20 ஆம் வசனத்தில், “உங்கள் 
அவிசுவோசத்திைோயல தோை்” என்றார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இறுதியாக, 17:24-27 இல், வரிப்பணம் வோங்குகிறவர்கள் இணயசுவின் 
சீஷர்களிடம் வ ்து, இணயசு ஆலய வரிதயச் வசலுத்தினாரா என்று 
ணகட்டார்கள். இணயசு பணம் வசலுத்தினார் என்று ஒருணவதள பயத்தின் 
காரணமாக ணபதுரு விதரவாக பதிலளித்தார். பின்னர் ணபதுரு பணத்திற்காக 
இணயசுவிடம் வ ்தார், இணயசு ஒரு அற்புதத்தத  ிகழ்த்தி, ணபதுரு கவதலப்பட 
எ ்த காரணமும் இல்தல என்று விளக்கினார். 

இணயசுதவ  ிராகரித்தவர்கதளயும், விசுவாசியான கானானியப் 
வபண்தணயும் மத்ணதயு குறிப்பிட்டார், ஆனால் அவருதடய முக்கிய கவனம் 
அவருதடய சஷீர்கள் அவர் மீதுள்ள விசுவாசத்தில் வளர ணவண்டும் என்பதில் 
இரு ்தது. 

மீண்டும், மத்ணதயு 18:1-35 இல் இணயசுவின் வசாற்வபாழிவுடன் தனது 
கததகதளப் பின்பற்றினார். இ ்த வசாற்வபாழிவு ணதவனுதடய ராஜ்யத்தின் 
குடும்பத்தில் உண்தமயான மகத்துவத்தத தமயமாகக் வகாண்டுள்ளது, 
ணதவனுதடய ராஜ்யத்தின் சணகாதர சணகாதரிகளிதடணய பணிவான 
ணசதவயிலிரு ்து வரும் மகத்துவத்தத தமயமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

ைாஜ்ய குடும்பத்தில் மகத்துவம் 
மு ்ததய அதிகாரத்தின் கதடசி பகுதியில், இணயசு தம்தமப் 

பின்பற்றுபவர்கதள ணதவனின் குமாரர்கள் என்றும் ராஜா என்றும் ணபசினார். 
இ ்த அதடயாளம் மத்ணதயு தனது சுவிணசஷத்தின் இ ்த பகுதிதய ஒரு முக்கிய 
ணகள்வியுடன் வதாடங்க வழிவகுத்தது. மத்ணதயு 18:1 இல்  ாம் வாசிக்கிறபடி: 

பரணலாக ராஜ்யத்தில் எவன் வபரியவனாயிருப்பான்? 
(மத்ணதயு 18:1). 

 ான்கு முக்கிய பாகங்களில் உதாரணங்கள் மற்றும் உவதமகளுடன் 
அறிவுறுத்தல்கதள கல ்து இணயசு இ ்தக் ணகள்விக்கு பதிலளித்தார். 
முதலாவதாக, 18: 2-4 இல், இணயசு தம் சஷீர்கதள சிறு குழ ்ததகதளப் ணபால 
மனத்தாழ்தமயுடன் வாழுமாறு அறிவுறுத்தினார். 

தம்முதடய எதிரிகளின் எதிர்ப்தப எதிர்வகாண்டு, இணயசு தம்முதடய 
சீஷர்களுக்கு பரணலாகராஜ்யத்தில் எப்படி ணதவனுதடய பிள்தளகளாக 
வாழ்வது என்று கற்றுக்வகாடுத்தார். ராஜ்யத்தின் எதிர்கால  ிதறவு இன்னும் 
வரவில்தல என்பதத அவர் அறி ்திரு ்தார். எதிரிகளுக்கும் பாவங்களுக்கும் 
எதிரான ணபாராட்டங்கள் ணதவனுதடய பிள்தளகளின் வாழ்க்தகயின் ஒரு 
பகுதியாக இருக்கும் என்பதத அவர் அறி ்திரு ்தார். 

ணமலும் 5-14 வசனங்களில், அவர்களுதடய பரணலாகத் தகப்பன் தன் 
காணாமல் ணபான ஆடுகதளக் கவனித்துக்வகாள்வததப் ணபால 
பலவனீமானவர்கதளக் கவனித்துக்வகாள்ளும்படி அவர்களுக்குக் கற்பித்தார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

உதாரணமாக, மத்ணதயு 18:10, 14 இல் உள்ள இணயசுவின் வார்த்ததகதளக் 
கவனியுங்கள்: 

இ ்தச் சிறியரில் ஒருவதனயும் அற்பமாய் எண்ணாதபடிக்கு 
எச்சரிக்தகயாயிருங்கள்.… இ ்தச் சிறியரில் ஒருவனாகிலும் 
வகட்டுப்ணபாவது பரணலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவின் 
சித்தமல்ல (மத்ணதயு 18:10, 14). 

மத்ணதயு 18:15-20 இல் இணயசு இ ்த ணயாசதனதய கட்டதமத்தார், அங்கு 
பாவம் அவர்களின் உறவுகதள சீர்குதலத்தாலும், தம்தமப் பின்பற்றுபவர்கள் 
ணதவனுதடய குடும்பத்தின் உறுப்பினர்களாக ஒருவதரவயாருவர் தகயாள 
ணவண்டும் என்று ணகாரினார். ணமலும் 21-35 வசனங்களில், அவர்களுதடய 
பரணலாகத் தகப்பன் மன்னித்தததப் ணபாலணவ பாவம் வசய்யும் “சணகாதரதன” 
மன்னிக்க ணவண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். 

ணதவனின் மகிதம  ம்  ாளில் வதாடர் ்து அதிகரித்து வருகிறது, 
ஏவனன்றால் ணதவன் பல வல்லதமயுள்ள வசயல்கதளச் வசய்து பூமியில் 
அவருதடய ராஜ்யத்தத வளர்க்கிறார். ஆனால் இணயசுவின்  ாளில் 
இரு ்தததப் ணபாலணவ, ணதவனுக்கு எதிர்ப்பும் அதிகரித்து வருகிறது என்பதத 
இது அடிக்கடி அர்த்தப்படுத்துகிறது. அதிர்ஷ்டவசமாக, பாடுகள் மற்றும் 
ணசாததனகளுடன்  மது ணபாராட்டங்களில்  மக்கு உதவ பல விதலமதிப்பற்ற 
பரிசுகதள ணதவன்  மக்குத் தருகிறார். சகிப்புத்தன்தம மற்றும் சமாதானம், 
மற்றும் அவரின் பிரசன்னம் ஆகியதவ அவரின் பரிசுகளில் சிலவாகும். 
ணமலும் மிகவும் சிறப்பு வாய் ்த பரிசுகளில் ஒன்று,  ம் தகப்பனாகிய 
ணதவனுடன்  மக்குள்ள உறவாகும். ணதவன்  ம்தமக் கவனித்து,  ம்தமப் 
பாதுகாக்கிறார், அவர்  ம் பலவனீத்ததப் புரி ்துவகாண்டு அனுதாபப்படுகிறார். 
ணமலும், சதபதயயும் ணதவனுதடய குடும்பத்தில் உள்ள  ம் சணகாதர 
சணகாதரிகதளயும்  மக்கு ணசதவ வசய்யக்கூடிய மற்றும்  ம்தம ண சிக்கக்கூடிய 
ஒரு மனித குடும்பமாக அவர்  மக்குத் தருகிறார். 

தற்சபாரதய எதிை்ப்பு மற்றும் எதிை்கால 
வவற்றி 

பரணலாக ராஜ்யத்தின் தற்ணபாததய எதிர்ப்பும் அதன் எதிர்கால 
வவற்றியும் மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் ஐ ்தாவது வபரிய பிரிவின் கருப்வபாருள் 
ஆகும். இ ்தக் கதத 19:1–22:46 வதர  ீண்டு, இணயசு தனது வாழ்க்தகயில் இ ்தக் 
கட்டத்தில் எப்படி வபரும் எதிர்ப்தப எதிர்வகாண்டார் என்பததக் காட்டுகிறது. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தீவிைமரடயும் எதிை்ப்பு 
இ ்த அதிகாரங்கள் இணயசுவின் இயக்கத்தின் அடிப்பதடயில் மூன்று 

முக்கிய பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 19:1–20:16 இல், யூணதயாவில் இணயசு 
எதிர்ப்தப எதிர்வகாண்டார். அங்கு அவர் பரிணசயர்கதளயும் விவாகரத்து 
பிரச்சதனதயயும் சமாளித்தார். வசல்வம் மற்றும் அதிகாரத்தத குறித்த 
தவறான புரிதலால் வளர் ்த எதிர்ப்தபயும் அவர் சமாளித்தார். 

முன்னதாக சுவிணசஷத்தில், இணயசுவுக்கும் யூதத் ததலவர்களுக்கும் 
இதடயிலான பதட்டங்களின் ஆரம்ப கட்டத்தத மத்ணதயு குறிப்பிட்டார். இ ்த 
பிரிவில், முழு விணராதம் உருவாகிவிட்டதாக அவர் வதரிவித்தார். உதாரணமாக, 
பரிணசயர்கள் சில சமயங்களில் மத்ணதயு 19:3-9;21:16, 23; மற்றும் 22:15-40 இல் 
உள்ளததப் ணபால, இணயசுதவப் பிடிக்க வடிவதமக்கப்பட்ட ணகள்விகதளக் 
ணகட்டார்கள். ஒரு உதாரணத்திற்கு, மத்ணதயு 22:15 இல் உள்ள மத்ணதயுவின் 
அறிக்தகதயக் கவனியுங்கள்: 

அப்வபாழுது, பரிணசயர் ணபாய், ணபச்சிணல அவதர 
அகப்படுத்தும்படி ணயாசதனபண்ணினார்கள் (மத்ணதயு 22:15). 

அணத ண ரத்தில், இணயசு சில சமயங்களில் யூதத் ததலவர்களுக்கு சவால் 
விடுத்தார். 21:28-22:15 இல் உள்ள இரண்டு குமாரர்கள், குத்ததக விவசாயிகள் 
மற்றும் திருமண விரு ்து ஆகியவற்றின் உவதமகளில் இததக் காண்கிணறாம். 

ஆனால் ணமாதல் எப்ணபாதும் வாய்வமாழி பரிமாற்றங்கணளாடு 
 ிற்கவில்தல. மத்ணதயு 21:12-16 இல் உள்ள பணத்தத மாற்றுபவர்களின் 
ணமதசகதள இணயசு கவிழ்த்து, அவர்கதள ஆலயத்துக்கு வவளிணய 
துரத்தியததப் ணபால, சில ண ரங்களில் அது மிகவும் ண ரடியானதாகவும் 
வலிதமயானதாகவும் இரு ்தது. 23:13-35 இன் ஏழு சபிக்கும் எச்சரிக்தககளில் 
அவரது வார்த்ததகள் குறிப்பாக குத்தும் வதகயில் இரு ்தன. மத்ணதயு 23:15 
இல் இணயசு அவர்கதள எப்படிக் கடி ்துவகாண்டார் என்பததக் கவனியங்கள்: 

"மாயக்காரராகிய ணவதபாரகணர! பரிணசயணர! உங்களுக்கு 
ஐணயா! ஒருவதன உங்கள் மார்க்கத்தானாக்கும்படி 
சமுத்திரத்ததயும் பூமிதயயும் சுற்றித்திரிகிறர்ீகள்; அவன் 
உங்கள் மார்க்கத்தானானணபாது அவதன உங்களிலும் 
இரட்டிப்பாய்  ரகத்தின் மகனாக்குகிறீர்கள்" (மத்ணதயு 23:15). 

 ிச்சயமாக, இ ்த அதிகாரங்களில் இணயசுவும் யூதத் ததலவர்களும் 
மட்டுணம பாத்திரங்கள் அல்ல. 21:1-11 இல் வவற்றிகரமான எருசணலமில் 
அவருதடய நதழவு ணபான்ற ச ்தர்ப்பங்களில் மக்கள் கூட்டம் இன்னும் 
இணயசுதவக் வகௌரவித்த விதத்தால் யூதத் ததலவர்களின் விணராதப் ணபாக்கு 
ணமாசமதட ்தது. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இ ்தப் பகுதி முழுவதும், இ ்த ணமாததல முன்ணனாக்கி தவக்கும்படி 
இணயசு தம் சஷீர்கதள ஊக்குவித்தார். மத்ணதயு 19:27-30 இல், ஒரு  ாள் அவர்கள் 
மகிதமயில் அவருடன் அமர்வார்கள் என்று அவர் உறுதியளித்தார். ஆனால் 
20:17-19 இல், அ ்த மகிதமயான  ாட்கள் அவருதடய துன்பமான 
மரணத்திற்குப் பிறகுதான் வரும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார். 

ணமலும், இணயசு தம்முதடய சஷீர்கள் தாழ்தமயான துன்ப 
வாழ்க்தகக்குப் பின்னணர மகிதமதய அதடவார்கள் என்று வலியுறுத்தினார். 
இணயசு இ ்த காரியத்தத மூன்று வவவ்ணவறு ண ரங்களில் அவர்களிடம் 
விளக்கினார். மத்ணதயு 19:30 இல் இணயசு இவ்வாறு கூறினார்: 

ஆகிலும், மு ்திணனார் அண கர் பி ்திணனாராயும், பி ்திணனார் 
அண கர் மு ்திணனாராயும் இருப்பார்கள் (மத்ணதயு 19:30). 

பின்னர் மத்ணதயு 20:16 இல் அவர் இவ்வாறு கூறினார்: 

பி ்திணனார் மு ்திணனாராயும், மு ்திணனார் பி ்திணனாராயும் 
இருப்பார்கள் (மத்ணதயு 20:16). 

அவர் இதத மத்ணதயு 20:26-28 இல் மீண்டும் கூறினார்: 

உங்களில் எவனாகிலும் வபரியவனாயிருக்க விரும்பினால், 
அவன் உங்களுக்குப் 
பணிவிதடக்காரனாயிருக்கக்கடவன்.உங்களில் 
எவனாகிலும் முதன்தமயானவனாயிருக்க விரும்பினால், 
அவன் உங்களுக்கு ஊழியக்காரனாயிருக்கக்கடவன். 
அப்படிணய, மனுஷகுமாரனும் ஊழியங்வகாள்ளும்படி 
வராமல், ஊழியஞ்வசய்யவும், அண கதர மீட்கும்வபாருளாகத் 
தம்முதடய ஜவீதனக்வகாடுக்கவும் வ ்தார் (மத்ணதயு 20:26-28). 

இணயசுவின் ராஜ்யம் விசித்திரமாகத் ணதான்றியது. அவதரப் 
பின்பற்றுபவர்கள் துன்பப்படுவார்கள், இஸ்ரணவலின் ராஜாணவ இஸ்ரணவல் 
மக்களால் வகால்லப்படுவார். வவற்றிக்கு முன் வவளிப்பதடயான ணதால்வி 
வரும். 

20:17-34 இல் இணயசு எருசணலமுக்குச் வசல்வததத் தீவிரப்படுத்தும் 
எதிர்ப்பின் அடுத்தப் பிரிவு இருக்கிறது. தாம் பாடுபட்டு மரிக்க எருசணலமுக்குப் 
ணபாகிணறன் என்று இணயசு வதளிவாக கூறினார். ராஜ்யத்தில் தனது 
குமாரர்களுக்கு அதிகாரம் ணதடிய இரண்டு சஷீர்களின் தாயிடமிரு ்து அவர் 
எதிர்ப்தப மட்டுணம எதிர்வகாண்டார். பின்னர், இணயசு தனது வவற்றிப் 
பிரணவசத்தில் பதழய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனத்தத  ிதறணவற்றியணபாது, 
எருசணலமுக்குள் திரளான மக்களால் வரணவற்கப்பட்டார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அடுத்த பகுதியில், 21:12-22:46 இல், இணயசு எருசணலம் மற்றும் ஆலயத்திற்கு 
உள்ணளயும் வவளிணயயும் வசல்லும்ணபாது எதிர்ப்தப எதிர்வகாண்டார். அவர் 
பணம் மாற்றுபவர்கதள வவளிணயற்றினார், ணதவனால் வரவிருக்கும் 
 ியாயத்தீர்ப்தபப் பற்றி எச்சரிக்கும் உவதமகதளச் வசான்னார். ணமலும், 
இணயசுவும் மதத் ததலவர்களும் ரோ னுக்கான வரிகள், மரித்தவர்களின் 
உயிர்த்வதழுதல், மிகப்வபரிய கட்டதள மற்றும் ணமசியா யாருதடய குமாரன் 
என்ற ணகள்வி குறித்து இதறயியல் ரதீியாக விவாதித்தார்கள். 

ஆனால் இணயசு தம்முதடய எதிரிகதள மிகவும் சிறப்பாக தகயாண்டார், 
இ ்த வார்த்ததகதள  ாம் மத்ணதயு 22:46 இல் வாசிக்கிணறாம்: 

அதற்கு மாறுத்தரமாக ஒருவனும் அவருக்கு ஒரு 
வார்த்ததயும் வசால்லக்கூடாதிரு ்தது. அன்றுமுதல் 
ஒருவனும் அவரிடத்தில் ணகள்விணகட்கத் துணியவில்தல 
(மத்ணதயு 22:46). 

பரணலாக ராஜ்யத்திற்கு எதிராக தீவிரமதட ்து வரும் எதிர்ப்தபப் பற்றிய 
மத்ணதயுவின் கதததய ஆய்வு வசய்ணதாம், இப்ணபாது அதனுடன் வரும் 
வசாற்வபாழிதவ  ாம் பார்க்க ணபாகிணறாம். 

எதிை்கால வவற்றி 
இ ்த பகுதி மத்ணதயு 23:1–25:46 வதர  ீண்டுள்ளது. இ ்த உதரயில், 

பரணலாக ராஜ்யத்தின் எதிர்கால வவற்றிதய இணயசு விவரித்தார். 
இ ்த பகுதி மத்ணதயு 23:1-38 இல் இணயசுவின் எதிரிகளுக்கு எதிரான ஏழு 

துயரங்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளுடன் வதாடங்குகிறது. இ ்த வசாற்வபாழிவு 
குறிப்பாக பரிணசயர்கள், அவர்களின் தவறான ணபாததனகள், ணதவனுதடய 
மக்கதள துஷ்பிரணயாகம் வசய்தல் மற்றும் அவர்களின் பாசாங்குத்தனங்கள் 
ஆகியவற்றில் கவனம் வசலுத்துகிறது. 

இ ்தச் வசாற்வபாழிவின் முடிவில், மத்ணதயு 23:37-38 இல் இணயசு 
எருசணலதமப் பற்றிய தனது உணர்வுகதள இவ்வாறு சுருக்கமாகக் கூறினார்: 

எருசணலணம, எருசணலணம, தீர்க்கதரிசிகதளக் வகாதலவசய்து, 
உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்கதளக் கல்வலறிகிறவணள! 
ணகாழி தன் குஞ்சுகதளத் தன் சிறகுகளின்கீணழ கூட்டிச் 
ணசர்த்துக்வகாள்ளும்வண்ணமாக  ான் எத்ததனதரணமா 
உன் பிள்தளகதளக் கூட்டிச் ணசர்த்துக்வகாள்ள 
மனதாயிரு ்ணதன்; உங்களுக்ணகா மனதில்லாமற்ணபாயிற்று. 
இணதா, உங்கள் வடீு உங்களுக்குப் 
பாழாக்கிவிடப்படும்(மத்ணதயு 23:37-38). 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இணயசுவின் வசாற்வபாழிவின் அடுத்த பகுதி வபரும்பாலும் ஒலிவ மதல 
வசாற்வபாழிவு என்று அதழக்கப்படுகிறது, அது மத்ணதயு 24:1-25:46 இல் 
காணப்படுகிறது. ஒலிவ மதலயில் இணயசு இ ்த வார்த்ததகதள தம் 
சீஷர்களிடம் ணபசியதால் இது வபரும்பாலும் ஒலிவ மதல வசாற்வபாழிவு என்று 
அதழக்கப்படுகிறது. 

ஒலிவ மதல வசாற்வபாழிதவ மூன்று முதன்தம பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கலாம்: 24:4-28 இல், பரணலாக ராஜ்யம் பூமிக்கு வ ்தாலும் அதன் மகிதம 
மற்றும் வல்லதமயின் முழுதமயில் இன்னும் வவளிப்படாத இ ்த 
விசித்திரமான யுகத்தின் பிரசவ ணவததனகதள இணயசு விவரித்தார். 24:29-31 
இல், அவர் ராஜ்யத்தின் முழுதமதயப் பற்றி ணபசினார், மனுஷகுமாரன் 
ணமகங்களின் மதீு வரும்  ாதள முன்னறிவித்தார், ணமலும் பரணலாகராஜ்யம் 
அதன் எல்லா வல்லதமயிலும் மகிதமயிலும் வரும். பின்னர் 24:32-25:46 இல், 
வரவிருக்கும் மகிதமயின்  ாதளக் கவனமாகக் கவனிக்கும்படி இணயசு தம் 
மக்கதள அறிவுறுத்தினார், ஏவனன்றால் அது எப்ணபாது வரும் என்று 
யாருக்கும் வதரியாது. 

சரி, இணயசு எப்ணபாது திரும்பப் ணபாகிறார் என்பததப் 
வபாறுத்த வதரயில்,  ாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ண ரத்தத குறிக்க 
முடியாதபடிக்கு அது இருக்குமாறு பார்த்துக்வகாண்டார். அவர் 
திரும்பும்  ாள் அல்லது மணிண ரம் யாருக்கும் வதரியாது 
என்றார். அவரது மனித இயல்பில் கூட அவர் திரும்பும் ண ரம் 
அவருக்கு வதரியாது. எனணவ,  ாம் ஊகித்து அதத 
கண்டுபிடித்து விடலாம் என்று  ிதனப்பது இணயசுவுக்குக் 
கீழ்ப்படியாத காரியமாகிவிடும். ஆனால் அவர் திரும்புவது 
வ ருங்கிவிட்டது என்பதற்கான அறிகுறிகதள  ாம் 
எதிர்பார்க்கக்கூடாது, எதிர்ண ாக்கக்கூடாது, மற்றும் 
ணதடக்கூடாது என்று வசால்ல முடியாது. புதிய ஏற்பாட்டில் 
கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருதகதயப் பற்றிய 
ணபாததனயின் முக்கிய ண ாக்கம் முதன்தமயாக  ம்தம 
 ிதானப்படுத்துவதும், ஊக்குவிப்பதும்,  ம்பிக்தகதயத் 
தருவதும், பரிசுத்த வாழ்க்தகக்கு  ம்தம வழி டத்துவதும், 
கிறிஸ்துவின் வருயகய  எதிர்பார்ப்பதும் ஆகும். எனணவ 
சரியான ண ரம்  மக்குத் வதரியாவிட்டாலும், எ ்த 
ண ரத்திலும் அவர் திரும்பி வருவதற்கு  ாம் தயாராக இருக்க 
ணவண்டும், இதனால்  ாம் அவதர ஆவலுடனும் 
மகிழ்ச்சியுடனும் வாழ்த்த முடியும். 

Dr. ணக. எரிக் ணதாணனஸ் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அவர் திரும்பி வருவார் என்பதில் முழு  ம்பிக்தக இருக்க 
ணவண்டும். அவர் மீண்டும் வருவார் என்பதில்  ாம் முழு 
 ம்பிக்தக தவத்திருக்க ணவண்டும், ணமலும் அவர் வதாடங்கிய 
அதனத்ததயும் அவர் முடிப்பார்.  ாமும் உண்தமயாக 
இருக்க ணவண்டும். அப்ணபாஸ்தலருதடய  டபடிகள் 1 இல் 
இணயசு புறப்பட்டுச் வசன்றணபாது, அவர்கள் வானத்தத 
அண்ணா ்து பார்த்தார்கள், “ ீங்கள் எதற்காக வோைத்யத 
அண்ணோந்து போர்த்து நிற்கிறீர்கள்? என்று ணதவதுூதன் 
கூறுகிறான்.  ீங்கள் சுவிணசஷத்தத ணதசங்களுக்கு எடுத்துச் 
வசல்ல ணவண்டும். அவர் திரும்பி வருவார், ஆனால்  ாம் மகா 
கட்டதளதய  ிதறணவற்றுவதில் பரபரப்பாக இருக்க 
ணவண்டும். ராஜா வ ்துவிட்டார் என்ற அறிவிப்தப 
ணதசங்களுக்கு எடுத்துச் வசால்லி,  ம் ராஜாவின் ணசதவயில் 
மும்முரமாக இருக்க ணவண்டும். அவர் மண்ீடும் வருகிறார். 
மன ்திரும்பி சுவிணசஷத்தத விசுவாசியுங்கள். இணயசு 
கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் தவக்கும் அ ்த ராஜ்யத்தில் 
பிரணவசிக்கிறவர்கதள  ாம் சஷீத்துவத்தில்  டத்த 
ணவண்டும், அவர்கள் ணதவனுதடய மகிதமக்காக 
வாழும்படிக்கு அல்லது அவர்கள் ணதவனுக்கு ஏற்றபடி 
வாழும்படிக்கு அவர்கதள வளர்க்க ணவண்டும்.  ம் வாழ்வின் 
ஒவ்வவாரு அம்சத்திலும்  ாம் ணதவனின் மகிதமக்காக வாழ 
ணவண்டும், அவருதடய வருதகதய  ாம் வதாடர் ்து 
பார்த்துக்வகாண்டும், ஒவ்வவாரு காலகட்டத்திலும், 
"கர்த்தராகிய இணயசுணவ, வாரும்" என்று சதபயுடன் ணசர் ்து 
கூற ணவண்டும். 

Dr. ஸ்டீபன் ணஜ. வவல்லம் 

அவருதடய சுவிணசஷத்தின் இ ்த ஐ ்தாவது வபரிய பிரிவில், யூதத் 
ததலவர்கள் இணயசுதவ  ிராகரித்ததாகவும், அவதரக் வகால்லவும் 
திட்டமிட்டதாகவும் மத்ணதயு வதரிவித்தார். ஆனால் உலகில் உள்ள அதனத்து 
திட்டமிடல்களும் ராஜ்யத்தின் எதிர்கால வவற்றிதயத் தடுக்க முடியாது 
என்பதத இணயசு வதளிவுபடுத்தினார். ணமலும் அவர் வசான்னது சரிதான் 
என்பதத வரலாறு  ிரூபிக்கிறது. யூதத் ததலவர்கள் அவதரக் வகான்றனர். 
ஆனால் அவரது ராஜ்யம் காலங்காலமாக வளர் ்து வருகிறது. ஒரு  ாள், 
வரலாறு கதடசி பகுதிதயயும் சரி என்று  ிரூபிக்கும். இணயசு தம்முதடய 
ராஜ்யத்தத அதன் முழுதமயிலும் வகாண்டு வருவதற்கும், அவருதடய 
விசுவாசமுள்ள மக்களுக்கு ராஜ்யத்தின் இறுதி ஆசீர்வாதங்கதள 
வழங்குவதற்கும், வல்லதமயுடனும் மகிதமயுடனும் மீண்டும் வருவார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இசயசுவின் ஊழியத்தின் உே்ேக்கட்டம் 
மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் கதத முடிதவ மத்ணதயு 26:1–28:20 இல் போர்க்க 

முடிகிறது. இங்ணக, மத்ணதயு ணமசியா ராஜாவாவின் தகது, சிலுதவயில் 
அதறயப்படுதல் மற்றும் உயிர்த்வதழுதல் ஆகியவற்றில் இணயசுவின் 
ஊழியத்தின் உச்சக்கட்டத்தத விவரிக்கிறார். 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் முடிதவ  ாம் ஆராயும்ணபாது, மத்ணதயுவின் 
ராஜ்யத்தத தமயமாகக் வகாண்ட மூன்று கருப்வபாருள்கள் மதீு கவனம் 
வசலுத்துணவாம், அயவ ோவை: ணமாதல், சஷீத்துவம் மற்றும் வவற்றியின் 
கருப்வபாருள்கள். முதலில் ணமாதலின் கருப்வபாருளுக்கு வருணவாம்.  

சமாதல் 
இணயசு வகாண்டுவ ்த ராஜ்யம், யூதர்கள் ணமசியா வகாண்டுவருவார் 

என்று எதிர்பார்த்த ராஜ்யத்திலிரு ்து மிகவும் வித்தியாசமானது, இது 
அவர்கதள இணயசுவுடனும் அவருதடய ராஜ்யத்துடனும் ண ரடி ணமாதலுக்கு 
வழிவகுத்தது.  ாம் பார்த்தது ணபால், இ ்த ணமாதல் மத்ணதயு சுவிணசஷம் 
முழுவதும் தீவிரமதடகிறது, ஆனால் அது கதத முடிவில் முடிவதடகிறது. 
உதாரணமாக, 26:3-4 இல் இணயசுவுக்கு எதிரான யூதர்களின் சதியில்  ாம் 
அததப் பார்க்கிணறாம்; 26:14-16, வசனம் 47, மற்றும் வசனங்கள் 57-68 இல் அவரது 
தகது மற்றும் விசாரதணயில்  ாம் இததப் பார்க்கிணறாம்; மற்றும் 27:20-25 இல் 
அவர் சிலுதவயில் அதறயப்படுவதற்காக அவர்கள் ணபாட்ட கூக்குரலில்  ாம் 
அததப் பார்க்கிணறாம். இணயசு சிலுதவயில் அதறயப்பட்டதற்கான வபாறுப்தப 
யூதர்கணள ஏற்றுக்வகாள்ளும்ணபாது அது ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது. ஒரு 
உதாரணத்திற்கு, மத்ணதயு 27:25 இல் உள்ள மத்ணதயுவின் அறிக்தகதயக் 
கவனியுங்கள்: 

அதற்கு ஜனங்கவளல்லாரும்: "இவனுதடய இரத்தப்பழி 
எங்கள்ணமலும் எங்கள் பிள்தளகள்ணமலும் இருப்பதாக!" 
என்று வசான்னார்கள் (மத்ணதயு 27:25). 

இணயசு சிலுதவயில் பாடுபட்டணபாது, யூதர்கள் அவதர ணகலி வசய்தனர், 
இஸ்ரணவலின் ணமசியா ராஜா என்று அவர் கூறியதத ணகலி வசய்தனர். மத்ணதயு 
27:41-42 இல்  ாம் வாசிக்கிறபடி: 

அப்படிணய பிரதான ஆசாரியரும் ணவதபாரகரும் மூப்பரும் 
பரியாசம்பண்ணி: "மற்றவர்கதள ரட்சித்தான்; 
தன்தனத்தான் ரட்சித்துக்வகாள்ளத் திராணியில்தல; 
இவன் இஸ்ரணவலின் ராஜாவானால் இப்வபாழுது 
சிலுதவயிலிரு ்து இறங்கிவரட்டும்!" (மத்ணதயு 27:41-42). 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

முரண்பாடாக, யூதர்கள் இணயசுதவ எதிர்த்தார்கள், அவர் ணதவனுக்கு 
எதிராக காரியம் வசய்தவர் என்றனர். மற்றும் சிங்காசனத்திற்காக 
ஏமாற்றுகிறார் என்பதன் அடிப்பதடயில், உண்தமயில் அவர்கள் தங்கதள 
இரட்சிக்க வல்லயமயுள்ள ஒணர ராஜாதவ  ிராகரிக்கிறார்கள். 

ணமாதலின் கருப்வபாருதளத் தவிர, சஷீத்துவத்தின் கருப்வபாருள் 
மத்ணதயுவின் முடிவுதரயின் ராஜ்ய முக்கியத்துவத்ததயும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

ேீஷத்துவம் 
குறிப்பாக, பாடுபடும் ணமசியாதவப் பின்பற்றுவது எவ்வளவு கடினம் 

என்பதத மத்ணதயு வலியுறுத்தினார். இணயசுவினுதடய ஊழியத்தின் இ ்த 
முக்கியமான தருணத்தில் இணயசுவினுதடய சீஷர்களின் ணதால்விகதள 
அறிக்தக வசய்வதன் மூலம் அவர் இதத வலியுறுத்தினார். யூதாஸ் அவதர 
மத்ணதயு 26:14-16 மற்றும் வசனங்கள் 47-50 இல் காட்டிக்வகாடுத்தார், ணமலும் அவர் 
27:3-10 இல் இ ்த காரியத்தத வசய்ததற்காக தற்வகாதல வசய்து வகாண்டார். 
26:36-46 இல் வகத்வசமணனயில் ணபதுரு, யாக்ணகாபு மற்றும் ணயாவான் அவருடன் 
விழித்திருக்க தவறிவிட்டனர். 26:69-75 இல் இணயசுதவத் தனக்குத் வதரியாது 
என்று ணபதுரு திரும்பத் திரும்ப மறுதலித்தார். கதடசியாக, 26:56 இல் 
இணயசுவின் சஷீர்கள் அதனவரும் அவதரக் தகவிட்டனர். 

உண்தம என்னவவன்றால், இணயசுதவப் பின்பற்றுவது மிகவும் கடினம். 
பாடுபடும் ஒரு ணமசியா ராஜாதவ  ாம்  ம்புகிணறாம், ணமலும் அவர்  ம்தமயும் 
பாடுபடுவதற்கு அதழத்தார்.  ாம் அவருக்கு உண்தமயாக இரு ்தால்,  ாமும் 
பாடுகதளயும் துன்பங்கதளயும் அனுபவிக்க ண ரிடும், ணமலும்  ாம் வழ்ீ ்து 
ணபாக ணசாதிக்கப்படுணவாம். பரணலாகராஜ்யம் இன்னும் முழுதமயாக 
வரவில்தல. இதன் காரணமாக, கிறிஸ்தவ வாழ்க்தகயின் பல அம்சங்கள் 
இன்னும் வரவில்தல. 

ணமாதல் மற்றும் சஷீத்துவத்தின் கருப்வபாருள்கதளக் கருத்தில் 
வகாண்டு, ராஜ்யத்தின் வவற்றியின் கருப்வபாருளுக்குத் திரும்பத் தயாராக 
இருக்கிணறாம். 

வவற்றி 
வவற்றியின் கருப்வபாருள் இணயசுவின் உயிர்த்வதழுதலில் வதளிவாகக் 

காணப்படுகிறது, இது ணமசியா ராஜா தனது மக்களின் எதிரிகள் 
அதனவதரயும் மரணத்ததயும் வவன்றார் என்பதற்கான சான்றாகும். ணமலும் 
இணயசு பரணமறுவற்கு முன் கூறிய கதடசி வார்த்ததகளில் வவற்றியின் 
கருப்வபாருதளயும் காண்கிணறாம். மத்ணதயு சுவிணசஷத்தில் பதிவுவசய்யப்பட்ட 
இணயசுவின் இறுதி வார்த்ததகள் மத்ணதயு 28:18-20 இல் காணப்படுகின்றன, 
ணமலும் அதவ வபாதுவாக மகா கட்டதள என்று அதழக்கப்படுகின்றன. அவர் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இல்லாத ண ரத்தில் ஊழியம் வசய்ய அவர்கதள  ியமித்தார். அவருதடய 
சீஷர்களுக்கு அதவ கர்த்தரின் இறுதி அறிவுறுத்தல்களாக இரு ்தன. இ ்த 
அறிவுறுத்தல்கள் கிறிஸ்து அதனத்து ராஜ்ய அதிகாரத்ததயும் ததரியமாக 
ணகாருவதில் இரு ்து வதாடங்குகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மத்ணதயு 28:18 
இல் உள்ள இணயசுவின் பிரகடனத்ததக் கவனியுங்கள். 

வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்குக் 
வகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது (மத்ணதயு 28:18). 

இணயசு ஒருவணர அதனத்து ஆதிக்கத்ததயும், அதனத்து 
அதிகாரத்ததயும், சட்டப்பூர்வமாக உரிதம ணகார முடியும். 
அவருதடய வல்லதம அழியாது ஏவனனில் அது 
வல்லதமயும் அன்பும் கல ்ததாகும். அன்பினால் 
துூண்டப்பட்ட வல்லதம. அன்பால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
வல்லதம. பாருங்கள், உங்களிடம் அன்பு மட்டும் இரு ்தால், 
உங்களுக்கு ஒரு  ல்ல உணர்வு இருக்கும், ஆனால் எததயும் 
மாற்றும் வல்லதம உங்களிடம் இல்லாததால்  ீங்கள் 
உதவியற்றவராக இருக்கலாம். அன்பு இல்லாமல் அதிகாரம் 
மட்டும் இரு ்தால் அழிக்கவும் வகோல்லவும் வவறுக்கவும் 
மட்டுணம முடியும். அன்தபயும் வல்லதமதயயும் ஒன்றாகக் 
வகாண்டுவருபவர் ணதவணன. "ணதவன் உலகத்தத மிகவும் 
ண சித்தார், அவர் தம் குமாரதன அனுப்பினார்." அவர் 
ஒருவணர அதனத்து அதிகாரங்கதளயும் சட்டப்பூர்வமாகக் 
ணகார முடியும், ஏவனன்றால் அவர் மட்டுணம இ ்த பூமியில் 
ஒருணபாதும் பாவம் வசய்யவில்தல, ஒருணபாதும் வபாய் 
வசால்லவில்தல, ஒருணபாதும் ஏமாற்றவில்தல. 
வகால்லப்பட்டு மரித்து புததக்கப்பட்ட பிறகு, திரும்பி 
வ ்தவரும் அவர் மட்டுணம. எனணவ, அவர் உயிர்த்வதழு ்த 
கர்த்தர். இது மனித வரலாற்றின் புதிய சகாப்தத்தின் 
வதாடக்கமாகும். அவர் ணதசங்களுக்கு  ம்பிக்தகதயக் 
வகாண்டுவருகிறார். எனணவ, ணதவனுதடய ராஜ்யம் மிகவும் 
வல்லதம வாய் ்த வழிகளில் வசயல்படுகிறது, அங்குதான் 
உலக சுவிணசஷம் மற்றும் ணதசங்கதள சீர்திருத்துவது "வபரிய 
அடித்தளம்" என்று அதழக்கப்படுகிறது. வபரிய அடித்தளம் 
இல்லாமல் உங்களிடம் மகா கட்டதள இருக்காது. பின்னர் 
அவர் " ான் முடிவு பரிய ்தம் உங்களுடன் இருப்ணபன்" 
என்கிற ஒரு வபரிய வாக்குத்தத்தத்துடன் அதத முடிக்கிறார். 
எனணவ, கர்த்தரும் ராஜாவுமாகிய இணயசு அதனத்து 
அதிகாரமும் வகாண்ட ஆட்சியாளர் ஆவார், எனணவ  ாம் 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 2: மத்ணதயு எழுதின சுவிணசஷம் 

-56- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

சசன்று சஷீர்கதள உருவாக்கி அவர்களுக்கு ணபாதித்து 
அவரின் வல்லதமயில் அவருதடய ஆட்சிதய 
அறிவிக்கிணறாம். 

Dr. பட்ீடர் குஷ்மிக் 

அதனத்து அதிகாரமும் வவற்றி வபற்ற ராஜாவுதடயது. யூதர்கள் அவதர 
 ிராகரித்தனர்; ணராமர்கள் அவதர சிலுதவயில் அதற ்தனர்; அவர்கள் 
அதனவரும் அவதர ணகலி வசய்தார்கள். ஆனால் கல்லதறயால் அவதரப் 
பிடித்து தவத்திருக்க முடியவில்தல, ணமலும் உயிர்த்வதழுதல் ணமசியா 
ராஜாவின் மாவபரும் வவற்றியாகும். அவர் மூலம் பரணலாக ராஜ்யம் பூமிக்கு 
வ ்தது. மத்ணதயுவின் கூற்றுப்படி அது சுவிணசஷத்தின்  ற்வசய்தியாகும். 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் பின்னணிதயயும் அதன் அதமப்பு மற்றும் 
உள்ளடக்கத்ததயும் இப்ணபாது ஆராய் ்துவிட்ணடாம், மத்ணதயு வலியுறுத்திய சில 
முக்கிய கருப்வபாருள்கதளக் கருத்தில் வகாள்ள  ாம் தயாராக உள்ணளாம். 

முக்கிய கருப்வபாருள்கள் 
 ம் பாடத்தின் இ ்த பகுதியில், மத்ணதயு தனது சுவிணசஷம் முழுவதும் 

வலியுறுத்திய ‘இணயசுவின் ராஜ்யம் மற்றும் சுவிணசஷத்தின் பதழய ஏற்பாட்டு 
பாரம்பரியம் மற்றும் ராஜ்யத்தின் குடிகள்’ ஆகி   இரண்டு முக்கிய 
கருப்வபாருள்களில்  ம் கவனத்ததத் திருப்புணவாம். 

இணயசுவின் ராஜ்யம் மற்றும் சுவிணசஷத்தின் பதழய ஏற்பாட்டு 
பாரம்பரியத்ததக் குறித்த மத்ணதயுவின் முக்கியத்துவத்துடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

பரழய ஏற்பாட்டு பாைம்பைியம் 
மத்ணதயு சுவிணசஷம் உண்தமயில் பதழய ஏற்பாடு இணயசு 
கிறிஸ்துவின் வருதகதய எதிர்பார்த்தது எவ்வளவு 
முக்கியத்துவம் வாய் ்தது என்பதற்கான ஒரு கண்கவர் 
விவரம் ஆகும். இணயசு காட்சிக்கு வருகிறார், அவர் அவதரித்த 
இஸ்ரணவல் ஆவார். அவர் எகிப்துக்குச் வசல்கிறார். அவர் 
ணசாதிக்கப்படுவதற்காக வனா ்தரத்திற்குச் வசல்ல 
கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார். அவர் ஒரு மதலக்குச் வசன்று 
மீண்டும் பிரமாணத்தத வழங்கத் வதாடங்குகிறார். புதிய 
ணமாணசயின் இ ்த கற்பதன படங்கள் அதனத்திற்கும் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அல்லது அவதரித்த இஸ்ரணவலுக்குமான மூலமும் 
ண ாக்கமும் பதழய ஏற்பாட்டில் காணப்படுகின்றன. 
ஏவனன்றால், இஸ்ரணவல் அதழக்கப்பட்டணபாதும் ணதவனால் 
ணதர் ்வதடுக்கப்பட்டணபாதும் அதன் வதரி ்வதடுத்தலானது 
ஒருணபாதும் அனுபவிக்கப்பட ணவண்டிய ஒரு பாக்கியமாக 
இருக்கவில்தல. ணதசங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க 
ணவண்டிய வபாறுப்பு இஸ்ரணவலுக்கு இரு ்தது. ஆயினும்கூட, 
இஸ்ரணவலின்  ீண்ட மற்றும் வியத்தகு பாவ வரலாற்றின் 
காரணமாக, அது ஒருணபாதும் தனக்காகணவா அல்லது 
ணதசங்களுக்காகணவா அதழக்கப்பட்டதாக இருக்க முடியாது. 
எனணவ, இங்ணக  ீங்கள் இணயசுதவ ணதவனின் குமாரனாக, 
இஸ்ரணவல் அவதாரமாக, காட்டப்படுகிறார், ணமலும் 
இஸ்ரணவல் தனக்காகணவா அல்லது ணதசங்களுக்காகணவா 
வசய்ய முடியாததத அவர் இஸ்ரணவலுக்காக வசய்கிறார். 
இணயசுதவ இங்ணக அல்லது அங்ணக ஒரு வசனத்தில் 
கண்டறிவதத விட, அவதர எப்படி பதழய ஏற்பாடு 
எதிர்ண ாக்குகிறது என்பததப் பற்றிய ஒரு கடினமான, 
ஆழமான வாசிப்தப இது தருகிறது என்று  ிதனக்கிணறன். 
இது இஸ்ரணவலின் முழு வரலாறு ஆகும். இது இஸ்ரயவலின் 
வதரி ்வதடுத்தல் ஆகும். இணயசுவின் வருதகதய 
எதிர்பார்க்கும் இஸ்ரணவலின் முழு ணதால்விதயணய மத்ணதயு 
குறிப்பாக தனது முதல் ஐ ்து அல்லது ஆறு அதிகாரங்களில் 
எடுத்துதரக்கிறார். 

Dr. மார்க் கிக்னில்லியட் 

எல்லாவற்றிற்கும் ணமலாக, உதடக்க முடியாத அன்பின் கயிறுகளால் 
ணதவன் தம் மக்களுடன் தன்தனப் பிதணத்துக்வகாள்கிறார் என்பணத 
ணவதாகமத்தின் கததயாகும். ஆசீர்வாதத்தில் அவர்களுடன் இருப்ணபன் என்ற 
வாக்குத்தத்தத்ததக் காப்பாற்றுவதில் அவர் உண்தமயாயிருக்கிறார் என்பணத 
கதத. அதனால்தான் மத்ணதயு தனது ததலமுதற ணதவ ஜனங்களிடம், அவர்கள் 
இன்னும் பண்தடய வாக்குத்தத்தங்கதள  ம்ப முடியும் என்றும், இணயசுவில் 
ணதவன் வசயல்படுகிறார் என்றும் அவர்கள் இன்னும்  ம்ப முடியும் என்றும் 
கூறினார். ணமசியா ராஜாவான இணயசு கிறிஸ்துவின் கூற்றுகள் மற்றும் 
ஊழியத்தத ஆதரிப்பதற்காக பதழய ஏற்பாட்டு காரியங்கதள வகாண்டு 
வருவதில் மத்ணதயு மிகவும்  ம்பிக்தக வகாண்டிரு ்தார். 

இணயசுவின் ராஜ்யம் மற்றும் சுவிணசஷத்தின் பதழய ஏற்பாட்டு 
பாரம்பரியத்தத மத்ணதயு விளக்கும் ஐ ்து வழிகதள சுருக்கமாக ஆய்வு 
வசய்ணவாம், அயவ ோவை: மத்ணதயுவின் பதழய ஏற்பாட்டின் ணமற்ணகாள்கள் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மற்றும் குறிப்புகள், பரணலாக ராஜ்யத்தின் மீதான அவரது முக்கியத்துவம், 
இணயசுதவ ணமசியா ராஜாவாக விவரித்தல்,  ம்பிக்தகயற்ற யூதத் 
ததலவர்களுடன் இணயசுவின் ணமாதல் மற்றும் இணயசுவின் பணிவு மற்றும் 
வமன்தம. மத்ணதயுவினுதடய பதழய ஏற்பாட்டின் ணமற்ணகாள்கள் மற்றும் 
குறிப்புகளுடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

சமற்சகாள்கள் மற்றும் குறிப்புகள் 
மற்ற எ ்த சுவிணசஷ எழுத்தாளதரயும் விட மத்ணதயு பதழய ஏற்பாட்தட 

அதிகம் ணமற்ணகாள் காட்டினார். பதழய ஏற்பாட்தட மத்ணதயு எத்ததன முதற 
ணமற்ணகாள் காட்டினார் என்பதத அறிஞர்கள் விவாதித்தனர், ஆனால் 
 ிச்சயமாக அவர் குதற ்தது 40 முதற ணமற்ணகாள் காட்டினார், ணமலும் அவர் 
அதத பல முதற குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

மத்ணதயு வபாதுவாக பயன்படுத்தும் ஒரு உத்தி, "அது  ிதறணவறும் படிக்கு" 
என்ற வசாற்வறாடதரப் பயன்படுத்தியது ஆகும். பதழய ஏற்பாட்டிற்கும் 
இணயசுவின் வாழ்க்தகயில்  ட ்த சம்பவங்களுக்கும் இதடணய 
வவளிப்பதடயான வதாடர்புகதள ஏற்படுத்த மத்ணதயு இ ்த வசாற்வறாடதரப் 
பயன்படுத்தினார். 

உதாரணமாக, மத்ணதயு 8:17 இல் மத்ணதயு எழுதியததக் கவனியுங்கள்: 

"அவர் தாணம  ம்முதடய வபலவனீங்கதள ஏற்றுக்வகாண்டு, 
 ம்முதடய ண ாய்கதளச் சும ்தார்" என்று, ஏசாயா 
தீர்க்கதரிசியினால் உதரக்கப்பட்டது  ிதறணவறும்படி இப்படி 
 ட ்தது (மத்ணதயு 8:17). 

இ ்த பதழய ஏற்பாட்டின் ணமற்ணகாள்களுக்கு முன், மத்ணதயு இணயசுவின் 
பல குணப்படுத்துதல்கதள குறிப்பிட்டிரு ்தார். ஆனால் அவருதடய 
வாசகர்கள் இணயசுதவ ஒரு குணப்படுத்துபவராக பார்க்க அவர் 
விரும்பவில்தல. மாறாக, பதழய ஏற்பாட்டு வாக்குத்தத்தங்கதள 
 ிதறணவற்றுவதற்காக இணயசு மக்கதளக் குணப்படுத்தினார் என்பதத 
அவர்கள் வதரி ்துவகாள்ள ணவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். 

மத்ணதயுவின் பார்தவயில் முக்கியமானது என்னணவா அது 
 ம் பார்தவயிலும் முக்கியமானதாக இருக்க ணவண்டும் 
என்று  ான் கூறுணவன். அது என்னவவன்றால், மக்கள் 
ஏங்கிக்வகாண்டிரு ்ததும் காத்துக்வகாண்டிரு ்ததுமான 
வரவிருக்கும் ணதவனுதடய ராஜ்யத்தின் வவளிப்பாடு 
இணயசுவில் இரு ்தது. எனணவ, அவர்கள் ஒரு வரலாற்று 
வதரபடத்தில் ஒரு துல்லியமான கணிப்தப  ிதறணவற்ற 
ஒரு ணமசியாதவத் ணதட ணவண்டிய அவசியமில்தல, ஆனால் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அவர்கள் சுத ்திரத்திற்காகவும், விடுததலக்காகவும், 
மறுசீரதமப்பிற்காகவும், இரட்சிப்பிற்காகவும் ஏங்கினார்கள். 
ணமலும் பதழய ஏற்பாடு ணதவனுதடய ராஜ்யம் வரும்ணபாது, 
அது ஒரு குறிப்பிட்ட  பரான ணமசியாவால் அறிவிக்கப்படும் 
என்றும், அ ்த அறிவிப்பில், ணதவனின் ஆட்சி வதாடங்கும் 
என்றும் ணபாதித்தது. பதழய ஏற்பாடு வாக்குத்தத்தம் வசய்த 
அதனத்து மறுசீரதமப்பு மற்றும் இரட்சிப்பு மற்றும் 
ஆசீர்வாதங்கள் ஆகியதவ  தடமுதறக்கு வரத் வதாடங்கும். 
எனணவ, வபாதுவாக அப்ணபாஸ்தலர்களும், குறிப்பாக 
மத்ணதயுவும், இ ்த கணிப்புகள் அதனத்ததயும் யார் 
 ிதறணவற்றினார்கள் என்பததப் பார்க்க, தங்கள் மடியில் 
ஒரு விளக்கப்படத்துடன் வவறுமணன உட்காரவில்தல, 
ஆனால் அவர்கள் பார்த்த ஒரு  பரின் பதடப்புகளில், 
அவரின் ணபாததனகளில், அவருதடய குணாதிசயங்களில், 
மற்றும் அவதரப் பற்றிய அதனத்திலும், ணதவனுதடய 
ராஜ்யம் வவளிப்படையாகத் வதரி ்தது. உண்தமயில், 
ணதவனுதடய ராஜ்யம் இணயசுவில் இரு ்தது, அவரால் 
அறிவிக்கப்படவில்தல, ஆனால் அவர் அ ்த ராஜ்யத்ததக் 
வகாண்டு வ ்தார். எனணவ, இணயசுவின் வல்லதம மற்றும் 
ணபாததன மற்றும் வசயல்பாட்டின் அனுபவத்திலிரு ்து, 
மத்ணதயு உட்பட எல்லோ அப்ணபாஸ்தலர்களும் பதழய 
ஏற்பாட்டில் இணயசு எவ்வாறு எதிர்பார்க்கப்பட்டார் என்பததப் 
பார்க்க பதழய ஏற்பாட்டுக்குத் திரும்பிச் வசன்றனர். 
இணயசுதவ அனுபவிக்கும்  ிதலப்பாட்டில் இரு ்து அவர்கள் 
தங்கள் பதழய ஏற்பாட்தட வாசித்தணபாது, பதழய ஏற்பாட்டு 
ணவதாகமம் அவதரக் குறித்து குறிப்பாக 
சாட்சியளித்திருப்பதத அவர்கள் கண்டனர். எனணவ,  ாம் 
பதழய ஏற்பாட்தட வாசிக்கும்ணபாது,  ம்முதடய கண்ணில் 
 தகக்கதடயில் உள்ள வபரிதாகக் காட்டும் கண்ணாடிதய 
தவத்து வாசிக்காமல், சுவிணசஷங்களின் முக்கிய விஷயமாக 
வரும் கிறிஸ்துதவணய ச ்திக்க விரும்புகிணறாம். அவர் 
ணதவனுதடய ராஜ்யத்தின் சாட்சியாகவும் உருவகமாகவும் 
வருகிறார். 

— Rev. தமக்ணகல் ணஜ. குணளாணடா 

இணயசுவின் பதழய ஏற்பாட்டு பாரம்பரியத்தின் மீதான மத்ணதயுவின் 
முக்கியத்துவத்ததக் காணக்கூடிய இரண்டாவது வழி, பரணலாக ராஜ்யத்தின் 
மீது அவர் வலியுறுத்துவதில் காணப்படுகிறது. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

பைசலாக ைாஜ்யம் 
பதழய ஏற்பாட்டில், ணதவன் தம் ஜனங்கதள ஆசீர்வதிப்பார் என்று 

வாக்குத்தத்தம் அளித்திரு ்தார்; தாவதீின் ராஜ குமாரன் மூலமாக அவருதடய 
ஆசீர்வாதம் வரும். இணயசுவில் ணதவனுதடய ராஜ்ய ஆசீர்வாதம் அ ்த 
பண்தடய வாக்குத்தத்தங்களின்  ிதறணவற்றம் என்று மத்ணதயு அறிவித்தார். 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்தில், இணயசுணவ வபாதுவாக இ ்த உண்தமதய 
மக்களுக்கு  ிதனவூட்டுகிறார். ணதவன் தனது பதழய ஏற்பாட்டு ராஜ்ய 
வாக்குத்தத்தங்கதள  ிதறணவற்றுவதில் உண்தமயுள்ளவர் என்று அவர் 
வதாடர் ்து கற்பிக்கிறார். அது பாடுகதள உள்ளடக்கியிரு ்தாலும், பதழய 
ஏற்பாட்டில் உள்ள தீர்க்கதரிசனங்கள் வசால்லும் அதனத்ததயும் அவர் 
வசய்யவில்தல என்றாலும், இணயசுவால் தனது ராஜ்யத்தத  ற்வசய்தியாக 
முன்தவக்க முடி ்தது. இணயசு இறுதியில் அவர் வதாடங்கிய அதனத்ததயும் 
முடிக்க திரும்புவார் என்றும் இறுதியில் ணதவன் வாக்குத்தத்தம் வசய்த 
அதனத்ததயும்  ிதறணவற்ற அவர் திரும்புவார் என்றும் பதழய ஏற்பாட்டில் 
உள்ள ணதவனுதடய வார்த்தததய தனது ஜனங்கள்  ம்ப ணவண்டும் என்று 
இணயசு வலியுறுத்தினார். 

உண்தமயில், பரணலாக ராஜ்யம் பற்றிய பதழய ஏற்பாட்டில் உள்ள இ ்த 
 ம்பிக்தகயின் அடிப்பதடயிணலணய இணயசு தம்தமப் பின்பற்றுபவர்கதள 
பதழய ஏற்பாட்டிற்கு அடிபணியவும் அதத  ம்பவும் வதாடர் ்து அதழப்பு 
விடுத்தார். ணதவனுதடய ராஜ்யத்தின் சக குடிமக்களாக ஒருவதரவயாருவர் 
ண சிக்கவும் ஒருவருக்வகாருவர் ணசதவ வசய்யவும் அவர் அவர்களுக்கு 
அறிவுறுத்தியதன் அடிப்பதட இதுவாகும். 

பரணலாகம் மற்றும் பூமியின் ணதவன் அதனத்து வரலாற்தறயும் 
கட்டுப்படுத்துகிறார் மற்றும் அவருதடய வாக்குத்தத்தங்களுக்கு 
உண்தமயுள்ளவர் என்ற அறிவு, கிறிஸ்துவில் அவருதடய வாக்குத்தத்தங்கள் 
இன்னும்  ல்லதவ என்று  ம்புவதற்கு ஒவ்வவாரு காலத்திலும்  ம்தமயும் 
அவருதடய மக்கதளயும் ஊக்குவிக்க ணவண்டும். ஒரு  ாள் ணதவன் 
உண்தமயில் எல்லாவற்தறயும் புதியதாகவும் சரியானதாகவும் ஆக்குவார் 
என்று  ம்புவதற்கு அதவ  ம்தம ஊக்குவிக்க ணவண்டும். ணதவன் தம்முதடய 
ராஜ்யத்தத முழுதமயாகக் வகாண்டுவருவதற்காக  ாம் வபாறுதமயுடன் 
காத்திருக்கும்ணபாது அதவ  மக்குப் பலத்ததயும் சகிப்புத்தன்தமதயயும் 
அளிக்க ணவண்டும். 

இணயசுவின் ராஜ்யம் மற்றும் சுவிணசஷத்தின் பதழய ஏற்பாட்டு 
பாரம்பரியத்தத மத்ணதயு வலியுறுத்தியது மூன்றாவது வழி, இணயசு 
எதிர்பார்க்கப்படும் ணமசியா ராஜா என்பதத வலியுறுத்துவதாகும். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

சமேியா ைாஜா 
இ ்தப் பாடத்தில் இணயசுவின் வம்சவரலாதறப் பற்றி  ாம் 

விவாதித்தணபாது இ ்தக் கருத்தத முன்பு குறிப்பிட்ணடாம். மற்ற அதனத்து 
சுவிணசஷ எழுத்தாளர்கதளயும் விட மத்ணதயு இணயசுதவ "தாவதீின் குமாரன்" 
என்று அடிக்கடி அதழத்தார் என்பதும் காணப்படுகிறது. யூதர்களின் ராஜா, 
இஸ்ரணவலின் ராஜா, உங்கள் ராஜா மற்றும் ராஜா உள்ளிட்ட பல ராஜ 
பட்டங்கதள இணயசுவுக்கு மத்ணதயு பயன்படுத்தினார். ணமலும், மத்ணதயு 
இணயசுவுக்கு ராஜ பட்டங்கதளப் பயன்படுத்தும் சில வசனங்கள் ணவறு எ ்த 
சுவிணசஷத்திலும் இல்தல. உதாரணமாக, மத்ணதயு 2:2 இல், மத்ணதயு இ ்த 
ணகள்விதய சாஸ்திரிகளிடமிரு ்து அறிக்தக வசய்தார்: 

யூதருக்கு ராஜாவாகப் பிற ்திருக்கிறவர் எங்ணக? (மத்ணதயு 2:2). 

ணவறு எ ்த சுவிணசஷத்திலும் இ ்த வசனம் இல்தல, அல்லது 
இணயசுவின் ணமசியா அரசாட்சிக்கு இது ஒரு வபரிய முக்கியத்துவம் ஆகும். 

இணயசுவின் ராஜ்யம் மற்றும் சுவிணசஷத்தின் பதழய ஏற்பாட்டு 
பாரம்பரியத்தின் மீதான  ான்காவது வலியுறுத்தல், விசுவாசமற்ற யூதத் 
ததலவர்களுடன்  ிகழ் ்த இணயசுவின் ணமாதல் ஆகும். 

விசுவாேிக்காத யூத தரலவை்கள் 
இஸ்ரணவலில் இரு ்த பல ததலவர்களுடன்  ிகழ் ்த இணயசுவின் 

ணமாதல் இணயசு ணமசியா அல்ல என்பதத  ிரூபித்தது என்பதத ஆரம்ப 
வாசகர்கள்  ிதனக்க வாய்ப்புண்டாகி இருக்கலாம். அவர்கள் இ ்த 
எண்ணத்ததப் வபற்றுவிடக்கூடாது என்பதத உறுதிப்படுத்த, யூதத் ததலவர்கள் 
விசுவாசமில்லாமல் இரு ்தணபாதிலும் ணதவன் இணயசுவின் மூலம் தம் 
வாக்குத்தத்தங்கதளக் காப்பாற்றுகிறார் என்பதத மத்ணதயு 
வதளிவுபடுத்தினார். 

காலங்காலமாக, பரிணசயர்கள் மற்றும்  ியாயப்பிரமாண ணபாதகர்களின் 
ணபாததனகதள இணயசு  ிராகரித்தார். மத்ணதயு 9:14-17 இல் ஓய்வு ாளில் 
உபவாசம் இருத்தல், 12:1-13 இல் ஓய்வு  ாள், 15:1-20 இல் தக கழுவுதல் ஆகிய 
அவர்களின் கருத்துக்கதள அவர் சரிப்படுத்தினார். ணமலும் மதலப் 
பிரசங்கத்தின் வபரும்பகுதி - குறிப்பாக 5:17-48 ணதவனின் 
 ியாயப்பிரமாணத்ததப் பற்றிய யூதர்களின் பார்தவயுடனும் அ ்தச் 
பிரமாணத்தத இணயசு  ிதறணவற்றியதுடனும் ணவறுபடுகிறது. 

மதலப் பிரசங்கத்தில், “இப்படி பூர்வத்தாருக்கு 
உதரக்கப்பட்டதத  ீங்கள் ணகட்டிருக்கிறீர்கள், ஆனால்  ான் 
உங்களுக்குச் வசால்கிணறன்...” என்ற வார்த்ததகதள இணயசு 
வசான்னணபாது சில ண ரங்களில் மக்கள் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறார்கள். இணயசு ணபாதித்தது பதழய 
ஏற்பாட்டுடன் முரண்படுகிறணதா என்று 
 ிதனத்திருப்பார்கள். ஆனால், பதழய ஏற்பாட்டில் ணதவன் 
வசான்னது எப்படி பல்ணவறு ணவத அறிஞர்கள் மற்றும் 
ணபாதகர்களால் காலங்காலமாக விளக்கப்பட்ட சில 
வழிகதள இணயசு மறுக்கிறார் என்பணத மிகத் வதளிவான 
வாசிப்பு வழி என்று  ான்  ிதனக்கிணறன். ணதவனுதடய 
பிரமாணத்தத சரியாக விளக்குவதற்கும், ணதவனுதடய 
பிரமாணத்தில் எழுதப்பட்டதத எடுத்துக்வகாண்டு, அ ்த 
 ாளில் அததக் ணகட்பவர்களுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கும் 
சரியான திறன் வகாண்டவராக தன்தன 
அதமத்துக்வகாள்கிறார். 

Rev. Dr. தசமன் தவபர்ட் 

இணயசு மதலப்பிரசங்கத்தில் இ ்த வசாற்வறாடதரப் 
பயன்படுத்தி, " ீங்கள் இப்படி ணகட்டீர்கள், ஆனால்  ான் 
உங்களுக்குச் வசால்கிணறன்..." என்று ணபசும்ணபாது, பதழய 
ஏற்பாட்டு பிரமாணம் இப்ணபாது ரத்து வசய்யப்படுகிறது என்று 
அவர் கூறவில்தல. உண்தமயில், " ான் 
 ியாயப்பிரமாணத்தத  ிதறணவற்ற வ ்ணதன்" என்று அவர் 
மிகவும் வவளிப்பதடயாக கூறுகிறார். ஆனால் இணயசு என்ன 
வசய்கிறார் என்றால், அவர்  ன்கு அறியப்பட்ட ரபக்ீகளின் 
நட்பத்ததப் பயன்படுத்துகிறார்,  ியாயப்பிரமாண 
ணபாதகர்கள் தங்கள் வசா ்த கற்பித்தல் அதிகாரத்ததப் பற்றி 
ணபச இதத பயன்படுத்துகிறார்கள். " ியாயப்பிரமாணத்தின் 
ணபாததனகதளப் பற்றி பாரம்பரியத்தில் உள்ள வவவ்ணவறு 
 பர்கள் இததச் வசால்வதத  ீங்கள் 
ணகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள், ஆனால்  ான் உங்களுக்குச் 
வசால்கிணறன்..." ணமலும் இது தற்ணபாததய அதிகாரத்தத விட 
கூடுதல் அதிகாரத்துடன் வருகிறது. எனணவ, இ ்த  ன்கு 
அறியப்பட்ட கற்பித்தல் நட்பத்துடன் இணயசு தனது கற்பிக்கும் 
அதிகாரத்தத  ிறுவுகிறார். பதழய ஏற்பாட்டு சட்டத்தத 
தள்ளுபடி வசய்யாமல், இதறயியல் ரதீியாகவும், கிறிஸ்தவ 
ரதீியாகவும் மிக முக்கியமான ஒன்தறக் கூறுவது அவசியம், 
அதாவது "எனக்கும் பிரமாணத்ததப் பற்றிய எனது 
ணபாததனக்கும் சம்ப ்தமாக பதழய ஏற்பாட்டு பிரமாணத்தத 
விளக்குவது முக்கியம்." 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

Dr. கிரிணகாரி ஆர். வபர்ரி 

இல்தல, இணயசு பதழய ஏற்பாட்டுடன் முரண்படவில்தல. 
ஆனால் மத்ணதயு சுவிணசஷத்தில்  ாம் காணும் 
கருப்வபாருள்களில் ஒன்று, இணயசு புதிய ணமாணச, ணமலும் 
அவர் ணமாணசதய விட உயர் ்தவர் என்பதுதான். எனணவ, 
ணமாணசயின் மூலம் வகாடுக்கப்பட்ட பதழய ஏற்பாட்டு 
வவளிப்பாடு  ம்மிடம் உள்ளது, இது ணதவனின் 
அதிகாரப்பூர்வ வார்த்ததயாகும், ஆனால் இணயசு 
 ியாயப்பிரமாணத்தின் சர்வாதிகார வியாக்கியான 
அறிஞராக இருக்கிறார். மதலப் பிரசங்கத்தில்  ாம் காணும் 
பல ணமாணச என்ன வபாருள் வகாண்டார் என்பதத 
துல்லியமாக விளக்குகின்றன. எனணவ, “வகாதல 
வசய்யாதிருப்பாயாக” என்ற கட்டதளதய இணயசு 
ஒழிக்கவில்தல. ணகாபத்தில்தான் வகாதல ஆரம்பமாகிறது 
என்பதத எளிதமயாக  மக்கு விளக்குகிறார். அ ்த பகுதி 
எவ்வாறு வதாடங்குகிறது என்பதத  ிதனவில் வகாள்க? 
" ான்  ியாயப்பிரமாணத்தத அழிக்க வரவில்தல, அதத 
 ிதறணவற்ற வ ்ணதன்" என்று இணயசு கூறுகிறார், இதத 
 ியாயப்பிரமாணத்தின் சரியான விளக்கமாக  ான் 
 ிதனக்கிணறன். ஆனால் அவர் உண்தமயில் 
 ியாயப்பிரமாணத்தின் உண்தமயான ண ாக்கத்தத 
 ிதறணவற்றுவதாக வாதிடுகிறார் என்று  ான் 
 ிதனக்கிணறன். இணயசு கிறிஸ்துவின் வருதக மற்றும் 
அவரது மரணம் மற்றும் உயிர்த்வதழுதல் மற்றும் அவரது 
ஊழியத்தின் வவளிச்சத்தில்  ியாயப்பிரமாணம் 
விளக்கப்பட ணவண்டும். இணயசு பதழய ஏற்பாட்டு 
பிரமாணத்தத ஒழிக்கவில்தல, ஆனால் அவர் அதத 
 ிதறணவற்றுகிறார் என்று  ாம் அவதர புரி ்து 
வகாள்கிணறாம். 

Dr. தாமஸ் ஆர். ஸ்கிதரனர் 

இணயசு உண்தமயில் பதழய ஏற்பாட்டின் ணமசியாவிை் 
எதிர்பார்ப்புகதள  ிதறணவற்றினார். ஆனால் பல யூதர்கள் அவதர 
 ிராகரித்தனர், ஏவனனில் அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் பதழய ஏற்பாட்டுடன் 
முழுதமயாக ஒத்துப்ணபாகவில்தல. இணயசுதவப் பின்பற்ற முயற்சிக்கும் 
அதனவருக்கும் அவர்களின் தவறான புரிதல்கள் எச்சரிக்தகயாக 
இருக்கின்றன. ணதவனின் கிரிதய எப்படி இருக்கிறது என்பததப் பற்றிய  மது 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

வசா ்த எண்ணங்கள்  ம் பார்தவதய மதறக்க அனுமதிப்பது எளிது என்று 
அவர்கள் எச்சரிக்தக வகாடுக்கிறார்கள். ணதவன் என்ன வசய்ய முடியும் 
என்பதற்கு வசயற்தகயான வரம்புகதள தவக்க ணவண்டாம், ஆனால்  ம் 
 ம்பிக்தககதளயும் எதிர்பார்ப்புகதளயும் அவர் வதரயறுக்க அனுமதிக்க 
ணவண்டும் என்று அவர்கள் எச்சரிக்தக வகாடுக்கிறார்கள். 

இணயசுவின் பதழய ஏற்பாட்டு பாரம்பரியத்தத மத்ணதயு வலியுறுத்திய 
ஐ ்தாவது வழி, இணயசுவின் பணிவு மற்றும் சா ்தம் பற்றிய அவரது 
விளக்கத்தில் வதளிவாகத் வதரிகிறது. 

தாழ்ரம மற்றும் ோ ்தம் 
இணயசு காலத்து யூதர்கள், பதழய ஏற்பாட்டின்படி, ணதவன் தம்முதடய 

மக்கதள விடுவிப்பதற்காக தம் வலிதமமிக்க வரீதர அனுப்புவார் என்பதத 
சரியாகப் புரி ்திரு ்தனர். ஆனால் ணதவனின் வலிதமமிக்க 
விடுததலயானது, தம்முதடய ஜனங்களுக்காக அவர் வகாண்டிரு ்த 
வமன்தமயான இரக்கத்தில் ணவரூன்றியுள்ளது என்று மத்ணதயு 
வலியுறுத்தினார். ணமலும் அவர் பதழய ஏற்பாட்டிலிரு ்து எடுத்து இ ்தக் 
கருத்ததக் கூறினார். 

உதாரணமாக, மத்ணதயு 11:29 இல், இணயசு இ ்த வார்த்ததகளால் அதிக 
பாரமுள்ளவர்கதள அதழத்தார்: 

 ான் சா ்தமும் மனத்தாழ்தமயுமாய் இருக்கிணறன்; என் 
நகத்தத உங்கள்ணமல் ஏற்றுக்வகாண்டு, என்னிடத்தில் 
கற்றுக்வகாள்ளுங்கள்; அப்வபாழுது, உங்கள் 
ஆத்துமாக்களுக்கு இதளப்பாறுதல் கிதடக்கும் (மத்ணதயு 
11:29). 

இங்ணக, ணமசியா தம் மக்களுக்கு இதளப்பாறுததல அளிப்பார் என்பதத 
 ிரூபிக்க இணயசு எணரமியா 6:16 ஐ ணமற்ணகாள் காட்டினார். இணதணபால், மத்ணதயு 
12:15-21 இல், மத்ணதயு இணயசுவின் இரக்க குணமளிக்கும் ஊழியத்ததக் குறித்து 
ணபசினார், ணமலும் இணயசு என்ன வசய்கிறார் என்பதத விளக்க ஏசாயா 42:1-4 ஐ 
ணமற்ணகாள் காட்டினார். மத்ணதயு 12:19-20 இல் உள்ள இணயசுவின் விளக்கத்ததக் 
கவனியுங்கள்: 

வாக்குவாதம் வசய்யவுமாட்டார், கூக்குரலிடவுமாட்டார்; 
அவருதடய சத்தத்தத ஒருவனும் வதீிகளில் 
ணகட்பதுமில்தல. அவர்  ியாயத்திற்கு 
வஜயங்கிதடக்கப்பண்ணுகிறவதரக்கும், வ ரி ்த  ாணதல 
முறிக்காமலும், மங்கி எரிகிற திரிதய அதணக்காமலும் 
இருப்பார் (மத்ணதயு 12:19-20). 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இணயசு கடுதமயான இராணுவ ராஜா அல்ல, பல யூதர்கள் ணராமுக்கு 
எதிரான ணபாரில் அவர் அவர்கதள வழி டத்த ணவண்டுவமன எதிர்பார்த்தனர். 
மாறாக, அவர் சா ்தமாகவும் இரக்கமுள்ளவராகவும் இரு ்தார். பதழய 
ஏற்பாட்டிற்கு இணக்கமாக, மத்ணதயு இணயசுதவ வவற்றிவகாள்ளும் 
ராஜாவாகவும் ணதவனுதடய மக்களின் அதிகாரமிக்க ணபாதகராகவும் 
சித்தரித்தார். அணத சமயம், இணயசு தாழ்தமயான, இரக்கமுள்ள ராஜா என்று 
மத்ணதயு வலியுறுத்தினார்.  ம்முதடய வசா ்த வாழ்க்தகயிலும் 
ஊழியங்களிலும் இணயசுதவப் பின்பற்றுவதற்கான அதழப்பு, இணயசு  மக்கு 
உதாரணமாக காட்டிய அணத வதகயான இரக்கத்துடன் சத்தியத்ததப் 
ணபசுவதற்கு  ம்தம சவால் வசய்கிறது. 

மத்ணதயு இணயசுவினுதடய ராஜ்யத்தின் பதழய ஏற்பாட்டு 
பாரம்பரியத்ததயும் சுவிணசஷத்ததயும் பல வழிகளில் வலியுறுத்தினார். அணத 
ண ரத்தில், சராசரி எதிர்பார்ப்புகதள மறீும் வதகயில், பண்தடய 
எதிர்பார்ப்புகள் அதனத்ததயும் இணயசு  ிதறணவற்றினார் என்பதத அவர் 
வதளிவுபடுத்தினார். அவர் அவற்தற  ிதறணவற்றினார் என்பணத  ற்வசய்தி 
தான். இணயசு பரணலாக ராஜ்யத்தத பூமிக்குக் வகாண்டுவ ்ததால், ராஜ்யம், 
 ியாயப்பிரமாணம் மற்றும் குறிப்பாக ராஜா எை அதனத்தும்  ிதறணவறி 
விட்டன. 

இணயசுவின் ராஜ்யம் மற்றும் சுவிணசஷத்தின் பதழய ஏற்பாட்டு 
பாரம்பரியத்ததப் பார்த்து, ணதவனுதடய ஜனங்கள் என்கிற கருப்வபாருதளக் 
கருத்தில் வகாள்ள  ாம் தயாராக இருக்கிணறாம். 

சதவனுரடய ஜனங்கள் 
மத்ணதயு சுவிணசஷத்தில், மற்ற ணவதாகம புத்தகங்களில் உள்ளததப் 

ணபாலணவ, ணதவனுதடய மக்கள் ணதவனுக்கு வசா ்தமானவர்கள் ஆவார்கள், 
ஒரு மதிப்புமிக்க உதடதமயாக அவர்கதள அவர் தவத்திருக்கிறார் மற்றும் 
அவர் ராஜாவாக ஆளும் விணசஷித்த ணதசமாக இருக்கிறார்கள். ணமலும் 
அவர்கள் ணதவனுடன் ண ரடியாக உறவுவகாள்வது மட்டுமல்ல; அவர்கள் 
அவதரச் ணசர் ்த அதனவருடனும் வ ருங்கிய உறவில் உள்ளனர். 

ணதவனுதடய ஜனங்கள் என்ற கருப்வபாருதள மூன்று பகுதிகளாக 
ஆராய்ணவாம். முதலில், மத்ணதயு ணதவனுதடய மக்கதள சதபயாக 
அதடயாளப்படுத்துவததப் பார்ப்ணபாம். இரண்டாவதாக, அவர் அவர்கதள 
"ணதவனுதடய குடும்பம்" என்றும் அதழப்பததக் காண்ணபாம். மூன்றாவதாக, 
ணதவனுதடய ஜனங்கள் இணயசுவிடமிரு ்து வபற்ற அதழப்தபப் பற்றி 
சி ்திப்ணபாம். சதப ணதவனுதடய ஜனங்கள் என்ற கருத்துடன் ஆரம்பிக்கலாம். 
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பார்தவயிடவும். 

ேரப 
பதழய ஏற்பாட்டில், இஸ்ரணவல் ணதவனுதடய ஜனங்களாக இரு ்தனர். 

ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில், ணதவனுதடய மக்கள் வபாதுவாக "சதப" என்று 
அதழக்கப்படுகிறார்கள். "சதப" என்பதற்கான  மது  வனீ வசால், மத்ணதயுவில் 
எக்ளசியா என்ற கிணரக்க வார்த்ததயிலிரு ்து வமாழிவபயர்க்கப்படுகிறது. 
பதழய ஏற்பாட்டின் கிணரக்க வமாழிவபயர்ப்பில், எக்ளசியா என்பது எபிவரய 
வார்த்ததயான கஹால் என்பதன் வமாழிவபயர்ப்பாகும், இதத எபிவரய 
பதழய ஏற்பாடு வபாதுவாக இஸ்ரணவல் மக்களின் கூட்டம் அல்லது சதபதயக் 
குறிக்கப் பயன்படுத்தியது. வசால்லகராதியில் இஸ்ரணவலின் "சதப" என்பது 
கிறிஸ்தவ "சதப" என்று மாறியதற்கு இணயசுவும் மத்ணதயுவும் கிறிஸ்தவ 
சதபதய இஸ்ரணவலின் வதாடர்ச்சியாணவ பார்த்தார்கள் என்பதத 
 ிரூபிக்கிறது. 

பதழய ஏற்பாட்டில் கஹால் அல்லது "சதப" என்ற எபிவரய 
வார்த்ததயின் பயன்பாட்தடக் கவனியுங்கள். இஸ்ரணவல் ஜனங்கள் 
ணலவியராகமம் 16:33; எண்ணாகமம் 16:47;  ியா ோதிபதிகள் 20:2; மற்றும் சங்கீதம் 
22:22 இல் "சதப" என்று அதடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்; . உண்தமயில், 
பதழய ஏற்பாட்டில் ணதவனுதடய மக்களின் கூட்டம் மிகவும் முக்கியமானது, 
ஏவனனில் கதடசி  ாட்களில் ணதவனுதடய மக்கள் மீட்கப்படுவார்கள் என்று 
முன்னறிவித்தணபாது ணயாணவல் தீர்க்கதரிசி இஸ்ரணவதல அதடயாளம் காண 
பயன்படுத்திய வபயர்களில் இது ஒன்றாகும். ணயாணவல் 2:16 இல் அவர் இவ்வாறு 
அறிவித்தார்: 

ஜனத்ததக் கூட்டுங்கள், சதபதயப் பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் 
(ணயாணவல் 2:16). 

இ ்த வசனத்தின் எபிவரய மூலத்தில், "சதப" என்று 
வமாழிவபயர்க்கப்பட்ட வார்த்தத கஹால் ஆகும். ஆனால் பதழய ஏற்பாட்டின் 
கிணரக்க வமாழிவபயர்ப்பில், எக்ளசியா என்கிற வார்த்தத 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. புதிய ஏற்பாட்டில் வபாதுவாக "சதப" என்று 
வமாழிவபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. மத்ணதயு 16:18 இல் இணயசுவிடமிரு ்து வ ்த 
வார்த்ததகதள பதிவு வசய்ய மத்ணதயு இணத வமாழிதயப் பயன்படுத்தினார்: 

 ான் என் சதபதய கட்டுணவன் (மத்ணதயு 16:18). 

இங்ணக, இய சு தனது சதபதயக் கட்டுவதாகக் கூறினார், அதாவது 
அவரது கஹால் அல்லது கதடசி  ாட்களில் அவரது சதபதய காட்டுவதாகக் 
கூறி ணயாணவலின் தீர்க்கதரிசனத்தத எதிவராலித்தார். 

மத்ணதயு சுவிணசஷத்தில் இணயசு தனது சதபதயக் கட்டுணவன் 
என்று கூறுகிறார். கிணரக்க புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள சதப 
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என்று வபாருள் தரும் எக்ளசியா என்ற வார்த்தத, 
உண்தமயில் பதழய ஏற்பாட்டில் ணதவனுதடய மக்களின் 
கூட்டமான கஹால் பற்றிய ணயாசதனதய வவளிப்படுத்த 
பயன்படுத்தப்பட்ட கிணரக்க வசால் என்பதத  ிதனவில் 
வகாள்வது ஒரு  ல்ல வதாடக்க புள்ளியாக இருக்குவமை்று 
 ான்  ிதனக்கிணறன், அதனால் புதிய ஏற்பாட்டு சதப 
பதழய ஏற்பாட்டு சதபயின் ஒரு வதாடர்ச்சியாகும். 

— Rev. தமக்ணகல் ணஜ. குணளாணடா 

மத்ணதயு 16 இன்  ிகழ்வுகள் இணயசு தன்தன ஒரு ணமசியா ராஜா என்று 
கூறுவதற்கு எதிர்ப்பு வளர் ்து வரும் ண ரத்தில்  ட ்ததத  ாம் ஏற்கனணவ 
பார்த்ணதாம். இஸ்ரணவல் சதபயுடன் இணயசு தம் சஷீர்கதள குறிப்பிட்டதற்கான 
காரணங்களில் இ ்த எதிர்ப்பும் ஒன்றாகும். அவருதடய ணமசியா சதப அல்லது 
சதபதயக் கட்டுவதற்கான தனது திட்டத்தில் அவர்கள்  ம்பிக்தக தவக்க 
ணவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். 

இணயசுவின் வார்த்ததகளும் சதப அவருக்கு வசா ்தமானது என்பதத 
வதளிவுபடுத்தியது. அது ணபதுருவுக்கு வசா ்தமானது அல்ல. அது 
இஸ்ரணவலுக்கு வசா ்தமானது அல்ல. இது அதன் உறுப்பினர்களுக்கு 
வசா ்தமான ஒரு ஜன ாயக  ிறுவனம் அல்ல. அது ணமசியாவின் சதபயாகும். 
ய ோயசப்பிடம் யதவதுூதை் கூறி  வோர்த்யதகயள வதரிவித்தணபாது மத்ணதயு 
தனது சுவிணசஷத்தின் அறிமுகத்தில் ஏற்கனணவ கூறியிரு ்தார். 1:21 இல் 
மத்ணதயுவின் பதிதவக் கவனியுங்கள்: 

அவருக்கு இணயசு என்று ணபரிடுவாயாக; ஏவனனில் அவர் 
தமது ஜனங்களின் பாவங்கதள  ீக்கி அவர்கதள 
இரட்சிப்பார் (மத்ணதயு 1:21). 

இ ்த வசனத்தில், இணயசு பிறப்பதற்கு முன்ணப, மரியாளின் வயிற்றில் 
உள்ள குழ ்தத, ணதவனின் மக்கள் அதனவருக்கும் வசா ்தமான ணமசியா 
என்று துூதன் ணயாணசப்புக்கு உறுதியளித்தான். அவர் அவர்களின் ராஜா, 
அவர்கள் அவருதடய மக்கள். 

எனணவ  ாம் இணயசுதவத் தனித்தனியாகப் 
பின்பற்றுபவர்கள் மட்டுமல்ல, இணயசு மரித்ணதாரிலிரு ்து 
உயிர்த்வதழு ்ததன் மூலமும், ஆவிதய அவருதடய புதிய 
சதபயாகிய  மக்குக் வகாடுத்ததன் மூலமும் வகாண்டுவ ்த 
இ ்தப் புதிய சிருஷ்டிப்பின் உருவகமாக இருக்கிணறாம்.  ாம் 
சதபயில் ணதவனுதடய ராஜ்யத்தின் பிரசன்னமாக 
இருக்கிணறாம். அங்ணக மக்கள் இரக்கத்ததயும் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மன்னிப்தபயும் காணலாம், பற்றாக்குதறயின் ணபாது 
அவர்கள் தங்கள் யதயவய ப் வபற்றுக்வகோள்ளலோம், 
அவர்கள் தனிதமயில் இருக்கும்ணபாது ணதாழதமதயக் 
காணலாம். எனணவ, சதப உண்தமயில் புதிய வானங்கள் 
மற்றும் பூமியின் முன்னறிவிப்பாகும், ஒரு  ாள் முழு 
சிருஷ்டிப்பும் இதத வதரி ்து வகாள்ளும். 

— Rev. தமக்ணகல் ணஜ. குணளாணடா 

ணதவனுதடய ஜனங்கள் அழுத்தத்தில் இருக்கும்ணபாதும் வாழ்க்தகயின் 
 ிகழ்வுகள் அவர்கதள இழுத்துச் வசல்வததப் ணபால அச்சுறுத்தும் ணபாதும், 
அவர்கதளச் சுற்றி இருள் சூழ் ்திருப்பதத கிட்டத்தட்ட உணரும்ணபாதும் “ ான் 
என் சதபதயக் கட்டுணவன்.  ான் என் ணமசியா சதபதயக் கட்டுணவன்" என்று 
இணயசு கூறுகிறார். அவர்  ம்முதடய ராஜா என்றும் அவர்  ம்முதடய 
 லன்கதள மனதில் தவத்திருப்பதாகவும், அவர்  ிச்சயமாக  ம்தமக் 
காப்பாற்றி ஆசீர்வதிப்பார் என்றும் உறுதியளிக்கிறார். இது இ ்த 
வாழ்க்தகயில்  டக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் அது  டக்கும். அதில்  ாம் 
உறுதியாக இருக்க முடியும். 

ணதவனுதடய மக்கதள சதப என்று விவரிப்பணதாடு மட்டுமல்லாமல், 
மத்ணதயு அவர்கதள ணதவனின் குடும்பமாக அதடயாளப்படுத்தினார். 

சதவனின் குடும்பம் 
ணதவனுதடய மக்கள் தங்களுக்கும் ணதவனுக்கும் மற்றும் தங்களுக்கும் 

மற்றவர்களுக்கும் உள்ள உறதவ விவரிக்க 150 முதறக்கு ணமல் "பிதா," 
"குமாரன்" மற்றும் "சணகாதரன்" ணபான்ற குடும்ப வமாழிதய மத்ணதயு சுவிணசஷம் 
பயன்படுத்துகிறது. குடும்ப வமாழிதய அடிக்கடி பயன்படுத்திய மற்வறாரு 
சுவிணசஷ எழுத்தாளர் ணயாவான் மட்டுணம. ஆனால் ணயாவான் அததப் 
பயன்படுத்தியணபாது, அவர் வபாதுவாக இணயசுவுக்கும் அவருதடய பரணலாக 
பிதாவுக்கும் இதடயிலான உறதவப் பற்றிப் ணபசிக்வகாண்டிரு ்தார். 

இதற்கு ண ர்மாறாக, மத்ணதயு அததப் பயன்படுத்தியணபாது, அவர் 
ணதவனுக்கும் அவருதடய மக்களுக்கும் இதடயிலான உறதவப் பற்றிப் 
ணபசினார். அவர் ணதவனின் குடும்பத்ததப் பற்றி ணபசினார். ணமலும் 
முதன்தமயாக, ணதவன் தன் பிள்தளகளுக்குக் காட்டும் அக்கதறதயயும் 
பாதுகாப்தபயும் வலியுறுத்துவதற்காக மத்ணதயு இ ்த வார்த்ததகதளப் 
பயன்படுத்தினார். உதாரணமாக, மத்ணதயு 6:4 இல், தம்முதடய மக்கள் மீதான 
ணதவனின் அக்கதறதயப் பற்றி இணயசு இவ்வாறு ணபசினார்: 

அப்வபாழுது அ ்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா தாணம 
உனக்கு வவளியரங்கமாய்ப் பலனளிப்பார் (மத்ணதயு 6:4). 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ணமலும் அவர் இணத வமாழிதய 6 ஆம் வசனத்திலும், மீண்டும் 18 ஆம் 
வசனத்திலும் பயன்படுத்தினார். ணதவன் தனது பிள்தளகளின் மதீு அக்கதற 
வகாண்டிரு ்தார், ணமலும் அவர்களுக்கு ஊக்கமளித்து அவர்களுக்கு 
வழங்குவதத ண ாக்கமாகக் வகாண்டிரு ்தார் என்பது அவருதடய கருத்து. 

இணயசு தம்முதடய சஷீர்களுக்கு எப்படி வஜபிக்க ணவண்டும் என்று கற்றுக் 
வகாடுத்தணபாது, மத்ணதயு 6:8 இல் தம்முதடய அறிவுதரகதள முன்தவத்து 
அவர்களிடம் வசான்னார்: 

உங்கள் பிதாதவ ண ாக்கி  ீங்கள் 
ணவண்டிக்வகாள்ளுகிறதற்கு முன்னணம உங்களுக்கு 
இன்னது ணததவ என்று அவர் அறி ்திருக்கிறார் (மத்ணதயு 6:8). 

ணதவன்  ம்தம ஆசீர்வதிப்பார் என்றும்,  ம்முதடய வஜபங்கதளக் 
ணகட்பார் என்றும்  ாம் உறுதியாக இருக்கலாம், ஏவனன்றால் அவர்  ம்முதடய 
அன்பான தகப்பன் என்பதத  ாம் அறிணவாம். 

எனது கற்பித்தல் பகுதி ஆவிக்குரிய உருவாக்கம் ஆகும், 
ணமலும் கர்த்தரின் வஜபத்ததப் பற்றி  ான் வசால்லும் ஒரு 
விஷயம் என்னவவன்றால், எ ்த ண ரத்திலும் ஒணர ண ரத்தில் 
வஜபிக்கும் இலட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்கக்கூடும் 
என்பதத உணர் ்து வஜபத்ததத் வதாடங்குகிணறாம். ணதவன் 
அ ்த வெபங்கள் ஒவ்வவான்றிலும் தனித்தனியாக கவனம் 
வசலுத்த முடியும் என்பதால்  ாம் ணதவதன "ணதவன்" என்று 
அதழக்கிணறாம். ஆனால் அது  ம்தம ஒரு பரிசுத்த 
ஐக்கியத்திற்குள் வகாண்டுவருகிறது, பரணலாக 
உறுப்பினர்களாக  ாம் ஆகிணறாம். அதன் பிறகு, "பிதாணவ" 
என்ற வார்த்தத வருகிறது. அதனால் அ ்த வஜபத்தில்  ான் 
யாராக இரு ்தாலும் அல்லது  ான் எங்கிரு ்தாலும்,  ான் 
பிதாதவ ண ாக்கி அப்பா என்று ணபாகிணறன், ணதவதன 
தகப்பனாக  ிதனத்து அவரிடம் ணபாகிணறன். ணமலும் 
ணபால ்தில் உள்ள ஒருவர் ணதவதன "அப்பா" என்றும்,  ான் 
அவமரிக்காவில் ணதவதன "அப்பா" என்றும் அதழத்தால், 
 ாங்கள் சணகாதர சணகாதரிகள் என்று அர்த்தம். எங்களுக்கு 
ஒணர தகப்பன் இரு ்தால்,  ாங்கள் ஒணர குடும்பத்ததச் 
ணசர் ்தவர்கள். எனணவ, மத்ணதயு இதத ஒரு வல்லதமயான 
முதறயில் பரணலாக ராஜ்யத்தின் கருத்துடன் அணுகுகிறார், 
அதத அவர் மீண்டும் மண்ீடும் பயன்படுத்துகிறார். ஆனால் 
 ான் வஜபிக்கும் தருணத்தில் அவர்கள்  ான் வஜபிப்பதத 
வஜபிக்கும்ணபாது, மற்றவர்களுடன்  ான் வஜபிக்கிணறன் 
என்கிற உணர்தவ ண ாக்கி  ம்தம இழுப்பது வஜப 
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பார்தவயிடவும். 

வாழ்க்தகணய.  ாம் ஒணர குடும்பம் என்பது தான் இதன் 
அர்த்தமாகும். 

Dr. ஸ்டீவ் ஹார்ப்பர் 

ணதவன்  ம்தமத் தம் குடும்பத்தில் தத்வதடுத்துக் வகாண்டார் 
என்ற உண்தமதயப் பற்றி சி ்திப்பதத விட ஊக்கமளிக்கும் 
விஷ ம் ஒன்றும் இல்தல. மன்னிக்கப்படுவது ஒரு வபரிய 
விஷயம், ஆனால் ணஜ. ஐ.பாக்கர் தனது ணதவதன அறிதல் 
என்கிற புத்தகத்தில் வசால்வது ணபால்,  ீதிமானாக்கப்படுவது 
ஒரு வபரிய விஷயம், ஆனால் ணதவனின் குடும்பத்தில் 
தத்வதடுக்கப்படுவது இன்னும் வபரிய விஷயமாகும். 
ணதவதன  ம் பிதாவாகக் வகாண்டிருப்பது, உண்தமயில்,  ம் 
வாழ்வில் ணதவனுதடய கிரிதயயின் உச்சம் ஆகும்.  ாம் 
 ீதிபதியால் மன்னிக்கப்படவில்தல,  ாம் ணதவனுதடய 
குடும்பத்தில் தத்வதடுக்கப்பட்டுள்ணளாம், அவர்  ம் த ்தத, 
 ாம் அவருதடய குழ ்ததகள். எனணவ,  ாம் கிறிஸ்துவுடன் 
ணதவனின் இதண வாரிசுகளாக இருக்கிணறாம். இணயசுவிடம் 
வரப்ணபாகும் எல்லாணம  ம்முதடயதாகிறது. அதுணவ  மது 
சுத ்திரமும் கூட.  ாம் ணகாபாக்கிதனயின் பிள்தளகளாக 
இரு ்த ஒரு காலம் இரு ்தது, அப்வபாழுது  ம்முதடய 
சுத ்திரம் ணதவனுதடய ணகாபமாக மட்டுணம இரு ்தது. ணமலும் 
ணகாபாக்கிதன மாறி இப்ணபாது கிறிஸ்துவுடன் இதண 
வாரிசுகளாக இருக்கிணறாம்.  ாம் வதய்வகீ சுபாவத்தின் 
பங்காளிகளாக இருக்கிணறாம் மற்றும்  ாம் உண்தமயில் 
கிறிஸ்துவின் சணகாதரர்கள் என்று அதழக்கப்படுகிணறாம், 
ஏவனன்றால் அவரில்  மக்கு புத்திரசுவிகோரம் உள்ளது. 
கிறிஸ்துவின்  ீதிதய வபறும்வபாருட்டு அ ீதியின் 
க ்ததயான துணிகதள  ாம் விற்று விட்ணடாம். ஆனால் 
 ாம் ணதவனுதடய பிள்தளகளாக மாறுகிணறாம், 
அவருதடய குடும்பத்தில் இருப்பதற்கு அதழக்கப்படுகிணறாம். 
அதுணவ  ாம்  ிதனத்துப் பார்க்க முடியாத மிகப்வபரிய 
ஆசீர்வாதமாகும். 

Dr. ணக. எரிக் ணதாணனஸ் 

மத்ணதயு 6:25-34 இல், ணதவனுதடய பிள்தளகதள அவர் பராமரிக்கிறார் 
என்பதத உறுதிப்படுத்துவதற்கு இணயசு இரண்டு வவவ்ணவறு 
உதாரணங்கதளப் பயன்படுத்தினார். ணதவன் தம்முதடய சிருஷ்டிப்பின் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மிகச்சிறியவற்றின் ணததவகதளக் கவனித்துக்வகாள்வததச் சுட்டிக்காட்டி, 
"வானத்துப் பறதவகள்" மற்றும் "காட்டுப் புஷ்பங்கள்" பற்றி அவர் ணபசினார். 
இ ்த சிறிய விஷயங்களில் கூட ணதவன் அக்கதற காட்டினால், அவர் 
 ிச்சயமாக தம்முதடய மக்களுக்காக அதிக அக்கதற காட்டுவார் என்பது 
அவருதடய கருத்து.  ம்முதடய பரணலாகத் தகப்பன்  மக்கு இன்னும் சிற ்த 
உணவு, உதட மற்றும் பாதுகாப்தபக் வகாடுப்பார். 

ஊழியத்தின் வபரும் சிரமங்கதளப் பற்றி தம் சீஷர்கதள 
எச்சரித்தணபாது, ணதவன் ஒரு தகப்பனாக வசய்யும் கவனிப்தபயும் 
பாதுகாப்தபயும் இணயசு வலியுறுத்தினார். உதாரணமாக, 10:19-20 இல், அவர்கள் 
தகது வசய்யப்படுவார்கள் என்று இணயசு அவர்களிடம் கூறினார். ஆனால் 
பிதாவின் ஆவி அவர்களுடன் இருக்கும் என்றும் அவர் கூறினார். 
அவர்களுதடய ஊழியத்தின் காரணமாக அவர்களுதடய உயிருக்கு ஆபத்து 
ஏற்படும்ணபாது, அவர்களுதடய பிதா அவர்கதளப் பாதுகாப்பார் என்பதத 
அவர் அவர்களுக்கு  ிதனப்பூட்டினார். உதாரணமாக, மத்ணதயு 10:29-31 இல் 
உள்ள இணயசுவின் வார்த்ததகதளக் கவனியுங்கள்: 

ஒரு காசுக்கு இரண்டு அதடக்கலான் குருவிகதள 
விற்கிறார்கள் அல்லவா? ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் 
சித்தமில்லாமல், அதவகளில் ஒன்றாகிலும் ததரயிணல 
விழாது... ஆதலால், பயப்படாதிருங்கள்; அண கம் 
அதடக்கலான் குருவிகதளப் பார்க்கிலும்  ீங்கள் 
விணசஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள் (மத்ணதயு 10:29-31). 

பல விசுவாசிகளுக்கு, ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருப்பது மிகவும் 
கடினம். உலகின் பல பகுதிகள் துன்புறுத்தலுக்கு 
உள்ளாகின்றன. அவர்கள் சரரீத்தின் ஒரு பகுதியாக 
இருப்பணத அவர்களின் வாழ்க்தகயின் வபரிய 
மகிழ்ச்சியாகும், ணமலும் அவர்கள் தங்கதள ணதவனுதடய 
மக்களாக அதடயாளம் காண முடியும். ணதவன்  ம் தகப்பன் 
என்று ணவதம் வசால்கிறது. ணராமர் 8 இல் கூறுவது ணபால், 
ணதவதன அப்பா என்று அதழக்கும் மாவபரும் பாக்கியம் 
 மக்கு இருக்கிறது. ணதவன்  ம்தம வதாடர் ்து கவனித்து 
வருகிறார் என்ற உண்தமயும்  ம்மிடம் உள்ளது. ணமலும் 
ணதவன் தனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அன்தபக் 
வகாடுப்பததயும் காண்கிணறாம். எனணவ, விசுவாசிதயப் 
வபாறுத்தவதர, கிறிஸ்துவின் மூலம் வரும் இ ்த ஊக்கணம 
அவனுதடய வாழ்க்தகயின் இருதயம் ஆகும், ஏவனன்றால் 
ணதவன் இப்ணபாது  ம் பிதாவாக இருக்கிறார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

Dr. வஜப் ணலாணமன் 

ணதவனுதடய மக்கதள சதபயாகவும், ணதவனுதடய குடும்பமாகவும் 
கருதிய  ாம், ணதவனுதடய மக்களின் அதழப்தபக் கருத்தில் வகாள்ளத் 
தயாராக இருக்கிணறாம். 

அரழப்பு 
ணதவனுதடய மக்கள் அவருதடய சதபயாகவும் அவருதடய 

குடும்பமாகவும் இருப்பதில் வபரும் பாக்கியம் வபற்றவர்கள். ஆனால் 
அவருதடய மக்களாக  ாம் அதழக்கப்படுவதில் கஷ்டம், ஆபத்து, துன்பம் 
ஆகியதவயும் அடங்கும். இணயசுணவ  ம்முதடய பாடுபடும் ணமசியா ராஜாவாக 
இருக்கிறார்.  ாம் அவதரப் பின்பற்றும்ணபாது,  ாமும் துன்பப்படுகிணறாம். 
உதாரணமாக, மத்ணதயு 10:34-36 இல்,  ம்முதடய அதழப்பு சச்சரவுகளால் 
வதகப்படுத்தப்படுகிறது என்று இணயசு கூறினார். அங்ணக அவர் என்ன 
வசால்லியிருக்கிறார் என்று கவனிக்கவும்: 

பூமியின்ணமல் சமாதானத்தத அனுப்பவ ்ணதன் என்று 
எண்ணாதிருங்கள். சமாதானத்ததயல்ல, பட்டயத்ததணய 
அனுப்பவ ்ணதன். எப்படிவயனில், "மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும், 
மகளுக்கும் தாய்க்கும், மருமகளுக்கும் மாமிக்கும் 
பிரிவிதனயுண்டாக்க வ ்ணதன். ஒரு மனுஷனுக்குச் 
சத்துருக்கள் அவன் வட்ீடாணர" (மத்ணதயு 10:34-36). 

ணமலும் மத்ணதயு 16:24-25 இல் அவர் இவ்வாறு கூறினார்: 

ஒருவன் என் பின்ணன வர விரும்பினால், அவன் 
தன்தனத்தான் வவறுத்து, தன் சிலுதவதய 
எடுத்துக்வகாண்டு என்தனப் பின்பற்றக்கடவன். தன் 
ஜவீதன இரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அதத இழ ்துணபாவான், 
என்னிமித்தமாகவும் சுவிணசஷத்தினிமித்தமாகவும் தன் 
ஜவீதன இழ ்து ணபாகிறவன் அதத 
இரட்சித்துக்வகாள்ளுவான் (மத்ணதயு 16:24-25). 

தான்  ிராகரிக்கப்பட்டததப் ணபாலணவ தம் மக்களும் 
 ிராகரிக்கப்படுவார்கள் என்பதத இணயசு அறி ்திரு ்தார். நோம் பாடு படுவணத 
நம்முயட  ரோெோவுக்கு மகிதமய க் வகோடுக்கும் வழியாகும்.  மக்கும் அதுணவ 
உண்தம ோகும். 

சிலுதவயில் அவர் ஒரு ணபாரில் ணதாற்றுவிட்டார் என்று 
மக்கள்  ிதனத்திருக்கலாம், கல்லதறயில் கூட அவர் முடி ்து 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

விட்டார் என்று  ிதனத்தார்கள், ஆனால் அவர்கள் 
மூன்றாம்  ாள் காதலதயப் பற்றி மற ்துவிட்டார்கள். 
" ீங்கள் இ ்த சரரீத்தத இடித்து விடுங்கள், மூன்று 
 ாட்களில்  ான் உயிணராடு எழுப்புணவன்" என்று இணயசு 
கூறினார். எனணவ, ஒவ்வவாரு மூதலயிலும் சதப எவ்வாறு 
புறக்கணிக்கப்பட்டது, விமர்சிக்கப்பட்டது, இழிவுபடுத்தப்பட்டது 
என்பததப் பற்றி  ாம் சி ்திக்கும்ணபாது, இணயசு 
வசயல்படுத்திய சதப இன்று வசயல்படும் அணத சதப 
என்பதத  ாம் புரி ்துவகாள்கிணறாம். அது எவ்வளவு  ீடித்தது 
மற்றும் எவ்வளவு கட ்து வசன்றது என்பததப் பாருங்கள், 
இன்னும் அது இருக்கிறது. ணமலும்  ான் இன்னும் வகாஞ்சம் 
படி ணமணல வசல்லலாம். இணயசு கிறிஸ்துவின் சுவிணசஷம் 
மாம்சமாக மாறிய வார்த்ததயாகும். அவர்களால் அப்ணபாது 
அவதரக் வகால்ல முடியவில்தல, இப்ணபாதும் அவதரக் 
வகால்ல முடியாது. எனணவ,  ாம் ஒரு பகுதியாக 
இருக்கிணறாம் ...  ாம் அவருதடய சதபயாக இருக்கிணறாம், 
ணமலும் அவர் எததயும் அனுமதிக்க மாட்டார்,  ரகத்தின் 
வாசல்கள் கூட ணமணலாங்கி அவரது பணிதய  ிறுத்த 
முடியாது. இ ்த சதபக்கு ஒரு பணி உள்ளது, ணமலும் 
வதாதல ்து ணபானவர்கதளக் வகாண்டு வ ்து சஷீர்களாக 
உருவாக்க உலகம் முழுவதும் சதப வசல்ல ணவண்டும். அது 
என்ன ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது, சதப  ிதலத்திருக்கும் 
என்பதத அறியும்ணபாது,  ீங்களும்  ானும் ஒரு வபரிய 
பாதுகாப்தபப் வபற முடிகிறது மற்றும் இப்ணபாது கூட 
உண்தமயிணலணய உயிர்த்வதழு ்த தருணத்தத உணர 
முடிகிறது. 

Dr. வில்லி வவல்ஸ், Jr. 

இணயசு தம்முதடய மக்களின் துன்பங்களுக்கு முடிவுகட்டுவதாகவும், 
 ம்முதடய கஷ்டங்களிலிரு ்து  மக்கு இதளப்பாறுததலத் தருவதாகவும், 
 மக்கு அதமதிதய  ிதல ாட்டுவதாகவும்,  ம்தம அளவில்லாமல் 
ஆசீர்வதிப்பதாகவும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். ஆனால் இன்னும் அது 
 டக்கவில்தல. எல்லாவற்தறயும் புதிதாக்க அவர் திரும்பும் வதர, பாடுபடும்  ம் 
ராஜாவின் அடிச்சுவடுகதளப் பின்பற்றுவணத  மது அதழப்பாகும். 

 ாம் ஜவீதனப் வபறவும், அதத மிகுதியாகப் வபறவும் தாம் 
வ ்ததாக இணயசு வசான்னார். ஆனால், இ ்த வாழ்க்தகயில், 
 ாம் கர்த்தராகிய இணயசு கிறிஸ்துதவ அறி ்த பிறகு,  ாம் 
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இன்னும் துன்பம், வலி, ண ாய் ஆகியவற்தற 
அனுபவிக்கிணறாம் எை்று நீங்கள் அறிவர்ீகள்;  ாம் இன்னும் 
இறக்கிணறாம்.  மக்கு இன்னும் ஏமாற்றங்களும் 
லட்சியங்களும் உள்ளன.  ாம் இன்னும் எரிச்சல்கதளயும், 
அதற்காக வருத்தங்கதளயும் அனுபவிக்கிணறாம்.  ாம் இங்ணக 
அதடயாளம் காண ணவண்டிய ஒரு பகுதி என்னவவன்றால், 
இ ்த மிகுதியான வாழ்க்தகதயப் வபறுவதன் அர்த்தத்தின் 
ஒரு பகுதி, இ ்த விஷயங்களுக்கு மத்தியில் கிறிஸ்துதவக் 
வகாண்டிருப்பதாகும்.  ாம் ஒருணபாதும் எரிச்சல் அல்லது 
விரக்தி அதடயாதிரு ்தால்,  ம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்தகயில் 
 மக்குத் வதரியாத விஷயங்கதள  ாம் 
வதரி ்துவகாள்ணவாம்.  ாம் துக்கத்ததயும் ச ்ணதாஷத்ததயும் 
மகிழ்ச்சிதயயும் அனுபவிக்கவில்தல என்றால்  மக்கு 
ஒருணபாதும் அதவ என்னவவன்று வதரியாது. இங்கு மிக 
முக்கியமான ஒன்று இருப்பதாக  ான்  ிதனக்கிணறன். 
“ ீங்கள் ஜவீதனப் வபறவும்,  ிதறவான வாழ்தவப் வபறவும் 
 ான் வ ்ணதன்” என்று இணயசு கூறினார். ஆனால்,  ாம் 
எதற்ணகா ஏங்குகிணறாம் என்று உங்களுக்குத் வதரியும். 
"கிறிஸ்துவில்" இருப்பதன் ஒரு பகுதி, அவர் வகாண்டு வரப் 
ணபாகும் முழுதமக்காக ஏங்குவதாகும். கிறிஸ்து தனது 
சதபக்காக வரும் ஒரு  ாள் வருகிறது. அதனவருக்கும் 
வதரியும் வதகயில் கிறிஸ்து எல்லாவற்தறயும் ஆளும் ஒரு 
 ாள் வருகிறது. பிதாவாகிய ணதவனின் மகிதமக்காக இணயசு 
கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று எல்லா முழங்கால்களும் முடங்கும் 
மற்றும் எல்லா  ாவும் அறிக்தகயிடும் ஒரு  ாள் வருகிறது. 
எல்லா கண்களும் வறண்டு, எல்லா கண்ணரீும் 
துதடக்கப்படும் ஒரு  ாள் வருகிறது. கிறிஸ்துவில் 
மிகுதியான வாழ்க்தகதயப் வபறுவது  ாம் கிறிஸ்துவில் 
இதளப்பாறுவதாகும், வரப்ணபாகிற காரியங்கதள அறி ்து 
இ ்த வாழ்க்தகயிலும் இ ்த வழ்ீச்சியுற்ற உலகத்திலும் வரும் 
அதனத்து மகிழ்ச்சிகதளயும் துன்பங்கதளயும் 
அனுபவிக்கிணறாம்.  ிதறவான வாழ்வு என்பது கிறிஸ்து 
வரும்வதர அவதர  ம்புவதாகும். 

Dr. ஆர். ஆல்பர்ட் ணமாஹ்லர், Jr. 
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முடிவுரை 
மத்ணதயு சுவிணசஷத்தின் இ ்த ஆய்வில், அதன் ஆசிரியர், அசல் 

வாசகர்கள் மற்றும் ச ்தர்ப்பத்தின் அடிப்பதடயில் அதன் பின்னணிதய 
ஆராய் ்ணதாம்; அதன் அதமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்தத  ாம் ஆய்வு 
வசய்துள்ணளாம், ணமலும் அதன் பதழய ஏற்பாட்டு பாரம்பரியத்தின் முக்கிய 
கருப்வபாருள்கள் மற்றும் ணதவனுதடய மக்களின் முக்கியத்துவம் 
ஆகியவற்தற  ாம் பரிசீலித்ணதாம். 

பரணலாகராஜ்யம் பற்றிய பதழய ஏற்பாட்டு வாக்குத்தத்தங்கள் 
இணயசுவின் ணமசியா ராஜாவிலும் அவரின் ணவதலயிலும்  ிதறணவறியுள்ளன 
என்ற  ற்வசய்திதய மத்ணதயு சுவிணசஷம் அறிவிக்கிறது.  மக்காகவும்  ம் 
மூலமாகவும் இணயசு தம்முதடய ராஜ்யத்தத  ிறுவி வதாடர் ்து 
கட்டிவயழுப்புகிறார் என்பது  ற்வசய்தியாகும். ஆனால் இ ்த  ல்ல வசய்தி 
எப்ணபாதும் எளிதானது அல்ல.  ாம் பார்த்தபடி, பாடுபடும் ணமசியா ராஜாதவப் 
பின்பற்றுவதற்கான  மது அதழப்தப தீவிரமான வசாற்களில் மத்ணதயு 
விவரித்தார். ஆனால் பரணலாகப் பிதாவின் ஆசீர்வாதங்கதளயும் அவர் 
தீவிரமான வசாற்களில் விவரித்தார். பரணலாகராஜ்யம் அதன் முழு 
மகிதமயுடன் பூமிக்கு வரும் வதர,  ம்முதடய ராஜாதவ உண்தமயாகப் 
பின்பற்றவும்,  ம்முதடய பாடுகளில் ணசார் ்து ணபாகாமல் இருக்கவும் உதவும் 
ஆசீர்வாதங்கள் இதவயாகும். 



சுவிசேஷங்கள் 
பாடம் 2  

மத்ணதயு எழுதின சுவிணசஷம் 

-1- 
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