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சுவிசேஷங்கள் 
பாடம் 3 

மாற்கு எழுதின சுவிணசஷம் 

-1- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

முன்னுரை 
ஒவ்வவாரு  ாளும், ஆயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துபவப் 

பின்பற்றுவதால் உபத்திரவத்திற்கு ஆளாகிறார்கள். தினமும் இலட்சக் 
கணக்கான விசுவாசிகள் தங்கள் வசாத்துக்கள் பறிமுதல் வசய்யப்படுவதற்கான 
வாய்ப்பப எதிர்வகாள்கின்றனர்; அவர்களின் தபலவர்கள் அடிபட்டு 
சிபறயில் அபடக்கப்படுகின்றனர்; மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள் 
பாதிக்கப்படவும் கடத்தப்படவும் வகாபல வசய்யப்படவும் வசய்கின்றன. 

உண்பமயில், புதிய ஏற்பாட்டின் இரண்டாவது சுவிணசஷமான மாற்கு 
சுவிணசஷம் எழுதப்படும் ணபாது, கிறிஸ்தவர்களின் உபத்திரவம் மாற்குவின் 
மனதில் இரு ்தது. ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ சபப பல வழிகளில் பாதிக்கப்பட்டது. 
ஆனால் விசுவாசிகள் தங்கள் உபத்திரவத்தின் முக்கியத்துவத்பத எவ்வாறு 
புரி ்துவகாள்ள முடி ்தது? அவர்களுபடய கஷ்டங்கபளப் பற்றி இணயசுவின் 
முன்மாதிரி அவர்களுக்கு என்ன கற்பிக்க முடி ்தது? ஆரம்பகால 
கிறிஸ்தவர்களின் விசுவாசத்பதப் பலப்படுத்தும் விதத்தில் இணயசுவினுபடய 
வாழ்க்பகயின் கபதபயச் வசால்லி, உறுதியுடன் இருக்க அவர்கபள 
ஊக்குவிக்கும் விதத்தில் மாற்கு இதுணபான்ற ணகள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். 

இது  ம் வதாடரான சுவிணசஷங்களின் மூன்றாவது பாடமாகும், ணமலும் 
இதற்கு "மாற்கு எழுதின சுவிணசஷம்" என்று தபலப்பிட்டுள்ணளாம். இ ்தப் 
பாடத்தில், இணயசுவின் வாழ்க்பகபயப் பற்றிய மாற்குவின் பதிபவ  ாம் 
உன்னிப்பாகக் கவனிப்ணபாம், அதனால் அவருபடய ணபாதபனகபள  ம் 
 வனீ வாழ்க்பகயில் மிகவும் திறம்பட கபடபிடிக்க முடியும். 

மாற்கு சுவிணசஷத்பதப் பற்றிய  மது ஆய்வு மூன்று பகுதிகளாகப் 
பிரிக்கப்படும். முதலில், மாற்கு சுவிணசஷ புத்தகத்தின் பின்னணிபயக் 
கருத்தில் வகாள்ணவாம். இரண்டாவதாக, அதன் அபமப்பு மற்றும் 
உள்ளடக்கத்பத ஆராய்ணவாம். மூன்றாவதாக, மாற்கு சுவிணசஷத்தில் சில 
முக்கிய கருப்வபாருள்கபளப் பார்ப்ணபாம். மாற்கு சுவிணசஷத்தின் 
பின்னணியுடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

பின்னணி 
எழுத்தாளர் மற்றும் அவரது அசல் வாசகர்கள் மற்றும் அவர் எழுதின 

ச ்தர்ப்பம் அல்லது சூழ் ிபல ஆகியவற்பறக் கருத்தில் வகாண்டு மாற்கு 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

சுவிணசஷத்தின் பின்னணிபய ஆராய்ணவாம். மாற்கு சுவிணசஷத்தின் 
எழுத்தாளர் பற்றி முதலில் பார்ப்ணபாம். 

எழுத்தாளை் 
மாற்கு சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளர் பற்றி இரண்டு பகுதிகளாகப் 

பார்ப்ணபாம். முதலில், அதன் எழுத்தாளபரப் பற்றிய பாரம்பரிய பார்பவபயப் 
பார்ப்ணபாம். இரண்டாவதாக, எழுத்தாளரின் தனிப்பட்ட வரலாற்பற 
ஆராய்ணவாம். இ ்த சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளர் பற்றிய பாரம்பரிய 
கண்ணணாட்டத்துடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

பாைம்பைிய கண்சணாட்டம் 
மாற்கு சுவிணசஷத்பத மாற்கு தான் எழுதினார் என்று 
ஆரம்பகால சபப பாரம்பரியம் ஒருமனதாக 
ஏற்றுக்வகாண்டிரு ்தது.  ாம் புதிய ஏற்பாட்டில் 
பார்க்கும்ணபாது, மாற்கு பர்னபாவின் உடன் பிறவா சணகாதரர் 
என்று விவரிக்கப்படுகிறார். அப்ணபாஸ்தலருபடய  டபடிகள் 
புத்தகத்தில் முதல் மிஷனரி பயணத்தில் பவுல் மற்றும் 
பர்னபாவுடன் அவர் வசன்றார். அவரது தாயாருக்கு 
எருசணலமில் ஒரு வடீு இரு ்ததாகவும், அதில் ஆரம்பகால 
சீஷர்கள் ச ்தித்ததாகவும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது . ணபதுரு 
தனது  ிருபம் ஒன்றில் மாற்குபவ தனது மகன் என்று 
குறிப்பிடுகிறார். மாற்கு ணராமில் ணபதுருபவப் பின்வதாடர் ்து 
வசன்று அவருபடய ணபாதபனகபள துல்லியமாக 
எழுதினார் என்று பாப்பியஸ் கூறுகிறார். 

Dr. ராபர்ட் எல். ப்ளம்மர் 

பாப்பியஸ் தான் மாற்கு இரண்டாவது சுவிணசஷத்பத எழுதியதாகக் 
கூறிய ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ எழுத்தாளர் ஆவார். பாப்பியஸ் இரண்டாம் 
நூற்றாண்டின் வதாடக்கத்தில் வாழ் ்தார். ணமலும் கி.பி.130 இல் ஆசியா 
பமனரில் ஒரு யபரோ ரோக இரு ்தார். 

கி.பி.325 இல் எழுதிய புகழ்வபற்ற சபப வரலாற்றாசிரியர் 
எசூபியஸிடமிரு ்து, பாப்பியஸின் கண்ணணாட்டத்பத  ாம் அறிணவாம். 
எசூபியஸ் தனது திருச்சபப வரலாறு, புத்தகம் 3, அத்தியாயம் 39, பிரிவு 15 இல், 
பாப்பியஸிடமிரு ்து இ ்த ணமற்ணகாபள வழங்கினார்: 

ணபதுருவின் வமாழிவபயர்ப்பாளராக மாறிய மாற்கு, கிறிஸ்து 
வசான்ன அல்லது வசய்த விஷயங்கபள அவர்  ிபனவில் 
பவத்திரு ்தபத ஒழுங்கிை்படி இல்லாவிட்டாலும் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

துல்லியமாக எழுதினார். ஏவனன்றால், அவர் கர்த்தரின் 
ணபாதபனகபள ண ரடியாக ணகட்கவுமில்பல, அவபரப் 
பின்பற்றவுமில்பல, ஆனால்  ான் வசான்னது ணபால், அவர் 
ணபதுருபவப் பின்பற்றினார், அவர் தனது ணபாதபனகபள 
ணகட்பவர்களின் ணதபவகளுக்கு ஏற்ப வகாடுத்தார். 

பாப்பியஸின் கூற்றுப்படி, மாற்கு சுவிணசஷம் அப்ணபாஸ்தலனாகிய 
ணபதுருவின் ணபாதபனபய வபரிதும் சார் ்துள்ளது. இணயசுவின் ஊழியத்பத 
மாற்கு ண ரில் கண்டதில்பல, ஆனால் ணபதுரு இணயசுவிடம் பார்த்தபதயும் 
ணகட்டபதயும் அவர் பதிவு வசய்தார். 

 ம்மிடம் உள்ள ஆரம்பகால சபப மரபுகள் சுவிணசஷங்கள் 
எழுதப்பட்ட காலத்திற்கும், மக்கள் சில  ல்ல தகவல்கபள 
வபற்றுக்வகாள்ளும்படி சுவிணசஷங்களின் ஆரம்பகால 
சுற்றறிக்யகக்கும் ணபாதுமான அளவு வ ருக்கமாக உள்ளன 
என்று  ான்  ிபனக்கிணறன். இரண்டாம் நூற்றாண்டின் 
வதாடக்கத்தில் ஆசியா பமனரில் உள்ள 
பைராணபாலிஸின் யபரோ ரோக இரு ்த பாப்பியஸிடமிரு ்து 
 ாம் அறி ்தணத இதற்கு மிகச் சிற ்த உதாரணம். பாப்பியஸ் 
ஒரு வபரிய புத்தகத்பத எழுதினார், அது துரதிர்ஷ்டவசமாக, 
குறுகிய காலத்தில் அழி ்து விட்டது, அவர் எழுதியவற்றின் 
சில சிறிய துண்டுகள் மட்டுணம  ம்மிடம் உள்ளன, ஆனால் 
இவற்றில் சுவிணசஷங்கபளப் பற்றிய சில கருத்துகள் 
உள்ளன. மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க வபகயில், ணபதுருவின் 
பிரசங்கத்பதப் வபாறுத்து மாற்கு தனது சுவிணசஷத்பத 
எழுதினார் என்று பாப்பியஸ் கூறுகிறார். அவர் ணபதுருவின் 
வமாழிவபயர்ப்பாளராக இரு ்தார் என்று பாப்பியஸ் 
கூறுகிறார். அதாவது அவர் ணபதுருவின் அராமிய வமாழிபய 
கிணரக்கம் அல்லது லத்தீன் வமாழியில் வமாழிவபயர்த்தார் 
என்று அர்த்தம். ணபதுருவின் பிரசங்கத்பதப் பற்றிய தனது 
அறிவிலிரு ்து அவர் சுவிணசஷத்பத இயற்றினார் என்று 
பாப்பியஸ் கூறுகிறார். சுவிணசஷங்கபளப் பற்றி  ாம் 
பவத்திருக்கும் மிகவும் உண்பமயான மற்றும் ஆரம்பகால 
பாரம்பரியம் இதுவாக இருக்கலாம் என்று  ான் 
 ிபனக்கிணறன், உண்பமயில், அபதக் ணகள்வி ணகட்க  ான் 
என்னிடம் எ ்த காரணமுமில்பல. 

Dr. ரிச்சார்ட் பாக்கம் 

ஆரம்பகால சபபயில் இரு ்த மற்ற எழுத்தாளர்களும் இ ்த 
சுவிணசஷத்பத மாற்கு எழுதினார் என்ற பாரம்பரிய  ம்பிக்பகபய 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

உறுதிப்படுத்தினர். எடுத்துக்காட்டாக, கி.பி.170 இல் எழுதப்பட்ட இரண்டாவது 
சுவிணசஷத்பதப் பற்றிய ஆன்டி மார்சியபனட் ப்ணராலாக் என்கிற ஒரு நூல், 
மாற்கு தான் இ ்த சுவிணசஷத்பத எழுதினர் என்று ண ரடியாக 
உறுதிப்படுத்துகிறது. கி.பி.177 இல் எழுதிய சபப பிதாவான ஐணரனியஸும் 
இ ்தக் கருத்பத உறுதிப்படுத்தினார். இபதத் தவிர, இ ்தப் புத்தகத்திற்கு ஒரு 
தபலப்பபக் வகாடுக்கும் ஆரம்பகால கிணரக்க பகவயழுத்துப் பிரதிகள் இபத 
"மாற்கு எழுதின சுவிணசஷம்" என்று அபழக்கின்றன. 

மாற்கு இரண்டாவது சுவிணசஷத்பத எழுதினார் என்பபத 
உறுதிப்படுத்தும் சான்றுகள் ஆரம்பகால சபபயில் பரவலாக இரு ்தன. 
உண்பமயில், பண்படய சபபயில் அவர் தான் எழுதினார் என்பது குறித்து 
குறிப்பிடத்தக்க விவாதங்கள் எதுவும் இல்பல. சமபீத்திய நூற்றாண்டுகளில் 
சில அறிஞர்கள் இ ்த பாரம்பரியக் கண்ணணாட்டத்பத மறுக்க முயன்றாலும், 
அவர்களால் மாற்கு தான் இதன் எழுத்தாளர் என்கிற பண்படய சாட்சியத்பத 
மறுக்க முடி வில்பல, அல்லது மாற்கு இபத எழுதவில்பல என்பதற்கான 
எ ்த ஆதாரத்பதயும் இ ்த சுவிணசஷத்திலிரு ்து அவர்களால் சுட்டிக்காட்ட 
முடியவில்பல. இ ்தக் காரணங்களுக்காக, மாற்கு இ ்த சுவிணசஷத்பத 
எழுதினார் என்பபத  வனீ கிறிஸ்தவர்கள்  ம்பிக்பகயுடன் உறுதிப்படுத்த 
முடியும். 

மாற்கு இ ்த சுவிணசஷத்பத எழுதினார் என்ற பாரம்பரியக் 
கண்ணணாட்டத்பத இப்ணபாது  ாம் உறுதிப்படுத்தியுள்ணளாம், அவருபடய 
தனிப்பட்ட வரலாற்பற ஆராய்ணவாம், இதன் மூலம் அவர் இ ்த சுவிணசஷத்தில் 
தரும் தகவல்கபள  ாம்  ன்றாகப் புரி ்துவகாள்ள முடியும். 

தனிப்பட்ட வைலாறு 
அப்ணபாஸ்தலருபடய  டபடிகள் 12:12 இன் படி, எருசணலமில் வாழ் ்த 

மரியாள் என்ற வபண்ணின் மகன் மாற்கு ஆவார். ணபதுரு சிபறயில் 
இரு ்தணபாது எருசணலமில் இரு ்த சில கிறிஸ்தவர்கள் அவருபடய 
வட்ீடில்தான் வஜபிக்கச் ச ்தித்தார்கள். எனணவ, ணபதுரு மற்றும் பிற 
அப்ணபாஸ்தலர்களுடன் மாற்குவின் வதாடர்பு ஆரம்ப காலத்திணலணய 
வதாடங்கியது. 

வகாணலாவசயர் 4:10 இல் பவுல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, மாற்கு பர்னபாவின் 
உறவினர் ஆவார். பவுல் மற்றும் பர்னபாவின் முதல் மிஷனரி பயணத்திற்கு 
அவர் உதவினார். ஆனால் அப்ணபாஸ்தலருபடய  டபடிகள் 13:13 இல்  ாம் 
கற்றுக்வகாள்வது ணபால், பயணத்தின்  டுவில் மாற்கு அவர்கபள விட்டுவிட்டு 
எருசணலமுக்குத் திரும்பினார். 

இதன் விபளவாக, பவுல் தனது இரண்டாவது மிஷனரி பயணத்தில் 
மாற்கு தன்னுடன் வர அனுமதிக்க மறுத்தார். அப்ணபாஸ்தலருபடய  டபடிகள் 
15:36-41 இல் பவுலும் பர்னபாவும் பிரச்சபனயில் பிரி ்தனர் என்று 
வாசிக்கிணறாம். எனணவ, பர்னபா சீப்புருவில் ஊழியம் வசய்வதற்காக 
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மாற்குபவ தன்னுடன் அபழத்துச் வசன்றார், அணத ண ரத்தில் பவுல் 
பர்னபாவுக்குப் பதிலாக சலீாபவத் தனது பயணத் துபணயாகத் 
ணதர் ்வதடுத்தார். 

இருப்பினும், வகாணலாவசயர் 4:10 இன் படி, மாற்கு பின்னர் பவுலின் 
 ம்பிக்பகபயத் திரும்பப் வபற்றார், ணமலும் பவுலின் ஒரு சிபறவாசத்தின் 
ணபாது கூட பவுலுடன் இரு ்தார். 

பின்னர், ணபதுரு ணராமில் ஊழியம் வசய்தணபாது மாற்கு அவருக்கும் 
உதவினார். ணபதுரு 1 ணபதுரு 5:13 இல் மாற்கு “என் குமாரன்” என்று அன்புடன் 
அபழக்கும் அளவுக்கு ணபதுருவுடன் அவருக்கு வ ருக்கமான உறவு இரு ்தது. 
மாற்கு சுவிணசஷத்தில் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ள இணயசுவின் பூமிக்குரிய 
ஊழியத்பதப் பற்றிய வபரும்பாலான விவரங்கபள ணபதுரு மாற்குவுக்குக் 
கற்பித்திருக்கக்கூடும். 

ணயாவான் மாற்கு அல்லது மாற்கு என்கிற இவர் ணவதத்தில் 
ஒரு கவர்ச்சிகரமான பாத்திரம் ஆவார். அவர் ஒரு சில 
 ிகழ்வுகளில் சிறிதளணவ வ ்து ணபாகிறார். அவரது தாயார் 
வபயர் மரியாள். அவரது தாயார் எருசணலமில் ஒரு வட்ீபட 
பவத்திரு ்தார், சபப சில ண ரங்களில் அ ்த வட்ீடில் கூடியது 
என்பது  மக்குத் வதரியும். அவர் அப்ணபாஸ்தலனாகிய 
பவுலின் மிஷனரி ணதாழர்களில் ஒருவராக இரு ்த 
பர்னபாவின் உறவினர் ஆவார். பவுல் மற்றும் பர்னபாவின் 
முதல் மிஷனரி பயணத்தில் அவர் வசன்றார். அவர் 
ணபதுருவுடன் வ ருங்கிய கூட்டாளியாகவும் இரு ்தார் என்று 
சபப வரலாறு வசால்கிறது. மாற்கு சுவிணசஷம் ணபதுருவின் 
 ிபனவுகள் தான் என்று சபப பாரம்பரியம்  மக்குச் 
வசால்கிறது. எனணவ சிலர், “சரி, இ ்த மாற்கு யார்? அவர் 
அணபாஸ்தலன் இல்பலயா” என்கிறார்கள். அவர் ஒரு 
அப்ணபாஸ்தலரல்ல என்பது  ிச்சயமாக உண்பம, ஆனால் 
அவருபடய  ற்சான்றிதழ்கபளப் பாருங்கள்; மிகவும் 
அற்புதமான சான்றுகளாக இருக்கின்றன. அவர் 
இபளஞனாக இரு ்தணபாது இணயசுபவ பார்த்து அவபரப் 
பற்றி அறி ்திருப்பார். எனணவ, அவர் இணயசுபவ கண்ணால் 
பார்த்த சாட்சியாக இரு ்தார், கிட்டத்தட்ட 
உயிர்த்வதழுதபலயும் ண ரில் கண்ட சாட்சியாக இரு ்தார். 
அவருபடய வழிகாட்டிகள் யார்? அவருபடய இரண்டு 
முக்கிய வழிகாட்டிகள் புறஜாதிகளுக்கு அப்ணபாஸ்தலனாகிய 
பவுலும் பன்னிரண்டு அப்ணபாஸ்தலர்களின் பிரதி ிதியான 
ணபதுருவும் ஆவார்கள். அப்படியானால், இணயசு கிறிஸ்துவின் 
சுவிணசஷத்பத எழுத அவர் தகுதி உள்ளவரா? முழு தகுதி 
உபடயவர் ஆவார். 
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Dr. மார்க் எல். ஸ்ட்ராஸ் 

இ ்த சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளராக மாற்குபவப் பற்றி இப்ணபாது  ாம் 
ணபசிவிட்ணடாம், மாற்குவின் அசல் வாசகர்களின் அபடயாளத்பத  ாம் ஆராய 
ணவண்டும். 

முதல் வாேகை்கள் 
பண்படய சபபயின் சாட்சி மற்றும் மாற்கு சுவிணசஷத்தின் பல 

விவரங்கள் இத்தாலியிலுள்ள சபபகள், குறிப்பாக ணராம்  கரத்தில் உள்ள 
சபபகள் மாற்குவின் அசல் வாசகர்கள் என்று சுட்டிக்காட்டுகின்றன.  

ஆரம்பகால சபபயின் சாட்சிபயயும், மாற்கு சுவிணசஷத்தின் சில 
விவரங்கபளயும் சுருக்கமாகப் பார்த்து, இத்தாலி மற்றும் ணராம் சபபகளுக்கு 
மாற்கு எழுதிய காரியங்கபள ஆராய்ணவாம். ஆரம்பகால சபபயின் 
சாட்சிபயப் பற்றி முதலில் பார்ப்ணபாம். 

ஆைம்பகால ேரபயின் ோட்ேி 
 ாம் முன்னர் குறிப்பிட்ட மூன்று பழங்கால சாட்சிகள் - பாப்பியஸ் (கி.பி. 

130 இல் எழுதியவர்), மார்சிணயாபனட் எதிர்ப்பு முன்னுபர (கி.பி. 170 இல் 
எழுதப்பட்டது), மற்றும் ஐணரனியஸ் (கி.பி. 177 இல் எழுதியவர்) - அபனவரும் 
மாற்கு தனது சுவிணசஷத்பத இத்தாலியில் எழுதினார் என்றும் ணமலும் சிலர் 
குறிப்பாக ணராம்  கரில் எழுதிைோர் என்றும் கூறினார். ணமலும், அவர்களில் 
யாரும் மாற்கு தனது சுவிணசஷத்பத ணவறு எ ்த  கரத்திலும் உள்ள சபபக்கு 
அனுப்பியதாகக் கூறவில்பல. மாற்கு தான் வாழ் ்த உள்ளூர் சபபகளுக்கு 
எழுதியபத இது குறிக்கிறது. இ ்த முடிவு 1 ணபதுரு 5:13 ஆல் 
பலப்படுத்தப்படுகிறது, இது ணபதுருவுடன் ணசர் ்து ஊழியம் வசய்த  ாட்களில் 
ணராமில் மாற்கு இருப்பபதக் காட்டுகிறது. 

எல்லா சுவிணசஷங்கபளயும் ணபாலணவ, மாற்கு சுவிணசஷத்பத எல்லா 
காலங்களிலும் முழு சபபயும் பயன்படுத்த ணவண்டும் என்று ணதவன் 
விரும்பினார் என்பபத வரலாறு  ிரூபிக்கிறது. ஆனால், இத்தாலியர்களுக்கு 
குறிப்பாக அவருபடய காலத்து ணராம கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன  டக்கிறது 
என்பபதக் குறித்த ஆழ் ்த அக்கபறயினால் அவர் எழுதினார் என்பபத 
புரி ்து வகாள்ளும்ணபாது, மாற்குவின் சுவிணசஷத்பத அவர் விரும்பிய 
விதத்தில் அர்த்தப்படுத்துவதற்கு  ாம் சிறப்பான முபறயில் தயாராக 
இருக்கிணறாம். 

ஆரம்பகால சபபயின் சாட்சி மட்டுமல்லாமல், மாற்கு சுவிணசஷத்தின் பல 
விவரங்கள் அவர் இத்தாலியிலுள்ள சபபகளுக்கு குறிப்பாக யரோம் நகரில் 
உள்ள சபபகளுக்கு எழுதியதாகக் கூறுகின்றன. இத்தாலி மற்றும் ணராம 
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சபபகளுக்கு அவர் எழுதிய கூற்பற ஆதரிக்கும் மாற்கு சுவிணசஷத்தின் 
 ான்கு விவரங்கபளக் குறிப்பிடுணவாம். 

சுவிசேஷத்தின் விவைங்கள் 
முதலாவதாக, பல ச ்தர்ப்பங்களில், மாற்கு பாலஸ்தீன 

பழக்கவழக்கங்கபள தனது வாசகர்களுக்கு விளக்கினார். உதாரணமாக, 
பரிணசயர்கள் தங்கள் பககபள கழுவும் பழக்கத்பத மாற்கு 7:3-4 இல் 
விளக்கினார். மாற்குவின் வாசகர்களில் கணிசமான 
எண்ணிக்பகயிலானவர்கள் பாலஸ்தீனத்திற்கு வவளிணய வாழ் ்த 
புறஜாதிகள் என்று இது ணபான்ற விளக்கங்கள் கூறுகின்றன. 

மாற்கு அராமிய வமாழி வசாற்கபள விளக்கியது அவர் இத்தாலி மற்றும் 
ணராம வாசகர்களுக்கு எழுதியதற்கோை இரண்டாவது சான்றாகும். 
உதாரணமாக, மாற்கு 3:17 இல் யாக்ணகாபு மற்றும் ணயாவான் ஆகிணயாருக்கு 
வகாடுக்கப்பட்ட வபயர்கபளப் பற்றிய அவருபடய விளக்கத்பதக் 
கவனியுங்கள்: 

வசவபணதயுவின் குமாரனாகிய யாக்ணகாபு, யாக்ணகாபின் 
சணகாதரனாகிய ணயாவான், (இவ்விருவருக்கும் இடிமுழக்க 
மக்கவளன்று அர்த்தங்வகாள்ளும் வபாவவனர்ணகஸ் என்கிற 
வபயரிட்டார்) (மாற்கு 3:17). 

மாற்கு 5:41, 7:34, மற்றும் 15:22, 34 இல் இணத ணபான்ற விளக்கங்கபள 
அளித்தார். அராமிய வமாழி ணபசும் பாலஸ்தீனியர்களுக்கு இ ்த விளக்கங்கள் 
ணதபவப்பட்டிருக்காது, ணமலும் பாலஸ்தீனத்திற்கு வவளிணய உள்ள பல 
யூதர்கள் கூட தங்கள் வஜப ஆலயங்களில் இரு ்து அராமியம் மற்றும் எபிவரய 
வமாழிபய  ன்கு அறி ்திருப்பார்கள். எனணவ, பாலஸ்தீனத்திற்கு வவளிணய 
உள்ள புறஜாதிகளுக்கு மாற்கு இ ்த சுவிணசஷத்பத எழுதினர் என்பபத இது 
வதளிவாக காட்டுகிறது. 

இத்தாலி மற்றும் ணராமில் உள்ள வாசகர்களுக்கு இன்னும் வதளிவாகச் 
சுட்டிக்காட்டும் மூன்றாவது விவரம் என்னவவன்றால், ணவறு எ ்த சுவிணசஷ 
எழுத்தாளபரயும் விட மாற்கு அதிக லத்தீன் வசாற்கபளப் பயன்படுத்தினார், 
இது அவரது வாசகர்களில் கணிசமான பகுதியினர் லத்தீன் வமாழிபயப் 
புரி ்துவகாண்டனர் என்பபதக் குறிக்கிறது. 

முதல் நூற்றாண்டில், மத்தியதபரக் கடல் உலகில் லத்தீன் பரவலாகப் 
ணபசப்படவில்பல. இது முதன்பமயாக ணராமப் ணபரரசின் தாயகமான 
இத்தாலியில் மட்டுணம இரு ்தது. எனணவ, மாற்கு குபற ்தது 15 முபற லத்தீன் 
வார்த்பதகபளப் பயன்படுத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உதாரணமாக, 
மாற்கு 12:42 இல், அவர் ஒரு சிறிய வசப்பு  ாணயத்பதக் குறிக்கும் லத்தீன் 
வார்த்பதயான வலப்டாபவப் பயன்படுத்தினார். அவர் கிணரக்க எழுத்துக்களில் 
இ ்த வார்த்பதபய உச்சரித்தாலும், அ ்த வார்த்பதணய லத்தீன் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

வார்த்பதயாகும் ணமலும் இ ்த வார்த்பத லத்தீன் ணபசாதவர்களால் புரி ்து 
வகாள்ளப்பட வாய்ப்பில்பல. 

இத்தாலி மற்றும் குறிப்பாக ணராம சபபகளுக்கு மாற்கு எழுதிய 
 ம்பகத்தன்பமபயக் காட்டும்  ான்காவது விவரம் என்னவவன்றால், ரூப்பு 
என்ற மனிதபர மாற்கு குறிப்பிட்டார். 

மாற்கு 15:21 இல், இணயசுவின் சிலுபவபய வகால்வகோதோ சும ்தவர் ரூப்பு 
மற்றும் அவலக்சாண்டரின் த ்பத என்று  மக்குக் கூறப்பட்டுள்ளது - 
மாற்குவின் சுவிணசஷத்தில் எ ்தப் பங்பகயும் வகிக்காத இரண்டு மனிதர்கள் 
இவர்கள் ஆவார்கள். அப்படிவயன்றால் மாற்கு ஏன் அவர்கபளக் 
குறிப்பிட்டார்? அவர்கள் மாற்குவின் வாசகர்களுக்குத் வதரி ்தவர்கள் அல்லது 
அவர்களில் ஒரு பகுதியினர் என்பதுதான் இதற்கான சிற ்த விளக்கங்களில் 
ஒன்றாகும். உண்பமயில், ரூப்பு என்ற  பர் ணராமர் 16:13 இல் ணராம சபபயின் 
உறுப்பினராக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். அவர் மாற்கு குறிப்பிட்ட அணத ரூப்பு 
என்று கருதினால், மாற்கு ணராமில் உள்ள சபபக்கு எழுதினார் என்று  ாம் 
அறி ்து வகாள்ள முடியும். 

இ ்த விவரங்கள் எதுவும் தனித்தனியாக ணராம் தான் மாற்கு 
சுவிணசஷத்தின் இலக்கு என்பபத  ிரூபிக்கவில்பல. ஆனால் அவற்றின் 
ஒட்டுவமாத்த விபளவு பண்படய சபபயின் வலுவான சாட்சிபய 
உறுதிப்படுத்துகிறது. ணராம வாசகர்கபள மனதில் பவத்து சுவிணசஷத்பத 
வாசிப்பது, மாற்குவின் குறிப்பிட்ட சில முக்கியத்துவங்கபள புரி ்து 
வகாள்ளவும்,  வனீ சபபயில்  ம் வசா ்த வாழ்க்பகயில் அவற்பறப் 
பயன்படுத்தவும் உதவும். இ ்த பாடத்தில்  ாம் பின்னர் இபதப் பார்ப்ணபாம். 

இ ்த சுவிணசஷத்தின் ஆசிரியர் மற்றும் அசல் வாசகர்கபள மனதில் 
வகாண்டு, மாற்கு சுவிணசஷத்தின் பின்னணியின் மூன்றாவது அம்சமோை 
‘அதன் வதாகுப்புக்கான ச ்தர்ப்பம் அல்லது சூழ் ிபலகள்’ எை்பயத ஆய்வு 
வசய்ய  ாம் தயாராக உள்ணளாம். 

எழுதப்பட்ட தருணம் 
மாற்கு சுவிணசஷத்திற்கான ச ்தர்ப்பத்தின் இரண்டு அம்சங்கபள 

ஆராய்ணவாம். முதலில், மாற்கு எழுதிய ணததிபயக் கருத்தில் வகாள்ணவாம். 
இரண்டாவதாக, மாற்கு இ ்த சுவிணசஷத்பத எழுதியதன் ண ாக்கத்பத 
ஆராய்ணவாம். மாற்கு சுவிணசஷத்தின் ணததிபய முதலில் பார்க்கலாம். 

சததி 
மாற்கு சுவிணசஷம் வதாகுக்கப்பட்ட ணததிபய முழுபமயான உறுதியுடன் 

தீர்மானிக்க முடியாது. ஆனால் ஒட்டுவமாத்தமாக, சான்றுகள் முதல் 
நூற்றாண்டின்  டுப்பகுதி முதல் 60-களின் பிற்பகுதி வபரயிலான ணததிபய 
சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

ஐணரனியஸ் ணபான்ற பண்படய சாட்சிகள் மற்றும் மாற்குக்கு எதிரான 
மார்சிணயாபனட் முன்னுபர, ணபதுருவின் மரணத்திற்குப் பிறகு மாற்கு தனது 
சுவிணசஷத்பத எழுதினார் என்று கூறுகின்றன. கி.பி.64 இல் ணராம் 
எரிக்கப்பட்டபதத் வதாடர் ்து, ணராம ணபரரசர்  ீணராவால் சபபயின் மீது 
சுமத்தப்பட்ட துன்புறுத்தல்களின் ணபாது ணபதுரு ணராமில் 
வகால்லப்பட்டிருக்கலாம். ணபதுரு உயிருடன் இரு ்தணபாணத மாற்கு தனது 
ணவபலபயத் வதாடங்கினார் என்று பாப்பியஸ் குறிப்பிடலாம், ஆனால் மாற்கு 
எழுதி முடிக்கப்படுவதற்குள் ணபதுரு இற ்துவிட்டதற்கான சாத்தியத்பத அவர் 
 ிராகரிக்கவில்பல. எனணவ, மாற்கு தனது சுவிணசஷத்பத  ிபறவு 
வசய்திருக்கும் ஆரம்ப ணததி, கி.பி.64 இல் ணபதுருவின் மரணத்பதச் சுற்றி 
இரு ்திருக்கும் என்பபத ஏற்றுக்வகாள்வது  ியாயமானது. 

மாற்கு எழுதிய சமீபத்திய ஆண்டு தீர்மானிக்க கடினமாக உள்ளது. 
மு ்பதய பாடத்தில்  ாம் பார்த்தது ணபால், பல அறிஞர்கள் மாற்கு எழுதப்பட்ட 
முதல் சுவிணசஷம் என்றும், மத்ணதயு மற்றும் லுூக்கா இருவரும் தங்கள் வசா ்த 
சுவிணசஷங்கபள எழுதும் ணபாது மாற்குபவ ஒரு குறிப்பாகப் பயன்படுத்தினர் 
என்றும்  ம்புகிறார்கள். கி.பி.70 இல்  ட ்த எருசணலம் மற்றும் அதன் 
ணதவாலயத்தின் அழிபவ இ ்த மூன்று சுவிணசஷங்களில் எதுவும் 
குறிப்பிடாததால், பல அறிஞர்கள் மத்ணதயு, மாற்கு மற்றும் லுூக்கா ஆகியபவ 
அ ்த காலத்திற்கு முன்ணப எழுதப்பட்டபவகள் என்று முடிவு வசய்கிறார்கள். 
மத்ணதயுவும் லுூக்காவும் தங்கள் வசா ்த பபடப்புகபள முடிப்பதற்கு முன்பு 
மாற்குவின் சுவிணசஷத்பதப் வபற்றுப் பயன்படுத்தி இரு ்தால், மாற்கு கி.பி 70 
க்கு முன்ணப விபரவில் முடிக்கப்பட்டது என்று வசால்வது பாதுகாப்பானது. 
 ிச்சயமாக கி.பி.69 இல், மற்றும் அண கமாக கி.பி.67 க்கு முன்னதாக இது 
எழுதப்பட்டிருக்கலாம். இது மத்ணதயு மற்றும் லுூக்கா ஆகிணயார் தாங்கள் எழுதும் 
முன், மாற்கு சுவிணசஷத்பத  ன்கு அறி ்திருக்க அதிக ண ரத்பத வழங்கும். 

மாற்கு சுவிணசஷத்தின் ணததிபய மனதில் வகாண்டு, அவர் எழுதிய 
ண ாக்கத்பதப் பரிசலீிப்ணபாம். 

ச ாக்கம் 
ஒரு வபகயில், மாற்கும் மற்ற அபனத்து சுவிணசஷங்களும் ‘இணயசுவின் 

வாழ்க்பக மற்றும் ணபாதபனகளின் உண்பமயான வரலாற்றுப் பதிபவப் 
பாதுகாப்பது’ எை்கிற ஒணர ண ாக்கத்பதப் பகிர் ்து வகாண்டன. கி.பி.50 முதல், 
இணயசுவின் வாழ்க்பக, மரணம் மற்றும் உயிர்த்வதழுதபல ண ரில் கண்ட 
சாட்சிகள் மற்றும் அப்ணபாஸ்தலர்கள் அதிகமாக மரித்துக் வகாண்டிரு ்தனர். 
எனணவ, அவர்களின் சாட்சியத்பதயும் சாட்சிபயயும் பாதுகாக்க ணவண்டிய 
ணதபவ அதிகரித்தது. எசூபியஸ் மற்றும் பிற ஆரம்பகால சபப எழுத்தாளர்கள் 
குறிப்பிட்டது ணபால, இணயசுவின் ஊழியத்பதப் பற்றிய ணபதுருவின் பதிபவப் 
பாதுகாப்பணத மாற்குவின் ண ாக்கத்தின் ஒரு பகுதி. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

ஆனால் இ ்தப் பதிபவப் பாதுகாப்பது மட்டும் மாற்குவின் ண ாக்கமாக 
இருக்கவில்பல. ஒவ்வவாரு சுவிணசஷ எழுத்தாளபரயும் ணபாலணவ, மாற்கு 
தனது வாசகர்கள் இணயசுபவப் பற்றி அறி ்து வகாள்ள மட்டும் 
விரும்பவில்பல. இணயசுவின் வாழ்க்பகயிலிரு ்து அவர்கள் தங்கள் வசா ்த 
வாழ்க்பகயில் பயன்படுத்தக்கூடிய பாடங்கபள கற்றுக்வகாள்ள ணவண்டும் 
என்றும் அவர் விரும்பினார். ஆனால் அவர்களின் வாழ்க்பக எப்படி இரு ்தது? 

ணராமில் கி.பி.60-களில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மிகவும் 
கடினமான காலமாக இரு ்தது. அதுவபர, ணராம சட்டத்தில், 
 ீங்கள் யூதராக இரு ்தால்,  ீங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மதத்தின் ஒரு பகுதியாக இரு ்தீர்கள் என்பபத  ீங்கள் 
 ிபனவில் வகாள்ள ணவண்டும்; இது அனுமதிக்கப்பட்ட மதம் 
என அறியப்பட்டது. எனணவ யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு அதிக 
துன்புறுத்தல்கள் வரவில்பல, ஏவனன்றால் "சரி, அவர்கள் 
யூத மதத்தின் ஒரு பகுதி" என்று ணராமர்கள்  ிபனத்தார்கள். 
ஆனால் "ஆ, இ ்தப் புதிய மதம் புறஜாதிகபளயும் யூதர்கள் 
அல்லாதவர்கபளயும் உள்ளடக்கியதாகத் வதரிகிறது மற்றும் 
யூத மதத்திற்கு மாறாக ணவறுபட்டதா?" என்று ணராம 
அதிகாரிகள் உணர ஆரம்பித்தால் என்ன  டக்கும்? 
திடீவரன்று அது இனி பாதுகாப்பான அல்லது 
அனுமதிக்கப்பட்ட மதம் அல்ல என்று ணராம அதிகாரிகள் 
அபதப் பற்றி கவபலப்படலாம். இப்ணபாது, அதுணவ 60 களின் 
வதாடக்கத்தில் ணராமில்  டக்கத் வதாடங்கியது அல்லது 
அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 59 ஆம் ஆண்டில், சிறிது சிறிதாக 
 ீணராவிற்கு ணகாபம் அதிகமானது, அவருபடய ஆட்சியின் 
முதல் ஐ ்து ஆண்டுகள் மிகவும்  ன்றாக இரு ்தன, ஆனால் 
அதன் பின்னர் அவர் 68 இல் இறக்கும் வபர, அவர் ணமலும் 
ணமலும் கணிக்க முடியாதவராக மாறி வ ்தார். 60-ல் பவுல் 
ணராமுக்கு வ ்தார், ணமலும் அவர் கிறிஸ்துவுக்காக மரிக்கத் 
தயாராக இருக்கிறார், இ ்த புதிய மதம்  ீணரா ணபரரசர் உட்பட 
அபனவருக்கும் ஏற்றது என்பபதக் காட்டத் தயாராக 
இருக்கிறார்.  ீணரா இபத எதிர்வகாள்ளும்ணபாது, எனக்கு 
பிடிக்காத ஒரு மதம் இங்ணக உள்ளது என்பபத அவர் உணரத் 
வதாடங்குகிறார்.  ான் வபாறுப்பாக இருக்க ணவண்டும், இங்ணக 
இ ்த கிறிஸ்தவர்கள், "இணயசுணவ ஆண்டவர்" என்று 
பிரகடனம் வசய்கிறார்கள். எனணவ, ஜூபல 18, கி.பி.64 அன்று 
ணராமில் ஒரு வபரிய தீ விபத்து ஏற்பட்டது,  ீணரா பழிபய இ ்த 
புதிய குழுவின் மதீு சுமத்துகிறார், இ ்த புதிய பிரிவினர் 
கிறிஸ்தவர்கள் என்று அபழக்கப்படுகிறார்கள், அ ்த கபத 
மிகவும் ணசாகமானது. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

Dr. பட்ீடர் வாக்கர் 

மாற்கு எழுதிக்வகாண்டிரு ்த ஆண்டுகளில், ணராமில் உள்ள சபப ணராம 
ணபரரசர்  ீணராவின் கீழ் உபத்திரவத்பத அனுபவித்தது.  ீணரா கி.பி.54 முதல் 68 
வபர ஆட்சி வசய்தார். கி.பி.64 இல் ணராம்  கருக்கு தீ பவத்ததற்காக 
கிறிஸ்தவர்கபள குற்றம் சாட்டி, அவர்கபள வகாடூரமான முபறயில் 
தண்டித்ததற்காக அவர் வபயர் வபற்றவர். 

 ீணராவின் ஆட்சியின் கீழ், ணராம் சபபபய கடுபமயாக 
துன்புறுத்தியது. ஆரம்பத்தில், ணராம் ஒரு குடியரசாக 
அபமக்கப்பட்டது. பின்னர், ஜூலியஸ் சீசரின் 
படுவகாபலக்குப் பிறகு, அகஸ்டஸ் தனது இராணுவத்பத 
வழி டத்தினார், ணமலும் ணராம்  கரத்பத ஆக்கிரமித்து 
வசனட்படக் கபலத்தார். எனணவ, ணராம குடியரசு ணராமப் 
ணபரரசாக மாறியது, அகஸ்டஸ் அதன் முதல் ணபரரசரானார். 
இது ணராமர்களின் மிருகத்தனத்தின் வரலாற்றினுபடய 
வதாடக்கத்பதக் குறிக்கிறது. உண்பமயில், 
கிறிஸ்தவர்கபளத் துன்புறுத்துவதில்  ீணரா ணமாசமானவர் 
அல்ல. மற்ற ணபரரசர்கள் கிறிஸ்தவத்பத இன்னும் 
கடுபமயாகத் தாக்கினர், ணமலும் பல கிறிஸ்தவர்கள் 
பாதிக்கப்பட்டனர் மற்றும் சிலுபவகளில் அபறயப்பட்டு 
அல்லது எரித்து வகால்லப்பட்டனர், வரலாற்று பதிவுகள் 
இபத  மக்கு வசால்கின்றன. ஆரம்பகால சபபயில் பலர் 
வகால்லப்பட்டனர், அவர்களின் மரணம் ணதவனின் இரக்கம் 
மற்றும்  ீதிக்கு சாட்சியாக இரு ்தது. 

Dr. ஸ்டீபன் சான் 

இ ்தக் காலகட்டத்தில் ணராமிலும் அருகாபமயிலும் உள்ள 
கிறிஸ்தவர்களுக்கு வாழ்க்பக பல வழிகளில் கடினமாக இரு ்தது. மாற்கு 
அவர்களின் சூழ் ிபலகளுக்கு வபாரு ்தும் வண்ணம் தனது சுவிணசஷத்பத 
வடிவபமத்தார் என்று  ாம் பார்க்கிணறாம். மாற்குவின் ண ாக்கத்பத விவரிக்க 
பல வழிகள் இரு ்தாலும், துன்புறுத்தப்பட்ட ணராமில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கபள 
வலுப்படுத்த மாற்கு தனது சுவிணசஷத்பத எழுதினார் என்ற கருத்பத இ ்தப் 
பாடத்தில் பார்ப்ணபாம். 

கிறிஸ்துவுக்காக துன்பப்பட்ட ணராம கிறிஸ்தவர்கள் என்வனன்ன 
கஷ்டங்கபளயும் ணசாதபனகபளயும் ச ்தித்தார்கணளா, அவற்பற இணயசு 
ஏற்கனணவ எதிர்வகாண்டார் என்பபத அவர்கள் உறுதியாக  ம்ப முடியும் 
என்பபத மாற்கு சுவிணசஷம் வதளிவுபடுத்தியது. அவர் ணராம  ீதிமன்றத்தில் 
 ியாயமற்ற முபறயில் தண்டிக்கப்பட்டார். அவர் ணராம வரீர்களால் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

தாக்கப்பட்டார். ணமலும் அவர் ணராம சிலுபவயில் அபறயப்பட்டார். ஆனால் 
அவருபடய உபத்திரவத்தின் வழியாக, இணயசு வவற்றி வபற்றார். இணயசுபவ 
உண்பமயாகப் பின்பற்றினால், அவர்களும் வவற்றியாளர்களாக 
இருப்பார்கள் என்று மாற்கு தனது வாசகர்களுக்கு உறுதியளிக்க 
விரும்பினார். அவர்கள் பாடுபடுவார்கள். ஆனால் அவர்களுபடய துன்பங்கள் 
இணயசுபவப் ணபாலணவ மகிபமக்கான பாபதயாக இருக்கும். 

இப்ணபாது  ாம் மாற்கு சுவிணசஷத்தின் பின்னணிபயப் பார்த்ணதாம், 
அதன் அபமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்பத இப்ணபாது பார்ப்ணபாம். 

அரமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கம் 
வபரிய அளவில், மாற்கு சுவிணசஷம் ஐ ்து முக்கிய பிரிவுகளாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலாவதாக, 1:1-13 இல் இணயசுபவ ணமசியா என்று 
ஒப்பட்ீடளவில் சுருக்கமான அறிவிப்புடன் மாற்கு தனது சுவிணசஷத்பதத் 
வதாடங்கினார். இரண்டாவதாக, 1:14–8:26 இல் உள்ள ணமசியாவின் 
வல்லபமபய விவரிக்கும் ஒரு வபரிய பகுதி கபத உள்ளது. மூன்றாவதாக, 
ஒரு குறுகிய, முக்கிய பமயப்பகுதி 8:27-30 இல் உள்ள ணமசியா பற்றிய 
அப்ணபாஸ்தலர்களின் உறுதிவமாழிபய முன்பவக்கிறது.  ான்காவதாக, 8:31–
15:47 இல் உள்ள ணமசியாவின் உபத்திரவத்பதப் பற்றி கபதயின் மற்வறாரு 
வபரிய பகுதி பகயாள்கிறது. ஐ ்தாவது, 16:1-8 இல் ணமசியாவின் வவற்றிபயப் 
பதிவு வசய்யும் ஒரு குறுகிய முடிவுபர உள்ளது. ணமசியாபவப் பற்றிய 
அறிவிப்பில் வதாடங்கி, மாற்குவின் இ ்தப் பகுதிகள் ஒவ்வவான்பறயும் சற்று 
ஆழமாகப் பார்ப்ணபாம். 

சமேியாரவப் பற்றிய அறிவிப்பு 
மாற்கு 1:1 இல் சுவிணசஷம் எவ்வாறு ஆரம்பிக்கிறது என்பபதக் 

கவனியுங்கள்: 

ணதவனுபடய குமாரனாகிய இணயசு கிறிஸ்துவினுபடய 
சுவிணசஷத்தின் ஆரம்பம் (மாற்கு 1:1). 

மாற்கு இணயசுபவ “கிறிஸ்து” என்று குறிப்பிட்டணபாது, ணமசியா என்ற 
எபிவரய வார்த்பதயின் கிணரக்க வமாழிவபயர்ப்பபப் பயன்படுத்தினார். 
இணதணபால், ணதவ குமாரன் என்ற வார்த்பத இணயசு ணதவனுபடய ணமசியா 
என்பதற்கு மற்வறாரு அறிகுறியாகும். 

பபழய ஏற்பாட்டிலும், சமகால யூத இபறயியலிலும், ணமசியா தாவதீு 
ராஜாவின் வழித்ணதான்றலாக இருக்க ணவண்டும், அவர் இஸ்ரணவலுக்கு ராஜ 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

சிங்காசனத்பத மீட்வடடுத்து பூமியில் ணதவனின் ராஜ்யமாக ணதசத்பத 
மாற்றுவார். 

இ ்த ஆரம்ப அறிவிப்பபத் வதாடர் ்து, மாற்கு 1:2-11 இல் 
ணயாவான் ஸ் ானகன் மூலம் இணயசு ஞானஸ் ானம் வபற்ற காரியம் பற்றிய 
சுருக்கமான விவரம் உள்ளது. இணயசுவின் ஞானஸ் ானத்தின் முடிவில், 
பரிசுத்த ஆவியானவர் இணயசுவின் மதீு இறங்கினார், ணமலும் 
பரணலாகத்திலிரு ்து பிதாவாகிய ணதவனின் குரல் ணகட்கப்பட்டது, இணயசு 
அவருபடய யநச குமாரன் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இ ்த வழியில், 
ஆவியானவரும் பிதாவும் இணயசு உண்பமயில்  ீண்டகாலமாக 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட ணமசியா என்பபத உறுதிப்படுத்தினர். 

இணயசு காலத்து யூதர்கள் ணமசியாவின் வருபகபயப் பற்றி 
என்ன  ிபனத்தார்கள் என்று ணயாசிப்பது மிகவும் 
சுவாரஸ்யமானது. உண்பமயில், அங்கு பலவிதமான 
 ம்பிக்பககள் இரு ்தன. சவக்கடல் சுருள்களில் இரு ்து 
சில ஆவணங்கள் கிபடத்தன, அபவகளில் இரண்டு 
ணமசியாக்கள் வருவபத சிலர்  ம்புவபதப் பற்றிய 
குறிப்புகள் உள்ளன, ஆசாரியனாகிய ணமசியா மற்றும் ராஜ 
ணமசியா ஆகிய இரண்டு ணமசியாக்கள் வருவார்கள் என்ற 
குறிப்புகள் உள்ளன. ணமசியா தாவதீின் குமாரனாக 
இருப்பார், ணமலும் அவர் அரசியல் சமாதானத்பதக் 
வகாண்டுவருவார், அவர் ணராமர்கபள விரட்டுவார் என்பணத 
அவர்களின் பிரதான எதிர்பார்ப்பு ஆகும். இஸ்ரணவல் 
 ியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்படி ்தால் ராஜ்யம் வரும் 
என்று மத ஸ்தாபனம்  ம்புவதாக  ான்  ிபனக்கிணறன். 
அ ்த விஷயத்தில் அவர்கள் உண்பமயில் இணயசுபவ ஒரு 
அச்சுறுத்தலாகக் கருதினர், ஏவனன்றால் குபற ்தபட்சம் 
அவர்களின் பார்பவயில் இணயசு பிரமாணத்திற்குக் 
கீழ்ப்படிவதாகத் வதரியவில்பல, ஆனால் அபத மறீுவதாகத் 
வதரி ்தார். எனணவ அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் அரசியல் 
இய ்திரம் அவரிடம் இல்பல, பின்னர் பிரமாணத்தின் 
அடிப்பபடயில், அவர்கள் எதிர்பார்த்தபத அவர் 
வசய்யவில்பல, அதனால் அவர்கள் அவரால் 
அவதுூறானார்கள் என்று  ான்  ிபனக்கிணறன். 
உண்பமயில், முடிவில், அவர்கள் இணயசுபவ உபாகமம் 13 
இன் அடிப்பபடயில் பார்த்தார்கள், அவர் 
அபடயாளங்கபளயும் அற்புதங்கபளயும் வசய்தவர், 
ஆனால் உண்பமயில் ஒரு வபாய்யான தீர்க்கதரிசி, எனணவ 
அவர் வகால்லப்பட ணவண்டும் என்று எண்ணினார்கள். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

Dr. தாமஸ் ஆர். ஸ்கிபரனர் 

ஆனால், பலர் எதிர்பார்த்தது ணபான்ற ணமசியா இணயசு இல்பல. 
வபாதுவாக, முதல் நூற்றாண்டு யூதர்கள் ணமசியா இஸ்ரணவலுக்குள் 
அணிவகுத்து வ ்து அரசாங்கத்பதக் பகப்பற்றுவார் என்று  ிபனத்தார்கள். 
ஆனால் மாற்கு 1:12-13 இல், இணயசு ஞானஸ் ானம் வபற்ற உடணனணய, பரிசுத்த 
ஆவியானவர் சாத்தானால் ணசாதிக்கப்படுவதற்காக அவபர வனா ்தரத்திற்கு 
அனுப்பினார் என்பபத  ாம் அறி ்துவகாள்கிணறாம். அவர் இறுதியில் வவற்றி 
வபறுவார். ஆனால் ணதவனுபடய திட்டத்தின்படி, வவற்றிக்கான அவரது பாபத 
 ீண்ட சிக்கல்களின் பாபதயில் வசல்லும். 

இணயசுபவ ணமசியாவாக அறிவித்தபதத் வதாடர் ்து, மாற்கு 1:14-8:26 இல் 
ணமசியாவின் வல்லபமபய விவரித்தார். 

சமேியாவின் வல்லரம 
மாற்குவினுபடய கபதயின் இ ்த பகுதியில், இணயசு தனது 

வல்லபமபயயும் அதிகாரத்பதயும் ணமசியாவாக வவளிப்படுத்தத் 
வதாடங்கினார். இ ்த ஊழியத்பதப் பார்க்கவும் அதன் மூலம் பயனபடயவும் 
ஏராளமான மக்கள் கூடினர், ஆனால் இணயசுவின் வல்லபம அவர் கிறிஸ்து 
என்பபத  ிரூபித்தபத அவர்கள் அங்கீகரிக்கவில்பல. உண்பமயில், இ ்த 
முழுப் பகுதியில் எங்கும் அவபர கிறிஸ்து என்று யாரும் குறிப்பிடவில்பல. 
இணயசு கூட தனது வசா ்த அபடயாளத்பதப் பற்றி வவளிக்காட்டாமல் 
இரு ்தார், ணமலும் அவர் மற்றவர்கபளயும் இபதப்பற்றி எதுவும் வசால்லாமல் 
இருக்கும்படி ஊக்குவித்தார். 

 ிச்சயமாக, மாற்குவின் ணராம வாசகர்களில் முதல் வாசகர்கள் 
கிறிஸ்தவர்கள், எனணவ இணயசுணவ ணமசியா என்பபத அவர்கள் ஏற்கனணவ 
அறி ்திரு ்தனர். ஆனால் கபதயின் இ ்த பகுதியில் மாற்குவின் உத்தி, 
இணயசுபவச் சுற்றியிரு ்த கூட்டத்தின் பதற்றத்பத அவர்கள் உணர 
அனுமதித்தது, இ ்த வல்லபமயுள்ள மனிதர் உண்பமயில் யார், அவர் என்ன 
வசய்ய வ ்தார் என்று அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டிருக்க ணவண்டும். 

துரதிர்ஷ்டவசமாக, விமர்சன அறிஞர்கள் வபரும்பாலும் இணயசுவின் 
வமௌனத்பத இணயசு தனது ஆரம்பகால ஊழியத்தின் ணபாது அவரது ணமசி ோ 
எை்னும் பாத்திரத்பத சுய ிபனவில் வகாண்டிருக்கவில்பல என்பதற்கான 
அறிகுறியாக எடுத்துக் வகாண்டனர். ஆனால் மாற்கு 1:11ல்  ாம் பார்த்தது ணபால், 
இணயசுவின் ஞானஸ் ானத்தில் ணமசியாவின் பாத்திரத்பத ணதவணன 
அறிவித்தார். இதன் வவளிச்சத்தில், இணயசுவின் வமௌனத்பத ஒரு உபாயமாக 
புரி ்துவகாள்வது மிகவும்  ல்லது. இணயசு ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்பக 
 ிபறணவற்றினார், ணமலும் அதிகமான மக்கள் தம்மிடம் திரண்டால், அ ்த 
இலக்கு தபடபடும் என்பபத அவர் அறி ்திரு ்தார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

ணமசியாவின் வல்லபமபய விவரிக்கும் மாற்குவின் கபதபய  ான்கு 
பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம். முதலில், மாற்கு ஒரு அறிமுகத்பத வழங்கினார், 
அது முழு கபதக்கும் வதானிபய அபமத்தது. இரண்டாவதாக, கப்பர் கூம் 
 கருக்கு அருகில் இணயசுவின் உள்ளூர் ஊழியத்தில் கவனம் வசலுத்தினார். 
மூன்றாவதாக, இணயசுவின் ஊழியம் கலிணலயாவின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் 
விரிவபட ்தது என்று அவர் விளக்கினார்.  ான்காவதாக, இணயசு இறுதியில் 
கலிணலயாவிற்கு அப்பால், வபரும்பாலும் புறஜாதிகள் வாழும் பகுதிகளுக்குச் 
வசன்றார் என்று அவர் அறிவித்தார். மாற்கு 1:14-15 இல் உள்ள அறிமுகத்தில் 
வதாடங்கி, இ ்த மூன்று பிரிவுகளில் ஒவ்வவான்பறயும் பார்ப்ணபாம். 

முன்னுரை 
மாற்கு இணயசுவின் பிரசங்கத்பத மாற்கு 1:15 இல் சுருக்கமாகக் கூறிய 

விதத்பதக் கவனியுங்கள்: 

"காலம்  ிபறணவறிற்று," "ணதவனுபடய ராஜ்யம் 
சமீபமாயிற்று. மன ்திரும்பி, சுவிணசஷத்பத 
விசுவாசியுங்கள்!" என்று [இணயசு] வசான்னார் (மாற்கு 1:15). 

கலிணலயாவில் இணயசுவின் முக்கிய ண ாக்கம் ணதவனுபடய ராஜ்யம் 
சமீபமாயிருக்கிறது என்ற  ற்வசய்திபயப் பிரசங்கிப்பதாகவும், மன ்திரும்பி 
விசுவாசிக்கும் அபனவருக்கும் அதன் ஆசீர்வாதங்கள் வழங்கப்படுவதாகவும் 
மாற்கு சுட்டிக்காட்டினார். 

ணமசியாவின் வல்லபமபயப் பற்றிய தனது பதிவு முழுவதும், கப்பர் கூம் 
 கருக்கு அருகில் வதாடங்கி, அங்கிரு ்து பரவும் கலிணலயாவின் 
பிரா ்தியத்திலும் அபதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் இணயசுவின் ஊழியத்தில் 
மாற்கு கவனம் வசலுத்தினார். மற்ற சுவிணசஷங்களுடன் மாற்குவின் பதிபவ 
ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், இணயசு மற்ற இடங்களில் ஊழியம் வசய்த ண ரத்பத 
மாற்கு தவிர்த்துவிட்டதாகத் வதரிகிறது. இணயசுவின் அபனத்துப் 
பயணங்கபளயும் பற்றிய விரிவான அறிக்பகபய வழங்குவதற்குப் பதிலாக, 
கலிணலயா பகுதியில் இணயசுவின் வசயல்பாடுகள் மற்றும் உத்திகபளப் பற்றி 
ணபசுவணத மாற்குவின் குறிக்ணகாளாக இரு ்தது என்பபத இ ்த விடுவிப்புகள் 
சுட்டிக்காட்டின. 

 அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, மாற்கு 1:16-3:6 இல் கலிணலயா பகுதியில் உள்ள 
கப்பர் கூம்  கருக்கு அருகில் இணயசுவின் ஊழியத்பதப் பற்றி விவரித்தார். 

கப்பை் கூமிற்கு அருகில் 
மாற்கு 1:16-20 இல் இணயசு தனது முதல் சஷீர்கபள அபழத்ததாக 

அறிக்பக வசய்வதன் மூலம் மாற்கு வதாடங்கினார். இ ்த பகுதியில், மக்கள் 
இணயசுவுக்கு பதிலளித்தது அவர்களின் தீவிரமான கீழ்ப்படிதபலக் காட்டுகிறது. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

இணயசு அவர்கபளப் பின்வதாடரச் வசான்னார், அதனால் அவர்களின் 
வதாழிபல விட்டுவிட்டு அவருபடய சஷீர்களானார்கள். 

அடுத்ததாக, இணயசு மாற்கு 1:21-34 இல் கப்பர் கூமில் ணபாதபன வசய்து 
அற்புதங்கபளச் வசய்து சுவிணசஷத்பத அறிவித்தார். 

இ ்த ண ரத்தில், இணயசுவின் புகழ் கலிணலயா முழுவதும் பரவத் 
வதாடங்கியது, அவருபடய ஊழியம் முழுவதும் அது வதாடர் ்து பரவியது. 
அவருபடய புகழ் வபருகியதால், மக்கள் கூட்டம் இணயசுபவச் சுற்றி திரளத் 
வதாடங்கியது,  ற்வசய்திபய அறிவிக்கும் மற்றும்  ிரூபிக்கும் அவரது திறபன 
அது அடிக்கடி தடுக்கிறது. எனணவ, தன்பன ணமசியாவாக உயர்த்த ணவண்டாம் 
என்று மற்றவர்களுக்கு அறிவுறுத்த ஆரம்பித்தார். 

இணயசு பின்னர் கப்பர் கூமிலிரு ்து புறப்பட்டு, மாற்கு 1:35-45 இல்  ாம் 
காண்பது ணபால், அண்பட கிராமங்களில் ணபாதிக்கவும் அற்புதங்கபளச் 
வசய்யவும் வதாடங்கினார். இணயசு தனது ணபாதபனகள் மற்றும் அற்புதங்கள் 
மூலம் தம்முபடய  ற்வசய்திபயப் பரப்புவதற்காக பக்கத்து கிராமங்களுக்குச் 
வசன்றார். ஆனால், கப்பர் கூமில் திரளான மக்கள் அவபர சுத ்திரமாக 
ஊழியம் வசய்யவிடாமல் தடுத்ததற்காக அவர் அபதச் வசய்தார். முன்பு வசய்தது 
ணபால், தன்பனப் பற்றிய வசய்திகபளப் பரப்ப ணவண்டாம் என்று 
ச ்தித்தவர்கபள ஊக்குவித்தார். 

அடுத்ததாக, இணயசு கப்பர் கூமுக்குத் திரும்பினார், அங்கு அவர் யூதத் 
தபலவர்களுடன் ணமாதினார், மாற்கு 2:1–3:6 இல் இயதப் பற்றி  ாம் 
வாசிக்கிணறாம். 

மாற்கு சுவிணசஷத்தின் இ ்தப் பகுதி, பாவத்பத மன்னிக்க இணயசுவுக்கு 
இருக்கிற அதிகாரம், பாவிகளுக்கு ஊழியம் வசய்வபத  ியாயப்படுத்துதல் 
மற்றும் ஓய்வு ாபளப் பற்றிய அவருபடய ணபாதபனகள் ணபான்ற 
விஷயங்கபளக் பகயாள்கிறது. ஆனால் இது அவரது வளர் ்து வரும் புகழின் 
மற்வறாரு விபளபவயும் அறிமுகப்படுத்துகிறது: இணயசுவின் எதிர்ப்பாளர்கள் 
எண்ணிக்பகயில் வபருகத் வதாடங்கினர், ணமலும் அவபர கடுபமயாக 
எதிர்த்தனர். உண்பமயில், இணயசுவின் மரணத்பத முன்னறிவிப்பதன் மூலம் 
இ ்த பிரிவு முடிகிறது. மாற்கு 3:6 இல், இணயசுவின் எதிரிகள் மிகவும் 
ணகாபமபட ்து, அவர்களில் பலர் அவபரக் வகாபல வசய்யத் திட்டமிட்டனர் 
என்று மாற்கு அறிவித்தார். 

இணயசு பிரசங்கம் வசய்ததாலும், அவருபடய 
அற்புதங்களாலும் ஏற்றுக்வகாள்ளப்படவில்பல.  ாம் புதிய 
ஏற்பாட்பட வாசிக்கும்ணபாது, மக்கள் ஏன் அவபர 
ஏற்றுக்வகாள்ள மாட்டார்கள் என்று  ிபனக்கிணறாம்? 
அவர்கள் ஏன் அவருபடய வல்லபமபயப் பார்க்க 
மாட்டார்கள்? அவருபடய ணபாதபனபய ஏன் ணகட்க 
மாட்டார்கள்? ஆனால் கிறிஸ்துவின் ணபாதபன... பல 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

விஷயங்கள் மக்கயள அபத  ிராகரிக்க பவத்தது. ஒன்று 
அவருபடய வசய்திகபள அவர்கள் விரும்பவில்பல. 
அவர்கள் இ ்த பூமியில் ஒரு ராஜ்யத்பத எதிர்பார்த்தனர். 
அவர் இருதயத்திற்குள் வ ்து மக்களின் வாழ்க்பகபய 
மாற்றும் ஒரு ராஜ்யத்பதப் பற்றி ணபசினார், மக்களின் 
இருதயங்களில் ணதவன் ஆட்சி வசலுத்துவபதப் பற்றி இது 
ணபசுகிறது. அவருபடய ணபாதபன மனபதத் தாக்கியணத 
அதற்குக் காரணம்.  ிச்சயமாக, அவருபடய அற்புதங்கள் 
ஆழமாக வவறுக்கப்பட்டன, ஏவனன்றால் அவருபடய 
ணபாதபனகளுடன் உடன்படாத கிறிஸ்துவின் எதிரிகள் 
அவருபடய அற்புதங்கள் அவர் வசால்வபத ஏணதா ஒரு 
வபகயில் சரிபார்த்ததாக அறி ்திரு ்தனர். எனணவ, 
பாவமுள்ள இருதயம் இயற்பகயாகணவா அல்லது 
உடனடியாகணவா ணதவனின் ணபாதபனகபள 
ஏற்றுக்வகாள்வதில்பல, கிறிஸ்துவின் ஊழியம் அதற்கு ஒரு 
வதளிவான உதாரணம், ஏவனன்றால் இங்ணக ணதவன் 
மனிதர்களில் இருக்கிறார், ஆனால் மனிதர்கள் அவபர 
 ிராகரிக்கிறார்கள். 

Dr. வஜப் ணலாணமன் 

 ாம் அடிக்கடி  மது  ிகழ்ச்சி  ிரல்களுடன் ணதவனிடம் 
வருகிணறாம். அவர் எப்படி இருக்க ணவண்டும், எப்படி வசயல்பட 
ணவண்டும் என்று நமது எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. ணமலும் 
அவர்  மது  ிகழ்ச்சி  ிரல்கபள,  மது எதிர்பார்ப்புகபள 
மீறும் ணபாது, வபரும்பாலும்  ாம் அபத 
வபாறுத்துக்வகாள்வதில்பல. எனணவ, மக்கள் தோங்கள் 
விரும்பிய ராஜ்யத்திற்கு வபாரு ்தாத ஒரு ராஜ்யத்பதப் 
பிரசங்கிக்கும்ணபாது இணயசுபவ வவறுப்பார்கள். ணமசியா 
எப்படி இருக்க ணவண்டும் என்ற அவர்களின் முன்கூட்டிய 
எதிர்பார்ப்புகளுக்குப் வபாரு ்தாத ஒரு ணமசியாவாக அவர் 
வருகிறார். அதனால், அவர் அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகபள 
சீர்குபலக்கிறார். ணமலும்  மக்கு அது பிடிக்கவில்பல. சில 
சமயங்களில் இணயசு வவறுக்கப்பட்டார், ஏவனன்றால் அவர் 
மதத் தபலவர்கபள விட மிகவும் வித்தியாசமான 
திட்டத்துடன் வ ்தார். அவர் ஒரு ராஜ்யத்பதப் பிரசங்கிக்க 
வ ்தார், அது அவர்களின் மதத்தில் அவர்கள் வகாண்டிரு ்த 
அதிகாரம் மற்றும் முக்கியத்துவம் மற்றும் வகௌரவம் 
ஆகியவற்பற அகற்றப் ணபாகிறது, அதனால் அவர்கள் 
அபதச் வசய்ய விரும்பவில்பல. எனணவ, எ ்த ண ரத்திலும் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

 ாம்  மது  ிகழ்ச்சி  ிரலுடன் ணதவனிடம் வரும்ணபாது, 
தாழ்பமயான இருதயங்களுடனும், கற்பிக்கக்கூடிய 
இருதயங்களுடனும், அவர்  ம் வழியில் எபதக் வகாண்டு 
வ ்தாலும் அவபர நம்புவதற்கு பதிலோக, ணதவனுக்கு எதிராக 
இருக்க  ம்பம அபமத்துக் வகாள்கிணறாம். 

Dr. ணக. எரிக் ணதாணனஸ் 

இப்ணபாது கப்பர் கூமுக்கு அருகில் இணயசு வசய்த காரியங்கபள ஆய்வு 
வசய்ணதாம், மாற்கு 3:7-6:13 இல் கலிணலயா பகுதி முழுவதும் அவர் எவ்வாறு 
தனது ஊழியத்பத விரிவுபடுத்தினார் என்று பார்ப்ணபாம். 

கலிசலயா பகுதி 
இ ்த கட்டத்தில், இணயசு புதிய பகுதிகளில் ணதவனுபடய ராஜ்யத்தின் 

அருகாபமபயப் பிரசங்கித்து, கப்பர் கூமுக்கு அப்பால் சுற்றியுள்ள மற்ற 
பகுதிகளுக்கு ணபானார். இ ்த பகுதிகளில் அவர் மன ்திரும்புதல் மற்றும் 
விசுவாசத்பதப் ணபாதித்தணபாது, அவர் வதாடர் ்து கூட்டத்பத ஈர்த்து, வலுவான 
எதிர்ப்பபப் வபற்றார். 

இ ்த பகுதி மாற்கு 3:7-12 இல் இணயசு கூட்டத்திலிரு ்து விலகியதில் 
வதாடங்குகிறது. அபதக் குபறக்க அவர் முயற்சித்த ணபாதிலும், இணயசுவின் 
புகழ் எல்லா இடங்களிலும் பரவிக்வகாண்டிரு ்தது என்பபத அழுத்தமாக 
வசால்வதன் மூலம் முழுப் பகுதிக்கும் இ ்த பத்தியானது வதானிபய 
அபமக்கிறது. ணமலும் அவபரச் சுற்றி திரண்டிரு ்த மக்கள் கூட்டம் அவர் 
ஊழியம் வசய்வபத கடினமாக்கியது. இணயசு தனது ஊழியத்பத 
கலிணலயாவின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தியதற்கு இ ்தக் கஷ்டம் ஒரு 
காரணமாகத் ணதான்றுகிறது. 

இ ்தக் கபதயின் அடுத்த பகுதி, மாற்கு 3:13-19 இல்  ாம் வாசிக்கிறபடி, 
இணயசு தம்பமப் பின்பற்றியவர்களில் பன்னிவரண்டு ணபபர அவருபடய 
சிறப்பு சஷீர்களாக  ியமித்தபத அறிவிக்கிறது. சுவிணசஷத்பதப் 
பிரசங்கிப்பதற்கும் அற்புதங்கபளச் வசய்வதற்கும் உதவ இணயசு இ ்தப் 
பன்னிரண்டு சஷீர்கபளத் ணதர் ்வதடுத்தார். ஆனால் இ ்த சஷீர்களில் ஒருவர் 
இறுதியில் இணயசுபவக் காட்டிக் வகாடுப்பார் என்பபதயும் மாற்கு தனது 
வாசகர்களுக்கு  ிபனவூட்டினார். இணயசுபவ எதிர்ப்பது அவருபடய 
எதிரிகளிடமிரு ்து மட்டுமல்ல, அவருபடய வ ருங்கிய சஷீர்களிடமிரு ்தும் 
கூட வரும். 

இதற்குப் பிறகு, மாற்கு 3:20-35 இல்  ாம் பார்க்கிறபடி,  ியாயப்பிரமாண 
ஆசிரியர்களிடமிரு ்தும் அவருபடய வசா ்தக் குடும்பத்திலிரு ்தும் இணயசு 
எதிர்வகாண்ட எதிர்ப்பபப் பற்றி மாற்கு அறிக்பக வசய்தார். இணயசு 
ராஜ்யத்தின் சுவிணசஷத்பத அற்புத வல்லபமயுடன் அறிவித்தணபாது, எல்லாத் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

தரப்பிலிரு ்தும் எதிர்ப்பப எதிர்வகாண்டார் என்பபத இ ்தக் கபத 
 ிரூபிக்கிறது. அவபர ணமசியாவாக ஏற்றுக்வகாள்வதற்குப் பதிலாக, அவர் 
பிசாசினால் ஆட்வகாள்ளப்பட்டதாக ணவதபாரகர்கள்  ம்பினர். ணமலும் அவரது 
வசா ்த குடும்பத்தினர் அவருக்கு பபத்தியம் பிடித்து விட்டதாக  ம்பினர். 

இபதத் வதாடர் ்து, இணயசு மாற்கு 4:1-34 இல் ணதவனுபடய ராஜ்யத்பதப் 
பற்றிய உவபமகள் மூலம் சுவிணசஷத்பத அறிவித்தார். அவிசுவாசிகளால் 
சூழப்பட்டணபாது இணயசு வபாதுவாக உவபமகளில் கற்பித்தார். 
விசுவாசிகளுக்கு ணதவனுபடய ராஜ்யத்பத வவளிப்படுத்தவும், 
விசுவாசியாதவர்களிடமிரு ்து அபத மபறக்கவும் அவர் இபதச் வசய்தார். 
மாற்கு 4:11-12 இல் அவர் தம் சஷீர்களிடம் கூறியது ணபால்: 

அதற்கு அவர்: ணதவனுபடய ராஜ்யத்தின் இரகசியத்பத 
அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது. புறம்ணப 
இருக்கிறவர்களுக்ணகா இபவகவளல்லாம் உவபமகளாகச் 
வசால்லப்படுகிறது. "அவர்கள் குணப்படாதபடிக்கும், 
பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதபடிக்கும், அவர்கள் 
கண்டும் காணாதவர்களாகவும், ணகட்டும் 
உணராதவர்களாகவும் இருக்கும்படி, இப்படிச் 
வசால்லப்படுகிறது!" என்றார் (மாற்கு 4:11-12). 

துரதிர்ஷ்டவசமாக, சில சமயங்களில் இணயசுவின் உவபமகளும் 
அவருபடய சஷீர்கபளக் குழப்பியது. ஆனால் இது  ட ்தணபாது, அவர்கள் 
புரி ்துவகாள்வபத உறுதிவசய்ய இணயசு தம்முபடய அர்த்தத்பத தனிப்பட்ட 
முபறயில் விளக்கினார். 

மாற்குவின் கபதயின் இ ்த பகுதியில் உள்ள உவபமகளின் முக்கிய 
அம்சம் என்னவவன்றால், சுவிணசஷத்தின் பரவல் மூலம் வமதுவான 
வளர்ச்சியின்  ீண்ட வசயல்முபறக்குப் பிறகுதான் தனது ராஜ்யத்தின் 
முழுபமபயக் வகாண்டுவருவார். இணயசு ணதவனுபடய ராஜ்யத்பத பூமிக்குக் 
வகாண்டு வ ்தார். ஆனால் அவர் அபத ஒரு  ீண்ட வழியில் வசய்து 
வகாண்டிரு ்தார், அவர்களும் அவபரப் ணபாலணவ துன்பங்கபளயும் 
எதிர்ப்பபயும் ச ்திக்க ணவண்டியிருக்கும். 

இணயசுவின் உவபமகபளப் பற்றிய மாற்குவின் தகவல்களுக்குப் பிறகு 
மாற்கு 4:35–5:43 இல் இணயசுவின் வல்லபமபய வவளிப்படுத்தும் பல காட்சிகள் 
வருகின்றன. இங்ணக, இணயசு வானிபலபயக் கட்டுப்படுத்தினார், பிசாசுகபளத் 
துரத்தினார், ண ாய்கபளக் குணப்படுத்தினார், மரித்தவர்கபள 
உயிர்த்வதழுப்பினார் என்று மாற்கு அறிவித்தார். இ ்த ஒவ்வவாரு கபதயிலும், 
மக்கள் ஆபத்பத எதிர்வகாள்ளும் அச்சத்தில் இரு ்தனர். ஆனால் இணயசு 
அற்புதமாக அவர்கபளக் காப்பாற்றிய பிறகு, அவர்களின் பயம் உண்பமயில் 
அதிகரித்தது, ஏவனன்றால் இ ்த வல்லபமயுள்ள மனிதர் உண்பமயில் யார் 
என்று அவர்கள் புரி ்து வகாள்ளவில்பல. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

இணயசுவின் சஷீர்கள், சில சமயங்களில் இணயசு வியத்தகு 
வசயல்கபளச் வசய்வபதக் காணும்ணபாதும், அவர் 
அற்புதங்கபளச் வசய்வபதக் காணும்ணபாதும் 
சுவிணசஷத்தில் பயத்பத வவளிப்படுத்துகிறார்கள். ணதவன் 
வசயல்படும் ணபாது அவர்கள் பயத்பத 
வவளிப்படுத்துகிறார்கள். உதாரணமாக, மாற்கு 4 இல், 
சீஷர்கள் கடலில் வபரும் புயலின் மத்தியில் இருக்கிறார்கள். 
அபலகள் படகிற்குள் போ ்கின்றன, படகு மூழ்குவது ணபால் 
வதரிகிறது, இணயசு உறங்கிக்வகாண்டிருக்கிறார். எனணவ, 
அவர்கள் இணயசுபவ எழுப்பி, படபக மீட்வடடுக்க உதவுவார் 
என்ற  ம்பிக்பகயில், அவர்கள், “கர்த்தாணவ,  ாங்கள்  ீரில் 
மூழ்குவபதப் பற்றி  ீங்கள் கவபலப்படவில்பலயா?” என்று 
ணகட்கிறார்கள். இணயசு எழு ்து, காற்பறயும் அபலகபளயும் 
அபமதியாக இருக்கச் வசான்னார். அதனால், அவர்கள் 
காப்பாற்றப்பட்டனர், அவர்கள் புயலுக்கு மிகவும் 
பய ்தார்கள், அவர்கள் மிகு ்த பயத்தில்  ிபற ்திரு ்தனர் 
என்று மாற்கு கூறுகிறார். சரி, அவர்கள் ஏன் 
பயப்படுகிறார்கள்? புயல் ஓய் ்து விட்டது; தண்ணர்ீ 
அபமதியாக இருக்கிறது. அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள், 
ஏவனன்றால் காற்பறயும் அபலகபளயும் 
அபமதலாக்கக்கூடிய ஒணர  பர் காற்பறயும் அபலகபளயும் 
பபடத்தவராகிய ணதவன் தான் என்று அவர்களுக்குத் 
வதரியும். காற்பறயும் அபலகபளயும் அபமதிப்படுத்திய 
ணதவனுடன் தாங்கள் படகில் இருப்பபத அவர்கள் 
உணர் ்தனர். இது அவர்களுக்கு பயத்பத உருவாக்குகிறது, 
ஏவனன்றால் இவர் என்ன வபகயான ணதவன் என்று 
அவர்களுக்கு இன்னும் வதரியாது என்று  ான் 
 ிபனக்கிணறன். அவர்கள் ஒரு சுழலுக்காக துூக்கி 
எறியப்பட்டிருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு இணயசுவின் குணம் 
வதரியாது. 

Dr. ப்ரான்க் தீல்ணமன் 

இ ்த வல்லபமக் காட்சிகபளத் வதாடர் ்து, மாற்கு தனது வசா ்த 
ஊரான  ாசணரத்தில் இணயசு எதிர்வகாண்ட எதிர்ப்பபப் பற்றி மாற்கு 6:1-6 இல் 
எழுதினார். இணயசுவின் ஊழியத்தின் இ ்த கட்டத்தில் பலர் அவபர 
கடுபமயாக எதிர்த்தபத இ ்த கபத மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது. அவருபடய 
சுவிணசஷம் வல்லபமயுடன் பரவியணபாதும், அவபரப் பின்வதாடரும் கூட்டம் 
அதிகரித்தணபாதும், அவருபடய வசா ்த ஊரிலுள்ள மக்கள் அவபரயும் 
அவருபடய  ற்வசய்திபயயும்  ிராகரித்தனர். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

இறுதியாக, மாற்கு 6:7-13 இல் பன்னிரண்டு சஷீர்கபள அனுப்பியதன் 
மூலம் கலிணலயா பகுதியில் இணயசுவின் ஊழியத்தின் விவரம் முடிவபடகிறது. 
ராஜ்யத்தின்  ற்வசய்திபயப் பிரசங்கிக்கவும், பாலஸ்தீன ணதசம் முழுவதும் 
அற்புதங்கபளச் வசய்யவும் இணயசு தனது 12 சீஷர்கபள அனுப்பினார். 
ஆனால், சஷீர்கள் மன ்திரும்புதல் மற்றும் விசுவாசத்திற்கு ஏற்ற 
சுவிணசஷத்பதப் பரப்புபகயில், மக்கள் அவருக்குப் பதிலளித்தபதப் ணபாலணவ 
அவர்களுக்கும் பதிலளிப்பார்கள் என்பபதயும் இணயசு வதளிவுபடுத்தினார். 
சிலர் அவர்கயள ஏற்றுக்வகாள்வார்கள், ஆனால் சிலர் அவர்கயள 
 ிராகரிப்பார்கள். ணதவனுபடய ராஜ்யம் எதிர்ப்பின் மத்தியிலும் வளர்கிறது 
என்று இணயசு வதாடர் ்து கற்பித்தார். 

கப்பர் கூம்  கரம் மற்றும் கலிணலயாபவ சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு 
அருகில் இணயசு வசய்த சுவிணசஷ ஊழியத்பதப் பற்றிய காரியங்கபளத் த ்த 
பிறகு, மாற்கு 6:14-8:26 இல் இணயசுவின் ஊழியத்தில் ணமசியாவின் வல்லபம 
எப்படி இரு ்தது என்பதில் கவனம் வசலுத்தினார். 

கலிசலயாவிற்கு அப்பால் 
கலிணலயா பகுதிக்கு அப்பால் இணயசு வசய்த ஊழியங்கபள பதிவு 

வசய்வதில்,  ாம் ஏற்கனணவ பார்த்த சில கருப்வபாருள்கபள மாற்கு வதாடர் ்து 
வலியுறுத்தினார். ராஜ்யத்தின் பிரகடனத்தின் வல்லபம வாய் ்த பரவபலயும், 
உற்சாகமயட ்த மக்கள் கூட்டத்தின் எதிர்விபனபயயும், இணயசுவின் 
எதிரிகளின் எண்ணிக்பக அதிகரித்து வருவபதயும் அவர் அறிக்பக 
வசய்தார். 

ஆனால் மாற்கு புதிய வழிகளில் சஷீர்கள் மதீு கவனம் வசலுத்தத் 
வதாடங்கினார். வரவிருக்கும் கடினமான  ாட்களுக்கு தங்கபள தயார் 
படுத்தும் வபாருட்டு இணயசு அவர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்த வழிகபள அவர் 
வலியுறுத்தினார். ணமலும் அவருபடய ணபாதபனபய அவர்கள் தவறாமல் 
புரி ்துவகாண்ட விதங்கள் மற்றும் அவருக்கான தங்கள் கடபமகளில் தவறிய 
விதங்கள் குறித்து அவர் ணபசினார். 

கலிணலயாவிற்கு அப்பால் இணயசு வசய்த ஊழியத்பதப் பற்றிய 
மாற்குவின் அறிக்பக, மாற்கு 6:14-29 இல் இணயசுவின் வளர் ்து வரும் புகபழ 
வலியுறுத்துவதன் மூலம் வதாடங்குகிறது. 

கட ்த காலங்களில், கப்பர் கூபமச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மட்டும் 
இணயசு தன் ஊழியத்பத வசய்த ணபாது, அவரது புகழ் கலிணலயா பகுதி 
முழுவதும் பரவியது. இப்ணபாது அவரது புகழ் அவருக்கு முன்னால் வதாடர் ்தது. 
இணயசு கலிணலயாவின் புற கரில் தங்கியிரு ்ததால், அவருபடய புகழ் 
பாலஸ்தீனம் முழுவதும் பரவி, ஏணராது ராஜாபவயும் வசன்றபட ்தது. 
இணயசுவின் அபடயாளத்பதப் பற்றிய ணகள்விபயக் ணகட்க மாற்கு இ ்த 
வாய்ப்பபயும் பயன்படுத்தினார். குறிப்பாக, ஏணராது ராஜா ணயாவாபனக் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

வகான்றதால், இணயசு ணயாவான் ஸ் ானகனாக இருக்க முடியாது என்று மாற்கு 
விளக்கினார். 

அடுத்து, மாற்கு பல அற்புதங்கபள மாற்கு 6:30-56 இல் குறிப்பிடுகிறார். 
இ ்த பகுதி இணயசு கூட்டத்திலிரு ்து விலகிச் வசல்ல முயற்சிப்பதில் 
வதாடங்குகிறது, ஆனால் பின்னர் அது மக்கள் கூட்டம் ஏன் முதலில் கூடியது 
என்பபத  ிரூபிக்கும் பல வல்லபமயான காரியங்கபள விவரிக்கிறது. 5,000 
ணபருக்கும் 4,000 ணபருக்கும் உணவளித்ததன் மூலமும், கலிணலயா கடலில் 
தண்ணரீில்  ட ்து வசன்றதன் மூலமும், குருடர்கபளயும் வசவிடர்கபளயும் 
குணப்படுத்துவதன் மூலமும் இணயசு தம்முபடய வல்லபமபய 
வவளிப்படுத்தினார். அவரது அற்புதங்கள் அபனத்து சிருஷ்டிப்புகளின் மதீும் 
அவரது மறுக்க முடியாத கட்டுப்பாட்பட வவளிப்படுத்தின. இ ்த வல்லபம 
வாய் ்த அற்புதங்களின் காரணமாக, ஜனங்கள் இணயசு எங்கு வசன்றாலும் 
அவபரப் பின்வதாடர் ்தனர். சில சமயங்களில் அவர்களும் அவருக்கு மு ்திச் 
வசன்றனர். 

இணயசுவின் அற்புதங்கபளத் வதாடர் ்து, பரிணசயர்களின் 
வதாடர்ச்சியான எதிர்ப்பப மாற்கு 7:1-23 இல் குறிப்பிடுகிறார். இணயசுவும் 
பரிணசயர்களும் பபழய ஏற்பாட்டு  ியாயப்பிரமாணம், மரபுகளின் மதிப்பு 
மற்றும் பரிசுத்தத்தின் தன்பம ஆகியவற்பறக் கபடப்பிடிப்பதற்கான சரியான 
வழி குறித்து ணமாதினர். இதன் விபளவாக, இணயசுவுக்கும் வசல்வாக்கு மிக்க 
யூதர்களுக்கும் இபடணய பதற்றம் அதிகரித்தது. 

கபடசியாக, மாற்கு 7:24-8:26 இல் மற்வறாரு பிரிவு அற்புதங்கபள மாற்கு 
அறிவித்தார். இ ்தப் பகுதி இணயசு கூட்டத்பதத் தவிர்க்கவும் தடுக்கவும் 
முயற்சிப்பபதப் பற்றிய அறிக்பககளுடன் வதாடங்கி முடிவபடகிறது. இ ்த 
அறிக்பககளுக்கு இபடயில், யூதர்கள் மற்றும் புறஜாதிகள் மத்தியில் இணயசு 
பல அற்புதங்கபளச் வசய்ததாக அது வதரிவிக்கிறது. ணமலும் சில புறஜாதிகள் 
அவர் மீது விசுவாசம் பவத்திரு ்தபதயும் அது பதிவு வசய்கிறது. 

இ ்த அற்புதங்களின் பட்டியலின்  டுவில், இணயசுவினுபடய 
சீஷர்களின் குபறபாடுகளுக்கு மாற்கு விணசஷித்த கவனம் வசலுத்தினார். 
அவருபடய ஊழியத்தின் ஆரம்பத்தில், மாற்கு 4:13 இல்  ாம் பார்க்கிறபடி, 
விபதப்பவனின் உவபமபய சஷீர்கள் புரி ்துவகாள்ளத் தவறிவிட்டனர். 
இ ்த கட்டத்தில், அவருபடய சில ணபாதபனகபள அவர்களால் இன்னும் 
புரி ்து வகாள்ள முடியவில்பல. எனணவ, இணயசு அவர்கபள ண ரடியாக 
எதிர்வகாண்டார். மாற்கு 8:14-17 இல் மாற்குவின் பதிபவக் கவனியுங்கள்: 

படகில் தங்களிடம் இரு ்த ஒரு அப்பத்பதத் தவிர, ணவறு 
அப்பங்கபளக் வகாண்டுவர சஷீர்கள் மற ்துவிட்டார்கள். 
“கவனமாக இருங்கள்” என்று இணயசு அவர்கபள 
எச்சரித்தார். " ீங்கள் பரிணசயருபடய 
புளித்தமாபவக்குறித்தும் ஏணராதின் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

புளித்தமாபவக்குறித்தும் எச்சரிக்பகயாயிருங்கள்."என்று 
கற்பித்தார். அதற்கு அவர்கள்: " ம்மிடத்தில் அப்பங்கள் 
இல்லாதபடியால் இப்படிச் வசால்லுகிறார்" என்று 
தங்களுக்குள்ணள ணயாசபனபண்ணிக்வகாண்டார்கள். 
இணயசு அபத அறி ்து, அவர்கபள ண ாக்கி: "உங்களிடத்தில் 
அப்பங்கள் இல்லாதபடியினால்  ீங்கள் 
ணயாசபனபண்ணுகிறவதன்ன? இன்னும் சி ்தியாமலும் 
உணராமலும் இருக்கிறீர்களா?" என்றார் (மாற்கு 8:14-17). 

இணயசு ஆவிக்குரிய சீர்ணகட்படப் பற்றி ணபசிக்வகாண்டிரு ்தார், ஆனால் 
அவருபடய சஷீர்கள் அவர் தங்கள் வயிற்றுக்கு ணதபவயான அப்பத்பதப் 
பற்றி ணபசுவதாக  ிபனத்தார்கள். இணயசு ஏன் அவர்களிடம் 
விரக்தியபட ்திருப்பார் என்பபதப் பார்ப்பது எளிது. 

ணமசியாவாக இணயசுவின் வல்லபமபயப் பற்றிய மாற்குவின் அறிக்பக 
முழுவதும், இணயசுவின் அற்புதங்களும் ணபாதபனகளும் அவர் உண்பமயில் 
கிறிஸ்து என்பபத உறுதிப்படுத்தியது. அப்படிவயன்றால், ஏன் இத்தபன ணபர் 
அவபர எதிர்த்தார்கள்? ஏன் அவபர  ிராகரித்தார்கள்? அவருபடய சஷீர்கள் 
கூட அவபரப் புரி ்துவகாள்வதற்கும் பின்பற்றுவதற்கும் ஏன் இவ்வளவு 
சிரமப்பட்டார்கள்? அதற்குக் காரணம், இணயசு மக்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரியான 
ணமசியா அல்ல. அவர்கள் எதிர்பார்த்தபடி அரசியல் ணமலாதிக்கத்திற்கு 
உயருவதற்குப் பதிலாக, அவர் தனது வல்லபமபயப் பயன்படுத்தி 
சுவிணசஷத்பதப் பிரசங்கித்து மற்றவர்களின் ணதபவகளுக்கு ஊழியம் 
வசய்தார். 

ணராமர்கபள துரத்தி அவர்கபள ணதாற்கடித்து, எருசணலமில் 
ணதவனுபடய ராஜ்யத்பத பமயமாக  ிறுவும் ஒரு அரசியல் 
மற்றும் இராணுவ ணமசியாபவ யூதர்கள் எதிர்பார்த்துக் 
வகாண்டிரு ்தனர் என்று முதல் நூற்றாண்டிலிரு ்து வரும் 
சான்றுகள் கூறுகின்றன. எனணவ அ ்த வபகயில் அது 
மிகவும் ணதசியவாதமாக இரு ்தது. அ ்த ணதசிய உணர்பவ 
 ிபறணவற்றப் ணபாகிறார் என்பதற்கான அறிகுறிகபள 
இணயசு காட்டவில்பல; அதற்கு பதிலாக அவர் ஒரு வபரிய 
தரிசனத்பத வகாண்டிரு ்தார். இது ணராமர்கபளப் பற்றியது 
அல்ல; அது உண்பமயில் சிருஷ்டிப்பபப் பற்றியது. 
சிருஷ்டிப்பு ஒரு வழ்ீச்சியபட ்த  ிபலயில் இரு ்தது, மற்றும் 
இணயசு வழ்ீச்சிபய மாற்றியபமக்க வ ்தார், பூமியில் 
ணதவனுபடய ராஜ்யத்பத மண்ீடும் நிறுே வ ்தார். ணமலும் 
அ ்த ராஜ்யம் பாவத்தின் ணதால்விபயயும் சாத்தானின் 
ணதால்விபயயும், மரணத்தின் ணதால்விபயயும் குறிக்கிறது. 
எனணவ, இணயசு அரசியல் மற்றும் வவறும் இராணுவ 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

வவற்றிபய விட மிகப் வபரிய ஒன்பறப் பார்த்துக் 
வகாண்டிரு ்தார். 

Dr. மார்க் எல். ஸ்ட்ராஸ் 

யூத மக்கள் சுமார் ஐ ்நூறு அல்லது அறுநூறு ஆண்டுகளாக 
யாணரா ஒருவர் இஸ்ரயவலுயட  ராஜ்யத்பத மீட்வடடுப்பார் 
என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு ராஜா 
இல்பல; அவர்களுக்கு வசா ்த சுத ்திரமும் இல்பல. எனணவ, 
முதல் நூற்றாண்டு பாலஸ்தீனத்தில்  ிபறய பதற்றம் 
உள்ளது, இணயசு ராஜ்யத்பத அறிவித்து, அவர் தான் ணமசியா 
என்று சூசகமாக வசால்லி வ ்த ணபாது, அவர் வசால்வபதக் 
ணகட்க அவர்கள் மிகவும் கூச்சத்துடன் இரு ்தார்கள். அவர்கள் 
என்ன எதிர்பார்த்தார்கள்? சரி, யாராவது ணதவாலயத்பத 
மீட்வடடுக்கப் ணபாகிறார்கள் என்று எதிர்பார்த்தார்கள்; 
ணதவாலயம் உண்பமயில் இரு ்ததா என்பபதக் குறித்து பல 
ச ்ணதகங்கள் இரு ்தன. இப்ணபாது அது புறஜாதி ராஜாவான 
ஏணராது மூலம் மீண்டும் கட்டப்பட்டது. அது உண்பமயில் 
ணதவன்  ிபனத்த ணதவாலயமா என்ற ச ்ணதகம் இரு ்தது. 
ஆனால் அதற்கும் ணமலாக, ணதவன் இஸ்ரணவபல 
மீட்பதற்காகவும், பபழய ஏற்பாட்டில் அவர் வசய்த 
வாக்குத்தத்தங்கபள  ிபறணவற்றுவதற்காகவும் அவர்கள் 
ஏங்கினார்கள். கடவுள் தனது வாக்குத்தத்தங்கபள எங்ணக 
 ிபறணவற்றப் ணபாகிறார்? அபதத்தான் அவர்கள் குறிப்பாகத் 
ணதடிக்வகாண்டிரு ்தார்கள், இங்ணக  ாம் ணராம 
ஆக்கிரமிப்பின் கீழ் இருக்கிணறாம்,  ிச்சயமாக ணதவன் தனது 
வாக்குத்தத்தங்கபள  ிபறணவற்றப் ணபாகிறார் என்றால், 
அவர் ணராமர்கபள அகற்றப் ணபாகிறார் என்று அவர்கள் 
எண்ணியிருக்கலாம். ணமலும் அவர்கள் அரசியல் 
சுத ்திரத்பத எதிர்பார்த்திருக்கலாம். அப்படியானால், புதிய 
ஏற்பாட்டில் இணயசு தான் ணமசியா என்றும், அவர்தான் 
ணதவாலயத்பத மீட்வடடுக்கப் ணபாகிறார் என்றும் 
உண்பமயில் அவர் உண்பமயான ஆலயமாக இருக்கப் 
ணபாகிறார் என்றும் கூறுகிறார். ராஜ்யத்பதக் வகாண்டுவரப் 
ணபாகிறார். ஆனால் உண்பமயில் அது அரசியல் ரதீியாக 
சுத ்திரமான யூத ராஜ்யமாக இருக்கப் ணபாவதில்பல. 
உண்பமயில், ராஜாவாகிய இணயசு கிறிஸ்து உலகம் 
முழுவதும் கர்த்தராக இருக்கிறார் என்ற வசய்தியாக இது 
இருக்கும். எனணவ, அவர்கள் எதிர்பார்ப்பபத விட இது சற்று 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

வித்தியாசமானது, ஆனால் இது வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்டவற்றின் ஆழமான  ிபறணவறுதலாகும். 

Dr. பட்ீடர் வாக்கர் 

ணமசியாவான இணயசுபவப் பற்றி பன்னிரண்டு சஷீர்கள் உணர் ்த அணத 
பதற்றத்பத மாற்குவின் அசல் வாசகர்களும் அனுபவித்திருக்கலாம். ணராமில் 
உள்ள சபப கிறிஸ்தவம்  ல்ல வரணவற்பபப் வபற்ற காலத்தில் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. ஆரம்பகால சபபபயப் ணபாலணவ, இணயசு பூமியில் தனது 
ராஜ்யத்பத முழுபமப்படுத்த ஒப்பட்ீடளவில் விபரவாக திரும்புவார் என்று 
அவர்கள் எதிர்பார்த்திருக்கலாம். ஆனால் அதற்கு பதிலாக, கட ்து வசன்ற 
ஆண்டுகள்  ீணராவின் கீழ் பயங்கரமான துன்பங்கபளயும் துன்புறுத்தபலயும் 
வகாண்டு வ ்தன. எனணவ, தம்பமப் பின்பற்றுபவர்கள் எதிர்பார்க்கும் 
விஷயங்கபள அவர் எப்ணபாதும் வசய்யாவிட்டாலும், இணயசு எப்ணபாதும் 
வல்லபம வாய் ்த ணமசியாவாக இருப்பார் என்பபத மாற்கு 
வதளிவுபடுத்தினார். அவர் வல்லபம வாய் ்த ணமசியா என்பதால், சரியான 
ண ரத்தில், அவர் வாக்குத்தத்தம் வசய்தபடி அவர் தனது ராஜ்யத்பத 
வவற்றிகரமாக  ிபறவாக்குவார் என்று விசுவாசிகள்  ம்பலாம். ஆனால் 
இதற்கிபடயில், அவர் இன்னும் கர்த்தராக இருக்கிறார், ணமலும்  ாம் 
எதிர்வகாள்ளும் எ ்த பிரச்சபனயிலும் அவரோல்  மக்கு உதவ முடியும். 

ணமசியாவின் வல்லபமபய விவரிக்கும் மாற்குவின்  ீண்ட கபதக்குப் 
பிறகு, அவருபடய சுவிணசஷத்தின் மூன்றாவது முக்கிய பகுதி ோை 8:27-30 ல் 
அப்ணபாஸ்தலர்கள் ணமசியாபவப் பற்றிய உறுதிவமாழிபயப் பதிவுவசய்யும் ஒரு 
சிறு அத்தியாயத்திற்கு வருயவோம். 

சமேியாரவப் பற்றிய அப்சபாஸ்தலை்களின் 
உறுதிமமாழி 

பிலிப்புவில் உள்ள வசசரியாவுக்குச் வசல்லும் வழியில் இணயசு தம் 
சீஷர்களிடமிரு ்து தாம்தான் கிறிஸ்து என்று ஒப்புக்வகாண்ட பிரபலமான 
காட்சி இதுவாகும். ணமலும் கிட்டத்தட்ட மாற்கு சுவிணசஷம் சார் ்த எல்லா 
அறிஞர்களும் அது மாற்கு சுவிணசஷத்தின் பமயப் பகுதி என்பபத 
ஒப்புக்வகாள்கிறார்கள். 

மாற்கு சுவிணசஷத்தின் முதல் வசனத்தில், “ணதவனுபடய குமாரனாகிய 
இணயசு கிறிஸ்துபவப் பற்றிய சுவிணசஷத்தின் ஆரம்பம்” என்று மாற்கு 
எழுதினார். இணயசு ணமசியாவான "கிறிஸ்து" ஆவார். ஆனால் அ ்த 
வசனத்திலிரு ்து, "கிறிஸ்து" என்ற வார்த்பத மாற்கு சுவிணசஷத்தில் யவறு 
எங்கும் வரவில்பல. இணயசுபவ கிறிஸ்து என்று மாற்கு வசால்லவில்பல. 
சீஷர்கள் அவபர கிறிஸ்து என்று அபழத்ததாகணவா அல்லது அவபரக் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

கண்டவர்கள் அவர் கிறிஸ்து என்று ஊகித்ததாகணவா அல்லது பிசாசுகள் 
கிறிஸ்து என்ற வார்த்பதபயப் பயன்படுத்தியதாகணவா அவர் 
வதரிவிக்கவில்பல. 

உண்பமயில், ஏறக்குபறய இணயசுபவ அபடயாளம் காண முயற்சித்த 
அபனவருணம ணதால்வியபட ்தார்கள். அவர் ஒரு அதிசயம் வசய்பவர், அல்லது 
ஒரு தீர்க்கதரிசி, அல்லது ணயாவான் ஸ் ானகன், அல்லது ஒரு பபத்தியம், 
அல்லது வபயல்வசபூல் என்கிற பிசாசு பிடித்தவர் என்று அவர்கள் 
 ிபனத்தார்கள். ஆனால் இ ்த ண ரத்தில், அவர் உண்பமயில் யார் என்பபத 
ஒப்புக்வகாள்ளும்படி தம் சஷீர்கபள அழுத்த ணவண்டிய ண ரம் இது என்று 
இணயசு முடிவு வசய்தார். மாற்கு 8:27-29 இல் அவர்களின் உபரயாடபலக் 
கவனியுங்கள்: 

அவர் தம்முபடய சஷீர்கபள ண ாக்கி: "ஜனங்கள் என்பன 
யார் என்று வசால்லுகிறார்கள்?" என்று ணகட்டார். அதற்கு 
அவர்கள்: "சிலர் உம்பம ணயாவான்ஸ் ானன் என்றும், சிலர் 
எலியா என்றும், ணவறு சிலர் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் 
என்றும் வசால்லுகிறார்கள்" என்றார்கள். "அப்வபாழுது அவர்: 
 ீங்கள் என்பன யார் என்று வசால்லுகிறீர்கள்?' என்று 
ணகட்டார். ணபதுரு பிரதியுத்தரமாக: " ீர் கிறிஸ்து" என்றான் 
(மாற்கு 8:27-29). 

8 அதிகாரங்களின் சான்றுகளுக்குப் பிறகு, அப்ணபாஸ்தலர்கள் 
இறுதியாக இணயசு கிறிஸ்து, ணமசியா, ணதவனுபடய ராஜ்யத்பதக் 
வகாண்டுவருபவர் என்று தங்கள்  ம்பிக்பகபய உறுதிப்படுத்தினர். 

அப்ணபாஸ்தலர்கள் ணமசியாபவ உறுதிப்படுத்திய பிறகு, மாற்கு 
சுவிணசஷத்தின்  ான்காவது வபரிய பகுதி ணமசியாவின் உபத்திரவங்கபளக் 
பகயாள்கிறது. இ ்த பகுதி மத்ணதயு 8:31–15:47 வபர  ீண்டுள்ளது. 

அவருபடய சுவிணசஷத்தின் முதல் பாதியில், இணயசுவின் வல்லபம 
வாய் ்த ஊழியம் அவர்தான் கிறிஸ்து என்ற மகிபமயான உறுதிவமாழிக்கு 
எப்படி இட்டுச் வசன்றது என்பதில் மாற்கு கவனம் வசலுத்தினார். ஆனால் இ ்த 
கட்டத்தில், இணயசுவின் ணமசியா ஊழியத்தின் ணவறுபட்ட அம்சமோை 
‘எருசணலமில் அவர் பட்ட பாடுகள் மற்றும் மரணம்’ எை்பயத மாற்கு 
வலியுறுத்தத் வதாடங்கினார். 

பாடுபடுகிற சமேியா 
ணமசியாவின் துன்பத்பதப் பற்றிய மாற்குவின் பதிவு மூன்று முக்கிய 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அவரி ோவை: தம்முபடய துன்பங்களுக்கும் 
மரணத்திற்கும் இணயசுவின் சஷீர்கபளத் தயார்படுத்துதல், எருசணலமில் யூதத் 
தபலவர்களுடனான அவரது ணமாதல், அவரது பாடுகபளயும் மரணத்பதயும் 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 3: மாற்கு எழுதின சுவிணசஷம் 

-27- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

துூண்டுதல், இறுதியாக பாடுகள் மற்றும் மரணத்தின் அனுபவம். மாற்கு 8:31–10:52 
இல் அவருபடய ஆயத்தத்தில் வதாடங்கி, இ ்தப் பிரிவுகள் ஒவ்வவான்பறயும் 
ஆராய்ணவாம். 

ஆயத்தம் 
இணயசு தனது சஷீர்கபளத் தயார்படுத்துவபத விவரிப்பபத மூன்று 

முக்கிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம், ஒவ்வவான்றும் அவருபடய பாடுகள், 
மரணம் மற்றும் உயிர்த்வதழுதல் ஆகியவற்பற முன்னறிவிப்பதில் 
வதாடங்குகிறது. முதல் பகுதி, மாற்கு 8:31–9:29 இல் இணயசுபவ ராஜ்யத்தின் 
கர்த்தராகக் குறிப்பிடுகிறது. 

ணதவனுபடய மகிபமயான ராஜ்யத்பத பூமிக்குக் 
வகாண்டுவருவதற்கான இணயசுவின் எதிர்பாராத உத்தியின் அறிக்பகயுடன் 
மாற்கு வதாடங்கினார் - அதாவது இணயசுவின் பாடுகள், மரணம் மற்றும் 
உயிர்த்வதழுதல் - இபவகபள மாற்கு 8:31-9:1 இல் விளக்கினார். இ ்தப் 
பகுதியில் அவருபடய ணபாதபனகள் முழுவதும், இணயசு தம்முபடய 
பாடுகபளப் பற்றிப் ணபசினார், ணமலும் அவருபடய சுவிணசஷ ஊழியத்பதத் 
வதாடரும்ணபாது அவர்களும் துன்பப்பட ணவண்டியிருக்கும் என்று அவருபடய 
சீஷர்கபள எச்சரித்தார். 

இதற்குப் பிறகு, மாற்கு 9:2-13 இல் உள்ள மறுரூபமாகுதல் என்று 
வபாதுவாக அறியப்படும் ஒரு  ிகழ்பவக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் இணயசுவின் 
தனித்துவமான அதிகாரத்பதப் பற்றி மாற்கு ணபசினார். இ ்த  ிகழ்வில், 
இணயசுவின் மகிபம ணபதுரு, யாக்ணகாபு மற்றும் ணயாவான் ஆகிணயாருக்குத் 
வதரியும். ணமாணசயும் எலியாவும் இணயசுவுடன் ணதான்றினர், இது இணயசு 
 ியாயப்பிரமாணம் மற்றும் பபழய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கதரிசிகளின் 
ணபாதபனகபள உறுதிவசய்து வதாடர் ்தார் என்பபதக் குறிக்கிறது. ஆனால் 
ணமாணச மற்றும் எலியாபவ விட இணயசுபவ மதிக்கவும் அவருக்கு கீழ்ப்படியவும் 
ணதவன் சஷீர்களுக்கு கட்டபளயிட்டார். இ ்த  ிகழ்வு இணயசுவின் சஷீர்கபள 
எல்லாவற்றுக்கும் ணமலாக இணயசுவுக்கு விசுவாசமாக இருக்க  ிபனவூட்டி, 
இணயசுவிடம் அவர்கள் விசுவாசமாக இருத்தல் என்பது ணதவனுக்கும் 
அவருபடய பபழய ஏற்பாட்டு வவளிப்பாட்டிற்கும் விசுவாசமாக இருப்பதன் 
துூய்பமயான வடிவம் என்பபத ஊக்குவிப்பதன் மூலம் அவர்கபள 
தயார்படுத்தியது. 

இறுதியாக, மாற்கு 9:14-29 இல் பிசாசுகபளக் கட்டுப்படுத்தும் திறபன 
வவளிப்படுத்துவதன் மூலம் இணயசுவின் தனித்துவமான வல்லபமயின் மதீு 
கவனம் வசலுத்தினார். இணயசுவின் சஷீர்களோல் ஒரு கடினமான பிசாபச 
விரட்ட முடியவில்யல, ணமலும் அத்தபகய பிசாசுகபள வஜபத்தின் மூலம் 
மட்டுணம துரத்த முடியும் என்று இணயசு கற்பித்தார். ஆனால் ஒரு எளிய 
கட்டபளயின் மூலம் இய சுவோல் பிசாசுகபள துரத்த முடி ்தது. இ ்த வழியில், 
அவர் மற்ற அபனவபரயும் விட தான் உயர் ்தவர் என்பபதக் காட்டினார், 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

ணமலும் தனது சித்தத்பத  ிபறணவற்ற வரம்பற்ற வல்லபமபயக் 
வகாண்டிருப்பபத தனது சஷீர்களுக்கு உறுதி வசய்தார். அவர் 
வகால்லப்பட்டணபாது அவர்கள் அனுபவிக்கும் ச ்ணதகங்கள் மற்றும் அச்சங்கள் 
இரு ்தணபாதும், அவருபடய வல்லபம அவர்மீது உள்ள  ம்பிக்பகயில் 
உறுதியாக  ிற்க அவர்கபள ஊக்கப்படுத்தியிருக்க ணவண்டும். 

இணயசுவின் பாடுகள், மரணம் மற்றும் உயிர்த்வதழுதலுக்கான ஆயத்தம் 
பற்றிய மாற்குவின் இரண்டாம் பகுதி ணதவனுபடய ராஜ்யத்தின் மதிப்புகபளப் 
பற்றியது, ணமலும் இது மாற்கு 9:30-10:31 இல் காணப்படுகிறது. 

எருசணலமுக்கு ணபாவதற்கான இணயசுவின் ஆயத்தத்பதப் பற்றிய 
மாற்குவின் ஒவ்வவாரு பகுதிபயப் ணபாலணவ, இது இணயசுவின் பாடுகள், 
மரணம் மற்றும் உயிர்த்வதழுதல் ஆகியவற்பற முன்னறிவிப்பதில் 
வதாடங்குகிறது. அ ்த  ிகழ்வுகளுக்கான சஷீர்களின் ஆயத்தத்பத மாற்கு 
இன்னும் வலியுறுத்திக் வகாண்டிரு ்தார் என்பபத பார்க்க இது  மக்கு 
உதவுகிறது. இ ்த முன்னறிவிப்புக்குப் பிறகு, மனிதர்கபளப் ணபாலணவ ணதவன் 
விஷயங்கபள  ியாய ்தீர்ப்பதில்பல என்பபத விளக்கி இணயசு தம் 
சீஷர்கபளத் தயார்படுத்தினார். எனணவ, அவர்கள் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும், 
அவர்களுக்கு என்ன விசித்திரமான விஷயங்கள்  ட ்தாலும், அவர்கள் 
உலகம் வசய்யும் விதத்தில்  ியாய ்தீர்க்க முடியாது. மாறாக, ணதவன் தம்முபடய 
ராஜ்யத்பதக் வகாண்டுவரவும் இணயசுபவ மகிபமப்படுத்தவும் இ ்த 
 ிகழ்வுகபளப் பயன்படுத்துகிறார் என்பபத அவர்கள் உறுதிப்படுத்த 
ணவண்டும். 

மாற்கு 9:30-31 இல் இணயசுவின் முன்னறிவிப்புக்குப் பிறகு, ராஜ்யத்தின் 
மதிப்புகள் பற்றிய இணயசுவின் ணபாதபனகபள மாற்கு அறிக்பக வசய்தார். 
இ ்த பகுதியில், வாழ்க்பகயின் ஐ ்து பகுதிகளில் உலக உள்ளுணர்வுகள் 
ணதவனுபடய சத்தியத்துடன் எவ்வாறு ணமாதுகின்றன என்பபத இணயசு 
 ிரூபித்தார். முதலாவதாக, இணயசு மாற்கு 9:32-42 இல் கனத்பதப் பற்றி 
ணபசினார், ணதவனுபடய ராஜ்யத்தில் மிகவும் மதிக்கப்படுபவர்கள் இ ்த 
வாழ்க்பகயில் குபறவாக மதிக்கப்படுபவர்கள் என்று சுட்டிக்காட்டினார். 

இரண்டாவதாக, இணயசு மாற்கு 9:43-50 இல் மதிப்பபப் பற்றி ணபசினார். 
குறிப்பாக, இ ்த வாழ்க்பகயில் அ ்த விஷயங்கள் எவ்வளவு மதிப்புமிக்கதாகத் 
ணதான்றினாலும், ணதவனுபடய ராஜ்யத்தின் இலக்குகபளத் வதாடர தபடயாக 
இருக்கும் எபதயும் அகற்றும்படி அவர் தம்பமப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு 
அறிவுறுத்தினார். 

மூன்றாவதாக, இணயசு மாற்கு 10:1-12 இல் திருமணத்பதப் பற்றி ணபசினார். 
மனித சட்டம் உள்ளுணர்வாக மிகவும்  ியாயமானது என்று ணதான்றினாலும் 
கூட, திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து ஆகியபவ இறுதியில் மனித சட்டத்பத 
விட ணதவனின் சட்டத்தின்படி கணக்கிடப்பட ணவண்டும். 
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 ான்காவதாக, இணயசு மீண்டும் சிறு பிள்பளகபளப் பற்றி மாற்கு 10:13-16 
இல் ணபசினார். இணயசு முன்பு கூறியது இரு ்தணபாதிலும், அவருபடய சஷீர்கள் 
குழ ்பதகபள அவபர அணுகவிடாமல் தடுத்தனர். அதற்கு பதிலளிக்கும் 
விதமாக, ணதவன் ஏற்கனணவ இ ்த குழ ்பதகளுக்கு ராஜ்யத்பத வகாடுத்தார் 
என்று இணயசு அவர்களுக்கு  ிபனவூட்டினார், அதனால் குழ ்பதகபள 
மறுப்பதன் மூலம் சஷீர்கள் ணதவபன எதிர்க்கிறார்கள். 

ஐ ்தாவது, இணயசு மாற்கு 10:17-31 இல் வசல்வத்பதப் பற்றி ணபசினார். 
பணத்தின் மீதான  ாட்டம் ணதவனுபடய ராஜ்யத்தின் மதிப்புகபளத் 
தழுவுவபதத் தடுக்கிறது என்று இணயசு வசான்னணபாது அதிர்ச்சியபட ்த 
பணக்கார இளம் ஆட்சியாளபரப் பற்றிய  ன்கு அறியப்பட்ட கபத இது. 

இ ்த ணபாதபனயின் ஒவ்வவாரு பிரிவுகளிலும், ணதவனுபடய 
ராஜ்யத்தின் மதிப்புகபள இணயசு விளக்கினார், இதனால் அவருபடய 
துன்புறுத்தப்பட்ட மரணத்பத ஏற்றுக்வகாள்வதற்கு அவருபடய சஷீர்கள் 
சிறப்பாக தயாராக இருப்பார்கள், அணத ணபால் அவர்கள் தம்பமப் 
பின்பற்றுபவர்களாக அவர்கள் தாங்க ணவண்டிய கஷ்டங்கபளயும் 
ஏற்றுக்வகாள்கிறார்கள். 

எருசணலமுக்கு வசல்வதற்கான இணயசுவின் ஆயத்தத்பதக் குறித்த 
மாற்குவின் மூன்றாம் பகுதி, மாற்கு 10:32-52 இல் ணதவனுபடய ராஜ்யத்தில் 
தபலபமத்துவத்பதப் பற்றி ணபசுகிறது. மாற்கு 10:32-34 இல் அவருபடய பாடு, 
மரணம் மற்றும் உயிர்த்வதழுதல் ஆகியவற்பற முன்னறிவித்த பிறகு, இணயசு 
ராஜ்யத்தில் தபலபமத்துவ ணகள்விபய மூன்று பகுதிகளாகக் கூறினார். 
முதலாவதாக, மாற்கு 10:35-40 இல் யாக்ணகாபும் ணயாவானும் அவருபடய 
துன்பத்தில் பங்குவகாள்ள ணவண்டும் என்று அவர் கூறினார். அவர்கள் ஒணர 
போத்திரத்தில் குடித்து, அணத ஞானஸ் ானம் வபறுவார்கள். இ ்த உருவகங்கள், 
இணயசுவின் சஷீர்கள் அவருக்குச் வசய்த ணசபவயின் காரணமாக அவருபடய 
துன்பங்களில் பங்குவகாள்ள ணவண்டியிருக்கும் என்பபத மபறமுகமாகக் 
குறிப்பிடுகின்றன. 

இரண்டாவதாக, மாற்கு 10:40-45 இல் இணயசு ராஜ்யத்தில் இருக்கிற 
தபலபமத்துவத்பத ணசபவ என்று விவரித்தார். ராஜ்யத்தில் உள்ள 
மதிப்புகபளப் பற்றி ணபசும்ணபாது அவர் இ ்த ணயாசபனபய இரண்டு முபற 
குறிப்பிட்டார். ஆனால் அதற்கான காரணத்பத அவர் விளக்கியது இதுணவ 
முதல் முபற. கிறிஸ்தவத் தபலவர்கள் ஊழியக்காரர்களாக இருக்க ணவண்டும், 
ஏவனன்றால் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் மாதிரிபயப் பின்பற்றுகிறார்கள். 

மூன்றாவதாக, குருடனான பர்திணமயுவிடம் இரக்கம் காட்டுவதன் மூலம், 
தபலபமத்துவமும் ணசபவயும் ஒன்றாய் இருக்க ணவண்டும் என்று இணயசு 
 ிரூபித்தார். ஊழி ம் வச ் ும் தபலவர்கள் ராஜ்யத்தில் அதிக வவகுமதிபயப் 
வபற ணவண்டும் என்பதற்காக தியாகங்கபளச் வசய்யக்கூடாது, ஆனால் 
அவர்கள் ணசபவ வசய்பவர்களிடம் உண்பமயிணலணய இரக்கம் 
காட்டுகிறவர்களாக இருக்க ணவண்டும். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

கிறிஸ்தவத் தபலவர்கள் வித்தியாசமாக இருக்கவும், தங்கள் 
மக்களுக்கு ஊழியராக இருக்கவும் இணயசு அபழக்கிறார். 
இ ்த அற்புதமான ணவத பகுதியில், மாற்கு சுவிணசஷம் 10:45 
இல், சுற்றியுள்ள கிணரக்க-ணராம கலாச்சாரத்திலிரு ்து 
ணவறுபட்டதாக தம்பமப் பின்பற்றுகிறவர்களின் 
தபலபமத்துவம் இருக்க ணவண்டும் என்று இணயசு 
வலியுறுத்துகிறார். மாற்குவின்  ாளில் 
தபலபமத்துவத்தின் முன்னுதாரணமானது ணராமர்கள் 
தங்கள் மக்கள் மதீு அதிகாரம் மற்றும் ணமலாதிக்கத்பத 
வவளிப்படுத்துவதாகும். ணமலும் இணயசு, “[ ான்] ஊழி ம் 
வகோள்ளும்படி வரோமல் ஊழி ம் வச ் வும் அயநகயர 
மீட்கும் வபோருளோக ஜவீயைக் வகோடுக்கவும் வ ்ணதன்” 
என்றார். எனணவ, இணயசு, தம்பமப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு 
அவருபடய தபலபமத்துவ வபகபயப் பின்பற்றவும், ஒரு 
ஊழியக்காரனாக வழி டத்தவும், மாற்குவின்  ாளில் 
மிகவும் பரவலாக இரு ்த ணராம ஆதிக்கத்தின் 
முன்னுதாரணத்பதப் பின்பற்ற ணவண்டாம் என்றும் 
கட்டபளயிடுகிறார். 

Dr. கிரிணகாரி ஆர். வபர்ரி 

ணதவனுபடய ராஜ்யத்தில் உலகத்தின் தபலபமத்துவ மாதிரிபய 
மாதிரியாகக் வகாள்ள முடியாது என்று இணயசு வலியுறுத்தினார். மாறாக, அது 
பாடுகளின் அவருயட  வசா ்த முன்மாதிரிபயப் பின்பற்ற ணவண்டும். 

சில வழிகளில், ணராமில் உள்ள மாற்குவின் வாசகர்களுக்கு இது 
வருத்தமளிக்கும் வசய்தியாக இரு ்திருக்க ணவண்டும். அவர்களின் துன்பம் 
அசாதாரணமானது, விபரவில் கட ்து ணபாகும் என்று அவர்களுக்கு 
உறுதியளிக்கும் பதிலாக, கிறிஸ்துபவப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு துன்பணம 
தர ிபல என்று மாற்குவின் சுவிணசஷம் அவர்களுக்கு உறுதியளித்தது. 
ஆனால் அணத ண ரத்தில், இ ்த வசய்தி ஒரு ஊக்கமளிக்கும் ஒன்றாகவும் 
இரு ்திருக்க ணவண்டும். சபபயின் பாடுகள் கிறிஸ்துவின் வவற்றிக்கான 
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். ணராமர் 8:18 இல் பவுல் எழுதியது ணபால: 

இக்காலத்துப் பாடுகள் இனி  ம்மிடத்தில் வவளிப்படும் 
மகிபமக்கு ஒப்பிடத்தக்கபவகள் அல்லவவன்று 
எண்ணுகிணறன் (ணராமர் 8:18). 

இணயசு தம் சஷீர்கபளத் தயார்படுத்தியபதப் பற்றி கூறிய பிறகு, மாற்கு 
11:1-13:37 இல் யூதத் தபலவர்களுடன் இணயசுவின் ணமாதபலப் பற்றி எழுதினார். 
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எதிர்பகொள்ளுதல் 
மாற்கு கூறுகிற எதிர்வகோள்ளுதபலப் பற்றிய பதிவு இரண்டு முக்கிய 

பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: முதலாவதாக, 11:1–12:44 இல் உள்ள எதிர்ப்பபக் 
குறித்த கபதகள். இரண்டாவதாக, 13:1-37 இல் உள்ள ஒலிவ மபல 
வசாற்வபாழிவு. 

அவருபடய சுவிணசஷத்தின் இ ்தப் பகுதி முழுவதும், யூதத் 
தபலவர்கபள இணயசு எப்படி ணகாபமூட்டினார் என்பபத மாற்கு விவரித்தார். 
மாற்கு சுவிணசஷத்தின் மு ்பதய பகுதிகளில், இணயசு யூதத் தபலவர்களுடன் 
எதிர்வகோள்ளுதபல எதிர்பார்க்கவில்பல; அவரது இரக்கத்திற்கு மக்கள் 
எதிர்ப்பு வதரிவித்ததால் அவர் முதன்பமயாக எதிர்ப்பப எதிர்வகாண்டார். 
ஆனால் இ ்த பகுதியில், இணயசு சிலுபவயில் அபறயப்படுவதற்காக தீவிரமாக 
எதிர்ப்பப  ாடினார் என்று மாற்கு வதரிவித்தார். 

முதலாவதாக, மாற்கு 11:1-11 இல் எருசணலமுக்குள் இணயசுவின் 
வவற்றிகரமான நபழவு அவபர ணமசியா மற்றும் இஸ்ரணவலின் 
உண்பமயான ராஜா என்று பகிரங்கமாக அறிவித்தது. 

அடுத்ததாக, மாற்கு 11:12-14, 20-25 இல் உள்ள பட்டுப்யபோை அத்தி மரமாக 
இஸ்ரணவபலக் கண்டனம் வசய்ததும், 15-19 வசனங்களில் அவருபடய 
ஆலயத்பதச் சுத்தப்படுத்துதலும், யூதத் தபலவர்களின் தார்மகீ  ிபலபய 
ண ரடியாகத் தாக்கி, மக்கள் மீதான அவர்களின் அதிகாரத்பதயும் 
வசல்வாக்பகயும் குபறமதிப்பிற்கு உட்படுத்தியது. 

மாற்கு 11:27-12:12ல் உள்ள பிரதான ஆசாரியர்கள்,  ியாயப்பிரமாண 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் மூப்பர்களுடனும் இணயசு வாதிட்டார். அவருபடய 
அதிகாரத்திற்கு அவர்கள் அளித்த சவாபல முறியடித்த பிறகு, யூதத் தபலபம 
ணதவனுக்கு எதிரான கலகம் என்று குற்றம் சாட்டி திராட்பசத் ணதாட்டக் 
குத்தபகதாரர்களின் உவபமபயச் வசான்னார். இ ்த கட்டத்தில், அவர்கள் 
அவபரக் பகது வசய்யத் தயாராக இரு ்தனர், ஆனால் கூட்டத்பதப் பற்றிய 
அவர்களின் பயம் அவர்கபள பயப்படுத்தியது. 

அடுத்து, இணயசு மாற்கு 12:13-17 இல் ணராம வரிகள் குறித்து பரிணசயர்கள் 
மற்றும் ஏணராதியர்களுடன் வாதிட்டார். 

இதற்குப் பிறகு, மாற்கு 12:18-27 இல், உயிர்த்வதழுதபலப் பற்றி ணவதம் 
கற்பிப்பபத சதுணசயர்கள் தவறாகப் புரி ்துவகாண்டார்கள் என்பபத இணயசு 
 ிரூபித்தார். 

இறுதியாக, அவர் மாற்கு 12:28-44 இல் உள்ள  ியாயப்பிரமாண 
ஆசிரியர்கபளத் தாக்கினார். அவர்களில் சிலருக்குச்  ியாயப்பிரமாணம் 
வதரியும் என்று இணயசு ஒப்புக்வகாண்டாலும், ஒட்டுவமாத்தமாக அவர்கள் 
ணபராபசயினாலும் உலக லட்சியத்தினாலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக அவர் 
வலியுறுத்தினார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

ஏணதா ஒரு வபகயில், ஆசாரியர்கள்,  ியாயப்பிரமாண ணபாதகர்கள், 
பரிணசயர்கள், ஏணராதியர்கள் மற்றும் சதுணசயர்கள் ஆகிய வசல்வாக்கு மிக்க 
யூதர்களின் ஒவ்வவாரு தரப்பினருடனும் இணயசு பகிரங்க எதிர்வகோள்ளுதயல 
யமற்வகோண்டோர். ஒவ்வவாரு குழுவும் அவபர வவறுப்பதற்கும், அவரது 
மரணத்பதத் ணதடுவதற்கும் அவர்களுக்கு ஒரு காரணத்பதக் வகாடுத்தார், 
அவர்கள் தன்பனக் வகால்லத் துூண்டினார். 

யூதத் தபலபமயுடனான இணயசுவின் எதிர்வகோள்ளுதலின் 
இரண்டாவது முக்கியப் பகுதி, இணயசுவுக்கும் அவருபடய சஷீர்களுக்கும் 
இபடணயயான உபரயாடலாகும். இ ்த வசாற்வபாழிவு ஒலிவ மபலயில் 
 ட ்ததால் வபாதுவாக ஒலிவ மபல வசாற்வபாழிவு என்று அபழக்கப்படுகிறது. 
பரவலாகப் ணபசினால், இது மாற்கு 13:1-37 இல் வருகிறது. இ ்த பகுதியில், இணயசு 
தம் சஷீர்கள் எதிர்காலத்தில் அவர்கள் எதிர்வகாள்ளும் கஷ்டங்கபளப் பற்றி 
எச்சரித்தார், அதனால் அவர்கள் பாதுகாவலர்களால் பிடிபடாமல் இருக்க 
முடியும். அவபரப் பற்றி சாட்சியமளிக்க அவர்கள் ஆட்சியாளர்களுக்கு முன் 
இழுக்கப்படுவார்கள் என்று அவர்களுக்குக் கற்பித்தார். அவர்கள் 
அடிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் வவறுக்கப்படுவார்கள். அவர்களின் குடும்பங்கள் 
சிபத ்துவிடும். அவர்கள் இயற்பக ணபரழிவுகபளயும் வபரும் 
இன்னல்கபளயும் ச ்திக்க ண ரிடும். உண்பமயில், அவர் திரும்பும் வபர 
உபத்திரவமும் துன்பமும் சபபயின் குணாதிசயமாக இருக்கும் என்பபத அவர் 
வதளிவுபடுத்தினார். 

ஆனால் இணயசு தம் சஷீர்களுக்கு ணதவனுபடய ராஜ்யத்தின் இறுதி 
வவற்றிபய உறுதியளிப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு மிகு ்த  ம்பிக்பகபய 
அளித்தார். உதாரணமாக, மாற்கு 13:26-27 இல், அவர்கள் தமக்கு 
உண்பமயுள்ளவர்களாக இருக்கும் வபர, அவர் தம்முபடய ராஜ்யத்பத 
வல்லபமயிலும் மகிபமயிலும் முழுபமயாக்கும்ணபாது அவர்களுக்குக் 
கிபடக்கும் மாவபரும் வவற்றிபய அவர்களுக்கு  ிபனவுபடுத்தினார். 

கணிக்கத்தக்க வபகயில், இணயசு தம் சஷீர்களிடம் வசான்ன 
வார்த்பதகள் யூதத் தபலவர்கபள அவருக்கு எதிராகத் துூண்டிக்வகாண்ணட 
இரு ்தன. உதாரணமாக, மாற்கு 13:1-2 இல், ஆலயம் அழிக்கப்படும் என்று இணயசு 
தம் சஷீர்களுக்குக் கற்பித்தார். ஆனால் மாற்கு 14:58 இல்  ாம் பார்க்கிறபடி, 
அவருபடய வார்த்பதகள் ணகட்கப்பட்டு தவறாகப் புரி ்துவகாள்ளப்பட்டன, 
அதனால் அவருபடய விசாரபணயின் ணபாது அவர் ஆலயத்பத அழிக்க 
திட்டமிட்டதாக வபாய்யாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். 

இணயசுவின் சஷீர்கபளத் தயார்படுத்துதல் மற்றும் எருசணலமில் யூதத் 
தபலவர்களுடன் எதிர்வகோள்ளுதல் ஆகியவற்றின் அடிப்பபடயில் 
ணமசியாவின் பாடுகபளப் பற்றிய மாற்குவின் கணக்பகப் பார்த்ணதாம், மாற்கு 
14:1–15:47 இல் இணயசுவின் பாடு மற்றும் மரணத்தின் அனுபவத்திற்குத் திரும்ப 
நோம் தயாராக இருக்கிணறாம். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

அனுபவம் 
இணயசுவின் பாடு மற்றும் மரணத்தின் உண்பமயான அனுபவத்தின் 

பதிவு யூதாஸின் காட்டிக்வகாடுத்தல், ணபதுரு இணயசுபவ மறுத்தலித்தபதப் 
பற்றிய கணிப்பு, சஷீர்கள் வகத்வசமணனயில் இணயசுபவப் பார்த்து வஜபிக்கத் 
தவறியது, இணயசு பகது வசய்யப்படுதல், இரண்டு ணசாதபனகள் மற்றும் 
ணபதுருவின் மறுதலிப்பு, இறுதியாக இணயசு சிலுபவயில் அபறயப்பட்டு 
அடக்கம் வசய்யப்படுதல் ஆகி   ன்கு அறியப்பட்ட  ிகழ்வுகளால் 
 ிரம்பியுள்ளது. 

இபவ இருண்ட, அச்சுறுத்தும் அதிகாரங்கள் ஆகும். மன ிபல தீங்யக 
முன்னறிவிக்கிறது. யூதத் தயலவர்களிை் யதோல்வி, மக்கள் கூட்டத்திை் 
யதோல்வி, யூத மற்றும் யரோம சட்ட அயமப்புகளிை் யதோல்வி மற்றும் சஷீர்களிை் 
யதோல்வி எை அவர்கள் ணதால்வியால்  ிபற ்துள்ளனர். துன்புறுத்தப்பட்ட 
ணராம சபபக்கு எழுதுபகயில், கிறிஸ்தவத்தின் எருசணலமினுயட  பிரசவ 
ணவதபன ணராமில் இரு ்தபதப் ணபாலணவ கடுபமயானதாக இரு ்தது 
என்பபத மாற்கு வதளிவுபடுத்தினார். 

இணயசுவின் பாடுகள் மற்றும் மரண அனுபவத்பதப் பற்றிய மாற்குவின் 
பதிபவ, மாற்கு 14:1-11 இல் அடக்கத்திற்காக அபிணஷகம் வசய்ததில் வதாடங்கி 
 ான்கு முக்கிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம். இ ்த பகுதியில், மாற்கு சில 
முக்கியமான விவரங்கபளப் பதிவு வசய்துள்ளார். முதலாவதாக, பிரதான 
ஆசாரியர்களும்,  ியாயப்பிரமாண ணபாதகர்களும் இணயசுபவக் பகதுவசய்து 
வகால்ல வழி ணதடுகிறார்கள் என்று அவர் கூறினார். இரண்டாவதாக, ஒரு ஸ்திர ீ
மிகவும் விபலயுயர் ்த வாசபன திரவியத்தால் இணயசுபவ அபிணஷகம் 
வசய்தாள், ணமலும் அவர் அடக்கத்திற்காக அவபர அபிணஷகம் வசய்ததாகக் 
கூறினாள். இ ்த வழியில், அவர் உடனடியாக எதிர்காலத்தில் வகால்லப்படுவார் 
என்று இணயசு சுட்டிக்காட்டினார். மூன்றாவதாக, யூதாஸ் ஸ்காரிணயாத்து 
இணயசுபவ பிரதான ஆசாரியர்களுக்கும்  ியாயப்பிரமாண ணபாதகர்களுக்கும் 
காட்டிக்வகாடுக்க சதி வசய்யத் வதாடங்கினான். இணயசுவின் பாடுகள் மற்றும் 
மரணம் பற்றிய கபதயின் திருப்புமுபனயாக இபத  ாம் பார்க்கலாம். அவரது 
மரணம் ஒரு வதளிவற்ற அச்சுறுத்தல் அல்ல, ஆனால் உடனடி உண்பமயாகும். 

அடுத்து, மாற்கு 14:12-42 இல் இணயசு தனது சஷீர்களுடன் கபடசியாகச் 
வசன்ற ண ரங்கபளப் பற்றிக் கூறினார். மாற்கு 14:12-31 இல் இணயசுவும் 
அவருபடய சஷீர்களும் கபடசி இராப்ணபாஜனத்திற்குத் தயாராகி உண்பதில் 
மாற்குவின் கபதயின் இ ்தப் பகுதி வதாடங்குகிறது. இ ்த ணபாஜன ப ்தியின் 
ணபாதுதான் இணயசு கர்த்தருபடய இராப்ணபாஜனம் என்ற கிறிஸ்தவ 
கட்டபளபய  ிறுவினார். அவர் தனது பாடு மற்றும் மரணத்தின் மூலம் 
அவர்களுக்கு உதவ சில இறுதி ஆயத்தங்கபள தனது சஷீர்களுக்கு 
வழங்கவும் இ ்த ண ரத்பத பயன்படுத்தினார். உதாரணமாக, அவர்கள் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

அபனவரும் தம்மிடமிரு ்து விலகிச் வசல்வார்கள் என்று அவர் அவர்கபள 
எச்சரித்தார், ணமலும் அவர் ணபதுருவின் மறுதலிப்புகபள முன்னறிவித்தார். 

மாற்கு 14:32-42 இல்  ாம் பார்க்கிறபடி, கபடசி இராப்ணபாஜனத்திற்குப் 
பிறகு, அ ்தக் குழு வகத்வசமணன ணதாட்டத்திற்குச் வசன்றது. இ ்த பத்தியின் படி, 
இணயசு ஆழ் ்த மன உபளச்சலுக்கு ஆளானார், ணமலும் அவர் மரணம் 
அபடயும் அளவிற்கு துக்கத்தில் மூழ்கினார். அவர் சிலுபவயில் 
அபறயப்படுவபத எதிர்பார்த்து மிகவும் ணவதபனப்பட்டார் என்பது 
வதளிவாகிறது. 

இணயசுவின் பாடுகள் மற்றும் மரணத்தின் அனுபவத்பதப் பற்றிய 
மாற்குவின் அறிக்பகயின் மூன்றாவது பகுதி, மாற்கு 14:43-15:15 இல் இணயசுவின் 
பகது மற்றும் ணசாதபனகளின் விவரமாகும். மாற்கு 14:43-52 இல் இணயசுவின் 
சீஷனான யூதாஸ் ஸ்காரிணயாத்து காட்டிக்வகாடுத்ததில் இ ்தப் பகுதி 
வதாடங்குகிறது. இது மாற்கு 14:53-65 இல் யூத தபலபமயின் முன் அவரது 
விசாரபணயுடன் வதாடர்கிறது. அடுத்து, மாற்கு 14:66-72 இல் இணயசுபவ 
அறி ்திரு ்தும் பின்பற்றியும் ணபதுரு அவபர மறுதலித்த அறிக்பகபயப் 
படிக்கிணறாம். இறுதியாக, மாற்கு 15:1-15 இல் ணராம கவர்னரான பிலாத்துவின் 
முன் அவரது விசாரபணபயப் பற்றி வாசிக்கிணறாம். இ ்த அவமானகரமான 
அனுபவங்களின் முடிவில், இணயசு சாட்படயால் அடிக்கப்பட்டார், பின்னர் 
சிலுபவயில் அபறயப்படுவதற்காக ணராம ணபார் ணசவகர்களிடம் 
ஒப்பபடக்கப்பட்டார். 

இணயசுவின் பாடுகள் மற்றும் மரணத்தின் அனுபவத்பதப் பற்றிய 
மாற்குவின் அறிக்பகயின்  ான்காவது பகுதி, மாற்கு 15:16-47 இல் இணயசு 
சிலுபவயில் அபறயப்பட்டபத உள்ளடக்கியது. இணயசு ஒரு சாதாரண 
குற்றவாளிபயப் ணபால அடிபட்டு, அவமானப்படுத்தப்பட்டு, சிலுபவயில் 
அபறயப்பட்டு வகால்லப்படுவதற்காக ணராம வரீர்களிடம் ஒப்பபடக்கப்படுவதில் 
இரு ்து வதாடங்குகிறது. மனித கண்ணணாட்டத்தில், அவரது துன்பம் 
மிகப்வபரியது. 

ணராமர்களின் பககளில் இணயசு இ ்தத் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானார் 
என்ற உண்பம, இ ்த  ிகழ்வுகபள மாற்குவின் அசல் பார்பவயாளர்களான 
ணராம கிறிஸ்தவர்களுடன் வலுவாக இபணத்திருக்கும். அவர்கள் தங்கள் 
கர்த்தரின் துன்பங்களுக்கும் தங்களின் வசா ்த துன்பங்களுக்கும் இபடணய 
உள்ள ஒற்றுபமகபள விபரவாகக் கண்டிருப்பார்கள், ணமலும் அவர்கள் 
தங்கள் வசா ்த சிரமங்கபளத் தாங்கிக் வகாள்வதற்கு அவருபடய 
பதரியத்பத ஒரு உத்ணவகமாக எடுத்துக் வகாள்ள ணவண்டும். 

ஆனால் இணயசுவின் பாடுகளின் மிக ணமாசமான பகுதி 
என்னவவன்றால், உலகத்தின் பாவம் அவர் மதீு சுமத்தப்பட்டது, ணமலும் அவர் 
பிதாவாகிய ணதவனின் ணகாபத்திற்கு ஆளானார். இறுதியாக, அவர் மரித்த 
பிறகு, அவர் ஒரு கல்லபறயில் பவக்கப்பட்டார், அவரது உடல் அடக்கம் வசய்யத் 
தயாராக இல்பல, ஏவனனில் ஓய்வு ாளுக்கு முன் ண ரம் இல்பல. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

இப்ணபாது  ாம் ணமசியாவின் அறிவிப்பு, ணமசியாவின் வல்லபம, 
ணமசியாபவப் பற்றிய அப்ணபாஸ்தலர்களின் உறுதிவமாழி மற்றும் ணமசியாவின் 
பாடு ஆகியவற்பறப் பார்த்ணதாம், இறுதியாக மாற்கு 16:1-8 இல் உள்ள 
ணமசியாவின் வவற்றிபயப் பற்றிப் பார்க்க திரும்புவதற்கு  ாம் தயாராக 
இருக்கிணறாம். இதில் மாற்கு  மது கர்த்தருபடய உயிர்த்வதழுதபல 
விவரித்தார். 

சமேியாவின் மவற்றி 
இ ்த பகுதியின் உள்ளடக்கத்திற்கு வருவதற்கு முன், மாற்கு சுவிணசஷம் 

16:8 இல் முடிவபடகிறது என்று ஏன் வசால்கிணறாம் என்பபத பார்க்க ணவண்டும். 
எல்லாவற்றிற்கும் ணமலாக,  மது ணவதாகமங்களில் வபரும்பாலானபவ இ ்த 
அதிகாரத்தில் இருபது வசனங்கபளக் வகாண்டுள்ளன. ஆனால் இ ்த 
ணவதாகமங்களில் வபரும்பாலானபவ மாற்கு சுவிணசஷத்தின் மிகவும் 
 ம்பகமான பழங்கால பகவயழுத்துப் பிரதிகளில் 9-20 வசனங்கள் இல்பல 
என்று குறிப்புகள் உள்ளன. 

மாற்குவின் பண்படய கிணரக்க பகவயழுத்துப் பிரதிகளில், மூன்று 
வவவ்ணவறு முடிவுகள் உள்ளன. ஒரு சில பகவயழுத்துப் பிரதிகள் வசனம் 8 
இல் முடிவபடகின்றன. இரண்டாவது குழு பகவயழுத்துப் பிரதிகள் வசனம் 20 
இல் முடிகின்றன. மூன்றாவது குழு பிரதிகளில் 8 ஆம் வசனத்திற்குப் பிறகு 
இரண்டு வாக்கியங்கள் வருகின்றன. 

அபனத்து ஆதாரங்கபளயும் கவனமாக மதிப்படீு வசய்ததன் மூலம், 
வபரும்பாலான அறிஞர்கள் மாற்கு தனது சுவிணசஷத்பத வசனம் 8 உடன் 
முடித்தார் என்று முடிவு வசய்தனர். மிகத் வதான்பமயான மற்றும் மிக 
முக்கியமான பகவயழுத்துப் பிரதி மரபுகள், அசலாக குறுகிய முடிபவ 
ஆதரிக்கின்றன. 

"அவர்கள் பய ்தார்கள்" என்ற வாக்கியத்துடன் மாற்கு சுவிணசஷத்பத 
முடித்தார் என்பபத ஒரு எழுத்தாளர் சங்கடமாக உணர் ்ததால் மற்ற இரண்டு 
வாக்கியங்களும் ணசர்க்கப்பட்டதாக பல அறிஞர்கள்  ம்புகிறார்கள். ஆனால் 
இ ்த எழுத்தாளரின் அவசௌகரியம் ஆதாரமற்றது. உண்பமயில், பயம், 
பிரமிப்பு மற்றும் திபகப்பு ஆகியவற்றின் கருப்வபாருள் இ ்த சுவிணசஷம் 
முழுவதும் ஓடுகிறது. இ ்த காரணத்திற்காக, இ ்த குறிப்பிட்ட சுவிணசஷத்பத 
முடிவுக்கு வகாண்டுவர பயத்தின் முக்கியத்துவணம மிகவும் வபாருத்தமான 
வழியாகும். உண்பமயில், இது மாற்குவின் அசல் வாசகர்களின் 
அனுபவங்களுடனும்  ன்றாகப் வபாரு ்துகிறது. இணயசுவின் 
உயிர்த்வதழுதலுக்குப் பிறகு அவர்கள் உபத்திரவத்பத எதிர்வகாண்டணபாது, 
இணயசுவின் ஆரம்பகால சஷீர்களும் பயத்பத அனுபவித்தபத அறி ்து 
அவர்கள்  ிச்சயமாக ஆறுதல் அபட ்தார்கள். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

இப்ணபாது மாற்கு 16:1-8 இல் உள்ள இணயசுவின் உயிர்த்வதழுதபலப் 
பற்றிய விவரத்திற்கு வருணவாம். மாற்குவின் உயிர்த்வதழுதல் பற்றிய 
விவரங்கள் மற்ற சுவிணசஷங்களில் உள்ள விவரங்கபள விட சிறியது, 
ஆனால் இ ்த சுருக்கமானது இ ்த சுவிணசஷத்தின் சுருக்க விவரத்திற்கு 
ஏற்றவாறு உள்ளது. சுவிணசஷத்பதத் திற ்த ணமசியாவின் அறிவிப்பும் மிகக் 
குறுகியதாக இரு ்தது, ணமலும் சுவிணசஷத்தின் பமயப்பகுதியாக இருக்கும் 
ணமசியாபவப் பற்றிய அப்ணபாஸ்தலர்களின் உறுதிவமாழியும் அப்படிணய 
இரு ்தது. 

ணமசியாவின் வவற்றிபயப் பற்றிய இ ்த பகுதி, இணயசு மரித்து அடக்கம் 
வசய்யப்பட்ட மூன்றாம்  ாளில் அவருபடய சரரீத்திற்கு அபிணஷகம் 
வசய்வதற்காக அவருபடய கல்லபறக்கு வ ்த ஸ்திரகீளிலிரு ்து 
வதாடங்குகிறது. ஒரு ணதவதுூதர் அவர்கபள ச ்தித்தார், அவருபடய வசய்தி 
வதளிவாகவும் ண ரடியாகவும் இரு ்தது. இணயசு தம் ஊழியத்தில் பலமுபற 
முன்னறிவித்தபடிணய மரணத்பத வவன்று உயிர்த்வதழு ்தார். மாற்கு 16:6-8 இல் 
உள்ள சுவிணசஷத்தின் முடிபவக் கவனியுங்கள்: 

"பயப்படாதிருங்கள்," “சிலுபவயில் அபறயப்பட்ட 
 சணரயனாகிய இணயசுபவத் ணதடுகிறீர்கள்; அவர் 
உயிர்த்வதழு ்தார்! அவர் இங்ணகயில்பல. இணதா, அவபர 
பவத்த இடம்...." என்று ணதவதுூதன் கூறினான்.  டுக்கமும் 
திகிலும் அவர்கபளப் பிடித்தபடியால், அவர்கள் சக்ீகிரமாய் 
வவளிணய வ ்து, கல்லபறபய விட்டு ஓடினார்கள். அவர்கள் 
பய ்திரு ்தபடியினால் ஒருவருக்கும் ஒன்றும் 
வசால்லாமற்ணபானார்கள் (மாற்கு 16:6-8). 

மாற்குவினுபடய கபதயின் பின்னணியில் ஸ்திரகீளின் பதில் 
முற்றிலும் யூகிக்கக்கூடியது: அவர்கள் பய ்தார்கள். இ ்த சுவிணசஷத்தில் 
கிட்டத்தட்ட அபனவரும் ணதவனுபடய வல்லபம வாய் ்த பிரசன்னத்திற்கு 
பிரமிப்பு, ஆச்சரியம் மற்றும் பயத்துடன் பதிலளித்தனர். 

இது மாற்குவின் புரிதலாகும். இங்ணக வபண்கள் வசன்று 
அவருபடய உயிர்த்வதழுதபல அறிவிக்கும்படி 
கட்டபளயிடப்பட்டிருக்கிறார்கள், அதற்கு பதிலாக அவர்கள் 
பய ்து ஓடிப்ணபாய் யாரிடமும் எதுவும் வசால்லவில்பல. 
இங்ணக  ாம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இபதப் 
படிக்கிணறாம், அது கபதயின் முடிவு அல்ல என்பது  மக்குத் 
வதரியும்; ணதவனின் சத்தியம் வவன்றது என்பபத  ாம் 
அறிணவாம், எனணவ ணவதத்தில் மனித ணதால்வி ணதவனுபடய 
ண ாக்கங்களுடன் முரண்படுவபத  ாம் மீண்டும் மீண்டும் 
பார்க்கிணறாம். 
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Dr. ராபர்ட் எல். ப்ளம்மர் 

ணதவனுபடய மக்கள் இ ்த வாழ்க்பகயில் பலவனீத்பத 
அனுபவிப்பார்கள். ணமலும் அவர்களுக்கு ணதபவகளும் இருக்கும். ணராமில் 
இரு ்த மாற்குவின் அசல் வாசகர்களுக்கு இது உண்பமயாக இரு ்தது, ணமலும் 
இது காலங்காலமாக சபபக்கு உண்பமயாகணவ இரு ்து வருகிறது. ஆனால் 
சுவிணசஷத்தின்  ற்வசய்தி என்னவவன்றால், ணதவனுபடய ராஜ்யம் 
வ ்துவிட்டது என்பது தான். ணமசியா ணதவ மக்களின் எதிரிகபள வவன்றார். 
இறுதி எதிரியாகிய மரணம் கூட வவல்லப்படும். இ ்த காரணத்திற்காக, 
ணதவனுபடய மக்கள் ராஜ்யத்தின் சுவிணசஷத்தின் எதிரிகபள பதரியமாக 
எதிர்வகாள்ள முடியும். வவற்றி ஏற்கனணவ  ம்முபடயது. 

மாற்கு சுவிணசஷத்தின் பின்னணி மற்றும் கட்டபமப்பு மற்றும் 
உள்ளடக்கம் ஆகியவற்பறக் கருத்தில் வகாண்டு, அதன் முக்கிய 
கருப்வபாருள்கள் சிலவற்பறப் பார்க்க  ாம் தயாராக இருக்கிணறாம். 

முக்கிய கருப்மபாருள்கள் 
இணயசு ணமசியா அல்லது கிறிஸ்து என்ற அபடயாளம் ச ்ணதகத்திற்கு 

இடமின்றி மாற்கு தனது சுவிணசஷத்தில் வதாடர்புபடுத்திய மிக முக்கியமான 
கருப்வபாருளாகும். தங்கள் பாவங்களிலிரு ்து தங்கபளக் காப்பாற்றணவ 
இணயசு உண்பமயில் வ ்திருக்கிறார் என்பபத அவருபடய வாசகர்கள் 
அறி ்திருப்பபத மாற்கு உறுதிவசய்ய விரும்பினார். மரணத்பத வவன்ற ராஜா 
இணயசு ஆவார். அவர் வல்லபம வாய் ்தவர், அச்சுறுத்துபவர், தடுக்க 
முடியாதவர், மகிபமயானவர். ணதவனுபடய ராஜ்யத்பத பூமிக்குக் வகாண்டு 
வ ்து அவர்கபள மீட்க வ ்த மீட்பர் அவர். அவர்கள் அவபர இனி பார்க்க 
முடியாது என்ற ணபாதிலும், அவருபடய கட்டுப்பாட்டில் தான் எல்லாம் இரு ்தது, 
ணமலும் அவர் வதாடங்கிய இரட்சிப்பப முடிக்க அவர் திரும்பி வருவதாக 
உறுதியளித்தார். 

இ ்த பாடத்தில்  ம் ண ாக்கங்களுக்காக, இணயசுவாகிய ணமசியா என்கிற 
கருப்வபாருபள இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிப்ணபாம். முதலில், இணயசுபவ 
பாடுபடும் ஊழியக்காரராகக் கருதுணவாம். இரண்டாவதாக, வவற்றிவகாள்ளும் 
ணமசியா ராஜா என்ற அவரது அபடயாளத்பதப் பார்ப்ணபாம். இணயசு பாடுபடுகிற 
ஒரு ஊழியர் என்கிற அவரது பாத்திரத்துடன் ஆரம்பிக்கலாம். 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 3: மாற்கு எழுதின சுவிணசஷம் 

-38- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

பாடுபடுகிற ஊழியை் 
இணயசு ஊழியக்காரர் என்பது பற்றிய  மது விவாதம் மூன்று 

பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும். முதலில், ணமசியாபவப் பற்றிய சில யூதர்களின் 
எதிர்பார்ப்புகபளக் குறிப்பிடுணவாம். இரண்டாவதாக, பாடுபடும் ஊழியராக 
இணயசுவின் ஊழியத்தின் தன்பமபய சுருக்கமாக எடுத்துபரப்ணபாம். 
மூன்றாவதாக, இணயசுவினுயட  ணமசியாவின் இ ்த அம்சத்திற்கு தனது 
வாசகர்கள் எப்படி பதிலளிக்க ணவண்டும் என்று மாற்கு விரும்பிய சரியான 
பதிபலப் பற்றி ணபசுணவாம். இணயசுவின் காலத்தில் வபாதுவாக இரு ்த 
ணமசியாபவக் குறித்து யூதர்களுக்கு இரு ்த எதிர்பார்ப்புகபள முதலில் 
பார்ப்ணபாம்.  

எதிை்பாை்ப்புகள் 
கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 

வபரும்பாலான இஸ்ரணவலர்கள் வாக்குத்தத்த ணதசத்திற்கு வவளிணய 
வாழ் ்தனர். ணதசத்தில் தங்கியிரு ்தவர்கள் புறஜாதி ஆட்சியாளர்களின் 
வகாடுங்ணகான்பமயின் கீழ் துன்பப்பட்டனர். முதலில் அது பாபிணலானியர்கள், 
பின்னர் ணமதியர்கள் மற்றும் வபர்சியர்கள், பின்னர் கிணரக்கர்கள், இறுதியாக 
ணராமர்கள். இ ்த  ீண்ட துன்ப வரலாறு, யூத இபறயியலாளர்கள் பபழய 
ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கபள வலியுறுத்த வழிவகுத்தது, இறுதியில் 
இஸ்ரணவலின் ராஜ்யத்பத மீட்வடடுக்க ணதவன் ஒரு ணமசியாவாகிய மட்ீபயர 
அனுப்புவார். 

யூத ணமசியா  ம்பிக்பககள் பல்ணவறு வடிவங்கபள எடுத்தன. 
உதாரணமாக, ணராம அதிகாரிகளுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி வசய்வதன் மூலம் 
இஸ்ரணவல் ணமசியாவின்  ாபளக் வகாண்டுவர ணவண்டும் என்று ணதவன் 
விரும்புகிறார் என்று வசணலாத்ணதயர்கள்  ம்பினர். ணதவன் தனது எதிரிகபள 
அழித்து மக்கபள மீட்வடடுக்க இயற்பகக்கு அப்பாற்பட்ட முபறயில் 
தபலயிடுவார் என்று வவவ்ணவறு கபடசி கால  ம்பிக்பக குழுக்கள்  ம்பின. 
இஸ்ரணவல் பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்படியும் வபர ணதவன் தபலயிட மாட்டார் 
என்று  ம்பிய பரிணசயர்கபளப் ணபான்ற சடங்காச்சார வகாள்பகயாளர்களும் 
இரு ்தனர். எனணவ, இணயசுவின்  ாளில், தங்கள் ணமசியா வருவார் என்று 
ஏங்கிக் காத்திரு ்தவர்கள் பலர் இரு ்தனர். 

இணயசு தாழ்பமயான பாடுபடும் ஊழியராக வ ்தார். யூத ணமசியானிய 
 ம்பிக்பககபளக் வகாண்டிரு ்தவர்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு 
தாவதீு ஆட்சி வசய்த ராஜ்யத்பதப் ணபாலணவ ணமசியாவின் ஆட்சியின் கீழ் 
உடனடி பூமிக்குரிய அரசியல் ராஜ்யத்பத எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் இணயசு 
தனது பூமிக்குரிய ஊழியத்தின் ணபாது இ ்த வபகயான ராஜ்யத்பத  ிறுவ 
முயற்சிக்கவில்பல. இதனால் பலர் அவபர ணமசியாவாக 
ஏற்றுக்வகாள்ளவில்பல. 
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சுவாரஸ்யமாக, ணமசியா ஒரு பாடுபடுகிற ணவபலக்காரன் என்ற வசய்தி 
புதியதல்ல. பபழய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசி ஏசாயா, ணமசியாவுக்கான இ ்த 
பாத்திரத்பத குறிப்பிட்டார், குறிப்பாக ஏசாயா 53 இல் வரும்  பர் இணயசு என்று 
புதிய ஏற்பாடு இணயசுபவக் குறிக்கிறது. இணயசு பாடு பட்டு ணசபவ வசய்யாமல் 
இரு ்திரு ்தால், அவர் பபழய ஏற்பாட்டு ணதபவகபள ணமசியாவாக பூர்த்தி 
வசய்திருக்க மாட்டார் என்று கூட வசால்லலாம். ஆகணவ, அவபர தகுதியில்லாத 
கிறிஸ்துவாக கருதக்கூடாது. இணயசுவின் பாடுபடும் ணசபவ அவர் 
உண்பமயிணலணய கிறிஸ்து என்பதற்கு சான்றாகும். ஆனால் இணயசு வாழ் ்த 
காலத்தில் இ ்த பபழய ஏற்பாட்டின் கருப்வபாருபள சிலர் மட்டுணம 
உணர் ்தனர். அவர்களில் வபரும்பாணலார் ணமசியாபவப் பற்றிய சமகால யூத 
ஊகங்களில் மிகவும் உறுதியாக இரு ்தனர், அவர் வ ்தணபாது அவபர 
அபடயாளம் காணவில்பல. 

பபழய ஏற்பாட்டில் ணமசியாவின் கருத்து மிகவும் 
முக்கியமானது என்பது வதளிவாகிறது. ணமசியா அபிணஷகம் 
வசய்யப்பட்டவர், அபிணஷகம் வசய்யப்பட்ட ராஜா. 
உண்பமயில் இஸ்ரணவல் கீழ்ப்படி ்து மனித ராஜா ணவண்டும் 
என்று வசால்லாமல் இரு ்திரு ்தால், கிறிஸ்து எப்படி 
வ ்திருப்பார் என்று ஆச்சரியப்படுவது சுவாரஸ்யமானது. 
ஆனால் அவர்கள் ராஜா ணவண்டும் என்றார்கள். ஆகணவ, 
தங்களுபடய மக்கபளப் பற்றிக் கவபலப்படாத, உலகில் 
ணதவனுபடய  ீதிபய  ிபல ாட்டாத, சுய லம் வகாண்ட 
“அபிணஷகம் வசய்யப்பட்டவர்களின்” இ ்த வாரிசு 
உங்களுக்கு இரு ்தது. எனணவ பபழய ஏற்பாட்டில் இ ்த 
ஏக்கம் வவளிப்படுகிறது. "ஓ, ஒரு ணமசியாவின் 
தகுதியுபடயவர்  மக்கு ணமசியாவாக இருக்க முடியாதா?" 
வரவிருக்கும் ராஜாபவப் பற்றிய இ ்த படம் உங்களிடம் 
உள்ளது, ஆனால் குறிப்பாக ஏசாயாவில் இ ்த வரவிருக்கும் 
ராஜாவுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் இபடணய ஒரு 
கவர்ச்சிகரமான வதாடர்பு உள்ளது. பபழய ஏற்பாட்டின் 
மக்கள் ஒரு ணமசியாவுக்காக ஏங்குவது மட்டுமல்லாமல், 
பரிசுத்த ஆவியானவர் வ ்து தங்கபள 
 ியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படியச் வசய்ய அவர்கள் 
ஏங்குகிறார்கள். எனணவ, குறிப்பாக ஏசாயா, ணமசியாவிற்கும் 
பரிசுத்த ஆவிக்கும் இபடயிலான உறபவ சித்தரிக்கும் 
வழிகபளப் பார்ப்பது சுவாரஸ்யமானது. அவர் ஆவியால் 
 ிரப்பப்படுவார்; அவர் ஆவியால் அபிணஷகம் வசய்யப்பட்டவர். 
அவர் ஆவியின் மூலம் ணபசுபவர். ஆகணவ, உயிர்த்வதழு ்த 
இணயசு அவர்களிடம், “பிதாவின் வாக்குத்தத்தத்திற்காக 
எருசணலமில் காத்திருங்கள்” என்று வசான்னணபாது 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

அப்ணபாஸ்தலர்கள் ஆச்சரியப்பட்டதாகத் வதரியவில்பல. 
அது ணபால், “ஆ, கபடசியாக ணமசியா வசால்வார் என்று  ாம் 
எதிர்பார்த்த ஒன்பற ணமசியா வசான்னார்: ‘ ான் பரிசுத்த 
ஆவியானவபர அனுப்பப் ணபாகிணறன்.’" ணதவனுபடய 
 ீதியின் இ ்த யுகத்பதயும் ஆவியின் யுகத்பதயும் வகாண்டு 
வர ணமசியா என்ன விபல வகாடுக்க ணவண்டும் என்பபத 
அவர்கள் புரி ்துவகாள்ளவில்பல. அவர்கள் ஏசாயா 53 பய 
ஏசாயா 11 உடன் இபணக்கவில்பல. இ ்த  ீதியும் 
சமாதானமுமான வாழ்க்பகபயயும் ஆவியினுபடய 
வாழ்வின் ராஜ்யத்பதயும் வகாண்டுவருவதற்கு ணமசியா 
மரிக்க ணவண்டும் என்ற உண்பமபய அவர்கள் 
இபணக்கவில்பல. 

Dr. ஜான் ஆஸ்வால்ட் 

இ ்த யூதர்களின் எதிர்பார்ப்புகபள மனதில் வகாண்டு, இணயசு 
பாடுபடுகிற ஊழியர் என்கிற காரியத்பதப் பார்ப்ணபாம். 

இசயசுவின் ஊழியம் 
இணயசு ஒரு ஆச்சரியமான ணமசியாவாக இரு ்தார், ஏவனன்றால் அவர் 

மரணத்தின் மூலம் வவற்றி வபற்றார். இ ்த சுவிணசஷத்தின் ஆரம்பத்தில், 
மாற்கு இணயசுவானவர் சிலுபவயில் அபறயப்படுவதற்கு வழிவகுத்த 
ணமாதல்கபளப் பற்றி குறிப்பிடுகிறார். சுவிணசஷத்தின் இரண்டாம் பாதி 
முதலில் இணயசு அனுபவிக்கப்ணபாகும் பாடு மற்றும் மரணத்தின் 
கருப்வபாருளால் ஆதிக்கம் வசலுத்துகிறது, பின்னர் அவரது உண்பமயான 
பாடு மற்றும் மரணத்பதக் குறித்த காரியங்கள் உள்ளன. 

இணயசுவின் பாடுகபள வலியுறுத்துவதற்கு இபணயாக அவருபடய 
ணசபவக்கு முக்கியத்துவம் வகாடுக்கப்படுகிறது. அவர் பலவிதமான மக்கபளக் 
குணப்படுத்தினார் மற்றும் பலருக்கு ணசபவ வசய்தார். பாவிகபள மட்ீபதற்காக 
தன் ஜவீபன மீட்கும் வபாருளாகக் வகாடுத்தார். ணதவனுபடய மக்களுக்கு 
 ன்பம வசய்வதற்காக அவர் ஒவ்வவாரு முயறயும் ணதவனுபடய சித்தத்திற்குக் 
கீழ்ப்படி ்தார். 

பாடு மற்றும் ணசபவயின் இ ்த கருப்வபாருள்கபள மாற்கு வல்லபம 
வாய் ்த முபறயில் இபணத்த ஒரு இடம் மாற்கு 10:35-45 ஆகும். இ ்த பத்தியில், 
யாக்ணகாபு மற்றும் ணயாவான் இணயசுவின் ராஜ்யத்தில் கனத்திற்குரிய 
இடங்கபள இணயசுவிடம் ணகட்டார்கள். பின்னர் மற்ற பத்து சஷீர்களும் 
இதனால் ணகாபமபட ்தனர். ஆனால் இணயசு அவர்கள் பன்னிரண்டு ணபபரயும் 
கடி ்து வகாண்டார். அவர் அவர்கபள ஊழிய வாழ்க்பகக்கு அபழத்தார், 
ணமலும் தனது வசா ்த வாழ்க்பகபய ஒரு முன்மாதிரியாக வழங்கினார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

பவுல் வசால்வது ணபால, தபலவர்கள் ஊழிய வாழ்க்பகயில் 
தீவிரமாக ஈடுபடுவதும் மற்றவர்களுக்கு ணசபவ வசய்வதும், 
மற்றவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதும், மற்றவர்கபள 
ஆயத்தப்படுத்துவதும் பிறருக்காக தங்கபளத் தாங்கணள 
வோர்ப்பதற்கு தயாராக இருப்பதும் தான் ஊழிய 
தபலபமத்துவம் என்பதாகும். எனணவ தபலவர் என்பவர் 
கட்டபளகபள வகாடுப்பவர் மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு 
தபலவராக அ ்த கட்டபளகபள கபடப்பிடித்து இலக்குகள் 
மற்றும் குறிக்ணகாள்கபள  ிபறணவற்றுகிறார். ஊழிய 
உபழப்பபப் பற்றி ணபசும்ணபாது பவுல் வசான்னபத அது 
எனக்கு  ிபனவூட்டுகிறது. அங்கு அவர் தனது சக 
ஊழியர்கள் அபனவரும் இ ்த விஷயத்தில் கடுபமயாக 
உபழத்ததாக கூறினார். ஊழிய தபலபமத்துவத்தின் 
அர்த்தம் என்ன என்பபத இது  மக்கு வதளிவுபடுத்துகிறது, 
மக்கள் மத்தியில் இறங்கி, சுபமகபளத் தாங்கி அபத மீட்க 
ணவண்டும் என்பது தான் இதன் அர்த்தமாகும். 

Rev. ணலரி காக்வரல் 

மாற்கு 10:45 இல் இ ்த வபகயான தபலபமத்துவத்திற்கான இணயசுவின் 
விளக்கத்பதக் கவனியுங்கள்: 

ணமலும் இணயசு, “[ ான்] ஊழியம் வச ் ும்படி வரோமல், 
ஊழி ம் வசய்யவும், [என்] பலபர மீட்கும் வபாருளாக 
ஜவீயைக் வகாடுக்கவும் வ ்ணதன்” என்றார் (மாற்கு 10:45). 

தபலபமத்துவம் என்பது ணதவனுக்கும் வழி டத்தப்பட்டவர்களுக்கும் 
ணசபவ வசய்யும் ஒரு காரியம் என்பபத இணயசு வதளிவுபடுத்தினார். 
தபலபமத்துவம் என்பது வபருபமக்கான வாய்ப்பு அல்ல. மாறாக, இது 
தபலவர்களுக்குத் துன்பத்பதணய அடிக்கடி விபளவிக்கிறது. 
வசால்லப்ணபானால், மற்றவர்களுக்குச் ணசபவ வசய்வணத இறுதியில் 
மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்பபத இணயசு அறி ்திரு ்தார். ஆனால் இது 
அவர் ஏற்றுக்வகாண்ட பணியாகும். அபதணய பின்பற்றும்படி சஷீர்களுக்குக் 
கட்டபளயிட்டார். 

பபழய ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதரிசனமாக கூறப்பட்ட பாடுபடும் 
ஊழியர் இணயசு என்ற வசய்திபயச் சசால்வதில் மாற்கு 
குறிப்பாக ஆர்வமாக இருப்பதாகத் வதரிகிறது. 
சுவிணசஷத்தின் முதல் பாதியில், ராஜாவாக இணயசுவின் 
பங்கு மிகவும் வலியுறுத்தப்பட்டது, இரண்டாவது பாதியில் 
 ாம் இணயசுவின் பாடுகள் மற்றும் மரணத்பதப் பற்றிப் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

பார்க்கிணறாம். “அப்படிணய, மனுஷகுமாரனும் 
ஊழியங்வகாள்ளும்படி வராமல், ஊழியஞ்வசய்யவும், 
அண கபர மீட்கும்வபாருளாகத் தம்முபடய ஜவீபனக் 
வகாடுக்கவும் வ ்தார்” என்கிற மாற்கு 10:45 தான் முக்கிய 
வசனம் ஆகும். அ ்த குறிப்பிட்ட வசனம், சஷீர்கள் 
அப்படிப்பட்ட ஊழியர்களாக இருக்க ஊக்குவிக்கப்படும் 
சூழலில் வருகிறது, உண்பமயில்  ம்முபடய 
உரிபமகபளப் பயன்படுத்தாமல், சுவிணசஷத்தின் 
முன்ணனற்றத்திற்காகவும் ராஜ்யத்தின் 
முன்ணனற்றத்திற்காகவும் அவற்பற ஒதுக்கி பவப்பதற்கு 
இணயசுணவ  மக்கு முன்மாதிரி ஆவார். சஷீர்கள் அடிக்கடி 
வசய்ய விரும்புவபதப் ணபால, பரணலாகத்தில் சிற ்த 
இருக்பககபள  ாம் எவ்வாறு ணதடக்கூடாது என்பதற்கான 
ஒரு மாதிரிபய மாற்கு குறிப்பாக  மக்குத் தருகிறார். மாறாக, 
மற்றவர்களுக்காகத் தன்பனத்தாணன தியாகம் வசய்த 
கிறிஸ்துவின் மாதிரிபய  ாம் பின்பற்றுகிணறாம், 
அபதத்தான்  ாம் பின்பற்றுகிணறாம். 

Rev. Dr. பசமன் பவபர்ட் 

அப்படியானால், இணயசு கட்டபளயிடும் இ ்த வபகயான 
ஊழிய தபலபமத்துவம் எப்படி இருக்கும் என்று  ாம் 
சி ்தித்துப் பார்த்தால், இணயசு அ ்த வபகயான 
தபலபமத்துவத்பத எவ்வாறு வவளிப்படுத்துகிறார் 
என்பபத சுவிணசஷங்களில் காணலாம். வவவ்ணவறு 
 பர்கபளயும் அவர்களின் ணதபவகபளயும் ச ்திக்கும் 
ணபாது அவர்கள் வசால்வபத மிகவும்  ன்றாக அவர் 
ணகட்கிறார் என்பது தான் அவர் வசய்கிற முதல் விஷயம். 
அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் ச ்திக்கிறார். அவர் 
அவர்களின் வாழ்க்பகயின் வபாருள் ணதபவகள், 
அவர்களின் வாழ்க்பகயின் உணர்ச்சித் ணதபவகள் 
ஆகியபவகளில் கவனம் வசலுத்துகிறார்; அவர்கள் 
வார்த்பதகபள மட்டுமல்ல, வரிகளுக்கு இபடயில் என்ன 
வசால்கிறார்கள் என்பபதயும் அவர் உண்பமயில் 
ணகட்கிறார். உதாரணமாக, மாற்கு சுவிணசஷத்தில், தன் மகன் 
பல ஆண்டுகளாக பிசாசுகளால் துன்புறுத்தப்பட்ட 
த ்பதயுடனான ச ்திப்பப  ாம் காணலாம், அதாவது அவன் 
தன்பனத்தாணன கீறிக்வகாள்கிறான், அவனுக்கு 
பிபழப்ணபாம் என்கிற  ம்பிக்பக இல்பல. "தயவு வசய்து என் 
அவிசுவாசத்யதப் யபோக்க உதவுங்கள்"என்று அவர் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

கூறுகிறார். ஆகணவ, அவபரக் கடி ்துவகாள்வதற்குப் பதிலாக, 
இணயசு அவருக்குப் பதிலளித்தார், ணமலும் அவர் அவனது 
மகபனக் குணப்படுத்துகிறார். பின்னர் இணயசு எங்ணக 
ணபாகிறார்? என்று  ாம் சுவிணசஷத்தின் பாபதபயப் 
பார்க்கிணறாம். இணயசு தம்பமப் பின்பற்றுபவர்களுக்காகத் 
தம்முபடய ஜவீபனக் வகாடுக்க, அவர்களுபடய 
பாவங்களுக்காக எருசணலமுக்குச் வசல்கிறார். இ ்த தியாக 
அன்பின் வவளிப்பாடு, அன்பறய கலாச்சாரத்தின் 
அடிப்பபடயில் தனக்வகன இருக்கிற எல்லா 
வபருபமகபளயும் ஒதுக்கி தன்பனப் 
பின்பற்றுபவர்களுக்காக தனது ஜவீபனக் வகாடுக்கிறது. 
ஆகணவ, இணயசு இ ்த சுவிணசஷத்தில், அவர் ச ்திக்கும் 
மக்கபள கவனித்து, ணகட்கும் விதம், இது தான். பின்னர் 
அவர் தனது ஜவீபனக் வகாடுக்க எருசணலமுக்குச் வசல்கிறார். 
அது தான் ஊழிய தபலபமத்துவம் என்பதாகும். 

Dr. கிரிணகாரி ஆர். வபர்ரி 

யூதர்களின் ணமசியா எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் இணயசுவின் ஊழியத்பத 
மனதில் வகாண்டு, கிறிஸ்துவாக இணயசுவின் அபடயாளத்தின் இ ்த 
அம்சத்திற்கு மாற்கு தனது வாசகர்கள் வபற விரும்பிய பதில்கபள 
பரிசீலிப்ணபாம். 

ேைியான பதில் 
தம்பமப் பின்பற்றுபவர்கள் துன்பப்படுவார்கள் என்று இணயசு 

கற்பித்தார். சமூகத்தில் எதிர்ப்பப ச ்திக்க ண ரிடும். அவர்களுக்கு தங்கள் 
குடும்பத்தினருடன் ணமாதல் உண்டாகும். அவர்கள் பிசாசுகளால் ணசாதிக்கப்பட்டு 
துன்புறுத்தப்படுவார்கள். அவர்கள் துன்புறுத்தப்படுவார்கள், சிலர் 
வகால்லப்படுவார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு இன்னும் விசுவாசமும் 
விடாமுயற்சியும் ணதபவப்பட்டது. மாற்கு 12:30 இல் இணயசு இ ்தக் கருத்பத 
எவ்வாறு சுருக்கமாகக் கூறினார் என்பபதக் கவனியுங்கள். 

உன் ணதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்ணதாடும், 
உன் முழு ஆத்துமாணவாடும், உன் முழு மனணதாடும், உன் முழுப் 
பலத்ணதாடும் அன்புகூருவாயாக என்பணத பிரதான கற்பபன 
(மாற்கு 12:30). 

இங்ணக, இணயசு உபாகமம் 6:5 பயக் குறிப்பிட்டு, தம்முபடய மக்களின் 
வாழ்க்பகயில் ணதவனுபடய ணகாரிக்பககளின் முழுபமபய 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

வலியுறுத்தினார்.  ம் வாழ்வின் ஒவ்வவாரு அம்சத்திலும்  ாம் ணதவனுக்கு 
நம்யம முழுபமயாக அர்ப்பணிக்க ணவண்டும். 

இணயசுபவப் பின்பற்றுவதில் தியாகமும் உபத்திரவமும் அடங்கும். 
ஆனால்,  ாம் அவருக்கு முழுவதுமாக அர்ப்பணிப்புடன் இருக்க ணவண்டும் 
என்றும், அவருபடய ராஜ்யத்திற்காக உலகம் வவறுக்கும் வழிகளில் வாழத் 
தயாராக இருக்க ணவண்டும் என்றும் அவர் இன்னும் எதிர்பார்க்கிறார். 

ஒரு உதாரணமாக, மாற்கு 10:17-31 இல் உள்ள பணக்கார, இளம் 
தபலவனின் கபதபயக் கவனியுங்கள். அவர் இணயசுவிடம் வ ்து  ித்திய 
ஜவீபனப் வபற என்ன வசய்ய ணவண்டும் என்று ணகட்டார், ணமலும் இணயசு 
அவரிடம் தனது உபடபமகபள விற்று ஏபழகளுக்குக் வகாடுக்கும்படி 
கூறினார். ஆனால் இணயசுவின் ணகாரிக்பககள் பணக்கார இளம் 
ஆட்சியாளரால் சமாளிக்க முடி ்தபத விட அதிகமாக இரு ்தன, அதனால் 
அவர் திபகத்துப் ணபாய்விட்டார். “ஐசுவரியவான் ணதவனுபடய ராஜ்யத்தில் 
பிரணவசிப்பபதக் கோட்டிலும், ஒட்டகமோைது ஊசியின் கோதுக்குள் நபழவது 
எலிதோ ிருக்கும்” என்பதால் ஆச்சரியப்பட ணவண்டியதில்பல என்று இணயசு 
தம் சஷீர்களிடம் கூறினார். தம்பமப் பின்பற்றுபவர்கள் குடும்பம், வடீுகள் 
மற்றும் உபடபமகபள விட்டுச் வசல்ல தயாராக இருக்க ணவண்டும் என்று 
அவர் கூறினார். அவர்கள் உபத்திரவப்பட தயாராக இருக்க ணவண்டும். 
அவருக்காக அவர்கள் ஜவீபனக் வகாடுக்கக் கூட தயாராக இருக்க ணவண்டும். 
மாற்கு 8:34-35 இல் இணயசு கூறியது ணபால்: 

ஒருவன் என் பின்ணன வர விரும்பினால், அவன் 
தன்பனத்தான் வவறுத்து, தன் சிலுபவபய 
எடுத்துக்வகாண்டு என்பனப் பின்பற்றக்கடவன். தன் 
ஜவீபன இரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அபத இழ ்துணபாவான், 
என்னிமித்தமாகவும் சுவிணசஷத்தினிமித்தமாகவும் தன் 
ஜவீபன இழ ்து ணபாகிறவன் அபத 
இரட்சித்துக்வகாள்ளுவான் (மாற்கு 8:34-35). 

ஒரு வழியில் அல்லது ணவறு வழியில், ஒவ்வவாரு கிறிஸ்தவருக்கும் ஒரு 
சிலுபவ உள்ளது. ஆனால் இரட்சிப்பின் மகிபமக்காகவும் 
ஆசீர்வாதத்திற்காகவும்  ாம் ஜவீபனயும் வகாடுக்கலாம். 

ஏவனன்றால், ஒருபுறம், சிலுபவபய எடுத்துக் 
வகாள்ளுங்கள் என்று இணயசு கூறினார், ஆனால் 
ணபதுருவின் வாழ்க்பகயில்  ாம் பார்க்கும்ணபாது, அவர் 
சிலுபவபய சுமப்பதற்கு பதிலாக ஒரு வாபள எடுக்கிறார். 
அவர் பிரதான ஆசாரியரின் காபத வவட்டினார். வாளா 
அல்லது சிலுபவயா? என்பது பல நூற்றாண்டுகளாக 
சபபக்கு இருக்கும் ஒரு குழப்பம் ஆகும்.  ாம் மனித 
புத்திசாலித்தனத்பத அல்லது மனித வழிமுபறகபள 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

அல்லது மனித ஞானத்பத பின்பற்றுகிணறாமா? அல்லது 
 ம்பமணய மறுத்து இணயசுபவப் பின்வதாடர் ்து சுயத்திற்கு 
மரிக்கிணறாமா? ணதவன் தம்முபடய குமாரன் மூலம் 
அளிக்கும் மகிபம சிலுபவயின் வழியாக மட்டுணம 
கிபடக்கும் என்பபத இணயசு வதளிவுபடுத்தினார். எனணவ 
 ாம் எப்படி சமரசம் வசய்யலாம், எங்கு சமரசம் வசய்யலாம் 
என்பது ணகள்வி அல்ல, ஆனால் உண்பமயில்,  ாம் 
இணயசுபவப் பின்பற்றுகிணறாமா? என்பது தான் ணகள்வி. 
இணயசுவின் வழி சிலுபவயின் வழி என்பபத மக்கள் 
புரி ்துவகாண்டு, அவபரப் பின்பற்றுவது என்பது சுயமாக 
மரிப்பதும், அவருக்காக வாழ்வதும் ஆகும் என்பபத மக்கள் 
உணர் ்து அ ்த ண ாக்கத்தில் உறுதியாக இருக்கும்ணபாது, 
இ ்த சமரசம், சமரசம் இல்லாபம, ஒற்றுபம மற்றும் 
ஒற்றுபமயின்பம ணபான்றபவ வபரிய விஷயமாக  மக்குத் 
வதரியாது. கிறிஸ்தவ வாழ்க்பகயின் சிலுபவ வடிவ 
இயல்பில்  ாம் கவனம் வசலுத்தும் ணபாது இ ்த விஷயங்கள் 
வபரியபவ அல்ல. 

— Rev. பமக்ணகல் ணஜ. குணளாணடா 

சீஷத்துவம் என்பது கடினமான பாபத. உண்பமயில், இணயசுவின் 
கூற்றுப்படி, ணதவனுபடய ராஜ்யத்தில் நபழவது உண்பமயில் சாத்தியமற்றது. 
மாற்கு 10:27 இல் இணயசு தம் சஷீர்களுக்கு எப்படி ஊக்கமளித்தார் என்பபதக் 
கவனியுங்கள். 

இணயசு அவர்கபளப் பார்த்து: மனுஷரால் இது கூடாததுதான், 
ணதவனால் இது கூடாததல்ல; ணதவனாணல எல்லாம் கூடும் 
என்றார் (மாற்கு 10:27). 

அவர் எதிர்பார்க்கும் தீவிர வழியில் இணயசுவுக்குக் கீழ்ப்படிய  மக்கு பலம் 
இல்பல. ஆனால் ணதவனுக்கு வல்லபம உள்ளது.  ாம் அவருபடய 
ராஜ்யத்தில் நபழவபத உறுதி வசய்வதற்காக அவர்  மக்குள் இருக்கும் அ ்த 
வல்லபமபயப் பயன்படுத்துகிறார். 

 ாம் வசய்யக்கூடிய மிக ணமாசமான காரியங்களில் ஒன்று, 
கிறிஸ்துவில் வளரவும், பரிசுத்தப்படுத்தப்படவும், 
பரிசுத்தத்திலும்  ீதியிலும் வளரவும், ஆவியின் 
வல்லபமபய பயன்படுத்தாமல் இருப்பது தான். அது 
ணதவனுக்குப் பிரியமானதல்ல, அது  ம்பம இரட்சித்த 
ணதவபன  ம்பம பரிசுத்தப்படுத்த விடாமல் இருப்பது 
அவரில் சார் ்திருத்தல் அல்ல. எனணவ ஆவியின் வசயல் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

மற்றும் வல்லபம,  ம் வாழ்வில் இரு ்து வவளிவரும் 
எ ்தவவாரு  ன்பமக்கும்,  ம் வாழ்வில் எ ்த வளர்ச்சிக்கும் 
முற்றிலும் அவசியம். ஆச்சரியமான விஷயம் 
என்னவவன்றால், அவருபடய மனிதத்தன்பமயில் இணயசு 
 மக்கு முன்மாதிரியாக இருப்பதால், அவருபடய 
வாழ்க்பகயில்  ாம் பார்ப்பது இது தான். பரிசுத்த 
ஆவியானவர் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்பகயில் வ ்து 
வசயல்படுகிறார், மற்றும் பலப்படுத்தி வழி டத்துகிறார், 
அவருபடய ஊழியத்தின் வதாடக்கத்தில் ஞானஸ் ானத்தில் 
அவபர அபிணஷகம் வசய்கிறார், அதற்கு முன்ணப, பரிசுத்த 
ஆவியானவர் கன்னியின் வயிற்றில் யதவயை ஒரு 
மனிதனாக பிறக்க பவக்கிறார். ஆவியானவர் அவபரச் 
ணசாதிக்கும்படி வனா ்தரத்திற்கு அபழத்துச் வசல்வபதக் 
காண்கிணறாம். ஆவியானவர் வ ்து அவருக்குப் பணிவிபட 
வசய்கிறார். ஆவியானவர் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்பகயில் 
வல்லபமயளிக்கும் வசயபல வசய்கிறார். எனணவ, இது 
 ிச்சயமாக கிறிஸ்துபவப் பின்பற்றுபவர்களின் 
வாழ்க்பகயில் வல்லபமயளிக்கும் ணவபலயாகும். 

Dr. ணக. எரிக் ணதாணனஸ் 

ணராமில் இரு ்த தனது அசல் வாசகர்கள் தங்கள் பாடுகளும் 
உபத்திரவமும் அவர்கள் கிறிஸ்துபவ உண்பமயாக பின்பற்றுபவர்கள் 
என்பதற்கான அபடயாளம் என்பபத அறி ்து வகாள்ள ணவண்டும் என்று 
மாற்கு விரும்பினார். இது இணயசுவின் ராஜ்யத்திற்கான திட்டத்தின் ஒரு 
பகுதியாக இரு ்தது. இ ்த உண்பமயால் அவரது வாசகர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட 
ணவண்டும் என்று மாற்கு விரும்பினார். அவர்கள் தங்கள் துன்பங்கபள 
பதரியத்துடனும்  ம்பிக்பகயுடனும் எதிர்வகாள்ளும் வபகயில், இணயசுவுக்கு 
வல்லபம அளித்தது ணபால், அவர்களுபடய பாடுகளின் வழியாக முன்ணனறி 
வசல்ல ணதவன் அவர்களுக்கு வல்லபம அளிப்பார் என்ற  ம்பிக்பக 
அவர்களுக்கு இருக்க ணவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். 

இணயசு இன்னும் வமதுவாக தனது ராஜ்யத்பத வகாண்டு வருகிறார்; அ ்த 
ண ாக்கத்திற்காக அவர் இன்னும் தனது மக்களின் பாடுகபள ஒரு 
வழிமுபறயாகப் பயன்படுத்துகிறார்; ணமலும்  ாம் இன்னும் சகித்துக்வகாள்ள 
 மக்கு அவர் வபலன் தருகிறார். இணயசுவுக்காகவும் அவருபடய 
ராஜ்யத்திற்காகவும் பாடுபடுவது  ம் உற்சாகத்பதக் குபறக்கக் கூடாது; அது 
 மக்கு ஆறுதலாகவும் ஊக்கமாகவும் இருக்க ணவண்டும்.  ாம் அவருபடய 
ஊழியர்களாக இருப்பதால் துன்பப்படுகிணறாம். ஒரு  ாள்  மது பாடுகளுக்கு 
புரி ்து வகாள்ள முடியாத ஆசீர்வாதங்களுடன் வவகுமதி அளிக்கப்படும் என்று 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

 ாம் உறுதியாக  ம்புகிணறாம் -  ாம் அனுபவிக்கும் சிரமங்களுக்கும் அதிகமான 
ஆசீர்வாதங்கள்  மக்குக் கிபடக்கும். 

ணதவனுபடய ராஜ்யத்பத பூமிக்குக் வகாண்டுவரும் வஜயங்வகாள்ளும் 
ராஜாவாக இருக்கும் அவரின் பாத்திரணம இணயசுவினுபடய அபடயாளத்தின் 
இரண்டாவது அம்சமாகும். 

மெயங்மகாள்ளும் ைாொ 
ணமசியா தாவதீு ராஜாவின் சந்ததி ோக இருப்பார் என்றும், தாவதீின் 

சிங்காசனத்தின் மகிபமபய மீட்வடடுத்து இஸ்ரணவபல என்வறன்றும் 
ஆள்வணத அவரது பணி என்றும் பபழய ஏற்பாடு வதளிவாக்கியது. இது சங்கீதம் 
89, 110 மற்றும் 132 ணபான்ற இடங்களில் தீர்க்கதரிசனமாக கூறப்பட்டபதயும், 
மாற்கு 12:35 இல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டபதயும் காண்கிணறாம். எனணவ இணயசு, 
கிறிஸ்து அல்லது ணமசியா என அபடயாளம் காணப்பட்ட ணபாவதல்லாம், 
அவரது ராஜ அ ்தஸ்தும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. உதாரணமாக, இதனால்தான் 
அவர் மாற்கு 10:47-48 இல் “தாவதீின் குமாரன்” என்று அபழக்கப்பட்டார். ணமலும் 
இணயசுணவ மாற்கு 14:61-62-ல் சைவகரிப் சங்கம் முன் விசாரபணக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டணபாதும், மாற்கு 15:2 இல் பிலாத்துவால் விசாரிக்கப்பட்டணபாதும் 
தன்பன ணமசியா ராஜா என்று வவளிப்பபடயாகக் கூறினார். 

வஜயங்வகாள்ளும் ராஜாவாக இணயசுவின் கதாபாத்திரத்தின் மூன்று 
அம்சங்கபள மாற்கு வலியுறுத்தினார். இணயசு தம்முபடய ராஜ்யத்பத 
அறிவித்தார் என்ற உண்பமபய  ாம் கருத்தில் வகாள்ணவாம். அவர் தனது 
வல்லபமபயயும் அதிகாரத்பதயும் வவளிப்படுத்தியிருப்பபதக் காண்ணபாம். 
அவர் தனது எதிரிகபள வவன்றார் என்பபத  ாம் கவனிப்ணபாம். இணயசு 
தம்முபடய ராஜ்யத்பத அறிவித்தார் என்பதிலிரு ்து ஆரம்பிக்கலாம். 

பிைகடனப்படுத்தப்பட்ட ைாெ்யம் 
மாற்கு இணயசுவின் சுவிணசஷ ஊழியத்பத மாற்கு 1:14-15 இல் சுருக்கமாகக் 

கூறிய விதத்பத  ிபனவுகூருங்கள், அங்கு அவர் இ ்த அறிக்பகபய 
அளித்தார்: 

ணயாவான் காவலில் பவக்கப்பட்ட பின்பு, இணயசு 
கலிணலயாவிணல வ ்து, ணதவனுபடய ராஜ்யத்தின் 
சுவிணசஷத்பதப் பிரசங்கித்தார். "காலம்  ிபறணவறிற்று," 
"ணதவனுபடய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று. மன ்திரும்பி, 
சுவிணசஷத்பத விசுவாசியுங்கள்!" என்றார் (மாற்கு 1:14-15). 

இணயசுவின் பிரசங்க ஊழியத்தின் பமய ண ாக்கம், ணதவனுபடய ராஜ்யம் 
சமீபமாயிருக்கிறது, மன ்திரும்பி விசுவாசிக்கிற அபனவருக்கும் அதன் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

ஆசீர்வாதங்கள் வழங்கப்படும் என்ற  ற்வசய்தி அல்லது  ற்வசய்திபய 
அறிவிப்பதாகும். 

இணயசுவும் தம்முபடய ராஜ்யத்தின் இரகசியங்கபளத் தம் 
சீஷர்களுக்குக் கற்பித்து அறிவித்தார். உண்பமயில், அதனால்தான் அவர் 
அடிக்கடி உவபமகளில் கற்பித்தார் - வதரி ்வதடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு 
ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கபள வவளிப்படுத்தவும், அணத ண ரத்தில் 
மற்றவர்களிடமிரு ்து மபறக்கவும் உவபமகளில் ணபசினார். மாற்கு 4:11-12 இல் 
இணயசு தம் சஷீர்களிடம் கூறியபதக் கவனியுங்கள். 

அதற்கு அவர்: ணதவனுபடய ராஜ்யத்தின் இரகசியத்பத 
அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது. புறம்ணப 
இருக்கிறவர்களுக்ணகா இபவகவளல்லாம் உவபமகளாகச் 
வசால்லப்படுகிறது. "அவர்கள் குணப்படாதபடிக்கும், 
பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதபடிக்கும், அவர்கள் 
கண்டும் காணாதவர்களாகவும், ணகட்டும் 
உணராதவர்களாகவும் இருக்கும்படி, இப்படிச் 
வசால்லப்படுகிறது!" என்றார் (மாற்கு 4:11-12). 

உண்பமயில் இணயசு அடிக்கடி ணதவனுபடய ராஜ்யத்பத விவரித்தார். 
உதாரணமாக, மோற்கு 10 இல், குழ ்பதகள் யபோை்று எளிதாக ராஜ்யத்திற்குள் 
நபழயக்கூடியவர்கபளயும், பணக்காரர்கள் யபோை்று வபரும் சிரமத்துடன் 
மட்டுணம நபழயக்கூடியவர்கபளயும் அபடயாளம் காட்டினார். 

வவற்றிவகாள்ளும் ராஜாவாக இணயசுவினுபடய கதாபாத்திரத்தின் 
இரண்டாவது அம்சம் என்னவவன்றால், ணதவனுபடய பூமிக்குரிய ராஜ்யத்தின் 
தபலவராக அவர் தனது வல்லபமபயயும் அதிகாரத்பதயும் 
வவளிப்படுத்தினார் என்பணத. 

மவளிப்படுத்தப்பட்ட வல்லரம மற்றும் அதிகாைம் 
இணயசு தம்முபடய ராஜ வல்லபமபயயும் அதிகாரத்பதயும் 

முதன்பமயாக தம்முபடய அற்புதங்கள் மூலம் வவளிப்படுத்தினார். 
உதாரணமாக, சிருஷ்டிப்பு அவருபடய கட்டபளகளுக்குக் கீழ்ப்படி ்தது என்று 
மாற்கு 4:41 கூறுகிறது. மாற்கு 1:24, 3:11, மற்றும் 5:7 ணபான்ற இடங்களில்  ாம் 
பார்க்கிறபடி, பிசாசுகள் அவபர ணதவனின் குமாரனாக அடிக்கடி அபடயாளம் 
கண்டுவகாண்டன. இயற்பகயின் மதீும் பிசாசுகளின் மதீும் தம்முபடய 
சித்தத்பத  ிபறணவற்றும் இணயசுவின் திறபம, ணதவனுபடய ராஜ்யத்பத 
பூமிக்குக் வகாண்டுவரணவ அவர் வ ்திருக்கிறார் என்பதற்கு வலுவான 
 ிரூபணம். அவருபடய அதிசயமான குணப்படுத்துதலிலும் இதுணவ 
உண்பமயாகும். ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் ஜவீன் மற்றும் ஆணராக்கியத்பத 
உள்ளடக்கியது. எனணவ, இணயசு மக்கபளக் குணமாக்கியணபாது, அவருபடய 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

அரச பாக்கியத்தின்படி, அவர்களுக்கு ராஜ்ய ஆசீர்வாதங்கபள 
வி ிணயாகித்தார். 

இணயசு குபற ்தபட்சம் மூன்று காரணங்களுக்காக 
அற்புதங்கபளச் வசய்தார்: ஒன்று அவர் தனது இரக்கத்பதக் 
காட்ட விரும்புகிறார், அதாவது பாடுபடுகிறவர்களுக்கு 
ணதவன் காட்டும் தயவு. ஆகணவ, அவர் மக்கபளக் 
குணப்படுத்துகிறார், ஏவனன்றால் அவர் இரக்கத்தால் 
துூண்டப்பட்டு, அவர்கள் மீது பரிதாபப்படுகிறார். அவர் 
அவர்களின் ணதபவகபளப் பூர்த்தி வசய்ய விரும்புகிறார், 
ஆனால் அபதச் வசய்வதன் மூலம், அவர் யார் என்ற 
உண்பமபய விளம்பரப்படுத்துகிறார், அவர் ணமசியா ஆவார் 
மற்றும் அவர் ராஜ்ய இரட்சிப்பபக் வகாண்டு வருகிறார். 
ஆகணவ, அற்புதங்கள் அவருபடய அபடயாளத்பதக் 
குறிக்கின்றன, அவர் ணதவன் என்பபதயும், அதனால் அவர் 
இவற்பறச் வசய்ய முடியும் என்பபதயும் வவறுமணன 
சுட்டிக்காட்டாமல், அவர் ணமசியா என்பபதச் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றன. எனணவ மூன்றாவது அம்சம் 
என்னவவன்றால், அற்புதங்கள் ணமசியாவின் இரட்சிப்பு 
வ ்துவிட்டது என்பபதக் குறிக்கிறது. ணதவனால் 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யுகம் வரலாற்றில் 
உபட ்துவிட்டது, இப்ணபாது  ாம் பின்வாங்குகிணறாம் 
அல்லது ண ாய்கபளக் வகாண்டுவரும் சாபத்பதத் திரும்பப் 
வபற்றுள்ணளாம், எனணவ அவர் மக்கபளக் 
குணப்படுத்துகிறார். உணவு மற்றும் பானங்கள் மீதான 
வரம்புகபள  ீக்கி உணவு மற்றும் ஏராளமான திராட்ச 
ரசத்பத வழங்குகிறார், அதனால் அற்புதங்கள் வரலாற்றில் 
ணதவனுபடய மாற்றங்கபளக் வகாண்டு வருகின்றன, 
ஏவனன்றால் அவர் ணமசியாவாக இருக்கிறார், ணமலும் இபத 
 ம் வாழ்வில் வகாண்டு வருவணத அவருபடய பணியாகும். 

Dr. ஜான் இ. வமக்கின்ணல 

அற்புதங்கபளச் வசய்வபதத் தவிர, இணயசு தம்முபடய ராஜரகீ 
வல்லபமபயயும் அதிகாரத்பதயும் மற்ற வழிகளிலும் காட்டினார். 
உதாரணமாக, மாற்கு 1:16-20 இல், சஷீர்கள் தங்கள் வடீுகபளயும், 
குடும்பங்கபளயும், வணிகங்கபளயும் விட்டு தம்பமப் பின்பற்றும்படி இணயசு 
அவர்கபள பதரியமாக அபழத்தார். அவர் புத்திசாலித்தனமான 
ஆணலாசபனகபள மட்டும் வகாடுக்கவில்பல; அவர் வாழ்க்பகபய மாற்றும் 
காரியங்கபள அவர்களிடம் எதிர்பார்க்கவும் வசய்தார். உண்பமயில், 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

சுவிணசஷத்பதக் ணகட்கும் அபனவருக்கும் அவர் வகாடுக்கும் அணத கட்டபள 
இதுவாகும், ணமலும் அவர் வதாடர் ்து அணத பதிபல எதிர்பார்க்கிறார். 
ஒவ்வவாரு மனிதனும் இணயசுவுக்குக் கீழ்ப்படியக் கடபமப்பட்டுள்ளனர், தங்கள் 
வாழ்க்பகபய அவருக்கு அர்ப்பணித்து, அவர் எங்கு வசன்றாலும் அவபரப் 
பின்பற்றுகிறார்கள். 

மாற்கு 2:3-12 இல் உள்ள திமிர்வாதக்காரனின் பாவங்கபள மன்னித்தது, 
இணயசுவின் அதிகாரத்திற்கு மறக்கமுடியாத உதாரணம் ஆகும். ணதவனால் 
மட்டுணம பாவங்கபள மன்னிக்க முடியும் என்பது இணயசுவுக்கும் மற்ற 
அபனவருக்கும் வதரியும். ஆனால் ஆச்சரியமாக, ணதவனிடம் மன்னிப்பு 
ணகட்கும்படி இணயசு அ ்த மனிதரிடம் வசால்லவில்பல; ஆனால் அ ்த 
மனிதனின் பாவங்கபள அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக மன்னித்தார். இதன் 
விபளவாக, இ ்த அறிக்பக அ ்த மனிதனின் மன்னிப்புக்கான உத்தரவாதம் 
மட்டுமல்ல, அது இணயசுவின் ராஜ அதிகாரமும் ஆகும். மனிதனின் பாவங்கபள 
மன்னிப்பதன் மூலம், ணதவனுபடய ராஜ்யத்தில்  ீதிபய  ிர்வகிப்பதற்கான 
வதய்வகீ அதிகாரம் தனக்கு இருப்பதாக இணயசு  ிரூபித்தார். அவபர மன்னித்த 
உடணனணய அவபரக் குணப்படுத்தியதன் மூலம், அவருபடய வசய்தி 
உண்பமயிணலணய ணதவனிடமிரு ்து வ ்தது என்பபத இணயசு  ிரூபித்தார். 

 ிச்சயமாக, பாவங்கபள மன்னிப்பதற்கான இணயசுவின் அதிகாரம்,  ாம் 
அவபரப் பின்பற்றுவதற்கான மிகப்வபரிய காரணங்களில் ஒன்றாகும். அவர் 
மூலமாக,  ம்முபடய பாவங்கள்  ீக்கப்பட்டு,  ாம் ணதவணனாடு ஒப்புரவாக 
முடியும். அவருபடய எதிரிகளாக இருப்பதற்குப் பதிலாக,  ாம் அவருபடய 
ராஜ்யத்தின் உண்பமயுள்ள குடிமக்களாக இருக்க முடியும், அதனுடன் வரும் 
எல்லா  ித்திய ஆசீர்வாதங்கபளயும்  ாம் வபற்றுக்வகாள்ளுணவாம். 

வஜயங்வகாள்ளும் ராஜாவாக இணயசுவினுபடய கதாபாத்திரத்தின் 
மூன்றாவது அம்சம், அவர் தனது எதிரிகபள வவன்றார் என்பதுதான். 

மெயங்மகாள்ளப்பட்ட எதிைிகள் 
இணயசுவின் வாழ் ாளில் பல எதிரிகள் இரு ்தனர்: அவபர எதிர்த்த யூத 

தபலவர்கள், அவபர  ிராகரித்த அவிசுவாசிகள், அவரால் துரத்தப்பட்ட 
பிசாசுகள் மற்றும் பிற எதிரிகள். ணமலும் அவர் தனது எதிரிகளுடன் ணமாதிய 
ஒவ்வவாரு ச ்தர்ப்பத்திலும், அவர் வவற்றி வபற்றார். அவர் அவர்களின் 
வாதங்கபள முறியடித்தார்; அவர் அவர்களின் சதிகபளத் தவிர்த்தார்; அவர் 
மக்கபள ஒடுக்குமுபறயிலிரு ்து விடுவித்தார். அவர் தனது வசா ்த 
ண ாக்கங்கபள  ிபறணவற்ற அவர்களின் சதிகபளப் பயன்படுத்தினார், 
அவபர சிலுபவயில் அபறய அனுமதித்தார், இதனால் அவர் பாவத்திற்கு 
பரிகாரம் வசய்ய முடியும். இ ்த வவற்றிகள் அபனத்தும் இணயசு 
உண்பமயிணலணய ணமசியா என்பபத  ிரூபித்தன, ணதவனுபடய ராஜ்யத்பத 
பூமிக்குக் வகாண்டுவர தாவதீின் வழியில் வ ்த ராஜா இவர் தான். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

மாற்கு அடிக்கடி குறிப்பிடும் எதிரிகளில் ஒன்று பிசாசுகள். 
வசால்லப்ணபானால், மற்ற எ ்த சுவிணசஷ எழுத்தாளபரயும் விட, பிசாசு மற்றும் 
சாத்தானின் மதீு இரு ்த இணயசுவின் வல்லபமக்கு மாற்கு அதிக 
முக்கியத்துவம் வகாடுத்தார். இணயசு பிசாசுகபளக் கட்டுப்படுத்துவதில் மாற்கு 
தன் வாசகர்கபள கவனம் வசலுத்த பவத்தார். 

இணயசுவுக்கும் பிசாசுகளுக்கும் இபடணய  ட ்த இ ்த ணமாதல், இணயசு 
ணதவனுபடய ராஜ்யத்பதக் வகாண்டுவ ்தார் என்பதற்குச் சான்றாக இரு ்தது 
என்று மாற்கு கூறுகிறார். ராஜ்யம் வ ்து விட்டதால் ணபாராட்டம் இல்லாமல் 
அபமதியான வாழ்வு இருக்கும் என்பது இதன் அர்த்தமல்ல. மாறாக, 
இணயசுவின் ராஜ்யம் வபால்லாத ராஜ்யத்தினுபடய பிசாசின் 
வல்லபமகளுடன் ணபாரிடவும் இறுதியில் அபத ணதாற்கடிக்கவும் 
வ ்திருக்கிறது என்பபத அது மபறமுகமாக உணர்த்தியது. ணராமில் உள்ள 
கிறிஸ்தவர்களுக்கு, அவர்கள் பட்ட துன்பங்கள் ஒரு வபரிய ஆவிக்குரிய 
ணபாரின் ஒரு பகுதியாக இரு ்தன. அவர்கள் ஒரு காலத்திற்கு ஒடுக்கப்பட்டு 
துன்புறுத்தப்பட்டாலும், அவர்கள் வவற்றிவபறும் பக்கத்திணலணய இரு ்தனர், ஒரு 
 ாள் அவர்கள் முழுபமயான வவற்றிபயப் வபறுவார்கள்.  மக்கும் அதுணவ 
உண்பம. 

ஆனால் பிசாசுகள் மீதான இணயசுவின் வல்லபம எவ்வளவு 
ஆச்சரியமாக இரு ்தணதா, மரணத்தின் மீதான அவருபடய மிகப்வபரிய 
வவற்றியும் அப்படிணய இரு ்தது, இபத பவுல் 1 வகாரி ்தியர் 15:26 இல் "கபடசி 
சத்துரு" என்று அபழத்தார்.  ாம் பார்த்தது ணபால், இணயசு மரிப்பதற்கு முன்பு, 
அவருபடய மரணம் அவருபடய வவற்றிக்கு வழியாக இருக்கிறது என்று அவர் 
தனது சஷீர்களுக்கு பலமுபற விளக்கினார். மரணம் அவருபடய எதிரியாக 
இரு ்தது. ஆனால் இணயசு இ ்த எதிரிபய வவன்று தனது வசா ்த 
ண ாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்துவார்" மாற்கு 14:24-25 இல் கபடசி 
ராப்ணபாஜனத்தின் ணபாது இணயசு தம் சஷீர்களுக்கு எப்படி உறுதியளித்தார் 
என்பபத ஒரு உதாரணத்திற்காக கவனியுங்கள். 

“இது அண கருக்காகச் சி ்தப்படுகிற புது உடன்படிக்பகக்குரிய 
என்னுபடய இரத்தமாயிருக்கிறது. " ான் ணதவனுபடய 
ராஜ்யத்தில்  வமான ரசத்பதப் பானம்பண்ணும் 
 ாள்வபரக்கும் திராட்சப்பழரசத்பத இனி  ான் 
பானம்பண்ணுவதில்பலவயன்று வமய்யாகணவ 
உங்களுக்குச் வசால்லுகிணறன்" என்றார் (மாற்கு 14:24-25). 

ஒரு வமன்பமயான ணமய்ப்பராக, இணயசு தம்முபடய மரணம் 
மனச்ணசார்வுக்கு ஒரு காரணமாக இல்லாமல், பாவத்தின் மீதும் அதன் 
விபளவுகளின் மதீும் ணதவனுபடய உடன்படிக்பகயின் வவற்றியாக இருக்கும் 
என்று வாக்குத்தத்தம் அளித்தார். தம்முபடய சீஷர்களுடன் 
பகிர் ்துவகாள்ளும் கபடசி ணபாஜனமாக இது இருக்காது என்றும் இணயசு 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

உறுதியளித்தார்.  டக்கவிரு ்த அபனத்து பயங்கரமான விஷயங்களுக்குப் 
பிறகு — அதாவது, அவர் பகது வசய்யப்படுதல், ணசாதபனகள், துன்பம் மற்றும் 
மரணம் ஆகியவற்றுக்குப் பிறகு — அவரது ராஜ்யம் அதன் அபனத்து 
மகிபமயிலும் முழுபமயபடயும் ணபாது அவர் அவர்களுடன் மீண்டும் 
ணபாஜனம் பண்ணுவார். அ ்த காலத்தில் இரு ்த மாற்குவின் அசல் வாசகர்கள் 
முதல் இ ்த  ாள் சபப வபர, கர்த்தருபடய இராப்ணபாஜனத்பதக் 
வகாண்டாடும்  மது வகாண்டாட்டங்கள், கிறிஸ்துவின் வவற்றி இறுதியில்  ம் 
எல்லா துன்பங்கபளயும் வவல்லும் என்பபத  மக்கு  ிபனவூட்டுகிறது. ஒரு 
 ாள், இணயசுணவாடு ஒரு வவற்றி விரு ்பத வகாண்டாடுவதன் மூலம்  ாம் 
வவகுமதி வபறுணவாம். 

இணயசு  ம்பமப் பாவத்திலிரு ்து மீட்பதற்காக, சிலுபவயில் 
அபறயப்படுதல், மரணம், அடக்கம் வசய்தல் ஆகியவற்றில், மரணம் தன்மதீு 
அதிகாரம் வசலுத்த ஒரு காலத்திற்கு அனுமதித்தார். ஆனால் அவர் அ ்த 
அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்கவில்பல. அவரது உயிர்த்வதழுதலில், அவர் 
மரணத்பத கூட வவன்றார், அவர் கிறிஸ்து என்பபத ச ்ணதகத்திற்கு இடமின்றி 
 ிரூபித்தார், தனது ராஜ்யத்பத பூமியில் மீட்வடடுக்க ணமசியா ராஜாவாகிய 
கிறிஸ்துபவ ணதவன் அனுப்பினார். 

ஆனால் இணயசு ராஜாவாக வ ்தார் என்றால், அவர் ணதால்வியபட ்தார் 
என்று அர்த்தமா? இ ்தக் ணகள்வி, எல்லாக் காலங்களிலும் பல 
கிறிஸ்தவர்கபளக் கவபலயபடயச் வசய்தபதப் ணபாலணவ, மாற்குவின் 
உபத்திரவப்படும் வாசகர்கபளயும் வதா ்தரவு வசய்திருக்க ணவண்டும். 
எல்லாவற்றிற்கும் ணமலாக, இணயசு இப்ணபாது பூமியில் ஆட்சி வசய்வபத  ாம் 
காணவில்பல. ணமசியா ராஜா வசய்ய ணவண்டிய அபனத்பதயும் அவர் 
 ிபறணவற்றியதாகத் வதரியவில்பல. 

மாற்கு சுவிணசஷத்தில், புத்தகத்தின் முதல் பாதியில், 
இணயசுவின் அரசாட்சி மிகவும் வலுவாக 
வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது, எனணவ வியாதிகளின் மதீு தமக்கு 
அதிகாரம் இருப்பபத இணயசு  ிரூபிக்கிறார். இயற்பகயின் 
மீது தனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பபத  ிரூபித்தார். 
மக்கயள தன்பன பின்வதாடர பவக்க முடியும் என்பபத 
நிரூபித்தோர்.  ம்மிபடணய ஒரு ணதவனாகிய ராஜா வசய்ய 
ணவண்டும் என்று  ீங்கள் எதிர்பார்க்கும் அபனத்பதயும் 
அவர் வசய்வார். குறிப்பாக மாற்கு சுவிணசஷத்தில், இணயசு 
தாம் ராஜா என்று அறிவித்து உறுதிப்படுத்தி சஷீர்களின் 
மனதில் வமதுவாக இடம்வபறும் தருணத்தில் தான் 
 ிராகரிக்கப்படுணவன் என்றும் மரிப்ணபன் என்றும் இணயசு 
கூறுவது அவர்களுக்கு ஆச்சரியத்பத த ்தது. ஆரம்பத்தில், 
 ான்  ிபனக்கிணறன், ராஜா தங்களுக்குள் ணசபவ 
வசய்பவராக வர ணவண்டும் என்ற எண்ணத்பத அவர்கள் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

புரி ்துவகாள்வது மிகவும் கடினமாக இரு ்தது, ஆனால் 
உண்பமயில், பின்ணனாக்கிப் பார்த்து, வரவிருக்கும் 
ராஜாபவக் குறித்த தீர்க்கதரிசனங்கபள  ீங்கள் ஒன்றாகச் 
ணசர்க்கலாம். ஏசாயா 53 ணபான்ற பகுதிகள் வரும் ராஜாபவப் 
பற்றி ணபசுகின்றன, அவர் பாடுபட்டு மரிப்பார் என்று 
கூறுகின்றன. மனித பாவத்திற்கான மீட்கும் விபலபய 
வசலுத்துவதற்காக அவர் அபதச் வசய்கிறார் என்றும், 
மனிதகுலத்தின் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் வசய்வதற்காக 
சிலுபவயில் தனது மாட்சிபமபய ஒதுக்கி பவப்பார் 
என்றும் இணயசு  ம்பினார். ஆனால்  ிச்சயமாக, அது 
கபதயின் முடிவல்ல, ஏவனன்றால் கிறிஸ்து 
மரித்ணதாரிலிரு ்து உயிர்த்வதழு ்தார், அவர் பரணலாகத்திற்கு 
உயர்த்தப்பட்டார், இப்ணபாது அவர் எல்லா 
சிருஷ்டிப்புகளுக்கும் ராஜாவாக அ ்த இடத்பத 
ஆக்கிரமித்துள்ளார், ணமலும் அவர் ஜவீனுள்ளவர்களுக்கும் 
மரித்தவர்களுக்கும்  ீதிபதியாக வருவார். 

Rev. Dr. பசமன் பவபர்ட் 

இணயசு முதல் நூற்றாண்டில் வபரும்பாலான மக்கள் எதிர்பார்த்த ணமசியா 
அல்ல, இன்று வபரும்பாலான மக்கள் விரும்பும் ணமசியா அவர் அல்ல. அவர் 
பாடுகள்  ிபற ்த அடிபமத்தனமான வாழ்க்பகபய வாழ் ்தார், ணமலும் அவர் 
தனது ராஜ்ய மக்கபளயும் அபத அனுபவிக்க அபழத்தார். மாற்கு 4 இல் 
விபதப்பவர் மற்றும் கடுகு விபத பற்றிய அவரது உவபமகளில், இணயசு 
தம்பமப் பின்பற்றுபவர்கள் உபத்திரவங்களால் வதா ்தரவு வசய்யப்படுவார்கள் 
என்றும், அவருபடய ராஜ்யம் ணதாற்கடிக்கப்படுவது ணபால் ணதான்றும் என்றும் 
ணபாதித்தார். 

ஆனால் சிலரிடம் ராஜ்யத்தின் வார்த்பத ணவரூன்றி பலனளிக்கிறது 
என்றும் அவர் கற்பித்தார். அவர்கள் கீழ்ப்படிதலில் ணதவனுபடய ராஜ்யத்பதத் 
தழுவுகிறார்கள். அவர்கள் இணயசுபவப் பின்பற்றி, ணதவனுபடய ராஜ்யத்பதப் 
வபருக்குகிறார்கள். 

ராஜ்யம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது; அது வமதுவாக வளரும்; அது 
பாடுபடவும் வசய்கிறது. ஆனால் இறுதியில், ணதவனுபடய ராஜ்யம் அதன் 
முழுபமயிலும் வரும். மாற்கு 4:22 இல் இணயசு கூறியது ணபால்: 

வவளியரங்கமாகாத அ ்தரங்கமுமில்பல, வவளிக்கு வராத 
மபறவபாருளுமில்பல (மாற்கு 4:22). 

அவருபடய அசல் வாசகர்களுக்கும்  மக்கும் மாற்குவின் வசய்தி 
வதளிவாக உள்ளது. உபத்திரவம், துன்பம் மற்றும் எதிரிகளுக்கு எதிராகப் 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 3: மாற்கு எழுதின சுவிணசஷம் 

-54- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

ணபாராடி, ணதவனுபடய ராஜ்யம் மர்மமான முபறயில் வளர்கிறது. ஆனால் அது 
ணதவனின் கால அட்டவபணயின்படி  ிச்சயமாக வளர்கிறது. ணதவனுபடய 
ராஜ்யத்பதயும் இணயசுவின் ஊழியத்பதயும்  ிறுத்த முடியாது. ஒரு  ாள், 
இணயசு தான் ஆரம்பித்தபத முடிக்க திரும்புவார். அவர் தனது எல்லா 
எதிரிகபளயும் இறுதியாகவும் முழுபமயாகவும் ணதாற்கடிப்பார், ணமலும்  ாமும் 
மகிபமப்படுத்தப்படுணவாம், ஒருணபாதும் முடிவபடயாத  ித்திய வாழ்க்பகயின் 
இறுதி  ிபலக்குள் நபழணவாம். அ ்த ண ரத்தில், பபழய ஏற்பாட்டு 
தீர்க்கதரிசனங்கள் அபனத்தும்  ிபறணவறும். அவர் எல்லாவற்பறயும் 
சாதிப்பார். 

முடிவுரை 
இ ்தப் பாடத்தில், மாற்கு சுவிணசஷத்தின் பின்னணிபய அதாவது மாற்கு 

புத்தகத்தின் எழுத்தாளர், அவரது அசல் வாசகர்கள் மற்றும் அவர் எழுதப்பட்ட 
சூழ் ிபல ஆகியவற்பறக் கருத்தில் வகாண்ணடாம். அவருபடய 
சுவிணசஷத்தின் கட்டபமப்பபயும் உள்ளடக்கத்பதயும்  ாம் ஆராய் ்ணதாம். 
அதன் இரண்டு முக்கிய கருப்வபாருள்களோை இணயசு பாடுபடுகிற 
ணவபலக்காரன் மற்றும் வவற்றிவகாள்ளும் ராஜா என்ற அபடயாளம் 
ஆகி வற்றில்  ாம் கவனம் வசலுத்தியுள்ணளாம். இ ்தக் கருத்துக்கபள 
மனதில் வகாண்டு இ ்த சுவிணசஷத்பதப் படித்தால்,  ாம் மாற்குபவ இன்னும் 
முழுபமயாகப் புரி ்துவகாள்வபதயும்,  வனீ உலகில்  ம் வசா ்த 
வாழ்க்பகயில் எப்படி இதிலுள்ள பாடங்கபள  படமுபறயில் வகாண்டுவர 
முடியும் என்பபதயும் காணலாம். 

மற்ற சுவிணசஷங்களில் எப்ணபாதும் வலியுறுத்தப்படாத இணயசுவின் 
குணாதிசயங்கள் மற்றும் ஊழியத்தின் அம்சங்கபள மாற்கு சுவிணசஷம் 
சிறப்பித்துக் காட்டுகிறது. இது இணயசுபவ ஒரு வல்லபம வாய் ்த, ஆற்றல் 
மிக்க, சுறுசுறுப்பான எஜமானராக  மக்குக் காட்டுகிறது. ஆனால், இணயசு 
தம்முபடய வல்லபமயிலும்கூட, பாடுபடுகிற ணவபலக்காரனின் பாத்திரத்பத 
மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்வகாண்டார் என்பபதயும் இது  மக்குக் காட்டுகிறது. 
ணமலும் கர்த்தருபடய உதாரணத்திற்கு  ாம் பதிலளிக்க மாற்கு  ம்பம 
அபழக்கிறார்.  ாம் வியப்புடன் இணயசுவின் பாதத்தில் விழவும், அபமதியாக 
அவர் வசால்வபதக் ணகட்கவும், தீவிரமான கீழ்ப்படிதலுடன் அவருபடய 
வார்த்பதகளுக்கு பதிலளிக்கவும் அவர் விரும்புகிறார். இணயசுபவப் ணபாலணவ 
 ாமும் ணதவனுபடய ராஜ்யத்திற்காகப் பாடுபடத் தயாராக இருக்க ணவண்டும் 
என்று அவர் விரும்புகிறார். இணயசு தம்முபடய எதிரிகபள சிலுபவயின் 
மூலம் வஜயித்தணபாது, அவர்  மக்கான வவற்றிபயயும் உறுதிப்படுத்தினார் 
என்பபத அறி ்து,  ாம் உற்சாகப்படுத்தப்பட ணவண்டும் என்று அவர் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிடவும். 

விரும்புகிறார். அ ்த  ம்பிக்பகயில் தான், இணயசு மகிபமயில் திரும்பும்  ாள் 
வபர, அவருபடய ராஜ்யத்தின்  ிபறவில் அ ்த வவற்றிபய 
வபற்றுக்வகாள்வதற்கு  ாம் விசுவாசத்தில்  ிபலத்திருக்கிணறாம். 
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