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சுவிசேஷங்கள் 
பாடம் 4 

லுூக்கா எழுதின சுவிணசஷம் 

-1- 

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

முன்னுரை 
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, எரியும் அலுவலக கட்டிடத்தில் ஒரு குழு 

சிக்கிக்தகாண்டதாக தசய்தி வந்தது. அப்ணபாது ஒரு இதளஞன் அதறக்குள் 
புகுந்ததத அறிந்து அவனது குரதலப் பின்ததாடர்ந்து பாதுகாப்பாக 
அங்கிருந்தவர்கள் தசன்றனர். கட்டிடம் முழுவதும் தப்பிப்பிதழத்த பலர் அவர் 
கட்டிடத்தில் பணிபுரிந்த ஒரு தன்னார்வ தீயதணப்பு வரீர் என்று தசான்னார்கள். 
அவர் தீயில் எரிந்து ணபானாலும், பலதர அவர் மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றினார். 

மற்ற எந்த சுவிணசஷ எழுத்தாளதரயும் விட, லுூக்கா இணயசுதவ இரட்சகர் 
என்று அதிகம் விவரித்தார். நாம் உணர்ந்தாலும் அறியாவிட்டாலும், உதவிணயா 
நம்பிக்தகணயா இல்லாமல் மனிதணநயமோைது ததாதலந்து, அவநம்பிக்யக ில் 
இருக்கிறது. நம்தம அச்சுறுத்தும் ணதவனின் நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து தப்பிக்க 
நமக்கு வழி இல்தல. ஆனால் லுூக்காவின் சுவிணசஷம் இணயசு தம்முதடய 
உயிதரப் பணயம் தவத்து நம்தமக் காப்பாற்ற வந்தார் என்பதத நமக்கு 
நிதனவூட்டுகிறது. 

இது நம் ததாடரான சுவிணசஷங்களின் நான்காவது பாடமாகும், ணமலும் 
இதற்கு "லுூக்கா எழுதின சுவிணசஷம்" என்று ததலப்பிட்டுள்ணளாம். இந்தப் 
பாடத்தில், புதிய ஏற்பாட்டின் மூன்றாவது சுவிணசஷத்தத எவ்வாறு அதிகப் 
புரிதலுடன் படிப்பது என்பததயும், அதன் ணபாததனகதள நம் வாழ்வில் எவ்வாறு 
பயன்படுத்துவது என்பததயும் ஆராய்ணவாம். 

லுூக்காவின் சுவிணசஷத்தத மூன்று படிகளில் அணுகுணவாம். முதலில், 
லுூக்கா சுவிணசஷ புத்தகத்தின் பின்னணிதயக் கருத்தில் தகாள்ணவாம். 
இரண்டாவதாக, அதன் அதமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்தத ஆராய்ணவாம். 
மூன்றாவதாக, இதிலுள்ள சில முக்கிய கருப்தபாருள்கதளப் பார்ப்ணபாம். லுூக்கா 
சுவிணசஷத்தின் பின்னணியுடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

பின்னணி 
எழுத்தாளர் மற்றும் அவரது அசல் வாசகர்கள் மற்றும் அவர் எழுதின 

சந்தர்ப்பம் அல்லது சூழ்நிதல ஆகியவற்தறக் கருத்தில் தகாண்டு லுூக்கா 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

சுவிணசஷத்தின் பின்னணிதய ஆராய்ணவாம். முதலில் எழுத்தாளர் பற்றி 
பார்க்கலாம். 

எழுத்தாளை் 
ஆரம்பத்தில் இருந்ணத, லுூக்காவின் சுவிணசஷம் இரண்டு 

அத்தியாயங்கதளக் தகாண்ட ஒரு ததாகுதியின் முதல் அத்தியாயம் என்று 
பரவலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதத நாம் குறிப்பிட ணவண்டும். 
இரண்டாவது அத்தியாயம் அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் ஆகும். இதன் 
காரணமாக, லுூக்காவின் எழுத்தாளர் பற்றிய ணகள்விகள் அப்ணபாஸ்தலருதடய 
நடபடிகளின் எழுத்தாளர் பற்றிய ணகள்விகளுடன் பிதணந்திருக்கும். லுூக்கா 1:1-4 
இல் உள்ள லுூக்கா சுவிணசஷத்தின் முன்னுதரதய கவனியுங்கள்: 

மகா கனம்தபாருந்திய ணதணயாப்பிலுணவ, நாங்கள் 
முழுநிச்சயமாய் நம்புகிற சங்கதிகதள, ஆரம்பமுதல் 
கண்ணாரக்கண்டு வசனத்ததப் ணபாதித்தவர்கள் எங்களுக்கு 
ஒப்புவித்தபடிணய அதவகதளக் குறித்துச் சரித்திரம் எழுத 
அணநகம்ணபர் ஏற்பட்டபடியினால், ஆதிமுதல் எல்லாவற்தறயும் 
திட்டமாய் விசாரித்தறிந்த நானும் உமக்கு உபணதசிக்கப்பட்ட 
விணசஷங்களின் நிச்சயத்தத நீர் அறியணவண்டுதமன்று, 
அதவகதள ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய்த் 
ணதான்றிற்று (லுூக்கா 1:1-4). 

அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 1:1-2 இல் உள்ள இணத முன்னுதரயுடன் 
இதத ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்: 

ததணயாப்பிலுணவ, இணயசுவானவர் தாம் ததரிந்துதகாண்ட 
அப்ணபாஸ்தலருக்குப் பரிசுத்தஆவியினாணல கட்டதளயிட்ட 
பின்பு, அவர் எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்ட நாள்வதரக்கும் தசய்யவும் 
உபணதசிக்கவும் ததாடங்கின எல்லாவற்தறயுங்குறித்து, முதலாம் 
பிரபந்தத்தத உண்டுபண்ணிணனன் (அப் 1:1-2). 

இந்த இரண்டு முன்னுதரகளும் ஆசிரியர் ணதணயாப்பிலு என்ற ஒருவருக்கு 
எழுதியததக் குறிக்கின்றன. அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகளின் முன்னுதர 
இதற்கு முன்பிருந்த ஒரு புத்தகத்ததக் குறிக்கிறது. தபரும்பாலான அறிஞர்கள் 
முந்ததய புத்தகம் லுூக்காவின் சுவிணசஷம் என்று முடிவு தசய்ய இது வழிவகுத்தது. 

இந்த இரண்டு புத்தகங்கதளயும் ஒணர நபர் தான் எழுதினார் என்பதற்கு 
ணவறு சான்றுகள் உள்ளன. லுூக்கா சுவிணசஷத்தின் கிணரக்க பாணியானது, 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகளின் கிணரக்க பாணிதயப் ணபாலணவ உள்ளது, 
ஆனால் மற்ற சுவிணசஷங்களின் பாணியிலிருந்து இது மிகவும் ணவறுபட்டது. 
உலகளாவிய ரதீியில் சுவிணசஷம் தகாடுக்கப்படுதல், பரிசுத்த ஆவியின் ஊழியம், 
ணதவனுதடய சித்தம் மற்றும் வார்த்ததயின் தவிர்க்கமுடியாத வல்லதம மற்றும் 
கிறிஸ்துவின் தசயலாகிய "இரட்சிப்தப" அடிக்கடி விவரிக்கும் ஒத்த 
கருப்தபாருள்கதளயும் இந்த புத்தகங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. எனணவ, ஒரு 
எழுத்தாளர் இரண்டு புத்தகங்கதளயும் எழுதிைோர் என்று தவத்துக் தகாண்டால், 
அவர் யார்? 

மூன்றாவது சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளதர இரண்டு நிதலகளில் 
ஆராய்ணவாம். முதலில், லுூக்கா என்பவரால் சுவிணசஷம் எழுதப்பட்டது என்ற 
பாரம்பரிய கருத்தத நாம் கருத்தில் தகாள்ணவாம். இரண்டாவதாக, லுூக்காவின் 
தனிப்பட்ட வரலாற்தற ஆராய்ணவாம். லுூக்கா இந்த சுவிணசஷத்தத எழுதினார் 
என்ற பாரம்பரிய கண்யணோட்டத்யத முதலில் பார்ப்ணபாம். 

பாைம்பைிே கண்சணாட்டம்  
லுூக்காவின் சுவிணசஷமோைது ததாழில்நுட்ப ரதீியில் எழுத்தாளர் யாதரன்று 

ததரியாத புத்தகம் என்று அதழக்கப்படுகிறது, ஏதனனில் அது அதன் 
எழுத்தாளரின் தபயதரக் குறிப்பிடவில்தல. இது ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடாது. 
ணதணயாப்பிலுவுக்கு இதத எழுதியவர் யார் என்று நிச்சயமாகத் ததரியும், எனணவ 
எழுத்தாளர் தன்தன அதடயாளம் காட்ட ணவண்டிய அவசியமில்தல. 
இருப்பினும், எழுத்தாளரின் அதடயாளத்ததப் பற்றிய பல தகவயல உயட  
ஆதாரங்கள் உள்ளன. 

லுூக்கா மூன்றாவது சுவிணசஷத்தத எழுதினார் என்ற பாரம்பரியக் 
கருத்தத குதறந்தது மூன்று வதகயான சான்றுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. 
முதலாவதாக, புதிய ஏற்பாட்டின் பிற பகுதிகளிலிருந்து வரும் கருத்துக்கள் அவர் 
தான் ஆசிரியர் என்பதத சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 

மூன்றாவது சுவிணசஷத்தின் ஆசிரியர் பவுலின் ஊழியத்தின் பிற்பகுதியில் 
அவருடன் இருந்ததாக புதிய ஏற்பாடு குறிப்பிடுகிறது. உதாரணமாக, 
அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் புத்தகத்தில், ஆசிரியர் சில சமயங்களில் 
"அவர்கள்" என்ற வார்த்தததயயும் மற்ற ணநரங்களில் "நாங்கள்" என்ற 
வார்த்தததயயும் உபணயாகித்தார். அவர் நாங்கள் என்று குறிப்பிடுவது 
கதடசியாக அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 27:1–28:16 இல் பவுலின் ணராம் 
பயணத்தத விவரிக்கிறது. 

இதற்கு அப்பால், பவுலின் நிருபங்கள், இந்தக் காலத்தில் அவருடன் 
பணிபுரிந்த சிலரில் லுூக்காவும் ஒருவர் என்று குறிப்பிடுகின்றன. உதாரணமாக, 2 
தீணமாத்ணதயு 4:11 இல், பவுலின் மரணம் தநருங்கிக்தகாண்டிருந்தணபாது, பவுல் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தீணமாத்ணதயுவிடம், "லுூக்கா மட்டும் என்னுடன் இருக்கிறார்" என்று கூறினார். 
லுூக்கா மூன்றாவது சுவிணசஷத்ததயும் அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 
புத்தகத்ததயும் எழுதினார் என்பதத இது ணபான்ற தகவல்கள் நிரூபிக்கவில்தல, 
ஆனால் அது ஒரு வலுவான சாத்தியத்தத உருவாக்குகிறது. 

இரண்டாவதாக, லுூக்கா சுவிணசஷத்தின் ஆரம்ப தகதயழுத்துப் பிரதிகளும் 
லுூக்காதவ எழுத்தாளராக சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 

ஆரம்பகால தகதயழுத்துப் பிரதிகளின் ணததிகதள 
கண்டுபிடிப்பது உண்தமயில் மிகவும் ததாழில்நுட்ப 
அறிவியலாகும், ணமலும் பழங்கால தகதயழுத்துப் பிரதிகளின் 
காலத்தத கண்டுபிடிப்பதற்கு அறிஞர்கள் பயன்படுத்தும் மூன்று 
சான்றுகள் உள்ளன. இதில் முக்கியமான ஒன்று 
ணபலிணயாகிராபி ஆகும். இது சில ணநரங்களில் 
மாணவர்கதளயும் ஆச்சரியப்படுத்துகிறது. ணபலிணயாகிராபி 
என்பது பண்தடய தகதயழுத்ததக் குறிக்கிறது; "ணபலிணயா" 
என்கிற பதம் பதழயது என்பததயும் "கிராஃபி" எை்கிற பதம் 
எழுதுதல் என்பததயும் குறிக்கின்றன; ஆகணவ மிகவும் 
பழதமயான எழுத்து என்பதத இது குறிக்கிறது. அறிஞர்கள், 
ணபலிணயாகிராஃபி வல்லுநர்களோல் சில தசாப்தங்களுக்குள் ஒரு 
ஆவணம் எழுதப்பட்டது என்று தசால்ல முடியும். நிச்சயமாக 
ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள் ஒரு ஆவணத்திை் எழுதப்பட்டது 
தகதயழுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட தமாழியில் காலப்ணபாக்கில் 
மாறுகிறது. சில ணநரங்களில் எழுத்துக்கணள அது 
எழுதப்படுவதன் அடிப்பதடயில் மாறும், அதாவது விஷயங்கள் 
எழுதப்பட்ட விதம் மாறலாம்; அது தான் ணபலிணயாகிராஃபி 
எனப்படுகிறது. இரண்டாவது சில வதகயான இரசாயன 
பகுப்பாய்வு ஆகும். கார்பன் பதினான்கு ணததியிடுதல் உள்ளது, 
எடுத்துக்காட்டாக, தம அல்லது விலங்குகளின் ணதால் 
ஆகியவற்தற ணசாதித்து அதன் வயததக் கண்டறியக்கூடிய பிற 
ணசாததனகள் உள்ளன. ஒரு தகதயழுத்துப் பிரதியின் 
ணததிக்கான மூன்றாவது வழிமுதறயானது அததக் குறித்து 
உண்டான தவளிப்புறக் கருத்துகள் அல்லது தசய்யப்பட்ட 
அறிக்தககள் ஆகும். அவற்தறப் பார்த்து எழுதி நகல்கதள 
உருவாக்கிய எழுத்தாளர்கள் எப்ணபாதாவது அதவகதள 
ணததியிட்டனர், ஆனால் சில சமயங்களில் அவர்கள் 
உண்தமயில் சில வதகயான குறிப்புகள் அல்லது கருத்தத 
உருவாக்கலாம், அது அந்த ஆவணம் எப்ணபாது 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

நகதலடுக்கப்பட்டது என்பதத குறிப்பாக அதடயாளம் காண 
உதவும். எனணவ தகதயழுத்துப் பிரதிகள் ணததியிடப்பட்ட மூன்று 
தவவ்ணவறு வழிகள் இதவகணள. 

Dr. மார்க் எல். ஸ்ட்ராஸ் 

லுூக்கா சுவிணசஷத்தின் மிகவும் நம்பகமான ஆரம்ப தகதயழுத்துப் 
பிரதிகளில் ஒன்று பாப்பிரஸ் எண் 75 ஆகும், இது தபரும்பாலும் "P-75" என்று 
குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த தகதயழுத்துப் பிரதி, கி.பி.180 இல் ணததியிடப்பட்டது. இது 
மற்ற ஆரம்பகால தகதயழுத்துப் பிரதிகதள விட அதிகமான மூன்றாவது 
சுவிணசஷத்தின் பிரதிகதள தகாண்டுள்ளது, ணமலும் இது "லுூக்காவின் புத்தகம்" 
என்ற ததலப்தபக் தகாண்டுள்ளது. 

பல பண்தடய தகதயழுத்துப் பிரதிகளும் லுூக்காதவ இந்த சுவிணசஷ 
புத்தகத்தின் ஆசிரியராக அதடயாளப்படுத்துகின்றன, ணமலும் எந்த ஆரம்ப 
தகதயழுத்துப் பிரதிகளும் அதத ணவறு நபர் எழுதினார் என்று கூறவில்தல. 
மூன்றாவதாக, ஆரம்பகால சதபயின் எழுத்துக்கள் லுூக்காதவ ஆசிரியராக 
அதடயாளப்படுத்துகின்றன. 

ஆரம்பகால சதபயின் முக்கியமான ஆவணங்கள் மூன்றாம் 
சுவிணசஷத்தின் ஆசிரியர் லுூக்கா என்பததத் ததாடர்ந்து கூறுகின்றன. கி.பி.170 
முதல் 180 வதரயில் இருந்ததாக ணததியிடப்பட்ட முராணடாரியன் துண்டு, புதிய 
ஏற்பாட்டு புத்தகங்கதள பட்டியலிடும் ஆரம்பகால ஆவணமாகும், இது ஆரம்பகால 
சதப இதன் மூலம் ணவதாகமத்திலுள்ள உண்தமயான புத்தகங்கள் எதவ 
என்பதத கண்டறிய உதுவியது, ணமலும் இது மூன்றாவது சுவிணசஷத்தின் 
ஆசிரியர் லுூக்கா என்பதத ததளிவாக உறுதிப்படுத்துகிறது. 

மற்தறாரு பழங்கால சாட்சியாக லுூக்காவின் சுவிணசஷத்திற்கு 
முன்னுதரயாக எழுதப்பட்ட மார்சிணயாதனட் எதிர்ப்பு முன்னுதர உள்ளது, இது 
கள்ள ணபாதகரான மார்சியதன மறுப்பதற்காக கி.பி.160 முதல் 180 வதரயிலான 
ணததியில் எழுதப்பட்டது. இது மூன்றாவது சுவிணசஷத்தத இவ்வாறு 
அறிமுகப்படுத்துகிறது: 

லுூக்கா, சிரியாவின் அந்திணயாகியாதவ ணசர்ந்தவர், ததாழிலில் 
ஒரு மருத்துவர், அப்ணபாஸ்தலர்களின் சஷீன் ஆவார். 
பிற்காலத்தில் அவர் பவுலுடன் ணசர்ந்தார்... லுூக்கா, ஆவியின் 
துூண்டுதலின் கீழ், அகாயா பகுதியில் தனது முழு 
புத்தகத்ததயும் இயற்றினார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ணமலும், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நுூற்றாண்டுகதளச் ணசர்ந்த பல சதபத் 
ததலவர்கள் லுூக்காதவ மூன்றாம் சுவிணசஷத்தின் ஆசிரியராக அங்கீகரித்தனர். 
உதாரணமாக, லுூக்கா தான் எழுத்தாளர் என்பது ஐணரனியஸால் 
வலியுறுத்தப்பட்டது, அவர் கி.பி.130 முதல் 202 வதர வாழ்ந்தார்; சுமார் கி.பி.150 முதல் 
215 வதர வாழ்ந்த அதலக்ஸாண்டிரியாவின் கிளதமன்ட்; மற்றும் கி.பி.155 முதல் 230 
வதர வாழ்ந்த தடர்டுல்லியன் ணபான்றவர்களாலும் இது வலியுறுத்தப்பட்டது . 

மூன்றாவது சுவிணசஷத்தத எழுதியவர் லுூக்கா என்பதில் நாம் 
உறுதியாக இருக்க முடியும் என்று நிதனக்கிணறன். லுூக்கா ஒரு 
மருத்துவர் என்பதத அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 
புத்தகத்திலிருந்து நாம் அறிணவாம், உண்தமயில், பவுல் ஆசியா 
தமனரின் உச்சியில் துணராவா என்ற இடத்திற்கு வந்தணபாது 
அவதர சந்தித்தார். அவர் லுூக்காதவ சந்திக்கிறார், அவர்கள் 
ஒன்றாக பிலிப்பு பட்டணத்திற்கு பயணம் தசய்கிறார்கள், 
பின்னர் லுூக்கா அங்கு ஒரு மருத்துவராக பிலிப்புேில் 
தங்கியிருக்கலாம், பின்னர் அவர் பிலிப்புவில் இருந்து 
எருசணலமுக்கு கி.பி.57 இல் தசல்லும்ணபாது பவுலுடன் 
பயணத்தில் மீண்டும் இதணகிறார். லுூக்கா பவுதல நன்கு 
அறிந்த ஒருவர், அவருடன் பயணம் தசய்தவர், ணமலும் இந்த 
லுூக்கா தான் இந்த சுவிணசஷத்தத எழுதும் ஒணர நபர் என்பதற்கு 
எல்லா ஆதாரங்களும் உள்ளன என்பதத புதிய 
ஏற்பாட்டிலிருந்து கற்றுக் தகாள்கிணறாம். 

Dr. பட்ீடர் வாக்கர் 

பவுலின் ணதாழரின் தபயதர நீங்கள் தவறுமணன யூகித்தால், 
ஒருணவதள லுூக்கா உங்கள் நிதனவுக்கு வரமாட்டார். பவுலின் 
நிருபங்களில் அவர் ஒரு முக்கிய நபராக இல்தல. தீத்து அல்லது 
ணவறு ஒருவர் உங்கள் நிதனவிற்கு வரலாம். எனணவ, பவுலின் 
நிருபங்களில் அவர் மிக முக்கியமான நபராக இல்தல என்ற 
உண்தமணய, சுவிணசஷம் மற்றும் அப்ணபாஸ்தலருதடய 
நடபடிகள் ஆகிய இரண்டிலும் இது லுூக்காவாகத் தான் இருக்க 
முடியும் என்பதத கூறுகிறது. ஆனால், சுவிணசஷங்கள் 
முதன்முதலில் புழக்கத்தில் இருந்தணபாது, சுவிணசஷங்கள் கூறும் 
நபர்களின் தபயர்கள் மிக ஆரம்ப நிதலக்குச் தசல்கின்றன 
என்று நிதனப்பதற்கு நல்ல காரணம் இருப்பதாக நான் 
நிதனக்கிணறன். எனணவ, லுூக்கா தான் ஆசிரியராக இருக்க 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

முடியும் என்பதற்கான சான்று மற்றும் அப்ணபாஸ்தலருதடய 
நடபடிகளின் ஆசிரியர் பவுலின் ணதாழராகத் தான் இருக்க 
முடியும் என்பதவகதள ணசர்த்துப் பார்க்கும்ணபாது, இரண்டு 
புத்தகங்களின் ஆசிரியர் பவுலின் சில பயணங்களில் 
அவருடன் தசன்ற லுூக்காவாக இருக்கலாம் என்று நான் 
நிதனக்கிணறன். பவுலின் சக ஊழியர்களில் ஒருவராக அவர் 
இருந்தார். 

Dr. ரிச்சார்ட் பாக்கம் 

லுூக்கா இந்த சுவிணசஷ புத்தகத்தத எழுதினார் என்ற பாரம்பரிய கருத்தத 
இப்ணபாது நாம் உறுதிப்படுத்தியுள்ணளாம், லுூக்காவின் தனிப்பட்ட வரலாற்தறப் 
பார்ப்ணபாம். 

தனிப்பட்ட வைலாறு 
புதிய ஏற்பாடு லுூக்காவின் தனிப்பட்ட வரலாற்தறப் பற்றி குதறந்தது 

நான்கு விஷயங்கதளக் கூறுகிறது. முதலில், அவர் ஒரு அப்ணபாஸ்தலன் அல்ல. 
உண்தமயில், லுூக்கா தனது சுவிணசஷ புத்தகத்தில் ததரிவித்த எந்த நிகழ்தவயும் 
ணநரில் பார்த்ததாக ததரியவில்தல. 

லுூக்கா 1:1-2 லிருந்து இந்த விவரங்கதளக் கவனியுங்கள்: 

நாங்கள் முழுநிச்சயமாய் நம்புகிற சங்கதிகதள, ஆரம்பமுதல் 
கண்ணாரக்கண்டு வசனத்ததப் ணபாதித்தவர்கள் எங்களுக்கு 
ஒப்புவித்தபடிணய அதவகதளக் குறித்துச் சரித்திரம் எழுத 
அணநகம்ணபர் ஏற்பட்டார்கள் (லுூக்கா 1:1-2). 

வரலாற்றின் ஒரு பதடப்தப அறிமுகப்படுத்த ஒரு 
வரலாற்றாசிரியர் அடிக்கடி எழுதும் முன்னுதர இந்த 
சுவிணசஷத்தில் மட்டுணம உள்ளது. எனணவ, அந்தக் காலத்தின் 
வரலாற்று முதறதயப் பின்பற்றுவதில் லூக்கா கவனமாக 
இருந்தார் என்பதத இது குறிக்கிறது. ணமலும் அவர் 
முன்னுதரயில் தனது ஆதார மூலங்கதளப் பற்றி ணபசுகிறார். 
அவர் தன்தன ணநரில் கண்ட சாட்சி என்று கூறவில்தல, 
ஆனால் ணநரில் கண்ட சாட்சிகதள எடுத்து பதிவு தசய்வதாக 
கூறுகிறார். எனணவ, ணநரில் கண்ட சாட்சிகளின் சாட்சி நம்மிடம் 
உள்ளது. ஆனால் பவுல் எருசணலமுக்கு வந்த பிறகு, 
எருசணலமுக்கு தசன்ற அவரது கதடசி பயணத்தில் லுூக்கா 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அவருடன் இருக்கிறார், பவுல் சுமார் 2 ஆண்டுகள் சிதறயில் 
இருக்கிறார். அந்த காலகட்டத்தில் லுூக்கா எருசணலம் மற்றும் 
பாலஸ்தீனத்தின் பிற இடங்களில் சுற்றித் திரிந்தது ணபால் 
ததரிகிறது. எனணவ, அவருக்கு நிதறய வாய்ப்புகள் இருந்தன, 
உண்தமயில், 2 ஆண்டுகள், அவரோல் ணநர்காணல் தசய்ய 
முடியும் - ஒரு நல்ல பண்தடய வரலாற்றாசிரியதரப் ணபால 
ஆய்வு தசய்திருக்க முடியும் - அவர் எருசணலம் ணதவாலயத்தில் 
உறுப்பினர்களாக இருந்த ணநரில் கண்ட சாட்சிகதள 
ணநர்காணல் வச ்திருக்கலோம், கர்த்தரின் சணகாதரரான 
யாக்ணகாபு ணபான்றவர்கள் அங்கிருந்திருக்கலாம். பன்னிரண்டு 
அப்ணபாஸ்தலர்களில் சிலர் எருசணலமில் அல்லது 
பாலஸ்தீனத்தின் பிற பகுதிகளில் இருந்தனர். எனணவ, லுூக்கா 
உண்தமயில் ணநரில் கண்ட சாட்சிகதள ணநர்காணல் 
தசய்வதற்கோை மிகவும் நல்ல நிதலயில் இருந்தார். பின்னர் 
அவர் பவுலுடன் ணராமுக்குச் தசல்கிறார், அங்கு இணயசுதவப் 
பற்றிய கதததயப் அவர்கள் நிதனவில் தவத்திருப்பதத 
தசால்லகூடியவர்கள் இருந்திருக்கலாம். எனணவ, லுூக்கா ணநரில் 
கண்ட சாட்சிகளுடன் ணநரடியாக ததாடர்பு தகாள்வதற்கு 
வாய்ப்பு இருந்திருக்கும். 

Dr. ரிச்சார்ட் பாக்கம் 

இரண்டாவதாக, புறஜாதியான லுூக்காவும் கிறிஸ்தவத்திற்கு மாறியவராகத் 
ததரிகிறது. சிதறயிலிருந்து தகாணலாதசயர்களுக்கு பவுல் கடிதம் எழுதியணபாது, 
பவுலுடன் இருந்த லுூக்காவிடமிருந்து வாழ்த்துக்கதள அனுப்பினார். 
தகாணலாதசயர் 4:14 இல் பவுல் எழுதியததக் கவனியுங்கள்: 

பிரியமான தவத்தியனாகிய லுூக்காவும், ணதமாவும், உங்களுக்கு 
வாழ்த்துதல் தசால்லுகிறார்கள் (தகாணலாதசயர் 4:14). 

இது குறிப்பிடத்தக்கது, ஏதனன்றால் 10-11 வசனங்களில், அரிஸ்தர்க்கு, 
மாற்கு மற்றும் யுஸ்து ஆகிணயார் அந்த ணநரத்தில் தன்னுடன் பணிபுரிந்த யூதர்கள் 
என்று பவுல் கூறியிருந்தார். எனணவ, லுூக்கா ஒரு புறஜாதி என்று முடிவு தசய்வது 
நியாயமானது. அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 1:19 இல், லுூக்கா 
அராமியம்"அவர்களின் தமாழி" என்று விவரித்ததன் மூலம் இது 
உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. அராமியம் யூதர்களின் தமாழி, ஆனால் அது 
அவருதடயது அல்ல. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மூன்றாவதாக, லுூக்காவும் நன்கு படித்தவராகத் ததரிகிறது. புதிய ஏற்பாட்டில் 
உள்ள பல புத்தகங்கள் கிணரக்க தமாழியில் மிகவும் தபாதுவான பாணியில் 
எழுதப்பட்டுள்ளன. ஆனால் லுூக்கா சுவிணசஷம் தமாழியின் பயன்பாட்டில் அதிக 
நுட்பத்ததக் காட்டுகிறது. 

லுூக்கா நன்கு படித்தவர் என்பது தகாணலாதசயர் 4:14 இல் பவுல் அவதர 
"மருத்துவர்" என்று அதடயாளம் காட்டியதில் பிரதிபலிக்கிறது. புதிய ஏற்பாட்டின் 
நாட்களில் மருத்துவம் என்பது ஒரு முதறயான படிப்பாக இல்லாவிட்டாலும், 
அதற்கு இன்னும் திறதம மற்றும் கற்றல் பட்டம் தகாண்ட நபர்கணள அதில் ஈடுபட 
முடியும். 

லுூக்காவின் தனிப்பட்ட வரலாற்தறப் பற்றி நாம் அறிந்த நான்காவது 
விஷயம் என்னதவன்றால், அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் புத்தகத்தில் நாம் 
பார்ப்பது ணபால பவுலின் ஊழியத்தில் உடன் ணவதலயாளாக இருந்தார். 

பிணலணமான் வசனம் 24 இல் பவுல் அவதர விவரித்தபடி, லுூக்கா அவருதடய 
“உடன் ணவதலயாள்” ஆவார். அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 16:6-10 இன் படி, 
லுூக்கா முதலில் பவுலுடன் துணராவாவில் ணசர்ந்தார், அவர் மக்கணதானியாவுக்குச் 
தசல்லும் மிஷனரி அதழப்புக்கு பதிலளித்தணபாது அவருடன் தசன்றார். 
அப்ணபாதிருந்து, அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 16:40-20:5 இல் பதிவு 
தசய்யப்பட்டுள்ள பிலிப்பு பட்டணத்தில் நீண்ட காலம் தங்கியிருப்பததத் தவிர, 
லுூக்கா அடிக்கடி பவுலுடன் இருந்தார். லுூக்காவின் உண்தமத்தன்தம குறிப்பாக 
அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 27:1 இல் தவளிப்படுத்தப்பட்டது, அங்கு அவர் 
ணராமுக்கு தசல்லும் பவுலின் ஆபத்தான பயணத்தில் ணசர்ந்தார். 

புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள அதனவதரயும் நான் நிதனக்கிணறன், 
நான் லுூக்காதவ சந்திக்க விரும்புகிணறன். ஒரு காலத்தில் நான் 
ஒரு மருத்துவராக ணவண்டும் என்று நிதனத்ணதன், அதனால் 
அவர் எப்ணபாதும் என்தனக் கவர்ந்தார். ணமலும், 
சுவிணசஷங்களில் ஒன்தற எழுதுவதற்கு அவர் தகுதிதபறும் 
ணபாது, எனது பார்தவயில் பல விஷயங்கள் தபாருந்துகின்றன 
என்று நான் நிதனக்கிணறன். முதலில் அவர் யார் என்பது 
முக்கியம். அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 16 இல் லுூக்கா 
“நாம்”என்கிற பதத்தத ணபசத் ததாடங்குகிறார். திடீதரன்று அவர் 
ணதான்றுகிறார்; அவர் மூன்றாம் நபரிடமிருந்து இந்த 
காரியங்கதளப் தபறவில்தல. ஆனால் லுூக்கா உண்தமயில் 
என்ன நடக்கிறது என்பதத அறிய விரும்பும் மக்களுடன் 
இருக்கிறார், ணமலும் அவர்கள் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவத்தத 
ணநரடியாக அனுபவிக்கும் வாய்ப்தபப் தபற்றனர். ணமலும் இது 
ஒரு உற்சாகமான விஷயம் என்று நான் நிதனக்கிணறன். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இரண்டாவது விஷயம், அவர் ஒரு மருத்துவர் என்பதுதான். 
நாணன ஒருவராக ஆவதற்கான பயிற்சிதயப் பற்றி ணயாசித்து, 
ணநாயறிகுறிதயச் சரியாகப் தபற விரும்பும் நபர் அப்படிப்பட்டவர் 
என்பதத நான் அறிணவன். அவர்கள் தங்கள் உண்தமகதள 
ணநராகப் தபறுவதில் மிகவும் கவனமாக இருக்கப் ணபாகிறார்கள், 
உங்களுக்குத் ததரியும், அவர்களின் விவரங்கள் துல்லியமாக 
இருக்க ணவண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள், 
ஏதனன்றால் அவர்கள் என்ன முடிவு தசய்தாலும் அது 
ணநாயாளியின் நன்தமக்காகணவ இருக்கும். லுூக்காதவப் பற்றி 
என்தன பாதித்த மூன்றாவது விஷயம் கிணரக்க-ணராம உலகில் 
அவர் பயணித்த முன்ணனாக்கு ஆகும். சுவிணசஷ விவரிப்பு 
பற்றிய அவரது முன்ணனாக்கு இஸ்ரணவல் அல்லது 
பாலஸ்தீனத்ணதாடு முடிந்துவிடவில்தல. இது ஒரு உலகளாவிய 
கண்ணணாட்டம். கிறிஸ்தவ சுவிணசஷம் 
உலகமயமாக்கப்படுவததப் பற்றி நாம் கவதலப்படும் ஒரு 
நாளில், கிணரக்கத்திலும் ணராமிலும் கிணரக்க-ணராம உலகின் பிற 
பகுதிகளிலும் அவருக்கு வாய்ப்பு கிதடத்ததால், லுூக்காதவ 
சில உண்தமயான புரிதலுடன் படிக்கலாம். இணயசுவின் தசய்தி 
தகாடுக்கப்படும் கலாச்சாரத்திற்கு எவ்வாறு தபாருந்தப் ணபாகிறது 
என்பததப் பார்க்கும் வாய்ப்பு அவருக்குக் கிதடத்தது. 

Dr. ஸ்டீவ் ஹார்ப்பர் 

இப்ணபாது மூன்றாவது சுவிணசஷத்தின் ஆசிரியதரப் பற்றி 
ஆராய்ந்துவிட்ணடாம், லுூக்காவின் அசல் வாசகர்களின் அதடயாளத்ததப் 
பார்ப்ணபாம். 

முதல் வாேகை்கள் 
லுூக்காவின் அசல் வாசகர்கதள இரண்டு வழிகளில் ஆராய்ணவாம். 

முதலில், ணதணயாப்பிலுவுக்கு இந்த புத்தகம் எழுதப்பற்றவற்தறக் குறித்து 
பார்ப்ணபாம். இரண்டாவதாக, புத்தகம் ஒரு பரந்த வாசகர்களுக்காக 
வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது என்பதத நாம் கருத்தில் தகாள்ணவாம். லுூக்காவின் 
முதல் வாசகரான ணதணயாப்பிலுவுடன் ஆரம்பிக்கலாம். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

சதசோப்பிலு 
ணதணயாப்பிலு யார், அது லுூக்கா 1:1-4 இல் எததக் குறிக்கிறது 
என்பது குறித்து பல நுூற்றாண்டுகளாக ஒரு தபரிய விவாதம் 
உள்ளது, ணமலும் அவர் அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 1:1-2 இல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். "ணதணயாப்பிலு" என்ற வார்த்தத 
"ணதவதன ணநசிப்பவர்" என்று தபாருள்படும், அதனால், 
ணதணயாப்பிலு ஒரு உண்தமயான தனிநபராக இல்தல, ஆனால் 
சதபயில் ணதவதன ணநசிப்பவர்களாக இருக்கும் லுூக்காவின் 
இந்த சுவிணசஷத்தின் அதனத்து வாசகர்கதளயும் குறிப்பதாக 
இருக்கிறது. மற்ற முக்கிய சாத்தியக்கூறு, நிச்சயமாக, 
ணதணயாப்பிலு ஒரு தனிநபர் ஆவார். தபரும்பாலான 
அறிஞர்கதளப் ணபால நானும் இந்த இரண்டாவது 
பார்தவயுடன் உடன்படுகிணறன், இரண்டாவது பார்தவயில் 
லுூக்கா அவதர "மிகச் சிறந்தவர்," "கிராட்டிஸ் (கைம் 
வபோருந்தி வர்)" என்று விவரிக்கிறார், ணமலும் லுூக்கா பின்னர் 
"கிராட்டிஸ்ணட" என்ற வார்த்தததயப் பயன்படுத்துகிறார். இது 
ணராம அதிகாரிகளான தபலிக்ஸ் மற்றும் அக்ரிப்பா 
ஆகிணயாதரக் குறிப்பிடுகின்றது. எனணவ, லுூக்காவின் மனதில் 
இது ஒரு உயர் நிதலப்பாட்தட தகாண்ட ஒரு நபதரக் 
குறிப்பிடும் ஒரு ததாழில்நுட்ப தவளிப்பாடாகும், மற்றும் 
குறிப்பாக ணராம அரசாங்கத்தில் உயர் பதவியில் இருப்பவதர 
இது குறிக்கிறது. அதற்கு அப்பால், லுூக்கா 1:1-4 ஒரு அர்ப்பணிப்பு 
ணபால் ததரிகிறது. இது அறிமுக அர்ப்பணிப்பு வதகதய 
சார்ந்தது. வரலாற்றுப் பதடப்புகள் தபரும்பாலும் இந்த 
வதகயான தமாழிதயப் பயன்படுத்தி ஒரு புரவலருக்கு 
அர்ப்பணிக்கப்பட்டன, அவர் பதடப்பின் உற்பத்திக்கு பணம் 
தசலுத்தினார். எனணவ, அர்ப்பணிப்பு அறிக்தககதளப் பற்றி 
நமக்குத் ததரிந்தவற்றுடன் இது உண்தமயில் தபாருந்துகிறது, 
அந்த காரணத்திற்காக, நான் தசால்வது ணபால், நிச்சயமாக 
ணதணயாப்பிலு ஒரு உண்தமயான நபர் ஆவார். 

Dr. ணடவிட் ஆர். பாவுர் 

லுூக்காவின் முன்னுதர, ணதணயாப்பிலு அவருதடய புரவலர் என்பததயும் 
அவருதடய எழுத்திற்கு நிதி உதவி தசய்தவர் என்பததயும் குறிக்கிறது. லுூக்கா 1:3 
இல், லுூக்கா புத்தகத்தத "கனம் தபாருந்திய ணதணயாப்பிலு" அல்லது க்ராட்டிஸ்ட் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

திணயாபிணலக்கு எழுதினார். க்ராட்டிஸ்ட் என்ற தசால் உயர்ந்த மரியாததயின் 
தவளிப்பாடாகும். உண்தமயில், இது முழு புதிய ஏற்பாட்டிலும் மற்ற இரண்டு 
நபர்களோை ணராம ஆளுநர்களான தபலிக்ஸ் மற்றும் தபஸ்து ஆகிய ோயர மட்டுணம 
விவரிக்கப் பயன்படுகிறது. ணதணயாப்பிலு ஒரு உயர் பதவியில் இருந்த ணராம 
அதிகாரியாக இல்லாவிட்டால், அவர் நிச்சயமாக மதிப்பும் முக்கியத்துவமும் 
தகாண்டவராக இருக்கக் கூடும். 

ஆனால் லுூக்காவுக்கும் ணதணயாப்பிலுவுக்கும் இதடயிலான உறவு புரிந்து 
தகாள்ளக் கடினமான ஒன்று. ஏணதா ஒரு வதகயில், ணதணயாப்பிலு லுூக்காவின் 
மாணவராகவும் இருந்தார். 1:3-4 இல் இந்த வார்த்ததகதள வாசிக்கிணறாம்: 

ஆதிமுதல் எல்லாவற்தறயும் திட்டமாய் விசாரித்தறிந்த நானும் 
உமக்கு உபணதசிக்கப்பட்ட விணசஷங்களின் நிச்சயத்தத நீர் 
அறியணவண்டுதமன்று, அதவகதள ஒழுங்காய் உமக்கு 
எழுதுவது எனக்கு நலமாய்த் ணதான்றிற்று (லுூக்கா 1:3-4). 

ணதணயாப்பிலு இணயசுதவப் பற்றி ஏற்கனணவ அறிந்திருந்தார். ஆனால் 
ணதணயாப்பிலுவுக்கு அவர் கற்பித்தவற்றில் அவர் உறுதியான நம்பிக்தக 
தவப்பதற்காக லுூக்கா இணயசுவின் வாழ்க்தகதயப் பற்றிய இந்த முழுதமயான 
மற்றும் ஒழுங்கான பதிதவ எழுதினார். லுூக்கா தனது முதல் வாசகரான 
ணதணயாப்பிலுவுக்கு எழுதுகிறததப் பார்த்த பிறகு, லுூக்கா பரந்த வாசகர்களுக்கு 
எழுதுவததப் பற்றி சிந்திக்கவும் இது உதவியாக இருக்கும். 

பைந்த வாேகை்கள் 
ணதணயாப்பிலுவுக்கு மட்டும் லுூக்கா எழுதாமல் பலருக்கு அவர் இந்த 

புத்தகத்தத எழுதினார் என்று நிதனக்க பல காரணங்கள் உள்ளன. ஒன்று, 
ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் கடிதங்கதளயும் மற்ற எழுத்துக்கதளயும் 
ஒருவருக்தகாருவர் பகிர்ந்துதகாள்ள முதனந்தனர். ஒரு உதாரணத்திற்கு, 
தகாணலாதசயர் 4:16 ல் பவுல் எழுதியததக் கவனியுங்கள். 

இந்த நிருபம் உங்களிடத்தில் வாசிக்கப்பட்டபின்பு இது 
லணவாதிக்ணகயா சதபயிலும் வாசிக்கப்படும்படி தசய்யுங்கள், 
லணவாதிக்ணகயாவிலிருந்து வரும் நிருபத்தத நீங்களும் 
வாசியுங்கள். (தகாணலாதசயர் 4:16). 

ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் எழுத்துக்கதளப் பகிர்ந்து தகாள்ள 
முதனந்ததால், ணதணயாப்பிலு லுூக்காவின் புத்தகங்கதளப் பகிர்ந்து தகாள்ள 
ஆர்வமாக இருந்திருப்பார் என்று கருதுவது நியாயமானது. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இதற்கு அப்பால், இந்த புத்தகத்தின் உயர் இலக்கிய குணம், லுூக்காவும் 
பரந்த வாசகர்கதள மனதில் தகாண்டிருந்தார் என்பதத உறுதிப்படுத்துகிறது. 
இந்த புத்தகத்தின் நதடயானது இது ஒரு நபருக்கு மட்டும் எழுதப்பட்ட புத்தகம் 
அல்ல என்பதத ததளிவுபடுத்துகிறது. லுூக்கா 1:3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
விரிவான வரலாற்று ஆராய்ச்சி இது ஒரு பரந்த வாசகர்களுக்குத் தான் 
எழுதப்பட்டது என்பததக் குறிக்கிறது. இதற்கு அப்பால், இந்த புத்தகம் மற்றும் 
அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் தபரிய புத்தகங்களாக இருப்பதால், லுூக்கா ஒரு 
தபரிய பதடப்தப அவர் அதிக பார்தவயாளர்களுக்காகத் தயாரித்ததாக 
ததரிகிறது. ஆனால் இவ்வளவு பரந்த வாசகர்கள் யார்? 

லுூக்கா முதன்தமயாக புறஜாதி கிறிஸ்தவர்களுக்காக எழுதியதாக 
ததரிகிறது. உதாரணமாக, அவருதடய கிணரக்க தமாழி நதட புறஜாதியினரின் 
நதடதயப் ணபால இருந்தது. ணதவனுதடய ராஜ்யத்ததக் குறித்த இந்த சுவிணசஷ 
புத்தகத்தின் உலகளாவிய முக்கியத்துவம், இரட்சிப்பு அதனத்து 
ணதசங்களுக்குமானது என்று வலியுறுத்தியது. நிச்சயமாக, லுூக்காவின் 
சுவிணசஷம் யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கும் மதிப்புமிக்கதாக இருந்திருக்கும். ஆனால் 
மத்ணதயுவின் சுவிணசஷத்ததப் ணபால அது அவர்களுக்கு அனுப்பப்படவில்தல. 

ஒரு தபாது அர்த்தத்தில் தசான்னால், ணதவன் எப்ணபாதும் எல்லா 
காலங்களிலும் முழு ணவதத்ததயும் தம்முதடய மக்கள் அதனவரும் படிக்கவும் 
புரிந்துதகாள்ளவும் ணவண்டுதமன்று விரும்புகிறார். ஆனால் பரிசுத்த 
ஆவியானவர் குறிப்பிட்ட எழுத்தாளர்கதள குறிப்பிட்ட புத்தகங்கதள எழுத 
துூண்டியணபாது, அவர் அவர்களின் தனிப்பட்ட ஆளுதம மற்றும் ஆர்வங்கள் 
மூலம் தசயல்பட்டார் என்பதத அங்கீகரிப்பது முக்கியம். இந்த முதன்தமயான 
அர்த்தத்தில், லுூக்கா தனது சுவிணசஷத்தத ணதணயாப்பிலு மற்றும் பிற முதல் 
நுூற்றாண்டு புறஜாதி கிறிஸ்தவர்களின் ணததவகதள ணநரடியாகப் ணபசுவதற்காக 
வடிவதமத்தார். இதற்கு ணநர்மாறாக, நவனீ வாசகர்கள் லுூக்கா அவர்களுக்கு 
எழுதியததக் ணகட்கிறார்கள். ஆனால், லுூக்காதவயும் அவருதடய அசல் 
வாசகர்கதளயும் நாம் அவருதடய சுவிணசஷத்ததப் படிக்கும்ணபாது மனதில் 
தவத்திருந்தால், அவர் எழுதியததப் புரிந்துதகாள்வதற்கும், அதத நம் தசாந்த 
வாழ்க்தகயில் பயன்படுத்துவதற்கும் நாம் சிறப்பாக தயாராக இருப்ணபாம். 

சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளர் மற்றும் வாசகர்கள் யார் என்பதத அறிந்து, 
அதன் சந்தர்ப்பத்தத ஆராய நாம் தயாராக இருக்கிணறாம். 

எழுதப்பட்ட தருணம் 
லுூக்கா சுவிணசஷத்தின் சந்தர்ப்பத்தத இரண்டு வழிகளில் ஆராய்ணவாம். 

முதலில், அது ததாகுக்கப்பட்ட ணததிதயக் கருத்தில் தகாள்ணவாம். இரண்டாவதாக, 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

லுூக்கா இந்த சுவிணசஷத்தத எழுதியதன் ணநாக்கத்தத ஆராய்ணவாம். லுூக்கா 
சுவிணசஷத்தின் ணததிதயப் பற்றி முதலில் பார்க்கலாம். 

சததி 
குதறந்தது இரண்டு காரணிகள் கி.பி.65 மற்றும் 67 க்கு இதடப்பட்ட ணததிதய 

சுட்டிக்காட்டுகின்றன. முதலாவதாக, லுூக்காவின் சுவிணசஷம் மற்றும் மாற்கு 
சுவிணசஷத்திற்கு இதடயிலான ஒப்படீுகள், தபரும்பாலான புதிய ஏற்பாட்டு 
அறிஞர்கள் மாற்கு சுவிணசஷத்தத லுூக்கா தனது ஆராய்ச்சி ஆதாரங்களில் 
ஒன்றாகப் பயன்படுத்தினார் என்பதத ஒப்புக்தகாள்ள வழிவகுத்தது. மாற்கு 
சுவிணசஷம் பற்றிய நம்முதடய முந்ததய பாடத்தில், அதன் ஆரம்ப ணததி கி.பி.64 
என்று முடிவு தசய்ணதாம். லுூக்கா மாற்குதவ ஆதாரமாகப் பயன்படுத்தியிருந்தால், 
அவருதடய சுவிணசஷத்திற்கான ஆரம்பகால ணததி இதற்குப் பிறகு இருக்கலாம். 
அணநகமாக கி.பி.65 ஆக இருக்கலாம். 

இரண்டாவதாக, அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் புத்தகம் நிச்சயமாக கி.பி.69 
க்குப் பிந்ததய ணததிதய சுட்டிக்காட்டுகிறது. ணமலும் கி.பி.67 க்குப் பிறகு இல்தல. 
கி.பி.65 இல் நடந்த பவுல் தகால்லப்படுதல், கி.பி.68 இல் முடிவதடந்த நீணரா 
மன்னனின் உபத்திரவங்கள் அல்லது கி.பி.70 இல் எருசணலமின் வழ்ீச்சி ணபான்ற 
முக்கியமான நிகழ்வுகதள அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் பதிவு 
தசய்யவில்தல. இந்த நிகழ்வுகள் நதடதபறுவதற்கு முன்பு அல்லது 
குதறந்தபட்சம் அவர் அவற்தறப் பற்றி அறிந்து தகாள்வதற்கு முன்ணப லுூக்கா 
அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் புத்தகத்தத எழுதினார் என்பதால் தான் இந்த 
நிகழ்வுகள் இந்த புத்தகத்தில் இடம்தபறவில்தல. அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் 
1:1 இன் படி, லுூக்கா அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் புத்தகத்தத எழுதுவதற்கு 
முன்ணப அவருதடய சுவிணசஷம் முடிக்கப்பட்டது. எனணவ லுூக்கா தனது 
சுவிணசஷத்தத கி.பி.67 க்குள் முடித்திருக்கலாம் என்று ததரிகிறது. ணமலும், 
எருசணலமின் வழ்ீச்சிக்கு முன்னதாக, கி.பி.69 க்குள் அவர் அதத நிச்சயமாக 
முடித்தார். 

லுூக்கா எழுதிய ணததிதய இப்ணபாது நாம் கருத்தில் தகாண்ணடாம், 
அவருதடய ணநாக்கத்ததப் பற்றி பார்ப்ணபாம். 

சநாக்கம்   
லுூக்கா 1:3-4 இல், இந்த சுவிணசஷத்தத ஆராய்ந்து எழுதுவதற்கு லுூக்கா 

பின்வரும் காரணத்ததக் கூறினார்: 

ஆதிமுதல் எல்லாவற்தறயும் திட்டமாய் விசாரித்தறிந்த நானும் 
உமக்கு உபணதசிக்கப்பட்ட விணசஷங்களின் நிச்சயத்தத நீர் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அறியணவண்டுதமன்று, அதவகதள ஒழுங்காய் உமக்கு 
எழுதுவது எனக்கு நலமாய்த் ணதான்றிற்று (லுூக்கா 1:3-4). 

லுூக்கா ணதணயாப்பிலுவுக்காகவும், அவதரப் ணபான்ற புறஜாதி 
கிறிஸ்தவர்களுக்காகவும், அவர்கள் ணமசியாவாகிய இணயசுவின் மீதான 
நம்பிக்தகதய வலுப்படுத்துவதற்காக எழுதினார். 

லுூக்கா எழுதும் ணபாது, ணதணயாப்பிலு ணபான்ற புறஜாதி கிறிஸ்தவர்கள் 
தங்கள் விசுவாசத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க சவால்கதள எதிர்தகாண்டனர். இந்த 
சவால்கள் குதறந்தது இரண்டு மூலங்களிலிருந்து வந்ததவ. முதலாவதாக, 
ணராமில் கிறிஸ்தவர்கதள நீணரா துன்புறுத்தியதால், ணபரரசு முழுவதும் 
உபத்திரவம் பரவக்கூடும் என்ற பரவலான அச்சத்தத இது உருவாக்கியது. இந்த 
பயம் இணயசு ணதவனுதடய ராஜ்யத்ததக் தகாண்டுவந்தார் என்ற கிறிஸ்தவ 
கூற்தற சிலர் சந்ணதகிக்க தவத்தது. 

இரண்டாவதாக, தபரும்பாலும் மனந்திரும்பிய புறஜாதி கிறிஸ்தவர்கள் 
யூதர்கள் தபரும்பான்தமயாக இருக்கும் சதபயில் அங்கம் வகித்தததக் குறித்து 
வாதிட்டனர். இந்த தவறான எண்ணமும் பிரிவிதனயும் மனித இனத்தின் 
ஒவ்தவாரு குடும்பத்திற்கும் இணயசு இரட்சிப்தப வழங்கினார் என்ற கூற்யறக் 
குறித்து சந்ணதகங்கதள எழுப்பியது. 

இந்த சவால்கள் மற்றும் சந்ணதகங்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, புறஜாதி 
விசுவாசிகள் இணயசுதவப் பின்பற்றுவதற்காக எடுத்த முடிவு சரியானது என்பதத 
உறுதியளிக்கும் தபாருட்டு இந்த புத்தகத்தத லுூக்கா எழுதினார். இணயசு 
உண்தமயில் ணதவனுதடய ராஜ்யத்ததத் துவக்கியிருந்தார். புறஜாதி 
கிறிஸ்தவர்கள் உண்தமயில் ணதவனுதடய குடும்பத்தில் முழு அங்கத்தினர்களாக 
இருந்தனர். அவர்கள் இணயசுவுக்கு உண்தமயாக இருந்தால், இரட்சிப்பின் 
அதனத்து ஆசீர்வாதங்கதளயும் தபறுவார்கள் என்று அவர்கள் உறுதியாக 
நம்பலாம். 

இப்ணபாது லுூக்கா சுவிணசஷத்தின் பின்னணிதய ஆய்வு தசய்துள்ணளாம், 
நமது இரண்டாவது முக்கிய ததலப்போை அதன் அதமப்பு மற்றும் 
உள்ளடக்கத்யதப் போர்ப்யபோம். 

அரமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கம் 
தபரிய அளவில், நான்கு சுவிணசஷங்களும் இணயசுவின் வாழ்க்தகதய 

காலவரிதசப்படி தகயாளுகின்றன என்பதத நீங்கள் நிதனவுபடுத்துவர்ீகள் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

என்பதத இந்தத் ததாடரின் முந்ததய பாடங்களிலிருந்து அறிந்து தகாள்ளலாம். 
ஆனால், சிறிய அளவில், அவர்கள் சில சமயங்களில் இணயசுதவப் பற்றிய தங்கள் 
கததகதள தவவ்ணவறு தகாள்தககளின்படி ஒழுங்கதமக்கிறார்கள். 
உதாரணமாக, மத்ணதயுவும் மாற்குவும் சில சமயங்களில் சில 
கருப்தபாருள்களின்படி தங்கள் தசய்திகதள வடிவதமத்திருப்பததக் கண்ணடாம். 
ஒப்பிடுதகயில், லுூக்கா தனது சுவிணசஷத்தின் தபரும்பகுதிதய புவியியல் படி 
ஏற்பாடு தசய்தார். 

இந்தப் பாடத்தில் நம் ணநாக்கங்களுக்காக, லுூக்கா சுவிணசஷத்தத ஆறு 
பிரிவுகளாகப் பிரிப்ணபாம்: 1:1-4 இல் ஒரு சிறிய முன்னுதர, அததத் ததாடர்ந்து ஐந்து 
முக்கியக் கததகள்: 

இந்த புத்தகத்தின் முதல் தபரிய பிரிவு இணயசுவின் ததாடக்கத்தத 
விவரிக்கிறது மற்றும் யூணதயா மற்றும் ணயார்தான் நதியின் பகுதியில் கவனம் 
தசலுத்துகிறது. இந்தப் பகுதி 1:5–4:13 ஆகும். 

இரண்டாவது தபரிய பிரிவு, கலிணலயாவில் இணயசு தசய்த ஊழியத்தின் 
விவரிப்பு ஆகும், இது 4:14–9:50 வதர நீட்டிக்கப்படுகிறது. 

மூன்றாவது தபரிய பிரிவு 9:51-19:27 இல் எருசணலமுக்கு இணயசு தசல்கிற 
பயணத்தத ததரிவிக்கிறது. 

நான்காவது தபரிய பிரிவு 19:28-21:38 இல் எருசணலமிலும் அதற்கு 
அருகாதமயிலும் இணயசு தசய்த ஊழியத்தின் விவரிப்பு ஆகும். 

இறுதியாக, லுூக்கா சுவிணசஷத்தின் ஐந்தாவதும் கதடசியுமான முக்கியப் 
பிரிவு, 22:1–24:53 இல் காணப்படுகிறது, இது எருசணலமுக்கு தவளிணய இணயசு 
சிலுதவயில் அதறயப்பட்டு உயிர்த்ததழுந்த கததயாகும். 

லுூக்காவின் முன்னுதரதய நாம் ஏற்கனணவ பார்த்திருப்பதால், லுூக்கா 1:5-
4:13 இல் இணயசுவின் ததாடக்கத்தில் ததாடங்கி, அவருதடய கததயின் ஐந்து 
முக்கிய பிரிவுகளில் கவனம் தசலுத்துணவாம். 

இசேசுவின் பதொடக்கங்கள் 
இணயசுவின் ததாடக்கத்ததப் பற்றிய லுூக்காவின் தகவல் விவரம், இணயசு 

பிறப்பதற்குச் சற்று முன்பு ததாடங்கி, அவருதடய தபாது ஊழியத்திற்கு முன்பாக 
அவருதடய வாழ்நாள் முழுவதும் பரவுகிறது. இந்த அதிகாரங்களில் லுூக்காவின் 
முக்கிய அக்கதற, இணயசு ணதவனுதடய குமாரன் மற்றும் தாவதீின் குமாரன் 
என்று இருவதரயும் காட்டுவதாக இருந்தது, அவதர முழு ததய்வகீ மற்றும் முழு 
மனிதனாக காட்டினார். ணமலும், தாவதீின் குமாரனாக, இணயசு ணமசியா அல்லது 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார், ணதவனுதடய ராஜ்யத்தத பூமிக்கு தகாண்டு வருவதன் 
மூலம் உலகிற்கு இரட்சிப்தப வழங்குபவராக இருக்கிறார். 

இந்த விவரிப்பு முழுவதும், லுூக்கா பதழய ஏற்பாட்டில் ணதவனுதடய 
வாக்குத்தத்தங்கதள தவறாமல் குறிப்பிட்டார், ணதவன் இந்த வாக்குத்தத்தங்கதள 
இணயசுவின் மூலம் நிதறணவற்றுகிறார் என்பததக் காட்டுவதற்காக இப்படிச் 
தசய்தார். எனணவ, ணதவனுக்கு உண்தமயாக இருப்பதற்கும் அவருதடய ராஜ்ய 
ஆசீர்வாதங்கதளப் தபறுவதற்கும் ஒணர வழி இணயசுதவ ராஜாவாகவும் 
இரட்சகராகவும் ஏற்றுக்தகாள்வதுதான். 

இந்த அதிகாரங்கதள நான்கு முக்கிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்: ணயாவான் 
ஸ்நானகன் மற்றும் இணயசுவின் பிறப்பு பற்றிய அறிவிப்புகள்; அவர்களின் பிறப்பு 
மற்றும் குழந்ததப் பருவங்கள்; ணயாவான் இணயசுதவ அதடயாளம் காணுதல்; 
மற்றும் இணயசு ணதவனுதடய குமாரன் என்கிற மூன்று உறுதிப்படுத்தல்கள். 
லுூக்கா 1:5-56 இல் உள்ள பிறப்பு அறிவிப்புகளுடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

பிறப்பு அறிவிப்புகள் 
லுூக்கா தனது சுவிணசஷத்தத காபிரிணயல் துூதனின் ணதாற்றத்துடன் 

ததாடங்கினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நுூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு, தானிணயலின் புத்தகம் 9 ஆம் அதிகாரம் இஸ்ரணவலின் சிதறபிடிப்பு 
நுூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் நீடிக்கும் என்று காபிரிணயல் அறிவித்ததாகக் 
கூறியது. ணதவனின் நியாயத்தீர்ப்பின் கீழ் இருக்கும் வதர, இஸ்ரணவல் 
அடிதமத்தனத்தில் இருக்கும். ஆனால் லுூக்கா சுவிணசஷத்தில், நியாயத்தீர்ப்பு 
காலம் முடிவதடவதாக காபிரிணயல் அறிவித்தார். 

லுூக்கா 1:5-25 இல், காபிரிணயல் ணயாவான் ஸ்நானகனின் பிறப்தப 
முன்னறிவித்தார். காபிரிணயல் யூணதயாவில் ஆசாரியனான சகரியாதவச் 
சந்தித்தார், அவருதடய பிள்தளயில்லாத மதனவி எலிசதபத் அதிசயமாக ஒரு 
மகதனப் தபறுவாள் என்று கூறினார். தபயனுக்கு ணயாவான் என்று தபயரிட 
ணவண்டும். அவர் பிறப்பிலிருந்ணத பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுவார், 
ணமலும் ணதவனின் இரட்சிப்புக்கான வழிதயத் தயார் தசய்ய தபரிய தீர்க்கதரிசி 
எலியாவின் ஆவியில் ஊழியம் தசய்வார். முதலில், சகரியா காபிரிணயலின் 
தசய்திதய சந்ணதகித்தார், அதனால் அவர் தனது மகன் பிறக்கும் வதர 
ஊதமயாக இருந்தார். 

லுூக்கா 1:26-38 இல் உள்ள இணயசுவின் பிறப்தபப் பற்றிய காபிரிணயலின் 
தபரிய அறிவிப்ணபாடு ணயாவானின் பிறப்பு அறிவிப்தப லுூக்கா இதணத்தார். 
மரியாளின் வயிற்றில் ணதவன் அற்புதமாக ஒரு குமாரதனப் பிறப்பிப்பார் என்றும், 
ணதவணன அந்த குழந்ததயின் பிதாவாக இருப்பார் என்றும் காபிரிணயல் கூறினார். 
ணதவனுதடய குமாரனுக்கு இணயசு என்று தபயரிடப்பட ணவண்டும், அதாவது 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

"இரட்சகர்" என்பது இந்தப் தபயரின் அர்த்தமாகும். ணமலும், அவர் தனது 
முற்பிதாவான தாவதீின் சிங்காசனத்ததப் தபறுவார், அதாவது அவர் ணமசியாவாக 
இருப்பார், ணதவனுதடய நித்திய ராஜ்யத்தின் இரட்சிப்தப பூமிக்குக் 
தகாண்டுவருவார். 

மரியாளும் எலிசதபத்தும் உறவினர்களாக இருந்ததால், மரியாள் 
யூணதயாவில் உள்ள தனது உறவினரான எலிசதபத்தத சந்தித்து தன்னுதடய 
வயிற்றில் உருவாகியிருப்பது ணதவனுதடய குமாரன் என்று தசான்னாள். இததப் 
பற்றி லுூக்கா 1:39-56 இல் வாசிக்கிணறாம். மரியாள் எலிசதபத்தத வாழ்த்தியணபாது, 
ணயாவான் தனது தாயின் வயிற்றில் மகிழ்ச்சியுடன் துள்ளிக் குதித்தார், எலிசதபத் 
உடனடியாக ஆவியால் நிரப்பப்பட்டாள், அதனால் அவள் குழந்ததயின் 
முக்கியத்துவத்தத அவள் புரிந்துதகாண்டாள். எலிசதபத் மரியாதள 
ஆசீர்வதித்தாள், மரியாளின் குமாரதனத் தன் கர்த்தர் என்று அதழத்தாள். 
அதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, மரியாள் லுூக்கா 1:46-55 இல், தபரும்பாலும் 
மாக்ைிபிகட் என்று அதழக்கப்படும் தனது புகழ்தபற்ற துதி பாடதலப் பாடினாள், 
தனது குழந்தத மூலம் வரும் இரட்சிப்பின் ணபரில் மிகுந்த மகிழ்ச்சிதய 
தவளிப்படுத்தினாள். 

பிறப்பு அறிவிப்புகதளத் ததாடர்ந்து, லுூக்கா 1:57-2:52 இல் ணயாவான் மற்றும் 
இணயசுவின் பிறப்பு மற்றும் குழந்ததப் பருவத்தத லுூக்கா ஒப்பிட்டார். 

பிறப்புகள் மற்றும் குழந்ரதப் பருவங்கள் 
ணயாவானின் பிறப்பு மற்றும் குழந்ததப் பருவத்ததப் பற்றிய லுூக்காவின் 

விவரத்தத லுூக்கா 1:57-80 இல் காணலாம். வயதான தபற்ணறாருக்கு ணயாவான் 
பிறந்தார். எட்டாம் நாள் விருத்தணசதனம் தசய்ய அவதரக் ஆலயத்துக்குக் 
தகாண்டுவந்தணபாது, அவனுதடய தந்தத தன் குரதலத் திரும்பப் தபற்றார். அந்த 
ணநரத்தில், சகரியா பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு, தாவதீின் குமாரனாகிய 
ணமசியாவிற்கு தனது மகன் வழிதய ஆயத்தப்படுத்துவான் என்று தீர்க்கதரிசனம் 
கூறினார். லுூக்கா 1:69-76 இல் ணமசியாவின் பாத்திரத்தத சகரியா எவ்வாறு 
விவரித்தார் என்பததக் கவனியுங்கள்: 

[ணதவன்] நம்முதடய பிதாக்களுக்கு வாக்குத்தத்தம்பண்ணின 
இரக்கத்ததச் தசய்வதற்கும்; தம்முதடய பரிசுத்த 
உடன்படிக்தகதய நிதனத்தருளி: அவர் நம்முதடய 
பிதாவாகிய ஆபிரகாமுக்கு இட்ட ஆதணதய 
நிதறணவற்றுவதற்கு தம்முதடய தாசனாகிய தாவதீின் 
வம்சத்திணல நமக்கு இரட்சணியக்தகாம்தப ஏற்படுத்தினார். 
நீணயா பாலகணன, உன்னதமானவருதடய தீர்க்கதரிசி 
என்னப்படுவாய்; நீ கர்த்தருக்கு வழிகதள ஆயத்தம்பண்ணவும், 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

நமது ணதவனுதடய உருக்கமான இரக்கத்தினாணல அவருதடய 
ஜனத்துக்குப் பாவமன்னிப்பாகிய இரட்சிப்தபத் 
ததரியப்படுத்தவும், அவருக்கு முன்னாக நடந்துணபாவாய் (லுூக்கா 
1:69-76). 

பதழய ஏற்பாட்டில், ணதவன் ஆபிரகாம் மற்றும் தாவதீுக்கு இரட்சிப்பின் 
உடன்படிக்தக வாக்குத்தத்தங்கதள அளித்தார். ணமலும், ணதவன் இந்த 
வாக்குத்தத்தங்கதள நிதறணவற்றப் ணபாகிறார் என்றும், அவருதடய குமாரன் 
ணயாவான் வழிதய ஆயத்தம் தசய்யும் தீர்க்கதரிசியாக இருப்பார் என்றும் சகரியா 
தீர்க்கதரிசனம் கூறினார். 

அடுத்து, லுூக்கா 2:1-52 இல், லுூக்கா இணயசுவின் பிறப்பு மற்றும் குழந்ததப் 
பருவத்ததப் பற்றி அறிவித்தார். இந்த தகவலுக்கும் ணயாவானின் பிறப்தபப் 
பற்றிய அவரது முந்ததய விவரிப்புக்கும் இதடணய பல ஒற்றுதமகள் உள்ளன, 
ஆனால் இணயசுவின் பிறப்பு மற்றும் குழந்ததப் பருவத்ததப் பற்றிய லுூக்காவின் 
பதிவு மிக நீண்டது மற்றும் விரிவானது. இது லுூக்கா 2:1-20 இல் பதிவு 
தசய்யப்பட்டுள்ள தபத்லணகம் என்ற யூத நகரமான தாவதீின் நகரில் இணயசுவின் 
பிறப்புடன் ததாடங்குகிறது. 

இணயசுவின் பிறப்பு மிகவும் தாழ்தமயானது. அவர் ஒரு ததாழுவத்தில் 
பிறந்தார் மற்றும் ஒரு முை்ையண ில் கிடத்தப்பட்டார். ஆனால் அருகில் உள்ள 
ணமய்ப்பர்களுக்கு அவருதடய பிறப்தப அறிவித்த ணதவதுூதரின் அறிவிப்பு 
கம்பரீமானதாக இல்தல. லுூக்கா 2:10-11 இல் ணமய்ப்பர்களிடம் ணதவதுூதன் 
கூறியததக் கவனியுங்கள்: 

பயப்படாதிருங்கள். இணதா, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த 
சந்ணதாஷத்தத உண்டாக்கும் நற்தசய்திதய உங்களுக்கு 
அறிவிக்கிணறன். இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் 
இரட்சகர் உங்களுக்குத் தாவதீின் ஊரிணல பிறந்திருக்கிறார் 
(லுூக்கா 2:10-11). 

ணதவதுூதன் ணதவனுதடய நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து ணதவனுதடய மக்கதளக் 
காப்பாற்றுவார் என்ற நற்தசய்தி அல்லது "சுவிணசஷத்தத" அறிவித்தான். 

இந்த ணதவதுூதன் பின்னர் இணயசுவின் பிறப்புக்காக ணதவதனப் புகழ்ந்து 
பாடிய ணதவதுூதர்களின் பரணலாகப் ணசதனயுடன் ணசர்ந்தான். இணயசுவின் பிறப்பு 
தாழ்தமயானதாக இருந்தணபாதிலும், மரியாளின் குமாரன் உண்தமயில் 
ணதவனால் ணதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ணமசியா மற்றும் ராஜா என்று லுூக்கா 
ததளிவுபடுத்தினார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அடுத்து, லுூக்கா லுூக்கா 2:21-40 இல் எருசணலம் ணதவாலயத்தில் இணயசுவின் 
விருத்தணசதனத்ததப் பற்றி விவரித்தார். ணதவாலயத்தில், பரிசுத்த ஆவியானவர் 
சிமிணயாதனயும், பரிசுத்த தீர்க்கதரிசி அன்னாதவயும் நிரப்பி, உலகிற்கு 
இரட்சிப்தபக் தகாண்டுவரும் இணயசுணவ ணமசியா என்று அறிவிக்க துூண்டினார். 
லுூக்கா 2:30-32 இல் சிமிணயான் ணதவதனப் புகழ்வததக் கவனியுங்கள்: 

புறஜாதிகளுக்குப் பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும், உம்முதடய 
ஜனமாகிய இஸ்ரணவலுக்கு மகிதமயாகவும், ணதவரர்ீ சகல 
ஜனங்களுக்கும் முன்பாக ஆயத்தம்பண்ணின உம்முதடய 
இரட்சணியத்தத என் கண்கள் கண்டது (லுூக்கா 2:30-32). 

இது ஏசாயா 49:6 இன் நிதறணவறுதலாக இருந்தது, அங்கு ணதவன் இந்த 
வார்த்ததகதளச் தசான்னார்: 

யாக்ணகாபின் ணகாத்திரங்கதள எழுப்பவும், இஸ்ரணவலில் 
காக்கப்பட்டவர்கதளத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் 
தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது. நீர் பூமியின் 
கதடசிபரியந்தமும் என்னுதடய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, 
உம்தம ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் தவப்ணபன் (ஏசாயா 49:6). 

சிமிணயான் மூலம், இஸ்ரணவலுக்கு இரட்சிப்தபயும் மகிதமதயயும் 
தகாண்டுவரும் ணமசியா இணயசு என்று ணதவன் தவளிப்படுத்தினார். இதற்கும் 
ணமலாக, புறஜாதியாரும் இரட்சிக்கப்படுவதற்காக, அவர் ணதவனுதடய ராஜ்யத்தின் 
சுவிணசஷத்தத அவர்களுக்கு பிரசங்கிப்பார். 

இறுதியாக, லுூக்கா 2:41-52 இல் ணதவாலயத்தில் இணயசுவின் சுருக்கமான 
கததயுடன் இணயசுவின் குமாரத்துவத்ததப் பற்றிய கருப்தபாருளுக்குத் 
திரும்பினார். இணயசுவுக்கு பன்னிதரண்டு வயதாக இருந்தணபாது, எருசணலமில் 
நடந்த பஸ்காவிற்கு தனது தபற்ணறாருடன் தசன்றார், ஆனால் அவர்கள் வடீு 
திரும்பியணபாது அவர் அவர்களிடமிருந்து பிரிந்தார். அவரது தபற்ணறார்கள் 
அவதர பல நாட்களுக்குப் பிறகு ணதவாலயத்தில் உள்ள மன்றங்களில் 
ஆசிரியர்களுடன் ணபசிக் தகாண்டிருந்தததப் பார்த்தனர். ஆலயத்தில் இருந்த 
அதனவரும் இணயசுவின் அறிதவயும் புரிததலயும் கண்டு வியந்தனர். மரியாள் 
இணயசுதவ எதிர்தகாண்டணபாது, அவருதடய பதில் அவர் எவ்வளவு சிறப்பு 
வாய்ந்தவர் என்பதத தவளிப்படுத்தியது. லுூக்கா 2:49 இல் இணயசு தசான்னதத 
கவனியுங்கள்: 

என் பிதாவுக்கடுத்ததவகளில் நான் இருக்கணவண்டியததன்று 
அறியர்ீகளா? (லுூக்கா 2:49). 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இணயசு ணதவனின் குமாரனாக இருந்ததால், ணதவாலயம் அவருதடய 
பிதாவின் வடீாக இருந்தது. 

ணயாவான் மற்றும் இணயசுவின் பிறப்பு மற்றும் குழந்ததப் பருவத்ததத் 
ததாடர்ந்து, லுூக்கா 3:1-20 இல் ணயாவான் இணயசுதவ அதடயாளம் காட்டியதத 
லுூக்கா அறிவித்தார். 

சோவான் இசேசுரவ அரடோளம் காட்டுதல் 
இந்தக் கததயில், இணயசுதவ ணமசியா என்று முதறயாக 

அதடயாளப்படுத்துவதன் மூலம் ணதவனின் இரட்சிப்புக்கான வழிதய ணயாவான் 
தயார் தசய்தார். ணயார்தான் நதியின் பிராந்தியத்தில் தனது பிரசங்க ஊழியத்தில், 
ணயாவான் வரவிருக்கும் ணதவனுதடய ராஜ்யத்தத அறிவித்தார், மக்கள் தங்கள் 
பாவங்களில் இருந்து மனந்திரும்பும்படி அறிவுறுத்தினார், 
மனந்திரும்பி வர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் தகாடுத்தார். ஆனால் இணயசு 
ஞானஸ்நானம் தபற அவரிடம் வந்தணபாது, ணயாவான் அவதர ணமசியா என்று 
அதடயாளம் காட்டினார், ணமலும் அவர் ணமசியாவின் பாதரட்தசகதள அவிழ்க்க 
கூட தகுதியற்றவர் என்று ததளிவாக அறிவித்தார். ஏசாயா 44:3 மற்றும் 
எணசக்கிணயல் 39:29 ணபான்ற பதழய ஏற்பாட்டு பகுதிகளில் தீர்க்கதரிசனம் 
கூறப்பட்டுள்ளபடி, இணயசு பரிசுத்த ஆவியால் ஞானஸ்நானம் தகாடுப்பார் என்று 
ணயாவான் கூறினார். வரலாற்றின் இறுதி யுகம் வந்து விட்டது மற்றும் 
ணதவனுதடய இரட்சிப்பு முழுதமயாக உணரப்படும் ணநரம் வந்துவிட்டது என்பது 
இதன் தபாருள். 

பதழய ஏற்பாட்டில், யாத்திராகமம் 19 இல், இஸ்ரணவலர்களுடன் 
ணதவன் ணபசும்ணபாது அல்லது ணதவன் சனீாய் மதலயில் 
இறங்கப் ணபாகும்ணபாது, அதற்கு முன்பு அவர்கள் தங்கள் 
ஆதடகதளத் துதவத்து தங்கதள பரிசுத்தப்படுத்த ணவண்டும் 
என்று அவர்களுக்கு கூறப்பட்டது சுவாரஸ்யமானது. எனணவ, 
சுத்திகரிப்பு என்பது உண்தமயில் ணதவனுதடய வருதகக்கான 
ஆயத்தத்ததக் குறித்தது. ணயாவான் ஸ்நானகனின் 
பிரகடனத்தத நாம் பார்த்தால், அவர் அடிப்பதடயில் ணதவன் 
நியாயம் தீர்க்க வரப் ணபாகிறார் என்றும், மக்கள் மனந்திரும்பி 
ஞானஸ்நானம் மூலம் தங்கதளத் தயார்படுத்திக்தகாள்ள 
ணவண்டும் என்றும் கூறுகிறார். 

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

சுவிணசஷங்களில், ணயாவான் மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம் 
தகாடுக்கிறார். பின்னர் நாம் இணயசு ணயாவானிடம் 
ஞானஸ்நானம் தபற வருகிறததப் பார்க்கிணறாம். அவர் ஏன் 
இததச் தசய்வார்? அதாவது, மனந்திரும்பி ராஜ்யத்திற்கு 
தயாராக இருங்கள் என்று ணயாவான் கூறுகிறார். இணயசு 
மனந்திரும்ப ணவண்டுமா? அவர் மனந்திரும்ப ணவண்டிய 
அவசியமில்தல. அவர் பாவம் தசய்யாத ணதவ குமாரன். அவர் 
பின்னர் ஏன் ணயாவானால் ஞானஸ்நானம் தபற்றார்? சரி, 
ணயாவானின் ஞானஸ்நானம் ராஜ்யத்தின் வருதகக்கான 
ஆயத்தத்ததக் குறிக்கிறது என்பதத உணர ணவண்டியது 
அவசியம். அவர் மக்கதள மனந்திரும்ப அதழத்து 
விசுவாசிக்கும்படி தசால்கிறார். கிறிஸ்தவ ஞானஸ்நானம் 
ணபான்றது அல்ல இது, அதில் அவர் ராஜ்யம் வரப்ணபாகிறது 
என்றும் ராஜா வருகிறார் என்றும் அறிவிக்கிறார். அதற்கு 
அவர்கள் தயாராக இருக்க ணவண்டும். ணயாவானால் 
ஞானஸ்நானம் தபற வரும் இணயசு, இப்ணபாது தனது 
ஊழியத்ததத் ததாடங்க வருகிறார். ஞானஸ்நானம் 
அதனத்தும் சுவிணசஷங்களில் இணயசுவின் ஊழியத்தின் 
ததாடக்கத்தில் ததாடங்குகிறது. எல்லா நீதிதயயும் 
நிதறணவற்றுவதற்காக அவர் தம்தம நம்முடன் 
அதடயாளப்படுத்துகிறார். இது தான் மத்ணதயுவின் 
அடிப்பதடயிலான சிந்ததனயாகும். அவர் மனந்திரும்ப 
ணவண்டும் என்பதற்காக ஞானஸ்நானம் எடுக்கவில்தல. அவர் 
பாவி என்பதற்காக அதத எடுக்கவில்தல. அவர் தனது 
மக்களுடன் தம்தம அதடயாளப் படுத்தியணத இதற்குக் காரணம். 
அவர் தனது தபாது ஊழியத்ததத் ததாடங்குகிறார். அவர் தனது 
வாழ்க்தகயில் நமது பிரதிநிதியாக தசயல்படுகிறார், அது 
அவரது மரணம், உயிர்த்ததழுதல், பரணமறுதல் ஆகியவற்றில் 
உச்சம் தபறும். அதனால்தான், அவர் ஏணதாதவாரு வதகயில், 
அவருதடய ஊழியத்ததத் துவக்கி தவக்கவும் ணயாவான் 
எதிர்பார்த்தது இப்ணபாது அவருக்குள் வரப்ணபாகிறது என்பதத 
அறிவிக்கவும் அவர் வந்து ணயாவானால் ஞானஸ்நானம் 
தபற்றார். அவர்தான் இப்ணபாது ராஜ்யத்ததக் 
தகாண்டுவருகிறார். 

Dr. ஸ்டீபன் ணஜ. தவல்லம் 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 4: லுூக்கா எழுதின சுவிணசஷம் 

-23- 

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

ணயாவான் இணயசுதவ அதடயாளம் காண்பததப் பற்றி இப்ணபாது நாம் 
பரிசீலித்ணதாம், இந்தக் கததயின் நான்காவது மற்றும் இறுதிப் பகுதி ோை 
லுூக்கா 3:21–4:13 இல் இணயசுதவ ணதவ குமாரனாக உறுதிப்படுத்துவதற்கு வருணவாம். 

சதவ குமாைரனக் குறித்த உறுதிப்படுத்தல்கள் 
லுூக்கா 3:21-22 இல் உள்ள ததய்வகீ உறுதிப்படுத்தலுடன் ததாடங்கி, 

இணயசுதவ ணதவ குமாரனாக மூன்று தனித்தனி உறுதிப்படுத்தல்கதள 
வழங்கினார். லுூக்கா 3:22 இல் இருந்து இணயசுவின் ஞானஸ்நானம் பற்றிய இந்த 
விளக்கத்ததக் கவனியுங்கள்: 

பரிசுத்த ஆவியானவர் ரூபங்தகாண்டு புறாதவப்ணபால 
அவர்ணமல் இறங்கினார். வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தமும் 
உண்டாகி: "நீர் என்னுதடய ணநசகுமாரன், உம்மில் 
பிரியமாயிருக்கிணறன் என்று உதரத்தது" (லுூக்கா 3:22). 

இணயசுவின் ஞானஸ்நானத்தில், ஆவியின் காணக்கூடிய ணதாற்றம் மற்றும் 
வானத்திலிருந்து வந்த அவரது சத்தம் மூலம் இணயசு அவருதடய குமாரன் 
என்பதத ணதவணன பகிரங்கமாக உறுதிப்படுத்தினார். 

அடுத்து, லுூக்கா 3:23-38 இல் இணயசு ணதவ குமாரன் என்பதற்கு வம்ச 
வரலாற்று சான்தற லுூக்கா தகாடுத்தார். 

மத்ணதயுதவப் ணபாலணவ, லுூக்காவும் தாவதீு மற்றும் ஆபிரகாமின் நீதியான 
வம்சாவளியின் மூலம் இணயசுவின் வம்சவரலாற்தறக் கண்டுபிடித்தார். ஆனால் 
மத்ணதயுதவப் ணபாலல்லாமல், லுூக்கா மனிதகுலத்தின் நீதியான ததலமுதறதய 
ஆதாம் வதர ணசர்க்கும் வதகயில் தனது பதிதவ நீட்டித்தார். இந்த 
வம்சாவளியின் முக்கியத்துவத்ததப் புரிந்து தகாள்ள, லுூக்கா 3:38 இல் இது 
முடிவதடவததக் கவனியுங்கள்: 

ஏணனாஸ் ணசத்தின் குமாரன்; ணசத் ஆதாமின் குமாரன்; ஆதாம் 
ணதவனால் உண்டானவன் (லுூக்கா 3:38). 

லுூக்கா ஆதாதம "ணதவ குமாரன்" என்று அதழத்தார் - இந்த அதிகாரங்கள் 
முழுவதும் இணயசுவுக்கு தகாடுக்கப்பட்ட ததலப்பு அது தான். இந்த வழியில், புதிய 
ஏற்பாட்டின் மற்ற பகுதிகள் ததளிவாகக் கற்பிக்கும் ஒன்தற லுூக்கா 
சுட்டிக்காட்டினார். ணதவ குமாரனாக, ணதவனின் முதல் குமாரனான ஆதாமின் 
ணநாக்கத்தத நிதறணவற்ற இணயசு நியமிக்கப்பட்டார். அல்லது அப்ணபாஸ்தலனாகிய 
பவுல் 1 தகாரிந்தியர் 15:45 இல் இணயசுணவ “கதடசி ஆதாம்” என்று கூறியது 
ணபாலாகும். ஆதாம் பூமியில் ணதவனுதடய ஊழியக்கார ராஜாவாக இருந்தான், 
அவன் ணதவனுதடய சித்தத்ததச் தசய்ய ணவண்டும் என்ற கட்டதள இருந்தது. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ஆனால் அவன் படுணதால்வி அதடந்தான். எைினும் ஆதாம் ணதால்வியுற்ற 
இடத்தில் தவற்றிதபற்று, பூமியிலுள்ள ஒவ்தவாரு ணதசத்திற்கும் இரட்சிப்தப 
நீட்டித்த ணதவ குமாரன் இணயசு ஆவார். 

இணயசு தோயம தை்யை ணதவ குமாரனாக கதடசியாக லுூக்கா 4:1-13 இல் 
உறுதிப்படுத்தி யத காண முடியும். வனாந்தரத்தில் இணயசுவின் ணசாததனதயக் 
குறித்த விவரம் இது. லுூக்கா 4:1 இல் லுூக்கா குறிப்பிட்டது ணபால, பரிசுத்த 
ஆவியானவர் இணயசுதவ நிரப்பி, அவதர வனாந்தரத்திற்கு அதழத்துச் 
தசன்றார், அங்கு அவர் சாத்தானால் ணசாதிக்கப்பட்டார். கல்தல அப்பமாக 
மாற்றவும், பிசாசிடமிருந்து ணதசங்கள் மதீு அதிகாரம் தபறவும், ணதவாலயத்தின் 
உச்சியிலிருந்து குதிக்கவும் பிசாசு இணயசுதவத் துூண்டினான். பிசாசு இந்த 
இரண்டு ணசாததனகதள "நீ ணதவனுதடய குமாரனாக இருந்தால்" என்ற ணகலி 
வார்த்ததகளுடன் ததாடங்கினான். பதிலுக்கு, இணயசு சாத்தானின் மூன்று 
ணசாததனகதளயும் கடுதமயாக நிராகரித்தார், ணமலும் ணதவனுதடய 
உண்தமயான குமாரன் என்ன தசய்ய ணவண்டும் என்பதத விவரிக்கும் பதழய 
ஏற்பாட்டின் ணவத பகுதிகதளயும் ணமற்ணகாள் காட்டினார். 

இணயசு பல காரணங்களுக்காக வனாந்தரத்தில் பிசாசினால் 
ணசாதிக்கப்பட்ட ணபாது ணவதத்தத ணமற்ணகாள் காட்டுகிறார். 
முதலாவதாக, இணயசுதவ ணதவனுதடய உண்தமயான 
குமாரனாக சித்தரிப்பணத சுவிணசஷ எழுத்தாளர்களின் 
ணவதலயாக இருந்தது. ஆகணவ, , ணதவனுடனான அவரது 
உடன்படிக்தக உறணவ அவர் ணவதவசனங்கதள ணமற்ணகாள் 
காட்டுவதற்கான ஒரு காரணமாகும். காரியங்கதள ஒழுங்காக 
தவத்திருப்பதற்கும், பிதாவாகிய ணதவணனாடுள்ள ததாடர்பில் 
தன் உடன்படிக்தக உறதவ நிதலநாட்டவும், பிசாசின் 
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரத்ததக் காட்டவும் ணவதத்திலிருந்து 
வசனங்கதள ணமற்ணகாள் காட்டினார். எனணவ, மனிதன் 
அப்பத்தால் மட்டும் பியழக்கோமல், ணதவனுதடய வாயிலிருந்து 
வரும் ஒவ்தவாரு வார்த்ததயினாலும் பிதழப்பான் என்று 
கூறுகிறார், அந்த உடன்படிக்தக உறவின் முன்னுரிதமதய 
தனக்கு நிதனவூட்டுவதற்காக அதத தசய்தார். பிசாசிடமிருந்து 
இந்த ணசாததனதய எதிர்க்க அவருக்கு இது உதவியது. ஆனால் 
அவர் ணவதத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலிருந்து, குறிப்பாக 
உபாகமம் 6 முதல் 8 வதர ணமற்ணகாள் காட்டுவததக் 
காண்கிணறாம், ஏதனன்றால் ணதவனுதடய மக்களின் வனாந்தர 
அனுபவத்ததப் பற்றி ணமாணச ணபசுகிறார், ணமலும் யாத்திராகம 
சமூகத்தின் அந்த வனாந்தர அனுபவம் அவர்களின் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இருதயங்களில் இருந்ததத ணசாதித்தது, அவர்களின் 
இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்க முடிந்தது. 
இணதணபான்ற ஒன்று நடக்கிறதத நாம் காண முடியும், 
இணயசுவின் ணசாததன தான் அது, இஸ்ரணவல் ணசாததனயில் 
ணதால்வியதடந்த இடத்தில், இணயசு ணசாததனயில் ணதர்ச்சி 
தபற்றார். எனணவ, பதழய ஏற்பாட்தட சுவிணசஷ 
எழுத்தாளர்களும் இணயசுவின் ணசாததனக் கததயில் 
இணயசுவும் பயன்படுத்துவதத நாம் காண்கிணறாம். 

Dr. கிரிணகாரி ஆர். தபர்ரி 

இது ஆதாதம ணதவனின் குமாரனாக காட்டும் இணயசுவின் வம்சவரலாதறப் 
பின்பற்றுவதால், இணயசுவின் ணசாததனதயப் பற்றிய லுூக்காவின் விவரமானது 
ஆதியாகமம் 3 இல் உள்ள ஆதாமின் ணசாததனதயப் பற்றிய விவரத்திற்கு மாறாக 
பார்க்கப்பட ணவண்டும். அந்தக் கததயில், பிசாசு ஏணதன் ணதாட்டத்தில் ஆதாதம 
பாவம் தசய்யத் துூண்டினான், ஆதாம் பாவம் தசய்தணபாது, ணதவன் சிருஷ்டிப்தப 
சபித்து, மனிதகுலம் அதனவதரயும் வனாந்தரத்தில் தள்ளினார். மாறாக, இணயசு 
வனாந்தரத்தில் ணசாததனதய எதிர்த்தார், ணமலும் ணதவனுதடய உண்தமயுள்ள 
மக்கதள மீண்டும் பரதீசுக்குக் தகாண்டுவரும் ணதவனின் உண்தமயுள்ள குமாரன் 
அவர் என்பதத இது உறுதிப்படுத்தியது. 

யூணதயாவிலும் ணயார்தான் பிராந்தியத்திலும் இணயசுவின் ததாடக்கத்திற்குப் 
பிறகு, லுூக்கா சுவிணசஷத்தின் அடுத்த முக்கிய பகுதி கலிணலயாவில் இணயசுவின் 
ஊழியத்ததப் பற்றி ததரிவிக்கிறது. இந்த பகுதி 4:14–9:50 வதர நீண்டுள்ளது. 

கலிசலோவில் இசேசுவின் ஊழிேம் 
பதழய ஏற்பாட்டில் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ஆவியால் அபிணஷகம் 

தசய்யப்பட்ட இரட்சகர் இணயசு என்பதத நிரூபிப்பதற்காக, லுூக்கா தனது 
சுவிணசஷத்தின் இந்தப் பகுதியில், இணயசுவின் அற்புத வல்லதம மற்றும் 
சுவிணசஷப் பிரசங்கத்தின் பல உதாரணங்கதளப் பதிவு தசய்தார். 

கலிணலயாவில் இணயசுவின் ஊழியத்தத விவரிக்கும் லுூக்காவின் 
கதததய ஐந்து பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம்: முதலில், நாசணரத்தில் இணயசுவின் 
பிரசங்கம்; இரண்டாவது, அவரது ணபாததன மற்றும் அற்புதங்கள்; மூன்றாவது, 
இணயசு மற்றும் ணயாவான் ஸ்நானகன் ஆகிய பாத்திரங்களுக்கு இதடணய உள்ள 
ணவறுபாடு; நான்காவது, இணயசுவின் கூடுதல் ணபாததனகள் மற்றும் அற்புதங்கள்; 
மற்றும் ஐந்தாவது, ஊழியத்திற்காக பன்னிரண்டு அப்ணபாஸ்தலர்கதள இணயசு 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தயார் படுத்துதல். லுூக்கா 4:14-30 இல் நாசணரத்தில் இணயசுவின் முதல் பிரசங்கத்தில் 
ததாடங்கி, இந்தப் பகுதிகள் ஒவ்தவான்தறயும் பார்ப்ணபாம். 

நாேசைத்தில் பிைேங்கம் 
முதல் மூன்று சுவிணசஷங்களும் இணயசுவின் கலிணலயா ஊழியத்தின் ணபாது 

அவரது அற்புத வல்லதமதயயும் சுவிணசஷ அறிவிப்தபயும் வலியுறுத்துகின்றன. 
ஆனால் லுூக்காவின் விளக்கக்காட்சி மற்றவர்களிடமிருந்து ணவறுபட்டது, 
ஏதனன்றால் இணயசுவின் ஊழியத்தின் இந்த கட்டத்தத அவர் தனது தசாந்த 
ஊரான நாசணரத்தில் கர்த்தருதடய முதல் பிரசங்கத்துடன் அறிமுகப்படுத்தினார். 
ஓய்வுநாளில் இணயசு தஜப ஆலயத்தில் இருந்ததாகவும், அவருக்கு ஏசாயாவின் 
சுருள் தகாடுக்கப்பட்டதாகவும் லுூக்கா அறிவித்தார். எனணவ, அவர் ஏசாயா 61:1-2-ஐ 
வாசித்து, ஆச்சரியமான பிரகடனத்தத தசய்தார். லுூக்கா 4:18-21 இல் இணயசு 
தசான்னதத கவனியுங்கள்: 

கர்த்தருதடய ஆவியானவர் என்ணமலிருக்கிறார்; 
தரித்திரருக்குச் சுவிணசஷத்ததப் பிரசங்கிக்கும்படி என்தன 
அபிணஷகம்பண்ணினார். இருதயம் நருங்குண்டவர்கதளக் 
குணமாக்கவும், சிதறப்பட்டவர்களுக்கு விடுததலதயயும், 
குருடருக்குப் பார்தவதயயும் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
தநாறுங்குண்டவர்கதள விடுததலயாக்கவும், கர்த்தருதடய 
அநுக்கிரக வருஷத்ததப் பிரசித்தப்படுத்தவும், என்தன 
அனுப்பினார். உங்கள் காதுகள் ணகட்க இந்த ணவதவாக்கியம் 
இன்தறயத்தினம் நிதறணவறிற்று என்றார் (லுூக்கா 4:18-21). 

"இந்த வசனம் இப்ணபாது உங்கள் தசவியில் நிதறணவறியது" 
என்று அவர் கூறியணபாது, பதழய ஏற்பாடு வழங்கிய மற்றும் 
எதிர்பார்த்த ஒன்று இப்ணபாது உணரப்படுகிறது என்று இணயசு 
தசான்னார். 49வது அல்லது 50வது வருடத்தில் நீங்கள் 
கணக்கிடும் விதத்ததப் தபாறுத்து, பதழய ஏற்பாட்டு இஸ்ரணவல் 
மக்கதளக் கடன்களிலிருந்து விடுவித்து, அவர்களின் 
மூதாததயரின் தாயகம், அவர்களின் ணகாத்திரப் பகுதிகள், 
அவர்களின் குடும்பங்களுக்குச் தசாந்தமான நிலங்கதள 
மீட்தடடுப்பது என்பது யூபிலியின் முழு ணநாக்கமாகும். ணமாணச 
மற்றும் ணயாசுவாவின் நாட்களில் அவர்களின் நிலம் திரும்பக் 
தகாடுக்கப்பட்டது. மீட்பிற்கான தபரிய, முக்கியமான பதழய 
ஏற்பாட்டு நிகழ்வாக யாத்திராகமத்தத நாம் நிதனத்தால், யூபிலி 
மறுசீரதமப்பிற்கான ணதவனின் முக்கியமான ஏற்பாடாக 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இருப்பததயும் நாம் புரிந்து தகாள்ள ணவண்டும். ஏதனன்றால், 
நாம் விழுந்துணபான உலகில் வாழும் வதர, மட்ீபு நம்தமக் 
காப்பாற்றப் ணபாகிறது, ஆனால் மறுசீரதமப்பு ணதவனுதடய 
மீட்பின் ஒரு பகுதியாகும். எனணவ, இணயசு இந்த யூபிலியின் 
அதடயாளங்கதளக் காட்டப் ணபாகிறார். அவர் பிசாசுகளின் 
அடக்குமுதறயிலிருந்து மக்கதள விடுவிக்கிறார், சமூக 
இழிவுபடுத்தல் அல்லது சமூக வதகப்பாட்டிலிருந்து அவர்கதள 
விடுவிக்கிறார், ணமலும் அவர் அவர்கதள அவர்களின் 
சிருஷ்டிகரும் பிதாவுமான ணதவனிடம் மீட்டுக் தகாடுக்கிறார். 

— Rev. தமக்ணகல் ணஜ. குணளாணடா 

ணதவனுதடய ராஜ்யம் வருவதால், ணதவனுதடய விசுவாசமுள்ள மக்கள் 
அதனவருக்கும் இரட்சிப்பு கிதடக்கும் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசனம் 
தசால்லியிருந்தார். அந்த நாள் வந்துவிட்டது என்று இணயசு அறிவித்தார். இந்த 
ணமற்ணகாள் இணயசுவின் முழு ஊழியத்ததயும் விளக்குவதற்கு லுூக்காவின் 
அடிப்பதட மாதிரிதய தவளிப்படுத்துகிறது: இணயசு ணமசியா அல்லது கிறிஸ்து 
ஆவார், பதழய ஏற்பாட்டின் மூலம் தீர்க்கதரிசனம் கூறப்பட்ட இரட்சகராக 
இருந்தார், அவர் தனது மக்களுக்கு இரட்சிப்தபக் தகாண்டு வருவதன் மூலம் 
பூமியில் ணதவனுதடய ராஜ்யத்தத தவளிப்படுத்துவார். 

நாசணரத்தில் இணயசுவின் பிரசங்கத்தத விவரித்த பிறகு, லுூக்கா 4:31-7:17 இல் 
இணயசுவின் வல்லதம வாய்ந்த ணபாததனகள் மற்றும் அற்புதங்களின் பல 
உதாரணங்கதள லுூக்கா அறிவித்தார். 

சபாதரன மற்றும் அற்புதங்கள் 
இந்தப் பகுதியில், ஏசாயா 61:1-2-ன் தீர்க்கதரிசனத்தத நிதறணவற்றியதால், 

இணயசு உண்தமயிணலணய ணமசியா என்பதத லுூக்கா நிரூபித்தார். லுூக்கா 4:31-36 
இல் இணயசு தபால்லாத ஆவியிலிருந்து விடுததல அளித்தார். அவர் 4:38-42 இல் 
பலதரக் குணப்படுத்தினார். ணமலும் அவர் லுூக்கா 5:1-11 இல் சஷீர்களான ணபதுரு, 
யாக்ணகாபு, ணயாவான் ஆகிணயாதர அதழத்தார். ணமலும் பின்வரும் 
வசனங்களிலும் இணத மாதிரிதய நாம் காண்கிணறாம். 5:12-15 இல் குஷ்டணராகிதய 
குணப்படுத்துதல் மற்றும் 5: 17-26 இல் உள்ள திமிர்வாதக்காரதன 
தசாஸ்தமாக்குதல் ஆகியதவகதளப் பார்க்கிணறாம். அததத் ததாடர்ந்து சஷீனான 
ணலவி அல்லது மத்ணதயு 5:27-32 இல் அதழக்கப்படுவததக் காண்கிணறாம். 

அணத மாதிரி அடுத்த வசனங்களிலும் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது. ஆனால் 
குணப்படுத்துதல்களுக்கு பதிலாக, லுூக்கா இணயசுவின் ணபாததனகதள பதிவு 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தசய்தார். 5:33-39 இல், இணயசு தான் இந்த உலகத்தில் இன்னும் இருப்பதால் 
உபவாசம் இராமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்க ணவண்டும் என்று கற்பித்தார். 6:1-11 ல், 
ஓய்வுநாள் குணப்படுத்துவதற்கும் உயிர்கதளக் காப்பாற்றுவதற்கும் என்று இணயசு 
கற்பித்தார். ணமலும் 6:12-16 இல், அவர் தனது பல சஷீர்களில் பன்னிரண்டு ணபதரத் 
ணதர்ந்ததடுத்து அவருதடய விணசஷ அப்ணபாஸ்தலர்களாக ஆக்கினார், அவர்கள் 
இஸ்ரணவலுக்கான புதிய ஒழுங்தக நிறுவும் பணிதய நியமித்தார். 

இந்த அற்புதங்கள் மற்றும் ணபாததனகள் மூலம், ஏசாயாவால் தீர்க்கதரிசனம் 
கூறப்பட்ட ணமசியா தான் என்பதத இணயசு நிரூபித்தார், ஏதனன்றால் அவர் 
சுதந்திரம், குணப்படுத்துதல் மற்றும் அடக்குமுதறயிலிருந்து விடுவித்தல் ணபான்ற 
வடிவங்களில் ணதவனின் தயதவக் தகாண்டுவந்தார். 

அடுத்து, லுூக்கா 6:17-49 இல் இணயசு வழங்கிய ஒரு நீண்ட பிரசங்கத்தத 
லுூக்கா அறிவித்தார். இந்த பிரசங்கம் தபரும்பாலும் இணயசுவின் சமதவளிப் 
பிரசங்கம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, ணமலும் இது மத்ணதயு 5-7 இல் உள்ள அவரது 
மதலப் பிரசங்கத்துடன் பல ஒற்றுதமகதளக் தகாண்டுள்ளது. 

மத்ணதயுவிற்கும் லுூக்காவிற்கும் இதடணய உள்ள ஒரு 
சுவாரஸ்யமான முரண்பாடு என்னதவன்றால், மத்ணதயு 5-7 இல் 
மதலப் பிரசங்கம் உள்ளது மற்றும் லுூக்கா 6 இல் சமதவளிப் 
பிரசங்கம் இருக்கிறது. ணமலும் விவாதத்திற்கும் வாதத்திற்கும் 
முடிணவ இல்லாமல் ணபாகிறது. இதவ ஒன்றா, அல்லது 
தனித்தனியானதவயா? இரண்டு விஷயங்கதளச் தசால்ல 
ணவண்டும் என்று நிதனக்கிணறன். முதலாவதாக, அந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் இணயசு தசான்னவற்றின் மிகச் சிறிய அளதவத் 
தான் நாம் தகயாள்கிணறாம் என்பதத அறிணவாம். அதாவது, 
மத்ணதயு 5-7ஐப் வாசியுங்கள், அதத சத்தமாக வாசிக்க நாற்பது 
நிமிடங்கள் ஆகும். இணயசு மணிக்கணக்காகப் ணபசுகிறார், 
அவருதடய ணபாததனதய அவ்வளவு சுருக்கிவிட முடியாது. 
எனணவ, நாம் அவர் ணபசியதன் தவறும் சாராம்சத்தத மட்டுணம 
தகயாளுகிணறாம். எனணவ, நாம் அணத சாராம்சத்ததப் பற்றி 
ணபசுகிணறாமா? நாம் அததப் பற்றித் தான் ணபசுகிணறாம் என்று 
நிதனக்கிணறன். மற்தறாரு விஷயம் என்னதவன்றால், அந்த 
பகுதியின் புவியியல் உங்களுக்குத் ததரிந்தால், அது 
கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கும். கப்பர்நகூமுக்குப் பின்னால் 
மதலகள் உள்ளன, இணயசு அமர்ந்தார், மக்கள் ஒரு மதலயில் 
இருந்தார்கள் என்று நீங்கள் அந்த மதலகதளப் பார்த்து 
தசால்லலாம். ஆனால் மற்தறாரு அர்த்தத்தில், நீங்கள் அததப் 
பார்த்தால், இது உண்தமயில் மூவாயிரம் அடிக்கு ணமணல இருந்து 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

கடல் மட்டத்திற்கு கீணழ வருகிற எரிமதல பாதற தமதுவாக 
இறங்குவதத குறிக்கும். நீங்கள் அதத துூரத்திலிருந்து 
பார்க்கும்ணபாது, உண்தமயில் நீங்களும் நானும் சமதவளிகள் 
என்று குறிப்பிடக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான பகுதிகள் உள்ளன. 
அதவ சாய்வாக உள்ளன, ணமலும் அதவ ஒரு மதலயில் 
உள்ளன. நான் என் அப்பத்ததப் தபற்றுக்தகாண்டு அதத 
சாப்பிடுணவன். நான் மதலப் பிரசங்கத்ததப் பற்றி ணபசும்ணபாது, 
இணயசு மதலயில் அமர்ந்திருக்கிறார், அதத சமதவளிப் 
பிரசங்கம் என்று தசால்ணவன், அதவ இரண்டும் ஒன்று தான், 
இது ஒரு தட்தடயான இடம் ஆகும். இங்ணக ஒரு இறுதி புள்ளி 
உள்ளது என்று நான் நிதனக்கிணறன் - இணயசு 
அணுகக்கூடியவர் என்ற ணதாற்றத்தத லுூக்கா நமக்குத் தர 
விரும்புகிறார், எனணவ அவர் சமதவளியில் இருக்கிறார், அவர் 
எங்களுடன் இருக்கிறார் என்று விவரிக்கிறார். சனீாய் 
மதலயில் உள்ள ணமாணசதயப் ணபால மதலயில் இருக்கும் 
இணயசு அதிகாரமுள்ளவர் என்பதத நாம் பார்க்க ணவண்டும் 
என்று மத்ணதயு விரும்புகிறார். ணமலும் இரண்டுக்கும் பதில் 
தசால்லலாம் என்று நிதனக்கிணறன். 

Dr. பட்ீடர் வாக்கர் 

சமதவளிப் பிரசங்கத்தில், ஏசாயா தீர்க்கதரிசனம் கூறிய அணத தபரிய 
ததலகீழ் மாற்றத்தத இணயசு வலியுறுத்தினார். எளிதமயுள்ளவர்கள் 
ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். பசித்தவர் திருப்தியதடவார்கள். அழுபவர்கள் 
சிரிப்பார்கள். ணமலும் ஆதரவற்றவர்கதள ணதவன் ஆசீர்வதிப்பார். ஆனால் நல்ல 
தசய்தியானது ஒரு படி ணமணல தசன்றது. தம்தமப் பின்பற்றவும், ணதவனுதடய 
ராஜ்யத்தின் தராதரங்கள் மற்றும் மதிப்புகளின்படி வாழவும் 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கதள இணயசு அதழத்தார், அதவ தபரும்பாலும் பூமிக்குரிய 
தரங்களிலிருந்து மிகவும் ணவறுபட்டதவ. உதாரணமாக, அந்நியர்களிடம் 
எச்சரிக்தகயாக இருக்கவும் எதிரிகதள தவறுக்கவும் தசால்லும் உலக 
மதிப்புகளுக்கு மாறாக, அந்நியர்கதளயும் அவர்களின் எதிரிகதளயும் கூட 
ணநசிக்கும்படி அவர் அவர்கதள அதழத்தார். எனணவ, ராஜ்யத்தின் தசய்தி 
ஆசீர்வாதம் மட்டுமல்ல, தநறிமுதற தபாறுப்பும் ஆகும். 

சமதவளிப் பிரசங்கத்திற்குப் பிறகு, ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசனத்தத இணயசு 
நிதறணவற்றுகிறார் என்பதற்கு இன்னும் அதிகமான ஆதாரங்களுடன் இந்தப் 
பகுதிதய லுூக்கா முடித்தார். லுூக்கா 7:1-10 இல் நுூற்றுக்கு அதிபதியின் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ணவதலக்காரதன இணயசு குணப்படுத்தினார். ணமலும் 7:11-16 இல், நாயன்ீ ஊரில் 
உள்ள ஒரு விததவயின் மரித்த மகதனயும் எழுப்பினார். 

கலிணலயாவில் இணயசுவின் ஊழியத்திலிருந்து லுூக்காவின் அடுத்த தகவல், 
லுூக்கா 7:18-50 இல் உள்ள ணயாவான் ஸ்நானகதனச் சுற்றி வரும் கததகளின் 
ததாகுப்பாகும். 

சோவான் ஸ்நானகன் 
ணயாவான் ஸ்நானகன் சிதறயில் அதடக்கப்பட்ட பிறகு, அவர் 

உண்தமயிணலணய ணமசியாவா என்று இணயசுவிடம் ணகட்க சில சஷீர்கதள 
அனுப்பினார். ணமலும் இணயசு தாம் தசய்ததத அவர்களுக்கு நிதனவூட்டி 
பதிலளித்தார். இணயசுவின் அற்புதங்களும் பிரசங்கமும் ஏசாயா 61:1-2 இல் உள்ள 
தீர்க்கதரிசனங்கதள ததளிவாக நிதறணவற்றின, எனணவ அதவகள் இணயசுணவ 
உண்தமயில் ணமசியா என்பதத நிரூபித்தை. லுூக்கா 7:22 இல் ணயாவானின் 
சீஷர்களிடம் இணயசு கூறியததக் கவனியுங்கள்: 

நீங்கள் ணபாய், கண்டதவகதளயும் ணகட்டதவகதளயும் 
ணயாவானுக்கு அறிவியுங்கள்: குருடர் பார்தவயதடகிறார்கள், 
சப்பாணிகள் நடக்கிறார்கள், குஷ்டணராகிகள் சுத்தமாகிறார்கள், 
தசவிடர் ணகட்கிறார்கள், மரித்ணதார் எழுந்திருக்கிறார்கள், 
தரித்திரருக்குச் சுவிணசஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது (லுூக்கா 7:22). 

தீர்க்கதரிசிகளில் ணயாவான் மிகப் தபரியவன் என்று இணயசு ததாடர்ந்து 
கூறினார். ஆனால் ணயாவான் கூட ணதவனுதடய ராஜ்யத்தில் மிகச் சிறி  நபரோக 
அளவிடப்படவில்தல. லுூக்கா 7:47-50 இல் இந்த காரியத்தத ணபசினார், இணயசு 
தனது கால்கதளக் கழுவிய ஒழுக்கக்ணகடான ஸ்திரயீின் பாவத்தத உண்தமயில் 
மன்னித்தார் என்று விளக்கினார். ணயாவான் மன்னிப்புக்காக ணதவனிடம் 
ணவண்டுணகாள் விடுத்து மனந்திரும்பி மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம் தகாடுத்தார், 
ஆனால் பாவிகதள மன்னிப்பதன் மூலமும், ணநாயாளிகதளக் 
குணப்படுத்துவதன் மூலமும், ஏதழகளுக்கு நற்தசய்திதயப் பிரசங்கிப்பதன் 
மூலமும் இணயசு ராஜ்யத்தத மக்களின் தற்ணபாததய அனுபவத்தில் தகாண்டு 
வந்தார். 

ணயாவான் ஸ்நானகதனச் சுற்றி வரும் கததகளுக்குப் பிறகு, லுூக்கா 
லுூக்கா 8:1-56 இல் இணயசுவின் ணபாததனகள் மற்றும் அற்புதங்கதளப் பற்றி 
ணமலும் கூறினார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

சபாதரன மற்றும் அற்புதங்கள் 
இந்த கூடுதல் ணபாததனகளிலும் அற்புதங்களிலும், இணயசு ராஜ்யத்தின் 

சுவிணசஷத்தில் கவனம் தசலுத்தினார். லுூக்கா 8:1-15 இல் உள்ள விததப்பவனின் 
உவதமயும், லுூக்கா 8:16-18 இல் விளக்கிை் உவதமயும், விசுவாசத்திலும் 
கீழ்ப்படிதலிலும் ராஜ்யத்தின் தசய்திக்கு பதிலளிப்பதன் முக்கியத்துவத்தத 
விவரித்தன. லுூக்கா 8:19-21 இல் இணத கருப்தபாருள்கதள அவர் திரும்பத் திரும்பக் 
கூறினார், அவருதடய உண்தமயான குடும்ப உறுப்பினர்கள் ணதவனின் 
வார்த்தததயக் ணகட்டு கீழ்ப்படிபவர்கள் என்று அவர் கூறினார். 

பின்னர், லுூக்கா 8:22-56 இல், இணயசு தகாண்டு வரும் இரட்சிப்தப 
உறுதிப்படுத்தும் மற்றும் நிரூபிக்கும் பல அற்புதங்களோை இணயசு புயதல 
அடக்கி யத ும், பிசாதச விரட்டி யத ும், ணநாய்வாய்ப்பட்ட ஒரு தபண்தணக் 
குணப்படுத்தி யத ும், ஒரு தபண்தண மரித்ணதாரிலிருந்து எழுப்பினயத ும் 
லுூக்கோ அறிவித்தோர். 

இறுதியாக, லுூக்கா 9:1-50 இல் இணயசு பன்னிரண்டு அப்ணபாஸ்தலர்கதள 
ஊழியத்திற்கு தயார்படுத்தியதத அறிக்தக தசய்வதன் மூலம் கலிணலயாவில் 
இணயசுவிை் ஊழியம் பற்றிய தனது கணக்தக முடித்தார். 

பன்னிைண்டு அப்சபாஸ்தலை்களின் ஆேத்தம் 
முதலாவதாக, லுூக்கா 9:1-9 ல், இணயசு தனது பன்னிரண்டு 

அப்ணபாஸ்தலர்கதள குணப்படுத்தவும், சுவிணசஷத்ததப் பிரசங்கிக்கவும் 
அனுப்பினார். லுூக்கா 6 இல் அவர் தனியாகப் பிரித்ததடுத்த அணத மனிதர்கள் 
இவர்கணள. பின்னர் அவர் 9:10-17 இல் 5,000 ணபருக்கு உணவளிப்பதன் மூலம் தனது 
வல்லதமதய நிரூபித்தார், அவருதடய வல்லதம மற்றும் பராமரிப்பு மதீு 
நம்பிக்தக தவக்க அவரது அப்ணபாஸ்தலர்களுக்கு கற்பித்தார். இந்த ஏற்பாடுகள் 
லுூக்கா 9:18-27 இல் உச்சக்கட்டத்தத அதடந்தன, அங்கு இணயசு நீண்டகாலமாக 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட ணமசியா அல்லது கிறிஸ்து என்று அப்ணபாஸ்தலர்கள் 
ஒப்புக்தகாண்டனர். 

இணயசு தனது அப்ணபாஸ்தலர்கதள ஊழியத்திற்குத் தயார்படுத்துவததப் 
பற்றிய பல கததகளுடன் இந்த பகுதிதய லுூக்கா முடித்தார், குறிப்பாக அவர் 
பரணலாகத்திற்கு ஏறிய பிறகு அவர்கள் தசய்யும் ஊழியத்ததப் பற்றி ணபசினார். 
லுூக்கா 9:28-36 இல் ணபதுரு, யாக்ணகாபு மற்றும் ணயாவான் ஆகிணயாருக்கு முன்பாக 
இணயசு மறுரூபமானார், அங்கு பிதா பரணலாகத்திலிருந்து இணயசுவுக்கான தங்கள் 
உறுதிப்பாட்தட உறுதிப்படுத்த ணபசினார். பின்னர் இணயசு 9:37-45 இல் மிகவும் 
கடினமான பிசாசுகதள துரத்தினார், ணமலும் 9:46-50 இல் ராஜ்யத்தில் 
இருக்கக்கூடிய மகத்துவத்ததப் பற்றி கற்பித்தார். இந்தக் கணக்குகள் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அதனத்திலும், இணயசு தம்முதடய அதிகாரத்தத அங்கீகரிக்கவும், தம்முதடய 
வல்லதமதய நம்பவும், அவருதடய நோமத்தில் பணிவான ஊழியர்களாக 
ஊழியம் தசய்யவும் தம் சஷீர்கதளத் தயார்படுத்தினார், அதனால் அவர்கள் 
பூமியில் தம்முதடய ராஜ்யத்தின் திறம்பட்ட ததலவர்களாக இருப்பார்கள். 

கலிணலயாவில் இணயசுவின் ஊழியத்திற்குப் பிறகு, லுூக்கா சுவிணசஷத்தின் 
அடுத்த முக்கிய பகுதி இணயசுவின் எருசணலம் பயணத்தத விவரிக்கிறது. இந்தப் 
பகுதி லுூக்கா 9:51–19:27 வதர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இசேசுவின் எருேசலம் பேணம் 
இந்த பகுதியில் ஐந்து முதற எருசணலமுக்குச் தசல்வதற்கான இணயசுவின் 

உறுதிதய லுூக்கா குறிப்பிட்டார்: 9:51, 13:22, 17:11, 18:31 மற்றும் 19:28 இல். உதாரணமாக, 
லுூக்கா 18:31-32 ஐக் கவனியுங்கள்: 

“நாங்கள் எருசணலமுக்குப் ணபாகிணறாம், மனுஷகுமாரதனக் 
குறித்து தீர்க்கதரிசிகளால் எழுதப்பட்டதவ அதனத்தும் 
நிதறணவறும் இணயசு பன்னிருவதரயும் தனிணய அதழத்துச் 
தசன்று அவர்களிடம் தசான்னார். அவர் புறஜாதிகளிடம் 
ஒப்பதடக்கப்படுவார். அவர் புறஜாதியாரிடத்தில் 
ஒப்புக்தகாடுக்கப்பட்டு, பரியாசமும் நிந்ததயும் அதடந்து, 
துப்பப்படுவார்" (லுூக்கா 18:31-32). 

எருசணலமில் மரிக்க ணவண்டியிருந்தாலும், தம் மக்கதளக் இரட்சிக்கும் 
ணதவனுதடய திட்டத்தில் இணயசு உறுதியாக இருந்தார் என்பதத இது ணபான்ற 
பகுதிகளின் மூலம் லுூக்கா ததளிவுபடுத்தினார். 

இணயசுவின் எருசணலம் பயணத்ததப் பற்றிய லுூக்காவின் விவாதத்தத 
நான்கு முக்கிய பகுதிகளாகப் பிரிப்ணபாம்: முதலில், சஷீத்துவத்தின் தன்தம 
பற்றிய இணயசுவின் ணபாததன; இரண்டாவதாக, இணயசுவுக்கும் அவருதடய 
எதிரிகளுக்கும் இதடணய அதிகரித்து வரும் ணமாததலப் பற்றிய லுூக்காவின் 
அறிக்தககள்; மூன்றாவதாக, சஷீர்களின் தசலவு பற்றிய இணயசுவின் ணபாததன; 
மற்றும் நான்காவது, தம் மக்கதளக் காப்பாற்றும் ணதவனின் திட்டத்திற்கு 
இணயசுவின் அர்ப்பணிப்பு. லுூக்கா 9:51-11:13 இல் உள்ள சஷீத்துவத்தின் 
தன்தமதய முதலில் பார்க்கலாம். 

ேீஷனின் இேல்பு 
ணதவனுதடய ராஜ்யத்ததக் கட்டிதயழுப்பவும், தம்முதடய மக்கதள 

இரட்சிக்கவும் இணயசுவின் அர்ப்பணிப்பு, ஊழியர்களின் ததலதமத்துவத்திற்காக 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அவருதடய விணசஷித்த அப்ணபாஸ்தலர்கதளத் ணதர்ந்ததடுத்துப் பயிற்றுவிக்க 
அவதர வழிநடத்தியது. லுூக்கா 9:51-10:24 இல், சுவிணசஷம் தசால்வது எப்படி என்று 
அவர்களுக்குக் கற்றுக் தகாடுத்தார், ணமலும் அவர்களுக்கு வாழ்க்தக கடினமாக 
இருக்கும் என்று எச்சரித்தார். ஆனால் அவர் பரிசுத்த ஆவியால் அவர்களுக்கு 
அதிகாரம் அளித்தார். இந்த ஆயத்தத்திற்குப் பிறகு, அவர் பார்க்கத் திட்டமிட்ட 
நகரங்களுக்குச் சுவிணசஷத்ததப் பிரசங்கிக்க அவர்கதள அனுப்பினார். 

இததத் ததாடர்ந்து, லுூக்கா 10:25-11:13 இல், இணயசு அவர்களுக்கு சஷீத்துவம் 
ததாடர்பான மூன்று ததலப்புகளோை அயலார்களிடம் அன்பு, ணதவன் மீதான 
அன்பு மற்றும் தஜபம் ஆகி வற்யறக் கற்பிப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு ஒரு பரந்த 
உலகக் கண்ணணாட்டத்தத வழங்கினார். இணயசு லுூக்கா 10:27 இல் அன்தபப் 
பற்றிய தனது ணபாததனகதள இவ்வாறு சுருக்கமாகக் கூறினார்: 

"உன் ணதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்ணதாடும், 
உன் முழு ஆத்துமாணவாடும், உன் முழு மனணதாடும், உன் முழுப் 
பலத்ணதாடும் அன்புகூருவாயாக என்பணத பிரதான கற்பதன" 
(லுூக்கா 10:27). 

இங்ணக, முழு பதழய ஏற்பாட்டு பிரமாணமும் ணதவதனயும் நம் அயலாதரயும் 
எப்படி ணநசிக்க ணவண்டும் என்பதத நமக்குக் கற்பிக்கிறது என்பதத 
விளக்குவதற்காக இணயசு உபாகமம் 6:5 மற்றும் ணலவியராகமம் 19:18 ஐ ணமற்ணகாள் 
காட்டினார். 

அடுத்த இரண்டு பத்திகள் இந்த அன்பு பிரமாணத்தின் இரண்டு பகுதிகதள 
விளக்குகின்றன. லுூக்கா 10:29-37 இல் உள்ள "நல்ல சமாரியன்" உவதம, 
ஒருவரின் அயலாதன எவ்வாறு ணநசிப்பது என்பதத விளக்குகிறது. இருவர் 
குழுக்களிதடணய பதற்றம் நிலவிய ணபாதிலும், ஒரு சமாரியன் காயம்பட்ட 
இஸ்ரணவலனாகிய அயலானிடம் அன்தபக் காட்டியததப் பற்றிய நன்கு 
அறியப்பட்ட கதத இது. அடுத்து, லுூக்கா 10:38-42 இல், இணயசு மரியாதள சந்தித்தது, 
ணதவதன எப்படி ணநசிப்பது என்பதற்கு ஒரு உதாரணத்தத வழங்குகிறார். 
இணயசுவின் காலடியில் அமர்ந்து அவருதடய ணபாததனகதளக் ணகட்பதன் 
மூலமும், நம் வாழ்வில் ணதவனுக்கு முதலிடம் தகாடுப்பதன் மூலமும், 
கீழ்ப்படிதலுடன் ணகட்பதன் மூலமும் நாம் ணதவதன ணநசிக்க ணவண்டும் என்பதத 
மரியாள் காட்டினாள். 

கதடசியாக, லுூக்கா 11:1-13 இல் உள்ள தஜபத்ததப் பற்றிய இணயசுவின் 
ணபாததனயானது, ணதவனுதடய ராஜ்யத்தின் வரங்கள் மற்றும் 
ஆசீர்வாதங்களுக்காக உண்தமயாகவும் விடாமலும் தஜபிக்கும்படி கற்பிப்பதன் 
மூலம் அப்ணபாஸ்தலர்களுக்கு அவர் அளித்த அறிவுறுத்ததல முடித்தார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

கிறிஸ்தவர்களுக்கு தஜபம் மிகவும் முக்கியமானது. இது 
இணயசுவின் வாழ்க்தகயின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இருந்தது, 
அவருதடய வாழ்க்தகயின் உதாரணத்தின் மூலம் அதன் 
முக்கியத்துவத்தத நாம் காணலாம். அவருதடய ணவதலச் சுதம 
எவ்வளவு அதிகமாகிறணதா, அவ்வளவு அதிகமாக அவர் 
தஜபித்தார், ணமலும் அவர் ஓய்தவடுக்கும்ணபாது ணதவனின் 
பலத்தத நாடினார். ஆவிக்குரிய ரதீியில் தன்தனப் புதுப்பித்துக் 
தகாள்ள பிதாவுடன் ததாடர்ந்து உதரயாட ணவண்டும் என்பதத 
அவர் உணர்ந்தார். அவர் தனது பன்னிரண்டு சஷீர்கதளத் 
ணதர்ந்ததடுப்பதற்கு முன், அவர்களில் ஒருவர் தன்தனக் காட்டிக் 
தகாடுப்பார் என்பதத அறிந்த அவர் இரவு முழுவதும் வெபித்தார். 
உண்தமயில், அவர் தம் சஷீர்கதளத் ணதர்ந்ததடுத்தணபாது அவர் 
சிலுதவதய எதிர்ணநாக்கிக் தகாண்டிருந்தார். இந்த மிக 
முக்கியமான ஊழியத்தத நடத்துவதற்கு முன்பு இணயசு இரவு 
முழுவதும் தஜபித்தார். இணயசுவின் தஜப வாழ்க்தக நமக்கு ஒரு 
உதாரணம். பின்னர், "பிதாணவ, வானத்திற்கும் பூமிக்கும் 
ஆண்டவணர, நான் உம்தமப் ணபாற்றுகிணறன், ஏதனன்றால் நீர் 
ஞானிகளுக்கும் கற்றவர்களுக்கும் இவற்தற மதறத்து சிறிய 
குழந்ததகளுக்கு தவளிப்படுத்தினர்ீ" என்று அவருதடய 
சீஷர்கள் தங்கள் அற்புதமான தசயல்களால் மகிழ்ச்சியுடன் 
திரும்பி வந்தணபாது, இணயசு பிதாதவ ஸ்ணதாத்தரித்தார். இணயசு 
பிதாதவத் துதித்தார், எனணவ நாமும் அவதரப் ணபாற்ற 
ணவண்டும். இணயசுணவ தஜபித்து துதிக்கிறார் என்றால், நாம் 
இன்னும் அதிகமாக தசய்ய ணவண்டும். அவர் தகது 
தசய்யப்படுவதற்கு முன்பு, அவர் தகத்தசமணன ணதாட்டத்தில் 
ஊக்கமாக தஜபித்து, இறுதியாக, “என் பிதாணவ, உமக்கு 
சித்தமானால், இந்த போத்திரம் என்னிடமிருந்து எடுக்கப்படட்டும்" 
என்றார். "இருந்தாலும் என் சித்தமல்ல உம் சித்தம்" என்றார். 
ஆக, இணயசு பிதாவுக்கு முற்றிலும் பணிந்திருப்பததக் 
காண்கிணறாம். பிதாவுடனான உறவின் காரணமாக இணயசு 
வெபித்தோர், ணமலும் மனிதகுலத்திற்கான இரட்சிப்பின் 
திட்டத்தத முடிக்க விரும்பினார். ணதவனுதடய 
பிள்தளகளாகிய நாம் தஜபம் தசய்வதும் பிதாவின் சித்தத்திற்கு 
அடிபணிவதும் நம் வாழ்வில் முக்கியமானதவ என்பதத 
அவருதடய உதாரணம் நமக்குக் கற்பிக்கிறது. 

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

நாம் தஜபிக்கும் ஒவ்தவாரு முதறயும், அது கிறிஸ்துவின் மீது 
நமக்குள்ள நம்பிக்தகயின் தவளிப்பாட்தடயும் சுவிணசஷத்தில் 
இதளப்பாறுததலயும் குறிக்கிறது. இதனால் கிறிஸ்தவர்கள் 
தஜபிப்பது முக்கியம் என்று நான் கூறுணவன். நம்முதடய 
பாவங்களுக்காக இணயசு மரித்ததால் தான் நாம் தஜபிக்க 
முடிகிறது; ணதவனின் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நாம் தசல்ல 
இணயசு உதவினார். தஜபத்தில் நம்பிக்தகயுடன் கிருதபயின் 
சிங்காசனத்தத நாம் ததரியமாக அணுகலாம், ஏதனன்றால் 
இணயசு நாம் அங்கு தசல்வதற்கு ஒரு வழிதய 
உருவாக்கியுள்ளார். எனணவ, நாம் தஜபிக்க ணவண்டிய முதல் 
காரணம் அது சுவிணசஷத்தின் ஒரு பயிற்சியாகும். நாம் தஜபிக்க 
ணவண்டிய இரண்டாவது காரணம், அது எல்லாவற்றுக்கும் 
ணதவதனச் சார்ந்திருப்பதன் தவளிப்பாடாகும். நம் அன்றாட 
அப்பத்ததக் ணகட்டு, தன் குழந்ததகதள ஆசீர்வதிக்க விரும்பும் 
நம் தந்ததயாக நாம் அவரிடம் வருகிணறாம். ஆனால் இது நாம் 
அவதர வணங்குவததயும், அவருதடய மதிப்தப 
தவளிப்படுத்துவததயும், அவதர உயர்த்துவததயும், அவருடன் 
உதரயாடுவததயும் குறிக்கிறது. தஜபத்தில் உறுதியாய் 
தரித்திருக்க ணவண்டும் என்று ணவதம் தசால்கிறது. ணதவனுதடய 
பிரசன்னத்ததப் பற்றிய தினசரி உணர்ணவாடு நாம் இருக்க 
ணவண்டும். அவர் ணதவன் என்ற உணர்வும் அவர் நம் வாழ்வில் 
முக்கியமானவராக இருக்கிறார் என்கிற உணர்வும் நமக்கு 
இருக்க ணவண்டும். 

Dr. ணக. எரிக் ணதாணனஸ் 

ஜான் தவஸ்லி தஜபத்தத ணதவனிடம் தநருங்கி வருவதற்கான 
மகத்தான வழி என்று அதழத்தார், இது கிருதபயின் முக்கிய 
வழிமுதறயாகும். உண்தமயில், நீங்கள் கிறிஸ்தவத்தின் 
வரலாற்தறப் பார்க்கும்ணபாது, ணவதத்தத வாசிப்பதும் வெபம் 
தசய்வதும் இரண்டு பிரதான ஆவிக்குரிய ஒழுக்கங்கள் ஆகும். 
அது கிறிஸ்தவம் வளர்க்க விரும்பும் ணதவனுடனான உறதவ 
உருவாக்குகிற காரணத்தால் தஜபம் மிகவும் முக்கியமானது 
என்று நான் நிதனக்கிணறன். நாம் தஜபிக்கும்ணபாது, நாம் 
ணதவனுடன் ணபசுகிணறாம், ணதவன் நம்மிடம் தசால்வததக் 
ணகட்டுக்தகாள்கிணறாம், பிறகு நாம் ணகட்பதற்குப் 
பதிலளிக்கிணறாம். அதுதான் உறவுக்கு அடிப்பதடயாகும். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ணதவனிடம் நல்ல உறதவக் தகாண்டிருக்க ணவண்டும் 
என்பததணய உண்தமயில் ணதவன் விரும்புகிறார். நீங்கள் 
ஆதியாகமத்திற்குத் திரும்பிச் தசன்று, அங்கு ணதவன் 
உண்தமயில் ணதாட்டத்தில் நடந்து, ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுடன் 
ஐக்கியம் தகாள்ள ணதடியதத கவனியுங்கள். தஜபம் என்பது 
ணதவனுடன் நடக்கவும் ணபசுவதற்குமான ஒரு வழியாகிறது. 
"அவர் என்னுடன் நடக்கிறார், என்னுடன் ணபசுகிறார், நான் 
அவருக்கு தசாந்தமானேன்" என்கிற பதழய பாடதல நிதனவு 
கூருங்கள். அதாவது, நீங்கள் தஜபிக்கும்ணபாது கிறிஸ்தவம் எதத 
ணநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது என்பதத நீங்கள் 
புரிந்துதகாள்கிறீர்கள், ஏதனன்றால் அது ததாடர்பு 
படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. 

Dr. ஸ்டீவ் ஹார்ப்பர் 

சீஷத்துவத்தின் இயல்தபப் பற்றிய இணயசுவின் ணபாததனக்குப் பிறகு, 
லுூக்கா 11:14-15:32 இல் இணயசுவுக்கும் யூதத் ததலவர்களுக்கும் இதடணய அதிகரித்து 
வரும் ணமாததல வலியுறுத்தினார். 

அதிகைிக்கும் சமாதல் 
தனது பயணத்தின் இந்த பகுதியில், இணயசு குதறந்தபட்சம் மூன்று 

காரணங்களுக்காக யூத ததலதமதய ணவண்டுதமன்ணற பதகத்தார். 
முதலாவதாக, ணதவனுதடய மக்களின் ணமாசமான ததலதமதய அவர் கண்டிக்க 
விரும்பினார். இரண்டாவதாக, அவர் மக்கதள தனது தசாந்த ராஜ்யத்திற்கு 
அதழக்க விரும்பினார். மூன்றாவதாக, அவர்கள் எருசணலமில் அவதர 
சிலுதவயில் அதறய ணவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார், இதனால் அவர் தனது 
மக்களின் பாவங்களுக்காக இரட்சிக்கும் பரிகாரம் தசய்து, அவர்கதள ராஜரிகம் 
தசய்ய முடிந்தது. 

உதாரணமாக, லுூக்கா 11:14-28 இல், யூதர்கள் இணயசுதவ "பிசாசுகளின் 
ததலவன்" என்று கூறினர். ணமலும் இணயசு 29-53 வசனங்களில் அவர்களுதடய 
அக்கிரமத்ததக் கண்டனம் தசய்து அவர்கள் மீது நியாயத்தீர்ப்பு வரும் என்று 
தசான்னார். 

லுூக்கா 12:1-3 ல், பரிணசயர்கதளப் ணபால் மோ ்மோலக்காரர்களாக இருக்க 
ணவண்டாம் என்று இணயசு மக்கதள எச்சரித்தார். வசனங்கள் 4-21 இல், அவர் யூத 
தஜப ஆலயங்கள், ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் நதடமுதறகதளத் 
தாக்கினார். வசனங்கள் 22-32 இல், ணதவனுதடய ராஜ்யத்ததத் ணதடும் 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 4: லுூக்கா எழுதின சுவிணசஷம் 

-37- 

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

ஒவ்தவாருவரின் ணததவகதளயும் ணதவன் பூர்த்தி தசய்வார் என்று அவர் 
வலியுறுத்தினார், அதனால் அவர்கள் யூத ததலதமதயப் ணபால உலக 
தசல்வத்ததத் ணதட ணவண்டிய அவசியமில்தல. 33-59 வசனங்களில், ணதவனுதடய 
ராஜ்யத்தத விரும்பாதவர்களுடன் தம்தமப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு ணமாதல் 
உண்டாகும் என்று இணயசு எச்சரித்தார். 

லுூக்கா 13:1-9 இல், இணயசு யூதத் ததலதமதய ததாடர்ந்து பதகத்து, எல்லா 
இஸ்ரணவலர்கதளயும் தங்கள் பாவங்களிலிருந்து மனந்திரும்பும்படி அதழத்தார். 
பின்னர் 10-17 வசனங்களில், ஓய்வுநாளில் ஒரு ஊனமுற்ற தபண்தணக் 
குணப்படுத்துவதன் மூலம் அவர் ணமாததல அதிகப்படுத்தினார், இது தஜப 
ஆலயத்தின் ததலவதர தபரிதும் ணகாபப்படுத்தியது. ணமலும் 18-30 வசனங்களில், 
முக்கிய யூதத் ததலதமதயயும் அவர்கதளப் பின்பற்றுபவர்கதளயும் 
ததளிவாகக் கண்டித்து, அவர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று நிதனத்த 
பலரால் ணதவனுதடய ராஜ்யத்தில் நுதழய முடியாது என்று இணயசு கற்பித்தார். 
இறுதியாக, 31-35 வசனங்களில், இணயசுவுக்கும் யூத ராஜா ஏணராதுக்கும் இதடணய 
பதற்றம் அதிகரித்து வருவதாகவும், அவர் இப்ணபாது அவதரக் தகால்லத் 
திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் லுூக்கா அறிவித்தார். 

லுூக்கா 14 இல், இணயசு யூத ததலதமதய ணமலும் ணகாபப்படுத்தினார். 
வசனங்கள் 1-24 இல், அவர் ஓய்வுநாளில் ஒரு மனிததனக் குணப்படுத்தினார், 
பின்னர் யூதத் ததலவர்களின் உலகப்பிரகாரமான காரியங்கதள விமர்சித்தார். 
அவர்களில் ஒருவர் கூட ணதவனுதடய ராஜ்யத்தத சுதந்தரிக்கப் ணபாவதில்தல 
என்றார். பின்னர் 25-34 வசனங்களில், இணயசு தம்தமப் பின்பற்றுபவர்கதள 
எச்சரித்தார், தம்தம எதிர்ப்பவர்களிடமிருந்து அவர்கள் சந்திக்கும் ணமாதலின் 
விதளவாக இந்த வாழ்க்தகயில் எல்லாவற்தறயும் இழக்க ணநரிடும் என்றார். 

15:1-2 இல் ஒரு அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, காணாமல் ணபான ஆடு, ததாதலந்த 
காசு மற்றும் இதளய குமாரன் ஆகியவற்தறப் பற்றிய தனது உவதமகள் மூலம் 
இணயசு மண்ீடும் யூதத் ததலவர்களுடன் ணமாததலத் ததாடர்ந்தார். ஒவ்தவாரு 
கததயிலும், பரிணசயர்கள் மற்றும் நியாயப்பிரமாண ஆசிரியர்களின் 
மோ ்மோலமான தனித்துவத்தத நிராகரிக்கும்படி இணயசு தம் மக்கதள அதழத்தார், 
ணமலும் உலகில் இழந்த பாவிகளின் மத்தியில் ணதவன் தனது பிள்தளகதளக் 
கண்டால் மகிழ்ச்சியதடய ணவண்டும் என்றும் தசான்னார். 

சீஷர்களின் தன்தம மற்றும் யூதத் ததலவர்களுடனான அவரது 
அதிகரித்து வரும் ணமாதல்கள் பற்றிய இணயசுவின் ணபாததனகதளப் ணபசிய பிறகு, 
லுூக்கா லுூக்கா 16: 1-18: 30 இல் இணயசு எருசணலமுக்கு பயணம் தசய்தததப் 
பற்றியதில் கவனம் தசலுத்தினார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

ேீஷத்துவத்தின் விரல 
தம்முதடய ராஜ்யத்தில் தங்களுதடய தசாந்த வாழ்க்தக அவருதடய 

தசாந்த வாழ்க்தகயின் மாதிரியாக இருக்கும் என்பதத தம்தமப் 
பின்பற்றுபவர்கள் புரிந்துதகாள்ள ணவண்டும் என்று இணயசு விரும்பினார். 
அவர்கள் உலகத் ததலவர்களால் துன்புறுத்தப்படுவார்கள், ணமலும் ணதவனுக்கு 
உண்தமயாக இருக்க ணபாராடுவார்கள். 16:1–17:10 லிருந்து, சஷீத்துவம் என்பது 
நமக்குச் தசாந்தமான அதனத்ததயும் ணதவனின் உதடதமயாகக் கருதுவதத 
உள்ளடக்கியது என்று இணயசு கற்பித்தார், அவர் தனது காரியதரிசிகளாக அதத 
நம்மிடம் ஒப்பதடத்துள்ளார், அதத முழுவதுமாக அவருதடய 
ணநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்த ணவண்டும். பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் ஒரு 
முட்டுக்கட்தடயாக இருக்கும் என்றும், பணக்காரர்கள் உண்தமயான 
சுவிணசஷத்தத அங்கீகரிப்பதத அது தடுக்கும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார். 
கதடசியாக, அவர் விசுவாசத்ததயும் மனந்திரும்புததலயும் ஊக்குவித்தார், நாம் 
எவ்வளவு நல்லததச் தசய்தாலும், நம்முதடய மிகச் சிறந்ததவ ணதவன் நம்மிடம் 
எதிர்பார்ப்பதத விட அதிகமாக இல்தல என்று தசான்னார். 

17:11-18:8 இல், இணயசு இந்த உலகத்தின் மீதான இறுதி நியாயத்தீர்ப்பில் 
கவனம் தசலுத்தினார். இந்த வாழ்க்தகயில் நாம் தபறும் நல்ல விஷயங்களான 
ஆணராக்கியம், உதடதமகள் மற்றும் நீதி ஆகியதவ ணதவனின் நற்குணத்தத 
நம்யமக் காண தவக்க ணவண்டும், ணமலும் இந்த வாழ்க்தகயில் அவர் நம்தம 
ஆசீர்வதிக்க ணவண்டும் என்று நாம் தஜபிக்க ணவண்டும். ஆனால் அவர்கள் 
இன்னும் இறுதித் தீர்ப்பில் அழிந்து ணபாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 
உண்தமயான தசல்வம், ஆணராக்கியம் மற்றும் நீதி ஆகியதவ ணதவனின் நித்திய 
ராஜ்யத்தில் தவகுமதிகளாக மட்டுணம வருகின்றன, எனணவ அதில் தான் நம் 
நம்பிக்தக இருக்க ணவண்டும். 

இந்தக் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப, தாழ்தமயுள்ளவர்கள் மட்டுணம ணதவனின் 
மன்னிப்தபயும் ஆசீர்வாதத்ததயும் தபற்று நித்திய ஜவீதனப் தபறுவார்கள் 
என்பதால், மனத்தாழ்தமயின் அவசியத்தத வலியுறுத்தி லுூக்கா 18:9-30ல் இந்தப் 
பகுதிதய இணயசு முடித்தார். 

லுூக்கா 18:31-19:27 இல் தம் மக்கதள இரட்சிக்கும் ணதவனுதடய திட்டத்திற்கு 
அவரின் அர்ப்பணிப்தப வலியுறுத்துவதன் மூலம் இணயசுவின் எருசணலம் 
பயணத்தின் பதிதவ லுூக்கா முடித்தார். 

இசேசுவின் அை்ப்பணிப்பு 
லுூக்கா 18:31-34 இல் தனது தசாந்த மரணத்தத முன்னறிவிப்பதன் மூலம் 

ணதவனின் திட்டத்திற்கு இணயசு தனது அர்ப்பணிப்தப முதலில் காட்டினார். தம் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மக்கதளக் காப்பாற்ற தாம் மரிக்க ணவண்டும் என்பதத இணயசு அறிந்திருந்தார், 
ணமலும் அவர் தனது பிதாவின் திட்டத்ததப் பின்பற்றத் தீர்மானித்தார். 

இததத் ததாடர்ந்து, லுூக்கா 18:35-43 இல் அவர் குணமாக்கிய குருடர் மற்றும் 
லுூக்கா 19:1-10 இல் அவர் அதழத்த வரி வசூலிப்பவரான சணகயு ணபான்றவர்கதள 
ஆசீர்வதிப்பதன் மூலம் ணதவனுதடய இரட்சிப்பின் திட்டத்திற்கான தனது 
உறுதிப்பாட்தட இணயசு தவளிப்படுத்தினார். இந்த மக்கள் தபாதுவாக சமூகத்தால் 
நிராகரிக்கப்பட்டனர். ஆனால் ஏசாயா 61:1-2 இன் வாக்குத்தத்தத்தின் படி, அவர்கள் 
ணதவனுதடய ராஜ்யத்தில் ஒரு தபரிய சுதந்தரத்ததப் தபறப் ணபாகிறார்கள். லுூக்கா 
19:9-10 இல் சணகயுதவப் பற்றி இணயசு கூறியது ணபால்: 

இணயசு அவதன ணநாக்கி: இன்தறக்கு இந்த வட்ீடுக்கு இரட்சிப்பு 
வந்தது; இவனும் ஆபிரகாமுக்குக் குமாரனாயிருக்கிறாணன. 
இழந்துணபானததத் ணதடவும் இரட்சிக்கவுணம மனுஷகுமாரன் 
வந்திருக்கிறார் (லுூக்கா 19:9-10). 

கதடசியாக, லுூக்கா 19:11-27 இல், இணயசு தாம் தவளியில் இருந்தணபாது 
தம்மிடம் ஒப்பதடக்கப்பட்ட ராஜாவின் ணவதலயாட்கதளப் பற்றிய உவதமதயக் 
கூறினார். ணதவனுதடய ராஜ்யத்தில் நாம் ஒரு சுதந்தரத்ததப் தபற விரும்பினால், 
இணயசுதவப் ணபாலணவ நாமும் ணதவனுதடய திட்டத்தில் உறுதியுடன் இருக்க 
ணவண்டும் என்பதத இந்த உவதம நிரூபித்தது. 

இணயசுவின் எருசணலம் பயணத்தத விவரித்த பிறகு, எருசணலமில் 
இணயசுவின் ஊழியத்தத லுூக்கா அறிவித்தார். இது லுூக்கா சுவிணசஷத்தின் 
ஐந்தாவது தபரிய பகுதி, இது 19:28–21:38 வதர நீண்டுள்ளது. 

எருேசலமிலும் அதன் அருகிலும் இசேசுவின் 
ஊழிேம் 

எருசணலமில் இணயசுவின் ஊழியத்ததப் பற்றிய லுூக்காவின் அறிக்தக 
லுூக்கா 19:28-44 இல் ததாடங்குகிறது, இணயசு எருசணலமுக்குள் நுதழந்தார், மக்கள் 
அவதர ஆரவாரம் மற்றும் புகழுடன் வரணவற்றனர். நகரத்திற்குள் நுதழந்தததத் 
ததாடர்ந்து, இணயசுவின் முதல் தசயல் வணிகர்கதள விரட்டி ஆலயத்தத 
சுத்தப்படுத்துவதாகும். இந்த நிகழ்வு லுூக்கா 19:45-46 இல் காணப்படுகிறது. இந்த 
சுத்திகரிப்பு யூத வழிபாட்தடயும் வாழ்க்தகதயயும் சரீழித்த பாவமான 
பழக்கவழக்கங்கதள கண்டித்தது, இதன் மூலம் இது யூத ததலதமதய தபரிதும் 
அவமதித்தது. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள பல ணபாததனகதளப் 
புரிந்துதகாள்வது ணபாலணவ, இணயசுவின் ஆலய சுத்திகரிப்பு 
நிகழ்வுகதளப் புரிந்து தகாள்ள பதழய ஏற்பாட்டின் 
வரலாற்றுப் பின்னணி நமக்குத் ணததவ. நாம் பதழய 
ஏற்பாட்தட மீண்டும் பார்க்க ணவண்டும். 1 ராஜாக்கள் புத்தகம், 
அதிகாரம் 8, ணதவாலயத்தின் பிரதிஷ்தடதயப் பதிவு தசய்கிறது. 
இந்த ஆலயம் பல ஆண்டுகளாக கட்டப்பட்டு வந்தது. அது 
முடிந்ததும், சாதலாணமான் ராஜாவும் இஸ்ரணவலர்களும் 
ஆலயத்ததப் பிரதிஷ்தட தசய்ய வந்தனர். சாதலாணமான் ராஜா 
ணதவனிடம், “உம்முதடய ஊழியக்காரரும் உமது ஜனமாகிய 
இஸ்ரணவலர்களும் இவ்விடத்தத ணநாக்கி தஜபிக்கும்ணபாது 
அவர்களுதடய விண்ணப்பத்ததக் ணகளும். உம் 
வாசஸ்தலமான பரணலாகத்திலிருந்து ணகளும், நீர் ணகட்கும்ணபாது 
மன்னியும்" என்று தஜபித்தார். அணதாடு, ணதவனுதடய மகத்தான 
நாமத்ததக் ணகட்ட தவளி ணதசத்தார், ணதவாலயத்தத ணநாக்கி 
தஜபிக்க துூர ணதசத்திலிருந்து வந்தணபாது, பூமியிலுள்ள எல்லா 
ஜனங்களும் ணதவனின் நாமத்தத அறிந்து அவருக்குப் பயப்பட 
ணவண்டும் என்று சாதலாணமான் ராஜாவும் தஜபித்தார். ணமலும் 
ணதவாலயம் ணதவனுதடய நாமத்திற்காகக் கட்டப்பட்டது 
என்பதத அவர்கள் அறிவார்கள். எனணவ, இணயசுவின் 
காலத்தில், மத ததலவர்கள் ணதவாலயத்ததக் 
தகாள்தளயர்களின் குதகயாக மாற்றியணபாது, அது ணதவனின் 
நாமத்ததக் களங்கப்படுத்தியது, ஏதனனில் ணதவாலயம் 
ணதவனுதடய நாமத்துடன் ததாடர்புதடயது. ணமலும், இணயசு 
ணதவாலயத்ததச் சுத்தப்படுத்தியணபாது, அதற்கு ஒரு அதடயாள 
அர்த்தமும் இருந்தது. ணதவாலயம் இணயசுதவணய சுட்டிக் 
காட்டியது, ஏதனன்றால் அவர் உண்தமயான மற்றும் இறுதி 
ஆலயம் ஆவார். இணயசுவின் நாமத்தில் நாம் தஜபிப்பதால், 
தஜபிக்க வரும் அதனத்து ணதசத்தாருக்கும் இணயசு ஆலயமாக 
இருக்கிறார். எனணவ, பதழய ஏற்பாட்டின் தவளிச்சத்தில் 
ஆலயத்ததப் புரிந்து தகாண்டால், இணயசு ஆலயத்ததத் 
துூய்தமப்படுத்தியதன் முக்கியத்துவத்ததயும், ணதவனுதடய 
ராஜ்யம் வருவதற்கும் உள்ள ததாடர்தபயும் பார்க்கலாம். 

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

ஆலயத்தில் புறஜாதிகள் வந்து சிருஷ்டிகரின் பிரசன்னத்தில் 
இருக்க முடியும். அதனத்து ணதசத்தாரும் அங்கு வரலாம். 
அவர்கள் ஆலயத்தின் உள் பகுதிக்குள் தசல்ல முடியாது, அது 
யூதர்களுக்கு மட்டுமானது, ஆனால் தவளிப்பிரகாரம் 
ணதசங்களுக்கானது, புறஜாதியார்களுக்கானது. அவர்கள் அங்கு 
வந்து வெபிக்கலாம். நாம் பார்ப்பது என்னதவன்றால், வெபிக்க 
அங்கு இடமில்தல. அந்த இடத்தின் உண்தமயான ணநாக்கத்தின் 
அடிப்பதடயில் புறஜாதிகளுக்கு இடமில்தல. இது தான் 
இணயசுதவ மிக வருத்தப்பட தவத்த காரியமாகும். எனணவ, நாம் 
பார்ப்பது என்னதவன்றால், இணயசு ஆலயத்தத மீட்தடடுக்கிறார், 
ணமலும் அந்த இடத்தில் ணதசங்கள் வந்து தஜபிக்க முடியும் 
என்பதற்காக அந்த இடத்தத அகற்றுவதன் மூலம் அந்த 
இடத்தின் தசயல்பாட்தட மீட்தடடுக்கிறார். 

Dr. கிரிணகாரி ஆர். தபர்ரி 

லுூக்கா 19:47-21:38 இல் நாம் வாசிக்கிறபடி, இணயசு அடுத்த சில நாட்களும் 
ஆலயங்களில் ணபாதித்து, ணதவனுதடய ராஜ்யத்ததப் பற்றிப் ணபசினார். இந்த 
ணநரத்தில், யூதத் ததலவர்களுடனான அவரது ணமாதல் தீவிரமதடந்தது, அவர் 
ததாடர்ந்து அவர்களின் நதடமுதறகதளக் கண்டித்து, அவருதடய அதிகாரத்தத 
அவர்கள் ததாடர்ந்து சவால் தசய்தைர். லுூக்கா 20:20 இல் ணவத ணபாதகர்களும் 
பிரதான ஆசாரியர்களும் தசய்தததக் கவனியுங்கள். 

அவர்கள் சமயம்பார்த்து, ணதசாதிபதியின் ஆளுதகக்கும் 
அதிகாரத்துக்கும் அவதர ஒப்புக்தகாடுக்கும்படி அவருதடய 
ணபச்சிணல குற்றங்கண்டுபிடிக்கலாதமன்று, தங்கதள 
உண்தமயுள்ளவர்களாய்க் காண்பிக்கிற ணவவுகாரதர 
அவரிடத்தில் அனுப்பினார்கள் (லுூக்கா 20:20). 

ஆனால், தபால்லாத மனிதர்கள் அவதரப் பிடிக்க முயன்றதால் இணயசு 
சத்தியத்ததப் பிரசங்கிப்பதத நிறுத்தவில்தல. மாறாக, தவளிப்பதடயாகணவ 
அவர்கதளக் கண்டித்தார். லுூக்கா 20:46-47 இல் அவர் கூட்டத்தினரிடம் கூறியது 
ணபால்: 

நீண்ட அங்கிகதளத் தரித்துக்தகாண்டு திரியவும், சந்தத 
தவளிகளில் வந்தனங்கதள அதடயவும், தஜபஆலயங்களில் 
முதன்தமயான ஆசனங்களில் உட்காரவும், விருந்துகளில் 
முதன்தமயான இடங்களில் இருக்கவும் விரும்பி, 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

விததவகளின் வடீுகதளப் பட்சித்து, பார்தவக்கு நீண்ட 
தஜபம்பண்ணுகிற ணவதபாரகதரக் குறித்து 
எச்சரிக்தகயாயிருங்கள், அவர்கள் அதிக ஆக்கிதனதய 
அதடவார்கள் (லுூக்கா 20:46-47). 

இணயசு எருசணலதம தநருங்கியணபாது, இஸ்ரணவலர்கள் அவதர இரட்சிக்கும் 
ணமசியாவாக ஏற்றுக்தகாள்ள மறுத்ததால் நகரத்தின் அழிதவ தீர்க்கதரிசனமாக 
தசான்னார். ஆனால் இந்த ணபரழிவு கூட தபரிய நியாயத்தீர்ப்பின் 
முன்னறிவிப்பாக மட்டுணம இருக்கும். கதடசி நாளில், இணயசு மகிதமயில் 
திரும்பும்ணபாது, எல்ணலாரும் அவருக்கு முன்பாக கணக்கு தகாடுப்பார்கள். இந்த 
காரணத்திற்காக, இணயசு ஒவ்தவாரு காலகட்டத்திலும் தம்முதடய சஷீர்கதள 
தமக்கு விடாமல் கீழ்ப்படிவதற்கும், அவருயட  வருயகய  கவனமாகக் 
கவனிக்கும்படி அதழக்கிறார். 

எருசணலமில் இணயசுவின் ஊழியத்ததப் பற்றிப் ணபசிய பிறகு, லுூக்கா 
சுவிணசஷத்தின் கதடசி முக்கிய பகுதி ோை லுூக்கா 22:1–24:53 இல் எருசணலமுக்கு 
தவளிணய இணயசு சிலுதவயில் அதறயப்பட்டு உயிர்த்ததழுதல் பற்றிய 
விவரிப்யபக் கோண்கியறோம். 

இசேசு ேிலுரவேில் அரறேப்படுதல் மற்றும் 
உேிை்த்ததழுதல் 

லுூக்கா தனது சுவிணசஷத்தின் இந்த பகுதியில், இணயசு உண்தமயில் தனது 
மக்களுக்கு எவ்வாறு இரட்சிப்தபத் தந்தார் என்பதத விளக்கினார். 
பாவநிவாரண பலியாகத் தம்தம அர்ப்பணம் தசய்து பரணலாகப் பிதாவின் 
திட்டத்தத நிதறணவற்றினார். அவருயட  தந்ததயான தாவதீின் சிங்காசனம் 
அவருக்கு தகாடுக்கப்பட்டது, அதனால் அவர் இப்ணபாது தனது மக்கதள 
அவர்களின் ராஜாவாக ஆட்சி தசய்கிறார். 

இணயசு சிலுதவயில் அதறயப்படுதல் மற்றும் உயிர்த்ததழுதல் பற்றிய 
லுூக்காவின் அறிக்தகதய இணயசுவின் தகது, விசாரதண மற்றும் மரணம் 
மற்றும் அவரது உயிர்த்ததழுதல் மற்றும் பரணமறுதல் எை்று இரண்டு பகுதிகளாகப் 
பிரிக்கலாம். லுூக்கா 22:1-23:56 இல் இணயசுவின் தகது, விசாரதண மற்றும் 
மரணத்தத முதலில் பார்ப்ணபாம். 

ரகது, விோைரண மற்றும் மைணம் 
இணயசுவின் தகது, விசாரதண மற்றும் மரணம் பற்றிய பதிவு லுூக்கா 22:1-6 

இல் இணயசுதவக் காட்டிக்தகாடுக்கும் சதியுடன் ததாடங்குகிறது. பின்னர், 7-38 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

வசனங்களில் பதிவுதசய்யப்பட்ட கதடசி இராப் ணபாஜனத்தின் ணபாது, யூதாஸின் 
காட்டிக்தகாடுப்தபப் பற்றி இணயசு தீர்க்கதரிசனம் கூறினார், அணத ணபால் தான் 
இணயசுதவப் பின்ததாடர்ந்ததத ணபதுரு மறுதலிப்பததயும் தீர்க்கதரிசனமாகக் 
கூறினார். ஆனால் இந்த இருண்ட கணிப்புகளுக்கு நடுவில், அவர் தனது 
ராஜ்யத்தில் சஷீர்களுக்கு அவர்களின் இடத்தத தகாடுப்பதாகவும், இந்த 
நிகழ்வுகள் அதனத்ததயும் தனது கட்டுப்பாட்டில் தவத்திருப்பததயும் உறுதி 
தசய்தார். 

கதடசி இராப்ணபாஜனத்ததத் ததாடர்ந்து, லுூக்கா 22:39-46 இல் ஒலிவ 
மதலயில் இணயசுவின் தஜபத்ததக் காண்கிணறாம். இந்த தஜபத்தின் ணபாது இணயசு 
மிகுந்த ணவததனயில் இருந்தார், அவர் இரத்தம் வியர்தவயாக இருப்பததயும், 
முடிந்தால், சிலுதவயில் அதறயப்படுவததத் தவிர்க்க பிதா எப்படியாவது 
அனுமதிக்க ணவண்டும் என்ற அவரது விருப்பத்தின் மூலம் நாம் பார்க்க முடியும். 
ஆனால் இதவ அதனத்தின் மூலமாகவும், பரணலாகப் பிதா மதீுள்ள வலுவான 
நம்பிக்தகயிணலா அல்லது பிதாவின் திட்டத்திற்கு அவர் அர்ப்பணிப்பதிணலா 
இணயசு ஒருணபாதும் தளரவில்தல. 

லுூக்கா 22:47-53 இல் இணயசுவின் தகது, 54-62 வசனங்களில் உள்ள 
ணபதுருவின் மறுதலித்தல் ஆகிய நிகழ்வுகதளயும், 22:63-23:25 இல் யூதத் 
ததலவர்களான பிலாத்து மற்றும் ஏணராது ஆகிணயாருக்கு முன்பாக இணயசுவின் 
ணசாததனகதளயும் இயக்குகிறது. ஏணராது மற்றும் பிலாத்து இருவரும் ணராமுக்கு 
எதிராக மரணத்திற்கு தகுதியான எந்த குற்றத்திலும் இணயசு குற்றமற்றவர் என்று 
கண்டறிந்தனர். இருப்பினும், பிலாத்து யூத ததலவர்கள் மற்றும் கூட்டத்தின் 
அழுத்தத்திற்கு அடிபணிந்தார், ணமலும் அப்பாவி இணயசுதவ சிலுதவயில் அதறய 
ணவண்டும் என்று கண்டனம் தசய்தார். 

இணயசுவின் விசாரதண மற்றும் அவரது மரணத்தின் ணபாது 
மக்கள் கூட்டம் அவருக்கு எப்படி பதிலளித்தார்கள் என்பது பற்றி 
சுவிணசஷங்கதளப் படிக்கும்ணபாது மக்கள் சில சமயங்களில் 
குழப்பமதடகிறார்கள். ஒரு பதில் என்னதவன்றால், மனித 
பாவத்தின் ஆழத்தத நாம் மனதில் தகாள்ள ணவண்டும், மக்கள் 
மிகவும் பாவமுள்ளவர்கள், நாம் அநீதிக்கு ஆளாகிணறாம். 
ணமலும், கூட்டத்தின் உணர்வுகளுக்குள் தகாண்டு 
தசல்லப்படுவதற்கும், தவறுகதளச் தசய்வதற்கும் நாம் 
வாய்ப்புள்ளவர்களாக இருக்கிணறாம், ஏதனனில் அந்த 
ணநரத்தில் அது நம்தம மிகவும் வசதியாக அல்லது மிகவும் 
பிரபலமாக்கும் என்கிற நிதனப்பு நமக்கு இருக்கக்கூடாது. 
இல்தலதயன்றால் நாம் ஏமாற்றப்பட்டு தவறு தசய்து விடுயவோம். 
இணயசுவின் விசாரதணயில் அதில் ஒரு கூறு இருந்திருக்கலாம் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

என்று நான் நிதனக்கிணறன். நாம் மனதில் தகாள்ள ணவண்டிய 
மற்தறாரு விஷயம் என்னதவன்றால், அங்ணக இருந்த 
கூட்டத்தினர் அணநகமாக இணயசுவுக்கு எதிராக மிகவும் உறுதியாக 
இருந்த பரிணசயர்களுடன் உண்தமயில் உடன்படும் மக்கள் 
கூட்டமாக இருக்கலாம். இணயசுவுக்குப் பயந்த பிரதான 
ஆசாரியர்கள் ணராமர்கள் தங்கள் அதிகாரத்தத 
எடுத்துவிடுவார்கள் என்று பயந்தார்கள்; அவர்கள் இணயசுவுக்கு 
ஏதாவது தசய்யவில்தல என்றால் அவர்கள் அரசியல் ரதீியாக 
ணராமர்களுடன் சிக்கலில் சிக்குவார்கள். அவர்களின் மிகவும் 
ணகாதழத்தனமான நடவடிக்தககள் ஒரு புறம் இருந்தன. 
ததரியமற்ற மனிதர்களாக அவர்கள் இல்தல. இணயசுதவ 
எதிர்ப்பதில் இதறயியல் ரதீியாக தவறாக வழிநடத்தப்பட்ட 
பரிணசயர்களின் தசயல்கதள நாம் காண முடியும். எனணவ, 
கூடியிருந்த மக்கள் அதனவரும் அவதர எதிர்த்தவர்கள் அல்ல, 
ஆனால் அவர்கள் இணயசுதவ எதிர்த்தவர்களுடன் ஒத்துப்ணபான 
ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் குழுவாக இருந்தனர். ஆரம்பகால 
கிறிஸ்தவர்கள், சதபயின் ஆரம்ப நாட்களில் உண்தமயில் 
யூதர்கள் என்பததயும், அப்ணபாஸ்தலர்கள் யூதர்கள் 
என்பததயும், இணயசுணவ ஒரு யூதர் என்பததயும் நாம் அறிணவாம். 
பல யூதர்கள் இணயசுணவாடு ணநர்மதறயாக இருந்தததயும் நாம் 
நிதனவில் தகாள்வது மிகவும் அவசியம். சிலுதவயில் 
அவருதடய மரணத்திற்காக கூக்குரலிட்டவர்கள் அணநகமாக 
இணயசுவின் ஊழியத்தின் ணபாது இணயசுணவாடு ததாடர்பு 
தகாண்டவர்களில் ஒரு சிறிய துதணக்குழுவாக இருக்கலாம். 

Dr. ப்ரான்க் தீல்ணமன் 

சுவாரஸ்யமாக, இணயசுவின் தகது மற்றும் ணசாததனகள் பற்றிய 
லுூக்காவின் விவரிப்பு இணயசுவின் வரவிருக்கும் மரணத்தில் கவனம் 
தசலுத்தவில்தல, மாறாக அவர் கிறிஸ்து என்பதத அதடயாளம் காட்டுவதில் 
கவனம் தசலுத்தப்பட்டது. லுூக்கா 22:67-70 இல் இணயசுவுக்கும் யூதத் 
ததலவர்களுக்கும் இதடணயயான இந்த பரிமாற்றத்ததக் கவனியுங்கள்: 

"நீ கிறிஸ்துவா?" அதத "எங்களுக்குச் தசால்" என்றார்கள். 
அதற்கு அவர்: "நான் உங்களுக்குச் தசான்னாலும் 
நம்பமாட்டீர்கள். இதுமுதல் மனுஷகுமாரன் 
சர்வவல்லதமயுள்ள ணதவனுதடய வலதுபாரிசத்தில் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

வற்ீறிருப்பார்." அதற்கு அவர்கதளல்லாரும்: அப்படியானால், நீ 
ணதவனுதடய குமாரனா?" என்று ணகட்டார்கள். அதற்கு அவர்: 
"நீங்கள் தசால்லுகிறபடிணய நான் அவர்தான்" என்றார் (லுூக்கா 
22:67-70). 

இந்த ணவத பகுதியில், இணயசு தன்தன கிறிஸ்து, மனித குமாரன் மற்றும் 
ணதவ குமாரன் என்று அதடயாளம் காட்டினார். இந்த வார்த்ததகள் அதனத்தும் 
பதழய ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதரிசனமாக கூறப்பட்ட ணமசியாதவக் குறிப்பிடுகின்றன. 

 அவருதடய ணசாததனகதளத் ததாடர்ந்து, இணயசு சிலுதவயில் 
அதறயப்பட்டது லுூக்கா 23:26-49 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. வசனங்கள் 43 மற்றும் 
46 இல், இணயசு சிலுதவயில் இருந்து ணபசிய வார்த்ததகதள லுூக்கா இரண்டு 
முதற ணமற்ணகாள் காட்டினார், மற்ற சுவிணசஷ எழுத்தாளர்கள் யாரும் நமக்காக 
அப்படிச் தசய்யவில்தல. இந்த வார்த்ததகள் லுூக்கா தனது சுவிணசஷத்தில் 
பலமுதற கூறிய இரண்டு குறிப்புகதள வலியுறுத்துகின்றன: முதலாவதாக, 
ஆதரவற்றவர்களுக்காக இணயசு இரக்கப்பட்டார்; இரண்டாவதாக, இந்த நிகழ்வுகள் 
அதனத்ததயும் கட்டுப்பாட்டில் தவத்திருந்த தம் பிதாதவ இணயசு விசுவாசித்தார். 
லுூக்கா 23:43 இல், இணயசு சிலுதவயில் இருந்த திருடனுக்கு இரக்கத்துடன் 
பதிலளித்தார், இந்த வார்த்ததகளால் அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார்: 

இணயசு அவதன ணநாக்கி: இன்தறக்கு நீ என்னுடணனகூடப் 
பரதீசிலிருப்பாய் என்று தமய்யாகணவ உனக்குச் தசால்லுகிணறன் 
என்றார் (லுூக்கா 23:43). 

ணமலும் வசனம் 46 இல், இணயசு தம் பிதாவிடம் நம்பிக்தகயுடன் ணவண்டினார்: 

பிதாணவ, உம்முதடய தககளில் என் ஆவிதய ஒப்புவிக்கிணறன் 
(லுூக்கா 23:46). 

கர்த்தருதடய மரணத்திற்கு முந்ததய இறுதித் தருணங்கள், பிறர் மதீான 
இரக்கத்தாலும், தம் பிதாவின் மதீுள்ள நம்பிக்தகயாலும் நிரம்பியதாகத் 
ததளிவுபடுத்தினார். பின்னர், லுூக்கா 23:50-56 இல், லுூக்கா தவட்டப்பட்ட 
பாதறயின் கல்லதறயில் இணயசுதவ அடக்கம் தசய்ததற்கான தசய்திதய 
வழங்கினார், ஓய்வுநாள் ததாடங்கவிருந்ததால் அவரது சரரீம் அடக்கம் தசய்யத் 
தயாராக இல்தல என்பதத பதிவு தசய்கிறார். 

உபத்திரவத்தில் இருந்த லுூக்காவின் வாசகர்கள் இணயசுவின் பாடுகதள 
எவ்வாறு அதடயாளம் கண்டிருப்பார்கள் என்பததப் பார்ப்பது கடினம் அல்ல. 
அவர்கள் என்ன துன்புறுத்ததலச் சகித்துக்தகாண்டிருந்தாலும், இணயசு அததவிட 
ணமாசமான பாடுகதள சகித்தார். ணமலும் சிறப்பு என்னதவன்றால், அவர் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

அவர்களுக்காகத் தான் அததச் தசய்திருந்தார். அவர்களுதடய கர்த்தர் 
அவர்களுக்காக பாடு படுவதற்கும் மரிப்பதற்கும் தயாராக இருந்திருந்தால், 
நிச்சயமாக அவர்கள் அவருக்காக துன்பப்பட்டு மரிக்கவும் தயாராக இருக்க 
ணவண்டும். ஆனால் இது தவறும் கடன் அல்ல. இணயசு தம் கீழ்ப்படிதலுக்கும் 
துன்பத்துக்கும் தவகுமதிதயப் தபற்றததப் ணபாலணவ, கீழ்ப்படிதலுள்ள அவதரப் 
பின்பற்றுபவர்களும் தங்கள் துன்பங்களுக்கு தவகுமதிதயப் தபறுவார்கள். 

கதடசியாக, இணயசுவின் தகது, விசாரதண மற்றும் மரணம் ஆகிய 
நிகழ்வுகதள விவரித்த பிறகு, லுூக்கா லுூக்கா 24:1-53 இல் இணயசுவின் 
உயிர்த்ததழுதல் மற்றும் பரணமறுதல் பற்றிய விவரத்துடன் தனது சுவிணசஷத்தத 
முடித்தார். 

உேிை்த்ததழுதல் மற்றும் பைசமறுதல் 
24:1-12 இல் லுூக்கா இணயசுவின் தவற்றுக் கல்லதற, ணதவதுூதர் மற்றும் 

அவரது சஷீர்களின் குழப்பமான அவநம்பிக்தக ஆகியவற்தற குறிப்பிடுகிறார். 
இணயசு முன்னறிவித்தபடிணய மரித்ணதாரிலிருந்து உயிர்த்ததழுந்தார். அவர் 
தனக்காகவும், அவர் மதீு நம்பிக்தக தகாண்ட அதனவருக்காகவும் மரணத்தத 
தவன்றார். 

லுூக்கா 24:13-35 அணத நாளின் பிற்பகுதியில், எம்மாவுக்குச் தசல்லும் வழியில் 
இரண்டு சஷீர்களுடன் இணயசு ணசர்ந்தததப் பற்றியதான கதததய தசால்கிறது. 
அவர் தனது தசாந்த ஊழியம் மற்றும் உயிர்த்ததழுதலின் தவளிச்சத்தில் பதழய 
ஏற்பாட்தட வாசிக்க அவர்களுக்குக் கற்றுக் தகாடுத்தார். ணவதாகமம் இதுவதர 
பதிவு தசய்த அதனத்தும் இணயசுதவயும் அவருதடய இரட்சிப்பின் பணிதயயும் 
சுட்டிக்காட்டியது. 

பின்னர், லுூக்கா 24: 36-49 இல், இணயசு தம் சஷீர்களுக்குத் ணதான்றி, இந்த 
நிகழ்வுகளுக்கு சாட்சியமளிக்க அவர்கதள ஊக்குவித்தார். எல்லா 
ணதசங்களுக்கும் மனந்திரும்புதல் மற்றும் மன்னிப்பு பற்றிய சுவிணசஷத்ததப் 
பிரசங்கிப்பதன் மூலம் தனது பணிதயத் ததாடரச் தசான்னார். பின்னர் லுூக்கா 
தனது இரண்டாவது ததாகுதியான அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் புத்தகத்திற்கு 
ணமதட அதமத்தார், இந்த பணிக்காக அவர்களுக்கு வல்லதம அளிக்க பரிசுத்த 
ஆவிதய அனுப்புவதாக இணயசு கூறிய வாக்குத்தத்தத்தத குறிப்பிட்டார். 

லுூக்கா தனது சுவிணசஷத்தத 24:50-53 இல் இணயசு பரணமறுவணதாடு முடித்தார். 
இந்த அற்புதத்திற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, சஷீர்கள் ணதவதன வணங்கி, 
மகிழ்ச்சியதடந்து, துதித்தார்கள். லுூக்கா 2:10 இல் ணதவதுூதர் அறிவித்த மிகுந்த 
மகிழ்ச்சியின் நற்தசய்தி இறுதியாக ணதவனுதடய மக்களுக்கு வந்தது. 
உயிர்த்ததழுந்த, தவற்றிதபற்ற கர்த்தராகிய இணயசு அவர்களின் இரட்சகராக 
இருந்தார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இந்த சவால்கள் மற்றும் சந்ணதகங்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, புறஜாதி 
விசுவாசிகள் இணயசுதவப் பின்பற்றுவதற்காக எடுத்த முடிவு சரியானது என்பதத 
உறுதியளிக்கும் தபாருட்டு இந்த புத்தகத்தத லுூக்கா எழுதினார். லுூக்கா தனது 
சுவிணசஷத்தின் கட்டதமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்தின் மூலம், இணயசுவின் 
வாழ்க்தகயின் ஒவ்தவாரு அம்சமும் ணதவனுதடய ராஜ்யத்தத நிறுவுவதற்கான 
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது என்பதத நிரூபித்தார். அவர் ணதவ குமாரனும் 
ஏசாயாவினுதடய இரட்சிப்பின் தீர்க்கதரிசனங்கதள நிதறணவற்ற வந்த 
தாவதீின் குமாரனுமாவார். இணயசு அதனத்து ணதசங்கதளயும் தனது ஆட்சியின் 
கீழ் தகாண்டு வரும் கிருதபயும் இரக்கமும் தகாண்ட ஒரு தடுக்க முடியாத 
வல்லதமயாக இருந்தார். அவர் உண்தமயில் ணதவனுதடய ராஜ்யத்ததத் துவக்கி 
தவத்தார். அவர் உண்தமயில் மனித இனத்தின் அதனத்து குடும்பங்களுக்கும் 
இரட்சிப்தப வழங்குகிறார். ணமலும் அவருக்கு உண்தமயாக இருந்த 
அதனவதரயும் அவர் இரட்சிப்ப்பார். 

லுூக்கா சுவிணசஷத்தின் பின்னணி மற்றும் கட்டதமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கம் 
ஆகியவற்தறக் கருத்தில் தகாண்டு, அதன் முக்கிய கருப்தபாருள்கள் சிலவற்தறப் 
பார்க்க நாம் தயாராக இருக்கிணறாம். நம் பாடத்தின் இந்தப் பகுதியில், லுூக்கா 
வலியுறுத்திய சில முக்கிய கருப்தபாருள்கதள ஆராய்ணவாம். 

முக்கிே கருப்தபாருள்கள் 
தபாதுவாக, முதல் மூன்று சுவிணசஷங்களான மத்ணதயு, மாற்கு மற்றும் 

லுூக்கா ஆகிய மூன்றும் ணதவனுதடய ராஜ்யத்ததக் தகாண்டுவருபவர் கிறிஸ்து 
இணயசுணவ எை்கிற ஒணர தமயக் கருப்தபாருதளப் பகிர்ந்து தகாள்கின்றன என்று 
நாம் கூறலாம். ஆனால் இந்த சுவிணசஷங்கள் ஒவ்தவான்றும் இந்த தமயக் 
கருத்தத தவவ்ணவறு வழிகளில் தகயாள்கின்றன. எனணவ, லுூக்கா 
சுவிணசஷத்தில் இந்த காரியத்தத நாம் ஆராயும்ணபாது, ணதவனுதடய ராஜ்யணம 
இரட்சிப்பு என்று லுூக்காவின் விளக்கத்தில் கவனம் தசலுத்துணவாம். 

மற்ற சுவிணசஷ எழுத்தாளர்கதள விட லுூக்கா குதறந்தபட்சம் 25 
முதறயாவது இரட்சித்துக்தகாள், இரட்சிக்கிற, இரட்சிப்பு மற்றும் இரட்சகர் என்ற 
வார்த்ததகதளப் பயன்படுத்தினார். கிறிஸ்து இல்லாத நமது அவநம்பிக்தகயான 
நிதலதயயும், நாம் மீட்கப்பட ணவண்டியதன் அவசியத்ததயும் அவர் 
வலியுறுத்தினார். ணமலும் ணதவனுதடய ராஜ்யணம நம்முதடய மிகப்தபரிய 
இரட்சிப்பு என்று அவர் ணபாதித்தார்.  
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இரட்சிப்பு என்ற தசால் பதழய ஏற்பாட்டின் ணமசியாதவக் குறித்த 
நம்பிக்தகயில் ஆழமாக ணவரூன்றியுள்ளது. தீதமயின் 
தகாடுங்ணகான்தமயிலிருந்தும், பாவத்திற்கு எதிரான ணதவனின் 
நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்தும் விடுவிப்பதாக நாம் அதத வதரயறுக்கலாம். பதழய 
ஏற்பாடு முழுவதும், குறிப்பாக தீர்க்கதரிசன புத்தகங்களில், ணமசியா இறுதியில் 
பாவத்தின் விதளவுகளிலிருந்தும், அதன் பிரசன்னத்திலிருந்தும் இரட்சிப்தபக் 
தகாண்டுவருவார் என்று ணதவன் தனது மக்களுக்குக் கற்பித்தார். 

இரட்சிப்பின் மீதான லுூக்காவின் முக்கியத்துவத்திற்கு ஏற்ப, லுூக்கா 
சுவிணசஷத்தின் முக்கிய கருப்தபாருள்கள் பற்றிய நமது விவாதத்தத 
கிறிஸ்துவினுதடய இரட்சிப்பின் தவவ்ணவறு அம்சங்களுடன் ததாடர்புதடய 
மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிப்ணபாம். முதலில், தனிப்பட்ட இரட்சிப்தபப் பற்றிய 
லுூக்காவின் விளக்கத்ததக் கருத்தில் தகாள்ணவாம். இரண்டாவதாக, ணதவதன 
நம் இரட்சகராக அவர் சித்தரிப்பததக் கருத்தில் தகாள்ணவாம். மூன்றாவதாக, 
இரட்சிக்கப்பட்ட நபர்களின் வதககதள நாம் ஆராய்ணவாம். இரட்சிப்தபப் பற்றிய 
லுூக்காவின் விளக்கத்துடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

இைட்ேிப்பின் விளக்கம் 
லுூக்கா தனது சுவிணசஷம் முழுவதும், தனிப்பட்ட இரட்சிப்பு முதன்தமயாக 

மக்களின் நிதலதமகதள மாற்றியதமக்கும் ஒரு விஷயம் என்று காட்டினார். 
இது அவர்களின் நிதலதயயும் ணதவனின் முன் நிற்கும் அவர்களின் 
நிதலதயயும் மாற்றுகிறது, ணமலும் அவர்கள் சபிக்கப்பட்டதற்குப் பதிலாக 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க அவர்களின் விதிதய மாற்றுகிறது. 

நாம் அதனவரும் பாவிகளாகப் பிறந்துள்ணளாம். இதன் விதளவாக, நாம் 
ணதவனால் ஆக்கிதனக்குட்பட்டு நித்திய அழிதவ ணநாக்கிச் தசல்கிணறாம். ஆனால் 
சுவிணசஷம் நமக்கு பாவ மன்னிப்தப வழங்குகிறது, அதனால் ணதவன் இனி 
நம்தமக் தண்டிக்க ஒரு காரணமும் இல்தல. லுூக்கா அடிக்கடி தசால்வது ணபால், 
இரட்சிப்பு நமக்கும் ணதவனுக்கும் இதடணய சமாதானத்தத விதளவிக்கிறது. நாம் 
புதிதாகப் தபற்ற அந்தஸ்துடன், ணதவனுதடய ராஜ்யத்தில் நித்திய 
ஆசீர்வாதங்கதளப் தபறுகிணறாம், இணயசு திரும்பி வந்து பூமிதய 
முழுதமப்படுத்தும்ணபாது அதத நாம் தபறுணவாம். அந்தப் புதிய பூமியில் 
வியாதிணயா மரணணமா ஊனணமா வலிணயா இனி இருக்காது. இப்ணபாது நம் 
வாழ்க்தக எப்படி இருந்தாலும், வரவிருக்கும் உலகில் நாம் தசல்வந்தர்களாகவும் 
பாக்கியமுள்ளவர்களாகவும் இருப்ணபாம். 

லுூக்காவின் வாசகர்கள், இணயசுேின் வாழ்க்தக மற்றும் 
ஊழியத்தின் சமூக சூழலில் தசல்வாக்கு இல்லாத 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

குழுக்களான தபண்கள், புறஜாதிகள், குழந்ததகள் ணமல் 
குறிப்பாக கவனம் தசலுத்துகிறார் என்பதத அடிக்கடி 
கவனிக்கிறார்கள். இதற்கு ஒரு ஆழமான இதறயியல் காரணம் 
இருப்பதாக நான் நிதனக்கிணறன், ணமலும் 
தபலனற்றவர்களுக்கு நன்தம தசய்யும் வதகயில் 
ணதவனுதடய இறுதி ணநர விதிதய லுூக்கா புரிந்துதகாண்டார் 
என்பதிலிருந்து இது உருவாகிறது. மற்றும், அதன் விதளவாக, 
தபலன் வாய்ந்தவர்களுக்கு பாதகமான காரியங்கள் நடக்கும். 
இப்ணபாது, உண்தமயில், இந்தப் பாத்திரங்களின் ததலகீழ் 
மாற்றம் சுவிணசஷங்களுக்ணகா அல்லது புதிய ஏற்பாட்டுக்ணகா 
அல்லது கதடசி காலம் பற்றிய கருத்துக்களுக்ணகா 
தனித்துவமானது அல்ல, "பரணலாக ராஜ்யம் சமீபமாக உள்ளது" 
என்பது உங்களுக்குத் ததரியும். ணவதாகம தவளிப்பாட்டின் 
மூலம் நீங்கள் அததக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, 
ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் இரண்டாவது பிறந்த குமாரர்கள், 
முதலில் பிறந்த குமாரர்களுக்கு எதிராக 
ணதர்ந்ததடுக்கப்படுவதத நாம் மீண்டும் மண்ீடும் கவனிக்கிணறாம். 
இது எதிர்பார்ப்புகளின் ததலகீழ் மாற்றமாகும். லுூக்காதவப் 
தபாறுத்த வதரயில், பதழய ஏற்பாட்டில் நீங்கள் 
தகாண்டிருக்கும் எதிர்பார்ப்புகள் ததலகீழாக மாறியதற்கு இது 
ஒரு எடுத்துக்காட்டு மட்டுணம, இது லுூக்காதவப் தபாறுத்த 
வதரயில், அதிகமாக தகாண்டாடப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகள் புதிய 
ஏற்பாட்டில் ததலகீழாக மாறுகின்றன. 

Dr. ணடவிட் ஆர். பாவுர் 

லுூக்கா 7 இல், ணயாவான் ஸ்நானகன் இணயசுதவ உண்தமயாகணவ 
ணமசியாவா என்று ணகட்க துூதர்கதள அனுப்பியது உங்களுக்கு நிதனவிருக்கும். 
ணமலும் இணயசு அவருதடய தபாது ஊழியத்தின் ததாடக்கத்தில் தஜப ஆலயத்தில் 
வோசித்த ஏசாயா 61:1-2 இல் உள்ள அணத பத்திதய எளிதமப்படுத்துவதன் மூலம் 
பதிலளித்தார். லுூக்கா 7:22 இல் இணயசுவின் பதிதல மீண்டும் ஒருமுதற 
கவனியுங்கள்: 

குருடர் பார்தவயதடகிறார்கள், சப்பாணிகள் நடக்கிறார்கள், 
குஷ்டணராகிகள் சுத்தமாகிறார்கள், தசவிடர் ணகட்கிறார்கள், 
மரித்ணதார் எழுந்திருக்கிறார்கள், தரித்திரருக்குச் சுவிணசஷம் 
பிரசங்கிக்கப்படுகிறது (லுூக்கா 7:22). 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இங்ணக இணயசு குறிப்பிட்டுள்ள அதனத்தும் இரட்சிப்பின் ஒரு வடிவம் ஆகும். 
அதாவது ணமாசமான நிதலதமகளிலிருந்து நல்ல நிதலதமகளுக்குத் 
திரும்புதல். 

புதிய பூமியில், இந்த ணமாசமான நிதலதமகள் முற்றிலும் அகற்றப்படும். 
இப்ணபாதும் கூட, அந்த நித்திய ஆசீர்வாதங்களின் முன்னறிவிப்தப இரட்சிப்பு 
நமக்கு அளிக்கிறது. ஆனால் இரட்சிப்பின் தபரும் பின்னதடவுகள் நமது 
தவளிப்புற சூழ்நிதலகளுக்குள் அடங்கவில்தல. உள்ளுக்குள் நம்தமயும் 
மாற்றுகிறது. லுூக்கா 6:27-36 இல் இணயசு கூறியது ணபால்: 

உங்கள் சத்துருக்கதளச் சிணநகியுங்கள்; உங்கதளப் 
பதகக்கிறவர்களுக்கு நன்தமதசய்யுங்கள். உங்கதளச் 
சபிக்கிறவர்கதள ஆசர்ீவதியுங்கள்; உங்கதள 
நிந்திக்கிறவர்களுக்காக தஜபம்பண்ணுங்கள்... உங்கள் 
சத்துருக்கதளச் சிணநகியுங்கள், நன்தமதசய்யுங்கள், 
தகம்மாறுகருதாமல் கடன் தகாடுங்கள். அப்தபாழுது உங்கள் 
பலன் மிகுதியாயிருக்கும், உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் 
பிள்தளகளாயிருப்பர்ீகள், அவர் நன்றியறியாதவர்களுக்கும் 
துணராகிகளுக்கும் நன்தமதசய்கிறாணர. ஆதகயால் உங்கள் 
பிதா இரக்கமுள்ளவராயிருக்கிறதுணபால, நீங்களும் 
இரக்கமுள்ளவர்களாயிருங்கள் (லுூக்கா 6:27-36). 

ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் தவளிப்புற சூழ்நிதலகதள மட்டும் 
மாற்றுவதில்தல. இரட்சிக்கப்பட்டவர்களின் குணம் மற்றும் 
முன்ணனாக்குகதளயும் அதவ ததலகீழாக மாற்றுகின்றன. தவளிப்புற 
மாற்றங்கதளப் ணபாலணவ, இந்த உள் ததலகீழ் மாற்றங்களும் தற்ணபாததய 
உலகில் ஓரளவு தவளிப்படுகின்றன, ணமலும் அடுத்த உலகத்தில் முழுதமயாக 
தவளிப்படுகின்றன. இப்தபாழுணத, பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வாசம் 
தசய்வதால் வித்தியாசமாக சிந்திக்கவும் தசயல்படவும் ததாடங்குகிணறாம், ணமலும் 
புதிய கண்களால் உலதகப் பார்க்கிணறாம். இந்த மாற்றங்கள் பரணலாகத்தில் 
ததாடரும், அங்கு நாம் பாவத்தின் பிரசன்னம், பாவ சீர்ணகடு மற்றும் பாவத்தின் 
விதளவுகளிலிருந்து முற்றிலும் விடுபடுணவாம். இணயசு திரும்பி வந்து, புதிய 
பூமியில் நமது புதிய சரரீத்ததக் தகாடுக்கும்ணபாது அதவ நிதறவதடயும். 

இரட்சிப்பின் இந்த ஆசர்ீவாதங்கள், லுூக்காவின் சுவிணசஷத்தில், 
இரட்சிப்தப மக்கள் தபறும்ணபாது அது மகிழ்ச்சியாக ஏன் இருக்கிறது என்பதத 
விளக்குகிறது. லுூக்கா 1:68-79 இல் உள்ள சகரியாவின் பாடல், லுூக்கா 1:46-55 இல் 
உள்ள மரியாளின் பாடல் மற்றும் லுூக்கா 2:29-32 இல் உள்ள சிமிணயானின் பாடல் 
ணபான்ற பல பாடல்களில் நாம் இததக் காண்ணபாம். லுூக்கா 1:14 இல் சகரியாவுக்கு 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தகாடுக்கப்பட்ட தசய்தி மற்றும் லுூக்கா 2:10-11 இல் ணமய்ப்பர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட 
மிகுந்த மகிழ்ச்சியின் நற்தசய்தி ணபான்ற ணதவதுூதர்களின் அறிவிப்புகளிலும் 
இரட்சிப்பின் மகிழ்ச்சி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. லுூக்கா 15 இல் காணாமற்ணபான 
தசம்மறியாடு, காணாமற்ணபான காசு மற்றும் ததாதலந்த மகன் பற்றிய 
இணயசுவின் உவதமகளின் நிதலயான கருப்தபாருள் மகிழ்ச்சி ஆகும். 
மகிழ்ச்சிதயப் பற்றி இணயசு லுூக்கா 6:21-23 இல் இவ்வாறு சுருக்கமாகக் கூறினார்: 

இப்தபாழுது அழுகிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள்; இனி 
நதகப்பர்ீகள்.… அந்நாளிணல நீங்கள் சந்ணதாஷப்பட்டுக் 
களிகூருங்கள் (லுூக்கா 6:21-23). 

ணதவன் நமக்கு மகிழ்ச்சிதயக் தகாடுக்க இரட்சிப்தப விரும்புகிறார். 
நம்முதடய பாவங்கள் துதடக்கப்பட்டுவிட்டன என்பதாலும் - அவருடன் நாம் 
அதமதியான உறதவக் தகாண்டிருப்பதாலும் - அவருதடய ராஜ்யத்தின் 
ஆசீர்வாதங்கதள நாம் சுதந்தரித்துக்தகாண்டிருப்பதாலும் நாம் சந்ணதாஷப்பட 
ணவண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். இந்தத் ததலப்பு லுூக்காவிற்கு மிகவும் 
முக்கியமானதாக இருந்தது, அவர் தனது சுவிணசஷத்தத அதனுடன் முடித்து 
விட்டார். லுூக்கா 24:52-53 ஐக் கவனியுங்கள், அங்கு இணயசு பரணலாகத்திற்கு ஏறிய 
பிறகு சஷீர்கள் என்ன தசய்தார்கள் என்று அவர் கூறினார்: 

அவர்கள் ... அவதரப் பணிந்துதகாண்டு, மிகுந்த 
சந்ணதாஷத்ணதாணட எருசணலமுக்குத் திரும்பி வந்து, நாணடாறும் 
ணதவாலயத்திணல ணதவதனப் புகழ்ந்து 
துதித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள் (லுூக்கா 24:52-53). 

நாம் ணதவதன யார் என்பதற்காகப் பார்க்கும்ணபாது, கர்த்தர் 
நல்லவர் என்பதத ருசித்துப் பார்க்கும்ணபாது, அது 
சந்யதோஷத்திற்கு வழிவகுக்கும், அது மகிழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். 
நான் என் மதனவிக்கு பூக்கதளக் தகாண்டுவந்தால், அவளிடம், 
"இணதா சில பூக்கள், என் தசல்லணம, நான் இதத உனக்குக் 
தகாடுக்க ணவண்டும்" என்று தசான்னால், அதத அவள் விரும்ப 
மாட்டாள். நான் அவதள யநசிப்பதால் இது மகிழ்ச்சியுடனும் 
சந்ணதாஷத்துடனும் தசய்யப்பட ணவண்டும். எனணவ, ணதவனில் 
நாம் மகிழ்ச்சியதடவது, ணதவதன அவர் உண்தமயில் 
இருப்பதத அறிந்துதகாள்வதற்கான அடிப்பதட 
தவளிப்பாடாகிறது. எனணவ, ணதவனில் மகிழ்வதும் அவரில் 
திருப்தி அதடவதும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்தகயின் 
அடிப்பதடயாகும். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

Dr. ணக. எரிக் ணதாணனஸ் 

இரட்சிப்பின் இந்த விளக்கத்தத மனதில் தகாண்டு, நமது இரண்டாவது 
முக்கிய விஷயத்திற்கு வருணவாம்: ணதவன் நம் இரட்சகர் என்று லுூக்கா 
வலியுறுத்துகிறார். 

இைட்ேகைாகிே சதவன் 
மூன்று படிகளில் ணதவதன நமது இரட்சகராகக் கருதுணவாம். இரட்சிப்பு 

ணதவனுதடய வல்லதமயினாலும், ணதவனுதடய திட்டத்தின்படியும், ணதவனுதடய 
குமாரன் மூலமாகவும் வருவததக் காண்ணபாம். இரட்சிப்பு ணதவனுதடய 
வல்லதமயால் வருகிறது என்பதத முதலில் பார்ப்ணபாம். 

சதவ வல்லரம 
லுூக்காவின் சுவிணசஷம், ணதவன் தம்முதடய மக்களின் இரட்சகர் என்ற 

பதழய ஏற்பாட்டின் கருத்தத ததாடர்ந்து எதிதராலிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 
லுூக்காவின் ஆரம்ப அதிகாரங்களில் இது ஒரு முக்கிய கருப்தபாருளாகும், இது 
முழு புத்தகத்திற்கும் ததானிதய அதமத்தது. லுூக்கா 1:47 இல் ணதவன் தனது 
இரட்சகராக இருந்ததால் மரியாள் மகிழ்ச்சியதடந்தாள். லுூக்கா 1:68-79 இல் 
ணதவன் தகாண்டுவரும் இரட்சிப்தபப் பற்றி சகரியா பாடினார். லுூக்கா 2:29-30 இல் 
சிமிணயான் குழந்ததயான இணயசுதவக் தகயில் பிடித்தணபாது தசான்னததக் 
கவனியுங்கள்: 

ஆண்டவணர, உமது வார்த்ததயின்படி உமது அடிணயதன 
இப்தபாழுது சமாதானத்ணதாணட ணபாகவிடுகிறர்ீ. உம்முதடய 
இரட்சணியத்தத என் கண்கள் கண்டது (லுூக்கா 2:29-30). 

சிமிணயான் ணதவதன சர்வாதிகாரம் தகாண்ட கர்த்தர் என்று 
குறிப்பிடுகிறார். கிணரக்க தமாழியில் தடஸ்ணபாடா என்று அது அதழக்கப்படுகிறது. 
அதாவது அதனத்து சிருஷ்டிகளின் மதீும் ணதவனுக்கு அதிகாரமும் வல்லதமயும் 
இருக்கிறது என்பது இதன் அர்த்தம் ஆகும். ணமலும் "உங்கள் இரட்சிப்பு" என்ற 
வார்த்ததயுடன் சிமிணயான், இரட்சிப்தபக் தகாண்டுவர ணதவன் தனது 
வல்லதமதயப் பயன்படுத்துகிறார் என்று சுட்டிக்காட்டினார். 

லுூக்கா சுவிணசஷத்தின் மற்ற பகுதிகள் முழுவதும் இணத கருப்தபாருள் 
ததாடர்கிறது. உதாரணமாக, ணயாவான் ஸ்நானகன் லுூக்கா 3:6 இல் முழு 
பூமிதயயும் ணதவன் தம் வல்லதமயால் புதுப்பிப்பார் என்பதன் பின்னணியில் 
ணதவனுதடய இரட்சிப்தப அறிவித்தார். ணமலும் லுூக்கா 18:26-27 இல், இரட்சிப்பு 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

மனிதர்களால் சாத்தியமற்றது, ஆனால் ணதவனால் எல்லாம் சாத்தியம் என்று 
இணயசு கற்பித்தார். 

ணதவன் எல்லாவற்தறயும் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பதத வாசகர்கள் 
புரிந்துதகாள்ள ணவண்டும் என்று லுூக்கா விரும்பினார். எனணவ, மனிதனின் 
பலம், புத்திசாலித்தனம், உறுதிப்பாடு அல்லது தசல்வத்தால் இரட்சிப்தப அதடய 
முடியாது. இரட்சிப்பு ணதவனுதடயது. இது அவருதடய ணவதல, அவருதடய 
வல்லதமயால் நிதறணவற்றப்பட்டது. தன் நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து மக்கதள 
விடுவிக்க ணதவனுக்கு மட்டுணம அதிகாரம் உள்ளது. உள்ளுக்குள் இருக்கும் 
மனிதர்கதள மாற்றும் வல்லதம ணதவனுக்கு மட்டுணம உண்டு. அவருதடய 
ராஜ்யத்தத பூமிக்குக் தகாண்டுவருவதற்குத் ணததவயான பலம் ணதவனுக்கு 
மட்டுணம உள்ளது. ணமலும் அந்த ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதங்களால் தம் மக்களுக்கு 
தவகுமதி அளிக்கும் திறன் ணதவனுக்கு மட்டுணம உள்ளது. 

இரட்சிப்பு ணதவனுதடய வல்லதமயால் விதளகிறது என்பதத 
வலியுறுத்துவததத் தவிர, இரட்சிப்பு ணதவனுதடய திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் 
என்று லுூக்கா கற்பித்தார். 

சதவ திட்டம் 
உதாரணமாக, இணயசு லுூக்கா 4 இல் தனது தபாது ஊழியத்தத 

ஆரம்பித்தணபாது, அவர் ஏசாயா 61:1-2 இல் இருந்து வாசித்தார். ணமலும் அவர் அந்த 
தீர்க்கதரிசனத்தத அந்த ணநரத்திலும் இடத்திலும் நிதறணவற்றுவதாகக் கூறி 
கூட்டத்தினதர ஆச்சரியப்படுத்தினார். இணயசுவினுதடய வாழ்க்தகயின் 
வியத்தகு நிகழ்வுகள் பதழய ஏற்பாட்டில் ணதவனுதடய வாக்குத்தத்தங்கதள 
நிதறணவற்றியததக் காண்பிப்பதன் மூலம் இரட்சிப்பு என்பது ணதவனுதடய 
திட்டம் என்பதத லுூக்கா தனது புத்தகம் முழுவதும் ததாடர்ந்து நிரூபித்தார். 
லுூக்கா 24:44 இல் இணயசு தனது தபாது ஊழியத்தின் முடிவில் தசான்ன 
வார்த்ததகதளக் கவனியுங்கள்: 

ணமாணசயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் 
ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்தனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிறதவகதளல்லாம் நிதறணவறும் (லுூக்கா 24:44). 

முழு பதழய ஏற்பாடும் ணதவன் இணயசுவின் மூலம் நிதறணவற்றும் 
இரட்சிப்தபப் பற்றி ணபசுகிறது. இந்த வழியில் தம் மக்கதள இரட்சிப்பது ணதவனின் 
திட்டமாக எப்ணபாதும் இருந்து வருகிறது. 

இரட்சிப்பு ணதவனின் திட்டத்தத நிதறணவற்றுகிறது என்று லுூக்கா காட்டிய 
மற்தறாரு வழி, இணயசு தசய்த காரியங்கள் அவசியமானதவ என்பததத் 
ததாடர்ந்து சுட்டிக்காட்டுவது ஆகும், ஏதனன்றால் ணதவன் தான் அதவகள் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

நிகழும்படி நியமித்தார். ஒரு உதாரணத்திற்கு, லுூக்கா 9:22 இல் இணயசு தனது 
துன்பத்ததயும் மரணத்ததயும் விவரித்த விதத்ததக் கவனியுங்கள்: 

மனுஷகுமாரன் பல பாடுகள்படவும், மூப்பராலும் பிரதான 
ஆசாரியராலும் ணவதபாரகராலும் ஆகாதவதனன்று 
தள்ளப்படவும், தகால்லப்படவும், மூன்றாம்நாளில் 
உயிர்த்ததழுந்திருக்கவும் ணவண்டும் (லுூக்கா 9:22). 

என்ன நடக்கப் ணபாகிறது என்பதத இணயசு விளக்கியணபாது, “கண்டிப்பாக” 
என்று தபாருள்படும் கிணரக்க வார்த்ததயான ணட என்ற வார்த்தததயப் 
பயன்படுத்தினார். இதற்கு “கட்டாயம்” என்று அர்த்தம். அது ஏன் ணததவப்பட்டது? 
ஏதனன்றால் ணதவனுக்கு அது ணததவப்பட்டது. இணயசுவுக்கு நடந்த அதனத்தும் 
ணதவனுதடய மக்கதள இரட்சிக்கும் பண்தடய திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

ணதவன் நம் இரட்சகர் என்பதத நிரூபிக்க நாம் குறிப்பிடும் மூன்றாவது 
விஷயம், இரட்சிப்பு ணதவனுதடய குமாரனாகிய இணயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக 
வருகிறது என்பணதயாகும். 

சதவ குமாைன் 
லுூக்கா சுவிணசஷம் இணயசு ணதவனுதடய குமாரன் என்பதத மீண்டும் 

மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது. லுூக்கா 1:32-35 இல் உள்ள அவரது பிறப்பு பற்றிய 
ணதவதுூதரின் அறிவிப்தபப் ணபாலணவ, சில சமயங்களில் இணயசுவின் 
குமாரத்துவம் அவதர ணதவனின் அவதாரமாக அதடயாளப்படுத்துகிறது. மற்ற 
ணநரங்களில், அது அவருதடய அதிகாரத்தத வலியுறுத்துகிறது. லுூக்கா 3:22 இல் 
அவருதடய ஞானஸ்நானத்தில் இததக் காண்கிணறாம், அங்கு ணதவன் 
பரணலாகத்திலிருந்து தாம் அங்கீகாரம் தகாடுத்தததப் பற்றி ணபசினார், ணமலும் 
லுூக்கா 9:35 இல் அவருதடய மறு ரூபத்தின் ணபாது, ணதவன் தம்முதடய 
குமாரனுக்குச் தசவிசாய்க்கும்படி மக்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். இன்னும் சில 
சமயங்களில் லுூக்கா 22:29 இல் உள்ள கதடசி இராப்ணபாஜனத்தின் ணபாது, 
ணதவனுதடய ணமசியா ராஜாவாக அவர் வகிக்கும் பாத்திரத்தத இது குறிக்கிறது. 

ஆனால், இணயசு ணதவ குமாரன் என்கிற இந்தக் குறிப்புகள் அதனத்தும் 
தபாதுவான ஒரு விஷயத்ததயாவது பகிர்ந்து தகாள்கின்றன: இதவ அதனத்தும் 
இணயசுவின் மூலம் ணதவன் இரட்சிப்தபச் தருகிறார் என்பததக் குறிக்கிறது. 
இணயசு ணதவனுதடய குமாரன் ஆவார், அவர் தம்முதடய மக்கதள 
ஆக்கிதனயிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக உலகிற்கு அனுப்பப்பட்டவர், 
அவர்களுதடய இடத்தில் மரித்து, ணதவனுதடய ராஜ்யத்தத பூமிக்குக் தகாண்டு 
வந்தார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

சில சமயங்களில், பிதா நம்தம தவறுக்கும் ணகாபமான ணதவன் என்றும், 
நமக்காக வந்த அவருதடய கலகக்கார குமாரன் இணயசு என்றும் தவறாக 
நிதனக்கிறார்கள். ஆனால் உண்தமக்கு அப்பால் எதுவும் இருக்க முடியாது. 
இணயசு நம்தம இரட்சிக்க வந்தார், ஏதனன்றால் அவருதடய பிதா அவதர 
அனுப்பினார். ஆம், இணயசு உண்தமயில் நம் இரட்சகர். ணமலும் அவர் 
உண்தமயில் பிதாவின் நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து நம்தமக் காப்பாற்றுகிறார். 
ஆனால் அவர் தகாண்டு வரும் இரட்சிப்பு பிதாவிடமிருந்து ததாடங்குகிறது 
என்பததப் புரிந்துதகாள்வது மிகவும் முக்கியமானது. ணதவனின் குமாரனாக, 
இணயசு பிதா கட்டதளயிடுவதத மட்டுணம தசய்கிறார். ணதவனின் திட்டத்தத 
நிதறணவற்றுவதற்காக அவர் ணதவனின் வல்லதமதயப் பயன்படுத்துகிறார். இந்த 
வழியில், பிதாவாகிய ணதவன் நமது இறுதியான இரட்சகர் என்பதற்கு இணயசுவின் 
மீட்புப் பணி சான்றாகும். 

இரட்சிப்தபப் பற்றிய லுூக்காவின் விளக்கத்ததயும், ணதவன் நம் இரட்சகராக 
இருப்பததயும் இப்ணபாது நாம் பார்த்ணதாம், லுூக்காவின் நற்தசய்தியில் 
மூன்றாவது முக்கிய கருப்தபாருளோை இரட்சிக்கப்படும் பல்ணவறு மக்களுக்கு 
திரும்புணவாம். 

இைட்ேிக்கப்படும் மக்கள் 
இணயசுவின் நாளில், சமுதாயத்தில் மரியாதத அல்லது அதிகாரம் 

தபற்றவர்களுக்கு இரட்சிப்தப வழங்கியிருந்தால் யாரும் ஆச்சரியப்பட்டிருக்க 
மாட்டார்கள். ணதவனுதடய பிரமாணத்திற்கு இணங்குபவர்கதள அவர் ஏன் 
இரட்சித்தார் என்று யாரும் ணயாசித்திருக்க மாட்டார்கள். யூத சமுதாயம் ஏற்கனணவ 
இகழ்ந்த மக்கதள, ணதவன் ஆசீர்வாதத்திற்காக தவளிப்பதடயாக கடந்து தசன்ற 
மக்கதள அவர் ஆக்கிதனக்குட்படுத்தி இருந்தால், யாரும் ஆச்சரியப்பட்டிருக்க 
மாட்டார்கள். ஆனால் இணயசு தசய்தது அதுவல்ல. லுூக்காவின் சுவிணசஷத்தின் 
முக்கிய கருப்தபாருள்களில் ஒன்று, இணயசு இரட்சித்த ஆச்சரியமான மக்கதளயும், 
அவர்களுக்கு அவர் அளித்த ஆச்சரியமான கனம் மற்றும் அந்தஸ்ததயும் 
கவனத்தில் தகாள்ள ணவண்டும். 

லுூக்காவின் கததகளில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று 
என்னதவன்றால், அவர் குதறவுள்ளதிலும், கதடசியாக 
இருப்பதிலும் இழந்தவற்றிலும் ஆர்வமாக உள்ளார், 
உண்தமயில் அவரது முக்கிய கருப்தபாருள்களில் ஒன்று 
ததலகீழ் கருப்தபாருளாகும். சிறியவர்களும், கதடசியாக 
உள்ளவர்களும், இழந்தவர்களும் ணதவனின் ராஜ்யத்தில் 
முதன்தமயானவர்களாகவும், அதிகம் உள்ளவர்களாகவும், 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

காணப்பட்டவர்களாகவும் மாறுவார்கள். லுூக்கா உண்தமயில் 
சுவிணசஷத்தின் தநறிமுதற குறித்த காரியங்களில் ஆர்வமாக 
உள்ளார். அவர் இணயசுவின் ஊழியத்ததப் பற்றிப் 
பாராட்டத்தக்கதாகணவா அல்லது நல்தலாழுக்கமுள்ளதாகணவா 
கருதப்பட ணவண்டும் என்பதில் அவர் ஆர்வமாக உள்ளார், 
எனணவ லுூக்கா மற்றும் அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகள் ஆகிய 
இரண்டிலும் நாம் நிச்சயமாகக் காணும் விஷயங்களில் ஒன்று 
என்தனதவன்றால், ஏதழகளுக்கும், தபண்களுக்கும், 
ணநாயுற்றவர்களுக்கும், முதியவர்களுக்கும் அவர் முக்கியத்துவம் 
தகாடுக்கிறார். இந்த வதகயான விஷயங்களுக்கு மற்ற 
சுவிணசஷங்களில் இருப்பதத விட லுூக்கா / 
அப்ணபாஸ்தலருதடய நடபடிகளில் அதிக முக்கியத்துவம் 
உள்ளது என்பதில் எந்த சந்ணதகமும் இல்தல. அதாவது, மத்ணதயு 
சுவிணசஷத்தில் "ஆவியில் எளிதமயுள்ளவர்கள் 
பாக்கியவான்கள்" என்று உள்ளது, ஆனால் லுூக்காவில் 
"எளிதமயுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்" என்று இருக்கிறது. 
லுூக்கா இதில் தான் அதிக கவனம் தசலுத்துகிறார். இணயசுவின் 
மூலம் மீட்பு மட்டுமல்ல, நீதியும் வரும் என்று அவர் நம்புவதால் 
அதில் கவனம் தசலுத்துகிறார். சமூகத்தின் தவறுகதள, 
மனிதகுலத்தின் வழ்ீச்சிதய சரிதசய்வது இணயசுவால் 
தகாண்டுவரப்பட்டது, ணமலும் இணயசு உலகத்தின் இரட்சகர் 
என்பதத அவர் உண்தமயில் வலியுறுத்த விரும்புகிறார். அவர் 
அதனவருக்கும் இரட்சகர் ஆவார். இணயசுதவ சந்திப்பதற்கு 
அதிக ணநரம் ஆகாது. நீங்கள் மிக உயர்ந்த நபர்களில் ஒருவராக 
இருந்தாலும் அல்லது மிகவும் உயரடுக்கு நபர்களில் ஒருவராக 
இருந்தாலும் அல்லது நன்கு படித்த நபர்களாக இருந்தாலும் 
அல்லது சமுதாயத்தில் மிகவும் பிரபலமானவராக இருந்தாலும் 
அல்லது மிகக் குதறவானவராக இருந்தாலும், இணயசு 
அதனவருக்குமானவர் என்பதத லுூக்கா நிச்சயமாக 
வலியுறுத்த விரும்புகிறார். 

Dr. தபன் விதரிங்டன் III 

இந்தப் பாடத்தில் உள்ள நம் ணநாக்கங்களுக்காக, லுூக்கா அடிக்கடி 
கவனத்தத ஈர்த்த நான்கு ஆச்சரியமான வதக நபர்கதளப் பார்ப்ணபாம். முதலில் 
புறஜாதிகளிலிருந்து ததாடங்குணவாம். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

புறஜாதிகள் இறுதியில் ணதவனுதடய ராஜ்யத்திற்குள் தகாண்டுவரப்பட்டு 
அதன் இரட்சிப்பு மற்றும் ஆசீர்வாதங்கதளப் தபறுவததப் பற்றி பதழய ஏற்பாடு 
ணபசுகிறது. ஆனால் இஸ்ரணவலின் நாளில் யூதர்கள் தபாதுவாக புறஜாதிகதள 
ணதவனுதடய ராஜ்யத்தின் முதன்தமயான ஆசீர்வாதங்களிலிருந்து 
விலக்கப்பட்டவர்களாகக் கருதினர். 

லுூக்கா தனது சுவிணசஷத்தத எழுதும் ணநரத்தில், உலகம் முழுவதும் உள்ள 
கிறிஸ்தவ சதப தபரும்பாலும் புறஜாதியாக மாறியவர்கதளக் தகாண்டிருந்தது. 
வியக்கத்தக்க விதங்களில் புறஜாதியாதர ஆசீர்வதிக்க ணவண்டும் என்ற தனது 
ணநாக்கத்தத வரலாறு மூலம் ணதவன் ததளிவாக தவளிப்படுத்தினார். இந்த 
பாடத்தில் நாம் முன்பு பார்த்தது ணபால், கிறிஸ்தவர்களாக மாறுவதன் மூலம் 
அவர்கள் தவறு தசய்யவில்தல என்று புறஜாதியார்களுக்கு உறுதியளிக்க 
ணவண்டும் என்பணத லுூக்கா இந்த சுவிணசஷத்தத எழுதுவதற்கான காரணங்களில் 
ஒன்றாகும். எனணவ, தனது சுவிணசஷம் முழுவதும், பதழய ஏற்பாட்டின் 
நம்பிக்தககள் மற்றும் இலட்சியங்கதள நிதறணவற்றுவதற்காக, புறஜாதிகளுக்கு 
இரட்சிப்பு நீட்டிக்கப்பட்ட இடங்களில் அவர் கவனம் தசலுத்தினார். 

உதாரணமாக, லுூக்கா 2:10-14 இல், சுவிணசஷத்தின் மகிழ்ச்சி "எல்லா 
மக்களுக்கும்" மற்றும் "பூமியில் உள்ள மனிதர்களுக்கும்" இருக்கும் என்று 
ணதவதுூதர்கள் அறிவித்தனர். இஸ்ரணவலின் புதிய ராஜா யூதர்கதள இரட்சிக்கப் 
பிறந்தார் என்று கூறுவதற்குப் பதிலாக, ணதவதுூதர்கள் மிகவும் உலகளாவிய 
தசாற்களில் ணபசினார்கள். ணமலும் லுூக்கா 2:32 இல் சிமிணயான் குழந்ததயான 
இணயசு "புறஜாதிகளுக்கு தவளிச்சமாக இருப்பார்" என்று அறிவித்தார். நான்கு 
சுவிணசஷங்களும் ணயாவான் ஸ்நானகன் கததயில் ஏசாயா 40 தய ணமற்ணகாள் 
காட்டினாலும், லுூக்கா 3:6 மட்டும் "எல்லா மனிதர்களும் ணதவனின் இரட்சிப்தபக் 
காண்பார்கள்" என்ற வார்த்ததகதள உள்ளடக்கிய ணமற்ணகாதள நீட்டித்தது. 

யூதர்கள் தங்கள் எதிரிகளாகக் கருதிய சமாரியர்களும் 
இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்றும் லுூக்கா குறிப்பிட்டார். உதாரணமாக, லுூக்கா 17:11-19 
இல், இணயசு பத்து குஷ்டணராகிகதள குணப்படுத்தினார், ஆனால் ஒணர ஒரு 
சமாரியன் மட்டுணம அவருக்கு நன்றி தசலுத்தினான். லுூக்கா 10:30-37 இல் 
காணப்படும் நல்ல சமாரியன் உவதமதய லுூக்கா மட்டுணம பதிவு தசய்தார், அதில் 
சமாரியன் நம் அயலாதன ணநசிக்க ணவண்டும் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். 

இதற்கு அப்பால், புறஜாதிகள் இணயசுதவ இரட்சகராக அவர் மதீு 
உண்தமயான விசுவாசத்தத தவளிப்படுத்திய காலங்கதள லுூக்கா பதிவு 
தசய்தார். உதாரணமாக, லுூக்கா 7:9 இல், ணராம நுூற்றுக்கு அதிபதிதயப் பற்றி 
இணயசு கூறினார்: 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

இஸ்ரணவலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்ததக் 
காணவில்தல (லுூக்கா 7:9). 

இந்தப் பாடத்தில் நாம் முன்பு பார்த்தது ணபால, லுூக்கா இணயசுவின் 
வம்சவரலாற்தற ஆதாம் வதரயில் நீட்டினார், இது யூதர்கள் மற்றும் புறஜாதிகள் 
உட்பட ஆதாமின் முழு இனத்ததயும் இரட்சிக்க இணயசு வந்தார் என்பததக் 
குறிக்கிறது. 

லுூக்கா சுவிணசஷத்தில் இரட்சிப்தபப் தபற்ற இரண்டாவது ஆச்சரியமான 
வதக மக்கள் பாவிகள் ஆவார்கள். இப்ணபாது, ஒரு முக்கியமான அர்த்தத்தில், 
எல்லா மனிதர்களும் பாவிகள் தான். ஆனால் இணயசுவின் நாளில் சிலரின் 
பாவங்கள் மிகப் தபரியதாகவும், பகிரங்கமாகவும் இருந்ததால், லுூக்கா 7:36-50 இல் 
உள்ள ஒழுக்கக்ணகடான தபண்தணப் ணபாலவும், லுூக்கா 19:1-9 இல் வரி 
வசூலிப்பவரான சணகயுதவப் ணபாலவும் யூத சமுதாயத்தால் அவர்கள் 
அடிப்பதடயில் ஒதுக்கி தவக்கப்பட்டனர். வரி வசூலிப்பவர்கள் பாவிகளாக 
இருந்தனர், ஏதனன்றால் அவர்கள் அரசாங்கத்தால் ணததவப்படாத 
அதிகப்படியான வரி விகிதங்கதள தங்கள் நாட்டு மக்களிடம் வசூலித்து தங்கள் 
வாழ்க்தகதய நடத்தினார்கள். ஆனால் இணயசு அவர்கதள இரட்சிக்க வந்தார். 
விசுவாசத்தில் மனந்திரும்புகிற எவருக்கும் இரட்சிப்தப வழங்க அவர் ஆர்வமாக 
இருந்தார். உதாரணத்திற்கு, லுூக்கா 5:29-32 விலுள்ள விவரங்கதள 
கவனியுங்கள்: 

அந்த ணலவி என்பவன் தன் வட்ீடிணல அவருக்குப் தபரிய 
விருந்துபண்ணினான். அணநக ஆயக்காரரும் மற்றவர்களும் 
அவர்கணளாணடகூடப் பந்தியிருந்தார்கள். ணவதபாரகரும் 
பரிணசயரும் அவருதடய சஷீருக்கு விணராதமாக முறுமுறுத்து: 
நீங்கள் ஆயக்காரணராடும் பாவிகணளாடும் 
ணபாஜனபானம்பண்ணுகிறததன்னதவன்று ணகட்டார்கள். 
இணயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: "பிணியாளிகளுக்கு 
தவத்தியன் ணவண்டியணதயல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு 
ணவண்டியதில்தல. நீதிமான்கதளயல்ல, பாவிகதளணய 
மனந்திரும்புகிறதற்கு அதழக்க வந்ணதன்" (லுூக்கா 5:29-32). 

லுூக்கா சுவிணசஷத்தில் இரட்சிக்கப்பட்ட மூன்றாவது ஆச்சரியமான மக்கள் 
தபண்கள் குழு ஆவர். இணயசு வாழ்ந்த பண்தடய கிழக்கு மத்தியததரக் கடல் 
உலகில், தபண்களுக்கு சமூகத்தில் பல உரிதமகள் இல்தல, ணமலும் அவர்கள் 
மிகவும் மதிக்கப்படவில்தல. ஆனால் இணயசு அவர்களுக்கு இரட்சிப்தபக் 
தகாண்டு வந்த விதத்தத லுூக்கா கவனித்தார். லுூக்கா 8:41-53 ல், யாவரீுவின் 
மகதளயும், பன்னிரண்டு வருடங்களாக இரத்தப்ணபாக்கினால் அவதிப்பட்ட 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

தபண்தணயும் இணயசு குணப்படுத்தினார். பண்தடய முற்பிதாக்களின் 
சமூகத்தில் எந்த உதவியும் இல்லாத, நம்பிக்தகயும் இல்லாத விததவகள் மீதும் 
அவர் மிகுந்த இரக்கத்ததக் காட்டினார். லுூக்கா 7:11-17 மற்றும் 18:1-8 மிகவும் 
ணததவயுள்ள மக்கள் மீது இணயசுவுக்கு இருந்த அக்கதறதயப் பற்றி 
விளக்குகிறது. 

தபண்களின் இரட்சிப்தப முன்னிதலப்படுத்திய லுூக்காவின் மிகவும் 
வியத்தகு கற்பித்தல் நுட்பங்களில் ஒன்று, தாழ்தமயான தபண்கதள 
தபருதமமிக்க ஆண் மதத் ததலவர்களுடன் ஒப்பிடுவதாகும். உதாரணமாக, 
லுூக்கா 13:14-15 இல், தஜப ஆலயத்தின் அதிபதிதய இணயசு நயவஞ்சகன் என்று 
அதழத்தார், அணத சமயம் அடுத்த வசனத்தில் ஊனமுற்ற ஒரு தபண்தண 
"ஆபிரகாமின் மகள்" என்று அதழத்தார். லுூக்கா 7:37-50 இல் இணதணபான்ற 
ணவறுபாட்தடக் காண்கிணறாம், அங்கு இணயசு ஒரு ஒழுக்கக்ணகடான தபண் தன்தன 
வணங்குவதத ஏற்றுக்தகாண்டார், அணத சமயம் தபருதமமிக்க பரிணசயன் 
சீணமாதனக் கண்டனம் தசய்தார். 

ணதவதன ணநசிப்பது என்றால் என்ன என்பதற்கான அவரது இறுதி 
உதாரணத்திற்காக, லுூக்கா இணயசுவின் ணதாழியான மரியாளின் கதததய 
விவரித்தார். லுூக்கா 10:27 இல், இரண்டு தபரிய கட்டதளகள் ணதவதன ணநசிப்பதும் 
நம் அயலாதன ணநசிப்பதும் என்று இணயசு கற்பித்தார். பின்னர், வசனங்கள் 38-42 
இல், மரியாள் ணதவதன எவ்வாறு ணநசிப்பது என்பதத, குறிப்பாக, அவருதடய 
ணபாததனகளுக்குக் கீழ்ப்படிதலுடன் தசவிசாய்ப்பதன் மூலம் உதாரணம் 
காட்டினார். ணபதுரு அல்ல, ணயாவான் அல்ல, நிச்சயமாக யூத ததலதம அல்ல, 
ஆனால் ஒரு தபண் ததய்வகீ பக்தியின் முன்மாதிரியாக இருந்தாள். 

இறுதியாக, லுூக்காவின் சுவிணசஷத்தில் இரட்சிக்கப்படும் நான்காவது 
ஆச்சரியமான வதக மக்கள் ஏதழகள் ஆவர். மரியாள் மற்றும் ணயாணசப்பின் 
குடும்பம் ஏழ்தமயானது என்பதத சுட்டிக்காட்டி லுூக்கா தனது சுவிணசஷத்ததத் 
ததாடங்கினார். லுூக்கா 2:24 இல், அவர்கள் ஆலயத்துக்குக் தகாண்டுவந்த 
காணிக்தக, ணலவியராகமம் 12:8 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதழகளின் 
காணிக்தகயாக இருந்ததால் இதத நாம் அறிணவாம். 

லுூக்கா 12:13-21 இல் ஐசுவரியவானாக இருந்த ஒரு முட்டாளின் உவதம 
ணபான்ற இடங்களிலும், லுூக்கா 16:19-31 இல் ஐசுவரியவான் மற்றும் லாசரு பற்றிய 
அவரது கததயிலும் இணயசு ஏதழகளுக்கு ஆதரவாக இருந்தார் என்று காட்டினார். 
ஏசாயா 61:1இல் இருந்து இணயசு வாசிக்கும் லுூக்கா 4:18 தய மீண்டும் ஒருமுதற 
கவனியுங்கள்: 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

கர்த்தருதடய ஆவியானவர் என்ணமலிருக்கிறார்; 
தரித்திரருக்குச் சுவிணசஷத்ததப் பிரசங்கிக்கும்படி என்தன 
அபிணஷகம்பண்ணினார் (லுூக்கா 4:18). 

இந்த நிகழ்தவக் குறிப்பிடுகிற ஒணர சுவிணசஷ எழுத்தாளர் லுூக்கா மட்டுணம. 
இணயசுவின் முழு ஊழியத்திற்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக அவர் அததச் ணசர்த்தார். 
ணதவனுதடய ராஜ்யத்ததக் தகாண்டுவருவதின் ஒரு பகுதி ஏதழகளுக்கு 
இரட்சிப்பின் சுவிணசஷத்ததப் பிரகடனப்படுத்துகிறது என்பணத அவருதடய 
கருத்து. பிரபஞ்சத்தின் ணதவன் சமூகம் இகழ்ந்தவர்கதளக் கூட இரட்சிப்பதற்காக 
மனித அவதாரம் எடுத்தார் என்பதத லுூக்கா குறிப்பிட்டார். யூத சமுதாயத்தில் 
புறஜாதிகள், பாவிகள், தபண்கள் மற்றும் ஏதழகளுக்கு மிகக் குதறவான 
உரிதமகள் இருந்தன, ணமலும் அவர்கள் ணதவனுதடய ராஜ்யத்தின் மிகப்தபரிய 
ஆசீர்வாதங்கதளப் தபறுவார்கள் என்பது எதிர்பார்க்கப்படவில்தல. ஆனால் 
இணயசு அந்த மதிப்பு முதறதய நிராகரித்தார். அவதர இரட்சகராகவும் 
கர்த்தராகவும் தபற்ற அதனவருக்கும் அவர் முடிவில்லா ஆசீர்வாதங்கதள 
வழங்கினார். 

அதனத்து சுவிணசஷ எழுத்தாளர்களிலும் லுூக்கா தனது 
நாளின் பாலஸ்தீனிய சமூகத்தில் உள்ள விளிம்புநிதலக் 
குழுக்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியத்துவம் தகாடுக்கிறார். 
அவர் ததாடர்ந்து ஆண்களின் விவரங்கதள தபண்களுடனான 
விவரங்களுடன் இதணப்பததப் பார்க்கிணறாம். அவர் 
சமாரியர்கள் மீது குறிப்பாக கவனம் தசலுத்துவததயும், 
ஏதழகள் மீது கவனம் தசலுத்துவததயும் நாம் காண்கிணறாம். 
உதாரணமாக, லுூக்காவின் சுவிணசஷத்ததக் குறிக்கும் இந்த 
உவதமதயப் பார்க்கிணறாம், ஐசுவரியவான் மற்றும் லாசருவின் 
உவதம லுூக்காவின் சுவிணசஷத்தில் மட்டுணம காணப்படுகிறது. 
லுூக்காவில் மட்டுணம நல்ல சமாரியன் உவதம வருவதத நாம் 
மீண்டும் பார்க்கிணறாம். எனணவ, இணயசுவினுதடய 
ணபாததனயின் இந்த விவரங்கள் நாசணரத்தில் அவர் நிகழ்த்திய 
நிகழ்ச்சி நிரல் பிரசங்கத்துடன் நன்றாகப் தபாருந்துகின்றன. 
நான் வந்ணதன், இன்று ணவதவாக்கியம் நிதறணவறியது; 
ஏதழகளுக்கும் சிதறபிடிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் 
ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும் நற்தசய்திதய அறிவிக்கும்படி 
ஆவியானவர் என்மதீு இருக்கிறார் என்று இணயசு தசான்னார். 
ணமலும் இணயசு தம் சஷீர்களிடம் விருந்துக்கு வரும்ணபாது, 
ஊனமுற்றவர்கதளயும் ஏதழகதளயும் அதழக்க ணவண்டும் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

என்று கூறுகிறார். எனணவ, இணயசு மிக முக்கியமான ஒன்தற 
விளக்குகிறார், ணதவனின் சாயதலக் தகாண்டுள்ள 
மற்றவர்களுடனான நமது உறவில், நாம் நம்தமப் பற்றி 
அதிகமாக சிந்திக்கக் கூடாது, இததத் தான் பவுல் தசான்னார். 
ஆனால், சமுதாயத்தின் ஒவ்தவாரு அம்சத்திலும் கிருதபதயக் 
காட்டினார் என்பதத நாம் பார்க்க ணவண்டும். அததச் தசய்ய 
சீஷர்கதள அதழத்தார். நாமும் அததச் தசய்ய ணவண்டும். 
விபச்சாரிகளுடனும் பாவிகளுடனும் ணநரத்தத 
தசலவிட்டதற்காக இணயசு ணகலி தசய்யப்படுகிறார், அதற்கு அவர் 
நான் நீதிமான்களுக்காக அல்ல, ஆனால் பாவிகளுக்காக 
வந்துள்ணளன் என்று பதிலளித்தார். எனணவ, இது அன்தறய 
அவரது சமுதாயத்தின் ஒவ்தவாரு அம்சத்ததயும் 
தசன்றதடவதற்கான இணயசுவின் பணியின் பிரதிபலிப்பு 
மட்டுமல்ல, அது நாம் உண்தமயில் யார் என்பததப் பற்றியதும் 
நமது உண்தமயான ணததவ பற்றிய உணர்வுமாயிருக்கிறது. நம் 
அதனவருக்கும் ணதவனின் கிருதப ணததவ, நமது தசாந்த 
நற்தசயல்கள் மூலணமா அல்லது சமுதாயத்தில் நமது தசாந்த 
நிதலயின் மூலணமா ணதவனின் தயதவப் தபற முடியாது, 
எனணவ நாம் அதனவரும் ணதவனுக்கு முன் சமமான நிதலயில் 
இருக்கிணறாம், ஒருவருக்தகாருவர் கருதண காட்ட ணவண்டும், 
ஒவ்தவாருவதரயும் அணுக ணவண்டும். ஏதனன்றால் நமக்கும் 
அணத வதகயான ணததவ உள்ளது. 

Dr. கிரிணகாரி ஆர். தபர்ரி 

முடிவுரை 
இந்தப் பாடத்தில், லுூக்காவின் சுவிணசஷத்தத அதன் ஆசிரியர் மற்றும் 

அசல் பார்தவயாளர்கள் மற்றும் அதத எழுதும் சந்தர்ப்பத்தின் அடிப்பதடயில் 
அதன் பின்னணிதயக் கருத்தில் தகாண்டு ஆராய்ந்ணதாம்; அதன் அதமப்பு மற்றும் 
உள்ளடக்கம்; மற்றும் இரட்சிப்பின் ததலப்தபச் சுற்றியுள்ள அதன் முக்கிய 
கருப்தபாருள்கள் ஆகியவற்தற ஆராய்ந்ணதாம். லுூக்காவின் சுவிணசஷத்தத 
வாசிக்கும்ணபாது இந்தக் கருத்துக்கதள மனதில் தவத்துக் தகாண்டால், 
அவருதடய அர்த்தத்தத நாம் நன்றாகப் புரிந்துதகாள்ணவாம், ணமலும் சதபயிலும் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) தயப் 
பார்தவயிடவும். 

உலகிலும் நம் வாழ்வில் அததப் பயன்படுத்துவதற்கு இன்னும் தயாராக 
இருப்ணபாம். 

லுூக்கா சுவிணசஷம் இணயசுதவ உலகின் அன்பான இரட்சகராக பூமிக்கு 
வந்த ணதவனுதடய மகிதமயான குமாரனாக முன்தவக்கிறது. அவர் இனம், 
தசல்வம் அல்லது அந்தஸ்ததப் தபாருட்படுத்தாமல் அதனவருக்கும் ணதவனின் 
இரட்சிப்பின் நற்தசய்திதய விரிவுபடுத்துகிறார். அவருதடய தசாந்த நாளில், யூத 
ணமசியாதவப் பின்பற்றுவதன் மூலம் அவர்கள் தவறு தசய்யவில்தல என்று 
புறஜாதி கிறிஸ்தவர்களுக்கு லுூக்காவின் சுவிணசஷம் உறுதியளித்தது. நமக்கும் 
அது தபாருந்தும். முதல் நுூற்றாண்டிலிருந்து, சதபயில் 
தபரும்பான்தமயானவர்கள் புறஜாதிகளாக இருந்தனர். ணமலும் நாம் எந்த தவறும் 
தசய்யவில்தல. கிறிஸ்துதவப் பின்பற்றுபவர்களாக, உண்தமயான 
இரட்சிப்தபக் தகாண்டுவரக்கூடிய ஒணர தசய்தி நம்மிடம் உள்ளது என்பதத 
அறிந்து, மனந்திரும்புதல் மற்றும் விசுவாசத்தின் அணத நற்தசய்திதய உலகில் 
உள்ள அதனவருக்கும் ததாடர்ந்து பிரசங்கிப்பது நமது தபாறுப்பாகும். 
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