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சுவிசேஷங்கள் 
பாடம் 5 

ணயாவான் எழுதின சுவிணசஷம் 

-1- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

முன்னுரை 
அவள் பபயர் ணசாபியா. சரி, அது அவளுகடய உண்கமயான பபயர் அல்ல. 

அவள் இப்ணபாது இணயசுகவ  ம்புவதால், அவகளக் பகான்றுவிடுவதாக 
அச்சுறுத்தும்  ண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களிடமிரு ்து தன்கன 
மகறக்க அவள் பயன்படுத்தும் பபயர் இதுவாகும். இணயசுகவ விசுவாசித்ததால் 
சில சமயங்களில் உபத்திரவத்கதக் பகாண்டுவரும் பின்னணியில் இரு ்து 
வ ்தவள் ணசாபியா. இன்று உலகின் பல பகுதிகளில் அது உண்கமயாக 
இருக்கிறது, முதல் நூற்றாண்டிலும் இது உண்கமயாக இரு ்தது. 
அப்ணபாஸ்தலனாகிய ணயாவானின்  ாட்களில், யூத விசுவாசிகள் பஜப 
ஆலயங்களிலிரு ்து பவளிணயற்றப்பட்டனர், ஏபனன்றால் இணயசு தங்கள் 
முன்ணனார்களுக்கு ணதவன் அளித்த பண்கடய வாக்குத்தத்தங்களின் 
 ிகறணவறுதல் என்று அவர்கள்  ம்பினர். அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்கள், 
அவர்களின் வரலாறு மற்றும் அவர்களின் மதத்திலிரு ்து துண்டிக்கப்பட்டனர். 
துன்புறுத்தப்பட்ட இ ்த விசுவாசிகளுக்கு இணயசு உண்கமயிணலணய ணதவனின் 
குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்பகத உறுதிப்படுத்த ணயாவான் எழுதினார். கடினமான 
சூழ் ிகலயிலும் அவர்கள் இணயசுவுக்கு உண்கமயாக இரு ்து, அவரில் பரிபூரண 
வாழ்க்கககய அனுபவிப்பகத உறுதிபசய்ய அவர் விரும்பினார். 

இதுணவ சுவிணசஷங்கள் என்கிற  மது பதாடரின் ஐ ்தாம் பாடமாகும். இ ்தத் 
பதாடரில், இணயசு எவ்வாறு ணதவனுகடய ராஜ்யத்கதயும் மகிகமகயயும் 
பூமியின் வரலாற்றில் பகாண்டு வ ்தார் என்பகதச் பசால்லும் ணவதாகமத்தின் 
 ான்கு புத்தகங்ககள  ாம் ஆராய் ்து வருகிணறாம். இ ்த பாடத்திற்கு "ணயாவான் 
எழுதின சுவிணசஷம்" என்ற தகலப்பு பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இ ்தப் பாடத்தில், 
ணயாவானின் சுவிணசஷத்கத அதிகப் புரிதலுடன் படிக்கவும், ணதவகன இன்னும் 
ஆழமாக ண சிக்கவும், கிறிஸ்துவில்  ம் வாழ்க்கககய முழுகமயாக 
அனுபவிக்கவும் உதவும் வககயில் அகதப் படிப்ணபாம். 

 ம் பாடத்தில், ணயாவானின் சுவிணசஷத்கத மூன்று முக்கியமான வழிகளில் 
படிப்ணபாம். முதலில், ணயாவான் சுவிணசஷ புத்தகத்தின் பின்னணிகயக் கருத்தில் 
பகாள்ணவாம். இரண்டாவதாக, புத்தகத்தின் அகமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்கத 
ஆராய்ணவாம். மூன்றாவதாக, ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் முக்கிய 
கருப்பபாருள்ககளப் பார்ப்ணபாம். ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் பின்னணிகய 
முதலில் பார்ப்ணபாம். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பின்னணி 
ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் பின்னணிகய அதன் எழுத்தாளகரயும் 

எழுதப்பட்ட ச ்தர்ப்பத்கதயும் கருத்தில் பகாண்டு ஆராய்ணவாம். ணயாவான் 
சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளகரப் பற்றி முதலில் பார்க்கலாம். 

எழுத்தாளை் 
சகப வரலாறு முழுவதும், கிறிஸ்தவர்கள் இ ்த சுவிணசஷம் இணயசுவின் 

சீஷரான ணயாவானால் எழுதப்பட்டது என்று  ம்பினார்கள், அவர் பசபணதயுவின் 
குமாரனான யாக்ணகாபின் சணகாதரன் ஆவார். ணயாவான் இணயசுவின் மிகவும் 
 ம்பகமான ணதாழர்களின் உள் வட்டங்களில் ஒருவராகவும், ஆரம்பகால 
கிறிஸ்தவ சமூகத்தில்  ம்பிக்ககயின் துூணாகவும் இரு ்தார். அவருகடய புதிய 
ஏற்பாட்டு எழுத்துக்களில்  ான்காவது சுவிணசஷம் மட்டுமல்ல, 1, 2 மற்றும் 3 
ணயாவான்  ிருபங்களும், பவளிப்படுத்தின விணசஷமும் அடங்கும். 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளகர இரண்டு  ிகலகளில் படிப்ணபாம். 
முதலில், அப்ணபாஸ்தலனாகிய ணயாவான் இ ்த சுவிணசஷத்கத எழுதினார் என்ற 
பாரம்பரிய கருத்து  ம்பகமானது என்று பார்ப்ணபாம். இரண்டாவதாக, ணயாவானின் 
தனிப்பட்ட வரலாற்கற ஆராய்ணவாம்.  ான்காவது சுவிணசஷத்கத எழுதியவர் 
அப்ணபாஸ்தலனாகிய ணயாவான் என்ற பாரம்பரிய கண்ணணாட்டத்கத முதலில் 
பார்க்கலாம். 

பாைம்பைிே கண்சணாட்டம் 
ணயாவான் சுவிணசஷம் ணவதாகமத்தில் உள்ள புத்தகங்களில் 
ஒன்றாகும், அது யார் எழுதியது என்பதத பசால்லவில்கல. 
அங்குதான்  ாம் பதாடங்குகிணறாம். ணவதாகமத்கத  ம்பும் 
கிறிஸ்தவர்களாகிய  ாம், இ ்த புத்தகத்கத எழுதியவர் யார் 
எை்பயதக் குறித்த உறுதியான அறிக்கக  ம்மிடம் இல்கல 
என்பகத ஒப்புக்பகாள்கிணறாம். இரண்டாம் நூற்றாண்டிற்குள், 
படர்டுல்லியான் மற்றும் ஐணரனியஸ் மற்றும் இன்னும் சிலர் 
 ிச்சயமாக அப்ணபாஸ்தலனாகிய ணயாவான் தான் இதன் 
எழுத்தாளர் என்றனர். அப்படியானால், ககடசியாக வாழும் சில 
அப்ணபாஸ்தலர்களுடன் அல்லது குகற ்த பட்சம் அடுத்த 
தகலமுகறயினருடன் பதாடர்பு கவத்திரு ்த காலத்கத 
அவர்கள் ஏன் இவ்வளவு ப ருக்கமாக  ம்பினார்கள் என்ற 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ணகள்விகய  ீங்கள் ணகட்க ணவண்டும். ணமலும் அகத  ம்பிய 
ணவறு சிலரும் இரு ்தனர். பிறகு  ீங்கள் சுவிணசஷத்தின் 
உள்ணள பசல்லுங்கள்.  ீங்கள் புத்தகத்தில் உள்ள உள் 
ஆதாரங்ககளப் பார்க்க ணவண்டும்,  ிச்சயமாக, புத்தகத்கத 
எழுதியவர் மற்றும் அது  ட ்தணபாது அவர்கள் இரு ்த ஒரு 
ககதகயப் பற்றி எழுதும் ண ரில் கண்ட சாட்சி விவரங்கள் 
உங்களிடம் உள்ளன. உதாரணமாக, கர்த்தருகடய 
இராப்ணபாஜனத்தில், ஒரு  பர் ணமகஜயில் இருக்கிறார், 
அன்பான சஷீன் இணயசுவுடன் ணமகஜயில் அமர் ்திருக்கிறார், 
அது மிகவும் வல்லகம வாய் ்த விஷயமாகும். 

Dr. ஸ்டீவ் ஹார்ப்பர் 

மூன்று வககயான ஆரம்ப சான்றுகளின் காரணமாக ணயாவான் 
பபரும்பாலும்  ான்காவது சுவிணசஷத்கத எழுதினார் என்பகத  ாம் 
உறுதிப்படுத்தலாம். முதலில், ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் பண்கடய ககபயழுத்துப் 
பிரதிககள  ாம் பரிசலீிப்ணபாம். 

கையெழுத்துப் பிரதிைள்.  ான்காவது சுவிணசஷத்தின் பல பண்கடய 
ககபயழுத்துப் பிரதிகள் எழுத்தாளரின் பபயகர ணயாவான் என்று 
பட்டியலிடுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, பாப்பிரஸ் 66 மற்றும் பாப்பிரஸ் 75, இரண்டும் 
கி.பி.200 கயச் ணசர் ்தகவ, இகவ இ ்த புத்தகத்கத யூவாங்பகலிணயான் கடா 
ஐணயாணனன் என்று அகழக்கின்றன, அதாவது "ணயாவான் எழுதின சுவிணசஷம்" 
என்று இதற்கு பபாருள். ணமலும்  ான்காம் நூற்றாண்டின் மத்தி ில் எழுதப்பட்ட 
ணகாபடக்ஸ் சிகனட்டிகஸ் மற்றும் ணகாபடக்ஸ் வாடிகனஸ் ணபான்ற பிரதிகள், 
இகத "ணயாவான் எழுதின சுவிணசஷம்" என்று பபாருள்படும் ணகடா ஐணயாணனன் 
என்று அகழக்கின்றன. 

 ிச்சயமாக, ணயாவான் ஒரு அசாதாரண பபயர் அல்ல. ஆனால் ஆரம்பகால 
சகபயின் எழுத்துக்களில் இரு ்து இது ணவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மிக 
முக்கியமான "ணயாவான்", அதாவது அப்ணபாஸ்தலனாகிய ணயாவாகனக் குறிக்கும் 
ண ாக்கம் பகாண்டது என்பது பதளிவாகிறது. 

 ான்காவது சுவிணசஷத்கத ணயாவான் எழுதினார் என்று பண்கடய 
ககபயழுத்துப் பிரதிகள் குறிப்பிடுவது மட்டுமல்லாமல், சுவிணசஷத்தின் உள் 
ஆதாரம் ணயாவான் தான் அதன் எழுத்தாளராக இருக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு 
 ம்கம இழுக்கிறது. 

உள் ஆதாரம். சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளர், இணயசுவுக்கும் யூதத் 
தகலகமக்கும் இகடணய யூத பிரமாணத்தின் குறிப்பிட்ட விஷயங்களில் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

விவாதங்கள்  ட ்ததாக கூறினார். அப்ணபாஸ்தலனாகிய ணயாவான் ஒரு 
பாலஸ்தீன யூதனாக இரு ்தகதப் ணபாலணவ யூத பிரமாணத்கதப் பற்றிய 
வலுவான புரிதல் எழுத்தாளருக்கு இரு ்தது என்பகத இ ்த விவாதங்கள் 
காட்டுகின்றன. 

ஒரு படி ணமணல பசன்று, இ ்த சுவிணசஷத்கத எழுதியவர் உண்கமயில் ஒரு 
பாலஸ்தீனிய யூதர் என்பதற்கு வலுவான சான்றுகள் உள்ளன. சுவிணசஷத்தின் 
பாலஸ்தீன தன்கம இணயசுவின் ஊழியத்தின் விளக்கங்களில் காணப்படுகிறது. 
உதாரணமாக, பாலஸ்தீன யூதத் தகலவர்களின் பார்கவயில் மதப் பயிற்சியின் 
முக்கியத்துவத்கத 7:15 இல் அவர் குறிப்பிட்டார். 

 ான்காவது சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளர் மதக் கருப்பபாருள்ககளக் 
குறிப்பிட்டார் மற்றும் முதல் நூற்றாண்டு பாலஸ்தீனிய யூத மதத்தின் பிற 
எழுத்துக்ககளப் ணபாலணவ பசாற்களஞ்சியத்கதப் பயன்படுத்தினார். 
உதாரணமாக, ணயாவானின் சுவிணசஷம் மற்றும் கும்ரானில் உள்ள 
எழுத்துக்களுக்கு இகடணய உள்ள பமாழியில் உள்ள ஒற்றுகமககள பல 
அறிஞர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர், இது பபாதுவாக சவக்கடல் சுருள்கள் என்று 
அகழக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, "ஒளியின் பிள்களகள்" என்ற வார்த்கத 
பயன்பாடு கும்ரான் ஆவணங்கள் மற்றும் ணயாவான் 12:36 ஆகிய இரண்டிலும் 
ணதான்றுகிறது. ணமலும் "ஜவீ ஒளி" என்ற பசாற்பறாடர் கும்ரானின் 
எழுத்துக்களிலும் ணயாவான் 8:12 லும் ணதான்றுகிறது. இது ணபான்ற ஒற்றுகமகள் 
 ான்காம் சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளர் முதல் நூற்றாண்டு பாலஸ்தீனத்தின் மத 
உகரயாடகல  ன்கு அறி ்திரு ்தார் என்பகத இது குறிக்கிறது. 

இ ்த சுவிணசஷத்கத வாசிக்கும்ணபாது இது ஒரு பாலஸ்தீன யூதரால் 
எழுதப்பட்டது என்ற உணர்கவத் தருவது மட்டுமல்லாமல், இது ஒரு ண ரில் கண்ட 
சாட்சியால் எழுதப்பட்டது என்ற ணதாற்றத்கதயும் தருகிறது. இது 
அப்ணபாஸ்தலனாகிய ணயாவானின் சுயவிவரத்துடன் பபாரு ்துகிறது, 
ஏபனன்றால் அவணர இணயசுவின் வாழ்க்கககய ண ரில் கண்ட சாட்சியாக 
இரு ்தார். எழுத்தாளர் ண ரில் கண்ட சாட்சியாக இரு ்ததற்கான ஆதாரங்ககள 
பல இடங்களில் காண்கிணறாம். உதாரணமாக, இணயசுவின் மரணத்திற்குப் பிறகு, 
ணயாவான் 19:35 இவ்வாறு கூறுகிறது: 

அகதக் கண்டவன் சாட்சிபகாடுக்கிறான், அவனுகடய சாட்சி 
பமய்யாயிருக்கிறது.  ீங்கள் விசுவாசிக்கும்படி, தான் 
பசால்லுகிறது பமய்பயன்று அவன் அறி ்திருக்கிறான் 
ணயாவான் 19:35). 

இங்ணக எழுத்தாளர் இணயசுவின் மரணத்யத ண ரில் கண்ட சாட்சி என்று 
தன்கனப் பற்றி பதளிவாகக் குறிப்பிட்டார். ணயாவான் 21:20-24 இல் இணதணபான்ற 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

கூற்கற  ாம் காண்கிணறாம், இது ண ரில் கண்ட சாட்சிகய "இணயசுவுக்கு 
அன்பாயிரு ்த சஷீன்" என்று அகழப்பதன் மூலம் அகடயாளம் காட்டுகிறது, 
ணமலும் எழுத்தாளர் இணயசுவுடன் ப ருங்கிய தனிப்பட்ட உறகவக் 
பகாண்டிரு ்தார் என்பகதக் குறிக்கிறது. 

ககடசி இராப்ணபாஜனத்தில் ணயாவான் இணயசுவின் மார்பில் 
தகலகய கவத்தணபாது அவருக்கு எப்படி இரு ்திருக்கும் என்று 
ணயாசித்துப் பாருங்கள். அ ்த இரண்டு மனிதர்களுக்கும் 
இகடணய இரு ்த அ ்த ப ருக்கத்கதப் பற்றி ணயாசித்துப் 
பாருங்கள். இணயசு மரிக்கும் ணபாது சிலுகவயில் கூட, அவர் 
தனது தாகயப் பார்த்துக் பகாள்வதற்கு தனது சணகாதர 
சணகாதரிகளிடம் அல்ல ஆனால் அப்ணபாஸ்தலனாகிய 
ணயாவானிடணம பசால்கிறார். அவர்கள் இருவருக்கும் இகடணய 
மிக ஆழமான, ப ருக்கமான உறவு இரு ்திருக்க ணவண்டும். 
ணமலும் சுயவிளக்கத்தில் கூட, ணயாவான் தன்கன இணயசுவுக்கு 
அன்பாயிரு ்த சஷீன் என்று பசால்வது கர்வத்திணலா, 
பபருகமயிணலா அல்ல என்று விவரிக்கிறார். 

Dr. தாடியஸ் ணஜ.ணஜம்ஸ், Jr. 

"இணயசுவுக்கு அன்பாயிரு ்த சஷீன்" என்கிற பசாற்பறாடர் ணயாவான் 
சுவிணசஷத்தில் பலமுகற குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக, ணயாவான் 13:23 
இன் படி, அன்பான சஷீன் ககடசி இராப்ணபாஜனத்தில் இணயசுவின் அருகில் 
சாய் ்திரு ்தார். 19:26-27 ல், இணயசு சிலுகவயில் இரு ்து இ ்த அன்பான 
சீஷனிடம் ணபசினார், ணமலும் அவரது தாயின் பராமரிப்கப அவரிடம் 
ஒப்பகடத்தார். இணத சஷீன் 20:2-8 இல் உயிர்த்பதழு ்த காகலயில் ணபதுருவுடன் 
கல்லகறக்கு ஓடினான். ணமலும் 21:7 இல், அன்பாயிரு ்த சஷீன் இணயசுகவ 
ககரயில் முதலில் அகடயாளம் கண்டுபகாண்டான். 

அப்ணபாஸ்தலனாகிய ணயாவானின் பபயர் அவர் எழுதிய 
சுவிணசஷத்தில் குறிப்பிடப்படவில்கல, ஏபனன்றால் அவர் 
தன்கன இணயசுவுக்கு அன்பாயிரு ்த சஷீனாக 
அகடயாளப்படுத்த விரும்புகிறார். அகதச் பசய்வதன் மூலம், 
அவர் ஒரு அர்த்தத்தில் தனது பணிகவ பவளிப்படுத்துகிறார், 
பின்னர் மற்பறாரு அர்த்தத்தில் கர்த்தருடனான தனது உறகவக் 
பகாண்டாடுகிறார். மற்ற எல்லா சஷீர்ககளப் பற்றியும் அவர் 
குறிப்பிடும்ணபாது, அவர் தனது பசா ்தப் பபயகரக் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

குறிப்பிடுவதில்கல.  ீங்கள் சுவிணசஷத்கத வாசிக்கும்ணபாது, 
அது ஒருவித சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது. 

Rev. ணலரி காக்பரல் 

சுவிணசஷத்தில் ஒருமுகற கூட ணயாவான் அவருகடய பபயரால் 
குறிப்பிடப்படவில்கல. மற்ற சுவிணசஷங்களில் அடிக்கடி குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு  பர் 
இதில் ஒருணபாதும் பபயரிடப்படவில்கல என்பது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. இ ்த 
சுவிணசஷத்கத எழுதியது அன்பான சஷீனாகிய ணயாவான் என்பதும், 
மனத்தாழ்கமயின் காரணமாக அவர் தனது பசா ்த பபயகரக் குறிப்பிடுவகதத் 
தவிர்த்தார் என்பதும் பபரும்பாலும்  ம்பப்படுகிறது. மாறாக, இரட்சகர் தன்மதீு 
பகாண்டிரு ்த அற்புதமான பதய்வகீ அன்கபத் தவிர, அவர் ஒருணபாதும் 
இணயசுகவப் பின்பற்றியவராக இரு ்திருக்க மாட்டார் என்ற உண்கமயின் மதீு 
அவர் கவனம் பசலுத்தினார். 

 ான்காவது சுவிணசஷணம ணயாவான் தான் அதன் எழுத்தாளர் என்ற 
 ம்பிக்ககக்கு பபரும் ஆதரகவ அளிக்கிறது. அதுமட்டுமல்ல ஆரம்பகால 
சகபயின் எழுத்துக்கள் அ ்த முடிகவ உறுதிப்படுத்தின. 

ஆரம்ப சகப. கி.பி.170 முதல் 190 வகர  ான்காவது சுவிணசஷம் 
அப்ணபாஸ்தலனாகிய ணயாவானால் எழுதப்பட்டது என்ற  ம்பிக்கக சகபயில் 
உறுதியாக  ிறுவப்பட்டது. அபலக்ஸாண்டிரியாவின் கிபளபமன்ட், 
படர்டுல்லியான் மற்றும் ஐணரனியஸ் ஆகிணயார் பசவபணதயுவின் குமாரனாகிய 
ணயாவான் தான் எழுத்தாளர் என்பகத உறுதிப்படுத்தினர். சுமார் கி.பி.325 இல், 
சகப வரலாற்றாசிரியர் யசூபியஸ் தனது எக்ளசியாஸ்டிக்கல் ஹிஸ்டரி, புத்தகம் 5, 
அத்தியாயம் 8, பிரிவு 4 இல் ஐணரனியஸின் பின்வரும் ணமற்ணகாகள வழங்கினார்: 

அப்பபாழுது, அவருகடய மார்பில் இகளப்பாறின 
கர்த்தருகடய சஷீனாகிய ணயாவான், ஆசியாவிலுள்ள 
எணபசுவில் வாழ் ்தணபாது, தானும் சுவிணசஷத்கத அறிவித்தார். 

ஐணரனியஸின் சாட்சி குகற ்தது இரண்டு காரணங்களுக்காக குறிப்பாக 
முக்கியமானது. முதலாவதாக, யசூபியஸின் கூற்றுப்படி, ஐணரனியஸ் 
சிமிர்னாவின் யபரோ ர் பாலிகார்ப்பின் சஷீராக இரு ்தார். சிமிர்னா சகபயில் 
இரு ்த அவர்களின் யபரோ ர் பகால்லப்பட்டது பற்றிய கடிதத்தின்படி, பாலிகார்ப் 
அப்ணபாஸ்தலனாகிய ணயாவானின் சஷீராக இரு ்தார். எனணவ, ணயாவாகன 
தனிப்பட்ட முகறயில் அறி ்த ஒரு  ம்பகமான மனிதரிடமிரு ்து ணயாவான் தான் 
இ ்த சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளர் என்பது பற்றி ஐணரனியஸ் அறி ்திருக்க முடியும். 
இரண்டாவதாக, ஐணரனியஸ் பண்கடய சகபயில் பரவலாகப் பயணம் பசய்தார், 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

எனணவ  ான்காவது சுவிணசஷத்கத எழுதியவர் பற்றிய அவரது புரிதகலத் 
பதரிவிக்கக்கூடிய பல தகவல்ககள  ன்கு அறி ்திரு ்தார். 

ணயாவான் எழுத்தாளர் இல்கல என்பதற்கு அதிக எதிர்ப்புகள் இல்கல 
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. பண்கடய சகபயின் எழுத்துக்களில் எங்கும் 
பசவபணதயுவின் குமாரனான ணயாவாகனத் தவிர ணவறு எ ்த சுவிணசஷத்திற்கான 
எழுத்தாளருக்கும் இ ்த அளவு ஆதரவு இல்கல. உண்கமயில், ணயாவானின் 
சுவிணசஷத்கத எதிர்த்த இரண்டு குழுக்களோை  அணலாணகாய் மற்றும் 
மார்சிணயாகனட்யஷ மட்டுணம வரலாறு பதிவு பசய்கிறது. அவர்கள் ணயாவான் 
சுவிணசஷத்தின் ணபாதகனககள  ிராகரித்தாலும், அவர்கள் அவர் இ ்த 
சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளர் என்பகத மறுத்தார்கள் என்பது முற்றிலும் 
பதளிவாக இல்கல. 

இ ்த சுவிணசஷம் ணயாவானால் எழுதப்பட்டது என்பகத ச ்ணதகத்திற்கு 
இடமின்றி  ிரூபிப்பது சாத்தியமில்கல என்றாலும், அப்ணபாஸ்தலனாகிய 
ணயாவான் எழுதியவர் என்ற பழங்கால பாரம்பரியம் மிகவும் உறுதியானதாக 
இருக்கிறது. 

ணயாவான்  ான்காவது சுவிணசஷத்கத எழுதினார் என்ற பாரம்பரியக் 
கண்ணணாட்டத்கத இப்ணபாது  ாம் பரிசீலித்ணதாம், அது கட்டாயம் என்று 
பார்த்ணதாம், இப்ணபாது ணயாவானின் தனிப்பட்ட வரலாற்கறப் பார்ப்ணபாம். 

தனிப்பட்ட வைலாறு 
இணயசுவின் மற்ற சஷீர்ககள விட ணயாவாகனப் பற்றி  மக்கு அதிகம் 

பதரியும். ணயாவான் தனது சணகாதரர் யாக்ணகாபுடன் சுவிணசஷங்களில் 
"பசவபணதயுவின் குமாரர்கள்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். ணயாவான் 
இரண்டாவதாக குறிப்பிடப்படுகிறார், இது அவர் இருவரில் இகளயவர் என்பகதக் 
குறிக்கிறது. மாற்கு 1:14-21 இன் படி, குடும்ப மன்ீபிடி வணிகம் கலிணலயா கடலில் 
கப்பர் கூமுக்கு அருகில்  ட ்தது. வசனம் 20 இன் படி, மற்றவர்களுக்கு ணவகல 
பகாடுக்கும் அளவுக்கு வணிகம் பசழிப்பாக இரு ்தது. இணயசுவின் மரணத்திற்குப் 
பிறகு, ணயாவான் 21:1-14 இன் படி வணிகம் இன்னும் வலுவாக இரு ்தது. 

மாற்கு 15:40 மற்றும் மத்ணதயு 27:56 ஐ ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், அவர்களுகடய 
தாயின் பபயர் சணலாமி என்றும், அவளும் இணயசுகவப் பின்பதாடர் ்தாள் 
என்றும் அறிய முடியும். ஒரு சமயம், மத்ணதயு 20:21 இன் படி, தன் குமாரர்களுக்கு 
அவருகடய ராஜ்யத்தில் முன்னுரிகம அளிக்கும்படி இணயசுவிடம் ணகட்டாள். ஒரு 
படி ணமணல பசன்று, ணயாவான் 19:25 மற்றும் மத்ணதயு 27:56 ஆகியவற்றின் ஒப்படீு, 
பசவபணதயுவின் குமாரர்களின் தாயான சணலாமி உண்கமயில் இணயசுவின் 
தாயான மரியாளின் சணகாதரி என்பகதக் குறிக்கலாம். இது ணயாவாகன 
இணயசுவின் உறவு முகற உடன்பிறவா சணகாதரனாக்குகிறது. இது உண்கமயாக 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இரு ்தால், ணயாவான் 19:25-27 இல் இணயசு சிலுகவயில் இரு ்து ணபசுவது ஏன் 
என்று விளக்குவதற்கு உதவுகிறது. 

மாற்கு 3:17 இல், யாக்ணகாபு மற்றும் ணயாவான் "இடிமுழக்க மக்கள்" என்று 
அகழக்கப்பட்டனர். இது அவர்களின் உக்கிரமான சுபாவத்கதக் குறிப்பதாகத் 
பதரிகிறது. ஒரு உதாரணத்திற்கு, இணயசு சமாரியாவில் உள்ள ஒரு  கரத்தில் ஒணர 
இரவில் தங்குவதற்கு முயற்சித்த ச ்தர்ப்பத்கத லுூக்கா அறிவித்தார். 
குடியிருப்பாளர்கள் இணயசுகவயும் அவருகடய சஷீர்ககளயும் தங்க அனுமதிக்க 
மறுத்தணபாது, யாக்ணகாபும் ணயாவானும் கடுகமயான ணகாபத்துடன் 
 ட ்துபகாண்டனர். லுூக்கா 9:54-56 கய கவனிக்கவும்: 

அவருகடய சஷீராகிய யாக்ணகாபும் ணயாவானும் அகதக் 
கண்டணபாது: "ஆண்டவணர, எலியா பசய்ததுணபால, 
வானத்திலிரு ்து அக்கினி இறங்கி இவர்ககள அழிக்கும்படி 
 ாங்கள் கட்டகளயிட உமக்குச் சித்தமா" என்று ணகட்டார்கள். 
இணயசு அவர்ககள அதட்டினார், அதன்பின்பு அவர்கள் 
ணவபறாரு கிராமத்துக்குப் ணபானார்கள் (லுூக்கா 9:54-56). 

இணயசுணவாடு இரு ்த காலத்தில், ணயாவானின் உணர்ச்சிகள் பவடிக்கக்கூடிய 
 ிகலயில் தான் இரு ்தன. அவர் இறுதியில் புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளராக 
ஆனார், மற்ற எகதயும் விட, ணதவனுகடய அன்பு மற்றும் ணதவனுயட  மக்களின் 
அன்பின் மதீு கவனம் பசலுத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சில விமர்சகர்கள்  ான்காவது சுவிணசஷத்தின் மிகு ்த இரக்க குணம் மற்ற 
சுவிணசஷங்களில் ணயாவான் சித்தரிக்கப்படுதுடன் முரண்படுவதாக 
கருதுகின்றனர். ஆனால் எ ்த முரண்பாடும் இல்கல என்பகத இரண்டு 
சி ்தகனகள் பதளிவுபடுத்துகின்றன. முதலாவதாக, ணயாவானின் ககத 
ணதவனின் அன்பால் மாற்றப்பட்ட ஒரு மனிதனின் ககதயாகும். இணயசுவால் 
ண சிக்கப்பட்ட ணயாவான் அன்பின் அப்ணபாஸ்தலனாக மாற்றப்பட்டார். 
இரண்டாவதாக, ணதவன் தீவிரமான மற்றும் உணர்ச்சிவசப்பட்ட ணயாவாகன 
மாற்றியணபாது அவர் அவகர ஒரு மனிதனின் உணர்ச்சியற்ற ஒரு ணமல் ஓடாக 
மாற்றவில்கல. அன்பின் சுவிணசஷத்தின் தீவிர உணர்ச்சிப் பிரசங்கியாக அவகர 
மாற்றினார். ணதவன் தனது இருப்பின் கமயத்கத திகச திருப்பி 
பயன்படுத்தினார், ஆனால் அ ்த கமயத்கத அழிக்கவில்கல. 

சுவிணசஷங்களின் ககதயில், ணபதுரு மற்றும் யாக்ணகாபுடன் சஷீர்களின் 
உள் வட்டத்தில் ணயாவான் உறுப்பினராக உள்ளார். இணயசுவின் மறுரூபமாதல் 
மற்றும் ககது பசய்யப்பட்ட இரவில் பகத்பசமணனயில்  ட ்த பிரார்த்தகன 
ணபான்ற முக்கியமான  ிகழ்வுகளில் அவர்கள் மட்டுணம அவருடன் இரு ்தனர். 
அப்ணபாஸ்தலருகடய  டபடிகள் புத்தகத்தில், ணபதுருவும் ணயாவானும் சஷீர்களின் 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 5: ணயாவான் எழுதின சுவிணசஷம் 

-9- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இரண்டு தகலவர்கள் ஆவர். ணமலும் கலாத்தியர் 2:9 ல், பவுல் ணயாவாகன 
எருசணலமிலுள்ள சகபயின் துூண்களில் ஒன்று என்று அகழத்தார். 

ஆரம்பகால சகபயில், ஐணரனியஸ் மற்றும் பல ஆதாரங்கள் மூலம் 
ணயாவான் எருசணலகம விட்டு பவளிணயறிய பிறகு எணபசுவில்  ீண்ட ஊழியத்கத 
பசய்தார் என்பது  ிரூபணமாகிறது. ணயாவான் இறுதியில் பத்மு தீவுக்கு 
 ாடுகடத்தப்பட்டார் என்று ஒரு வலுவான பாரம்பரியம் உள்ளது. சில 
ஆதாரங்களின்படி, அவர் பின்னர்  ாடுகடத்தலில் இரு ்து விடுவிக்கப்பட்டு 
எணபசுவுக்குத் திரும்பினார், முதல் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ணபரரசர் டிராஜைின் 
ஆட்சியின் ணபாது அங்கு அவர் மரித்தார். 

ணயாவான்  ான்காவது சுவிணசஷத்கத எழுதினார் என்ற பாரம்பரியக் 
கண்ணணாட்டத்கத இப்ணபாது  ாம் உறுதிப்படுத்தியுள்ணளாம், ணமலும் ணயாவானின் 
தனிப்பட்ட வரலாற்கறக் பகாஞ்சம் அறி ்திருக்கிணறாம், ணயாவான் 
சுவிணசஷத்தின் எழுத்தாளருக்கான ச ்தர்ப்பத்கத ஆராய்ணவாம். 

எழுதப்பட்ட தருணம் 
ணயாவான் சுவிணசஷம் எழுதப்பட்ட ச ்தர்ப்பத்கத  ான்கு வழிகளில் 

ஆராய்ணவாம். முதலில், வாசகர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர் இருவரின் புவியியல் 
இருப்பிடத்கதக் கருத்தில் பகாள்ணவாம். இரண்டாவதாக, அசல் வாசகர்களின் 
அகடயாளத்கத இன்னும் பகாஞ்சம் ப ருக்கமாகப் பார்ப்ணபாம். மூன்றாவதாக, 
எழுத்தாளர் எழுதிய ணததிகயக் கருத்தில் பகாள்ணவாம்.  ான்காவதாக, 
சுவிணசஷத்தின் ண ாக்கத்கதப் பற்றி சி ்திப்ணபாம். ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் 
இருப்பிடத்கத முதலில் பார்க்கலாம். 

இடம் 
ணயாவான் எணபசுவில் இரு ்தணபாது தனது சுவிணசஷத்கத 

எழுதியிருக்கலாம், ணமலும் பாலஸ்தீனத்திற்கு பவளிணய, ஒருணவகள ஆசியா 
கமனரில் வாழ் ்த வாசகர்களுக்காக அவர் அகத எழுதியிருக்கலாம். இ ்த 
விஷயங்ககள  ாம் உறுதியாக அறிய முடியாது, ஆனால் இ ்த முடிவுககள 
ஆதரிக்கும் பல காரணிகள் உள்ளன. உதாரணமாக, பாலஸ்தீனிய யூத 
பழக்கவழக்கங்ககளப் பற்றி ணயாவானின் கருத்துகள் பாலஸ்தீனத்திற்கு 
பவளிணய வாழ் ்த வாசகர்ககள சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ணயாவான் 4:9 இல் 
ணயாவான் எழுதியகதக் கவனியுங்கள்: 

சமாரியா ஸ்திர ீஅவகர ண ாக்கி: " ீர் யூதனாயிருக்க, சமாரியா 
ஸ்திரயீாகிய என்னிடத்தில், தாகத்துக்குத்தா என்று எப்படிக் 
ணகட்கலாம்?" என்றாள் (ணயாவான் 4:9). 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இ ்த வசனத்தில், யூதர்களுக்கும் சமாரியர்களுக்கும் இகடயிலான 
விணராதம் பற்றி ணயாவான் தனது வாசகர்களுக்கு ஒரு கருத்கதச் ணசர்த்துள்ளார். 
இ ்த விணராதம் பாலஸ்தீனத்தில் உள்ள அகனவருக்கும்  ன்கு பதரி ்திருக்கும், 
எனணவ ணயாவானின் கருத்து அவரது வாசகர்கள் ணவறு எங்காவது வாழ் ்தகதக் 
குறிக்கிறது. 

பண்கடய சகபயின் எழுத்துக்கள், சுவிணசஷம் முதன்கமயாக 
பாலஸ்தீனத்திற்கு பவளிணய உள்ள மக்களுக்கு எழுதப்பட்டதாகக் கூறுகின்றன. 
ணயாவான் இ ்த சுவிணசஷத்கத ஆசியா கமனரில் உள்ள எணபசுவில் எழுதினார் 
என்று ஐணரனியஸ் கூறியகத ணமற்ணகாள் காட்டிய யசூபியகஸ ணமற்ணகாள் 
காட்டிணனாம். ஐணரனியஸ், பாலிகிணரட்ஸ், அபலக்ஸாண்ட்ரியாவின் கிபளபமன்ட் 
மற்றும் பகால்லப்பட்ட ஜஸ்டின் ணபான்றவர்களுடன் ணசர் ்து கிட்டத்தட்ட அகனத்து 
பண்கடய சகபகளும் இ ்த முடிவுக்கு உடன்பட்டன. ணமலும், ஆசியா கமனரில் 
வசிப்பவர்ககளத் தவிர ணவறு எ ்தக் குழுவுக்கும் இ ்த சுவிணசஷம் 
எழுதப்பட்டதல்லபவன்று எ ்த பண்கடய ஆதாரமும் கூறவில்கல. 

ணயாவானின் சுவிணசஷத்திற்கும் பவளிப்படுத்தின விணசஷம் புத்தகத்திற்கும் 
ப ருங்கிய பதாடர்பு உள்ளது. ணயாவான் பவளிப்படுத்தின விணசஷம் புத்தகத்கத 
எழுதினார், அவருகடய வாசகர்கள்  ிச்சயமாக ஆசியா கமனரில் இரு ்தனர் - 
பவளிப்படுத்தின விணசஷம் அதிகாரங்கள் 2-3 இல் உள்ள கடிதங்களால் 
உகரயாற்றப்பட்ட ஏழு சகபகளும் ஆசியா கமனரில் உள்ளன. ணமலும் ணயாவான் 
மற்றும் பவளிப்படுத்தின விணசஷம் ஆகியவற்றுக்கு இகடணய உள்ள இகண ஒத்த 
வாசகர்களின் வலுவான அனுமானத்கத உருவாக்குகிறது. உதாரணமாக, 
ணயாவான் சுவிணசஷத்தில் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறியவர்களுக்கும் யூத பஜப 
ஆலயங்களுக்கும் இகடயிலான ணமாதல் பதாடர்பான ஒரு சக்திவாய் ்த 
ணபாதகன உள்ளது. பவளிப்படுத்தின விணசஷம் புத்தகமும் இ ்த சிக்ககல 
ஒப்புக்பகாள்கிறது. பவளிப்படுத்தின விணசஷம் 2:9 மற்றும் 3:9 இல் கர்த்தர் தம் 
சகபக்கு என்ன பசான்னார் என்பகதக் கவனியுங்கள்: 

தங்ககள யூதபரன்று பசால்லியும் யூதராயிராமல் ... 
சாத்தானுகடய கூட்டமாயிருக்கிறவர்கள் பசய்யும் 
துூஷணத்கதயும் அறி ்திருக்கிணறன் _ இணதா, அவர்கள் உன் 
பாதங்களுக்கு முன்பாக வ ்து பணி ்து,  ான் உன்ணமல் 
அன்பாயிருக்கிறகத அறி ்துபகாள்ளும்படி பசய்ணவன் 
(பவளிப்படுத்தின விணசஷம் 2:9; 3:9). 

ணவபறாரு கண்ணணாட்டத்தில், அப்ணபாஸ்தலருகடய  டபடிகள் 19:1-இல் 
இரு ்து, ணயாவான் ஸ் ானககனப் பின்பற்றுபவர்கள் குகற ்தபட்சம் அதுவகர 
எணபசுவில் இரு ்தனர் என்பகத  ாம் அறிணவாம். ணயாவான் ஸ் ானககனப் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பின்பற்றுபவர்ககள உள்ளடக்கிய வாசகர்களுக்கு அப்ணபாஸ்தலனாகிய 
ணயாவான் எழுதினால், ணயாவான் ஸ் ானகன் தன்கன இணயசுவுக்குக் 
கீழ்ப்படுத்தினான் என்ற சுவிணசஷத்தின் பதளிவான அழுத்தத்கத இது 
விளக்கக்கூடும். 

இ ்த விஷயத்தில் உறுதியாக இருப்பது சாத்தியமற்றது என்றாலும், 
ணயாவான் தனது சுவிணசஷத்கத எழுதும் ணபாது எணபசுவில் இரு ்ததாகவும், 
ஆசியா கமனரின் சூழ் ிகலகளால் அது ஒரு பகுதியாக 
வடிவகமக்கப்பட்டதாகவும் பதரிகிறது. 

சுவிணசஷம் எழுதப்பட்ட இடம் பபரும்பாலும் எணபசு என்று  ாம் 
பரி ்துகரத்துள்ணளாம், ணயாவான் எழுதிய அசல் வாசகர்களின் தன்கமகய 
இன்னும் ப ருக்கமாகக் கருத்தில் பகாள்ணவாம். 

வாேகை்கள் 
எல்லா சுவிணசஷங்ககளயும் ணபாலணவ, ணயாவானின் சுவிணசஷ யுகங்கள் 

முழுவதும் முழு சகபக்கும் ண ாக்கம் பகாண்டதாக உள்ளது. ணதவனுகடய மக்கள் 
அகனவருக்கும் அது எல்கலயற்ற மதிப்கபக் பகாண்டுள்ளது. ஆனால் 
ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் சில பகுதிகளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலும் 
ண ரத்திலும் சகபக்கும் விணசஷமான பபாருத்தம் உள்ளதாகத் பதரிகிறது. 
குகற ்த பட்சம் சுவிணசஷத்தின் சில பகுதிகளிலாவது, இணயசுணவ ணமசியா என்று 
 ம்பி வ ்த யூத சமூகத்கதச் ணசர் ்தவர்கள், ஆனால் பஜப ஆலயத்தில் பதாடர் ்து 
வழிபாடு பசய்து வ ்தவர்கள் அல்லது யூதர்களுடன் குறிப்பிடத்தக்க 
பதாடர்புககளக் பகாண்டிரு ்தவர்கள் என்று ணயாவான் இவர்ககளக் 
குறிப்பிடுகிறார். உண்கமயில், சுவிணசஷத்தின் கிட்டத்தட்ட முழு கமயப் பகுதியும், 
அதிகாரம் 5-12 முதல், இணயசுவுக்கும் யூதர்களுக்கும் இகடணயயான கடுகமயான 
ணமாதகலக் ககயாள்கிறது. 

ணயாவான் 70 தடகவகளுக்கு ணமல் பயன்படுத்திய "யூதர்கள்" என்ற 
வார்த்கதகய ணயாவான் பயன்படுத்தியதன் மூலமும் இ ்த ணமாதல் அழுத்தமாகச் 
பசால்லப்படுகிறது, ஆனால் மற்ற மூன்று சுவிணசஷங்களில் 20 முகறக்கும் 
குகறவாகணவ இது வருகிறது. பபரும்பாலான ச ்தர்ப்பங்களில், இணயசுவுக்கு 
எதிராக தங்ககள அகமத்துக் பகாண்ட மதத் தகலவர்ககளக் குறிக்க ணயாவான் 
இ ்த வார்த்கதகயப் பயன்படுத்தினார். 

இதற்கு ண ர்மாறாக, ணதவனின் பகழய ஏற்பாட்டு மக்ககளப் பற்றி 
ணயாவான் சாதகமாகப் ணபசும்ணபாது, அவர் பபாதுவாக "இஸ்ரணவல்" அல்லது 
"இஸ்ரணவலர்" ணபான்ற வார்த்கதககளப் பயன்படுத்தினார். உதாரணமாக, 
ணயாவான் 1:47 இல் இணயசு  ாத்தான்ணவகல "உண்கமயான இஸ்ரணவலன்" என்று 
அகழத்தார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

மற்ற எ ்த சுவிணசஷ எழுத்தாளகர விடவும் ணயாவான் கிணரக்க 
வார்த்கதயான கிறிஸ்துகவ அடிக்கடி பயன்படுத்தினார். "கிறிஸ்து" என்ற 
வார்த்கத கிணரக்க வார்த்கதயான கிறிஸ்ணடாஸ் மற்றும் எபிணரய வார்த்கதயான 
மாஷியாக் ஆகிய இரண்டிலிரு ்தும் வருகிறது, இகவ இரண்டும் அபிணஷகம் 
பசய்யப்பட்டவர் என்று பபாருள்படும். கிறிஸ்து ணதவனுகடய அபிணஷகம் 
பசய்யப்பட்ட மீட்பர் ஆவார், அவர் இஸ்ரணவகல அவர்களின் பாவங்களிலிரு ்து 
மீட்டு அ ் ிய ஆட்சியிலிரு ்து விடுவிக்க வ ்தார். 

"கிறிஸ்து" என்ற வார்த்கத யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு மிகவும் 
முக்கியமானதாக இரு ்திருக்கும், ஏபனன்றால் பஜப ஆலயத்திற்கும் வளர் ்து 
வரும் கிறிஸ்தவ சகபக்கும் இகடயிலான ணவறுபாடுகளின் கமயமாக அது 
இரு ்தது, இணயசு கிறிஸ்து,  ீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ணதவ மக்களின் 
இரட்சகர் என்று பகழய ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதரிசனம் கூறப்பட்டது. 

யூத ணமசியாவிற்கு "ணமசியா" என்ற பட்டம் பிற்காலத்தில் தான் 
பகாடுக்கப்பட்டது, ஆனால் பபால்லாங்கனான சாத்தாகனயும் 
அவன் ச ்ததிகயயும் ணதாற்கடிக்கும் ஸ்திரயீின் ேித்திற்கான 
வாக்குத்தத்தம் ஆதியாகமம் 3:15 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
எனணவ, ஆரம்பத்தில் இரு ்து, ஸ்திரயீின் வித்து, அது பின்னர் 
ஆபிரகாமின் ச ்ததியாக இருக்கப் ணபாகிறது என்று 
பதளிவுபடுத்தப்பட்டது, பின்னர் அவர் யூதாவின் ச ்ததியாக 
இருப்பார் என்று பதளிவுபடுத்தப்பட்டது, ணமலும் சர்ப்பம் 
 ியாய ்தீர்க்கப்படும் என்ற வாக்குத்தத்தம் பகாடுக்கப்பட்டது, 
ணமலும் ஆபிரகாமின் ச ்ததியினரால் அகனத்து ணதசங்களும் 
ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டது, பின்னர் யூதாவிடம் 
இரு ்து பசங்ணகால்  ீங்காது என்ற வாக்குத்தத்தம் யூதாவுக்கு 
பகாடுக்கப்பட்டது. இ ்த வாக்குத்தத்தங்கள் இறுதியில் 
பிணலயாமின் வாக்கியங்களில் ஒன்றாகப் 
பிகணக்கப்பட்டுள்ளன, ணமலும் ணமசியா பபால்லாங்ககனத் 
ணதாற்கடித்து, இறுதியில் ஏணதன் ணதாட்டத்திற்கான பாகதகய 
மீண்டும் திற ்து, தண்ணர்ீ கடகல மூடுவது ணபால வறண்ட 
 ிலங்ககள வேணகாவாவின் மகிகம மூடும் என்பணத 
பதாடக்கத்திலிரு ்து ணதவனுகடய திட்டம் ஆகும். 

Dr. ணஜம்ஸ் எம். ஹாமில்ட்டன் 

ணயாவான் உகரயாற்றிய தகலப்புகள் மற்றும் அவர் உகரயாற்றிய விதம் 
அவரது முதன்கம வாசகர்கள் யூத கிறிஸ்தவர்கள் என்று காட்டுகிறது, அவர்கள் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இணயசுகவப் பின்பற்றுபவர்களாக ணபாராடுகிறார்கள் என்றும் காட்டுகிறது. 
ஆனால் எல்லா ணவதவாக்கியங்ககளயும் ணபாலணவ, பரிசுத்த ஆவியானவர் 
ணயாவானின் புத்தகத்கத முழு சகபயும் யுகங்கள் முழுவதும் பயன்படுத்த 
ணவண்டும் என்று எண்ணினார். உண்கமயில், ணயாவான் 1:41 மற்றும் 4:25 இல், 
ணயாவான் தனது பார்கவயாளர்களில் புறஜாதிகளுக்கு "ணமசியா" என்ற எபிபரய 
வார்த்கதகய பமாழிபபயர்த்தார்.  ிச்சயமாக, ணயாவான் சுவிணசஷம் யூத மற்றும் 
புறஜாதி விசுவாசிகளுக்கு மிகவும் மதிப்பு வாய் ்தது என்பகத வரலாறு 
 ிரூபித்துள்ளது. 

இப்ணபாது  ாம் சுவிணசஷத்தின் இருப்பிடம் மற்றும் வாசகர்கள் இரண்கடயும் 
பார்த்ணதாம், இப்ணபாது அதன் ணததிகயக் கருத்தில் பகாள்ணவாம். 

சததி 
பபாதுவாக, ணயாவான் பபரும்பாலும் கி.பி.85 க்கும் 90 க்கும் இகடப்பட்ட 

காலத்தில் எழுதியதாகக் கூறலாம். பல காரணிகள் இ ்த சுவிணசஷம் கி.பி.85 க்கு 
முன் எழுதப்படவில்கல என்று காட்டுகின்றன. முதலாவதாக, கி.பி.70 இல்  ட ்த 
எருசணலம் மற்றும் ஆலயத்தின் அழிவு பற்றிய கணிப்புககள உள்ளடக்காத ஒணர 
சுவிணசஷம் ணயாவான் மட்டுணம. அ ்தப் ணபரழிவு  ிகழ்வுக்குப் பின்னர் ஒரு 
குறிப்பிடத்தக்க காலம் கட ்துவிட்டதால் இது இவ்வாறு இருக்கலாம். 

இரண்டாவதாக, சகபக்கும் பஜப ஆலயத்திற்கும் இகடயிலான பிளவு 
மிகவும் கசப்பானதாக இரு ்த காலத்கத சுவிணசஷம் பிரதிபலிக்கிறது. 
எருசணலமின் வழ்ீச்சிக்குப் பிறகு, யூத மதம் மிகவும் கடினமாகிவிட்டது. தவறான 
உபணதசத்திற்கு எதிராக தற்காத்துக் பகாள்ளும் பபாருட்டு, இணயசு ணதவ குமாரன் 
என்று விசுவாசிப்பவர்கள் ணபான்ற மதபவறியர்கள் மதீு சாபத்கத 
உள்ளடக்குவதற்காக தினசரி பஜப ஆலய பிரார்த்தகனகள்  டத்தப்பட்டன; 
மற்றும் அகத மீறுபவர்கள் பஜப ஆலயத்கத விட்டு அடிக்கடி 
பவளிணயற்றப்பட்டார்கள். இ ்த பதற்றம் ணயாவான் 9 ணபான்ற பகுதிகளில் 
முன்மாதிரியாக உள்ளது, அங்கு குருடகன இணயசு குணப்படுத்தியகத ணயாவான் 
அறிவித்தார். ணயாவான் 9:22 இல் இ ்த சூழ் ிகலயில் ணயாவானின் கருத்கதக் 
கவனியுங்கள்: 

இணயசுகவக் கிறிஸ்து என்று எவனாவது 
அறிக்ககபண்ணினால் அவகன பஜபஆலயத்துக்குப் 
புறம்பாக்கணவண்டுபமன்று யூதர்கள் அதற்குமுன்னணம 
கட்டுப்பாடு பசய்திரு ்தார்கள் (ணயாவான் 9:22). 

இ ்த ணவத பகுதியில், பஜப ஆலயத்திலிரு ்து பவளிணயற்றப்படுவது யூத 
சமூகத்தின் வாழ்க்ககயிலிரு ்து விலக்கப்பட்டதாக இரு ்தது. 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 5: ணயாவான் எழுதின சுவிணசஷம் 

-14- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

மூன்றாவதாக, மற்ற மூன்று சுவிணசஷங்களுக்குப் பிறகு ணயாவான் 
சுவிணசஷம் எழுதப்பட்டதாகத் பதரிகிறது. இ ்த பார்கவ குகற ்தபட்சம்  ான்காம் 
நூற்றாண்டு வரலாற்றாசிரியர் யசூபியஸ் வகர பசல்கிறது. அவகரப் 
பபாறுத்தவகர, ணயாவான் தனது சுவிணசஷத்தில் மற்ற சுவிணசஷ எழுத்தாளர்கள் 
எழுதாமல் விட்டகத குறிப்பிட்டார், குறிப்பாக ணயாவான் ஸ் ானகன் ககது 
பசய்யப்படுவதற்கு முன்பு இணயசுவின் ஊழியத்கதப் பற்றிய தகவல்ககளத் 
த ்தார். யசூபியஸ் எக்ளசியாஸ்டிக்கல் ஹிஸ்டரி, புத்தகம் 3, அத்தியாயம் 24, பிரிவு 
12 இல் எழுதியகதக் கவனியுங்கள்: 

அதன்படி, ணயாவான் தனது சுவிணசஷத்தில், ணயாவான் 
ஸ் ானகன் சிகறயில் தள்ளப்படுவதற்கு முன்பு  ிகழ்த்தப்பட்ட 
கிறிஸ்துவின் பசயல்ககளப் பதிவு பசய்கிறார், ஆனால் மற்ற 
மூன்று சுவிணசஷகர்களும் அதற்குப் பிறகு  ட ்த  ிகழ்வுககளக் 
குறிப்பிடுகின்றனர். 

 ான்கு சுவிணசஷங்ககளப் படிக்கும் எவரும், உங்களிடம் மூன்று 
சுவிணசஷங்கள் இருப்பகதக் கண்டு உடனடியாக  ின்று 
விடுகிறார்கள்: மத்ணதயு, மாற்கு மற்றும் லுூக்கா ஆகியகவ 
ஒன்றுக்பகான்று மிகவும் ஒத்திருக்கின்றன; அணத பல ககதகள் 
மீண்டும் மீண்டும் வருகின்றன. இணயசுவின் ஊழியத்தின் 
அடிப்பகடயில் அணத அடிப்பகட அகமப்பு காணப்படுகிறது. 
 ான்காவது சுவிணசஷமான ணயாவான் சுவிணசஷம் முற்றிலும் 
ணவறுபட்டது. சகபயானது பவளி உலகத்திலிரு ்து புதிய 
சவால்ககள எதிர்பகாண்டணபாது, இ ்த ணயாவான் சுவிணசஷம் 
முதல் நூற்றாண்டில் மிகவும் பிற்பகுதியில் எழுதப்பட்டதாகத் 
ணதான்றுகிறது; அவர்களின் யூத எதிரிகளிடமிரு ்தும் 
அவர்களின் மதச்சார்பற்ற எதிரிகளிடமிரு ்தும் பல 
சவால்ககள எதிர் பகாண்டது. அ ்த சவால்கள்  ிச்சயமாக ஒரு 
அர்த்தத்தில் இணயசுவுடன் பதாடர்புகடயகவயாக இரு ்தன. 
ணயாவானின் சுவிணசஷம் இணயசு உண்கமயில் 
பதய்வகீமானவர் என்பகத மிகவும் வலுவாக 
வலியுறுத்துவதால், இணயசுவின் பதய்வகீம் தாக்கப்பட்டது 
பதளிவாகிறது. முதல் மூன்று சுவிணசஷங்களில் இது ஒரு பபரிய 
பிரச்சகன அல்லாமல் இரு ்தது . மற்ற விஷயம் 
என்னபவன்றால், சகபயில் தவறான ணபாதகன எழுகிறது, 
எனணவ ணயாவான் சுவிணசஷம் அ ்த தவறான ணபாதகனகயப் 
பற்றி ணபசுகிறது. மற்ற மூன்றாவது விஷயம், 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

கிறிஸ்தவர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் இகடணய அ ்த ண ரத்தில் 
பதளிவான இகடபவளி ஏற்பட்டு இரு ்தது. மத்ணதயு, மாற்கு 
மற்றும் லுூக்காவில்  ாம் இன்னும் முழுகமயாகக் காணாத ஒரு 
இகடபவளியாக இது இருக்கிறது. 

Dr. மார்க் எல். ஸ்ட்ராஸ் 

இகவ அகனத்தும் சகபயின் பழங்கால பாரம்பரியம் ஒருணவகள 
சரியானது என்ற முடிவுக்கு இட்டுச் பசல்கிறது மற்றும் இ ்த சுவிணசஷம் 
ணயாவானின் வாழ்க்ககயில் தாமதமாக எழுதப்பட்டது. அண கமாக கி.பி.85 க்குப் 
பிறகு எழுதப்பட்டது. 

பசவபணதயுவின் குமாரனான ணயாவான் இ ்த சுவிணசஷத்தின் 
எழுத்தாளராக இரு ்தால், ணயாவான் சுவிணசஷத்திற்கான சமீபத்திய சாத்தியமான 
ணததி அவரது ஆயுட்காலம் எவ்வளவு இரு ்திருக்கும் என்பதின் அடிப்பகடயில் 
தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ணயாவான் இணயசுகவப் பின்பதாடரத் பதாடங்கியணபாது 
ஒரு இகளஞனாக இரு ்தார். அண கமாக கி.பி.30 இல் அவர் பின்பதாடரத் 
பதாடங்கினார். அ ்த ண ரத்தில் ணயாவான் தனது பதின்ம வயதின் பிற்பகுதியில் 
இரு ்திரு ்தால் கூட, கி.பி.90 இல் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட 80 வயது இருக்கும். அகத 
விட  ீண்ட காலம் வாழ்வது மிகவும் ச ்ணதகமாக இரு ்திருக்கும். 

கி.பி.85 அல்லது 90 என்பது ணயாவான் சுவிணசஷத்கத எழுதுவதற்கான 
சமீபத்திய ணததியாகும், இது ககபயழுத்துப் பிரதி ஆதாரங்களுடன் 
ஒத்துப்ணபாகிறது. புதிய ஏற்பாட்டின் மிகப் பழகமயான ககபயழுத்துப் பிரதியானது 
பாப்பிரஸ் 52 என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது கரலண்ட்ஸ் பாப்பிரஸ் என்றும் 
அகழக்கப்படுகிறது. இ ்த பிரதி ணயாவான் 18 இன் ஒரு பகுதிகயக் பகாண்டுள்ளது. 

பாப்பிரஸ் 52 கி.பி.100 மற்றும் 150 க்கு இகடயில் ணததியிடப்பட்டுள்ளது. இ ்த 
சிறிய பகுதி முதலில் ஒரு முழு சுவிணசஷத்தின் ஒரு பகுதியாக இரு ்ததாகக் 
கருதினால், இது இரண்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் மிகவும் பரவலாக 
வி ிணயாகிக்கப்படும் அளவுக்கு முன்னதாகணவ எழுதப்பட்டது என்பகதக் 
குறிக்கிறது. 

இரண்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் சுவிணசஷத்தின் மற்ற 
ககபயழுத்துப் பிரதிகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இ ்த ககபயழுத்துப் பிரதிகள் 
அகனத்தும் எகிப்கதச் ணசர் ்தகவ மற்றும் இகவ பவவ்ணவறு ககபயழுத்துப் 
பிரதி மரபுககளக் குறிக்கின்றன. ஆசியா கமனரிலிரு ்து எகிப்து வகரயிலான 
இ ்தப் புவியியல் ணபாக்குவரமும், ககபயழுத்துப் பிரதி பாரம்பரியத்தின் 
பல்வககப்படுத்தலும் 40 அல்லது 50 ஆண்டுகளுக்குள்  ட ்திருக்குமா என்பது 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 5: ணயாவான் எழுதின சுவிணசஷம் 

-16- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ச ்ணதகணம. எனணவ, ணயாவான் சுவிணசஷத்கத கி.பி.90 அல்லது 100 இல் 
எழுதுவதற்கான சமீபத்திய ணததிகய அகமப்பது  ியாயமானதாகத் பதரிகிறது. 

இப்ணபாது ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் இடம், வாசகர்கள் மற்றும் ணததிகயப் 
பரிசீலித்ணதாம், ணயாவான் சுவிணசஷத்கத எழுதுவதற்கான ண ாக்கத்தில் இப்ணபாது 
கவனம் பசலுத்துணவாம். 

ச ாக்கம் 
புதிய ஏற்பாட்டில் கணிசமான அளவுள்ள அகனத்து புத்தகங்களும் 

சிக்கலான ண ாக்கங்ககளக் பகாண்டுள்ளன, ணயாவான் சுவிணசஷம் அதிலிரு ்து 
ணவறுபட்டதல்ல. இணயசு தனது ஊழியத்தின் ணபாது கணிசமான 
எண்ணிக்ககயிலான கருப்பபாருள்ககளக் ககயாண்டது ணபாலணவ, இணயசுவின் 
ஊழியத்கதப் பற்றிய ணயாவானின் பதிவும் பல விஷயங்ககளக் குறிக்கிறது. 
ஆனால் இ ்த ண ாக்கங்ககள ஒரு ஒருங்கிகண ்த முகறயில் விவரிக்க 
இன்னும் சாத்தியம் உள்ளது. உண்கமயில், ணயாவான் தாணம  மக்கான தனது 
ண ாக்கத்கத சுருக்கமாகக் கூறினார். குறிப்பாக, இணயசு கிறிஸ்து மற்றும் 
ணதவனுகடய குமாரன் என்ற  ம்பிக்கககய உறுதிப்படுத்த விரும்புவதாக அவர் 
கூறினார். ணயாவான் 20:30-31 இல் ணயாவான் எழுதியிருப்பகத கவனியுங்கள்: 

இ ்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிராத ணவறு அண க 
அற்புதங்ககளயும் இணயசு தமது சஷீருக்கு முன்பாகச் பசய்தார். 
இணயசு ணதவனுகடய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று  ீங்கள் 
விசுவாசிக்கும்படியாகவும், விசுவாசித்து அவருகடய 
 ாமத்தினாணல  ித்தியஜவீகன அகடயும்படியாகவும், 
இகவகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது (ணயாவான் 20:30-31). 

எளிகமயாகச் பசான்னால், இ ்த சுவிணசஷத்கத விசுவாசிப்பதன் மூலம் 
வரும்  ன்கமககளப் பபறுவதற்காக, இணயசு ணதவனுகடய குமாரனாகிய 
கிறிஸ்து என்று அவருகடய வாசகர்கள் விசுவாசிப்பார்கள் என்று ணயாவான் 
எழுதினார். 

சுவிணசஷம் எழுதப்பட்டதற்கான காரணத்கத ணயாவான் மிகவும் 
பவளிப்பகடயாகக் கூறுகிறார். ணயாவான் 20:31 இல், இணயசுணவ 
ணதவனுகடய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்பகத  ாம் 
அறி ்துபகாள்ளவும், விசுவாசித்தால் அவரில்  ித்திய ஜவீகனப் 
பபறவும் இகவகள் எழுதப்பட்டதாக அவர் கூறுகிறார். அது 
இரண்டு மடங்கு ண ாக்கம் என்று பசால்லலாம். முதலாவதாக, 
அவரது சுவிணசஷம் சுவிணசஷ பசய்தியாக இருப்பதுடன் 
பதாடர்புகடயது. பவளிப்பகடயாக, அவர் தனது வாசகர்கள் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ககடபிடிக்க ணவண்டும் என்று எழுதியுள்ளார், ணதவன் 
அவர்ககள தன்னிடமாக இழுத்ததால் அவரில் விசுவாசிக்க 
ணவண்டும். பின்னர் இரண்டாவதாக, அது சத்தியத்கத 
தற்காக்கும் தன்கம பகாண்டது. இணயசு உண்கமயில் 
அவதாரமான ணதவ-மனிதர் என்பகத அவர் தனது 
வாசகர்ககள  ம்ப கவக்க விரும்பினார். 

Rev. ணலரி காக்பரல் 

 ீங்கள் இணயசுவின் அகடயாளத்கத அறி ்து பகாள்வதற்காக 
இ ்த சுவிணசஷத்கத எழுதுகிணறன் என்று ணயாவான் கூறுகிறார். 
இணயசு ணதவனுகடய குமாரன் ஆவார். ணமலும் அவர் ணதவ 
குமாரன் யார் என்றும், அவர் பிதாவுடன் இரு ்து மாம்சமாக 
மாறிய வார்த்கத என்றும், இணயசு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
ணமசியா என்றும் அவர் விளக்குகிறார், இது  ாம் 
ஒப்புக்பகாள்ளும் சில சுருக்கமான தகவல்கள் அல்ல. பிதா 
இலவசமாகக் பகாடுக்கும் வாழ்க்கககய  ீங்கள் பபறும்படிக்கு 
என் மதீு  ம்பிக்கக கவக்க ணவண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். 

Dr. ராபர்ட் எல். ப்ளம்மர் 

அவருகடய சுவிணசஷம் முழுவதும், ணயாவானின் ண ாக்கத்தின் கமயக் 
கவனம் இணயசுகவ ணமசியாவாகவும் ணதவனின் குமாரனாகவும் விசுவாசிக்க 
ணவண்டும் என்பகத ஊக்குவிப்பதாக இரு ்தது. யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு பஜப 
ஆலயத்துடனான ணமாதல்களில் அதிக ஆதரவு ணதகவப்படும் இரண்டு காரியங்கள் 
இகவ. அவர்கள் இணயசுகவ கிறிஸ்து மற்றும் ணதவனின் குமாரன் என்று 
 ம்பினர், ணமலும் அவர்கள் இரட்சிப்பின் ஆசீர்வாதங்ககளப் பபற 
ணவண்டுமானால் இ ்த  ம்பிக்ககயில்  ிகலத்திருக்க ணவண்டும்.  ிச்சயமாக, 
ணயாவானின் சுவிணசஷம் அகனத்து விசுவாசிகளுக்கானது என்ற உணர்வும் 
உள்ளது. உதாரணமாக, ணயாவான் 13-17 இல், இணயசு இனி பூமியில்  டக்கவில்கல 
என்றாலும், பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் தம்முகடய மக்களின் வாழ்க்ககயில் அவர் 
ஒரு தற்ணபாகதய  ிஜமாக இரு ்தார் என்பகத வலியுறுத்தி அகனத்து 
விசுவாசிகளின் விசுவாசத்கதயும் வளர்க்க ணயாவான் முயன்றார். ணயாவானின் 
அகனத்து ணபாதகனகளும் அகனத்து விசுவாசிகளின் வாழ்க்கககயயும் 
வளப்படுத்துவகத ண ாக்கமாகக் பகாண்டிரு ்தன. 

ணயாவானின் சுவிணசஷம் “குழ ்கதகள் விகளயாடுகிறதும் யாகனகள் 
 ீ ்துகிறதுமான ஒரு குளம்” என்று அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர். அதன் அடிப்பகட 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பசய்தி பதளிவானதும் எளிகமயானதுமாகும்: இணயசு ணதவனுகடய 
குமாரனாகிய கிறிஸ்து ஆவார். ஆனால் இ ்த அடிப்பகடச் பசய்தியின் 
விவரங்கள் பல ஆண்டுகளாக சுவிணசஷத்கதப் படித்த 
பமாழிபபயர்ப்பாளர்களுக்கு சவால் விடுகின்றன. 

இ ்த சுவிணசஷத்கதப் படித்த முதல் கிறிஸ்தவர்கள் அகத ஆழமாக 
ஊக்கமகட ்திருப்பார்கள். எதிரிகளுடனான ணமாதல்கள் இரு ்தணபாதிலும், 
கிறிஸ்தவ  ம்பிக்ககயில்  ிகலத்திருக்க அவர்களுக்கு அது கற்பித்திருக்கும். 
ணமலும்,  ிகற ்த வாழ்வுக்கான ஒணர ஆதாரமாக இரு ்த கிறிஸ்துவின் மீதான 
அவர்களின் அன்பிலும் பிரமிப்பிலும் வளர இது அவர்களுக்கு சவாலாக 
இரு ்திருக்கும். ணயாவானின் சுவிணசஷம்  வனீ கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இணத 
ணபான்ற ஊக்கங்ககளயும் சவால்ககளயும் வழங்குகிறது. 

இப்ணபாது  ாம் ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் பின்னணிகயப் படித்ணதாம், 
இப்ணபாது இ ்த புத்தகத்தின் அகமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்கதப் பற்றிப் 
பார்ப்ணபாம். 

அரமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கம் 
ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் கட்டகமப்கப அறிஞர்கள் பல்ணவறு வழிகளில் 

விவரித்துள்ளனர். இ ்தப் பாடத்தில், இணயசுவின் வாழ்க்கக மற்றும் ஊழியம் 
பற்றிய ணயாவானின் அறிமுகச் சுருக்கம் மற்றும் ணயாவான் புத்தகத்தின் 
உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றுக்கு இகடணயயான பதாடர்கபப் பரி ்துகரத்தவற்கறப் 
பின்பற்றுணவாம். 1:10-14 லிரு ்து இ ்த வார்த்கதககளக் கவனியுங்கள்: 

அவர் உலகத்தில் இரு ்தார், உலகம் அவர் மூலமாய் 
உண்டாயிற்று, உலகணமா அவகர அறியவில்கல. அவர் தமக்குச் 
பசா ்தமானதிணல வ ்தார், அவருக்குச் பசா ்தமானவர்கணளா 
அவகர ஏற்றுக்பகாள்ளவில்கல. அவருகடய  ாமத்தின்ணமல் 
விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவகர ஏற்றுக்பகாண்டவர்கள் 
எத்தகனணபர்கணளா, அத்தகனணபர்களும் ணதவனுகடய 
பிள்களகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங்பகாடுத்தார்... 
அவருகடய மகிகமகயக் கண்ணடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒணர 
ணபறானவருகடய மகிகமக்கு ஏற்ற மகிகமயாகணவ இரு ்தது 
(ணயாவான் 1:10-14). 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இ ்த பகுதி  ான்கு முக்கிய காரியங்களில் கவனம் பசலுத்துகிறது: இணயசு 
உலகிற்கு வ ்தார்; அவர் வ ்து தனது பசா ்த இஸ்ரணவல் மக்களால் 
 ிராகரிக்கப்பட்டார்; அவகர ஏற்றுக்பகாண்டு விசுவாசித்தவர்கள் ணதவனுகடய 
பிள்களகளானார்கள்; பின்னர் அ ்த விசுவாசிகள் இணயசுவின் சாட்சிகளாக 
ஆனார்கள். அ ்த  ான்கு முக்கிய ணயாசகனககளப் பின்பற்றி, ணயாவான் 
சுவிணசஷத்கத இவ்வாறு சுருக்கப்படுத்திக் கூறுணவாம்: 

முதலில், ணயாவான் 1:1-18 இல் இணயசுவின் அவதாரத்கத விவரிக்கும் ஒரு 
சுருக்கமான அறிமுகத்துடன் தனது சுவிணசஷத்கத ஆரம்பித்தார். 

இரண்டாவதாக, ணயாவான் இணயசுவின் பபாது ஊழியத்கத 1:19-12:50 இல் 
பதிவு பசய்தார், அங்கு இணயசு தம்முகடய பசா ்த ஜனங்களுக்காக வ ்தார் 
என்றும், அவர் இரட்சிக்க வ ்த மனித இனத்தால்  ிராகரிக்கப்பட்டார் என்றும் 
காட்டினார். 

மூன்றாவதாக, ணயாவான் 13:1-20:31 இல் இணயசுகவ ஏற்றுக்பகாண்டு 
விசுவாசித்தவர்களுடன் இணயசுவின் தனிப்பட்ட ஊழியத்தின் விளக்கத்கத 
ணசர்த்தார். 

 ான்காவதாக, 21:1-25 இல் ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் முடிவில், இணயசுவின் 
மகிகமக்கு சாட்சிகளாக அப்ணபாஸ்தலர்கள் மற்றும் பிற சஷீர்களின் பங்கக 
ணயாவான் எடுத்துகரத்தார். 

ணயாவானின் கூற்றுப்படி, சுவிணசஷத்தின் இ ்த ஒவ்பவாரு பகுதிகயயும் 
அதன் முன்னுகரயில் இரு ்து பார்ப்ணபாம். 

முன்னுரை 
1:1-18 இல் ணயாவான் வல்லகமயாகவும் அழகாகவும் முழு சுவிணசஷத்கதயும் 

சுருக்கமாகக் கூறினார். இணயசுணவ எல்லாவற்கறயும் பகடத்த ணதவனின் 
வார்த்கத என்றும், எல்லா உயிர்களுக்கும் ஆதாரமானவர் என்றும் அவர் 
ணபாதித்தார். ஆனால் இகத விட, இணயசு மாம்சமும் இரத்தமும் பகாண்ட 
உண்கமயான மனிதனாக உலகிற்கு வ ்தார். ணதவ அவதாரமாக வ ்து, அவர் 
உருவாக்கிய உலகத்திற்கு பிதாவின் மகிகமகய பவளிப்படுத்தினார். 

இகத ணயாவான் ணயாவான் 1:4-5 இல் இணயசுணவ இருண்ட உலகத்திற்கு வ ்த 
பவளிச்சம் என்று விவரித்தார். ணதவனுகடய கிருகபயின் ஒணர முழு 
பவளிப்பாடாக அவர் அ ்த இருகள பவன்றார். இணயசு அவதாரம் எடுத்த ணபாது 
அவரது மகிகம மகறக்கப்பட்டகதப் பற்றி ணவதாகமம் சில சமயங்களில் 
ணபசுககயில், இணயசுவின் அவதாரம் உண்கமயில் அவரது மகிகமகய 
முக்கியமான வழிகளில் பதரியப்படுத்தியது என்ற உண்கமகய ணயாவான் 
எடுத்துகரத்தார். இணயசுவினுகடய மகிகமகய மகறக்காமல், மனிதனாக அவர் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

அவதாரம் எடுத்தது உண்கமயில் அவருகடய மகிகமகய பவளிப்படுத்தியது. 
ணயாவான் ணயாவான் 1:14 இல் இவ்வாறு எழுதினார்: 

அவருகடய மகிகமகயக் கண்ணடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒணர 
ணபறானவருகடய மகிகமக்கு ஏற்ற மகிகமயாகணவ இரு ்தது 
(ணயாவான் 1:14). 

இசேசுவின் பபாது ஊழிேம் 
முன்னுகரகயத் பதாடர் ்து, ணயாவான் 1:19-12:50 இல் இணயசுவின் பபாது 

ஊழியத்கதப் பதிவு பசய்தார். இ ்தப் பகுதியில், இணயசு தனது பசா ்த 
ஜனங்களான இஸ்ரணவல் ணதசத்திற்கு வ ்தார் என்பகதயும், இஸ்ரணவல் மக்கள் 
இணயசுகவ தங்கள் கிறிஸ்து மற்றும் கர்த்தராக  ிராகரித்தகதயும் ணயாவான் 
ணபசினார். ணயாவான் 1:11 இல்  ாம் பார்த்தபடி, ணயாவான் இவ்வாறு கூறினார்: 

அவர் தமக்குச் பசா ்தமானதிணல வ ்தார், அவருக்குச் 
பசா ்தமானவர்கணளா அவகர ஏற்றுக்பகாள்ளவில்கல 
(ணயாவான் 1:11). 

இ ்த சுருக்கத்திற்கு முக்கியமான விதிவிலக்குகள் இரு ்தாலும், ணயாவான் 
சுவிணசஷத்தில் இணயசுவின் பபாது ஊழியத்திற்கு இஸ்ரணவல் ணதசம் பபாதுவாக 
இப்படித்தான் பதிலளித்தது. 

இணயசுவின் பபாது ஊழியத்கதப் பற்றிய  ம் ஆய்வு ஏழு பகுதிகளாகப் 
பிரிக்கப்படும், அவருகடய ஊழியத்திற்கான ஆயத்தத்தில் பதாடங்கி, ஆறு 
பவவ்ணவறு யூதர்களின் பண்டிககககளச் சுற்றியுள்ள  ிகழ்வுகள் வகர 
பதாடரும். ணயாவான் 1:19-2:12 இல் இணயசுவின் ஊழியத்திற்கான ஆயத்தத்கத 
முதலில் பார்ப்ணபாம். 

ஊழிேத்திற்கான ஆேத்தம் 
ணயாவான் 1:19-36 இல் உள்ள ணயாவான் ஸ் ானகனின் ஊழியத்துடன் 

இணயசுவின் ஊழியத்திற்கான ஆயத்தம் பற்றிய பகுதி பதாடங்குகிறது. இ ்த 
பகுதியில், ணயாவான் ஸ் ானகன் இணயசு ணதவ குமாரன் என்பதற்கு ஒரு முக்கிய 
சாட்சி என்றும், உலகத்தின் பாவத்கத  ீக்கும் ணதவ ஆட்டுக்குட்டியாக இணயசு 
இருப்பார் என்றும் ணயாவான் வலியுறுத்தினார். 

இகதத் பதாடர் ்து, ணயாவான் 1:37-51 இல் இணயசுவின் முதல் சஷீர்கள் 
அகழக்கப்பட்டகத ணயாவான் அறிவித்தார். ணயாவான் ஸ் ானகனின் 
விவரத்கதப் ணபாலணவ, இ ்தப் பகுதியிலும் இணயசுவின் அகடயாளம் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

வலியுறுத்தப்படுகிறது. அவருகடய சஷீர்கள் அவகர "ரப"ீ என்று 
குறிப்பிடுகின்றனர், அதாவது 38 வது வசனத்தில் ஆசிரியர் என்று பபாருள்படும்; 
"ணமசியா," அதாவது வசனம் 41 இல் கிறிஸ்து என்று அர்த்தம் ஆகும்; 45 ஆம் 
வசனத்தில் “ணமாணச ும் தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதி ிரவயர” ணமாணச முன்னறிவித்த 
தீர்க்கதரிசிகயப் பற்றிய குறிப்பு உள்ளது; மற்றும் வசனம் 49 இல் "ணதவ குமாரன்" 
மற்றும் அதற்கு இகணயான வார்த்கதயான "இஸ்ரணவலின் ராஜா"என்று 
உள்ளது. இறுதியாக, வசனம் 51 இல், ணதவனின் பிரசன்னத்திற்கு அணுககல 
வழங்குவதற்காக அனுப்பப்பட்ட "மனுஷகுமாரன்" என்று இணயசு தன்கன 
அகடயாளப்படுத்தினார். 

ஊழியத்திற்கான இணயசுவின் ஆயத்தத்தின் ககடசிப் பகுதி அவர் பசய்த 
முதல் அற்புதமாகும், இகத ணயாவான் 2:1-12 இல் பதிவு பசய்தார். இணயசு தண்ணகீர 
திராட்யசரசமாக மாற்றிய ச ்தர்ப்பம் இது. ஆனால் கவனம் அற்புதத்தின் மதீு 
இல்கல. ணயாவான் 2:11 இல் ணயாவான் எழுதியகதக் கவனியுங்கள்: 

இணயசு கலிணலயாவிலுள்ள கானாவில்  ிகழ்த்திய அற்புத 
அகடயாளங்களில் இதுணவ முதன்கமயானது. இணயசு 
தம்முகடய மகிகமகய பவளிப்படுத்தினார்; அவருகடய 
சீஷர்கள் அவரிடத்தில் விசுவாசம் கவத்தார்கள் (ணயாவான் 2:11). 

இ ்த அற்புதம் இணயசுவின் மகிகமகய பவளிப்படுத்தும் ஒரு அகடயாளம் 
என்றும், அவருகடய சஷீர்கள் அவகர  ம்ப கவத்தது என்றும் ணயாவான் கூறிய 
முக்கியக் குறிப்புகளில் ஒன்றாகும். 

"அகடயாளங்கள்" என்ற பசால் யாத்திராகமம் புத்தகத்தில் 
ணமாணச பசய்யும் அற்புதங்ககளக் குறிக்கப் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, குறிப்பாக வாகதககளக் குறிப்பதாக 
 ான் யூகிக்கிணறன். எனணவ அறிகுறிகள் ஏற்கனணவ உள்ளன, 
அல்லது "அகடயாளம்" என்ற பசால் ஏற்கனணவ 
அற்புதங்ககளக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவர் அடிக்கடி 
இணயசுகவ ணமாணசயுடன் ஒப்பிடுகிறார், யாத்திராகமம் 
புத்தகத்தின் எழுத்தாளகரப் ணபாலணவ, அற்புதங்கள் மக்களுக்கு 
எகதயாவது காட்டுவதற்காக பகாடுக்கப்பட்டன, குறிப்பாக 
ணதவன் மக்களுக்கு ஏதாவது பசால்கிறார் என்று  ீங்கள் 
பசால்லலாம். மற்றும் மக்கள் அதற்கு பதிலளிக்க ணவண்டும் 
என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ணயாவான் இகதத் தான் 
பசய்கிறார் என்று  ான்  ிகனக்கிணறன். 

Dr. ணடவிட் ஏ. பரடலிங்ஸ் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

"பசமிணயான்" - "அகடயாளங்கள்" என்று வமோழிவப ர்க்கப்பட்ட இணயசுவின் 
அற்புதங்ககள பதாடர் ்து அகழப்பதில் ணயாவான் சுவியசஷங்களில் 
தனித்துவமானவர். அற்புதங்ககளப் பார்பதற்காக அல்ல, அகவககளத் தாண்டி 
இணயசுகவச் சுட்டிக்காட்டுவணத அற்புதங்களின் ண ாக்கமாகும். குறிப்பாக ணயாவான் 
20:30-31 இல் ணயாவான் சுருக்கமாகக் கூறிய புத்தகத்தின் ண ாக்கத்திற்கு ஏற்ப 
இணயசுகவ "கிறிஸ்து" மற்றும் "ணதவ குமாரன்" என்று அகடயாளம் காணும் 
ண ாக்கத்தில் இரு ்தனர். 

இணயசுவின் அற்புதங்களால் பலர் பயனகட ்தனர், ஆனால் 
உண்கமயில் கண்கள் திறக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் 
சுட்டிக்காட்டியகத, அதாவது கிறிஸ்துவின் அகடயாளத்கதப் 
பார்க்க முடி ்தது. எனணவ, ணயாவான் அற்புதங்ககளப் பற்றி 
ணபசும் ஒரு வார்த்கதகயப் பயன்படுத்துகிறார் என்று  ான் 
 ிகனக்கிணறன், அது பபரிய அதிசய  ிகழ்வுகளாக மட்டும் 
இல்லாமல், உண்கமயில் தங்ககளத் தாண்டி கிறிஸ்துவின் 
அகடயாளத்கத சுட்டிக்காட்டுகிறது.  ிச்சயமாக, அதனால்தான் 
அவர் எழுதியதாக ணயாவான் கூறுகிறார், இணயசுணவ கிறிஸ்து 
என்று  ீங்கள்  ம்பலாம் என்றும், அவருகடய  ாமத்தில்  ீங்கள் 
ஜவீகனப் பபறுவர்ீகள் என்றும், அ ்தச் பசயல்பாட்டின் அ ்த 
அகடயாளங்கள் அ ்தச் பசயகலச் பசய்கின்றன என்றும் 
 ம்புகிறீர்கள். 

Rev. Dr. கசமன் கவபர்ட் 

ஒரு அகடயாளம் என்பது இணயசுவின் உண்கமயான 
அகடயாளத்கதச் சுட்டிக்காட்டும் ஒன்று. ஒரு அதிசயப் 
பகடப்பின் பபாருள் மட்டத்தில்  ீங்கள் அகத பவறுமணன 
புரி ்து பகாண்டால், தண்ணகீர திராட்யசரசமாக 
மாற்றுகிறகதயும், கூட்டத்திற்கு அற்புதமாக அப்பத்கத 
பகாடுக்கிறகதயும், பார்கவயற்றவகரக் 
குணப்படுத்துகிறகதயும்  ீங்கள் தவறாக புரி ்து விடுவர்ீகள். 
ணயாவான் சுவிணசஷம் முழுவதிலும், இகவககள  ீங்கள் ணதவ 
ண ாக்கமாகப் பார்த்தால், இகவ பவறும் அற்புதங்கள் அல்ல, 
ஆனால் இகவ இணயசுவினுகடய அகடயாளத்தின் 
உண்கமயான பவளிப்பாடாகும்; அவர் ஜவீ அப்பம் ஆவார். 
அவர்  மக்குப் பார்கவ பகாடுக்க வ ்தவர் ஆவார்; அவர் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

வரவிருக்கும் யுகத்தின் புதிய திராட்தச ரசத்கதக் 
பகாண்டுவருகிறார்,  ாம் அகதக் பகாண்டாடுகிணறாம். 

Dr. ராபர்ட் எல். ப்ளம்மர் 

முதல் பஸ்கா 
இணயசுவின் பபாது ஊழியத்கதப் பற்றிய இரண்டாவது பகுதி எருசணலமில் 

ஒரு பஸ்கா பகாண்டாட்டத்கத கமயமாகக் பகாண்டது. ணயாவான் சுவிணசஷத்தில் 
குறிப்பாகப் பபயரிடப்பட்ட முதல் பஸ்கா என்பதால் இகத முதல் பஸ்கா என்று 
குறிப்பிடுணவாம். இ ்த பகுதி ணயாவான் 2:13–4:54 வகர  ீண்டுள்ளது. 

ணயாவான் 2:13-25 இல் உள்ள வியாபாரிககள விரட்டி இணயசு ஆலயத்கதச் 
சுத்தப்படுத்துவகதப் பற்றிய ணயாவானின் ககதயுடன் இ ்தப் பகுதி 
பதாடங்குகிறது. மீண்டும், இணயசுவின் அகடயாளத்தின் மதீு கவனம் 
பசலுத்தப்பட்டது. ணயாவான் 2:18 இல் யூதர்கள் இணயசுவிடம் ணகட்டகதக் 
கவனியுங்கள்: 

அப்பபாழுது யூதர்கள் அவகர ண ாக்கி: " ீர் இகவககளச் 
பசய்கிறீணர, இதற்கு என்ன அகடயாளத்கத எங்களுக்குக் 
காண்பிக்கிறீர்?” என்று ணகட்டார்கள் (ணயாவான் 2:18). 

இணயசு தம்முகடய பசா ்த மரணம் மற்றும் உயிர்த்பதழுதகல 
முன்னறிவிப்பதன் மூலம் பதிலளித்தார், இது அவர் ணதவனுகடய குமாரன் 
என்பதற்கு மிகப்பபரிய அகடயாளமாக இருக்கும். 2:21-25 இல் காணப்படும் இ ்த 
அறிக்ககக்குப் பிறகு, ணயாவான் தனது கருத்துக்களில், இணயசுவும் பல 
அகடயாளங்ககள முன்னறிவித்தார் என்றும், இதன் விகளவாக பலர் 
அவருகடய பபயகர குகற ்தபட்சம் ணமணலாட்டமாக விசுவாசித்தனர் என்றும் 
குறிப்பிட்டார். 

அடுத்து, யூதர்களின் ஆளும் குழுவின் உறுப்பினரான 
 ிக்பகாணதமுவுடனான இணயசுவின் அற்புதமான உகரயாடகல ணயாவான் 3:1-21 
இல் ணயாவான் அறிவித்தார். மீண்டும், இணயசுவின் அகடயாளத்திற்கு 
முக்கியத்துவம் பகாடுக்கப்பட்டது, இ ்த முகற "மனுஷகுமாரன்" மற்றும் "ணதவ 
குமாரன்" மற்றும் அவர்  ிகறணவற்றுவதற்காக அனுப்பப்பட்ட இரட்சிக்கும் 
பாத்திரம் ஆகியவற்கறக் குறித்ததான அகடயாளத்திற்கு முக்கியத்துவம் 
பகாடுக்கப்பட்டது. 

ணயாவான் 3:22-36 இல், ணயாவான் ஸ் ானககனப் பற்றிய மற்பறாரு 
பதிகவக் காண்கிணறாம். இதில், இணயசு கிறிஸ்துணவ, ணதவ குமாரன் என்று 
ணயாவான் வலியுறுத்தினார். ணதவன் மற்றும் இரட்சிப்கபப் பற்றி சாட்சிமளிக்க 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இணயசு வ ்ததாக அவர் கூறினார், ஆனால் கிட்டத்தட்ட யாரும் அவகர 
விசுவாசத்துடன் ஏற்றுக்பகாள்ளவில்கல. 

ணயாவான் 4:1-42 இல், சமாரியாவில் ஒரு கிணற்றில் ஒரு சமாரிய ஸ்திரகீய 
இணயசு ச ்தித்ததாக ணயாவான் அறிவித்தார். மண்ீடும், கிறிஸ்து என்று 
அகழக்கப்படுகிற ணமசியாவாக இணயசுவின் மதீான அகடயாளம் 
முக்கியப்படுத்தப்படுகிறது. அவர் வ ்து தனது மக்களுக்கு எல்லாவற்கறயும் 
விளக்குவார். இரட்சிப்பு யூதர்கள் மூலமாகவும், குறிப்பாக தம் மூலமாகவும் வரும் 
என்று வலியுறுத்துவதன் மூலம், இணயசு அவளுகடய சி ்தகன முகறகய சவால் 
பசய்தார், ணமலும் அவள் எப்ணபாதும் விரும்பிய ணதவனுகடய வாழ்க்கககயயும் 
யதார்த்தத்கதயும் அவரில் காண அவகள அகழத்தார். பல சமாரியர்கள் 
இணயசுகவ விசுவாசித்து இ ்த ணபாதகனகய ஏற்றுக்பகாண்டனர். 

இறுதியாக, ணயாவான் 4:43-54 இல், ணயாவான் இணயசுவின் இரண்டாவது 
அற்புத அகடயாளத்கத அறிவித்தார். முதல் அகடயாளத்கதப் ணபாலணவ இதுவும் 
கானாவில்  ட ்தது. ஆனால் இ ்த முகற இணயசு ஒரு குழ ்கதகயத் பதாடாமலும் 
பார்க்காமலும் குணப்படுத்தினார். ஆச்சரியப்படுவதற்கில்கல, இ ்த அற்புதம் 
இணயசுவின் அதிகாரத்கத உறுதிப்படுத்தும் ண ாக்கம் பகாண்டது மற்றும் அகதக் 
கண்டவர்கள் மதீு  ம்பிக்கககய ஏற்படுத்தியது என்ற உண்கமகய 
வலியுறுத்துகிறது. 

முதல் பஸ்காகவக் ககயாளும் பகுதி முழுவதும் இயங்கும் ஒரு முக்கியமான 
கருப்பபாருள் விசுவாசம் ஆகும். முதல் அகடயாளத்திற்குப் பிறகு, சஷீர்கள் 
இணயசுகவ விசுவாசித்தார்கள் என்று ணயாவான் 2:11 இல் அறிவித்தார். 4:42 இல், 
இணயசுவினுகடய ணபாதகனயின் காரணமாக சமாரியர்கள் விசுவாசித்தனர். 
ணமலும் 4:53 இல், குணமகட ்த சிறுவனின் குடும்பத்தினர் விசுவாசித்தனர். 
பின்னர், ணயாவான் 7:50 மற்றும் 19:39 இல்,  ிக்பகாணதமுவும் இணயசுவின் விசுவாசி 
ஆனார் என்று  ிகனப்பதற்கான காரணத்கதக் காண்கிணறாம். இணயசுவின் 
அகடயாளங்களும் ஆழமான ணபாதகனகளும் அவருகடய அகடயாளம் மற்றும் 
அவர் வழங்கிய இரட்சிப்புக்கு வலிகமயான சாட்சிகளாக இரு ்தன, ணமலும் பலர் 
அவர் மீது விசுவாசம் கவத்தனர். 

 ிச்சயமாக, ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் முக்கிய 
கருப்பபாருள்களில் ஒன்று இரட்சிக்கிற விசுவாசம் ஆகும்; 
விசுவாசிக்க ணவண்டும் என்பது சுவிணசஷம் முழுவதும் 
வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதன் முக்கியத்துவம் இரண்டு 
பகுதிகளில் கவக்கப்படுகிறது ஒன்று விசுவாசம், அல்லது 
ணதவனின் பிள்களயாக மாறுவது, ணதவனின் பசயல், 
மற்பறான்று, இது தனிப்பட்ட இரட்சிக்கிற விசுவாசத்தின் மூலம் 
ஒருவர் ணதவனிடம் வருவது ணதவனுகடய ஈவாகும், அது  ம் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

வாழ்வில் ணதவனின் கிருகப என்று  ாம்  ம்புகிணறாம். ஆனால் 
அது  ாம் பசய்யும் ஒன்கற அடிப்பகடயாகக் பகாண்டது, எனணவ 
அறிவின் அம்சம் அதில் இருக்க ணவண்டும். கிறிஸ்து  ம் 
பாவங்களுக்காக சிலுகவயில் மரித்தார் என்ற புரிதல் இருக்க 
ணவண்டும்.  ாம் ஒப்புக்பகாள்ளும்படியான சம்மத உணர்வும் 
இருக்க ணவண்டும். ஆனால் இது பதரி ்துபகாள்வகதயும் 
ஒப்புக்பகாள்வகதயும் விட அதிகமாகும்.  ம்பிக்கக உணர்வு 
உள்ளது, அதுணவ விசுவாசத்தின் முக்கிய அம்சமாகும். ணதவன் 
தனது குமாரனாகிய கிறிஸ்து மூலம் பசய்த அகனத்கதயும் 
அகடயும் தனிமனிதனின் பவறுகமயான கக இது. 

Dr. பஜப் ணலாணமன் 

உங்களுக்குத் பதரியும்,  ம்கமச் சுற்றியுள்ள உலகில் மிகவும் 
பவறுப்பூட்டும் விஷயங்களில் ஒன்று, "விசுவாசம்" என்ற 
வார்த்கத மிகவும் சாதாரணமாகவும் மிகவும் 
கவனக்குகறவாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விசுவாசத்தில் 
விசுவாசம் உள்ளவர்கள் என அடிப்பகடயில் விசுவாசம் பற்றி 
ணபசுபவர்கள் ஏராளம். விசுவாசத்கதப் பற்றி கிறிஸ்தவர்கள் 
ணபசுவது அப்படியல்ல. எல்லா வககயான பவவ்ணவறு 
விசுவாசங்களும் உள்ளன.  ான் இப்ணபாது ஒரு  ாற்காலியில் 
அமர் ்திருக்கிணறன். அது என்கன  ிகல ிறுத்தப் ணபாகிறது 
என்பதில் எனக்கு  ல்ல  ம்பிக்கக உள்ளது. இ ்த 
 ாற்காலியில் எனக்கு விசுவாசம் உள்ளது. இருப்பினும், 
என்கனத் தாங்குவகதத் தவிர ணவறு எகதயும் பசய்ய இ ்த 
 ாற்காலியில் எனக்கு விசுவாசம் இல்கல. இது ணவறு எ ்த 
ண ாக்கத்திற்கும் பயன்படாது. இரட்சிக்கும் விசுவாசத்கதப் பற்றி 
 ாம் ணபசும்ணபாது, அது கிறிஸ்துவின் மீதான விசுவாசம் ஆகும். 
கிறிஸ்து  ம் இரட்சிப்புக்குத் ணதகவயான அகனத்கதயும் 
பசய்திருக்கிறார் என்பது அ ்த  ம்பிக்ககயில்  ம்பிக்கக 
கவப்பதும் ஓய்பவடுப்பதுவாகும். இரட்சிக்கும் விசுவாசம் 
கிறிஸ்துவின் மதீுள்ள விசுவாசம் ஆகும்,  ம்முகடய 
பாவத்திற்கு தண்டகன பகாடுத்தவர் கிறிஸ்து என்றும், 
 ம்முகடய இரட்சிப்கப வாங்கியவர் கிறிஸ்து என்றும், 
 ம்முகடய பாவங்களுக்கு முழு பரிகாரம் பசய்தவர் கிறிஸ்து 
என்றும் பதரி ்து இருக்கிணறாம், அவருக்குள்  ம்முகடய 
பாவங்களுக்கு முழு மன்னிப்பு உண்டு. கிறிஸ்து  மக்காக 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இகதச் பசய்தார் என்பகதயும், இனி பசய்ய ணவண்டியது 
எதுவுமில்கல என்பகதயும், விசுவாசத்தால் தம்மிடம் 
வருபவர்ககள என்பறன்றும் காத்துக்பகாள்வகதயும் அறி ்து, 
அவர்மதீு இகளப்பாறி  ம்பிக்கக கவப்பணத இரட்சிக்கும் 
விசுவாசம் ஆகும். இரட்சிக்கிற விசுவாசம் என்பது ஒரு 
தனித்துவமான அர்த்தத்தில் இணயசுவின் மதீு விசுவாசம் 
கவப்பது ஆகும். எங்களுக்கு ணவறு எதுவும் இருக்காது. ணவறு 
எயத ும்  ாங்கள் விரும்புவதும் கிகடயாது.  ம் இரட்சிப்புக்கு 
கிறிஸ்து ணபாதுமானவர் என்பகத  ாம் அறிணவாம். 

Dr. ஆர். ஆல்பர்ட் ணமாஹ்லர், Jr. 

துரதிர்ஷ்டவசமாக, எல்ணலாரும் இணயசுவுக்கு விசுவாசத்தில் 
பதிலளிக்கவில்கல. 2:12-20 இல், ஆலயத்கத அசுத்தப்படுத்தியவர்ககள இணயசு 
துரத்தினார். 2:24-25 இல், இணயசு பலரிடம் தன்கன ஒப்பகடக்கவில்கல, 
ஏபனன்றால் அவர்களுக்கு உண்கமயான விசுவாசம் இல்கல என்பகத அவர் 
அறி ்திரு ்தார். ணமலும் 3:18-21 இல், விசுவாசிக்க மறுப்பவர்களுக்கு எதிராக வரும் 
 ியாயத்தீர்ப்கபப் பற்றி வாசிக்கிணறாம். 

பபேைிடப்படாத பண்டிரக 
இணயசுவின் பபாது ஊழியத்தின் மூன்றாவது பகுதி பபயரிடப்படாத 

பண்டிககயுடன் பதாடர்புகடயது, இது ணயாவான் 5:1-47 இல் காணப்படுகிறது. 1-15 
வசனங்களில், 38 வருடங்களாக வியாதியாயிரு ்த ஒருவகர இணயசு 
குணப்படுத்தினார். ஆனால் அது ஓய்வு ாள் என்பதால், ஓய்வு ாளில் ணவகல 
பசய்யக்கூடாது என்கிற சட்டத்கத மறீியதற்காக யூதர்களால் இணயசு 
தண்டிக்கப்பட்டார். ணயாவான் 5:16-47 இணயசு என்ன பதிலளித்தார் என்பகதப் 
பதிவுபசய்கிறது, அங்கு அவர் தம்கம விசுவாசிக்கிற அகனவருக்கும்  ித்திய 
ஜவீகனக் பகாடுப்பவர் என்று கூறினார். 

இைண்டாம் பஸ்கா 
இணயசுவின் பபாது ஊழியத்கத விவரிக்கும்  ான்காவது பகுதி, ணயாவான் 

6:1-71 இல் அவர் இரண்டாவது பஸ்கா பண்டிகககயக் ககடப்பிடித்தகதப் பற்றி 
 மக்குச் பசால்கிறது. எகிப்திலிரு ்து இஸ்ரயவல் பவளிணயறியகத யூதர்கள் 
பகாண்டாடிய பண்டிககயாக பஸ்கா இரு ்தது. எனணவ, இ ்த பிரிவில் 
யாத்திராகமம் பற்றிய பல குறிப்புகள் உள்ளன என்பதில் ஆச்சரியமில்கல. 6:1-15 
இல், இணயசு ஐ ்து அப்பங்ககளயும் இரண்டு மன்ீககளயும் மட்டும் பகாண்டு 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஐயாயிரம் ணபருக்கு அற்புதமாக ணபாஷித்தார். இஸ்ரணவல் ணதசம் எகிப்தின் 
அடிகமத்தனத்திலிரு ்து விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு ணதவன் அவர்களுக்கு 
மன்னாகவ வழங்கியகத இ ்தச் பசயல்  ிகனவுபடுத்துகிறது. 

ணயாவான் 6:16-24 இல், பசங்கடகலப் பிரித்தணபாது ணமாணச காட்டியகத விட, 
தண்ணரீின் மதீு தனக்கு இரு ்த அதிகாரத்கத இணயசு அதிகமாக கட்டகளயிட்டு 
காட்டினார். பின்னர், 6:25-71 இல், கடகல கட ்த பிறகு, இணயசு தன்கன 
"வானத்திலிரு ்து வ ்த உண்கமயான அப்பம்" என்று காட்டினார், இது 
யாத்திராகமத்தின்  ாட்களில் ணதவன் வழங்கிய மன்னாகவ விட சிற ்தது. 
பமய்யான அப்பமாக, அகனத்து விசுவாசிகளுக்கும் பமய்யான ஜவீகன 
வழங்குபவராக இணயசு பஸ்கா பண்டிகககய  ிகறணவற்றினார். 

கூடாைப் பண்டிரக 
இணயசுவின் பபாது ஊழியத்தின் ஐ ்தாவது பகுதி, ணயாவான் 7:1-10:21 இல் 

அவர் கூடார பண்டிகககய ஆசரிப்பகதச் சூழ் ்துள்ளது. ணயாவான் 7:1-52 இல், 
ணயாவான், கூடாரப் பண்டிகககய இணயசு எப்படி ஆசரித்தார் மற்றும் 
 ிகறணவற்றினார் என்று பதிவு பசய்துள்ளார். கூடாரப் பண்டிககயானது, ணதவன் 
இஸ்ரணவகல எகிப்திலிரு ்து விடுவித்தகதயும், வனா ்தரத்தில் அவர் தண்ணர்ீ 
வழங்கியகதயும்  ிகனவுகூரும்  ிகழ்வாகும். அறுவகடக்காக ணதவன் பதாடர் ்து 
மகழ வழங்குவகதயும் அவர்கள் அ ்த பண்டிககயில் பகாண்டாடினர். ணமலும் 
ணதவன் தம் மக்ககள விடுவிக்கும்  ாளுக்காக அது காத்திரு ்தது. விரு ்தின் 
ணபாது, ஆசாரியன் ஆலயத்தின் பலிபடீத்கதச் சுற்றி தண்ணகீர ஊற்றுவதன் 
மூலம் ணதவன் கிருகபயாக பகாடுகிறவற்கறப் பற்றி விளக்கினார். தண்ணகீரப் 
பற்றிய இ ்த உருவகத்கதப் பயன்படுத்தி, இணயசு அவர்களுக்கு "ஜவீத் தண்ணகீர" 
பகாடுக்கக்கூடியவர் என்று கதரியமாக கூறினார். 

ணயாவான் 8:12-59 இல், இணயசு தன்கன ணதவனுகடய குமாரன் என்று 
அகழத்துக்பகாண்டு உண்கமயான குமாரத்துவத்கதக் குறிப்பிட்டார். இணயசு 
தன்கன ணதவ குமாரன் என்று அகழத்தார். அவிசுவாசியான யூதர்கள் 
ஆபிரகாமின் முகறயான புத்திரர்கள் என்பகத அவர் மறுத்தார். 

9:1-41 இல், பிறப்பிலிரு ்ணத குருடனாக இரு ்த ஒருவகர இணயசு 
குணப்படுத்தினார். அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, ச ்ணதகத்திற்கிடமான 
பரிணசயர்கள் இணயசு என்ன பசய்தார் என்பகத கவனமாக ஆராய்கின்றனர். 
அவர்களின் விசுவாசமின்கமயால், பரிணசயர்ககள உண்கமயில் குருடர்கள் 
என்று கூற இணயசுகவத் துூண்டியது. ணமலும் 10:1-21 இல் இணயசு தன்கன  ல்ல 
ணமய்ப்பனாகக் காட்டினார். பரிணசயர்ககளப் ணபாலல்லாமல், இணயசு ஒரு  ல்ல 
ணமய்ப்பனாக இரு ்தார், ஏபனன்றால் அவர் தனது ஆடுகளுக்காக உயிகரக் 
பகாடுக்கத் தயாராக இரு ்தார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பிைதிஷ்ரட பண்டிரக 
இணயசுவின் பபாது ஊழியத்தின் ஆறாவது பகுதி, ணயாவான் 10:22-11:57 இல் 

அவர் பிரதிஷ்கடப் பண்டிகககயக் ககடப்பிடிப்பகதச் சுற்றியுள்ள 
 ிகழ்வுககளப் பதிவு பசய்கிறது. ணயாவான் 10:22-40 இணயசு பிரதிஷ்கடப் 
பண்டிகககய அனுசரித்து  ிகறணவற்றினார் என்று பதரிவிக்கிறது. இ ்த 
பண்டிகக பகழய ஏற்பாட்டில்  ிறுவப்படவில்கல. கி.மு. 165 இல், மக்காபியர்கள் 
கிணரக்க அரசர் ஆண்டிணயாகஸ் எபிணபனசுக்கு எதிராக ஒரு பவற்றிகரமான 
கிளர்ச்சிகய வழி டத்திய பின்னர், அதன் அனுசரிப்பு 
பதாடங்கியது. ஆண்டிணயாகஸ் தன்கன ணதவனின் பவளிப்பாடு என்று 
 ம்பியதால் எபிணபனஸ் என்ற பட்டத்கத எடுத்துக் பகாண்டார். அவர் எருசணலமில் 
பலகரக் பகான்று குவித்தார், ணதவாலயத்கதத் தீட்டுப்படுத்தினார், யூதர்கள் 
ஜயீகஸ வழிபட ணவண்டுபமன்று உத்தரவிட்டார். எனணவ, ணதவாலயம் 
மக்காபியர்களால் மீட்படடுக்கப்பட்ட பின்னர் மண்ீடும் பிரதிஷ்கட பசய்ததன் 
மூலம் பிரதிஷ்கட பண்டிகக பகாண்டாடப்பட்டது. இன்று, இ ்த பண்டிகக 
ஹனுக்கா என்கிற எபிபரய பபயரால்  ன்கு அறியப்படுகிறது, அதாவது 
"அர்ப்பணிப்பு" என்பது இதன் அர்த்தமோகும். 

இ ்த பகுதி இணயசுகவயும் ஆண்டிணயாககஸயும் மகறமுகமாக 
ணவறுபடுத்துகிறது. ஒருபுறம், ஆண்டிணயாகஸ் ணதவனுகடய ஜனங்ககளக் 
பகான்று குவித்து, அவருகடய ஆலயத்கதத் தீட்டுப்படுத்தியணபாது, தன்கன 
பதய்வகீமானவர் என்று பபாய்யாகக் கூறிக்பகாண்டார். மறுபட்சத்தில், இணயசு 
உண்கமயில் ணதவனுகடய குமாரன் ஆவார், அவர் தம் ஜனங்களுக்கு  ித்திய 
ஜவீகனக் பகாடுப்பது உட்பட பிதாவின் ணவகலகய உண்கமயாகச் பசய்கிறார். 
ணயாவான் 10:36 இல், இணயசு தாம் பிர்த்பதடுக்கப்பட்டவர் எைக் கூறினார் — அல்லது 
சில பமாழிபபயர்ப்புகள் அகத "பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட" என்று கூறுகின்றன — ணமலும் 
அவர் உலகத்தில் அனுப்பப்பட்டார். இ ்த பமாழி அர்ப்பணிப்பு பண்டிககயில் 
ணதவாலயம் பிரதிஷ்கட பசய்யப்பட்டகத  ிகனவு கூர் ்தது.  ிச்சயமாக, இணயசு 
ஏற்கனணவ ணயாவான் 2:19-21 இல் உள்ள அவரது சரரீத்தின் உயிர்த்பதழுதலுடன் 
ஆலயத்தின் மறுகட்டகமப்கப ஒப்பிட்டுப் பார்த்தார். 

இ ்த கருப்பபாருள்கள் ணயாவான் 11:1-57 இல் லாசருவின் உயிர்த்பதழுதலின் 
ககதக்குள் பகாண்டு பசல்லப்படுகின்றன, இது மரணத்தின் மதீு இணயசுவுக்கு 
இரு ்த பதய்வகீ வல்லகமகய  ிரூபிக்கிறது. ணமலும் லாசரு மரித்ணதாரிலிரு ்து 
உயிர்த்பதழுப்பப்படுவது, சுவிணசஷத்தின் முடிவில் இணயசுவின் பசா ்த 
உயிர்த்பதழுதகல முன்னறிவிக்கிறது, அப்ணபாது பிரதிஷ்கட பண்டிககயின் 
அகனத்து  ம்பிக்கககளும் இறுதியாக  ிகறணவறும். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

மூன்றாம் பஸ்கா 
இணயசுவின் பபாது ஊழியத்கதக் ககயாளும் ஏழாவது பகுதி, ணயாவான் 12:1-

50 இல் மூன்றாவது பஸ்காவுக்கான ஆயத்தங்ககள கமயமாகக் பகாண்டது. 
ணயாவான் குறிப்பிடும் இ ்த மூன்றாவது பஸ்காவிற்கான இணயசுவின் 
ஆயத்தங்கள், ணயாவான் 13-17 இல் அவருகடய பன்னிரண்டு சஷீர்களுக்கு அவர் 
ஊழியம் பசய்வதற்கும், 19 ஆம் அதிகாரத்தில் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியாக அவர் 
தன்கன தியாகம் பசய்வதற்கும் ணமகட அகமத்தது. 12:1-11 இல் அடக்கம் 
பசய்வதற்கு இணயசு அபிணஷகம் பசய்யப்பட்டதில் இரு ்து இணயசுவின் 
ஆயத்தங்கள் பதாடங்கின. 12-19 வசனங்களில், எருசணலமுக்குள் இணயசுவின் 
பவற்றிகரமான நகழகவ ணயாவான் பதிவு பசய்தார். ணயாவான் 12:20-50 இல், 
இணயசு தம்முகடய மரணம் மற்றும் உயிர்த்பதழுதல் மூலம் மகிகமப்படுத்தப்பட 
ணவண்டிய ண ரம் இது என்று பகிரங்கமாக அறிவித்தார். ணகட்கிறவர்கள் தம்கம 
விசுவாசிக்கும்படி இணயசு அகழத்தார். ஆனால் அவர்களுக்கு முன்பாக 
அற்புதங்ககளச் பசய்த பிறகும், பல யூதர்கள் விசுவாசித்தார்கள், ஆனால் பலர் 
விசுவாசிக்கவில்கல. 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் அடுத்த முக்கிய பகுதி, இணயசுகவ 
ஏற்றுக்பகாண்டவர்களுக்கும், அவகர விசுவாசித்தவர்களுக்கும் அவர் பசய்த 
தனிப்பட்ட ஊழியத்கதப் பற்றியதாகும். இ ்தப் பகுதி ணயாவான் 13:1–20:31 இல் 
காணப்படுகிறது. 

இசேசுவின் தனிப்பட்ட ஊழிேம் 
சுவிணசஷத்தின் இ ்தப் பகுதியில் இணயசுவின் ககடசி இராப்ணபாஜனம் 

மற்றும் அவரது ககது, சிலுகவயில் அகறயப்படுதல் மற்றும் உயிர்த்பதழுதல் 
பற்றிய ணயாவானின் விவரம் உள்ளது. இணயசு தம்முகடய மகிகமகய தம்முகடய 
விணசஷித்த மக்களுக்கு பவளிப்படுத்திய ககத இது. தம்கம 
விசுவாசித்தவர்களுக்கு இணயசு ணசகவ புரி ்தார் என்றும் அவர்களுக்காகத் தன் 
ஜவீகனக் பகாடுத்தார் என்றும் ணயாவான் ணபாதித்தார். இ ்த  ிகழ்வுகள் மூலம், 
இணயசு ணதவனுகடய மகிகமகய இதுவகர கண்டிராத வககயில் 
பவளிப்படுத்தினார். 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் இ ்தப் பகுதி, ணயாவான் 1:11-12ல் ணயாவான் 
பவளிப்படுத்திய சி ்தகனகயத் திறக்கிறது, அங்கு அவர் இ ்த வார்த்கதககள 
எழுதினார்: 

[இணயசு] தமக்குச் பசா ்தமானதிணல வ ்தார், அவருக்குச் 
பசா ்தமானவர்கணளா அவகர ஏற்றுக்பகாள்ளவில்கல. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

அவருகடய  ாமத்தின்ணமல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவகர 
ஏற்றுக்பகாண்டவர்கள் எத்தகனணபர்கணளா, 
அத்தகனணபர்களும் ணதவனுகடய பிள்களகளாகும்படி, 
அவர்களுக்கு அதிகாரங்பகாடுத்தார் (ணயாவான் 1:11-12). 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் முதல் 12 அதிகாரங்களில், இணயசு உலகிற்கு 
ஊழியம் பசய்தார், ஆனால் அவருக்கு பசா ்தமானவர்கள் அவகர 
ஏற்றுக்பகாள்ளவில்கல. பின்னர், அதிகாரம் 13 இல் பதாடங்கி, இணயசு தன்கன 
ஏற்றுக்பகாண்டவர்களோை அவருகடய சஷீர்கள் மதீு கவனம் பசலுத்தினார். 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் இ ்தப் பகுதிகய இரண்டு பகுதிகளாகப் 
பார்ப்ணபாம். முதலாவதாக, ககடசி இராணபாஜனத்தின்  ிகழ்வுககள  ாம் கருத்தில் 
பகாள்ணவாம். இரண்டாவதாக, இணயசுவின் மிகப் பபரிய மகிகமயின் யவயளய , 
அதாவது அவருகடய மரணம் மற்றும் உயிர்த்பதழுதகலப் பார்ப்ணபாம். ககடசி 
இராப்ணபாஜனத்கதச் சுற்றியுள்ள  ிகழ்வுகளுடன் ஆரம்பிக்கலாம். 

கரடேி இைாப்சபாஜனம் 
ககடசி இராப்ணபாஜனத்தில் இணயசு தம் சஷீர்களுக்கு ஆற்றிய ஊழியம் 

 ான்கு பவவ்ணவறு பகுதிகளாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பகுதியில், 
ணயாவான் 13:1-30 இல் இணயசு அவர்களின் கால்ககளக் கழுவி அவர்களுக்குச் 
ணசகவ பசய்தார். 

ஊழிெம். இணயசு தம்முகடய சஷீர்களின் பாதங்ககளத் தாழ்கமயுடன் 
கழுவியணபாது அவருகடய முழு பூமிக்குரிய ஊழியத்கதயும் 
அகடயாளப்படுத்தினார். இ ்த  ிகழ்வு அவரது அவதாரம் மற்றும் சிலுகவயில் 
அவரது இரட்சிப்பின் தியாகம் இரண்கடயும் வியத்தகு முகறயில் சித்தரித்தது. 
பிரபஞ்சத்கத உருவாக்கியவர் தனது பசா ்த ஜனங்களுக்கு முன்னால் பணி ்து, 
அவர்களின் ணசார்வுற்ற, அழுக்கு கால்ககளக் கழுவி அவர்களுக்கு ணசகவ 
பசய்தார். அடுத்த  ாள் சிலுகவயில் அவர் தனது சுத்திகரிப்பின் இரத்தத்தால் 
அவர்களின் ணசார்வுற்ற, அழுக்கு உள்ளங்ககள கழுவும் ணபாது அதன் 
உச்சக்கட்டத்கத அகடயும் ஒரு ணசகவ அது. அவர்களுகடய பாதங்ககளக் 
கழுவிய பின், சஷீர்களில் ஒருவர் தம்கமக் காட்டிக் பகாடுப்பதாக இணயசு 
அறிவித்தார். பின்னர், சாத்தான் யூதாஸில் நகழ ்த பிறகு, துணராகத்கத 
 ிகறணவற்ற யூதாஸ் அகறகய விட்டு பவளிணயறினான். 

தம் சஷீர்களின் பாதங்ககளக் கழுவி அவர்களுக்குச் ணசகவ பசய்த பிறகு, 
ணயாவான் 13:31–14:31 இல் இணயசு அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறினார். 

ஆறுதல். யூதாஸ் பவளிணயறிய பிறகு, இணயசு தம்முகடய "பிரியாவிகட 
பசாற்பபாழிவு" என்று அகழக்கப்படுவகதத் பதாடங்கினார், அதில் அவர் தம் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

உண்கமயுள்ள சஷீர்ககள விகரவில் விட்டுச் பசல்வார் என்பதற்காக 
அவர்ககளத் ஆயத்தப்படுத்தினார். 

அப்ணபாஸ்தலர்கள் வாசகர்களாக இரு ்தாலும்,  ிச்சயமாக, 
அப்ணபாஸ்தல ஊழியத்தின் எதிர்கால ச ்ததியினருக்கு அது 
பாதுகாக்கப்பட ணவண்டிய சில காரணங்கள் உள்ளன. ணவறு 
வார்த்கதகளில் கூறுவதானால், ஒரு அப்ணபாஸ்தலராகவும், 
பயிற்சியாளராகவும் வாழ விரும்பும் எ ்தபவாரு  பருக்கும், 
கற்றுக்பகாள்பவராகவும், உலகிற்கு அனுப்பப்பட்டிருப்பகத 
புரி ்துபகாள்பவராகவும் மாற்றத்தக்க கருத்துக்ககளக் 
பகாண்டிருக்கலாம். உங்ககளப் பற்றிய பதாழில்சார் புரிதல் 
உங்களுக்கு இரு ்தால், ணமல் அகற பசாற்பபாழிவில் 
அற்புதமான ணபாதகனகள்  ிகறய உள்ளன என்பகத அறி ்து 
பகாள்ளலாம். அ ்த பத்தியில் தகலவர்களுக்கான குறிப்பிட்ட 
பயன்பாடுகள் இருப்பதாக  ான்  ிகனக்கிணறன். கிறிஸ்துவின் 
சரரீத்தில் தகலகம இடங்களுக்கு அகழக்கப்பட்ட ஆண்களும் 
பபண்களும் அ ்த அதிகாரங்ககள படிப்பதால் மிகு ்த பலன் 
கிகடக்கும் என்று  ான்  ிகனக்கிணறன். ஆனால்  ான் 
பபாதுவாக பசால்வது என்னபவன்றால், எல்லா கிறிஸ்தவ 
கமயக்கருத்துகளும் ணயாவான் 17 இல் இணயசுவால் 
உண்கமயில் உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, ஏபனன்றால் அவர் 
பஜபத்கதப் பிரித்தார், அதாவது அப்ணபாஸ்தலர்களுக்காக 
பஜபிக்கிறார், “ஆனால்  ான் அவர்களுக்காக மட்டுமல்ல, 
அவர்களின் சாட்சிகயக் ணகட்டு அவர்ககள 
விசுவாசிப்பவர்களுக்காகவும் பஜபிக்கிணறன்" என்று பின்னர் 
அவர் கூறுகிறார். எனணவ, ணயாவான் 14, 15, 16 மற்றும் 17 இல் 
உள்ள இ ்த முழுப் பகுதியும் பன்னிருவருக்கும் 
பன்னிருவருக்கு பிறகு அவர்களின் ணவகலகய 
பசய்பவர்களுக்கும் பபாரு ்தக்கூடியதாக உள்ளது. எனணவ, 
இகத அகனத்து விசுவாசிகளுக்குமான ஒரு பிரிவாகணவ  ான் 
பார்க்கிணறன். 

Dr. ஸ்டீவ் ஹார்ப்பர் 

இணயசு தனது பிரியாவிகட உகரகயத் பதாடங்கினார், அவர் 
மகிகமப்படுத்தப்பட ணவண்டிய ண ரம் வ ்துவிட்டது - அதாவது அவர் மரித்து, 
மரித்ணதாரிலிரு ்து உயிர்த்பதழு ்து, பரணலாகத்திலுள்ள தம் பிதாவிடம் ணபாகப் 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 5: ணயாவான் எழுதின சுவிணசஷம் 

-32- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ணபாகிறார். அவருகடய சஷீர்கள் அவர்களுக்கிகடணய  டமாடுவதும், ணபசுவதும், 
வாழ்வதுமாக அவருகடய சரரீ பிரசன்னம் இல்லாமல் வாழ ணவண்டியதாயிற்று. 
ணபதுரு தன்கன மூன்று முகற மறுதலிக்கப் ணபாகிறார் என்றும் அவர் கணித்தார். 
ஆனால் இ ்த கடினமான பசய்திகள் தம்முகடய சஷீர்ககள பதா ்தரவு 
பசய்வகத இணயசு அறி ்திரு ்தார், எனணவ அவர் அவர்ககள ஆறுதல்படுத்தினார், 
ணமலும் இறுதியில் அவர்ககளயும் பிதாவிடம் பகாண்டு பசல்ணவன் என்று 
அவர்களுக்கு உறுதியளித்தார். அவர் அவர்ககளத் தனியாக விடமாட்ணடன் என்று 
கூறினார்; அவருக்குப் பதிலாக அவர்களுக்கு ஊழியம் பசய்ய அவர் பரிசுத்த 
ஆவிகய அனுப்புவார். உதாரணமாக, ணயாவான் 14:26 இல் உள்ள இணயசுவின் 
வாக்குத்தத்தத்கதக் கவனியுங்கள்: 

என்  ாமத்தினாணல பிதா அனுப்பப்ணபாகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய 
ணதற்றரவாளணன எல்லாவற்கறயும் உங்களுக்குப் ணபாதித்து, 
 ான் உங்களுக்குச் பசான்ன எல்லாவற்கறயும் உங்களுக்கு 
 ிகனப்பூட்டுவார் (ணயாவான் 14:26). 

தம்முகடய சஷீர்கள் ஒருணபாதும் தனியாக இருக்க மாட்டார்கள் என்று 
இணயசு வாக்குத்தத்தம் அளித்தார். அவர்கள் விசாரகணக்கு 
உட்படுத்தப்படுவார்கள் மற்றும் உலகத்தால் துன்புறுத்தப்படுவார்கள், ஆனால் 
அவர்கள் ஒருணபாதும் இணயசுவின்  ாமத்கதயும் தங்ககளயும் தற்காக்க ணவண்டிய 
அவசியமில்கல. சத்திய ஆவியானவர், இணயசுவின் சார்பாக பிகழயில்லாமலும் 
அதிகாரமாகவும் ணபசவும் எழுதவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பார். 

இணயசு தம் சஷீர்ககள ஆறுதல்படுத்திய பிறகு, ணயாவான் 15:1-16:33 இல் தாம் 
புறப்படுவதற்கும் அவர்களின் எதிர்கால ஊழியங்களுக்காகவும் அவர்ககளத் 
தயார்படுத்தினார். 

ஆெத்தம். மு ்கதய பகுதியின் முடிவில், இணயசுவும் அவருகடய சஷீர்களும் 
தாங்கள் இரு ்த இடத்கத விட்டு பவளிணயறினர், ணமலும் இணயசு தனது 
பசாற்பபாழிவின் புதிய பகுதிகயத் பதாடங்கினார். அவர் ணயாவான் 15:1-8 இல் 
தன்கன "உண்கமயான திராட்கசச் பசடி" என்று விவரிப்பதன் மூலம் 
பதாடங்கினார். இ ்த உருவகம் சங்கீதம் 80:8 மற்றும் ஏசாயா 5:1-7 
ஆகியவற்றிலிரு ்து வ ்தது, அங்கு இஸ்ரணவல் ணதசம் ஒரு புகழ்பபற்ற திராட்கச 
பசடியாக சித்தரிக்கப்பட்டது. இஸ்ரணவலின் ணதால்வி மற்றும் பாவத்தின் 
காரணமாக, அது பின்னர் எணரமியா 2:21 இல் "பகட்ட, காட்டு பசடி" என்று 
அகழக்கப்பட்டது. ஆனால் இஸ்ரணவலுக்கான உண்கமயான மற்றும் 
உண்கமயுள்ள ணதசத்கத தாணன மறுசீரகமக்கிறார் என்பகதயும், அவர்கள் இ ்த 
பபரிய திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பகதயும் தம் சஷீர்களுக்கு உறுதியளிக்க 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 5: ணயாவான் எழுதின சுவிணசஷம் 

-33- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இணயசு இ ்த உருவகத்கதப் பயன்படுத்தினார். ணயாவான் 15:1-5 இல் இணயசு 
பசான்னகத கவனியுங்கள்: 

 ாணன திராட்சச்பசடி,  ீங்கள் பகாடிகள். ஒருவன் என்னிலும் 
 ான் அவனிலும்  ிகலத்திரு ்தால், அவன் மிகு ்த 
கனிககளக் பகாடுப்பான் (ணயாவான் 15:1-5). 

உண்கமயான திராட்கச பசடி என்று கூறிக்பகாண்டு, இணயசு ஒரு 
முக்கியமான அர்த்தத்தில் தாணம இஸ்ரணவல் என்று பசால்லிக் பகாண்டிரு ்தார். 
இணயசு இஸ்ரயவகலப் பிரதி ிதித்துவப்படுத்தினார், ணமலும் அவர் இஸ்ரணவலின் 
முடிகவ  ிகறணவற்றினார். இஸ்ரணவல் பூமியில் ணதவனுகடய ராஜ்யத்கத 
 ிறுவத் தவறிவிட்டது, ஆனால் இணயசு அகத பவற்றிகரமாக பசய்தார். அவருகடய 
சீஷர்கள் திராட்கச பசடியின் கிகளகளாக இரு ்தனர். அவர்கள் ணதவனுகடய 
ஜனங்களில் ஒரு பகுதியாக இரு ்தனர், ணமலும் ணதவன் தனது திட்டத்கத 
காலங்காலமாக  ிகறணவற்றும் முகவர்கள் ஆவர். 

ஆனால் உலகம் தம்முகடய சஷீர்ககள பவறுக்கும் என்பகதயும் இணயசு 
அறி ்திரு ்தார், ஏபனன்றால் அது ஏற்கனணவ அவகர பவறுத்தது. எனணவ, அவர் 
அவர்களுக்காக பிதாவிடம் பஜபிப்பதாக அவர்களுக்கு உறுதியளித்தார். அவர்கள் 
அவருகடய துூதுவர்கள் ஆவர், ணமலும் பூமியில் அவருகடய அதிகாரபூர்வமான 
பிரதி ிதிகள் ஆவர். இணயசு தாணம பஜபித்தகதப் ணபாலணவ பிதாவும் அவர்களின் 
பஜபங்களுக்கு பசவிசாய்ப்பார். ணயாவான் 16:23-24 இல் அவர் அவர்களிடம் 
இவ்வாறு கூறினார்: 

பமய்யாகணவ பமய்யாகணவ  ான் உங்களுக்குச் பசால்லுகிணறன், 
 ீங்கள் என்  ாமத்தினாணல பிதாவினிடத்தில் 
ணகட்டுக்பகாள்வபததுணவா அகத அவர் உங்களுக்குத் தருவார். 
இதுவகரக்கும்  ீங்கள் என்  ாமத்தினாணல ஒன்றும் 
ணகட்கவில்கல. ணகளுங்கள், அப்பபாழுது உங்கள் ச ்ணதாஷம் 
 ிகறவாயிருக்கும்படி பபற்றுக்பகாள்வர்ீகள் (ணயாவான் 16:23-24). 

இணயசு தம் சஷீர்ககள தயார் பசய்த பிறகு, ணயாவான் 17:1-26 இல் 
அவர்களுக்காக பஜபித்தார். 

யெபம். ணயாவான் 17 இல் இணயசுவின் பஜபம் பபரும்பாலும் அவருகடய 
பிரதான ஆசாரிய பஜபம் என்று அகழக்கப்படுகிறது, ஏபனனில் அவர் ஆசாரிய 
வழிகளில் தம்கமப் பின்பற்றுபவர்களுக்காக பரி ்து ணபசினார். குறிப்பாக, 
தம்முகடய சஷீர்கள் மூலம் இன்னும் பலர் விசுவாசம் அகடயும்படி, பிதா 
அவர்ககளப் பாதுகாக்கும்படி இணயசு பஜபித்தார். அவர்களும் அவர்களுகடய 
சீஷர்களும் உலக சக்திகளிடமிரு ்து பாதுகாக்கப்பட ணவண்டும் என்றும், 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

அவர்களுகடய ஒற்றுகம அவர்ககளப் பலப்படுத்த ணவண்டும் என்றும், 
அவர்களுகடய வாழ்க்கக ணதவகன மகிகமப்படுத்த ணவண்டும் என்றும் அவர் 
பஜபித்தார். 

ண ரம் குகறவாக இருப்பகத இணயசு அறிவார். உலகத்தின் 
பதாடக்கத்திற்கு முன்பு அவர்கள் ஒன்றாக இரு ்தகதப் ணபால, 
தாம் பிதாவுடன் இருக்கத் திரும்புவதற்கான ண ரம் இது என்றார். 
இ ்த ண ரத்தில், ணவதவாக்கியங்கள்  ிகறணவறும் பபாருட்டு, 
அழிவின் மககனத் தவிர,  ீர் எனக்குக் பகாடுத்த 
அகனவகரயும்  ான் கவத்திருக்கிணறன் என்று இணயசு 
கூறுகிறார். எனணவ, இணயசு உண்கமயில் சஷீர்களுக்காக 
பிதாவிடம் பஜபிக்கிறார்.  ான் அவர்களுடன் 3 முதல் 3-1/2 
ஆண்டுகள் வகர அவர்ககள பரிசுத்தப்படுத்தவும், அவர்ககள 
இ ்த  ிகலக்கு பகாண்டு வரவும் உகழத்ணதன் என்று அவர் 
கூறுகிறார். ஆனால் இப்ணபாது,  ான் அவர்களுடன் இங்கு 
இருக்கப் ணபாவதில்கல, எனணவ பிதாணவ, தயவுபசய்து 
அவர்ககள பார்த்துக் பகாள்ளும், இ ்த பரிசுத்தப்படுத்தும் 
பசயல்முகறகயத் பதாடரும், ஏபனன்றால் அவர்கள் பபரும் 
ணசாதகனககளயும் பபரும் துன்புறுத்தகலயும் ச ்திக்கப் 
ணபாகிறார்கள், இப்ணபாது அவர்கள் இகத எப்படிக் கட ்து 
பசல்லப் ணபாகிறார்கள்? தனது சஷீர்களின் ஊழியம் மற்றும் 
ணசாதகனகள், துன்புறுத்தல்கள், அவர்கள் ச ்திக்கப்ணபாகும் 
உயிர் தியாகம் மற்றும் சுவிணசஷம் பரவுவதற்கு அவர்கள் 
தியாகம் பசய்ய ணவண்டிய விஷயங்கள் ஆகியவற்கறக் 
கவனித்துக்பகாள்ளும்படி ணதவனிடம் அவர் பசய்யும் பஜபம் 
ஆகும். 

Dr. தாடியஸ் ணஜ.ணஜம்ஸ், Jr. 

ககடசி இராப்ணபாஜனத்கத விவரித்த பிறகு, ணயாவான் ணயாவான் 18:1-20:31 
இல் இணயசுவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்பதழுதகல அறிவித்தார். 

மைணம் மற்றும் உேிை்த்பதழுதல் 
ணயாவான் சுவிணசஷத்தில், இணயசுவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்பதழுதல் 

மற்றும் அவற்றுடன் பதாடர்புகடய  ிகழ்வுகள் பபரும்பாலும் இணயசுவின் 
மகிகமயின் மணிண ரமாக விவரிக்கப்படுகின்றன. பகழய ஏற்பாட்டில், "மகிகம" 
என்ற வார்த்கத பபரும்பாலும் ணதவன் தனது மக்களிகடணய இருப்பகதக் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

குறிக்கிறது. இஸ்ரயவலின் வரலாறு முழுவதும், ணதவனின் மகிகம 
இஸ்ரணவலுடன் இரு ்தது. யாத்திராகமம் 16:10 இல் வனா ்தரத்தில் அகல ்து 
திரி ்தணபாது இஸ்ரணவலர்ககள வழி டத்திய ணமகணம அவருகடய மகிகமயாகும். 
இது யாத்திராகமம் 40:34-35 இல் உள்ள ணதவனின் ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இரு ்தது. 1 
இராஜாக்கள் 8:11 இல் சாபலாணமானின் ஆலயத்தில் ணதவனின் மகிகம இரு ்தது. 
இதற்கு இகணயாக, ணயாவான் சுவிணசஷத்தில் "மகிகம" என்ற வார்த்கத 
இணயசுகவ ணதவைின் அவதாரமாக தனது ஜனங்களிகடணய வசிப்பதாகக் 
குறிக்கிறது. ஆனால் இணயசு "அவரது மகிகமயின் மணிண ரம்" என்று 
குறிப்பிடும்ணபாது, அவர் வழக்கமாக தனது வாழ்க்ககயில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
காரியத்கதக் குறிப்பிடுகிறார், அதில் அவருகடய மகிகம மிகவும் ஆழமான 
முகறயில் உலகிற்கு  ிரூபிக்கப்படும். ணவறு வார்த்கதகளில் கூறுவதானால், 
அவர் தனது மரணம் மற்றும் உயிர்த்பதழுதகலக் குறிப்பிடுகிறார். 

 ாம் பபாதுவாக மரணத்கத பபருகமயாக  ிகனப்பதில்கல. ஆனால் 
இணயசுவின் மரணமும் உயிர்த்பதழுதலும் ணதவனுகடய ஜனங்களுக்கு ஒப்புரகவ 
வாங்கின. அவரது தன்னார்வ சுய தியாகமும் உயிர்த்பதழுதலும் அவகர 
விசுவாசித்து அவகர ணமசியாவாக ஏற்றுக்பகாண்ட அகனவருக்கும் 
இரட்சிப்கபயும் ஜவீகனயும் பகாண்டு வ ்தது. ணதவனுகடய அன்கபயும் 
வல்லகமகயயும்  ாம் உணரும் விதத்தில் பவளிப்படுத்தின. அகவ துயரம் 
 ிகற ்ததாக இரு ்தன, ஆனால் அகவ அழகாக இரு ்தன. ணமலும் அகவகள் 
ணதவனுக்கு அளவற்ற பபருகமகயயும் புககழயும் பகாண்டு வ ்தன. சுருக்கமாகச் 
பசான்னால், அகவ மனித வரலாற்றில் இதுவகர  ட ்தவற்றில் மிக அற்புதமான 
 ிகழ்வுகள் ஆகும். 

ணயாவான் 18:1-19:16 இல் இணயசுவின் ககது மற்றும் ணசாதகனகளில் 
பதாடங்கி, இணயசுவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்பதழுதல் பற்றிய விவரம் மூன்று 
முக்கிய பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கைது மற்றும் சசாதகைைள். முதலில், 18:1-11 இல் இணயசு ககது 
பசய்யப்பட்டகதப் பற்றி வாசிக்கிணறாம். யூதாஸ் இணயசுகவ அதிகாரிகளின் 
கககளில் ஒப்பகடத்த பிறகு, ணபார் வரீர்கள் பிரதான ஆசாரியனிடமிரு ்தும் 
பரிணசயர்களிடமிரு ்தும் வ ்து இணயசுகவக் ககது பசய்தனர். 18:12-27 இல், இணயசு 
பிரதான ஆசாரியனாகிய காய்பாவிடம் விசாரிக்கப்படுவதற்காகக் பகாண்டு 
வரப்பட்டார். இ ்த ண ரத்தில், இணயசு தீர்க்கதரிசனம் கூறியது ணபால் ணபதுரு மூன்று 
முகற இணயசுகவ மறுதலித்தார். 

அடுத்து, ணராம ஆளு ர் பிலாத்து 18:28-19:16 இல் இணயசுகவ விசாரகண 
பசய்தார். இணயசு  ிரபராதி என்று பிலாத்து முடிவு பசய்தார், ஆனால் யூதர்களுக்கு 
பய ்து அவகர விடுவிக்கவில்கல. ஆனால் இணயசுவின் ககது மற்றும் 
ணசாதகனகளுக்குப் பின்னால் இரு ்தவர் ணதவன் தான். பிலாத்து அல்லது 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

காய்பாவின் கட்டுப்பாட்டில் எதுவும் இல்கல. எல்லாம் ணதவனின் திட்டப்படி 
 ட ்தது. ணயாவான் 19:10-11 இல்  ாம் இவ்வாறு வாசிக்கிணறாம்: 

பிலாத்து, "உன்கனச் சிலுகவயில் அகறய எனக்கு 
அதிகாரமுண்படன்றும், உன்கன விடுதகலபண்ண எனக்கு 
அதிகாரமுண்படன்றும் உனக்குத் பதரியாதா?” என்றான். இணயசு 
பிரதியுத்தரமாக: "பரத்திலிரு ்து உமக்குக் 
பகாடுக்கப்படாதிரு ்தால், என்ணமல் உமக்கு ஒரு 
அதிகாரமுமிராது" (ணயாவான் 19:10-11). 

இணயசுவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்பதழுதல் பற்றிய ணயாவானுகடய 
விவரத்தின் இரண்டாவது முக்கிய பகுதி ணயாவான் 19:16-37 இல் இணயசு 
சிலுகவயில் அகறயப்படுதல் ஆகும். 

சிலுகைெில் அகைெப்படுதல். இணயசுவின் மரணத்கதப் பற்றிய தனது 
கணக்கில், சிலுகவயில் அகறயப்பட்ட சம்பவங்கள் ணமசியாவுக்கான பல பகழய 
ஏற்பாட்டு எதிர்பார்ப்புககள எவ்வாறு பூர்த்தி பசய்தன என்பகத ணயாவான் 
விளக்கினார். இ ்த விவரங்கள் இணயசுகவ ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தவில்கல 
என்பது  ிரூபிக்கப்பட்டது; எல்லாம் ணதவனின் திட்டப்படி  ட ்தது. 

தம்முகடய ககது, ணசாதகனகள் மற்றும் சிலுகவயில் அகறயப்பட்ட காலம் 
முழுவதும், இணயசு அகமதியாக வகள ்து பகாடுக்காத கண்ணியத்கதக் 
ககடப்பிடித்தார். ணதவனுகடய குமாரன் தம்முகடய ஜனங்களுக்காகத் தம்முகடய 
ஜவீகனக் பகாடுத்தார், அப்படிச் பசய்வதன் மூலம் ணதவனுகடய மகிகமகய 
இதுவகர பவளிப்படுத்தாத விதத்தில் பவளிப்படுத்தினார். ணதவன் தம் மக்ககள 
விடுவிக்க எவ்வளவு துூரம் பசல்வார்? சிலுகவ வகர பசல்வார்! 

இணயசு தமக்கு முன் கவக்கப்பட்ட மகிழ்ச்சிக்காக சிலுகவக்குச் 
பசன்றார் என்று ணவதம் கூறுகிறது. சிலுகவ என்பது இதுவகர 
யாரும் பசய்யாத கடினமான காரியம். ணதவனுகடய குமாரன் 
சிலுகவயில் அனுபவித்தகத விட பபரிய துன்பம் எதுவும் 
இல்கல, ஏபனனில் அவர் ஒரு பகாடூரமான கடினமான சரரீ 
மரணத்கத மட்டும் அனுபவிக்கவில்கல, ஆனால் அவர்  ம் 
பாவத்கத அவர் மதீு சும ்தார், ணதவனின் ணகாபத்கத அவர் 
ணதாள்களில் சும ்தார். எனணவ, இது எவராலும் பசய்யப்படாத 
கடினமான காரியம், ஆனால் இணயசு தமக்கு முன் கவக்கப்பட்ட 
மகிழ்ச்சிக்காக அகதச் பசய்தார். அவர் ஏன் இகதச் பசய்ய 
ணவண்டும்? அதனால் என்ன விகளயும் என்பகத 
அறி ்திரு ்ததால் அகதச் பசய்தார். அது ணதவனின் மகிகமகய 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பவளிப்படுத்தும். அவருகடய அன்பு,  ீதி, ணகாபம், பரிசுத்தம், 
இரக்கம், தயவு, எல்லாணம சிலுகவயில் அழகாக ஒன்றுகூடி, அவர் 
யார் என்று  ாம் பார்க்கும் விதத்தில், எல்லாவற்றுக்காகவும் 
அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாகிய அவகரச் சுற்றி  ித்தியம் 
முழுவதும்  ாம் ஆராதிக்க முடியும்.  ாம் ஆராதிக்கும் இடம் 
அவருகடய சிங்காசனம் ஆகும். எனணவ, ணதவன் தம்முகடய 
குணத்கதயும் மகிகமகயயும் பவளிப்படுத்தி, சிலுகவயில் 
அவர் யார் என்பகத  மக்குக் காட்டினார்,  ாம் அவகர 
ஆராதிக்கிணறாம். ணமலும் அவர் இ ்த சிலுகவயில் பல 
குமாரர்ககள மகிகமக்குள் பகாண்டு வருகிறார். அதன் பலன் 
அப்படி இருப்பதால் தான் அவர் அகத மகிழ்ச்சியுடன் பசய்ய 
முடி ்தது 

Dr. ணக. எரிக் ணதாணனஸ் 

மூன்றாவதாக, இணயசுவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்பதழுதல் பற்றிய 
அறிக்கக ணயாவான் 20:1-31 இல் உள்ள உயிர்த்பதழுதலுடன் முடிவகடகிறது. 

உெிர்த்யதழுதல். ணயாவான் 20:1-9 இன் படி, இணயசுவின் கல்லகற ஒரு 
வரலாற்று உண்கமயாகும். மரியாள், ணபதுரு மற்றும் ணயாவான் ஆகிணயார் இணயசு 
கல்லகறயில் இல்லாதகதக் கண்டனர். 20:10-31 இல், இணயசு மகதணலனா மரியாள், 
சீஷர்கள் மற்றும் ணதாமாவுக்குத் ணதான்றினார். இணயசுகவப் பின்பற்றுபவர்கள் 
சற்று ச ்ணதகம் பகாண்டவர்களாகவும், எளிதில் ஏமாறாதவர்களாகவும் 
இரு ்தகத இ ்த அறிக்கககள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 

குறிப்பாக, இணயசு சஷீர்களுக்குத் ணதான்றிய முதல் முகற ணதாமா அங்கு 
இருக்கவில்கல. மற்றும் ணதாமா ச ்ணதகமுகடயவராய் இரு ்தார். அவருக்கு 
ஆதாரம் ணதகவப்பட்டது. உயிர்த்பதழுதல் பற்றிய சில கபத்தியக்காரத்தனமான 
ககதககள அவர்  ம்பப் ணபாவதில்கல. வசனம் 28 இல் அவரது அறிக்கக 
ணயாவானுகடய ககதயின் உச்சக்கட்டமாகும், அங்கு ணதாமா இணயசுகவ "என் 
கர்த்தணர மற்றும் என் ணதவணன" என்று ஒப்புக்பகாண்டார். 

ணதாமா, தனக்குத் தனிப்பட்ட முகறயில் பதரி ்த மற்ற 
சீஷர்களுடன் இத்தகன காலம் பயணித்துக்பகாண்டிருக்கிறார். 
இவர்ககள அவர் அறிவார். ஆனால் அவர்கள் இணயசு 
உயிர்த்பதழு ்தகதக் கண்டதாகச் பசான்னணபாது அகத அவர் 
ஏற்றுக்பகாள்ளவில்கல. அ ் ியர்கள் இகத அவரிடம் 
பசால்வது ணபால் இல்கல, அவர்கள் அகனவரும் 
ஒப்புக்பகாள்கிறார்கள். ணமலும் அவர் அகத  ம்ப கவக்க 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

முடியாது.  ம்புவதற்கும், மண்ீடும் ஏமாற்றமகடவதற்கும் அவரது 
இயலாகமக்கு இது பதாடர்புள்ளதா என்று  ான் 
ச ்ணதகிக்கிணறன். அவர் மீண்டும் ஏமாற்றமகடய பயப்படுகிறார் 
என்று  ிகனக்கிணறன். 

Dr. ணடவிட் ஏ. பரடலிங்ஸ் 

" ான் என் விரல்ககள இணயசுகவ ஆணி அடித்த கககளிலும் 
அவரின் விலாவிலும் கவக்காவிட்டால்,  ான்  ம்பமாட்ணடன்" 
என்று ணதாமா ச ்ணதகப்பட்டார், ணமலும் ணதாமா அடிக்கடி 
"ச ்ணதகமுள்ள ணதாமா" என்று சாடப்படுகிறார். ஏபனன்றால் 
அவர் இணயசுகவ  ம்பவில்கல, ஆனால் ணதாமா மீது  ாம் சற்று 
குகறவாக ணகாபப்பட ணவண்டும் என்று  ான்  ிகனக்கிணறன். 
முதல்  ிகழ்வில், இணயசு பன்னிருவர் மத்தியில் வ ்து, 
அவர்களுக்குத் தன்கன பவளிப்படுத்தியணபாது ணதாமா 
அவர்களுடன் இல்கல என்று ணயாவான் கூறுகிறார். 
இரண்டாவதாக, இணயசுவின் உயிர்த்பதழுதகல ண ரில் கண்ட 
சாட்சிகளாக சஷீர்கள் ணதர் ்பதடுக்கப்பட்டனர் என்று  ாம் 
 ம்பினால், உயிர்த்பதழுதகல  ம்புவதற்கு ணதாமா பார்க்க 
ணவண்டிய ஒரு கட்டாயம் இரு ்தது. மூன்றாவதாக, இணயசு 
அவர்கள் மத்தியில்  ின்று ணதாமாவுக்குத் தன்கன 
பவளிப்படுத்தியணபாது, ணதாமா விசுவாசத்தின் கதரியமானதும் 
பதளிவானதுமான அறிக்ககயிடுகிறார் என்பகதயும்  ாம் 
பசால்ல ணவண்டும். அவர் இணயசுகவ "என் கர்த்தணர மற்றும் என் 
ணதவணன" என்று அகழக்கிறார்.  ீங்கள் காண்பதால் 
விசுவாசிக்கிறீர்கள், ஆனால் இனி, காணாமல் 
விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்களாக இருப்பார்கள் என்று 
ணயாவான் ணயாவான் 20 இன் இறுதியில் விளக்குகிறார். 
விசுவாசிப்பதற்கு பார்க்க ணவண்டிய ஒரு உணர்வு ணதாமாவிற்கு 
இருக்கிறது, ஆனால்  ீங்களும்  ானும் பார்க்க ணவண்டும் 
என்கிற உணர்வும் இருக்கிறது, இணயசுகவ  மக்கு முன்பாகப் 
பார்ப்பதன் மூலம் அல்ல, ஆனால் உண்கமயில் அவர்கள் 
பார்த்தகத புரி ்துபகாண்டு பாராட்டி அகத  ாம் சுயமாக  ம்ப 
ணவண்டும். எனணவ, ணதாமாவிற்கு சில சமயங்களில்  ாம் 
அ ியாயம் பசய்கிணறாம் என்று  ிகனக்கிணறன், ஏபனன்றால் 
அவருக்கு ஒரு தனித்துவமான பாத்திரம் இரு ்தது, ணமலும் அவர் 
ஒரு சிற ்த முன்மாதிரி என்பதால் அவர் இணயசுகவப் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பார்த்தணபாது, அவர் மதீு அற்புதமான விசுவாசத்கத 
பவளிப்படுத்தினார். உண்கமயில் அவர்  மக்கும் ஒரு 
முன்மாதிரியாக இருக்கிறார்,  ாம் இணயசு யார் என்பகத அறிய 
வரும்ணபாது,  ாமும் கீணழ விழு ்து அவகர ஆராதிக்க ணவண்டும். 

Rev. Dr. கசமன் கவபர்ட் 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் ககடசிப் பகுதியானது, ணயாவான் 21:1-25 இல் 
பதிவுபசய்யப்பட்ட இணயசுவின் பூமிக்குரிய வாழ்க்கக மற்றும் ஊழியத்கதப் 
பற்றிய அவரது கணக்கின் முடிவாகும். 

முடிவுரை 
இ ்த முடிவுகர முழு சுவிணசஷத்திலிரு ்தும் கருப்பபாருள்ககள 

எடுத்துக்பகாள்கிறது, பின்னர் வாசகர்ககள எதிர்காலத்கத ண ாக்கி 
வழி டத்துகிறது. மு ்கதய அதிகாரத்கதப் ணபாலணவ, 1-14 வசனங்களில் 
இணயசுவின் உயிர்த்பதழுதல் ணதாற்றத்கத இது பதரிவிக்கிறது. ஆனால் ககதயின் 
அழுத்தம் அவர் காணப்பட்டதன் உண்கமயின் மதீு இல்கல. 1 மற்றும் 14 ஆகிய 
இரண்டு வசனங்களிலும், ணயாவான் இ ்த ணதாற்றத்கத ஒரு பவளிப்பாடாகப் 
ணபசினார், இணயசு "அவருகடய மகிகமகய பவளிப்படுத்தினார்" என்று 2:11 இல் 
பயன்படுத்திய அணத வார்த்கதகயப் பயன்படுத்தினார். எனணவ, இ ்த 
ணதாற்றத்கத உயிர்த்பதழுதலின் எளிய சான்றாகப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, 
இணயசுவின் பவளிப்பாடு மற்றும் அவருகடய மகிகமயின்  ிகறவாக இ ்த 
கணக்கக  ாம் வாசிக்க ணயாவான் விரும்பினார், அது அவருகடய 
சுவிணசஷத்தின் முதல் அதிகாரத்தில் பதாடங்கி அதன் அகனத்து 
அறிக்கககளிலும் பதாடர் ்தது. 

ணமலும், முதன்கமயான அப்ணபாஸ்தலன் ணபதுரு மூன்று முகற இணயசுகவ 
மறுதலித்திரு ்தாலும், இணயசுகவப் பற்றி சாட்சி பசால்ல அப்ணபாஸ்தலர்கள் 
மற்றும் பிற சஷீர்களின் அதிகாரத்கத இ ்த முடிவுகர உறுதிப்படுத்துகிறது. 
ணயாவான் 21:15-23 இல், ணபதுருகவ மன்னித்தார், ணமலும் அவகர மூன்று 
பவவ்ணவறு ண ரங்களில் மீட்படடுத்தார். இ ்த மறுசீரகமப்புகளில், ணதவனின் 
ம ்கதகயப் பராமரிக்க இணயசு ணபதுருகவ  ியமித்தார். இணயசுணவ  ல்ல 
ணமய்ப்பராக இரு ்தார். ஆனால் இப்ணபாது ணதவனுகடய ஜனங்ககளக் 
கவனித்துக்பகாள்வதில் தன்கனப் பின்பற்ற ணபதுருகவ  ியமித்தார். 

மற்ற சுவிணசஷங்கள் ஒவ்பவான்றும் சில வககயான பபரிய ஆகணயுடன் 
முடிவகடகின்றன. அதாவது சகபகயக் கட்டும்படி இணயசு தனது 
அப்ணபாஸ்தலர்களுக்கும் மற்ற சஷீர்களுக்கும் கட்டகளயிட்டார். ணபதுருவின் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

மறுசீரகமப்பு பற்றிய இ ்த ககத, சகபயின் எதிர்காலத்கத ணயாவான் பார்க்கும் 
வழியாகும். எப்பபாழுதும் தம் ஜனங்களுடன் இருப்ணபன் என்று இணயசு வாக்குக் 
பகாடுத்திரு ்தார். ணபதுருகவப் ணபான்ற மற்ற ணமய்ப்பர்கள் மூலம் தான் 
எப்ணபாதும் தன் மக்களுடன் இருப்பார் என்பகத பதளிவுபடுத்த அவர் இ ்த 
தருணத்கத எடுத்துக் பகாண்டார். 1 ணபதுரு 5:1-2 இல் ணபதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: 

உங்களிலுள்ள மூப்பருக்கு உடன்மூப்பனும், கிறிஸ்துவின் 
பாடுகளுக்குச் சாட்சியும், இனி பவளிப்படும் மகிகமக்குப் 
பங்காளியுமாயிருக்கிற  ான் 
புத்திபசால்லுகிறபதன்னபவன்றால்: உங்களிடத்திலுள்ள 
ணதவனுகடய ம ்கதகய  ீங்கள் ணமயுங்கள் (1 ணபதுரு 5:1-2). 

ணயாவான் சுவிணசஷம் ககடசி அப்ணபாஸ்தலர்கள் மரிக்கும் ணபாது 
எழுதப்பட்டதாக பபரும்பாலான அறிஞர்கள்  ம்புகிறார்கள். இ ்த கட்டத்தில் 
உயிருடன் இருக்கும் ககடசி அப்ணபாஸ்தலராக கூட ணயாவான் இரு ்திருக்கலாம். 
ஆகணவ, தம்முகடய ம ்கதயின் ணமய்ப்பர்கள் மூலம் இணயசு இன்னும் இருக்கிறார் 
என்பகத ணதவனுகடய மக்கள் ணகட்பது முக்கியம். இறுதியில் சகபகய 
வழி டத்தியது ணபதுருணவா அல்லது ணவறு எ ்த அப்ணபாஸ்தலணரா அல்ல. அவர்கள் 
அவகரப் பின்பதாடர் ்தணபாது அது இணயசுவாக இரு ்தார். அவர்கள் அவருகடய 
துூதுவர்களாகவும் உதவியாளர்களாகவும் மட்டுணம பணியாற்றினார்கள். 
எதிர்காலத்தில் அவர்ககள வழி டத்துவதற்காக உடல் ரதீியாகவும் 
 ிர ்தரமாகவும் தம் மக்களிடம் திரும்புவதாக இணயசு உறுதியளித்தார். 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் பின்னணி மற்றும் கட்டகமப்பு மற்றும் 
உள்ளடக்கம் இரண்கடயும் இப்ணபாது  ாம் பார்த்துவிட்ணடாம், ணயாவான் 
வலியுறுத்திய சில முக்கிய கருப்பபாருள்ககளக் கருத்தில் பகாள்ள தயாராக 
இருக்கிணறாம். 

முக்கிே கருப்பபாருள்கள் 
ணயாவான் 20:30-31 இல் உள்ள தனது ண ாக்க அறிக்ககயில் ணயாவான் பல 

முக்கியமான கருப்பபாருள்ககள பட்டியலிட்டுள்ளார், இ ்த வார்த்கதககள  ாம் 
வாசிக்கிணறாம்: 

இ ்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிராத ணவறு அண க 
அற்புதங்ககளயும் இணயசு தமது சஷீருக்கு முன்பாகச் பசய்தார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இணயசு ணதவனுகடய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று  ீங்கள் 
விசுவாசிக்கும்படியாகவும், விசுவாசித்து அவருகடய 
 ாமத்தினாணல  ித்தியஜவீகன அகடயும்படியாகவும், 
இகவகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது (ணயாவான் 20:30-31). 

எங்கள் பாடத்தின் இ ்த பகுதியில், ணயாவானின் ண ாக்க 
அறிக்ககயிலிரு ்து எடுக்கப்பட்ட  ான்கு ப ருங்கிய பதாடர்புகடய 
கருப்பபாருள்களில் கவனம் பசலுத்துணவாம், அயவ ோவை: விசுவாசத்தின் 
பசயல், கிறிஸ்துவாக இணயசுவின் அகடயாளம், ணதவனின் குமாரனாக 
அவருகடய இகணயான அகடயாளம் மற்றும் அவர் பகாண்டு வரும் 
வாழ்க்ககயின் ஆசீர்வாதம். விசுவாசத்கதக் குறித்து ணயாவான் வலியுறுத்துவகத 
முதலில் பார்க்கலாம். 

விசுவாேித்தல் 
ணயாவான் கிணரக்க வார்த்கதயான பிஸ்டிணயா கவ 106 முகற 

பயன்படுத்தினார், அதாவது "விசுவாசி" என்பது இதன் அர்த்தம். மற்ற மூன்று 
சுவிணசஷங்களும் ணசர் ்து 34 முகற இயத பயன்படுத்தின, ணயாவான் 
சுவிணசஷத்துடன் ஒப்பிடும்ணபாது இது மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டுணம. இ ்த 
வலியுறுத்தலில் உள்ள ணவறுபாடு ணயாவானின் ககதக்கு விசுவாசித்தல் 
எவ்வளவு முக்கியம் என்பகதக் காட்டுகிறது. 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தில், விசுவாசம் என்ற கருத்து "பபற்றுக்பகாள்", "வா" 
மற்றும் "அறி" ணபான்ற வார்த்கதகளால் குறிக்கப்படும் மற்ற கருத்துக்களுடன் 
ப ருக்கமாக பதாடர்புகடயது. எனணவ, இணயசுகவ விசுவாசிப்பது என்பது 
அவகரப் ஏற்றுக்பகாள்வதாகும், அவரிடம் வ ்து, தனிப்பட்ட அனுபவத்தின் 
அர்த்தத்தில் அவகர அறி ்து பகாள்வதாகும். 

இணயசுகவ விசுவாசிப்பதும், ஏற்றுக்பகாள்வதும், பதரி ்துபகாள்வதும், 
இணயசுவிடம் வருவதும், கிறிஸ்துகவ விசுவாசிப்பதற்கும் பின்பற்றுவதற்குமான 
தனிப்பட்ட முடிவின் ஒரு தருணமாகத் பதாடங்குகிறது - இகதணய தற்கால 
கிறிஸ்தவர்கள் பபரும்பாலும் "மன மாற்றம்" என்று அகழக்கிறார்கள். 
மனமாற்றம் உண்கமயானதாக இருக்கும்ணபாது, அது ணதவனுகடய ஊழியத்தில் 
 ாம் பங்குபகாள்ளவும், பல்ணவறு வழிகளில் அவருகடய ஆசீர்வாதங்ககளப் 
பபறவும் பசய்கிறது. ணயாவான் தனது சுவிணசஷத்தின் இ ்த பகுதியில், 
ணதவனுகடய பிள்களகளாக மாறுதல் மற்றும்  ித்திய ஜவீகனப் பபறுதல் 
ணபான்ற பசாற்களுடன் மனமாற்றத்கதக் குறிப்பிடுகிறார். ணயாவான் 1:12 இல் 
விசுவாசிப்பது பற்றிய ணயாவானின் விளக்கத்கதக் கவனியுங்கள்: 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

அவருகடய  ாமத்தின்ணமல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவகர 
ஏற்றுக்பகாண்டவர்கள் எத்தகனணபர்கணளா, 
அத்தகனணபர்களும் ணதவனுகடய பிள்களகளாகும்படி, 
அவர்களுக்கு அதிகாரங்பகாடுத்தார் (ணயாவான் 1:12). 

ணயாவான் 3:36 இல் இணத ணபான்ற பமாழிகயக் காண்கிணறாம், இ ்த 
வார்த்கதககள  ாம் இங்ணக வாசிக்கிணறாம்: 

குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன்  ித்தியஜவீகன 
உகடயவனாயிருக்கிறான்; குமாரகன விசுவாசியாதவணனா 
ஜவீகனக் காண்பதில்கல (ணயாவான் 3:36). 

இது ணபான்ற ணவத பகுதிகளில், விசுவாசம் என்பது ண ர்கமயான, 
இதயப்பூர்வமான, தனிப்பட்ட  ம்பிக்ககயின் பசயல் மற்றும் அவருடன்  ம்கம 
இகணக்கும் அர்ப்பணிப்பு ஆகும். இது வரலாற்றில் ணதவனுகடய ணவகலயின் 
ஒரு பகுதியாக  ம்கம ஆக்குகிறது. ணமலும் இணயசு தம்முகடய முழு மகிகமயிலும் 
பவளிப்படும் ணபாதுதான் அது முழுகம அகடயும். 

இப்ணபாது, ணயாவான் எப்ணபாதும் "விசுவாசித்தல்" என்ற வார்த்கதகய அணத 
வழியில் பயன்படுத்தவில்கல என்பகத உணர ணவண்டியது அவசியம். சில ணவத 
பகுதிகளில், ணமணலாட்டமான  ம்பிக்கககயக் குறிக்க ணயாவான் "விசுவாசித்தல்" 
என்ற வார்த்கதகயப் பயன்படுத்தினார். இகத இகறயியலாளர்கள் 
பபரும்பாலும் "தற்காலிக" அல்லது "பாசாங்குத்தனமான"  ம்பிக்கக என்று 
அகழத்தனர். 

உதாரணமாக, ணயாவான் 2:23-24 இல் உள்ள இணயசுவின் வார்த்கதககளக் 
கவனியுங்கள்: 

பஸ்காபண்டிககயிணல [இணயசு] எருசணலமிலிருக்ககயில், அவர் 
பசய்த அற்புதங்ககள அண கர் கண்டு, அவருகடய  ாமத்தில் 
விசுவாசம் கவத்தார்கள். அப்படியிரு ்தும், இணயசு 
எல்லாகரயும் அறி ்திரு ்தபடியால், அவர்ககள  ம்பி 
இணங்கவில்கல (ணயாவான் 2:23-24). 

இவர்களின் விசுவாசம் ணமணலாட்டமானதாக இரு ்ததால் இணயசு தம்கம 
அவர்களிடம் ஒப்பகடக்கவில்கல. இகறயியலாளர்கள் பபரும்பாலும் 
"இரட்சிக்கிற விசுவாசம்" என்று அகழக்கும் ண ர்கமயான விசுவாசம் இது அல்ல. 

பபரும்பாலும், ணயாவான் "விசுவாசித்தல்" பற்றி ணபசிய சூழல்களில் இரு ்து, 
அவர் வழக்கமாக உண்கமயான இரட்சிக்கிற விசுவாசத்கத மனதில் 
பகாண்டிரு ்தார் என்பகத  ாம் அறியலாம். இரட்சகராகவும் கர்த்தராகவும் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இணயசுவின் மதீு உண்கமயான  ம்பிக்கக கவத்தல் ஆகும். ணயாவாகனப் 
பபாறுத்தவகர, இணயசு  மது விசுவாசத்தின் பபாருள் ஆவார். இது எல்லா 
வித்தியாசங்ககளயும் ஏற்படுத்துகிறது.  ம்கம இரட்சிப்பது  ம் விசுவாசத்தின் 
வல்லகம அல்ல, ஆனால்  ாம் யாகர  ம்புகிணறாணமா அவரின் வல்லகம தான். 

இப்ணபாது  ாம் இணயசுகவ விசுவாசித்தல் என்பது பற்றிய கருப்பபாருகளப் 
பார்த்ணதாம், இணயசுகவப் பற்றி ணயாவான் பசால்லும் முக்கிய விஷயங்களில் 
ஒன்றிற்கு திரும்புணவாம், அதாவது, அவர் கிறிஸ்துவும் ணமசியாவுமாவார், ணதவன் 
தனது ஜனங்களான இஸ்ரணவலுக்கு அளித்த பண்கடய வாக்குத்தத்தங்ககள 
 ிகறணவற்றுவார். 

கிறிஸ்து 
இணயசுகவ "கிறிஸ்து" என்று அகழப்பதன் மூலம், ணயாவான் அவகர 

இஸ்ரணவலின் ராஜா என்று பதளிவாக அகடயாளம் காட்டினார். 
எல்லாவற்றிற்கும் ணமலாக, முதல் நூற்றாண்டில், "கிறிஸ்து" அல்லது "ணமசியா" 
என்ற வார்த்கதயானது "இஸ்ரணவலின் ராஜா" என்பதற்குச் சமமான 
பசயல்பாடாக மாறியது. இவர்தான் கிறிஸ்து. ஆனால் இணயசு இஸ்ரணவலின் ராஜா 
என்பது பல தாக்கங்ககளக் பகாண்டிரு ்தது, ணமலும் ணயாவான் இவற்றில் 
பலவற்றின் கவனத்கத ஈர்த்தார். 

உதாரணமாக, பகழய ஏற்பாட்டில் உள்ள இஸ்ரணவல் மற்றும் யூதாவின் 
ராஜாக்ககளப் ணபாலணவ, இணயசு தான் ஆட்சி பசய்த மக்ககள 
உள்ளடக்கியிரு ்ததாக ணயாவான் வலியுறுத்தினார். இஸ்ரணவலர் தவறிய 
அகனத்கதயும் இணயசு பசய்தார், அதன் மூலம் இஸ்ரணவல் முன்பு பபறத் தவறிய 
அகனத்து ஆசீர்வாதங்ககளயும் அவர் பபற்றார். இஸ்ரணவலின் ராஜாவாக, 
இணயசு இஸ்ரணவகல எல்லா வககயிலும் பிரதி ிதித்துவப்படுத்தினார், ணமலும் 
அவர்களுக்கு மாற்றாகவும் அவர்களுக்கு ணதவனின் ஆசீர்வாதங்களின் 
வழியாகவும் இரு ்து ணசகவ பசய்தார். 

ணயாவான் 15:1-8 இல், இணயசுணவ உண்கமயான திராட்கச பசடி என்றும், 
அவகரப் பின்பற்றுபவர்கள் அவருக்குள் கிகளகள் என்றும் அறிக்கக 
பசய்வதன் மூலம் இணயசுகவப் பற்றிய இ ்த உண்கமகய ணயாவான்  ிரூபித்தார். 
ய ோவோை் 15:5-8 இல் இணயசு பசான்னகத கவனியுங்கள்: 

 ாணன திராட்சச்பசடி,  ீங்கள் பகாடிகள். ஒருவன் என்னிலும் 
 ான் அவனிலும்  ிகலத்திரு ்தால், அவன் மிகு ்த 
கனிககளக் பகாடுப்பான் ...  ீங்கள் மிகு ்த கனிககளக் 
பகாடுப்பதினால் என் பிதா மகிகமப்படுவார், எனக்கும் 
சீஷராயிருப்பர்ீகள் (ணயாவான் 15:5-8). 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பகழய ஏற்பாடு முழுவதும், இஸ்ரணவல் ணதவனின் திராட்கச பசடியாக 
சித்தரிக்கப்பட்டது. சங்கீதம் 80, எணரமியா 2, எணசக்கிணயல் 17, மற்றும் ஓசியா 10 
ணபான்ற இடங்களில் இ ்தப் கற்பகன படத்கதக் காண்கிணறாம். ணமலும், தாவதீின் 
அரச குடும்பமும், வருங்கால மகத்தான ணமசியாவும் கூட, ணதவனுகடய முழு 
ஜனங்களும் வளரும் கிகளயாகக் குறிப்பிடப்பட்டனர். ஏசாயா 11:1 ணபான்ற 
இடங்களில் இகத  ாம் பார்க்கிணறாம். எனணவ, இ ்தப் பின்னணியில், இணயசுணவ 
உண்கமயான திராட்கச வசடி என்றும், ணதவகனப் பிரியப்படுத்துவதற்கும் 
மகிகமப்படுத்துவதற்கும் ஒணர வழி என்றும் கூறியணபாது, அவருகடய 
ஜனங்ககளப் பிரதி ிதித்துவப்படுத்தி, உருவகப்படுத்திய இஸ்ரணவலின் 
உண்கமயான ராஜா இணயசு என்பகத அவருகடய சஷீர்கள் 
புரி ்துபகாண்டிருப்பார்கள். 

ஆனால் ராஜாவாக, இணயசுணவ உண்கமயான இஸ்ரணவல் என்ற இ ்த 
ணயாசகனயின் தாக்கங்கள் என்ன? ஒன்று, இஸ்ரணவல் எதற்காக 
அகழக்கப்பட்டணதா அது அகனத்கதயும் இணயசு  ிகறணவற்றிக் பகாண்டிரு ்தார் 
என்பது இதன் அர்த்தம் ஆகும். இஸ்ரணவகல ணதவன் எதற்காக அகழத்தாணரா 
அகதச் பசய்ய அது தவறிவிட்டது. ஆனால் பாவத்தால் இஸ்ரணவல் ணதால்வியுற்ற 
இடத்தில், இணயசு முழுகமயாக பவற்றி பபற்றார். அவர் இஸ்ரணவலின் விதிகய 
 ிகறணவற்றினார். தம்மில், இணயசு பல நூற்றாண்டுகளின் பகழய ஏற்பாட்டு 
வரலாற்கறத் பதாகுத்து, ணதவனுகடய மகிகமயான பிரசன்னத்தின் 
யதார்த்தத்கத பவளிப்படுத்தினார். இதன் காரணமாக, இஸ்ரணவலின் 
உண்கமயான ஜனங்கள் இஸ்ரணவல் ணதசத்தில் உறுப்பினர்களாக இருப்பதன் 
மூலம் அகடயாளம் காணப்படவில்கல. மாறாக, அவர்கள் பமய்யான திராட்கச 
பசடியின் கிகளகளாக இருப்பவர்கள். கிறிஸ்துவில் விசுவாசிகளாக 
இருக்கிறார்கள், விசுவாசத்தால் ணதவனுடன் ஐக்கியப்பட்டவர்கள். 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தில் குறிப்பாக முக்கியமான ணமசியாவுக்கான பகழய 
ஏற்பாட்டு எதிர்பார்ப்புககள இணயசு  ிகறணவற்றிய மூன்று வழிகளில் 
கிறிஸ்துவாக இணயசுவின் பிரதி ிதித்துவப் பாத்திரத்கதப் பற்றி  மது விவாதம் 
கவனம் பசலுத்தும். முதலில், இணயசு ணதவாலயத்கத  ிகறணவற்றினார். 
இரண்டாவதாக, இஸ்ரணவலின் பண்டிகககளால் உருவாக்கப்பட்ட 
எதிர்பார்ப்புககள அவர்  ிகறணவற்றினார். மூன்றாவதாக, அவர் ணதவனின் 
பிரமாணத்கத  ிகறணவற்றினார். இணயசு ஆலயத்கத  ிகறணவற்றிய வழிகயத் 
பதாடங்கி, இ ்த ணயாசகனகள் ஒவ்பவான்கறயும் பார்ப்ணபாம். 

சதவாலேம் 
ணவதாகமத்தில் ஆலயம் முக்கியமானதாக இரு ்ததற்கான காரணங்களில் 

ஒன்று, ணதவன் தம்முகடய ஜனங்களுடன் ஒரு விணசஷமான வழியில் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பிரசன்னமாக இருப்பதாக வாக்குத்தத்தம் பசய்த இடமாக அது இரு ்தது. 
 ிச்சயமாக, ணதவன் எங்கும்  ிகற ்திருப்பகத  ாம் அறிணவாம்; அவர் எப்ணபாதும் 
எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார். ஆனால், அவருகடய விணசஷித்த 
பிரசன்னத்கதப் பற்றி  ாம் ணபசும்ணபாது, அவருகடய பிரசன்னத்தின் 
பவளிப்பாடுகள்  ம் மனதில் உள்ளன. அதாவது, குறிப்பிட்ட இடங்களில், 
பபரும்பாலும் காணக்கூடிய மகிகமயுடன் ணதவன் தம் இருப்கப ஒருமுகப்படுத்திய 
ண ரங்கள் ஆகும். 

ஆசரிப்பு கூடாரத்திலும் ஆலயத்திலும் ணதவனுகடய பிரசன்னம் 
முக்கியத்துவம் வாய் ்தது, ஏபனனில் கூடாரமும் ஆலயமும் 
பிரபஞ்சம் சிறு உருவாக உள்ளதாக காட்டுகின்றன. அகவ 
உலகம் என்ன என்பதன் நண்ணுயிரிகள் ஆகும், எனணவ 
ணதவனுகடய பிரசன்னம் உண்கமயில் உலகில் அவரது 
இருப்கபக் குறிக்கிறது. அவர் தம் ஜனங்களுடன் 
உகரயாடுவதற்காக அவர் உருவாக்கிய ஆலயம் தான் உலகம். 
பின்னர், ஆதாம் கலகம் பசய்தணபாது, ணதவன் இ ்த 
ஜனங்ககளத் ணதர் ்பதடுத்தார், அது இறுதியில் இஸ்ரணவல் 
ணதசமாக மாறுகிறது, ணமலும் அவர் அவர்களிகடணய 
வாசமாயிருக்கிறார், ணமலும் அவர்களிகடணய அவர் வசிக்கும் 
இடம் பிரபஞ்சம் என்னவாக இரு ்தது என்பதன் இ ்த சிறிய 
பிரதி மற்றும் அவரது பிரசன்னம் ஆகும். அவருகடய 
பிரசன்னத்தில் ஒரு தனித்தன்கம உள்ளது, ஏபனன்றால் 
அங்குதான் இஸ்ரணவல் ணதவனின் முன்னிகலயிலும், ஆசரிப்பு 
கூடாரத்திற்கும், பின்னர் ணதவாலயத்துக்கும் பசல்கிறது, ணமலும் 
இது உலகம் முழுவதும் ணதவன் என்ன பசய்யப் ணபாகிறார் 
என்பதற்கான முன்னறிவிப்பாகும். ணதவன் ஆசரிப்பு கூடாரத்கத 
அதன் பிரதிஷ்கடயின் ணபாது  ிரப்பும்ணபாதும், அது 
யாத்திராகமத்தின் முடிவில் அது  ிகறவகடயும் ணபாதும், 
பின்னர் 1 இராஜாக்கள் 8 இல் முடிக்கப்படும்ணபாதும் அவர் 
ஆலயத்கத  ிரப்பும்ணபாதும், பிரபஞ்சத்தில் என்ன  டக்கப் 
ணபாகிறது என்பதற்கான முன்ணனாட்டத்கத  ாம் உண்கமயில் 
பபறுகிணறாம். ணதவனின் மகிகம முழுகமயாக அறியப்படுகிறது. 

Dr. ணஜம்ஸ் எம். ஹாமில்ட்டன் 

தம்முகடய ஜனங்களிகடணய ணதவனுகடய விணசஷ பிரசன்னத்தின் 
கருப்பபாருள் ணவதாகம வரலாற்றில் பல  ிகலகளில்  ிகறணவற்றப்படுகிறது. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பதாடக்கத்தில், ஏணதன் ணதாட்டம் பூமியில் பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்ட இடமாக இரு ்தது, 
அங்கு ணதவனின் கமய விணசஷித்த பிரசன்னத்கதக் காணலாம். இது பூமியில் 
அவரது சிங்காசன அகறயாக பணியாற்ற ணவண்டும், அதில் இரு ்து மனிதகுலம் 
முழு பூமிகயயும் பரிசுத்தப்படுத்த ணவண்டும், முழு உலகத்கதயும் ணதவனின் புனித 
ராஜ்யமாக மாற்ற ணவண்டும். 

பின்னர், ணதவன் இஸ்ரணவகல தனது அரச ஆசாரியத்துவமாக 
 ிறுவியணபாது, அவர் தனது விணசஷ பிரசன்னத்கத முதலில் ஆசரிப்பு 
கூடாரத்துடனும் பின்னர் ஆலயத்துடனும் பதாடர்புபடுத்தினார். ஆசரிப்பு கூடாரம் 
மற்றும் ணதவாலயத்தின் அலங்காரங்கள் ஏணதன் ணதாட்டத்தின் மாதிரியாக 
அகமக்கப்பட்டன, ணமலும் கூடாரம் மற்றும் ஆலயம் இரண்டும் ணதாட்டத்தின் அணத 
பசயல்பாட்கடச் பசய்தன. ஆசரிப்பு கூடாரமும் ஆலயமும் பூமியில் ணதவனின் அரச 
சிங்காசன அகற என்று சுட்டிக்காட்டி ணவதம் இ ்த பதாடர்கப உறுதிப்படுத்துகிறது. 
அதாவது அவர் தனது ஜனங்கள் மத்தியில் மகிகமயுடன் வாழ் ்த இடங்கள் 
இகவ. இ ்த உண்கம 1  ாளாகமம் 28:2, சங்கீதம் 11:4, மற்றும் ஏசாயா 6:1 ணபான்ற 
இடங்களில் பதளிவாக்கப்பட்டுள்ளது. இகவ பூமியில் மிகவும் பரிசுத்தமான 
இடங்களாக இரு ்தன. ணதவனுகடய ஆசீர்வாதங்ககள அவருகடய மக்கள் 
உடனடியாகப் பபறக்கூடிய இடங்களாக அகவ இரு ்தன. ஏணதன் ணதாட்டத்கதப் 
ணபாலணவ, அகவ அவருகடய ராஜ்யத்தின் கமயமாக இரு ்தன, அதில் இரு ்து 
அவருகடய மக்கள் பூமிகய அவருகடய ராஜ்யமாக பரிசுத்தப்படுத்த ணவண்டும். 
ணயாவானின் சுவிணசஷத்தின்படி, இணயசுவின் முக்கியத்துவத்கதப் 
புரி ்துபகாள்வதற்கான ஒரு முக்கிய வழி, ணதவனுகடய கூடாரம் மற்றும் 
ஆலயத்தின் பகழய ஏற்பாட்டின் கருப்பபாருகள அவர்  ிகறணவற்றுவகதப் 
பார்ப்பதாகும். ணயாவான் 1:14 இல் ணயாவான் எழுதியகதக் கவனியுங்கள்: 

அ ்த வார்த்கத மாம்சமாகி,  மக்குள்ணள வாசம்பண்ணினார். 
அவருகடய மகிகமகயக் கண்ணடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒணர 
ணபறானவருகடய மகிகமக்கு ஏற்ற மகிகமயாகணவ இரு ்தது 
(ணயாவான் 1:14). 

இணயசு " ம்மிகடணய வசிப்பவர்" என்று ணயாவான் ணபசியணபாது, அவர் 
ஸ்பகனுூ என்ற கிணரக்க விகனச்பசால்கலப் பயன்படுத்தினார், இது ஸ்பகணன 
என்ற பபயர்ச்பசால்லுடன் பதாடர்புகடயது, அதாவது கூடாரம் என்பது இதன் 
அர்த்தம். உண்கமயில், இணத பபயர்ச்பசால் பகழய ஏற்பாட்டின் கிணரக்க 
பமாழிப்பபயர்ப்பில் ணதவனின் பரிசுத்த கூடாரத்கதக் குறிக்க 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இ ்த விகனச்பசால்கலப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், 
ணதவனுகடய பிரசன்னத்தின் "மகிகமயுடன்" அகத இகணப்பதன் மூலமும், 
முன்பு ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இரு ்த ணதவனின் விணசஷித்த பிரசன்னத்திற்கு 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இணயசு இப்ணபாது அணத அணுககல வழங்குகிறார் என்பகத ணயாவான் 
பதளிவுபடுத்தினார். 

ணயாவான் 2:19-21 இல் உள்ள ணதவாலயத்கதப் பற்றி ணயாவான் அணத 
கருத்கதக் கூறினார், அங்கு  ாம் இ ்தக் கணக்கக வாசிக்கிணறாம்: 

இணயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: "இ ்த ஆலயத்கத 
இடித்துப்ணபாடுங்கள்; மூன்று  ாகளக்குள்ணள இகத 
எழுப்புணவன்" என்றார். அப்பபாழுது யூதர்கள்: "இ ்த 
ஆலயத்கதக் கட்ட  ாற்பத்தாறு வருஷம் பசன்றணத,  ீர் இகத 
மூன்று  ாகளக்குள்ணள எழுப்புவணீரா?” என்றார்கள். அவணரா 
தம்முகடய சரரீமாகிய ஆலயத்கதக்குறித்துப் ணபசினார் 
(ணயாவான் 2:19-21). 

இங்ணக, இணயசு ஆலயத்தின்  ிகறணவறுதலாகவும் இரு ்தார் என்பகத 
ணயாவான் பதளிவுபடுத்தினார். 

இணயசு பூமியில் உடல் ரதீியாக இல்லாவிட்டாலும், அவகரப் 
பின்பற்றுபவர்கள் ணதவனின் விணசஷ பிரசன்னத்கத அனுபவிப்பார்கள் 
என்பகதயும் ணயாவான் பதளிவுபடுத்தினார். அதனால்தான், ணயாவான் 4:21 இல், 
எருசணலம் ணதவாலயத்திற்ணகா அல்லது சமாரியரின் புனித ஸ்தலத்திற்ணகா 
ணதவனுகடய ஆராதகனயில் விணசஷித்த முன்னுரிகம இல்லாத ஒரு  ாள் 
விகரவில் வரப்ணபாகிறது என்று இணயசு சமாரிய ஸ்திரயீிடம் கூறினார். ணயாவான் 
4:23-24 இல் இணயசு இவ்வாறு கூறினார்: 

உண்கமயாய்த் பதாழுதுபகாள்ளுகிறவர்கள் பிதாகவ 
ஆவிணயாடும் உண்கமணயாடும் பதாழுதுபகாள்ளுங்காலம் வரும், 
அது இப்பபாழுணத வ ்திருக்கிறது … ணதவன் ஆவியாயிருக்கிறார், 
அவகரத் பதாழுதுபகாள்ளுகிறவர்கள் ஆவிணயாடும் 
உண்கமணயாடும் அவகரத் பதாழுதுபகாள்ளணவண்டும் என்றார் 
(ணயாவான் 4:23-24). 

சமாரிய ஸ்திரக்ீகு இணயசு பசான்ன வார்த்கதகள்  வனீ சகபக்கு ஒரு 
பபரிய ஊக்கமாக இருக்க ணவண்டும், ஏபனன்றால் இணயசு ணபசிக்பகாண்டிரு ்த 
காலத்திணலணய  ாமும் வாழ்கிணறாம்.  ம் காலத்தில், இணயசு பூமியில் உடல் ரதீியாக 
இல்கல. எபிபரயர் 8:2, மற்றும் 9:11-12 இன் படி, அவர் உடல் ரதீியாக பரணலாகத்தில் 
உள்ள ணதவனின் கூடாரத்தில் வசிக்கிறார். ஆனால் குறிப்பாக  ாம் அவருகடய 
சகபயாக கூடும் ணபாது அவர் ஆவிக்குரிய ரதீியில்  ம்முடன் இருக்கிறார். இகத 
மத்ணதயு 18:20, மற்றும் 1 ணபதுரு 2:4-9 ணபான்ற இடங்களில் பார்க்கிணறாம். இணயசு 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

 ம்முடன் இருப்பதால்,  ாம் இப்ணபாது பூமியில் ணதவனின் விணசஷித்த 
பிரசன்னத்தின் பரிசுத்த ஆலயமாக இருக்கிணறாம். 

ஆனால் இணயசு மகிகமயில் வரும்ணபாது கிறிஸ்துவில் ஆலயத்தின் இ ்த 
அற்புதமான  ிகறணவறுதல் கூட  டக்கும். பவளிப்படுத்தின விணசஷம் 21:1-5 
ணபான்ற பகுதிகள், கிறிஸ்து திரும்பி வரும்ணபாது, அவர் முழு சிருஷ்டிப்கபயும் 
ணதவனின் வாசஸ்தலமாக மாற்றுவார் என்று ணபாதிக்கிறது. அ ்த ண ரத்தில், 
கிறிஸ்துவும் பிதாவும் எப்பபாழுதும்  ம்முடன் இருப்பார்கள், முழு பூமியும் 
ணதவனுகடய மகிகமயால்  ிரப்பப்படும். 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தில் பகழய ஏற்பாட்டு ணமசியானிய எதிர்பார்ப்புககள 
இணயசு ச ்தித்த இரண்டாவது வழி, இஸ்ரணவலின் பண்டிகககளின் 
முக்கியத்துவத்கத  ிகறணவற்றுவதாகும். 

பண்டிரககள் 
 ாம் முன்ணப குறிப்பிட்டது ணபால, ணயாவான் சுவிணசஷத்தின் 

பபரும்பகுதிகய இணயசு கல ்துபகாண்ட பல பண்டிகககளின் அடிப்பகடயில் 
 ாம் சிறு பகுதிகளாக பிரிக்க முடியும். இ ்த பண்டிகககளில் பஸ்கா, கூடாரப் 
பண்டிகக மற்றும் பிரதிஷ்கட பண்டிகக ணபான்ற பல்ணவறு பண்டிகககள் 
இரு ்தன. இஸ்ரணவகல ஒரு ராஜ ஆசாரியத்துவமாக அகடயாளப்படுத்தவும், 
ஆசரிப்பு கூடாரத்திலும் ஆலயத்திலும் தம்முகடய விணசஷ பிரசன்னத்தின் 
ஆசீர்வாதங்ககள அனுபவிக்க அவர்களுக்கு வழக்கமான வழிககள 
வழங்குவதற்காகவும் ணதவன் இ ்த பண்டிககககள  ிறுவினார். ணமலும் இ ்த 
பண்டிகககளின் முக்கியத்துவத்கத இணயசு  ிகறணவற்றினார் என்பகத 
ணயாவான் தனது சுவிணசஷத்தில் பதளிவுபடுத்தினார். 

இஸ்ரணவலின் மூன்று முக்கிய ஆண்டு பண்டிகககளில் பஸ்கா 
பண்டிககயும் ஒன்றாகும். எகிப்திலிரு ்து இஸ்ரணவல் பவளிணயறியகத இது 
பகாண்டாடியது. சுருக்கமாக, இணயசு இ ்த பண்டிகககய  ிகறணவற்றினார், 
ஏபனனில் அவர் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிகயப் ணபால இரு ்தார், இ ்த பஸ்கா அன்று 
பகால்லப்பட்டு உண்ணப்பட்டது, ணமலும் அதன் இரத்தம் எகிப்திலிரு ்து 
பவளிணயறிய இஸ்ரணவலின் விடுதகலயின் அகடயாளமாக இரு ்தது.  ான்கு 
சுவிணசஷ எழுத்தாளர்களும் இணயசுகவ உண்கமயான பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியாக 
அகடயாளப்படுத்தினர். ஆனால் ணயாவான் 1:29 இல் ணயாவான் மட்டுணம, “இணதா, 
உலகத்தின் பாவத்கதச் சும ்து தீர்க்கிற ணதவ ஆட்டுக்குட்டி!” என்று ணயாவான் 
ஸ் ானகனின் வார்த்கதககள அறிக்கக பசய்வதன் மூலம் இ ்த உண்கமகய 
எடுத்துகரத்தார். ணயாவான் 19:33 இல், இணயசு மரித்தணபாது, ணபார்ணசவகர் 
"அவருகடய கால்ககள உகடக்கவில்கல" என்றும் ணயாவான் அறிவித்தார், இது 
யாத்திராகமம் 12:46 இல் பஸ்கா விரு ்துக்கு ணதர் ்பதடுக்கப்பட்ட 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆட்டுக்குட்டிகளின் எலும்புகள் உகடக்கப்படக்கூடாது என்ற ணகாரிக்கககய 
 ிகறணவற்றுகிறது. இது மற்றும் பல வழிகளில், பஸ்காவின் அகடயாளத்கதயும் 
அர்த்தத்கதயும் இணயசு  ிகறணவற்றினார் என்று ணயாவான் காட்டினார். 

ணயாவான் 7:2, 37 இல், இஸ்ரணவலின் மூன்று வருடா ்திர பண்டிகககளில் 
மற்பறான்கற இணயசு பகாண்டாடியகதயும் ணயாவான் அறிவித்தார்: அது கூடார 
பண்டிகக. இ ்த பண்டிககயின் மிக முக்கியமான சடங்குகளில் ஒன்று, 
வனா ்தரத்தில் ணதவன் இஸ்ரணவலருக்கு தண்ணகீர வழங்கிய விதத்கத 
 ிகனவுகூரும் வககயில் தண்ணகீர ஊற்றுவகத உள்ளடக்கியது, ணமலும் 
ஆண்டுணதாறும் இஸ்ரணவலின் பயிர்களுக்கு ணதவன் மகழ வழங்கிய விதத்கத 
 ிகனவு கூருதல்; ககடசி  ாட்களில் ணதவன் தம்முகடய மக்கள் மதீு 
ஆசீர்வாதங்களின்  ீணராகடககள ஊற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்கப  ிகனவு 
கூருதல். வரலாற்றின் உச்சக்கட்டத்தில் ணதவன் பபாழியப்ணபாகும் அகனத்து 
ஆசீர்வாதங்களுக்கும் இணயசுணவ வழித்தடம் என்பகத சுட்டிக்காட்டி ணயாவான் 
இ ்த பண்டிககக்கும் இணயசுவிற்கும் இகடணய ஒரு வலுவான பதாடர்கப 
ஏற்படுத்தினார். குறிப்பாக, கூடாரப் பண்டிககயின் ககடசி  ாளில், ணதவனின் 
ஆசீர்வாதங்ககள வி ிணயாகிக்கும் தனது வல்லகமகய இணயசு அறிவித்ததாக 
ணயாவான் அறிவித்தார். ணயாவான் 7:37 இல் இணயசு ஜனங்களுக்குச் பசான்னகதக் 
கவனியுங்கள்: 

ஒருவன் தாகமாயிரு ்தால் என்னிடத்தில் வ ்து, 
பானம்பண்ணக்கடவன் (ணயாவான் 7:37). 

இணயசுவிடமிரு ்து ணதவனுகடய ஆசீர்வாதத்தின் ஜவீத்தண்ணர்ீ ஓடுகிறது 
என்று ணயாவான் அறிவித்தார். கட ்த கால ஆசீர்வாதம்,  ிகழ்கால ஆசீர்வாதம், 
எதிர்கால ஆசீர்வாதம் அகனத்தும் அவர் மூலமாகணவ வருகின்றன. இ ்த 
வழியில், கூடாரப் பண்டிககயில் சித்தரிக்கப்பட்ட ணதவனுகடய 
ஆசீர்வாதங்களுக்கான அகனத்து  ம்பிக்ககககளயும் இணயசு 
 ிகறணவற்றுகிறார். 

இறுதியாக, ணயாவான் 10:22-39 இல், இணயசு பிரதிஷ்கட அல்லது ஹனுக்கா 
பண்டிகககய பகாண்டாடினார். பிரதிஷ்கட பண்டிகக பகழய ஏற்பாட்டில் 
 ிறுவப்பட்ட இஸ்ரணவலின் முக்கிய பண்டிகககளில் ஒன்றல்ல. ஆனால் இது 
முதல் நூற்றாண்டில் இஸ்ரணவலின் வாழ்க்ககயில் குறிப்பிடத்தக்கதாக இரு ்தது, 
ஏபனனில் கி.மு.165 இல் அதன் கிணரக்க அடக்குமுகறயாளர்களுக்கு எதிரான 
இஸ்ரணவலின் பவற்றிகய அது பகாண்டாடியது, அத்துடன் இ ்த பவற்றிக்குப் 
பிறகு  ட ்த பலிபடீம் மற்றும் ஆலயத்தின் மறுபிரதிஷ்கடகய இது 
பகாண்டாடியது. ணயாவான் 10:30 ல், இணயசு பிரதிஷ்கடப் பண்டிகககயக் 
பகாண்டாடும் ணபாது, திடுக்கிடும் கூற்கற கூறினார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

 ானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிணறாம் (ணயாவான் 10:30). 

யூதர்கள் அவர் ணதவன் என்று கூறுவகதப் புரி ்துபகாண்டு, அவகரக் 
கல்பலறிய முயன்றனர். பின்னர் இணயசு ணயாவான் 10:36 கய பயன்படுத்தி தான் 
பசான்னது உண்கம தான் என்றார்: 

பிதாவினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர் (ணயாவான் 10:36). 

தாம் "பிரித்பதடுக்கப்பட்டவர்" என்று இணயசு பசான்னணபாது, அவர் 
பபாதுவான கிணரக்க வார்த்கதயான ஹாகியாணசாகவப் பயன்படுத்தினார், இது 
ஆலயத்தின் பண்டிகககளில் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் பிரதிஷ்கட ஆகியவற்கறக் 
குறிப்பிடுவதற்கு ணவதம் பலமுகற பயன்படுத்துகிறது. இ ்த சூழலில், ஹாகியாணசா 
என்பது கிணரக்க வார்த்கதயான எக்ககனியாகவப் ணபால உள்ளது. இ ்த 
வார்த்கத "பிரதிஷ்கடப் பண்டிகக" என்ற பவளிப்பாட்டில் "அர்ப்பணிப்பு" என்று 
பமாழிபபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

இ ்த வழிகளில், ணயாவான் இணயசுகவ ஆலயத்தின் சுத்திகரிப்பு அல்லது 
பிரதிஷ்கட பண்டிககயுடன் ப ருக்கமாக பதாடர்புபடுத்தினார். ஆலயம் 
ணதவனின் பிரசன்னத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டகத பண்டிகக பகாண்டாடியது. 
அணதணபால், பூமியில் ணதவனுகடய விணசஷ பிரசன்னத்தின்  ிகறணவறுதலாக 
இணயசு தனித்து கவக்கப்பட்டார். 

ஆலயம் மற்றும் பண்டிகககளுக்கான எதிர்பார்ப்புககள இணயசு 
 ிகறணவற்றினார் என்பகதக் காட்டுவதுடன், ணதவனுகடய பிரமாணத்கத இணயசு 
 ிகறணவற்றினார் என்பகதயும் ணயாவான் காட்டினார். 

 ிோேப்பிைமாணம் 
கிறிஸ்தவர்கள் பபரும்பாலும் ணதவனுகடய பிரமாணம்  ம்கம 

ஆக்கிகனக்குள்ளாகத் தீர்ப்பதால் அதகன எதிர்மகறயான பசாற்களில் 
சி ்திக்கப் பழகியிரு ்தாலும், ணதவனுகடய ஆசீர்வாதங்ககள ண ாக்கிய 
வழிகாட்டியாக உண்கமயான விசுவாசிகளுக்கு பிரமாணம் வழங்கப்பட்டது 
என்பகதயும்  ாம்  ிகனவில் பகாள்ள ணவண்டும். 

ணவதத்தில் உள்ள பிரமாணத்கத  ீங்கள் பார்க்கும்ணபாது, 
அகதப் வாசித்தவர்கள் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுகறகளின் 
பட்டியகலப் வாசிக்கிறார்கள் என்று பவறுமணன  ம்பவில்கல 
என்பது பதளிவாகிறது. இது ஒரு வாழ்க்கக கல்வியாக 
இரு ்தது. எனணவ, அவர்கள் பிரமாணத்கதக் ககடப்பிடித்தால், 
ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் என்பகத அவர்கள் அறி ்ணத வாசிக்க 
முடியும், அதற்கு பல காரணங்கள் இருப்பதாக  ான் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

 ிகனக்கிணறன். ஒன்று, பிரமாணம் என்பது ணதவனின் 
பவளிப்பாடாகும்.  ாம் எப்படி வாழ ணவண்டும் என்று ணதவன் 
விரும்புகிறார் என்று பிரமாணம் பசால்கிறது. ணமலும் 40:8 இல் 
சங்கீதக்காரன் "என் ணதவணன, உமக்குப் பிரியமானகதச் பசய்ய 
விரும்புகிணறன்" என்று கூறுகிறான். எனணவ,  ாம் ணதவனின் 
சித்தத்துடன்  ம்கம இகணத்துக் பகாள்ளும்ணபாதும், 
ணதவனின் சித்தம் என்ன என்பகத  ாம் புரி ்து 
பகாள்ளும்ணபாதும்,  ாம் பசய்ய ணவண்டியகதச் பசய்வதிலும் 
 ாம் பசய்யக்கூடாதகதச் பசய்யாமலும் இருப்பதில் மிகு ்த 
மகிழ்ச்சிகயயும் ஆசீர்வாதத்கதயும் காண்கிணறாம். எனணவ, அது 
ணதவனுகடய ஆசீர்வாதத்தின் அகடயாளமும் அவருகடய 
தயவின் அகடயாளமுமாயிருக்கிறது. ஆனால் அகத விட, இது 
ஒரு ஆசர்ீவாதம் என்று  ான்  ிகனக்கிணறன், ஏபனன்றால் அது 
உண்கமயில், ணதவன் பூமியில் என்ன பகாண்டு வர 
விரும்புகிறாணரா அதில்  ாம் பங்கு பபறுவதற்கான அகழப்ணப 
பிரமாணம் ஆகும். 

Dr. ஸ்டீவ் ஹார்ப்பர் 

பகழய ஏற்பாட்டில் பிரமாணத்தின் முக்கிய பயன்பாடு 
ண ர்மகறயானது, ஏபனனில் ணதவனுகடய பிரமாணம் 
ணதவனுகடய தன்கமயின் பிரதிபலிப்பாகும். எனணவ, 
சங்கீதங்கள், உதாரணமாக, ணதவனுகடய பிரமாணத்கத  ம் 
பாகதக்கு ஒளிபயன்றும்,  ம் கால்களுக்கு விளக்பகன்றும் 
கூறுகின்றன. சங்கீதத்தில் தாவதீு அகத ணதன் கூட்கட விட 
இனிகமயானது என்றும், தங்கத்கத விட விகலமதிப்பற்றது 
என்றும் விவரித்தார், அவற்கறக் ககடப்பிடிக்க ணவண்டுபமன்று 
அவரது ஊழியக்காரன் எச்சரிக்கப்படுகிறான், அகவககள 
ககடபிடித்தால் பபரிய பவகுமதி உள்ளது. உண்கமயில் அ ்த 
முழு சங்கீதமும் இப்படியாக பதாடங்குகிறது — 
“துன்மார்க்கருகடய ஆணலாசகனயில்  டவாமலும், 
பாவிகளுகடய வழியில்  ில்லாமலும், பரியாசக்காரர் 
உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும், கர்த்தருகடய ணவதத்தில் 
பிரியமாயிரு ்து, இரவும் பகலும் அவருகடய ணவதத்தில் 
தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்” — பின்னர் 
சங்கீதம் 1, ணதவனுக்குப் பய ்து, அவருகடய கட்டகளககளக் 
ககடப்பிடிப்பவர் ஒரு  ீர்க்காலின் ஓரத்தில்  டப்பட்ட மரம் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ணபான்றது என்று ஒரு படத்கத வகரகிறது. எனணவ, பிரமாணம் 
என்பது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இடமாகும். ஆனால், ணதவன் 
யாருக்காக முதலில் மன்னிப்கபக் பகாடுத்தாணரா 
அவர்களுக்பகல்லாம் அ ்த மன்னிப்பு கிறிஸ்துவின் மூலம் 
வரும் பாக்கியத்தின் இடம் மட்டுணம. ஆனால், கிறிஸ்துவின் கீழ் 
வாழ்க்கககய எப்படி ஆசீர்வாதமுள்ள வாழ்க்ககயாக வாழ 
ணவண்டும் என்பதற்கு பிரமாணம் அப்ணபாது வழிகாட்டுகிறது. 
எனணவ, கிறிஸ்துகவ ண சிப்பவர்  ியாயப்பிரமாணத்கத 
 ிகறணவற்றுகிறார், கிறிஸ்துணவ  ியாயப்பிரமாணத்தின் 
குறிக்ணகாள் அல்லது ண ாக்கம் என்று பவுல் கூறுகிறார். எனணவ, 
 ியாயப்பிரமாணம்  ம் பாவத்கத  மக்குக் கற்பிக்கிறது, 
ஆனால் இணயசு  மக்காக என்ன பசய்தார் என்பகதயும் அது 
 மக்குக் காட்டுகிறது, பின்னர் இறுதியில் வாழ்வதற்கான 
வழிகாட்டுதகல வழங்குகிறது. எனணவ முழு 
 ியாயப்பிரமாணமும் இரண்டு கட்டகளகளில் 
பதாகுக்கப்பட்டுள்ளது என்று இணயசு கூறினார்: உன் ணதவகன 
முழு இருதயத்ணதாடும் ஆத்துமாணவாடும் மனணதாடும் பலத்ணதாடும் 
அன்பு பசலுத்து மற்றும் உன்கன ண சிப்பது ணபால பிறகனயும் 
ண சி. எனணவ, ணதவனின் இருதயம், ஆத்துமா, மனம் மற்றும் 
பலத்கத ண சிக்கும் ஒருவகர அறி ்தவர், அத்தககய  பரின் 
ஆசீர்வாதத்கத அறிவார். தன்கன ண சிப்பது ணபால் தன் 
அயலாகன ண சிப்பவர் யாகரயாவது அறி ்திரு ்தால், அதில் 
பபரிய ஆசீர்வாதம் இருப்பகத அவர்கள் அறிவார்கள். 
ணதவனின் கட்டகளகளுக்கு உண்கமயாக இருப்பவர்களுக்கு 
அருகில் இரு ்தால் அதில் தாராள மனப்பான்கம, இரக்கம், 
பராமரிப்பு மற்றும் ஆசர்ீவாதம் இருக்கிறது. 

— Rev. கமக்ணகல் ணஜ. குணளாணடா 

பகழய ஏற்பாட்டில், ணதவனுகடய பிரமாணம் அவருகடய மக்களுக்கு ஒரு 
சிறப்பு பரிசாக சித்தரிக்கப்பட்டது. சங்கீதம் 119 மற்றும் பல ணவத பகுதிகள் 
ணதவனுகடய ஆசீர்வாதங்ககளப் பபற இஸ்ரயவலின் வழிகாட்டியாக இகதக் 
பகாண்டாடுகின்றன. புதிய ஏற்பாட்டில், யாக்ணகாபு 1:25 இல் சுத ்திரத்கத 
அளிக்கும் பூரண பிரமாணம் என்று யாக்ணகாபு அகழத்தார், ணமலும் பவுல் அகத 1 
பகாரி ்தியர் 9:21 இல் கிறிஸ்துவின் பிரமாணம் என்று அகழத்தார். ணமலும் 
இணயசுணவ ணயாவான் 10:35 இல்  ியாயப்பிரமாணத்தின் முக்கியத்துவத்கதயும் 
மதிப்கபயும் உறுதிப்படுத்தினார்: 



சுவிணசஷங்கள் பாடம் 5: ணயாவான் எழுதின சுவிணசஷம் 

-53- 

வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ணவதவாக்கியம் தவறாததாயிருக்கிறது (ணயாவான் 10:35). 

இங்ணக,  ியாயப்பிரமாணம் உட்பட முழு பகழய ஏற்பாடும் ணதவனின் 
 ிர ்தரமான வார்த்கத என்றும் அவரது மக்களுக்கு  ிகலத்திருக்கும் வார்த்கத 
என்றும் இணயசு கற்பித்தார். 

அப்படியிரு ்தும்,  ியாயப்பிரமாணம் ஒரு முடிவு அல்ல என்பகத ணயாவான் 
பதளிவுபடுத்தினார். ஒரு முக்கியமான அர்த்தத்தில், அது அகதத் தாண்டி 
இணயசுகவ சுட்டிக்காட்டியது. ணயாவான் 5:46-47 இல் இணயசு விசுவாசமற்ற 
யூதர்களிடம் இவ்வாறு கூறினார்: 

 ீங்கள் ணமாணசகய விசுவாசித்தீர்களானால், என்கனயும் 
விசுவாசிப்பர்ீகள்; அவன் என்கனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிறாணன. அவன் எழுதின வாக்கியங்ககள  ீங்கள் 
விசுவாசியாமலிரு ்தால்  ான் பசால்லுகிற வசனங்ககள 
எப்படி விசுவாசிப்பர்ீகள்? என்றார். (ணயாவான் 5:46-47). 

ணயாவான் தனது சுவிணசஷம் முழுவதும் இ ்தக் கருத்கத வலியுறுத்தினார். 
பகழய ஏற்பாட்டு பிரமாணம் இணயசுகவ முன்ணனாக்கி சுட்டிக்காட்டியது. எனணவ, 
இணயசுகவ  ிராகரிப்பது என்பது அவகர முன்னறிவித்த  ியாயப்பிரமாணத்கத 
 ிராகரிப்பதாகும். 

யூத மதம் ஏற்கனணவ  ியாயப்பிரமாணத்திற்கு வழங்கிய பட்டங்கள், 
பண்புகள் மற்றும் பசயல்ககள இணயசுவுக்குப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இகத 
ணயாவான் வலியுறுத்தினார். உதாரணமாக, பசியுள்ள எதிரிக்கு 
" ியாயப்பிரமாணத்தின் அப்பம்" மூலம் உணவளிக்க ணவண்டும் என்று யூத மதம் 
கூறியது. ணமலும் ணயாவான் 6:35 இல் இணயசு "ஜவீ அப்பம்" என்று 
அகழக்கப்படுகிறார். " ியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்கதகள் உலகத்திற்கு ஜவீன்" 
என்று யூத மதம் கூறியது. ணமலும் ணயாவான் 4:11 இல் இணயசு ஜவீத் தண்ணகீரக் 
பகாடுப்பவர் என்று பார்க்கிணறாம். யூத மதம் “ஒவ்பவாரு மனிதகனயும் 
ஒளிரச்பசய்யக் பகாடுக்கப்பட்ட  ியாயப்பிரமாணத்தின் ஒளி” பற்றியும் ணபசியது. 
ணமலும் ணயாவான் 1:9 இணயசுகவ "ஒவ்பவாரு மனிதனுக்கும் பவளிச்சம் தரும் 
உண்கமயான ஒளி" என்று அகழக்கிறது. ணயாவான் சுவிணசஷத்தில் இணயசு 
ணதவனுகடய பிரமாணத்கத உள்ளடக்கியதாகக் காட்டும் பல எடுத்துக்காட்டுகளில் 
இகவ சில மட்டுணம. இணயசுவும் அவருகடய ணபாதகனகளும் அவகரப் 
பின்பற்றும் அகனவருக்கும் வாழ்வின் ஆதாரமாகவும் பவளிச்சமாகவும் 
பதாடர் ்து இருக்கின்றன. 

இணயசு கிறிஸ்துவாக இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பகத தனது 
வாசகர்கள் புரி ்துபகாள்ள ணவண்டும் என்று ணயாவான் மிகவும் விரும்பினார். 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இணயசு தம்முகடய சகபகயக் ககவிடவில்கல, ஆனால் எப்பபாழுதும்  ம்முடன் 
இருக்கிறார் என்பகத அறி ்து அவர்கள் ஆறுதல் அகடய ணவண்டும் என்று அவர் 
விரும்பினார். அவர்கள் இணயசுகவ விசுவாசித்து, அவர் மூலம் ணதவனின் 
ஆசீர்வாதங்ககளப் பபற ணவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். ணமலும் அவர்கள் 
ணதவனுகடய வார்த்கதக்குக் கீழ்ப்படி ்து, கர்த்தகர அவருகடய ஆசாரியர்களின் 
ராஜ்யமாக மகிகமப்படுத்த ணவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். 

இப்ணபாது  ாம் இணயசுகவ விசுவாசிப்பதற்கான முக்கிய 
கருப்பபாருள்ககளயும், கிறிஸ்து என்ற இணயசுவின் அகடயாளத்கதயும் 
பார்த்ணதாம், ணதவனுகடய குமாரன் என்ற அவரது ப ருங்கிய பதாடர்புகடய 
அகடயாளத்கத இப்ணபாது  ாம் கருத்தில் பகாள்ள ணவண்டும். 

சதவ குமாைன் 
ணதவனுகடய குமாரனாக இணயசுவின் அகடயாளம் கிறிஸ்து என்ற அவரது 

அகடயாளத்திற்கு இகணயாக உள்ளது, ஏபனன்றால் பூமியில் ணதவனுகடய 
ராஜ்யத்தின் மதீு அவர் ராஜா என்பகத அகவ இரண்டும் குறிப்பிடுகின்றன. 
ஆனால் இ ்த விதிமுகறககள தனித்தனியாக விவாதிப்பது தகுதியானது, 
ஏபனனில் அகவ ஒவ்பவான்றும் பவவ்ணவறு நணுக்கங்ககளக் பகாண்டுள்ளன. 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தில் ணதவனுகடய குமாரன் என்ற பசால் பதய்வகீ 
ணமசியானிய ராஜாகவக் குறிக்கிறது. ஒருபுறம், இது ணயாவான் 10:22-40 இல் 
உள்ளகதப் ணபால, பரணலாகத்திலிரு ்து பூமிக்கு வ ்த ணதவ குமாரனின் கருத்கத 
குறிக்கிறது. மறுபுறம், ணயாவான் 1:49 மற்றும் 11:27 இல்  ாம் பார்ப்பது ணபால, 
இஸ்ரணவலின் ராஜா அல்லது கிறிஸ்து, இஸ்ரணவலின் மதீு உரிகமயுள்ள 
ராஜாவாக இரு ்த தாவதீின் மனித வழித்ணதான்றலுக்கு ஒத்ததாக இருக்கலாம். 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தில் இணயசு ணதவனுகடய குமாரனாக இருப்பதன் 
அர்த்தம் என்ன என்பகதப் பற்றி  ன்றாகப் புரி ்துபகாள்வதற்கு, இணயசு முழு 
பதய்வகீமானவர் மற்றும் முழுகமயான மனிதர் என்ற பபரிய மர்மத்கத 
ணயாவான் எவ்வாறு வலியுறுத்தினார் என்பகதப் பார்க்க உதவுகிறது. இணயசு 
முற்றிலும் பதய்வகீமானவர் என்ற கருத்கத முதலில் பார்ப்ணபாம். 

பதே்வீகமானவை் 
குமாரனின் பதய்வகீத்தன்கமகய ணயாவான் சித்தரித்த ஒரு வழி, 

குமாரனாகிய இணயசுவுக்கும் பிதாவாகிய ணதவனுக்கும் இகடயிலான உறவாகும். 
இ ்த உறவு, விசுவாசிகள் ணபான்ற பவறும் மனிதக் குழ ்கதகளுடன் த ்கத 
பகாண்டிருக்கும் உறவுகளிலிரு ்து தரமான முகறயில் ணவறுபட்டது என்பகத 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

 ிரூபிக்கும் பல ணவத பகுதிகள் உள்ளன. ணயாவான் 10:30-33 இல் இணயசுவுக்கும் 
யூதத் தகலவர்களுக்கும் இகடணயயான இ ்த பரிமாற்றத்கதக் கவனியுங்கள்: 

" ானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிணறாம்" என்று [இணயசு 
பசான்னார்]. அப்பபாழுது யூதர்கள் மறுபடியும் அவர்ணமல் 
கல்பலறியும்படி, கல்லுககள எடுத்துக்பகாண்டார்கள். இணயசு 
அவர்ககள ண ாக்கி: " ான் என் பிதாவினாணல அண க 
 ற்கிரிகயககள உங்களுக்குக் காண்பித்ணதன். அகவகளில் 
எ ்தக் கிரிகயயினிமித்தம் என்ணமல் கல்பலறிகிறீர்கள்?" 
என்றார். யூதர்கள் அவருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 
" ற்கிரிகயயினிமித்தம்  ாங்கள் உன்ணமல் 
கல்பலறிகிறதில்கல;  ீ மனுஷனாயிருக்க, உன்கன ணதவன் 
என்று பசால்லி, இவ்விதமாக ணதவதுூஷணஞ் 
பசால்லுகிறபடியினால் உன்ணமல் கல்பலறிகிணறாம்" 
என்றார்கள் (ணயாவான் 10:30-33). 

பிதாவாகிய ணதவனுடனன் இணயசு ஒன்றாக இருப்பகதப் பற்றிய 
கூற்றினால், இணயசு உண்கமயில் ணதவன் என்று யூதர்கள் சரியாகப் 
புரி ்துபகாண்டனர். 

ணமலும், ணயாவான் 14:9 இன் படி, ணவறு யாராலும் பசய்ய முடியாதபடி, 
பிதாகவ பவளிப்படுத்திய ணதவனின் தனித்துவமான குமாரன் இணயசு ஆவார். 1:18 
"குமாரன்" என்ற வார்த்கதகயப் பயன்படுத்தவில்கல என்றாலும், அங்ணக 
உள்கருத்து அது தான். இணயசு தம்முகடய பிதாகவ தம்முகடய ஜனங்களுக்கு 
மிகச்சரியாக பவளிப்படுத்துகிறார். உண்கமயில், இணயசுவின் கூற்றுப்படி, 
ணயாவான் 14:9 இல், இணயசுகவப் பார்ப்பது பிதாகவப் பார்ப்பதாகும். 

இ ்த பவளிப்பாட்டின் விஷயங்களுக்கு அப்பால், ஜவீன் மற்றும் மரணம் 
மற்றும் இறுதி  ியாயத்தீர்ப்பு ணபான்றவற்றின் மதீு இணயசு முழு பதய்வகீ 
அதிகாரத்கதயும் பகாண்டிருக்கிறார். ணயாவான் 5:21-22 இல்  ாம் வாசிக்கிறபடி: 

பிதாவானவர் மரித்ணதாகர எழுப்பி உயிர்ப்பிக்கிறதுணபால, 
குமாரனும் தமக்குச் சித்தமானவர்ககள உயிர்ப்பிக்கிறார். 
பிதாவானவர்தாணம ஒருவருக்கும்  ியாயத்தீர்ப்புச் பசய்யாமல், 
 ியாயத்தீர்ப்புச் பசய்யும் அதிகாரம் முழுவகதயும் குமாரனுக்கு 
ஒப்புக்பகாடுத்திருக்கிறார் (ணயாவான் 5:21-22). 

இணயசு மாம்சத்தில் வ ்த ணதவன் என்பகத ணயாவான் பதளிவுபடுத்தினார். 
அவர் ணதவனாகணவ இரு ்தார், பூமியில் ணதவனின் ணவகலகயச் பசய்ய வரம்பற்ற 
அதிகாரம் அவருக்கு இரு ்தது. 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இணயசு தன்கன " ான்" என்று விவரித்தது குமாரனின் பதய்வகீத்கத 
ணயாவான் சித்தரித்த மற்பறாரு வழியாகும். யாத்திராகமம் 3:14 இல், " ான் 
 ானாகணவ இருக்கிணறன்" என்று கூறி ணமாணசக்கு ணதவன் தம் உடன்படிக்ககயின் 
பபயகர பவளிப்படுத்தினார். இதுணவ பதய்வகீப் பபயரின் அடிப்பகடயாகும், இது 
பபரும்பாலும் "கர்த்தர்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ணதவனின் பபயர் மிகவும் 
பரிசுத்தமானது என்று கருதப்பட்டது, இணயசுவின் காலத்து யூதர்கள் அகத 
உச்சரிக்க மறுத்தனர். ஆனால் இணயசு அகதத் தனக்குப் பயன்படுத்தினார். 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தில், இணயசு கூறும் விஷயங்களில் சுமார் 
24 முகற " ான்" என்ற கூற்றுகள் உள்ளன. ணயாவான் 
சுவிணசஷத்தில் எ ்த சுவிணசஷங்ககளயும் விட அதிகமாகவும், 
முழு புதிய ஏற்பாட்டில் பாதியளவும் உள்ளது. அதன் 
முக்கியத்துவம் என்னபவன்றால், இது இணயசுகவ பகழய 
ஏற்பாட்டு ணதவனுடன் அகடயாளம் காண்பதற்கான ஒரு 
வழியாகும். எனணவ, இவற்றில் ஏழு அறிக்கககள் பவறும் " ான்" 
என்று இணயசு பசான்ன அறிக்கககள், ணமலும் ணயாவான் 8:58, 59 
இல் உள்ள ஒரு ச ்தர்ப்பத்தில் அவர் தன்கன பகழய 
ஏற்பாட்டின் ணதவன் என்று கூறியதால், அவர்கள் கல்கல எடுத்து 
அவகரக் பகாகல பசய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். மீதமுள்ள 
அறிக்கககள் " ாணன" என்று பதாடங்கும் அறிக்கககள். 
அதாவது " ாணன அப்பம்", " ாணன ஒளி"; " ாணன வழியும் 
சத்தியமும் ஜவீனும்" ணபான்ற அறிக்கககள். இங்குதான்  ீங்கள் 
இணயசுகவ ணதவன் என்று கூறிக்பகாண்டிருக்கிறீர்கள், ஆனால் 
ணதவன் மனித வாழ்க்ககயுடன் பதாடர்புகடயவர். எனணவ,  ாம் 
அகனத்து அறிக்ககககளயும் ஒன்றாக படிக்க ணவண்டும் என்று 
 ிகனக்கிணறன். இணயசு பசய்த ஒன்கற ணயாவான்  மக்காக 
முன்கவக்கிறார். "இவர் ணதவன் என்பதால் முன்னணம 
இரு ்தார்." ணயாவான் 8:58 இல் "ஆபிரகாமிற்கு முன்,  ான் 
இருக்கிணறன்" என்று அவர் கூறும்ணபாது, அது இரண்டாயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ் ்ததாகக் கூறுவது மட்டுமல்ல; இது 
ஆபிரகாமுடன் பதாடர்பு பகாண்ட ணதவன் என்றும்  ித்தியமான 
ணதவன் என்றும் கூறுகிறது. 

Dr. ஜான் இ. பமக்கின்ணல 

ணயாவான் 8:12-59 இல் இணயசுவும் யூதத் தகலவர்களும் பபரிய ணமாதலில் 
ஈடுபட்டிரு ்தனர். இணயசு ணதவனுகடய குமாரனாக உரிகமணகாருவது மற்றும் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

அவரது எதிரிகள் ஆபிரகாமின் குமாரர்கள் என்று கூறுவது ஆகியவகவ இ ்த 
சர்ச்கச உருவாக காரணமாயின. வசனம் 44 இல், அவர்களின் உண்கமயான 
பிதா பிசாசு என்று இணயசு அவர்களிடம் கூறினார். பதிலுக்கு அவர் ஆபிரகாகம 
விட பபரியவரா என்று ணகள்வி எழுப்பினர். பின்னர் இணயசு ணயாவான் 8:58 இல் 
உள்ள இ ்த வார்த்கதகளுடன் வாதத்கத முடித்தார்: 

ஆபிரகாம் உண்டாகிறதற்கு முன்னணம  ான் இருக்கிணறன்! 
(ணயாவான் 8:58). 

இணயசு ஆபிரகாகம விட வயதில் மூத்தவர் என்று பவறுமணன 
அர்த்தப்படுத்தினால் இயல்பாக இரு ்திருக்கும். அதாவது அவர் “ ான் இரு ்ணதன்” 
என்று பசால்லவில்கல. " ான்" ஆபிரகாகம விட வயதானவர் மற்றும் பபரியவர் 
என்று கூறுவது மட்டுமல்லாமல், இஸ்ரணவலின்  ித்திய ணதவன் என்று இணயசு 
பசான்னார். 

இணயசுவின் பதய்வகீத்தன்கமகயப் பற்றிப் பார்த்ணதாம், ணதவனின் 
குமாரனாக, இணயசுவும் முழு மனிதனாக இரு ்தார் என்ற உண்கமகய 
பார்ப்ணபாம். 

இசேசுவின் மனிதத் தன்ரம 
தாவதீின் காலத்திலிரு ்ணத, இஸ்ரணவலின் ராஜாவாக தாவதீின் 

சிங்காசனத்தில் அமர் ்த மனித ராஜாகவக் குறிக்க "ணதவனுகடய குமாரன்" 
என்ற வார்த்கத பயன்படுத்தப்பட்டது. சங்கீதம் 2:7 மற்றும் 2 சாமுணவல் 7:14 ணபான்ற 
இடங்களில் இகதக் காணலாம். கிறிஸ்து தாவதீின் குடும்பத்திலிரு ்து வருவார் 
என்று யூதர்கள் எதிர்பார்த்தகதயும் ணயாவான் 7:42 காட்டுகிறது. ணமலும் ணயாவான் 
1:49 இல், "ணதவ குமாரன்" என்ற வார்த்கத "இஸ்ரணவலின் ராஜா" என்பதற்கு 
ஒத்ததாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

ணயாவான் சுவிணசஷத்தில் உள்ள 12:13-15, 18:33-40 மற்றும் 19:1-21 ணபான்ற பல 
பகுதிகளும் இணயசுகவ யூதர்களின் ராஜாவாக அகடயாளப்படுத்துகின்றன. 
சுருக்கமாக, ணயாவான் இணயசுகவ ணதவனுகடய குமாரன் என்று அகடயாளம் 
காட்டியணபாது, அவர் அர்த்தப்படுத்தியதன் ஒரு பகுதி என்னபவன்றால், இணயசு 
தாவதீின் பரிபூரண மனித ச ்ததியாவார், அவர் இஸ்ரணவகல என்பறன்றும் 
ஆட்சி பசய்வோர். 

ணயாவான் சுவிணசஷம், ணதவனுகடய குமாரனாக, இணயசு முழு பதய்வகீ 
ராஜரிகத்கதயும் முழு மனித ராஜரிகத்கதயும் பகாண்டுள்ளார் என்பகத 
வலியுறுத்துகிறது. பகழய ஏற்பாடு பிரபஞ்சத்தின் மீதான ணதவனுகடய ஆட்சியில் 
கவக்கும் ஒவ்பவாரு  ம்பிக்ககயும், தாவதீின் ணமசியாவினுகடய ஆட்சிக்காக 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பகழய ஏற்பாடு  ிறுவப்பட்ட ஒவ்பவாரு  ம்பிக்ககயும் இணயசுவின் அரசாட்சியில் 
 ிகறணவறுகிறது. 

இதுவகர,  ாம் இணயசுகவ விசுவாசிப்பதற்கான முக்கிய 
கருப்பபாருள்ககளயும், கிறிஸ்து மற்றும் ணதவனுகடய குமாரனாக இணயசுவின் 
அகடயாளத்கதயும் பார்த்ணதாம். எனணவ, கிறிஸ்துகவ விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு 
வரும் வாழ்க்ககயின் ஆசீர்வாதத்கதப் பற்றி பார்ப்பதற்கு இப்ணபாது  ாம் தயாராக 
இருக்கிணறாம். 

ஜீவன் 
ணயாவான் தனது சுவிணசஷத்தில் 36 முகற "ஜவீன்" என்ற வார்த்கதகயப் 

பயன்படுத்தினார். மற்ற மூன்று சுவிணசஷ எழுத்தாளர்கள் இகத பமாத்தம் 16 
முகற பயன்படுத்தினர். ஆனால் இ ்த சுவிணசஷத்தில் "ஜவீன்" என்கிற வார்த்கத 
பல முகற பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மட்டும் இது முக்கியத்துவம் பபறவில்கல. 
சுவிணசஷ பசய்தியில் "ஜவீன்" வகிக்கும் பங்கும் இதுவாகும். ணயாவான் 17:3 இல், 
இணயசு "ஜவீகன" இவ்வாறு விளக்கினார்: 

ஒன்றான பமய்த்ணதவனாகிய உம்கமயும்  ீர் 
அனுப்பினவராகிய இணயசு கிறிஸ்துகவயும் அறிவணத 
 ித்தியஜவீன் (ணயாவான் 17:3). 

 ிச்சயமாக, இ ்த அறிவு ணதவகனப் பற்றிய அறிவார் ்த விழிப்புணர்கவ 
விட மிக அதிகம். இது ணதவகனப் பற்றிய பகுத்தறிகவப் பற்றியது. ஆனால் மிக 
முக்கியமாக, அது அவருடனான உறவாகும். அவருகடய பிரசன்னம் மற்றும்  ம் 
வாழ்வில் அவருகடய ஈடுபாடு பற்றிய தனிப்பட்ட அனுபவத்கதக் குறிக்கிறது. 
 ம்முகடய பகடப்பாளருடனான இ ்த ஐக்கியம் மனித வாழ்க்ககயின் முக்கிய 
குறிக்ணகாள்களில் ஒன்றாகும். 

ணயாவான் 3:16 இன் படி, இ ்த ஜவீகன " ித்திய" என்றும் அகழக்கலாம், 
அதாவது அது ஒருணபாதும் முடிவகடயாது என்பது இதன் பபாருள். ஆனால் இ ்த 
 ித்திய ஜவீகனப் பபறுவதற்கு  ாம் மரிக்க ணவண்டியதில்கல என்பகத 
ணயாவான் பதளிவுபடுத்துகிறார். உண்கமயில், விசுவாசிகள் ஏற்கனணவ  ித்திய 
ஜவீகனக் பகாண்டுள்ளனர். ணயாவான் 5:24 இல் இணயசு பசான்னது ணபால: 

என் வசனத்கதக் ணகட்டு, என்கன அனுப்பினவகர 
விசுவாசிக்கிறவனுக்கு  ித்தியஜவீன் உண்டு; அவன் 
ஆக்கிகனத்தீர்ப்புக்குட்படாமல், மரணத்கதவிட்டு  ீங்கி, 
ஜவீனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று பமய்யாகணவ பமய்யாகணவ 
உங்களுக்குச் பசால்லுகிணறன் (ணயாவான் 5:24). 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இணயசுகவ விசுவாசிப்பவர்களுக்கு வாழ்க்கக ஏற்கனணவ ணதவன் பகாடுத்த 
பரிசாகும். 

 ித்திய ஜவீனாக ஒன்றிகண ்த வார்த்கதகள்  ம்மிடம் மிகவும் 
எளிதாக வருகின்றன, ஏபனன்றால் அவற்கற  ாம் அடிக்கடி 
ணவதத்தில் வாசிக்கிணறாம். கிறிஸ்து மூலமாக  ாம் பபறும்  ம் 
இரட்சிப்பின் வரங்களில் ஒன்று  ித்திய ஜவீன் என்பகத  ாம் 
அறிணவாம். ஆனால்  ாம் காலவரிகசப் படி வ ்த உயிரினங்கள் 
என்று உங்களுக்குத் பதரியும்.  ாம்  ிகனக்கும் விதம் இது 
தான்.  ாம் ப ாடிகள்,  ிமிடங்கள், மணிண ரங்கள்,  ாட்கள், 
மாதங்கள் மற்றும் வருடங்களின் அடிப்பகடயில் சி ்திக்கிணறாம், 
எனணவ  ித்திய வாழ்க்கக என்பது இப்ணபாது  மக்குத் பதரி ்த 
வாழ்க்கக என்று  ிகனப்பது எளிது,  ீண்ட நோள்கோட்டி 
பகாண்டுள்ள ஒருணபாதும் முடிவகடயாத ஒன்றாக இருக்கிறது. 
அது உண்கமயில்  ித்திய ஜவீகனக் குறித்த ணவதாகம கருத்து 
அல்ல. ணவதத்தில்  ித்திய ஜவீன் என்பதன் முதல் அர்த்தம் அது 
ணதவனில் இருக்கும் ஜவீன் என்பணத. ணதவன் தான் 
 ித்தியமானவர். ணதவனுக்கும் அவருகடய மனித 
சிருஷ்டிகளான  மக்கும் உள்ள ணவறுபாடுகளில் ஒன்று,  ாம் 
மிகவும் தற்காலிகமானவர்கள்.  ாம் ண ரத்கத உணர்கிணறாம். 
ஆனால் ணதவன் ண ரத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ணமலும் கிறிஸ்து 
 மக்காக பசய்த பலியால், கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பவர்கள் 
ணதவனுகடய  ித்திய ஜவீனுக்குள் பிரணவசிக்கிறார்கள். 
எனணவ,  ித்திய ஜவீன் என்பது  ாம் கிறிஸ்துவுக்குள் 
ணதவணனாடு என்பறன்றும் ஜவீணனாடு இருப்பணத. இது ஒரு 
முடிவில்லாத  ாள்காட்டி அல்ல. இது ஒரு இருப்பு  ிகல, இது 
ணதவகன அடிப்பகடயாகக் பகாண்டது, ணமலும் அவர் 
 ித்தியமானவர் என்கிற உண்கமயின் அடிப்பகடயில் 
அகம ்தது. அ ்த ணஜாடியில் இரண்டாவதுள்ள "ஜவீன்" என்ற 
வார்த்கத மிகவும் முக்கியமானது, ஏபனன்றால் ணவதத்தில் 
ஜவீனுக்கும் மரணத்திற்கும் இகடணய ணவறுபாடு உள்ளது. 
 ியாயத்தீர்ப்புக்குப் பிறகு,  ித்திய ஜவீனுக்கும் இரண்டாவது 
மரணத்திற்கும் இகடணய ஒரு ணவறுபாடு உள்ளது. ஆகணவ, 
 ித்திய ஜவீன் கிறிஸ்துவில்  மக்கு இருக்கிற ஒரு உறுதியாகும், 
யாருகடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறணதா, அவர்கள் 
ணதவணனாடும் கிறிஸ்துணவாடும் என்பறன்றும் ஜவீனுடன் 
இருப்ணபாம் என்பகத உறுதிப்படுத்துகிறது.  ாம் எப்ணபாதும் 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ணதவனின் முன்னிகலயில் இருக்கிணறாம். ஆறுதல், மகிழ்ச்சி 
மற்றும் உற்சாகம் ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய காலமற்ற, 
 ித்தியமான ஒரு இருப்பு நியலக்குள்  ாம் நகழகிணறாம். 
ணதவனின் மகிகம மற்றும் அவரின் பிரசன்னத்தில் இரு ்து 
அவகர என்பறன்றும் துதிக்கப்ணபாகிணறாம். அதற்கு 
ண ர்மாறானது  ரகம், அது இரண்டாவது மரணம் என 
வகரயறுக்கப்படுகிறது. எனணவ,  ாம் இங்கு  ித்திய ஜவீகனப் 
பற்றி ணபசுவது  ித்தியத்தின்  ீளம் மட்டுமல்ல.  ித்தியத்கத 
 ரகத்தில் கழிப்பகத விட, கிறிஸ்துவுடன் இருப்பதும், 
ணதவணனாடு ஐக்கியம் பகாள்வதும் தான் ஐசுவரியமாகும். 

Dr. ஆர். ஆல்பர்ட் ணமாஹ்லர், Jr. 

 ித்திய ஜவீன் என்பது ணதவனின்  ியாயத் தீர்ப்பிலிரு ்து முடிவில்லா 
மகிழ்ச்சி மற்றும் அகமதிக்குள் நகழயும் ஒன்றாகும். ணமலும் அகத அவருகடய 
குமாரனாகிய இணயசுகவ விசுவாசிப்பதன் மூலம் மட்டுணம ணதவனிடமிரு ்து பபற 
முடியும். ணயாவான் சுவிணசஷம் இதற்கு குகற ்தது இரண்டு காரணங்ககள 
வலியுறுத்துகிறது. முதலாவதாக, ணயாவான் 1:1-5, 5:26, 11:25, மற்றும் 14:6 ணபான்ற 
இடங்களில்  ாம் கற்றுக்பகாள்வது ணபால, இணயசுணவ சிருஷ்டிகர் மற்றும் 
வாழ்க்ககயின் ஆதாரமாக இருக்கிறார். எனணவ, தாம் விரும்பியவர்களுக்கு 
ஜவீகன வழங்க இணயசுவுக்கு உரிகம உண்டு. உண்கமயில், இணயசு இ ்தக் 
கருத்கத ணயாவான் 5:21 இல் பவளிப்பகடயாகக் கூறினார். 

 ித்திய ஜவீகன இணயசுவின் மூலமாக மட்டுணம பபற முடியும் என்பதற்கான 
இரண்டாவது காரணம், இணயசு மட்டுணம ஜவீ வார்த்கதககள உகடயவர், அதாவது 
ணதவகனப் பற்றிய இரட்சிக்கிற அறிவிற்கு ண ராக மக்ககள வழி டத்தும் 
சுவிணசஷ பசய்தியாகும். ணயாவான் 6:63, மற்றும் 12:49-50 ணபான்ற இடங்களில் 
இணயசு இகத விளக்கினார். ணபதுரு ணயாவான் 6:68 இல் அகத உறுதிப்படுத்தினார். 

இணயசு “ஒணர ஒருவணர”; அல்லது ணயாவான் 1:18 இல் அவர் அகழக்கப்படுவது 
ணபால், அவர் "ஒணர ஒருவரான ணதவன்" ஆவார். இணயசுகவப் ணபால் பரணலாக 
பிதாகவ ணவறு யாரும் பவளிப்படுத்தியதில்கல, ஏபனன்றால் இணயசுகவப் ணபால் 
பிதாவிடமிரு ்து ணவறு யாரும் வ ்ததில்கல. ணதவகன பவளிப்படுத்துபவராக 
இணயசுவின் தனித்துவமான பாத்திரம், பிதாகவ  மக்குக் காட்டவும்,  மக்கு  ித்திய 
ஜவீகனக் பகாடுக்கவும் வ ்த "ஒணர ஒரு ணதவன்" என்ற அவரது அகடயாளத்கத 
அடிப்பகடயாகக் பகாண்டது. 

எனணவ, ணயாவான் சுவிணசஷம் முழுவதும், விசுவாசிக்கிற அகனவருக்கும் 
ஜவீகனக் பகாடுப்பவராக இணயசு இருக்கிறார். விசுவாசிக்காதவர்கள் அவருகடய 
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வடீிணயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ணவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

வார்த்கதககளப் புரி ்து பகாள்ள மாட்டார்கள், ணமலும் அவர் வழங்கும் 
வாழ்க்கககய  ிராகரிக்கிறார்கள். ஆனால் விசுவாசிக்கிறவர்கள் இப்ணபாணத 
 ித்திய ஜவீகனயும், வரவிருக்கும் யுகத்தில் அளவிட முடியாத 
ஆசீர்வாதங்ககளயும் பபறுகிறார்கள். 

முடிவுரை 
இ ்தப் பாடத்தில், ணயாவானின் கருத்துப்படி சுவிணசஷத்தின் பின்னணிகய 

அதன் எழுத்தாளர் மற்றும் எழுதும் ச ்தர்ப்பத்தின் அடிப்பகடயில் ஆராய் ்ணதாம்; 
அதன் அகமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்கத  ாம் ஆய்வு பசய்துள்ணளாம்; 
விசுவாசத்தின் முக்கிய கருப்பபாருள்கள், கிறிஸ்து மற்றும் ணதவனின் குமாரனாக 
இணயசுவின் அகடயாளம் மற்றும் அவருகடய  ாமத்தில் வாழ்வின் ஆசீர்வாதம் 
ஆகியவற்கற  ாம் கருத்தில் பகாண்ணடாம். 

ணயாவானின் சுவிணசஷம், ஆசீர்வாதத்கதப் பற்றிய ணதவனின் 
வாக்குத்தத்தங்கள் அகனத்கதயும் இணயசு  ிகறணவற்றுகிறார் என்பகத  மக்குக் 
காட்டுகிறது. இணயசுணவ கிறிஸ்து. இணயசு ணதவனுகடய இரட்சிக்கும் குமாரனாக 
இருப்பதால், ணதவன் பகாடுத்த ஒவ்பவாரு மகிகமயான வாக்குத்தத்தத்கதயும் 
அவரால்  ிகறணவற்ற முடியும். அ ்த வாக்குத்தத்தங்களும் அ ்த இரட்சிப்பும் 
ணதவனின் பரிசாகிய  ித்திய ஜவீகன உள்ளடக்கியது. ணயாவானின் 
சுவிணசஷத்கதப் வாசிக்கும்ணபாது இ ்த  ம்பிக்ககககள  ாம் உறுதியாகப் பற்றிக் 
பகாண்டால், அகதப் புரி ்துபகாள்வதற்கும்,  ம் வாழ்வில் அகதப் 
பயன்படுத்துவதற்கும்  ாம் சிறப்பாக தயாராக இருப்ணபாம்.  ாம் வாழும்ணபாது 
அவற்கற  ம் இருதயங்களில் கவத்திரு ்தால், ணதவகன மகிகமப்படுத்தவும், 
அவருகடய குமாரனாகிய இணயசுவின் மூலம் அவர்  மக்கு அளித்த  ித்திய 
ஜவீகன அனுபவிக்கவும்  ாம் சிறப்பாக தயாராக இருப்ணபாம். 
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