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ஏன் 4 சுவிசேஷ நூல்கள்?
நான்கு சுவிசேஷங்களையும் எவ்வாறு படிக்க சவண்டும்
என்பளைப் பார்த்சைாம், இப்சபாது ஏன் நான்கு சுவிசேஷ
நூல்கள் உள்ைன என்பளைப் பார்ப்சபாம்.
அங்கு நான்கு வவவ்சவறு பார்ளவயாைர்கள்
நான்கு வவவ்சவறு சநாக்கங்கள் உள்ைன
நான்கு வவவ்சவறு உருவப்படங்கள் உள்ைன
நான்கு வவவ்சவறு முக்கியத்துவம் உள்ைன.
ஒசே சுவிசேஷம் ைான் ஆனால் 4 சுவிசேஷ நூல்கள்!
இசயசு கிறிஸ்துவின் உறுதியான சுயேரிளை எதுவும் இல்ளை,
மாறாக நான்கு ைனித்ைனி மற்றும் நிரப்பு பதிவுகள் உள்ைன.

ஏன்?
ஏவனனில் ஒரு படம் அல்ைது உருவப்படம் பல்சவறு
சகாணங்களில் பார்க்கும்சபாது முழுளமயானது.
பல்சவறு
கண்சணாட்டங்களிலிருந்து
பதிவுகளை
காணாவிட்டால் ஒரு முக்கியமான நபரின் வாழ்க்ளக
வரைாறு உண்ளமயில் முழுளமயளடயாது.
வவவ்சவறு
நபர்கள்,
விஷயங்களை
சவறுபட்ட
கண்சணாட்டத்தில் பார்ப்பார்கள், இைனால் அவருளடய
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வாழ்க்ளகயில் வகாஞ்ேம் வித்தியாேமான ோய்ளவக்
காண்சபாம். இசைசபால், நான்கு நற்வேய்தி எழுத்ைாைர்களில்
ஒவ்வவாருவரும் இசயசுளவ ைனது ைனித்துவமான
சகாணத்தில் பார்க்கிறார்கள். நான்கு நற்வேய்திகளும் நவீன
அர்த்ைத்தில் சுயேரிளைகள் அல்ை.
இசயசுவின்
வாழ்க்ளகயின்
வபரும்பகுதி
ைவிர்க்கப்பட்டுள்ைது, சமலும் நான்கு நற்வேய்திகளும்
அவர்களின் எழுத்தின் கணிேமான வைாளகளய இசயசுவின்
பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்துள்ைனர் (மாற்கு 11-16
சிலுளவ மற்றும் உயிர்த்வைழுைலுக்கு வழிவகுக்கும்
வாரத்ளை உள்ைடக்கியது).

1. மத்சேயு
மத்சையு,
யூைர்களுக்கு
எழுதுளகயில்,
இசயசுவின்
சமசியாத்ைன்ளம, யூைர்களின் ராஜாவாக இசயசுவின் ஆட்சி
உரிளமகளையும், நிறுவுவதில் ஆர்வம் காட்டினார். அவ்வாறு
அவர்
இசயசுவின்
வம்ோவளிளய
ைாவீதுக்கும்
ஆபிரகாமுக்கும் வகாண்டு வேல்கிறார் (1: 1).
அவர் கிறிஸ்துளவ மீட்பர்-ராஜா, இஸ்ரசவலின் ஊழியக்காரராஜா
என்று
காண்பித்துள்ைார்,
முன்சனார்களுக்கு
வாக்குத்ைத்ைம் பண்ணப்பட்ட சமசியா. கல்வவட்டு “இசேோ,
உன் ேோஜோ” (ேகரியோ 9:9) மத்சையு சுவிசேஷத்தில்
சமற்சகாள்காட்டப்பட்டு இருக்கும்.

2. மோற்கு
சராமானியர்களுக்கு
எழுதிய
மாற்கு,
இசயசுவின்
காட்சிகளைக் ளகப்பற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டினார், அது
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அவளர ஒரு வேயல் படும் மனிைனாகவும் கர்த்ைருளடய
ஊழியனாகவும் காட்டியது.
இைன் விளைவாக, மாற்குவின் நற்வேய்தியில் நமக்கு
பரம்பளர வரிளே இல்ளை; எல்ைாவற்றிற்கும் சமைாக,
மாற்கு ஒரு ஊழியரின் பரம்பளரயில் ஆர்வமுள்ைவர்?
இசயசுவின் வேயல்பாட்ளட மாற்கு கவனித்ைார். இது ஒரு
நளடமுளற சராமானிய குடிமகளன ஈர்க்கும். மாற்கு
சுவிசேஷத்தில் சமற்சகாள்காட்டப்பட்டு இருக்கும் முக்கிய
காரியம் “இசேோ, என் ேோேன்” (ஏேோயோ 42:1; மற்றும் ேகரியோ
3:8).

3. லூக்கோ
லூக்கா முைன்ளமயாக ஒரு கிசரக்க அல்ைது Hellenistic
பார்ளவயாைர்களுக்கு எழுதிக் வகாண்டிருந்ைார், சமலும்
இசயசுவின் மனிைசநயத்தில் கவனம் வேலுத்தினார். இைன்
விளைவாக, லூக்கா கிறிஸ்துவின் வம்ோவளிளய ஆைாம்
வளர வகாண்டு வேல்கிறார் (லூக்கோ 3:23-38).
லூக்கா ைனது கணக்கு முழுவதும், மனுஷ குமாரளன முழு
மனிை இனத்திற்கும் ஒரு உறவினர்-மீட்பராக, அவர் அவ்வாறு
வாழ்ந்ைார்
ஒவ்வவாரு
சைேத்தின்
மனிைர்களையும்
இரட்சிக்க
விருப்பமாய் இருந்ைார். அவருளடய சுவிசேஷத்தில்
சமற்சகாள்காட்டப்பட்டு இருக்கும் முக்கிய காரியம் “இசேோ,
ஒரு புருஷன்” (ேகரியோ 6:12).
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4. சயோவோன்
சயாவான் உைகிற்கும், ஒரு அர்த்ைத்தில் காைமற்ற,
உைகைாவிய பார்ளவயாைர்களுக்கும் எழுதினார். மற்ற
எழுத்ைாைர்களை
விட,
அவர்
கிறிஸ்துவின்
வைய்வத்ைன்ளமளயயும்,
பிைாவுடனான
அவரது
ைனித்துவமான உறளவயும் வலியுறுத்தினார்.
அவருளடய
சுவிசேஷத்தில்
சமற்சகாள்காட்டப்பட்டு
இருக்கும் முக்கிய காரியம் “இசேோ, உங்கள் சேவன்” (ஏேோயோ
35:4) இந்ை வார்த்ளைகள் வபான் வார்த்ளைகள் ஆகும்.

நோன்கு
நற்சேய்திகள்,
நோன்கு
அடையோளம் கோணப்படுகின்றன:

படைப்புகளுைன்

சவளி 4:7, முேலோம் ஜீவன் சிங்கத்திற்சகோப்போகவும்,
இேண்ைோம் ஜீவன் கோடளக்சகோப்போகவும், மூன்றோம் ஜீவன்
மனுஷமுகம்சபோன்ற முகமுள்ளேோகவும், நோன்கோம் ஜீவன்
பறக்கிற கழுகுக்கு ஒப்போகவுமிருந்ேன.

மத்சேயு ஒரு சிங்கத்தின் முகத்துைன் ஒத்துப்சபோகிறது:
இஸ்ரசவலின் ராஜா. மிருகங்களில் ராஜா சிங்கம் ைான்.

மோற்கு கோடளயுைன் ஒத்துப்சபோகிறது (ox):
ஊழியக்கார/சவளைக்கார ைளைவர். காளை, சேளவ மற்றும்
தியாகத்தின் விைங்கு என்று அளைக்கப்படுகிறது.
இது
இசயசு,
ஒரு
ஊழியரின்
எடுத்துக்வகாள்வளை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

வடிவத்ளை
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லூக்கோ மனிே முகத்துைன் ஒத்துப்சபோகிறது:
மனுஷ குமாரன். இது இசயசுவின் மனிை சநயத்ளை
காட்டுகிறது.
சயோவோன் கழுகு முகத்துைன் ஒத்துப்சபோகிறது :
சைவனுளடய குமாரன். கழுகு எல்ைா பறளவகளுக்கும்
சமைாக பறக்கும்.

எழுதியவர்
சேோழில்

மத்சேயு மோற்கு

லூக்கோ

சயோவோன்

யூைர்

சராம
ன்
மிஷன
ரி

கிசரக்க
ன்
மருத்து
வர்

யூைர்

சராமர்
கள்
ஊழிய
க்காரன்
10:45
யைார்த்
ைமான
து
No

கிசரக்கர்
கள்
மனிைன்

உைகம்

19:10
வரைாற்
ளற
ோர்ந்ைது
ஆைாம்

20:31
இளறயிய
ல்

36

25

20

அற்புை
ங்கள்

உவளம
கள்

அளடயாை
ங்கள்

16

24

21

678

1,151

879

வரி
வசூலிப்
பவர்
போர்டவயோளர்க யூைர்
ள்
கோண்பிக்கப்பட் ராஜா
ை சகோணம்
முக்கிய வேனம் 16:16
சேோல்லப்பட்ை தீர்க்கைரி
விேம்
ேனமான
து
ேந்ேதி
ஆபிரகா
ம்
படைய
53
ஏற்போட்டின்
சமற்சகோள்
எதிர்கோலம்
5
பிரேங்க
ம்
அதிகோேங்களி
28
ன் எண்ணிக்டக
வேனங்களின்
1,071
எண்ணிக்டக

மீன்பிடிப்ப
வர்

சைவன்

No
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ேனித்துவமோன 42%
சபோருள்
ஆய்வு சபோருள் கிறிஸ்து
ஒரு
ேோஜோ

7%

59%

92%

போடுக
டள
அனுப
விக்கும்
ஊழிய
க்கோேன்

எல்லோ
டேயும்
இேட்சிப்
பவர்

சேய்வீக
நித்திய
வோழ்க்டக

நற்சேய்திகடளப் பற்றிய சில அடிப்படை முன்சமோழிவுகள்
1. அளவ வரைாறு மற்றும் புராணக் களைகள் அல்ை.
2. அளவ சைவனால் ஏவப்பட்டு
எழுைப்பட்டளவ. எனசவ, அளவ:

மனிைர்கைால்

a) அேல் ஆவணத்தில் ைவறாது
2 தீசமாத்சையு 3:16, சவேவோக்கியங்கசளல்லோம்
சேவஆவியினோல்
அருளப்பட்டிருக்கிறது;
சேவனுடைய மனுஷன் சேறினவனோகவும், எந்ே
நற்கிரிடயயுஞ் சேய்யத் ேகுதியுள்ளவனோகவும்
இருக்கும்படியோக,
b) வாய்வமாழியாகவும்
முழுளமயானைாகவும்
ஈர்க்கப்பட்டது.
மத்சையு 5:17-18; நியோயப்பிேமோணத்டேயோனோலும்
தீர்க்கேரிேனங்கடளயோனோலும்
அழிக்கிறேற்கு
வந்சேன் என்று எண்ணிக்சகோள்ளோசேயுங்கள்;
அழிக்கிறேற்கு அல்ல, நிடறசவற்றுகிறேற்சக
வந்சேன். 18. வோனமும் பூமியும் ஒழிந்து
சபோனோலும்,
நியோயப்பிேமோணத்திலுள்ள
சேல்லோம் நிடறசவறுமளவும், அதில் ஒரு சிறு
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எழுத்ேோகிலும், ஒரு எழுத்தின் உறுப்போகிலும்
ஒழிந்து
சபோகோது
என்று
சமய்யோகசவ
உங்களுக்குச் சேோல்லுகிசறன்.
2 சபதுரு 1:21, தீர்க்கேரிேனமோனது ஒருகோலத்திலும்
மனுஷருடைய சித்ேத்தினோசல உண்ைோகவில்டல;
சேவனுடைய பரிசுத்ே மனுஷர்கள் பரிசுத்ே
ஆவியினோசல ஏவப்பட்டுப் சபசினோர்கள்.
3. அளவ மனிைர்கைால் எழுைப்பட்டிருப்பைால், நளட,
உள்ைடக்கம் சபான்றளவ மாறுபடும், ஆனால் அளவ
அளனத்தும் உண்ளமயாக இருக்கும்.
4. நற்வேய்திகள் சுய வாழ்க்ளக வரைாற்று ஆய்வுகளை
விட அதிகம். அளவ நற்வேய்திகள். (சுவிசேஷங்கள்
நவீன அர்த்ைத்தில் சுயேரிளைகள் அல்ை)
5. பகுதிகள் சுருக்கப்பட்டு, சுருக்கமாகக் கூறப்படைாம்,
ஆனால் முழுளமயான கணக்குகள் அல்ை. (மளை
பிரேங்கம் மத்சையு 5–7)
6. நற்வேய்திகள் கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மீது,
அவருளடய வாழ்க்ளகளய விட அதிக அக்களற
வகாண்டுள்ைன (அவருளடய வாழ்க்ளகயின் இறுதி
வாரத்தில் 1/3 க்கும் சமற்பட்ட காரியங்கள்).

முடிவுடே:
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நோம் ஏன் சுவிசேஷங்கடள நம்ப சவண்டும்?
லூக்கோ 1:1-4, மகோ கனம்சபோருந்திய சேசயோப்பிலுசவ,
நோங்கள் முழுநிச்ேயமோய் நம்புகிற ேங்கதிகடள, 2. ஆேம்பமுேல்
கண்ணோேக்கண்டு வேனத்டேப் சபோதித்ேவர்கள் எங்களுக்கு
ஒப்புவித்ேபடிசய அடவகடளக்குறித்துச் ேரித்திேம் எழுே
அசநகம்சபர்
ஏற்பட்ைபடியினோல்,
3.
ஆதிமுேல்
எல்லோவற்டறயும் திட்ைமோய் விேோரித்ேறிந்ே நோனும் உமக்கு
உபசேசிக்கப்பட்ை
விசேஷங்களின்
நிச்ேயத்டே
நீர்
அறியசவண்டுசமன்று, 4. அடவகடள ஒழுங்கோய் உமக்கு
எழுதுவது எனக்கு நலமோய்த் சேோன்றிற்று.

1. எழுத்ேோளர்கள் ஆேோேங்கடள ஆேோய்ந்ேனர் 1:1
a) பை ஆைாரங்கள் இருந்ைன
b) நிகழ்வுகள் உறுதியாக இருந்ைன

2. எழுத்ேோளர்கள் சநரில் போர்த்ேவர்கடள சபட்டி
கண்ைனர் 1:2
a) ோட்சிகள் ைாங்கள் பார்த்ைளைப் பற்றி வோன்னார்கள்
b) ோட்சிகள் வார்த்ளையின் ஊழியர்கைாக சபசினார்கள்

3. அவர்கள் துல்லியத்துைன் எழுதினோர்கள் 1:3-4
a) துல்லியம் 1: 3 க்கு பாடுபட்டு எழுதினார்கள்
b) அவர்கள் நம்முளடய உறுதிக்காக எழுதினார்கள் 1:4
இந்ை வேனத்துடன் முடிக்கிசறன்:
ஏேோயோ
33:17,
உன்
கண்கள்
ேோஜோடவ
மகிடம
சபோருந்தினவேோகக் கோணும், தூேத்திலுள்ள சேேத்டேயும்
போர்க்கும்.
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