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േയശു�കിസ്തുവിെ� ചരി�തപരത

േയശു�കിസ്തു ആെര�തിെന�ുറി�് വ��മായ
പരി�ാനമി�ാെത അേനകരും േയശുവിെന േതേജാ

വധം െചയ്തുെകാ�് താെനാരു സാ��ിക കഥാപാ�ത

മാെണ�് േഘാഷി�് സംതൃപ്തിയടയു� .ു ൈദവദൂഷ
കരും, നിരീശ�രവാദികള�ം, യു�ിവാദികള�ം, സാ�ാ
ൻ േസവകരും ഇതിൽെപടും.സുവിേശഷ കാലഘ��ി
െല ച�കവർ�ിമാർ, രാജാ��ാർ, ഇട�പഭു��ാർ,
േദശാധിപതിമാർ, മഹാപുേരാഹിത�ാർ, �ല�ൾ,
നാണയ�ൾ, സംഭവ�ൾ, പുരാവസ്തു ഗേവഷകരു
െട കെ��ലുകൾ തുട�ിയവെയ�ാം േയശുവിെ�

ചരി�ത�ിെ� സാ���ളായിരി�ുകയും, ആള�ക
െളാെ� ജീവി�ിരു�വരാെണ�് ചരി�തം െതളിയി�ു

കയും െചയ്തി��ം, േയശു�കിസ്തു മാ�തം ചരി�തപുരുഷ
ന�ായിരു�ുഎ�ു�ാപി�ാൻ �ശമി�ു�തിെന നി

കൃഷ്ഠബു�ിെയേ� പറയാൻ കഴിയൂ. േയശു �കിസ്തു
ഒരു ചരി�ത പുരുഷനാെണ�് വിശ�സി��കഴി�ാൽ,
ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ�നും വാഗ്ദാനം െച�ാൻ കഴിയാ

�തും, പറയാൻ അസാ��വുമായ കാര��െള താൻ
അരുളിെ�യ്തി��െ��് സ�തിേ��ിവരും. ഇതവ
രുെട ആ�ര�യ്�് കാരണമായി തീരുെമ�തിനാ

ൽസാ�ാൻഇവരുെട ക��കെളകുരുടാ�ിയിരി�ു

കയാണ.് �ഫ�് തത��ാനിയും ചരി�തകാരനും എഴു

�ുകാരനുമായ േജാസഫ് ഏെണ�് െറനാെ� (1823 -
1892)വാ�ുകൾഇ�രുണ�ിൽഅർ�വ�ാണ.്
"മനുഷ�െര സ്േനഹി�ു�എ�ാവരുേടയുംആരാധനാ
പാ�തമാണ്അേ�ഹം (േയശു).ഈമഹാെന ചരി�ത�ി

ൽ നി�ും ബഹിഷ്�രി�ുവാൻ ആർ�ും കഴിയുക
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യി�. അേ�ഹെ� ഒഴിവാ�ി ചരി�തെ� വിശദീകരി

�ുവാൻ സാ��മെ��് െതളിയു�തിലൂെട, നമു�്
അേ�ഹെ� കൂടുതൽ തീഷ്ണതേയാെട ആരാധി�ു

വാൻകഴിയും.”

ആ�രീക െതളിവുകൾ

ൈബബിളിൽ സുവിേശഷ�ളിെല വിവരമനുസരി�്

േറാമാ സാ�മാജ��ിെല ച�കവർ�ിയായ അഗ�സ്

ൈകസറിെ� (ബി.സി. 31‐എ.ഡി. 14) ഭരണകാല�ാ
ണ് േയശു ജനി�ത.് (ലൂെ�ാ, 2:1).അത് െഹേരാദാ രാ
ജാവിെ� (ബി.സി 37- 4) മരണ�ിനു മുൻ�ാെണ�ും
വ��മാ�ിയി���.് (മ�ാ, 2:1,19,20). െഹേരാദാ മ
രി�ു�ത് ബി.സി 4 മാർ�് 13-നാണ.് െഹേരാദാവിനു
േശഷം അ�േന�ാൾ ദുഷ്ടനായ മകൻ അർെ�ല

െയാസ് ആയിരു�ു െയഹൂദ� ഭരി�ത.് അതുെകാ�ാ
ണ് േയാേസഫും കുടുംബവും ഗലീല�പേദശേ��് മാ

റിേ�ായത.് (മ�ാ, 2:22). േയശുവിെ� അ�യ��ാർ
ആ�ുേതാറും െപസഹാെപരു�ാളിനു േപാകുമായിരു

� .ു (ലൂെ�ാ, 2:41). േയശുവിനു പ���ു വയ�ായ
േ�ാൾ അവെനയും െപരു�ാളിനു െകാ�ുേപായി. (ലൂ
െ�ാ, 2:43).എ.ഡി. 6-െല െപസഹഏ�പിൽ ഒ�ിനായി
രു� .ു അ�ുംഅവെ�അ�യ��ാർ പതിവുേപാെല
െപരു�ാളിനു േപായിരു� .ു അർെ�ലെയാസിെന

േറാം തിരിെക വിളി�ു�ത് അേതവർഷം (എ.ഡി. 6)
ജൂണിലാണ.് അതിനടു�വർഷം േയാേസഫും മറിയ
യും െപസഹാെപരു�ാളിന് േപായേ�ാൾ ബാലനായ

േയശുവിെനയും കൂ�ി. അ�് േയശുവിന് പ���് വയ
�ായിരു� .ു (ലൂെ�ാ, 2:42).ബി.സി. 6-െല വസ�കാ
ല�ിെ� ആരംഭ�ിൽ േയശു ജനി��. ആബീബ് അ
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ഥവാ നീസാൻമാസം 15-നാണ് െപസഹ.ബി.സി. 6-െല
(എ.യു.സി. 748 --എ�ബായ വർഷം 3755) െപസഹഏ
�പിൽ 1-ന്ആയിരു� .ുഎ.ഡി. 7-െല (എ.യു.സി. 760 --
എ�ബായ വർഷം 3767) െപസഹ െപരു�ാൾ മാർ�് 20
-നാണ.് ത�ൂലം ബി.സി. 6-െല വസ�കാല�ിെ�ആ
രംഭ�ിൽ,കൃത�മായി�റ�ാൽ,ബി.സി. 6 മാർ�് മാ
സ�ിയിരു�ു േയശുവിെ� ജനനെമ�ു മന�ിലാ

�ാം. (കൂടുതൽ വിവര�ൾ�്, 'േയശുവിെ� ജനനവ
ർഷം'എ�പുസ്തകം കാണുക).തിെബര�ാസ് ൈകസ
ർ (എ.ഡി. 14-37) േറാമാ ച�കവർ�ിയും, പീലാേ�ാ
സ് (എ.ഡി. 26-36) െയഹൂദ� ഗവർ�റും, െഹേരാദാ അ
�ി�ാസ് (ബി.സി 4‐ എ.ഡി. 39) ഗലീലയിെല ഇട�പഭു
വും, അവെ� സേഹാദരനായ െഹേരാദാ ഫിലിേ�ാസ്
(ബി.സി 4‐എ.ഡി. 34) ഇതുര�, �തേഖാനി�ി േദശ�ളി
െല ഇട�പഭുവും, ലുസാന�ാസ് (ബി.സി. 5‐എ.ഡി.19) അ
ബിേലനയിെല ഇട�പഭുവും,ഹ�ാവും (എ.ഡി. 6-15), ക
�ഫാവും (എ.ഡി. 18-36) മഹാപുേരാഹിത�ാരായും ഇ
രി�ും കാലം േയാഹ�ാൻ ശു�ശൂഷ ആരംഭി��. തി
െബര�ാസ് ൈകസറുെട വാഴ്ചയുെട പതിന�ാം ആ

�ിലാണ് േയശുവിെ� മുേ�ാടിയായ (മലാ, 3:1) േയാ
ഹ�ാൻ സ്നാപകെ� ശു�ശൂഷ ആരംഭി�ു�ത.് (ലൂ
െ�ാ, 3:1). തിെബര�ാസ് എ.ഡി. 14-ൽ അധികാരേ��.
അതിെ� പതിന�ാമെ�വർഷം എ.ഡി. 29-ൽ േയാ
ഹ�ാൻ ശു�ശൂഷ തുട�ി.അന�രം േയശുവും സ്നാ
നേമ�് ശു�ശൂഷ ആരംഭി��. (ലൂെ�ാ, 3:21-23). നാല്
െപസഹെയ�ുറി��� വിവരം േയാഹ�ാെ� സുവി

േശഷ�ിലു�.് ത�ൂലം േയശു�കിസ്തുവിെ� പരസ�
ശു�ശൂഷയുെട കാലയളവ് മൂ�ര വർഷമായിരു�ു എ

�ും വ��മാണ.് ശ��ിെ� തേലദിവസം ഒരു�നാ
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ളിൽ അഥവാ െവ�ിയാഴ്ചയാണ് േയശുവിെന �കൂശി

�െത�ും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു (േയാഹ, 19:31).
കൃത�മായി പറ�ാൽ നീസാൻ പതിന�് പുളി�ി�ാ

� അ��ിെ� െപരു�ാൾ ദിവസമാണ് േയശു �കൂ

ശി�െ��ത.് െയഹൂദ�ാർ ഈ െപരു�ാളിെന െപസ

ഹെയ�ും, പുളി�ി�ാ� അ��ിെ� െപരു�ാെള

�ും അഭി�മായി വിളി�ിരു� .ു (ലൂെ�ാ, 22:1). െയ
ഹൂദ�ാരുെട കല�ർ �പകാരം എ.ഡി. 29 മുതൽ 36 വ
െരയു� വർഷ�ളിൽ പുളി�ി�ാ�അ��ിെ� െപ

രു�ാൾ െവ�ിയാഴ്ച വ�ിരി�ു�ത് എ.ഡി. 30-നും,
33-നും മാ�തമാണ.് ത�ൂലം എ.ഡി. 29-ന് ശു�ശൂഷ ആ
രംഭി� േയശു�കിസ്തു തെ� മൂ�ര വർഷെ� ശു�ശൂ

ഷ തിക�േശഷം എ.ഡി. 33 ഏ�പിൽ 3 െവ�ിയാഴ്ച
യാണ് താൻ �കൂശുമരണം വരി�െത�ുംസ്പഷ്ടമാണ.്

ൈബബിളിെല ഗലീല�ാരനായ േയശു എ� പദ�പ

േയാഗവും (മ�ാ, 26:69), നസറായനായ േയശു എ�
പദ�പേയാഗവും (മ�ാ, 26:71, മർ, 10:47, 14:67, േയാ
ഹ, 18:5, അെ�ാ, 2:23) �പേത�കം �ശേ�യമാണ.് നി
�സാേയലിെല ഗലീല ജി��ാരനായ േയശുെവ�ും, ന
സെറ�ു പ�ണ�ാരനായ േയശുെവ�ും െതളിവായി

�േ� വിളി�ിരി�ു� .ു ഗലീലയുമായും, നസെറ�ു
മായു� േയശുവിെ� സജീവബ�ം ഇതിൽനി�ുംഅ

സ�ിഗ്�മായി െതളിയു� .ു

ബാഹ�െതളിവുകൾ

േയശു ജീവി�ിരു�ുഎ�തിന് െതളിവായി ൈബബി

ളിനു പുറ�ു ചരി�തേരഖകൾ ഒ�ും ഇെ��ു വിമർശ

കർ പറയു�ു�.് അവരുെട ദുർമന�ാ�ിെയ�ുറി



6

�� മുകളിൽ സൂചി�ി��വേ�ാ. അവർ�ുേവ�ിയ�;
സത�ാേന�ഷികൾ�ു േവ�ി ചുരു�ം ചിലത് ചുവെട

േചർ�ു� .ു േറാമൻ ച�കവർ�ി െവസ്േപഷ�െ� (എ.
ഡി. 69-79) ഭരണകാല�,് ൈട�സിെ� േനതൃത��ി
ൽ എ.ഡി. 70 ആഗ�് 3-ന് േറാമൻ ൈസന�ം െയരുശ
േലം കീഴട�ി പതിനാലു ല�േ�ാളം െയഹൂദ�ാെര

െകാെ�ാടു�ുകയും, ൈദവാലയവും പ�ണവും ചുെ�
രി��കള�തും, േറാമൻ ച�കവർ�ി ഹാ�ഡിയാെ�
(117-138)കാല�ുംൈദവാലയനിർ�ാണ�ിനും വി
�വ�ിനുംത�ാറായ െയഹൂദ�ാെര 135-ൽനിഷ്കരു
ണം അടി�മർ�െ�ടുകയും െയരുശേലം വീ�ും ഇടി

��നിര�ി ഒരു േറാമൻ നഗരിയാ�ി മാ�ിയതുംചരി�ത

കാര�ാെരാെ�യും േരഖെ�ടു�ിയി���താണ.് (AB
Peter Schafer, The History of the Jews in Antiquity,
Routledge (1995) 2013 pp.191-192. Mireille Hadas-
Lebel (2006). Jerusalem Against Rome. Peeters Pub-
lishers. p. 86. Flavius Josephus, The Wars of the Je-
ws VI.9.3). അതിനുേശഷവും േയശുവിെന�ുറി���
ഇ�തയധികം ചരി�തെ�ളിവുകൾഅവേശഷി�ു�ത,്
�കിസ്തു എ� ചരി�തസത��ിെ� നിസ്തുലത ഒ�ു

മാ�തമാണ.്

േയശു�കിസ്തുവിെ� ചരി�തപരതെയ െതളിയി�ു

� അൈ�കസ്തവ എഴു�ുകാരുെട പുരാതനമായ

സാ���ൾ താെഴ െകാടു�ു� .ു ഈ എഴു�ുകാർ

അവ�േയാെട വീ�ി� ഒരു മതേനതാവിെനയുംഅ

യാള�െടഅനുയായികെളയും ചു�ി��ിയുളള ചരി�തപര

മായസാധ�ത ഉയർ�ി�ിടിേ��യാവശ�ംഅവർ�ി

�ാ�തിനാൽ അഥവാ അവർ �കിസ്തുമാർ��ിെന

തിരായിരു�ു എ� വസ്തുത, അവരുെട സാ��െ�
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കൂടുതൽ വിലയു�താ�ി മാ��� !ു േയശുവിെ� മര
ണ�ിനും നാലു വർഷ�ൾ�ു േശഷം ജനി� സു�പ

സി� യഹൂദാ ചരി�തകാരനായ '�ാവിയസ് േജാസീഫ
സ്' (37-100) The Jewish Antiquities (യഹൂദ�ാരുെട
പുരാതനത�ം) എ� കൃതിയിൽ േയശുവിെന��ി േരഖ
െ�ടു�ിയി���ത് ഇവിെട ഉ�രി�ു� .ു "ഏതാ�്
ഈ അടു� കാല�ാണ് േയശു എ� ഒരു �ാനി

യായ മനുഷ�ൻ ജീവി�ിരു�ത.് മനുഷ�ൻ എ�് അേ�
ഹെ� വിളി�ു�ത് നീതിയായിരി�ുേമാ എേ�ാ?
കാരണം അേ�ഹം അേനകം അ�ുത�പവൃ�ികൾ

െച���വനുംസത�െ�സേ�ാഷേ�ാെട സ�ാഗതം

െച���വരുെട ഉപേദഷ്ടാവും ആയിരു� .ു യഹൂദരി
ൽ നി�ും ജാതികളിൽ നി�ും അേ�ഹം വലിെയാരു

സംഘെ� ത�േല�് ആകർഷി�ിരു� .ു അേ�ഹം
�കിസ്തുവായിരു� .ു ഞ�ള�െട �പമാണികള�െട നിർ
േദശ�പകാരം പീലാേ�ാസ് അേ�ഹെ� കുരിശുമര

ണ�ിന് വിധിെ��ിലും അേ�ഹ�ിെ� �പഥമ സുഹൃ

�ു�ൾ അേ�ഹെ� വി��കള�ി�. എ�ുെകാ
െ��ാൽ, അേ�ഹം മൂ�ാം ദിവസം ജീവേനാെട എഴു
േ��് വ�് അവർ�് �പത��നായി. ഇവയും മ�് ആ
യിര�ണ�ിന് മ�് അ�ുത വസ്തുതകള�ം ദിവ��പവ

◌ാചക�ാർ അേ�ഹെ���ി �പവചി�ിരു� .ു അേ�ഹ
�ിെ� േപരിെനാ�് �കിസ്ത�ാനികൾ എ�് േപരു ല

ഭി�ആ ജാതി ഇ�ുംഅസ്തമി��േപായി�ി�." (The w-
orks of Flavius Josephus, Translated by William Wh-
istom, The Antiquities of the Jews, Book XV111, cha.
3, 3, Page 474). "�കിസ്തുവിെ� മുേ�ാടിയായ സ്നാ
പക േയാഹ�ാെന�ുറി��ം ഈഅ��ായ�ിൽ പരാ

മർശമു�.്" (Antiquities of Jews, Book XVlll Chapter
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5, 2). "�കിസ്തു എ�ു വിളി�ു� േയശുവിെ� സേഹാ
ദരനായ 'യാേ�ാബ്' കെ�റിയെ�� സംഭവവും 'േജാ
സീഫസ്' മെ�ാര��ായ�ിൽ പരാമർശി�ി���.്" (Fla-
vius Josephus: Antiquities of Je-ws, Book XX, Chap-
ter 9, 1, based on the translation of Louis H Feldman.
The Loeb Classical Library). എ.ഡി.93-നും 94-നും മ
േ�� െഡാമീഷ�ൻ ച�കവർ�ിയുെട കാല�് ഈ �ഗ

�ം �പസി�ീകരി��.

ഹാബർമാസ് പറയു�തനുസരി�്, "ഏതാ�് അര
ഡസൻ േറാമൻ ച�കവർ�ിമാരുെട ഭരണ കാലഘ�

�ിൽ ജീവി�ിരു� ഒരു േറാമൻ ചരി�തകാരനായിരു

�ു 'െകാർേ�ാലിയസ് ടാസി�സ്' (എ.ഡി. 55-120).
തെ� ധാർ�ീകഐക�ദാർഢ�വും കാതലായ നയവും

മൂലം പ�ിത�ാരുെട ഇടയിൽ െപാതുവായി അംഗീക

രി�െ��ിരു�ഈ വ��ി, പൗരാണിക േറാമിെ�ഏ�
വും വലിയ ചരി�തകാരൻ എ�ു വിളി�െ�ടു� .ു (ഗാ
രി ആർ ഹാബർമാസ്, The Verdict of History, p.87).
ടാസി�സിെ� ഏ�വും ഉ�തമായ കൃതികൾ 'അ�ൽ
സും, ഹി�റീസും' ആണ.് എ.ഡി. 14-ൽ ഔഗുസ്തൂസി
െ� മരണം മുതൽ എ.ഡി. 68-ൽ നീേറായുെട മരണം
വെര അ�ൽസ് �പതിപാദി�ുേ�ാൾ, ഹി�റീസ് നീ

േറായുെട മരണ�ിൽ തുട�ി എ.ഡി. 96-ൽ െഡാമീ
ഷ�െ� മരണം വെര എ�ു� .ു" (ഹാബർമാസ്, The V-
erdict of History, p.87). നീേറായുെട മരണെ��ുറി
�് എഴുതുേ�ാൾ, �കിസ്തുവിെ� മരണെ��ുറി��ം
േറാമിെല �കിസ്തീയ സാ�ിധ�െ��ുറി��ം ടാസി�സ്

സൂചി�ി�ു�ു�.് "നീേറാ െചയ്തുെവ�ു വിശ�സി�
െ�ടു� േറാമിെ�വലിയ തീ പിടു�ം മൂലമു�ായഅ

പകീർ�ിയിൽനി�് വിടുതൽ �പാപി�ുവാൻ, മനുഷ�
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ന് െച�ാൻകഴിയു�സകല ദുരിതാശ�ാസ�ിേനാ, രാ
ജകുമാരനു െച�ാൻ കഴിയു�സകല ദാനധർ��ൾ

േ�ാ ,ൈദവ�ൾ�് നൽകാൻകഴിയുമായിരു�സക
ല പാപപരിഹാര �പ�കിയകൾേ�ാ സാധ�മായിരു�ി�.
അതുെകാ�് ജനസംസാരം അടി�മർ�ു�തിനായി

ബാഹുല�ംമൂലം െവറു�െ��ിരു� �കിസ്ത�ാനികൾ എ

�് െപാതുേവ പറ�ുവരു� വ��ികള�െടേമൽ കു

�ം ആേരാപി�െ�ടുകയും അതി�കൂരമായ പീഡന�

ൾ െകാ�് ശി�ി�െ�ടുകയും െചയ്തു.ഈ �പ�ാ

ന�ിെ� �ാപകനായ �കിസ്തൂസിെന തിെബേര�ാ

സിെ� (എ.ഡി. 14-37) ഭരണകാ�് െയഹൂദയിെല ഗ
വർ�ർ ആയിരു� െപാ�ിേയാസ് പീലാേ�ാസ് മര

ണ�ിേന�ി��. എ�ാൽ വിനാശകരമായ ഈ അ�

വിശ�ാസം കുേറ�ാലേ��് ഒതു�ിെയ�ിലും ഇത്

ആരംഭി� െയഹൂദ�യിൽ മാ�തമ�. േറാമാ പ�ണ�ി
ലും വീ�ും െപാ�ി��റെ���." (Cornelius Tacitus; Ann-
ales, XV, 44).

ടാസി�സിെ�ഈ ഉ�രണിയിൽ നി�് രസകരമായ

ഒരു ചി�ാസരണി എഫ്.എഫ്. �ബൂസ് ചൂ�ി�ാണി

�ു��ു�;് "നമു�് ലഭി�ി��� മെ�ാരു ജാതീയ േര

ഖകളിലും പീലാേ�ാസിെന�ുറി�് പറ�ി�ി�. േയ
ശുവിെന മരണ�ിനു വിധി�തിലൂെട ഒരു ജാതീയ രച

യിതാവിെ� വർ�നയിൽ ഇടം കെ��ിയ ഒേര ഒരു

സൂചന ചരി�ത�ിെല വിേരാധാഭാസമായി കണ�ാ

�ാം. 'െപാ�ിേയാസ് പീലാേ�ാസിെ� കീഴിൽ കഷ്ട
െ���' എ�് പറയു�തിലൂെട ഒരു നിമിഷേ��് പൗ

രാണിക �കിസ്തീയ വിശ�ാസ�പമാണവുമായി ടാസി�സ്

ൈകേകാർ�ു� .ു" (�ബൂസ്, Jesus and Christian Orig-
ins Outside the New Testament, p.23).



10

മാർ�സ് േബാ�്മ��ൽ എ� േകം�ബിഡ്ജ് േകാേള

ജ് അ��ാപകൻ പറയു�ത;് "േയശു�കിസ്തു ജീവി�ിരു
�ുെവ�ും െയഹൂദ�യിെല തിെബേര�ാസ് നാടുവാണിരു

�തും െപാ�ിേയാസ് പീലാേ�ാസ് ഗവർ�ർ ആയി

രു�തും (സാേ�തികമായി 26-36-ൽ �പീെഫക്ട്)ആയ
കാല�് ഔപചാരികമായി വധി�െ���െവ�ും ഉ�

തിന് സ�ത��മായ �ിരീകരണം അ�െ��ാല

െ� ഉ�തനായ ഒരു േറാമൻ ചരി�തകാരെ� സാ��

�ിലൂെട നമു�് ലഭി�ു�ു എ�തിനാൽ, ടാസി�സി
െ� അഭി�പായം �പേയാജകീഭവി�ു� .ു അത് അധിക
മിെ��ിലും ഇ�ും മുൻേപാ�� വയ്�ു� ര�ു വ�ത�

സ്ത സി�ാ��െള െപാളി�� കാ���തിന് അ�ുത

കരമായ �പേയാജനമാണ് നൽകിയിരി�ു�ത.് ഒ�;് ന
സറായനായ േയശു ജീവി�ിരു�ി�ി�. ര�;് േറാമാ�ാ
രുെട ഔപചാരികമായ മരണശി�യ്�് വിേധയമായി

�� േയശു മരി�ത.്" (േബാ�്മ��ൽ, This Jesus: Martyr,
Lord, Messiah, p.10,11).

േറാമൻ േരഖകളിൽ മെ�ാ�് എ.ഡി. 112-നടു�്
'െചറിയ �ിനി' (Younger Pliny, A.D.62-113) �ടാജൻ ച
�കവർ�ി�യ� ക�ാണ.് ബിഥുന�യിൽ ഗവർ�റാ
യിരു� അേ�ഹം അവിടെ� �കിസ്ത�ാനികെള��ി

യും അവരുെട ആരാധനാ രീതികെള��ിയുമാണ് �പസ്

താവി�ു�ത.്ഏതാ�് എ.ഡി. 120-ൽ േറാമൻ �ഗ�
കാരനായ 'െസേ�ാനിയസ്' നീേറായുെട കാലെ� മ

തമർ�ന�െള �ിരീകരി��െകാ�് എഴുതു�ു�.്
േ�ാഡിയസ് ച�കവർ�ിയുെട ഭരണകാലെ��ുറി

�് വിവരി�ു�ിട�ു അേ�ഹം എഴുതു� ;ു 'മശീഹാ
യുെട േ�പരണയാൽ കൂെട�ൂെട സമരമു�ാ�ിെ�ാ

�ിരു� െയഹൂദെര ഈ ച�കവർ�ി (േ�ാഡിയസ്)
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േറാമാ നഗര�ിൽ നി�ും പുറ�ാ�ി.' (േ�ാഡിയസ്
25).എ.ഡി. 49-നും 50-നു മിടയ്�് നട� �പസ്തുത പു

റ�ാ�ലിെന അെ�ാ, �പവൃ�ിയിൽ�ിരീകരി�ി��

�.് "അന�രംഅവൻഅേഥന വി�� െകാരി�ിൽ െച
� .ു െയഹൂദ�ാർ എ�ാവരും േറാമനഗരം വി�� േപാക
ണം എ�ു ക്െളൗെദ�ാസ് ക�ി�തുെകാ�ു ഇ�ല�യി

ൽ നി�ുആഇെട�ു വ�വനായി െപാെ�ാസ്കാരൻ

അക�ിലാസ് എ�ു േപരുേ�ാരു െയഹൂദെനയും അവ

െ� ഭാര� �പിസ്കി�െയയും ക�ു അവരുെട അടു�

ൽ െച� .ു" (അെ�ാ, 18:1,2). കൂടാെത ഹാ�ദിയാൻ ച
�കവർ�ിയുേടെത�ു കരുതെ�ടു� ഒരു ക�ിലും

�കിസ്ത�ാനികെള��ി പരാമർശി�ു�ു�.് �പസ്തുത
ക�് 125-ൽ േകാൺസ��ൾ ആയ 'ഗാേയാസ് മിനി�ി
യൂസ്' െഫാ�ാനൂസിെന അഭിസംേബാധന െചയ്തു
െകാ�ു�താണ.്

എഴു�ുകാരനും �ടാജൻ ച�കവർ�ിയുെട ഉേ��ാഗ

�നുമായിരു� �ിനി, ൈ�കസ്തവെര സംബ�ി�് ച
�കവർ�ിയുെട നയെമെ��റിയാൻ അേ�ഹം �ടാജ

െനഴുതിയ ക�ിെല �പസ�ഭാഗ�ൾ ചുവെട േചർ

�ു� ;ു "ൈ�കസ്തവെര�ു തുറ�ുപറയു� അ�ൂ�
െര സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഞാൻ ഈ നയമാണ് സ�ീക

രി�ത.് ആദ�മായി അവർ ൈ�കസ്തവരാേണാ എ�്
േചാദി�ു� .ു വധി�ുെമ�് ഭീഷണിെ�ടു�ിെ�ാ�്
ര�ാമതും മൂ�ാമതും േചാദ�ം ആവർ�ി �ു� .ു എ
�ി��ം നില്�ു�വെര മരണശി�യ്�് വിധി�ിരു� .ു
അവരുെട വിശ�ാസം എ�ുതെ�യായാലും അവരുെട

മർ�ടമുഷ്ടി�ും നിർബ�ബു�ി�ും ശി� ആവ

ശ�മായിരു�ുഎ� കാര��ിൽ എനി�ു സംശയമി�.
ഒരി�ലും ത�ൾ ൈ�കസ്തവരായിരു�ി�ി�; ഇ�ും
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ൈ�കസ്തവര� എ�് സ�തി�ു�വെര വി�യ�ാ

െമ�ു കരുതു� .ു പേ� അവർ എെ� മു�ിൽ േറാമ

ൻ ൈദവ�ൾ�് ധൂപവും �പാർ�നയും അർ�ി�

ണം. മ�� �പതിമകേളാെടാ�ം അ�യുെട ഒരു �പതിമ
യും ഞാൻ െകാ�ുവ�ി���.് അവർ അതിേനയും വ
�ി�ണം.അേതസമയം �കിസ്തുവിെന നി�ി�ുകയും
േവണം. പേ� യഥാർ� ൈ�കസ്തവരാരും ഇ�െന

െച��കയിെ��ു പറയെ�ടു� .ു എ�ാൽ ചിലർ പറ
യു� ,ു ഞ�ൾ വളെര വർഷ�ൾ�ു മുൻപ് �കിസ്
ത�ാനികളായിരു�ുഎ�.് ഇവർ േറാമൻൈദവ�ള�േട
യും അ�യുേടയും �പതിമകെള വ�ി�ുകയും െച��

� .ു എ�ിരു�ാലും ൈ�കസ്തവർ പറയു�ത,് അവർ
െചയ്ത ഏക െത�് മുൻകൂ�ി നി�യി�െ�ടു� ദിവ

സ�ളിൽ പതിവുേപാെല ഒരുമി��കൂടി ൈദവ�ിെന

�േപാെല മശീഹായ്�് സ്േതാ�ത�ൾആലപി�ു�ു

എ�ത് മാ�തമാണ.് അതുേപാെല അവർ ചില �പതി
�കൾ നട�ിയി���.് അത് േമാശമായ കാര��ൾ
െച��വാന�, �പത��ത േമാഷണം, പിടി��പറി, വ�ഭിചാ
രം, വാഗ്ദാന�ളിൽ അവിശ�സ്തത ഇവ ഇ�ാതാ�ു
വാനാണ.് അതുെകാ�് അവെര വിസ്തരി�ു�ത്
ഞാൻ നിർ�ി െവ��െകാ�് അ�യുെട ഇംഗിതം

അറിയുവാൻആ �ഗഹി�ു� .ു വളെരയധികം േപരുെട
കാര�മായതുെകാ�് േചാദി�ു�ത് ഉചിതെമ�് കരു

തി. അവരിൽ എ�ാ �പായ�ിലും �ാപന�ളിലുമു

� സ്�തീപുരുഷ�ാരു�.് ഈഅ�വിശ�ാസ�ൾ നി

യ��ണാധീനെമ�ു േതാ�ുെമ�ിലും അവർ പ�ണ�

ളിലും �ഗാമ�ളിലും ധാരാളം േപർ ഉ�.്" ഈക�ിനു

� ച�കവർ�ിയുെട മറുപടിയിെല �പസ�ഭാഗ�ൾ:
"അ�േയാ �പിയെ�� െസ�ുൻദുസ്, �കിസ്ത�ാനികെള
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�ുഅഭിമാനി�ു�വേരാട് നീ േവ�വിധ�ിൽ െപരു

മാറുക.എ�ാ േകസുകൾ�ുംസ�ീകരി�ുവാൻ പ���
വ�വ�ാപിതമായ നടപടി�കമം നൽകുവാൻ വിഷമമാ

ണ.് അവെര തിര�ുപിടിേ��തി�. എ�ാൽ പര
സ�മായി കു�ാേരാപണം നട�െ�ടുകയും അവർ െത

��കാരാെണ�ു െതളിയുകയും െചയ്താൽ ശി�ി�

ണം. പേ�, ൈ�കസ്തവരെ��് സ�തി�ുകയും
ൈദവ�ിന് ബലിയർ�ി�ുകയും െചയ്താൽ മാ�്

െകാടു�ണം. േപര് വയ്�ാെത നൽകെ�ടു� കു�ാ
േരാപണ�ൾ ഒരു നിയമേ�ാടതിയിലും സ�ീകരി�രു

ത.് കാരണം, അത് നെ�ാരു കീഴ�ഴ�മ�; കാേലാചിത
വുമ�." (C. Plinii Caecilli, Secundi, Epi-stularum, X,
XCVI, quoted in Neill and Schmandt, Hisory of the
Catholic Church Milwaukee, 1955. pp.46-48).

േറാമൻ ചരി�തകാരനായ 'സ��േ�ാണിയസ്' (എഡി.
71-135) എ.ഡി.120-ൽ രചി� കൃതിയിൽ; േ�ാഡിയസ്
ച�കവർ�ി െയഹൂദ�ാരും �കിസ്ത�ാനികള�ം േറാമാ

വി��േപാകണെമ�്ആവശ�െ�ടു� വിളംബരം പുറെ�

ടുവി�തായി േരഖെ�ടു�ിയി���:് െ�ക�സിെ� (�കി
സ്തു( ദുഷ്േ�പരണ നിമി�ം െയഹൂദ�ാർ തുടർ�യാ
യി കലാപം ഉ�ാ�ിയതിനാൽ, അവൻ അവെര േറാ
മിൽ നി�് നാടുകട�ി”എ�ാണ.്എ.ഡി.49-ൽ നട�
ഈസംഭവം അെ�ാ.�പവൃ.18:2-ൽ ലൂേ�ാസ് േരഖെ�
ടു�ിയി���.് (േ�ാഡിയസിെ� ജീവചരി�തം’ 25:4). മ
െ�ാരു കൃതിയിൽ നീേറായുെട ഭരണകാല�് എ.ഡി.64
-ൽ േറാമിൽ നട� അതിഭയ�രമായ തീപിടു��ി

െന�ുറി�് 'സ��േ�ാണിയസ്'എഴുതിയി���:് “നീേറായു
െട ശി� പുതിയതും കുഴ�ം പിടി�തുമായ ഒരുഅ�

വിശ�ാസെ�പിൻപ�ിയ ഒരു കൂ�ം ആള�കള�െട േമൽ
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വീണു” (Lives of the Caesers, 26:2). േയശുവിെന �കൂ
ശീകരി�ത്ആദ� മു�തുകളിൽആെണ�നിഗമന�ി

ൽ, �കിസ്ത�ാനികള�െട സ്േനഹിതന�ാ� സ��േ�ാണി

യസ്, �കിസ്ത�ാനികൾ രാജകീയ പ�ണ�ിൽ ഇരുപതു
വർഷ�ൾ�ു േശഷം എ�ിയതായി പറയു� .ു േയ
ശു�കിസ്തു യഥാർ�മായും ജീവി��, മരി�്, മരണ�ി
ൽനി�് ഉയിർ�ുെവ�അവരുെട വിശ�ാസ�ിനു േവ

�ിഅവർ കഷ്ടെ�ടുകയും മരി�ുകയും െചയ്തുെവ

�ു റിേ�ാർ�് െച��� .ു (Suetoni-us, Lives of the Ces-
sars, Claudius, 25, Nero 16.3, Documents of the Ch-
ristian Church, pp.3). േറാമാ ച�കവർ�ിഹാ�ഡിയെ�
ൈ�പവ�് െസ�ക�റിയായിരു�ു സ��േ�ാണിയസ്. േറാമാ
ച�കവർ�ിയായ �ടാജെ�കാല�് ഏഷ�ാൈമനറിൽ

ബിഥിന�യിൽ ഒരു ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�നായിരു�ു (a Ro-
man Pro-consul in Bithynia).

ര�ാം നൂ�ാ�ിെ� ഉ�രാർ��ിൽ ജീവി�ിരു�

സേമാസാ�യിെല 'ലൂഷ�ൻ' എ� ഹാസ�സാഹിത�കാര
ൻ �കിസ്തുവും �കിസ്ത�ാനികള�ം യാഥാർ��മായിരു

�ുെവ�് ഒരി�ലും തർ�ി�ുകേയാ ചി�ി�ുക

േയാ െച�ാെത അവെര�ുറി�് പരിഹാസ�മായി സം

സാരി�ിരു� .ു ലൂഷ�സിെ� കൃതിയിൽ നി�ും: "ഈ ദി

വസം വെരയും �കിസ്ത�ാനികൾ ഒരു മനുഷ�െനയാണ്

ആരാധി�ു�ത.് അവരുെട പുതിയ ആരാധനാ രീതി
അവതരി�ി�വനും അ�ാരണ�ാൽ �കൂശീകരി�

െ��വനുമായ �പഗ� വ��ിത��ിെ� ഉടമ… അവർ
എ�ാ�ാല�ും അമർത�രാെണ� വിശ�ാസ�ിലാ

ണ് െത�ി�രി�െ�� ഈ കീട�ൾ ജീവി�ു�ത.് അ
തുെകാ�ുതെ�അവരുെട ഇടയിൽ മരണേ�ാടു�

സർ�സാധാരണമായ അവ�യും വ��ിപരമായ ഭ
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�ിയും കാണെ�ടു� .ു അവർ മാനസാ�രെ�� ഉട
േന അവർ സേഹാദര�ളാെണ�ു അവരുെട ആദ�നി

യമദാതാവ് അവെര പറ�ു മയ�ിയിരു� .ു �ഗീസി
െല ൈദവ�െള ത�ജി�് �കൂശി�െ�� �ാനിെയ

ആരാധി�ുകയും അയാള�െട നിയമം അനുസരി�് ജീ

വി�ുകയും െച��� .ു ഇെത�ാം അവർ വിശ�ാസ�ി
െ� േപരിൽസ�ീകരി�ു�തിനാൽഅന�രഫലമായി,
സകല െലൗകിക സുഖ�െളയുംഅവ�േയാെട കാ

ണുകയും, സകലവും െപാതുവക എ�് ഗണി�ുകയും
െച��� ”ു (ലൂഷ�ൻ, The Death of Peregrine, p.11-13).

�കിസ്തുവിെന�ുറി�് സൂചി�ി� മേതതര എഴു�ു

കാരിൽ ഒരാൾ 'താ�സ്' ആയിരു� .ു എ.ഡി.52-ൽ ജീ
വി�ിരു� താ�സ് േ�ടാജൻ യു�ം തുട�ി തെ� കാല

ഘ�ം വെരയു� പൂർ� െമഡി�െറനിയൻ ചരി�തം എഴു

തി (Garry R Habermas, ‘The Verdict of History’, p.93).
നിർഭാഗ�വശാൽ, മ�� രചയിതാ�ൾ ചൂ�ി�ാണി�ു
� തു�ുകളിൽ മാ�തമാണു തെ� എഴു�ുകൾ നില

നില്�ു�ത.് എ.ഡി. 221-ൽ തെ� തൂലിക ചലി�ി�
ൈ�കസ്തവനായ 'ജൂലിയസ് ആ�ഫി�ാനസ്' അവരി
െലാരാളാണ.് �കിസ്തുവിെ� �കൂശീകരണ�ിനു േശ
ഷം ഉ�ായ കൂരിരു�ിെന കുറി�� ഏ.ഡി.221-ൽ നട�
ഒരു ചർ�യിൽ ജൂലിയസ് ആ�ഫി�ാനസ് താ�സിെന

ഉ�രി�ു�ു�:് “േലാകം മുഴുവനും ഭീകരമായ ഒര�
കാരം വ�ാപി��, ഭൂമികുലു��ിൽ പാറകൾ പിളർ� ,ു
െയഹൂദ�യിലും മ�� ജി�കളിലും ഉ� പല�ല�ള�ം

തകർ�ു തരി�ണമായി. താ�സ് തെ� ചരി�ത�ള�െട
മൂ�ാം പുസ്തക�ിൽ, ഈ അ�കാരം സൂര��ഗഹ

ണം മൂലമു�ായതാണ് എ�് അകാരണമായി വിശദീ

കരി�ു� .ു അകാരണമായതിെ� കാരണം, പൂർ�ച
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��െ�സമയ�് സൂര��ഗഹണം നട�ുകയി� എ�താ

ണ.് �കിസ്തു മരി�ത് െപസഹാ െപൗർ�മിയുെട കാല
�ായിരു� .ു” (Julius Africanus, ‘Chronography’, 18:1,
in Roberts, Ante-Nicene Christian Library: Translatio-
ns of the Writings of the Fathers. Vol.1, Edinburgh:
T&T Clark, 1867). താ�സ് സൂര��ഗഹണമായി ചി�തീക
രി�ഈഅ�കാരെ�, ലൂേ�ാസ്.23:44,45-ൽവിവ
രി�ിരി�ു� �പകാരം �കൂശീകരണ സമയെ�അ�

കാരമായി ആ�ഫി�ാനസ് കാണു� .ു താ�സിേനാട് വി
േയാജി�ുവാൻ അേ�ഹെ� േ�പരി�ി�ത് ‘െപസഹാ
െപൗർണമിയുെട സമയ�ാണ് േയശു �കൂശി�െ��

ത'്എ�ു�താണ.് ഇതിെന�ുറി�് എഫ്.എഫ്. �ബൂസി
െ� നിരീ�ണം േനാ�ാം: "�കിസ്തുവിെ� �കൂശീകര
ണ സമയ�് േദശ�് വ�ാപി� അ�കാരെ��ുറി

��� സുവിേശഷ വിവരണം വളെര �പസി�വും അ

ൈ�കസ്തവരുെട ഭാഗ�് നി�് ഒരു വിശദീകരണംആ

വശ�മു�തുംആയിരു�ുഎ�്ഈസൂചന കാണി�ു

� .ു േയശു �കൂശീകരി�െ��� എ�ും വിശദീകരണം
ആവശ�മായ എേ�ാ ഒരു സംഭവം �പകൃതിയിൽ ഉ�ാ

യി എ�തിന് താ�സിന് സംശയമി�.എ�ാൽ മെ�ാരു
വ�ാഖ�ാനവുമായി വരാനാണ് തെ� ചി� േപായത,് അ
ടി�ാനപരമായ വസ്തുതകൾ േചാദ�ം െച�െ��ി�ി�.
(F.F.Bruce, “The New Testment Documents: Are Th-
ey Reliable?” p.113).

'െ�േഗാൺ' എ� മെ�ാരു മേതതര പ�ിതൻ,
‘േ�കാണി�ിൾസ്’ എ�് വിളി�ു� ചരി�തം എഴുതി.
ഈ കൃതിയും നഷ്ടെ�െ��ിലും ജൂലിയസ് ആ�ഫി�ാ

നസ് ഇതിെ� ഒരു െചറിയ തു�് തെ� കൃതിയിൽ േച

ർ�ി���.്താ�സിെനേ�ാെല, േയശുവിെ� �കൂശീകര
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ണ സമയ�് അ�കാരം േദശ�് വ�ാപി��െവ�്

െ�േഗാൺ �ിരീകരി�ുകയും, അത് സൂര��ഗഹണം
മൂലമാെണ�് താൻ വിശദീകരി�ുകയും െച��� ,ു
“ൈടബീരിയസ് ൈകസരിെ� കാല�,് െപൗർണമി
സമയ�് ഒരു സൂര��ഗഹണം ഉ�ായി.’ (Julius Afric-
anus, ‘Chronography’, 18:1).ആ�ഫി�ാനസിെനകൂടാ

െത മൂ�ാം നൂ�ാ�ിെല �കിസ്ത�ാനിയും വിശ�ാസസം

ര�കനുമായ 'ഒരിഗനും' (Contra Celsum, 2:14,33,59)
ആറാം നൂ�ാ�ിെല �ഗ�കർ�ാവായ 'ഫിേലാേ�ാ
ണും'ൈ�േഗാണിെ�ഈസൂചനെയ�ുറി�� എഴുതു

�ു�് (Josh McDowell and Bill Wilson, ‘He Walked
Amoung Us’, p.36).

സിറിയ�ാരനായ 'മാറാ ബർ െസറാ�ിേയാൻ'എ�
വ��ി തെ� മകൻ 'െസറാ�ിേയാന'് ഒ�ാം നൂ�ാ�ി
െലഅവസാന�ിനും മൂ�ാം നൂ�ാ�ിെ�ആരംഭ�ി

െ�യും ഇടയിൽഎഴുതിയ ഒരു ക�് �ബി�ീഷ് മ��സിയ

�ിൽ ഉ�.് േയശു�കിസ്തുവിെന കുറി�് ആ ക�ിൽ

പറയു� ഭാഗം താെഴ െകാടു�ു� :ു "േസാ�ക�ീസിെന
വധി�തിനാൽ എ�് �പേയാജനമാണ് അേഥനർ�് ല

ഭി�ത?് അവരുെട കു��ിന് ന�ായവിധി എ�വ�ം
�ാമവും േ�ഗും അവരുെട േമൽ വ� .ു ൈപതേഗാറ
സിെനഅ�ി�ിരയാ�ിയത് െകാ�് സാേമാനിെല ജ

ന�ൾ�്എ�് ഗുണം കി�ി? ഒരു നിമിഷം െകാ�്അ
വരുെട േദശം മണലാരണ�മായി മാറി.അവരുെട�ാ

നിയായ രാജാവിെന (�കിസ്തു) വധി�ത് െകാ�് െയ
ഹൂദ�ാർ�്എ�് �പേയാജനമാണ് ഉ�ായത?്അവരു
െട രാജ�ം ഛി�ഭി�മായത് അതിനുേശഷമാണ.് ഈ
മൂ�്�ാനികൾ�ും േവ�ിൈദവം പകരം വീ�ി;അ
േഥനർ വിശ�് മൂലം മരി��; സാേമാന�ർ കടലാ�കമണ
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�ിനിരയായി; െയഹൂദ�ാർ അവരുെട രാജ��് നി�്
ഓടി�െ��� �പവാസികളായി പാർ�ു.എ�ാൽ േസാ
�ക�ീസ് മരി�ി�ി�; ഹിരായുെട �പതിമയിലൂെട അയാൾ
ജീവി��. �ാനിയായ രാജാവും മരി�ി�ി�, താൻ നല്
കിയ ഉപേദശ�ാൽ ജീവി��." (British Museum, Syr-
iac Ms, add. 14, 658, cited in Habermas, Historical
Jesus, p.200).

'െയഹൂദ തല്മൂദിൽ' നി�ു� സാ��ം: "െപസഹാ
യുെട തേല�ാൾഅവർ േയശുവിെന �കൂശി��. ഒരു വി
ളംബര�ാരൻ നാ�തു ദിവസം േയശുവിെ� മുൻപിൽ

നട�ുെകാ�:് ഈ മനുഷ�ൻ മ��വാദം �പേയാഗി�ു

കയുംഇ�സാേയലിെനവശീകരി�ുകയുംവഴിെത�ി�ു

കയും െചയ്കയാൽ, ഇവെന കെ�റിയുവാൻ േപാവുക
യാണ.് ഇവന് അനുകൂലമായി എെ��ിലും ആർെ�
�ിലും അറിയാെമ�ിൽ അവൻ വ�ു ഇയാൾ�് േവ

�ി വാദി�െ�. എ�ാൽ അവനു അനുകൂലമായി ഒ
�ും കാണായ്കയാൽ െപസഹയുെട തേല�ാൾ അവ

െന �കൂശിേല�ി." റ�ി ഉ�ാ പറയു� :ു “അവനു േവ�ി
ഏതു �പതിേരാധവും ഇ�തതീ�്ണമായി നട�ുംഎ�്

നി�ൾ വിശ�സി�ു�ുേ�ാ? അവൻ ഒരു ചതിയനാ
ണ.്"സർ�കാരുണികൻ പറയു� :ു “അവെന െവറുെത
വിടരുത,് ഒളി�ി�ുകയും അരുത.്” േയശുവിെന സംബ
�ി�് �ിതി വ�ത�സ്തമായിരു� ,ു “അവൻ രാജത�
േ�ാട് അടു�ു വ�ിരു� .ു” (Babylonian Talmud,
Sanhedrin 43a).

'ഏണ�് െറനാൻ' (1823 - 1892) ചരി�തപുരുഷനായ
�കിസ്തുവിെന ചരി�ത�ിെ� മ��ബി�ുവാ�ു� .ു B.
C എ�ും A.D എ�ും ര�ായി വിഭജി�് േലാകചരി�ത
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പഠനം എള��മാകുകയാണ് �കിസ്തുവിെ� ചരി�താസ്

തിക�ം. B.C എ�ത് ബിേഫാർ ൈ�ക�് (Before Christ,
�കിസ്തുവിനു മു�)് 'അേ�ാ േദാമിനി' (Anno Domini)
ല�ീൻ �പേയാഗ�ിെ� ആദ��ര�ളാണ.് A.D. In
the year of the Lord എ�ർ�ം. 1863-ൽ െറനാൻ
The Life of Jesus എ� േപരിൽ േയശുവിെ� ജീവച
രി�തം രചി��. �ഫ�് ഭാഷയിൽ രചി� ഈ കൃതിയുെട

ഇം�ീഷ് വിവർ�രനം 1935-ൽ �പസി�ീകരി�ി���.്

േയശുവിെന സംബ�ി��ളള പുരാതന ൈ�കസ്ത

േവതര ചരി�ത പരാമർശന�െള 'ദി ന�� എൻൈസ
േ�ാ�ീഡിയ �ബി�ാനി�' ഇ�പകാരം പറയു� :ു “പുരാ
തന കാല�് �കിസ്ത�ാനിത��ിെ� എതിരാളികൾ

േപാലും േയശു ഒരു ചരി�തപുരുഷനാെണ�ുളള വസ്തു

ത സംശയി�ി� എ�ാണ് ഈ സ�ത�� വിവരണ�ൾ

െതളിയി�ു�ത.് മതിയായ കാരണമി�ാെത പല എഴു
�ുകാരാൽ അത് േചാദ�ം െച�െ��ത് 18-◌ാം നൂ�ാ
�ിെ� അവസാനഭാഗ�ും പി�ീട് 19-◌ാം നൂ�ാ�ി
ലും 20-◌ാം നൂ�ാ�ിെ� �പാരംഭ�ിലുമാണ.്” (1976,
മാേ�കാ�ീഡിയ,വാല�ം 10, േപ. 145).

"േയശു�കിസ്തുവിെന ജഡ�ിൽ വ�വൻ എ�ു

സ�ീകരി�ാ� വ�ക�ാർ പലരും േലാക�ിേല�ു

പുറെ��ിരി�ു�ുവേ�ാ. വ�കനും എതിർ�കിസ്തു
വും ഇ�െനയു�വൻആകു� .ു" (ൈബബിൾ, 2േയാ
ഹ�ാൻ, 2:7).

16/09/2016 �കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ

േഫാർ�്െകാ�ി േറായിആൻ�ഡൂസ്


