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ആമുഖം

േയശു�കിസ്തു ഒരു ചരി�തപുരുഷനും ര�കനും ക

ർ�ാവും ൈദവവും ആെണ��ാെത; േയശുവിെ� ജ
നനവർഷെ���ി പ�ിത�ാർ�ിടയിൽ േപാലുംഅ

ഭി�പായഐക�മി�.ബി.സി. 8 മുതൽഎ.ഡി. 1 വെരയു
� കണ�ുകൾ ഓേരാരു�രും പറയു�ു�.് എ�ാ
ൽ ചരി�ത�ിെല ചില നിർ�ായക െതളിവുകള�ം, വി
േശഷാൽൈബബിളിെലവിവര�ള�ം േചർ�ുെകാ�,്
േയശു�കിസ്തുവിെ� 'ജനനവർഷവും മാസവും' കൃത�
മായി കണ�ാ�ിയിരി�ുകയാണ് ഈ പുസ്തക�ി

ൽ. െഹേരാദാവിെ� മരണവും, അർെ�ലെയാസിെന
േറാമൻ ച�കവർ�ി സിംഹാസന �ഭഷ്ടനാ�ു�തും,
തിെബെര�ാസ് ൈകസറുെട സിംഹാസനാേരാഹണവും

ചരി�ത�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി���.് അതിലുപരി മ
�ായിയുെടയും, ലൂേ�ാസിെ�യും വിവരണവും േചർ
�് പരിേശാധി�േ�ാഴാണ് ഇത് സാധ�മായത.് ജനനദി
വസം കെ��ാൻ ഇതിൽ �ശമി�ു�ി�. കാരണം
േയശുവിെ� ജനേനാ�വം െകാ�ാടുകെയ�ത് ൈദ

വ�ിെ� ര�ാകരപ�തിയിൽ ഉൾെ��ത�.ആയിരു
െ��ിൽ സുവിേശഷക�ാർഅത് േരഖെ�ടു�ുമായി

രു� .ു ൈബബിളിൽ ഭ��ാരുെട ആരുെടെയ�ിലും
ജനനദിവസം ആേഘാഷി�തായി കാണു�ി�. ഇേ�ാ
ബാകെ� തെ� ജ�ദിവസെ� വായതുറ�ു ശപി�ു

കയാണ് െച���ത.് "ന� േപർ സുഗ�ൈതലെ�
�ാള�ം മരണദിവസം ജനനദിവസെ��ാള�ം ഉ�

മം." വായി�േശഷം േബാധ�മായാൽ മാ�തം വിശ�സി�
ണെമ�്അേപ�ി��െകാ�;്

�കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ
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േയശുവിെ�ജനനവർഷം

ചരി�തവും, പ�ിത�ാരും

േയശുവിെ� ജനന വർഷെ��ുറി�് ര�ായിരം
വർഷ�ൾ�ി��റവും പ�ിത�ാർ�്അഭി�പയ െഎ
ക�മി�. േയശുവിെ�ജനനംബി.സി. 2അെ��ിൽ 3എ
�ാണ് 'െതർ�ുല�ൻ' (Terttullian) പറ�ിരി�ു�ത.്
ൈകസര�യിെല യൂേസബിയസും, യേഹാവസാ�ിക
ള�ം േയശുവിെ� ജനനം ബി.സി. 2, തിഷ്റി മാസം അ
ഥവാ െസപ്�ംബർ ഒക്േടാബർ മാസ�ിലാെണ�് വി
ശ�സി�ു� .ു 'േവൾഡ് ൈവഡ് ചർ�് ഓഫ് േഗാഡിെ�'
ഒരു �പസി�ീകരണം േയശുവിെ� ജനനം ബി. സി 4-ൽ
ആെണ�് ഗണി�� പറ�ിരി�ു� .ു 'ഇ�ർനാഷണ
ൽ �ാേ�ർഡ് ൈബബിൾ എൻൈസേ�ാപീഡിയ' േയ
ശുവിെ� ജനനം ബി.സി. 5-ൽ ആയിരി�ാം എ�ു ക
ണ�ാ�ു� .ു ന�� ൈലഫ് ക���ണി�ി ചർ�ിെ� 'Whe-
n was Jesus born' എ� പുസ്തക�ിൽ പറ�ിരി
�ു�ത;് ബി.സി. 5, െസപ്�ംബർ, 25-നാണ് േയശുവി
െ� ജനനെമ�ാണ.് '�ാർ ഓഫ് വ�ർ' എ� പുസ്
തക�ിൽ പറ�ിരി�ു�ത;് ബി.സി. 6, ഏ�പിൽ 17-
നാണ് േയശുവിെ� ജനനെമ�ാണ.് (Star of Wonder,
Tom, Ottawa Citizen. p. A7). 'യുറാ��യബു�ിൽ' പറ
�ിരി�ു�ത;് ബിസി. 7, ആഗ�്, 21-നാണ് േയശുവി
െ� ജനനെമ�ാണ.് പ�ൽ േറാബർ�് (Powell, Robert
A) '�കിസ്തുവിെ� ദിനവൃന�ാ�ം' എ� പുസ്തക
�ിൽ പറയു�ത;് ബി.സി. 7, നവംബർ 12-നാണ് േയ
ശുവിെ� ജനനെമ�ാണ.് (Chronicle of the living Chr-
ist: the life and ministry of Jesus Christ: 1996, p, 68).
'ബിൽ േഹാെരാമാൻ' പറയു�ത;് ബി.സി. 7, ഏ�പിൽ
അെ��ിൽ ബി.സി. 6, മാർ�ിലാണ് േയശുവിെ� ജനന
െമ�ാണ.് (Bill He-roman, A Timeline of Major Events
in the New Testament Era, From 9 BC to AD 72).
'വില�ം റാംെസ' (William Ramsay), 'മ�ിൻെല' (Mac-



4

kinlay) തുട�ിയ പ�ിത�ാർ ബി.സി. 6/7, അെ��ി
ൽ 8 എ�് കണ�ാ�ു� .ു 'ഡാൺെഡ, ഫ്ളിൻേഡഴ്
സ് െപ�ടി, നിേ�ാൽ' എ�ീ െ�പാഫസറ�ാരും ചാൻസ
ലർമാരും ബി.സി. 8-േനാട് േയാജി�ു�വരാണ.് കുേറ
െന�ാസിെ� കാലെ� ഒ�ാമെ� േപരു ചാർ�ലി
ലാണ് േയശു ജനി�െത�് ലൂെ�ാസ് വ��മാ�ു� .ു
(2:2). കുേറെന�ാസി� ഭരണകാല�് നട� ര�ാമ
െ� േപരു ചാർ�ലിെന�ുറി�് അെ�ാസ്തല�പവൃ
�ി 5:37-ൽ പറയു�ു�.് ഔഗുസ്െതാസ് ൈകസർ
(ഒക്േടവിയൻ) തെ� ജാമാതാവും േസനാപതിയുമായി
രു� അ�ഗി�യുമായി േചർ�് മാർ�് ആ�ണിയുെട
യും �ിേയാപാ�ടയുെടയും േസനകെള േതാ�ി� ആക്ടി
യം യു�ം മുതൽ 37-മാ�ിലാണ് കുേറെന�ാസിെ� ര
�ാമെ� െസൻെസസ്. ആക്ടിയം വർഷം (Actium
Era)ആരംഭി�ു�ത് ബി.സി. 31 മുതലാണ.്ബി.സി. 31
മുതൽ 37-മാ�് എ�ു പറയു�ത് എഡി. 6-ൽആണ.്
ഇതിെന�ുറി�് േജാസീഫസ് പറ�ി���.് (Antiquitie
-s of th-e Jews, XVIII, 26--28).

ബിസി. 9--7-ൽ ഒരു 'െസൻഷ�സ് സാ��ർണിയസും'
(Sentius Saturnius), തുടർ�് 7--4-വെര 'ക����ലിയസ്
വാറസും' (Quinctilios Varus)ആണ്സുറിയ ഭരി�ിരു�
െത�് 'േജാസീെഫസ്' (Josephus) സാ��െ�ടു�ിയി
���തായി 'വില�ം റാംെസ' (Willia-m Ramsay) പറയു
� .ുകുേറെന�ാസിെ�ആദ�ഭരണംബി.സി. 3--1-ലാെണ
�ും റാംെസ �പസ്താവി�ു� .ു (Was Christ Born at
Bethlehem, page, 237). േറാമിന് 20 ൈമൽ കിഴ�ും,
'വാറസിെ�' പുരാതന വി�യ്�് 1.5 ൈമൽ െത�ുഭാ
ഗ�ു '�ടിേവാളി' (Trivoli)എ��ല�ുനി�ും 1764-
ൽ കെ�ടു�തും, ഇേ�ാൾ 'വ�ി�ാൻ മ��സിയ
�ിൽ' സൂ�ി�ിരി�ു�തുമായ ഒരു ക�ലകയിെല
ലാ�ിൻ ലിഖിത�ിൽ 'വാറസ്'ബി.സി. 6--4-ലും,ബി.സി.
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2എ.ഡി. -- 1-ലും ര�ു�പാവശ�ം ഗവർ�റായിരു�ുഎ
�് േരഖെ�ടു�ിയി���.്

കുേറെന�ാസ് ഗവർ�റായിരു�ി� മറി�് കാര��ന

◌ായിരു�ു (Procurator) എ�ാണ് ര�ാം നൂ�ാ�ിെല
'ജ�ിൻ മാർ�യർ' (Justin Martyr) സാ��െ�ടു�ു�
ത.് (Apology, 1:34). മൂ�ാം നൂ�ാ�ിൽ ജീവി�ിരു�
െതർ�ുല�ൻ' പറ�ിരി�ു�ത;് േയശുവിെ� ജനന
സമയ�് 'സാ��ർണിയസ്' ആയിരു�ു സിറിയയിെല
ഗവർ�ർ എ�ാണ.് (Against Marcion, 4:7). 'ആക്ടി
യം യു��ിെ�' (The battle of Actium) സ്മരണയ്
�ായി ഇറ�ിയ 'ആക്ടിയൻ വർഷെ�' (Actian Era)
സൂചി�ി�ു� നാണയ�ിലും 'ക����ലിയസ് വാറസ്'
ബി.സി. 7--4-ൽസുറിയയിെല ഗവർ�റായിരു�ുഎ�്
േരഖെ�ടു�ിയി���.് ഇത് െതളിവുകള�െട അടി�ാ

ന�ിൽ 'വില�ം റാംെസ' ചൂ�ി�ാണി�ു� .ു പില്�ാ
ല�്ഈനാണയ�ൾസുറിയയിെലഅെ��ാക�യിൽ

നി�് കെ�ടു�ി���തായും 'റാംെസ' പറയു� .ു (Wa
-s Christ Born at Bethlehem, page, 237, 247, 248). ഇ
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തിൽനി�് േയശുവിെ� ജനനെ��ുറി�് കൃത�മായ

വർഷം ചരി�ത�ിൽനി�് കെ��ുക �പയാസമാണ.്

ൈബബിളിൽ നി�ു� െതളിവുകൾ

േയശു�കിസ്തു നിത�രാജാവാെണ�ിലും, ഭൂമിയിെല
ഒരു രാജകുടുംബ�ിലും താൻ ജ�ം എടു�ി� എ�

തും, േലാക�ിെല ഒരു �ാനമാന�ള�ം താൻ വഹി

�ിരു�ി� എ�തും, വിേശഷാൽ മനുഷ�ർ േയശുവിെ�
ജനേനാ�വം െകാ�ാടു�ത് സ�ർ��ിെ� പ�തി

യ�ാതിരു�തുെകാ�ും, ചരി�ത�ിൽനി�് േയശുവി
െ� ജനനെ��ുറി�് ഇതിൽ�ൂടുതൽ ഒ�ും �പതീ

�ി�ു�തിൽ അർ�മി�. ഇനി നമു�് ആ�ശയമാ

യു�ത് ൈബബിൾ മാ�തമാണ.് കുേറെന�ാസിെ� മുഴു
വൻ േപര് 'പു�ിെയാസ് സിൽപീഷ�സ് കുേറെന�ാസ്'
(Publius Sil-picius Quirinus) എ�ായിരു� .ു േറാമൻ ഭ
രണകൂടം 14 വർഷ�ിെലാരി�ൽ െസൻെസസ് എടു
�ിരു�ത് നിർ��ിത ൈസന�േസവന�ിനും, ചു
�ം (Tax) പിരി�ു�തിനും േവ�ിയായിരു� .ു അതു
െകാ�് അംഗ�ള�െട എ�വും �പായവും മാ�തമ�,
സ��ുവിവര�ള�ം െവളിെ�ടു�ണമായിരു� .ു കു
േറെന�ാസിെ� ര�ാമെ� േപരു ചാർ�ൽ (അെ�ാ,
5:37) പുതിയ �പവിശ�യായ െയഹൂദ�യിെല ക�ം കണ
�ാ�ു�തിന് മാ�തമു�തായിരു� .ുഎ�ാൽ ഒ�ാമ
െ�ചാർ�ൽ േലാകം മുഴുവനുംഅഥവാ േറാമാ സാ

�മാജ�ം മുഴുവനും േവ�ിയായിരു� .ു (ലൂെ�ാ, 2:1).
അത് കുേറെന�ാസിെ� കാലെ� ഒ�ാമെ� േപർവ

ഴി ചാർ�ലായിരു�ു എ�ും ലൂെ�ാസ് വ��മാ�ു

� .ു (2:1). ത�ൂലം ഓഗുസ്െതാസ് ൈകസറുെട (ബി.
സി. 31--14എ.ഡി.) �പേത�ക അനുമതിേയാടുകൂടി െസ



7

ൻെസസിെ� കാല�് സുറിയയിൽ നിയമിതനായ ഭര

ണാധികാരിയായിരു�ു കുേറെന�ാസ് എ�ു മന�ിലാ

�ാം. ൈബബിളിന് െത��പ�ിെ��് വിശ�സി�ു�വർ
ഇ�െനവിചാരി�ു�താണ് നീതിയു�ം.ഇനി േയശു
വിെ� ജനനെ��ുറി�് ൈബബിൾ പറയു� മ�� കാ

ര��ൾകൂടി പരിേശാധി�ാം:

മറിയയും േയാേസഫും ഗലീലയിെല നസറ�് പ�ണ

�ാരായിരു� .ു (ലൂെ�ാ, 1:26,27, 2:4). അവർ ദാവീദി
െ� ഗൃഹ�ിലും കുല�ിലും ഉ�വരായതുെകാ�്

േപര് ചാർ�ുവാനാണ് െയഹൂദ�യിെല േബ�്േളെഹം

പ�ണ�ിൽ എ�ിയത.് (ലൂെ�ാ, 2:4,5). അവിെട
െവ�ാണ് മറിയ �പസവി�ു�ത.് (ലൂെ�ാ, 2:6, 7).അ
�ു രാ�തിയിൽ തേ� ഇടയ�ാർ പശുെ�ാ�ിയിൽ കി

ട�ിയിരി�ു� ൈപതലിെന െച�ു ക�ു. (ലൂെ�ാ,
2:11,16,17).എ�� ദിവസം കഴി�േ�ാൾ ന�ായ�പമാണ

ക�ന�പകാരം ൈപതലിെന പരിേ�ദന കഴി��. ദൂതൻ
പറ�തുേപാെലൈപതലിന് േയശു എ� േപരും വിളി

��. (േലവ�, 12:2,3, ലൂെ�ാ, 2:21). പിെ�യും മു��ി
മൂ�ു ദിവസം കഴി�ാണ് മറിയയുെട ശു�ീകരണകാ

ലം തികയു�ത.് (േലവ�, 12:4). നാ��ിെയാ�ാം നാൾ
ക�നേപാെല ആദ�ജാതെന യേഹാവയ്�് അർ�ി�ു

വാനും കുറു�പാവിെന യാഗമർ�ി�ാനുംഅവർ േയശു

വിെന െയരുശേലം ൈദവാലയ�ിൽ െകാ�ുേപായി.
(പുറ, 13:13, 22:29, േലവ�, 12: 6, ലൂെ�ാ, 2:23,24). പി
െ� ലൂെ�ാസ് എഴുതിയിരി�ു�ത;് "കർ�ാവിെ�
ന�ായ�പമാണ�ിൽ ക�ി�ിരി�ു�െതാെ�യും നിവ

ർ�ി�േശഷം അവർ ഗലീലയിൽ ത�ള�െട പ�ണമാ

യ നസറ�ിേല�ു മട�ിേ�ായി (2:39)എ�ാണ.്ഈ
വിഷയം അ�ം ചി�നീയമാണ.് നമു�റിയാം കർ�ാ
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വിെ�ഐഹീക ജീവചരി�തം രചി�ിരി�ു�ത് നാല് എ

ഴു�ുകാർ അവരുെട വ�ത�സ്ത വീ�ണ േകാണുകളി

ൽ കൂടിയാണ.് നാലു സുവിേശഷ�ള�ം കൂടിേ�രുേ�ാ
ഴാണ് േയശുവിെന�ുറി��� പൂർ�ചരി�തംകി���ത.്
അഥവാ ൈദവം തെ� പു�തെന�ുറി�് മനുഷ�ർ അറി

യണെമ�് ആ�ഗഹി�ു�െത�ാം ലഭ�മാകു�ത.് ഓ
േരാ സുവിേശഷ�ള�ം േയശുവിെന�ുറി�് പൂർ�മാ

യ ചരി�തം നൽകു�ിെ��ിലും ഓേരാ പുസ്തകവും

അതിൽ�േ� പൂർ�മാണ.് അഥവാ ൈബബിളിെല
ഒരു പുസ്തക�ള�ംഅപൂർ�മെ��ുസാരം.

േയശുവിെ� ജനനേ�ാടു�ബ��ിൽ ലൂെ�ാ

സ് േരഖെ�ടു�ാതിരു� ചില വിഷയ�ള��.് അത്
മ�ായിയിലു�.് േയാേസഫിന് ദൂതൻ �പത��മാകു
�ത് (1:18--25), ന��തം െവളിെ�ടു�തും വിദ�ാ�ാരു
െട സ�ർശനവും (2:1--2), േയാേസഫും കുടുംബവും
ഈജിപ്തിേല�് ഓടിേ�ാകു�ത് (2:13,14), ശിശു�
ള�െട െകാലപാതകം (2:16), െഹേരാദാവിെ� മരണം (2:
15,19), ഈജിപ്തിൽ നി�ു� മട�ിവരവ് (2:19,20),
െയഹൂദ�യിൽ അർെ�ലെയാസിെ� ഭരണം (2:21), ന
സറ�ിേല�ു� മട�ിേ�ാ�്. (2:22). ഇവിെട േയാ
േസഫിന് ദൂതൻ �പത��മാകു� ഒ�ാം അ��ായ�ി

െല വിവര�ൾ ഒഴിെകയു�വ അതായത് മ�ായി ര

�ാമ��ായം മുഴുവനും ലൂെ�ാസ് 2:39-ൽ നി�് തുട
�ണം.അ�െന വരുേ�ാൾ ലൂെ�ാ, 2:39-െല 'അവ
ർ ഗലീലയിൽ ത�ള�െട പ�ണമായ നസറ�ിേല�ു

മട�ിേ�ായി' എ�ു�ത് 'െയഹൂദ�യിൽ ത�ൾ താമ
സി�ിരു� വീ�ിേല�് മട�ിേ�ായി' എ�ു മന�ിലാ
�ണം. കാരണം, മ�ായി ര�ാമ��ായം നട�ു�ത്
ഗലീലയില� െയഹൂദ�യിലാണ.് വിേശഷാൽ േബ�്േള
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േഹമിലാണ.് േയശുവിെ� ജനനം ബി.സി. എ�്, ഏഴ് എ
െ�ാെ� കണ�ു കൂ�ിയവർ വിചാരി�ു�ത,് േയശു
വിെ� ജനന�ിനും, ന��തം െവളിെ�ടു�തിനും, മി
�സയീമിേല�ു� ഓടിേ�ാ�ിനും ഇടയിൽ വലെയാരു

ഇടേവള ഉ�ായിരു�ുഎ�ാണ.് പെ�േവദപുസ്തക

�ിൽ ഇതിന് യാെതാരു െതളിവുമി�. മാ�തമ� മറിയ
യുെട ശു�ീകരണ കാലവും േയശുവിെ� �പതിഷ്ഠയും

കഴി�ാൽ ന�ായ�പമാണ സംബ�മായി േയാേസഫി

നും കുടുംബ�ിനും െയഹൂദ�യിൽ തേ�� യാെതാ

രാവശ�വും ഇ�. കൂടാെത േപരു ചാർ�ലും ഇതിേനാട
കം കഴി�ിരി�ും. തെ�യുമ� േയാേസഫിെ� സ�
�പ�ണവും വീടും െതാഴിലും ഗലീലയിലായിരിെ� െഹ

േരാദാവിെ� ക�ിെല കരടാവാൻ ദീർഘകാലം െയഹൂ

ദ�യിൽ ത�ിെയ�് വിചാരി�ു�തും യു�ിസഹമ�.
എ�ാൽ മിസ�യീമിേല�ു� ഓടിേ�ാ�ിനും െഹേരാ

ദാവിെ� മരണ�ിനുമിടയിൽ നിയതമായ ഒരിടേവള ഉ

�ുതാനും. േയശുവിെ�ഐഹീക ജീവകാലം കണ�ു

കൂ�ാൻ മൂ�ുസു�പധാന െതളിവുകൾ ചരി�ത�ിലു�.്
െഹേരാദാവിെ� മരണവും (ബി.സി. 4, മാർ�്, 13),അർ
െ�ലെയാസിെന േറാമൻ ൈകസർ സിംഹാസന �ഭഷ്ട

നാ�ു�തും (എ.ഡി. 6 ജൂൺമാസം), തിെബെര�ാസ്
ൈകസറുെട സിംഹാസനാേരാഹണവും (എ.ഡി. 14,
െസപ്�ംബർ, 18) ഇത് മൂ�ും സംശയേലശെമേന� ചരി
�ത�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി��മു�.് ഇനി നമു�ുൈബ
ബിളിൽ ഒ�ുപരതിേനാ�ാം.

ലൂെ�ാസിെ� �പസ്താവന

മറിയൈപതലിെന �പസവി�് പശുെ�ാ�ിയിൽ കിട

�ിെയ�ാണ് ലൂെ�ാ, 2:7-ൽ വായി�ു�ത.് പിെ�
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യും ന�ായ�പമാണസംബ�മായി നാ��ിെയാ�ുനാ

േളാളം െയഹൂദ�യിൽ ഉ�ായിരു�തായി ലൂെ�ാസിൽ

േരഖെ�ടു�ിയി���.് ഇ�തയും കാലം പശുെ�ാഴു
�ിൽ ആയിരി�ി� അവർ താമസി�ത.് വഴിയ�ല
�ിൽ �ലമി�ായ്കയാലാണ് അവർ ശിശുവിെന പ

ശുെ�ാ�ിയിൽ കിട�ിയത.് (ലൂെ�ാ, 2:7). േപർവഴി
ചാർ�ലിേനാടു� ബ��ിൽ േബ�്േളേഹമിൽ ഉ

�ായിരു� തിര�ായിരു�ുഅതിനു കാരണം. മാ�തമ
�. മറിയയുെട �പസവം െപെ��ു� ഒരാവശ�വുമായി

രു� .ു ചാർ�ലിെ� തിര�് ഒഴി�േശഷം സ�ത�ി

േലാ, വാടകയ്െ�ടുെ�ാരു വീ�ിേലാ താമ�ി�ിരി
�ാം. ലൂെ�ാസ് 2:7-ൽ വഴിയ�ലം എ�ു തർ�മ

െചയ്തിരി�ു� 'െടാെപാസ്' (topos) എ� �ഗീ�ു പദ
�ിന് �ലം, ഗൃഹം, വസതി, മുറി എെ�ാെ� അർ

�മു�.് അെ��ിൽ മറിയയുെട ചാർ��ാരിയായ

എലീശെബ�ിെ� വീ�ിലായിരി�ും താമ�ി�ിരി�ു

ക. അവിെട ആറു മാസ�ൾ�് മു�് മൂ�ു മാസം മ

റിയ താമ�ി�ിരു�തുമാണ.് (ലൂെ�ാ, 1:39, 56). 'െയ
രുശേലമിനു 8 കി.മീ. െത�ു പടി�ാറായി ഈജിപ്തി

േല�ും െഹേ�ബാനിേല�ുമു� �പധാന പാതയിൽ

െയഹൂദാ മല��േദശ�ു സമു�ദനിര�ിൽ നി�ും 777
മീ�ർ ഉയര�ിൽ�ിതിെച��� പാറെ���കൾ നിറ

� ഒരു �പേദശമാണ് േബ�്േളെഹം.' ഈ ചരി�തവ

സ്തുത േയാേസഫും കുടുംബവും തുടർ�ു� ദിവസ

�ളിൽ താമ�ി�ത് എലീശെബ�ിെ� ഭവന�ിലാ

യിരു�ുഎ�തിന് െതളിവ് നൽകു� .ു (ലൂെ�ാ, 1:39).
എ�ായാലും അവർ താമ�ി�ിരു� ഭവന�ിേല�്

തെ�യാണ് ൈദവാലയ�ിൽനി�ും തിരി�� േപായി

രി�ുക. ന��തംക�ി�് െയഹൂദ�ാരുെട രാജാവിെന
തിര�ിവ� വിദ�ാ�ാർ (wise men) അഥവാ �ാനി
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കൾ ഒരു വീ�ിൽ െവ�ാണ് ൈപതലിെന ദർശി�ത.് (മ
�ാ, 2:11). �ാനികൾ എ�ുെവ�ാൽ മശീഹയുെട

ആഗമനെ��ുറി�് ന�ായ�പമാണ�ിൽ നി�്�ാ

നം സ�ാദി�വർ എ�ാണ.് (സംഖ�ാ, 24:17, ദാനി, 12:
4). വിദ�ാ�ാർ എവിടു�വരാെണ�് നമു�റിയി�. കി
ഴ�ുനി�ാണ് അവർ വ�െത�് േരഖെ�ടു�ിയി��

�.് (മ�ാ, 2:1). കിഴ�് എ�ത് അേറബ�േയാ, ബാ
ബിേലാേണാഅഥവാ മേ�െത�ിലും �പേദശമാേണാഅ

റിയി�. സമർ�ി� കാഴ്ചവസ്തു�ള�െട എ��ിൽ
നി�ും വിദ�ാ�ാരുെട എ�ം മു�ായിരു�ുെവ�ുംഅ

� പ���ായിരു�ുെവ�ും കരുതെ�ടു� .ു സ�ീ, 72:
10, െയശ, 49:7, 60:3 എ�ീ വാക��ള�െട െവളി��ി
ൽ വിദ�ാ�ാർ രാജാ��ാരായിരു�ുെവ�ും ഒരു ധാര

ണയു�.് ബി.സി. 8-ലാണ് േയശുവിെ� ജനനെമ�് വി
ചാരി�ു�വർ കരുതു�ത;് േയശു ജനി�് ഒേ�ാ ര
േ�ാ വർഷ�ൾകഴി�ാണ.് ന��തം െവളിെ��െത
�ാണ.് ഇതിെല യു�ിെയ�ാെണ�് മാ�തം പിടികി��

�ി�. മ�ായി 2:7-ൽ "എ�ാെറ െഹേരാദാവു വിദ�ാ
�ാെര രഹസ�മായി വിളി��, ന��തം െവളിവായ സമ
യം അവേരാടു സൂ�്മമായി േചാദി�റി� "ു എ�ാ
ണ് എഴുതിയിരി�ു�ത.് ഇവിെട 'ന��തം െവളിവായ
സമയം' എ�ിട�് '�കിസ്തു ജനി� സമയം' എ�ാണ്
മന�ിലാേ��ത.് മശീഹ അഥവാ �കിസ്തു ഭൂജാത
നായതിെ� െതളിവാണ് ന��തം. അത് െവളിെ�േട
�ത് ആറു മാസേമാ, ഒരു വർഷേമാ, ര�ു വർഷേമാ
കഴി�ി��. സൂ�്മം �കിസ്തുവിെ� ജനനസമയ�്
തെ�യാണ.് മാ�തമ� ന��തം യാദൃ�ീകമായി െവളി
െ��ത�. ൈദവീക പ�തിയിൽ െപ�താണ.് അെ��ി
ൽ ൈബബിളിൽ അത് േരഖെ�ടു�ുമായിരു�ി�. അ
ത് െവളിെ�േട�വർ�് േയശു ജനി� ദിവസംതെ�
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െവളിെ��ിരി�ും.എ�ാൽഅവർഎ�ിെ�ടാൻ ചില
ആഴ്ചകൾ കഴി�ുഎ�ു മാ�തേമയു��. അത് ൈദ
വാലയ�ിൽ നി�് േയാേസഫും കുടുംബവും ത�ൾ

താമ�ി�ിരു� േബ�്േളെഹമിെല വീ�ിൽ മട�ിെയ

�ി, സ��പ�ണമായ നസറ�ിേല�് മട�ിേ�ാകു

വാനു� വ�ംകൂ��� ആ ദിവസ�ളിൽ തെ�യായി

രി�ുംവിദ�ാ�ാർഎ�ിയിരി�ുക.

മ�ായിയുെട �പസ്താവന

മ�ായി ര�ാമ��ായ�ിെല വിവര�ൾ ഇ�െന

സം�ഗഹി�ാം: െയഹൂദ�ാരുെട രാജാവിെന തിര�ി
വിദ�ാ�ാർ െഹേരാദാവിെ� െകാ�ാര�ിൽ എ�ു� .ു
(വാക�ം, 1-2). െഹേരാദാവ് അതുേക�് പരി�ഭമി�ു� .ു
(വാക�ം, 3). മഹാപുേരാഹിത�ാെരയും ശാസ്�തിമാെര
യുംകൂ�ിവരു�ി �കിസ്തുവിെ�ജനന�ലംആരായു

� .ു (വാക�ം, 4). െയഹൂദ�യിെല േബ�്േളെഹമാെണ
�് അവർ െതളിവ് നൽകു� .ു (വാക�ം, 5-6). ന��തം
അഥവാ �കിസ്തു ജനി� സമയം െഹേരാദാവ് വിദ�ാ�ാ

േരാട് േചാദി�റിയു� .ു (വാക�ം, 7). തിരി��വ�് തേ�ാ
ട് വിവരം പറയണെമ�് ക�ി�േശഷം അവെര േബ�്

േളെഹമിേല�് യാ�തയാ�ു� .ു (വാക�ം, 8). ന��തം
അവെര ശിശുവിനടു�് എ�ി�ു� .ു (വാക�ം, 9-10).
അവർ ശിശുവിെന നമസ്കരി�ു� ;ു െപാ�ും കു�ു
രു�വും മൂരും കാഴ്ചയർ�ി�ു� .ു (വാക�ം, 11), ദൂത
െ� ക�നേപാെല വിദ�ാ�ാർ െഹേരാദാവിെ�അടു�

ൽ േപാകാെത േവെറവഴിയായി സ�േദശേ��് മട�ു

� .ു (വാക�ം, 12). ദൂതെ� ക�നേപാെല േയാേസഫും
കുടുംബവും മി�സയീമിേല�് പാലായനം െച��� .ു
(വാക�ം, 13-14). േബ�്േളെഹമിലുംഅതിെ�അതിരു
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കളിലുമു� ര�ു വയ��ം അതിൽ താെഴയുമു� കു

�ു�െള െഹേരാദാവ് െകാ�ി�ു� .ു (വാക�ം, 16-
17). െഹേരാദാവിെ� മരണവിവരം ദൂതൻ അറിയി�
േ�ാൾ േയാേസഫ് കുടുംബവുമായി മട�ിവരു� .ു (വാ
ക�ം, 15, 18-20). അ�േന�ാൾ ദുഷ്ടനായ അർെ�ല
െയാസിെന ഭയ�് േയാേസഫും കുടുംബവും െയഹൂദ�

യിൽ ത�ാെത സ��പ�ണമായ ഗലീലയിെല നസറ

�ിേല�് മട�ിേ�ാകു� .ു (വാക�ം, 21-22).

മ�ായി 2:16-ൽ "വിദ�ാ�ാർ തെ� കളിയാ�ി എ
�ു െഹേരാദാവു ക�ു വളെര േകാപി��, വിദ�ാ�ാ
േരാടു േചാദി�റി� കാല�ി�ു ഒ�വ�ം ര�ു

വയ��ം താെഴയുമു� ആൺകു�ികെള ഒെ�യും

േബ�്േളെഹമിലും അതിെ� എ�ാ അതിരുകളിലും

ആളയ�� െകാ�ി��" എെ�ഴുതിയി�െകാ�് ആസ

മയ�് ൈപതലിന് ഏകേദശം ര�ുവയ�് �പായമു

�ായിരു�ു എ�ു കരുതു�വരു�.് ഇതിന് ൈബബി
ളിൽ െതളിെവാ�ുമി�. ൈദവവചനേ�ാട് ഒ��ം നീതി
പുലർ�ു� വ�ാഖ�ാനവുമ�ത.് ഈ വാക��ിൽ, 'വി
ദ�ാ�ാർ തെ� കളിയാ�ി എ�ു െഹേരാദാവു ക�ു

വളെര േകാപി��' എ�ാണ് എഴുതിയിരി�ു �ത.് വി
ദ�ാ�ാർ തിരി�� വരാ�ത് മാ�തമ� കളിയാ�ലിൽ

െപടു�ത.് അവർ�് സ�പ്ന�ിൽ അരുള�ാടു�ായി

രു�ി�ാണ് േവെറ വഴിയായി സ�േദശേ��് മട�ി

േ�ായെത�് െഹേരാദാവിന് അറിയി�. താൻ ചി�ി�ു
�ത് അവർ െമാ��ിൽ തെ� കബളി�ി�� എ�ാ

യിരി�ും. അ�െന വരുേ�ാൾ ന��തം െവളിവായ
സമയവും അവർ കൂ�ി�റ�ുെവ�് ചി�ി�ാനിടയു

�.് ത�ൂലം ൈപതൽ ര�െപടുവാനു� എ�ാ പഴു

തുകള�ം അട��െകാ�് പരമാവതി �പായം കണ�ു
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കൂ�ിയായിരി�ും ര�ുവയ��വെരയു� കു�ു�

െള െകാ�ി�ത.് െഹേരാദാവിെ� ദുഷ്ടതയും കൂർ�
ബു�ിയും ഭരണപാടവവും ചരി�ത�ിൽനി�് പഠി�ി��

�വർ�് ഇത് മന�ിലാ�ുവാൻ �പയാസമു�ാവി�.
'െവളി�മ�െള�ാൾഈ േലാക�ിെ� മ�ൾ ത�

ള�െട തലമുറയിൽ ബു�ിേയറിയവരേ�ാ ' (ലൂേ�ാ , 16:
8) എ� േവദവാക�വും ഇതിേനാട് േചർ�് ചി�ി��

െകാൾക.

മ�ായി 2:15-ൽ "െഹേരാദാവിെ� മരണേ�ാളം
അവൻ അവിെട പാർ�ു: 'മി�സയീമിൽ നി�ു ഞാൻ
എെ� മകെന വിളി��വരു�ി എ�ുകർ�ാവു �പവാ

ചകൻ മുഖാ�രംഅരുളിെ�യ്തതു നിവൃ�ിയാകുവാ

ൻ സംഗതിവ� .ു" എ�ാെണഴുതിയിരി�ു�ത.് 'െഹ
േരാദാവിെ� മരണേ�ാളം അവൻ അവിെട പാർ� 'ു
എെ�ഴുതിരി�െകാ�് േയാേസഫിെ�യും കുടുംബ

�ിെ�യും പാലായന�ിനും മി�സയീമ�വാസ�ിനും

മട�ിവരവിനും ഒ�ിേലെറ വർഷ�ൾ േവ�ിവ�ു

െവ�ു മന�ിലാ�ാം. േയാേസഫ് ഒരു സ��നായ മ
നുഷ�നായിരു�ി�. ഒരു സാധാരണത�ൻ മാ�തമായിരു
� .ു (മ�ാ, 13:55). ൈപതലിനുേവ�ി ൈദവാലയ
�ിൽ ഒരാ�ിൻകു�ിെയ യാഗമർ�ി�ാൻ കഴിയാതിരു

�തും േയാേസഫിെ� ദാരി�ദ��ിന് െതളിവാണ.് (േലവ�,
12:6, ലൂെ�ാ, 2:24). അ�െനയു� േയാേസഫ് വള

െര�ാലം െയഹൂദ�യിൽ ത�ിയേശഷം പിെ�കുേറ

�ാലം മെ�ാരു രാജ��് താമ�ി��െവ�് കരുതു�ത്

യു�ിഹീനതയാണ.് അവരുെട ക�ിൽ ആെകയു�
സ�ാദ�െമ�ു പറയു�ത് വിദ�ാ�ാർ കാഴ്ചെവ� െപാ

�ുംകു�ുരു�വും മൂരുമാണ.് (മ�ാ, 2:11).കു�ുരു
��ിനും മൂര് അഥവാ മീറ എ� സുഗ��ശയ�ും
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വലിയ വില കി��േമാെയ�്അറിയി�.എ�ാൽ െപാ�്
വിലപിടി��� േലാഹമാണ.് അത് വി��കി�ിയ പണം
െകാ�ായിരി�ണം അവർ ഈജിപ്തിേല�് യാ�ത

െചയ്തതും കുറ��കാലം അവിെട താമ�ി�തും. ഏക
േദശം 300-ഓളം ൈമൽ യാ�ത െച�ണെമ�തും, പല
നാള�കൾ സ�ത�ളിൽ മാറിമാറി താമ�ി�് യാ�തെച

യ്താെലഅവിെട എ�ുകയു�� എ�തും,അവരുെട
യാ�തയുെട ചിലവ് വർ�ി�ി�ു�താണ.് കൂടാെത മി
�സയീമിെല താമ��ിനും നേ�ാരു തുക േവ�ിവരും.
ഇെതാെ� പരിഗണി�ുേ�ാൾ മി�സയീമ�വാസം ഒരു

വർഷവും ചില മാസ�ള�ം മാ�തമായിരി�ുഎ�് കണ

�ാ�ു�താണ് ഉചിതം.

മഹാനായ െഹേരാദാവിെ�ചരി�തം

െഹേരാദാവ് മരി�ു�ത് ബി.സി. 4, മാർ�് 13-നാണ.്
ഇദുമ�വംശജനും െയഹൂദനും ആയിരുെ��ിലും �പാ

േയാഗിക ജീവിത�ിൽൈദവഭയമി�ാ�വനും രാ�

സീയ സ�ഭാവമു�വനുമായിരു�ുഎ�് ചരി�തം പറയു

� .ു അസൂയ, വ�ന, �പതികാരദാഹം, നിഷ്ഠൂരത എ
�ിവയായിരു�ു സ�ഭാവസവിേശഷത. ഏകാതിപതി
െയ േപാെലയാണ് താൻ �പവർ�ി�ിരു�ത.് തനി�്
പ�് ഭാര�മാരും പതിനാല് മ�ള�മു�ായിരു� .ു ഇഷ്
ടപ�ിയായ മറിയാമ്നെയ െചറിെയാരു സംശയ�ി

െ� േപരിൽ താൻവധി��.അവള�െടസേഹാദരെനയും,
അ���െനയും, അ�െയയും, അരിെ�ാബുലസ്, അല
ക്സാ�ർ എ�ീ ര�ു പു�ത�ാെരയും െകാ� .ു ഇതി
െനാെ� കൂ��നി� ആദ�ഭാര�യായ േഡാറിസിെ� മക

ൻഅ�ിപാതറിെനസ��ം മരണ�ിന് അ�് ദിവസം

മു�് വധി�ാൻ താൻ ക�ന െകാടു�ു. തെ� മരണ
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�ിൽ െയഹൂദ�ാർ സേ�ാഷി�ുെമ�് െഹേരാദാവി

ന് അറിയാമായിരു� .ു ത�ൂലം െയരുശേലമിെല �പമുഖ
രായവെരെയാെ� തടവിലാ�ുവാൻ താൻ ക�ന

െകാടു�ു. ഇവെരെയാെ� െകാ�തിനുേശഷം മാ�ത

േമ തെ� ചരമവാർ� പരസ�െ�ടു�ാവു എ�ുഏ�

വും അടു�വേരാട് താൻ പറ�ിരു� .ു അവരുെട മ
രണ�ിൽ ജനം ആ�ാർ�മായി വിലപി�ുമേ�ാ.
എ�ായാലും ഈ ക�ന �പാേയാഗികമായി�. െഹേരാ
ദാവിെ� സേഹാദരിയും ഭർ�ാവും േചർ�് അവെര

െയ�ാം േമാചി�ി��. അവസാനനാള�കളിൽ െകാ�ാര

�ിെല ഉപജാപ�ള�ം േരാഗ�ള�ം െഹേരാദാവിെന

അത�ധികം വല��. ഒരുേവള ആ�ഹത�യ്�് താെനാ

രു വിഫല�ശമവും നട�ി. നിരപരാധികളായ അേനകം
പി�ുകു�ു�െള െകാ�ി�തും െഹേരാദാവിെ� മര

ണം ത�രിതെ�ടുവാ� ഒരു കാരണമാണ.് ഇതും േമൽ
വിവരി� എ�ാ കാര��ള�ം പരിേശാധി�ാൽ േയശുവി

െ�ജനനംബി.സി. 6-ന��റം േപാകാൻ ഒരു സാധ�തയു
മി�.

ഡിസംബറില� േയശുവിെ�ജനനം

േയശു ജനി�ത് ഡിസംബർ മാസ�ിലാെണ�് അ

േനകർ കരുതു�ു�.് അതിന് ൈബബിളിേലാ ചരി�ത
�ിേലാ യാെതാരു െതളിവുമി�. മാ�തമ� നവംബർഡി
സംബർ ജനുവരി മാസ�ളില� േയശുവിെ� ജനനെമ

�്സമർ�ി�ാൻകഴിയു� ര�ു െതളിവുകൾൈബ

ബിളിൽ തെ�യു�.് ഒ�;് ജനസംഖ�െയടു�് അഥവാ
േപർവഴി ചാർ�ൽ േപാെലാരു സർ�ജനസംബ�ി

യായ ഒരു വിഷയം േറാമാ സാ�മാജ��ിൽ ഡിസംബർ

മാസ�ിൽ സാധ�മ�. പലസ്തീൻ നാടുകളിൽ ഇ�ും
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�പാേയാഗികമ�. പലയിട�ും ൈമനസ് ഡി�ഗിവെര ത
ണു�് ഇേ�ാഴുമു�.് ത�ുലം യാ�താെസൗകര�ം േപാലു
മി�ാതിരു� ര�ായിരം വർഷ�ൾ�് മു�് അെതാ

��ം സാധ�മാകുകയി�. േപര് ചാർ�ാനാണേ�ാ േയാ
േസഫും കുടുംബവും സ��പ�ണമായ നസെറ�് വി�്

േബ�്േളെഹമിൽ വ�ത.് (ലൂെ�ാ,2:1). ര�;് േയശു
വിെ� ജനനസമയ�് ഇടയ�ാർ ആ�ിൻ�ൂ�െ�

കാവൽകാ�ുെകാ�് െവളി��േദശ�ായിരു� .ു (ലൂ
െ�ാ, 2:8). യി�സാേയലിെല കാലാവ� �പകാരം 'കി
േ�വ്, േതബ�,് േശബാ�'് മാസ�ളിൽ അഥവാ ന
വംബർ പകുതി മുതൽ െഫ�ബുവരി പകുതിവെര ഭയ

�ര തണു�ായിരി�ും. ഈ മൂ�ു മാസ�ളിൽ ആടു

കൾ ആലയിലായിരി�ും. േയശുവിെ� ജനനം ഡിസം
ബർ മാസ�ി� എ�തിന് ഇതിൽ�ൂടുതൽ െതളിെവ

�ിനാണ.്

ചരി�ത�ിെലയും ൈബബിളിെലയും എ�ാ െതളിവു

കള�ം േചർ�് പരിേശാധി�ുേ�ാൾ നാം എ�ിേ�രു

�ത് േയശുവിെ� ജനനം ബി.സി. ആറ് (6) വസ�കാ
ലേ�ാ (മാർ�് -- െമയ്) ശരത്കാലേ�ാ (െസപ്�ംബ
ർ, ഒക്േടാബർ) മാസ�ളിൽ ആയിരി�ുെമ�ാണ.് ഇ
തിൽ�േ� പാലായന�ിനും, മി�സയീമ�വാസ�ിനും,
െഹേരാദാവിെ� മരണ�ിനും, മട�ിവരവിനും ഒരു
വർഷ�ിേലെറ േവ�ിവരുെമ�തിനാൽ ശരത്കാല

േ��ാൾ അനുേയാജ�മായത് വസ�കാലമാണ.് അ
�െനവരുേ�ാൾബി.സി. 6-മാ�് വസ�കാല�ിെ�
ആരംഭ�ിൽ േയശുവിെ� ജനനം നട�ിരി�ും. സക
ലതും പുഷ്പി�ു�തും പൂവിടു�തും വസ�കാല

�ാണ് എ�തും �ശേ�യമാണ.് േലാക�ിെ� പാപ

പരിഹാരാർ�ം ൈദവ�ിെ� പു�തൻ ഭൂജാതനായ
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തുംസർ�ജന�ിനും ഉ�ാവാനുെ�ാരു മഹാസേ�ാ

ഷം ദൂതൻ ഇടയ�ാേരാട് അറിയി�തും വസ�കാല

�് തെ�യാണ.്

െഹേരാദാവ്അർെ�ലെയാസും, െയഹൂദ�യിെല
നാടുവാഴികള�ം

മ�ായി 2:18--22-ൽ വായി�ു�ത;് 'െഹേരാദദാവി
െ� മരണം ദൂതൻ േയാസഫിെന അറിയി�ു� .ു േയാ
േസഫ് കുടുംബമായി യി�സാേയൽ േദശ�് വരു� .ു
അ�േന�ാൾ ദുഷ്ടനായ അർെ�ലെയാസാണ് െയ

ഹൂദ� ഭരി�ു�െത�റി�് അവിെട ത�ാെത സ��

പ�ണമായ നസറ�ിേല�് േപാകു� .ു'ബി.സി. 4 മുത
ൽഎ.ഡി. 10 വെരയാണ്അർെ�ലെയാസിെ� ഭരണ
കാലം. െഹേരാദാവിെ� ശമര��ാരിയായ ഭാര� മാല്
തയെ�യിൽ ജനി� പു�തനാണിയാൾ. െഹേരാദാവി
െ� മരണേശഷം അവേശഷി� പു�ത�ാരിൽ ഏ�വും

മു�വനാണ് അർെ�ലെയാസ്. പിതാവിെ� മരണപ
�ത�പകാരം അർെ�െലെയാസ് രാജാവ് ആേക�താ

യിരു� .ു അതിെനതിെര െയഹൂദ�ാരുെട നിേവദകസം
ഘം േറാമിൽ േപായി ച�കവർ�ി�് പരാതി നല്കി.
േറാമൻ നാടുവാഴിയുെട കീഴിൽ ഒരു ൈദവാധിപത�ഭര

ണമാണ് െയഹൂദ�ാർആവശ�െ��ത.് പരാതി കണ�ി
െലടു�് ൈകസർ അർെ�ലെയാസിന് രാജ�ാനം

നല്കിയി�. പകരം പിതാവിെ� രാജ��ിൽ പകുതിഅ
ർെ�ലെയാസിനു നല്കി. അതിൽ ശമര�, െയഹൂദ�, ഇ
ദുമ� എ�ീ �പേദശ�ൾ ഉൾെ��ിരു� .ു രാജപദവി ഇ
�ായിരുെ��ിലും രാജാവിെനേ�ാെലയാണ് അർെ�

െലെയാസ് ഭരി�ിരു�ത.് െഹേരാദാവിെ� മ�ളിൽഏ
�വും �കൂരനും വഷളനുമായിരു�ു ഇയാൾ. ഒരു െപസ
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ഹ െപരു�ാളിെ�സമയ�് മൂവായിരം െയഹൂദ�ാെര

ഇയാൾ നിഷ്കരുണം െകാ�ുഎ�ു േജാസീഫസ് േരഖ

െ�ടു�ിയി���.് പീഡനം ദു�ഹമായേ�ാൾ െയഹൂദ
�ാരുേടയും ശമര�രുേടയും �പതിനിധികൾ േറാമിൽെ�

�് ച�കവർ�ിേയാട് പരാതിെ���. ച�കവർ�ിഅയാ
െളസിംഹാന�ഭഷ്ടനും രാജ��ഭഷ്ടനുംആ�ി.എ.ഡി. 6-
ൽ ഗാളിേല�് നാടുകട�െ�� അർെ�ലെയാസ് അ

വിെടെവ�് മരി��. ഇയാെള ഭയ�ാണ് േയാേസഫ് െയ
ഹൂദ�യിൽ ത�ാെതനസറ�ിേല�് േപായത.്എ.ഡി.
6-നു േശഷം െയഹൂദ�യിൽ നാടുവാഴികൾ മുേഖന േറാ
മിെ� േനരി��� ഭരണമായിരു� .ു അർെ�ലെയാസി
െനഎ.ഡി. 6 ജൂണിൽ േറാമൻ ച�കവർ�ി തിരിെകവി
ളി��െവ�ും ഒക്േടാബറിൽ ഗാളിേല�് നാടുകട�ി

െയ�ും എ.ഡി. 14-ൽ അവിെട െവ�് താൻ മരി��െവ
�ും 'ബിൽ െഹേരാമാൻ' േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു
(NT/Hi-story Blog: July 2007 - Bill Heroman). അർ
െ�ലെയാസിനു േശഷം എ.ഡി. 6--9-വെര 'െകാെപാ
ണിയസും' (Coponius), 9--12-വെര 'മാർ�സ് ആംബി
വ��ലസും' (Marcus Amb-ivulus), 12--15-വെര 'ആനിയ
സ് റൂഫസും' (Annius Rufus), 15--26-വെര 'െവേലറിയ
സ് �ഗാ�സും' (Velerius Gratus), 26--36-വെര െപാ�ി
െയാസ് 'പീലാെ�ാസും' (Pontius Pilate) ആയിരു�ു
െയഹൂദ�യിെലനാടുവാഴികൾ (Governor).

ഒരുസു�പധാന െതളിവ്

േയശുവിെ� ജനനം ബി.സി. 6-ൽ തെ�യാെണ�്
െതളിവ് തരാൻ കഴിയു� ഒരു സു�പധാന േവദഭാഗം കൂ

ടിയു�.് അതും പരിേശാധി�ാം: മ�ായി 2:22-െ�
ബാ�ി തുട�ു�ത് ലൂെ�ാസ് 2:40 മുതലാണ.് 2:41--
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42-ൽ ഇ�െന കാണു� .ു "അവെ� അ�യ��ാർ
ആ�ുേതാറും െപസഹെപരുനാളി�ു െയരൂശേലമിേല

�ു േപാകും.അവ�ു പ���ു വയ�ായേ�ാൾ അവ
ർ പതിവുേപാെല െപരുനാളി�ു േപായി." ഇവിെട, അവ
�ും അ�യ��ാരും ആ�ുേതാറും േപാകുെമ��.
അവെ� അ�യ��ാർ േപാകും എ�ാണ.് അർ�ാ
ൽ ആ�ുേതാറും േയശുവിെ� അ�യ��ാർ മാ�തം

േപായി. എ�ാണ് കാരണം? ദുഷ്ടനായ അർെ�ല
െയാസിെന ഭയ�് ൈപതലിെനഅവർ െകാ�ുേപായി

�. േയശുവി�ു പ���ു വയ�ായേ�ാൾഅവെനയും
െപരു�ാളിന് െകാ�ുേപായി. എ�ാണ് കാരണം? അ
ർെ�ലെയാസിെന നാടുകട�ിയതിെ� പിേ� വർഷം

അഥവാ എ.ഡി. 7-െല െപസഹ െപരു�ാളിേനാടടു�ാ
ണ് േയശുവിന് പ���് വയ�് തികയു�ത.് േയശു
ൈദവപു�തനാെണ�ും സാ�ാൽ മശിഹയാെണ�ും

േയാേസഫിനും മറിയയ്�ും നി�യമു�.് പിെ�യും
എ�ുെകാ�് ൈദവാലയ�ിൽ െകാ�ുേപാകാൻ പ

���ു വയ��വെര കാ�ിരു� .ു? അതിെ� ഉ�ര
വും അർെ�ലെയാെസ� ദുഷ്ടനായ ഭരണാധികാരി

യാണ.് 'സ�പ്ന�ിൽഅരുള�ാടു�ായി�� ഗലീല �പേദ
ശ�ളിേല�ു മാറിേ�ായി' (മ�ാ, 2:21) എ� മ�ാ
യിയുെട �പസ്താവനയും, അത�ാെത പ���ാം വയ
�ിന് മെ�ാരു �പേത�കതയും ൈദവവചനം ക�ി�ു�ി

�െയ�വസ്തുതയും േചർ�ുചി�ി�ുേ�ാൾ േയശു

വിെ� കാലഗണന എള��മാകും. േയശുവിെ�അ�യ
��ാർ ആ�ുേതാറും െപസഹാെപരു�ാളിനു േപാകു

മായിരു� .ു (ലൂെ�ാ, 2:41). എ.ഡി. 6-െല െപസഹ ഏ
�പിൽ ഒ�ിനായിരു� .ുഅ�ുംഅവെ�അ�യ��ാർ
പതിവുേപാെല െപരു�ാളിനു േപായിരു� .ു അർെ�ല
െയാസിെന േറാം തിരിെക വിളി�ു�ത് അേത വർഷം
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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
ഥവാ നീസാൻമാസം 15-നാണ് െപസഹ. ബി.സി. 6-െല
(എ.യു.സി. 748 -- എ�ബായ വർഷം 3755) െപസഹ
ഏ�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�ിെ�
ആരംഭ�ിൽ, കൃത�മായി�റ�ാൽ, ബി.സി. 6 മാർ�്
മാസ�ിയിരു�ു േയശുവിെ� ജനനെമ�ു മന�ിലാ

�ാം. േയശുവിെ� ജനനെ��ുറി�് ൈബബിൾ തരു
� ഇതിലും കൃത�മാെയാരു കണ�് േവെറാരിട�ുനി

�ുംഇനി ലഭി�ുവാൻ �പയാസമായിരി�ും.

ഏകേദശം മു�തുവയ�്

ഇനി ബാ�ിയു�ത് ലൂെ�ാസിെ� 3:23-െല �പസ്
താവന മാ�തമാണ.് 'േയശുവി�ു താൻ �പവൃ�ി ആരം
ഭി�ുേ�ാൾ ഏകേദശം മു�തു വയ�ായിരു� .ു' േയ
ശുവിന് മു�ത് വയ�് മാ�തമാണ് ഉ�ായിരു�ത് എ�

ഖ�ിതമായ ഒരർ�ം ഈ വാക��ിനി�. ഉ�ായിരു
െ��ിൽ 'ഏകേദശം' (about)എ�് േചർേ��ആവ
ശ�മി�. സൻെഹ�ദിൻ അഥവാ ന�ായാധിപസംഘ�ിൽ
അംഗമാകുവാനു� േയാഗ�തകൾ മു�ത് വയ���ാ

യിരി�ണം, വിവാഹം കഴി�ിരി�ണം, ന�ായ�പമാ
ണം കാണാെത പഠി�ിരി�ണം എ�ിദ�ാതിയാണ.് േല
വ�രുെട ശു�ശൂഷാ നിയമന�ിെ� (�പതിഷ്ഠ) �പായപ
രിധി മു�തു വയ�ാണ.് സമാഗമനകൂടാര�ിലും (സം
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ഖ�ാ, 4:2) ൈദവാലയ�ിലും ശു�ശൂഷയിൽ �പേവശി�ി
�ിരു�ത് മു�തു വയ��മുതൽ േമേലാ��� േലവ�െര

യാണ.് (1ദിന, 23:2-5). േയാഹ�ാൻ സ്നാപകേന�ാ
ൾ ആറുമാസ�ിന് ഇളയതാണ് േയശു. (ലൂേ�ാ , 1:
26). സ്നാപകൻ ശു�ശൂഷ ആരംഭി�് അധികം താമസി
യാെത േയശുവും ശു�ശൂഷ ആരംഭി��. േലവ�നായതു
െകാ�് േയാഹ�ാൻ മു�താമെ� വയ�ിൽ തെ�

ശു�ശൂഷയ്�് ഇറ�ി എ�ു വിചാരി�ു�തിൽ അർ

�മി�.സാധാരണ പുേരാഹിത�ാെരേ�ാെല മു�താമ
െ� വയ�ിൽ തെ� ശു�ശൂഷആരംഭി�ുവാനും, ശി
ഷ്ടകാലം ൈദവാലയംെകാ�ും ദശാംശം െകാ�ും

സുഖജീവിതം നയി�ുവാനുമ� േയാഹ�ാെന ൈദവം

അയ�ിരി�ു�ത.് ൈദവശബ്ദ�ിനായി കാേതാർ
�ുെകാ�് േയാഹ�ാെ� വാസംതെ� മരുഭൂമിയിലാ

യിരു� .ു (ലൂേ�ാ , 1:80). വഴി ഒരു�െ�േട�വൻഅ
ഥവാ �കിസ്തു എേ�ാൾ ശു�ശൂഷ ആരംഭി�ു�ുേവാ

അതിനു െതാ��മുൻപ് മാ�തമാണ് വഴി ഒരു�ു�വെ�

ശു�ശൂഷ. അതുേപാെല 'ഏകേദശം' എ�ു തർ�മ

െചയ്തിരി�ു� െഹാസയ് (hosei) എ� പദ�ിന് ഏ
താ�് ഏകേദശം,അടു�,് േപാെല,അ�തയ്�്,അ�ത
യും, തുല�മായ, സമാനമായ, സമ, സ�ിഭ, ആയിരു� ,ു
ഉ�ായിരു�ുഎെ�ാെ�അർ�ം ക�ി�ാം. യഥാർ
��ിൽ ശു�ശൂഷആരംഭി�ുേ�ാൾ േയശുവിന് മു�

�ിനാല് വയ�ായിരു� .ു ഔഗുസ്െതാസ് ൈകസർ

മരി�ു�ത് എ.ഡി. 14, ഓഗ�് 19-നാണ.് പിേ�മാസം
െസപ്�ംബർ 18-നാണ് തിെബെര�ാസ് ൈകസറുെട

�ാനാേരാഹണം.അതിെ� പതിന�ാം വർഷം അഥ
വാ എ.ഡി. 29-ലാണ് േയാഹ�ാൻ സ്നാപകെ� ശു�ശൂ
ഷ ആരംഭി�ു�ത.് (ലൂെ�ാ, 3:1-2). അതിെ� ചില
ആഴ്ചകൾേ�ാ , മാസ�ൾേ�ാ ഉ�ിൽ�േ� േയ
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ശുവും ശു�ശൂഷ ആരംഭി��. ശു�ശൂഷ തുട�ുേ�ാൾ
മു��ിനാല് വയ�� കഴി�ിരു� േയശുവിെന ഏക

േദശം മു�ത് വയെ��് ലൂെ�ാസ് എ�ുെകാ�് പറ

�ു? മനുഷ�ർ�് �പായമധികം േതാ�ി�ു�തിെ�

�പധാന കാരണം പാപവും, േരാഗവും, മാനസീകവും, ശാ
രീരികവുമായ മ�� �പശ്ന�ള�മാണ.് എ�ാൽ േയശു
വിെന സംബ�ി�് ഇെതാ�ുമി�. ജ�പാപേമാ കർ�
പാപേമാ തെ� തീ�ിയി�ി�. അതുെകാ�് േരാഗേമാ,
ദുഃഖേമാ, മ�� �പയാസ�േളാ തെ� അല�ിയിരു�ി�.
ത�ൂലം കാഴ്ചയിൽ ഒരു ശു�ശൂഷകനു േവ� �പായം

േയശുവിന് േതാ�ി�ു�ു�ാവി�. ലൂെ�ാസ് ഒരുപ

േ� ഒരു ശു�ശൂഷകനുേവ� മു�ത് വയ�് �പായം

േയശുവിനു�്എ�ായിരി�ുംസാ��െ�ടു�ു�ത.്

ചരി�ത�ിെല ചില സു�പധാന െതളിവുകള�ം അതി

ലുപരി ൈദവവചനവും അടി�ാനമാ�ിയാണ് േയശു

�കിസ്തുവിെ�ജനനവർഷം കണ�ാ�ിയിരി�ു�ത.്
ഇതിലും വിശ�ാസ�േയാഗ�മായ മെ�ാരു െതളിവ് ചരി�ത

�ിൽനി�് കി���തുവെര ഇതിെന അംഗീകരി�ുക

േയാ കൂടുതൽ പഠി�ുകേയാ പരിേശാധി�ുകേയാ പ

രിഹസി�ുകേയാ െച�ാം. ചരി�ത�ിൽനി�് ലഭി�ു
� െതളിവുകള�ംൈദവവചനസത��ള�ം േചർ�് പരി

േശാധി�ാൽ ഇതിലും അനുേയാജ�മാെയാരു വർഷം ല

ഭി�ാൻ സാധ�തയുേ�ാ? അറിയി�. ഒ�ം മന�ിലാ
േ�� ഒരു വസ്തത കൂടിയു�.് സുവിേശഷക�ാർ
�ും ൈബബിളിെല മ�് എഴു�ുകാർ�ും േയശുവി

െ�വയ��ം, ജനനദിവസവുംഅറിയി�ായാൻ �പയാസ
െമാ�ും ഉ�ായിരു�ി�. േയശുവിെ� അ�യായ മറി
യേയാടുകൂടി അവർ സഹവസി�ിരു�വരാണ.് വിേശ
ഷാൽ േയാഹ�ാൻ േയശുവിെ� മരണേശഷം മറിയ
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െയ തെ� അ�യായി സ��ം വീ�ിൽ ൈകെ�ാ�

താണ.് �കിസ്തുവിെ� സ�ർ�ാേരാഹണ�ിനുേശഷം

നൂ�ിയിരുപത് േപർ കൂടിയിരി�ുേ�ാൾ അവർെ�ാ

�ം മറിയയും ഉ�ായിരു� .ു ഈ അ�േയാട് േചാദി�

റി�് േയശുവിെ� ജനനദിവസം, മണി�ൂർ, മിനി�്,
െസ��� േപാലുംഅവർ�് േരഖെ�ടു�ാമായിരു�ി

േ�?എ�ി��ംഅവർഎ�ുെകാ�് േരഖെ�ടു�ിയി�?
അതിെനാ� ഉ�രേമയു��; േയശുവിെ� ജനേനാ�
വം െകാ�ാടുകെയ�ത് ൈദവ�ിെ� ര�ണ�പ�

തിയിൽ ഉൾെ��തായിരു�ി�. "ന� േപർ സുഗ�ൈത
ലെ��ാള�ം മരണദിവസം ജനനദിവസെ��ാള�ം

ഉ�മം." (സഭാ, 7:1). വായി�� േനാ�ിയി�് േയാഗ�െമ
�് േതാ�ിയാൽ വിശ�സി�ുക. സർ�ചരാചരപരിപാ
ലകനായ ൈദവം എ�ാവെരയും അന �ുഗഹി�െ�െയ

�് �പർ�ി��െകാ�;്

16/09/2016 �കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ

േഫാർ�്െകാ�ി . േറായിആൻ�ഡൂസ്

േറായി ആൻ�ഡൂസ്


