
✠ புனித மத்ததயு ✠ 

( St. Matthew ) 

 

திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர்  

 

சித்தரிக்கப்படும் வகக : ததவதூதர், புத்தகம். 

திருத்தூதர் புனித மத்ததயு இதயசு கிறிஸ்துவின் பன்னிரு 

திருத்தூதர்களுள் ஒருவர். தமலும், இதயசுவின் வாழ்கவ எடுத்துகைக்கும் 

நூல்ககள எழுதிய நான்கு நற்செய்தியாளர்களுள் இவரும் ஒருவர். 

அகையாளம் :  

இதயசு கிறிஸ்துகவத் சதாைக்கம் முததே பின்பற்றிய சீைர்களுள் 

மத்ததயுவும் ஒருவர் (மத்ததயு 9:9). 

கப்பர்நாகுமில் வரி வசூலிப்பவராக பணியாற்றிய மத்தேயுவவ, 

இதயசு அவைத்து அவதராடு விருந்துண்டு ேனது பன்னிரு 

திருத்தூேர்களுள் ஒருவராக்கினார்.  (மத்ததயு 10:3). 



மாற்கு (3:18), லூக்கா (6:15) நற்செய்திகளும், திருத்தூேர் பணிகள் 

(1:13) நூலும் மத்தேயுவவத் திருத்தூேர்களில் ஒருவராக அவையாளம் 

காட்டுகின்றன. 

மாற்கு (2:14), லூக்கா (5:27) நற்செய்திகளில் இவர் அல்தபயுவின் மகன் 

தேவி என்ற சபயரிலும் அவைக்கப்படுகிறார். 

இவர், ஏதராது அந்திபாசுக்காக யூே மக்களிைம் இருந்து வரி 

வசூலிக்கும் பணியாற்றியோக நம்பப்படுகிறது. புதிய ஏற்பாட்டின்படி, 

இதயசுவின் உயிப்புக்கும், விண்தேற்றத்துக்கும் மத்தேயுவும் ஒரு 

ொட்சியாக இருக்கிறார். 

ஆைம்ப நாட்கள்  

அல்தபயுவின் மகனான மத்தேயு, தராம ஆளுவகயில் இருந்ே 

யூதேயாவின் கலிதேயா பகுதியில் பிறந்ேவர்.  தராவமயரின் ஆளுவகயின் 

கீழ், யூதேய குறுநிே மன்னன் ஏதராது அந்திபாசுக்காக கப்பர்நாகும் 

சுங்கச்ொவடியில் வரி வசூலிப்பவராக மத்தேயு பணியாற்றினார். வரி 

வசூலிக்கும் பணியாற்றியவர்கவள யூே மக்கள் ஒதுக்கப்பட்ைவர்களாக 

கருதினர்.  கிதரக்க, அரதமய சமாழிகளில் மத்தேயு தேர்ச்சி சபற்றிருந்ோர். 

இத்ேவகய சூழ்நிவேயில்ோன், இதயசு ேனது பன்னிரு திருத்தூேர்களில் 

ஒருவராக இருக்க மத்தேயுவவ அவைத்ோர். அவைப்வப ஏற்ற மத்தேயு, 

இதயசுவவத் ேன் வீட்டுக்கு அவைத்து விருந்ேளித்ோர். 

இதயசு பாவிகதளாடும் வரிேண்டுபவர்கதளாடும் உண்பவேப் 

பரிதெயவரச் ொர்ந்ே மவறநூல் அறிஞர் கண்டு, அவருவைய சீைரிைம், 

"இவர் வரி தண்டுபவர்கதளாடும் பாவிகதளாடும் தெர்ந்து உண்பததன்?" 

என்று தகட்ைனர். இதயசு, இவேக் தகட்ைவுைன் அவர்கவள தநாக்கி, 

"தநாயற்றவர்க்கு அல்ே, தநாயுற்றவருக்தக மருத்துவர் ததகவ. 

தநர்கமயாளர்ககள அல்ே, பாவிககளதய அகைக்க வந்ததன்" என்றார். 

(மாற்கு 2:16-17) 

 



மத்ததயுவின் பணி : 

புதிய ஏற்பாடு மத்தேயுவின் சபயவரக் குறிப்பிடும்தபாது, சிே 

இைங்களில் திருத்தூேர் தோமாதவாடு இவேத்து கூறுகிறது. இதயசுவின் 

இவறயரசு பணிக்கு துவே நின்ற திருத்தூேர்களுள் ஒருவராகவும், அவரது 

உயிப்புக்கும், விண்தேற்றத்துக்கும் ஒரு ொட்சியாகவும் புதிய ஏற்பாடு 

மத்தேயுவவச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இதயசுவின் விண்தேற்றத்துக்கு 

பிறகு, திருத்தூேர்கள் அவனவரும் தமல்மாடி அவறயில் ேங்கியிருந்து 

செபித்ேனர். 

 

சபந்ேதகாஸ்து நாளில் தூய ஆவியின் வருவகக்கு பின்பு, அவர்கள் 

அவனவரும் 'இதயசுதவ வாக்களிக்கப்பட்ை சமசியா' என்று எருெதேம் 

மக்களுக்கு பவறொற்றினர். 

சுமார் 15 ஆண்டுகள், மத்தேயு யூேர்களுக்கு நற்செய்தி 

பணியாற்றியோக நம்பப்படுகிறது. பின்பு அவர் எத்திதயாப்பியா, 

மாசிதோனியா, சபர்சியா, பார்த்தியா பகுதிகளுக்கு சென்று, அங்கு 

வாழ்ந்ே மக்களுக்கு இதயசுவவப் பற்றிய நற்செய்திவயப் 

பவறொற்றினார். 

கத்தோலிக்க திருச்ெவப, கிைக்கு மரபுவழி திருச்ெவப ஆகியவவ 

மத்தேயு இரத்ேம் சிந்தி மவறொட்சியாக இறந்ேோக பாரம்பரியமாக 

நம்பிக்வக நம்பிக்வக சகாண்டுள்ளன. 

கிதரக்க சமாழி தபசும் யூேர் நிவறந்ே அந்திதயாக்கியா தபான்ற 

நகரங்களில் யூேக் கிறிஸ்ேவர்களும் பிற இனத்து கிறிஸ்ேவர்களும் 

திருச்ெவபயில் உறுப்பினர்களாக இருந்ேனர். இவர்களுக்குள் பே 

சிக்கல்கள் இருந்ேன. இது ேவிர யூே கிறிஸ்ேவர்கள் பேர் மற்ற யூேர்களால் 

துன்புறுத்ேப்பட்ை நிவேயில் மனத் ேளர்ச்சியவைந்து இருந்ேனர். 

இதயசுோன் உண்வமயான சமசியாவா என்ற ஐயப்பாடு அவர்கள் 

உள்ளத்தில் எழுந்ேது. இச்சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காே மத்தேயு நற்செய்தி 

நூல் எழுேப்பட்டிருப்போகத் சேரிகிறது. யூேர்கள் எதிர்பார்த்திருந்ே 



சமசியா இதயசுோம் என யூே கிறிஸ்ேவர்களுக்கு அழுத்ேமாக இந்நூல் 

கூறுகிறது. அவர் இவறமகன் என்பது வலியுறுத்ேப்படுகிறது. அவருவைய 

வருவகயில் இவறயாட்சி இேங்குகிறது எனும் கருத்தும் 

சுட்டிக்காட்ைப்படுகிறது. யூே கிறிஸ்ேவர்கள் பிற இனத்ோவரயும் 

சீைராக்கும் பணிவயச் செய்ய இந்நூல் அவற கூவல் விடுக்கிறது. பிற 

இனத்ோர் திருச்ெட்ைம் சபறாேவர்கள். இப்தபாது அவர்கள் 

கிறிஸ்ேவர்களாக மாறிடினும் திருச்ெட்ைத்தின் உயர்வு பற்றி 

அவர்களுக்குச் சொல்ேப்படுகிறது. கிறிஸ்து திருச்ெட்ைத்தின் நிவறவு 

எனவும் வலியுறுத்ேப்படுகிறது. 

ஆனால் அதே தநரத்தில் மத்தேயு, இவறயாட்சியின் சநறிகள் யூேச் 

ெமய சநறிகவளவிை தமோனவவ எனக் கூறிக் கிறிஸ்ேவ 

மதிப்பீடுகவளத் சோகுத்துப் புதிய ெட்ைநூோகத் திருச்ெவபக்கு 

வைங்குகிறார்; யாவரும் இப்புதிய ெட்ைத் சோகுப்வபக் கவைப்பிடிக்க 

அவற கூவல் விடுக்கிறார் (மத்தேயு 28:20). 

இேற்கு இதயசுவின் வாழ்க்வக நிகழ்வுகள், முக்கியமாக அவரின் 

கலிதேயப் பணிகள் எவ்வாறு அடிப்பவையாக அவமகின்றன எனவும் 

இந்நுhல் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்நூலில் கிறிஸ்தியல், திருச்ெவபயில், 

நிவறவுகாே இயல் ஆகியவற்றிற்கான அடிப்பவைகள் பிவேந்து 

கிைக்கின்றன. 

ஆசிரியர் : 

இதயசு கிறிஸ்து நிறுவிய இவறயாட்சி பற்றிய நற்செய்திவயத் திருத்தூேர் 

மத்தேயு முேன்முேலில் எழுதினார் என்றும் அேவன அரதமய சமாழியில் 

எழுதினார் என்றும் திருச்ெவப மரபு கருதுகிறது. 

எனினும் இன்று நம்மிவைதய இருக்கும் கிதரக்க மத்தேயு நற்செய்தி நூல் 

ஒரு சமாழிசபயர்ப்பு நூோகத் தோன்றவில்வே. இதயசுவவப் 

பின்பற்றிய ஒரு திருத்தூேர் ோதம தநரில் கண்ை, தகட்ை, நிகழ்ச்சிகவள 

நூோக வடித்திருக்கிறார் என்பவே விை, அவரது வழிமரபில் வந்ே சீைதரா, 



குழுவினதரா இேவனத் சோகுத்து எழுதியிருக்க தவண்டும் 

எனக்சகாள்வதே சிறப்பு. 

 

சூைல்: : 

 

எருெதேம் தகாவிலின் அழிவுக்குப் பின்னர் யூேச்ெங்கங்கள் 

கிறிஸ்ேவர்கவளத் துன்புறுத்திய ஒரு காேக்கட்ைத்தில் இந்நூல் 

எழுேப்பைடிருக்க தவண்டும். இதயசுவின் சீைர்கள் யூேத் சோழுவகக் 

கூைங்கவள விட்டுவிட்டுத் திருச்ெவபயாகக் கூடிவரத் சோைங்கிவிட்ை 

காேத்தில் இந்நூல் தோன்றியிருக்கிறது. அத்ேவகய சோைக்கக் காேத் 

திருச்ெவபக்குள்ளும் அறம் மன்னிப்பு, நல்லுறவு ஆகியவவ 

இன்றியவமயாேவவ எனக் கற்பிக்க தவண்டிய சூைல் 

காேப்படுவவேயும் இவேப் படிப்பவர் உய்த்துேரோம். 

நிகைவு : 

மத்தேயு கத்தோலிக்க திருச்ெவப, கிைக்கு மரபுவழி திருச்ெவப, 

லூேரனியம் மற்றும் அங்கிலிக்கன் திருச்ெவப கிறிஸ்ேவ பிரிவுகளில் 

புனிேராகப் தபாற்றப்படுகிறார். 

இவரது விைா, தமவேத் திருச்ெவப கிறிஸ்ேவ நாடுகளில் 

செப்ைம்பர் 21ந்தேதியும், கீவைத் திருச்ெவப கிறிஸ்ேவ நாடுகளில் 

செப்ைம்பர் 16ந்தேதியும் சகாண்ைாைப்படுகிறது.  இவரது 

திருப்பண்ைங்கள் இத்ோலியின் ெசேர்தனா கதீட்ரலில் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 

மற்ற நற்செய்தியாளர்கவளப் தபான்தற, கிறிஸ்ேவ கவேயில் 

திருசவளிப்பாட்டில் குறிப்பிைப்படும் நான்கு உயிர்களில் ஒன்றான 

சிறகுள்ள மனிேதனாடு சித்ேரிக்கப்படுகிறார். 

 



பாதுகாவல்: : 

 

புனிே மத்தேயு கேக்காளர்கள், வங்கிப் பணியாளர்கள், நூேகர்கள், 

பங்குத் ேரகர்கள், சுங்க அதிகாரிகள் ஆகிதயாரின் பாதுகாவேராக 

இருக்கிறார். 

 

 

செபம்: 

எம் தகேவைாகிய ஆண்ைவதை! வரி தண்டுபவைாகிய மத்ததயுகவ 

சொல்ேற்கரிய உம் இைக்கத்தால் திருத்தூதைாக ததர்ந்சதடுத்தீர். அவைது 

பரிந்துகையாலும், முன்மாதிரியாலும், நாங்கள் எப்தபாதும் உமது 

அகைத்தலுக்கு பதிலுகைத்து, உம்தமாடு சநருங்கிய சதாைர்பு சகாண்டு 

வாை துகைபுரியும்.   Mnkd;. 

 


