
 

 

 

 

பிறப்பு 1 ஆம் நூற்றாண்டு (கி. பி) 

      புனித மாற்கு, ஐந்து நகரங்களின் இணைவுள்ள (Pentapolis)  (தற்ப ாது 

லிபியா என்று அணைக்கப் டும்) சிபரபே  என்னும் நகரில் பிறந்தார்.  இவர், 

நம்முணைய ஆண்ைவரும் மீட் ருமாகிய கிறிஸ்து பிறந்து சுமார் 15 

ஆண்டுகள் கழித்து பிறந்தவர் என்று கூறப் டுகின்றது. இவர் 

யூதப்ப ற்பறார்க்ளுக்கு மகோகப் பிறந்தார். இவரது இயற்ப யர் 

பயாவான், ஆோல்  இவணர  மார்க்  என்றும் அணைப் ர். 



      புனித மாற்கு பிறந்தவுைன் இவரது ப ற்பறார்கள்    ாலஸ்தீேத்துக்கு 

இைம் ப யர்ந்தேர். சில வருைங்களுக்குபிறகு அவரது தந்ணத 

இறந்தபிறகு  தன் தந்ணதயின் உறவிேரால் வளர்க்கப் ட்டு சட்ைம்  மற்றும் 

இலக்கியங்கள்  யின்றார். 

 

      இவரது தாய் பமரி இபயசு கிறிஸ்துவின் ஆர்வளராக இருந்தார். எேபவ  

இவரும் தன் தாயுைன் இபயசு கிறிஸ்து பசன்ற இைபமல்லாம் பசன்றார். 

கலிபலயாவிலுள்ள காோ  ஊரில் திருமைத்தின்ப ாது இபயசு கிறிஸ்து  

தண்ணீணர இரசமாக மாற்றிய புதுணமணய பநரில் கண்ைவர் இவர்.  

 

 

  பமலும்,பகத்சமனித் பதாட்ைத்தில் இபயசு ணகதுபசய்யப் ட்ை பின்பு 

அவர் பின்பே பசன்ற இணளஞர் இவர் என் து மரபு; இபயசுணவ ணகது 

பசய்தவர்கள் இவணரப்பிடித்தப ாது தம் பவறும் உைம்பின் மீது இருந்த 

நார்ப் ட்டுத் துணிணயப் விட்டு விட்டு இவர் ஆணையின்றித் தப்பி ஓடிோர். 

 



      நற்பசய்தியாளராே புனித மாற்கு  ாரம் ரியப் டி நற்பசய்தியின் 

ஆசிரியராகக் கருதப் டு வர் ஆவார். பமலும் இவர் இபயசுவின் எழு து 

சீைர்களுள் ஒருவராகவும். கிறித்தவத்தின் மிகவும்  ணைணமயாே நான்கு  

ஆயர்பீைங்களுள் ஒன்றாே அபலக்சாந்திரியா திருச்சண யின் 

நிருவேராகவும் கருதப் டுகின்றார்.  

      ரிசுத்த பவதாகமத்தின் புதிய ஏற் ாட்டில் நற்பசய்தியாளர்களாக புனித 

மத்பதயு, மாற்கு, லூக்கா, பயாவான் ஆகிபயார் உள்ளேர். 

 



       இவர்கள் இபயசுவின் வாழ்க்ணக அவரது அனு வங்கள் மற்றும் 

இபயசுணவப்  ற்றி முன் குறிக்கப் ட்ை விையங்கணளயும் தமது 

நற்பசய்திகளில் குறிப்பிட்டுள்ளேர். 

     இந்த நற்பசய்தி வாசகங்கள் இபயசுவிைமிருந்து அவபராடு  ைகிய 

அனு வமாக நமக்குத் தரப் டுகின்றே. 

இந்த வணகயில் புனித மாற்கு புனிதராகவும் நற்பசய்தியாளராகவும் 

சிறப்புப் ப றுகின்றணம குறிப்பிைத்தக்கது. 

 வரலாற்றாசிரியராே யுசி சின்   டி, மாற்கு அேனியாசு 

என் வருக்குப்பின்பு, நீபரா மன்ேனின் ஆட்சியின் எட்ைாம் ஆண்டில் (62-

63) அபலக்சாந்திரியாவின் ஆயராோர்.  ாரம் ரியப் டி கி.பி 68 இல் இவர் 

மணறசாட்சியாக மரித்தார் என் ர். 

 

 



      கத்பதாலிக்க திருச்சண யின் ப ாது நாள்காட்டியில் இவரின் விைா 

ஏப்ரல் 25இல் பகாண்ைாைப் டுகின்றது. இவணர ப ாதுவாக இரண்டு 

இறக்ணககணள உணைய சிங்கத்ணதக்பகாண்டு கணலகளில் சித்தரிப் ர். 

 

 

 

அவருணைய நற்பசய்தியில் மிகவும் முதன்ணம வாய்ந்தது 16: 15-20 

       நற்பசய்திகளில் முதலில் எழுதப் ட்ை நற்பசய்தி இது என்றும், இவர் 

பதர்வு பசய்யப் ட்ை 70 ப ர்களில் ஒருவர் என்றும், அபலக்சாந்திரியாவில் 

சண ணய உருவாக்கி, அந்த சண யின் ஆயராக இருந்து, மணறசாட்சியாக 

மரித்தார் என் து வரலாறு. 

    வார்த்ணத ஜாலங்கள் இல்லாத எழுத்துக்கள்.  ணிவாழ்வில் இருந்து, 

விண்பைற்பு வணர விவரிக்கப் ட்டு இருக்கின்றது. பிற இேமக்கள் 

கிறிஸ்துணவ அறிந்து பகாள்ள பதாகுத்து எழுதப் ட்டுள்ளது என் து 

உண்ணம. ‘காலம் நிணறபவறி விட்ைது. கைவுள் அரசு பநருங்கிவிட்ைது. 



மேம் திரும்பி நற்பசய்திணய நம்புங்கள்,’ என் து ணமயச் 

பசய்தியாகியுள்ளது. 

இபயசுபவ ஆண்ைவர் என்று நம்பி, அறிபவாம், அனு விப்ப ாம், 

அறிக்ணகயிடுபவாம். 

 

 

செபம் : 

அன்பப உருவான எங்கள் மீட்பபே, இறைவா!  

புனித மாற்கு நற்செய்திறை எழுதி, உம்றம பற்றி இம்மண்ணிலுள்ள 

மக்களுக்கு அறிவித்தார். புனித மாற்கு நற்செய்தியிறன நாங்களும், 

எங்களின் வாழ்க்றகயில் ஏற்று, வார்த்றதறை வாழ்வாக்கிட உம் 

அருள்தாரும்.  ஆபமன் 

 



 


