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எங்கள் வமோழிப் வப ர்ப்போளர்கள் அவர்களிை் வசோந்த வமோழிகளில் 
இயற ி ல் புலயம வபற்றவர்கள், மற்றும் எங்கள் போடங்களில் 
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உலவகங்கிலும் உள்ள நூற்றுக்கணக்கோை மரி ோயதக்குரி  போடசோயல 
யபரோசிரி ர்கள் மற்றும் யபோதகர்களிை் நண்ணறிவு உள்ளது. இதயைோடு கூட, 
எங்கள் வயரகயல  வடிவயமப்போளர்கள், விளக்குபவர்கள் மற்றும் 
த ோரிப்போளர்கள் அதிநவைீ உபகரணங்கள் மற்றும் நட்பங்கயளப் 
ப ை்படுத்தி மிக உ ர்ந்த உற்பத்தித் தரங்கயள வழங்குகிை்றைர். 

எங்கள் விநிய ோக இலக்குகயள நியறயவற்றுவதற்கோக, Thirdmill 
ஊழி மோைது சயபகள், போடசோயலகள், யவதோகம பள்ளிகள், மிஷைரி 
ஊழி ர்கள், கிறிஸ்தவ ஒளிபரப்போளர்கள் மற்றும் வச ற்யகக்யகோள் 
வதோயலக்கோட்சி வழங்குநர்கள் மற்றும் பிற அயமப்புகளுடை் திறம் சோர்ந்த 
கூட்டோண்யமகயள உருவோக்கி ுள்ளது. இந்த உறவுகள் ஏற்கையவ தைி ோக 
ஊழி ம் வச ்கிற தயலவர்கள், யபோதகர்கள் மற்றும் போடசோயல 
மோணவர்களுக்கு எண்ணற்ற கோவணோளி போடங்கயள விநிய ோகித்துள்ளை. 
எங்கள் வயலத்தளங்கள் விநிய ோகத்திற்கோை வழிகளோக உள்ளை. யமலும் 
உங்கள் வசோந்த கற்றல் சமூகத்யத எவ்வோறு வதோடங்குவது எை்பதற்கோை போட 
உபகரணங்கயள ும்  எங்கள் போடங்களுக்கு கூடுதல் உபகரணங்கயள ும் 
வழங்குகிை்றை.  

Thirdmill ஊழி ம் IRS எை்கிற அயமப்பிைோல்  501(c)(3)  கழகமோக 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சயபகள், நிறுவைங்கள், வணிகங்கள் மற்றும் 
தைிநபர்களிை் தோரோளமோை, வரி விலக்கு வபற்ற  பங்களிப்புகயள நோங்கள் 
சோர்ந்து இருக்கியறோம். எங்கள் ஊழி த்யதப் பற்றி  கூடுதல் தகவயலப் 
வபறுவதற்கும் நீங்கள் எவ்வோறு ஈடுபடலோம் எை்பயத அறிவதற்கும்  
த வுவச ்து  www.thirdmill.org. ய ப்  போர்யவ ிடவும். 
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முன்னுகர 
கடந்த இரண்டு ஆேிரம் ஆண்டுகளாக, யகாடிக் கணக்கான மக்கள் 

நசயரனாகிே இயேசுயவ ஆராதித்து, பின்பற்றி, அவயரப் பற்றி பிறரிடம் 
அறிவித்துள்ளனர். வரலாற்றில் யவறு எந்த நபரும் பரவலாகப் இவகரப் யபால 
யபாற்றப்படவில்கல அல்லது சமூகத்தில் அவ்வளவு தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தவுமில்கல. ககலஞர்கள், இகசக்ககலஞர்கள் மற்றும் 
எழுத்தாளர்கள் அவகர அவர்களின் ககலேில் உற்புகுத்திேுள்ளனர். அவரது 
யபாதகனககளச் சுற்றி முழு யதசங்களும் கலாச்சாரங்களும் 
கட்டப்பட்டுள்ளன. உலகின் பல பகுதிகளில், நாள்காட்டி கூட அவர் பிறந்த 
காலத்திலிருந்து தான் கணக்கிடப்படுகிறது. 

ஆனால் நன்கு அறிேப்பட்டவராகிே இயேசுகவ இன்னும் தீவிரமாக 
ஆே்வு தசே்கின்றனர். எல்லா வககோன அறிஞர்களும் அவகர ஆராே்ச்சி 
தசே்கிறார்கள். சந்யதகப்யபர்வழிகள் அவகர இழிவுபடுத்த முேற்சிக்கின்றனர். 
அவகரப் பின்பற்றுபவர்கள் கற்பகன தசே்து பார்க்கக்கூடிே எல்லா 
வககேிலும் அவகரப் பற்றி படிக்கிறார்கள். 

உண்கம என்னதவன்றால், இயேசுகவப் பற்றி கற்றுக்தகாள்வது 
அகனவருக்கும் முக்கிேமானது, ஏதனன்றால் ஒரு நாள் நாம் அகனவரும் 
“இயேசு கிறிஸ்து ோர்?” என்ற யகள்விக்கு பதிலளிக்க யவண்டிேிருக்கும். 
கிறிஸ்தவர்ககளப் தபாறுத்தவகர இதற்குரிே பதில் ததரிந்திருக்க யவண்டும், 
ஏதனன்றால் அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்ககேில் பல 
நூற்றாண்டுகளாக அகதப் படித்து வருகியறாம். 

இது நம்முகடே அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்கக ததாடரின் 
மூன்றாவது பாடமாகும், யமலும் அதற்கு “இயேசு கிறிஸ்து” என்று தகலப்பு 
கவத்துள்யளாம். இந்தப் பாடத்தில், திரித்துவத்தின் இரண்டாவது நபராகிே 
யதவனுகடே குமாரனாகிே இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கககே 
உறுதிப்படுத்துகிற விசுவாசக் கட்டுகரகளில் நம் கவனத்கதத் திருப்புயவாம். 
இந்த கட்டுகரகள் பின்வருமாறு கூறுகின்றன: 

அவருகடே ஒயர குமாரனும் நம் கர்த்தருமாகிே இயேசு 
கிறிஸ்துகவ நான் விசுவாசிக்கியறன். 
அவர் பரிசுத்த ஆவிேினால் கர்ப்பம் தரிக்கப்பட்டு, 
கன்னி மரிோளுக்குப் பிறந்தார். 
அவர் தபாந்திேு பிலாத்துவின் கீழ் பாடு அனுபவித்து, 
சிலுகவேில் அகறேப்பட்டு, மரித்து, அடக்கம் தசே்ேப்பட்டார்; 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

அவர் பாதாளத்தில் இறங்கினார். 
மூன்றாம் நாள் அவர் மரணத்திலிருந்து மண்ீடும் 
உேிர்த்ததழுந்தார். 
அவர் பரத்திற்கு ஏறினார் 
 சர்வவல்லகமேுள்ள பிதாவாகிே யதவனுகடே வலது 
பாரிசத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். 
அங்கிருந்து அவர் ஜவீனுள்ளவர்ககளேும் 
மரித்தவர்ககளேும் நிோேந்தீர்க்க வருவார். 

விசுவாச அறிக்ககோனது இயேசுகவப் பற்றி என்ன தசால்கிறது 
என்பகதச் சுருக்கமாகக் கூற பல வழிகள் உள்ளன என்றாலும், இகறேிேல் 
வரலாறு முழுவதும் தபாதுவான கமேப் புள்ளிகளாக இருந்த மூன்று 
கருப்தபாருள்களில் நம் கவனத்கத தசலுத்துயவாம். முதலாவதாக, அவருகடே 
ததே்வகீ இேல்பு மற்றும் திரித்துவத்தின் மற்ற உறுப்பினர்களுடனான அவரது 
உறவு யபான்ற விஷேங்ககளப் பார்த்து, இயேசு கிறிஸ்துவின் 
ததே்வகீத்தன்கமகேப் பற்றி யபசுயவாம். இரண்டாவதாக, அவருகடே மனித 
இேல்கபப் பற்றி பார்ப்யபாம், அவருகடே ததே்வகீ மற்றும் மனித 
இேல்புகளுக்கு இகடேிலான உறகவப் பற்றிேும் விவாதிப்யபாம். 
மூன்றாவதாக, அவருகடே பூமிக்குரிே ஊழிேத்தின் யபாது அவர் தசே்த 
பணிகே மட்டுமல்ல, அதற்குப் பிறகு அவர் தசே்த பணிகேப் பற்றிேும் 
யபசுயவாம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ததே்வகீத்தன்கம அப்யபாஸ்தலர்களின் 
விசுவாச அறிக்ககேில் யபசப்பட்ட விதத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 

ததய்வீகம் 
கிறிஸ்துவின் ததே்வகீத்கதப் பற்றி நாம் யபசும்யபாது, 
அல்லது இன்னும் சரிோகச் தசான்னால், கிறிஸ்துவின் 
ததே்வகீத் தன்கம — அதாவது அவர் முழுக்க முழுக்க யதவன் 
என்கிற உண்கம — கிறிஸ்து ோர் என்பகதப் பற்றிே புதிே 
ஏற்பாட்டின் கமேக் கருத்கதப் பற்றி யபசுகியறாம். இயேசு 
முழுக்க முழுக்க யதவனாகவும் முழு மனிதனாகவும் 
இருக்கிறார் என்று நமக்குச் தசால்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 
இரண்டிலிருந்தும் நாம் பின்வாங்கினால் நம்மிடம் 
இருப்பவர் இயேசுவாக இருக்க முடிோது. இயேசுகவ அவரது 
ததே்வகீத்தன்கமேின் அடிப்பகடேில் நாம் விளக்குவதற்கு 
ஒயர வழி யவதாகமம் அவகர அறிவிக்கிற விதமாகயவ 
அறிவிப்பது தான். அவர் ஜவீனுள்ள யதவனின் குமாரன் 
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என்று நமக்குக் கூறப்படுகிறது. ஆரம்பகால சகப பிரசங்கித்த 
மிக அடிப்பகடோன உண்கம இதுவாகும். 
அப்யபாஸ்தலனாகிே பவுல் நமக்குக் தகாடுக்கிற ஒரு 
உதாரணத்கதப் பார்க்கலாம் — அவர் தகாயலாதசேரில் 
இவ்வாறு எழுதுகிறார் — உண்கமேில் அவர் (இயேசு) 
எல்லாவற்றிற்கும் யமலான வல்லவர் என்பயத நமது 
உறுதிோக இருக்கிறது. அவருக்குள் எல்லாம் 
சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. எல்லா அதிகாரங்களும் அவருகடே 
காலடிேில் உள்ளன. யதவகனப் பற்றி மட்டுயம இது 
தசால்லப்பட  முடிேும். நீங்கள் அகத தவளியே எடுத்துப் 
யபாட்டால், நமக்கு சுவியசஷம் இல்கல, நமக்கு இயேசுவும் 
இல்கல கிறிஸ்தவமும் இல்கல. 

— Dr. ஆர். ஆல்பர்ட் யமாஹ்லர், Jr. 

அப்யபாஸ்தலர்களின் விசவாச அறிக்கக இந்த வார்த்கதகளில் 
இயேசுவின் ததே்வகீத்தன்கமகேக் குறிப்பிடுகிறது: 

அவருகடே ஒயர குமாரனாகிே நம்முகடே கர்த்தராகிே 
இயேசு கிறிஸ்துகவ நான் விசுவாசிக்கியறன். 

இயேசுவின் ததே்வகீத்தன்கமகேக் குறிக்க கிறிஸ்தவர்கள் எப்யபாதும் 
“கிறிஸ்து,” “யதவனுகடே குமாரன்”, “கர்த்தர்” யபான்ற தசாற்ககள கருத்தில் 
தகாண்டுள்ளனர். 

நம் யநாக்கங்களுக்காக, இயேசுவின் ததே்வகீத்தன்கமகே சுட்டிக்காட்ட 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்கக பேன்படுத்தும் இரண்டு 
வார்த்கதகளில் கவனம் தசலுத்துயவாம். ஒருபுறம், இயேசு யதவனுகடே 
குமாரன் என்ற உண்கமகேப் பார்ப்யபாம். மறுபுறம், இயேசு கர்த்தராக 
இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பகத நாம் ஆராே்ந்து பார்ப்யபாம். யவதாகமம் 
இயேசுவுக்கு தகாடுக்கும் “யதவ குமாரன்” என்ற பதத்தின் அர்த்தத்துடன் 
ஆரம்பிக்கலாம். 

பதவ குமோரன் 
"யதவனுகடே குமாரன்" என்ற தமாழிகேப் பற்றி நாம் முதலில் 

கவனிக்க யவண்டிேது என்னதவன்றால், எந்த வககேிலும் 
ததே்வகீமற்றவர்ககளப் பற்றி யபசுவதற்கு யவதம் தபரும்பாலும் அகதப் 
பேன்படுத்துகிறது. உதாரணமாக, யோபு 1:6 மற்றும் 2:1 யபான்ற யவத பகுதிகளில் 
யதவதுூதர்கள் யதவ குமாரர்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். 
யவதாகமத்தின் சில நவனீ பதிப்புகளில், இந்த வசனங்களில் யதவ குமாரர்கள் 
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என்கிற பதம் உபயோகிக்கப்படாமல் “யதவதுூதர்கள்” என்ற பதம் 
தமாழிப்தபேர்ப்பில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் யோபு புத்தகத்தின் 
யவத பகுதிகளில், எபிதரே தமாழி உண்கமேில் “தபனாே் ஹயலாஹிம்” 
என்று கூறுகிறது, அதாவது “யதவனுகடே குமாரர்கள்” என்று தபாருள். இயத 
யபான்ற தமாழி நகடகே மற்ற யவத பகுதிகளிலும் காண்கியறாம். 

ோத்திராகமம் 4:22, மற்றும் ஓசிோ 11:1 யபான்ற வசனங்களில் இஸ்ரயவல் 
யதசமும் யதவனுகடே குமாரன் என்று அகழக்கப்படுகிறது. இஸ்ரயவலின் 
ராஜாக்கள் கூட 2 சாமுயவல் 7:14, மற்றும் சங்கீதம் 2:7 யபான்ற இடங்களில் 
யதவனுகடே குமாரர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டனர். முதல் மனிதனான 
ஆதாம் லுூக்கா 3:38 இல் யதவனுகடே குமாரன் என்று அகழக்கப்படுகிறான். 

எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ததரிந்தது யபால, யவதத்தில் பல 
பகுதிகளில் யதவனுகடே உண்கமேுள்ள விசுவாசிகள் அவருகடே 
குமாரர்கள் என்று அகழக்கப்படுகிறார்கள். இகத மத்யதேு 5:9, 45, லுூக்கா 20:36, 
யராமர் 8:14, 19 யபான்ற இடங்களில் காண்கியறாம். பவுல் கலாத்தியர் 3:26 இல் 
எழுதியது பபால: 

நீங்கதளல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுகவப்பற்றும் 
விசுவாசத்தினால் யதவனுகடே புத்திரராேிருக்கிறீர்கயள. 
(கலாத்திேர் 3:26). 

ஆனால் "யதவ குமாரன்" என்ற பட்டத்திற்கு இயேசு ததே்வகீமானவர் 
என்று அர்த்தமல்ல என்றால், சகபோனது ஏன் அகத இவ்வளவு 
முக்கிேப்படுத்திேது? 

புதிே ஏற்பாடு இயேசுகவப் பற்றி எவ்வாறு யபசுகிறது என்பகதப் 
பார்க்கும்யபாது, அவர் ஒரு தனித்துவமான வழிேில் யதவனுகடே குமாரன் 
என்பது ததளிவாகிறது. 

உண்கமேில், புதிே ஏற்பாட்டில் நாம் காணும் மிக 
உறுதிோன விஷேங்களில் ஒன்று, இயேசு யதவனுகடே 
வியசஷித்த குமாரன் என்பதாகும். யதவன் ோர் என்பதன் 
சாராம்சம் அவருக்குள்ளும் இருக்கிறது. அல்லது அகத 
யவறு விதத்தில் கூறினால், இயேசு யதவனின் யதவனாகயவ 
இருக்கிறார். நாம் அவருடன் தகாண்டிருக்கிற உறவின் 
மூலமும், அவர் நம்கம தத்ததடுத்திருப்பதன் மூலமும் 
யதவனின் பிள்களகளாக இருக்கியறாம், ஆனால் 
அவருகடே சாராம்சத்தால் நாம் அவருகடே பிள்களகள் 
அல்ல. இயேசு யதவனுகடே நித்திே குமாரன். அவர் 
எப்யபாதும் யதவனின் குமாரனாக இருந்து வருகிறார். 

Dr. தாமஸ் ஆர். ஸ்கிகரனர் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

இயேசுவின் தனித்துவமான குமாரத்துவம் குறிப்பாக யோவான் 
சுவியசஷத்தில் ததளிவாக உள்ளது. உதாரணமாக, யோவான் 1:1-18 இல், இயேசு 
யதவனின் நித்திே வார்த்கத என்று நமக்குக் கூறப்படுகிறது, அதாவது அவர் 
யதவதனன்றும், பிதாவின் ஒயரயபறானவர் என்றும் இதற்கு அர்த்தம். பிதாவின் 
குமாரனாகிே அவர் யமயல இருந்து வந்தார் என்றும் அவர் இந்த உலகிலிருந்து 
யதான்றவில்கல என்றும் இயேசு தசான்னார் என்பகத யோவான் 8:18-23 இல் 
காண்கியறாம். யோவான் 10:30 இல் நானும் பிதாவும் ஒன்று என்று இயேசு 
வலிேுறுத்தினார். 

ஆனால் யோவான் இகதத் ததளிவுபடுத்திே இடம் யோவான் 5:18 ஆக 
இருக்கலாம். அங்யக அவர் என்ன தசால்லிேிருக்கிறார் என்று கவனிக்கவும்: 

[இயேசு] யதவகனத் தம்முகடே தசாந்தப் பிதா 
என்றுஞ்தசால்லித் தம்கம யதவனுக்குச் சமமாக்கினார் 
(யோவான் 5:18). 

இயேசு தன்கன யதவனுகடே குமாரன் என்று யபசிேயபாது, அவர் 
பிதாவாகிே யதவனுடன் சமமாக இருக்கிறார் என்று தசான்னார் என்பகத 
இந்த யவத பகுதி ததளிவுபடுத்துகிறது. இந்த காரணத்திற்காக, இயேசு 
யதவனுகடே குமாரன் என்று யவதம் தசால்லும்யபாது, அவர் 
தனித்துவமானவராகவும் ததே்வகீமானவராகவும் இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் 
என்பகத கிறிஸ்தவர்கள் சரிோக புரிந்து தகாண்டுள்ளனர். 

இயேசுவின் ததே்வகீ குமாரத்துவம் பல புதிே ஏற்பாட்டு பகுதிகளிலும் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. யராமர் 1:3-4, மற்றும் 8:3 ல் நாம் இகத 
காண்கியறாம்,இயேசு மனித அவதோரத்கத எடுப்பதற்கு முன்யப அவர் 
யதவனுகடே ததே்வகீ குமாரன் என்று பவுல் யபாதித்தார்.    எபிதரேர் 1:1-3 இல் 
நாம் காண்கியறாம், அங்கு  யதவனுகடே குமாரனாக, இயேசு பிரபஞ்சத்கதப் 
சிருஷ்டித்தார் என்றும் அவர் பிதாவினுகடே இருப்பின் சரிோன 
பிரதிநிதிோவார் என்றும் தசால்லப்படுகிறது. இவற்றிலும் இன்னும் பல 
இடங்களிலும், இயேசு யதவனுகடே குமாரன் என்று வியசஷித்த வககேில் 
அகடோளம் காணப்படுகிறார், இது அவருகடே நித்திே, ததே்வகீ இேல்கபக் 
குறிக்கிறது. 

ததே்வகீ மற்றும் நித்திே குமாரனாக இயேசுவுக்கு தகாடுக்கப்படும் இந்த 
முக்கிேத்துவம் திரித்துவத்தின் யகாட்பாட்டில் பிரதிபலிக்கிறது, இது 
பின்வருமாறு கூறுகிறது: 

யதவன் மூன்று நபர்களாக இருக்கிறார், ஆனால் ஒயர 
சத்துவமுகடேவராக இருக்கிறார். 

திரித்துவத்தின் மூன்று நபர்களில் ஒருவரான இயேசு யதவனுகடே 
குமாரன் என்று புதிே ஏற்பாடு யபாதிக்கிறது. ஆனால் பிதாவுடனும் பரிசுத்த 
ஆவிேுடனும் அவருக்கு இருக்கிற உறவு என்ன? 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

முந்கதே பாடங்களில் நாம் விவாதித்தபடி, திரித்துவத்கதப் பற்றிே 
இேக்கவிேல் முன்யனாக்கு யதவனுகடே இருப்பு மற்றும் அவர் இருக்கிறார் 
என்பகத கமேமாகக் தகாண்டுள்ளது. யதவனுகடே குமாரனாக, கிறிஸ்து 
பிதாவுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் வல்லகமேிலும் மகிகமேிலும் சமமாக 
இருக்கிறார். குமாரன் உட்பட  — யதவனிலுள்ள மூன்று நபர்களும்  —   
எல்கலேற்றவர்களும், நித்திேமானவர்களும் மற்றும் 
மாறாதவர்களுமாேிருக்கிறார்கள். ஒவ்தவாருவரும் ஞானம், வல்லகம, 
பரிசுத்தம், நீதி, நற்குணம் மற்றும் உண்கம யபான்ற அடிப்பகட ததே்வகீ 
குணாதிசேங்ககளக் தகாண்டுள்ளனர். 

இதற்கு மாறாக, திரித்துவத்தின் தபாருளாதார முன்யனாக்கு யதவனின் 
நபர்கள் ஒருவருக்தகாருவர் எவ்வாறு ததாடர்பு தகாள்கிறார்கள் என்பகத 
விவரிக்கிறது. இந்த பார்கவேிலிருந்து, ஒவ்தவாருவருக்கும் தவவ்யவறு 
தபாறுப்புகளும், தவவ்யவறு நிகலகளும் மற்றும் தவவ்யவறு ஒதுக்கப்பட்ட 
பாத்திரங்களும் உள்ளன என்பகத அறிே முடிேும். உதாரணமாக, கிறிஸ்து 
எப்யபாதுயம பிதாவின் குமாரனாகவும், பிதாவின் அதிகாரத்திற்கு தன்கன 
கீழ்படுத்தினவராகவும் இருந்திருக்கிறார். பயாவான் 6:38 இல் இபயசு 
ச ான்னததக் கவனியுங்கள், அங்கு அவர் பிதாவுக்கு தன்கன 
கீழ்படுத்தினகத விவரித்தார்: 

என் சித்தத்தின்படிேல்ல, என்கன அனுப்பினவருகடே 
சித்தத்தின்படி தசே்ேயவ நான் வானத்திலிருந்திறங்கி 
வந்யதன் (யோவான் 6:38). 

யோவான் 8:28-29 இல் அவர் இயதயபான்ற கூற்கறக் கூறினார், அங்கு 
இந்த வார்த்கதககளப் வாசிக்கியறாம்: 

இயேசு இவ்வாறு கூறினார் ... "நான் என்சுேமாே் ஒன்றும் 
தசே்ோமல், என் பிதா எனக்குப் யபாதித்தபடியே 
இகவககளச் தசான்யனன். என்கன அனுப்பினவர் 
என்னுடயனகூட இருக்கிறார்; பிதாவுக்குப் 
பிரிேமானகவககள நான் எப்தபாழுதும் தசே்கிறபடிோல் 
அவர் என்கனத் தனியே இருக்கவிடவில்கல" (யோவான் 
8:28-29). 

புதிே ஏற்பாடு முழுவதும் குமாரன் பிதாவின் அதிகாரத்திற்கு 
கீழ்பட்டவராக இருக்கிறார். அவர்களுக்கு இகடயே எந்த முரண்பாடும் இல்கல, 
ஏதனன்றால் குமாரனும் பிதாவும் எப்யபாதும் ஒருவகரதோருவர் 
ஏற்றுக்தகாள்கிறார்கள். ஆனால் உேர்ந்த இடம் பிதாவுக்கு தசாந்தமானது. 

இயதயபால், திரித்துவத்தின் தபாருளாதாரத்திற்குள், குமாரனுக்கு 
பரிசுத்த ஆவிோனவரின் மதீு அதிகாரம் உண்டு. உதாரணமாக, யோவான் 15:26 
இல் உள்ள இயேசுவின் வார்த்கதககளக் கவனிேுங்கள்: 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

பிதாவினிடத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்பப்யபாகிற 
யதற்றரவாளன் வரும்யபாது ... அவர் என்கனக்குறித்துச் 
சாட்சிதகாடுப்பார் (யோவான் 15:26). 

யராமர் 8:9 மற்றும் 1 யபதுரு 1:11 யபான்ற பிற யவத பகுதிகளில், பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் உண்கமேில் “கிறிஸ்துவின் ஆவி” என்று அகழக்கப்படுகிறார், 
ஆவிோனவர் கிறிஸ்துவால் அனுப்பப்பட்டார் என்பகத மண்ீடும் இது 
குறிக்கிறது. 

இந்த உறவுகள் திரித்துவத்தின் இரண்டாவது நபராக குமாரகன 
அகடோளம் காண்பதில் சுருக்கமாகக் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவர் 
இேக்கவிேல் திரித்துவத்தின் இரண்டாவது நபர் ஆவார், ஏதனன்றால் அவர் 
பிதாவாகிே முதல் நபரிலிருந்து வருகிறார், அவர் பரிசுத்த ஆவிோனவராகிே 
மூன்றாவது நபகர தவளிவிடுகிறார். அவர் தபாருளாதாரத் திரித்துவத்தின் 
இரண்டாவது நபர் ஆவார், ஏதனனில் அவர் நடுத்தர பதவிகே வகிக்கிறார். 
அவர் பிதாவுக்கு கீழ்ப்பட்டவர், ஆனால் பரிசுத்த ஆவிேின் மதீு அவருக்கு 
அதிகாரம் உண்டு. 

ஆரம்பகால சகபேில், இயேசு கிறிஸ்து முழு ததே்வகீமுகடேவராக 
இருந்தார் என்ற அறிக்கக கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் முக்கிேமான அம்சமாகும். 
ஞானஸ்நானத்தில் அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்கககே 
அறிக்ககேிட்டவர்கள் திரித்துவத்தின் உள் தசேல்பாடுகள் ததாடர்பாக 
இகறேிேலின் அகனத்து வியசஷித்த விவரங்ககளேும் உறுதிப்படுத்த 
யவண்டிேது அவசிேமில்கல. ஆனால் அவர்கள் தேக்கமின்றி கிறிஸ்துவின் 
ததே்வகீத்கத அறிவிக்க எதிர்பார்க்கப்பட்டார்கள். இன்றும், இயேசுகவ 
உண்கமோகவும் முழுகமோகவும் யதவன் என்பகத உறுதிப்படுத்துவது 
யவதாகம கிறிஸ்தவத்தின் ஒரு அகடோளமாகும். 

"யதவ குமாரன்" என்ற வார்த்கதகளின் முக்கிேத்துவத்கத இப்யபாது 
நாம் கவனித்துள்யளாம், "கர்த்தர்" என்ற பட்டம் இயேசுவின் ததே்வகீத்கத 
எவ்வாறு சுட்டிக்காட்டுகிறது என்பகதப் பார்க்க நாம் தோராக இருக்கியறாம். 

கர்த்தர் 
புதிே ஏற்பாடு இயேசுகவ கர்த்தர் என்று அகழக்கும்யபாது, அது 

குரியோஸ் என்கிற கியரக்க வார்த்கதகே தமாழிப்தபேர்க்கிறது. குரியோஸ் 
என்பது ஆட்சிோளர் அல்லது குரு என்று தபாருள்படும் ஒரு தபாதுவான 
வார்த்கதோகும், யமலும் இது “ஐோ” எை்று ஆங்கிலத்தில் அயழக்கும் 
வார்த்கதகேப் யபால ஒரு கண்ணிேமான அகழப்பாகவும் 
பேன்படுத்தப்பட்டது. மத்யதேு 10:24, லுூக்கா 12:36-47, எயபசிேர் 6:5-9, மற்றும் யவறு 
பல இடங்களில் உள்ளகதப் யபாலயவ, குரியோஸ் தவறும் மனிதர்ககளக் 
குறிப்பதற்கு அடிக்கடி பேன்படுத்தப்பட்டது. 



அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்கக பாடம் 3 : இயேசு கிறிஸ்து 

-8- 

வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

அயத சமேம், மத்யதேு 11:25, லுூக்கா 1:16, அப்யபாஸ்தலருகடே நடபடிகள் 2:39 
மற்றும் பல யவத பகுதிககளப் யபாலயவ புதிே ஏற்பாடும் குரியோஸ் என்ற 
வார்த்கதகே யதவனின் தபேராகப் பேன்படுத்திேது. இந்த வரம்பின் 
அர்த்தத்கதக் கருத்தில் தகாண்டு, புதிே ஏற்பாட்டில் குரியோஸ் என்ற 
வார்த்கதேின் பேன்பாடு இயேசு ததே்வகீமானவர் என்பகதக் குறிக்கிறது 
என்று நாம் ஏன் நிகனக்க யவண்டும்? அது அவருகடே பூமிக்குரிே அதிகாரம் 
அல்லது கனத்கதக் குறிக்கிறது என்று நாம் ஏன் நிகனக்கக்கூடாது? 

குரியோஸ் என்ற வார்த்கதேின் கிறிஸ்தவ 
பேன்பாட்டிற்கான திறவுயகால் பகழே ஏற்பாடாகும். பகழே 
ஏற்பாட்டு யவத பகுதிகள் எபிதரே தமாழிேில் எழுதப்பட்டன. 
ஆேினும், கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு இரண்டு 
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு, எபிதரே உகர கியரக்க 
தமாழிேில் தமாழிதபேர்க்கப்பட்டது. இந்த தமாழிதபேர்ப்பு 
தசப்டுவஜின்ட் என்று அகழக்கப்படுகிறது. யூத யவத 
அறிஞர்கள் பகழே ஏற்பாட்கட கியரக்க தமாழிேில் 
தமாழிப்தபேர்த்தயபாது, யதவன் தனது ஜனங்களுக்கு 
தவளிப்படுத்திே பரிசுத்தமான தபேகர தமாழிப்தபேர்க்க 
குரியோஸ் என்ற கியரக்க வார்த்கதகே 6,700 முகற 
பேன்படுத்தினார்கள்: யேயகாவா. இயேசுகவக் குறிக்கிற 
குரியோஸ் என்கிற வார்த்கதகே புதிே ஏற்பாடு 
அறிக்ககேிடுவகதப்  புரிந்துதகாள்ள இந்த பின்னணி 
முற்றிலும் முக்கிேமானது. குரியோஸ் என்ற வார்த்கத 
இயேசு ததே்வகீமானவர் என்பகதக் குறிக்க அவசிேமில்கல 
என்றாலும், இந்த வார்த்கதகே அதன் பகழே ஏற்பாட்டின் 
பின்னணிேில் பேன்படுத்துவது பல யவத பகுதிகளில் 
இயேசுவின் ததே்வகீத்தன்கமகே ததளிவாக குறிக்கிறது. 

Dr. தகே்த் ஜான்சன் 

“முழங்கால் ோவும் முடங்கும்படிக்கு பிதாவாகிே யதவனுக்கு 
மகிகமோக இயேசுகிறிஸ்து கர்த்ததரன்று நாவுகள் ோவும் 
அறிக்ககபண்ணும்” என்கிற புதிே ஏற்பாட்டின் மிக 
அற்புதமான யவத பகுதிகளில் ஒன்றில் இவ்வாறு 
கூறப்பட்டுள்ளது   [பிலிப்பிேர் 2]. உண்கமேில், பவுல், அந்த 
யநரத்தில் ஏசாோவிலிருந்து யமற்யகாள் காட்டுகிறார், அது 
யேயகாவா கர்த்தர் என்று எல்யலாரும் அறிக்ககேிடுவார்கள் 
என்கிற துதி பாடலாகும். இப்யபாது, அவர் யவண்டுதமன்யற 
அந்த பகழே ஏற்பாட்டு பகுதிகே எடுத்து இயேசு கிறிஸ்து 
கர்த்தர் என்று கூறுகிறார். அந்த யநரத்தில் புதிே ஏற்பாடு 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

இயேசு கிறிஸ்து ஒரு குரு மட்டுமல்ல, அவர் இஸ்ரயவலின் 
யதவனாகிே கர்த்தராக அகடோளம் காணப்பட யவண்டும் 
என்று கூறுகிறது. 

Dr. பட்ீடர் வாக்கர்  

யராமர் 10:9, 13 இல் பவுல் எழுதிேகதக் கவனிேுங்கள்: 

"கர்த்தராகிே இயேசுகவ" நீ உன் வாேினாயல 
அறிக்ககேிட்டு, யதவன் அவகர மரித்யதாரிலிருந்து 
எழுப்பினாதரன்று உன் இருதேத்தியல விசுவாசித்தால் 
இரட்சிக்கப்படுவாே்.... ஆதலால், "கர்த்தருகடே நாமத்கதத் 
ததாழுதுதகாள்ளுகிற எவனும் இரட்சிக்கப்படுவான்" (யராமர் 
10:9, 13). 

இந்த யவத பகுதிேின் 13 வது வசனத்தில், இயேசுவின் நாமத்கத 
ததாழுதுதகாள்ளுகிற  அகனவரும் இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்பகத 
நிரூபிக்க பவுல் யோயவல் 2:32 கே யமற்யகாள் காட்டினார். ஆனால் எபிதரே 
தமாழிேில் உள்ள பகழே ஏற்பாட்டில் யோயவலின் இந்த வசனத்தில், 
கர்த்தருகடே தபேர் யேயகாவா ஆகும்.  இது யதவனுகடே தபாதுப் தபேராகும். 
எளிகமோகச் தசால்வதானால், இயேசு கர்த்தர் என்று பவுல் தசான்னயபாது, 
இயேசு பகழே ஏற்பாட்டின் கர்த்தரும் யதவனுமாகிே யேயகாவா என்கிற 
அர்த்தத்தில் தசான்னார்.    

பகழே ஏற்பாட்டில் இயேசுகவ யதவனுடன் ஒப்பிடும் பிற புதிே ஏற்பாட்டு 
பகுதிகள் மத்யதேு 3, மாற்கு 1, லுூக்கா 3 மற்றும் யோவான் 1 ஆகிேகவ, அங்கு 
இயேசு ஏசாோ 40 லிருந்து கர்த்தர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார், அவருகடே 
வழிகேத் தான் யோவான் ஸ்நானகன் ஆேத்தம் தசே்தார். எபிதரேர் 1:10 இல் 
அயத தன்கமகேக் காண்கியறாம், அங்கு கர்த்தராகிே இயேசு யதவதனன்று 
கூறப்படுகிறார், சங்கீதம் 102:24-25 உலகக அவர் சிருஷ்டித்ததாக கூறுகிறது. 
இந்தப் பட்டிேல் ததாடர்ந்து தசல்லக்கூடும். 

புதிே ஏற்பாட்டில் இருந்த ஜனங்கள் இயேசுகவ “கர்த்தர்” என்று அகழத்த 
ஒவ்தவாரு முகறேும் அவருகடே ததே்வகீத்தன்கமகே அங்கீகரித்தார்கள் 
என்று கூற முடிோது. சில யநரங்களில் அவர்கள் தவறுமயன அவருக்கு மனித 
ரதீிேிலான மரிோகத காட்ட யவண்டும் என்று நிகனத்தார்கள். ஆனால், 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்ககேில் நாம் தசே்வது யபால, இயேசு 
கர்த்தர் என்று சகப முகறோக அறிக்ககேிடும்யபாது, இயேசு கிறிஸ்து யதவன் 
என்றும், பிதாவும் ஆவிோனவரும் தகாண்டிருக்கிற அயத ததே்வகீ 
குணாதிசேங்ககளேும் தகாண்ட யதவனாக அவர் திரித்துவத்தின் முழு 
உறுப்பினராக இருக்கிறார் என்கிற யவதாகம யபாதகனகேேும் 
உறுதிப்படுத்துகியறாம். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

கிறிஸ்துவின் ததே்வகீம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்ககக்குத் யதகவோன எல்லா 
வககோன பாடங்ககளேும் தகாண்டுள்ளது. உதாரணமாக, நம்முகடே 
தஜபங்களிலும் பாடல்களிலும் இயேசுகவ யதவனாக ஏற்றுக்தகாண்டு 
ஆராதிக்க யவண்டும் என்பயத இதன் அர்த்தம் ஆகும். பிதாவிடமும் 
ஆவிோனவரிடமும் நாம் தஜபிப்பது யபாலயவ அவரிடமும் தஜபிக்க யவண்டும் 
என்பயத இதன் அர்த்தம் ஆகும். யதவன் தாயம நம்கம பாவத்திலிருந்து 
மீட்டுக்தகாண்டார் என்பகத அறிந்துதகாண்டு, நம்முகடே இரட்சிப்பின் 
பாதுகாப்பில் நாம் மிகுந்த ஆறுதலகடே முடிேும் என்பயத இதன் தபாருள் 
ஆகும். கிறிஸ்தவ வாழ்க்ககேில் இகவ யபான்ற பல நகடமுகறக் 
காரிேங்கள் இயேசு ததே்வகீமானவர் என்ற நம்பிக்ககேில் நிகல 
நிற்கின்றன. 

இயேசுவின் ததே்வகீத்கதப் பற்றிே இந்த புரிதகல மனதில் தகாண்டு, 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்ககேில் அவருகடே 
மனிதத்தன்கமகே பிரதிபலிக்கும் விதத்தில் நம் கவனத்கதத் திருப்ப நாம் 
தோராக இருக்கியறாம். 

மனிதத்தன்கம 
கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டுகளில், பல இகறேிேலாளர்கள் இயேசு 

மனிதன் என்பகத உடனடிோக ஏற்றுக்தகாண்டனர், ஆனால் அவர்கள் 
அவருகடே ததே்வகீத்தன்கமகேக் குறித்து யகள்விகள் யகட்டனர். ஆனால் 
சகபேின் ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில், குகறந்தபட்சம் இயேசுவின் 
மனிதத்தன்கமகே மக்கள் யகள்விக்குள்ளாக்குவது தபாதுவானதாக 
இருந்தது. அன்கறே தசல்வாக்குமிக்க தத்துவங்கள் ஒரு யதவன் தன்கன ஒரு 
மாறுயவடமிட முடிேும் என்பகத மக்கள் எளிதாக ஏற்றுக்தகாள்ள கவத்தன. 
ஆனால் ஒரு யதவன் உண்கமேில் மனிதனாக முடிேும் என்ற கருத்கத 
அவர்கள் ஏற்றுக்தகாள்வது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. மனிதர்கள் சரரீம் 
மற்றும் உணர்ச்சிேுகடேவர்களாக இருந்தனர். யதவன் ஒரு தாழ்ந்த, 
சிருஷ்டிக்கப்பட்ட, மனிதத்தன்கமகேப் எடுத்து தனது தசாந்த மகிகமகேேும் 
கண்ணிேத்கதேும் சமரசம் தசே்ே மாட்டார் என்பது அவர்களது மதிப்படீு.  
அதன் அகனத்து பலவனீங்கயளாடும், வரம்புகயளாடும், நடத்கத 
பலவனீங்கயளாடும் குமாரனாகிே யதவன் பூமிக்கு வந்து முழு 
மனிதத்தன்கமகே தபற முடிேும் என்று நம்புவதில் வருத்தப்படும் விதமாக பல 
நவனீ கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சிக்கல் உள்ளது. 

இயேசு ஒரு முழு மனிதர் என்பகத நிரூபிக்க, அவருகடே 
மனிதத்தன்கமேின் மூன்று பரந்த அம்சங்ககளப் பற்றி விவாதிப்யபாம். 
முதலில், அவருகடே மனித அனுபவங்ககளப் பற்றி யபசுயவாம். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

இரண்டாவதாக, அவருகடே மனித அலுவல்கள் பற்றி விவாதிப்யபாம். 
மூன்றாவதாக, அவருகடே மனிதத்தன்கம பற்றிேும்  அவரது ததே்வகீ 
இேல்புடனான உறவு பற்றிேும் சில வார்த்கதககளச் தசால்யவாம். 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்ககேில் பட்டிேலிடப்பட்டுள்ள அவரது 
மனித அனுபவங்ககளப் பார்ப்பதன் மூலம் ஆரம்பிக்கலாம். 

அனுபவங்கள் 
இயேசுவின் பல அனுபவங்கள் அவர் உண்கமேியலயே மனிதர் 

என்பகத நிரூபிக்கின்றன, ஏதனனில் மனிதர்களுக்கு மட்டுயம இத்தககே 
அனுபவங்கள் இருக்கும். விசுவாச அறிக்ககேிலிருந்து பின்வரும் 
கூற்றுக்ககளக் கவனிேுங்கள்: 

[இயேசு] பரிசுத்த ஆவிேினால் கர்ப்பந்தரிக்கப்பட்டு, 
கன்னி மரிோளுக்குப் பிறந்தார். 
அவர் தபாந்திேு பிலாத்துவின் கீழ் பாடு அனுபவித்து, 
சிலுகவேில் அகறேப்பட்டு, மரித்து, அடக்கம் தசே்ேப்பட்டார்; 
அவர் பாதாளத்தில் இறங்கினார். 
மூன்றாம் நாள் அவர் மரணத்திலிருந்து மண்ீடும் 
உேிர்த்ததழுந்தார். 
 

இந்த அனுபவங்கள் இயேசுவினுகடே மனிதத்தன்கமேின் குகறந்தது 
நான்கு அம்சங்ககள (அவருகடே தகலமுகற, சரரீம், ஆத்துமா மற்றும் 
உேிர்த்ததழுதல்) உறுதிப்படுத்துகின்றன. அவர் கருவில் உருவானது பற்றிேும் 
அவரின் பிறப்கபப் பற்றிேும் அவரது யதாற்றத்கதப் பார்ப்பதன் மூலம் 
ததாடங்குயவாம். 

தகலமுகற 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்கக இந்த வார்த்கதகளால் 

இயேசுவின் தயலமுயறய ப் பற்றி யபசுகிறது: 

[அவர்]பரிசுத்த ஆவிேினால் கர்ப்பந்தரிக்கப்பட்டு, 
கன்னி மரிோளுக்குப் பிறந்தார். 

இயேசு கருவில் உற்பத்திோனகதப் பற்றிேும் அவரின் பிறப்கபப் 
பற்றிேும் சில அசாதாரண விவரங்கள் இருந்தன என்பது 
ஒப்புக்தகாள்ளத்தக்கது. முதலாவதாக, அவர் ஒரு மனித தகப்பனால் 
கருத்தரிக்கப்படாமல் பரிசுத்த ஆவிேினால் கருத்தரிக்கப்பட்டார். அவர் தனது 
தாேின் கன்னித்தன்கம யபாகாத விதத்தில் கருத்தரிக்கப்பட்டார். இந்த 
விவரங்ககளப் பற்றி இந்த பாடத்தில் பின்னர் விரிவாகப் யபசுயவாம். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

இப்யபாகதக்கு, கருத்தரித்தல் மற்றும் பிறப்பு பற்றிே அடிப்பகடக் 
கருத்துக்களின் அடிப்பகடேில் அத்திோவசிே மனித அனுபவங்களாக 
அகவகளில் கவனம் தசலுத்த விரும்புகியறாம். 

ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுக்குப் பிறகு எல்லா மனிதர்களும் தாேின் 
வேிற்றில் ஒரு சிறிே குழந்கதோக உருவாகத் ததாடங்கிே அயத வழிேில் தான் 
இயேசுவும் உருவாகத் ததாடங்கினார் என்பகதயே இயேசு 
“கருத்தரிக்கப்பட்டார்” என்று அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்கக கூற 
வருகிறது.  மத்யதேு 1:18, லுூக்கா 2:5-6; கலாத்திேர் 4:4 மற்றும் எபிதரேர் 10:5 ஆகிே 
யவத பகுதிகள் ஒவ்தவாரு மனிதக் குழந்கதகேேும் உருவாக்கும் விதத்தில் 
தான் மரிோளின் வேிற்றில் யதவன் இயேசுகவ உருவாக்கினார் என்பகதக் 
குறிக்கின்றன. 

மரிோள் கர்ப்பந்தரித்தல்  ததாடர்பாக மரிோளுக்கும் காபிரியேல் 
துூதனுக்கும் இகடேிலான இந்த உகரோடகல லுூக்கா 1:34-37 பதிவு 
தசே்கிறது: 

அதற்கு மரிோள் யதவதுூதகன யநாக்கி: "இது எப்படிோகும்?" 
"புருஷகன அறியேயன" என்றாள். யதவதுூதன் அவளுக்குப் 
பிரதிேுத்தரமாக: "பரிசுத்த ஆவி உன்யமல் வரும்; 
உன்னதமானவருகடே பலம் உன்யமல் நிழலிடும்... 
யதவனாயல கூடாதகாரிேம் ஒன்றுமில்கல" (லுூக்கா 1:34-37). 

இந்த வழிேில் ஒரு குழந்கதகே கருத்தரிப்பது என்பது ஒரு அற்புதமாகத் 
தான் இருக்கும் என்பகத மரிோள் உணர்ந்திருந்தாள். அவளுக்கு கிகடத்தது 
ஒரு அற்புதம் தான். 

இயேசு அற்புதம் நிகறந்த விதத்தில் கருத்தரித்ததன் யநாக்கம்  
என்னதவன்றால், அவர் முழு யதவனாகவும், முழு 
மனிதராகவும் இருப்பகத உறுதி தசே்வதாகும், ஆனால் அது 
அவகர முழு மனிதனுக்கும் குகறவாக ஆக்காது. 
கருத்தரித்தல் ஒரு அற்புதம் என்பது உண்கமதான், மீட்பின் 
வரலாறு இதுவகர கண்டிராத மிகப்தபரிே அற்புதங்களில் 
இது ஒன்றாகும். இயேசு கருவில் உருவானதிலிருந்து, 
கருவில் அவரது வளர்ச்சி மற்ற மனிதர்ககளப் யபாலயவ 
இருந்தது. பிறப்பு கால்வாே் வழிோக அவர் கடந்து தசன்றார்: 
சாதாரண மனித பிறப்புக்குரிே தசேல்முகறோகயவ அது 
இருந்தது. அவர் தனது ஊட்டச்சத்துக்காகவும், 
உணவுக்காகவும் தனது தாகேச் சார்ந்து இருந்தார், யமலும் 
மூக்கு ஒழுகுதல் முதல் அவரது அழுக்குத் துணிககள 
மாற்றுவது வகர அகனத்தும் சாதாரண மனித 
அனுபவமாகயவ இருந்தன. அவர் மனிதகன விட 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

யமலானவர், ஆனால் ஒரு முழு மனிதனுக்கு குகறவானவர் 
அல்ல. 

Dr. ராபர்ட் ஜி. லிஸ்டர் 

இயேசுவுக்கு ஒரு மனித தகப்பன் இல்லாததால் அவர் உண்கமேியலயே 
மனிதனாக இருக்க முடிோது என்று சில யநரங்களில் வாதிடப்படுகிறது. 
ஆனால் முதல் மனிதர்களுக்கும் தந்கதகயளா அல்லது தாே்கயளா 
கியட ோது. ஆதிோகமம் 2 நமக்குச் தசால்வது யபால், ஆதாம் பூமிேின் 
துூசிேிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டான், ஏவாள் ஆதாமின் விலா எலும்பிலிருந்து 
சிருஷ்டிக்கப்பட்டாள். இருவரும் தபற்யறார்கள் இல்லாமல் தான் இருந்தனர். 
அவர்களில் ோரும் தபண்ணிலிருந்து பிறக்கவில்கல. ஆனால் அவர்கள் 
இருவரும் முழுகமோகவும் உண்கமோன மனிதர்களாகவும் இருந்தனர். 
அயதயபால், இயேசு கருவில் உருவான விதம் வழக்கத்திற்கு மாறாக 
இருந்தயபாதிலும் முழு மனிதனாக இருந்தார். 

யவதத்திலிருந்து நமக்குத் ததரிந்த எல்லாவற்றிலிருந்தும் 
பார்க்கும்யபாது, மரிோளின் கருப்கபேில் இயேசுவின் வளர்ச்சி ஒரு 
முழுகமோன இேற்ககோன நிகழ்வாக இருந்தது, இது அவருகடே பிறப்பில் 
முடிந்தது. அவர் பிறந்த யநரத்தில் அவர் மாேமாக யதான்றயவா அல்லது  
தசார்க்கத்திலிருந்து இறங்கயவா இல்கல. மாறாக, மத்யதேு 1 மற்றும் லுூக்கா 2 
ஆகிேகவ மரிோளின் கர்ப்பம் முதலில் கண்டறிேப்படவில்கல என்பகதக் 
குறிக்கிறது, ஆனால் பின்னர் அது ததரிே வந்தது. ஒரு தசாப்பனத்தில் யதவன் 
அவனிடம் உண்கமகேச் தசால்லும் வகர, யோயசப்பினுகடே வருங்கால 
மகனவிேின்  நம்பகத்தன்கமகே அவனுக்கு  யகள்விக்குள்ளாக்கிேது. 
இறுதிோக நடந்தது என்னதவன்றால், இயேசு ஒரு உண்கமோன மனித 
குழந்கதோக பிறந்தார். 

இயேசு முழுகமோகவும் பூரணமாகவும் மனிதன் ஆவார். 
கிறிஸ்து அற்புதமான விதத்தில் கன்னிேின் வேிற்றில் 
கருத்தரித்தது அவருகடே உண்கமோன 
மனிதத்தன்கமகே எந்த வககேிலும் குகறக்காது. இயேசு 
அற்புதமான விதத்தில் கன்னிேின் வேிற்றில் 
கருத்தரித்ததன் மூலம் உண்கமேில் நமக்கு 
மனிதத்தன்கமகேக் காட்டுகிறார், ஏதனன்றால் 
பாவமில்லாமல் நாம் முழுகமோன மனிதர்களாக இருக்க 
முடிேும் என்பகத கிறிஸ்துவில் காண்கியறாம், அப்படித்தான் 
நாம் பரயலாகத்திலும் இருப்யபாம். 

Dr. யக. எரிக் யதாயனஸ்  
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

இயேசுவின் யதாற்றத்கதப் பற்றி பார்த்யதாம், அவருகடே சரரீம் 
அவருகடே முழு மனிதத்தன்கமகேேும் எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துகிறது 
என்பகத விவாதிக்க நாம் தோராக உள்யளாம். 

சரீரம் 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்ககேின் கூற்கற இங்யக நாம் 

நிகனவில் கவத்திருக்கியறாம்: 

இயேசு தபாந்திேு பிலாத்துவின் கீழ் பாடு அனுபவித்து, 
சிலுகவேில் அகறேப்பட்டு, மரித்து, அடக்கம் தசே்ேப்பட்டார்; 

இந்த வார்த்கதகளில், விசுவாச அறிக்ககோனது சில அனுபவங்கள் 
இயேசுவிடம் இருந்ததாக கூறுகிறது, அவர் உண்கமேியலயே ஒரு சரரீமுள்ள 
மனிதராக இருந்திருந்தால் மட்டுயம இது சாத்திேமாகும். 

மத்யதேு 27, மாற்கு 15, லுூக்கா 23, மற்றும் யோவான் 18–19 ஆகிே யவத 
பகுதிகளில் இயேசு ககது தசே்ேப்பட்ட மற்றும் சிலுகவேில் அகறேப்பட்ட 
விவரங்களின்படி, தபாந்திேு பிலாத்துவின் கீழ் இயேசு பல்யவறு வழிகளில் 
பாடு பட்டார். அவர் அடித்து தநாறுக்கப்பட்டார், முட்களால் ஆன கிரடீம் அணிே 
கட்டாேப்படுத்தப் பட்டார், துப்பப்பட்டு, யகலி தசே்ேப்பட்டு, ஒரு யகாலால் 
தகலேில் பலமுகற தாக்கப்பட்டார், மற்றும் மரணதண்டகன அகடவதற்கு 
தசல்லும் வழிேில் தனது தசாந்த சிலுகவகே சுமந்து தசல்ல 
கட்டாேப்படுத்தப்பட்டார். 

இயேசுவின் பாடுகள், சிலுகவேில் அகறேப்படுதல், மரணம் மற்றும் 
அடக்கம் ஆகிேகவ அவர் ஒரு உண்கமோன மனித சரரீத்துடன் இருந்த ஒரு 
உண்கமோன மனிதர் என்பகத நிரூபித்தன - ஒன்று 
அடிக்கப்படக்கூடிேவராகவும், இரத்தம் சிந்தக்கூடிேவராகவும், யபார்ச்யசவகரால் 
துஷ்பிரயோகம் தசே்ேப்படக்கூடிே ஒருவராகவும், யசார்வின் மூலம் கீயழ சரிந்து 
விழுந்து சாகக் கூடிேவராகவும், மற்றும் அவரது ஆத்துமா அவகர விட்டு 
தவளியேறிேயபாது ஒரு கல்லகறேில் அடக்கம் தசே்ேப்படக் கூடிேவராகவும் 
இருந்தார். 

ஒரு உண்கமோன மனித சரரீத்கதக் தகாண்டிருப்பது மிகவும் 
முக்கிேமானது, ஏதனன்றால் யதவனுகடே நீதிேின் படி ஒரு உண்கமோன 
மனிதன் மனிதகுலத்தின் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் தசே்ே சரரீப் பிரகாரமாக 
யதவனின் நிோேத்தீர்ப்கப அனுபவிக்க யவண்டும். யராமர்  7:4, தகாயலாதசேர் 
1:21-22, மற்றும் எபிதரேர் 10:10 யபான்ற இடங்களில் இந்த முக்கிேத்துவத்கதக் 
காண்கியறாம். 

ஒரு உதாரணத்திற்கு, எபிதரேர் 2:14-17 இல் உள்ள வார்த்கதககள 
கவனிக்கவும்: 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

பிள்களகள் மாம்சத்கதேும் இரத்தத்கதேும் 
உகடேவர்களாேிருக்க, அவரும் அவர்ககளப்யபால 
மாம்சத்கதேும் இரத்தத்கதேும் உகடேவரானார், தன் 
மரணத்தினாயல ஜனங்களின் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் 
தசே்வதற்கு ... அவர் அப்படிோனார் (எபிதரேர் 2:14-17). 

இந்த யவத பகுதி ததளிவுபடுத்துவது யபால, நமக்கு பரிகாரம் தசே்வதற்கு 
இயேசு மாம்சமாகவும் இரத்தமாகவும் இருக்க யவண்டும். யமலும் அவர் ஒரு 
சரரீமுள்ள மனிதனாகவும் இருக்க யவண்டும். 

இயேசுவின் யதாற்றம் மற்றும் சரரீத்கதப் பற்றிே இந்த புரிதலுடன், 
இயேசுவின் ஆத்துமா அவருகடே மனிதத்தன்கமகே நிகறவு தசே்தது என்ற 
உண்கமகேப் பார்ப்யபாம். 

ஆத்துமோ 
மனிதர்கள் ஒரு அழிோத ஆத்துமாகவ ும் ஒரு மரணமகடேக்கூடிே 

சரரீத்கதக் தகாண்டிருப்பதாக யவதம் ததாடர்ந்து கூறுகிறது. இது நம் 
ஆத்துமாக்ககளக் குறிக்க பலவிதமான பதங்ககள உபயோகிக்கிறது, ஆனால் 
“ஆத்துமா” மற்றும் “ஆவி” யபான்றகவகள் தான் தபாதுவான பதங்கள். 
எபிதரேர் 4:12 மற்றும் 1 ததசயலானிக்யகேர் 5:23 ஆகிேவற்றின் அடிப்பகடேில், 
சில பாரம்பரிேங்கள் “ஆத்துமா” மற்றும் “ஆவி” ஆகிேகவ நம்முகடே 
தவவ்யவறு பகுதிகள் என்று கூறுகின்றன. ஆனால் ஏறக்குகறே 200 
வசனங்கள் உள்ளன, அவற்றில் ஆத்துமோ அல்லது ஆவி எை்கிற பதங்கள் 
ஒட்டுதமாத்தமாக நம்முகடே அகனத்து உள், சரரீம் அல்லாத அம்சங்ககளேும் 
குறிக்கப் பேன்படுகிறது. ஆகயவ, “ஆத்துமா” மற்றும் “ஆவி” ஆகிே பதங்கள் 
மனிதன் சரரீம் மற்றும் ஆத்துமா ஆகிே இரண்டு முக்கிே பகுதிககள மட்டுயம 
தகாண்டிருக்கின்றான் என்ற ஒயர அடிப்பகட ேதார்த்தத்கதக் குறிக்கின்றன 
என்று முடிவு தசே்வது சிறந்தது. 

லுூக்கா 23:46 இல், இயேசு மரித்துக் தகாண்டிருக்கும்யபாது தன் தசாந்த 
“ஆத்துமா” அல்லது “ஆவிகேப்” பற்றி யபசினார். அவருகடே வார்த்கதகே 
கவனிேுங்கள்: 

பிதாயவ, உம்முகடே கககளில் என் ஆவிகே 
ஒப்புவிக்கியறன் (லுூக்கா 23:46). 

இயேசு சிலுகவேில் மரித்தயபாது, அவருகடே சரரீம் கல்லகறேில் 
கவக்கப்படும் யபாது, அவருகடே மனித ஆவி அல்லது ஆத்துமா பிதாவாகிே 
யதவனின் கரங்களில் இருக்கும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

நம்முகடே ஆவிக்குரிே பகுதிோக, நம் ஆத்துமா நம் மனசாட்சிேின் 
இருக்ககோக இருக்கிறது. நம் சரரீங்கள் மரிக்கும் யபாது, நம் ஆத்துமாக்கள் நம் 
சரரீத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு ஒரு உணர்வுள்ள நிகலேில் ததாடர்கின்றன. 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

இயேசு மரித்தயபாதும் இயததான் நடந்தது என்று அப்யபாஸ்தலர்களின் 
விசுவாச அறிக்கக விளக்குகிறது. குறிப்பாக, இது இவ்வாறு கூறுகிறது: 

அவர் பாதாளத்தில் இறங்கினார். 

இயேசு மரித்தயபாது, அவருகடே உணர்வுள்ள, பகுத்தறிேும் ஆத்துமா 
அவரது சரரீத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டது. அவரது சரரீம் கல்லகறேில் 
இருந்தயபாது, அவரது ஆத்துமா பாதாளத்தில் இறங்கிேது. பின்னர் இந்தப் 
பாடத்தில் இந்த வரிேின் அர்த்தத்கத இன்னும் ஆழமாக ஆராே்யவாம். 
ஆனால் இப்யபாகதக்கு, இயேசு பாதாளத்தில் இறங்குவகதக் குறிப்பிடுவதன் 
மூலம், இயேசுவுக்கு ஒரு உண்கமோன மனித ஆத்துமா இருப்பதாக 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்கக உறுதிப்படுத்துகிறகத நாம் 
சுட்டிக்காட்ட விரும்புகியறாம். 

இறுதிோக, இயேசுவின் மனிதத்தன்கமகே அவரது யதாற்றம், சரரீம் 
மற்றும் ஆத்துமா பற்றிே குறிப்புகள் மூலம் உறுதிப்படுத்துவயதாடு 
மட்டுமல்லாமல், அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்கக இயேசுவின் 
ஆத்துமா மீண்டும் அவரது சரரீத்துடன் இகணந்ததான உேிர்த்ததழுதகலப் 
பற்றிேும் யபசுகிறது. 

உயிர்த்ததழுதல் 
இயேசு ஒரு உண்கமோன மனிதர் என்பகத உேிர்த்ததழுதல் 

நிரூபிக்கிறது, ஏதனன்றால் அவருகடே முழுகமோன, மகிகமப்படுத்தப்பட்ட 
மனித இருப்பு அவரது உண்கமோன மனித சரரீத்கத தனது உண்கமோன 
மனித ஆத்துமாவுடன் மீண்டும் இகணப்பகத உள்ளடக்கிேது என்பகத இது 
மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது. அவரது மனித ஆத்துமா அவரது பரிபூரண மனித 
சரரீத்திற்குள் புகுத்தப்பட்டயபாது அவரது சரரீத்தின் உேிர்த்ததழுதல் 
நகடதபற்றது. அவருகடே உேிர்த்ததழுந்த சரரீம் சில வழிகளில் 
வித்திோசமாக இருந்தது, ஏதனனில் அது மகிகமப்படுத்தப்பட்டது, இனி அதற்கு 
மரணமில்கல. ஆனால் இது அவகர  குகறவான சரரீம் உகடேவராகயவா 
அல்லது குகறவான மனிதனாகயவா மாற்றவில்கல. மாறாக, 1 தகாரிந்திேர் 15 
முழுவதும் நாம் காண்கிறபடி, இயேசுவின் உேிர்த்ததழுந்த சரரீம் எல்லா 
விசுவாசிகளின் சரரீ உேிர்த்ததழுதலின் முதல் பலனாகும். இதுயபால, 
எதிர்காலத்தில் நம்முகடே சரரீங்கள் எப்படி இருக்கும் என்பகத இது 
காட்டுகிறது. 

1 தகாரிந்திேர் 15:20-23 இல் பவுல் எழுதிேகதக் கவனிேுங்கள்: 

கிறிஸ்துயவா மரித்யதாரிலிருந்ததழுந்து, 
நித்திகரேகடந்தவர்களில் முதற்பலனானார். மனுஷனால் 
மரணம் உண்டானபடிோல், மனுஷனால் மரித்யதாரின் 
உேிர்த்ததழுதலும் உண்டாேிற்று... அவனவன் தன்தன் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

வரிகசேியல உேிர்ப்பிக்கப்படுவான்: முதற்பலனானவர் 
கிறிஸ்து; பின்பு அவர் வருககேில் அவருகடேவர்கள் 
உேிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் (1 தகாரிந்திேர் 15:20-23). 

ஆதாம் முதல் மனிதனாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டகதப் யபாலயவ, 
மகிகமப்படுத்தப்பட்ட சரரீத்துடன் உேிர்த்ததழுந்த முதல் மனிதர் இயேசு ஆவார். 
அவருக்கு முன் இருந்த மற்றவர்கள் மண்ீடும் உேியராடு எழுப்பப்பட்டனர், 
அவர்களில் சிலர் இயேசுவால் உேியராடு எழுப்பப்பட்டனர். ஏயனாக்கும் 
எலிோவும் கூட மரிக்காமல் சரரீத்யதாடு பரயலாகத்திற்கு எடுத்துச் 
தசல்லப்பட்டார்கள். ஆனால் இவர்களில் எவரும் மகிகமப்படுத்தப்பட்ட, 
அழிோத சரரீங்ககளப் தபறவில்கல. 

ஆனால் இயேசுவின் சரரீம் இப்யபாது மகிகமப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும், 
அது இன்னும் முழு மனித சரரீமாகயவ இருக்கிறது — மகா உேிர்த்ததழுதலில் 
மரித்தவர்கள் உேிர்த்ததழும்யபாது யதவன் நம் சரரீங்ககளப் 
புதுப்பித்தபின்னும் நாம் முழு மனிதத்தன்கமேுகடேவர்களாகயவ இருப்யபாம். 

அவர் ஒரு குழந்கதோக இருந்தார். அவர் குழந்கத 
பருவத்தில் தனது தாகே முற்றிலும் சார்ந்து இருந்தார். அவர் 
வளர்ந்தார் — அவர் ஞானத்திலும், வளர்த்தி ிலும், யதவ 
கிருகபேிலும் மனுஷர் தேவிலும் விருத்திேகடந்தார் 
என்று லுூக்கா தசால்கிறார். நாம் அனுபவிக்கும் அயத 
பசிகேேும், நாம் அனுபவிக்கும் அயத தாகத்கதேும் அவர் 
அனுபவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது, யமலும் கல்வாரி 
சிலுகவேில் அவர் ஒரு மனிதன் மரணத்கத அனுபவிப்பது 
யபால மரணத்கத அனுபவித்தார் என்று கூறப்படுகிறது. 
இப்யபாது, அது மிக அதிகமாக இருந்தது. அவர் முழு 
மனிதராக மட்டுமல்ல, முழு யதவனாகவும் இருந்தார், ஆனால் 
உண்கம என்னதவன்றால், இயேசு உண்கமோன மனிதர்  
மட்டுமல்ல; பரிபூரண மனிதரும் கூட. 

Dr. ஆர். ஆல்பர்ட் யமாஹ்லர், Jr. 

இப்யபாது நாம் அவருகடே அனுபவங்களின் அடிப்பகடேில் 
இயேசுவின் மனிதத்தன்கமகேப் பார்த்திருக்கியறாம், அப்யபாஸ்தலர்களின் 
விசுவாச அறிக்ககேில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவருகடே மனித அலுவலுக்கு, 
அதாவது கிறிஸ்துவின் அலுவலுக்கு நம் கவனத்கதத் திருப்புயவாம். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

அலுவல் 
அப்பபோஸ்தலரக்ளின் விசுவோச அறிக்ககயிலிருந்து இந்த 

வார்த்கதகளில் இயேசுவின் அலுவல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது: 

நான் இயேசு கிறிஸ்துகவ விசுவாசிக்கியறன். 

நவனீ கிறிஸ்தவத்தில், "கிறிஸ்து" என்ற வார்த்கத உண்கமேில் 
அவருகடே தனிப்பட்ட தபேரின் ஒரு பகுதிேல்ல. இயேசுவின் அலுவலுக்கு 
தரப்பட்ட பட்டம் என்பது பல விசுவாசிகளுக்குத் ததரிோது. இப்படிப் பார்த்தால், 
“கிறிஸ்து” என்ற வார்த்கத “ராஜா” அல்லது “நிோ ோதிபதி” யபான்ற 
வார்த்கதகளுக்கு மிகவும் ஒத்திருக்கிறது. 

இயேசுவின் மனித அலுவகலப் பற்றி இரண்டு பகுதிகளாகப் யபசுயவாம். 
முதலாவது, “கிறிஸ்து” என்று அகழக்கப்படும் அலுவகலக் குறித்த பகழே 
ஏற்பாட்டு பின்னணிகேக் குறித்து ஆே்வு தசே்யவாம். இரண்டாவதாக, 
இயேசுவில் நிகறயவறுகிற இந்த அலுவல் கர்த்தருகடே மனிதத்தன்கமகே 
எவ்வாறு சுட்டிக்காட்டுகிறது என்பகத விளக்குயவாம். முதலாவது, “கிறிஸ்து” 
என்று அகழக்கப்படும் அலுவகலக் குறித்த பகழே ஏற்பாட்டு 
பின்னணிேிலிருந்து ததாடங்குயவாம். 

பகழய ஏற்போட்டுப் பின்னணி  
“கிறிஸ்து” என்ற ஆங்கில வார்த்கத கிறிஸ்யடாஸ் என்கிற கியரக்க 

வார்த்கதேின் தமாழிப்தபேர்ப்பாகும், இது பகழே ஏற்பாட்டின் எபிதரே 
வார்த்கதோன மாஷிோ அல்லது “யமசிோ” என்பதன் தமாழிப்தபேர்ப்பாகும், 
அதாவது “அபியஷகம் தசே்ேப்பட்டவர்” என்பது இதன் அர்த்தம் ஆகும். 

பகழே ஏற்பாட்டின் நாட்களில், "அபியஷகம் தசே்ேப்பட்டவர்" என்ற 
வார்த்கத ஒரு பரந்த பதமாகும், இந்தப் பதம் ஒரு வியசஷித்த திறனுடன் 
அவருக்கு யசகவ தசே்ே யதவன் நிேமித்த எவகரக் குறிப்பதற்கும் 
பேன்படுத்தப்படலாம். உதாரணமாக, 1 நாளாகமம் 16:22 தீர்க்கதரிசிககள 
அபியஷகம் தசே்ேப்பட்டவர்களாக அகடோளப்படுத்துகிறது. யலவிேராகமம் 4:3, 
5, 16 அபியஷகம் தசே்ேப்பட்ட ஆசாரிேர்ககளப் பற்றி யபசுகிறது. 1 சாமுயவல் 
26:9, 11, 16 இல், தாவதீு சவுகல  கர்த்தரால் அபியஷகம் தசே்ேப்பட்டவர் என்று 
குறிப்பிட்டார், ஏதனன்றால் அவர் இஸ்ரயவலின் இராஜாவாக இருந்தார். 

பிரதான ஆசாரிேரின் அபியஷகத்கத யலவிேராகமம் 21:10-12 விவரிக்கும் 
விதத்கதக் கவனிேுங்கள்: 

தன் சயகாதரருக்குள்யள பிரதான ஆசாரிேனாகத் தன் 
சிரசில் அபியஷககதலம் வார்க்கப்பட்டவனும், அவனுக்குரிே 
வஸ்திரங்ககளத் தரிக்கும்படி 
பிரதிஷ்கடபண்ணப்பட்டவனுமாேிருக்கிறவன் எவயனா ... 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

அவனுகடே யதவனின் அபியஷககதலம் என்னும் கிரடீம் 
அவன்யமல் இருக்கிறயத (யலவிேராகமம் 21:10-12). 

நாம் இங்யக பார்ப்பது யபால், அபியஷக சடங்கானது ஜனங்ககள 
யதவனின் யசகவக்கு அர்ப்பணித்தது. 

பகழே ஏற்பாட்டில் "அபியஷகம் தசே்ேப்பட்டவர்" என்ற பதத்தின் மிக 
முக்கிேமான பேன்பாடுகளில் ஒன்று,  இஸ்ரயவல் மற்றும் யூதா மதீு 
ராஜாக்களாக இருந்த தாவதீின் சந்ததிேினருக்குப் தபாருந்திேது. சங்கீதம் 89:38, 
51, சங்கீதம் 132:10, 17, 2 நாளாகமம் 6:42 யபான்ற இடங்களில் இகதக் 
காண்கியறாம். தாவதீின் வாழ்நாளில், யதவன் தாவதீுடன் ஒரு உடன்படிக்கக 
தசே்தார், தாவதீின் சந்ததிேினரில் ஒருவரின் ராஜ்ேத்தின் கீழ் பூமிேில் ஒரு 
யதால்விேுறாத ராஜ்ேத்கத நிறுவுவதாக வாக்குத்தத்தம் தசே்தார்.  ங்கீதம் 89:3-
4 தாவீதுடனான கர்த்தருதடய உடன்படிக்தகதய இந்த வழியில் 
சுருக்கமாகக் கூறுகிறது: 

என்னால் ததரிந்துதகாள்ளப்பட்டவயனாயட 
உடன்படிக்ககபண்ணி, என் தாசனாகிே தாவகீத யநாக்கி: 
"என்தறன்கறக்கும் உன் சந்ததிகே நிகலப்படுத்தி, 
தகலமுகற தகலமுகறோக உன் சிங்காசனத்கத 
ஸ்தாபிப்யபன் என்று ஆகணேிட்யடன்." (சங்கீதம் 89:3-4). 

யதவன் அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம்  அளித்திருந்தார் என்றால், 
தாவதீின் புத்திரர் சிங்காசனத்தின் கட்டுப்பாட்கட ஏன் இழந்தார்கள் என்று 
ஆச்சரிேப்படுவது இேல்பானது தான். இந்த உடன்படிக்ககேில் யதவன் 
வாக்குத்தத்தம் தசே்த ஆசீர்வாதங்கள் தாவதீின் ஒவ்தவாரு சந்ததிேினரின் 
கீழ்ப்படிதலின் அடிப்பகடேில் அகமக்கப்பட்டன என்பது தான் பதில் ஆகும். 
இந்த நிபந்தகன 2 நாளாகமம் 6:16, சங்கீதம் 89:30-32, மற்றும் சங்கீதம் 132:12 
ஆகிேவற்றில் தவளிப்பகடோக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆகயவ, தாவதீின் 
சந்ததிேினர் கர்த்தருக்கு வியராதமாக கலகம் தசே்த யபாது, அவர்கள் 
சிங்காசனங்ககள இழந்தார்கள். 

உதாரணமாக, கி. மு. 922 இல், தாவதீின் யபரன் தரதகாதபோமின் 
நாட்களில், பத்து யகாத்திரங்கள் தாவதீின் வம்சத்திலிருந்து பறிக்கப்பட்டு 
தேதராதபோமுக்குக் தகாடுக்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்கவப் பற்றி 1 இராஜாக்கள் 
11–12 இல் வாசிக்கியறாம். தேதராதபோகமப் பின்ததாடர்ந்த யகாத்திரங்கள் 
இஸ்ரயவல் ராஜ்ேம் ஆேினர், தரதகாதபோகமத் ததாடர்ந்து வந்தவர்கள் யூதா 
ராஜ்ேம் ஆேினர். 

பின்னர், கி. மு. 587 இல், யூதாவின் ராஜ்ேம் கூட தாவதீின் வட்ீடிலிருந்து 
அகற்றப்பட்டது, அவருகடே சந்ததிோன எதகானிோ பதவி நீக்கம் 
தசே்ேப்பட்டார், அவருகடே ராஜ்ேம் முற்றிலுமாக பாபியலானிேர்களிடம் 
விழுந்தது. 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

இந்த காலகட்டத்தில், பல தீர்க்கதரிசிகள் எதிர்காலத்தில் யதவன் ஒரு 
மகா "யமசிோ" அல்லது "அபியஷகம் தசே்ேப்பட்டவகர" அனுப்புவார் என்று 
முன்னறிவித்தனர். தாவதீின் சந்ததி ிலிருந்து வரும் அவர் ஒரு தபரிே 
ராஜாவாக இருப்பார், அவர் இஸ்ரயவல் மற்றும் யூதாவின் ராஜ்ேங்ககள 
மீட்தடடுத்து மீண்டும் ஒன்றிகணப்பார். 

பகழே ஏற்பாட்டில், யமசிோ என்று அறிேப்பட்ட ராஜா — 
தாவதீின் சந்ததிேிலிருந்து வந்தவர். தாவயீதாடு யதவன் ஒரு 
உடன்படிக்கக தசே்தார், அந்த உடன்படிக்ககேில் ஒரு நாள் 
யதவன் ஒரு ராஜாகவ எழுப்புவார் என்று வாக்குத்தத்தம் 
தசே்ேப்பட்டது, அவர் ஒரு வியசஷித்த, தனித்துவமான “யதவ 
குமாரன்” என்கிற உறகவக் தகாண்டிருப்பார் — அவருகடே 
குமாரனாக, நீதிகேேும் நிோேத்கதேும் நிகலநாட்டி 
என்தறன்றும் தாவதீின் சிங்காசனத்தில் ஆட்சி தசே்வார். 
எனயவ உண்கமேில், பகழே ஏற்பாட்டு யமசிோகவக் 
குறிப்பிடும்யபாது, நாம் ஒரு இறுதிோன ராஜாகவப் பற்றி 
யபசுகியறாம் — அவர் யதவனின் இரட்சிப்கபேும் 
விடுதகலகேேும் தகாண்டுவருவார். 

Dr. மார்க் எல். ஸ்ட்ராஸ் 

அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யதசத்கத சுதந்தரிக்க 
கவத்து, மீட்கப்பட்ட யதசத்திற்கு யதவனுகடே மிகப்தபரிே ஆசீர்வாதங்ககளக் 
தகாண்டு வரும் தாவதீின் சந்ததி என்று பல பகழே ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் 
யமசிோ அல்லது கிறிஸ்துகவப் பற்றி யபசினார்கள். உதாரணமாக, எயரமிோ 
23:5-8, 30:8-9, மற்றும் 33:14-17 ஆகிேவற்றில் இந்த வககோன 
தீர்க்கதரிசனங்ககளக் காண்கியறாம். எயசக்கியேல் 34:20-31, மற்றும் 37:21-28 
ஆகிேவற்றில் அவற்கறக் காண்கியறாம். சகரிோ 12–13 இல் அவற்கறப் 
வாசிக்கியறாம். ஒரு உதாரணமாக, எபரமியா 23:5-6 தயக் கவனிக்கவும்: 

"இயதா, நாட்கள் வரும்" என்று கர்த்தர் தசால்லுகிறார், 
"அப்தபாழுது தாவதீுக்கு ஒரு நீதிேுள்ள கிகளகே 
எழும்பப்பண்ணுயவன்; அவர் ராஜாவாேிருந்து, ஞானமாே் 
ராஜரிகம்பண்ணி, பூமிேியல நிோேத்கதேும் நீதிகேேும் 
நடப்பிப்பார். அவர் நாட்களில் யூதா இரட்சிக்கப்படும், 
இஸ்ரயவல் சுகமாே் வாசம்பண்ணும்" (எயரமிோ 23:5-6).  

இதுயபான்ற தீர்க்கதரிசனங்களின் மூலம், பகழே ஏற்பாடு யதவ 
ஜனங்ககள யமசிோவின் வருகககே எதிர்யநாக்க கவத்தது — தாவதீின் 
வம்சத்தில் அபியஷகம் தசே்ேப்பட்ட ஒரு ராஜாவாகிே அவர் அவர்ககள 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

துன்பத்திலிருந்து மீட்டு யதவனுகடே மகிகமோன ஆசீர்வாதங்ககள 
அனுபவிக்கச் தசே்வார். 

யமசிோவின் அலுவல் குறித்த பகழே ஏற்பாட்டின் பின்னணிகேப் 
பற்றிே இந்த புரிதகல மனதில் தகாண்டு, இயேசுவினுகடே இந்த அலுவலின் 
நிகறயவறுதல்  அவருகடே மனிதத்தன்கமகே  எவ்வாறு சுட்டிக்காட்டுகிறது 
என்பகத ஆராே்ந்து பார்க்க நாம் தோராக உள்யளாம். 

இபயசுவில் நிகறபவறுதல் 
புதிே ஏற்பாடு 500 க்கும் யமற்பட்ட இடங்களில் இயேசுகவ கிறிஸ்து என்று 

கூறுகிறது. ஆகயவ, ஒரு கிறிஸ்தவ கண்யணாட்டத்தில் பார்க்கும்யபாது, பகழே 
ஏற்பாடு எதிர்பார்த்த மகா யமசிோ அவர் தான் என்பது ததளிவாகிறது. ஆனால் 
எல்லா சந்யதகங்ககளேும் நீக்க, யோவான் சுவியசஷத்தில் இயேசு “யமசிோ” 
என்று அகழக்கப்படும் இரண்டு யவத பகுதிககளப் பார்க்க யவண்டும், யமலும் 
“யமசிோ” என்பதற்கு “கிறிஸ்து” என்று அர்த்தம் என யோவான் விளக்குகிறார். 
இந்த யவத பகுதிகள் யோவான் 1:41, யோவான் 4:25-26 ஆகிேகவகளாகும். இந்த 
காரிேத்கத நிரூபிக்க இவற்றில் ஒன்கறப் பார்ப்யபாம். 

யோவான் 4:25-26 இல் கிணற்றின் அருகில் இருந்த ஸ்திரேீுடன் இயேசு 
உகரோடிேதிலிருந்து இந்த வார்த்கதககளக் கவனிேுங்கள்: 

அந்த ஸ்திர ீஅவகர யநாக்கி, (கிறிஸ்து என்னப்படுகிற) 
"யமசிோ வருகிறார் என்று அறியவன்", "அவர் வரும்யபாது 
எல்லாவற்கறேும் நமக்கு அறிவிப்பார்" என்றாள். அதற்கு 
இயேசு, "உன்னுடயன யபசுகிற நாயன அவர்" என்றார் 
(யோவான் 4:25-26) . 

பகழே ஏற்பாட்டால் தீர்க்கதரிசனமாக கூறப்பட்ட யமசிோ தாம் தான் 
என்று இங்யக இயேசு தவளிப்பகடோக ஒப்புக்தகாண்டார். கியரக்க தமாழிேில் 
“யமசிோ” என்பதற்கான சாதாரண வார்த்கத கிறிஸ்யடாஸ் என்று யோவான் 
விளக்கினார், இங்யக “கிறிஸ்து” என்று தமாழிப்தபேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இயேசு 
"கிறிஸ்து" என்று குறிப்பிடப்படுவகத நாம் காணும்யபாததல்லாம், பகழே 
ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதரிசனமாக கூறப்பட்ட யமசிோ என்பகத நாம் புரிந்து 
தகாள்ள யவண்டும் என்று இது நமக்கு தசால்கிறது. 

ஆனால் யமசிோ அல்லது கிறிஸ்துவாக இயேசுவின் பாத்திரம் அவர் 
உண்கமேியலயே மனிதர் என்பகத எவ்வாறு நிரூபிக்கிறது? யதவைோல் ஏன் 
தனது ததே்வகீ மகிகமேில் பூமிக்கு வந்து தனது ஜனங்ககள இரட்சிக்க 
முடிேவில்கல? அல்லது அவர் விரும்பிே யதசத்கத வழிநடத்த ஒரு 
யதவதுூதகன ஏன் அவரால் அனுப்ப முடிேவில்கல? 

பகழே ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்களின்படி, யமசிோ மனிதனாக இருக்க 
யவண்டிேிருந்தது, ஏதனனில் அவர் தாவதீின் குமாரனாக இருக்க 
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பார்கவேிடவும். 

யவண்டிேிருந்தது. நாம் பார்த்தபடி, அவருகடே சந்ததிேினரில் ஒருவர் 
இஸ்ரயவகல என்தறன்றுமாக ஆட்சி தசே்வார் என்று குறிப்பிட்டு யதவன் 
தாவதீுடன் ஒரு உடன்படிக்கக தசே்திருந்தார். நிச்சேமாக, தாவதீின் 
சந்ததிேினர் அகனவரும் மனிதர்கயள. 

யதவன் உடன்படிக்ககேின் மூலம் பாவிகளுடன் உறவுககள 
உருவாக்குகிறார். அவர் அகத தானாகயவ முன்வந்து 
தசே்கிறார். அவர் அவ்வாறு தசே்ே யவண்டும் என்பது 
அவருகடே கடகம அல்ல. அவயர அதற்கு முன்முேற்சி 
எடுத்தார். தனது தசாந்த குமாரனின் மத்திேஸ்தத்தின் மூலம் 
நம்முடன் உடன்படிக்கக தசே்வது யதவனின் 
சர்வாதிகாரத்துவ ததரிந்ததடுப்பாகும். யதவன் ஒரு 
உடன்படிக்கககே  ஏற்படுத்திேவுடன், அதன் விதிமுகறகள் 
ஆசீர்வாதத்திற்காகயவா அல்லது சபித்தலுக்காகயவா  
இருந்தாலும், அந்த உடன்படிக்ககேின் விதிமுகறககள 
நிகறயவற்ற அவர் கடகமப்பட்டிருக்கிறார். அந்த 
உடன்படிக்கககே மீறுவதற்கு அவருக்கு சுதந்திரம் இல்கல. 

Dr. தடதரக் தாமஸ் 

யதவன் தனது ஆகணேின்படி, உண்கமேில் தானாகயவ 
கடகமப்பட்டுக் தகாண்டார் என்பது ஆச்சரிேமாகத் 
யதான்றுகிறது. அவர் ஒரு உடன்படிக்கக 
தசே்ேும்யபாததல்லாம், அதன் விதிமுகறககள 
ககடப்பிடிக்க யவண்டிே கட்டாேத்தில் இருக்கிறார். தனது 
உடன்படிக்ககேின் ஜனங்களுக்கு தனது நித்திே சித்தத்கத 
நிகறயவற்றுவதற்கான ஒரு கருவிோக இந்த வழிேில் 
தன்கன கடகமப்படுத்திக்தகாள்கிறார். ஆனால் 
உடன்படிக்கக அவகரப் பிகணத்தாலும், அது அவருகடே 
சுதந்திரமான சித்தத்தின் தவளிப்பாடாக இருக்கிறது. 

Dr. பவுல் சாங், தமாழிப்தபேர்ப்பு  

தாவதீுடனான உடன்படிக்கககே நிகறயவற்றும் விதத்தில், தம் 
ஜனங்ககள இரட்சிக்க ஒரு மனிதனாகிே யமசிோகவ அனுப்ப யதவன் 
கடகமப்பட்டார். அந்த யமசிோ தான் இயேசு. 

தாவதீின் ஒரு மனித குமாரன் மட்டுயம தன் ஜனங்களுக்குப் பரிகார 
பலிோக இருக்க முடிேும் என்பது இரண்டாவது காரணமாகும். நாம் பார்த்தபடி, 
யமசிோ மனிதனாக இருக்க யவண்டும் என்பகத எபிதரேர் 2:14-17 கூறுகிறது. 
இதற்கும் அப்பால், தாவதீின் மனித குமாரனால் பரிகாரம் தசே்ேப்பட யவண்டும் 
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பார்கவேிடவும். 

என்பகத ஏசாோ 53 அவசிேப்படுத்துகிறது. அவர் இரண்டாவது ஆதாமாக 
இருக்க யவண்டும் என்பது தான் யமசிோ மனிதனாக இருக்க யவண்டிே 
மூன்றாவது காரணம் ஆகும். அதாவது, ஆதாம் யதால்விேுற்ற இடத்தில் அவர் 
தவற்றி தபற யவண்டிேிருந்தது. 

யதவன் மனிதகுலத்கத சிருஷ்டித்தயபாது, ஆதாகம முழு இனத்தின் 
தகலவராக நிேமித்தார், யமலும் உலகத்கத யதவனுகடே ராஜ்ேமாக மாற்ற 
மனிதகுலத்கத நிேமித்தார். ஆனால் ஆதாம் பாவம் தசே்தான், 
மனிதகுலத்கத பாவத்தில் மூழ்கடித்து, நமக்கு நிேமிக்கப்பட்ட பணிகேச் 
தசே்ே நம்மால் தசே்ே முடிோதபடி ஆக்கினான். ஆதிோகமம் 1–3 இந்த 
ககதகே பதிவு தசே்கிறது, யராமர் 5:12-19 அதன் ஆழமான முக்கிேத்துவத்கத 
விளக்குகிறது. வழ்ீச்சிேகடந்த மனிதகுலம் பல நூற்றாண்டுகளாக 
யதவனுகடே ராஜ்ேத்கத கட்டிதேழுப்ப ததாடர்ந்து முேன்று யதால்விேுற்றது 
என்பகத பகழே ஏற்பாட்டு வரலாற்று புத்தகங்கள் பதிவு தசே்கின்றன. 

இன்னும், பிதாவுக்கு நம்கமக் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் மாறவில்கல — 
யதவனுகடே ராஜ்ேத்கதக் கட்டிதேழுப்ப மனிதர்களுக்கு இன்னும் தபாறுப்பு 
உள்ளது. ஆகயவ இறுதிேில் பிரச்சகனகே சரிதசே்ே பிதா தனது தசாந்த 
குமாரகன அனுப்பினார். குமாரன் நமக்காக ராஜ்ேத்கதக் கட்ட வந்தார். 
ஆனால் அகத நம் சார்பாக கட்டிதேழுப்பவும் — நம் இடத்தில் அவர் 
இருப்பதற்கும் — அவர் மனிதனாக இருக்க யவண்டும். அவருகடே நீதிேுள்ள 
வாழ்க்கக, மரண பரிகாரம், உேிர்த்ததழுதல் மற்றும் பரயலாக சிங்காசனத்தில் 
அமருதல் ஆகிேவற்றின் மூலம் ஆதாமும் நாமும் யதால்விேுற்ற இடத்தில் 
இய சு தவற்றி தபற்றார். அவர் மனிதகுலத்தின் இரண்டாவது ஆதாம் ஆனார். 
விசுவாசத்தினால் நாம் இயேசுயவாடு ஐக்கிேப்படும்யபாது, அவருகடே தவற்றி 
நம்முகடே தவற்றிோகிறது, அவருகடே அதிகாரம் நம்முகடே 
அதிகாரமாகிறது. யதவனுகடே ராஜ்ேத்கத கட்டிதேழுப்புவதில் 
கண்ணிேமான, முக்கிே பங்கு நமக்கிருக்கிறது. 

இயேசுவின் மனிதத்தன்கம பற்றிே நம் விவாதத்தில் இதுவகர, 
அவருகடே பல்யவறு மனித அனுபவங்ககளப் பற்றிேும், யமசிோ அல்லது 
கிறிஸ்துவின் மனித அலுவல் பற்றிேும் யபசிேுள்யளாம். இந்த கட்டத்தில், 
இயேசுவின் மனித இேல்பு பற்றிேும் அவருகடே ததே்வகீ இேல்புடனான 
அதன் உறவு பற்றிேும் யபச நாம் தோராக உள்யளாம். 

இயல்பு 
இயேசுவுக்கு ஒரு மனித இேல்பு இருக்கிறது என்று நாம் கூறும்யபாது, 

மனிதனாக இருப்பதற்கு அவசிேமான அகனத்து பண்புககளேும் 
பண்புக்கூறுககளேும் அதாவது ஒரு மனித சரரீம் மற்றும் ஒரு பகுத்தறிவுள்ள 
மனித ஆத்துமா யபான்றகவகயளக் வகோண்டிருக்கிறோர் எை்பது இதை் 
அர்த்தம். 
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பார்கவேிடவும். 

சகப வரலாறு முழுவதும், கிறிஸ்துவின் மனிதத்தன்கமேின் இேல்பு 
குறித்து பல இகறேிேல் யபார்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அவர் எல்லா 
வககேிலும் முழு மனிதரா? அவர் சகத மற்றும் இரத்தம் தகாண்ட சரரீத்கதக்   
தகாண்டிருந்தாரா, அல்லது அவர் தவறுமயன மனிதராக யதான்ற மட்டும் 
தசே்தாரா? அவருக்கு உண்கமோன மனித ஆத்துமா இருந்ததா, அல்லது 
அவருகடே ததே்வகீ நபர் தவற்று சரரீத்தில் வசித்தாரா? இது யபான்ற 
யகள்விகள் ததாழில்நட்ப மற்றும் மர்மமான யகள்விகளாகத்  யதான்றலாம், 
ஒருயவகள முக்கிேமில்லாத யகள்விகள் யபாலவும் யதான்றலாம். ஆனால் சில 
யநரங்களில் கிறிஸ்துவின் மனித இேல்பு குறித்த வாதங்கள் சகபகேப் பிளவு 
படுத்தும் அச்சுறுத்தலாக அகமந்திருக்கின்றன. அகவ பல இகறேிேல் 
ஆயலாசகன சங்கங்களில் யபசப்பட்ட காரிேமாக இருந்திருக்கின்றன, மற்றும் 
ஏராளமான கள்ளப் யபாதகன பிரிவுகளுக்கு தகடக்கல்லாகவும் 
இருந்திருக்கின்றன. இன்றும் கிறிஸ்துவின் மனிதத்தன்கமகேப் பற்றிே 
தவறான புரிதல்களால் சுவியசஷமானது  குகறவாக மதிப்பிடப்படுகிறது. 
எனயவ, ஒவ்தவாரு கிறிஸ்தவரும் இயேசுவினுகடே மனித இேல்பின் 
அடிப்பகட அம்சங்ககளோவது புரிந்துதகாள்வது முக்கிேம். 

உண்கமோன கிறிஸ்தவ இகறேிேல் ஒவ்தவாரு விஷேத்திலும் இயேசு 
முழு மனிதர் என்பகத ததாடர்ந்து யபணி வருகிறது: அவருக்கு சரரீமும் 
ஆத்துமாவும் இருக்கிறது; அவர் யநாே், காேம் மற்றும் மரணத்திற்கு 
உட்பட்டவராக இருந்தார்; அவருக்கு சாதாரண சரரீ வரம்புகள் இருந்தன; 
யமலும் இதுயபால பலவற்கறச் தசால்லலாம். 

ஆனால் நாம் இயேசுகவப் பற்றி இப்படி யபசும்யபாது, விஷேம் 
விகரவாக சிக்கலாகிறது, ஏதனன்றால் இயேசு மற்ற மனிதர்களிடமிருந்து சில 
முக்கிேமான வழிகளில் யவறுபடுகிறார். ஒன்று, இயேசு ஒரு பரிபூரண மனிதர், 
அயதசமேம் நாயமா  குகறபாடுகடேவர்கள். இது நமக்கிகடயே சில 
குறிப்பிடத்தக்க யவறுபாடுககள ஏற்படுத்துகிறது. உதாரணமாக, ஒவ்தவாரு 
மனிதனும் பாவம் தசே்திருக்கிறான். இந்த கருத்கத 1 இராஜாக்கள் 8:46, 
சங்கீதம் 130:3, சங்கீதம் 143:2, யராமர் 5:12, கலாத்திேர் 3:22 மற்றும் பல யவத 
பகுதிகளில் காண்கியறாம். ஒயர ஒரு உதாரணமாக, யராமர் 3:10-12 இல் உள்ள 
வார்த்கதககளப் கவனிக்கவும்: 

அந்தப்படியே: நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்கல; 
உணர்வுள்ளவன் இல்கல, யதவகனத் யதடுகிறவன் 
இல்கல. எல்லாரும் வழிதப்பி, ஏகமாே்க் 
தகட்டுப்யபானார்கள்; நன்கமதசே்கிறவன் இல்கல, 
ஒருவனாகிலும் இல்கல (யராமர் 3:10-12).  

ஆனால் இயேசு வித்திோசமானவர். அவர் பாவம் இல்லாமல் பிறந்தார், 
யமலும் ஒரு பூரணமான பாவமற்ற வாழ்க்கக வாழ்ந்தார். எபிதரேர் 4:14-15, 9:14 
யபான்ற பகுதிகளில் அவருகடே பாவமற்ற தன்கமகேப் பற்றி யவதம் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

குறிப்பாகப் யபசுகிறது. ஆகயவ, இயேசுவுக்கு உண்கமோன மற்றும் 
முழுகமோன மனித இேல்பு இருக்கிறது என்ற கூற்றுடன் இந்த கருத்கத 
எவ்வாறு ஒப்புரவாக்குவது? சரி, இதன் எளிகமோன பதில் என்னதவன்றால், 
பாவம் தசே்வயதா பாவத்கத தசே்ேும் திறன் தகாண்டிருப்பயதா மனிதனாக 
இருப்பதற்கான தகுதிேல்ல. 

ஆதிேில் யதவன் பாவம் தசே்ேும் திறனுடன் மனிதகுலத்கத 
சிருஷ்டித்தார் என்பது உண்கமதான். ஆதாமும் ஏவாளும் ஆதிோகமம் 3 இல் 
நன்கம தீகம பற்றி அறிேத்தக்க விருட்சத்திலிருந்து சாப்பிட்டயபாது இகத 
நிரூபித்தனர். ஆனால் அவர்கள் பாவம் தசே்வதற்கு முன்யப மனிதர்களாகயவ 
இருந்தார்கள் என்பகத நாம் ஒப்புக் தகாள்ள யவண்டும். எனயவ, பாவம் 
தசே்ோத ஒரு மனிதகனப் தபறுவது சாத்திேமாகிறது. உண்கமேில், நாம் 
மரித்து பரயலாகத்திற்குச் தசல்லும்யபாது, எபிதரேர் 12:23 யபாதிப்பது யபால, 
பாவம் தசே்கிற திறகன நாம் உண்கமேில் இழப்யபாம். ஆனால் நாம் 
முழுகமோக மனிதர்களாகயவ இருப்யபாம். எனயவ, பாவத்தால் 
வழ்ீச்சிேகடந்த இந்த உலகில் பாவம் நம் குணமாக இருக்கும், வரப்யபாகிற 
உலகில் அப்படி இருக்காது. எனயவ, பாவம் என்பது மனிதகுலத்தின் 
இன்றிேகமோத குணாதிசேம் அல்ல. இதனால்தான், இயேசுவின் மனித 
இேல்பு மனிதனாக இருப்பதற்கு அவசிேமான அகனத்து பண்புககளேும் 
பண்புக்கூறுககளேும் உள்ளடக்கிேது என்று நாம் கூறுகியறாம். 

இயேசுகவ வித்திோசப்படுத்தும் மற்தறாரு விஷேம் என்னதவன்றால், 
அவர்  மனித இேல்பு மற்றும் ததே்வகீ இேல்பு ஆகி  இரண்டு இேல்புககளக் 
தகாண்ட ஒயர நபர் ஆவோர். அதாவது. ஒவ்தவாரு மனிதனுக்கும் ஒயர ஒரு 
இேல்பு மட்டுயம உள்ளது: அது மனித இேல்பு. ஆனால் இயேசு யதவனாகவும் 
மனிதனாகவும் இருக்கிறார், ஒயர யநரத்தில் முழுகமோக மனிதனாகவும் 
முழுகமோக யதவனாகவும் இருக்கிறார். கிறிஸ்துவின் இரண்டு இேல்புகளும் 
அவருகடே நபரில் எவ்வாறு ஒன்றுபடுகின்றன என்பகத யவதம் 
தவளிப்பகடோகக் கூறவில்கல. இந்த ஒருங்கிகணப்கப விளக்குவதில் 
உள்ள சிரமங்கள் ஆரம்பகால சகபேில் பல சர்ச்கசகளுக்கு வழிவகுத்தன. 
ஆனால் இறுதிேில் சகப விவரங்ககள விவரிப்பதில் யவதத்திற்கு அப்பால் 
தசல்லாமல் கிறிஸ்துவின் ஒரு நபகரேும் அவருகடே இரு இேல்புககளேும் 
உறுதிப்படுத்திே தமாழிேில் நிறுவிேது. 

கிறிஸ்துவில் உள்ள மனித இேல்கபேும் ததே்வகீ இேல்கபேும் 
விவரிக்க நாம் பேன்படுத்தும் ததாழில்நட்ப தசால் “கஹப்யபாஸ்டாடிக் 
யூனிேன்” ஆகும். இது நமது நவனீ காதுகளுக்கு ஒரு விசித்திரமான பதமாகத் 
யதான்றினாலும், ஆரம்பகால சகபேில் இது எவ்வாறு பேன்படுத்தப்பட்டது 
என்பகத நிகனக்கும் யபாது அகதப் புரிந்து தகாள்ளலாம். ஆரம்பகால 
சகபேில், "கஹப்யபாஸ்டாஸிஸ்" என்பது ஒரு நபயரக் குறிக்க வபோதுவோக 
ப ை்படுத்தப்படும், குறிப்பாக திரித்துவத்திலுள்ள ஒரு நபகரக் குறிக்க 
பேன்படும்  வார்த்கதகளில் ஒன்றாகும். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

உதாரணமாக, பரிசுத்த ஆவிோனவர் பற்றிே தனது பகடப்பின் 18 ஆம் 
அதிகாரத்தில், நான்காம் நூற்றாண்டின் சகப பிதா யபசில் 
கஹப்யபாஸ்டாஸிஸ் என்ற வார்த்கதகே பின்வரும் வழிேில் 
பேன்படுத்தினார்: 

ஒயர யதவனும் பிதாவும் , ஒயரயபறானவரும், மற்றும் ஒயர 
பரிசுத்த ஆவிேும் இருக்கிறார்கள். ஒவ்தவாரு 
கஹப்யபாஸ்யடஸகசேும் தனித்தனிோக அறிவிக்கியறாம். 

இங்யக, "ஒவ்தவாரு நபகரேும் நாம் தனித்தனிோக அறிவிக்கியறாம்" 
என்று தசான்னால், நாம் சரிோன அர்த்தத்கதச் தசால்யவாம் என்று யபசில் 
கூறினார். ஒரு ததே்வகீ இேல்பும் ஒரு மனித இேல்பும் யதவ குமாரனாகிே 
நபருக்குள் கஹப்யபாஸ்டாசிஸில் ஒருங்கிகணந்து இருப்பயத 
கஹப்யபாஸ்டாடிக் ஐக்கி க் யகாட்பாடாகும். அது பின்வருமாறு துல்லிேமாக 
கூறுகிறது: 

இயேசு இரண்டு தனித்துவமான இேல்புககளக் தகாண்ட 
ஒரு நபர் (ஒரு ததே்வகீ இேல்பு மற்றும் ஒரு மனித இேல்பு) 
ஆவார். ஒவ்தவாரு இேல்பும் அதற்குரிே 
குணாதிசேங்ககளக் தகாண்டுள்ளது. 

குமாரனாகிே யதவன் எப்யபாதுயம அதன் அகனத்து 
குணாதிசேங்களுடன் முழு ததே்வகீத்தன்கமகேக் தகாண்டிருக்கிறார். அவர் 
கருவில் உருவாக்கப்பட்டு ஒரு மனிதனாகப் பிறந்தயபாது, ஒரு மனிதனுக்கு 
இருக்க யவண்டிே சரரீம் மற்றும் ஆத்துமா யபான்ற அகனத்து அத்திோவசிே 
குணாதிசேங்ககளேும் அவர் தன்னிடம் யசர்த்தார். 

புதிே ஏற்பாடு இயேசுவின் இரண்டு இேல்புகயள ும்  ஒன்றிகணததுப் 
யபசும் ஒரு இடம் பிலிப்பிேர் 2:5-7 ஆகும், அங்கு பவுல் இந்த வார்த்கதககள 
எழுதினார்: 

கிறிஸ்து இயேசு ... யதவனுகடே ரூபமாேிருந்தும் ... 
தம்கமத்தாயம தவறுகமோக்கி, அடிகமேின் ரூபதமடுத்து, 
மனுஷர் சாேலானார் (பிலிப்பிேர் 2:5-7). 

இயேசு யதவனாக இருந்தார் மற்றும் முழு ததே்வகீ இேல்பு 
தகாண்டிருந்தார் என்பகத இங்யக பவுல் ததளிவுபடுத்தினார். பின்னர், அவர் 
மனித அவதாரம் எடுத்தார், அவரிடம் ஏற்கனயவ இருந்த ததே்வகீ இேல்புடன் 
ஒரு மனித இேல்கபேும் யசர்த்தார். இயேசு “தன்கன ஒன்றுமில்லாமல் 
ஆக்கினார்” அல்லது இன்னும் “தன்கன தவறுகமோக்கிக் தகாண்டார்” என்ற 
பவுலின் கூற்று சில சமேங்களில் கிறிஸ்தவர்ககள குழப்பிவிட்டது. 

இயேசு உண்கமேில் அவருகடே மகிகமகே அல்லது அவருகடே 
ததே்வகீ இேல்கப கூட ஒதுக்கி கவத்திருப்பதாக சிலர் தவறாக 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

நிகனத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் முந்கதே பாடங்களில் நாம் பார்த்தபடி, இது 
சாத்திேமற்றது. யதவனுகடே இேல்பு மாறாதது. யதவன் எந்ததவாரு 
அத்திோவசிே குணாதிசேங்ககளேும் ஒதுக்கி கவக்க முடிோது, அவருகடே 
முழு இேல்கபேும் ஒதுக்கி கவக்க முடிோது. 

அதிர்ஷ்டவசமாக, பவுல் இந்த தசாற்தறாடரின் அர்த்தத்கத ஒரு 
அடிகமேின் ரூபத்கத எடுத்துக்தகாண்டார் மற்றும் மனுஷ சாேலானார் 
என்கிற இரண்டு தபேதரச்ச தசாற்தறாடர்களால் விளக்கி மிகத் 
ததளிவுபடுத்தினார். இந்த தசாற்தறாடர்கள் இயேசு "ஒன்றுமில்லாதவராக" 
ஆனதும் "தன்கன தவறுகமோக்கிேதும்" எப்படி என்று தசால்கிறது. 
குறிப்பாக, இயேசு தன்னுகடே ததே்வகீ இேல்கப இழப்பதன் மூலம் அல்ல, 
மாறாக ஒரு கூடுதல் இேல்கபப் தபறுவதன் மூலம் தன்கன 
தவறுகமோக்கினார் — இந்த மனித இேல்பு அவருகடே ததே்வகீ இேல்புக்கு 
பதிலான ஒன்றாக இல்லாமல், அவருகடே ததே்வகீ மகிகமகே மட்டும் 
மகறத்தது. 

இயேசுவின் இரண்டு இேல்புகளும் ஒன்றிகணந்திருப்பகத விளக்கும் 
மிகவும் பிரபலமான கூற்று,  வடக்கு ஆசிோ கமனரில் உள்ள சால்தசடன் 
நகரில் கி. பி. 451 இல் கூடிே பலதரப்பட்டவர்கள் அடங்கிே ஆயலாசகன 
சங்கத்தின் விசுவாச அறிக்ககோகும். சால்தசடன் ஆயலாசகனச் சங்கம் 
கிறிஸ்துவாகிே நபர் மற்றும் அவருகடே இேல்புகளின் பாரம்பரிே 
யகாட்பாடுககளப் பாதுகாப்பதற்காகவும், இந்த விஷேங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 
தவறான யபாதகனககள மறுப்பதற்காகவும் கூடிேது. 

ஆயலாசகனச் சங்கம் தோரித்த அறிக்கக சால்தசயடானிேன் விசுவாச 
அறிக்கக அல்லது “சின்னம்” மற்றும் சால்தசடனின் வகரேகற உள்ளிட்ட பல 
தபேர்களால் அறிேப்படுகிறது. அதிலிருந்து ஒரு சிறு பகுதிகே கவனிேுங்கள்: 

நம்முகடே கர்த்தராகிே இயேசு கிறிஸ்து யதவத்துவத்தில் 
பரிபூரணராக [இருக்கிறார்], மனித இேல்பிலும் 
பரிபூரணராே் இருக்கிறார்; உண்கமேியலயே யதவனாகவும் 
உண்கமேியலயே மனிதராகவும் இருக்கிறார், ஒரு 
ஆத்துமாவும் சரரீமும் அவருக்கு இருக்கிறது ...  
எல்லாவற்றிலும் நம்கமப் யபான்றவராக இருக்கிறார், 
பாவமின்றி இருக்கிறார் ... அகசக்கமுடிோத, மாறாத, பகுக்க 
முடிோத மற்றும் பிரிக்கமுடிோத இரண்டு இேல்புககளக் 
தகாண்டவர் என்று ஒப்புக்தகாள்ள யவண்டும்; இேல்புகளின் 
தனித்தன்கம எந்த வககேிலும் அந்த இேல்புகளின் 
ஒருங்கிகணப்பால்  பறிக்கப்படுவதில்கல, மாறாக 
ஒவ்தவாரு இேல்பின் உகடகமகளும் போதுகோக்கப்பட்டு ஒரு 
நபர் மற்றும் ஒரு வோழ்வில் ஒத்துப்யபோகிறது. 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

சால்தசயடானிேன் விசுவாச அறிக்ககேின் தபரும்பகுதி மிகவும் 
ததாழில்நட்ப ரதீிேில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நாம் அகத இரண்டு 
தசே்திக்கூறுகளில் சுருக்கமாகக் கூறலாம். ஒருபுறம், இயேசு ஒயர ஒரு நபராக 
மட்டுயம இருக்கிறார். ஒரு மனித நபர் தனது சரரீத்தில் ஒரு ததே்வகீ நபகர 
வரவகழத்தகதப் யபால, அவருக்குள் இரண்டு நபர்கள் அல்லது இரண்டு 
மனதுகள் இல்கல. ஒரு ததே்வகீ நபர் ஒரு மனித நபருடன் ஒன்றிகணந்தது 
யபால, இரண்டு தனித்துவமான நபர்கள் அல்லது மனங்களின் கலகவோக 
அல்லது கலப்பினமாக இருக்கிற ஒரு நபர் அல்ல அவர். அவர் எப்யபாதும் யதவ 
குமாரன் என்று அகழக்கப்படும் அயத நித்திே மனிதராக இருக்கிறார். 

அயத யநரத்தில், இயேசுவுக்கு மனித இேல்பு மற்றும் ததே்வகீ இேல்பு என 
இரண்டு தனித்துவமான இேல்புகள் உள்ளன. பிதாவின் இேல்பு முற்றிலும் 
ததே்வகீமானது யபாலவும், மனிதர்களின் இேல்பு முற்றிலும் 
மனிதத்தன்கமேுகடேதாகவும் இருப்பகதப் யபால இந்த இரண்டு 
இேல்புகளும் முழுகமோனகவகளாக இருக்கின்றன. ததே்வகீத்திற்கு 
அத்திோவசிேமான  ஒவ்தவாரு குணாதிசேங்ககளேும் மனிதத்தன்கமக்கு 
அத்திோவசிேமான  ஒவ்தவாரு குணாதிசேங்ககளேும் இயேசு 
கவத்திருக்கிறார். 

யமலும், இயேசுவின் இரண்டு இேல்புகளும் ஒன்றுக்தகான்று 
தனித்திருக்கின்றன. ததே்வகீ மற்றும் மனித குணாதிசேங்ககள இகணக்கும் 
கலப்பின இேல்பு அவருக்கு இல்கல. அவருகடே மனித குணாதிசேங்கள் 
அவரது ததே்வகீ குணாதிசேங்ககளத் தடுக்கவில்கல, அல்லது அவரது 
ததே்வகீ குணாதிசேங்கள் அவரது மனித குணாதிசேங்ககள 
யமம்படுத்தவுமில்கல. ஒவ்தவாரு இேல்பும் முற்றிலும் மாறாமல் உள்ளது. 

யதவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இகடேிலான மத்திேஸ்தர், 
மகா பிரதான ஆசாரிேராக, முழுக்க முழுக்க யதவனாகவும், 
முழு மனிதராகவும் இருப்பது எவ்வளவு முக்கிேமானது 
என்பகத எபிதரேருக்கு எழுதிே நிருபம் எவ்வளவு 
முக்கிேப்படுத்துகிறது என்பது எனக்கு ஒரு புதிராக 
இருக்கிறது. அவர் நித்திே யதவனாேிருக்கிறார், யமலும் 
எல்லாவற்கறேும் தனது வல்லகமேின் வார்த்கதோல் 
நிகலநிறுத்துகிறவராகவும் இருக்கிறார். அவர் முழுகமோக 
யதவன் ஆவார். பின்னர், நம் தபாருட்டு, முழுகமோன 
மனிதனாகிே ஒரு பிரதான ஆசாரிேர் நமக்குத் 
யதகவப்படுவதால், அவர் நமக்கு இருப்பகதப் யபாலயவ 
மாம்சத்கதேும் இரத்தத்கதேும் எடுத்துக்தகாள்கிறார் என்று 
எபிதரே நிருபம் கூறுகிறது. அவர் நமது சயகாதரர். நம்முகடே 
மனித இேல்கபப் பகிர்ந்து தகாள்கிறவர், ஒவ்தவாரு 
பாடுககளேும் யசாதகனககளேும் முழுகமோன 
கீழ்ப்படிதலுடன் சகித்துக்தகாண்டவர், மற்றும் மனித 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

யசாதகனக்கு உட்படுத்தப்படுவகதப் பற்றி நன்கு அறிந்தவர் 
என்கிற நிகலப்பாட்டில் இருந்து நமக்காக அவர் பரிந்து யபச 
முடிேும். ஆககோல் நமக்கு ஒரு மனித பிரதான ஆசாரிேரும், 
ஒரு சயகாதரனும் யதகவ. நமக்காக பரிந்து யபசக்கூடிேவரும் 
என்தறன்றும் இருக்கக்கூடிேவருமாகிே  ஒரு ததே்வகீ 
பிரதான ஆசாரிேரும் நமக்குத் யதகவ. ஒயர நபராகிே இயேசு 
கிறிஸ்துவிடமும் அது இருக்கிறது. 

Dr. தடன்னிஸ் இ. ஜான்சன் 

கிறிஸ்துவின் மனிதத்தன்கம ோைது நாம் அவகரப் 
பின்பற்றுபவர்களாக வாழும் விதத்தில் பல தாக்கங்ககள ஏற்படுத்துகிறது. 
பவுல் 1 தீயமாத்யதேு 2:5 இல் எழுதிேது யபால, நமக்கும் யதவனுக்கும் இகடேில் 
ஒரு திறகமோன மனித மத்திேஸ்தர் இருக்கிறார் என்பது இதன் அர்த்தமாகும், 
இதனால் அவருகடே மரணத்தின் மூலம் நாம் மன்னிப்பு தபற்று பிதாவுடன் 
முழுகமோக சமரசம் தசே்தவர்களாக வாழ முடிேும். யராமர் 5:12-19 இல் பவுல் 
யபாதித்தபடி, இரண்டாவது ஆதாமாக, இயேசு தம்கம 
விசுவாசிக்கிறவர்களிடமிருந்து ஒரு புதிே மனித இனத்கத உருவாக்கி, 
சிருஷ்டிப்புக்குள் கனம் மற்றும் கவுரவ நிகலக்கு நம்கம மீட்தடடுக்கிறார். 
இதன் காரணமாக, யதவகனப் பிரிேப்படுத்தும் வழிகளில் வாழவும், உலகத்கத 
அவருகடே பரயலாக ராஜ்ேத்கதப் யபால மாற்றவும் இப்யபாது நமக்கு 
வல்லகம இருக்கிறது. ஒரு தனிப்பட்ட ரதீிேில், நாம் நம் வாழ்க்ககேில் 
பாவத்துடன் யபாராடும்யபாதும் வாழ்க்ககேில் துன்பப்படும்யபாதும், நம்முகடே 
முழு மனித மீட்பர் நம்முகடே யவதகனகேேும் பலவனீங்ககளேும் 
புரிந்துதகாண்டு அனுதாபப்படுகிறார் என்பகத அறிந்து, நம்பிக்ககேுடன் 
கிருகபேின் சிங்காசனத்கத அணுகலாம், நம்முகடே துன்பத்கதத் 
தணிக்கும், நம்முகடே குணத்கதக் கட்டிதேழுப்பும், நம்முகடே நித்திே 
தவகுமதிககள அதிகரிக்கும் வழிகளில் நமக்கு பதிலளிக்கும் வண்ணம் 
அவகர நோம் வகோண்டிருக்க  யவண்டும்.  கிறிஸ்துவின் முழு 
மனிதத்தன்கமோனது நம் வாழ்க்ககேில் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் எண்ணற்ற 
வழிகளில் இகவ ஒரு சில வழிகளோகும். 

இதுவகர நம் பாடத்தில், இயேசு கிறிஸ்துவின் ததே்வகீத்தன்கமகேேும், 
அவருகடே மனிதத்தன்கமகேேும் ஆராே்ந்யதாம். இந்த கட்டத்தில், 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்ககேில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
கிறிஸ்துவின் யவகலேில் கவனம் தசலுத்த நாம் தோராக இருக்கியறாம். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

பவகல 
கடந்த சில நூற்றோண்டுகளாக, இகறேிேலாளர்கள் இயேசுவின் 

யவகலகேப் பற்றி இரண்டு கருத்துக்களின் அடிப்பகடேில் யபசுவது 
தபாதுவானதோக இருக்கிறது. முதலாவதாக, அவரது தாழ்கம உள்ளது, அதில் 
அவர் ஒரு பலவனீமான மனித இேல்கபப் தபறுவதற்கும், பாவத்தால் வழ்ீந்த 
மனிதகுலத்கத மீட்பதற்காக பூமிேில் துன்பப்படுவதற்கும் தன்கனத் 
தாழ்த்தினார். இரண்டாவதாக, அவருகடே யமன்கம உள்ளது, அதில் 
பிதாவாகிே யதவன் கிறிஸ்துவின் மகறக்கப்பட்ட ததே்வகீ மகிகமகே 
தவளிப்படுத்தினார், யமலும் அவருக்கு கூடுதல் கனத்கதேும் புககழேும் 
தகாடுத்தார். இந்தப் பிரிவுகள் அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்ககேில் 
தவளிப்பகடோக குறிப்பிடப்படவில்கல, ஆனால் அகவ இயேசுவின் 
யவகலகேப் பற்றி சிந்திக்க மிகவும் உதவிகரமான வழிகளாக இருக்கின்றன. 

இந்த பாடத்தில் இயேசுவின் யவகலகேக் குறித்து நாம் பார்க்கும்யபாது, 
முதலில் அவருகடே தாழ்கமக்கும் அவருகடே மகிகமகே மகறத்து 
கவத்திருக்கும் விஷேங்களுக்கும் திரும்புயவாம். இரண்டாவதாக, அவருகடே 
யமன்கமகேேும், அவருகடே மகிகமகே தவளிப்படுத்திே யவகலகேேும் 
அது எதிர்காலத்தில் யமலும் மகிகமக்கு வழிவகுக்கும் காரிேத்கதேும் நாம் 
கருத்தில் தகாள்யவாம். கிறிஸ்துவின் பூமிக்குரிே ஊழிேத்தின் யபாது அவர் 
தன்கன தாழ்த்தினார். அதிலிருந்து நாம் ததாடங்குயவாம். 

தோழ்த்துதல் 
இயேசு தன்கனத் தான் தாழ்த்தின காரிேம்  அப்யபாஸ்தலர்களின் 

விசுவாச அறிக்ககேில் பின்வரும் வரிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது: 

[அவர்]பரிசுத்த ஆவிேினால் கர்ப்பந்தரிக்கப்பட்டு, 
கன்னி மரிோளுக்குப் பிறந்தார். 
அவர் தபாந்திேு பிலாத்துவின் கீழ் பாடு அனுபவித்து, 
சிலுகவேில் அகறேப்பட்டு, மரித்து, அடக்கம் தசே்ேப்பட்டார்; 
அவர் பாதாளத்தில் இறங்கினார். 

இந்த ஒவ்தவாரு யவகலேிலும், யதவ குமாரன் தன் மகிகமகே 
மகறத்து, ோருக்கும் ததரிோதபடி கவத்திருந்தார், மற்றும் துன்பத்திற்கும் 
யகாபத்திற்கும் ஆளானார். குமாரனுகடே ததே்வகீ இேல்பு 
மாறாததாககோல், அகதத் தாழ்த்த முடிேவில்கல. ஆககோல் அவரது 
தாழ்கம அவரது மனித இேல்புக்கு மட்டுயம. இருந்தாலும், அவரது மனித 
இேல்பு அவருகடே நபருடன் முழுகமோக இகணந்திருப்பதால், அவரது 
ததே்வகீ நபரும் தாழ்கமகே முழுகமோக அனுபவித்தார். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

இந்த பாடத்தில், இயேசு தன்கனத் தாழ்த்தினகதப் பற்றி இரண்டு 
தகலப்புகளின் கீழ் சுருக்கமாகக் கூறுயவாம்: அகவோவன; அவர் மனித ரூபம் 
எடுத்தல் மற்றும் அவரது பாடுகள். அவர் ஒரு மனிதனாக பூமிக்கு வந்தயபாது 
அவர் மனித ரூபம் எடுத்தகதப் பார்ப்பதன் மூலம் ஆரம்பிக்கலாம். 

அவதோரம் 
“அவதாரம்” என்ற இகறேிேல் தசால் இயேசு ஒரு மனித இேல்கப 

நிரந்தரமாக எடுத்துக்தகாள்வகதக் குறிக்கிறது. உண்கமேில், “அவதாரம்” 
என்ற தசால் “சரரீத்கத  எடுத்துக்தகாள்வது” எை்பதோகும், அதாவது ஒரு மனித 
சரரீத்கதக் குறிக்கிறது. ஆனால் நாம் பார்த்தபடி, இயேசுவும் ஒரு மனித 
ஆத்துமாகவ எடுத்துக் தகாண்டார் என்பகத கிறிஸ்தவ இகறேிேல் 
ததாடர்ந்து கூறி வருகிறது. ஆகயவ, இகறேிேலில் அவதாரம் பற்றி 
யபசும்யபாது, நாம் தபாதுவாக இயேசுவின் முழு மனித இேல்கபப் பற்றி 
குறிப்பிடுகியறாம். யோவான் 1:1, 14; பிலிப்பிேர் 2:6-7; எபிதரேர் 2:14-17 யபான்ற பல 
இடங்களில் கிறிஸ்துவின் அவதாரத்கதப் பற்றி யவதம் யபசுகிறது. 

யோவான் 1:1, 14 என்பது “அவதாரம்” என்ற ததாழில்நட்ப வார்த்கதேின் 
மூலமாக இருக்கலாம். அங்யக யோவான் என்ன தசால்லிேிருக்கிறார் என்று 
கவனிக்கவும்: 

ஆதிேியல வார்த்கத இருந்தது, அந்த வார்த்கத 
யதவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்கத யதவனாேிருந்தது... 
அந்த வார்த்கத மாம்சமாகி, நமக்குள்யள 
வாசம்பண்ணினார் (யோவான் 1:1, 14). 

யதவ குமாரன் “மாம்சமானார்” என்று யோவான் தசான்னகதக் 
கவனிேுங்கள் — இது அவதாரம் என்ற வார்த்கதேின் யநரடி அர்த்தம் ஆகும். 
அவர் கூறுவது என்னதவன்றால், ஒரு உண்கமோன மனித சரரீம் உள்ள ஒரு 
உண்கமோன மனித இேல்கப இயேசு எடுத்தார் எை்பதோகும். 

அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்ககேில், இயேசுவின் 
அவதாரத்துடன் ததாடர்புகடே யவகலகள் அவர் கருவில் உருவானதும் 
அவரது பிறப்பும் ஆகும். இந்த நிகழ்வுககளக் குறித்து நாம் முன்பு இயேசுவின் 
யதாற்றம் பற்றிே விவாதத்தில் யபசியனாம், யமலும் அகவ அவருகடே 
மனிதத்தன்கமகே நிரூபிக்கின்றன என்பகத தவளிப்படுத்தியனாம். இந்த 
கட்டத்தில், யமசிோவாக இயேசுவின் யவகலேின் கண்யணாட்டத்தில் இயத 
நிகழ்வுககள மண்ீடும் பரிசீலிக்க விரும்புகியறாம். மனித அவதாரம் ஏன் 
அவசிேப்பட்டது? இயேசு அதன் மூலம் என்ன தசே்தார்? 

இயேசுவின் அவதார யவகல குகறந்தது மூன்று காரிேங்ககள 
நிகறயவற்றிேது என்று யவதம் யபாதிக்கிறது: முதலாவதாக, தாவதீின் வழிேில் 
ராஜாவாக இருப்பதற்கான சட்டபூர்வமான உரிகமகே அது யதவ குமாரனுக்கு 
அளித்தது. இரண்டாவதாக, இது ஒரு பேனுள்ள பிரதான ஆசாரிேர் ஆவதற்கு 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

அவருக்குத் யதகவோன இரக்கத்கதேும் அனுதாபத்கதேும் தகாடுத்தது. 
மூன்றாவதாக, இயேசு பாவத்திற்கான பரிகார பலிோக மாற மனித அவதாரம் 
அவருக்கு அவசிேப்பட்டது. தாவதீின் வழிேில் வருகிற ராஜா ஒரு மனிதனாக 
இருக்க யவண்டும் என்பதில் ததாடங்கி இந்த காரிேங்கள் ஒவ்தவான்கறேும் 
சுருக்கமாகப் பார்ப்யபாம். 

யதவன் தாவதீுக்கு அளித்த வாக்குத்தத்தங்ககள நிகறயவற்றுவதற்காக 
யமசிோ மனிதராக இருக்க யவண்டும் என்று நாம் ஏற்கனயவ 
குறிப்பிட்டுள்யளாம். ஆகயவ, இந்த கட்டத்தில், இயேசுவின் அவதார யவகல 
அவர் தாவதீின் சிங்காசனத்தில் அமருவதற்கான உரிகமகே எவ்வாறு 
வழங்கிேது என்பகதப் பார்க்க விரும்புகியறாம். நமக்கு முன்னால் உள்ள 
பிரச்சகன என்னதவன்றால், தாவதீின் சிங்காசனத்தில் அமர்வதற்கான 
சட்டபூர்வமான உரிகம அவருகடே குமாரர்களுக்கு மட்டுயம உண்டு. ஆகயவ, 
தாவதீின் வழிேில் வந்த ஒரு மனித தந்கத இயேசுவுக்கு இருந்தால் மட்டுயம 
அவர் தாவதீின் சிங்காசனத்கத யகார முடிேும். 

இந்த சிக்ககல தீர்க்க, யோயசப்புக்கு நிச்சேம் தசே்ேப்பட்ட கன்னி 
மரிோள் மூலம் இயேசு அவதரித்தார். மத்யதேு 1 மற்றும் லுூக்கா 3 இல் உள்ள 
இயேசுவின் வம்ச வரலாறில் நாம் காண்கிறபடி, யோயசப்பு சட்டரதீிோக 
தாவதீின் வம்சத்தில் வந்த யநரடி சந்ததிோவார். ஆகயவ, யோயசப்பு மரிோகள 
திருமணம் தசே்து இயேசுகவ தத்ததடுத்தயபாது, இயேசு யோயசப்பின் 
சட்டரதீிோன வம்சாவளிோனார், அதனுடன் தான் யமசிோ ராஜாவாக 
இருப்பதற்கான உரிகமகேேும் தபற்றார். 

தாவதீின் வழிேில் ராஜாவாக இருப்பதற்கான சட்டபூர்வமான 
உரிகமகே யதவ குமாரனுக்குக் தகாடுத்தது மட்டுமல்லாமல், மனித அவதாரம் 
அவருகடே ஜனங்கள் சார்பாக ஒரு பேனுள்ள பிரதான ஆசாரிேராக 
இருப்பதற்கு அவருக்குத் யதகவோன இரக்கத்கதேும் அனுதாபத்கதேும் 
தகாடுத்தது. 

இயேசுவின் அவதாரம் அவகர நம் பலவனீங்ககள 
உணரக்கூடிே ஒரு பிரதான ஆசாரிேராக்கிேது என்று யவதம் 
தசால்கிறது. அதாவது, அவர் மனிதனாக இருந்து நம்யமாடும் 
நமக்காகவும் அவர் தபற்ற அனுபவத்கத 
அறிந்திருக்காவிட்டால், அவர் மிகவும் பேனுள்ள பிரதான 
ஆசாரிேராக இருந்திருக்க மாட்டார் என்பது இதன் 
அர்த்தமோகும். பல்யவறு வழிகளில் இது தவளிப்பட்டது. ஒன்று, 
இயேசு தனது தசாந்த வாழ்க்ககேிலும் அனுபவத்திலும் 
பாவத்தால் வழ்ீச்சிேகடந்த உலகில் நாம் சந்திக்கும் அயத 
அளவிலான மனித பிரச்சகனககள ககோளவும் 
எதிர்தகாள்ளவும் தசே்தார், ஆககோல் மாம்சத்தில் வந்த 
யதவன் இந்த வழ்ீச்சிேகடந்த உலக அனுபவங்களில் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

வாழ்கிறவர்களின் அயத வககோன இதே வலிகள், 
துக்கங்கள், ஏமாற்றங்கள், துயராகங்கள் மற்றும் காேங்ககள 
அறிந்தவராேிருக்கிறார்.  இது அவருக்கு தத்துவார்த்தமான 
ஒரு காரிேம் கிகடோது, விண்தவளிேின் ஆழமான 
இடத்தில் இருந்து, நித்திேத்தின் துூசி நிகறந்த கடந்த 
காலங்களில் அவர் நின்று ஊகித்த ஒன்று இதுவல்ல. இது 
அவர் நம் ஏகழ மாம்சத்திலும் இரத்தத்திலும் உலகிற்கு வந்து 
தோயம அனுபவித்த ஒன்றாகும். 

Dr. யஜ. லியகான் டங்கன் III  

எபிதரேர் 2:17-18 இல் இயேசு மனுவுரு எடுத்ததின் இந்த அம்சத்கதப் பற்றி 
எபிதரேர் நிருபத்தின் எழுத்தாளர் விவாதித்தார். அங்யக அவர் என்ன 
தசால்லிேிருக்கிறார் என்று கவனிக்கவும்: 

[இயேசு] ஜனத்தின் பாவங்ககள நிவிர்த்தி 
தசே்வதற்யகதுவாக, யதவகாரிேங்ககளக்குறித்து இரக்கமும் 
உண்கமேுமுள்ள பிரதான ஆசாரிேராேிருக்கும்படிக்கு 
எவ்விதத்திலும் தம்முகடே சயகாதரருக்கு 
ஒப்பாகயவண்டிேதாேிருந்தது ... அவர்தாயம யசாதிக்கப்பட்டுப் 
பாடுபட்டதினாயல, அவர் யசாதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு 
உதவிதசே்ே வல்லவராேிருக்கிறார் (எபிதரேர் 2:17-18).  

தாவதீின் வழிேில் ராஜாவாக இருப்பதற்கான உரிகமகேேும், 
பேனுள்ள பிரதான ஆசாரிேராக இருப்பதற்கு யதகவோன அனுபவத்கதேும் 
தகாடுத்தது மட்டுமல்லால், இயேசு எடுத்த மைித அவதாரமானது தம்முகடே 
ஜனங்களின் பாவங்களுக்காக பரிகார பலிோக மாறவும் உதவிேது. 

இந்த பாடத்தில் நாம் முன்பு பார்த்தது யபால, இயேசு தம் ஜனங்களுக்கு 
பதிலாக மரிப்பதற்கு மனிதனாக இருக்க யவண்டிேிருந்தது. ஆனால் பாவ 
பரிகாரம் தசே்வற்கு அவருகடே மனிதத்தன்கம ஏன் மிகவும் அவசிேமானது? 
மனிதனுகடே பாவத்துக்கு தண்டகனோக மரணத்கத யதவன் 
விதித்திருந்தார் என்பதுதான் இதற்கு பதில். இகத ஆதிோகமம் 2:17, யராமர் 5:12 
மற்றும் 6:23, ோக்யகாபு 1:15 மற்றும் பல இடங்களில் யவதம் யபாதிக்கிறது. 
ஆதாமில் ததாடங்கி, பாவம் முழு மனித இனத்திற்கும் பரவிேது, யமலும் அது 
மரணத்கத சட்டப்பூர்வமான தண்டகனோகக் தகாண்டு வந்தது. 
இதனால்தான் ஒரு உண்கமோன, மாம்சம் மற்றும் இரத்தமுள்ள மனித 
மரணத்தோல் மட்டுயம யதவன் அவசிேப்பட்டகத பூர்த்தி தசே்ே முடிேும். 

யராமர் 5:15-19 இல் இயேசுவின் மனிதத்தன்கமக்கும் நம்முகடே 
இரட்சிப்பிற்கும் உள்ள ததாடர்கப பவுல் விளக்கிே விதத்கதக் கவனிேுங்கள்: 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

ஒருவனுகடே மறீுதலினாயல அயநகர் மரித்திருக்க, 
யதவனுகடே கிருகபேும் இயேசுகிறிஸ்து என்னும் ஒயர 
மனுஷனுகடே கிருகபேினாயல வரும் ஈவும் அயநகர்யமல் 
அதிகமாே்ப் தபருகிேிருக்கிறது! ... ஒருவனுகடே 
மீறுதலினாயல, அந்த ஒருவன்மூலமாே், மரணம் 
ஆண்டுதகாண்டிருக்க, கிருகபேின் பரிபூரணத்கதேும் 
நீதிோகிே ஈவின் பரிபூரணத்கதேும் தபறுகிறவர்கள் இயேசு 
கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராயல ஜவீகன அகடந்து 
ஆளுவார்கதளன்பது அதிக நிச்சேமாயம... ஒயர 
மனுஷனுகடே கீழ்ப்படிோகமேினாயல அயநகர் 
பாவிகளாக்கப்பட்டதுயபால, ஒருவருகடே 
கீழ்ப்படிதலினாயல அயநகர் நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள் 
(யராமர் 5:15-19).     

இயேசுவின் மனித நீதியே ஆதாமின் மனித பாவத்கத எதிர்தகாள்ளவும் 
குணப்படுத்தவும் தசே்ேும் என்று பவுல் மீண்டும் மீண்டும் வலிேுறுத்தினார். 
ஆதாம் உகடத்தகத சரிதசே்ே இயேசு மனிதராக இருக்க யவண்டும் என்பகத 
பவுல் அதிகமோக ததளிவுபடுத்தினார். யதவன் மனிதகுலத்திற்கு விதித்த 
தண்டகனகே யபாக்குவதற்கும், அவருகடே நீதிகே மற்ற மனிதர்களுக்கும் 
பரப்புவதற்கும் அவர் மனிதராக இருக்க யவண்டிேிருந்தது. 

சில யநரங்களில் நாம் பழகமவாதிகளாக, சுவியசஷ 
கிறிஸ்தவர்களாக, கிறிஸ்துவின் ததே்வத்துவத்கத அதிகம் 
வலிேுறுத்துகியறாம், உண்கமேில் அவருகடே 
மனிதத்தன்கம ோைது நம்கம இரட்சிக்கிறது என்பகத 
மறந்து விடுகியறாம். இயேசு உண்கமோன மனிதராக 
ஆனதால், அவரோல் நம்முகடே பாவங்களுக்காகவும் 
நமக்காகவும் பாடு பட்டு மரிக்க முடிந்தது. ஆகயவ, நம்முகடே 
இரட்சிப்புக்கு இயேசுவின் மனிதத்தன்கம அவசிேமோகும். 

Dr. மார்க் எல். ஸ்ட்ராஸ் 

இயேசு மனுவுரு எடுத்தது பற்றிே இந்த புரிதகல மனதில் தகாண்டு, 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்ககேில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவரின் 
தாழ்கம குறித்த பணிேின் இரண்டாவது அம்சமான அவரது பாடுககளப் பற்றி 
ஆராே்யவாம். 

போடு 
“பாடு” என்ற இகறேிேல் தசால் கியரக்க விகனச்தசால்லான 

பாஸ்யகாவிலிருந்து வந்தது, அதாவது இதன் அர்த்தம் “துன்பப்படு”என்பதாகும். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

அவர் ககது தசே்ேப்பட்ட இரவில் ததாடங்கி, இது இயேசுவின் பாடுககளேும் 
மரணத்கதேும் குறிக்கிறது. அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்ககேின் 
இந்த வரிகளில் இயேசுவின் பாடு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அவர் தபாந்திேு பிலாத்துவின் கீழ் பாடு அனுபவித்து, 
சிலுகவேில் அகறேப்பட்டு, மரித்து, அடக்கம் தசே்ேப்பட்டார்; 
அவர் பாதாளத்தில் இறங்கினார். 

இயேசு ககது தசே்ேப்படுதல், பாடு அனுபவித்தல் மற்றும் சிலுகவேில் 
அகறேப்படுதல் யபான்ற ககதககள தபரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் 
அறிந்திருக்கிறார்கள். ஆகயவ அந்த விவரங்ககள இங்யக ஆராே்வதற்குப் 
பதிலாக, இந்த நிகழ்வுகளுக்கு இயேசு தன்கன கீழ்படுத்திேதற்கான 
காரணத்கதப் பார்ப்யபாம். 

இயேசுவின் பாடுககளப் தபாறுத்தவகர, இயேசுவுக்கு கீழ்ப்படிதகலக் 
கற்பிப்பதும், பிதாவாகிே யதவனிடம் அவகர ஒப்பகடப்பதும் அவசிேம் என்று 
யவதம் விளக்குகிறது. எபிதரேர் 5:8 இல் நாம் வாசிக்கிறது யபால: 

[இயேசு] குமாரனாேிருந்தும் பட்டபாடுகளினாயல 
கீழ்ப்படிதகலக் கற்றுக்தகாண்டார் (எபிதரேர் 5:8). 

1 யபதுரு 2:20-21 இல் யபதுரு எழுதிேது யபால: 

நீங்கள் நன்கமதசே்து பாடுபடும்யபாது தபாறுகமயோயட 
சகித்தால் அதுயவ யதவனுக்குமுன்பாகப் பிரதீிோேிருக்கும். 
இதற்காக நீங்கள் அகழக்கப்பட்டுமிருக்கிறீர்கள், ஏதனனில், 
கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காகப் பாடுபட்டு, நீங்கள் தம்முகடே 
அடிச்சுவடுககளத் ததாடர்ந்துவரும்படி உங்களுக்கு 
மாதிரிகேப் பின்கவத்துப்யபானார் (1 யபதுரு 2:20-21). 

கிறிஸ்து தனது பாடுகளின் மூலம், பிதாவின் சித்தத்கத 
நிகறயவற்றினார், இதன் மூலம் தன்கன பிதாவிடம் ஒப்பகடத்தார். 
பிதாவுக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம், அவர் ஒரு நித்திே தவகுமதிகேப் தபற்றார்  — 
அவர் அந்த தவகுமதிகே இப்யபாது நம்முடன் கிருகபோக பகிர்ந்து 
தகாள்கிறார். 

ஆனால் பிலாத்துவின் கீழ் கிறிஸ்து துன்பப்பட்டதுடன் அவருகடே 
பாடுகள் முடிவகடேவில்கல; அது அவர் சிலுகவேில் அகறேப்பட்டு 
மரணமகடேும் வகர ததாடர்ந்தது. இது கிறிஸ்துவின் தாழ்கமோன 
யவகலேின் மிகச்சிறந்த அம்சமாக இருக்கலாம்: அவருகடே மரணயம 
நம்முகடே பாவத்திற்கான பரிகாரம் தசே்து நம்முகடே இரட்சிப்கப 
நிகறயவற்றிேது. 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

ஒருவர் இகத இப்படி கூற முடிேுமானால், பாவத்திற்காக 
கர்த்தராகிே இயேசு அகடந்த மரணம் (புதிே ஏற்பாடு 
முழுவதும் அது இவ்வாறு தான் முன்கவக்கப்படுகிறது) பலன் 
அளித்தது எை்று கூறலோம், ஏதனன்றால் அவர் நம்முகடே 
தண்டகனக்கு  பதிலாளி ஆனார். "பதிலோள்" என்பது அவர் 
நம்முகடே இடத்திற்கு வந்தார் என்பதாகும், "தண்டகன" 
என்பது நம்முகடே நிோேத்தீர்ப்கபேும் தண்டகனகேேும் 
சகித்துக்தகாள்வதற்காக அவர் நம் இடத்திற்கு வந்தார் 
என்பகத சுட்டிக்காட்டுகிறது, இது யதவனுகடே 
பிரமாணத்கத மறீினதால் நாம் அகனவரும் தண்டகனக்கு 
பாத்திரவான்களாயனாம் — இந்த தண்டகன யதவனுகடே 
பிரமாணத்கத மறீிேதற்காக அவர் நமக்கு தகாடுக்க 
யவண்டிே ஒன்றாக இருந்தது. யதவனின் இேல்பு 
அத்தககேது, அதாவது இது உண்கமேில் அவருகடே 
பரிசுத்தம் ஆகும், பாவம் தண்டிக்கப்பட யவண்டும் என்பது 
அவருகடே இேல்பாகும். யதவன் திட்டமிட்ட அற்புதமான, 
ஞானமான, அன்பான இரட்சிப்பின் வழி என்பது நாம் 
ஏற்றுக்தகாள்ள யவண்டிே தண்டகனகே திகச 
திருப்புவதாகும், அகத நான் யவறு விதத்தில் கூறினால், 
பாவமறிோதவரும் குகறேில்லாதவருமாகிே அவருகடே 
குமாரன் மீது திருப்புவதாகும், அவர் பகழே ஏற்பாடு 
முழுவதும் ஜனங்களிடம் கட்டகளேிடப்பட்ட எந்த வித 
குகறபாடுமில்லாத மிருக பலிகளின் மாதிரிகே 
நிகறயவற்றுகிறார் . 

Dr. யஜ. ஐ. யபக்கர்  

அப்யபாஸ்தலனாகிே பவுல் சிலுகவேில் அகறேப்படுதகல 
சுவியசஷத்தின் இருதேம் என்று அடிக்கடி விவரித்தார். யராமர் 6:6, 1 
தகாரிந்திேர் 1:17-18, கலாத்திேர் 6:14, தகாயலாதசேர் 1:20 யபான்ற இடங்களில் 
இகதக் காண்கியறாம். ஒரு எடுத்துக்காட்டிற்காக, கலாத்திேர் 2:20-21 கே 
கவனிக்கவும்: 

கிறிஸ்துவுடயனகூடச் சிலுகவேிலகறேப்பட்யடன், இனி 
நான் அல்ல, கிறிஸ்துயவ எனக்குள் பிகழத்திருக்கிறார். 
நான் இப்தபாழுது மாம்சத்தில் பிகழத்திருக்கிறயதா, 
என்னில் அன்புகூர்ந்து எனக்காகத் தம்கமத்தாயம 
ஒப்புக்தகாடுத்த யதவனுகடே குமாரகனப்பற்றும் 
விசுவாசத்தினாயல பிகழத்திருக்கியறன். நான் 
யதவனுகடே கிருகபகே விருதாவாக்குகிறதில்கல; 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

நீதிோனது நிோேப்பிரமாணத்தினாயல வருமானால், 
கிறிஸ்து மரித்தது வணீாேிருக்குயம! (கலாத்திேர் 2:20-21). 

கிறிஸ்துவின் மரணம் நம் இரட்சிப்கப நிகறயவற்றிே கமே 
யவகலோகும். இந்த காரணத்திற்காக, இது வரலாறு முழுவதும் சுவியசஷ 
விளக்கங்களின் கமே உண்கமோக இருந்து வருகிறது. 

இயேசு சிலுகவேில் அகறேப்பட்ட பின்னர், அவரது சரரீம் ஒரு 
கல்லகறேில் அடக்கம் தசே்ேப்பட்டது, அங்கு அது மூன்று நாட்கள் 
உேிரற்றதாக இருந்தது. முழு மனிதனாக இருந்த இயேசு, மரணத்தின் 
சாதாரண மனித அனுபவத்கதயே தகாண்டிருந்தார். அப்யபாஸ்தலர்களின் 
விசுவாச அறிக்கக அவர் பாதாளத்தில் இறங்கினார் என்கிற உண்கமகே 
இந்த வார்த்கதகளில் பதிவு தசே்கிறது. இந்த யநரத்தில், இயேசுவின் சரரீம் 
கல்லகறேில் இருந்தது, அவருகடே ஆத்துமா மரித்தவர்களின் இடத்திற்கு 
இறங்கிேது. 

இப்யபாது, நவனீ இகறேிேலாளர்கள் "அவர் பாதாளத்தில் இறங்கினார்" 
என்ற தசாற்தறாடரின் அர்த்தத்கத முழுகமோக ஏற்றுக்தகாள்ளவில்கல 
என்பகத நாம் குறிப்பிட யவண்டும். இன்று பல சகபகள் இயேசு அடக்கம் 
தசே்ேப்பட்டார் என்பது மட்டுயம இதன் அர்த்தம் என்று விளக்குகின்றன. 
ஆனால் இது அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்கக அர்த்தப்படுத்திேது 
அல்ல என்பது ததளிவாகத் ததரிகிறது. ஒரு விஷேம் என்னதவன்றால், இயேசு 
அடக்கம் தசே்ேப்பட்டார், மற்றும் பாதாளத்தில் இறங்கினார் என்ற 
இரண்கடேும்  விசுவாச அறிக்கக குறிப்பிடுகிறது. நமக்குத் ததரிகிறபடி, இந்த 
தசாற்தறாடர்கள் வரலாற்று பதிவில் தனித்தனிோகவும் 
ததாடர்ச்சிோனகவகளாகவும் இருக்கின்றன. இன்தனாரு விஷேம் 
என்னதவன்றால், "பாதாளம்" என்ற தசால் "பூமிக்கு கீழ்" என்று தபாருள்படும் 
என்பது உண்கமதான் என்றாலும், யவதத்திலும் ஆரம்பகால சகபேின் 
எழுத்துக்களிலும் அதன் பேன்பாடு எப்யபாதுயம மரித்தவர்களின் 
ஆத்துமாக்கள் இருக்கிற பாதாள உலகத்கதக் குறிக்கிறது. ஆரம்பகால 
சகபேில் இது இேல்பான அர்த்தமாக இருந்தது என்று நாம் நிகனக்கலாம்  — 
பண்கடே கிறிஸ்தவர்கள் தபாதுவாக "பாதாளம்" என்ற வார்த்கதகே 
பேன்படுத்தும் யபாது அவர்கள் மனதில் கவத்திருந்த அர்த்தம் இது தான். 

இந்த காரணங்களுக்காக, இயேசுவின் ஆத்துமா உண்கமேில் 
அவருகடே மரணத்துக்கும் உேிர்த்ததழுதலுக்கும் இகடேில் பாதாள 
உலகத்திற்கு இறங்கிேது என்பகத யபாதிக்க அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச 
அறிக்கக யநாக்கம் தகாண்டது என்ற முடிவுக்கு வருவது சிறந்தது. ஆனால் 
இந்த பாதாளத்தின் இேல்பு என்ன? 

பண்கடே உலகில், பிரபஞ்சம் தபரும்பாலும் தசங்குத்து கட்டகமப்பின் 
தமாழிேில் விவரிக்கப்பட்டது. மனிதர்கள் வாழ்ந்த பூமி நடுவில் இருந்தது. 
யதவன் மற்றும் அவரது யதவதுூதர்கள் இருக்கும்  பரயலாகம் வானத்தில் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

இருப்பதாக யபசப்பட்டது. பூமிேின் அடிேில் ஒரு நிழல் பாதாள உலகம் இருந்தது, 
அங்கு மரித்தவர்களின் ஆத்துமாக்கள் அகனத்தும் இருந்தன. எபிதரே பகழே 
ஏற்பாட்டில், இது தபாதுவாக ஷீயோல் என்று அகழக்கப்பட்டது; கியரக்க புதிே 
ஏற்பாட்டிலும், பகழே ஏற்பாட்டின் கியரக்க தமாழிப்தபேர்ப்புகளிலும், இது 
தபாதுவாக தஹடிஸ் என்று அகழக்கப்பட்டது. 

நல்லவர்கள் மற்றும் தபால்லாதவர்களின் ஆத்துமாக்கள் ககடசி 
நிோேத்தீர்ப்புக்காகக் காத்திருந்ததால் அங்யக இருப்பதாக பயழ  ஏற்போட்டில் 
கூறப்பட்டது. இருப்பினும், புதிே ஏற்பாட்டில், தஹடிஸ் வழக்கமாக லுூக்கா 10:15 
இல் உள்ளகதப் யபால தபால்லாத ஆத்துமாக்களின் இருப்பிடத்கதக் 
குறிக்கிறது. இருந்தாலும்கூட, குகறந்தபட்சம் இயேசுவின் உேிர்த்ததழுதலுக்கு 
முன்பு, நீதிமான்களின் ஆத்துமாக்கள் தஹடிஸில்  இருந்தன என்பகத புதிே 
ஏற்பாடு உறுதிப்படுத்துகிறது. மிக முக்கிேமாக, அப்யபாஸ்தலருகடே நடபடிகள் 
2:27-29, நீதிேுள்ள மனிதனாகிே தாவதீு ராஜா தஹடிஸில் இருப்பகதப் பற்றி 
யபசுகிறது. 

தஹடிஸ் அல்லது பாதாளத்தில் உள்ள அகனவரும் சமமாக 
நடத்தப்பட்டார்கள் என்பது இதன் அர்த்தமல்ல. லாசரு மற்றும் ஐசுவரிேவான் 
பற்றிே இயேசுவின் உவகம லுூக்கா 16:19-31 இல் காணப்படுகிறது, ஒரு 
தபரும்பிளவு  நீதிமான்களின் ஆத்துமாக்களுக்கும் துன்மார்க்கரின் 
ஆத்துமாக்களுக்கும் இகடேில் இருந்து பிரிக்கிறது என்பகத இது குறிக்கிறது. 
துன்மார்க்கர்கள் யவதகனேில் துன்பப்பட்டயபாது, நீதிமான்கள் 
ஆறுதலகடந்தார்கள். இந்த உவகமேில், ஆபிரகாம் ஆறுதலளிக்கும் இடத்தில் 
இகளப்பாறினான். இந்த காரணத்திற்காக, இகறேிேலாளர்கள் 
தபரும்பாலும் தஹடிஸின் இந்தப் பக்கம் இருக்கிற பகுதிகே "ஆபிரகாமின் 
பக்கம்" அல்லது  "ஆபிரகாமின் மடி" என்று அகழத்தனர். 

மூன்றாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதிேில் எழுதிே சகப பிதா 
தடர்டுல்லிோன், இந்த தஹடிஸ் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்ததில் 
தபாதுவான நம்பிக்கககே தவளிப்படுத்தினார். ஆன் த ரிசரக்சன் ஆப் தி 
பிளஷ் பற்றிே அவரது பகடப்பின் 17 ஆம் அத்திோேத்தில் அவர் எழுதிேகதக் 
கவனிேுங்கள்: 

தஹடிஸில் இருக்கிற சில ஆத்துமாக்கள் யவதகனகே 
அனுபவிக்கின்றன மற்றும் சில ஆத்துமாக்கள் 
ஆசீர்வாதங்ககள அனுபவிக்கின்றன ... என்கிற உண்கம 
லாசருவின் விஷேத்தால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 

யமலும் சகப பிதா இக்யனஷிேஸ்,  கி. பி. 107 இல் தன்னுகடே 
எப்பிஸ்டல்ஸ் டு த டிராலிேன்ஸ் என்கிற கடிதத்தில் கூறினார்: 

பூமிக்கு அடிேில் இருக்கிறவர்களால், [அதாவது] கர்த்தருடன் 
யசர்ந்து எழுந்த கூட்டம் என்பது இதன் தபாருள் ஆகும். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

"நித்திகரேிலிருந்த  பரிசுத்தவான்களின் பல சரரீங்கள் 
உேிருடன் எழுந்தன," மற்றும் அவர்களின் கல்லகறகள் 
திறக்கப்பட்டுள்ளன எை்று யவதவசனம் கூறுகிறது. அவர் 
உண்கமேில் தஹடிஸில் இறங்கினார், ஆனால் அவர் ஒரு 
கூட்டத்யதாடு உேிர்த்ததழுந்தார்; உலகின் 
ததாடக்கத்திலிருந்து இருக்கிற பிரிவின் சுவகர கிழித்தார். 

ஆகயவ, இயேசு பாதாளத்தில் இறங்கினார் என்று விசுவாச அறிக்கக 
கூறும்யபாது, தபரும்பாலும் அவருகடே மனித ஆத்துமா காவலிலுள்ள 
ஆவிகளின் இடத்திற்கு இறங்கிேது என்பயத இதன் அர்த்தமாகும். குறிப்பாக, 
அவர் நீதிமான்களின் ஆத்துமாக்கள் இருக்கிற பகுதிக்கு இறங்கினார், 
துன்மார்க்கர் துன்புறுத்தப்படும் பகுதிக்கு தசல்லவில்கல. பாதாளத்தின் இந்த 
பகுதிேில் இயேசு தங்கிேிருந்தது அவருகடே யவகலேின் அவசிேமான ஒரு 
பகுதிோக இருந்தது, ஏதனனில் அது அவருகடே ஆத்துமாகவ உண்கமோன 
மனித மரணத்தின் நீதி தண்டகனக்கு கீழ்ப்படுத்திேது. 

பாவத்தால் வழ்ீச்சிேகடந்த உலகில் உண்கமேியலயே மனிதனாக 
இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பகத இயேசுவின் பாடு நமக்குக் காட்டுகிறது. 
நம்முகடே பரிபூரண யதவன் கூட பாவத்கத எதிர்த்து நின்று அதற்கு பரிகாரம் 
யதடும்யபாது அவதிப்பட யநர்ந்தததன்றால், நிச்சேமாக பரிபூரணர்கள் அல்லாத 
நாமும் துன்பப்படுயவாம். உண்கமேில், 2 தீயமாத்யதேு 3:12 இல் பவுல் எழுதிேது 
யபால, யதவபக்திேுள்ள வாழ்க்கககே வாழ முற்படும் அகனவருக்கும் துன்பம் 
உறுதி தசே்ேப்படுகிறது. ஆனால், நாம் துன்பப்படுககேில், கிறிஸ்துவும் 
துன்பப்படுகிறார் என்பகதேும் யவதம் யபாதிக்கிறது. அவர் நம் வலிேில் 
அனுதாபம் தகாண்டவர் மற்றும் நம்கம ஆறுதல்படுத்த விருப்பமாக உள்ளார் 
என்பதும் தான் இதன் அர்த்தமாகும். பவுல் தகாயலாதசேர் 1:24 இல் யபாதித்தபடி, 
இறுதிேில் நம் மூலமாக கிறிஸ்துவின் பாடுகள் முழுகமேகடேும். அது 
நடக்கும்யபாது, அவர் மகிகமேில் திரும்புவார் மற்றும் நாம் நித்திே 
சுதந்தரங்ககளப் தபறுயவாம். நம் பாடுகள் யநாக்கம் இல்லாமல் இல்கல; 
எல்லா சிருஷ்டிப்புககளேும் முழுகமோக மீட்தடடுக்க யதவன் பேன்படுத்தும் 
வழிமுயறகளில் இதுவும் ஒை்றோகும். 

இப்யபாது நாம் இயேசுவின் தாழ்கம சம்பத்தப்பட்ட யவகலகேப் 
பார்த்திருக்கியறாம், அவருகடே ததே்வகீ மகிகம மீண்டும் தவளிப்பட்டயபாது, 
அவருகடே யமன்கமோன  யவகலகே நாம் கருத்தில் தகாள்ள யவண்டும். 

உயர்த்தப்படுதல்  
கிறிஸ்துவின் யமன்கமகேப் பற்றி நாம் யபசும்யபாது, அது அவருகடே 

மகறக்கப்பட்ட மகிகமகே தவளிப்படுத்துவகத விட அதிகம் என்பகத 
நிகனவில் தகாள்வது அவசிேம். அவருகடே தாழ்கமோல், குமாரன் முதலில் 
இருந்தகத விட அதிக மகிகமகேப் தபற்றார். அவர் பிதா ஆசீர்வதித்த 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

யவகலககளச் தசே்தார், அவருகடே திோகத்தால் ஒரு கூட்ட ஜனங்ககள 
தனது தசாந்த சுதந்தரமோக வாங்கினார், அயதாடு கூட யதவனுகடே 
ராஜ்ேத்தின் சிங்காசனத்தில் அமரக்கூடிே உரிகமேும் கிகடத்தது. இந்த 
கிரிகேகளால், குமாரனின் தகுதி, மதிப்பு மற்றும் மகிகம ஆகிேகவ 
உண்கமேில் அவருகடே தாழ்கமேின் விகளவாக அதிகரித்தது. 

அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்கக பின்வரும் கட்டுகரகளில் 
கிறிஸ்துவின் யமன்கமகேப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது: 

மூன்றாம் நாள் அவர் மரணத்திலிருந்து மண்ீடும் 
உேிர்த்ததழுந்தார். 
அவர் பரத்திற்கு ஏறினார் 
சர்வவல்லகமேுள்ள பிதாவாகிே யதவனுகடே வலது 
பாரிசத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். 
அங்கிருந்து அவர் ஜவீனுள்ளவர்ககளேும் 
மரித்தவர்ககளேும் நிோேந்தீர்க்க வருவார். 

கிறிஸ்துவின் ததே்வகீ இேல்பு எப்யபாதும் மாறாமல் உேர்வகடந்தது. 
அது மரணத்திற்கு கீழ்ப்படுத்தப்படவில்கல, அல்லது பரயலாகத்தில் அவரது 
சிங்காசனத்திலிருந்து அகற்றப்படவில்கல. ஆகயவ, யதவ குமாரன் 
உேர்வகடவது அவருகடே மனித இேல்புக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டது. ஆனாலும், 
கிறிஸ்துவின் மனித இேல்பில் ஏற்பட்ட மற்ற எல்லா அனுபவங்ககளேும் 
யபாலயவ, அவருகடே ததே்வகீ நபரும் யமன்கமகே முழுகமோக 
அனுபவித்தார். 

கிறிஸ்துவின் யமன்கமகேப் பற்றிே நம் விவாதம் நான்கு பகுதிகளாகப் 
பிரிக்கப்படும். முதலில், கிறிஸ்து மரித்யதாரிலிருந்து உேிர்த்ததழுந்தகதப் பற்றி 
யபசுயவாம். இரண்டாவதாக, அவரின் பரம் ஏறுதகலப் பற்றி யபசுயவாம். 
மூன்றாவதாக, பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் அவரது சிங்காசனத்தின் 
அர்த்தத்கத ஆராே்யவாம். நான்காவதாக, அவர் வழங்கும் எதிர்கால 
நிோேத்தீர்ப்கபக் குறிப்பிடுயவாம். சிலுகவேில் அகறேப்பட்ட மூன்று 
நாட்களுக்குப் பிறகு கிறிஸ்து உேிர்த்ததழுந்ததிலிருந்து  ஆரம்பிக்கலாம். 

உயிர்த்ததழுதல் 
பல கிறிஸ்தவர்கள் இகத உணரவில்கல, ஆனால் அவருகடே மரணம் 

யபாலயவ கிறிஸ்துவின் உேிர்த்ததழுதல் நம்முகடே இரட்சிப்புக்கு 
முக்கிேமானது. இதனால்தான் 1 யபதுரு 3:21 இயேசு கிறிஸ்துவின் 
உேிர்த்ததழுதலால் இரட்சிக்கப்படுவகதப் பற்றி யபசுகிறது. அகத நாம் அடிக்கடி 
அந்த வககேில் விவரித்தாலும் நம்முகடே இரட்சிப்பு என்பது ஒரு பரிசாக 
நமக்குக் தகாடுப்பதற்கு கிறிஸ்து நம் சார்பாக வாங்கிே ஒன்றல்ல என்பகத 
நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். மாறாக, இயேசு அவருடனான ஐக்கிேத்தின் மூலம் 



அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்கக பாடம் 3 : இயேசு கிறிஸ்து 

-41- 

வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

நமக்கு அளிக்கும் ஒரு பரிசு இது — “கிறிஸ்துவில்” இருப்பது என்பது இது தான், 
இகதப் பற்றி புதிே ஏற்பாட்டின் நிருபங்களில் நாம் அதிகம் யகட்கியறாம். 

அவருகடே மரணத்தின் மூலம் நாம் மன்னிக்கப்படுகியறாம், 
ஏதனன்றால், நாம் அவருடன் ஒன்றாக சிலுகவேில் மரித்யதாம். அவருகடே 
உேிர்த்ததழுதலின் மூலம் நாமும் புதிே ஜவீனில் எழுப்பப்பட்டதால் நித்திே 
ஜவீகனப் தபறுகியறாம். யராமர் 6:3-11, மற்றும் 8:10-11, 2 தகாரிந்திேர் 5:14 மற்றும் 
13:4, தகாயலாதசேர் 2:11–3:3 மற்றும் பல இடங்களில் யவதம் இகதப் பற்றி 
யபசுகிறது. ஒரு உதாரணத்திற்கு, பவுல் இந்த வார்த்கதககள யராமர் 6:4-5 இல் 
எழுதினார்: 

பிதாவின் மகிகமேினாயல கிறிஸ்து மரித்யதாரிலிருந்து 
எழுப்பப்பட்டதுயபால, நாமும் புதிதான ஜவீனுள்ளவர்களாே் 
நடந்துதகாள்ளும்படிக்கு, அவருகடே 
மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாயல 
கிறிஸ்துவுடயனகூட ... அடக்கம்பண்ணப்பட்யடாம். ஆதலால் 
அவருகடே மரணத்தின் சாேலில் நாம் 
இகணக்கப்பட்டவர்களானால், அவர் உேிர்த்ததழுதலின் 
சாேலிலும் இகணக்கப்பட்டிருப்யபாம் (யராமர் 6:4-5). 

சுருக்கமாகச் தசான்னால், மரித்யதாரிலிருந்து உேிர்த்ததழுந்ததன் மூலம் 
இயேசு தசே்த கிரிகேோனது நாம் விசுவாசத்திற்குள் வரும்யபாது நாமும் 
புதிே ஆவிக்குரிே வாழ்க்கககேப் தபறுயவாம் என்பகதேும், அவகரப் 
யபாலயவ நாமும் எதிர்காலத்தில் நம்முகடே உேிர்த்ததழுந்த மற்றும் 
மகிகமப்படுத்தப்பட்ட சரரீங்ககளப் தபறுயவாம் எை்பகதேும் உறுதிதசே்தது. 
இந்த அர்த்தத்தில் பார்க்கும்யபாது, அவருகடே யமன்கம நம்முகடே 
யமன்கமோகும், இது நமக்கு கண்ணிேத்கதேும் மகிகமகேேும் 
மரிோகதகேேும் தருகிறது. 

மரிப்பதில் இயேசு பாவத்தின் வல்லகமக்கு அப்பாற்பட்டவர். 
உங்களோல் ஒரு மரித்த மனிதகன யசாதிக்க முடிோது. அவர் 
அவர்களின் பிசாசு வல்லகமகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். 
ஆனால் போவம் தன்னுகடே வலிகமோன கூட்டாளிோன 
மரணத்யத இய சுவிை் பக்கம் இழுக்கிறது. ஆகயவ, அவர் 
மரணத்கத சந்திக்க இயேசுகவ அனுமதிக்கிறார், 
மரணத்கத சந்தித்த இயேசு மரணத்கத தவல்கிறார். 
அவருகடே ஜனங்களுக்கு அதன் தாக்கங்கள் 
பிரமாதமானகவகளாக இருக்கின்றன. ஆககோல், 
தவளிப்படுத்தின வியசஷம் 1:18 இல், நான் 
உேிருள்ளவனாேிருக்கியறன், நான் மரித்யதன், இயதா, நான் 
என்தறன்றும் உேியராடு இருக்கியறன், நான் மரணத்திற்கும் 
பாதாளத்திற்குமுரிே திறவுயகால்ககள 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

உகடேவராேிருக்கியறன் என்று உேிர்த்ததழுந்த 
மகிகமோன கிறிஸ்து கூறுகிறார். தன்கன 
விடுவிப்பதற்காக அவர் அவற்கறப் பேன்படுத்தினார், 
ஆனால் அவர் இன்னும் அவற்கற கவத்திருக்கிறார், 
ஏதனன்றால் ஒரு நாள் அவர் தனது ஜனங்ககள 
மரணத்தின் அடிகமத்தனத்திலிருந்து  விடுவிப்பார். 

Dr. நாக்ஸ் சாம்ப்ளின் 

இயேசுவின் சிலுகவேும் உேிர்த்ததழுதலும் நம்முகடே பாவ 
மன்னிப்பு மற்றும் பாவங்களுக்கான பரிகாரத்கதப் 
தபறுவதற்கான வழிமுகறோக மட்டும் இல்லாமல், இன்னும் 
மிக முக்கிேமாக, உேிர்த்ததழுதலானது உலகின் புதிே 
மற்றும் இறுதி ேுகத்கத ததாடங்கக் கூடிேதாகவும் இருக்கிறது. 
புது சிருஷ்டி (யவதம் அகத அகழக்கிறது யபால) அந்த 
கல்லகறேில், அதாவது அந்த தவற்று கல்லகறேில் 
ததாடங்குகிறது. இது வரலாற்றின் புதிே கமேப்பகுதி / புதிே 
கமே புள்ளிோகவும் மற்றும் புதிே பிகணப்பாகவும் 
இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் உேிர்த்ததழுதலின் 
காரணமாக நாம் அகனவரும் ககடசி காலங்களில் 
வாழ்கியறாம். இந்த முடிவின் ஆரம்பத்கத அவர் துவக்கி 
கவத்துள்ளார், கிறிஸ்தவனின் நம்பிக்கக 
என்னதவன்றால், அந்த ஆரம்பம் இப்யபாது கிறிஸ்துவின் 
இரண்டாவது வருககேியலயே அதன் நிகறகவக் காணும், 
இது யவதவசனங்களின்படி, ஒரு புது சிருஷ்டிப்பு என்று 
அகழக்கப்படுகிறது. 

Dr. யஜானதான் டி. தபன்னிங்டன் 

உேிர்த்ததழுதயலாடு கூட, இயேசுவின் உேர்த்தப்படுதலானது 
பூமிேிலிருந்து பரயலாகத்திற்கு அவர் பரயமறுதகலேும் 
உள்ளடக்கிேிருக்கிறது. 

பரபமறுதல் 
பரயமறுதல் என்பது இயேசு சரரீத்துடன்  பரயலாகத்திற்குச் தசன்ற 

நிகழ்வாகும். உேிர்த்ததழுந்த நாற்பது நாட்களுக்குப் பிறகு, இயேசு 
யமகங்களின் மதீு பரயலாகத்திற்கு எழுந்தார். லுூக்கா 24:50-51, மற்றும் 
அப்யபாஸ்தலருகடே நடபடிகள் 1:6-11 ஆகிே இரண்டு பகுதிகளிலும் 
பரயமறுதகலக் குறித்து லுூக்கா விவரித்தார். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

இயேசுவிை்  பரயமறுதல் பணிேின் மூலம் அவர் பூமிேில் இருந்தயபாது 
அவரால் தசே்ே முடிோத பல காரிேங்ககளச் தசே்தார். உதாரணமாக, 
யோவான் 14:2-3 இல், இயேசு அப்யபாஸ்தலர்களிடம் பரயலாகத்தில் 
அவர்களுக்கு இடங்ககள ஆேத்தம் தசே்ே யபாே்க்தகாண்டிருப்பதாகக் 
கூறினார். யோவான் 16:7 இல், அவர் முதலில் பரயலாகத்திற்கு ஏறாதவகர 
சகபகே ஊழிேத்திற்காக பலப்படுத்த பரிசுத்த ஆவிோனவகர அனுப்ப 
முடிோது என்று கூறினார். 

இதற்கு அப்பால், சிலுகவேில் ஆரம்பித்த பரிகார யவகலகே முடிக்க 
இயேசு உண்கமேில் பரயலாகத்திற்கு ஏற யவண்டிேிருந்தது. எபிதரே 
நிருபத்தின் எழுத்தாளர் தனது புத்தகத்தின் 8–9 அதிகாரங்களில் இந்த 
விஷேத்கத வாதிட்டார். சுருக்கமாக, பூமிக்குரிே ஆலேம் பரயலாக 
ஆலேத்தின் நகல் தான் என்று கூறினார். கிறிஸ்துவின் பரிகார பலிகே அவர் 
வருடாந்திர மகா பாவநிவிர்த்தி தசே்ேும்  நாளில் பூமிக்குரிே பிரதான 
ஆசாரிேர்கள் தசே்த யவகலேுடன் ஒப்பிட்டார், அப்யபாது அவர்கள் பலிேின் 
இரத்தத்கத மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் எடுத்து பலிபடீத்தின் மதீு 
ததளிப்பார்கள், இதனால் ஜனங்களுக்கு பாவமன்னிப்பு கிகடக்கும். அயத 
விதத்தில், இயேசு பரயலாகத்திலுள்ள உண்கமோன ஆலேத்தின் மகா 
பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் நகழந்து, தம்முகடே இரத்தத்கத பலிபடீத்தின் மதீு 
ததளித்தார். இயேசு சிலுகவேில் ஆரம்பித்த பலிேின் சடங்கக இது நிகறவு 
தசே்தது. பரயலாகத்தில் கிறிஸ்துவின் பரிகார யவகலகே எபிதரேர் 9:11-12 
விவரிக்கும் விதத்கதக் கவனிேுங்கள்: 

கிறிஸ்துவானவர் வரப்யபாகிற நன்கமகளுக்குரிே பிரதான 
ஆசாரிேராே் தவளிப்பட்டு ...  ககேினால் தசே்ேப்பட்டதாகிே 
இந்தச் சிருஷ்டிசம்பந்தமான கூடாரத்தின் வழிோக அல்ல, 
தபரிதும் உத்தமமுமான கூடாரத்தின் வழிோகவும் ... 
தம்முகடே தசாந்த இரத்தத்தினாலும் ஒயரதரம் மகா பரிசுத்த 
ஸ்தலத்தியல பிரயவசித்து, நித்திே மீட்கப 
உண்டுபண்ணினார் (எபிதரேர் 9:11-12). 

யமலும், பரயலாகத்திலுள்ள நம்முகடே பிரதான ஆசாரிேராக, கிறிஸ்து 
நமக்காக ததாடர்ந்து பரிந்து யபசுகிறார், நாம் பாவம் தசே்ேும்யபாது நம்முகடே 
சார்பாக அவர் தசே்த பரிகாரத்தின் பலன்ககள ததாடர்ந்து யவண்டுகிறார். 
இகறேிேலாளர்கள் தபாதுவாக பரயலாக ஆலேத்தில் கிறிஸ்து இப்யபாது 
நமக்காக  ததாடர்ச்சிோக தசே்கிற யவகலகே அவருகடே அமர்வு என்று 
குறிப்பிடுகின்றனர். இந்த அமர்வுதான் நமது இரட்சிப்கபப் பாதுகாக்கிறது. 
எபிசரயர் 7:24-25 அவருதடய அமர்தவ இவ்வாறு விவரிக்கிறது: 

இவயரா என்தறன்கறக்கும் நிகலத்திருக்கிறபடிேினாயல, 
மாறிப்யபாகாத ஆசாரிேத்துவமுள்ளவராேிருக்கிறார். 
யமலும், தமது மூலமாே் யதவனிடத்தில் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

யசருகிறவர்களுக்காக யவண்டுதல்தசே்ேும்படிக்கு அவர் 
எப்தபாழுதும் உேியராடிருக்கிறவராககோல் அவர்ககள 
முற்றுமுடிே இரட்சிக்க வல்லவராேுமிருக்கிறார்  (எபிதரேர் 
7:24-25).  

நாம் இங்யக காண்கிறபடி, இயேசு பரயமறுவது அவருகடே மீட்பின் 
யவகலேின் முக்கிேமான அம்சமாகும். அது இல்லாமல் நாம் இரட்சிக்கப்பட 
முடிோது. 

கிறிஸ்துவின் உேிர்த்ததழுதல் மற்றும் பரயமறுதல் பற்றிப் யபசிே 
பின்னர், யதவனின் வலது பாரிசத்தில் பரயலாகத்தில் இருக்கிற அவருகடே 
சிங்காசனத்கதப் பற்றி யபச நாம் தோராக இருக்கியறாம். 

சிங்கோசனத்தில் ஏறுதல் 
புதிே ஏற்பாட்டில் பிதாவாகிே யதவனுகடே வலது பாரிசத்தில் 

இயேசுவின் சிங்காசனம் இருக்கிறது என்று பல இடங்களில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இகதக் குறித்த அடிப்பகட கருத்து என்னதவன்றால், 
இயேசு நம்முகடே தபரிே மனித ராஜா ஆவார், மற்றும் அவருக்கு 
பரயலாகத்தில் ஒரு சிங்காசனம் உள்ளது, அது பிதாவின் தபரிே 
சிங்காசனத்தின் வலதுபுறத்தில் இருக்கிறது. இந்த சூழ்நிகலேில், பிதா தபரிே 
ராஜா அல்லது சர்வாதிகார ராஜா ஆவார், மற்றும் குமாரன் அவருக்கு 
யசவிக்கிற ராஜா அல்லது சிறிே ராஜா ஆவார். இது பண்கடே உலகில் உள்ள 
ராஜ்ேங்களின் மாதிரிகேப் பின்பற்றுகிறது, இதன் மூலம் சிறிே ராஜாக்கள் 
ஒரு தபரிே சாம்ராஜ்ேத்தின் பல்யவறு பகுதிககள ஆளுவார்கள், யமலும் வரி 
தசலுத்துவயதாடு, சக்கரவர்த்திக்கு யசகவகேேும் தசே்வார்கள். 

தபாதுவாக, கிறிஸ்துவின் ராஜரிகத்கதப் பற்றி நாம் 
சிந்திக்கும்யபாது, அகத மிக உேர்ந்ததாக கருதுகியறாம், 
ஏதனன்றால் இயேசு இப்யபாது பிதாவாகிே யதவனுகடே 
வலது பாரிசத்தில் இருக்கிறார், மற்றும் அவர் ராஜாவாக 
இருக்கிறார். ஆனால், இயேசு தம்முகடே மனித இேல்பில் 
ராஜரிகத்தில் யமன்கமேகடந்தார் என்பகத நாம் 
நிகனவில் தகாள்ள யவண்டும். அதாவது, அவருகடே 
ததே்வகீ இேல்பில், இயேசு எப்யபாதும் ராஜாவாகயவ 
இருந்தார். அவர் எப்தபாழுதும் எல்லாவற்றின் யமலும் 
சர்வாதிகாரிோக ஆட்சி தசே்து தகாண்டிருந்தார், ஆனால் 
இயேசுவுக்கு அவருகடே மனித இேல்பில் வானத்திலும் 
பூமிேிலும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது. இயேசு தாவதீின் 
குமாரன், ஆகயவ இஸ்ரயவல் யதசத்கதேும் யதவனுகடே 
ஜனங்ககளேும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துபவரும் ஆவார். 
தாவதீின் குமாரனும், தாவகீதப் யபாலயவ, ஒரு யசவிக்கிற 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

ராஜாவாக இருந்தார்; அவர் தபரிே ராஜாவான 
பரயலாகத்திலுள்ள பிதாவாகிே யதவனுகடே ஊழி னாக 
இருந்தார். 

Dr. ரிச்சார்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

ராஜாவாக இயேசுகவ தனது கதாபாத்திரத்தில் குறிப்பிடும் யவத 
பகுதிகளில், அவர் தனது ஜனங்களுக்காக பரிந்து யபசும் ஒரு ஆசாரிேர் 
என்றும் யபசப்படுகிறார். ராஜாக்கள் தபாதுவாக ஆசாரிேர்களாக ஊழிேம் 
தசே்த பண்கடே உலகின் மாதிரிகே இது பின்பற்றுகிறது. உதாரணமாக, 
ஆதிோகமம் 14 இல் தமல்கியசயதக்கு ஆசாரிேனாகவும் ராஜாவாகவும் 
இருந்தார். 

பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் இயேசுவின் பதவிகேப் பற்றி யவதம் 
யபசும்யபாது, அப்யபாஸ்தலருகடே நடபடிகள் 2:30-36, எயபசிேர் 1:18-23, எபிதரேர் 
1:3-9 மற்றும் 1 பபதுரு 3:21-22 யபான்ற பகுதிகளில் காணப்படுவது யபால, சில 
சமேங்களில் நம்முகடே யமசிோ ராஜாவாக அவருகடே பாத்திரத்கத அது 
வலிேுறுத்துகிறது.  இருந்தாலும், மற்ற யநரங்களில், நமக்காக பரிந்து யபசும் 
நம்முகடே பிரதான ஆசாரிேராக இயேசுவின் பாத்திரத்கத யவதம் 
எடுத்துக்காட்டுகிறது. யராமர் 8:34 மற்றும் எபிதரேர் 8:1 யபான்ற பகுதிகளில் இந்த 
முக்கிேத்துவத்கதக் காண்கியறாம். 

இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் அர்த்தம் ஒன்றுதான்: எல்லா சிருஷ்டிப்பின் 
யமலும் இயேசுவுக்கு அதிகாரமும் வல்லகமேும் இருக்கிறது, அகத அவர் 
பிதாவின் சார்பாக ஆளுகிறார். அந்த நிகலேில், அவர் தம் ஜனங்களுக்கு 
இரட்சிப்கபக் தகாண்டுவருகிறார், பிதா அவர்ககள ஒரு கிருயபய ோடு 
பார்ப்பகத உறுதிதசே்கிறார். 

இயேசு மரித்யதாரிலிருந்து உேிர்த்ததழுந்து, பரயமறி, பிதாவின் வலது 
பாரிசத்தில் உள்ள சிங்காசனத்தில் அமர்ந்தபின், ககடசி நாளில் கிறிஸ்து 
அளிக்கும் நிோேத்தீர்ப்கபப் பற்றி அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்கக 
குறிப்பிடுகிறது. 

நியோயத்தீர்ப்பு  
இயேசு நிோேத்தீர்ப்யபோடு வருவார் என்று விசுவாச அறிக்கக 

கூறும்யபாது, அவர் அங்கிருந்து வருவார், அதாவது யதவனுகடே வலது 
பாரிசத்தில் உள்ள அவரது சிங்காசனத்திலிருந்து வருவார் என்று அது 
கூறுகிறது. எல்லா சிருஷ்டிப்புகளுக்கும் இயேசு மனித ராஜா என்பதும், 
அவருகடே பிரமாணங்ககள மறீிேவர்களுக்கும், அவருகடே 
ராஜரிகத்கதேும் ராஜ்ேத்கதேும் மதிக்காதவர்களுக்கும் எதிராக ராஜ 
நிோேத்தீர்ப்கப வழங்குவார் என்பயத இதன் கருத்தாகும். லுூக்கா 22:30, 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

அப்யபாஸ்தலருகடே நடபடிகள் 17:31, 2 ததசயலானிக்யகேர் 1:5 மற்றும் 2 
தீயமாத்யதேு 4:1 யபான்ற யவத வசனங்களில் இகதக் காண்கியறாம். 

இறுதி நிோேத்தீர்ப்பில் ஜவீனுள்ளவர்களும் மரித்தவர்களும் 
பங்தகடுப்பார்கள், அதாவது, இயேசு மீண்டும் வரும்யபாது ஜவீனுடன் 
இருப்பவர்கள் உட்பட, இதுவகர வாழ்ந்த அகனவரும் 
நிோேத்தீர்ப்பகடவார்கள். ஒவ்தவாரு நபரின்  வார்த்கதேும், சிந்தகனேும், 
தசேலும் யதவனுகடே குணத்தின் அடிப்பகடேில் நிோேந்தீர்க்கப்படும். 
தகாடூரமான உண்கம என்னதவன்றால், ஒவ்தவாரு மனிதனும் பாவத்தில் 
குற்றவாளிோகக் காணப்படுவான், நித்திே மரண தண்டகனக்கு 
உள்ளாக்கப்படுவான். 

இதில் நற்தசே்தி என்னதவன்றால், விசுவாசத்தினால் கிறிஸ்துயவாடு 
ஐக்கிேப்பட்டவர்கள் ஏற்கனயவ கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலம் 
நிோேத்தீர்ப்கபப் தபற்றிருப்பார்கள், கிறிஸ்துவின் உேிர்த்ததழுதலால் 
ஏற்கனயவ நீதிமான்கதளன்று நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். ஆகயவ, 
நிோேத்தீர்ப்பில் அவர்கள் நித்திே ஆசீர்வாதத்கதேும் சுதந்தரத்கதேும் 
தபறுவார்கள். 

ஆனால் யமாசமான தசே்தி என்னதவன்றால், கிறிஸ்துவில் 
இல்லாதவர்கள் யதவ யகாபத்தின் முழு உக்கிரத்கதேும் அவர்களாகயவ தாங்க 
யவண்டிேிருக்கும். அவர்கள் என்தறன்றுமாக நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள். 

இன்று நம் நாளில் ககடசி நிோேத்தீர்ப்கபப் பற்றிே 
யகாட்பாடு மிகவும் பிரபலமாக இல்கல. இருந்தாலும், 
விஷேங்கள் தபரிதாக மாறவில்கல என்று நிகனக்கியறன், 
ஏதனன்றால் நிோேத்தீர்ப்பு எப்யபாதும் மனிதர்களுக்கு 
கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கும் என்று நான் 
நிகனக்கவில்கல. நிோேத்தீர்ப்பு நகடதபறுவது முற்றிலும் 
இன்றிேகமோதது என்று நான் வாதிடுயவன்  — 
கிறிஸ்துவின் மதீு விசுவாசம் கவக்காதவர்களுக்கு நித்திே 
நரகம் இருக்கிறது என்று நாம் அறிவிக்க யவண்டும். 

Dr. தாமஸ் ஆர். ஸ்கிகரனர் 

நரகத்கதப் பற்றி நாம் யபசுவதற்கு இருக்கிற காரணங்களில் 
ஒன்று என்னதவன்றால் அது உண்தம ோக இருக்கிறது. 
நாம் சத்திேத்திலிருந்து தப்பிக்க துணிவு தகாள்ளக்கூடாது. 
நிகறே அகர உண்கமகள் இருக்கின்றன மற்றும் சில 
யநரங்களில் ததாண்ணுூறு சதவிகிதம் உண்கம கூட 
இருக்கிறது, ஆனால் நீங்கள் நன்றாக சுவியசஷம் கூறப் 
யபாகிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் சத்திேத்தால் சுவியசஷம் 
கூறப் யபாகிறீர்கள் என்றால், இறுதி நிோேத்தீர்ப்கபப் பற்றி 
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பார்கவேிடவும். 

நீங்கள் யபச யவண்டும். எனயவ நாம் நரகத்கதப் பற்றி 
யபசுகியறாம், அவசிேம் அகதப் பற்றி யபச யவண்டும். 
நரகத்கதப் பற்றி நாம் புரிந்து தகாள்ளும் விஷேங்களில் 
ஒன்று என்னதவன்றால், அது ோர் நிோோதிபதி என்பகத 
நமக்கு நிகனவூட்டுகிறது. நாம் அல்ல: அவயர. இது 
நம்முகடே தனிப்பட்ட தபாறுப்கபப் பற்றி நமக்கு 
நிகனவூட்டுகிறது. இது அவசரத்கதப் பற்றி நமக்கு 
நிகனவூட்டுகிறது. இது நித்திேத்கதப் பற்றி நமக்கு 
நிகனவூட்டுகிறது. நரகம் யபால நாம் யபச யவண்டிே பல 
விஷேங்கள் உள்ளன, நரகத்கதப் பற்றிப் யபசாமல் 
சுவியசஷம் உகரத்தலில் ஈடுபடுவது மிகவும் கடினமாக 
இருக்கும். ஆககோல் நாம் அகதப் பற்றி யபசுகியறாம். நாம் 
இகதப் பற்றி அதிகம் யபசுகியறாம், ஏதனனில் இது சத்திேம், 
நாம் சத்திேத்திலிருந்து தப்பிக்க விரும்பவில்கல என்பகத 
நிகனவில் தகாள்ளுங்கள்.   

Dr. யமட் பிகரட்யமன் 

முடிவுகர 
இந்த பாடத்தில், நம்முகடே கர்த்தராகிே இயேசு கிறிஸ்துகவப் பற்றி 

யபசும் அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்ககேில் உள்ள விசுவாச 
கட்டுகரககள ஆராே்ந்யதாம். அவருகடே ததே்வகீ இேல்பு மற்றும் 
திரித்துவத்தின் மற்ற உறுப்பினர்களுடனான அவரது உறவு உட்பட அவரது 
முழு ததே்வகீத்தன்கமகேப் பற்றிேும் நாம் பார்த்யதாம். அவரது ததே்வகீ 
மற்றும் மனித இேல்புகளுக்கு இகடேிலான உறவு உட்பட அவரது முழு 
மனிதத்தன்கமகேப் பற்றிேும் நாம் ஆராே்ந்யதாம். அவரது தாழ்கமேின் 
ஆரம்பம் முதல் அவரது இறுதி யமன்கம வகர அவரது யவகலகே 
சுருக்கமாகக் கூறிேிருக்கியறாம். 

நம்கம கிறிஸ்தவர்கள் என்று அகழக்கும் எவருக்கும், கிறிஸ்தவத்கத 
புரிந்து தகாள்ள விரும்புயவாருக்கும், கிறிஸ்துவாகிே நபகரப் பற்றிேும் 
அவரின் யவகலகேப் பற்றிேும் நன்றாகப் புரிந்துதகாள்வது மிக முக்கிேம். 
இயேசு நம் மதத்தின் கமேப்பகுதிோவார்  — மற்ற எல்லா நம்பிக்கக 
முகறகளிலிருந்தும் நம்கம ஒதுக்கி கவக்கும் நபர் அவர். அவர் பிரபஞ்சத்தின் 
ஆட்சிோளர் ஆவார், மற்றும் வரலாறு அகனத்தும் சுழலும் சுழல்கமேமாக 
இருக்கிறார். அவர் நம் யதவனாகவும் பிரதான ஆசாரிேராகவும் மற்றும் 
ராஜாவாகவும் இருக்கிறார். இரட்சிப்பு என்பது அவகர அறிந்துதகாள்வதற்கும், 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கேப் 
பார்கவேிடவும். 

அவகர யநசிப்பதற்கும், அவருடன் ஐக்கிேம் தகாண்டு ஜவீகனக் 
கண்டுபிடிப்பதற்கும் குகறவானதல்ல. 
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