


கிம் ம�ோ எஸமடேட்

தபோல் பபட்டி எண்.333

ரிபபபலிக் ஆப சிஙகபபூர் - 912742

இண்டேர்பநெட் பெப்ஸைட் முகெரி

http://propheticrevelation.net

இப�யில் முகெரி : richardgan@propheticrevelation.net

Fax : (65) 8902301

முதல் த�ிழ் பதிபபு - 2019, டிசம்பர், 5000 பதிபபுகள்

இநதப புததகம், உலகம் முழெதும், க்டேசிகோல பசயதியிலிருக்கும், 

ெிசுெோசிகளின் அன்பினோலும், தஙகளின் கோணிக்்ககளினோலும், உஙகளுக்கு 

ெிநெிமயோகம்பண்ணபபடுகிறது. இது ‘பிரோபடிக் பரெமலஷன்’ (தீர்க்கதரிசன 

வெளிப்பாடு) மூல�ோக பெளியிட்டு பெபததுடேன் ெழஙகபபடுகிறது. இநத 

பசயதியில் அளிக்கபபட்டுள்ள ெோர்த்த உஙகளுக்கு ஒரு ஜீெனுள்ள 

பெளிபபோடேோக �ோறி நீஙகள் கர்ததரோகிய இமயசு கிறிஸதுெின் நெோ�த்த 

சு�நதெர்களோய எல்லோ �னிதர்களுக்கும் முன்பதோக நெிற்கும்படிமய இது 

பெளியிடேபபட்டுள்ளது.

இபபுததகததினு்டேய கூடுதல் பெளியீடு ்கயிருபபு இருக்கும் ெ்ரயில், 

“க்டேசிகோல பசயதி்ய” உண்்�யோய மதடுகிறெர்களுக்கு இலெச�ோயக் 

பகோடுக்கபபடும்.

மர�ோ ஜீெ ஊழியம் இபபபோருபபபடுததுள்ளது.

இநத மெ்லக்கோக உஙகளு்டேய கோணிக்்கக்ள, பகோடுபபதற்க்கு 

அனுபபவும்
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பயன்படுததபபடேக்கூடேோது.

பெளியீடு : ரிசசர்டு மகன்

இபபுஸதகத்த  இலெச�ோக அசசிடுெதற்கும், ெி     மயோகிபபதற்கும் நெி

முன்ெருபெர்கள் கீமழ பகோடுக்கபபட்டுள்ள ெஙகியின் எண்ணிற்கு 
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முன்னுரர

எண்பதது நெோன்கு ெயதோன, யூதனோகிய ப�ண்டேல் கிரோெிட்ஸ 
நெியூயோர்க் பட்டேணததில் ஒரு கோர் ெநது இடிதது நெ்டேபபோ்தயில் 
இரததம் ஒழுகிக்பகோண்டிருக்கும் நெி்லயில் இருநதோர். உடேனடியோக 
அஙமகயிருநத ஒரு மபோலீஸ அதிகோரி அநத இடேததிற்கு ெநது 
அடிபட்டேெ்ர போர்தத பிறகு ஒரு ஆம்புலன்ஸ �ற்றும் ஒரு போதிரியோ்ர 
அ்ழததோர்.

அநத போதிரியோர் முதலில் ெநது கிரோெிட்்ஸை குனிநதுப போர்தது “நீ 
பிதோ கு�ோரன் பரிசுதத ஆெி்ய ெிசுெோசிக்கிறோயோ?” என்று மகட்டேோர். 

கிரோெிட்ஸ தன் த்ல்ய அண்ணோர்நது போர்தது கண்க்ள 
நென்றோக திறநது, அஙமக சூழ்நதிருநத கூட்டேததோ்ர போர்ததுக் மகட்டேோர்.

“நெோன் சோகும் நெி்லயில் இஙமக படுததிருக்கிமறன், இெமரோ 
என்்ன போர்தது ெிடுக்த மகட்கின்றோர்”.

அறியபாரை என்பது இன்பம் அல்ல. புதிய ஏற்போட்்டே எழுதினெர்கள் 
நெோம் ெிசுெோசிக்கின்ற கோரியததில் நெிசசயம் உ்டேயெர்களோக இருக்க 
மெண்டுப�ன்ப்த நெ�க்கு ெலியுறுததியுள்ளோர்கள். பரிசுதத பவுல் 
அடிக்கடி தன் நெிருபஙகளில் “நீஙகள் அறியெில்்லயோ?” என்று 
மகட்டுள்ளோர்.

இமயசு கிறிஸதுெின் நெோட்களில் பபோயயோன உபமதசஙகள் ெனஙகள் 
மெதத்த குறிதது அறியோ்�மய அதன் கோரண�ோயிற்று �ற்றும் 
�னித உபமதசஙக்ளயும், கட்டே்ளக்ளயும் ்கக்பகோண்டிருநதன. 
(�தமதயு 15:9) ைனுஷருரைய ்கற்ரன்கரள உ்ததசங்களபா்கப 
த்பாதித்து ,  வீணோய எனக்கு ஆரோத்ன பசயகிறோர்கள் என்று 
ஏசோயோ தீர்க்கதரிசி நென்றோயச பசோல்லியிருக்கிறோன் என்றோர். 
பின்பு இநத நெோளுக்குரிய கிறிஸதெர்களின் அறியோ்� எவெளவு 
பபரிதோயிருக்கும்? கர்ததரோகிய இமயசுெின் கடிநது பகோள்ளுத்ல 
இஙமக கெனிக்கவும். “நீஙகள் ஆரோதிக்கின்றீர்கள், ஆனோல் 
என்னபென்று பதரியோது”. (மயோெோன் 4:22). நீஙகள் அறியோத்தத 
பதோழுது பகோள்ளுகிறீர்கள்; நெோஙகள் அறிநதிருக்கிற்தத பதோழுது 
பகோள்ளுகிமறோம்; ஏபனன்றோல் இரட்சிபபு யூதர்கள் ெழியோய 
ெருகிறது.;

நெண்பர்கமள, நீஙகள் எ்த ஆரோதிக்கின்றீோ்கள் என்று உஙகளுக்குத 
பதரியு�ோ? அல்லது உஙகள் ச்பயின் போரம்பரியஙக்ள �ோததிரம் 
பின்பற்றுகிறீர்களோ? உங்களுரைய ததென் ஆ்ிர்கபாம், ஈசபா்ககு, 
யபா்கத்கபா்ின் ததெனபாயிரு்க்கிறபாரபா?



2	 ப்ராபட்டிக்	ர்வலேஷன்

இ ந த  பு ஸ த க ம்  சு ரு க் க �ோ க வு ம் ,  �ி க த  ப த ளி ெோ க வு ம் 
ததெத்துெத்தின் இர்கசியத்ரத ெிள்ககு்கின்றதத  அதின் 
மநெோக்க�ோயிருக்கிறது (I தீம�ோதமதயு 3:16) அன்றியும் ததெ்்கதி்ககுரிய 
இ ர க சி ய �ோ ன து  யோ ெ ரு ம்  ஒ ப பு க்  ப கோ ள் ளு கி ற ப டி ம ய 
�கோம�ன்்�யுள்ளது. மதென் �ோம்சததிமல பெளிபபட்டேோர். ஆெியிமல 
நீதியுள்ளெபரன்று ெிளஙகபபட்டேோர், மதெதூதர்களோல் கோணபபட்டேோர், 
புறெோதிகளிடேததில் பிரசஙகிக்கபபட்டேோர், �கி்�யிமல ஏபறடுததுக் 
பகோள்ளபபட்டேோர்.

சத தி ய ம்  உ ங க ள்  உ ள்ளத தி ல்  ப ெ ளி ப ப டு ம்  ெ ் ர  ம ெ த 
ெோக்கியஙக்ள ெிடேோமுயற்சியுடேன் மதடும்படி ஆர்ெததுடேன் உஙக்ள 
ெலியுறுததுகிமறன். இமயசு கிறிஸது உயிர்தபதழுநது பெறும் 300 

அ்�பபோக �ோறியது. ப�யயோன ஒரு மதெனு்டேய பெளிசச�ோனது 
�னுஷர் தஙகளு்டேய அ்�பபுக்ளயும், போரம்பரியஙகளுக்குரிய 
ம கோ ட் போ டு க ் ள யு ம் ,  உ ப ம த ச ங க ் ள யு ம்  ம போதி ப ப தி னோ ல் 
இருள்டேநதது.

அெர்கள் மதெ ெோர்த்தக்கு பதிலோக �னித போரம்பரியஙக்ளப 
மபோதிததனர்.  அதின் முடிெோக இபபபோழுது மதெததுெததின் 
உபமதசத்த குறிதததோன அமநெக ெியோக்கியோனஙகள் உண்டு. 
அ தி க ப ட் ச �ோ ன ெ ர் க ள்  ம த ெ ன்  தி ரி த் து ெ த் தி ன்  ந ் ர ்க ள் 
என்று ம் ,  ஒ ரு  சி ல ம ரோ  அ ெ ர்  இ ரண்டு  நெ ப ரோக  ெ சி க் கி ன்றோ ர் 
எ ன் று ம்  நெ ம் பு கி ன் ற ன ர் ,  � ற் ற ெ ர் க ள்  அ ெ ர்  ஒ ன் று  எ ன் று 
ெிசுெோசிததோலும் இமயசு கிறிஸதுெின் பதயவீகததன்்�்ய 
(Devine) புறக்கணிக்கின்றனர். மெத கோலததின் பரிசுததெோன்கள் 
ம த ெ ் ன ப ப ற் றி  இ ப ப டி யு ம்  அ ப ப டி யு ம்  இ ரு ப போ ப ர ன் று 
க ணி க் க ெி ல் ் ல .  பி ன் னோ ட் க ளி ம ல  ெ ந த  ெி சு ெோ சி க ள் 
மதெனு்டேய ெோர்த்தக்குரிய போர்்ெ இழநது பரிசுதத ஆெியின் 
ெழிநெடேததுதலிலிருநது ெழி ெிலகும்மபோது அதின் அஸதிெோ த்த 
புறக்கணிததனர். அதற்கு பிறகு �னிதர்களின் சிந்தகள் நெி்ல 
பதோடேங கி  மதெ்னப ப ற்றிய பலெித�ோன கணிபபுகள் ெர 
ஆரம்பிததது.

அதிகபட்ச�ோன யூதர்கள் சுெிமசஷம் ஆரம்பிதத அநத முதல் 
நூற்றோண்டில் தஙகளு்டேய ஒமர மதெனுக்குரிய ெிசுெோசத்த 
கடின�ோக பற்றிப பிடிததோர்கள். ஆனோல் இமயசு கிறிஸதுமெ, 
ம�சியோெோக �ோ�ிசததில் பெளிபபட்டே தஙகளு்டேய மதென்தோன் 
என்ப்தப போர்க்கத தெறின. ஆனோல் அ்�பபுக்குரிய கிறிஸதெம�ோ 
ெிசுெோசததில் ஒன்றும் ம�ன்்�பபடேெில்்ல.

அெர்கள் ஆபிரகோ�ின் ஒமர மதெனுக்குரிய ெிசுெோசத்த பல 
மதெர்களுக்குரிய ெிசுெோச�ோக �ோற்றினோர்கள். இெர்களு்டேய 

ெருஷஙகளுக்கு கு்றெோ க கிறிஸதெம் என்பது ஸதோபி கபட்டே க்

ர்
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மெத பண்டிதர்கள் ஆபிரகோ�ின் மதெ்ன எடுதது மூன்று பஙகோக்கி, 
அதற்குபபின் அெனு்டேய ெம்சத்த அ்த கிறிஸதெ�ோக்க முயன்று 
இரண்டேோெது போகத்த பகோடுததனர். இன்றும் அ்த பசயது 
ெருகின்றன. ததெத்துெத்தின் அநத ஒருைனப்பாட்டின் உபமதசம் 
மெதம் என்று நெம்புகின்ற ஒரு சில ெிசுெோசிகள் அ்த பபோதுெோக 
ெி சு ெோசி த து  ஏற் று க் ப கோண் டி ரு ந தோலு ம்  அ ம நெ க ர்க ள்  அ ் த 
முழு்�யோக புரிநது பகோள்ள முடியெில்்ல.

நீஙகள் ெிசுெோசிக்கின்ற கோரியததில் பெறும் திருபதிய்டேயோ�ல், 
உஙகளு்டேய நெம்பிக்்க, உண்்�யோகமெ அது சததியம் என்பதில் 
நீஙகள் திருபதிய்டேய மெண்டும்.

மெதத்த ெிசுெோசிக்கின்ற அமநெகர் தஙகளு்டேய பிரிய�ோன 
மபோதகர்களின் (அபமபோஸதலர்கள், தீர்க்கதரிசிகள், சுெிமசஷகர்கள், 
ம � ய ப ப ர்க ள்  அ ல் ல து  பி ரச ங கி யோ ர்க ளி ன்  த ் ல  ஞோன ம � 
பகோண்டிருக்கின்றோர்கள். ஆனோல் �ிகவும் கு்றெோனெர்கமள 
ஆெியில் நெிரபபபபட்டு ெோர்த்தயில் திருபதி அ்டேநதிருக்கின்றனர். 
கர்ததரு்டேய ஆெியோனெர் ப�யயோகமெ உஙகளுக்கு ஒன்்ற 
பெளிபபடுததோ�ல் “நெோன் ெிசுெோசிக்கிமறன் என்று பசோல்லோதீர்கள்” 
Iபகோரி 2:14, Iபகோரி 2:10, மரோ�ர் 3:4.

“ ப ெ ன் � சு போ ெ �ோ ன  � னு ஷ ம னோ  ம த ெ னு ் டே ய 
ஆெிக்குரிய்ெக்ள ஏற்றுக்பகோள்ளோன்; அ்ெகள் அெனுக்குப 
்பததிய�ோகத மதோன்றும்; அ்ெகள் ஆெிக்மகற்ற பிரகோர�ோய 
ஆ ரோ ய ந து  நெி தோனி க் க ப ப டு கி ற ் ெ க ளோனதோல் ,  அ ் ெ க ் ள 
அறியவு�ோட்டேோன்”.

“ நெ � க் ம கோ  ம த ெ ன்  அ ் ெ க ் ள த  த � து  ஆெி யி னோ ம ல 
ப ெ ளி ப ப டு த தி னோ ர் ;  அ ந த  ஆெி யோனெ ர்  எல் லோெ ற் ் ற யு ம் , 
மதெனு்டேய ஆழஙக்ளயும், ஆரோயநதிருக்கிறோர்”.

“அபபடியோக்க�ோட்டேோது, நீர் உம்மு்டேய ெசனஙகளில் நீதிபரரோய 
ெி ள ங க வு ம் ,  உ ம் மு ் டே ய  நெி யோ ய ம்  ெி சோ ரி க் க ப ப டு ம் ம போது 
பெற்றிய்டேயவும் இபபடியோயிற்று என்று எழுதியிருக்கிறபடி, 
மதெமன சததியபரர் என்றும், எநத �னுஷனும் பபோயயன் என்றும் 
பசோல்லுமெோ�ோக”.

மெத ெசனத்த நெோம் கற்றுக் பகோள்ளும்மபோது கர்ததர் உஙக்ள 
ஆசீர்ெதிக்க மெண்டும் என்பமத என்னு்டேய பெபம். 

- ரிசசர்ட். எல்.எஸ.மகன்
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எழுத்தபாளர

திரிததுெ உபமதசததின் தெறுக்ள பெளிபபடுததும் படி 1984-ல் 
இநத புததகத்த எழுதிமனன். அநத மநெரம் முதற்பகோண்டு இநத 
மெதததிற்குரிய ெசனஙகள் (முக்கிய�ோன சததியஙகள் திறநதன) 
ஆனோலும், ஒமர மதெ்னபபற்றிய பெளிபபோடு அ்ெகள் ஒமர 
நெி்லயில் இருக்கின்றன.

மதென் த�து �ணெோட்டி்ய பரிபூரணததில் நெடேததும்மபோது 
எல்லோ கிறிஸதெமும் பரிசுததெோன்களும் மதெனு்டேய சததியத்த 
ஆழ�ோக புரிநது பகோள்ள எதிர்போர்க்கபபடுகின்றது. ஆ்கய    ல் இநத  
எழுததோளர் மூல கோரியஙக்ள சததியததிற்குரிய ெிசுெோசிகளின் 
பிரமயோெனததிற்கு ஏற்றெோறு திருததி அ்�ததோர்.

இநத கட்டு்ரயின் மூல�ோக மதெததுெம் �ற்றும் கிறிஸதுவுக்குள் 
மதெததுெததின் இரகசியத்த முடிநதெ்ர புரிநதுபகோள்ள 
்ெக்கின்றது.

இ டே ம்  கு ் ற வு  நெி �ி த த ம்  தி ரி த து ெ த தி ற் கு  ெி ம ரோத �ோன 
சகலெிெோதத்தயும் பகோண்டுெர முயற்சி எடுக்கெில்்ல.

***

உண்்�யோயத பதோழுது பகோள்ளுகிறெோ்கள் பிதோ்ெ ஆெிமயோடும் 
உ ண் ் � ம யோ டு ம்  ப தோ ழு து  ப கோ ள் ளு ங கோ ல ம்  ெ ரு ம் ,  அ து 
இபபபோழுமத ெநதிருக்கிறது; தம்்�த பதோழுதுபகோள்ளுகிறெர்கள் 
இபபடிபபட்டேெர்களோயிருக்கும்படி பிதோெோனெர் ெிரும்புகிறோர். 
மதென் ஆெியோயிருக்கிறோர், அெ்ரத பதோழுதுபகோள்ளுகிறெர்கள் 
ஆெிமயோடும், உண்்�மயோடும் அெ்ரத பதோழுது பகோள்ள மெண்டும் 
என்றோர். (மயோெோன் 4:23,24)

ோ



த�பாத்கபாஸ்:  
ததெனுரைய சிருஷ்டிப்ின் ஆரம்்ம்

சிருஷ்டிபபு

(ஆதியோக�ம் 1:1) ஆதியிமல மதென் ெோனத்தயும் பூ�ி்யயும் 
சிருஷ்டிததோர். பல மகோடி ெருஷஙகளுக்கு முன்பதோக பூ�ி்ய மதென் 
முதலோெதோக சிருஷ்டிததோர். அதன் பின்பு இபபபோழுது நெோம் ெோழும் 
பூ�ியோனது �றுபடியும் சீர்�க்கபபட்டேதோய இருக்கின்றது. பூ�ியோனது 
�றுபடியும் புதுபபிக்கபபடுெதற்கு முன்பதோக போழ்டேநததோயும், 
ப ெ று ் � யோனதோ யு ம் ,  இ ரு ள்  சூ ழ் ந த தோ யு ம்  இ ரு ந த து .  ஏன் 
அபபடியிருநதது? அதன் கோரணஙகள் என்ன?

சரித்திர ்கபா�த்திறகு முநதின ச்கபாபதம்

மதென் சிருஷ்டிதத ெோனம் பூ�ி கோலெரி் சப பட்டியலின் நெிகழ்சசிக்ளப 
பற்றிய மெத சோன்றுக்ள நெோம் ஆரோயநது போர்பமபோம். ஆதியோக�ம் 
1:1-ல் இருநத ஆதியிமல என்ற கோலகட்டேததில் மதென் ெோனத்தயும் 
பூ�ி்யயும் சிருஷ்டிததோர் என்று நெோம் ெிசுெோசிக்கின்மறோம். அது 
கடேநத மகோடிக்கணக்கோன ெருஷஙகளோய இருநதது. இதுமெ ெோனம் 
பூ�ி சிருஷ்டிக்கபபட்டே ஆரம்ப�ோயிருநதது. தீர்க்கதரிசி ஏசோயோ 
பசோன்னதுமபோல (ஏசோயோ 45:18) ெோனஙக்ளச சிருஷ்டிதது பூ�ி்யயும் 
பெறு்�யோயிருக்கச சிருஷ்டியோ�ல் அ்த குடியிருபபுக்கோகச 
பசயது ப்டேதது, அ்த உருமெற்படுததின மதெனோகிய கர்ததர் 
பசோல்லுகிறதோெது: நெோமன கோத்தர், மெபறோருெர் இல்்ல.

பதோல்பபோருள் ஆரோயசசிகளும் பதோன்�ஙகளும் (Dinosarus) 
� னி த ் ன ப  ம போ ல்  ம நெ ர் நெி �ி ர்  சி ரு ஷ் டி க ளு ம்  பூ �ி யி ல் 
உலோெிததிரிந ததோக ஒரு சகோபதம் என்று அெர்கள் நெ�க்கு 
நெிரூபிததிருக்கிறோர்கள். அது ஆதியோக�ம் 1:2-ல் பசோல்லபபட்டேதுமபோல 
இருநத மகோடிக்கணக்கோன ெருஷஙகளின் சகோபத�ோய இருநதது. 
அது சரிததிர கோலததிற்கு முந்தய சகோபதப�ன்று பபோதுெோக 
அறியபபட்டிருக்கிறது.
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தூதர்களபா்கிய சிருஷ்டிபபு்கள்

ச ரி த் தி ர  ்கபா � த் தி ற கு  மு ந ர த ய  ச ்கபா ப த த் தி ல் 
பூ �ி யோனது ,  நெ ல் ல  நெி ் ல யி ல்  சி ரு ஷ் டி க் க ப ப ட் டே தோ யு ம்  � ற் ற 
சிருஷ்டி க்கபபட்டே்ெ கப ளல்லோம் இ ்செோய  ஜீெிக்கும் ஒரு 
ெோசஸதல�ோயும் இருநதது.

இ ப வ ்பாழு து  ெபானத் ர த யு ம்  பூ ைி ர ய யு ம்  சி ரு ஷ் டி த் த 
ஆ ர ம் ் த் தி ற கு  மு ன் ப தோ க  இ ரு ந த  தூ த ர் க ளி ன் 
ஆரம்பத்தபபோர்பபதற்கு கடேநது மபோமெோம். மயோபு மதெ்ன மகள்ெி 
மகட்டேமபோது அெனு்டேய அறியோ்�்ய இவெோறு பெளிபபடுததினோர் 
(மயோபு 38:4-7)  நெோன் பூ�ி்ய அஸதிபோரபபடுததுகிறமபோது நீ 
எஙமகயிருநதோய? அதற்கு அளவு குறிததெர் யோர்? நீ அறிெோளியோனோல் 
அ்த அறிெி.

அதின்ம�ல் நூல் மபோட்டேெர் யோர்? இ்த நீ அறிநதிருநதோல் பசோல்லு. 
அதின் ஆதோரஙகள் எதின்ம�ல் மபோடேபபட்டேது? அதின் மகோடிக்கல்்ல 
்ெததெர் யோர்? அபபபோழுது ெிடியற்கோலதது நெட்சததிரஙகள் 
ஏக�ோயபபோடி, மதெ புததிரர் எல்லோரும் பகம்பீரிததோர்கமள.

ஆ ம்  ம த ெ ன்  பூ �ி ் ய  அ ஸ தி போ ர ப ப டு த தி ன ம போது  ம த ெ 
நெட்சததிரஙகள் (Angelic Messengers) தூதர்கள் அெமரோடு கூடே இருநதன. 
ஒவபெோரு ெோர்த்த ெிததோகிய மதெனு்டேய கு�ோரன்; மதெனு்டேய 
நெிததிய �னதிற்குள் சநமதோஷ�ோய பகம்பீரிததுக் பகோண்டிருநதன. 
குறிபபு:மதென் அடிக்கடி “இல்லோத்ெக்ள ஏற்கனமெ இருபபது 
மபோல” மபசுகின்றெர். (மரோ�ர் 4:17).

மதெனு்டேய சோயலிலிலும் ரூபததின்படிமயயும் சிருஷ்டிக்கபபட்டே 
ஒ வ ப ெோரு  சி ரு ஷ் டி யு ம்  நெ ன்் �  தீ ் � க் கு ரி ய ் த  ப த ரி ந து 
பகோள்ெதற்கு அதிகோரம் பகோடுக்கபபடுகின்றன. ஒருெ்னக் கூடே ஒரு 
இயநதிர �னித்ன மபோல பசயல்படுதத உருெோக்கபபடேெில்்ல. மதெ 
சோயலின்படியும், ரூபததின்படிமயயும் இருநத தூதர்கள் தஙகளு்டேய 
தீர்�ோனத்த குறிதததோன ஒரு பரீட்்ச அெசியபபட்டேது. பூ�ிபயன்னும் 
கிரகததில் பரீட்்ச போர்பபதற்கு ம�லோக ஒரு நெல்ல இடேம் கி்டேயோது. 
மதென் ெோசம் பசயயும் ஒரு ெோசஸதல�ோக �ோததிரம� பரமலோகம் 
இருநதமத தெிர மெறு எநதபெோரு தீர்�ோனத்த மசெிபபதற்கல்ல.

ெிழுநது த்பான தூதர்கள்

ஆதோம் ஏெோளுக்கோக சிருஷ்டிக்கபபட்டே ஏமதன் மதோட்டேததிற்குள் 
நு்ழெதற்கு முன்பதோகமெ சோததோன் ஏற்கனமெ ெிழுநது மபோன 
ஒரு தூதனோக இருநதோன். பிரததியட்ச�ோய முன்கோலஙகளிமல ஏமதோ 
ஒரு குறிபபிட்டே ச�யததில் பரீட்்ச பண்ணபபட்டு ெநத பரீட்்சயில் 
தெறியதோல் அென் கீமழ தள்ளபபட்டே்த ஏசோயோ 14:12,13,14 �ற்றும் 
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எமசக்கிமயல் 28:11-17-ன்படி பதிவு பசயயபபட்டுள்ளது. இமயசு 
அெிசுெோசிக்கின்ற யூதர்க்ள இபபடிப போர்தது பசோன்னோர் 
(மயோெோன் 8:44) நீஙகள் உஙகள் பிதோெோகிய பிசோசோனெனோல் 
உண்டேோனெர்கள். உஙகள் பிதோெினு்டேய இச்சகளின்படி பசயய 
�னதோயிருக்கிறோர்கள்; அென் ஆதிமுதற்பகோண்டு �னுஷபகோ்ல 
போதகனோயிருக்கிறோன். சததியம் அெனிடேததிலில்லோதபடியோல் 
அென் சததியததிமல நெி்லநெிற்கெில்்ல; அென் பபோயயனும் 
பபோயக்குப பிதோவு�ோயிருக்கிறபடியோல் அென் பபோய மபசும்மபோது 
தன் பசோநதததில் எடுததுப மபசுகிறோன். அபபடிச பசோல்லுெதினோமல, 
சர்பபததின் ெிததோகிய கோயீனோல் பகோல்லபபட்டே ஆமபலின் 
பகோ்ல்ய பற்றிமயோ சர்பபம் ஏெோளுக்கு பசோன்ன பபோய்ய 
பற்றிமயோ அெர் குறிபபிடேெில்்ல. ஆனோல் சோததோனுக்கு இமத 
பூ�ியில் இருநத அெனுக்கு இருநத பசோநத ஏமதன் மதோட்டேததில் ெநத 
முதல் பரீட்்ச்யக் கிறிஸது குறிபபிட்டு கோண்பிக்கின்றோர்.

எமசக்கிமயல் 28-ம் அதிகோரததில், தீர்க்கதரிசி எமசக்கிமயல் 
தீர்க்கதரிசனம் உ்ரக்கிறமபோது தன்்னததோமன �கி்�பபடுததி 
உயர்ததுகிறெனோய இருநத �கி்� ெிரும்புகின்ற �னிதனும் 
தீரு ரோெோவு�ோய இருநதெ்ன �ோததிரம் கடிநது பகோள்ளோ�ல், 
சோததோ்னப பற்றியும் பசோன்னோன், “நீ மதெனு்டேய மதோட்டே�ோகிய 
ஏமதனில் இருநதென்” (13ெது ெசனம்). ஆனோல் இநத தூத பிரபு 
ெிழுநது மபோெதற்கு முன்போக அெனுக்கோக உருெோக்கபபட்டே ஏததன் 
ததபாட்ைம் அது தபாெரத் வதபாகுதி நிரறநத இைைபாயிறபாைல் 
ெிர�தயறப்ட்ை ்கற்கள் நிரறநத ஒரு ததபாட்ைைபாய் இருநதது 
என்று ஜபா்க்கிரரதயபா்க தயவு வசய்து ்கெனி்க்க தெண்டும். 
ஆதோ�ின் மதோட்டே�ோனது பசடிகளும் கனி பகோடுக்கும் �ரஙகளின் 
மதோட்டே�ோயிருநதது.

“ஏமதன்” என்னும் ெோர்த்த “�கிழ்சசியும்” அல்லது “பரதீசு” 
என்று அர்தத�ோகும். அநத ெி்லமயறப பபற்ற கற்கள் நெி்றநத 
அநத மதோட்டேததில் உள்ள்ெகள் எல்லோம் அநத அபிமஷகம் 
பண்ணபபட்டே மகரூபின்களிற்கோகமெ உருெோக்கபபட்டேது. ஒவபெோரு 
ெி்லமயறபபட்டே கற்களும் அெ்ன மூடியிருநதது. அதோெது அது 
அெனு்டேய �கி்�. அென் ஒரு உயர்நத அதிகோரததில் ம�மலோஙகி 
ெிளஙகினோன் “நீ மதெனு்டேய பரிசுதத பர்ெதததில் இருநதென்” 
(14ெது ெசனம்). அநெியோயம் அெனுக்குள் கண்டுபிடிக்கபபட்டே நெோள் 
முதல் �ட்டும் அென் ெழிகளில் கு்றயற்று இருநதோன் (15ம் ெசனம்), 
தன் பரீட்்சயில் மதோல்ெிய்டேநது ெிழுநதோன். அதற்குபபின் 
லூசிபர் -  ெிடிபெள்ளியின் �கன், மதெனு்டேய எதிரியோகிய 
சோததோனோய �ோறினோன்.

இமயசு கிறிஸதுெின் எழுபது சீஷர்கள் தஙகளு்டேய குறிப      க்ள 
பெற்றிகர�ோய முடிதத பின்பு அெரிடேததில் திரும்பினமபோது, அெர் 
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அெர்களிடேததில் எசசரிதது சோததோன் ெோனததிலிருநது �ின்னல் 
ெிழுெ்தப மபோல் நெோன் கண்மடேன் என்று பசோன்னமபோது அெர்கள் 
�ிகுநத ஆனநதததிமல நெிரபபபபட்டேோர்கள் (லூக்கோ 10:17,18). பின்பு 
அநத எழுபதுமபரும் சநமதோஷதமதோமடே திரும்பிெநது, ஆண்டேெமர, 
உம்மு்டேய நெோ�ததினோமல பிசோசுகளும் எஙகளுக்குக் கீழ்பபடிகிறது 
என்றோர்கள். அெர்க்ள மநெோக்கி; சோததோன் �ின்ன்லபமபோல 
ெோனததிலிருநது ெிழுகிற்தக் கண்மடேன். ஆம் சோததோன் தன்்ன 
உயர்ததி முதலோம் அதிகோரததிலிருநது ெிழுநதோன். “த்ரயிமல 
பெட்டுண்டு மபோனோன், ெோதிக்ள ஈனபபடுததினோன்” (ஏசோயோ 14:12). 

பூ �ி ் ய  பு து ் � யோக  சீர ் � த த  பி ற கு ,  அ த ற் கு  பு தி ய 
ஆளுனரோகிய �னிதன், லூசிபருக்கு பதிலோக ஆளு்க பசயயும்படி 
நெிய�ிக்கபபட்டேோன். நெிய�ிக்கபபட்டேபடியினோமல அெனுடேன் பதோடேர்நது 
இென் மபோரோடி மீண்டும் தன்னு்டேய ஆளு்கக்குள் இநத பூ�ியோகிய 
கிரகத்த பகோண்டுெர மெண்டும் என்று ெிரும்புெதினோமலமய, 
அ ெ ன்  மு த லோ ெ து  இ த ன் ம � ல்  ெ ல் ல ் � யு ம்  அ தி கோ ர மு ம் 
உ்டேயெனோக இருநதோன் என்று பிரததியட்ச�ோய பதரிகின்றது. 
அெனு்டேய குறிக்மகோ்ள எபபடியோெது அ்டேய மெண்டுப�ன்று 
எல்லோ ெழிக்ளயும் அதின் ெழிமு்றக்ளயும் முயற்சி பசயது 
ெருகின்றோன். அெனு்டேய பபோயகளும் அக்கிர�த திட்டேஙகளும் 
எ ல் லோ ெி த  ப போ ய க ளி னோ லு ம் ,  ெ ன் மு ் ற க ளி னோ லு ம்  பூ �ி 
முழுெ்தயும் நெிரபபியுள்ளோன். ஓ, அநத பிசோசு! மதென் சிருஷ்டிதத 
எல்லோெற்்றயும் அழிபபதற்கோக புறபபட்டு பசன்றுள்ளோன்! ஆம், 
இபபபோல்லோத கோலததின் மதெனோய இருக்கின்றோன்!

ஆ�ோம் லூசிபர் சிருஷ்டிக்கபபட்டே கோலததில் கு்றயில்லோ�ல் 
இ ரு ந தோன் .  ஆனோல்  த னக் கு  ப கோடு க் க ப ப ட் டே  அ ந த ஸ தி லு ம் 
உடே்�களிலும் திருபதிய்டேயெில்்ல தனக்கு பகோடுக்கபபட்டே 
ஸதோனததில் அலுபப்டேநது உன்னத�ோனெருக்கு ஒபபோகும்படி 
இ ரக சி ய �ோன  பு க ழ்  ஆ ர்ெ த ் த  தி ட் டே �ி டே த  ப தோ டே ங கி னோன் 
(ஏசோயோ 14:14). நெோன் ம�கஙகளுக்கு ம�லோக உன்னதஙகளில் ஏறுமென் 
உன்னத�ோனெருக்கு ஒபபோமென் என்றும் நீ உன் இருதயததில் 
பசோன்னோமய. மதென் அ்த அறிநது அென் ம�ல் நெடேெடிக்்க 
எடுக்கத பதோடேஙகினோர். அநத மநெரததில் அெனுக்குள் அக்கிர�ம் 
கண்டுபிடிக்கபபட்டேதும், அபபபோழுது பூ�ியிலிருநத �ிகபபபரிய 
சிருஷ்டிகளுக்கி்டேயில் யுததத்தத பதோடேஙகினோன். வ்கபான்று 
த்பாடு! வ்கபார� வசய்! அழித்துப த்பாடு! ஆகமெ லூசிபர் ஒரு 
பகோ்லபோதகன் ஆனோன்! மதென் அெ்ன எதிர்தது மகட்டேபபோழுது 
அ ெ ன்  த ன்னு ் டே ய  மு த ல்  ப போ ய ் ய  ப சோன்னோன் .  அ ெ ன் 
சததியததில் நெி்லக்கெில்்ல, அது சரிதோன். அென் “ஆதிமுதலோய 
பகோ்லபோதகனோய இருநது சததியததில் நெி்லநெிற்கெில்்ல, 
ஏபனனில் அெனுக்குள் சததிய�ில்்ல.
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பூ�ியோனது குழபபமும் சீர்பகட்டே நெில்�யிலிருநது எல்லோ 
சிருஷ்டிகளும் ஒன்மறோபடேோன்று சண்்டேப மபோட்டு ஒருெ்ரபயோருெர் 
பகோன்று, தஙக்ள சூழ்நதிருநத சுற்றுபபுறததில் பபருஞமசதம் 
பகோண்டு ெநதன. இநத பபருஞமசதஙகமளோடு மசர்நத அழுகிபமபோன 
பிணஙகள் தட்பபெபபநெி்லயில் �ோற்றம் உண்டேோகி பூ�ியும், 
நெிலஙகளும் போழோயக் கிடேக்கும் ஒரு சூழ்நெி்ல உண்டேோயிற்று. 
க்டேசியோக மதென் இநத பரெி ெரும் அழி்ெ நெிறுததியோக 
மெண்டியதோயிற்று. அெர் என்ன பசயதோபரன்றோல் பூ�ி முழுெ்தயும் 
உ்றபனி படேலததினோல் மூடினோர். அதற்கு பின்பு ெிழுநது மபோன தூத 
பிரபுெின் பூ�ியின் ம�லிருநத அதிகோரத்தயும் ஆளு்க்யயும் 
பறிததுப மபோட்டேோர்.

சோததோனு்டேய பபோல்லோத த்ல்�்யப பின்பற்றின எல்லோ 
தூதர்களும் அெனுடேன் ெிழுநதோர்கள். அெர்கள் தஙகளு்டேய முதல் 
அதிகோரத்த தஙகளு்டேய பதரிநது பகோள்ளுதலினோமல ெிட்டேோர்கள். 
மதெனுக்கு ெிசுெோச�ோய இருபப்த நெிரூபிதத �ற்ற தூதர்கள் அெருக்கு 
அெரின் ெலதுகர�ோக அெரு்டேய திட்டேஙக்ளயும் தீர்�ோனஙக்ளயும் 
நெி்றமெற்றக்கூடியெர்களோக இருநதனர்.  பபரிதோன படிதத 
மெத பண்டிதர்கள் மதெ ெோர்த்தக்குள் �்றநதிருக்கின்ற 
இதுமபோன்ற பதளிெோன சததியத்தக் கண்டுபிடிக்க முடியோது. 
கற்றுக்பகோள்ளக் கூடியெர்களுக்கும் போல் �றநதெர்களுக்கும� 
மதென் இநத சததியத்த பெளிபபடுததுகின்றோர். ஆம், மதெனு்டேய 
ெோர்த்தயோனது கற்ப்னகளின்ம�ல் கற்ப்னயும், பிர�ோணததின் 
ம�ல் பிர�ோணமும், இஙமக பகோஞசமும், அஙமக பகோஞசமும் நெோம் 
சததியத்த பபற்றுக் பகோள்ளும்படி நெ�க்கு அருளபபட்டுள்ளது.

இன்்றய நெோளில் கூடே, (பூ�ிக்கு பெறும் 6 ஆயிரம் ெருஷம்தோன் 
ஆ கி ற து  என் று  ெி ம ச ஷ �ோ ய  ெி சு ெோசி க் க க்  கூ டி ய ெ ர்க ள் ) 
பதோன்�ோக்கள் (Dinosaurs) ஆதோமு்டேய நெோட்களிலிருநததோகவும் 
�ற்றும் மநெோெோெின் நெோட்களில் நெடேநத ெலபபிரெோகததில் அழிநது 
மபோனதோகவும் மபோதிக்கின்ற ெனஙகள் உண்டு! அது �ிகபபபரிய 
முட்டேோள்தனம்! அ்ெகள் (Dinosaurs)  மநெோெோெின் நெோட்களிமல 
இருநதிருக்குப�ன்றோல், ெலபபிரெோகததில் பூ�ி்ய அழிபபதற்கு 
முன்போக மதென் மநெோெோெிற்கு ெிமசஷ�ோக எல்லோ �ிருகஙகளிலும் 
ஒவபெோரு மெோடி்ய உள்மள பகோண்டு ெர மெண்டுப�ன்று 
கட்டே்ளயிட்டேமபோது, அ்ெகள் ஏன் மப்ழக்குள் இரோ�ற்மபோனது? 
ஒருமெ்ள அ்ெகள் மப்ழக்குள் பகோண்டுெரபபட்டிருக்கு�ோனோல் 
இநத பூ�ியிமல அ்ெகள் ஏன் இபபபோழுது இருக்கெில்்ல? 
(ஒரு சில பிரசஙகியோர்கள் பபரிதோன உருெ்�யின் கோரணததின் 
நெி�ிததம் ெலபபிரெோகததிற்குப பிறகு உணெின் பற்றோக்கு்ற 
நெி�ிததம� பகோஞச கோல �ோததிரம் ெோழ்நது அழிநதிருக்கும் என்மற 
யூகிக்கின்றனர்). முதலோெது, அவெளவு பபரிதோன பதோன்�ோக்களும் 
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(Dinosaurs) இரோட்சத பற்ெகளும் மெோடி மெோடியோக மப்ழக்குள் 
இருநதிருக்கக் கூடும�ோ? ஏறக்கு்றய 4,400 ெருஷஙகளுக்கு 
முன்பதோக நெ்டேபபற்ற மநெோெோெின் நெோட்களின் ெலபபிரெோகம் இநத 
பதோன்�ோக்கள் அழிநது மபோெதற்கு கோரண�ோக இருக்க முடியோது.

பதோல்பபோருள் ஆரோயசசியோளர்கள் 6000 ெருஷததுக்கு முன்பதோக 
ஆதோ�ின் சகோபத கோலததில் அல்ல, ஆனோல் பல மகோடி ெருஷஙகளுக்கு 
முன்போக அ்ெகள் இருநதது என்று நெிரூபிததிருக்கின்றன. 
பதோன்�ோக்களும், நெிலததில் ெோழ்நத �ற்ற சிருஷ்டிகளும் முற்றிலு�ோய 
அழிநது மபோெதற்கு ெலபபிரெோகம் கோரண�ோய இருநதிருக்கு�ோனோல் 
கடேலில் ெோழ்நது ெநத டிரிமலோ்பட்ஸ (Trilobites) �ற்றும் அர்தமரோமபோட்ஸ 
(Ar thoropods )  மபோன்ற்ெகள் (இபபபோழுது இருக்கக் கூடிய 
தி�ிஙகலஙக்ளயும் சுறோமீன்க்ளயும் ெிடே பல �டேஙகு உருெததில் 
பபரியதோய இருநத்ெகள்) ெலபபிரெோகததிற்குப பிறகும் பதோடேர்நது 
ெோழ முடியெில்்ல. இதற்குப பதில் என்னபென்றோல் அ்ெகள் 
ஆதோ�ின் சகோபதததிலல்ல, ஆனோல் படி மகோடி ெருஷஙகளுக்கு 
முன்பதோக இருநதன. மதென், சோததோ்னயும் அெனு்டேய ெிழுநது 
மபோன தூதர்கள் ம�லும் நெியோயததீர்ப்பக் பகோண்டு ெநது பூ�ி 
முழுெ்தயும் பனிக்கட்டிகளோல் உ்றயபபண்ணினமபோது அ்ெகள்  
அழிநதன.

ெோனத்தயும் பூ�ி்யயும் சிருஷ்டிதத அநத ஆதியோக�ம் 
1:1 சோன்றுதலின் கோல அெகோசம் பகோடுக்கபபடேெில்்ல. அநத 
ஒரு ெசனததிற்குள் நெடேநத எல்லோ சம்பெததின் சோன்றுகள் பதிவு 
ப ச ய ய ப ப டே ெி ல் ் ல .  நெி சச ய �ோக  அ து  க ல் ெி �ோன்க ளு க் கு ம் 
ஞோ னி க ளு க் கு ம்  � ் ற ப ப த ற் கோ க ம ெ  அ ப ப டி  இ ரு க் கி ற து . 
ம�ல் பசோல்லபபட்டே எல்லோசம்பெஙகளும் நெடேநது முடிய அநத 
மகோடிக்கணக்கோன ஆண்டுகள் கடேநது மபோயிருக்கும்.

ஆம் லூசிபருக்கு ஒரு ஏமதனிருநதது. ஆதோமுக்கு ஒரு ஏமதனிருநதது. 
�றுபென்� கோலததிமல நெம்மு்டேய கர்ததரோகிய இமயசு கிறிஸது த�து 
�கி்�யின் சிஙகோசனததில் உட்கோர்நது அெரு்டேய �ணெோட்டியுடேன் 
ஆளு்கபசயயும்மபோது, அெருக்கு அெரு்டேய ஏமதன் இருக்கும் 
(ஏசோயோ 65:18-25). ெரும்கோலததிமல “புதிய ெோனம் �ற்றும் புதிய 
பூ�ி” இநத தற்கோலிக�ோகிய பூ�ியிலிருநது சிருஷ்டிக்கபபடும்மபோது 
அது உண்்�யோன ஏமதனோயிருக்கும் (பெளி 21ம் அதிகோரம், 22ம் 
அதிகோரம்).

புதுப்ி்க்கப்டுதல்

ஆதியோக�ம்-1,2-ல் பசோல்லபபட்டே பூ�ியோனது ஒழுஙகின்்�யும் 
பெறு்�யு�ோய இருநதது; ஆழததின் ம�ல் இருள் இருநதது மதெ 
ஆெியோனெர் ெலததின் ம�ல் அ்செோடிக் பகோண்டிருநதோர். 
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பசோல்லபபட்டே குழபப�ோன நெி்ல சோததோன் ெிழுநத பிறமக 
பூ�ிக்கு உண்டேோனது என்று பதிவு பசயயபபட்டுள்ளது. அஙமக 
ஒளி இல்லோ�ற்மபோனது. அது போழோயும் கிடேநதது. கர்ததரு்டேய 
ஆெியோனெர் ெலததின் ம�ல் அ்செோடிக் பகோண்டிருநதோர். �ற்றும் 
மதென் பூ�ி்ய 6 நெோட்களில் புதுபபிதது அ்த ெோசம்பண்ணும் 
ஒ ரு  இ டே �ோக  �ோற் றி னோ ர் .  இ ந த  மு ் ற  �ி ரு க ங க ள்  மு ன் பு 
இருநத்தக் கோட்டிலும் சிறிதோக சிருஷ்டிக்கபபட்டேன. ஆதியோக�ம் 
1:26. பின்பு மதென் நெ�து சோயலோகவும் நெ�து ரூபததின்படிமயயும் 
ை னு ஷ ர ன  உ ண் டேோக் கும ெோ �ோக ;  அ ெ ர்க ள்  ச மு த தி ரத தி ன் 
�சசஙக்ளயும், ஆகோயததுப பற்ெக்ளயும் �ிருகஜீென்க்ளயும், 
பூ �ி ய ் னத ் த யு ம் ,  பூ �ி யி ன் ம � ல்  ஊ ரு ம்  பி ரோணி க ் ள யு ம் 
ஆளக்கடேெர்கள் என்றோர்.

�ற்றும் பூ�ியில் ெோழ்நது ெநத சகல ஜீெரோசிகளின்ம�லும் 
�னிதனுக்கு ஆளு்க பகோடுக்கபபட்டேது. மதெனு்டேய ்ககளின் 
மெ்லயின்ம�ல் பபோறுபபு ஒபப்டேக்கபபட்டேது. தூதர்க்ளப 
போர்க்கிலும் சற்று சிறியெனோக்கி கனததினோலும், �கி்�யினோலும் 
முடி சூட்டேபபட்டே �னிதனின் சிருஷ்டிபபின் ஆரம்பம் இதுமெ.

ததெத்துெம்

ஆதியோக�ம் 1:26-ல் மதென் பரிசுதத ஆெி �ற்றும் கு�ோரன் 
என்கிற இரண்டு மெறு மதெர்க்ள மபசிக் பகோண்டு ஆமலோச்ன 
பண்ணிக் பகோண்டிருக்கெில்்ல. நெோம் என்கிற ெோர்த்த இஙமக 
ப ய ன் ப டு த த ப ப ட் டே தி னோல்  தி ரி த து ெ த ் த  ெி சு ெோசி க் கி ன் ற 
மெத சோஸதிரிகள் நெோம் அ்த அபபடிமய நெம்பமெண்டுப�ன்று 
ெிரும்புகின்றனர். ஆனோல் அதற்கு எதிர்�ோறோக மதென் �னித்ன 
த�து சோயலோக சிருஷ்டிததோர் என்று பசோல்லி உடேனடியோக ெசனம் 
பதோடேர்கிறது. இநத தனிபபட்டே ஒரு்� பசோல்லின் சிருஷ்டிபபின் 
மெ்ல, ஒரு வதய்வீ்க ந்ர கூறியது என்ப்த ெலியுறுததுகின்றது. 
(மயோெோன் 1:3,10 ெோசிக்கவும்) அபபடியோனோல் மதென் யோரிடேததில் 
மபசிக் பகோண்டிருநதோர்? நெிசசய�ோக அெரு்டேய தூதர்க்ளத தெிர 
மெறுயோரு�ில்்ல. (ஏசோயோ 6:1-8 போர்க்கவும்) �ிகத தோழ்்�யுடேன் 
அநத பபரிதோன மதென், த�து எண்ணஙக்ள அெர்களுக்கு 
பெளிபபடுததினோர். தூதர்கள் சிருஷ்டிபபது�ில்்ல, சுெிமசஷத்த 
அ றி ெி ப ப து �ி ல் ் ல ,  ஆ னோ ல்  ம த ெ னு ் டே ய  ம ெ ் ல யி ல் 
கரிச்ன உள்ளெர்களோய இருக்கின்றன. அெர்கள் மதெனு்டேய 
ஊழியர்களோயும், சில மநெரஙகளில் �னிதர்கள் மபோலவும் தஙக்ள 
அறிமுகபபடுததுகின்றனர். (ஆதியோக�ம் 18:22; 19:1; அபமபோஸதலர் 
1:10) மதெனுக்கு ஒருெனும் மபோதிபபமதோ, ஆமலோச்ண பகோடுபபமதோ 
இல்்ல. ஆனோலும் மதென் த�து தூதர்கமளோடும் �னிதர்கமளோடும் 
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ஆமலோச்ன பசயகின்றோர் (ெோசிக்கவும். I மபதுரு 1:12; அபமபோஸதலர் 
10:1-8; ஆதியோக�ம் 18:17-33; 19:1; சஙகீதம் 103:20).

த த ெ னு ர ை ய  தி ரி த் து ெ ம்  எ ன் று  ப சோ ல் ல க்  கூ டி ய து 
ஒன்று�ில்்ல; மூன்று ந்ர்கள் அல்லது மூன்று “ஒதர ததென்” 
என்று பசோல்லக்கூடிய அதுமபோன்ற ஒரு கோரியமும் கி்டேயோது. மூன்று 
ததெர்கள் ஒன்றோய இ்ணக்கபபட்டு ஒரு மதெததுெம�ோ அல்லது 
“மூன்று ததெர்கள்” என்்கிற ததெத்துெத்ரதப பற்றிமயோ மெதம் 
மபோதிதததில்்ல. திரிததுெக்கோரர்கள் அ்த மபோதிததும் ம�லும் 
இரகசியம் என்றும் பசோல்கின்றனர். நெிசசய�ோகமெ மதெ்னபபற்றி 
தஙகளு்டேய பசோநத அறிெின்படி மபோதிக்கும்மபோது அது எபபபோழுதும் 
இரகசிய�ோகமெதோன் இருக்கும். முதலோெது “இரகசியம்” என்று 
இெர்கள் பசோல்லக்கூடிய இரகசிய�ோன மகோட்போடு அளெிற்குட்பட்டு 
சிந்தகளினோல் உருெோக்கபபட்டு எல்்லயற்று மதெததுெததிற்குள் 
நு்ழகின்றனர். கீத எல். புரூக்ஸ என்ற திரிததுெக் கோரனின் ஒரு 
மகோட்போடு இபபடி பசோல்லுகின்றது.

“ தி ரி த து ெ த தி ன்  உ ப ம த ச ம்  ஏற் று க் ப கோள்ள ப ப டே த க் க தோ ய 
இல்லோெிட்டேோல், கிறிஸது பதயவீக�ோனெர் அல்ல. ம�லும் அெரு்டேய 
மீட்பின் மெ்லயின் குணோதிசய�ோனது ஒன்று�ில்லோ�ல் கு்றெோய 
எண்ணபபடுகின்றது. திரிததுெம் இருக்கு�ோனோல்... இமயசுவுக்கும் 
பரிசுதத ஆெிக்கும், ஆரோத்ன தனிததனியோக பசலுததோ�லிருநதோல், 
பின்பு மதெததுெததில் இருக்கக்கூடிய மூன்றில் இரண்டு பஙகுக்குரிய 
ஆரோத்ன நெிறுததி ்ெக்கபபடுகின்றது”.

இநத “ஒரு மதெததுெததில் இருக்கின்ற மூன்று மதெர்களின்” 
நெம்பிக்்க, யூதர்களுக்கும், இஸலோ�ியர்களுக்கும், அமநெக சததியத்த 
மதடுகின்றெர்களுக்கும், ஒரு �ிகப பபரிய இடேறலோய இருக்கின்றது. 
ஆனோலு ம் ,  இ ந த  இ ரக சி ய ம்  என்று  ப சோல் ல ப ப டே க் கூ டி ய ் த 
ெி சு ெோசி க் கு ம் ப டி  க ற் று க்  ப கோண்டு  அ ம நெ க  கி றி ஸ த ெ ர்க ள் 
பபரு்�யோக ஆனோல் முட்டேோள்தன�ோக இபபடி பசோல்லி அ்த 
ஆதரிக்கின்றனர் :

“திரிததுெம் என்பது கிறிஸதுெ �தததிற்குரிய அடிபப்டே கட்டு்ர. 
அ்த புறக்கணிக்கின்றென், தன் ஆதது�ோ்ெ இழக்கக்கூடும். 
ஆகமெ, அ்த புரிநது பகோள்ள மபோரோடுகிறென், தன்னு்டேய மகள்ெி 
ஞோனத்த இழக்கக்கூடும்”.

கி றி ஸ து  இ ம ய சு ெி ன்  ச ரீ ர த தி ல்  ம த ெ த து ெ த தி ன் 
பரிபூரணப�ல்லோம் ெோசம் பசயகின்றது என்று பகோமலோபசயர் 
1:19, 2:9, எளி்�யோய பசோல்லபபட்டே மெத ெசனஙகளுக்கு மநெரடி 
முரண்போடேோக திரிததுெ மதெனுக்குரிய மபோத்னகள் இருக்கின்றன. 
“ததென் என்்து எதுதெபா” அதின் முழுரையபானெரபா்க அெர 
இரு்க்கின்றபார .  அெர் மதெததுெததின் மூன்றில் ஒரு பஙகோய 
�ோததிரம் இருக்கின்றோர் என்று மெதததில் அபபடிபபட்டே மபோத்ன 
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ஒன்று�ில்்ல. ஒரு சிலர், பரமலோகததில் மூன்று சிஙகோசனஙகள் 
இருக்கின்றன என்றும் அஙமக கு�ோரன் மதெனு்டேய ெலது 
போரிசததில் உட்கோரக்கூடியமதோ, அல்லது இபபபோழுதும் உட்கோர்நது 
ப கோண் டி ரு க் கி ற ம தோ  என் று  ப சோல் லி  ெி சு ெோசி க் கி ன் ற ன ர் . 
அதுமபோன்ற ெனஙகள் மதெ ஆெி்ய ஒரு �னித ரூபததிற்மகோ 
அல்லது சரீரததிற்மகோ குறிபபிட்டு கு்றக்கின்றனர். மயோெோன் சோட்சி 
இபபடி பகோடுததோர்: (மயோெோன் 1:18)

அது சரிதோன் மதெ்ன ஒருெனும் எபபபோழுதும் கண்டேதில்்ல 
கோணபமபோெது�ில்்ல. (1 தீம�ோதமதயு 6:16)

த த ெ ன்  ஆ ெி யபா ய்  இ ரு ்க ்கி ன் றபா ர .  கோ ண க் கூ டேோ த 
ஒ ளி யி ல்  அ ெ ர்  ெோச ம்  ப ச ய து  த ன்் ன  அ ெ ர்  � ரி க் கு ம் ப டி 
பதரிநதுபகோண்டேபடியினோல், அெர் கோணக்கூடேோதெரோக இருக்கின்றோர் 
(ஏசோயோ 45:15, பகோமலோமசயர் 1:5)

ஸமதெோன் கல்பலறியபபட்டு சோகும்நெி்லயில், இமயசு்ெ 
மதெனு்டேய ெலது போரிசததில் நெிற்ப்த நெோன் கோண்கிமறன் என்று 
பசோன்னதினோல், அென் மதெ்ன போர்ததோன் என்று பசோன்னதினோல், 
அென் மதெ்ன போர்ததோன் என்று பசோல்லி ஒரு சிலர் நெி்னக்கலோம் 
(அபமபோஸதலர் 7:55,56 “ெலது போரிசம்” என்கிற பசோல், ஆஙகிலததில் 
“The right hand of God” என்று பசோல்லபபட்டிருக்கிறது. அபபடிபயன்றோல் 
மதெனு்டேய ெலதுகரம் என்று அர்தத�ோகும். போரிசம் என்று 
பசோல்லும்மபோது, அது ஒரு ஸதலத்த, இடேத்த கோண்பிக்கின்றது). 
ெலதுபோரிசம் என்கின்ற பசோல், மதெனு்டேய �கி்�்யயும் 
ெல்ல்�்யயும், பெளிபபடுததுகின்றது. அது �ோததிர�ன்றி, 
அெரு்டேய இரக்கம், கிரு்ப �ற்றும் அதிகோரத்த கோண்பிக்கின்றது. 
ஆ னோ ல் ,  அ ெ ர்  இ டே து க ர ம்  அ ெ ரு ் டே ய  நெி யோ ய த தீ ர் ப ் ப 
கோண்பிக்கின்றது. யோததிரோக�ம் 15:6 �ற்றும் �தமதயு 25:31 to 46 
நென்றோகப புரிநது பகோள்ளும்படி, தயவு பசயது ெோசிக்கவும், பல மதெர்கள் 
இருக்கின்றனர் என்று நெம்பக்கூடியெர்கள், மதெ்ன ஸமதெோன் 
கண்டேோன் என்று பசோல்லும்மபோது அெர்கள் ெிசுெோசிக்கின்மறோம் 
என்று  பசோல்லக்கூடிய அமத ெசனஙகளுக்கு �ோறோக

 பசோல்லுகின்றன.
 

(மயோெோ  1:18,      1      தீம�ோதமதயு      6:16,          பகோமலோசியர் 
etc.)

மெதததிமல எபபபோழுதுபதல்லோம் இமயசு நெின்றதுமபோல 
கோண்பிக்கிறமதோ, அபமபோபதல்லோம் அெர் பரிநது மபசுகின்ற பிரதோன 
ஆசோரியனு்டேய ஸதோனததில் அல்லது அலுெலில் இருபப்தக் 
கோண்பிக்கின்றது. இ்ெபயல்லோம் நெம்மு்டேய இநத நெோட்களிமல, 
உலகத்த நெியோயநதீர்க்கும்படி �கி்�யின் சிஙகோசனததிமல அெர் 
உட்கோரும்மபோது, நெியோயோதிபதியோவும், இரோெோெோகவும் இருபபோர்.

ஆகமெ அெனு்டேய தரிசனததிமல, ஸமதெோன், இமயசு மதெனு்டேய 
பிரதோன ஆசோரியனோக முழு அதிகோரததுடேனும், மதெனு்டேய 

ன்
1:15 
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ெல்ல்�யினோலும் நெிரம்பி இருநத்த கண்டேோன். (பெளி 1:13, �தமதயு 
28:18) அெர் மதெனு்டேய இரக்கமும், கிரு்பயு�ோய இருநதோர்.

தி ரி த து ெ ம்  போ பி ம லோனி ன்  ச � ய  ப கோள்் க யோகு ம் .  அ து 
கி . பி . 3 2 5 - ல்  நெ ் டேப ப ற் ற  நெி சோ யோ  �ோகோ நெோ ட் டி ல்  அ ஸ தி போ ர 
உபமதச�ோக எண்ணபபட்டேது. அஙமகயிருநத சர்ச ஆப மரோம் – �கோ 
ரகசிய போபிமலோன், பூ�ியிலுள்ள எல்லோ அருெருபபுகளுக்கும், 
மெசிகளுக்கும் தோயோக இருக்கின்றோள். மரோம் ச்ப மதெ்ன மூன்று 
துண்டேோக �ோததிரம் மபோடேெில்்ல, ெிக்கிரக ஆரோத்ன பசயத 
மரோ�ர்கள், மூதோ்தயர்க்ளப மபோல பரிசுததெோன்க்ளப பரிநது 
மபசக்கூடியெர்களோக �ோற்றினோர்கள். ப�யயோன பகோள்்கக்ள 
்கெிட்டே கிறிஸதெம் இருளோன ஆமலோச்ண்ய �ோததிரம� 
பகோடுக்க முடிநதது. அது �ிகவும் துக்க�ோன ஒரு ெிஷயம். 
ஆனோல் உண்்�. இன்்றய அமநெக ச்பயின் மபோத்னகளும், 
உ ப ம த ச ங க ளு ம் ,  �ோ �ி ச  சி ந த ் னக ளோலு ம் ,  த ங க ளு ் டே ய 
பி ர ச ங கி யோ ர் க ளி ன்  ப சோ ந த  அ றி ெி னோ ல்  உ ண் டேோ ன தோ ய 
இருக்கின்றமத ஒழிய அபமபோஸதலர்களும், தீர்க்கதரிசிகளின் 
பபோதுெோய ெிசுெோசிக்கபபட்டே மூல ெோர்த்தகளோலல்ல.

தததுெ ஞோனத்த சோர்நது, ெிெிலியத்த அடிபப்டேயோகக் 
பகோண்டு சிந்தகளில் திரிததுெம் ெடிெ்�க்கபபட்டேது. மெத 
ெசனஙகள் தஙகளு்டேய போரம்பரிய சிந்தகளுக்கு ஏதுெோக 
இருக்கும்படி புறக்கணிக்கபபட்டேதும், �றக்கபபட்டேது�ோய இருநதது. 
தெறோக இருபப்த சரியோக ஏற்றுக்பகோண்டு உண்்�யோன 
ஞோனத்த தெறு என்று பசோல்லி முகத்த சுழிக்கின்றனர்.

இ்த கென�ோகப போர்பமபோம், இமயசுெின் தகபபன் யோர்? �ரியோள் 
பரிசுதத ஆெியினோல் கர்பபம் தரிக்கபபட்டேோள் என்று �தமதயு 1:18-
ல் பசோல்லெில்்லயோ? (அதோெது, ஜீெ்ன உற்பததி பண்ணும் 
மெ்ள பரிசுதத ஆெியோனெர் எடுததுக் பகோண்டேோர்?) ஆனோல் 
இமயசு, மதென்தோன் அெரு்டேய தகபபன் என்று பசோன்னோர். பின்பு 
தகபபனோகிய மதெனும் பரிசுதத ஆெியோன மதெனும் (கிறிஸதெர்கள் 
அடிக்கடி பயன்படுததிய பசோல்) ஒமர ஆெியும், ஒமர நெபரோக இருக்க 
மெண்டும். இல்்லபயன்றோல், இமயசுவுக்கு இரண்டு தகபபன்கள் 
இருநதோகச பசோல்ல மெண்டும்.

(கெனததிற்கு : மெதததில், பரிசுதத ஆெியோகிய மதெபனன்றும், 
கு�ோரனோகிய மதெபனன்றும் அதுமபோன்ற பசோற்கள் இல்்ல. 
இசபசோற்கள் மதெததுெததிற்குள் இரண்டு நெபர்க்ள பிரிதது 
கோ ண் பி ப ப த ற் கோ க  ப � ய யோ ன  ப கோ ள் ் க க ் ள  ் க ெி ட் டு 
திரிததுெர்கள் பயன்படுததுகிறோர்கள்).

எமபசியர் 4:4, மயோெோன் 4:24-லிலும் ஒமர ஆெிதபான் உண்டு என்று 
பதளிெோக உள்ளது. இமயசு கிறிஸதுவும் கூடே, அெரும் பிதோவும் 
ஒன்றோக இருக்கின்றோர்கள் என்று பசோன்னோர். அதோெது, இருெரும் 
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இரண்டு நெபர்களோய இரோ�ல், ஒதர நெபரோய இருக்கின்றனர் என்ப்த 
கோண்பிக்கின்றோர், ஆகமெ ஒதர ததென்தபான் உண்டு!

(எமபசியர் 4:6) எல்மலோருக்கும் ஒமர மதெனும் ஒமர பிதோவும் உண்டு; 
அெர் எல்மலோர்ம�லும், எல்மலோமரோடும், உஙகள் எல்மலோருக்குள்ளும் 
இருக்கிறெர்.

( I  பகோரிநதியர் 8:6) பிதோெோகிய ஒமர மதென் நெ�க்குண்டு, 
அெரோமல சகலமும் உண்டேோயிருக்கிறது; அெருக்பகன்று நெோமும் 
உண்டேோயிருக்கிமறோம். இமயசு கிறிஸது என்னும் ஒமர கர்ததரும் 
நெ�க்குண்டு; அெர் மூல�ோய சகலமும் உண்டேோயிருக்கிறது, அெர் 
மூல�ோய நெோமும் உண்டேோயிருக்கிமறோம்.

(உபோக�ம் 6:4) இஸரமெமல, மகள் நெம்மு்டேய மதெனோகிய கர்ததர் 
ஒருெமர கர்ததர்.

(�ோற்கு 12:29) மதென் எல்லோெற்்றயும் த�து பசோநத நெல் 
ெிருபபததிற்கோகமெ சிருஷ்டிததோர் (பெளி 4:13) சர்ெ ஞோனியோய 
இருநதபடியினோல் எல்லோெற்்றயும் த�து பசோநத சிததததின் 
ஆமலோச்னயில் த�க்கோகத தீர்�ோனிததோர்.  (எமபசியர் 1:11) 
திரிததுெததின் சிததததின்படியல்ல. பெளி 1:8 இபபடி பசோல்கின்றது, 
“ இ ரு ந த ெ ரு ம் ,  இ ரு க் கி ற ெ ரு ம் ,  ெ ரு கி ற ெ ரு �ோ கி ய  ச ர் ெ 
ெல்ல்�யுள்ளெர்”, ஆனோல் “இருநதெர்களும், இருக்கிறெர்களும், 
ெ ரு கி ற ெ ர்க ளு �ோகி ய  ச ர்ெ  ெ ல் ல ் � யு ள்ளெ ர்க ள் ”  என் று 
பசோல்லபபடேெில்்ல. ஆகமெ இது மூன்று மதெர்களுக்குறியதல்ல, 
ஆனோல் ஒ மர  மதெ்ன ப பற்றி ய ப ெளிப போடு ஒ மர  மதெ ன் 
அ ெ ர் க ளு க் கு ள் ளோ க  அ ல் ல ,  த � க் கு ள் ளோ க  ஆம லோ ச ் ன 
பண்ணிக்பகோண்டிருநதோர். ஒமர மதென் தோன் உண்டு.

அநத நித்திய ஆெி

நெிததியம் என்பது சர்ெ ெல்ல்�யுள்ளெரின் ஆெிமய தெிர 
மெபறோன்று�ில்்ல. அெர் �ிக உயர்நதெரும் எல்லோெற்றிலும் 
மபோது�ோனெரு�ோய இருக்கின்றோர். (ஏசோயோ 57:15), (எபிமரயர் 9:14) 
இநத உயரமும் பகம்பீர�ோனெமர ஏமலோஹிம், ஆனோல் எபிமரயர் 
போ்ஷயில் அெர் மெறு அமநெக பபயர்களோல் அறியபபட்டுள்ளோர். 
ஏத�பாஹிம் என்னும் ெபாரத்ரத ்ன்ரையிலிருநதபாலும், அது 
ந்ரின் ்ன்ரைரய ்கபாண்்ி்க்கபாைல், அெருரைய ைி்க உயரைபான 
ைபாட்சிரைரயயும், ை்கத்துெத்ரதயும் ்கபாண்்ி்க்கின்றது. 
அெருக்குள்ளோக பலெித�ோன குணோதிசயஙகளோன பிதோததுெம், 
சி ரு ஷ் டி க ர் ,  கோக் கி ன் ற ெ ர் ,  கு ண � ளி க் கி ன் ற ெ ர் ,  இ ர ட் ச க ர் 
மபோன்ற்ெகள் பெளிபபடுததபபட்டிருக்கின்றது. இபபபோழுது 
ஏமலோஹி�ின் பதயவீக �ோட்சி்� அெரு்டேய பதயவீகத தன்்�்ய 
அ்டேயோளம் கோட்டுகின்றது. ஏமலோஹிம் என்கிற ெோர்த்தயுடேன் யோமெ 
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(Yahweh, YHWH) இ்ணக்கபபட்டு பயன்படுததபபடுகின்றது. யபாதெ 
என்றோல் “தன்ககுத்தபாதன த்பாதுைபானெர” அல்லது “தன்ககுள் 
இரு்ககும் நித்தியத்தில் தபாதை ெசிப்ெர” .  யோமெ பூ�ியின் 
�ண்ணினோமல உருெோக்கின �னிதமனோடு தன்்ன ஒபபிடுகிறோர். 
ஆகமெ திதயபா்னி (Theophany) ஆகிய ெபாரத்ரதயினபால் சரீரத்தில் 
ஏத�பாஹிம் தன்ரனத்தபாதன யபாதெயபா்க அறிெித்தபார. ப்ழய 
ஏற்போட்டில், இஸரமெல் பிள்்ளக்ள ெிடுத்லயோக்கும்படி, மதென் 
புறபபடும்மபோது, யோமெ என்பது உடேன்படிக்்க பபயரோகிற்று. 
(யோததிரோக�ம் 6:13) இது ஆபிரகோ�ிற்கு பகோடுதத ெோக்குதததத�ோக 
இருநதது. (ஆதியோக�ம் 15:13-16), எண்ணோக�ம் 6:22-27 ெோசிக்கவும், 
புதிய ஏற்போட்டிமல யோமெ, �ோ�ிச சரீரததில் தன்்ன பெளிபபடுததும்படி 
ெநதமபோது, தயஷூெபா என்னும் பபயர் எடுததோர்.

குறிபபு : அெர்களு்டேய அமநெக மதெர்களின் �கததுெத்த 
கோ ண் பி க் கு ம் ப டி ,  போ கோ ல்  ஆ ரோ த ் ன  ப ச ய கி ன் ற ெ ர் க ள் , 
த ங க ளு ் டே ய  போகோல்  ஆ ரோத ் ன யி ல்  ஏ ம லோஹி ம்  என்கி ற 
ெோர்த்த்ய அெர்களு்டேய அமநெக ெிக்கிரஙகளுக்குள்மள 
அ்தமய பயன்படுததுகின்றன (பன்்�). எபிமரயர் �ற்றும் கிமரக்க 
ெோர்த்தகள் ம�ல் �ட்டும் �ன்த ்ெததிருக்கின்ற கிறிஸதெர்கள் 
ஏமலோஹிம் என்னும் ெோர்த்த மதெர்கள் என்னும் அர்ததம் உ்டேயதோய 
இருக்கின்றது என்று பதளிெோக கோண்பிக்கின்றது என்று பல�ோக 
முடிவு பசயதுள்ளனர். அது உண்்�யோக இருக்கு�ோனோல், மதென் 
ம�ோமசயினோல் மபசின ெோர்த்தக்ள கெனிக்க மெண்டும். 

பசயயும்படி நெோன் அெர்களுக்கு கட்டே்ளயிட்டே்ெகளினின்று 
�ி க  ம ெ க �ோ ய  ம சோ ர ம்  ம போ னோ ர்க ள் .  ப போ ன் ் ன  உ ரு க் கி 
கன்றுக்குட்டி்ய ெளர்ததோர்கள். அெர்கள் அ்தத பதோழுது அதற்குப 
பலி பசலுததுகிறோர்கள். அதனிடேம், “எஙக்ள எகிபதிலிருநது 
ெழிநெடேததின பதயெஙகள் இ்ெமய என்றனர்” என்றோர். (எபிமரயர் 
போ்ஷயில் பதயெஙகள் என்னும் ெோர்த்தக்கு ஏமலோஹிம் என்று 
பசோல்லபபட்டிருக்கிறது) (யோததிரக�ம் 32:8)

அஙமக ஒமரபயோரு தஙகக் கோ்ள இருநதது என்று பெளிபப்டேயோக 
மதென் அறிநதிருநதோர். பின்�ோற்றம் அ்டேநத இஸரமெலர்கள், 
ஒ ம ர ப யோரு  ப போற் கோ் ள  உ ரு ெோக் கி  அ ் த  ஆ ரோதி த த ன ர் . 
(யோததிரக�ம் 32:4) ஒரு தஙகக் கோ்ளக்கு ம�லோக அஙமக மெறு 
கோ்ளகள் இருநதது என்று ெிசுெோசிக்கத தக்கதோக கிறிஸதெர்கள் 
குருடேோக இருக்க முடியு�ோ? 

ெோர்த்த ெோசிபபது நெல்லது, ஆனோல் ெசனத்த ெோசிபபதினோல் 
சததியததின் ம�ல் உள்ள பெளிபபோட்டுக்குள் அது எபபபோழுதும் 
நெம்்� ெழி நெடேததோது. த�து ெோர்த்த்ய பரிசுதத ஆெியோனெர் 
பெளிசசம் ஆக்கும்மபோது. சததிய�ோனது பெளிபபோட்டினோமலமய 
�ோததிரம் ெருகின்றது. 
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நெி த தி ய  அ க் கி னி க் கு ள்  அ க் கி ர � க் கோ ர ர்க ள்  என் ப ற ன்று ம் 
துன்பபபடுெோர்கள் என்று இரண்டேோம் �ரணததின் மபோத்ன்ய 
க ரு து ம ெோ ம் .  நெி த தி ய ம்  ( கி ம ரக் க - அ ம யோனி ம யோஸ )  அ ல் ல து 
முடிெில்லோதது என்கிற ெோர்த்த அக்னிமய ெிெரிபப்த அமநெக 
மெத பண்டிதர்களும், கிறிஸதெர்களும் அக்கிர�ம் பசயயும் 
ஆதது�ோக்கள் என்பறன்றும் முடிெில்லோ�ல் எரிெோர்கள் என்று 
ெிசுெோசிக்க கோரண�ோயிற்று. இது மெதததுக்குள் உட்பட்டே மபோத்ன 
இருக்கு�ோனோல், அபபபோழுது �ரணம் என்பது �ரண�ோகமெ 
இருக்க முடியோது. ஆனோல் அக்கிர�க்கோரர்கள் எபபடி என்பறன்றும் 
அறிெில்லோ�ல் அக்னி கடேலிமல இருக்க முடியும்? அக்கிர�க்கோரர்களின் 
ஆதது�ோக்கள் மதெனு்டேய ஆெியில்லோ�ல் எபபடி என்பறன்றும் 
இருக்க முடியும்? 

நெிசசய�ோக, பரிசுதத மதெனு்டேய ஆெியில்லோ�ல் ஜீென் என்பது 
இல்்ல, என்பறன்றும் கு்றெோக ஜீெிபபதும் இல்்ல. �ரணம் 
என்பது �ரணம். அது ஜீென் முடியும் இடேம். எல்லோ அக்கிர�க்கோர 
ஆதது�ோக்களின் நெி்ல கீழ்க்கண்டே ெசனததில் கோண்கிமறோம். 
ப ெ ளி ப ப டு த தி ன  ெி ம ச ஷ ம்  2 1 : 8  ல்  ப ய ப ப டு கி ற ெ ர்க ளு ம் , 
அெிசுெோசிகளும், அருெருபபோனெர்களும், பகோ்லபோதகரும், 
ெிபசோரக்கோரரும், சூனியக்கோரரும், ெிக்கிரகோரோத்னக்கோரரும், 
பபோயயர் அ்னெரும் இரண்டேோம் �ரண�ோகிய அக்கினியும் கநதகமும் 
எரிகிற கடேலிமல பஙக்டேெோர்கள் என்றோர். ஒவபெோரு அக்கிர�ம் 
பசயத ஆதது�ோ எவெளவு கோலம் அக்கினிக்கடேலிமல எரிய மெண்டும் 
என்பது இஸரமெலின் பரிசுததம் உள்ளெரின் நீதியுள்ள நெியோயத 
தீர்பபில் அடேஙகும். 

இபபபோழுது ஒன்்ற ெலியுறுததி பசோல்லுகிமறன். நெிததிய 
பரிசுதத ஆெி ஏத�பாஹிரைத் தெிர கடேநதுமபோனது நெிததியததின் 
ஒன்றும� ெியோபிதததில்்ல. என்்னததெிர மெறு மதென் 
இல்்லபயன்று ஏசோயோெிற்கு அெர் மபசி, அ்த அென் அமநெக 
இடேஙகளில் பதிவு பசயதுள்ளோன். (ஏசோயோ 43,44ெது அதிகோரஙக்ள 
ெோசிக்கவும்).

அபமபோஸதலர் 17:28ல் ஏபனனில் அெருக்குள் நெோம் பி்ழக்கிமறோம், 
அ ் சகி ம றோ ம் ,  இ ரு க் கி ம றோ ம்  ( ஏசோ யோ  4 3 : 1 0 , 1 1  இ ப ம போது ம் 
யோக்மகோமப, உன்்னச சிருஷ்டிததெரும், இஸரமெமல உன்்ன 
உருெோக்கினெரு�ோகிய கர்ததர் பசோல்லுகிறதோெது: பயபபடேோமத; 
உன்்ன மீட்டுக் பகோண்மடேன்; உன்்னப மபர் பசோல்லி அ்ழதமதன்; 
நீ என்னு்டேயென்).

நி த் தி ய ம்  எ ன் ் து  ்கபா � த் தி லு ம் ,  இ ை த் தி லு ம் 
முடிெில்�பாதிருப்து. அதற்கு ஆரம்பமும், முடிவும் இல்்ல. இது 
இருநதது, இருக்கின்றது, இனி இருபபது. ஆகமெ, இதயசுரெ 
ததெனுரைய நித்திய குைபாரவனன்று வசபால்லுெது முரண்்பாைபாய் 
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இரு்க்கின்றது ,  ஏபனனில் எல்லோ கு�ோரனுக்கும் ஒரு ஆரம்பம் 
இருக்கின்றது. நெிததிய கு�ோரன் என்னும் பசோல் திரிததுெக்கோரர்களின் 
கண்டுபிடிபபு. இதயசு ்கிறிஸ்து ததெனபால் ஜநிப்ி்க்கப்ட்ை 
குைபாரன் (எபிமரயர் 1:6 ெோசிக்கவும்) சஙகீதம் 2:7 ல் உள்ள தீர்க்கதரிசன 
ெோர்த்த்யப போருஙகள், “இபமபோதும் யோக்மகோமப, உன்்னச 
சிருஷ்டிததெரும், இஸரமெமல உன்்ன உருெோக்கினெரு�ோகிய 
கர்ததர் பசோல்லுகிறதோெது; பயபபடேோமத; உன்்ன மீட்டுக் பகோண்மடேன்; 
உன்்னப மபர் பசோல்லி அ்ழதமதன்; நீ என்னு்டேயென்,”

“இநத நெோள்” அல்லது “இன்று” என்கிற ெோர்த்தக்கு நெிததிய 
பதோடேர்பு கி்டேயோது. அது ச�யத்தப பற்றிப மபசுகின்றது. 
ஆனோல் சர்ெ ெல்ல்�யின் ஆெி, “நெிததிய�ோக தோபரிக்கின்றோர்”. 
அெ்ர அளவுபடுததக்கூடிய சரீரம�ோ, ரூபம�ோ இல்்ல, அெர் சர்ெ 
ெல்லெரோகவும், சர்ெ ஞோனியோகவும் இருபபதினோல், அெ்ர சர்ெ 
ெியோபியோக ்ெக்கின்றது. அெர் அதரிசன�ோனெர். (பகோமலோசியர் 
1:15 தீம�ோதமதயு 1-;17, 6:16). ஒரு �னிதனும் அெ்ரக் கண்டு 
உயிமரோடு இருக்க முடியோது (மயோெோன் 1:18, யோததிரோக�ம் 33:20). 
அபபடியோனோல் எபபடி திரிததுக்கோரர்கள் மதென், ெோனததில் 
சிஙகோசனததில் உட்கோர்நது இருபபதும், பிதோ்ெ போர்க்க முடியும் 
என்று ெிசுெோசிக்கக்கூடும்? எபபடி மெோசப ஸ�ித (�ோர்ம�ோன் 
ெிசுெோசத தந்த) பிதோெோகிய மதெ்னயும், இமயசு கிறிஸது்ெயும் 
போர்தததோக பசோல்ல முடியும்?

ஒரு சிலர் பின்பு ம�ோமச, மயோசுெோ, ஆபிரகோம் ப்ழய ஏற்போட்டின் 
�ற்ற பரிசுததெோன் எல்லோம் மதெமனோடு முகம் முக�ோய போர்தது 
மபசினோர்கள் என்று பசோல்லபபட்டிருக்கும் மபோது யோ்ர அெர்கள் 
போர்தது மபசினோர்கள்? (எடுததுக்கோட்டேோக ெோசிக்கவும், யோததிரோக�ம் 
33:11, 24:9-11. மயோசுெோ 5:13-15. ஆதியோக�ம் 17:1, etc.)

நெோம் இதன் பதிலுக்கோக அமநெக ெசனஙக்ள போர்தது பல 
மகோணஙகளில் கெனிக்க மெண்டியெர்களோய இருக்கிமறோம். 

இபபபோழுது நெோம் அறிநதபடி மெத ெசனஙகள் அடிக்கடி சததியத்த 
�்றக்கின்ற, அமத மநெரததில் சததியத்த பெளிபடுததுகின்ற 
மதெனு்டேய பதயவீகத திட்டே�ோய இருக்கக்கூடிய இரண்டு ெித�ோன 
சூழ்நெி்லயோய இருக்கின்ற தீர்க்கதரிசிகளும், அபமபோஸதலர்களும் 
பயன்படுததியுள்ள குறிபபிட்டே ஒரு சில பசோற்கள், �ோ�ிச �னிதனோல் 
மதடே முடியோத்ெகளோகிய ததெனுரைய ஆழைபான ்கபாரியங்கள் 
எழுதது ெடிெததில் இருக்கின்ற ெோர்த்தகுள் �்றக்கபபட்டுள்ளது 
என்பது பிரததியட்ச�ோய பதரிகின்றது. “கிறிஸது இமயசுவும் கூடே 
மெத ெசனஙகள் நெி்றமெறததக்கதோக அபபடி ஒரு சில ெழிகளில் 
மபசினோர்”.(அ்டேயோளததிற்கோக ெோசிக்க மெண்டும். மயோெோன்-2:19, 
6:53-58, 13:18, யோத 33:14 ெது ெசனஙக்ள கெனிக்கவும்): “என் சமூகம் 
(எபிபரயர் போ்ஷயில் என் சமூகம்) உன்மனோமடே கூடே மபோகும்”.
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இபபபோழுது (“என்னுரைய ்ிரசன்னம்”) அல்லது (“என்னுரைய 
சமூ்கம்”) என்றோல் என்ன? ஏசோயோ 63-9 பசோல்கின்றது. அெர்களு்டேய 
எல்லோ பநெருக்கததிலும் அெர் பநெருக்கபபட்டேோர்.  அெரு்டேய 
சமூகததின் தூதனோனெர் அெர்க்ள இரட்சிததோர்.

“இநத கர்ததரோகிய மதெனோகிய சமூகம� ஆதோ்�யும் ஏெோ்ளயும் 
ஏமதன் மதோட்டேததில் சநதிக்கும்படி ெநதெர் இெமர. ஆதியோக�ம்-3:8 
இஸரமெ்ல “இரட்சிதத”,  அெரு்டேய பிரசன்னததின் அநத 
தூதமன அெரு்டேய இரட்சகர், அெர்களுக்கு ஒதர இரட்ச்கரதபான் 
இருநதோர் என்ப்த நெோம் அறிகிமறோம். ஆகமெ பின்பு “தஙக்ள 
மீட்டுக் பகோண்டேெரும், தஙக்ள தோஙகினெரும், தஙக்ள சு�நது 
பசன்றெரும் உனக்கு முன்பதோகப மபோகும்” என்கிற சர்ெ ெல்லெரு்டேய 
மு்கத்ரதயும் அல்லது ் ிரசன்னத்தின் தத்ரூ்ைபா்கிய ம�சியோவுடேன் 
அநத பரிசுதத �னிதர்கள் மபசி இருபபோர்கள் அல்லது அெ்ர 
கண்டிருபபோர்கள். 

யோததிரோக�ம் 23:20-23 இபபடி ெோசிக்கிமறோம். “ெழியில் உன்்னக் 
கோக்கிறதற்கும், நெோன் ஆயததம் பண்ணின ஸதோனததுக்கு உன்்னக் 
பகோண்டுமபோயச மசர்க்கிறதற்கும், இமதோ நெோன் ஒரு தூத்ன உனக்கு 
முன்மன அனுபபுகிமறன். அெர் சமூகததில் எசசரிக்்கயோயிருநது, 
அெர் ெோக்குக்குச பசெிபகோடு; அெ்ரக் மகோபபபடுததோமத, 
உஙகள் துமரோகஙக்ள அெர் பபோறுபபதில்்ல; என் நெோ�ம் அெர் 
உள்ளததில் இருக்கிறது. நீ அெர் ெோக்்க நென்றோயக் மகட்டு நெோன் 
பசோல்ெ்தபயல்லோம் பசயெோயோகில், நெோன் உன் சததுருக்களுக்குச 
சததுருெோயும் உன் ெிமரோதிகளுக்கு ெிமரோதியோயும் இருபமபன்”. 

இநத ெசனஙகள் சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள மதெனு்டேய முழு 
சிததத்தயும் பசயது ெநத ஒரு தூதன் இருநததோக பதளிெோக 
கோண்பிக்கின்றது. அெர் மதெனுக்கு பதிலோக நெின்றெரும் மதெனோயும் 
இ ரு ந தோ ர் .  இ ஸ ர ம ெ ல்  ெ ன ங க ள்  அ ெ ரு ் டே ய  சத த த தி ற் கு 
பசெி சோயக்க மெண்டுப�ன்றும், அெ்ர எரிசசல்படுததோ�ல் 
இ ரு க் கு ம் ப டி யு ம்  எச ச ரி க் க ப ப ட் டே ன ர் .  ம த ெ னு ் டே ய  நெோ � ம் 
அெருக்குள் இருநதபடியினோல் அெரு்டேய சததததிற்குக் கீழ்படிெது 
என்பது, மதென் அெ்ர பகோண்டு மபசின எல்லோெற்்றயும்  
பசயெதோகும். 

ெோனத தி லு ம்  பூ �ி யி லு ம்  அ ெ ரு க் கு ள்ளோக  ் ெ க் க ப ப ட் டே 
மதெனு்டேய நெோ�ம் இருக்கும் ஒமர நெபர்தோன் உண்டு. அெர் 
ஜீெனுள்ள மதெனு்டேய கு�ோரனோகிய இமயசு கிறிஸது்ெ 
தெிர மெறு ஒருெரு�ில்்ல. மயோெோன் 5:43 “நெோன் என் பிதோெின் 
நெோ�ததினோமல ெநதிருநதும்” மயோெோன் 5:22,  23 “அன்றியும் 
பிதோ்ெக் கனம்பண்ணும்படிக்கு, பிதோெோனெர் தோம� ஒருெருக்கும் 
நெியோயததீர்பபுச பசயயோ�ல், நெியோயததீர்பபுச பசயயும் அதிகோரம் 
முழுெ்தயும் கு�ோரனுக்கு ஒபபுக்பகோடுததிருக்கிறோர்.
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இபபபோழுது அெர் புதிய ஏற்போட்டின் கோலததிமல இமயசு பூ�ிக்கு 
ெருெதற்கு முன்பதோமெ அெர் முன்னிருநதோரோ? இஸரமெலருக்கு 
இரட்சகரோகவும் த�க்குள்ளோக மதெனு்டேய நெோ�த்த சு�நதெரும் 
மதெனு்டேய பிரசன்னததின் தற்சுரூபமு்டேயெரோய இருநதெர் யோர்.

மெதத்த ெிசுெோசிக்கின்றெர்களுக்குள் இமயசு முன்னிருநதோரோ 
என்கி ற  ம க ள்ெி ப ப ற் றி ய  ெி த தி யோச ப ப ட் டே  ப தி ல் க ள்  அ தி க 
குழுபபத்த உருெோக்கியுள்ளது. திரிததுெக்கோரர்களில்லோ�ல், 
இமயசு பூ�ிக்குரிய ெோழ்க்்கக்கு ெரும் முன்மன இருநதோர் என்று 
திரிததுெத்த ெிசுெோசிக்கோத பகோள்்கக்கு உட்படேோதெர்களும் 
அபபடி ெிசுெோசிக்கின்றனர்.

[கெனிக்கவும் : ஒரு சில மநெரஙகளில் சரியோன பதி்லபமபோல 
பதரிகின்றதும் �ற்றும் தற்கரீதியோன பதில் தெறோன பதிலோக திரும்பக் 
கூடும் ஒரு அ்டேயோளததிற்கு மெதெசனததில் ஒரு பிதோ ஒரு கு�ோரன் 
�ற்றும் பரிசுதத ஆெி்யப பற்றி பசோல்லபபட்டே மெத ெசனஙக்ள 
ம�ற்மகோள் கோட்டுெது கிறிஸதெர்கள் �ததியில் ஒரு பபோதுெோன 
கோரியம். அதற்குபபின் மநெரடியோக மதென் ஒன்றுக்குள்இருக்கின்ற 
மூன்று நெபர்களோய இருக்கின்ற திரிததுெம் என்று முடிவு பசயகின்றனர். 
�ற்பறோரு அ்டேயோளம் என்னபென்றோல் ெலததின் ஞோனஸநெோனத்த 
பயன்படுததும் தெறோன ஞோனஸநெோனததின் ெிதிமு்றயோகும். 
உண்்�யோன அபமபோஸதலர் 2:38ல் பதளிெோக அறிமுகபபடுததபபட்டே 
ெிதிமு்றகளுக்குப பதிலோக அதிகபட்ச�ோன ச்பகள் �தமதயு 
28:19ல் கட்டே்ளயிடேபபட்டேதின் �்றநதுள்ள அர்ததத்தயும் ஒரு 
உண்்�யோன புரிநது பகோள்ளுதல் இல்லோ�ல் அ்த அபபடிமய ஒரு 
ம�மலோட்டே�ோக பின்பற்றுகின்றனர். ஆகமெ தோன் மதெததுெத்தப 
பற்றிய பலெித�ோன அமநெக ெியோக்கியோனஙகளும் மெதததிற்குரிய 
பல ெித�ோன �ற்ற உபமதசஙகளும் இருக்கின்றன].

இல்ர�, வ்த்�த்கைில் உண்ைபான சையத்திறகு முன்்பா்க 
ததெகுைபாரனபா்கதெபா அல்�து ததெனிலிருநது தெறு்ட்ை தனி 
ந்ரபா்கதெபா இதயசு முன்த் இரு்க்கெில்ர�. ஆயினும் ததெனின் 
குைபாரத்துெத்தின் ஆெி அெரு்டேய ெோர்த்தயில் இருநதது. 
இமயசு கிறிஸதுவுக்குள்ளோக பெளிபபட்டே ெோர்த்தக்குள் இருநத 
ஒமர தன்்�யோய இருநதது. ெோர்த்தக்குள் கு�ோரததுெததின் ஆெி 
இல்லோ�ல் மதெகு�ோரன் என்பமத இல்்ல. ஆனோல் ெோர்த்ததோன் 
இமயசு என்றும் அெர் முன்னம� இருநதோர் என்றும் பசோல்ெது தெறு.

( க ெ னி க் க  ம ெ ண் டி ய ் ெ  :  இ ர ட் ் டே  சு போெ ம்  என்கி ன்ற 
பின்பக்கததில் உள்ள சிறு த்லபபில் க்டேசி பததியில் “மதென் உஙகள் 
போெஙகளுக்கோக �ரிததோரோ?” என்கிற மகள்ெிக்கு பகோடுக்கபபட்டே 
பதிலில் இதற்மகதுெோன சிந்த இருக்கின்றது). இரண்டேோயிரம் 
ெருஷஙகளுக்கு முன்புெ்ர எல்லோ கோலஙகளிலும் இருநத �னித 
குலததிற்கு கிறிஸது மதெனு்டேய பபரிதோன இரகசிய�ோய இருநதோர். 
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்ிதபா-குைபாரனு்ககுரிய உறெின் இர்கசியம் ைரற்க்கப்ட்டிருநதது. 
மதெனு்டேய �டியில் இருநத இமயசு அெரு்டேய பிதோவும், நெம்மு்டேய 
பிதோவும், அெரு்டேய மதெனும், நெம்மு்டேய மதெனு�ோயிருக்கின்ற - 
அநத பிதோ்ெ அறிெிக்கும்படி அனுபபபபட்டேோர். (மயோெோன் 20:17).

்கபாண்ககூைபாத ஆெியும் ்கபாண்ககூடிய  
ெபாரத்ரதயும்

பிரிய�ோனெர்கமள, மதெனு்டேய ெோர்த்தக்குள் �்றநதிருக்கிற 
இநத பபரிதோன இரகசியத்த நெோம் சரியோக புரிநது பகோள்ள 
ம ெ ண் டு ம் .  ஒ ரு  சி ல  ம ெ த  ப �ோ ழி ப ப ய ர் ப போ ள ர் க ளு ம் , 
ப�ோழிபபயர்க்கின்றெர்களும், மநெரடியோக ெோர்த்த்ய இமயசுவுக்கு 
ச��ோக பசயதது மபோல நெோமும் பசயயக்கூடேோது. அெர்கள் “ெோர்த்த 
ம த ெ னோ யி ரு ந த து ”  என்று  ப சோல் ெ த ற் கு  ப தி லோக  அ ெ ர்க ள் 
“ெபாரத்ரத இதயசுெபாய் இருநதது” என்று பசோல்லுகின்றனர். 
இது திரிததுெக்கோரர்களுக்கு அமநெக பழ்�யோன போரம்பரிய 
ப�ோழிபபயர்பபுகளில் ஒன்று. இது உண்்�யோன ப�ோழிபபயர்பபோக 
இருநதிருக்குப�ன்றோல் பிரிய�ோன அபமபோஸதலர் மயோெோன் 
இபபடியோக எழுதியிருபபோர். இநத மு்றபபடி மயோெோன் 1:14ல் 
ெோர்த்தகளோல் தெறோக ெோர்த்தகளிலிருநது ெியோக்கியோனம் 
பசயயபபட்டேது. “அநத ெோர்த்த �ோம்ச�ோனது...”. ஆனோல் இநத 
ெசனம் கன்னி�ரியோள் கர்பபம் தரிததமதோ அல்லது பபதலமக�ில் 
குழந்த இமயசு பிறநததற்கு மநெரடி குறிபமபோ ஒன்றும�யில்்ல. 
ெோர்த்தயோனது இமயசுெின் ஜீெனில் (�ோ�ிசம்) பெளிபபட்டே்தமய 
குறிபபிடுகின்றது. அெரு்டேய ஊழியம் ஆரம்பிபபதற்கு முன்பதோக 
மயோர்தோன் நெதியில் மதென் அெருக்குள் முழு்�யோக இறஙகினோர். 
நீஙகள் கெனிக்க மெண்டிய்ெகள் என்னபென்றோல் இதயசு நித்திய 
குைபாரனபாய் இரபாைல் ஜநிப்ி்க்கப்ட்ை குைபாரனபாய் இருநதபார. I 
மயோெோன் 5:7 என்கிற இநத ெசனத்த திரிததுெர்கள் பயன்படுதத 
ெிரும்புகின்றனர்.

“பரமலோகததிமல சோட்சியிடுகிறெர்கள் மூெர், பிதோ, ெோர்த்த, 
பரிசுதத ஆெி என்பெர்கமள. இம்மூெரும் ஒன்றரோயிருக்கிறோர்கள்”.

ம ெ த த ் த  க ரு த தோ ய  ஆ ரோ ய ந த  எ ந த  �ோணெ னு ம்  இ ந த 
ெோக்கியம் பரிசுதத மெதோக�ததின் பஙகோக இருக்கெில்்ல 
என்ப்த அறிெோர்கள். இநத ெோக்கிய�ோனது கி்டேததிருக்கும் மூல 
பிரதிகளுக்குள் இல்்ல. இநத “மூன்றும் ஒன்று” என்கின்ற இநத 
ெோக்கிய�ோகிய ெசனததிலிருநது திரிமயகததுெர்களுக்குள்ளோக 
மூடேததன�ோன ெோக்குெோதஙகள் எழுபபி  திரிததுெம் உண்டு 
என்று நெிரூபிக்க முயற்சிக்கின்றெர்கள் (“இ்ெகள் மூன்றும் 
ஒன்று” என்பது இம்மூெரும் ஒன்றோய இருக்கின்றோர்கள் என்றும் 
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7ம் ெசனததிமல பயன்படுததபபட்டே பசோல் மதெனு்டேய மூன்று 
நெபர்க்ளக் குறிபபிடுகின்றது என்று நீஙகள் இபபபோழுது கெனிக்க 
மெண்டும்). 8ம் ெசனததிமல இம்மூன்றும் ஒரு்�பபட்டிருக்கிறது 
என்று பசோல்கின்றது. மூன்றும் ஒரு்�பபட்டிருக்கிறபதன்றோல் 
இம்மூன்றும் ஒற்று்�யோக ஒன்மறோபடேோன்று மெ்ல பசயகின்றது 
என்று அர்தத�ோகும்.

7ெது ெ ச னததிமல யு ம் 8ெது ெசனத திமல யும் மு்றயோக 
பசோல்லபபட்டே இநத இரண்டு பசோற்களுக்கு ஒமர அர்ததமு்டேயதோக 
இல்்ல. ஆெி, ெலம்,இரததம் பூ�ியில் மதெனு்டேய மீட்பின் திட்டேத்த 
நெி்றமெற்றும்படி பரிபூரண ஒற்று்�யுடேன் ஒன்மறோபடேோன்று 
மெ்ல பசயயும்படி மூன்று பெவமெறோன பபோருளோயிருக்கின்றது. 
(இம்மூன்றும் ஒரு்�பபட்டிருக்கின்றது) ஆகமெ திரிமயகததுெர்களின் 
இவெசனஙகள் ஒன்்றயும் நெிரூபிபபதில்்ல.

7 ம்  ெ ச ன த தி ற் கு  எ ந த  மூ ல  ெோ க் கி ய ங க ளு ம்  ப தி வு 
பசயயபபடேோ�லும் அதிகோரம் இல்லோ�ல் இருபபது �ோததிர�ன்றித 
பிதோ, கு�ோரன், பரிசுதத ஆெி என்கின்ற மூன்று தனிபபட்டே நெபர்கள் 
பரமலோகததில் சோட்சியிடுகின்றன என்ப்தயும் பூ�ியிலுள்ள ஒரு 
ெிசுெோசி நீதி�ோனோக்கபபடே சோட்சியிடுகின்ற ஆெி, ெலம், இரததம் 
என்கின்ற மெறுபட்டே மூன்று பபோருள்கமளோடு இநத இரண்டும், 
ெசனததிலுள்ள இரண்டு பசோற்க்ள நெோம் ஒபபிட்டு போர்க்கமுடியோது. 
ஏபனன்றோல் மூன்றும் ஒன்று �ற்றும் மூன்றும் ஒன்மறோபடேோன்று 
ஒரு்�பபட்டிருக்கிறது என்பது இரண்டு மெறுபட்டே பசோற்களோகும்.

ஆகமெ 7ம் ெசனம் மூன்றில் ஒன்றோன மதெ்னமயோ மூன்று 
மதெர்கள் ஒரு மதெததுெததுக்குள் இ்ணநதிருபப்தமயோ குறிபபோக 
பசோல்லபபடேெில்்ல. 

(குறிபபு: “பிதோ, கு�ோர்ன அனுபபினோர்” என்று மெதெசனம் 
பசோல்லுகிறபடியினோல் ஒரு சிலர் இமயசு பபதலமக�ில் பிறக்கும் 
முன்பதோகமெ கு�ோரனோக பிதோவுடேன் இருநதோபரன்று ெோக்குெோதம் 
பசயகின்றனர். அபபடியோனோல் மதெனோல் அனுபபபபட்டே ஒரு 
�னிதன் இருநதோன். அெனு்டேய பபயர் மயோெோன் என்று� மெத 
ெ ச ன ங க ள்  இ ரு க் கி ன்ற ம த .  என ம ெ  இ யற் ் க ப  பி ற ப பி ற் கு 
முன்பதோகமெ மயோெோன் ஸநெோனகன் என்ற ஒரு �னிதன் இருநதோன் 
என்ப்த அெர்கள் நெியோயபபடுததிக் கூறலோ�ோ? �ற்றும் ஆதியில் 
பகோண்டுெரபபட்டே ெோர்த்தெநெிபபிக்கபபட்டே மதெகு�ோரன் என்று 
ெலியுறுததினோல், ஆதோமும் �ண்ணோன சரீரததில் இபபூ�ியில் 
ெரும்முன்மன அெனும் ெநெிபபிக்கபபட்டே கு�ோரனோய இருநதோன் என்று 
நெியோயபபடுததி மபசமெண்டியதோகும். ஆதோ�ின் ஆெி்யபமபோல 
ெோர்த்த, சரீரம் இரண்டும் ஆணும் பபண்ணு�ோய இருக்கிறது. ஆதோம் 
ஆணும் பபண்ணு�ோய இருக்கின்ற ஆெியின் சரீரததில், கு�ோரன் 
என்று அ்ழக்கபபடேமுடியோது. ஆதோ�ின் ஆெிக்குள் இருநத குைபாரன் 
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�ற்றும் கு�ோரததி என்னும் தன்்�கள் ஆதோம் ஜீெ ஆத�ோ ஆனமபோமத 
அ்ெகள் பெளிபபடுததபபட்டேன. முதலோெது �னிதன் அதற்குபபின் 
அநத �னிதனின் �்னெி (ஸதிரீ) அதுமபோலமெ மதெனு்டேய 
கு�ோரன் �ற்றும் அெரு்டேய ச்ப (ஆெிக்குரிய �ணெோட்டி) �ோ�ிச 
சரீரததில் ெநது அது ெோசம்பண்ணும்படி உருெோக்கபபடும்ெ்ர 
ெோர்த்தக்குள்தோன் இருநதது.

கிறிஸது இமயசு என்னும் �னிதன் முதலோெது இருநதோர். அதன்பின் 
கல்ெோரியிமல அெர் பக்கததிலிருநது அெரு்டேய �ணெோட்டி (ச்ப) 
எடுக்கபபட்டேது. இயற்்க �னிதன் ஆதோம் ஆெிக்குரிய �னிதனோகிய 
இமயசுவுக்கு முன் அ்டேயோள�ோயிருநதோன்.

ஒ ரு  கு �ோ ர ன்  பி ற க் கு ம் மு ன் ம ன  அ ெ ன்  த க ப ப னி ன் 
அ்றயில் ெிததோயிருக்கிறோன். ஆனோல் அநத கு�ோரன் தன் 
தகபபனிலிருநது தனி நெபரோக முன்னம� இரோ�ல் அெருக்குள் 
ஒரு ெிததோக �ோததிரம� இருநதோர். சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள ஆெிக்கு 
சிருஷ்டிகர், குண�ளிக்கின்றெர், இரட்சகர், யுததம் பசயகின்றெர், 
போதுகோக்கின்றெர் என்பறல்லோம் இதுமபோன்ற அமநெக தன்்�கள் 
உண்டு என்று நெி்னவுகூறவும். இதுமபோன்ற எல்லோத தன்்�களும் 
கு டு ம் ப ப  ப ப ய ் ர  சு � ந து  ெ ரு ம்  அ ந த  ெி த து க் கு ள்தோ ன் 
அடேஙகியுள்ளது. (இதுமபோன்ற குணோதிசயஙக்ள பெளிபபடுததவும் 
த�து ெோர்த்த்யப பிரஸதோபபபடுததவும் �ற்றும் த�து நெோ�த்த 
பெளிபபடுதத மயோெோன் 5:17, 17:3-10ம் ெசனம் ெ்ர மதென் 
ஒரு மெ்ல்ய அ்�க்க மெண்டியதோயிற்று. த�து பசோநத 
ஆமலோச்னயில் (எமபசியர் 1:11)  இல்லோத கோரியஙகள் அது 
ஏற்கனமெ இருபபது மபோல அ்ெக்ள அ்ழபபதற்கு முன்னம� 
அெர் முன்குறிதது �கி்�பபடுததினோர். (மரோ�ர் 4:17) �ற்றும் 
அநத பபரிதோன நெிததிய ஆெியின் ஒதர ெித்தபாய்  பிதோெின் 
�டியில் இருநத இமயசு மதெனு்டேய முன் குறிதத திட்டேத்த 
நெி்றமெற்றும்படி பின்கோலஙகளிமல ஒமர பபயரோன கு�ோரனோய 
அனுபபபபட்டேோர் (மயோெோன்1:18) மயோெோன்8:42, மயோெோன் 16:28 
“நெோன் பிதோெினிடேததிலிருநது புறபபட்டு உலகததிமல ெநமதன்; 
�றுபடியும் உலகத்த  ெிட்டு பிதோெினிடேததிற்குப  மபோகிமறன்  
என்றோர்.” 

புறபபட்டு ெநதது என்ற ெோர்த்தகள், பெளிமயறினது - பெளிமய 
ெநதது - பிறநதது என்பது அர்தத�ோகும். “அனுபபபபட்டேது” என்றோல் 
ஊழியததிற்கோக அல்லது ஒரு குறிக்மகோளிற்கோக மெறு பிரிக்கபபடுெது 
என்று அர்தத�ோகும். இநத உலகில் பிறநத எல்லோ �னிதர்களும் 
மதெனிடேததிலிருநது ெநதெர்கள்தோன். ஆனோல் ஒரு ்கயளவு 
�ோததிரம� மதெனு்டேய ழியததிற்கோக அனுபபபபடுகின்றன.

ப்ழய ஏற்போட்டிமல “அநத ெரக்கூடியெரோக” தீர்க்கதரிசன�ோகமெ 
�ோததிரம் இமயசு அறிெிக்கபபட்டிருநதோர் �ற்றும் எபபபோழுதும் 

ஊ
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ம த ெ ம னோ டு  பி தோ  என்னு ம்  உ ற ் ெ  ் ெ த த ெ ரோ யி ரு ந தோ ர் . 
அெர் பஙகு பஙகோகவும் ெ்க ெ்கயோவும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் 
முற்பிதோக்களுக்கும் பெளிபபடுததபபட்டே ெோர்த்தயோக இருநதோர் 
(எபிமரயர் 1:1). ஆதியிமல மதெமனோடு சிநத்னயில் பபறும் அநத 
ெோர்த்தயோகவும் அபப�ோகவும் இருநதோர். ஆனோல் பின் கோலஙகளிமல 
மதெகு�ோரனோக பரமலோகததில் இருநது ெநதோர். (மயோெோன் 6) 
கோலஙகள் நெி்றமெறினமபோது கன்னியின் ெயிற்றில் பிறநததும், 
மதெனோல் அனுபபபபட்டே கு�ோரனு�ோயிருநதோர். (கலோ 4:4). இமயசு 
மதெனோல் ெநெிபபிக்கபபட்டிருநதோலும் கன்னி ஸதிரியினோல் பிறநதோர். 
�ரியோளின் முதல் பிறபபோன கு�ோரன் மதெனோல் ெநெிபபிக்கபபட்டே 
ஒமர கு�ோரனோயிருநதோர். இமயசு அெரு்டேய சமசோதரபரல்லோரிலும் 
முதற்பிறநதெரோக இருநதோர் (மரோ�ர் 8:29).

MONOGENE  
ஒறரற ைர்ணு  

ததெனுரைய சிருஷ்டிப்ின் ஆரம்்ம்

இபபபோழுது தரிசன�ோன அநத ரூபம�ோ, மதெனு்டேய தூதன் என்பமதோ 
அது மெபறோரு இரட்சகமரோ மதெமனோ இல்்ல. மதென் உ்ரததபடி 
ஏசோயோ 45:21 நீதிபரரும் இரட்சகரு�ோகிய என்்னயல்லோ�ல் மெமற 
மதென் இல்்ல; என்்னததெிர மெபறோருெரும் இல்்ல.

அமநெக மெதபண்டியதர்கள் புரிநது பகோண்டேபடி ப்ழய ஏற்போடு 
கோலஙகள் முழுெதும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு தரிசிக்கும் அநத சபாயல் 
ததெனுரைய வெளிப்டுத்துத�பா்கிய திதயபா்னி தெிர மெறு 
ஒன்று�ில்்ல (ததெ வெளிப்பாட்டின் ததபாறறம் அளி்ககுதல்) 
அதோெது மதென் அநதநத தீர்க்கதரிசிகளுக்கு அநதநத மநெரததிமல 
அ ெ ர்க ளி ன்  ச � ய த தி ற் கு  த க் க தோக  ம த ெ ன்  அ ெ ர்க ளு க் கு 
கோட்சியளிததமபோது ஒரு தற்கோலிக பூ�ிக்குரிய பரி�ோனததிற்கு 
ஏதுெோன சரீர பிரகோர�ோக கோட்சியளிததோர். மதெனு்டேய சிந்தயிலும் 
�னதிலும் அதோெது ஒரு குறிபபிட்டே ெழி அல்லது உருெ்�ப்ப 
மதென் பெளிபபடுததுெதும் தன்்ன கோண்பிக்கக் கூடியது�ோய 
இருநதது. அநத ைி்கபவ்ரிய நித்திய ஆெி தனக்குள் ஆமலோசிதது 
எத்ன பசயய மெண்டுப�ன்று தீர்�ோனிதத்த மெத ெசனஙகளில் 
இருக்கின்ற மதெனு்டேய ெபாரத்ரதரய ஆழ்நது கெனிபமபோம்.

“போர்க்கிமல” (Barclay)  -  மெறு ப�ோழிபபயர்பபின் பிரகோரம் 
மயோெோன் சுெிமசஷததின் முதல் ஐநது ெசனஙகள் இபபடிச 
பசோல்கின்றன. “உலகம் உண்டேோனமபோது அநத ெோர்த்த அதற்கு 
முன்பதோகமெ இருநதது” அநத ெோர்த்த மதெமனோடு இருநதது 
மதெனு்டேய குணோதிசயததிற்கு ஏதுெோகமெ அநத ெோர்த்தயின் 
குணோதிசயம் இருநதது. அநத ெோர்த்த ஆரம்பததில் இருநதது. 
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அநத ெோர்த்தயின் பசயலோன்்�யினோல் �ற்ற்ெகபளல்லோம் 
மதோற்றததிற்கு ெநதது. அநத ெோர்த்தயில்லோ�ல் சிறு கோரியம் கூடே 
மதோன்றெில்்ல. அநத முழு சிருஷ்டிபபிற்கோகவும் அநத ெோர்த்தமய 
ஜீெனின் அடிபப்டேயோக இருநதது. அநத ஜீென் �னிதர்களுக்கு 
ஒளியோக இருநதது. அநத ஒளி இருளில் பதோடேர்நது பிரகோசிக்கின்றது. 
அநத இருளோனது அ்த எபபபோதும் அெிதது மபோட்டேமதயில்்ல. 
அநத ெோர்த்த (கிமரக்க போ்ஷ: மலோமகோஸ) அநத ெோர்த்தயின் 
பசயலோற்றததினோல் சகலமும் உண்டேோக்கபபட்டேது. ெோர்த்தயின்றி 
சிருஷ்டிபமபோ அதின் பசயல்போமடேோ ஒன்றும� இருக்கமுடியோது. 
ஏபனன்றோல் அநத ெோர்த்தமய மதெனோயிருநதது. மதெமனோடு 
அநத ெோர்த்த ஆதியிமல இருநதபடியினோமல அது எதனோமலயும் 
கு்றெோக இருக்கமுடியோது. சநமதக�ின்றி அநத ெோர்த்தயில் ஜீென் 
இருநதது. இபபபோழுதும் இருக்கின்றது என்று இமயசு பசோன்னோர் 
(மயோெோன் 6:63).

மதெனு்டேய சிருஷ்டிபபின் ஆரம்ப�ோகிய இநத ெோர்த்தயிலிருநது 
(ஜீெனுக்குரிய கருபபபோருளின் ்�யம்) சகலமும் ெநதபடியினோல் 
அது ஜீெனுக்குரிய ெிதது என்று எளி்�யோக கூறலோம். இஙமக நெோம் 
மதெனு்டேய ஒற்்ற �ரபணு என்று கூறலோம். பின்பு நெோம் நெம்மு்டேய 
மெதோக�த்த அறிநதிருபமபோ�ோனோல் தீர்க்கதரிசிகள் மூல�ோக 
முற்பிதோக்களுக்கு ப்ழய ஏற்போடு முழுெதும் பெவமெறு அமநெக 
பெளிபபோடுகளினோல் பலெிதததிமல சததியததின் ஒரு பங்க 
கோண்பிதத இநத ெோர்த்தயினோல் திருவுளம்பற்றினோர் என்ப்த 
நெோம் கெனிததிருக்க மெண்டும். (எபிமரயர் 1:1) நெபர் என்கின்ற 
ெோர்த்த ஒரு தெறோன ப�ோழிபபயர்பபு. அது கிமரக்க போ்ஷயில் 
Hupostasis (ஹீபத்பாஸ்ைபாஸிஸ்) என்கின்ற ெோர்த்தயின் அர்ததம் 
“இெர் அெரு்டேய �கி்�யின் பிரகோசமும், அெரு்டேய தன்ரையின் 
வசபாரூ்முைபாயிருநது, சர்ெத்தயும் தம்மு்டேய ெல்ல்�யுள்ள 
ெசனததினோமல தோஙகுகிறெரோய இருக்கிறோர். (எபிமரயர் 1:1, 2, 3 
ெோசிக்கவும்)

சரிதோன் மதெனு்டேய ெோர்த்தயோனது ப்ழய ஏற்போட்டின் 
தீர்க்கதரிசிகளுக்கு பெவமெறு ெிதததிலும் பல ெழிகளிலும் 
ப ெ ளி ப ப டு த த ப ப ட் டே தோ யு ம்  ம க ட் ப தோ யு ம்  �ோ த தி ர � ன் றி 
அ ந த  ம த ெ னு ் டே ய  � னி த ர் க ளு க் கு ள் ம ள  ப ெ ளி ப ப ட் டு 
கோணபபட்டேதோயு�ிருநதது. அநத ஒவபெோரு வெளிப்பாடு்களிலும் 
அெ்ரக்குறிதது மப சபபட்டே எல்லோ ெசனஙகளிலும் (அநத 
ெபாரத்ரத) நெி்றமெறததக்கதோக கிறிஸது ெோர்த்தயின் நெி்றெில் 
ெரமெண்டிய்தக் குறிபபிட்டே ெிதததிலும் அநத ெழியிலும் 
அெ்ர ெர்ணிக்கக் கூடியதோயும் முன்னறிெிக்கக் கூடியதோயும் 
இருநதது. ஆதலோல் இமயசுெோகிய ஒமர மபரோன மதெ கு�ோரனோய 
பிற்கோலஙகளிமல பெளிபபடும்படி இருநத கு�ோரததுெததிற்குரிய 
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ஆெி (ஜீெ அணு) அநத ஒற்்ற �ரபணுக்குள் இருநதது. மயோெோன் 1:1ல் 
ஆதியிமல ெோர்த்த இருநதது அநத ெபாரத்ரத ததெனபாயிருநதது. 
ஆதியிமல என்கின்ற பசோல் ஆரம்ப�ில்லோத்தமயோ அல்லது 
நெிததியததிற்குள் என்கிற அர்ததத்தக் கோண்பிபபதில்்ல. 
தூதர்களுக்கு ஒரு ஆரம்ப�ிருநதது மபோல ெோனததிற்கும் பூ�ிக்கும் 
இருநதது மபோல அநத ெோர்த்தக்கும் அதின் ஆரம்்ம் இருநதது. 
இநத ெபாரத்ரத  பின்பதோக �ோ�ிச�ோகி  �னிதர்கள் நெடுமெ 
ெோசம்பண்ணினது.

இ ந த  ெபா ர த் ர த  கி ம ர க் க  ெோ ர் த ் த யி ல்  த �பா த ்கபா ஸ் 
என்னும் ெோர்த்தயோமல ெநதது. அது பெறும் சிநரதயினபால் 
சி ந தி ்க ்க ்க கூ டி ய ர த  �ோத தி ர ம்  ப சோல் லு கி ன்ற து .  கி ம ரக் க 
போ்ஷயில் (Neoma) பநெோய�ோ அது சிந்தயோகும். கோரண ஆயவு அது 
கிமரக்க போ்ஷயில் (Dialogiasmos) டேயலோக்கிஸ�ோஸ, சிநத்னகள் 
நெி்றநத ஒரு �னிதனு்டேய �ன்த ஒருெனும் பிரிக்கமுடியோது. 
அது மபோல சர்ெெல்ல்�யுள்ளெர் இருக்கும்ெ்ர அெரு்டேய �னம் 
அெருக்குள் இருக்கும்.

க டே ந த  நெி த தி ய த தி ல்  ஒ ன் று ம �  ம தோ ன் று ெ த ற் கு 
முன்பதோக சர்ெெல்லெர் �ோததிரம� இருநதோர்.  அெர் தோம� 
த்பாதுைபானெரபாயிருநதபார. அெரு்டேய எல்லோ சிநத்னகளும் 
அெரு்டேய �னததிலிருநதது. அ்ெகள் பெளிபபடுததபபடேெில்்ல 
அது சிந்தக்குள் �ோததிரம� இருநதது.

ஒ ரு  சி ந ர த வ ய ன் ் து  த ் ச ப ் ைபா த  அ ல் � து 
வ ெ ளி ப ் டு த் த ப ் ைபா த  ெபா ர த் ர த யபா யி ரு ்க ்கி ற து .  அ து 
பெறும் சிந்தக்குள் �ோததிரம� இருக்கிறது. அமத மநெரததில் 
ஒ ரு  ெபா ர த் ர த வ ய ன் ் து  த ் ச ்க கூ டி ய த தபா  அ ல் � து 
வ ெ ளி ப ் டு த் த ்க கூ டி ய  ஒ ரு  சி ந ர த யபா யி ரு ்க ்கி ற து . 
பெளிபபடுததக்கூடியபதன்பது கிரி்யகளும் அல்லது ெோர் த்தகளும் 
அடேஙகிய சிந்தயோயிருக்கிறது. ஆ்கதெ த�பாத்கபாஸ் என்்து 
சிநரதயுைன் தசரநத வெளிப்டுத்த�பாயிரு்க்கிறது (அல்லது 
பெளிபபோடு) இன்னும் பதளிெோக பசோல்லமெண்டு�ோனோல் த�பாத்கபாஸ் 
என்பது த்சப்டு்கின்ற ெபாரத்ரதயும் அநத ெபாரத்ரதயின் ்ின் 
இருநது த்சு்கின்றெரபாயும் கோண்பிக்கபபடுகின்றது.

இ்த நெோம் �னதிமல ்ெததுக்பகோண்டு மயோெோன் ஏன் “ஆதியித� 
ெபாரத்ரத” என்று எழுதினோர் என்று கோணமுடிகின்றது. அநத ஆதிக்கு 
முன்பதோக இருநத அநத கோல கட்டேததில் சர்ெெல்ல்�யுள்ளெர் 
பெறும் தம்மு்டேய சிந்தகமளோடு இருநதோர். (மலோமகோஸ இல்்ல) 
த�க்குள்ளோகமெ த�து சிந்தயிமல தீர்�ோனிதத்த ஆமலோசிதது 
முடிதததும், த�து பசோநத சிததததின் ஆமலோச்னயின்படி (Boule - 
கிமரக்க ெோர்த்த) (எமபசியர் 1:11) அ்ெக்ள அெர் வெளிப்டுத்தத் 
வதபாைங்கினபார. அதுமெ மலோகமகோஸின் ஆரம்ப�ோயும் அல்லது 
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த�து உள்ளோன சிநத்ன்ய பெளிபபடுததக் கூடியது�ோயிருநதது. 
ஏத�பாஹிம் ஒரு ஆெியின் சரீரத்ரத உருெோக்கத பதோடேஙகினோர். 
அது பின்பதோக சிருஷ்டிக்கபபடேக்கூடிய தூதர்க்ள மபோன்ற சரீரம் 
இருநதது. ஆனோல் ஏமலோஹி�ிலிருநது புறபபட்டே இநத ஆெியின் 
சரீரம் ஆெியின் சரீரத்தக் கோட்டிலும் ம�ன்்�யோனது. ஏபனனில், 
மதெனு்டேய ெோர்த்தயின் பெளிபபோட்டின் ஜீெ்ன சு�நத 
ஜீெனோக இருநதது. எனமெ அெருக்குள் ஜீென் இருநதது. மயோெோன் 
1:4 பின்பதோக மதென் இநத ெோர்த்தயின் சரீரததின் மூல�ோக 
த�து சிந்தக்ள மபச ஆரம்பிதத பிறமக, கோரியஙகள் நெ்டேபபற 
ஆரம்பிததது!

ெபாரத்ரதயும் இதயசுவும்

ெோர்த்தக்கும் இமயசுவுக்கும் இருக்கும் ெிததியோசததிற்குரிய 
பெளிபபோட்்டே நீஙகள் பபற்றுக் பகோள்ளும்படி உஙகளுக்கோக 
மெண்டுகிமறன். அமநெக மெத பண்டிதர்கள் ஆதியிமல ெோர்த்த 
இ ம ய சு ெோ க  இ ரு ந த தோ க வு ம்  ஏ ற க் கு ் ற ய  இ ர ண் டேோ யி ர ம் 
ெருஷஙகளுக்கு முன்பு அெர் �ோம்ச�ோனதோகவும் நெோம் ெிசுெோசிக்க 
மெண்டுப�ன்று ெிரும்புகின்றனர். அபபடி ெோர்த்ததோன் இமயசுெோக 
இருநதது என்று பசோல்ெதினோல், கடேநத கோல நெிததியததில் (அல்லது 
ஆதியின் ஆரம்ப கட்டேததில் மயோெோன் 1:1) இரண்டு ததெர்களபா்கிய 
பி தோெோகி ய  ம த ெ னு ம் ,  கு �ோ ரனோகி ய  ம த ெ னு ம்  இ ரு ந த தோக 
கூறுகின்றோர்கள். இநத ெசனத்த கெனிக்கவும் : ஏசோயோ 45:21, 
நீதிபரரும் இரட்சகரு�ோகிய என்்னயல்லோ�ல் மெமற மதென் இல்்ல; 
என்்னததெிர மெபறோருெரும் இல்்ல. மலோமகோஸ என்பது மெபறோரு 
மதெனோக இருநதிருக்குப�ன்றோல் ம�மல பசோல்லபபட்டே ெசனம் 
பபோயயோயிருநதிருக்கும். தம்�ோல் பதரிநது பகோள்ளபபட்டே ென�ோகிய 
இஸரமெரலர்களுடேன் மதென் மபசி சிருஷ்டிப்ப ெோர்த்தயின் 
சரீரததின்படி உருெோக்கினமத அநத மலோமகோஸ. கோணக்கூடேோததும், 
கோணக்கூடியது�ோகிய பரி�ோணததிற்கு �ததியில் �ததியஸதர் மபோல் 
அது நெின்றது (கலோததியர் 3:20 �ததியஸதன் ஒருெனுக்குரியெனல்ல, 
மதெமனோ ஒருெர்). மலோமகோஸ்ஸைப மபோலமெ கர்ததரோகிய இமயசு 
கிறிஸது த�து புதிய உடேன்படிக்்கயோகிய அெரு்டேய இரததததில் 
மதெனுக்கும் �னிதனுக்கும் இ்டேயில் �ததியஸதரோய இருக்கின்றோர் 
(I தீம�ோதமதயு 2:5).

ெபாரத்ரத இதயசுெபா்க இரு்க்கெில்ர�, ெபாரத்ரத ததெனபாய் 
இ ரு ந த து .  ஆ யி னு ம் ,  இ த ய சு  ைபா ைி சத் தி ல்  வ ெ ளி ப ் ட் ை 
ததெனுரைய ெபாரத்ரதயபாய் இருநதபார. ஆயினும், இமயசு என்னும் 
�ோ�ிசததில் அநத மதெனு்டேயெோர்த்த பெளிபபட்டேது. ஆதியிமல 
இமயசு மதெமனோடு கூடே இல்்ல. ஆனோல் ெோர்த்த (இமயசு என்னும் 
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�னிதனுக்குள் பின் கோலஙகளிமல பெளிபபடே மெண்டியதோய) இருநதது. 
அநத ெோர்த்த மதெனிடேததிலிருநது புறபபட்டு தன்ரனத்தபான் 
வெளிப்டுத்தும் அநத ெோர்த்த ஒறரற ைர்ணுெபாய் (ெி்த) 
இருநதது. அநத ெோர்த்த நெிததிய�ோக இருநதது �ற்றும் இருக்கிறது 
(ஏபனனில் அநத ெோர்த்த மதெனோயிருக்கிறது) ஆனோல் இநத 
�னிதனோகிய இமயசு, சிருஷ்டிக்கபபட்டு ெநெிபபிக்கபபட்டேபடியோல் 
நெிததிய�ோனெர் அல்ல (கடேநதகோல நெிததியததில் இருக்கெில்்ல) 
மதெனு்டேய சிந்தயிலிருநது புறபபட்டு ெநத அநத ெோர்த்த 
பதயெததன்்�யும் நெிததிய மதெததுெத்தயும் பெளிபபடுததிக் 
கோண்பிதத ்கிறிஸ்துெின் முழுரையபான முன் அரையபாளைபாய் 
இரு்க்கின்றது .  அநத ஆரம்பததிமல,  பதயெததன்்�க்குள் 
கோணக்கூடேோத சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள ஆெியும் அெரு்டேய கோணக்கூடிய 
சரீரம� உள்ளடேஙகியமத தெிர பிதோவும் கு�ோரனும் அல்ல.

பிரிய�ோன அபமபோஸதலர் மயோெோனுக்கு ஜீெனுக்குரிய ெோர்த்த 
(மலோமகோஸ) பற்றி  �றுக்கமுடியோத பதளிெோன பெளிபபோடு 
இருநதபடியினோமல அெர் இபபடி எழுதினோர் (I மயோெோன் 1:1,2 (1) ஆதி 
முதலோய இருநததும், நெோஙகள் மகட்டேதும், எஙகள் கண்களினோமல 
கண்டேதும், நெோஙகள் மநெோக்கிப போர்தததும், எஙகள் ்ககளினோமல 
பதோட்டுப போர்ததது�ோயிருக்கிற ஜீெ ெபாரத்ரதரய்க  குறிதது 
உஙகளுக்கு அறிெிக்கிமறோம். (2) அநத ஜீென் பெளிபபட்டேது; 
பி தோெி னி டே த தி லி ரு ந த து ம் ,  எ ங க ளு க் கு  ப ெ ளி ப ப ட் டே து �ோன 
நெிததிய�ோயிருக்கிற அநத ஜீெ்ன நெோஙகள் கண்டு, அ்தக் குறிததுச 
சோட்சிக் பகோடுதது, அ்த உஙகளுக்கு அறிெிக்கிமறோம்).

த�பாத்கபாரை  ஜீென் �ற்றும் நெிததிய ஜீென் என்று அென் 
அ்ழதத்த கெனிக்கவும். அது ஆதியிமல பிதோவுடேன் இருநதது. 
“ஆதியில் ெோர்த்த இருநதது அநத ெோர்த்த மதெனோயிருநதது” 
த�து சுெிமசஷததின் பரிசுததெோன்களுக்கு பெளிபடுததபபட்டே இநத 
நெிததிய ஜீெ்ன அெர்கள் கோதோல் மகட்டு கண்களோல் போர்தது அ்த 
மநெோக்கிப போர்தததோயும் ்ககளோல் பதோட்டு போர்ததது�ோய இருநதது 
என்று பசோன்னோன். மலோமகோஸைுக்குள் உருெ்�க்கின்ற ஆெிதோன் 
அநத நெிததிய ஜீென் இநத நெிததிய ஜீெனுக்குரிய மலோமகோஸ 
பி ன் நெோ ட் க ளி ம ல  ம த ெ கு �ோ ரனனோன  இ ப ய சு கி றி ஸ து வு க் கு ள் 
பெளிபடுததபபட்டேது.எனமெ மதெனு்டேய ஆெியும்(பிதோ) �ற்றும் 
(அநத மலோமகோஸ நெிததிய ஜீெனுக்குரியது) இரண்டு அல்ல ஆனோல் 
ஒன்று பெளிபபோடு இரபாைல் அநத ெோர்த்த (மலோமகோஸ) அது இமயசு 
என்னும் மதெகு�ோரன் என்று நெி்னததுெிடுமெோம்.

மதெனுக்குள் இருநத குணோதிசயததின் நெி�ிதத�ோக ஒரு 
கு �ோ ரன்  இ ரு க் க  ம ெ ண் டி ய தோ யி ற் று .  ஆகம ெ  ம த ெ னு ் டே ய 
மலோமகோஸ ெர மெண்டிய மதெகு�ோர்ன பெளிபபடுததும்படி 
குைபாரதுெத்தின் ஆெியபா்க ெநதது. (கு�ோரன் என்பது ஒரு குடும்ப 
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பபய்ர சு�க்கிறெனும் கட்டுகிறெனு�ோய இருக்கிறோன்). எனமெ 
இமயசுெின் கு�ோரதுெததின் ஆெி மதெனுக்குள் இருநது ெநததோயும் 
ததெனின் குணபாதிசயங்கரள பெளிபபடுததும் மலோமகோஸின் ஓர் 
உள்ளோர்நத போக�ோய இருநதது. மதெனு்டேய ஒற்்ற �ரபணுெோக 
இருநத இமயசு ெோர்த்த சரீரததின் மூல�ோகவும் அதற்குள்ளோகவும் 
பெளிபபடுததபபட்டு ெநதோர். அெர் மதெனு்டேய ஆெியியோயும் 
ஆத�ோெோயும் இருநதோர் என்று பசோல்லலோம். அ்டேயோள பூர்ெ�ோக 
மபசுமெோ�ோனோல் பின் கோலஙகளிமல இமயசுவுக்குள் தோபரிக்க 
மெண்டியதோயிருநத மலோமகோ்ஸை “கு�ோரன்” ஆக இருநதது. �ற்றும் 
மதெனு்டேய அநெோதி சிததததின்படி மதெனு்டேய கு�ோர்ன 
த�து ெோர்த்தக்குள்ளோக மதென் அெ்ர ை்கிரைப்டுத்தினபார 
(மயோெோன்-17:5) அதற்கு பின் உலக மதோற்றததிற்கு முன்பதோகமெ 
அெ்ர அடி்க்கப்ட்ை ஆட்டுக்குட்டியோக மதெனு்டேய சிநத்னயில் 
அெர் சிலு்ெயில் அரறநதபார. (பெளி-13:8) ஏமலோஹிம் த�து 
ெோர்த்த்ய சிததததின்படியும் தீர்�ோனிததோர். (எமபசியர்-1:11) 
அெர் இல்லோத்ெக்ள ஏற்கனமெ இருபபது மபோல மபசினோர். 
(மரோ�ர்-4:17) மதெனு்டேய மீட்கபபட்டேெர்களோக மதென் தம்்� 
த�து அன்புக்குள்ளோக நெம்்� போர்தது உலகம் உண்டேோெதற்கு 
முன்பதோகமெ கிறிஸதுவுக்குள்ளோகத பதரிநதுபகோள்ளபபட்டு 
சுததிகரிக்கபபட்டேெர்களோய இருநமதோம். (எமபசியர்-1:4) கிறிஸது 
இமயசுெின் சரீரததின் போக�ோய நெோம் இருக்கிறபடியினோல் நெோம் 
அநத ெோர்த்தயின் (கு�ோரததுெம்) போக�ோய இருநமதோம். ப்ழய 
ஏற்போட்டின் கோலததிமலமய பெளிபடுததபபட்டேதோயும் �ற்றும் 
புதிய ஏற்போட்டு கோலததிமலமய நெி்றமெற்றபபட்டேதோய இருநத 
மதெனு்டேய பபருநதிட்டேததின்படி ஒற்்ற �ரபணுெோல் (ெிதது) நெோம் 
உருெோக்கபபட்டு இருக்கின்மறோம். கு�ோரததுெததின் ஆெி நெ�க்குள் 
இருக்கிறபடியினோமல நெோம் �ோ�ிசததின்படி ்ிறநதிருநதபாலும் 
(�னிதயினம்) மதெனு்டேய கு�ோரர்களும் கு�ோரததிகளு�ோய ைறு 
்ிறபர் அ்டேய முடிநதது.

�ோ�ிசததினோல் பிறபபது �ோம்ச�ோயிருக்கும் ஆெியினோல் பிறபபது 
ஆெியோயிருக்கும். (மயோெோன்-3:6) அது �ோததிர�ின்றி மதெனு்டேய 
ெோர்த்தயிலும் சிந்தயிலும் ஸ்தபா்ி்க்கப்ட்ை்டி நெோம் �கி்�
பபடுததபபட்டிருக்கின்மறோம். (மரோ�ர்-8:29-30) ஆம் மதெனு்டேய 
முன்னறிெின்்டியும் தைது மீட்்ின் திட்ைத்திறகு ஏதுெோக அெர் 
நெம்்� முன் குறிததும் முன் நெிய�ிததோர். அெரு்டேய கு�ோரர்களும் 
கு�ோரததிற்குரிய பபயர்கள்கூடே உலக மதோற்றததிற்கு முன்பதோகமெ 
ஆட்டுக்குட்டியோனெரின் ஜீெ புஸதகததிமலமய எழுதபபட்டுள்ளது.
(பெளி-13:8)

ஆ தோ ம் ,  மு த லோ ெ து  ஆ தி யி ம ல  சி ரு ஷ் டி க் க ப ப ட் டே ெ னோ ய 
இருநதோலும், அென் மதெனு்டேய கு�ோரனோக இருக்கெில்்ல. 
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அெனுக்கு �ோ�ிச சரீரம் பகோடுக்கபபடும் முன்மப (இநத உலகததில் 
பிறபபது) மதெனு்டேய கு�ோரனோக அ்ழக்கபபடே முடியோது. அநத 
ஆெியின் ரூபததில், கு�ோரததுெததின் குணோதிசயத்த �ோததிரம� 
பபற்று இருநதன. ஒரு சில மெத ெிசுெோசிகள் ஆதோ்� மபோல 
எல்லோ மெத கு�ோரர்களும், கு�ோரததிகளும், �ோ�ிசததில் பிறபபதற்கு 
முன்னதோகமெ ஆெியோய சிருஷ்டிக்கபபட்டு தோபரிததோர்கள் என்று 
ெிசுெோசிக்கின்றனர். அதற்கு ஆதரவு அளிக்கும் ெித�ோக எண்ணி 
தஙகளுக்குபிரிய�ோன மயோபு-38-4-7 ம�ற்மகோள் கோட்டுெோர்கள். 
(நெோன் பூ�ி்ய அஸதிபோரபபடுததுகிற மபோது நீ எஙமகயிருநதோய? 
நீ அறிெோளியோனோல் அ்த அறிெி அதற்கு அளவு குறிததெர் யோர்? 
அதின்ம�ல் நூல் மபோட்டேெர் யோர்? இ்த நீ அறிநதிருநதோல் பசோல்லு 
அதின் ஆதோரஙக்ள எதின் ம�ல் மபோடேபபட்டேது? அதின் மகோடிக்கல்்ல 
்ெததெர் யோர்? அபபபோழுது ெிடியற்கோலதது நெட்சததிரஙகள் 
ஏக�ோயப போடி, மதெ புததரர் எல்லோரும் பகம்பீரிததோர்கமள).

அபபடியோனோல், பூ�ி அஸதிபோரம் படுததுெதற்கு முன்பதோகமெ, 
எல்லோ மதெ புததிரர்களின் ஆெிகள் ஏற்கனமெ, ஆதோ�ின் ஆெிமயோடு 
இ்ணநது சிருஷ்டிக்கபபட்டேது என்று பசோல்லுகிறோர்களோ? அது 
�ோததிர�ன்றி,  பூ�ி்ய அஸதிபோரம்படுததும்மபோது ஏெோளின் 
ஆெி �ற்ற எல்லோ பபண்ணின் ஆெிகமளோடு தோபரிததது என்று 
எண்ணுகிறோர்களோ? அல்லது அெள் ஆதோ�ின் ஒரு போக�ோய 
இருநதோளோ?

எல்லோ மதெ “புததிரர்களும்” (கு�ோரததிகளும் அதில் மசரும்) மதெ 
ஞோன சிந்தயில் �ோததிரம� இருநதது. மதெனு்டேய ெிததுகள் (மதெ 
கு�ோரர்கள்) அநத மலோமகோஸின் ஒரு போக�ோய இருநதன. பூ�ியில் 
தன் ஜீெ்ன மதெ கு�ோரன் என்கிற ெிதது ஜீெ்ன தநதமபோது, 
இெர்கள் பிறநதோர்கள். (மயோெோன்-12:24). ெி்தக்குள், ெி்தகளின் 
ஜீென் இருபபது மபோல ஆெியின் ஜீென்களோக அெர்கள் ஒன்றோக 
இருநதது இல்்ல (ஒரு �ோஙகோய ெி்தக்குள் அமநெக ெி்தகளின் 
ஜீென்கள் இருநதோலும் ஏற்ற ச�யததில்தோன் உருெோகின்றது மபோல) 
மதெனு்டேய கு�ோரர்கள் மலோமகோஸின் ஜீெனுக்குள் இருநதனர்.

மதென் சிருஷ்டிகர் என்ப்த நெோம் அறிநதிருக்கிமறோம். ஆனோல் 
சிருஷ்டிபபு தன் சிந்தயினில் �ோததிரம் இருநதிக்கு�ோனோல் அெர் 
சிருஷ்டி ஆக முடியோது. அெர் சிருஷ்டிகர் என அ்ழக்கபபடுெதற்கு 
முன்பதோக, அெர் சிருஷ்டிதது, அெர் சிருஷ்டிதத்ெக்ள பெளிபடுதத 
மெண்டியதோகும். அெர் இரட்சகர் என்ப்த அறிநது இருக்கிமறோம். 
ஆனோல், தோம் இரட்சிக்க போெிகள் இல்்ல எனில் தோம் இரட்சகர் ஆக 
முடியோது. 

ததெனு்ககும், ஆதபாமு்ககும் இரையில் உள்ள த்கப்ன், �கன் 
உறவு பெளிபடுதத மெண்டியதோயிற்று. எல்லோ �ண்ணுலகததிற்கும் 
ஆதோம் முநதினெரோயிருநதோர். (எபிபரயர் ப�ோழியில்:ஆதோம்) ஆெியோக 
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அென் முதோலெது சிருஷ்டிக்கபபட்டேெனோயிருநதோலும் (ஆணும் 
பபண்ணு�ோக) மதெனு்டேய ெோர்த்த சரீர�ோக இருநத மலோமகோஸ 
மபோல இருக்கெில்்ல. அெர் ெோர்த்தயில் சிருஷ்டிக்கபபட்டு 
மதெனோல் ெநதெனோக அென் இருநதோன். ஆதோம் ெோர்த்த 
சரீர�ோக ஒரு போக�ோக இருநதோன். ஆதோமுக்குரிய கு�ோரததுெததின் 
கு ணோதி ச ய ம்  ் ெ க் க ப ப ட் டி ரு ந த து .  ஆனோ ல்  ம த ெ னு ் டே ய 
கு�ோரன்என்று ப�யயோக அ்ழக்கபபடுெதற்கு முன்பதோக, சரீரததில் 
ஒரு நெபரோக பெளிபபடே மெண்டியதோயிற்று. பூ�ியிலிருநது ஆதோமுக்கு, 
ஒரு �ோம்சீக சரீரம் மத்ெபபட்டேது. (நெபர் என்றோல் என்ன? நெபர் 
என்றோல் ஆள்தததுெம் என்ப்த கீழ் த்லபபில் போர்க்கவும்) மதென் 
�ண்ணோன சரீரததிலிருநது உருெ்�நத பின்பு, அநத நெபரோகிய 
�னித உருெததிற்குள், ஆதோ�ின் ஆெி்யமய மதென் எடுதது அநத 
�ண்ணோன சரீரததிற்குள் ஊதினோர். அதற்குப பிறகு அநத சிருஷ்டி 
கர்ததரின் ஜீெ்னயும் உயிர் ெோழ்வு திற்னயும் பகோண்டேெனோக 
ஜீெ ஆத்ைபாெபானபான். (ஆதியோக�ம்-2:7).அெனுக்குள் இருநததோன 
மதெனு்டேய ஜீெ்ன வெளிப்டுத்த மெண்டியெனோக இருநதோன். 
(ஜீெ ஆத�ோ என்பது ஆெி்ய பெளிபபடுததும் தன்்�யோகும்). ஆதோம் 
மதெனு்டேய கு�ோரனோக இருநதும், ப்ழய ஏற்போடு கோலஙகளிமலமய 
தகபபன் �கன் என்கிற உறவு பெளிபபடேோ�ல் இருநதது. ஆதோம�ோடும், 
இஸரமெல் ெனஙகமளோடும் மதெனுக்குஇருநத ஒரு உறவு எஜைபான் 
தெர�்க்கபாரரின் உறவு. த்கப்ன், குைபாரன் என்கிற பெளிபபோடு 
மதெ கு�ோரனோகிய இமயசு நெம் போெஙகளுக்கோக கிரயம் ஆகபபட்டே 
பிறமக ெநதது. (1 மயோெோன்-4:10) 

சர்ெ ெல்லெரு்டேய மதெனு்டேய ஆெியின் பெளிபபடுததுதல் 
ஆதோ�ின் ஆெியின் சிந்த இருநதபடியினோல் அது மதெனு்டேய 
சோயலின் போக�ோய இருநதது. அநத ஆதோ�ின் ஆெி, (கு�ோரததுெம்), 
அது ஆணும் பபண்ணு�ோக இருநதது. ஆதோம் அநத நெி்லயில் 
இருக்கும்ெ்ர தோன் மதெனு்டேய கு�ோரனோக பெளிபபடேமெ 
முடியோது. ஆதோம் ஒரு �னிதனோகிய நெபரோக உருெோக்கபபட்டே பிறகு அது 
பெளிபடுததபபட்டேது. தன் ெிலோெிலிருநது, பபண் போக�ோன ஸதிரி 
உருெோக்கபபட்டேோள். அமத மபோல் இமயசு கிறிஸதுெோகிய நெபருக்குள் 
ெோர்த்த பெளிபடும்மபோது நெோம் ஆணும் பபண்ணு�ோகிய இரண்டும் 
பெளிபடுெ்தப போர்க்கின்மறோம். எனமெ கிறிஸது ஆணோகவும் 
(�ணெோளன்) ச்பயோனது பபண்ணோகவும் (�ணெோட்டி) கல்ெோரியில் 
அெரு்டேய ெிலோெிலிருநது எடுக்கபபட்டு உருெோக்கபபட்டேது�ோய 
இருநதது. மதெனு்டேய சோயலிலும் (ஆெியின் ெடிெம்), ரூபததிலும் 
(கோணக்கூடிய உருெ்�பபு) தூதர்கள் சிருஷ்டிக்கபபட்டிருநதோலும் 
கு �ோ ரது ெ த தி ன்  ஆெி ,  அ ெ ர்க ளு க் கு ள்  இ ல் ் ல .  அ ெ ர்க ள் 
�னிதர்களோகப பிறக்க முடியோது. �ற்றும் நெபர்களோகவும் இருக்க 
முடியோது. அெர்கள் �னிதர்க்ள மபோல ெநது இருநதோலும், (Enmorphe-
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என்�ோர்மப) அெர்கள் நெபர்கள் அல்ல அெர்கள் மதெ கு�ோரர்களோக 
இருக்க மு டி யோது.  அ ெர்கள் மச்ெ ப சயகின்ற ஆெிகளோக 
சிருஷ்டிக்கபபட்டும் நெிய�ிக்கபபட்டும் இருக்கன்றோர்கள்.

தீர்க்கதரிசியும் பசயதியோளனு�ோகிய ெில்லியம் பிரன்ஹோம் இபபடி 
பசோன்னோர். 

“அநத �கததுெமுள்ளெர் நெிததிய�ோனெர் தோம� ஒர் �ோம்ச�ோகிய 
திமயோபனியில் தன்்ன உருெ்�க்க ஆரம்பிததோர். அ்த ஒமர 
ெோர்த்தபயன்றும்” ஒரு சரீரம் என்றும் அ்ழக்கபபடுகின்றது. இதுமெ 
அெர் ஆபிரகோ்� சநதிததமபோது இருநத நெி்ல அெர் ப�ல்கிமசமதக் 
என அ்ழக்கபபட்டேோர்.அெர் திமயோபனி சரீர உருெில் இருநதோர். 

இநத �கததுெ�ோன ஆெி தன்்ன உருெ்�க்க ஆரம்பிதது 
(சிருஷ்டிபிற்குள்) �ற்றும் அெர் இடேததிலிருநது புறபபட்டு மபோன 
அநத மலோமகோ்ச மதெனு்டேய கு�ோரனோக இருநதோன். நெிததிய 
ஆெியிலிருநது ஒமர தரிசன உருெ்�பபு இதுெோக இருநதது. அது 
திமயோபனியோக இருநதது. அபபடிபயன்றோல் …சரீரம்… �ற்றும் அநத 
சரீரம், ஒர் �னித்ன மபோன்று உருெ�ோய இருநதது.” 

“இபபபோழுது எநத �னிதனும் பிதோ்ெ எநத மநெரததிலும் 
போர்தததில்்ல.” மதென் சரீரததில் இரோதபடியினோல் ஒருெனும் 
மதெ்னப போர்க்க முடியோது.மதென் ஆெியோய இருக்கிறோர்....... 
அதற்குப பிறகு ஒரு சிறிய பரிசுதத பெளிசசம், ஒரு ெ்ளயம் மபோல 
உருெோகுெ்த கோண ஆரம்பிதமதன். அது ஆெிக்குரிய கண்களில் 
�ோததிரம� போர்க்க முடியும்... அது என்னது? மெதம் ெோசிக்கிறெர்களோல் 
“மலோமகோஸ”, “அபிமஷகம் பண்ணபபட்டேெர்” “அநத அபிமஷகம் 
என்று அ்ழக்கபபட்டேோர். �னிதர்களோல்; போர்க்க முடிநததும் அது 
இன்னபதன்று ஒரு நெி்னவுத மதோற்ற�ோய உருெோக்கபபடேக்கூடிய 
மதெனு்டேய ஒரு பஙகோய இருநதது. அதுமெ மதெனு்டேய ெோர்த்த” 

மதென் ஆெியபாய் இரு்க்கிறபார. ெபாரத்ரத மதெனோயிருநதோலும், 
மதெனுக்குரிய எல்லோ ெோர்த்தயும் அல்ல. மெத சோஸதிரததின் படி 
மபசுமெோ�ோனோல் ஏத�பாஹிம்ைின் ஆெி பபரிய பஙகோயும் அெரு்டேய 
ெோர்த்த சிறிய பஙகோயும் இருக்கிறது என்று பசோல்லலோம். 
(பிநதின்ெ முநதின்ெயிலிருநது புறபபடுகின்றது). இநத சிறிய 
பஙகு மதெனு்டேய தரிசனததின் போக�ோய இருநதது. (அநத ெோர்த்த 
என்றும் அ்ழக்கபபடுெது) �னிதனோய அெதரிததது. எனமெ அநத 
ெபாரத்ரத ெபானத்திலிருநது ெநத ்கரத்தர (1 பகோரிநதியர்-15:47) 
மயோெோன்-3:13 அநத ெோர்த்த, இமயசு கிறிஸது என்னும் நெபருக்குள் 
பெளிபடுததபபட்டேது. 

ததெனுரைய சிநரதயும், வெளிப்டுத்துத�பா்கிய அநத 
ெபாரத்ரத ஆெியின் சரீரத்தில் அெரு்ககுள் உள்ளிருநது 
வெளிதய புறப்ட்ைது. அது ஆெியின் சரீரத்தித� ததெனுரைய 
சி ரு ஷ் டி ப ்ி ன்  ஆ ர ம் ் ைபா யி ரு ்க ்கி ற து .  ( ஆ ர ம் ்ி ்க ்கி ற ெ ர , 
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அ ல் � து  த த ெ னு ர ை ய  சி ரு ஷ் டி ப ்ி ன்  ்க தபா சி ரி ய ரபா ்க ) , 
ச்க �  சி ரு ஷ் டி ப பு ்க கு ம்  மு த ல்  வ ் ய ரபானெ ரபா யு ம்  அ த ந ்க 
சத்கபாதரர்களு்ககு முதற ்ிறநதெருைபாயிருநதபார. இநத ெோர்த்த 
மூல�ோகவும் மதெனு்டேய எல்லோ சிருஷ்டிபபுகளும் உண்டேோக்கபபட்டேது. 

ஏ ப னன் றோல்  அ ெ ரு க் கு ள்  ச க ல மு ம்  சி ரு ஷ் டி க் க ப ப ட் டே து . 
பரமலோகததிலுள்ள்ெகளும் பூமலோகததிலுள்ள்ெகளு�ோகிய 
கோ ண ப ப டு கி ற ் ெ க ளு ம்  கோ ண ப ப டேோ த ் ெ க ளு �ோ ன  ச க ல 
ெஸதுக்களும் சிஙகோசனஙகளோனோலும், கர்ததததுெஙகளோனோலும், 
து ் ரத த ன ங க ளோனோலு ம் ,  அ தி கோ ர ங க ளோனோலு ம் ,  ச க ல மு ம் 
அெ்ரக் பகோண்டும் அெருக்பகன்றும் சிருஷ்டிக்கபபட்டேது. அெர் 
எல்லோெற்றிற்கும் முநதினெர், எல்லோம் அெருக்குள் நெி்ல நெிற்கிறது. 
(பகோமலோபசயர்-1-16,17). 

மதென் நெம்மு்டேய கர்ததரோகிய கிறிஸது இமயசுவுக்குள் 
பகோண்டிருநத அனோதித தீர்�ோனததின் படிமய, (எமபசியர்-3:9) 
ததெனுரைய ெபாரத்ரத இநத ெபாரத்ரதயின் சரீரததின் மூல�ோக 
ெநதது. மதென் இதின் மூல�ோக மபசி, பெளிசசம் உண்டேோகக் கடேெது, 
என்று பசோன்னோர். அஙகு பெளிசசம் உண்டேோயிற்று “மீன்கள் உண்டேோகக் 
கடேெது”, மீன்கள் உண்டேோயிற்று. அெர் மதெனு்டேய ்ிரதிநிதியபா்க 
இருநதோர். இநத ெோர்த்த சரீரததினோல் (ஆெி) அநத மதெனு்டேய 
ஆெி தோம் தன் உள்ளததில் தோபரிதது (Enmorphe-என்�ோர்மப) பசயது 
பகோண்டு த�து மெ்லயோட்களோகிய தீர்க்க தரிசனஙகளுக்கு 
தற்சுரூபபடுததினோர். இதுமபோன்ற பெளிபபடுததுத்ல “திமயோபனி” 
என்று பசோல்கின்மறோம். 

திதயபா்னி (Theophany)

இ ப ப போழு து  ம த ெ னு ் டே ய  தீ ர் �ோனத ் த  ப ெ ளி ப டு த து ம் ப டி 
அெரிடேததிலிருநது புறபபட்டு மபோகும் அநத த�பாத்கபாஸ் ைனித 
சோயலிமல பெளிபடுததபபட்டேது. இநத மலோமகோஸ ஆெியின் 
சரீரததில் பெளிபடுததபபட்டே ெோர்த்த என்ற்ழக்கபபட்டேது. 
எபபபோழுபதல்லோம் இநத மலோமகோஸமதெனிடேததிலிருநது பெளிமய 
ெரும�ோ, அது தன்னு்டேய குறிக்மகோ்ள முடிதத பிறமக அெரிடேததில் 
திரும்பும்.அதின் சோயல் அ்தக் கோணக்கூடிய அல்லது தரிசிக்கக்கூடிய 
�னித சோயலில் இருநதது. அது கோணக்கூடேோத உருெ�ோகஇல்்ல. 
ஒ வ ப ெோ ரு  மு ் ற யு ம்  தி ம யோ ப னி யி ல்  ப ெ ளி ப ப டு ெ து 
கிறிஸதுவுக்கு முன் அரையபாளைபா்கவும் தற்கோல�ோகவும் �ற்றும் 
ஒர் குறிபபிட்டே இடேததிமல �ோததிரம� இருநதது. மதெனு்டேய 
பிரதோன ஆசோரியமன ப�ல்க்கிமசமதக் அெர் ஒரு மு்ற ெநதோர் 
என்ப்த ெோசிததிருக்கிமறோம்;, இஸரமெலின் நெியோதிபதியோகவும் 
இரட்சகரோகயிருநத்தயும், அதற்கு பின்பு, அெர் ஆபிரகோ�ின் 
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நெண்பனோயிருநது, அெனுடேன் இனி்�யோன ஐக்கியம் பகோண்டே்தப 
போர்க்கிமறோம். 

ஆ பி ர கோ மு ம்  அ ெ ர்  ப � ல் கி ம ச ம த க் கோ யு ம்  உ ன் னத �ோ ன 
மதெனு்டேய பிரதோன ஆசிரியரோக இருக்கிறோர் என்று அறிநது, 
அ ெ ் ன  ஆசி ர்ெோதி த து  த னக் கு ரி ய  எல் லோெ ற் றி லு ம்  த ச � 
போகத்த பகோடுததோர்.(ஆதியோக�ம்-14:17-20). அெர் மதெனு்டேய 
ெோர்த்த என்று நென்றோக அறிநதிருநதோர். ப�ல்கிமசமதக் இமயசு 
அல்ல, ஆனோல் கிறிஸதுெின் பிரதோன ஆசோரியததின் ஊழியததின் 
அ்டேயோள�ோக இருநதோர். பவுல் ப�ல்கிமசமதக்்கப பற்றி இபபடி 
எழுதுகிறோர்.(எபிபரயர்-7:3). இென்; தகபபனும் தோயும் ெம்ச ெரலோறும் 
இல்லோதென், இென் நெோட்களின் துெக்கமும் ஜீெனின் முடிவு 
உ்டேயெனோயிரோ�ல், மதெனு்டேய கு�ோரனுக்கு ஒபபோனெனோய 
என்பறன்்றக்கும் ஆசோரியனோக நெி்லததிருக்கிறோன் (எபிபரயர்-7:3). 
இமயசு்ெப பற்றிய கோரியஙகள் அபபடி இல்்ல. அெர் பூ�ியிலுள்ள 
தோது பபோருள்கள் உள்ள ஒரு சரீரததில் பிறநதோர். �ற்றும் அெரு்டேய 
தோய கன்னி�ரியோள். ஆகமெ மதெ்னபெளிபப்டேயோய தரிசிக்கும் 
அநத ெோர்த்தயோகவும் த�து சிந்த பெளிபபடுததுெதினோலும் 
ஆபிரகோ�ிற்கு தரிசன�ளிதது அநத ப�ல்கிமசமதக் இருநதிருக்கிறது. 
ெபாரத்ரத மதெனோய இருநதபபடியினோமல, “ப�ல்கிமசமதக்” த்கப்ன் 
இல்�பாைல் இருநதோர் என்று பவுல் மநெரடியோக பசோல்ல முடிநதது. 
ப�யயோகமெ, த்கப்ன்-குைபாரன் என்ற உறவு, ததெனு்ககும், 
அெரு்டேய ெபாரத்ரத்ககும் இ்டேயிலிருநததில்்ல.

அதற்கு பின், �ோம்�ிமர பள்ளததோக்கிமல மூன்று �னிதர்கள் 
ஆபிரகோ்� சநதிக்கும்படி ெநதனர். அதில் �னித ெடிெததிலிருக்கும் 
ஆெி யி ல்  உ ள்ள  தூத ர்க ள் .  அ ெ ர்க ள் ;  பூ �ி யி ன்  கூ ர்க ளோல் 
சிருஷ்டிக்கபபட்டே சரீரஙகளில், தரிசிக்கும் �னித உருெஙகளோல் 
�ோற்றிக் பகோள்ளும்படி தஙக்ள (Enmorphe-என்�ோர்மப) பசயது 
பகோண்டேனர். ஆபிரகோம் அதிலுள்ள மூன்றபாெது ைனிதரன 
அ்டேயோளம் கண்டு பகோண்டு அெ்ர “்கரத்தர”, என்று அ்ழததோர். 
இநத இடேததில் ததெனுரைய ெபாரத்ரத �றுபடியு�ோக ஆபிரகோமுடேன் 
புசிதது மதோழ்� பகோள்ளும் தரிசனம் (திமயோபனி)  ஆனது 
(ஆதியோக�ம்-18ெது அதிகோரம் ெோசிக்கவும்). கர்ததரு்டேய தூதனோன 
அமத �னிதன் தோன். இெர் பெவபெறு ச�யஙகளில் பெவபெறு 
ரூபஙகளினோமல �ற்ற தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் மெ்லயோட்களுக்கும், 
அெர்கள் கோலததிமல தரிசன�ோனோர். ஒவபெோரு ெிததியோசபபட்டே 
தரிசனஙகளும் மதெனு்டேய தன்்�க்ள இரட்சகரோகவும், பரிநது 
மபசுகிறெரோகவும் போதுகோக்கின்றெரோகவும், நெியோயோதிபதியோகவும், 
நெண்பரோகவும், மதற்றரெோளனோகவும் மபோன்ற அமநெக போததிரஙக்ள 
பகோண்டு தன்்ன கோண்பிததபதல்லோம் முன் அ்டேயோள�ோக 
இருநதது. 
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இபபபோழுது இநத மதெனு்டேய சகல பரிசுதத �னிதர்கள் போர்தத 
அநத �னிதன் அதத ந்ரபாயும் அதத மு்கம் உ்டேயெரோயு�ிருநதோர். 
அநத முகம் இமயசுெின் முக�ோயிருநதது. ததெனு்ககு ஒதர ஒரு 
மு்கம் உண்டு. அது ெபானத்திலிருநது ெநத ்கரத்தரபாகும். இநத 
மலோமகோஸ, அநத முகதமதோற்றமு்டேயதோக �ோததிரம� தரிசிக்க 
முடிநதது. மதென் அ்த மபசபபட்டே்த நெி்றமெற்ற அெரு்டேய 
கு�ோர்ன கோண்பிக்க மெண்டியதோயிற்று. இமயசு யூதர்களிடேததில் 
பசோன்னோர். உஙகள் பிதோெோகிய ஆபிரகோம் என்னு்டேய நெோ்ளக்கோண 
ஆ்சயோயிருநதோன், கண்டு களி கூர்நதோன் என்றோர். (மயோெோன்-8-56) 

�ற்றும்,பகதச�மன மதோட்டேததிமல, இமயசுெோல் இபபடி பெபிக்க 
முடிநதது. -(மயோெோன் 17:5) பிதோமெ, உலகம் உண்டேோகிறதற்குமுன்மன 
உம்�ிடேததில் எனக்கு உண்டேோயிருநத �கி்�யினோமல இபபபோழுது 
நீர் என்்ன உம்�ிடேததிமல �கி்�பபடுததும். மயோெோன்-13:32, 
(மரோ�ர்-8-30).  எனதெ, இதயசுதெ அநத குைபாரத்துெத்தின் 
ஆெி யபா ய்  இ ரு ந தபா ர .  த த ெ னு ர ை ய  த �பா த ்கபாைூ ்க கு ள் 
வெளி்டுத்தப்ட்ைபார. உ�்கத்தித� ததெனுரைய ்�ெிதைபான 
குணபாதிசயங்கரள நிரறதெறறும்்டி ததெனுரைய ஒதர 
குைபாரனபா்க -  ்ரிசுத்த ைனிதர்களு்ககு ்கபாண்்ி்ககும்்டி, 
வ்ரு்கதெண்டியதபாயிறறு. 

அெரு்ககுரிய சிருஷ்டிப்ின் சுய வெளிப்பாடு

மதெனு்டேய அநத ெபாரத்ரத (கிமரக்க ப�ோழியில், எபிமரய ப�ோழியில்) 
ெோயில் உசசரிபப்தக் கோட்டிலும் ம�லோனதோய இருக்கிறது என்ப்த 
நெோம் புரிநது பகோள்கிமறோம். “உ�்கத்திறகு தநரபா்கத்திரும்்ின 
ததெனுரைய ்பா்கம்”  என்கிற அெருக்குரிய சிருஷ்டிப்ின் 
சுய வெளிப்பாடு  மயோெோன் அநத மலோமகோ்ஸைப பற்றின 
“முகவு்ர”யினோல் அது குருட்டேோட்டேம் உ்டேயதோயும் அல்லது அதற்கு 
அபபோற்பட்டேதோய இருக்கிற சிருட்டிபபின் பகோள்்கயோயும் அல்லது ஒரு 
ஜீெ ெலி்�யோயும் �ோததிரம் இரோ�ல் இமயசு கிறிஸதுவுக்குள்ளோக 
ஜீெனுள்ள மதெனு்டேய தனிபபட்டே பெளிபபோடேோய இருக்கிறது.
மதெனு்டேய மலோமகோஸின் உடேமலோடு மதோன்றுதலோய இமயசு 
இருநதோர் �ற்றும் பதயவீக பெளிசசததின் உள்ளடேஙகிய நெிததிய 
ஜீென், �கி்�யின் சததியமும் �னித ஆளு்�க்குள் பெளிபபட்டேதோய 
இருநதது. (மயோெோன் 1:4,9, 1 மயோெோன் 1:1-4). 

நெோன் பசோன்னது மபோல, ெோர்த்த இமயசுெோக இருக்கெில்்ல. 
ம யோ ெோ ன்  ப சோ ன் ன து  பி ர கோ ர �ோ க ,  ெோ ர் த ் த  ம த ெ னோ ய 
இ ரு ந த து .  ஆனோல்  இ ம ய சு  அ ந த  ெோ ர்த ் த  ப ெ ளி ப ப ட் டே , 
“அதரிசன�ோன மதெனு்டேய தற்பசோருப�ோய இருநதோர்”. அெர் 
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மதெனு்டேய வெளிப்பாைபாய் இருநதபார. ெபாரத்ரத என்னெபா்க 
இ ரு ந தத தபா  அ தி ன்  அ டி ப ் ர ை யபா்க  இ த ய சு  இ ரு ந தபா ர . 
்ரிசுத்தெபான்்களு்ககுள்ளபா்க வெளிப்ட்ை ததெ ர்கசியைபாயும் 
அநத ஒதர ்கிறிஸ்துவுைபாய் இருநதபார. மதெனோல் ெநெிபபிக்கபபட்டே 
ஒமர மதெனு்டேய கு�ோரனோயும், மதெனு்டேய “ஒற்்ற �ரபணு” 
ெோயும் மதெனு்டேய மூல ெிததோயும் இருநதோர். ப்ழய ஏற்போடு 
கோல முழுெதிலும் பிதோெின் இருதயததிற்குள் இருநது அநத 
மலோமகோஸ ெழியோக பெளிபபட்டேெரோய இருநதோர். இதயசு ்கிறிஸ்து 
எப்டி ்ரழய ஏற்பாடு ்கபா�ங்களில் முன் உருப்டுத்தி்க 
்கபாட்ைப்ட்ைபாதரபா, அப்டிதய புதிய ்கபா�ங்களில் வெளிப்ட்டு 
அெர ்்கிரங்கம் ஆனபார. ்ரழய ஏற்பாடு த�பாத்கபாைூ்ககுள் 
உள்ளபாரநத அநத குைபாரத்துெத்தின் ஆெியபாய் வெளிப்ட்ைபார. 
புதிய ஏற்பாடு ைனித உரு ஏநதிய த�பாத்கபாஸ் எனும் ததெ 
குைபாரனபாய் இருநதபார. ்ரழய ஏற்பாடு, ஆெியின் சரீரத்திறகுள் 
அநத த�பாத்கபாஸ் வெளிப்டுத்தப்ட்ைது. புதிய ஏற்பாட்டில் 
ைனித சரீரத்திறகுள் அநத த�பாத்கபாஸ் வெளிப்டுத்தப்ட்ைது. 
்ரழயதிலும் (ஆெியின் சரீரம்) ைறறும் புதியதிலும் (ஒரு ைனித 
சரீரம்) இநத இரண்டிலும், அநத ததெனுரைய த�பாத்கபாைூ்ககு 
ஒதர மு்கம் தபான் இருநதது. அது இதயசு ்கிறிஸ்துெின் மு்கதை. (1 
தயபாெபான் 4:2-3).

ெோர்த்த என்பது மெறு மதெனோகமெோ அல்லது மெறு ஒரு 
சர்ெ ெல்ல்� உள்ள ஆெியோகமெோ இருக்கெில்்ல. அநத ஒமர 
உண்்�யுள்ள சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள ஆெியோய இருக்கிற “யோமெ” 
த�க்கோக மதெ பிள்்ளக்ளக் பகோண்டுெரும்படி த�து “சுய 
ஆமலோச்னயில்” அெருக்குள்ளோகத தீர்�ோனிததோர். அபபடி ஒரு 
நெி்லயில் ஜீெ்ன உருெோக்கவும், அநத ஜீெ்ன ெோழ்வுக்குக் 
பகோண்டுெர ஒரு ெபாரத்ரத ெித்து மத்ெபபட்டேது. ெோர்த்த சரீரம� 
மதென் பிரகடேனம் பசயயவும், தம்்�த தோம� பெளிபபடுததவும் 
ஒரு ெழியோக இருநதது. ப்ழய ஏற்போடு கோலததிமல, மதென் த�து 
தீர்க்கததரிசிகளுக்கு தரிசன�ோகமெோ அல்லது அதரிசன�ோகமெோ 
ம ப சி ன ம போ து ,  அ ெ ர்  ெோ ர் த ் த  ச ரீ ர த தி ன்  மூ ல �ோ க வு ம் 
அ த ற் கு ள்ளோக வு ம்  எ ப ப போழு து ம்  ம ப சி னோ ர் .  த த ெ னு ர ை ய 
ஆெியும் அெருரைய ெபாரத்ரதயும் ஒன்றபாய் இரு்க்கிறது . 
இது ஏத�பா்கிைபாயிரு்க்கிற மதெததுெததின் கூட்படேோரு்�யோய 
இ ரு க் கி ற து .  நெோ ம்  யோெ ரு ம்  ஒ ரு  ெி ் த யோனது  அ த னதி ன் 
சோதியின்படி பிறபபிற்கும் என்ப்த அறிநதிருக்கிமறோம். அது 
மதெனு்டேய பிர�ோணம். (ஆதி 1:11-12,21, 24-25). ஒரு அ்டேயோள�ோக 
பசோல்லுமெோ�ோனோல், ஒரு ஆபபிள் ெி்தயோனது ெி்தக்கபபட்டே 
பின்பு ெி்தகள் இருக்கின்ற ஆபபிள் பழஙக்ள உருெோக்குகின்ற 
ஒரு ஆபபிள் �ரத்த பகோண்டு ெருகின்றது. அநத பூ�ிக்குள் பசன்ற 
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ஆபபிள் ெி்தயோனது மூல ஆபபிள் ெி்தக்குள்ளோக உருெோனது. 
ஆகமெ அ்டேயோளததின் மூல�ோக ெோர்த்த மதெனு்டேய ஒறரற 
ைர்ணுெபா்க (ெிரத) இருநதது �ற்றும் அது ததெனபா்க இருநதது. 
ஆெியோய இருபபபதல்லோம் அநத ஆெிக்குரியதோக இருக்கிறது. 

ெிரதயின்றி ஜீென் இல்ர�

ஒரு ஆபபிள் ெி்த ெி்தக்கும் மபோது அது தண்்டே பகோண்டு 
ெரததக்கதோக மெ்ல பசயய ஆரம்பிக்கும், அதற்குபபின் இ்லகள், 
குருதது, கி்ளகள் என்று ெர ஆரம்பிக்கின்றது. அதற்குபபின் பூக்கள் 
துளிர்ெிட்டு ெோடுகின்றது. அதின் சூலக�ோனது ெி்தக்கபபட்டே 
மநெரததிமல இருநத அமத ெி்தயு்டேய ஆபபிள்களோக �ோறும்படி 
ெிரிெ்டேகிறது. ஆரம்பததில் இருக்கின்ற அநத ெி்த பல ெித�ோன 
கட்டேஙகளில் பெவமெறோக பெளிபபட்டேோலும் க்டேசி கட்டேததில் ஒரு 
ெி்தயோகமெ அது பெளிபபடுகின்றது. அது மபோல, மதெனு்டேய 
ெி்தயோகிய அநத மலோமகோஸ, மதெ சிருஷ்டிபபோய ஆரம்பிதது, 
தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் முற்பிதோக்களுக்கும் பெவமெறு ச�யஙகளில் 
பல ெிதஙகளிலும், பிதோவு்டேய ஒமர மபரோன கு�ோரனோன ஒற்்ற 
�ரபணு ெி்தயோய நெ�க்கு பெளிபபட்டே்த புரிநது பகோள்கிமறோம் 
(எபிமரயர்-1:2), இநத க்டேசி கோலஙகளில் மதெனு்டேய நெி்றெோன 
ம லோ ம கோஸ  ம த ெ னு ் டே ய  கு �ோ ரனு க் கு ள்  இ ரு ந த து .  ஆகம ெ 
ததெனுரைய ெபாரத்ரதயபா்கிய த�பாத்கபாைபாய் இதயசு இருநதபார. 
அெர் �னித குலததிற்கு பெளிபபோடேோய இருநதோர்.(1 மபதுரு-1:23-25). 

மதென் த�து பசோநத இருதயததில் (்�யபபபோருளோகிய 
இருதயததின்) இருநது பிதோததுெத்த பெளிபபடுததுெதற்கு 
பகோண்டு ெரபபட்டே ஒற்்ற �ரபணுெோகிய மதெனு்டேய அநத ெிதமத 
அநத மலோமகோஸைோய இருநதது. அது பிதோெின் கு�ோரோனோயும், பிதோெின் 
ஒமர மபரோனெரோயும், மதெனு்டேய சிருஷ்டிபபின் பதோடேக்க�ோயும், 
அதசரினச�ோன மதெனு்டேய தற்பசோருப�ோயும், சகல சிருஷ்டிக்கும் 
முதல் மபரோனெரோயும், அமநெக சமகோதர்களுக்குள்மள முநதின 
மபரோனெரோயும் இருபபதற்கும் கு்றெோய அது இருக்கக்கூடேோது. ஆக 
ப�ோததம் ஏமலோஹிம் த�க்குள்ளோக ஒரு குடும்பத்த உருெோக்கிக் 
பகோண்டிருநதோர். இதுமெ மதெததுெததின் இரகசிய�ோய இருநதது. 
ெசனம் (1 திம�ோ-6:16) எதுவும் மதோன்று முன்மன சர்ெ ெல்ல்�யுள்ளெர் 
சிந்தக்குள் இருநததும், நெம்மு்டேய ஆண்டேெரோகிய கிறிஸது 
இமயசுவுக்குள் நெி்றமெறும்படி அெரு்டேய தீர்�ோன�ோய இருநதது. 
�னித �ோ�ிசததில் பிரகடேனபபடுததிய மதெனு்டேய ெோர்த்தயோய 
அ ெ ர்  இ ரு ந தோ ர் .  எ ல் லோ ெ ற் றி லு ம்  அ ெ ம ர  மு த ன் ் � யோ ய  
இருநதோர். 
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இபபபோழுது, ெோர்த்த மதெனிடேததில் இருநதது என்று (மயோெோன்-
1:1) பசோல்லுகிற படியினோல் மசரக்கூடேோத சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள 
ஆெியுடேன் பெளிசச�ோகவும் அக்கினி ஸதம்ப�ோகவும் இருநதது 
(1 திம�ோ-6:16), அது மதெனு்டேய இருதய�ோய �டியில் இருநதது 
(்�யபபகுதி). மதென், பிதோெோக அெரு்டேய கு�ோரன், அெரு்டேய 
ெிதது என்னும் ெோர்த்த்யத தோலோட்டினோர். கு�ோரததுெததின் 
ஆெியோனது ெோர்த்தக்குள்ளோக இருநதது. அநத கு�ோரததுெததின் 
ஆெி  ெோ ர்த ் த  ச ரீரத தி ற் கு ள்  ம த ெ னு ் டே ய  கு �ோ ரனு ் டே ய 
இமயசுவுக்குள் பெளிபபட்டேது. எனமெ மதெனு்டேய கு�ோரனோகிய 
இமயசு சிருஷ்டிபபிலும், மீட்பிலும் ஜீெ ெோர்த்தயோக இருநதோர்.
(மயோெோன் -1:4 ;  1  மயோெோன்-1:1) .  இரட்சகரோயோகிய ம�சியோ 
�னிதனோய இருக்க மெண்டும், அபபடி என்றோல் ெோர்த்த �னித 
�ோ�ிசம் தரிக்க மெண்டும். அ்தச பசயெதற்கு, மதென் அெரு்டேய 
ெோர்த்த ெோசம் பண்ணும்படி அெர் ஒரு புதிய சிருஷ்டி்ய பசயய 
மெண்டியதோயிற்று – “ . . .  ததெரீர ஒரு சரீரத்ரத என்க்கபா்க 
ஆயத்தம் ்ண்ணினீர” (எபி -10:5)ஆம், மதெனு்டேய ெோர்த்த. 
பிரகடேனபபடுதத ஒரு �ோ�ிச சரீரம் ஆயததம் பண்ணபபட்டேது. 
(ஒரு குழந்தயின் �ோ�ிச�ல்ல). அநத சரீரம் �னித �ரபணுெின் 
பதோடேர்பில்லோததோய இருநதது. அநத சரீரம் இமயசுெின் சரீரம். அெர் 
ெயதிற்கு ெரும் மநெரததில் அநத ெோர்த்த அெருக்குள்ளோக ெோசம் 
பண்ணும்படி மதென் அெ்ர ஆயத்தம் ்ண்ணினபார. (லூக்கோ-
1:80, 2:40,52, மயோெோன்-1:14). (குறிபபு:லூக்கோெின் சுெிமஷசம் 
இமயசு்ெ �னித கு�ோரனோயும் மயோெனின் நெிருபம் அெ்ர மதெ 
கு�ோரனோயும் கூறுகின்றது. அது அெரு்டேய �னிதததுெத்தயும் 
மதெததுெத்தயும் குறிதது கூறுகின்றது). 

குழந்த இமயசு பபதலமக�ில் பிறநத பபோழுது, கு�ோரததுெததின் 
ஆெி்ய அெருக்குள்ளோக மதென் ஊதினோர். புதிதோய பிறநத 
குழந்தயோகிய இமயசு ஜீெ ஆதது�ோ ஆகி மதெனு்டேய ஜீெ்ன 
பெளிபபடுததும்படி ெளர்நதோர். அநத மநெரம் முதல் ஆெியின் 
(ெோர்த்த) சரீரம் பெளிபபடுெது நெின்று ெிட்டேது. திதயபா்னி்ககு 
முடிவு ெநதிருநதும் ததெனுரைய ெபாரத்ரத இன்னமும் 
இருநதது. 

இ ம ய சு  கி றி ஸ து  போெ ம்  இ ல் லோத ெ ரோ யு ம்  மு ன் பு  ஆ தோ ம் 
ெிழுநதுமபோெதற்கு முன்பு இருநதது மபோல வதய்வீ்க குணபாதிசயம் 
உள்ளெரோய இருநதோர். ஆனோலும் இமயசு இன்னமும் கர்ததரோகிய 
ததென் ஆ்கெில்ர� .  அெர் புத்திர சுவீ்கபாரம்  பபறும்ெ்ர 
அ்ிதஷ்கம் ்ண்ணப்ைபாதெரபா்க இருநதோர். (கலோததியர்-4:5, …
ஹிமயோததிசியோ… த்லபபின் கீழோகப போர்க்கவும்) அெர் அபிமஷகம் 
பண்ணபபடும் முன்மன (அெரு்டேய ஞோனஸநெோனததின் மபோது) அெர் 
ெபாரத்ரதயின் நிரறெபா்க இருக்கமுடியோது.
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ெபாரத்ரத  அெரு்க குள் தபா்ரி ்க்கபாைல்  அெர் வதய்ெ த் 
தன்ரையுரையெரபா்கவும் ,  �னித உரு ஏநதிய பதயெ�ோயும் 
இருக்கமுடியோது. 

பகோமலோசியர் 1 :19  -  சகல பரிபூரணமும் அ ெருக்குள்மள 
ெோச�ோயிருக்கவும், 

ப கோ ம லோ சி ய ர்  2 : 9  -  ஏ ப ன ன் றோ ல் ,  ம த ெ த து ெ த தி ன் 
பரிபூரணப�ல்லோம் சரீரபபிரகோர�ோக அெருக்குள் ெோச�ோயிருக்கிறது.

எனமெ, மதெததுெததுக்குள்ளோக இமயசு இல்்ல. ஆனோல் 
மதெததுெம் இமயசுவுக்குள் இருக்கிறது. 

ஒவபெோரு �ிருகமும், �னிதனும் �ற்றும் ஒவபெோரு ஜீெ ரோசிகளும் 
தஙகளு்டேய ஜீெ்ன ஜீெனுள்ள மதெனிடேததில் பபற்றிருநத 
பபோழுதும், மதெனு்டேய முன் குறிக்கபபட்டே கு�ோரததிகள் �ோததிரம� 
அெரு்டேய முன் குறிக்கபபட்டே திட்டேததிமல அெரு்டேய ெோர்த்தயின் 
பஙகோக மதெனுடேமன இருநதோர்கள். 

பிதோெோனெர் எனக்குக் பகோடுக்கிறயோவும் என்னிடேததில் ெரும் 
(மயோெோன்-6:37ய)

ஆனோலும், நெோன் உஙகளுக்குச பசோன்னபடிமய, நீஙகள் என் 
�ந்தயின் ஆடுகளோயிரோதபடியினோல் ெிசுெோசியோ�லிருக்கிறீர்கள். 
J O H N - 1 0 - 2 6 - 2 9  -  அ ் ெ க ் ள  எ னக் கு த  த ந த  எ ன்  பி தோ 
எல்லோரிலும் பபரியெரோயிருக்கிறோர் அ்ெக்ள என் பிதோெின் 
் க யி லி ரு ந து  ப றி த து க் ப கோ ள் ள  ஒ ரு ெ னோ லு ம்  கூ டேோ து .  
(மயோெோன்-10:26,29)

ப�யயோகமெ ப�யயோகமெ நெோன் உஙகளுக்குச பசோல்லுகிமறன், 
ம கோது ் �  � ணி யோ னது  நெி ல த தி ல்  ெி ழு ந து  சோகோ ெி ட் டேோ ல் 
தனிததிருக்கும், பசததமதயோகில் �ிகுநத பல்னக்பகோடுக்கும். 
(மயோெோன்-12:24)

இ ம ய சு  கி றி ஸ து  “ �ி கு ந த  க னி யோகி ய  கு �ோ ர ர்க ் ள யு ம் 
கு�ோரததிக்ளயும் �ரிதது பகோண்டு ெநத ஜீெ ெோர்த்தயோகிய 
அநத மகோது்� �ணியோகவும்” மதெனு்டேய (�ரிதத) ெிததோகவும் 
இருக்கிறோர். இநத மதெனு்டேய கு�ோரர்களும் கு�ோரததிகளும் 
மதெனு்டேய ஒற்்ற �ரபணுவுக்குள்ளோக முன் குறிக்கபபட்டே 
ெிததுகளோய இருக்கிறோர்கள்.

(கெனியுஙகள் அநதநத ெி்தயோனது அநதநத ெோதியின்படி 
ெி்தக்ளப பிறபபிற்கும்). ஆகமெ, போெததில் இநத உலகததில் 
அெர்கள் பிறநதிருநதோலும் முன் குறிக்கபபட்டே ெிததுக்கள் �ோததிரம� 
கு�ோரததுெததின் ஆெி்ய தஙகளுக்குள்மள உடே்�யோக்கிக் 
பகோண்டிருக்கின்றன.

நெோம் போெிகளோயிருக்்கயில் கிறிஸது நெ�க்கோக �ரிதததினோமல, 
மதென் நெம்ம�ல் ்ெதத த�து அன்்ப ெிளஙகப பண்ணுகிறோர். 
(மரோ�ர்-5:8) 
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ம த ெ ம னோ  இ ர க் க த தி ல்  ஐ சு ெ ரி ய மு ள் ள ெ ரோ ய  நெ ம் �ி ல் 
அன்புகூர்நத தம்மு்டேய �ிகுநத அன்பினோமல, அக்கிர�ஙகளில் 
�ரிததெர்களோயிருநத நெம்்�க் கிறிஸதுவுடேமனகூடே உயிர்பபிததோர், 
கிரு்பயினோமல இரட்சிக்கபபட்டீர்கள். கிறிஸது இமயசுவுக்குள் 
அெர் நெம்�ிடேததில் ்ெதத தயெினோமல, தம்மு்டேய கிரு்பயின் 
� கோ  ம � ன் ் � யோ ன  ஐ சு ெ ரி ய த ் த  ெ ரு ங கோ ல ங க ளி ல் 
ெி ள ங க ச ப ச ய ெ த ற் கோக .  கி றி ஸ து  இ ம ய சு வு க் கு ள்  நெ ம் ் � 
அ ெ ம ரோ ம டே கூ டே  எ ழு ப பி ,  உ ன் னத ங க ளி ம ல  அ ெ ம ரோ ம டே கூ டே 
உட்கோரவும் பசயதோர். கிரு்பயினோமல ெிசுெோசத்தக்பகோண்டு 
இரட்சிக்கபபட்டீர்கள்,  இது உஙகளோல் உண்டேோனதல்ல, இது 
மதெனு்டேய ஈவு ஒருெரும் பபரு்� போரோட்டேோத படிக்கு இது 
கிரி்யகளினோல் உண்டேோனதல்ல. ஏபனனில், நெற்கிரி்யக்ளச 
பசயகிறதற்கு நெோம் கிறிஸது இமயசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கபபட்டு, 
மதெனு்டேய பசய்கயோயிருக்கிமறோம், அ்ெகளில் நெோம் நெடேக்கும்படி 
அெர் முன்னதோக அ்ெக்ள ஆயததம்பண்ணியிருக்கிறோர். 
(எமபசியர்-2:4-10)

ம த ெ னோல்  பி ற ந த  எெ னு ம்  போெ ஞப ச ய யோன் ,  எ ப னனி ல் 
அெரு்டேய ெிதது அெனுக்குள் தரிததிருக்கிறது. அென் மதெனோல் 
பிறநதபடியினோல் போெஞபசயய�ோட்டேோன். (1 மயோெோன்-3:9)

அழிவுள்ள ெிததினோமல அல்ல, என்பறன்்றக்கும் நெிற்கிறதும் 
ஜீெனுள்ளது�ோன மதெெசன�ோகிய அழிெில்லோத ெிததினோமல 
�றுபடியும் பெநெிபபிக்கபபட்டிருக்கிறீர்கமள. (1 மபதுரு-1:23)

மதெ கு�ோரனோகிய இமயசு கிறிஸது ெோர்த்த (ஆெி சரீரம்) 
மதெ சிந்தக்குட்பட்டே நெிததிய மகோட்டுக்கு புறம்போக ெரெில்்ல 
என்பது நெ�க்கு பதளிெோக உள்ளது. அெர் ஒற்்ற �ரபணுெோய 
இருநதபடியினோல் அநத ெோர்த்த சரீரததுக்குள்ளோக கு�ோரததுெததின் 
ஆெியோக இருநதோர். அெர் ெோர்த்தயிலிருநது மநெரோக ெநது மயோர்தோன் 
நெதியின் ஞோனஸநெோனததிற்குப பிறகு �னித உரு ஏநதிய மதெனோனோர். 
அபபபோழுது …ெோர்த்த �ோ�ிச�ோனது… என்று ஆனோர். ஆனோல் அநத 
ஒற்்ற கு�ோரர்களும், கு�ோரததி �ரபணுெின் கனிகளோய இருநத 
மதெனு்டேய முன் குறிக்கபபட்டே கு�ோரர்களும் கு�ோரததிகளும், மதெ 
சிந்தக்கு உட்பட்டே தஙகளு்டேய ெோர்த்த (ஆெி) சரீரஙகளிலிருநது 
�ோற்று ெழியினோல் ெிருபப�ில்லோ�ல் �ோ்யக்கு தஙக்ள 
உட்படுததினோர்கள். (மரோ�ர்-8:20) ஆழம் ஆழத்த மநெோக்கி கூபபடுெது 
மபோல (சஙகீதம்-42:7) முன் குறிக்கபபட்டே ெிததுக்கள் அநத ஒற்்ற 
�ரபணுெின் ெோர்த்தயின் பஙகோக இருநதபடியினோல் மதெனு்டேய 
ெோர்த்தயின் பெளிபோட்டிற்கு உள்ளோர்நது பதில் பகோடுக்கின்றன. 
�ரிதத கிறிஸது என்னும் ெி்தயின் சரீரததின் போக�ோய இருநதன. 
கல்ெோரியிமல “மகோது்�” �ணியோக �ரிதத அெருக்குள் இருநது 
பெளிமய ெநத அெரு்டேய “கனிகளோய” இருநதன. பரிசுததெோன்கள் 
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க ர்த தோ ரோகி ய  இ ம ய சு  கி றி ஸ து ெி ன்  கு �ோ ரத து ெ த தி ல் 
உள்ளோர்நதெர்களோய இருக்கிறோர்கள். 

இமயசு எபபடி �ரியோளின் ெயிற்றிலிருநது ஒரு குழந்தயோய 
பிறநதோமரோ, �ற்ற பதரிநது பகோள்ளபபட்டே ெிததுக்கள் எல்மலோரும் 
தஙகளு்டேய தோயின் ெயிற்றில் குழந்தகளோய பிறநதோர்கள். 
அது மபோல மதெ கு�ோரோனெதற்கு இமயசு எபபடி ெோர்த்தயின் 
நெி்ற்ெப பபற்றுக்பகோள்ள மெண்டியிருநதமதோ, அபபடிமய பதரிநது 
பகோள்ளபபட்டே ெிததுக்கள் மதெ கு�ோரர்கள் ஆகும்படி ெோர்த்த்யப 
பபற்றுக்பகோள்ெது அெசியம் ஆயிற்று. 

்ிதபாரெப த்பா�தெ குைபாரன்

ப்ழய ஏற்போடு கோலஙகளிமல மதெ்னக் குறிததுக் கோட்டேபபட்டே்ெகள் 
எல்லோம் இமயசுவுக்குள் பிரதிபலிக்கிறது. மதெ்ன இரோெோபென்று 
கூறபபட்டே்த ெோசிக்கின்மறோம். (சஙகீதம்-5:2, எமர�ியோ-10:10, 
சகரியோ-9:9) இமயசு பூ�ிக்கு ெநத பபோழுது அெர் இரோெோெோக 
ஆரோதிக்கபபட்டேோர் (�த-2:2)  �ற்றும் அெர் த�து �கி்�யின் 
சிஙகோசனததிமல உட்கோரும் பபோழுது இரோெோெோக இருபபோர். (�தமதயு-
25:31,32; 1 திம�ோ-1:17 பெளி-11:17,15:3). மதெ்ன நெியோயோதிபதியோக 
ெோசிக்கின்மறோம். (சங-58:11, ஏசோயோ-33:22) �ற்றும் இமயசுவும் 
நெியோயோதிபதியோய இருக்கின்றோர். (மயோெோன்-5:30, பெளி-19:11). 
மதென் மீட்பரோக இருக்கின்றோர். (சங-19:14, ஏசோய-43:14) அபபடிமய 
இமயசுவும் இருக்கின்றோர். (கலோததியர்-3:13, எபிமரயர்-9:12). “மதென் 
இருக்கிறெரோகமெ இருக்கிறோர்” (யோத-3:13-14, ஏசோய-44:6). இமயசுவும் 
தோன் இருக்கிறெரோகமெ இருக்கிறோர் என்று உரி்� பகோண்டேோர். 
(மயோெோன்-8:24, 57-58, பெளி-1:17-18). மெதததிலுள்ள இது மபோன்ற 
அ்டேயோளஙகளும் �ற்ற்ெகளும் இரண்டு மதெர்கள் உள்ளனர் என்று 
சோட்சி கூறுெதில்்ல. ஆனோல் அதற்கு �ோறோக கர்ததரோகிய இமயசு 
�ோ�ிசததில் மதெனோய இருநதோர் என்ப்த உறுதிபபடுததுகிறது. 
மதெ ெசனம் சகலத்தயும் சிருஷ்டிதத ஒரு மதெனும் பிதோவு�ோயும் 
இருக்கிறெரோயும்�ற்றும் சகலமும் பகோண்டுள்ள ஒமர கர்ததரோகிய 
இமயசு கிறிஸது இருக்கிறோர் என்ப்த ெலியுறுததுகின்றது.
(பகோமலோ-1:16-17)

இதிமல மதெனு்டேய சிருஷ்டிபபின் தீர்�ோனததின் கோரண�ோய 
இமயசு கிறிஸது இருநதோர் என்பது பதளிெோய உள்ளது. மதெனு்டேய 
முன் குறிக்கபபட்டே திட்டேததிலும் சிருஷ்டிபின் மெ்லபபட்டேோலும் 
இமயசுமெ முதற்மபரோெனெரோய இருநதோர். மதெ �கி்�யிமல 
அெமர அடிபப்டே கருபபபோருளோய இருநதோர். கிறிஸதுவுக்குள்ளோக 
ெோனத்தயும் பூ�ி்யயும் தீர்�ோனிதத கோரண கர்ததோெோக மதென் 
இருநதோர். 
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பிதோெோகிய ஒமர மதென் நெ�க்குண்டு, அெரோமல சகலமும் 
உண்டேோயிருக்கிறது, அெருக்பகன்று நெோமும் உண்டேோயிருக்கிமறோம். 
இமயசு கிறிஸது என்னும் ஒமர கர்ததரும் நெ�க்குண்டு, அெர் 
மூல�ோயச சகலமும் உண்டேோயிருக்கிறது. அெர் மூல�ோய நெோமும் 
உண்டேோயிருக்கிமறோம். (1 பகோரி-8:6) 

ஆப�ன், பிதோெோகிய ததெனபா்கவும் ்கரத்தரும் ்கிறிஸ்துவுைபாய் 
இ ப ப போழு து  இ ரு க் கி ற  இ ம ய சு  ( ம த ெ  கு �ோ ரன் ) ,  ம த ெ னோக 
ஆரோதிக்கபபடுகிறோர். ஏபனனில் மதெனு்டேய பரிபூரணம் அெரு்டேய 
சரீரததில் ெோசம் பண்ணுகிறது. (அப-2:36, பகோமலோ-1:19, பகோமலோ-2:9, 
பெளி-4:11, 22:1) 

்கிறிஸ்து

திரிததுெ உபமதசத்த நெிரூபிக்க முயன்றும், சில திரிமயகததுெர் 
“கிறிஸது” என்னும் ெோர்த்த்ய எடுதது இஸரமெல் ெனஙக்ளப 
பின் பதோடேர்நத அநத ஆெிக்குரிய கன்�்ல முன் இருநத இமயசு 
என்று கருதுகின்றனர். (1 பகோரி-10:1-4)

மெத ெசனஙகளில் “கிறிஸது” என்னும் ெோர்த்த எபபபோழுதும் 
கிறிஸது இமயசு என்னும் �னித்னமய குறிபபிடேக்கூடியது அல்ல. 
அ்த �தமதயு-24:5ல் இமயசு கள்ளக் கிறிஸதுக்ளயும் அல்லது 
உலகததில் ெரும் பபோயயோன அபிமஷகம் பபற்றெர்க்ளப பற்றி 
இமயசு மபசுெ்த ெோசிக்கும்மபோது உறுதிபபடுததிக் பகோள்ளலோம். 
�ற்றும் இமயசு என்னும் பபயரில் இவவுலகததில் அ்ழக்கபபடேக் 
கூடியெர்கள் அமனகர் இருநதோலும் அநத ஒதர ்கிறிஸ்து என்று 
பசோல்லபபடேக்கூடியெர் ஒருெமர. 

கிமரக்க ெோர்த்தயின் படி ்கிறிஸ்துவு்ககு ்கிரிஸ்ததபாஸ் என்று 
பசோல்லபபடும். அபபடிபயன்றோல் அபிமஷகம் பண்ணபபட்டேெர் 
என்று அர்தத�ோகும். மதெ தீர்க்க தரிசிகள் எல்மலோரும் Hoi Christoi 
Theou (மஹோய கிரிஸமடேோய திமயோ) என்று அ்ழக்கபபடுகின்றன. 
அபபடிபயன்றோல் மதெனோல் அபிமஷகம் பண்ணபபட்டேெர்கள் என்று 
அர்தத�ோகும் ம�லும் மதெனு்டேய ஆெியினிடேததிலிருநது அபிமஷகம் 
ெருகின்றது.

அபமபோஸதலர்-2:36 ல் மபதுரு இபபடி பசோல்லுகிறோர். “ஆ்கயோல், 
நீஙகள் சிலு்ெயில் அ்றநத இநத இமயசு்ெமய மதென் 
ஆண்டேெரும் கிறிஸதுவு�ோக்கினோபரன்று இஸரமெல் குடும்பததோர் 
யோெரும் நெிசசய�ோய அறியக்கடேெர்கள் என்றோன்.”

இ ப ப போ ழு து  கி றி ஸ து  எ ன் னு ம்  ஆெி யோக  இ ம ய சு  மு ன் 
இருநதிருநதோல் இநத இடேததில் ஏன் மதென் இமயசு்ெ ஆண்ைெரும் 
்கிறிஸ்துவும் ஆக்க மெண்டியதோயிற்று �ற்றும் பிதோெிலிருநது 
பிரிநதிருக்கிற ஒரு தனிபபட்டே ஆெியோய (திரிமயகததுெர்களின் 
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மதெததுெததிலுள்ள இரண்டேோம் நெபர் என்கிற நெம்பிக்்கயின் படி) 
இமயசு முன் இருநதிருபபோரோனோல், மதெனோய இருக்கிற அநத ஆெிக்கு 
கிறிஸது என்னும் பட்டேம் முரண்போடேோய இருக்கும் அல்லெோ? மதென் 
�ோததிரம� அபிமஷக்கிறோர். அெர் அபிமஷகத்த பபற்றுக்பகோள்ளக் 
கூடியெரல்ல. சிருஷ்டிக்கபபட்டே ஜீென்கள் �ோததிரம� அபிமஷகத்த 
பபற்றுக் பகோள்கிறது. எனமெ, இமயசு என்னும் அநத �னிதன், 
த�து பிதோெோகிய மதெனிடேததிலிருநது அபிமஷகத்தப பபற்றுக் 
பகோண்டேோர். 

எனமெ, அநத அபிமஷகம் பண்ணபபட்டே ஆெிக்குரிய கன்�்லயோக 
அநத “டேபோர்” ெோர்த்த) இருநதது. அது ெனோநதிரததிமல சர்ெ 
ெ ல் ல ் � யு ள் ள  ம த ெ னு ் டே ய  ஆெி யி லி ரு ந து  ெ ழி நம தோ டி 
இஸரமெல் ெனஙகளுக்கு ஆெிக்குரிய உண்ெயும், போனத்தயும் 
பகோடுதததோயும் இருநதது. ஒவபெோரு உண்்�யுள்ள பதரிநது 
பகோள்ளபபட்டேெர்கள் இபபபோழுது பஙகு பபறுகின்ற கன்�்லயோகிய 
அநத கிறிஸது (அபிமஷகம் பண்ணபபட்டே ெோர்த்த) இருக்கிறது. 
நெி சச ய �ோக ,  ம த ெ  நெோ � த ் த  சு � ந த  அ ந த  தூத ன்  மூ ல �ோக 
இஸரமெலுக்கு அபிமஷகம் பண்ணபபட்டே ெோர்த்த ெநதது. 
இஸரமெல் ெனஙக்ள ெழிநெடேததின அநத ெோர்த்தயோக அெர் 
இருநதோர். அெர் கர்ததரோக மதெனு்டேய முக�ோக (சமூகம்) இருநதோர். 

ைனித உரு தரித்த

இபபபோழுது, மயோெோன்-1:14  ெோக்கிர்தயோய கெனிக்கவும். 
“அநத ெோர்த்த �ோம்ச�ோகி, கிரு்பயினோலும் சததியததினோலும் 
நெி்றநதெரோய, நெ�க்குள்மள ெோசம்பண்ணினோர்”

அ டி க் க டி  “ ஆெி  �ோ �ி ச �ோன ப த ன்று ம் ”  அ ல் ல து  “ ம த ெ ன் 
�ோ�ிச�ோனோர்”  என்றும் பசோல்லபபடுகின்றது. அது மபோன்ற 
ெோக்கியஙகள், பபரிதோன சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள ஆெி �்றநது 
�னிதனோக �ோறியது என்று சோதோரண�ோக எண்ணுகின்றனர். இது 
கிறிஸதுெர்கள் தெறோக ெழிநெடேததபபடே ெழி ெகுக்கின்றது. இதற்கு சரி 
ச��ோய அசசுறுததுகிற திரிததுெ மகோட்போடும் “மதெனோகிய கு�ோரன்” 
என்னும் அ்ழக்கபபடுகின்ற இரண்டேோம் ஆெி கன்னி�ரியோளின் 
ெ யி ற் றி ல்  த ம் ் � த தோ ம �  ஒ ரு  � னி த  க ரு ெோ ய  உ ரு �ோற் ற ச 
பசயது “மதெ கு�ோரனோய” பிறநதோர் என்று கருதபபடுகிறது. அது 
�ோததிர�ின்றி அநத ெோர்த்த (இமயசு கிறிஸது தோம� என்று 
கருதபபடுகிறது). �ரியோளின் ெயிற்றில் கர்பப சிசுெோக �ோறியது 
என்றும், இதனோல், இநத �னித குழந்த பிறக்கும் மபோமத மதெனு்டேய 
கு�ோரன் ஆகிய பதயவீகக் குழந்த என்று கருதுகிறது - இபபடிபபட்டே 
மகோட்போட்்டே ெிசுெோசிக்கின்ற கிறிஸதுெர்கள் இ்த மதெ கு�ோரன் 
�னித உரு தோஙகியது என்று அ்ழக்கின்றனர். (அெதோரம், �னித 
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உரு ஏற்பு, திருபபிறபபு) ம�லும் மயோர்தோன் நெதியிமல அெரு்டேய 
ஞோனஸநெோனததிற்குப பிறகு பிதோெோகிய மதென் தோம� கு�ோரனோகிய 
மதெனுக்குள்ளோக �னித உரு ஏநதினோர் என்று ெிசுெோசிக்கின்றனர். 
இது மபோன்ற மதெததுெத்த போழக்குகின்ற உபமதசஙகளுக்கு 
பரிசுதத மெதோக�ததிமல அடிபப்டேமய கி்டேயோது. (கெனிக்கவும்: 
�னுஉருபெடுதத என்கிற ெோர்த்த இலததின் ப�ோழியோகிய …
இன்கோர்னோமர… என்னும் ெோர்த்தலிருநது பிரிக்கபபட்டே ெோர்த்த 
இது �னித உரு ஏநதுெது அல்லது “�ோ�ிசததினோல் உடுததிக் 
பகோள்ெது”). 

ஒரு புததி பதளிவுள்ள எநத ஒரு �னிதனும், ஆெியோய இருக்கின்ற 
மதென், �ரியோளின் கர்பபததிற்குள் தன்்ன தோம� ஒரு �னித சிசுெோக 
உரு�ோற்ற முடியும் என்று நெம்ப முடிகின்றது. எபபடி ஆெியோய இருக்கிற 
மதென், சிருஷ்டிக்கபபட்டே தனி�ஙகள் அடேஙகிய �னித சரீரததில் 
�னித உருெ�ோக �ோறுெோர்? ஒரு சிலர் பசோல்லுெோர்கள் “ஓ, அெர் 
மதெனோய இருக்கிறபடியினோமல அெரோல் எ்த மெண்டு�ோனோலும் 
பசயயக்கூடும்” இது மபோன்ற நெபர்கள் மதெனோமலமய சு�க்க முடியோத 
அளவுக்கு ஒரு பபரிய போறோஙகல்்ல சிருஷ்டிக்க முடியும் என்று 
மூடேததன�ோய எண்ணுெோர்கள். 

இ்த கருததோய ஆரோயநது சிநதியுஙகள். மதென் �ரியோளின் 
கர்பபததில் ஒரு கருெோய ெளர்நது ெநதோர் என்று இநத அபதத�ோன 
கருத்த ெிசுெோசிபபதிமல ஏதோெது அர்ததம் இருக்கிறதோ? குழந்த 
இமயசு பிறநத பபோழுது, �ற்ற குழந்தக்ளபமபோல அழுது 
பகோண்மடே பெளிமய ெநதிருபபோர்: அது அழுது பகோண்டிருநத 
குழந்த மதெனோ? குழந்த இமயசு �ரியோளின் �ோர்புகளிமல 
போல்  கு டி த து  இ ரு ந த  ப போழு து  �ோ ர் பி லி ரு க் கு ம்  போலி னோல் 
மபோஷிக்கபபட்டேது மதெனோ? நெிசசய�ோகக் கி்டேயோது. ஏபனனில் 
மதென் ஆெியபாய் இரு்க்கிறபார. அெர ைனிததனபா, ைபாைிசத்தில் 
உருெபா்க்கப்ட்ைெதரபா ்கிரையபாது .  ஏபனனில் (மயோெோன்-3:6). 
“�ோ�ிசததினோல் பிறபபது �ோம்ச�ோயிருக்கும், ஆெியினோல் பிறபபது  
ஆெியோயிருக்கும்.”

த த ெ னு ர ை ய  ெபா ர த் ர த யபா ்கி ய  அ ெ ரு ர ை ய  சு ய 
வ ெ ளி ப ்பா ட் டி ன்  த ற வ சபா ரூ ் த ை  “ ைபா ைி ச ைபா ன து ” , 
(வெளிப்ரையபாய் ்ிர்கைனப்டுத்தியது). மதெனிடேததிலிருநது 
புறபபட்டுபமபோன அநத ெபாரத்ரத சரீரைபாய் இருநதது ப்ழய 
ஏற்போடு கோலததிமல பல ெிதஙகளிமல தற்கபாலி்கைபான திதயபா்னி 
ரூபஙகளில் தரிசன�ோகி, �ற்றும் முழு்�யோய �்றநது மபோனதோய 
அது இருநதது. த�பாத்கபாஸ் நிரநதர ைனித உரு எடுபபதற்கு மதென் 
நெிர்ணயதத படியினோல் பபதலமக�ில் முற்றுபபபற்றது.

(ஏசோயோ-9:6, மயோெோன்-1:14). “நெ�க்கு ஒரு போலகன் பிறநதோர், 
நெ � க் கு  ஒ ரு  கு �ோ ர ன்  ப கோ டு க் க ப ப ட் டேோ ர் ,  க ர் த த த து ெ ம் 
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அ ெ ர்  ம தோளி ன் ம � லி ரு க் கு ம் ,  அ ெ ர்  நெோ � ம்  அ தி ச ய �ோனெ ர் , 
ஆமலோச்னக்கர்ததோ, ெல்ல்�யுள்ள மதென், நெிததிய பிதோ, 
ச�ோதோனபபிரபு என்னபபடும்.”

“ அ ந த  ெபா ர த் ர த  ைபா ம் ச ைபா ்கி ,  ்கி ரு ர ் யி னபா லு ம் 
சத் தி ய த் தி னபாலு ம்  நி ர ற ந த ெ ரபா ய் ,  ந ை ்க கு ள் த ள  ெபாச ம் 
்ண்ணினபார, அெருரைய ை்கிரைரய்க ்கண்தைபாம், அது 
்ிதபாவு்ககு ஒதர த்ரனெருரைய ை்கிரை்ககு ஏறற ை்கிரையபா்கதெ 
இருநதது.”

�ல்கியோ-3:1 ல் திரளோன ெனஙகளுக்கு முன்பதோக நெி்றமெறின 
தீர்க்க தரிசன�ோய இது இருக்கிறது. “இமதோ, நெோன் என் தூத்ன 
அ னு ப பு கி ம ற ன் ,  அ ெ ன்  எனக் கு  மு ன் போக ப  ம போ ய ,  ெ ழி ் ய 
ஆயததம்பண்ணுெோன், அபபபோழுது நீஙகள் மதடுகிற ஆண்டேெரும் 
நீஙகள் ெிரும்புகிற உடேன்படிக்்கயின் தூதனு�ோனெர் தம்மு்டேய 
ஆலயததுக்குத தீெிர�ோய ெருெோர், இமதோ ெருகிறோர் என்று 
மச்னகளின் கர்ததர் பசோல்லுகிறோர்.”

இமயசுெோகிய �னிதன் ஞோனஸநெோனம் எடுக்்கயில் மதென்தோம� 
அெருக்குள்ளோக �னு உரு ஏநதின மபோது “ெோர்த்த �ோ�ிச�ோனது” 
அநத மநெரம் முதற்பகோண்டுதோன் மதெனு்டேய முழு ெோர்த்த 
இமயசு கிறிஸதுவுக்குள் தோபரிததது. �தமதயு-3:16-17, பகோமலோ-1:19, 
மயோெோன்-14:10, பகோமலோ-2:9.

ஏசோ யோ - 9 : 6  ன்  ப டி  ஒ ரு  கு ைபா ரன்  போெ த தி ற் கு  ப லி யோக 
பகோடுக்கபபடுெ்த கெனிக்கின்மறோம� தெிர, ஒரு குழநரத 
அல்� (மயோெோன்-3:16-18).  எனமெ அபிமஷகம் பண்ணபபட்டே 
இமயசு்ெ, க்டேசி ஆதோம் என்றும் அல்லது இரண்டேோம் �னிதன் 
என்று அ்ழக்கபபடுகிறோர். முதலோம் ஆதோம் அல்லது �னிதமனோ 
சிருஷ்டிக்கபபடும் பபோழுது, ஒரு மதெ கு�ோரனோய இருநதோமர தெிர 
ஒரு குழந்தயோக அல்ல. அது �ட்டும் அன்றி, மதென் ஒரு பபோழுதும் 
திமயோபனியிமல ஒரு போலகனோகமெோ, ஒரு குழந்தயோகமெோ அல்லது 
ஒரு ெோலிப்னப மபோல கோட்சி அளிதததில்்ல. ஏபனன்றோல் 
ெோர்த்த சரீரததிமல அெர் எபபபோழுதும் முதிர்சசி அ்டேநத நெபரோகமெ 
கோட்சி அளிததோர்.(மயோெோன்-1:14).

நெிசசய�ோக இநத ெசனம் இமயசு போல் குடிததுக்பகோண்டிருநத 
போலகனோகமெோ அல்லது ஊழியம் இல்லோத ெோலிப நெோட்க்ளமயோ 
நெிசசய�ோக அபமபோஸதலமயோெோன் குறிபபிடேெில்்ல என்பது 
நெ�க்கு பதளிெோகியுள்ளது. ஆனோல் அெர ததெ குைபாரன் தைது 
ஞபா ன ஸ் நபா ன த் தி ற கு ப  ்ி ற கு  அ ெ ரு ர ை ய  ெபா ழ ெி லு ம் 
ஊழியத்திலும் வெளிப்ட்ை ை்கிரைரய  அது குறிக்கிறது. 
சநமதக�ின்றி கிறிஸதுெின் ெோழ்ெிலும் �ற்றும் ஊழியததிலும் 
நெிததிய பிதோெின் �கி்�்ய சோட்சியோக மயோெோன் (கிறிஸது்ெ 
பின்பற்றின �ற்றெர்) கண்டேோர். (மயோெோன்-17) அநத �கி்�க்குள் 
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அெரு்டேய பபயர் �ற்றும் அெரு்டேய ெோர்த்தயும், மெ்லயும் 
இருநதன. ஆம், “ெபாரத்ரத ைபாைிசைபானத்பாது”  ்ிதபாெின் 
ை்கிரைரய்க கண்டேோர்கள். அதோெது, இதயசு ்கிறிஸ்து என்னும் 
ந்ரபா்கிய அநத ைபாைிசத்திறகுள்ளபா்க அநத ெபாரத்ரதயபானது 
்ிர்கைனப்டுத்தப்ட்ைது.

இமயசு ஒரு ெி்தக்கு எடுததுக்கோட்டேோய இருக்கிறோர். ஒரு 
ெி்தயோன ஜீெ்னப பபற்றுக்பகோள்ெதற்கு முதிர்சசி அ்டேநது 
�கரநத மசர்க்்க அ்டேய மெண்டும். அபபபோழுதுதோன் அது “�ரிதத 
பின்” கனிக்ள பகோண்டு ெரும் (ஒரு முதிர்சசி இல்லோததும் அல்லது 
�கரநத மசர்க்்க இல்லோதது�ோன ெி்த இ்தச பசயய முடியோது) 
அதுமபோல, இமயசு குழந்தப பருெததிலிருநது முதிர்சசிய்டேநத 
� னி த னோக  ெ ள ர  ம ெ ண் டி ய தோ யி ற் று .  அ த ற் கு ப பி ன்  அ ெ ர் 
“சுெிகோரம்” பபற்று பின்பு ெோர்த்தயின் ஜீெனுக்குரிய ெல்ல்� 
பகோடுக்கபபட்டேது.(லூக்கோ-4:18-19). மதெ கு�ோரமனோ �னிதர்க்ள 
மசெிக்கும் பபோருட்டு ஒரு தீர்க்க தரிசன ஊழியததுடேன் ஒரு 
மெ்லக்கோரனோய ெநதோர். (ஏசோ-42:1, �தமதயு-12:17-21, 20:28). 
எனமெ, �னுஷ கு�ோரன் என்னும் பட்டேம் பகோடுக்கபபட்டேது. �ற்றும் 
மதெனு்டேய ெோர்த்த்யக் பகோடுக்க அபிமஷகம் பண்ணபபட்டேோர். 
(லூக்கோ-4:18-19). கர்ததரு்டேய ஆெியோனெர் என்ம�லிருக்கிறோர், 
த ரி த தி ரரு க் கு ச  சு ெி ம ச ஷ த ் த ப  பி ரச ங கி க் கு ம் ப டி  என்் ன 
அ பி ம ஷ க ம் ப ண் ணி னோ ர் ,  இ ரு த ய ம்  நெ ரு ங கு ண் டே ெ ர்க ் ளக் 
குண�ோக்கவும், சி்றபபட்டேெர்களுக்கு ெிடுத்ல்யயும், குருடேருக்குப 
போர்்ெ்யயும் பிரசிததபபடுததவும், பநெோறுஙகுண்டேெர்க்ள 
ெிடுத்லயோக்கவும், 19. கர்ததரு்டேய அனுக்கிரக ெருஷத்தப 
பிரசிததபபடுததவும், என்்ன அனுபபினோர், என்று எழுதியிருக்கிற 
இடேத்த அெர் கண்டு. ஏசோயோ-42:6-7, ஏசோயோ-61:1, மயோெோன்-1:32,  
மயோெோன்-3:34.

ெோர்த்தயோனது அெருக்குள்ளோக �னித உரு ஏநதியதோல், 
க னி க ் ள ப  பி ற ப பி க் கு ம் ப டி  இ ம ய சு ெோ ல்  த னது  ஜீ ெ ் ன 
பகோடுக்க முடிநதது (மயோெோன்-11:25-26). இமயசு அெ்ள மநெோக்கி: 
நெோ ம ன  உ யி ர்தப த ழு த லு ம்  ஜீ ெ னு �ோ யி ரு க் கி ம ற ன் ,  என்் ன 
ெிசுெோசிக்கிறென் �ரிததோலும் பி்ழபபோன்.

இமயசு கிறிஸது பெறும் ஜீெனுள்ள ஆதது�ோெோக �ோததிரம் 
இரோ�ல், ஜீெ்னக் பகோடுக்கும் ஒரு “உயிர்பபிக்கும் ஆெியோக” 
இருநதோர். (1 பகோரி-15:45).

த த ெ த் து ெ த் தி ன்  ் ரி பூ ர ண வ ை ல் �பா ம்  ்கி றி ஸ் து 
இதயசுவு்ககுள்ளபா்க சரீரத்தித� ெபாசம் ்ண்ணினதபாத� சரெ 
ெல்�ரையுள்ள ஆெி முழுரையபா்க முழு ்ரத�பா்கத்திலிருநதும் 
ெறறிப த்பாய்ெிட்ைது என்ற அரத்தைல்�. ஆெியோய இருக்கின்ற 
மதென், எபபபோழுதும் சர்ெெியோபியோய இருக்கின்றோர். (ஏபனனில் 
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அெர் சர்ெ ஞோனியும் சர்ெ ெல்ல்�யுள்ளெரோய இருக்கிறோர்). எனமெ, 
மதெனு்டேய எல்லோம் கிறிஸது இமயசுவுக்குள் இல்்ல, ஆனோல் 
மதென் என்பது எல்லோம் என்னமெோ அது கிறிஸது இமயசுவுக்குள்ளோய 
இருநதது. இமயசுெின் சரீரம் மதெனு்டேய முழு்�யோன �கி்�யின் 
பிரதிநெிதிததுெமும் தஙகு�ிடே�ோய (ஆலயம்), �ோததிர�ோய இருநதது. 
மெறு ெித�ோய பசோல்மெோ�ோனோல் அளெில்லோ�ல் மதென் த�து ஆெி் ய 
கு�ோரனுக்குள்ளோக ்ெததோர். ஆ்கயோல் இமயசு ததெனுரைய 
தன்ரை்கரள முழுரையபாய் வெளிப்டுத்தினெரபாய் இருநதபார. 
மயோெோன்-17:3ல் இமயசுெின் பெபததில் ஒரு முக்கிய�ோன அறிக்்க்யப 
போர்க்கின்மறோம். அெர் பசோன்னோர். மயோெோன்-17:3. 

இநத அறிக்்க ஒன்றோன ப�ய மதெ்னயும் �ற்றும் இமயசு 
கிறிஸது மநெரடி பிரகடேனக்கோரரோய அனுபபட்டே்தயும் ஆதரிக்கின்றது. 
இமயசு கிறிஸது மதெனு்டேய ஜீெனு�ோய இருக்கிறோர். �ற்றும் அெமர 
ஜீெ ெோர்த்தயோய இருக்கிறோர். 

மயோெோன்-3:36-கு�ோரனிடேததில் ெிசுெோச�ோயிருக்கிறென் நெிததிய 
ஜீெ்ன உ்டேயெனோயிருக்கிறோன். கு�ோர்ன ெிசுெோசியோதெமனோ 
ஜீெ்னக் கோண்பதில்்ல (எபிமரயர்-1:3-3). 

இமயசு கிறிஸது இபபபோழுது அதரிசன�ோன மதெனு்டேய 
தற்பசோரூப�ோயும் (பகோமல-1:15) �ற்றும் மதெததுெம் பரிபூரண�ோய 
சரீரததிமல ெோசம் பண்ணினெரோயும் (பகோமல-2:9) இருக்கிறபடியினோல், 
இமயசு கிறிஸதுவுக்குப புறம்போகோமெோ, பெளிபபுறம்போகமெோ 
மதெனோல் தம்்�ததோம� பெளிபபடுததுெது கூடேோது கோரிய�ோகும். 
(தன்�னதில் தீர்�ோனிததபடி தன் மூல பிரதி்யக் க்லக்கோ�ல் 
�ற்றும் அெரு்டேய அமத சிந்த்யத பதோடேரும் படிக்கும்). 

ைபாைிசம் – ைனிதத்துெம்

மயோெோன்-1:14 Barclay-போர்க்மல ெோர்த்தயோனது �னித உரு எடுதது 
நெ�து �ததியில் ெோழ்நதது.

இநத மகள்ெி்ய �றுபடியு�ோக கெனியுஙகள்: ெோர்த்த 
ம த ெ னோ யி ரு ந த  ப டி யி னோ ல் ,  இ ம ய சு ெி ன்  �ோ �ி ச  ச ரீ ர ம் 
மதெனோயிருக்குப�ன்று அர்தத�ோகு�ோ?

இல்ர�. இமயசுெின் சரீரம் கன்னி ெயிற்றில் பிறநததோயும். 
போெ�ில்லோ�ல் இருநத்தத தெிர �ற்ற �னித்ன மபோலமெ எல்லோ 
ெிதததிலும் �னிதனோகமெ இருநது ெோர்த்தக்கோக ததென் ஒரு 
சரீரத்ரத ஆயத்தம் ்ண்ணினபார என்று பவுல் அபமபோஸதலன் 
பசோல்கிறோர் (எபிமரயர் 10:5). அநத ைபாைிசைபானது ததெனல்�. 
ஆனபால் அெர தபா்ரி்ககும் ததெ சரீரைபாய் இருநதது. 

மதென் ெோர்த்த்யப மபசினோர். மதெனு்டேய உரர்க்கப்ட்ை 
ெபா ர த் ர த யி னபா ல்  த �பா த ்கபா ஸ்  ச ்க � மு ம்  உ ண் டேோ யி ற் று . 
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ஆதியோக�ததிமல, மதென் ெோர்த்த மபசினவுடேன் சகலமும் 
புலபபட்டு மதோன்றக் கூடியதோய இருநதது என்ப்த ெோசிக்கின்மறோம். 
“ பெளிசசம் உண்டேோகக்கடேெ து” என்றோர் அஙமக  பெளிசசம் 
உண்டேோயிற்று. உ்ரக்கபபட்டே ெோர்த்தமய சிருஷ்டிபபு தன்்� 
உ ் டே ய தோ யி ரு ந த து  ( எ பி ம ர ய ர்  1 1 : 3 )  அ ம த  உ ் ரக் க ப ப ட் டே 
ெோர்த்தயினோல், சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள மதென் ெித்தின் உயிர 
அணு்க்கரளயும் முட்ரை உயிர அணு்க்கரளயும் சிருஷ்டிததோர். 
அதற்குபபின் உயிர் அணு்ெப பி்ணதது கன்னி�ரியோளின் 
கர்பபப்பயில் (கருமு்ள) ்ெததோர். அநத குழந்த பிறநதவுடேன், 
ம லோ ம கோ ஸைூ க் கு ள்  இ ரு ந த  கு �ோ ரத து ெ த தி ன்  ஆெி  அ ந த 
குழந்தக்குள் நு்ழநது அது ஜீெ ஆத�ோ ஆனது. இநத குழந்த ஒரு 
குைபாரன் என்னும் அநதஸ்த அ்டேயும் ெ்ர அநத மலோமகோ்ஸை 
சு�நது ெநதது. (ஏசோயோ-9:6) .  ப்ழய நெோட்களில் பெவமெறு 
ெழிகளில் பரிசுதத �னிதர்களுக்கு பிரகடேனபபடுததபபட்டேது. 
இபபபோழுது இஸரமெலுக்கும் உலகததிற்கும், கன்னி ஸதிரி 
ெயிற்றில் பிறநது, பதோட்டு உணரக்கூடிய, ஒரு �னிதனோகிய �ோ�ிச 
சரீரததில் அறியபபட்டிருக்கும்.(I-மயோெோன்-4:2-3). அநத �னிதன் 
இமயசு கிறிஸது அெர் �னித குலததிற்கு மதெனு்டேய முழு 
பெளிபபோடேோய இருநதோர். அெர் அளெிடே முடியோதபடி ஜீெனுள்ள 
மதெ ஆலய�ோயிருநதோர். திமயோபனியினோல் ெநத இம்ைபானுதெல் 
அல்�. ஆனபால் ்ிறப்ினபால் ெநத இம்ைபானுதெல். அநத 
ைனிதனபா்கிய இதயசு ஒரு சிருஷ்டி்க்கப்ட்ை ந்ர(ஹீபரு:ஆதபாம்), 
ஆனபால் திதயபா்னி அப்டி அல்�. ெிததியோசத்தப போருஙகள்? 
ெோர்த்தயோனது ைனித சு்பாெத்ரதத் தரிக்கும்படி ெநதது. ஆனோல் 
�னித சுபோெம� (ஹீபரு:ஆதோம்) ததெனுரைய தன்ரை அல்�, 
�ற்றும் மதென் �னிதன் அல்ல (எண்ணோக�ம்-23:19). �னித சுபோெம் 
என்பது சிருஷ்டிக்கபபட்டே நெபரு்டேய தன்்�யோகும். இம்�ோனுமெல் 
திமயோபனி சிருஷ்டிக்கபபட்டே நெபர் அல்ல, அது ஆெியின் ெோர்த்த 
சரீர�ோகிய நெபர். ஆனோல் மதெ கு�ோரனோய இருநத இமயசு, பரிசுதத 
ஆெியினோல் கர்பம் தரிதத கன்னி�ரியோளின் கர்பததிலும் �ற்றும் 
உலகததிலும் பிறநதெரு�ோயிருநத ஒருசிருஷ்டிக்கபபட்டே நெபரோய 
இருநதோர். (ஹீபரு:ஆதோம்) 

இமயசு கிறிஸதுெினு்டேய பெனனததின் ெிெர�ோெது: அெரு்டேய 
தோயோகிய �ரியோள் மயோமசபபுக்கு நெிய�ிக்கபபட்டிருக்்கயில், அெர்கள் 
கூடி ெருமுன்மன, அெள் பரிசுதத ஆெியினோமல கர்பபெதியோனோள் 
என்று கோணபபட்டேது. (�தமதயு-1:18 கலோததியர் 4:4)

மதெதூதன் அெளுக்குப பிரதியுததர�ோக: பரிசுததஆெி உன்ம�ல் 
ெரும், உன்னத�ோனெரு்டேய பலம் உன்ம�ல் நெிழலிடும், ஆதலோல் 
உன்னிடேததில் பிறக்கும் பரிசுததமுள்ளது மதெனு்டேய கு�ோரன் 
எண்ணபபடும். (லூக்கோ-1:35)
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பிறபபு என்கிற ெோர்த்த கிமரக்க ெோர்த்தயோகிய “பெனிசிஸ” 
என்கிறதிலிருநது மதோன்றுகின்றது. அதின் அர்ததம் ஆரம்பம், 
மதோற்றம். புததிர ெிருததி. ஆனோல் பரிசுததோெி �ரியோ்ள நெிழலிட்டே 
மபோமத இமயசு கிறிஸதுெின் பிறபபு இருநத்தக் கெனிக்கவும். 
(ஆரம்பம், பதோடேக்கம்) அநத குழந்தயின் இயற்்கக்கு ம�ன்பட்டே 
கருததரிபபினோல் பிறநதோர் என்பமத இமயசு மதெ கு�ோரன் என்பதற்கு 
சோட்சியோகும். 

(குறிபபு: ஒரு சில ஸதோபனஙகளிமல பரிசுதத ஆெி உண்டேோக்கின 
ெிததினோமல �ரியோளின் முட்்டேகள் ெள�்டேய பசயயபபட்டேது 
எ ன் று  ம போ தி க் கி ன் ற ன .  இ ம ய சு  பூ �ி க் கு ரி ய  � னி த னோ ய 
முழு்�யோய இருபபதற்கு அது அெசியபபட்டேது என்று நெி்லநெிறுதத 
முயலுகின்றன. இநத மபோத்னயோனது இமயசு மதெனு்டேய 
ஒமர மபரோன (ஒற்்ற �ரபணு) கு�ோரன் என்கிற அடிபப்டேயோன 
சததியத்த கிழிததுவீசுகின்றன. கன்னி�ரியோ்ள (லூக்கோ-1:35) 
பரிசுததோெி நெிழலிட்டு ெித்த அறிமுகபபடுததின கோரணம். ஏமதோ 
அநத முட்்டேக்ள சுததபபடுததுெதற்மகோ அல்லது பரிசுததபபடுததி 
ெளமு்டேய பசயெ தற்மகோ அ ல்ல. ஓர் ஆண் குழந்த யின் 
ஆரம்பத்த அெள்ம�ல் பகோண்டு ெருெதற்கு மதெனு்டேய 
ெல்ல்�யோய இருநதது. (�தமதயு-1:18-20) அெள் அநத குழந்தக்குத 
தோயோய இருபபதற்கு �ரபணுெிலுள்ள ெிழுநது மபோன சுபோெம் 
குணோதிசயததின் பதோடேர்சசி இநத ெிததும் முட்்டேயு�ோய இரண்டும் 
அ்த சு�க்கிறது. ெிழுநது மபோன �னிதனு்டேய புதிய சிருஷ்டிபபு 
ஆெிக்குரிய �று பிறபபில் தோன் உண்டேோகும் மதென் �ரியோளின் 
முட்்டேகளில் ஒன்்ற எடுதது அதில் இயற்்கயிமல இருக்கும் �ரபணு 
பதோடேர்சசியில் இருக்கும் குணோதிசயத்த நீக்கி த�து கு�ோரனு்டேய 
கருததரிததலுக்கு இ்த எடுததோல் முரண்போடேோயிருக்கும். எனமெ, 
சநமதக�ின்றி,  இமயசுெின் கருததரிதத்லயும், பிறப்பயும் 
பகோண்டு ெநத, ெிததும் அநத முட்்டேயோகிய இரண்டும்மதெனு்டேய 
சிருஷ்டிபபோய இருநதது.) 

இபபபோழுது �ரியோளின் கர்பததுக்குள்ளோக பரிசுததோெி்யக் 
பகோண்டு அநத கருெோனது ்ெக்கபபட்டே பபோழுது அது சிசுெிலிருநது 
ெளர்சசிய்டேநது குழந்தயோக �ோறியது. அநத ்கரு ததெனல்�. அநத 
சிசு ததெனபா்க இரு்க்கெில்ர�. அநத குழந்தயும் மதெனோக 
இரு்க்கெில்ர� .  அநத முழு உயிரணுெின் ெளர்சசியின் முழு 
பசயல்போட்டின் மபோது, அநத குழந்தயோனது �ற்ற �னித குழந்தக்கு 
நெ்டேபபறும் அமத மு்றயில், பதோபபுள் பகோடியின் மூல�ோக தன் 
தோயின் இரததததிமல உள்ள ஊட்டேசசததுகள் சரீரததின் ெளர்சசிக்கு 
பூ�ியின் தனி�ஙகளிலிருநது ெரக்கூடிய சததுபபபோருட்கள் அநத 
சரீரததின் ெளர்சசிக்குக் கோரண�ோயிருக்கிறது. இநத தனி�ஙகள் 
பூ�ியின் பருபபபோருளோய இருக்கிறது.  ஆனபால் ததெதனபா 
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ஆெியபாய் இரு்க்கிறபாதர தெிர பூைியின் ்ருபவ்பாருளு்ககுள் 
அரைநதெரல்�. 

அநத குழந்தயோனது “பரிசுதத குழந்தயோகவும்” பரிசுதத 
பபோருளோயு�ிருநதது. அ்தக்குறிததுச பசோல்லபபட்டே எல்லோம் 
நெி்றமெறவும் அ்த பெளிபபடுததவும� அது பிறநதது. “மெத 
ெசனஙகள் நெி்றமெறமெண்டுப�ன்று” இமயசு பசோன்னோர் 
(�ோற்கு-14:49, �தமதயு-1:22). இரட்சகரோகபமபோகும் அநத குழந்தக்கு 
அஙமகயிருநத ஒரு சில ம�யபபர்கள் தஙகளுக்குரிய �ரியோ்த்யச 
பசலுததினோர்கள், �ற்றும் அநத மூன்று சோஸதிரிகள் அநத இரோெோெோக 
ஆகக்கூடிய குழந்தக்கு �னநதிறநத புகழு்ர பசலுததினர். 

(குறிபபு: அமனக கிறிஸதுெர்கள் அநத ம�யபபர்களும் அநத 
சோஸதிரிகளும் அெ்ர “ெணஙகினதோல்” குழந்த இமயசு கடேவுளோக 
இருக்கமெண்டுப�ன்று ெிெோதிக்கின்றனர். “ஆரோத்ன” க்குரிய 
ெோர்த்தக்கு ஒன்று ம�ற்பட்டே அர்ததமு்டேயதோயிருக்கிறது. 
ப ெ ளி ப ப டு த தி ன  ெி ம ஷ ச ம்  3 : 9  ன்  ப டி  ஒ ரு  சி ல  சோத தோன் 
கூ ட் டேோத தோ ரோகி ய  யூத ர்க ் ள  ச ் ப யி ன்  ப ரி சு த த ெோன்க ளி ன் 
போதபபடிக்கு அெர்க்ள பகோண்டு அெர்க்ள ஆரோதிக்க ்ெபபோர் 
என்று எழுதபபட்டுள்ளது. இஙமக ஆரோத்ன என்று பசோல்லபபடும் 
மபோது சரண்டேயச பசயெது என்று அர்தத�ோகும். மதென் ச்பமயோடு 
கூடே இருநதபடியினோமல எவெளெோய த�து ச்ப்ய மநெசிக்கிறோர் 
என்ப்த, அநத ச்பயின் சதருக்க்ள எல்லோம் ச்பயின் 
போதததிற்குள்ளோக பகோண்டு ெருகிறோர். அதற்கோக பரிசுததெோன்க்ள 
ஆரோதிக்கும் பபோருட்டேோக மதென் ்ெக்கெில்்ல. �ோற்கு-15:19 ன் படி 
மபோர்சமசெகர்கள் உண்்�யோகோெோ கிறிஸது்ெ ஆரோதிததோர்கள்? 
அது பரிகோசம் பசயயும் ஆரோத்னயோக இருநதது.) ஆனோல் இமயசு 
ஒரு போலகனோக, ஒரு குழந்தயோக �ற்றும் ஒரு �னிதனோக இரட்சகர் 
�ற்றும் இரோெோ என்னும் உள்ளோற்றலு்டேயெரோய இருநதோர். (ஹீபரு: 
யோசுெோ-மதெனு்டேய மீட்பின் நெோ�ம்). கல்ெோரி சிலு்ெயிமல தன் 
ஜீெ்ன ்ெதத பின்தோன் அெர் இரட்சகரோனோர், �ற்றும் அெரு்டேய 
ஆயிர ெருடேம் அரசோட்சியில் தோன் இரோெோெோகிறோர்.

மதென் ஒரு மு்ற ைபாத்திரதை ைனு உரு ஏநதினபார ,  அது 
இ ம ய சு ெி ன்  த ண்ணீர்  ஞோனஸ நெோனத தி ன்  ம போ ம த .  இ ம ய சு 
தண்ணீர் ஞோனஸததிற்கு முன்பதோக அநத முப்து ெருைங்கள், 
சரெெல்�ரையுள்ள ததெனபா்க இரு்க்கெில்ர� (அல்�து அநத 
ெபாரத்ரத ைனு உரு ஏநதெில்ர�) அெர வெறும் ைனிததன, எப்டி 
ஆதபாம் ்பாெத்திறகு முன்்தபா்க ஒரு ைனிதனபாயும் ததெனுரைய 
ை்கனபாயும் இருநதபாதரபா, அப்டிதய இெரும் ததெப்ிள்ரளயபா்க 
இருநதபார.  (அநத இதயசுெின் ஆெி  மதெனு்டேய ஒறரற 
ைர்ணுெபா்க  இருநதது. ஆனோல் ஆதபாைின் ஆெியும்  �ற்றும் 
மீட்கபபட்டே மதெனு்டேய பிள்்ளகளுக்குரிய ஆெி்கவளல்�பாம் 
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ம த ெ னி டே த தி லி ரு ந து  ெ ந த  அ ணு ்க ்க ள்  �ோத தி ர ம � . )  அ ெ ர் 
நெிததிய மதெனிடேததிலிருநது மநெரடியோக ெநததினோமல, இமயசு 
பூரணரோயும் போெ�ில்லோதெரோயு�ோயிருநதோர்.  அெர் நெிததிய 
ஜீெனு்டேயெோரோய இருநதோர். கல்ெோரியில் தன் ஜீெ்ன ் ெக்கோ�ல் 
இருநதிருபபோரோனோல், �ோ�ிசததின்படி ஏறக்கு்றய இரண்டேோயிரம் 
ெயதுள்ளெோரயும் இன்னமும் இநத நெோள் ெ்ர பூ�ியில் உயிருடேன் 
இருநதிருபபோர். எனமெ, தன்னு்டேய ஜீெனுக்குரிய முதல் முபபது 
ஆண்டுகளில், இமயசு �னிதர்களுக்கு �ததியிமல பெறும் �னிதனோக 
இருநதோர்.  இநத கோலக்கட்டேததில் அெர் பரிசுததோெியினோல் 
மபோதிக்கபபட்டு ஆபிரகோம், ஈசோக்கு, �ற்றும் யோக்மகோப்பப மபோல 
ெிசுெபாசத்தித� நைநதெரபாய் இருநதோர். அெர் ெிசுெபாசத்தித� 
ெளரநது கற்றுக்பகோண்டேோர். 

பிள்்ள ெளர்நது, ஆெியிமல பபலன்பகோண்டு, ஞோனததினோல் 
நெி்றநதது. மதெனு்டேய கிரு்பயும் அெர்ம�ல் இருநதது. (லூக்கோ - 
2:40)

ப ெ ளி ப பி ர கோ ர �ோ க  அ ெ ரு க் கு ள்  ெி ம ச ஷ �ோ க  ஒ ன் று ம் 
கோணபபடேெில்்ல. 

அெருக்கு அழகு�ில்்ல, பசௌநதரியமு�ில்்ல, அெ்ரப 
போர்க்கும்மபோது, நெோம் அெ்ர ெிரும்பததக்க ரூபம் அெருக்கு 
இல்லோதிருநதது. (ஏசோயோ-53:2).

(லூக்கோ-2:52 இமயசுெோனெர் ஞோனததிலும், ெளர்ததியிலும் 
ம த ெ கி ரு ் ப யி லு ம் ,  � னு ஷ ர்  த ய ெி லு ம்  அ தி க � தி க �ோ ய 
ெிருததிய்டேநதோர்). மதெனு்டேய கு�ோரனோக உறுதிக் கூறபபடே 
முன்மன இமயசு, “மதெ கு�ோரனோய” இருநதும் ெோர்த்தயில் அெர் 
ெளர மெண்டியதோய இருநதது. 

ஹிதயபாவதசியபா

பி ன் பு  அ ெ ரு ் டே ய  பு த தி ர  “ சு வீ ்கபா ரத் தி ன் ”  நெோள்  ெ ந த து . 
(கிமரக்க:ஹிமயோபதசியோ-ெழ்க்கைபா்க வெறும்  பிறபபினோல் 
உண்டேோகும் உறெோய இரோ�ல் கு�ோரததுெத்த ம�ன்்�படுததி, ஒரு 
குைபாரன் என்ற ஸ்தபானத்ரதப பபோழியப பண்ணுெது. பபோதுெோக 
இது பகிரஙக�ோக ஏற்றபபடுகிறது. (கோலததியர்-4:5) அெர் முபபது 
ெயதுள்ளெரோய அெரு்டேய ஞோனஸநெோனததின் மபோமத இது ஏற்றபபடே 
மெண்டுப�ன்பது முன் நெிய�ிக்கபபட்டிருநதது. அநத நெோளிமல, 
ெோனஙகள் திறக்கபபட்டு சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள ஆெி அெருக்குள்ளோக 
இறஙகி அெருக்குள்ளோக தோபரிததோர். ததென் ைனிதனபா்கிய 
இதயசுவு்ககுள்ளபா்க ைனு உரு ஏநதினபார. அதோெது ைபாைிசத்திறகுள் 
நெம்முடேமன கூடே இருநத இம்ைபானுதெல் என்னும் ததென் (குறிபபு: 

ஷ
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சீக்கிர�ோக போெ �னு     னோகிய அநதிக்கிறிஸதுவுக்குள், சோததோன் 
தோம� �னு உரு ஏநதுெோன்).

இநத “புததிர சுவீகோரம்” ஆனது, அெரு்டேய பிதோெினோல் 
அெர் ம�ல் பசலுததபபட்டே நெி்லயோயும், அெர் யோர் என்ப்தயும் 
பகிரஙகபபடுததியது, இமயசுவுக்குள்ளோக மதென் �னு உரு ஏநதிய 
மபோது பரமலோகததிலிருநது சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள மதென்டேய 
ஆெி முற்றிலு�ோக நீக்கபபட்டு இமயசுெின் சரீரததிற்குள் ெோசம் 
பண்ணினது என்று அர்தத�ோகோது.  ஆனோல் இதற்கு �ோறோக 
ெிசுெோசிக்கின்றெர்கள் இநத ெசனத்த புரிநது பகோள்ளோதபடி  
இருக்கின்றன. 

மதென் இமயசுவுக்குள் ெோசம் பண்ணி, பிதோ அெருக்குள் 
இருநதிருபபோரோனோல், பின்பு எதற்கோக இமயசு எபபபோழுதல்லோம் 
பெபிததோமரோ அபபபோழுபதல்லோம் தன் கண்க்ள உயர்ததினோர். 
(மயோெோன்-17:1,1:41)? (குறிபபு: ஒரு சில கிறிஸதெர்கள் இமயசு 
த�க்குள் இருக்கிற பிதோெினிடேததில் அல்லது தம்�ிடேததிமலமய 
அெர் பெபிததோர் என்று ெிசுெோசிதது ஏசோயோ-9:6 தெறோக இடேததில் 
பபோருததுகின்றனர்.

ததென் ஜீெனபா்க இரு்க்கிறபார. ததெனு்ககு புறம்்பாய் எநத 
ஜீெனும் இல்ர�. மதென் அதரிசன�ோய இருக்கிற படியினோல் 
(பகோமல-1:15, ஏசோயோ-45:15), சிருஷ்டிபபு மெ்லயின் ஆரம்பிததிற்கு 
முன்பதோக, தம்்�ததோம� ெபாரத்ரத என்னும் தரிசிக்கும் சரீர�ோகிய 
உ ரு ெ த தி ல்  த ம் ் � த தோ ம்  ப ெ ளி ப ப டு த து ெ த ற் கு  த � து  சு ய 
ஆமலோச்னயில் அெர் பதரிநது பகோண்டேோர். இநத ெோர்த்தயில் 
ஜீென் இருநத படியினோல் இநத ெோர்த்த்யக் பகோண்மடே 
சகலத்தயும் சிருஷ்டிததோர்.(மயோெோன்-1:3-4). ததென் தம்முரைய 
ஆெியின் ஜீெரன தைது ெபாரத்ரதயில் ரெத்தபார. (மயோெோன்-
6:63, மரோ�ர்-8:2,10 2 பகோரி-3:6, பிலிபபியர்-2:16, 1 மயோெோன்-1:1). 

மதெனு்டேய ஜீென் அெர் ெோர்த்தயில் இருநதது. எனமெ 
�னிதனோகிய இமயசு்ெ மதெனு்டேய ெோர்த்தயின் பரிபூர்ணம� 
நெிரபபிற்று. ெோர்த்த எஙமக இருநதமதோ, அஙமக மதெனு்டேய 
ஆெியும், மதெனு்டேய ஜீெனும் இருநதது. இபபடிததோன் இமயசு 
கிறிஸதுவுக்குள்ளோக மதெனு்டேய ஆெி ெோசம் பசயதது, �ற்றும் 
ெோர்த்த்யப பபற்றுக்பகோண்டேதின் நெி�ிததம் நெ�க்குள் ெோசம் 
பசயகின்றோர். ெசனம்-(மயோெோன்-10:34-36) 

மதெனு்டேய ஆெி த�து ெோர்த்தயில் இருக்கிறோர். அமத 
மநெரததில் பரமலோகததில் த�து பசோநத ஒளியிலும் மதென் ெோசம் 
பண்ணுகிறோர்.

அபமபோஸதலனோகிய பவுல் இமயசு கிறிஸது, “ர்க்களினபால் 
வசய்யப்ைபாத, ்ரிபூரண கூைபாரைபாய் இருநதபார என்று வசபான்னபாபா் 
(எபிமரயர் 9:11). இஸரமெலின் புததிரரின் கரஙக்ளக் பகோண்டு 

ஷ
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ம�ோமசோயின் கூடேோரோ�ோனது ெடிெ்�க்கபபட்டேது. அநத கூடேோரத்தக் 
கட்டி முடிக்க ஒன்பது �ோதஙகள் பிடிததது. (படிக்கவும் யோததிரோக�ம் 
25-29, 35-40) �ற்றும் அநத நெிய�ிக்கபபட்டே நெோளிலும் அநத ச�யததிலும் 
அநத கூடேோர�ோனது எல்லோ ெிதததிலும் ஆயதத�ோகி உருெோக்கபபட்டே 
மபோது, “ஒரு ம�க�ோனது இநத கூடேோரத்த மூடி, ைறறும் ்கரத்தருரைய 
ை்கிரையபானது கூைபாரத்ரத நிரப்ினது” (யோததிரகம் 40:34). அநத 
ெோர்த்தயின் ஜீென் மசர்தது ்ெக்கபபட்டே அநத உடேன்படிக்்கப 
பபட்டியின் ம�ல் பஷக்கினோ �கி்� ெோசம் பண்ணினது. அநத 
உடேன்படிக்்க பபட்டிக்குள் இரண்டு கற்பல்ககளும் �ன்னோ 
் ெ க் க ப ப ட் டி ரு ந த  ப போற் போத தி ரமு ம்  ஆம ரோனி ன்  து ளி ர்த த 
மகோலும் இருநதன (எபிமரயர் 9:4). அது மபோல இமயசு கிறிஸதுவும் 
ெடிெ்�க்கபபட்டு மயோர்தோன் நெதியில் அெர் ஞோனஸநெோனம் 
பண்ணபபடும் அநத நெோளுக்கோகவும், அநத ச�யததிற்கோகவும் ஆயததம் 
பண்ணபபட்டேோர். அெர் தண்ணீருக்குள்ளோக இருநது எழுநது அநத 
நெதியில் அெர் நெின்ற மபோது, ெோனஙகள் திறக்கபபட்டு மதெனு்டேய 
வஷ்கினபா ை்கிரையபானது இறங்கி ெநது, அெரு்ககுள்ளபா்க 
தபா்ரித்தது. (�ோற்கு 1:9-11, மயோெோன் 1:14, �ல்கியோ 3:1)

இபபபோழுது, இமயசு அல்லது ெோர்த்த (பிதோ என்று நெோம் 
அ்ழக்கக்கூடிய) சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள ஆெியுடேன் கூடி ெியோபிக்கும் 
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இரண்டேோம் மதெனோயும், இருநது அபபடிமய மநெரடி �ோ�ிச�ோய 
ஆகியிருநதிருபபோரோனோல் (அதோெது, ஆெிலிருநது �ோ�ிச�ோய 
�ோறுெது) �ற்றும் மதென் குழந்தயோய பிறநதிருபபோரோனோல், 
மதெமன மதெனுக்குள்ளோகத தோபரிததோர் என்று தோன், நெோம் முடிவு 
பசயய முடியும். இது மெத ெசனததுடேன் ஒததுப மபோகிறதோ?

அநத சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள மதென் �னிதனுக்குள்ளோக தோபரிபபோர் 
என்பதற்கு ம�ோமசயின் கூடேோரம் முன் நெிழலோயிருநதது “ததென் 
ைபாைிசத்திறகுள் (ைனிதன்) தோபரிததோர்” அல்லது அபமபோஸதலன் 
பவுல் எழுதினது மபோல, “ததென் ்கிறிஸ்துவு்ககுள் (அநத அ்ிதஷ்கம் 
்ண்ணப்ட்ைெர) இருநதோர்”. (2 பகோரி 5:19) பரிசுததோெியோனெர் 
மதெனு்டேயமெ்ல்ய அெர் பசயயும்படி இமயசு கிறிஸது்ெ 
அபிமஷகம் பண்ணினெர் அெரு்டேய ெோர்த்த்ய அெருக்குள் 
்ெததோர்.

அநத ஞபானஸ்நபானத்தின் த்பாது தயபாெபான் ஸ்நபானன் 
ததெனுரைய மூன்று ந்ர்கரள ்பார்க்கெில்ர� (திரிததுெக்கோரர் 
ெலியுறுததுெது மபோல). மயோெோன் மதெனு்டேய சததத்தக் மகட்டு 
�ற்றும் அதரிசன�ோன மதெனு்டேய ஆெி்ய புறோெின் ெடிெததில் 
ெோனததிலிருநது இறஙகி ெநது இமயசுவுக்குள் தோபரிதத்தக் 
கண்டேோன். அநத மநெரததில் தோம� பரிசுததோெியின் முழு்�யினோலும் 
அளெில்�பாைலும் நிரம்்ினெரபாய், �ற்றும் பிதோெினோல் சகலமும் 
அெரு்டேய கரஙகளுக்குள்ளோக ்ெக்கபபட்டிருநதது (லூக்கோ 4:1, 
மயோெோன் 3:34-35). கர்ததரு்டேய கிறிஸதுெோய இருபபதினோமல, 
அெர் பிசோசினோமல மசோதிக்கபபட்டேெரோயும், �ற்றும் நெிததிய பிதோெின் 
சிந்த்யயும் சிததத்தயும் பெளிபபடுதத மெண்டியெரோய 
இருநதோர். (குறிபபு: ஞோனஸநெோனததிற்கு முன்பதோகமெ இமயசு கிறிஸது 
பரிசுததோெியில் நெிரம்பினெரோய இருநதோர் என்பது பெளிபப்டேயோனது, 
அபபடிததோன் மதெனு்டேய பரிசுததெோன்கள் இருநதோர்கள்). ஆனோல் 
அதற்கோக ஒரு சில திரிமயகததுெர்கள் ெோக்குெோதம் பசயெதுமபோல 
அெர் �ோ�ிச உருபெடுதத மதெனோகெில்்ல. மயோெோன் ஸநெோனன் 
கூடே பிறபபதற்கு முன்பதோகமெ பரிசுததோெியில் நெிரபபபபட்டேோர் என்று 
பசோல்லபபட்டிருக்கிறது (லூக்கோ –1:15) ஆனோல் அதற்கோக அென் 
மதெனோகெில்்ல. அமநெக ெிசுெோசிகள் பபநதமகோஸமத நெோளுக்குப 
பி ற கு ம்  ப ரி சு த தோெி யி ல்  “ நெி ் ற ந த ெ ர்க ளோ ய  இ ரு ந தோ ர்க ள் ” 
(அபமபோஸதலர் 6:3,5 7:55, 11:24). ஆனோல் அெர்கள் மதென் ஆகெில்்ல 
லூக்கோ 4:1 �ற்றும் மயோெோன் 3:34-35 உள்ள ெசனஙகள் இமயசு யோர் 
என்றும் �ற்றும் ஞோனஸநெோனததிற்கு பின்பு என்னெோக இருநதோர் 
என்ப்த பதளிெோக ெலியுறுததுகின்றது:

1. அெர் அளெில்லோ�ல் ஆெியில் நெி்றநதெரோய இருநதோர்.
2. மதென் சகலத்தயும் அெரு்டேய ்ககளில்; பகோடுததோர்.
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கிறிஸது இமயசு மதெனு்டேய குணோதிசயததின் நெி்றவுக்ள 
சுதநதரிததெரோயும், �ற்றும் அெ்ரப பற்றி எழுதபபட்டே அ்னத்தயும் 
நெி ் ற ம ெ ற் ற க்  கூ டி ய ெ ரோ யு ம்  இ ரு ந தோ ர் .  ( அ ெ ர்  த ம் மு ் டே ய 
ஞோனஸநெோனததிற்கு முன்பதோக எநத ஒரு அற்புதஙக்ளயும் 
பசயயெில்்ல என்று நெி்னெில் ்ெததுக் பகோள்ளுஙகள்) 
�ற்றும் கிறிஸது்ெ ப�யயோய கண்டே யோெரும் நெிததிய பிதோ்ெக் 
கண்டிருக்கிறோர்கள் (மயோெோன் 14:9), ஏபனனில் அநத நெிததிய பிதோ 
அநத �ோ�ிசததில் ெோசம் பண்ணினோர் (மயோெோன் 14:10, ஏசோயோ 9:6). 

(ைபாைிசத்திறகுள் வெளிப்ட்ை ததெனபா்க இதயசு இருநதபார 
1 திம�ோ 3:16).  மதென் இமயசு மூல�ோகக் கிரி்ய பசயதோர். 
மதென் அெருக்குள் ெோசம் பண்ணினோர் என்ப்த இமயசுெின் 
மெ்ல அறிெிததது. அெர ததெனுரைய வெளிப்டுத்தப்ட்ை 
சி ந ர த யபா ்க  ( த �பா த ்கபா ஸ் )  இ ரு ந தபா ர .  அ ெ த ர  ை னி த 
ததெனபா்கவும், ைபாைிசத்தில்; உருவெடுத்த ததெனபா்கவும் 
இருநதபார. அெர் நெம்மு்டேய இரட்சகரோய இருக்கிறோர். எனமெ 
நெோம் மீட்கபபடுெதற்கும் ஒரு புதிய இருதயத்தயும், ஒரு புதிய 
ஆெி்யயும் பபற்றுக்பகோள்ெதற்கு அெ்ர ெிசுெோசிக்க மெண்டும். 
கு �ோ ரனி டே த தி ல்  ெி சு ெோச �ோ யி ரு க் கி ற ெ ன்  நெி த தி ய  ஜீ ெ ் ன 
உ ் டே ய ெ னோ யி ரு க் கி றோன் ,  கு �ோ ர் ன  ெி சு ெோசி யோத ெ ம னோ 
ஜீெ்னக் கோண்பதில்்ல, மதெனு்டேய மகோபம் அென்ம�ல் நெி்ல 
நெிற்கும் என்றோன். (மயோெோன் 3:36). அெதர ்்கிரங்கப்டுத்தப்ட்ை 
த த ெ னு ர ை ய  ெபா ரத் ர த யபா ய்  இ ரு ந தபா ர .  ்ி தபா  கு ைபா ரன் 
என்று ஸ்தபா்ி்க்கப்ட்ை அநத உறெினபால் (வ்த்�த்கைில் 
ஆரம்்ி்க்கப்ட்ைது). ஜீெனுள்ள ததென்தபாதை ததெ்ககுைபாரன் 
மூ�ைபா்க ைறு்டியும் ்ிறநத ெிசுெபாசி்கரள, குைபாரர்களும், 
குைபாரத்தி்களும் ஆகும்்டி்ககு சபாத்தியைபா்க்கி்க வ்கபாடுத்தபார. 
(சஙகீதம் 89:26-27, எமபசியர் 1:5, 2 பகோரி 6:18) மதெனு்டேய பிதோததுெம் 
மதெனு்டேய கு�ோரனுக்குள்ளோக பெளிபபட்டேதினோல், நெிததிய பிதோ 
என்னும் பட்டேமு்டேயெரோய இருக்கிறோர். (ஏசோயோ 9:6)

அெரு்ககுள்ளபா்க ஜீென் இருநதது

இ்த உற்று கெனிக்கவும், அெர் ஆதியிமல மதெமனோடிருநதோர். 
அ ெ ரு க் கு ள்  ஜீ ெ ன்  இ ரு ந த து ,  அ ந த  ஜீ ெ ன்  � னு ஷ ரு க் கு 
ஒளியோயிருநதது. (மயோெோன் 1:2,4)

அபமபோஸதலன் மயோெோன் பசோல்லுகிறோர் மதெனிடேததிலிருநது 
ெ ந த  ெோ ர்த ் த ஜீ ெ னோகம ெ  இ ரு ந த து . அ ந த  ெோ ர்த ் த யி ன் 
ஜீென் �னிதர்களுக்கு ஒளியோக இருநதது. ஜீென் அெரு்ககு்க 
வ்கபாடு்க்கப்ைெில்ர�. அெதர ஜீெனபா்க இருநதபார. ஆனபால் 
இதயசுவு்ககுள்ளபா்க அது அப்டியில்ர�.
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ஏபனனில், பிதோெோனெர் தம்�ில் தோம� ஜீெனு்டேயெரோயிருக்கிறது 
மபோல, கு�ோரனும் தம்�ில்தோம� ஜீெனு்டேயெரோயிருக்கும்படி 
அருள்பசயதிருக்கிறோர். (மயோெோன் 5:26)

இதயசுவு்ககுள்ளபா்க ஜீெனில்ர� ஆனபால் ்ிதபாெபா்கிய 
ததெதன தை்ககுள்ளபா்க ஜீென் இரு்ககும்்டி அெரு்ககு ெல்�ரை 
வ்கபாடுத்தபார. ஆம், ஜீெனு்ககுரிய ெல்�ரை, வெளிசசத்திறகுரிய 
ஜீென் இதயசுவு்ககு வ்கபாடு்க்கப்ட்ைது. எனதெ ெபாரத்ரத 
த த ெ னபா ய்  இ ரு ந தத த  த ெி ர  ெபா ரத் ர த  இ த ய சு  அ ல் � . 
ஆனபால் இதயசு வெளிப்ட்ை அநத ெபாரத்ரதயபாய் இருநதபார. 
ஜீெனு்ககுரிய வெளிசசம் இதயசு ்கிறிஸ்துவு்ககுள்ளபா்க 
இ ந த  உ � ்க த் தி ல் ெ ந த து .  ஆ க ம ெ  இ ம ய சு  இ ப ப டி  
பசோன்னோர். 

�றுபடியும் இமயசு ெனஙக்ள மநெோக்கி: நெோன் உலகததிற்கு 
ஒளியோயிருக்கிமறன், என்்னப பின்பற்றுகிறென் இருளிமல 
நெடேெோ�ல் ஜீெஒளி்ய அ்டேநதிருபபோன் என்றோர். (மயோெோன் 8:12)

இநத முக்கிய�ோன கட்டேததில் ஒரு சில ெசனஙகளும் ெோர்த்தகளும் 
ஆெியோனெரினோமல இமயசுெின் போல் பருெ நெோட்கள், குழந்தப 
பருெம் �ற்றும் அெரு்டேய முதிர்சசி்யக் குறிததும் ்ெக்கபபட்டே்த 
உஙகளு்டேய கெனததிற்குக் பகோண்டு ெருகிமறன் :

“ நெ � க் கு  ஒ ரு  போல க ன்  பி ற ந தோ ர் ,  நெ � க் கு  ஒ ரு  கு �ோ ரன் 
பகோடுக்கபபட்டேோர்”. (ஏசோயோ 9:6)

“பிள்்ள ெளர்நது, ஆெியிமல பபலன் பகோண்டு, ஞோனததினோல் 
நெி்றநதது” (லூக்கோ 2:40).

இமயசுெோனெர் ஞோனததிலும், ெளர்ததியிலும், மதெகிரு்பயிலும், 
� னு ஷ ர்  த ய ெி லு ம்  அ தி க � தி க �ோ ய  ெி ரு த தி ய ் டே ந தோ ர் .  
(லூக்கோ 2:52)

(“கர்ததரோகிய மதெனு்டேய ஆெியோனெர் என்ம�ல் இருக்கிறோர், 
சிறு்�பபட்டேெர்களுக்குச சுெிமசஷத்த அறிெிக்கக் கர்ததர் 
என்்ன அபிமஷகம் பண்ணினோர்) (ஏசோயோ 61:1).

மதென், தம்மு்டேய ஒமரமபறோன கு�ோர்ன ெிசுெோசிக்கிறென் 
எெமனோ அென் பகட்டுப மபோகோ�ல் நெிததியஜீெ்ன அ்டேயும்படிக்கு, 
அெ்ரத தநதருளி, இவெளெோய உலகததில் அன்புகூர்நதோர். 
(மயோெோன் 3:16)

“உலகத்த ஆக்கி்னக்குள்ளோகத தீர்க்கும்படி மதென் தம்மு்டேய 
கு�ோர்ன உலகததில் அனுபபோ�ல்” (மயோெோன் 3:17).

இமயசு �றுபடியும் அெர்க்ள மநெோக்கி: பிதோ என்்ன அனுபபினது 
மபோல (மயோெோன் 20:21)

க்டேசியிமல அென்: என் கு�ோரனுக்கு அஞசுெோர்கள் என்று 
ப சோல் லி ,  த ன்  கு �ோ ர் ன  அ ெ ர்க ளி டே த தி ல்  அ னு ப பி னோன் .  
(�தமதயு 21:37)
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மதெனோல் அனுபபபபட்டேெர் மதெனு்டேய ெோர்த்தக்ளப மபசுகிறோர், 
மதென் அெருக்குத த�து ஆெி் ய அளெில்லோ�ல் பகோடுததிருக்கிறோர். 
பிதோெோனெர் கு�ோரனில் அன்போயிருநது எல்லோெற்்றயும் அெர் ்கயில் 
ஒபபுக்பகோடுததிருக்கிறோர்.(மயோெோன் 3:34-35)

பதளிெோக இதயசு குைபாரனபா்க ்ிற்க்கெில்ர�. ்பா�பா்கனபா்க 
்ிறநது குழநரதயபா்க ெளரநது ்கறறு்க வ்கபாள்ளும்த்பாது அெர 
அறிெித� ெளரநதபார. ஒரு கு�ோரனோக மதெனு்டேய நெி்றெோன 
குணோதிசயஙகளு்டேயெரோக அபிமஷகம் பண்ணபபட்டு மதெனு்டேய 
எல்லோெற்றிமலயும் பபோறுபபுக்குரியெரோக ்ெக்கபபட்டேோர். அெர 
உ�்கத்தின் இரட்ச்கரபா்க இருப்தறகு அெர அனுப்ப்ட்டு ஒரு 
குைபாரனபாய் வ்கபாடு்க்கப்ட்ைபார. சநமதக�ின்றி,ஒரு கு�ோரனோக 
“புததிர சுவீகோரத்த” ஒரு முதிர்சசிய்டேநத பிறமக கிறிஸதுெோகிய 
இமயசு அனுபபபட்டேோர் என்பமத சததியம். ஒரு முதிர்சசிய்டேநத 
கு�ோரனோக ஆெியினோல் நென்றோகக் கற்றுக்பகோண்டே மதெகு�ோரனோக 
தோன் அனுபபபபட்டேோர் என்று பசோல்லலோம� தெிர போலகனோக 
அல்ல (ஹிமயோபதசியோ போர்க்கவும்)அதற்குப பிறகு மதெனு்டேய 
மெ்லக்ள சு�க்கிறெரோயும், அெரு்டேய நெோ�த்த பெளிபபடுததக் 
கூடியெரோகவும் �ற்றும் அெரு்டேய ெோர்த்தக்ள பசோல்லக் 
கூடியெரோயும்இருநதோர் (மயோெோன் 17 : 3-8). 

அது மபோல, மதென் நெம்்� இரட்சிததமபோது, கு�ோரர்கள் என்னும் 
புததிரசுவீகோரத்த நெோமும் பபற்றுக்பகோள்ளும்படி மதெனு்டேய 
கு�ோரனின் ஆெி்ய நெம்மு்டேய இருதயததில் பபற்றுக் பகோண்மடேோம் 
(கோலததியர் 4:4-7).  ஆனோல் நெம்மு்டேய “புததிர சுவீகோரத்த” 
எபபபோழுது உணர்நது பகோள்மெோம்? கிறிஸதுெின் சரீர�ோகிய நெோம் 
பரிபூரணபபடுததபபடும்மபோதும் (எமபசியர் 4:6-12) �ற்றும் நெ�து 
சரீரஙகள் மீட்கபபடும்மபோதும�. 

அதுவு�ல்லோ�ல், ஆெியின் முதற்பலன்க்ளப பபற்ற நெோமுஙகூடே 
நெம்மு்டேய சரீர மீட்போகிய புததிரசுெிகோரம் ெருகிறதற்குக் கோததிருநது, 
நெ�க்குள்மள தெிக்கிமறோம் (மரோ�ர் 8:23).

இது நெ்டேபபறும்மபோது பரிசுததெோன்களின் “புததிரசுவீகோரம்” 
சம்பெிதது “மதெனு்டேய கு�ோர்களோகப பிரகடேனபபடுததபபடுெோர்கள்” 
(மரோ�ர்-8:19)  அெர்கள் மதெனு்டேய இரோஜெியததிமல �று 
பென்�க்கோலததில் கிறிஸதுவுடேமன அெரு்டேய சிஙகோசனததின் 
ம�ல் உட்கோர்நது அதிகோரபபூர்ெ�ோக நெிய�ிக்கபபடுெோர்கள்.

(குறிபபு: ம�ோமசெின் கூடேோரம் ெனஙகளுக்கு முன்பதோக கட்டி 
முடிக்கபபட்டே பிறகு, மதென் இறஙகி அதன்பின் கூடேோர ஊழியம் 
ஆரம்பிததது. மதெனு்டேய கு�ோரன் ெளர்நது முதிர்சசி அ்டேநத பிறகு, 
அெர் தண்ணீரில் ஞோனஸநெோனம் எடுததோர். அெர் தண்ணீரிலிருநது 
எழுநது ெனஙளுக்கு முன்போக நெின்றமபோது, மதென் இறஙகினோர். 
அதற்குபபின்பு கிறிஸதுெின் ஊழியம் ஆரம்பிததது. கிறிஸதுெின் 
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முழு சரீரமும் பரிபூரணபபட்டு மீட்ப்டேயும்மபோது, மீட்கபபட்டே த�க்குரிய 
எல்மலோ்ரயும் கிறிஸது பிதோவுக்கோக ஒன்று கூட்டுெோர். அதற்குப 
பின்பு கிறிஸது த�துபரிசுததெோன்களுடேன்பூ�ிக்குத திரும்ப ெநது 
அெரு்டேய இரோஜெியததிமல �ணெோட்டியோகிய �்னெி என்று 
கோண்பிபபோர். சர்ெ ெல்லெரு்டேய ஆெியோனது மீட்கபபட்டேெர்களின் 
ம�ல் இறஙகி அெர்க்ள அபிமஷகிதத பிறகு “மதெனு்டேய 
கு�ோரர்கள் என்று பிரகடேனபபடுததபபட்டு” ஆயிர ெருடே அரசோட்சியில் 
கிறிஸதுவுடேமன கூடே ஆளு்க பசயயும்படி பதோடேஙகுெோர்கள்).

ஆளுருெ்கம்

கிறிஸது என்னும் மதெனு்டேய ஜீெ ெபாரத்ரத மெதம் முழுெதிலும் 
ப ல ெ ழி க ளி ல்  ஆ ளு ரு ெ ப  ப டு த த ப ப டு கி ற து .  நீ தி ப �ோ ழி க ள் 
8:22 ல், மதெ ஞபானத்ரத சுதநதரிததெரோய அெரு்டேய தர�ரை 
தெர�்க்கபாரனபா்கவும் �ற்றும் அெரு்டேய தின �கிழ்சசியோக ஆக்கிக் 
பகோண்டேோர் (நீதிப�ோழிகள் 8:30). மதெனு்டேய ஞோன�ோனது அெரு்டேய 
ைனதில் ெல்�ரையபா்கவும், ெபாரத்ரதயபா்கவும், வசயல்்பாைபா்கவும் 
இருநதது. பவுல் “்கிறிஸ்துதெ ததெனுரைய ெல்�ரையபா்கவும் 
ைறறும் ததெனுரைய ஞபானைபாயும் இருநதபார” என்று பசோன்னோர் 
(1 பகோரி 1:24). மதெனு்டேய ெோர்த்த �ற்றும் அெரு்டேய ஞோனமும் 
அடிக்கடி ஒமர பபோருளு்டேயதோகப பயன்படுததபபட்டுள்ளது. மதெனு்டேய 
சர்ெ ெல்ல்�்ய ஜீெனுக்குள் பகோண்டு ெரததக்க ஞோன�ோனது 
அெரு்டேய பெளிபபடுததலோக இருநதது. அநத மதெனு்டேய மலோமகோஸ 
சிருஷ்டிபபின் கோரணக்கூறோக இருநதோர். ஒரு சரீரததின் அ்�பமபோடு 
ஆெியோகக் கடேநது மபோனோர். �ண்ணின் �னித்ன பின் கோலஙகளிமல 
சிருஷ்டிக்கும் பபோழுது அெரு்டேய சோயலுக்கு ஏதுெோன சரீர அ்�பமபோடு 
இருக்க மெண்டும் என்று மதென் தீர்�ோனிததிருநதோர் (ஆதியோக�ம் 1:26).

கீழ்கண்டே ெ்ககளில் எழுதபபட்டே ெோர்த்த மூல�ோக கிறிஸதுெின் 
ஆளுருெத்தக் கோண்பிக்கின்றன என்று போர்க்கின்மறோம். 

***

நீ தி ப �ோ ழி க ள்  3 : 1 9  -  க ர் த த ர்  ஞோ ன த தி னோ ம ல  பூ �ி ் ய 
அஸதிபோரபபடுததி, புததியினோமல ெோனஙக்ள ஸதோபிததோர். 

ம யோெோன்  1 : 3  -  சக ல மு ம்  அ ெ ர்  மூ ல �ோ ய  உ ண் டேோ யி ற் று , 
உண்டேோபதோன்றும் அெரோமலயல்லோ�ல் உண்டேோகெில்்ல. 

***

நீதிப�ோழிகள் 10:29 - கர்ததரின் ெழி உதத�ர்களுக்கு அரண், 
அக்கிர�க்கோரருக்மகோ கலக்கம்.
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மயோெோன் 14:6 - நெோமன ெழி (இமயசு பசோன்னோர்)

***

உபோக�ம் 8:3 - அெர் உன்்னச சிறு்�பபடுததி, உன்்னப பசியினோல் 
ெருததி, �னுஷன் அபபததினோல் �ோததிரம் அல்ல, கர்ததரு்டேய 
ெோ யி லி ரு ந து  பு ற ப ப டு கி ற  ஒ வ ப ெோரு  ெோ ர்த ் த யி னோ லு ம் 
பி ் ழ ப போ ன்  எ ன் ப ் த  உ னக் கு  உ ண ர்த து ம் ப டி க் கு ,  நீ யு ம் 
உன் பிதோக்களும் அறியோதிருநத �ன்னோெினோல் உன்்னப  
மபோஷிததோர்.

மயோெோன் 6:33 - ெோனததிலிருநதிறஙகி, உலகததுக்கு ஜீெ்னக் 
பகோடுக்கிற அபபம� மதென் அருளிய அபபம் என்றோர்.

***

சஙகீதம் 34:20 - அெனு்டேய எலும்புக்ளபயல்லோம் கோபபோற்றுகிறோர், 
அ்ெகளில் ஒன்றும் முறிக்கபபடுெதில்்ல.

மயோெோன் 10:35 - மெதெோக்கியமும் தெறோததோயிருக்க... (The 
Scripture cannot be broken)

***

இவெோ      ோக,  மதெனு்டேய மெத ெசனஙகள் கூடே ஜீெனுள்ள 
கிறிஸது்ெ எழுதபபட்டே ெோர்த்த மூல�ோக பசோல்லுக்குச; பசோல் 
பெளிபப்டேயோனதோக இருக்கிறது. 

ததெனுரைய ெபாரத்ரத

பரிசுதத மூல ெோக்கியஙகள் எபிமரயர்களுக்மக பகோடுக்கபபட்டேது, அது 
ெோர்த்தக்கும் கிரி்யக்கும் ெிததியோசப படுததிக்கோண்பிக்கெில்்ல 
(அ்டேயோளததுக்கு லூக்கோ 4:32, �தமதயு 12:34, 2 பகோரிநதியர் 29:30, 
நீதிப�ோழிகள் 10:19-21 ெோசிக்கவும்). அநத ததெனுரைய ெபாரத்ரத 
அதி்கைபா்க த்கட் ்கப்ட்ைத் ர த ்க ்கபாட்டிலும் ்கபாணப்ட்ைது . 
இவெோறுதோன் மதென் ப்ழய ஏற்போடு கோலததிமல ஒரு சில 
பதரிநதுபகோள்ளபபட்டே போததிரஙக்ளக் பகோண்டு பெவமெறு 
கோலஙகளில், பல ெிதஙகளில் தம்்�த தோம� பெளிபபடுததினோர். 
ச     மதக�ின்றி, மயோெோன் 1 ல் ெநத பசோல்லபபட்டே ஏமஹோெோெின் 
அநத ெோர்த்த (எபிமரயர்:டேபோர்) அல்லது சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள 
மதெனின் ஊழியர்களுக்கு (ஆதியோக�ம் 15:1, 15:4, 1 சோமுமெல் 3:7, 1 

ற

ந
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நெோளோக�ம் 17:3 �ற்றும் பல) பெளிபடுததபபட்டே அமத ெோர்த்தயோக 
(கிமரக்க:மலோமகோஸ) இருநதது. 

தன்னு்டேய �னதில் தோம் ஆமலோச்ன பசயதபடி, பெறும் 
பசோற்களோய இரோ�ல் சரீர உரு அ்�நததோய இருநத ெோர்த்த 
சரீரத்தப மபோல் ஒரு நெபரோக தம்்�ததோம� பெளிபபடுததுெது 
ம த ெ னு ் டே ய  தீ ர் �ோன �ோக  இ ரு ந த து .  அ த ரி ச ன  ஆெி யோ ய 
இ ரு ந த ப டி யி னோல் ,  ஒ ரு  த ரி ச ன  � னி த  உ ரு  ம போன் ற  ஒ ரு 
திமயோபனியில் த�து ஆளு்�்ய பெளிபபடுததினோர். த�து எல்லோ 
திமயோபனிகளும் ெரும் நெிெஙகளுக்பகல்லோம் நெிழலோய இருநதது. 
ெோக்குததததம் பண்ணபபட்டே ெிததோகிய ம�சியோ ெசனம் (ஆதியோகம் 
3;:15, 22:18, கலோததியர் 3:16,29) தன்்னபபற்றி மபசபபட்டேதும் 
அல்லது எழுதபபட்டே்த நெி்றமெற்றக் கூடியெரோக இருநததிற்கு 
அ்ெகள் ஒரு முன் நெிழலோக இருநதன. எனமெ அநத கோலததின் 
நெி்றவு ெரும்பபோழுது மதென் தோம� த�து ெோர்த்த்யஇநத 
உலகததில் �னு உருெில் பெளிபடுததும்படி அ்த அனுபபினோர்.
இதற்கு ம�லோக இனி அது ெோர்த்த சரீர�ோக திமயோபனியில் 
பெளிபபடேோ�ல், �னித �ோ�ிசததில் பெளிபபடேக்கூடியதோய இருநதது. 
எல்லோ திமயோபனிகளும் முதிர்சசி அ்டேநத �னித உருெில் இருநதது, 
போலகனகோமெோ, குழந்தயோகமெோ அல்ல. ஒரு கன்னிஸதிரி என்கிற 
்பாத்திரத்தின்மூ�ைபா்க ்ிறநது, தூதர்கரள்க்கபாட்டிலும் சறறு 
சிறியதபானது, எப்டி ததென் திதயபா்னிஎன்்கிற ைனித சரீரத்ரதப 
த்பான்ற ைனித உருெில் தன் சிநரதரய வெளிப்டுத்தினபாதரபா, 
அது த்பா� ைனித சபாயலு்ககு ஏதுெபான ைனித ைபாைிசத்தில் 
தன்னுரைய சிநரதரய வெளிப்டுத்தினபார (ஆதி 1:26) அதோெது 
ஒரு பிறபபினோல் அது பதோட்டு உணரக்கூடிய இயற்பியல்சோர்நத 
�ோ�ிச�ோய இருநதது. ஆதியிமல மதெனு்டேய ெோர்த்த என்று 
அ்ழக்கபபட்டே அநத ெோர்த்தசரீரததின் மூல�ோக மதெனு்டேய 
சிந்த்ய எபபடி அெர் முழு்�யோக பெளிபபடுததினோமரோ, அது 
மபோல அநத �னிதன் (மயோெோன் 19:5).மதெனு்டேய சிந்த்ய 
முழுரையபாய்  பெளிபபடுததினெரோய இருநதோர். மதெததுெம் 
எல்லோம் சரீரததிற்குள் முழுரையபாய் இருநத ஒமர �னிதன், இமயசு 
கிறிஸது �ோததிரம�.

�னிதனின் சிருஷ்டிபபில், மதென் த�து ெோர்த்தயின் மூல�ோக 
�னிதனுக்கு ஜீெ்னத தநதோர். அமதெோர்த்த்யக் பகோண்டு 
நெிததிய ஜீெனுக்கோக அெ்ன மீண்டும் ப்டேக்கிறோர் (2 பகோரி 5:19) 

ஆள் ைறறும் ஆளுரை

ஏறக்கு்றய 2000 ெருடேஙகளுக்கு முன்பதோக அெர்பூ�ியில் இருநத 
மபோது, �னிதனோகிய கிறிஸது இமயசு முன் இருக்கெில்்ல என்ப்த 
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இபபபோழுது பதளிெோகத பதரிகிறது, ஒன்றும் சிருஷ்டி்க்கப்டும் 
முன்தன, ததெனுரைய ஆளுரைரய வெளிப்டுத்தும்்டி 
ததெனுரைய சிநரதயில் ைரறெபான ததெ இர்கசியைபாயும் 
புறப்ட்டு ெநதெரபாயும் இருநதபார. எனமெ இமயசு �ோ�ிசததில் 
பெளிபபட்டே மதெனு்டேய மலோமகோஸைோக (ெோர்த்த) இருநதோர். (பெளி 
19:13, பகோமலோ 1:19, 2:9) ெோர்த்தயோனது தோன் முன் இருநதது. 
ஆரம்பததிமல அது சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள ஆெியினிடேததிலிருநது 
“மதெனு்டேய சிருஷ்டிபபின் பதோடேக்க�ோயும்” �ற்றும் “சர்ெ 
சிருஷ்டிக்கும் முதல் மபரு�ோய” இருநதது.

மதெததுெததிமல ஒருெரோமெோ, இருெர்களோகமெோ, அல்லது 
மூ ன் று  நெ ப ர்க ளோகம ெோ  அ தி க ப ட் ச  கி றி ஸ து ெ ர்க ள்  இ ப ப டி 
எண்ணினோலும் அெர்கள் மதென் ஒரு நெபர் என்று ெிசுெோசிக்கின்றனர். 
மெதெோக்கி யஙகபளல்லோ ம் ்ல்தெ று வசபாறவறபாைர்களபால் 
ப ய ன் ப டு த தி  எ ழு த ப ப ட் டே தோ ல் ,  தி ரி த து ெ க் கோ ர ர் க ள் 
மதெததுெததிற்குள் ஒரு பபோருள் அடேஙகிய மூன்று வெவதெறபான 
சரிசைைபான தனிப்ட்ை ந்ர்கள் இருக்கின்றனர் என்று தெறோக 
முடிவு பசயதனர். �ற்பறோரு பக்கம், திருததுெக்கோரர்கள் ஒரு மதெ்ன 
ெிசுெோசிக்கிமறோம் என்று எண்ணினோலும்ஒரு சில மநெரஙகளில் 
இமயசு கிறிஸது ஒரு நெபரோயும் சர்ெெல்ல்�யுள்ள மதென் மெபறோரு 
நெபர் என்கிற உபமதசத்தப மபோதிக்கின்றன.

( கு றி ப பு :  “ ப ப ர் ம சோனோ  – என்கி ற  கி ம ரக் க  ெோ ர்த ் த  ஒ ரு 
குறிபபிட்டே குணோதிசயத்த நெடிததுக் கோட்டுகிற-ஒருென் என்று 
பபோருளோகும் அல்லது தி்ர மபோடுகிறென் என்று அர்தத�ோகிறது. 
இ்த திரிமயகததுெர்கள் தெறோக எண்ணி திரிததுெம் என்பது 
மூன்று தனிததுெ நெபர்களோயும் அெர்களுக்குத தனிததுெ சிததம் 
இருக்கிறபதன்று அெர்கள் பகோடுக்கின்ற ெிளக்கம� அெர்களுக்கு 
ெிமரோத�ோகிறது. மதென் வைல்்கிதசதத்க்கின் மு்ற்�யின்படி 
ஆபிரோகோ�ிற்கும்  யோக்மகோபுடேன் மபோரோடின ்கரத்தருரையதூதனின் 
பபர்சோமனோெோகமதென் பெளிபபட்டேோலும், அெர் மூன்றோயிரோ�ல் ஒமர 
மதெனோக இன்னமும் இருக்கின்றோர்).

இ்த இன்னமும் பதளிெோகபபுரிநது பகோள்ெதற்கு ஆளும் 
ஆளு்�யும் என்கிற இநத இரண்டு ெோர்த்தக்ள ஆரோயமெோம். 
அ தி க ப ட் ச  “ அ க ரோதி க ள் ”  இ ந த  இ ரண்டு  ெோ ர்த ் த க ளு க் கு 
பகோடுக்கின்ற அர்ததஙகள் இவெோறு பின் பதோடேர்கின்றது.

ஆள்

1. �னித நெபர் 2. தனி ஆள் 3. பிரதமயக�ோன ஒரு சுயம் 4.�னித சரீரம், 
சரீர மதோற்றம் (�ோ�ிச சரீரதமதோடு ஆெிக்குரிய அறிவு்டேயெனோக 
இருக்கின்ற நெபர்)
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ஆளு்�: - ஒரு நெபரின் சிந்தயும் குணோதிசயஙகளுக்குரிய 
தன்்�யின் பபோருள் 2. தனிததுெம், தனி அ்டேயோளம். 

சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள ஆெிக்கு ஆளுரையிருப்ரத �றுக்க 
முடியோதது. மெத ெசனஙகள் முழுெதிலும் அெரு்டேய ஆளு்�க்குரிய 
பற்பல குணோதிசயஙகள் மூலம் தன்்ன பெளிபபடுததுெ்தக் 
கோண்கிமறோம். எனமெ ததென் ஒரு ந்ரு்ககுரிய வ்பாருளைங்கிய 
அநத ந்ர இல்ர� ததென் ஆெியபாய் இரு்க்கிறபாவறன்று 
பதளிெோக மயோெோன் 4:24 லும் எமபசியர் 4:4ல் பசோல்லபபட்டுள்ளது.

ஒரு படே�ோக எடுததுக் பகோள்மெோம். ஒரு �ிருகம் ஒரு நெபர் அல்ல 
என்று அறிநதிருக்கிமறோம், ஆனோலும் �னிதக்குரஙகு மபோன்ற 
�ிருகததிற்கு, ஒரு குறிபபிட்டே ஆளு்�யுண்டு. அதோெது சிந்தயும் 
குணோதிசயம் உள்ள தன்்�யின் பபோருள். 

த த ெ  ஆ ெி யி ன்  ஆ ளு ர ை யபா ன து  ஒ ரு  ந ் ரு ்க கு ள் 
வெளிப்டுத்தப்டு்கின்றது. அநத ந்ர இதயசு ்கிறிஸ்து மதென் 
ஆரம்பததிமல ஒரு நெப்ரப மபோன்ற உருெததில் தம்்�ததோம� 
ெோர்த்த சரீரததிமல பெளிபபடுததினோர். எபிமரயர் 1:3 ல் இதயசு 
்கிறிஸ்து அெருரைய “தன்ரையின் வசபாரூ்ைபாய்” இருநதபார. 
கிமரக்க ெோர்த்த இநத இடேததில் (Hupostasis-ஹூபமபோஸடேோசிஸ) 
என்று பசோல்லபபட்டுள்ளது. அதன் அர்ததம்,  முழு பபோருள், 
உண்்�யோன சுபோெம். இது மபோல, இமயசு கிறிஸது மதெனு்டேய 
முழுபபபோருள் அல்லது சுபோெததின் பெளியரஙக தன்்�யின் 
பசோரூப�ோயிருநதோர். நெம்மு்டேய இரட்சகர் மதெனு்டேய ஆளோக 
இருநதோர். மதெனு்டேய ஆளு்� முழுெதும் அெருக்குள் பெளிபட்டு 
பிரகடேனபபடுததபபட்டேது.

(குறிபபு: மதெ தூதர்கள் �னிதரோக இரோதபடியினோல், அெர்கள் 
நெபர்கள் அல்ல, அ்ெகள் சிருஷ்டிக்கபபட்டே ஆெியின் உருெஙகமள. 
(சஙகீதம் 104:4, எபிமரயர் 1:7) ஆபிரோக�ிற்கு எமலோகிமுடேன் �னித 
உருெஙக்ளபமபோன்ற கோட்சியளிதத இரண்டு தூதர்க்ளப மபோல 
ஒரு சில ச�யஙகளில் இருநதோலும், (ஆதியோக�ம் 18) அெர்கள் 
நெபர்கள் அல்ல. மதென் ஆெியோயிருக்கிறபடியினோல் மதெதூதர்களும் 
ஆெிகளோய இருக்கின்றனர்.) 

இருரைப ்ண்பு

இமயசு கிறிஸது்ெப பற்றி புரிநது பகோள்ளக் கூடிய �ிகக் கடின�ோன 
கோரியம் அமனக�ோக, அெரு்டேய ஆளு்�ததன்்�மய. ஆயினும், 
எல்லோ தனிபபட்டே �னிதர்க்ளப மபோல, மதெனு்டேய ஆளு்�க்குள் 
ஒரு தனிநெபரோக இருநத்த நெோம் புரிநதுக் பகோள்கிமறோம். ஆனோல், 
அெரு்டேய ஞோனஸநெோனததிற்கு முன்பு, மநெரடியோக ம�லிடேததிலிருநது 
ெநத ஒரு போெ�ில்லோ ைனிதனபா்க �ோததிர�ோக இருநதோர் என்ப்த 
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ஞோபகம் ்ெததுக்பகோள்ளவும். (மயோெோன் 8:23). ஆனோல் �ரியோள் 
மயோமசபபு ஒன்று மசர்நது அெர் ெரெில்்ல, அெருக்குள் போெம் 
இரோதபடியினோமல அெர் நெிததிய ஜீென் உ்டேயெரோக இருநதோர். 
அெர் பதயவீக�ோனெரோக இருநதும் பதயெததன்்� உ்டேயெரோக 
இல்்ல. எபபடி எனில், இயற்்கயின்படி இெர் �ரிக்க முடியோது. மதென் 
அ்த அனு�திததோல் �ோததிரம�, இயற்பியலின் ெலி்�யினோல் 
�ோததிரம� �ரணம் அெர் ம�ல் ெர முடியும்(லூக்கோ-23:46, மயோெோன்-
19:10-11 1பகோரிநதியர் 15:3) அெர் புசிக்கவும், தூஙகவும் மெண்டியதோக 
இருநதது (�தமதயு-4:2, 8:24). அெர் க்ளப்பயும், ெலி்யயும் 
உணரக்கூடியெரோக இருநதோர் (மயோெோன்-4:6 ,  லூக்கோ-22:44 , 
எபிமரயர்-4:15). ஆனோல் ஆெியோய இருக்கிற மதெமனோ, இது மபோன்ற 
எல்லோத த்டேகளுக்கும் கீழ்படுததபபட்டேெரல்ல.

ஆகமெ, இமயசு அெரு்டேய ஞோனஸநெோனததின் மபோது �னுவுரு 
ஏநதுெற்கு முன்பதோக ததெனபா்க இரோ�ல் �னிதனோக இருநதோர். 
ஆதோம் எபபடி ெிழுநது மபோெதற்கு முன்பதோக போெ�ிரோ�ல்நெிததிய 
ஜீென் உ்டேய �னிதனோகவும் ததெகுைபாரனபா்க  இருநதோமரோ 
அதுமபோல இமயசுவும் பெறும் �னிதனோகவும் மதெகு�ோரனோகவும் 
இ ரு ந தோ ர் .  ப ் ழ ய  கோ ல ங க ளி ல்  ப ரி சு த த ெோ ன் க ளு க் கு 
பெளிபபடுததபபட்டு அறிெிக்கபபட்டே மலோமகோஸைோக இருநதபடியினோல் 
அநத மதெ கு�ோரனோக இமயசு �ோததிரம� முதன்்�யோனோர். 
ஆதியிமல, இமயசுவுக்குள் பெளிபபடே மெண்டிய, அநத ெோர்த்த 
(ஒற்்ற �ரபணு-ெி்த) க்குள் நெோம் யோெருக்கும் பிதோெோய இருக்கிற 
மதெனுக்குள் கு�ோரனோய ெோசம் பண்ணினது (மயோெோன்-1:2).

அெரு்டேய ஞோனஸநெோனததிற்குப பின்பு ததெத்துெத்தின் 
்ரிபூரணவைல்�பாம் அெருக்குள் ெோசம் பண்ண பதோடேஙகிய மபோது 
இமயசு ததெ ைனிதன் ஆனோர். அதோெது ததெனும் ைனிதனும் 
இரண்டும் உ்டேயெரோக.  அதற்குப பிறகு தோன் அெரு்டேய 
ெபாரத்ரத்களில் ெல்�ரை இருநதது. (ஏபனனில், பிதோெோனெர் 
தம்�ில் தோம� ஜீெனு்டேயெரோயிருக்கிறது மபோல, கு�ோரனும் 
தம்�ில்தோம� ஜீெனு்டேயெரோயிருக்கும்படி அருள் பசயதிருக்கிறோர். 
- மயோெோன் 5:26-27) அதற்கு முன்பதோக, அெரு்டேய ெோர்த்தயில் 
ெல்ல்� இல்்ல. மதென் - �னிதனு்டேய உதடுகளிலிருநது, சர்ெ 
ெல்ல்�யுள்ள மதென் தம்மு்டேய ஜீெ ெோர்த்தக்ளயும், �ற்றும் 
ெல்ல்�்யயும் மபசினோர். �றுபக்கததிமல, �னிதனோகிய இமயசு 
அெரு்டேய அமத உதடுக்ளப பயன்படுததி, ஒரு மெ்ள அெருக்கு 
உண்ெயும், தஙகு�ிடேத்த பகோடுதத அெரு்டேயநெண்பர்களுக்கு 
நெ ன்றி ் ய யு ம் ,  த � து  பி தோெோகி ய  ம த ெ னு க் கு  து தி க ் ள யு ம் 
பசலுததியிருபபோர்.

இமயசு �னிதனோகவும், மதெனோகவும் இருநதோர் என்பதினோமல 
பதயெத தன்்�யும் கிறிஸதுெின் �னிதத தன்்�யும் ஒமர பண்போக 
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உருக்கபபட்டு ஒன்று மசர்நதது, என ஒரு சில கிறிஸதுெர்கள் 
ெிசுெோசிபபது மபோல அது அர்ததமுள்ளதோகோது. இமயசு முழு்�யோன 
மதெனோகவும் �ற்றும் முழு்�யோன �னிதனோகவும் இருநதோர். 
பர�பிதோெினிடேததிலிருநது தனிபபட்டே ஆெியும் �ற்றும்ஒரு தனிபபட்டே 
சிததமும் இருநதது. 

ப வு ல்  அ ப ம போ ஸ த ல ன்  க லோ த தி ய ர்  4 : 4  ன்  ப டி  ( நெோ ம் 
பு த தி ரசு ெி கோ ரத ் த ய ் டே யு ம் ப டி  நெி யோ ய ப பி ர �ோணத தி ற் கு க் 
கீ ழ் ப ப ட் டே ெ ர்க ் ள  மீ ட் டு க்  ப கோள்ளத த க் க தோக )  ப சோன்ன ப டி 
ெோக்குெோத�ின்றி, அெர் �ோ�ிசத்தயும் அல்லது கிறிஸதுெின் 
�னிதததுெத்தயும� குறிபபிடுகிறோர். ஆனோல் நெிததிய பிதோ 
அல்லது மதென் என்று பசோல்கிற பபோழுது, கு�ோரனுக்குள் ெோசம் 
பண்ணின சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள ஆெி்யமய அது குறிபபிடுகிறது. 
ஆகமெ,1 திம�ோததியு 3:16ல் பெளிபபட்டே அநத பபரிய இரகசியம் 
என்னபென்றோல் “மதென் �ோ�ிசததில் பெளிபபட்டேோர்”.

(குறிபபு: கிறிஸதெர்கள் ப்ழய கோலதது யூதர்கள் மதெனுக்கு 
ஒரு �கன் இருநததோக அல்லது “மதெகு�ோரன் இருநதோர் என்ப்த 
அனு�ோனம் பசயகின்றன. இபபடி பசயகிறெர்கள் தோனிமயல் 3:23-
25 �ற்றும் மயோெோன் 7:25-29 உள்ள ெசனஙக்ள நெி்னதது முடிவு 
பசயகின்றனர். யூதர்கள் தஙகளு்டேய ம�சியோ (ஒரு �னிதன்) 
மதெனோக இருபபோர் என்பது உண்்� தோன். ஆனோல் மதெனுக்கு 
ஒரு கு�ோரன் உண்டு என்று அெர்கள் அறிநதிருநதோல் (மதெ 
கு�ோரன் ப�யயோகமெ ஒரு நெபரோக முன்மப இருநதிருபபோரோனோல்) 
கி றி ஸ து ் ெ  அ ெ ர்க ளு ் டே ய  ம � சி யோக ெோக  ச நம தோச �ோக  
ஏற்றிருபபோர்கள். 

இ ெ ன்  இ ன் ன  இ டே த தி லி ரு ந து  ெ ந த ெ ப ன ன் று  நெோ ம் 
அ றி ந தி ரு க் கி ம றோ ம் ,  கி றி ஸ து  ெ ரு ம் ம போ ம தோ ,  அ ெ ர்  இ ன்ன 
இடேததிலிருநது ெருகிறெபரன்று ஒருெனும் அறிய�ோட்டேோமன 
என்றோர்கள். (மயோெோன் 7:27)

யோமெயின் தூதனோகிய “அமடேோனோய” பரிமசயனோகிய பவுலும் 
கூடே அறிநதிருநதும் கு�ோரனோகிய மதென் என்னும் மபோத்ன்யப 
பபற்றுக் பகோள்ளெில்்ல. ஆகமெ, ப்ழய ஏற்போட்டுக் கோலததில் 
உள்ளெர்கள் மதெகு�ோரன் என்கிற பெளிபபோட்்டேப பபற்றுக் 
பகோள்ளெில்்ல என்பது பெளிபப்டேயோக இருக்கிறது. ஆனோல் 
அக்னிக்குள்ளோக சோதரோக், ம�சோக், �ற்றும் ஆமபதமநெமகோவுடேன் இருநத 
நெோன்கோம் �னிதன் யோர்? 

மநெபுகோதமநெசோர் பசோன்னோர்.
அதற்கு அென்: இமதோ, நெோலுமபர் ெிடுத்லயோய அக்கினியின் 

நெடுெிமல உலோவுகிற்தக் கோண்கிமறன், அெர்களுக்கு ஒரு 
ம ச த மு �ி ல் ் ல ,  நெோ லோ ம்  ஆளி ன்  சோ ய ல்  ம த ெ பு த தி ரனு க் கு 
ஒபபோயிருக்கிறது என்றோன்.(தோனிமயல் 3:25)
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போபிமலோனியோ ரோெோெோகிய பநெபுகோதமநெசோருக்கு மதெகு�ோர்னப 
பற்றிய பெளிபபோடு இருநதிருக்கு�ோ? மூலபோ்ஷயோகிய எபிமரய 
ப�ோழியின்படி மதெர்களின் ஒரு �கன் அல்லது ஒரு மதெகு�ோரன், 
ஒரு ெல்ல்� உள்ளென், ஒரு தூதன், ஒரு பசயதியோளன் அல்லது 
ஒரு ெிமஷசிதத �னிதன் என்று பசோல்லபபட்டுள்ளது. ஆயினும் 
இநத நெோலோெது �னிதன் சநமதக�ின்றி இமயசு கிறிஸதுவுக்கு 
முன் உருபபடுததிக் கோட்டேபபட்டே அநத ெோர்த்தயோகிய ஒமர மதெ 
கு�ோரனோக இருநதோர். 

ப்ழய ஏற்போடு கோலக்கட்டேததிமல பதரிநது பகோள்ளபபட்டே 
ெனஙகள் மதெ்ன ஒரு பபோழுதும் “பர�பிதோ என்று அ்ழதததில்்ல, 
அதுமபோல அெர்கள் திரும்பி ஒரு பர� கு�ோர்ன” அ்ழததற்கு 
உண்டேோன ஆதோரம் இல்்ல, ஏபனனில் மெதததில் நெிததிய கு�ோரன் 
என்பது இல்்ல. ஆனோல் ப்ழய ஏற்போட்டிமல பிதோ �ற்றும் கு�ோரன் 
ஏசோயோ 9:6 ல் பயன்படுததபபட்டுள்ளது. அது புதிய உடேன்படிக்்கயின் 
உறவுக்குள்ளோக தீர்க்க தரிசன�ோக நெிததிய மதென் தன்்ன 
கு�ோரன் என்னும் �ோ�ிசததிற்குள்ளோக பிரகடேனபபடுததுெோர் என்று 
பயன்படுததபபட்டுள்ளது. ஒமர மபரோன கு�ோரன் மதெ குடும்பத்த 
ஒபபுரெோக்குெதற்மக பிறநதோர் என்று இவெிரண்டு ெோர்த்த 
பயன்படுததபபட்டுள்ளது.

எபிமரயர் 1:5-14, 2 சோமுமெல் 7:14, சஙகீதம் 2:7, அபமபோஸதலர் 13:33, 
மரோ�ர் 1:4, தோனிமயல் 7:9-10, 13-14, பெளிபபோடு 1:13, �தமதயு 25:31, 
எமபசியர் 1:20-22 போர்க்கவும். 

மீ கோ  5 : 2  ப சோல் ல ப ப ட் டே  இ ஸ ர ம ெ லி ல்  இ ரு ந து  ம த ெ ன் 
பகோண்டுெரக் கூடியஆளுகிறெ்ரப பற்றிஇபபடி பசோல்லுகிறது 
“அெரு்டேய புறபபடுதல் அநெோதி நெோட்களோகிய பூர்ெததினு்டேயது. 
ஆளு்கக்குரியெரோக இநத தீர்க்க தரிசனம் இமயசுவுக்குள்ளோக 
நெி ் ற ம ெ றி யி ரு ந தோ லு ம்  அ ெ ர்  க டே ந த கோ ல  நெி த தி ய த தி ல் 
இருக்கெில்்ல, ஒரு தனிபபட்டே நெபரோக மதெ்ன ெிட்டு பிரிநது 
தனிததுெ நெபரோய தோபரிக்கெில்்ல, ஆனோல் ெரும் கோலஙகளில 
�னுஉரு ஏநதி தம்்� பெளிபபடுததுகிறது. நெி்றெோன மதெனு்டேய 
ெோர்த்தயோக சோ்ெ ெல்ல்�யுள்ள ஆெியின் இருதயததின் 
நெி்னவுக்குள் முதன்்�யோக இருநதோர், ஆகமெ இநத மெத ெசனஙகள் 
ஏமலோஹீமுக்குள்ளோக அெருக்கு இருநத பதோடே்ர கோண்பிக்கிறது, 
இன்னும் எழுத மெண்டியுள்ளது. 

இதயசு வ்கத்சைதன ததபாட்ைத்தில் வஜ்ம் ்ண்ணுர்கயில், 
ததெதன ததெனிைத்தில் வஜ்ிப்து த்பால் அல்�  மதென் 
ஆரோதிக்கபபடேக்கூடியெரோகவும், பெபத்தப பபற்றுக்பகோள்ளக் 
கூடியெரோகவும் இருக்கிறோர். மதென் ஆரோதிக்ககூடியெரோகமெோ 
இல்்ல. ஒரு மெ்ள அ்த பசயகிறெரோய இருநதோல், அெர் தோம� த�து 
பதயெததன்்�்ய நீக்குகிறெோய இருபபோர். �னிதனோகிய இமயசு, 
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தம்முரைய ் ிதபாெபா்கிய மதெனிடேததில் பெபிததுக் பகோண்டிருநதோர். 
த�து உயிர்தபதழுதலுக்குப பிறகு �ரியோள் -�கதமலனோெிற்கு 
அெர் தரிசன�ோகி இமயசு அெ்ள மநெோக்கி: என்்னத பதோடேோமத, 
நெோன் இன்னும் என் பிதோெினிடேததிற்கு ஏறிபமபோகெில்்ல, நீ 
என் சமகோதரரிடேததிற்குப மபோய, நெோன் என் ்ிதபாெினிைத்திறகும் 
உங்கள் ்ிதபாெினிைத்திறகும், என் ததெனிைத்திறகும் உங்கள் 
ததெ னிை த்திறகும்  ஏறிப ம போகிமற ன் என்று அெர்களுக்குச 
பசோல்லு என்றோர் - (மயோெோன் 20:17) நம்முரைய ்பாெங்களு்க்கபா்க 
்கல்ெபாரியித� ததெனும் ைரி்க்கெில்ர�. ஏவனனில் ததெனபால் 
ைரி்க்கமுடியபாது. ததென் ஆெியபாய் இரு்க்கிறபார. ததெனுரைய 
ஒதர த்ரபான குைபாரனபா்கிய ்கிறிஸ்து இதயசு, தபாதை நை்க்கபா்க 
ைரித்தபார  (1பகோரி 15:3) இருநதோலும், மதென் எபபடிமயோ ஒரு 
ெழியில் நெ�க்கோக “�ரிததோர்”, என்று பசோல்லலோம் தம்மு்டேய மீட்பின் 
உடேன்படிக்்கயின் திட்டேத்த சு�நது பசல்ெதற்கு, மதென் நெிததிய 
ஆெி �ற்றும் �னிதனோக இருக்க மெண்டும். உடேன்படிக்்கயின் 
பிர�ோணததின்படி உடேன்படிக்்க உறுதி அ்டேெதற்கு முன்பு 
உடேன்படிக்்க பண்ணினெர் �ரிக்க மெண்டியதோக இருநதது. 
(எபிமரயர் 8:7-13, -9:16-17) �ற்றும் மதென் ஆெியோய இருநத படியோல், 
நெ�க்கோக �ரணத்த ருசி போர்தது நெம்்� மீட்டுக் பகோள்ளும்படி �னித 
குலதமதோடு தம்்�ததோம� அ்டேயோளம் கண்டுக் பகோள்ளததக்கதோக 
அெர் ஒரு �னித மதோற்றத்த எடுக்க மெண்டியதோயிற்று (எபிமரயர் 
2,9, மரோ�ர்-8-3). இதனோல், கல்ெோரியிமல �ரிததெர் ஒரு அர்ததததின் 
படி உடேன்படிக்்க பசயதெரோ  இருக்கிறோர். 

ததென் அல்�. அநத ெபாரத்ரததய அரறப்ட்ைது.

மெறு ஒரு மகோணததில், மதெனோய இருநத அநத ெோர்த்தமய, 
சிலு்ெயில் அ்றயபபட்டேது என்று நெோம் அறிநதிருக்கிமறோம். உலகம் 
உண்டேோெதற்கு முன்பதோக ஆதியிமல �கி்�பபடுததபபட்டிருநத 
அநத ெோர்த்தமய, கல்ெோரியிமல சிலு்ெயில் அ்றயபபட்டிருநதது 
(மயோெோன் 17:5), இமயசுெினிடேததிலிருநது அநத ெோர்த்த்ய 
நெோம் பிரிக்க முடியோது ஏபனனில் இமயசுமெ ஜீெ ெோர்த்தயோய 
இருநதோர். மதெனு்டேய ெோர்த்தயோய இருக்கிற, மதெகு�ோரனோய 
இருக்கிற இமயசு �ரிததோர். அெர் பெபிததது மபோலமெ தம்மு்டேய 
உயிர்தபதழுதலுக்குப பிறகும் பரமலோகததிற்கு எடுததுக்பகோள்ளபபட்டே 
பி ற கு ம் ,  அ ந த  ெோ ர்த ் த  நெி த தி ய  ஆெி யி னோல்  � று ப டி யு ம் 
�கி்�பபடுததபபட்டிருக்கிறது என்ப்த உறுதிபபடுததும்படி பரிசுதத 
ஆெி பகோடுக்கபபட்டேது (மயோெோன்-12:28, 7:39, 1 திம�ோதமதயு 3:16). 

ஏத�பா்கிம் எபபபோழுதும் தம்்�ததோம் த�து ெபாரத்ரததயபாடு 
அ்டேயோளபபடுததுகிறோர் என்ப்த நெோம் புரிநது பகோள்ெதற்கு 

கமெ
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இதுமெ தகுதியோயிருக்கும், ஏபனனில் அெர்கள் ஒன்று, (மயோெோன் 
1:1, 1 மயோெோன் 5:7). சிலு்ெயில் �ரிக்கும்மபோது, இமயசு சடுதியோய 
கதறி பசோன்னோர். “என் மதெமன என் மதெமன ஏன் என்்னக் ்க 
ெிட்டீர்” (�தமதயு -27:46). அநத கதறல் �ிகுநத மெத்னக்குரிய 
கதறலோக இருநதது, ஏபனனில் போெம் அறியோத அெர் ம�ல், சடுதியோக 
�னித குலததிற்குரிய சகலபோெஙகளும் சு�ததபபட்டேது. அெ்ரப 
பற்றிப மபசபபட்டே அமநெக ப்ழய ஏற்போட்டு தீர்க்க தரிசனஙக்ள 
நெி்றமெற்றுகிறெரோய, அெமர போெத்த சு�க்கிறெரோனோர். 
போெததின் போரததின் கீழ், ஒரு �னிதனோக இருநத படியினோல் 
மதெனோல் ்கெிடேபபட்டே்த உணர்நதோர். தன்ம�ல்உலகததின் 
போெத்த எடுததுக்பகோண்டேதினோல் நெியோயத தீர்பபு அெர் ம�ல் 
பசலுததபபட்டேது. இதின் நெி�ிததம� அநத பயஙகர கதறல். ஆனோல் 
எநதக் கோலததிலும் மதென் அெ்ரக் ்கெிடேமெோ புறக்கணிக்கோமெோ 
இல்்ல.(மயோெோன் 16:32)

(குறிபபு:- மலெியரோக� புததகததில் 2 முதல் 3 ெ்ர உள்ள 
அதிகோரததில் மபோென பலி்யக் குறிதது (கிறிஸதுெின் பரிநது 
மபசுதலின் ஜீென்) எண்பணயுடேன் (மதெனு்டேய பரிசுதத 
ஆெி) கலநது பலி பீடேததில் (கல்ெோரி) ப�ோதத�ோகஅக்னியில் 
சுட்படேரிக்கபபடுெது இமயசு கல்ெோரியில் ்கெிடேபபடுெமத இல்்ல 
என்ப்த நெிரூபபிக்கின்றது).

்கிறிஸ்துெின் ை்கிரை அரைநத சரீரம்

நெம்மு்டேய இரட்சகர் �ரணத்தயும், �ற்றும் போதோளத்தயும் 
பெயம் பபற்ற பிறகு, அெர் உயிர்தபதழுநது உன்னதததிற்கு 
ஏறி  த ம் மு ் டே ய  உ ன்னத  ச ரீர �ோகி ய ,  ெோ ர்த ் த  ச ரீரத ் த த 
தரிததுக்பகோண்டேோர். இயறர்க ைறறும் ெபானத்திறகுரிய சரீரங்கள் 
ஒன்றினணப்தினபாத� அழியபாரை ைறறும் சபாெபாரை்ககுரிய 
ஒரு புதிய சரீரத்ரத உருெபா்ககு்கின்றது. இநத ை்கிரை அரைநத 
சரீரம் ஒரு ஆெி்ககுரிய சரீரைபாயிரு்க்கிறது.

ஆதோம் பூ�ிக்கு ெநத பபோழுது, அென் �ண்ணினோல் உண்டேோன 
இயற்்க �னிதனோக இருநதோன். அெனுக்கு பூ�ிக்குரிய ஒரு �ோ�ிச 
சரீரம் இருநதது இது மபோன்ற இயற்்க சரீரத்த இமயசுெிற்குள்ளோக 
மதென் ெி்தபபதினோல் அெர் அ்த ெி்தக்கபபட்டேதிலிருநது ஒரு 
ஆெிக்குரிய சரீரத்த எழுபபும்படி இபபடி பசயதோர். 

� ரி த ம தோ ரி ன்  உ யி ர் த ப த ழு த லு ம்  அ ப ப டிம ய  இ ரு க் கு ம் . 
அழிவுள்ளதோய ெி்தக்கபபடும், அழிெில்லோததோய எழுநதிருக்கும், 
க ன வீ ன மு ள் ள தோ ய  ெி ் த க் க ப ப டு ம் ,  � கி ் � யு ள் ள தோ ய 
எழுநதிருக்கும், பலவீனமுள்ளதோய ெி்தக்கபபடும், பலமுள்ளதோய 
எழுநதிருக்கும். பென்�சரீரம் ெி்தக்கபபடும், ஆெிக்குரிய சரீரம் 
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எழுநதிருக்கும், பென்� சரீரமுமுண்டு, ஆெிக்குரிய சரீரமுமுண்டு -  
(1 பகோரிநதியர் 15:42-44)

� னி த  கு ல த தி ன்  ஆ த து �ோ வு க் கு ள்  அ ழி வு  உ ட்ப கோ ள் ள 
ஆரம்பிக்கும்மபோது, “க்டேசி ஆதோம் உயிர்பபிக்கும் ஆெியோகி“ 
ஜீெ்னயும் ஒரு புதிய சரீர�ோகிய ஒரு ஆெிக்குரிய சரீரத்த எெர்கள் 
ெிசுெோசிக்கின்றோர்கமளோ அெர்களுக்குக் பகோடுததோர். 

பூ�ிக்குரிய கூடேோர�ோகிய நெம்மு்டேய வீடு அழிநதுமபோனோலும், 
மதெனோல் கட்டேபபட்டே ் கமெ்லயல்லோத நெிததிய வீடு பரமலோகததிமல 
நெ�க்கு உண்படேன்று அறிநதிருக்கிமறோம் - (2 பகோரிநதியர் 5:1)

ஒரு மதெனுக்குரிய பரிசுததெோன் �ரிக்கும்பபோழுது, அெனு்டேய 
ஆத�ோ அெனு்டேய பூ�ிக்குரிய சரீரத்த பூ�ியில் ெிட்டுெிட்டு 
“்ககளினோல் பசயயபபடேோத ஒரு வீடேோகிய” ஒரு ெோர்த்த சரீரத்தத 
தரிக்கும்படி பரமலோகததிற்குத திரும்புகிறது. அநத உயிர்தபதழுதலின் 
கோ்ல மெ்ளயிமல, கிறிஸதுவுக்குள் �ரிதமதோர் எழும்பும்மபோது, 
அெனுக்கு ஒரு புதிய சரீரம் உண்டேோயிருக்கும் அென் தன்னு்டேய 
ெோர்த்த சரீரததிமல ெநதுஅெனு்டேய �ண்ணின் பூ�ிக்குரிய 
சரீரத்த எடுததுக்பகோள்ெோன். இநத இரண்டு சரீரஙகளும் ஒன்று 
மசர்ெதினோமல ஒரு ஆெிக்குரிய �கி்� சரீரத்த உருெோக்கும். 
உயிமரோடு இருக்கிற அநத பரிசுததெோன்களுக்கு, க்டேசி எக்கோளம் 
பதோனிக்கும்மபோதுஅெர்களு்டேய �ோ�ிச சரீரஙக்ள மூடும்படி 
அெர்களு்டேய ெோர்த்த சரீரஙகள் ெரும்மபோது அெர்களும் 
�றுரூபபபடுெோர்கள். 

எ க் கோ ள ம்  ப தோ னி க் கு ம் ,  அ ப ப போ ழு து  � ரி த ம தோ ர் 
அ ழி ெி ல் லோ த ெ ர் க ளோ ய  எ ழு ந தி ரு ப போ ர் க ள் ,  நெோ மு ம் 
�றுரூப�ோக்கபபடுமெோம். அழிவுள்ளதோகிய இது அழியோ்�்யயும், 
சோவுக்மகதுெோகிய இது சோெோ்�்யயும் தரிததுக்பகோள்ள மெண்டும். 
- (1பகோரிநதியர் 15:52-53)

இ்ெகள் எல்லோம் நெடேக்கத பதோடேஙகும்மபோது பவுல் பசோன்ன 
ெோர்த்தகபளல்லோம் நெிெ�ோக �ோறுகின்றது. 

ம�லும் �ண்ணோனெனு்டேய சோய்ல நெோம் அணிநதிருக்கிறது 
மபோல,  ெோனெரு்டேய சோய்லயும் அணிநதுபகோள்மெோம்.  - 
(1பகோரிநதியர் 15:49)

ஆ ப � ன் ,  கி றி ஸ து  இ ம ய சு இ ப ம போ து  சு த ந த ரி த து க் 
பகோண்டிருக்கிற ஆெிக்குரிய சரீர மபோன்ற்த நெோம் நெிசசய�ோக  
தரிததுக்பகோள்மெோம்.

புதி சிருஷ்டிப்பு

புதின ிப்பு நறுஜென்நம்நல். இது புதின டைப்பு. புதின டைப்பு
பிசுத்த ஆயினின் ஞாஸ்ாத்தால் ஜகாண்டுயபப்டுகிது.



ஆடகனால் ஒருயன் கிிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அயன் புதி 
சிருஷ்டிாக இருக்கிான்: டமனடயகள் ஒமிந்துபானி; இபதா 
அடத்தும் புதிதானி (2 ஜகாபிந்தினர்.5:17). 
நறுஜென்நம் பதயின் டைப்ின் புதின நற்றும் பழுடநனா 
நாற்த்டத ஜகாண்டு யப படினாது. கிிஸ்துயின் ஆட்சினின் கீழ் 
நறுஜென்ந காத்தில் 1000 யருைங்கள் கமிந்த ின்ரும் பின் 
இதனத்தில் ககம் எழும் என்று பயதத்தில் இது நக்குக் 
காட்ைப்ட்டுள்து. (ஜயி. 20:7-9 நத்.19: 28) கிிஸ்துயின் ஆட்சினின் 
கீழ் “நறுஜென்நம்” கர்த்தருடைன கிிஸ்துவுக்கு தங்கடக் கீழ்ப்டுத்த 
நப்பூர்யநாய்த் பதர்ந்ஜதடுத்தயர்களுக்கு அயர்கள் தங்கள் இனற்டக 
சரீபங்கில் புதி வானம் நற்றும் புதி பூிின் ித்தின 
யுகத்திற்குள் நுடமயார்கள். பநலும் அயர்கள் பிசுத்த கபநா புதி 
எருசலயின் ஒினில் ைப்ார்கள். புதி வானத்திலும் புதி 
பூிிலும் ஆட்டுக்குட்டிின் னனவிான, புதி எருசலயின் 
பிசுத்த நகத்தின் ாகநாக இருப்யர்கள் நட்டுபந 
நகிடநப்டுத்தப்ட்ை சபிபங்கடக் ஜகாண்டுள்ர். 
ஆதாம் பதலில் ஒரு ஆயினாகப் டைக்கப்ட்ைான். அயன் தன்ட 
ஜயிப்டுத்த ஒரு நண்ணாண சபிபம் ஜகாடுக்கப்டுயதற்கு பன்பு 
அயன் ஒரு உனிருள் ஆன்நாயாான். ஆதாநின் “ஆயி” அயபது 
பதாற்ம். அயனுடைன “ஆன்நா” அயனுடைன இனல்பு. அயபது ஆன்நா 
அயபது உண்டநனா சுனத்தின் இனல்பு. இந்த இனல்பு அயபது 
பபாக தந்டதனின் (சர்யயல்டநயுள் பதயன்) யிடதடன 
(நபணு) ஜயிப்டுத்தினது. அயபது “சரீபம்” கிட்ைத்தட்ை அயபது ஆயி-
ஆன்நாடயக் ஜகாண்ை கூைாபநாக இருந்தது. 
ாயம் பநபாங்கினபாது, யிடவு நபணம். நபணம் என்து ித்தின 
சயடக் ஜகாண்டிருக்கும் பதயிைநிருந்து ிபிந்து ஜசல்யடதக் 
குிக்கிது. சயின் ஒி ஆதாநிைநிருந்து யிகிச் ஜசல்லும்பாது 
நபணத்தின் இருள் சூழ்ந்தது. அயது சபிபம் சிடதனத் ஜதாைங்கினது. 
இறுதினில் அது பூநினின் நண்ணிலுள் கூறுகளுக்கு திரும்ினது. 
கிிஸ்துயின் ற்ஜசய்தினின் பம், சயனுள் பதயனுடைன ஆயி 
நிதின் ஆயிடனத் உனிர்ிப்தின் பம் ஒரு புதின ிப்டயும் 
புதின ஜதாைக்கத்டதயும் ஜகாண்டுயருகிது. பதயன் அயனுடைன 
ஆயிடன உனிர்ப்ிக்காநல், ஒரு நிதின் ஆன்நா உனிருைன் 
இல்ட, அயன் ாயத்தில் இன்னும் இந்துயிட்ைான்; சயனுள் 
பதயனுடைன ஆயினின் கிகட அயால் ிப்ிக்க படினாது. 
பதயன் உள்ிருந்து ஜயிபன பயட ஜசய்கிார் - “உங்கள் பழு 
ஆவி ஆன்ா நற்றும் உடல்” (1 ஜதசபாிக்பகனர் - 5: 23). 
[குிப்பு: தீத்து 3:5ல், அப்பாஸ்தாகின வுல் எழுதுகிார்: “ாம் 
ஜசய்த நீதினின் கிபிடனகிால் அல், நாாக, அயருடைன 
இபக்கத்தின்டி, றுஜென் முழுக்கினாலும் ற்றும் பிசுத்த 
ஆவிின் புதுப்பித்தல் மூயம் அயர் ம்டந இபட்சித்தார்”. அயர் 
சுத்திகபிப்பு ஜசனல்படடன அடையும் யடப சிர் இந்த யார்த்டதடன 
ஒரு ருக்கு “புதின ிப்பு” இல்ட என்று அர்த்தப்டுத்துகின்ர். 
“புதின ிப்பு” என்து ஒரு பட ஆயிக்குபின அனுயம் அல், 
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ஆால் அந்த ர் “பண்டும் ிக்கிார்” என்று கூப்டுயதற்கு பன் 
ஏற்டும் ஜதாைர்ச்சினா நாற்ங்கள் என்று அயர்கள் கூறுகிார்கள். 
“நறுஜென்நம்” என் யார்த்டத பால் தயாக புபிந்து 
ஜகாள்ப்டுகிது. கிபபக்க ஜநாமினில் “ாலிஜகபசினா” என் 
ஜசால்; இதன் ஜாருள் “புதி லதாற்மம், புதின ஜதாைக்கம், புதின 
சிருஷ்டிப்பு” என்று அர்த்தநாகும். 
முந்தின னிதனகி முதயாம் ஆதாம் ஒரு புதி சிருஷ்டிப்பு; 
இண்டாவது னிதன் கனடசி ஆதாம் ஒரு புதி சிருஷ்டிப்பு. 
(குிப்பு: “ஆதாம்” என் யார்த்டத “நிதன்” என் யார்த்டதடன 
ிபதிலிக்கிது. இபண்டு புதின சிருஷ்டிப்புகளும் பசாதட நற்றும் 
நபணத்திற்கு உட்ட்ை. பதல் நிதன் அல்து பதல் 
ஆதாம் “ானக்கு உட்பட்டது, யிருப்த்துைன் அல், ஆால் 
காபணத்திால் ம்ிக்டகனில் அடதபன உட்டுத்தினயர், ஏஜன்ால் 
அந்த உனிபிபம் சிடதயின் அடிடநத்தத்திலிருந்து பதயின் 
ிள்டகின் நகிடநனா சுதந்திபத்திற்கு யிடுயிக்கப்டும்” (பபாநர்- 
8:20-21). அபதஜன்ால் சிருஷ்டினாது அமிவுக்குபின 
அடிடநத்தத்திின்று யிடுதடனாக்கப்ட்டு, பதயனுடைன 
ிள்டகளுக்குபின நகிடநனா சுனாதீத்டதப் ஜற்றுக்ஜகாள்ளும் 
என்கி ம்ிக்டகபனாபை, அந்தச் சிருஷ்டினாது சுன இஷ்ைத்திாப 
அல், கீழ்ப்டுத்தியபாபபன நாடனக்குக் கீழ்ப்ட்டிருக்கிது. 
ிந்தி ஆதாநாகின இபண்ைாம் நிதன் “உிர்ப்பிக்கும் ஆவிாக 
ஆக்கப்ட்ைார்” (1 ஜகாபிந்தினர் 15:45) யிசுயாாாசிக்கிபயர்களுக்கு 
உனிடபயும், ஒரு புதின சரீபம்- ஆயிக்குபின சரீபம்- ஜகாடுக்க. “அதற்காக, 
பதயனுடைன குநாபாகின அயர் பசாதடக்கும் நபணத்திற்கும் 
ஆாக்கப்ட்ைார். அயருடைன பபாகத்தின் ிதா அயர் அதிக 
டத் தருயார் என்று அயடப நபணத்திற்கு உட்டுத்திார் 
(பனாயான். 12:24 & 27; 3:16-17). 
“நபித்பதாபின் உனிர்த்ஜதழுதலும் அப்டிபன இருக்கும். அமிவுள்தாய் 
யிடதக்கப்டும், அமியில்ாததாய் எழுந்திருக்கும்; கவீபள்தாய் 
யிடதக்கப்டும், நகிடநயுள்தாய் எழுந்திருக்கும்; வீபள்தாய் 
யிடதக்கப்டும், பள்தாய் எழுந்திருக்கும். ஜென்நசரீபம் 
யிடதக்கப்டும், ஆயிக்குபின சரீபம் எழுந்திருக்கும்; ஜென்ந 
சரீபபபண்டு, ஆயிக்குபின சரீபபபண்டு.” (1 ஜகாபிந்தினர்.15:42-44). 
ஆதாம் நபணத்திற்குள்ாக நண்ணில் யிழுந்தான் - ஆதாநில் 
அடயரும் நபித்தர். கிிஸ்து நபணத்திற்குள்ாக நண்ணில் 
யிழுந்தார்- கிிஸ்துயில் அடயரும் உனிர்ப்ிக்கப்டுயார்கள். 
“பநலும் நண்ணாயனுடைன சானட ாம் அணிந்திருக்கிதுபா, 
யாயருடைன சானடயும் அணிந்துஜகாள்பயாம்.” (1 ஜகாபிந்தினர். 
15:49). 

இதயசு ்கிறிஸ்துரெ சுறறி இரு்க்கின்றவதய்ெத்தன்ரை
முழுரை (அல்�து) இதயசு ்கிறிஸ்துெின் நிரறெபான 

வதய்ெத்தன்ரையின் ஒளிெட்ைம் ததென் ்கிறிஸ்துவு்ககுள்:

யின்
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மயோெனின் 17ெது அதிகோரததில் மதென் த�க்கோக தீர்�ோனிததிருநத 
மூ ன்று  கோ ரி ய ங க ் ள  நெி ் ற ம ெ ற் று ெ த ற் கு  ெ ந தோ ர்  என்று 
பசோல்லபபட்டுள்ளது. அெர் ததெனுரைய தெர�ரய முடி்க்க 
தெண்டியதபா்க இருநதது (மயோெோன் 17:4) அெர் ததெனுரைய 
நபாைத்ரதப ்ிர்கைனப்டுத்த தெண்டியதபா்க இருநதது (மயோெோன் 
17:6) ததெனுரைய ெபாரத்ரத்கரள்க, பகோடுக்க மெண்டியதோய 
இருநதது (மயோெோன் 17:8) மதென் த�க்குத தநத அதிகோரததினோமல 
த ம் மு ் டே ய  எல் லோ  கு றி க் ம கோள்க ் ள யு ம்  நெி ் ற ம ெ ற் றி னோ ர்  
(மயோெோன் 14:10). 

நெோ ன்  பி தோ ெி லு ம் ,  பி தோ  எ ன் னி லு ம்  இ ரு க் கி ற ் த  நீ 
ெி சு ெோசி க் கி ற தி ல் ் ல யோ ?  நெோன்  உ ங க ளு டேம ன  ப சோல் லு கி ற 
ெசனஙக்ள என் சுய�ோயச பசோல்லெில்்ல, என்னிடேததில் 
ெோ ச �ோ யி ரு க் கி ற  பி தோ ெோ ன ெ ம ர  இ ந த க்  கி ரி ் ய க ் ள ச 
பசயதுெருகிறோர் - (மயோெோன் 14:10)

“இமயசு �ோததிரம�” என்கிற இயக்கம் அறிக்்க பசயெதற்கு 
மு ரணோக  இ ் ெ  இ ரு க் கி ற து  என் ப த ற் கு  இ து  ம போது �ோன 
சோட்சி.  ெோர்த்தயோனது மதெனு்டேய முன்குறிதத திட்டேத்த 
நெி்றமெற்றும்படி தம்மு்டேய கு�ோரததுெத்த பெளிபபடுதத 
ம ெ ண் டி ய தோ யி ற் று ,  ச ர்ெ  ெ ல் ல ் � யு ள்ள  அ ந த  ஆெி க் கு ம் 
அநத ெோர்த்தக்கும் உள்மள �்றநதிருநத இரகசிய உறவு அது 
பிதோகு�ோரன் என்னும் உறெோக இருநதது. இநத பிதோகு�ோரன் 
உறவு த�து சிருஷ்டியில் பெளியரஙக�ோன உண்்�யோெதற்கு, 
மலோமகோஸின் அநத கு�ோரததுெததின் ஆெி ஒரு �னித நெபரின் 
உருெத்த எடுபபதற்கு மதென் நெியோ�ிததோர். பூ�ிக்குரிய ஒரு 
�ண்ணின் சரீரத்த மதென் ஆயததபபடுததி அநத மலோமகோஸ 
மதெகு�ோரனோக அதிமல பிரகடேனபபடுததுெதற்குச பசயத பிறகு 
அநத ஆெியின் சரீர�ோகிய மலோமகோஸின் பதோடேர்சசி நெின்று ெிட்டேது. 
பபதலமக�ில் குழந்த பிறநததும் அநத திமயோபனி முடிவுக்கு ெநதது. 

ஆ்கயோல் அெர் உலகததில் பிரமெசிக்கும்மபோது: பலி்யயும் 
கோ ணி க் ் க ் ய யு ம்  நீ ர்  ெி ரு ம் ப ெி ல் ் ல ,  ஒ ரு  ச ரீ ர த ் த 
எ ன க் கு  ஆ ய த த ம் ப ண் ணி னீர் ,  ச ர் ெோ ங க  த க ன ப லி க ளு ம் , 
போெ நெி ெோ ரண ப லி க ளு ம்  உ � க் கு ப  பி ரி ய �ோனத ல் ல  என்றீ ர் . 
அபபபோழுது நெோன்: மதெமன, உம்மு்டேய சிததததின்படி பசயய, இமதோ, 
ெருகிமறன், புஸதகசசுருளில் என்்னக் குறிதது எழுதியிருக்கிறது 
என்று பசோன்மனன் என்றோர் - (எபிமரயர் 10:5-7)

எபபடிபயனில், நீர் என்னு்டேய கு�ோரன், இன்று நெோன் உம்்� 
பெநெிபபிதமதன் என்றும், நெோன் அெருக்குப பிதோெோயிருபமபன், அெர் 
எனக்குக் கு�ோரனோயிருபபோர் என்றும், அெர் தூதர்களில் யோருக்கோெது 
எபமபோதோகிலும் பசோன்னதுண்டேோ? - (எபிமரயர் 1:5)
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கிறிஸது இமயசு தம்மு்டேய �னிதததுெததுவுக்குள், த�து பசோநத 
சிததத்தச பசயய மதடியிருக்கக் கூடும். ஆனோல் அெர் தம்மு்டேய 
ஜீெனில் பிதோெின் பரிபூ ண சிததத்த �ோததிரம� ெிரும்பினோர். 
அெர் ெோர்த்தமயோடு ஒன்றோக இருநதோர். இதயசுரெயும் அநத 
ெபாரத்ரதயும் உங்களபால் ்ிரி்க்க முடியபாது. அெதர அநத 
ெபா ரத் ர த யி ன்  ஜீ ெ னபா்க வு ம் ,  த த ெ னி ன்  ஜீ ெ னபா்க வு த ை 
இருநதபார. பவுல் இபபடி எழுதினோர். எபிமரயர் 5:8 ெசனம் எழுதவும்.

ஆம், இமயசு �ரணபரியநதம் சிலு்ெயின் �ரணததிற்கும் 
கீழ்படிநதெரோய இருநதோர். 

அ ெ ர்  ம த ெ னு ் டே ய  ரூ ப �ோ யி ரு ந து ம் ,  ம த ெ னு க் கு ச 
ச��ோயிருபப்தக் பகோள்்ளயோடின பபோருளோக எண்ணோ�ல், 
தம்்�ததோம� பெறு்�யோக்கி, அடி்�யின் ரூபப�டுதது, �னுஷர் 
சோயலோனோர். அெர் �னுஷரூப�ோயக் கோணபபட்டு, �ரணபரியநதம், 
அதோெது சிலு்ெயின் �ரணபரியநதமும் கீழ்பபடிநதெரோகி , 
தம்்�ததோம� தோழ்ததினோர். ஆதலோல் மதென் எல்லோெற்றிற்கும் 
ம�லோக அெ்ர உயர்ததி, இமயசுெின் நெோ�ததில் ெோமனோர் பூதலதமதோர் 
பூ�ியின் கீழோமனோரு்டேய முழஙகோல் யோவும் முடேஙகும்படிக்கும், 
பிதோெோகிய மதெனுக்கு �கி்�யோக இமயசுகிறிஸது கர்ததபரன்று 
நெோவுகள் யோவும் அறிக்்கபண்ணும்படிக்கும், எல்லோ நெோ�ததிற்கும் 
ம�லோன நெோ�த்த அெருக்குத தநதருளினோர். (பிலிபபியர் 2:6-11)

உழுகிறெர்கள் என் முதுகின்ம�ல் உழுது, தஙகள் ப்டேசசோல்க்ள 
நீள�ோக்கினோர்கள். - (சஙகீதம் 129:3) (ஏசோ-53:2-5, 11, �ோற்கு-15:19-28, 1 
மபதுரு-1:9-11)

அெரு்டேய சிந்தயும், அெரு்டேய ெோர்த்த �ற்றும் அெரு்டேய 
பசயல்போடும் மதெனுக்கு நெி்றெோக பணிநதிருநத படியினோல் 
அெரும் மதெனும் முற்றிலும் ஒன்றபானபார்கள். நெோனும் பிதோவும் 
ஒன்றோயிருக்கிமறோம் என்றோர் - (மயோெோன் 10:30) 

என்்னக் கண்டேென் பிதோ்ெ கண்டிருக்கிறோன் - (மயோெோன் 10:38) 
அதற்கு இமயசு: பிலிபபுமெ, இவெளவு கோலம் நெோன் உஙகளுடேமனகூடே 

இருநதும் நீ என்்ன அறியெில்்லயோ? என்்னக் கண்டேென் 
பிதோ்ெக் கண்டேோன்; அபபடியிருக்க, பிதோ்ெ எஙகளுக்குக் 
கோண்பியும் என்று நீ எபபடிச பசோல்லுகிறோய? - (மயோெோன் 14:9)

அெருரைய ஆெி ததெ ஆெியுைன் ைி்க சுமு்கைபா்க ்க�நததினபால் 
அெருரைய ஆெி நித்திய ஆெியுைன் ஒன்றபா்க்கப்ட்ைது. 
இமயசு பசோன்னது மபோலமெ மதெனு்டேயபரிசுததெோன்களோகிய, 
நெ ம் மு ் டே ய  ஆெி க ள்  ம த ெ னு ் டே ய ஆெி ம யோ டு  த ம் மு ் டே ய 
ெோர்த்தக்கு முற்றிலு�ோக ஒபபுக்பகோடுபபதினோல் உலகம் நெம்்�ப 
போர்க்கும்பபோழுது நெ�க்குள் கிறிஸது்ெ �ோததிரம் போர்க்கட்டும். 

நெோன் என் பிதோெிலும், நீஙகள் என்னிலும், நெோன் உஙகளிலும் 
இருக்கிற்த அநநெோளிமல நீஙகள் அறிவீர்கள். - (மயோெோன் 14:20)

ர
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அ ெ ர்  ப ெ பி த த து  ம போ ல  அ ெ ரு ் டே ய  சி த த த ் த 
நெி்றமெற்றுமெோ�ோக. மயோெோன் 17:21,22,23.

பிலிபபியர் 2:5-8ல் அபமபோஸதலன் பவுலின் ெோர்த்தக்ள 
அ டி க் க டி  த ெ றோக  ெி யோக் கி யோன ப ப டு த த ப ப ட் டி ரு க் கி ன்ற து . 
இநத அபமபோஸதலன் பெளிபபோட்டினோமல அெர் யோர் என்ப்த 
அ றி ந த ெ ரோ ய ,  � னி த னோகி ய  இ ம ய சு  கி றி ஸ து ் ெ  இ ங ம க 
குறிபபிடுகிறோர். இநத பவுலின் ெசனஙக்ள எடுததுக்பகோண்டு 
இமயசு சிருஷ்டிபபுக்கு முன்னம� மதெமனோடு இருநதோர் என்று 
நெிரூபிக்க முயலுகின்றனர். 

கிறிஸது இமயசுெிலிருநத சிந்தமய உஙகளிலும் இருக்கக்கடேெது, 
அெர் மதெனு்டேய ரூப�ோயிருநதும், மதெனுக்குச ச��ோயிருபப்தக் 
ப கோள்் ள யோ டி ன  ப போரு ளோக  எண்ணோ � ல் ,  த ம் ் � த தோ ம � 
பெறு்�யோக்கி, அடி்�யின் ரூபப�டுதது, �னுஷர் சோயலோனோர். 
அெர் �னுஷரூப�ோயக் கோணபபட்டு, �ரணபரியநதம், அதோெது 
சிலு்ெயின் �ரணபரியநதமும் கீழ்பபடிநதெரோகி, தம்்�ததோம� 
தோழ்ததினோர் - (பிலிபபியர் 2:5-8)

இநத கிறிஸதெர்கள் ஆதோம் ஆதியிமல முன் இருநதது மபோல 
இமயசுவும் இரண்டேோெது நெபரோக மதெனு்டேய ரூபததில் முன் 
இருநததோக மபோரோடுகின்றனர். இெ்ர மதெததுெததில் மயோெோன் 
1:1 பசோல்லபபட்டே “ஆதியில் இருநத” நெிததிய கு�ோரன் என்று 
பசோல்லுகின்றனர். இமயசு இபபடி முன் இருநதோர் என்று இெர்கள் 
ெிசுெோசிக்கின்ற படியினோல் அெர் �னிதனோக பூ�ிக்கு ெருெதற்கு 
பசோநதத தீர்�ோனத்த எடுக்க முடிநதது என்று கருதுகின்றனர். ஆனோல் 
உண்்�யோகமெ ஆதோ�ிற்கு பூ�ிக்கு �னிதனோக ெருெதற்மகோ 
அல்லது ஆெியின் ரூபததிமலமய இருபபதற்கு முடிபெடுக்க முடியு�ோ? 

நெிசசய�ோக அது கி்டேயோது. மதென் எல்லோெற்்றயும்தம்மு்டேய 
பசோநத சிததததின்படி த�து �கி்�யினோல் த�க்குள்ளோக தம்மு்டேய 
பசோநத ெிருபபததிற்கோக தீர்�ோனிததோர். (எமபசியர் 1:19, பெளி 4:11).

மதென், தம்மு்டேய சுய ஆமலோச்னயின் படி, அெரு்டேய 
ெிததோனது அெர் முன் குறிததது மபோல அெரு்டேய தீர்�ோனத்த 
நெி்றமெற்ற ஒரு �னித உரு்ெ எடுபபதற்கு முன் நெிய�ிததிருநதோர். 
இது ெோர்த்தயின் ஆதியிமல மதோன்றுெதற்கு முன்னம� சர்ெ 
ெல்ல்�யுள்ள மதெனுக்குள் மதோன்றினதோக இருநதது. இநத 
பபரிதோன நெிததிய ஆெி யோரு்டேய அனு�தி்யயும் மதடேெில்்ல. 
அெமர திட்டே�ிட்டு, அெமர சிருஷ்டிதது “அெமர த�து பசோநத 
ெிருபபத்த தம்மு்டேய பசோநத சிததததின் ஆமலோச்னயின்படி 
நெி்றமெற்றுெதற்கு அெமர அனுபபினோர்”. (எமபசியர் 1:11).

இதயசு ்கிறிஸ்துதெ ததெனுரைய சபாரபாம்சத்தின் “தன்ரையின் 
வசபாரூ்ைபாயும் (எ்ிதரயர 1:3) ைறறும் ஜீெ ெபாரத்ரதயபா்கவும் 
( 1  த யபாெபான்  1 : 1 )  இ ரு ந த ் டி யி னபால்  அ ெ ர  த த ெ னபா்க 
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ஆரபாதி்க்கப்ட்ைபார.  மதெ சோயலோய இமயசு இருநதபடியினோல் 
பிதோெோகிய மதெனுக்கு ச��ோய இருநதோர். என்றோலும், அநத 
அ்டேயோளத்த அல்லது அநத ஸதோனத்த அெர் போெ�ில்லோ�ல் 
�னித சோயலில் பிறநதபடியினோல் அ்த ெிட்டுக்பகோடுபபதற்குத 
தீர்�ோனிததோர். மதெனோல் முன் தீர்�ோனிக்கபபட்டே அெரு்டேய 
சிலு்ெயின் ம�ல் உண்டேோகும். �ரணத்த நெி்றமெற்ற அெர் 
த டே ங க ளி ன்றி  த ம் ் � த தோ ம்  தோ ழ் த த வு ம்  ப ச ய தோ ர் .  ை ற று ம் 
ஜனங்களுரைய ்கெனம் முழுெரதயும் ஜீெனின் ஆெி்ககும், 
நித்திய ்ிதபாெினிைத்திறகுதை எபவ்பாழுதும் தநரடியபா்க 
திருப்ினபார. 

மதென் ஒருெமர, மதெனுக்கும் �னுஷருக்கும் �ததியஸதரும் 
ஒருெமர - (1 திம�ோததியு 2:5) 

�ததியஸதன் ஒருெனுக்குரியெனல்ல, மதெமனோ ஒருெர் - 
(கலோததியர்-3:20) 

மரோ�ர் 9:5ல் இமயசு்ெப பற்றி, பவுல் இபபடி எழுதுகிறோர். 
பிதோக்கள் அெர்களு்டேயெர்கமள; �ோம்சததின் படி கிறிஸதுவும் 

அெர்களில் பிறநதோமர, இெர் என்பறன்்றக்கும் ஸமதோததிரிக்கபபட்டே 
சர்ெததிற்கும் ம�லோன மதென். ஆப�ன்.- (மரோ�ர் 9:5) 

இதயசு ஆண்ைெரபா்கவும் ்கிறிஸ்துெபா்கவும் இருநதபார. 
(அபமபோஸதலர் 2:36) இதனோல், எநத ெித�ோன சநமதக�ின்றி, 
்கரத்தரபா்கிய இதயசு ்கிறிஸ்து ததெனபா்கவும் ைனிதனபா்கவும் 
இ ரு ந தபா ர  ை ற று ம்  த த ெ னு ம்  ்கி றி ஸ் து வு ம்  ஒ ன்று .  அ து 
“ஆசிர்ெதிக்கபபட்டே திரிததுெம�ோ மூன்று நெபருக்கு ஒரு மதெமனோ 
அல்ல” ஆனோல் ஒரு நெபருக்குள் மதென், ஆசிர்ெதிக்கபபட்டே 
ஒரு்�யோகும். இதனோல், அபமபோஸதலருக்குரிய பெளிபபோட்டின் 
படி ்கரத்தரபா்கிய இதயசு ்கிறிஸ்துெின் நபாைத்தினபால் எடு்ககும் 
தண்ணீர ஞபானஸ்நபானத்ரத குறித்த சத்தியத்ரத நிர� 
நபாட்டினரத்க ்கபாண்்கிதறபாம். பிதோ, கு�ோரன், பரிசுதத ஆெி என்னும் 
மூன்று பட்டேஙகளின் (�தமதயு 28:19) பபயர் (அபமபோஸதலர் 2:38, 8:12,16, 
10:48, 19:5).

ததறறரெபாளன்

பரிசுதத  ஆெி என்பது கிறிஸதுவுக்குள்ளோக ெோசம் பண்ணுகிற 
ஆெி. மதெனும் கிறிஸதுவும் ஒன்றோயிருக்கிறபடியோல், அது இமயசு 
கிறிஸதுெின் ஆெி என்றும் அ்ழக்கபபடுகின்றது. (பிலிபபியர் 1-19) 
�ற்றும் கு�ோரனின் ஆெி என்றும் பசோல்லபபடுகின்றது. (கலோததியர் 
4-6). இமயசுெின் இநத ெோர்த்தக்ள கெனிக்கவும். 

நெோ ன்  பி தோ ் ெ  ம ெ ண் டி க்  ப கோ ள் ளும ெ ன் ,  அ ப ப போ ழு து 
என்பறன்்றக்கும் உஙகளுடேமன கூடே இருக்கும்படிக்குச சததிய 
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ஆெியோகிய மெபறோரு மதற்றரெோள்ன அெர் உஙகளுக்குத 
தநதருளுெோர். உலகம் அநதச சததிய ஆெியோனெ்ரக் கோணோ�லும் 
அறியோ�லும். இருக்கிறபடியோல் அெ்ரப பபற்றுக் பகோள்ள 
�ோட்டேோது; அெர் உஙகளுடேமன ெோசம்பண்ணி உஙகளுக்குள்மள 
இருபபதோல்,  நீஙகள் அெ்ர அறிவீர்கள். நெோன் உஙக்ளத 
திக்கற்றெர்களோகெிமடேன், உஙகளிடேததில் ெருமென். (மயோெோன் 
14:16-18)

“மெபறோரு மதற்றரெோளன் அல்லது உதெியோளன் என்று இமயசு 
குறிபபிடும்மபோது அெர் மெபறோரு மதெ்னப பற்றி பசோல்லோ�ல் 
கிறிஸது தோம� பரிசுதத ஆெியோக மெபறோரு ஊழியத்தச 
பசயெதற்கு ெிததியோசபபட்டே ஒரு தன்்�யில் ெருகிறோர். கிறிஸது 
ஆெியின் உருெததிமல ெருெ்தக் குறிதது அெர் தோம� இபபடிச 
பசோல்லியுள்ளோர். (மயோெோன் 14:17,18) அெர்கமளோடு கூடே அெர் 
இருநததினோமல அெர்கள் அெ்ர அறிநதிருநதோர்கள். �ற்றும், அெர் 
ெோக்குததததம் பண்ணினபடிமய பபநமதமகோஸமத நெோளின்மபோது, 
பரிசுதத ஆெியோனெரின் உருெததிமல இமயசு - அெரிடேததிமல 
ெநதோர்.

அபமபோஸதலன் மயோெோன் இமயசுெின் இநதெோர்த்தக்ளப 
பதிவு பசயதெர் 

ஆெிமய உயிர்பபிக்கிறது, �ோம்ச�ோனது ஒன்றுக்கும் உதெோது; 
நெோன் உஙகளுக்குச பசோல்லுகிற ெசனஙகள் ஆெியோயும் ஜீெனோயும் 
இருக்கிறது. (மயோெோன் 6-63) 

மயோெோன் 20:22இல் இபபடி எழுதினோர். அெர்கள்ம�ல் ஊதி: 
பரிசுததஆெி்யப பபற்றுக்பகோள்ளுஙகள்.(மயோெோன் 20:22)

இ ந த  ம � ற் ம கோள்க ளி ன் ப டி  ஒ ரு  நெ ப ் ர யு ம்  அ ெ னு ் டே ய 
சுெோசத்தயும் ெிததியோசபபடுததிப போர்க்க முடியோது என்று 
நெிருபிக்கின்றன. அ்த பசயய முடிநதோல் �ோததிரம� இமயசுவும் 
பரிசுதத ஆெியும் பிரிநதிருக்கின்ற பெவமெறோன தனிபபட்டே நெபர்கள் 
என்ப்த பெற்றிகர�ோக நெிரூபிக்க முடியும். ஆனோல் அ்த பசயய 
முடியோது. 

்கிறிஸ்து  (அநத ெோர்த்த) பிதோ (நெிததிய ஆெி) கிறிஸது 
்ிதபாெினிைத்திலிருநது ெநதெர் �ற்றும் அெரு்டேய போெ நெிெோரண 
பலி்யபசலுததின பிறகு திரும்ப மெண்டியதோயிற்று (மயோெோன் 
-16 -28) ஆனோல் அெர் ெோக்கு   தததம் பகோடுக்கும்மபோது உஙக்ள 
“திக்கற்றெர்களோகெிமடேன். (கிமரக்க ப�ோழியில்: அனோ்தகள், 
திக்கற்றெர்கள், தகபபனில்லோதெர்கள்) நெோன் உஙகளிடேததிற்குத 
திரும்ப ெருமென்”.

அெரு்டேய எடுததுக்பகோள்ளபபடுதலுக்குப பின்புபதது நெோட்களில் 
பபரிதோன ஜீெ ஊற்றிலிருநது அெர் எழும்பி பிதோெின் ஆெியோக 
த�து ச்பயின் ஒவபெோரு நெபருக்குள்ளும் ெோசம் பசயய ெநதோர் 

த
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(கோலததியர் 4: 6 பெளி 21:7). ஒரு நெபரோக இநத உலகததில் பிறநது 
பூ�ியிலிருக்கும்மபோது அெரோல் இ்தச பசயய முடியெில்்ல. 
ஆனோல் இபபபோழுது ஆெியின் ெடிெததில் இெரோல் பசயய முடிநதது 
(மயோெோன் -14:16-20) இபபடிததோன், இமயசு கிறிஸது என்னும் 
நெபர், மதெனு்டேய பரிசுதத ஆெியின் உருெததில், அெரு்டேய 
ெோர்த்த்ய ெிசுெோசிக்கின்ற பரிசுததெோன்களுக்குள்ளோக ெோசம் 
பசயகின்றோர். 

நீஙகளும் உஙகள் இரட்சிபபின் சுெிமசஷ�ோகிய சததிய ெசனத்தக் 
மகட்டு, ெிசுெோசிகளோனமபோது, ெோக்குததததம் பண்ணபபட்டே பரிசுதத 
ஆெியோல் அெருக்குள் முததி்ர மபோடேபபட்டீர்கள். (எமபசியர் 1:13) 

இநத ெோர்த்தயின் மூல�ோக பரிசுதத ஆெி நெ�க்குள்ளோக 
ெோச ம்  ப ச ய கி றோ ப ரன்று  ப வு ல்  ப த ளி ெோக  கு றி ப பி டு கி றோ ர் : 
“கிறிஸது உஙகளுக்குள் இருபபமத, அநத�கி்�யின் நெம்பிக்்க.” 
(பகோமலோபசயர் 1-27,மரோ�ர் 8-9,11). ஆம், கிறிஸது நெ�து நெி�ிததம் 
தரிததிர�ோனதினோமல நெோம் ஐஸெரிய�ோக்கப பட்டிருக்கிமறோம்: 

நெம்மு்டேய கர்ததரோகிய இமயசு கிறிஸதுெின் கிரு்ப்ய 
அறிநதிருக்கிறீர்கமள; அெர் ஐசுெரியமுள்ளெரோயிருநதும், நீஙகள் 
அெரு்டேய தரிததிரததினோமல ஐசுெரியெோன்களோகும் படிக்கு, 
உஙகள் நெி�ிததம் தரிததிரரோனோமர. (II பகோரி 8:9) 

எனமெ மதெனு்டேய பரிசுததெோன்களுக்குள்ளோக இரண்மடேோ, 
மூன்று பதயவீக நெபர்கள் ெோசம் பசயெதில்்ல.நெோம் �ற்றும் 
நெம்மு்டேய என்கிற ெோர்த்தகள் புதிய ஏற்போட்டிமல, மயோெோன்-14-
23ன் படி சர்ெெல்ல்�யுள்ள யபாதெெபாயிரு்க்கிற மதெ்னயும் 
�ற்றும் Yahshua �னிதனுக்குள் இரட்சகரோய எபபடி இருக்கிறோர் என்கிற 
ெிததியோசத்த மபசுகின்றது. மயோெோன் -12:45ல் ஒரு ந்ரு்ககுள் 
ப ச ய ல் ப டு கி ற  இ ரண்டு  அ லு ெ ல க ங க ் ள  போ ர்க் கி ன் ம றோ ம் -
”என்்ன கண்டேென் என்்ன அனுபபினெ்ரக் கோண்கின்றோன்.” 
்கிறிஸ்து இதயசுவு்ககுள் இரு்க்கின்ற இரட்டிப்பான குணத்ரத 
கெனியுஙகள். அதோெது சரெ ெல்�ரையுள்ளெர, சரெ ஞபானி 
ைறறும் சரெ ெியபா்ியபாய் இரு்க்க்க கூடியது ்ிதபாெின் ஆெி 
ைறறும் குைபாரனின் ஆெியபாய் இருப்து தபாழரை, கீழ்டிதல், 
ஆசபாரியத்துெம்,வஜ் நிரறவு, ைறறும் ஒபபு்கவ்கபாடு்ககுதல் 
இ ர ெ ்க வ ள ல் �பா ம்  ஒ த ர  ஆ ெி த ய .  ( எ ம ப சி ய ர்  4 : 4 ,  
மயோெோன் 4:24). 

அல்்பா ைறறும் ஒதை்கபா

அ த ன்  பி ன் பு  மு டி வு  உ ண் டேோகு ம் ;  அ ப ப போழு து  அ ெ ர்  ச க ல 
து்ரததனத்தயும் சகல அதிகோரத்தயும் ெல்ல்�்யயும் 
பரிகரிதது, மதெனும் பிதோவு�ோயிருக்கிறெருக்கு ரோஜயத்த 
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ஒபபுக்பகோடுபபோர். எல்லோச சததுருக்க்ளயும் த�து போதததிற்குக் 
கீழோக்கிபமபோடும் ெ்ரக்கும், அெர் ஆளு்க பசயய மெண்டியது. 
பரிகரிக்கபபடுங க்டேசிச சததுரு �ரணம். சகலத்தயும் அெரு்டேய 
போதததிற்குக் கீழ்பபடுததினோர் ஆகிலும் சகலமும் அெருக்குக் 
கீழ்பபடுததபபட்டேபதன்று பசோல்லியிருக்கும்மபோது, சகலத்தயும் 
அெருக்குக் கீழ்பபடுததினெர் கீழ்பபடுததபபடேெில்்லபயன்பது 
ப ெ ளி ய ர ங க �ோ யி ரு க் கி ற து .  ச க ல மு ம்  அ ெ ரு க் கு க் 
கீழ்பபட்டிருக்கும்மபோது, மதெமன சகலததிலும் சகல�ோயிருபபதற்கு, 
கு�ோரன் தோமும் த�க்குச சகலத்தயும் கீழ்பபடுததினெருக்குக் 
கீழ்பபட்டிருபபோர். (I பகோரி 15:24-28). 

இதயசு ஒருவ்பாழுதும் ததெனுரைய நித்திய குைபாரனபா்க 
இருநததில்ர�. அெர ததெனபால் வஜநி்ி்க்கப்ட்ை குைபாரன். 
எனமெ, குைபாரத்துெத்தின் ஊழியத்திறகு ஆரம்்ம் இருநதது 
மபோல அதற்கு முடிவும் இருக்கும். ஆயிர ெருடே அரசோட்சியிமல ரோெோதி 
ரோெோெோகத தம்மு்டேய ஆளு்கக்குப பிறகு, இமயசு கிறிஸது 
பூ�ி்ய போெம் �ற்றும் �ரணம் என்கிற அடிசசுெடுகளிலிருநது 
சு த தி க ரி க் கு ம் ப டி க் கு ம்  � ற் று ம்  க ் டே சி  நெி யோ ய த  தீ ர் ப ் ப 
த ரு ெ த ற் கு த  த � து  ப ப ரி தோன  ப ெ ள்் ள  சி ங கோச னத தி ம ல 
உட்கோருெோர். அதற்குப பிறகு ஆதியிமல பிதோமெ எல்லோெற்றிற்கும் 
எல்�பாவுைபாய்  இருநதது மபோல மீட்கபபட்டே இரோஜெியத்தப 
பிதோவுக்மக திரும்பக் பகோடுபபோர். இமயசு கிறிஸது அதற்குப பின் 
மதெ பிள்்ளகள் நெி்றநத குடும்பததிற்குள் த்ல்� தோஙகும்படி 
மூததெரோயும் அமநெக சமகோதரர்க்குள்மள முதற் பிறநதெரோயும் தன் 
ஸதோனத்த எடுததுக் பகோள்ெோர். இமயசு கிறிஸதுெின் ஆளு்க 
இபபபோழுது நெ்டேமு்றயில் இயஙகிக் பகோண்டிருக்கின்றதும் 
பி தோ ெி னோ ல்  த ன் னு ் டே ய  உ ரி ் � யோ க க்  ப கோ டு க் க ப ப ட் டே 
சுதநதிர�ோகிய தர�ரை அதி்கபாரம் மதெததுெததின் கீழோகக் 
கீழ்படுததபபட்டிருக்கும். அபபபோழுது “மதெமன எல்லோெற்றிக்கும்  
எல்லோவு�ோயிருபபோர்.”

பெளிபடுததின ெிமசஷம் - 1-8 ல், இருநதெரும் இருக்கிறெரும், 
�ற்றும் ெருகிறெரு�ோகிய சர்ெ ெல்ல்�யுள்ள (நெிததியம், உயர்வு, 
�ற்றும் உயர்ெோனஆெி) கர்ததர் பசோல்கிறோோ். “நெோன் அல்போவும், 
ஒம�கோவும் ஆரம்பமும் முடிவு�ோயிருக்கிமறன்.” இநத ெசனம் 
நெிததிய�ோயிருக்கிறெர் ஆதியிமல த�து பசோநத சிததததின் 
ஆமலோச்னயின்படி தீர்�ோனிதது நெிய�ிததபடி எபபடி, தம்மு்டேய 
சிருஷ்டிபபின் திட்டேததின் சம்�நதபபட்டே்த ஒரு பரிபூரண முடிவுக்கு 
அெர் எபபடி பகோண்டு ெருகின்றோர் என்ப்தப மபசுகின்றது. 
�ற்றும் “ஆரம்பமும் முடிவு�ோய” ச�யம் அல்லதுகோலம் மதெனு்டேய 
நெிததிய ெட்டேததிற்குள்ளும், அநத நெிததிய ஆெிக்குள்ளும் ஈர்தது 
பகோள்ளபபடும்மபோது, அஙமக நெிததியம் �ோததிரம் இருக்கும். 
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்ின்னிரணபபு

திரித்துெத்தின் உ்ததசம்

திரிததுெததின் உபமதசம் (3-in-1 God) “ெிளக்க பகோடுபபதற்கு ம�ற்பட்டே 
ஒரு மகோட்போடேோகவும் இரகசிய�ோகவும் இருக்கிறது.” என்று ஆர்ெம் 
நெி்றநத மபோதகர்களோல் அஙகீகோரம் பபற்று ெிளக்கபபட்டேதோய 
இ ரு க் கி ற து .  அ ் த  உ ண்் � யோக ப  போ ர் ப ம போ �ோனோல் ,  அ து 
கு ழ ப ப த ் த த  த ெி ர  ம ெ ப றோ ன் று �ி ல் ் ல .  நெி ம் ம ரோ ் த யு ம் 
அெனு்டேய �்னெி்யயும் ஆரோதிதது ெநத இநத மபோத்னகளும் 
ெழக்கஙகளும் (ஆதியோக�ம் 10:8-12) பின் கோலஙகளிமல மரோ�ோ 
போகோல் ச�யக் மகோட்போட்டு மு்றக்குள் நு்ழநதது அதன் சுெடுகள் 
மபோபபின் ஆரோத்ன மு்றக்குள் இருபப்த அபலக்ஸைண்டேர் 
ஹிஸமலோப த�து புததக�ோகிய “இரண்டு போபிமலோன்ஸ” (The Two 
Babylons) ல் நெிரூபிக்கின்றோர். 

ப ழ ங கோ ல  போ கோ ல்  ஆ ரோ த ் ன யு டே ன்  ம ரோ � ன் 
கதமதோலிஸை்�அபலக்ஸைண்டேர் ஹிஸமலோப தம்மு்டேய முதல் 
போடேததில் “டிரினிடிஇன் யூனிட்டி (திரிததுெததில் ஒரு்�ததுெம்) 
என் ப ் த  ப ய ன் ப டு த து கி றோ ர்  ப ல் ம ெ று  ெி த �ோன  அ தி கோ ர ப 
பூர்ெ�ோன ஆதரஙகள் மூலம்அெர் ம�ற்மகோள்க்ளப போர்க்கும்மபோது 
திரிததுெம் என்பது ஒரு பழஙகோலததுக் கருததோக இருக்கின்றன. 
“போபிமலோனியர்களு்டேய ஒரு்�பபோட்டிற்குள்அடேஙகியஅநதஒ
மர ஒரு மதெனுக்குள், மூன்று நெபர்கள் இருநதனர்... �ற்றும் நென்றோக 
அறிநதபடி மரோ� ச்ப இன்று பசயெதுமபோல அெர்கள் ச�பக்க 
முக்மகோணததிற்குள் இடேம் பபற்றிருநதனர் (பக்கம் 16) “மபோபபின் 
அலுெலகததுக்குள் இருக்கின்ற துறெிகளுக்கோன �டேலோயததிற்குள் 
“�ோட்ரிட் (Madrid) திரிமயகததுெர்கள்” என்று அ்ழக்கபபடுகின்ற, 
திரிமயக மதென் ஒரு சரீரததில் மூன்று த்லகள் இருபபது மபோல் 
உருெம் அஙமக உள்ளது” (பக்கம் 17). அதுமபோலமூன்று த்லயுள்ள 
மதெர்கள் இநதியோெில் பழஙகோலதது �ிக உயர்நத கடேவுளிலும் 
�ற்றும் ெபபோனின் புததோெிலும் (பக்கம் 17,18) கோணலோம். அகிலஉலக 
மதசஙகள் முழுெதிலும் திரிததுெம் அஙகீகோரம் பபற்றோதோயிருநதது. 
ப்ழய ஏற்போட்டு கோலததிமல போகோல் பதயெஙகள் அல்லது 
ெிக்கிரஙக்ள பதோடேர்சசியோய மதென் பெறுதது ெநதமத அநதக் 
கருபபபோருளின் முக்கிய பஙகோக இருக்கிறது. இஸரமெல் மதென் 
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தம்்� ஒரு பபோழுதும் போகோல் அருபெறுபபுக்களுக்குள் பபோருததினது 
இல்்ல. 

இரண்டு நென்றோக அறியபபட்டே திரிமயகததுெ மபோதகர்கள் 
திரிததுெத்த பற்றின மபோதகஙகள் இபபடி கீமழ கூறபபட்டுள்ளது. 
அ்த ஆஙகிலததிமல இஙமக பதிவு பசயயபபட்டுள்ளது, 

“What we mean by Divine Trinity is that there are three separate and 
distinct persons in the Godhead, each one having his own personal spirit 
body, personal soul and personal spirit in the same sense each human being, 
angel or any other being has his own body, soul and spirit. We mean by body, 
whether a spirit body or a fleshbody, the house for the indwelling of the 
personal soul and spirit. The soul is that which feels and the spirit is that which 
knows.” (Finis J.Dake, Dake’s Annotated Reference Bible)

Keith L.Brooks says,“If the doctrine of the Trinity is not accepted,then Christ 
is not divine and the character of His redemptive work isreduced to nothing.
If there is a Trinity...and worship is not accorded to Jesus and the Holy Spirit, 
then proper adoration is being withheld from two-thirds of the Godhead.” 
(Quotate from “our Daily Bread”. July 8. 1971)

தஙகளு்டேய பசோநத அறிெிமல ஞோனெோன்களோக இருக்கின்ற 
�னிதர்களின் ெோர்த்தகளோய இருக்கிறது. அெர்கள் தோம� 
தஙகளு்டேய அறியோ்�்யயும் மூடேததனத்தயும� பெளிபபடுததி 
தஙக்ளத தோஙகமள மூடேர்கள் ஆக்கிக் பகோள்கிறோர். 

இதயசு்கிறிஸ்து ததெத்துெத்தில் வெறும் மூன்றில் ஒரு 
்ஙகு ைபாத்திரதை இரு்க்கிறெரபா்க இரு்க்கிறபாரபா? I தீம�ோதமதயு 
3:16 �ற்றும் பகோமலோபசயர் 2:9 வதளிெபா்க ததென் ைபாைிசத்தில் 
வெளிப்ட்ைதபா்கச வசபால்லு்கின்றது. �ற்றும் கர்ததரோகிய இமயசு 
கிறிஸது சரீரததின்படி மதெததுெததின் பரிபூரண�ோக இருநதோர். 
எளி்�யோகச பசோல்லுமெோ�ோனோல் ஒரு ததென் இதயசு ்கிறிஸ்து 
என்னும், ஒரு ந்ரு்ககுள் இருநதபார. 

திரிததுெக்கோரர்கள் ஒமர சர்ெ ெல்ல்�யுள்ளெரிலிருநது மூன்று 
சரி ச��ோன போக�ோக மூன்று கடேவுள்க்ள உருெோக்க மதெ்ன அெர்கள் 
பெட்டும்மபோது அெர்கள் கசோபபுக்கோரர்கள் ஆகிெிட்டேனர். மெதததில் 
எநத ஒரு இடேததில் மதெ்னத திரிததுெ�ோகமெோ அல்லது திரிமயக 
பதயெ�ோகமெோ போர்க்க எநத ஒரு �்றமுக குறிபபுகளும் இல்்ல. 
இருநதோலும் திரிமயகததுெர்கள் ஆனோலும், திரிமயகததுெர்கள் 
ஏறக்கு்றய 80 ெசனக் குறிபபுக்ள திரிததுெம் இருக்கின்றது 
என்ப்த கோட்டுெதற்கு ம�ற்மகோள்க்ளக் கோட்டுகின்றனர். 

இநத திரிததுெ உபமதச�ோனது க்டேசி அபமபோஸதலன் மயோெோன் 
�ரணததிற்கு பகோஞச கோலததிற்குப பிறகு இரண்டேோம் நூற்றோண்டிமல 
பரபபபபட்டேது. மதெததுெத்தப புரிநது பகோள்ெதற்கு அமநெக 
பபரிதோன மெதபபண்டிதர்கள் முயன்றனர். அெர்களில் இக்மனசியஸ 
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போலிகோர்ப, ெஸடின்�ர்டேயர், இமரனியஸ, கிளப�ன்ஸ �ற்றும் சில 
�னிதர் 

Let’s see how Justin got it right and then got into error and confusion.
“He (Justin) has great difficulty in expressing this point of view.
He had, it is true, the precedents of Philo and even of St.John; for in St.John 

the Logos or Reason or Word is the power by which God madethe world, and 
also the light that illuminates every man who comes into the world, if that is the 
correct translation;but Justin attempted todefine the matter most precisely.The 
divine Reason is a second God.He is “a second God in number, but not in mind”; 
that is to say, “he is a second God and he is not a second God”. (Dictionary of 
Christian Biography)

Now, see if you can understand this:
“Some said that there was but one substance in the Godhead, others three. 

Some allowed, some rejected the terms... according as they were guided 
by the prevailing heresy of the day and their own judgement concerning 
the mode of meeting it... Some declare that God is numerically three; others 
numerically one; while to others it might appear more philosophical to 
exclude the idea of number altogether in the discussion of that mysterious 
Nature which is beyond comparison, whether viewed as One or Three, and 
neither falls under nor forms any conceiuable species.” (The Arian of the  
4th Century)

அமனக நூற்றோண்டுகளுக்கு, திரிததுெததின் உபமதசம் அமனக 
புரோட்டேஸடேண்ட், இெோண்சிலிகல் �ற்றும் கதமதோலிக்க ச்பகளின் 
பிரதோன உபமதச�ோய இருக்கிறது, என்றோலும் இநத உபமதசம் “ஒரு 
மு்ற பரிசுததெோன்களுக்கு ஒபபுெிக்கபபட்டே” (யூதோ 3) ெிசுெோசததின் 
பஙகோக இருக்கெில்்ல. கதமதோலிக் என்்சக்மளோபிடியோ இபபடி 
பசோல்கிறது. 

இநத ச்ப மபோதிக்கின்ற திரிததுெம், அது மதெனு்டேய 
சு போ ெ த தி ற் கு ரி ய  ( தி ரி ம ய க த தி ற் கு ரி ய  கு ணோ தி ச ய ங க ள் ) 
பெளிபபோடேோயஇருக்கின்றது. இ்த மதெக்கு�ோரோன இமயசு கிறிஸது 
உலகததிற்குக் பகோடுக்கும்படி பூ�ியின்ம�ல் ெநதோர். “�ற்றும் 
இெள் (கதமதோலிக் ச்ப) இநத முழு அஸெதிெோர�ோன பகோள்்க 
பிடிெோத�ோன அ்�ப்பப �னிதனுக்கு முன் ப�ோழிகிறோள்”.

எனமெ மரோ�ன் கதமதோலிக் ச்பயோனது அநதத திரிததுெத்த 
அஸதிெோர உபமதச�ோகக் கருதி அநத முழு பகோள்்க பிடிெோத�ோன 
அ்�ப்ப பரபபி ெநதோள் என்ப்தப போர்க்க முடிகிறது. �ற்றும் 
நெோன்கோம் நூற்றோண்டின் க்டேசி 25 ெருடேஙகளில் “அெர்கள் நெிசசயிதத 
திரிமயகததுெ�ோகிய “ஒரு மதென் மூன்று நெபர்களுக்குள்ளோக” என்பது 
முற்றிலு�ோக கிறிஸது ஜீெியததிலும் சிந்தக்குள்ளும் முழு்�யோக 
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ஒன்றிப மபோனது.” (பரிசுததததிரிததுெம் - புதிய கதமதோலிக் 
என்்சக்மளோபிடியோ) திரிததுெததின் நெம்பிக்்க இஙமக எபபடி பதிவு 
பசயயபபட்டுள்ளது என்ப்த கோண்பிக்கிறது.

“We cannot doubt the existence amoung the Orthodox Fathers of different 
opinions on this mysterious subject until its final definition by the Church”. 
(Dictionary of Doctrines & History Theology)

அதற்குப பிறகு மதெததுெததின் உபமதசததிற்கு ஒரு க்டேசி 
ெிளக்க உ்ர கி்டேததது - ஒரு மதெனின் மூன்று நெபர் என்னும் ஒரு 
புது்� கி.பி. 325 ஏறக்கு்றய கிறிஸது �ரிதது, உயிர்தபதழுநது மபோய 
300 ெருடேஙகளுக்குப பிறகு இபபடி ஆனது! போகோல் மரோ�ோ இது மபோன்ற 
உபமதசத்தப பரபபுெதற்கு கோரண�ோனோர்கள்! அது ஒரு போகோல் 
உபமதச�ோயிருநது ஒரு போகோல் ச்பயோல் ஆரம்பிக்கபபட்டேது! “இநத 
திரிததுெத்த” கி.பி.325ல் நெிசோயோெின் ஆமலோச்னயின் கீழோக 
நெிசோயோ மகோட்போடேோக ஸதோபிக்கபபட்டேது. அபமபோஸதலர் மகோட்போடு 
என்று பசோல்லபபடேக் கூடியதும் ஆனோல் அபமபோஸதலர்களோல் 
எழு த ப ப டேோத து �ோ ய  இ ரு க் கி ற ,  ம த ெ த து ெ த ் த  தி ரி த து ெ ம் 
என்று அது பசோல்லோததோயிருக்கிறது. (100-150 கி.பி) ஏற்கனமெ 
போர்ததது மபோல, உடேனடியோகவும் மநெரடியோகவும் அது மதெனு்டேய 
ெோர்த்த அல்ல (நெியு கதமதோலிக் என்்சக்மளோபிடியோ – - New Cath 
Ency) ப�யயோகமெ மதெனு்டேய ெோர்த்தக்குள் கண்டு பிடிக்க  
முடியோததோய இருக்கிறது.

அது முதல், இநதக் மகோட்போடு கிறிஸதுெ ெோழ்க்்கயிலும், 
சிந்தயிலும் முழு்�யோக இ்ணநதுள்ளது. அமநெக கிறிஸதுெர்கள் 
இன்்றய கோலக் கட்டேததிமல இநத மதெததுெததின் தெறோன 
உபமதசத்த பெளிமயற்றுெதற்கு கடின�ோக இருக்கிறது. அெர்கள் 
ச்ப அ்�பபின் மூல�ோக அ்த ஒரு இரகசிய�ோக ஏற்றுக் 
பகோள்ெதற்கு மபோதிக்கபபட்டிருக்கிறோர்கள். அது நெிசசய�ோகமெ, ச்ப 
அ்�பபினோல் உருெோக்கபபட்டேதினோமல ஒரு இரகசியம் தோன். 

“A fruitful cause of error in ancient and also modern times is owing to an 
attempt to explain or illustrate this doctrine, forgetting that it is a MYSTERY 
to be received on faith, which CANNOT, from its own nature, be rendered 
intelligible to man’s intellect.” (“Trinity” – Dict. of Doct. & Hist. Theo)

ஒரு உண்்�யோன கிறிஸதென் இல்லோத ஏமதோ ஒன்்ற, 
ெிசுெோசததினோமல நெம்பமுடியு�ோ?

திரிததுெம் எபமபோதும் இரகசிய�ோகமெ இருநதுள்ளது. �ற்றும் 
அ்த யோரும்புரிநது பகோள்ளக் கடின�ோயும் சர்ச்ச நெி்றநதது�ோய 
இருக்கிறது. இ்த புரிநது பகோள்ெதற்கு எடுதத எல்லோ ெித�ோன 
புல்� சோர்நத முயற்சிகள் எல்லோம் இன்னமும் தெறோகப புரிநது 
பகோள்ளபபட்டேது! அ்தத பதளிவுபடுததுெதற்கு எல்லோ இ்ற்� 
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நூல் சோர்நத முயற்சிகள் எல்லோம் இன்னும் அதிக குழபபத்தக் 
பகோடுததது. 

ஏன்?
எளி்�யோக பசோல்மெோ�ோனோல் அது �னிதனோல் உண்டேோகபபட்டே 

க ட் டு க் க ் த !  எ ல் லோ  ம ெ த ப ப ண் டி த ர் க ளு ம்  ம ெ த த தி ல் 
திரிததுெததிற்குரிய எநத ஒரு குறிபபும் இல்்ல என்ப்த ஏற்றுக் 
பகோள்கின்றனர். அெர்கள் பசோல்ெது மபோல இது ஒரு ெஞச்னமயோடு 
உள் நு்ழக்கபபட்டேது. சோதோரண ெசனஙக்ள பதளிெ்டேயோத 
ெசனஙகமளோடு ஒபபிட்டுெது பழஙகோலதது மூடேததன�ோன பழக்க�ோக 
இருக்கிறது.

அெர்கள் ஏன் இநத பிரசச்னக்கு அதிக அறிெோனதும் புலன்களோல் 
உணரக்கூடிய ஒரு அணுகுமு்ற்ய பதரிநபதடுக்கக் கூடேோது? 
அதோெது, சோதோரண ெசனஙக்ளப புரிநது பகோள்ெதற்கு பதளிெோன 
ெசனஙக்ள எடுதது கூர்நது அலசி ஆரோயநது போர்க்கலோம்  
அல்லெோ? 

ஓ ,  ம போ ரோ டி க் ப கோ ண் டி ரு க் கி ற  ம ெ த  ெி சு ெோ சி க ளு க் கு 
ப ரி சு த தோ ெி யோ ன ெ ரி ன்  ெ ழி  நெ டே த து த ல்  எ ப ப டி யோ க  அ து 
அெசியபபடுகின்றது. அெர்கள் �ோ�ிச �னிதர்களின் பெறும் 
ெோ ர்த ் த க ளி னோல்  உ ண் டேோ யி ரு க் கி ற  க ட் டு க் க ் த க ளு க் கு ம் 
ம த ெ னு ் டே ய  ப த ய வீ க  ச த தி ய த தி ற் கு ம்  இ ் டே யி லு ள் ள 
ெிததியோசத்தக் கோண்பிக்கும்படி உதவுெோரோக.

***





இதுதான் திித்துவம் - உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுா? - நீங்கள் 
திித்துவவாதிாக இருக்க வவண்டும் என்று வலியுறுத்தினால்! - 

இததத்தான் நீங்கள் பாதுகாக்கிறீர்கள் 

தி அதானாசின் வகாட்பாடு 
கத்தேோலிக்க, புோட்டஸ்டன்ட் ற்றும் பபந்தேதகோஸ்தே தேலோயங்கரோல் அங்கீகிக்கப்பட்ட 

ேிித்துலத்ேின் அடிப்படடக் தகோட்போடு. 

ஒரு ேிித்துலலோேிோக இருப்பேில் கத்தேோலிக்க, புோட்டஸ்டன்ட் ற்றும் 
பபந்தேதகோஸ்தே தேலோயங்கரோல் அங்கீகிக்கப்பட்ட            அடிப்படடக் 
தகோட்போடு - அேோனோசின் தகோட்போடு. நியூ ஷோஃப் பெர்சோக் என்டசக்தரோபீடிோ ஆஃப் 

ிலிஜிஸ் நோபயட்ஜ் பேோகுேிிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. XI பக். 202, ேி கோர்டின், 
யண்டன், 10/11/1909 இல் இருந்து தற்தகோள் கோட்டப்பட்டது, இது 1908 ஆம் ஆண்டின் 
யோம்பபத் ோநோட்டின் தீர்ோனத்ேின்படி தகன்டர்பி தபோின் தலண்டுதகோரின் தபில் 
பசய்ப்பட்ட அத்ேனோசி நம்பிக்டகின் ேிருத்ேப்பட்ட போறிபபர்ப்டப லறங்கிது. 
 ..... 
3  இப்தபோது கத்தேோலிக்க நம்பிக்டக இதுேோன்: நோம் ஒத       ேிித்துலோக 

லணங்குகிதமோம்; ற்றும் ேிித்துலம் ஒரு ஒற்றுட. 
4. நபர்கடரக் குறப்புலதும், பபோருடரப் பிிப்பதும் இல்டய. 
5. பிேோலின் நபர் ஒருலர், குோனில் ற்பமோருலர், பிசுத்ே ஆலிோனலர் ற்பமோருலர். 
6. ஆனோல் பிேோ, குோன் ற்றும் பிசுத்ே ஆலிின் தேலத்துலம் ஒன்தம, அலர்களுடட 

கிட சோனது, அலர்களுடட கத்துலம் நித்ேிோனது. 
7. பிேோ எப்படி இருக்கிமோதோ, அப்படிப்பட்டலர் குோனும், அப்படிப்பட்டலர் பிசுத்ே ஆலியும். 
8.                     ,                     ,                 
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மதென் ஒளியோயிருக்கிறோர், அெரில் எவெளமெனும் இருளில்்ல 

(போரம்பரியம் இல்்ல) இது நெோஙகள் அெரிடேததில் மகட்டு 

உஙகளுக்கு அறிெிக்கிற ெிமசஷ�ோயிருக்கிறது – 1மயோ 1:5.

இநத புஸ்த்கம் மு்க்கியைபான உ்ததசைபா்கிய 

ததெத்துெத்தின் இர்கசியத்ரத குறித்து வைய்யபான 

வெளிப்பாட்ரை்க வ்கபாடு்க்கின்றது.

எச்சரிப்பு

இநத புஸதகம் உஙகள் ச்பயில் இருக்கும் போரம்பரிய 

மபோத்னகளிலிருநது உஙக்ளக் திருபபி ஒருெி்ச 

பரிசுததெோன்களுக்கு ஒபபுெிக்கபபட்டு ெிசுெோசததிற்கு 

மபோரோடும்படி உஙக்ள அ்சக்கும்.
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