
 

வார்த்தை மாம்சமானது 
ய ோவோன் 1:1 ஆதி ியே வோர்த்தத இருந்தது, அந்த வோர்த்தத யதவனிடத்திேிருந்தது, அந்த வோர்த்தத 
யதவனோ ிருந்தது.      2 அவர் ஆதி ியே யதவயனோடிருந்தோர்.   3 சகேமும் அவர் மூேமோய் உண்டோ ிற்று;  

உண்டோனததோன்றும்  அவரோயே ல்ேோமல்  உண்டோகவில்தே. 
14   அந்த வோர்த்தத மோம்சமோகி,  கிருதை ினோலும் சத்தி த்தினோலும் நிதைந்தவரோய்,  நமக்குள்யே வோசம்ைண்ணினோர்; 

அவருதட  மகிதமத க் கண்யடோம்; அது ைிதோவுக்கு ஒயரயைைோனவருதட  மகிதமக்கு  ஏற்ை மகிதம ோகயவ  
இருந்தது. 
கிைிஸ்துவுக்குள் அன்ைோன சயகோதர சயகோதரிகளுக்கு ! இரட்சகர் இய சு கிைிஸ்துவின் நோமத்தில் அன்ைின் 
வோழ்த்துக்கள். வோர்த்தத மோம்சமோகி இய சு கிைிஸ்துவோக ைிைந்த நிகழ்தவ உேகதமங்கும் தகோண்டோடும் 
அதனவருக்கும் கிைிஸ்து ைிைப்ைின் அன்பு வோழ்த்துக்கள்.  இந்த சம த்தில், வோர்த்தத மோம்சம் ஆனதன் அர்த்தம், 
முக்கி த்துவம், ைேன்கள், நிகழ்வுகள் யைோன்ை சத்தி ங்கதே சற்று ைடிப்யைோம். “அந்ை வார்த்தை மாம்சமாகி” – இது 
உேக சரித்திரத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு உன்னத நிகழ்ச்சி. ைோவத்தில் வழீ்ந்த மனுக்குேத்தத மீட்தடடுக்க யதவன் தசய்த 
மகோப்தைரி  கோரி ம். எப்ைடி சம்ைவிக்கும் என்று யதவதூதரும் உற்றுப்ைோர்க்க ஆதச ோக இருந்த கோரி ம் ( 1 
பேதுரு 1:12 ). ைோவத்தத ைற்ைி  அைிவு இருக்கிை அதனவரும் நித்தி  நரகத்துக்குதோன் தசல்ே யவண்டும் என்று 
இருந்த நிதேத  மோற்ைி, இய சு கிைிஸ்துதவ தசோந்த இரட்சகரோக ஏற்றுக்தகோள்கிை  ோரும் இனியமல் நித்தி  
நரகத்துக்கு தசல்ே யததவ ில்தே என்ை ஒரு அற்புதமோன நிதேதமத  உருவோக்கி  கோரி ம் இது .  
 

1 ப ாவான் 4:2 யதவஆவித  நீங்கள் எதினோல் அைி ேோதமன்ைோல்: மோம்சத்தில் வந்த இய சு கிைிஸ்துதவ 
அைிக்தகைண்ணுகிை எந்த ஆவியும் யதவனோல் உண்டோ ிருக்கிைது. 
3 மோம்சத்தில் வந்த இய சுகிைிஸ்துதவ அைிக்தகைண்ணோத எந்த ஆவியும் யதவனோல் உண்டோனதல்ே; வருதமன்று 
நீங்கள் யகள்விப்ைட்ட அந்திகிைிஸ்துவினுதட  ஆவி அதுயவ, அது இப்தைோழுதும் உேகத்தில் இருக்கிைது. ( 2 

ய ோவோன் 1:7; எைி 5:7; ைிேி 2:6-8; 1 தீயமோ 3:16 ) 
மற்ை எந்த ஒரு மத யைோததனகேிலும் இல்ேோமல், கிைிஸ்தவத்தில் இருக்கும் ஒரு மகோ முக்கி மோன யவறுைோடு, “ 

நமக்கு ஒரு இரட்சகர் “ இருப்ைது. இய சு கிைிஸ்து மனுக்குேத்தின் இரட்சகரோக ஆவதற்கோன ஒரு முக்கி மோன 
தகுதி - அவர் மோம்சத்தில் தவேிப்ைடுவது. இல்தேத ன்ைோல் அவர் மனுக்குேத்துக்கோக யசோதிக்கப்ைட முடி ோது, 
நி ோ ப்ைிரமோணத்துக்கு கீழ்ப்ைட்டிருக்க முடி ோது, தண்டிக்கப்ைட முடி ோது, மரிக்க முடி ோது – மனுக்குேத்துக்கோன 
ைிரோ ச்சித்த ைேி ோக முடி ோது. அதனோல்தோன் இய சு கிைிஸ்து மோம்சமோனது சரித்திரத்தின் ஒரு அதி முக்கி மோன 
சம்ைவம். 
 

வார்த்தை 
நோம் தைோதுவோக தமிழில் “வார்த்தை” என்று கூறும் தசோற்களுக்கோக யவதோகமத்தில், முக்கி மோக புதி  ஏற்ைோட்டில் 
இரண்டு கியரக்க வோர்த்ததகள் உைய ோகப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ேன. 
1. Logos. லாபகாஸ். இவ்வோர்த்தத ஒரு “கருத்தை” “எண்ணத்தை” குைிப்ைிடுகிைதற்கோக 
உைய ோகப்ைடுத்தப்ைடுகிைது.   உ.ம். லூக்கா 7:7; 1 ககாரி 14;9,19; ப ாவான் 15:25; 1 கைச 4:15; அப் 8:25. 
 

2. Rhema யரமோ. ஒரு கருத்தத அல்ேது எண்ணத்தத, முதை ோன, இேக்கணப்பூர்வமோன, அைிவுப் பூர்வமோன 
வடிவத்தில், வோர்த்ததகேிலும் வோக்கி ங்கேிலும் தவேிப்ைடுத்துவதத குைிப்ைிடுவதற்கோக 
உைய ோகப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ேது.     உ.ம். மத் 12:36; 2 ககாரி 12:4; எேி 12:19; ப ாவா 3:34; அப் 2:14. 
 

உதோரணத்துக்கு, யவதோகமத்தத குைிப்ைிடுவதற்கோக ேோயகோஸ் என்ை வோர்த்ததத  உைய ோகப்ைடுத்தேோம்; 
யவதோகமத்தில் இருந்து ஒரு குைிப்ைிட்ட வசனத்தத குைிப்ைிடுவதற்கோக யரமோ என்ை வோர்த்ததத  
உைய ோகப்ைடுத்தேோம் ( எபே 6:17 ).  
 

ப ாவான் 1:1,14; 1 ப ாவான் 1:1; கவளி 19:13 ஆகி  இடங்கேில் “வார்த்தை” என்று குைிப்ைிடப் ைட்டுள்ே 
தசோல்லுக்கோன கியரக்க வோர்த்தத “லாபகாஸ்” ஆகும். இந்த இடங்கேில் இவ்வோர்த்தத, யதவனுதட  குமோரனுக்கு 
மோத்திரம் தகோடுக்கப்ைட்டுள்ே “ைனிப்ேட்ட முதை ிலான வார்த்தை” என்ை ைட்டப்தை தர குைிப்ைிடுகிைது.  
 
மாம்சம்: இந்த வோர்த்ததக்கோன கியரக்க வோர்த்தத “சார்க்ஸ்” என்ைதோகும். இவ்வோர்த்தத “மோம்சம்” என்று  
ப ாவான் 1:1,14; 1 ைபீமா 3:16; 2 ப ாவா 7; எேி 5:7 ஆகி  இடங்கேில் குைிப்ைிடப்ைட்டுள்ேது. இவ்வோர்த்தத  
இவ்விடங்கேில், இய சுகிைிஸ்துவின் “ைரிசுத்த மனிதத்தன்தம” த யும் ஒரு மனிதன் என்று அதழக்கப்ைடுவதற்கு 



 
யததவ ோன அதனத்ததயும் ( ஆவி, ஆத்துமோ, சரீரம்) குைிப்ைிடுகிைது. அதோவது யதவனுதட  குமோரன், ைரிசுத்த 
மனிதத்தன்தமத  முழுதம ோக எடுத்துக்தகோண்டு, ஆவி, ஆத்துமோ, சரீரம் உள்ே ஒரு மனிதனோக ஆனோர்.  
 

வார்த்தை மாம்சமானது எைற்காக ? 
“ோவத்தை போக்கும் ேலி ாக” 
 யரோமர் 8:3 அததப்ைடித னில், மோம்சத்தினோயே ைேவனீமோ ிருந்த நி ோ ப்ைிரமோணம் தசய் க்கூடோதததத் 
யதவயன தசய்யும்ைடிக்கு, தம்முதட  குமோரதனப் ைோவமோம்சத்தின் சோ ேோகவும், ைோவத்ததப் யைோக்கும் 
ைேி ோகவும் அனுப்ைி, மோம்சத்தியே ைோவத்தத ஆக்கிதனக்குள்ேோகத் தீர்த்தோர். 
புசிக்கக்கூடோது என்று யதவன் தசோன்ன கனித  ஆதோம் புசித்ததோல், தமோத்த மனுக்குேமும் ைோவிகள் 
ஆக்கப்ைட்டனர் ( பராமர் 5:12-19 ). இதனோல் ைோவத்தத அைிகிை அைிவு வரோமல் மரிக்கும் சிறு ைிள்தேகதே தவிர 
மற்ை அதனத்து தமோத்த மனுக்குேமும் நித்தி  நரகத்துக்கு தசல்லுகிைவர்கள் ஆக்கப்ைட்டோர்கள் . ஆனோலும் யதவன் 
தன் அநோதி தீர்மோனத்தின் ைடி, இந்த ைிரச்சிதனக்கு தீர்வு கோண உேகத்ததோடக்கத்துக்கு முன்யை அடிக்கப்ைட்ட 
ஆட்டுக்குட்டி ோக இய சு கிைிஸ்துதவ தவத்திருந்தோர்     (  ாக் 1:19-20; கவளி 13:8 ).    
 

'ோவம் கசய்கிை ஆத்துமாபவ சாகும்' ( எபச; 18;4 ). இது யவதோகமத்தில் அைிவிக்கப்ைட்டிருக்கிைது.  

எயச 18:4 இயதோ, எல்ேோ ஆத்துமோக்களும் என்னுதட தவகள்; தகப்ைனின் ஆத்துமோ எப்ைடிய ோ, அப்ைடிய  மகனின் 
ஆத்துமோவும் என்னுதட து; ைோவஞ் தசய்கிை ஆத்துமோயவ சோகும். 
ஒரு மிருகயமோ, அல்ேது யதவ தூதயனோ மனிதனுக்கு ைதிேோக ைோவத்தின் தண்டதனத  அனுைவிக்க முடி ோது.   
மனிதனுதட  திரித்துவ சுைோவம் ைோவம் தசய்தது, எனயவ அந்த மனிதயன சோக யவண்டும்; ஒரு மனிதயன 

மனிதனுக்கோக ைிரோ ச்சித்தம் தசய்  முடியும் ( பலவி 17:11; எேி 9:22 ). ஆனோல், தமோத்த மனுக்குேமும் ைோவத்தில் 

இருப்ைதோல், எந்த ஒரு மனிதனுதட  மரணமும், அவனுக்கோகயவோ, மற்ைவர் களுக்கோகயவோ, ைிரோ ச்சித்தம் தசய்  
முடி ோது ( பராமர் 3:10,23 ). மனிதன் தன் ைோவத்துக்கோக, சு  ைிரோ ச்சித்தமும் தசய்  முடி ோது.  

எபர 13:23 எத்திய ோப்ைி ன் தன் யதோதேயும், சிவிங்கி தன் புள்ேிகதேயும் மோற்ைக்கூடுயமோ? கூடுமோனோல், 

தீதமதசய் ப் ைழகின நீங்களும் நன்தமதசய் க்கூடும். 
ஆகயவ மனுக்குேத்தின் ைோவத்துக்கு மரிப்ைததன்ைோல், “தமோத்த மனுக்குேத்ததயும் தன்னுள் தகோண்டிருக்கிை” 
ஆதோம் தோன் மரிக்க யவண்டும். ஆனோல் ஆதோம் ைோவத்துக்கு மரித்தோல் தமோத்த மனுக்குேமும் அவயனோடு அழிந்து 
யைோகும். அதனோல் யதவனுக்கு ஒரு ைிரய ோஜனமும் இல்தே. இப்யைோது யதவனுக்கு இருக்கிை ஒயர வழி “தமோத்த 
மனுக்குேத்ததயும் தன்னுள் தகோண்டிருக்கிை” மற்யைோருவர் மனுக்குேத்தின் ைிரோ ச்சித்த ைேி ோக மரிக்க யவண்டும் 
( பலவி 17:11: எேி 9:22; 1 ப ாவான் 2:2 ). அப்ைடி தமோத்த மனுக்குேத்ததயும் தன்னுள் தகோண்டிருக்கிைவர் 
இய சு கிைிஸ்து மோத்திரயம. 
கீழ்க்கண்ட யவத வசனங்கள் மூேமோக இதத நோம் ததேிவோக அைிந்து தகோள்ேேோம் . 
ய ோவோன் 1: 3 சகேமும் அவர் மூேமோய் உண்டோ ிற்று; உண்டோனததோன்றும் அவரோயே ல்ேோமல் 
உண்டோகவில்தே. 
தகோயேோ 2: 9 ஏதனன்ைோல், யதவத்துவத்தின் ைரிபூரணதமல்ேோம் சரீரப்ைிரகோரமோக அவருக்குள் வோசமோ ிருக்கிைது. 
ய ோவோன் 1:10 அவர் உேகத்தில் இருந்தோர், உேகம் அவர் மூேமோய் உண்டோ ிற்று, உேகயமோ அவதர 
அைி வில்தே. 
ககாபலா 1:15  அவர் அதரிசனமோன யதவனுதட  தற்சுரூைமும், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின யைறுமோனவர். 16 
ஏதனன்ைோல் அவருக்குள் சகேமும் சிருஷ்டிக்கப்ைட்டது; ைரயேோகத்திலுள்ேதவகளும் 
பூயேோகத்திலுள்ேதவகளுமோகி  கோணப்ைடுகிைதவகளும் கோணப்ைடோததவகளுமோன சகே வஸ்துக்களும் , 

சிங்கோசனங்கேோனோலும், கர்த்தத்துவங்கேோனோலும், அதிகோரங்கேோனோலும், சகேமும் அவதரக்தகோண்டும், 

அவருக்தகன்றும் சிருஷ்டிக்கப்ைட்டது. 17 அவர் எல்ேோவற்ைிற்கும் முந்தினவர், எல்ேோம் அவருக்குள் நிதேநிற்கிைது. 
18 அவயர சதை ோகி  சரீரத்திற்குத் ததே ோனவர்; எல்ேோவற்ைிலும் முதல்வரோ ிருக்கும்ைடி, அவயர ஆதியும் 
மரித்யதோரிேிருந்து எழுந்த முதற்யைறுமோனவர். 
19 சகே ைரிபூரணமும் அவருக்குள்யே வோசமோ ிருக்கவும், 

1 தகோரி 8:6 ைிதோவோகி  ஒயர யதவன் நமக்குண்டு, அவரோயே சகேமும் உண்டோ ிருக்கிைது; அவருக்தகன்று நோமும் 
உண்டோ ிருக்கியைோம். இய சுகிைிஸ்து என்னும் ஒயர கர்த்தரும் நமக்குண்டு; அவர்மூேமோய்ச் சகேமும் 
உண்டோ ிருக்கிைது, அவர் மூேமோய் நோமும் உண்டோ ிருக்கியைோம். 



 

எயை 3:11 இய சுகிைிஸ்துதவக்தகோண்டு எல்ேோவற்தையும் சிருஷ்டித்த யதவனுக்குள்யே ஆதிகோேங்கள் முதல் 
மதைந்திருந்த இரகசி த்தினுதட  ஐக்கி ம் இன்னததன்று, எல்ேோருக்கும் தவேிப்ைதட ோகக் கோண்ைிக்கிைதற்கு, 

இந்தக் கிருதை எனக்கு அேிக்கப்ைட்டிருக்கிைது. 
 

நாம் எப்ேடி இப சு கிைிஸ்துவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்ேட்படாம் ? 
யதவன் நம்தம இய சு கிைிஸ்துவுக்குள் சிருஷ்டித்தோர். இது நமது மு ற்சி ோல் அல்ேது விசுவோசத்தோல் 
சம்ைவிப்ைது இல்தே. யதவன் தனது கிருதை ோல் தசய்தது. 
1 தகோரி 1:30 அந்தப்ைடி, நீங்கள் அவரோயே கிைிஸ்து இய சுவுக்குட்ைட்டிருக்கிைரீ்கள். எழுதி ிருக்கிைைடி யமன்தம 
ைோரோட்டுகிைவன் கர்த்ததரக்குைித்யத யமன்தமைோரோட்டத்தக்கதோக, 
எபே 2:10 ஏதனனில், நற்கிரித கதேச் தசய்கிைதற்கு நோம் கிைிஸ்து இய சுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்ைட்டு, யதவனுதட  
தசய்தக ோ ிருக்கியைோம்; அதவகேில் நோம் நடக்கும்ைடி அவர் முன்னதோக அதவகதே 
ஆ த்தம்ைண்ணி ிருக்கிைோர். 
 

இப சு கிைிஸ்து – “ேிந்ைின ஆைாம்” “இரண்டாம் மனுஷன்” 
தமோத்த மனுக்குேத்ததயும் தன்னுள் தகோண்டிருப்ைதோல்தோன் இய சு கிைிஸ்து “ைிந்தின ஆதோம்”  என்றும் 
“இரண்டோம் மனுஷன்” என்றும் அதழக்கப்ைடுகிைோர்.  
1 ககாரி 15:45 அந்தப்ைடிய  முந்தின மனுஷனோகி  ஆதோம் ஜவீோத்துமோவோனோன் என்தைழுதி ிருக்கிைது; ைிந்தின 
ஆதோம் உ ிர்ப்ைிக்கிை ஆவி ோனோர்.   46 ஆகிலும் ஆவிக்குரி  சரீரம் முந்தினதல்ே, தஜன்மசரீரயம முந்தினது; 

ஆவிக்குரி  சரீரம் ைிந்தினது.  47 முந்தின மனுஷன் பூமி ிேிருந்துண்டோன மண்ணோனவன்; இரண்டோம் மனுஷன் 
வோனத்திேிருந்து வந்த கர்த்தர். 
 
தமோத்த மனுக்குேத்துக்குமோன ைிரோ ச்சித்த ைேி ோக மரிக்கும்ைடி ோக, தமோத்த மனுக்குேத்ததயும் தனக்குள் 
தகோண்டிருக்கிை இய சு கிைிஸ்துவோகி  வோர்த்தத, மனிதனோனோர் – மோம்சமோனோர். அதோவது மனிதனோனோர்.  
முந்ைின மனுஷன், முந்ைின ஆைாம் ( First Adam, First man ) - ஆைாம் 
இரண்டாம் மனுஷன், ேிந்ைின ஆைாம் ( Last Adam, Second man ) – இப சு கிைிஸ்து.  
ஆைாமுக்கும் இப சு கிைிஸ்துவுக்கும் உள்ள பவறுோடு 
 

ஆைாம் இப சு கிைிஸ்து 
1. முந்தின (முதேோம்) ஆதோம். ைிந்தின ( கதடசி ) ஆதோம். 

2. ஜவீோத்துமோ. உ ிர்ப்ைிக்கிை ஆவி. 

3. தஜன்ம சரீரம். ஆவிக்குரி  சரீரம். 

4. மண்ணோனவன் கர்த்தர். 

5. பூமி ிேிருந்து உண்டோனவன். வோனத்திேிருந்து வந்தவர். 

6. மனிதன். மனிதன்,கர்த்தர். 

7. முந்தின மனுஷன். இரண்டோம் மனுஷன். 
 
முன்பு எப்ைடி மோம்சமோன ஆதோமினோல் மனுக்குேம் முழுவதும் ைோவிகள் ஆக்கப்ைட்டோர்கயேோ, அவ்வோயை, 
மோம்சமோன வோர்த்தத ினோல் மனுக்குேம் முழுவதும் நீதிமோன்கள் ஆக்கப்ைட முடியும் . சகே சிருஷ்டிகளுக்கும் 
ைிதோவோன இய சு கிைிஸ்து இப்யைோது மோம்சமோன மனிதனோக ஆனோர். மனித சுைோவத்தத, தன்தமத  
எடுத்துக்தகோண்டோர். ஆகயவ அவரோல் இப்யைோது மனுக்குேத்துக்கோன தண்டதனத  ஏற்றுக்தகோள்ே முடியும் , 
மனுக்குேத்துக்கோக ைிரோ ச்சித்த ைேி ோக மரிக்க முடியும், ஒரு புதி  மறுைடியும் ைிைந்த சந்ததித  உருவோக்க 
முடியும். இதற்கோகத்தோன் வோர்த்தத மோம்சமோனோர்.  
 

இரண்டு மனிை இனம் 
பராமர்  6 : 5 ஆதேோல் அவருதட  மரணத்தின் சோ ேில் நோம் இதணக்கப்ைட்அடவர்கேோனோல், அவர் 
உ ிர்த்ததழுதேின் சோ ேிலும் இதணக்கப்ைட்டிருப்யைோம். 
ககாபலா 1:13 இருேின் அதிகோரத்தினின்று நம்தம விடுததே ோக்கி, தமது அன்ைின் குமோரனுதட  ரோஜ் த்திற்கு 
உட்ைடுத்தினவருமோ ிருக்கிை ைிதோதவ ஸ்யதோத்திரிக்கியைோம். 
 



 

வோர்த்தத மோம்சமோனதனோல் இய சு கிைிஸ்து “ ேிந்ைின ஆைாம் Last Adam” ஆனோர். கதடசி ஆதோமோக அவர் 
மனுக்குேம் முழுவததயும் தன்னுள் தகோண்டிருந்தோர். வோர்த்தத மோம்சமோகி, மரித்து உ ிர்த்ததழுந்ததோல் அவர் 
“இரண்டாம் மனுஷன்” என்று அதழக்கப்ைடுகிைோர். ஆக இங்யக இரண்டு மனித இனங்கதே ைோர்க்கியைோம். ஒன்று 
ஆைாமில் கைாடங்கி  மனிை இனம். இது இப சு கிைிஸ்து – வார்த்தை மாம்சமான போது – அவரில் கைாடங்கி 
கல்வாரி சிலுதவ ில் முடிந்ைது. மற்கைாரு இனம் “புது சிருஷ்டி”, “மறுேடியும் ேிைந்ை இனம்”. உ ிர்த்கைழுந்ை 
இப சுவில் கைாடங்கி நித்ைி ம் வதர ிலான மனிை இனம். இந்த இனம்தோன் இய சுயவோடு கூட நித்தி மோக 
உேகத்தத மீண்டும் ஆளுதக தசய்யும்.  
 

ஆதோம் சிருஷ்டிக்கப்ைட்டயைோது - நோம் அவருக்குள் இருந்யதோம். 
ஆதோம் விேக்கப்ைட்ட கனித  புசித்த யைோது – நோம் அவருக்குள் இருந்யதோம். 
ஆதோம் கீழ்ப்ைடி ோத யைோது நோம் – அவருக்குள் இருந்யதோம். 
ஆதோம் ைோவி ோன யைோது – நோம் அவருக்குள் இருந்யதோம் -  ேதை  மனிை இனம்.  
 

இய சு கிைிஸ்து மரி ோேின் கர்ப்ைப்தை ில் உருவோனயைோது – நோம் அவருக்குள் இருந்யதோம். 
இய சு கிைிஸ்து தைத்ேயகமில் ைிைந்த யைோது – நோம் அவருக்குள் இருந்யதோம். 
இய சு கிைிஸ்து தண்டிக்கப்ைட்டயைோது – நோம் அவருக்குள் இருந்யதோம். 
இய சு கிைிஸ்து மரித்த யைோது – நோம் அவருக்குள் இருந்யதோம்.  
இய சு கிைிஸ்து உ ிர்த்ததழுந்த யைோது – நோம் அவருக்குள் இருந்யதோம் - புைி  மனிை இனம்.  
 

பைவன் நமக்கு கசய்வது எல்லாம் நமது ஆவி ில் கசய்கிைார் 
சிருஷ்டிக்கப்ைட்டதவகள் அதனத்தும் இய சுகிைிஸ்துவின் மூேமோக சிருஷ்டிக்கப்ைட்டது என்று எற்கனயவ நோம் 
ைடித்யதோம். அதோவது சகேத்தின் உற்ைத்தி ஸ்தோனம், மூேோதோரம் இய சு கிைிற்து. ஒரு உதோரணத்துக்கு தண்ணதீர 
எடுத்துக்தகோள்யவோம். உேகத்தின் ைே இடங்கேில் தண்ணரீ் இருக்கிைது. தண்ணரீுக்தகன்று ைே குணங்கதே யதவன் 
தவத்திருக்கிைோர். தண்ணரீின் நிைம் என்ை குணத்தத எடுத்த்துக்தகோள்யவோம் . யதவன் தண்ணரீின் நிைத்தத 
மஞ்சேோக மோற்ை யவண்டும் என்று நிதனத்தோல், உேகத்தில் இருக்கும் ஒவ்தவோரு தண்ணதீரயும் யதவன் 
மஞ்சேோக மோற்ை யவண்டி தில்தே, மோைோக இய சு கிைிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் தண்ணரீின் மூேதோரத்தில் 
தண்ணரீின் நிைத்தத மஞ்சேோக மோற்ைினோல் யைோதும். உடனடி ோக உேகத்தில் இருக்கும் அதனத்து தண்ணரீும் 
மஞ்சள் நிைமோக மோைிவிடும்.  
இது யைோல்தோன் நமது ஆவி ிலும் யதவன் மோற்ைங்கதே தசய்கிைோர். நோம் ஆவி, ஆத்துமோ, சரீரம் என்று மூன்று 
ைோகங்கதே உதட வர்கள் ( 1 கைச 5:23 ). இதில் நம்முதட  ஆவிதோன் உண்தம ில் “நோம்” ( பராமர் 8:9 ). 
நமது ேதை  மனிைன் இப சுபவாடு கூட சிலுதவ ில் அதை ப்ேடுவது, மரிப்ேது, உ ிர்த்கைழுவது எல்லாம் 
நமது ஆவி ில் சம்ேவிப்ேதவ. இதவகள் அதனத்தும் நம் ஒவ்தவோரு வருக்குமோக தனித்தனி ோக சம்ைவிப்ைதவ 
அல்ே. யதவன் இய சு கிைிஸ்துவுக்குள் நமக்கோக தசய்யும் நிகழ்வுகள் . நோம் விசுவோசித்தோலும், 
விசுவோசிக்கோவிட்டோலும் இவற்தை யதவன் இய சுவுக்குள் தசய்தோர் . நோம் விசுவோசிக்கும்யைோது அந்த நிகழ்வுகள் 
நமக்கு உரி வனவோகின்ைன. அதன் ைேன்களும் நமக்கு உரி வனவோகின்ைன.  
 

வார்த்தை மாம்சமானது எப்போது ? 
லூக்கோ 1: 26 – 38 வதர உள்ே வசனங்கேில், கோைிரிய ல் தூதனுக்கும் மரி ோளுக்கும் இதட ில் நடக்கும் 
உதர ோடல் குைிப்ைிடப்ைட்டுள்ேது. அதில், 35ம் வசனத்தில் வோர்த்தத ோன இய சு கிைிஸ்து எவ்வோறு மோம்சம் 
ஆவோர் என்று கோைிரிய ல் விேக்குகிைோர்.  
லூக்கோ 1:35 யதவதூதன் அவளுக்குப் ைிரதியுத்தரமோக: ைரிசுத்தஆவி உன்யமல் வரும்; உன்னதமோனவருதட  ைேம் 
உன்யமல் நிழேிடும்; ஆதேோல் உன்னிடத்தில் ைிைக்கும் ைரிசுத்தமுள்ேது யதவனுதட  குமோரன் என்னப்ைடும். 
அததக்யகட்ட மரி ோள் அதற்கு இப்ைடி ோக ைதில் கூறுகிைோர். 
லூக்கோ 1:38 அதற்கு மரி ோள்: இயதோ, நோன் ஆண்டவருக்கு அடிதம, உம்முதட  வோர்த்தத ின்ைடி எனக்கு 
ஆகக்கடவது என்ைோள். அப்தைோழுது யதவதூதன் அவேிடத்திேிருந்து யைோய்விட்டோன். 
மரி ோள் “ நான் ஆண்டவருக்கு அடிதம” என்று தன்தன முழுதம ோக ஒப்புக்கதகோடுத்து, “உம்முதட  
வோர்த்தத ின்ைடி” அதோவது “யதவனிடத்தில் இருந்து கோைிரிய ல் தூதன் மூேமோக அனுப்ைப்ைட்ட வோர்த்தத ின்ைடி” 
எனக்கு ஆகக்கடவது என்று விசுவோசத்யதோடு தசோன்ன யைோது, தசோன்ன அந்த வினோடி “வார்த்தை மாம்சமானது” – 
அதோவது மரி ோள் இய சு கிைிஸ்துதவ கர்ப்ைம் தரித்தோர்.  
 

 
 



 

வார்த்தை மாம்சமானது – எவ்வாறு ? 
யதவன் மனிததன உருவோக்கி து தனது வோர்த்தத ின் மூேம் ( ஆைி 1:26 ). இப்தைோழுது யதவன் இய சுகிைிஸ்து 
வோசம் தசய் ப்யைோகும் சரீரத்தத உருவோக்க யவண்டும். அந்த சரீரம் ஒரு தைண்ணின் கர்ப்ைப்தை ில்தோன் 
உருவோக்கப்ைட முடியும். ஏதனன்ைோல் பூமி ின் அதிகோரத்தத யதவன் மனிதனுக்கு தகோடுத்து விட்டோர் ( சங் 8:6; 
115:16 ). இய சுவின் சரீரத்தத உருவோக்க யததவ ோன யதவனுதட  வோர்த்ததகேின் தவேிப்ைோட்தட ஒரு 
தனிமனிதனோல் முழுதம ோக தைற்றுக்தகோள்ே முடி வில்தே. அதனோல்தோன் ஏயதன் யதோட்டம் ததோடங்கி, தனது 
தீர்க்க தரிசிகள் மூேமோக ைே நூற்ைோண்டுகேோக யதவன் யைசிக்தகோண்டிருந்தோர் . ஒரு குைிப்ைிட்ட சம த்தில், 
அதோவது கோேம் நிதையவைின யைோது, மரி ோள், இய சுகிைிஸ்து வோசம் தசய் ப்யைோகும் சரீரத்தத உருவோக்க 
யததவ ோன யதவனுதட  வோர்த்ததகேின் தவேிப்ைோட்தட முழுவதுமோக தைற்றுக்தகோள்ே தகுதி உதட வரோக 
இருந்தோர்கள். உடனடி ோக யதவனுதட  வோர்த்தத அவர்கேிடம் தகோடுக்கப்ைட்டது.  
1 பேதுரு 1:23 அழிவுள்ே வித்தினோயே அல்ே, என்தைன்தைக்கும் நிற்கிைதும் ஜவீனுள்ேதுமோன யதவவசனமோகி  
அழிவில்ேோத வித்தினோயே மறுைடியும் தஜநிப்ைிக்கப்ைட்டிருக்கிைரீ்கயே. 
யதவனுட  வோர்த்தத அழிவில்ேோத “வித்து” என்று குைிப்ைிடப்ைடுகிைது. இந்த ‘வித்து’ என்ை வோர்த்ததக்கோன 
கியரக்க வோர்த்தத ‘ஸ்போரா’ (SPORA) என்ைதோகும். அதோவது “விததப்ைது” “கேற்பைாராக இருப்ேது” என்ை 
அர்த்தத்தில். எப்ைடி ஒரு குழந்தத உருவோக ஒரு ‘வித்து, sperm  ஒரு மனிதனிடம் இருந்து வருகிையதோ, அதுயைோே 
இய சு கிைிஸ்துவின் சரீரம் உருவோக யததவ ோன ‘ வித்து, sperm யதவனுதட  வோர்த்தத ில் இருந்து 
மரி ோளுக்கு கிதடத்தது. யதவனுதட  வோர்த்தத ‘ வித்து ‘ ஆனது. இதன் மூேமோக மரி ோள் கர்ப்ைம் தரித்தோர்கள்.  
இது எல்ேோம் சம்ைவித்தது ைரிசுத்த ஆவி ோனவரின் வல்ேதம ினோல்.  
 

வார்த்தை மாம்சமானது – அது ேரிசுத்ைமுள்ளது 
லூக்கா 1:35  யதவதூதன் அவளுக்குப் ைிரதியுத்தரமோக: ைரிசுத்தஆவி உன்யமல் வரும் ; உன்னதமோனவருதட  ைேம் 
உன்யமல் நிழேிடும்; ஆதேோல் உன்னிடத்தில் ைிைக்கும் ைரிசுத்தமுள்ேது யதவனுதட  குமோரன் என்னப்ைடும். 
யவதோகமத்தில் புதி  ஏற்ைோட்டில் “ோவம்” என்ை வோர்த்ததக்கோக ஏரோேமோன இடங்கேில் 
உைய ோகப்ைடுத்தப்ைட்டிருக்கும் வோர்த்தத “ஹமர்ஷி ா” என்ைதோகும். இவ்வோர்த்தத 4 விதமோன அர்த்தங்கேில் ைே 
இடங்கேிலும் உைய ோகப்ைடுத்தப்ைட்டிருக்கிைது.  
1. ைோவம் – கிரித கேின் உற்ைத்தி ஸ்தோனமோக, ஒரு யகோட்ைோடோக. பராமர் 3:9; 5:12. 
2. ைோவம் – ஆளுதக தசய்கிை ஒரு யகோட்ைோடோக, சக்தி ோக . பராமர் 6:6. எேி 3:13. 
3. ைோவம் – தைோதுவோக ஆனோலும் சிே இடங்கேில் உறுதி ோன தவைோன தச ல்கதே குைிப்ைிடும் விதமோக. 
ப ாவான் 8:21; பராமர் 8:3. 
4. ைோவம் – ஒரு ைோவச்தச ேோக. மத் 12:31; அப் 7:60. 
இய சு கிைிஸ்து ஒரு “மனிதனின் வித்து” மூேமோக ைிைந்திருந்தோல் அவரிடம் ைோவம் ஒரு யகோட்ைோடோக, சக்தி ோக 
(1,2 ) இருந்திருக்கும். ஆனோல் இய சு கிைிஸ்து கன்னி ிடம் ைிைந்ததோல் அவரிடம் ைோவம் ஒரு யகோட்ைோடோக, 
சக்தி ோக (1,2 ) இல்ேோமல் இருந்தது. யமலும் அவர் பூமி ில் மனிதனோக வோழ்ந்த கோேம் முழுவதிலும் அவரிடம் 
தவைோன தசய்தககயேோ, ைோவச்தச ல்கயேோ (3,4 ) இல்ேோமல் இருந்தது. (1 பேதுரு 2:22; 1 ப ாவான் 3:5 ) 
 
 

வார்த்தை மாம்சமானைால் மனிைருக்கு என்ன ே ன் ? 
ஒரு மனிதன் சோதோரணமோக ஒரு முதைதோன் மரிக்க முடியும். அதோவது அவனது ஆவியும் ஆத்துமோவும் அவனது 
சரீரத்தத விட்டு ைிரிந்து தசல்லுதல். 
எேி  9:27  அன்ைியும், ஒயரதரம் மரிப்ைதும், ைின்பு நி ோ த்தீர்ப்ைதடவதும், மனுஷருக்கு நி மிக்கப்ைட்டிருக்கிைைடிய , 

ஆதோமுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்ைட்டு, ைோவி ோக்கப்ைட்டு, ைோவி ோய் மரிக்கும் மனிதன், ைின் நி ோ த்தீர்ப்ைின் நோேில் 
நித்தி  மரணத்துக்குள் தள்ேப்ைடுவோன். இதுதோன் அவனது முடிவு.  
ஆனோல் ஆதோமுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்ைட்ட மனிதன், இய சு கிைிஸ்துயவோடு சிலுதவ ில் அதை ப்ைட்டு, அவயரோடு 
மரித்து, அவயரோடு மீண்டும் புதி  ஒரு மனிதனோக “மறுேடியும் ேிைக்க முடியும்”. ( பராமர் 6:1-12 ) 
ப ாவான் 3:3 இய சு அவனுக்கு ைிரதியுத்தரமோக :ஒருவன் மறுைடியும் ைிைவோவிட்டோல் யதவனுதட  ரோஜ் த்ததக் 

கோணமோட்டோன் என்று தமய் ோகயவ தமய் ோகயவ உனக்குச் தசோல்லுகியைன் என்ைோர். 

வோர்த்தத மோம்சமோனதன் மகோப்தைரி  ஆசீர்வோதம் இது. இப்யைோது எந்த மனிதனும் நித்தி  நரகத்துக்கு தசல்ே 
யவண்டி து இல்தே.  
 



 
எப்ைடி மரி ோள் யதவனுதட  வோர்த்ததத  ஏற்றுக்தகோண்ட யைோது இய சு கிைிஸ்து அவருக்குள் ைிைந்தோயரோ , 
அப்ைடிய  நோமும் யதவனுதட  வோர்த்ததத  ஏற்றுக்தகோள்ளும் யைோது இய சு கிைிஸ்து நமக்குள் ைிைக்கிைோர் – 
அதோவது இய சு கிைிஸ்துவின் ஆவித  நோம் தைற்றுக்தகோள்ளுகியைோம் . மறுைடியும் ைிைக்கியைோம். 
பராமர் 8:9 யதவனுதட  ஆவி உங்கேில் வோசமோ ிருந்தோல், நீங்கள் மோம்சத்துக்குட்ைட்டவர்கேோ ிரோமல் 
ஆவிக்குட்ைட்டவர்கேோ ிருப்ைரீ்கள். கிைிஸ்துவின் ஆவி ில்ேோதவன் அவருதட வனல்ே. 
இந்த ஆவிதோன் நம்முதட  மறுைடியும் ைிைந்த ஆவி. இந்த ஆவித  உதட வன்தோன் இய சு கிைிஸ்து ப ாவான் 
3:3 ல் தசோன்ன “மறுேடியும் ேிைந்ைவன்”. (  ாக் 1:18: 1 பேதுரு 1:23 ).  
 

வோர்த்தத மோம்சமோனதனோல் – இப்யைோது  ோரும் தரித்திரனோக இருக்க யவண்டி தில்தே,  ோரும் ஐசுவரி வோனோக 
இருக்க முடியும் ( 2 ககாரி 8:9 ). 
வோர்த்தத மோம்சமோனதனோல் – இப்யைோது  ோரும் யநோ ோேி ோக இருக்க யவண்டி தில்தே,  ோரும் ஆயரோக்கி மோக 
இருக்க முடியும் ( 1 பேதுரு 2:24 ). 
வோர்த்தத மோம்சமோனதனோல் – இப்யைோது  ோரும் ைிரச்சிதனகயேோடு இருக்க யவண்டி தில்தே,  ோரும் 
சமோதோனமோக இருக்க முடியும் ( ஏசா ா 53:5 ) 
வோர்த்தத மோம்சமோனதனோல் – இப்யைோது  ோரும் ைோவி ோய் இருக்க யவண்டி தில்தே,  ோரும் ஞோனி ோக, 
நீதிமோனோக, ைரிசுத்தவோனோக, மீட்கப்ைட்டவரோக இருக்க முடியும் ( 1 ககாரி 1:30 ). 
வோர்த்தத மோம்சமோனதனோல் – இப்யைோது  ோரும் ைோவங்களுக்கோன தண்டதனத  யதவனிடம் இருந்து தைை 
யவண்டி தில்தே,  ோரும் மன்னிக்கப்ைட்டு யதவனுதட  மகனோக வோழேோம் ( பராமர் 8:14 ) 
வோர்த்தத மோம்சமோனதனோல் – இப்யைோது மறுைடியும் ைிைந்த  ோரும் ைோவத்திடம் யதோற்று வோழ யவண்டி தில்தே, 
இய சுதவப்யைோல் எவ்விதத்திலும் ைோவம் இல்ேோமல் இருக்கேோம் ( 1 ப ாவான் 4:17; ப ாவான் 14:12 ) 
வோர்த்தத மோம்சமோனதனோல் – இப்யைோது  ோரும் ைதழ  மனிதனோக நரகம் தசல்ே யவண்டி தில்தே,  ோரும் 
இப்யைோது புதி  சிருஷ்டி ோக ைரயேோகம் தசல்ேேோம் (ப ாவான் 3:3). 
 

இது மனுக்குேத்துக்கோன மகோப்தைரி  நற்தசய்தி. இதத அனவருக்கும் அைிவிப்யைோம். மோம்சமோன வோர்த்ததத  – 
இய சு கிைிஸ்துதவ விசுவோசித்து, அவதர இரட்சகரோக ஏற்றுக்தகோண்டு, அதனத்து ஆசீர்வோதங்கயேோடு 
இவ்வுேகத்தில் வோழவும், ைரயேோகம் தசல்ேவும், அதனவதரயும் வழி நடத்துயவோம்.  
ஆதமன். 
வோர்த்தத மோம்சமோனதின் அன்பு வோழ்த்துக்கள். 
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