
✠ புனிதர் செபததயுவின் மகன் யாக்தகாபு ✠ 

(St. James, son of Zebedee) 

 

திருத்தூதர் மற்றும் மறைொட்சி : 

(Apostle and martyr) 

பிைப்பு : 1ம் நூற்ைாண்டு 

சபத்ொயிதா, யூததயா, தராம தபரரசு 

(Bethsaida, Judaea, Roman Empire) 

இைப்பு : கி. பி. 44 செருெதேம், யூததயா, தராம தபரரசு 

(Bethsaida, Judaea, Roman Empire) 

ஏற்கும் ெமயம் : எல்ோ கிறிஸ்தவ உட்பிரிவுகளும்  (All Christian communities) 

முக்கிய திருத்தேங்கள் : 

ெந்தியாகு டி கம்தபாஸ்தேோ தபராேயம், கலீசியா 

(ஸ்சபயின்), புனித தெம்ஸ் தபராேயம், செருெதேம், 

ஆர்தமனியன் குவார்ட்ேர் (இஸ்ரதயல்) 

(Cathedral of Santiago de Compostela, Galicia (Spain), Cathedral of St. 

James, Jerusalem, Armenian Quarter (Israel) 
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நிறைவுத் திருவிழா : ெூறே 25 

சித்தரிக்கப்படும் வறக :  முத்துச்சிப்பி/ தொழி,  

திருப்பயணியின் சதாப்பி மற்றும் உறே 

பாதுகாவல் :  

கலீசியா (Galicia), குவாத்தமாோ (Guatemala), நிக்கராகுவா (Nicaragua), 

ஸ்சபயின் (Spain), (Acoma Pueblo), (Badian), (Cebu), (Philippines), (Compostela), 

(Cebu), (Guayaquil), (Sahuayo), (Santiago de Querétaro), (Plaridel), (Bulacan), 

(Betis), (Pampanga), புறை ந டுபிக் இமஸ் நகர் (Buhay Na Tubig Imus City), 

தகவிட் (Cavite), கால்நறே மருத்துவர்கள் (Veterinarians), குதிறர வீரர் 

(Equestrians), விேங்கின் சமன்மயிரால் சபாருட்கறைச் செய்து 

விற்பவர்கள் (Furriers), ததால் பதனிடும் சதாழில் செய்பவர் (Tanners), 

மருந்தக பணியாைர் (Pharmacists), சிப்பி பிடித்தல் (Oysterfishing), மர தவறே 

செய்பவர் (Woodcarvers). 

செபதேயுவின் மகன் யாக்தகாபு, (James, son of Zebedee) இதயசு 

கிறிஸ்துவின் பன்னிரு திருத்தூேர்களுள் ஒருவர் ஆவார். முதன்முதலில் 

மறைொட்சியாக மரித்த திருத்தூதர் இவதரயாவார் என்று மரபுகள் 

கூறுகின்ைை. இவரின் சபற்த ார் செபதேயு மற்றும் ெத ாமி ஆவர் 

(Zebedee and Salome). இவர் திருத்தூதராை புனித தயாவானின் (John the 

Apostle) ெதகாதரர் ஆவார். அல்தபயுவின் மகன் யாக்தகாபுவிடமிருந்து 

(James, son of Alphaeus) இவரைப் பிரித்து காட்ட, இவர் சபரிய யாக்தகாபு 

(James the Greater) என்றும், “இதயசுவின் ெதகாதரர் யாக்தகாபு” (James the 

brother of Jesus) என்றும் அரைக்கப்படுகின் ார். 

யாக்தகாபு, இதயசுவின் முதல் சீேர்களுள் ஒருவராக 

விவரிக்கப்படுகிைார். ஒத்தறம நற்செய்தி நூல்களின்படி இவரும் இவரின் 

ெதகாதரராை தயாவானும் இதயசுவிேமிருந்து அறழப்பு சபறும்தபாது 

தங்களின் தந்றததயாடு கேற்கறரயில் இருந்தைர். இதயசுவின் ததாற்ைம் 

மாறியறத (Transfiguration) கண்ே மூன்று அப்தபாஸ்தேர்களுள் இவரும் 

ஒருவராவார். 



ெமாரியர்கள் இதயசுரவ ஏற்றுக் சகாள்ளாேோல் யாக்தகாபுவும் 

தயாவானும் இதயசுவிடம், “ஆண்ேவதர, வாைத்திலிருந்து தீ வந்து 

இவர்கறை அழிக்குமாறு செய்யவா? இது உமக்கு விருப்பமா?” என்று 

தகட்டார்கள். 

அவர் அவர்கள் பக்கம் திரும்பி, அவர்கரளக் கடிந்து சகாண்டார். 

திருத்தூதர் பணிகள் 12:2ன்படி ஏதராது அரென், யாக்தகாபுறவ தன் வாைால் 

சகான்ைான். திருத்தூேர்களுள் புதிய ஏற்பாட்டில் இவரின் இ ப்பு 

மட்டுதம பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆகதவ பாைம்பரிய நம்பிக்ரகயின் 

படி 12 திருத்தூதர்களில் இவதர முதல் இரத்த ொட்சி எை நம்பப்படுகிைது. 

இவர் ஸ்சபயின் நாட்டின் பாதுகாவ ைாக கருேப்படுகின் ார். இவரின் 

கல் ர  கலீசியாவில் உள்ள ொந்தியாதகா தே தகாம்தபாசுதே ா 

கத்தீடிைலில் உள்ளோக நம்பப்படுகின் து. பைம்பரியமாக இவரின் 

கல் ர க்கு செல்லும் பக்தி முயற்சி புனிே யாக்தகாபுவின் பாரே என 

அரைக்கப்படுகின் து. இப்பக்தி முயற்சி நடுக்கா ம் முேல் ப  

இடங்களில் இருப்பவர்களிடம் பைவியது. 

இவரின் நிரனவுத் திருவிைா நாள் ஜூர  மாேம், 25ம் நாளன்று, 

கத்தோலிக்க திருச்ெரப, ஆங்கிலிக்கம், லூேைனியம் மற்றும் சி  

சீர்திருத்ேத் திருச்ெரபகளில் சகாண்டாடப்படுகின் து. மைபுவழி 

திருச்ெரபகளில் ஏப்ைல் மாேம், 30ம் நாளன்று, சகாண்டாடப்படுகின் து. 

ஸ்சபயினில் : 

பாைம்பரியப்படி கி.பி. 40ம் ஆண்டு, ஜனவரி மாேம், இைண்டாம் 

நாளன்று, இவருக்கு ஐபீரிய மூவ ந்தீவு பகுதியில் மர பணியாற்றிக் 

சகாண்டிருக்கும்தபாது மரியாளின் காட்சி கிரடத்ேோகவும், அேன் 

பின்னதை இவர் எருெத முக்கு சென்று உயிர் து ந்ேோகவும் 

நம்பப்படுகின் து. தமலும் இேன் பின் இவரின் உடல் ொந்தியாதகா தே 

தகாம்தபாசுதே ா ஆ யம் அரமந்துள்ள கலீசியா கடற்கர க்கு 

தேவதூேர்களால் சகாண்டு வைப்பட்டோகவும், அங்கிருந்ேவர்கள் 

இவரின் உடர  அடக்கம் செய்ேோகவும் நம்பப்படுகின் து. எனினும் 



இவரின் சீடர்களாத தய இவரின் உடல் சகாண்டுவைப்பட்டிருக்க ாம் 

என அறிஞர்கள் நம்புகின் னர். 
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