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அப்ப ோஸ்தலர்கள் – யோக்பகோபு-James
லூக்கோ 6:12-16

லூக்கோ 6:12-16, அந்நோட்களிபல, அவர் ஜெ ம் ண்ணும் டி
ஒரு மலலயின்பமல் ஏறி, இரோமுழுவதும் பதவலை பநோக்கி:
ஜெ ம் ண்ணிக்ஜகோண்டிருந்தோர். ஜ ோழுது விடிந்தப ோது,
அவர் தம்முலைய சீஷர்கலை வரவலைத்து, அவர்களில்
ன்னிரண்டுப லரத் ஜதரிந்து ஜகோண்டு, அவர்களுக்கு
அப்ப ோஸ்தலர் என்று ப ரிட்ைோர். அவர்கள் யோஜரனில்,
ப துரு என்று தோம் ப ரிட்ை சீபமோன், அவன் சபகோதரைோகிய
அந்திபரயோ, யோக்பகோபு, பயோவோன், பிலிப்பு, ர்ஜதோஜலோபமயு,
மத்பதயு, பதோமோ, அல்ப யுவின் குமோரைோகிய யோக்பகோபு,
ஜசபலோத்பத
என்ைப் ட்ை
சீபமோன்,
யோக்பகோபின்
சபகோதரைோகிய யூதோ, துபரோகியோை யூதோஸ்கோரிபயோத்து
என் வர்கபை.
முதல் குழுவிைர்:
1.
2.
3.
4.

சீம ோன் என்னும் மேதுரு
அந்திமேயோ
யோக்ம ோபு
மயோவோன்
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மேதுரு, யோக்ம ோபு
ேட்டியலில்
ோறி ோறி
பேயர் எல்லோவற்றிலும்
இவர் ளின் பேயர் ள்
ருதப்ேடுகிறது.

ற்றும் மயோவோனின் பேயர் ள்
இடம்பேற்றுள்ளது. மேதுருவின்
முதலில் இடம்பேறுகிறது. ஆனோல்
எப்மேோதும முதல் குழுவோ மவ

இரண்ைோம் குழுவிைர்:
1.
2.
3.
4.

பிலிப்பு
ேர்த்பதோபலோம யு (அ) நோத்தோன்மவல்
த்மதயு
மதோ ோ

இந்த இேண்டோவது
இடம்பேற்றுள்ளது.

குழுவும்

எல்லோ

ேட்டியலிலும்

பிலிப்பு, ேர்த்பதோபலோம யு, த்மதயு ற்றும் மதோ ோ ஆகிய
நோல்வரின்
பேயர் ள்
அடிக் டி
இடம்
ோறி
இடம்பேற்றோலும், இந்த இேண்டோம் குழுவில் பிலிப்புவின்
பேயமே எப்மேோதும் முதலோவதோ இடம்பேறுகிறது.
மூன்றோம் குழுவிைர்:
1.
2.
3.
4.

அல்மேயுவின் கு ோேனோகிய யோக்ம ோபு
பெமலோத்மத என்னப்ேட்ட சீம ோன்
யோக்ம ோபின் கு ோேனோகிய யூதோஸ்
யூதோஸ் ோரிமயோத்து

எல்லோ ேட்டியலிலும் ஒன்றுமேோலமவ இடம்பேறுகிறது.
நடுவில் இருக்கும் பெமலோத்மத என்னப்ேட்ட சீம ோன்
ற்றும் யோக்ம ோபின் கு ோேனோகிய யூதோஸ் ஆகிய இருவரின்
பேயர் ளும் அவ்வப்மேோது இடம் ோறி இடம்பேறுகிறது.
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ஆனோல் அப்மேயுவின் கு ோேனோகிய யோக்ம ோபின் பேயர்
முதலிலும் யூதோஸ் ோரிமயோத்தின் பேயர்
டடசியிலும்
இடம் ோறோ ல் இடம்பேற்றுள்ளது.

யோக்பகோபு
புதிய
ஏற்ேோட்டில்
இடம்பேறுகின்றனர்.

மூன்று

யோக்ம ோபு ள்

o பெேமதயுவின் கு ோேனோகிய யோக்ம ோபு.
o அல்மேயுவின் கு ோேனோகிய யோக்ம ோபு.
o இமயசுவின் ெம ோதேனும், எருெமலம் திருச்ெடேயின்
தடலவரும் யோக்ம ோபு நிருேத்தின் ஆசிரியரு ோன
யோக்ம ோபு.
எனமவ அப்மேோஸ்தலனோகிய யோக்ம ோபு, மி ச்சிறந்த
யோக்ம ோபு.
தகப் ன்: ஜச பதயு
தோய்: சபலோமி
சபகோதரன்: பயோவோன்
ஜசோந்த ஊர்: கப் ர்நகூம்
வெ.14, மேதுருடவயும் அவனுடடய ெம ோதேனோகிய
அந்திமேயோடவயும்
பதோடர்ந்து,
யோக்ம ோபு
ற்றும்
மயோவோனின் பேயர் ள் இடம்பேறுகின்றன.
யோக்ம ோபு, பெேமதயுவின் கு ோேன். பெேமதயு மீன்பிடிக்கும்
பதோழில் பெய்து வந்தோர். யோக்ம ோபும் மயோவோனும்
அவமேோடு மெர்ந்து மீன்பிடித்து வந்தனர்.
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யோக்ம ோடேக் குறித்து நோம் ப ோஞ்ெ ோய் அறிந்திருக்கிமறோம்.
ஆனோல் நோம் அறிந்தடதக் ோட்டிலும் அவன் முக்கியத்துவம்
வோய்ந்தவன். இேண்டு சீஷர் ள் ேட்டியலில் இவனுடடய
பேயர் மேதுருடவத் பதோடர்ந்து இடம்பேறுகிறது.
இவன் மி ச் சிறந்த தடலவனோயிருந்திருக் க்கூடும் என்று
நம்ேத் தூண்டுகிறது. ெம ோதேர் ளோகிய யோக்ம ோபு ற்றும்
மயோவோனின்
பேயர் ள்
இடைந்து
இடம்பேறும்மேோபதல்லோம் யோக்ம ோபின் பேயமே முதலில்
இடம்பேறுகிறது. இது யோக்ம ோமே இருவரிலும் மூத்தவன்
என்ேடதயும் முக்கிய ோனவன் என்ேடதயும் ோட்டுகிறது.
சுவிமெஷங் ள் எல்லோவற்றிலும் யோக்ம ோபின் பேயர்
மயோவோமனோட
இடைந்மத
இடம்பேறுகிறது.
மயோவோனில்லோ ல் யோக்ம ோடேக் குறித்த எந்த த வடலயும்
நோம் அறிந்துப ோள்ளமுடியோது.
சுவிமெஷங் ளில்
ேோர்க் முடியோது.

இவர் ள்

இருவடேயும்

பிரித்துப்

ஆனோல்
யோக்ம ோபு
மயோவோடனக்
ோட்டிலும்
ம லோனவனோய்க் ோட்டப்ேட்டுள்ளது. அவர் ளின் பதோழில்
பவற்றியோய் நடந்தது.
மோற்கு 1:19-20, அவர் அவ்விைம் விட்டுச் சற்று அப்புறம்
ப ோைப ோது, ஜசஜ பதயுவின் குமோரன் யோக்பகோபும் அவன்
சபகோதரன் பயோவோனும்
ைவிபல வலலகலைப்
ழுது
ோர்த்துக்ஜகோண்டிருக்கிறலதக் கண்டு, உைபை அவர்கலையும்
அலைத்தோர்; அப்ஜ ோழுது அவர்கள் தங்கள் தகப் ைோகிய
ஜசஜ பதயுலவக் கூலியோட்கபைோடு
ைவிபல விட்டு,
அவருக்குப் பின்ஜசன்றோர்கள்.
மத்பதயு 4:21-22, அவர் அவ்விைம் விட்டுப் ப ோலகயில், பவபற
இரண்டு சபகோதரரோகிய ஜசஜ பதயுவின் மகன் யோக்பகோபும்,
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அவன்
சபகோதரன்
பயோவோனும்
தங்கள்
தகப் ன்
ஜசஜ பதயுவுைபை
ைவிலிருந்து, தங்கள் வலலகலைப்
ழுது ோர்த்துக்ஜகோண்டிருக்கிறப ோது, அவர்கலைக் கண்டு,
அவர்கலையும் அலைத்தோர். உைபை அவர்கள் ைலவயும்
தங்கள் தகப் லையும் விட்டு, அவருக்குப் பின் ஜசன்றோர்கள்.
இவர் ளுடடய
த ப்ேனோர்
மீன்பிடி
பதோழிடல
பெய்துவந்தனர். அவர் ளுடடய பதோழிலுக்கு ேலடே
மவடலக்கு
நியமித்த
அடத
பேரிய
அளவில்
பெய்திருக் மவண்டும். மேதுரு-அந்திமேயோடவப் மேோன்று
யோக்ம ோபு-மயோவோனும்
இமயசுவின்
முதல்
ட்ட
பதரிந்துப ோள்ளுதலுக்கு
ேோத்திேவோன் ளோகிறோர் ள்.
லிமலயோவின் டேயில் இவர் ள் இருவடேயும் இமயசு
பதரிந்பதடுத்து, தன்னுடடய பநருங்கிய வட்டோேத்தில்
டவத்துக்ப ோண்டோர்.
அந்திமேயோடவப் மேோலல்லோ ல் பநருங்கிய வட்டத்தில்,
முதல் மூவரில் யோக்ம ோபும் ஒருவனோயிருந்தோன்.
o அவன் றுரூே டலயில் இமயசுமவோடு இருந்தோன்.
o இமயசு
பெபித்துக்ப ோண்டிருந்த
ப த்ெ மன
மதோட்டத்தில் இருந்தோன்.
o இமயசுமவோடு பநருங்கியிருந்த மூவரில் இவனும்
ஒருவன். ஆனோல் இவடனக் குறித்து ந க்கு அதி ம்
பதரியோது.
இமயசு யோக்ம ோபுக்கு ப ோடுத்த பேயடே டவத்மத
யோக்ம ோபு யோர் என்ேடத அறிய முயற்சிப்ேது சிறந்த வழி.
இமயசு
அவர் ளுக்கு
பேோவபனர்ம ஸ்
என்று
பேயரிட்டிருந்தோர்.
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மோற்கு 3:17, ஜசஜ பதயுவின் குமோரைோகிய யோக்பகோபு,
யோக்பகோபின் சபகோதரைோகிய பயோவோன், இவ்விருவருக்கும்
இடிமுைக்கமக்கஜைன்று
அர்த்தங்ஜகோள்ளும்
ஜ ோவஜைர்பகஸ் என்கிற ஜ யரிட்ைோர்.
நோம் யோடேயோவது இடிமுழக்
க் ள் என்று பேயரிட்டோல்,
அவர் ளுடடய ஆளத்துவத்டத விவரிக் முயற்சிக்கிமறோம்
என்று அர்த்தம்.
இது யோக்ம ோபு டவேோக்கியமுள்ள, முழங் க்கூடிய,
வோஞ்டெயுள்ள, ஆர்வமுள்ள ஒரு நேர் என்ேடதக்
ோட்டுகிறது. இது ேடழய ஏற்ேோட்டில் “வந்து ேோர் என்
டவேோக்கியத்டத” என்று முழக் மிட்டு, ஆ ோபின் வீட்டட
முற்றிக்ட யிட்டு, மதெத்திலிருந்த ேோ ோல் ஆேோதடனடய
அ ற்றிய பயகுமவோடு ஒப்பிடத்தூண்டுகிறது (2 இேோெோக் ள்
10).
யோக்ம ோபு ேற்றிபயரியக்கூடிய வோஞ்டெயுள்ள ஒரு நேர்.
அதினோல்
அவன்
அதி
விமேோதி டள
ெம்ேோதித்திருக் மவண்டும் என்று எண்ைத் தூண்டுகிறது.
அந்திமேயோ
அட தியோன
முடறயில்
ஆட் டள
மதவனண்டட ப ோண்டுவருகிற நேேோய் இருந்தோன்.
யோக்ம ோமேோ
அவர் டள
விேட்டுகிறவனோயிருந்தோன்.
ஆவிக்குரிய தடலட த்துவத்தில் இதுமேோன்ற இடிமுழக்
க் ளுக்கு நிச்ெய ோய் இடமுண்டு.
யோக்ம ோபு தன்னுடடய ஆளத்துவத்திலும் குைோதிெயத்திலும்
அப்ேடிப்ேட்ட
நேேோ மவ
இருந்துள்ளோன்
என்ேது
பதளிவோய்
பதரிகிறது.
ஆனோல்
அவனுடடய
ம ோேங்ப ோள்ளுகிற சுேோவத்டத ஒருசில இடங் ளில்
இமயசுமவ நியோயப்ேடுத்துவதுமேோல் பதரிகிறது.
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ஆலயத்திற்குள்
இருந்த
ெனங்
னவீனப்ேடுத்துகிறோர் ள் என்ேடத
அவர் டள ெோட்டடடயக் ப ோண்டு
ஆலயத்டத சுத்த ோக்கியடத யோக்ம
அறிந்திருந்தோன்.
யோக்ம ோபும்,
மதவனுடடய
நம்பினோன்.

தன்னுடடய
ேரிசுத்தத்டத

ள்
மதவடன
அறிந்து இமயசு
அடித்து விேட்டி
ோபு நன்றோ மவ

ம ோேம்
நியோய ோனது,
ோக் க்கூடியது
என்று

ஆனோல் சில மவடள ளில் அவனுடடய டவேோக்கியம்
நியோய ோனதோய் இல்டல.
லூக் ோ 9ஆம் அதி ோேத்தில் இந்த இடிமுழக்
வித்தியோெ ோய் மேசுகிறோன்.

னிதன்

இமயசு
தன்னுடடய
டடசி
ேஸ் ோடவ
ஆெரிக்கும்பேோருட்டும்
தன்னுடடய
அடக் த்திற்கும்,
உயிர்த்பதழுதல் ெம்ேவிப்ேதற்கும் எருெமலமுக்குப் மேோ
மநரிடுகிறது. அவர் எருெமலமுக்குப் மேோவதற்கு தன்னுடடய
மு த்டதத் திருப்புகிறோர்.
லூக்கோ 9:51, பின்பு, அவர் எடுத்துக்ஜகோள்ைப் டும் நோட்கள்
சமீபித்தப ோது, அவர் எருசபலமுக்குப் ப ோகத் தமது
முகத்லதத் திருப்பி,
தற்மேோது அவர் ள்
லிமலயோவிலிருந்து புறப்ேட்டு,
எருெமலமுக்கு
இறங்கி
வருகிறோர் ள்.
அவர் ள்
ெ ோரியோடவக் டந்மத எருெமலமுக்குப் மேோயோ மவண்டும்.
அங்ம ெ ோரியர் ளின் ேட்டைம் உண்டு. தங்குவதற்கு மவறு
இடமும் அங்கு இல்டல.
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அந்நோட் ளில் முன்ேதிவு பெய்யும் வெதியும் இல்டல
என்ேதினோல் பெய்தி ப ோண்டுமேோகும் தூதுவடன முன்ேோ
அனுப்ேமவண்டும். இந்தத் தருைத்தில் தங்குவதற்கு
இடம்மதடி ேல்மவறு ெனங் ள் ஊடுருவத் துவங்கினர்.
ஆட யினோல் இமயசு மேோவதற்கு முன்பு பெய்தி
ப ோண்டுமேோகும் தூதுவடன முன்ேோ அனுப்பினர்.
அவர் ள் ெ ோரியர் ளின் ேட்டைத்திற்கு டந்துமேோனோர் ள்.
ெ ோரியர் ளும் யூதர் ளும் ஒருவடேபயோருவர் ேட த்தனர்.
ெ ோரியர் ள்
என்ேவர் ள்
புறெோதியமேோடு
லப்புத்
திரு ைம் பெய்துப ோண்டவர் ள் என்ேதினோல் இவர் ள்
பவறுத்து ஒதுக் ப்ேட்ட யூதர் ள்.
அவர் ள் புறெோதி
க் மளோமட
லப்புத் திரு ைம்
பெய்ததினோல்
இஸ்ேமவலின்
ேரிசுத்த
வழிடய
தவேவிட்டவர் ள். இந்தச் பெய்ட யினோல் இவர் ள்
யூதர் ளோல்
பவறுத்து
ஒதுக் ப்ேட்டனர்.
யூதர் ள்
ெ ோரியர் ளின் ேட்டைத்திற்கு மேோ மவ ோட்டோர் ள்.
ெ ோரியர் ள்
யூதர் டள
ட்டும்
பவறுக் வில்டல.
அவர் ளின்
எருெமலம்
ஆலய
ஆேோதடனடயமய
பவறுத்தனர்.
இவர் ள்
தங் ளுக்ப ன்று
ப ர்மெோம்
டலயில் ஆேோதடன ஸ்தலத்டத ஏற்ேடுத்தியிருந்தனர்.
ஆட யினோல்
ம சியோவின்
வருட டயக்
குறித்த
நற்பெய்திடயயும் பவறுத்தனர். அதில் அவர் ளுக்கு
ப ோஞ்ெமும்
ஆர்வமில்டல.
யூதர் ளுடடய
எல்லோ
ெடங் ோச்ெோேங் டளயும் அவர் ள் பவறுத்தனர்.
இமயசுவுக்கு முன்ேோ பென்ற அந்த பெய்தி ப ோண்டுமேோன
தூதுவமனோ “வோருங் ள்! ம சியோ வருகிறோர்” என்று
ஒருமவடள பெோல்லியிருந்திருக் க்கூடும்.
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லூக்கோ 9:52-53, தமக்கு முன்ைோகத் தூதர்கலை அனுப்பிைோர்.
அவர்கள் ப ோய், அவருக்கு இைத்லத ஆயத்தம் ண்ணும் டி
சமோரியருலைய ஒரு கிரோமத்திபல பிரபவசித்தோர்கள். அவர்
எருசபலமுக்குப்
ப ோக
பநோக்கமோயிருந்த டியிைோல்
அவ்வூரோர் அவலர ஏற்றுக்ஜகோள்ைவில்லல.
எருெNலுமுக்கு
மேோய்
அங்கு
ஆேோதடனயில்
ேங்குப ோள்ளப்மேோகிற ஒருவமேோடு அவர் ளுக்கு எந்தத்
பதோடர்பும் இல்டல. ஆட யினோல் அவடே அவர் ள்
வேமவற் வில்டல.
எனமவ அவருடடய சீஷர் ளோன யோக்ம ோபும் (மீண்டும்
பேயர் முதலில் இடம்பேற்றுள்ளது) மயோவோனும் அடதப்
ேோர்த்து மேெத் துவங்கினர்.
அவர் ள் ஆண்டவடேப் ேோர்த்து இப்ேடியோய் ம ட்வில்டல:
“ஆண்டவமே,
இந்த
அன்ேோன
ெனங் ள்
ஞோன டடயும்ேடிக்கு நோம் பெபிக் மவண்டு ோ?”
“நீர் தோன் ம சியோ என்ேடத ோண்பிக் மவண்டு ோ?”
ஆனோல் அவர் ள் என்ன ம ட்டோர் ள் பதரியு ோ?
லூக்கோ 9:54, அவருலைய சீஷரோகிய யோக்பகோபும் பயோவோனும்
அலதக் கண்ைப ோது: ஆண்ைவபர, எலியோ ஜசய்ததுப ோல,
வோைத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்கலை அழிக்கும் டி
நோங்கள் கட்ைலையிை உமக்குச் சித்தமோ என்று பகட்ைோர்கள்.
இது ேழகுவதற்கு ஏற்ற னநிடல அல்ல.
அவர் ள்
இமயசுவிடத்தில்
வல்லட டயக்
கூட
ம ட் வில்டல. அவர் ளுக்ம
வல்லட
இருந்ததோ
நம்பினர். அடதப் ேயன்ேடுத்தும் அனு திடய ட்டும
ம ட்கின்றனர்.
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இதுதோன் இடிமுழக் த்தின்

ன் என்ேது.

ெ ோரியோவுக்குள் பிேமவசித்தது ஒருமவடள மி வும்
டின ோன ஒரு அனுேவ ோயிருந்திருக் க்கூடும். பெய்தி
ப ோண்டுமேோன தூதுவடன ெபித்தும்
ல்பலறிந்தும்
துேத்தியிருக் லோம். அவர் ளின் ேட அவ்வளவு பேரியது.
ஆனோல் இமயசுடவ ம சியோ என்று ஒப்புக்ப ோள்ளோதமத
யோக்ம ோபுக்கும் மயோவோனுக்கும் ம ோேத்டதத் தூண்டியது.
தடலவனோகிய யோக்ம ோபின் பெய்ட
வழக் ம்மேோல்
மதவனிடத்திலிருந்து
வல்லட டயப்
பேற்று,
வோனத்திலிருந்து அக்கினிடய இறக்கி, அந்த ேட்டைம்
முழுவடதயும்
ெோம்ேலோக்கி,
இேட்சிப்ேடோதவர் டள
அழிப்ேமத திட்ட ோயிருந்தது.
அவர் டள இமயசுவிடம் ப ோண்டுவோருங் ள் என்று
அந்திமேயோ ஒருமவடள பெோல்லியிருந்திருக் க்கூடும்.
யோக்ம ோபு அவர் டள எரித்துவிடுமவோம் என்கிறோன்.
இது ெரியோன மிஷனரி ஆவி அல்ல.
இப்ேடிப்ேட்ட னிதடனயும் அவனுடடய ெம ோதேடனயும்
இமயசு அப்மேோஸ்தலர் ளோய் இருப்ேதற்கு அடழத்தது
ஆச்ெரிய ோயிருக்கிறதல்லவோ?
லூக்கோ 9:55-56, அவர் திரும்பிப் ோர்த்து: நீங்கள் இன்ை
ஆவியுள்ைவர்கஜைன் லத அறியீர்கள் என்று அதட்டி,
மனுஷகுமோரன் மனுஷருலைய ஜீவலை அழிக்கிறதற்கு அல்ல,
இரட்சிக்கிறதற்பக வந்தோர் என்றோர். அதன்பின்பு அவர்கள்
பவஜறோரு கிரோமத்துக்குப் ப ோைோர்கள்.
அந்திமேயோடவப் மேோல் இருக் முடிய ோ?
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ஆட யினோல் அவர் ள் மவபறோரு கிேோ த்தின் வழியோ
மேோ மநரிடுகிறது.
இதில் ஒரு மநர்ட இருக்கிறது. இதில் ஏமதோ ஒன்று எனக்கு
பிடித்திருக்கிறது.
கிறிஸ்துவுக்கு
அவ ோனத்டதக்
ப ோண்டுவருவடதக்
ோட்டிலும் அவருடடய நீதியுள்ள
அதட்டலுக்கு பெவிெோய்ப்ேது நல்லதல்லவோ?
ம சியோவுக்கு ஒரு அவ ோனம் மநரும்மேோது அதற்கு
அவர் ள் ப ோதித்பதழுந்தது எனக்கு பிடித்திருக்கிறது.
ஆனோல்
பிதோவோகிய
மதவன்
னவீனப்ேடுவோர்,
டவேோக்கியங்ப ோள்வோர், ம ோேப்ேடுவோர் என்று இமயசு
அங்கு ம ோேப்ேடுகிறோர்.
அம்மோலவக் ஜகோண்டு:
சீஷர் டளக்
குறித்து
சுவிமெஷங் ளில்
இடம்பேற்றுள்ளவற்றில் இது ெற்று விமநோத ோனது.
யோக்ம ோபு
உறுதியும்
வோஞ்டெயும்
டவேோக்கியமும்
கூர்ட யோனவனு ோயிருந்தோன். ஆனோல் அமத மநேம் ஓர்
உயர்ந்த
ஸ்தோனத்டத
அடடவதற்கும்
அவர் ள்
வோஞ்டெயோயிருந்தோர் ள்.
மத்பதயு 20:20, அப்ஜ ோழுது, ஜசஜ பதயுவின் குமோரருலைய
தோய் தன் குமோரபரோடுகூை அவரிைத்தில் வந்து, அவலரப்
ணிந்துஜகோண்டு:
உம்மிைத்தில்
ஒரு
விண்ணப் ம்
ண்ணபவண்டும் என்றோள்.
அவர் ளுடடய
அம் ோடவ
இமயசுவிடத்தில்
அனுப்புகிறோர் ள். அவளோல் இமயசுடவ ப ன்ட யோய்
அணு முடியும் என்று எண்ணினர்.
மத்பதயு 20:21, அவர் அவலை பநோக்கி: உைக்கு என்ை
பவண்டும் என்று பகட்ைோர். அதற்கு அவள்: உம்முலைய
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ரோஜ்யத்திபல என் குமோரரோகிய இவ்விரண்டுப ரில் ஒருவன்
உமது வலது ோரிசத்திலும், ஒருவன் உமது இைது ோரிசத்திலும்
உட்கோர்ந்திருக்கும் டி அருள்ஜசய்யபவண்டும் என்றோள்.
இந்த
சிந்டதடய
பேற்றுக்ப ோண்டோர் ள்?

அவர் ள்

எங்ம யிருந்து

பெேமதயு எப்ேடிப்ேட்டவர் என்று ந க்குத் பதரியோது.
ஆனோல் திரு தி. பெேமதயு ெற்று பவளிப்ேடடயோன நேர்.
அவள் ம சியோவுக்கு ட்டடளக் ப ோடுக்கிறோள்.
ேோவம் திரு தி. பெேமதயு!
பெேமதயு பேரும்ேோலும் தன்னுடடய மநேத்டத ேடகிமலமய
பெலவழித்திருக் மவண்டும்.
அவர் ள் இமயசுவின் பநருங்கிய வட்டத்தில் இருந்தவர் ள்
என்ேது அவர் ளுக்கு நன்றோய் பதரியும். அவர் ள் சீஷர் ள்
என்மற அடழக் ப்ேட்டனர். அவர் ளுக்கு அவடே மி
நன்றோய்
பதரியும்.
அவர் ள்
அந்த
ஸ்தோனத்டத
விரும்பினோர் ள். அவர் ள் ெரியோன ேோடதயில் தோன்
நிற்கிறோர் ள். அடத அவர் ளும் அறிந்திருந்தோர் ள். அதற்குள்
தன் அம் ோடவ ஈடுேடுத்துகிறோர் ள்.
அவள் ெற்றும் தயங் வில்டல. அந்த அளவிற்கு அவள்
பவளிப்ேடடயோனவள்.
அவர் ளின்
எதிர்ேோர்ப்டே
இமயசுவுக்கு முன்ேோ க் ப ோண்டுமேோகிறோள்.
மத்பதயு
20:22,
இபயசு
பிரதியுத்தரமோக:
நீங்கள்
பகட்டுக்ஜகோள்ளுகிறது இன்ைது என்று உங்களுக்குத்
ஜதரியவில்லல. நோன் குடிக்கும்
ோத்திரத்தில் நீங்கள்
குடிக்கவும், நோன் ஜ றும் ஸ்நோைத்லத நீங்கள் ஜ றவும்

12

உங்கைோல் கூடுமோ என்றோர். அதற்கு அவர்கள்: கூடும்
என்றோர்கள்.
உேத்திேவப்ேடுகிற ேோடதடயக் குறித்து இமயசு மேசுகிறோர்!
அவர் உேத்திேவப்ேட்டதினோல் உயர்ந்த ஸ்தோனத்டத
அடடகிறோர். யோர் அவருக் ோய் அதி
உேத்திேவப்
ேடுகிறோர் மளோ
அவர் மள
அந்த
ஸ்தோனத்திற்கு
தகுதியோனவர் ள். ேோடு அனுேவிப்ேவர் ளுக்ம
அந்த
ஸ்தோனம் ப ோடுக் ப்ேடுகிறது.
ஆட யோல், நோன் ேரு ப்மேோகிற ேோத்திேத்தில் உங் ளோல்
ேரு முடியு ோ?
தங் ளுடடய சுய இலக்ட அடடயும் மநோக் த்துடன்
“எங் ளோல் முடியும்” என்று ேதிலளித்தோர் ள்.
பேோறுப்பில்லோத,
டின ோன,
டவேோக்கிய ோன,
வோஞ்டெயுள்ள, சுயக் குறிக்ம ோள் ப ோண்ட நேர் டள
மதவன் ஒரு மநோக் த்மதோடு ஊழியத்திற்கு அடழப்ேோேோ?
ஆம்! மதவன் எப்மேோதும் அப்ேடிமய பெய்கிறோர்.
அவர் டள பெதுக்கும்
விரும்புகிறோர்.

பேோறுப்டே

மதவன்

ஏற்

அவர் ஊழியம் பெய்ய விரும்பும்
னிதர் ளிடம்
நிவிர்த்திபெய்யப்ேடமவண்டிய பிேச்ெடன ள் இருந்தது.
வோஞ்டெமயோடும் டவேோக்கியத்மதோடும் உறுதிமயோடுமிருந்த
இந்த ெம ோதேர் ள் சூழ்நிடல வோய்த்தமேோது வல்லட யோய்
எடுத்துப் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்றனர்.
மத்பதயு 20:23-24, அவர் அவர்கலை பநோக்கி: என் ோத்திரத்தில்;
நீங்கள் குடிப்பீர்கள், நோன் ஜ றும் ஸ்நோைத்லதயும் நீங்கள்
ஜ றுவீர்கள்; ஆைோலும், என் வலது ோரிசத்திலும் என் இைது
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ோரிசத்திலும் உட்கோர்ந்திருக்கும் டி என் பிதோவிைோல்
எவர்களுக்கு
ஆயத்தம் ண்ணப் ட்டிருக்கிறபதோ
அவர்களுக்பகயல்லோமல்,
மற்ஜறோருவருக்கும்
அலத
அருளுவது என் கோரியமல்ல என்றோர். மற்றப் த்துப்ப ரும்
அலதக்பகட்டு,
அந்த
இரண்டு
சபகோதரர்ப ரிலும்
எரிச்சலோைோர்கள்.
மதவனுடடய ேோஜ்யத்தில் அப்மேோஸ்தலர் ளின் ேங் ளிப்பு
உள்ளது. ஆம்! அவர் ள் ேன்னிேண்டு ம ோத்திேங் டள
அேெோளுவோர் ள். ஆனோல் சிலருக்கு ம ன்ட யோன ஸ்தோனம்
ப ோடுக் ப்ேடுகிறது. அடத பிதோ ட்டும அறிவோர்.
ேதவிடய அடடவமத அவர் ளுடடய டவேோக்கிய ோய்
இருந்தது. அதினோல் அவர் ள் இமயசுடவயும் மதவனுடடய
ேோஜ்யத்டதயும் ட்டுப்ேடுத்தினர். அவர் ள் இருவடேயும்
பெதுக் ேல மவடல ள் பெய்யமவண்டியுள்ளது.
யோக்ம ோபு கிரீடத்டத விரும்பினோன்; இமயசு அவனுக்கு
ேோத்திேத்டதக் ப ோடுக்கிறோர்.
யோக்ம ோபு அதி ோேத்டத விரும்பினோன்; இமயசு அவனுக்கு
மவடலக் ோேன் ஸ்தோனத்டதக் ப ோடுக்கிறோர்.
யோக்ம ோபு ஆளுட பெய்ய விரும்பினோன்; இமயசு அவடன
பவட்டும் ேட்டயத்டத அவனுக்குக் ப ோடுக்கிறோர்.
ேதினோன்கு ஆண்டு ள் ழித்து அந்த ேட்டயத்தின் நிழலிமல
யோக்ம ோபு ேேமலோ த்டதக் ோண்கிறோன்.
அப்ப ோஸ்தலர்
12:1-2,
அக்கோலத்திபல
ஏபரோதுரோெோ
சல யிபல
சிலலரத்
துன் ப் டுத்தத்
ஜதோைங்கி;
பயோவோனுலைய
சபகோதரைோகிய
யோக்பகோல ப்
ட்ையத்திைோபல ஜகோலலஜசய்தோன்.
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தற்மேோது ஏமேோது திருச்ெடேக்கு விமேோத ோ வும், ெடே
வளர்ச்சிடயக் ண்டும், சுவிமெஷம் ேேவும் மவ த்டதக்
ண்டும்
எரிச்ெலடடந்துள்ளோன்.
அது
க் டள
ேோதிக் ப்மேோகிறது.
அதினோல்
திருச்ெடேடய
உேத்திேவப்ேடுத்தத் துவங்குகிறோன்.
திருச்சல யின் வைர்ச்சிலயத் தலை ண்ண நிலைத்த ஏபரோது,
யோலரக் ஜகோன்றோன்?
ப துரு?
இல்டல.
பயோவோன்?
இல்டல.
யோக்பகோபு.
இந்தத்
தருைத்தில்
யோக்ம ோபு
ஒரு
மெடனயோய்
ோறியிருந்தோன். ஆவிக்குரிய வல்லட யின் பிேதிநிதியோய்
ோறியிருந்தோன். ஏமேோது, அப்மேோஸ்தலர் நடேடி ள்
புத்த த்தின்
முதல்
ேன்னிேண்டு
அதி ோேங் ளில்
இடம்பேற்றுள்ள பிேேல ேேெங்கியோேோகிய மேதுருடவக்
ப ோல்லவில்டல. அல்லது அவருடடய உடன் ஊழியனோய்
அவமனோடு ேயணித்த மயோவோடனக் ப ோல்லவில்டல.
ோறோ , அவன் யோக்ம ோடே ப ோடல பெய்கிறோன்.
இடிமுழக் த்தின்
ன்
என்று
இமயசுவினோல்
அடழக் ப்ேட்ட
இவன்,
ேரிசுத்த
ஆவியினோமல
ஊக்குவிக் ப்ேட்டு மதவனுக் ோய் வோழும்ேடியோன ேோேமும்
டவேோக்கியமும்
உள்ளவனோய்
பெதுக் ப்ேடுகிறோன்.
அவனுடடய ேலத்டதயும் துடிப்டேயும் பதய்வீ த்
திட்டத்திற் ோ வும் ெத்தியத்டதப் ேோது ோப்ேதற் ோ வும்
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பிேமயோ ப்ேடுத்தி,
மதவடன
கிட ப்ேடுத்தும்
ோரியங் ளில் தன்னுடடய ஆர்வத்டத பெலுத்துகிறோன்.
வோழ்க்ட யின் ஏமதோ ஒரு
ட்டத்தில் அவனுடடய
ம ோேத்டத
ட்டுப்ேடுத்தவும்,
நோடவ
அடக் வும்,
டவேோக்கியத்டத திடெ திருப்ேவும், ேழிவோங்குதடலக்
ட விடவும், தன் சுய குறிக்ம ோடள விட்டுவிடவும்
ற்றுக்ப ோண்டோன்.
துணிச்ெல்
ப ோண்டவனோய்,
டவேோக்கியமுள்ளவனோய்
சிலமவடள ளில்
இேக் ற்றவனோய், உைர்வற்றவனோய், சுயக் குறிக்ம ோள்
ப ோண்டவனோய், வோஞ்டெமயோடிருந்த இந்த யோக்ம ோபு,
மதவனுடடய ருவியோய் ோறுகிறோன்.
திருச்ெடேயின் வளர்ச்சிடய தடடேண்ை மவண்டும் என்று
வந்தமேோது, இவன் ரித்தோல் ட்டும அது ெோத்தியம் என்று
ஏமேோது எண்ணு ளவிற்கு இவன் முக்கியத்துவம் வோய்ந்த
ஒருவனோய் இருந்துள்ளோன். அவன் அந்த ேோத்திேத்தில்
ேருகினோன். அவனுடடய வோழ்க்ட
பெோற்ே ோனது.
ேட்டயத்தின்
கூர்ட க்கு
பவகு
சீக்கிேத்தில்
இடறயோகிவிட்டோன்.
சீஷர் ளில் முதலோவது இேத்தெோட்சியோய் ரிக்கு ளவிற்கு
யோக்ம ோபின்
டவேோக்கியம்
இருந்தது.
கி.பி.44இல்
யூமதயோடவ
அேெோண்ட
ஏமேோது
அக்கிரிப்ேோவின்
ட்டடளயின்மேரில்
ஆதித்திருச்ெடேடய
உேத்திேவப்ேடுத்தும்மேோது யோக்ம ோபு ேட்டயத்தினோல்
பவட்டிக் ப ோடல பெய்யப்ேட்டோன்.
ஒரு ெரித்திே நிபுைர் இப்ேடியோய் ேதிவுபெய்கிறோர்.
யோக்ம ோடே
ப ோடலபெய்யக்
ப ோண்டுமேோகும்
பேோறுப்டே ஏற்ற ஒரு இேோணுவ அதி ோரி, யோக்ம ோபின்
டவேோக்கியத்டதக் ண்டு தன் ேோவ வோழ்;க்ட டய விட்டு
னந்திரும்பி, அப்மேோஸ்தலரின் ேோதத்தில் விழுந்து, தோன்
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அவடே
டின ோய்
ம ட்டோேோம்.

நடத்தினதற் ோய்

ன்னிப்புக்

தன் ோலில் விழுந்த அந்த அதி ோரிடய தூக்கிவிட்டு, அவடே
ஆேத் தழுவி முத்தமிட்டு, “உன் ேோவங் ள் ன்னிக் ப்ேட்டு
உனக்கு ெ ோதோனம் உண்டோவதோ , என்
மன!” என்று
பெோன்னதோ வும் அந்த ேதிவில் இடம்பேற்றுள்ளது. உடமன
ன ோற்றம் அடடந்த அந்த அதி ோரி, இமயசுவுக்கு தன்
வோழ்க்ட டய
அர்ப்ேணிப்ேதோ வும்
ேகிேங் ோய்
அறிக்ட யிட்டு, யோக்ம ோமேோடு மெர்ந்து சிேச்மெதம்
பெய்யப்ேட்தோ வும் அந்த ேதிவில் உள்ளது.
யோக்ம ோபு தன் ேை தருவோயில் ெற்று அந்திமேயோடவப்
மேோல்
பெயல்ேட்டு
ஒருவடே
கிறிஸ்துவுக்குள்
வழிநடத்தியுள்ளோர்.
வோஞ்டெயுள்ள, டவேோக்கியமுள்ள, முன்னுதோேை ோய்
வோழக்கூடிய, ஆற்றல்ப ோண்ட, ேலம்வோய்ந்த, குறிக்ம ோள்
ப ோண்ட க் ள் மதவனுக்கு மதடவ. ஆனோல் உைர்வற்ற
டவேோக்கியம் ப ோடூே ோனது.
அப ரிக் ோவின் பு ழ்பேற்ற சுவிமெஷ ர் பில்லி ெண்மடவின்
பிள்டள ள் அடனவரும் அவிசுவோெத்தில்
ரித்தனர்.
யோக்ம ோபும் ஒருமவடள அப்ேடி ரித்திருந்திருக் க்கூடும்.
ஆனோல் அவனுக்கு புடமிடுதல் அவசியப்ேட்டது.
னிதர் ளில் ேற்றிபயரிகிற, பிே ோசிக்கிற, வோஞ்டெயுள்ள,
ஆர்வமுள்ள, மதோல்விக்கு தகுதியுள்ள, எல்லோவற்டறயும்
அனுெரித்துக்ப ோள்ளக்கூடிய
குைோதிெயம்
ப ோண்ட
நேர் ளில் மதர்ந்பதடுக் ச் பெோன்னோல், நோன் வோஞ்டெயுள்ள
நேடேமய பதரிந்துப ோள்மவன்.
ஆனோல் அவடன
டிவோளமிடுவதற்கு அதி
மவடல
பெய்யமவண்டியுள்ளது. ர்த்தருடடய கிருடேயினோல் அவன்
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ட்டுக் டங்கினோல், முக்கியத்துவம் வோய்ந்த, ேலமுள்ள,
அர்ப்ேணிப்புள்ள,
அவடன
ப ோடலபெய்தோபலோழிய
திருச்ெடேயின்
வளர்ச்சிடய
தடுக் முடியோது
என்று
ருதக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு யோக்ம ோடே நோம் ோைமுடியும்.
மதவனுக்கு அவருடடய மேதுருக் ள் மதடவ,
மதவனுக்கு அவருடடய அந்திமேயோக் ள் மதடவ,
மதவனுக்கு அவருடடய யோக்ம ோபு ளும் மதடவ.
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