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ய ோவோன் 

லூக்கோ 6:12-16 

 

லூக்கோ 6:12-16, அந்நாட்களிலே, அவர் ஜெபம்பண்ணும்படி 

ஒரு மலேயின்லமல் ஏறி, இராமுழுதும் லேவலை லநாக்கி 

ஜெபம்பண்ணிக்ஜகாண்டிருந்ோர். 13. ஜபாழுது விடிந்ேலபாது, 

அவர் ேம்முலைய சீஷர்கலை வரவலைத்து, அவர்களில் 

பன்னிரண்டுலபலரத் ஜேரிந்துஜகாண்டு, அவர்களுக்கு 

அப்லபாஸ்ேேர் என்று லபரிட்ைார். 14. அவர்கள் யாஜரனில், 

லபதுரு என்று ோம் லபரிட்ை சீலமான், அவன் சலகாேரைாகிய 

அந்திலரயா, யாக்லகாபு, லயாவான், பிலிப்பு, 

பர்த்ஜோஜோலமயு, 15. மத்லேயு, லோமா, அல்லபயுவின் 

குமாரைாகிய யாக்லகாபு, ஜசலோத்லே என்ைப்பட்ை சீலமான், 

16. யாக்லகாபின் சலகாேரைாகிய யூோ, துலராகியாை 

யூோஸ்காரிலயாத்து என்பவர்கலை.  

 

முதல் குழுவினர்:   

 

1. சீம ோன் என்னும் மேதுரு 

2. அந்திமேயோ 

3. யோக்ம ோபு 

4. மயோவோன் 
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மேதுரு, யோக்ம ோபு  ற்றும் மயோவோனின் பேயர் ள் 

ேட்டியலில்  ோறி ோறி இடம்பேற்றுள்ளது. மேதுருவின் 

பேயர் எல்லோவற்றிலும் முதலில் இடம்பேறுகிறது. ஆனோல் 

இவர் ளின் பேயர் ள் எப்மேோதும  முதல் குழுவோ மவ 

 ருதப்ேடுகிறது.  

இேண்டோம் குழுவினர்:   

 

1. பிலிப்பு  

2. ேர்த்பதோபலோம யு (அ) நோத்தோன்மவல்  

3.  த்மதயு 

4. மதோ ோ 

 

இந்த இேண்டோவது குழுவும் எல்லோ ேட்டியலிலும் 

இடம்பேற்றுள்ளது.  

பிலிப்பு, ேர்த்பதோபலோம யு,  த்மதயு  ற்றும் மதோ ோ ஆகிய 

நோல்வரின் பேயர் ள் அடிக் டி இடம்  ோறி 

இடம்பேற்றோலும், இந்த இேண்டோம் குழுவில் பிலிப்புவின் 

பேயமே எப்மேோதும் முதலோவதோ  இடம்பேறுகிறது.  

மூன்றோம் குழுவினர்:   

 

1. அல்மேயுவின் கு ோேனோகிய யோக்ம ோபு 

2. பெமலோத்மத என்னப்ேட்ட சீம ோன் 

3. யோக்ம ோபின் கு ோேனோகிய யூதோஸ் 

4. யூதோஸ் ோரிமயோத்து 

 

எல்லோ ேட்டியலிலும் ஒன்றுமேோலமவ இடம்பேறுகிறது. 

நடுவில் இருக்கும் பெமலோத்மத என்னப்ேட்ட சீம ோன் 
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 ற்றும் யோக்ம ோபின் கு ோேனோகிய யூதோஸ் ஆகிய இருவரின் 

பேயர் ளும் அவ்வப்மேோது இடம்  ோறி இடம்பேறுகிறது.  

ஆனோல் அப்மேயுவின் கு ோேனோகிய யோக்ம ோபின் பேயர் 

முதலிலும் யூதோஸ் ோரிமயோத்தின் பேயர்  டடசியிலும் 

இடம் ோறோ ல் இடம்பேற்றுள்ளது.  

ய ோவோன் 

இவன் யோக்ம ோபின் ெம ோதேன். 

மயோவோன் சுவிமெஷம் எழுதியிருப்ேதோல் மயோவோடன ந க்கு 

நன்றோய் பதரியும்.  

இவர் ம லும் மூன்று நிருேங் டளயும் எழுதியுள்ளோர்.  

அத்துடன் புதிய ஏற்ேோட்டின்  டடசி புத்த  ோன 

பவளிப்ேடுத்தின விமெஷத்டதயும் எழுதியுள்ளோர்.  

மயோவோடனக் குறித்து அறிந்துப ோள்ள ந க்கு நிடறய 

ஆதோேங் ள் ப ோடுக் ப்ேட்டுள்ளது. 

• இமயசுவின் வோழ்க்ட க்  டதடய மயோவோன் தன் 

சுவிமெஷத்தில் ேகிர்ந்துள்ளோர்.  

• திருச்ெடேக்கு கூறும்ேடியோய் ேரிசுத்த ஆவியோனவர் 

ஏவிய  ோரியங் டள மூன்று நிருேங் ளோய் 

எழுதியுள்ளோர்.  

• கிறிஸ்துவின் தரிெனங் டள பிேத்மய  ோன 

தீர்க் தரிென ோய் பவளிப்ேடுத்தின விமெஷத்தில்  

ேதிவுபெய்துள்ளோர்.  

 

சுவிமெஷத்தில் ேகிர்ந்துள்ள  ோரியங் டளக் குறித்து 

மயோவோன் எந்த அளவிற்கு அவற்டற அறிந்துள்ளோர் 
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என்ேடதயும், நிருேத்தில் ேகிர்ந்துள்ள  ோரியங் டள டவத்து 

திருச்ெடேடயக் குறித்து மயோவோன் என்ன அறிந்திருக்கிறோர் 

என்ேடதயும், கிறிஸ்துவின் தரிெனங் டள 

பேற்றுக்ப ோண்டடத டவத்து பவளிப்ேோட்டட அவர் 

எப்ேடி ேோர்த்திருக்கிறோர் என்ேடதயும் நோம் அறியக்கூடும்.  

கிறிஸ்துவின் மி  பநருக்  ோன சீஷர் வட்டோே ோன மேதுரு 

 ற்றும் யோக்ம ோமேோடு மெர்ந்து மயோவோனும் இமயசுடவப் 

பின்ேற்றினோன். அந்திமேயோவும் எப்மேோதும் இந்த முதல் 

குழுவில் தோன் இருந்தோன்.  

அப்மேோஸ்தலர் பேயர் ேட்டியல் ளில் மூன்று குழுவோய் 

பிரிக் ப்ேட்டிருந்தனர். இதில் முதல் நோன்கு மேரும் 

எப்மேோதும  முதல் குழுவில் தோன் இடம்பேற்றிருந்தனர் 

என்ேது குறிப்பிடத்தக் து.  

அதில் மேதுரு, யோக்ம ோபு  ற்றும் மயோவோன் ஆகிய மூவரும் 

கிறிஸ்துமவோடு அதி  பநருக் த்தில் இருந்தனர். மேதுருவின் 

பேயருக்கு அடுத்தேடியோய் மயோவோனின் பேயமே அதி  ோய் 

இடம்பேறுகிறது. ஆனோல் மேதுருடவக்  ோட்டிலும் அதி ம் 

எழுதியவர் என்னும் பேருட  மயோவோடனமய மெரும். 

மேதுரு இேண்டு நிருேங் ள்  ட்டும  எழுதியுள்ளோர். 

மயோவோன் புதிய ஏற்ேோட்டின் பேரும்ேோன்ட டய 

எழுதியுள்ளோர். சுவிமெஷத்தில் அவருடடய ேங் ளிப்மேோடு 

முக்கிய ோன ேதிடவ எழுதியுள்ளோர். ம லும் 

அப்மேோஸ்தலர் நடேடி ளின் முதல் ேன்னிேண்டு 

அதி ோேங் ளில் மேதுருவின் உடன் ஊழியேோ வும் 

ேங் ோற்றியுள்ளோர்.  

மயோவோன் யோக்ம ோபின் ெம ோதேன்.  

லூக்கோ  5:10, சீய ோனுக்குக் கூட்டோளிகளோன செசெயதயுவின் 

கு ோரரோகி   ோக்யகோபும் ய ோவோனும் அந்தப்ெடிய  
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பிரமித்தோர்கள். அப்செோழுது இய சு சீய ோனன ய ோக்கி: 

ெ ப்ெடோயத, இதுமுதல் நீ  னுஷனரப் 

பிடிக்கிறவனோயிருப்ெோய் என்றோர். 

 

யோக்ம ோபும் மயோவோனும் பெேமதயுவின் கு ோேர் ள் 

என்ேதினோல் அவர் ள் இருவரும் ெம ோதேர் ள். அவர் ள் 

சீம ோனின் கூட்டோளி ளு ோயிருந்தனர்.  

இந்த முதல் குழுவில் இருந்த நோன்கு மேர் ளில் இேண்டு 

அண்ணன் தம்பி ள் இருக்கின்றனர். மேதுருவும் 

அந்திமேயோவும் ெம ோதேர் ள். யோக்ம ோபும் மயோவோனும் 

ெம ோதேர் ள். இவர் ள் அடனவரும் இடணந்து 

மீன்பிடிக்கும் பதோழிடல பெய்துவந்தனர். இந்த மீன்பிடி 

பதோழிலில் இவர் ள் கூட்டோளி ள்.  

• இவர் ள் ஒமே இடத்திலிருந்து வந்தவர் ள். 

• இவர் ள் ஒமே இடத்தில் வசித்தவர் ள். 

• இவர் ள் ஒவ்பவோருநோளும் இடணந்து மவடல 

பெய்தனர்.  

• இவர் ள் பநருங்கிய நண்ேர் ளோ வும் பதோழில் 

கூட்டோளி ளோ வும் இருந்தனர்.  

மயோவோன் ெற்று தோழ்ட யுள்ளவனோ மவ இருந்தோன். 

அவனுடடய வோழ்க்ட டய இமயசு பெதுக்குவதற்கும், 

அன்டே  ற்றுக்ப ோள்வதற்கும் அவன் தன்டன 

அர்ப்ேணித்திருந்தோன்.  

அவன் தன்னுடடய இடிமுழக்  ெம ோதேமனோடு கூட தன் 

ஓட்டத்டதத் துவங்கினோன்.  

 ோற்கு 3:17, செசெயதயுவின் கு ோரனோகி   ோக்யகோபு, 

 ோக்யகோபின் ெயகோதரனோகி  ய ோவோன், இவ்விருவருக்கும் 
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இடிமுழக்க க்கசளன்று அர்த்தங்சகோள்ளும் 

செோவசனர்யகஸ் என்கிற செ ரிட்டோர்.  

• மயோவோன் நிடலயற்றவன்.  

• மயோவோன்  டின ோனவன். 

• மயோவோன் முேட்டுத்தன ோனவன். 

• மயோவோன் வோஞ்டெயுள்ளவன்.  

• மயோவோன் டவேோக்கியமுள்ளவன்.  

• மயோவோன் சுய குறிக்ம ோள் ப ோண்டவன்.   

 

வோனத்திலிருந்து அக்கினிடய இறக்கி ெ ோரியர் டள 

அழிக் லோம் என்று யோக்ம ோபு இமயசுவிடத்தில் 

பெோல்லும்மேோது, மயோவோனும் அவமனோடு இருந்து 

அவனுடடய திட்டத்திற்கு ஆதேவு பதரிவித்தோன். இடதக் 

ம ட்டது யோக்ம ோபும் மயோவோனும் என்று மவதம் 

பெோல்லுகிறது.  

அந்திமேயோ ஒருபுறம் அட தியோ   க் டள இமயசுவிடம் 

ப ோண்டுவே, யோக்ம ோபும் மயோவோனும் அவிசுவோசி டள 

எரித்துக் ப ோல்லப்மேோவதோ  இமயசுவிடம் 

பெோல்லுகின்றனர்.  

அவர் ளுடடய தோய், அதோவது பெேமதயுவின்  டனவி 

இமயசுவிடத்தில் வந்து, “என் கு ோேேோகிய 

இவ்விேண்டுமேரில் ஒருவன் உ து வலது ேோரிெத்திலும், 

ஒருவன் உ து இடது ேோரிெத்திலும் உட் ோர்ந்திருக்கும்ேடி 

அருள்பெய்யமவண்டும்” என்று ம ட்டமேோது அது 

யோக்ம ோபுக் ோய்  ட்டு ல்ல, மயோவோனுக்கும் மெர்த்மத 

விண்ணப்பித்திருக்கிறோள்.  
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• மயோவோன் ஏவப்ேட்டோன். 

• மயோவோன் சுய குறிக்ம ோள் ப ோண்டவன்.  

• மயோவோன் பு ழ்பேற விரும்பியவன்.  

 

யோர் மதவனுடடய ேோஜ்யத்தில் பேரியவனோயிருப்ேோன் என்று 

அப்மேோஸ்தலர் ளுக்கிடடயில் ஏற்ேட்ட வோக்குவோதத்தில் 

மயோவோனும் இடம்பேற்றிருந்தோன்.  

“யோக்ம ோபும் மயோவோனும்” என்று குறிப்பிடப்ேடும்மேோது 

யோக்ம ோபின் பேயமே எப்மேோதும் முதலோவதோ  

இடம்பேறுகிறது. இருவரில் யோக்ம ோமே ேலம் 

வோய்ந்தவோனவும் மூத்தவனோ வும் இருந்திருக் க்கூடும். 

மயோவோனும் ெற்றும் இடளத்தவனில்டல.  

 த்மதயு,  ோற்கு, லூக் ோ சுவிமெஷத்டத வோசிக்கும்மேோது 

மயோவோன் எப்மேோதும் இமயசுமவோடும் மேதுருமவோடும் 

யோக்ம ோமேோடும் இடணந்மத இருப்ேது பதரியும்.  

ஒமேபயோரு முடற மயோவோன் தனித்து நின்று மேசுகிறோன்.  

 ோற்கு 9ஆம் ஆதிகோரம்.  

இங்ம  யோக்ம ோமேோடும் மேதுருமவோடும் இல்லோ ல் 

தனித்து இருக்கிறோன்.  

மயோவோன்  ட்டும்.  

முதல் மூன்று ெவிமெஷங் ளில் இந்த ஒரு இடத்தில்  ட்டும  

மயோவோனின் பேயர் யோமேோடும் மெர்த்து இடம்பேறோ ல், 

தனித்து இடம்பேற்றுள்ளது. முதல் மூன்று 

சுவிமெஷங் டளயும் ஒருமநோக்கு சுவிமெஷம் என்ேர். 

ஏபனன்றோல், அடவ ள் மூன்றும் இமயசுவின் 

வோழ்க்ட டயமய விவரித்துள்ளது. ஆனோல் மயோவோன் 
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சுவிமெஷம் இமயசுவின் அற்புதங் டளயும் அவருடடய சுய 

அங்கீ ோேத்டதயும் பிேதிேலிக்கும் வோக்கியங் டள டவத்து, 

இமயசுவின் பதய்வீ த்டத ட யப்ேடுத்துகிறது.  

 ோற்கு 9ஆம் அதி ோேத்தில் நோம் மயோவோடன தனித்து 

ேோர்க் முடியும். மயோவோடனக் குறித்த  ற்ற த வல் ளுக்கு 

அவனுடடய சுவிமெஷம், நிருேங் ள்,  ற்றும் 

பவளிப்ேடுத்தின விமெஷத்டத நோடமவண்டியுள்ளது. 

ஆனோல் இங்ம  மயோவடனக் குறித்த ஒரு ெரித்திே ெம்ேவம் 

ேதிவிடப்ேட்டுள்ளது.  

 ோற்கு 9:1, அன்றியும், அவர் அவர் டள மநோக்கி: இங்ம  

நிற்கிறவர் ளில் சிலர் மதவனுடடய ேோஜ்யம் ேலத்மதோமட 

வருவடதக்  ோணுமுன்,  ேணத்டத 

ருசிேோர்ப்ேதில்டலபயன்று, ப ய்யோ மவ உங் ளுக்குச் 

பெோல்லுகிமறன் என்றோர். 

இமயசு அங்ம  நிற்ேவர் டளப் ேோர்த்து இங்ம  

நிற்கிறவர் ளில் சிலர் மதவனுடடய ேோஜ்யம் ேலத்மதோமட 

வருகிறடதக்  ோணும்முன்,  ேணத்டத ருசிேோர்ப்ேதில்டல 

என்று பிேமிக் த்தக்  வோர்த்டதடய பெோல்லுகிறோர். இது ஓர் 

ஆச்ெரிய ோன  ோரியம். ேோஜ்யத்தின் ேலத்டதப் ேோர்ப்ேதற்கு 

முன் இங்கிருக்கிறவர் ளில் சிலர்  ரிக் ப்மேோவதில்டல.  

இய சு எனதக் குறித்து யெசுகிறோர்?  

வேப்மேோகிற ஒரு  கிட யோன அனுேவத்டதக் குறித்து 

இமயசு மேசுகிறோர்.  

ஆறுநோடளக்கு பின்பு உடமன அது நடந்மதறுகிறது.  

 ோற்கு 9:2, ஆறு  ோனளக்குப்பின்பு, இய சு யெதுருனவயும் 

 ோக்யகோனெயும் ய ோவோனனயும் அனழத்து, உ ர்ந்த 
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 னையின்ய ல் அவர்கனளத் தனிய  கூட்டிக்சகோண்டுயெோய், 

அவர்களுக்கு முன்ெோக  றுரூெ ோனோர்.  

இங்கிருப்ேவர் ளில் சிலர் மதவனுடடய ேோஜ்யத்தின் 

 கிட டய ஆறுநோடளக்கு பின்பு  ோண்பீர் ள் என்று இமயசு 

பெோன்னோர். இமயசு தன் பநருங்கிய வட்டோே ோன 

மேதுருடவயும் யோக்ம ோடேயும் மயோவோடனயும் 

கூட்டிக்ப ோண்டு  (அந்திமேயோடவ தவிர்த்து) உயர்ந்த 

 டலயின் ம ல் ஏறி, அவர் ளின்  ண் ளுக்கு முன்பு 

 றுரூே ோனோர்.  

அதோவது, அவர் தன் மீதிருந்த  ோம்ெத்திற்கும் நித்திய 

மதவனின் தன்ட டய பிேதிேலிக்கும் பஷக்கினோ 

 கிட க்கும் இடடமயயிருந்த திடேடய விலக்கினதினோல் 

அவர் மீது ஒளி மின்னியது.  

 த்யதயு 17இல், சீஷர் ள் அடதக் ண்டு அதிர்ச்சியடடந்து 

தன்னிடல  றந்தனர் என்று குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 

அவர் ள் பெத்தவர் டளப்மேோல விழுந்தோர் ள். அதற்கு 

முன்ேோய் இவர் ளுக்கு இந்த அனுேவம் நி ழ்ந்ததில்டல. 

இது ஒரு இயற்ட க்கு அப்ேோற்ேட்ட அனுேவம். அடதப் 

மேோன்ற ஒன்டற  ற்ேடன பெய்வதும் ெோத்தியமில்டல.  

பூமியில் உள்ள வன்னோன் ள் யோரும் பவளுக்  முடியோத 

அளவிற்கு இமயசுவின் வஸ்திேம் பவண்ட யோய் 

மின்னியது. அந்த அளவிற்கு பவண்ட டய எதினோலும் 

ப ோண்டுவேமுடியோது.  

அது மின்னுகிற, ஒளிர்கிற, பவண்ட யோய் பிே ோசிக்கிற ஒரு 

ஒளிமேோல் இருந்தது. அதில் எலியோடவயும் ம ோமெடயயும் 

 கிட யோன ஒரு பிேதிேலிப்ேோய் ேோர்க்கிறோர் ள்.  

அவர் ள் மி வும் ேயந்தோர் ள்.  
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 ோற்கு 9:6-8, அவர்கள் மிகவும் ெ ந்திருந்தெடி ோல், தோன் 

யெசுகிறது இன்னசதன்று அறி ோ ல் இப்ெடிச் செோன்னோன். 7. 

அப்செோழுது, ஒரு ய கம் அவர்கள்ய ல் நிழலிட்டது: இவர் 

என்னுனட  ய ெகு ோரன், இவருக்குச் செவிசகோடுங்கள் 

என்று அந்த ய கத்திலிருந்து ஒரு ெத்தம் உண்டோயிற்று. 8. 

உடயன அவர்கள் சுற்றிலும் ெோர்த்தயெோது, இய சு 

ஒருவனரத்தவிர யவசறோருவனரயும் கோணவில்னை. 

 

மேதுரு, யோக்ம ோபு  ற்றும் மயோவோன் ஆகிய மூவருக்கும் 

இது ஒரு  றக் முடியோத அனுேவ ோயிருந்தது.  

 

 ோற்கு 9:9, அவர்கள்  னையிலிருந்து இறங்குகிறயெோது, அவர் 

அவர்கனள ய ோக்கி:  னுஷகு ோரன்  ரித்யதோரிலிருந்து 

எழுந்திருக்கும்வனரக்கும், நீங்கள் கண்டனவகனள 

ஒருவருக்கும் செோல்ையவண்டோம் என்று கட்டனளயிட்டோர். 

 

இடதச் பெய்வது மி வும்  டினம். அவர் ள் இதுவடே யோரும் 

ேோர்த்திேோத  கிட யோன ஒன்டற ெோட்சியிட்டிருக்கிறோர் ள். 

அடத  ற்றவர் ளிடம் பெோல்லோ ல் இருப்ேது மி வும் 

 டினம். இது அவர் ளுக்கு மேோடப்ேட்ட மி ப்பேரிய 

 ட்டுப்ேோடு.  

சீஷர் ள் எப்மேோதும  தங் ளில் யோர் பேரியவன் என்று 

விவோதித்துக்ப ோண்மடயிருந்தனர். இந்த  கிட யோன 

 ோட்சிடய ேோர்த்த இவர் ள் அடத தங் ளுடடய 

ம ன்ட க்கு ஒரு ெோன்றோய் எடுத்து ேயன்ேடுத்த 

தடடவிதிக் ப்ேட்டது அவர் ளுக்கு மி வும் 

மவதடனயோயிருந்திருக்கும்.  
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 ோற்கு 9:10,  ரித்யதோரிலிருந்து எழுந்திருப்ெது என்னசவன்று 

அவர்கள் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் விெோரித்து, அந்த 

வோர்த்னதன த் தங்களுக்குள்யள அடக்கிக்சகோண்டு: 

 

அவர்  ேணத்திலிருந்து உயிர்த்பதழுவடதக் குறித்து 

மேசுவடத ம ட்டுக்ப ோண்டிருந்தனர். அடத விட்டுவிட்டு 

இடதக் குறித்து மேெ ஆேம்பித்தனர்.  

மேசுவதற்கு அமந ம் இருக்கிறது:  

• ம ோமெடயக் குறித்து மேெலோம், 

• எலியோடவக் குறித்து மேெலோம், 

• இமயசுவின் ெரீேத்தில் ஒளிர்ந்த மதவ  கிட யின் 

பிே ோெத்டதக் குறித்து மேெலோம், 

• உயிர்த்பதழுதடலக் குறித்து மேெலோம்.  

 

• அவர் ள் ேோஜ்யத்டத ெோட்சியிட்டுள்ளனர்.  

• அவர் ள் ப ய்சிலிர்த்துப் மேோயிருக் மவண்டும்.  

• அவர் ள் இதுவடே யோேோலும் ேோர்க் ப்ேடோத, 

அறியப்ேடோத ஒன்டற ெோட்சியிட்டுள்ளனர். அதுமவ 

ெம்ேவிக் வும் மேோகிறது.   

வேப்மேோகிற  கிட க் ோன ஒரு முன் அடடயோளம் இது. 

இங்ம தோன் நோம் இருக் ப்மேோகிமறோம்.  

 

 ோற்கு 9:33, அவர் கப்ெர் கூமுக்கு வந்து, வீட்டியை 

இருக்கும்யெோது, அவர்கனள ய ோக்கி: நீங்கள் வழியியை 

எனதக்குறித்து உங்களுக்குள்யள தர்க்கம்ெண்ணினீர்கள் என்று 

யகட்டோர். 

இமயசு த வடல எதிர்ேோர்க் வில்டல. 

இமயசு அறிக்ட யிடுதடல எதிர்ேோர்த்தோர்.  
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அவர் ள் என்ன மேசினோர் ள் என்ேடத அவர் துல்லிய ோய் 

அறிந்திருந்தோர்.  

 

 ோற்கு 9:34, அதற்கு அவர்கள் யெெோ ல் இருந்தோர்கள்; 

ஏசனனில் அவர்கள் தங்களுக்குள்யள எவன் செரி வன் 

என்று வழியில் தர்க்கம்ெண்ணினோர்கள். 

 

அவர்கள் ஏன் அன தி ோய் இருந்தனர்? 

அவர் ள் மி வும் ெங் டப்ேட்டனர்.  

 

அவர்கள் ஏன் ெங்கடப்ெட்டோர்கள்?  

எவன் பேரியவன் என்று அவர் ள் ஒருவமேோடு ஒருவர் 

தர்க் ம் ேண்ணியதோல், அடத பெோல்லுவதற்கு 

தயங்கினோர் ள்.  

மேதுருவும் யோக்ம ோபும் மயோவோனும் இடதக் குறித்து தர்க் ம் 

ேண்ணியடத ெற்று  ற்ேடன பெய்துேோருங் ள்.  

கீமழ உட் ோர்ந்து ேன்னிருவடேயும் அடழத்து இமயசு இடதக் 

கூறுகிறோர்.  

 

 ோற்கு 9:35-37, அப்செோழுது அவர் உட்கோர்ந்து, 

ென்னிருவனரயும் அனழத்து: எவனோகிலும் முதல்வனோயிருக்க 

விரும்பினோல் அவன் எல்ைோருக்கும் கனட ோனவனும், 

எல்ைோருக்கும் ஊழி க்கோரனு ோயிருக்கக்கடவன் என்று 

செோல்லி, 36. ஒரு சிறு பிள்னளன  எடுத்து, அனத அவர்கள் 

 டுவியை நிறுத்தி, அனத அனணத்துக்சகோண்டு: 

37. இப்ெடிப்ெட்ட சிறு பிள்னளகளில் ஒன்னற என் 

 ோ த்தினோயை ஏற்றுக்சகோள்ளுகிறவன் என்னன 

ஏற்றுக்சகோள்ளுகிறோன்; என்னன ஏற்றுக்சகோள்ளுகிறவன் 

என்னன அல்ை, என்னன அனுப்பினவனர 

ஏற்றுக்சகோள்ளுகிறோன் என்றோர். 
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ஒருவமேோபடோருவர் தர்க் ம்ேண்ணி ெண்டட 

மேோட்டுக்ப ோள்வடத விட்டுவிட்டு, ஒருவர்  ற்றவடே 

குழந்டத ளோய் ஏன் ஏற்றுக்ப ோள்ளக் கூடோது. ஒருவர் 

 ற்றவடே ஏற்றுக்ப ோள்ளும்மேோது அவன் என்டன 

ஏற்றுக்ப ோள்ளுகிறோன். ஏபனன்றோல் நோன் அந்த நேரில் 

வோழ்கிமறன்.  

நோன் உங் ளிடத்தில் வந்ததுமேோல ஒருவமேோபடோருவர் 

ெண்டட மேோடோ ல், ஒருவடேபயோருவர்  ட்டித்தழுவ 

ேழகுங் ள்.  

முதலோவது நிற்ேடதவிட  டடசியில் நிற் ப் ேழகுவது 

அவசியம்.  

இது  டின ோன  டிந்துப ோள்ளுதல்.  

மயோவோனும் இந்த பெய்திடயக் ம ட்கிறோன். முதல் மூன்று 

சுவிமெஷங் ளில் இந்த இடத்தில்தோன் மயோவோன் வோய் 

திறந்து மேசுகிறோன்.  

 ோற்கு 9:38, அப்செோழுது ய ோவோன் அவனர ய ோக்கி: 

யெோதகயர,  ம்ன ப் பின்ெற்றோதவன் ஒருவன் உ து 

 ோ த்தினோயை பிெோசுகனளத் துரத்துகிறனதக் கண்யடோம்; 

அவன்  ம்ன ப் பின்ெற்றோதவனோனதோல், அவனனத் 

தடுத்யதோம் என்றோன். 

மயோவோன் தவடற ஒத்துக்ப ோண்டதோல் 

மேெத்துவங்குகிறோன். இது குழு ெோர்ந்த ப ோள்ட . அவர் ள் 

நம்முடடய குழுடவ மெர்ந்தவர் ள் அல்ல.  

மயோவோனோல் அடதப் பேோறுத்துக்ப ோள்ள முடியவில்டல. 

இவன் இடிமுழக் த்தின்   னல்லவோ. இவன் 

பேோவபனர்ம ஸ். இது குழு ெோர்ந்த ப ோள்ட . 
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எல்லோவற்டறயும் தோமன டவத்து அனுேவிக்  

எண்ணுகிறோன். யோமேோடும் ேகிர்ந்து ப ோள்வடத 

விரும்ேவில்டல. குறிப்ேோய், தன் குழுவில் 

இல்லோதவர் மளோடு ேகிர்ந்துப ோள்வடத விரும்ேோதவன். 

இது தோன் மயோவோன்.  

இடத அவன் விரும்ேோத ஒரு பெய்ட யோய் முன்டவத்து 

அறிக்ட யிடுகிறோன்.  

மயோவோன் முேட்டுத்தன ோனவன். மேோட்டி  னப்ேோன்ட  

ப ோண்டவன். இமயசுவின் நோ த்தில் ஊழியம் பெய்த ஒரு 

 னிதடன  டிந்துப ோள்ளுகிறோன்.  

“நோங் ள் அடதச் பெய்மதோம்” என்று மயோவோன் மநேடியோ  

ஒத்துக்ப ோள்கிறோன். ஏபனன்றோல், இமயசுவின் மேச்டெ 

ம ட்ட ோத்திேத்தில், தோன் பெய்தது தவபறன்று எண்ணத் 

துவங்குகிறோன்.  

அடத வோர்த்டத ளின் மூல ோய் பவளிப்ேடடயோய் 

அறிக்ட யிடக்கூடிய ஆவிடயப் பேற்றிருந்தோன்.  

மயோவோனின் அறிக்ட  அவனுடடய  றுரூே ோக் ப்ேட்ட 

அனுேவத்டதக்  ோட்டுகிறது. அவனுடடய குற்ற னெோட்சி 

அவடன அவ்வோறு பெய்யத் தூண்டுகிறது.  

இங்ம  ேடழய மயோவோனிலிருந்து புதிய  ோற்றத்திற்குள் 

நுடழயும் மயோவோடன  ோணமுடிகிறது.  

எனமவ, மயோவோன் மேசிய இந்த ஒமே மேச்சு அவனுடடய 

மநர் டறயோன சிந்டதடயயும். குழுெோர்ந்த ேோகுேோட்டு 

எண்ணத்டதயும் ேோேேட்ெமுள்ள ேோர்டவடயயும் 

 ோட்டுகிறது.  
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அப்ெடிப்ெட்ட ஒரு  னிதனன யதவன் ஏன் சதரிந்சதடுத்தோர்?  

ஏபனன்றோல், அவர் டள மீட்டு, பெதுக்கி மதவனுக்கு 

ேயன்ேடுகிற வட யில்  ோற்றிவிடலோம். ஆனோல் அந்த 

வட யோன துணிச்ெலும் ேலமும் கிறிஸ்தவ திருச்ெடே 

வேலோற்றிற்கு அவசியப்ேடும்.  

மதவனுக்கு மிகுந்த டதரியமுள்ள, குறிக்ம ோள்ப ோண்ட, 

துணிச்ெலுள்ள, வோஞ்டெயுள்ள, டவேோக்கியங்ப ோண்ட, 

துணிவோன நேர் ள் மதடவ. மதவன் எதிர்ேோர்க்கும் அந்த 

 னிதனோய் மயோவோன் இருந்தோன். ெத்தியமும் அன்பும்  லந்த 

ஒரு ஆளத்துவம் ப ோண்டவனோய் மயோவோன் இருந்தோன்.  

 ோற்கு 9இல், ஒரு  டிந்துப ோள்ளுதல் மயோவோடன அன்புள்ள 

 னிதனோய்  ோற்றத் துவங்குகிறது. மநர் டறயோன சிந்டத, 

ஒத்துப்மேோ ோத தன்ட , பேோறுத்துக்ப ோள்ள முடியோத 

குணம், ஆகியவற்றிலிருந்து பதய்வீ  ோன ெத்தியத்திற்கு 

மநேோய் உருவோக் ப்ேடுகிறோன்.  

புதிய ஏற்ேோட்டின் அடனத்து ஆசிரியர் டளக்  ோட்டிலும் 

மயோவோன்  ோரியத்டத பவளிப்ேடடயோய் அடித்து 

மேெக்கூடியவன்.  

இவன் முழுநிச்ெயத்மதோடு மேெக்கூடியவன்.    

மயோவோன் அடேகுடறயோய் மேசுகிறவன் இல்டல.  

மயோவோன் எந்த தயக் மும் இல்லோ ல் மநேடியோ வும் 

பவளிப்ேடடயோ வும் மேெக்கூடியவன்.  

• ஒளிமயோ அல்லது இருமளோ, 

• வோழ்மவோ அல்லது ெோமவோ, 

• மதவனுடடய ேோஜ்யம ோ அல்லது பிெோசுடடய 

ேோஜ்யம ோ,  
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• மதவனுடடய பிள்டள மளோ அல்லது ெோத்தோனின் 

பிள்டள மளோ,  

• நீதி ோனுக் ோன நியோயத்தீர்மேோ அல்லது 

துன் ோர்க் னுக் ோன நியோயத்தீர்ப்மேோ, 

• ஜீவனுக்ம துவோன உயிர்பதழுதமலோ அல்லது 

 ேணத்திற்ம துவோன உயிர்த்பதழுதமலோ, 

• கிறிஸ்துடவ ஏற்றுக்ப ோள்வமதோ அல்லது 

புறக் ணிப்ேமதோ, 

•  னி ப ோடுப்ேமதோ அல்லது  னி ப ோடுக் த் 

தவறுவமதோ, 

• மதவ  கிட க் ோய்  னி ப ோடுப்ேமதோ அல்லது 

பவட்டப்ேட்டு எரிக் ப்ேடுவமதோ, 

• கீழ்ப்ேடிதமலோ அல்லது கீழ்ப்ேடியோட மயோ, 

• மநசிப்ேமதோ அல்லது மநசியோ லிருப்ேமதோ, 

 

எல்லோவற்றிற்கும் பவளிப்ேடடயோ வும் பதளிவோ வும் 

மயோவோன் ேதில்ப ோடுக்கிறோர்.    

அவருடடய 1 மயோவோன் நிருேத்டத வோசிக்கும்மேோது, அதில் 

அவர் இப்ேடியோய் பெோல்லுகிறோர்.  

• நீங் ள் விசுவோசி ளோயிருந்தோல், நீங் ள் 

ஒளியோயிருக்கிறீர் ள். 

• உங் ள் ேோவங் டள அறிக்ட யிட்டோல் இமயசு 

நடந்தேோடதயில் நடக்கிறீர் ள். 

• உன் ெம ோதேடன மநசிப்ேதினோல் மதவனுடடய 

 ற்ேடனக்கு கீழ்ேடிகிறீர் ள்.  

• நீங் ள் உல த்டத மநசிக் வில்டல. அதினோல் 

பதோடர்ந்து ேோவம் பெய்வதில்டல.  
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• மதடவயில் இருக்கும் உன்னுடடய ெம ோதேனுக்கு 

உதவிபெய்வதின் மூலம்  ற்ேடன டள 

ட க்ப ோள்ளுகிறீர் ள். 

• நீதியுள்ள வோழ்க்ட  வோழ்ந்தோல் சுத்த ோயிருப்பீர் ள்.  

• நீங் ள் ெத்தியத்டத மநசிக்கிறீர் ள்.  

 

மயோவோன் தன் ெத்தியத்தில் எடதயும்  ழுப்ேவில்டல. 

ப ோஞ்ெம் இடடபவளி மதடவப்ேடுமவோர் ேவுலின் 

எழுத்துக் டள மவண்டு ோனோல் ெோhந்துப ோள்ளலோம்.  

2 மயோவோனில் தவறு என்று பதரிகிற எல்லோவற்றிலுமிருந்து 

முழுட யோன மவறுபிரிக் ப்ேடுதடல ஊக்குவிக்கிறோர்.  

2 ய ோவோன் 1:11, பிரி  ோனவயன, நீ தீன  ோனனதப் 

பின்ெற்றோ ல்,  ன்ன  ோனனதப் பின்ெற்று, 

 ன்ன செய்கிறவன் யதவனோல் உண்டோயிருக்கிறோன்; 

தீன செய்கிறவன் யதவனனக் கோணவில்னை. 

சவளிப்ெனட ோன யெச்சு. 

நீங் ள் நன்ட  பெய்தோல் மதவனோல் 

உண்டோக் ப்ேட்டுள்ளீர் ள். நன்ட  

பெய்யவில்டலபயன்றோல் மதவனோல் 

உண்டோக் ப்ேடவில்டல. அதுதோன் மயோவோனின் 

ஆளத்துவம். அவன்  ழுப்ேோ ல் மநேடியோ வும் 

பவளிப்ேடடயோ வும் அதி  நிச்ெயத்துடனும் மேெக்கூடிய 

 னிதன்.  

அவன் ெத்தியத்டத  டறத்து மேெோ ல் பதளிவோய் 

மேசினோன். அவன் அடத ஒரு மேோத  அதி ோேத்மதோமட 

பெய்தோன் என்று பெோல்ல மவண்டும். இமயசுவும் அமத 

அதி ோேத்மதோமட மநர் ோறோன அவனுடடய சிந்டதடய 
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 ோற்றி, எதற்கும் இணங் ோத அவனுடடய தன்ட டய 

ெத்தியத்திற்கு இணங் ச்பெய்து, அவடன பவளிப்ேடடயோன 

ெத்தியத்டத மேசும்ேடி பெய்தோர்.  

டதரிய ோன, உறுதியோன, துணிச்ெலோன, 

டவேோக்கிங்ப ோண்ட, வோஞ்டெயுள்ள ஒரு நேேோ  மவண்டும் 

என்னும் அவனுடடய குறிக்ம ோள், இந்த ேோடதயில் எங்ம ோ 

பெம்ட யோக் ப்ேட்டது.  

அவனுடடய நிருேப ங்கிலும் பேருட டயமயோ, சுய 

தம்ேட்டத்டதமயோ, சுய ம ட்டிட டயமயோ, சுய 

குறிக்ம ோடளமயோ பிேதிேலிப்ேடத நோம் ேோர்க் முடியோது.  

ய ோவோனின் குணோதிெ ம் 

• ெத்தி ம்  

• அன்பு     

 

மயோவோனின் புதிய ஏற்ேோட்டு ேதிவு ள் அடனத்தும் 

ெத்தியத்திலும் அன்பிலும் அஸ்திேோேமிடப்ேட மேோகிறது. 

இந்த இேண்டு ஆவிக்குரிய  ோரியங் ளும் மதவனுடடய 

குணோதிெயங் ளில் அவசிய ோனடவ ள்.  

அடவ ள்,  

• ஈடுபெய்ய முடியோதடவ ள்  

• அத்தியோவசிய ோனடவ ள் 

• பிரிக் முடியோதடவ ள் 

 

ய ோவோனன எப்ெடி சித்தரிப்ெது? 
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ெத்தியமும் அன்பும் ப ோண்ட  னிதன் 

இந்த இேண்டும் ஒன்மறோபடோன்று  லக் க்கூடியது. 

ெத்தியத்டதயும் அன்டேயும் ெரிநி ேோய்  லந்த ஒரு 

ஆவிக்குரிய  லடவடய பேற்றிருந்தோன். 

ெத்தியத்டத அறியுங் ள், அடத அன்பினோல் தோங்குங் ள்.  

எமேசியர் 4:13, அவர், சிலடே அப்மேோஸ்தலேோ வும், சிலடேத் 

தீர்க் தரிசி ளோ வும், சிலடேச் சுவிமெஷ ேோ வும், சிலடே 

ம ய்ப்ேேோ வும் மேோத ேோ வும் ஏற்ேடுத்தினோர். 

திருச்ெடேயின் ஊழியம்  ற்றும் அதின் இலக்ட க் குறித்த 

மதவனுடடய திட்டம்.  

மதவன் தன்னுடடய திருச்ெடேக்கு வேம் பேற்ற நேர் டள 

ப ோடுக்கிறோர். அவேோல் மீட்டுக் ப ோள்ளப்ேட்ட வேம் 

பேற்றவர் ள். அவர் ளுக்கு ெடேயின் தடலட த்துவ 

பேோறுப்பு ப ோடுக் ப்ேட்டுள்ளது.  

அவர்களுனட  செோறுப்பு?  

எயெசி ர் 4:12, ெரிசுத்தவோன்கள் சீர்செோருந்தும்செோருட்டு, 

சுவியெஷ ஊழி த்தின் யவனைக்கோகவும், கிறிஸ்துவின் 

ெரீர ோகி  ெனெ ோனது ெக்திவிருத்தி அனடவதற்கோகவும், 

இதுமவ ேரிசுத்த ோகுதல். இது ஒரு முதிர்ச்சியின் அனுேவம். 

இதுமவ ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி.  

இைக்கு? 

எயெசி ர் 4:13, ய லும்  ோம் அனனவரும் யதவனுனட  

கு ோரனனப் ெற்றும் விசுவோெத்திலும் அறிவிலும் 



20 
 

ஒருன ப்ெட்டவர்களோகி, கிறிஸ்துவினுனட  நினறவோன 

வளர்ச்சியின் அளவுக்குத்தக்க பூரணபுருஷரோகும்வனரக்கும், 

நோம் அடனவரும் ஒமே இடத்டத மநோக்கித் தோன் மேோய்க் 

ப ோண்டிருக்கிமறோம். விசுவோெம  நம்ட  முடிவுேரியந்தம் 

நடத்துகிறது. மதவ கு ோேடனக் குறித்த அறிமவ ஆவிக்குரிய 

முதிர்ச்சியடடந்த ஓர்  னிதடன கிறிஸ்துவின் 

ேரிபூேணத்டதச் ெோர்ந்த அந்தஸ்துக்கு உயர்த்துகிறது.  

கிறிஸ்துவில் பூேணபுருஷேோகும்பேோருட்டு 

ேரிசுத்தவோன் டள சீர்பேோருந்தேண்ணவும், அவர் டள 

முதிர்ச்சியடடய பெய்வதற்கும் மதவன் திருச்ெடேக்கு 

ம ய்ப்ேர் ள், அப்மேோஸ்தலர் ள், சுவிமெஷ ர் ள், 

மேோதிக்கிற ஆசிரியர் டளக் ப ோடுத்துள்ளோர்.  

இலக்கு... 

• ேரிசுத்த ோகுதல் 

• அடனத்து ஊழியங் ள் 

• திருச்ெடே 

• கிறிஸ்துடவப்மேோல்  ோறும் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி 

 

வேம் பேற்ற மதவ  னிதர் டளக் ப ோண்டு மதவன் ெடேயில் 

பெய்யும் அடனத்து  ோரியங் ளும், ேரிசுத்த ோகுலுக்கு 

அவருடடய ஆவியோனவர் பெய்கிற அடனத்து ஆவிக்குரிய 

வளர்ச்சி ளும் நம்ட  முதிர்ச்சியுள்ள ஒரு நேேோய் 

 ோற்றுவதற்ம .  

கிறிஸ்துவோய்  ோறுவமத முதிர்ச்சியின் வடேயடற! 

எதிர் னற ோன ெக்கம்?  
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எயெசி ர் 4:14,  ோம் இனிக் குழந்னதகளோயிரோ ல், 

 னுஷருனட  சூதும் வஞ்சிக்கிறதற்யகதுவோன 

தந்திரமுமுள்ள யெோதக ோகி  ெைவித கோற்றினோயை 

அனைகனளப்யெோை அடிெட்டு அனைகிறவர்களோயிரோ ல், 

நோம் இனி குழந்டத ள் இல்டல! 

குழந்டத ள் ேலவீன ோனவர் ள். ஆவிக்குரிய 

முதிர்ச்சியின்ட க்கு குழந்டத ள் இங்கு உருவ  ோய் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்றனர்.  

மதவன் நம்ட  நடத்துகிற ேோடதயில் இனி நோம் 

ேகுத்தறிவுள்ளவர் ளோய், சுதந்திேவோளி ளோய், 

பிரிவிடனயற்றவர் ளோய், ஞோனமுள்ளவர் ளோய், 

அறிவுள்ளவர் ளோய் இருக் ப்மேோகிமறோம்.  

ம லும் ேலவீனமுள்ள குழந்டதயோயிருப்ேதிலிருந்தும் 

ஞோனத்தின் முதிர்ச்சிக்கு மநேோ வும் திடெ 

திருப்ேப்ேடுகிமறோம். அன்பில் ெத்தியத்டத மேசும், 

கிறிஸ்துவின் பூேணத்டத அடடயும் நிடலக்கு நோம் 

ந ர்த்தப்ேடுகிமறோம். தடலயோகிய கிறிஸ்துவின் சுேோவத்தின் 

எல்லோ நிடலயிலும் நோம் வளேமவண்டும்.  

ஆவிக்குரி  முதிர்ச்சி என்றோல் என்ன? 

அன்பினோல் ெத்தியத்டத மேசுவமத அதின் அர்த்தம்.  

நம்முடடய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி ேோடதயில் ெத்தியத்டதப் 

மேசுகிற நிடலடய நோம் அடடகிமறோம். ஆனோல் அன்மேோடு 

பெயல்ேடுத்துகிமறோம். இந்த இேண்டு ஆவிக்குரிய 

உயர்ேண்பு ளும் ெ நிடலயில் பெயல்ேடுகிறது. இடத 

எளிதோ  பெோல்லிவிடலோம், ஆனோல் வோழ்நோள் முழுவதும் 

அடத பெயல்ேடுத்தமவண்டும்.  
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இது மநர்த்தியோன ெத்தியத்டத அறிவடதக் குறிக்கிறது. 

அத்துடன் ஆவியின்  னியோகிய அன்டே சுதந்தரிப்ேடதயும் 

குறிக்கிறது.  

ெத்தியத்திற்கும் அன்பிற்கு ோன மி  மநர்த்தியோன உதோேணம், 

ஆண்டவேோகிய இமயசுகிறிஸ்துமவ. அவமே நல்ல  ோதிரி.  

மநர்த்தியோன ெத்தியத்டத அறிந்து, ஆவியில் நடந்து, அன்டே 

பிேதிேலிக்கிறவர் ள் இந்த ெ நிடலடய 

உடடயவர் ளோயிருக் முடியும்.  

ெத்தியத்டத அன்மேோடு மேசும்மேோபதல்லோம் 

நம்மிடத்திலிருந்து பவளிப்ேடும் வோர்த்டத ள் அடனத்தும் 

அன்ேோன பதய்வீ  பவளிப்ேோட்டின் பிேதிேலிப்பு ள்.  

கிறிஸ்து ெத்தியத்டத  ட்டும  மேசினோர். மதவனுடடய 

சிந்டதடய துல்லிய ோய் பிேதிேலிக் ோத வோர்த்டத டள 

அவர் மேெவில்டல. அவர் அன்பில் மேசினோர். மதவன் 

நியோயந்தீர்க் ப் மேோகிற ஜனங் டளப் ேோர்த்து ேரிதபித்த 

கிறிஸ்துவின் அன்டே எவரும் ம ள்விபயழுப்ே முடியோது. 

ஆனோல் அதில்  ட்டுமின்றி, தோன் மநசித்த ஜனங் ளுக் ோய் 

சிலுடவ ேரியந்தம் மேோய் தன் ஜீவடன ப ோடுக்கு ளவிற்கு 

அந்த அன்டே நிருபித்தோர்.  

இதுமவ ெ நிடல. 

இன்று ேல்மவறு  க் ள் அன்பின் ேக் த்தில்  ட்டும் 

உறுதியோய் நிற்கிறோர் ள். அவர் ள் அறிட யோட யில் 

இருக்கிறோர் ள்.  

உணர்ச்சிவெப்ேட்டு, அன்டே  ட்டும  அவர் ள் 

பெயல்ேடுத்தும் தவடற அவர் ள் பெய்கிறோர் ள். இது 

உண்ட யோன அன்பிற் ோன ேோடத இல்டல.  
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ஆனோல் இன்பனோருபுறம், ெ ல இடறயியல் 

ெத்தியங் டளயும் மநர்த்தியோய் அறிந்த ேோேம்ேரிய 

கிறிஸ்தவர் ளும் உண்டு. ஆனோல் அவர் ளுக்கு மநசிக் த் 

பதரியோது. சுயதம்ேட்டம் அடித்துக்ப ோள்வோர் ள். அவர் ள் 

உயிரில்லோத, ஈர்ப்பில்லோத ெத்தியத்மதோடு விடப்ேட்டவர் ள்.  

கிறிஸ்துவின் நிடறவோன வளர்ச்சிக்குத்தக் தோ , பூேண 

புேஷேோகும் முதிர்ச்சியடடந்த விசுவோசி மள ெத்தியத்டதயும் 

அன்டேயும் பிேதிேலிக்கின்றனர்.  

ெத்தியத்டத அறியுங் ள், அன்மேோடு அடத மேசுங் ள்.  

மதவன் பவளிப்ேடுத்திய விதத்தில் ெத்தியத்டத அறியவும் 

கிறிஸ்து அன்புகூர்ந்ததுமேோல அன்பு கூருவதும  இலக்கு.  

அதுமவ மயோவோன் யோபேன்ேடதக்  ோண்பிக்கிறது.  

மயோவோன் தன்டனக் குறித்து தன்னுடடய சுவிமெஷத்தில் 

பிேதிேலித்துள்ளடதப் ேோர்க்கும்மேோது மயோவோன் 

தோழ்ட யுள்ளவன் என்று எண்ணத் தூண்டுகிறது.  

அவன் தோழ்ட யுள்ளவனோ வும் இருந்தோன். ஆனோல் அவன் 

ஆேம்ேத்தில் அப்ேடியில்டல. ஆனோல் அவனுடடய 

சுவிமெஷத்தில் அவன் சுயபெயல்திறன் ப ோண்டவனோ  

 ோண்பிக் ப்ேட்டுள்ளதோல், ேலர் அவடன 

அப்ேடிப்ேட்டவனோ மவ இருந்திருப்ேோன் என்று 

எண்ணிக்ப ோள்கின்றனர்.  

எப்மேோதும் இமயசுவின் மதோளில் ெோய்ந்தவனோய் ஒரு 

அட தியின் பெோரூே ோய்  ோட்சியளிக்கிறோன். மி வும் 

பநருக்  ோன இடத்தில்  ோண்பிக் ப்ேடுகிறோன்.  

தன்னுடடய சுவிமெஷத்தின் 21 அதி ோேங் ளில், தன்னுடடய 

பேயடே ஒருமுடறகூட அவன் ேயன்ேடுத்தவில்டல. அவன் 
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பதரிந்துப ோள்ளப்ேட்டவன் என்ேதோல் தன் பேயடே அவன் 

தோேோள ோய் குறிப்பிட்டிருக் லோம். ஆனோல் அவன் அப்ேடி 

பெய்யவில்டல.  

அவன் தன்னன எப்ெடி கோண்பிக்கிறோன்?  

அவன் மதவமனோடு மெர்ந்மத தன்டன அடடயோளப்ேடுத்திக் 

ப ோள்ளுகிறோன்.  

ய ோவோன் 13:21-25, இய சு இனவகனளச் செோன்னபின்பு, 

ஆவியியை கைங்கி: உங்களில் ஒருவன் என்னனக் 

கோட்டிக்சகோடுப்ெோன் என்று, ச ய் ோகயவ ச ய் ோகயவ 

உங்களுக்குச் செோல்லுகியறசனன்று ெோட்சி ோகச் செோன்னோர். 

22. அப்செோழுது  ோனரக்குறித்துப் யெசுகிறோயரோ என்று 

சீஷர்கள் ஐ ப்ெட்டு, ஒருவனரச ோருவர் 

ய ோக்கிப்ெோர்த்தோர்கள். 23. அந்தச் ெ  த்தில் அவருனட  

சீஷரில் இய சுவுக்கு அன்ெோனவனோயிருந்த ஒருவன் 

இய சுவின்  ோர்பியை ெோய்ந்துசகோண்டிருந்தோன். 24.  ோனரக் 

குறித்துச் செோல்லுகிறோசறன்று விெோரிக்கும்ெடி 

சீய ோன்யெதுரு அவனுக்குச் னெனககோட்டினோன். 25. 

அப்செோழுது அவன் இய சுவின்  ோர்பியை ெோய்ந்துசகோண்டு: 

ஆண்டவயர, அவன்  ோர் என்றோன். 

 

அவன் தன்னுடடய பேயடே எங்ம யும் 

உேமயோகிக் வில்டல.  

அவன் தன்டனப் ேற்றி மேசுவதற்கு முயற்சிக் வில்டல.  

இமயசுடவக் ப ோண்மட தன்டன 

அடடயோளப்ேடுத்திக்ப ோள்கிறோன்.  

அவன் எப்மேோதும் கிறிஸ்துடவ 

 னப்ேடுத்துகிறவனோயிருந்தோன்.  
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ய ோவோன் 13:1-2, ெஸ்கோ ெண்டினகக்கு முன்யன, இய சு 

இவ்வுைகத்னதவிட்டுப் பிதோவினிடத்திற்குப் யெோகும்ெடி ோன 

தம்முனட  யவனள வந்தசதன்று அறிந்து, தோம் 

இவ்வுைகத்திலிருக்கிற தம்முனட வர்களிடத்தில் 

அன்புனவத்தெடிய , முடிவுெரி ந்தமும் அவர்களிடத்தில் 

அன்புனவத்தோர். சீய ோனின் கு ோரனோகி  யூதோஸ்கோரிய ோத்து  

அவனரக் கோட்டிக்சகோடுக்கும்ெடி பிெோெோனவன் அவன் 

இருத த்னதத் தூண்டினபின்பு, அவர்கள் யெோஜனம் 

ெண்ணிக்சகோண்டிருக்னகயில்; 

இமயசு தன்னுடடய எல்லோ அப்மேோஸ்தலர் டளயும் 

மநசித்தோர். ஆனோல் மயோவோன் அடத மவறுவித ோய் 

ேற்றிக்ப ோண்டோன் என்று எனக்கு எண்ணத் மதோன்றுகிறது. 

இமயசுவின் வோழ்க்ட டய பிேதிேலிக்கும் மயோவோன் 

சுவிமெஷத்டதயும், திருச்ெடே ஜீவியத்டத ட யப்ேடுத்தும் 

மயோவோன் நிருேங் ள்  ற்றும் எதிர் ோலத்டத 

முன்னறிவிக்கும் பவளிப்ேடுத்தின விமெஷ ெத்தியத்டத 

பிேெங்கிக்கும்மேோது, அவற்டற அன்டேக் ப ோண்டு 

ெ நிடலேடுத்துவது அவசிய ோயிருந்தது.  

எனமவ மதவன் மயோவோடன விமெஷ ோ  பதரிந்பதடுத்து, 

அன்புகூே அவனுக்கு  ற்றுக்ப ோடுக்கிறோர்.  

ஒரு  னிதனுக்கு அன்புகூர கற்றுக்சகோடுப்ெது எப்ெடி? 

அவன் உன்டன எப்ேடி மநசிக் மவண்டும் என்று 

விரும்புகிறோமயோ அமத வழியில் அவடன மநசிப்ேதின் 

மூலம் அது ெோத்திய ோகிறது.  

அன்புகூேப்ேடுதலின் மூலம் அன்புகூேப் ேழகுகிறோய்.  

மயோவோன் அடத புரிந்துப ோண்டு ேற்றிக்ப ோண்டோன். அவன் 

இமயசுவினோல் அடழக் ப்ேட்டவன்  ட்டு ல்ல; 

இமயசுவினோல் பதரிந்துப ோள்ளப்ேட்டவன்  ட்டு ல்ல; 
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இமயசுவினோல் மேோதிக் ப்ேட்டவன்  ட்டு ல்ல;  ோறோ , 

இமயசுவினோல் மநசிக் ப்ேட்டவன்.  

தன்னுடடய வோழ்நோள் முழுவதும் இமயசு அவடன 

மநசித்துக் ப ோண்மடயிருந்தோர். அவன் அடத 

புரிந்துப ோண்டோன்.  

சிலடவயின் கீமழ மயோவோனும் இமயசுவுடடய தோயோேோகிய 

 ரியோளும் இன்னும் சில பேண் மளோடும் நின்றிருந்தனர்.  

ய ோவோன் 19:26-27, அப்செோழுது இய சு தம்முனட  

தோன யும் அருயக நின்ற த க்கு அன்ெோயிருந்த சீஷனனயும் 

கண்டு, தம்முனட  தோன  ய ோக்கி: ஸ்திரீய , அயதோ, உன் 

 கன் என்றோர். 27. பின்பு அந்தச் சீஷனன ய ோக்கி: அயதோ, உன் 

தோய் என்றோர். அந்ய ரமுதல் அந்தச் சீஷன் அவனளத் 

தன்னிட ோய் ஏற்றுக்சகோண்டோன். 

 

தோன் இமயசுவினோல் மநசிக் ப்ேட்ட சீஷன் என்ேடத 

மயோவோன்  றுேடியும் இங்கு குறிப்பிடுகிறோன்.  

இமயசு அவடன அதி  ோய் மநசித்தோர் என்ேடத உணர்ந்த 

மயோவோன், அந்த அன்டே, அக் டறடய, இேக் த்டத, 

கிருடேடய தோனும் பிேதிேலித்தோன்.  

லூக் ோவின் ேதிவின்ேடி, இமயசுவின்  ேணத்திலிருந்து 

இேண்டு ஆண்டு ள்  ழித்து, அதோவது, இமயசுவின் 

 ேணத்திற்கும் சீஷர் ள் அங்கீ ரிக் ப்ேடுவதற்கும் 

இடடேட்ட இேண்டோண்டு ளில், இமயசு சிலுடவயில் தன் 

தோடயப் ேோர்த்து என்ன பெோன்னோர் என்ேடத மயோவோன் 

புரிந்துப ோண்டோன்.  

ய ோவோன் அன்புகூர கற்றுக்சகோண்டோனோ? 
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இமயசு மேதுருடவப் ேோர்த்து, “என் ஆடுகனள ய ய்ப்ெோ ோக” 

என்றோர்.  

இமயசு மயோவோடனப் ேோர்த்து, “என் தோ ோனர 

ெோர்த்துக்சகோள்வோ ோக” என்றோர்.  

 ரியோள்  ரிக்கும்வடேயிலும் மயோவோன் எருெமலட  

விட்டும் அவடளவிட்டும் மேோ வில்டல என்று ெடே ெரித்திே 

ேதிவு ள் பெோல்லுகின்றன. அவன் ம ன்ட யோன வழியில் 

மநசிக் ப்ேட்டதினோல் மதவடன மநசிக்கிறவனோய் 

 ோறினோன்.  

ெ ோரியர் டள எரித்துக் ப ோல்ல நிடனத்த  னிதடனயம் 

இமயசு மநசிக்கிறோர். மதவ ேோஜ்யத்தில் தன்  னத்டத 

எதிர்ேோர்த்த  னிதடனயும் அவர் மநசித்தோர்.  

ெத்தியமும் அன்பும்  லந்த மயோவோனுடடய வோழ்க்ட டய 

ேோர்க்கும்மேோது, அவன் மேசுகிற எல்லோம  ெத்திய ோ மவ 

பவளிப்ேடுகிறது.  

அவனுடடய சுவிமெஷம் கிறிஸ்துடவக் குறித்த இடறயியல். 

கிறிஸ்துடவயும் சுவிமெஷத்டதயும் குறித்த இடறயியல். இது 

ஒரு பதய்வீ  ெத்தியம்.  

அவனுடடய நிருேங் ளும் உண்ட யோன இேட்சிப்டே 

ஊர்ஜிதப்ேடுத்துகிறது. அவனுடடய பவளிப்ேடுத்தின 

விமெஷம்  கிட யோன கிறிஸ்தவயியல். இது ஒரு மதவ 

கு ோேனுடடய நித்திய  கிட யின் பிேதிேலிப்பு. 

அவனிடத்தில் ெத்தியம் இருந்தது, அன்பும் இருந்தது.  

அவனுடடய எழுத்துக் ளில் “அன்பு” என்னும் ேதத்டத 

80தேம் ேயன்ேடுத்துகிறோன். அதினோல்தோன் அவன் “அன்பின் 

சீஷன்” என்று வழங் ப்ேட்டோன்.  
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மதவன் அவடன மநசித்ததினோல் அவனும் 

மநசிக் ப்ேழகிக்ப ோண்டோன். அந்த பெய்திடயயும் 

பேற்றுக்ப ோண்டோன்.  

மதவன் அவடன மநசித்த விதத்தில் அவனும் மநசிக் ப் 

ேழகிக்ப ோண்டோன்.  

மதவன் அன்ேோயிருக்கிறோர், அவருடடய கு ோேடன 

மநசிக்கிறோர், சீஷர் டள மநசிக்கிறோர், மதவடன இமயசு 

மநசிக்கிறோர், இமயசு சீஷர் டளயும் மநசிக்கிறோர், 

ஒவ்பவோருவடேயும் இமயசு மநசிக்கிறோர்,  னிதர் ள் தன்டன 

மநசிக் மவண்டும் என்று இமயசு விரும்புகிறோர், அந்த அன்பு 

நியோயப்பிே ோணத்டத நிடறமவற்றுகிறது என்று மயோவோன் 

மேோதிக்கிறோர்.  

மயோவோனின் மேோதடனயில் அன்பு முக்கிய இடத்டத 

வகிக்கிறது. அது முதன்ட யோன மேோதடனயோய் 

முன்டவக் ப்ேடுகிறது. அவனுடடய அன்டே அவன் 

மு மூடியோய் அணிந்துப ோள்ளவில்டல. அவன் வோழ்க்ட  

முழுவதும், பேோய்மயோடு அவன் ஒத்துப்மேோ வில்டல. 

அதோவது, கி.பி. 90, 95, என்று  ரிக்கும்வடேயில் அவன் 

அப்ேடிமய இருந்துள்ளோன்.  

கி.பி. 98இல் அவன்  ேண டடந்தோன். கி.பி. 96இல் 

பவளிப்ேடுத்தின விமெஷத்டத எழுதினோன். தன்னுடடய 

நிருேங் டள எழுதிய 90 ளில் இன்னும் ெத்தியத்டத 

இடிமுழக் த்மதோமட மயோவோன் மேசுகிறோன்.  

தவறோன கிறிஸ்தவயியல் ளுக்கு எதிேோ  முழக் மிடுகிறோன்.  

பேோய்யுக்கும் சூதுக்கும் விமேோத ோ  முழக் மிடுகிறோன்.  

ேோவத்திற்கு எதிேோ  முழக் மிடுகிறோன்.  



29 
 

ஒழுக் மின்ட க்கு விமேோத ோ  முழக் மிடுகிறோன்.  

 டடசிவடேயிலும் இடிமுழக் த்தின்   னோ மவ 

இருந்தோன்.  

ெத்தியத்டத ெத்திய ோய் மேோதிக்கிறவமன அன்பின் ெரியோன 

பிேதிநிதியோய் இருக் முடியும் என்ேடத மதவன் 

அறிந்திருந்தோர். அப்ேடியில்லோதிருந்தோல், கிறிஸ்துடவ 

மேோதிக்கும் அமந ர் ேயணிக்கும் உணர்வெப்ேட்டு, 

ேோவத்மதோடு ஒத்துப்மேோகிற ஒரு ேோடதயில் இன்னும் 

ேயணிக்  மநரிட்டிருக்கும். அவனிடத்தில் அன்பு இருந்தது. 

ஆனோல் அது ெத்தியத்தின் வீரியத்டத எந்த விதத்திலும் 

ேோதிக் வில்டல.  

“ெோட்சி” என்ற வோர்த்டதடய மயோவோன் 70 தேம் 

ேயன்ேடுத்துகிறோர். இது அதி  ோய் ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட 

 ற்பறோரு முக்கிய ோன வோர்த்டத. ஏபனனில் எப்மேோதும  

ெத்தியத்திற்கு ெோட்சியோய் நின்றோர்.  

மயோவோன் ஸ்நோன னின் ெோட்சிடய அவர் ம ற்ம ோள் 

 ோண்பிக்கிறோர்,  

• மவதோ  த்தின் ெோட்சி,  

• பிதோவின் ெோட்சி,  

• கிறிஸ்துவின் ெோட்சி, 

• அற்புதத்தின் ெோட்சி, 

• ேரிசுத்த ஆவியின் ெோட்சி,  

• அப்மேோஸ்தலர் ளின் ெோட்சி, 

• ெத்தியத்தின் ெோட்சி, 
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ெத்தியத்டத மநசிக்கிறவன் மதவடனயும் ெ  னிதர் டளயும் 

மநசிக்கிறோன். மயோவோன் இமயசுவின் மதோள் ளில் ெோய்ந்தது 

ஏமதோ ஒரு ஈர்ப்பின் நிமித்தம் அல்ல;  ோறோ , இமயசுவின் 

வோயிலிருந்து புறப்ேடுகிற ஒவ்பவோரு ெத்திய 

வோர்த்டதடயயும் ம ட்ேதற்ம  அப்ேடி பெய்தோன். 

அவனுடடய மதவன் அவனுக்கு ப ோடுத்த சுத்த ோன 

அன்டே சுடவக்  அவன் விரும்பினோன்.  

அப்மேோஸ்தலர் நடேடி ளின் துவக்  அதி ோேங் ளில் 

மயோவோன் தன்னுடடய அன்டேயும் ெத்தியத்டதயும் 

மேோதிக்கும் வோஞ்டெடயயும் மேதுருமவோடு மெர்த்து, ெடே 

ஸ்தோபித்தலில் பவளிப்ேடுத்தினோன். ேல ஆண்டு ள்  ழித்து, 

முதலோம் நூற்றோண்டின் இறுதியில், எல்லோ 

அப்மேோஸ்தலர் ளும்  ரித்த பின்பும், அவன்  ட்டும் 

உயிமேோடிருந்து புறஜோதி ெடே டள அன்பினோலும் 

ெத்தியத்தினோலும் ஸ்தோபித்துக்ப ோண்டிருந்தோன்.  

எழுேது ஆண்டு ளில் தற்மேோதுள்ள துருக்கி மதெ ோன 

கிழக்கு ஆசியோவிலுள்ள திருச்ெடே ளுக்கு முற்பிதோவோய் 

 ோறினோர். ேத்மூ தீவில் அவர் சிடற டவக் ப்ேட்டோர்.  

சவளிப்ெடுத்தல் 1:9, “உங்கள் ெயகோதரனும், 

இய சுகிறிஸ்துவினிமித்தம் வருகிற உெத்திரவத்திற்கும் 

அவருனட  ரோஜ் த்திற்கும் அவருனட  செோறுன க்கும் 

உங்கள் உடன்ெங்கோளனு ோயிருக்கிற ய ோவோனோகி   ோன் 

யதவவெனத்தினிமித்தமும், இய சுகிறிஸ்துனவப்ெற்றி  

ெோட்சியினிமித்தமும், ெத்மு என்னும் தீவியை இருந்யதன்.” 

அவன் மேோதித்த அன்பின் ெத்தியம்  லோச்ெோே 

எல்டல டளயும் மீறியதோய் இருந்ததோல், 5 ட ல் நீளமும் 10 

ட ல் அ லமும் ப ோண்ட சிறிய தீவில் அவன் சிடற 

டவக் ப்ேட்டோன்.  
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அது துருக்கி மதெத்தின் ம ற்கு  டற் டே எல்டலயிலுள்ள 

ஏகிமயோன்  டலில் அட ந்துள்ளது. மதவன் மீதும்  க் ள் 

மீதும் இருந்த அவனுடடய அன்பினிமித்தம் ெத்தியத்டத 

மேோதித்ததினோல் அந்த குன்றின் மீது அவன் சிடற 

டவக் ப்ேட்டோன்.  

கி.பி. 96இல் பவளிப்ேடுத்தின விமெஷத்டதப் 

பேற்றுக்ப ோள்கிறோன். இேண்டோண்டு ள்  ழித்து, அதோவது 

கி.பி. 98இல் ட்ேோஜன்  ன்னனின் ஆட்சியின்மேோது அவர் 

 ேண டடந்தோன்.  

“என் சிறு பிள்டள மள ஒருவடேபயோருவர் மநசியுங் ள்” 

என்ேமத அவருடடய வோயிலிருந்து அடிக் டி 

ஒளித்துக்ப ோண்மடயிருந்த வோக்கியம் என்று சில 

ேோேம்ேரியங் ள் ேதிவுபெய்துள்ளது.  

2 John 1:4-5, பிதோவினோல்  ோம் செற்ற கற்ெனனயின்ெடிய  

உம்முனட  பிள்னளகளில் சிைர் ெத்தி த்தியை  டக்கிறனத 

 ோன் கண்டு மிகவும் ெந்யதோஷப்ெட்யடன். 5. இப்செோழுதும் 

அம் ோயள,  ோம் ஒருவரிசைோருவர் அன்புகூரயவண்டுச ன்று, 

உ க்குப் புதி  கற்ெனன ோக எழுதோ ல், ஆதிமுதல்   க்கு 

உண்டோயிருக்கிற கற்ெனன ோக எழுதி, உம்ன  

யவண்டிக்சகோள்ளுகியறன். 

 

பிதோவிடத்திலிருந்து உனக்கு ெத்தியம் வருகிறது. நீ அதில் 

நடக்கிறோய். உனக்கு ெத்தியம் கிடடத்ததில்  கிழ்ச்சி, ஆனோல் 

அன்பில்லோ ல் நீ ெத்தியத்டத ட யோள முடியோது.  

என்ன வனக ோன அன்னெக் குறித்து  ோம் 

யெசிக்சகோண்டிருக்கியறோம்? 

1 ய ோவோன் 2:6-7, அவருக்குள் நினைத்திருக்கியறசனன்று 

செோல்லுகிறவன், அவர்  டந்தெடிய  தோனும் 



32 
 

 டக்கயவண்டும். 7. ெயகோதரயர,  ோன் உங்களுக்குப் புதி  

கற்ெனனன  அல்ை, ஆதிமுதல் நீங்கள் செற்றிருக்கிற ெனழ  

கற்ெனனன ய  எழுதுகியறன்; அந்தப் ெனழ  கற்ெனன 

நீங்கள் ஆதிமுதல் யகட்டிருக்கிற வெனந்தோயன. 

 

கீழ்ெடிதலின் அன்பு. 

நீ மதவடன மநசிக்கிறோய். அதினோல் கீழ்ேடிகிறோய்.  

நீ கிறிஸ்துடவ மநசிக்கிறோய், அவருடடய வோர்த்டதக்கு 

கீழ்ேடிகிறோய்.  

மதவடன மநசியுங் ள், கிறிஸ்துடவ மநசியுங் ள், 

அவருடடய வோர்த்டதக்கு கீழ்ப்ேடிந்து  ற்றவர் டளயும் 

மநசியுங் ள்.  

சுருக்கவுனர:  

ெத்தியத்தில் நடப்ேதோல் மயோவோன்  கிழ்ச்சியடடகிறோன்.  

அன்பில்லோ ல் ெத்தியத்தில் நடக் முடியோது.  

வோர்த்டதக்கு கீழ்ப்ேடிவதின் மூலம் மதவடனயும் 

கிறிஸ்துடவயும் அவர் ள் மநசித்தனர்.  

தவறின் மீது அன்டே மூழ் விடோதீர் ள். அடத பவறும் 

உணர்வுக்கு அடிட யோக் ோதீர் ள்.  

முடிவுனர:   

டி.எல். மூடி, நே த்டதக் குறித்தும், ஆக்கிடனத் தீர்ப்டேக் 

குறித்தும்  ட்டும் பிேெங்கித்துக்ப ோண்டிருந்த பிேெங்கியோர். 

இவர் சி ோம ோவிலுள்ள திருச்ெடேயிலிருந்தமேோது, ஹோரி 

என்ற ெோதோேண ோன ஒரு ஆங்கிமலயர், “மதவன்... 

இவ்வளவோய் உல த்தில் அன்புகூர்ந்தோர்” என்னும் மயோவோன் 
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3:16லிருந்து பிேெங்கித்ததோ வும், மதவ அன்டே தோன் 

முதன்முடறயோ வும் புரிந்துப ோண்டதோ வும் மூடி 

குறிப்பிடுகிறோர்.  

அந்த  னிதன், தோன் இந்த வோேத்தின் ஒவ்பவோரு இேவிலும் 

அமத தடலப்பில் மேசிக்ப ோண்டிருப்ேதோ வும் 

அறிவித்தடதக்  ண்டு மூடி பதோடப்ேட்டோர். உங் ள் 

நண்ேர் டளக் கூட்டிவோருங் ள். இது ஒரு புதிய 

 ண்டுபிடிப்பு. இந்த ெோதோேண ஆங்கிமலயர் ஒவ்பவோரு நோள் 

இேவிலும் இமத வோக்கியத்டதக் ப ோண்டு 

பிேெங்கித்துக்ப ோண்மடயிருக் , அந்த வோேத்தின் இறுதியில் 

மூடி, மதவனுடடய அன்டே தோன் முதல் முடறயோ  

புரிந்துப ோண்டதோ  அறிவித்தோர்.  

திருச்ெடேயின் ஏறத்தோழ எல்லோ யு ங் ளிலும் இடத நோம் 

பெோல்லக்கூடும்.     

 


