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                World Christian Fellowship 

www.wcflondon.com 

wcflondon@gmail.com 

 

     

           அப்ப ோஸ்தலர் - ப துரு 

லூக்கோ  6:12-16 

 

லூக்கோ  6:12-16,
 
 அந்நோட்களிபல, அவர் ஜெ ம் ண்ணும் டி 

ஒரு மலலயின்பமல் ஏறி, இரோமுழுதும் பதவலை பநோக்கி 

ஜெ ம் ண்ணிக்ஜகோண்டிருந்தோர். 13. ஜ ோழுது விடிந்தப ோது, 

அவர் தம்முலைய சீஷர்கலை வரவலைத்து, அவர்களில் 

 ன்னிரண்டுப லரத் ஜதரிந்துஜகோண்டு, அவர்களுக்கு 

அப்ப ோஸ்தலர் என்று ப ரிட்ைோர். 14. அவர்கள் யோஜரனில், 

ப துரு என்று தோம் ப ரிட்ை சீபமோன், அவன் சபகோதரைோகிய 

அந்திபரயோ, யோக்பகோபு, பயோவோன், பிலிப்பு, 

 ர்த்ஜதோஜலோபமயு, 15. மத்பதயு, பதோமோ, அல்ப யுவின் 

குமோரைோகிய யோக்பகோபு, ஜசபலோத்பத என்ைப் ட்ை சீபமோன், 

16. யோக்பகோபின் சபகோதரைோகிய யூதோ, துபரோகியோை 

யூதோஸ்கோரிபயோத்து என் வர்கபை.  

 

ஜ ோது கவனிப்புகள்: 

 

அவர்கள் அனைவரும் ப ொதுவொை மனிதர்கள். 

அவர்கள் அனைவரும் கலிலேயொனவ லேர்ந்தவர்கள் யூதொஸ் 

மட்டுலம ஸ்கரிலயொத்னத லேர்நதவர். 

 

அவர்கள் இஸ்ரலவல் லதேத்தின்  குதினயச் லேர்ந்த 

கிரொமப்புற மக்களொக இருந்தைர், அவர்கள் உண்னமயில் 

அதிக மதிப்பும் கைமும் பகொண்டிருக்கவில்னே.   

 

o அவர்களில் யொரும்  ரிலேயரொக இருக்கவில்னே. 
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o அவர்களில் யொரும் ேதுலேயர் அல்ே. 

o அவர்கள் யொரும் ஆசிரியர் அல்ே. 

o அவர்களில் யொரும் லவத எழுத்தொளர் அல்ே. 

o அவர்களில் யொரும் எந்த முக்கிய ந ரும் இல்னே.  

 

அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் ப ொதுவொை மனிதர்கள். 

 

அவர்களில் நொன்கு ல ர் மீைவர்கள், ஒருவர் வரி 

வசூலிப் வர், ஒருவர்  யங்கரவொதி, ஒருவர் துலரொகி. 

 

புதிய ஏற் ொட்டில் அப்ல ொஸ்தேர்களின் நொன்கு  ட்டியல்கள் 

உள்ளை. 

மத்லதயு, மொற்கு, லூக்கொ மற்றும் அப்ல ொஸ்தேர். 

மத்பதயு 10, மோற்கு 3, லூக்கோ 6 மற்றும் அப்ப ோஸ்தலர் 1.  

 

இந்த  ட்டியல்களில் ப யர்கள் எப்ல ொதும் ஒலர மொதிரியொக 

இருக்கும், இதைொல் இந்த  ன்னிரண்டு ல ர் யொர் என் னத 

நொம் ேரியொக அறிலவொம். ஆைொல் ப யர்கள் சிே 

விதிவிேக்குகளுடன்  ட்டியல்களில் ஒலர வரினேயில் 

இல்னே. 

 

நொன்கு  ட்டியல்களிலும் முதல் ப யர் எப்ல ொதும் ல துரு 

தொன். 

 

நம்மிடம் மூன்று குழுக்கள் உள்ளை. 

 

➢ குழு ஒன்று, 

➢ குழு இரண்டு, மற்றும் 

➢ குழு மூன்று.   
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குழு ஒன்று: 

 

1. சீலமொன் ல துரு என்று அனைக்கப் ட்டொர், 

2. அந்திலரயொ, 

3. யொக்லகொபு, 

4. லயொவொன்.   

 

ல துரு, யொக்லகொபு மற்றும் லயொவொனின் ப யர்கள் 

 ட்டியலில் கேக்கப் டுகின்றை, ல துருஎப்ல ொதும் 

முதல்வர், ஆைொல் அவர்கள் எப்ல ொதும் குழுவில் ஒன்றில் 

இருப் ொர்கள். 

 

குழு இரண்டு: 

 

1. பிலிப்பு , 
2.  ொர்தலேொபமயு  - அல்ேது நத்தொனிலயல், 

3. மத்லதயு, 

4. லதொமொ. 

 

ஒவ்பவொரு  ட்டியலிலும் எப்ல ொதும் குழு இரண்டு. 

பிலிப்பு,  ொர்தலேொபமயு, மத்லதயு மற்றும் லதொமொ 

ஆகிலயொரின் ப யர்கள் கேக்கப் டுகின்றை, ஆைொல் பிலிப்பு 

எப்ல ொதும் குழு இரண்டின் முதல் ப யர். 

 

குழு மூன்று: 

 

1. அல்ல யுவின் மகன் யொக்லகொபு , 
2. சீலமொன் Simon the Zealot, 

3. யொக்லகொபின் மகன் யூதொஸ், 

4. யூதொஸ் ஸ்கொரிலயொத். 

ஒவ்பவொரு  ட்டியலிலும் எப்ல ொதும் ஒலர மொதிரியொக 

இருக்கும். 
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ப யர்கள் சிறிது கேக்கப் டேொம், இரண்டு நடுத்தர 

ப யர்கள், சீலமொன்  மற்றும் யொக்லகொபின் மகன் யூதொஸ் 

ஆகிலயொரின் ப யர்கள் கேக்கப் டுகின்றை. 

 

அல்ல யுவின்  மகன் யொக்லகொபு எப்ல ொதும் நொன்கொம் 

குழுவில் முதல் ப யரொகவும், யூதொஸ் எப்ல ொதும் 

 ன்னிரண்டு ல ரின் கனடசி ப யரொகவும் இருப் ொன். 

 

இதன் மூலம் நோம் என்ை கற்றுக்ஜகோள்கிப ோம்?   

 ன்னிரண்டு ல ர் நொன்கொகப் பிரிக்கப் ட்டைர். 

குழு ஒன்று, குழு இரண்டு, குழு மூன்று. 

 

இந்த குழுக்களுக்கு தனேவர்கள் இருந்தைர். 

குழு ஒன்றின் தனேவர், பவளிப் னடயொக ல துரு. 

குழு இரண்டின் தனேவர்: பிலிப்பு. 

மூன்றொம் குழுவின் தனேவர்: அல்ல யுவின் குமொரன் 

யொக்லகொபு.   

 

 ட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள ப யர் எப்ல ொதும் 

அனைவருக்கும் தனேவரொக இருந்த ல துரு. 

 

நொன்கு ல ர் பகொண்ட இந்த குழுக்கள் கிறிஸ்துவிடமிருந்து 

பநருக்கம் குனறந்து வருகின்றை. 

குழு ஒன்று எப்ல ொதும் கிறிஸ்துனவச் சுற்றி; ல துரு, 

யொக்லகொபு, லயொவொன் மற்றும் அந்திலரயொ, மிகவும் 

பநருக்கமொை குழு. 

 

இலயசு அனைத்த முதல் சீஷர்கள் அவர்கள். 

பயோவோன் 1: 35-42, 

சீஷர்களொக இருக்க அவர் அனைத்த முதல் குழு, இங்லக அவர் 

அப்ல ொஸ்தேர்கள் என்று அனடயொளப் டுத்துகிறொர். 
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அவர்கள் அவருடன் மிக நீண்ட கொேம் இருந்தொர்கள், 

அவர்கள் கிறிஸ்துவுடன் மிகவும் பநருக்கமொைவர்கள். 

 

கிறிஸ்துவின் ஊழியம் மற்றும் வொழ்க்னக முழுவதும், 

குறிப் ொக ல துரு, யொக்லகொபு, லயொவொன் ஆகிலயொர் 

கிறிஸ்துவுடன் மிகவும் பநருக்கமொைவர்கள், அந்திலரயொ 

பநருக்கமொைவர். 

 

குழு இரண்டு இன்னும் பகொஞ்ேம் பதொனேவில் உள்ளது, 

ஆைொல் பிலிப்பு ,  ொர்தலேொபமயு, மத்லதயு மற்றும் லதொமொ 

 ற்றி நமக்கு பகொஞ்ேம் பதரியும்.  

 

குழு மூன்று பதொனேவில் இருப் தொக  பதரிகிறது. 

அவர்கனள  ற்றி நமக்கு அதிகம் பதரியொது. யூதொஸ் 

இலயசுனவக் கொட்டிக் பகொடுத்ததொல் அவனரப்  ற்றி 

மட்டுலம நமக்குத் பதரியும். 

 

ஆகலவ, இலயசுவுக்கு  ன்னிரண்டு ல ர் இருந்தைர், ஆைொல் 

அவருக்கு மிக பநருக்கமொகவும் மூன்று மற்றும் சிே 

ேமயங்களில் நொன்கு ல ரும் மட்டுலம இருக்க முடியும், 

லமலும் அவர்கள் ஒருவிதமொை பநருக்கத்தின் 

அடிப் னடயில் விேகிச் பேல்கிறொர்கள். 

 

இலயசு அந்த மூன்று ல ருடன் மிக பநருக்கமொக இருந்தொர். 

அடுத்து அந்திலரயொவும், அடுத்தவரும் அடுத்தவரும் 

வந்தொர்கள். ஆகலவ, ஒருவர் யொருடன் பநருங்கிய லநரத்னத 

பேேவிடுகிறொர் என் து குறித்து சிே முடிவுகள் எடுக்கப் ட 

லவண்டும் என் னத நொம் அறிகிலறொம், ஏபைன்றொல் நீங்கள் 

எப்ல ொதும் எல்ேொம் ஆக  இருக்க முடியொது. 

 

குழுவிற்குள் தனேவர்கள் இருப் னதயும் அறிகிலறொம்.  
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➢ குழு ஒன்றின் தனேவர் ல துரு . 

➢ குழு இரண்டின் தனேவர், பிலிப்பு. 

➢ குழு மூன்றின் தனேவர், அல்ல யுவின் குமரன் 

யொக்லகொபு.   

 

தனேவர்களினடலய தனேவர்களும், அவர்கள் 

அனைவருக்கும் ஒரு தனேவரும் இருக்கிறொர்கள், அதொவது 

ல துரு.   

 

சீபமோன் ப துரு.   

 

சீலமொன் என் து மிகவும் ப ொதுவொை ப யர். 

15-ஆம் வேைத்தின் முடிவில் மற்பறொரு சீலமொன் கீலை 

இருந்தொர். 

 

அந்த லநரத்தில் மிகவும் ப ொதுவொை யூத ப யர்; சீலமொன், , 

இலயசு அவருக்கு  ல துரு என்று ப யரிட்டொர். 

 

இப்ல ொது இது எப்ல ொதும் ஒவ்பவொரு  ட்டியலின் 

தனேப்பிலும் முதல் ப யரொகும். 

 

நொம் கருதுவதொல் மட்டுமல்ே, அவர் தனேவரொக இருந்தொர், 

ஆைொல் இலயசு தொன், ஒரு தனேவர் என்று பேொன்ைொர்.   

 

மத்பதயு  10:2, அந்தப்  ன்னிரண்டு அப்ப ோஸ்தலருலைய 

நோமங்கைோவை: முந்திைவன் ப துரு என்ைப் ட்ை சீபமோன், 

அவன் சபகோதரன் அந்திபரயோ, ஜசஜ பதயுவின் குமோரன் 

யோக்பகோபு, அவன் சபகோதரன் பயோவோன், 

  

Simon Peter was the first, the prtos.  It does not mean the first in a list. It 

means the chief, the leader.   
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எைலவ, மத்பதயு 10:2-ல் உள்ள லவதம் அவர் தனேவரொக 

இருந்தொர் என்று கூறுகிறது. இது குறித்து எந்த லகள்வியும் 

இல்னே. 

 

அவர் வர்த்தகத்தொல் மீைவரொக இருந்தொர். 

அவர் தைது ேலகொதரர் அந்திலரயொ ஒரு மீைவருடன் 

வொழ்ந்தொர். அவர்களுக்கு ஒரு குடும்  மீன்பிடித் பதொழில் 

இருந்தது. அவர்கள் கலிலேயொ கடலில் மீன் பிடித்தைர். 

 

கலிலேயொ கடலில் மட்டுலம இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட 

வனக மீன்  ரிசுத்த ல துரு  மீன் என்று அனைக்கப் டுகிறது. 

நீங்கள் எப்ல ொதொவது கலிலேயொ கடலுக்குச் பேன்றொல், 

அனத மதிய உணவிற்கு நீங்கள் ேொப்பிடேொம்.   

 

சீலமொனும் அந்திலரயொவும்  அனதத்தொன் பேய்தொர்கள். 

 

அவர்கள் மீைவர்கள் மற்றும் அவர்கள் முதலில் ப த்ேயிதொ 

என்ற சிறிய கிரொமத்னதச் லேர்ந்தவர்கள், ஆைொல் பின்ைர் 

கப் ர்நகூமுக்கு குடிப யர்ந்தைர். கலிலேயொ கடலின் வடக்கு 

முனையில் கப் ர்நகூம் முக்கிய நகரமொக இருந்தது. 

 

அது அழிக்கப் டும் என்றும் ஒருல ொதும் 

புைரனமக்கப் டொது என்றும் கர்த்தர் பேொன்ைொர், அதுதொன் 

அப் டிலய. அவர்கள் அங்கு ஒரு பெ  ஆேயத்தின் 

இடி ொடுகனளக் கண்டுபிடித்துள்ளைர். ஒரு லதவொேயத்தின் 

இடி ொடுகனள லதொண்டி எடுப் னத அவர்கள் 

கண்டறிந்துள்ளைர். அவர்கள் லமலும் கீலை பேன்று 

அடித்தளக் கற்களில் பேதுக்கப் ட்ட மீன்களின் 

அனடயொளத்னதக் கீலை கொண்கிறொர்கள்.   

 

 ொரம் ரியம் என்ைபவன்றொல், அவர்கள் அங்லக முதல் 

லதவொேயத்னத ல துருவின் வீட்டின் அஸ்தி ொரத்தில் 
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கட்டிைொர்கள். ஆகலவ, அந்த ஆரம் கொே லதவொேயத்தின் 

இடி ொடுகனள நீங்கள் கொணும்ல ொது, அது ல துரு வொழ்ந்த 

இடமொக இருக்கேொம். அது அங்கிருந்து ஏரியின் விளிம்பிற்கு 

ஒரு குறுகிய இனடபவளியில் உள்ளது. எைலவ, அவர்கள் 

அந்த  குதியில் வளர்ந்தொர்கள், ப த்ேொயிதொ, கலிலேயொ 

கடலின் வடக்கு கனரயில் தங்கள் மீன்பிடித் பதொழினே 

நடத்துவதற்கொக கப் ர்நகூமுக்குச் பேன்றொர்கள். 

 

சீலமொன் திருமணம் பேய்து பகொண்டொர், அவருக்கு ஒரு 

மனைவி இருந்தனதயும் நொம் அறிலவொம்.   

 

லூக்கோ  4:38, பின்பு அவர் ஜெ ஆலயத்லத விட்டுப் 

பு ப் ட்டு, சீபமோன் வீட்டில் பிரபவசித்தோர், சீபமோனுலைய 

மோமி கடும் ெுரமோய்க் கிைந்தோள். அவளுக்கோக அவலர 

பவண்டிக்ஜகோண்ைோர்கள். 

 

இலயசு அவரது மொமியொனர குணப் டுத்திைொர். 

அப்ல ொஸ்தேன்  வுல் மூேம் நொம் அனத அறிலவொம். 

 

1 ஜகோரிந்தியர் 9:5, மற்  அப்ப ோஸ்த 

லரும், கர்த்தருலைய சபகோதரரும், பக ோவும் ஜசய்கி து 

ப ோல, மலைவியோகிய ஒரு சபகோதரிலயக் கூட்டிக்ஜகோண்டு 

திரிய எங்களுக்கும் அதிகோரமில்லலயோ? 

 

அவர்களுக்கு குைந்னதகள் இல்னே என் னத இது 

குறிக்கேொம். 

 

ல துருவுக்கு எத்தனை குைந்னதகள் இருந்ததொக லவதம் 

பேொல்ேவில்னே. அவர் ஏலதனும் குைந்னதகனளப் ப ற்றொரொ 

அல்ேது அவருக்கு சிே குைந்னதகனளப் ப ற்றொரொ, அவர் 

தைது மனைவினய அனைத்துச் பேன்ற லநரத்தில் அவர்கள் 

வளர்ந்தொர்களொ என் து நமக்கு பதரியொது. 
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ல துரு தன் மனைவினய அப்ல ொஸ்தே  ணிக்கு அனைத்துச் 

பேன்றதொக  வுல் கூறுகிறொர். எைலவ, அவர் திருமணம் 

பேய்து பகொண்டொர். அவருனடய வீட்டு வொழ்க்னகனயப் 

 ற்றி நொம் அறிந்தலத அதுதொன். 

 

அவருனடய ப யர் சீலமொன்  ொர்-லெொைொ Simon Bar-Jona 

என் தும் நமக்கு பதரியும்.   

 

மத்பதயு  16:17, இபயசு அவலை பநோக்கி: பயோைோவின் 

குமோரைோகிய சீபமோபை, நீ  ோக்கியவோன்; மோம்சமும் 

இரத்தமும் இலத உைக்கு ஜவளிப் டுத்தவில்லல, 

 ரபலோகத்திலிருக்கி  என் பிதோ இலத உைக்கு 

ஜவளிப் டுத்திைோர். 

 

Jesus calls him Simon Bar-Jona and in பயோவோன் 21 Jesus calls him 

Simon, son of Jonah, or Jonas.  

 

அப்ல ொது அவரது தந்னதயின் ப யர் லயொவொன், அல்ேது 

லயொைொஸ் அல்ேது லயொைொ. அவற்றில் ஏலதனும் ஒன்று 

உண்னமயொை பமொழினய பமொழிப யர்க்கும். எைலவ, 

அவரது உண்னமயொை ப யர் சீலமொன்.  

 

As typically, bar, meaning "son of," when someone gets a Bar Mitzvah, 

they become a son of the law.  Bar means “son of.”  So, his father's name 

was லயொவொன் or Jonas or Jonah.   

 

அவரது தந்னத சிறு வயதிலேலய மீன்பிடித் பதொழிலில் 

ஆரம்பித்திருக்கேொம், அதுலவ அவருனடய வொழ்க்னகக்கொை 

வழி, அவர் கர்த்தனர ேந்திக்கும் வனர அவர் அவ்வொறு 

நினைத்தொர்.   
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லூக்கொ  5 இல் ல துரு மீன்பிடிக்கச் பேன்றொர், எனதயும் 

பிடிக்க முடியவில்னே. இலயசு அவரது  டனக கடலுக்குள் 

பேலுத்தும் டி லகட்டொர், பின்ைர் பிரேங்கித்தபின் ல துரு 

தைது வனேகனள எறியும் டி லகட்டொர். 

 

லூக்கோ  5:10, சீபமோனுக்குக் கூட்ைோளிகைோை ஜசஜ பதயுவின் 

குமோரரோகிய யோக்பகோபும் பயோவோனும் அந்தப் டிபய 

பிரமித்தோர்கள். அப்ஜ ோழுது இபயசு சீபமோலை பநோக்கி: 

 யப் ைோபத, இதுமுதல் நீ மனுஷலரப் 

பிடிக்கி வைோயிருப் ோய் என் ோர். 

 

இலயசு ல துருவிடம் அவனரப் பின் ற்றவும், அவருனடய 

ரொஜ்யத்திற்கொக மனிதர்கனளப் பிடிக்கவும் வருமொறு 

கூறிைொர். 

 

லூக்கோ  6:14, அவர்கள் யோஜரனில், ப துரு என்று தோம் 

ப ரிட்ை சீபமோன், அவன் சபகோதரைோகிய அந்திபரயோ, 

யோக்பகோபு, பயோவோன், பிலிப்பு,  ர்த்ஜதோஜலோபமயு, 

 

The Lord gave him another name.  This is important to note the language, 

"whom He also named Peter."   

 

 னையனத மொற்றுவதற்கு உங்களுக்கு புதிய ப யர் 

இருப் தொக இலயசு பேொல்ேவில்னே. இல்னே. 

 

அவனர ல துரு என்றும் அனைத்தொர். அவர் சீலமொன், அவலர 

ல துரு.   

 

ஏன் சில சமயங்களில் அவர் சீபமோன் என்றும் சில சமயங்களில் 

அவலர ப துரு என்றும் அலைக்கி ோர்கள்? 
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சில பநரங்களில் அது சீபமோலை அவரது  ைகு அல்லது 

அவரது வீடு அல்லது அவரது மீன்பிடித் ஜதோழில் 

ஆகியவற்றின் அடிப் லையில் ஏன் குறிக்கி து, மற்  

பநரங்களில் அது ப துருலவ குறிக்கி து? 

 

அனதப்  ற்றி நொம் கவைமொக ஆய்வு பேய்யும்ல ொது, அது 

பதொடர் ொக சிே குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் நடந்து 

பகொண்டிருப் னதக் கொண்ல ொம். 

 

லயொவொன் நற்பேய்தியில் இலயசு முதன்முதலில் ல துருனவ 

ேந்தித்தல ொது. 

 

பயோவோன்  1:42, பின்பு, அவலை இபயசுவினிைத்தில் 

கூட்டிக்ஜகோண்டுவந்தோன். இபயசு அவலைப்  ோர்த்து: நீ 

பயோைோவின் மகைோகிய சீபமோன், நீ பக ோ என்ைப் டுவோய் 

என் ோர்; பக ோ என் தற்குப் ப துரு என்று அர்த்தமோம். 

 

That is Aramaic. 

Used to be called Simon.  

From now on you will be called Cephas.  

That is the Aramaic word for Peter.   

The Greek word is Petros.  

Both words mean rock.   

His new name was rock, Rock Bar-Jona.   

That is exactly what Petros means. Cephas means. 

 

இபயசு இலத ஏன் ப துருவிைம் ஜசய்கி ோர்? 

கர்த்தருக்கு மைதில் ஒரு லநொக்கம் இருக்கிறது. 

இயற்னகயில், அவர் னதரியமொக இருந்தொர், அவர் அனேந்து 

திரிந்தொர், அவர் என்ை பேய்வொர் என்று ப ரிய 

வொக்குத்தத்தங்கனள அளித்தொர், அனதச் பேய்யவில்னே. 
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அவர் அந்த வனகயொை லதொைர்களில் ஒருவரொக இருந்தொர், 

அது முழு மைதுடன் ஏலதொபவொன்றில் பேன்று பின்ைர் அனத 

பவளிலயற்றுகிறது. 

 

First one in, and first one out. 

 

கர்த்தர் அவரது ப யனர மொற்றிைொர், ஏபைன்றொல் அவர் 

உடைடியொக அவருக்கு லவனே பேய்ய விரும்பிைொர். அவர் 

அவருக்கு கற் ொனற என்ற ப யனரக் பகொடுத்தவுடன் அனதச் 

பேய்வது மிகவும் எளிதொைது, ஏபைன்றொல் இலயசு அவனர 

அனைத்ததன் மூேம் அவருக்கு ஒரு பேய்தினய அனுப்பிைொர். 

 

"சீலமொன்" என்று அவரிடம் பேொன்ைொல், அவர் தைது  னைய 

சுயத்னதப் ல ொேலவ நடந்து பகொண்டிருந்தொர். 

" ொனற" என்று அவர் அவரிடம் பேொன்ைொல், அவர் பேயல் ட 

லவண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்பிய டி நடந்து பகொண்டொர். 

 

சீலமொன் சீலமொன், அனே ொயும் , மைக்கிளர்ச்சி, ஆர்வம், 

ஆைொல் அவன்  ொனறஆக லவண்டும். 

 

அவர் அவனர சீலமொன் என்று அனைத்தொல், அவருக்கு ஒரு 

பேய்தி உள்ளது என்று அர்த்தம்.  

 

மத்பதயு  16:18, பமலும், நோன் உைக்குச் ஜசோல்லுகிப ன், நீ 

ப துருவோய் இருக்கி ோய், இந்தக் கல்லின்பமல் என் 

சல லயக்கட்டுபவன்;  ோதோைத்தின் வோசல்கள் அலத 

பமற்ஜகோள்வதில்லல. 

 

அவர் அவனர அனைத்த ப யரொல், உடைடியொக அவருனடய 

ஆவிக்குரிய  சிந்தனைனய அணுகிைொர். 
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அவரது ப யர் மொற்றப் ட்ட பின்ைரும் இந்த ப யர்கள் 

எவ்வொறு  யன் டுத்தப் டுகின்றை என் தில் ஒரு 

நினேத்தன்னமனயக் கொணேொம். 

 

அவர் னேமன் என்று அனைக்கப் டும் ல ொபதல்ேொம், அது 

இரண்டு சூைல்களில் ஒன்றொகும். 

 

1. Secular context மதச்ேொர் ற்ற சூைல், 

2. Sinful context  ொவ சூைல். 

 

Secular context மதச்சோர் ற்  சூைல். 

 

மோற்கு  1:29-30, உைபை அவர்கள் ஜெ ஆலயத்லத விட்டுப் 

பு ப் ட்டு, யோக்பகோப ோடும் பயோவோபைோடுங்கூை, சீபமோன் 

அந்திபரயோ என் வர்களுலைய வீட்டில் பிரபவசித்தோர்கள்; 

 

30. அங்பக சீபமோனுலைய மோமி ெுரமோய்க் கிைந்தோள்; உைபை 

அவர்கள் அவலைக்குறித்து அவருக்குச் ஜசோன்ைோர்கள். 

 

லூக்கோ  4:38, பின்பு அவர் ஜெ ஆலயத்லத விட்டுப் 

பு ப் ட்டு, சீபமோன் வீட்டில் பிரபவசித்தோர், சீபமோனுலைய 

மோமி கடும் ெுரமோய்க் கிைந்தோள். அவளுக்கோக அவலர 

பவண்டிக்ஜகோண்ைோர்கள். 

 

அப்ப ோஸ்தலர் 10:17, அப்ஜ ோழுது ப துரு, தோன் கண்ை 

தரிசைத்லதக்குறித்துத் தைக்குள்பை சந்பதகப் டுலகயில், 

இபதோ, ஜகோர்பநலியுவிைோல் அனுப் ப் ட்ை மனுஷர்கள் 

சீபமோனுலைய வீட்லை விசோரித்துக்ஜகோண்டு வோசற் டியிபல 

வந்து நின்று: 

 

அது ஒரு மதச்ேொர் ற்ற சூைல், சீமொனின் வீடு, ஆவிக்குரிய 

கொரியத்துடன் ஒன்றும் இல்னே, ரொஜ்ய ஊழியம். 
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சீலமொனின் மொமியொர் 

சீலமொனின்  டகு, 

சீலமொனின்  மீன்பிடி  ங்கொளிகள், 

 

எைலவ, சீலமொனை முற்றிலும் மதச்ேொர் ற்ற கூறுகளில் 

குறிப்பிடும்ல ொது, அவர் சீலமொன். 

 

Sinful context  ோவ சூைல்: 

 

 ொவம் நடந்த ல ொபதல்ேொம், அவர் சீமொன் என்று 

அனைக்கப் ட்டொர்.   

 

லூக்கோ  5:5,
 
அதற்குச் சீபமோன்: ஐயபர, இரோமுழுவதும் நோங்கள் 

பிரயோசப் ட்டும் ஒன்றும் அகப் ைவில்லல; ஆகிலும் 

உம்முலைய வோர்த்லதயின் டிபய வலலலயப் ப ோடுகிப ன் 

என் ோன். 

 

 ொவம் நடந்த ல ொபதல்ேொம், அவர் சீலமொன் என்று 

அனைக்கப் ட்டொர். 

 

லூக்கோ  5:8, சீபமோன் ப துரு அலதக் கண்டு, இபயசுவின் 

 ோதத்தில் விழுந்து: ஆண்ைவபர, நோன்  ோவியோை மனுஷன், நீர் 

என்லைவிட்டுப் ப ோகபவண்டும் என் ோன். 

 

தன்னைப்  ொர்க்க லவண்டும் என்று லதவன் விரும்பும் 

விதத்தில் தன்னைப்  ொர்க்கும் ல துரு. 

 

லயொவொன் 21 இலயசு கூறுகிறொர், கலிலேயொவுக்குச் 

பேல்லுங்கள் " 

Jesus has risen from the dead and says, "You go to Galilee and I will 

appear to you there," post-resurrection. 
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They go there.  Peter says, "I am not waiting any longer.  I do not know if 

I can do this.  I am going to go back and take up my fishing business."   

 

அவர் கீலை பேன்று, தைது  டகில் ஏறி, தைது வனேகள், 

அவரது கயிறுகள், முழுப் ப ொருள்கனளப் ப றுகிறொர், 

அவர்கள் அனைவரும் நொங்கள் உங்களுடன் பேல்கிலறொம் 

என்று பேொன்ைொர்கள். 

 

இலயசு எல்ேொ மீன்கனளயும் கொட்டிைொர், அதைொல் அனவ 

எனதயும் பிடிக்க முடியவில்னே. அவர்கள் கனரக்கு 

வந்தொர்கள், இலயசு கொனே உணனவ உண்டொக்கிைொர். 

சீஷர்கள் கனரக்கு வருகிறொர்கள், இலயசு ல துருனவப் 

 ொர்த்து, “சீலமொலை, சீலமொலை, நீ என் லமல் அன் ொய் 

இருக்கிறொயொ ?" 

 

" ஆம் ஆண்டவலர உம்னம லநசிக்கிலறன்." 

இரண்டொம் வினே, சீலமொலை, சீலமொலை, நீ என் லமல் 

அன் ொய் இருக்கிறொயொ?" 

 

" ஆம் ஆண்டவலர உம்னம லநசிக்கிலறன்." 

" சீலமொலை, சீலமொலை, நீ என் லமல் அன் ொய் இருக்கிறொயொ?  

பிறகு நொன் பேொன்ைனதச் பேய். " 

அது சீலமொன். 

 

லூக்கோ  22:31, பின்னும் கர்த்தர்: சீபமோபை, சீபமோபை, இபதோ, 

பகோதுலமலயச் சுைகிைோல் புலைக்கி துப ோலச் சோத்தோன் 

உங்கலைப் புலைக்கி தற்கு உத்தரவு பகட்டுக்ஜகோண்ைோன். 

 

When we see "Simon," we are seeing elements of the sin, or elements of 

the secular.  Simon means hearing or listen. 
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நொம் பேல்லும்ல ொது, ல துருனவத் லதடுங்கள், 

அனவ நல்ே லநரங்கள். 

 

பகத்பேமலை லதொட்டத்தில் இலயசு. தம்முனடய சீஷர்கனள 

தன்னுடன் பெபிக்கும் டி லகட்டொர். அவர் திரும்பி 

வருகிறொர், அவர்கள் தூங்குவனதக் கண்டொர், அவர் அவரிடம் 

கூறுகிறொர். 

 

மோற்கு 14:37, பின்பு அவர் வந்து, அவர்கள் 

நித்திலர ண்ணுகி லதக்கண்டு, ப துருலவ பநோக்கி: 

சீபமோபை, நித்திலர ண்ணுகி ோயோ? ஒரு மணிபநரம் நீ 

விழித்திருக்கக்கூைோதோ? 

 

கர்த்தர் "சீலமொன்" என்று பேொல்லும்ல ொபதல்ேொம் ல துரு 

அழுதுபகொண்லட இருந்திருக்க லவண்டும். "தயவுபேய்து 

என்னை  ொனற என்று அனைக்கவும்." அதற்கு கர்த்தர் 

 திேளித்திருக்க முடியும், "நீ ஒரு  ொனற ல ொல் 

பேயல் டும்ல ொது நொன் உன்னை  ொனற என்று 

அனைப்ல ன்." 

 

லயொவொன் அவனர நன்கு அறிந்திருந்தொர். ஆகலவ, 

லயொவொனின் நற்பேய்தியில்  திலைழு முனற லயொவொன் 

அவனர சீலமொன் ல துரு என்று அனைக்கிறொர். நொன் அனத 

விரும்புகிலறன். 

 

எல்ேொ லநரங்களிலும் இரு தரப்பிைனரயும்  ொர்த்ததொல் 

லயொவொன் தைது மைனத உருவொக்க முடியவில்னே. எைலவ, 

அவர் "சீலமொன் ல துரு" என்று முடிவு பேய்தொர். சிே 

லநரங்களில் சீலமொன் , சிே லநரங்களில்  ொனற. 

 

ல துரு நம் அனைவனரயும் ல ொே இருந்தொர்! 
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▪ இச்னே மற்றும் ஆவிக்குரிய, 

▪ சிே ேமயங்களில் மொம்ேத்தில் பேயல் டுவது, சிே 

ேமயங்களில் ஆவியிைொல் பேயல் டுவது, 

▪ சிே லநரங்களில்  ொவம், சிே ேமயங்களில் 

நீதிமொன்கள்.  

 

அவர் விரும்பியனத வலுப் டுத்த முயற்சிக்க கர்த்தர் 

அவருக்கு ஒரு ப யனரக் பகொடுத்தொர். அவர் ஒரு  ொனறயொக 

இருக்க லவண்டும் என்று அவர் விரும்பிைொர். 

 

ல துருனவப்  ற்றி எதுவும் சுய நீதிமொன் என்று எதுவும் 

இல்னே . அவர்  ன்னிரண்டு ல ரின் மிகப் ப ரிய மற்றும் 

மிக முக்கியமொை ல ொதகர். 

 

ல துரு லவறு எந்த அப்ல ொஸ்தேனரயும் விட, ேன யின் 

அஸ்திவொரத்னத அதிகமொக அனமத்தொர், அனதத் பதொடர்ந்து 

வந்த அப்ல ொஸ்தேன்  வுல். அப்ல ொஸ்தேர் புத்தகத்தின் 

முதல்  ன்னிரண்டு அதிகொரங்களின் ஹீலரொ ல துரு தொன்.   

 

ல துரு தனேவரொக இருந்தொர், லகள்வி இல்னே.   

✓ கர்த்தர் அவனரத் தனேவரொகத் லதர்ந்பதடுத்தொர். 

✓ கர்த்தர் அவனரத் தனேவரொகக் பகொண்டொர். 

✓ கர்த்தர் அவனரத் தனேவரொக வடிவனமத்தொர். 

✓ கர்த்தர் அவனரத் தனேவரொகப்  யிற்றுவித்தொர்.   

 

நொம் ல துருனவப்  ொர்க்கும்ல ொது, லதவன் ஒரு தனேவனர 

எவ்வொறு உருவொக்குகிறொர் என் னதக் கொணேொம். லதவன் 

ஒரு தனேவனர எவ்வொறு உருவொக்குகிறொர் என் தற்கொை 

விவிலிய எடுத்துக்கொட்டு இது. 
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சுவிலேஷங்கள் உண்னமயில் அவருனடய ப யரொல் 

நிரப் ப் ட்டுள்ளை. இலயசுனவத் தவிர லவறு எந்த 

ப யனரயும் விட அவருனடய ப யர் சுவிலேஷங்களில் 

குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது.   

 

• ல துருனவப் ல ொே யொரும் அடிக்கடி ல சுவதில்னே, 

ல துருனவப் ல ொே யொரும் கர்த்தரொல் 

ல ேப் டுவதில்னே. 

• ல துருனவப் ல ொே எந்த சீஷரும் கர்த்தரொல் 

கண்டிக்கப் டவில்னே, ல துருனவத் தவிர லவறு 

எந்த சீஷரும் கர்த்தனரக் கடிந்துபகொள்ளவில்னே. 

• எந்த சீஷரும் இதுவனர னதரியமொக ஒப்புக் 

பகொள்ளவில்னே, ல துரு ல ொே கிறிஸ்துனவ 

ஆண்டவர் எை  பவளிப் னடயொக ஒப்புக் 

பகொள்ளவில்னே. 

• அனத ல துரு ல ொே னதரியமொக யொரும் 

மறுக்கவில்னே. 

• ல துருனவப் ல ொே யொரும் புகைப் டுவதும் 

ஆசீர்வதிக்கப் டுவதும் இல்னே. 

• ல துருனவத் தவிர லவறு யொரும் ேொத்தொன் என்று 

அனைக்கப் டுவதில்னே.   

 

லவறு யொரிடமும் பேொன்ைனத விட கர்த்தருக்கு ல துருவிடம் 

பேொல்வதற்கு கடிைமொை விஷயங்கள் இருந்தை, அதுலவ 

அவர் இருக்க விரும்பும் மனிதைொக ஆக்குவதன் ஒரு 

 குதியொகும், தனேவர் கிறிஸ்து விரும்பிைொர். 

 

லதவன் ஒரு ேொதொரண மனிதனை ஒரு பதளிவற்ற, 

பவற்றிடமொை, மைக்கிளர்ச்சி, ஆதரவற்ற ஆளுனம 

பகொண்டவர், அப்ல ொஸ்தேர்களிடமிருந்து மிகப் ப ரிய 
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ல ொதகரொை  ன்னிரண்டு ல ரின் தனேவரொக அவனர 

வடிவனமத்தொர். 

 

அப்ல ொஸ்தேர் முதல்  ன்னிரண்டு அதிகொரங்களின் 

உண்னமயொை வல்ேனம , ேன யின் பிறப்பு. 

 

சரியோை மூலப்ஜ ோருள்.  

 

தலலவர்கள் பி ந்தவர்கைோ அல்லது 

உருவோக்கப் ட்ைவர்கைோ?   

 

தனேவர்கள் பிறக்கிறொர்கள், பின்ைர் அவர்கள் 

வடிவனமக்கப் டுகிறொர்கள். 

 

அவனர ஒரு தனேவரொக்க, லதவன் பகொடுத்த துணி அவரது 

ஆளுனமயில் பினணக்கப் ட்டுள்ளது. அவர் ேரியொை 

மூேப்ப ொருள்.   

 

கர்த்தர் அனத அவரது  தொயின் வயிற்றில் பநய்தொர். 

சங்கீதம்  139:13-14, நீர் என் உள்ளிந்திரியங்கலைக் 

லகக்ஜகோண்டிருக்கிறீர்; என் தோயின் கர்ப் த்தில் என்லைக் 

கோப் ோற்றினீர். 14. நோன் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமோய் 

உண்ைோக்கப் ட்ை டியோல், உம்லமத் துதிப்ப ன்; உமது 

கிரிலயகள் அதிசயமோைலவகள், அது என் ஆத்துமோவுக்கு 

நன் ோய்த் ஜதரியும். 

 

அவனர ஒரு தனேவரொக வடிவனமக்கக்கூடிய மனிதைொக 

ஆக்குவதற்கு கர்த்தர் ேரியொை ப ொருட்கனள 

ஒன்றினணத்தொர். அவரது ஆளுனமயின் தனிப் ட்ட 

அம்ேங்கள் தனேவர்களுக்கு முக்கியமொைனவ. அவற்னற 

உருவொக்க முடியொது, அனவ இயல் ொைனவ. 
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கர்த்தனர ஒரு தனேவரொக்க மூன்று கூறுகள்.  

 

1. Inquisitiveness விேொரனண, 

2. Initiative முன்முயற்சி, 

3. Involvement ஈடு ொடு. 

 

 

1. Inquisitiveness விசோரலை.   

 

நீங்கள் ஒரு தனேவனரத் லதடும்ல ொது, நினறய 

லகள்விகனளக் லகட்கும் ஒருவனரக் கண்டுபிடி. இது மிகவும் 

முக்கியமொைது. 

 

லகள்விகனளக் லகட்கொத மக்கள் தனேவர்களொக 

மொறுவதில்னே. 

 

ஆர்வம் தனேனமக்கு முக்கியமொைது. தங்களுக்குத் 

பதரியொதவற்றிலும், அவர்கள் புரிந்து பகொள்ளொதவற்றிலும், 

அவர்கள்  குப் ொய்வு பேய்யொதவற்றிலும், அவர்கள் தீர்க்கொத 

சிக்கல்களிலும் உள்ளடக்கமொக இருப் வர்களொல் வழிநடத்த 

முடியொது. 

 

தனேவர்கள் தங்களுக்குத் பதரியொதவற்னற அறிய 

கிட்டத்தட்ட தீரொத ஆர்வத்னத பகொண்டிருக்க லவண்டும். 

அவர்களுக்கு புரியொதனதப் புரிந்து பகொள்ள. அறிவு ேக்தி 

லவண்டும்  என் னத அவர்கள் புரிந்துபகொள்கிறொர்கள். 

 

தகவல் னவத்திருப் வருக்கு முன்ைணி உள்ளது. நீங்கள் ஒரு 

தனேவனரக் கண்டுபிடிக்க விரும்பிைொல், நினறய 

லகள்விகனளக் லகட்கும் ஒருவனரத் லதடுங்கள். 
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உங்களில் சிேருக்கு அது ல ொன்ற குைந்னதகள் உள்ளைர். 

உங்கள் சிறிய பதொகுப்பிலிருந்து ஒரு குைந்னத உங்களிடம் 

இருக்கேொம், இந்த குைந்னத லகள்விக்குப் பிறகு லகள்வி 

லகட்கிறது. இந்த லகள்விகளுக்கு  திேளிப் தில் நொம் 

லேொர்வனடகிலறொம். அதுதொன் தனேனமயின் துணி. 

தங்களுக்குத் பதரியொதனதத் பதரிந்துபகொள்வதற்கும், 

அவர்களுக்குப் புரியொதனதப் புரிந்துபகொள்வதற்கும் இந்த 

மிகப்ப ரிய உள் இயக்கி என் து சிக்கல்கனளத் தீர்ப் தொகும்.   

 

அனமதியொக மூனேயில் அமர்ந்து எனதயும் லகட்கொத 

மற்பறொரு குைந்னதனய நொம் ப ற்றிருக்கேொம். அவர் 

ஒருலவனள வளர்ந்து உங்கள் மற்ற மகனுக்கொக லவனே 

பேய்யும் ஒரு கணினி ன யைொக இருப் ொர். தனேவர்களுக்கு 

மிகுந்த ஆர்வம் உண்டு. 

 

சுவிலேஷங்களில், மற்ற எல்ேொ அப்ல ொஸ்தேர்கனளயும் விட 

ல துரு அதிக லகள்விகனளக் லகட்கிறொர். 

 

நம்மிடம் ஒரு  குதி மட்டுலம இருக்கேொம், அது இலயசுவுக்கு 

ஒவ்பவொரு நொளும் இருக்கேொம். "ல துரு, ஒரு நிமிடம், நொன் 

இந்த ந ருடன் முடிந்தவுடன் உங்களுக்கு  திேளிப்ல ன்." 

 

லகள்விகனளக் லகட்கும் மக்கனள நொன் லநசிக்கிலறன்.   

அவர்கள் எப்ல ொதும் என்ை நடக்கிறது என் னதப் 

புரிந்துபகொள்ள முயற்சிக்கிறொர்கள். 

 

மூன்று வனகயொை மக்கள் உள்ளைர்.  

1. விஷயங்கனளச் பேய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கிறொர்கள், 

2. விஷயங்கள் நடப் னதப்  ொர்க்கும் ந ர்கள் 

இருக்கிறொர்கள், 

3. "என்ை நடக்கிறது என்று பேொல் வர்கள் 

இருக்கிறொர்கள்?"   
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2. Initiative முன்முயற்சி.   

 

ஒரு மனிதன் தனேனமத்துவத்திற்கொக உருவொக 

லவண்டுபமன்றொல், அவனுக்கு முன்முயற்சி இருக்க 

லவண்டும். அவர் விஷயங்கனளச் பேய்யும் ந ரொக இருக்க 

லவண்டும். 

 

ல துரு எல்ேொ லகள்விகனளயும் லகட்டது மட்டுமல்ேொமல், 

கிறிஸ்து எழுப்பிய எந்தபவொரு லகள்விக்கும்  திேளித்த 

முதல்வரொக இருந்தொர். 

 

லதவதூதர்கள் மிதிக்க அஞ்சும் இடத்தில் ல துரு உள்லள 

குதிப் ொர்.   

 

மத்பதயு  16:13-16, பின்பு, இபயசு பிலிப்பு ஜசசரியோவின் 

திலசகளில் வந்தப ோது, தம்முலைய சீஷலர பநோக்கி: 

மனுஷகுமோரைோகிய என்லை ெைங்கள் யோர் என்று 

ஜசோல்லுகி ோர்கள் என்று பகட்ைோர். 14. அதற்கு அவர்கள்: 

சிலர் உம்லம பயோவோன் ஸ்நோைன் என்றும், சிலர் எலியோ 

என்றும், பவறு சிலர் எபரமியோ, அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் 

ஒருவர் என்றும் ஜசோல்லுகி ோர்கள் என் ோர்கள். 15. 

அப்ஜ ோழுது அவர்: நீங்கள் என்லை யோர் என்று 

ஜசோல்லுகிறீர்கள் என்று பகட்ைோர். 16. சீபமோன் ப துரு 

பிரதியுத்தரமோக: நீர் ஜீவனுள்ை பதவனுலைய குமோரைோகிய 

கிறிஸ்து என் ோன். 

 

மற்ற லதொைர்கள் இன்னும் தகவல்கனள 

பேயேொக்குகிறொர்கள். ல துரு மிக லவகமொக இருந்தொர். இது 

தனேனமயின் ஒரு  குதியொகும், தூண்டுதலில் லவகமொக 

இருக்கும். சிே லநரங்களில் அவர் பின்வொங்க 

லவண்டியிருந்தது, பேயல்தவிர்க்கவில்னே, மறுக்க 
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லவண்டும், கண்டிக்கப் ட லவண்டும்; ஆைொல் குரல் மூேம் 

முன்முயற்சினயப் ப றுவது தனேனமயின் ஒரு  குதியொகும். 

 

ஜகத்ஜசமபை பதோட்ைம்: 

ல ொர்ட் அன்லடொனியொனவச் Port Antonia லேர்ந்த லரொமொனிய 

வீரர்கள், அவர்களில் 500 ல ர், பிரதொை ஆேொரியரும், 

லகொவிலில் இருந்து திரும்பியவர்களும் அடங்குவர். அவர்கள் 

இலயசுனவ அனைத்துச் பேல்ே வந்திருக்கிறொர்கள். 

 

ல துரு அங்லக இருந்தொர். 

 

ல துரு உடலை தன்  ட்டயத்னத பவளிலய எடுத்து , பிரதொை 

ஆேொரியனின் ஊழியரொை மல்கூவின்  தனேயில் ஒரு ஒரு 

பவட்ட முயற்சிக்கிறொர். பிரதொை ஆேொரியர் முன்ைொல் 

இருந்தொர், ஏபைனில் அவர் பிரமுகர்களின் கண்ணியமொக 

இருந்தொர், எைலவ அவர் முன்ைொல் இருக்கிறொர். அவருக்கு 

அருகில் அவனுனடய லவனேக்கொரன் இருக்கிறொன். ல துரு 

தனேனய பவட்ட முயன்றொர். அவர் ேற்று நகர்ந்ததொல் , கொனத 

இைந்தொர். 

   

பயோவோன்  18:10-11, அப்ஜ ோழுது சீபமோன்ப துரு, 

தன்னிைத்திலிருந்த  ட்ையத்லத உருவி, பிரதோை 

ஆசோரியனுலைய பவலலக்கோரலை வலதுகோத  ஜவட்டிைோன்; 

அந்த பவலலக்கோரனுக்கு மல்குஸ் என்று ஜ யர். 11. 

அப்ஜ ோழுது இபயசு ப துருலவ பநோக்கி: உன்  ட்ையத்லத 

உல யிபல ப ோடு; பிதோ எைக்குக் ஜகோடுத்த  ோத்திரத்தில் 

நோன்  ோைம் ண்ைோதிருப்ப பைோ என் ோர். 

 

அங்லக ஒரு முழு லரொமொனிய இரொணுவமும் இருந்தது, அவர் 

என்ை பேய்யப் ல ொகிறொர் என்று அவர் நினைக்கிறொர்? 

முழு குழுவிலும் பேல்ே லவண்டுமொ? 
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ஒரு லநரத்தில் ஒன்று? 

சிே லநரங்களில் இந்த முயற்சி நீண்ட  ொர்னவனயலயொ 

அல்ேது  ரந்த  ொர்னவனயலயொ எடுக்கொது. இது பவறும் 

ஏற்றம். ஆைொல் அது தனேனமத்துவத்தின் ப ொருள். 

 

 

எந்தபவொரு முன்லைொக்கிய தினேயிலும்  நீங்கள் இழுக்க 

லவண்டிய சிேர் உள்ளைர். 

ல துரு அல்ே.   

 

அவர் எப்ல ொதும் தைக்குத் பதரியொதனத அறிய விரும்பிைொர். 

தைக்கு புரியொதனத எப்ல ொதும் புரிந்து பகொள்ள 

விரும்பிைொர். அவர் முதலில் ஒரு லகள்வினயக் லகட்டொர், 

லகள்விக்கு முதலில்  திேளித்தவர், முன்முயற்சி எடுப் து, 

முன்லைொக்கி பேல்வது, அதுதொன் தனேனமத்துவத்தின் 

அனடயொளம்.   

 

ப ந்பதபகொஸ்லத நொளில் எருேலேமில் எழுந்து நின்று தங்கள் 

லமசியொனவ தூக்கிலிட்ட மக்கள் முன்னினேயில் 

சுவிலேஷத்னதப் பிரேங்கிக்க ல துரு ஒருவித னதரியத்னதக் 

பகொண்டிருக்க லவண்டும். 

 

அது மிகப்ப ரிய னதரியத்னத அவர் பகொண்டு இருந்தொர், 

அவர் அப் டிப் ட்ட வொலி ன். கர்த்தர் அந்த முயற்சினய 

வடிவனமத்த லநரத்தில், அது னதரியமொக 

மொற்றப் ட்டுள்ளது. 

 

3. Involvement ஈடு ோடு: 

 

ஒரு உண்னமயொை தனேவர் பேயலுக்கு நடுவில் இருக்கிறொர். 
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ஒரு உண்னமயொை தனேவர் பின்ைணியில் உட்கொர்ந்து 

எல்லேொரிடமும் என்ை பேய்ய லவண்டும் என்று 

பேொல்ேவில்னே, அவர் களத்தில் இருந்து விேகி ஆறுதல் 

வொழ்க்னக வொழ்கிறொர். ஒரு உண்னமயொை தனேவர் தன்னைச் 

சுற்றி தூசி லமகத்துடன் வொழ்க்னகயில் பேல்கிறொர். 

அதைொல்தொன் மக்கள் அவனரப் பின்பதொடர்கிறொர்கள். 

 

மக்கள் லவறு யொனரயொவது பின் ற்றுவதில்னே. அவர்கள் 

களத்தில் யொனரயொவது பின்பதொடர்கிறொர்கள். இலயசு ஒரு 

இரவு வருகிறொர். அவர் தண்ணீரில் நடந்து வருகிறொர்.   

 

எல்லோ சீஷர்களிைமிருந்தும் யோர்  ைகிலிருந்து குதித்து 

விடுகி ோர்?   

ல துரு. 

 

கொரியங்கள் எங்லக நடக்கிறது என்று ல துரு எப்ல ொதும் 

அறிய விரும்பிைொர். அவர் தண்ணீரில் நடந்து 

பகொண்டிருந்தொர். மீதமுள்ள சீஷர்கள் புயலில் சிக்கித் 

தவிக்கொமல்  ொர்த்துக் பகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

 

இது தீவிரமொை ஈடு ொடு. இலயசு இருந்தொர், அவர் இங்லக 

இருந்தொர், அவர் இனடபவளினய மூட லவண்டியிருந்தது. 

 

இந்த ேம் வத்னத மக்கள்  ொர்க்கிறொர்கள், ல துருவின் 

நம்பிக்னக இல்ேொதனத அவர்கள் விமர்சிக்கிறொர்கள். அவர் 

அங்கு பவளிலயறிைொர், அவர் சுற்றி  ொர்த்தொர். 

 

ப துரு என்ை ஜசய்து ஜகோண்டிருந்தோர்?  

அவன் மூழ்க ஆரம்பித்தொன். 

ல துருவுக்கு  ேவீைமொை விசுவொேம் இருந்தது. 

 

மற்றவர்களின் நம்பிக்னகனயப்  ொர்ப்ல ொம். 
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மற்   திஜைோருவர் எங்பக இருந்தோர்கள்?   

அவர்கள் ஒருல ொதும்  டகிலிருந்து இறங்கவில்னே. 

 

 ேவீைமொை நம்பிக்னக  ற்றி ல சுங்கள். நீங்கள் ல துருனவ 

விமர்சிக்கும் முன், அவர் மூழ்கத் பதொடங்கியல ொது அவர் 

எங்லக இருந்தொர் என் னத நினைவில் னவயுங்கள். மக்கள் 

ல துருவின் வொழ்க்னகனயப்  ொர்க்கிறொர்கள், அவர் 

பநருப்ன ச் சுற்றி இருந்ததொக அவர்கள் பேொல்கிறொர்கள், 

அவர் இலயசுனவ மறுதலித்தொர். 

 

ஆைொல் நொம் ல துருனவ மிக வினரவொகக் கண்டைம் 

பேய்வதற்கு முன்பு, அவர் தனியொக இருந்தொர், அத்தனகய 

லேொதனையொைது அவனரத் தொக்கும் ஒரு நினேயில் இருந்தது, 

ஏபைன்றொல் அவர் கிறிஸ்துவுடன் முடிந்தவனர பநருக்கமொக 

இருக்க தன்ைொல் முடிந்தனதச் பேய்தொர். 

 

அது தொன் ஒரு தனேவர்.   

மற்ற அனைவரும் ெொமீன் ப றேொம். அவர் ப றக்கூடிய 

அளவுக்கு அவர் பேயலுடன் பநருக்கமொக இருக்கிறொர். 

 

அதுதொன் ல துருவில் இருந்த மூேப்ப ொருள், அந்த 

வனகயொை விேொரனண, அந்த வனகயொை முன்முயற்சி, அந்த 

வனகயொை ஈடு ொடு. 

ல துரு எல்ேொ லகள்விகனளயும் லகட்டொர். 

 

எந்தபவொரு ப ொறுப்ன யும் பேய்ய முன் கட்டணம் 

வசூலித்த முதல் ந ர் அவர். அவர் எல்ேொவற்றிற்கும் நடுவில் 

இருக்க விரும்பிைொர்.   

 

அனதத்தொன் தனேவர்கள் உருவொக்கியுள்ளைர். 
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கர்த்தர் அனத அறிந்தொர், அவன் தன் தொயின் வயிற்றில் 

இருக்கும் ல ொலத அனத உள்லள னவத்தொர். இப்ல ொது அவர் 

முதிர்வயனத அனடயும் ல ொது, கர்த்தர் அனத வடிவனமக்க 

லவண்டிய லநரம் இது. 

 

இது கர்த்தரொல் வடிவனமக்கப் டொவிட்டொல், அது ல ரழிவு 

தரும். எைலவ, லவறு இரண்டு விஷயங்கள் நடக்க லவண்டும். 

 

ஒரு மனிதனில்  ரிபூரணமொக எதுவும் இல்னே. எல்ேொம் 

முழுனமயொைது என்று எதுவும் இல்னே.   


