
 

✠ புனிதர்கள் சீம ோன் ~ யூதோ தமதயு ✠ 

( Saints Simon and Jude ) 

திருத்தூதர், இரத்த சோட்சி  

Apostle, Martyr, Preacher  

☆ புனிதர் சீம ோன்  

பிறப்பு : கானான் 

இறப்பு : 65 அல்லது 107 

முக்கிய திருத்தலங்கள் : துலூஸ்; புனித பேதுரு பேராலயம் 

திருவிழோ : அக்ப ாேர் 28 (கிழக்கு கிறிஸ்தவம்); 



சித்தரிக்கப்படும் வகக : ே கு; சிலுவவ மற்றும் இரம்ேம்; மீன் 

(அல்லது இரண்டு மீன்கள்); ஈட்டி; இரண் ாக அறுக்கப்ேடும் மனிதன்; 

ே கு துடுப்பு 

போதுகோவல் : மரம் வவட்டுபவார், கரியர்கள் 

புனித சீம ோன் என்பவர் இமயசுவின் பன்னிரு திருத்தூதர்களுள் ஒருவர். 

இவகர தீவிரவோதியோய் இருந்த சீம ோன் என்றும் கூறுவர். 

இவவரப் ேற்றி விவிலியத்தில் லூக்கா நற்வெய்தி 6:15 மற்றும் 

அப்போஸ்தலர் ேணி 1:13 இல் காணக்கிவ க்கின்றது. இபயசு 

கிறிஸ்துவின் திருத்தூதர்களிபலபய மிகவும் குவறவான வெய்தி இருப்ேது 

இவவரப்ேற்றிதான். 

இவரின் வேயவரத் தவிற விவிலியத்தில் இவவரப்ேற்றி பவறு 

எதுவும் இல்வல. புனித வெபராம் எழுதிய புனிதர்களின் வரலாற்று 

நூலிலும் கூ  இவவரப்ேற்றி குறிப்பி வில்வல. 

இவர் இரம்ேத்தால் இரண் ாக அறுக்கப்ேட்டு மவறொட்சியாய் 

மரித்தார் என்ேர். 



 

இவரின் திருப்ேண் ங்கள் புனித பேதுரு பேராலயத்தில் இ ப்ேக்கம் 

உள்ள புனித பயாபெப்பு பீ த்தின் அடியில் புனித யூதா தபதயுவின் 

கல்லவரயிபனாடு வவக்கப்ேட்டிருக்கின்றது. 
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☆ புனிதர் யூதோ தமதயு : 

 

பிறப்பு : கிபி 1 (முற்ேகுதி) கலிபலயா, ோலஸ்தீனம் 

இறப்பு : கிபி 67 ஈரான், பகா ரியால் வவட்டி வகால்லப்ேட் ார் 

முக்கிய திருத்தலங்கள் : புனித பேதுரு பேராலயம், வத்திக்கான் நகர் 

சித்தரிக்கப்படும் வகக : ே கு, துடுப்பு, பகா ரி, தண் ாயுதம், 

ேதக்க உருவப்ே ம் 

போதுகோவல் : ஆர்மீனியா, அவெர பதவவ, வதாவலந்த வோருட்கள், 

மருத்துவமவன 

 

புனித யூதோ தமதயு, முதலோம் நூற்றோண்டில் வோழ்ந்தவர். 

இமயசுவின் பன்னிரு திருத்தூதர்களுள் (அப்மபோஸ்தலர்களுள்) ஒருவர். 



கிபரக்க வொல்லான Ιούδας -ஐ யூதா எனவும் அல்லது யுதாசு எனவும் 

வமாழிவேயர்க்கலாம். எனபவ இபயசுவவ காட்டிக்வகாடுத்த 

யுதாசுவி மிருந்து பவறுேடுத்த இவவர தபதயு என்பறா பலவேசியுஸ் 

என்பறா யோக்மகோபின்  கன் யூதோ என்பறா அவழப்ேர். 

பயாவான் நற்வெய்தியாளர் இவவர "யூதோ - இஸ்கோரிமயோத்து - 

யூதோசு அல்ல" என்று குறிப்பிடுகிறார். தபதயு என்று அவழக்கப்வேற்ற 

யூதா, கவ சி இராவுணவின்போது, ஆண்டவர் தம்க  உலகிற்கு 

வவளிப்படுத்தோது தன் திருத்தூதருக்கு  ட்டும் வவளிப்படுத்துவது ஏன் 

என்று அவவரக் பகட்  திருத்தூதர் ஆவார் 

இவருக்கு கிபரக்கமும் அரபமயமும் வதரியும். இவர் உழவு 

வதாழில் வெய்துவந்தார். 

தூய ஆவியின் வருவகக்குப் பிறகு இவர் யூபதயா, ெமாரியா, சிரியா, 

வமெேப ாமியா மற்றும் லிபியாவில் மவறேணி புரிந்தார். 

இவரும் ேர்த்தலபமயுவுபம ஆர்மீனியா நாட்டிற்கு கிறிஸ்தவத்வத 

வகாண்டுவந்தனர் என்ேர். 

சுமார் கிபி 67ம் ஆண்டு, வலேனானில் இவர் பகா ரியால் 

வவட் ப்ேட்டு இரத்த ொட்சியாய் மரித்தார். 

இவரது திருப்ேண் ங்கள் (அருளிக்கங்கள்) பின்நாளில் வத்திக்கானில் 

உள்ள புனித பேதுரு பேராலயத்திற்கு எடுத்துச் வெல்லப்ேட் ன. 

"இவருவ ய ெபகாதரர் யாக்பகாபு, பயாபெப்பு, சீபமான் யூதா 

அல்லவா?" என்னும் வாெனத்தின் அடிப்ேவ யில் யூதா திருமுக 

ஆசிரியர் இவராக இருக்கலாம் என்று சிலர் கருதுகின்றனர். 

எனினும் அவ்வாறிருக்க மிகுதியான வாய்ப்பு இல்வல. ஏவனனில் 



அத்திருமுகத்தில் திருத்தூதர்கள் க ந்த காலத்தவராகக் 

குறிப்பி ப்ேடுகின்றனர். பமலும் அத்திருமுகம் நம்பிக்வக (விசுவாெம்) 

உண்வமகளின் வதாகுப்ோகக் காட் ப்ேடுகிறது. கி.பி. இரண் ாம் 

நூற்றாண்ப ாடு வதா ர்புவ ய ஞான உணர்வுக் வகாள்வககள் 

கண்டிக்கப்ேடுகின்றன; ஆகபவ அது முதலாம் நுற்றாண்டில் 

எழுதப்ேட் தாக ஏற்றுக் வகாள்வது கடினம். 

வசபம்: 

ஆதிமுதல் அந்தம்வகர பகடத்து பரோ ரித்தோளும் பர  வபோருகை 

எம் இகறவோ! புனித திருத்தூதர்களின் மபோதகை வழியோக நோங்கள் 

உம்க  அறிந்து, ஏற்றுக்வகோள்ை வசய்தீர். இவர்களின் 

இகறமவண்டலோல்  க்ககை உம்மில் நம்பிக்கக வகோள்ை வசய்தருளும். 

உம்மீதுள்ை விசுவோசம் நோளுக்கு நோள் வைர்ந்து இதன் வழியோக உம் 

திருச்சகபகய ம ன்ம லும் வைரச் வசய்யும்.  Mnkd;.  

 

 

 


