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அப்ப ோஸ்தலர்கள் - அந்திபேயோ 

லூக்கோ 6:12-16 

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

ஒரு மலலயின்பமல் ஏறி, இேோமுழுதும் பதவலை பநோக்கி 

ஜெ ம் ண்ணிக்ஜகோண்டிருந்தோர். 13. ஜ ோழுது விடிந்தப ோது, 

அவர் தம்முலைய சீஷர்கலை வேவலைத்து, அவர்களில் 

 ன்னிேண்டுப லேத் ஜதரிந்துஜகோண்டு, அவர்களுக்கு 

அப்ப ோஸ்தலர் என்று ப ரிட்ைோர். 14. அவர்கள் யோஜேனில், 

ப துரு என்று தோம் ப ரிட்ை சீபமோன், அவன் சபகோதேைோகிய 

அந்திபேயோ, யோக்பகோபு, பயோவோன், பிலிப்பு, 

 ர்த்ஜதோஜலோபமயு, 15. மத்பதயு, பதோமோ, அல்ப யுவின் 

குமோேைோகிய யோக்பகோபு, ஜசபலோத்பத என்ைப் ட்ை சீபமோன், 

16. யோக்பகோபின் சபகோதேைோகிய யூதோ, துபேோகியோை 

யூதோஸ்கோரிபயோத்து என் வர்கபை.  

 

முதல் குழுவிைர்:   

1. சீம ோன் என்னும் மேதுரு 

2. அந்திமேயோ 

3. யோக்ம ோபு 

4. மயோவோன் 

 

மேதுரு, யோக்ம ோபு  ற்றும் மயோவோனின் பேயர் ள் 

ேட்டியலில்  ோறி ோறி இடம்பேற்றுள்ளது. மேதுருவின் 
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பேயர் எல்லோவற்றிலும் முதலில் இடம்பேறுகிறது. ஆனோல் 

இவர் ளின் பேயர் ள் எப்மேோதும  முதல் குழுவோ மவ 

 ருதப்ேடுகிறது.  

இேண்ைோம் குழுவிைர்:   

 

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 குழுவிைர்:   

 

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 

 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.  

அந்திபேயோ 

“அந்திமேயோ” என்ேது கிமேக்  பேயர். “ ம்பீே ோன, 

துணிச்ெலோன, டதரிய ோன, வீே ோன” என்று 

அர்த்தங்ப ோள்ளும்.  

இவமே இமயசுவோல் பதரிந்துப ோள்ளப்ேட்ட முதல் சீஷன். 

ஆர்மதோடோக்ஸ் ேோேம்ேரியத்தில் இவடே, “முதலில் 

அடைக் ப்ேட்டவர்” என்மற குறிப்பிடுவது வைக் ம்.  

முதலோம் நூற்றோண்டின் துவக் த்தில், யூதர் ள், 

கிறிஸ்தவர் ள்,  ற்றும் கிமேக்   லோச்ெோேத்டதத் 

தத்பதடுத்துக்ப ோண்டவர் ள்  த்தியில், இவருடடய பேயர் 

அதி  ோய் வைக் ப்ேடுகின்ற ஒன்று. இதற்கு இடையோன 

பேயர் எபிபேயத்திலும் அே ோயிக் ப ோழியிலும் இல்டல.  

இமயசுடவ ம சியோ என்று முதலில் ஒத்துக்ப ோண்டது இந்த 

அந்திமேயோமவ.  

அந்திமேயோவும் அவனுடடய ெம ோதேனோன மேதுருவும் 

பேத்ெோயிதோ என்ற ஊரில் பிறந்தவர் ள்.  

பயோவோன் 1:44, பிலிப்ஜ ன் வன் அந்திபேயோ ப துரு 

என் வர்களுலைய ஊேோகிய ஜ த்சோயிதோ  ட்ைணத்தோன். 

பின்ேோ , அவர் ள்  லிமலயோ  டலில் வட டே 

மீன்பிடித்தள ோன  ப்ேர்நகூமிற்கு மேோனோர் ள். அவர் ள் 

ஒன்றோ மவ வசித்தனர். அங்கிருந்மத தங் ள் மீன்பிடிக்கும் 

பதோழிடல பெய்துவந்தனர்.  
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1. தலலவலே மோற்றுதல் 

கிறிஸ்துவின் சீஷர் கூட்டத்தில் மெரும்ேடி அடைக் ப்ேட்ட 

இந்த அந்திமேயோ, மயோவோன் ஸ்நோன னின் ேக்தியுள்ள 

சீஷனோயிருந்தவன்.  

ஒருநோள் மயோவோன் ஸ்நோன மனோடும்  ற்றுப ோரு 

சீஷமேோடும் இருக்ட யில் அந்த வழியோய்  டந்துபென்ற ஒரு 

 லிமலயோ ஊடேச் மெர்ந்த ஒரு தச்ெடனப் ேோர்த்து, “மதவ 

ஆட்டுக்குட்டி” என்று மயோவோன் ஸ்நோன ன் பெோன்னடத 

அந்திமேயோ ம ட்  மநர்ந்தது.  

அந்திமேயோவும்  ற்றுப ோரு சீஷனும் உடமன மயோவோன் 

ஸ்நோன டன விட்டுவிட்டு இமயசுடவப் ேற்றி இன்னும் 

அறிந்துப ோள்ள அவடேப் பின்பதோடர்ந்தோர் ள்.  

அந்த இன்பனோரு சீஷன் யோபேன்று ந க்கு பதரியோது. ஆனோல் 

இமயசுவின் மநேடியோன அடைப்டேப் பேற்றுக் 

ப ோள்வதற்கு அந்திமேயோவின் இருதயத்தில் ஏமதோ ஒன்று 

நி ழ்ந்திருக்கிறது.  

இஸ்ேமவலில் ேல ஆவிக்குரிய தடலவர் ள் இருந்துள்ளனர். 

ஆனோல் இமயசுடவப் மேோல சிறந்தவர் எவருமில்டல. யோர் 

மவண்டு ோனோலும் அவடேப் பிேெங்கிக்  முடியும். ஆனோல் 

யோரும் அவருக்கு நி ேோ  முடியோது.  

பயோவோன் 1:35-40, மறுநாளிலே லயாவானும் அவனுடைய 

சீஷரில் இரண்டுலேரும் நிற்கும்லோது, 36. இலயசு 

நைந்துலோகிறடை அவன் கண்டு: இலைா, லைவ ஆட்டுக்குட்டி 

என்றான். 37. அவன் அப்ேடிச் ச ான்னடை அவ்விரண்டு 

சீஷருங்லகட்டு, இலயசுவுக்குப் பின்ச ன்றார்கள். 38. இலயசு 

திரும்பி, அவர்கள் பின்ச ல்லுகிறடைக் கண்டு: என்ன 

லைடுகிறீர்கள் என்றார். அைற்கு அவர்கள்: ரபீ, நீர் எங்லக 
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ைங்கியிருக்கிறீர் என்று லகட்ைார்கள்; ரபீ என்ேைற்குப் 

லோைகலர என்று அர்த்ைமாம். 

39. அவர்: வந்து ோருங்கள் என்றார். அவர்கள் வந்து அவர் 

ைங்கியிருந்ை இைத்டைக் கண்டு, அன்டறயத்தினம் 

அவரிைத்தில் ைங்கினார்கள். அப்சோழுது ஏறக்குடறயப் 

ேத்துமணி லவடையாயிருந்ைது. 40. லயாவான் ச ான்னடைக் 

லகட்டு, அவருக்குப் பின்ச ன்ற இரண்டுலேரில் ஒருவன் 

சீலமான் லேதுருவின்  லகாைரனாகிய அந்திலரயா என்ேவன். 

 

அந்திமேயோ மயோவோன் ஸ்நோன னின் சீஷன் என்னும் த வல் 

 ட்டும  அந்திமேயோடவக் குறித்து நோம் 

அறிந்துப ோள்ளக்கூடியது.  

எனமவ அவன் மயோவோன் ஸ்நோன னின் பிேெங் த்டதக் 

ம ட்டுக்ப ோண்டிருந்தவன். ம சியோவின் வருட டயக் 

குறித்மத மயோவோன் ஸ்நோன ன் 

பிேெங்கித்துக்ப ோண்டிருந்தோன். அந்திமேயோவும் அடத 

ஆர்வத்துடன் ம ட்டுக்ப ோண்டிருந்தோன்.  

ம சியோவின் வருட டய அந்திமேயோ ஆர்வத்துடன் 

எதிர்மநோக்கிக்ப ோண்டிருந்தோன். ம சியோவின் வருட டய 

எதிர்ேோர்த்து, தோவீது  ற்றும் ஆபிே ோமுக்கு ப ோடுத்த 

வோக்குத்தத்தங் ளின் நிடறமவறப்மேோகிற உச்ெ ட்ட 

எதிர்ேோர்ப்மேோடு இருந்தோன். ஏபனன்றோல் ம சியோ 

வந்துப ோண்டிருந்தோர். அதுமவ மயோவோன் ஸ்நோன னின் 

பெய்தியு ோகும்.  

அவன் ஒரு ேக்தியுள்ள யூதன் என்ேது ெந்மத மில்லோ ல் 

பதரிகிறது. ம சியோவின் வருட டய எதிர்மநோக்கிக் 

 ோத்திருந்தோன் என்ேதும் ெந்மத மில்லோ ல் பதரிகிறது.  

மேதுருவும் ம சியோவின் வருட டய எதிர்மநோக்கிக் 

 ோத்திருந்தோன் என்ேடத இந்த மவதப்ேகுதியிலிருந்து 
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அறிந்துப ோள்ளக்கூடும். மேதுரு  ற்றும் அந்திமேயோவின் 

ேக்தி பவளிப்ேடடயோய் அறிவிக் ப்ேடவில்டல. எனினும், 

இருவரும் ேக்தியுள்ளவர் மள. உண்ட யோன மதவடன 

வழிேடுவதிலும் உடன்ேடிக்ட  வோக்குத்தத்த ோன 

ம சியோவின் வருட டயயும் எதிர்மநோக்கி அர்ப்ேணிப்மேோடு 

இருந்தோர் ள். மயோவோன் ஸ்நோன னின் பிேெங் த்டதக் 

ம ட்ேதற்ப ன்று  லிமலயோவின்  ப்ேர்நகூமில் வசித்த ஒரு 

மீனவன் வருகிறோன். ஏபனன்றோல் அவன் ம சியோவின் 

வருட டயக் குறித்த நம்பிக்ட யில் வோழ்கிறவன்.  

ேேமலோ த் தடலவடே விட அதி  ோய் பூமியிலுள்ள 

தடலவர் டள பின்ேற்றுகிற கிறிஸ்தவர் டள நிடனத்தோல் 

ஆச்ெரிய ோயிருக்கிறது. அவர் ள் ப ோரிந்து 

ெடேயிலுள்ளவர் டளப் மேோன்றவர் ள்! 

1 ஜகோரிந்தியர் 1:12, உங்களில் சிலர்: நோன்  வுலலச் 

பசர்ந்தவஜைன்றும், நோன் அப்ஜ ோல்பலோலவச் 

பசர்ந்தவஜைன்றும், நோன் பக ோலவச் பசர்ந்தவஜைன்றும், 

நோன் கிறிஸ்துலவச் பசர்ந்தவஜைன்றும் ஜசோல்லுகிற டியோல், 

நோன் இப் டிச் ஜசோல்லுகிபறன். 

மதவனோல் பதரிந்துப ோள்ளப்ேட்ட தடலவர் டள 

 னம்ேண்ைமவண்டும். ஆனோல் அவர் டள கிறிஸ்துவுக்கு 

ெ  ோக்கி, விக்கிே  ோக்கிவிடக்கூடோது. இங்கு ேோருங் ள், ஒர் 

தடலவன் கிறிஸ்துடவப் பிேெங்கிக்கிறோன். ஆனோல் தன்டன 

அவருக்கு நி ேோக் வில்டல.  
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2. குடும் த்துக்கு பமசியோலவ 

அறிமுகப் டுத்துதல் 

இமயசுடவ இன்னும் அதி  ோய் 

அறிந்துப ோள்ளும்பேோருட்டு, மயோவோன் ஸ்நோன டன 

விட்டுவிட்டு இமயசுடவப் பின்பதோடர்ந்த அந்திமேயோவின் 

முதல் ெந்திப்பு, உடமன ஓடிப்மேோய் தன் ெம ோதேனோகிய 

சீம ோன் மேதுருவுக்கு இமயசுடவக் குறித்து  கிழ்ச்சிமயோடு 

அறிவிக்கும்வட யில் அவடன வியப்புக்குள்ளோக்கியது.  

பயோவோன் 1:41-42, அவன் முைோவது ைன்  லகாைரனாகிய 

சீலமாடனக் கண்டு: லமசியாடவக் கண்லைாம் என்று 

ச ான்னான்; லமசியா என்ேைற்குக் கிறிஸ்து என்று 

அர்த்ைமாம். 42. பின்பு, அவடன இலயசுவினிைத்தில் 

கூட்டிக்சகாண்டுவந்ைான். இலயசு அவடனப் ோர்த்து: நீ 

லயானாவின் மகனாகிய சீலமான், நீ லகோ என்னப்ேடுவாய் 

என்றார்; லகோ என்ேைற்குப் லேதுரு என்று அர்த்ைமாம். 

 

ேோர்ப்ேதற்கு ெோதோேை ோய் பதரிந்தோலும், இந்த ெந்திப்பு, 

சீம ோன் மேதுருடவ  டடு ல்லோது அடதத் பதோடர்ந்து 

ஆண்டோண்டு ளோய் ேோதிப்டே ஏற்ேடுத்தியது.  

ேோஜ்யத்தின் திறவும ோடல இமயசுவிடத்திலிருந்து 

பேற்றுக்ப ோண்டவன் இந்த சீம ோன் மேதுருமவ. 

பேந்பதப ோஸ்மத நோளில் அவனுடடய வியக் த்தக் , 

அபிமஷ முள்ள பிேெங் த்தினோல் ஆயிே ோயிேம் புதிய 

ஆத்து ோக் ளுக்கு ேோஜ்யத்தின்  தடவ திறந்துவிட்டோன்.  

அந்திமேயோ பெய்த அந்த சிறிய அறிமு ம், எந்த அளவிற்கு 

வியக் த்தக்  ேோதிப்டே ஏற்ேடுத்தியது என்ேடத அவன் 

அறிந்திருந்தோன். 
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இந்த ெந்திப்பிற்கு பின் மேதுருவும் அந்திமேயோவும் 

 லிமலயோவிலுள்ள  ப்ேர்நகூமிற்கு திரும்பிச் பென்று தங் ள் 

மீன்பிடி பதோழிடல பதோடர்ந்து பெய்தனர்.  

நீங் ள் யோருக் ோவது இமயசுடவ அறிமு ப்ேடுத்தினோல் 

அந்த அறிமு த்தின் விடளவு என்ன என்ேடத உங் ளோல் 

பெோல்ல முடியோது. அவன் எதிர் ோலம் எப்ேடி 

 ோறப்மேோகிறது என்ேடதயும் உங் ளோல்  ணிக்  முடியோது.  

நீங் ள் யோடேயோவது இமயசுவுக்கு 

அறிமு ப்ேடுத்தினதுண்டோ?  

இந்த விஷயத்தில் இன்மற மதவனுடடய உதவிடய 

நோடுங் ள்.  

மோற்கு 16:15, பின்பு, அவர் அவர்கலை பநோக்கி: நீங்கள் 

உலகஜமங்கும் ப ோய், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிபசஷத்லதப் 

பிேசங்கியுங்கள். 

3. எல்லோவற்லறயும் விட்டு இபயசுலவ 

பின் ற்றுதல் 

சில  ோதங் ள்  ழித்து, யூமதயோவின் ேட்டை ோன 

எருெமலமில் தன் ஊழியத்டத முடித்து, இமயசு 

 லிமலயோவுக்கு வருகிறோர். இந்த இேண்டு ெம ோதேடேயும் 

ெந்திக்கிறோர்.  

அமத ெ யத்தில் யோக்ம ோபு மயோவோன் என்னும் மவறு 

இேண்டு ெம ோதேர் டளயும் ெந்திக்கிறோர்.  

இவர் ள் நோல்வரும்  லிமலயோக்  டலின் மீனவர் ள்.  

அந்த ெந்திப்ேோனது  த்மதயு சுவிமெஷத்தில் 

ேதிவோகியிருக்கிறது.  
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மத்பதயு 4:18-20, இலயசு கலிலேயாக் கைலோரமாய் 

நைந்துலோடகயில், மீன்பிடிக்கிறவர்கைாயிருந்ை இரண்டு 

 லகாைரராகிய லேதுரு என்னப்ேட்ை சீலமானும், அவன் 

 லகாைரன் அந்திலரயாவும், கைலில் வடேலோட்டுக் 

சகாண்டிருக்கிறலோது, அவர்கடைக் கண்டு: 19. என் பின்லன 

வாருங்கள், உங்கடை மனுஷடரப் பிடிக்கிறவர்கைாக்குலவன் 

என்றார். 20. உைலன அவர்கள் வடேகடை விட்டு, அவருக்குப் 

பின்ச ன்றார்கள். 

 

மேதுரு, யோக்ம ோபு, மயோவோன்  ற்றும் அந்திமேயோ என்னும் 

இந்த நோல்வரும் சீஷர் ளோய் பதரிந்துப ோள்ளப்ேட்டு 

இமயசுவுக்கு மி  பநருக்  ோனோர் ள்.  

இமயசு ம சியோ என்று அறிமு ப்ேடுத்தப்ேட்ட முதல் நோளில் 

அந்திமேயோ இமயசுடவ ெந்தித்தது அவன் ேோக்கியம்.  

விளக் வுடேயோளர் ள் அடிக் டி பெோல்லுவதுமேோல, இமயசு 

தன்னுடடய சீஷர் டள மதர்வுபெய்யும்மேோது அவர் ள் 

தங் ளுடடய அலுவல் ளில் மும்முே ோய் 

ஈடுேட்டுக்ப ோண்டிருந்தனர். அதில் ஓேளவு பவற்றிடயயும் 

அடடந்திருந்தனர்.  

லூக்கோ 16:10, ஜகோஞ்சத்திபல உண்லமயுள்ைவன் 

அபநகத்திலும் உண்லமயுள்ைவைோயிருக்கிறோன். 

ஜகோஞ்சத்திபல அநீதியுள்ைவன் அபநகத்திலும் 

அநீதியுள்ைவைோயிருக்கிறோன். 

இடதச் பெய்யும்மேோது இதில் பெோல்லப்ேட்டுள்ள 

ப ோள்ட டய இமயசு பின்ேற்றினோேோ?  

பின்ேற்றியதுமேோல் தோன் பதரிகிறது.  

நீங் ள் என்ன நிடனக்கிறீர் ள்?  
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4. மைப்பூர்வமோய் உதவிஜசய் வன் 

 லிமலயோவின்  டற் டேப் ேகுதி ளில் இமயசு  க் ளுக்கு 

பிேெங்கித்தமேோது, ஒரு திேள் கூட்ட  க் ள் அங்கு 

வந்திருந்தனர். இந்த சூழ்நிடலயில் ேட்டைங் ள் 

பவகுதூே ோயிருக்   க் ள் ேசிமயோடு இருந்ததினோல் 

அவர் ளுக்கு மேோஜனம் ப ோடுப்ேது எப்ேடி என்றும் 

ம ள்விபயழும்பியது. அவர் ளுக் ோன ஆ ோேம் விடல 

அதி ம் என்ேதினோல் அடத வோங்குவதற் ோன ெோத்தியக்கூறும் 

இல்டல என்ேடத பிலிப்பு சுட்டிக் ோட்டுகிறோன். 

பயோவோன் 6:6-9, ைாம் ச ய்யப்லோகிறடை அறிந்திருந்தும், 

அவடனச் ல ாதிக்கும்ேடி இப்ேடிக் லகட்ைார். 7. பிலிப்பு 

அவருக்குப் பிரதியுத்ைரமாக: இவர்களில் ஒவ்சவாருவன் 

சகாஞ் ங்சகாஞ் ம் எடுத்துக்சகாண்ைாலும், இருநூறு 

ேணத்து அப்ேங்களும் இவர்களுக்குப் லோைாலை என்றான். 

8. அப்சோழுது அவருடைய சீஷரிசோருவனும், சீலமான் 

லேதுருவின்  லகாைரனுமாகிய அந்திலரயா அவடர லநாக்கி: 

 9. இங்லக ஒரு டேயன் இருக்கிறான், அவன் டகயில் ஐந்து 

வாற்லகாதுடம அப்ேங்களும் இரண்டு மீன்களும் உண்டு, 

ஆனாலும் அடவகள் இத்ைடன ஜனங்களுக்கு எம்மாத்திரம் 

என்றான். 

 

இந்த வோர்த்டத டள ம ட்ட அந்திமேயோ ஐந்து அப்ேமும் 

இேண்டு மீன் ளும் டவத்திருந்த ஒரு சிறுவடன 

இமயசுவிடத்தில் ப ோண்டுவருகிறோன்.  

அந்த சின்ன ஆ ோேத்டத இமயசு ஆசீர்வதித்து அங்கு 

வந்திருந்த அடனவரின் ேசிடயயும் அற்புதவித ோய் 

ெந்திக்கிறோர்.  
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பின்ேோ  ஒருநோள், இமயசுடவ ெந்திக்  கிமேக் ர் ளில் சிலர் 

பிலிப்புடவ அணுகும்மேோது அவன் அந்திமேயோவின் 

உதவிடய நோடுகிறோன்.  

அந்திமேயோ ெந்மத மில்லோ ல் தன்னுடடய பிேதோன 

குைோதிெய ோன  ற்றவர் ளுக்கு உதோேத்துவ ோய் உதவும் 

குைத்டத பேற்றிருந்தோன் என்ேது பதளிவோகிறது.  

அந்த சிறுவனுடடய  திய ஆ ோேத்திற்கு அவனுடடய தோய் 

ெட த்து ப ோடுத்த உைடவக் ப ோண்டு ஏறத்தோை 

ேத்தோயிேத்திற்கும் ம ற்ேட்மடோடே அவர் மேோஷிக்கிறோர்.  

அந்திமேயோவின் இந்த உதவும் குைோதிெயத்டத ெற்று 

சிந்டதயில் இருத்தி மயோசியுங் ள்.  

உங் டளக் ம ட்டுக் ப ோள்ளுங் ள்: 

அமத குைோதிெயம் உங் ளில் இருக்கிறதோ?  

இங்ம  பிேதிேலிப்ேது ெோதோேை ோய் உதவிபெய்வது அல்ல, 

 னப்பூர்வ ோய் உதவும் குைோதிெயம்.  

1 ஜகோரிந்தியர் 12:28, பதவைோைவர் சல யிபல முதலோவது 

அப்ப ோஸ்தலலேயும், இேண்ைோவது தீர்க்கதரிசிகலையும், 

மூன்றோவது ப ோதகர்கலையும், பின்பு அற்புதங்கலையும், 

பின்பு குணமோக்கும் வேங்கலையும், ஊழியங்கலையும், 

ஆளுலககலையும்,  லவித  ோலஷகலையும் ஏற் டுத்திைோர். 

 

5. புறெோதிகலை இபயசுவிைத்தில் 

ஜகோண்டுவருதல் 

பயோவோன் 12:20-22, ேண்டிடகயில் ஆராைடன ச ய்ய 

வந்ைவர்களில் சிே கிலரக்கர் இருந்ைார்கள். 21. அவர்கள் 
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கலிலேயாநாட்டுப் சேத் ாயிைா ஊரானாகிய 

பிலிப்புவினிைத்தில் வந்து: ஐயா, இலயசுடவக் காண 

விரும்புகிலறாம் என்று அவடனக் லகட்டுக்சகாண்ைார்கள். 22. 

பிலிப்பு வந்து, அடை அந்திலரயாவுக்கு அறிவித்ைான்; பின்பு 

அந்திலரயாவும் பிலிப்புவும் அடை இலயசுவுக்கு 

அறிவித்ைார்கள். 

 

அந்திமேயோ  க் டள இமயசுவிடத்தில் 

ப ோண்டுவருகிறவனோயிருந்தோன். அவர் ள் இருவரும் 

இமயசுவிடத்தில் மேோய் அடதச் பெோன்னோர் ள்.  க் ளும் 

வந்து இமயசுடவ ெந்தித்தோர் ள் என்ேடத ஊகிக் லோம்.  

பிலிப்புக்கு என்ன பெய்வபதன்று பதரியவில்டல. அவன் 

குைப்ே டடகிறோன். அந்திமேயோ குைம்ேவில்டல. 

இமயசுடவ ெந்திக் மவண்டும் என்று எவர் வந்தோலும், 

அவர் டள இமயசுவிடத்தில் கூட்டிச்பெல்லுகிறோன்.  

இமயசுவின் விருப்ேம் என்ன என்ேடத அந்திமேயோ 

அறிந்திருந்தோன். ேோவி டள இேட்சிக் மவ அவர் இந்த 

உல த்திற்கு வந்தோர். இமயசு ேோர்க்  விரும்ேோத நேர் யோரும் 

இருக் முடியோது என்ேடத அந்திமேயோ அறிந்திருந்தோன்.  

அந்திபேயோலவக் குறித்து என்ை 

கற்றுக்ஜகோள்ளுகிபறோம்?  

அவன் ஒரு மிஷனரி.  

அவன்  க் டள இமயசுவிடம் வழிநடத்தினோன்.  

அவனிடத்தில் ேோேேட்ெமில்டல.  

அவன் புறஜோதி டளக் ப ோண்டுவந்தோன்.  

ஆம்! புறஜோதி டள..  
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இமயசு தன்டன ம சியோ என்னும் உண்ட டய முதலில் ஒரு 

ெ ோரிய ஸ்திரீக்ம  பவளிப்ேடுத்தினோர் என்ேடத அவன் 

நன்கு அறிந்திருந்தோன்.  

அவன் பவளிப்ேடடயோ வும் ேோேேட்ெமில்லோதவனோ வும் 

இருந்தது  ட்டு ல்லோது, விசுவோெமுள்ளவனோ வும் 

இருந்தோன். ஆனோல், இமயசு  க் டள ெந்திக்  எடதயும் 

பெய்வோர் என்ற நம்பிக்ட  பிலிப்புவிடத்தில் இல்டல. அவன் 

அந்த மெோதடனயில் மதோற்றுப்மேோய்விட்டோன்.  

6. கற்றுக்ஜகோள்ை விரும்பு வன் 

மோற்கு 13:1-4, அவர் லைவாேயத்டை விட்டுப் புறப்ேடும்லோது, 

அவருடைய சீஷர்களில் ஒருவன் அவடர லநாக்கி: லோைகலர, 

இலைா, இந்ைக் கல்லுகள் எப்ேடிப்ேட்ைது! இந்ைக் 

கட்ைைங்கள் எப்ேடிப்ேட்ைது! ோரும் என்றான். 2. இலயசு 

அவனுக்குப் பிரதியுத்ைரமாக: இந்ைப் சேரிய கட்ைைங்கடைக் 

காண்கிறாலய, ஒரு கல்லின்லமல் ஒரு கல்லிராைேடிக்கு 

எல்ோம் இடிக்கப்ேட்டுப்லோகும் என்றார். 3. பின்பு, அவர் 

லைவாேயத்துக்கு எதிராக ஒலிவமடேயின்லமல் 

உட்கார்ந்திருக்டகயில், லேதுருவும் யாக்லகாபும் லயாவானும் 

அந்திலரயாவும் அவரிைத்தில் ைனித்து வந்து: 4. இடவகள் 

எப்சோழுது  ம்ேவிக்கும்? இடவகசைல்ோம் 

நிடறலவறுங்காேத்துக்கு அடையாைம் என்ன? எங்களுக்குச் 

ச ால்ேலவண்டும் என்றார்கள். 

 

இமயசு சீஷர் ளுக்கு மேோதிப்ேதற்கு அதி  மநேம் பெலவிட்டு, 

எதிர் ோலத்தில் தன்னுடடய திருச்ெடேயில் ஊழியம் 

பெய்வதற்கு அவர் டள தகுதிப்ேடுத்தினோர். இந்த 

தருைத்தில் இமயசுவின் சீஷர் ளில் ஒருவன், ஆலயத்டதக் 

 ோண்பித்து, அதின் பவகுவோன  ட்டட ப்டேக் குறித்து 
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ஆச்ெரியப்ேடுகிறோன். இமயசு அவடன மநோக்கி, அதின் 

முழுட யோன அழிடவக் குறித்து முன்னறிவிக்கிறோர்.  

இந்த முன்னறிவிப்பு சீஷர் டளக் குைப்பியது. மேதுரு, 

யோக்ம ோபு, மயோவோன்  ற்றும் அந்திமேயோ ஆகிய நோல்வரும் 

இமயசுடவ தனிப்ேட்ட விதத்தில் அணுகி அடவ ள் 

எப்மேோது ெம்ேவிக்கும் என்று பதரிந்துப ோள்ள 

விடைகின்றனர்.  

அது நடக்கும் என்ேதற் ோன அடடயோளங் ள் என்பனன்ன?  

அந்திமேயோ இமயசுவிடத்தில் நிடறயக்  ற்றுக்ப ோண்டோன். 

அவருடடய மேோதடன டள ம ட்டமதோடு  ோத்திேம் 

நிற் ோ ல் அவரிடத்தில் ம ள்விபயழுப்பியும் 

 ற்றுக்ப ோண்டோன்.  

 ற்றுக்ப ோள்ள விரும்புகிறவர் ள் அட தியோய் உட் ோர்ந்து 

பெோல்லுவடத  ட்டும் ம ட்டுவிட்டுப் மேோகிறவர் ள் 

அல்ல.  ோறோ , ெரியோன ம ள்வி டள எழுப்பி, அதற்கு 

ேதிடலத் பதரிந்துப ோள்ள முயற்சிப்ேோர் ள்.  

நீங்கள் பகள்வி பகட்க விரும்பும் ந ேோ?  

ம ள்வி ம ட்  ேயப்ேடோதீர் ள். அது குைப்ேத்திலிருந்து 

பதளிவோன புரிதலுக்கு உள்ள வித்தியோெத்டத ந க்குக் 

 ோண்பிக்கும்.  

மத்பதயு 11:29, நோன் சோந்தமும் மைத்தோழ்லமயுமோய் 

இருக்கிபறன்; என் நுகத்லத உங்கள் பமல் ஏற்றுக்ஜகோண்டு, 

என்னிைத்தில் கற்றுக்ஜகோள்ளுங்கள்; அப்ஜ ோழுது, உங்கள் 

ஆத்துமோக்களுக்கு இலைப் ோறுதல் கிலைக்கும். 
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அந்திபேயோலவக் குறித்த சரித்திேப்  திவுகள்:  

மதோேோய ோ , கி.பி. 69ஆம் ஆண்டில் ேட்ேோஸ் என்ற 

ேட்டைத்தில் அந்திமேயோ சிலுடவயிலடறயப்ேட்டோர். 

சிலுடவயில் ஆணியடிக் ப்ேடோ ல்,  யிறு ளினோல் 

 ட்டப்ேட்டோர். ஏபனன்றோல், ேண்டடய மேோ  ெோம்ேோஜ்யம் 

அவடே சித்திேவடத பெய்யும் மநோக் த்துடன் அப்ேடி 

பெய்தது.  

அவனுடடய சிலுடவ பேருக் ல் குறியீட்டடப் மேோன்று 

இருந்ததோ  சில நிபுைர் ள் அறிவிக்கிறோர் ள். இமயசுவின் 

சிலுடவ வடிவத்டத உடடய சிலுடவயில்  ரிப்ேதற்கு தோன் 

ேோத்திேன் இல்டல என்று அவன்  ருதியிருக் க்கூடும்.  

ஆட யினோல் தோன், பேருக் ல் குறியீடு மேோல் (ஓ) இருக்கும் 

சிலுடவடய “புனித அந்திமேயோ சிலுடவ” என்று 

குறிக்கின்றனர்.  

பேமலோப்மேோனீஸின் வடக்கு  டற் டேப் ேகுதியில் 

ஆர்ம யோ என்ற இடத்தில் இந்த ேட்ேோஸ் என்னும் ேட்டைம் 

அட ந்துள்ளது.  

வோடி ன், ஸ் ோட்லோந்து,  ற்றும் மேோலந்து ஆகிய நோடு ளில் 

அந்திமேயோவின் நிடனவுச் சின்னங் ள் டவக் ப்ேட்டுள்ளது.  

அந்திபேயோவின் எலும்புகள் ஸ்கோட்லோந்துக்கு 

வருதல்  

புனித அந்திமேயோவின் எலும்பு ள் எப்ேடி ஸ் ோட்லோந்துக்கு 

வந்தது? 

இேண்டு வித ோய் நம்ேப்ேடுகிறது: 

முதலோவது,  க்தியுள்ை கலத:  
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புனித பேகுலஸ் (பின்ேோ , ரூல் என்று அடைக் ப்ேட்டவர்) 

என்னும் கிமேக்  துறவி, ேட்ேோஸில் இருந்த அந்திமேயோவின் 

நிடனவுச் சின்னங் டள ேோது ோத்து வந்தோர். ம ற்ேடியோன 

த வல் டள அறிவிக்கும்வடே அந்த நிடனவுச் சுவடு டள 

ேோது ோக்கும்ேடி அவருக்கு தரிெனத்தில் உடேக் ப்ேட்டது. 

சில நோட் ள்  ழித்து, மேேேெர்  ோன்ஸ்டோன்டடன் 

அந்திமேயோவின் பூத உடடல  ோன்ஸ்டோன்டிமநோபிள் 

ேகுதியிலிருந்து அ ற்றினோன்.  

மீண்டும் மதவதூதன் புனித ரூலுக்கு தரிெனத்தில் 

பவளிப்ேட்டு, அவர்  டறத்து டவத்திருந்த அந்திமேயோவின் 

எலும்பு டள எடுத்துக்ப ோண்டு  ப்ேலில் ம ற்கு மநோக்கி 

ேயணிக்கும்ேடி அறிவுறுத்தினோன். அவருடடய  ப்ேல் 

எங்ம  மெதத்திற்குள்ளோகிறமதோ, அங்ம  திருச்ெடே ள் 

ஸ்தோபிக் மவண்டும். ம ற்கு திடெயிலிருந்து ேக்தியுள்ள 

கூட்டம் இந்த புனித ஸ்தலத்டதத் மதடிவந்து தங் ளின் ெரீே 

 ற்றும் ஆத்து  ஆமேோக்கியத்டத பேற்றுக்ப ோள்வோர் ள் 

என்ேடதயும் மதவதூதன் பவளிப்ேடுத்தினோன்.  

புனித ரூல் ேயைம் பெய்த  ப்ேல், புயல்  ோற்றில் சிக்கி, 

ஃடேமேயிலுள்ள  க்மேோஸ் என்னும் இடத்தில் இருந்த 

கில்ரிம ோண்ட் என்னும் சிறிய கிேோ த்தில் 

 டேபயோதுங்கியது (பின்ேோ , பெயின்ட் ஆன்ட்ரூஸ்). அேெ 

ம ோட்டடயிலிருந்து துடறமு ம் வடேயிலோன ேோதி இடம் 

புனித ரூலின் கூடம் என்றடைக் ப்ேடுகிறது.  

புனித ரூல்  டே மெர்ந்தமேோது, அந்த ஊரின் பிக்திய 

ேோஜோவுக்கு அப்மேோஸ்தலர் அந்திமேயோ பவளிப்ேட்டு, அவன் 

எதிரி ளிடமிருந்து அவனுக்கு பவற்றிடயக் ப ோடுப்ேதோ  

வோக்குக் ப ோடுக்கிறோர். அதற்கு ட  ோறோ , புனித 

அந்திமேயோவின் பேயரிலோன மதவனுடடய திருச்ெடேடய 

புனித பேகுலஸ் மூலம் நிறுவுவதோ  உறுதியளிக்கிறோர்.  
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இேண்டோவது நிடலப்ேோட்டின்ேடி, அந்திமேயோவின் 

எலும்பு டள பெயின்ட் ஆன்ட்ரூஸ் ஸ்தலத்திற்கு 

ப ோண்டுவந்தது, அவேது அபி ோனியும் ஜெக்ஸோமின் 

பிஷப்புமோை அக்கோ என்ேவமே என்றும் நம்ேப்ேடுகிறது.   

ஏறத்தோை கி.பி. 832இல் நோர்த்தும்பிரியனின் மன்ைர் 

அத்ஜதல்ஸ்பைன் என்ேவன் தற்மேோது 

அத்ஜதல்ஸ்பைன்ஃப ோர்ட் என்று அடைக் ப்ேடுகிற கிைக்கு 

மலோத்தியன் ேகுதியில், அங்கஸ் பமக் ஃஜ ர்கஸ் என்னும் 

 ன்னனுடன் யுத்தம் பெய்ய மு ோமிட்டிருந்தோன்.  

இந்த அங்கஸ் ேோஜோவுக்கு புனித அந்திமேயோ பெோப்ேனத்தில் 

மதோன்றி யுத்தத்தில் அவனுக்கு பவற்றிடய தருவதோ  

வோக்குப்ேண்ணியுள்ளோர். யுத்தத்தின்மேோது, பேருக் ல் 

குறிமேோன்ற சிலுடவடய ஆ ோயத்தில் ேோர்த்ததோல், 

ஸ் ோட்லோந்திய இேோணுவ வீேர் ள் அதடன சின்ன ோ  

பநஞ்சில் சு க்  துவங்கினர் (நன்றோய்  வனியுங் ள், இது 

பஜட் வி ோனம் ேறக்கும்மேோது ஏற்ேடும் புட மயோ அல்லது 

ம  மூட்டம ோ அல்ல).  

அத்ஜதல்ஸ்பைன்  ன்னடன கோக்ஜைய்ல் ேர்ன் என்னும் 

இடத்தில் டவத்து ப ோடல பெய்தோன். அதற்கு 

நன்றிக் டனோ  அங் ஸ், புனித அந்திமேயோவின் சிலுடவடய 

பிக்தியர் ளின் சின்ன ோ மவ  ோற்றினோன்.  

புனித அந்திமேயோவின் எலும்பு ள் எப்ேடி 

எடுத்துச்பெல்லப்ேட்டமதோ பதரியவில்டல, ஆனோல் 

கி.பி.908இல் ஸ் ோட்லோந்திலிருக்கும் ெ யத் தடலவர் ளோல் 

அபேர்மநதியிலிருந்து (ேோஜ அேண் டன) பெயின்ட் 

ஆன்ட்ரூஸ_க்கு எடுத்துச்பெல்லப்ேட்டது என்ேடத நோம் 

அறியக்கூடும். அதற்கு பின்பு, அந்தப் ேட்டைம் மி வும் 

பிேேல ோகி புனித ஸ்தல ோய்  ோறியது.  
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புகழ்ஜ றுதல் 

புனித அந்திமேயோடவ கிறிஸ்தவ மேோர் வீேனோய்  ருதி 

அவடே  னப்ேடுத்தும் விதத்தில் ஸ் ோட்லோந்து இேோணுவ 

வீேர் ள் ேல சிலுடவப் மேோர் டள நடத்தினர்.  

1318இல் புனித அந்திமேயோவின் மேேோலயம் 

ஸ்தோபிக் ப்ேட்டு, பின்பு வடக்கின் ம ன்டர்ேரி என்று 

வைங் ப்ேட்டது.  று லர்ச்சிக்கு முன்புவடே இதுமவ 

ஸ் ோட்லோந்தின் மி ப்பேரிய திருச்ெடேயோயிந்தது. 1411இல் 

புனித அந்திமேயோ ேல் டலக் ை ம் ஸ்தோபிக் ப்ேட்டது. 61 

வருடங் ள்  ழித்து பெயின்ட் ஆன்டரூஸ் ந ேம் 

ப ட்மேோபேோலிடன் அங்கீ ோேத்டதப் பேற்றது.  

 று லர்ச்சியின்மேோது மூன்றில் ஒரு ேங்கு டன் 

எடடப ோண்ட புனிதரின் எலும்பு டள ேோது ோக்கும் 

பேட்ட  ோனது அழிக் ப்ேட்டது. அதுவடே நவம்ேர் 30ஆம் 

மததி பவகுவி ரிடெயோய் ப ோண்டோடப்ேட்டு வந்த, பதரு 

விடளயோட்டு ள், ேண்டிட க் ப ோண்டோட்டங் ள், 

 த்தோப்பு ள், அணிவகுப்பு ஆேவோேங் ள், எல்லோம் 

ஒமேயடியோய் தடடபெய்யப்ேட்டது.  
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ஸ்கோட்லோந்தியர்களுக்கு அந்திபேயோவின் முக்கியத்துவம் 

புனித அந்திமேயோ ஸ் ோட்லோந்தியர் ளுக்கு எப்ேடி 

பதரிந்தோர்?  

1603இல், முதலோம்  ற்றும் நோன் ோம் மஜம்ஸ்  ன்னர், 

ஒருங்கிடைந்த ஒரு புதிய ப ோடிடய உருவோக்கினோர். 

ஸ் ோட்லோந்தியர் ள் அடத ஏற்றுக்ப ோள்ளவில்டல. 

ஏபனன்றோல், அதில் அந்திமேயோவின் சிலுடவக்கு 

முக்கியத்துவம் ப ோடுக் ப்ேடவில்டல.  டலில் மிதந்த 

ஸ் ோட்லோந்திய  ப்ேல் ள் புனித அந்திமேயோவின் சிலுடவ 

ேதித்த ப ோடிமயோமட பதோடர்ந்து மிதந்தன.  

1707இல் ெட்டெடேயில் ஒருங்கிடைந்த சிலுடவக்ப ோடி 

அதி ோேப்பூர்வ ோய் அங்கீ ரிக் ப்ேட்டது. ஆனோல், 

ஸ் ோட்லோந்தியர் ளின் சிவப்புநிற சிங் க்ப ோடி, 

மதெக்ப ோடியோ வும், பநருஞ்சில் பூ அடடயோளம் மதெத்தின் 

சின்ன ோ வும் இருக் ,  ேபுப் ேோேம்ேரிய அதி ோரி ள் 

அந்திமேயோவின் இந்த சிலுடவடயமய ஸ் ோட்லோந்தின் 

மதெக்ப ோடியோ வும் ஆயதப்ேடடயின் சின்ன ோ வும் 

மதர்ந்பதடுத்தோர் ள்.  

ேஷ்யோவுக்கும் கிரீஸ் நோட்டிற்கும், குறிப்ேோய் 

ஸ் ோட்லோந்திற்கும் புனித அந்திமேயோ புேவலேோய் 

பெயல்ேட்டிருக்கிறோர். அர்ப்மேோத் அறிக்ட யில் (1320), 

ஸ் ோட்லோந்திய  தகுரு மேோப் ஜோன் ஓஓஐஐ க்கு எழுதிய 

அறிக்ட யோனது, ஸ் ோட்லோந்டத யோர்க்கின் ஆர்ச்பிஷப்பின் 

அதி ோேத்திற்கு உட்ேடுத்திய ஆங்கிமலயர் ளுக்கு எதிேோனது.  

அந்த அறிக்ட யில் ஸ் ோட்லோந்தியர் ள் மி வும் 

சிறப்புவோய்ந்தவர் ள் என்றும் புனித மேதுருவின் 

ெம ோதேனோன புனித அந்திமேயோவின் ேோது ோப்டே 

அனுேவித்ததோ  குறிப்பிட்டுள்ளோர். ம லும் அந்த 
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அறிக்ட யில், புனித அந்திமேயோடவ “நம்முடடய புேவலர் 

 ற்றும் ேோது ோவலர்” என குறிப்பிட்டுள்ளோர்.  

1314இல் ஸ்டிர்லிங்கில் நடந்த பேனோக்ேர்ன் யுத்தத்தில் 

ஸ் ோட்லோந்திய ேோணுவ வீேர் ள் புனித அந்திமேயோவின் 

பவள்டள சிலுடவடய தங் ள் ம ல் வஸ்திேத்தில் அணிந்து, 

யுத்தம் துவங்குவதற்கு முன்பு முைங் ோல்ேடியிட்டு, 

அந்திமேயோவின் ேோது ோப்பிற் ோய் மதவனிடத்தில் 

மவண்டிக்ப ோண்டோர் ளோம்.  

நவம்ேர் 30ஆம் மததி அவருடடய ேண்டிட யோய் 

ப ோண்டோடப்ேட்டது. அது அவருடடய  ேை 

மததியோயிருக் மவண்டும்.  

 ோைங்கள்:  

அந்திமேயோ கிறிஸ்துவின் முதல் சீஷன். அவனுடடய 

ெம ோதேனோன சீம ோன் மேதுருடவ மதடி இமயசுவிடம் 

ப ோண்டுவந்தமத அவனுடடய முதல் பெய்ட .  

இந்த பெய்ட  அவடன முதல் சீஷனோய்  ட்டு ல்லோது, 

முதல் சுவிமெஷ னோ வும்  ோண்பிக்கிறது.  

சில விளக் வுடேயோளர் ள் மேதுருடவ, “ டறக் ப்ேட்ட 

புனிதர்” என்று குறிப்பிடுகின்றனர். அதற்ம ற்றோற்மேோல் 

அவன் எப்மேோதும் தன்னுடடய ஆர்வமுள்ள  ற்றும் 

துருதுருப்ேோய் பெயல்ேட்ட ெம ோதேர் ளுக்கு பின்ேோ மவ 

நின்று பெயல்ேடுகிறோன்.  

இதற்கு  த்தியிலும் அந்திமேயோ பதோடர்ந்து கிறிஸ்துவுக்கு 

ஊழியம் பெய்து “ ற்றவர் டள இமயசுவிடம் 

ப ோண்டுவரும்” ேணியில் சிறப்ேோய் பெயல்ேட்டோன்.  
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முதலில் தன்னுடடய ெம ோதேடனயும், பின்பு அப்ேமும் 

மீனும் ப ோண்டுவந்த சிறுவடனயும், அதன்பின்பு, 

கிமேக் ர் டளயும் இமயசுவிடம் ப ோண்டுவருகிறோன்.  

அந்திபேயோவின் வோழ்க்லகயிலுள்ை முக்கியமோை  ோைம் 

என்ை?  

தன்னுடடய ஆற்றல்மிக் , திறட யோன ெம ோதேனோல் 

 டறக் ப்ேட்டிருந்தோலும் அவன் தன்னுடடய 

ஊழியத்டதயும் மெடவடயயும் சுயநலமில்லோ ல் சிறப்ேோய் 

பெய்தோன்.    

மேதுருடவ  க் ள் அவனுடடய ஆவிக்குரிய ேோதிப்பிற் ோய் 

நிடனவுகூருவர். ஆனோல் நித்தியத்தில் அந்திமேயோவுக்கும் 

ெ  ோன பவகு திமய ப ோடுக் ப்ேடும். ஏபனனில், இவமன 

மேதுருவின் வோழ்க்ட க்கு ெரியோன துவக் த்டத 

ஏற்ேடுத்தியவன்.  

“அந்திபேயோவின் திருச்சல !”   

எத்தலை ப ோதகர்கள் ப துருவின் திருச்சல லய விரும்புவர்?  

அதில் அதி  குைப்ேங் ள் இருக்கும்.  

மதோ ோ மேோன்றவர் ள் ஆதித்திருச்ெடேக்கு மேோவதற்கு 

அமந ர் விரும்புவர்.  

நம்முடடய திருச்ெடே அந்திமேயோவின் திருச்ெடேயோய்  ோற 

மவண்டும் என்ேமத என்னுடடய தனிப்ேட்ட பஜேம்.  

எளிட யோன, மநசிக் க்கூடிய  னிதன்.  க் டள 

இமயசுவிடம் ப ோண்டு வருவடதமய குறிக்ம ோளோய் டவத்து 

பெயல்ேட்டவன்.  
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இதுமேோன்ற  னிதர் ள் மி வும்  திப்புள்ளவர் ள். 

ஏபனன்றோல், யோர் மவண்டு ோனோலும் அந்திமேயோவோ  

இருக் முடியும்.  

மேதுருவிடம் யோர் பேரியவன் என்ற ெர்ச்டெடய இவன் 

ஏற்ேடுத்தவில்டல. மயோவோன்  ற்றும் யோக்ம ோபுவின், யோர் 

கிறிஸ்துவின் இடது  ற்றும் வலது புறம் உட் ோருவது 

என்னும் அங்கீ ோேப் பிேச்ெடனக்குள் நுடையோதவன். ஆனோல் 

தன்னிடத்தில் ப ோடுக் ப்ேட்ட சிறிய பேோறுப்டே மி  

எளிட யோ வும்  னத் தோழ்ட மயோடும் பெய்து முடித்த 

 னிதன்.  

உல த்தின் ேோர்டவயில் இவன்  டடசி வரிடெயில் 

நின்றோலும், மதவனுடடய ேோஜ்யத்தில் முதலில் நிற்ேவன் 

இவமன 

 

 

 


