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                World Christian Fellowship 

www.wcflondon.com 

wcflondon@gmail.com 

 

     

    அப்ப ோஸ்தலர் அறிமுகம் 

                        லூக்கோ  6:12-16 

 

லூக்கோ  6:12-16,
 
12. 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 ஜதரிந்து ஜகோண்டு, 

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. 

 

இந்த பன்னிரண்டு ஆண்களைப் பற்றி படிக்கப் பபோகிப ோம். 

இது மிகவும் ஊக்கமளிக்கும், ஏனென் ோல் இவர்கள் மிகவும் 

னபோதுவோெ மனிதர்கள், அளைக்கப்பட்டவர்கள், ஆயுதம் 

ஏந்தியவர்கள் மற்றும் மிகவும் அசோதோரணமோெ 

ஊழியத்திற்கு அதிகோரம் னபற் வர்கள் என்பளத நோம் 

கண்டுபிடிக்கப் பபோகிப ோம். 

 

இது பதவன் னசய்யும் னசயலுடன் ஒத்துப்பபோகி து. 

 

அவர் னபோதுவோெவற்ள க் ளகயோளுகி ோர், பமலும் அவர் 

அவர்களை அற்புதமோெ, பயனுள்ைதோக உயர்த்துவோர். 
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அவர்களின் வோழ்க்ளக உலகில் ஒரு சக்திவோய்ந்த தோக்கத்ளத 

ஏற்படுத்தும்பபோது, அது அவர்கைோல் அல்ல, பதவெோல் தோன் 

என்பது அளெவருக்கும் னதளிவோகத் னதரிகி து. 

 

லூக்கோ பரிபசயர்களையும், பவதபோரகளரயும், 

நியோயப்பிரமோண ஆசிரியர்களையும் 5 ஆம் அதிகோரத்தில் 

அறிமுகப்படுத்துகி ோர். அப்பபோதிருந்து ஒழுங்களமக்கப் 

பட்ட மதக் குழுவிற்கும் இபயசுவிற்கும் இளடபய 

பமோதல்கள் அதிகரித்து வருகின் ெ. 

 

இது விபரோதப் பபோக்ளக அதிகரிக்கும் பநரம். 

இது யூத மதத்தின் மதத் தளலவர்களிளடபய இபயசுவின் 

மீதோெ னவறுப்பின் கோலம், அது உச்சத்ளத அளடந்துள்ைது. 

 

அந்த பநரத்தில் தோன் இபயசு வரவிருக்கும் மரணத்தின் 

னவப்பத்ளத உணர முடியும்.   

 

அவருளடய உத்திபயோகபூர்வ பிரதிநிதிகளை தயோர்படுத்த 

பவண்டிய பநரம் இது. ஆகபவ, இபயசு னவறுப்ளப, 

விபரோதப் பபோக்ளக உணர்கி ோர், அவருளடய 

மரணதண்டளெ தவிர்க்க முடியோதளத உணர்கி ோர், 

இஸ்ரபவலின் இரட்சிப்புக்கோக சுவிபசஷத்ளதப் 

பிரகடெப்படுத்தக்கூடிய சில முக்கிய மனிதர்கள் இருக்க 

பவண்டும் என்பளத உணர்கி ோர்கள். 

 

சளபளய ஸ்தோபிக்கும் மக்களையும் இபயசு பதடுகி ோர், 

அவருக்கு அதிக பநரம் இல்ளல. 

 

இப்பபோது அவர்களை பதர்ந்னதடுக்கும் பநரம் இது. 

அவர்களின் தீவிர பயிற்சிளயத் னதோடங்க பவண்டிய பநரம் 

இது.   
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தன்னுளடய வரவிருக்கும் மரணம், அவர் பபோெபின் 

பவளலளயச் னசய்யப் பபோகி  சிலளரத் பதர்ந்னதடுக்க 

பவண்டும் என்பளத இபயசு உணர்ந்தோர். 

 

இந்த 12 மனிதர்களும் சுவிபசஷத்தின் உத்திபயோகபூர்வ 

பபோதகர்கைோக இருப்போர்கள், அவர்கள் அவருளடய 

னசய்திளய மட்டுமல்ல, அவருளடய அதிகோரத்ளதயும் 

னகோண்டு னசல்வோர்கள். 

 

இபயசு கீழ்கண்டவர்களை பதர்வு னசய்யவில்ளல  

➢ ரபீ, 

➢ பவத எழுத்தோைர், 

➢ பரிபசயர், 

➢ சதுபசயர், 

➢ ஆசோரியர். 

 

மத ஸ்தோபெத்துடன் இளணந்தவர்கள் யோரும் இல்ளல. 

 

பன்னிரண்டு அப்பபோஸ்தலர்களைத் பதர்ந்னதடுப்பது 

அவருளடய மரணத்திற்கும், சுவிபசஷத்தின் எதிர்கோல 

பிரகடெத்திற்கும் மட்டுமல்ல, அது யூத மதம் பற்றிய தீர்ப்பும் 

கூட. 

 

இது இஸ்ரபவலின் மதத்தின் தற்பபோளதய ஊைல் 

தளலவர்கள் மீதோெ தீர்ப்போகும். கர்த்தர் அவர்களில் 

ஒருவளரத் பதர்ந்னதடுக்கவில்ளல. 

 

அவர் இள யியல் பயிற்சி னப ோத, எழுத்தோைர்கள் 

இல்லோதவர்கள், ஆசோரியர்கள் அல்ல, பரிபசயர்கள் அல்ல, 

சதுபசயர்கள் அல்லோத ஆண்களைத் பதர்ந்னதடுத்தோர்.   
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அவர் னபோதுவோெ மனிதர்கைோக இருந்த ஆண்களைத் 

பதர்ந்னதடுத்தோர். 

 

o அவர்களில் நோன்கு பபர் மீெவர்கள். 

o அவர்களில் ஒருவர் வரி வசூலிப்பவர். 

o அவர்களில் ஒருவர் ஒரு துபரோகி என்று மோறிய ஒரு 

பணக்கோரர். 

o அவர்களில் மற் வர்களின் னதோழில்கள் எங்களுக்குத் 

னதரியோது, ஆெோல் அளவ னபோதுவோெளவ. 

 

இஸ்ரபவலின் மத பிரபுக்கைோக தங்களைக் கண்டவர்களை 

மத ஸ்தோபெத்ளதயும், இள யியல் ரீதியோக 

பயிற்சியளித்தவர்களையும் இபயசு முற்றிலும் 

பு க்கணித்தோர்.   

 

கோரணம், அவர்கள் அவளர னவறுத்து, அவளர 

ஒதுக்கிெோர்கள். அவர்கள் அவளெயும் அவருளடய 

னசய்திளயயும் நிரோகரித்தோர்கள்.   

 

பயோவோன்  1:11, "அவர் தமக்குச் ஜசோந்தமோைதிபல வந்தோர், 

அவருக்குச் ஜசோந்தமோைவர்கபைோ அவலர ஏற்றுக் 

ஜகோள்ைவில்லல."   

 

பஸ்கோ பண்டிளகயன்று எருசபலமில் இபயசுவின் 

ஊழியத்தின் முதல் அதிகோரப்பூர்வ னசயலோக பயோவோன் 

பட்டியலின் நற்னசய்தி. பிரோர்த்தளெ னசய்வதற்கும் பஸ்கோ 

பண்டிளகளய னகோண்டோடுவதற்கும் பலி இடுவதற்கு  நோடு 

முழுவதிலுமிருந்து மக்கள் நிள ந்த கோலம் இது. 
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இபயசு பதவோலயத்திற்குள் னசன் ோர், அவர் ஒரு சவுக்ளக 

னசய்தோர், யூத மதத்தின் மீது அவர் ஒரு பமோசமோெ அடிளயத் 

தோக்கிெோர்.   

✓ அவர்களின் திவோல்நிளலளய ஆவிக்குரிய ரீதியில் 

அம்பலப்படுத்திெோர். 

✓ அவர் விசுவோசதுபரோகத்ளத அம்பலப்படுத்திெோர். 

✓ அவர் அவர்களின் போவத்ளத அம்பலப்படுத்திெோர். 

✓ அவர் அவர்களின் ஊைளல அம்பலப்படுத்திெோர். 

✓ அவர் அவர்களின் வஞ்சகத்ளத அம்பலப்படுத்திெோர்.   

 

➢ நற்னசய்தி கணக்கில் பபதுரு ஆதிக்கம் னசலுத்துவதோல் 

அவளரப் பற்றி எங்களுக்கு னகோஞ்சம் னதரியும். 

➢ மள ந்த அப்பபோஸ்தலரோகவும் பரிபசயரோகவும் 

இருந்த பவுலிலிருந்து நோம் நிள ய னசய்கிப ோம். 

➢ நம் யோக்பகோளப பற்றி  எளதயோவது 

உருவோக்குகிப ோம், பிலிப்பு  மற்றும் அந்திபரயோ பற்றி 

னகோஞ்சம் அறியலோம். 

➢ மத்பதயுவின் களதளயப் பற்றி நமக்கு னகோஞ்சம் 

னதரியும், அவர் அவருளடய நற்னசய்திளய 

எழுதியதோல் அவருடன் அளடயோைம் கோண்கிப ோம்.   

 

ஆெோல் னபரும்போலும், அவர்கள் நமக்கு ஹீபரோக்கள் அல்ல, 

அது வருத்தமோக இருக்கி து. 

 

இஸ்ரபவலின் தளலளமயிலிருந்து கர்த்தர்  எளதயும் 

பதர்ந்னதடுக்க முடியோது, அவர்கள் இஸ்ரபவலுக்கோெ புதிய 

மற்றும் உண்ளமயோெ ஆவிக்குரிய தளலவர்கைோக 

மோறுகி ோர்கள்.   
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➢ அவர்கள் னசன்று சுவிபசஷத்ளதப் பிரசங்கிக்கப் 

பபோகி ோர்கள். 

➢ அவர்கள் புதிய உடன்படிக்ளகளயப் பிரசங்கிக்கப் 
பபோகி ோர்கள். 

➢ கிருளபயிெோலும் விசுவோசத்திெோலும் மட்டுபம 

இரட்சிப்பு என்   புதிய மற்றும் உண்ளமயோெ 

உடன்படிக்ளகளயப் பிரசங்கிக்க இஸ்ரபவலில் புதிய 

மற்றும் உண்ளமயோெ ஆவிக்குரிய தளலவர்கள் 

அவர்கள். 

➢ பதவனின் புதிய மற்றும் உண்ளமயோெ இஸ்பரளலக் 

னகோண்டுவருவது அவர்கள்தோன். 

➢ அவர்கள் பதவோலயத்ளதப் னபற்ன டுக்கப் 

பபோகி ோர்கள்.   

 

இஸ்ரபவலின் மத உயரடுக்கிெர் யோரும் தகுதி 

னப வில்ளல, எெபவ கர்த்தர் பன்னிரண்டு மிக சோதோரண 

மனிதர்களைத் பதர்ந்னதடுக்கி ோர். இது கர்த்தர் 

னசயல்படும் விதத்துடன் ஒத்துப்பபோகி து. 

 

ஜெ ம் மூலம் 12 ப ர் பதர்வு: 

 

இபயசு மளலக்குச் னசன்று இரவு முழுவதும் பதவனிடம் 

னெபத்தில் பநரம் கழித்தோர். அது இன்னும் னவளிச்சமோக 

இருக்கும்பபோது அவர் அங்கு னசன்றிருந்தோல், அவர் ஏழு 

மணி அல்லது எட்டு மணியைவில் எங்கோவது பமபல 

னசன்றிருப்போர். 

 

விடியற்கோளலயில் அவர் திரும்பி வந்திருந்தோல், அவர் கோளல 

ஆறு மணிக்கு திரும்பி வந்திருப்போர். அவர் இரவு முழுவதும் 

கழித்ததோக அது கூறுகி து. இரவு முழுவதும் கழிப்பது 

என்பதற்கு ஆங்கிலத்தில் நிள ய னசோற்கள் உள்ைெ.  
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இபயசு இரவு முழுவதும் பதவனிடம் னெபத்தில் கழித்தோர். 

கிபரக்க னமோழியில் அது கூறுகி து, அவர் இரவு முழுவதும் 

பதவனுடன் னெபத்தில் கழித்தோர். அவர் மனிதர் மட்டுமல்ல, 

இங்பக அவர் பதவன் என்பளதயும் நோம் கோண்கிப ோம். அது 

பதவனின் னெபம். 

 

இது நமக்கு எளதக் குறிக்கி து என் ோல், அவர் இப்பபோது 

திரித்துவ ஒற்றுளமயில் ஈடுபட்டுள்ைோர். திரித்துவத்தின் 

இரண்டு உறுப்பிெர்கள் ஒருவருக்னகோருவர் 

னதோடர்புனகோள்வதோல் பதவனின் னெபபம அங்பக 

நடக்கி து.   

 

ஆகபவ, இந்த விஷயத்தில் னதளிவு னப  இபயசு தெது 

மனிதகுலத்தில் இரவு முழுவதும் னெபிக்க பவண்டும், 

இபயசு தெது னதய்வத்தில் பதவனிடம் னெபத்ளத 

னெபிக்கி ோர்.   

 

The word "disciple" in Greek ‘Mathts’, the best English equivalent is 

“student."  More precise word would be "learner."  Sometimes you think 

of a student as somebody who goes to school but does not necessarily learn 

anything, so maybe "learner" is better. 

 

பண்ளடய கோலங்களில் என்ெ நடந்தது, கிபரக்க 

கலோச்சோரத்திலும் யூத கலோச்சோரத்திலும் ஒரு முக்கிய ரபி 

அல்லது ஒரு முக்கிய னசோற்னபோழிவோைர், முக்கிய 

தத்துவவோதி, முக்கிய ஆசிரியர் இருந்தபபோது அவர்கள் 

மக்களை ஈர்ப்போர்கள். 

 

இன்றும் அது உண்ளம.   

அந்த நோட்களில் மட்டுபம அவர்கள் இந்த நபர் பபசுவளதக் 

பகட்க ஒரு ஆடிட்படோரியத்திற்குச் னசல்லமோட்டோர்கள், 
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அல்லது அவருளடய நோடோக்களைக் பகட்கபவோ அல்லது 

அவருளடய புத்தகங்களைப் படிக்கபவோ மோட்டோர்கள், 

ஏனென் ோல் அந்த விஷயங்கள் அவர்களுக்குக் 

கிளடக்கவில்ளல. 

 

அவர்கள் அவளரச் சுற்றி வருவோர்கள், னபோதுவோக அவர்கள் 

பயண ஆசிரியர்கைோக இருந்தோர்கள், அவர்கள் ஒரு 

இடத்திலிருந்து பவறு  இடத்திற்குச் னசன்று இபயசு னசய்த 

வழிளயக் கற்பித்தெர், பமலும் அவர்கள் பின்பற்றுபவர்களை 

கூட்டி பசகரிப்போர்கள். 

 

ஏரோைமோெ மக்கள் இபயசுளவப் பின்னதோடர்ந்தெர், 

ஏனென் ோல் அவருளடய பபோதளெ யோரும் பகட்டிரோத படி 

எல்லோவற்றிற்கும் அப்போற்பட்டது. பநோய்களைக் 

குணப்படுத்தும் வல்லளம அவருக்கு இருந்தது.  

 

ஆகபவ, இபயசுவுக்கு ஏரோைமோெ சீஷர்கள் இருந்தோர்கள். 

 

இந்த னபரிய குழுவில், சிலர் னசோந்தமோக வந்தவர்கள், சிலர் 

அவர் ஏற்கெபவ அளடயோைம் கண்டுனகோண்டு அவளரப் 

பின்பற்றும்படி பகட்டுக் னகோண்டெர், அந்தக் குழுவிலிருந்து, 

அந்தக் கூட்டுக் குழுவில், கர்த்தர் பன்னிரண்டு பபளரத் 

பதர்ந்னதடுக்கப் பபோகி ோர். 

 

னெபத்தின் அந்த இரவில் னவளிப்படுத்தப்பட்ட பதவனின் 

சித்தத்திெோல், அவர்கள் யோர் என்பளத அவர் நன்கு அறிவோர். 

இபயசு எல்லோ சீஷர்களையும், அளெத்து கற் வர்களையும், 

அளெத்து கணிதங்களையும், அவருளடய மோணவர்கள் mathts 

அளெவளரயும் ஒன் ோக அளைக்கி ோர். 

 

அந்த பன்னிரண்டு பபருக்கு இது மிகவும் சி ப்பு வோய்ந்த 

தருணம். இது வளர, பீட்டர், யோக்பகோபு , பயோவோன் , 
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அந்திபரயோ , நத்தோனிபயல் , மத்பதயு, அவர்கள் கூட்டத்தில் 

தோன் இருந்தோர்கள். அவர்கள் னவறும் கற் வர்கள். அளவ ஒரு 

வளகயோெ பின்னதோடர்தல் மற்றும் பகட்பது, கவனித்தல் 

மற்றும் போர்ப்பது மற்றும் உறிஞ்சுதல். 

 

அவர்களுக்கு இன்னும் எந்த குறிப்பிட்ட பநோக்கமும் 

இல்ளல. 

 

இந்த தருணம் வளர அவர்கள் இதுவளர எந்த குறிப்பிட்ட 

அலுவலகத்திற்கும் அளைக்கப்படவில்ளல அல்லது 

எந்தனவோரு குறிப்பிட்ட னபோறுப்ளபயும் வைங்கவில்ளல.   

 

பயோவோன்  15:16, நீங்கள் என்லைத் ஜதரிந்துஜகோள்ைவில்லல, 

நோன் உங்கலைத் ஜதரிந்துஜகோண்பைன்; நீங்கள் என் 

நோமத்திைோபல பிதோலவக் பகட்டுக்ஜகோள்வது எதுபவோ, அலத 

அவர் உங்களுக்குக் ஜகோடுக்கத்தக்கதோக நீங்கள் ப ோய்க் 

கனிஜகோடுக்கும் டிக்கும், உங்கள் கனி 

நிலலத்திருக்கும் டிக்கும், நோன் உங்கலை ஏற் டுத்திபைன். 

 

ஏன்  ன்னிரண்டு?   

ஏன் எட்டு இல்ளல? 

ஏன் இருபத்து நோன்கு, ஏன் பன்னிரண்டு? 

 

ஏனெனில் இஸ்பரலில் பன்னிரண்டு பகோத்திரங்கள் 

இருந்தெ.   

 

புதிய தலலலம: 

 

இது குறியீடோக இருந்தது. 

இஸ்ரபவல் விசுவோசதுபரோகியோக இருந்தது. 

இபயசுவின் கோலத்தின் யூத மதம் பளைய ஏற்போட்டின் 

தரத்தில் அல்ல.   
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o அது  பதவனுக்கோெ உண்ளமயோெ ஆரோதளெ அல்ல. 

o இது சுய நீதியுள்ை கிரிளயகள் மற்றும் சடங்குகளின் 

அளமப்பு, அது விசுவோசதுபரோகம். 

o இது பரம்பளர.   

 

இஸ்ரபவலில் ஒரு புதிய தளலளமக்கோெ பநரம் இது, 

அப்பபோஸ்தலர்கள் சுவிபசஷத்ளத நம்பும் புதிய, 

உண்ளமயோெ பதவனின் இஸ்ரபவலின் புதிய தளலவர்கள். 

முழு பதசத்திற்கும் ஒரு புதிய தளலளமக்கு இபயசு அளைப்பு 

விடுக்கி ோர். 

 

இஸ்ரபவல் மீதோை தீர்ப்பு: 

 

a) Millennial Kingdom ஆயிர வருை அரசோட்சி. 

 

இது தற்பபோளதய தளலளம மீதோெ தீர்ப்போகும். இந்த 

அப்பபோஸ்தலர்கள் ஒரு புதிய இஸ்ரபவலுக்கோெ புதிய 

உடன்படிக்ளக னசய்திளயக் னகோண்டுவரும் புதிய 

தளலவர்கள். 

 

லூக்கோ  22:29-30, 
 
29. ஆலகயோல், என் பிதோ எைக்கு ஒரு 

ரோஜ்யத்லத ஏற் டுத்திைதுப ோல, நோனும் உங்களுக்கு 

ஏற் டுத்துகிபேன். 30. நீங்கள் என் ரோஜ்யத்திபல என்  ந்தியில் 

ப ோெை ோைம் ண்ணி, இஸ்ரபவலின்  ன்னிரண்டு 

பகோத்திரங்கலையும் நியோயந்தீர்க்கிேவர்கைோய்ச் 

சிங்கோசைங்களின்பமல் உட்கோருவீர்கள் என்ேோர். 

 

அதுதோன் ஆயிர வருட அரசோட்சி. 

அதுபவ கிறிஸ்துவின் எதிர்கோல ரோஜ்யம். 

பதவன் இபயசுவுக்கு ஒரு ரோஜ்யத்ளத வைங்கியுள்ைோர், 

ஒருநோள் அவர் அந்த ரோஜ்யத்திற்கு வரப்பபோகி ோர். 
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அவர்கள் தம்முளடய ரோஜ்யத்தில் இருக்கப் பபோகி ோர்கள் 

என்று இபயசு னசோல்கி ோர். அவர் அவர்களுக்கு வைங்கப் 

பபோகி ோர், அவர்கள் அங்பக இருப்போர்கள், அவர் 

தம்முளடய ரோஜ்யத்ளதப் னபறும்பபோது. சீபயோன் மளலயில் 

எருசபலம் நகரில் தோவீதின் சிங்கோசெம் இருக்கும், வரும் 

ரோஜ்யத்தில் இபயசு உலளக ஆளும்பபோது, இபயசு 

அப்பபோஸ்தலர்களை தம்முளடய பமளெயில் உட்கோர்ந்து 

அவருளடய ரோஜ்யத்தில் சோப்பிட்டு குடிக்க அனுமதிக்கப் 

பபோகி ோர்.   

 

இஸ்ரபவலின் 12 பகோத்திரங்களுக்கும் நீங்கள் 

தீர்ப்பளிப்பீர்கள். 

 

அப்பபோஸ்தலர்கள் ஒரு புதிய இஸ்ரபவலின் 

தளலவர்கைோகத் பதர்ந்னதடுக்கப்பட்டோர்கள் என்பளதயும், 

ரோஜ்யத்தில் ஒரு நோள், ஆயிர வருட ரோஜ்யம், இஸ்ரபவலின் 

ஒவ்னவோரு பகோத்திரம், ஒவ்னவோரு பகோத்திரமும் 

விசுவோசமுள்ை யூதர்கைோல் ஆெது என்பளதயும் இது 

நிரூபிக்கி து.  

 

b) Eternal Kingdom நித்திய இரோஜ்யம். 

 

உபத்திரவ கோலத்தில் பன்னிரண்டு பகோத்திரங்களும் 

அளடயோைம் கோணப் பபோகி ோர்கள், ஏனென் ோல் ஒவ்னவோரு 

பகோத்திரத்திலிருந்தும் பன்னிரண்டோயிரம் பபர் 

சுவிபசஷத்ளதப் பிரசங்கிக்க பதர்வு னசய்யப்படுவோர்கள், 

னமோத்தம் 144 ஆயிரம். 

 

இஸ்ரபவலர் அளெவரும் இரட்சிக்கப்படுவோர்கள். 

இஸ்ரபவலில் உள்ை ஒவ்னவோரு பகோத்திரத்திலிருந்தும் 

மக்கள் மோற் ப்படுவோர்கள். அவர்கள் ரோஜ்யத்திற்குள் 



12 
 

னசல்வோர்கள். எெபவ அந்த பகோத்திரத்தோர் ஒவ்னவோருவரும் 

அளடயோைம் கோணப்படுவோர்கள், அப்பபோஸ்தலர்களில் 

ஒருவர் அந்த புதிய ஆவிக்குரிய உண்ளமயோெ விசுவோசமுள்ை 

இஸ்ரபவளல ஆளுகி  சிங்கோசெத்தில் அமர்ந்திருப்போர். 

 

எெபவ, அப்பபோஸ்தலர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். அளவ 

னபோதுவோெ தன்ளமக்கு மட்டுமல்ல. ஆயிர வருட 

ரோஜ்யத்தின் பபோது அவர்கள் சிங்கோசெத்தில் அமர்ந்து 

இஸ்ரபவலின் பைங்குடியிெளர ஆைப் பபோகி ோர்கள். 

 

னவளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தின் முடிவில் நீங்கள் 

பரபலோகத்ளத பற்றிய விைக்கத்ளதயும், பரிசுத்த நகரமோெ 

பரபலோக எருசபலமின் விைக்கத்ளதயும் போர்க்க முடியும்.   

 

ஜவளி  21:12-14, 12. அதற்குப் ஜ ரிதும் உயரமுமோை மதிலும், 

கிைக்பக மூன்று வோசல்கள், வைக்பக மூன்று வோசல்கள், 

ஜதற்பக மூன்று வோசல்கள், பமற்பக மூன்று வோசல்கள் ஆகப் 

 ன்னிரண்டு வோசல்களும் இருந்தை.13. வோசல்களின் அருபக 

 ன்னிரண்டு தூதர்களிருந்தோர்கள்; அந்த வோசல்களின்பமல் 

இஸ்ரபவல் சந்ததியோரோகிய  ன்னிரண்டு பகோத்திரத்தோருலைய 

நோமங்களும் எழுதப் ட்டிருந்தை. 14. நகரத்தின் மதிலுக்குப் 

 ன்னிரண்டு அஸ்தி ோரக் கற்களிருந்தை; அலவகள்பமல் 

ஆட்டுக்குட்டியோைவருலைய  ன்னிரண்டு அப்ப ோஸ்தலரின் 

 ன்னிரண்டு நோமங்களும்  திந்திருந்தை. 

 

அவர்கள் ஆயிர வருட அரசோட்சியில் ஆட்சி னசய்யப் 

பபோகி ோர்கள் என்பது மட்டுமல்லோமல், அவர்கள் 

அஸ்திவோரத்தில் நித்தியமோக அழியோமல் இருக்க 

பபோகி ோர்கள். பரிசுத்த நகரமோெ புதிய எருசபலமின், தங்க 

அஸ்திவோரங்களில் அவர்களின் னபயர் என்ன ன்றும் 

னபோறிக்கப் பபோகி து. 
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நிள ய ஹீபரோக்களைப் பற்றி நமக்கு னதரியும், ஆெோல் 

நீங்கள் ஒரு நோள் பரபலோகத்திற்கு வந்து நகரத்தின் அந்த 

வோயில்கள் வழியோக நடந்து னசல்லும்பபோது, புதிய 

எருசபலம், அது ஒரு புகழ்னபற்  நகரம். அந்த பன்னிரண்டு 

வோயில்கள், ஒவ்னவோரு பக்கத்திலும் மூன்று, இது நோன்கு சதுர 

நகரம், ஒவ்னவோரு வோயிலின் பமபலயும் அந்த வோசல்கள் 

வழியோக நீங்கள் நடக்கும்பபோது ஒரு னபயரும், வோயிலின் 

பமற்பு த்தில் உள்ை னபயரும் இஸ்ரபவலின் பன்னிரண்டு 

பகோத்திரங்களில் ஒன் ோக இருக்கப்பபோகி து. 

 

ஆெோல் ஒவ்னவோரு வோயிலின் கீழும் ஒரு னபயர் 

இருக்கப்பபோவது  ஒரு அப்பபோஸ்தலரின் னபயர். அவர்கள் 

பரபலோகத்தில் ஒரு நித்திய பங்கு னசலுத்தப் பபோகி ோர்கள், 

பவதவோக்கியத்திலிருந்தும் வரலோற்றிலிருந்தும் நோம் 

அவர்களைப் பற்றி அறிந்து னகோள்ை பவண்டும்.   

 

ஒவ்னவோரு முள யும் நீங்கள் நகரத்திற்குச் னசல்லும்பபோது, 

ஒரு அப்பபோஸ்தலரின் னபயரிலும், இஸ்ரபவல் 

பகோத்திரங்களின் னபயரிலும் கடந்து னசல்லப் பபோகிறீர்கள். 

கடவுள் ஒரு முள  இஸ்ரபவலின் பகோத்திரங்கள் 

மூலமோகவும், பின்ெர் பன்னிரண்டு அப்பபோஸ்தலர்கள் 

மூலமோகவும் தம்முளடய இரட்சிப்பு னசய்தியின் 

உண்ளமளய னகோண்டு வந்தோர் என்பளதக் கோட்டுவதோகும். 

 

இப்பபோது இந்த ஆண்கள் முக்கியமோெவர்கள். 

அவர்கள் நித்தியமோெளவ. 

 

நீங்கள் வோயில் வழியோக அளலந்து திரிவளதயும், உங்களுக்கு 

கீபை யோருளடய னபயர் இருக்கி து என்று னதரியோமலும் 

இருப்பளத நோன் விரும்பவில்ளல! 
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எெபவ, இந்த மனிதர்களைப் பற்றி இங்பக அறிய 

விரும்புகிப ோம். 

 

இபயசு அவர்களை அப்பபோஸ்தலர்கள் என்று னபயரிட்டோர். 

 

The Greek verb apostell means to send from or sent away. 

This word is not translated its transliterated. 

  

Instead of translating the Greek word "apostle,” apostolos, we just give it 

an English pronunciation, “apostle” instead of "sent ones." In Tamil as 

Aposthalar. 

 

The common language in Israel at the time of Jesus was not Hebrew. The 

common language was Aramaic and there was a Jewish institution at the 

time of our Lord called shahlia, which is an Aramaic word for apostle.   

 

The shahlia referred to any official representative of the Sanhedrin.  The 

Sanhedrin was a group of seventy men. 

 

பதவோலய சங்கத்தின் அடிப்பளடயில், எழுபது, 

இஸ்ரபவளல ஆண்ட எழுபது பபரின் குழு. 

 

ஆபலோசளெ சங்கத்திற்கு மிகப்னபரிய சக்தி மற்றும் 

மிகப்னபரிய அைவு அதிகோரம் இருந்தது. அவர்கள் 

உத்திபயோகபூர்வ பிரதிநிதிகளுக்கு ஒப்பளடத்தெர், பமலும் 

அவர்கள் சோர்போக னசயல்பட, னபோதுவோக சட்ட பமோதல்கள், 

பதவனின் சட்டம் பற்றிய சர்ச்ளசகள் அல்லது மத 

பமோதல்களைத் தீர்ப்பதற்கு அவர்கள் தங்கள் அதிகோரம் 

அளெத்ளதயும் அனுப்பி ளவப்போர்கள்.  

 

Famous prominent rabbis also had shahlia. They had sent ones who 

would carry their authority and teach their message and represent them.   
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ஆகபவ, யூத மக்கள் அப்பபோஸ்தலர்களுடன் மிகவும் 

பைக்கமோக இருந்தெர், அவர்கள் அதிகோரப்பூர்வ நபர்களின் 

உத்திபயோகபூர்வ பிரதிநிதிகைோக இருந்தெர். 

 

இபயசுவும் அவ்வோப  னசய்தோர். எல்பலோருக்கும் மிகவும் 

னதரிந்த ஒன்ள  அவர் னசய்தோர்.  

 

✓ I am going to have My own shahlia,  

✓ பிரபலமோெ ரபீக்கள் எப்னபோழுதும் இருப்பளதப் 

பபோலபவ, ஆபலோசளெ சங்கத்ளத பபோலபவ எெது 

னசோந்த அப்பபோஸ்தலர்களையும் நோன் 

னப ப்பபோகிப ன்.  

 

அதிகோரம், வல்லளம மற்றும் பகோட்போட்ளடத் தோங்கப் 

பபோகி  என் னசோந்தமோெவர்களை நோன் னப ப்பபோகிப ன் 

என்று இபயசு னசோல்லிக்னகோண்டிருந்தோர். 

 

இங்பக இபயசு ளவத்திருப்பது பன்னிரண்டு மனிதர்கள்  

அவர் அவர்களுக்கு கீழ்கண்டவற்ள  ஒப்பளடப்போர், 

✓ அவரது வல்லளம , 

✓ அவரது அதிகோரம், 

✓ Message அவரது னசய்தி, மற்றும் 

✓ அவர்கள் னசன்று அவளர அதிகோர பூர்வ 

பிரதிநிதிகைோக பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவோர்கள்.   

 

The Jews understood this in the Jewish Mishna, which is ancient Jewish 

writing. 

 

 “Apostle” then was a title of great respect, a title of great honour and a 

title of privilege and a title of authority because it bore with its power.  
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இபயசு னசோல்கி ோர், நோன் இப்பபோது உங்களை என் 

அதிகோரப்பூர்வ பிரதிநிதிகைோக அளடயோைம் கோண்கிப ன். 

 

மோற்கு 3:14-15, 14. அப்ஜ ோழுது அவர்  ன்னிரண்டு ப லரத் 

ஜதரிந்துஜகோண்டு, அவர்கள் தம்பமோடுகூை இருக்கவும், 

பிரசங்கம் ண்ணும் டியோகத் தோம் அவர்கலை அனுப் வும், 

15. வியோதிகலைக் குணமோக்கிப் பிசோசுகலைத் துரத்தும் டி 

அவர்கள் அதிகோரமுலையவர்கைோயிருக்கவும், அவர்கலை 

ஏற் டுத்திைோர். 

 

இரண்டு-படி னசயல்முள . 

 

1. அவர்கள் அவருடன் இருக்கலோம், 

2. அவர் பிரசங்கிக்க அவர்களை அனுப்பக்கூடும். 

 

அவர்கள் பிரசங்கிக்க அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பு, அவர்கள் 

இபயசுபவோடு இருப்பது மிகவும் முக்கியமோெது. 

 

இது அவர்களின் பயிற்சிக்கு முக்கியமோெது. 

 

இபயசு பன்னிரண்டு பபளர ஒன் ோக அளைத்து, எல்லோ 

பிசோசுகளின் மீதும், பநோய்களைக் குணப்படுத்துவதற்கும் 

அவர்களுக்கு அதிகோரத்ளதயும் வல்லளமயும் னகோடுத்தோர். 

அவர் தெது அற்புத வல்லளமளய அவர்களுக்கு உண்ளமயில் 

வைங்கிெோர். 

 

இப்பபோது லூக்கோ 9 ஆம் அதிகோரம்  மற்றும் மத்பதயு 

நற்னசய்தியில்10ஆம் அதிகோரம்  வளர அது இல்ளல. 

✓ இபயசு அவர்களை அளடயோைம் கோட்டுகி ோர், 

✓ அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கி ோர். 
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✓ பிசோசுகளை விரட்ட அவர்களுக்கு அதிசய 

வல்லளமளய னகோடுத்தோர் . 

✓ அவர் அவர்களை னவளிபய அனுப்புவோர்.   

 

ஆரம்பத்தில் அவர்கள் இபயசுளவப் பின்னதோடர்ந்தோர்கள். 

 

அவர்கள் முதலில் சீஷர்கைோக அளைக்கப்பட்டெர், 

அவர்களில் பலருக்கு இது அவர்களின் மோற் மோகும். 

 

பின்ெர் ஒரு கோலத்தில் அவர்கள் எல்லோவற்ள யும் விட்டு 

னவளிபய  அளைக்கப்பட்டெர். 

அவர்கள் எல்லோவற்ள யும் விட்டுவிட்டு அவளரப் 

பின்னதோடர்ந்தோர்கள். 

 

எெபவ முதலில் அவர்கள் அவளர நம்பும்படி 

அளைக்கப்பட்டெர். 

 

பின்ெர் அவர்கள் எல்லோவற்ள யும் ளகவிட்டு அவளரப் 

பின்பற்றும்படி அளைக்கப்பட்டெர். அந்தக் குழுவிலிருந்து 

எல்லோவற்ள யும் ளகவிட்டு, அவளரப் பின்னதோடர்ந்த அவர், 

அவர்களைத் தெக்கு அளைத்தோர். இப்பபோது அவர் 

அவர்களை அப்பபோஸ்தலர்கள் என்று 

அளடயோைப்படுத்துகி ோர். 

 

பின்ெர் அவர் அவர்களுக்கு அற்புதமோக பரிசளிப்போர், 

களடசியில் அவர் அவர்களை னவளிபய அனுப்புவோர். 

 

அவர்கள் குறுகிய கோல, பிரசங்கிப்பதற்கும் 

குணப்படுத்துவதற்கும் னபரிய அற்புதங்களைச் 

னசய்வதற்கும் னவளிபயறுவோர்கள், பின்ெர் அவர்கள் திரும்பி 

வருவோர்கள். 
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களடசியோக, இபயசு பூமிளய விட்டு னவளிபயறுகி ோர், 

அவர்கள் னசோந்த கோரிய  நன்ளமக்கோக பு ப்படுகி ோர்கள். 

 

இவர்கள் அப்பபோஸ்தலர்கள்.   

 

லூக்கோ  mentions them 6 times in his gospel and about 30 times in the 

book of அப்பபோஸ்தலர் because their role is so central not only to the 

ministry of the gospel to Israel, but the founding of the church as he 

records it in the book of அப்பபோஸ்தலர். 

 

a) Foundation அஸ்தி ோரம். 

 

அவர்கள் சளபயின் உண்ளமயோெ அடித்தைமோக இருந்தெர்.   

 

எப சியர் 2:20 அவர்கள் சல யின் உண்லமயோை 

அடித்தைமோக இருந்தைர் அப்ப ோஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் 

என் வர்களுலைய அஸ்தி ோரத்தின்பமல் 

கட்ைப் ட்ைவர்களுமோயிருக்கிறீர்கள்; அதற்கு இபயசுகிறிஸ்து 

தோபம மூலலக்கல்லோயிருக்கிேோர்; 

 

அவர்கள் சளபயின்  உண்ளமயோெ அஸ்திபோரமோக 

இருந்தெர். புதிய இஸ்ரபவல் மற்றும் சளபயின் முதல் 

ஆவிக்குரிய தளலவர்கள் அவர்கள். 

 

ஜதய்வீக ஜவளிப் ோடு. 

னதய்வீக னவளிப்போடு மூலம் அப்பபோஸ்தலர்கள் சத்தியத்ளத 

அறிந்தெர்.  

எப சியர் 3:5, அலத நீங்கள் வோசிக்லகயில் கிறிஸ்துவின் 

இரகசியத்லதக்குறித்து எைக்கு உண்ைோயிருக்கிே அறிலவ 

அறிந்துஜகோள்ைலோம்; 
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னதய்வீக னவளிப்போட்ளட பிரசங்கித்தோர், மனுஷர் 

பிரசங்கத்ளத அல்ல.   

 

b) Source of Doctrine தத்துவத்தின் மூலதைம். 

 

அப்பபோஸ்தலர்கள் பகோட்போட்டின் மூலமோக இருந்தெர். 

ஆரம்பகோல சளப சந்திக்கும் பபோது, அவர்கள் ஒன்று கூடி, 

அப்பபோஸ்தலர்களின் பகோட்போட்ளடப் படித்தோர்கள். 

 

அப்ப ோஸ்தலர் 2:42, அவர்கள் அப்ப ோஸ்தலருலைய 

உ பதசத்திலும், அந்நிபயோந்நியத்திலும், அப் ம் 

பிட்குதலிலும், ஜெ ம் ண்ணுதலிலும் உறுதியோய்த் 

தரித்திருந்தோர்கள். 

 

எெபவ, அவர்கள் விமர்செ ரீதியோக இருந்தெர், அவர்கள் 

புதிய இஸ்ரபவல் மற்றும் சளபயின் வோழ்க்ளகயில் முதல் 

வரிளசயோக இருந்தெர். அவர்கள் அடிப்பளடயில் 

சுவிபசஷத்தின் கருவிகைோக இருந்தெர். புதிய ஏற்போட்டின் 

நிருபங்களில் கோட்டப்படும் னதய்வீக னவளிப்போட்ளடப் 

னபற் வர்கள் அவர்கள், அவர்கள் பகோட்போட்டின் மூலமோக 

வோழ்ந்தெர். 

 

c) Build the Church சல லய கட்டுதல். 

 

சளபளய திருத்த அப்பபோஸ்தலர்கள் இருந்தெர்.   

எப சியர் 4:11-12, 11. பமலும் நோம் அலைவரும் பதவனுலைய 

குமோரலைப் ற்றும் விசுவோசத்திலும் அறிவிலும் 

ஒருலமப் ட்ைவர்கைோகி, கிறிஸ்துவினுலைய நிலேவோை 

வைர்ச்சியின் அைவுக்குத்தக்க பூரண புருஷரோகும்வலரக்கும், 

12.  ரிசுத்தவோன்கள் சீர்ஜ ோருந்தும்ஜ ோருட்டு, சுவிபசஷ 

ஊழியத்தின் பவலலக்கோகவும், கிறிஸ்துவின் சரீரமோகிய 

சல யோைது  க்திவிருத்தி அலைவதற்கோகவும், 
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அவர்கள் ஆரம்பகோல ஆசிரியர்கள். 

அவர்கள் சளபயில் முதல் பபோதகர்கள் மற்றும் முதல் 

ஆசிரியர்கள். 

 

அவர்களின் பிரச்சிளெகள், 

 

1. Lacked spiritual understanding ஆவிக்குரிய 

புரிதல்களில் குலேவு.   

 

ஆவிக்குரிய பவளலகளைச் னசய்வதில் இது ஒரு தீவிர 

ஊெமுற் தோகும். 

 

அவர்கள் தடிமெோகவும், மந்தமோகவும், முட்டோள், 

குருடர்கைோகவும் இருந்தெர். அளவ புதிய ஏற்போட்டில் 

விவரிக்கப் பயன்படும் னசோற்களின் னசோற்கள் அல்லது 

ஆங்கில சமமோெளவ. 

 

அவர்களுக்கு எதுவும் புரியவில்ளல.   

மத்பதயு, மோற்கு, லூக்கோ, பயோவோன் என்று மீண்டும் மீண்டும் 

வோசிப்பபோம். 

 

ஆவிக்குரிய புரிதலின்லமக்கு இபயசு என்ை தீர்வு கண்ைோர்?   

கற்பித்தல்! 

 

அவர் மரிக்கும்  வளர கற்றுக்னகோடுத்தோர் மற்றும் 

னசோல்லிக்குடுத்தோர். 

கல்லள யிலிருந்து அவர் உயிர்த்னதழுந்த பி கும் 

கற்றுக்னகோடுத்தோர். 
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அப்ப ோஸ்தலர் 1:3, அவர்  ோடு ட்ைபின்பு, நோற் து நோைைவும் 

அப்ப ோஸ்தலருக்குத் தரிசைமோகி, பதவனுலைய 

ரோஜ்யத்துக்குரியலவகலை அவர்களுைபை ப சி, அபநகம் 

ஜதளிவோை திருஷ்ைோந்தங்களிைோபல அவர்களுக்குத் தம்லம 

உயிபரோடிருக்கிேவரோகக் கோண்பித்தோர். 

 

2. Humility தோழ்லம. 

 

அவர்கள் சுய பநோக்கம், சுயநல, சுய ஊக்குவிப்பு, னபருளம 

னகோண்டவர்கள். 

 

சில தோழ்ளமயோெ மனிதர்களை இபயசு கோணவில்ளலயோ 

என்று நோம் பகட்கலோம். 

எதுவும் இல்ளல. 

 

அவர்களில் யோர் னபரியவர் என்று விவோதிக்க அவர்கள் அதிக 

பநரத்ளத னசலவிடுகி ோர்கள்.  

 

மோற்கு  9:33-37, 33. அவர் கப் ர்நகூமுக்கு வந்து, வீட்டிபல 

இருக்கும்ப ோது, அவர்கலை பநோக்கி: நீங்கள் வழியிபல 

எலதக்குறித்து உங்களுக்குள்பை தர்க்கம் ண்ணினீர்கள் என்று 

பகட்ைோர். 34. அதற்கு அவர்கள் ப சோமல் இருந்தோர்கள்; 

ஏஜைனில் அவர்கள் தங்களுக்குள்பை எவன் ஜ ரியவன் 

என்று வழியில் தர்க்கம் ண்ணிைோர்கள்.35. அப்ஜ ோழுது 

அவர் உட்கோர்ந்து,  ன்னிருவலரயும் அலைத்து: எவைோகிலும் 

முதல்வைோயிருக்க விரும்பிைோல் அவன் எல்லோருக்கும் 

கலையோைவனும், எல்லோருக்கும் 

ஊழியக்கோரனுமோயிருக்கக்கைவன் என்று ஜசோல்லி, 36. ஒரு 

சிறு பிள்லைலய எடுத்து, அலத அவர்கள் நடுவிபல நிறுத்தி, 

அலத அலணத்துக்ஜகோண்டு: 37. இப் டிப் ட்ை சிறு 

பிள்லைகளில் ஒன்லே என் நோமத்திைோபல 

ஏற்றுக்ஜகோள்ளுகிேவன் என்லை ஏற்றுக்ஜகோள்ளுகிேோன்; 
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என்லை ஏற்றுக்ஜகோள்ளுகிேவன் என்லை அல்ல, என்லை 

அனுப்பிைவலர ஏற்றுக்ஜகோள்ளுகிேோன் என்ேோர். 

 

மத்பதயு  20:20-28, 

 

யோக்பகோபும் பயோவோனும் தங்கள் தோளய இபயசுவின் 

தோயுடன் னதோடர்புபடுத்தியதோல் அவளர அனுப்ப ளதரியம் 

னகோண்டவர்கள். அவர்கள் அந்த அட்ளட விளையோட்ளட  

விளையோடலோம் என்று நிளெத்தோர்கள், எெபவ அவர்கள் 

தங்கள் தோளய அனுப்பிெோர்கள்.  

 

தயவுஜசய்து என் பிள்லைகள் ரோஜ்யத்தில் உங்கள் வலது 

 ோரிசத்தில் உட்கோர முடியுமோ? 

 

மற்  சீஷர்கள் இளதக் பகள்விப்பட்டு பகோபமளடந்தோர்கள், 

அவர்கள் மிகவும் பரிசுத்தரும், நீதியுள்ைவர்கைோகவும் 

இருந்ததோல் அல்ல, அவர்கள் னபருளமளயப் போர்க்க 

விரும்பவில்ளல, ஆெோல் யோக்பகோபும் பயோவோனும் 

எளதயோவது னபற்றிருக்கலோம் என்பதோல் அவர்கள் 

அப்பபோது இைந்திருக்கலோம்.   

 

அவர்களின் மைத்தோழ்லமலய இபயசு எவ்வோறு சமோளித்தோர்?   

அவர்களுக்கு மெத்தோழ்ளமக்கு ஒரு முன்மோதிரி 

அளமப்பதன் மூலம். 

 

 

 

 

3. Faith விசுவோசம். 
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மத்பதயு நற்னசய்தியில் குள ந்தது நோன்கு முள யோவது அவர் 

அவர்களை அளைக்கி ோர்  "Oh you of little faith."  (மத்பதயு  8:26; 

14:31; 16:8; 17:20) 

 

That is hard to deal with.  He even said told them in மோற்கு  4:40, "How 

is it that you have no faith?"   

 

மோற்கு  16:14, அதன்பின்பு  திஜைோருவரும் 

ப ோெை ந்தியிலிருக்லகயில் அவர்களுக்கு அவர் தரிசைமோகி, 

உயிர்த்ஜதழுந்திருந்த தம்லமக் கண்ைவர்கலை அவர்கள் 

நம் ோமற்ப ோைதினிமித்தம் அவர்களுலைய 

அவிசுவோசத்லதக்குறித்தும் இருதய கடிைத்லதக்குறித்தும், 

அவர்கலைக் கடிந்துஜகோண்ைோர். 

 

அது ஊக்கமளிக்கி து. 

அது களதயின் ஆரம்பம் அல்ல, ஆெோல் அதன் முடிவு. 

 

அவர்கள் கடுளமயோெவர்கள். 

அவர்களுக்கு புரிதல் இல்ளல. 

அவர்களுக்கு மெத்தோழ்ளம இல்ளல. 

அவர்களுக்கு நம்பிக்ளக இல்ளல. 

அவர்களுலைய விசுவோசமின்லமலய சரிஜசய்ய இபயசு 

எவ்வோறு முயன்ேோர்?   

னதோடர்ந்து அற்புதங்களைச் னசய்வதன் மூலம். 

 

அற்புதங்கள் முதன்ளமயோக அவிசுவோசிகளுக்கு இல்ளல. 

சீஷர்களுக்கோக அவர்கள் விசுவோசத்ளத பலப்படுத்தும்படி 

அளவ னசய்யப்பட்டது. 

 

4. Commitment அர்ப் ணிப்பு. 
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அவர்கள் சிறிது பநரம் பின்னதோடர்ந்தெர், பின்ெர் அவர்கள் 

ஒருவிதமோக விலகிச் னசன் ெர். 

 

எல்லோ இடங்களிலும் அற்புதங்கள் இருந்த வளர, எல்லோபம 

னபரிதோகச் னசன்று கூட்டம் இருந்த வளர, அது நன் ோக 

இருந்தது. 

 

ஆெோல், இபயசுளவக் ளகது னசய்ய வீரர்கள் 

பதோட்டத்திற்குள் வந்தவுடன், அவர்கள் பபோய்விட்டோர்கள்.   

மோற்கு  14:50,
 
அப்ஜ ோழுது எல்லோரும் அவலரவிட்டு 

ஓடிப்ப ோைோர்கள். 

 

இபயசு விசோரளணயின் இரவு மூன்று னவவ்பவறு 

சந்தர்ப்பங்களில் பபதுரு இபயசுளவ மறுக்கி ோர்.   

இபயசு அவர்களின் ஜவளிப் லையோை தன்லமலய எவ்வோறு 

சரிஜசய்தோர்?   

அவர்களுக்கோக னெபிக்கி ோர். 

 

பயோவோன் 17 ள் இபயசு பிரதோெ ஆசோரியரோக னெபிப்பளதக் 

கோண்கிப ோம்! 

 

அவர்கள் உண்ளமயுள்ைவர்கைோகவும், பிதோ அவர்களை 

பரபலோகத்திற்குக் னகோண்டுவரவும்  இபயசு தம்முளடய 

னெபத்ளத னசய்தோர். 

 

5. Power வல்லலம. 

 

அவர்களுக்கு வல்லளம இல்ளல. 

 

அவர்கள் முயன் பபோதும் பிசோசுகளை னவளிபயற்  முடியோத 

பநரங்கள் இருந்தெ. அவர்கள் நம்பிக்ளகயற் வர்கைோக 
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இருந்தோர்கள், அதெோல் அவர்களுக்குக் கிளடக்கக்கூடிய 

வல்லளமளய அவர்கைோல் பயன்படுத்த முடியவில்ளல. 

 

அவர்கள் பலவீெமோகவும் உதவியற் வர்கைோகவும் 

இருந்தோர்கள், எதிரிகளை எதிர்னகோண்டோர்கள்.   

 

அதற்கு தீர்வு கோண இபயசு என்ை ஜசய்தோர்?   

பரிசுத்த ஆவியிெோல் அவர்களுக்கு அதிகோரம் அளிப்பதன் 

மூலம். 

 

னபந்னதனகோஸ்பத நோளில், அவர் பரிசுத்த ஆவியோெவளர 

அனுப்பிெோர். 

 

அப்ப ோஸ்தலர் 1:8,  ரிசுத்தஆவி உங்களிைத்தில் வரும்ப ோது 

நீங்கள் ஜ லைலைந்து, எருசபலமிலும், யூபதயோ முழுவதிலும், 

சமோரியோவிலும், பூமியின் கலைசி ரியந்தமும், எைக்குச் 

சோட்சிகைோயிருப்பீர்கள் என்ேோர். 

 

முடிவுலர: 

 

இப்ப ோது நீங்கள் இந்த குழுலவப்  ோர்க்கிறீர்கள், உங்கள் 

 தில் என்ைவோக இருக்கும்? 

இது எெது பதில்: 

 

நோன் அவர்களை எடுத்திருக்க மோட்படன். 

நோன் மற்ன ோரு குழுளவக் கண்டுபிடித்திருப்பபன். 

 

எந்த புரிதலும், மெத்தோழ்ளமயும், நம்பிக்ளகயும், 

அர்ப்பணிப்பும், வல்லளமயும் இல்லோதவர்கள் யோருக்கு 

பதளவ? 
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பதவன் பயன்படுத்துவதற்கோெ சரியோெ ஆட்கள் , 

ஏனென் ோல் என்ெ நடந்தது என்பதற்கு மனித விைக்கம் 

இல்ளல. 

 

அதுதோன் சளப. 

இன்றும் அபத வழியில். 

 

இபயசு அவர்களின் பலவீெத்ளதக் கண்டோர், ஆெோல் அதன் 

பின்ெோல் உலளக மோற்றும் தி ளெக் கண்டோர். 

 

chaff னதரியும் மற்றும் நிள ய பபருக்கு பின்ெோல் 

பகோதுளமயின் kernelளலக் கோண முடியவில்ளல, ஆெோல் 

அவர் னசய்தோர். 

 

சிலர் ஒரு கல், ஒரு அழுக்கு பழுப்பு நி  கல் தவிர பவறு 

எளதயும் போர்த்திருக்க மோட்டோர்கள், ஆெோல் அவர் 

ளவரத்ளத உள்பை போர்த்தோர், பமலும் அவற்ள  மோற்  

முடியும் என்று அவர் அறிந்திருந்தோர். இறுதியில், எல்லோ 

மகிளமயும் அவருக்கு வரும்.   

 

ஆகபவ, இபயசு அவர்களை அப்படிபய அளைத்துச் 

னசன் ோர், 

அவர்களுக்குக் கற்றுக் னகோடுத்தது, 

அவர்களுக்கு முன் ஒரு உதோரணம் அளமக்கவும், 

அற்புதங்களைச் னசய்தோர், 

னெபம் , மற்றும் 

அவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியோெவளரக் னகோடுத்தோர். 

 

நோம் அளெவரும் இங்பக அமர்ந்திருக்கிப ோம், அவர்கள் 

உலளக மோற்றிெோர்கள் என்பதற்கு சோன் ோகும். 
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1 ஜகோரிந்தியர் 1:20-21, 20. ஞோனி எங்பக? பவத ோரகன் எங்பக? 

இப்பிர ஞ்சத் தர்க்கசோஸ்திரி எங்பக? இவ்வுலகத்தின் 

ஞோைத்லத பதவன் ல த்தியமோக்கவில்லலயோ?21. 

எப் டிஜயனில், பதவஞோைத்துக்பகற்ே டி உலகமோைது 

சுயஞோைத்திைோபல பதவலை அறியோதிருக்லகயில், 

ல த்தியமோகத் பதோன்றுகிே பிரசங்கத்திைோபல 

விசுவோசிக்கிேவர்கலை இரட்சிக்க பதவனுக்குப் 

பிரியமோயிற்று. 

 

அது ஒரு முட்டோள்தெமோெ னசய்தி மற்றும் 

முட்டோள்தெமோெ பபோதகர்கள். 

அது உயரடுக்கின் அடியில் இருந்தது. 

 

நீங்கள் சல லய  ோருங்கள்: 

 

உலகின் மிகப்னபரிய மெங்கள் எங்பக, உலகின் சி ந்த 

எழுத்தோைர்கள் மற்றும் சி ந்த னசோற்னபோழிவோைர்கள் 

எங்பக?  

 

1 ஜகோரிந்தியர் 1:26-29, 26. எப் டிஜயனில், சபகோதரபர, நீங்கள் 

அலைக்கப் ட்ை அலைப்ல ப்  ோருங்கள்; மோம்சத்தின் டி 

ஞோனிகள் அபநகரில்லல, வல்லவர்கள் அபநகரில்லல, 

பிரபுக்கள் அபநகரில்லல. 27. ஞோனிகலை ஜவட்கப் 

 டுத்தும் டி பதவன் உலகத்தில் ல த்தியமோைலவகலைத் 

ஜதரிந்துஜகோண்ைோர்;  லமுள்ைலவகலை ஜவட்கப் டுத்தும் 

 டி பதவன் உலகத்தில்  லவீைமோைலவகலைத் 

ஜதரிந்துஜகோண்ைோர். 28. உள்ைலவகலை அவமோக்கும் டி, 

உலகத்தின் இழிவோைலவகலையும், அற் மோய் எண்ணப் 

 ட்ைலவகலையும், இல்லோதலவகலையும், பதவன் 

ஜதரிந்துஜகோண்ைோர். 29. மோம்சமோை எவனும் பதவனுக்கு 

முன் ோகப் ஜ ருலம ோரோட்ைோத டிக்கு அப் டிச் ஜசய்தோர். 
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எந்தனவோரு மனிதனும் பதவனுக்கு முன்போக னபருளம 

னகோள்ைக் கூடோது என்பதற்கோக அவர்கள் சில நபர்களை 

ரத்துனசய்யும் னபோருட்டு, அவர்கள் கூட இல்ளல, பிரபுக்கள் 

கூட இல்ளல. 

 

மகிளமளயப் னபறுவதற்கோக பதவன் தோன் 

பதர்ந்னதடுப்பவர்களைத் பதர்ந்னதடுப்போர். 

 

He chooses whom He chooses in order that people might say, it cannot be 

through him that this was accomplished, it must be God.  

 

எெபவ, இபயசு நோன்கு மீெவர்களைத் பதர்ந்னதடுத்தோர், 

அவர் னவறுக்கத்தக்க வரி வசூலிப்பவளரத் பதர்ந்னதடுத்தோர். 

அவர் ஒரு துபரோக பணக்கோரளரத் பதர்ந்னதடுத்தோர் மற்றும் 

மீதமுள்ை னபயர் இல்ளல. 

 

அப்ப ோஸ்தலர் 4:13, ப துருவும் பயோவோனும் ப சுகிே 

லதரியத்லத அவர்கள் கண்டு, அவர்கள் 

 டிப் றியோதவர்கஜைன்றும் ப லதலமயுள்ைவர்கஜைன்றும் 

அறிந்த டியிைோல் ஆச்சரியப் ட்டு, அவர்கள் 

இபயசுவுைபைகூை இருந்தவர்கஜைன்றும் 

அறிந்துஜகோண்ைோர்கள். 

 

 

அவர்கள் இபயசுபவோடு இருந்தோர்கள்.  


