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                World Christian Fellowship 

www.wcflondon.com 

wcflondon@gmail.com 

 

     

அப்ப ோஸ்தலர் - ப துரு 02 

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 ோதுவோை கவனிப்புகள்: 

 

அவர்கள் அனைவரும் ப ொதுவொை மனிதர்கள். 

பதற்கக பகரிக ொத் என்ற ஊனைச் கேர்ந்த யூதொனைத் தவிை 

அவர்கள் அனைவரும் கலிகே ொனவச் கேர்ந்தவர்கள். 

 

அவர்கள் இஸ்ைகவல் கதேத்தின்  குதின ச் கேர்ந்த 

கிைொமப்புற மக்களொக இருந்தைர், அவர்கள் உண்னமயில் 

அதிக மதிப்பும் மரி ொனதயும் பகொண்டிருக்கவில்னே.   

 

o அவர்களில்  ொரும்  ரிகே ைொக இருக்கவில்னே. 
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o அவர்களில்  ொரும் ேதுகே ர் அல்ே. 

o அவர்கள்  ொரும் ஆேொரி ர்  அல்ே. 

o அவர்களில்  ொரும் எழுத்தொளர் அல்ே. 

o அவர்களில்  ொரும் எந்த முக்கி  ந ரும் இல்னே.  

 

அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் ப ொதுவொை மனிதர்கள். 

 

அவர்களில் நொன்கு க ர் மீைவர்கள், ஒருவர் வரி 

வசூலிப் வர், ஒருவர்   ங்கைவொதி, ஒருவர் துகைொகி. 

 

புதி  ஏற் ொட்டில் அப்க ொஸ்தேர்களின் நொன்கு  ட்டி ல்கள் 

உள்ளை. 

மத்கதயு, மொற்கு, லூக்கொ மற்றும் அப்க ொஸ்தேர். 

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

 

இந்த  ட்டி ல்களில் ப  ர்கள் எப்க ொதும் ஒகை மொதிரி ொக 

இருக்கும், இதைொல் இந்த  ன்னிைண்டு க ர்  ொர் என் னத 

நொம் ேரி ொக அறிகவொம். ஆைொல் ப  ர்கள் சிே 

விதிவிேக்குகளுடன்  ட்டி ல்களில் ஒகை வரினேயில் 

இல்னே. 

 

நொன்கு  ட்டி ல்களிலும் முதல் ப  ர் எப்க ொதும் க துரு 

தொன். 

 

நம்மிடம் நொன்கு குழுக்கள் உள்ளை. 

 

➢ குழு ஒன்று, 

➢ குழு இைண்டு, மற்றும் 

➢ குழு மூன்று.   

 

 



3 
 

குழு ஒன்று: 

 

1. சீகமொன் க துரு என்று அனைக்கப் ட்டொர், 

2. அந்திகை ொ, 

3.  ொக்ககொபு , 
4. க ொவொன்.   

 

க துரு,  ொக்ககொபு மற்றும் க ொவொனின் ப  ர்கள் 

 ட்டி லில் கேக்கப் டுகின்றை, க துருஎப்க ொதும் 

முதல்வர், ஆைொல் அவர்கள் எப்க ொதும் குழுவில் ஒன்றில் 

இருப் ொர்கள். 

 

குழு இரண்டு: 

 

1. பிலிப்பு , 
2.  ொர்தகேொபமயு  - அல்ேது நத்தொனிக ல், 

3. மத்கதயு, 

4. கதொமொ. 

 

ஒவ்பவொரு  ட்டி லிலும் எப்க ொதும் குழு இைண்டு. 

பிலிப்பு,  ொர்தகேொபமயு, மத்கதயு மற்றும் கதொமொ 

ஆகிக ொரின் ப  ர்கள் கேக்கப் டுகின்றை, ஆைொல் பிலிப்பு 

எப்க ொதும் குழு இைண்டின் முதல் ப  ர். 

 

குழு மூன்று: 

 

1. அல்க யுவின் மகன்  ொக்ககொபு , 
2. சீகமொன் Simon the Zealot, 

3.  ொக்ககொபின் மகன் யூதொஸ், 

4. யூதொஸ் ஸ்கொரிக ொத். 

ஒவ்பவொரு  ட்டி லிலும் எப்க ொதும் ஒகை மொதிரி ொக 

இருக்கும். 
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ப  ர்கள் சிறிது கேக்கப் டேொம், இைண்டு நடுத்தை 

ப  ர்கள், சீகமொன்  மற்றும்  ொக்ககொபின் மகன் யூதொஸ் 

ஆகிக ொரின் ப  ர்கள் கேக்கப் டுகின்றை. 

 

அல்க யுவின்  மகன்  ொக்ககொபு எப்க ொதும் நொன்கொம் 

குழுவில் முதல் ப  ைொகவும், யூதொஸ் எப்க ொதும் 

 ன்னிைண்டு க ரின் கனடசி ப  ைொகவும் இருப் ொன். 

 

இதன் மூலம் நோம் என்ை கற்றுக்ஜகோள்கிப ோம்?   

 

 ட்டி லில் முதலிடத்தில் உள்ள ப  ர் எப்க ொதும் 

அனைவருக்கும் தனேவைொக இருந்த க துரு . 

 

நொன்கு க ர் பகொண்ட இந்த குழுக்கள் கிறிஸ்துவிடமிருந்து 

பநருக்கம் குனறந்து வருகின்றை. 

குழு ஒன்று எப்க ொதும் கிறிஸ்துனவச் சுற்றி; க துரு , 

 ொக்ககொபு, க ொவொன் மற்றும் அந்திகை ொ , மிகவும் 

பநருக்கமொை குழு. 

 

குழுவிற்குள் தனேவர்கள் இருப் னதயும் அறிகிகறொம்.  

 

➢ குழு ஒன்றின் தனேவர் க துரு . 

➢ குழு இைண்டின் தனேவர், பிலிப்பு. 

➢ குழு மூன்றின் தனேவர், அல்க யுவின் குமைன் 

 ொக்ககொபு.   

 

தனேவர்களினடக  தனேவர்களும், அவர்கள் 

அனைவருக்கும் ஒரு தனேவரும் இருக்கிறொர்கள், அதொவது 

க துரு.   
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சீபமோன் ப துரு - அனு வம்.   

 

க துரு பிறப் தற்கு நீண்ட கொேத்திற்கு முன்க , நித்தி  

ேன களில் திரும்பி வருவதற்கு முன்க , மீட்பின் முழு 

திட்டமும் நினறகவறப்க ொகிறது என்றும், கர்த்தர் பூமிக்கு 

வந்து அவதொைம் எடுப் ொர் என்றும், அப்க ொஸ்தேர்கள் 

இருப் ொர் என்றும் கதவன் தீர்மொனித்திருந்தொர். 

 

அவர்களின் ப  ர்கள் கதவனுக்கு நன்கு பதரிந்தனவ. அனவ 

எழுதப் ட்டை. திட்டத்தில் க துரு திட்டமிடப் ட்டொர். 

 

க துருவுக்கு அந்த தனேனம மூேப்ப ொருள் அனைத்தும் 

இருந்தது.   

 

தனேவர்கள் விேொரிக்கிறொர்கள். 

தனேவர்களுக்கு முன்மு ற்சி உள்ளது. 

தனேவர்கள் ஈடு டுவொர்கள். 

 

அனு வங்களின் மூேம் தனேவர்களின் வொழ்க்னகன  

வடிவனமப் தன் மூேம் கர்த்தர் பேம்னமப் டுத்துகிறொர். 

இந்த முக்கி மொை அனு வங்கள் க துரு தொன் இருக்க 

கவண்டி  மனிதைொக மொற கவண்டும். 

 

தனேவர்கள் மூேப்ப ொருளுடன் பிறக்கிறொர்கள், ஆைொல் 

அனு வத்தொல் வடிவனமக்கப் டுகிறொர்கள். 

 

க துரு  ே வி த்தகு, பூமின  பநொறுக்கும், வொழ்க்னகன  

மொற்றும் அனு வங்கனள எதிர்பகொண்டொர். 

 

நற்பேய்தின  அறிவிக்க க துருவுக்கு மிகப்ப ரி  ப ொறுப்பு 

வைங்கப் டவிருந்தது. இக சுகவ, மறித்து , மீண்டும் 
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எழுந்து, நொற் து நொட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் 

 ைகேொகத்திற்கு பேல்கிறொர், சுவிகேஷத்தின் முழு 

எதிர்கொேமும்  ன்னிைண்டு க ரின் னககளிலும், முக்கி மொக 

முன்ைணி க ொதகைொக இருந்த க துருவின் னககளிலும் 

உள்ளது. 

 

இந்த மிகப்ப ரி  மற்றும் மகத்தொை ப ொறுப்ன  க துரு 

ப றப்க ொகிறொர். 

 

அவருக்கு கீழ்க்கண்டனவ கதனவப் ட்டது, 

➢ அர்ப் ணிப்பு. 

➢ தீர்மொைம். 

➢ ேகிப்புத்தன்னம. 

➢ சு  ஒழுக்கம். 

➢ பதொழில் தர்மம். 

 

ஆககவ, மனிதனை வடிவனமத்து வடிவனமக்கும் 

அனு வங்களின் மூேம் கர்த்தர் அவனை வடிவனமக்க 

கவண்டும். 

 

1. Divine Revelation ஜதய்வீக ஜவளிப் ோடு. 

 

க ொவொன் 6 ஆம் அதிகொைம் இக சுவின் ஊழி த்தில் ஒரு 

முக்கி மொை அதிகொைமொகும் , ஆைொல் இது ஐந்தொயிைம் 

ஆண்களுக்கு உணவளிப் தன் மூேம் பதொடங்குகிறது, 

அகநகமொக ப ண்கள் மற்றும் குைந்னதகள் உட் ட 

இரு தொயிைம் க ர். 

 

சிறு ன  னின் மதி  உணனவப்   ன் டுத்தி இக சு 

அவர்களுக்கு உணவளிக்கிறொர், மீன்கள் ப ருகி, பமொத்தக் 
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கூட்டத்திற்கும் உணவளிக்கின்றை, அப்க ொஸ்தேர்களுக்கும் 

உணவளிக்க க ொதுமொை அளவு உள்ளை. 

 

அதன்பிறகு அவர் அவர்களுக்குக் கற்பிக்கிறொர், இது 

அழிந்துக ொகும் அப் ம், இது ேரீை உணவு, ஆைொல் நொன் ஜீவ 

அப் ம்.   

 

நீங்கள் இந்த அப் த்னத ேொப்பிட்டொல், மீண்டும் ஒருக ொதும் 

 சி எடுப் தில்னே. இக சு முழு விஷ த்னதயும் தன்னை 

கநொக்கி திருப்புகிறொர், அவர் உங்கனளப்  ற்றி க சுகிறொர் என் 

மொம்ேத்னத புசித்து என் இைத்தத்னத  ணம்  ண்ண  

கவண்டும். 

 

நீங்கள் நித்தி  ஜீவனைப் ப ற விரும்பிைொல் நீங்கள் என்னை 

முழுனம ொக ஏற்றுக்பகொள்ள  கவண்டும். 

 

அவனைப் பின்பதொடர்ந்தவர்களில் சிேர் அதற்கு த ொைொக 

இல்னே.  

  

பயோவோன்  6:66, அதுமுதல் அவருலைய சீஷரில் அபநகர் 

அவருைபைகூை நைவோமல் பின்வோங்கிப்ப ோைோர்கள். 

 

பேய்தி மிகவும் தீவிைமொைது! 

அவர்கள் பேன்றுவிட்டைர்! 

 

ஆனக ொல் இக சு  ன்னிைண்டு க ரிடம் பேொன்ைொர். 

பயோவோன்  6:67, அப்ஜ ோழுது இபயசு  ன்னிருவலரயும் 

பநோக்கி: நீங்களும் ப ோய்விை மைதோயிருக்கிறீர்கபைோ என் ோர். 

 

கடிைமோை ஜசய்தியின் கோரணமோக என்லை விட்டு பு ப் ை 

நீங்கள் தயோரோ? 
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பயோவோன்  6:68-69, சீபமோன் ப துரு அவருக்குப் 

பிரதியுத்தரமோக: ஆண்ைவபர, யோரிைத்தில் ப ோபவோம், 

நித்தியஜீவ வசைங்கள் உம்மிைத்தில் உண்பை. 69. நீர் 

ஜீவனுள்ை பதவனுலைய குமோரைோகிய கிறிஸ்து என்று 

நோங்கள் விசுவோசித்தும் அறிந்தும் இருக்கிப ோம் என் ோன். 

என்ை ஒரு நம் முடி ொத அறிக்னக.  

 

நோம் எங்கு ஜசல்லப் ப ோகிப ோம்?   

இது ஒரு ஆைமொை இனறயி ல், கிறிஸ்டொேஜிக்கல் அறிக்னக 

Christological statement! 

அது ஒரு பவளிப் டுத்தும் அனு வம், அதுகவ முதல் 

அனு வமும் அவருனட  ப ரி  பவளிப் ொடும்! 

 

கதவனிடமிருந்து தைது பேய்தின ப் ப றப் க ொகிறொர் 

என் னத க துரு அறி  கவண்டுபமை ஆண்டவர் 

விரும்பிைொர். 

 

அவர் அனத சிந்திக்க கவண்டி தில்னே, கைவு கொண 

கவண்டும், திட்டமிடுங்கள், அனத உருவொக்க கவண்டும். 

அவர் கதவனிடமிருந்து பவளிப் டுத்தி  ப ொருனள 

அவருக்கொக வைங்கப் க ொகிறொர்.  

 

மத்பதயு  16:15-17, அப்ஜ ோழுது அவர்: நீங்கள் என்லை யோர் 

என்று ஜசோல்லுகிறீர்கள் என்று பகட்ைோர். 16. சீபமோன் ப துரு 

பிரதியுத்தரமோக: நீர் ஜீவனுள்ை பதவனுலைய குமோரைோகிய 

கிறிஸ்து என் ோன். 17. இபயசு அவலை பநோக்கி: பயோைோவின் 

குமோரைோகிய சீபமோபை, நீ  ோக்கியவோன்; மோம்சமும் 

இரத்தமும் இலத உைக்கு ஜவளிப் டுத்தவில்லல, 

 ரபலோகத்திலிருக்கி  என் பிதோ இலத உைக்கு 

ஜவளிப் டுத்திைோர். 
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தைக்கு ஒரு பதய்வீக பேய்தி வைங்கப் டும் என் னத க துரு 

அறிந்து பகொள்ள கவண்டியிருந்தது. ஊழி ம் என்றொல் 

அதுதொன். 

 

நொம் ஒரு பதய்வீக பேய்தின  அனுப்புகிகறொம். 

 

தன்ைொல் இனதச் பேய்  முடியும், பவளிக  பேன்று 

பிைேங்கிக்கும் இந்த கவனேன ச் பேய்  முடியும் என் னத 

க துரு அறிந்து பகொள்ள கவண்டியிருந்தது.   

 

அப்க ொஸ்தேைொக இருப் து பிைேங்கிக்க அனுப் ப் ட்ட 

ஒருவர். நொன்  டித்தவர் அல்ே, 

 யிற்சி ளிக்கப் ட்டவர்அல்ே,  ள்ளிக்குச் பேல்ேவில்னே, 

பேமிைரி இல்னே, அதிகம் பதரி ொது என்று க துரு 

உணர்ந்திருக்கேொம். 

 

அனத  ற்றி கவனேப் ட கவண்டொம். நீங்கள் அனத 

கதவனிடமிருந்து ப றப் க ொகிறீர்கள், அவருனட  ப ரி  

பவளிப் ொடு அது. 

 

கதவன் உங்கள் வொன ப்   ன் டுத்த விரும்புகிறொர், க துரு. 

கதவன் உங்களொல் க ே முடியும். எைகவ, கர்த்தர் அவருக்கு 

பவளிப் ொட்டின் அனு வத்னதக் பகொடுத்தொர்.   

 

அப்க ொஸ்தேர் 2-ஆம் அதிகொைத்தில் ப ந்பதபகொஸ்கத 

நொளில், க துரு அந்த ப ரி  பேய்தின ப் க ொதிக்கிறொர். 

மூவொயிைம் க ர் மொற்றப் டுகிறொர்கள். அவர் மீண்டும் 

பிைேங்கிக்கிறொர், கமலும் ஆயிைக்கணக்கொை மற்றும் 

ஆயிைக்கணக்கொகைொர் அப்க ொஸ்தேர் ஆைம்  அதிகொைங்கள் 

மூேம் மொற்றப் டுகிறொர்கள். அவர் என்ை பேொல்ேப் 

க ொகிறொர் என்று கவனேப் ட கவண்டி தில்னே. 
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சிேருக்கு இருக்கும் மிகப் ப ரி    ம் ப ொது இடத்தில்  

க சும்   ம்.  

 

ஏன் இந்த  யம்? 

ஏபைன்றொல் நீங்கள் என்ை பேொல்ேப் க ொகிறீர்கள் என்று 

உங்களுக்குத் பதரி ொது! 

  

எைக்கு அந்த   ம் இல்னே, ஏபைனில் நொன் பேய்தின  

உருவொக்க கவண்டி தில்னே. நொன் கதவனிடமிருந்து 

வந்ததொல் அனத அதிகொைத்துடன் பிைேங்கிக்க முடியும். 

 

க துரு பேய்தனதப் க ொே நொன் அனத பேய்கதன் , அனத என் 

மூனளக்குள் ப றவில்னே. நொன் அனத கவதத்தின் 

 க்கங்களிலிருந்து ப றுகிகறன், ஏபைன்றொல் க துருவுக்கும் 

மற்ற அப்க ொஸ்தேர்களுக்கும் வந்தனவ இப்க ொது இங்கக 

எழுதப் ட்டுள்ளை. 

 

இக சு கிறிஸ்துனவப் பிைதிநிதித்துவப் டுத்தும் ஒரு 

தனேவைொக அவர் இருக்கப் க ொகிறொர் என்றொல், ைொஜ் த்தின் 

நற்பேய்தின ப் பிைேங்கிக்கப் க ொகிறொர், இ ற்னக ொை 

  ம் இருக்கிறது என் னத க துரு அறிந்து பகொள்ள 

கவண்டும். 

 

க துரு  அனதப்  ற்றி கவனேப் ட கவண்டி தில்னே. அவர் 

பவளிப் ொடு ப றப் க ொகிறொர். 

 

என்ை ஒரு அற்புதமொை அனைப்பு, இந்த ப ொதுவொை, 

பகொந்தளிப் ொை மீைவனை எடுத்து, கதவனின் 

பவளிப் ொட்னட அவரிடம் னவக்கவும். 
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க துரு பிைேங்கித்தொர், அவர் 1 மற்றும் 2 க துரு ஆகி  

இைண்டு கடிதங்கனள எழுதி, மொற்க்கிற்கு தைது 

நற்பேய்தியில் உள்ள ப ொருள்களுக்கு உதவிைொர். 

 

2. Divine Reward ஜதய்வீக  ரிசு. 

 

க துரு ஒரு ேொதொைண மீைவர், ஒரு உ ர் ஆேொரி ர் அல்ே. 

அவர் ஒரு  ரிகே ர், அல்ேது அறிஞர், அல்ேது ைபி அல்ேது 

இஸ்ைகவலில் எழுத்தொளர் அல்ே. 

 

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

ப துருவோய் இருக்கி ோய், இந்தக் கல்லின்பமல் என் 

சல லயக்கட்டுபவன்;  ோதோைத்தின் வோசல்கள் அலத 

பமற்ஜகோள்வதில்லல. 

 

A little play on words here:  

You are rock, petros, on this rock,  

petra, means rock bed. 

Peter you are a stone, but on this bedrock, I will build My church.  

 

என்ை கல்? 

அது ப துருவின் ஒப்புதல் வோக்குமூலம். 

 

மத்பதயு  16:16, சீபமோன் ப துரு பிரதியுத்தரமோக: நீர் ஜீவனுள்ை 

பதவனுலைய குமோரைோகிய கிறிஸ்து என் ோன். 

 

That is the bedrock of the church. 

 

ேன  ஜீவனுள்ள கதவனுனட   குமொைைொகி   கிறிஸ்துவின் 

மீது கட்டப் ட்டுள்ளது. பிதொவொகி  கதவன் க துருவுக்கு 

பவளிப் டுத்தியுள்ளொர். 
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இக சு தைது ேன ன  கட்டப் க ொகிறொர் என்று க துரு 

பவளிப் டுத்தி  அந்த அடித்தள ேத்தி ம் அது.   

 

மத்பதயு  16:19,  ரபலோகரோஜ்யத்தின் தி வுபகோல்கலை நோன் 

உைக்குத் தருபவன்; பூபலோகத்திபல நீ கட்டுகி து எதுபவோ 

அது  ரபலோகத்திலும் கட்ைப் ட்டிருக்கும், பூபலோகத்திபல நீ 

கட்ைவிழ்ப் து எதுபவோ அது  ரபலோகத்திலும் 

கட்ைவிழ்க்கப் ட்டிருக்கும் என் ோர். 

 

 யிற்சியும், அந்தஸ்தும், தகுதியும் இல்ேொத இந்த ேொதொைண 

மீைவருக்கு அந்தச் பேய்தி பிைேங்கிக்கும்க ொது வொயிலிருந்து 

பவளிவந்த பேய்தின ச் பேொல்ேவில்னே, அந்தச் பேய்தி 

நைகத்திற்கு பேல்லும் வொேனே தடுத்து  ைகேொகத்தின் 

வொேனே திறக்கப்க ொகிறது. 

 

முக்கியமோைதோக இருப் து என்ைஜவன்று உங்களுக்குத் 

ஜதரியும் என்று நிலைக்கிறீர்கைோ?   

ஊழி ம் தொன் மிக உ ர்ந்த அனைப்பு என்று மக்கள் 

க சுகிறொர்கள்.   

 

ஏன்?   

ஏபைன்றொல், இக சு கிறிஸ்துவின் ேத்தி ம் நைகத்தின் 

வொேனே மூடி,  ைகேொகத்தின் கதவுகனளத் திறக்கிறது. 

 

ஒரு மனிதனுக்கு அலத விை அதிக ஜசல்வோக்கு இருக்க 

முடியுமோ? 

சுவிகேஷத்னதப் பிைேங்கிக்கொத எவருக்கும் நித்தி  

பேல்வொக்கு இல்னே. 

 

மீன்கனளப் பிடிப் து திருப்திகைமொக இருந்திருக்க 

கவண்டும். 

க துரு யூதர்களுக்கொக வொைத்தின் கதவுகனளத் திறந்தொர்.   
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ப ந்பதபகொஸ்கத நொளில், அவர் அந்த ப ரி  பிைேங்கத்னதப் 

பிைேங்கித்தொர். அவைது பிைேங்கத்தின் கீழ் அடுத்த இைண்டு 

அதிகொைங்களில் மூவொயிைம் யூதர்கள் விசுவொசித்தைர், கமலும் 

ஆயிைக்கணக்கொைவர்கள் ஆயிைக்கணக்கொைவர்கள் மற்றும் 

ஆயிைக்கணக்கொைவர்கள். 

 

அப்க ொஸ்தேர் 10 ஆம் அதிகொைத்தில் அவர் முதல் முதலில்  

புறஜொதியிைருக்குப் பிைேங்கித்தொர். 

 

பகொர்கைலியு, அவர் விசுவொசித்தொர். அவர் வொைத்தின் 

வொேனே திறந்து, ைொஜ் த்னத யூதர்களுக்குத் திறந்தொர், 

புறஜொதியிைருக்கு ைொஜ் த்னதத் திறந்தொர். 

 

இந்த ேொதொைண ேொமொனி ருக்கு அவைது நுட் த்துடனும், 

கல்வியுடனும் எந்த பதொடர்பும் இல்னே, ஆைொல் அது 

ேம் ந்தப் ட்டது. 

 

மத்பதயு  16:21, அதுமுதல் இபயசு, தோம் எருசபலமுக்குப்ப ோய், 

மூப் ரோலும் பிரதோை ஆசோரியரோலும் பவத ோரகரோலும்  ல 

 ோடுகள்  ட்டு, ஜகோலலயுண்டு, மூன் ோம் நோளில் 

எழுந்திருக்கபவண்டும் என் லதத் தம்முலைய சீஷர்களுக்குச் 

ஜசோல்லத்ஜதோைங்கிைோர். 

 

இது சீஷர்களின் மைதில் உள்ள திட்டம் அல்ே! 

 

யூத மதத்தின் விசுவொே துகைொக வடிவம் தன்னைத் தொகை 

கேகரிக்கப் க ொகிறது, மூப் ர்கள், பிைதொை ஆேொரி ர்கள், 

கவத ொைகர்கள் வைப் க ொகிறொர்கள், அவர்கள் என்னைக் 

பகொல்ேப் க ொகிறொர்கள், மூன்றொம் நொளில் நொன் 

மரித்கதொரிலிருந்து உயிர்த்பதைப்க ன்.  

 

ப துருவின்  தில் என்ை?   
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மத்பதயு  16:22, அப்ஜ ோழுது, ப துரு அவலரத் தனிபய 

அலைத்துக்ஜகோண்டுப ோய்: ஆண்ைவபர, இது உமக்கு 

பநரிைக்கூைோபத, இது உமக்குச் சம் விப் தில்லல என்று 

அவலரக் கடிந்துஜகோள்ைத் ஜதோைங்கிைோன். 

 

தவறொை க ொேனை. 

அனத நடக்க விட முடி ொது, ஆண்டவகை, மன்னிக்கவும், 

நொன் தனேவன். 

அது நடக்கப்க ொவதில்னே. 

நொன் அனத அனுமதிக்க மொட்கடன். 

 

க துரு பிை ஞ்ேத்தின்  னடப் ொளருடன் க சுகிறொர். 

க துரு கமசி ொ, மீட் ர், இைட்ேகர், மொம்ேத்தில் கதவன், 

உடன் க சுகிறொர், நம்  முடி வில்னே.  

 

உங்கள் வைம்புகள் எங்கக என்று உங்களுக்குத் பதரி ொத 

தனேனமத்துவத்தில் உண்னம ொை ஆ த்து. நீங்கள் 

பகொஞ்ேம் பவல்ே முடி ொதவர் என்ற உணர்னவப் 

ப றுவீர்கள். 

 

உங்கள் திட்டம் ஒரு ப ொருட்டல்ே, அவருனட  ஒகை 

விஷ ம் என்ை என் னத நீங்கள் புரிந்து பகொள்ளும் வனை 

நீங்கள் ஒருக ொதும் கதவைொல் திறம் ட வழிநடத்தப் 

க ொவதில்னே. உங்கள் நல்ே க ொேனைன  , உங்கள் சிறந்த 

திட்டத்னத கதவன் விரும் வில்னே.   

 

மக்கள் எவ்வோறு ஊழியத்திற்குச் ஜசன்று தங்களுக்கு ஒரு 

திட்ைம் இருப் தோக நிலைக்கி ோர்கள்?  

 

க துருவுக்கு கினடத்த  தில் அவர் மரிக்கும் வனை அவைது 

கொதுகளில் ஒலித்திருக்க கவண்டும்.   
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மத்பதயு  16:23, அவபரோ திரும்பிப் ப துருலவப்  ோர்த்து: 

எைக்குப் பின்ைோகப்ப ோ, சோத்தோபை, நீ எைக்கு 

இை லோயிருக்கி ோய்; பதவனுக்கு ஏற் லவகலைச் 

சிந்தியோமல் மனுஷருக்கு ஏற் லவகலைச் சிந்திக்கி ோய் 

என் ோர். 

 

க துரு ேொத்தொனுக்கு, கர்த்தருக்கு கினடத்தனதப் க ொேகவ 

இருந்தொர். 

 

நோம் அலைவரும் அப் டித்தோைோ  இல்லலயோ? 

 

உங்கள் திறன்கனள எப்க ொதும் மதிப்பிட கவண்டொம். 

க துரு கதவனுக்கு கினடத்தனதப் க ொேகவ பிேொசுக்கும் 

கினடத்தொன். 

 

கதவைொல்   ன் டுத்தப் டுவதற்கொை உங்கள் ஆற்றல் 

எவ்வளவு அதிகமொக இருக்கிறகதொ, அவ்வளவு அளவு  

உங்கள் திறனை பிேொேொல்   ன் டுத்த முடியும்.  

 

க துரு இந்த விஷ த்னத மனித கண்கணொட்டத்தில் 

 ொர்த்துக் பகொண்டிருந்தொர். 

 

கதவனின் கவனேக்கு க துரு தனட ொக இருந்தொர். 

கதவனின் கவனேக்கு ப ரும் தனட ொக இருப் து ேொத்தொன், 

ஆககவ, ேொத்தொகை, எைக்கு பின்ைொல் பேல்லு. 

 

உங்கள் தன்ைம்பிக்னக அனைத்னதயும் இைந்து விடுங்கள்! 

க துரு அனதப்  ற்றி நன்றொக உணைத் பதொடங்குகிறொர், 

பின்ைர் தைது எல்னேகனள மீறுகிறொர், கமலும் கர்த்தர் 

அவைது கொல்கனள அவனுக்குக் கீகை இருந்து பவட்ட 

கவண்டும். 
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நீங்கள் கதவைொல்   ன் டுத்துவனத க ொேகவ பிேொசும் 

உங்கனள   ன் டுத்தப் டுவனதப் க ொேகவ க துரு 

  ன் டுத்தப் ட்டொர் ,நீங்கள் நன்றொக கவனியுங்கள். 

 

இது அவைது இத த்தில்   த்னத ஏற் டுத்த கவண்டும். 

 

3. Rejection நிரோகரிப்பு. 

 

கர்த்தர் க துருனவ நிைொகரித்ததல்ே, கர்த்தனை க துரு 

நிைொகரித்தொர். 

 

 ஸ்கொ இைவு, இக சுனவக் கொட்டிக் பகொடுத்த இைவு. 

அவர்கள் ஒரு  ொடனேப்  ொடிைொர்கள். அவர்கள் ஒலிவ 

மனேக்குச் பேன்றொர்கள்.   

 

மத்பதயு  26:30-31, அவர்கள் ஸ்பதோத்திரப் ோட்லைப் 

 ோடிைபின்பு, ஒலிவமலலக்குப் பு ப் ட்டுப் ப ோைோர்கள். 31. 

அப்ஜ ோழுது, இபயசு அவர்கலை பநோக்கி: பமய்ப் லை 

ஜவட்டுபவன், மந்லதயின் ஆடுகள் சித டிக்கப் டும் என்று 

எழுதியிருக்கி  டி, இந்த இரோத்திரியிபல நீங்கள் எல்லோரும் 

என்னிமித்தம் இை லலைவீர்கள். 

 

கமசி ொ சினறபிடிக்கப் ட்டக ொது, சீஷர்கள் அனைவரும் 

தப்பி ஓடுவொர்கள் என்று ேகரி ொவின் தீர்க்கதரிேைம் கூறுவது 

இதுதொன். 

   

மத்பதயு  26:32-33, ஆகிலும், நோன் உயிர்த்ஜதழுந்த பின்பு, 

உங்களுக்கு முன்பை கலிபலயோவுக்குப் ப ோபவன் என் ோர். 33. 

ப துரு அவருக்குப் பிரதியுத்தரமோக: உமதுநிமித்தம் 

எல்லோரும் இை லலைந்தோலும், நோன் ஒருக்கோலும் 

இை லலைபயன் என் ோன். 
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அவர் மற்ற எல்ேொ மனிதர்கனளயும் க ொே இல்னே என்றும் 

அனத பேய்  மொட்டொர் என் தில் உறுதி ொக இருப் தொகவும் 

க துரு கூறிைொர்.   

 

மத்பதயு  26:34, இபயசு அவலை பநோக்கி: இந்த இரோத்திரியிபல 

பசவல் கூவுகி தற்கு முன்பை, நீ என்லை மூன்று தரம் 

மறுதலிப் ோய் என்று ஜமய்யோகபவ உைக்குச் ஜசோல்லுகிப ன் 

என் ோர். 

 

க துரு மீண்டும் இக சுனவ கநொக்கி நீங்கள் தவறு பேய்கிறீர் 

ஆண்டவகை என்கிறொர்! 

 

மத்பதயு  26:35, அதற்குப் ப துரு: நோன் உம்பமோபை 

மரிக்கபவண்டியதோயிருந்தோலும் உம்லம மறுதலிக்கமோட்பைன் 

என் ோன்; சீஷர்கள் எல்லோரும் அப் டிபய ஜசோன்ைோர்கள். 

 

க துரு தனேவைொக இருந்தொர் என்று நினைக்கிறீர்களொ? 

நிச்ே மொக, அவர்கள் அனைவரும் அவருக்குப் பின்ைொல் 

அகத வழியில் பவளிக றிைர். 

 

மிகுந்த நம்பிக்னக. 

 

உங்கள் ஆவிக்குரி  வலினமன  அதிகமொக மதிப்பிடுவது 

பகொடி து. 

 

க துருவின் திட்டங்கள் அவனை மீறுவதில்னே என்று 

இக சு ஏற்கைகவ கற்பிக்க மு ன்றொர். 

உங்கள் திட்டங்கனள இக சுவுக்கு வைங்கொதீர்கள், அவனைப் 

பின் ற்றுங்கள். 

 

மத்பதயு  26:69-75, அத்தருணத்தில் ப துரு ஜவளிபய வந்து 

அரமலை முற் த்தில் உட்கோர்ந்திருந்தோன். அப்ஜ ோழுது, 
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பவலலக்கோரி ஒருத்தி அவனிைத்தில் வந்து: நீயும் 

கலிபலயைோகிய இபயசுபவோபை கூை இருந்தோய் என் ோள். 70. 

அதற்கு அவன்: நீ ஜசோல்லுகி து எைக்குத் ஜதரியோது என்று 

எல்லோருக்கும் முன் ோக மறுதலித்தோன். 71. அவன், வோசல் 

மண்ை த்திற்குப் ப ோைஜ ோழுது பவஜ ோருத்தி அவலைக் 

கண்டு: இவனும் நசபரயைோகிய இபயசுபவோபை கூை 

இருந்தோன் என்று அங்பக இருந்தவர்களுக்குச் ஜசோன்ைோள். 72. 

அவபைோ: அந்த மனுஷலை நோன் அறிபயன் என்று 

ஆலணயிட்டு, மறு டியும் மறுதலித்தோன். 73. சற்று 

பநரத்திற்குபின்பு அங்பக நின் வர்கள் ப துருவினிைத்தில் 

வந்து: ஜமய்யோகபவ நீயும் அவர்களில் ஒருவன்; உன் ப ச்சு 

உன்லை ஜவளிப் டுத்துகி து என் ோர்கள். 74. அப்ஜ ோழுது 

அவன்: அந்த மனுஷலை அறிபயன் என்று ஜசோல்லி, 

சபிக்கவும் சத்தியம் ண்ணவும் ஜதோைங்கிைோன். உைபை 

பசவல் கூவிற்று. 75. அப்ஜ ோழுது ப துரு: பசவல் 

கூவுகி தற்கு முன்பை, நீ என்லை மூன்று தரம் மறுதலிப் ோய் 

என்று இபயசு தன்னிைத்தில் ஜசோன்ை வசைத்லத 

நிலைத்துஜகோண்டு, ஜவளிபய ப ோய், மைங்கசந்து அழுதோன். 

 

இது நைக்க கர்த்தர் அனுமதித்தோரோ?   

நிச்ே ம்.   

 

கர்த்தர் இலதச் ஜசய்தோரோ?   

இல்னே.   

 

அலத ஏன் நைக்க அனுமதித்தோர்?   

ஏபைன்றொல், எந்த மனிதனும் தன்னை தொன் நம்புவனத 

னகவிட்டொல் ஒழி  கதவைொல்   ன் டுத்தப் ட முடி ொது. 

 

க துரு தைது பேொந்த சு  தன்ைம்பிக்னகயின் மிக உ ர்ந்த 

உச்ேத்தில்  உ ர்ந்தொர்.  

o நொன் உங்கனள ஒருக ொதும் மறுதலிக்க மொட்கடன், 
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o நொன் முதலில் இறந்துவிடுகவன், 

o மற்றவர்கள் அனைவரும் உங்கனள 

மறுதலிக்கக்கூடும். 

 

ஆைொல் அன்றிைவுதொன், அவர் மீண்டும் மீண்டும் பேய்தொர்! 

தன்ைம்பிக்னகக்கு இவ்வளவு முக்கி த்துவம். 

 

இது மனிதனை உனடப் து என்று அனைக்கப் டுகிறது. இது 

க துருனவ நசுக்குவது. எந்த மனிதனும் இறுதியில் 

பநொறுக்கப் டும் வனை கதவனுக்கொக   ன் ட மொட்டொர்கள். 

 

க துருவின் கதொல்வி அவசி ம். 

 

இப்க ொது நொம் க துரு  மீது மிகவும் கஷ்டப் டுவதற்கு 

முன்பு, குனறந்த ட்ேம் க துரு கேொதனைன  சுற்றிக் 

பகொண்டிருந்தொர். 

 

குனறந்த  ட்ேம் அவருக்கு அங்கக இருக்க னதரி ம் 

இருந்தது. ஆைொல் க துருவின் தன்ைம்பிக்னகன  நசுக்குவது 

முக்கி மொைதொக இருந்ததொல், க துரு அந்த நினேயில் 

இருக்க கர்த்தர் அனுமதித்தொர். இந்த கட்டத்தில் அவர் 

உனடந்த மனிதர். இதற்குப் பிறகு அவர் ஒருக ொதும் ஒகை 

மொதிரி ொக இருக்கவில்னே. அவர் இனி னதரி மொை, 

தன்ைம்பிக்னக, துணிச்ேேொை மனிதர் அல்ே. இது அவனை 

பநொறுக்கி து, அது மிகவும் முக்கி மொைது.  

 

அவனை வடிவனமக்க கர்த்தர்   ன் டுத்தி  அனு வத்தின் 

ஒரு  குதி ொக க துருவின் ப ரும் நிைொகரிப்பு இருந்தது. 

 

கர்த்தருக்கு பவளிப் ொடு கினடத்த ஒரு மனிதன் கதனவ. 



20 
 

கர்த்தருக்கு ஒரு மனிதன் கதனவ, அவர் பிைேங்கித்த 

பேய்தி ொல் நைகத்தின் வொேல்கனள தடுத்து வொைத்தின் 

வொேல்கனள  திறக்க முடியும். 

தைது பேொந்த  ொவத்னத அங்கீகரித்த ஒரு மனிதன் கர்த்தருக்கு 

கதனவ. 

 

பநொறுக்கப் ட்ட ஒரு மனிதனுக்கும் கர்த்தர் 

கதனவப் ட்டொர், அவனுனட  தன்ைம்பிக்னகயில் 

முற்றிலும் நம்பிக்னக இல்னே. 

 

நீங்கள் உங்கனள, உங்கள் கருத்துக்கனள, உங்கள் 

எண்ணங்கனள உண்னமயில் நம் ொத நினேயில், ஊழி த்தில் 

நீங்கள் அந்த இடத்திற்கு வை கவண்டும், கமலும் நீங்கள் 

கர்த்தர் மீது முழுனம ொக ேொய்ந்து பகொள்ள கவண்டும். நீங்கள் 

திட்டத்னத பின் ற்றும் ஒரு மனிதனைக் பகொண்டிருக்க 

கவண்டும், அவருனட  திட்டம், க துருவின் திட்டம் அல்ே, 

அவருனட  மொம்ேத்தில் நம்பிக்னக இல்ேொத ஒரு மனிதனை 

அவர் பகொண்டிருக்க கவண்டும். 

 

 வுல்  ொவிகளின் தனேவன் என்று நினைத்ததொல் 

  னுள்ளதொக இருந்தது. 

 

பீட்டர் இனத ஒருக ொதும் ப றவில்னே. அவர் தைது 

வொழ்நொள் முழுவனதயும் ஒரு உனடந்த ந ருக்கொகக் 

கழித்தொர். 

 

அவைது அறிக்னக, கர்த்தர் என்னிடம் பேொல்வனத மட்டுகம 

நொன் அறிகவன். 

நொன் கர்த்தரின் வல்ேனமயில் மட்டுகம பே ல் ட முடியும். 

கதவன் அனத வகுத்துள்ளதொல் மட்டுகம என்ைொல் 

திட்டத்னத பேய்  முடியும். 

 



21 
 

4. Divine recommissioning ஜதய்வீக மறுசீரலமப்பு. 

 

இக சு சீஷர்களிடம், இதற்கு முன், "கலிகே ொவுக்குச் 

பேல்லுங்கள்" என்று கூறுகிறொர். அவர் மரித்து மீண்டும் 

உயிர்த்பதழுந்தொர். கர்த்தர் கல்ேனற நொற் து நொட்களில் 

இருந்து இப்க ொது உயிகைொடு இருக்கிறொர், அவர் சீஷர்கனளச் 

ேந்தித்து, ைொஜ் த்னதப்  ற்றி  விஷ ங்கனளப்  ற்றி 

க சுகிறொர். 

 

ஆைொல் அவர் அவர்கனள கலிகே ொவுக்கு அனுப்புகிறொர். 

 

கலிகே ொவில் அப்க ொஸ்தேர்கள் எழுந்து, உயிர்த்பதழுந்த 

ஆண்டவர் வருவதற்கொக அவர்கள் கொத்திருக்கிறொர்கள்.   

 

பயோவோன்  21:2-3,
 
சீபமோன்ப துருவும், திதிமு என்ைப் ட்ை 

பதோமோவும், கலிபலயோ நோட்டிலுள்ை கோைோ ஊரோைோகிய 

நோத்தோன்பவலும், ஜசஜ பதயுவின் குமோரரும், அவருலைய 

சீஷரில் பவறு இரண்டுப ரும் கூடியிருக்கும்ப ோது, 3. 

சீபமோன்ப துரு மற் வர்கலை பநோக்கி: 

மீன்பிடிக்கப்ப ோகிப ன் என் ோன். அதற்கு அவர்கள்: 

நோங்களும் உம்முைபைகூை வருகிப ோம் என் ோர்கள். அவர்கள் 

பு ப் ட்டுப்ப ோய், உைபை  ைபவறிைோர்கள். அந்த 

இரோத்திரியிபல அவர்கள் ஒன்றும் பிடிக்கவில்லல. 

 

அவர்கள்  டகில் ஏறிைொர்கள், அகநகமொக அவருனட  

பேொந்த  டகு, ஆைொல் அவர்களொல் இனி மீன் பிடிக்க 

முடி வில்னே, ஏபைனில் கர்த்தர் அவர்கனள அனுமதிக்க 

மொட்டொர். 

இறுதி ொக, இக சு வந்து அவர்கனள அனடந்தொர் ,  அவர்கள் 

ப ரி  மீன்கனளப் பிடிக்கிறொர்கள். இக சு அவர்களுக்கொக 

கொனே உணனவ த ொர் பேய்கிறொர். 
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அவர்கள் கொனே உணவு ேொப்பிட்டொர்கள். 

 

இக சு தைது  னை  நொமத்னத க ொேகவ பே ல் டுகிறொர், 

ஏபைனில் அவர் தைது  னை  சு த்னதப் க ொேகவ 

பே ல் டுகிறொர்.  

 

பயோவோன்  21:15, அவர்கள் ப ோெைம் ண்ணிைபின்பு, இபயசு 

சீபமோன்ப துருலவ பநோக்கி: பயோைோவின் குமோரைோகிய 

சீபமோபை, இவர்களிலும் அதிகமோய் நீ என்னிைத்தில் 

அன் ோயிருக்கி ோயோ என் ோர். அதற்கு அவன்: ஆம் 

ஆண்ைவபர, உம்லம பநசிக்கிப ன் என் லத நீர் அறிவீர் 

என் ோன். அவர்: என் ஆட்டுக்குட்டிகலை பமய்ப் ோயோக 

என் ோர். 

 

இது மீண்டும் ஆனணயிடப் டுகிறது. 

 

இதுதொன் இங்கக க துருவின் நி மைம், அது அற்புதம், 

ஏபைன்றொல் அவனை விட்டுக்பகொடுக்க கர்த்தர் எல்ேொ 

கொைணங்கனளயும் பகொண்டிருந்தொர். 

 

அவர் இனத மூன்று முனற பேய்கிறொர் என்று ஏன் 

நினைக்கிறீர்கள்? 

ஏபைன்றொல் எத்தனை மறுப்புகள் இருந்தை?   

மூன்று. 

 

எல்ேொ கநொக்கங்களிலிருந்தும் ஒரு கொேத்தில் ஊழி த்திற்கு 

மிகவும் வலினம ொக இருந்த ஒரு மனிதனின் மறுசீைனமப்பு 

இது, இப்க ொது ஊழி த்திற்கு மிகவும்  ேவீைமொக சு மொக 

அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

ஆைொல் அவர் ஊழி த்திற்கு மிகவும்  ேவீைமொக 

இருப் தொல், அவனை கர்த்தர் விரும்புகிறொர். 



23 
 

 

அவர்  ேமொக இருந்தக ொது, அவர்   ைற்றவர். 

 

இப்க ொது அவர் பநொறுக்கப் ட்டதொல், அவர்   னுள்ளதொக 

இருக்கிறொர். 

 

எைகவ, அவனைப்   ன் டுத்த கர்த்தர் அவனை அனைத்துச் 

பேல்கிறொன். ஆைொல் அவர் இன்னும் க துருவொக 

இருக்கிறொர். 

 

பயோவோன்  21:18-19, நீ இைவயதுள்ைவைோயிருந்தப ோது 

உன்லை நீபய அலரகட்டிக்ஜகோண்டு, உைக்கு இஷ்ைமோை 

இைங்களிபல நைந்து திரிந்தோய்; நீ 

முதிர்வயதுள்ைவைோகும்ப ோது உன் லககலை நீட்டுவோய்; 

பவஜ ோருவன் உன் அலரலயக் கட்டி, உைக்கு இஷ்ைமில்லோத 

இைத்துக்கு உன்லைக் ஜகோண்டுப ோவோன் என்று 

ஜமய்யோகபவ ஜமய்யோகபவ உைக்குச் ஜசோல்லுகிப ன் 

என் ோர். 19. இன்ைவிதமோை மரணத்திைோபல அவன் பதவலை 

மகிலமப் டுத்தப்ப ோகி ோஜைன் லதக் குறிக்கும் டியோக 

இப் டிச் ஜசோன்ைோர். அவர் இலதச் ஜசோல்லியபின்பு, அவலை 

பநோக்கி: என்லைப் பின் ற்றிவோ என் ோர். 

 

அவர் மரிக்கப்க ொகிறொர் என்று இக சு பேொன்ைொர், அவர் 

னககனள நீட்டப் க ொவதொகவும், சிலுனவயில் 

அனற ப் டுவதொகவும் பேொன்ைொர்.   

 

இபயசு ப துருவிைம் என்ை ஜசோன்ைோர்?   

 

க துரு, நீ உண்னமயுள்ளவர்களொக இருக்கப் க ொகிறொய், நீ 

கனடசிவனை உண்னமயுள்ளவர்களொக இருக்கப் க ொகிறொய்! 

➢ நீ என் ஆட்டுக்குட்டிகனள வளர்க்கேொம், 
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➢ நீ  என் ஆடுகனள கமய்ப் ொய், 

➢ நீ  என் ஆடுகளுக்கு உணவளிக்கேொம், 

➢ இனத நீ  பேய் ேொம் 

➢ இைத்த ேொட்சி ொக மரிக்கும் வனை நீ அனத பேய்வொய்! 

 

க துரு இறுதி ொக இக சு தன்னை விரும்பி  

மனிதைொகிவிட்டொர், ஏபைன்றொல் இப்க ொது அவர் 

தன்ைம்பிக்னக இல்ேொத ஒரு மனிதர். 

க துரு இைண்டு  டிகள் எடுத்து திரும்பி வருகிறொர். 

இக சு கநசித்த சீஷனை அவர் க ொவொன் என்று  ொர்க்கிறொர்.  

 

பயோவோன்  ற்றி என்ை ?   

இக சு க துருவிடம் தொன் கனடசி வனை 

உண்னமயுள்ளவைொக இருக்கப் க ொவதொக கூறிைொர். 

 

ஓ க துருகவ, நீங்கள் இனடவிடொமல் இருக்கிறீர்கள். 

எந்த நீளத்திற்கும் நீ பேல்வதொக பதரி வில்னே. 

 

அவருக்கு என்ை நைக்கப்ப ோகி து?  

இக சு அவனை கநொக்கி, இது மிகவும் நனகச்சுனவ ொைது, 

"நொன் வரும் வனை அவர் இருக்க கவண்டும் என்று நொன் 

விரும்பிைொல், உைக்கு என்ை? என்னைப் பின் ற்று" என்று 

கூறிைொர். 

 

அவர் இைண்டொவது வருனக வனை வொழ்ந்தொல், அது உங்கள் 

கவனே எதுவுமில்னே. 

கர்த்தர் தம்முனட  நி மைம் மற்றும் மறுசீைனமப்பின் மூேம் 

அவனை அனைத்துச் பேல்கிறொர், அவர் உனடந்து 

பநொறுக்கப் டுகிறொர். 
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கர்த்தர் அவனை மீட்படடுக்கிறொர். அவர் இைண்டு  டிகனள 

எடுக்கிறொர், அவர் ஏற்கைகவ தடமறிந்து விடுகிறொர். அவர் 

இருக்க கவண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்பி  மனிதைொைொர்.   

 

2 ப துரு 1:12-14, இதினிமித்தம், இலவகலை நீங்கள் அறிந்தும், 

நீங்கள் இப்ஜ ோழுது அறிந்திருக்கி  சத்தியத்தில் 

உறுதிப் ட்டிருந்தும், உங்களுக்கு இலவகலை எப்ஜ ோழுதும் 

நிலைப்பூட்ை நோன் அசதியோயிபரன். 13. 

நம்முலைய கர்த்தரோகிய இபயசுகிறிஸ்து எைக்கு அறிவித்த டி 

நோன் என் கூைோரத்லதவிட்டுப்ப ோவது சீக்கிரத்தில் 

பநரிடுஜமன்று அறிந்து, 14. இந்தக் கூைோரத்தில் நோன் 

இருக்குமைவும் உங்கலை நிலைப்பூட்டி எழுப்பிவிடுவது 

நியோயஜமன்று எண்ணுகிப ன். 

 

உங்களுக்குத் பதரிந்திருந்தொலும் ேத்தி த்னத தைப் க ொவதொக 

க துரு கூறுகிறொர். அவர் மரித்து விடுவொர், அவருனட  

மைணம் மிக அருகில் இருப் தொல் அவர் அனதக் பகொடுப் ொர். 

அவர் மரிக்கப்க ொகிற கனிவொை மைணத்னத இக சு 

அவரிடம் பேொன்ைொர். 

 

அவர் இருக்க கவண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்பி  

மனிதைொைொர்.   

✓ அப்க ொஸ்தேர் முதல்  ன்னிைண்டு அதிகொைங்களில் 

அவர் ேன யின் தனேவைொக இருந்தொர். 

✓ யூதொைுக்குப்  திேொக மத்தி ொனவ   திேொக 

ஏற் டுத்திைொர். 

✓ ப ந்பதபகொஸ்கத நொளில் அவர் ேன யின் பேய்தித் 
பதொடர் ொளைொக இருந்தொர். 

✓ அவர் ேன யில் முடவ மனிதனைக் 

குணப் டுத்திைொர். 

✓ அவர் ஆகேொேனை ேங்கத்னத எதிர்த்தொர். 
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✓ அவர் ேமொரி ொவில் ேொத்தொனின் , ப ொய் ொை 

குணப் டுத்து வர் சீமொனின் பிைச்சினைன  

னக ொண்டொர்.   

✓ அைனி ொ மற்றும் ேபீைொள்  ஆகிக ொரின் 

 ொேொங்குத்தைத்னத அவர் னக ொண்டொர். 

✓ அவர் ஐகந னவ குணமொக்கி, கதொற்கனவ Dorcas 

மரித்கதொரிலிருந்து எழுப்பிைொர். 

✓ அவர் நற்பேய்தின  புறஜொதியிைரிடம் எடுத்துச் 
பேன்றொர். 

✓ அவர் 1 மற்றும் 2 க துரு என்ற இைண்டு நிரு ங்கனள 

எழுதிைொர். 

✓ கதவன், விரும்பி  தனேவர் அவர். 

 

பதய்வீக பவளிப் ொடு, 

பதய்வீக பவகுமதி, 

க துருவின் நிைொகரிப்பு, 

பதய்வீக மறுசீைனமப்பு. 

அவர் கல் ஆைொர் என்ற ப ரி  உணர்தலுக்கு க துருனவ 

வழிநடத்தி து! 


