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இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை 

– பாடம் 07 

உபத்திரவம் - சரித்திரம்  

இரண்டாம் வருகை மற்றும் அதனுடன் 

இகைந்திருக்கும் உபத்திரவங்ைகைப் படிப்பகத 

நாம் முயற்சி சசய்யும்பபாது, முதலில், நாம் நன்கு 

அறிந்திருக்ை பவண்டும் என்பதற்கு வரலாற்கைப் 

புரிந்து சைாள்ை பவண்டும். 

அப்பபாஸ்தலர் 7 

இந்த அத்தியாயம், பவதமாை வரலாற்கை ஒரு 

அத்தியாயத்தில் வாசிக்ை  அகைக்கிபைன். இந்த 

புரிதலுடன் இகத வாசிப்பதற்கு பநரத்கத 

எடுத்துக்சைாள்ளுங்ைள், பிைகு பவதாைமத்தில் 

நல்ல முத்துக்ைள் கிகடக்கும்.  

நாம் இப்பபாது ஒரு கடபபாலஜிகயப் (typology) 

பார்ப்பபாம், ைடந்த ைாலத்தில் என்ன நடந்தது 

என்பகத அறிவீர்ைள், அதன் மூலமாய் 

எதிர்ைாலத்தில் இஸ்பரல் பதசத்திற்கு என்ன 

நடக்கும் என்று உங்ைளுக்குத் சதரியவரும். 

http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com
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தனிப்பட்ட முகையில், பவதமாைத்கத  படிக்ை 

பவதமாை ைல்லூரிக்குச் சசல்ல நான் விரும்பிபனன், 

ஆனால் என் ஆவிக்குள் சசல்ல நான் எப்பபாதுபம 

வசதியாை உைர்ந்ததில்கல. ஒரு நாள், 2009 ஆம் 

ஆண்டின் சதாடக்ைத்தில், நான் பமாபசகவப் 

பபாலபவ இகைவகன மிைவும் 

துன்புறுத்தியிருக்கிபைன், பின்னர் பதவன் 

என்னுடன் பபசினார், திட்டமிட்ட இகையியலின் 

அகனத்து பாடத்திட்டங்ைகையும் சரி பார்க்ை 

சசான்னார். 

முகையான தத்துவங்ைளின் (systematic Theology) 

நன்கு அறியப்பட்ட ஆசிரியர்ைள் ஜான் ைால்வின், 

லூயிஸ் சபர்பைாஃப், செர்மன் பபவின், 

பிரான்சிஸ் டார்ட்டின், சவய்ன் க்ரூடம் 

பபான்ைவற்ைால் எழுதப்பட்டது, 

ஆனால் அவர்ைளில் சபரும்பாபலார் தங்ைள் 

எதிர்ைால பபாதைர்ைளுக்ைாை தங்ைள் 

பபாதைர்ைளுக்கு  ைற்பிக்ை பின்வரும் பிரிவுைள் 

உள்ைன. 

➢ Theology proper – The study of the character of 

God 

➢ Angelology – The study of angels 

➢ Biblical theology – The study of the bible 

➢ Christology – The study of Christ 

➢ Ecclesiology – The study of the church 
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➢ Eschatology – The study of the end times 

➢ Hamartiology – The study of sin 

➢ Pneumatology – The study of the Holy Spirit 

➢ Soteriology – The study of salvation 

➢ Theological Anthropology – The study of the 

nature of humanity. 

நீங்ைள் ைண்டுபிடிக்ை முடியாதது இஸ்பரல் மற்றும் 

எருசபலகம பற்றிய பாடம்  ஆகும். இஸ்ரபவல் 

மற்றும் எருசபலம் நாட்கடப் பற்றி பவதைாமத்தில் 

6 வசனங்ைளில் 5 வசனங்ைள் உள்ைன. இருப்பினும் 

தற்பபாகதய முகையான இகையியல் இஸ்பரல் 

அல்லது எருசபலகம பற்றி ைற்பிக்ைவில்கல. 

இபயசு முதல் முகை வந்தார் மற்றும் அவரது 

இரண்டாவது வருகை இஸ்பரல் நாட்டிகன 

சபாறுத்தது. நான் பவதமாை  ைல்லூரி அல்லது 

இகையியல் ைல்லூரிக்கு எதிரானவன் அல்ல 

என்பகத புரிந்து சைாள்ளுங்ைள். ஆனால் இது என் 

ைனிப்பு. இதுபவ நாம் பல தவைான தத்துவங்ைள் 

இஸ்பரல் மற்றும் இபயசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் 

வருகை குறித்து நம் மத்தியில் உள்ை குைப்பத்திற்கு 

ைாரைம்.  

இஸ்பரலுக்கு ஒரு புனித யாத்திகர சசல்ல மக்ைள் 

ஊக்ைமளிக்ைப்படுகிைார்ைள், எருசபலமுக்கு தங்ைள் 

சகபகய எடுத்துக் சசல்லும் பல பபாதைர்ைள் 

இருக்கின்ைார்ைள். ஆனால் இபயசு ஏன் வந்தார், 



4 

 

எப்படி அவர் மீண்டும் எருசபலமுக்கு வருவார் 

என்பகதக் ைாட்டுவதில் தவறிவிடுகிைார்ைள். 

கிறிஸ்துவின் வகைப்பாடு  

Typology of Jesus 
நாம் பவதவசனங்ைகை ைவனமாை படிப்பபாம் 

என்ைால், தாம் விரும்பும் மக்ைளுக்கு தம்கம 

சவளிப்படுத்த பதவன் பல வழிகய 

புரிந்துசைாள்ை கவத்து இருப்பகத ைாைலாம். 

இபயசு மற்றும் பஜாசப் Joseph and Jesus 

75 க்கும் பமற்பட்ட விவரங்ைள் உள்ைன, இகவ 

பஜாசப் மற்றும் இபயசு ஆகியவற்பைாடு 

சபாருந்துகின்ைன. ஒரு சிறிய விைக்ைப்படம் கீபை 

சைாடுக்ைப்பட்டுள்ைது. 

 

பஜாசப் மற்றும் இபயசு ஒப்பீடு 

பஜாசப் இபயசு 

Joseph was Loved by His Father 

- Genesis 37:3 

God said about Jesus "this is my 

beloved son" - Matthew 3:17 

Joseph's brothers did not 

believe him and hated him - 

Genesis 37:4-5 

The Jews Did Not Believe in Christ 

- John 7:5 and they hated him - 

John 15:24 
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Joseph's brothers rejected his 

right to rule - Genesis 37:8 

The Jewish leaders said, "we will 

not have this man to rule over us" 

Luke 19:14 

They stripped Joseph of his 

garments -  Genesis 37:23 

They stripped Jesus -  Matthew 

27:28 

Joseph was sold for silver - 

Genesis 37:28 

Jesus was sold for silver 

-  Matthew 26:15 

All things were laid into Joseph's 

trust -  Genesis 39:4-8 

God hath given all things into his 

hand - John 3:35 

Joseph's own brothers did not 

recognize him. 

The Jews did not recognize their 

Messiah 

Joseph was tempted and did not 

sin -  Genesis 39:9 

Jesus was tempted in all things yet 

was without sin - Hebrews 4:15 

Joseph was condemned with 

two criminals - Genesis 40:2, 3 

Jesus was crucified with two 

criminals - Luke 23:32 

One criminal was given life and 

the other was condemned - 

Genesis 40:21-22) 

Jesus told one of the criminals 

"Today you shall be with me in 

paradise" - Luke 23:43 

Joseph was trustworthy and 

wise -  Genesis 41:39 

God said about Jesus "this is my 

beloved son in whom I well 

pleased" - Mark 1:11 
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Joseph was 30 years old - 

Genesis 41:46 

Jesus was "about 30 years old" - 

Luke 3:25 

God planned the suffering of 

Joseph in advance to save many 

- Genesis 50:21 

Jesus said, "God so loved the 

world that he sent his only 

begotten son that whosoever 

believes in him shall be saved" - 

John 3:16 

Joseph married a foreign bride 

who shared his glory - Genesis 

41:45 

Believers in Christ are "joint heirs" 

with him in his glory - Romans 

8:17 

Joseph was cast into a pit and 

then later delivered out of it - 

Genesis 37:24, 28 

When Jesus died he descended 

into the lower parts of the earth, 

and later ascended into heaven - 

Ephesians 4:9 

Joseph was imprisoned based 

on false charges - Genesis 39:19, 

20 

During the trial of Jesus false 

witnesses were brought in 

testifying against him - Mark 

14:56 

Joseph's brothers later repented 

for what they did to him - 

Genesis 42:7 

"and they shall look upon me 

whom they have pierced, and 

they shall mourn" - Zechariah 

12:10 
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பயாபசப்பின் சசாந்த சபைாதரர்ைள் அவகர முதல் 

முகையாை சந்தித்தபபாது அவகர அகடயாைம் 

ைாைவில்கல. 

இபயசு தம் சசாந்த இனத்தினால் 

அங்கீைரிக்ைப்படவில்கல, அவர் நிராைரிக்ைப் 

பட்டார். 

பயாவான் 1:11, அவர் தமக்குச் சசாந்தமானதிபல 

வந்தார், அவருக்குச் சசாந்தமானவர்ைபைா அவகர 

ஏற்றுக்சைாள்ைவில்கல. 

பயாபசப்பு தன்னுகடய சபைாதரர்ைளுக்கு 

இரண்டாவது முகையாை தன்கன 

சவளிப்படுத்தினார். (Genesis 45:4, &16) 

அப்பபாஸ்தலர் 7:13, இரண்டாந்தரம் பயாபசப்பு 

தன்னுகடய சபைாதரருக்குத் தன்கனத் 

சதரியப்படுத்தினான். பயாபசப்புகடய வம்சமும் 

பார்பவானுக்குக் சதரியவந்தது. 

இபயசுவின் இரண்டாம் வருகையில் யூதர்ைளின் 

பமசியாவாை இபயசு சவளிப்படுவார். 
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பமாபசயும் இபயசுவும் Moses and Jesus 

பமாபச தன் சபைாதரர்ைகைக் ைாப்பாற்றுவதற்ைாை 

வரவகைக்கிைார், ைடவுள் அவர்ைகை விடுவிக்ை 

தம்கமப் பயன்படுத்துவார் என்பகத அவர்ைள் 

புரிந்துசைாள்வார்ைள். 

அப்பபாஸ்தலர் 7:25-28, 25. தன்னுகடய 

கையினாபல பதவன் தங்ைளுக்கு இரட்சிப்கபத் 

தருவாசரன்பகதத் தன்னுகடய சபைாதரர் 

அறிந்துசைாள்வார்ைசைன்று அவன் நிகனத்தான்; 

அவர்ைபைா அகத அறியவில்கல. 26. மறுநாளிபல 

சண்கடபண்ணிக்சைாண்டிருக்கிை 

இரண்டுபபருக்கு அவன் எதிர்ப்பட்டு: மனுஷபர, 

நீங்ைள் சபைாதரராயிருக்கிறீர்ைள்: 

ஒருவருக்சைாருவர் அநியாயஞ்சசய்கிைசதன்ன 

என்று, அவர்ைகைச் சமாதானப்படுத்தும்படி 

பபசினான். 27. பிைனுக்கு அநியாயஞ்சசய்தவன் 

அவகனப் பிடித்துத் தள்ளி எங்ைள்பமல் 

அதிைாரியாைவும் நியாயாதிபதியாைவும் உன்கன 

ஏற்படுத்தினவன் யார்? 28. பநற்று நீ அந்த 

எகிப்தியகனக்சைான்ைதுபபால என்கனயும் 

சைான்றுபபாட மனதாயிருக்கிைாபயா என்ைான். 

ஆனால் அவர்ைள் புரிந்து சைாள்ைவில்கல, பிைகு 

அவர் தனது ஊகர விட்டு ஓடிவிட்டார், மீடியனில் 

40 ஆண்டுைள் தங்கியிருந்தார். 
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பதவன் எதிர்ைாலத்தில் அவகரப்பபால ஒரு 

தீர்க்ைதரிசிகய எழுப்புவார் என்று பமாபச 

தீர்க்ைதரிசனம் உகரத்தார். 

உபாைமம் 18:15 & 18 

15. உன் பதவனாகிய ைர்த்தர் என்கனப் பபால ஒரு 

தீர்க்ைதரிசிகய உனக்ைாை உன் நடுபவ உன் 

சபைாதரரிலிருந்து எழும்பப் பண்ணுவார்; 

அவருக்குச் சசவிசைாடுப்பீர்ைைாை.18. 

உன்கனப்பபால ஒரு தீர்க்ைதரிசிகய நான் 

அவர்ைளுக்ைாை அவர்ைள் சபைாதரரிலிருந்து 

எழும்பப்பண்ணி, என் வார்த்கதைகை அவர் 

வாயில் அருளுபவன்; நான் அவருக்குக் 

ைற்பிப்பகதசயல்லாம் அவர்ைளுக்குச் 

சசால்லுவார். 

இபயசு வந்தபபாது, பமாபச பபசிய ஒரு 

தீர்க்ைதரிசியாை அவகர அகடயாைம் 

ைண்டுசைாண்டார். 

பயாவான் 7:40, ஜனங்ைளில் அபநைர் இந்த 

வசனத்கதக் பைட்டசபாழுது: சமய்யாைபவ இவர் 

தீர்க்ைதரிசியானவர் என்ைார்ைள். 
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பமாபச இரண்டாம் வருகை Moses second 

coming 

எரியும் புதரில் பதவன் தரிசனம்  சசய்தபின் பமாபச 

திரும்பி வந்தபபாது பமாபச மூலமாய் அவர்ைகை 

ைாப்பாற்றுவார். பதவன் அவர்ைகை 

அடிகமத்தனத்திலிருந்து சவளிபய சைாண்டு 

வருவார் என்பகத அவர்ைள் உைர்ந்தனர் 

அப்பபாஸ்தலர் 7:35-36, 35. உன்கன 

அதிைாரியாைவும் நியாயாதிபதியாைவும் 

ஏற்படுத்தினவன் யாசரன்று சசால்லி அவர்ைள் 

மறுதலித்திருந்த இந்த பமாபசகயத்தாபன பதவன், 

முட்சசடியில் அவனுக்குத் தரிசனமான தூதனாபல 

தகலவனாைவும் மீட்பனாைவும் அனுப்பினார். 36. 

இவபன அவர்ைகை அங்பையிருந்து 

அகைத்துவந்து, எகிப்து பதசத்திபலயும் சிவந்த 

சமுத்திரத்திபலயும், நாற்பது வருஷைாலமாய் 

வனாந்தரத்திபலயும், அற்புதங்ைகையும் 

அகடயாைங்ைகையும் சசய்தான். 

அபதவிதமாை, அவர்ைள் நிராைரித்திருந்த இபயசு, 

இஸ்ரபவல் பதசத்திற்கு இரட்சைராை இபயசு 

சவளிப்படுத்துவார் . 

சைரியா 12:10, நான் தாவீது குடும்பத்தாரின்பமலும் 

எருசபலம் குடிைளின்பமலும் கிருகபயின் 

ஆவிகயயும் விண்ைப்பங்ைளின் ஆவிகயயும் 

ஊற்றுபவன். அப்சபாழுது அவர்ைள் தாங்ைள் 
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குத்தின என்கன பநாக்கிப் பார்த்து, ஒருவன் தன் 

ஒபர பபைானவனுக்ைாைப் புலம்புகிைதுபபால 

எனக்ைாைப் புலம்பி, ஒருவன் தன் தகலச்சன் 

பிள்கைக்ைாைத் துக்கிக்கிைதுபபால எனக்ைாை 

மனங்ைசந்து துக்கிப்பார்ைள். 

எனபவ, அப்பபாஸ்தலர் 7 ல், முதல் தியாகி 

ஸ்டீபன் இந்த அறிக்கையுடன் இஸ்ரபவல் 

மக்ைளுக்கு தனது வரலாற்று பாடம் முடிக்கிைார். 

அப்பபாஸ்தலர் 7:52, தீர்க்ைதரிசிைளில் யாகர 

உங்ைள் பிதாக்ைள் துன்பப்படுத்தாமலிருந்தார்ைள்? 

நீதிபரருகடய வருகைகய 

முன்னறிவித்தவர்ைகையும் அவர்ைள் 

சைாகலசசய்தார்ைள். இப்சபாழுது நீங்ைள் 

அவருக்குத் துபராகிைளும், அவகரக் 

சைாகலசசய்த பாதைருமாயிருக்கிறீர்ைள். 

அவர் இரண்டாம் முகையாை வருகையில், 

இஸ்ரபவல் பதசத்தாருக்கு இபயசு தன்கன 

சவளிப்படுத்துவார் என்று நமக்குத் சதரியும். 

இபயசுவும் இஸ்ரபவலரும் Jesus and Israel 

இபயசு இந்த உவகமகயச் சசான்னார். 

லூக்ைா 20: 9-19, பின்பு அவர் ஜனங்ைளுக்குச் 

சசால்லத் சதாடங்கின உவகமயாவது: ஒரு 

மனுஷன் ஒரு திராட்சத்பதாட்டத்கத உண்டாக்கி, 

அகதத் பதாட்டக்ைாரருக்குக் குத்தகையாை விட்டு, 
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சநடுநாைாைப் புைத்பதசத்துக்குப் பபாயிருந்தான். 

10. அந்தத் பதாட்டக்ைாரர் திராட்சத்பதாட்டத்தின் 

ைனிைளில் தன் பாைத்கதக் சைாடுத்தனுப்பும்படி, 

பருவக்ைாலத்திபல அவர்ைளிடத்தில் ஒரு 

ஊழியக்ைாரகன அனுப்பினான். அந்தத் 

பதாட்டக்ைாரர் அவகன அடித்து, சவறுகமயாை 

அனுப்பிவிட்டார்ைள். 11. பின்பு அவன் பவபைாரு 

ஊழியக்ைாரகன அனுப்பினான்; அவகனயும் 

அவர்ைள் அடித்து, அவமானப்படுத்தி, 

சவறுகமயாை அனுப்பிவிட்டார்ைள். 12. அவன் 

மூன்ைாந்தரமும் ஒரு ஊழியக்ைாரகன 

அனுப்பினான்; அவகனயும் அவர்ைள் 

ைாயப்படுத்தி, துரத்திவிட்டார்ைள். 13. அப்சபாழுது 

திராட்சத்பதாட்டத்தின் எஜமான்: நான் என்ன 

சசய்யலாம், எனக்குப் பிரியமான குமாரகன 

அனுப்பினால், அவகனயாகிலும் ைண்டு 

அஞ்சுவார்ைள் என்று எண்ணி, அவகன 

அனுப்பினான். 14. பதாட்டக்ைாரர் அவகனக் 

ைண்டபபாது: இவன் சுதந்தரவாளி, சுதந்தரம் 

நம்முகடயதாகும்படிக்கு இவகனக் 

சைால்லுபவாம் வாருங்ைள் என்று 

ஒருவபராசடாருவர் சசால்லிக்சைாண்டு, 15. 

அவகனத் திராட்சத்பதாட்டத்திற்குப் புைம்பப 

தள்ளி, சைான்றுபபாட்டார்ைள். இப்படியிருக்ை, 

திராட்சத்பதாட்டத்தின் எஜமான் அவர்ைகை என்ன 

சசய்வான்? 16. அவன் வந்து அந்தத் 

பதாட்டக்ைாரகரச் சங்ைரித்து, 
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திராட்சத்பதாட்டத்கத பவறு 

பதாட்டக்ைாரரிடத்தில் சைாடுப்பான் அல்லவா 

என்ைார். அவர்ைள் அகதக்பைட்டு, 

அப்படியாைாதிருப்பதாை என்ைார்ைள். 17. 

அப்சபாழுது அவர் அவர்ைகைப் பார்த்து: வீடு 

ைட்டுகிைவர்ைள் ஆைாசதன்று தள்ளின ைல்பல, 

மூகலக்குத் தகலக்ைல்லாயிற்று என்று 

எழுதியிருக்கிை பவதவாக்கியத்தின் ைருத்சதன்ன? 

18. அந்தக் ைல்லின்பமல் விழுகிைவன் எவபனா 

அவன் சநாறுங்கிப்பபாவான், அது எவன்பமல் 

விழுபமா அவகன நசுக்கிப்பபாடும் என்ைார். 19. 

பிரதான ஆசாரியரும் பவதபாரைரும் 

தங்ைகைக்குறித்து இந்த உவகமகயச் 

சசான்னாசரன்று அறிந்து, அந்பநரத்திபல 

அவகரப்பிடிக்ை வகைபதடியும் ஜனங்ைளுக்குப் 

பயந்திருந்தார்ைள். 

The characters in this Parable: 

Owner of the Vineyard God 

The Vineyard Israel 

The tenant farmers Religious leaders 

Servants of the owner The prophets 

Son/Heir of the owner Jesus Christ 
 

பிரதான ஆசாரியனும் பவதபாரைரும் இந்த 

உவகமைகைக் பைட்டபபாது, இபயசு 

அவர்ைகைப் பற்றி பபசுகிைார் என்பகத 
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அறிந்திருந்தார். அவர் ஏசாயா 5: 1-7-ல் இருந்து 

பமற்பைாள் ைாட்டுகிைார். 

பதவன் திராட்கசத் பதாட்ட உரிகமயாைராை 

தீர்க்ைதரிசி ஏசாயா மூலம் பபசினார் 

➢ அவர் அகத பதாண்டி, 

➢ ைற்ைகை அைற்ை, 

➢ சிைந்த பதர்வு சைாடியுடன், 

➢ ஒரு பவலி கவத்து, 

➢ ஒரு பைாபுரம் ைட்டப்பட்டது, 

➢ அகத ைவனித்பதன் 

➢ திராட்கசத் பதாட்டத்திற்கு அவபர 

சிைந்தவர். 

ஒரு சபரிய நல்ல பைம் எதிர்பார்த்து ஆனால் அது 

பயனற்ை திராட்கச மட்டுபம சைாடுத்தது. 

அதனால் நான் என்ன சசய்பவன்?  

பதவன் இஸ்பரகலக் பைள்வி பைட்டார்! 

ஏசாயா 5: 5-7-ல் பதில் கூறுகிைார் 

➢ பவலிகய எடுத்துப்பபாடுபவன், 

(பாதுைாப்பு) 

➢ அது எரிக்ைப்படும், (தீர்ப்பு) 

➢ அதன் சுவர்ைகை உகடத்து, (பாதுைாப்பு 

நீக்கி) 
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➢ மிதித்து, (சவறுக்ைப்படும்) 

➢ இது வீைாகிவிடும் (பயனற்ைது) 

➢ அது முட்ைள் சைாண்டுவரும் (எதிரிைள் 

எழுப்பும்) 

➢ மகை இல்கல (பதவனிடமிருந்து எந்த 

ஆசீர்வாதமும் இல்கல) 

எனபவ, அவர்ைள் நியாயந்தீர்க்ைப்படுவார்ைள். 

பதவன் தனது திராட்கசத் பதாட்டத்திலிருந்து 

பைத்கத எதிர்பார்க்கிைார் என்பகத இபயசு 

ைாட்டுகிைார். ஆனால் பல தீர்க்ைதரிசிைகை 

அனுப்புவதன் மூலம் பதவன் மிகுந்த 

சபாறுகமகயயும் அன்கபயும் பற்றி இபயசு 

அவர்ைளுக்கு வலியுறுத்தினார். அவர் மீதுள்ை 

அன்பின் ைாரைமாை ைடவுள் தம்முகடய பநச 

குமாரகன அனுப்புகிைார். 

அவருகடய ஜனங்ைள் எந்த ைனியும் 

சைாடுக்ைாமலும் அவருகடய குமாரகனக் 

சைால்லாமலும் இருந்தால், அவர்ைள் அவருகடய 

பயங்ைரமான தீர்ப்கப எதிர்சைாள்ளுவார்ைள். 

ஆனால் அவர்ைள் அவருகடய குமாரகனக் 

சைான்ைாலும், அவர் முக்கிய மூலஸ்தானமாை 

இருப்பதன் மூலம் சவற்றிகயப் சபறுவார். 

V19 ஐ பாருங்ைள், அவர்ைள் எழும்பி, மைாஉக்கிர 

பைாபத்தில் இபயசுகவக் அவகர சைால்லவகை 

பதடினார்ைள். 
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அவர்ைள் இபயசுகவ நிராைரித்ததால்தான் அவர் 

மூலதனமாை இருப்பார் என்பபத சவற்றி. 

ஊழியத்தில் உள்ை பவதகனயில் நீடிப்பதில் 

விசுவாசமுள்ைவர்ைகை உற்சாைப்படுத்த இந்த 

உவகமகய இபயசு சசான்னார். 

விசுவாசமுள்ைவர்ைைாய் நிகலத்திருக்ை, 

திராட்கசத் பதாட்டத்கதவிட்டுத் தூக்கி எறிந்த 

அவருகடய உண்கமயுள்ை ஊழியர்ைகை 

ஊக்ைப்படுத்த இபயசு விரும்பினார். அவர் 

திராட்கசத் பதாட்டத்கதச் சசாந்தமாை 

கவத்திருக்கிைார், அவருகடய ஊழியர்ைளுக்கு 

அவருக்குப் பலன் சைாடுப்பபத முக்கியம். 

Luke 20:17, அப்சபாழுது அவர் அவர்ைகைப் 

பார்த்து: வீடு ைட்டுகிைவர்ைள் ஆைாசதன்று தள்ளின 

ைல்பல, மூகலக்குத் தகலக்ைல்லாயிற்று என்று 

எழுதியிருக்கிை பவதவாக்கியத்தின் ைருத்சதன்ன?  

நீங்ைள் இபயசு கிறிஸ்துகவ புைக்ைணித்து மக்ைளின் 

ைடினத்கத பார்க்ை முடியுமா? 

பயாவான் 1:11, அவர் தமக்குச் சசாந்தமானதிபல 

வந்தார், அவருக்குச் சசாந்தமானவர்ைபைா அவகர 

ஏற்றுக்சைாள்ைவில்கல. 

சமசியா சிலுகவயில் நிகலத்திருக்கையில் அது 

எவ்வைவு பவதகனயாை இருந்திருக்கும் என்பகத 

நீங்ைள் சிந்தித்து பாருங்ைள் . 


