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சபையின் தபைவர் யார்   

கிறிஸ்துவா அல்ைது பைதுருவா? 

 

மத்பதயு  16:13-19, பின்பு, இபயசு பிலிப்பு சசசரியாவின் 

திபசகளில் வந்தபைாது, தம்முபைய சீஷபை ப ாக்கி: 

மனுஷகுமாைனாகிய என்பன ஜனங்கள் யார் என்று 

சசால்லுகிறார்கள் என்று பகட்ைார். 14. அதற்கு அவர்கள்: 

சிைர் உம்பம பயாவான் ஸ் ானன் என்றும், சிைர் எலியா 

என்றும், பவறு சிைர் எபைமியா, அல்ைது தீர்க்கதரிசிகளில் 

ஒருவர் என்றும் சசால்லுகிறார்கள் என்றார்கள்.  

15. அப்சைாழுது அவர்: நீங்கள் என்பன யார் என்று 

சசால்லுகிறீர்கள் என்று பகட்ைார். 16. சீபமான் பைதுரு 

பிைதியுத்தைமாக: நீர் ஜீவனுள்ள பதவனுபைய குமாைனாகிய 

கிறிஸ்து என்றான். 17. இபயசு அவபன ப ாக்கி: பயானாவின் 

குமாைனாகிய சீபமாபன, நீ ைாக்கியவான்; மாம்சமும் 

இைத்தமும் இபத உனக்கு சவளிப்ைடுத்தவில்பை, 

ைைபைாகத்திலிருக்கிற என் பிதா இபத உனக்கு 

சவளிப்ைடுத்தினார். 18. பமலும்,  ான் உனக்குச் 

சசால்லுகிபறன், நீ பைதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்தக் 

கல்லின்பமல் என் சபைபயக்கட்டுபவன்; ைாதாளத்தின் 

வாசல்கள் அபத பமற்சகாள்வதில்பை. 19. 

ைைபைாகைாஜ்யத்தின் திறவுபகால்கபள  ான் உனக்குத் 

தருபவன்; பூபைாகத்திபை நீ கட்டுகிறது எதுபவா அது 

ைைபைாகத்திலும் கட்ைப்ைட்டிருக்கும், பூபைாகத்திபை நீ 

கட்ைவிழ்ப்ைது எதுபவா அது ைைபைாகத்திலும் 

கட்ைவிழ்க்கப்ைட்டிருக்கும் என்றார். 
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✓ பிரபஞ்சத்தின் உச்சகட்ட இலக்கு தேவனை 

மகினமப்படுத்துவோக இருந்ோல், 

✓ தேவன் எல்லாவற்னையும் பனடத்ேேற்காை உச்சகட்ட 

காரணம் அவருனடய மகினமக்காக என்று இருந்ோல், 

✓ எல்லாவற்னையும் அவருக்காகவும் அவராலும் 

உருவாக்கியிருந்ோல்,  

✓ தேவன்  ேம்முனடய மகினமக்காக மனிேனைப் 

பனடத்திருந்ோல்,  

 

எல்லா மனிே வரலாற்றிற்கும் த ாக்கமாக, தேவன் 

ேம்முனடய மகினமயின் புகழ்ச்சிக்கு நித்தியமாக இருக்கும் 

ஒரு மீட்கப்பட்ட மக்கள் கூட்டத்னே மீட்க  தவண்டும் என்று 

காரியங்கள் சசய்ேனே கண்டு  ாம் ஆச்சரியப்பட 

தவண்டியதில்னல.  

 

இது வரலாற்றின் கருப்சபாருள் மற்றும் மனிே 

தோற்ைத்திற்காை காரணம். 

 

மிகவும் பழக்கமாை உனர மற்றும் தராமானிய சனபக்கும் 

,புராட்டஸ்டன்ட் சனபக்கும் இனடயில் ஒரு தபார்க்களமாக 

இருந்ே கருத்து இது. இந்ே கருத்து பாரம்பரியமாக தவேத்தில் 

உள்ள சரித்திரங்கனள  ம்ப கூடியவர்களிடம் dispensationalists 

உள்ளது. ஆைால் அேன் கருப்சபாருளில், ஒரு எளிய, 

ஆழமாை, உயர்ந்ே, மகினம நினைந்ே தவே வசைம் உள்ளது. 

 

இப்தபாது பல நூற்ைாண்டுகளாக, தராமன் கத்தோலிக்க 

திருச்சனப இது, சனப தபதுருனவ னமயமாக சகாண்டு 

கட்டப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகிைது. ஆனகயால், 

தபாப்பாண்டவரின் வாரினச நிறுவி, முேல் 

தபாப்பாண்டவராக தபதுருனவ சகாண்டுள்ளைர். 
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தபாப்பாண்டவர் பூமியில் உள்ள சேய்வீக அதிகாரத்தின் 

இேயமும் முக்கியமாைவராக உள்ளார். 

 

புராட்டஸ்டன்ட்டுகள் Protestants  அேற்கு பதிலளித்து, சனப 

தபதுரு மீது கட்டப்படவில்னல என்று கூறியது, ஆைால் அது 

தபதுரு அளித்ே வாக்குமூலத்தின் அடிப்பனடயில் 

கட்டப்பட்டுள்ளது என்று சசால்லலாம். 

 

V 16, நீர் ஜீவனுள்ள பதவனுபைய குமாைனாகிய கிறிஸ்து 

என்றான்.  

சனபயின் ேனலவராை கிறிஸ்து, தவேத்தில் எந்ே 

தபாப்பாண்டவரும் குறிப்பிடப்பட இல்னல. எைதவ, இது 

மிகவும் முக்கியமாை பிரச்னைக்குரிய வசைமாக மாறுகிைது. 

 

கிறிஸ்து புதிய ஒன்னை அறிமுகப்படுத்துகிைார் என்று தவே 

வல்லு ர்கள் கூறுகின்ைார், “ ான் காட்டுதவன்” - எதிர்கால 

பேற்ைம் - “என் சனபனய கட்டுதவன்,” என்பது அப்தபாது 

ஒரு சனப ஆக இருந்ேதில்னல, ஆைால் ஒரு சனப என்பது 

இருக்கும்,இஸ்ரதவனல ேவிர்த்து ேனித்துவமாை ஒரு சனப 

என்பது எதிர்காலத்தில் உருவாகும் என்று இதயசு சசான்ைார். 

 

அல்லாே தவே வல்லு ர்கள் இது கிட்டத்ேட்ட 

சோழில்நுட்பமாைது அல்ல என்று கூறுகிைார்கள், இது கடந்ே 

காலங்களில் இருந்ேனேப் தபாலதவ எதிர்காலத்திலும் ேைது 

மக்கனளத் சோடர்ந்து கட்டிசயழுப்புவோக கர்த்ேர் 

கூறுகிைார் என்று அவர்கள் கூறுகின்ைைர். 

 

தேடீஸின் வாசல்கள் அல்லது பாோளத்தின் வாசல்கள்  

அல்லது கல்லனையின் வாசல்கள் என்ை என்பது குறித்து 

சபரும் விவாேங்கள்  டந்துள்ளை, இேன் அர்த்ேம் என்ை?  

எந்த அர்த்தத்தில் சபை இந்த வாசபைகபள 

பமற்சகாள்கிறது? 
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பாலஸ்தீை தேசத்தின் வடகிழக்கு மூனலயில் இருக்கும் 

சசசரியா பிலிப்பினயச் சுற்றியுள்ள தூசி நினைந்ே சானலகளில் 

இதயசு கிறிஸ்துவும் சீஷர்களும்  டந்து சகாண்டிருந்ோர்கள். 

அவர்கள் இஸ்தரல் தேசத்ோல் நிராகரிக்கப்பட்டைர். 

சேற்கில் யூதேயாவில்  கூட அவர்கனள 

ஏற்றுக்சகாள்ளவில்னல. வடக்கின் கலிதலயாவில் 

அவர்கனள ஏற்றுக்சகாள்ளவில்னல. யூே ேனலவர்கள், மே 

மற்றும் அரசியல் ேனலவர்கள் இருவரும் இதயசு மரிப்பதில் 

சந்தோஷம் சகாண்டாட காத்துசகாண்டு இருந்ேைர்.  

 

சபாதுமக்கள் ஒரு அரசியல் சபாருளாோர ராஜ்யத்னே 

மட்டுதம புரிந்து சகாண்டைர், அவர்கள் ஒரு இராணுவ 

அரசியல் தமசியானவ மட்டுதம புரிந்து சகாண்டைர். 

 

ஆகதவ, தமசியா வந்து ேன்னை ஒரு சிங்காசைத்தில், 

ோவீதின் சிங்காசைத்தில் நிறுத்தி, இஸ்ரதவலுக்கு 

ஆதிக்கத்னே மீட்சடடுப்போக அவர்கள் கருதிைர். 

 

மாைாக, அவர்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட மற்றும் அதிக விதராேப் 

தபாக்னக த ாக்கிச் சசன்ை ஒரு  பர்களாக இருந்ேைர். 

 

சீஷர்கள் இதயசுதவாடு இருந்ோர்கள், தேவனின் முழு 

தவனலத்திட்டமும் உண்னமயில் திட்டமிடப் 

பட்டிருக்கிைோ இல்னலயா என்று தயாசித்துக் 

சகாண்டிருந்ோர்கள், ஏசைன்ைால் சவளிப்புை 

தோற்ைத்திலிருந்து, எல்லாதம திட்டமிடப்பட்டேற்கு 

த ர்மாைாக இருப்பது தபால் இருந்ேது. 

அவர்களின்  ம்பிக்னககள் வீழ்ச்சியனடயத் சோடங்கும் 

இந்ே ேருணம், அவர்கள் தமசியாவின் பற்றிய 

எதிர்பார்ப்புகனள தகள்வி தகட்கத் சோடங்கியுள்ளைர். 
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பரிதசயரும் தவேபாரகரும் இதயசுனவ முற்றிலுமாக 

ேவைவிட்டார்கள், அவருடன் இருந்ே அனைவனரயும் 

சவறுக்கிைார்கள். முழு விஷயமும் அவர்களுக்கு மிகவும் 

விசித்திரமாக இருந்ேது. கர்த்ேர் ேைது ராஜ்யத்னே 

கட்டவில்னல என்பது தபால் இருந்ேது. 

 

இப்தபாது விஷயங்கள் விசித்திரமாக இருந்ோல், அவர்கள் 

இன்னும் அந்நியராகப் தபாகிைார்கள், ஏசைன்ைால் அந்ே 

காலத்திலிருந்தே இதயசு ேம்முனடய சீஷர்களுக்கு வரும் 

காரியங்கனள  காண்பிக்கத் சோடங்கிைார், அவர் எப்படி 

எருசதலமுக்குச் சசன்று மூப்பர்களிடமிருந்தும் பிரோை 

ஆசாரியர்களிடமிருந்தும் தவே பராகரிடமும் பல பாடுகனள 

அனுபவித்து சகால்லப்பட தவண்டும் என்பனே கூறிைார். 

 

மத்பதயு  16:21-22, அதுமுதல் இபயசு, தாம் 

எருசபைமுக்குப்பைாய், மூப்ைைாலும் பிைதான ஆசாரியைாலும் 

பவதைாைகைாலும் ைை ைாடுகள் ைட்டு, சகாபையுண்டு, 

மூன்றாம்  ாளில் எழுந்திருக்கபவண்டும் என்ைபதத் 

தம்முபைய சீஷர்களுக்குச் சசால்ைத்சதாைங்கினார். 22. 

அப்சைாழுது, பைதுரு அவபைத் தனிபய 

அபைத்துக்சகாண்டுபைாய்: ஆண்ைவபை, இது உமக்கு 

ப ரிைக்கூைாபத, இது உமக்குச் சம்ைவிப்ைதில்பை என்று 

அவபைக் கடிந்துசகாள்ளத் சதாைங்கினான்.  

 

அவர்களுக்கு அதிக னேரியம் இல்னல. 

அவர்களுக்கு நினைய  ம்பிக்னக இல்னல. 

 

அவர்கள் பார்த்ேவற்றில் அவர்களுக்கு எந்ே ஆறுேலும் 

கினடக்கவில்னல.  

V 21 to 23, இதயசு ேம்முனடய சிலுனவனயப் பற்றி தபசிக் 

சகாண்டிருந்ோர். 
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V 24 இதயசு அவர்களின் சிலுனவனயப் பற்றி தபசத் 

சோடங்குகிைார்! 

 

அவர்களின் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் இதயசு இந்ே சபரிய 

சத்தியத்னே கூறுகிைார்.  

 

“என் சனபனய கட்டுதவன்.”  

உண்னமயாை திட்டத்திலிருந்து எந்ே மாறுபாடும் இல்னல. 

எந்ே இழப்பும் இல்னல. 

திட்டம் மாைவில்னல. 

அவர் சனபனய கட்டுகிைார்.  

 

கிறிஸ்து கட்டும் சபை எது? 

அதன் ைண்புகள் என்ன? 

அதன் அம்சங்கள் என்ன?  

 

1. Certainty உறுதி தன்பம - “I will கட்டுபவன்”  

 

V 18, “இந்தக் கல்லின்பமல் என் சபைபயக்கட்டுபவன்;  

 

அப்ைடிச் சசான்னவர் யார்? 

கிறிஸ்து. 

அவர் தேவன், தேவன் சபாய் சசால்ல முடியாது. 

 

தேவன் உண்னமயுள்ள தேவன், அவருனடய வார்த்னேனய 

எப்தபாதும் நினைதவற்றுவர், அவருனடய வார்த்னே 

ஒருதபாதும் சவறுனமயாக திரும்பி வராது, அது 

அனுப்பப்பட்டதின் காரியத்னே  எப்தபாதும் 

நினைதவற்றுகிைது. 
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ஏசாயா  55:10-11, மாரியும் உபறந்த மபையும் வானத்திலிருந்து 

இறங்கி, அவ்விைத்துக்குத் திரும்ைாமல் பூமிபய  பனத்து, 

அதில் முபள கிளம்பி விபளயும்ைடிச்சசய்து, 

விபதக்கிறவனுக்கு விபதபயயும், புசிக்கிறவனுக்கு 

ஆகாைத்பதயும் சகாடுக்கிறது எப்ைடிபயா, 11. அப்ைடிபய என் 

வாயிலிருந்து புறப்ைடும் வசனமும் இருக்கும், அது 

சவறுபமயாய் என்னிைத்திற்குத் திரும்ைாமல், அது  ான் 

விரும்புகிறபதச்சசய்து,  ான் அபத அனுப்பின 

காரியமாகும்ைடி வாய்க்கும்.  

 

" ான் என் சனபனய கட்டுதவன்" என்று இதயசு 

சசான்ைதபாது, சனப கட்டப்படுவது உறுதி. இது சேய்வீக 

மீட்பரின் வாக்குத்ேத்ேத்தின் அடிப்பனடயில் 

கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

சனபனய கட்டுவது கர்த்ேர்.  ாம் சசய்ய தவண்டியது 

எல்லாம் அவர் கட்டும் இடத்தில் இருக்க தவண்டும்.  

 

தவோகமம் அேன் வடிவத்னே  மக்கு முன்னவக்கிைது. 

தேவனின் வார்த்னேக்குக் கீழ்ப்படிந்து வாழத் சோடங்கும் 

தபாது, மக்களும் ேனலனமத்துவமும் தேவனுனடய 

வார்த்னேயால் அனமக்கப்பட்ட அளவுருக்களுக்குள் 

 டக்கும்தபாது, கிறிஸ்து ேைது சனபயாக உருவாக்க 

பேப்படுத்தும் ஒரு தசைலாக கருவியாக  ாம் மாறுகிதைாம்.  

 

அவர் அபதச் சசய்யும் இைத்தில் இருப்ைது மிகவும் 

உற்சாகமாக இல்பையா?  

புதிய ஏற்பாடு சசால்வனேச் சசய்யுங்கள், சனபனய 

கட்டுவதில் தேவனுனடய வார்த்னே என்ை சசான்ைாலும் 

அனே  ாம் அனே  சசய்யும்தபாது, அனே அவருனடய 

வழினயக் கட்டனமக்க நீங்கள் அனுமதிக்கிறீர்கள். 
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தேவனின் வார்த்னேக்குக் கீழ்ப்படிவதில் நீங்கள்  டப்பனே 

நிறுத்திவிட்டு உங்கள் இஷ்டப்படி  டந்ோல், பின்ைர் கர்த்ேர் 

தவறு இடத்னே த ாக்கி சசன்று விடுவார். 

 

சனபகள் ஒரு காலத்தில் சசழித்துக் சகாண்டிருந்ேை, அவர் 

ஒரு குறிப்பிட்ட உள்ளூர் சனபனயப் பயன்படுத்துகிைார், 

இன்று அது ஒரு சங்கு தபான்று ோன் உள்ளது. 

 

என்ன  ைந்தது? 

கர்த்ேர் ேம்முனடய சனபனய கட்டுவார். தேவதை, நீர் அனேச் 

சசய்கிை இடத்தில் இருக்க எங்களுக்கு உேவுங்கள், ஏசைனில் 

இது அற்புேமாை பரவசம். 

 

நீங்கள் அப்தபாஸ்ேலர் புத்ேகத்னேப் பார்த்ோல், தேவன் 

ேமது சனபனய கட்டுவனே நீங்கள் காண முடியும். 

 

அப்பைாஸ்தைர்  2:38-39, பைதுரு அவர்கபள ப ாக்கி: நீங்கள் 

மனந்திரும்பி, ஒவ்சவாருவரும் ைாவமன்னிப்புக்சகன்று 

இபயசுகிறிஸ்துவின்  ாமத்தினாபை ஞானஸ் ானம் 

சைற்றுக்சகாள்ளுங்கள், அப்சைாழுது ைரிசுத்த ஆவியின் 

வைத்பதப் சைறுவீர்கள். 39. வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும், 

உங்கள் பிள்பளகளுக்கும்,  ம்முபைய பதவனாகிய கர்த்தர் 

வைவபைக்கும் தூைத்திலுள்ள யாவருக்கும் உண்ைாயிருக்கிறது 

என்று சசால்லி;  

 

தபதுருவின் மைதில், சபைபய யார் கட்டுகிறார்கள்? 

மக்கபள யார் அபைக்கிறார்கள்?  

 ம்முனடய தேவைாகிய கர்த்ேர் ோதம கட்டுவார். 

கர்த்ேர் ோன் ேைது சனபனய கட்டிசயழுப்புகிைார். 

இதயசு சசான்ைார், 
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பயாவான்  6:37, பிதாவானவர் எனக்குக் சகாடுக்கிற யாவும் 

என்னிைத்தில் வரும், என்னிைத்தில் வருகிறவபன  ான் 

புறம்பை தள்ளுவதில்பை.  

 

பிோ சகாடுக்கும் அனைத்தும்  மக்கு கினடக்கும். 

கர்த்ேர் ேம்முனடய சனபனய கட்டிசயழுப்புகிைார்.  

 

அப்பைாஸ்தைர்  2:47, பதவபனத் துதித்து, 

ஜனங்கசளல்ைாரிைத்திலும் தயவுசைற்றிருந்தார்கள். 

இைட்சிக்கப்ைடுகிறவர்கபளக் கர்த்தர் அநுதினமும் சபையிபை 

பசர்த்துக்சகாண்டுவந்தார். 

 

கர்த்ேர் சனபனய கட்டுகிைார். 

 

தேவனிடம் சபாய் சசான்ைேற்காக அைனியா மற்றும் 

சபீராள்  இைந்ே பிைகு. 

 

அப்பைாஸ்தைர்  5:14, திைளான புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் 

விசுவாசமுள்ளவர்களாகிக் கர்த்தரிைத்தில் அதிகமதிகமாய்ச் 

பசர்க்கப்ைட்ைார்கள்.  

 

They weren’t added to the church, they were added to the Lord. 

அவர்கள் சபையில் பசர்க்கப்ைைவில்பை, அவர்கள் கர்த்தரிைம் 

பசர்க்கப்ைட்ைனர்.  

 

நீங்கள் ஒரு நிறுவைத்தில் தசரவில்னல; நீங்கள் கர்த்ேருடன் 

ஐக்கியப்படுகிறீர்கள்.  

➢ அவர் அனழக்கிைார்.  

➢ அவர் கட்டுகிைார்.  

➢ மக்கள் அவருடன் ஐக்கியத்தில் வருகிைார்கள். 
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அப்பைாஸ்தைர்  11:24, அவன்  ல்ைவனும், ைரிசுத்த 

ஆவியினாலும் விசுவாசத்தினாலும் நிபறந்தவனு 

மாயிருந்தான்; அப க ஜனங்கள் கர்த்தரிைமாய்ச் 

பசர்க்கப்ைட்ைார்கள்.  

 

கர்த்ேரிடம் தசருகிைார்கள். 

கர்த்ேர் ேன்னுனடய சரீரத்னே கட்டிசயழுப்புகிைார், 

அனழக்கிைார், மீட்டுக்சகாள்கிைார், ேன்னுனடய சரீரத்தில் 

ஒரு அங்கமாக தசர்த்துக்சகாள்கிைார்.  

 

அப்பைாஸ்தைர்  13:48, புறஜாதியார் அபதக் பகட்டுச் 

சந்பதாஷப்ைட்டு, கர்த்தருபைய வசனத்பத 

மகிபமப்ைடுத்தினார்கள். நித்திய ஜீவனுக்கு 

நியமிக்கப்ைட்ைவர்கள் எவர்கபளா அவர்கள் 

விசுவாசித்தார்கள்.  

 

தேவன் நித்திய ஜீவனுக்கு யானரசயல்லாம் தேர்ந்சேடுத்து  

நியமித்ோதரா அவர்கள் விசுவாசித்ேைர்,  ம்பிைர். யானர 

த சிக்க தவண்டும் என்று முன்குறித்ோதரா அவர்கனள ேம் 

பக்கம் இழுத்து சகாண்டார். 

 

அப்பைாஸ்தைர்  18:10,  ான் உன்னுைபனகூை இருக்கிபறன், 

உனக்குத் தீங்குசசய்யும்ைடி ஒருவனும் உன்பமல் 

பகபைாடுவதில்பை; இந்தப் ைட்ைணத்தில் எனக்கு அப க 

ஜனங்கள் உண்டு என்றார். 

 

அவர்கள் யார் என்று கர்த்ேருக்குத் சேரியும். 

ேைது சனபனய கட்டிசயழுப்புவது  கர்த்ேர். 

 

இது எவ்வாறு நிகழ்கிைது என்பேற்காை கூடுேல் 

விவரங்கனளத் நிருபங்கள்  மக்கு  ேருகின்ைை.  
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➢ சனப எவ்வாறு சசயல்பட தவண்டும் என்பனேயும், 

கர்த்ேர் ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய வழி எது என்று இது 

 மக்குக் கூறுகிைது.  

➢ ேனலனமேத்துவம் எவ்வாறு தேர்ந்சேடுக்கப்பட 

தவண்டும் என்பனேயும் அவர்களின் ேகுதிகனளயும் 

இது  மக்குக் கூறுகிைது.  

➢ இது சனப மூப்பர்கள் மற்றும் தபாேகர்கள் மற்றும் 

உடன் ஊழியர்கள் பற்றி சசால்கிைது.  

➢ இது செபம் சசய்யும் முனை மற்றும் வார்த்னே எப்படி 

தபாதிப்பது  பற்றி சசால்கிைது. 

➢ இது பரிசுத்ேம் மற்றும் நீதினயப் பற்றியும் சனப 

ஒழுக்கத்னேப் பற்றியும் சசால்கிைது.  

➢  ாம் எவ்வாறு  ம்னம  டத்ே தவண்டும் என்பனே 

இது நிருபங்களில் சசால்கிைது.  

 

 னடமுனை வாழ்வில் இது எவ்வாறு சசயல்படுகிைது 

என்பேற்காை முழு ேகவல்கனள நிருபங்கள்  மக்குத் 

ேருகின்ைை. ஆைால் அடிப்பனட என்ைசவன்ைால் கர்த்ேர் 

ேமது சனபனய கட்டுகிைார்.  ாம் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து 

 டக்கும்தபாது, அவர் ேம்முனடய சனபனய கட்டும் 

கருவியாக  ாம் மாறுகிதைாம்.  

 

ஏன்? 

இைக்கு என்ன? 

 

எபைசியர்  5:25-27, புருஷர்கபள, உங்கள் மபனவிகளில் 

அன்புகூருங்கள்; அப்ைடிபய கிறிஸ்துவும் சபையில் 

அன்புகூர்ந்து, 26. தாம் அபதத் திருவசனத்பதக்சகாண்டு 

தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து, ைரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும், 

27. கபறதிபை முதைானபவகள் ஒன்றும் இல்ைாமல் 

ைரிசுத்தமும் பிபையற்றதுமான மகிபமயுள்ள சபையாக 
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அபதத் தமக்குமுன் நிறுத்திக்சகாள்வதற்கும் தம்பமத்தாபம 

அதற்காக ஒப்புக்சகாடுத்தார்.  

 

கர்த்தர் ஏன் சபைபய கட்டுகிறார்?  

ஒரு புகழ்சபற்ை சனபனய ேைக்கு முன்னவக்க. 

 

சனப மூலம் அவர் ேைது மகினமனய சவளிப்படுத்ே முடியும்.  

 

எபைசியர்  3:21, சபையிபை கிறிஸ்து இபயசுவின் மூைமாய்த் 

தபைமுபற தபைமுபறக்கும் சதாகாைங்களிலும் மகிபம 

உண்ைாவதாக. ஆசமன்.  

 

கர்த்ேர் சனபனய கட்டப்படும்தபாது, " ாம் என்ை சசய்தோம் 

என்று பாருங்கள்" என்று எந்ே மனிேனும் சசால்ல முடியாது 

என்பேற்காக தேவன் சனபனய கட்டுகிைார். 

 

தேவன் கூறுவார், “மகிபமயுள்ள சபையாக அபதத் 

தமக்குமுன் நிறுத்திக்சகாள்வதற்கு  மட்டுபம, “This is solely and 

only to My Glory.”  

 

2. ச ருக்கம் Intimacy – “My Church என் சபை” . 

 

Jesus says, “இந்தக் கல்லின்பமல் என் சபைபயக்கட்டுபவன்.”  

 

Personal pronoun ேனிப்பட்ட முனையில் சசால்லுகிைார். “I will 

build my church.”  

 

அவர்ோன் கட்டுபவர். அவர் ோன் கட்டிடக் கனலஞர். அவர் 

உரினமயாளர். அவருனடய மகினமயின் புகழுக்கு  ாம் 

இருக்க தவண்டும். 
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 ாங்கள் அவருனடய ேனிப்பட்ட உனடனம.  ாம் 

அவருனடய சரீரம். அற்புேமாை பரிசுத்ே ச ருக்கத்தில்  ாம் 

அவருடன் ஒன்ைாக உள்தளாம். அவர்  ம்னம வாங்கிைார்,  

 

அப்பைாஸ்தைர்  20:28, ஆபகயால், உங்கபளக்குறித்தும், 

பதவன் தம்முபைய சுயைத்தத்தினாபை சம்ைாதித்துக்சகாண்ை 

தமது சபைபய பமய்ப்ைதற்குப் ைரிசுத்த ஆவி உங்கபளக் 

கண்காணிகளாக பவத்த மந்பத முழுவபதயுங்குறித்தும், 

எச்சரிக்பகயாயிருங்கள். 

 

அவரது சசாந்ே வினலமதிப்பற்ை இரத்ேத்ோல்  ம்னம 

கிரயத்துக்கு வாங்கியுள்ளார். 

 

சவுல் கிறிஸ்ேவர்கனளத் துன்புறுத்தியதபாது, அவர் ேமஸ்கு 

சானலயில் சசல்லும்தபாது, கர்த்ேர் அவரிடம் சசான்ைார். 

 

அப்பைாஸ்தைர்  9,  

 

He said, “சவுபை, சவுபை, நீ என்பன ஏன் துன்ைப்ைடுத்துகிறாய்” 

what? 

அவர் என்ை சசான்ைார்?  

 

“நீ என்பன ஏன் துன்ைப்ைடுத்துகிறாய்?”  

 

நீ அவருனடய சனபனய சோடுகிைாய், நீங்கள் அவனரத் 

சோடுகிறீர்கள். 

இப்தபாது, அது ச ருக்கத்னே குறிக்கிைது.  

 

1 சகாரிந்தியர் 6:17, அப்ைடிபய கர்த்தபைாடிபசந்திருக் 

கிறவனும், அவருைபன ஒபை ஆவியாயிருக்கிறான்.  
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பனழய ஏற்பாட்டில் தேவன் சசால்லுகிைார் இஸ்தரனலத் 

சோடும்தபாது, என் கண்ணின் மணினய சோடுகிறீர்கள் 

என்று கூறுகிைார்.  

 

சகரியா 2:8, பிற்ைாடு மகிபமயுண்ைாகுசமன்று பசபனகளின் 

கர்த்தர் சசால்லுகிறார்; உங்கபளக் சகாள்பளயிட்ை 

ஜாதிகளிைத்துக்கு என்பன அனுப்பினார்; உங்கபளத் 

சதாடுகிறவன் அவருபைய கண்மணிபயத் சதாடுகிறான்.  

 

கண்ணின் மணி என்பது எபிதரய சமாழியில் கண்ணின் 

கருவிழி என்று சபாருள். நீங்கள் இஸ்தரனலத் சோட்டால், 

நீங்கள் என் கண்ணில் விரனல னவத்து குத்துகிறீர்கள், அது 

என்னை எரிச்சலூட்டுகிைது என்று கர்த்ேர் சசால்லுகிைார். 

 

மனிே உடற்கூறியல் பகுதியின் மிக முக்கியமாை பகுதி 

கண்ணின் கருவிழி ஆகும். நீங்கள் இஸ்தரனலத் சோட்டால் , 

நீங்கள் உங்கள் விரலால் என் கண்னண குத்துகிறீர்கள் என்று 

சசால்லுகிைார்.  

 

நீங்கள் சனபனய சோடும் தபாது, நீங்கள் என்னை 

எரிச்சலூட்டுகிறீர்கள். 

இது என் சனப, அந்ே சனபக்காக  ான் என் ஜீவனை 

சகாடுத்தேன். 

 

இதயசு ேம்முனடய இரத்ேத்திைால் அனே வினலக்கு 

வாங்கிைார்.  

o அவர்ோன் கட்டுவதில் நிபுணர்.  

o அவர்ோன் கட்டுபவர்.  

o தபாடப்படுகிை அஸ்திபாரமாகிய இதயசு 

கிறிஸ்துனவ ேவிர தவறு ஒருவரும் அேற்கு 

அஸ்திபாரம் தபாடா முடியாது.  
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o அவர்ோன் ஜீவனுள்ள மூனலக்கல்.  

 

பயாவான்  10:27-29, என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச் 

சசவிசகாடுக்கிறது;  ான் அபவகபள அறிந்திருக்கிபறன், 

அபவகள் எனக்குப் பின்சசல்லுகிறது. 28.  ான் அபவகளுக்கு 

நித்தியஜீவபனக் சகாடுக்கிபறன்; அபவகள் ஒருக்காலும் 

சகட்டுப்பைாவதில்பை, ஒருவனும் அபவகபள என் 

பகயிலிருந்து ைறித்துக்சகாள்வதுமில்பை. 29. அபவகபள 

எனக்குத் தந்த என் பிதா எல்ைாரிலும் சைரியவைாயிருக்கிறார்; 

அபவகபள என் பிதாவின் பகயிலிருந்து ைறித்துக்சகாள்ள 

ஒருவனாலும் கூைாது.  

 

தேவ மக்கள் அவருடன் என்சைன்றும் ச ருக்கமாக 

உள்ளார்கள். 

 

தேவன் சவகு சோனலவில் இல்னல,  மது தேவன் ச ருங்கி 

வரும் தேவன் . அவர் ஒரு சதகாேரனை விட ச ருக்கமாக 

பழகும்  ண்பர். அந்ே ச ருக்கம் சபரியது. 

 

 ாங்கள் சில நிறுவைத்னேச் தசர்ந்ேவர்கள் அல்ல;  ாங்கள் 

ஒரு ச ருக்கமாை ஐக்கியத்னே தசர்ந்ேவர்கள். 

 

3. Identity- Church அபையாளம் - சபை. 

 

What does He mean by ekklesia எக்சைசியா என்றால் என்ன 

அர்த்தம்?  

 

if you want to really do justice to the passage, just change the word 

“church” to “assembly”  
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The word ‘ekklesia’ means, அனழக்கப்பட்டவர்கள், ஒரு 

குறிப்பிட்ட அதிகாரத்தின் கீழ் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட 

போனகயின் கீழ் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட த ாக்கத்தின் கீழ், 

மக்கள் ஒன்ைாக அனழக்கப்படுகிைார்கள் என்று அர்த்ேம். 

 

பாப்டிஸ்டுகள் Baptists இல்னல, பிரஸ்னபடிரியர்கள் 

Presbyterians இல்னல, லூத்ேரன்கள் Lutherans இல்னல, எந்ே 

denominations இல்னல, அனமப்புகளும் இல்னல, 

தபாேகர்களும் இல்னல, மூப்பர்கள் இல்னல, உடன் 

ஊழியர்கள் இல்னல, சனபகளும் இல்னல, ஒன்றும் இல்னல. 

 

இதயசு இந்ே வார்த்னேனய மிகவும் சபாதுவாை அர்த்ேத்தில் 

பயன்படுத்துகிைார். புதிய ஏற்பாட்டில் எக்சைசியா ekklesia  

என்ை சசால் தோன்றுவது இதுதவ முேல் முனை.  

 

இது பின்ைர் “சனப” என்று சமாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளது, 

தமலும் இது நிருபங்களுக்கு  ாம் வரும்தபாது சனபயாக 

 ன்கு புரிந்து சகாள்ளப்படுகிைது, இது  மக்கு அவ்வாறு 

வனரயறுக்க உேவுகிைது. 

 

ஆைால் இது மிகவும் சபாதுவாை சசால். 

 

இது இங்தக ஒரு முனை மத்தேயு 16 இல் 

பயன்படுத்ேப்படுகிைது, மீண்டும் 18 ல், இது சுவிதசஷத்தில் 

இதுவனர இரண்டு முனை மட்டுதம 

பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.  

 

உோரணமாக, கிதரக்கர்கள் ஒரு  கரக் கூட்டத்திற்கு 

எக்சலசியானவப் ekklesia என்ை வார்த்னேனய 

பயன்படுத்திைர். 
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ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்தின் அரசாங்கத்தின் கீழ் விடுேனல 

சபற்ை சுயாதீை மனிேர்களாக ஒன்றினணந்ே ஒரு 

குழுவிைருக்கு அவர்கள் இனேப் பயன்படுத்திைர். 

 

இது மிகவும் மேச்சார்பற்ை சசால். செப ஆலயம் என்ை 

வார்த்னேனய நீங்கள் புரிந்துசகாள்வது தபாலதவ யூேரும் 

அனேப் புரிந்துசகாள்வார், ஒரு சோழில்நுட்ப வழியில், 

ஒன்றுகூடுவது, மக்கள் சோகுப்பு என்று அர்த்ேம். 

 

இது ஒரு சோழில்நுட்ப சசால் அல்ல. 

 

அப்தபாஸ்ேலர் ஏழாவது அதிகாரத்தில் ‘எக்சலசியா ekklesia’ 

என்ை சசால் மீண்டும் பயன்படுத்ேப்படுவனேக் 

காண்கிதைாம், இது சனபயின் வாழ்க்னகயின் ஆரம்பம். 

ஸ்தேவான் தபசுகிைார், அவர் இஸ்தரல் தேசத்னேக் குறிக்க 

இந்ே வார்த்னேனயப் பயன்படுத்துகிைார்.  

 

அப்பைாஸ்தைர்  7:38,
 
சீனாய்மபையில் தன்னுைபன பைசின 

தூதபனாடும்  ம்முபைய பிதாக்கபளாடுங்கூை 

வனாந்தைத்திபை சபைக்குள்ளிருந்தவனும்,  மக்குக் 

சகாடுக்கும்ைடி ஜீவவாக்கியங்கபளப் சைற்றவனும் இவபன.  

 

 “This is he that was in the ekklesia in the wilderness.” வைாந்ேரத்தில் 

கூடியிருந்ே தேவனுனடய மக்களுடன் ஸ்தேவான் 

தமாதசனய அனடயாளம் காட்டி சசால்லுகிைார். 

 

எைதவ எக்சலசியா ekklesia  என்பது வைாந்ேரத்தில் 

கூடியிருந்ே யூேர்களின் கூட்டத்னேக் குறிக்கிைது. அவர்கள் 

இன்னும் உண்னமயில் காைான் தேசத்திற்குள் 

சசல்லவில்னல; அவர்கள் இன்னும் ேங்கள் சசாந்ே 

தேசத்திற்கு தபாய் தசரவில்னல.  
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ஆகதவ, அப்தபாஸ்ேலர் ஏழாவது அதிகாரத்தில் அந்ே technical 

அர்த்ேம் கூட சசால்லப்படவில்னல ,எைதவ  மத்தேயு 

பதிைாைாம் அதிகாரத்தில் அதிக சோழில்நுட்ப அர்த்ேத்னே 

பற்றி சசால்ல நிச்சயமாக  ான் விரும்பவில்னல. 

 

அப்தபாஸ்ேலர் பத்சோன்போம் அதிகாரத்னே நீங்கள் 

கவனித்ோல், இன்னும் சுவாரஸ்யமாைது.  

 

அப்பைாஸ்தைர்  19:32, கூட்ைத்தில் அமளியுண்ைாகி, சிைர் 

இப்ைடியும் சிைர் அப்ைடியுமாகப் பைசினார்கள்; தாங்கள் 

கூடிவந்த காரியம் இன்னசதன்று அப கருக்குத் 

சதரியாதிருந்தது.  

 

அற்புேங்கள் மற்றும் பவுலின் ஊழியம் காரணமாக 

எதபசுவில் கலவரம் தூண்டப்படுகிைது. 

 

இப்தபாது,  ாம் சமாழிசபயர்க்கும் சனப என்ை வார்த்னே  

அது சுவிதசஷத்னே நிராகரித்ே புைொதியிைரின் கூட்டத்னே 

குறிக்கிைது. 

 

அது பற்றிய மற்சைாரு குறிப்பு எபிதரயர் புத்ேகத்தில் உள்ளது. 

 

எபிபையர் 12:22-23, நீங்கபளா சீபயான் மபையினிைத்திற்கும், 

ஜீவனுள்ள பதவனுபைய  கைமாகிய ைைம எருசபைமினிைத் 

திற்கும், ஆயிைம் ைதினாயிைமான பதவதூதர்களினிைத்திற்கும், 

23. ைைபைாகத்தில் பைசைழுதியிருக்கிற முதற்பைறானவர் 

களின் சர்வசங்கமாகிய சபையினிைத்திற்கும், யாவருக்கும் 

நியாயாதிைதியாகிய பதவனிைத்திற்கும், பூைணைாக்கப்ைட்ை 

நீதிமான்களுபைய ஆவிகளினிைத்திற்கும், 
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இங்தக பரதலாகத்தின் காட்சி உள்ளது, மீட்கப்பட்ட மற்றும் 

அனைத்து தேவதூேர்களும் தேவனும் இருக்கிைார்கள், 

எல்தலாரும் அங்தக இருக்கிைார்கள். 

 

எழுத்ோளர் அனே 23 வது வசைத்தில் சபாதுச் சனப மற்றும் 

முேற்தபைாைவரின் ‘எக்சலசியா ekklesia’ என்று 

அனழக்கிைார். பரதலாகத்தில் தேவனின் எல்லா மக்கனளயும் 

உள்ளடக்கும் அளவுக்கு எக்சலசியா ekklesia சபரியது. இது 

மனிேர்கள் நீதிமாைாக்கப்பட்டு ஆவியில் இருப்பனே 

குறிக்கிைது. 

 

எைதவ, எபிதரய புத்ேகத்தில் கூட, எக்சலசியா ekklesia  என்ை 

இந்ே கருத்னே நீங்கள் ஒரு மீட்கப்பட்ட சமூகத்னே குறிக்கும் 

வார்த்னேயாக மற்றும் ஒரு மிக உயர்ந்ே அர்த்ேத்தில் 

இல்லாமல் சாோரண முனையில் குறிக்கப்பட்டுள்ளனே காண 

முடியும். 

 

எைதவ, இது மிகவும் சபாதுவாை சசால். 

 

கர்த்ேர் சசால்வது என்ைசவன்ைால், “ ான் எைது 

மீட்கப்பட்ட மக்கனள சோடர்ந்து கட்டுதவன்.”  

 

இது 19 வது வசைத்தில் உள்ள பரதலாகராஜ்யத்தின் ஒரு 

மற்சைாரு சசால் ஆகும், இது உண்னமயில் முக்கிய 

கருத்ோகும். 18 வது வசைத்தில் உள்ள “சனப” என்ை 

வார்த்னேனய 19 வது வசைத்தில் “ராஜ்யம்” என்ை 

வார்த்னேயால் நீங்கள் விளக்குகிறீர்கள், ஏசைன்ைால் அவர் 

அவற்னை இனணயாக ஒரு ஒத்ே பாணியில் 

பயன்படுத்துகிைார். 

 

எைதவ, " ான் இன்னும் என் ராஜ்யத்னே 

கட்டிசயழுப்புகிதைன்" என்று அவர் கூறுகிைார். 
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எைதவ, இங்குள்ள சனப தேவனிடம் கூடிவந்ே மீட்கப்பட்ட 

மக்களின் கூட்டமாகும். அது அவருனடய ராஜ்யத்னேப் 

தபான்ைது.  

 

அவர் அனேக் கட்டுகிைார். 

அவர் அனேக் கட்டுவார். 

 

இதயசு சசால்கிைார், “உலகம் என்ை சசய்ோலும், உலகம் 

என்னிடம், உங்களிடம், சுவிதசஷத்திற்கு எப்படி 

பதிலளித்ோலும்,  ான் சனபனய கட்டிசயழுப்புதவன். 

இஸ்தரல் தேசம் எவ்வளவு விசுவாச துதராகியாக 

இருந்ோலும்,  ான் சனபனய கட்டுதவன்.” 

 

4. Build on the Rock கல்லின்பமல் என் 

சபைபயக்கட்டுபவன். 

 

V 18, பமலும்,  ான் உனக்குச் சசால்லுகிபறன், நீ பைதுருவாய் 

இருக்கிறாய், இந்தக் கல்லின்பமல் என் சபைபயக்கட்டுபவன்; 

ைாதாளத்தின் வாசல்கள் அபத பமற்சகாள்வதில்பை. 

 

இப்தபாது, கர்த்ேர் ேைது சனபனய ஒரு கல்லின் கட்டப் 

தபாகிைார்.  

 

அந்த கல் என்ன? 

  

இப்தபாது, சாோரண சமாழி, “நீ தபதுரு” என்று சசால்வது 

தபால் தோன்றுகிைது, தமலும் தபதுரு கல், பானை என்று 

அர்த்ேம் சகாள்ளும் சபயர், இந்ே கல்லின் மீது,  ான் என் 

சனபனய கட்டுதவன்.”  
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நீங்கள் பார்க்கும்தபாது மிகவும் சாோரணமாை மற்றும் 

உங்களுக்கு வரும் முேல் எண்ணம் “You are Peter. I am going to 

build my church on you, Peter , நீ பைதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்தக் 

கல்லின்பமல் என் சபைபயக்கட்டுபவன்.”  

 

அந்ே த ரத்தில், புராட்டஸ்டன்ட்டாை  ம்மில் சிலர் 

சகாஞ்சம் கவனலப்படுகிைார்கள், ஏசைன்ைால் “இப்தபாது, 

கத்தோலிக்கர்கள் சசால்வது இதுோன்” என்று  ாம் 

கூறுகிதைாம். 

 

இந்ே வசைம் சனப தபதுரு மீது கட்டப்பட்டோக அர்த்ேம் 

என்று அவர்கள் கூறுகிைார்கள். எைதவ, இது தபதுருனவ 

முேல் தபாப்பாண்டவராகவும், சனபயின்  முேல் 

ேனலவராகவும் நிறுவுகிைது. 

 

கத்தோலிக்க இனையியல் தபாப் மூன்று மகுடத்ோல் 

முடிசூட்டப்பட்டோக கூறுகிைது,  

 

➢ king of heaven அவர்ோன் பரதலாக ராொ,  

➢ king of earth, and பூதலாகத்தின் ராொ 

➢ king of hell  ரகத்தின் ராொ.  

 

அவர் இரண்டு வாள்கனள னவத்திருப்பார்: 

➢ Spiritual and ஆவிக்குரிய 

➢ Temporal ேற்காலிக.  

 

கர்த்ேர் பரிசுத்ே தபதுருவுக்கு அவருனடய முழு சனபயின் 

ஆதிக்கத்தில் மரியானே மற்றும் அதிகார வரம்னப 

வழங்கிைார், அதே ஆவிக்குரிய அதிகாரம் எப்தபாதும் 

பரிசுத்ே தபதுருவின் வாரிசுகள் எை தராம் தபாப்ஸ் மற்றும் 

ஆயர்கள்  ம்புகின்ைைர். 
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கத்தோலிக்க இனையியல் கூறுகிைது, கிறிஸ்துவின் 

உண்னமயாை பின்பற்றுபவர்களாக இருக்க, எல்லா 

கிறிஸ்ேவர்களும், மேகுருமார்கள் மற்றும் பாமர 

மக்களினடதய, தராம் தபாப்தபாடு ஒத்துனழக்க தவண்டும், 

அங்கு தபதுரு  ேைது வாரிசு தபான்ை பின்வரும்  பர் மூலம் 

ஆட்சி சசய்கிைார் என்று  ம்புகின்ைைர். 

 

தபதுரு தபாப்பாண்டவர் என்று வழங்கப்படுகிைார், அவர் 

தபாப்பாண்டவர் வாரிசுகனள நிறுவிைார், தராமானிய 

அனமப்பிலிருந்து வந்து தராமில் அமர்ந்திருக்கும் ஒவ்சவாரு 

தபாப்பும் அவருனடய ேனலனமயின் கீழ் 

சசயல்படுகிைார்கள் என்று  ம்ப படுகிைது. 

 

ஆகதவ, தபதுருவின் வரினசயில் வந்ே தபாப், அதே 

அதிகாரத்னேக் சகாண்டவர் ஆகிைார், அவர் தேவனின் 

சத்தியத்னே அதிகாரப்பூர்வமாகப் தபசுகிைார், தமலும் அவர் 

முன்ைாள் கதீட்ரானவப் பற்றி தபசும்தபாது, அது தவேத்னே 

தபாலதவ சத்தியமாக ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

இப்தபாது, அது தபாப்பாண்டவர் அனமப்பு, அவர்கள் அனே 

இந்ே வசைத்தில் இருந்து ோன் அனவகனள சசய்கிைார்கள். 

 

ஆைால் தேவனுனடய வார்த்னே அனேப் பற்றி எதுவும் 

சசால்லவில்னல. 

 

தபதுரு சனபயின் ேனலவராக இருக்க முடியாது, கிறிஸ்து. 

தபதுரு அல்லது எந்ேசவாரு பூமிக்குரிய  பரும் ேைது 

அதிகாரத்ோல் முழு சனபனயயும் நினலநிறுத்ே முடியாது. 

புராட்டஸ்டன்ட்டுகள் சபரும்பாலும் இந்ே உனரனய 

அணுகுகிைார்கள், அவர்கள் சசய்ய விரும்பும் ஒரு விஷயம், 

சனப தபதுரு  மீது கட்டப்பட்டிருக்கிைது என்ை 
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எண்ணத்திலிருந்து  ாம் விடுபடுவனே உறுதிசசய்ய 

தவண்டும் என்று சசால்லுகிைார்கள். 

 

எைதவ அவர்கள் என்ை சசால்வார்கள், இது மிகவும் 

சபாதுவாை விளக்கம், “Thou art Peter,” petros, it’s a masculine 

form of the word, “and upon this rock,” petra different word, different 

form of the same root, “I will build my church.” 

 

பாரம்பரிய விளக்கம் அப்தபாது இருந்ேது, “You are petros,” 

which means stone, “but upon this petra”.  இேன் சபாருள் ஒரு கல் 

படுக்னக அல்லது ஒரு கல்  மனல அல்லது ஒரு உயர்ந்ே கல். 

 

தவறு வார்த்னேகளில் கூறுவோைால், "நீ ஒரு கல், ஆைால் ஒரு 

உயர்ந்ே கல் அல்லது ஒரு கல்மனல மீது,  ான் என் சனபனய 

கட்டப் தபாகிதைன்", எைதவ அந்ே அறிக்னக ஒரு 

மாறுபட்டது. “நீங்கள் ஒரு சிறிய கல்.  ான் ஒரு சபரிய 

கல்லில் என் சனபனய கட்ட தபாகிதைன்.” 

 

பின்ைர் அவர்கள் 16 வது வசைத்தில் முந்னேய தபதுருவின் 

வாக்குமூலத்திற்குச் சசல்கிைார்கள், அதுோன் கல் படுக்னக 

என்று அவர்கள் கூறுகிைார்கள், “You are the Christ, the Son of the 

living God நீர் ஜீவனுள்ள பதவனுபைய குமாைனாகிய கிறிஸ்து.”  

 

எைதவ, கர்த்ேர் சசால்கிைார், “You are a little rock. Upon that rock 

bed confession of the reality of my deity, I Am going to build My church.” 

 

இப்தபாது,வசைத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்பது  நியாயமாைது, 

ஏசைனில் அந்ே இரண்டு வார்த்னேகளிலும் வித்தியாசம் 

உள்ளது. 

 

என் வாழ்க்னகயில் ஒரு காலத்தில் அல்லது இன்சைாரு 

சமயத்தில், அந்ேக் கண்தணாட்டத்னேயும்  ான் வாழ்ந்தேன். 
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ஆைால் பல ஆண்டுகளாக  ான் மற்ை வசைங்கனளயும் 

படித்து தவறு முடிவுக்கு வந்தேன். 

 

எபைசியர்  2:20, அப்பைாஸ்தைர் தீர்க்கதரிசிகசளன்ை 

வர்களுபைய அஸ்திைாைத்தின்பமல் கட்ைப்ைட்ைவர்களு 

மாயிருக்கிறீர்கள்; அதற்கு இபயசுகிறிஸ்து தாபம மூபைக் 

கல்ைாயிருக்கிறார்;  

 

தேவனின் குடும்பம் - அல்லது தேவனின் ஆலயம் அல்லது 

கிறிஸ்துவின் தேவாலயம், அப்தபாஸ்ேலர்கள் மற்றும் 

தீர்க்கேரிசிகளின் அஸ்திபாரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது, இதயசு 

கிறிஸ்துதவ பிரோை மூலக்கல்லாக இருக்கிைார் என்று அது 

இங்தக கூறுகிைது. 

 

சனப அப்தபாஸ்ேலர்களின் அஸ்திபாரத்தின் அடிப்பனடயில் 

கட்டப்பட்டோக அது கூறுகிைது. 

மத்தேயு  16 இல் அது தபதுரு மீது ோன் இருக்கிைது என்று 

கூறுகிைது. 

 

தபதுரு தபசியதபாது, அவர் முழுக் குழுவின் சார்பாகப் 

தபசிைார், இல்னலயா? 

 

தபதுரு குழுவின் ஒருமித்ே கருத்னே தபசிைார், கிறிஸ்து 

தபதுருவுக்கு பதிலளித்ேதபாது, உண்னமயாை அர்த்ேத்தில், 

அவர் அதே தபான்று குழுவுக்கு கூட்டத்திற்கு ோன் 

பதிலளித்ோர்.  

How do we account for the petra/petros difference?”  

தபதுரு விஷயத்தில் சபட்தராஸ் Petros  என்ை வார்த்னே 

பயன்படுத்ேப்பட்டு ருக்க தவண்டும், ஏசைனில் அது 

ஆண்பால் வடிவம் மற்றும் அவர் ஒரு ஆண்.  
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“You are a rock, and upon that rock, I will build my church.” 

இப்தபாது,  ாங்கள் அனே ஏற்றுக்சகாண்டால்,  ாம் 

சசால்வது , எதபசியர் 2: 20-ல் அது சசால்லும் அதே விஷயம் 

ோன் இருக்கிைது. சனப அப்தபாஸ்ேலர்களின் 

அஸ்திபாரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது, தபதுரு அவர்களின் 

பிரதிநிதியாக இருக்கிைார். தபதுரு ஒரு முக்கிய பிரதிநிதியாக 

இருந்ோர்! 

 

உோரணமாக, அப்தபாஸ்ேலர் புத்ேகத்தில், அப்தபாஸ்ேலர் 

முேல் பன்னிரண்டு அதிகாரங்களில் அவருனடய சபயர் 50 

முனை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

சபந்சேசகாஸ்தே  ாளில் தபதுரு பிரசங்கித்ே பிரசங்கம் 

தபதுரு மட்டுமல்ல, விசுவாசித்ே அனைவருக்கும் சார்பாக 

தபதுரு தபசிைார். அவர்கள் அனைவரும் ஒதர சசய்தினயக் 

சகாண்டிருந்ேைர், இேன் வினளவாக மூவாயிரம் தபர் 

மாற்ைப்பட்டைர். முக்கியமாக தயாவானில் தபதுருவின் 

சாட்சியின் மூலம், பின்ைர் 4 ஆம் அதிகாரத்தில் 

இரண்டாயிரம் தபர் சனபயில்தசர்க்கப்பட்டைர். 

 

o தபதுருவின் சாட்சியம் மற்றும் ஊழியத்தின் 

மூலம்ோன் முடவன் குணமனடந்ோன்.  

o தபதுருவின் ேனலனமயின் மூலம்ோன் யூோஸுக்குப் 

பதிலாக மத்தியா தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார்.  

o இது ஆதலாசனை சங்கத்திற்கு முன் தபதுருவின் வீரச் 

சசய்தி. 

தபதுரு ஒரு முக்கிய  பராக இருந்ோர், அவர்கள் அனைவரின் 

ஊழியத்தின் பிரதிநிதியாக சசயல்பட்டு வந்ோர். 

  

கர்த்ேர் தபதுருவுக்குச் சசால்கிைார், “நீ தபதுருவாய் 

இருக்கிைாய், இந்ேக் கல்லின்தமல் என் 
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சனபனயக்கட்டுதவன்” எதபசியர் 2: 20 ல்  ாம் கண்டனேப் 

தபாலதவ முக்கியமாக சசால்லப்பட்டுள்ளது. 

 

முக்கிய பகள்வி: 

பைதுரு அவர்களுக்குத் தபைவைாக இருப்ைதால், 

அப்பைாஸ்தைர்கள் மீது சபை எந்த அர்த்தத்தில் 

கட்ைப்ைட்டுள்ளது?  

 

தராமன் கத்தோலிக்கர்கள் இது அவரது பேவியில் 

கட்டப்பட்டோகதவா, அல்லது அவர் அதிகாரத்திற்கு 

உயர்த்ேப்பட்டோகதவா, அல்லது பேவியின் காரணத்ோல்  

உயர்த்ேப்பட்டோகதவா, அல்லது ேகுதியுள்ளவராக 

இருந்ேோல் உயர்ந்துள்ளோகதவா அல்லது சில உயர் மட்ட 

நினலக்கு அவர் உயர்த்ேப்பட்டோல் ஆகதவா இருக்கலாம் 

என்று கூறுகிைது. 

 

ஆைால் தவேம் அனேச் சசால்லவில்னல. 

இது அப்தபாஸ்ேலர்கள் மீது கட்டப்பட்டிருந்ோல், அது அந்ே 

ேனிப்பட்ட  பர்கள் மீது கட்டப்பட்டேல்ல, மாைாக 

அவர்களின் தபாேனையின் அடிப்பனடயில் கட்டப்பட்டது. 

 

அேைால்ோன் ஆரம்பகால சனப ஒன்று தசர்ந்ேதபாது, 

அவர்கள் அப்தபாஸ்ேலர்கனள ஆராதிக்கவில்னல. 

 

அப்பைாஸ்தைர்  2:42, அவர்கள் அப்பைாஸ்தைருபைய 

உைபதசத்திலும், அந்நிபயாந்நியத்திலும், அப்ைம் 

பிட்குதலிலும், சஜைம் ைண்ணுதலிலும் உறுதியாய்த் 

தரித்திருந்தார்கள்.  

 

அவர்கள் அப்தபாஸ்ேலர்களின் தகாட்பாட்னடயும் 

தபாேனைனயயும் படித்ோர்கள்! 
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ஆகதவ, இதயசு உண்னமயில் என்ை சசால்கிைார் என்ைால், “ 

நீ தபதுருவாய் இருக்கிைாய், இந்ேக் கல்லின்தமல் என் 

சனபனயக்கட்டுதவன்,  ான் உன்னை சனபக்கு அஸ்திபாரக் 

கற்களில் ஒன்ைாகக் கட்ட முடியும், ஏசைனில் நீங்கள் 

உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் 

 

‘நீர் ஜீவனுள்ள பதவனுபைய குமாைனாகிய கிறிஸ்து,’ 

 

மத்பதயு  16:17, இபயசு அவபன ப ாக்கி: பயானாவின் 

குமாைனாகிய சீபமாபன, நீ ைாக்கியவான்; மாம்சமும் 

இைத்தமும் இபத உனக்கு சவளிப்ைடுத்தவில்பை, 

ைைபைாகத்திலிருக்கிற என் பிதா இபத உனக்கு 

சவளிப்ைடுத்தினார்.  

 

பிோ ேைது சத்தியத்னே சவளிப்படுத்தும் கருவி நீ என்போல், 

என் சனபனய என்ைால் அேன் தமல் கட்ட முடியும் என்று 

இதயசு சசால்கிைார். 

 

எைதவ, சனப கட்டப்பட்டுள்ளது. தேவனிடமிருந்து வரும் 

சேய்வீக சவளிப்பாட்னட ஆரம்பத்தில் உறுதிப்படுத்திய 

அப்தபாஸ்ேலர்கள் மீது இது கட்டப்பட்டுள்ளது, இேைால் 

எதபசியர் 2: 20 ல் தபசப்படும் அஸ்திபாரத்னே அனமத்ேது. 

 

ஆகதவ, எதபசியர் 2: 20-ஐ  ாம் பார்க்கும்தபாது, சனபயின் 

அஸ்திபாரம் அப்தபாஸ்ேலர்கள் மற்றும் தீர்க்கேரிசிகள் ோன் 

என்பது சேளிவாக சேரிகிைது,  

o அது அவர்களின் ேரநினலனய சபாறுத்து அல்ல, 

o அது அவர்களின் சோழில் அல்ல, 

o அது அவர்களின் ேனலப்பு அல்ல,  
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அவர்கள் தேவனுனடய வார்த்னேனய அறிவித்ேோல் 

அவர்கள் அந்ே அடித்ேளத்னே அனமத்ோர்கள் என்பதே 

சத்தியம் , அவர்கள் ேங்கனள எவ்வனகயிலும் அந்ே 

சசய்தியில் இருந்து பிரிக்க முடியாே வனகயில் இருந்ேைர். 

 

 “All who agree with the confession of Peter are Peters themselves, 

setting a sure foundation.  

பைதுருவின் வாக்குமூைத்துைன் உைன்ைடும் அபனவருபம 

பைதுருவின் வழி  ைப்ைவர்கள் ,அவர்கள்  உறுதியான 

அடித்தளத்பத அபமக்கின்றனர்” - Martin Luther. 

 

கர்த்ேர் ேம்முனடய சனபனய கட்டிசயழுப்புகிைார், தபதுரு 

தபசும் ஜீவனுள்ள கற்கனள அவர் னவக்கிைார், கிறிஸ்துனவப் 

பற்றி தேவன் சவளிப்படுத்தியனே சத்தியத்னே 

உறுதிப்படுத்தும் மக்கள் மீது அவர் ேம்முனடய சனபனய 

கட்டிக்சகாண்டிருக்கிைார். 

 

சனபயின் அஸ்திவாரம் அப்தபாஸ்ேலர்கள் மூலம்  மக்கு 

வழங்கப்பட்ட தேவனின் சவளிப்பாடு ோன். இன்று  ாம் 

தேவனின் வார்த்னேனய நிறுவுவேன் மூலம் அந்ே 

அடித்ேளத்னே  ாம் அனமத்துக்சகாள்கிதைாம். 

 

1 சகாரிந்தியர் 3:11, பைாைப்ைட்டிருக்கிற அஸ்திைாைமாகிய 

இபயசுகிறிஸ்துபவ அல்ைாமல் பவபற அஸ்திைாைத்பதப் 

பைாை ஒருவனாலும் கூைாது.  

 

அது எதபசியர் 2:20 க்கு த ரடி முரண்பாடாக இல்னல. 

சகாரிந்தியருக்கு எழுதிய கடிேம் உங்களுக்கு கிறிஸ்துவுக்கு 

அடித்ேளம் சசால்லப்பட்டுள்ளது. 
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நீங்கள் அப்தபாஸ்ேலர்கள் மற்றும் தீர்க்கேரிசிகளின் 

அஸ்திபாரத்னே காண முடியும் என்று  எதபசியர்களுக்கு 

எழுதிய கடிேம் சசால்லுகிைது. 

 

அப்தபாஸ்ேலர்களும் தீர்க்கேரிசிகளும் அடித்ேளக் கற்களாக 

அனுமதிக்கப்பட்ட ஒதர காரணம், கிறிஸ்துவின் 

யோர்த்ேத்னே சாத்தியமாை அடித்ேளமாக அவர்கள் 

உறுதிப்படுத்தியோல் ோன். 

 

அந்ே ஒப்புேல் வாக்குமூலத்தில் கர்த்ேர் அந்ே சீஷர்கள் 

அனைவனரயும் தசகரித்து வருகிைார், தபதுருதவ, நீ இனேச் 

சசான்ைாய்  என்று அவர் கூறுகிைார், ஜீவனுள்ள 

தேவனுனடய குமாரைாக  ான் யார் என்பது பற்றிய சேய்வீக 

சவளிப்பாட்டின் உறுதிசமாழியால் ோன் எைது சனபனய  

உருவாக்க முடியும் என்று கூறிைார்.  

 

கர்த்ேர் ேம்முனடய சனபனய அவருனடய சத்தியத்தின் 

அடிப்பனடயில் கட்டனமக்கிைார், ஆைால் அவருனடய 

சத்தியத்னே அவருனடய மக்கள் மூலமாக சவளிப்படுத்ேத் 

தேர்ந்சேடுத்ோர், இேைால் அவர்கள் அந்ே சத்தியத்திலிருந்து 

பிரிக்க முடியாேவர்களாக மாறுகிைார்கள். 

 

அவருனடய மக்கள் கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியத்தில் உள்ளைர். 

 

அப்தபாஸ்ேலர்கள் இதயசு கிறிஸ்துவுடன் மிகவும் 

ச ருக்கமாக இனணந்திருந்ோர்கள், ஒரு இடத்தில் கிறிஸ்து 

அஸ்திபாரமாகவும், மற்சைாரு இடத்தில் அவர்கள் 

அஸ்திபாரமாகவும் இருக்கிைார்கள். 

 

அவர்கள் அவருனடய வார்த்னேயுடன் மிகவும் ச ருக்கமாக 

இனணந்திருந்ேைர், ஒரு இடத்தில் அவருனடய வார்த்னே 
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ஒரு உறுதியாை அஸ்திபாரம், மற்சைாரு இடத்தில், 

அப்தபாஸ்ேலர்கள் அஸ்திபாரம் ஆக உள்ளைர்.  

 

ஆைால் அது கிறிஸ்துவாக இருந்ோலும் சரி, 

அப்தபாஸ்ேலர்களாக இருந்ோலும் சரி, வார்த்னேயாக 

இருந்ோலும் சரி, அனைவருதம ஒதர மாதிரியாகத்ோன் 

சசால்கிைார்கள், ஏசைன்ைால் அனைவரும் பிரிக்கமுடியாே 

வனகயில் இனணக்கப்பட்டுள்ளைர்.  

 

கர்த்ேர் ேம்முனடய சனபனய மக்கள்மீது இன்னும் 

கட்டிக்சகாண்டிருக்கிைார்  

➢ அவருனடய வார்த்னேனய அறிக்னக சசய்பவர்கள் 

மூலம்,  

➢ இதயசு கிறிஸ்துனவ கர்த்ேர் என்று அறிக்னக 

சசய்பவர்கள்,  

➢ இதயசு கிறிஸ்துவின் சேய்வத்ேன்னமனய    அறிக்னக 

சசய்பவர்கள்  

➢ அவரின் வார்த்னேனய அறிக்னக சசய்பவர்கள்.  

 

இதயசு கிறிஸ்துவின் அஸ்திபாரத்திலும், 

அப்தபாஸ்ேலர்களின் தகாட்பாட்டிலும் அவர் இன்னும் 

சனபனய கட்டி வருகிைார். 
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Primacy of Peter பைதுருவின் முன்னுரிபம. 

 

தமலும், தபதுருவின் முேன்னமனய இதயசு நிறுவவில்னல 

என்பனேயும்  ாம் அறிந்து சகாள்ள தவண்டும்.  

 

a)  Jesus இபயசு 

 

மத்பதயு 18:1, அவ்பவபளயிபை சீஷர்கள் இபயசுவினிைத்தில் 

வந்து: ைைபைாகைாஜ்யத்தில் எவன் சைரியவனாயிருப்ைான் 

என்று பகட்ைார்கள்.  

 

If you go back மத்பதயு 16:19, ைைபைாகைாஜ்யத்தின் 

திறவுபகால்கபள  ான் உனக்குத் தருபவன்; பூபைாகத்திபை நீ 

கட்டுகிறது எதுபவா அது ைைபைாகத்திலும் கட்ைப் 

ைட்டிருக்கும், பூபைாகத்திபை நீ கட்ைவிழ்ப்ைது எதுபவா அது 

ைைபைாகத்திலும் கட்ைவிழ்க்கப்ைட்டிருக்கும் என்றார்.  

 

கத்தோலிக்கர்கள் கூறுனகயில், அது தபாப்பாண்டவர் 

அதிகாரம், திைக்க மற்றும் மூடுவேற்கும் 

கட்டுப்படுத்துவேற்கும் அவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது 

என்கிைார்கள். 

 

ஆகதவ, தபதுருவுக்கு ராஜ்யத்தின் சாவி சகாடுக்கப்பட்டு, 

சீஷர்கள் இதயசுவிடம் வந்து, “ராஜ்யத்தில் மிகப் சபரியவர் 

யார்?” என்று தகட்டால். 

 

அந்ே தகள்வினயப் பற்றி நிச்சயமாக ஒன்று, அவர்கள் யார் 

என்று ஏற்கைதவ அறிந்திருந்ோல் அவர்கள் அனேக் தகட்க 

மாட்டார்கள், இல்னலயா?  
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தபதுருவுக்கு சில தபாப்பாண்டவர் முன்னுரினம  உண்டு 

என்ைால் அவர்கள் அந்ே தகள்வி தகட்டிருக்க மாட்டார்கள். 

 

இதயசு தபாப்பாண்டவர் அதிகாரத்னே வழங்கியிருந்ோல், 

அது யார் என்று உங்களுக்குத் சேரியும் என்று இதயசு 

பதிலளித்திருக்க தவண்டும்? 

அது தபதுரு ோன். 

 

இதயசுவின் பதினலப் பாருங்கள். 

 

மத்பதயு  18:2-4, இபயசு ஒரு பிள்பளபயத் தம்மிைத்தில் 

அபைத்து, அபத அவர்கள்  டுபவ நிறுத்தி: 3. நீங்கள் 

மனந்திரும்பிப் பிள்பளகபளப்பைால் ஆகாவிட்ைால், 

ைைபைாகைாஜ்யத்தில் பிைபவசிக்கமாட்டீர்கள் என்று, 

சமய்யாகபவ உங்களுக்குச் சசால்லுகிபறன். 4. ஆபகயால் 

இந்தப் பிள்பளபயப்பைாைத் தன்பனத் தாழ்த்துகிறவன் 

எவபனா, அவபன ைைபைாகைாஜ்யத்தில் 

சைரியவனாயிருப்ைான்.  

 

ைைபைாக ைாஜ்யத்தில் யார் சைரியவர் ஆக இருப்ைார்?  

யார் ஆக இருந்ோலும். 

 

யார் ஒருவர்  ஒரு சிறு பிள்னளனய தபால ேன்னைத் ோழ்த்திக் 

சகாள்கிைாதரா அவர்ோன். 

 

அது தபதுரு ோன் என்று இதயசு சசால்லவில்னல. 

 

16 ஆம் அதிகாரத்தின் உனரயாடலில் என்ை  டக்கிைது 

என்பனே உற்றுப்பார்த்ோல், நிச்சயமாக தபதுருவுக்கு 

ராஜ்யத்தில் எந்ேசவாரு சபரிய முேன்னமனயயும் 

வழங்கவில்னல என்பது சேரிகிைது.  
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b)  யாக்பகாபு மற்றும் பயாவான்  

 

மத்பதயு  20:20-21, அப்சைாழுது, சசசைபதயுவின் 

குமாைருபைய தாய் தன் குமாைபைாடுகூை அவரிைத்தில் வந்து, 

அவபைப் ைணிந்துசகாண்டு: உம்மிைத்தில் ஒரு விண்ணப்ைம் 

ைண்ணபவண்டும் என்றாள். 21. அவர் அவபள ப ாக்கி: 

உனக்கு என்ன பவண்டும் என்று பகட்ைார். அதற்கு அவள்: 

உம்முபைய ைாஜ்யத்திபை என் குமாைைாகிய இவ்விைண்டு 

பைரில் ஒருவன் உமது வைது ைாரிசத்திலும், ஒருவன் உமது 

இைது ைாரிசத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கும்ைடி அருள் சசய்ய 

பவண்டும் என்றாள்.  

 

அவள் என்ன பகட்கிறாள்?  

யாக்தகாபு மற்றும் தயாவானை உம்முனடய ராஜ்யத்தில் 

முேன்னமயாைவர்களாக இருக்க அனுமதிக்கிறீர்களா? ” 

 

தபதுருவுக்கு இதயசு எந்ே ஒரு முக்கியத்துவத்னேயும் 

சகாடுக்கவில்னல  என்பனே யாக்தகாபு மற்றும்தயாவான் 

அறிந்ேைர் என்று இது மிக சேளிவாக காட்டுகிைது. அப்தபாது 

அவர்கள் அந்ே தகள்வினயக் தகட்டிருக்க மாட்டார்கள்.  

 

ஆகதவ, யாக்தகாபு தயாவான் அவர்களுனடய ோய், மற்ை 

சீஷர்கள் அல்லது இதயசுதவ கூட ஒருதபாதும் அந்ே 

வசைத்தில் அப்படிப்பட்ட சவளிப்பாட்னட 

சகாடுக்கவில்னல. 

 

c)  Peter பைதுரு. 

 

பைதுரு என்ன நிபனத்தார்? 

அவர் தன்பன பைாப்ைாண்ைவர் என்று அவர் நிபனத்தாைா?  
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1 பைதுரு 5:1, உங்களிலுள்ள மூப்ைருக்கு உைன்மூப்ைனும், 

கிறிஸ்துவின் ைாடுகளுக்குச் சாட்சியும், இனி சவளிப்ைடும் 

மகிபமக்குப் ைங்காளியுமாயிருக்கிற  ான் புத்திசசால்லுகிற 

சதன்னசவன்றால்:  

 

பைதுரு என்ன சசால்கிறார்? 

உங்கள் மற்ை மூப்பர்களுடன்  ான் ஒருவன். 

 

 ான் கிறிஸ்துவின் துன்பங்களுக்கு மற்சைாரு சாட்சி, 

சவளிப்படுத்ேப்படும் மகினமயின் பங்குோரர் என்று 

ேன்னை சவளிப்படுத்துகிைார். 

 

1 பைதுரு 5:2-4, உங்களிைத்திலுள்ள பதவனுபைய மந்பதபய 

நீங்கள் பமய்த்து, கட்ைாயமாய் அல்ை, மனப்பூர்வமாயும், 

அவைட்சணமான ஆதாயத்திற்காக அல்ை, உற்சாக 

மனபதாடும், 3. சுதந்தைத்பத இறுமாப்ைாய் ஆளுகிறவர்களாக 

அல்ை, மந்பதக்கு மாதிரிகளாகவும், கண்காணிப்புச் 

சசய்யுங்கள். 4. அப்ைடிச் சசய்தால் பிைதான பமய்ப்ைர் 

சவளிப்ைடும்பைாது மகிபமயுள்ள வாைாத கிரீைத்பதப் 

சைறுவீர்கள்.  

 

தேவன் சபருனமயுள்ளவர்கனள எதிர்த்து நிற்கிைார், 

ோழ்னமயாைவர்களுக்கு கிருனப அளிக்கிைார், எைதவ 

உங்கனளத் ோழ்த்திக் சகாள்ளுங்கள் என்று தபதுரு அடுத்து 

கூறுகிைார். 

 

 ான் உங்கனள தபான்ைவன் என்று சசால்வேன் மூலம் ேை 

ேரத்னே ோழ்த்ேவில்னல. மந்னேயின் மீது ஒரு ஆண்டவராக 

அனேச் சசய்யாதீர்கள், உண்னமயுள்ள தமய்ப்பராகச் 

சசய்யுங்கள், உங்கனளத் ோழ்த்திக் சகாள்ளுங்கள், 

சபருனமப்பட தவண்டாம். 
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இது தபதுருவின் மைத்ோழ்னம, அவருக்கு சகாடுக்கப்பட்ட 

முக்கியத்துவம்  அல்ல. 

 

✓ சீஷர்கள் ஒருதபாதும் மத்தேயு 18,  தபதுருவுக்கு 

முேன்னமனய அளிப்போக உணரவில்னல.  

✓ யாக்தகாபு மற்றும் தயாவான் அனே ஒருதபாதும் 

அப்படி உணரவில்னல, அவர்கள் இதயசுதவாடு 

ச ருக்கமாக இருந்ோர்கள்.  

✓ தபதுரு அனே ஒருதபாதும் அவ்வாறு  உணரவில்னல. 

✓ கர்த்ேர் அனே ஒருதபாதும் அனே அவ்வாறு  

உணரவில்னல அல்லது அப்படி இருந்ோல்  ஒரு சிறு 

பிள்னளனய தபால ேன்னைத் ோழ்த்திக் சகாள்ளும் 

எவரும் ராஜ்யத்தில் மிகப் சபரியவர் என்று அவர் 

சசால்லியிருக்க மாட்டார். 

 

சுருக்கம்: 

 

இதுவனர  ாம் கற்றுக்சகாண்டது இதுோன்: 

❖ இதயசு ேம்முனடய சனபனய கட்டுகிைார், 

❖ சனப அஸ்திபாரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது.  

❖ அஸ்திபாரம் என்பது தேவைால் 

சவளிப்படுத்ேப்பட்ட தகாட்பாடு, 

❖ கர்த்ேராகிய இதயசு ஜீவனுள்ள தேவனுனடய 

குமாரன், 

❖ தபதுருவின் ஒப்புேல் அறிக்னகனய  அஸ்திபாரமாக 

மாற்றிைார், 

❖ அதே சவளிப்பாட்னட ஒப்புக் சகாள்ளும் எவரும் 

அஸ்திபாரமாக மாறுகிைார்கள். 

 



36 
 

Invincibility of the Church திருச்சபைபய சவல்ை முடியாத 

தன்பம: 

 

கிறிஸ்து சனப கட்டும்தபாது, அது சவல்ல முடியாேது ஆக 

இருந்ேது.  

 

மத்பதயு  16:18,
 
பமலும்,  ான் உனக்குச் சசால்லுகிபறன், நீ 

பைதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்தக் கல்லின்பமல் என் 

சபைபயக்கட்டுபவன்; ைாதாளத்தின் வாசல்கள் அபத 

பமற்சகாள்வதில்பை.  

 

ஒரு இராணுவம் ோக்க வரும்தபாது, அவர்கள் ேங்கள் 

 கரத்திலிருந்து ேங்கள் வாயில்கனள எடுத்துச் சசன்று 

எதிரிகனள த ாக்கி வீசுவதில்னல. 

 

வாசல்கள் ஆயுேங்கள் அல்ல! 

 

வாசல்கள் என்பது எப்படி ஒரு சினை னகதிகனள 

சினைபிடித்து அனடத்து னவக்கும் சினை கேவுகள் தபால ோன் 

அது. எைதவ, சனபகனள சினைபிடிக்க முயற்சிக்கப் தபாகும் 

ஒன்னை ோன் இந்ே வாசல்கள் குறிப்பிடுகின்ைை. 

 

அனவ தேடீஸின் வாயில்கள்,  ரகத்தின் பாோளத்தின் 

வாசல்கள். They are the gates of Hades.  

 

What is Hades ைாதாளம் என்றால் என்ன?  

பாோளம் சவறுமதை இைந்ேவர்களின் ேங்குமிடம் என்று 

சபாருள். 

 

இது ஷிதயால் Sheol என்ை வார்த்னேனயப் தபான்ைது. 
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இது நித்திய  ரகத்தின் தவேனைனயப் பற்றி தபசவில்னல, 

இது சவறுமதை கல்லனைக்கு பயன்படுத்ேப்படும் சசால்.  

 

அது கல்லனை, இைந்ேவர்களின் இடம், இைந்ேவர்களின் 

சாம்ராஜ்யம், இைக்கும் தபாது அனைவரும் சசல்லும் இடம். 

 

தேவனின் மீட்கப்பட்ட மக்கனள மரணம் பிடிக்க 

கட்டுப்படுத்ே முடியாது. 

 

கல்லனையின் வாசல்கள்  ம்னம னவத்திருக்க முடியாது. 

கிறிஸ்ேவருக்கு அது ோன் மிகவும் முக்கியமாை ஒன்று! 

 

கல்லனை வழியாக சவற்றி இருக்கிைது, மரணத்திற்குப் பின் 

வாழ்க்னக. அேைால்ோன் இதயசு மரித்ோர்.  

 

பயாவான்  14:19, இன்னும் சகாஞ்சக்காைத்திபை உைகம் 

என்பனக் காணாது, நீங்கபளா என்பனக் காண்பீர்கள்;  ான் 

பிபைக்கிறைடியினால் நீங்களும் பிபைப்பீர்கள்.  

 

சபைக்கு பிசாசு சசய்யக்கூடிய பமாசமான விஷயம் என்ன? 

சகால்ல முடியும்! 

இரத்ே சாட்சியாக சாகடிக்க முடியும்! 

 

அவனுக்கு மரணத்தின் வல்லனம இருக்கிைது. 

கிறிஸ்ேவர்கனளக் சகால்ல, சனபனய அழிக்க சாத்ோன் 

முயற்சிப்பான், ஆைால் பாோளத்தின் வாசல்கள் அவர்கனள 

பிடிக்க முடியாது. 

 

எபிபையர் 2:14, ஆதைால், பிள்பளகள் மாம்சத்பதயும் 

இைத்தத்பதயும் உபையவர்களாயிருக்க, அவரும் அவர்கபளப் 

பைாை மாம்சத்பதயும் இைத்தத்பதயும் உபையவைானார்; 
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மைணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவபனத் தமது 

மைணத்தினாபை அழிக்கும்ைடிக்கும்,  

 

அப்பைாஸ்தைர்  2:24, பதவன் அவருபைய மைண உைாதிகளின் 

கட்பை அவிழ்த்து, அவபை எழுப்பினார்; அவர் மைணத்தினால் 

கட்ைப்ைட்டிருக்கக்கூைாதிருந்தது.  

 

மரணம் கிறிஸ்துனவப் பிடிப்பது சாத்தியமில்னல, மற்றும் 

அதே மரணம்  ம்னமப் பிடிக்க முடியாது.  

 

1 சகாரிந்தியர் 15:55, மைணபம! உன் கூர் எங்பக? ைாதாளபம! 

உன் சஜயம் எங்பக?  

 

அதுதவ கிறிஸ்ேவரின் மிகப்சபரிய  ம்பிக்னக. 

 

இதயசு மரிக்கப்தபாகிைார், அவர் சகால்லப்படப் தபாகிைார், 

ஆைால்  மூன்ைாம்  ாள் அவர் உயிர்த்சேழுப்பப் தபாகிைார். 

பின்ைர், அவர் அவர்களிடம் சசால்லப்தபாகிைார், மனிேர்கள் 

உங்கனளக் சகால்லப் தபாகிைார்கள், அவர்கள் உங்கனள 

அழிக்கப் தபாகிைார்கள், அவர்கள் உங்கனள செப 

ஆலயங்களிலிருந்து புைம்தப ேள்ள தபாகிைார்கள், நீங்கள் 

உங்கள் ஜீவனை விட்டுவிடப் தபாகிறீர்கள். 

 

இதயசு அவர்கனள த ாக்கி, “ ான் என் சனபனய கட்டுதவன், 

பாோளத்தின் வாசல்கள் அனே ஒருதபாதும் அனே 

தமற்சகாள்ள முடியாது.” 

 

கிட்டத்ேட்ட எல்லா அப்தபாஸ்ேலர்களும் கிறிஸ்துவுக்காக 

இரத்ே சாட்சியாக மரித்ோர்கள். 

 

Great truth சைரிய சத்தியம்!  
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இது உயிர்த்சேழுேலின் வாக்குத்ேத்ேமாகும். கர்த்ேராகிய 

இதயசு கிறிஸ்துனவ த சிக்கும் ஒவ்சவாருவரும், இந்ே 

உலகத்னே விட்டு தேவனின் மகினமயாை உலகத்திற்குள் 

நுனழகிைார்கள், உடலில் இருந்து சவளிதயறி, உடைடியாக 

கர்த்ேருடன் இருக்கிைார்கள். 

 

இதயசு  ம்னம அவதராடு அனழத்துச் சசல்லத் திரும்பும் சரீர 

மீட்பிற்காக  ாம் காத்திருக்கிதைாம்,  ம்முனடய சரீரங்கள் 

கல்லனையிலிருந்து சவளிதயறி, இதயசு கிறிஸ்துவுடன் 

ஏற்கைதவ இருக்கும் ஆவிகளுடன் இனணயும் அந்ே 

மகினமப்படுத்ேப்பட்ட வடிவத்தில்  ாம் அவனரப் 

புகழ்தவாம். என்சைன்னைக்கும் மகினம உள்ள அந்ே 

மகினமயில் அவனர துதிப்தபாம். 

 

சவளி  1:18, மரித்பதன், ஆனாலும், இபதா, சதாகாைங்களிலும் 

உயிபைாடிருக்கிபறன், ஆசமன்;  ான் மைணத்திற்கும் 

ைாதாளத்திற்குமுரிய திறவுபகால்கபள உபையவைாயிருக் 

கிபறன்.  

 

இதயசு கிறிஸ்துவிடம் திைவு தகால் இருக்கிைது! 

 

 மது கர்த்ேர் இைங்கி பிசாசிடமிருந்து அவர்கனள 

விடுேனலயாக்கி அனழத்துச் சசன்ைார், எபிசரயர் 2:14, 

மரணத்தின் வல்லனமனயக் சகாண்டவனை அவர் அழித்ோர். 

அவர் திைவு தகானல எடுத்துக் சகாண்டார், இப்தபாது அவர் 

கல்லனைனயத் திைந்து, ேைது சசாந்ேத்னே சவளிதய 

விடுவிக்கிைார். 

 

அதுதவ  மது  ம்பிக்னக. 

 

மீட்கப்பட்ட மக்கள் அனைவரும் தேவனின் சிங்காசைத்தின் 

அடிவாரத்தில் என்சைன்றும் கூடிவருவார்கள். தேடீஸும் 
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பாோளமும்  கல்லனையும் மரணமும் ஒருதபாதும்  ம்னம 

கட்டுப்படுத்ே தமற்சகாள்ள முடியாது. 

 

அதுதவ  மது  ம்பிக்னக. 

 

சபையின் அதிகாைம். 

 

பைதுரு: 

 

மத்பதயு  16:19, ைைபைாகைாஜ்யத்தின் திறவுபகால்கபள  ான் 

உனக்குத் தருபவன்; பூபைாகத்திபை நீ கட்டுகிறது எதுபவா 

அது ைைபைாகத்திலும் கட்ைப்ைட்டிருக்கும், பூபைாகத்திபை நீ 

கட்ைவிழ்ப்ைது எதுபவா அது ைைபைாகத்திலும் 

கட்ைவிழ்க்கப்ைட்டிருக்கும் என்றார்.  

 

அது அதிகாரம்! 

 

தபதுரு என்ை ஒரு ஒருவருக்கு அதிக வல்லனம 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கத்தோலிக்கர்கள் அனே அங்தக 

காண்பதில்  ஆச்சரியமில்னல. தபதுருவுக்கு 

பரதலாகராஜ்யத்தின் திைவு தகாள்கள் கினடத்ேை. 

 

யார் யார் இருக்க பவண்டும், யார் சவளிபயற முடியும் என்று 

சசால்ை அவருக்கு உரிபம உள்ளதா ? 

அது சரி. 

 

பைதுருவுக்கு அந்த அதிகாைம் வைங்கப்ைட்ைதா? 

அது சரி. 
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சீஷர்கள்: 

 

பயாவான்  20:21-23, இபயசு மறுைடியும் அவர்கபள ப ாக்கி: 

உங்களுக்குச் சமாதானமுண்ைாவதாக; பிதா என்பன 

அனுப்பினதுபைாை  ானும் உங்கபள அனுப்புகிபறன் என்று 

சசால்லி, 22. அவர்கள்பமல் ஊதி: ைரிசுத்த ஆவிபயப் 

சைற்றுக்சகாள்ளுங்கள்; 23. எவர்களுபைய ைாவங்கபள 

மன்னிக்கிறீர்கபளா அபவகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்ைடும், 

எவர்களுபைய ைாவங்கபள மன்னியாதிருக்கிறீர்கபளா 

அபவகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்ைைாதிருக்கும் என்றார்.  

 

இப்தபாது இதயசு தபதுரு சசான்ைனேயும்  ோண்டி, அவர்கள் 

அனைவருக்கும் கீழ்கண்டவற்னை  சசால்ல அதிகாரம் 

அளித்துள்ளார், 

 

• உங்கள் பாவங்கள் உங்கள் தமல்  உள்ளை, உங்கள் 

பாவங்கள் உங்களிடமிருந்து விலகிவிட்டை,  

• உங்கள் பாவங்கள் உங்கனள கட்டி உள்ளை , உங்கள் 

பாவங்கள் உங்களிடமிருந்து 

கட்டவிழ்க்கப்படுகின்ைை,  

• நீங்கள் மன்னிக்கப்பட்டீர்கள், நீங்கள் 

மன்னிக்கப்படவில்னல.  

 

அபத மற்றவர்களிைம் சசால்ை இபயசு மனிதர்களுக்கு அந்த 

உரிபம சகாடுத்தாைா? 

 

உங்கள் ைாவங்கள் மன்னிக்கப்ைடுகின்றன, உங்கள் ைாவங்கள் 

மன்னிக்கப்ைைவில்பை என்று கூறுவதற்கு? 

 

அது சரி. 

சீஷர்கள் அனைவருக்கும் அந்ே அதிகாரம் கினடத்ேது. 
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சபையில் எல்பைாருக்கும்: 

 

இதயசு ஒழுக்கத்னேப் பற்றி தபசுகிைார், யாராவது பாவம் 

சசய்ோல் நீங்கள் ேனிப்பட்ட முனையில் ஒருவரிடம் சசல்ல 

தவண்டும், அவர் சரியாக பதிலளிக்கவில்னல என்ைால், 

பின்ைர் நீங்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று சாட்சிகனள 

அனழத்துச்  சசல்ல தவண்டும், அப்தபாதும் 

பதிலளிக்கவில்னல, அவர் தகட்கத் ேவறிைால் அனே 

சனபயில் சசால்லுங்கள். 

 

மத்பதயு  18:17,
 
அவர்களுக்கும் அவன் சசவிசகாைாமற் 

பைானால், அபதச் சபைக்குத் சதரியப்ைடுத்து; சபைக்கும் 

சசவிசகாைாதிருப்ைானானால், அவன் உனக்கு 

அஞ்ஞானிபயப்பைாைவும் ஆயக்காைபனப்பைாைவும் 

இருப்ைானாக.  

 

அந்ே மனிேனிடம் சசன்று, அவர் சசய்ே பாவத்னேப் பற்றி 

அவனர சரிசசய்யும் படி நீங்கள் முழு சனபனயயும் 

சசல்லுங்கள் என்று இதயசு கூறுகிைார். 

 

அதற்கு என்ன சைாருள்? 

நீங்கள் அந்ே மனிேனிடம் சசன்று, “உங்கள் பாவங்கள் 

உங்கனள கட்டி உள்ளது, நீங்கள் இன்னும் பாவம் 

சசய்கிறீர்கள், நீங்கள் தேவனுனடய வார்த்னேயுடன் 

ஒத்துப்தபாகவில்னல, நீங்கள் மைந்திரும்ப தவண்டும்.”  

 

அபதச் சசய்ய  மக்கு அதிகாைம் இருக்கிறதா?  

 ாம்  மக்களுக்கு அனே சசால்ல தவண்டும். 

 

மத்பதயு  18:18,
 
பூபைாகத்திபை நீங்கள் எபவகபளக் 

கட்டுவீர்கபளா அபவகள் ைைபைாகத்திலும் கட்ைப் 

ைட்டிருக்கும்; பூபைாகத்திபை நீங்கள் எபவகபளக் கட்ைவிழ்ப் 
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பீர்கபளா அபவகள் ைைபைாகத்திலும் கட்ைவிழ்க்கப் 

ைட்டிருக்கும் என்று, சமய்யாகபவ உங்களுக்குச் 

சசால்லுகிபறன்.  

 

❖ ஆரம்பத்தில் இதயசு அனே தபதுருவிடம் சசான்ைார்.  

❖ பின்ைர் அவர் அனே எல்லா சீஷர்களிடமும் 

சசான்ைார். 

❖ பின்ைர் அவர் அனே மீட்சடடுக்கப்பட்ட மக்களின் 

கூட்டத்திற்கு கூறிைார்.  

 

அந்த அதிகாைம் எங்கிருந்து  மக்கு கிபைத்தது? 

உைகில்  மக்கு எப்ைடி அந்த அதிகாைம் இருக்க முடியும்? 

 

ஒவ்சவாரு சூழ்நினலக்கும் சபாருந்தும் அனைத்து 

சாத்தியங்களும் எங்தக? 

இது தேவனுனடய வார்த்னேயில் உள்ளது. 

 

நீங்கள் என்ை சசய்கிறீர்கள் என்பது ஏற்கைதவ 

பரதலாகத்தில் சசய்யப்பட்டிருக்கும் என்று அது கூறுகிைது. 

 

பரதலாகம் எனே ஏற்றுக்சகாள்கிைது மற்றும் எனே 

மறுக்கிைது என்பனே  ாம் எவ்வாறு அறிந்து சகாள்ள முடியும் 

என்பனே நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்களா? 

இது இங்தக ோன்! 

 

ஒரு  பர் என்னிடம் வந்ோல், அந்ே  பரிடம், “நீங்கள் இதயசு 

கிறிஸ்துனவ உங்கள் சசாந்ே ஆண்டவராகவும் 

இரட்சகராகவும் ஏற்றுக்சகாள்ளுகிறீர்களா?” என்று 

தகட்கலாம், எைக்கு அதிகாரம் உள்ளது. 
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அவர் ஆம் என்று சசான்ைால்,  அப்படியாைால் உங்கள் 

பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்ைை, உங்கள் பாவங்கள் 

கட்டவிழ்க்கப்படுகின்ைை என்று என்ைால் சசால்ல முடியும். 

 

" ான் ஒருதபாதும் இதயசு கிறிஸ்துனவ 

ஏற்றுக்சகாள்ளவில்னல என்று யாராவது என்னிடம் 

சசான்ைால், உங்கள் பாவங்கள் உங்கனள கட்டுக்குள் 

னவத்திருக்கிைது உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாது என்று 

அந்ே  பரிடம் சசால்ல தேவனுனடய வார்த்னேயின் 

அடிப்பனடயில் எைக்கு அதிகாரம் உள்ளது.  

 

அந்ே  பரிடம்  ான் சசான்ைது, பரதலாகம் ஏற்கைதவ 

சசால்லியிருப்பனே அறிய எைக்கு அதிகாரம் உள்ளது, 

ஏசைனில் பரதலாகம் அனே இங்தகதய 

சவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

 

இது தேவனுனடய வார்த்னேயிலிருந்து ேனினமப்படுத்ேப் 

பட்ட சில அதிகாரம் அல்ல.  

 

அேைால்ோன் திைவுதகால்களின் வாக்குத்ேத்ேம் 

பிோவிடமிருந்து ஒரு சேய்வீக சவளிப்பாட்டின் 

பின்ைணியில் இருந்து வந்ேது. 

 

பிோவின் சவளிப்பாட்டின் அடிப்பனடயில் பிோ உங்களுக்கு 

வார்த்னேனய அளிக்கும் வனர, உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு.  

 

Can you say to a person you are forbidden to do that? 

நீங்கள் அபத சசய்ய உங்களுக்கு தபை சசய்யப்ைட்டுள்ளது 

என்று ஒருவரிைம் சசால்ை முடியுமா? 

ஏன்?  

ஏசைன்ைால் தவேம் அவ்வாறு கூறுகிைது. தவேம் அப்படிச் 

சசால்வோல் நீங்கள் அனேச் சசய்ய சுயாதீைமாக 
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இருக்கிறீர்கள் என்று இன்சைாருவரிடம்  ான் சசால்ல 

முடியும். 

 

➢ அேைால் தபதுருவுக்கு அந்ே உரினம இருந்ேது.  

➢ சீஷர்களுக்கு அந்ே உரினம இருந்ேது.  

➢ சனபயும் இந்ே விஷயத்தில் பரதலாகத்தின் 

வார்த்னேனய னவத்திருப்போல் சனபக்கும் அந்ே 

உரினம உள்ளது. 

 

எைதவ, இது ேனலப்னப பேவினய அடிப்பனடயாகக் 

சகாண்ட சில அதிகாரம் அல்ல.  

 

இது கீழ்கண்டவற்னை னமயமாக சகாண்ட அதிகாரம் அல்ல  

• office, அலுவலகம் அல்லது  

• some human worthiness, சில மனிே ேகுதி  

• some elevation, சில உயர்வுகள்  

• some intelligence level, சில நுண்ணறிவு நினல  

• some wisdom levels சில ஞாை நினலகள்.  

 

சனப அேன்  அதிகாரம் எல்லாவற்றிலும் பரதலாகத்தின் 

வார்த்னேனயக் சகாண்டுள்ளது என்பதில்ோன் அது உள்ளது, 

தமலும் அது பரதலாகத்தின் வார்த்னேனய எடுத்து மக்களின் 

வாழ்க்னகயில் அதிகாரப்பூர்வமாக்க முடியும். 

 

அேைால்ோன்  ாம் ஒருதபாதும் தேவனுனடய வார்த்னேனய 

சமரசம் சசய்யவில்னல, ஏசைன்ைால் அது  ம்மிடம் உள்ள 

ஒதர அதிகாரம்.  

 

தேவன் ேைது சனபனய உலகில் னவத்து, அவருனடய 

சனபக்கு அவருனடய வார்த்னேனய அளித்துள்ளார், இேைால் 
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அவருனடய சனப ஒரு சவளிச்சமாக நிற்க முடியும், இது 

தேவனின் ஒரு மாதிரியாக உலகத்திற்கு இருக்கும் ஒரு 

அனமப்னப சவளிப்படுத்துகிைது. 

 

உம்முனடய சித்ேம் பரதலாகத்தில் சசய்யப்படுவது 

தபாலதவ பூமியிலும் சசய்யப்பட தவண்டும் என்று  ாம் 

செபிக்கிதைாம், தமலும் இந்ே தேவனுனடய வார்த்னேனய 

அதிகாரப்பூர்வமாக சசயல்படுத்துவேன் மூலம் பரதலாக 

முடிவுகனள  ாம் சசயல்படுத்துகிதைாம். 

 

 மது சனப  ஏன் தேவனுனடய வார்த்னேனய தீவிரமாக 

எடுத்துக்சகாள்கிைது  என்று இப்தபாது உங்களுக்குத் 

சேரியும்.  

 

 ாம் உலகில் தேவனின் ேரநினலனய சவளிப்படுத்ே 

தவண்டும். 

 

நீங்கள் இனே சசய்ய கூடாது என்று இந்ே உலகத்திற்கு  ாம் 

சசால்ல தவண்டும். உங்கள் பாவங்கள் உங்கள் மீது 

கட்டப்பட்டுள்ளை.  

 

இந்ே புத்ேகத்தில் பரதலாகம் சசால்வது இதுோன், 

பரதலாகம் எங்களுடன் உடன்படுகிைது, அது ஏற்கைதவ 

அங்தகதய சசால்லப்பட்டுள்ளது. 

 

எைதவ, சனப உலகின் அதிகாரம். 

சனபயில் இருப்பவர்கள் ஆவியாைவர் மூலமாக 

அவர்களுக்கு சவளிப்படுத்ேப்பட்ட ஜீவனுள்ள தேவனின்  

வார்த்னேனய அமல்படுத்தும் வனர உலகில் 

அதிகாரப்பூர்வமாக இருக்கிைார்கள்.  
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உலகம் சசால்வனேப் பற்றி  ாம் கவனலப்பட தவண்டாம், 

 ாம்  மது சசய்தினய மாற்ைப்தபாவதில்னல. 

 

 ாம் சமரசம் சசய்யப் தபாவதில்னல. 

 

இந்ே உலகில் இருப்பேற்காை காரணம் தேவனை 

மகினமப்படுத்துவதும், அவருனடய வார்த்னேயின் ேரத்னே 

 ாம் நினலநிறுத்தும்தபாது தேவனை மகினமப்படுத்துவதும் 

ஆகும்! 

 

 

முடிவுபை: 

 

மத்பதயு  16:20, அப்சைாழுது, தாம் கிறிஸ்துவாகிய இபயசு 

என்று ஒருவருக்கும் சசால்ைாதைடிக்குத் தம்முபைய 

சீஷர்களுக்குக் கட்ைபளயிட்ைார். 

 

மக்கள் ஒரு அரசியல் சபாருளாோர தமசியானவத் 

தேடிக்சகாண்டிருந்ேைர். அவர் கூறுகிைார்,  

 

 ான் கிறிஸ்து என்று அவர்களிடம் சசால்லாதே, அவர்களின் 

எதிர்பார்ப்புகள் தினசதிருப்பப்படுகின்ைை, அது 

சசய்வசேல்லாம் அவர்கனளக் குழப்பிவிட்டு ேவைாை 

பகுதியில் அழுத்ேம் சகாடுப்போகும். 

 

 மக்கு ஒரு பூமிக்குரிய சபாருளாோர இராஜ்யம் அல்ல.  

இது ஒரு ஆவிக்குரிய யோர்த்ேம் மற்றும் இது பிரச்சினையின் 

ஒரு பகுதியாகும். இந்ே ஆவிக்குரிய பரிமாணத்னே மக்கள் 

புரிந்து சகாள்ளவில்னல. 
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 ம்முனடயது ஒரு ஆவிக்குரிய சசய்தி, ஜீவனுள்ள 

தேவனுனடய குமாரைாகிய கிறிஸ்துவின் சசய்தி. 

 

தவேத்தில் சவளிப்படுத்ேப்பட்டவனரத் ேவிர தவறு எந்ே 

இதயசுனவயும்  ாம் பிரசங்கிக்க மாட்தடாம்.  


