World Tamil Christian Fellowship

60, High Worple, Rayners Lane, Harrow
Middlesex, HA2 9SZ, United Kingdom
www.wcflondon.com
wcflondon@gmail.com

சபையும் அதன் ஒழுங்குமுபையும் – ைகுதி 06
மத்ததயு 18:15-20, 15 “உன் சககோதரன் உனக்கு விகரோதமோகக்
குற்றஞ்சசய்தோல், அவனிடத்தில் நீ க ோய், நீயும் அவனும்
தனித்திருக்ககயில், அவன் குற்றத்கத அவனுக்கு உணர்த்து;
அவன் உனக்குச் சசவிசகோடுத்தோல், உன் சககோதரகன
16
ஆதோயப் டுத்திக்சகோண்டோய்.
அவன்
சசவிசகோடோமற்க ோனோல், இரண்டு மூன்று சோட்சிகளுகடய
வோக்கினோகே
சங்கதிகசெல்ேோம்
நிகேவரப் டும் டி,
இரண்சடோருவகர உன்னுடகன கூட்டிக்சகோண்டு க ோ.
17
அவர்களுக்கும் அவன் சசவிசகோடோமற்க ோனோல், அகதச்
சக க்குத்
சதரியப் டுத்து;
சக க்கும்
சசவிசகோடோதிருப் ோனோனோல்,
அவன்
உனக்கு
அஞ்ஞோனிகயப்க ோேவும்
ஆயக்கோரகனப்க ோேவும்
இருப் ோனோக. 18பூகேோகத்திகே நீங்கள் எகவககெக்
கட்டுவீர்ககெோ
அகவகள்
ரகேோகத்திலும்
கட்டப் ட்டிருக்கும்; பூகேோகத்திகே நீங்கள் எகவககெக்
கட்டவிழ்ப்பீர்ககெோ
அகவகள்
ரகேோகத்திலும்
கட்டவிழ்க்கப் டும் என்று சமய்யோககவ உங்களுக்குச்
சசோல்லுகிகறன். 19அல்ேோமலும், உங்களில் இரண்டுக ர்
தோங்கள்
கவண்டிக்சகோள்ெப்க ோகிற
எந்தக்
கோரியத்கதக்குறித்தோகிலும் பூமியிகே ஒருமனப் ட்டிருந்தோல்,
ரகேோகத்திலிருக்கிற என் பிதோவினோல் அது அவர்களுக்கு
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உண்டோகும் என்று உங்களுக்குச் சசோல்லுகிகறன். 20ஏசனனில்,
இரண்டு க ரோவது மூன்று க ரோவது என் நோமத்தினோகே
எங்கக கூடியிருக்கிறோர்ககெோ, அங்கக அவர்கள் நடுவிகே
இருக்கிகறன் என்றோர். ”
இங்கு பூமியில் உள்ெவகர தன்னுகடய பிள்கெகளின்
வோழ்வு தூய்கமயோக இருக்க கவண்டும் என் கத கதவனின்
ஆகச. 1 க துரு 1:16, “நோன் ரிசுத்தர், ஆககயோல் நீங்களும்
ரிசுத்தரோயிருங்கள்.” (புதிய உடன் டிக்கக சக க்கு கைய
உடன் டிக்ககயோன
கேவியரோகமம்
11:44இலிருந்து
கமற்ககோெோக கோட்டப் ட்டுள்ெது).
கதவனோகிய இகயசு சக க்கு என்ன கற்றுக்சகோடுக்கிறோர்
என் கத
நீங்கள்
உங்கள்
மனதில்
சதளிவோக
அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்று நோன் நம்புகிகறன்.
➢ சசயல்முபை 1: அவகர கநர்முகமோக க ோய் சந்தித்து
கிறிஸ்துவுக்கு என்று அவகர / அவகெ சவன்சறடுக்க
முயற்சி சசய்யுங்கள்.
➢ சசயல்முபை
2:
அவரது/அவெது
குற்றத்கத
சமய்பி தற்கு/ நம் ச்சசய்வதற்கு இரண்டு அல்ேது
மூன்று சோட்சிககெ எடுத்துச் சசல்லுங்கள். இதனோல்
அந்த ந கர திருத்தி சவற்றிச ற முடியும்.
➢ சசயல்முபை 3: சக க்குச் சசோல்லுங்கள், அவர் அதற்கு
சசவிசகோடுத்தோல்
அவகர/அவகெ
ஏற்றுக்சகோள்ளுங்கள்.
➢ சசயல்முபை 4: அந்த ந ர் அந்த திருத்தத்கத ஏற்க
மறுத்து தன்கன மோற்றிக்சகோள்ெ மறுத்தோல் பிறகு
அவகர அந்த சக கய விட்டு சவளிகயற்றவும்.
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➢ சசயல்முபை 5: ஐக்கியதிலிருந்து அந்த
ோவிகய
தவிர்க்க கவண்டும். அவன் மனம் திரும்பினோல்
அவகன
சககோதரனோக
ஏற்றுக்சகோள்ளுங்கள்,
இல்கேசயனில் அவகன அஞ்ஞோனிகயப்க ோே
க ோே நடத்துங்கள்.
சக ஏன் இகத சசய்ய கவண்டும் என் கத ற்றி இன்று நோம்
கோண்க ோம்?
சக /நமது அதிகோரம் தோன் என்ன?
சக /நோம் எந்த வல்ேகமகய சகோண்டு இகத சசய்யேோம்?
நோம் எந்த உரிகமகய சகோண்டு இகத சசய்யேோம்?
வ 18-20, ோவங்ககெ எதிர்சகோள்ெோமலும், ரிசுத்தத்கத ற்றி
அறிவிக்கோமலும், மற்றும் கதவ யமில்ேோமலும் சக கய
புதுப்பித்து அதற்கு ஒரு புத்துயிர் சகோடுக்கும் திகசகய
கநோக்கி நம்மோல் வழிநடத்த முடியோது. எனகவ நம்முகடய
அகனத்து முயற்சிகளும்
இகதக்குறித்ததோக இருக்க
கவண்டும்.
“18பூகேோகத்திகே நீங்கள் எகவககெக் கட்டுவீர்ககெோ ” என்று
வ18 கூறுகிறது.
நீங்கள் பூமியில் இருக்கும் க ோது மற்றவரிடம் “நீங்கள்
இன்னும் உங்கள் ோவக்கட்டுகளுக்குள் உள்ளீர்கள்” என்று
கூறுவகத குறிப்பிடுகிறது. இகத நீங்கள் பூமியில்
கூறும்க ோது,
அது
ஏற்கனகவ
ரகேோகத்தில்
கட்டப் ட்டிருக்கும்.
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நீங்கள் பூமியில் இருக்கும் க ோது மற்றவரிடம், “உங்களுகடய
ோவங்களிலிருந்து
விடுதகே ச றுவீர்கெோக -” என்று
கூறும்ச ோது நீங்கள் அவகர அவருகடய ோவங்களிலிருந்து
விடுவிக்கின்றீர்கள்.
ரகேோகமும் அகத ஏற்கனகவ
சசய்திருக்கும்.
உங்களுகடய ோவங்கள் உங்கள் மீது கட்டப் ட்டிருக்கும்
(பிகணக்கப் ட்டிருக்கும்) அல்ேது உங்களுகடய ோவங்கள்
விடுவிக்கப் ட்டிருக்கும்,
என்று
கதவன்
அளித்த
அதிகோரத்கதக் சகோண்டு சக
கூறும் ட்சத்தில் அது
ரகேோக பிதோவின் சித்தத்தில் நடக்கிறது. ரகேோக பிதோ
ஏற்கனகவ கூறியதோல் ஒருவன் சக யின் திருத்துதேோல்
குற்றத்கத ஒத்துக்சகோண்டு கீழ்ப் டிந்தோல் அவன் ோவங்கள்
விடுவிக்கப் ட்டிருக்கும் இல்ேோவிடில் விடுவிக்கப் டோது.
சக யோனது கதவனின் சவளிப் டுத்தப் ட்ட வோர்த்கதயின்
டி
ஒழுங்குமுகறகயத்
பின் ற்றுககயில்
பூமியில்
சசய்யப் டும் கோரியங்ககெ ரகேோகம் உறுதிப் டுத்துகிறது.
சக
கதவனின் சித்தத்திற்கு இணங்க நடக்கும் க ோது
கரோகத்தில் இருக்கும் கதவன் சக கயோடு நடக்கிறோர்.
கவறு வழியில், இப்க ோது ஒரு ந ர் மனந்திரும்பி அவரது
இதயத்தில் வருத்தப் டுகிறோர் என்றோல் சக யில் இருக்கும்
நோம் “உங்களுகடய ோவங்கள் விடுவிக்கப் டுவதோக” என்று
கூறி ஐக்கியத்தில் இகணய அகைப்பு விடுத்தோல் ஏற்கனகவ
நம் கதவனும் கரோேத்தில் இருக்கும் பிதோவும் சசய்து
முடித்தகதயும் அவர்களின் சித்தத்கதயும் பின் ற்றுவதோக
இருக்கம்.
நம்முகடய அதிகோரம் என்ன?

4

1. ைரத ோகத்தில் இருக்கும் பிதோவோகிய கர்த்தர் நம்முடன்
தவப சசய்கிைோர்!
வ19 கூறுவதோவது நீங்கள் ஒருமனப் ட்டு எகதயோவது
சதோட்டு ககட்கும் எதுவோகிலும் ரகேோகத்தில் இருக்கும் நம்
பிதோ அகத நமக்கோக சசய்து முடிப் ோர்.
இந்த வசனம் எந்த கோரியங்ககெ ற்றி இங்கக கூறுகிறது?
ோவிகளின் ஒழுக்கம்.
சரி, ஏன் இங்கக இரண்டு க ர் கதகவ டுகிறோர்கள்?
ஒரு ந ர்
ோவத்தில் ஈடு ட்டிருப் கத
குகறந்த ட்ச எண்ணிக்கக இது தோன்.

உறுதிப் டுத்த

நியோ கம் உள்ெதோ இரண்டு அல்ேது மூன்று சோட்சிகள்??
முதலில் அந்த ந கர தனிகய சந்தித்த பின்னர் இரண்டு மூன்று
சோட்சிகளுடன் சந்திக்க கவண்டும். பிறகு அந்த கோரியத்தில்
கதவனுகடய சித்தத்கத தோன் கதடுவதோக அவருக்கு
உறுதி டுத்தகவண்டும். அது அவர்களுக்கு ரகேோகத்தில்
இருக்கும் பிதோவோல் முடிவுச றும்.
இங்கு குறிப்பிடப் ட்டுள்ெ இரண்டு க ர் என் து இரண்டு
சோட்சிகள். இவர்கள் தோன் ஒருவரின் மனந்திரும் ோத
இதயத்கத
அல்ேது
மனந்திரும்பிய
இதயத்கத
உறுதிப் டுத்துவோர்கள்.
அவர் குகறந்த எண்ணிக்ககயிலிருந்து
சதோடங்குகிறோர்.
நீங்கள் இருவரும் நிஜமோன உண்கம இது தோன் என்று
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சம்மதித்து உறுதி சசய்தோல், பிறகு கதவன்
அதற்கு ஏற்றோற்க ோல் சசய்கிறோர்.

ரகேோகத்தில்

அவருகடய மகிகமயோன ரோஜ்யத்கத விரிவு டுத்துவதற்கோன
மிகப்ச ரிய அெவிேோன அதிகோரம் சகோண்ட கிறிஸ்துவின்
ஸ்தோனோ திகள் நோம்.
நோன் “ஒருமனப் ட்டு” அதோவது “சம்பிகனோ” (sumphōneō)
என்ற வோர்த்கதகய வலியுறுத்த விரும்புகிகறன். இந்த
வோர்த்கதயில் இருந்து தோன் “சிம்ச ோனி” (symphony) என்ற
வோர்த்கத வந்தது. இதற்கு “ஒன்றோக ஒலிகய உருவோக்குவது”
என் து ச ோருள்.
இந்த ந ரின் வோழ்க்கககயப் ோர்க்கிற நீங்கள் எல்ேோரும்
அவருகடய
ோவம்
இன்னும்
இருக்கிறசதன்று
ஒப்புக்சகோண்டோகேோ அல்ேது அவர் தன்னுகடய ோவத்தில்
இருந்து மனந்திரும்பிவிட்டோர் என்றோகேோ அல்ேது எதுவோக
இருந்தோலும் நீங்கள் அகத ஒத்துக்சகோண்டோல், கதவனும்
உங்களுடன் ஒரு உடன் டிக்ககக்கு வருவோர்.
இந்த வசனம் சஜ த்கத ஒரு சவற்று கோகசோகேயோக
கூறுகிறது என்று நோன் நிகனக்கவில்கே கமலும் இது
இன்கறய
சக களில்
முழுவதுமோக
தவறோக
யன் டுத்தப் ட்டு வருகிறது.
ச ரும் ோேோன கிறிஸ்தவர்கள் அகத அதன் சூைலில் இருந்து
பிரித்சதடுத்து உ கயோகப் டுத்துகிறோர்கள். கமலும் ேர்
தவறோக யன் டுத்துவது க ோே இவர்கள் இரண்டு க ரும்
ஏகதோசவோரு இரண்டு க ர் அல்ே. இரண்டு க ர் இணங்கி
எகதக்ககட்டோலும் அகத கதவன் தந்துதோன் ஆக கவண்டும்
என்று இந்த வசனத்கத தவறோக யன் டுத்துகின்றனர்.

6

இரண்டு என்று குறிப்பிடப் ட்டுள்ெ ந ர்கள் சக யில் ோவம்
சசய்யும் சககோதரகர திருத்தும் சோட்சிககெ! இந்த இரண்டு!!
கதவனின் சித்தம், ோவஞ்சசய்கிற சககோதரர் மீது நிகறகவற
கவண்டும் என்றும் கமலும் உண்கமயில் அவருகடய
வோழ்க்ககயில் சரியோனகத விரும்புகிறவர்ககெ அந்த இரண்டு
சோட்சிகள்.
அவர்கள்
இந்த
விவகோரத்கத
ஏற்றுக்சகோண்டு
கவதவோக்கியத்தில்
சவளிப் டுத்தப் ட்ட
விவிலிய
வககககெ (pattern) பின் ற்றினோல், அவர்கள் கதவனுகடய
சித்தத்கதத்
கதடுகிறோர்கள்
என்று
நம்பிக்ககயுடன்
இருக்கேோம். பின்னர் அவர்கள் கதவனின் விருப் த்கத
ச றுவோர்கள் கமலும் கதவகன அவர்கெது வோழ்க்ககயில்
அவற்கற நிகறகவற்றுவோர்.
உங்கள் திறகமகய சந்கதகிக்ககவோ அல்ேது ககள்வி
ககட்ககவோ கதகவயில்கே ஆனோல்
கதவனுகடய
வோர்த்கதயின் டிகய நீங்கள் ஒவ்சவோரு அடிகயயும் எடுத்து,
சோட்சிககெோடு
இணங்கினோல், நீங்கள்
கதவனுகடய
சித்தத்கத நிகறகவற்றுகிறீர்கள் என்று நீங்கள் நிச்சயமோய்
இருக்கேோம். அது சக கய
ரிசுத்தத்தின்
ோகதயில்
வழிநடத்தும்.

2. ததவனுபடய குமோரனோகிய இதயசு பூமியித நம்தமோடு
தவப சசய்கிைோர்!
அதிகோரத்தின் ஒரு க்கத்தில் ரகேோகத்தில் உள்ெ கதவன்
நம்முடன் இருந்து சசயல் டுவோர் அதன் மற்சறோரு க்கத்தில்
பூமியில் உள்ெ அவருகடய குமோரனோகிய இகயசு நம்முடன்
இருந்து சசயல் டுவோர்.
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இது தோன் இரட்கட சதய்வீக அதிகோரம் .
வ 20, பூமியிலுள்ெ குமோரன் நம்கமோடு கவகே சசய்வோர்.
இன்கறய சக களில் இந்த அதிகோரமும் வசனமும் தோன்
மிகவும் தவறோக யன் டுத்தப் டுகின்றன .
“இரண்டு தைரோவது மூன்று தைரோவது என் நோமத்தினோத
எங்தக கூடியிருக்கிைோர்கத ோ, அங்தக அவர்கள் நடுவித
இருக்கிதைன் என்ைோர்.”
இந்த சஜ த்கத நீங்கள் எந்த சஜ
கூட்டங்களுக்கு
சசன்றிருந்தோலும் ககள்விப் ட்டிருக்கக் கூடும்.... ஒருகவகெ
நீங்ககெ கூட ேமுகற இந்த சஜ த்கத சசய்திருக்கேோம்.
நீங்கள் தனியோக சஜ ம் சசய்தோல் என்ன ஆகும் என்று
எப்க ோதோவது கயோசித்திருக்கிறீர்கெோ?
நீங்கள் தனியோக சஜ ம் சசய்தோல் கதவன் உங்ககெோடு
இருப் ோரோ?
என் அன் ோன சககோதர சககோதரிககெ இந்த வசனத்கத அதன்
சூைலில்
இருந்து
ோர்க்கும் டி
தயவுசசய்து
ககட்டுக்சகோள்கிகறன்.
என்ன இந்த இரண்டு அல்ேது மூன்று ?
சக யில்
ோவஞ்சசய்திருக்கும் சககோதரகனப்
குற்றஞ்சோட்டு வர்ககெ இந்த இரண்டு சோட்சிகள்.

ற்றி

இகயசுகிறிஸ்து, என் கவகேககெ சசய்ய என் ச யரோல்
இரண்டு அல்ேது மூன்று சோட்சிகளுடன் கூடும்க ோது நோன்
அங்கு இருப்க ன் என்று கூறுகிறோர்.
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கிறிஸ்துவின் கவகே என்ன?
ோவஞ்சசய்யும் சககோதரகர திருத்துவது.
அதனோல், கதவோேயத்தில் ோவஞ்சசய்த சககோதரர் ஒருவகர
நீங்கள் திருத்தும்க ோது, நோன் சக யில் உங்கள் மத்தியில்
உேோவுகிகறன். அதனோல், முடிவோக “என் குணத்கதயும் என்
சித்தத்கதயும் பிரதி லிக்க நீங்கள் என் ச யரில் கூடிவந்தோல்,
அங்கு மத்தியில் நோன் இருக்கிகறன்” என்று இகயசு கூறுகிறோர்.
அதனோல்தோன், கவதவசனங்ககெ அதன் பின்னணியில்
இருந்து தோன் வோசிக்க கவண்டும் என்று நோன் எப்க ோதும்
வலியுறுத்துகிகறன்.
மீண்டுமோக இந்த அதிகோரத்தின் ஓட்டத்கத நோன் உங்களுக்கோக
தருகிகறன்.
➢ வ 1-4, நீங்கள் பிள்கெகெோய் கடவுளுகடய ரோஜ்யத்தில்
நுகைய முடியும்
➢ வ
5-9,
நீங்கள்
கடவுளுகடய
ரோஜ்யத்தில்
பிள்கெககெப் க ோேகவ ோதுகோக்கப் டுவீர்கள்
➢ வ 10-14, நீங்கள் கடவுளுகடய ரோஜ்யத்தில் ஒரு
பிள்கெகயப் க ோேகவ கவனிக்கப் டுவீர்கள்
➢ வ
15-20,
கதவனுகடய
ரோஜ்யத்தில்
ஒரு
பிள்கெகயப்க ோே நீங்கள் சிட்சிக்கப் டுவீர்கள்
➢ வ
21-35,
கதவனுகடய
ரோஜ்யத்தில்
ஒரு
பிள்கெகயப்க ோே நீங்கள் மன்னிக்கப் டுவீர்கள்
கமகே கூறப் ட்ட த்தியில் இருந்து சக யில் திருத்துவது
ற்றி நோம் சதளிவோக அறிந்து சகோண்கடோம்.
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பிதோவோனவர் ரகேோகத்தில் இருந்தும் அவருகடய குமோரன்
பூமியில் இருந்து நம்முடன் சசயல் டுகின்றனர். நோம் ஒரு
ோவத்திலுள்ெ
சககோதரகர
திருத்தும்க ோது,
நோம்
கதவசித்தத்கத நிகறகவற்றுகிகறோம் கமலும் அவரது சசோந்த
சக கய தூய்கமப் டுத்தி மற்றும் சுத்திகரிக்கப் டுவதன்
மூேம் குமோரனின் கவகேயின் ஒரு
குதிகயயும்
சசய்கிகறோம். நோம் அகனவவரும்
ரிசுத்தத்திற்கோன
ஊழியக்கோரர்கெோக இருக்க கவண்டும்.

இதில் ைோதிக்கப்ைடவருக்கு என்ன?
அந்த
சககோதரகரகயோ
அல்ேது
சககோதரரிகயகயோ
மீட்டுசகோண்டுவர கவண்டும். அவர்ககெ திரும் சகோண்டு
வந்கதயோக கவண்டும்.
கதத்றிச் க ோண்க ோ ர் (Dietrich Bonhoeffer), என்ற சஜர்மோனிய
தத்துவ அறிஞர் தன்னுகடய இகணந்த வோழ்க்கக (Life
Together) என்ற புத்தகத்தில்,
ோவம் ஒரு மனிதகன தனிகம டுத்துகிறது. இது அவகன
சமூகத்திலிருந்து விேக்கி கவக்கிறது. ஒரு மனிதன் மிகவும்
தனிகமப் டுத்தப் ட்டோல், ோவத்தின் வல்ேகம அவன் மீது
மிகவும் அதிகமோக இருக்கும். கமலும் மிகவும் ஆைமோக அவன்
அதில் ஈடு டுவோன், அதனோல் அவரது தனிகம மிகவும்
ஆ த்தோனது. இது ஒளிகய ஒழித்துவிடும். “Sin demands to have a
man by himself. It withdraws him from the community. The more isolated
a person is, the more destructive will be the power of sin over him. And the
more deeply he becomes involved in it, the more disastrous is his isolation.
Sin wants to remain unknown. It shuns the light.
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“ஒப்புதல் வோக்குமூேத்தில், சுவிகசஷத்தின் சவளிச்சமோனது
இருட்டயும் மற்றும் இதயத்தயும் தனித்தனியோக உகடக்கிறது.
அந்த
ோவமும்
சவளிச்சத்திற்கு
வருகிறது.
சவளிப் டுத்தோதகவகய
சவளிப் கடயோக
க சி
ஒப்புக்சகோள்ெப் ட்டது.
இரகசியமும்
கமலும்
மகறக்கப் ட்ட அகனத்தும் சவளிசகோண்டுவரப் ட்டது. “In
confession, the light of the gospel breaks into the darkness and seclusion of
the heart. The sin is brought into the light. The unexpressed is openly
spoken and acknowledged. All that is secret and hidden is made manifest.
“கிறிஸ்தவ
சககோதரரின்
முன்னிகேயில்
ோவத்கத
அறிக்ககயிடுவதோல், சுய நியோயப் டுத்தலின் ககடசி அரண்
ககவிடப் ட்டது. ோவி சரணகடகிறோர். அவர் தன்னுகடய
அகனத்து தீய குணங்ககெயும் விட்சடோழிக்கிறோர். அவர்
தன்னுகடய
இருதயத்கத
கதவனுக்ககோக
தருகிறோர்.
அவருகடய அகனத்து ோவங்களுக்கோக மனிப்பும் கமலும்
அவர் இகயசு கிறிஸ்துவும் அவருகடய சககோதரரின்
ஐக்கியத்கதயும் ச றுகிறோர். சவளிப் கடயோக கூறிய அந்த
ோவத்திற்கு சக்தி இல்ேோமல் க ோகும். அது ோவம் என
சவளிப் டுத்தப் ட்டும் நியோம் தீர்க்கப் ட்டுமோகிவிட்டது.
அதுவோல் இனிகமலும் ஐய்க்கியத்தில் பிெவு ஏற் டுத்த
முடியோது. “Since the confession of sin is made the presence of a Christian
brother, the last stronghold of self-justification is abandoned. The sinner
surrenders. He gives up all his evil. He gives his heart to God. He finds
the forgiveness of all his sin and the fellowship of Jesus Christ and his
brother. The expressed acknowledged sin has lost all its power. It has been
revealed and judged as sin. It can no longer tear the fellowship asunder.
இப்க ோது
ஐய்க்கியமோனது
சககோதரரின்
ோவத்கத
தோங்குகிறது. இனிகமலும் அவர் தன் ோவத்கதோடு தனியோக
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இல்கே. ஏசனன்றோல் அவர் தன் ோவங்ககெ அறிக்ககயிட்டு
கடவுளிடம்
அகத
ஒப்புக்சகோடுத்துவிட்டோர்.
அது
அவரிடமிருந்து நீக்கப் ட்டுவிட்டது. இப்க ோது அவர்
கடவுளின்
கிருக யினோலும்,
இகயசு
கிறிஸ்துவின்
சிலுகவயினோலும் வோழ்கிற
ோவிகளின் ஐக்கியத்தில்
நிற்கிறோர். மகறத்து கவக்கப் ட்ட
ோவம் அவகர
ஐக்கியத்தில் இருந்து பிரித்து அவருகடய ஐக்கியம்
அகனத்துகம க ோலியோனது. ஒப்புக்சகோண்ட ோவம் இகயசு
கிறிஸ்துவில் உள்ெ சககோதரர்களுடனோன உண்கமயோன
ஐக்கியத்கத ஏற் டுத்திக்சகோள்ெ உதவுகிறது.”“Now the
fellowship bears the sin of the brother. He is no longer alone with his evil
for he has cast off his sin in confession and it handed it over to God. It has
been taken away from him. Now he stands in the fellowship of sinners who
live by the grace of God and the cross of Jesus Christ. The sin concealed
separated him from the fellowship, made all his apparent fellowship a
sham. The sin confessed has helped him to find true fellowship with the
brethren in Jesus Christ.”
ோவஞ்சசய்து
சகோண்டிருக்கும்
மீட்டுக்சகோள்ளும் ஊழியம்.

சககோதரகன

அதுதோன்
➢ சக யின் ரிசுத்தத்திற்கும்
➢ சக கய புதுபிப் தற்கும் ,
➢ சக க்கு புத்துயிர் அளிப் தற்கும்
புதுப்பிக்கப் ட்ட
சக யின்
அகடவதற்குமோன திறவுககோள்

மூேம்

உேகத்கத
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