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சபை மற்றும் அதன்
ந ோக்கம்
சபை என்ைது என்ன?
சபைக்கான புதிய ஏற்ைாடு கிரேக்க சசால் ‘ekklesia’ அதாவது
ஒரு மாநாடு அல்லது கூடுபக.
இது ஒரு கட்டிடத்பதக் குறிக்கவில்பல, இரயசு யூதர்கள் ஆக
இருந்தாலும் சரி அல்லது புறஜாதியார் ஆக இருந்தாலும் சரி,
கிறிஸ்துபவ விசுவாசித்த விசுவாசிகபைக் குறிக்கிறது.
1 தீநமோத்நதயு 3:15-16, தோமதிப்நைனோகில், நதவனுபைய
வீட்டிநே
ைக்கநவண்டிய வபகபய நீ அறியும்ைடி
இபவகபை உனக்கு எழுதுகிநேன்; அந்த வீடு ஜீவனுள்ை
நதவனுபைய
சபையோய்ச்
சத்தியத்துக்குத்
தூணும்
ஆதோரமுமோயிருக்கிேது. 16. அன்றியும், நதவைக்திக்குரிய
இரகசியமோனது யோவரும் ஒப்புக்ககோள்ளுகிேைடிநய மகோ
நமன்பமயுள்ைது. நதவன் மோம்சத்திநே கவளிப்ைட்ைோர்,
ஆவியிநே
நீதியுள்ைவகரன்று
விைங்கப்ைட்ைோர்,
நதவதூதர்கைோல்
கோணப்ைட்ைோர்,
புேஜோதிகளிைத்தில்
பிரசங்கிக்கப்ைட்ைோர், உேகத்திநே விசுவோசிக்கப்ைட்ைோர்,
மகிபமயிநே ஏகேடுத்துக்ககோள்ைப்ைட்ைோர்.

நதவனின் குடும்ைம்
சத்தியத்தின்
தூணாகவும்
ஆதேவாகவும்
ரதவனின்
வாழ்க்பகபய பிேதிைலிக்கும் கூட்டம் ஜீவனுள்ை ரதவனின்
சபை ஆகும்,
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சத்தியத்பத ரகட்டு,
சத்தியத்பத அறிந்துசகாண்டு,
சத்தியத்பத விசுவாசித்து,
சத்தியத்பத தழுவி , மற்றும்
சத்தியத்பத பிேசித்திப்ைடுத்துவது சபை தான்.

இது சதசரலானிரகவில் உள்ை சபை ரைால இபத
குறிக்கலாம்(1 கதசநேோனிக்நகயர் 1:1) அல்லது எல்லா
இடங்களிலும்,
இந்ரநேத்தில்
இரயசு
கிறிஸ்துபவ
விசுவாசிைவர்கள் அபனவரும் ஒட்டுசமாத்தமாக ரதவனின்
சபை எனப்ைடுவார்கள்.

திருச்சபையின் உருவகங்கள்.
குடும்ைம்: ரதவன் நமது பிதா, நாம் அவருபடய பிள்பைகள்.
மணவோட்டி: கிறிஸ்து நமது மணவாைன் , நாம் அவருபடய
மணவாட்டி.
திரோட்பச கசடியின் கிபைகள்: இரயசு திோட்பச சசடி, நாம்
அவரின் சகாடிகள்/ கிபைகள்.
இரோஜ்யம்: கிறிஸ்து நம்முபடய ோஜா, நாம் அவருபடய
குடிமக்கள்.
நிர்வோகம்: இரயசு எஜமானன், நாங்கள் நாம் ஊழியர்கள் /
அடிபமகள் .
நதவோேயம்: நாம் ரதவனின் ஆலயம் மற்றும் ரதவன் அதில்
வாசம் சசய்கிறார்.
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ஆடுகள்: இரயசு சைரியவர் மற்றும் பிேதான ரமய்ப்ைர், நாம்
அவருபடய ஆடுகள்.
ைபைய ஏற்ைாட்டில் குறிப்பிடப்ைடாத ஒரு கற்ைபன
உள்ைது, ோம் கிறிஸ்துவின் சரீரம்.
எநைசியர் 4:12, ைரிசுத்தவோன்கள் சீர்கைோருந்தும்கைோருட்டு,
சுவிநசஷ ஊழியத்தின் நவபேக்கோகவும், கிறிஸ்துவின்
சரீரமோகிய சபையோனது ைக்திவிருத்தி அபைவதற்கோகவும்,
ககோநேோகசயர் 1:18, அவநர சபையோகிய சரீரத்துக்குத்
தபேயோனவர்; எல்ேோவற்றிலும் முதல்வரோயிருக்கும்ைடி,
அவநர
ஆதியும்
மரித்நதோரிலிருந்து
எழுந்த
முதற்நைறுமோனவர்.
எநைசியர் 5:23, கிறிஸ்து சபைக்குத் தபேயோயிருக்கிேது
நைோே, புருஷனும் மபனவிக்குத் தபேயோயிருக்கிேோன்; அவநர
சரீரத்திற்கும் இரட்சகரோயிருக்கிேோர்.
எநைசியர் 5:29. தன் கசோந்த மோம்சத்பதப் ைபகத்தவன்
ஒருவனுமில்பேநய; கர்த்தர் சபைபயப்
நைோஷித்துக்
கோப்ைோற்றுகிேது நைோே ஒவ்கவோருவனும் தன் மோம்சத்பதப்
நைோஷித்துக் கோப்ைோற்றுகிேோன்.
எநைசியர்
5:32, இந்த இரகசியம் கைரியது;
ோன்
கிறிஸ்துபவப்ைற்றியும் சபைபயப்ைற்றியும் கசோல்லுகிநேன்.
அப்ரைாஸ்தலன் ைவுல், மாற்றத்திற்கு முன்பு, சவுல் என்று
அபைக்கப்ைட்டரைாது,
கிறிஸ்தவர்கபைத்
துன்புறுத்தியரைாது நிபனவில் நடந்தபத நிபனவு கூறுங்கள்.
நீ என்பன ஏன் துன்ைப்ைடுத்துகிறாய் என்று இரயசு அவரிடம்
ரகட்டார்?
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எநைசியர்
1:22-23, எல்ேோவற்பேயும் அவருபைய
ைோதங்களுக்குக்
கீழ்ப்ைடுத்தி,
23.
எல்ேோவற்பேயும்
எல்ேோவற்ேோலும் நிரப்புகிேவருபைய நிபேவோகிய சரீரமோன
சபைக்கு அவபர எல்ேோவற்றிற்கும் நமேோன தபேயோகத்
தந்தருளினோர்.
கிறிஸ்துவின்
சரீேத்தின்
உறுப்பினர்கள்
ஆவியின்
ஞானஸ்நானத்தால் அந்த நிபலயில் பவக்கப்ைடுகிறார்கள்.
1 ககோரிந்தியர் 12:12-13, எப்ைடிகயனில், சரீரம் ஒன்று, அதற்கு
அவயவங்கள் அந கம்; ஒநர சரீரத்தின் அவயவங்ககைல்ேோம்
அந கமோயிருந்தும்,
சரீரம்
ஒன்ேோகநவயிருக்கிேது;
அந்தப்பிரகோரமோகக் கிறிஸ்துவும் இருக்கிேோர். 13.
ோம்
யூதரோயினும்,
கிநரக்கரோயினும்,
அடிபமகைோயினும்,
சுயோதீனரோயினும், எல்ேோரும் ஒநர ஆவியினோநே ஒநர
சரீரத்திற்குள்ைோக ஞோனஸ் ோனம் ைண்ணப்ைட்டு, எல்ேோரும்
ஒநர ஆவிக்குள்ைோகநவ தோகந்தீர்க்கப்ைட்நைோம்.

துவக்கம்:
நான் என் சபைபய கட்டுரவன் என்று இரயசு கூறினார்,
மத்நதயு 16:18-19, நமலும் ோன் உனக்குச் கசோல்லுகிநேன், நீ
நைதுருவோயிருக்கிேோய்,
இந்தக்கல்லின்
நமல்
என்
சபைபயக்கட்டுநவன்; ைோதோைத்தின் வோசல்கள் அபத
நமற்ககோள்வதில்பே. 19. ைரநேோகரோஜ்யத்தின் திேவு
நகோல்கபை ோன் உனக்குத் தருநவன்; பூநேோகத்திநே நீ
கட்டுகிேது
எதுநவோ
அது
ைரநேோகத்திலும்
கட்ைப்ைட்டிருக்கும், பூநேோகத்திநே நீ கட்ைவிழ்ப்ைது
எதுநவோ அது ைரநேோகத்திலும் கட்ைவிழ்க்கப்ைட்டிருக்கும்
என்ேோர்.
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இரயசு சத்தியத்தின் ரமல் அபத
என்றார்!

கட்டிசயழுப்புரவன்

மத்நதயு
16:16, சீரமான் ரைதுரு பிேதியுத்தேமாக: நீர்
ஜீவனுள்ை ரதவனுபடய குமாேனாகிய கிறிஸ்து என்றான்.
1 ககோரிந்தியர் 3, இரயசு தான் அஸ்திைாேம்.
1 நைதுரு, சசால்லுகிறது இரயசு தான் அந்த மூபலக்கல்.
எநைசியர் 2, கிறிஸ்து தான் அடித்தை கல், மூபலக்கல்லாவார்.
சபை அவர் மீது கட்ைப்ைட்டுள்ைது.
அவர்தான் அஸ்திைாேம்.
உண்பமயான
திருச்சபையின்
முதல்
மற்றும்
இன்றியபமயாத
மற்றும்
உறுதியான
ைண்பு
என்னசவன்றால், அது இரயசு கிறிஸ்துபவப் ைற்றிய
விவிலியக் கண்ரணாட்டத்பதக் சகாண்டுள்ைது.
சைந்சதசகாஸ்ரத நாளில் ரைதுரு ரைசினார்.
அப்நைோஸ்தேர் 2,
சிலுபவயில்
முடிக்கப்ைட்ட
கிரிபயகளில்
சபை
சம்ைாதிக்கப்ைட்டது.
அப்நைோஸ்தேர்
20:28, ஆபகயோல், உங்கபைக்குறித்தும்,
நதவன் தம்முபைய சுயரத்தத்தினோநே சம்ைோதித்துக்ககோண்ை
தமது சபைபய நமய்ப்ைதற்குப் ைரிசுத்த ஆவி உங்கபைக்
கண்கோணிகைோக பவத்த மந்பத முழுவபதயுங்குறித்தும்,
எச்சரிக்பகயோயிருங்கள்.
இரயசுவின் இேத்தத்தால்! அவேது
உயிர்த்சதழுதல் அபதக் கூறியது.

மேணம்

மற்றும்
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அது ஊைல் சசய்யக்கூடிய தங்கம் அல்லது சவள்ளியால்
சைறப்ைட்டது அல்ல என்ைபத ரைதுரு உறுதிப்ைடுத்துகிறார்.
1 நைதுரு 1:18-19, உங்கள் முன்நனோர்கைோல் ைோரம்ைரியமோய்
நீங்கள் அநுசரித்து வந்த வீணோன ைத்பதயினின்று அழிவுள்ை
வஸ்துக்கைோகிய
கவள்ளியினோலும்
கைோன்னினோலும்
மீட்கப்ைைோமல், 19. குற்ேமில்ேோத மோசற்ே ஆட்டுக்குட்டியோகிய
கிறிஸ்துவின்
விபேநயேப்கைற்ே
இரத்தத்தினோநே
மீட்கப்ைட்டீர்ககைன்று அறிந்திருக்கிறீர்கநை.
ஆவியின் இந்த
கணிக்கப்ைட்டது.

ஞானஸ்நானம்

நயோநவல் 2,
அப்நைோஸ்தேர் 2 ல் நிகழ்ந்தது.
ஆவியின்
ஞானஸ்நானத்தால்
உருவாக்கப்ைட்டது.

ைபைய

ஏற்ைாட்டில்

கிறிஸ்துவின்

சரிேம்

இது எதிர்கால நிகழ்வாக கணிக்கப்ைட்டது.
மோற்கு 1:8, ோன் ஜேத்தினோல் உங்களுக்கு ஞோனஸ் ோனம்
ககோடுத்நதன்; அவநரோ ைரிசுத்த ஆவியினோல் உங்களுக்கு
ஞோனஸ் ோனம் ககோடுப்ைோர் என்று பிரசங்கித்தோன்.
ஞானஸ்நானம் எங்கு நடக்கும் என்று இரயசு பின்னர்
கூறினார்
அப்நைோஸ்தேர்
1:5&8, ஆபகயோல் நீங்கள் எருசநேபம
விட்டுப் நைோகோமல் என்னிைத்தில் நகள்விப்ைட்ை பிதோவின்
வோக்குத்தத்தம்
நிபேநவேக்
கோத்திருங்கள்
என்று
கட்ைபையிட்ைோர்.8. ைரிசுத்த ஆவி உங்களிைத்தில் வரும்நைோது
நீங்கள் கைேனபைந்து, எருசநேமிலும், யூநதயோ முழுவதிலும்,
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சமோரியோவிலும், பூமியின் கபைசிைரியந்தமும்,
சோட்சிகைோயிருப்பீர்கள் என்ேோர்.

எனக்குச்

ைரிசுத்த ஆவியானவர் அப்ரைாஸ்தலர் 2-ல் இறங்கினார்.
அப்ரைாஸ்தலர் 10-ல் சகார்ரனலியு வீட்டில் பிேசங்கித்தபின்
ரைதுரு இபத நிபனவு கூர்ந்தார்.
அப்நைோஸ்தேர் 11:15-16, ோன் நைசத்கதோைங்கினநைோது,
ைரிசுத்த
ஆவியோனவர்
ஆதியிநே
ம்நமல்
இேங்கினதுநைோேநவ, அவர்கள்நமலும் இேங்கினோர். 16.
நயோவோன்
ஜேத்தினோநே
ஞோனஸ் ோனங்ககோடுத்தோன்,
நீங்கநைோ ைரிசுத்த ஆவியினோநே ஞோனஸ் ோனம் கைறுவீர்கள்
என்று கர்த்தர் கசோன்ன வோர்த்பதபய அப்கைோழுது
நிபனவுகூர்ந்நதன்.

சபையின் ந ோக்கம்.
நதவபன மகிபமப்ைடுத்த! நதவபன ஆரோதிக்க!
1 ககோரிந்தியர் 10:31, ஆபகயோல் நீங்கள் புசித்தோலும்,
குடித்தோலும்,
எபதச்
கசய்தோலும்,
எல்ேோவற்பேயும்
நதவனுபைய மகிபமக்ககன்று கசய்யுங்கள்.
ககோநேோகசயர்
3:17,
வோர்த்பதயினோேோவது
கிரிபயயினோேோவது,
நீங்கள்
எபதச்
கசய்தோலும்,
அபதகயல்ேோம் கர்த்தரோகிய இநயசுவின்
ோமத்தினோநே
கசய்து, அவர் முன்னிபேயோகப் பிதோவோகிய நதவபன
ஸ்நதோத்திரியுங்கள்.
நயோவோன் 4:23-24, உண்பமயோய்த் கதோழுதுககோள்ளுகிே
வர்கள்
பிதோபவ
ஆவிநயோடும்
உண்பமநயோடும்
கதோழுதுககோள்ளுங்கோேம் வரும், அது இப்கைோழுநத
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வந்திருக்கிேது;
தம்பமத்
கதோழுதுககோள்ளுகிேவர்கள்
இப்ைடிப்ைட்ைவர்கைோயிருக்கும்ைடி
பிதோவோனவர்
விரும்புகிேோர். 24. நதவன் ஆவியோயிருக்கிேோர், அவபரத்
கதோழுதுககோள்ளுகிேவர்கள் ஆவிநயோடும் உண்பமநயோடும்
அவபரத் கதோழுதுககோள்ைநவண்டும் என்ேோர்.
நாம் ரதவபன எவ்வாறு மகிபமப்ைடுத்துகிரறாம்/ ரதவபன
ஆோதிக்கிரறாம்
இேண்டு நடவடிக்பககள்:
1. ைரிசுத்தவோன்கபை தயோர் கசய்வது,
2. உேகத்திற்கு சுவிநசஷம் பிரசங்கிப்ைது.
நமது சபையின் சையரின் சைாருள் உங்களுக்கு புரிகிறதா?

ைரிசுத்தவோன்கபை தயோர் கசய்வது.
அப்நைோஸ்தேர்
2:42, அவர்கள் அப்நைோஸ்தேருபைய
உைநதசத்திலும்,
அந்நிநயோந்நியத்திலும்,
அப்ைம்
பிட்குதலிலும்,
கஜைம்ைண்ணுதலிலும்
உறுதியோய்த்
தரித்திருந்தோர்கள்.
a) ரதவனுபடய வார்த்பதபய பிேசங்கித்தல் மற்றும்
கற்பித்தல்,
b) விசுவாசிகளின் ஐக்கியத்தின் ஒருங்கிடம்,
c) கர்த்தருபடய வருபகபயயும் அவருபடய திரு
விருந்பதயும் அறிவித்தல், மற்றும்
d) சஜபிப்ைது.
எநைசியர் 4:11-13, நமலும் ோம் அபனவரும் நதவனுபைய
குமோரபனப்
ைற்றும்
விசுவோசத்திலும்
அறிவிலும்
ஒருபமப்ைட்ைவர்கைோகி, கிறிஸ்துவினுபைய நிபேவோன
வைர்ச்சியின் அைவுக்குத்தக்க பூரண புருஷரோகும்வபரக்கும்,
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12. ைரிசுத்தவோன்கள் சீர்கைோருந்தும்கைோருட்டு, சுவிநசஷ
ஊழியத்தின் நவபேக்கோகவும், கிறிஸ்துவின் சரீரமோகிய
சபையோனது ைக்திவிருத்தி அபைவதற்கோகவும், 13. அவர்,
சிேபர அப்நைோஸ்தேரோகவும், சிேபரத் தீர்க்கதரிசிகைோகவும்,
சிேபரச் சுவிநசஷகரோகவும், சிேபர நமய்ப்ைரோகவும்,
நைோதகரோகவும் ஏற்ைடுத்தினோர்.

உேகத்திற்கு சுவிநசஷம் பிரசங்கிப்ைது.
மத்நதயு 28:18-20, அப்கைோழுது இநயசு சமீைத்தில் வந்து,
அவர்கபை ந ோக்கி: வோனத்திலும் பூமியிலும் சகே
அதிகோரமும் எனக்குக் ககோடுக்கப்ைட்டிருக்கிேது. 19.
ஆபகயோல், நீங்கள் புேப்ைட்டுப்நைோய் சகே ஜோதிகபையும்
சீஷரோக்கி, பிதோ குமோரன் ைரிசுத்த ஆவியின் ோமத்திநே
அவர்களுக்கு ஞோனஸ் ோனங்ககோடுத்து, 20. ோன் உங்களுக்குக்
கட்ைபையிட்ை யோபவயும் அவர்கள் பகக்ககோள்ளும்ைடி
அவர்களுக்கு உைநதசம் ைண்ணுங்கள்; இநதோ, உேகத்தின்
முடிவுைரியந்தம் சகே ோட்களிலும் ோன் உங்களுைநனகூை
இருக்கிநேன் என்ேோர். ஆகமன்.
அப்நைோஸ்தேர் 1:8, ைரிசுத்த ஆவி உங்களிைத்தில் வரும்நைோது
நீங்கள் கைேனபைந்து, எருசநேமிலும், யூநதயோ முழுவதிலும்,
சமோரியோவிலும், பூமியின் கபைசிைரியந்தமும், எனக்குச்
சோட்சிகைோயிருப்பீர்கள் என்ேோர்.
நமது சபையின் ரலாரகா மூன்று விஷயங்கபை குறிக்கும்
வபகயில் மறுவடிவபமப்பு சசய்ய ைட்டுள்ைது.
➢ Exalt,
➢ Equip,
➢ Evangelise.

9

Based on, பிலிப்பியர் 3:3, ஏகனனில், மோம்சத்தின்நமல்
ம்பிக்பகயோயிரோமல்,
ஆவியினோநே
நதவனுக்கு
ஆரோதபனகசய்து,
கிறிஸ்து
இநயசுவுக்குள்
நமன்பமைோரோட்டுகிே ோநம விருத்தநசதனமுள்ைவர்கள்.
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