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சபை மற்றும் அதன் ந ோக்கம் - 05
ஒரு தபைவரின் நிபை – ைோலூட்டும் தோய்
1 ததசநைோனிக்நகயர் 2:7-12, உங்களிடத்தில் ைட்சமோய்
டந்துதகோண்நடோம்; ைோல் தகோடுக்கிற தோயோனவள் தன்
பிள்பைகபைக் கோப்ைோற்றுகிறதுநைோை, 8. ோங்கள் உங்கள்
நமல் வோஞ்பசயோயிருந்து, நதவனுபடய சுவிநசஷத்பத
உங்களுக்குக் தகோடுத்ததுமல்ைோமல், நீங்கள் எங்களுக்குப்
பிரியமோனவர்கைோனைடியினோநை,
எங்கள்
ஜீவபனயும்
உங்களுக்குக் தகோடுக்க மனதோயிருந்நதோம். 9. சநகோதரநர,
ோங்கள் ைட்ட பிரயோசமும் வருத்தமும் உங்களுக்கு
ஞோைகமோயிருக்கும்;
உங்களில்
ஒருவனுக்கும்
ைோரமோயிரோதைடிக்கு, இரவும் ைகலும் ோங்கள் நவபைதசய்து,
நதவனுபடய சுவிநசஷத்பத உங்களிடத்தில் பிரசங்கித்நதோம்.
10. விசுவோசிகைோகிய உங்களுக்குள்நை ோங்கள் எவ்வைவு
ைரிசுத்தமும் நீதியும் பிபையின்பமயுமோய்
டந்நதோதமன்
ைதற்கு நீங்களும் சோட்சி, நதவனும் சோட்சி. 11. நமலும்,
தம்முபடய ரோஜ்யத்திற்கும் மகிபமக்கும் உங்கபை அபைத்த
நதவனுக்கு நீங்கள் ைோத்திரரோய் டக்கநவண்டுதமன்று, 12.
தகப்ைன் தன் பிள்பைகளுக்குச் தசோல்லுகிறதுநைோை, ோங்கள்
உங்களில் ஒவ்தவோருவனுக்கும் புத்தியும் நதறுதலும்
எச்சரிப்பும் தசோன்னபத அறிந்திருக்கிறீர்கள்.
புதிய ஏற்பாடு ஒரு ஆவிக்குரிய தலைவன் எப்படி இருக்க
வவண்டும் என பை உருவகங்கலை நமக்கு தருகிறது.

1

1 நைதுரு 5:1-4, ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் வமய்ப்பர்கள் என
அலைக்கப்படுகிறார்கள்,
1
தகோரிந்தியர்
4:1-2,
ஆவிக்குரிய
தலைவர்கள்
உக்கிராணக்காரர்கள் என அலைக்கப்படுகிறார்கள்,
1 தீநமோத்நதயு 2:7, ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் இராஜாவின்
வார்த்லதலய அப்படிவய அறிவிக்கிறவர்கைாய் இருக்க
வவண்டும்.
2
தீநமோத்நதயு
2:2,
ஆவிக்குரிய
வபாதிப்பவர்கைாய் இருக்க வவண்டும்.

தலைவர்கள்

ஆவிக்குரிய தலைவர்கள்
➢ வமய்ப்பர்கள்,
➢ உக்கிராணக்காரர்கள்,
➢ தூதர்,
➢ வபாதிப்பவர்கள் மற்றும்
➢ அடிலம
இங்கு அப்வபாஸ்தைன் பவுல் இலத அடுத்த நிலைக்கு
ககாண்டு கெல்கிறார்.

ைோலூட்டும் தோய் மற்றும் தந்பத.
தோய்: தமன்பமயோன கவனிப்பு
1

ததசநைோனிக்நகயர் 2:7, உங்களிடத்தில் ைட்சமோய்
டந்துதகோண்நடோம்; ைோல் தகோடுக்கிற தோயோனவள் தன்
பிள்பைகபைக் கோப்ைோற்றுகிறதுநைோை,

2

கைோத்தியர்
4:19,என்
சிறுபிள்பைகநை,
கிறிஸ்து
உங்களிடத்தில் உருவோகுமைவும் உங்களுக்கோக மறுைடியும்
கர்ப்ைநவதபனப்ைடுகிநறன்.
தந்பத: வலுவோன அதிகோரம்
1 ததசநைோனிக்நகயர் 2:12, தகப்ைன் தன் பிள்பைகளுக்குச்
தசோல்லுகிறதுநைோை, ோங்கள் உங்களில் ஒவ்தவோருவனுக்கும்
புத்தியும்
நதறுதலும்
எச்சரிப்பும்
தசோன்னபத
அறிந்திருக்கிறீர்கள். (in English V11)
1
தகோரிந்தியர்
4:15,
கிறிஸ்துவுக்குள்
ைதினோயிரம்
உைோத்தியோயர்கள் உங்களுக்கு இருந்தோலும், தகப்ைன்மோர்
அந கர் உங்களுக்கு இல்பைநய; கிறிஸ்து இநயசுவுக்குள்
சுவிநசஷத்தில் ோன் உங்கபைப் தைற்நறன்.
1 ததசநைோனிக்நகயர் 2:7-9,
பவுல்
மனித
உைகிவை
மிகவும்
கநருக்கமான,
கமன்லமயான,
வநெத்துக்குரிய,
மனித
உறலவத்
வதர்ந்கதடுக்கிறார். இந்த உறவவாடு கபாருந்த எதுவும்
இல்லை.
ஆம், ஒரு தாய்க்கும் குைந்லதக்கும் உள்ை உறவு வபால் ஒரு
கமன்லமயான,கநருக்கமான ஒரு உறவு மனித வாழ்வில்
வவறு இல்ைவவ இல்லை.
இங்கு கொல்ைப்பட்டுள்ை பதம் ஒரு பால் ககாடுக்கும் தாலய
தான் குறிக்கிறது, "தாயானவள் தன் பிள்லைகலைக்
காப்பாற்றுகிறதுவபாை" என்கிற கொற்கறாடர் மூைம்
அறியைாம்.ஒரு குைந்லதலய தத்கதடுப்பது வபாை அல்ை.
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பால் ககாடுக்கும் தாய்மார்கள் தங்கள் குைந்லதகளிடம்
மிகுந்த பாெம் கெலுத்துகிறார்கள். ஒரு தாய், அப்படிப்பட்ட
ஒரு பாெத்லத அந்த குைந்லதக்கு தராமலும், பால்
ககாடுப்பலத ஒரு அற்புதமான நிகழ்வாக நிலனவில்
ககாள்ைாவிட்டால், வதவன் ஒரு தாயிற்கு இயற்லகயாக
லவத்துள்ை அந்த வநெத்லத அந்த குைந்லத இைந்து விட்டது
என்று கூற வவண்டும்.
லககளில் ஒரு சிறு குைந்லதயுடன் இருக்கும் ஒரு தாய்க்கு
பாெம் உண்டு. அது ொதாரணமானது மற்றும் மிகவும்
இயற்லகயானது. அது வதவனால் ககாடுக்கப்பட்டது,அது
தான் தாலய பால் ககாடுக்கவும்,காக்கவும் தூண்டுகிறது.
எல்ைா தாய்மார்களுக்கும் கதரியும் அதனால் அவர்கள்
வபாற்றப்படுவதில்லை,இது ஒன்னும் ொகெம் இல்லை
விருதுகள் ககாடுக்க என்று.
அவர்களுக்கு
கிலடப்பகதல்ைாம்
அழுகும்
குைந்லதகளும்,அழுக்கான டயபர்,தூக்கமில்லை இரவுகள்,
ஒழுகும் மூக்கு, மற்றும் உடல் முடியாலம. இது மிகவும்
கடினமானது, கதாடர்கலத வபாைானது, முடிவில்ைாதது
மற்றும் கவனிக்க வவண்டியது.
பவுல் கொல்லுகிறார், "வதவனுலடய
உங்களுக்குக் ககாடுத்ததுமல்ைாமல்".

சுவிவெஷத்லத

முதைாவது
பவுல்
ககாடுக்கிறார்.

சுவிவெஷத்லத

வதவனுலடய

தகோடுப்ைது:
நீங்கள்
அவர்களுக்கு
சுவிவெஷத்லத
ககாடுத்தீர்கள் அதுமட்டுமில்ைாமல் கதாடர்ந்து ககாடுக்க
வவண்டும்.
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நம்முலடய விசுவாெத்லத பகிர்கிவறாம் என்று கொல்ைைாம்.
பவுல் கொல்லுகிறார், பாருங்கள் உங்கள் வமல் அதீத அன்பு
ககாண்டு கதாடர்ந்து வதவனுலடய சுவிவெஷத்லத நன்றாக
ககாடுத்து வருகிவறன் என்று.
பவுல் கொல்லுகிறார் உங்கலை இரட்சிக்கும் சுவிவெஷத்லத
மட்டும் உங்களுக்கு பிரெங்கிக்கவில்லை அது உங்கலை
பரிசுத்த படுத்துகிறதாய் உள்ைது என்று. அதற்கும் வமைாக
உங்களுக்காக
எங்களுலடய
வாழ்க்லகலயயும்
ஆத்துமாலவயும் ககாடுக்கிவறாம் அதாவது பூமியில் எங்கள்
வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களுக்காகவவ
,எங்கலைவய
அர்பணிக்கிவறாம் என்று அர்த்தம்!

ஒரு தோய் என்ன தசய்வோர்கள்?
ஒரு தாய் என்பவர் தன்னுலடய வாழ்நாள் முழுவலதயும்
தன்னுலடய குலைந்லதக்காக உண்லமயாய் அர்ப்பணித்து
வாழ்பவர்.
➢
➢
➢
➢
➢

தியாக மனப்பான்லம ககாண்டவர்.
முழுவதும் சுயநைம் அற்றவர்.
உயர்ந்த பண்பு உலடயவர்.
தன் வாழ்க்லகயில் முற்றும் நிலறந்தவர்.
அந்த
வாழ்க்லக
அவரின்
வாழ்க்லகலய
கட்டுப்படுத்துகிறது.

நீங்கள் குைந்லதலய கபற்றுவிட்டு உங்கள் சுயவாழ்க்லகலய
வாழ்ந்து விட்டு தாலய குறித்த வதவனுலடய வநாக்கத்லத
நிலறவவற்ற முடியாது.
குைந்லத உங்கள் வாழ்க்லகலய உறிஞ்சுகிறது.
5

நீங்கள் அதற்கு
✓ உணவு ககாடுக்க வவண்டும்,
✓ அன்பு,
✓ உலட மாற்ற வவண்டும்,
✓ தூங்க லவக்க வவண்டும்,
✓ எழுப்ப வவண்டும்,
✓ உலட உடுத்த வவண்டும் மற்றும்
✓ அதன் எல்ைா வதலவலயயும் ெந்திக்க வவண்டும்.
அலத தான் வதவனும் எதிர்பார்த்தார்.
உனக்காக
என்
வாழ்க்லகலயவய
தாராைமாக
தருகிவறன்,ஏகனன்றால் நான் உன்லன வநசிக்கிவறன்!
2 தகோரிந்தியர் 12:14-15, இநதோ, உங்களிடத்திற்கு மூன்றோந்தரம்
வர
ஆயத்தமோயிருக்கிநறன்;
ோன்
உங்கபை
வருத்தப்ைடுத்துவதில்பை;
ோன் உங்களுபடயபதயல்ை,
உங்கபைநய நதடுகிநறன்: தைற்றோருக்குப் பிள்பைகைல்ை,
பிள்பைகளுக்குப்
தைற்றோர்கநை
தைோக்கிஷங்கபைச்
நசர்த்துபவக்கநவண்டும்.15. ஆதைோல்,
ோன் உங்களில்
எவ்வைவு அதிகமோய் அன்புகூருகிநறநனோ அவ்வைவு
குபறவோய் உங்கைோல் அன்புகூரப்ைட்டிருந்தோலும், மிகவும்
சந்நதோஷமோய்
ோன்
உங்கள்
ஆத்துமோக்களுக்கோகச்
தசைவுைண்ணவும் தசைவுைண்ணப்ைடவும் விரும்புகிநறன்
சுயநைம் இல்ைாமல் அன்லப தியாகமாக கெைவழிக்கும்
காரியம் இது!
ஒரு தாயின் அன்லப தான் பவுல் ெலபயின் வமல் ககாண்டார்.
✓ நீங்கள் எங்களுக்கு மிகவும் அன்பாக இருந்தீர்கள்.
✓ நீங்கள் மதிப்புலடயவர்கள்.
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✓ நீங்கள் தகுதியானவர்.
✓ நீங்கள் எனக்கு விலைமதிப்பற்றவர்.
✓ நான் உங்கலை வித்யாெமாக நடத்த முடியாது.
வதவனின் மக்கள் மீது அதீத அன்பு உள்ைது.
வ 8-9,
ஒரு தாலய உருவகப்படுத்த வவண்டுமானால், இரவு பகல்
பார்க்காமல் வவலை கெய்து,குைந்லதக்கு வதலவயானலத
ககாடுத்து வாழும் ஒரு உலைப்பாளி அலத அவர்கள் ஒரு
பாரமாக பார்க்கவில்லை.
2 தகோரிந்தியர் 6:10, துக்கப்ைடுகிறவர்கள் என்னப்ைட்டோலும்
எப்தைோழுதும் சந்நதோஷப்ைடுகிறவர்கைோகவும், தரித்திரர்
என்னப்ைட்டோலும் அந கபர ஐசுவரியவோன்கைோக்குகிறவர்
கைோகவும், ஒன்றுமில்ைோதவர்கதைன்னப்ைட்டோலும்
சகைத்பதயுமுபடயவர்கைோகவும் எங்கபை விைங்கப்ைண்ணு
கிநறோம்
நம்முலடய
வாழ்க்லக
குறிப்பிடப்படுகிறது
➢ ஏழ்லம,
➢ அவமரியாலத,
➢ மிகவும் தாழ்வான,
➢ பிரச்ெலனகள் மற்றும்
➢ பாடுகள்.

கீழ்கண்டவற்றால்

இலவ எல்ைாவற்றிலும் நாம் எடுத்துக்ககாள்கிறவர்கைாய்
அல்ைாமல் ககாடுக்கிறவர்கைாய் இருக்கிவறாம்.
ஒரு தோய்க்கு என்ன நவண்டும்?
ஒரு குைந்பத தோய்க்கு என்ன தர முடியும்?
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கண்டிப்பாக ஒன்றுவம இல்லை.
ஒரு குைந்பத தனக்கு ைோல் தகோடுத்து வைர்த்த அன்பனக்கு
என்ன விபை தகோடுக்க முடியும்?
ஒரு குைந்பத தன் நமல் அதீத அன்பு கோட்டிய அன்பனக்கு
என்ன விபை தகோடுக்க முடியும்?
குைந்பதபய பகயில் ஏந்தி தகோஞ்சி அன்பு கோட்ட ஏங்கும்
அந்த தோயின் ைோசத்திற்கு அந்த குைந்பத என்ன விபை
தகோடுக்க முடியும்?
அதற்கு விலைவய இல்லை.
அந்த குைந்லதக்கு ககாடுக்க எதுவும் இல்லை,ககாடுக்கவும்
முடியாது.
என்னுலடய ஆவிக்குரிய குைந்லதகைான உங்கலை
ஊட்டுவிக்க எங்கைால் முடிந்த வலரயில் பிரயாசித்வதாம்.
உங்களுக்கு
✓ கமன்லம,
✓ கநருக்கம்,
✓ பாலூட்டி மற்றும்
✓ அக்கலற காட்டி வந்வதாம்.
ஏன்?
நீங்கள் பாரத்லத சுமக்க கூடாது என்பதற்காக ஒரு தாய் வபாை
நாங்கள் அந்த பாரங்கலைகயல்ைாம் சுமந்வதாம்.
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இப்படிதான் பவுலும் அவர் நண்பர்களும் வதவனுலடய
சுவிவெஷத்லத பிரெங்கித்தார்கள்.
உங்களுக்கு
பிரெங்கித்த கபரிதான சுவிவெஷமானது
எங்களுக்கு பாரமானதாக இருக்க வில்லை.மற்றும் எங்கள்
லககைால் இரவும் பகலும் கடினப்பட்டு உலைத்வதாம்
உங்களுக்கு ெத்தான ெத்தியத்லத ககாடுத்துக்ககாண்வட
இருப்பதற்காக.
ஒரு தாலய வபான்ற கபரிய தியாகத்லத கெய்வதாம்.அது
உங்கள் வாழ்க்லகலய மாற்றியது.
பவுல் ஆவிக்குரிய தலைலமத்துவத்தில் இது எப்படி
இருக்கும் என்ன விைக்குகிறார். ஒரு தாலய வபாை வநரம்
பார்க்காமல் அக்கலற கெலுத்துவது தான் ஒரு ஆவிக்குரிய
தலைலமத்துவத்துக்கு முக்கியம்.
ஒரு தலைவருக்கு அவருலடய இருதயம் ஒரு தாய் மற்றும்
தந்லத வபாை இருக்க வவண்டும்,வதவனுலடய மக்கள் வமல்
அதிகாரம் கெலுத்துவதில் மாத்திரம் அல்ை ஒரு கநருக்கமான
உறவு,எப்கபாழுதும்
ெந்திக்க
கிலடப்பதாக,கமன்லமயாக,அன்பாக, அனுதாபம் ககாண்டு
மற்றும் கருலணயுடன் இருக்க வவண்டும்.

முடிவுபர:
1 ததசநைோனிக்நகயர் அதிகோரம் 2,
முதல்
வெனத்தில்
கொல்லுகிறார்."
அறிந்திருக்கிறீர்கள்”.

நீங்கவை

இரண்டாம் வெனத்தில்." உங்களுக்குத் கதரிந்திருக்கிறபடி,”
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ஐந்தாம் வெனத்தில் " உங்களுக்குத் கதரிந்திருக்கிறபடி”
ஒன்பதாம் வெனத்தில்." உங்களுக்கு ஞாபகமாயிருக்கும்”
பத்தாம் வெனத்தில்." நீங்களும் ொட்சி,”
12ம் வெனத்தில்." அறிந்திருக்கிறீர்கள்.”
அவர்கலை பற்றி பவுலுக்கு என்ன கதரியும் என்று ஒருமுலற
ஞாபகப்படுத்துகிறார்.
அவர் அவர்கலை வநரில் ெந்தித்து அவர்கவைாடு இருந்தார்.
அவர்களுக்கு இரண்டாம் ொட்சி வவண்டுவது இல்லை.
அவர்களின் எதிர்ப்பாைர்களுக்கு அவர்கள் கெவி ககாடுக்க
வவண்டியது இல்லை.
பவுலின் புகழ்ச்சிக்கு மற்றும் வதவனுக்காக அவர் கெய்த
காரியங்களுக்கு
அவர்கவை
உயிருள்ை
ொட்சிகைாய்
இருக்கிறார்கள்.
நீங்கள்
ஊழியம்
கெய்யும்
மக்களுக்கு
முன்பாக
இப்படிப்பட்ட வாழ்க்லகலய உங்கைால் வாழ்ந்து காட்ட
முடியுமா?
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