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சபை மற்றும் அதன் ந ோக்கம் - 06
தபைவரின் நிபை/பைோறுப்பு – தகப்ைன்
ைோலூட்டும் தோய் மட்டும் தந்பத.
தோய்: பமன்பமயோன கவனிப்பு
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பதசநைோனிக்நகயர் 2:7, உங்களிடத்தில் ைட்சமோய்
டந்துபகோண்நடோம்; ைோல் பகோடுக்கிற தோயோனவள் தன்
பிள்பைகபைக் கோப்ைோற்றுகிறதுநைோை,
கைோத்தியர்
4:19,
என்
சிறுபிள்பைகநை,
கிறிஸ்து
உங்களிடத்தில் உருவோகுமைவும் உங்களுக்கோக மறுைடியும்
கர்ப்ைநவதபனப்ைடுகிநறன்.

தகப்ைன் : வலுவோன அதிகோரம்
1 பதசநைோனிக்நகயர் 2:12, தகப்ைன் தன் பிள்பைகளுக்குச்
பசோல்லுகிறதுநைோை, ோங்கள் உங்களில் ஒவ்பவோருவனுக்கும்
புத்தியும்
நதறுதலும்
எச்சரிப்பும்
பசோன்னபத
அறிந்திருக்கிறீர்கள். (in English V11)
1
பகோரிந்தியர்
4:15,
கிறிஸ்துவுக்குள்
ைதினோயிரம்
உைோத்தியோயர்கள் உங்களுக்கு இருந்தோலும், தகப்ைன்மோர்
அந கர் உங்களுக்கு இல்பைநய; கிறிஸ்து இநயசுவுக்குள்
சுவிநசஷத்தில் ோன் உங்கபைப் பைற்நறன்.
1 பகோரிந்தியர் 4:14-21
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1 பகோரிந்தியர் 3:5, அவர் ஒரு வவலைக்காரன்/ஊழியக்காரன்.
1 பகோரிந்தியர் 3:6, அவர் ஒரு விவசாயி.
1 பகோரிந்தியர் 4:1, ஊழியக்காரன் வேவனின் அடிலை.
1 பகோரிந்தியர் 4:1, வேவ ரகசியங்களின் உக்கிராணக்காரன்.
1 பகோரிந்தியர் 10:3, புத்தியுள்ள கட்டும் பணியாளர்.
1 தீநமோத்நதயு 2:7, வபாேகர்கள்/கற்பிப்பவர்கள் தூேர்கள்
என்று அலைக்கப்படுவார்கள்.
2 பகோரிந்தியர் 5:20, வபாேகர் ஒரு தூேர்/தூேரகம் வபான்றவர்
என்றும் அலைக்கப்படுகிறார்.
இப்வபாது 1 பகோரிந்தியர் 4:15, வபாேகர் ஆவிக்குரிய ேகப்பன்
என்று அலைக்கப்படுகிறார்.
அப்வபாஸ்ேைன்
பவுலின்
காணக்கூடிய சிை பண்புகள்.

இேயத்திலிருந்து

நாம்

1. Give birth to new sons புதிய ஆத்துமோக்கபை
பைற்பறடுப்ைது.
1
பகோரிந்தியர்
4:15,
கிறிஸ்துவுக்குள்
ைதினோயிரம்
உைோத்தியோயர்கள் உங்களுக்கு இருந்தோலும், தகப்ைன்மோர்
அந கர் உங்களுக்கு இல்பைநய; கிறிஸ்து இநயசுவுக்குள்
சுவிநசஷத்தில் ோன் உங்கபைப் பைற்நறன்.
நீங்கள் ஒரு கணவராக இருக்கைாம், ஆனால் நீங்கள் ஒரு
சந்ேதிலயப் பபற்பறடுக்கும் வலர நீங்கள் ஒரு ேந்லே அல்ை.
சிை கிறிஸ்ேவ ேலைவர்கள் உள்ளனர், அவர்கள் ஆவிக்குரிய
ேகப்பன்ைார் அல்ை, ஏபனனில் அவர்கள் ஒருவபாதும் ஒரு
குைந்லேலய உருவாக்கவில்லை.
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அவர்கள் ஒருவபாதும் யாலரயும் இவயசு கிறிஸ்துவிடம்
அலைத்துச் பசல்ைவில்லை, எனவவ அவர்கள் ஆவிக்குரிய
ேகப்பன் ஆக இருக்க முடியாது.
அப்வபாஸ்ேைர் 18 ல்
அப்வபாஸ்ேைன் பவுல் எப்படி
சுவிவசஷத்லேப் பிரசங்கித்ோர், சலப பிறந்ேது என்ற கலேலய
நாம் காண்கிவறாம்.
பவுல் கைாத்தியா பகுதிக்கு, பிசிதியாவின் அந்திவயாக்கியா,
பேர்லப, லிஸ்த்திரா, ைற்றும் இக்வகானியா ஆகிய
நகரங்களுக்குச் பசன்று சலபகலள போடங்கினார். எனவவ,
அவர் கைாத்தியலர எழுதியவபாது.
கைோத்தியர்
4:19,
என்
சிறுபிள்பைகநை,
கிறிஸ்து
உங்களிடத்தில் உருவோகுமைவும் உங்களுக்கோக மறுைடியும்
கர்ப்ைநவதபனப்ைடுகிநறன்.
குைந்லேலய எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது உங்களுக்குத்
பேரிந்ோல்ோன் உங்களுக்கு சிரைம் பேரியும், நீங்கள்
அவர்கலள கிறிஸ்துவிடம் அலைத்துச் பசன்றீர்களா
இல்லையா என்பலேப் பபாருட்படுத்ோைல் அந்ே நபர்கலள
சைைாக நடத்துவார்கள்.
ஏபனன்றால் எல்வைாரும் வேவனின் குடும்பத்தில் அவரால்
பிறந்ோல் ைட்டுவை அந்ே அக்கலற அவருக்கு வரும்.
யோக்நகோபு
1:18, அவர் சித்தங்பகோண்டு தம்முபடய
சிருஷ்டிகளில் ோம் முதற்ைைன்கைோவதற்கு ம்பமச் சத்திய
வசனத்தினோநை பெநிப்பித்தோர்.
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1 நைதுரு 1:23, அழிவுள்ை வித்தினோநை அல்ை,
என்பறன்பறக்கும்
நிற்கிறதும்
ஜீவனுள்ைதுமோன
நதவவசனமோகிய அழிவில்ைோத வித்தினோநை மறுைடியும்
பெநிப்பிக்கப்ைட்டிருக்கிறீர்கநை.
இவயசு
கிறிஸ்துவின்
இருக்கிறோ?

வார்த்லேகலள

நிலனவில்

மத்நதயு 9:37-38, தம்முபடய சீஷர்கபை ந ோக்கி: அறுப்பு
மிகுதி நவபையோட்கநைோ பகோஞ்சம்; 38. ஆதைோல், அறுப்புக்கு
எெமோன் (அறுவபடயின் எெமோன்) தமது அறுப்புக்கு
நவபையோட்கபை
அனுப்பும்ைடி
அவபர
நவண்டிக்பகோள்ளுங்கள் என்றோர்.

2. Warns his children பிள்பைகபை எச்சரிப்ைது.
1 பகோரிந்தியர் 4:14, உங்கபை பவட்கப்ைடுத்தும்ைடிக்கு ோன்
இபவகபை எழுதவில்பை, நீங்கள் எனக்குப் பிரியமோன
பிள்பைகபைன்று
உங்களுக்குப்
புத்திபசோல்லுகிநறன்.
‘உங்கபை பவட்கப்ைடுத்தும்ைடிக்கு
எழுதவில்பை’

ோன்

இபவகபை

இந்ே அதிகாரத்தில் பகாரிந்தியர்கள் மீது பவுல் மிகவும்
கடுலையாக நடந்து பகாண்டார். அவர்கள் ைனந்திரும்பும்படி
அவர்களின் பபருலை ைற்றும் அகங்கார ைனப்பான்லைலயக்
காட்ட அவர் கிண்டலைப் பயன்படுத்தினார் (4: 8-10).
இருப்பினும், இதில் அவரது உண்லையான புள்ளி
என்னபவன்றால், அவர் அவர்கலள ேனது எதிரிகளாகக் கருதி
அவர்கலள பவட்கப்பட விரும்பியோல் அல்ை, ைாறாக அவர்
அவர்கலள ேனது பிள்லளகளாகக் கருதி அவர்கலள எச்சரிக்க
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விரும்பியோல். அவலர எழுேத் தூண்டியது கசப்பு காரணைாக
அல்ை, அன்பு காரணைாக ஆகத்ோன் அவ்வாறு எழுதினார்.
அவர்களுலடய பபருலையும் ஆணவமும் அவர்கலளயும்
சலபலயயும் புண்படுத்தும் என்று பவுல் அவர்களுக்கு
எச்சரிக்க வவண்டியிருந்ேது. சரிபார்க்கப்படாவிட்டால், அது
கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் பிளவுகலள ஏற்படுத்தும்.

3. Encourages his children
உற்சோகப்ைடுத்துதல்.

பிள்பைகபை

1
பகோரிந்தியர்
4:16,
ஆபகயோல்,
என்பனப்
பின்ைற்றுகிறவர்கைோகுங்கபைன்று
உங்களுக்குப்
புத்தி
பசோல்லுகிநறன்.
புத்திைதி என்ற பசால்லின் அர்த்ேம் “ஒரு பசயலுக்குத்
தூண்டுவது”.
பவுல்
அவர்கலளச்
பசய்யும்படி
வகட்டுக்பகாண்டது
அவலர
முன்ைாதிரியாக
பின்பற்றுவோகும்.
ஒரு ேந்லே ேனது பிள்லளகலள அறிவுறுத்துகிறார்
➢ ேனது அலறலய சுத்ேைாக லவத்துக்பகாள்ள,
➢ விருந்தினரிடம் எப்படி நடந்துபகாள்ள வவண்டும்
என கற்பிப்பது,
➢ பபரியவர்கலள ைதிப்பது ைற்றும்
➢ வாழ்க்லகயில் நிலறய காரியங்கலள வபாதிப்பது.
அவேவபால், ஆவிக்குரிய
பிள்லளகளுக்கு கீழ்கண்ட
வவண்டும்

ேந்லே, ேம்
விஷயங்களில்

ஆவிக்குரிய
அறிவுறுத்ே
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

வேவலன நம்புவது,
பாவத்லே விட்டு ைனம் திரும்புவது,
வார்த்லேக்கு கீழ்படிவது,
ஆவிக்குரிய வரங்கலள உபவயாகப்படுத்துவது,
ைற்றவருக்கு வசலவ பசய்வது,
அவர்களுக்கு விவராேைாய் பாவம் பசய்ேவர்கலள
ைன்னிப்பது,
உபாத்திரவங்களில் பபாறுலையாய் இருக்க,
இலடவிடாைல் பெபிக்க,
வவேத்லே படிப்பது,
அவர்களின் விசுவாசத்லே பகிர்ந்துபகாள்ள ைற்றும்
ேரித்திரருக்கு பகாடுப்பது.

ஒருவர் ைற்றவர்கலள நன்கு அறிந்து பகாள்ள வவண்டும்,
இேனால் அவர்களின் ஆவிக்குரிய நைன் ைற்றும்
முன்வனற்றத்திற்கான
அருவுலறகலள
,அன்புள்ள
இேயத்திலிருந்து அறிவுலரகள் ைற்றவர்களுக்கு பகாடுக்க
முடியும்.
எபிநரயர்
10:25,
சபை
கூடிவருதபைச்
சிைர்
விட்டுவிடுகிறதுநைோை
ோமும்
விட்டுவிடோமல்,
ஒருவருக்பகோருவர் புத்திபசோல்ைக்கடநவோம்;
ோைோனது
சமீபித்துவருகிறபத
எவ்வைவோய்ப்
ைோர்க்கிறீர்கநைோ
அவ்வைவோய்ப் புத்திபசோல்ைநவண்டும்.
ஒரு சலபயாக நாம் ஒன்றாகச் சந்திக்கும்வபாது அது
ஒருவருக்பகாருவர்
அறிவுறுத்துவேற்கான
வநாக்கத்திற்காகவும் பசய்யப்படுகிறது!
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4. Set himself as an example தன்பன ஒரு
உதோரணமோக/முன்மோதிரியோக
கோண்பிக்க
நவண்டும்.
1
பகோரிந்தியர்
4:16-17,
ஆபகயோல்,
என்பனப்
பின்ைற்றுகிறவர்கைோகுங்கபைன்று
உங்களுக்குப்
புத்தி
பசோல்லுகிநறன்.
17.
இதினிமித்தமோக,
எனக்குப்
பிரியமும், கர்த்தருக்குள் உண்பமயுமுள்ை என் குமோரனோகிய
தீநமோத்நதயுபவ உங்களிடத்தில் அனுப்பிநனன்; ோன் எங்கும்
எந்தச்
சபையிலும்
நைோதித்துவருகிறபிரகோரம்
கிறிஸ்துவுக்குள்ைோன என் டக்பககபை அவன் உங்களுக்கு
ஞோைகப்ைடுத்துவோன்.
1 பகோரிந்தியர் 4:8-13 ல் பட்டியல் வபாடுகிறார்,
காரியங்கலள பசய்வதில் என்லனப் பின்பற்றுங்கள்,
➢ கிறிஸ்துவினிமித்ேம் லபத்தியக்காரர்,
➢ உைகத்துக்கும்
தூேருக்கும்
ைனுஷருக்கும்
வவடிக்லகயாக,
➢ பசியுள்ளவர்களும்,
➢ நிர்வாணிகளும்,
➢ ேங்க இடமில்ைாேவர்கள்
ராஜ்யத்திற்காக கடுலையாக நடத்ேப்படுேல்.
என்பன பின்ைற்றுங்கள்,
✓ சகித்ேல்,
✓ பசாந்ே லககளால் வவலை பசய்ேல்,
✓ லவயப்பட்டு, ஆசீர்வதிக்கிவறாம்,
✓ துன்பப்பட்டு, சகிக்கிவறாம்,
✓ தூஷிக்கப்பட்டு, வவண்டிக்பகாள்ளுகிவறாம்.
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கிறிஸ்துவின் நிமித்ேம் உங்கள் ஜீவலன இைக்கத் ேயாராக
இருப்பதிலும், சுவிவசஷத்திற்காக, ஆறுேலுடனும் வாழும்
வாழ்க்லகயில்
ைரிப்பேற்கும்,
உங்கள்
எதிரிகளுக்கு
கிறிஸ்துலவப் வபான்ற விேத்தில் பதிைளிப்பதிலும் எங்கலள
பின்பற்றுங்கள்.
பவுல் இந்ே பகாரிந்தியர்கலள மிகவும் வநசித்ோர், இந்ே
கடிேத்லே அனுப்புவதில் அவர் திருப்தியலடயவில்லை,
ஆனால் அவர் ேனது அன்பு ைகன் தீவைாத்வேயுலவ அனுப்ப
விரும்பினார்.
பிலிப்பியர் 2:20-21, அநதபனன்றோல், உங்கள் கோரியங்கபை
உண்பமயோய் விசோரிக்கிறதற்கு என்பனப்நைோை மனதுள்
ைவன் அவபனயன்றி நவநறோருவனும் என்னிடத்திலில்பை.
21. மற்றவர்கபைல்ைோரும் கிறிஸ்து இநயசுவுக்குரியபவ
கபைத்
நதடோமல்,
தங்களுக்குரியபவகபைநய
நதடுகிறோர்கள்.
அவர்களிபடநய தீநமோத்நதயுவின் நவபை என்ன?
பவுலின் வழிகலள அவர்களுக்கு நிலனவுபடுத்துவேற்காக.
தீவைாத்வேயு பவுலின் வகாட்பாட்லட அவர்களுக்கு
நிலனவுபடுத்ேவில்லை, ஆனால் அவருலடய வழிகலள
வபாதித்ோர். பகாரிந்தியர்களுக்கு நடத்லே பிரச்சிலன
இருந்ேது, எனவவ பவுல் அவர்களிலடவய எப்படி வாழ்ந்ோர்
என்பலே அவர்களுக்கு நிலனவூட்ட வவண்டும்.
ஒரு ேந்லேக்குத் பேரியும், அவர் ேனது பிள்லளகளுக்கு ஒரு
நல்ை முன்ைாதிரி ஆக ேை இருக்க வவண்டும் என்று,
ஏபனன்றால்
அவருலடய
உோரணம்
அவருலடய
வார்த்லேகளுக்கு முரணானால், அவருலடய பிள்லளகள்
அவருலடய நல்ை வபாேலனலய விட வைாசைான
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முன்ைாதிரிலயப் பின்பற்றுவேற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்
உள்ளது.

5. Father disciplines his children
பிள்பைகபை சரி பசய்கிறோர்.

தகப்ைன்

1 பகோரிந்தியர் 4:18-21, ோன் உங்களிடத்திற்கு வருகிறதில்பை
என்கிறதோகச் சிைர் இறுமோப்ைபடந்திருக்கிறோர்கள். 19.
ஆகிலும் கர்த்தருக்குச் சித்தமோனோல்
ோன்
சீக்கிரமோய்
உங்களிடத்திற்கு
வந்து,
இறுமோப்ைபடந்திருக்கிறவர்
களுபடய நைச்பசயல்ை, அவர்களுபடய பைைத்பதநய
அறிந்துபகோள்நவன். 20. நதவனுபடய ரோஜ்யம் நைச்சிநை
அல்ை, பைைத்திநை உண்டோயிருக்கிறது.21. உங்களுக்கு
என்னநவண்டும்?
ோன்
பிரம்நைோடு
உங்களிடத்தில்
வரநவண்டுநமோ? அல்ைது அன்நைோடும் சோந்தமுள்ை
ஆவிநயோடும் வரநவண்டுநமோ?
நான் ஒரு பிரம்வபாடு வரவா அல்ைது அன்வபாடு,
பைன்லையான ைனப்பான்லையுடன் உங்களிடம் வரவா ?
பகாரிந்துவில்
பபருலை,
ஆணவம்,
பிளவுபடுத்தும்
விசுவாசிகள் ஒரு குழு இருந்ேது. பவுல் வபாய்விட்டோல்
அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்போக அவர்கள் நிலனத்ோர்கள்,
பவுல் ஒருவபாதும் திரும்பி வரைாட்டார் என்று அவர்கள்
நிலனத்ோர்கள். அவர்கள் பபரிதும் ேவறாகப் புரிந்து
பகாள்ளுகிறார்கள் என்பலே பவுல் உணர்த்ே விரும்புகிறார்!
அவர் அவர்களிடம் விலரவில் வருகிறார், அவர்களின் எல்ைா
வார்த்லேகளுக்கும் பின்னால் ஏவேனும் பேய்வீக வல்ைலை
இருக்கிறோ என்று கண்டுபிடிப்பார்.
ஒழுக்கம் முக்கியைானது.
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அன்பு எளிோனது அல்ை,பபாதுவாக பசால்லுவார்கள். அன்பு
,வேலவப்படும்வபாது உண்லையில் ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
ஒழுக்கைற்ற
பிள்லளலய
பகாண்ட
பபற்வறார்கள்
அவர்களின் குைந்லே வைல் சுயநைைாக இருப்பார்கள். இது
ஆவிக்குரிய ரீதியில் உண்லை.
ஆவிக்குரிய ரீதியில் என்லன ஒழுங்குபடுத்ே ேயாராக
உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள்.
பிரம்லப பயன்படுத்ே வவண்டியிருக்கும் வபாது அலேப்
பயன்படுத்ேப் வபாகிற ஒரு அன்பான ேந்லேயின் சிறந்ே
எடுத்துக்காட்டு இது!
அவர்
ஒழுங்குபடுத்ே
வவண்டியிருக்கும்
வபாது
ஒழுங்குபடுத்ேப்
வபாகிறார்,
அலைக்கப்படுலகயில்
பைன்லையாக வநசிக்கப் வபாகிறார்.
ஆனால் முடிவு அவர்களுலடயது.
அலே
உங்கள்
பிள்லளகளிடம்
பசால்லியிருக்கிறீர்களா?

எப்வபாோவது

எப்வபாதும், “இவோ, வேர்வு உங்களுலடயது. நீங்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்ோல், எல்ைாவை அருலையாக இருக்கும்,
ஆனால் நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படியவில்லை, என்றால்
அேற்கான விலளவுகலளயும் நீங்கள் காண்பீர்கள்.”
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