World Christian Fellowship
www.wcflondon.com
wcflondon@gmail.com

ஏழு சபைகள்
எபைசு சபை ப ோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி
புதிய ஏற்பாட்டில் இரண்டு உற்சாகப்படுத்தும் நிரூபங்கள்,
மற்றும் தேவதே எழுதிே கடிேமும் பபற்ற ஒதர சபப எதபசு
ோன்.
அப்தபாஸ்ேலர் ல் வரலாற்றின் முக்கிய புள்ளியிலிருந்து
லூக்கா எழுதுகிறார்.
பவுல்,
எதபசியரில் காணப்பட்ட சாட்சிபய பவத்து
எழுதுகிறார் .
பவளிப்படுத்துேல் 2-ஆம் அதிகாரத்தில் நித்தியத்தின்
நிபலப்பாட்டிலிருந்து இதயசு எழுதுகிறார்.
புதிய ஏற்பாட்டு சபபகளிதல
ேபலவர்களில்
சிறந்ேவர்கபை எதபசு சபப ோன் பகாண்டிருந்ேது.
பவுல் அேன் போடக்கங்கபை தமற்பார்பவயிட்டார்,
அக்கிலாவும் பிரிஸ்கில்லாளும் கற்பித்ேேர்,
அப்பபால்தலா கற்பித்துக் பகாண்டிருந்ோர்,
தீதமாத்தேயு அேன் வைர்ச்சிபய தமற்பார்பவயிட்டார்,
மற்றும்
தயாவான் அேன் முதிர்ச்சியில் வைர்த்ோர்.
பவுல் ஆர்வத்துடன் எருசதலமுக்கு பபந்பேபகாஸ்தேவுக்கு
பசன்று பகாண்டிருந்ேதபாது, மிதலத்துவில் அவருடன்
சந்திக்க மூப்பர்கபை அபைக்க முடிவு பசய்ோர்.
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எதபசு சபப அவர் மேதில் பபரிய இடத்பே வகித்ேது, அவர்
ோன் முழு இருேயத்தோடு மற்றும் பலத்தோடு அந்ே சபபக்கு
பயிற்சியளித்ோர்.
அப்பைோஸ் லர் 20:1-5, கலகம் அமர்ந் பின்பு, ைவுல் சீஷபைத்
ன்னிடத்திற்கு
வைவபைத்து,
வினவிக்ககோண்டு,
மக்ககப ோனியோவுக்குப்பைோகப் புறப்ைட்டோன். 2. அவன்
அந் த் திபசகளிபல சுற்றி நடந்து, சீஷர்களுக்கு கவகுவோய்ப்
புத்திகசோல்லி, கிபைக்கு ப சத்திபல பசர்ந் ோன். 3. அங்பக
மூன்றுமோ ம் சஞ்சரித் பின்பு, அவன் கப்ைல் ஏறி,
சீரியோப சத்துக்குப்பைோக மன ோயிருந் பைோது, யூ ர்கள்
அவனுக்குத்
தீபமகசய்யும்ைடி
ைகசியமோன
பயோசபனககோண்டிருந் ைடியோல், மக்ககப ோனியோ ப சத்தின்
வழியோய்த் திரும்பிப்பைோகத் தீர்மோனம் ைண்ணினோன்
4. கைபைோயோ ஊைோனோகிய பசோைத் ரும், க சபலோனிக்பகயரில்
அரிஸ் ர்க்கும், கசக்குந்தும், க ர்பையோனோகிய கோயுவும்,
தீபமோத்ப யும், ஆசியோ நோட்டோைோகிய தீகிக்கும் துபைோப்பீமும்,
ஆசியோநோடுவபைக்கும்
அவனுக்கு
வழித்துபையோய்
வந் ோர்கள். 5. இவர்கள் முன்னோகப் பைோய், துபைோவோ
ைட்டைத்திபல எங்களுக்கோகக் கோத்திருந் ோர்கள்.
பவுல் எதபசுபவ மிக துன்ப முகத்தோடு
விட்டுவிட்டு
பவளிதயறிோர், துருதவா வழியாகச் பசன்று, தீத்துபவ
கண்டுபிடிப்பார் என்று எதிர்பார்த்து, அவபர அங்தக
காணவில்பல என்போல், பின்ேர் ஒரு சுருக்கமாே
ஊழியத்திற்காக மக்கதோனியா வுக்கு குடிதயறிோர்.
அப்பைோஸ் லர் 20:13-16, மிபலத்து ைட்டைத்திற்கு ைவுல்
கசல்கிறோர்.
16. ைவுல் கூடுமோனோல் கைந்க ககோஸ்ப ைண்டிபகநோளிபல
எருசபலமிலிருக்கபவண்டுகமன்று தீவிைப்ைட்டதினிமித் ம்,
ோன்
ஆசியோவிபல
கோலம்பைோக்கோ ைடிக்கு,
எபைசு
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ைட்டைத்ப க்
கடந்து
பைோகபவண்டுகமன்று
தீர்மோனித் தினோல்,
மறுநோளிபல
சோமுதீவு
பிடித்து,
துபைோகில்லிபயோன்
ஊர்த்துபறயிபல
ங்கி,
மறுநோள்
மிபலத்துைட்டைத்துக்கு வந்ப ோம்.
அப்தபாஸ்ேலர் 20:17-38 பவுல் எதபசியர் ேபலவர்கபை
சந்திக்கிறார். அங்கிருந்து 30 பமல் போபலவில் உள்ை
மிதலத்துவில்.
17. மிபலத்துவிலிருந்து அவன் எபைசுவுக்கு ஆள் அனுப்பி,
சபையின் மூப்ைபை வைவபைத் ோன்.
இந்ே 22 வசேங்களிருந்து
எதபசிய சபபயின்
அஸ்திவாரத்பே
உருவாக்கும்
பின்வரும்
நான்கு
விஷயங்கபை நாம் கற்றுக்பகாள்ைலாம்.

1. பலபமத்துவம் , 20:17-19
2. சுவிபசஷம் (content), 20:21,24-27
3. கற்பித் ல் (method), 20:20,27,32
4. தூய்பம 20:28-31.
பவுல் இங்தக பமய நபராக இருக்கிறார், அவபரப் பற்றியும்
அவருபடய ஊழியத்பேப் பற்றியும் பின்வருவபேக்
காண்கிதறாம்.
அப்தபாஸ்ேலர் புத்ேகத்தில் இந்ே இடத்தில் ோன் பவுல்
கிறிஸ்ேவர்களுக்கு ஒரு உபர நிகழ்த்துகிறார்.
V 18-21, ைவுலின் நடத்ப ,
அவர்கள்
ன்னிடத்தில் வந்து பசர்ந் கைோழுது, அவன்
அவர்கபள பநோக்கி: நோன் ஆசியோநோட்டில் வந் மு ல்நோள்
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க ோடங்கி
எல்லோக்
கோலங்களிலும்
உங்களுடபன
இன்னவி மோய்
இருந்ப ன்
என்ைப
நீங்கள்
அறிந்திருக்கிறீர்கள். 19. கவகு மனத் ோழ்பமபயோடும், மிகுந்
கண்ணீபைோடும், யூ ருபடய தீபமயோன பயோசபனகளோல்
எனக்கு பநரிட்ட பசோ பனகபளோடும், நோன் கர்த் பைச்
பசவித்ப ன். 20. பிைபயோஜனமோனபவபகளில் ஒன்பறயும்
நோன் உங்களுக்கு மபறத்துபவக்கோமல், கவளியைங்கமோக
வீடுகள்ப ோறும் உங்களுக்கு பிைசங்கித்து உைப சம்ைண்ணி, 21.
ப வனிடத்திற்கு மனந்திரும்புவப க்குறித்தும், நம்முபடய
கர்த் ைோகிய இபயசுகிறிஸ்துபவ விசுவோசிப்ைப க்குறித்தும்,
நோன் யூ ருக்கும் கிபைக்கருக்கும் சோட்சியோக அறிவித்ப ன்.
ைவுலின் 4 வழிகள் ஊழியம்.
1. ப வன்,
2. சபை,
3. இைந் பவ,
4. ன்பன ைற்றி.

V 22-24, ைவுலின் நம்பிக்பக,
இப்கைோழுதும்
நோன்
ஆவியிபல
கட்டுண்டவனோய்
எருசபலமுக்குப் பைோகிபறன்; அங்பக எனக்கு பநரிடுங்கோரியங்
கபள நோன் அறிபயன். 23. கட்டுகளும் உைத்திைவங்களும்
எனக்கு பவத்திருக்கிறக ன்று ைரிசுத்
ஆவியோனவர்
ைட்டைந்ப ோறும் க ரிவிக்கிறப மோத்திைம் அறிந்திருக்
கிபறன். 24. ஆகிலும் அபவகளில் ஒன்பறயுங்குறித்துக்
கவபலப்ைபடன்; என் பிைோைபனயும் நோன் அருபமயோக
எண்பைன்; என் ஓட்டத்ப ச் சந்ப ோஷத்ப ோபட முடிக்கவும்,
ப வனுபடய கிருபையின் சுவிபசஷத்ப ப் பிைசங்கம்
ைண்ணும்ைடிக்கு நோன் கர்த் ைோகிய இபயசுவினிடத்தில் கைற்ற
ஊழியத்ப நிபறபவற்றவுபம விரும்புகிபறன்.
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V 25-27, ைவுலின் அர்ப்ைணிப்பு,
இப ோ, நோன் உங்களுக்குள்பள சஞ்சரித்து, ப வனுபடய
ைோஜ்யத்ப க் குறித்துப் பிைசங்கம்ைண்ணினப க் பகட்டவர்
களோகிய நீங்ககளல்லோரும் இனி என் முகத்ப ப் ைோர்க்க
மோட்டீர்ககளன்று அறிந்திருக்கிபறன். 26. ப வனுபடய
ஆபலோசபனயில் ஒன்பறயும் நோன் மபறத்து பவக்கோமல்,
எல்லோவற்பறயும் உங்களுக்கு அறிவித் ைடியினோபல, 27.
எல்லோருபடய
இைத் ப்ைழிக்கும்
நீங்கி
நோன்
சுத் மோயிருக்கிபறகனன்ை ற்கு உங்கபள இன்பறயத்தினம்
சோட்சிகளோக பவக்கிபறன்.

பலவர்கள் மிக முக்கியமோனவர்கள்.
ஓசியோ
4:9, ஆ லோல் ஜனங்களுக்கு எப்ைடிபயோ
ஆசோரியனுக்கும் அப்ைடிபய; அவர்கள் வழிகளின்ைடி நோன்
அவர்கபள
விசோரித்து,
அவர்கள்
கிரிபயகளின்ைடி
அவர்களுக்குப் ைலனளிப்பைன்.
ஏசோயோ
9:14-16,
ஆபகயோல் கர்த் ர் இஸ்ைபவலிபல
பலபயயும், வோபலயும், கிபளபயயும், நோைபலயும், ஒபை
நோளிபல கவட்டிப்பைோடுவோர். 15. மூப்ைனும் கனம்
கைோருந்தினவனுபம பல, கைோய்ப்பைோ கம் ைண்ணுகிற
தீர்க்க ரிசிபய வோல். 16. இந் ஜனத்ப நடத்துகிறவர்கள்
எத் ருமோய்,
அவர்களோல்
நடத் ப்
ைடுகிறவர்கள்
நோசமபடகிறவர்களுமோய் இருக்கிறோர்கள்.
எபைமியோ
5:31, தீர்க்க ரிசிகள் கள்ளத்தீர்க்க ரிசனம்
கசோல்லுகிறோர்கள்; ஆசோரியர்கள் அவர்கள் மூலமோய்
ஆளுகிறோர்கள்;
இப்ைடியிருப்ைது
என்
ஜனத்துக்குப்
பிரியமோயிருக்கிறது; ஆனோலும் முடிவிபல என்னகசய்வீர்கள்?
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எபசக்கிபயல் 22:26, அதின் ஆசோரியர்கள் என் பவ த்துக்கு
அநியோயஞ்கசய்து, என் ைரிசுத் வஸ்துக்கபளப் ைரிசுத் க்
குபலச்சலோக்குகிறோர்கள்;
ைரிசுத் முள்ள ற்கும்
ைரிசுத் மில்லோ ற்கும்
வித்தியோசம்ைண்ைோமலும்,
அசுத் முள்ள ற்கும்
அசுத் மில்லோ ற்கும்
உண்டோன
பவற்றுபமபயக்
கோண்பியோமலும்
இருந்து,
என்
ஓய்வுநோட்களுக்குத்
ங்கள்
கண்கபள
மூடிக்ககோள்ளுகிறோர்கள்;
அவர்கள்
நடுவிபல
நோன்
கனவீனம்ைண்ைப்ைடுகிபறன்.

V 28-35, ைவுலின் கசயல்,
ஆபகயோல், உங்கபளக்குறித்தும், ப வன்
ம்முபடய
சுயைத் த்தினோபல சம்ைோதித்துக்ககோண்ட
மது சபைபய
பமய்ப்ை ற்குப் ைரிசுத் ஆவி உங்கபளக் கண்கோணிகளோக
பவத்
மந்ப
முழுவப யுங்குறித்தும்,
எச்சரிக்பகயோயிருங்கள். 29. நோன் பைோனபின்பு மந்ப பயத்
ப்ைவிடோ ககோடி ோன ஓநோய்கள் உங்களுக்குள்பள வரும்.
30. உங்களிலும் சிலர் எழும்பி, சீஷர்கபளத் ங்களிடத்தில்
இழுத்துக்ககோள்ளும்ைடி
மோறுைோடோனபவகபளப்
பைோதிப்ைோர்ககளன்று அறிந்திருக்கிபறன். 31. ஆனைடியோல்,
நோன் மூன்றுவருஷகோலமோய் இைவும் ைகலும் கண்ணீபைோபட
இபடவிடோமல் அவனவனுக்குப் புத்திகசோல்லிக்ககோண்டு
வந் ப
நிபனத்து விழித்திருங்கள். 32. இப்கைோழுதும்
சபகோ ைபை, நீங்கள் ைக்திவிருத்தியபடயவும், ைரிசுத் மோகப்
ைட்ட அபனவருக்குள்ளும் உங்களுக்குச் சு ந் ைத்ப க்
ககோடுக்கவும் வல்லவைோயிருக்கிற ப வனுக்கும் அவருபடய
கிருபையுள்ள
வசனத்துக்கும்
உங்கபள
ஒப்புக்
ககோடுக்கிபறன். 33. ஒருவனுபடய கவள்ளிபயயோகிலும்
கைோன்பனயோகிலும்
வஸ்திைத்ப யோகிலும்
நோன்
இச்சிக்கவில்பல. 34. நீங்கள் அறிந்திருக்கிறைடி, எனக்கும்
என்னுடபனகூட
இருந் வர்களுக்கும்
பவண்டியபவ
களுக்கோக இந் க் பககபள பவபலகசய் து. 35. இப்ைடிப்
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பிையோசப்ைட்டு, ைலவீனபைத்
ோங்கவும், வோங்குகிறப ப்
ைோர்க்கிலும் ககோடுக்கிறப ைோக்கியம் என்று கர்த் ைோகிய
இபயசு
கசோன்ன
வோர்த்ப கபள
நிபனக்கவும்
பவண்டுகமன்று
எல்லோவி த்திபலயும்
உங்களுக்குக்
கோண்பித்ப ன் என்றோன்.
1 தீபமோத்ப யு 4:12, உன் இளபமபயக்குறித்து ஒருவனும்
உன்பன அசட்படைண்ைோ ைடிக்கு, நீ வோர்த்ப யிலும்,
நடக்பகயிலும், அன்பிலும், ஆவியிலும், விசுவோசத்திலும்,
கற்பிலும், விசுவோசிகளுக்கு மோதிரியோயிரு.
ேபலவர்கள் முேலில் ேங்கபைக் கவனித்துக் பகாள்ை
தவண்டும், தமலும் ேங்கள் பசாந்ே ஆத்மாக்களின் அபேத்து
பசயல்கபையும் கவனிக்க தவண்டும்.
ஆவியாேவர் வாய்ப்பளிப்பபேப் தபால மூப்பர்கள் ஊழியம்
பசய்ய தவண்டும், சிலர் ஒரு பகுதிக்கும், மற்றவர்கள்
இன்போரு பகுதிக்கும்.
தமய்ப்பரின் அலுவலகத்தின் அபேத்து பகுதிகபையும்
பார்த்துக்பகாள்ை தவண்டும் , அவர்கள் தேவனின் சபபக்கு
உணவளிக்க தவண்டும்.
ஆவிக்குரிய தசாம்பல் மற்றும் தூக்கத்திற்கு வழிவகுக்காமல்
அவர்கள் பார்த்து பகாள்ை தவண்டும், ஆோல் ேங்கள்
போழிலுக்கு அவர்கபை உற்சாக படுத்ே தவண்டும், தமலும்
அதில் பநருக்கமாக கலந்து பகாள்ை தவண்டும்.
ேபலவர்கள் ேங்கள் தமல் பல கண்கள் இருப்பபே புரிந்து
பகாள்ை தவண்டும், சிலர் உோரணம் ஆக எடுத்துக் பகாள்ை
தவண்டும், மற்றவர்கள் பிற காரியங்கபை கவனிக்க
தவண்டும்.
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இந்ே சபபபய உருவாக்குவதில் பவுல் காட்டிய சிறப்பு
ஆர்வம்.
1) உண்பமயுள்ை காவலாளி-கவனித்து
நிபேவில்
பவக்க தவண்டும்,
2) பபாதுப்
பிரசங்கம்
விடாமுயற்சியுடன்
பயன்படுத்ேப்பட்டது-பகிரங்கமாகவும்
வீடு
வீடாகவும் உங்களுக்குக் கற்பித்ேது,
3) ஊழியம்
நிபலயாேது-இரவும்
பகலும்
அபேவருக்கும் எச்சரிக்பக,
4) சிலர் ஏற்றுக்பகாண்டாலும், சிலர் புறக்கணித்ோலும்
ஊழியம் போடர்ந்ேது,
5) 5) உபைப்பு பாசத்துடன் - கண்ணீருடன்.

V 36-38, ைவுலின் இைக்கம்,
இபவகபளச் கசோன்னபின்பு, அவன் முைங்கோற்ைடியிட்டு,
அவர்ககளல்லோபைோடுங்கூட
கஜைம்ைண்ணினோன்.
37.
அவர்ககளல்லோரும் மிகவும் அழுது, என் முகத்ப நீங்கள்
இனிப்
ைோர்க்கமோட்டீர்ககளன்று
அவன்
கசோன்ன
வோர்த்ப பயக்குறித்து அதிகமோய்த் துக்கப்ைட்டு, 38. ைவுலின்
கழுத்ப க் கட்டிக்ககோண்டு, அவபன முத் ஞ்கசய்து,
கப்ைல்வபைக்கும் அவனுடபன கூடப்பைோனோர்கள்.
கூடி பெபம் பசய்ேல்.
பெபிப்பதில் பயபக்தி,
பெபிக்க அவர்களுக்கு நிபேவூட்டுேல்,
பெபத்தில் பங்தகற்றல்.
எதபசு சபபயில் அபமக்கப்பட்ட அஸ்திவாரத்தின் கூறுகள்.
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1. ப வனுக்பகற்ற பலபமத்துவம் .
பவுல், தீதமாத்தேயு, தயாவான் மட்டுமல்ல, ஆவிக்குரிய
எண்ணம்
பகாண்ட
சபப
மூப்பர்களும்
பவளிப்பபடயாகதவ இருக்கிறார்கள். அப்தபாஸ்ேலன்
பவுலின் கிறிஸ்துவின் ஊழியத்திற்கு பதிலளித்ே சாோரண
மக்கள் இருந்ேேர்.
ேபலவர் பவுலின் அபடயாைங்கள் அப்தபாஸ்ேலர் 20 ல்
பவளிப்படுத்ேப்பட்டுள்ைே,
• இரக்கம்,
• நம்பிக்பக,
• அர்ப்பணிப்பு,
• இச்பசயடக்கம் மற்றும்
• பேரியம்.

2. சுவிபசஷ கசய்தி.
அப்பைோஸ் லர்
20:21,
ப வனிடத்திற்கு
மனந்திரும்புவப க்குறித்தும்,
நம்முபடய
கர்த் ைோகிய
இபயசுகிறிஸ்துபவ
விசுவோசிப்ைப க்குறித்தும்,
நோன்
யூ ருக்கும் கிபைக்கருக்கும் சோட்சியோக அறிவித்ப ன்.
யூேர்களுக்கும்,
கிதரக்கர்கள்
தேவனுக்கு
தநராக
மேந்திரும்புேலுக்கும், நம்முபடய கர்த்ேராகிய இதயசு
கிறிஸ்துவுக்கு
தநராக
விசுவாசத்திற்கும்
சாட்சி
அளிக்கிறார்கள்.

3. ஒரு உண்பமயோன ஊழியம் .
பவுல் அவர்கள் மத்தியில் ேேது உபைப்பபப் பற்றி
பவளிப்பபடயாகக் கூறுகிறார்,
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➢ எல்லா ோழ்பமயுடன் தேவபே தசவித்ேல்,
➢ மிகுந்ே கண்ணீர் மற்றும்
➢ எல்லா மனிே இரத்ே பழிக்கும் நீங்கலாக .
அப்தபாஸ்ேலர் 20:19, & 26.
19. கவகு மனத் ோழ்பமபயோடும், மிகுந் கண்ணீபைோடும்,
யூ ருபடய தீபமயோன பயோசபனகளோல் எனக்கு பநரிட்ட
பசோ பனகபளோடும், நோன் கர்த் பைச் பசவித்ப ன்.
26. ப வனுபடய ஆபலோசபனயில் ஒன்பறயும் நோன் மபறத்து
பவக்கோமல்,
எல்லோவற்பறயும்
உங்களுக்கு
அறிவித் ைடியினோபல,

4. ஒரு கடுபமயோன எச்சரிக்பக.
ஆபகயால் நீங்கதை கவனித்துக் பகாள்ளுங்கள்,
அப்பைோஸ் லர் 20:29-30, நோன் பைோனபின்பு மந்ப பயத்
ப்ைவிடோ ககோடி ோன ஓநோய்கள் உங்களுக்குள்பள வரும்.
30. உங்களிலும் சிலர் எழும்பி, சீஷர்கபளத் ங்களிடத்தில்
இழுத்துக்ககோள்ளும்ைடி
மோறுைோடோனபவகபளப்
பைோதிப்ைோர்ககளன்று அறிந்திருக்கிபறன்.
இன்று
பலர்
ேங்கள்
ஊழியத்திலிருந்து
இபேத்
ேவிர்த்துக்பகாண்டிருக்பகயில், ஓநாய்கள் விழுங்குவேற்காக
வரும் பயங்கரமாே எதிர்பார்ப்பப பவுல் வலியுறுத்துகிறார்,
பபாய்யாே தீர்க்கேரிசிகள் கிறிஸ்துவிடமிருந்து அவர்கபை
எடுத்துச் பசல்ல அவர்கள் மத்தியில் இருந்து எழுகிறார்கள்.
பவுல் உண்பமயுள்ை ஊழியராக இருந்ோர், தநர்மபறயாே
நற்பசய்தி ஊழியராக இல்பல.
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5. ஒரு மகிழ்ச்சியோன கசழிப்பு .
அப்பைோஸ் லர் 20:32, இப்கைோழுதும் சபகோ ைபை, நீங்கள்
ைக்திவிருத்தியபடயவும்,
ைரிசுத் மோகப்
ைட்ட
அபனவருக்குள்ளும்
உங்களுக்குச்
சு ந் ைத்ப க்
ககோடுக்கவும் வல்லவைோயிருக்கிற ப வனுக்கும் அவருபடய
கிருபையுள்ள
வசனத்துக்கும்
உங்கபள
ஒப்புக்
ககோடுக்கிபறன்.
தேவனின் பககளில் விடப்படுவபே விட சிறந்ே ஆறுேல்
எது .
“Saints in the hands of a loving God!”

6. ஒரு கிருபை நிபறந் ைகிர்வு.
ஒரு மனிேனின் ஊழியம் நிபறவு பபரும் தபாது , அவர்
மேோரப் பிரிந்து தபாகும் நிபலயில் இருக்க தவண்டும்.
ஒரு சபப அேன் தபாேகபர இைப்பது கடிேம், ஆோல் அந்ே
தநரம் வரும்தபாது, அது தேவ ஆவியால் பசய்யப்படட்டும்.
அப்தபாஸ்ேலன் பவுல் எதபசியர் என்று அபைக்கப்படும்
இந்ே அற்புேமாே அற்புேமாே கடிேத்பே எழுதுகிறார்.
கிறிஸ்துவில் நம்முபடய ஆசீர்வாேம்
எதபசியர் அதிகாரங்கள் 1 & 2.
நாம் கிறிஸ்துவில்
1:1,
நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுதைாம் 1:3,
நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் பேரிந்துபகாள்ைப்பட்தடாம் 1:4,
நாம் கிறிஸ்துவால் ேத்பேடுக்கப்பட்தடாம்
1:5,
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நாம் கிறிஸ்துவால் மீட்கப்பட்தடாம்
1:7,
நாம் கிறிஸ்துவின் பார்பவயில் உள்தைாம்
1:10,
நாம் கிறிஸ்துவுடன் சுேந்திரவாளி
1:11,
நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் மகிபமப்படுத்ே படுகிதறாம் 1:12,
கிறிஸ்துவுக்குள் முத்ேரிக்கப்பட்தடாம்
1:13,
நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் விசுவாசிகள்
1:15,
கிறிஸ்துவில் நமக்கு ஞாேம் பகாடுக்கப்படுகிறது 1:17,
கிறிஸ்துவில் நம்பிக்பக நமக்கு வைங்கப்பட்டுள்ைது 1:18,
கிறிஸ்துவில் நமக்கு வல்லபம
பகாடுக்கப்பட்டுள்ைது
1:19,
நாம் கிறிஸ்துவில் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிதறாம்
2:5,6,
நாம் கிறிஸ்துவில் உயர்ந்ே இடங்களில் இருக்கிதறாம் 2:6,
கிறிஸ்துவில் கிருபபயால் நாம் இரட்சிக்கப்படுகிதறாம்
2:8,9,
கிறிஸ்துவில்
உள்ை
நற்கிரிபயகளுக்கு
நாம்
பபடக்கப்பட்டுள்தைாம்
2:10,
கிறிஸ்துவின் இரத்ேத்ோல் நாம் பநருங்கி வருகிதறாம்
2:13,
கிறிஸ்துவின் மூலமாக நமக்கு தேவபே தசரும் வாய்ப்பு
வைங்கப்படுகிறது
2:18,
நாம் கிறிஸ்துவில் ஒன்றாக வைர்ந்து பகாண்டிருக்கிதறாம்
2:21,
தீதமாத்தேயு அனுப்பப்பட்ட எதபசு இதுோன், ஆோல்
ஊழியத்தில்
ஒரு
பமன்பமயாே
பேவிபய
அனுபவிப்பேற்காக அவர் இங்கு அனுப்பப் படவில்பல.
எதபசு ஒரு குைப்பமாகிவிட்டது.
நல்ல சபபகள் தமாசமாக தபாகலாம். ஆச்சரியப்படும்
விேமாக, பாவிகள் பவளியரங்கமாக இருக்கிறார்கள்.
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அற்புேமாே போடக்கங்கள் பயங்கரமாே தபரழிவுகளில்
முடிவபடயும்.
நம்முபடய கிறிஸ்ேவ வாழ்க்பகபய நாம் வாழும்
உலகத்திலிருந்து
ேனிபமப்படுத்ே
முடியாது.
இந்ே
கலாச்சாரம் எதபசிய சபபக்குள் நுபைந்ேபேப் தபாலதவ
சபபயிலும் நுபைகிறது.
எதபசிய சபபயில் என்ே ேவறு நடந்ேது என்பேன் சரியாே
ேன்பம நமக்கு
பேரியாது, எதுவும் சரியாக பசால்ல
படவில்பல.
பேளிவாேது என்ேபவன்றால், கலாச்சாரத்தின் மேம் இதயசு
கிறிஸ்துவின் நற்பசய்திபய ஆக்கிரமித்து அபே அழிக்க
அச்சுறுத்தியது.
தீதமாத்தேயுவுக்கு பவுல் எழுதிய இரண்டு கடிேங்கள் என்ே
நடக்கிறது என்பபேப் பற்றிய ஒரு பார்பவ நமக்குத்
ேருகின்றே.
பவுல் தீதமாத்தேயுவிடம் "மேம்" மீது பவறி பகாண்ட "சில
நபர்கபை" சமாளிக்கச் பசால்கிறார், ஆோல் தேவனுக்கும்
அவர்களுக்கும் சம்மந்ேம் இல்பல. இந்ே மக்களின் "மே"
நடவடிக்பககபை விவரிக்கும் பசாற்பறாடர்களின் மாதிரி
இங்தக:
➢ பபாய்கபை ஊக்குவிக்கும் கட்டுக்கபேகள் மற்றும்
முடிவற்ற வம்சாவளிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்
அளித்ேல் (1 தீதமாத்தேயு 1:4)
➢ வீண் விவாேத்தில் ஈடுபடுேல் (1:6)
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➢ வஞ்சக
ஆவிகள்
மற்றும்
பிசாசுகளின்
தகாட்பாடுகளுக்கு கவேம் பசலுத்துேல் (4:1)
➢ பபாய்யர்களின் பாசாங்குத்ேேத்ோல் மயக்கப்படுேல்
(4:2)
➢ திருமணத்பேத்
ேபடபசய்ேல்
உணவுகளிலிருந்து விலகுவது (4:3)

மற்றும்

➢ தேவேற்ற
மற்றும்
தவடிக்பகயாே
கட்டுக்கபேகளுக்கு முக்கியதுவம் பகாடுத்ேல் (4:7)
➢ சர்ச்பச மற்றும் பசாற்கபைப் பற்றிய ேகராறுகளுக்கு
ஏங்குேல் (6:4)
➢ பேய்வபக்தி என்பது ஆோய வழிமுபறயாகும் என்று
கற்பபே பசய்வது (6:5)
2 தீபமோத்ப யு:
➢ தேவேற்ற உபரயாடலில் பங்தகற்பது (2:16)
➢ உயிர்த்பேழுேல் ஏற்கேதவ நடந்துவிட்டது என்று
நம்புேல் (2:18)
➢ தேபவயற்ற சர்ச்பசகள் (2:23)
➢ கட்டு கபேகளுக்கு அபலந்து திரிேல் (4:4).
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எதபசுவில் "தேவேற்ற உபரயாடல்" என்ே என்பது நமக்கு
பேரியாது.
இந்ே கலாச்சாரம் நமது
சபபக்குள் நுபைகிறது:

சபபகளின் துபைகள் வழியாக

➢ அர்ப்பணிப்பு இல்லாே மேம்,
➢ தபாதும் என்ற எண்ணம்
இல்லாே ஆவிக்குரிய
வாழ்க்பக,
➢ லட்சியம் அபடய தநாக்கம், தபச்சு மற்றும் ஏக்கம்,
➢ பூர்த்தி மற்றும் தேபவகள்,
➢ ஆோல்
தேவபே
பற்றி
அதிகம்
கவபலப்படவில்பல.
இதயசு பகாண்டு வந்ே நற்பசய்தி, பவுல் பகாண்டு வந்ே
நற்பசய்தி, முேலில் நம்பமப் பற்றி அல்ல, ஆோல் அது
தேவபே பற்றியது.
✓ நம்பம
பபடத்ே தேவன், நம்பமக் இரட்சிக்க
விரும்புகிறார்.
✓ நமக்காக ேன்பேக் பகாடுத்ே இதயசு, சிலுபவ
உட்பட நம்பம வழிநடத்தும் இடங்களிபலல்லாம்
நம்பம நாதம பவறுத்து, அவபரப் பின்பற்ற
தவண்டும் என்று விரும்புகிறார்.
✓ நம்முபடய
சாோரண
வாழ்க்பகயில்
உயிர்த்பேழுேபல நிபறதவற்றம்
பசய்வேற்காக
நம்மீது இறங்கும் பரிசுத்ே ஆவியாேவர்.
இபவ எதுவுதம நம் தேபவகபை வபரயறுக்கும்தபாது
அவற்பற நிபறதவற்றுவதில்பல.
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நமது தேபவகள் பாவ தேபவகள்.
இந்ே தேபவகள்
நம்முபடய பசாந்ே வழிபயப் பபறுகின்றே, சுய
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ேபவயாக இருக்க தவண்டும், நம்
பசாந்ே வாழ்க்பகபய கட்டுப்படுத்ே தவண்டும்.
அற்புேமாே எதபசிய சபப
புதிய வாழ்க்பகயின்
உணர்தவாடு
மிகவும்
வலுவாகத்
போடங்குகிறது.
தவேவசேங்களில் பவளிப்படுத்ேப்பட்ட உண்பமபயயும்
பரிசுத்ே ஆவியிோல் அவர்களின் வாழ்க்பகயில் தேவன்
இருப்பபேயும் கண்டுபிடிப்பது - இந்ே கிறிஸ்துபவ
பமயமாகக் பகாண்ட, பரிசுத்ே ஆவியாேவர் உருவாக்கிய
சபப.
இந்ே சபப உணர்ச்சி நிபறந்ே , கருத்துக்களின் கூட்டங்கள்,
கலந்துபரயாடல் குழுக்கள் மற்றும் ஆர்வக் கூட்டங்கள் எே
சிபேந்து பகாண்டிருந்ேது.
தபாேகர்
நிருபங்களில் உள்ை முக்கிய அக்கபற
"ஆதராக்கியமாே"
அல்லது
"வல்லபமயாே
"
தபாேபேகளில் உள்ைது. இந்ே இரண்டு கடிேங்களில் நான்கு
முபற கற்பித்ேல் அல்லது பசாற்களின் "ஆதராக்கியம்" குறித்ே
அக்கபற காணப்படுகிறது.
1 தீபமோத்ப யு 1:11, நித்தியோனந் ப வனுபடய மகிபமயோன
சுவிபசஷத்தின்ைடி
எனக்கு
ஒப்புவிக்கப்ைட்டிருக்கிற
ஆபைோக்கியமோன
உைப சத்திற்கு
எதிரிபடயோயிருக்கிற
மற்கறந் ச்
கசய்பகக்கும்
விபைோ மோய்
விதிக்கப்ைட்டிருக்கிறது.
In English it is verse 10
1
தீபமோத்ப யு
6:3,
ஒருவன்
நம்முபடய கர்த் ைோகிய இபயசுகிறிஸ்துவின் ஆபைோக்கியமோன
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வசனங்கபளயும், ப வைக்திக்பகற்ற உைப சங்கபளயும்
ஒப்புக்ககோள்ளோமல், பவற்றுபமயோன உைப சங்கபளப்
பைோதிக்கிறவனோனோல்,
2 தீபமோத்ப யு 1:13, நீ கிறிஸ்து இபயசுபவப்ைற்றும்
விசுவோசத்ப ோடும் அன்பைோடும் என்னிடத்தில் பகட்டிருக்கிற
ஆபைோக்கியமோன வசனங்களின் சட்டத்ப க் பகக்ககோண்டிரு.
2 தீபமோத்ப யு 4:3, ஏகனன்றோல், அவர்கள் ஆபைோக்கியமோன
உைப சத்ப ப் கைோறுக்கமனதில்லோமல், கசவித்தினவுள்ள
வர்களோகி, ங்கள் சுய இச்பசகளுக்பகற்ற பைோ கர்கபளத்
ங்களுக்குத் திைளோகச் பசர்த்துக்ககோண்டு,

எபைசு சபையின் கோலவரிபச:
கி.பி 52 முபைத்ேல் (அப்தபாஸ்ேலர் 18:19)
கி.பி . 54-56 எழுப்புேல் மற்றும் ஆரம்பம் (அப்தபாஸ்ேலர் 19)
கி.பி . 57 வைர்ப்பது (அப்தபாஸ்ேலர் 20)
கி.பி . 62 ேண்ணீர் பாய்ச்சுவது (எதபசியருக்கு எழுதிய கடிேம்)
தீதமாத்தேயு சபப தபாேகராக அனுப்ப பட்டார். பவுல்
எழுதிோர் 1 மற்றும் 2 தீதமாத்தேயு
கி.பி. 66 ேயாரித்ேல் (தயாவான் 19: 26-27) அப்தபாஸ்ேலன்
தயாவான் இதயசு ோபய மரியாபை
அங்தக வாை
அபைத்துச் பசன்றார்.
அப்தபாஸ்ேலன் தயாவான் 1, 2 மற்றும் 3 தயாவான்
எழுதிோர்
கி.பி . 96 இதயசு எதபசுக்கு கடிேம் எழுதுகிறார்.
கி.பி . 200 மரித்ேல்.
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