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Justification 

 

Job 25:4, இப்படியிருக்க, மனுஷன் தேவனுக்கு முன்பாக 

நீதிமானாயிருப்பது எப்படி? ஸ்திரீயினிடத்தில் பிறந்ேவன் 

சுத்ேமாயிருப்பது எப்படி? 

 

The question asked in is still being asked today! 

God has provided a perfect and an entirely satisfactory way of 

justifying the ungodly. 

 

Romans 3:25 & 4:5, தேவன் பபாறுமமயாயிருந்ே 

முற்காலத்தில் நடந்ே பாவங்கமைத் ோம் 

பபாறுத்துக்பகாண்டமேக்குறித்துத் ேம்முமடய நீதிமயக் 

காண்பிக்கும்பபாருட்டாகவும், ோம் நீதியுள்ைவரும், 

இதயசுவினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவமன 

நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விைங்கும்படி, இக்காலத்திதல 

ேமது நீதிமயக் காண்பிக்கும்பபாருட்டாகவும், 

In English 3:26 

 

5. ஒருவன் கிரிமய பசய்யாமல் பாவிமய 

நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில் விசுவாசம் 

மவக்கிறவனாயிருந்ோல், அவனுமடய விசுவாசதம 

அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும். 
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Justification Definition 

 

Justification is the declaring of a person to be just or righteous. 

It is a legal term signifying acquittal. 

 

In the ancient time it was obvious that a wealthy and important 

citizen would not be treated in a law court in the same way as 

an insignificant person.  

 

For example, in the ancient Code of Hammurabi, is a well-

preserved Babylonian code of law of ancient Mesopotamia, 

dated back to about 1754 BCE, it is laid down that if a citizen 

knocked out the tooth of another citizen his own tooth should 

be knocked out. But if the victim was of a lower position it 

sufficed to pay a small fine.  

 

Nobody expected strict justice in human tribunals, but the 

biblical writers were sure that God is a God of justice. 

Throughout the Bible justice is of fundamental importance. 

 

Acts 13:38-39, ஆேலால் சதகாேரதர, இவர் மூலமாய் 

உங்களுக்குப் பாவமன்னிப்பு உண்டாகும் என்று 

அறிவிக்கப்படுகிறபேன்றும், 39. தமாதசயின் 

நியாயப்பிரமாணத்தினாதல நீங்கள் எமவகளினின்று 

விடுேமலயாகி நீதிமான்கைாக்கப்படக்கூடாதிருந்ேதோ, 

விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் அமவகளினின்று இவராதல 

விடுேமலயாகி நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்றும் 

உங்களுக்குத் பேரிந்திருக்கக்கடவது. 
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V38, through believing we receive “forgiveness of sins” 

V39, we are “justified”  

 

Justification is more than forgiveness!  

It is to be cleared of all blame and to be free from every charge.  

1. In an earthly court, a judge cannot both forgive a man 

and justify him at the same time, for if he forgives him 

then the man must be guilty and therefore he cannot be 

justified.  

2. On the other hand, if the judge justifies him, he does not 

need forgiveness.  

God, however, undertakes both to forgive the sin and to justify 

the sinner. Forgive the guilty and condemned sinner and to 

place him in a new position where there is no charge against 

him at all! 

 

Romans 8:1, ஆனபடியால், கிறிஸ்து 

இதயசுவுக்குட்பட்டவர்கைாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி 

நடவாமல் ஆவியின்படிதய நடக்கிறவர்களுக்கு 

ஆக்கிமனத்தீர்ப்பில்மல. 

 

How we are Justified? 
 

The Word of God makes it clear that no one is justified by his 

own effort or works. 

Romans 3:20, இப்படியிருக்க, பாவத்மே அறிகிற அறிவு 

நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிறபடியால், எந்ே மனுஷனும் 
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நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரிமயயினாதல தேவனுக்கு 

முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்மல. 

 

Galatians 2:16 & 3:11 நியாயப்பிரமாணத்தின் 

கிரிமயகளினாதல எந்ே மனுஷனும் நீதிமானாக்கப் 

படுவதில்மலதய. 

 

3:11, நியாயப்பிரமாணத்தினாதல ஒருவனும் தேவனிடத்தில் 

நீதிமானாகிறதில்மலபயன்பது பவளியரங்கமாயிருக்கிறது. 

ஏபனனில், விசுவாசத்தினாதல நீதிமான் பிமைப்பான் என்று 

எழுதியிருக்கிறதே. 

 

This was the fatal error made by the Pharisee, which was 

demonstrated by Lord Jesus Christ in His parable. 

Luke 18:11-12, பரிதசயன் நின்று; தேவதன! நான் பறிகாரர், 

அநியாயக்காரர், விபசாரக்காரர் ஆகிய மற்ற 

மனுஷமரப்தபாலவும், இந்ே ஆயக்காரமனப்தபாலவும் 

இராேேனால் உம்மம ஸ்தோத்திரிக்கிதறன். 12. வாரத்தில் 

இரண்டுேரம் உபவாசிக்கிதறன்; என் 

சம்பாத்தியத்திபலல்லாம் ேசமபாகம் பசலுத்திவருகிதறன் 

என்று, ேனக்குள்தை பெபம்பண்ணினான். 

 

No works of ours, no good resolutions or reformation can justify 

us or contribute one little bit to our justification.  

 

It is as though a murderer, feeling sorry for his crime, would do 

all the good deeds possible and would imagine that by thus 

doing he would be justified in the eyes of the law and saved 

from the executioner. All the good deeds in the world could do 
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nothing to justify him. Likewise, all the good deeds of a sinner 

can do nothing towards his justification.  

 

But Apostle James talks about works! James teaches us how 

works are associated with justification. 

 

James 2:24, ஆேலால், மனுஷன் 

விசுவாசத்திதலமாத்திரமல்ல, கிரிமயகளினாதலயும் 

நீதிமானாக்கப்படுகிறாபனன்று நீங்கள் காண்கிறீர்கதை. 

 

Luke 6:46, என்மன ஆண்டவதர! ஆண்டவதர! என்று நீங்கள் 

பசால்லியும், நான் பசால்லுகிறபடி நீங்கள் 

பசய்யாமற்தபாகிறபேன்ன? 

 

When we try hard to put our faith into PRACTICE, by doing the 

things that Jesus commands, we are doing "works". 

 

James 2:14-26,  

We can notice that James uses a series of thought pictures to 

illustrate the need for "works" with faith. 

 

James 2:15-17, Imagine a cold and hungry person needs help. 

All you give them is nice words and words without works are 

useless. In the same way faith is useless without works. 

 

James 2:14,18 Imagine two people arguing about faith and 

works.  

One claims to have faith alone. The other challenges him, "Show 

me your faith!  
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You can't!  

But I can show you my faith by the works that accompany it".  

 

Faith is like electricity: invisible and worthless until it does 

something. You can pull a driver's licence out of your pocket to 

show you drive a car, but there's no document to prove you 

have faith except the "document" of a life filled with good works 

 

James 2:19-20, Imagine the demons: they believe in God. But 

the only thing their "faith" makes them DO is shake in their 

shoes! 

 

James 2:21-24, Imagine Abraham offering his son on the altar. 

Abraham proved his faith by showing he was willing to do 

whatever the Lord required of him. 

 

James 2:25, Imagine Rahab the harlot helping the men of God. 

She was not justified by what she was (a prostitute), but by what 

she did out of faith. 

 

James 2:26, Imagine a dead body. It is cold and grey and still. It 

will soon begin to rot. That's because it has no spirit. In the same 

way, faith, if it has no works, is dead. It is interesting that in this 

illustration spirit is parallel to works not faith. 

 

Does James disagree with Paul? 
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JAMES: "ஆேலால், மனுஷன் விசுவாசத்திதலமாத்திரமல்ல, 

கிரிமயகளினாதலயும் நீதிமானாக்கப்படுகிறாபனன்று 

நீங்கள் காண்கிறீர்கதை." (James 2:24) 

 

PAUL: "ஆேலால் மனுஷன் நியாயப்பிரமாணத்தின் 

கிரிமயகளில்லாமல் விசுவாசத்தினாதலதய நீதிமானாக்கப் 

படுகிறான் என்று தீர்க்கிதறாம்." (Romans 3:28). 

 

➢ James is saying that we cannot be saved by FAITH alone. 

Faith must be perfected by works.  

➢ Paul is saying that we cannot be saved by WORKS alone. 

Works must be perfected by faith.  

Both statements are true.  

 

We are all "without works" sufficient to justify ourselves. 

 

Galatians 5:6, கிறிஸ்து இதயசுவினிடத்தில் 

விருத்ேதசேனமும் விருத்ேதசேனமில்லாமமயும் ஒன்றுக்கும் 

உேவாது, அன்பினால் கிரிமயபசய்கிற விசுவாசதம உேவும். 

 

1. We are justified by GOD 

 

God is the author of our Justification.  

 

Romans 3:25, தேவன் பபாறுமமயாயிருந்ே முற்காலத்தில் 

நடந்ே பாவங்கமைத் ோம் 

பபாறுத்துக்பகாண்டமேக்குறித்துத் ேம்முமடய நீதிமயக் 

காண்பிக்கும்பபாருட்டாகவும், ோம் நீதியுள்ைவரும், 

இதயசுவினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவமன 
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நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விைங்கும்படி, இக்காலத்திதல 

ேமது நீதிமயக் காண்பிக்கும்பபாருட்டாகவும், 

In English 3:26 

 

Romans 4:5, ஒருவன் கிரிமய பசய்யாமல் பாவிமய 

நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில் விசுவாசம் 

மவக்கிறவனாயிருந்ோல், அவனுமடய விசுவாசதம 

அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும். 

Romans 8:33, தேவன் பேரிந்துபகாண்டவர்கள்தமல் 

குற்றஞ்சாட்டுகிறவன் யார்? தேவதன அவர்கமை 

நீதிமான்கைாக்குகிறவர். 

 

God is the giver of justification. 

 

2. We are justified by GRACE 

 

Principle of our Justification. This means that we are justified 

without any merit on our part. 

 

Titus 3:6, ேமது கிருமபயினாதல நாம் 

நீதிமான்கைாக்கப்பட்டு, நித்திய ஜீவனுண்டாகும் என்கிற 

நம்பிக்மகயின்படி சுேந்ேரமாகத்ேக்கோக, 

 

Romans 3:24, இலவசமாய் அவருமடய கிருமபயினாதல 

கிறிஸ்து இதயசுவிலுள்ை மீட்மபக்பகாண்டு 

நீதிமான்கைாக்கப்படுகிறார்கள்; 

 

The word “freely” denotes that there is nothing in us to deserve 

it, and no means whereby we can earn it. 
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3. Justified by Christ’s death 

 

Romans 5:9, இப்படி நாம் அவருமடய இரத்ேத்தினாதல 

நீதிமான்கைாக்கப்பட்டிருக்க, தகாபாக்கிமனக்கு நீங்கலாக 

அவராதல நாம் இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாதம. 

 

Romans 5:18, ஆமகயால் ஒதர மீறுேலினாதல எல்லா 

மனுஷருக்கும் ஆக்கிமனக்கு ஏதுவான தீர்ப்பு 

உண்டானதுதபால, ஒதர நீதியினாதல எல்லா மனுஷருக்கும் 

ஜீவமன அளிக்கும் நீதிக்கு ஏதுவான தீர்ப்பு உண்டாயிற்று. 

 

1 Corinthians 1:31, அவதர தேவனால் நமக்கு ஞானமும் 

நீதியும் பரிசுத்ேமும் மீட்புமானார். 

In English its verse 30 

 

4. We are justified by Blood of Christ 

 

The ground of our Justification.  

 

A holy God must have a righteous basis on which to justify 

ungodly sinners, and this is found in the blood of the cross.  

Man, as a condemned sinner, can only atone for his sin by 

paying the death penalty. 

 

Romans 6:23, பாவத்தின் சம்பைம் மரணம்; தேவனுமடய 

கிருமபவரதமா 

நம்முமடய கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான 

நித்தியஜீவன். 
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Romans 3:23, “எல்லாரும் பாவஞ்பசய்து, 

தேவமகிமமயற்றவர்கைாகி,”  

 

God’s law demands that all must die.  

God loves us so much, that through the death of His Son, who 

took our place upon the cross, all the righteous demands of the 

law against the sinner have been fully met, and all the claims of 

God’s holiness have been satisfied. 

 

5. We are justified by Faith 

 

The condition for our Justification.  

The one human condition for being justified is believing on the 

Lord Jesus Christ! 

 

Romans 3:22-28,  

Romans 5:1, இவ்விேமாக, நாம் விசுவாசத்தினாதல 

நீதிமான்கைாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால், 

நம்முமடய கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்துமூலமாய் 

தேவனிடத்தில் சமாோனம் பபற்றிருக்கிதறாம். 

 

Romans 4:5, ஒருவன் கிரிமய பசய்யாமல் பாவிமய 

நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில் விசுவாசம் 

மவக்கிறவனாயிருந்ோல், அவனுமடய விசுவாசதம 

அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும். 

 

Galatians 2:15-16, புறொதியாரில் பிறந்ே பாவிகைாயிராமல், 

சுபாவத்தின்படி யூேராயிருக்கிற நாமும் 

இதயசுகிறிஸ்துமவப்பற்றும் விசுவாசத்தினாதலயன்றி, 
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நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரிமயகளினாதல மனுஷன் 

நீதிமானாக்கப்படுவதில்மலபயன்று அறிந்து, 

நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரிமயகளினாலல்ல, கிறிஸ்துமவப் 

பற்றும் விசுவாசத்தினாதல நீதிமான்கைாக்கப்படும்படிக்குக் 

கிறிஸ்து இதயசுவின்தமல் விசுவாசிகைாதனாம். 16. 

நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரிமயகளினாதல எந்ே மனுஷனும் 

நீதிமானாக்கப்படுவதில்மலதய. 

 

6. Justified by faith and obedience 

 

Romans 1:16-17, சதகாேரதர, இதயசுமவப் பிடித்ேவர்களுக்கு 

வழிகாட்டின யூோமசக்குறித்துப் பரிசுத்ே ஆவி ோவீதின் 

வாக்கினால் முன் பசான்ன தவேவாக்கியம் 

நிமறதவறதவண்டியோயிருந்ேது. 17. அவன் எங்களில் 

ஒருவனாக எண்ணப்பட்டு, இந்ே ஊழியத்தில் 

பங்குபபற்றவனாயிருந்ோன். 

 

1 John 3:7, பிள்மைகதை நீங்கள் ஒருவராலும் 

வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள்; நீதிமயச் பசய்கிறவன் அவர் 

நீதியுள்ைவராயிருக்கிறதுதபாலத் ோனும் நீதியுள்ை 

வனாயிருக்கிறான். 

  

7. We are justified by Resurrection 

The assurance and our guarantee of our Justification.  

 

Romans 4:25,   அவர் நம்முமடய பாவங்களுக்காக 

ஒப்புக்பகாடுக்கப்பட்டும், நாம் நீதிமான்கைாக்கப் 

படுவேற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார். 
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The resurrection of the Lord Jesus was the visible proof that God 

was satisfied with His finished work.  

Justification is available for all men, and that all believers are 

justified. 

 

8. Evidence of our justification by accompanying WORKS 

 

Romans 3:20, இப்படியிருக்க, பாவத்மே அறிகிற அறிவு 

நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிறபடியால், எந்ே மனுஷனும் 

நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரிமயயினாதல தேவனுக்கு 

முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்மல. 

 

James 2:24, ஆேலால், மனுஷன் 

விசுவாசத்திதலமாத்திரமல்ல, கிரிமயகளினாதலயும் 

நீதிமானாக்கப்படுகிறாபனன்று நீங்கள் காண்கிறீர்கதை. 

 

we are faced with what appears to be a contradiction, but there 

is no contradiction. 

James 2:20, வீணான மனுஷதன, கிரிமயகளில்லாே 

விசுவாசம் பசத்ேபேன்று நீ அறியதவண்டுதமா? 

 

Works are the evidence of faith.  

Wherever there is real faith it will be followed by works. 

James 2:18, ஒருவன்: உனக்கு விசுவாசமுண்டு, எனக்குக் 

கிரிமயகளுண்டு; கிரிமயகளில்லாமல் உன் விசுவாசத்மே 

எனக்குக்காண்பி, நான் என் விசுவாசத்மே என் 

கிரிமயகளினாதல உனக்குக் காண்பிப்தபன் என்பாதன. 
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9. We are justified by EXPERIENCE 

 

The result of our Justification.  

Certain wonderful things take place as the result of our 

justification.  

 

Romans 5:1-11, இவ்விேமாக, நாம் விசுவாசத்தினாதல 

நீதிமான்கைாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால், 

நம்முமடய கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்துமூலமாய் 

தேவனிடத்தில் சமாோனம் பபற்றிருக்கிதறாம். 

2. அவர்மூலமாய் நாம் இந்ேக் கிருமபயில் பிரதவசிக்கும் 

சிலாக்கியத்மே விசுவாசத்தினால் பபற்று 

நிமலபகாண்டிருந்து, தேவமகிமமமய அமடதவாபமன்கிற 

நம்பிக்மகயினாதல தமன்மமபாராட்டுகிதறாம். 

3. அதுமாத்திரமல்ல, உபத்திரவம் பபாறுமமமயயும், 

பபாறுமம பரீட்மசமயயும், பரீட்மச நம்பிக்மகமயயும் 

உண்டாக்குகிறபேன்று நாங்கள் அறிந்து, 4. 

உபத்திரவங்களிதலயும் தமன்மமபாராட்டுகிதறாம். 

5. தமலும் நமக்கு அருைப்பட்ட பரிசுத்ே ஆவியினாதல தேவ 

அன்பு நம்முமடய இருேயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிற 

படியால், அந்ே நம்பிக்மக நம்மம பவட்கப்படுத்ோது. 6. 

அன்றியும் நாம் பபலனற்றவர் கைாயிருக்கும்தபாதே, குறித்ே 

காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மரித்ோர். 7. 

நீதிமானுக்காக ஒருவன் மரிக்கிறது அரிது; நல்லவனுக்காக 

ஒருதவமை ஒருவன் மரிக்கத் துணிவான். 8. நாம் 

பாவிகைாயிருக்மகயில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ேதினாதல, 

தேவன் நம்தமல் மவத்ே ேமது அன்மப 

விைங்கப்பண்ணுகிறார். 9. இப்படி நாம் அவருமடய 

இரத்ேத்தினாதல நீதிமான்கைாக்கப்பட்டிருக்க, 

தகாபாக்கிமனக்கு நீங்கலாக அவராதல நாம் 

இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாதம. 10. நாம் தேவனுக்குச் 
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சத்துருக்கைாயிருக்மகயில், அவருமடய குமாரனின் 

மரணத்தினாதல அவருடதன ஒப்புரவாக்கப் 

பட்தடாமானால், ஒப்புரவாக்கப்பட்டபின் நாம் அவருமடய 

ஜீவனாதல இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாதம. 11. 

அதுவுமல்லாமல், இப்பபாழுது ஒப்புரவாகுேமல நமக்குக் 

கிமடக்கப்பண்ணின நம்முமடய கர்த்தராகிய இதயசு 

கிறிஸ்துமூலமாய் நாம் தேவமனப்பற்றியும் 

தமன்மமபாராட்டுகிதறாம். 

  

The chapter begins, “Therefore since we have been justified 

(having been counted righteous)” 

 

a) “We have peace with God through our Lord Jesus 

Christ” (V 1).  

“We were God’s enemies” (V 10), 

At Calvary our Lord Jesus Christ reconciled us to God 

(Romans 5:10) and made peace. 

Colossians 1:20, அவர் சிலுமவயில் சிந்தின 

இரத்ேத்தினாதல சமாோனத்மே உண்டாக்கி, 

பூதலாகத்திலுள்ைமவகள் பரதலாகத்திலுள்ைமவகள் 

யாமவயும் அவர் மூலமாய்த் ேமக்கு 

ஒப்புரவாக்கிக்பகாள்ைவும் அவருக்குப் 

பிரியமாயிற்று. 

 

b) “We have gained access by faith into this grace in which 

we now stand” (V2).  

Being justified we have an entrance, or a welcome, into 

the presence of God. 

John 10:9, நாதன வாசல், என் வழியாய் ஒருவன் 

உட்பிரதவசித்ோல், அவன் இரட்சிக்கப்படுவான், 
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அவன் உள்ளும் புறம்பும்பசன்று, தமய்ச்சமலக் 

கண்டமடவான். 

 

Hebrews 10:19, ஆமகயால், சதகாேரதர, நாம் பரிசுத்ே 

ஸ்ேலத்தில் பிரதவசிப்பேற்கு இதயசுவானவர் ேமது 

மாம்சமாகிய திமரயின் வழியாய்ப் புதிதும் 

ஜீவனுமான மார்க்கத்மே நமக்கு 

உண்டுபண்ணினபடியால், 

 

c) “And we rejoice in the hope of the glory of God” (V2).  

The word “hope” does not imply uncertainty. It refers to 

the assurance which we have that God will consummate 

His purpose in and for all whom He justifies.  

 

Colossians 3:4, நம்முமடய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து 

பவளிப்படும்தபாது, நீங்களும் அவதராதடகூட 

மகிமமயிதல பவளிப்படுவீர்கள். 

Titus 3:6, ேமது கிருமபயினாதல நாம் 

நீதிமான்கைாக்கப்பட்டு, நித்திய ஜீவனுண்டாகும் 

என்கிற நம்பிக்மகயின்படி சுேந்ேரமாகத்ேக்கோக, 

In English its Verse 7 

 

d) “We rejoice in our sufferings” (V 3).  

Four reasons are given in verses 4 and 5.  

When trials and testing’s come we are able to say that 

these are temporary! 

 

2 Corinthians 4:17, தமலும் 

காணப்படுகிறமவகமையல்ல, காணப்படாே 
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மவகமை தநாக்கியிருக்கிற நமக்கு அதிசீக்கிரத்தில் 

நீங்கும் இதலசான நம்முமடய உபத்திரவம் மிகவும் 

அதிகமான நித்திய கனமகிமமமய உண்டாக்குகிறது. 

 

Acts 14:22, சீஷருமடய மனமேத் திடப்படுத்தி, 

விசுவாசத்திதல நிமலத்திருக்கும்படி அவர்களுக்குப் 

புத்திபசால்லி, நாம் அதநக உபத்திரவங்களின் 

வழியாய் தேவனுமடய ராஜ்யத்தில் 

பிரதவசிக்கதவண்டுபமன்று பசான்னார்கள். 

 

2 Corinthians 4:8-10, நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் 

பநருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கிப்தபாகிறதில்மல; 

கலக்கமமடந்தும் மனமுறிவமடகிறதில்மல; 9. 

துன்பப்படுத்ேப்பட்டும் மகவிடப்படுகிறதில்மல; 

கீதை ேள்ைப்பட்டும் மடிந்து தபாகிறதில்மல. 

10. கர்த்தராகிய இதயசுவினுமடய ஜீவனும் எங்கள் 

சரீரத்திதல விைங்கும்படிக்கு, இதயசுவின் மரணத்மே 

எப்பபாழுதும் எங்கள் சரீரத்தில் சுமந்து திரிகிதறாம். 

 

2 Corinthians 6:4-10, மிகுந்ே பபாறுமமயிலும், 

உபத்திரவங்களிலும், பநருக்கங்களிலும், இடுக்கண் 

களிலும், 5. அடிகளிலும், காவல்களிலும், 

கலகங்களிலும். பிரயாசங்களிலும், கண்விழிப்பு 

களிலும், உபவாசங்களிலும், 6. கற்பிலும், அறிவிலும், 

நீடிய சாந்ேத்திலும், ேயவிலும், பரிசுத்ே ஆவியிலும், 

மாயமற்ற அன்பிலும், 7. சத்தியவசனத்திலும், திவ்விய 

பலத்திலும்; நீதியாகிய வலதிடதுபக்கத்து 

ஆயுேங்கமைத் ேரித்திருக்கிறதிலும், 8. கனத்திலும், 

கனவீனத்திலும், துர்க்கீர்த்தியிலும், நற்கீர்த்தியிலும்; 

எத்ேபரன்னப்பட்டாலும் நிெஸ்ேராகவும், 

9. அறியப்படாேவர்கபைன்னப்பட்டாலும் நன்றாய் 
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அறியப்பட்டவர்கைாகவும், சாகிறவர்கள் 

என்னப்பட்டாலும் உயிதராடிருக்கிறவர்கைாகவும், 

ேண்டிக்கப்படுகிறவர்கள் என்னப்பட்டாலும் 

பகால்லப்படாேவர்கைாகவும், 10. துக்கப் 

படுகிறவர்கள் என்னப்பட்டாலும் எப்பபாழுதும் 

சந்தோஷப்படுகிறவர்கைாகவும், ேரித்திரர் 

என்னப்பட்டாலும் அதநகமர ஐசுவரியவான் 

கைாக்குகிறவர்கைாகவும், ஒன்றுமில்லாேவர் 

கபைன்னப்பட்டாலும் சகலத்மேயுமுமடய 

வர்கைாகவும் எங்கமை விைங்கப்பண்ணுகிதறாம். 

 

1 Thessalonians 3:3, இப்படிப்பட்ட 

உபத்திரவங்கமைச் சகிக்க நாம் 

நியமிக்கப்பட்டிருக்கிதறாபமன்று நீங்கள் 

அறிந்திருக்கிறீர்கதை. 

 

e) “God has poured out his love into our hearts” (V 5) 

This is His love in four dimensions! 

 

Ephesians 3:17-18, விசுவாசத்தினாதல கிறிஸ்து 

உங்கள் இருேயங்களில் வாசமாயிருக்கவும், நீங்கள் 

அன்பிதல தவரூன்றி, நிமலபபற்றவர்கைாகி, 18. சகல 

பரிசுத்ேவான்கதைாடுங்கூடக் கிறிஸ்துவினுமடய 

அன்பின் அகலமும், நீைமும், ஆைமும், உயரமும் 

இன்னபேன்று உணர்ந்து; 

His love in our hearts, we love each other. 

 

1 John 3:14, நாம் சதகாேரரிடத்தில் 

அன்புகூருகிறபடியால், மரணத்மேவிட்டு நீங்கி 

ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிதறாபமன்று 
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அறிந்திருக்கிதறாம். சதகாேரனிடத்தில் அன்பு 

கூராேவன் மரணத்தில் நிமல பகாண்டிருக்கிறான். 

 

f) “The Holy Spirit, whom God has given us” (V 5).  

The moment God justifies us we become indwelt by the 

Holy Spirit! 

 

John 14:16-17, நான் பிோமவ தவண்டிக்பகாள்தவன், 

அப்பபாழுது என்பறன்மறக்கும் உங்களுடதனகூட 

இருக்கும்படிக்குச் சத்திய ஆவியாகிய தவபறாரு 

தேற்றரவாைமன அவர் உங்களுக்குத் ேந்ேருளுவார். 

17. உலகம் அந்ேச் சத்திய ஆவியானவமரக் 

காணாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறபடியால் 

அவமரப் பபற்றுக்பகாள்ைமாட்டாது; அவர் 

உங்களுடதன வாசம்பண்ணி உங்களுக்குள்தை 

இருப்போல், நீங்கள் அவமர அறிவீர்கள். 

 

Romans 8:9, தேவனுமடய ஆவி உங்களில் 

வாசமாயிருந்ோல், நீங்கள் 

மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்கைாயிராமல் 

ஆவிக்குட்பட்டவர்கைாயிருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் 

ஆவியில்லாேவன் அவருமடயவனல்ல. 

 

1 Corinthians 6:19, உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் 

தேவனாதல பபற்றும் உங்களில் ேங்கியும் இருக்கிற 

பரிசுத்ே ஆவியினுமடய ஆலயமாயிருக்கிறபேன்றும், 

நீங்கள் உங்களுமடயவர்கைல்லபவன்றும் 

அறியீர்கைா? 
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g) “We also rejoice in God” (V 11) 

 

“we glory in God.” How wonderful this is!  

 

We were condemned, lost sinners, now by His grace, 

being justified, rejoice in Him! 

 


