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Creation the work of God was Great.
Redemption the work of God was greater!
Creation was made by speaking of a word.
Redemption there was shedding blood!
Creation was the work of God's fingers.
Redemption is the work of His arm!

It cost more to redeem us than to make us.
Mark 10:45, For even the Son of Man did not come to be served,
but to serve, and to give His life a ransom for many.”
Redemption is more specific than salvation. Redemption is the
heart and soul of salvation and focuses by which salvation is
achieved.
Redemption has to do with the purchase by payment of a price.
Redemption then focuses on how God bought us from our
bondage to sin and how God paid the price.
Man's condition as a prisoner and sees God coming to set the
prisoner free by paying the full required price.
Sin calls for justice. Justice demands a price.
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The price justice demand is death. Redemption then of the
sinner must come through death.

ஆகையால், உங்ைகைக்குறித்தும், தேவன்
ேம்முகைய சுயரத்ேத்தினாதே சம்பாதித்துக்கைாண்ை ேமது
சகபகய தமய்ப்பேற்குப் பரிசுத்ே ஆவி உங்ைகைக்
ைண்ைாணிைைாை கவத்ே மந்கே முழுவகேயுங்குறித்தும்,
எச்சரிக்கையாயிருங்ைள்.
Acts

20:28,

In the Bible Christians are said to be redeemed or bought in
reference to the death of Christ
1 Corinthians 6:20, கிரயத்துக்குக் கைாள்ைப்பட்டீர்ைதை;

ஆகையால் தேவனுக்கு
சரீரத்தினாலும்
உங்ைள்
மகிகமப்படுத்துங்ைள்.

உகையகவைைாகிய உங்ைள்
ஆவியினாலும்
தேவகன

1 Corinthians 7:23, நீங்ைள் கிரயத்துக்குக் கைாள்ைப்பட்டீர்ைள்;

மனுஷருக்கு அடிகமைைாைாதிருங்ைள்.
2 Peter 2:1, ைள்ைத்தீர்க்ைேரிசிைளும் ஜனங்ைளுக்குள்தை

இருந்ோர்ைள்,
அப்படிதய
உங்ைளுக்குள்ளும்
ைள்ைப்தபாேைர்ைள்
இருப்பார்ைள்;
அவர்ைள்
தைட்டுக்தைதுவான
தவேப்புரட்டுைகைத்
ேந்திரமாய்
நுகையப்பண்ணி,
ேங்ைகைக்
கிரயத்துக்குக்கைாண்ை
ஆண்ைவகர மறுேலித்து, ேங்ைளுக்குத் தீவிரமான அழிகவ
வருவித்துக்கைாள்ளுவார்ைள்.
Revelation 5:9, தேவரீர் புஸ்ேைத்கே வாங்ைவும் அதின்

முத்திகரைகை உகைக்ைவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர்; ஏகனனில்
நீர்
அடிக்ைப்பட்டு,
சைே
தைாத்திரங்ைளிலும்
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பாகஷக்ைாரரிலும்
ஜனங்ைளிலும்
ஜாதிைளிலுமிருந்து
எங்ைகை தேவனுக்கைன்று உம்முகைய இரத்ேத்தினாதே
மீட்டுக்கைாண்டு,
Revelation 14:3-4, அவர்ைள் சிங்ைாசனத்திற்கு முன்பாைவும்,

நான்கு
ஜீவன்ைளுக்கு
முன்பாைவும்,
மூப்பர்ைளுக்கு
முன்பாைவும் புதுப்பாட்கைப் பாடினார்ைள்; அந்ேப் பாட்டு
பூமியிலிருந்து
மீட்டுக்கைாள்ைப்பட்ை
இேட்சத்து
நாற்பத்துநாோயிரம்தபதரயல்ோமல் ஒருவரும் ைற்றுக்
கைாள்ைக்கூைாதிருந்ேது.
4.
ஸ்திரீைைால்
ேங்ைகைக்
ைகைப்படுத்ோேவர்ைள்
இவர்ைதை;
ைற்புள்ைவர்ைள்
இவர்ைதை; ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்தை தபானாலும்
அவகரப் பின்பற்றுகிைவர்ைள் இவர்ைதை; இவர்ைள்
மனுஷரிலிருந்து தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
முேற்பேனாை மீட்டுக்கைாள்ைப்பட்ைவர்ைள்.
தூக்ைப்பட்ை
எவனும்
சபிக்ைப்பட்ைவன் என்று எழுதியிருக்கிைபடி, கிறிஸ்து
நமக்ைாைச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு
நம்கம நீங்ைோக்கி மீட்டுக்கைாண்ைார்.
Galatians

3:13, மரத்திதே

4:4,
நாம் புத்திரசுவிைாரத்கேயகையும்படி
நியாயப்பிரமாணத்திற்குக்
கீழ்ப்பட்ைவர்ைகை
மீட்டுக்கைாள்ைத்ேக்ைோை,
Galatians

Galatians 4:5, to redeem those who were under the law, that
we might receive the adoption as sons.
1 Peter 1:18-21, உங்ைள் முன்தனார்ைைால் பாரம்பரியமாய்

நீங்ைள் அநுசரித்து வந்ே வீணான
அழிவுள்ை
வஸ்துக்ைைாகிய

நைத்கேயினின்று
கவள்ளியினாலும்
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கபான்னினாலும் மீட்ைப்பைாமல், 19. குற்ைமில்ோே மாசற்ை
ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விகேதயைப்கபற்ை
இரத்ேத்தினாதே
மீட்ைப்பட்டீர்ைகைன்று
அறிந்திருக்
கிறீர்ைதை. 20. அவர் உேைத்தோற்ைத்திற்கு முன்தன
குறிக்ைப்பட்ைவராயிருந்து, ேமது மூேமாய் தேவன்தமல்
விசுவாசமாயிருக்கிை
உங்ைளுக்ைாை
இந்ேக்
ைகைசிக்ைாேங்ைளில்
கவளிப்பட்ைார்.
21.
உங்ைள்
விசுவாசமும்
நம்பிக்கையும்
தேவன்தமலிருக்கும்படி,
அவகர மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி, அவருக்கு மகிகமகயக்
கைாடுத்ோர்.
The imagery shadowing Peter's words here comes from Exodus
chapter 12.
Exodus 12:1-141. கர்த்தர் எகிப்து தேசத்தில் தமாதசகயயும்

ஆதராகனயும் தநாக்கி: 2. இந்ே மாேம் உங்ைளுக்குப் பிரோன
மாேம்; இது உங்ைளுக்கு வருஷத்தின் முேோம் மாேமாய்
இருப்போை. 3. நீங்ைள் இஸ்ரதவல் சகபயார் யாவகரயும்
தநாக்கி: இந்ே மாேம் பத்ோம் தேதியில் வீட்டுத் ேகேவர்ைள்,
வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாை, ஒவ்கவாருவரும்
ஒவ்கவாரு ஆட்டுக்குட்டிகயத் கேரிந்துகைாள்ைக்ைைவர்ைள்.
4. ஒரு வீட்டில் இருக்கிைவர்ைள் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிகயப்
புசிக்கிைேற்குப் தபாதுமான தபர்ைைாயிராமற் தபானால்,
அவனும் அவன் சமீபத்திலிருக்கிை அயல் வீட்டுக்ைாரனும்,
ேங்ைளிைத்திலுள்ை
ஆத்துமாக்ைளின்
இேக்ைத்திற்குத்
ேக்ைோை
ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிகயத்
கேரிந்து
கைாள்ைதவண்டும்; அவனவன் புசிப்புக்குத் ேக்ைோை
இேக்ைம்
பார்த்து,
ஆட்டுக்குட்டிகயத்
கேரிந்து
கைாள்ைதவண்டும். 5. அந்ே ஆட்டுக்குட்டி பழுேற்ைதும்
ஆணும் ஒரு வயதுள்ைதுமாய் இருக்ை தவண்டும்;
கசம்மறியாடுைளிோவது கவள்ைாடுைளிோவது அகேத்
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கேரிந்துகைாள்ைோம். 6. அகே இந்ே மாேம் பதினாோம்
தேதி வகரக்கும் கவத்திருந்து, இஸ்ரதவல் சகபயின்
ஒவ்கவாரு கூட்ைத்ோரும் சாயங்ைாேத்தில் அகே அடித்து,
7. அதின் இரத்ேத்தில் கைாஞ்சம் எடுத்து, ோங்ைள் அகேப்
புசிக்கும் வீட்டுவாசல் நிகேக்ைால்ைள் இரண்டிலும்
நிகேயின் தமற்சட்ைத்திலும் கேளித்து, 8. அன்று
ராத்திரியிதே அதின் மாம்சத்கே கநருப்பினால் சுட்டு,
புளிப்பில்ோ அப்பத்தோடும் ைசப்பான கீகரதயாடும்
அகேப் புசிக்ைக்ைைவர்ைள். 9. பச்கசயாயும் ேண்ணீரில்
அவிக்ைப்பட்ைோயும் அல்ே; அதின் ேகேகயயும் அதின்
கோகைைகையும்
அேற்குள்ை
யாகவயும்
ஏைமாய்
கநருப்பினால் சுட்ைோய் அகேப் புசிப்பீர்ைைாை. 10. அதிதே
ஒன்கையும் விடியற்ைாேம் மட்டும் மீதியாை கவக்ைாமல்,
விடியற்ைாேம்மட்டும் அதிதே மீதியாய் இருக்கிைகே
அக்கினியால் சுட்கைரிப்பீர்ைைாை. 11. அகேப் புசிக்ை
தவண்டிய விேமாவது, நீங்ைள் உங்ைள் அகரைளில் ைச்கச
ைட்டிக்கைாண்டும்,
உங்ைள்
ைால்ைளில்
பாேரட்கச
கோடுத்துக்கைாண்டும்,
உங்ைள்
கையில்
ேடி
பிடித்துக்கைாண்டும் அகேத் தீவிரமாய் புசிக்ைக்ைைவீர்ைள்;
அது கர்த்தருடைய பஸ்ைா. 12. அந்ே ராத்திரியிதே நான்
எகிப்துதேசகமங்கும் ைைந்துதபாய், எகிப்து தேசத்திலுள்ை
மனிேர்முேல் மிருைஜீவன்ைள்மட்டும், முேற்தபைாயிருக்
கிைகவைகைகயல்ோம்
அேம்பண்ணி,
எகிப்து
தேவர்ைளின்தமல் நீதிகயச் கசலுத்துதவன்; நாதன கர்த்தர். 13.
நீங்ைள் இருக்கும் வீடுைளில் அந்ே இரத்ேம் உங்ைளுக்ைாை
அகையாைமாய் இருக்கும்; அந்ே இரத்ேத்கே நான் ைண்டு,
உங்ைகைக் ைைந்துதபாதவன்; நான் எகிப்துதேசத்கே
அழிக்கும்தபாது, அழிக்கும் வாகே உங்ைளுக்குள்தை
வராதிருக்கும். 14. அந்ே நாள் உங்ைளுக்கு நிகனவுகூருேோன
நாைாய்
இருக்ைக்ைைவது;
அகேக் கர்த்தருக்குப்
பண்டிகையாை
ஆசரிப்பீர்ைைாை;
அகே
உங்ைள்
ேகேமுகைதோறும் நித்திய நியமமாை ஆசரிக்ைக்ைைவீர்ைள்.
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That describes God initiating the Passover which, is still
celebrated by Jews even today.
One of the patriarchs of Israel, Joseph had been sold into slavery
in Egypt by his brothers. He then became Prime Minister of
Egypt alongside the Pharaoh Ramses II. During a severe famine
in Israel, the family of Jacob, Joseph's father, seventy strong
came to Egypt to survive. There was food in Egypt but not in
Israel.
These Jewish people, these Hebrew people began to dwell in
Goshen, Egypt. They lived there and raised their crops and their
herds there and they began to multiply.
1:7, இஸ்ரதவல் புத்திரர் மிகுதியும் பலுகி,
ஏராைமாய்ப் கபருகிப் பேத்திருந்ோர்ைள்; தேசம் அவர்ைைால்
நிகைந்ேது.
Exodus

They had explosive growth and they multiplied to several
million people.
As the population grew but their status begins to deteriorate,
and they became slaves since the Egyptians feared them.
Because they had become so powerful and were so blessed by
their God. So, Pharaoh forced them into making bricks for his
great buildings that he was building. However, this
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concentrated labour, this slavery made them stronger, and
continued to increase.
God heard their cry and in God’s time, after 400 years, He called
them to come out of Egypt to establish them in the promised
land and establish them as a nation.
But Pharaoh refused to release the people, so God unleashed
on Egypt plague after plague, a series of ten plagues culminating
in the final plague which was the supernatural execution of the
firstborn animal, the firstborn in every family.
The firstborn in the family was the heir to everything the family
possessed. The tragic judgment made the Egyptian to let the
Israelites go and several million people exited Egypt. When they
crossed the Red Sea and Pharaoh then changed his mind,
chasing them and having his entire army drowned in the Red
sea.
The death angel was going to move through Egypt and kill the
firstborn child in every house on this huge race of Egyptians. To
be spared from this cruel judgment the Hebrews to kill a lamb
of the first year without a blemish, without a spot, offered as a
sacrifice to the Lord. Take its blood and put on the door top of
the door and on the sides. So, when the Angel of Death passes
the house it sees the blood and know that they had obeyed God
and spare their firstborn.
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On the 10th Day of the month of Nissan they brought the Lamb
into their home and on the 14th day evening the killed the lamb
and put the blood on their door post as the Lord commanded
them. When evening came the people gathered around the
table,
➢
➢
➢
➢

they had their sandals on,
they had their loins girded, meaning ready to get out,
they had the belt cinching their garments together,
they had their staffs in their hands ready to walk and
hike,
➢ they ate quickly/ hastily and
➢ they were not in a relaxed position.
The lamb's life was given in place of the life of the firstborn, and
the lamb died as a substitute. It is a substitutionary death, that
paid the price God required and redeemed the firstborn from
death.
The blood of the lamb that redeemed the family from divine
judgment.
The death of a lamb that paid the price to satisfy God and the
angel passed by.
When the Angel started to slay the first born in Egypt they heard
the cry of the families. The Egyptians urging the Israelites to
leave from there, so the people left in a hurry with gold and
silver from them.
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God thereby had decreed that this Passover would be
celebrated every year! It became memorial to remind Israel that
they were delivered from devastating judgment through a lamb
who died in their place and paid the price to ransom them as a
redeeming, ransoming substitute.
This become the overriding theme of the Old Testament
sacrificial system. And throughout the Old Testament time,
even into the life of Christ in the New Testament, millions and
millions and millions of lambs were slain in this blood-letting
sacrifice which pictured substitutionary death which was a price
paid to ransom sinners.
This what was behind Peter's words in his first letter!
All that was imagery leads to the cross and we are redeemed by
the Lamb of God who takes away the sin of the world. The
ransom price required by God was death, the ransom price
required by God was death. Jesus died that the death angel
might pass us by.
The word "redeemed" by the way, just as a note there in verse
18, alutroo or lutroo, this form of it, alutrothete means to be set
free by a ransom paid.
The noun form means a ransom.
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It's a technical term for a price paid to buy back somebody
headed for judgment, to buy back particularly a prisoner of war
or to buy a slave's freedom.
To understand the Christian faith then is to understand
redemption, ransom, substitutionary death, that's at the heart
of what we must understand.

1. What were we redeemed from?
They were redeemed from divine judgment, from death, from
execution at the hands of the death angel.
We were redeemed from sin.
We are sinful, and we are headed for death, physical and
eternal. We are doomed to the divine judgment of God. We
were redeemed then from sin.
Characters of sin
1 Peter 1:14, அவர், இதயசுகிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து

எழுந்ேதினாதே, அழியாேதும் மாசற்ைதும் வாைாேதுமாகிய
சுேந்ேரத்திற்தைதுவாை,
ஜீவனுள்ை
நம்பிக்கை
உண்ைாகும்படி, ேமது மிகுந்ே இரக்ைத்தின்படிதய நம்கம
மறுபடியும் கஜநிப்பித்ோர்.
The first characteristic of sin is a moral characterization. It is
lusts that define us.
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6:5-6, மனுஷனுகைய அக்கிரமம் பூமியிதே
கபருகினது என்றும், அவன் இருேயத்து நிகனவுைளின்
தோற்ைகமல்ோம்
நித்ேமும்
கபால்ோேதே
என்றும், கர்த்தர் ைண்டு, 6. ோம் பூமியிதே மனுஷகன
உண்ைாக்கினேற்ைாைக் கர்த்தர் மனஸ்ோபப்பட்ைார்;
அது
அவர் இருேயத்துக்கு விசனமாயிருந்ேது.
Genesis

Our motives are corrupt, our desires are corrupt. From the
depths of our heart the imaginations of our mind are wicked.
James 1:15, பின்பு இச்கசயானது ைர்ப்பந்ேரித்து, பாவத்கேப்

பிைப்பிக்கும்,
பிைப்பிக்கும்.

பாவம்

பூரணமாகும்தபாது,

மரணத்கேப்

We are fundamentally wicked.
Lust rise into our minds and they are expanded into
imaginations and fantasies that then give birth to sin which
produces death. We are morally corrupt deep down, that's why
trying to moralize unconverted people is futile.
V 14 not only as lusts which were yours, but he adds, நீங்ைள்

முன்தன உங்ைள் அறியாகமயினாதே
இச்கசைளின்படி
இனி
நைவாமல்,
பிள்கைைைாயிருந்து,

கைாண்டிருந்ே
கீழ்ப்படிகிை

We are sinful intellectually. We are ignorant of God and
ignorant of God's standards.
We cannot know God.
1 Corinthians 2:14, கஜன்மசுபாவமான மனுஷதனா

தேவனுகைய

ஆவிக்குரியகவைகை

ஏற்றுக்கைாள்ைான்;
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அகவைள் அவனுக்குப் கபத்தியமாைத் தோன்றும்; அகவைள்
ஆவிக்தைற்ைபிரைாரமாய்
ஆராய்ந்து
நிோனிக்ைப்
படுகிைகவைைானோல், அகவைகை அறியவுமாட்ைான்.
நீதியுள்ை பிோதவ, உேைம் உம்கம
அறியவில்கே, நான் உம்கம அறிந்திருக்கிதைன்; நீர் என்கன
அனுப்பினகே இவர்ைளும் அறிந்திருக்கிைார்ைள்.
John

17:25,

அறிகவப்
பற்றிக்கைாண்டிருக்ை
அவர்ைளுக்கு
மனதில்ோதிருந்ேபடியால், ேைாேகவைகைச் கசய்யும்படி,
தேவன் அவர்ைகைக் தைைான சிந்கேக்கு ஒப்புக்கைாடுத்ோர்.
Romans

1:28,

தேவகன

அறியும்

Timothy 1:13, முன்தன நான் தூஷிக்கிைவனும்,
துன்பப்படுத்துகிைவனும்,
கைாடுகம
கசய்கிைவனுமாயிருந்தேன்;
அப்படியிருந்தும்,
நான்
அறியாமல் அவிசுவாசத்தினாதே அப்படிச்கசய்ேபடியினால்
இரக்ைம்கபற்தைன்.
1

We are ignorant, we have no knowledge of God. So, we are
sinful morally and we are sinful intellectually.
V18, உங்ைள் முன்தனார்ைைால் பாரம்பரியமாய் நீங்ைள்

அநுசரித்து வந்ே வீணான நைத்கேயினின்று அழிவுள்ை
வஸ்துக்ைைாகிய
கவள்ளியினாலும்
கபான்னினாலும்
மீட்ைப்பைாமல்,
Sin affects us socially.
We would like to think, we are making a great contribution to
the humanity, the world and to people around us and we have
12

some social benefits to lay on the world we influence. The truth
of the matter is we are meaningless, we are powerless, we are
pointless, we are valueless.
Our life is empty as far as having any value to anyone else, any
real spiritual, permanent, eternal value.
We are sinful morally, intellectually and socially.
V18, “உங்ைள் முன்தனார்ைைால் பாரம்பரியமாய் நீங்ைள்

அநுசரித்து வந்ே வீணான நைத்கேயினின்று”
We are lost even though we're religious. The tradition was
passed down to us.
Matthew
15:9,
மனுஷருகைய
ைற்பகனைகை

உபதேசங்ைைாைப்தபாதித்து, வீணாய் எனக்கு ஆராேகன
கசய்கிைார்ைள் என்று, ஏசாயா தீர்க்ைேரிசி நன்ைாய்ச்
கசால்லியிருக்கிைான் என்ைார்.
Morally, intellectually, socially, religiously, every way we are
sinful.
Our morality is not what is acceptable to God.
Our minds aren't acceptable to Him.
Our social impact is zero and
Our religion is a damning religion.
This is the state of our sin.
When we ask people to define sin, how do people usually define
it?
Murder,
Gambling,
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Robbing,
Drinking and
Committing acts of sexual sin
It is far more than that, this is some sort of superficial. when you
look at the Scripture's definition of sin it makes plain that we
are in a prison cell and it is alienation from God.
You cannot jail break!
We are separated from God with the coils of a twisted self.
It is nothing but a slavery too terrible for us to ever escape by
ourselves.
The punishment for this is damnation. The condition of
unredeemed man is so unescapable it totally enslaves him and
there's absolutely nothing he can do about it and God has
promised to judge him for it.
We were redeemed from sin!

2. What were we redeemed with?
“அழிவுள்ை வஸ்துக்ைைாகிய
கபான்னினாலும் மீட்ைப்பைாமல்,”
V18,

கவள்ளியினாலும்

➢ Not with silver and gold,
➢ Not with any perishable commodity,
➢ Not with any decaying commodity,
14

➢ This isn't some ransom price,
➢ There is no human wealth and
➢ There is no earthly commodity that can pay the price.
"We were redeemed with precious blood,"
the death of someone precious, the death of a precious Lamb,
an unblemished spotless Lamb.
Psalms 49:7-8, ஒருவனாவது, ேன் சதைாேரன் அழிகவக்

ைாணாமல் இனி என்கைக்கும் உயிதராடிருக்கும்படி,
8. எவ்விேத்தினாோவது அவகன மீட்டுக்கைாள்ைவும்,
அவனிமித்ேம்
மீட்கும்கபாருகை
தேவனுக்குக்
கைாடுக்ைவுங்கூைாதே.
There need to be a substitute to pay the price of redemption,
to pay the ransom to God and it takes the death of a spotless
Lamb without blemish who is precious.

குற்ைமில்ோே மாசற்ை ஆட்டுக்குட்டியாகிய
கிறிஸ்துவின்
விகேதயைப்கபற்ை
இரத்ேத்தினாதே
மீட்ைப்பட்டீர்ைகைன்று அறிந்திருக் கிறீர்ைதை.
V

19,

it's Christ.
That's why John the Baptist looked at Jesus when He came
down to the Jordan River and said,
John
1:29,
மறுநாளிதே தயாவான்
இதயசுகவத்

ேன்னிைத்தில் வரக்ைண்டு: இதோ, உேைத்தின் பாவத்கேச்
சுமந்துதீர்க்கிை தேவ ஆட்டுக்குட்டி.
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3. Who were we redeemed by?
20,
அவர்
உேைத்தோற்ைத்திற்கு
முன்தன
குறிக்ைப்பட்ைவராயிருந்து, ேமது மூேமாய் தேவன்தமல்
விசுவாசமாயிருக்கிை
உங்ைளுக்ைாை
இந்ேக்
ைகைசிக்ைாேங்ைளில் கவளிப்பட்ைார்.
V

Christ.
We were redeemed with blood, the death of a substitute Lamb.
Jesus is the perfect, spotless, unblemished sacrifice for sin. He's
the one more precious than any whoever lives, more valuable
than any other ever walked on this earth. It was His precious life
that was given for us. He died on the cross to pay our ransom
price, to satisfy the justice of God, the person of Jesus Christ.

உேைத்தோற்ைத்திற்கு
குறிக்ைப்பட்ைவராயிருந்து,”
V20,

“அவர்

முன்தன

God planned this from before the foundation of the world. It
was predestined. He was the predestined one. If He was
predestined from before the world began, before creation in
eternity past, of course He then was a member of the trinity.
He was incarnated, He has appeared in these last times. He
wasn't made in these last times, He just appeared in these last
times. That means He came into the world. He was predestined,
and He was incarnated, ‘phaneroo’, a historical event to make
plain and clear, manifest to reveal.
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V 21, “அவகர மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி, அவருக்கு

மகிகமகயக் கைாடுத்ோர்”.
This was a divine affirmation that His sacrifice was complete and
perfect. God not only raised Him from the dead,
but He also gave Him glory.
That's His ascension.

4. What were we redeemed for?
V

21,

“உங்ைள்

விசுவாசமும்

நம்பிக்கையும்

தேவன்தமலிருக்கும்படி”,
"For the sake of you," for your sake. All of this is for us.
What does it bring to us?
To bring us to God!
You have hope in this world!
This defines the fact that we are linked to God.
In God we trust, in whom we hope, He is our life and we live in
faith.
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Conclusion:
Every human being is in need of redemption!

எல்ோரும்
தேவமகிகமயற்ைவர்ைைாகி,
Romans

3:23

பாவஞ்கசய்து,

Our natural condition was characterized by sin and guilt.
Romans 3:24, இேவசமாய் அவருகைய கிருகபயினாதே

கிறிஸ்து
இதயசுவிலுள்ை
நீதிமான்ைைாக்ைப்படுகிைார்ைள்;

மீட்கபக்கைாண்டு

Christ’s redemption has freed us from guilt, being justified
freely by His grace through the redemption that is in Christ
Jesus!
what salvation does?
It brings you to God.
And all your trust is in God and all your hope is in God both in
time and eternity. This is redemption.
This is the message.

The benefits of redemption:
➢
➢
➢
➢

Eternal life (Revelation 5:9-10),
Forgiveness of sins (Ephesians 1:7),
Righteousness (Romans 5:17),
Freedom from the law’s curse (Galatians 3:13),
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➢ Adoption into God’s family (Galatians 4:5),
➢ Deliverance from sin’s bondage (Titus 2:14; 1 Peter 1:1418), Peace with God (Colossians 1:18-20), and
➢ Indwelling of the Holy Spirit (1 Corinthians 6:19-20).
When you want to present the Gospel to someone how would
present it?
➢ Talk about sin.
➢ Talk about substitution.
➢ Talk about the ransom price paid by Christ as the Lamb
who died in our place to satisfy the justice of God.
➢ Talk about submission.
➢ Sin,
➢ Substitution
➢ Ransom by Christ and
➢ Submission.
One must come to God submitting by recognizing your sin and
embracing Jesus as Lord to receive the gift of salvation. That's
the gospel.
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