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வேதம் நிறைவு தன்றை க ொண்டது 02
Sufficiency of Scripture
நாம் ஏற்கனவே வேதாகமம் பரிசுத்த ஆவியினால்
ககாடுக்கப்பட்டது, பிழையற்றது மற்றும் நம்பகத்தன்ழம
ககாண்டது என்பழத குறித்து விரிோக பார்த்வதாம்.
இப்கபாழுது எப்படி வேதம் நிழறவு தன்ழம ககாண்டது
என்பழத பார்ப்வபாம்.
எபிவேயர் 4:12, வதேனுறடய ேொர்த்றதயொனது ஜீேனும்
ேல்லறையும் உள்ளதொயும், இருபுைமும் ருக்குள்ள எந்தப்
பட்டயத்திலும்
ருக் ொனதொயும்,
ஆத்துைொறேயும்
ஆவிறயயும், ணுக் றளயும் ஊறனயும் பிரிக் த்தக் தொ
உருேக் குத்துகிைதொயும், இருதயத்தின் நிறனவு றளயும்
வயொசறன றளயும் ேற யறுக்கிைதொயும் இருக்கிைது
நம்முழடய மிகப்கபரிய பட்டயவம வேத ோர்த்ழத தான்.
இது மற்ற பட்டயத்ழத காட்டிலும் கூர்ழமயானது. வதே
ோர்த்ழதயாய் வபான்ற பட்டயம் வேறில்ழை.
வதே ோர்த்ழதயானது
✓ ஜீேனுள்ளது,
✓ கிரிழய கெய்யக்கூடியது,
✓ ேல்ைழமயானது,
✓ மற்ற பட்டயங்கழள காட்டிலும் கூர்ழமயானது.
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வதேனுழடய
ோர்த்ழதயானது
ஆத்துமாழே
உயிர்ப்பிக்கிறது.
ஊடுருவி பாய்கிறது.
இருதயத்ழத உழடக்கிறது.
அது காரியங்கழள கேளிப்படுத்துகிறது.
ஒரு மனிதனின் ஆத்துமாழே ஊடுருவி பாயத்தக்கது.
லூக் ொ 11:28, அதற்கு அேர்: அப்படியொனொலும், வதேனுறடய
ேொர்த்றதறயக் வ ட்டு, அறதக் ொத்துக்க ொள்ளுகிைேர் வள
அதி பொக்கியேொன் ள் என்ைொர்!”
எல்ைா
ஆவிக்குரிய
வதழேகளும்
வதேனுழடய
ோர்த்ழதயாய் வகட்டு மற்றும் அதற்கு கீழ்படிேதன் மூைம்
கிழடக்கும்!
யாக்க ாபு
1:23-25,
என்னத்தினொகலனில்,
ஒருேன்
திருேசனத்றதக் வ ட்டும் அதின்படி கசய்யொதேனொனொல்,
ண்ணொடியிவல தன் சுபொே மு த்றதப் பொர்க்கிை ைனுஷனுக்கு
ஒப்பொயிருப்பொன்;
24. அேன் தன்றனத்தொவன பொர்த்து, அவ்விடம்விட்டுப்
வபொனவுடவன, தன்சொயல் இன்னகதன்பறத ைைந்துவிடுேொன்.
25.
சுயொதீனப்பிேைொணைொகிய
பூேணப்பிேைொணத்றத
உற்றுப்பொர்த்து, அதிவல நிறலத்திருக்கிைேவன வ ட்கிைறத
ைைக்கிைேனொயிேொைல், அதற்வ ற்ை கிரிறய கசய்கிை
ேனொயிருந்து, தன் கசய்ற யில் பொக்கியேொனொயிருப்பொன்.
யாக்வகாபு இழத பூரண பிரமாணம் என்று கொல்லுகிறார்.
பூரணம் என்ற ோர்ழதழய முழுழம என்றும் கூறைாம்.
அப்வபாஸ்தைர் லூக்கா கிரேக்க நாட்டில் உள்ள கபவராயா
பட்டிணத்தில் உண்ழமயான கிறிஸ்தேர்கழள அழடயாளம்
கண்டுக்ககாண்டார்
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அப்வபொஸ்தலர்
17:11,
அந்தப்
பட்டணத்தொர்
ைவனொேொஞ்றசயொய் ேசனத்றத ஏற்றுக்க ொண்டு, ொரியங் ள்
இப்படியிருக்கிைதொ என்று தினந்வதொறும் வேதேொக்கி
யங் றள ஆேொய்ந்துபொர்த்ததினொல், கதசவலொனிக்வ யில்
உள்ளேர் றளப்பொர்க்கிலும் நற்குணசொலி ளொயிருந்தொர் ள்
ஆவிக்குரிய ோழ்க்ழகயில் உன்னத நிைழம அழடதல்
என்பது வதேனுழடய ோர்ழதழய நாம் ோஞ்ழெவயாடு
ஏற்றுக்ககாள்ேழத கபாறுத்வத அழமயும்.
அேர்கள் வதே ோர்த்ழதழய ஏற்றுக்ககாண்டு தினம்வதாறும்
அழத ஆராய்ந்தார்கள்.
ஒரு வபாதுமான ேைக்ழக ோை வேண்டுமானால்
வேதாகமத்ழத ழேத்துக்ககாண்டு இருந்தால் மட்டும்
வபாதாது, வதே ோர்த்ழதழய தினம்வதாறும் ஒரு
ஆர்ேத்வதாடு,
எதிர்பார்ப்வபாடு
ஆராய்ந்து
பார்க்க
வேண்டும்! இது தினந்வதாறும் கெய்ய வேண்டிய பயிற்சி
ஆகும், ஏவதா ோரத்திற்கு ஒருமுழறவயா அல்ைது
மாதத்திற்கு/ேருடத்திற்கு ஒருமுழற கெய்யும் பயிற்சி வபால்
அல்ை.
உன்னதமான ஆவிக்குரிய ோழ்க்ழகழய தினமும் வேதத்ழத
ஆராய்ேதின் மூைவம கபற முடியும். அதன் மூைம் தான்
ோழ்க்ழகயில் ேரும் ெோல்கழள ெமாளிக்க நமக்கு கபைன்
கிழடக்கும், எனவே அது நமக்கு வதழேயான ஒன்று.
க ொவலொகசயர் 3:16, கிறிஸ்துவின் ேசனம் உங் ளுக்குள்வள
ச ல ஞொனத்வதொடும் பரிபூேணைொ
ேொசைொயிருப்பதொ ;
சங்கீதங் ளினொலும் கீர்த்தறன ளினொலும் ஞொனப்பொட்டு
ளினொலும்
ஒருேருக்க ொருேர்
வபொதித்து
புத்தி
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கசொல்லிக்க ொண்டு,
பக்தியுடன் பொடி;

உங் ள்

இருதயத்திவல ர்த்தறேப்

வதேனுழடய ோர்த்ழத உங்களில் அதிகமாய் நிழைத்து
இருக்கு வபாது, நீங்கள,
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ெந்வதாஷமான ோழ்க்ழக,
மகிழ்ச்சி நிழறந்த இருதயம்,
ஆவியில் பாடி துதிப்பது,
நல்ை உறவுகள்,
நல்ை திருமண ோழ்க்ழக,
குடும்ப ோழ்க்ழகயில் ஒரு முழுழம மற்றும்
திருப்தியான கதாழில் வபான்றேற்ழற கபற முடியும்.

உங்களுக்குள் கிறிஸ்துவின் சிந்ழதயும், உங்கள் இருதயத்தில்
வதே ோர்த்ழதயும் உங்கள் சிந்ழத வதேனுழடய
கட்டுப்பாட்டிலும் இருந்தால் இழேகழள கபற்றுக்ககாள்ள
முடியும்.
1 வபதுரு 2:3, நீங் ள் ேளரும்படி, புதிதொய்ப் பிைந்த
குழந்றத றளப்வபொல, திருேசனைொகிய
ளங் மில்லொத
ஞொனப்பொலின்வைல் ேொஞ்றசயொயிருங் ள்,
வதே ோர்த்ழதயின் வமல் நீங்கள் ோஞ்ழெழய இருப்பழத
கபாறுத்து நீங்கள் இவயசுழே வபால் மாற முடியும். ஒரு
குைந்ழத பாலுக்காக ஏங்கி காதி இருப்பது வபாை நாம்
வதேனுழடய ோர்த்ழதக்காக ஏங்கி காத்திருக்க வேண்டும்.
உங்கள் இருதயம் அழத தினமும் நாடி வதடும் வபாது
உங்களுக்குள் ஆவிக்குரிய கபைன் கபறுேழத நீங்கள்
உணரமுடியும்.
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வபதுரு
1:3,
தம்முறடய
ைகிறையினொலும்
ொருணியத்தினொலும் நம்றை அறழத்தேறே அறிகிை
அறிவினொவல ஜீேனுக்கும் வதேபக்திக்கும் வேண்டிய
யொேற்றையும். அேருறடய திவ்விய ேல்லறையொனது நைக்குத்
தந்தருளினதுைன்றி,
அேழர அறிகிற அறிவிவை நாம் ேளரும் வபாது அேர்
தம்முழடய ோர்த்ழதயினால் நமக்கு கேளிப்படுத்துேழத
ககாண்டு நம் ோழ்க்ழகயின் எல்ைா பிரச்ெழனகழளயும்
நம்மால் எதிர்ககாள்ள முடியும்.
அதனால் தான் வதேனுழடய ோர்ழதழய வபாதிக்க மிகவும்
முற்படுகிவறன்.
அப்வபாஸ்தைன் பவுல் எவபசு ெழபயின் தழைேர்களுடன்
ெந்திப்பில் கொல்லுகிறார் நான் உங்களுக்கு இைாபமான
ஒன்ழறயும் பிரெங்கிக்காமல் விடவில்ழை என்கிறார்.
அப்வபொஸ்தலர்
20:20,
பிேவயொஜனைொனறேற ளில்
ஒன்றையும்
நொன்
உங் ளுக்கு
ைறைத்துறேக் ொைல்,
கேளியேங் ைொ வீடு ள்வதொறும் உங் ளுக்கு பிேசங்கித்து
உபவதசம்பண்ணி
எழதயும்
ழேத்துக்ககாள்ளாமல்
இைாபமான
எல்ைாேற்ழறயும் நான் உங்களுக்கு ககாடுத்துவிட்வடன்
என்கிறார்.
அப்வபொஸ்தலர் 20:26, வதேனுறடய ஆவலொசறனயில்
ஒன்றையும் நொன் ைறைத்து றேக் ொைல், எல்லொேற்றையும்
உங் ளுக்கு அறிவித்தபடியினொவல,
வதே ஆவைாெழனயில் நான் எல்ைாேற்ழறயும் உங்களுக்கு
ககாடுத்துவிட்வடன்.
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இறுதியாக பவுல்
ஒப்புவிக்கிறார்.

அேர்கழள

வதே

ோர்த்ழதக்கு

அப்வபொஸ்தலர் 20:32, இப்கபொழுதும் சவ ொதேவே, நீங் ள்
பக்திவிருத்தியறடயவும், பரிசுத்தைொ ப்பட்ட அறனேருக்
குள்ளும்
உங் ளுக்குச்
சுதந்தேத்றதக்
க ொடுக் வும்
ேல்லேேொயிருக்கிை வதேனுக்கும் அேருறடய கிருறபயுள்ள
ேசனத்துக்கும் உங் றள ஒப்புக்க ொடுக்கிவைன்
உங்களுக்கு
வேண்டியது
வதேனுழடய
ோர்த்ழத
மாத்திரவம!
வதேனுழடய
ோர்த்ழத
உங்களுக்கு
பிரவயாஜனமுள்ளது மற்றும் உங்களுக்கு கபைன் தருேது
ஆகும்.
க ொவலொகசயர் 2:3-4, அேருக்குள் ஞொனம் அறிவு
என்பறே ளொகிய கபொக்கிஷங் களல்லொம் அடங்கியிருக்
கிைது. 4. ஒருேனும் நயேசனிப்பினொவல உங் றள
ேஞ்சியொதபடிக்கு இறதச் கசொல்லுகிவைன்.
உங்களுக்கு ஞானம் மற்றும் அறிவு ொர்ந்து ஏவதனும் அறிந்து
ககாள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் அழத கிறிஸ்துவிடம்
மாத்திரவம கபற்றுக்ககாள்ளமுடியும். அதனால் விசுோசிகள்
வேறு எங்கும் வதட வதழேயில்ழை.
க ொவலொகசயர்
2:7-8, நீங் ள்
வபொதிக் ப்பட்டபடிவய,
விசுேொசத்தில் உறுதிப்பட்டு, ஸ்வதொத்திேத்வதொவட அதிவல
கபருகுவீர் ளொ .8. கலௌகி ஞொனத்தினொலும், ைொயைொன
தந்திேத்தினொலும், ஒருேனும் உங் றளக் க ொள்றள
க ொண்டுவபொ ொதபடிக்கு எச்சரிக்ற யொயிருங் ள்; அது
ைனுஷர் ளின் பொேம்பரிய நியொயத்றதயும் உல ேழிபொடு
றளயும் பற்றினவதவயல்லொைல் கிறிஸ்துறேப் பற்றினதல்ல.
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நீங்கள் அேரில் நிழைத்து இருக்கும் வபாது கேறும்
ேஞ்ெகமான மற்றும் கேறுழமயான வகாட்பாடுகளால்
அழைக்கழிக்கப்படமாட்டீர்கள்.
க ொவலொகசயர் 2:10, வைலும் ச ல துறேத்தனங் ளுக்கும்
அதி ொேத்துக்கும் தறலேேொயிருக்கிை அேருக்குள் நீங் ள்
பரிபூேணமுள்ளேர் ளொயிருக்கிறீர் ள்
நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் முழுழம கபறுகிறீர்கள்.
நம்முழடய இருதயம், ஆவி மற்றும் ஆத்தும அதனுழடய
முழுழம தன்ழம அழடய வேண்டும் அது வதேழன
அறிந்தேர்களால் மட்டுவம ொத்தியம், வதேன் நம்முழடய
வதழேகழள
தம்முழடய
ோர்த்ழதயின்
மூைமாய்
நிழறவேற்றுகிறார்.
அப்வபாஸ்தைர் வயாோன் தன்னுழடய நிரூபத்தில் இழத
குறித்து கதளிோக எழுதுகிறார்.
1 வயொேொன் 2:20, நீங் ள் பரிசுத்தேொவல அபிவஷ ம் கபற்றுச்
ச லத்றதயும் அறிந்திருக்கிறீர் ள்.
நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானேரின் அபிவஷகத்ழத கபற்று
இருக்கிறீர்கள், அேவர வதேன், எனவே உங்கள் ஆவிக்குரிய
ோழ்க்ழகக்கு வதழேயான எல்ைாேற்ழறயும் நீங்கள்
அறிவீர்கள்.
1 வயொேொன் 2:21, சத்தியத்றத நீங் ள் அறியொததினொலல்ல,
நீங் ள் சத்தியத்றத அறிந்திருக்கிைதினொலும் சத்தியத்தினொல்
ஒரு
கபொய்யுமுண்டொயிேொகதன்பறத
நீங் ள்
அறிந்திருக்கிைதினொலும், உங் ளுக்கு எழுதியிருக்கிவைன்.
வதே
ோர்த்ழதயின்
கேளிப்பாட்டின்
கிறிஸ்தேர்கள் ெத்தியத்ழத அறிய முடியும்.

மூைமாய்

7

1 வயொேொன் 2:27, நீங் ள் அேேொவல கபற்ை அபிவஷ ம்
உங் ளில் நிறலத்திருக்கிைது, ஒருேரும் உங் ளுக்குப்
வபொதிக் வேண்டுேதில்றல;
அந்த
அபிவஷ ம்
ச லத்றதயுங்குறித்து உங் ளுக்குப் வபொதிக்கிைது; அது
சத்தியைொயிருக்கிைது, கபொய்யல்ல, அது உங் ளுக்குப்
வபொதித்தபடிவய அேரில் நிறலத்திருப்பீர் ளொ
பரிசுத்த
ஆவியானேர்
உங்களுக்கு
ெகைேற்ழறயும்
வபாதிப்பார்! நமக்கு வதே ோர்த்ழத மற்றும் வதே ஆவியின்
மூைம் ெகைமும் கதரியும்
1 கதசவலொனிக்வ யர் 2:11- 13, 11. வைலும், தம்முறடய
ேொஜ்யத்திற்கும் ைகிறைக்கும் உங் றள அறழத்த வதேனுக்கு
நீங் ள் பொத்திேேொய் நடக் வேண்டுகைன்று,12. த ப்பன் தன்
பிள்றள ளுக்குச் கசொல்லுகிைதுவபொல, நொங் ள் உங் ளில்
ஒவ்கேொருேனுக்கும் புத்தியும் வதறுதலும் எச்சரிப்பும்
கசொன்னறத அறிந்திருக்கிறீர் ள்.13. ஆற யொல், நீங் ள்
வதேேசனத்றத
எங் ளொவல
வ ள்விப்பட்டு
ஏற்றுக்
க ொண்டவபொது, அறத ைனுஷர் ேசனைொ
ஏற்றுக்
க ொள்ளொைல், வதேேசனைொ வே ஏற்றுக்க ொண்டதினொவல
நொங் ள்
இறடவிடொைல்
வதேனுக்கு
ஸ்வதொத்திேஞ்
கசலுத்துகிவைொம்; அது கைய்யொ வே வதேேசனந்தொன்,
விசுேொசிக்கிை உங் ளுக்குள்வள அது கபலனும் கசய்கிைது.
வதேழன கனப்படுத்தும் ேழகயில் அேர்கள் நடந்துககாள்ள
வேண்டும் என்ற வநாக்கில் அேர்களுக்கு ஒரு தந்ழத
பிள்ழளகளுக்கு கொல்லுேதுவபால் அறிவுழர கூறுகிறார்
பவுல்.
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நீங்கள் வதே ோர்ழதழய வதே ோர்த்ழதயாகவே ஏற்று
ககாண்டீர்கள், நீங்கள் அந்த வதே ோர்ழதழய விசுோசிக்கும்
வபாது அற்புதங்கழள கபற்றுக்ககாள்ள முடியும்.
வதே ோர்த்ழதயும் வதே ஆவியும் நீங்கள் விசுோசிக்கும்
வபாது உங்களுக்காக கிரிழய கெய்யும்,
அது உங்கழள
➢ முதிர்ச்சியாகும்,
➢ கபைப்படுத்தும்,
➢ உருோக்கும்,
➢ ேளர்க்கும், மற்றும்
➢ உங்கழள கிறிஸ்துழே வபாைாக்கும்.
வதேனுழடய ோர்த்ழதழய அதில் உள்ளபடிவய நீங்கள்
அழத வதேனுழடய ோர்த்ழதயாகவே ஏற்றுக்ககாண்டு
உங்கழள அதற்கு அர்ப்பணிக்கும் வபாது கிரிழய
கெய்யும்,மனுஷர் ோர்த்ழத என்று எண்ணும்வபாது அல்ை!
வதேவன நீதிமான் என்று ொட்சி ககாடுத்த பூமியில் ோழ்ந்த
ஒரு மனுஷன் வயாபு, அேர் என்ன கொல்லுகிறார் என்று
பார்ப்வபாம்.
பிொசு ேந்து இேரிடம் இருந்து எல்ைாேற்ழறயும்
எடுத்துக்ககாண்டான்,
o கொத்துக்கள்,
o நிைங்கள்,
o பயிர்கள்,
o கால்நழடகள்,
o அேரின் குடும்பத்ழத வமாெமான முழறயில்
இைந்தார்,
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o தன்னுழடய ெரீர சுகத்ழத இைந்தார்.
தன்னுழடய எல்ைாேற்ழறயும் இைந்து ஆதரேற்ற மனிதன்
ஆனார். இந்த நிழையில் அேர் என்ன கொல்லுகிறார் என்று
காண்வபாம்!
வயொபு 23:12, அேர் உதடு ளின் ற்பறன றள விட்டு நொன்
பின்ேொங்குேதில்றல; அேருறடய ேொயின் ேொர்த்றத றள
எனக்கு வேண்டிய ஆ ொேத்றதப் பொர்க்கிலும் அதி ைொய்க்
ொத்துக்க ொண்வடன்.
வதேனுழடய ோர்த்ழத எனக்கு ஆகாரத்ழத காட்டிலும்
மிகவும் முக்கியமானது.
உபொ ைம்
6:4-5,
இஸ்ேவேவல,
வ ள்:
நம்முறடய
வதேனொகிய ர்த்தர் ஒருேவே ர்த்தர்.
5.
நீ
உன்
வதேனொகிய ர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்வதொடும், உன்
முழு ஆத்துைொவேொடும், உன் முழுப் பலத்வதொடும்
அன்புகூருேொயொ .”
இது முழு கற்பழனகழளயும் உள்ளடக்கியது! ஒருேர்
வதேனிடம் முழு இருதயத்வதாடும், முழு ஆத்துமாவோடும்,
முழுப்பைத்வதாடும் அன்பு கூர்ந்து ஆகவேண்டும்.
உபொ ைம் 6:7-9, நீ அறே றள உன் பிள்றள ளுக்குக்
ருத்தொய்ப் வபொதித்து, நீ உன் வீட்டில் உட் ொர்ந்திருக்கிை
வபொதும், ேழியில் நடக்கிைவபொதும், படுத்துக்க ொள்ளுகிை
வபொதும், எழுந்திருக்கிைவபொதும் அறே றளக் குறித்துப்
வபசி, 8. அறே றள உன் ற யின் வைல் அறடயொளைொ க்
ட்டிக்க ொள்ேொயொ ; அறே ள் உன் ண் ளுக்கு நடுவே
ஞொப க்குறியொய் இருக் க் டேது. 9. அறே றள உன் வீட்டு
நிறல ளிலும், உன் ேொசல் ளிலும் எழுதுேொயொ .
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நீங்கள் வதேனுழடய ோர்த்ழதழய ஏற்றுக்ககாள்ள
வேண்டும்!
அழத உங்கள் பிள்ழளகளுக்கு கற்பிக்க வேண்டும்!!
அழத பற்றி உங்கள் பிள்ழளகளிடம் நீங்கள் வபெ வேண்டும்
✓ நீங்கள் நிற்கும் வபாதும்,
✓ உட்காரும் வபாதும்,
✓ படுக்கும் வபாதும்,
✓ நடக்கும் வபாதும்.
✓ உங்கள் ழகயில் எழுதிக்ககாள்ளுங்கள்
✓ உங்கள் கநற்றியில் எழுதிக்ககாள்ளுங்கள்
✓ உங்கள் வீட்டின் கதவுகளில் எழுதி ழேயுங்கள் மற்றும்
✓ உங்கள் வீட்டின் ோயில்களில் எழுதி ழேயுங்கள்.
நாம் ோழும் ோழ்க்ழகக்கு வதழேயான ஒன்று: ஜீேனுள்ள
வதேனனின் ோர்த்ழதழய குறித்த விழிப்பு நமக்கு இருக்க
வேண்டும் அதுதான் நம் ோழ்வின் மூைதனம்.
ஐஸ்ேர்யேொன் ைற்றும் லொசரு
லூக் ொ 16: 19-31,
ைாெரு மரித்த கபாழுது ஆசீர்ோதமான இடமான
ஆபிரகாமின் மடியில் இருந்தான் மற்றும் ஐஸ்ேர்யோன்
மரித்த கபாழுது நரகத்திற்கு கென்று துன்புறுத்தப்பட்டான்.
ேசனம்27, அப்கபொழுது அேன்: அப்படியொனொல், த ப்பவன,
எனக்கு
ஐந்து
வபர்
சவ ொதேருண்டு,
அேர் ளும்
வேதறனயுள்ள இந்த இடத்துக்கு ேேொதபடி, அேன் வபொய்
அேர் ளுக்குச் சொட்சியொ அறிவிக்கும் கபொருட்டு’
ஆபிரகாம் என்ன பதில் ககாடுத்தார்
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ேசனம்29, ஆபிே ொம் அேறன வநொக்கி: அேர் ளுக்கு
வைொவசயும் தீர்க் தரிசி ளும் உண்டு, அேர் ளுக்கு அேர் ள்
கசவிக ொடுக் ட்டும் என்ைொன்.
வமாவெயும் தீர்க்கதரிசிகளும் உண்டு அதுஎன்னகேன்றால்
வதேனுழடய ோர்த்ழத அேர்களுக்கு உண்டு என்று அர்த்தம்.
ஐஸ்ேர்யோனின் பதில்
ேசனம்30, அதற்கு அேன்: அப்படியல்ல, த ப்பனொகிய
ஆபிே ொவை, ைரித்வதொரிலிருந்து ஒருேன் அேர் ளிடத்திற்குப்
வபொனொல் ைனந்திரும்புேொர் ள் என்ைொன்.
யாராேது பரவைாகம் மற்றும் நரகத்திலிருந்து ேந்து
பிரெங்கித்தால்
அேர்கள்
மனம்
திரும்புோர்கள்.
அற்புதங்கழளயும் அழடயாளங்கழளயும் வதடுபேர்கள்
இப்படிதான் வபசுோர்கள். சுவிவெஷம் மாத்திரம் வபாதாது.
அற்புதங்களும் அழடயாளங்களும் மற்றும் உயிர்த்கதழுதல்
வபான்றழேகள் மூைம் தான் மக்கழள சுவிவெஷத்திற்குள்
இழுக்க முடியும் என்கின்றனர்.
ேசனம்31, அதற்கு அேன்: அேர் ள் வைொவசக்கும்
தீர்க் தரிசி ளுக்கும்
கசவிக ொடொவிட்டொல்,
ைரித்வதொரிலிருந்து
ஒருேன்
எழுந்துவபொனொலும்,
நம்பைொட்டொர் களன்று கசொன்னொன் என்ைொர்.
இவயசுவே அதற்கு ஒவர கமய்யான ொட்சி.உங்களுக்கு வேறு
எந்த அற்புதங்களும் வதழே இல்ழை.
ஏன்?
வதேனுழடய ோர்த்ழதயானது அவ்ேளவு ேல்ைழமயானது.
2 தீவைொத்வதயு 3:15-17, 15. கிறிஸ்து இவயசுறேப்பற்றும்
விசுேொசத்தினொவல
உன்றன
இேட்சிப்புக்வ ற்ை
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ஞொனமுள்ளேனொக் த்தக் பரிசுத்த வேத எழுத்துக் றள, நீ
சிறுேயதுமுதல் அறிந்தேகனன்றும் உனக்குத் கதரியும்.
16.
வேதேொக்கியங் களல்லொம்
வதேஆவியினொல்
அருளப்பட்டிருக்கிைது;
வதேனுறடய
ைனுஷன்
வதறினேனொ வும், எந்த நற்கிரிறயயுஞ் கசய்யத் தகுதியுள்ள
ேனொ வும் இருக்கும்படியொ , 17. அறே ள் உபவதசத்துக்கும்,
டிந்துக ொள்ளுதலுக்கும்
சீர்திருத்தலுக்கும்,
நீதிறயப்
படிப்பிக்குதலுக்கும் பிேவயொஜனமுள்ளறே ளொயிருக்கிைது.
ேசனம்15, வேதம் நாம் இரட்சிக்கப்பட வபாதுமானது!
ேசனம் 16, வேதம் நமக்கு வகாட்பாடுகள் ககாடுக்கிறது,
நமக்கு வேண்டிய எல்ைாேற்ழறயும் கற்பிக்கிறது, நம்ழம
கண்டிக்கிறது, நாம் ெரி பண்ண வேண்டிய காரியங்கழள
கேளிப்படுத்துகிறது.
கண்டிக்கிறது என்றால் “இழத கெய்ேழத நிறுத்து”,
ெரி பண்ணுகிறது என்றால் “இனி இழத
ஆரம்பியுங்கள்“என்று கூறுகிறது.”

கெய்ய

நாம் நீதியின் பாழதயில் நடக்க வேண்டிய ேழிகழள
கூறுகிறது, நம்முழடய புதிய பாழதயில் நடக்க வேண்டிய
கழடபிடிக்க வேண்டிய காரியங்கழள கேளிப்படுத்துகிறது.
ேசனம் 17,
அதனால் நீங்கள் முழுழம அழடந்து பரிபூரணராகி
எல்ைாேற்ழறயும் முடிக்கவும், நற்காரியங்கழள கெய்யவும்
உதவி கெய்கிறது.
நீங்கள் உங்கள் ோழ்க்ழகயில் ஒரு முழுழமழய கபற
வேண்டுமானால் வதேனுழடய ோர்த்ழதழய விசுோசித்து
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கீழ்ப்படியுங்கள் அப்கபாழுது உங்கள் ேைக்ழக ஒரு முழுழம
கபரும்.
வேதம் மிகவும் நிழறவு தன்ழம ககாண்டது...
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