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சபை மற்றும் அதன் ந ோக்கம் - 04
முக்கியத்துவம் - வோர்த்பதபய பிரசங்கிப்ைது
2 தீநமோத்நதயு 2:15, நீ வவட்கப்ைடோத ஊழியக்கோரனோயும்
சத்திய வசனத்பத நிதோனமோய்ப் ைகுத்துப் நைோதிக்கிறவனோயும்
உன்பன நதவனுக்கு முன்ைோக உத்தமனோக நிறுத்தும்ைடி
ஜோக்கிரபதயோயிரு.
ஒரு ப ோதகர்/தலைவர் சத்திய வோர்த்லதலய துல்லியமோகவும்
கவனமோகவும் லகயோள பவண்டும்.
நயோவோன் 17:17, உம்முபடய சத்தியத்தினோநே அவர்கபைப்
ைரிசுத்தமோக்கும்; உம்முபடய வசனநம சத்தியம்.
ஏனனன்றோல், பதவனுலைய வோர்த்லத மட்டுபம அவர்கலள
இபயசு கிறிஸ்துலவப் ப ோை ஆக்கும்.
நயோசுவோ
1:8, இந்த நியோயப்பிரமோண புஸ்தகம் உன்
வோபயவிட்டுப்
பிரியோதிருப்ைதோக;
இதில்
எழுதியிருக்கிறபவகளின்ைடிவயல்ேோம்
நீ
வசய்யக்
கவனமோயிருக்கும்ைடி, இரவும் ைகலும் அபதத் தியோனித்துக்
வகோண்டிருப்ைோயோக; அப்வைோழுது நீ உன் வழிபய
வோய்க்கப்ைண்ணுவோய்,
அப்வைோழுது
புத்திமோனோகவும்
டந்துவகோள்ளுவோய்.
பதவனுலைய வோர்த்லதலய வோசிக்கோமல் இருந்தோல் ஆ த்து
வரும்.
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ஓசியோ
4:1-6,
இஸ்ரநவல்
புத்திரநர, கர்த்தருபடய வோர்த்பதபயக் நகளுங்கள்; நதசத்துக்
குடிகநைோநட கர்த்தருக்கு வழக்கு
இருக்கிறது;
அநதவனன்றோல் நதசத்திநே உண்பமயும் இல்பே, இரக்கமும்
இல்பே;
நதவபனப்ைற்றிய
அறிவும்
இல்பே.
2. வைோய்யோபணயிட்டு, வைோய்வசோல்லி, வகோபேவசய்து,
திருடி, விைசோரம்ைண்ணி, மிஞ்சி மிஞ்சிப்நைோகிறோர்கள்;
இரத்தப்ைழிகநைோநட
இரத்தப்ைழிகள்
நசருகிறது.
3. இதினிமித்தம் நதசம் புேம்பும்; அதில் குடியிருக்கிற
அபனவநரோடுங்கூட
மிருகஜீவன்களும்
ஆகோயத்துப்
ைறபவகளும் வதோய்ந்துநைோகும்; கடலின் மச்சங்களும்
வோரிக்வகோள்ைப்ைடும்.
4.
ஆகிலும்
ஒருவனும்
நியோயத்பதக்கோண்பிக்கவும்,
ஒருவனும்
அவர்கபைக்
கடிந்துவகோள்ைவும் கூடோது; உன் ஜனங்கள் ஆசோரியநனோநட
வழக்கோடுகிறவர்கபைப்நைோே இருக்கிறோர்கள். 5. ஆபகயோல்
நீ ைகலிநே இடறிவிழுவோய்; இரவிநே உன்நனோநடகூடத்
தீர்க்கதரிசியும் இடறிவிழுவோன்; உன் தோபய
ோன்
சங்கோரம்ைண்ணுநவன்.
6.
என்
ஜனங்கள்
அறிவில்ேோபமயினோல் சங்கோரமோகிறோர்கள்; நீ அறிபவ
வவறுத்தோய் ஆபகயோல் நீ என் ஆசோரியனோயிரோதைடிக்கு
ோனும் உன்பன வவறுத்துவிடுநவன்; நீ உன் நதவனுபடய
நவதத்பத மறந்தோய், ஆபகயோல் ோனும் உன் பிள்பைகபை
மறந்துவிடுநவன்.
அபதசமயம் லைய ஏற் ோட்டின் மக்கள் பதவனுலைய
வோர்த்லதலய கற்பிக்க பதவனோல் கட்ைலளயிைப் ட்ைனர்.
உைோகமம் 5:29, அவர்களும் அவர்கள் பிள்பைகளும்
என்வறன்பறக்கும் ன்றோயிருக்கும்ைடி, அவர்கள் எந் ோளும்
எனக்குப்
ையந்து,
என்
கற்ைபனகபைவயல்ேோம்
பகக்வகோள்வதற்நகற்ற இருதயம் அவர்களுக்கு இருந்தோல்
ேமோயிருக்கும்.
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வ நகமியோ 8:8, அவர்கள் நதவனுபடய நியோயப்பிரமோணப்
புஸ்தகத்பத தீர்க்கமோக வோசித்து, அர்த்தஞ்வசோல்லி,
வோசித்தபத அவர்களுக்கு விைங்கப்ைண்ணினோர்கள்.
அவர்கள்
புரிந்துனகோள்வதற்கும்
அவர்களுக்கு கற்றுக்னகோடுங்கள்.

கீழ்ப் டிவதற்கும்

கர்த்தரோகிய இபயசு கிறிஸ்துவின் பிரதோன கட்ைலள அது,
மத்நதயு 28:18-20, அப்வைோழுது இநயசு சமீைத்தில் வந்து,
அவர்கபை ந ோக்கி: வோனத்திலும் பூமியிலும் சகே
அதிகோரமும் எனக்குக் வகோடுக்கப்ைட்டிருக்கிறது. 19.
ஆபகயோல், நீங்கள் புறப்ைட்டுப்நைோய் சகே ஜோதிகபையும்
சீஷரோக்கி, பிதோ குமோரன் ைரிசுத்த ஆவியின் ோமத்திநே
அவர்களுக்கு ஞோனஸ் ோனங்வகோடுத்து, 20. ோன் உங்களுக்குக்
கட்டபையிட்ட யோபவயும் அவர்கள் பகக்வகோள்ளும்ைடி
அவர்களுக்கு உைநதசம் ைண்ணுங்கள்; இநதோ, உேகத்தின்
முடிவுைரியந்தம் சகே ோட்களிலும் ோன் உங்களுடநனகூட
இருக்கிநறன் என்றோர். ஆவமன்.
லூக்கோ 11:28, அதற்கு அவர்: அப்ைடியோனோலும், நதவனுபடய
வோர்த்பதபயக் நகட்டு, அபதக் கோத்துக்வகோள்ளுகிறவர்கநை
அதிக ைோக்கியவோன்கள் என்றோர்.
நயோவோன் 14:15, நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்ைோயிருந்தோல் என்
கற்ைபனகபைக் பகக்வகோள்ளுங்கள்.
எனபவ, பதவனுலைய வோர்த்லத மட்டுபம அவர்கலளப்
ோதுகோப் ோக லவத்திருக்கும் என் லத பதவனுலைய மக்கள்
அறிந்து னகோள்ள பவண்டும்.
சங்கீதம் 19:9-10, கர்த்தருக்குப் ையப்ைடுகிற ையம் சுத்தமும்,
என்பறக்கும்
நிபேக்கிறதுமோயிருக்
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கிறது; கர்த்தருபடய நியோயங்கள் உண்பமயும், அபவகள்
அபனத்தும் நீதியுமோயிருக்கிறது. 10. அபவகள் வைோன்னிலும்,
மிகுந்த ைசும்வைோன்னிலும் விரும்ைப்ைடத்தக்கதும், நதனிலும்
நதன்கூட்டிலிருந்து
ஒழுகும்
வதளிநதனிலும்
மதுரமுள்ைதுமோய் இருக்கிறது.
சங்கீதம் 40:8, என் நதவநன, உமக்குப் பிரியமோனபதச் வசய்ய
விரும்புகிநறன்; உமது நியோயப்பிரமோணம் என் உள்ைத்திற்குள்
இருக்கிறது என்று வசோன்நனன்.
எல்ைோ ஆறுதலும், எல்ைோ ஊக்கமும், எல்ைோ ஊட்ைச்சத்தும் எல்ைோம் பதவ வோர்த்லதயிலிருந்து தோன் வருகிறது.
1 நைதுரு 2:1–3,
இப்ைடியிருக்க, கர்த்தர் தபயயுள்ைவவரன்ைபத
நீங்கள்
ருசிைோர்த்ததுண்டோனோல், 2. சகே துர்க்குணத்பதயும், சகேவித
கைடத்பதயும், வஞ்சகங்கபையும், வைோறோபமகபையும்,
சகேவித புறங்கூறுதபேயும் ஒழித்துவிட்டு, 3. நீங்கள்
வைரும்ைடி, புதிதோய்ப் பிறந்த குழந்பதகபைப்நைோே,
திருவசனமோகிய
கைங்கமில்ேோத
ஞோனப்ைோலின்நமல்
வோஞ்பசயோயிருங்கள்.
பதவனுலைய ஆவியோனவர் கிரிலய னசய்கிறோர்,
எநைசியர் 5:18–21, துன்மோர்க்கத்திற்கு ஏதுவோன மதுைோன
வவறிவகோள்ைோமல்,
ஆவியினோல்
நிபறந்து;
19.
சங்கீதங்களினோலும்
கீர்த்தபனகளினோலும்
ஞோனப்
ைோட்டுகளினோலும்
ஒருவருக்வகோருவர்
புத்திவசோல்லிக்
வகோண்டு,
உங்கள்
இருதயத்தில் கர்த்தபரப் ைோடிக்
கீர்த்தனம்ைண்ணி,
20.
ம்முபடய கர்த்தரோகிய இநயசுகிறிஸ்துவின்
ோமத்தினோநே
எப்வைோழுதும் எல்ேோவற்றிற்கோகவும் பிதோவோகிய நதவபன
ஸ்நதோத்திரித்து, 21. வதய்வ ையத்நதோநட ஒருவருக்வகோருவர்
கீழ்ப்ைடிந்திருங்கள்.
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வகோநேோவசயர்
3:16–17,
கிறிஸ்துவின்
வசனம்
உங்களுக்குள்நை சகே ஞோனத்நதோடும் ைரிபூரணமோக
வோசமோயிருப்ைதோக;
சங்கீதங்களினோலும்
கீர்த்தபனகளினோலும்
ஞோனப்
ைோட்டுகளினோலும்
ஒருவருக்வகோருவர் நைோதித்து புத்திவசோல்லிக்வகோண்டு,
உங்கள் இருதயத்திநே கர்த்தபரப் ைக்தியுடன் ைோடி; 17.
வோர்த்பதயினோேோவது கிரிபயயினோேோவது, நீங்கள் எபதச்
வசய்தோலும்,
அபதவயல்ேோம் கர்த்தரோகிய இநயசுவின்
ோமத்தினோநே வசய்து, அவர் முன்னிபேயோகப் பிதோவோகிய
நதவபன ஸ்நதோத்திரியுங்கள்.
ஊழியத்தில், வோர்த்லதயும் ஆவியும் பிரிக்க முடியோதலவ.
பதவனுலைய வோர்த்லதலய எழுதும்
டி மனிதலன
கருவியோக உ பயோகித்து அவர்கலள ஏவினவர் ஆவியோனவர்.
2 நைதுரு 1:20–21, நவதத்திலுள்ை எந்தத் தீர்க்கதரிசனமும்
சுயநதோற்றமோன வைோருபையுபடயதோயிரோவதன்று நீங்கள்
முந்தி
அறியநவண்டியது.
21.
தீர்க்கதரிசனமோனது
ஒருகோேத்திலும்
மனுஷருபடய
சித்தத்தினோநே
உண்டோகவில்பே; நதவனுபடய ைரிசுத்த மனுஷர்கள் ைரிசுத்த
ஆவியினோநே ஏவப்ைட்டுப் நைசினோர்கள்.
அவருலைய வோர்த்லத ஒரு ட்ையம்.
எநைசியர் 6:17, இரட்சணியவமன்னும் தபேச்சீரோபவயும்,
நதவவசனமோகிய
ஆவியின்
ைட்டயத்பதயும்
எடுத்துக்வகோள்ளுங்கள்.

அப்நைோஸ்தேன் ைவுல் தீநமோத்நதயுவுக்கு ஒரு
விைக்க வசய்திபயக் வகோடுக்கிறோர்.
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1. Teacher கற்பிப்ைவர்.
2 தீநமோத்நதயு 2:2, அந க சோட்சிகளுக்கு முன்ைோக நீ
என்னிடத்தில்
நகட்டபவகபை
மற்றவர்களுக்குப்
நைோதிக்கத்தக்க உண்பமயுள்ை மனுஷர்களிடத்தில் ஒப்புவி.
அப்நைோஸ்தேர்
20:28, ஆபகயோல், உங்கபைக்குறித்தும்,
நதவன் தம்முபடய சுயரத்தத்தினோநே சம்ைோதித்துக்வகோண்ட
தமது சபைபய நமய்ப்ைதற்குப் ைரிசுத்த ஆவி உங்கபைக்
கண்கோணிகைோக பவத்த மந்பத முழுவபதயுங்குறித்தும்,
எச்சரிக்பகயோயிருங்கள்.
மற்றவருக்கு எல்ைோ ஞோனத்துைனும் கற்பிப் து ஒரு ந லர
கிறிஸ்துவில் முழுலமயலையக்கூடிய இைத்திற்கு னகோண்டு
வருகிறது.
நதவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்க நவண்டும்
எபிநரயர்
13:17, உங்கபை டத்துகிறவர்கள், உங்கள்
ஆத்துமோக்களுக்கோக
உத்தரவோதம்ைண்ணுகிறவர்கைோய்
விழித்திருக்கிறவர்கைோனைடியோல், அவர்கள் துக்கத்நதோநட
அல்ே, சந்நதோஷத்நதோநட அபதச்வசய்யும்ைடி, அவர்களுக்குக்
கீழ்ப்ைடிந்து அடங்குங்கள்; அவர்கள் துக்கத்நதோநட அப்ைடிச்
வசய்தோல்
அது
உங்களுக்குப்
பிரநயோஜனமோயிருக்க
மோட்டோநத.
வகோநேோவசயர் 1:27-29, புறஜோதிகளுக்குள்நை விைங்கிய இந்த
இரகசியத்திலுள்ை மகிபமயின் ஐசுவரியம் இன்னவதன்று,
நதவன் தம்முபடய ைரிசுத்தவோன்களுக்குத் வதரியப்ைடுத்தச்
சித்தமோனோர்; கிறிஸ்துவோனவர் மகிபமயின் ம்பிக்பகயோக
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உங்களுக்குள் இருப்ைநத அந்த இரகசியம். 28. எந்த
மனுஷபனயும் கிறிஸ்து இநயசுவுக்குள் நதறினவனோக
நிறுத்தும்ைடிக்கு, அவபரநய ோங்கள் அறிவித்து, எந்த
மனுஷனுக்கும் புத்திவசோல்லி, எந்த மனுஷனுக்கும் எல்ேோ
ஞோனத்நதோடும் உைநதசம்ைண்ணுகிநறோம். 29. அதற்கோக ோன்
எனக்குள்நை
வல்ேபமயோய்க்
கிரிபய
டப்பிக்கிற
அவருபடய ைேத்தின்ைடி நைோரோடிப் பிரயோசப்ைடுகிநறன்.

2. Soldier நைோர்ச்நசவகன்.
2 தீநமோத்நதயு 2:3-4, நீயும் இநயசுகிறிஸ்துவுக்கு ல்ே
நைோர்ச்நசவகனோய்த்
தீங்கநுைவி.
4.
தண்டில்
நசவகம்ைண்ணுகிற எவனும், தன்பனச் நசவகவமழுதிக்
வகோண்டவனுக்கு ஏற்றவனோயிருக்கும்ைடி, பிபழப்புக்கடுத்த
அலுவல்களில் சிக்கிக்வகோள்ைமோட்டோன்.
2 வகோரிந்தியர் 10,
எநைசியர் 6,
மனுஷபரயல்ே நதவபன பிரியப்ைடுத்த நவண்டும்,
கேோத்தியர் 1:10, இப்வைோழுது
ோன் மனுஷபரயோ,
நதவபனயோ, யோபர ோடிப் நைோதிக்கிநறன்? மனுஷபரயோ
பிரியப்ைடுத்தப் ைோர்க்கிநறன்? ோன் இன்னும் மனுஷபரப்
பிரியப் ைடுத்துகிறவனோயிருந்தோல்
ோன் கிறிஸ்துவின்
ஊழியக்கோரனல்ேநவ.
1 வதசநேோனிக்நகயர் 2:4, சுவிநசஷத்பத எங்களிடத்தில்
ஒப்புவிக்கத்தக்கதோய்,
நதவன்
எங்கபை
உத்தமவரன்வறண்ணினைடிநய, ோங்கள் மனுஷருக்கு அல்ே,
எங்கள் இருதயங்கபைச் நசோதித்தறிகிற நதவனுக்நக
பிரியமுண்டோகப் நைசுகிநறோம்.
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3. Athlete விபையோட்டு வீரர்,
2 தீநமோத்நதயு 2:5, நமலும் ஒருவன் மல்யுத்தம்ைண்ணினோலும்,
சட்டத்தின்ைடி ைண்ணோவிட்டோல் முடிசூட்டப்ைடோன்.
1 வகோரிந்தியர் 9:27, மற்றவர்களுக்குப் பிரசங்கம்ைண்ணுகிற
ோன்தோநன ஆகோதவனோய்ப் நைோகோதைடிக்கு, என் சரீரத்பத
ஒடுக்கிக் கீழ்ப்ைடுத்துகிநறன்.

4. Hard working farmer கடினமோக உபழக்கும்
விவசோயி,
2 தீநமோத்நதயு 2:6, பிரயோசப்ைட்டுப் ையிரிடுகிறவன் ைேனில்
முந்திப் ைங்கபடயநவண்டும்.
என்ன நைக்கும் என்று னதரியோமல் நீங்கள் விலதத்து
ன ோறுலமயோக இருக்க பவண்டும். ன ோறுலம முக்கியம்!
நைதுருவுக்கு ஆபணயிடுதல்,
இபயசு உயிர்த்னதழுந்த பின் ப துருவுக்கு ஒபர ஒபர
கட்ைலள தோன் னகோடுக்கிறோர், ப துருலவ தன்லன
ஸ்திரப் டுத்திக்னகோள்ளும் டி னசோல்லுகிறோர்.
நயோவோன் 21:15-17, அவர்கள் நைோஜனம்ைண்ணின பின்பு,
இநயசு சீநமோன் நைதுருபவ ந ோக்கி: நயோனோவின்
குமோரனோகிய சீநமோநன, இவர்களிலும் அதிகமோய் நீ
என்னிடத்தில் அன்ைோயிருக்கிறோயோ என்றோர். அதற்கு அவன்:
ஆம் ஆண்டவநர, உம்பம ந சிக்கிநறன் என்ைபத நீர் அறிவீர்
என்றோன். அவர்: என் ஆட்டுக்குட்டிகபை நமய்ப்ைோயோக
என்றோர். 16. இரண்டோந்தரம் அவர் அவபன ந ோக்கி:
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நயோனோவின் குமோரனோகிய சீநமோநன, நீ என்னிடத்தில்
அன்ைோயிருக்கிறோயோ என்றோர். அதற்கு அவன்: ஆம்
ஆண்டவநர, உம்பம ந சிக்கிநறன் என்ைபத நீர் அறிவீர்
என்றோன். அவர்:என் ஆடுகபை நமய்ப்ைோயோக என்றோர்.
17. மூன்றோந்தரம் அவர் அவபன ந ோக்கி: நயோனோவின்
குமோரனோகிய சீநமோநன, நீ என்பன ந சிக்கிறோயோ என்றோர்.
என்பன ந சிக்கிறோயோ என்று அவர் மூன்றோந்தரம் தன்பனக்
நகட்டைடியினோநே, நைதுரு துக்கப்ைட்டு: ஆண்டவநர, நீர்
எல்ேோவற்பறயும்
அறிந்திருக்கிறீர்,
ோன்
உம்பம
ந சிக்கிநறன் என்ைபதயும் நீர் அறிவீர் என்றோன். இநயசு: என்
ஆடுகபை நமய்ப்ைோயோக என்றோர்.
மூன்று முபறயும், என் ஆடுகபை வமய்ப்ைோயோக என்று
வசோல்லுகிறோர்!
1 நைதுரு 5:1-2, உங்களிலுள்ை மூப்ைருக்கு உடன்மூப்ைனும்,
கிறிஸ்துவின் ைோடுகளுக்குச் சோட்சியும், இனி வவளிப்ைடும்
மகிபமக்குப்
ைங்கோளியுமோயிருக்கிற
ோன்
புத்திவசோல்லுகிறவதன்னவவன்றோல்: 2. உங்களிடத்திலுள்ை
நதவனுபடய மந்பதபய நீங்கள் நமய்த்து, கட்டோயமோய்
அல்ே, மனப்பூர்வமோயும், அவேட்சணமோன ஆதோயத்திற்கோக
அல்ே, உற்சோக மனநதோடும்,
பதவ மந்லதக்கு உணவளிக்க பவண்டும்.
ப ோதகருக்கு அது தோன் பவலை,
➢ மீட்கப் ட்ைவருக்கு,
➢ னதரிந்துனகோள்ளப் ட்ைவருக்கு மற்றும்
➢ பதவ மந்லதக்கு உணவளிக்க பவண்டும்.
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எநரமியோ
3:15, உங்களுக்கு என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற
நமய்ப்ைர்கபைக்
வகோடுப்நைன்,
அவர்கள்
உங்கபை
அறிநவோடும் புத்திநயோடும் நமய்ப்ைோர்கள்.

இந்த நகள்விகபை நீங்கநை நகட்டுக்வகோள்ளுங்கள்:
1. நீங்கள்
பதவனுலைய
வோர்த்லதலய
விைோமுயற்சியுைன் டிக்கிறீர்களோ?
2. பதவனுலைய வோர்த்லதயிலிருந்து வரும் னசய்தி
அதன்
ப ோதலனகலள
உங்களுக்கு
னவளிப் டுத்துகிறதோ?
3. உங்கள்
வோழ்க்லகயில்
அந்த
னசய்திக்கு
விசுவோசமோகவும் உண்லமயுைனும் இருக்கிறீர்களோ?
4. இந்த
னசய்திலய
உங்கள்
வோழ்க்லகயில்
யன் டுத்தியிருக்கிறீர்களோ?
5. கூடுதல் ப ோதகர்கள் மூைம் யிற்றுன றுவதிலும் ,
உருவோக்கப் டுவதிலும்
தீவிரமோக
ஈடு ட்டுள்ளீர்களோ?
6. கர்த்தருலைய
அலைப்ல
நீங்கள்
பகட்டிருக்கிறீர்களோ, என்ன நைந்தோலும் ப ோரில் பசர
தயோரோக இருக்கிறீர்களோ?
7. சத்தியத்திற்கோன
ப ோலர
சந்திக்கும்
ப ோது
உ த்திரவத்லத அனு விக்க நீங்கள் தயோரோ?
8. நீங்கள்
உைகத்திலிருந்தும்
அதன்
னசயல் ோடுகளிலிருந்தும்
விைகி
உள்ளீர்களோ?
இதனோல் நீங்கள் ஒற்லற எண்ணம் னகோண்ை
அர்ப் ணிப்பு ன றுவீர்கள்.
9. உங்கள் கவலை என்ன? மனிதனின் அங்கீகோரமோ
அல்ைது கிறிஸ்துவின் அங்கீகோரத்லதப் ன றுவதோ?
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10. நீங்கள் சுய ஒழுக்கமுள்ளவரோ, விருப் முள்ளவரோ,
உங்கள் வோழ்க்லகலய பதவனின் தரத்திற்கு இணங்கச்
னசய்ய முடியுமோ?
11. அவரின் அங்கீரத்லத ன ற நீங்கள் விருப் மோக
உள்ளீர்களோ?
12. தற்ப ோலதய
னவகுமதிலய
விை
எதிர்கோை
னவகுமதியோல் நீங்கள் தூண்ைப் டுகிறீர்களோ?
13. உங்கள் கிரிலய
ற்றி பதவனிைம் கணக்கு
ஒப்புவித்தல் மற்றும் கவனிக்கப் ை ஆயத்தமோக
உளீர்களோ?
14. பிலைபயோ புரட்ைபைோ இல்ைோமல் அவருலைய
வோர்த்லதலய
லகயோள
நீங்கள்
கவனமோக
இருக்கிறீர்களோ?
15. னகோஞ்சம் ப சவும் அதிகம் டிக்கவும் உறுதியோக
உளீர்களோ?
16. நீங்களோ தயோரோக உள்ளீர்களோ?
17. தவறோன ப ோதகங்களிலிருந்து உங்கலள விைகி
உள்ளீர்களோ?
18. அவருலைய சித்தத்திற்கு உங்கலள அர்ப் ணித்து
உளீர்களோ?
19. உங்கலள என்ன நைந்தோலும் ரவ இல்லை என்ற
அந்த ஆவியுைன் நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ?
20. உங்கள அலைப்பிற்கு உண்லமயோக இருப்பீர்களோ?
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