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நீங்கள் கிறிஸ்தவரா? 

ச ாதித்து பாருங்கள்?? 

 

 

அப்பபோஸ்தலன் பவுல் க ோரிந்து சபபக்கு  4  டிதங் பை 

எழுதுகிறோர், ஆனோல் அவற்றில் 2  டிதங் ள் மட்டுபம நமக்கு 

கிபைத்துள்ைன. 

 

தனது இறுதிக்  ருத்துக் ளில் ,அவர் அவர் பை தங் பை 

பசோதிக்கும்படி கசோல்லுகிறோர். 

 

2 ககாரிந்தியர்  13:5, நீங்கள் விசுவா முள்ளவர்கசளாகவன்று 

உங்களள நீங்கசள ச ாதித்து அறியுங்கள்; உங்களள நீங்கசள 

பரீட்சித்துப்பாருங்கள். இசயசுகிறிஸ்து உங்களுக்குள் 

இருக்கிறாகரன்று உங்களள நீங்கசள அறியீர்களா? நீங்கள் 

பரீட்ள க்கு நில்லாதவர்களாயிருந்தால் அறியீர்கள். 

 

ஒவ்கவோரு முபறயும் ஒரு கபரிய எழுப்புதல் அபல 

ஏற்படுவபத நோம்  ோண்கிபறோம், சிறிது  ோலம்  ழித்து பலர் 

தங் ள் விசுவோசத்திலிருந்தும், பதவன் மீதுள்ை 

அர்ப்பணிப்பிலிருந்தும் விலகிச் கசல்வபதக்  ோண்கிபறோம். 

 

பரிசுத்த ஆவியினோல் கதோை பட்ை ஒருவர், நன்பமபய 

அனுபவித்து மகிழ்ந்து , ஆனோல் பின்னர் தோம் 

இரட்சிக் ப்பட்டு விட்ைதோ  நிபனத்து க ோள்கிறோர். 
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பரிசுத்த ஆவியோனவர் போவிபய  ண்டித்து, அந்த நபர் தனது 

வோழ்க்ப பய பதவனுக்கு முழுபமயோ  ஒப்புக்க ோடுத்தோரோ 

என்பபத நோம் எவ்வோறு உறுதிப்படுத்த முடியும்? 

 

பரிசுத்தம் நிபறந்த அவர் ளின் வோழ்க்ப யோல் மட்டுபம 

அறிய முடியும் ! 

 

பரிசுத்த வாழ்க்ளக! 

 

விசுவோசி ளின் வோழ்க்ப யில் பரிசுத்தமோகுதல் மற்றும் 

நைந்து க ோண்டு இருக்கும் பரிசுத்தமோகுதல் பற்றி நோம் 

அதி ம் பிரசங்கித்து உள்பைோம். 

 

உண்பமயோன இரட்சிப்பு எப்பபோதுபம ஒரு உண்பமயோன 

மோற்றத்பத அதோவது உண்பமயிபலபய நிபலயோன 

மோற்றத்பத உருவோக்குகிறது. ஆப யோல், வோழ்க்ப யின் 

பரிசுத்த மோற்றத்தின் அறிக்ப  மோற்றத்தின் மூலம் வரோத 

பபோகதல்லோம், இந்த நபர் ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்ல என்பபத 

புரிந்து க ோள்ை பவண்டும். 

 

ஆனோல் 2020 ஆம் ஆண்டில் நமது நவீன நோளில் ஒரு 

பிரபலமோன நம்பிக்ப  உள்ைது, நீங் ள் பரிசுத்த 

ஆவியோனவபர உணர்ந்தோல் அல்லது பரிசுத்த ஆவியின் 

ஒருவித உணர்ச்சி வயப்பட்டு இருந்தோல் தோன் இரட்சிப்பின் 

சோன்று உள்ைது என்கின்றனர். நமது நோட் ளில் இபதப் 

போர்க்  வருத்தமோ  இருக்கிறது.  ைந்த ஆண்டு ளிலும் பல 

நூற்றோண்டு ளிலும் இதுதோன் நிபலபம. 

 

 ர்த்தரோகிய இபயசு இபதப் பற்றி  வபலப்பட்ைோர், 

அதனோல்தோன் அவர் இபதப் பற்றி மீண்டும் மீண்டும் 

பிரசங்கித்தோர். 
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அப்பபோஸ்தலன் பயோவோன் தனது முதல்  டிதத்பத இபத 

விஷயத்பத பற்றி எழுதினோர். 

 

1 சயாவான்  5:13, உங்களுக்கு நித்தியஜீவன் உண்கென்று 

நீங்கள் அறியவும், சதவகுமாரனுளெய நாமத்தின்சமல் நீங்கள் 

விசுவா மாயிருக்கவும், சதவகுமாரனுளெய நாமத்தின்சமல் 

விசுவா மாயிருக்கிற உங்களுக்கு இளவகளள 

எழுதியிருக்கிசறன். 

 

இந்த  டிதத்தில் பயோவோன் நீங் ள் நித்திய ஜீவபனக் 

க ோண்டிருக்கிறீர் ைோ என்பபதத் தீர்மோனிக்  

கதோைர்ச்சியோன பசோதபன பை எங் ளுக்குத் தருகிறோர். 

இந்த பசோதபன ளில் நீங் ள் பதர்ச்சி கபறோவிட்ைோல், நீங் ள் 

எங்கு நிற்கிறீர் ள், என்ன கசய்ய பவண்டும் என்பபத நீங் ள் 

அறிவீர் ள். 

 

நீங் ள் அவ்வோறு கசய்தோல், உங் ள் நித்திய இரட்சிப்பப 

மிகுந்த உறுதியுைன் அனுபவிக்  உங் ளுக்கு எதுவோ  

இருக்கும். 

 

1. சதவன் மற்றும் கிறிஸ்துவுென் ஐக்கியம். 

 

கிறிஸ்துவுைனும் பிதோவுைனும் நீங் ள் க ோண்டிருக்கும் 

ஐக்கியத்பத அனுபவித்திருக்கிறீர் ைோ? 

 

1 சயாவான்  1:1-4, ஆதிமுதல் இருந்ததும், நாங்கள் சகட்ெதும், 

எங்கள் கண்களினாசல கண்ெதும், நாங்கள் 

சநாக்கிப்பார்த்ததும், எங்கள் ளககளினாசல கதாட்ெது 

மாயிருக்கிற ஜீவவார்த்ளதளயக்குறித்து உங்களுக்கு 

அறிவிக்கிசறாம். 2. அந்த ஜீவன் கவளிப்பட்ெது; 

பிதாவினிெத்திலிருந்ததும், எங்களுக்கு கவளிப்பட்ெதுமான 

நித்தியமாயிருக்கிற அந்த ஜீவளன நாங்கள் கண்டு, 
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அளதக்குறித்துச்  ாட்சிககாடுத்து, அளத உங்களுக்கு 

அறிவிக்கிசறாம். 3. நீங்களும் எங்கசளாசெ ஐக்கியமுள்ள 

வர்களாகும்படி, நாங்கள் கண்டும் சகட்டும் இருக்கிறளத 

உங்களுக்கும் அறிவிக்கிசறாம்; எங்களுளெய ஐக்கியம் 

பிதாசவாடும் அவருளெய குமாரனாகிய இசயசு 

கிறிஸ்துசவாடும் இருக்கிறது. 4. உங்கள்  ந்சதாஷம் 

நிளறவாயிருக்கும்படி இளவகளள உங்களுக்கு எழுதுகிசறாம் 

 

 ர்த்தரோகிய இபயசு கிறிஸ்து பூமியில் இருந்தபபோது 

பயோவோன் அறிந்திருந்தோர், அறிந்திருந்தோர். அந்த ஐக்கியம் 

பிதோவோகிய பதவபன பற்றி பயோவோனுக்குத் 

கதரியப்படுத்தியது. 

 

பதவபன மோம்சத்தில் அறிந்ததிலிருந்து தோன் பயோவோனுக்கு 

சில அற்புதமோன அனுபவங் ள் கிபைத்தன என்பபத நோம் 

தவறோ   ருதக்கூைோது. 

 

1 சயாவான்  5:1, இசயசுவானவசர கிறிஸ்து என்று 

விசுவாசிக்கிற எவனும் சதவனால் பிறந்திருக்கிறான்; 

பிறப்பித்தவரிெத்தில் அன்புகூருகிற எவனும் அவரால் 

பிறப்பிக்கப்பட்ெவனிெத்திலும் அன்புகூருகிறான். 

Everyone who believes that Jesus is the Christ has become a child of God. 

And everyone who loves the Father loves his children, too.(NLT)  

 

பதவபனயும் கிறிஸ்துபவயும் ஒரு விசுவோசி பநசிப்பது 

என்பது யோருக்கும் ஆச்சரியமல்ல. இதுபவ நம்முபைய 

இரட்சிப்பின் அடிப்பபை. 

 

பதவபனயும் கிறிஸ்துபவயும் பநசிப்பது எந்த விசுவோசியின் 

பண்பு. 

 

இது பரிசுத்த ஏக் த்தின் அபையோைம். 
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1 ககாரிந்தியர்  1:9, தம்முளெய குமாரனும் நம்முளெய 

கர்த்தருமாயிருக்கிற இசயசு கிறிஸ்துவுெசன 

ஐக்கியமாயிருப்பதற்கு உங்களள அளைத்த சதவன் 

உண்ளமயுள்ளவர். 

 

அந்த ஐக்கியம் தனக்கு என்ன க ோடுத்தது என்று பவுல் 

விவரித்தோர். 

 

கலாத்தியர் 2:20, கிறிஸ்துவுெசனகூெச் 

சிலுளவயிலளறயப்பட்சென்; ஆயினும், பிளைத்திருக்கிசறன்; 

இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துசவ எனக்குள் பிளைத்திருக்கிறார்; 

நான் இப்கபாழுது மாம் த்தில் பிளைத்திருக்கிறசதா, என்னில் 

அன்புகூர்ந்து எனக்காகத் தம்ளமத்தாசம ஒப்புக்ககாடுத்த 

சதவனுளெய குமாரளனப்பற்றும் விசுவா த்தினாசல 

பிளைத்திருக்கிசறன். 

 

விசுவோசி ைோகிய நமக்குள் கதய்வீ  வோழ்க்ப  வோழ்கிறது! 

பதவபன கநருக் மோ  அறிந்து க ோள்வதில் அனுபவிக்  

பவண்டிய ஒரு அனுபவமும் நமக்கு உள்ைது. 

 

சயாவான்  10: 10, திருென் திருெவும் ககால்லவும் அழிக்கவும் 

வருகிறாசனயன்றி சவகறான்றுக்கும் வரான். நாசனா 

அளவகளுக்கு ஜீவன் உண்ொயிருக்கவும், அது 

பரிபூரணப்பெவும் வந்சதன். 

  

"உங் ளுக்கு ஜீவன் உண்ைோகும்படி நோன் வந்பதன்" என்று 

இபயசு கசோல்லியிருந்தோல், அவர் நித்திய ஜீவபனக் 

கிருபபயோ  வழங்குவபதப் பற்றி மட்டுபம பபசுகிறோர் 

என்று நோம் முடிவு கசய்யலோம். 
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வோழ்க்ப  வைமோ  இருக் க்கூடும் என்று பசர்ப்பதன் மூலம், 

இபயசு அனுபவத்தின் பரிமோணத்தில் நமக்கு கசோல்லுகிறோர். 

கிறிஸ்தவ வோழ்க்ப  ஒரு உயர்ந்த வோழ்க்ப .  

 

கிறிஸ்தவர் ைோகிய நோம் மகிழ்ச்சி, சமோதோனம், அன்பு, 

பநோக் ம் ஆகியவற்பற அனுபவிக்  பவண்டும். 

 

ஞோனஸ்நோனத்திற்கு முன்பு யோரோவது தங் ள் 

சோட்சியங் பைப் பகிர்ந்து க ோள்ளும்பபோது, அவர் ள் 

பதவபன அறிந்திருக்கிறோர் ள் என்று அறிவிக் வில்பல, 

ஆனோல் அவர் ளின் அனுபவத்தில் அவரது வோழ்க்ப யில் 

அவர் ளின் உணர்வு, மன்னிப்பு மற்றும் பநோக் த்தின் கபரும் 

உணர்வு ஆகியபவ அதில் அைங்கும்.. 

 

பவதம் விவரிக்கும் அந்த அற்புதமோன வோழ்க்ப  என்பது 

பதவனுைனோன ஐக்கியத்பத மூலம் வருகிறது. 

 

பதவன் ஆறுதல் அளிப்பவர் 

2 ககாரிந்தியர்  1:3, நமது கர்த்தராகிய இசயசுகிறிஸ்துவின் 

பிதாவாகிய சதவனும், இரக்கங்களின் பிதாவும்,  கலவிதமான 

ஆறுதலின் சதவனுமாயிருக்கிறவருக்கு ஸ்சதாத்திரம். 

 

கிருபப நிபறந்த பதவன்.  

1 சபதுரு  5:10,
  
கிறிஸ்து இசயசுவுக்குள் நம்ளமத் தமது நித்திய 

மகிளமக்கு அளைத்தவராயிருக்கிற  கல கிருளபயும் 

கபாருந்திய சதவன்தாசம ககாஞ் க்காலம் பாெநுபவிக்கிற 

உங்களளச் சீர்ப்படுத்தி, ஸ்திரப்படுத்தி, பலப்படுத்தி, 

நிளலநிறுத்துவாராக; 

 

அவருபைய சம்பூரணத்தின் படி நம்முபைய 

பதபவ பைகயல்லோம் சந்திப்பவர் 
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பிலிப்பியர் 4:19, என் சதவன் தம்முளெய ஐசுவரியத்தின்படி 

உங்கள் குளறளவகயல்லாம் கிறிஸ்து இசயசுவுக்குள் 

மகிளமயிசல நிளறவாக்குவார். 

 

நம்பம வழிநைத்தும் பதவன். 

எசபசியர்  5:19,  ங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தளனகளினாலும் 

ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்ககாருவர் புத்தி 

க ால்லிக்ககாண்டு, உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தளரப் பாடிக் 

கீர்த்தனம்பண்ணி, 

 

நோம் அவபர பநோக்கி அப்போ பிதோபவ என்று அபழக்கிபறோம் 

"Abba! Father!"  

சராமர்  8:15, அந்தப்படி, திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் 

அடிளமத்தனத்தின் ஆவிளயப் கபறாமல், அப்பா பிதாசவ, 

என்று கூப்பிெப்பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவிளயப் 

கபற்றீர்கள். 

நோம் துன்பத்தில் இருக்கும்பபோது, நோம் அபழக்  கூடிய 

பதவன். 

எபிசரயர்  4:16, ஆதலால், நாம் இரக்கத்ளதப் கபறவும், ஏற்ற 

 மயத்தில்  காயஞ்க ய்யுங்கிருளபளய அளெயவும், 

ளதரியமாய்க் கிருபா னத்தண்ளெயிசல ச ரக்கெசவாம். 

 

பதவபன நம்பம கசழிக்  கசய்பவர். அவருைனோன நமது 

ஐக்கியம் நோம் இந்த வோழ்வில் அனுபவிக்கும் உச்ச ட்ை 

மகிழ்ச்சி. 

 

சதவனுெனும் கிறிஸ்துவுெனும் ஐக்கியத்ளத நீங்கள் 

அனுபவித்திருக்கிறீர்களா? 

 

சதவனின் பிர ன்னத்ளத நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? 

 

நீங்கள் சதவளன சநசிக்கிறீர்களா? 
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சதவனின் அன்பு அவருளெய பிர ன்னத்திற்கு உங்களள 

ஈர்க்கிறதா? 

 

கெபத்தின் இனிளமயான ஐக்கியத்ளத நீங்கள் 

அனுபவித்திருக்கிறீர்களா? 

 

ஜீவனுள்ள சதவனிெம்  சபசிய மகிழ்ச்சிளய 

அனுபவித்திருக்கிறீர்களா? 

 

அவருளெய வார்த்ளதயில் ஒரு புதிய  த்தியத்ளத 

கண்ெறியும்சபாது உங்கள் மீது உள்ள கிருளபளய நீங்கள் 

அனுபவித்திருக்கிறீர்களா? 

 

இந்த  ோரியங் ள் உங் ளிைம் இருந்தோல், நீங் ள் 

இரட்சிப்பின் ஐக்கியத்பத அனுபவித்திருக்கிறீர் ள் என்று 

அர்த்தம். 

 

2. Sensitive to Sin பாவத்ளத பற்றிய உணர்வு. 

 

Are You Sensitive to Sin? 

 

1 சயாவான்  1:5, சதவன் ஒளியாயிருக்கிறார், அவரில் 

எவ்வளசவனும் இருளில்ளல; இது நாங்கள் அவரிெத்தில் 

சகட்டு, உங்களுக்கு அறிவிக்கிற விச ஷமாயிருக்கிறது. 

 

 ர்த்தர் நமக்கு அனுப்பிய கசய்தி தன்பனப் பற்றியது, 

குறிப்போ  அவர் முற்றிலும் போவமற்றவர் என்று பயோவோன் 

கசோல்லுகிறோர்.  

 

1 சயாவான்  1:6,  நாம் அவசராசெ ஐக்கியப்பட்ெவர்ககளன்று 

க ால்லியும், இருளிசல நெக்கிறவர்களாயிருந்தால், 
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 த்தியத்தின்படி நெவாமல் கபாய்க ால்லுகிற 

வர்களாயிருப்சபாம். 

 

ஒளியும் இருளும் ஒன்றிபணவதில்பல! 

 

ஒளி இருபை விரட்டுகிறது, ஆனோல் இருைோல் ஒளிபய 

விரட்ை முடியோது. 

 

பயோவோன் அந்த  ருப்கபோருபை பமலும் 

உறுதிப்படுத்துகிறோர். 

 

1 சயாவான்  1:7-10, அவர் ஒளியிலிருக்கிறதுசபால நாமும் 

ஒளியிசல நெந்தால் ஒருவசராகொருவர் ஐக்கியப் 

பட்டிருப்சபாம்; அவருளெய குமாரனாகிய இசயசு 

கிறிஸ்துவின் இரத்தம்  கல பாவங்களளயும் நீக்கி, நம்ளமச் 

சுத்திகரிக்கும். 8. நமக்குப் பாவமில்ளல கயன்சபாமானால், 

நம்ளம நாசம வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்சபாம்,  த்தியம் 

நமக்குள் இராது. 9. நம்முளெய பாவங்களள நாம் 

அறிக்ளகயிட்ொல், பாவங்களள நமக்கு மன்னித்து எல்லா 

அநியாயத்ளதயும் நீக்கி நம்ளமச் சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் 

உண்ளமயும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார். 10. நாம் 

பாவஞ்க ய்யவில்ளலகயன்சபாமானால், நாம் அவளரப் 

கபாய்யராக்குகிறவர்களாயிருப்சபாம், அவருளெய வார்த்ளத 

நமக்குள் இராது. 

 

Some people make some pretty amazing claims that they have fellowship 

with God—to be Christians (v. 6), to have no sin (v. 8), and even to have 

never sinned (v. 10).  

 

உண்பமயில் அவர் ள் இருளில் நைக்கும்பபோது அவர் ள் 

கவளிச்சத்தில் நைப்பதோ  அவர் ள் 

நிபனத்துக்க ோள்கிறோர் ள்.  
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அவிசுவோசி ள் தங் ள் வோழ்க்ப யில் போவங் பை 

மறந்துவிடுவது இயல்பு. 8 வது வசனத்தில் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ை தனிநபர் ள் தங் ள் போவங் பைக் 

 ருத்தில் க ோள்வதில்பல, ஏகனன்றோல் அவர் ள் போவம் 

இல்லோத ஒரு நிபலபய அபைந்துவிட்ைதோ  அவர் ள் 

நிபனக்கிறோர் ள். 

 

ஆனோல் அவர் ள் தங் பை வஞ்சித்து க ோள்கிறோர் ள். 

 

10 வது வசனத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ைவர் ள் ஒருபபோதும் 

போவத்பத அறிக்ப  கசய்யபவோ ஒப்புக்க ோள்ைபவோ

இல்பல. அந்த அணுகுமுபறயோல் அவர் ள் உண்பமயில் 

பதவபன இழிவுபடுத்துகிறோர் ள். 

 

சராமர்  3:23,  
 
எல்லாரும் பாவஞ்க ய்து, 

சதவமகிளமயற்றவர்களாகி, 

 

அவிசுவோசி ள் தங் ள் நிபலயின் யதோர்த்தத்திற்கு மி வும் 

உணர்ச்சியற்றவர் ைோ  இருப்பதோல், சுவிபசஷத்பதப் 

பகிர்ந்து க ோள்வதில் மனிதனின்  போவத்பத குறித்து 

உணர்த்துவபத சரியோன கதோைக்  புள்ளியோகும். 

 

Believers, "walk in the Light as He Himself is in the Light" (v. 7). We walk 

a virtuous walk, "we confess our sins" (v. 9).  

 

உண்பமயோன விசுவோசி ள் போவத்தின் சரியோன உணர்பவக் 

க ோண்டுள்ைனர். அவர் ள் பதவனுைன் ஐக்கியத்பத 

க ோள்ை பரிசுத்தம் பதபவ என்று அவர் ள் அறிவோர் ள். 

அவர் ளின் வோழ்க்ப யில் போவம் நி ழும்பபோது, அது 

அறிக்ப  கசய்யப்பை பவண்டும் என்பபத அவர் ள் 

அறிவோர் ள். 
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பயோவோன் இந்த பபோதபனபய அடுத்த அதி ோரத்தில் ஒரு படி 

பமபல க ோண்டு கசல்கிறோர். 

 

1 சயாவான்  2:1,  என் பிள்ளளகசள, நீங்கள் 

பாவஞ்க ய்யாதபடிக்கு இளவகளள உங்களுக்கு 

எழுதுகிசறன்; ஒருவன் பாவஞ்க ய்வானானால் 

நீதிபரராயிருக்கிற இசயசுகிறிஸ்து நமக்காகப் 

பிதாவினிெத்தில் பரிந்து சபசுகிறவராயிருக்கிறார். 

  

உண்பமயோன விசுவோசி ள் தோங் ள் போவம் கசய்ய 

பவண்டியதில்பல என்பபத உணர்கிறோர் ள். 

ஆனோல் அவர் ள் போவம் கசய்யும்பபோது, விசுவோசியின் 

வக்கீலோன இபயசு கிறிஸ்துவிைம் கசல்ல பவண்டும் என்பது 

அவர் ளுக்குத் கதரியும். கிறிஸ்துவின் பரிந்து பபசும் பணி 

நமது இரட்சிப்பின் சிறந்த திரித்துவ போது ோப்பில் ஒன்றோகும். 

 

An encouraging reality to hang onto when confronted with personal sin. 

 

உண்பமயிபலபய இரட்சிக் ப்பட்ை நபர் தனது 

வோழ்க்ப யில் போவமோன நிபலபமபய குறித்து 

ஜோக்கிரபதயோய் இருப்போர். 

 

அப்பபோஸ்தலன் பவுல் தனது வோழ்க்ப பயப் பற்றிய 

நுண்ணறிபவ, தனது கசோந்த வோழ்க்ப யில் போவத்தின் 

கிரிபய பற்றிய விழிப்புணர்பவ அளிக்கிறோர் (பரோமர்  7:14-

25).  

 

அது உங் ளுக்கு எவ்வோறு கபோருந்தும் என்பபதக் 

 வனியுங் ள். 

உங்களுக்குள் இருக்கும் ஆவிக்குரிய சபாளர நீங்கள் நன்கு 

அறிந்திருக்கிறீர்களா? 
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பதவபனோடு உண்பமயோன ஐக்கியத்பத கபற, நீங் ள் 

இருளில் நைவோமல் ஒரு பரிசுத்த வோழ்க்ப பய வோழ 

பவண்டும், அவருைன் ஐக்கியம் க ோள்ை பவண்டும் என்று 

நீங் ள் உணர்கிறீர் ைோ? 

 

உங்கள் வாழ்க்ளகயில் ஏசதனும் ஒரு பாவத்ளத நீங்கள் 

அறிந்தவுென் அளத ஒப்புக்ககாண்டு ளகவிெ நீங்கள் தயாரா? 

 

Do you realize you can choose not to sin and that you are not fighting a 

battle you are obliged to lose?  

 

ஆனோல் நீங் ள் பதோல்வியுற்றோல், உங் ள் கதய்வீ  

வழக் றிஞரிைம் கசல்கிறீர் ைோ?  

 

நீங் ள் சில சமயங் ளில் பவுலும்  தறுகிறோர், "Wretched man 

that I am! Who will set me free from the body of this death?" (பரோமர்  

7:24) 

 

உங்கள் மாம் த்தில் பாவத்தின் சுளமயால் நீங்கள் மிகவும் 

ச ார்வளெகிறீர்களா?  

 

அப்படியோனோல், நீங் ள் உண்பமயோ  ஒரு கிறிஸ்தவர். 

 

இரட்சிப்பு போது ோப்போனது என்பதோல், நீங் ள் அபத 

அனுபவித்து முழுபமயோ  உறுதிப்படுத்திக் க ோள்ைலோம். 

 

 

 


