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நீங்கள் கிறிஸ்தவரா? 

ச ாதித்து பாருங்கள்?? 

 

 

3. Obedince to Word of God  சதவனுடைய 

வார்த்டதக்கு கீழ்ப்படிதல். 

 

1 சயாவான்  2:3, அவருடைய கற்படைகடை நாம் 

டகக்ககாள்ளுகிறவர்கைாைால், அவடர 

அறிந்திருக்கிசறாகென்படத அதிைால் அறிசவாம். 

 

The Greek word translated "keep" in verse 3 speaks of  

➢ Watchful விழிப்புடன் இருப்பது,  

➢ Careful ஜாக்கிரதை, and 

➢ thoughtful obedience கீழ்ப்படிைல் சிந்தை.  

 

இது கீழ்ப்படிைலின் கிரிதை மட்டுமல்லாமல், கீழ்ப்படிைலின் 

ஆவி, சித்ைதுடன், வார்த்தைதை பாதுகாத்து ககாள்வதை 

பழக்கமாக ககாள்வது, கவறும் எழுத்தில் மட்டுமல்ல, 

ஆவியிலும் அடங்கும். 

 

இந்ை வார்த்தை "கற்பதைகள்" என்று 

கமாழிகபைர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது கபாதுவாக 

நிைாைப்பிரமாணத்தை விட கிறிஸ்துவின் கட்டதளகதள 

குறிக்கிறது. 

http://www.wcflondon.com/
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வவைத்தின் கட்டதளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிகிறீர்களா என்று 

நீங்கவள வகட்டுக்ககாள்ளுங்கள்? 

 

இதை இவைசு கைளிவுபடுத்திைார். 

சயாவான்  14:15, நீங்கள் என்னிைத்தில் அன்பாயிருந்தால் என் 

கற்படைகடைக் டகக்ககாள்ளுங்கள். 

 

சயாவான்  14:21, என் கற்படைகடைப் கபற்றுக்ககாண்டு 

அடவகடைக் டகக்ககாள்ளுகிறவசை என்னிைத்தில் 

அன்பாயிருக்கிறான், என்னிைத்தில் அன்பாயிருக்கிறவன் என் 

பிதாவுக்கு அன்பாயிருப்பான்; நானும் அவனில் 

அன்பாயிருந்து, அவனுக்கு என்டை கவளிப்படுத்துசவன் 

என்றார். 

 

சயாவான்  15:10, 
 
நான் என் பிதாவின் கற்படைகடைக் 

டகக்ககாண்டு அவருடைய அன்பிசே 

நிடேத்திருக்கிறதுசபாே, நீங்களும் என் கற்படைகடைக் 

டகக்ககாண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிசே 

நிடேத்திருப்பீர்கள். 

 

உலககமங்கும் கென்று சீஷராக்கும்படி ைம்முதடை பிரைாை 

கட்டதளதை அளிக்கும்வபாது ஒரு உண்தமைாை சீஷர் 

எப்படி இருப்பார் என்று இவைசு விவரித்ைார். 

 

ெத்சதயு  28:20, நான் உங்களுக்குக் கட்ைடையிட்ை யாடவயும் 

அவர்கள் டகக்ககாள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபசத ம் 

பண்ணுங்கள்; இசதா, உேகத்தின் முடிவுபரியந்தம்  கே 

நாட்களிலும் நான் உங்களுைசைகூை இருக்கிசறன் என்றார். 

ஆகென். 
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Obedience to the commands of God produces assurance of confidence of 

knowing for sure "that we have come to know Him."  

ெரிைாை கீழ்ப்படிைல் பரிபூரணத்தைவைா ைண்டதைதைவைா 

வகாருகிறது, அவைெமைம் கிறிஸ்து ஏற்கைவவ கெலுத்திை 

கிரிைத்திைால் அப்வபாஸ்ைலன் வைாவான் கிருதபயின் 

கீழ்ப்படிைலுக்கு அதழக்கிறார். 

 

1 சயாவான்  2:4-5, அவடர அறிந்திருக்கிசறகைன்று 

க ால்லியும், அவருடைய கற்படைகடைக் 

டகக்ககாள்ைாதவன் கபாய்யைாயிருக்கிறான், அவனுக்குள் 

 த்தியமில்டே. 5. அவருடைய வ ைத்டதக் 

டகக்ககாள்ளுகிறவனிைத்தில் சதவ அன்பு கெய்யாகப் 

பூரணப்பட்டிருக்கும்; நாம் அவருக்குள் 

இருக்கிசறாகென்படத அதிைாசே அறிந்திருக்கிசறாம். 

 

1 சயாவான்  5:3, நாம் சதவனுடைய கற்படைகடைக் 

டகக்ககாள்வசத அவரிைத்தில் அன்புகூருவதாம்; அவருடைய 

கற்படைகள் பாரொைடவகளுெல்ே. 

 

How can you determine if you are a true Christian?  

Not by sentiment but by obedience உணர்வால் அல்ல, 

கீழ்ப்படிைலால். 

 

• கிறிஸ்து உங்களுக்காகச் கெய்ை எல்லாவற்றிற்கும் 

நன்றியுணர்வவாடு வார்த்தைதைக் கதடப்பிடிக்க 

விரும்புைல்,  

• அந்ை கீழ்ப்படிைலின் வாஞ்தெ ஒட்டுகமாத்ை 

வடிவத்தை உருவாக்குவதை நீங்கள் காண முடியும்,  

 

விசுவாெத்தை ைக்கதவத்துக்ககாள்ளும்  முக்கிைமாை 

வொைதைதை நீங்கள் கடந்துவிட்டீர்கள். 
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4. Hating Evil கபால்ோதடத கவறுப்பது. 

 

1 சயாவான்  2:15, உேகத்திலும் உேகத்திலுள்ைடவகளிலும் 

அன்புகூராதிருங்கள்; ஒருவன் உேகத்தில் அன்புகூர்ந்தால் 

அவனிைத்தில் பிதாவின் அன்பில்டே. 

 

இந்ை அன்பு நம்முதடை ஆழ்ந்ை கட்டுப்பாடுகள், நம்முதடை 

மிக முக்கிைமாை உணர்ச்சிகள் மற்றும் குறிக்வகாள்கதளப் 

பற்றி வபசுகிறது. கிறிஸ்ைவர்கள் இந்ை உலகில் வமல் நாட்டம் 

ககாள்ளமாட்டார்கள், ஏகைன்றால் கிறிஸ்து திரும்பும் வதர, 

இந்ை உலகம் வைவனின் எதிரிைால் ஆதிக்கம் 

கெலுத்ைப்படுகிறது என்பதை அவர்கள் அறிவார்கள்my.  

 

1 சயாவான்  5:19, நாம் சதவைால் 

உண்ைாயிருக்கிசறாகென்றும், உேகமுழுவதும் 

கபால்ோங்கனுக்குள் கிைக்கிறகதன்றும் அறிந்திருக்கிசறாம். 

 

ொத்ைான், இப்வபாதைக்கு "the god of this world" (2 Cointhians 4:4). 

 

கபால்லாை காரிைத்தை "உலகம்" என்று வவைம் கவறுமவை 

அதழக்கும். 

 

கிவரக்க கொல் (வகாஸ்வமாஸ் kosmos) ைவறாை மைம், 

ைத்துவம், குற்றம், ஒழுக்கக்வகடு, கபாருள்முைல்வாைம் 

மற்றும் பலவற்தற உள்ளடக்கிை ஒரு அதமப்தபப் பற்றி 

வபசுகிறது. 

நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்ைவராக மாறும்வபாது, இதுவபான்ற 

விஷைங்கள் உங்கதளத் ைடுக்கின்றை, உங்கதள ஈர்க்காது. 

சில வநரங்களில் நீங்கள் உலக விஷைங்களில் 

ஈர்க்கப்படலாம், ஆைால் நீங்கள் விரும்புவது அது அல்ல, 

ஆைால் நீங்கள் கவறுப்பது இதுைான். 
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பாவத்தில் விழுந்ைவபாது பவுல் அப்படி உணர்ந்ைார். 

சராெர்  7:15 எப்படிகயனில், நான் க ய்கிறது எைக்சக 

 ம்ெதியில்டே; நான் விரும்புகிறடதச் க ய்யாெல், நான் 

கவறுக்கிறடதசய க ய்கிசறன். 

 

அவ்வப்வபாது அவ்வாறு விழுவது எவ்வளவு கவறுப்பாக 

இருக்கிறவைா, அவைவபால் விசுவாசிகளாகிை நாம் பாவம் 

என்பது கவறுக்கிற ஒன்று, வநசிக்கும் ஒரு காரிைம் அல்ல 

என்பைற்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வவண்டும். 

ஏகைன்றால், கிறிஸ்துவில் நம்முதடை புதிை வாழ்க்தக 

நமக்குள் வைவதை பற்றி ,வைவனின் அன்பு விஷைங்கதளயும் 

விதைக்கிறது. 

 

1 சயாவான்  2:16-17, ஏகைனில், ொம் த்தின் இச்ட யும், 

கண்களின் இச்ட யும், ஜீவைத்தின் கபருடெயுொகிய 

உேகத்திலுள்ைடவ ககைல்ோம் பிதாவிைாலுண்ைாைடவ 

கைல்ே, அடவகள் உேகத்திைாலுண்ைாைடவகள். 17. 

உேகமும் அதின் இச்ட யும் ஒழிந்துசபாம்; சதவனுடைய 

சித்தத்தின்படி க ய்கிறவசைா என்கறன்டறக்கும் 

நிடேத்திருப்பான். 

 

உலகமும் அைன் மாம்ெமாை காரிைங்களும் ைற்காலிக 

விஷைங்கள். உண்தமைாை விசுவாசி, இைற்கு மாறாக, நித்திை 

ஜீவதைக் ககாண்டிருக்கிறார், என்கறன்றும் 

நிதலத்திருப்பார். 

 

உலதக வநசிப்பது பற்றி ைாக்வகாபு எழுதிைார். 

யாக்சகாபு 4:4-5, விப ாரசர, விப ாரிகசை, உேக சிசநகம் 

சதவனுக்கு விசராதொை படககயன்று அறியீர்கைா? 

ஆடகயால் உேகத்துக்குச் சிசநகிதைாயிருக்க விரும்புகிறவன் 

சதவனுக்குப் படகஞைாகிறான். 5. நம்மில் வா ொயிருக்கிற 
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ஆவியாைவர் நம்மிைத்தில் டவராக்கிய 

வாஞ்ட யாயிருக்கிறாகரன்று சவதவாக்கியம் வீணாய்ச் 

க ால்லுகிறகதன்று நிடைக்கிறீர்கைா? 

 

எபிசரயர்  1:9, நீர் நீதிடய விரும்பி, அக்கிரெத்டத 

கவறுத்திருக்கிறீர்; ஆதோல், சதவசை, உம்முடைய சதவன் 

உெது சதாழடரப்பார்க்கிலும் உம்டெ ஆைந்த டதேத்திைால் 

அபிசேகம்பண்ணிைார் என்றும்; 

 

இவைசு கொன்ைார், அவதரப் பின்பற்றுபவர்கள் அவர் 

உலகத்ைார் அல்லாைது வபால அவர்களும் உலகத்ைார் அல்ல. 

நாம் ஜீவனுடன் இருக்கும் வதர அவருதடை சித்ைத்தைச் 

கெய்ை நாம் இன்னும் அதில் நகர்கிவறாம், ஆைால் நாம் அதில் 

முழுதம கபறவில்தல. அைைால்ைான், 

கபால்லாைவர்களிடமிருந்து நம்தம காக்கும் படி பிைாவிடம் 

இவைசு குறிப்பாக கஜபித்ைார். 

 

சயாவான்  17:14 -16,
  
நான் உம்முடைய வார்த்டதடய 

அவர்களுக்குக் ககாடுத்சதன்; நான் உேகத்தாைல்ோதது 

சபாே அவர்களும் உேகத்தாரல்ே; ஆதோல் உேகம் 

அவர்கடைப் படகத்தது. 15. நீர் அவர்கடை உேகத்திலிருந்து 

எடுத்துக்ககாள்ளும்படி நான் சவண்டிக்ககாள்ைாெல், நீர் 

அவர்கடைத் தீடெயினின்று காக்கும்படி சவண்டிக் 

ககாள்ளுகிசறன். 16. நான் உேகத்தாைல்ோததுசபாே, 

அவர்களும் உேகத்தாரல்ே. 

 

இப்வபாகைல்லாம் இந்ை தீை உலக அதமப்பில் 

சிக்கிக்ககாள்ள நாம் எளிதில் பாதிக்கப்படுகிவறாம், ஆைால் 

நம்முதடை அன்பு வைவனிடம் இருக்கிறது. 

 

அந்ை அன்புைான் நம்தம கவளிவை இழுத்து, பரவலாக 

முன்னுரிதமகள் வநாக்கி நம் கவைத்தை திருப்பிவிடும்! 
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உேடக நிராகரிக்கிறீர்கைா? 

 

அதன் தவறாை ெதங்கள், சொ ொை சித்தாந்தங்கள் damning 

ideologies, சதவைற்ற வாழ்க்டக ெற்றும் வீண் சநாக்கங்கடை 

நீங்கள் நிராகரிக்கிறீர்கைா? 

அதற்கு பதிோக, நீங்கள் சதவடையும், அவருடைய 

 த்தியத்டதயும், அவருடைய ராஜ்யத்டதயும், அவர் க ால்லும் 

அடைத்டதயும் சநசிக்கிறீர்கைா?  

 

எந்ைகவாரு ஆணும் கபண்ணும் இைல்பாக இதில் 

ஈடுபடுவதில்தல, ஏகைன்றால் தீை கிரிதைகதள மதறக்க 

ஒளிதைக் காட்டிலும் இருதள வநசிப்பவை மனிைனின் 

இைல்பு. 

 

சயாவான்  3:19-21,  ஒளியாைது உேகத்திசே வந்திருந்தும் 

ெனுேருடைய கிரிடயகள் கபால்ோதடவகைாயிருக் 

கிறபடியிைால் அவர்கள் ஒளிடயப்பார்க்கிலும் இருடை 

விரும்புகிறசத அந்த ஆக்கிடைத்தீர்ப்புக்குக் காரணொயிருக் 

கிறது. 20. கபால்ோங்கு க ய்கிற எவனும் ஒளிடயப் 

படகக்கிறான், தன் கிரிடயகள் கண்டிக்கப்பைாதபடிக்கு, 

ஒளியினிைத்தில் வராதிருக்கிறான். 21.  த்தியத்தின்படி 

க ய்கிறவசைா, தன் கிரிடயகள் சதவனுக்குள்ைாய்ச் 

க ய்யப்படுகிறகதன்று கவளியாகும்படிக்கு, ஒளியினிைத்தில் 

வருகிறான் என்றார். 

 

அவிசுவாசிகள் ைங்கள் ைந்தைன் பிொசு உதடைவர்கள், ைங்கள் 

ைந்தையின் விருப்பங்கதளச் கெய்ை விரும்புகிறார்கள் 

(வைாவான் 8:44). 
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உலகத்தையும் அைன் பிொசு ஆதெகதளயும் நீங்கள் 

நிராகரித்ைால், அது கிறிஸ்துவுக்குள் புதிை வாழ்க்தகயின் 

அறிகுறிைாகும்.  

 

 


