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நீங்கள் கிறிஸ்தவரா ? - ச ாதித்து பாருங்கள் 

Part 04 

 

1. Fellowship with God and Christ  

தேவன் மற்றும் கிறிஸ்துதவோடு ஐக்கியம். 

2. Sensitive to Sin போவத்தே குறித்ே உணர்வு. 

3. Obedience to Word of God  

தேவனுதைய வோர்த்தேக்கு கீழ்படிவது. 

 

4. Hating Evil பபோல்லோேதே பவறுப்பது. 

5. Waiting for Christ 2
nd

 Coming   

கிறிஸ்துவின் இரண்ைோம் வருதைக்ைோை ைோத்திருப்பது. 

6. Decreasing Pattern of Sin in Your Life  

உங்ைள் வோழ்க்தையில் போவத்தின் ேோக்ைம் குதைந்து 

பைோண்டு வருவது. 

 

7. Loving Other Christians மற்ற கிறிஸ்தவரர சேசிப்பது. 

 

1 ச ாவான்  3:10, இதினாசே சதவனுரை  பிள்ரைகள் 

இன்னாரரன்றும், பி ாசின் பிள்ரைகள் இன்னாரரன்றும் 

ரவளிப்படும்; நீதிர ச் ர ய் ாமலும் தன்  சகாதரனில் 

அன்புகூராமலும் இருக்கிற எவனும் சதவனால் 

உண்ைானவனல்ே. 
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அந்ே குறிப்தப பற்றி தமலும் போர்க்ை, தயோவோனின் 

ைடிேத்தேப் பற்றிய நமது முற்தபோக்ைோன ஆரோய்ச்சியில்  நோம் 

ேவைவிட்ை ஒரு முக்கிய பகுதிக்குச் பெல்தவோம். 

 

1 ச ாவான்  2:9-11, 9. ஒளியிசே இருக்கிசறன் என்று 

ர ால்லியும் தன்  சகாதரரனப் பரகக்கிறவன் 

இதுவரரக்கும் இருளிசே இருக்கிறான்.10. தன் 

 சகாதரனிைத்தில் அன்புகூருகிறவன் ஒளியிசே 

நிரேரகாண்டிருக்கிறான்; அவனிைத்தில் இைறல் 

ஒன்றுமில்ரே.11. தன்  சகாதரரனப் பரகக்கிறவன் 

இருளிசே இருந்து இருளிசே ேைக்கிறான்; இருைானது அவன் 

கண்கரைக் குருைாக்கினபடி ால் தான் சபாகும் இைம் 

இன்னரதன்று அறி ாதிருக்கிறான். 

 

நீங்ைள் பவளிச்ெத்தில் இருக்கிறீர்ைள் என்று பெோல்வது ஒரு 

கிறிஸ்ேவர் என்று கூறுவது ேோன். 

 

அப்படியோனோல், உங்ைள் வோழ்க்தை நிச்ெயமோை கிறிஸ்துவின் 

சில வோழ்க்தை முதைைதைக் ைோண்பிக்கும். ெை 

கிறிஸ்ேவர்ைதை தநசிப்பது ஒரு மிை அடிப்பதையோன முதை. 

கிறிஸ்துதவோடு ஐக்கியம் பைோள்வது என்பது அன்தப 

அனுபவித்து பவளிப்படுத்துவேோகும். நீங்ைள் ஒரு கிறிஸ்ேவர் 

என்று கூறிக்பைோண்ைோலும், கிறிஸ்ேவர்ைதைப் 

பிடிக்ைவில்தல என்ைோல், உங்ைள் கூற்று அவமோனம். நீங்ைள் 

உண்தமயில் பவளிச்ெத்தில் அல்ல, இருளில் நைக்கிறீர்ைள். 

 

ெை கிறிஸ்ேவர்ைதை தநசிப்பது இயல்போைதவ விசுவோசியிைம் 

வருகிைது.  

 

1 ரத சோனிக்சக ர்  4:9,  சகாதர சிசேகத்ரதக்குறித்து ோன் 

உங்களுக்கு எழுதசவண்டுவதில்ரே; நீங்கள் 
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ஒருவரிரோருவர் அன்பாயிருக்கும்படிக்கு சதவனால் 

சபாதிக்கப்பட்ைவர்கைாயிருக்கிறீர்கசை. 

 

ஆயினும்கூை, அவர் ஒருவருக்பைோருவர் அன்பில் "இன்னும் 

சிைப்போை" இருக்ை அவர்ைதை ஊக்குவித்ேோர் (வெ. 10). 

விசுவோசிைைோகிய நோம் தநசிக்ை தவண்டிய அைவுக்கு நோம் 

முழுதமயோை தநசிக்ைவில்தல, ஆனோல் நோங்ைள் 

தநசிக்கிதைோம். அன்தபக் ைற்பிக்ை தவண்டிய 

அவசியமில்தல, ஏபனன்ைோல் அது நம்முதைய புதிய 

இயல்புக்குள்தைதய இருக்கும் உள்ளுணர்வு, 

மதைமுைமோனது மற்றும் இயல்போனது.  

 

சராமர்  5:5, சதவ அன்பு ேம்முரை  இருத ங்களில் 

ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடி ால் 

 

ஒரு கிறிஸ்ேவர் யோர் என்று இதயசு வதரயறுத்ேோர் 

ச ாவான்  13:34-35, 34. நீங்கள் ஒருவரிரோருவர் 

அன்பாயிருங்கள்; ோன் உங்களில் அன்பாயிருந்ததுசபாே 

நீங்களும் ஒருவரிரோருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கிற 

புதிதான கட்ைரைர  உங்களுக்குக் ரகாடுக்கிசறன். 

35. நீங்கள் ஒருவரிரோருவர் அன்புள்ைவர்கைாயிருந்தால், 

அதினால் நீங்கள் என்னுரை  சீஷர்கரைன்று எல்ோரும் 

அறிந்துரகாள்வார்கள் என்றார். 

 

இருேயத்திலிருந்து ஒருவருக்பைோருவர் அன்பு பெலுத்தும் 

திைன் நம் கிறிஸ்ேவ வோழ்க்தைக்கு அடிப்பதை. 

 

1 சபதுரு  1:22, ஆரக ால் நீங்கள் மா மற்ற  சகாதர 

சிசேகமுள்ைவர்கைாகும்படி, ஆவியினாசே  த்தி த்திற்குக் 

கீழ்ப்படிந்து, உங்கள் ஆத்துமாக்கரைச் 

சுத்தமாக்கிக்ரகாண்ைவர்கைாயிருக்கிறபடி ால், சுத்த 
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இருத த்சதாசை ஒருவரிரோருவர் ஊக்கமாய் 

அன்புகூருங்கள்; 

 

ைைதமப்பட்ை பபோறுப்பு, தியோை தெதவ மற்றும் அக்ைதை 

ைோட்டுேல் ஆகியவற்தை உள்ைைக்கியது,இந்ே வதையோன 

அன்பு உணர்விற்கு அப்போற்பட்ை ஒரு அன்பு. 

 

பரீட்ர :  

நீங்கள் மற்ற விசுவாசிகரை பண்புைன் சேசிக்கிறீர்கைா?  

நீங்ைள் ஒரு கிறிஸ்ேவர் என்று கூறிக்பைோண்ைோலும், ெதபயில் 

இருப்பவர்ைளிைம் உங்ைள் இேயத்தில் எந்ே அன்பும் இல்தல 

அல்லது அவர்ைளின் தேதவைதைப் பூர்த்தி பெய்வேற்ைோன 

எந்ேபவோரு அக்ைதையும் இல்தல என்ைோல், அப்தபோஸ்ேலன் 

தயோவோன் இதே உங்ைளிைம் கூறுகிைோர்: நீங்ைள் என்னேோன் 

கூறினோலும் நீங்ைள் இருளில் இருக்கிறீர்ைள், பவளிச்ெத்தில் 

அல்ல. அன்பு என்பது பேய்வீை வோழ்க்தையின் ஒரு தெோேதன. 

நீங்ைள் இருளில் இருந்து பவளிச்ெத்திற்கு வந்துவிட்டீர்ைள் 

என்பதே இது குறிக்கிைது. கீதே ைவனியுங்ைள் 

 

1 ச ாவான்  3:14-15, ோம்  சகாதரரிைத்தில் அன்புகூருகிற 

படி ால், மரணத்ரதவிட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிசறா 

ரமன்று அறிந்திருக்கிசறாம்;  சகாதரனிைத்தில் அன்பு 

கூராதவன் மரணத்திசே நிரேரகாண்டிருக்கிறான். 15. தன் 

 சகாதரரனப் பரகக்கிற எவனும் மனுஷ ரகாரே 

பாதகனாயிருக்கிறான்; மனுஷ ரகாரேபாதகரனவசனா 

அவனுக்குள் நித்தி ஜீவன் நிரேத்திராது என்று அறிவீர்கள். 

 

நீங்கள் மற்ற விசுவாசிகரைப் பற்றி சேர்ரம ாக அக்கரற 

காட்டுகிறீர்கைா அல்ேது நீங்கள் எனக்ரகன்ன என்று, 

அக்கரற ற்றவராகவும், அேட்சி மாகவும் இருக்கிறீர்கைா? 

அவர்களின் சதரவகரை பூர்த்தி ர ய்  உங்களுக்கு விருப்பம் 

இருக்கிறதா?  
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ைவதலப்பைோேவர்ைள் ஆவிக்குரிய ரீதியில் இைந்துவிட்ைனர், 

இது பின்பு பவறுப்போல் நிரப்பப்படும். 

 

அதிநவீன யுைத்தில், நமது வேக்தை பற்றி சுயநல 

அணுகுமுதை வைர்ந்து விட்ைது, இது மிைவும் விதரோேமோன 

பதைதய உண்ைோக்குகிைது.  

 

பேோைர்ந்து ேங்ைதை மட்டுதம தமயமோைக் பைோண்டு, தவறு 

யோருக்கும் என்ன நைக்கிைது என்பதேக் குறித்து ைவதல 

இல்லோே ைவனிக்ை முடியோே மக்ைள் ேங்ைள் ேந்தேயோன 

பிெோசினோல் குண்ைோனவர்ைள், "ஆரம்பத்தில் இருந்தே பிெோசு 

ஒரு பைோதலைோரன்" " (ச ாவான்  8:44). 

 

இருப்பினும், விசுவோசிைைோை, "[கிறிஸ்து] ேம் ஜீவதன 

நமக்ைோை அர்ப்பணித்ேேன் மூலம் அன்பு என்னபவன்று நோம் 

அறிதவோம்" என்பது பிெோசின் பைோதலைோர ேன்தமக்கு 

முற்றிலும் எதிரோனது.  

 

ேம்மில் பேருக்கு ச ாவான் 3:16 ரதரியும், ஆனால் 1 ச ாவான் 

3:16 பற்றி எத்தரன கிறிஸ்தவர்கள் அறிவார்கள்? 

 

1 ச ாவான்  3:16, அவர் தம்முரை  ஜீவரன ேமக்காகக் 

ரகாடுத்ததினாசே அன்பு இன்னரதன்று அறிந்திருக்கிசறாம்; 

ோமும்  சகாதரருக்காக ஜீவரனக்ரகாடுக்கக் 

கைனாளிகைாயிருக்கிசறாம். 

 

தயோவோன் அன்தப மற்ைவர்ைளுக்ைோை தியோைம் பெய்வதே 

வதரயறுத்ேோர், ஒருதவதை ஜீவதன பைோடுக்ை தநரிட்ைோலும் 

பைோடுக்ை தவண்டும் என்று கூறினோர்.  

உங்ைள் தநரம், பபோக்கிஷங்ைள் மற்றும் திைதமைதை நீங்ைள் 

தியோைம் பெய்ய தவண்டிய வோய்ப்புைளுக்கு நீங்ைள் எவ்வோறு 

பதிலளிப்பீர்ைள்? 
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தேதவப்படும் ஒரு நபதர அல்லது ஊழியத்தே நீங்ைள் 

ைோணும்தபோது நீங்ைள் மகிழ்ச்சியதைகிறீர்ைைோ, தமலும் 

ைோணிக்தை, தநரம், பெபம் , ஒரு உேவி, ஒரு திைதம அல்லது 

என்ன தேதவ என்று தைட்கும் அைவுக்ைோவது  நீங்ைள் 

பெய்ய்ய விருப்பம் உண்ைோ? 

 

பபோதுவோை ஐக்கிய போக்கியத்தே அனுபவிப்பது பற்றி 

என்ன? 

ெை கிறிஸ்ேவர்ைளுைன் இருப்பேற்கும் அவர்ைளுைன் 

தபசுவேற்கும், அவர்ைளுைன் பகிர்ந்து பைோள்வேற்கும், 

அவர்ைளுைன் தேவனின் விஷயங்ைதைப் பற்றி 

விவோதிப்பேற்கும், அவர்ைளுைன் வோர்த்தேதயப் 

படிப்பேற்கும், அவர்ைளுைன் பெபிப்பேற்கும் நீங்ைள் 

எதிர்தநோக்குகிறீர்ைைோ?  

 

தேவன் உங்ைளுக்குக் பைோடுத்ே வரங்ைதை எடுத்து தேவனின் 

குடும்பத்தில் தவபைோருவருக்குப் பயன்படுத்ே 

விரும்புகிறீர்ைைோ? 

 

தயோவோன் விைக்கிய அன்பின் ெோன்றுைள். 

 

1 ச ாவான்  3:17-18, 17. ஒருவன் இவ்வுேக ஆஸ்தி 

உரை வனாயிருந்து, தன்  சகாதரனுக்குக் 

குரறச் லுண்ரைன்று கண்டு, தன் இருத த்ரத அவனுக்கு 

அரைத்துக்ரகாண்ைால், அவனுக்குள் சதவ அன்பு 

நிரேரகாள்ளுகிறரதப்படி?18. என் பிள்ரைகசை, 

வ னத்தினாலும் ோவினாலுமல்ே, கிரிர யினாலும் 

உண்ரமயினாலும் அன்புகூரக்கைசவாம். 

 

அன்ரபப் சபான்ற ஒரு ேரைமுரற அணுகுமுரறயின் 

விரைவு என்ன ? 
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1 ச ாவான்  3:19-21, இதினாசே ோம் ேம்ரமச் 

 த்தி த்திற்குரி வர்கரைன்று அறிந்து, ேம்முரை  

இருத த்ரத அவருக்குமுன்பாக நிச்  ப்படுத்திக் 

ரகாள்ைோம். 20. ேம்முரை  இருத சம ேம்ரமக் 

குற்றவாளிகைாகத் தீர்க்குமானால், சதவன் ேம்முரை  

இருத த்திலும் ரபரி வராயிருந்து  கேத்ரதயும் 

அறிந்திருக்கிறார். 21. பிரி மானவர்கசை, ேம்முரை  

இருத ம் ேம்ரமக் குற்றவாளிகரைன்று தீர்க்காதிருந்தால், 

ோம் சதவனிைத்தில் ரதரி ங்ரகாண்டிருந்து, 

 

நீங்ைள் ஒரு கிறிஸ்ேவர், உங்ைள் விசுவோெம் உண்தமயோனது 

என்பது உங்ைள் அன்பினோல் பவளி வரும். 

 

"assure" (peitho) என்று பமோழிபபயர்க்ைப்பட்ை கிதரக்ை 

வோர்த்தேயின் அர்த்ேம் ெமோேோனப்படுத்துேல், 

அதமதிப்படுத்துேல், ஆற்றுவது அல்லது வற்புறுத்துவது 

acify, tranquilize, soothe, or persuade.  

 

உங்ைள் வோழ்க்தையில் அன்தபக் ைண்ைோல் நீங்ைள் ஒரு 

உண்தமயோன கிறிஸ்ேவர் என்று தேவனுக்கு முன்போை 

நிற்கும்தபோது உங்ைதை நீங்ைதை ெமோேோனப்படுத்திக் 

பைோள்ைலோம். 

 

இப்தபோது உங்ைள் அன்பு பரிபூரணம் உள்ைேோை இருக்ைோது, 

ஆனோல் அது அப்தபோது இருக்கும். 

 

இது உங்ைள் உறுதிதய அதிைரிக்ைட்டும், ஏபனன்ைோல் உங்ைள் 

இேயம் அல்லது மனெோட்சி உங்ைதை குற்ைவோளியோக்கி 

உங்ைதை ெந்தேகிக்ை தவக்ைக்கூடும் என்று தயோவோன் 

எச்ெரித்ேோர். விழுந்ே மோம்ெம் உங்ைள் மனதுைன் 

விதையோடுவேற்ைோன திைதனக் பைோண்டுள்ைது.  
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ெதைோேரர்ைள் மீது குற்ைம் ெோட்டிய ெோத்ேோன் அந்ே தபோக்தைப் 

பயன்படுத்ே முற்பைலோம். உங்ைள் இேயம் உங்ைதை 

ைண்ைனம் பெய்ேோலும், உங்ைள் வோழ்க்தையில் அன்தபக் 

ைண்ைோல் உங்ைளுக்கு உறுதி இயற்ை முடியும். உங்ைள் 

இரட்சிப்தப நீங்ைள் ெந்தேகிக்ைலோம், ஆனோல் தேவன் 

ஒருதபோதும் அவ்வோறு பெய்வதில்தல, ஏபனன்ைோல் அவர் 

உங்ைள் இருேயத்தே விை பபரியவர், எல்லோவற்தையும் 

அறிந்ேவர். 

 

நோம் ஒருவதரபயோருவர் தநசிக்கும்படி தேவனோல் 

ைட்ைதையிைப்பட்டிருக்கிதைோம். 

 

1 ச ாவான்  3:23  ோம் அவருரை  குமாரனாகி  

இச சுகிறிஸ்துவின் ோமத்தின்சமல் விசுவா மாயிருந்து, 

அவர் ேமக்குக் கட்ைரையிட்ைபடி ஒருவரிரோருவர் 

அன்பாயிருக்கசவண்டுரமன்பசத அவருரை  

கற்பரன ாயிருக்கிறது. 

 

1 ச ாவான்  4:21, சதவனிைத்தில் அன்புகூருகிறவன் தன் 

 சகாதரனிைத்திலும் அன்புகூரசவண்டுரமன்கிற இந்தக் 

கற்பரனர  அவராசே ரபற்றிருக்கிசறாம். 

 

ஒருதவதை நீங்ைள் ெந்தேைம் அதைந்து உங்ைள் உறுதியுைன் 

தபோரோடுகிறீர்ைள் என்ைோல், தயோவோன் பெோன்னபடிதய 

பெய்யுங்ைள், உங்ைள் வோழ்க்தையில் உள்ை அன்தப 

நிேோனித்து போருங்ைள்: ேயவு மற்றும் தியோை பெயல்ைைோல் 

நீங்ைள் மற்ை கிறிஸ்ேவர்ைதை தநசிக்கிறீர்ைைோ என்பதே 

ஆரோயுங்ைள். அது உங்ைள் வோழ்க்தையின் சிைப்பியல்பு 

என்ைோல், அதமதியோை இருங்ைள், ெமோேோனமோை இருங்ைள் 

உங்ைதை ைண்டிக்ை உங்ைள் மனது என்ன பெோன்னோலும், 

உங்ைள் இரட்சிப்தப நீங்ைள் உறுதியோை நம்பலோம்.  
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ைண்ைனம் பெய்யும் மனெோட்சி உங்ைள் இரட்சிப்பின் 

உறுதிப்போட்தை உதைக்கும், ஏபனனில் அது தேோல்விதய 

மட்டுதம போர்க்கிைது. ஆனோல் தேவன் உங்ைள் மனெோட்சிதய 

விை பபரியவர். 

 

கிறிஸ்து மீேோன உங்ைள் விசுவோெத்தே தேவன் போர்க்கிைோர். 

 

அப்தபோஸ்ேலன் தபதுரு, கிறிஸ்துதவ மூன்று முதை 

மறுத்ேபின், நோம் நிதனத்து போக்ை முடியோே அைவு அவரது 

மனசு அவதர குற்ைப்படுத்தி இருக்கும். அவருக்கு 

இரட்சிப்பின் உறுதியளிக்ை இதயசு ேனிப்பட்ை முதையில் 

வந்ேோர்.  

 

ச ாவான்  21:15-17, அவர்கள் சபாஜனம்பண்ணினபின்பு, 

இச சு சீசமான்சபதுருரவ சோக்கி: ச ானாவின் 

குமாரனாகி  சீசமாசன, இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ 

என்னிைத்தில் அன்பாயிருக்கிறா ா என்றார். அதற்கு அவன்: 

ஆம் ஆண்ைவசர, உம்ரம சேசிக்கிசறன் என்பரத நீர் அறிவீர் 

என்றான். அவர்: என் ஆட்டுக்குட்டிகரை சமய்ப்பா ாக 

என்றார். 16. இரண்ைாந்தரம் அவர் அவரன சோக்கி: 

ச ானாவின் குமாரனாகி  சீசமாசன, நீ என்னிைத்தில் 

அன்பாயிருக்கிறா ா என்றார். அதற்கு அவன்: ஆம் 

ஆண்ைவசர, உம்ரம சேசிக்கிசறன் என்பரத நீர் அறிவீர் 

என்றான். அவர்: என் ஆடுகரை சமய்ப்பா ாக என்றார். 

17. மூன்றாந்தரம் அவர் அவரன சோக்கி: ச ானாவின் 

குமாரனாகி  சீசமாசன, நீ என்ரன சேசிக்கிறா ா என்றார். 

என்ரன சேசிக்கிறா ா என்று அவர் மூன்றாந்தரம் தன்ரனக் 

சகட்ைபடியினாசே, சபதுரு துக்கப்பட்டு: ஆண்ைவசர, நீர் 

எல்ோவற்ரறயும் அறிந்திருக்கிறீர், ோன் உம்ரம 

சேசிக்கிசறன் என்பரதயும் நீர் அறிவீர் என்றான். இச சு: என் 

ஆடுகரை சமய்ப்பா ாக என்றார். 
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அவர் பேோைர்ச்சியோை மூன்று முதை தபதுருவின் பக்தி 

குறித்து பமதுவோை விெோரித்ேோர். விரக்தியில், தபதுரு, 

"ஆண்ைவதர, உங்ைளுக்கு எல்லோம் பேரியும்; நோன் உம்தம 

தநசிக்கிதைன் என்று உமக்கு பேரியும்" 

 

We too can appeal to the love God sees in our hearts.  

 

இது முழுதம பரிபூரணம் என்று அல்ல, ஆனோல் அது 

இன்னும் இருக்கிைது. 

 

அன்பு மற்ைவர்ைளுக்கு ேயவு மற்றும் தியோைத்தின் 

பெயல்ைளின் மூலம் பவளிப்படும். 

 

ெதபதய ைவனித்துக்பைோள்வேன் மூலம் ேனது அன்தப 

பவளிப்படுத்தும்படி இதயசு தபதுருவிைம் கூறினோர்.ஒரு 

கிறிஸ்ேவர் எல்லோ மக்ைளுக்கும், குறிப்போை விசுவோெத்தின் 

குடும்பத்தினருக்கும் நல்லது பெய்வது ெோேோரணமோன ஒன்று. 

 

கோத்தி ர் 6:10, ஆரக ால் ேமக்குக் கிரைக்கும் 

 ம த்திற்குத்தக்கதாக,  ாவருக்கும், விச ஷமாக விசுவா  

குடும்பத்தார்களுக்கும், ேன்ரமர ய் க்கைசவாம். 

 

ெை கிறிஸ்ேவர்ைளுைனோன உங்ைள் அன்பு கிறிஸ்ேவ 

விசுவோெத்தின் ஒரு அைவுதைோலோகும், தமலும் இரட்சிப்பின் 

உறுதியளிப்பேற்ைோன உறுதியோன அடிப்பதையோகும். தேவன் 

பெய்யோேதே உங்ைள் இேயம் ைண்டிக்ை அனுமதிக்ை 

மறுக்ைவும். 

 

ோன் அந்த ேபரர சேசிக்க சவண்டும் என்று எனக்குத் 

ரதரியும், ஆனால் ோன் அரத எப்படி ர ய்வது? 

இங்தை அறிவுதரைள் உள்ைன: 
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1. You must confess lack of love as sin  

அன்பின் பற்றாக்குரறர  நீங்கள் ஒரு பாவமாக 

ஒப்புக் ரகாள்ை சவண்டும். 

 

உங்ைள் இேயத்தில் அந்ே அன்பின் பற்ைோக்குதை, "அன்பற்ை 

நிதல" என்பது போவம். உங்ைள் இருேய அணுகுமுதை 

ேவைோை இருக்கும்தபோது, நீங்ைள் அதே ஒப்புக் பைோண்டு 

அதே தேவனிைம் போவமோை ஒப்புக் பைோள்ை தவண்டும். 

இதயசு கிறிஸ்துவின் இரத்ேம் போவம் என்று ஒப்புக்பைோண்ை 

எல்லோ போவங்ைளிலிருந்தும் நம்தம ைழுவி சுத்திைரிக்கிைது, 

ஆனோல் நோன் உங்ைதை மன்னிக்கும்தபோது அது உங்ைதை 

சுத்ேப்படுத்ேோது. 

 

2. You must count on the fact that, in Christ, you died to the sin of 

unlove 

கிறிஸ்துவில், அன்பற்ற நிரே என்ற பாவத்திற்கு 

நீங்கள் மரித்து விட்டீர்கள் என்ற உண்ரமர  நீங்கள் 

ேம்ப சவண்டும். 

 

கிறிஸ்துவில், நீங்ைள் அந்ே போவத்திற்கு மரித்தீர்ைள் என்ை 

எண்ணத்தே எண்ணி எந்ே போவத்திலிருந்தும் நீங்ைள் 

விடுவிக்ைப்பைலோம்.  

 

சராமர்  6:1-2, ஆரக ால் என்ன ர ால்லுசவாம்? கிருரப 

ரபருகும்படிக்குப் பாவத்திசே நிரேநிற்கோம் என்று 

ர ால்லுசவாமா? கூைாசத. 2. பாவத்துக்கு மரித்த ோம் இனி 

அதிசே எப்படிப் பிரைப்சபாம்? 

 

எந்ே கிறிஸ்ேவரும் பேோைர்ந்து போவத்தில் வோேக்கூைோது. 

ஏன்? 
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ஏபனனில், கிறிஸ்துவில், அவர் போவத்திற்ைோை மரித்ேோர். 

கிறிஸ்துவில், அன்பற்ை நிதல என்ை போவத்திற்கு நோம் 

மரித்தேோம். இந்ே வெனங்ைதை ேனிப்பட்ைேோக்குதவோம் Let 

us make these verses persona: 

 

நோன் என்ன பெோல்ல தவண்டும்? கிருதப பபருகுவேற்ைோை, 

அன்பற்ை நிதல என்ை இந்ே போவத்தில் நோன் பேோைரலோமோ? 

நிச்ெயமோை இல்தல! அன்பற்ை நிதல என்ை இந்ே போவத்ேோல் 

மரித்ே நோன், இனிதமல் அதில் எப்படி பிதேப்தபன்? 

 

என் வாழ்ோள் முழுவதும் அன்பில்ோத நிரே என்ற இந்த 

பாவத்திற்கு ோன் அடிரம ாக இருக்க சவண்டுமா?  

இல்தல! 

 

இந்ே போவத்திற்ைோை நோன் மரித்துவிட்தைன் என்று 

தேவனுதைய வோர்த்தே கூறுகிைது. தேவனுதைய 

வோர்த்தேதய நம்பி நோன் விசுவோெத்தில் வோே தவண்டும். 

 

3. You must choose to love that person  

நீங்கள் அந்த ேபரர சேசிக்க சதர்வு ர ய்  சவண்டும். 

 

உங்ைள் விருப்பத்தின் முடிவோல் நீங்ைள் 

ைட்டுப்படுத்ேப்படுகிறீர்ைள், உங்ைள் உணர்வுைைோல் அல்ல. 

 

உங்ைள் உணர்வுைதை நீங்ைள் ைட்டுப்படுத்ே முடியோது, 

ஆனோல் உங்ைள் விருப்பத்தே நீங்ைள் ைட்டுப்படுத்ேலோம். 

நீங்ைள் ஒருவதர தநசிக்ை தநசிக்கும் உணர்தவ ஏற்படுத்ே 

முடியோது, ஆனோல் அந்ே நபதர தநசிக்ை நீங்ைள் தேர்வு 

பெய்யலோம் You cannot control your feelings, but you can control your 

will. You cannot make yourself have a feeling of love toward someone, but 

you can choose to love that person.  
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If you make that choice and hold to it, you will find that your feelings will, 

in time, follow the choice of your will. The important thing to remember is 

this: You are controlled by the decision of your will and not by feelings. 

 

அந்த ேபர் என் அன்புக்கு பதில் அன்பு காட்ைவில்ரே என்றால் 

என்ன ர ய்வது? 

நீங்ைள் எப்படியும் அவதர தநசிக்ை முடியும்.  

 

மத்சதயு  5:43-44, 43. உனக்கடுத்தவரனச் சிசேகித்து, உன் 

 த்துருரவப் பரகப்பா ாக என்று ர ால்ேப்பட்ைரதக் 

சகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.44. ோன் உங்களுக்குச் 

ர ால்லுகிசறன், உங்கள்  த்துருக்கரைச் சிசேகியுங்கள்; 

உங்கரைச்  பிக்கிறவர்கரை ஆசீர்வதியுங்கள்; உங்கரைப் 

பரகக்கிறவர்களுக்கு ேன்ரம ர ய்யுங்கள்; உங்கரை 

நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்கரைத் 

துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ரஜபம் பண்ணுங்கள். 

 

4. உங்கைால் ர ய்  முடி ாதரதச் ர ய்  நீங்கள் 
சதவரன  ார்ந்து இருக்க சவண்டும். 

 

பவுல் தரோமர் 7 இல், "விரும்புவதே" அல்லது ெரியோனதேத் 

தேர்வுபெய்ய முடியும், ஆனோல் ேன்னோல் அதேச் பெய்ய 

முடியவில்தல என்று கூறினோர். அதேச் பெய்ய அவருக்குள் 

பரிசுத்ே ஆவியோனவதரச் ெோர்ந்து இருக்ை தவண்டும் என்று 

பவுல் ைற்றுக்பைோண்ைோர். 

 

நமக்கும் அப்படி ேோன். நீங்ைள் விரும்போே ஒருவதர தநசிக்ை 

நீங்ைள் தேர்வு பெய்யலோம், ஆனோல் அதே உங்ைைோல் பெய்ய 

முடியோது என்பதே நீங்ைள் ைண்டுபிடிப்பீர்ைள்.  
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அதேச் பெய்ய உங்ைளுக்கு உேவ, நீங்ைள் உங்ைளுக்குள் 

இருக்கும் பரிசுத்ே ஆவியோனவதரச் ெோர்ந்து இருக்ை 

தவண்டும். 

பரிசுத்ே ஆவியோனவர் இதேச் பெய்வோர், ஆனோல் நீங்ைள் 

முடிபவடுக்ை தவண்டும். 

 

"ஆண்ைவதர, நோன் அந்ே நபதர தநசிக்ைத் தேர்வு 

பெய்கிதைன். என்னுள் என்னோல் அதேச் பெய்ய முடியோது. 

அதேச் பெய்ய எனக்கு நீர் உேவி பெய்யும் " 

 

ேம்முதைய வோர்த்தேயின்படி ஒரு முடிதவ எடுக்ை தேவன் 

எப்தபோதும் உேவி பெய்ய ேயோரோை இருக்கிைோர். ஆனோல் நோம் 

ேோன் அதே தேர்வு பெய்ய தவண்டும்.  

 

ச ாபு  22:28, நீர் ஒரு காரி த்ரத நிருண ம்பண்ணினால், அது 

உமக்கு நிரேவரப்படும்; உம்முரை  பாரதகளில் ரவளிச் ம் 

பிரகாசிக்கும். 

 

5. You must pray that person into my heart  

நீங்கள் அந்த ேபருக்காக இத த்திலிருந்து ரஜபிக்க 

சவண்டும். 

 

சில தநரங்ைளில், நீங்ைள் தேவதன கிரிதய பெய்ய தவண்டிய 

பிைகும், எதுவும் நைப்பது தபோல் பேரியோது.  

 

அடுத்து என்ன ர ய்வது?  

அந்ே நபருக்ைோை பெபிக்ைத் பேோைங்குங்ைள். தேவன் அந்ே 

நபதர ஆசீர்வதிக்ை பெபியுங்ைள்.  
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8. Do You Experience Answered Prayer 

பதில் வந்த ரஜபங்கள் உள்ைனவா? 

 

உங்ைள் பெபங்ைளுக்கு தேவன் பதில் அளிக்கிைோர் என்பது 

நம்பிக்தையின் மற்றும் உறுதிப்போட்டின் மற்பைோரு 

ஆேோரமோகும். 

 

1 ச ாவான்  3:22,
  
அவருரை  கற்பரனகரை ோம் 

ரகக்ரகாண்டு அவருக்குமுன்பாகப் பிரி மானரவகரைச் 

ர ய்கிறபடியினால் ோம் சவண்டிக்ரகாள்ளுகிறரததுசவா 

அரத அவராசே ரபற்றுக்ரகாள்ளுகிசறாம். 

 

உங்ைள் பெபங்ைளுக்கு தேவன் பதிலளித்ேோல் நீங்ைள் ஒரு 

விசுவோசி என்பதே நீங்ைள் அறிந்து பைோள்ைலோம். 

 

அவருதைய ைட்ைதைைதை நீங்ைள் ைதைப்பிடித்ேோல் 

மட்டுதம அது நைக்கும் , நீங்ைள் அவதரச் தெர்ந்ேவரோை 

இருந்ேோல் மட்டுதம அதேச் பெய்ய முடியும். 

 

1 ச ாவான்  3:24, அவருரை  கட்ைரைகரைக் 

ரகக்ரகாள்ளுகிறவன் அவரில் நிரேத்திருக்கிறான், அவரும் 

அவனில் நிரேத்திருக்கிறார்; அவர் ேம்மில் 

நிரேத்திருக்கிறரத அவர் ேமக்குத் தந்தருளின ஆவியினாசே 

அறிந்திருக்கிசறாம். 

 

1 ச ாவான்  5:13-15, 13. உங்களுக்கு நித்தி ஜீவன் உண்ரைன்று 

நீங்கள் அறி வும், சதவகுமாரனுரை  ோமத்தின்சமல் நீங்கள் 

விசுவா மாயிருக்கவும், சதவகுமாரனுரை  ோமத்தின்சமல் 

விசுவா மாயிருக்கிற உங்களுக்கு இரவகரை 

எழுதியிருக்கிசறன். 

14. ோம் எரத ாகிலும் அவருரை  சித்தத்தின்படி சகட்ைால், 
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அவர் ேமக்குச் ர விரகாடுக்கிறாரரன்பசத அவரரப் பற்றி 

ோம் ரகாண்டிருக்கிற ரதரி ம். 

15. ோம் எரதக் சகட்ைாலும், அவர் ேமக்குச் 

ர விரகாடுக்கிறாரரன்று ோம் அறிந்திருந்சதாமானால், 

அவரிைத்தில் ோம் சகட்ைரவகரைப் 

ரபற்றுக்ரகாண்சைாரமன்றும் அறிந்திருக்கிசறாம். 

 

தேவன் எப்தபோதும் அவருதைய சித்ேத்தின்படி 

பெபங்ைளுக்கு பதிலளிப்போர். 

கீழ்ப்படிேலுள்ை விசுவோசிைள் அவருதைய வோர்த்தேயில் 

கூைப்பட்டுள்ைபடி அவருதைய சித்ேத்தே அறிவோர்ைள், 

அேன்படி ேங்ைள் பெபங்ைதையும் பெய்கிைோர்ைள். 

இேன் விதைவோை வரும் பதில்ைள் நம்பிக்தைதயயும் 

உறுதிதயயும் ேருகின்ைன. 

 

தேவன் ேம் பிள்தைைளின் பெபங்ைளுக்கு அவர்ைள் 

தைட்பேற்கு முன்தப பதிலளிக்ை ஆர்வமோை உள்ைோர். 

 

தேவனின் இருேயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ை ஏமோற்ைம் 

இருக்கிைது, ஏபனன்ைோல் நோம் அவரிைம் பெய்யும்படி 

தைட்டுக்பைோண்ைதே விை அதிைமோை அவர் பெய்து 

இருப்போர். நோம் பபற்றிரோே ஒரு சில ஆசீர்வோேங்ைதை பற்றி 

மட்டுதம நோம் சிந்திப்தபோம்! 

 

இப்தபோது தேவனிைம் பெபிக்கிை பலர் இருக்கிைோர்ைள், 

ஆனோல் அவர்ைள் பெபிக்கிை தேவதன அல்லது அவருதைய 

சித்ேம் என்னபவன்று கூை அவர்ைளுக்கு பேரியோது. 

 

இத்ேதைய பெபங்ைளுக்கு பதிலளிக்ை தவண்டும் என்று 

தேவனுக்கு எந்ேக் ைைதமயும் இல்தல. அவர் அவற்தைக் 

தைட்ை கூை இல்தல  என்று ெங்கீேங்ைளிலிருந்து நோம் 

ைற்றுக்பைோள்கிதைோம். 
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 ங்கீதம்  66:18, என் இருத த்தில் அக்கிரமசிந்ரத 

ரகாண்டிருந்சதனானால், ஆண்ைவர் எனக்குச் ர விரகாைார். 

 

ஆனோல் நம்முதைய பெபங்ைளுக்ைோன பதில்ைதைப் பபற்ை 

நமக்கு நித்திய ஜீவன் இருப்பதே அறிந்து பைோள்ைலோம். 

உற்ெோைமோைவும் உண்தமயுைனும் பெபிக்ை பல நல்ல 

ைோரணங்ைளில் ஒன்று, பெபத்திற்கு பதில் கிதைக்கும் என்ை 

உற்ெோைத்தில் பெபிப்பது ேோன். 

 

சில விசுவோசிைள் ேங்ைள் இரட்சிப்பின் உறுதி குறித்து 

தபோரோடுகிைோர்ைள், ஏபனன்ைோல் பதில் வரும் பெபங்ைதைப் 

பற்றிய அனுபவம் அவர்ைளுக்கு இல்தல. 

அது தபோதிய பெப வோழ்க்தையிலிருந்து கிதைக்கும். 

என்ன ஒரு தெோைம்!  

 

நீங்ைள் அந்ே சூழ்நிதலயில் இருந்ேோல், உைனடியோை அதேத் 

திருப்புங்ைள். 

 

பெபத்திற்கு பதில் வரும் ஆசீர்வோேத்தேயும் ஆறுேதலயும் 

நீங்ைள் இேக்ை நோன் விரும்பவில்தல.  

 

என் வோழ்க்தைதயத் திரும்பிப் போர்க்கும்தபோது, என் பல 

பெபங்ைளுக்கு தேவன் பல ஆண்டுைைோை பதிலளித்துள்ைோர் 

என்பதே எனது மிைப்பபரிய உறுதிைளில் ஒன்ைோகும். அவர் 

பதிலளித்ேோர் என்பது அவர் என் பெபத்தே தைட்கிைோர் 

என்பேற்ைோன ெோன்று, இது நோன் அவற்றிலும் அவர் 

என்னிலும் நிதலத்திருக்கிைோர் என்பேற்ைோன ெோன்று. 

 

உங்கள் ரஜபங்களுக்கு பதில் கிரைத்துள்ைதா?  

உங்ைளுக்கு அந்ே வோழ்க்தை முதை உள்ைேோ? 
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அப்படியோனோல், உங்ைளுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. நீங்ைள் 

ஒரு அவிசுவோசிக்ைோை பெபித்து, அந்ே நபர் கிறிஸ்துவிைம் 

வருவதேக் ைண்டீர்ைைோ? 

 

மிகுந்த து ரத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்காக நீங்கள் 

ரஜபித்திருக்கிறீர்கைா, சதவன் அவரின் நிரேரமர  

ஆசீர்வாதமாகவும் மகிழ்ச்சி ாகவும் மாற்றியிருப்பரதக் 

கண்டீர்கைா?  

 

உங்ைள் வோழ்க்தையில் ஒரு பவற்றிைத்தேப் பற்றி ைவதல 

பட்டு நீங்ைள் தேவதன தேடியிருக்கிறீர்ைைோ?  

 

நீங்கள் ஒரு ரதளிவான மன ாட்சியில் மன்னிப்புக்காக 

ரஜபித்து அரதப் ரபற்றிருக்கிறீர்கைா?  

 

அவருதைய ெத்தியத்தே ஒரு ேனிநபருக்தைோ அல்லது 

குழுவிற்தைோ ைோண்பிக்ை உங்ைளுக்கு உேவும்படி தேவனிைம் 

நீங்ைள் தைட்ைது உண்ைோ?  

 

சுவிதெஷத்தேப் பிரெங்கிப்பதில் நீங்ைள் அதிைோரத்தே 

அனுபவித்து இருக்கிறீர்ைைோ?  

 

ஒருவதர இரட்ெைரிைம் அதேத்துச் பெல்ல தேவன் 

உங்ைளுக்கு உேவ தவண்டும் என்று நீங்ைள் தைட்ைது 

உண்ைோ?  

 

குேப்போன சூழ்நிதலைளுக்கு மத்தியில் நீங்ைள் 

மனநிதைதவத் தேடியிருக்கிறீர்ைைோ?  

 

சில ைடினமோன சூழ்நிதலைளுக்குள் பெல்லும்தபோது , 

தேவதன நன்கு அறிந்துபைோள்ைவும், அவருைன் அதிை 
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பநருக்ைத்தே ஐக்கியத்தே அனுபவிக்ைவும் உங்ைளுக்கு 

உேவும்படி ைர்த்ேரிைம் தைட்ைது உண்ைோ?  

 

அதவ அதனத்தும் நீங்ைள் அவருக்கு பெோந்ேமோனவர் மற்றும் 

அவர் உங்ைளுக்கு பெோந்ேமோனவர் என்பேற்ைோன அறிகுறிைள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


