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நீங்கள் கிறிஸ்தவரா ? - ச ாதித்து பாருங்கள் 

Part 05 

 

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 மற்ை கிறிஸ்ேவதர தேசிப்பது. 

 

8. Do You Experience Answered Prayer 

பதில் வந்த ஜெபங்கள் உள்ளனவா? 

 

உங்ைள் பெபங்ைளுக்கு தேவன் பதில் அளிக்கிைோர் என்பது 

ேம்பிக்தையின் மற்றும் உறுதிப்போட்டின் மற்பைோரு 

ஆேோரமோகும். 

 

1 ச ாவான்  3:22,
  
அவருடை  கற்படனகடள நாம் 

டகக்ஜகாண்டு அவருக்குமுன்பாகப் பிரி மானடவகடளச் 
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ஜ ய்கிறபடியினால் நாம் சவண்டிக்ஜகாள்ளுகிறஜததுசவா 

அடத அவராசே ஜபற்றுக்ஜகாள்ளுகிசறாம். 

 

உங்ைள் பெபங்ைளுக்கு தேவன் பதிலளித்ேோல் நீங்ைள் ஒரு 

விசுவோசி என்பதே நீங்ைள் அறிந்து பைோள்ளலோம். 

 

அவருதைய ைட்ைதளைதள நீங்ைள் ைதைப்பிடித்ேோல் 

மட்டுதம அது ேைக்கும் , நீங்ைள் அவதரச் தேர்ந்ேவரோை 

இருந்ேோல் மட்டுதம அதேச் பேய்ய முடியும். 

 

1 ச ாவான்  3:24, அவருடை  கட்ைடளகடளக் 

டகக்ஜகாள்ளுகிறவன் அவரில் நிடேத்திருக்கிறான், அவரும் 

அவனில் நிடேத்திருக்கிறார்; அவர் நம்மில் 

நிடேத்திருக்கிறடத அவர் நமக்குத் தந்தருளின ஆவியினாசே 

அறிந்திருக்கிசறாம். 

 

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

நீங்கள் அறி வும், சதவகுமாரனுடை  நாமத்தின்சமல் நீங்கள் 

விசுவா மாயிருக்கவும், சதவகுமாரனுடை  நாமத்தின்சமல் 

விசுவா மாயிருக்கிற உங்களுக்கு இடவகடள 

எழுதியிருக்கிசறன். 14. நாம் எடத ாகிலும் அவருடை  

சித்தத்தின்படி சகட்ைால், அவர் நமக்குச் 

ஜ விஜகாடுக்கிறாஜரன்பசத அவடரப் பற்றி நாம் 

ஜகாண்டிருக்கிற டதரி ம். 15. நாம் எடதக் சகட்ைாலும், அவர் 

நமக்குச் ஜ விஜகாடுக்கிறாஜரன்று நாம் 

அறிந்திருந்சதாமானால், அவரிைத்தில் நாம் சகட்ைடவகடளப் 

ஜபற்றுக்ஜகாண்சைாஜமன்றும் அறிந்திருக்கிசறாம். 

 

தேவன் எப்தபோதும் அவருதைய சித்ேத்தின்படி 

பெபங்ைளுக்கு பதிலளிப்போர். 
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கீழ்ப்படிேலுள்ள விசுவோசிைள் அவருதைய வோர்த்தேயில் 

கூைப்பட்டுள்ளபடி அவருதைய சித்ேத்தே அறிவோர்ைள், 

அேன்படி ேங்ைள் பெபங்ைதளயும் பேய்கிைோர்ைள். 

 

இேன் விதளவோை வரும் பதில்ைள் ேம்பிக்தைதயயும் 

உறுதிதயயும் ேருகின்ைன. 

 

தேவன் ேம் பிள்தளைளின் பெபங்ைளுக்கு அவர்ைள் 

தைட்பேற்கு முன்தப பதிலளிக்ை ஆர்வமோை உள்ளோர். 

 

தேவனின் இருேயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ை ஏமோற்ைம் 

இருக்கிைது, ஏபனன்ைோல் ேோம் அவரிைம் பேய்யும்படி 

தைட்டுக்பைோண்ைதே விை அதிைமோை அவர் பேய்து 

இருப்போர். ேோம் பபற்றிரோே ஒரு சில ஆசீர்வோேங்ைதள பற்றி 

மட்டுதம ேோம் 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 ேோம் 

ைற்றுக்பைோள்கிதைோம். 

 

 ங்கீதம்  66:18, என் இருத த்தில் அக்கிரமசிந்டத 

ஜகாண்டிருந்சதனானால், ஆண்ைவர் எனக்குச் ஜ விஜகாைார். 

 

ஆனோல் ேம்முதைய பெபங்ைளுக்ைோன பதில்ைதளப் பபற்ை 

ேமக்கு நித்திய ஜீவன் இருப்பதே அறிந்து பைோள்ளலோம். 

உற்ேோைமோைவும் உண்தமயுைனும் பெபிக்ை பல ேல்ல 
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ைோரணங்ைளில் ஒன்று, பெபத்திற்கு பதில் கிதைக்கும் என்ை 

உற்ேோைத்தில் பெபிப்பது ேோன். 

 

சில விசுவோசிைள் ேங்ைள் இரட்சிப்பின் உறுதி குறித்து 

தபோரோடுகிைோர்ைள், ஏபனன்ைோல் பதில் வரும் பெபங்ைதளப் 

பற்றிய அனுபவம் அவர்ைளுக்கு இல்தல. 

 

அது தபோதிய பெப வோழ்க்தையிலிருந்து கிதைக்கும். 

என்ன ஒரு தேோைம்!  

 

நீங்ைள் அந்ே சூழ்நிதலயில் இருந்ேோல், உைனடியோை அதேத் 

திருப்புங்ைள். 

 

பெபத்திற்கு பதில் வரும் ஆசீர்வோேத்தேயும் ஆறுேதலயும் 

நீங்ைள் இழக்ை ேோன் விரும்பவில்தல.  

 

என் வோழ்க்தைதயத் திரும்பிப் போர்க்கும்தபோது, என் பல 

பெபங்ைளுக்கு தேவன் பல ஆண்டுைளோை பதிலளித்துள்ளோர் 

என்பதே எனது மிைப்பபரிய உறுதிைளில் ஒன்ைோகும். அவர் 

பதிலளித்ேோர் என்பது அவர் என் பெபத்தே தைட்கிைோர் 

என்பேற்ைோன ேோன்று, இது ேோன் அவற்றிலும் அவர் 

என்னிலும் நிதலத்திருக்கிைோர் என்பேற்ைோன ேோன்று. 

 

உங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதில் கிடைத்துள்ளதா?  

உங்ைளுக்கு அந்ே வோழ்க்தை முதை உள்ளேோ? 

அப்படியோனோல், உங்ைளுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. நீங்ைள் 

ஒரு அவிசுவோசிக்ைோை பெபித்து, அந்ே ேபர் கிறிஸ்துவிைம் 

வருவதேக் ைண்டீர்ைளோ? 

 

மிகுந்த து ரத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்காக நீங்கள் 

ஜெபித்திருக்கிறீர்களா, சதவன் அவரின் நிடேடமட  
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ஆசீர்வாதமாகவும் மகிழ்ச்சி ாகவும் மாற்றியிருப்படதக் 

கண்டீர்களா?  

உங்ைள் வோழ்க்தையில் ஒரு பவற்றிைத்தேப் பற்றி ைவதல 

பட்டு நீங்ைள் தேவதன தேடியிருக்கிறீர்ைளோ?  

 

நீங்கள் ஒரு ஜதளிவான மன ாட்சியில் மன்னிப்புக்காக 

ஜெபித்து அடதப் ஜபற்றிருக்கிறீர்களா?  

 

அவருதைய ேத்தியத்தே ஒரு ேனிேபருக்தைோ அல்லது 

குழுவிற்தைோ ைோண்பிக்ை உங்ைளுக்கு உேவும்படி தேவனிைம் 

நீங்ைள் தைட்ைது உண்ைோ?  

 

சுவிதேஷத்தேப் பிரேங்கிப்பதில் நீங்ைள் அதிைோரத்தே 

அனுபவித்து இருக்கிறீர்ைளோ?  

 

ஒருவதர இரட்ேைரிைம் அதழத்துச் பேல்ல தேவன் 

உங்ைளுக்கு உேவ தவண்டும் என்று நீங்ைள் தைட்ைது 

உண்ைோ?  

 

குழப்போன சூழ்நிதலைளுக்கு மத்தியில் நீங்ைள் 

மனநிதைதவத் தேடியிருக்கிறீர்ைளோ?  

 

சில ைடினமோன சூழ்நிதலைளுக்குள் பேல்லும்தபோது , 

தேவதன ேன்கு அறிந்துபைோள்ளவும், அவருைன் அதிை 

பேருக்ைத்தே ஐக்கியத்தே அனுபவிக்ைவும் உங்ைளுக்கு 

உேவும்படி ைர்த்ேரிைம் தைட்ைது உண்ைோ?  

 

அதவ அதனத்தும் நீங்ைள் அவருக்கு பேோந்ேமோனவர் மற்றும் 

அவர் உங்ைளுக்கு பேோந்ேமோனவர் என்பேற்ைோன அறிகுறிைள். 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


