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நீங்கள் கிறிஸ்தவரா ச ாதித்து பாருங்கள் பாகம் 06 

 

 

1. Fellowship with God and Christ பிதா மற்றும் 

கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியம், 

2. Sensitive to Sin பாவத்தத குறித்த உணர்வு, 

3. Obedience to Word of God ததவனுதடய 

வார்த்ததக்கு கீழ்படிவது, 

4. Hating Evil பபால்லாததத பவறுப்பது, 

5. Waiting for Christ 2
nd

 Coming கிறிஸ்துவின் 

இரண்டாம் வருதைக்ைாை ைாத்திருப்பது, 

6. Decreasing Pattern of Sin in Your Life உங்ைள் 

வாழ்க்தையில் பாவத்தின் தாக்ைம் குதைந்து 

வருவது, 

7. Loving Other Christians மற்ை கிறிஸ்தவதர 

தேசிப்பது, 

8. Do You Experience Answered Prayer பெபத்திற்கு 

பதில் வந்துள்ளதா? 

9. Do You Experience the Ministry of the Holy Spirit 

பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஊழியத்தத 

அனுபவித்தது உண்டா? 

10.  Can You Discern between Spiritual Truth and Error 

ஆவிக்குரிய சத்தியத்திற்கும் பிதைக்கும் 

இதடயில் உள்ள வித்தியாசத்தத நீங்ைள் அறிய 

முடியுமா? 

http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com


2 
 

 

11. Have You Suffered Because of Your Faith உங்கள் 

விசுவா த்திற்காக நீங்க பாடுபட்டது உண்டா? 

 

1 ச ாவான்  3:13,
  
என்  சகாதரசர, உலகம் உங்களைப் 

பளகத்தால் ஆச் ரி ப்படாதிருங்கள். 

 

ைாயீன் ஆதபதல பவறுத்து பைாதல பசய்தான்.  

காயீன் அளத ஏன் ச ய்தார்? 

1 ச ாவான்  3:12, சபால்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் 

 சகாதரளனக் சகாளலச ய்த காயீளனப்சபாலிருக்க 

சவண்டாம்; அவன் எதினிமித்தம் அவளனக் சகாளல 

ச ய்தான்? தன் கிரிள கள் சபால்லாதளவகளும், தன் 

 சகாதரனுளட  கிரிள கள் நீதியுள்ைளவகளுமாயிருந்ததினி 

மித்தந்தாசன. 

 

சரியானதத பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கும் 

வாதிடுவதற்கும் விதராதம்,  நிராைரிப்பு, ைசப்பு, 

அந்நியப்படுதல், புைக்ைணிப்பு, தப்பபண்ணம் அல்லது 

பவளிப்பதடயான துன்புறுத்தல் ஆகியவற்தை நீங்ைள் 

அனுபவித்திருக்கிறீர்ைளா? 

 

அப்படியானால், நீங்ைள் அதத ைாரணத்திற்ைாை அதத வழியில் 

பாதிக்ைப்பட்ட ஒருவருக்கு பசாந்தமானவர் என்பதற்ைான 

அறிகுறியாகும். 

 

1 சகாரிந்தி ர்  4:13, தூஷிக்கப்பட்டு, சவண்டிக் 

சகாள்ளுகிச ாம்; இந்நாள்வளரக்கும் உலகத்தின் 

குப்ளபள ப்சபாலவும், எல்லாரும் துளடத்துப்சபாடுகி  

அழுக்ளகப்சபாலவுமாசனாம். 
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இந்த உலைம் வாை தவண்டிய  அவர்ைளின் ேம்பிக்தைக்கு 

நீங்ைள் அச்சுறுத்தலாை இருக்கிறீர்ைள். 

1 சபதுரு 4:4, அந்தத் துன்மார்க்க உளையிசல 

அவர்கசைாசடகூட நீங்கள் விழாமலிருக்கி தினாசல 

அவர்கள் ஆச் ரி ப்பட்டு, உங்களைத் தூஷிக்கி ார்கள். 

 

பிலிப்பி ர் 1:28, நீங்கள் மருைாதிருக்கி து அவர்கள் 

சகட்டுப்சபாகி தற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகி தற்கும் 

அத்தாட்சி ாயிருக்கி து; இதுவும் சதவனுளட  ச  சல. 

When suffering on account of your faith, don't say, "Can I really be a 

Christian? Things are going so badly—I wonder if God cares."  

 

மாைாை, உலைம் உங்ைதளத் துன்புறுத்துகிைபதன்ைால், "இது 

உண்தமயிதலதய அற்புதமானதல்லவா! ோன் யார் என்பது 

பதளிவாைத் பதரிகிைது" என்று கூறுங்ைள். 

 

பிசாசு ேம்தமப் பற்றி அறிவான்! 

தவறு யாதரயும் விட! 

 

உலைமும் அதன் பின்னால் இருக்கும் சாத்தானின் ஆவியும் 

உங்ைளுக்குப் பின்னால் வரும்தபாது, நீதியின் ைாரணமாை 

நீங்ைள் பவறுக்ைப்படுகிறீர்ைள் என்ைால் நீங்ைள் ஒரு 

கிறிஸ்தவர் என்று உறுதிப்படுத்த உங்ைளுக்கும் உரிதம 

உண்டு. 

 

இப்தபாது, நீங்ைள் பாதிக்ைப்படுபவர் என்பதால் நீங்ைள் 

பவறுக்ைப்படுகிறீர்ைள் என்ைால், அதில் எந்த 

ேல்பலாழுக்ைமும் இல்தல! 

 

1 சபதுரு 2:20-25, நீங்கள் குற் ஞ்ச ய்து அடிக்கப்படும்சபாது 

சபாறுளமச ாசட  கித்தால், அதினால் என்ன கீர்த்தியுண்டு? 

நீங்கள் நன்ளமச ய்து பாடுபடும்சபாது சபாறுளமச ாசட 
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 கித்தால் அதுசவ சதவனுக்குமுன்பாகப் பிரீதி ாயிருக்கும். 

21. இதற்காக நீங்கள் அளழக்கப்பட்டுமிருக்கிறீர்கள்; 

ஏசனனில், கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காகப் பாடுபட்டு, நீங்கள் 

தம்முளட  அடிச்சுவடுகளைத் சதாடர்ந்துவரும்படி 

உங்களுக்கு மாதிரிள ப் பின்ளவத்துப்சபானார். 

 

22. அவர் பாவஞ்ச ய் வில்ளல, அவருளட  வாயிசல 

வஞ் ளன காணப்படவுமில்ளல; 23. அவர் ளவ ப்படும்சபாது 

பதில்ளவ ாமலும், பாடுபடும்சபாது ப முறுத்தாமலும், 

நி ா மாய்த் தீர்ப்புச்ச ய்கி வருக்குத் தம்ளம ஒப்புவித்தார். 

24. நாம் பாவங்களுக்குச் ச த்து, நீதிக்குப் 

பிளழத்திருக்கும்படிக்கு, அவர்தாசம தமது  ரீரத்திசல 

நம்முளட  பாவங்களைச் சிலுளவயின்சமல் சுமந்தார்; 

அவருளட  தழும்புகைால் குணமானீர்கள். 25. சிதறுண்ட 

ஆடுகளைப்சபாலிருந்தீர்கள்; இப்சபாழுசதா உங்கள் 

ஆத்துமாக்களுக்கு சமய்ப்பரும் கண்காணியுமானவரிடத்தில் 

திருப்பப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 

 

அதில் ஒரு ேல்ல ைாரியம் என்னபவன்ைால் இரட்சிப்பின் 

உறுதி இருக்கும். 

 

அப்தபாஸ்தலன் தயாவான் உண்தமயான விசுவாசிக்கு, 

ேம்பிக்தைக்கு விவிலிய அடிப்பதட விளக்ைத்தத வைங்ை 

அவர் பசய்த அதனத்து தசாததனைதளயும் பைாடுத்தார். 

 

நீங்ைள் அந்த தசாததனைளில் ததர்ச்சி பபற்ைால், ததவனுக்கு 

முன் இரட்சிப்தப குறித்த ேம்பிக்தை தவக்ைலாம்.  

 

அப்சபாஸ்தலன் ச ாவான் ஏன் நற்ச ய்திள  எழுதினார்? 

 

ச ாவான்  20:31,
  
இச சு சதவனுளட  குமாரனாகி  கிறிஸ்து 

என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படி ாகவும், விசுவாசித்து 
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அவருளட  நாமத்தினாசல நித்தி ஜீவளன 

அளடயும்படி ாகவும், இளவகள் எழுதப்பட்டிருக்கி து. 

 

அப்சபாஸ்தலன் ச ாவான் ஏன் இந்த கடிதத்ளத எழுதினார்? 

 

1 ச ாவான்  5:13, உங்களுக்கு நித்தி ஜீவன் உண்சடன்று 

நீங்கள் அறி வும், சதவகுமாரனுளட  நாமத்தின்சமல் நீங்கள் 

விசுவா மாயிருக்கவும், சதவகுமாரனுளட  நாமத்தின்சமல் 

விசுவா மாயிருக்கி  உங்களுக்கு இளவகளை 

எழுதியிருக்கிச ன். 


