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முன்னுரை
பிோ, கு ாரன், ெரிசுத்ே ஆவியாகிய திரிசயக சேெனுடடய நா த்தில் உங்கடை
ொழ்த்துகிசறன். பிராடஸ்ட்டன்ட் சீர்திருத்ேத்திற்குப் (Protestant Reformation) பின்னர்,
16 ற்றும் 17 ஆம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்து ற்றும் ஐசராப்ொ சேேங்களில்
சகள்வி ெதில் முடறயின் மூலம் கிறிஸ்ேெ சகாட்ொடுகடை (Christian Doctrines)
விைக்கி ேடெ க்களுக்கு சொதிக்கத் துெங்கினர். இந்ே சகள்வி, ெதில்கடை ேடெ
சொேகர்கள் ேங்களூடடய ேடெ உறுப்பினர்களின் வீடுகளுக்கு வேன்று
அெர்களுக்குப் சொதித்ேனர். அப்ெடிசய ேடெ க்களும் இடே உெசயாகப்ெடுத்தி
ேங்கள் குழந்டேகளுக்கு கிறிஸ்ேெ ேத்தியங்கடை கற்றுக்வகாடுத்ேனர்.
விசுொசிகளின் குழந்டேகள் இடெகடை னப்ொடம் வேய்து
உெசயாகப்ெடுத்தினர். இந்ே முடறயான சொேடனடய காட்டகிஸம்’ (Catechism)
அல்லது ‘ஞான உெசேே வினா விடட’ என்று அடழக்கப்ெட்டது. சில ேடெகளில்
இந்ே ெரிசுத்ே ான ெணிடயச் வேய்ய உெசேசியார்கடை (Catechist) நியமித்ோர்கள்.
இந்ே ெழக்கம் இன்றும் உலகில் அசநக திருச்ேடெகளில் கடடபிடிக்கப்ெடுகிறது.
இப்ெடிப்ெட்ட காட்டகிஸங்களில் முேன்ட யானோகவும், செேத்தின்
அடிப்ெடடயில் துள்ளிய ானோகவும் கருேப்ெடுெது ‘வெஸ்ட்மினிஸ்டர்
காட்டகிஸம்’ (Westminster Catechism) என்கிறோகும். இது சிறிய, ற்றும் வெரிய
ெடிெங்களில் வெளியிடப்ெட்டன. சிறிய காடகிஸத்தில் உள்ை (Shorter Catechism)
சகள்வி ெதில்களும், அேற்கு ஆோர ான செே ெேனங்களுச இந்ே புத்ேகத்தில்
இடம்வெற்றுள்ைது.
இடெகடைப் ெடிப்ெோல் கிடடக்கும் ெலன்கள் எராைம். அடெகளில் ஒரு சில
காரியங்கடை ட்டும் சுருக்க ாக இங்கு குறிப்பிடுெது பிரசயாஜனப்ெடும்.
முேலாெோக, நம்முடடய விசுொேம் எந்ே அடிப்ெடடயில் அட ந்திருக்கிறது
என்ெடே அறிந்து வகாள்ெது மிகவும் அெசியம். ேத்தியத்டே அறியாவிட்டால்
எப்ெடி ேரியாக விசுொசிக்க முடியும்? எடே விசுொசிக்கிசறாம் என்ெடே ேரியாக
அறியாவிட்டால் எப்ெடி நம்முடடய ஆவிக்குரிய ொழ்வில் ெைர முடியும்?
செேத்தின் அடிப்ெடடயிலான சகாட்ொடுகடை நன்றாக அறிந்ோல் ட்டுச
நம்முடடய விசுொே ானது நிடலத்து இருக்கக்கூடிய விசுொே ாகவும் ெைருகிற
ஒரு விசுொே ாகவும் இருக்க முடியும். ஆண்டெராகிய இசயசு கிறிஸ்துசெ
வோன்னது, “ேத்தியத்டேயும் அறிவீர்கள், ேத்தியம் உங்கடை
விடுேடலயாக்கும்” (சயாொன் 8:32).
இரண்டாெோக, சகாட்ொடுகடை நன்றாக அறிந்ோல் ட்டுச நம்முடடய
ஆவிக்குள்ைான ொழ்க்டக சேென் விரும்புகிறெடி அட யும். நல்ல
வநறிமுடறகடைக் கடடபிடித்து ஒழுக்க ாக ொழ்ந்ோல் சொதும், சகாட்ொடுகள்
அெசியம் இல்டல என்ெது ஆெத்ோன ஒரு நம்பிக்டக. ாறாக, நல்லெடியாக
சகாட்ொடுகடை அறிந்ோல் நம்முடடய ஆவிக்குரிய ொழ்க்டக செேத்தின்ெடி
சிறப்ொக அட ய அதிக ொய்ப்பு உள்ைது. அப்சொஸ்ேலர்களும் ேங்களுடடய
நிருெ புத்திகளிசல வெரும் ெகுதியில் சகாட்ொடுகடைசய எழுதினர். இறுதி
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அதிகாரங்களில் ட்டுச நடடமுடற ொழ்விற்கான காரியாங்கடை எழுதினர்.
ஆகசெ, சகாட்ொடுகடை நன்கு அறிந்ோல், ந து ஆவிக்குரிய ொழ்க்டக அதிக
நன்ட யானோகவும், மிகுந்ே கனிகடை வகாடுப்ெோகவும் இருக்கும்.
“செேொக்கியங்கவைல்லாம் சேெஆவியினால் அருைப்ெட்டிருக்கிறது;
சேெனுடடய னுஷன் சேறினெனாகவும், எந்ே நற்கிரிடயயுஞ் வேய்யத்
ேகுதியுள்ைெனாகவும் இருக்கும்ெடி, அடெகள் உெசேேத்துக்கும்,
கடிந்துவகாள்ளுேலுக்கும் சீர்திருத்ேலுக்கும், நீதிடயப் ெடிப்பிக்குேலுக்கும்
பிரசயாஜனமுள்ைடெ-கைாயிருக்கிறது” (2 தீச ாத்சேயு 3:16-17).
இறுதியாக, சகாட்ொடுகடை நன்றாக அறிந்ோல் ட்டுச ேெறான
சொேடனகளிலிருந்து நம்ட காத்துக்வகாள்ைமுடியும். கள்ை சொேடனகளுக்கும்,
ெஞ்ேடனப் சொேகர்களுக்கும் இக்காலத்தில் குடறவு இல்டல என்ெது நாம்
எல்லாரும் அறிந்ேசே. இப்ெடிப்ெட்ட நிடலயில் செேத்தின் அடிப்ெடடயிலான
ேத்தியங்கடை நன்றாக அறிந்திருந்ோல் ட்டுச இடெகளிலிருந்து நம்ட
காத்துக்வகாள்ைமுடியும். விழிப்ொயிருங்கள், வேளிந்ே புத்தியுள்ைெர்கைாயிருங்கள்
என்று நம்முடடய இரட்ேகரும், அப்சொஸ்ேலர்களும், செோக த்தில் ந க்கு
எச்ேரித்திருப்ெடே நாம் அேட்டட வேய்ெது மிகவும் ஆெத்ோனோகும். செேம்
வோல்ெது, “நாம் இனிக் குழந்டேகைாயிரா ல், னுஷருடடய சூதும்
ெஞ்சிக்கிறேற்சகதுொன ேந்திரமுமுள்ை சொேக ாகிய ெலவிே காற்றினாசல
அடலகடைப்சொல அடிெட்டு அடலகிறெர்கைாயிரா ல், அன்புடன் ேத்தியத்டேக்
டகவகாண்டு ேடலயாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாெற்றிசலயும், நாம்
ெைருகிறெர்கைாயிருக்கும்ெடியாக அப்ெடிச் வேய்ோர்” (எசெசியர் 4:14).
சகாட்ொடுகடை நன்றாக அறிந்து வகாள்ெது ட்டு ல்லா ல், அடெகடைக்
கென ாக கடடபிடிப்ெதும் மிக அெசியம். ேத்தியங்கடை வேரிந்துவகாள்ளும்
சநாக்கச அடெகடை கடடபிடிக்கத்ோசன! “என்டன ஆண்டெசர! ஆண்டெசர!
என்று நீங்கள் வோல்லியும், நான் வோல்லுகிறெடி நீங்கள்
வேய்யா ற்சொகிறவேன்ன?” (லூக்கா 6:42) என்கிற ஆண்டெருடடய சகள்விடயக்
குறித்து எச்ேரிக்டகயாயிருங்கள். வெருட என்ெது மிகவும் ஆெத்ோனோகும்,
“ஆகசெ, நீங்கள் உங்கடை ெஞ்சியாேெடிக்குத் திருெேனத்டேக் சகட்கிறெர்கைாய்
ாத்திர ல்ல, அதின்ெடி வேய்கிறெர்கைாயும் இருங்கள்” (யாக்சகாபு 1:22).
இந்ே புத்ேகத்திலுள்ை செேத்தின் அடிப்ெடடயிலான சகாட்ொடுகடைப் ெடித்து,
செோக த்தின் ேத்தியங்கடை உணர்ந்ோல், உங்களுடடய ஆவிக்குரிய ொழ்க்டக
செேத்தின் அடிப்ெடடயில் நன்றாக அட யும் என்றும், கிறிஸ்துவுக்குள்ைாக
ெைரும் என்றும் நிச்ேய ாக நம்புகிசறன். “ஆேலால் பிரிய ானெர்கசை,
இடெகடை முன்னச நீங்கள் அறிந்திருக்கிறெடியால், அக்கிர க்காரருடடய
ெஞ்ேகத்திசல நீங்கள் இழுப்புண்டு உங்கள் உறுதியிலிருந்து விலகி
விழுந்துசொகாேெடிக்கு எச்ேரிக்டகயாயிருந்து, கர்த்ேரும் இரட்ேகரு ாகிய
இசயசுகிறிஸ்துவின் கிருடெயிலும் அெடர அறிகிற அறிவிலும் ெைருங்கள்.
அெருக்கு இப்வொழுதும் என்வறன்டறக்கும் கிட யுண்டாெோக. ஆவ ன்” (2
செதுரு 3:17-18).
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கேள்வி பதில்ேள்
1) மனிதனுரைய தரைரமயான க ாக்ேம் என்ன?
னிேனுடடய ேடலட யான சநாக்கம் சேெடன எப்வொழுதும்
கிட ப்ெடுத்துெதும் (1) அெரிடத்தில் எப்வொழுதும் களிகூர்ந்து
இருப்ெதுச யாகும் (2).
(1 – சேெடன கிட ப்ெடுத்துெது) - ேங்கீேம் 86, ஏோயா 60:21, 1 வகாரிந்தியர் 6:20,
வெளி 4:11, சரா ர் 11:36 ேகலமும் அெராலும் அெர் மூல ாயும் அெருக்காகவும்
இருக்கிறது; அெருக்சக என்வறன்டறக்கும் கிட யுண்டாெோக. ஆவ ன். 1
வகாரிந்தியர் 10:31 ஆடகயால் நீங்கள் புசித்ோலும், குடித்ோலும், எடேச்
வேய்ோலும், எல்லாெற்டறயும் சேெனுடடய கிட க்வகன்று வேய்யுங்கள்.
(2 – சேெனிடத்தில் களிகூருேல்) - ேங்கீேம் 16:5-11, ேங்கீேம் 144:15, ஏோயா 12:2,
லூக்கா 2:10, பிலிப்பியர் 4:4, வெளி 21:3-4, ேங்கீேம் 16:11 ஜீெ ார்க்கத்டே எனக்குத்
வேரியப்ெடுத்துவீர்; உம்முடடய ேமுகத்தில் ெரிபூரண ஆனந்ேமும், உம்முடடய
ெலதுொரிேத்தில் நித்தியசெரின்ெமும் உண்டு. ேங்கீேம் 73:25-26 ெரசலாகத்தில்
உம்ட யல்லா ல் எனக்கு யார் உண்டு? பூசலாகத்தில் உம்ட த் ேவிர எனக்கு
செசற விருப்ெமில்டல. என் ாம்ேமும் என் இருேயமும் ாண்டுசொகிறது;
சேென் என்வறன்டறக்கும் என் இருேயத்தின் கன் டலயும் என்
ெங்கு ாயிருக்கிறார்.
2) கதவரன மகிரமப்படுத்தவும் அவரிைத்தில் எப்பபாழுதும் ேளிகூர்ந்து இருக்ேவும்
ம்ரம வழி ைத்த கதவன் மக்கு வழங்கியுள்ள வழிமுரை என்ன?
சேெடன கிட ப்ெடுத்ேவும் அெரிடத்தில் எப்வொழுதும் களிகூர்ந்திருக்கவும்
நம்ட ெழிநடத்ே அெர் ந க்கு ெழங்கியுள்ை ஒசர ெழிமுடற சேெனுடடய
ொர்த்டே ட்டுச (3). அெருடடய ொர்த்டே ெடழய ஏற்ொடு ற்றும் புதிய
ஏற்ொடு புத்ேகங்கடைக் வகாண்ட ெரிசுத்ே செோக த்தில் அடங்கியுள்ைது (4).
(3 - சேெனுடடய ொர்த்டே ட்டுச ) - உொக ம் 4:2, ேங்கீேம் 19:7-11, ஏோயா 8:20,
சயாொன் 15:11, சயாொன் 20:30-31, அப்சொஸ்ேலர் 17:11, 1 சயாொன் 1:4, 2
தீச ாத்சேயு 3:15-17 செேொக்கியங்கவைல்லாம் சேெஆவியினால்
அருைப்ெட்டிருக்கிறது; சேெனுடடய னுஷன் சேறினெனாகவும், எந்ே
நற்கிரிடயயுஞ் வேய்யத் ேகுதியுள்ைெனாகவும் இருக்கும்ெடி, அடெகள்
உெசேேத்துக்கும், கடிந்துவகாள்ளுேலுக்கும் சீர்திருத்ேலுக்கும், நீதிடயப்
ெடிப்பிக்குேலுக்கும் பிரசயாஜனமுள்ைடெகைாயிருக்கிறது.
(4 - ெரிசுத்ே செோக த்தில் அடங்கியுள்ைது) - த்சேயு 19:4-5, ஆதியாக ம் 2:24, 1
வகாரிந்தியர் 2:13, 1 வகாரிந்தியர் 14:37, 2 செதுரு 1:20-21, 2 செதுரு 3:2, 15-16 லூக்கா
24:27,44 ச ாசே முேலிய ேகல தீர்க்கேரிசிகளும் எழுதின
செேொக்கியங்கவைல்லாெற்றிலும் ேம்ட க்குறித்துச் வோல்லியடெகடை
அெர்களுக்கு விெரித்துக் காண்பித்ோர். அெர்கடை சநாக்கி: ச ாசேயின்
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நியாயப்பிர ாணத்திலும் தீர்க்கேரிசிகளின் ஆக ங்களிலும் ேங்கீேங்களிலும்
என்டனக்குறித்து எழுதியிருக்கிறடெகவைல்லாம் நிடறசெறசெண்டியவேன்று,
நான் உங்கசைாடிருந்ேசொது உங்களுக்குச் வோல்லிக்வகாண்டுெந்ே விசேஷங்கள்
இடெகசை என்றார்.
3) கவதாேமம் பிைதானமாே எரத கபாதிக்கிைது?
னிேன், சேெடனப்ெற்றி நம்ெ செண்டியடேக் குறித்தும் (5), சேென் னிேனிடம்
செண்டுகிற கடட டயக் குறித்தும் (6) செோக ம் பிரோன ாக சொதிக்கிறது.
(5 - னிேன் சேெடனப்ெற்றி நம்ெ செண்டியடேக் குறித்து) - ஆதியாகம்ம் 1:1,
சயாொன் 5:39, சரா ர் 10:17, 2 தீச ாத்சேயு 3:15, சயாொன் 20:31 இசயசு
சேெனுடடய கு ாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நீங்கள் விசுொசிக்கும்ெடியாகவும்,
விசுொசித்து அெருடடய நா த்தினாசல நித்தியஜீெடன அடடயும்ெடியாகவும்,
இடெகள் எழுேப்ெட்டிருக்கிறது.
(6 - சேென் னிேனிடம் செண்டுகிற கடட டயக் குறித்து) - உொக ம் 10:12-13,
ேங்கீேம் 119:105, மீகா 6:8, 2 தீச ாத்சேயு 3:16-17, சயாசுொ 1:8 இந்ே
நியாயப்பிர ாண புஸ்ேகம் உன் ொடயவிட்டுப் பிரியாதிருப்ெோக; இதில்
எழுதியிருக்கிறடெகளின்ெடிவயல்லாம் நீ வேய்யக் கென ாயிருக்கும்ெடி, இரவும்
ெகலும் அடேத் தியானித்துக் வகாண்டிருப்ொயாக; அப்வொழுது நீ உன் ெழிடய
ொய்க்கப்ெண்ணுொய், அப்வொழுது புத்தி ானாயும் நடந்துவகாள்ளுொய்.
4) கதவன் என்ைால் என்ன?
சேென் ஆவியானெர் (7), ேம்முடடடய ேன்ட யிலும் (8), ஞானத்திலும் (9),
ெல்லட யிலும் (10), ெரிசுத்ேத்திலும் (11), நியாயத்திலும் (12), நன்ட களிலும் (13)
ற்றும் ேத்தியத்திலும் (14) அைவில்லாேெரும் (15), நித்திய ானெரும் (16),
ாறாேெரு ானெர் (17).
(7 - ஆவியானெர்) - உொக ம் 4:15-19, லூக்கா 24:39-40, சயாொன் 1:18,
அப்சொஸ்ேலர் 17:29, சயாொன் 4:24 சேென் ஆவியாயிருக்கிறார், அெடரத்
வோழுதுவகாள்ளுகிறெர்கள் ஆவிசயாடும் உண்ட சயாடும் அெடரத்
வோழுதுவகாள்ைசெண்டும் என்றார்.
(8 - ேன்ட ) - சங்கீதம் 115:2-3, 1 தீம ோத்மதயு 1:17, 1 தீம ோத்மதயு 6:15-16,
யாத்திராக ம் 3:14 அேற்குத் சேென்: இருக்கிறெராக இருக்கிசறன் என்று
ச ாசேயுடசன வோல்லி, இருக்கிசறன் என்ெெர் என்டன உங்களிடத்துக்கு
அனுப்பினார் என்று இஸ்ரசெல் புத்திரசராசட வோல்ொயாக என்றார்.
(9 - ஞானம்) - சரா ர் 11:33-34, எபிசரயர் 4:13, ேங்கீேம் 104:24 கர்த்ோசெ, உ து
கிரிடயகள் எவ்ெைவு திரைாயிருக்கிறது! அடெகடைவயல்லாம் ஞான ாய்ப்
ெடடத்தீர்; பூமி உம்முடடய வொருள்களினால் நிடறந்திருக்கிறது. 1 சயாொன் 3:20
நம்முடடய இருேயச நம்ட க் குற்றொளிகைாகத் தீர்க்கு ானால், சேென்
நம்முடடய இருேயத்திலும் வெரியெராயிருந்து ேகலத்டேயும் அறிந்திருக்கிறார்.
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(10 - ெல்லட ) - ஆதியாக ம் 17:1, ேங்கீேம் 62:11, த்சேயு 19:26, வெளி 1:8,
எசரமியா 32:17 ஆ, கர்த்ேராகிய ஆண்டெசர, இசோ, சேெரீர் உம்முடடய கா
ெலத்தினாலும், நீட்டப்ெட்ட உம்முடடய புயத்தினாலும், ொனத்டேயம்
பூமிடயயும் உண்டாக்கினீர்; உம் ாசல வேய்யக்கூடாே அதிேய ான காரியம்
ஒன்றுமில்டல.
(11 - ெரிசுத்ேம்) - எபிமேயர் 1:13, 1 மயோவோன் 3:3, 5, வவளி 15:4, 1 மேதுரு 1:15-16 15.
உங்கடை அடழத்ேெர் ெரிசுத்ேராகியிருக்கிறதுசொல, நீங்களும் உங்கள்
நடக்டககவைல்லாெற்றிசலயும் ெரிசுத்ேராயிருங்கள். 16. நான் ெரிசுத்ேர், ஆடகயால்
நீங்களும் ெரிசுத்ேராயிருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறசே.
(12 - நியாயம்) - ஆதியோக ம் 18:25, யோத்திேோக ம் 34:6-7, சங்கீதம் 96:13, மேோ ர் 3:5,
26, உொக ம் 32:4 அெர் கன் டல; அெர் கிரிடய உத்ே ானது; அெர்
ெழிகவைல்லாம் நியாயம், அெர் நியாயக்சகடில்லாே ேத்தியமுள்ை சேென்; அெர்
நீதியும் வேம்ட யு ானெர்.
(13 - நன்ட கள்) - சங்கீதம் 103:5, சங்கீதம் 107:8-9, த்மதயு 19:7, மேோ ர் 2:4,
யாத்திராகம்ம் 34:6 கர்த்ேர் அெனுக்கு முன்ொகக் கடந்துசொகிறசொது, அெர்:
கர்த்ேர், கர்த்ேர் இரக்கமும், கிருடெயும், நீடிய ோந்ேமும், கா ேடயயும்,
ேத்தியமுமுள்ை சேென் ... என்று கூறினார்.
(14 - ேத்தியம்) - யாத்திராகம்ம் 34:6, உொக ம் 32:4, ேங்கீேம் 86:15, எபிசரயர் 6:18,
ேங்கீேம் 117:2 அெர் நம்ச ல் டெத்ே கிருடெ வெரியது; கர்த்ேரின் உண்ட
என்வறன்டறக்குமுள்ைது. அல்சலலூயா.
(15 - அைவில்லாேெர்) - 1 இராஜாக்கள் 8:27, ேங்கீேம் 139:7-10, ேங்கீேம் 145:3, ேங்கீேம்
147:5, எசரமியா 23:24, சரா ர் 11:33-36 33 ஆ! சேெனுடடய ஐசுெரியம், ஞானம்,
அறிவு என்ெடெகளின் ஆழம் எவ்ெைொயிருக்கிறது! அெருடடய
நியாயத்தீர்ப்புகள் அைவிடப்ெடாேடெகள், அெருடடய ெழிகள்
ஆராயப்ெடாேடெகள்! 34. கர்த்ேருடடய சிந்டேடய அறிந்ேென் யார்? அெருக்கு
ஆசலாேடனக்காரனாயிருந்ேென் யார்? 35. ேனக்குப் ெதில்கிடடக்கும்ெடிக்கு முந்தி
அெருக்கு ஒன்டறக் வகாடுத்ேென் யார்? 36. ேகலமும் அெராலும் அெர் மூல ாயும்
அெருக்காகவும் இருக்கிறது; அெருக்சக என்வறன்டறக்கும் கிட யுண்டாெோக.
ஆவ ன்.
(16 - நித்திய ானெர்) - உொக ம் 33:27, ேங்கீேம் 90:2, வெளி 1:4, 8 12, ேங்கீேம் 102:12,
24-27 கர்த்ேராகிய நீசரா என்வறன்டறக்கும் இருக்கிறீர்; உம்முடடய செர்
பிரஸ்ோெம் ேடலமுடற ேடலமுடறயாக நிற்கும். 24. அப்வொழுது நான்: என்
சேெசன, ொதி ெயதில் என்டன எடுத்துக்வகாள்ைாசேயும்; உம்முடடய
ெருஷங்கள் ேடலமுடற ேடலமுடறயாக இருக்கும். 25. நீர் ஆதியிசல பூமிடய
அஸ்திொரப்ெடுத்தினீர்; ொனங்கள் உம்முடடய கரத்தின் கிரிடயயாயிருக்கிறது. 26.
அடெகள் அழிந்துசொம், நீசரா நிடலத்திருப்பீர்; அடெகவைல்லாம்
ெஸ்திரம்சொல் ெழட யாய்ப்சொம்; அடெகடை ஒரு ோல்டெடயப்சொல்
5
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ாற்றுவீர், அப்வொழுது ாறிப்சொம். 27. நீசரா ாறாேெராயிருக்கிறீர்; உ து
ஆண்டுகள் முடிந்துசொெதில்டல.
(17 - ாறாேெர்) - ேங்கீேம் 33:11, ல்கியா 3:6, எபிசரயர் 1:12, எபிசரயர் 6:17-18,
யாக்சகாபு 1:17, எபிசரயர் 13:8 இசயசுகிறிஸ்து சநற்றும் இன்றும் என்றும்
ாறாேெராயிருக்கிறார்.
5) ஒன்ரைவிை அதிேமான கதவர்ேள் உண்ைா?
இல்டல. வ ய்யான ஜீவிக்கிற சேென் (18) ஒருெர் ட்டுச (19).
(18 - ஒசர சேென்) - ஏோயா 44:6, ஏோயா 45:21-22, 1 வகாரிந்தியர் 8:4-6, உொக ம் 6:4
இஸ்ரசெசல, சகள்: நம்முடடய சேெனாகிய கர்த்ேர் ஒருெசர கர்த்ேர்.
(19 - ஒசர வ ய்யான ஜீெனுள்ை சேென்) - சயாொன் 17:3, 1 வேேசலானிக்சகயர் 1:910, 1 சயாொன் 5:20, எசரமியா 10:10 கர்த்ேசர வ ய்யான வேய்ெம்; அெர் ஜீெனுள்ை
சேென், நித்திய ராஜா.
6) கதவன் எத்தரன பர்ேளாே இருக்கிைார்?
ஒசர சேெனாெர், பிோ, கு ாரன், ற்றும் ெரிசுத்ே ஆவியாகிய மூன்று நெர்கைாக
இருக்கிறார். மூன்று நெர்கள் என்ெோல் மூன்று சேெர்கள் கிடடயாது (20). ஒசர
சேெனாகிய மூெரும் ஒசர ேன்ட யுடடயெர்கள், ெல்லட யிலும் கிட யிலும்
ே ானெர்கள் (21).
(20 - மூன்று நெர்கைாக இருக்கிறார்) - த்சேயு 3:16-17, 2 வகாரிந்தியர் 13:14, 1 செதுரு
1:2, த்சேயு 28:19 ஆடகயால், நீங்கள் புறப்ெட்டுப்சொய், ேகல ஜாதிகடையும்
சீஷராக்கி, பிோ கு ாரன் ெரிசுத்ே ஆவியின் நா த்திசல அெர்களுக்கு
ஞானஸ்நானங்வகாடுத்து, நான் உங்களுக்குக் கட்டடையிட்ட யாடெயும் அெர்கள்
டகக்வகாள்ளும்ெடி அெர்களுக்கு உெசேேம் ெண்ணுங்கள்; இசோ, உலகத்தின்
முடிவுெரியந்ேம் ேகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடசனகூட இருக்கிசறன் என்றார்.
ஆவ ன்.
(21 - ஒசர ேன்ட யுடடயெர்கள், ே ானெர்கள்) - ேங்கீேம் 45:6, சயாொன் 1:1,
சயாொன் 17:5, அப்சொஸ்ேலர் 5:3-4, சரா ர் 9:5, வகாசலாசேயர் 2:9, யூோ 1:24-25. 1
சயாொன் 5:7 ெரசலாகத்திசல ோட்சியிடுகிறெர்கள் மூெர், பிோ, ொர்த்டே, ெரிசுத்ே
ஆவி என்ெெர்கசை, இம்மூெரும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள்.
7) கதவன் தீர்மானித்த நியதிேள் யாரவ?
சேெனுடடய நித்திய சநாக்கமும், அெருடடய சித்ேத்தின் ஆசலாேடனயின்ெடி,
அெர் ேம்முடடய கிட க்காக, நடக்கக்கூடியடெகடை முன்கூட்டிசய
நிர்ணயித்திருப்ெசே சேென் தீர் ானித்ே நியதிகைாகும் (22).
(22 – சேென் தீர் ானித்ே நியதிகள்) - ேங்கீேம் 33:11, ஏோயா 14:24, அப்சொஸ்ேலர்
2:23, எசெசியர் 1:11-12 ச லும் கிறிஸ்துவின்ச ல் முன்சன நம்பிக்டகயாயிருந்ே
நாங்கள் அெருடடய கிட க்குப் புகழ்ச்சியாயிருக்கும்ெடிக்கு, ே து சித்ேத்தின்
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ஆசலாேடனக்குத்ேக்கோக எல்லாெற்டறயும் நடப்பிக்கிற அெருடடய
தீர் ானத்தின்ெடிசய, நாங்கள் முன்குறிக்கப்ெட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் அெருடடய
சுேந்ேர ாகும்ெடி வேரிந்துவகாள்ைப்ெட்சடாம்.
8) கதவன் தாம் தீர்மானித்த நியதிேரள எவ்வாறு பெயல்படுத்துகிைார்?
சேென் சிருஷ்டிப்பின் கிரிடயகள் மூல ாகவும், ேம்முடடய நிர்ொகத்தின்
கிரிடயகள் மூல ாகவும், அெர் தீர் ானித்ே நியதிகடைச் வேயல்ெடுத்துகிறார் (23).
(23 - தீர்வுகடைச் வேயல்ெடுத்துேல்) - ேங்கீேம் 148:8-12, ஏோயா 40:26, அப்சொஸ்ேலர்
4:24-28, வெளி 4:11 கர்த்ோசெ, சேெரீர், கிட டயயும் கனத்டேயும்
ெல்லட டயயும் வெற்றுக்வகாள்ளுகிறேற்குப் ொத்திரராயிருக்கிறீர்; நீசர
ேகலத்டேயும் சிருஷ்டித்தீர், உம்முடடய சித்ேத்தினாசல அடெகள்
உண்டாயிருக்கிறடெகளும் சிருஷ்டிக்கப்ெட்டடெகளு ாயிருக்கிறது என்றார்கள்.
ோனிசயல் 4:35 பூமியின் குடிகள் எல்லாம் ஒன்றுமில்டலவயன்று
எண்ணப்ெடுகிறார்கள்; அெர் ே து சித்ேத்தின்ெடிசய ொனத்தின் சேடனடயயும்
பூமியின் குடிகடையும் நடத்துகிறார்; அெருடடய டகடயத் ேடுத்து, அெடர
சநாக்கி: என்ன வேய்கிறீவரன்று வோல்லத்ேக்கென் ஒருெனும் இல்டல என்சறன்.
9) சிருஷ்டிப்பின் கிரிரய என்ைால் என்ன?
சேென், ேம்முடடய ொர்த்டேயின் ெல்லட யினால் ஒன்றும் இல்லாே
வெறுட யிலிருந்து எல்லாெற்டறயும் உண்டாக்கியதும் (24) ஆறு நாட்களில்
எல்லாெற்டறயும் நன்றாக உண்டாக்கியதும் சிருஷ்டிப்பின் கிரிடயயாகும் (25).
(24 - ொர்த்டேயினால் சிருஷ்டித்ேது) - ஆதியாக ம் 1:1, ேங்கீேம் 33:6, 9, எபிசரயர்
11:3 ஆதியிசல சேென் ொனத்டேயும் பூமிடயயும் சிருஷ்டித்ோர்.
(25 - நன்றாகப் ெடடத்ேது) - ஆதியாக ம் 1:31 அப்வொழுது சேென் ோம்
உண்டாக்கின எல்லாெற்டறயும் ொர்த்ோர், அது மிகவும் நன்றாயிருந்ேது.
10) கதவன் மனிதரன எவ்வாறு பரைத்தார்?
சேென், னிேடன, ஆணும், வெண்ணு ாக ேம்முடடய ோயலில் (26), அறிவுடனும்
(27), நீதியுடனும், ெரிசுத்ேத்துடனும் (28), எல்லா ெடடப்பினங்கடை ஆளும்
உரிட யுடனும் ெடடத்ோர் (29).
(26 - சேெனுடடய ோயலில்) - ஆதியாக ம் 1:27 சேென் ேம்முடடய ோயலாக
னுஷடனச் சிருஷ்டித்ோர், அெடனத் சேெோயலாகசெ சிருஷ்டித்ோர்; ஆணும்
வெண்ணு ாக அெர்கடைச் சிருஷ்டித்ோர்.
(27 - அறிவுடன்) - வகாசலாசேயர் 3:10 ேன்டனச் சிருஷ்டித்ேெருடடய
ோயலுக்வகாப்ொய்ப் பூரண அறிெடடயும்ெடி புதிோக்கப்ெட்ட புதிய னுஷடனத்
ேரித்துக்வகாண்டிருக்கிறீர்கசை.
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(28 - நீதியிலும் ெரிசுத்ேத்திலும்) - எசெசியர் 4:24 வ ய்யான நீதியிலும்
ெரிசுத்ேத்திலும் சேெனுடடய ோயலாகச் சிருஷ்டிக்கப்ெட்ட புதிய னுஷடனத்
ேரித்துக்வகாள்ளுங்கள்.
(29 - ெடடப்பினங்கடை ஆளும் உரிட ) - ேங்கீேம் 8, ஆதியாக ம் 1:28 பின்பு
சேென் அெர்கடை சநாக்கி: நீங்கள் ெலுகிப் வெருகி, பூமிடய நிரப்பி, அடேக்
கீழ்ப்ெடுத்தி, ேமுத்திரத்தின் ச்ேங்கடையும் ஆகாயத்துப் ெறடெகடையும்,
பூமியின்ச ல் நட ாடுகிற ேகல ஜீெஜந்துக்கடையும் ஆண்டுவகாள்ளுங்கள் என்று
வோல்லி, சேென் அெர்கடை ஆசீர்ெதித்ோர்.
11) கதவனுரைய நிர்வாேத்தின் கிரிரயேள் என்ைால் என்ன?
ேம்முடடய ச லான ெரிசுத்ேத்தினாலும் (30), ஞானத்தினாலும் (31), ெல்லட யாக
(32) அெருடடய ெடடப்புகடையும் அடெகளின் வேயல்கடையும் (33) ொதுகாத்து
ெருெதும் (34), ஆளுடக வேய்து ெருெதும் (35) அெருடடய நிர்ொகத்தின்
கிரிடயகைாகும்.
(30 - ெரிசுத்ேத்தினால்) - ேங்கீேம் 145:17 கர்த்ேர் ே து ெழிகளிவலல்லாம்
நீதியுள்ைெரும், ே து கிரிடயகளிவலல்லாம் கிருடெயுள்ைெரு ாயிருக்கிறார்.
(31 - ஞானத்தினால்) - ேங்கீேம் 104:24 கர்த்ோசெ, உ து கிரிடயகள் எவ்ெைவு
திரைாயிருக்கிறது! அடெகடைவயல்லாம் ஞான ாய்ப் ெடடத்தீர்; பூமி உம்முடடய
வொருள்களினால் நிடறந்திருக்கிறது.
(32 - ெல்லட யினால்) - எபிசரயர் 1:3 இெர் அெருடடய கிட யின் பிரகாேமும்,
அெருடடய ேன்ட யின் வோரூெமு ாயிருந்து, ேர்ெத்டேயும் ேம்முடடய
ெல்லட யுள்ை ெேனத்தினாசல ோங்குகிறெராய், ேம் ாசலோச நம்முடடய
ொெங்கடை நீக்கும் சுத்திகரிப்டெ உண்டுெண்ணி, உன்னேத்திலுள்ை
கத்துெ ானெருடடய ெலதுொரிேத்திசல உட்கார்ந்ோர்.
(33 - ெடடப்புகடையும் அடெகளின் வேயல்கடையும்) - ேங்கீேம் 36:6 உ து நீதி
கத்ோன ெர்ெேங்கள் சொலவும், உ து நியாயங்கள் கா ஆழ ாகவும்
இருக்கிறது; கர்த்ோசெ, னுஷடரயும் மிருகங்கடையும் காப்ொற்றுகிறீர்,
நீதிவ ாழிகள் 16:33 சீட்டு டியிசல சொடப்ெடும்; காரிய சித்திசயா கர்த்ேரால்
ெரும், த்சேயு 10:30 உங்கள் ேடலயிலுள்ை யிவரல்லாம் எண்ணப்ெட்டிருக்கிறது.
(34 - ொதுகாக்கிறெர்) - வநசகமியா 9:6 நீர் ஒருெசர கர்த்ேர்; நீர் ொனங்கடையும்,
ொனாதி ொனங்கடையும், அடெகளுடடய ேர்ெ சேடனகடையும், பூமிடயயும்
அதிலுள்ை எல்லாெற்டறயும், ேமுத்திரங்கடையும் அடெகளிலுள்ை
எல்லாெற்டறயும் உண்டாக்கினீர்; அடெகடைவயல்லாம் நீர் காப்ொற்றுகிறீர்;
ொனசேடனகள் உம்ட ப் ெணிந்துவகாள்ளுகிறது.
(35 - ஆளுடக வேய்ேல்) - எசெசியர் 1:19-23 19, ேங்கீேம் 103:19 கர்த்ேர் ொனங்களில்
ே து சிங்காேனத்டே ஸ்ோபித்திருக்கிறார்; அெருடடய ராஜரிகம் ேர்ெத்டேயும்
ஆளுகிறது.
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12) மனிதன் பரைக்ேப்பட்ை நிரையில் இருக்கும்பபாழுது, கதவனுரைய
நிர்வாேத்திகை, அவர் மனிதகனாடு பெய்த விகெஷித்த ோரியம் என்ன?
சேென் னிேடன ெடடத்ே பின்னர், னிேசனாடு ஒரு ஜீெனின்
உடன்ெடிக்டகடய ஏற்ெடுத்தினார். நன்ட தீட அறியத்ேக்கோன விருட்ேத்தின்
கனிடய புசிக்க ேடட வேய்து, புசித்ோல் ரிப்ொய் என்ற நிெந்ேடனடய விதித்ோர்.
இந்ே ஜீென் ரணம் என்ற ஏற்ொடானது கீழ்ெடிேலின் நிெந்ேடனக்குள்ைாக
வேய்யப்ெட்டது (36).
(36 - நிர்ொகத்தின் விசேஷ ானச் வேயல்) - யாக்சகாபு 2:10 16, ஆதியாக ம் 2:16-17
சேெனாகிய கர்த்ேர் னுஷடன சநாக்கி: நீ சோட்டத்திலுள்ை ேகல விருட்ேத்தின்
கனிடயயும் புசிக்கசெ புசிக்கலாம். ஆனாலும் நன்ட தீட அறியத்ேக்க
விருட்ேத்தின் கனிடயப் புசிக்கசெண்டாம். அடே நீ புசிக்கும் நாளில் ோகசெ
ோொய் என்று கட்டடையிட்டார்.
13) ம்முரைய முதற்பபற்கைார், அவர்ேள் பரைக்ேப்பட்ை நிரையில்
பதாைர்ந்தார்ேளா?
இல்டல. நம்முடடய முேற்வெற்சறார், ேங்களுடடய சுய சித்ேத்தின் சுேந்திரத்தில்,
ோங்கள் ெடடக்கப்ெட்ட நிடலயில் இருக்கும்வொழுது, சேெனுக்கு விசராே ாக
ொெம் வேய்து வீழ்ந்ேனர் (37).
(37 - னிேனின் வீழ்ச்சி) - 2 வகாரிந்தியர் 11:3, ஆதியாக ம் 3:6-8. 6. அப்வொழுது
ஸ்திரியானெள், அந்ே விருட்ேம் புசிப்புக்கு நல்லதும், ொர்டெக்கு இன்ெமும்,
புத்திடயத் வேளிவிக்கிறேற்கு இச்சிக்கப்ெடத்ேக்க விருட்ேமு ாய் இருக்கிறது
என்று கண்டு, அதின் கனிடயப் ெறித்து, புசித்து, ேன் புருஷனுக்கும் வகாடுத்ோள்;
அெனும் புசித்ோன். 7. அப்வொழுது அெர்கள் இருெருடடய கண்களும்
திறக்கப்ெட்டது; அெர்கள் ோங்கள் நிர்ொணிகள் என்று அறிந்து, அத்தியிடலகடைத்
டேத்து, ேங்களுக்கு அடரக்கச்டேகடை உண்டுெண்ணினார்கள். 8. ெகலில்
குளிர்ச்சியான செடையிசல சோட்டத்தில் உலாவுகிற சேெனாகிய கர்த்ேருடடய
ேத்ேத்டே அெர்கள் சகட்டார்கள். அப்வொழுது ஆோமும் அென் டனவியும்
சேெனாகிய கர்த்ேருடடய ேந்நிதிக்கு விலகி, சோட்டத்தின் விருட்ேங்களுக்குள்சை
ஒளித்துக்வகாண்டார்கள்.
14) பாவம் என்ைால் என்ன?
ொெம் என்ெது சேெனுடடய நியாயப்பிர ாணங்கடை மீறுெதும், சேெனுடடய
நியாயப்பிர ாணங்களுக்கு ஏற்றெடி நடொ ல் இருப்ெது ாகும் (38).
(38 - ொெம்) - சலவியராக ம் 5:17, யாக்சகாபு 4:17 ஆேலால், ஒருென் நன்ட வேய்ய
அறிந்ேெனாயிருந்தும், அடேச் வேய்யா ற்சொனால், அது அெனுக்குப்
ொெ ாயிருக்கும்., 1 சயாொன் 3:4 ொெஞ்வேய்கிற எெனும் நியாயப்பிர ாணத்டே
மீறுகிறான்; நியாயப்பிர ாணத்டே மீறுகிறசே ொெம்.

9

ஞான உெசேே வினா விடட

15) ம்முரைய முதற்பபற்கைார், தாங்ேள் பரைக்ேப்பட்ை நிரையில் இருந்து வீழ்ந்த
பாவம் என்ன?
புசிக்கக்கூடாது என்று ேடடவேய்யப்ெட்ட கனிடய புசித்ேசே நம்முடடய
முேற்வெற்சறார், ோங்கள் ெடடக்கப்ெட்ட நிடலயில் இருந்து வீழ்ந்ே ொெம் ஆகும்
(39).
(39 - விழ்ச்சியின் ொெம்) - ஆதியாக ம் 3:6 அப்வொழுது ஸ்திரியானெள், அந்ே
விருட்ேம் புசிப்புக்கு நல்லதும், ொர்டெக்கு இன்ெமும், புத்திடயத்
வேளிவிக்கிறேற்கு இச்சிக்கப்ெடத்ேக்க விருட்ேமு ாய் இருக்கிறது என்று கண்டு,
அதின் கனிடயப் ெறித்து, புசித்து, ேன் புருஷனுக்கும் வகாடுத்ோள்; அெனும்
புசித்ோன்.
16) ஆதாமுரைய மீறுதலினால் மனித குைம் முழுவதும் வீழ்ந்ததா?
ஆம். ஆோச ாடு வேய்யப்ெட்ட உடன்ெடிக்டகயானது, அெனுக்கு
ாத்திர ல்லா ல், அெனுக்கு பின் ெந்ே ேந்ேதியாகிய எல்லா னிே குலத்துக்கும்
சேர்ந்ேோகும் (40). எல்லா னிேர்களும் ஆோமிலிருந்து ெருகிற
ேந்ேதியாயிருக்கிறதினால், ஆோமுடடய முேல் மீறுேலினாசல எல்லா னிேர்களும்
அெசனாடு ொெம் வேய்து, அெசனாடு வீழ்ந்ேனர் (41).
(40 - னுஷசனாடு வேய்யப்ெட்ட ஒப்ெந்ேம்) - ஆதியாக ம் 2:16-17, யாக்சகாபு 2:10
எப்ெடிவயனில், ஒருென் நியாயப்பிர ாணம் முழுெடேயும் டகக்வகாண்டிருந்தும்,
ஒன்றிசல ேெறினால் எல்லாெற்றிலும் குற்றொளியாயிருப்ொன்.
(41 - எல்லாரும் விழுந்ேனர்) - 1 வகாரிந்தியர் 15:22 12, சரா ர் 5:12-21 12 இப்ெடியாக,
ஒசர னுஷனாசல ொெமும் ொெத்தினாசல ரணமும் உலகத்திசல
பிரசெசித்ேதுசொலவும், எல்லா னுஷரும் ொெஞ்வேய்ேெடியால், ரணம்
எல்லாருக்கும் ெந்ேதுசொலவும் இதுெ ாயிற்று. 13. நியாயப்பிர ாணம்
வகாடுக்கப்ெடுெேற்கு முன்னும் ொெம் உலகத்திலிருந்ேது; நியாயப்பிர ாணம்
இல்லாதிருந்ோல் ொெம் எண்ணப்ெட ாட்டாது. 14. அப்ெடியிருந்தும்,
ரண ானது ஆோம்முேல் ச ாசேெடரக்கும், ஆோமின் மீறுேலுக்வகாப்ொய்ப்
ொெஞ்வேய்யாேெர்கடையும் ஆண்டுவகாண்டது; ... 18. ஆடகயால் ஒசர
மீறுேலினாசல எல்லா னுஷருக்கும் ஆக்கிடனக்கு ஏதுொன தீர்ப்பு
உண்டானதுசொல, ஒசரநீதியினாசல எல்லா னுஷருக்கும் ஜீெடன அளிக்கும்
நீதிக்கு ஏதுொன தீர்ப்பு உண்டாயிற்று. ... 21. ஆேலால் ொெம் ரணத்துக்கு ஏதுொக
ஆண்டுவகாண்டதுசொல, கிருடெயானது நம்முடடய கர்த்ேராகிய
இசயசுகிறிஸ்துவின் மூல ாய் நீதியினாசல நித்தியஜீெனுக்கு ஏதுொக
ஆண்டுவகாண்டது.
17) அந்த வீழ்ச்சி மனித குைத்ரத எந்த நிரைக்கு போண்டு வந்தது?
அந்ே வீழ்ச்சியானது னிே குலத்டே ொெ ான நிடலக்கும், வெருந்துயர ான
நிடலக்கும் வகாண்டு ெந்ேது (42).
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(42 - வீழ்ச்சியின் வகாடூரம்) - ஆதியாக ம் 3:16-19,23, சரா ர் 3:16 நாேமும்
நிர்ப்ெந்ேமும் அெர்கள் ெழிகளிலிருக்கிறது, சரா ர் 5:12 இப்ெடியாக, ஒசர
னுஷனாசல ொெமும் ொெத்தினாசல ரணமும் உலகத்திசல
பிரசெசித்ேதுசொலவும், எல்லா னுஷரும் ொெஞ்வேய்ேெடியால், ரணம்
எல்லாருக்கும் ெந்ேதுசொலவும் இதுெ ாயிற்று, எசெசியர் 2:1
அக்கிர ங்களினாலும் ொெங்களினாலும் ரித்ேெர்கைாயிருந்ே உங்கடை
உயிர்ப்பித்ோர்.
18) பாவத்தினால் வீழ்ந்த மனிதனுரைய அந்த நிரை எப்படிப்பட்ைது?
இந்ே நிடலயிசல, ஆோமின் முேற்ொெத்தினால் ஏற்ெட்ட குற்ற உணர்வு (43),
ஆதியில் இருந்ே அந்ே நீதியின் மீோன ோக்கம் (44), னிேனுடடய முழு
சுொெத்தின் தூய்ட க்சகடு (ஆதிொெம் என்று வொதுொக அடழக்கப்ெடுெது) (45)
ஆகியடெகளும், ச லும் இடெகளினால் வெளிப்ெடுகிற அடனத்து மீறுேல்களும்
(46) உள்ைது.
(43 - குற்ற உணர்வு) - சரா ர் 5:19 அன்றியும் ஒசர னுஷனுடடய
கீழ்ப்ெடியாட யினாசல அசநகர் ொவிகைாக்கப்ெட்டதுசொல, ஒருெருடடய
கீழ்ப்ெடிேலினாசல அசநகர் நீதி ான்கைாக்கப்ெடுொர்கள்.
(44 - ஆதியில் இருந்ே நீதியின் மீோன ோக்கம்) - வகாசலாசேயர் 3:10, எசெசியர் 4:24,
சரா ர் 3:10-12 10. அந்ேப்ெடிசய: நீதி ான் ஒருெனாகிலும் இல்டல; 11.
உணர்வுள்ைென் இல்டல; சேெடனத் சேடுகிறென் இல்டல; 12. எல்லாரும்
ெழிேப்பி, ஏக ாய்க் வகட்டுப்சொனார்கள்; நன்ட வேய்கிறென் இல்டல,
ஒருெனாகிலும் இல்டல.
(45 - னிேனுடடய முழு சுொெத்தின் தூய்ட க்சகடு) - ேங்கீேம் 51:5 இசோ, நான்
துர்க்குணத்தில் உருொசனன்; என் ோய் என்டனப் ொெத்தில் கர்ப்ெந்ேரித்ோள்,
சயாொன் 3:6, சரா ர் 3:18, சரா ர் 8:7-8, எசெசியர் 2:3 அெர்களுக்குள்சை
நாவ ல்லாரும் முற்காலத்திசல ந து ாம்ே இச்டேயின்ெடிசய நடந்து, ந து
ாம்ேமும் னசும் விரும்பினடெகடைச் வேய்து, சுொெத்தினாசல
ற்றெர்கடைப்சொலக் சகாொக்கிடனயின் பிள்டைகைாயிருந்சோம்.
(46 - அடனத்து மீறுேல்களும்) - ேங்கீேம் 53 1-3, த்சேயு 15:19, சரா ர் 3:10-18, 23-24,
யாக்சகாபு 1:14-15, ஆதியாக ம் 6:5-6 5. னுஷனுடடய அக்கிர ம் பூமியிசல
வெருகினது என்றும், அென் இருேயத்து நிடனவுகளின் சோற்றவ ல்லாம் நித்ேமும்
வொல்லாேசே என்றும், கர்த்ேர் கண்டு, 6. ோம் பூமியிசல னுஷடன
உண்டாக்கினேற்காகக் கர்த்ேர் னஸ்ோெப்ெட்டார். கலாத்தியர் 5:19-21 19.
ாம்ேத்தின் கிரிடயகள் வெளியரங்க ாயிருக்கின்றன; அடெயாென: விெோரம்,
செசித்ேனம், அசுத்ேம், கா விகாரம், 20. விக்கிரகாராேடன, பில்லிசூனியம்,
ெடககள், விசராேங்கள், டெராக்கியங்கள், சகாெங்கள், ேண்டடகள், பிரிவிடனகள்,
ார்க்கசெேங்கள், 21. வொறாட கள், வகாடலகள், வெறிகள், களியாட்டுகள்
முேலானடெகசை; இப்ெடிப்ெட்டடெகடைச் வேய்கிறெர்கள் சேெனுடடய
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ராஜ்யத்டேச் சுேந்ேரிப்ெதில்டலவயன்று முன்சன நான் வோன்னதுசொல
இப்வொழுதும் உங்களுக்குச் வோல்லுகிசறன்.
19) மனிதன் வீழ்ந்த அந்த நிரைரமயின் போடுந்துயைம் என்ன?
எல்லா னிேர்களும் ேங்களுடடய வீழ்ச்சியினால், சேெசனாடு இருந்ே
ஐக்கியத்டே இழந்ேனர் (47), அெருடடய உக்கிர சகாெத்துக்கு ஆைானார்கள் (48),
அெருடடய ோெத்துக்கு ஆைானார்கள் (49). ஆகசெ, இந்ே ொழ்க்டகயின் எல்லா
வகாடுந்துயரத்துக்கும் (50), ரணத்துக்கும் (51), நரகத்தின் செேடனகளுக்கும் நித்திய
காலத்துக்கும் ஆைாக சநர்ந்ேது (52).
(47 – சேெனுடடய ஐக்கியத்டே இழந்ேனர்) - ஆதியாக ம் 3:8, 24, சயாொன் 8:34, 42,
44, எசெசியர் 2:12, எசெசியர் 4:18-19 18. அெர்கள் புத்தியில் அந்ேகாரப்ெட்டு, ேங்கள்
இருேய கடினத்தினால் ேங்களில் இருக்கும் அறியாட யினாசல சேெனுடடய
ஜீெனுக்கு அந்நியராயிருந்து; 19. உணர்வில்லாேெர்கைாய், ேகலவிே
அசுத்ேங்கடையும் ஆெசலாசட நடப்பிக்கும்ெடி, ேங்கடைக் கா விகாரத்திற்கு
ஒப்புக்வகாடுத்திருக்கிறார்கள்.
(48 – சேெனுடடய சகாெத்துக்கு ஆைானார்கள்) - எசெசியர் 2:3, எசெசியர் 5:6,
சயாொன் 3:36, சரா ர் 1:18 ேத்தியத்டே அநியாயத்தினாசல அடக்கிடெக்கிற
னுஷருடடய எல்லாவிே அெெக்திக்கும் அநியாயத்துக்கும் விசராே ாய்,
சேெசகாெம் ொனத்திலிருந்து வெளிப்ெடுத்ேப்ெட்டிருக்கிறது.
(49 – சேெனுடடய ோெத்துக்கு ஆைானார்கள்) - வெளி 22:3, கலாத்தியர் 3:10
நியாயப்பிர ாணத்தின் கிரிடயக்காரராகிய யாெரும்
ோெத்திற்குட்ெட்டிருக்கிறார்கள்; நியாயப்பிர ாண புஸ்ேகத்தில்
எழுேப்ெட்டடெகடைவயல்லாம் வேய்யத்ேக்கோக அடெகளில் நிடலத்திராேென்
எெசனா அென் ேபிக்கப்ெட்டென் என்று எழுதியிருக்கிறசே,
(50 - இந்ே ொழ்க்டகயின் வகாடுந்துயரங்களுக்கு ஆைானார்கள்) - ஆதியாக ம் 3:1619, சயாபு 5:7, சரா ர் 8:18-23, பிரேங்கி 2:22-23 22. னுஷன் சூரியனுக்குக்கீசழ
ெடுகிற எல்லாப் பிரயாேத்தினாலும் அெனுடடய இருேயத்தின்
எண்ணங்களினாலும் அெனுக்குப் ெலன் என்ன? 23. அென் நாட்கவைல்லாம்
அலுப்புள்ைது, அென் செடலகள் ெருத்ேமுள்ைது; இராத்திரியிலும் அென்
னதுக்கு இடைப்ொறுேலில்டல; இதுவும் ாடயசய.
(51 - ரணத்துக்கு ஆைானார்கள்) - எசேக்கியல் 18:4, சரா ர் 5:12, சரா ர் 6:23
ொெத்தின் ேம்ெைம் ரணம்.
(52 - நித்திய நரகத்துக்கு ஆைானார்கள்) - த்சேயு 25:41, 46, வெளி 14:9-11, 2
வேேசலானிக்சகயர் 1:10 அெர்கள் கர்த்ேருடடய ேந்நிோனத்திலிருந்தும்,
அெருடடய ெல்லட வொருந்திய கிட யிலிருந்தும் நீங்கலாகி, நித்திய
அழிொகிய ேண்டடனடய அடடொர்கள்.
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20) மனிதரன பாவமான, போடுந்துயைமான நிரையில் அழிந்துகபாே கதவன்
விட்டுவிட்ைாைா?
சேென் ேம்முடடய ேயவுள்ை சித்ேத்தின்ெடி, நித்திய காலத்துக்கு முன்சன நித்திய
ஜீெனுக்கு சிலடர வேரிந்வேடுத்து (53), வீழ்ந்ே அந்ே ொெ ான, வகாடுந்துயர ான
நிடலயில் இருந்து விடுவித்து, இரட்சிப்பின் நிடலக்கு ஒரு மீட்ெர் மூல ாக
வகாண்டுெருெேற்கு கிருடெயின் உடன்ெடிக்டகடய ஏற்ெடுத்தினார் (54).
(53 - நித்திய ொழ்வுக்கு நியமித்ோர்) - அப்சொஸ்ேலர் 13:48, 2 வேேசலானிக்சகயர்
2:13-14, எசெசியர் 1:4-6 4. ே க்குமுன்ொக நாம் அன்பில் ெரிசுத்ேமுள்ைெர்களும்
குற்றமில்லாேெர்களு ாயிருப்ெேற்கு, அெர் உலகத்சோற்றத்துக்குமுன்சன
கிறிஸ்துவுக்குள் நம்ட த் வேரிந்துவகாண்டெடிசய, 5. பிரிய ானெருக்குள் ோம்
ந க்குத் ேந்ேருளின ேம்முடடய கிருடெயின் கிட க்குப் புகழ்ச்சியாக, 6.
ேம்முடடய ேயவுள்ை சித்ேத்தின்ெடிசய, நம்ட இசயசுகிறிஸ்துமூல ாய்த்
ே க்குச் சுவிகாரபுத்திரராகும்ெடி முன் குறித்திருக்கிறார்.
(54 - கிருடெயின் உடன்ெடிக்டக) - ஆதியாக ம் 3:15, யாத்திராக ம் 19:5-6,
எசரமியா 31:31-34, த்சேயு 20:28, 1 வகாரிந்தியர் 11:25, ஆதியாக ம் 17:7 உனக்கும்
உனக்குப் பின்ெரும் உன் ேந்ேதிக்கும் நான் சேெனாயிருக்கும்ெடி எனக்கும்
உனக்கும், உனக்குப்பின் ேடலமுடற ேடலமுடறயாக ெரும் உன் ேந்ேதிக்கும்
நடுசெ, என் உடன்ெடிக்டகடய நித்திய உடன்ெடிக்டகயாக ஸ்ோபிப்சென்,
எபிசரயர் 9:15 ஆடகயால் முேலாம் உடன்ெடிக்டகயின் காலத்திசல நடந்ே
அக்கிர ங்கடை நிவிர்த்திவேய்யும்வொருட்டு அெர் ரண டடந்து,
அடழக்கப்ெட்டெர்கள் ொக்குத்ேத்ேம்ெண்ணப்ெட்ட நித்திய சுேந்ேரத்டே
அடடந்துவகாள்ெேற்காக, புது உடன்ெடிக்டகயின் த்தியஸ்ேராயிருக்கிறார்.
21) கதவனால் பதரிந்துபோள்ளப்பட்ைவர்ேளின் மீட்பர் யார்?
சேெனால் வேரிந்துவகாள்ைப்ெட்டெர்களின் ஒசர மீட்ெர் கர்த்ேராகிய இசயசு
கிறிஸ்துசெ (55). சேெனுடடய நித்திய கு ாரனாகிய அெர் (56), னிேனாகி (57),
சேெனாகவும் னிேனாகவும் இரண்டு செறுெட்ட இயல்புகளில், ஒசர நெராக
இருந்துெருகிறெரும், என்வறன்டறக்கும் இருக்கிறெரு ானெர் (58).
(55 - மீட்ெராகிய இசயசு) - சயாொன் 14:6 அேற்கு இசயசு: நாசன ெழியும்
ேத்தியமும் ஜீெனு ாயிருக்கிசறன்; என்னாசலயல்லா ல் ஒருெனும்
பிோவினிடத்தில் ெரான். அப்சொஸ்ேலர் 4:12 அெராசலயன்றி செவறாருெராலும்
இரட்சிப்பு இல்டல; நாம் இரட்சிக்கப்ெடும்ெடிக்கு ொனத்தின் கீவழங்கும்,
னுஷர்களுக்குள்சை அெருடடய நா ச யல்லா ல் செவறாரு நா ம்
கட்டடையிடப்ெடவும் இல்டல. 1 திச ாத்சேயு 2:5-6 சேென் ஒருெசர,
சேெனுக்கும் னுஷருக்கும் த்தியஸ்ேரும் ஒருெசர. எல்லாடரயும் மீட்கும்
வொருைாகத் ேம்ட ஒப்புக்வகாடுத்ே னுஷனாகிய கிறிஸ்து இசயசு அெசர.
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(56 - சேெனுடடய கு ாரன்) - ேங்கீேம் 2:7, த்சேயு 17:5, சயாொன் 1:18, த்சேயு
3:17 அன்றியும், ொனத்திலிருந்து ஒரு ேத்ேம் உண்டாகி: இெர் என்னுடடய
சநேகு ாரன், இெரில் பிரிய ாயிருக்கிசறன் என்று உடரத்ேது.
(57 - சேென் னிேனானார்) - ஏோயா 9:6, த்சேயு 1:23, சயாொன் 1:14, கலாத்தியர்
4:4-5 4. நாம் புத்திரசுவிகாரத்டேயடடயும்ெடி நியாயப்பிர ாணத்திற்குக்
கீழ்ப்ெட்டெர்கடை மீட்டுக்வகாள்ைத்ேக்கோக, 5. காலம் நிடறசெறினசொது,
ஸ்திரீயினிடத்திற் பிறந்ேெரும் நியாயப்பிர ாணத்திற்குக் கீழானெரு ாகிய
ேம்முடடய கு ாரடன சேென் அனுப்பினார்.
(58 - சேெனாகவும் னிேனாகவும் இருக்கிற கிறிஸ்து) - எபிசரயர் 7:24-25,
அப்சொஸ்ேலர் 1:10-11 உங்களிடத்தினின்று ொனத்துக்கு எடுத்துக்வகாள்ைப்ெட்ட
இந்ே இசயசுொனெர் எப்ெடி உங்கள் கண்களுக்கு முன்ொக ொனத்துக்கு
எழுந்ேருளிப்சொனாசரா அப்ெடிசய றுெடியும் ெருொர் என்றார்கள்.
22) கிறிஸ்து, கதவனுரைய குமாைனாே இருந்து எவ்வாறு மனிதனானார்?
சேெனுடடய கு ாரனாகிய கிறிஸ்து, ெரிசுத்ே ஆவியின் ெல்லட யினால்,
கன்னிடக ரியாளின் கருப்டெயில் உற்ெவித்து (59), ே க்வகன்று ஒரு வ ய்யான
ேரீரத்டேயும், நியாய ான ஆத்து ாடெயும் எடுத்துக்வகாண்டு, னிேனாகி, ொெம்
இல்லா ல் பிறந்ோர் (60).
(59 - கன்னிடக ரியாளிடத்தில் பிறந்ோர்) - லூக்கா 1:27, 31, 35 27. ோவீதின்
ெம்ேத்ோனாகிய சயாசேப்பு என்கிற நா முள்ை புருஷனுக்கு நியமிக்கப்ெட்டிருந்ே
ஒரு கன்னிடகயினிடத்திற்கு சேெனாசல அனுப்ெப்ெட்டான்; அந்ேக்
கன்னிடகயின் செர் ரியாள். 31. இசோ, நீ கர்ப்ெெதியாகி ஒரு கு ாரடனப்
வெறுொய், அெருக்கு இசயசு என்று செரிடுொயாக. 35. சேெதூேன் அெளுக்குப்
பிரதியுத்ேர ாக: ெரிசுத்ேஆவி உன்ச ல் ெரும்; உன்னே ானெருடடய ெலம்
உன்ச ல் நிழலிடும்; ஆேலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் ெரிசுத்ேமுள்ைது
சேெனுடடய கு ாரன் என்னப்ெடும்.
(60 - னிேனாகப் பிறந்ோர்) - எபிசரயர் 2:14-15, 17, பிலிப்பியர் 2:7 ேம்ட த்ோச
வெறுட யாக்கி, அடிட யின் ரூெவ டுத்து, னுஷர் ோயலானார்.
23) கிறிஸ்து ம்முரைய மீட்பைாே என்ன பணிேரள பெயல்படுத்துகின்ைார்?
கிறிஸ்து, நம்முடடய மீட்ெராக, ஒரு தீர்க்கேரிசியின் ெணிகடை (62), ஒரு
ஆோரியனின் ெணிகடை (63), ஒரு அரேரின் ெணிகடை (64), ேன்னுடடய
ோழ்ட யான ற்றும் ச ன்ட யான நிடலயிலிருந்து வேயல்ெடுத்துகிறார்.
(62 - தீர்க்கேரிசியாக) - யாத்திராக ம் 18:18, எபிசரயர் 1:1-2, எபிசரயர் 4:15, எபிசரயர்
7:26 , 1 சயாொன் 3:5 அெர் நம்முடடய ொெங்கடைச் சு ந்து தீர்க்க
வெளிப்ெட்டாவரன்று அறிவீர்கள்; அெரிடத்தில் ொெமில்டல.
(63 - ஆோரியராக) - எபிசரயர் 5:5-6, எபிசரயர் 4:14-15 14. ொனங்களின் ெழியாய்ப்
ெரசலாகத்திற்குப்சொன சேெகு ாரனாகிய இசயசு என்னும் கா பிரோன
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ஆோரியர் ந க்கு இருக்கிறெடியினால், நாம் ெண்ணின அறிக்டகடய உறுதியாய்ப்
ெற்றிக்வகாண்டிருக்கக்கடசொம். 15. நம்முடடய ெலவீனங்கடைக்குறித்துப்
ெரிேபிக்கக்கூடாே பிரோன ஆோரியர் ந க்கிரா ல், எல்லாவிேத்திலும்
நம்ட ப்சொல் சோதிக்கப்ெட்டும், ொெமில்லாேெராயிருக்கிற பிரோன ஆோரியசர
ந க்கிருக்கிறார்.
(64 - அரேராக) - ஏோயா 9:6-7, சயாொன் 18:37, 1 வகாரிந்தியர் 15:25, லூக்கா 1:32-33 32
அெர் வெரியெராயிருப்ொர், உன்னே ானெருடடய கு ாரன் என்னப்ெடுொர்;
கர்த்ேராகிய சேென் அெருடடய பிோொகிய ோவீதின் சிங்காேனத்டே அெருக்குக்
வகாடுப்ொர். 33. அெர் யாக்சகாபின் குடும்ெத்ோடர என்வறன்டறக்கும்
அரோளுொர்; அெருடடய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்றான்.
24) கிறிஸ்து எவ்வாறு ஒரு தீர்க்ேதரிசியின் பணிேரள பெயல்படுத்துகின்ைார்?
கிறிஸ்து ேம்முடடய ொர்த்டேயிலும் (65), ஆவியிலும் (66), நம்முடடய
இரட்சிப்புக்காக சேெனுடடய சித்ேத்டே வெளிப்ெடுத்தி (67), ஒரு தீர்க்கேரிசியின்
ெணிகடை வேயல்ெடுத்துகின்றார்.
(65 - ொர்த்டேயினால்) - அப்சொஸ்ேலர் 1:1-2, எபிசரயர் 2:3, லூக்கா 4:18-19, 21 18.
கர்த்ேருடடய ஆவியானெர் என்ச லிருக்கிறார்; ேரித்திரருக்குச் சுவிசேஷத்டேப்
பிரேங்கிக்கும்ெடி என்டன அபிசஷகம்ெண்ணினார்; இருேயம்
நருங்குண்டெர்கடைக் குண ாக்கவும், சிடறப்ெட்டெர்களுக்கு விடுேடலடயயும்,
குருடருக்குப் ொர்டெடயயும் பிரசித்ேப்ெடுத்ேவும், வநாறுங்குண்டெர்கடை
விடுேடலயாக்கவும், 19. கர்த்ேருடடய அநுக்கிரக ெருஷத்டேப்
பிரசித்ேப்ெடுத்ேவும், என்டன அனுப்பினார், என்று எழுதியிருக்கிற இடத்டே அெர்
கண்டு, 21. அப்வொழுது அெர் அெர்கசைாசட செேத்வோடங்கி: உங்கள் காதுகள்
சகட்க இந்ே செேொக்கியம் இன்டறயத்தினம் நிடறசெறிற்று என்றார்.
(66 - ஆவியினால்) - அப்சொஸ்ேலர் 1:8, 1 செதுரு 1:11, சயாொன் 15:26-27 26.
பிோவினிடத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்ெப்சொகிறெரும்,
பிோவினிடத்திலிருந்து புறப்ெடுகிறெரு ாகிய ேத்திய ஆவியான சேற்றரொைன்
ெரும்சொது, அெர் என்டனக்குறித்துச் ோட்சி வகாடுப்ொர். 27. நீங்களும் ஆதிமுேல்
என்னுடசனகூட இருந்ேெடியால் எனக்குச் ோட்சிகைாயிருப்பீர்கள்.
(67 - இரட்சிப்புக்கான சேெனுடடய சித்ேம்) - சயாொன் 20:30-31, சயாொன் 4:41-42
41. அப்வொழுது அெருடடய உெசேேத்தினிமித்ேம் இன்னும் அசநகம்செர்
விசுொசித்து, 42. அந்ே ஸ்திரிடய சநாக்கி: உன் வோல்லினிமித்ேம் அல்ல,
அெருடடய உெசேேத்டே நாங்கசை, சகட்டு, அெர் வ ய்யாய்க் கிறிஸ்துொகிய
உலகரட்ேகர் என்று அறிந்து விசுொசிக்கிசறாம் என்றார்கள்.
25) கிறிஸ்து எவ்வாறு ஒரு ஆொரியனின் பணிேரள பெயல்படுத்துகின்ைார்?
கிறிஸ்து சேெனுடடய நீதிடய திருப்திெடுத்ே, ஒசர ேரம் ேம்ட த் ோச ெலியாக
ஒப்புக்வகாடுத்து (68), நம்ட சேெசனாடு ஒப்புரொகச்வேய்து (69), ந க்காக
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இடடவிடாது செண்டுேல் வேய்துவகாண்டும் (70), ஒரு ஆோரியனின் ெணிகடை
வேயல்ெடுத்துகின்றார்.
(68 - ெலியாக ஒப்புக்வகாடுத்ேல்) - ஏோயா 53, அப்சொஸ்ேலர் 8:32-35, எபிசரயர் 9:2628, எபிசரயர் 10:12-13 12. இெசரா, ொெங்களுக்காக ஒசர ெலிடயச் வேலுத்தி,
என்வறன்டறக்கும் சேெனுடடய ெலதுொரிேத்தில் உட்கார்ந்து, 13. இனித்
ேம்முடடய ேத்துருக்கடைத் ே து ொேெடியாக்கிப்சொடும்ெடரக்கும்
காத்துக்வகாண்டிருக்கிறார்.
(69 - சேெசனாடு ஒப்புரொகுேல்) - சரா ர் 5:10-11, 2 வகாரிந்தியர் 5:18,
வகாசலாசேயர் 1:21-22 முன்சன அந்நியராயும் துர்க்கிரிடயகளினால் னதிசல
ேத்துருக்கைாயும் இருந்ே உங்கடையும் ெரிசுத்ேராகவும் குற்ற ற்றெர்கைாகவும்
கண்டிக்கப்ெடாேெர்கைாகவும் ே க்கு முன் நிறுத்தும்ெடியாக அெருடடய ாம்ே
ேரீரத்தில் அடடந்ே ரணத்தினாசல இப்வொழுது ஒப்புரொக்கினார்.
(70 - சேெனிடத்தில் செண்டுேல்வேய்ேல்) - சரா ர் 8:34, எபிசரயர் 9:24, எபிசரயர்
7:25 ச லும், ே து மூல ாய்த் சேெனிடத்தில் சேருகிறெர்களுக்காக
செண்டுேல்வேய்யும்ெடிக்கு அெர் எப்வொழுதும் உயிசராடிருக்கிறெராடகயால்
அெர்கடை முற்றுமுடிய இரட்சிக்க ெல்லெராயுமிருக்கிறார்.
26) கிறிஸ்து எவ்வாறு ஒரு அைெரின் பணிேரள பெயல்படுத்துகின்ைார்?
நம்ட அெருக்கு அடிெணியச்வேய்தும், நம்ட ஆளுடக வேய்துவகாண்டும்,
நம்ட ொதுகாத்துக் வகாண்டும் (71), ேம்முடடய எதிரிகடையும் நம்முடடய
எதிரிகடையும் அடக்கி டெத்துக்வகாண்டும், அெர்கடை ச ற்வகாண்டும் (72),
கிறிஸ்து ஒரு அரேரின் ெணிகடை வேயல்ெடுத்துகின்றார்.
(71 - விசுொசிகடை ஆளுடகச்வேய்ேல்) - ேங்கீேம் 110:3, த்சேயு 28:18-20, சயாொன்
17:2, வகாசலாசேயர் 1:13 இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்ட விடுேடலயாக்கி,
ே து அன்பின் கு ாரனுடடய ராஜ்யத்திற்கு உட்ெடுத்தினெரு ாயிருக்கிற பிோடெ
ஸ்சோத்திரிக்கிசறாம்.
(72 - எதிரிகடை ச ற்வகாள்ளுேல்) - ேங்கீேம் 2:6-9, த்சேயு 12:28, 1 வகாரிந்தியர்
15:24-26, வகாசலாசேயர் 2:15, ேங்கீேம் 110:1-2 கர்த்ேர் என் ஆண்டெடர சநாக்கி:
நான் உம்முடடய ேத்துருக்கடை உ க்குப் ொேெடியாக்கிப் சொடும்ெடரக்கும், நீர்
என்னுடடய ெலதுொரிேத்தில் உட்காரும் என்றார். 2. கர்த்ேர் சீசயானிலிருந்து உ து
ெல்லட யின் வேங்சகாடல அனுப்புொர்; நீர் உம்முடடய ேத்துருக்களின் நடுசெ
ஆைடகவேய்யும்.
27) கிறிஸ்துவின் தாழ்ரம எங்கு பவளிப்படுகிைது?
கிறிஸ்துவின் பிறப்பிலும், அதுவும் ஒரு கீழான நிடலயிசல (73),
நியாயப்பிர ாணத்திற்குள்ைாக ஆக்கப்ெட்டதிலும் (74), இந்ே ொழ்க்டகயின்
வகாடுந்துயரத்துக்கும் (75), சேெனுடடய உக்கிர சகாெத்துக்கும் (76), சிலுடெயின்
ேபிக்கப்ெட்ட ரணத்துக்கு உட்ெடுத்ேப்ெட்டதிலும் (77), அடக்கம்
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ெண்ணப்ெட்டதிலும், ரணத்தின் பிடியில் சிறிது சநரம் வோடர்ந்ேதிலும் (78),
கிறிஸ்துவின் ோழ்ட வெளிப்ெடுகிறது.
(73 - ோழ்ட யான பிறப்பில்) - லூக்கா 2:7, கலாத்தியர் 4:4-5, 2 வகாரிந்தியர் 8:9
நம்முடடய கர்த்ேராகிய இசயசுகிறிஸ்துவின் கிருடெடய அறிந்திருக்கிறீர்கசை;
அெர் ஐசுெரியமுள்ைெராயிருந்தும், நீங்கள் அெருடடய ேரித்திரத்தினாசல
ஐசுெரியொன்கைாகும்ெடிக்கு, உங்கள் நிமித்ேம் ேரித்திரரானாசர.
(74 - நியாயப்பிர ாணத்துக்குள்ைாகுேல்) – கலாத்தியர் 4:4-5 4. நாம்
புத்திரசுவிகாரத்டேயடடயும்ெடி நியாயப்பிர ாணத்திற்குக் கீழ்ப்ெட்டெர்கடை
மீட்டுக்வகாள்ைத்ேக்கோக, 5. காலம் நிடறசெறினசொது, ஸ்திரீயினிடத்திற்
பிறந்ேெரும் நியாயப்பிர ாணத்திற்குக் கீழானெரு ாகிய ேம்முடடய கு ாரடன
சேென் அனுப்பினார்.
(75 - இந்ே ொழ்க்டகயின் வகாடுந்துயரம்) - ஏோயா 53:3, எபிசரயர் 2:18, சயாொன்
4:6, லூக்கா 9:58 இசயசு: நரிகளுக்குக் குழிகளும் ஆகாயத்துப் ெறடெகளுக்குக்
கூடுகளும் உண்டு, னுஷகு ாரனுக்சகா ேடலோய்க்க இடமில்டல என்றார்.
சயாொன் 11:35 இசயசு கண்ணீர் விட்டார்.
(76 - சேெனுடடய உக்கிரசகாெம்) - ேங்கீேம் 22:1, ஏோயா 53:10, 1 சயாொன் 2:2,
த்சேயு 27:46 இசயசு: ஏலி! ஏலி! லா ா ேெக்ோனி, என்று மிகுந்ே ேத்ேமிட்டுக்
கூப்பிட்டார்; அேற்கு என் சேெசன! என் சேெசன! ஏன் என்டனக் டகவிட்டீர்
என்று அர்த்ே ாம்.
(77 - சிலுடெ ரணம்) - கலாத்தியர் 3:13, பிலிப்பியர் 2:8 அெர் னுஷரூெ ாய்க்
காணப்ெட்டு, ரணெரியந்ேம், அோெது சிலுடெயின் ரணெரியந்ேமும்
கீழ்ப்ெடிந்ேெராகி, ேம்ட த்ோச ோழ்த்தினார்.
(78 - ரணத்தின் பிடியில்) - 1 வகாரிந்தியர் 15:3-5, த்சேயு 12:40 சயானா இரவும்
ெகலும் மூன்றுநாள் ஒரு வெரிய மீனின் ெயிற்றில் இருந்ேது சொல,
னுஷகு ாரனும் இரவும் ெகலும் மூன்றுநாள் பூமியின் இருேயத்தில் இருப்ொர்.
28) கிறிஸ்துவின் கமன்ரம எங்கே பவளிப்படுகிைது?
அெர் ரித்சோரிலிருந்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்வேழுந்ேதிலும் (79), ெரசலாகத்துக்கு
ஏறிச்வேன்றதிலும் (80), பிோொகிய சேெனுடடய ெலதுபுறத்தில்
அ ர்ந்திருப்ெதிலும் (81), கடடசி நாளில் இவ்வுலடக நியாயந்தீர்க்க ெருெதிலும்
(82), கிறிஸ்துவின் ச ன்ட வெளிப்ெடுகிறது.
(79 - உயிர்த்வேழுேல்) - 1 வகாரிந்தியர் 15:3-5 கிறிஸ்துொனெர்
செேொக்கியங்களின்ெடி ந து ொெங்களுக்காக ரித்து, அடக்கம்ெண்ணப்ெட்டு,
செேொக்கியங்களின்ெடி மூன்றாம்நாளில் உயிர்த்வேழுந்து, சகொவுக்கும், பின்பு
ென்னிருெருக்கும் ேரிேன ானார்.
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(80 - ெரசலாகம் வேல்லுேல்) - ேங்கீேம் 68:18, எசெசியர் 4:8 அப்சொஸ்ேலர் 1:9-11
அெர்கள் ொர்த்துக்வகாண்டிருக்டகயில், உயர எடுத்துக்வகாள்ைப்ெட்டார்; அெர்கள்
கண்களுக்கு டறொக ஒரு ச கம் அெடர எடுத்துக்வகாண்டது.
(81 - பிோவின் ெலதுொரிேத்திசல உட்காருேல்) - ேங்கீேம் 110:1, அப்சொஸ்ேலர் 2:3335, எபிசரயர் 1:3 3 இெர் அெருடடய கிட யின் பிரகாேமும், அெருடடய
ேன்ட யின் வோரூெமு ாயிருந்து, ேர்ெத்டேயும்ேம்முடடய ெல்லட யுள்ை
ெேனத்தினாசல ோங்குகிறெராய், ேம் ாசலோச நம்முடடய ொெங்கடை நீக்கும்
சுத்திகரிப்டெ உண்டுெண்ணி, உன்னேத்திலுள்ை கத்துெ ானெருடடய
ெலதுொரிேத்திசல உட்கார்ந்ோர்.
(82 - பூசலாகத்டே நியாயந்தீர்க்க ெருேல்) - த்சேயு 16:27, அப்சொஸ்ேலர் 17:31
ச லும் ஒரு நாடைக் குறித்திருக்கிறார்; அதிசல அெர் ோம் நியமித்ே
னுஷடனக்வகாண்டு, பூசலாகத்டே நீதியாய் நியாயந்தீர்ப்ொர்.
29) கிறிஸ்து பபற்றுக்போடுத்த மீட்பில் ாம் எவ்வாறு பங்குதாைர்ேள் ஆகிகைாம்?
கிறிஸ்து வெற்றுக்வகாடுத்ே மீட்டெ, ஒரு ஆற்றல்ொய்ந்ே விேத்தில், அெருடடய
ெரிசுத்ே ஆவியினால், நம்மிசல வேயல்ெடுத்துெதின் மூலம், நாம் அந்ே மீட்பில்
ெங்குோரர்கள் ஆகிசறாம் (83).
(83 - மீட்பிசல ெங்குவெறுேல்) - தீத்து 3:4-7 4. நம்முடடய இரட்ேகராகிய
சேெனுடடய ேடயயும் னுஷர் ச லுள்ை அன்பும் பிரேன்ன ானசொது, 5. நாம்
வேய்ே நீதியின் கிரிடயகளினிமித்ேம் அெர் நம்ட இரட்சியா ல், ே து
இரக்கத்தின்ெடிசய, றுவஜன் முழுக்கினாலும், ெரிசுத்ே ஆவியினுடடய
புதிோக்குேலினாலும் நம்ட இரட்சித்ோர். 6. ே து கிருடெயினாசல நாம்
நீதி ான்கைாக்கப்ெட்டு, நித்திய ஜீெனுண்டாகும் என்கிற நம்பிக்டகயின்ெடி
சுேந்ேரராகத்ேக்கோக, 7. அெர் ே து இரட்ேகராகிய இசயசுகிறிஸ்து மூல ாய்,
அந்ேப் ெரிசுத்ே ஆவிடய நம்ச ல் ேம்பூரண ாய்ப் வொழிந்ேருளினார்.
30) ஆவியானவர் கிறிஸ்து பபற்ைக்போடுத்த மீட்ரப எவ்வாறு ம்மீது
பெயல்படுத்துகிைார்?
கிறிஸ்து வெற்றக்வகாடுத்ே மீட்டெ, ஆவியானெர் நம்மீது வேயல்ெடுத்துெது
எப்ெடிவயன்றால் - விசுொேத்தின் கிரிடயகடை நம்மிசல வேய்ெதின் மூலம் (84),
நம்முடடய சேெ அடழப்பில் நம்ட கிறிஸ்துசொடு ஒன்று சேர்க்கிறார் (85).
(84 - விசுொேத்தின் கிரிடயகள்) - சரா ர் 10:17, 1 வகாரிந்தியர் 2:12-16, பிலிப்பியர்
1:29, எசெசியர் 2:8 கிருடெயினாசல விசுொேத்டேக்வகாண்டு
இரட்சிக்கப்ெட்டீர்கள்; இது உங்கைால் உண்டானேல்ல, இது சேெனுடடய ஈவு
(85 - கிறிஸ்துசொடு இடணேல்) - சயாொன் 15:5, எசெசியர் 3:17-19, 1 வகாரிந்தியர்
1:9 ேம்முடடய கு ாரனும் நம்முடடய கர்த்ேரு ாயிருக்கிற இசயசுகிறிஸ்துவுடசன
ஐக்கிய ாயிருப்ெேற்கு உங்கடை அடழத்ே சேென் உண்ட யுள்ைெர்.
31) ஆற்ைல் வாய்ந்த அரழப்பு என்ைால் என்ன?
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ஆற்றல் ொய்ந்ே அடழப்பு சேெனுடடய ஆவியின் கிரிடயயாகும்; இதிசல, அெர்
நம்ட , நம்முடடய ொெத்டேயும், நம்முடடய வகாடுந்துயர ான நிடலடயயும்
உணரச்வேய்து, நம்முடடய நிடனவுகடை கிறிஸ்துவின் அறிவிசல
வேளிவுெடச்வேய்து (86), நம்முடடய சித்ேத்டேப் புதுப்பித்து (87), இலெே ாக
சுவிசஷேத்தில் அளிக்கப்ெடுகிறோன இசயசு கிறிஸ்துடெ (88)
வெற்றுக்வகாள்ைச்வேய்து, அடணத்துக்வகாள்ைச்வேய்கிறார் (89).
(86 - கிறிஸ்துடெப்ெற்றிய அறிவில் வேளிவுெடுேல்) - அப்சொஸ்ேலர் 26:18, 1
வகாரிந்தியர் 2:10, 12, எசெசியர் 1:17-19, 2 வகாரிந்தியர் 4:6 இருளிலிருந்து
வெளிச்ேத்டேப் பிரகாசிக்கச்வோன்ன சேென் இசயசு கிறிஸ்துவின் முகத்திலுள்ை
ே து கிட யின் அறிொகிய ஒளிடயத் சோன்றப்ெண்ணும்வொருட்டாக, எங்கள்
இருேயங்களிசல பிரகாசித்ோர்.
(87 - சித்ேத்டேப் புதுப்பித்ேல்) - உொக ம் 30:6-7, சயாொன் 3:5, தீத்து 3:5,
எசேக்கியல் 36:26-27 26. உங்களுக்கு நெ ான இருேயத்டேக் வகாடுத்து, உங்கள்
உள்ைத்திசல புதிோன ஆவிடயக் கட்டடையிட்டு, கல்லான இருேயத்டே உங்கள்
ாம்ேத்திலிருந்து எடுத்துப்சொட்டு, ேடேயான இருேயத்டே உங்களுக்குக்
வகாடுப்சென். 27. உங்கள் உள்ைத்திசல என் ஆவிடய டெத்து, உங்கடை என்
கட்டடைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்கடைக் டகக்வகாள்ைவும் அடெகளின்ெடி
வேய்யவும்ெண்ணுசென்.
(88 - இலெே ான சுவிசேஷம்) - த்சேயு 11:28-30, ஏோயா 45:22 பூமியின்
எல்டலவயங்குமுள்ைெர்கசை, என்டன சநாக்கிப்ொருங்கள்; அப்வொழுது
இரட்சிக்கப்ெடுவீர்கள்; நாசன சேென், செவறாருெரும் இல்டல. வெளி 22:17
ஆவியும் ணொட்டியும் ொ என்கிறார்கள்; சகட்கிறெனும் ொ என்ொனாக;
ோக ாயிருக்கிறென் ெரக்கடென்; விருப்ெமுள்ைென் ஜீெத்ேண்ணீடர
இலெே ாய் ொங்கிக்வகாள்ைக்கடென்.
(89 - ஏற்றுக்வகாள்ைச்வேய்ேல்) - அப்சொஸ்ேலர் 16:14, சயாொன் 6:44-45 44. என்டன
அனுப்பின பிோ ஒருெடன இழுத்துக்வகாள்ைாவிட்டால் அென் என்னிடத்தில்
ெர ாட்டான்; கடடசிநாளில் நான் அெடன எழுப்புசென். 45. எல்லாரும்
சேெனாசல சொதிக்கப்ெட்டிருப்ொர்கள் என்று தீர்க்கேரிசிகளின் ஆக த்தில்
எழுதியிருக்கிறசே; ஆடகயால் பிோவினிடத்தில் சகட்டுக் கற்றுக்வகாள்ளுகிறென்
எெனும் என்னிடத்தில் ெருகிறான்.
32) ஆற்ைல்வாய்ந்த விதத்தில் அரழக்ேப்பட்ைவர்ேள் இந்த வாழ்க்ரேயில்
எப்படிப்பட்ை ஆதாயங்ேளில் பங்குதாைர்ேளாயிருக்கிைார்ேள்?
ஆற்றல்மிக்க விேத்தில் அடழக்கப்ெட்டெர்கள் இந்ே ொழ்க்டகயில்,
நியாயப்ெடுத்ேப்ெடுேல், ேத்வேடுத்துக்வகாள்ைப்ெடுேல், சுத்திகரிக்கப்ெடுேல்,
ற்றும் இடெகசைாடு ெருகின்ற அல்லது இடெகளிலிருந்து ெருகின்ற அசநக
ஆோயங்களில் ெங்குோரர்கைாயிருக்கிறார்கள் (90).
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(90 - அடழக்கப்ெட்டெர்களின் ஆோயங்கள்) - 1 வகாரிந்தியர் 1:30, 1 வகாரிந்தியர்
6:11, சரா ர் 8:30 எெர்கடை முன்குறித்ோசரா அெர்கடை அடழத்துமிருக்கிறார்;
எெர்கடை அடழத்ோசரா அெர்கடை நீதி ான்கைாக்கியுமிருக்கிறார்; எெர்கடை
நீதி ான்கைாக்கினாசரா அெர்கடை கிட ப்ெடுத்தியுமிருக்கிறார். எசெசியர் 1:5-6
5. பிரிய ானெருக்குள் ோம் ந க்குத் ேந்ேருளின ேம்முடடய கிருடெயின்
கிட க்குப் புகழ்ச்சியாக, 6. ேம்முடடய ேயவுள்ை சித்ேத்தின்-ெடிசய, நம்ட
இசயசுகிறிஸ்துமூல ாய்த் ே க்குச் சுவிகாரபுத்திரராகும்ெடி முன் குறித்திருக்கிறார்.
33) நியாயப்படுத்தப்படுதல் என்ைால் என்ன?
நியாயப்ெடுத்ேப்ெடுேல் என்ெது சேெனுடடய இலெே ான ஒரு கிருடெயின்
வேயலாகும் (91). இதிசல, அெர் நம்முடடய ொெங்கடை எல்லாம் ன்னித்து (92),
நம்ட அெருடடய ொர்டெயில் நீதி ானாக ஏற்றுக்வகாள்கிறார் (93). அெர்
அப்ெடிச் வேய்ெது ந க்கு அளிக்கப்ெட்ட கிறிஸ்துவின் நீதியின் நிமித்ேம் (94),
அடே ஏற்றுக்வகாள்ளும் விசுொேத்தின் மூலம் ட்டுச (95).
(91 - இலெே ான கிருடெ) - சரா ர் 3:24 இலெே ாய் அெருடடய கிருடெயினாசல
கிறிஸ்து இசயசுவிலுள்ை மீட்டெக்வகாண்டு நீதி ான்கைாக்கப்ெடுகிறார்கள்.
(92 - ொெம் ன்னிக்கப்ெடுேல்) - 2 வகாரிந்தியர் 5:19, சரா ர் 4:6-8 6. அந்ேப்ெடி,
கிரிடயகளில்லா ல் சேெனாசல நீதி ாவனன்வறண்ணப்ெடுகிற னுஷனுடடய
ொக்கியத்டேக் காண்பிக்கும் வொருட்டு: 7. எெர்களுடடய அக்கிர ங்கள்
ன்னிக்கப்ெட்டசோ, எெர்களுடடய ொெங்கள் மூடப்ெட்டசோ, அெர்கள்
ொக்கியொன்கள். 8. எெனுடடய ொெத்டேக் கர்த்ேர் எண்ணாதிருக்கிறாசரா, அென்
ொக்கியொன் என்று ோவீது வோல்லியிருக்கிறான்.
(93 - கிறிஸ்துவின் நீதி) - 2 வகாரிந்தியர் 5:21 நாம் அெருக்குள் சேெனுடடய
நீதியாகும்ெடிக்கு, ொெம் அறியாே அெடர ந க்காகப் ொெ ாக்கினார்.
(94 - சேென் வகாடுத்ே நீதி) - சரா ர் 4:6, 11, சரா ர் 5:19 அன்றியும் ஒசர
னுஷனுடடய கீழ்ப்ெடியாட யினாசல அசநகர் ொவிகைாக்கப்ெட்டதுசொல,
ஒருெருடடய கீழ்ப்ெடிேலினாசல அசநகர் நீதி ான்கைாக்கப்ெடுொர்கள்.
(95 - விசுொேத்தினால்) - பிலிப்பியர் 3:9-11, கலாத்தியர் 2:15 நியாயப்பிர ாணத்தின்
கிரிடயகளினாலல்ல,கிறிஸ்துடெப்ெற்றும் விசுொேத்தினாசல
நீதி ான்கைாக்கப்ெடும்ெடிக்குக் கிறிஸ்து இசயசுவின்ச ல் விசுொசிகைாசனாம்.
34) தத்பதடுத்துக்போள்ளப்படுதல் என்ைால் என்ன?
ேத்வேடுத்துக்வகாள்ைப்ெடுேல் என்ெது சேெனுடடய இலெே ான கிருடெயின்
வேயலாகும். இதிசல, நாம் சேெனுடடய புத்திரர்கைாக
ஏற்றுக்வகாள்ைப்ெடுகிசறாம். ச லும் நாம் சேெனுடடய பிள்டைகளுக்கு
உண்டான எல்லா ேலுடககளிலும் ஒரு உரிட டய வெறுகிசறாம் (96).
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(96 - சேெனுடடய பிள்டைகள்) - சரா ர் 8:17, 1 சயாொன் 3:1 நாம் சேெனுடடய
பிள்டைகவைன்று அடழக்கப்ெடுெதினாசல பிோொனெர் ந க்குப் ொராட்டின
அன்பு எவ்ெைவு வெரிவேன்று ொருங்கள்.
35) சுத்திேரிக்ேப்படுதல் என்ைால் என்ன?
சுத்திகரிக்கப்ெடுேல் என்ெது சேெனுடடய இலெே ான கிருடெயின் வேயலாகும்
(97). இதிசல, நாம் சேெனுடடய ோயலுக்கு ஒப்ொக முழுட யான னிேனாக
புதுப்பிக்கப்ெடுகிசறாம் (98). ச லும் ொெத்திற்கு ரிக்கவும், நீதிக்குைாக ொழவும்
வேய்யப்ெடுகிசறாம் (99).
(97 - கிருடெயின் வேயல்) - பிலிப்பியர் 2:13, 2 வேேசலானிக்சகயர் 2:13, எசேக்கியல்
36:27 உங்கள் உள்ைத்திசல என் ஆவிடய டெத்து, உங்கடை என் கட்டடைகளில்
நடக்கவும் என் நியாயங்கடைக் டகக்வகாள்ைவும் அடெகளின்ெடி
வேய்யவும்ெண்ணுசென்.
(98 - புதிய னிேனாகப் புதுப்பிக்கப்ெடுகிசறாம்) - 2 வகாரிந்தியர் 5:17, 1
வேேசலானிக்சகயர் 5:23, எசெசியர் 4:23, 24 23. உங்கள் உள்ைத்திசல புதிோன
ஆவியுள்ைெர்கைாகி, 24. வ ய்யான நீதியிலும் ெரிசுத்ேத்திலும் சேெனுடடய
ோயலாகச் சிருஷ்டிக்கப்ெட்ட புதிய னுஷடனத் ேரித்துக்வகாள்ளுங்கள்.
(99 - ொெத்துக்கு ரித்து, நீதியில் ொழுேல்) - எசேக்கியல் 36:25-27, 2 வகாரிந்தியர் 7:1,
1 செதுரு 2:24, சரா ர் 6:4, 6, 12-14 4. ச லும் பிோவின் கிட யினாசல கிறிஸ்து
ரித்சோரிலிருந்து எழுப்ெப்ெட்டதுசொல, நாமும் புதிோன ஜீெனுள்ைெர்கைாய்
நடந்துவகாள்ளும்ெடிக்கு, அெருடடய ரணத்திற்குள்ைாக்கும்
ஞானஸ்நானத்தினாசல கிறிஸ்துவுடசனகூட அடக்கம்ெண்ணப்ெட்சடாம். 6. நாம்
இனிப் ொெத்துக்கு ஊழியஞ் வேய்யாேெடிக்கு, ொெேரீரம்
ஒழிந்துசொகும்வொருட்டாக, நம்முடடய ெடழய னுஷன் அெசராசடகூடச்
சிலுடெயில் அடறயப்ெட்டவேன்று அறிந்திருக்கிசறாம். 12. ஆடகயால், நீங்கள்
ேரீர இச்டேகளின்ெடி ொெத்திற்குக் கீழ்ப்ெடியத்ேக்கோக, ோவுக்சகதுொன உங்கள்
ேரீரத்தில் ொெம் ஆைாதிருப்ெோக. 13. நீங்கள் உங்கள் அெயெங்கடை அநீதியின்
ஆயுேங்கைாகப் ொெத்திற்கு ஒப்புக்வகாடா ல், உங்கடை ரித்சோரிலிருந்து
பிடழத்திருக்கிறெர்கைாகத் சேெனுக்கு ஒப்புக்வகாடுத்து, உங்கள் அெயெங்கடை
நீதிக்குரிய ஆயுேங்கைாகத் சேெனுக்கு ஒப்புக்வகாடுங்கள். 14. நீங்கள்
நியாயப்பிர ாணத்திற்குக் கீழ்ப்ெட்டிரா ல் கிருடெக்குக்
கீழ்ப்ெட்டிருக்கிறெடியால், ொெம் உங்கடை ச ற்வகாள்ை ாட்டாது.
36) இந்த வாழ்க்ரேயில் நியாயப்படுத்தப்படுதல், தத்பதடுத்துக்போள்ளப்படுதல்,
சுத்திேரிக்ேப்படுதல், மற்றும் இரவேகளாடு கூை வரும் அல்ைது இரவேளிலிருந்து
கிரைக்கும் ஆதாயங்ேள் யாரவ?
சேெனுடடய அன்பின் நிச்ேயம் (100), னோட்சியில் ே ாோனம் (101), ெரிசுத்ே
ஆவியில் கிழ்ச்சி (102), கிருடெகளின் அதிகரிப்பு (103), ற்றும் இறுதிெடர
நிடலத்திருப்ெது (104), ஆகியடெகள் இந்ே ொழ்க்டகயில், நியாயப்ெடுத்ேப்ெடுேல்,
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ேத்வேடுத்துக்வகாள்ைப்ெடுேல், சுத்திகரிக்கப்ெடுேல், ற்றும் இடெகசைாடு கூட
ெரும் அல்லது இடெகளிலிருந்து ெரும் ஆோயங்கைாகும்.
(100 - சேெனுடடய அன்பின் நிச்ேயம்) - சரா ர் 5:5 ச லும் ந க்கு அருைப்ெட்ட
ெரிசுத்ேஆவியினாசல சேெஅன்பு நம்முடடய இருேயங்களில்
ஊற்றப்ெட்டிருக்கிறெடியால், அந்ே நம்பிக்டக நம்ட வெட்கப்ெடுத்ோது.
(101 - னோட்சியில் ே ாோனம்) - சரா ர் 5:1 இவ்விே ாக, நாம் விசுொேத்தினாசல
நீதி ான்கைாக்கப்ெட்டிருக்கிறெடியால், நம்முடடய கர்த்ேராகிய
இசயசுகிறிஸ்துமூல ாய் சேெனிடத்தில் ே ாோனம் வெற்றிருக்கிசறாம்.
(102 - ெரிசுத்ே ஆவியில் கிழ்ச்சி) - சரா ர் 14:17 சேெனுடடய ராஜ்யம் புசிப்பும்
குடிப்பு ல்ல, அது நீதியும் ே ாோனமும் ெரிசுத்ே ஆவியினாலுண்டாகும்
ேந்சோஷமு ாயிருக்கிறது.
(103 - கிருடெகளின் அதிகரிப்பு) - 2 செதுரு 3:18 நம்முடடய கர்த்ேரும்
இரட்ேகரு ாகிய இசயசுகிறிஸ்துவின் கிருடெயிலும் அெடர அறிகிற அறிவிலும்
ெைருங்கள். அெருக்கு இப்வொழுதும் என்வறன்டறக்கும் கிட யுண்டாெோக.
ஆவ ன்.
(104 - இறுதிெடர நிடலத்திருப்ெது) - 1 செதுரு 1:5, பிலிப்பியர் 1:5-6 உங்களில்
நற்கிரிடயடயத் வோடங்கினெர் அடே இசயசுகிறிஸ்துவின் நாள் ெரியந்ேம் முடிய
நடத்திெருொவரன்று நம்பி, 6. நான் உங்கடை நிடனக்கிறவொழுது என் சேெடன
ஸ்சோத்திரிக்கிசறன்.
37) விசுவாசிேள் மைணத்தின்கபாது கிறிஸ்துவிைமிருந்து பபற்றுக்போள்ளும்
ஆதாயங்ேள் யாரவ?
ரணத்தின்சொது விசுொசிகளுடடய ஆத்து ாக்கள் ெரிசுத்ேத்திசல
பூரண ாக்கப்ெட்டு (105), உடனடியாக கிட க்குள் கடந்து வேல்லும் (106).
விசுொசிகளின் ேரீர ானது, கிறிஸ்துசொடு இடணந்து இருந்ோலும் (107),
உயிர்த்வேழுேல் ெடர அது கல்லடறயில் இடைப்ொறும் (108).
(105 - பூரண ாக்கப்ெடுேல்) - எபிசரயர் 12:23-24 23. ெரசலாகத்தில்
செவரழுதியிருக்கிற முேற்செறானெர்களின் ேர்ெேங்க ாகிய ேடெயினிடத்திற்கும்,
யாெருக்கும் நியாயாதிெதியாகிய சேெனிடத்திற்கும், பூரணராக்கப்ெட்ட
நீதி ான்களுடடய ஆவிகளினிடத்திற்கும், 24. புது உடன்ெடிக்டகயின்
த்தியஸ்ேராகிய இசயசுவினிடத்திற்கும், ஆசெலினுடடய இரத்ேம்
செசினடேப்ொர்க்கிலும் நன்ட யானடெகடைப் செசுகிற இரத்ே ாகிய
வேளிக்கப்ெடும் இரத்ேத்தினிடத்திற்கும் ெந்து சேர்ந்தீர்கள்.
(106 - கிட யில் பிரசெசித்ேல்) - லூக்கா 23:43, 2 வகாரிந்தியர் 5:6, 8, பிலிப்பியர் 1:23
ஏவனனில் இவ்விரண்டினாலும் நான் வநருக்கப்ெடுகிசறன்; சேகத்டேவிட்டுப்
பிரிந்து, கிறிஸ்துவுடசனகூட இருக்க எனக்கு ஆடேயுண்டு, அது அதிக
நன்ட யாயிருக்கும்.
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(107 - கிறிஸ்துசொடு இடணேல்) - 1 வேேசலானிக்சகயர் 4:14 இசயசுொனெர்
ரித்து பின்பு எழுந்திருந்ோவரன்று விசுொசிக்கிசறாச ; அப்ெடிசய
இசயசுவுக்குள் நித்திடரயடடந்ேெர்கடையும் சேென் அெசராசடகூடக்
வகாண்டுெருொர்.
(108 - இடைப்ொறுேல், உயிர்த்வேழுேல்) - ோனிசயல் 12:2, அப்சொஸ்ேலர் 24:15,
சயாொன் 5:28-29 28. இடேக்குறித்து நீங்கள் ஆச்ேரீயப்ெடசெண்டாம்; ஏவனன்றால்
பிசரேக்குழிகளிலுள்ை அடனெரும் அெருடடய ேத்ேத்டேக் சகட்குங்காலம் ெரும்;
29. அப்வொழுது, நன்ட வேய்ேெர்கள் ஜீெடன அடடயும்ெடி
எழுந்திருக்கிறெர்கைாகவும், தீட வேய்ேெர்கள் ஆக்கிடனடய அடடயும்ெடி
எழுந்திருக்கிறெர்கைாகவும் புறப்ெடுொர்கள்.
38) விசுவாசிேள் உயிர்த்பதழுதலின்கபாது கிறிஸ்துவிைமிருந்து பபற்றுக்போள்ளும்
ஆதாயங்ேள் யாரவ?
உயிர்த்வேழுேலின்சொது, விசுொசிகள் கிட யில் எடுத்துக்வகாள்ைப்ெட்டு (109),
நியாயத்தீர்ப்பின் நாளில் வெளிப்ெடடயாக அங்கீகரிக்கப்ெட்டு,
விடுவிக்கப்ெடுொர்கள் (110). ச லும், விசுொசிகள் நித்திய காலத்துக்கும் (111),
சேெடன முழுட யாக எப்வொழுதும் அனுெவித்துக்வகாண்டு பூரண ாக
ஆசீர்ெதிக்கப்ெட்டெர்கைாயிருப்ொர்கள் (112).
(109 - கிட க்குள்ைாக எடுத்துக்வகாள்ைப்ெடுேல்) - 1 வகாரிந்தியர் 15:42-43 42.
ரித்சோரின் உயிர்த்வேழுேலும் அப்ெடிசய இருக்கும். அழிவுள்ைோய்
விடேக்கப்ெடும், அழிவில்லாேோய் எழுந்திருக்கும்; 43. கனவீனமுள்ைோய்
விடேக்கப்ெடும், கிட யுள்ைோய் எழுந்திருக்கும்; ெலவீனமுள்ைோய்
விடேக்கப்ெடும், ெலமுள்ைோய் எழுந்திருக்கும்.
(110 - நியாயத்தீர்ப்பின் நாளில்) - த்சேயு 25:33-34, 46 33. வேம் றியாடுகடைத் ே து
ெலதுெக்கத்திலும், வெள்ைாடுகடைத் ே து இடதுெக்கத்திலும் நிறுத்துொர். 34.
அப்வொழுது, ராஜா ே து ெலதுெக்கத்தில் நிற்ெெர்கடைப் ொர்த்து: ொருங்கள் என்
பிோவினால் ஆசீர்ெதிக்கப்ெட்டெர்கசை, உலகம் உண்டானது முேல் உங்களுக்காக
ஆயத்ேம்ெண்ணப்ெட்டிருக்கிற ராஜ்யத்டேச் சுேந்ேரித்துக்வகாள்ளுங்கள். 46.
அந்ேப்ெடி, இெர்கள் நித்திய ஆக்கிடனடய அடடயவும், நீதி ான்கசைா நித்திய
ஜீெடன அடடயவும் சொொர்கள் என்றார்.
(111 - நித்திய செரின்ெம்) - ேங்கீேம் 16:11, 1 வேேசலானிக்சகயர் 4:17 பின்பு
உயிசராடிருக்கும் நாமும் கர்த்ேருக்கு எதிர்வகாண்டுசொக, ச கங்கள்ச ல்
அெர்கசைாசடகூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்வகாள்ைப்ெட்டு, இவ்விே ாய்
எப்வொழுதும் கர்த்ேருடசனகூட இருப்சொம்.
(112 - பூரண ஆசீர்ொேம்) - 1 சயாொன் 3:2, சரா ர் 8:29 ேம்முடடய கு ாரன் அசநக
ேசகாேரருக்குள்சை முேற்செறானெராயிருக்கும்வொருட்டு, சேென் எெர்கடை
முன்னறிந்ோசரா அெர்கடைத் ே து கு ாரனுடடய ோயலுக்கு ஒப்ொயிருப்ெேற்கு
முன்குறித்திருக்கிறார்.
23

ஞான உெசேே வினா விடட

39) கதவன் மனிதனிைமிருந்து எதிர்பார்க்கிை ேைரம என்ன?
சேென் னிேனிடமிருந்து எதிர்ொர்க்கிற கடட , அெருடடய
வெளிப்ெடுத்ேப்ெட்ட சித்ேத்துக்குக் கீழ்ெடிந்து நடப்ெோகும் (113).
(113 - சேென் எதிர்ொர்க்கிற கடட ) - உொக ம் 29:29, 1 சயாொன் 5:2-3, மீகா 6:8
னுஷசன, நன்ட இன்னவேன்று அெர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார்;
நியாய ஞ்வேய்து, இரக்கத்டேச் சிசநகித்து, உன் சேெனுக்கு முன்ொக
னத்ோழ்ட யாய் நடப்ெடே அல்லா ல் செசற என்னத்டேக் கர்த்ேர்
உன்னிடத்தில் சகட்கிறார்.
40) கீழ்படிதலின் விதிமுரையாே கதவன் மனிதனுக்கு முதைாவதாே
பவளிப்படுத்தியது என்ன?
கீழ்ெடிேலின் விதிமுடறயாக சேென் னிேனுக்கு முேலாெோக வெளிப்ெடுத்தியது
அெருடடய நியாயப்பிர ாணங்கள் ஆகும் (114).
(114 - கீழ்ெடிேலின் விதிமுடற) - சரா ர் 2:14-15, சரா ர் 10:5 ச ாசே
நியாயப்பிர ாணத்தினாலாகும் நீதிடயக்குறித்து: இடெகடைச் வேய்கிற னுஷன்
இடெகைால் பிடழப்ொன் என்று எழுதியிருக்கிறான்.
41) நியாயப்பிைமாணம் எங்கே முழுரமயாேத் பதாகுத்து வழங்ேப்பட்டுள்ளது?
நியாயப்பிர ாணம் ெத்து கட்டடைகளில் முழுட யாகத் வோகுத்து
ெழங்கப்ெட்டுள்ைது (115).
(115 - வோகுத்து ெழங்கப்ெட்ட நியாயப்பிர ாணம்) - த்சேயு 10:17-19, உொக ம்
4:13 நீங்கள் டகக்வகாள்ைசெண்டும் என்று அெர் உங்களுக்குக் கட்டடையிட்ட
ெத்துக் கற்ெடனகைாகிய ேம்முடடய உடன்ெடிக்டகடய அெர் உங்களுக்கு
அறிவித்து, அடெகடை இரண்டு கற்ெலடககளில் எழுதினார்.
42) பத்துக் ேட்ைரளேளின் பதாகுப்பு என்ன?
ெத்துக் கட்டடைகளின் வோகுப்ொனது; நம் சேெனாகிய கர்த்ேடர நம் முழு
இருேயத்சோடும், நம் முழு ஆத்து ாசொடும், நம் முழு வெலத்துடனும், நம் முழு
னதுடனும் அன்புகூரசெண்டும் என்ெதும், நம்மிடத்தில் அன்புகூருெதுசொலப்
பிறனிடத்திலும் அன்புகூரசெண்டும் என்ெோகும் (116).
(116 - ெத்துக் கட்டடைகளின் வோகுப்பு) – த்சேயு 22:37-40
43) பத்துக் ேட்ைரளேளின் முன்னுரை என்ன?
ெத்துக் கட்டடைகளின் முன்னுடர இந்ே ொர்த்டேயில் உள்ைன “உன்டன
அடிட த்ேன வீடாகிய எகிப்து சேேத்திலிருந்து புறப்ெடப்ெண்ணின உன்
சேெனாகிய கர்த்ேர் நாசன” (117).
(117 - ெத்துக் கட்டடைகளின் முன்னுடர) - யாத்திராக ம் 20:2, உொக ம் 5:6
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44) பத்துக் ேட்ைரளேளின் முன்னுரை மக்கு என்ன கபாதிக்கிைது?
சேென், நம்முடடய ஆண்டெராகவும் இரட்ேகராகவும் இருப்ெதினால், நாம்
அெருடடய அடனத்து கட்டடைகடையும் டகக்வகாள்ளும்ெடியான நிர்ெந்ேத்தில்
இருக்கிசறாம் என்ெடேசய ெத்து கட்டடைகளின் முன்னுடர ந க்கு சொதிக்கிறது
(118).
(118 - முன்னுடரயின் சொேடன) – 1 செதுரு 1:14-19, லூக்கா 1:71 உங்கள்
ேத்துருக்களின் டககளினின்று நீங்கள் விடுேடலயாக்கப்ெட்டு, உயிசராடிருக்கும்
நாவைல்லாம் ெயமில்லா ல் எனக்கு முன்ொகப் ெரிசுத்ேத்சோடும் நீதிசயாடும்
எனக்கு ஊழியஞ்வேய்யக் கட்டடையிடுசென்.
45) முதைாம் ேட்ைரள என்ன?
“என்டனயன்றி உனக்கு செசற சேெர்கள் உண்டாயிருக்கசெண்டாம்” என்ெது
முேலாம் கட்டடையாகும் (119).
(119 - முேலாம் கட்டடை) - யாத்திராக ம் 20:3, உொக ம் 5:7
46) முதைாம் ேட்ைரளயில் என்ன கவண்ைப்படுகிைது?
நம் கர்த்ேடர நம்முடடய ஒசர வ ய்யான சேென் என்று அறிந்து வகாள்ைவும்,
அங்கீகரிக்கவும் செண்டும், ச லும், அேற்கு ஏற்றெடி நாம் அெடரத்
வோழுதுவகாள்ைவும், கிட ப்ெடுத்ேவும் செண்டும், என்று முேலாம்
கட்டடையில் செண்டப்ெடுகிறது (120).
(120 - முேலாம் கட்டடையின் செண்டுேல்) - ஏோயா 45 20-25, 1 நாைாக ம் 28:9 நீ
உன் பிோவின் சேெடன அறிந்து, அெடர உத்ே இருேயத்சோடும் உற்ோக
னசோடும் சேவி; கர்த்ேர் எல்லா இருேயங்கடையும் ஆராய்ந்து, நிடனவுகளின்
சோற்றங்கடைவயல்லாம் அறிகிறார்; நீ அெடரத் சேடினால் உனக்குத்
வேன்ெடுொர்; நீ அெடர விட்டுவிட்டால் அெர் உன்டன என்டறக்கும்
டகவிடுொர்.
47) முதைாம் ேட்ைரளயில் என்ன தரைபெய்யப்பட்டுள்ளது?
கர்த்ேசர நம்முடடய (121) ஒசர வ ய்யான சேென் என்ெடே றுப்ெதும் (122),
அெடரத் வோழுதுவகாள்ைா ல் இருப்ெதும், அெடர கிட ப்ெடுத்ோ ல்
இருப்ெதும் (123), அல்லது அெருக்கு ட்டுச உரியோன ஸ்சோத்திரத்டேயும்,
கிட டயயும் செவறான்றுக்கு வகாடுப்ெதும் (124) முேலாம் கட்டடையில்
ேடடவேய்யப்ெட்டுள்ைது.
(121 - நம்முடடய சேெனாக ஏற்றுக்வகாள்ைாேது) - ேங்கீேம் 81:10-11 10. உன்டன
எகிப்துசேேத்திலிருந்து புறப்ெடப்ெண்ணின உன் சேெனாகிய கர்த்ேர் நாசன; உன்
ொடய விரிொய்த்திற, நான் அடே நிரப்புசென். 11. என் ஜனச ா என் ேத்ேத்துக்குச்
வேவிவகாடுக்கவில்டல; இஸ்ரசெல் என்டன விரும்ெவில்டல.

25

ஞான உெசேே வினா விடட

(122 - ஒசர வ ய்யான சேெடன இல்டல என்ெது) - ேங்கீேம் 14:1 சேென் இல்டல
என்று திவகட்டென் ேன் இருேயத்தில் வோல்லிக் வகாள்ளுகிறான். அெர்கள்
ேங்கடைக் வகடுத்து, அருெருப்ொன கிரிடயகடைச் வேய்துெருகிறார்கள்;
நன்ட வேய்கிறென் ஒருெனும் இல்டல.
(123 - வோழுதுவகாள்ைாேதும், கிட ப்ெடுத்ோேதும்) - சரா ர் 1:20-21 20.
எப்ெடிவயன்றால், காணப்ெடாேடெகைாகிய அெருடடய நித்திய ெல்லட
சேெத்துெம் என்ெடெகள், உண்டாக்கப்ெட்டிருக்கிறடெகளினாசல,
உலகமுண்டானதுமுேற்வகாண்டு, வேளிொய்க் காணப்ெடும்; ஆேலால் அெர்கள்
சொக்குச்வோல்ல இடமில்டல. 21. அெர்கள் சேெடன அறிந்தும், அெடரத்
சேெவனன்று கிட ப்ெடுத்ோ லும், ஸ்சோத்திரியா லுமிருந்து, ேங்கள்
சிந்ேடனகளினாசல வீணரானார்கள்; உணர்வில்லாே அெர்களுடடய இருேயம்
இருைடடந்ேது.
(124 - அெருடடய கிட டய கனப்ெடுத்ோேது) - எசேக்கியல் 8:16-18, சரா ர் 1:25
சேெனுடடய ேத்தியத்டே அெர்கள் வொய்யாக ாற்றி, சிருஷ்டிகடரத்வோழுது
சேவியா ல் சிருஷ்டிடயத்வோழுது சேவித்ோர்கள்.
48) முதைாம் ேட்ைரளயில் “எனக்கு முன்கன” என்கிை வார்த்ரதேள் விகெஷமாே
என்ன கபாதிக்கின்ைன?
எல்லாெற்டறயும் காண்கிற சேென், அந்நிய சேெர்கடைச் சேவிக்கும் ொெத்டே
அறிந்து அதிக வெறுப்ெடடகிறார், என்ெடேசய முேலாம் கட்டடையில் “எனக்கு
முன்சன” என்கிற ொர்த்டேகள் விசேஷ ாக சொதிக்கின்றன (125).
(125 - எனக்கு முன்சன) - உொக ம் 30:17-18, எசேக்கியல் 8:12, ேங்கீேம் 44:20-21 20.
நாங்கள் எங்கள் சேெனுடடய நா த்டே றந்து, அந்நியசேெடன சநாக்கிக்
டகவயடுத்திருந்சோ ானால், 21. சேென் அடே ஆராய்ந்து, விோரியாதிருப்ொசரா?
இருேயத்தின் அந்ேரங்கங்கடை அெர் அறிந்திருக்கிறாசர.
49) இைண்ைாம் ேட்ைரள என்ன?
“ச சல ொனத்திலும், கீசழ பூமியிலும், பூமியின்கீழ்த் ேண்ணீரிலும்
உண்டாயிருக்கிறடெகளுக்கு ஒப்ொன ஒரு வோரூெத்டேயாகிலும் யாவோரு
விக்கிரகத்டேயாகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்கசெண்டாம்; நீ அடெகடை
ந ஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் செண்டாம்; உன் சேெனாகிய கர்த்ேராயிருக்கிற நான்
எரிச்ேலுள்ை சேெனாயிருந்து, என்டனப் ெடகக்கிறெர்கடைக் குறித்துப்
பிோக்களுடடய அக்கிர த்டேப் பிள்டைகளிடத்தில் மூன்றாம் நான்காம்
ேடலமுடற ட்டும் விோரிக்கிறெராயிருக்கிசறன். என்னிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, என்
கற்ெடனகடைக் டகக்வகாள்ளுகிறெர்களுக்சகா ஆயிரம் ேடலமுடற ட்டும்
இரக்கஞ்வேய்கிறெராயிருக்கிசறன்” என்ெது இரண்டாம் கட்டடையாகும் (126).
(126 - இரண்டாம் கட்டடை) - யாத்திராக ம் 20:4-6, உொக ம் 5:8-10
50) இைண்ைாம் ேட்ைரளயில் என்ன கவண்ைப்படுகிைது?
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சேென், அெருடடய ொர்த்டேயிசல நியமித்துள்ை அெருடடய எல்லா
ஆடணகடையும், அெடரத் வோழுதுவகாள்ளுெடேயும், நாம் தூய்ட யாக,
முழுட யாக ஏற்றுக்வகாள்ைவும், கடடபிடிக்கவும், காத்துக்வகாள்ைவும்
இரண்டாம் கட்டடையில் செண்டப்ெடுகிறது (127).
(127 - இரண்டாம் கட்டடையில் செண்டப்ெடுேல்) - த்சேயு 28:20, உொக ம் 12:32
நான் உனக்கு விதிக்கிற யாடெயும் வேய்யும்ெடி கென ாயிரு; நீ அேசனாசட
ஒன்றும் கூட்டவும் செண்டாம், அதில் ஒன்றும் குடறக்கவும் செண்டாம்.
51) இைண்ைாம் ேட்ைரளயில் என்ன தரைபெய்ப்பட்டுள்ளது?
சேெடன உருெங்கள் மூலம் வோழுெதும் (128), அெருடடய ொர்த்டேயில்
நியமிக்கப்ெடாே ெழிகளில் வோழுெதும் (129), இரண்டாம் கட்டடையில்
ேடடவேய்யப்ெட்டுள்ைது.
(128 - உருெங்கள் மூலம் வோழுெது) - உொக ம் 4:15-19, சரா ர் 1:22-23 22. அெர்கள்
ேங்கடை ஞானிகவைன்று வோல்லியும் ெயித்தியக்காரராகி, 23. அழிவில்லாே
சேெனுடடய கிட டய அழிவுள்ை னுஷா;கள் ெறடெகள் மிருகங்கள் ஊரும்
பிராணிகள் ஆகிய இடெகளுடடய ரூெங்களுக்கு ஒப்ொக ாற்றினார்கள்.
(129 - ொர்த்டேயில் நியமிக்கப்ெடாே ெழிகளில் வோழுெது) - சலவியராக ம் 10:12, எசரமியா 19:4-5, வகாசலாசேயர் 2:18-23 18. கணுக்கைாலும் கட்டுகைாலும்
உேவிவெற்று இடணக்கப்ெட்டு, சேெெைர்ச்சியாய் ெைர்ந்சேறுகிற
ேரீரமுழுெடேயும் ஆேரிக்கிற ேடலடயப் ெற்றிக்வகாள்ைா ல், 19. ாய ான
ோழ்ட யிலும், சேெதூேர்களுக்குச் வேய்யும் ஆராேடனயிலும் விருப்ெமுற்று,
காணாேடெகளிசல துணிொய் நுடழந்து, ேன் ாம்ேசிந்டேயினாசல வீணாய்
இறு ாப்புக்வகாண்டிருக்கிற எெனும் உங்கள் ெந்ேயப்வொருடை நீங்கள்
இழந்துசொகும்ெடி உங்கடை ெஞ்சியாதிருக்கப்ொருங்கள். 20. நீங்கள்
கிறிஸ்துவுடசனகூட உலகத்தின் ெழிொடுகளுக்கு ரித்ேதுண்டானால், இன்னும்
உலக ெழக்கத்தின்ெடி பிடழக்கிறெர்கள்சொல, 21. னுஷருடடய
கற்ெடனகளின்ெடியும் சொேடனகளின்ெடியும் நடந்து: வோடாசே, ருசிொராசே,
தீண்டாசே என்கிற கட்டடைக்கு உட்ெடுகிறவேன்ன? 22. இடெவயல்லாம்
அநுெவிக்கிறதினால் அழிந்துசொகுச . 23. இப்ெடிப்ெட்ட சொேடனகள்
சுயஇஷ்ட ான ஆராேடனடயயும், ாய ான ோழ்ட டயயும், ேரீர ஒடுக்கத்டேயும்
ெற்றி ஞானவ ன்கிற சொ;வகாண்டிருந்ோலும், இடெகள் ாம்ேத்டேப்
செணுகிறேற்சக ஒழிய ற்வறான்றிற்கும் பிரசயாஜனப்ெடாது.
52) இைண்ைாம் ேட்ைரளயில் பின் இரணக்ேப்படும் ோைணங்ேள் யாரவ?
சேென், நம்மீது வகாண்டுள்ை ேர்ொதிகாரம் (130), நம்மீது அெருக்குள்ை முழு
உரிட (131), அெடரத் வோழுது வகாள்ைசெண்டும் என்ெதில் அெர் வகாண்டுள்ை
டெராக்கியம் (132), ஆகியடெ இரண்டாம் கட்டடையில் பின் இடணக்கப்ெடும்
காரணங்கள் ஆகும்.
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(130 - நம்மீோன சேெனுடடய ேர்ொதிகாரம்) - ேங்கீேம் 95:2-3, 6-7, ேங்கீேம் 96:9-10 9.
ெரிசுத்ே அலங்காரத்துடசன கர்த்ேடரத் வோழுதுவகாள்ளுங்கள்; பூசலாகத்ோசர,
நீங்கள் யாெரும் அெருக்கு முன்ொக நடுங்குங்கள். 10. கர்த்ேர்
ராஜாpகம்ெண்ணுகிறார், ஆடகயால் பூச்ேக்கரம் அடேயாேெடி உறுதிப்ெட்டிருக்கும்;
அெர் ஜனங்கடை நிோன ாய் நியாயந்தீர்ப்ொர் என்று ஜாதிகளுக்குள்சை
வோல்லுங்கள்.
(131 - நம்மீது அெருக்குரிய முழு உரிட ) - யாத்திராக ம் 19:5, ேங்கீேம் 45:11, ஏோயா
54:5 உன் சிருஷ்டிகசர உன் நாயகர்; சேடனகளின் கர்த்ேர் என்ெது அெருடடய
நா ம், இஸ்ரசெலின் ெரிசுத்ேர் உன் மீட்ெர், அெர் ேர்ெபூமியின் சேென்
என்னப்ெடுொர்.
(132 - அெடரத் வோழுதுவகாள்ெதில் அெருடடய டெராக்கியம்) - 1 வகாரிந்தியர்
10:22, யாத்திராக ம் 34:14 கர்த்ேருடடய நா ம் எரிச்ேலுள்ைெர் என்ெது, அெர்
எரிச்ேலுள்ை சேெசன; ஆடகயால், அந்நிய சேெடன நீ
ெணிந்துவகாள்ைசெண்டாம்.
53) மூன்ைாம் ேட்ைரள என்ன?
“உன் சேெனாகிய கர்த்ேருடடய நா த்டே வீணிசல ெழங்காதிருப்ொயாக; கர்த்ேர்
ேம்முடடய நா த்டே வீணிசல ெழங்குகிறெடனத் ேண்டியா ல் விடார்” என்ெது
மூன்றாம் கட்டடையாகும் (133).
(133 - மூன்றாம் கட்டடை) - யாத்திராக ம் 20:7, உொக ம் 5:11
54) மூன்ைாம் ேட்ைரளயில் என்ன கவண்ைப்படுகிைது?
சேெனுடடய நா ங்கடை (134), ேன்ட கடை (135), ஆடணகடை (136),
ொர்த்டேகடை (137), கிரிடயகடை (138), மிகுந்ே ெரிசுத்ே ாகவும், மிகுந்ே
ெயெக்தியாகவும் அனுேரிக்க மூன்றாம் கட்டடையில் செண்டப்ெடுகிறது.
(134 - சேெனுடடய நா ங்கடை) - ேங்கீேம் 29:2, த்சேயு 6:9, உொக ம் 10:20 உன்
சேெனாகிய கர்த்ேருக்குப் ெயந்து, அெடரச் சேவித்து, அெடரப்
ெற்றிக்வகாண்டிருந்து, அெருடடய நா த்டேக்வகாண்டு ஆடணயிடுொயாக.
(135 - சேெனுடடய ேன்ட கடை) - 1 நாைாக ம் 29:10-13, வெளி 15:3-4 3. அெர்கள்
சேெனுடடய ஊழியக்காரனாகிய ச ாசேயின் ொட்டடயும்
ஆட்டுக்குட்டியானெருடடய ொட்டடயும் ொடி: ேர்ெெல்லட யுள்ை சேெனாகிய
கர்த்ோசெ, சேெரிருடடய கிரிடயகள் கத்துெமும் ஆச்ேரீயமு ானடெகள்;
ெரிசுத்ேொன்களின் ராஜாசெ, சேெரிருடடய ெழிகள் நீதியும்
ேத்தியமு ானடெகள். 4. கர்த்ோசெ, யார் உ க்குப் ெயப்ெடா லும், உ து
நா த்டே கிட ப்ெடுத்ோ லும் இருக்கலாம்? சேெரிர் ஒருெசர ெரிசுத்ேர், எல்லா
ஜாதிகளும் ெந்து உ க்கு முன்ொகத் வோழுதுவகாள்ொர்கள்; உம்முடடய நீதியான
வேயல்கள் வெளியரங்க ாயின என்றார்கள்.
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(136 - சேெனுடடய ஆடணகடை) - அப்சொஸ்ேலர் 2:42, 1 வகாரிந்தியர் 11:27-28 27.
இப்ெடியிருக்க, எென் அொத்திர ாய்க் கர்த்ேருடடய அப்ெத்டேப் புசித்து,
அெருடடய ொத்திரத்தில் ொனம்ெண்ணுகிறாசனா, அென் கர்த்ேருடடய
ேரீரத்டேயும் இரத்ேத்டேயும்குறித்துக் குற்றமுள்ைெனாயிருப்ொன். 28. எந்ே
னுஷனும் ேன்டனத்ோசன சோதித்ேறிந்து, இந்ே அப்ெத்தில் புசித்து, இந்ேப்
ொத்திரத்தில் ொனம்ெண்ணக்கடென்.
(137 - சேெனுடடய ொர்த்டேகடை) - வெளி 22:18-19, ேங்கீேம் 138:2 உ து ெரிசுத்ே
ஆலுயத்திற்கு சநராக நான் ெணிந்து, உ து கிருடெயினிமித்ேமும் உ து
உண்ட யினிமித்ேமும் உ து நா த்டேத் துதிப்சென்; உ து ேகல
பிரஸ்ோெத்டேப்ொர்க்கிலும் உ து ொர்த்டேடய நீர் கிட ப்ெடுத்தியிருக்கிறீர்.
(138 - சேெனுடடய கிரிடயகடை) - வெளி 4:11, ேங்கீேம் 107:21-22 22 21. அெர்கள்
கர்த்ேடர அெருடடய கிருடெயினிமித்ேமும், னுபுத்திரருக்கு அெர் வேய்கிற
அதிேயங்களினிமித்ேமும் துதித்து, 22. ஸ்சோத்திரெலிகடைச் வேலுத்தி, அெருடடய
கிரிடயகடை ஆனந்ே ேத்ேத்சோசட விெரிப்ொர்கைாக.
55) மூன்ைாம் ேட்ைரளயில் என்ன தரைபெய்யப்பட்டுள்ளது?
சேென், ேம்ட சய வெளிப்ெடுத்தியுள்ை எந்ே காரியத்டேயும், ேரக்குடறொகக்
டகயாளுெடேயும், ேெறாகப் ெயன்ெடுத்துெடேயும், மூன்றாம் கட்டடையில்
ேடடவேய்யப்ெட்டுள்ைது (139).
(139 - மூன்றாம் கட்டடை ேடடவேய்ெது) - த்சேயு 5:33-37, யாக்சகாபு 5:12,
சலவியராக ம் 19:12 என் நா த்டேக்வகாண்டு வொய்யாடணயிடுகிறதினால்,
உங்கள் சேெனுடடய நா த்டேப் ெரிசுத்ேக்குடலச்ேலாக்கா லும் இருப்பீர்கைாக;
நான் கர்த்ேர்.
56) மூன்ைாம் ேட்ைரளயில் பின் இரணக்ேப்படும் ோைணம் என்ன?
இந்ேக் கட்டடைடய மீறுகிறெர்கள், னிேர்களின் ேண்டடணயிலிருந்து
எப்ெடியாெது ேப்பித்துக்வகாண்டாலும், நம்முடடய கர்த்ேராகிய சேென்
அெர்கடை ேம்முடடய நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து ேப்பித்துக்வகாள்ை
அனு திக்க ாட்டார் என்ெசே மூன்றாம் கட்டடையில் பின் இடணக்கப்ெடும்
காரணம் ஆகும் (140).
(140 - மூன்றாம் கட்டடையின் காரணம்) - 1 ோமுசெல் 3:13, 1 ோமுசெல் 4:11,
உொக ம் 28:58-61 58. உன் சேெனாகிய கர்த்ேர் என்னும் கிட யும்
ெயங்கரமு ான நா த்திற்குப் ெயப்ெடும்ெடிக்கு, நீ இந்ேப் புஸ்ேகத்தில்
எழுதியிருக்கிற இந்ே நியாயப்பிர ாண ொர்த்டேகளின்ெடிவயல்லாம் நடக்கக்
கென ாயிராவிட்டால், 59. கர்த்ேர் நீங்காே வெரிய ொடேகைாலும் நீங்காே வகாடிய
சராகங்கைாலும் உன்டனயும் உன் ேந்ேதிடயயும் அதிேய ாய் ொதித்து, 60. நீ கண்டு
ெயந்ே எகிப்து வியாதிகவைல்லாம் உன்ச ல் ெருவிப்ொர்; அடெகள் உன்டனப்
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ெற்றிக்வகாள்ளும். 61. இந்ே நியாயப்பிர ாண புஸ்ேகத்தில் எழுதியிராே எல்லாப்
பிணிடயயும் ொடேடயயும் நீ அழியு ைவும் கர்த்ேர் உன்ச ல் ெரப்ெண்ணுொர்.
57) ான்ோம் ேட்ைரள என்ன?
“ஓய்வுநாடைப் ெரிசுத்ே ாய் ஆேரிக்க நிடனப்ொயாக; ஆறுநாளும் நீ
செடலவேய்து, உன் கிரிடயகடைவயல்லாம் நடப்பிப்ொயாக; ஏழாம்நாசைா உன்
சேெனாகிய கர்த்ேருடடய ஓய்வுநாள்; அதிசல நீயானாலும், உன் கு ாரனானாலும்,
உன் கு ாரத்தியானாலும், உன் செடலக்காரனானாலும், உன்
செடலக்காரியானாலும், உன் மிருகஜீெனானாலும், உன் ொேல்களில் இருக்கிற
அந்நியனானாலும், யாவோரு செடலயும் வேய்யசெண்டாம். கர்த்ேர்
ஆறுநாடைக்குள்சை ொனத்டேயும் பூமிடயயும் ேமுத்திரத்டேயும் அடெகளிலுள்ை
எல்லாெற்டறயும் உண்டாக்கி, ஏழாம்நாளிசல ஒய்ந்திருந்ோர்; ஆடகயால், கர்த்ேர்
ஓய்வுநாடை ஆசீர்ெதித்து, அடேப் ெரிசுத்ே ாக்கினார்.” என்ெது நான்காம்
கட்டடையாகும் (141).
(141 - நான்காம் கட்டடை) - யாத்திராகம்ம் 20:8-11, உொக ம் 5:12-15
58) ான்ோம் ேட்ைரளயில் என்ன கவண்ைப்படுகிைது?
சேென், ேம்முடடய ொர்த்டேயில் நியமித்திருக்கும்ெடி, குறித்ே சநரங்கடை
அெருக்கு ெரிசுத்ே ாக டகக்வகாள்ை செண்டும்; குறிப்ொக ொரத்தின் ஏழு
நாட்களில் ஒரு நாடை அெருக்வகன்று ெரிசுத்ே ஓய்வு நாைாகக் டகக்வகாள்ை
செண்டும் என்று நான்காம் கட்டடையில் செண்டப்ெடுகிறது (142).
(142 - நான்காம் கட்டடையில் செண்டப்ெடுேல்) - யாத்திராக ம் 31:13, 16-17 13. நீ
இஸ்ரசெல் புத்திரடர சநாக்கி, நீங்கள் என் ஓய்வுநாட்கடை ஆேரிக்க செண்டும்;
உங்கடைப் ெரிசுத்ேப்ெடுத்துகிற கர்த்ேர் நான் என்ெடே நீங்கள் அறியும்ெடி, இது
உங்கள் ேடலமுடறசோறும் எனக்கும் உங்களுக்கும் அடடயாை ாயிருக்கும். 16.
ஆடகயால், இஸ்ரசெல் புத்திரர் ேங்கள் ேடலமுடறசோறும் ஓய்வுநாடை நித்திய
உடன்ெடிக்டகயாக ஆேரிக்கும்ெடி, அடேக் டகக்வகாள்ைக்கடெர்கள். 17. அது
என்டறக்கும் எனக்கும் இஸ்ரசெல் புத்திரருக்கும் அடடயாை ாயிருக்கும்;
ஆறுநாடைக்குள்சை கர்த்ேர் ொனத்டேயும் பூமிடயயும் உண்டாக்கி, ஏழாம்
நாளிசல ஓய்ந்திருந்து பூரித்ோர் என்றார்.
59) ஏழு ாட்ேளில் எந்த ாரள பரிசுத்த ஓய்வு ாளாே நியமித்தார்?
உலகம் துெங்கியது முேல் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்வேழுேல் ெடர ொரத்தின் ஏழாெது
நாடைப் ெரிசுத்ே ஓய்வு நாைாக நியமித்ோர் (143), அேன் பின்னர் உலகத்தின் முடிவு
ெடர வோடர்ந்திட ொரத்தின் முேல் நாடை ெரிசுத்ே ஓய்வு நாைாக நியமித்ோர் (144).
(143 - ஆதிமுேல் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்வேழுேல் ெடர) - ஆதியாக ம் 2:2-3,
யாத்திராக ம் 20:11 கர்த்ேர் ஆறுநாடைக்குள்சை ொனத்டேயும் பூமிடயயும்
ேமுத்திரத்டேயும் அடெகளிலுள்ை எல்லாெற்டறயும் உண்டாக்கி, ஏழாம்நாளிசல
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ஒய்ந்திருந்ோர்; ஆடகயால், கர்த்ேர் ஓய்வுநாடை ஆசீர்ெதித்து, அடேப்
ெரிசுத்ே ாக்கினார்.
(144 - கிறிஸ்துவின் உயிர்த்வேழுேல் முேல்) - ாற்கு 2:27-28, 1 வகாரிந்தியர் 16:2,
அப்சொஸ்ேலர் 20:7 ொரத்தின் முேல்நாளிசல, அப்ெம்பிட்கும்ெடி சீஷர்கள்
கூடிெந்திருக்டகயில், ெவுல் றுநாளிசல புறப்ெடசெண்டுவ ன்றிருந்து,
அெர்களுடசன ேம்ொஷித்து, நடுராத்திரி ட்டும் பிரேங்கித்ோன். வெளி 1:10
கர்த்ேருடடய நாளில் ஆவிக்குள்ைாசனன்.
60) பரிசுத்த ஓய்வு ாரள எவ்வாறு சுத்திேரிக்ேகவண்டும்?
ற்ற நாட்கடைப் சொல நியாய ான உலகப்பிரகார ான ெணிகளிசலா, வொழுது
சொக்கு காரியங்களிசலா சநரத்டேச் வேலவு வேய்யா ல், ெரிசுத்ே ஓய்வு நாடை
ெரிசுத்ே ான விேத்தில் இடைப்ொறி ஆேரிக்கசெண்டும் (145). அத்தியாெசிய
காரியங்கள் ற்றும் கருடணயின் அடிப்ெடடயிலான காரியங்களுக்கான சநரத்டேத்
ேவிர, ெரிசுத்ே ஒய்வு நாளின் சநரத்டே (146), ேனிட யிலும், கிறிஸ்துவின்
ேடெயிலும், சேெடன வோழுது வகாள்ளுெதில் வேலவிடசெண்டும் (147).
(145 - ஓய்வு நாளில் உலகப்பிரகார ான செடலகடை வேய்யசெண்டாம்) யாத்திராக ம் 20:10, வநசகமியா 13:15-22, ஏோயா 58:13-14 13. என் ெரிசுத்ேநாைாகிய
ஓய்வுநாளிசல உனக்கு இஷ்ட ானடேச் வேய்யாேெடி, உன் காடல விலக்கி, உன்
ெழிகளின்ெடி நடொ லும், உனக்கு இஷ்ட ானடேச் வேய்யா லும், உன்
வோந்ேப்செச்டேப் செோ லிருந்து, ஓய்வுநாடை ன கிழ்ச்சியின் நாவைன்றும்,
கர்த்ேருடடய ெரிசுத்ே நாடை கிட யுள்ை நாவைன்றும் வோல்லி, அடே
கிட யாக எண்ணுொயானால், 14. அப்வொழுது கர்த்ேரில்
ன கிழ்ச்சியாயிருப்ொய்; பூமியின் உயர்ந்ே இடங்களில் உன்டன
ஏறியிருக்கும்ெடி ெண்ணி, உன் ேகப்ெனாகிய யாக்சகாபுடடய சுேந்ேரத்ோல்
உன்டனப் சொஷிப்சென்; கர்த்ேருடடய ொய் இடேச் வோல்லிற்று.
(146 - அெசிய ான அல்லது கருடணயின் அடிப்ெடடயிலான காரியங்கள்) த்சேயு 12:1-13 11. அேற்கு அெர்: உங்களில் எந்ே னுஷனுக்காகிலும் ஒரு ஆடு
இருந்து, அது ஓய்வுநாளில் குழியிசல விழுந்ோல், அடேப் பிடித்துத்
தூக்கிவிட ாட்டாசனா? 12. ஆட்டடப்ொர்க்கிலும் னுஷனானென் எவ்ெைசொ
விசேஷித்திருக்கிறான்! ஆேலால், ஓய்வுநாளிசல நன்ட வேய்ெது நியாயந்ோன்
என்று வோன்னார்.
(147 - ெரிசுத்ே ாக ஆேரிக்கசெண்டும்) - லூக்கா 4:16, அப்சொஸ்ேலர் 20:7,
யாத்திராக ம் 20:8 ஓய்வுநாடைப் ெரிசுத்ே ாய் ஆேரீக்க நிடனப்ொயாக.
சலவியராக ம் 23:3 ஆறுநாளும் செடல வேய்யசெண்டும்; ஏழாம்நாள் ெரிசுத்ே
ேடெகூடுேலான ஓய்வுநாள், அதில் ஒரு செடலயும் வேய்யசெண்டாம்; அது உங்கள்
ொேஸ்ேலங்களிவலல்லாம் கர்த்ேருக்வகன்று ஓய்ந்திருக்கும் நாைாயிருப்ெோக.
61) ான்ோம் ேட்ைரளயில் என்ன தரைபெய்யப்பட்டுள்ளது?
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வேய்யசெண்டிய கடட கடைச் வேய்யா ல் ேவிர்ப்ெது, அல்லது கடட கடைக்
கெனக்குடறொக வேய்ெது, அல்லது சோம்ெலாக சநரத்டே ேரக்குடறொக
களிப்ெது, அல்லது ொெ ான காரியங்கடை வேய்ெது, அல்லது நம்முடடய
உலகப்பிரகார ான செடலகள், வொழுது சொக்குகள் ெற்றிய எண்ணங்கடைச்
சிந்திப்ெது, ொர்த்டேகடைப் செசுெது, ற்றும் வேயல்களில் சநரத்டே
வேலவிடுெது நான்காம் கட்டடையில் ேடடவேய்யப்ெட்டுள்ைது (148).
(148 - நான்காம் கட்டடையில் ேடடயிடப்ெட்டடெகள்) - வநசகமியா 13:15-22,
ஏோயா 58:13-14, ஆச ாஸ் 8:4-6 4. சேேத்தில் சிறுட ப்ெட்டெர்கடை
ஒழியப்ெண்ண, எளியெர்கடை விழுங்கி: 5. நாங்கள் ரக்காடலக் குடறத்து,
சேக்கல் நிடறடய அதிக ாக்கி, கள்ைத்ேராசினால் ெஞ்சித்து, ேரித்திரடரப்
ெணத்துக்கும், எளியெர்கடை ஒரு சஜாடு ொேரட்டேக்கும் வகாள்ளும்ெடிக்கும்,
ோனியத்தின் ெேடர விற்கும்ெடிக்கும், 6. நாங்கள் ேெேம் விற்கத்ேக்கோக
ாேப்பிறப்பும், நாங்கள் ோனியத்தின் ெண்டோடலகடைத் திறக்கத்ேக்கோக
ஓய்வுநாளும் எப்சொது முடியும் என்று வோல்லுகிறெர்கசை, இடேக் சகளுங்கள்.
62) ான்ோம் ேட்ைரளயில் பின் இரணக்ேப்படும் ோைணங்ேள் யாரவ?
சேென், ொரத்தில் ஆறு நாட்கடை நம்முடடய வோந்ே ெணிகளுக்கு அனு தித்து,
ஏழாம் நாடை அெருக்காக ஓய்ந்திருக்கும் நாைாக ஒரு விசேஷித்ே முடறட டய
ந க்குக் கடடபிடிக்க ஏற்ெடுத்தியது (149), அெசர ந க்கு உோரண ாக ஓய்வு
நாடை ெரிசுத்ே ாக ஆேரித்ேது ஆசீர்ெதித்ேது, நான்காம் கட்டடையில் பின்
இடணக்கப்ெடும் காரணங்கள் ஆகும் (150).
(149 - கர்த்ேருக்வகன்று ஓய்ந்திருக்கும் நாள்) - யாத்திராக ம் 31:15, சலவியராக ம்
23:3, யாத்திராக ம் 20:9 ஆறுநாளும் செடலவேய்யலாம்; ஏழாம் நாசைா செடல
ஒழிந்திருக்கும் ஓய்வுநாள்; அது கர்த்ேருக்குப் ெரிசுத்ே ானது; ஓய்வுநாளில்
செடலவேய்கிறென் எெனும் வகாடலவேய்யப்ெடசெண்டும்.
(150 - ெரிசுத்ே ஓய்வு நாடை ஆேரித்ேதும், ஆசீர்ெதித்ேதும்) - ஆதியாக ம் 2:2-3,
யாத்திராக ம் 20:11, யாத்திராக ம் 31:17 அது என்டறக்கும் எனக்கும் இஸ்ரசெல்
புத்திரருக்கும் அடடயாை ாயிருக்கும்; ஆறுநாடைக்குள்சை கர்த்ேர் ொனத்டேயும்
பூமிடயயும் உண்டாக்கி, ஏழாம் நாளிசல ஓய்ந்திருந்து பூரித்ோர் என்றார்.
63) ஐந்தாம் ேட்ைரள என்ன?
“உன் சேெனாகிய கர்த்ேர் உனக்குக் வகாடுக்கிற சேேத்திசல உன் நாட்கள்
நீடித்திருப்ெேற்கு, உன் ேகப்ெடனயும் உன் ோடயயும் கனம்ெண்ணுொயாக”
என்ெது ஐந்ோம் கட்டடையாகும் (151).
(151 - ஐந்ோம் கட்டடை) - யாத்திராக ம் 20:12, உொக ம் 5:16
64) ஐந்தாம் ேட்ைரளயில் என்ன கவண்ைப்படுகிைது?
எல்சலாடரயும் நாம் ச லானெர்கைாகசொ, கீழானெர்கைாகசொ,
ே ானெர்கைாகசொ, அெர்களின் நிடலக்குத் ேகுந்ேெடியும், அெர்களின்
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உறவுக்கு ஏற்றெடியும், அெர்கடைக் கனப்ெடுத்தி, அெர்களுக்குரிய ரியாடேடயக்
வகாடுத்து, அெர்களுக்குரிய கடட கடைச் வேய்ெது ஐந்ோம் கட்டடையில்
செண்டப்ெடுகிறது (152).
(152 - ஐந்ோம் கட்டடையின் செண்டப்ெடுேல்) - சரா ர் 13:1, 7, எசெசியர் 5:21-22, 24,
எசெசியர் 6:1, 4-6, 9, 1 செதுரு 2:17 எல்லாடரயும் கனம்ெண்ணுங்கள்;
ேசகாேரரிடத்தில் அன்புகூருங்கள்; சேெனுக்குப் ெயந்திருங்கள்; ராஜாடெக்
கனம்ெண்ணுங்கள்.
65) ஐந்தாம் ேட்ைரளயில் என்ன தரைபெய்யப்பட்டுள்ளது?
எல்சலாடரயும், அெர்களின் நிடலக்கு ஏற்றெடியும், உறவுக்கு ஏற்றெடியும்
கனப்ெடுத்ோ ல், அெர்களுக்குரிய ரியாடேடய வேலுத்ோ ல், அெர்களுக்குச்
வேய்யசெண்டிய கடட களுக்கு எதிரான காரியங்கடைச் வேய்ெதும், அடெகடை
நிராகரிப்ெதும், ஐந்ோம் கட்டடையில் ேடடவேய்யப்ெட்டுள்ைது (153).
(153 - ஐந்ோம் கட்டடையில் ேடடவேய்யப்ெட்டடெகள்) - த்சேயு 15:4-6, சரா ர்
13:8 ஒருெரிடத்திவலாருெர் அன்புகூருகிற கடசனயல்லா ல், ற்வறன்றிலும்
ஒருெனுக்கும் கடன்ெடாதிருங்கள்; பிறனிடத்தில் அன்புகூருகிறென்
நியாயப்பிர ாணத்டே நிடறசெற்றுகிறான்.
66) ஐந்தாம் ேட்ைரளயில் பின் இரணக்ேப்பட்டுள்ள ோரியம் என்ன?
இந்ே கட்டடைடயக் டகக்வகாள்ெெர்களுக்கு நீடிய ஆயுளும், ஜசுெரியமும்
(ேங்களுடடய ஆவிக்குரிய ொழ்க்டகக்கு நன்ட யாகவும், சேெடன
கிட ப்ெடுத்தும் விேத்தில் இருக்குச யானால்) ொக்குத்ேத்ேம்
வேய்யப்ெட்டுள்ைசே ஐந்ோம் கட்டடையில் பின் இடணக்கப்ெட்டுள்ை
காரிய ாகும் (154).
(154 - ஐந்ோம் கட்டடையில் இடணக்கப்ெட்ட ொக்குத்ேத்ேம்) - யாத்திராக ம் 20:12,
உொக ம் 5:16, எசெசியர் 6:2-3 2. உனக்கு நன்ட உண்டாயிருப்ெேற்கும், பூமியிசல
உன் ொழ்நாள் நீடித்திருப்ெேற்கும் 3. உன் ேகப்ெடனயும் உன் ோடயயும்
கனம்ெண்ணுொயாக என்ெசே ொக்குத்ேத்ேமுள்ை முேலாங்
கற்ெடனயாயிருக்கிறது.
67) ஆைாம் ேட்ைரள என்ன?
“வகாடல வேய்யாதிருப்ொயாக”, என்ெது ஆறாம் கட்டடையாகும் (155).
(155 - ஆறாம் கட்டடை) - யாத்திராக ம் 20:13, உொக ம் 5:17
68) ஆைாம் ேட்ைரளயில் என்ன கவண்ைப்படுகிைது?
நம்முடடய ஜீெடனயும் ற்றெர்களின் ஜீெடனயும் ொதுகாக்க எல்லா நியாய ான
பிரயாேங்கடையும் ச ற்வகாள்ை, ஆறாம் கட்டடையில் செண்டப்ெடுகிறது (156).
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(156 - ஆறாம் கட்டடையில் செண்டப்ெடுேல்) - எசெசியர் 5:28-29 28. அப்ெடிசய,
புருஷர்களும் ேங்கள் டனவிகடைத் ேங்கள் வோந்ேச் ேரீரங்கைாகப் ொவித்து,
அெர்களில் அன்புகூரசெண்டும்; ேன் டனவியில் அன்புகூருகிறென் ேன்னில்ோன்
அன்புகூருகிறான். 29. ேன் வோந்ே ாம்ேத்டேப் ெடகத்ேென் ஒருெனுமில்டலசய;
கர்த்ேர் ேடெடயப் சொஷித்துக்காப்ொற்றுகிறதுசொல ஒவ்வொருெனும் ேன்
ாம்ேத்டேப் சொஷித்துக் காப்ொற்றுகிறான்.
69) ஆைாம் ேட்ைரளயில் என்ன தரைபெய்யப்பட்டுள்ளது?
அநியாய ாக, நம்முடடய ஜீெடன எடுப்ெதும், அயலானின் ஜீெடன எடுப்ெதும்,
அல்லது இடெகளுக்கு எந்ேவிேத்திலாெது காரண ான வேயடலச் வேய்ெதும்,
ஆறாம் கட்டடையில் ேடடவேய்யப்ெட்டுள்ைது (157).
(157 - ஆறாம் கட்டடையில் ேடடவேய்யப்ெட்டடெகள்) - ஆதியாக ம் 9:6, 1
சயாொன் 3:15, த்சேயு 5:22 நான் உங்களுக்குச் வோல்லுகிசறன்; ேன் ேசகாேரடன
நியாயமில்லா ல் சகாபித்துக்வகாள்ெென் நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஏதுொயிருப்ொன்;
ேன் ேசகாேரடன வீணவனன்று வோல்லுகிறென் ஆசலாேடனச் ேங்கத்தீர்ப்புக்கு
ஏதுொயிருப்ொன்; மூடசன என்று வோல்லுகிறென் எரிநரகத்துக்கு
ஏதுொயிருப்ொன்.
70) ஏழாம் ேட்ைரள என்ன?
“விெோரம் வேய்யாதிருப்ொயாக” என்ெது ஏழாம் கட்டடையாகும் (158).
(158 - ஏழாம் கட்டடை) - யாத்திராக ம் 20:14, உொக ம் 5:18
71) ஏழாம் ேட்ைரளயில் என்ன கவண்ைப்படுகிைது?
நம்முடடய வோந்ே புனிேத்டேயும் ற்றெர்களின் புனிேத்டேயும் ந து
இருேயத்திலும் செச்சிலும் நடத்டேயிலும் காத்துக்வகாள்ை செண்டும் என்று
ஏழாம் கட்டடையில் செண்டப்ெடுகிறது (159).
(159 - ஏழாம் கட்டடையில் செண்டப்ெடுேல்) - 1 வகாரிந்தியர் 7:2-3, 5, 1
வேேசலானிக்சகயர் 4:3-6 3. நீங்கள் ெரிசுத்ேமுள்ைெர்கைாகசெண்டுவ ன்ெசே
சேெனுடடய சித்ே ாயிருக்கிறது. அந்ேப்ெடி, நீங்கள் செசி ார்க்கத்துக்கு
விலகியிருந்து, 4. சேெடன அறியாே அஞ்ஞானிகடைப்சொல ச ாக
இச்டேக்குட்ெடா ல், 5. உங்களில் அெனென் ேன்ேன் ேரீரொண்டத்டேப்
ெரிசுத்ே ாயும் கன ாயும் ஆண்டுவகாள்ளும்ெடி அறிந்து: 6. இந்ே விஷயத்தில்
ஒருெனும் மீறா லும் ேன் ேசகாேரடன ெஞ்சியா லும் இருக்கசெண்டும்;
முன்னச நாங்கள் உங்களுக்குச் வோல்லி, ோட்சியாக எச்ேரித்ேெடிசய
இப்ெடிப்ெட்ட விஷயங்கவைல்லாெற்டறயுங்குறித்துக் கர்த்ேர் நீதிடயச்
ேரிக்கட்டுகிற-ெராயிருக்கிறார்.
72) ஏழாம் ேட்ைரளயில் என்ன தரைபெய்யப்பட்டுள்ளது?
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எல்லா அசுத்ே ான சிந்ேடனகளும், ொர்த்டேகளும், வேயல்களும், ஏழாம்
கட்டடையில் ேடடவேய்யப்ெட்டுள்ைது (160).
(160 - ஏழாம் கட்டடையில் ேடடவேய்யப்ெட்டடெகள்) - எசெசியர் 5:3-4, த்சேயு
5:28 நான் உங்களுக்குச் வோல்லுகிசறன்; ஒரு ஸ்திரிடய இச்டேசயாடு ொர்க்கிற
எெனும் ேன் இருேயத்தில் அெசைாசட விெோரஞ்வேய்ோயிற்று.
73) எட்ைாம் ேட்ைரள என்ன?
“கைவு வேய்யாதிருப்ொயாக” என்ெது எட்டாம் கட்டடையாகும் (161).
(161 - எட்டாம் கட்டடை) - யாத் 20:15, உொ 5:19
74) எட்ைாம் ேட்ைரளயில் என்ன கவண்ைப்படுகிைது?
நம்முடடய ற்றும் பிறருடடய ஆஸ்திகடையும், அந்ேஸ்டேயும், நியாய ான
விேத்தில் வகாள்முேல்வேய்யவும், மிடகப்ெடுத்ேவும் எட்டாம் கட்டடையில்
செண்டப்ெடுகிறது (162).
(162 - எட்டாம் கட்டடையில் செண்டப்ெடுேல்) - சலவியராக ம் 25:35, எசெசியர்
4:28 குடறச்ேலுள்ைெனுக்குக் வகாடுக்கத்ேக்கோகத் ேனக்கு உண்டாயிருக்கும்ெடி,
ேன் டககளினால் நல ான செடலவேய்து, பிரயாேப்ெடக்கடென். பிலிப்பியர் 2:4
அெனென் ேனக்கானடெகடையல்ல, பிறருக்கானடெகடையும் சநாக்குொனாக.
75) எட்ைாம் ேட்ைரளயில் என்ன தரைபெய்யப்பட்டுள்ளது?
நம்முடடய ற்றும் பிறருடடய ஆஸ்திகளுக்கும் அந்ேஸ்திற்கும், இடடயூறு
வேய்ெது அல்லது இடடயூறாக இருக்கும் எந்ேச்வேயடலயும் வேய்யா லிருப்ெதும்
எட்டாம் கட்டடையில் ேடடவேய்யப்ெட்டுள்ைது (163).
(163 - எட்டாம் கட்டடையில் ேடடவேய்யப்ெட்டடெகள்) - எசெசியர் 4:28, 2
வேேசலானிசகயர் 3:10, 1 தீச ாத்சேயு 5:8, நீதிவ ாழிகள் 28:19 ேன் நிலத்டேப்
ெயிரிடுகிறென் ஆகாரத்ோல் திருப்தியாொன்; வீணடரப் பின்ெற்றுகிறெசனா
ெறுட யால் நிடறந்திருப்ொன்.
76) ஒன்பதாம் ேட்ைரள என்ன?
“பிறனுக்கு விசராே ாகப் வொய்ச் ோட்சி வோல்லாதிருப்ொயாக” என்ெது
ஒன்ெோம் கட்டடையாகும் (164).
(164 - ஒன்ெோம் கட்டடை) - யாத்திராக ம் 20:16, உொக ம் 5:20
77) ஒன்பதாம் ேட்ைரளயில் என்ன கவண்ைப்படுகிைது?
நம்முடடய வெயருக்காக, பிறருடடடய நற்வெயருக்காக, குறிப்ொக னிேர்கள்
த்தியிசல நற்ோட்சியாக விைங்குெேற்காக (165), னிேனுக்கும் னிேனுக்கும்
இடடசய உண்ட டய நிடலப்ெடுத்ேவும் ச ன்ட ப்ெடுத்ேவும் செண்டும் என்று
ஒன்ெோம் கட்டடையில் செண்டப்ெடுகிறது (166).
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(165 - வ ய்ச்ோட்சி வோல்லுேல்) - நீதிவ ாழிகள் 14:5, 25 5. வ ய்ச்ோட்சிக்காரன்
வொய்வோல்லான்; வொய்ச்ோட்சிக்காரசனா வொய்கடை ஊதுகிறான். 25.
வ ய்ச்ோட்சி வோல்லுகிறென் உயிர்கடை இரட்சிக்கிறான்; ெஞ்ேடனக்காரசனா
வொய்கடை ஊதுகிறான்.
(166 - உண்ட டயப் செசுேல்) - அப்சொஸ்ேலர் 25:10, 3 சயாொன் 1:12, ேகரியா 8:16
நீங்கள் வேய்யசெண்டிய காரியங்கள் என்னவென்றால்: அெனென் பிறசனாசட
உண்ட டயப் செசுங்கள்; உங்கள் ொேல்களில் ேத்தியத்துக்கும் ே ாோனத்துக்கும்
ஏற்க நியாயந்தீருங்கள்.
78) ஒன்பதாம் ேட்ைரளயில் என்ன தரைபெய்யப்பட்டுள்ளது ?
ேத்தியத்துக்கு ொேக ான எல்லா காரியங்களும், நம்முடடய வெயருக்கு அல்லது
பிறருடடய நற்வெயருக்கு சகடு விடைவிக்கும் எல்லா காரியங்களும் ஒன்ெோம்
கட்டடையில் ேடடவேய்யப்ெட்டுள்ைது (167).
(167 - ஒன்ெோம் கட்டடையில் ேடடவேய்யப்ெட்டடெகள்) - சலவியராக ம் 19:16,
ேங்கீேம் 15:3, லூக்கா 3:14, நீதிவ ாழிகள் 6:16-19 16. ஆறு காரியங்கடைக் கர்த்ேர்
வெறுக்கிறார், ஏழும் அெருக்கு அருெருப்ொனடெகள். 17. அடெயாென:
ச ட்டிட யான கண், வொய்நாவு, குற்ற ற்றெர்களுடடய இரத்ேம் சிந்துங் டக, 18.
துராசலாேடனடயப் பிடணக்கும் இருேயம், தீங்கு வேய்ெேற்கு
விடரந்சோடுங்கால், 19. அெத்ேம்செசும் வொய்ச்ோட்சி, ேசகாேரருக்குள்சை
விசராேத்டே உண்டுெண்ணுேல் ஆகிய இடெகசை.
79) பத்தாம் ேட்ைரள என்ன?
“பிறனுடடய வீட்டட இச்சியாதிருப்ொயாக; பிறனுடடய டனவிடயயும்,
அெனுடடய செடலக்காரடனயும், அெனுடடய செடலக்காரிடயயும்,
அெனுடடய எருடேயும், அெனுடடய கழுடேடயயும், பின்னும் பிறனுக்குள்ை
யாவோன்டறயும் இச்சியாதிருப்ொயாக என்றார்” என்ெது ெத்ோம் கட்டடையாகும்
(168).
(168 - ெத்ோம் கட்டடை) - யாத்திராக ம் 20:17, உொக ம் 5:21
80) பத்தாம் ேட்ைரளயில் என்ன கவண்ைப்படுகிைது?
நாம் இருக்கும் நிடலட யில் முழு திருப்தியாக இருக்கவும் (169), ற்றெர்கசைாடு
முடறயாக ெண்புடன் நடக்கவும், அெர்களுக்குள்ை எடேயும் இச்சியா ல்
இருக்கவும், ெத்ோம் கட்டடையில் செண்டப்ெடுகிறது (170).
(169 - எல்லா நிடலட யிலும் திருப்தியாக இருப்ெது) - ேங்கீேம் 34:1, எபிசரயர் 13:5,
பிலிப்பியர் 4:11 என் குடறச்ேலினால் நான் இப்ெடிச் வோல்லுகிறதில்டல;
ஏவனனில் நான் எந்ே நிடலட யிலிருந்ோலும் னரம்மிய ாயிருக்கக்
கற்றுக்வகாண்சடன். 1 தீச ாத்சேயு 6:6 சொதுவ ன்கிற னதுடசன கூடிய
சேெெக்திசய மிகுந்ே ஆோயம்.
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(170 - அயலாசனாடு ேரியான விேத்தில் நடப்ெது) - லூக்கா 15:6, 9, 11-32, சரா ர் 12:15,
பிலிப்பியர் 2:4 அெனென் ேனக்கானடெகடையல்ல, பிறருக்கானடெகடையும்
சநாக்குொனாக.
81) பத்தாம் ேட்ைரளயில் என்ன தரைபெய்யப்பட்டுள்ளது ?
நம்முடடய நிடலட டயக் குறித்ே எந்ேவிே அதிருப்தியும் (171), ற்றெர்களுடடய
நன்ட களில் வொறாட வகாள்ெதும், ற்றெர்களுடடய நன்ட களில்
கலக்க டடெதும், அெர்களுக்குரியடெகளின் மீது ஆடே வகாள்ெதும்,
அடெகளுக்காகப் பிரயாேப்ெடுெதும், ெத்ோம் கட்டடையில்
ேடடவேய்யப்ெட்டுள்ைது (172).
(171 - நம்முடடய நிடலட டயக் குறித்ே அதிருப்தி) - யாத்திராக ம் 3:14-17, 1
வகாரிந்தியர் 10:10 அெர்களில் சிலர் முறுமுறுத்து, ேங்காரக்காரனாசல
அழிக்கப்ெட்டார்கள்; அதுசொல நீங்களும் முறுமுறுக்காதிருங்கள்.
(172 - அயலானுடடய நன்ட களில் ேெறான எண்ணங்களும் நடத்டேயும்) வகாசலாசேயர் 3:5, கலாத்தியர் 5:26 வீண் புகழ்ச்சிடய விரும்ொ லும்,
ஒருெடரவயாருெர் சகாெமூட்டா லும், ஒருெர்ச ல் ஒருெர்
வொறாட வகாள்ைா லும் இருக்கக்கடசொம்.
82) கதவனுரைய ேட்ைரளேரள க ர்த்தியாே ேரைபிடிக்ே மனிதனால் இயலுமா?
னிேனின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னர், எந்ே னிேனாலும், இந்ே ொழ்க்டகயில்
சேெனுடடய கட்டடைகடை சநர்த்தியாகக் கடடபிடிக்க இயலாது; ாறாக
னிேன் அனுதினமும் சிந்ேடனயிலும் ொர்த்டேயிலும் வேயலிலும் அடெகடை
மீறுகிறான் (173).
(173 - சேெனுடடய கட்டடைகடைக் கடடபிடிப்ெதில்டல) - ஆதியாக ம் 8:21
னுஷனுடடய இருேயத்தின் நிடனவுகள் அென் சிறுெயதுவோடங்கிப்
வொல்லாேோயிருக்கிறது. சரா ர் 3:9, 23-24 9. ஆனாலும் என்ன?
அெர்கடைப்ொர்க்கிலும் நாங்கள் விசேஷித்ேெர்கைா? எவ்ெைசெனும்
விசேஷித்ேெர்கைல்ல. யூேர் கிசரக்கர் யாெரும் ொெத்திற்குட்ெட்டெர்கவைன்ெடே
முன்பு திருஷ்டாந்ேப்ெடுத்திசனாச . 23. எல்லாரும் ொெஞ்வேய்து,
சேெ கிட யற்றெர்கைாகி, 24. இலெே ாய் அெருடடய கிருடெயினாசல
கிறிஸ்து இசயசுவிலுள்ை மீட்டெக்வகாண்டு நீதி ான்கைாக்கப்ெடுகிறார்கள்.
83) நியாயப்பிைமாணங்ேளின் எல்ைா மீறுதல்ேளும் ஒகையளவு போடூைமானதா?
ஒருசில ொெங்கள், அடெகளின் ேன்ட யினாலும் அடெகைால் ஏற்ெடுகிற அசநக
சகடுகளினாலும் தீங்குகளினாலும், சேெனுடடய ொர்டெயில் ற்ற ொெங்கடை
விட அதிக வகாடூர ாகக் காணப்ெடுகின்றன (174).
(174 - வகாடூர ான ொெங்கள்) - எசேக்கியல் 8:6-10, 13-16, த்சேயு 11:20-24,
சயாொன் 19:11 இசயசு பிரதியுத்ேர ாக: ெரத்திலிருந்து உ க்குக்
வகாடுக்கப்ெடாதிருந்ோல், என்ச ல் உ க்கு ஒரு அதிகாரமுமிராது;
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ஆனெடியினாசல என்டன உம்மிடத்தில் ஒப்புக்வகாடுத்ேெனுக்கு அதிக
ொெமுண்டு என்றார்.
84) ஒவ்பவாரு பாவமும் எதற்கு தகுதி பபற்ைது?
ஒவ்வொரு ொெமும், இந்ே காலத்துக்கும் இனி ெரும் காலத்துக்கும், சேெனுடடய
சகாொக்கிடனக்கும் அெருடடய ோெத்துக்கும், ேகுதி வெற்றது (175).
(175 - ொெத்தின் ேகுதி) - த்சேயு 25:41, எசெசியர் 5:6, கலாத்தியர் 3:10
நியாயப்பிர ாணத்தின் கிரிடயக்காரராகிய யாெரும்
ோெத்திற்குட்ெட்டிருக்கிறார்கள்; நியாயப்பிர ாண புஸ்ேகத்தில்
எழுேப்ெட்டடெகடைவயல்லாம் வேய்யத்ேக்கோக அடெகளில் நிடலத்திராேென்
எெசனா அென் ேபிக்கப்ெட்டென் என்று எழுதியிருக்கிறசே. யாக்சகாபு 2:10
எப்ெடிவயனில், ஒருென் நியாயப்பிர ாணம் முழுெடேயும் டகக்வகாண்டிருந்தும்,
ஒன்றிசல ேெறினால் எல்லாெற்றிலும் குற்றொளியாயிருப்ொன்.
85) ொெத்தினால் ந க்குரிய சகாொக்கிடனயிலிருந்தும் ோெத்திலிருந்தும்
ேப்பித்துக்வகாள்ை சேென் நம்மிடத்திலிருந்து என்ன செண்டுகிறார்?
ொெத்தினால் ந க்குரிய சகாொக்கிடனயிலிருந்தும் ோெத்திலிருந்தும்
ேப்பித்துக்வகாள்ை, இசயசு கிறிஸ்து மீோன விசுொேத்டேயும், ஜீெனுக்குரிய
னந்திரும்புேடலயும் (176), மீட்பின் ஆோயங்கடைக் கிறிஸ்து ந க்கு
வெளிப்ெடுத்தியுள்ை ெழிமுடறகடை அதிக கென ாக ேைரா ல்
உெசயாகிப்ெடேயும், சேென் நம்மிடத்திலிருந்து செண்டுகிறார் (177).
(176 - னந்திரும்புேல்) - அப்சொஸ்ேலர் 20:21, ாற்கு 1:15 காலம் நிடறசெறிற்று,
சேெனுடடய ராஜ்யம் ேமீெ ாயிற்று; னந்திரும்பி, சுவிசேஷத்டே
விசுொசியுங்கள் என்றார்.
(177 - கிறிஸ்து வெளிப்ெடுத்தும் ெழிமுடறகள்) – 1 வகாரிந்தியர் 11:24-25,
வகாசலாசேயர் 3:16-17, அப்சொஸ்ேலர் 2:38 செதுரு அெர்கடை சநாக்கி: நீங்கள்
னந்திரும்பி, ஒவ்வொருெரும் ொெ ன்னிப்புக்வகன்று இசயசுகிறிஸ்துவின்
நா த்தினாசல ஞானஸ்நானம் வெற்றுக்வகாள்ளுங்கள், அப்வொழுது
ெரிசுத்ேஆவியின் ெரத்டேப் வெறுவீர்கள்.
86) இகயசு கிறிஸ்து மீதான விசுவாெம் என்ைால் என்ன?
இசயசு கிறிஸ்து மீோன விசுொேம் ஒரு இரட்சிக்கும் கிருடெயாகும் (178); இது,
சுவிசேஷத்தில் கிறிஸ்து அளிக்கப்ெட்டெடி அெடர ஏற்றுக்வகாண்டு
இரட்சிப்புக்காக அெடர ட்டுச ோர்ந்திருப்ெோகும் (179).
(178 - இரட்சிக்கும் கிருடெ) - சரா ர் 4:16, எசெசியர் 2:8-9 8. கிருடெயினாசல
விசுொேத்டேக்-வகாண்டு இரட்சிக்கப்ெட்டீர்கள்; இது உங்கைால் உண்டானேல்ல,
இது சேெனுடடய ஈவு; 9. ஒருெரும் வெருட ொராட்டாேெடிக்கு இது கிரிடயகளினால் உண்டானேல்ல.
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(179 - கிறிஸ்துவின் மீோன விசுொேம்) - சயாொன் 20:30-31, பிலிப்பியர் 3:3-11,
கலாத்தியர் 2:15-16 15. புறஜாதியாரில் பிறந்ே ொவிகைாயிரா ல், சுொெத்தின்ெடி
யூேராயிருக்கிற நாமும் இசயசுகிறிஸ்துடெப்ெற்றும் விசுொேத்தினாசலயன்றி,
நியாயப்பிர ாணத்தின் கிரிடயகளினாசல னுஷன் நீதி ானாக்கப்ெடுெதில்டலவயன்று அறிந்து, நியாயப்பிர ாணத்தின் கிரிடயகளினாலல்ல,
கிறிஸ்துடெப்ெற்றும் விசுொேத்தினாசல நீதி ான்கைாக்கப்ெடும்ெடிக்குக் கிறிஸ்து
இசயசுவின்ச ல் விசுொசிகைாசனாம். 16. நியாயப்பிர ாணத்தின்
கிரிடயகளினாசல எந்ே னுஷனும் நீதி ானாக்கப்ெடுெதில்டலசய.
87) ஜீவனுக்குரிய மனந்திரும்புதல் என்ைால் என்ன?
ஜீெனுக்குரிய னந்திரும்புேல் ஒரு இரட்சிக்கும் கிருடெ (180); ஒரு ொவி
ேன்னுடடய ொெத்டே வ ய்யாக உணர்ந்து, கிறிஸ்து மூல ாக
வெளிப்ெடுத்ேப்ெட்ட சேெனுடடய கருடணடய புரிந்துவகாண்டு (181),
ேன்னுடடய ொெங்களுக்காக ெருந்தி, ொெத்டே வெறுத்து, ொெத்திலிருந்து
சேெனிடத்தில் திரும்பி (182), புதிய னிேனாகக் சேெனுக்கு கீழ்ெடிய முழு
சநாக்கத்சோடு முயற்சி வேய்ெோகும் (183).
(180 - இரட்சிக்கும் கிருடெ) - 2 தீச ாத்சேயு 2:25-26, அப்சொஸ்ேலர் 11:18
இடெகடை அெர்கள் சகட்டவொழுது அ ர்ந்திருந்து: அப்ெடியானால்
ஜீெனுக்சகதுொன னந்திருப்-புேடலத் சேென் புறஜாதியாருக்கும்
அருளிச்வேய்ோர் என்று வோல்லி, சேெடன கிட ப்ெடுத்தினார்கள்.
(181 - சேெனுடடய கருடணகடை உணருேல்) - ேங்கீேம் 51:1-4, லூக்கா 15:7, 10,
அப்சொஸ்ேலர் 2:37, சயாசெல் 2:13 நீங்கள் உங்கள் ெஸ்திரங்கடையல்ல, உங்கள்
இருேயங்கடைக் கிழித்து, உங்கள் சேெனாகிய கர்த்ேர் இடத்தில் திரும்புங்கள்;
அெர் இரக்கமும், ன உருக்கமும், நீடிய ோந்ேமும், மிகுந்ே கிருடெயுமுள்ைெர்;
அெர் தீங்குக்கு னஸ்ோெப்ெடுகிறெரு ாயிருக்கிறார்.
(182 - ொெத்திலிருந்து சேெனிடத்தில் திரும்புேல்) - எசரமியா 31:18-19, லூக்கா 1:1617, 1 வேேசலானிக்சகயர் 1:9-10 9. ஏவனனில், அெர்கள்ோச எங்கடைக் குறித்து,
உங்களிடத்தில் நாங்கள் அடடந்ே பிரசெேம் இன்னவேன்ெடேயும், ஜீெனுள்ை
வ ய்யான சேெனுக்கு ஊழியஞ்வேய்ெேற்கு, நீங்கள் விக்கிரகங்கடைவிட்டுத்
சேெனிடத்திற்கு னந்திரும்பினடேயும், 10. அெர் ரித்சோரிலிருந்வேழுப்பினெரும், இனிெரும் சகாொக்கிடனயினின்று நம்ட நீங்கலாக்கி
இரட்சிக்கிறெரு ாயிருக்கிற அெருடடய கு ாரனாகிய இசயசு
ெரசலாகத்திலிருந்து ெருெடே நீங்கள் எதிர்ொர்த்துக்வகாண்டிருக்கிறடேயும்,
அறிவிக்கிறார்கசை.
(183 - புதிய கீழ்ப்ெடிேல்) - 2 நாைாக ம் 7:14, ேங்கீேம் 119:57-64, த்சேயு 3:8
னந்திரும்புேலுக்கு ஏற்ற கனிகடைக் வகாடுங்கள். 2 வகாரிந்தியர் 7:10
சேெனுக்சகற்ற துக்கம் பின்பு னஸ்ோெப்ெடுகிறேற்கு இடமில்லா ல்

39

ஞான உெசேே வினா விடட

இரட்சிப்புக்சகதுொன னந்திரும்புேடல உண்டாக்குகிறது; வலௌகிக துக்கச ா
ரணத்டே உண்டாக்குகிறது.
88) மீட்பின் ஆதாயங்ேரளக் கிறிஸ்து மக்கு பவளிப்படுத்தும் வழிமுரைேள்
யாரவ?
மீட்பின் ஆோயங்கடை கிறிஸ்து ந க்கு வெளிப்ெடுத்தியுள்ை ெழிமுடறகள்,
அெருடடய ஆடணகள், விசேஷ ாக அெருடடய ொர்த்டே, அெர் ஏற்ெடுத்திய
ெரிசுத்ே ோக்கிர ந்துகள், ற்றும் வஜெம் ஆகும்; இடெகள் எல்லாம்
வேரிந்வேடுக்கப்ெட்டெர்களின் இரட்சிப்புக்கு ஆற்றல் ொய்ந்ேோக்கப்ெடுகிறது
(184).
(184 - கிறிஸ்து ந க்கு வெளிப்ெடுத்திய ெழிமுடறகள்) - அப்சொஸ்ேலர் 2:41-42,
த்சேயு 28:18-20 18. அப்வொழுது இசயசு ேமீெத்தில் ெந்து, அெர்கடை சநாக்கி:
ொனத்திலும் பூமியிலும் ேகல அதிகாரமும் எனக்குக் வகாடுக்கப்ெட்டிருக்கிறது. 19.
ஆடகயால், நீங்கள் புறப்ெட்டுப்சொய், ேகல ஜாதிகடையும் சீஷராக்கி, பிோ
கு ாரன் ெரிசுத்ே ஆவியின் நா த்திசல அெர்களுக்கு ஞானஸ்நானங்வகாடுத்து, 20.
நான் உங்களுக்குக் கட்டடையிட்டயாடெயும் அெர்கள் டகக்வகாள்ளும்ெடி
அெர்களுக்கு உெசேேம்ெண்ணுங்கள். இசோ, உலகத்தின் முடிவுெரியந்ேம் ேகல
நாட்களிலும் நான் உங்களுடசனகூட இருக்கிசறன் என்றார். ஆவ ன்.
89) வார்த்ரத எவ்வாறு இைட்சிப்புக்கு ஆற்ைல் வாய்ந்ததாக்ேப்படுகிைது?
செேத்டே ொசிப்ெதின் மூலமும், விசேஷ ாக செேத்டே சொதிப்ெதின் மூலமும்,
சேெனுடடய ஆவியானெர், ொெத்டே உணர்த்தி ொவிகடை ன ாற்றவும்,
அெர்கடைப் ெரிசுத்ேத்திலும் ஆறுேலிலும், விசுொேத்தின் மூலம் இரட்சிப்புக்குக்
கட்டி எழுப்ெவும் வேய்கிறார் (185).
(185 - இரட்சிப்புக்கு ொர்த்டே) - வநசகமியா 8:8-9, அப்சொஸ்ேலர் 20:32, சரா ர்
10:14-17, 2 தீச ாத்சேயு 3:15-17 15. கிறிஸ்து இசயசுடெப்ெற்றும் விசுொேத்தினாசல
உன்டன இரட்சிப்புக்சகற்ற ஞானமுள்ைெனாக்கத்ேக்க ெரிசுத்ே செே
எழுத்துக்கடை, நீ சிறுெயது முேல் அறிந்ேெவனன்றும் உனக்குத் வேரியும். 16.
செேொக்கியங்கவைல்லாம் சேெ ஆவியினால் அருைப்ெட்டிருக்கிறது;
சேெனுடடய னுஷன் சேறினெனாகவும், எந்ே நற்கிரிடயயுஞ் வேய்யத்
ேகுதியுள்ைெனாகவும் இருக்கும்ெடியாக, 17. அடெகள் உெசேேத்துக்கும்,
கடிந்துவகாள்ளுேலுக்கும், சீர்திருத்ேலுக்கும், நீதிடயப் ெடிப்பிக்குேலுக்கும்
பிரசயாஜனமுள்ைடெகைாயிருக்கிறது.
90) வார்த்ரத இைட்சிப்புக்கு ஆற்ைல் வாய்ந்ததாயிருப்பதால், அரத எவ்வாறு
வாசிக்ேவும் கேட்ேவும் கவண்டும்?
ொர்த்டே இரட்சிப்புக்கு ஆற்றல் ொய்ந்ேோயிருப்ெோல், சேெனுடடய
ொர்த்டேடய அதிக கென ாக, ேைரா ல், ஆயத்ேத்சோடு, வஜெத்சோடு
ெடிக்கவும், சகட்கவும் செண்டும் (186), ொர்த்டேடய விசுொேத்சோடு, அன்ொக
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ஏற்றுக்வகாள்ை செண்டும், அெருடடய ொர்த்டேகடை நம்முடடய இருேயத்தில்
ெதித்துக்வகாள்ை செண்டும், ச லும் ொர்த்டேடய நம்முடடய நடடமுடற
ொழ்க்டகயில் கடடபிடிக்கவும் செண்டும் (187).
(186 - ொர்த்டேடய கனப்ெடுத்துெது) - உொக ம் 6:16, ேங்கீேம் 119:18 உ து
செேத்திலுள்ை அதிேயங்கடை நான் ொர்க்கும்ெடிக்கு, என் கண்கடைத்
திறந்ேருளும். 1 செதுரு 2:1-3 நீங்கள் ெைரும்ெடி, புதிோய்ப் பிறந்ே
குழந்டேகடைப்சொல, திருெேன ாகிய கைங்கமில்லாே ஞானப்ொலின்ச ல்
ொஞ்டேயாயிருங்கள்.
(187 - ொர்த்டேடய ஏற்றுக்வகாள்ெது) - ேங்கீேம் 119:11, யாக்சகாபு 1:22-25, 2
வேேசலானிக்சகயர் 2:10, எபிசரயர் 4:2 ஏவனனில், சுவிசேஷம் அெர்களுக்கு
அறிவிக்கப்ெட்டதுசொல ந க்கும் அறிவிக்கப்ெட்டது; சகட்டெர்கள்
விசுொேமில்லா ல் சகட்டெடியினால், அெர்கள் சகட்ட ெேனம் அெர்களுக்குப்
பிரசயாஜனப்ெடவில்டல.
91) பரிசுத்த ொக்கிைமந்துேள் எவ்வாறு இைட்சிப்புக்கு ஆற்ைல்
வாய்ந்ததாக்ேப்படுகிைது?
ெரிசுத்ே ோக்கிர ந்துகளின் வெளிப்ெடடயான காரியங்களினாசலா அல்லது
அடெகடை நிர்ொகம் வேய்கிறெர்களினாசலா எந்ே ஒரு நன்ட யும் கிடடயாது.
அடெகள் கிறிஸ்துவின் ஆசீர்ொேத்தினால் ாத்திரம், விசுொசிகளிசல கிரிடய
வேய்யும் அெருடடய ஆவியினால் ட்டுச ெரிசுத்ே ோக்கிர ந்துகள்
இரட்சிப்புக்கு ஆற்றல் ொய்ந்ேோக்கப்ெடுகிறது (188).
(188 - ேடங்குகளில் கிறிஸ்துவின் ஆசீர்ொேம்) - 1 வகாரிந்தியர் 1:12-17, 1
வகாசலாசேயர் 3:7 அப்ெடியிருக்க, நடுகிறெனாலும் ஒன்றுமில்டல,
நீர்ப்ொய்சுகிறெனாலும் ஒன்றுமில்டல, விடையச்வேய்கிற சேெனாசல
எல்லா ாகும்.
92) பரிசுத்த ொக்கிைமந்து என்ைால் என்ன?
ெரிசுத்ே ோக்கிர ந்து என்ெது கிறிஸ்துவினால் ஏற்ெடுத்ேப்ெட்ட ஒரு ெரிசுத்ே
ஆடணயாகும் (189); நியாய ான அடடயாைங்களினால், கிறிஸ்துவின் புதிய
உடன்ெடிக்டகயின் சிலாக்கியங்கள், விசுொசிகளுக்குக் வகாடுக்கப்ெட்டு
முத்திடரயிடப்ெட்டு, அளிக்கப்ெடுகிறது (190).
(189 - ெரிசுத்ே ஆடண) - த்சேயு 28:19-20, த்சேயு 26:26-28, ாற்கு 14:22-25, 1
வகாரிந்தியர் 1:22-26, லூக்கா 22:19-20 19. பின்பு அெர் அப்ெத்டே எடுத்து,
ஸ்சோத்திரம்ெண்ணி அடேப் பிட்டு, அெர்களுக்குக் வகாடுத்து: இது உங்களுக்காகக்
வகாடுக்கப்ெடுகிற என்னுடடய ேரீர ாயிருக்கிறது; என்டன நிடனவுகூரும்ெடி
இடேச் வேய்யுங்கள் என்றார். 20. சொஜனம்ெண்ணினபின்பு அெர் அந்ேப்ெடிசய
ொத்திரத்டேயும் வகாடுத்து: இந்ேப் ொத்திரம் உங்களுக்காகச் சிந்ேப்ெடுகிற
என்னுடடய இரத்ேத்தினாலாகிய புதிய உடன்ெடிக்டகயாயிருக்கிறது என்றார்.
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(190 - கிறிஸ்துவின் புதிய உடன்ெடிக்டகயின் அடடயாைங்கள்) - கலாத்தியர் 3:27, 1
வகாரிந்தியர் 10:16-17 16. நாம் ஆசீர்ெதிக்கிற ஆசீர்ொேத்தின் ொத்திரம் கிறிஸ்துவினுடடய இரத்ேத்தின் ஐக்கிய ாயிருக்கிறேல்லொ? நாம் பிட்கிற அப்ெம்
கிறிஸ்துவினுடடய ேரீரத்தின் ஐக்கிய ாயிருக்கிறேல்லொ? 17. அந்ே ஒசர
அப்ெத்தில் நாவ ல்லாரும் ெங்குவெறுகிறெடியால், அசநகரான நாம் ஒசர
அப்ெமும் ஒசர ேரீரமு ாயிருக்கிசறாம்.
93) புதிய ஏற்பாட்டின் பரிசுத்த ொக்கிைமந்துேள் யாரவ?
ஞானஸ்நானமும் (191) கர்த்ேருடடய ெந்தியும் (192) புதிய ஏற்ொட்டின் ெரிசுத்ே
ோக்கிர ந்துகள் ஆகும்.
(191 - ஞானஸ்நானம்) - த்சேயு 28:19-20
(192 - கர்த்ேருடடய ெந்தி) - 1 வகாரிந்தியர் 11:23-26 ஆடகயால் நீங்கள் இந்ே
அப்ெத்டேப் புசித்து, இந்ேப் ொத்திரத்தில் ொனம்ெண்ணும்சொவேல்லாம் கர்த்ேர்
ெரு ைவும் அெருடடய ரணத்டேத் வேரிவிக்கிறீர்கள்.
94) ஞானஸ் ானம் என்ைால் என்ன?
ஞானஸ்நானம் என்ெது சேெனுடடய ஒரு ெரிசுத்ே ோக்கிர ந்து; பிோ, கு ாரன்,
ெரிசுத்ே ஆவியின் நா த்தினால் ேண்ணீரிசல கழுெப்ெடுெதின் மூல ாக (193),
கிறிஸ்துவுக்குள்ைாக நாம் ஒட்டி இடணக்கப்ெடுெடேயும், கிருடெயின்
உடன்ெடிக்டகயின் சிலாக்கியங்களுக்குப் ெங்குோரர்கைாெடேயும்,
கர்த்ேருக்வகன்று நாம் ஒப்ெந்ே ாக்கப்ெடுெடேயும், குறிப்பிடுகிறோகவும்
முத்திடரயிடப்ெடுகிறோகவும் இருக்கிறது (194).
(193 - சேெனுடடய ஒரு ெரிசுத்ே ஆடண) - த்சேயு 28:19-20
(194 - ஞானஸ்நானம் குறிப்பிடுெது) - அப்சொஸ்ேலர் 22:16, சரா ர் 6:3-4, கலாத்தியர்
3:26-27, 1 செதுரு 3:21, அப்சொஸ்ேலர் 2:38-42 42 38. செதுரு அெர்கடை சநாக்கி:
நீங்கள் னந்திரும்பி, ஒவ்வொருெரும் ொெ ன்னிப்புக்வகன்று
இசயசுகிறிஸ்துவின் நா த்தினாசல ஞானஸ்நானம் வெற்றுக்வகாள்ளுங்கள்,
அப்வொழுது ெரிசுத்ேஆவியின் ெரத்டேப் வெறுவீர்கள். 39. ொக்குத்ேத்ே ானது
உங்களுக்கும், உங்கள் பிள்டைகளுக்கும் நம்முடடய சேெனாகிய கர்த்ேர்
ெரெடழக்கும் தூரத்திலுள்ை யாெருக்கும் உண்டாயிருக்கிறது என்று வோல்லி; 40.
இன்னும் அசநக ொர்த்டேகைாலும் ோட்சிகூறி, ாறுொடுள்ை இந்ே ேந்ேதிடய
விட்டு விலகி உங்கடை இரட்சித்துக்வகாள்ளுங்கள் என்றும் புத்திவோன்னான். 41.
அெனுடடய ொர்த்டேடயச் ேந்சோஷ ாய் ஏற்றுக்வகாண்டெர்கள் ஞானஸ்நானம்
வெற்றார்கள். அன்டறயத்தினம் ஏறக்குடறய மூொயிரம்செர்
சேர்த்துக்வகாள்ைப்ெட்டார்கள். 42. அெர்கள் அப்சொஸ்ேலருடடய
உெசேேத்திலும், அந்நிசயாந்நியத்திலும், அப்ெம் பிட்குேலிலும்,
வஜெம்ெண்ணுேலிலும் உறுதியாய்த் ேரித்திருந்ோர்கள்.
95) ஞானஸ் ானம் யாருக்கு போடுக்ேப்பைகவண்டும்?
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காணப்டுகிற ேடெக்கு வெளிசய இருப்ெெர்களுக்கு, அெர்கள் கிறிஸ்துவின் மீோன
ேங்களுடடய விசுொேத்டேயும் சேெனுக்குக் கீழ்ெடிெடேயும், அறிக்டகயிடும்
ெடரயில், ஞானஸ்நானம் வகாடுக்கப்ெடக்கூடாது (195); ஆனால் காணப்டுகிற
ேடெயில் உறுப்பினர்கைாக இருக்கும் விசுொசிகளுடடய குழந்டேகளுக்கு
ஞானஸ்நானம் வகாடுக்கப்ெடசெண்டும் (196).
(195 - விசுொசிக்கிறெர்களுக்கு ஞானஸ்நானம்) - அப்சொஸ்ேலர் 2:38-41,
அப்சொஸ்ேலர் 8:12, 32, 36, அப்சொஸ்ேலர் 18:8 வஜெஆலயத்ேடலெனாகிய
கிறிஸ்பு என்ெென் ேன் வீட்டார் அடனெசராடும் கர்த்ேரிடத்தில்
விசுொேமுள்ைெனானான். வகாரிந்தியரில் அசநகரும் சுவிசேஷத்டேக் சகட்டு,
விசுொசித்து, ஞானஸ்நானம் வெற்றார்கள்.
(196 - விசுொசிகளின் குழந்டேகளுக்கு ஞானஸ்நானம்) - அப்சொஸ்ேலர் 16:32-33,
ஆதியாக ம் 17:7, ஆதியாக ம் 17-9-11 9. பின்னும் சேென் ஆபிரகாட சநாக்கி:
இப்வொழுது நீயும், உனக்குப் பின் ேடலமுடற ேடலமுடறயாக ெரும் உன்
ேந்ேதியும், என் உடன்ெடிக்டகடயக் டகக்வகாள்ளுங்கள். 10. எனக்கும்
உங்களுக்கும், உனக்குப் பின்ெரும் உன் ேந்ேதிக்கும் நடுசெ உண்டாகிறதும், நீங்கள்
டகக்வகாள்ை-செண்டியது ான என் உடன்ெடிக்டக என்னவென்றால்,
உங்களுக்குள் பிறக்கும் ேகல ஆண்பிள்டைகளும் விருத்ேசேேனம்
ெண்ணப்ெடசெண்டு 11. உங்கள் நுனித்சோலின் ாம்ேத்டே
விருத்ேசேேனம்ெண்ணக்கடவீர்கள். அது எனக்கும் உங்களுக்குமுள்ை
உடன்ெடிக்டகக்கு அடடயாை ாயிருக்கும். வகாசலாசேயர் 2:11-12 11.
அல்லா லும், நீங்கள் கிறிஸ்துடெப்ெற்றும் விருத்ேசேேனத்தினாசல
ாம்ேத்துக்குரிய ொெேரீரத்டேக் கடைந்துவிட்ட-தினால், டகயால் வேய்யப்ெடாே
விருத்ேசேேனத்டே அெருக்குள் வெற்றீர்கள். 12. ஞானஸ்நானத்தில் அெசராசடகூட
அடக்கம்ெண்ணப்ெட்டெர்கைாகவும், அதிசல அெடர
ரித்சோரிலிருந்வேழுப்பின சேெனுடடய வேயலின் ச லுள்ை விசுொேத்தினாசல
அெசராசடகூட எழுந்ேெர்கைாகவும் இருக்கிறீர்கள்.
96) ேர்த்தருரைய பந்தி என்ைால் என்ன?
கர்த்ேருடடய ெந்தி என்ெது ஒரு ெரிசுத்ே ான ேடங்கு; இதில், கிறிஸ்து
ெழிகாட்டியெடி, அப்ெத்டேயும் திராட்ேரேத்டேயம் வகாடுப்ெதினாலும்
ஏற்றுக்வகாள்ெதினாலும் அெருடடய ரணம் அறிக்டகயிடப்ெடுகிறது (197);
அடே ஏற்றுக்வகாள்ைத் ேகுதியானெர்கள் ேங்களுடடய ஆவிக்குரிய
ஆசராக்கியத்துக்கும், கிருடெயின் ெைர்ச்சிக்கும், ேரீரப்பிரகார ாக அல்லா ல்,
விசுொேத்தின் மூலம் அெருடடய ேரீரத்திலும் இரத்ேத்திலும், அெருடடய எல்லா
நன்ட களிலும் ெங்குோரர்கைாக்கப்ெடுகிறார்கள் (198).
(197 - கிறிஸ்து ஏற்ெடுத்தியது) - லூக்கா 22:19-20, 1 வகாரிந்தியர் 11:23-26 23. நான்
உங்களுக்கு ஒப்புவித்ேடேக் கர்த்ேரிடத்தில் வெற்றுக்வகாண்சடன்; என்னவெனில்,
கர்த்ேராகிய இசயசு ோம் காட்டிக்வகாடுக்கப்ெட்ட அன்று இராத்திரியிசல
அப்ெத்டே எடுத்து, 24. ஸ்சோத்திரம்ெண்ணி, அடேப்பிட்டு: நீங்கள் ொங்கிப்
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புசியுங்கள், இது உங்களுக்காகப் பிட்கப்ெடுகிற என்னுடடய ேரீர ாயிருக்கிறது;
என்டன நிடனவுகூரும்ெடி இடேச் வேய்யுங்கள் என்றார். 25.
சொஜனம்ெண்ணினபின்பு, அெர் அந்ேப்ெடிசய ொத்திரத்டேயும் எடுத்து: இந்ேப்
ொத்திரம் என் இரத்ேத்தினாலாகிய புதிய உடன்ெடிக்டகயாயிருக்கிறது; நீங்கள்
இடேப் ொனம்ெண்ணும்சொவேல்லாம் என்டன நிடனவுகூரும்ெடி இடேச்
வேய்யுங்கள் என்றார். 26. ஆடகயால் நீங்கள் இந்ே அப்ெத்டேப் புசித்து, இந்ேப்
ொத்திரத்தில் ொனம்ெண்ணும்சொவேல்லாம் கர்த்ேர் ெரு ைவும் அெருடடய
ரணத்டேத் வேரிவிக்கிறீர்கள்.
(198 - கிறிஸ்துசொடு ஐக்கியப்ெடுேல்) - 1 வகாரிந்தியர் 10:16-17 16. நாம்
ஆசீர்ெதிக்கிற ஆசீர்ொேத்தின் ொத்திரம் கிறிஸ்துவினுடடய இரத்ேத்தின்
ஐக்கிய ாயிருக்-கிறேல்லொ? நாம் பிட்கிற அப்ெம் கிறிஸ்துவினுடடய ேரீரத்தின்
ஐக்கிய ாயிருக்கிறேல்லொ? 17. அந்ே ஒசர அப்ெத்தில் நாவ ல்லாரும்
ெங்குவெறுகிறெடியால், அசநகரான நாம் ஒசர அப்ெமும் ஒசர
ேரீரமு ாயிருக்கிசறாம்.
97) ேர்த்தருரைய பந்திரய தகுதியுள்ளபடி ஏற்றுக்போள்ள என்ன
கவண்டியதாயிருக்கிைது?
கர்த்ேருடடய ெந்தியில் ேகுதியுள்ைெடி ெங்குவகாள்கிறெர்கள், கர்த்ேரின் ேரீரத்டே
நிோனித்து அறிகிற ேங்களுடடய அறிடெயும், கிறிஸ்துவின் விசுொேத்திசல
ேங்களுடடய ெைர்ச்சிடயயும், னம்திரும்புேல் அன்பு கீழ்ப்ெடிேல் ஆகிய
காரியங்களிலும் ேங்கடை நன்றாக சோதித்ேறிந்து ெங்குவகாள்ைசெண்டும்.
கர்த்ேருடடய ெந்திக்கு ேகுதியில்லா ல் அதிசல ெங்குவகாள்கிறெர்கள் ேங்களுக்கு
ோசன நியாயத்தீர்ப்டெப் புசித்துக்வகாள்கிறார்கள், நியாயத்தீர்ப்டெ
அருந்திக்வகாள்கிறார்கள் (199).
(199 - கர்த்ேருடடய ெந்தியில் ெங்குவகாள்ளுேல்) - 1 வகாரிந்தியர் 11:27-32 27.
இப்ெடியிருக்க, எென் அொத்திர ாய்க் கர்த்ேருடடய அப்ெத்டேப் புசித்து,
அெருடடய ொத்திரத்தில் ொனம்ெண்ணுகிறாசனா, அென் கர்த்ேருடடய
ேரீரத்டேயும் இரத்ேத்டேயும்குறித்துக் குற்றமுள்ைெனாயிருப்ொன். 28. எந்ே
னுஷனும் ேன்டனத்ோசன சோதித்ேறிந்து, இந்ே அப்ெத்தில் புசித்து, இந்ேப்
ொத்திரத்தில் ொனம்ெண்ணக்கடென். 29. என்னத்தினாவலனில், அொத்திர ாய்ப்
சொஜனொனம்ெண்ணுகிறென், கர்த்ேருடடய ேரீரம் இன்னவேன்று நிோனித்து
அறியாேதினால், ேனக்கு ஆக்கிடனத்தீர்ப்பு ெரும்ெடி சொஜனொனம்ெண்ணுகிறான். 30. இதினிமித்ேம், உங்களில் அசநகர் ெலவீனரும்
வியாதியுள்ைெர்களு ாயிருக்கிறார்கள்; அசநகர் நித்திடரயும் அடடந்திருக்கிறார்கள். 31. நம்ட நாச நிோனித்து அறிந்ோல் நாம் நியாயந்தீர்க்கப்ெசடாம். 32.
நாம் நியாயந்தீர்க்கப்ெடும்சொது உலகத்சோசட ஆக்கிடனக்குள்ைாகத்
தீர்க்கப்ெடாேெடிக்கு, கர்த்ேராசல சிட்சிக்கப்ெடுகிசறாம்.
98) பெபம் என்ைால் என்ன?
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சேெனிடத்தில் நம்முடடய ொெங்கடை அறிக்டகயிட்டு (200), அெருடடய
கருடணகடை நன்றிசயாடு அங்கீகரித்து (201), அெருடடய சித்ேத்துக்கு ஏற்ற
காரியங்களுக்காக (202), நம்முடடய விருப்ெங்கடை கிறிஸ்துவின் நா த்தில் (203)
செண்டுேல் வேய்ெது வஜெ ாகும் (204).
(200 - ொெத்டே அறிக்டகயிடுேல்) - ேங்கீேம் 32:5-6, ோனிசயல் 9:4-19, 1 சயாொன்
1:9 நம்முடடய ொெங்கடை நாம் அறிக்டகயிட்டால், ொெங்கடை ந க்கு
ன்னித்து எல்லா அநியாயத்டேயும் நீக்கி நம்ட ச் சுத்திகரிப்ெேற்கு அெர்
உண்ட யும் நீதியும் உள்ைெராயிருக்கிறார்.
(201 - சேெனுடடய கருடணகடை நன்றிசயாடு அங்கீகரித்ேல்) - ேங்கீேம் 136,
ேங்கீேம் 103:1-5 5 1. என் ஆத்து ாசெ, கர்த்ேடர ஸ்சோத்திரி; என் முழு உள்ைச ,
அெருடடய ெரிசுத்ே நா த்டே ஸ்சோத்திரி. 2. என் ஆத்து ாசெ, கர்த்ேடர
ஸ்சோத்திரி; அெர் வேய்ே ேகல உெகாரங்கடையும் றொசே. 3. அெர் உன்
அக்கிர ங்கடைவயல்லாம் ன்னித்து, உன் சநாய்கடைவயல்லாம் குண ாக்கி, 4.
உன் பிராணடன அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு, உன்டனக் கிருடெயினாலும்
இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி, 5. நன்ட யினால் உன் ொடயத்
திருப்தியாக்குகிறார்; கழுகுக்குச் ே ான ாய் உன் ெயது திரும்ெ
ொலெயதுசொலாகிறது. பிலிப்பியர் 4:6 நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கெடலப்ெடா ல்,
எல்லாெற்டறயுங்குறித்து உங்கள் விண்ணப்ெங்கடை ஸ்சோத்திரத்சோசட கூடிய
வஜெத்தினாலும் செண்டுேலினாலும் வேரியப்ெடுத்துங்கள்.
(202 - அெருடடய சித்ேத்தின்ெடி சகட்ெது) - 1 சயாொன் 5:14 நாம் எடேயாகிலும்
அெருடடய சித்ேத்தின்ெடி சகட்டால், அெர் ந க்குச் வேவிவகாடுக்கிறா-வரன்ெசே
அெடரப் ெற்றி நாம் வகாண்டிருக்கிற டேரியம்.
(203 - கிறிஸ்துவின் நா த்தில்) - சயாொன் 16:23-24 23. அந்ே நாளிசல நீங்கள்
என்னிடத்தில் ஒன்றுங் சகட்க ாட்டீர்கள். வ ய்யாகசெ வ ய்யாகசெ நான்
உங்களுக்குச் வோல்லுகிசறன், நீங்கள் என் நா த்தினாசல பிோவினிடத்தில்
சகட்டுக்வகாள்ெவேதுசொ அடே அெர் உங்களுக்குத் ேருொர். 24. இதுெடரக்கும்
நீங்கள் என் நா த்தினாசல ஒன்றும் சகட்கவில்டல; சகளுங்கள், அப்வொழுது
உங்கள் ேந்சோஷம் நிடறொயிருக்கும்ெடி வெற்றுக்வகாள்வீர்கள்.
(204 - சேெனிடத்தில் சகட்ெது) - ேங்கீேம் 10:17, ேங்கீேம் 62:8, த்சேயு 7:7-8 7.
சகளுங்கள், அப்வொழுது உங்களுக்குக் வகாடுக்கப்ெடும்; சேடுங்கள், அப்வொழுது
கண்டடடவீர்கள்; ேட்டுங்கள், அப்வொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்ெடும்; 8.
ஏவனன்றால், சகட்கிறென் எெனும் வெற்றுக்வகாள்ளுகிறான்; சேடுகிறென்
கண்டடடகிறான்; ேட்டுகிறெனுக்குத் திறக்கப்ெடும்.
99) கதவன் ம்ரம பெபத்தில் வழிோட்ை எந்த ஒரு விதிமுரைரயக்
போடுத்திருக்கிைார்?
சேெனுடடய ொர்த்டே முழுெதும் நம்முடடய வஜெங்களில் நம்ட ெழிகாட்ட
உெசயாக ாக இருக்கிறது (205); ஆனால் கிறிஸ்து ேம்முடடய சீஷர்களுக்கு
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கற்றுக்வகாடுத்ே ‘ ாதிரி வஜெம்’, கர்த்ேருடடய வஜெம் என்று வொதுொக
அடழக்கப்ெடுகிற வஜெச விசேஷே ான விதிமுடறயாக வகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது,
(206).
(205 - சேெனுடடய ொர்த்டே) - 1 சயாொன் 5:14 நாம் எடேயாகிலும் அெருடடய
சித்ேத்தின்ெடி சகட்டால், அெர் ந க்குச் வேவிவகாடுக்கிறாவரன்ெசே அெடரப்
ெற்றி நாம் வகாண்டிருக்கிற டேரியம்.
(206 - கர்த்ேருடடய வஜெம்) - த்சேயு 6:9-13 9. நீங்கள் வஜெம்ெண்ணசெண்டிய
விே ாெது: ெர ண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிோசெ, உம்முடடய நா ம்
ெரிசுத்ேப்ெடுெோக. 10. உம்முடடய ராஜ்யம் ெருெோக; உம்முடடய சித்ேம்
ெர ண்டலத்திசல வேய்யப்ெடுகிறதுசொலப் பூமியிசலயும் வேய்யப்ெடுெோக. 11.
எங்களுக்கு செண்டிய ஆகாரத்டே இன்று எங்களுக்குத் ோரும். 12. எங்கள்
கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் ன்னிக்கிறதுசொல எங்கள் கடன்கடை எங்களுக்கு
ன்னியும். 13. எங்கடைச் சோேடனக்குட்ெடப்ெண்ணா ல், தீட யினின்று
எங்கடை இரட்சித்துக்வகாள்ளும், ராஜ்யமும், ெல்லட யும், கிட யும்
என்வறன்டறக்கும் உம்முடடயடெகசை, ஆவ ன், என்ெசே.
100) ேர்த்தருரைய பெபத்தின் முன்னுரை மக்கு என்ன ேற்பிக்கின்ைது?
'ெர ண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிோசெ” என்கிற கர்த்ேருடடய வஜெத்தின்
முன்னுடர நம்ட ெரிசுத்ே ாகவும், ெயெக்திசயாடும் (207), நம்பிக்டகசயாடும்
(208), பிள்டைகள் ேகப்ெனிடத்தில் ெருெது சொல (209), ந க்கு உேவி வேய்ய
ெல்லெராகவும் ேயாராகவும் இருக்கிற (210) சேெனிடத்தில் வநருங்கி சேரக்
கற்பிக்கின்றது; ச லும் நாம் ற்றெர்கசைாடுச் சேர்ந்து வஜபிக்கவும்,
ற்றெர்களுக்காக வஜபிக்கவும் கற்பிக்கின்றது (211).
(207 - ெரிசுத்ே ாகவும் ெயெக்திசயாடும் ெருேல்) - ேங்கீேம் 95:6 நம்ட
உண்டாக்கின கர்த்ேருக்கு முன்ொக நாம் ெணிந்து குனிந்து
முழங்காற்ெடியிடக்கடசொம் ொருங்கள்.
(208 - நம்பிக்டகசயாடு ெருேல்) - எசெசியர் 3:12 அெடரப் ெற்றும் விேொேத்ோல்
அெருக்குள் ந க்குத் டேரியமும் திடநம்பிக்டகசயாசட சேெனிடத்தில் சேரும்
சிலாக்கியமும் உண்டாயிருக்கிறது.
(209 - பிள்டைகள் ேகப்ெனிடத்தில் ெருெது சொல ெருேல்) - லூக்கா 11:11-13,
சரா ர் 8:15, த்சேயு 7:9-11 9. உங்களில் எந்ே னுஷனானாலும் ேன்னிடத்தில்
அப்ெத்டேக் சகட்கிற ேன் கனுக்குக் கல்டலக் வகாடுப்ொனா? 10. மீடனக்
சகட்டால் அெனுக்குப் ொம்டெக் வகாடுப்ொனா? 11. ஆடகயால்,
வொல்லாேெர்கைாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்டைகளுக்கு நல்ல ஈவுகடைக் வகாடுக்க
அறிந்திருக்கும்சொது, ெரசலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிோ ேம்மிடத்தில்
செண்டிக்வகாள்ளுகிறெர்களுக்கு நன்ட யானடெகடைக் வகாடுப்ெது அதிக
நிச்ேயம் அல்லொ?
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(210 - உேவி வேய்ய ெல்லெரிடத்தில் ெருேல்) - எசெசியர் 3:20-21 20. நாம்
செண்டிக்வகாள்ளுகிறேற்கும் நிடனக்கிறேற்கும் மிகவும் அதிக ாய் ந க்குள்சை
கிரிடயவேய்கிற ெல்லட யின்ெடிசய, ந க்குச் வேய்ய ெல்லெராகிய அெருக்கு,
21. ேடெயிசல கிறிஸ்து இசயசுவின் மூல ாய்த் ேடலமுடற ேடலமுடறக்கும்
ேோகாலங்களிலும் கிட உண்டாெோக. ஆவ ன்.
(211 - எல்லாருக்காகவும், எல்லாசராடும் வஜெம் வேய்ேல்) - எசெசியர் 6:18, 1
தீச ாத்சேயு 2:1-2 1. நான் பிரோன ாய்ச் வோல்லுகிற புத்திவயன்னவெனில், எல்லா
னுஷருக்காகவும் விண்ணப்ெங்கடையும் வஜெங்கடையும் செண்டுேல்-கடையும்
ஸ்சோத்திரங்கடையும் ெண்ணசெண்டும்; 2. நாம் எல்லாப் ெக்திசயாடும்
நல்வலாழுக்கத்சோடும் கலகமில்லா ல் அட ேலுள்ை ஜீெனம்ெண்ணும்ெடிக்கு,
ராஜாக்களுக்காகவும், அதிகாரமுள்ை யாெருக்காகவும் அப்ெடிசய வேய்யசெண்டும்.
101) முதைாம் விண்ணப்பத்தில் எதற்ோே பெபிக்கிகைாம்?
'உம்முடடய நா ம் ெரிசுத்ேப்ெடுெோக” என்கிற முேலாம் விண்ணப்ெத்தில், அெர்
ேம்ட வெளிப்ெடுத்தியிருக்கிற எல்லாெற்றிலும் அெர் கிட ப்ெடவும் (212),
எல்லா காரியங்கடையும் ேம்முடடய கிட க்காக நடத்ேவும், சேென் நம்ட யும்
ற்றெர்கடையும் வேயல்ெடச்வேய்ய செண்டுவ ன்று வஜபிக்கிசறாம் (213).
(212 - எல்லாெற்றிலும் சேென் கிட ப்ெட) - ேங்கீேம் 67:1-3, ேங்கீேம் 99:3, ேங்கீேம்
100:3-4 3. கர்த்ேசர சேெவனன்று அறியுங்கள்; நாம் அல்ல, அெசர நம்ட
உண்டாக்கினார்; நாம் அெர் ஜனங்களும், அெர் ச ய்ச்ேலின் ஆடுகளுாயிருக்கிசறாம். 4. அெர் ொேல்களில் துதிசயாடும், அெர் பிராகாரங்களில்
புகழ்ச்சிசயாடும் பிரசெசித்து, அெடரத் துதித்து, அெருடடய நா த்டே
ஸ்சோத்திரியுங்கள்.
(213 - எல்லாம் சேெனுடடய கிட க்காக நடத்ே) - சரா ர் 11:33-36 , வெளி 4:11
கர்த்ோசெ, சேெரிர், கிட டயயும் கனத்டேயும் ெல்லட டயயும்
வெற்றுக்வகாள்ளுகிறேற்குப் ொத்திரராயிருக்கிறீர்; நீசர ேகலத்டேயும் சிருஷ்டித்தீர்,
உம்முடடய சித்ேத்தினாசல அடெகள் உண்டாயிருக்கிறடெகளும்
சிருஷ்டிக்கப்ெட்டடெகளு ாயிருக்கிறது என்றார்கள்.
102) இைண்ைாம் விண்ணப்பத்தில் எதற்ோே பெபிக்கிகைாம்?
'உம்முடடய ராஜ்யம் ெருெோக” என்கிற இரண்டாம் விண்ணப்ெத்தில், ோத்ோனின்
ராஜ்யம் அழிக்கப்ெடவும் (214), கிருடெயின் ராஜ்யம் முன்சனற்றப்ெடவும் (215),
நாமும் ற்றெர்களும் அதிசல வகாண்டுெரப்ெடவும், அதிசல
காத்துக்வகாள்ைப்ெடவும் (216), ச லும் கிட யின் ராஜ்யம் துரிேப்ெடவும் (217)
வஜபிக்கிசறாம்.
(214 - ோத்ோனின் ராஜ்யம் அழிக்கப்ெட) - த்சேயு 12:25-28, 1 சயாொன் 3:8, சரா ர்
16:20 ே ாோனத்தின் சேென் சீக்கிர ாய்ச் ோத்ோடன உங்கள் கால்களின்கீசழ
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நசுக்கிப்சொடுொர். நம்முடடய கர்த்ேராகிய இசயசுகிறிஸ்துவினுடடய கிருடெ
உங்களுடசனகூட இருப்ெோக. ஆவ ன்.
(215 - கிருடெயின் ராஜ்யம் முன்சனற்றப்ெட) - ேங்கீேம் 72:8-11, த்சேயு 24:14, 1
வகாரிந்தியர் 15:24-26 24. அேன்பின்பு முடிவு உண்டாகும்; அப்வொழுது அெர் ேகல
துடரத்ேனத்டேயும் ேகல அதிகாரத்டேயும் ெல்லட டயயும் ெரிகரித்து, சேெனும்
பிோவு ாயிருக்கிறெருக்கு ராஜ்யத்டே ஒப்புக்வகாடுப்ொர். 25. எல்லாச்
ேத்துருக்கடையும் ே து ொேத்திற்குக் கீழாக்கிப்சொடும்ெடரக்கும், அெர்
ஆளுடகவேய்யசெண்டியது. 26. ெரிகரிக்கப்ெடுங் கடடசிச் ேத்துரு ரணம்.
(216 - சேெனுடடய ராஜ்யத்தில் ெரவும், நிடலக்கவும்) - ேங்கீேம் 119:5, லூக்கா 22:32,
2 வேேசலானிக்சகயர் 3:1-2 1. கடடசியாக, ேசகாேரசர, உங்களிடத்தில் கர்த்ேருடடய
ெேனம் ெரம்பி கிட ப்ெடுகிறதுசொல, எவ்விடத்திலும் ெரம்பி கிட ப்ெடும்ெடிக்கும், 2. துர்க்குணராகிய வொல்லாே னுஷர்டகயினின்று நாங்கள்
விடுவிக்கப்ெடும்ெடிக்கும், எங்களுக்காக செண்டிக்வகாள்ளுங்கள்; விசுொேம்
எல்லாரிடத்திலுமில்டலசய.
(217 - கிட யின் ராஜ்யம் சீக்கிர ாக ெருேல்) - வெளி 22:20 இடெகடைச்
ோட்சியாக அறிவிக்கிறெர்: வ ய்யாகசெ நான் சீக்கிர ாய் ெருகிசறன் என்றார்.
ஆவ ன், கர்த்ேராகிய இசயசுசெ, ொரும்.
103) மூன்ைாம் விண்ணப்பத்தில் எதற்ோே பெபிக்கிகைாம்?
'உம்முடடய சித்ேம் ெர ண்டலத்திசல வேய்யப்ெடுகிறதுசொலப் பூமியிசலயும்
வேய்யப்ெடுெோக” என்கிற மூன்றாம் விண்ணப்ெத்தில், ெரசலாகத்திலிருக்கிற
சேெதூேர்கள் வேயல்ெடுெது சொல (218), நாமும் எல்லா காரியங்களிலும்
சேெனுடடய சித்ேத்டே அறிந்து வகாள்ைவும், அெருக்குக் கீழ்ெடியவும், அெருக்கு
அடிெணிந்து நடக்கவும், சேென் ேம்முடடய கிருடெயினால் நம்ட யும்
ற்றெர்கடையும் வேயல்ெடச்வேய்ய செண்டுவ ன்று வஜபிக்கிசறாம் (219).
(218 - சேெதூேர்கள் வேயல்ெடுெதுசொல) - ேங்கீேம் 103:20-21, எபிசரயர் 1:14
இரட்சிப்டெச் சுேந்ேரிக்கப்சொகிறெர்களினிமித்ே ாக ஊழியஞ்வேய்யும்ெடிக்கு
அெர்கவைல்லாரும் அனுப்ெப்ெடும் ெணிவிடட ஆவிகைாயிருக்கிறார்கைல்லொ?
(219 - அெருடடய சித்ேத்டேச்வேய்ய) – எபிசரயர் 13:20-21, ேங்கீேம் 119, ேங்கீேம்
19:14, 1 வேேசலானிசகசகயர் 5:23 ே ாோனத்தின் சேென் ோச உங்கடை
முற்றிலும் ெரிசுத்ே ாக்குொராக. உங்கள் ஆவி ஆத்து ா ேரீரம் முழுெதும்,
நம்முடடய கர்த்ேராகிய இசயசுகிறிஸ்து ெரும்சொது குற்ற ற்றோயிருக்கும்ெடி
காக்கப்ெடுெோக.
104) ான்ோம் விண்ணப்பத்தில் எதற்ோே பெபிக்கிகைாம்?
'எங்களுக்கு செண்டிய ஆகாரத்டே இன்று எங்களுக்குத் ோரும்” என்கிற நான்காம்
விண்ணப்ெத்தில், சேெனுடடய இலெே ான அன்ெளிப்ொக, இந்ே ொழ்க்டகயின்
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நன்ட யான காரியங்களிலிருந்து உரிய ெங்டக நாம் வெற்றுக்வகாண்டு,
அெருடடய ஆசீர்ொேத்டே அடெகசைாடு அனுெவிக்கவும் வஜபிக்கிசறாம் (220).
(220 - அெருடடய இலெே ான ஆசிர்ொேம்) - நீதிவ ாழிகள் 30:8-9, பிலிப்பியர்
4:11, 19, 1 தீச ாத்சேயு 6:6-8, த்சேயு 6:31-34 31. ஆடகயால், என்னத்டே உண்சொம்,
என்னத்டேக் குடிப்சொம், என்னத்டே உடுப்சொம் என்று, கெடலப்ெடாதிருங்கள்.
32. இடெகடை-வயல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடித்சேடுகிறார்கள்;
இடெகவைல்லாம் உங்களுக்கு செண்டியடெகள் என்று உங்கள் ெர பிோ
அறிந்திருக்கிறார். 33. முேலாெது சேெனுடடய ராஜ்யத்டேயும் அெருடடய
நீதிடயயும் சேடுங்கள், அப்வொழுது இடெகவைல்லாம் உங்களுக்குக்கூடக்
வகாடுக்கப்ெடும். 34. ஆடகயால், நாடைக்காகக் கெடலப்ெடாதிருங்கள்;
நாடையத்தினம் ேன்னுடடயடெ-களுக்காகக் கெடலப்ெடும். அந்ேந்ே நாளுக்கு
அதினதின் ொடுசொதும்.
105) ெந்தாம் விண்ணப்பத்தில் எதற்ோே பெபிக்கிகைாம்?
“எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் ன்னிக்கிறதுசொல எங்கள் கடன்கடை
எங்களுக்கு ன்னியும்” என்கிற ஜந்ோம் விண்ணப்ெத்தில், நாம் கிறிஸ்துவின்
நிமித்ேம் சேெனிடத்தில், நம்முடடய ொெங்கடை எல்லாம் ேயொக ன்னிக்க
வஜபிக்கிசறாம் (221); அெருடடய கிருடெயினாசல நம்முடடய இருேயத்திலிருந்து
ற்றெர்கடை ன்னிக்க இயலுெோல் நம் ால் இடேத் டேரிய ாகக் சகட்க
முடிகிறது (222).
(221 - நம்முடடய ொெங்கடை ன்னிக்க செண்டுேல்) - ோனிசயல் 9:17-19, 1
சயாொன் 1:7, ேங்கீேம் 51:1-2, 7, 9 1. சேெசன, உ து கிருடெயின்ெடி எனக்கு
இரங்கும், உ து மிகுந்ே இரக்கங்களின்ெடி என் மீறுேல்கள் நீங்க என்டனச்
சுத்திகரியும். 2. என் அக்கிர ம் நீங்க என்டன முற்றிலும் கழுவி, என் ொெ ற
என்டனச் சுத்திகரியும். 7. நீர் என்டன ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும், அப்வொழுது நான்
சுத்ே ாசென்; என்டனக் கழுவியருளும், அப்வொழுது நான் உடறந்ே டழயிலும்
வெண்ட யாசென். 9. என் ொெங்கடைப் ொராேெடிக்கு நீர் உ து முகத்டே
டறத்து, என் அக்கிர ங்கடைவயல்லாம் நீக்கியருளும்.
(222 - ற்றெர்கடை ன்னிப்ெது) - த்சேயு 18:21-35, வகாசலாசேயர் 3:13, எசெசியர்
4:32 ஒருெருக்வகாருெர் ேயொயும் னஉருக்க ாயும் இருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள்
சேென் உங்களுக்கு ன்னித்ேதுசொல, நீங்களும் ஒருெருக்-வகாருெர்
ன்னியுங்கள்.
106) ஆைாம் விண்ணப்பத்தில் எதற்ோே பெபிக்கிகைாம்?
'எங்கடைச் சோேடனக்குட்ெடப்ெண்ணா ல், தீட யினின்று எங்கடை
இரட்சித்துக்வகாள்ளும்’ என்கிற ஆறாம் விண்ணப்ெத்தில், நாம் ொெம் வேய்ய
சோதிக்கப்ெடாேெடிக்கு நம்ட சேென் காத்துக்வகாள்ைவும் (223), அல்லது நாம்
சோதிக்கப்ெடும்வொழுது நம்ட த் ோங்கி நம்ட விடுவிக்கவும் வஜபிக்கிசறாம்
(224).
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(223 - சோதிக்கப்ெடாேெடிக்கு காத்துக்வகாள்ை) - ேங்கீேம் 19:13, சயாொன் 17:15,
த்சேயு 26:41 நீங்கள் சோேடனக்குட்ெடாேெடிக்கு விழித்திருந்து
வஜெம்ெண்ணுங்கள்; ஆவி உற்ோகமுள்ைதுோன், ாம்ேச ா ெலவீனமுள்ைது
என்றார்.
(224 - சோேடனயிலிருந்து விடுவிக்க) - லூக்கா 22:31-32, 1 வகாரிந்தியர் 10:13, 2
வகாரிந்தியர் 12:7-9, எபிசரயர் 2:18 ஆேலால், அெர்ோச சோதிக்கப்ெட்டுப்
ொடுெட்டதினாசல, அெர் சோதிக்கப்ெடுகிறெர்களுக்கு உேவிவேய்ய
ெல்லெராயிருக்கிறார்.
107) ேர்த்தருரைய பெபத்தின் முடிவுரை மக்கு என்ன ேற்பிக்கின்ைது?
“ராஜ்யமும், ெல்லட யும், கிட யும் என்வறன்டறக்கும் உம்முடடய-டெகசை,
ஆவ ன்” என்கிற கர்த்ேருடடய வஜெத்தின் முடிவுடர, நாம் வஜபிக்கும்வொழுது
நம்முடடய டேரியத்டே சேெனிடமிருந்து ட்டுச வெற்றுக்வகாள்ை செண்டும்
என்றும் (225), நம்முடடய வஜெங்களில் அெடரப் சொற்றித் துதித்து ராஜ்யத்டேயும்,
ெல்லட யும், கிட யும் அெருக்சக வேலுத்ே செண்டும் என்றும் கற்பிக்கின்றது
(226) ச லும், நம்முடடய விருப்ெங்களுக்கு ோட்சியாகவும், நம்முடடய வஜெங்கள்
சகட்கப்ெடும் என்கிற நிச்ேயத்தினாலும், நாம் வோல்ெது, ஆவ ன் (227).
(225 - சேெனிடத்திலிருந்து கிடடக்கும் டேரியம்) - ோனிசயல் 9:4, 7-9, 16-19, லூக்கா
18:1, 7-8 1. 7. அந்ேப்ெடிசய சேென் ேம்ட சநாக்கி இரவும் ெகலும்
கூப்பிடுகிறெர்கைாகிய ேம் ால் வேரிந்துவகாள்ைப்ெட்டெர்களின் விஷயத்தில்
நீடிய வொறுட யுள்ைெராயிருந்து அெர்களுக்கு நியாயஞ்வேய்யா லிருப்ொசரா?
8. சீக்கிரத்திசல அெர்களுக்கு நியாயஞ்வேய்ொர் என்று உங்களுக்குச்
வோல்லுகிசறன். ஆகிலும் னுஷகு ாரன் ெரும்சொது பூமியிசல விசுொேத்டேக்
காண்ொசரா என்றார்.
(226 – சேெடனப் சொற்றி துதிப்ெது) - 1 நாைாக ம் 29:10-13, வெளி 5:11-13, 1
தீச ாத்சேயு 1:17 நித்தியமும் அழிவில்லாட யும் அேரிேனமுள்ை ராஜனு ாய், ோம்
ஒருெசர ஞானமுள்ை சேெனு ாயிருக்கிறெருக்கு, கனமும் கிட யும்
ேோகாலங்களிலும் உண்டாயிருப்ெோக. ஆவ ன்.
(227 - ஆவ ன்) - 1 வகாரிந்தியர் 14:16, வெளி 22:20 இடெகடைச் ோட்சியாக
அறிவிக்கிறெர்: வ ய்யாகசெ நான் சீக்கிர ாய் ெருகிசறன் என்றார். ஆவ ன்,
கர்த்ேராகிய இசயசுசெ, ொரும்.
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இந்ே உெசேேத்தின் முேலாெது சகள்வி இப்ெடியாக துெங்குகிறது,
“ னிேனுடடய ேடலட யான சநாக்கம் என்ன?” செோக த்தின்
அடிப்ெடடயிசல இேற்கான ெதில் இப்ெடியாக வகாடுக்கப்ெடுகிறது,
“ னிேனுடடய ேடலட யான சநாக்கம் சேெடன எப்வொழுதும்
கிட ப்ெடுத்துெதும் அெரிடத்தில் எப்வொழுதும் களிகூர்ந்து
இருப்ெதுச யாகும்.”
இந்ே ாதிரியாக கிறிஸ்ேெ விசுொேத்திற்கும் ொழ்க்டகக்கும் சேடெயான
அடிப்ெடடயான சகள்விகளுக்கு ெதில் வேரியா ல் விசுொசிகள் ேங்கள்
ொழ்க்டக முழுெதும் ேவிக்கும் நிடல இன்று ோோரண ாகிவிட்டது.
இப்ெடிப்ெட்ட நிடலட டய ேவிற்ெேற்சக இந்ே ாதிரியான ஞான
உெசேே வினா விடடகள் பிராட்டஸ்ட்டன்ட் ேடெகளில்
உருொக்கப்ெட்டன. அந்ே ெடகயில் வெஸ்ட்மினிஸ்ட்டர்
காட்டகிஸத்திற்கு நிகரானது எதுவும் கிடடயாது. இடே முழு
செோக த்தின் சகாட்ொடுகளின் எளிோன சுறுக்கம் என்று வோன்னால்
மிடகயல்ல.
செேம் வோல்ெது சொல, “ நீங்கள் கர்த்ேராகிய கிறிஸ்து இசயசுடெ
ஏற்றுக்வகாண்டெடிசய, அெருக்குள் செர்வகாண்டெர்கைாகவும்,
அெர்ச ல் கட்டப்ெட்டெர்கைாகவும், அெருக்குள் நடந்துவகாண்டு,
நீங்கள் சொதிக்கப்ெட்டெடிசய, விசுொேத்தில் உறுதிப்ெட்டு,
ஸ்சோத்திரத்சோசட அதிசல வெருகுவீர்கைாக” (வகாசலாசேயர் 2:6-7).
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