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     2:10 தேவதூேன் அவர்களை த ோக்கி: பயப்படோேிருங்கள்; இதேோ, எல்லோ ஜனத்துக்கும் மிகுந்ே 
சந்தேோஷத்ளே உண்டோக்கும்  ற்சசய்ேிளய உங்களுக்கு அறிவிக்கிதறன். 
11 இன்று கர்த்ேரோகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்குத் ேோவேீின் ஊரிதல 
பிறந்ேிருக்கிறோர். 
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                                                                 “ 
“இதேோ, உலகத்ேின் போவத்ளேச் சுமந்துேரீ்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி (       1:29)”                
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                                          ”                          
       “                     (     3:14 )                        
இத ோ, நோன் மோம்சமோன யோவருக்கும் த வனோகிய கர்த் ர்; என்னோதே சசய்யக்கூடோ  அ ிசயமோன 
கோரியம் ஒன்றுண்தடோ? (    32:27)                              
     6:46 என்னன ஆண்டவதே! ஆண்டவதே! என்று நீங்கள் சசோல்ேியும், நோன் சசோல்லுகிறபடி நீங்கள் 
சசய்யோமற்தபோகிறச ன்ன?              ”            2:11         ”      
                                       ”Lord”.                    
                                                                       
                              ”                             ”   
                  ”                                                     
 

'போவம் சசய்கிற ஆத்துமோதவ சோகும்' ( எதச  18:4 ). இது தவ ோகமத் ில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு 

மிருகதமோ, அல்ேது த வ தூ தனோ மனி னுக்கு ப ிேோக போவத் ின்  ண்டனனனய அனுபவிக்க முடியோது. 

மனி னுனடய  ிரித்துவ சுபோவம் போவம் சசய் து, எனதவ மனி தன சோக தவண்டும். ஒரு மனி தன 

மனி னுக்கோக பிேோயச்சித் ம் சசய்ய முடியும். ஆனோல், சமோத்  மனுக்குேமும் போவத் ில் இருப்ப ோல், எந்  

ஒரு மனி னுனடய மேணமும், அவனுக்கோகதவோ, மற்றவர்களுக்கோகதவோ, பிேோயச்சித் ம் சசய்ய முடியோது. 

மனி ன்  ன் போவத்துக்கோக, சுய பிேோயச்சித் ம் சசய்ய முடியோது. 

    13:23 எத் ிதயோப்பியன்  ன் த ோனேயும், சிவிங்கி  ன் புள்ளிகனளயும் மோற்றக்கூடுதமோ? கூடுமோனோல், 

 ீனமசசய்யப் பழகின நீங்களும் நன்னமசசய்யக்கூடும். 
                      . (        1:1,14 ) 
1       3:16 அன்றியும், த வபக் ிக்குரிய இேகசியமோனது யோவரும் ஒப்புக்சகோள்ளுகிறபடிதய 
மகோதமன்னமயுள்ளது. தேவன் மோம்சத்ேிதல சவைிப்பட்டோர், ஆவியிதே நீ ியுள்ளவசேன்று 
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விளங்கப்பட்டோர், த வதூ ர்களோல் கோணப்பட்டோர், புறஜோ ிகளிடத் ில் பிேசங்கிக்கப்பட்டோர், உேகத் ிதே 
விசுவோசிக்கப்பட்டோர், மகினமயிதே ஏசறடுத்துக்சகோள்ளப்பட்டோர். 
                                                                       
(    1:21 ).                                                     
            -                                    
                                    –                            
                                                                        
                                           
 

       
                                                                     
       ”                      :                                   
         ”                                   (    2:2       9:25-26).     
                                                                 
                                                              
                                                               
                                                                  
                                 –                         –          
                                                                  
                                                
                                                                    
                                 
 

       
                                                                             
                                       . 
                                                                 
                                           ”                         
            (      3:23, 5:19)                                         
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     (      40:14;    33:16; 44:3,7;       13:4,10).                           
                                                                
                                                  (    1:21       3:20-21).        
                                                            (    1:21 ). 
                                                               4:42     
5:31; 13:23;       3:20; 2       1:10       1:2;3:7; 2     1: 1,11; 2:20; 3:18; 1        4:14 ). 
 

                                                                 
                                                    8:6,7; 115:16 ).           
                                                                  
                                                                  
                   (       6:16 ).                                     
                                                                          
             (       3:10, 12, 23 ).                            6:23 ).       
                                                                       
                                                               2:4;       
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3:20; 10:3-13; 11:6      2:16; 3:1-3, 7-14;     2:8-9;      3:4-7).                
                                                                        
                2:10 ).                                                
                                                                
                                                              
                                                                  
                                                                
                                                                    
                                         3:20; 7:13 ).                      
                                                          
                  3:21-25 ). 
 

                                                                   
1:29 ).                                                              
                                                                    ” 
                                                            
                                                                       
                                                                        
                    .     20:4;      26:1,2;60;18; 2   8:6;    1:4). 
 

தவ ோகமத் ில் " ரட்சிப்பு " ( கிதேக்; த ோதசோ ) என்கிற வோர்த்ன  சுமோர் 161  ேம் உபதயோகப் 

படுத் ப்பட்டுள்ளது. இந்  வோர்த்ன  சிே மோற்றங்களுடன் விடு னே, சுகமோகு ல்.... தபோன்ற வி த் ில் இன்னும் 

பே இடங்களில் உபதயோகப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. த வன் மனுக்குேத்ன  மீட்கும் படியோக சசய்  எல்ேோ மீட்பின் 

சசயல்கனளயும், கோரியங்கனளயும் உள்ளடக்கிய ஒரு வோர்த்ன  இது. போவமன்னிப்பு, நீ ிகேணம், பரிசுத் ம், 

விடு னே, சரீே சுகம், சசழிப்பு, ...இனவ எல்ேோம் ேட்சிப்பின் ஒரு பகு ிதய. பே தநேங்களில்  பேரும், ேட்சிப்பு 

என்பது போவமன்னிப்னப மோத் ிேம் குறிப்ப ோக எடுத்துக்சகோள்கிறோர்கள். இ னோல் போவமன்னிப்பின் பேனன 

மோத் ிேம் அனுபவித்துக்சகோண்டு, இதயசு நம்முனடய ேட்சிப்பில் சபற்றுத் ந்  மற்ற ஆசீர்வோ ங்கள், 

கோரியங்கள் ஒன்னறயும் அனுபவிக்கோமல் ஆகி விடுகிறோர்கள். இதயசு நம் போவமன்னிப்புக்கோக பிறந் து 

எவ்வளவு உண்னமதயோ, அத  தபோல் - நம் சரீே சுகத்துக்கோக, நீ ிகேணத்துக்கோக, சமோ ோனத்துக்கோக, 

சசழிப்புக்கோக, நோம் ஐசுவரியவோன்களோகுவ ற்கோக, பரிசுத் மோக.........பிறந்  தும் உண்னம.              
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