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சுவிசேஷ சேய்தி - பின்வருவனவற்றை வாசிக்கவும் : 

ஆதி.  1:1 ஆதியிலே லதவன் வானத்றதயும் பூமிறயயும் சிருஷ்டித்தார். 

ல ாமர் 3:23 எல்ோரும் பாவஞ்சசய்து, லதவமகிறமயற்ைவர்களாகிைார்கள் 

லயாவான் 

8:34 

இலயசு அவர்களுக்குப் பி தியுத்த மாக: பாவஞ்சசய்கிைவன் எவனும் 

பாவத்துக்கு அடிறமயாயிருக்கிைான் என்று சமய்யாகலவ சமய்யாகலவ 

உங்களுக்குச் சசால்லுகிலைன். 

தேவன் நம்மை உண்டாக்கினார் ஆனால் நாம் அவமை அறியவில்மை. நம்முமடய 

பாவ சுபாவத்ேினிைித்ேம் அவாிடைிருந்து பிாிக்கப்பட்டும் இருக்கிதறாம். தேவன் 

இல்ைாே நம்முமடய வாழ்க்மகயில் தநாக்கமும் அர்த்ேமும் இல்மை. நம்முமடய 

பாவத்ேின் விமைவு (ககாடுக்கும் விமை) ஆத்ைீக ைற்றும் சாீைப் பிைகாைைான ைைணம். 

ஆத்ைீக ைைணம் என்பது தேவனிடைிருந்து பிாிந்ே நிமை. உடல் அழிந்துதபாவது சாீை 

ைைணம். நாம் பாவத்ேில் ைாித்தோகைன்றால் தேவனிடைிருந்து நித்ேியத்ேிற்கும் 

பிாிக்கப்பட்டு நைகத்ேில் தபாய் தசர்தவாம். எப்படி பாவத்ேிலிருந்து நம்மை நாம் 

காத்துக்ககாண்டு தேவனிடத்ேில் ேிரும்ப முடியும்? நம்மை நாதை காப்பாற்றிக்ககாள்ை 

முடியாது ஏகனன்றால் பாவியாகிய ஒரு ைனிேன் ேன்மனோன் காப்பாற்றிக்ககாள்ை 

முடியாது (மூழ்குகிற ஒரு ைனிேன் ேன்மனத்ோன் காப்பாற்றிக்ககாள்ை முடியாேமேப் 

தபாை). ைற்றவர்களும் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியாது ஏகனன்றால் எல்ைாரும் பாவம் 

கசய்ேவர்கள் (மூழ்கிக்ககாண்டிருக்கிற ஒருவன் மூழ்கிக்ககாண்டிருக்கிற 

ைற்கறாருவமனக் காப்பற்றமுடியாது. இருவருக்கும் உேவி தேமவ). நம்முமடய 

பாவங்கைிலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்ற பாவைில்ைாே ஒருவர் (மூழ்காே) தேமவ. 

பாவதை இல்ைாே ஒருவர்ோன் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியும். எல்தைாரும் பாவம் 

கசய்து பாவிகைான இந்ே உைகில் பாவதை இல்ைாே ைனிேமன எப்படி 

கண்டுபிடிப்பது. நம்முமடய பாவங்கைிலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்ற பாவதை இல்ைாே 

(மூழ்கிக்ககாண்டிைாே) ஒருவர்ோன் தேமவ. பாவைில்ைாே ஒருவைால்ோன் நம்மைக் 

காப்பாற்ற முடியும். எல்தைாரும் பாவம் கசய்ேவர்கைாயிருக்கும் உைகத்ேில் 

பாவைில்ைாே ஒருவமை எப்படிக் கண்டுபிடிப்பது? 

ல ாமர் 6:23 பாவத்தின் சம்பளம் ம ணம்; லதவனுறைய கிருறபவ லமா நம்முறைய 

கர்த்த ாகிய இலயசுகிைிஸ்துவினால் உண்ைான நித்தியஜவீன். 

லயாவான் 

3:16 

லதவன், தம்முறைய ஒல லபைான குமா றன விசுவாசிக்கிைவன் 

எவலனா அவன் சகட்டுப்லபாகாமல் நித்தியஜவீறன அறையும்படிக்கு, 

அவற த் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உேகத்தில் அன்புகூர்ந்தார். 

மத்லதயு  

1:23 

அவன்: இலதா, ஒரு கன்னிறக கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமா றனப் 
சபறுவாள்; அவருக்கு இம்மானுலவல் என்று லபரிடுவார்கள் என்று 
சசான்னான். இம்மானுலவல் என்பதற்கு லதவன் நம்லமாடு இருக்கிைார் 
என்று அர்த்தமாம். 
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லயாவான் 

8:23 

அவர் அவர்கறள லநாக்கி: நீங்கள் தாழ்விேிருந்துண்ைானவர்கள், நான் 

உயர்விேிருந்துண்ைானவன்; நீங்கள் இந்த 
உேகத்திேிருந்துண்ைானவர்கள், நான் இந்த 
உேகத்திேிருந்துண்ைானவனல்ே. 

மாற்கு 1:11 அன்ைியும், நீர் என்னுறைய லநச குமா ன், உம்மில் 
பிரியமாயிருக்கிலைன் என்று, வானத்திேிருந்து ஒரு சத்தம் 
உண்ைாயிற்று. 

லயாவான் 

8:36 

ஆறகயால் குமா ன் உங்கறள விடுதறேயாக்கினால் சமய்யாகலவ 
விடுதறேயாவரீ்கள் 

லயாவான் 

3:3 

இலயசு அவனுக்குப் பி தியுத்த மாக: ஒருவன் மறுபடியும் 
பிைவாவிட்ைால் லதவனுறைய  ாஜ்யத்றதக் காணமாட்ைான் என்று 
சமய்யாகலவ சமய்யாகலவ உனக்குச் சசால்லுகிலைன் என்ைார். 

லயாவான் 

1:12 

அவருறைய நாமத்தின்லமல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவற  
ஏற்றுக்சகாண்ைவர்கள் எத்தறனலபர்கலளா, அத்தறன லபர்களும் 
லதவனுறைய பிள்றளகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகா ங்சகாடுத்தார். 

நம்மை உண்டாக்கி நம்மை ஆழைாக அன்பு கசய்யும் தேவதன இேற்கு ஒரு ேீர்மவக் 

ககாடுத்ோர். அைவிட முடியாே அவாின் அன்பினால் ேன்னுமடய கசாந்ே 

குைாைனாகிய இதயசுமவ நம்முமடய பாவங்களுக்காக ைாிக்க அனுப்பினார். இதயசு 

பாவைற்றவர் ஏகனனில் அவர் உைகத்ேிலிருந்து வைவில்மை. தைலும், பூைியில் 

வாழ்ந்ேதபாதும் சாத்ோனின் பாவச்தசாேமனமய தைற்ககாண்டார். அவைது 

வாழ்க்மக பைதைாகத்ேிலிருக்கிற தேவமனப் பிாியப்படுத்ேியது. இதயசு நம்முமடய 

பாவங்கமை ஏற்றுக்ககாண்டு நைக்காக சிலுமவயில் ைாித்ோர். நம்முமடய 

வாழ்க்மகயின் இைட்சகர் அவதை (இதயசுவால் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியும் 

ஏகனன்றால் அவர் மூழ்காேவர்). இதயசு சிலுமவயில் ைாித்ேேன் தநாக்கம் நம்முமடய 

பாவங்களுக்கான விமைமய கசலுத்ேி, நம்முமடய பாவங்கமை நம்மைவிட்டகற்றி 

தேவனிடைிருந்து முறிந்ே நம்முமடய உறமவப் புதுப்பிப்பது. தேவனுமடய 

வல்ைமையால் நாம் ஆன்ைீக ைைணத்ேிலிருந்து (தேவனிடைிருந்து பிாிந்ே நிமை) 

உயிர்பிக்கப்படுகிதறாம். இந்ேப் புேிய உறவுோன் ைறுபடி பிறப்பது 

என்றமழக்கப்படுகிறது. இது நம்முமடய உண்டாக்குேலுக்கும் வாழ்க்மகக்குமுள்ை 

தநாக்கத்ேிற்கு ைீைப்பண்ணுகிறது. தைலும் வாழ்வேற்கு உண்மையான அர்த்ேத்மேயும் 

தநாக்கத்மேயும் ககாடுக்கிறது. 

லயாவான் 

11:25 

இலயசு அவறள லநாக்கி: நாலன உயிர்த்சதழுதலும் 
ஜவீனுமாயிருக்கிலைன், என்றன விசுவாசிக்கிைவன் மரித்தாலும் 
பிறைப்பான்; 

ல ாமர் 6:9 மரித்லதாரிேிருந்து எழுந்த கிைிஸ்து இனி மரிப்பதில்றேசயன்று 
அைிந்திருக்கிலைாம்; ம ணம் இனி அவற  ஆண்டுசகாள்வதில்றே. 
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அப்லபா. 

 2:24 

லதவன் அவருறைய ம ண உபாதிகளின் கட்றை அவிழ்த்து, அவற  
எழுப்பினார்; அவர் ம ணத்தினால் கட்ைப்பட்டிருக்கக்கூைாதிருந்தது. 

ல ாமர் 14:9 கிைிஸ்துவும் மரித்லதார்லமலும் ஜவீனுள்லளார்லமலும் 
ஆண்ைவ ாயிருக்கும்சபாருட்டு, மரித்தும் எழுந்தும் 
பிறைத்துமிருக்கிைார். 

அப்லபா. 

1:11 

கேிலேய ாகிய மனுஷல , நீங்கள் ஏன் வானத்றத 
அண்ணாந்துபார்த்து நிற்கிைரீ்கள்? உங்களிைத்தினின்று வானத்துக்கு 
எடுத்துக்சகாள்ளப்பட்ை இந்த இலயசுவானவர் எப்படி உங்கள் 
கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளிப்லபானால ா 
அப்படிலய மறுபடியும் வருவார் என்ைார்கள். 

இதயசு நம்முமடய பாவங்களுக்காக ைாித்து கசலுத்ேிய பலிமய பைதைாகத்ேிலிருக்கிற 

தேவன் அங்கீகாித்ோர் என்பேற்கு ஆோைம் என்ன? இதயசு ைைணத்ேிலிருந்து 

தேவனால் உயிர்பிக்கப்பட்டதே அந்ே ஆோைம். உயிர்கேழுேலின் மூைம் இதயசு 

ைைணத்மே தைற்ககாண்டார் (ைைணத்ேிற்கு அவர்தைல் வல்ைமை இல்மை) என்பது 

நிரூபணைாகிறது. ஆேைால் அவர் பிமழத்ேிருப்போல் நாமும் பிமழக்க முடியும். அவர் 

ஜீவன் நைக்குள் இருப்போல் பிமழத்ேிருக்கிதறாம். தைலும், உயிர்த்கேழுந்ோர் 

என்போல் அவர் இன்மறக்கு உயிதைாடிருக்கிறார். 

லயாவான் 

5:24 

என் வசனத்றதக் லகட்டு, என்றன அனுப்பினவற  
விசுவாசிக்கிைவனுக்கு நித்தியஜவீன் உண்டு; அவன் 
ஆக்கிறனத்தீர்ப்புக்குட்பைாமல், ம ணத்றதவிட்டு நீங்கி, 
ஜவீனுக்குட்பட்டிருக்கிைான் என்று சமய்யாகலவ சமய்யாகலவ 

உங்களுக்குச் சசால்லுகிலைன். 

லயாவான் 

10:9 

நாலன வாசல், என் வைியாய் ஒருவன் உட்பி லவசித்தால், அவன் 
இ ட்சிக்கப்படுவான், அவன் உள்ளும் புைம்பும்சசன்று, லமய்ச்சறேக் 
கண்ைறைவான். 

லயாவான் 

14:6 

அதற்கு இலயசு: நாலன வைியும் சத்தியமும் ஜவீனுமாயிருக்கிலைன்; 

என்னாலேயல்ோமல் ஒருவனும் பிதாவினிைத்தில் வ ான். 

லயாவான் 

8:24 

ஆறகயால் நீங்கள் உங்கள் பாவங்களில் சாவரீ்கள் என்று 
உங்களுக்குச் சசான்லனன்; நாலன அவர் என்று நீங்கள் 
விசுவாசியாவிட்ைால் உங்கள் பாவங்களிலே சாவரீ்கள் என்ைார். 

அப்லபா 

4:12 

அவ ாலேயன்ைி லவசைாருவ ாலும் இ ட்சிப்பு இல்றே; நாம் 
இ ட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீசைங்கும், மனுஷர்களுக்குள்லள 
அவருறைய நாமலமயல்ோமல் லவசைாரு நாமம் 
கட்ைறளயிைப்பைவும் இல்றே என்ைான். 

ல ாமர் 

10:13 

ஆதோல் கர்த்தருறைய நாமத்றதத் சதாழுதுசகாள்ளுகிை எவனும் 
இ ட்சிக்கப்படுவான். 
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ல ாமர் 

10:11 

அவற  விசுவாசிக்கிைவன் எவலனா அவன் 
சவட்கப்படுவதில்றேசயன்று லவதம் சசால்லுகிைது. 

ல ாமர் 2:11 லதவனிைத்தில் பட்சபாதமில்றே. 

ல ாமர் 3:22 அது இலயசுகிைிஸ்துறவப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பேிக்கும் 
லதவநீதிலய; விசுவாசிக்கிை எவர்களுக்குள்ளும் எவர்கள்லமலும் அது 
பேிக்கும், வித்தியாசலம இல்றே. 

ல ாமர் 10:9 என்னசவன்ைால், கர்த்த ாகிய இலயசுறவ நீ உன் வாயினாலே 
அைிக்றகயிட்டு, லதவன் அவற  மரித்லதாரிேிருந்து எழுப்பினாச ன்று 
உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் இ ட்சிக்கப்படுவாய். 

நம்முமடய பாவங்கள் நீக்கப்பட்டு எப்படி புதுவாழ்மவப் கபற முடியும்? இதயசுமவ 

நம்முமடய ஆண்டவைாகவும் இைட்சகைாகவும் நம்புவோல்ோன். நம்முமடய பாவ 

வழிகமை விட்டு ைனந்ேிரும்பி இதயசுமவ தநாக்கி ைன்னிக்கும்படியாகவும் 

காப்பாற்றும்படியாகவும் அமழக்கும்தபாது அவர் அமேச் கசய்வார். நம்முமடய 

பாவங்களுக்காக ைாிக்கும் படியாக இவ்வுைகத்ேிற்கு வந்ே தேவகுைாைதன இதயசு. 

இப்பூைியில் யாகைல்ைாம் அவர்தைல் நம்பிக்மகயிடுகிறார்கதைா அவர்கள் 

தேவனிடத்ேிலிருந்து பாவைன்னிப்மப கபறுகிறார்கள், பாவத்ேிலிருந்து 

(நைகத்ேிலிருந்தும்) காப்பாற்றப்பட்டு தேவனிடத்ேிலிருந்து புதுவாழ்மவப் 

கபறுகிறார்கள். தேவன் பாைபட்சம் காட்டுபவைல்ை. நாம் வாழும் நாதடா, தபசும் 

கைாழிதயா, பணக்காைதைா ஏமழதயா, ஆதணா கபண்தணா, இமைதயாதைா 

முேிதயாதைா, அல்ைது தவறு உடல்ாீேியான வித்ேியாசதைா அவமைப் 

பாேிப்பேில்மை. இதயசுமவ நம்பி ேம் பாவத்மே அறிக்மகயிடுகிற எல்தைாரும் 

இைட்சிக்கப்படுவார்கள். இதயசுமவ பின்பற்ற நீங்கள் ேீர்ைானித்ோல் பின்வரும் 

கஜபத்மே கஜபிக்கவும். 

 பைதைாகத்ேிலிருக்கிற தேவதன, என்னுமடய பாவங்களுக்காக 

ைாிக்கவும் அேனால் நான் இைட்சிக்கப்படவும், பைதைாகத்ேிலிருந்து வரும் 

புதுவாழ்மவப் கபறவும் உம்முமடய ஒதைதபறான ைகனாகிய இதயசுமவ 

அனுப்பியேற்காக நன்றி. நான் என் வழிகளுக்காக ைனஸ்ோபப்பட்டு என் 

பாவங்களுக்காக ைன்னிப்புக் தகட்கிதறன். நீர் எனக்குக் ககாடுக்கும் இந்ேப் 

புதுவாழ்வில் உைக்குப் பிாியைான வாழ்க்மக வாழ எனக்கு உேவி கசய்யும், 

வழிநடத்தும். ஆகைன். 

தைற்கூறியிருக்கும் இந்ே கஜபத்மே நீங்கள் தவண்டியிருந்ோல் நீங்கள் கசல்ை 

தவண்டிய ஒரு சமபமய காண்பிக்கும்படி தேவனிடத்ேில் தகளுங்கள். கஜபத்ேின் 

மூைைாக ேினந்தோரும் தேவனிடத்ேில் தபசுங்கள். தேவனும் உங்கைிடத்ேில் 

தபசுவார். தேவனுமடய குைமைக் தகளுங்கள். தேவன் உங்கமை வழிநடத்துவார். 

அவர் உங்கமை அன்பு கசய்கிறார், உங்கமை பார்த்துக்ககாள்வார். நீங்கள் அவமை 
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நம்பைாம். அவமை நம்புகிறவர்கமை அவர் மகவிடுவேில்மை. தேவன் நல்ை தேவன். 

அவமை நம்பமுடியும். உங்களுமடய வாழ்க்மகக்கு அவமை ஆோைைாகக் 

ககாள்ைாமுடியும். உங்களுமடய தேமவகமை அவருக்கு முன்பாக்க் 

ககாண்டுவாருங்கள். அவர் உங்கமை ஆோிப்பார், ஆசீர்வேிப்பார். தேவன் 

கசான்னார், ’நான் உன்மனவிட்டு விைகுவேில்மை, உன்மனக் மகவிடுவதுைில்மை.’ 

தேவனிடத்ேில் நம்ைிக்மகயாயிருங்கள். இதயசுவின் மூைம் ஆசீர்வேிக்கப்படுங்கள். 

தயாவான் எழுேின சுவிதசஷத்ேிலிருந்து கோடங்கி தவோகைத்மே ேினமும் 

வாசியுங்கள். கூடுேல் இமணய வைங்களுக்கு, இங்தக அழுத்ேவும். 
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