
ஆவியினாலே பிறவாவிட்டாே்  

 

தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாே விே்தினாதல மறுபடியும்  

 ஜெநிப்பிக்கப்படட்ிருக்கிறீரக்தே. 1தபதுரு .1:23  

 

ஆவிதய உயிரப்்பிக்கிறது, மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உேவாது 

நான உங்களுக்குஜசால்லுகிற வசனங்கே் ஆவியாயும் ஜீவனா

யும் இருக்கிறது.  தயாவான் 6 :63.  

 

ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்து நிக்ஜகாதேமு என்ற  

பரிதசயனன பாரே்்து ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் 

தேவனுனடய ராெ்யே்னே காணமாடட்ான் என்று ஜமய்யாக

தவ ஜமய்யாகதவ உனக்குச ்ஜசால்லுகிதறன் என்றார.்  

அேற்கு நிக்ஜகாதேமு ஒரு மனுஷன் முதிரவ்யோயிருக்னக

யில் எப்படிப் பிறப்பான்?  அவன் ேன் ோயின் கரப்்பே்தில்  

இரண்டாந்ேரம் பிரதவசிே்துப் பிறக்கக் கூடுதமா என்றான்.  

இதயசு பிரதியுே்ேரமாக ஒருவன் ெலே்தினாலும் ஆவியினா

லும் பிறவாவிடட்ால் தேவனுனடய ராெ்யே்தில் பிரதவசிக்க

மாடட்ான் என்று ஜமய்யாகதவ ஜமய்யாகதவ உனக்கு 

ஜசால்லுகிதறன் என்றார.்  

மாம்சே்தினால் பிறப்பது மாம்சமாயிருக்கும், ஆவியினால் 

பிறப்பது ஆவியாயிருக்கும்.  

நீங்கே் மறுபடியும் பிறக்கதவண்டும் என்று நான் உனக்குச ்

ஜசான்னனேக் குறிே்து அதிசயப்படதவண்டாம்.  

காற்றானது ேனக்கு இஷ்டமான இடே்திதல வீசுகிறது. அதின்

சே்ேே்னேக் தகடக்ிறாய்,ஆகிலும் அது இன்ன இடே்திலிருந்து

வருகிறஜேன்றும், இன்ன இடே்துக்குப் தபாகிறஜேன்றும்  

உனக்குே் ஜேரியாது ஆவியினால் பிறந்ேவஜனவதனா  

அவனும் அப்படிதய இருக்கிறான் என்றார.் தயாவான் 3: 3-8.  

 

ஒருவன் ெலே்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால்  

பரதலாகராஜியே்திதல பிதவசிக்கமாட்டான் என்று ஆண்டவ

ராகிய இதயசு கிறிஸ்து ஜசான்னார.்  ெலே்தினால் பிறப்பது 

என்பது ேண்ணீர ்முழுக்கு ஞானஸ்நானே்னே குறிக்கிறது.  

இது இரடச்ிக்கப்படுவதின் முக்கியமான கீழ்ப்படிேலாகும். 

இன்னறக்கு அதநகரஆ்வியானவரின் வல்லனமனய (அபிதஷ

கம்) ஆவியினால் பிறப்பது என்று ஜசால்கிறாரக்ே்.  தமலும் 



சிலர ்அந்நிய பானஷ அனடயாேே்தோடு அபிதஷகே்னே 

ஜபற்று ஜகாே்வது ோன் ஆவியினால் மறுப்பிறப்பு அனடவது

என்று ஜசால்கிறாரக்ே்.  அப்படிஜயன்றால் அந்நிய பானஷ 

தபசுகிறவரக்ே் மாே்திரதம பரதலாக ராெ்ஜியே்திதல பிரதவ

சிப்பாரக்ோ?  இது ேவறான கருே்து. அந்நியபானஷ என்பது

சுகமேிக்கும் வரே்னேப்தபான்ற ஒரு வரமாகும்.இது 

பரிசுே்ே ஆவியினானவராதல அவனவன்பிரதயாெனே்திற்கு

பகிரந்்துஜகாடுக்கப்படுகிறது.(1ஜகாரி 12 :10,11) தமலும்,  

தயாவான் ஸ்நானகன்,‘நான் ெலே்தினால் உங்களுக்கு ஞான

ஸ்நானம் ஜகாடுக்கிதறன் என்னிலும் வல்லவர ்ஒருவர ்வருகி

றார.்  அவர ்பரிசுே்ே ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும்  

உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ஜகாடுப்பார ்என்றார’்.  இனே 

ோன் சீஷரக்ே் தமல்வீடட்ில் ஜபற்று ஜகாண்டாரக்ே். 

ஞானஸ்நானம் என்றால் ‘மூழ்குேல்’ என்று ஜபாருே்.   

அோவது பரிசுே்ே ஆவியினாதல நிரம்பி இருப்பது.  பரிசுே்ே 

 ஆவியினால் முழ்கி இருக்கும் அனுபவமாகும். பரிசுே்ே ஆவி

யினால் ஞானஸ்நானம் என்பது பாே்திரமாகிய நாம்பரிசுே்ே

ஆவியின் வல்லனமயில் நிரம்பி வழியும் உன்னே அனுபவம். 

 தேவ வல்லனம என்ற அபிதஷகே்னே ஜபற்று ஜகாே்ே  

கூடிய தமலான அனுபவம்.  ஆனால் ஆவியினாதல பிறப்பது 

என்பது ஆே்தும இரடச்ிப்னப குறிக்கும்.  உங்கே்  

ஆே்துமாவில் உண்டாகும் மறுரூபம். உே்ோன மனிேன்  

புதிோக்கப்படும், அோவது உயிரப்ிக்கப்படும் அனுபவம். 

அோவது தேவ வசனே்ோல் மறுபடியும் பிறப்பது. இனே 

 பரிசுே்ே ஆவியானவர ்மாே்திரதம ஜசய்யமுடியும்.  பரிசுே்ே  

ஆவியாவர ்வரும் தபாது சகல சே்தியே்திற்குே்ளும் 

 உங்கனே நடே்துவார.்(தயாவான் 16 : 13) என்று இதயசு  

ஜசான்னார,் அவர ்ோன் வசனே்தின் படி உங்கனே  

உயிரப்ிே்து, சுே்திகரிே்து புதிய சிருஷ்டியாக மாற்ற முடியும் 

என்று தபதுரு சரியாக விேக்குகிறார.்  

 

1தபதுரு .1:22,23 ல்  ஆனகயால், நீங்கே் மாயமற்ற சதகாேர 

சிதநகமுே்ேவரக்ோகும்படி, ஆவியினாதல சே்தியே்திற்கு  

கீழ்ப்படிந்து, உங்கே் ஆே்துமாக்கனேச ்சுே்ேமாக்கிக் 

ஜகாண்டவரக்ோயிருக்கிறபடியால், சுே்ே இருேயே்தோதட 

ஒருவரிஜலாருவர ்ஊக்கமாய் அன்புகூறுங்கே். அழிவுே்ே 



விே்தினாதல அல்ல, என்ஜறன்னறக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுே்

ேதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாே விே்தினாதல மறு

படியும்  ஜெநிப்பிக்கப்படட்ிருக்கிறீரக்தே.  

 

பரிசுே்ே ஆவியானவராதல சே்தியே்துக்கு கீழ்படிந்து நம்

னம சுே்திகரிே்து ஜகாண்டு என்ஜறன்னறக்கும் நிற்கிறதும் 

ஜீவனுே்ேதுமான தேவ வசனே்தினாதல மறுபடியும்  

பிறப்பது ோன் ஆவியினாதல பிறப்பது. அல்தலலுயா. 

 

1 ஜகாரி. 6 : 11ல்  உங்கேில் சிலர ்இப்படிப்படட்வரக்ோயிருந்

தீரக்ே், ஆயினும் கரே்்ேராகிய இதயசுவின் நாமே்தினாலும், 

நமது தேவனுனடய ஆவியினாலும் கழுவப்படட்ீரக்ே், பரிசுே்

ேமாக்கப்படட்ீரக்ே், நீதிமான்கோக்கப்படட்ீரக்ே்.  

(ஜவேி 19 : 13 ல் அவருனடய நாமம் தேவனுனடய வாரே்்னே 

என்பதே).  

1 தயாவான் 2 : 5.  அவருனடய வசனே்னேக் னகக்ஜகாே்ளுகி

றவனிடே்தில் தேவ அன்பு ஜமய்யாகப் பூரணப்படட்ிருக்கும்.  

நாம் அவருக்குே் இருக்கிதறாம் என்பனே அதினாதல  

அறிந்திருக்கிதறாம். அவருனடய வாரே்்னேயினாதல  

சுே்திகரிக்கப்படட்ு, வாரே்்னேயினாதல காக்கப்படட்ு 

வாரே்்னேயில் ஜவேிசச்ே்தில் நடே்ேப்படுவதே 

வசனே்தினாதல பரிசுே்ேமாக்கப்படட் சந்ேதியாக  

ஜெநிப்பிக்கபடும் அனுபவம். 

இேற்கு நாம் என்ன ஜசய்ய தவண்டும்?தேவ வசனே்னே  

பரிசுே்ே ஆவியானவரால் நினறந்து தியானம் பண்ண  

தவண்டும்.ஏஜனன்றால்பரிசுே்ே ஆவியானவதர  

சகலே்னேயும் தபாதிக்கிறவர.்  

தேவனுனடய ஆவிதயயன்றி, ஒருவனும் தேவனுக்குரிய 

னவகனே அறியமாட்டான்.  நாங்கதோ உலகே்தின் ஆவி

னயப் ஜபறாமல், தேவனால் எங்களுக்கு அருேப்படட்னவக

னே அறியும்படிக்குே் தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவினய

தய ஜபற்தறாம்.   1ஜகாரி 2 : 11, 12  

நீங்கே் பரிசுே்ேராதல அபிதஷகம் ஜபற்றுச ்சகலே்னேயும் 

அறிந்திருக்கறீரக்ே். 1தயாவான் 2 : 20  

நீங்கே் அவராதல ஜபற்ற அபிதஷகம் உங்கேில் நினலே்திரு

கிறது, ஒருவரும் உங்களுக்குப் தபாதிக்கதவண்டுவதில்னல. 

அந்ே அபிதஷகம் சகலே்னேயுங் குறிே்து உங்களுக்குப்  



தபாதிக்கிறது. அது சே்தியமாயிருக்கிறது.ஜபாய்யல்ல, அது 

உங்களுக்குப் தபாதிே்ேபடிதயஅவரில் நினலே்திருப் 

பீரக்ோக 1 தயாவான் 2 : 27.  

நாம் பரிசுே்ே ஆவியானவரால், ஆவியாயும், ஜீவனுமாயிருக்

கிற சகல சே்தியே்தின் படி தபாதிக்கப்படட்ு அவர ்ேரும்  

தேவ ஜபலே்தினால் தேவ வசனே்தின் படி நடக்க நம்னம  

அற்பணிக்க தவண்டும்.  நீங்கே் பரிசுே்ே ஆவியானவரால் 

நிரப்பப்படும் தபாது அவர ்உங்கனே ஜெபிக்கும் 

படியாகவும் தேவ வசனே்னே தியானிக்கும்படியாக  

உங்களுக்கு வாஞ்னசனய உண்டாக்குவார.்  

இப்படியிருக்க, கரே்்ேர ் ேனயயுே்ேவஜரன்பனே நீங்கே் 

ருசிே்துபாரே்்ேதுண்டானால், சகல துரக்்குணே்னேயும்,  

வஞ்சகங்கனேயும் , ஜபாறானமகனேயும், சகலவிே  

புறங்கூறுேனலயும், ஒழிே்துவிடட்ு,  நீங்கே் வேரும்படி,  

புதிோய்ப் பிறந்ே குழந்னேகனேப்தபால, திருவசனமாகிய 

கேங்கமில்லாே ஞானப்பாலின்தமல் வாஞ்னசயாயிருங்கே். 

1 தபதுரு 2 : 1-3.  

பரிசுே்ே ஆவியானவதர தேவ வசனே்தின படி உங்கனே  

நடே்தி ஜபால்லாே வழிகனே விடட்ு விலக்கி உங்கனே  

உயிரப்ிே்து  புதிய சிருஷ்டியாக மருரூபமாக்குவார,்  

அல்தலலூயாபரிசுே்ே ஆவியானவதர சகலே்னேயும் தபாதிே்

து  உங்களுக்கு எல்லாவற்னறயும் நினனப்பூடட்ுவார ்என்று 

இதயசு ஜசான்னார.் 

பரிசுே்ே ஆவியானவராதல நடே்ேப்படும்  இவரக்ே் 

ோன் தேவனுனடய சாயலாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட, புதிய  

மனுஷனனே் ேரிே்து ஜகாே்வாரக்ே்.  இவரக்ே் ோன் ஆண்ட

வராகிய இதயசு கிறிஸ்து னவே்துவிடட்ு தபான  

மாதிரினயயும் அடிசச்ுவனடயும் பின்பற்றுவாரக்ே்.   

இவரக்ே் ோன் ஆவியின் கனிகனே ஜபற்றவரக்ோய் தேவ

னன மகினமபடுே்துவாரக்ே்.  இவரக்ே் ோன் கிறிஸ்து தேவ

னுனடய வலது பாரிசே்தில் வீற்றிருக்கும் தமலானனவகனே 

ஜபற்றுக்ஜகாே்வாரக்ே். இவரக்ே் ோன் பூரண சற்குணே்தின்

கடட்ாகிய அன்னப ஜபற்றுக்ஜகாண்டு பரதலாகே்தில்  

இருக்கிற பிோனவப்தபால பூரண சற்குணராக மாறுவாரக்ே்

.இவரக்ே் ோன் ேன்னன தநசிப்பது தபால பிறனன  

தநசிப்பாரக்ே்,  இவரக்ே்  ோன் இதயசுவின் இரே்ேே்ோலும் 

சாட்சியின் வசனே்ோலும் பிசானச ஜெயிப்பாரக்ே்.  



தராமர ்5: 5ல் நமக்கு அருேப்பட்ட பரிசுே்ே ஆவியினாதல  

தேவ அன்பு நம்முனடய இருேயங்கேில் ஊற்றப்படட்ிருக்கிற

படியால், அந்ே நம்பிக்னக நம்னம ஜவடக்ப்படுே்ோது.  

1 தயாவான் 2 : 5 அவருனடய வசனே்னேக னகக் ஜகாே்கிறவ

னிடே்தில் தேவ அன்பு ஜமய்யாகப் பூரணப்படட்ிருக்கும் நாம்

 அவருக்குே் இருக்கிதறாஜமன்பனே அதினாதல அறிந்திருக்

கதறாம்.  

பரிசுே்ே ஆவியானவராதல தேவஅன்பு நம்மில் ஊற்றப்படும்

அப்ஜபாழுது பரிசுே்ே ஆவியானவர ்அருளும் தேவ  

ஜபலே்தினாதலவசனே்னே தநசிே்து அனே னகக்ஜகாே்ளும்

தபாது தேவ அன்பு நம்மிலிருந்து ஜவேிப்படும்.  

என்னிடே்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் எவதனா, அவன் 

உே்ேே்திலிருந்து ஜீவே்ேண்ணீருே்ே நதிகே் ஓடும் என்றார.் 

தயாவான் 7 : 38  நாம் ஜசய்ே நீதியின் கிரினயகேினிமிே்ேம் 

அவர ்நம்னம இரட்சியாமல், ேமது இரக்கே்தின்படிதய, மறு

ஜென்ம முழுக்கினாலும், பரிசுே்ே ஆவியினுனடய புதிோக்கு

ேலினாலும்நம்னம இரடச்ிே்ோர.் தீே்து 3 : 5.  

பரிசுே்ே ஆவியானவரின் வல்லனமதயாடு, கற்பனன 

களுக்கு கீழபடிந்து நடப்பனே ேண்டவாேே்தில் ஓடுகிற  

நீராவி என்ஜினுக்கு ஒப்பிடட்ு ஜசால்லலாம்.  அோவது,  

ேண்டவாேமாகிய தேவ வாரே்்னேயின் தமல் ஓடக் கூடிய  

நிராவி என்ஜினாகிய நாம் பரிசுே்ே ஆவியானவராகிய  

நீராவியின் ஜபலே்தினால் சரியான பானேயில் ஓடி நிே்திய

ஜீவனாகிய இலக்னக அனடந்துஜகாே்ளும் அனுபவே்திற்கு 

ஒப்பிடலாம்.  

தயாவான் 3 : 31ல் ஜசால்லப்படட்து தபால் உன்னேே்தி 

லிருந்து வருகிறவர ்எல்லாரிலும் தமலானவர.் பூமியிலிருந்து

துண்டானவன் பூமியின் ேன்னமயுே்ேவனாயிருந்து, பூமிக்க

டுே்ேனவகனேப் தபசுகிறான்.ஏசாயா 55:8ல் என்  

நினனவுகே் உங்கே் நினனவுகே் அல்ல, உங்கே் வழிகே் 

என் வழிகே் அல்ல என்று கரே்்ேர ்ஜசால்கிறார.்  நம்முனடய 

வழிகளும்,நினனவுகேின் ேன்னமகளும் பூமிக்கு அடுே்ே

னவகோக இருப்போலும் ஜேய்வே்துவே்தின் பரிபூரணே்னே

ஜபற்றுக்ஜகாே்ே முடியவில்னல.  இன்னும் ஆோமுனடய  

சாயல் (கீழ்படியானம) நம்மிடம் இருக்கோன் ஜசய்கிறது.  

பிரசங்கி 12 : 7.இவ்விேமாய் மண்ணானது ோன் முன்னிருந்ே

பூமிக்குே் திரும்பி, ஆவி ேன்னனே் ேந்ே தேவனிடே்திற்கு  



மறுபடியும் தபாகாேேற்குமுன்னும், அவனர உன் வாலிப 

பிராயே்திதல நினன.  

1ஜகாரி.15 :4749.  முந்தின மனுஷன் பூமியிலுருந்துண்டான  

மண்ணானவன். இரண்டாம் மனுஷன் வானே்திலிருந்து  

வந்ே கரே்்ேர.்  மண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவதனா மண்

ணாவரக்ளும் அப்படிப்பட்டவரக்தே. வானே்துக்குரியவர ்எப்

படிப்பட்டவதரா, வானே்துக்குரியவரக்ளும் அப்படிப்பட்டவர்

கதே.  தமலும், மண்ணானவனுனடய சாயனல நாம் அணிந்

திருக்கிறதுதபால, வானவருனடய சாயனலயும் அணிந்து

ஜகாே்தவாம்.  

நாம் நம் சிந்ேனனகேில் ஆண்டவராகிய இதயசுவின் சாய

லுக்கு ஒப்பாக மருரூபமாவேற்கு நாம் அனழக்கப்படட்ிருக்கி

தறாம். (தராமர ்8 : 29) எனதவ ோவீது ஜசான்ன படி என்  

ஆே்துமா மண்தணாடு (பூமியின் ேன்னமதயாடு) ஒடட்ி  

ஜகாண்டிருக்கிறது.  உம் வசனே்தினாதல என்னன உயிரப்்பி

யும் (சங்.119 :25).  அோவது ஆவியானவதர இதயசுவின் 

சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்படட்  புதிய மனுஷனாக என்னன 

மாற்றும் என்றும் ஆவியானவதர எனக்கு உேவி ஜசய்யும்  

என்றும் நம்னம அற்பணிப்தபாம்.  அப்ஜபாழுது பரிசுே்ே  

ஆவியானவர ்சகல சே்தியே்திற்க்குே்ளும் உங்கனே நடே்தி 

தேவ வாரே்்னேயினால் புதிய சிருஷ்டியாகும் (ஜெநிப்பிக்கு

ம்) அனுபவே்தில் உங்கனே நடே்துவார.்  நீங்கே் தேவ சாய

லாக சிருஷ்டிக்கப்படட் புதிய மனிேனாய் உயிரனடவீரக்ே்.  

இனே ஆண்டவர ் பனழய ஏற்பாடட்ு நாடக்ேிதல தீரக்்கேரிசி

கே் மூலம் முன்னறிவிே்ோர.்  

எதசக்கியல் 36 :25.27. அப்தபாழுது நான் உங்கே்தமல் சுே்ே

மான ெலம் ஜேேிப்தபன். நான் உங்களுனடய எல்லா அசுே்ே

ங்கனேயும் உங்களுனடய எல்லா நரகலான விக்கிரகங்க

னேயும் நீக்கி உங்கனேச ்சுே்ேமாக்குதவன், நீங்கே்  

சுே்ேமாவீரக்ே்.  உங்களுக்கு நவமான இருேயே்னேக்  

ஜகாடுே்து, உங்கே் உே்ேே்திதல புதிோன ஆவினயக் கட்ட

னேயிடட்ு, கல்லான இருேயே்னே உங்கே் மாம்சே்திலிருந்து

 எடுே்துப்தபாடட்ு, சனேயான இருேயே்னே உங்களுக்குக் 

ஜகாடுப்தபன்.  உங்கே் உே்ேே்திதல என் ஆவினயனவே்து, 

உங்கனே என் கடட்னேகேில் நடக்கவும் என் நியாயங்க

னேக் னகக்ஜகாே்ேவும் அனவகேின்படி ஜசய்யவும்பண்ணு

தவன்.  



என் ஆவினய உங்களுக்குே் னவப்தபன்.  நீங்கே் 

உயிரனடவீரக்ே். எதசக்கியல் 37-14 

தராமர ்8 : 11.   அன்றியும் இதயசுனவ மரிே்தோரிலிருந்து  

எழுப்பினவருனடய ஆவி உங்கேில் வாசமாயிருந்ோல்,  

கிறிஸ்துனவ மரிே்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர ்உங்கேில்  

வாசமாயிருக்கிற ேம்முனடய ஆவியினாதல சாவுக் 

தகதுவான உங்கே் சரீரங்கனேயும் உயிரப்்பிப்பார.்  

பனழய ஏற்ப்பாட்டில் முன்னறிவிே்ே இந்ே காரியம் ஆண்ட

வரால் உடன்படிக்னக ஜசய்து ஜகாடுக்கப்படுகிறது.  இனே 

பவுல் மூலம் பரிசுே்ே ஆவியானவர ்ஜேேிவுபடுே்துகிறார.்  

எபி. 8 : 10.  அந்ே நாடக்ளுக்குப்பின்பு நான் இஸ்ரதவல்  

குடும்பே்ோதராடு பண்ணும் உடன்படிக்னகயாவது;  

என்னுனடய பிரமாணங்கனே அவரக்ளுனடய மனதிதல 

னவே்து, அவரக்ளுனடய இருேயங்கேில் அனவகனே எழுது

தவன். நான் அவரக்ே் தேவனாயிருப்தபன் அவரக்ே் என்  

ெனமாயிருப்பாரக்ே்.2 ஜகாரி 3-6 ல் அந்ே உடன்படிக்னக 

எழுே்துக்குரியோயிராமல் ஆவிக்குரியோயிருக்கிறது. 

எழுே்து ஜகால்லுகிறது.ஆவி உயிரப்ிக்கிறது. 

இது ோன்பரிசுே்ே ஆவியானவரின்புதிோக்குேல். இவரக்ே் 

ோன் தேவனுனடய ெனங்கே். அோவது தேவனுனடய  

பிே்னேகோய் இருப்பாரக்ே்.  

தராமர ்8 :14,15 ல் எவரக்ே் தேவனுனடய ஆவியினால்  

நடே்ேப்படுகிறாரக்தோ அவரக்ே் தேவனுனடய பிே்னேக

ோய் மாறுகிறாரக்ே்.  இேன் மூலம் அப்பா பிோதவ என்று  

கூப்பிடபண்ணுகிற புே்திர சுவிகாரே்தின் ஆவினய ஜபறுகி

றாரக்ே். அல்தலலூயா…. தமலும், நீங்கே் புே்திரராய் இருக்

கிறபடியால் அப்பா பிோதவ என்று கூப்பிடேக்கோக தேவன் 

ேமது குமாரனுனடயஆவினய (சுபாவே்னே) உங்கே் இருேய

ங்கேில் அனுப்பினார.்(கலா4.6)  கிறிஸ்துவின் சுபாவம்  

இல்லாேவன், அவருனடயவனல்ல.  

நீர ்உம்முனடய ஆவினய அனுப்பும்தபாது, அனவகே் சிருஷ்

டிக்கப்படும் : . சங்.104 : 30.  அல்தலலூயா…  

ஆஜமன்…… 

 


