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ஆண்டவர் இயேசு ச ொன்னொர்: 
உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, 

ஆனொலும் திடன்சகொள்ளுங்கள்; நொன் உலகத்தத 
செேித்யதன் என்றொர். 

மொதொந்தர  ஞ் ிதக - இலவ ம் 

நீங்கள் தற்ப ோது கிறிஸ்தவ ஆவிக்குரிே ஐக்கியம ோன்றிபல 
இணைந்திருந்தோல்> அங்பக கருத்பதோடு பதவணை பசவித்து>  

உங்கள் அணைப்ண யும் மதரிந்து மகோள்ளுதணலயும் உறுதிப் டுத்தி> 
இபயசு கிறிஸ்துவுக்குள்>  உங்கணைக் குறித்ததோை  

 ிதோவின் சித்தத்ணத நிணறபவற்றுங்கள். 
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gtachurch.ca/contact  416.613.2909 
 

PLACE OF WORSHIP 

210 Silver Star Blvd., Unit #807  

Scarborough, ON M1V 5J9, Canada 

 

    ஏதொகிலும் கிதடக்குமொ? 
 
 

 
 
 

   அதைப்புக்கள்! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    பிர ங்கக் குறிப்புகள் 
 
 
 

 

    புதிே நொளுக்குள்... 

இந்த இதைில்… 

இன்னும்  லர் அவற்ணற அணைந்து மகோள்ளும் டி 
தவறோை வைிகணை  ின் ற்றுகின்றோர்கள். இவ்வுலகிபல 
அன்றோைம் இணவகள் நைப் ணதக் கோண்கின்பறோம்> 

பகள்விப் டுகின்பறோம். 

ம ரிய  ீணை  ிடிப் தற்கு, தூண்டிலிபல இணையோக 
சிறிய  ீணை  ோட்டிக் மகோள்வணதப் ப ோல,  ிசோசோை 

வன் நம்  ைணத கவர்ந்து மகோள்வதற்கு நன்ண ணய 
கோண் ிப் து ப ோல தன்ணை கோட்டிக் மகோள்வோன். 

பதவைோகிய கர்த்தர் எப்ப ோதும் எங்கணை தம்முணைய 
மசட்ணசகைின்  ணறவிபல கோத்துக் மகோள்ளும் டி 
விரும்புகின்றோர். நம்ப ல் கரிசணையுள்ைவைோக இருக் 
கின்றோர். 

கர்த்தருணைய பவதத்தில்  ிரிய ோயிருந்து இைவும் 
 கலும் அவருணைய பவதத்தில் தியோை ோயிருக்கிற 
 னுஷன்  ோக்கியவோன்.  

2021 – இதழ் 02                         

MAILING ADDRESS 

7700 Markham Road, P.O. Box 3052 

Markham, ON L3S 4T1, Canada 
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அனுதிை தியோைக் குறிப்புக்கள் 

 தணலப்பு அகைோதி 18ம் பக்கத்திலிருந்து... 
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btpy;yh tho;itf; nfhLf;Fk; trdq;fs; mlq;fpaJk;> 
ahtUk; thrpf;f $ba> mjp rpwe;j> xNu Gj;jfkhf 

“gupRj;j Ntjhfkk;” tpsq;Ffpd;wJ.  mjw;F khw;wPlhf kw;w 
ve;j Gj;jfj;ijNah> ve;j rQ;rpifiaNah thrpf;f KbahJ. 
,e;j rj;jpa Ntjj;ij xU fijg; Gj;jfk; Nghy gbj;J gad 
ila KbahJ. Cf;fkhd n[gj;NjhL> Mh;tkhf mijg; gbj; 
jhy;> NjtDila Jha Mtpahdth; mt;trdq;fis Ghpe;J 
nfhs;s cq;fSf;Fj; Jiznra;thh;. 
 

,e;j rQ;rpifapy;> “Gjpa ehSf;Fs;”  vd;w jiyg;gpy;> 
mDjpd jpahdf;; Fwpg;Gf;fis cq;fSf;Fj; jUfpd;Nwhk;.  
 

fu;j;juhfpa ,NaR ,e;j cyfj;jpy; ,Ue;j ehl;fspy; mtiuj; 
Njb gyjug;gl;l [dq;fs; te;jhu;fs;.  
 
 

• rpyu; mtu; Ngr;rpNyh nra;ifapNyh Fw;wk; gpbf;Fk;gbahf 
te;jhh;fs; (khw;F 3:2> kj;NjA 16:1> 22:15) 

• rpyu; Rayhgk; fUjp mtu; gpd;nrd;whh;fs;. (Nahthd; 6:26) 

• rpyu; mtuhy; nra;ag;gLk; milahsj;ijg; ghu;f;fNtz;L 
nkd;W mtiu fhz tpUk;gpapUe;jhu;fs;. (Y}f;fh 23:8) 

• rpyu; xLf;fg;gl;l tho;f;ifapy; ,Ue;J tpLjiy milAk; 
gbahf cz;ikahd kdJld; te;jhh;fs;. (kj;NjA 15:30) 

 
 

,NaRit cz;ik kdJld; Njb te;jtu;fs; kl;LNk jq;fs; 
,f;fl;lhd #o;epiyapypUe;J tpLjiy mile;jhh;fs;. mNj 
Nghy> gadilAk;gbahf> rPuhd Nehf;fj;Jld; ,e;j jpahd 
Fwpg;Gf;fis thrpAq;fs;. vq;fs; vOj;Jf;fs; my;y> jug;gl;l 
fijfs; my;y> NjtDila thu;j;ijNa [PtDs;sJ.   
 

,e;j jpahdf; Fwpg;Gf;fis> Ntjj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l trdq; 
fis ikakhf nfhz;L> RUf;fkhd fl;Liufshf> ,yFthd 
nkhop eilapy; cq;fSf;F rkh;g;gpf;fpd;Nwhk;. “vd;NdhL Nru; 
f;fhjtd; rpjwbf;fpd;whd;;” vd;W fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J 
$wpapUf;fpwhu;. mtupNy epiyj;jpUe;J fdp nfhLf;Fk; [Ptpaj; 
jpy; tsu>  gupRj;j Ntjhfkj;ij thQ;irNahL thrpf;f> fUj; 
NjhL jpdKk; n[gpf;f> ,e;jf; Fwpg;Gf;fs; cq;fis Cf;Ftpf; 
Fk; vd tpRthrpf;fpNwhk;. ,ul;rpg;G fu;j;juplj;jpypUe;J tUk;.  
 

fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];JjhNk cq;fis top elj;Jthuhf! 

 

 

K 

¹Fò ï£À‚°œ... ð‚è‹ 18  
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ஏதோகிலும் கிணைக்கு ோ? எைக்கு என்ை கிணைக்கும் என் து  ைிதர்கைின் 
 ைதில் அவ்வப்ப ோது எழும் பகள்வியோயுள்ைது. இந்த உலகிபல நோம் 
வோழும் நோட்கமைல்லோம் எ க்குத் பதணவகளுண்டு. அணத யோரும்  றுக்க 
முடியோது. ஓவ்மவோரு நோளுக்கும் அதற்குரிய பதணவகளுண்டு.  ைித 
சு ோவ ோைது தரிசித்து நைப் தோயுள்ைது.  ைிதர்கள் தோம் கோண்கிறவற்றின் 
அடிப் ணையிபல வோழ்க்ணகணய நைத்துகின்றோர்கள். இதைோல் அபநகர் தோம் 
கோண்கின்றவற்றிற்கோகபவ வோழ்ந்து தம் வோழ்க்ணகணய முடித்துக்மகோள்கி 
ன்றோர்கள். இன்னும்  லர் அவற்ணற அணைந்து மகோள்ளும் டி தவறோை 
வைிகணை  ின் ற்றுகின்றோர்கள். இவ்வுலகிபல அன்றோைம் இணவகள் 
நைப் ணதக் கோண்கின்பறோம்> பகள்விப் டுகின்பறோம். 
 

ஆ ிைகோப ோடு பதவன் ப சிைோர். ஆ ிைகோம் பதவைிைத்தில்> கர்த்தைோகிய 
ஆண்ைவபை> அடிபயனுக்கு என்ை தருவரீ்? நோன்  ிள்ணையில்லோ ல் 
இருக்கிபறபை என்று பகட்ைோர். ஆ ிைகோமும் அவைது  ணைவி சோைோளும் 
வயது மசன்றவர்கைோய் இருந்தோர்கள். கோைப் டு ணவகைோல்  தில் 
கிணைப் தற்கு ஏதுவில்ணல. இந்தபவணையில் தன்ணை சிருஷ்டித்த 
பதவைிைத்தில் பகட்ைோர் அடிபயனுக்கு என்ை தருவரீ்? பதவைிைத்தில் 
அவருக்கோை  திலுண்டு என் ணத அவர் அறிந்து விசுவோசித்தோர்.  
 

பதவன் அவணை மவைிபய அணைத்து: “நீ வோைத்ணத அண்ைோந்து ோர்> 
நட்சத்திைங்கணை எண்ை உன்ைோபல கூடு ோைோல்> அணவகணை எண்ணு 
என்று மசோல்லி.  ின்பு அவணை பநோக்கி: உன் சந்ததி இவ்வண்ை ோய் 
இருக்கும் என்றோர்.” 
 

கர்த்தைோகிய இபயசு கிறிஸ்துவின் அப்ப ோஸ்தலரில் முதன்ண யோவைோை 
 ரிசுத்த ப துரு கர்த்தணைப்  ின் ற்றி வோழ்ந்தோர். அவர் ஒருமுணற 
கர்த்தணை பநோக்கி: இபதோ> நோங்கள் எல்லோவற்ணறயும் விட்டு> உம்ண ப் 
 ின் ற்றிபைோப > எங்களுக்கு என்ை கிணைக்கும் என்றோர்.  
 

அதற்கு இயேசு:  
மறுசென்ம கொலத்தியல மனுஷகுமொரன் தம்முதடே 

மகிதமயுள்ள  ிங்கொ னத்தின்யமல் வறீ்றிருக்கும் யபொது> 

என்தனப் பின்பற்றின நீங்களும்> இஸ்ரயவலின் பன்னிரண்டு 
யகொத்திரங்கதளயும் நிேொேந்தீர்க்கிறவர்களொகப் பன்னிரண்டு 
 ிங்கொ னங்களின்யமல் வறீ்றிருப்பீர்கள் என்று சமய்ேொகயவ 

உங்களுக்குச் ச ொல்லுகியறன் என்று வொக்களித்தொர். 
 

 

Nghjfu; uQ;rpw; nfhd;];ud;iud; 

ãî£è¤½ñ¢ è¤¬ìè¢°ñ£? 
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யதவன் தம்தமக் கடன்கொரரொகசவொட்டொர். 
 

ப துரு விசுவோசித்து நைந்தோர்.  ின்பு அவைது வோழ்க்ணகயில் மெ பவ 

ணையோகிய ஒன் தோம் ைி பநைத்திபல அவரும் பயோவோனும் பதவோல 

யத்துக்குப் ப ோைோர்கள். அவ்பவணையிபல தன் தோயின் வயிற்றிலிருந்து 
சப் ோைியோய்ப்  ிறந்த ஒரு  னுஷணைச் சு ந்துமகோண்டு வந்து பதவோல 

யத்திபல  ிைபவசிக்கிறவர்கைிைத்தில்  ிச்ணசபகட்கும் டி> அவணை அலங் 

கோை வோசல் என்ைப் ட்ை பதவோலய வோசலண்ணையிபல ணவத்தோர்கள். 
பதவோலயத்திபல  ிைபவசிக்கப்ப ோகிற ப துருணவயும் பயோவோணையும் 
அவன் கண்டு  ிச்ணசபகட்ைோன். ப துருவும் பயோவோனும் அவணை உற்று 

ப் ோர்த்து: எங்கணை பநோக்கிப் ோர் என்றோர்கள். அவன் அவர்கைிைத்தில் 
ஏதோகிலும் கிணைக்கும ன்று எண்ைி அவர்கணை பநோக்கிப் ோர்த்தோன்.  
 

ஆம்> ஏதொகிலும் கிதடக்குமொ? 
 

அவன் நிணைத்துப்  ோர்க்கோத ம ரிதோை நன்ண ணயப் ம ற்றுக்மகோண்ைோன். 
அப்ம ோழுது ப துரு: மவள்ைியும் ம ோன்னும் என்ைிைத்திலில்ணல. என்ைிை 

த்திலுள்ைணத உைக்குத் தருகிபறன். நசபையைோகிய இபயசுகிறிஸ்துவின் 
நோ த்திைோபல நீ எழுந்து நை என்று மசோல்லி> வலதுணகயிைோல் அவணைப் 
 ிடித்துத் தூக்கிவிட்ைோர். உைபை அவனுணைய கோல்களும் கைடுகளும் 
ம லன்மகோண்ைது. அவன் குதித்மதழுந்து நின்று நைந்தோன்> நைந்து> குதித்து> 

பதவணைத் துதித்துக்மகோண்டு> அவர்கபைோடு கூைத் பதவோலயத்திற்குள் 
 ிைபவசித்தோன்.  
 

கர்த்தைோகிய இபயசு கிறிஸ்து உ பதசிக்கும் ப ோது> சீஷன் என்னும் 
நோ த்திைி ித்தம் இந்தச் சிறியரில் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ைரீ் ோ 
த்திைம் குடிக்கக் மகோடுக்கிறவனும் தன்  லணை அணையோ ற் ப ோவதி 
ல்ணல என்று> ம ய்யோகபவ உங்களுக்குச் மசோல்லுகிபறன் என்று கூறிைோர்.   
 

பிரிேமொன  யகொதரயன  யகொதரியே> 
 

அந்த  ைிதன் யோர்? என் தல்ல.  ோறோக ஓருவன் கர்த்தைோகிய இபயசுவின் 
நோ த்தில் கிரிணயணய நைப் ிக்கும் ப ோது அவன் ஆசீர்வதிக்கப் டுகி 
ன்றோன். ஆகபவ திைன் மகோள்ளுங்கள். கர்த்தணை பநோக்கிப் ோருங்கள்.  
 
எம்ப ோடு கூை மெ ிக்க விரும் ிைோல் ஞோயிறு கோணல 10:00  ைிக்கு 
பநைணலயில்  www.gtachurch.ca/live இணையதைத்தின் வைியோக பதவ 
ஆைோதணையில் கலந்து மகோள்ளும் டி உங்கணை அணைக்கின்பறன்.                                  
 

 கிருதபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தல  தப 
சரொரன்யரொ, கனடொ  416.613.2909 
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gy rpukq;fs; kj;jpapNy> Gjpjhff; FbNawpapUf;Fk;> Nkw;fj;ija 
ehnlhd;wpNy trpj;J te;j kdpjdhdtDf;F> xU Fwpg;gpl;l ];jh 
gdj;jpypUe;J njhiyNgrp miog;nghd;W te;jJ. ];jhgdj;;jpd; 
gpujpepjp: Mz;LNjhWk; vq;fs; ];jhgdj;jhy;> rpyUf;F gupRg; 
nghUl;fis toq;FtJz;L. mjw;fhd ngau;fis mjp\;l ,yhg 
FYf;fy; Kiwapy; vq;fshy; njupT nra;ag;gLfpd;wJ. ,e;j Mz; 
bw;Fupa mjp\;l ,yhg FYf;fypy; ePAk; cd; FLk;gKk; ,yt 
rkhd cy;yhrg; gazk; nry;Yk;gb cd; ngau; njupT nra;agl; 
Ls;sJ> vd;W ];jhgdj;jpd; gpujpepjpahdtu; ghuhl;bdhu;. ,e;j 
thu;j;ijfis Nfl;l nghOJ> me;j kdpjdhdtDf;F mij ek;g 
Kbatpy;iy. Mdhy; me;j ];jhgdj;jpd; gpujpepjp> jq;fs; ];jhg 
dj;jpd; KftupiaAk;> njhlu;G nfhs;Sk; njhiyNgrp ,yf;fj; 
ijAk; nfhLj;J> me;j ,ytrg; gazj;ij guprhf ngw;Wf; 
nfhs;s tpUk;gpdhy;> Kd;Fwpf;fg;gl;l jpfjpnahd;wpy;> Fwpj;j Neu 
j;jpy; jq;fis te;J re;jpf;Fk;gb $wp njhiyNgrp miog;ig 
Jz;bj;jhu;.  
 
me;j kdpjdhdtDk;> Kd;Fwpf;fg;gl;l jpfjpapNy me;j ];jhgdj; 
jpw;F nrd;whd;. thrypNy mtid mq;Nf tuNtw;gjw;F xUtu; 
,Ue;jhu;. mtu; mtdpd; ngaiuAk; KftupiaAk; gjpT nra;j 
gpd;G> $l;lk; elf;Fk; kz;lgtj;jpw;F mioj;Jr; nrd;whu;. mq;Nf> 
gy kdpju;fs; tUif je;jpUe;jhu;fs;. mtu;fs; ahtUf;Fk; 
Ritahd rpw;Wz;bfSk; NjePUk; gupkhwg;gl;lJ. Kd; Fwpf;fg;gl;l 
Neuj;jpy; $l;lk; Muk;gpj;jJ. Rkhu; ,uz;L kzpj;jpahyq;fs; jq; 
fs; ];jhgdj;ijAk; me;j ];jhgdj;jpd; fPo; ,aq;fp tUk;> gpugy; 
akhd cyfyhtpa N`hl;Nly; kw;Wk; Nghf;Ftuj;J tpahghuq;f 
isAk; gw;wp gy fhupaq;fis tpsf;fpf; $wpdhu;fs;. $l;lk; Kb 
tpNy> ];jhgdj;jpd; gpujpepjp> me;j kdpjid jdpNa mioj;J> 
me;jg; gupRg;nghUspd; tpguq;fis mtDf;F vLj;Jiuj;jhu;. mj 
d;gbf;F> gpugy;akhd xU ehl;bw;F cy;yhrg; gazk; nra;tjw; 
Fupa> tpkhdg; gw;Wr;rPl;L> Kw;wpYk; ,ytrkhf toq;fg;gLk;. 
Mdhy;> mq;F nrd;wgpd;G> jq;Fkpl trjpfs; (N`hlNly; nryT)> 
czT> cs;@u; Nghf;Ftuj;J nryTfSf;fhd xOq;Ffis 
jq;fs; ];jhgdk; nra;J nfhLf;Fk; Mdhy;> mjw;Fupa nryit 
eP nrYj;j Ntz;Lk;. Kw;gzkhf> miuthrp gzj;ij ,g;nghOJ 
nrYj;j Ntz;Lk;. gpd;G me;j ehl;bw;Fr; nrd;w gpd;G> kw;wa 
miuthrpia nrYj;j Ntz;Lk; vd;W $wpdhu;. me;j NtisapNy 
me;j kdpjdhdtdpd; kdjpy; “Rz;lf;fha; fhw;gzk;> Rikf;$yp 
Kf;fhg;gzk;” vd;Dk; KJnkhop Qhgfj;jpw;F te;jJ. jd;Dila 
miuthrp ehis mepahakhf ,oe;Jtpl;Nld; vd;W kdjpy; 
vz;zpf;nfhz;ltdha;> mt;tplj;jpypUe;J tpilngw;whd;.  
 
,e;j cyfpNy>  ehk; ek; tho;ehl;fspNy gytpjkhd miog;Gf; 
fis ngw;Wf; nfhs;fpd;Nwhk;. me;j miog;Gf;fspy; ed;ikahd 
itfSk; jPikahditfSk; cz;L. mtw;Ws; rpy ,ytrkhdJ

Ü¬öð¢¹è¢è÷¢! 
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NtW rpy tpiynfhLj;J thq;f Ntz;bajhfTk; ,Uf;fpd;wJ. 
Mdhy; ,e;j cyfpNy nfhLf;fg;gLk; miog;Gf;fspy; mjpfg;gb 
ahditfspy;> ekf;F rhjfkw;w gy kiwthd epge;jidfis 
cs;slf;fpajhf ,Uf;Fk;. vLj;Jf;fhl;lhf> xU kdpjdhdtd;> 
cyf gpurpj;jpngw;w xU ngupa ];jhgdnkhd;wpy;  xU Ntiyia 
ngw;Wf; nfhs;fpd;whd;. me;j Ntiyia nra;tjw;F me;j ];jhgd 
elj;Jdu;fs; Fwpg;gpl;l gzj;ij nfhLf;f rk;kjpf;fpd;whu;fs;;. mj; 
Jld; me;j cld;gbf;ifapy; gytpjkhf epge;jidfis cup 
ikahsu;fs; vOjpf; nfhLf;fpd;whu;fs;. Ntiy fpilg;gJ xU 
ed;ikahd fhupakhf Njhd;wyhk;. Mdhy;> rpy Ntiy ,lq;f 
spNy> Copau;fs;> cupikahsiuj; jpUg;jpg;gLj;Jk;gb ePz;l Neuq; 
fs; ciof;fpd;whu;fs;. thu,Wjp ehl;fspYk;> tpLKiwehl;f 
spYk;> ,uT gfyhf Ntiy nra;fpd;whu;fs;. ,jdhy;> jq;fs; ruPu 
eyid nfLj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. mtu;fs;> tPl;bNy jupj;jpUe;J 
jk; FLk;g tptfhuq;fis ftdpf;f Neukpy;yhkw; Nghtjhy;> 
FLk;gq;fspNy rpy Fog;gq;fis Vw;gLj;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. gps; 
isfs; jtwhd topfspNy nrd;WtpLtijAk; fz;L nfhs;s Kb 
ahjtu;fshf ,Uf;fpd;whu;fs;. gilj;j Njtid Njl Neukpy; 
yhky;> gpd;khw;wkhd tho;f;iff;F jpUk;gp tpLfpd;whu;fs;. 
,g;gbg;gl;l miog;gpdhy; kdpjDf;F ,yhgk; vd;d? vdNt ekf;F 
fpilf;Fk; miog;Gf;fis ehk; Ntj thu;j;ijfspd;gb> ekf;Fs; 
thrk; nra;Ak; J}a Mtpahdtupd; JizNahL> Muha;e;J ghu;f;f 
Ntz;Lk;. (1 nfhupe;jpau; 2:15) 
 
MjpapNy> Njtdhfpa fu;j;ju;> kdpj Fyj;jpd; Mjpg;ngw;Nwhuhfpa 
Mjhk; Vthis cUthf;fpa NghJ> mtu;fis jk;Kila rha 
ypNy cUthf;fp> Njt kfpikapdhy; mtu;fis cLj;jpapUe;jhu;. 
mtu;fSf;F ve;j FiwNth> Jd;gNkh ,Ue;jjpy;iy. mtu;fs; 
,Ue;j VNjd; Njhl;lj;jpy;> mtu;fs; Grpg;gjw;F gytifahd fdp 
fs; ,Ue;jJ. Njtdhfpa fu;j;ju; kD\id Nehf;fp: eP Njhl;lj;jp 
Ys;s rfy tpUl;rj;jpd; fdpiaAk; Grpf;fNt Grpf;fyhk;. 
 
MdhYk; ed;ik jPik mwpaj;jf;f tpUl;rj;jpd; fdpiag; 
Grpf;fNtz;lhk;; mij eP Grpf;Fk; ehspy; rhfNt rhtha; vd;W 
fl;lisapl;lhu;. xU ehs; mtu;fSf;F xU miog;G te;jJ. me;j 
miog;G ghu;g;gjw;F ,d;gkhapUe;jJ> Gj;jpiaj; njsptpg;gijg; 
Nghy ,Ue;jJ> kpfTk; ftu;r;rp epiwe;jjhfTk; ,Ue;jJ. Mdhy; 
me;j miog;ghdJ tYru;g;gkhfpa gprhrhdtdplk; ,Ue;J te;jJ. 
me;j miog;G NjtDila fl;lisf;F tpNuhjkhd miog;G. Njt 
fl;lisia kPWk;gbf;F te;j miog;G. me;j miog;ig mtu;fs; 
Vw;Wf; nfhz;L> ed;ik nra;Ak; NjtDf;F fPo;gbtjw;Fg; gjpyhf 
jPikia nra;Ak; gprhrhdtdpd; rj;jj;jpw;F fPo;gbe;jhu;fs;. mj 
dhy; mtu;fs; Njt rhahiy ,oe;J Nghdhu;fs;. ,jdhy; kdpj 
dhdtd; ed;ik jPik cyfj;jpypUf;fpd;wJ vd;gij mwpe;J 
nfhz;lhd;. Mdhy;> mtdhy; jd; tho;tpw;F ed;ik vJ? jPik 
vJ? vd;gij epjhdpj;J mwpe;J nfhs;s Kbahjtdha; khwp 
tpl;lhd;. kD\Df;Fr; nrk;ikaha;j; Njhd;Wfpw topAz;L; mjpd; 
KbNth kuztopfs;.  (ePjpnkhopfs; 16:25)                           
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,e;j cyfKk; mjd; Nghf;FfSk; nghy;yhq;fDf;Fs; 
fplf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;. nghy;yhq;fdhfpa gprhrhdtd; 
cq;fsplj;jpy; tUk; NghJ nfhy;yTk; mopf;fTNkad;wp Ntnwh 
d;Wf;Fk; thuhd;. Mdhy; mtd; tUk; NghJ> cq;fSf;F ed;ik 
nra;fpd;wtidg; Nghy jd;id fhz;gpj;Jf; nfhs;thd;. mtD 
ila topapNy nry;y Muk;gpf;Fk; NghJ> nfhQ;rf; fhyj;jpw;F 
mJ ed;ik jUtJ Nghy ,Uf;Fk;. Mdhy;> KbtpNy mJ cq; 
fis gLFopf;Fs; js;sptpLk;. xU CupNy tho;e;J te;j 
vspikahd FLk;gj;jpypUe;j rpW igaDf;F> kdpju;fs; fz;L 
mjprapf;fj;jf;f ,dpikahd Fuy; tsk; ,Ue;jJ. mtd; jd; 
rpd;d tajpNyNa> cyfg; gpurpj;jp ngw;w el;rj;jpukhdhd;. ,e;j 
cyfpNy vt;tsT gbj;jhYk;> ve;j tpahghuj;ijr; nra;jhYk;> 
ciof;f Kbahj IRtupak; mtDf;F fpilj;jJ. Mdhy;> 
Rje;jpukhf Xb tpisahLk; gps;isfisg; Nghy mtDf;F 
tpisahlNth> gbf;fNth Kbatpy;iy. rpW gps;isfs; jq;fs; 
ngw;NwhNuhLk; rNfhjuu;fNshLk; cwT nfhz;lhLtijg; Nghy 
cwT nfhz;lhl mtDf;F Neukpy;iy. NjtDila topia 
fw;Wf; nfhLf;f Ntz;ba ngw;Nwhu;> Njt topia Kiwg;gb fw;Wf; 
nfhLf;fhky;> gzj;jpw;fhf mtid gad;gLj;jpdhu;fs;. thypgg; 
gpuhak; te;jgpd;G mtd; kdmOj;jj;jpw;Fs;shfp> jd; tho;it Kw; 
whf nfLj;Jf; nfhz;lhd;. me;j rpW igadpd; Muk;gj;ijf; fz;L 
gyu; mtid ghuhl;bdhu;fs;. ,e;j cyf Nghf;fpd;gb ghu;gtu;fS 
f;F mtd; ngw;w miog;G ed;whfNt ,Ue;jJ. Mdhy; me;j 
miog;gpd; Kbitg; ghUq;fs;. gps;isahdtd; elf;fNtz;ba 
topapNy mtid elj;J. mtd; Kjpu;tajpYk; mij tplhjpU 
g;ghd; vd;w Ntjj;jpd; mwpTiuapd;gb gps;isfis elj;j Ntz; 
Lk;. fu;j;jUila Ntjj;jpd; topapNy gps;isfis elj;j Ntz; 
Lk;. gps;isfSf;F fpilf;Fk; miog;Gf;fs; vy;yhk;> fu;j;jUila 
Ntjj;jpd;gb  mtu;fspd; tho;f;iff;F Vw;Gilajh vd;gij Muh 
a;e;J mwpa Ntz;Lk;.  vdNt> njspe;j Gj;jpAs;stu;fshapU 
q;fs;> tpopj;jpUq;fs;; Vnddpy;> cq;fs; vjpuhspahfpa gprhrhdtd; 
nfu;r;rpf;fpw rpq;fk;Nghy; vtid tpOq;fyhNkh vd;W tifNjbr; 
Rw;wp j;jpupfpwhd;. (1 Nahthd; 5:19> 1 Nahthd; 2: 15-17> 1 NgJU 
5:8> ePjpnkhopfs; 22:6).  
 
ngupa kPid gpbg;gjw;F> J}z;bypNy ,iuahf rpwpa kPid khl;bf; 
nfhs;tijg; Nghy> gprhrhdtd; ek; kdij ftu;e;J nfhs;tjw;F 
ed;ikia fhz;gpg;gJ Nghy jd;id fhl;bf; nfhs;thd;. Mdhy;> 
me;j ,iuia ft;tpf; nfhs;fpd;wtu;fs;> gprhrhdtdpd; fz;zp 
apNy khl;bf; nfhs;fpd;whu;fs;. ed;ik> jPik vd;w gjq;fis 
mwpe;j kdpjd;> jd; tho;tpw;F ed;ik vJ> jPik vJ vd;W jd; 
nrhe;j Gj;jpapdhy; mwpe;J nfhs;s KbahJ. ,jdpkpj;jNk ek;kPJ 
md;G nfhz;L> ed;ikia fz;lilAk;gbf;F Njtdhfpa fu;j;ju; 
jk;Kila topia ekf;F Nghjpf;fpd;whu;. ehd; ,d;W cdf;F 
tpjpf;fpw fl;lis cdf;F kiw nghUSk; my;y> mJ cdf;Fj; 
J}ukhdJk; my;y. ehq;fs; mijf; Nfl;L> mjpd;gb nra;Ak;n 
ghUl;L> vq;fs;epkpj;jk; thdj;Jf;F Vwp> mij vq;fSf;Ff; nfhz; 
LtUfpwtd; ahnud;W eP nrhy;yj;jf;fjhf> mJ thdj;jpYs;sJk;
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my;y. ehq;fs; mijf; Nfl;L> mjpd;gb nra;Ak;nghUl;L> vq;fs;ep 
kpj;jk; rKj;jpuj;ijf; fle;J> mijf; nfhz;LtUfpwtd; ahu; vd;W 
eP nrhy;yj;jf;fjhf> mJ rKj;jpuj;jpw;F mg;Gwj;jpYs;sJk; my;y. 
eP me;j thu;j;ij apd;gbNa nra;Ak;nghUl;L> mJ cdf;F kpfTk; 
rkPgkha; cd; thapYk; cd; ,Ujaj;jpYk; ,Uf;fpwJ. ,Njh> 
[PtidAk; ed;ik iaAk;> kuzj;ijAk; jPikiaAk; ,d;W 
cdf;F Kd;Nd itj;Njd;. ePAk; cd; re;jjpAk; gpiof;Fk;gbf;F> 
eP [Ptidj; njupe;Jnfhs; vd;W Njtdhfpa fu;j;ju; miog;G 
tpLj;jpUf;fpd;whu; (cghfkk; 30:11-15). 
 
ek;Kila tho;f;ifapy; cz;lhFk; miog;Gf;fis ehk;; 
Muha;e;J mwpa Ntz;Lk;. mij epjhdpj;J mwpe;J nfhs;tjw;F> 
MSiffis mwpe;J nfhs;Sjy; mj;jpahtrpakhdJ. NjtD 
ila MSiff;F cl;glhj fhupaq;fs; vy;yhk; ,e;j cyfj;jpd;; 
MSiff;F cl;gl;bUf;fpd;wJ. cyfkhdJ nghy;yhq;fDf;Fs; 
,Uf;fpd;wJ. NjtDila MSifAk; nghy;yhq;fdhfpa 
gprhrhdtdpd; MSifAk; cz;L. ,it ,uz;bw;Fk; ,ilg;gl;l 
MSif xd;Wkpy;iy. Mifahy;> vq;fs; miog;G ve;j 
MSiff;F cl;gl;bUf;fpd;wJ vd ehk; mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. 
 
jd;gbg;ig Kbj;J> Ntiyf;fhf fhj;jpUf;Fk;; Njt gf;jpAs;s thyp 
gd;> jd; Myaj;jpNy elf;Fk; MuhjidfspNy gq;Fgw;Wtjw;F 
kpfTk; cw;rhfKs;sdhf ,Ue;jhd;. tpNr\khd QhapW fhiy 
Muhjidf;F Neuj;NjhNl nrd;W> gy Maj;jq;fis nra;J> Njt 
copaUf;F kpfTk; xj;jhirAs;stdhf ,Ue;J te;jhd;. xU ehs;> 
mtd; trpf;Fk; maypYs;s njhopw;rhiy cupikahsu;> mtid 
mZfp> vd;Dila njhopw;rhiyapNy ey;y rk;gsj;Jld; cdf;F 
xU Ntiy ,Uf;fpd;wJ Mdhy; eP QhapW fl;lhakhf fhiy 
Ntiy nra;a Ntz;Lk; Mdhy; khiyapNy eP Myaj;jpw;F nry;y 
yhk; vd;W $wpdhu;. me;j cupikahsUila Ngr;R Nfl;gjw;F 
ed;ikahf ,Ue;jJ. mtu; nfhLj;j miog;G ftu;r;rpAs;sjhfTk; 
,Ue;jJ. me;j thypgd;> me;j kdpjid Nehf;fp: Iah> ,uz;L 
ehs; mtfhrk; jhUq;fs;> ehd; cq;fSf;F gjpy; $WNtd; vd;W 
nrhy;ypr; nrd;whd;. ,uz;L ehl;fSf;Fg; gpd;G> mtd; me;j 
njhopw;rhiy cupikahsuplk; nrd;W: Iah> cq;fs; miog;gpw;F 
ed;wp $Wfpd;wNwd;. Mdhy; me;j Ntiyia vdf;F vLf;f tpU 
g;gk; ,y;iy vd;W jathf gjpy; $wpdhd;. me;j thypgdpd;> My 
aj;jpd;  Nghjfu;> mtid Nehf;fp: jk;gp> eP Vd; mg;gbahf gjpy; 
$wpdha; vd;W Nfl;lhu;. mjw;F mtd;: NghjfNu> QhapW fhiy 
apNy Muhjpf;Fk; ,e;j Myaj;jpypUe;J> mLj;j njUtpy; ,Uf;Fk; 
Myaj;jpd; khiy Muhjidf;F nry;tJ vdf;F f\;lkhd nray; 
my;y. me;j ,lj;jpYk;> mtu;fs; Njtdhfpa fu;;j;jiuNa Muhjp 
j;J tUfpd;whu;fs;. Mdhy;> vd; tho;tpy; tUk; re;ju;g;gq;fis 
Vw;Wf; nfhs;Sk;gbf;F> vd; Mtpf;Fupa tho;f;if Kiwia ehd; 
khw;wp mikf;Fk;gb xU rpwpa ,lj;ij nfhLj;Njdhfpy;> mJ 
tsu;e;J vd; tho;f;ifia Nkw;nfhz;L tpLk;. vdf;F Njitahd 
Ntiyia nfhLg;gJ ru;t ty;yikAs;s NjtDf;F ,Nyrhd 
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fhupak; vd;W gjpy; $wpdhd;. me;j ,sk; thypgDila Njt 
Qhdj;ij fz;L me;jg; Nghjfu; Mr;rupag;gl;lhu;.  
 
cq;fs; tho;ifapNy tUk; miog;G ahuhy; cz;lhfpd;wJ vd; 
gij mwpe;J nfhs;Sq;fs;.  me;j miog;gpdhy; cq;fs; tho;f; 
ifapy; re;jpf;fg;gLk; Njit vd;d? me;j Njit vg;NghJ re;jpf; 
fg;gl Ntz;Lk; vd;gjd; mtrpaj;ij epjhdkha; Muha;e;J ghU 
q;fs;? me;j Njitia re;jpg;gjw;fhf cq;fs; tho;f;ifapy; ePq; 
fs; rkurk; nra;a Ntz;ba fhupaq;fs; vd;d vd;gij mwpe;J> 
mit NjtNdhLs;s cwtpypUe;J ek;ik gpupf;ff;$ba fhuzp 
fsh vd;gij Muha;e;J ghUq;fs;.   
 
,d;W kdpju;fs; Ntiy Ntz;Lk; vd;W Ntiyia NjLfpd;wh 
u;fs;. vg;gbahtJ xU Ntiyia ngw;Wf; nfhs;Nthk; vd;W $wp 
xU Ntiyia ngw;Wf; nfhs;fpd;whu;fs;. Ntiy fpilj;jgpd;G 
jq;fs; Ntiyf;F Vw;w xU Myak; Ntz;Lk;> Ntiyahy; Vw;gl;l 
jq;fs; tho;f;if Kiwikapd; khw;wq;fis Vw;Wf; nfhs;Sk; xU 
Nghjfu; jkf;F Ntz;Lk; vd;w kdg;ghd;ikAilatu;fshf tho;fp 
d;whu;fs;. 
 
Ntiyia ngw;Wf; nfhs;tjw;F kl;Lky;y> fy;tp> jpUkzk;> 
Nghd;w tho;tpd; Kf;fpa epfo;Tfis gpjhthfpa NjtDila 
rpj;jj;jpd;gb jq;fs; tho;f;ifapy; epiwNtw;wp Kbg;gjw;F gjpyhf> 
jhq;fs; tpUk;gpdtw;iw> jq;fs; kdtpUg;gg;gb nra;J Kbg;gjw;F 
,e;j cyfj;jpd; MSiff;F cl;gl;l miog;Gf;fis Vw;Wf; 
nfhs;fpd;whu;fs;. ,jdhy; NjtDila MSifia js;sptpLfpd; 
whu;fs;. gpd;du; jhq;fs; tpijj;jjpd; gyid mjd; fhyj;jpy; 
mWf;fpd;whu;fs;.  
 
“Nkhrk;NghfhjpUq;fs;> Njtd; jk;ikg; gupahrk;gz;znthl;lhu;; 
kD\d; vij tpijf;fpwhNdh mijNa mWg;ghd;. jd; 
khk;rj;jpw;nfd;W tpijf;fpwtd; khk;rj;jpdhy; mopit mWg;ghd;; 
Mtpf;nfd;W tpijf;fpwtd; MtpapdhNy epj;jpa[Ptid 
mWg;ghd;.” (fhyhj;jpau; 6:7) 
 
xU ,sk; ngz;nzhUj;jp jhd; Ntiy nra;Ak; ,lj;jpy; xU thyp 
gid re;jpj;jhs;. mtu;fSf;fpilNa cwT tsu Muk;gpj;jJ. rpy 
khjq;fSf;F gpd;> me;j thypgdplkpUe;J me;jg; ngz;zpw;F xU 
miog;G te;jJ. mts; mtid Nehf;fp: eP vd;id jpUkzk; nra; 
thah vd;W Nfl;lhs;. me;j ngz;zhdts;> ghu;itf;F ftu;r;rpAk;> 
goFtjw;F NjhoikAilatSk;> ey;y cj;jpNahfk; nra;gtSk;> 
cyf Kiwg;gb xOf;fKs;stSkhf ,Ue;jhy;. mjdhy; me;j 
thypgd; mts; Nky; Mir nfhz;L> mtis jpUkzk; nra;a 
rk;kjpj;jhd;. Mdhy;> me;jg; ngz; Mz;ltuhfpa ,NaRit mwpah 
jtshf ,Ue;jhs;. mjhtJ> ,NaR vd;w xU nja;tk; cz;L> 
Myaj;jpw;F nry;y Ntz;Lkhdhy; mijAk; nra;J nfhs;sj; 
jahu;. ,NaRitAk; Fk;gpl Ntz;Lkhdhy; mijAk; nra;J nfhs;
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Ntd; vd;w kdepiy cilats;. Mdhy;> mts; Mz;ltuhfpa 
,NaRit jd; nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;Wf; nfhs;stpy;iy. mj;Jld; 
mijf; Fwpj;j czu;Tk; mtsplk; ,y;iy. ,g;NghJ vy;yhk; rup 
ahf ,Uf;fpd;wJ Mdhy; jpUkzj;jpw;F ,ts; fpwp];jtshf khw 
Ntz;Lk; vd;gNj xU Fiwahf ,Uf;fpd;wJ vd me;j thypgd; 
vz;zpf; nfhz;lhd;. jd;Dila jpl;lj;jpw;F cld;gl;L tUk; xU 
Myaj;ijAk;> FUthdtiuAk; Njbf; fz;Lgpbj;jhd;. ,g;NghJ 
mts; fpwp];jts; vd;w gl;lj;ij ngw;Wf; nfhz;lhs;. Mdhy; 
mts; Mz;ltu; ,NaRit jdpg;gl;l uPjpapNy mwpahjtshfNt 
,Ue;jhs;. jpUk zk; kpf rpwg;ghf ele;J Kbe;jJ. 
 
rpy khjq;fs; tho;f;if ed;whf Xbf; nfhz;bUe;jJ. khjq;fs; 
nry;yr; nry;y> Myaj;jpd; gy MuhjidfSf;F mtu;fs; 
rKfkspf;ftpy;iy. Vd; vd;W Nfl;gtu;fSf;F> Ntiy mjpfk; 
vd;W $wpf; nfhs;thu;fs;. fhyg;Nghf;fpy;> QhapW MuhjidAk; 
mtu;fSf;F mw;gkhfj; Njhd;w Muk;gpj;jJ. Mdhy;> mtSf;Nfh 
jd; tho;f;ifia Mz;ltu; ,NaRTf;F mu;g;gzpf;f tpUg;gk; 
,y;iy. mtSila tPl;lhu; jq;fs; kjr; rlq;Ffspy; me;j 
thypgid gq;FngWk;gb Nfl;Lf; nfhz;lhu;fs;. mts; jd; fz 
tid Nehf;fp: ehd; Myaj;jpw;F tUfpd;Nwd;> eP Vd; vd;Dila 
kjr; rlq;FfSf;F tu khl;Nld; vd;fpd;wha; vd fbe;J nfhs; 
ths;. mtu;fSf;F gps;isfs; gpwe;jhu;fs;. mtu;fs; Myak; 
nry;tjh my;yJ NtW ,lj;jpw;F nry;tjh vd;w thf;Fthjk; 
mtu;fSf;fpilapy; mt;tg;NghJ Vw;gl;L te;jJ. gps;isfs; ta 
jpw;F te;jNghJ> jha; je;ijapd; njhlu;r;rpahd thf;Fthj 
q;fshy;> Njt ek;gpf;ifaw;wtu;fshf khwptpl;lhu;fs;. gy Mz;Lf 
Sf;F gpd;> “ehd; tpiykjpf;f Kbahj ,ul;rpg;igAk;> tho;f;if 
apd; epk;kjpiaAk;> gps;isfisAk; ,oe;J NghNdd;” vd;W mtd; 
czu;e;J nfhz;lhd;. gy Mz;LfSf;F Kd; jdf;F fpilj;j 
jpUkzj;ijf; Fwpj;j miog;ig jhd; Ntj thu;j;ijapd; ntspr;r  
j;jpy; Muha;e;J ghu;f;fhky;> NjtDila thu;j;ijf;F tpNuhjh 
khf> jhd; tpUk;gpagb jd; tho;f;if mika Ntz;Lk; vd;W gy 
fhupaq;fis rkurk; nra;J nfhz;Nld; vd;W kdk; tUe;jpdhd;.  
 
xU rpwpa fpuhkj;jpy; tho;e;J te;j ,isQd; jhd; jd; tho;tpy; 
Kd;Ndw;wkilAk;gb gl;lzj;jpw;F nry;y Ntz;Lk; vd;W MirA 
s;stdhf ,Ue;J te;jhd;. mtd; trpj;J te;j me;j CupNy> 
mtd; FLk;gk; vspikahd tho;f;if tho;e;J te;jJ. rpwpa Cuhf 
,Ue;jjpdhy;> maypNy xUtiu xUtu; mwpe;jpUe;jhu;fs;. CupNy 
rpy fl;Lg;ghLfs; ,Ue;jJ. mtd; FLk;gj;jpNy rpy tiuaiwfs; 
,Ue;jd. mtd; Muhjpf;fr; nry;Yk; Myaj;jpYk; rpy xOq;F 
Kiwfs; ,Ue;jd. me;jf; fl;Lg;ghLfs;> tiuaiwfs;> xOq;F 
Kiwfspdhy; mt;tg;NghJ rpy mnrsfupaq;fs; Vw;gl;bUe;jhYk; 
mitfs; jd; tho;f;ifia newpg;gLj;Jk; vy;iyfs; vd;gij 
mtd; czuhjpUe;jhd;. ngw;Nwhupd; fbe;J nfhs;SjYk;> rKfj;jp 
dupd; Gj;jpkjpAk; rigapdupd; MNyhridAk; vd;id mbikiag; 
Nghy elj;Jfpd;wJ vd vz;zpf; nfhz;lhd;. mjpdhy;> mtd; 
Rje;jpuj;ij ehb gl;lzj;jpypUe;J te;j miog;ig Vw;W mq;F
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nry;y jPu;khdpj;jhd;. mtd; trpf;Fk; ehfuPfkhd gl;lzj;jpNy> 
mtd; tpUk;gpa vy;yhtw;iwAk; nra;J nfhs;sf;$ba trjpfs; 
mtDf;F fpilj;jJ. mtd; ghtk; nra;jhYk;> ,td; ahu; vd;W 
jpUk;gp ghu;g;gjw;F $l me;j gl;lzj;jpNy xUtUk; ,y;iy. ,J 
jdf;Ff; fpilj;j ngupa tpLjiy vd;W $wpf; nfhz;lhd;. 
fpilf;Fk; Neuk; vy;yhk; fLikahf cioj;jhd;. gilj;j Mz;l 
tiu rpe;jpf;f mtDf;F Neukpy;yhky; Ngha;tpl;lJ.  gzk; mjpf 
fjpfkhf mtDf;F fpilj;jJ. mjpdhy; mtd; cs;sj;ij nghU 
shir gw;wpf; nfhz;lJ. tpLjiyia ehbr; nrd;wtd; ,g;NghJ 
vy;yh jPikf;Fk; Ntuhfpa gz Mirf;F mbikahdij czu 
hjpUe;jhd;. ,NaR vd;w ehkj;ijAk; tpRthrj;ijAk; gw;wp NgRk; 
NghJ> mtNdhL Ntiy nra;gtu;fs; mtid ghu;j;J eif 
j;jhu;fs;. ,t;tz;zkhd tpLjiyia ehb jq;fs; tho;f;ifapy; 
Njt rpj;jj;ij mwpahky;> jq;fisr; Rw;wp Njtd; nfhLj;jpUf;Fk; 
tiuaiwfspd; Nkd;ikia czuhky;> mit jq;fs; tho;tpd; 
Kd;Ndw;wj;jpw;F jilahdJ vd vz;Zk; gyu;> me;j thypgidg; 
Nghy tpLjiyia ehb> jhq;fs; tpUk;gpagb jq;fs; tho;it 
mikj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. Mdhy; mtu;fspd; nrhe;jj; jPu;khd 
q;fs;> ghjshj;jpw;F nfhz;L nry;Yk; mbikj;jd fl;Lfspy; 
mtu;fis mbikg; gLj;jpf; nfhs;fpd;wJ. ,jdhy; mtu;fs; 
jq;fs; Mj;J khtpw;F NfL tpistpj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;.  
 
xUtd; cyfnky;yhk; jdjhf;fp nfhz;lhYk; jd; Mj;Jkhtpw;F 
NfL tpistpj;jhy; mjdhy; tUk; ,yhgk; vd;d? xd;Wkpy;iy!  
 

“ehd; [PtidAk; kuzj;ijAk;> MrPu;thjj;ijAk; rhgj;ijAk; cd 
f;F Kd; itj;Njd; vd;W cq;fs; Kd; thdj;ijAk; G+kpiaAk; 
,d;W rhl;rpitf;fpNwd;; Mifahy;> ePAk; cd; re;jjpAk; gpiof;F 
k;gbf;F> eP [Ptidj; njupe;Jnfhs;S” vd;W Njtdhfpa fu;j;ju; 
$wpapUf;fpd;whu;.  
 
[PtidAk; MrPu;tj;ijAk; ngw;Wf; nfhs;Sk;gbf;F> vd; kfNd> 
vd; Nghjfj;ij kwthNj. cd; ,Ujak; vd; fl;lisfisf; fhf; 
ff; fltJ. mitfs; cdf;F ePbj;j ehl;fisAk;> jPu;f;fhAirAk;> 
rkhjhdj;ijAk; ngUfg;gz;Zk;. fpUigAk; rj;jpaKk; cd;id 
tpl;L tpyfhjpUg;gjhf; eP mitfis cd; fOj;jpNy G+z;L> 
mitfis cd; ,Ujakhfpa gyifapy; vOjpf;nfhs;> mjpdhy; 
NjtD ila ghu;itapYk; kD\Uila ghu;itapYk; jiaAk; 
ew;Gj;jpAk; ngWtha;. cd; RaGj;jpapd;Nky; rhahky;> cd; KO 
,Ujaj;NjhLk; fu;j;jupy; ek;gpf;ifahapUe;J> cd; topfspnyy; 
yhk; mtiu epidj;Jf;nfhs;; mg;nghOJ mtu; cd; ghijfisr; 
nrt;itg;gLj;Jthu;. eP cd;id Qhdpnad;W vz;zhNj. fu;j;j 
Uf;Fg; gae;J> jPikia tpl;L tpyF.  mJ cd; ehgpf;F MNuhf; 
fpaKk;> cd; vYk;GfSf;F CDkhFk;. (ePjpnkhopfs; 3:1-8) 
 
,d;W ehq;fs; Kd;Ndhbfs; vd;W miof;Fk; rj;jpa Ntjj;jpNy 
fhZk; gy gupRj;jthd;fs;> jq;fs; tho;f;ifapNy> fu;j;jupd; mio 
g;ig Vw;Wf; nfhz;lhu;fs;. mtUila topapNy elf;f jq;fis
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mu;g;gzpj;jhu;fs;. mtu;fs; jtW nra;Ak; NghJ> mij fu;j;juplk; 
mwpf;ifapl;L kde;jpUk;gp jq;fs; tho;it fhj;Jf; nfhz;lhu;fs;. 
Nehth> Mugpfhk;> <rhf;F> ahf;NfhG> NkhNr> vypah> vyp\h> 
jhtPJ> jhdpNay;> kupahs;> v];ju;> vyprngj; kw;Wk; Mz;ltuhfpa 
,NaRtpd; rP\u;fs; ahtUk; Njt miog;ig jho;ikaha; Vw;Wf; 
nfhz;lhu;fs;. mjdhy; mtu;fs; NjtDf;F gpupakhdtu;fshf 
mtUila ey;y rhl;rpfshfTk; jpfo;e;jhu;fs;.  
 
tUj;jg;gl;Lg; ghuQ;Rkf;fpwtu;fNs! ePq;fs; vy;yhUk; vd;dplj;jpy; 
thUq;fs;; ehd; cq;fSf;F ,isg;ghWjy; jUNtd; vd;W ,d;W 
ru;t ty;ytuhfpa ,NaR fpwp];J cq;fis miof;fpd;whu;. 
 
,e;j miog;gpd; Nkd;ikiaAk;> cq;fis miof;fpd;wtu; ahu; 
vd;gijAk; rw;W jpahdk; nra;J ghUq;fs;. ,e;j cyfj;jpNy 
Vw;gLk; miog;igg; NghyTk;> gprhrhdtdpdhy; cz;lhFk; 
miog;igg; NghyTk; ,e;j miog;gpNy tQ;ridfs; xd;Wkpy;iy. 
,e;j miog;gpdhy; ekf;F xUNghJk; e\;lk; Vw;gLtjpy;iy. 
epj;jpa tho;it nfhLf;Fk; kfpikahd miog;G.  
 
,e;j miog;ig nfhLf;Fk; Mz;ltuhfpa ,NaR vg;gbg;gl;ltu;?  
 
,tNu nka;ahd NjtDk; epj;jpa[PtDkhapUf;fpwhu;. (1 Nahthd; 
5:20) 
 
mtu; ehkk; mjprakhdtu;> MNyhridf;fu;j;jh> ty;yikAs;s 
Njtd;> epj;jpa gpjh> rkhjhdg;gpuG vd;dg;gLk;. ( Vrhah 9:6) 
 
,tNu topAk; rj;jpaKk; [PtDkhapUf;fpd;wtu;. ,tiuay;yhky; 
xUtDk; gpjhtpdplj;jpw;F nry;y KbahJ. (Nahthd; 14:6) 
 
,tNu ek;Kila> fd;kiyAk;> Nfhl;ilAk;>; ,ul;rfUk;> NjtDk;> 
ehk; ek;gpapUf;fpw ek; JUfKk;> NflfKk;> ek; ,ul;rzpaf; 
nfhk;Gk;> ek;; cau;e;j milf;fyKkhapUf;fpwhu;. (rq;fPjk; 18:2) 
 
,tiuay;yhky; xUtUk; xd;Wk; nra;a $lhJ (Nahthd; 15:5) 
 
,tNu cyfj;ij epahe;jPu;f;Fk; ePjpAs;s epahajpgjp (A+jh 1:14-
15) 
 
kdpj Fyj;ij ghtj;jpypUe;J kPl;Lf; nfhs;Sk;gbf;F> kPl;guhfpa  
,NaR  guNyhf Nkd;ikdia Jwe;J jho;ik NfhynkLj;J> 
,e;j G+kpf;F te;jhu;. jq;fs; ght tho;f;ifapypUe;J tpLjiya 
ila Kbahky; jtpf;Fk; kdpju;fisj; Njbr; nrd;whu;. ,oe;J 
Nghdijj; NjlTk; ,ul;rpf;fTNk jhd; ,t;Tyfpw;F te;Njd; vd;W 
$wpdhu;. (Y}f;fh 19:10). mtu; xU ey;y Nka;g;gd; jd; MLfis 
Nka;g;gJ Nghy vq;fis fhj;J topelj;Jfpd;whu;. 
 
“ehNd MLfSf;F thry; vd;W nka;ahfNt nka;ahfNt cq;f
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Sf;Fr; nrhy;YfpNwd;. vdf;F Kd;Nd te;jtu;fnsy;yhUk; 
fs;sUk; nfhs;isf;fhuUkhapUf;fpwhu;fs;> MLfs; mtu;fSf;Fr; 
nrtpnfhLf;ftpy;iy. ehNd thry;> vd; topaha; xUtd; cl;gpu 
Ntrpj;jhy;> mtd; ,ul;rpf;fg;gLthd;> mtd; cs;Sk; Gwk;Gk; 
nrd;W> Nka;r;riyf; fz;lilthd;.  jpUld; jpUlTk; nfhy;yTk; 
mopf;fTk; tUfpwhNdad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;. ehNdh mit 
fSf;F [Ptd; cz;lhapUf;fTk;> mJ gupG+uzg;glTk; te;Njd;. 
 
ehNd ey;y Nka;g;gd;: ey;y Nka;g;gd; MLfSf;fhfj; jd; 
[Ptidf; nfhLf;fpwhd;. Nka;g;gdhapuhjtDk;> MLfs; jdf;Fr; 
nrhe;jky;yhjtDkhd $ypahs; Xeha; tUfpwijf; fz;L 
MLfistpl;L Xbg;Nghfpwhd;; mg;nghOJ Xeha; MLfisg;gPwp> 
mitfisr; rpjwbf;Fk;. $ypahs; $ypf;fhf Ntiynra;fpwtdh 
ifahy; Xbg;Nghfpwhd;> MLfSf;fhf mtd; ftiyg;glhd;. 
 
ehNd ey;y Nka;g;gd;; gpjh vd;id mwpe;jpUf;fpwJNghyTk;> ehd; 
gpjhit mwpe;jpUf;fpwJNghyTk;> ehd; vd;Dilaitfis 
mwpe;Jk; vd;Dilaitfshy; mwpag;gl;LkpUf;fpNwd;; MLfSf; 
fhf vd; [PtidAk; nfhLf;fpNwd;” vd;W Mz;ltuhfpa ,NaR 
$wpapUf;fpd;whu;. (Nahthd; 10:7-16) 
 
kdpj Fyj;jpd;Nky; tpOe;j epj;jpa Mf;fpidia jPu;f;Fk;gbf;F> 
kPl;guhfpa ,NaR> jk;ikj; jhNk rpYitapNy gypahf xg;Gf; 
nfhLj;J> jk;ik tpRthrpf;fpd;wtu;fs;> epj;jpa [Ptid milA 
k;gbf;F topia Vw;gLj;jpdhu;.  
 
Mz;ltuhfpa ,NaR nfhLj;jpUf;Fk; md;ghd miog;ig Vw;W> 
,e;jf; fpUigapd; fhyj;jpy; mtiu tpRthrpj;J> gpjhthfpa Njt 
Dila rpj;jj;jij nra;fpd;wtd; guNyhfj;jpNy epj;jpa [Ptid 
ngw;Wf; nfhs;fpd;whd;.  
 
Mz;ltuhfpa ,NaR nfhLj;jpUf;Fk; md;ghd miog;ig Vw;f 
kWf;fpd;wtd;> jd;id nghy;yhq;fdpd; MSiff;F cl;gLj;Jt 
jhy;> mjdhy; tUk; tpisthfpa epj;jpa Mf;fpidia Rje;jupj; 
Jf; nfhs;Sthd;.  
 
vdNt> ,d;Nw Mz;ltuhfpa ,NaRtpd; cd;dj miog;ig Vw;Wf; 
nfhz;L> gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij epiwNtw;Wq;fs;.  
 

ந து கர்த்தைோகிய இபயசுகிறிஸ்துவின்  ிதோவோகிய பதவனும்> இைக்கங்க 
ைின்  ிதோவும்> சகலவித ோை ஆறுதலின் பதவனு ோயிருக்கிறவர் உங்கணை 
ஸ்திைப் டுத்தி> திைப் டுத்தி வைிநைத்திச் மசல்வோைோக. ஆசமன்!  
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gpujhd thrfk; -  Vrhah 58:13  
 

nghJthf kdpju;fs; jq;fisr; #o ,Uf;Fk; kw;wa kdpju;fspd; 
tho;f;if KiwikiaAk;> mtu;fs; Kd;Ndw;wq;fisAk;> mtu;f 
sJ mDjpd eltbf;iffisAk; ghu;j;J> mtu;fs;py; rpyupd; tho; 
f;if Kiwia jhq;fSk; fw;f Ntz;Lk;> cLj;j Ntz;Lk;> trjp 
ahf tho Ntz;Lk; vd;W Kd;Ndw;wkilaf; $ba topfis ehbj; 
NjLfpd;whu;fs;. ehk; Njttrdj;ij ekf;Fg; Nghjpj;J ek;ik 
elj;jpdtu;fisAk;> ek;ikr; #o cs;s kw;wa gupRj;jthd;fspd; 
tho;f;if KiwiaAk;> mtu;fSila elf;ifapd; KbTfisAk; 
ed;wha;r; rpe;jpj;J> mtu;fSila tpRthrj;ijg; gpd;gw;w Ntz;Lk;.  
 
xU kdpjd; fu;j;jupy; kdkfpo;r;rpahf ,Ue;jhy;> mtd; fu;j;jiu 
Muhjpf;fpd;w ehl;fisAk;> MuhjidfisAk; Fwpj;J kdkfpo; 
r;rpAs;stdhf ,Ug;ghd;. vLj;Jf;fhl;lhf xU rigapNy QhapW 
Muhjid fhiy 10 kzpf;F Muk;gpf;Fnkd;why;> me;j rigf;F 
nry;Yk; xU kdpjd; QhapW fhiyapNy vg;gbg;gl;l vz;zj;NjhL 
gLf;ifapypUe;J vOe;jpUf;fpd;whd; my;yJ vg;gbahf me;j 
Muhjidf;fhf Maj;jg;gLfpd;whd; vd;gij ftdpj;J ghu;f;Fk; 
NghJ> fu;j;jUila Muhjid mtDf;F kdkfpo;r;rpahf ,Uf;fp 
d;wjh vd;gij ehk; fhzhyhk;. ehk; xt;nthUtUk; ek;Kila 
jdpg;gl;l tho;f;ifia Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. fu;j;jUila 
Myaj;jpw;Fg; NghNthk; thUq;fs; vd;W vdf;F mtu;fs; nrhd;d 
NghJ kfpo;r;rpahapUe;Njd; vd;W rq;fPjf;fhud; ghbapUf;fpd;whd;. 
,t;tz;zkhfNt> fu;;j;jUila ehs; ekf;F kdkfpo;r;rpapd; 
ehshf ,Uf;f Ntz;Lk;.  
 
fu;;j;jUila gupRj;j ehshfpa Xa;TehspNy cdf;F ,\;lkhdijr; 
nra;ahjgb> cd; fhiy tpyf;fp> cd; topfspd;gb elthkYk;> 
cdf;F ,\;lkhdijr; nra;ahkYk;> cd; nrhe;jg;Ngr;irg; Ngrhk 
ypUe;J> Xa;Tehis kdkfpo;r;rpapd; ehnsd;Wk;> fu;j;jUila 
gupRj;j ehis kfpikAs;s ehnsd;Wk; nrhy;yp> mij kfpikahf 
vz;Zthahdhy;> mg;nghOJ fu;j;jupy; kdkfpo;r;rpahapUg;gha;> 
G+kpapd; cau;e;j ,lq;fspy; cd;id VwpapUf;Fk;b gz;Zfpd;whu;.  
 
gps;isfs; jq;fSila Foe;ijg; gUtj;jpNy jq;fs; ngw;Nwhiu 
,Wfg; gw;wpf; nfhs;fpd;whu;fs;. Mdhy; tsu;e;J tUk;NghJ> rpy 
gps;isfs; ,Wkhg;gile;J ngw;NwhUf;F fPo;gbahky;> mtu;fS 
ila MNyhridis mw;gkhf vz;zptpLfpd;whu;fs;. mJNgh 
yNt> ek;Kila tho;f;ifapNy ehk; mw;gkhdtu;fshf> top

[IF YOU WOULD LIKE TO LISTEN TO THE FULL VERSION OF THIS MESSAGE IN ENGLISH 
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njupahjtu;fshf> ngytPdu;fshf ,Ue;j ehl;fspNy Njtdhfpa 
fu;j;ju; vq;fisj; Njb te;jhu;> mutizj;jhu;> jk;Kila gps;isf 
shf;fpdhu;. me;ehl;fspNy mtu;fs; Njtdhfpa fu;j;jiu ,Wfg;g 
w;wpf; nfhs;fpd;whu;fs;. Mdhy;> tho;f;ifapNy cau;Tfs; tUk; 
NghJ> rpyu; jq;fis mutizj;j fu;j;jiuAk; mtUila MNyh 
ridfisAk; mw;gkhf vz;zp tpLfpd;whu;fs;.  ehk; mg;gbapuh 
jgbf;F vg;NghJk; fu;j;jiur; rhu;e;J tho Ntz;Lk;.   
 
Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];J> jk;Kila [dq;fs; tho;e;j vUr 
Nyikg; ghu;j;J fz;zPu;tpl;lOjhu;. vUrNyNk> vUrNyNk> jPu;f;f 
juprpfisf; nfhiynra;J> cd;dplj;jpy; mDg;gg;gl;ltu;fisf; 
fy;nywpfpwtNs! Nfhop jd; FQ;Rfisj; jd; rpwFfspd;fPNo $l; 
br; Nru;j;Jf;nfhs;Sk; tz;zkhf ehd; vj;jidjuNkh cd; gps; 
isfisf; $l;br; Nru;j;Jf;nfhs;s kdjhapUe;Njd;; cq;fSf;Nfh 
kdjpy;yhkw;Nghapw;W vd;W mtu;fSila kdepiyiiaf; Fwpj;J 
$wpdhu;.  
 
Njtdhfpa fu;j;ju; vg;NghJk; vq;fis jk;Kila nrl;irfspd; 
kiwtpNy fhj;Jf; nfhs;Sk;gb tpUk;Gfpd;whu;. ek;Nky; fupridA 
s;stuhf ,Uf;fpd;whu;. vg;nghOJk; jk;kz;ilapNy ek;ik 
Nru;j;Jf; nfhs;Sk;gb thQ;irAs;stuhf ,Uf;fpd;whu;. mtu; jkJ 
rpwFfshNy vk;ik %Lthu;; mtu; nrl;ilfspd; fPNo milf;fyk; 
GFtha;; mtUila rj;jpak; vkf;Fg; gupirAk; NflfKkhf 
,Uf;Fk;. 
 
“vd; fw;gidfisf; ftdpj;jhahdhy; eykhapUf;Fk;; mg;nghOJ 
cd; rkhjhdk; ejpiag;NghYk;> cd; ePjp rKj;jpuj;jpd; miyf 
isg;NghYk; ,Uf;Fk;” vd;W Njtdhfpa fu;j;ju; $wpapUf;fpd;whu;. 
vdNt ek;Kila tho;f;iapy; ehk; NjtDila fw;gidfspd; 
topapNy tho;Nthnkd;why; mt;topapNy fu;j;ju; jk;Kila fuq;f 
spdhy; ek;ik mutizj;J fhj;Jf; nfhs;thu;.  fu;j;jUila 
Nghjfj;ijAk;> fl;lisfisAk; ehk; fhj;Jf; nfhs;Sk;; NghJ 
fpUigiaAk;> rj;jpaKk; ek;NkhL ,Uf;Fk;.  
 
,Uspd; mjpfhuj;jpdpd;W ek;ik tpLjiyahf;fp> jkJ md;gpd; 
FkhuDila uh[;aj;jpw;F cl;gLj;jpdtUkhapUf;fpw gpjhthfpa 
Njtd; me;j uh[;aj;jpw;Fupa tho;f;if Kiwia ekf;Ff; fw;Wf; 
nfhLj;jpUf;fpd;whu;. me;j tho;f;if Kiwia fhj;Jf; nfhs; 
gtd;jhd; vg;NghJk; ,d;DnkhUgb Kd;Ndwpr; nry;y Ntz;Lk; 
vd;w vz;zKilatdhf ,Ug;ghd;. mtd; fu;j;jUila ehis 
jd; tho;tpy; fdg;gLj;Jfpd;whd;. mtd; fu;j;jUf;Fs; kdkfpo;r;rp 
As;stdhf ,Ug;ghd;. mtd; vd;nwd;iwf;Fk; mutizf;Fk; Njt 
dpd; ghJfhg;Gf;Fs; Rfpj;jpUg;ghd;.  
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அதலேதலேொய் வரும் ஆ ரீ்வொதங்கள்       
tho;f;ifapy;; ,d;dy;fSk; gpur;ridfSk; tUk;NghJ mit xd; 
wd;gpd; xd;whf> JupjkhfTk; njhifahfTk; tUfpd;wJ vd;W 
nghUl;gLk;gb “kio nga;Ak; NghJ ngUk;khupahf nfhl;Lfp 
wJ” vd;W Mq;fpyj;jpNy xU gonkhop cz;L. rpy kdpju;fs; 
jq;fs; fhyk; ed;whf ,y;iy 
vd;W gilj;jtiu Nehf;fpg; ghu; 
f;fhky;> cd;djkhdtUila 
MNyhridfisj; js;sptpl;L> 
gilg;Gf;fsplkpUe;J jq;fs; 
mjp~;lq;fis mwpa tpUk;Gfp 
d;whu;fs;. kuzj;jpd; fl;Lfs; 
vd;idr; Rw;wpf;nfhz;lJ. Ngu 
opTfs; vd;id %o;fbf;Fk;g 
baha; miyaiyaha; ngUf;nfLj;J vd;Nky; gha;e;jJ. 
ghjhsj;jpd; fl;Lf;fs; vd;idr; #o;e;J nfhz;lJ. kuzj;jpd; 
fz;zpfs; vd;Nky; tpOe;jJ vd jhtPJ uh[h jd; tho;f;ifapy; 
jdf;Nfw;gl;l Jd;gq;fis tpgupj;Jf; $wpapUf;fpd;whu;. mtu; 
NkYk; $Wifapy;> ,f;fl;Lk; neUf;fKk; vd; tho;f;ifia 
#o;e;J nfhz;lNghJ ehd; gilg;Gf;fis Nehf;fpg; ghu;f;fhky;> 
vdf;F cz;lhd neUf;fj;jpNy vd; Njtdhfpa fu;j;jiu Nehf; 
fpf; $g;gpl;L> vd; NjtidNa Nehf;fp n[gk; nra;Njd;. mtu; 
vd; rj;jj;ij Nfl;L vd;id rfy ,f;fl;LfspYk; neUf;fq;fspyp 
kpUe;J kPl;Lf; nfhz;lhu; vd;W $wpapUf;fpd;whu;. kdpju;fs; jq; 
fs; tho;f;ifapy; Ju;r;nra;jpfis Nfl;Fk; NghJ fyq;fpg; Ngha; 
tpLfpd;whu;fs;. Vnddpy; Nguopit cz;lhf;Fk; nts;sk; Nghy 
rj;JUthdtd; kdpju;fSila tho;it mopj;Jg; NghLk;gb 
tUthd;. ,e;j cyfKk; mjpd; KiwikfSk; rj;JUthdtD 
ila mjpfhuj;jpw;Fl;gl;bUf;fpd;wJ. vdNt> ,e;j cyf Kiw 
ikapd;gb ek; tho;f;ifapd; mjpu;~;lq;fis> gilg;Gf;fs; 
topahf mwpa KaYk; NghJ> ehk; ek;ik nfhy;yTk; mopf;fTk; 
tUfpd;w rj;JUthdtdplk; ek; tho;f;ifia xg;Gf; nfhLf;fp 
d;wtu;fshf khwptpLfpd;Nwhk;. khwhf ehq;fs; ,e;j cyfj;ij 
n[ak; nfhz;l ek; Mz;ltuhfpa ,NaRit Nehf;fp ghu;f;f 
Ntz;Lk;. mtUila ehkj;jpNy ehk; ngw;wpUf;Fk; Njt Mtpah 
dtu;jhNk Nguopitg; Nghy ek;Nky; tUk; nts;sg; ngUf;if> 
miyaiyaha; tUk; MrPu;thjq;fshf khw;wptpLthu;.  
       
 

 

jpq;fs; | khrp 1 
 

 khiy thrfk; - Mjpahfkk; 50:20 

மவள்ைம்ப ோல் சத்துரு வரு 

ம்ப ோது> கர்த்தருணைய ஆவி 
-யோைவர் அவனுக்கு விபைோ 

த ோய்க் மகோடிபயற்றுவோர். 

ஏ ொேொ 59:19 

செபம்: விடுதணல தருகின்ற பதவபை> மவள்ைம் ப ோல வரும் ப ைைிவு 

கணைக் கண்டு  ருைோத டிக்கு> எங்ணகை மவற்றி சிறக்கப் ண்ணும் 
உம்ண  பநோக்கிப்  ோர்க்க உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வைீோக. 
இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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நொம் நொடுகின்ற துதறமுகம்   
Fwpg;gpl;l JiwKfj;ij ehb xU kdpjd; jd;dplkpUe;j rpwpa 
fg;gypNy jd; FLk;gj;NjhL fly; ahj;jpiunahd;iw Muk; 
gpj;jhd;. khiy NtisapNy> fhu;Nkfq;fs; #o;e;J jpBnud ,Us; 
gw;wpf; nfhz;lJ. thdj;jpNy el;r 
j;jpuq;fs; vijAk; fhz Kbahjg 
bf;F fhu; Nkfq;fs; #o;e;jpUe;jJ.  
fg;giy Rf;fhd; gpbj;J Xl;l Kb 
ahjgbf;F Gay; fhw;W gykhf 
mbj;Jf; nfhz;bUe;jJ. jg;gpg; 
gpiog;Nghk; vd;w ek;gpf;if ,o 
e;J Nghfj;jf;fjhf fg;gy; Gaypy; 
mfg;gl;bUe;jJ. jd;dplkpUf;Fk; 
gzNkh> nghUNsh me;j];Njh 
jd;idAk; jd; FLk;gj;ijAk;fh 
f;f KbahJ vd;gij mtd; czu;e;J nfhz;lhd;. gy kzp 
Neuq;fs;  gy Kaw;r;rpfisr; nra;Jk; mitfs; gydspf;fhJ 
Nghdjhy;> NjtNd vq;fis fhj;Jf; nfhs;Sk; vd;W ngydw;W 
fz;zau;e;J NghFk;tiuf;Fk; vy;NyhUk; fjwpdhu;fs;. rpy 
kzpj;jpahyq;fspd; gpd; fz;tpopj;j me;j kdpjd;> thdj;jpNy 
xU tpbnts;sp el;rj;jpuj;ij fz;L> tpbay; rkPgpj;jpUf;fpd;wJ 
vd mwpe;J fu;j;jUf;F ed;wp nrYj;jpdhd;. kdpjdhdtd; jd;D 
ila Qhdj;jpdhy; ngupa fg;gy;fis fl;Lfpwhd;. tpQ;Qhd 
tsu;r;rpnadf; $wpf; nfhz;L Mfhaj;jpYk; jdJ gilg;Gf;fis 
gwf;ftpLfpd;whd;. MdhYk; kdpju;fspd; Mj;Jkh fpNyrj;jpdhy; 
fiue;JNghfpwJ. ntwpj;jtidg;Nghy; miye;J jLkhWfpwhu;fs;; 
mtu;fSila Qhdnky;yhk; KOfpg;NghfpwJ.  mg;nghOJ 
jq;fs; Mgj;jpNy mtu;fs; fu;j;jiu Nehf;fpf; $g;gpLfpwhu;fs;> 
mtu;fs; ,f;fl;LfSf;F mtu;fis ePq;fyhf;fp tpLtpf;fpwhu;. 
nfhe;jspg;ig mku;j;Jfpwhu;> mjpd; miyfs; mlq;Ffpd;wJ. mik 
jYz;lhdjpdpkpj;jk; mtu;fs; re;Njh~g;gLfpwhu;fs;; jhq;fs; 
ehbd JiwKfj;jpy; mtu;fisf; nfhz;L te;J Nru;f;fpwhu;.  
cq;fs; tho;f;ifapy; tUk; #o;epiyfis fz;L kdk;jsu;e;J 
Nghfhky; fu;j;juhfpa ,NaRtpd;Nky; ek;gpf;ifahapUq;fs;. ehk; 
ehLfpd;w JiwKfkhfpa guNyhfj;jpw;F mtu; ek;ik nfhz;L  
Nru;g;gJ mjpf epr;rak;. 
  

 

அப்ம ோழுது தங்கள் ஆ த் 

திபல அவர்கள் கர்த்தணை 
பநோக்கிக் கூப் ிடுகிறோர் 
கள்> அவர்கள் இக்கட்டுக 

ளுக்கு அவர்கணை நீங்க 

லோக்கி விடுவிக்கிறோர் 

 ங்கீதம் 107:28 

nrt;tha; | khrp 2 
 

 khiy thrfk; -   2 NgJU 1:19-21 

செபம்: வைிநைத்தும் பதவபை> ம ோழுதுவிடிந்து விடிமவள்ைி நம் இருத 

யங்கைில் உதிக்கு ைவும் இருளுள்ை ஸ்தலத்தில்  ிைகோசிக்கிற விைக் 
ணகப்ப ோன்ற பதவ வசைங்கணை  ற்றிக் மகோண்டிருக்க கிருண  மசய்வ  ீ

ைோக.  இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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நிச் ேமொகயவ முடிவு உண்டு    

Mg$f; vd;Dk; Njt kD~Dila ehl;fspNy> [dq;fSila 
mf;fpukq;fs; kpFjpahf ngUfp ,Ue;jJ. mjdhy; Mg$f; 
tpuf;jpaile;j epiyapNy> fu;j;jhNt> ehd; vJtiuf;Fk; ck;ik 
Nehf;fpf; $g;gpLNtd;> ePu; NfshkypUf;fpwPNu! nfhLikapdpkpj;jk; 
ehd; vJtiuf;Fk; ck;ik Nehf;fpf; $g;gpLNtd;> ePu; ,ul;rp 
ahkypUf;fpwPNu! ePu; vdf;F mf;fp 
ukj;ijf; fhz;gpj;J> vd;idj; jPtp 
idiag; ghu;f;fg;gz;Zfpwnj 
d;d? nfhs;isAk; nfhLikAk; 
vdf;F vjpNu epw;fpwJ. tof;ifAk; 
thijAk; vOg;Gfpwtu;fs; cz;L. 
Mifahy; epahag;gpukhzk; ngy 
dw;wjhfp> epahak; xUNghJk; nry; 
yhkw;NghfpwJ. Jd;khu;f;fd; ePjp 
khid tise;Jnfhs;Sfpwhd;; Mj 
yhy; epahak; Gul;lg;gLfpwJ vd;W 
jd; kdjpd; Mjq;fj;ij Njtdh 
fpa fu;j;juplk; njuptpj;jhu;. me;j NtisapNy Njtdhfpa fu;j;ju; 
jk;Kila jpl;lj;jpid Mg$f;fpw;F juprdkhff; fhz;gpj;jhu;. 
,dptUk; ehl;fisAk;> jk;Kila epahaj;jPu;g;gpd; epr;raj;ijAk;> 
Jd;khu;f;fj;jpy; tho;gtu;fspd; KbitAk; Mg$f;fpw;F njupag; 
gz;zpdhu;. me;j NtisapNy Mg$f;: fu;j;jhNt> ePu; ntspg;g 
Lj;jpdij ehd; Nfl;Nld;> vdf;Fg; gaKz;lhapw;W. ehd; Nfl;l 
nghOJ vd; Fly; Fok;gpw;W. me;jr; rj;jj;Jf;F vd; cjLfs; 
Jbj;jJ. vd; vYk;Gfspy; cf;fy; cz;lhapw;W. vd; epiyapNy 
eLq;fpNdd;. MdhYk; vq;fNshNl vjpu;f;Fk; [dq;fs; tUk; 
NghJ> ,f;fl;LehspNy ehd; ,isg;ghWjy; milNtd;. mj;jpkuk; 
Jspu;tplhkw;NghdhYk;> jpuhl;rr;nrbfspy; gok; cz;lhfhkw;Ngh 
dhYk;> xyptkuj;jpy; gyd; mw;Wg;NghdhYk;> tay;fs; jhdpa 
j;ij tpistpahkw;NghdhYk;> fpilapy; Ml;Lke;ijfs; Kjyw;W 
g;NghdhYk;> njhOtj;jpNy khL ,y;yhkw;NghdhYk;> ehd; 
fu;j;jUf;Fs; kfpo;r;rpahapUg;Ngd;> vd; ,ul;rpg;gpd; NjtDf;Fs; 
fsp$UNtd; vd;W ghbdhu;. gpupakhdtu;fNs> cq;fisr; #o 
elf;Fk; mepahaq;fisAk; mf;fpukq;fisAk; fz;L Nrhu;e;J 
NghfhjpUq;fs;. fu;j;jNu vd; ngyd; vd;W mtUila Neuj;jp 
w;fhf nghWikAld; fhj;jpUq;fs;. epr;rakhf KbT cz;L. 
          

   

   

 

ஆண்ைவைோகிய கர்த்தர் 
என் ம லன் அவர் என் 
கோல்கணை  ோன்கோல்க 

ணைப்ப ோலோக்கி> உயை 

 ோை ஸ்தலங்கைில் 
என்ணை நைக்கப் ண்ணு 

வோர். 

 

Gjd; | khrp 3 
 

 khiy thrfk; - A+jh 1:15 

செபம்: நீதியின் பதவபை> எங்கணைச் சூை நைக்கின்ற அக்கிை ங்கணை 

யும் அநியோயங்கணையும் கண்டு நோங்கள் பசோர்ந்து ப ோகோத டிக்கு உம்மு 

ணைய பவணைக்கோக கோத்திருக்க நீடிய ம ோறுண யத் தந்தருள்வைீோக.  
இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

ஆபகூக் 3:19 
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என் யததவ என்ன?  

xU Njrj;ij murhz;L te;j uh[h jd; ke;jpupnahUtid 
mioj;J> Njrj;ij Nehf;fp tutpUf;Fk; nfhba NguopitAk; 
mjpypUe;J jg;gpj;Jf; nfhs;tjw;F vd;d nra;a Ntz;Lk;? vd;w 
topKiwiaAk; Fbkf;fSf;F $Wk;gbahf mtid C&uhf 
mDg;gp itj;jhd;. me;j ke;jpup xt;nthU CUf;Fk; nrd;w 
NghJ> gytpjkhd [dq;fs; ntt;Ntwhd Nehf;fj;Jld; mq;Nf 
$b te;jpUe;jhu;fs;. xU rpyu;> uh[h 
tpd; gzpg;Giuia Nfl;L mjd;gb 
elf;f Ntz;Lk; vd;W Mu;tj;Jld; 
$b te;jhu;fs;. NtW rpyu;> Njrj; 
jpd; MSifiaf; Fwpj;j jq;fs; 
mjpUg;jpia ke;jpupaplk; njuptpf;f 
Ntz;Lk; vd;W Nfhgj;Jd; $b te; 
jpUe;jhu;fs;. ,d;Dk; rpyu;> jhq;fs; 
VjhtJ ,yhgk; mila KbAkh 
vd;w vz;zJld; $b te;jpUe; 
jhu;fs;. NtW xU rhuhu;> ,q;Nf [dq;fs; mjpfkhf $bte;jpU 
f;fpd;whu;fNs> ehq;fs; VjhtJ tpahghuk; nra;J gpioj;Jtp 
lyhk; vd;W $b te;jpUe;jhu;fs;. ,g;gbahf ,e;j cyfpNy 
thOk; kdpju;fs; ahtUf;Fk; tho;f;ifapd; xt;nthU fl;lj;jpYk; 
VNjh xU Njit cz;L. mtw;Ws; rpy mtrpakhdJk; NtW 
rpy mehtrpakhdJkhf ,Uf;fyhk;. Mdhy; me;jj; Njitia 
mtu;fs; mjpkhf Nehf;fpg; ghu;g;gjpdhy; jq;fis Nehf;fp tUk; 
ngupjhd gaq;fuj;ijAk;> mjpypUe;J jg;gpj;Jf; nfhs;s Ntz; 
ba mtrpaj;ijAk;> fhyk; FWfpajhf ,Ug;gijAk; czuhj 
tu;fshf tho;e;JtpLfpd;whu;fs;. kPl;guhfpa ,NaR> kdpj Fykh 
dJ epj;jpa Mf;fpidf;Fs;shfhjgbf;F> ahtiuAk; kPl;Fk;gbf;F 
,e;j cyfpw;F te;jhu;. Mdhy; mtiu gpd;gw;wpa [dq;fspy; 
mNefu;; epj;jpa kuzk;> epahaj;jPu;g;G> epj;jpa Mf;fpid vd;gjd; 
fUj;ij czu Kbahky; Nghdhu;fs;. nghUshirahfpa ,e;j 
cyfj;jpd; Njitfs; kl;LNk mtu;fs; rpe;ij KOtijAk; Ml; 
nfhz;bUe;jJ. gpupakhdtu;fNs> ,e;j cyfj;jpNy capu;th 
o;tjw;F mtrpakhditfs; vd;d vd;gij guk gpjh mwpe;jpU 
f;fpd;whu;. mij mtu; cq;fSf;Fj; jUthu;. mjw;;fhf khj;jpuky;y 
Nkyhd> epj;jpa tho;it ngw;Wf; nfhs;Sk;gbf;Fk; kPl;guhfpa 
,NaRit ehLq;fs;. fhyj;ij Mjhag;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs;.  
           
  

 
 

 

இபயசு: நோபை வைியும் 
சத்தியமும் ெீவனு ோயி 
ருக்கிபறன்; என்ைோபலய 

ல்லோ ல் ஒருவனும் 
 ிதோவிைிைத்தில் வைோன். 

யேொவொன் 14:6 

tpahod; | khrp 4 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 6:33 

செபம்: சகலமும் அறிந்த பதவபை> வைவிருக்கும் பகோ ோக்கிணைக்கு 
தப் ித்துக் மகோள்ளும் டிக்கு> நோன் கோலத்ணத ஆதோயப் டுத்திக் மகோள்ளு 

ம் டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்து நைத்துவைீோக. இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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நீ நடக்கயவண்டிே வைி 
xU CupNy Jd;khu;f;fkhf tho;e;J te;j kdpjndhUtd;> jhd; 
thOk; tPl;bw;F mUNf $bapUe;j ,uz;L thypgu;fis gpbj;J 
mtu;fsplkpUe;j nfhQ;rg; gzj;ij gyhj;fhukhf vLj;J> mtu; 
fis mbj;J me;j ,lj;ijtpl;L Juj;jptpl;lhd;. me;j thypgu;f 
spy; xUtd; jd; je;ijf;F Nghyp]; ,yhfhtpy; nry;thf;Ffs; 
cz;L vd mwpe;jpUe;jhd;. mtd; 
jd; je;ijaplk; nrd;W> jdf;Fk; 
jd; ez;gDf;Fk; ele;j tpguPjj;ij 
tpsf;fpf; $wpdhd;. jq;fis mbj;j 
me;j kdpjDf;F vjpuhf fLk; elt 
bf;if vLf;f Ntz;Lk; vd;W jd; 
je;ijaplk; nfQ;rp Ntz;bf; nfhz; 
lhd;. ePjpkhdhfpa mtdJ je;ij 
Nah> mtid mioj;J> kfNd 
,q;Nf cl;fhU> cdf;F Vw;gl;l 
,e;j epiyia ghu;f;Fk; NghJ vd 
f;F kdNtjidahf ,Uf;fpd;wJ.; 
ehd; cd;id vt;tsthf Nerpf;fpd;Nwd; vd;W cdf;F ed;whfj; 
njupAk;. cd;idAk; cd; ez;gidAk; mbj;j me;j kdpjDf; 
nfjpuhf eltbf;if vLg;gJ ,yFthd fhupak; Mdhy; ,uT 
Neuj;jpNy> me;j kdpjd; thOk; ,lj;jpNy cdf;Fk; cd; ez;gD 
f;Fk; vd;d Ntiy ,Ue;jJ vdf; Nfl;lhu;. eP ahu; vd;gijAk;> 
eP epw;f Ntz;ba ,lk; vJ vd;gijAk;> eP elf;f Ntz;ba ghij 
,d;dnjd;gijAk;> eP cl;fhu Ntz;ba ,lk; vJ vd;gijAk; eP 
mwpe;jpUf;fpd;wha;;; vdNt ,dp nghy;yhg;G cd;id mZfhj 
gbf;F cd; tho;f;ifia fhj;Jf;nfhs; vd;W gjpy; $wpdhu;. 
gpupakhdtu;fNs> Njtdhfpa fu;j;ju; ekf;F kiwtplkhapUf;fp 
d;whu;. ek;ik ,f;fl;Lf;F tpyf;fpf; fhf;fpd;whu;. vdNt ehk; epw;f 
Ntz;ba ,lj;ijtpl;L epw;ff;$lhj ,lj;jpw;F Njt topelj;J 
jiy kPwpr; nry;gtu;fshf ,Ue;jhy; mq;Nf kdNtjidfSk; 
Jd;gKk; cz;lhFk;. Jd;khu;f;fUila MNyhridapy; elthk 
Yk;> ghtpfSila topapy; epy;yhkYk;> gupahrf;fhuu; cl;fhUk; 
,lj;jpy; cl;fhuhkYk;> fu;j;jUila Ntjj;jpy; gpupakhapUe;J> 
,uTk; gfYk; mtUila Ntjj;jpy; jpahdkhapUf;fpw kD~d; 
ghf;fpathd; vd;W gupRj;j Ntjhfkk; mwpTiu $Wfpd;wJ. 
vdNt Njt MNyhridia gpd;gw;wp thof;flNthkhf.   
   
 

      
 
 

நோன் உைக்குப் ப ோதி 
த்து> நீ நைக்கபவண்டிய 
வைிணய உைக்குக் கோட் 

டுபவன். உன்ப ல் என் 
கண்ணை ணவத்து> உை 

க்கு ஆபலோசணை மசோல் 

லுபவன். 

 ங்கீதம் 32:8 

nts;sp | khrp 5 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk;; 119:72 

செபம்: வைிநைத்தும் நல்ல பதவபை> உம்முணைய வோர்த்ணத கூறும் 
அறிவுணைணய விட்டுவிைோத டிக்கு அணவகணை என் இருதயத்திபல கோத்  

துக் மகோள்ளும் டிக்கு கிருண  மசய்வைீோக.    இைட்சகர் இபயசு வைியோக 
மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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ஆ ரீ்வதிக்கப்படும்  ந்ததி    
vd; kfd; gbg;gpy;yhky; Ntiyapy;yhky; tPzhd ez;gu;fSld; 
Nru;e;J jd; fhyj;ij tpuag;gLj;Jfpd;whd;. mtid cq;fNshL 
Nru;j;J> vg;gbahtJ ey;ytdhf khw;wp tpLq;fs;> mtd; vk; 
kjj;jpypUe;jhYk; mtd; ed;whf ,Uf;fl;Lk; vd;W xU ngw;Nwhu; 
jq;fSila kfidf; Fwpj;J> xU Nghjfuplk; Kiwapl;lhu;fs;. 
mk;kh> Iah cq;fs; kfd; Mya 
j;jpw;F tul;Lk; mtd; eydpw;fhf 
Kbe;j cjtpfis nra;fpd;Nwd; 
Mdhy; cq;fSila fhupak; vd;d 
vd;W me;j Nghjfu; Nfl;lhu;. me; 
jg; ngw;Nwhu; kWnkhopahf: ,Uf; 
fpd;w ,lj;jpNy ehq;fs; ed;whfj; 
jhd; ,Uf;fpd;Nwhk; vq;fs; kfdpw; 
Fj;jhd; xUtopia ghUq;fs; vd;W Ntz;bf; nfhz;lhu;fs;. 
Nghjfu; mtu;fis Nehf;fp: fu;j;jUf;Fg; gae;J> mtu; topfspy; 
elf;fpwtd; vtNdh> mtd; ghf;fpathd;. cd; iffspd; gpuahr 
j;ij eP rhg;gpLtha;; cdf;Fg; ghf;fpaKk; ed;ikAk; cz;lhapU 
f;Fk;.  cd; kidtp cd; tPl;Nlhuq;fspy; fdpjUk; jpuhl;rf;nfhb 
iag;Nghy; ,Ug;ghs;; cd; gps;isfs; cd; ge;jpiar; Rw;wpYk; 
xyptkuf; fd;Wfisg;Nghy; ,Ug;ghu;fs;.  ,Njh> fu;j;jUf;Fg; 
gag;gLfpw kD~d; ,t;tpjkha; MrPu;tjpf;fg;gLthd; vd;W 
gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. vdNt ePq;fs; cq;fs; topfis 
Mz;ltuhfpa ,NaRtpdplk; xg;Gf; nfhLj;J> mtUila Nghj 
idapy; elf;Fk; NghJ> cq;fs; FLk;gk; KOtJk; MrPu;tjpf;f 
g;gLk; vd;W $wpdhu;. Mk; mUikahd rNfhju rNfhjupfNs> 
“vq;fSf;fy;y vq;fs; gps;isfs; jhd;” vd;W gyu; $wpf;nfhs; 
tij ehq;fs; Nfl;bUf;fpd;Nwhk;. mjhtJ vq;fs; topfisg; gw;wp 
ftiyg;gl Ntz;lhk;. ehq;fs; NghFk; ghijapy; khw;wk; ,y;iy 
Mdhy; vq;fs; gps;isfs; vg;gbahtJ ed;whf ,Uf;f Ntz;Lk; 
vd;W $wpf; nfhs;thu;fs;. Mdhy; xU kdpjd; jd; topfis 
Muha;e;J ghu;j;J> fu;j;juhfpa ,NaRtplk; jpUk;Gk; NghJ mtd; 
epj;jpa tho;it ngw;Wf; nfhs;fpd;whd;. mJ kl;Lky;y> mtd; 
re;jjp fu;j;juhy; tUk; MrPu;thjj;ijg; ngw;Wf; nfhs;Sk;. ,d;W 
me;j MrPu;thjj;ij Rje;jupj;Jf; nfhs;Sk;gbf;F cq;fs; tho;f; 
ifia KOikahf fu;j;juplj;jpy; xg;Gf; nfhLq;fs; mtu; cq; 
fis Mjupj;J elj;jpr; nry;thu;.  
  

 

 

இபதோ, கர்த்தருக்குப்  யப் 

 டுகிற  னுஷன் இவ்வி 
த ோய் ஆசீர்வதிக்கப் டு 

வோன். 

 ங்கீதம் 128:4 

rdp | khrp 6 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 37:5  

செபம்: ஆசீர்வதிக்கும்  ிதோபவ> உம்முணைய வோர்த்ணதயின் மவைிச்சத் 

தில் நைப் தன் ப ன்ண ணய உைர்ந்து அதன் டி என் வோழ்க்ணகணய 
நோன் அண த்துக் மகோள்ை என்ணை வைிநைத்திச் மசல்வைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 



 

ஆவிேின் ஒருதமப்பொட்தடக் கொத்துக் சகொள்ளுங்கள்  24 

 

 

 

உங்கள் வைிகதள ஆரொய்ந்து அறியுங்கள்  
xU Fwpg;gpl;l khztidf; Fwpj;j rpy Kiwg;ghLfis tFg;gh 
rpupau; me;j khztDila ngw;NwhUf;F njupag;gLj;jpdhu;. 
nrhy;yg;gl;l Kiwg;ghLfis myrp Muha;e;J jq;fs; gps;isf;F 
ey;y mwpTiu $Wtjw;Fg; gjpyhf> me;jg; ngw;Nwhu;fNsh jq;fs; 
fz;fis tFg;ghrpupau; NkNy jpUg;gpdhu;fs;. tFg;ghrpupaiu 
mDg;gptpl;lhy;> ,e;j Kiwg;ghLfs; xd;Wk; tPl;bw;F tuhJ 
vd;W MrpupaUf;F vjpuhf nraw;gLtjw;Fj; jUzk; ghu;j;jpU 
e;jhu;fs;. jq;fsJ flikfis ruptu nra;tjw;Fg; gjpyhf 
Mrpupaiu mfw;wptpLtjhy; tUk; 
,yhgk; vd;d? ,d;W newpKiw 
ahd tho;f;ifia tpUk;ghj kdp 
ju;fspd; vz;zpf;if ehLfspNy 
ngUfpf; nfhz;L nry;tjhy;> jq; 
fs; tho;f;if Kiwia> Fw;wg;gL 
j;Jk; ehl;bd; rl;ljpl;lq;fisf; $l 
khw;wptpLtjw;F kdpju;fs; fLik 
ahf ciof;fpd;whu;fs;. ehk; ek;K 
ila tho;f;ifia vg;NghJk; Ntj 
thu;j;ijfspd; ntspr;rj;jpy; Muh 
a;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. cq;fs; 
tho;f;ifapy; ePq;fs; elf;f Ntz; 
ba ghijiatpl;L jtwpr; nry;Yk; NghJ> mij fz;bj;J MNyh 
rid $Wgtu;fisf; Fwpj;J cq;fs; kdepiy vg;gbahf ,Uf;fp 
d;wJ? mtu;fis mt;tplk;tpl;L mfw;wptpl;lhy; ehk; ek; ,~;lg; 
gb tho;e;J nfhs;syhk; vd;W rpy kdpju;fs; vz;zpf; nfhs;fpd; 
whu;fs;. NtW rpyu;> ehk; ,e;j ,lj;ijtpl;L mfd;Wtpl;lhy; tpU 
k;gpdgb nra;J nfhs;syhk; vd;W vz;Zfpd;whu;fs;. ,d;Dk; 
rpyu; ,tu; jd;Dila ,isikf; fhyj;jpy; nra;ahjijah vd; 
Dila gps;isfs; nra;fpd;whu;fs; vd;W> MNyhrid $Wk; kdp 
ju;fSld; vjpu;j;J epw;fpd;whu;fs;. ,g;gbg;gl;ltu;fs; jk; top 
fis jpUj;jpf; nfhs;s kdjpy;yhky; jq;fs; ,Ujaq;fis fbd 
g;gLj;jp kdNkl;bikia tsu;j;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. mjd; Kb 
thdJ ngUk; tpOifahf ,Uf;Fk;. gpupakhdtu;fNs> Njt 
MNyhridf;Ff; fPo;gbAq;fs;. NtW gyu; Njt MNyhridia 
myl;rpak; nra;fpd;whu;fs; vd;gjw;fhf cq;fSf;F nfhLf;fg;gl;l 
mUikahd tho;f;ifia nfLj;Jf; nfhs;shjpUq;fs;. 
  
 
    
 
 

இன்று அவருணைய சத்த 

த்ணதக் பகட் ீர்கைோகில், 

பகோ மூட்டுதலில் நைந்த 

துப ோல உங்கள் இருதய 

ங்கணைக் கடிைப் டுத்தோ 

திருங்கள் என்று மசோல்லி 
யிருக்கிறபத. 

எபிசரேர் 3:15 

QhapW | khrp 7 
 

 khiy thrfk; - vNukpah 26:13  

செபம்:  ன்ைிக்கும் பதவபை> என் குற்றம் குணறகணை அறிக்ணகயிட்டு 
ஏற்ற ச யத்தில் உம் ிைத்தில் சகோயம் ம றும் டி உம் ஆபலோசணை 

கணைப்  ற்றிக் மகோண்டிருக்கும் உள்ைத்ணத தந்தருள்வைீோக.  இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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மனயவததனேொன யநரங்கள்  
Iah NghjfNu> mepahaq;fSf;Fk; xU msT cz;L. ,e;j kdp 
jd; vd; tho;tpNy nra;jpUf;Fk; mepahaq;fisg; ghUq;fs;. Mz; 
ltu; ,itnay;tw;wiAk; ghu;j;Jf; nfhz;L Vd; Rk;kh ,Uf;fpd; 
whu; vd;W xU kdpjd; jd; Nghjfuplk; $wpf; nfhz;lhd;. kfNd> 
cd; kdNtjid Xustpw;F vdf;Fg; Gupfpd;wJ. cdf;F mepahak; 
nra;j kdpjDf;F vd;d nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;W mtdplk; 
Nfl;lhu;. mtDk; mtd; FLk;gKk; 
vd; epiyia czUk;gbf;F vd 
Nfw;gl;l NehTfSk; kdNtjid 
fSk;;> gpd;dilTfSk;  mtDf; 
Fk; mtd; FLk;gj;jpw;Fk; Vw;g;gl 
Ntz;Lk;. mij ehd; fhz Ntz; 
Lk; vd;W jd; Nfhgj;jpNy mtu; 
fis rgpj;Jf; nfhz;lhd;. nfhQ; 
rk; ,jpNy cl;fhu;e;jpU. ehd; rpy epkplq;fspNy te;JtpL Ntd; 
vd;W $wpr; nrd;w Nghjfu;> xU fbj ciwia mtDf;F nfhL 
j;J> eP ,e;jf; fbj ciwia ,g;NghJ jpwf;ff; $lhJ ehis 
fhiyapNy eP jpwe;J ,e;j n[gj;ij cd; cs;sj;jpypUe;J 
NjtDf;F njupag;gLj;J. jpdKk; mg;gbNa n[gpj;Jf; nfhs; 
vd;W $wp mtid mDg;gptpl;lhu;. kWehs; mjpfhiyapNy> me;j 
kdpjd; n[gpf;Fk; gbf;F me;j fbj ciwia jpwe;J ghu;j;jhd;. 
mtd; Mr;rupaj;jpw;F mq;Nf xU rpwpa n[gk; vOjg;gl;bUe;jJ. 
“,uf;fKs;s NjtNd> ehd; kw;wtu;fSila Fw;wq;fis vg;gb 
kd;dpf;fpd;NwNdh mg;gbNa vd; Fw;wq;fisAk; vdf;F kd;dpj; 
jUSk;. vdf;fhf rpYitapy; gypahd ,NaRtpd; ehkj;jpy;; 
n[gpf;fpd;Nwd;. MNkd;.” vd;W vOjg;gl;bUe;jJ. Nghjfu; vO 
jpa me;j thu;j;ijfs; mtd; kdjpNy mt;tg;NghJ xypj;Jf; 
nfhz;bUe;jJ. rpy ehl;fSf;F gpd; mtd; Gj;jp njspe;jJ. jd; 
kjpaPdj;ij mtd; czu;e;J nfhz;lhd;. Nfhghf;fpidapd; gps; 
isahf ehd; ,Ue;j NtisapNy vd; Fw;wq;fis jatha; kd; 
dpj;J vd;id jk;Kila uh[;aj;jpd; gps;isahf khw;wpa NjtD 
ila kfh ngupjhd md;ig epidj;Jg; ghu;j;jhd;. “guNyhf je; 
ijNa> ngytPdkhd vd;id topelj;jpr; nry;Yk;. ghLfspd; kj; 
jpapYk; jd;id Jd;gg; gLj;Jfpd;wtu;fis kd;dpf;Fk;gb Ntz; 
bf; nfhz;l ck;Kila jpUf;Fkhuuhfpa ,NaRitg; Nghy khw 
vdf;Ff; fpUig nra;Ak;” vd;W Njtid Ntz;bf; nfhz;lhd;. 
   
            
 

எங்கள் கைைோைிகளுக்கு 
நோங்கள்  ன்ைிக்கிறது 

ப ோல எங்கள் கைன்கணை 
எங்களுக்கு  ன்ைியும். 

மத்யதயு 6:12 

jpq;fs; | khrp 8 
 

   khiy thrfk ; - kj;NjA 6:44 

செபம்: ம லவைீ பவணைகைிபல ம லன் தரும் பதவபை> துன் த்தின் 
நடுவில் நைக்கும் ப ோதும் உ க்கு விபைோத ோை வோர்த்ணதகணை நோன் 
அறிக்ணகயிைோத டிக்கு என்ணை ம லப் டுத்தி நைத்துவைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 



 

 THE INNER MAN PUBLISHED BY GRACE TABERNACLE - 416.613.2909              26 

  
 

நிதறவொன அறுவதட    
ed;ik nra;J ghLfis mDgtpf;fpd;w jk;Kila gps;isfis 
Njtd; kwe;J NghthNuh? cdf;F mepahaq;fisAk; mf;fpukq; 
fisAk; nra;jtu;fis kd;dpj;J kwe;J tpL vd;W $wpa Njtd; 
cq;fsJ fz;zPiuAk;> cq;fs; kd,uf;fj;ijAk; kwe;J tpLth 
Nuh? rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. “ehd; Ntjidg;gl;L xLq;fpNdd;; 
ehs; KOJk; Jf;fg;gl;Lj; jpupfpNwd;. vd; Fly;fs; vupge;jkha; 
vupfpwJ. vd; khk;rj;jpy; MNuhf;fp 
ak; ,y;iy.  ehd; ngydw;Wg; 
Ngha;> kpfTk; nehWf;fg;gl;Nld;; 
vd; ,Ujaj;jpd; nfhe;jspg;gpdhy; 
fjWfpNwd;. Mz;ltNu> vd; Vq;f 
nyy;yhk; ckf;F Kd;ghf ,Uf;fp 
wJ. vd; jtpg;G ckf;F kiwthap 
Uf;ftpy;iy. vd; cs;sk; Fok;gp miyfpwJ. vd; ngyd; vd;id 
tpl;L tpyfp> vd; fz;fspd; xsp Kjyha; ,y;yhkw;Nghapw;W. vd; 
rpNefpjUk; vd; NjhoUk; vd; thijiaf; fz;L tpyFfpwhu;fs;; 
vd; ,dj;jhUk; J}uj;jpNy epw;fpwhu;fs;. vd; gpuhzid thq; 
fj;NjLfpwtu;fs; vdf;Ff; fz;zpfis itf;fpwhu;fs;; vdf;Fg; 
nghy;yhq;F NjLfpwtu;fs; Nflhditfisg; Ngrp> ehs;KOJk; 
tQ;ridfis Nahrpf;fpwhu;fs;.  ehNdh nrtplidg;Nghyf; Nfsh 
jtdhfTk;> Cikaidg;Nghy tha;jpwthjtdhfTk; ,Uf;fp 
Nwd;. fhJNfshjtDk;> jd; thapy; kW cj;juTfs; ,y;yhjtD 
khapUf;fpw kD~idg;NghyhNdd;. fu;j;jhNt> ckf;Ff; fhj;jp 
Uf;fpNwd;. vd; Njtdhfpa Mz;ltNu> ePu; kW cj;juT nfhLg;gPu;” 
vd;W jhtPJ jd; tho;tpy; jdf;Nfw;gl;l ,d;dy;fisAk;> jhd; 
fu;j;ju;Nky; nfhz;Ls;s ek;gpf;ifiaAk; gw;wpf; $wpapUf;fpd;whu;. 
ek; miyr;ry;fis Njtd;; mwpe;jpUf;fpd;whu;. ek; fz;zPu; mtU 
ila fzf;fpy; cs;sJ. Mz;Lfs; fle;J NghdhYk; mtUila 
MSif Kbtjpy;iy. thdKk; G+kpAk; mope;J NghFk; Mdhy; 
mtUila thu;j;ij xope;J Nghtjpy;iy. mepahaj;ij cOJ> 
jPtpidia tpijj;jpUf;fpwtu;fs;> mijNa mWf;fpwhu;fs;. ePq;f 
Nsh cau;tpYk;> jho;tpYk;> NrhjidapYk;> NtjidiapYk;> fz; 
zPupd; ghijapYk; jpt;tpa Rghtj;jpw;Fupa tpijfis tpijAq; 
fs;. fu;j;ju; cq;fs; fz;zPiuj; Jilg;ghu;. ePq;fs; Njw;wg;gLk; 
ehs; xd;W cz;L. ed;iknra;fpwjpy; Nrhu;e;J Nghfhky; ,Ug; 
Nghkhf. ehk; jsu;e;JNghfhjpUe;jhy; Vw;wfhyj;jpy; mWg;Nghk;. 
  
 
  
 

 

 

கண்ைபீைோபை விணதக்கி 
றவர்கள் மகம் ீைத்பதோபை 
அறுப் ோர்கள். 

செபம்: என் நிணலண ணய நன்றோக அறிந்த பதவபை> என் இருதயத்தின் 
 ை பவதணைகணை நீர் ஒருவபை அறிந்திருக்கின்றீர். நஷ்ைம் வந்தோலும் 
நன்ண  மசய்யும்  ைணத எைக்கு தந்து வைிநைத்துவைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

 ங்கீதம் 126:5 

nrt;tha; |  khrp 9 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 6:8-9 
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பேப்படும் நொளியல யதவதன நம்புங்கள்   
,d;W #upad; cjpf;ftpy;iy vdNt kg;Gk; ke;jhuKkhf 
,Uf;fpd;wJ vd;W xU igadhdtd; jd; ghl;ldhuplk; $wpdhd;. 
mjw;F mtDila ghl;lhdu;: ,y;iy jk;gp> xt;nthU ehSk; 
R+upad; cjpf;fpwJ> R+upad; m];jkpf;fpwJ. jhd; cjpj;j ,lj; 
jpw;Nf mJ jpUk;gTk; jPtpupf;fpwJ. ,d;W kio Nkfq;fs; #o;e;jp 
Ug;gjhy;> ehk; ghu;f;f Kbahjgb #upad; ek; fz;fSf;F 
kiwthf ,Uf;fpd;wJ vdf; $wp 
dhu;. rpy ehl;fspNy ek;Kila 
tho;f;ifapd; epiyikAk; kio 
Nkfq;fs; #oe;jpUg;gijg; Nghy 
khwptpLfpd;wJ. gy njhy;iyf 
Sk; f~;lq;fSk; kdij neUf; 
fpd;w NtisapNy kdjpNy gak; 
Vw;gl;LtpLfpd;wJ. ,e;j gakhdJ 
,Uisg; Nghy ek;ik gw;wpf; 
nfhs;Sk;. mt;NtisfspNy ehk; 
#o;epiyfis Nehf;fpg; ghu;g;gjdhy; tpRthrj;jpypUe;J tpyfp 
tpLk; re;ju;g;gq;fSf;F js;sg;gLfpd;Nwhk;. ,Us; #o;e;j cyfj; 
jpNy> ek;ik #o cs;s kdpju;fspd; kdf;fz;fs; FUlhf;fg;gl;b 
Uf;Fk;  ehl;fspNy ehk; tho;e;J tUfpd;Nwhk;. Njtid mwpah 
jtu;fs; ek;ikg; ghu;j;J “,td; jd; Njtid ek;gp ,Ue;jhNd” 
vd;W Vsdk; nra;J nfhs;thu;fs;. me;j NtisapNy Mz;ltuh 
fpa ,NaRit Nehf;fpg; ghUq;fs;. tpf;fpdq;fs; fle;JNghF 
kl;Lk; cd;djkhdtUila nrl;ilfspd; epoypNy mku;e;jpU 
q;fs;. mope;JNghfpw nghd; mf;fpdpapdhNy Nrhjpf;fg;gLk;; mij 
g;ghu;f;fpYk; mjpf tpiyNawg;ngw;wjhapUf;fpw cq;fs; tpRthrk; 
Nrhjpf;fg;gl;L> ,NaRfpwp];J ntspg;gLk;NghJ cq;fSf;Fg; 
Gfo;r;rpAk; fdKk; kfpikAKz;lhff; fhzg;gLk;. vdNt kde;j 
su;e;J Ngha;tplhjpUq;fs;. mioj;j Njtd; cz;ikAs;stu;. 
gak; #o;e;J nfhs;Sk; NtisapNy mtiu ek;Gq;fs;. vd; Mj;J 
khNt cd; NjtidNa Nehf;fpg; ghu; vd;W mwpf;ifapLq;fs;. 
vd; Mz;ltuhfpa ,NaR vdf;fhf ahitAk; nra;J Kbg;ghu; 
vd;W cq;fs; ,Ujaj;jpNy  tpRthrpAq;fs;. cq;fs; thapdhy; 
mwpf;ifapLq;fs;. mOj;Jk; Rikfis Nehf;fpg; ghu;f;fhky;> 
mitfis CLUtpr; nry;Yk; cq;fs; tpRthrf; fz;fspdhy; 
Njtid Nehf;fpg; ghUq;fs;. mtuhNy cq;fSf;F n[ak; tUk;.   
   
     
 
 
 

 

எைக்கோக யோணவயும் 
மசய்து முடிக்கப்ப ோகிற 
பதவைோகிய  உன்ைத ோை 
பதவணை பநோக்கிக் கூப் ி 
டுபவன். 

Gjd; |  khrp 10 
 

 khiy thrfk; - 1 NgJU 1:7 

செபம்: ணகவிைோத பதவபை> எந்த சூழ்நிணலயிலும் நோன் உம்ப ல் 
மகோண்டுள்ை விசுவோசத்ணத விட்டுவிைோத டிக்கு> உம்ண பய  ற்றிக் 
மகோண்டிருக்க என்ணைப் ம லப் டுத்தி நைத்துவைீோக.  இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

 ங்கீதம் 57:2 
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 முன்னொனதவகதள நொடி… 
NuhkUila Ml;rpf; fhyj;jpNy> gTy; vd;Dk; xU A+jkj 
ituhf;fpaKs;s kdpjd; ,Ue;jhu;. ,tu; Mz;ltuhfpa ,NaR 
fpwp];J ahu; vd;gij mwpahjjpdhNy> kPl;gpd; ew;nra;jpia 
mwptpf;Fk; fpwp];jtu;fis ifJ nra;J> rigNahiu Jd;gg; 
gLj;jp te;jhu;. xU ehs;> mtu; fpwp];jtu;fis jq;fs; kjr; 
rl;lg;gb ifJ nra;Ak;gb xU CUf;F Ngha; nfhz;bUf;Fk; 
NtisapNy Mz;ltuhfpa ,Na 
RNt nka;ahd nja;tk; vd;gij 
mwpe;J nfhz;lhu;. fpwp];jtu; 
fis fhuzkpd;wp Jd;GWj;jpa 
,tu;> gy ehLfSf;F fg;gy; top 
ahfg; gpuahzk; nra;J ,NaR 
fpwp];JNt nka;ahd nja;tk; vd;Wk;> kdpj Fyj;ij kPl;Fk;gb 
,NaR fpwp];J jk;ikg; gypahf rpYitapNy xg;Gf; nfhLj;jhu; 
vd;Wk; ,NaR fpwp];J topahf ght kPl;G cz;L vd;w ew;nr 
a;jpia mwptpj;J te;jhu;. mjdhy;> A+ju;fSk; Nuhku;fSk; gTy; 
Nky; Nfhgk; nfhz;L mtiu nfhd;W NghLk;gb ifJ nra;jh 
u;fs;. mtiu fly;topahf NuhkhGupf;F nfhz;L nry;Yk; Ntis 
apNy> mtu; nrd;W nfhz;bUe;j fg;gy; ngUk; Gaypy; mfg;g 
l;lJ. me;j NtisapNy> ifjpahfpa gTy;> ftiyg; glhjpU 
q;fs;> fg;gy; Nrjg;gLk;> Mdhy; ePq;fs; xUtUk; kupg;gjpy;iy 
vd;W fg;gy; khYkpf;Fk; mjpfhupfSf;Fk; $wpdhu;. mjd;gb xU 
,uhj;jpupapNy fg;gy; Kw;Wkhf Nrjkile;J> ahtUk; xU jPTf;F 
nrd;wile;jhu;fs;. mq;Nf gTy; Fspu;fha;e;J nfhz;bUf;Fk; 
NghJ tpwFfspw;Fs; ,Ue;j tp~g; ghk;G mtu; ifia ft;tpf; 
nfhz;lJ. mijf; fz;l me;j Cuhu; ,td; epr;rakhf rgpf;fg;g 
l;ltd;. ifjpahf te;j ,td; te;j fg;gyhdJ fLk; Gay; Nkhjp 
Nrjkile;jJ. rKj;jpuj;jpy; jg;gp te;jtid rhgk; njhlu;e;J 
tp~g; ghk;G fbj;J tpl;lJ. ,g;NghJ ,td; tpOe;J kupj;Jg; 
Nghthd; vd;W ghu;j;Jf; nfhz;bUe;jhu;fs;. Mdhy; Copahuhfpa 
gTy; ghk;ig ifapypUe;J cjwptpl;L Rfkhf ,Ue;jhu;. mij 
fz;l Cuhu;> ,td; kdpjdy;y nja;tk; vd;whu;fs;. Mdhy; mt 
Nuh> Cuhupd; rgpj;jiyNah my;yJ mtu;fs; Gfo;r;rpiaNah eh 
lhky;> Mz;ltuhfpa ,NaR jdf;Ff; nfhLj;j jpUg;gzpia 

nra;J Kbf;Fk;gb Kd;dhditfis ehb mijNa gpd; njhlu; 
e;jhu;. mJ NghyNt ehKk; ,NaRit gpd;njhlu;e;J nry;Nthk;.    
    

 

 

 ின்ைோைணவகணை  றந்து> 

முன்ைோைணவகணை நோடி… 

பிலிப்பிேர் 3:13 

tpahod; | khrp 11 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 7:21 

செபம்: அணைத்த பதவபை>  ைிதர்கைின் வோர்த்ணதகணை பகட்டு பசோர் 
ந்து ப ோகோத டிக்கு கிறிஸ்து இபயசுவுக்குள் நீர் அணைத்த  ை  அணை 

ப் ின் இலக்ணக பநோக்கித் மதோைை கிருண  மசய்வைீோக.  இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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நிதலத்திருந்து கனி சகொடுங்கள்   

xU fpuhkj;jpYs;s ghlrhiynahd;wpy; gj;jhk; tFg;G gbf;Fk; 
khztd;> tFg;gpy; Mrpupau; fzpj ghlj;ij fw;Wf; nfhLf;Fk; 
NtisapNy> mLj;j tFg;gpy;> fw;Wf; nfhLf;Fk; Mrpupau; Rfh 
jhuf; fy;tpia kpfTk; Rthurpakhf fw;Wf; nfhLj;Jf; nfhz;b 
Ue;jhu;.  jd; tFg;gpYs;s fzpj Mrpupau;> tutpUf;Fk; jtizr; 
Nrhjidf;F Maj;jg;gLj;J Kfkhf Kf;fpakhf rpy fzpj 
#j;jpuq;fis gw;wp kWrPuha;T 
nra;J nfhz;bUf;Fk; Ntis 
apNy> ,td; mLj;j tFg;gpYs;s  
Mrpupau; fw;Wf; nfhLf;Fk; Rfh 
jhuf; fy;tpf;F nrtp nfhLj;J jd; 
Gyid mjpNy nrYj;jpf; nfhz; 
bUe;jhd;.  jtizr; Nrhjid 
te;j NghJ mtd; fzpj ghlj;jp 
Ny kpfTk; Fiwe;j Gs;spfis 
vLj;J rpj;jpailahkw; Nghdhd;. 
gpupakhdtu;fNs> ek; xt;nthU 
tUf;Fk;    xU FLk;gk; cz;L. me;j 
FLk;gk; vg;gb nraw;gl Ntz; 
Lk; vd;W xOq;F Kiwfis gupRj;j Ntjhfkk; fw;Wf; nfhLf;fp 
d;wJ. mJNghyNt ek; xt;nthUtUf;Fk; xU rig cz;L. rig 
apy; vg;gbahf ehk; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w xOq;F Kiwfis 
gupRj;j Ntjhfkk; ekf;F $Wfpd;wJ. ek; vy;NyhUf;Fk; gpujhd 
Nka;g;guhf Mz;ltu; ,NaR ,Uf;fpd;whu;. Mdhy;> ,e;j cyfp 
Ny vq;fis elj;jpr; nry;Yk;gbf;F rigapNy fu;j;ju; xU Nka; 
g;gid epakpj;jpUf;fpd;whu;. mij ePq;fs; tpRthrpj;jhy;> cq;fs; 
rigapy; QhapW NjhWk; Nghjpf;fg;gLk; Njt thu;j;ijfSf;Fr; 
nrtpnfhLq;fs;. cq;fs; Nka;g;gNd cq;fs; epiyikiaAk;> 
cq;fs; ngyj;ijAk; ngytPdj;ijAk;> ePq;fs; ve;j Nrhjidapy; 
tpOe;J Nghfpd;wPu;fs; vd;gijAk; mjpfkhf mwpe;jpUg;ghu;. vd 
Nt kD~Uila #Jk; tQ;rpf;fpwjw; NfJthd je;jpuKKs;s 
Nghjfkhfpa gytpj fhw;wpdhNy miyfisg;Nghy mbgl;L 
miyfpwtu;fshapuhky;> gupRj;j Ntjhfkj;ij jpdKk; fUj;J 
ld; gbAq;fs;> Cf;fkhf n[gpAq;fs;> rig$btUjiy rpyu;tpl; 
LtpLtijg; Nghy ePq;fSk; tpl;LtplhjpUq;fs;. cq;fs; fPo;g;gb 
jiy rigapd; mjpfhuq;fSf;F nraypNy fhz;gpAq;fs;.  
      
             
 

 
 

 

நோம் இைிக் குைந்ணதகைோ 
யிைோ ல்>  னுஷருணைய 
சூதும் வஞ்சிக்கிறதற்பகது 

வோை தந்திைமுமுள்ை ப ோ 
தக ோகிய  லவித கோற் 

றிைோபல அணலகணைப் 
ப ோல அடி ட்டு அணலகிற 

வர்கைோயிைோ ல்> 

எயப ிேர் 4:14 

nts;sp | khrp 12 
 

  khiy thrfk; - 1 njr 5:12-13 

செபம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை> நீர் நிய ித்த அதிகோைங்களுக்கு 
நோன்  ைதோை கீழ்ப் டிந்து> ஒருண ப் ோட்டிலும் ஐக்கியத்திலும் பதறும்  
டிக்கு என்ணை வைிநைத்திச் மசல்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு வைியோக 
மெ ிக்கிபறன் ஆம ன் 
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திேொனம் ச ய்தல்  
,];uNtiyr; Nru;e;j rTy; vd;Dk; xU rhjhuz kdpjid> 
fu;j;ju; rk];j ,];uNtYf;Fk; uh[hthf mgpN~fk; nra;jhu;. 
Mdhy;> rTy; uh[;aghuj;ij ];jpug;gLj;jpa gpd;G> fu;j;jUila 
thu;j;ijf;F fPo;g;gbahky; Nghdhd;. mJ khj;jpuk; my;y> jd; 
fPo;g;gbahikia xg;Gf; nfhz;L fu;j;juplk; jpUk;ghky;> jd; 
fPo;g;gbahikia epahag;gLj;jpAk;; 
nfhz;lhd; vd;w rk;gtj;ij gbj;j 
xU ,sk; thypgd;> “rTiy fu;j; 
ju; ,t;tstha; cau;j;jpapUf;f 
mtd; rw;Wk; ed;wpaw;wtdha; 
vt;tsT kjpaPdkha; ele;J nfhz; 
lhd;” vd;W jd; je;ijaplk; $wp 
dhd;. gupRj;j Ntjhfkj;jpNy Fwp 
g;gplg;gl;l ,e;j rk;gtkhdJ thrp 
g;gjw;F xU mUikahd cz; 
ikf; fij. mij thrpj;j me;j 
thypgd;> jhd; xU %d;whk; egu; Nghy> xU fijg; Gj;jfj;ij 
thrpg;gijg; Nghy thrpj;Jtpl;L> jd; tpku;rdj;ijf; $wpa gpd;G 
jd;ghl;bw;Fr; nrd;Wtpl;lhd;. gupRj;j Ntjhfkj;ij thrpf;Fk; 
NghJ> mt;tz;zkhf %d;whk; egiug; Nghy thrpg;gjhy; vq;fs; 
tho;f;iff;F gyd; ,y;iy. [Ptd; jUk; Ntj thu;j;ijf;Fs; 
vq;fs; tho;it ,izj;jtu;fshf ehq;fs; Ntjj;ij jpdKk; 
gbf;f Ntz;Lk;. rTiy Njtd; vg;gb mioj;jhu; vd;gij 
thrpf;Fk; NghJ mtu; vd;id vg;gb mioj;jhu; vd;W jpahdpf;f 
Ntz;Lk;. rTYf;F xU nghWg;igf; nfhLj;jhu; mJNghy vq;fs; 
xt;nthUtUf;Fk; xU nghWg;igf; nfhLj;jpUf;fpd;whu;. NkNy 
Fwpg;gplg;gl;l me;j ,sk; thypgd; jd; tho;f;ifapy;  nfhL 
f;fg;gl;l rpwpa nghWg;Gf;fisf;$l epiwNtw;wp Kbg;gjpy;iy. 
mij mtd; je;ij Rl;bf; fhl;Lk; NghJ> jd; jtWfis Vw;Wf; 
nfhs;tjw;Fg; gjpyhf> jd; epyikia epahag;gLj;j Kaw;r;rp 
nra;thd;. mg;gbahf me;j thypgd; jd; tho;f;ifia nfhz;L 
nry;gtdhf ,Ue;jhy; mtd; KbT vg;gb ,Uf;Fk;? ,g;gbahf 
ehk; rj;jpa Ntjj;ij thrpf;Fk; NghJ> [Pt thu;j;ijfs; topahf 
vd;Dila tho;f;ifapy; ehd;;> ,g;NghJ vij fw;Wf; 
nfhz;Nld;. vg;gbahf vd; tho;f;ifia ehd; khw;wpaikf;fg; 
Nghfpd;Nwd; vd;w rpe;ij ek;kpy;  vg;NghJk; fhzg;gl Ntz;Lk;.  
  
         
 

 
 

அல்லோ லும்> நீங்கள் உங் 

கணை வஞ்சியோத டிக்குத் 
திருவசைத்ணதக் பகட்கி 
றவர்கைோய்  ோத்திை  

ல்ல> அதின் டி மசய்கிற 

வர்கைோயும் இருங்கள். 

 

rdp | khrp 13 
 

 khiy thrfk; - 2 jPNkh 3:16 

செபம்: உன்ைத ோை பதவபை> நித்திய ெீவணைத் தரும் திரு 
வோர்த்ணதகணை வோசிக்கும் ப ோது> அணத தியோைித்து> அதன் டி என் 
வோழ்ணவ நோன்  ோற்றிக் மகோள்ளும் டி என்ணை வைிநைத்திச் மசல்வைீோக. 
இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

ேொக்யகொபு 1:22 
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அறிேொத யநரம் வந்திடுவொர்  
 

ehw;gJ tUlq;fSf;F Nkyhf Njt Copaj;ij KO Neukhfr; 
nra;J> rpy Mz;LfSf;F Kd; Xa;T ngw;w Copau; xUtu;> 
gpurq;f NtisapNy jtwhky; Fwpg;Gf;fis vLj;Jf; nfhs;thu;. 
xU kdpjd; me;j taJ nrd;w Nghjiu mZfp: Iah> vj;j 
idNah Mz;Lfshf Copak; nra;j ePq;fs;> vt;tsNth Ntj 
j;ij fw;Wj; Nju;e;jpUf;fpd;wPu;fs;. vdpDk;> ,sk; Nghjfu;fs; 
gpurq;fpf;Fk; NghJk; Fwpg;Gf;fis 
vLf;fpd;wPu;fNs vd;W mtuplk; 
$wpdhd;. tajhd Nghjfu; me;j 
kdpjid Nehf;fp: kfNd> ehd; 
Ntjj;ij fw;wpUf;fpd;Nwd;> 
Mdhy; Njtd; ,d;W vd;d 
$Wfpd;whu; vd;gij ehd; mwpe;J 
mjd;gb vd; tho;it fhj;Jf; 
nfhs;sNtz;Lk;. NjtNdhL 
KfKfkha; Ngrpa 120 taJ epuk;gpa NkhNrf;Fk; xt;nthU 
ehSk; Njt topelj;Jjy; mtrpakhf ,Ue;jJ. vd; Mj;Jkh 
fOFNghy ,sikahf ,Ug;gjw;F NjtDila thu;j;ijNa 
mjd; Cl;lr; rj;J. vd; ruPuj;jpNy ngyd; Fiwe;J Nghtjhy;> 
Njtd; NgRtij kwe;J Nghfhky; ,Uf;f Fwpg;Gf;ifs vLj;Jf; 
nfhs;fpd;Nwd;. mJkl;Lky;y> ruPu ngytPdj;jpdhy;> gpurq;f Nt 
isapNy ehd; J}q;fptplhjgbf;F Fwpg;ngLj;jy; vdf;F cjtp 
nra;fpd;wJ vd gjpyspj;jhu;. gpupakhdtu;fNs> xU Ntis 
ePq;fs; Ntjhfk fy;Y}upf;Fr; nrd;W Ntjj;jpNy ghz;bj;jpak; 
ngw;W> ,e;j cyfpNy cs;s mjp cau;e;j gl;lj;ijg; ngw;Wf; 
nfhs;syhk;. mjdhy; ePq;fs; ,dp Ntjk; gbf;f Njitapy;iy 
vd;gJ nghUsy;y. Njtdhfpa fu;j;ju; ,d;W vd;NdhL vd;d 
NgRfpd;whu;? ahu; topahf NgRfpd;whu;? vd;gijf; Fwpj;J 
xt;nthUtUk; fUj;Js;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. ekJ fy;tp 
mwpT> vj;jid tUlq;fshf fpwp];jtdhf ,Uf;fpd;Nwd;> Ntj 
ghlq;fspNy ngw;Wf; nfhz;l gl;lq;fs; Nghd;wit ey;yJ 
Mdhy; ,d;W Ngrg;gLk; NjtDila thu;j;ijfSf;Fr; nrtp 
nfhLj;J fPo;g;gba kdjpy;yhjpUe;jhy; vq;fs; fy;tpawpthYk;> 
gl;lj;jhYk;> mDgtj;jhYk; tUk; gpuNah[dk; mw;gNk. ek; 
tho;ehs; KOtJk; Njt topelj;Jjy; ekf;F ,d;wpaikahjJ. 
vdNt ek;ikj; jho;j;jp Njt trdj;jpw;F nrtp nfhLg;Nghkhf. 
 
         

 
 

உங்கள் முதிர்வயதுவணை 

க்கும் நோன் அப் டிச் மசய் 

பவன்; நணைவயது ட்டும் 
நோன் உங்கணைத் தோங்கு 

பவன்; 

ஏ ொேொ 46:4 

QhapW | khrp 14 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 4:12 

செபம்: வைிநைத்தும்  ை  தந்ணதபய> முதிர்வயதிலும் எங்கணை நைத்து 

பவன் என்று கூறியிருக்கின்றீர். நீர் என்ணை நைத்திச் மசல்லும் டிக்கு 
தோழ்ண யும் கீழ்ப் டிதலுமுள்ை இருதயத்ணத தந்து நைத்துவைீோக. இைட் 

சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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மனத்தொழ்தமயுடன் கொத்திருங்கள்   

mf;fhyj;jpNy> Vyp vd;Dk; ngaUila MrhupandhUtd; ,Ue; 
jhd;. mtDf;F xg;dp gpndfh]; vd;Dk; ngau;fisAila ,u 
z;L Fkhuu;; ,Ue;jhu;fs;. xg;dpAk; gpndfhRk; Mrhupa Copa 
j;jpw;Fupatu;fSk;> Myaj;jpNy ,Ug;gtu;fSkhf ,Ue;j NghJk; 
mtu;fs; Jd;khu;f;fUk; fu;j;jiu mwpahjtu;fSkhapUe;jhu;fs;. 
mtu;fs; jq;fs; je;ij Vypapd; 
mwpTiuf;F fPo;g;gba kWj;jhu;fs;. 
Mjyhy; me;j thypgupd; ghtk; 
fu;j;jUila re;epjpapy; kpfTk; ngup 
jhapUe;jJ. mtu;fs; kj;jpapNy> 
gpwg;gjw;F Kd;dNk> Njt Cop 
aj;jpw;nfd;W xg;Gf;nfhLf;fg;gl;l 
rhKNty; vd;Dk; rpW gps;is 
ahz;lhd; Myaj;jpypUe;J tsu;e;J te;jhd;. rhKNtypd; je;ij 
apd; ngau; vy;fhdh. mtd; jhahupd; ngau; md;dhs;. Njtdh 
fpa fu;j;ju; rhKNtiyf; Fwpj;J xU jpl;lj;ij itj;jpUe;jhu;. 
rhKNty;> Jd;khu;f;f tho;f;if thOk; MrhupaDila Fkhuuh 
fpa xg;dp gpndfh]; kj;jpapy; tsu;e;J te;jhYk;> gps;isahz; 
lhd; Mrhupadhfpa Vypf;F fPo;g;gbTs;s gps;isahf ,Ue;J te; 
jhd;. rhKNtiyf; Fwpj;j NjtDila rpj;jk; mtdpy; epiwNtW 
tjw;F ve;j fhupaKk; jil nra;a Kbatpy;iy. fu;j;juhy; 
Fwpj;j fhyj;jpNy> mtd;; rk];j ,u];uNtYf;Fk; epahahjpg 
jpahfTk;> jPu;f;fjuprpahTk; Vw;gLj;jg;gl;lhd;. gpupakhdtu;fNs> 
fu;j;ju; Kd;Fwpj;j fhupaj;ij ahUk; jil nra;a KbahJ. mtu; 
Kd;Fwpj;j fhupak;> mtUila rpj;jg;gb> mtu; Kd;Fwpj;j Neuj; 
jpNy eilngWk;. vdNt> cq;fis Fwpj;j Njt rpj;jk; epiwNt 
Wk;gb nghWikNahL fhj;jpUq;fs;. fhj;jpUg;G fhyj;jpNy> 
cq;fs; kdj; jho;ikAk;> fPo;g;gbTk; fpupiafspdhNy ntspg;g 
Lj;jg;gl Ntz;Lk;. #o;epiyfs; NjtDila rpj;jj;jpw;F vjpuhf 
,Uf;fpd;wJ vd;W ePq;fs; thJf;Fk; tof;fpw;Fk; nrd;W 
tplhjpUq;fs;. ,g;gbahf> rpy mepahaq;fis fhZk; NghJ> rpy 
kdpju;fs; jq;fs; khk;r ngyj;jpdhy; mitfis jPu;f;f Kw;gL 
fpd;whu;fs;. mitfspdhNy mtu;fs; jq;fs; thridia nfLj; 
Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. rpyu; gpd;khw;wkile;J Ngha; tpLfpd;whu; 
fs;. Njt rpj;jk; epiwNtw Ntz;Lk; vd;W ePq;fs; xU jpl;lj;ijg; 
Nghlhky;> mtUila Neuj;jpw;Ff; fhj;jpUq;fs;.  
    

   
 

 

அவர் சகலத்ணதயும் அதி 
ைதின் கோலத்திபல பநர் 

த்தியோகச் மசய்திருக்கி 
றோர் 

பிர ங்கி 3:11 

jpq;fs; | khrp 15 
 

 khiy thrfk; - vNrf;fpay; 12:28 

செபம்: வோக்குணைத்த பதவபை> நீர் மசோன்ை வோர்த்ணத> நீர் முன்குறித்த 
பநைத்திபல நிணறபவறும் என்னும் உண்ண ணய  றந்து ப ோய்விைோ ல் 
 ைத்தோழ்ண யுைனும் கீழ்ப் டிதலுைன் கோத்திருக்க கிருண  மசய்வைீோக. 
இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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வைிநடத்திச் ச ல்லும் கர்த்தர் 

Mz;ltuhfpa ,NaRtpd; jhahfpa kupahSk; NahNrg;Gk; 
ehrNuj;J vd;Dk; xU rpwpa CupNy tho;e;J te;jhu;fs;. Mdhy;> 
jPu;f;fjuprpfspd; Kd;Diug;gpd;gb kPl;guhfpa ,NaR ngj;yNfk; 
vd;Dk; NtWnwhU Cupy; gpwf;f Ntz;Lk;. Fwpj;j ehs; te;j 
NghJ> kupahSk; NahNrg;Gk; Fb 
kjpg;G vOJtjw;fhf ngj;yNfk; 
CUf;Fg; Nghf Ntz;bapUe;jJ. 
mq;Nf kupahSf;F gpurtk; Vw;g 
l;L> jPu;f;fu; thf;fpd;gb kPl;guhfpa 
,NaR ngj;yNfkpy; gpwe;jhu;. me;eh 
l;fspNy> Ml;rp nra;j VNuhJ uh[h> 
,NaRit nfhy;Yk;gb jpl;lkpl;L 
,uz;L tajpw;Fl;gl;l Foe;ijfs; 
ahitiaAk; nfhy;Yk;gb fl;lis 
apl;lhd;.  mjw;F Kd;djhfNt> fu;j;jUila J}jd; nrhg;gdj; 
jpy; NahNrg;Gf;Ff; fhzg;gl;L: VNuhJ gps;isiaf; nfhiy nra; 
aj; NjLthd;; Mjyhy; eP vOe;J> gps;isiaAk; mjpd; jhiaAk; 
$l;bf;nfhz;L> vfpg;Jf;F Xbg;Ngha;> ehd; cdf;Fr; 
nrhy;Yk;tiuf;Fk; mq;Nf ,U vd;whd;. mtd; vOe;J> ,utpNy 
gps;isiaAk; mjpd; jhiaAk; $l;bf;nfhz;L> vfpg;Jf;Fg; 
Gwg;gl;Lg; Ngha;>  VNuhjpd; kuzgupae;jk; mq;Nf ,Ue;jhd;. 
VNuhJ ,we;jgpd;G> fu;j;jUila J}jd; vfpg;jpNy NahNrg;Gf;Fr; 
nrhg;gdj;jpy; fhzg;gl;L:  eP vOe;J> gps;isiaAk; mjpd; 
jhiaAk; $l;bf;nfhz;L> ,];uNty; Njrj;Jf;Fg; Ngh. gps;is 
apd; gpuhzid thq;fj;Njbdtu;fs; ,we;J Nghdhu;fs; vd;whd;.  
mtd; vOe;J> gps;isiaAk; mjpd; jhiaAk; $l;bf;nfhz;L> 
,];uNty; Njrj;Jf;F te;jhd;. gpupakhdtu;fNs> NkNy $wg; 
gl;l rk;gtq;fisg; ghUq;fs;. Njt topelj;Jjiyg; ghUq;fs;. 
jkf;Fg; gae;J jkJ Ntisf;F fhj;jpUf;fpd;wtu;fSf;F vq;F 
nry;y Ntz;Lk;> vg;NghJ nry;y Ntz;Lk;> vd;d nra;a Ntz; 
Lk; vd;W Njtd; njspthf topelj;jpr; nry;fpd;whu;. rpy Ntis 
fspNy> ek; tho;f;fiapy; rpy topfs;> rpy jPu;khdq;fs;> ek; 
fz;fSf;F ed;ikNghy Njhd;wyhk;. NjtDila thu;j;ijapd; 
ntspr;rj;jpy; mitfis Muha;e;J ghUq;fs;. cq;fs; topfis 
mtUf;F xg;Gf; nfhLq;fs;. cq;fs; vz;zg;gb KbTfis vLf; 
fhky; Njt toplj;JjYf;fhf fhj;jpUq;fs;.  
     
     
  
 

 
 

கர்த்தருக்குக் கோத்திரு> 

அவர் உன் இருதயத்ணத 
ஸ்திைப் டுத்துவோர்;. திை  

ைதோயிருந்து> கர்த்தரு 

க்பக கோத்திரு. 

 ங்கீதம் 27:14 

nrt;tha; |  khrp 16 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 32:8 

செபம்: என் பதவைோகிய கர்த்தோபவ> வோழ்க்ணகயில் எந்த ஒரு தீர் ோ 

ைத்ணதயும் உ து சித்தப் டி எடுக்கும் டிக்கு நீர் எைக்கு உ து வைிணய 
ப ோதித்து வைிநைத்திச் மசல்வைீோக.  இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கி 
பறன் ஆம ன். 
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வொழ்க்தகப் பேணம்   

kdpju;fs; jq;Sila mDjpd tho;f;ifapNy gy rpwpa gaz 
q;fis Nkw;nfhs;fpd;whu;fs;. vLj;Jf;fhl;lhf> khztu;fs; ghl 
rhiyf;F nry;fpd;whu;fs;. ngupatu;fs; njhopw;rhiyf;F nry;fpd; 
whu;fs;. rpyu; itj;jparhiyf;F nry;fpd;whu;fs; ,g;gbahf 
xt;nthU gazq;fspYk; mtu;fs; nra;J Kbf;f Ntz;ba 
Kf;fpa fhupak; xd;W ,Uf;Fk;. 
ghlrhiyf;F nry;Yk; khztd; 
NghFk; topapy; jd; ez;gu;fNshL 
Ngrpf; nfhz;L nry;yyhk; Mdhy; 
mJ ghlrhiyf;F nry;Yk; Kf;fpa 
khd Nehf;fk; my;y. Mz;ltuhfpa 
,NaR fpwp];J> jk;ikj; jho;j;jp> 
guNyhfj;jpypUe;J ,wq;fp> ,e;j 
G+Tyfpy; xU kdpjdhfg; gpwe;jhu;. 
mtu; ,e;j cyfj;jpy; ,Uf;Fk; 
NghJ vg;NghJk; ed;ik nra;fpd;w 
tuhfNt Rw;wpj; jpupe;jhu;. Mdhy;> 
mtu; ,e;j G+TyfpNy nra;J 
Kbf;f Ntz;ba gpujhdkhd Nehf; 
fk; vd;d vd;gij mtu; mwpe;jpUe;jhu;. kdpj FykhdJ ghtj; 
jpypUe;J kPl;gilAk; topia cz;L gz;Zk;gbf;F jk;ik jhk; 
rpYitapy; gypahf xg;Gf; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;w gpujhd ,y 
f;if Nehf;fp mtu; gazk; nra;jhu;. ,dptutpUf;Fk; <L ,iz 
apy;yhj kfpikia tpRthrf; fz;fspdhNy fz;L> jkf;F Kd; 
itf;fg;gl;bUe;j mtkhdj;ijAk;> epe;ijiaAk;> ghLfisAk; 
rfpj;Jf; nfhz;lhu;. ,e; ehl;fspNy> cyfj;jpNy gy kdpju;fs; 
Mz;ltu; ,NaRtpd; ghLfis mjpfjpfkhf jpahdpf;fpd;whu;fs;. 
mJ ey;yJ. Mdhy; me;jj; jpahdkhdJ> ehk; Mz;ltu; ,NaR 
,t;tsT ghLfisg;gl;lhu; vd;W mOJ Gyk;Gtjw;fhf my;y. 
mtu; kWgbAk; tUk; ehspNy ehk; mOJ Gyk;ghky; mtu; tUf; 
iff;F Maj;jkha; ,Uf;Fk;gbf;F ,e;ehl;fspNy>  ekf;F tUk; 
ghLfisAk; mtkhdq;fisAk; ehk; rfpj;Jf; nfhz;L>   gpjhthfpa 
Njtdpd; jpUr;rpj;jk; ek; tho;f;ifapNy epiwNtw;wp Kbg;gijf; 
Fwpj;jjhfNt ek; tho;T ,Uf;f Ntz;Lk;. ek; tho;f;ifapNy 
gy rpwpa gazq;fis ehk; Nkw;nfhz;L tUfpd;w NtisapNy>  

ek;Kila gpujhdkhd gazj;ij kwe;J Ngha;tplhjpUg;Nghkhf.  
    

   

     

 

அவர் த க்குமுன் ணவத் 
திருந்த சந்பதோஷத்தின் 

ம ோருட்டு> அவ ோைத் 
ணத எண்ைோ ல்> சிலு 

ணவணயச் சகித்து> பதவ 

னுணைய சிங்கோசைத்தின் 
வலது ோரிசத்தில் வறீ்றி 
ருக்கிறோர். 

எபிசரேர் 12:2 

Gjd; | khrp 17 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 3:12 

செபம்: அன்புள்ை  ை  தந்ணதபய> இந்த உலகத்திபல ஏன் வோழ்க்கிபறன் 
என்ற  கிண க்குரிய பநோக்கத்ணத நோன் உைர்ந்து மகோள்ளும் டிக்கு 
 ிைகோசமுள்ை  ைக் கண்கணை தந்து வைிநைத்திச் மசல்வைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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கர்த்தருதடே யேொ தனயே நிதலநிற்கும். 
xU rpwpa fpuhkj;jpy; gpwe;J> tho;e;J te;j ,isQd; jhd; 
tho;tpy; Kd;Ndw;wkilAk;gb gl;lzj;jpw;Fr; nry;y Ntz;Lk; 
vd;w MirAs;stdhf ,Ue;J te;jhd;. mtd; trpj;J te;j me;j 
CupNy> mtd; FLk;gk; kpf vspikahd tho;f;if tho;e;J te; 
jJ. rpwpa Cuhf ,Ue;jjpdhy;> maypNy xUtiu xUtu; mwpe;jp 
Ue;jhu;fs;. CupNy rpy fl;Lg;ghLfs; ,Ue;jJ. mtd; FLk;gj; 
jpNy rpy tiuaiwfs; ,Ue;jd. 
mtd; Muhjpf;fr; nry;Yk; Myaj; 
jpYk; rpy xOq;F Kiwfs; ,Ue; 
jd. me;jf; fl;Lg;ghLfs;> tiua 
iwfs;> xOq;F Kiwfspdhy; 
mt;tg;NghJ rpy mnrsfupaq;fs; 
mtDf;F Vw;gl;bUe;jhYk; mit 
fs; jd; tho;f;ifia newpg;gL 
j;Jk; vy;iyfs; vd;gij mtd; 
czuhjpUe;jhd;. ngw;Nwhupd; fb 
e;J nfhs;SjYk;> rKfj;jpdupd; Gj;jpkjpAk; rigNahupd; MNyh 
ridAk; vd;id mbikiag; Nghy elj;Jfpd;wJ vd vz;zpf; 
nfhz;lhd;. mjpdhy;> mtd; Rje;jpuj;ij ehb gl;lzj;jpw;F nrd; 
whd;. jw;NghJ mtd; trpf;Fk; ehfuPfkhd gl;lzj;jpNy> mtd; 
tpUk;gpa vy;yhtw;iwAk; nra;J nfhs;sf;$ba trjpfs; mtD 
f;F fpilj;jJ. mtd; ghtk; nra;jhYk;> ,td; ahu; vd;W jpUk;gp 
ghu;g;gjw;F $l me;j gl;lzj;jpNy xUtUk; ,y;iy. ,J jd 
f;F fpilj;j ngupa tpLjiy vd;W mtd; $wpf; nfhz;lhd;. 
fpilf;Fk; Neuk; vy;yhk; fLikahf cioj;jhd;. gilj;j Mz;l 
tiu rpe;jpf;f mtDf;F Neukpy;yhky; Ngha;tpl;lJ. gzk; mjpff 
jpfkhf mtDf;F fpilj;jJ. mjpdhy; mtd; cs;sj;ij 
nghUshir gw;wpf; nfhz;lJ. tpLjiyia ehbr; nrd;wtd; ,g; 
NghJ vy;yh jPikf;Fk; Ntuhfpa gz Mirf;F mbikahdij 
czuhjpUe;jhd;. Mk;> gpupakhdtu;fNs> thypgu;fs; kl;Lky;y> ,d; 
Dk; mNefu;> jq;fSf;F tpLjiy Ntz;Lk; vd;W rpy jPu;khdq; 
fis jq;fs; tho;f;ifapy; vLj;J> ghjhsj;jpw;F nfhz;L nry; 
Yk; mbikj;jd fl;Lfspy; rpf;fpf; nfhs;fpd;whu;fs;. mitfs; 
,e;j cyf Nghf;fpw;Fg; ngUk; Mlk;gukhf ,Uf;fyhk; Mdhy; 
xUtd; cyfnky;yhk; jdjhf;fp nfhz;lhYk; jd; Mj;Jkhtpw;F 
NfL tpistpj;jhy; mjdhy; tUk; ,yhgk; vd;d? xd;Wkpy;iy!  
 

      
 

 

 னுஷனுணைய இருதய 

த்தின் எண்ைங்கள் அபந 

கம்; ஆைோலும் கர்த்தரு 

ணைய பயோசணைபய 
நிணலநிற்கும். 

நீதிசமொைிகள் 19:21 

tpahod; | khrp 18 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 7:24-27 

செபம்: விடுதணல தரும் பதவபை> நோபை என் ஆத்து ோணவ அடிண  

த்தைத்திற்குட் டுத்தும் சந்தர்ப் ங்கணை முற்றோக தவிர்த்து> உம்முணைய 
ஆபலோசணையின் டி உ க்குக் கீழ்ப் டிந்து நைக்க துணைபுரிவைீோக.   இைட் 

சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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யதவ  ித்தம் நிதறயவற இடங்சகொடுங்கள்  

“,J cd;Dila tho;f;if> ePNa cdf;F uh[h> cd; tho;f;if 
apy; eP tpUk;gpaijr; nra;> cd; fdit ePNa gpd;gw;W>  tpUk;gp 
aij gb> tpUk;gpa Ntiyiar; nra;> cdf;F cz;ikahapU” 
vd;Dk; vz;zf; fUf;fNs ,d;iwa cyfpNy gps;isfspd; rpW 
tajpypUe;J mtu;fs; cs;sj;jpNy rpe;ijfshf tpijf;fg;gl;L 
tUfpd;wJ. ,d;W cyf gpurpj;jp 
ngw;w jpiug;gl ];jhgdq;fshy; 
cUthf;fg;gLk; jpiug;glq;fSk;> 
ehlfq;fSk;> fye;Jiuahly;fSk; 
,j;jifa Nghf;ifAilajhfNt 
,Uf;fpd;wJ. mJ kl;Lky;y> gy 
fy;tp epiyaq;fSk; rpWtu;fSf;F 
,jw;nfhj;j MNyhridfisNa 
nfhLj;J tUfpd;whu;fs;” vd;W Nkw;fj;ija ehl;il Nru;e;j Njt 
CopanuhUtu; $wpdhu;. Nkw;Fwpg;gpl;l ];jhgdq;fs; kl;Lky;y> 
,d;W gy ngw;Nwhu;fSk; “gpjhthfpa NjtDila rpj;jk;” vd;W 
$Wk; NghJ> mJ ehk; $btUk; MyaKk;> MuhjidfSf;F 
Kupa xOq;F kl;LNk vd vz;zpf; nfhs;fpd;whu;fs;. jhapd; 
fu;g;gj;jpy; cUthFk; Kd;Nd ek;ik ngau; nrhy;yp mioj;j 
ek; gpjhthfpa Njtd;> xt;nthUtUf;Fk; jdpj;JtkhdJk; gpuj; 
jpNafkhdJkhd jpl;lj;ij itj;jpUf;fpd;whu;. mJ Myaj;jpw;F 
nrd;W tUtJk;> Muhjidfspy; <LgLtJ kl;Lky;y. mJ ek;K 
ila KO tho;f;iff;FKupajhapUf;fpd;wJ. ek; tho;tpy;; ehk; 
vLf;Fk; xt;nthU jPu;khdq;fSk; ek;Kila tho;f;ifia khw; 
wpaikf;fpd;wJ. vdNt ekJ jPu;khdq;fshdJ gpjhthfpa Njt 
Dila gupG+uz rpj;jj;ij” ek; tho;tpy; epiw NtWtjw;Fj; jil 
ahf ,Uf;fhjgbf;F mtUila rpj;jk; vq;fs; tho;tpy; epiw 
Ntw ,lq; nfhLf;f Ntz;Lk;. ,d;W gyu; jq;fs; tho;tpy; fy;tp> 
Ntiy> tPL> FLk;gk;> cwT> jpUkzk;> cy;yhrg; gazk; vd;W 
gy fhupaq;fisj; jq;fs; vz;zg;gb tiuaWj;J vOjptpl;L> 
gpjhthfpa Njtd; mjpy; ifnahg;gk; ,l;L MrPu;tjpf;f Ntz; 
Lk; vd;W vjpu;ghu;j;jpUf;fpd;whu;fs;. kdpju;fSf;F ed;ikahfj; 
Njhd;Wk; fhupaq;fs; vy;yhk;;> ek;Kila tho;f;ifapy; gpjh 
thfpa Njtd; Kd;Fwpj;j jpl;lkhf ,Uf;fg;Nghtjpy;iy. vdNt 
tho;tpy; jPu;khdq;fis vLf;fKd;G mJ NjtDila gupG+uz 
rpj;jj;jpw;Fl;gl;ljhf ,Uf;fpd;wjh vd;gij cWjp nra;a Ntz;Lk;.  
    
    

 

  

 னுஷனுக்குச் மசம்ண  

யோய்த் பதோன்றுகிற வைி 
உண்டு. அதின் முடிபவோ 
 ைை வைிகள். 

நீதிசமொைிகள் 14:12 

nts;sp | khrp 19 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 6:38 

செபம்: வைிநைத்தும் பதவபை>  ைிதர்களுணைய திட்ைத்திற்பகோ அல் 

லது என்னுணைய சுயதிட்ைத்திற்பகோ  நோன் என்ணை ஒப்புக் மகோடுக் 

கோ ல் உம் திருச்சித்தத்ணதபய நிணறபவற்ற கிருண  மசய்வைீோக. இைட் 

சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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விசுவொ த்தினொயல நீதிமொன் பிதைப்பொன்  
xU fhyfl;lj;jpNy Njtdhy; njupe;J nfhs;sgl;l [dq;fs;> 
jq;fis mioj;jtiu kwe;J> ru;t ty;ytUila thu;j;ijfis 
Gwk;Ng js;sp> mf;fpukj;jpdhNy jq;fs; Njrj;ij epiwj;Jf; 
nfhz;lhu;fs;. fu;j;ju; fpUigaha; mtu;fs; Nky; ePba nghWik 
As;stuha; ,Ue;jhu;. Mdhy; Njt 
fpUigia mtu;fs; mrl;il nra; 
jhu;fs;. mtu;fs; tpopg;gilAk;gb 
f;F> ghgpNyhdpd; uh[hit mtu;f 
Sf;F vjpuhf mDkjpj;jpUe;jhu;. 
Mdhy; ghgpNyhdpaNuh> uh[hf;fis Mfbak;gz;zp> mjpgjp 
fis gupfhrk; gz;zp> jq;fis vjpu;f;Fk; uh[;aq;fspd; muz;f 
isnay;yhk; ghu;j;J eifj;J> vjpupfspd; muz;fis Rw;wp kz; 
NkLfisf; Ftpj;J vjpupfspd; muz;fSf;F Nkyhf Vwpr; nrd; 
whu;fs;. mtu;fs; nfbAk; gaq;fuKkhdtu;fs;;. mtu;fs; NghF 
kplnky;yhk; jq;fs; vjpupfis Nkw;nfhz;lhu;fs;. Mdhy; mtu;f 
Sila epahak; fu;j;juhy; cz;lhdjy;y. mtu;fs; jq;fSf;F 
jhq;fs; epakpj;j topfNs mtu;fSila epahaKk; mtu;fS 
ila Nkd;ikAkhf vz;zpdhu;fs;. rw;W ,e;j rk;gtj;ij 
rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. ghgpNyhdpau;> NghFkplnky;yhk; jq;fs; 
gifQiu kpjpj;Jg; Nghl;lhu;fs;. Njhy;tp vd;w Ngr;Rf;F ,lkp 
y;iy. vdNt mtu;fs; jhq;fs; ntw;wp tho;f;if tho;fpd;Nwhk; 
vd;W mfq;fhuk; nfhz;L> jq;fs; topfnsy;yhk; Nkd;ikahdJ 
epahakhdJnkd tho;e;J te;jhu;fs;. Mdhy; mtu;fs; guNyhfj; 
jpy; ru;t ty;yikAs;s Njtd; xUtu; ,Uf;fpd;whu; vd;gij 
kwe;J Nghdhu;fs;. me;ehl;fspNy fu;j;ju; jk; Copauhfpa Mg$ 
f;if Nehf;fp: Fwpj;jfhyj;Jf;Fj; juprdk; ,d;Dk; itf;fg;gl;bU 
f;fpwJ. KbtpNy mJ tpsq;Fk;> mJ ngha; nrhy;yhJ. mJ 
jhkjpj;jhYk; mjw;Ff; fhj;jpU. mJ epr;rakha; tUk;> mJ jhk 
jpg;gjpy;iy. ,Njh> mfq;fhupahapUf;fpwhNd> mtDila Mj; 
Jkh mtDf;Fs; nrk;ikahdjy;y.  jd; tpRthrj;jpdhNy ePjpkhd; 
gpiog;ghd; vd;W $wpdhu;. mjhtJ> vq;fs; tho;f;ifapy; cz;lh 
Fk; njhlu;r;rpahd ntw;wpia Nkd;ikghuhl;b> mjdhy; ehq;fs; 
Nkd;ikAs;stu;fs; vd;W xUNghJk; vz;zptplf;$lhJ. vq;fs; 
Mj;Jkh> ru;t ty;yikAs;s fu;j;ju; Nky; tpRthrkhf ,Ug;gNj 
vq;fs; Nkd;ik. mtUila topNa epj;jpa tho;tpd; top. 
mtUila epahaNk epahak;. mtUila ePjpNa epj;jpa ePjp. 
       

     

   

தன் விசுவோசத்திைோபல 
நீதி ோன்  ிணைப் ோன். 

 

rdp | khrp 20 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 10:27-19 

செபம்:  ைோகிை முள்ை பதவபை>  உம்ப ல் விசுவோச ோக இருப் பத என் 
வோழ்வின் ப ன்ண  என் ணத உைர்ந்து உம்முணைய மசம்ண யோை 
நீதியின் வைியிபல நோன் நைக்க எைக்குக் கிருண  மசய்வைீோக.   இைட்சகர் 
இபயசு        வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

ஆ கூக் 2:4 
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நிதலேொனததப் பற்றிக் சகொள்ளுங்கள்  
Fwpg;gpl;l nraw;jpl;lk; xd;iw mKy;gLj;Jtjw;fhf xU cj;jp 
Nahf];ju; J}u Njrnkhd;wpw;Fr; nrd;wpUe;jhu;. me;j J}u Njrj; 
jpNy rpy Mz;Lfs; jq;fpapUf;f Ntz;bapUe;jjhy;> me;j Njrj; 
jpNy tPnlhd;iw thliff;F vLj;jpUe;jhu;. Fwpj;j fhyk; epiw 
Ntwpa gpd;G> mtu; kWgbAk; jdJ nrhe;j Njrj;jpw;Nf nrd;W 
tpLthu;. Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp 
];J guNyhfj;jpd; Nkd;ikia Jw 
e;J> kdpj Fyj;ij kPl;Fk;gbf;F> 
,e;j cyfpNy Njhd;wpdhu;. mtu; 
,e;j cyfj;jpYk; mjd; nghUl;f 
spYk; Mir itf;fhky;> kdpj Fy 
j;jpd; Mj;Jkh kPl;gile;J> epue;ju 
Njrkhfpa guNyhfj;jpNy epj;jpa 
kha; thOk;gbf;F topia Vw;gL 
j;JtijNa jk;Kila ,yf; fhf 
nfhz;lhu;. mij mtu; gpjhthfpa 
Njtdpd; rpj;jg;gb epiwNtw;wp Kbj;J> guNyhfj;jpw;F vOe;jU 
g;Nghdhu;;. mJNghyNt> ehk; ahtUk; thlif tPlhfpa ,e;j 
cyfj;jpNy trpj;J tUfpd;Nwhk;. ,J vq;fs; nrhe;j Njrk; 
my;y. ehk; fhZk; ,e;j cyfk; xU ehs; mope;J Ngha;tpLk;. 
mij czuhj kdpju;fs; jhq;fs; ,e;j G+kpapy; Nru;j;J 
itj;jpUf;Fk; nrhj;Jf;fspy; Nkd;ik ghuhl;Lfpd;whu;fs;. ehNkh> 
,e;j cyfj;jpw;Fupaitfis Fwpj;J Nkd;ik ghuhl;Lfpd;wt 
u;fs; my;yu;. ,e;j cyfj;jpNy thOk; tiuf;Fk; ekf;F czT> 
cil> ,Ug;gplk; mtrpakhdJ. mij guk gpjh mwpe;jpUf;fp 
d;whu;. ek;Kila Njitfis re;jpf;fpd;whu;. Mdhy; ehk; mit 
fisg; gw;wpf; nfhs;shky;> gpjhthfpa NjtDila jpUr;rpj;jk; 
ek;Kila tho;tpy; epiwNtwj;jf;fjhf ek;ikg; G+uzkhf mtup 
lk; xg;Gf; nfhLf;f Ntz;Lk;. cyfj;jpYk; cyfj;jpYs;sitf 
spYk; md;G$uhjpUq;fs;; xUtd; cyfj;jpy; md;G$u;e;jhy; mt 
dplj;jpy; gpjhtpd; md;gpy;iy.  Vnddpy;> khk;rj;jpd; ,r;irAk;> 
fz;fspd; ,r;irAk;> [Ptdj;jpd; ngUikAkhfpa cyfj;jpYs; 
sitfnsy;yhk; gpjhtpdhYz;lhditfsy;y> mitfs; cyfj; 
jpdhYz;lhditfs;. vdNt epiyahd guNyhfj;ijAk; mjd; 
ePjpiaAk; thQ;rpAq;fs;. mjw;fhd fpupiafis elg;gpAq;fs;.            

 
 

உலகமும் அதின் இச் 

ணசயும் ஒைிந்துப ோம்; 

பதவனுணைய சித்தத்தி 
ன் டி மசய்கிறவபைோ 
என்மறன்ணறக்கும் நிணல 

த்திருப் ோன். 

1 யேொவொன் 2:17 

செபம்: அைிவில்லோத ைோஜ்யத்தின்  ங்கோைிகைோகும் டி என்ணை 
அணைத்த பதவபை>  ை  யோத்திரிகைோகிய நோன் இந்த உலகத்தின்ப ல் 
ஆணச ணவத்து  ை  இலக்ணக  றந்து ப ோகோத டிக்கு என்ணைக் கோத்துக் 
மகோள்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

QhapW  | khrp 21 
 

 khiy thrfk;  - Y}f;fh 21:33 
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சுகம் தரும் ெவீ வொர்த்ததகள்  
rpW gps;isfs; tpahjpg;gl;bUf;Fk; Ntisapy; kUe;Jfis 
vLg;gjw;F kpfTk; jaf;fk; fhz;gpg;ghu;fs;. nghJthf> kUe;Jfs; 
frg;Gs;sjhf ,Ug;gjhy; mij cl;nfhs;Stjw;fhf ehTf;F 
,jkhf ,Uf;Fk;gbf;F> cw;gj;jpahsu;fs; nfhQ;rk; ,dpg;ig 
Nru;j;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. Mdhy;> kUe;Jld; ,dpg;ig Nru;j;Jf; 
nfhz;lhYk;> gyu; kUe;ijay;y 
mij Rw;wpAs;s ,dpg;igNa tpUk; 
gpf; nfhs;fpd;whu;fs;. fu;j;jUila 
thu;j;ijfs; ek;Kila Md;kPf 
czthfTk;> mUkUe;jhfTk; ,Uf; 
fpd;wJ. vq;fs; ruPu Rfj;ij Ngzpg; 
ghJfhf;Fk;gb mDjpdKk; ehk; 
czit cl;nfhs;fpd;Nwhk;. mJ 
Nghy Md;kPf czT ,y;iy 
nad;why; Mj;Jkh ghtj;jpNy kupj; 
Jg; Ngha;tpLk;. vdNt fu;j;jUila thu;j;ijfis ehk; jpdKk; 
gbj;J> mjdhy; ek;Kila Mj;Jkhit capuilar; nra;a 
Ntz;Lk;. fu;j;jUila thu;j;ijNa Mj;Jkhtpd; mUkUe;J. 
Neha; nfhz;l Mj;Jkhit fu;j;jUila Ntjk; MNuhf;fpa 
kilar; nra;Ak;. “mitfs; cd; fz;fis tpl;Lg; gpupahjpUg;g 
jhf. mitfis cd; ,Ujaj;Jf;Fs;Ns fhj;Jf;nfhs;.  mitf 
isf; fz;Lgpbf;fpwtu;fSf;F mitfs; [PtDk;> mtu;fs; cl 
Yf;nfy;yhk; MNuhf;fpaKkhk;.” rpy NtisfspNy> me;j kUe; 
ij cl;nfhs;tJ cq;fSf;F frg;ghd mDgtkhf ,Uf;fyhk;. 
mjdhy; kUe;Jld; ,dpg;igAk; Nru;j;Jf; nfhs;StJNghy; rpyu; 
rj;jpa Ntjk; $Wk; mUkUe;ijAk; ,dpg;Ngw;wpf; nfhLf;fg; ghu;f; 
fpd;whu;fs;. Mdhy;> kdpju;fNsh> mUkUe;ij tpl;Ltpl;L Rw;wpA 
s;s ,dpg;ig kl;Lk; vLj;Jf; nfhs;s tpUk;Gfpd;whu;fs;. fu;j;ju; 
jkJ trdj;ij mDg;gp jk;Kila gps;isfisf; Fzkhf;fp> 
mtu;fis mopTf;Fj; jg;Gtpf;fpwhu;. ,d;W gyu; jq;fSila ruPu 
Rfk; mile;jhy; NghJk; vd;W tho;fpd;whu;fs;. ruPu Rfk; kpfTk; 
mtrpakhdJjhd; Mdhy; Md;kPf RfkhdJ ,d;wpaikahjJ. ruP 
uj;jpy; Vw;gLk; Neha; nra;af;$ba kpfg;ngupjhd gaq;fuk; ku 
zk;. mjhtJ ,e;j cyfj;ijtpl;L fle;J nry;Yk; ruPu kuzk;. 
Mdhy; Md;kPf Nehia ehk; Fzg;gLj;jhky; tpl;Ltpl;lhy; mj 
dhy; epj;jpa kuzk; Vw;gLk;. vdNt rj;jpa Ntjj;ij thQ;rpAq;fs;.  
 

   
 

 

அணவகணைக் கண்டு ிடி 

க்கிறவர்களுக்கு அணவ 

கள் ெவீனும்> அவர்கள் 
உைலுக்மகல்லோம் ஆபைோ 

க்கியமு ோம். 

நீதிசமொைிகள் 4:22 

jpq;fs; | khrp 22 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 1:1-4 

செபம்: சுகம் தரும் கர்த்தோபவ> என் ஆத்து ோ ஆபைோக்கிய ோக இருக்கு 

ம் டிக்கு உம்முணைய ெீவ வோர்த்ணதகணை நோன் எப்ப ோதும் தியோைித்து 
அதன் டி வோை கிருண  மசய்வைீோக.  இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கி 
பறன் ஆம ன். 
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ய ொர்வொன நொட்கள்?   
,e;j G+kpapNy> fhyepiyahdJ ehSf;Fehs; NtWgl;ljhfNt 
fhzg;gLfpd;wJ. rpy ehl;fspNy #upa ntspr;rk; ,Uf;fhJ. rpy 
ehl;fs; kg;Gk; ke;jhuKkhf ,Uf;Fk;. rpy ehl;fs; c~;zk; epiw 
e;jjhfTk; twl;rpAKs;sjhfTk; ,Uf;Fk;. rpy ehl;fspNy fhw; 
Wk; GaYk; ,Uf;Fk;. rpy ehl;fs; kioAk; FspUkhf ,Uf;Fk;. 
,it ntspNa ehq;fs; fhZk; 
fhyepiy khw;wq;fshFk;. mJ Ngh 
yNt xt;nthU ehSk; ek;Kila 
tho;f;ifapy; gytpjkhd mDgt 
q;fSf;$lhf ehKk; nrd;W nfhz; 
bUf;fpd;Nwhk;. rpy ehl;fs; ntg;g 
Kk; twl;rpAk; epiwe;jjhf ,Uf;Fk;. 
NtW rpy ehl;fs;> vkf;F kg;Gk; ke; 
jhuKk; NghyTk;> kioAk; FspU 
khfTk; ,Uf;Fk;. ,d;Dk; rpyehl;fs; fhw;Wk; GaYk; ek; tho; 
f;ifg;glfpy; NkhJtijg; Nghy ,Uf;Fk;. ,itfspdhy; ek;K 
ila tho;f;ifapNy gy kdr;Nrhu;Tfs;> Jd;gq;fs;> kdNehT 
fs;> e~;lq;fs;> ,og;Gf;fs;>  kw;Wk; gy rthy;fs; Vw;gLtJz;L. 
rpy Njt gps;isfs; jq;fs; tho;f;ifapd; rpy fl;lq;fspNy Njt 
id epidahky; NghFk;gbf;F gy cgj;jputq;fs; mtu;fis 
#oe;J nfhs;fpd;wJ. Mdhy;> ,e;jg; G+kpapNy ehk; thOk; xt; 
nthU ehSk; fu;j;ju; ekf;Fj; je;j ehshapUf;fpwJ. Njtdhfpa fu;j; 
ju; jk;Kila gps;isfSf;F mUspd jk;Kila Mtpahdtu; 
ek; cs;sj;jpy; thrk; nra;fpd;whu;. ehk; f~;lkhdJk; e~;lkhdJ 
khd ehl;fis fle;J nry;Yk; NghJ ekf;Fs; ,Uf;Fk; Njt 
Mtpahdtu; kfpo;e;Jfsp$Ufpwtuy;yu;. khwhf mtu; thf;Ff; 
flq;fhj ngU%r;RfNshL ekf;fhf Njtdplj;jpy; thQ;ir NahL 
tpz;zg;gk; nra;fpd;whu;. ehk; Njtid epidahj Neuj; jpYk; 
mtu; ek;Kila epidthfNt ,Uf;fpd;whu;. ehl;fs; khwpg; 
Nghfyhk;> #o;epiyfspdhNy ehk; ek;gpapUe;j kdpju;fs; ekf;F 
cjtp nra;a Kbahky; Nghfyhk;> NtW rpyu; ekf;F JNuhfk; 
nra;ayhk; my;yJ ehk; NtW rpyUf;F JNuhfk; nra;ayhk;. 
Mdhy; vy;yh ehl;fSk; fu;j;jUila mjpfhuj;jpw;Fl;gl;bUf; 
fpd;wJ. mtu; cyfj;jpd; KbTgupae;jk; rfy ehl;fspYk; cq; 
fNshL ,Ug;Ngd; vd;W thf;F nfhLj;jpUf;fpd;whu;. fu;j;jiu 
mwpahky; ekJ tho;f;ifapy; vJTk;; Vw;glhJ. mtu; jpf;fw; 
Nwhuha; ek;ik xU ehSk; iftplkhl;lhu;.  
   
  
  
      
 

இபதோ> உலகத்தின் முடி 

வு ரியந்தம் சகல நோட் 

கைிலும் நோன் உங்களு 

ைபைகூை இருக்கிபறன் 
என்றோர். ஆம ன். 

நீதிசமொைிகள் 22:6 

செபம்: என்றும்  ோறோத பதவபை> இந்தப் பூ ியிபல என்னுணைய நோட் 

கள் பவறு ட்ைதோக இருப் ினும்>  ோறோத உம்ண   ற்றிக் மகோண்டு> உம் 

 ி ல் நிணலத்திருக்க எைக்கு கிருண  மசய்வைீோக. இட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

 

nrt;tha; | khrp 23 
 

 khiy thrfk; - Vrhah 49:16 
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எல்லொரும் மனந் திரும்பயவண்டும் 
xU CupNy tho;e;J te;j Njt gf;jpAs;s kdpjd; me;j CupY 
s;s [dq;fs; ghtj;jpYk;> Jd;khu;f;fj;jpYk; tho;e;J nfhz;bUg; 
gijf; fz;L kpfTk; kdk; tUe;jpf; nfhz;lhd;. me;j CupYs;s 
gps;isfspYk; gyu; jtwhd fhupaq;fisr; nra;Ak; NghJ ngup 
Nahu; mij guhKfkhf tpl;Ltpl;lhu;fs;. mjdhy; me;j kdpjdh 
dtd; jd; gps;isfs; tsu;e;J mwp 
tilAk; ehs;tiuf;Fk; mtu;fis 
kpfTk; ftdkhf tsu;j;J te;jhu;. 
mtu;fs; vq;F nry;fpd;whu;fs;> 
vd;d nra;fpd;whu;fs;> ahUld; fy 
e;J nfhs;fpd;whu;fs; vd;gij Fwp 
j;J  vg;NghJk; vz;zKs;stuhfNt 
,Ue;J te;jhu;. mjhtJ> xU ey;y jfg;gdhdtu; gps;isfisf; 
Fwpj;J vg;gb fUj;Js;stuha; ,Uf;f Ntz;LNkh mg;gbNa jd; 
gps;isfis fz;Zk; fUj;Jkhf fhj;J te;jhu;. xU ehs; 
,uhj;jpupapNy> “Njt fpUigapdhNy ehDk; vd; gps;isfSk; 
fhf;fg;gl;L tUfpd;Nwhk;” Mdhy; ,e;j CupYs;s [dq;fs; 
mwpahky; mope;J Nghfpd;whu;fNs. mtu;fs; tho;tpYk; ed;ik 
cz;lhf Ntz;Lk;. mtu;fs; ey;top elf;f Ntz;Lk;. ,NaR 
topahf kPl;G cz;L vd;gij mtu;fSk; mwpa  Ntz;Lk; vd;w 
vz;zk; mtu; kdjpNy Njhd;wpw;W. md;iwa ehspypUe;J me;j 
Cuhu; Njt ed;ikia fz;lilAk;gb jd; gyj;jpw;Fw;gl;l nra 
y;fis nra;J te;jhu;. mJ kl;Lkd;wp> Cu; [dq;fSf;fhf Cf; 
fj;NjhNl jpdKk; n[gpj;Jk; te;jhu;. fpilf;Fk; re;ju;g;gq;f spy; 
jd; tpRthrj;jpypUe;J tpyfpg; Nghfhky;> jd; gupRj;j tho;it 
rkurk; nra;ahkYk;> jd; nray;fs; topahf [dq;fSf;Fj; Njt 
md;ig ntspg;gLj;jp te;jhu;. Mk;> gpupakhdtu;fNs> ghtj;jpy; 
tho;e;j ek;ik> gupRj;j tho;T thOk;gb Mz;ltuhfpa ,NaR 
NtW gpupj;jpUf;fpd;whu;. me;j gupRj;j tho;it ehk; vy;yhf; fht 
NyhLk; fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. Jd;khu;f;fd; rhfpwJ vdf;F 
vt;ts NtDk; gpupaNkh? mtd; jd; topfis tpl;Lj; jpUk;gpg; 
gpiog;gJ my;yNth vdf;Fg; gpupak; vd;W fu;j;juhfpa Mz;ltu; 
nrhy;Yfpwhu;. vdNt> Kjyhtjhf fu;j;ju; ekf;Ff; nfhLj;jpU 
f;Fk; J}a tho;it fhj;Jf; nfhz;L> mj;Jld; kw;wtu;fSk; 
,NaRit mwpa Ntz;Lk; vd;w kdJilatu;fsha; ek; 
tho;f;if topahf ,NaRit ahtUf;Fk; ntspg;gLj;JNthk;.  
  
   

 

 

துன் ோர்க்கன் சோகிறது 
எைக்கு எவ்வைபவனும் 
 ிரியப ோ? 

எய க்கியேல் 18:23 

செபம்:  ீட் ின் பதவபை> நீர் எைக்குக் மகோடுத்த  ீட்புக்கோக 
ஸ்பதோத்திைம். என்னுணைய  ரிசுத்த வோழ்க்ணக வைியோக  ற்றவர்களும் 
உம்ண க் கண்டு மகோள்ளும் டிக்கு என்ணை வைிநைத்திச் மசல்வைீோக. 
இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

 

Gjd; |  khrp 24 
 

 khiy thrfk; - 2 NgJU 3:9 
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கர்த்தருக்கு பிரிேமொன ஆரொததன  
fhaPd; MNgy; vd;w ,U rNfhjuu;fs; fu;j;jUf;F gypapLk;gb 
nrd;whu;fs;. fu;j;ju; MNgypd; gypia Vw;Wf; nfhz;lhu;. fhaP 
dpd; gyp mtUf;F cfe;jjhf ,Uf;ftpy;iy. Vnddpy; fhaPD 
ila ,Ujak; fu;j;jUf;F gpupakhf ,Uf;ftpy;iy.   rTy; vd;Dk; 
uh[h Njt fl;lisf;Fg; tpNuhjkhf ghtk; nra;jhd;. mJNgh 
yNt> jhtPJ vd;Dk; uh[hTk; Njt 
Df;F tpNuhjkhf ghtk; nra;jhd;. 
rTypd; topfNsh fu;j;jUf;F gpupa 
khf ,Uf;ftpy;iy. mtd; ,Ujaj; 
jpy; kdj;jho;ikAk; fPo;gbTk; ,U 
f;ftpy;iy. mtd; jd; Fw;wq;fis 
mwpf;ifapl;L tpl;Ltplhky; jd; Fw; 
wq;fis epahag;gLj;Jfpd;w xU 
kdpjdhf ,Ue;jhd;. Mdhy;> jhtPjpd; ,UjaNkh vg;NghJk; fu; 
j;jiuNa mz;bf; nfhz;lJ. mtd; jd;Dila ghtq;fis Vw; 
Wf; nfhz;L> mjw;fhf kpfTk; kdk;tUe;jp> fu;;j;juplj;jpy; Njt 
fpUigf;fhf Ntz;b epd;whd;. mjdhy; jhtPJ fu;j;jUf;F gpupaK 
s;stdhdhd;. Vrh> ahf;NfhG vd;Dk; ,U rNfhjuu;fs; ,Ue;jhu; 
fs;;. Vrh> %j;j rNfhjudhf ,Ue;Jk;> fu;j;jUila xOq;Ffis 
mrl;il nra;J te;jhd;. ahf;NfhNgh> fu;j;juhy; tUk; MrPu;thj 
j;jpd; Nkd;ikia ed;F mwpe;jtdhf ,Ue;jhd;. NkNy Fwpg; 
gplg;gl;Ls;s %d;W re;ju;g;gq;fspYk;> ,Ujaj;jpy; nghy;yhj 
vz;zq; nfhz;ltu;fspd; gypfisAk;> topfisAk;> ,ja tpU 
g;gq;fisAk; fu;j;ju; Vw;;Wf; nfhs;s kWj;jhu;. xUNtis ,e;jg; 
G+kpapNy kdpju;fs;> kw;wa kdpju;fsplKk;> mjpfhupfsplKk;> gpug 
y;akhd ];jhgdq;fsplKk; mq;fPfhuj;ij ehbj;NjLfpd;whu;fs;. 
,d;iwa Clfq;fspNy mjpfg;gbahNdhu; jq;fs; nray;fis 
Fwpj;j tpUg;gj;ij (Like) njupag;g Lj;jpdhy;> ngU kfpo;r;rpail 
fpd;whu;fs;. mjhtJ> xU kdpjd;> jd; nfk;gPukhd Fuypy;> gy 
,irf; fUtpfSld;>  ,dpikahf fu;j;jiuj; Jjpf;Fk; ghliyg; 
ghlyhk;. Nfl;fpd;wtu;fs; jq;fs; tpUg;;gj;ij njupag;gLj;jyhk;. 
Mdhy; me;jj; JjpahdJ fu;j;jUf;F Vw;Gilajhf ,Uf;fhtp 
l;lhy; mjpdhy; tUk; gyd; xd;Wkpy;iy. vdNt>  fu;j;jUf;Fg; gpup 
akhd Muhjid nra;Ak;gbf;F>  ehk; Njt rKfj;jpw;F nry;Yk; 
NghJ> ek;ik jho;j;jp> fPo;gbjYs;s ,Ujaj;NjhL fu;j;jUf;F 
];Njhj;jpu gypfis nrYj;j Ntz;Lk;.  
  
   

   
                                                                                  

பதவபை> மநோறுங்குண் 

ைதும் நருங்குண்ைது 

 ோை இருதயத்ணத நீர் 
புறக்கைியீர். 

 ங்கீதம் 51:17 

செபம்: தோழ்ண யுள்ைவனுக்கு கிருண  அைிக்கும் பதவபை> உ க்பகற்ற 
ஆைோதணைணய நோன் மசய்யும் டிக்கு> என் இருதயம் உ க்கு முன் ோக 
ஏற்புணையதோக இருப் தோக. இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன்     

ஆம ன். 
 

 

tpahod; | khrp 25 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 139:23-24 
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யதவ ஆயலொ தனகதள ஆரொய்ந்தறியுங்கள்   
xU fpuhkj;jpNy ,aq;fp te;j vspikahd rdr%f epiyaj;jpd; 
jiytu;> me;j fpuhkj;jpYs;s kf;fspd; Kd;Ndw;wj;jpw;F mj;jpah 
trpakhd mbg;gilj;; Njitfis epiwNtw;WtjpNy mjpf 
ftdk; nrYj;jp te;jhu;. rpy Mz;LfSf;Fg; gpd;G> gl;lzj;jpyp 
Ue;J te;J FbNawpa xU rpy kdpju;fs; me;j fpuhkj;jpd; 
FbfNshL ,ilg;gl Muk;gpj;jhu; 
fs;. rpy khjq;fs; nrd;w gpd;G> 
,e;jf; fpuhkj;jpy; vy;yhNk rpwg;ghf 
,Uf;fpd;wJ Mdhy; kf;fs; aht 
Uk; ,ize;J r%fkhf kfpo;e;jpUf; 
Fk; kdjpw;fpdpa Nfspf;if epfo;r; 
rpfs; (Entertainments) kpfTk; Fiw 
thf cs;sJ vdf; $wpf; nfhz;lh 
u;fs;. cy;yhrkhd epfo;rpfspdhy; ,e;j fpuhkj;jpd; tUkhdj;ij 
mjpfupf;fyhk; vd jq;fs; fUj;Jf;fis njuptpj;jhu;fs;. ,e;j 
thu;j;ijfshy;> gy kdpju;fis jk;trg;gLj;jpf; nfhz;L> mLj;j 
epu;thff;FO Nju;jypNy> gl;lzj;jpypUe;J te;j xU kdpjid 
me;j rdr%f epiyaj;jpw;F Gjpa jiytuhfTk;  njupT nra;jh 
u;fs;;. ,e;jf; fhupak; me;j fpuhkj;jpd; eyid tpUk;gp tho;e;j 
%g;gu;fSf;F kdNehit Vw;gLj;jpaJ.  mLj;j Mz;bNy> me;j 
fpuhkj;jpNy> gy Nfspf;if epfo;r;rpfs; xOq;F nra;ag;gl;lJ. 
gl;lzj;jpypUe;J mjpf [dq;fs; me;j epfo;r;rpapy; fye;J nfhz; 
ljhy;> mjpf tUkhdk; fpilj;jJ. mj;NjhL> gl;lzjpypUe;J 
te;j gy kdpju;fs;> mf;fpuhkj;jpNy trpj;J te;j thypgu;fSf;F 
gy jtwhd topfisAk; fw;Wf; nfhLj;jhu;fs;. mLj;j rpy Mz;Lf 
spy; me;jf; fpuhkj;jpYs;s gyu; Jd;khu;f;fkhd topfis gw;wpf; 
nfhz;ljhy; me;jf; fpuhkj;jpy; rKjha rPu;FiyT cz;lhapw;W. 
gpupakhdtu;fNs> ePq;fs; ,d;Dk; ed;whf mwpahj kdpju;fs;> 
jq;fs; khk;r ,r;irfis epiwNtw;Wk;gbf;F cq;fs; tho;f;if 
Kiw ehfuPfkila Ntz;Lk; vd;W> mtu;fs; cq;fs; ,Ujaj;jpy; 
tpijf;Fk; cyf fhupaq;fisf; Fwpj;J kpfTk; vr;rupf;ifAs;stu; 
shapUq;fs;. Ntj thf;fpaq;fNshL mtu;fSila fUj;Jf;fis 
Muha;e;J ghUq;fs;. mtu;fSila MNyhridfshy; gpjhtpd; 
ehkk; cq;fs; topahf kfpikg;gLfpwjh vd;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. 
cq;fSlNd thrk; gz;zp cq;fSf;Fs;Ns ,Uf;Fk; rj;jpa 
Mtpahtdu; cq;fis topelj;jpr; nry;y ,lq;nfhLq;fs;.  
   

 
 

சத்திய ஆவியோகிய 
அவர் வரும்ப ோது> சகல 
சத்தியத்திற்குள்ளும்  உங்       

கணை நைத்துவோர். 

யேொவொன் 16:13 

செபம்: நித்திய வோழ்விற்கு அணைத்த பதவபை> உலக  ைிதர்கைின் 
தந்திை ோை கண்ைிகைில் நோன் சிக்கிக் மகோள்ைோத டிக்கு> உம் வோர்த்ணத 

யின் மவைிச்சத்தில் நைக்க உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வைீோக.  
இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன்.  

nts;sp | khrp 26 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 146:4 
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சதளிந்தவர்களொேிருக்கக்கடயவொம்  
xU CupNy trpj;J te;j thypgndhUtd;> kpfTk; rpwe;j xl;lg; 
ge;ija Nghl;b tPudhf jpfo;e;jhd;. Kd; Fwpf;fg;gl;l ehspNy 
me;j CupNy ,lk;ngwtpUf;Fk; khtl;l Xl;lg; ge;jag; Nghl;bf;F 
gy gapw;r;rpfis nra;J te;jhd;. mtd; me;j Xl;lg; ge;jag; 
Nghl;bapy; Kjyplj;ij ngw;Wf; nfhs;thd; vd;gjpy; me;j Cu; 
[dq;fSf;F ve;j re;NjfKk; ,U 
e;jjpy;iy. mtd; je;ij mtid 
Nehf;fp> clw;gapw;r;rp kl;Lk; Ngh 
jhJ> ,e;j ehl;fspNy eP MNuhf;fp 
akhapUf;Fk;gbf;F cd; elf;iff 
is kpfTk; ftdpj;Jf; nfhs; vd;W 
mbf;fb $wpf; nfhz;NlapUe;jhu;. 
Fwpj;j ehspw;F Ke;jpd ,uhj;jpup 
apNy> mtd; jd; ez;gu;fNshL 
Nru;e;J xU czTr; rhiyanahd;wpy; czTz;L tPL jpUk;gpdhd;. 
mjpfhiy NtisapNy mtDf;F tapw;wpNy tpahjp cz;lh 
apw;W. mtDf;F xNu the;jpAk; tapw;Wg; Nghf;Fkhf ,Ue;jjhy;> 
me;j Xl;lg; ge;jag; Nghl;bapy; mtdhy; fye;J nfhs;s Kb 
ahkw; Ngha;tpl;lJ. Mk; mUikahd rNfhju rNfhjupfNs> ,e;j 
rk;gtj;ij rw;W rpe;jpj;J ghUq;fs;. xU kzthl;b jd;Dila 
jpUkz ehSf;nfd;W jd;id Maj;jg;gLj;Jfpd;whs;. ey;y 
Ntiyfpilf;f Ntz;Lnk d;wpUf;Fk; xU  kdpjd;> tutpUf;Fk; 
Neu;Kfg; guPl;irf;F jd;id jahu; nra;J nfhs;fpd;whd;. ghlrh 
iyapNy gbf;Fk; khzt khztpfs;> tUl ,Wjpg; guPl;irf;fhf 
,uTk; gfYk; fUj;Jld; gbf;fpd;whu;fs;. ,tu;fs; ahtUk; xU 
Fwpg;gpl;l tpNr~ ehSf; nfd;W jq;fisj; jhq;fs; Maj;jg; gL 
j;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. mJNghyNt> ehq;fs; xU tpNr~pj;j ehS 
f;nfd;W Maj;jg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. ,utpNy jpUld; 
tUfpwtpjkha;f; fu;j;jUila ehs; tUnkd;W ePq;fNs ed;wha; 
mwpe;jpUf;fpwPu;fs;. rNfhjuNu> me;j ehs; jpUlidg;Nghy cq;f 
isg; gpbj;Jf;nfhs;sj;jf;fjhf> ePq;fs; me;jfhuj;jpypUf;fpwtu; 
fsy;yNt.  ,e;j cyfj;jpNy ehk; nra;Ak; ve;jf; fhupaKk;> mJ 
fy;tpahf ,Uf;fyhk; my;yJ njhopyhf ,Uf;fyhk; my; yJ 
Ntnwe;j fhupaKkhf ,Uf;fyhk;. mit ehk; vjpu;ghu;j;Jf; nfhz; 
bUf;Fk; tpNr~pj;j ehSf;nfd;W ehk; nra;a Ntz;ba Maj;j 
j;jpw;F ve;j tpjj;jpYk; jilahf ,Uf;fhjgbf;F tpopg;Gs;stu; 
fshf tho Ntz;Lk;.  
    
    
 
 

 

ஆணகயோல்>  ற்றவர்கள் 
தூங்குகிறதுப ோல நோம் 
தூங்கோ ல்> விைித்துக் 
மகோண்டு மதைிந்தவர்க 
ைோயிருக்கக்கைபவோம். 

1 சத  5:6 

rdp | khrp 27 26 
 

 khiy thrfk; -  kj;NjA 25:13 

செபம்: அன்புள்ை  ிதோபவ> நீர் எைக்குக் மகோடுத்திருக்கும் இந்தப் ம ரி 

தோை அணைப்ண க் குறித்து நோன் அசட்ணையோக இருக்கோத டிக்கு> உம்மு 

ணைய நோளுக்மகன்று ஆயத்தப் ை எ க்கு கிருண  மசய்வைீோக.  இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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இரக்கமுள்ளவர்களொேிருங்கள் 
xU thypgdhdtd; jd; tPl;bw;F gpd;Gwkhf cs;s Fopnah 
d;wpNy jtWjyhf tpOe;Jtpl;lhd;. mtid ghJfhf;Fk;gb mt 
Dila je;ijahUf;F topNaJk; njupatpy;iy. fhyj;ijj; jhk 
jpf;fhky;> cldbahf CupYs;s jPaizg;G gilapdUf;F mio  
g;G nfhLj;jhd;. mtu;fs; rPf;fpukhf te;J  mtUila kfid Fop 
apypUe;J J}f;fptpl;lhu;fs;. mtd; 
vg;gb tpOe;jhd;? Vd; tpOe;jhd;? 
ahUk; js;sptpl;lhu;fsh? Vd; ngw; 
Nwhu; mtid ftdpf;ftpy;iy? 
vd;w Nfs;tpfis Nfl;L Neuj;ij 
tpuag;gLj;jhky;> Kjyhtjhf kf 
dhdtid kuzj;jypUe;J fhg;ghw; 
wptpl Ntz;Lk; vd;w Nehf;fKila 
tu;fshf nraw;gl;lhu;fs;. rpy 
NtisfspNy ek;Kila tho;f;if 
apYk; kuz ,Uspd; gs;sj;jhf;fpy; elg;gJ Nghd;w mDgtq;fs; 
Vw;gLfpd;wJ. tho;f;ifapy; Vw;gLk; Jd;gq;fis fhZk; NghJ> 
ek;ikr; #oTs;s kdpju;fs;> ,J ,td; nra;j ghtk;! ,td; 
Njbf; nfhz;l tpid! ,J ,tDf;F ey;y ghlk;! vd;W gytp 
jkhfg; Ngrpf; nfhs;fpd;whu;fs;. mjdhy;> Jd;gj;jpy; ,Uf;Fk;  
ekf;F ifnfhLf;fhky;> ek;Nky; ,d;Dk; mjpf ghuq;fis Vw;wp 
tpLfpd;whu;fs;. rpy NtisfspNy> kw;wa kdpju;fs; fle;J Ngh 
Fk; Jd;gj;ij ehk; fhZk;NghJ ehKk; ek;ik mwpahky; Jd;gj; 
jpypUf;Fk; kdpju;fSf;F ngUk; Nehit cz;lhf;fp tpLfpd; 
Nwhk;. ePq;fs; Fw;wthspfnsd;W jPu;f;fg;glhjgbf;F kw;wtu;f 
isf; Fw;wthspfnsd;W jPu;f;fhjpUq;fs;. Vnddpy;> ePq;fs; 
kw;wtu;fisj; jPu;f;fpw jPu;g;gpd;gbNa ePq;fSk; jPu;f;fg;gLtPu;fs;;; 
ePq;fs; kw;wtu;fSf;F msf;fpw mstpd;gbNa cq;fSf;Fk; 
msf;fg;gLk;. eP cd; fz;zpypUf;fpw cj;jpuj;ij czuhky;> cd; 
rNfhjud; fz;zpypUf;fpw JUk;igg; ghu;f;fpwnjd;d?  gpupakhd 
tu;fNs> ehk;; kuz ,Uspd; gs;sj;jhf;fpNy ele;jhYk; kfh 
,uf;fKs;s gukgpjh vk;ikj; Njw;wp topelj;Jfpd;whu;. mtUila 
gps;isfshfpa ehKk;> mtiug; Nghy ,uf;fj;ij fhz;gpf;f 
Ntz;Lk;. epahaj;jPu;g;gpd; ehs; neUq;FKd; ahtUk; mtuz;il 
NruNtz;Lk;. vd;w kdepiyAilatu;fsha;> ahtUf;fhfTk; 
tpz;zg;gk; nra;Aq;fs;.   
   

     

 

ஆணகயோல் உங்கள்  ிதோ 
இைக்கமுள்ைவைோயிருக்
கிறதுப ோல> நீங்களும் 
இைக்கமுள்ைவர்கைோயி
ருங்கள். 

லூக்கொ 6:36 

QhapW | khrp 28 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 2:1-6 

செபம்: விடுவிக்கும் பதவபை>  நோன் துன் த்தின் நடுபவ நைக்கும் ப ோது 
நீர் துரித ோக என்ணை உயிர்ப் ிக்கின்றீர். அதுப ோல  ற்றவர்களும் 
விடுதணலயணையும் டி கிருண  மசய்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு வைியோக 
மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

 



 

 அனுதினமும் யவதத்தத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்               46 

 
 

 
 
 
 
 

 ைபலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் அன் ோை  ிதோபவ,  

 

நீர் சர்வ வல்லண யுள்ை பதவன்! உம்முணைய கு ோைைோகிய இபயசுக் கிறிஸ்துணவ 
எங்களுக்கோக தந்தருைிைதிற்கோக உ க்கு நன்றி! இபயசுக்கிறிஸ்துவுக்கூைோக நீர் 
அனுப் ிை பதற்றைவோைைோகிய  ரிசுத்த ஆவியோைவருக்கோக உ க்கு நன்றி!  
 

கர்த்தைோகிய இபயசுக்கிறிஸ்து இப்பூ ியில்  ைிதைோக வந்து,  ரிசுத்த ோை வோழ்க்ணக 
வோழ்ந்து, என்ணை  ீட் தற்கோக  ோடுகள் ட்டு தம்முணைய  ரிசுத்த ோை இைத்தத்ணத 
சிந்தி, சிலுணவயிபல எைக்கோக  ரித்து,  ோவத்ணத மவன்று உயிர்ந்மதழுந்தோர் எை 
முற்றிலும் விசுவோசிக்கின்பறன். இன்று நோன் ஆண்ைவைோகிய இபயசுக்கிறிஸ்துணவ 
என் வோழ்வின் மசோந்த இைட்சகைோக ஏற்றுக்மகோள்கின்பறன்! இதுவணைகோலமும் நீர் 
என்ணை நைத்தி வந்த உம்முணைய  ிகுந்த இைக்கங்களுக்கோக உ க்கு ஸ்பதோத்திைம்!  

 

 ற்றவர்கணை குறித்திருக்கின்ற கசப்ண  என்  ைத்தில் இருந்து அகற்றிவிை இன்று 
நோன் தீர் ோைிக்கின்பறன்!  ிறர் எைக்கு மசய்த குற்றங்கணை  ன்ைித்துவிை இன்று 
நோன் தீர் ோைம் எடுக்கின்பறன்.  ரிசுத்த ஆவியோைவபை எைக்குத் துணைமசய்யும்!  
 

என்னுணைய  ோவ  ைக்கங்கணை விட்டுவிை இன்று நோன் தீர் ோைிக்கின்பறன். நோன் 
அறிந்தும் அறியோ லும் மசய்த  ோவங்கணை  ன்ைித்தருளும்! இன்னும் நோன் 
உைைோ ல் மசய்துவரும் தீய  ைக்கங்கள் என்ைில் இருக்கு ோயின் அணவகணை 
எைக்கு மவைிப் டுத்தும். பதவபை, என்ணை ஆைோய்ந்து, என் இருதயத்ணத அறிந்து 

மகோள்ளும்;  என்ணைச் பசோதித்து, என் சிந்தணைகணை அறிந்துமகோள்ளும்.பவதணை 
உண்ைோக்கும் வைி என்ைிைத்தில் உண்பைோ என்று  ோர்த்து, நித்திய வைியிபல என்ணை 
நைத்தும்.  
 

பதவபை, ப ோட்ச வோழ்க்ணகக்கு அவசிய ோைணத என் வோழ்க்ணகயிபல முதலோவதோக 
நோன் பதை என்ணை வைி நைத்தும். இன்று நோன் என்னுணைய பதணவகணை 
உம்முணைய  ோதத்தில் ணவக்கின்பறன், என் இக்கட்ைோை சூழ்நிணலயிலிருந்து என்ணை 
பூைை ோக விடுவித்து பதவ ச ோதோைம் என் உள்ைத்ணத ஆை கிருண  மசய்தருளும்.  

 

கர்த்தோபவ நீர் என்னுணைய மெ த்ணதக் பகட்டு அதற்கு  தில் தருகின்ற ெீவனுள்ை 
பதவன் என்று நோன் முற்றிலும் விசுவோசிக்கின்பறன்! உம்ண  உண்ண யோய்த் பதடு 

கிற யோவருக்கும் ச ீ  ோகவுள்ை கர்த்தர் நீர்!  லமுள்ைவனுக்கோகிலும்  லைற்றவ 

னுக்கோகிலும் உதவி மசய்வது உ க்கு பலசோை கோரியம்! 
 

கோரிருள் சூழ்ந்திருக்கும் இந்த உலகத்திபல, உம்முணைய வோர்த்ணதயின் மவைிச்ச 

த்திபல ெீவிக்க  ிைகோசமுள்ை  ைக் கண்கணைத் தோரும். 
 

எைக்கோக  ரித்து உயிர்த்த கர்த்தைோகிய இபயசுக்கிறிஸ்துவின் நோ த்தில் மெ ம் 
பகட்கிபறன் நல்ல  ிதோபவ, ஆம ன்! 
                                                                                                                                                                                                              

cq;fs; tho;f;ifia ru;t ty;yikAs;s gpjthfpa Njtdplk; xg;gilf;f 
tpUk;gpdhy;> gpd;tUk; n[gj;ij fUj;NjhL VnwLq;fs;! 

 

n[gk; nra;Nthk;! 
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அன்பொன வொ கர்களுக்கு! 
உங்கள் ‘உள்ளொன மனிதன்’  ிைதிணய ம ற்றுக் 

மகோள்ளுங்கள் 
 

உள்ைோை  ைிதன் சஞ்சிணகணய ஒரு சண யினூைோக ம ற் 

றிருந்தோல், மதோைர்ந்தும்  ோதோந்தை  ிைதிணய ம ற்றுக்மகோ 

ள்ை, அந்த சண யின் ப ோதகணை மதோைர்பு மகோள்ளுங்கள். 
நீங்கள் வசிக்கும் இைத்தில் உள்ை சண யின் ஊைோக உள் 

ைோை  ைிதன் சஞ்சிணக விநிபயோகிக்கப் ைோவிடில், அடுத்த 
 க்கத்திலுள்ை  டிவத்தில் உங்கள் வி ைங்கணை  திவு 
மசய்து,  இந்த சஞ்சிணகணய அச்சிட்டு  மவைியிடுகிறவர்க 

ைின் முகவரிக்கு அனுப் ி ணவயுங்கள்.  
 

 ோதம் இந்த சஞ்சிணகணய வோசித்த  ின்பு  ற்றய சபகோதை 
சபகோதரிகளுைனும்  இதணை  கிர்ந்து மகோள்ளுங்கள். இைட் 

சிப்பு பதவைிைத்திலிருந்து வரும்! 
 

யதவன், தம்முதடே ஒயரயபறொன குமொரதன விசுவொ ிக் 

கிறவன் எவயனொ அவன் சகட்டுப்யபொகொமல் நித்திே 

ெவீதன அதடயும்படிக்கு, அவதரத் தந்தருளி, இவ்வள 

வொய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தொர்.  (பயோவோன் 3:16)   
 

அந்த ஆச்சரிய ோை  ோறோத பதவ அன்பு இன்றும் யோவணை 

யும் இருைின் அதிகோைத்திலிருந்து ஆச்சரிய ோை பதவ 
ஒைிக்குள் வரும் டியோய் அணைக்கின்றது. ஆம ன்! 
  

 
 
 

 

கிருதபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தல  தப 
சரொரன்யரொ, கனடொ  416.613.2909 gtachurch.ca 



 

                

 

உள்ைோை  ைிதன்  ோதோந்த இலவ ப்  ிைதி 

விண்ைப் ப்  டிவம் 

(whatsApp Viber வோயிலோக ம ற விரும் ிைோல் உங்கள் ணக மதோணலப சி 
இலக்கத்ணதக் கீபை குறிப் ிைவும்) 

தக சதொதலயப ி MOBILE PHONE: 

மின் அஞ் ல் E-MAIL: 

விண்ணப்பப் படிவம் அனுப்பப்பட யவண்டிே முகவரி 

whatsApp வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை 
ம ற விரும்புகின்பறன் 

Viber வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை ம ற       
விரும்புகின்பறன் 

யமலதிக விபரங்கள் 

THE INNER MAN – GTAC 

7700 MARKHAM ROAD 

P. O.  BOX 3052,  

MARKHAM, ON L3S 4T1 - CANADA 

 MAIL THE APPLICATION FORM TO THE ABOVE-MENTIONED ADDRESS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210 Silver Star Blvd., Unit 807, Scarborough, ON M1V 5J9 

www.gtachurchnet.ca   416.613.2909 

http://www.gtachurchnet.ca/

