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ஆண்டவர் இயேசு ச ொன்னொர்: 
முதலொவது யதவனுடடே ரொஜ்ேத்டதயும் அவருடடே 
நீதிடேயும் யதடுங்கள்; அப்ச ொழுது இடவகசெல்லொம் 

உங்களுக்குக் கூடக் சகொடுக்கப் டும். 

மொதொந்தர  ஞ் ிடக - 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. 

2021 – இதழ் 03                           
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gtachurch.ca/contact  416.613.2909 
 

PLACE OF WORSHIP 

210 Silver Star Blvd., Unit #807  

Scarborough, ON M1V 5J9, Canada 

 

    இயேசுகிறிஸ்து மொறொதவர் 
 
 

 
 
 

   நித்திே ஜவீனுக்கு ஈடு உண்யடொ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

     ிர ங்கக் குறிப்புகள் 
 
 
 

 
 

    புதிே நொளுக்குள்... 

இந்த இதழில்… 

அவ்வித ோகபவ அவர் எ க்கோக த து ஜீவணைக் மகோடு 

த்து எ து  ோவங்களுக்கோக  ரித்து>  ோவத்திலும் 
 ிசோசின் கட்டுகைிளு ிருந்து எ க்கு விடுதணல தந்தோர். 

சில  ைிதர்கள், தங்கள் வோழ்க்ணகயிபல ஒன்ணற 
அணையும் டிக்கு, தங்கள் வோழ்க்ணகயில் உள்ை பவறு 
சில கோரியங்கணை  இைந்து விடுவதற்கு அல்லது  ற்ற 

வர்கள் வோழ்க்ணகயிலுள்ை ஏதோவது கோரியங்கணை 
 ையம் ணவப் தற்கு ஆயத்த ோக இருக்கின்றோர்கள். 

வோழ்நோட்கைிபல நோம் அபநக துன் ங்கணை எதிர் 
பநோக்கிைோலும், அநோதி பதவபை ந க்கு அணைக்க 
ல ோக இருக்கின்றோர். அவணை நம் ியிருக்கின்றவர் 
கணை அவர் முடிவிபல பதவ ைோஜ்யத்திற்கு மகோண்டு 
ப ோய் பசர்ப் ோர்.   

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

2021 – இதழ் 03                         

MAILING ADDRESS 

7700 Markham Road, P.O. Box 3052 

Markham, ON L3S 4T1, Canada 
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அனுதிை தியோைக் குறிப்புக்கள் 

 தணலப்பு அகைோதி 15ம்  க்கத்திலிருந்து... 
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இபயசுகிறிஸ்து பநற்றும் இன்றும் என்றும்  ோறோதவைோயிருக்கிறோர். 
 த்பதயு 8:2-3 வசைங்கைில் குஷ்ைபைோகி ஒருவன் வந்து இபயசுகிறிஸ்து 

ணவப்  ைிந்து: ஆண்ைவபை! உ க்குச் சித்த ோைோல்> என்ணைச் சுத்த ோக்க 
உம் ோல் ஆகும் என்றோன். இபயசு த து ணகணய நீட்டி அவணைத் மதோட்டு: 
எைக்குச் சித்தமுண்டு> சுத்த ோகு என்றோர். உைபை குஷ்ைபைோகம் நீங்கி 
அவன் சுத்த ோைோன்> என்று வோசிக்கிபறோம்.  
 

அந்த  ைிதன் கர்த்தரிைத்தில் பகட்டுப் ம ற்றுக்மகோண்ைோன். அவைது 
வியோதி  ிகவும் மகோடியது. ஆயினும் இபயசுவின் வல்லண யும் அவைது 
அன்பும் எல்லோவற்றிலும் ம ரியது என்று விசுவோசித்தோன்> அணத அறிக்ணக 
 ண்ைிைோன். இபயசு தைக்கு இைங்கி இலவச ோய் தன்ணைச் சுகப் டுத்து 

வோர் என்று அவைது அன்ண  விசுவோசித்தோன்.  
 

கர்த்தர் அவனுக்கு என்ை மசய்தோர்? அவர் த து ணகணய நீட்டி அவணைத் 
மதோட்டு எைக்குச் சித்தமுண்டு> சுத்த ோகு என்றோர். தம்ண  விசுவோசித்த 
அந்த  ைிதணை குை ோக்கும் டியோை அவைது சித்தம் எல்ணலகள் 
அற்றதோய்> ம ரிதோயிருந்தது. அதிைோபல அவர் குஷ்ைபைோகியோயிருந்த 
அவணை முதலோவதோய்த் மதோட்ைோர். அவணைத் மதோட்டு: எைக்குச் சித்தமு 

ண்டு> சுத்த ோகு என்றோர். அவன் குஷ்ைபைோகம் நீங்கிக் குை ணைந்தோன். 
நம் ீது அன்பு மசய்யும் இபயசுகிறிஸ்து பநற்றும் இன்றும் என்றும்  ோறோத 

வைோயிருக்கிறோர். 
 

எல்லோ  னுஷருக்கும் இைட்சிப்ண  அைிக்கத்தக்க பதவகிருண யோைது 
 ிைசன்ை ோகி நோம் அவ க்திணயயும் மலௌகிக இச்ணசகணையும் மவறுத்து> 

மதைிந்தபுத்தியும் நீதியும் பதவ க்தியும் உள்ைவர்கைோய் ஜீவைம் ண்ைி > 
நோம் நம் ியிருக்கிற ஆைந்த  ோக்கியத்துக்கும்>  கோ பதவனும் ந து இைட்ச 
கரு ோகிய இபயசுகிறிஸ்துவினுணைய  கிண யின்  ிைசன்ை ோகுதலுக்கும் 
எதிர் ோர்த்துக் மகோண்டிருக்கும் டி ந க்குப் ப ோதிக்கிறது என்று  ரிசுத்த  
பவதோக த்தில் கோண்கிபறோம். இபயசுகிறிஸ்துவிைோபல அந்தக் கிருண  
மவைிப் ட்ைது. அவபை உலகத்திபல வந்த எந்த  னுஷணையும்  ிைகோசிப் ி 
க்கிற ம ய்யோை ஒைியோயிருக்கிறோர். அந்த ஒைி இருைிபல  ிைகோசிக்கிறது: 
இருைோைது அணதப்  ற்றிக் மகோள்ைவில்ணல. எந்த  னுஷணையும்  ிைகோசி 
ப் ிக்கின்றவைோை இபயசுகிறிஸ்து பநற்றும் இன்றும் என்றும்  ோறோத 

வைோயிருக்கிறோர்.  
 

என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச் மசவிமகோடுக்கிறது> நோன் அணவகணை 
அறிந்திருக்கிபறன்> அணவகள் எைக்குப்  ின்மசல்லுகிறது. நோன் அணவக

 

Nghjfu; uQ;rpw; nfhd;];ud;iud; 
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ளுக்கு நித்தியஜீவணைக் மகோடுக்கிபறன்> அணவகள் ஒருக்கோலும் மகட்டுப் 
ப ோவதில்ணல> ஒருவனும் அணவகணை என் ணகயிலிருந்து  றித்துக்மகோள் 

வது ில்ணல. நோபை நல்ல ப ய்ப் ன்> ஆடுகளுக்கோக என் ஜீவணையும் 
மகோடுக்கிபறன் என்று ஆண்ைவைோகிய இபயசுகிறிஸ்து மசோல்லியுள்ைோர்.  
 

அவ்வித ோகபவ அவர் ந க்கோக த து ஜீவணைக்மகோடுத்து ந து  ோவங் 

களுக்கோக  ரித்து> ந க்கு  ோவத்திலும்  ிசோசின் கட்டுகைிளு ிருந்து விடு 

தணல தந்தோர். இபயசுகிறிஸ்து ந க்கோகப் எப்ப ோதுப   ிதோவிைிைத்தில் 
 ரிந்து ப சுகின்றவைோயிருக்கிறோர்.  
 
 

இயேசு நம்டம அறிந்திருக்கிறொர். 
இயேசு நமக்கு நித்திே ஜவீடனத் தருகிறொர். 

இயேசு நொம் சகட்டுப்ய ொவடத ஒருய ொதும் அனுமதிப் தில்டல. 
இயேசு நமக்கொக தமது ஜவீடனக் சகொடுத்துள்ெொர். 

இயேசு நமக்கொக  ிதொவினிடத்தில்  ரிந்து ய சுகிறவரொேிருக்கிறொர். 
இயேசுவின் டகேிலிருந்து ேொரும் நம்டமப்  

 றித்துக்சகொள்ெ முடிேொது. 
நமது இயேசுகிறிஸ்து யநற்றும் இன்றும் என்றும் 

மொறொதவரொேிருக்கிறொர். 
 
 

 ிரிய ோை சபகோதைபை சபகோதரிபய> 
 

வருத்தப் ட்டுப்  ோைஞ்சு க்கிறவர்கபை! நீங்கள் எல்லோரும் என்ைிைத்தில் 
வோருங்கள்> நோன் உங்களுக்கு இணைப் ோறுதல் தருபவன். நோன் சோந்தமும் 
 ைத்தோழ்ண யு ோய் இருக்கிபறன்> என் நுகத்ணத உங்கள் ப ல் ஏற்றுக் 
மகோண்டு> என்ைிைத்தில் கற்றுக்மகோள்ளுங்கள்> அப்ம ோழுது> உங்கள் ஆத்து 

 ோக்களுக்கு இணைப் ோறுதல் கிணைக்கும். என் நுகம் ம துவோயும் > என் 
சுண  இலகுவோயும் இருக்கிறது என்று கூறி ஆறுதல் தை அணைக்கும் 
கர்த்தர்> பநற்றும் இன்றும் என்றும்  ோறோதவைோயிருக்கிறோர். இஸ்ைபவல் 
ஜைங்கைோகிய தம்முணையவர்கணை வோைத்து நட்சத்திைங்கணைப்ப ோல் 
ம ருகப் ண்ணும் டி  கோைோனுக்கு அணைத்து வந்த பதவன் உண்ண யுள்ை 

வர். கர்த்தரில்  கிழ்ந்திருங்கள். அவர் உங்கணை ஆசீர்வதிப் ோர்.  
 

எம்ப ோடு கூை மஜ ிக்க விரும் ிைோல் ஞோயிறு கோணல 10:00  ைிக்கு 
பநைணலயில்  www.gtachurch.ca/live இணையதைத்தின் வைியோக பதவ 
ஆைோதணையில் கலந்து மகோள்ளும் டி உங்கணை அணைக்கின்பறன்.                                  
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tho;f;ifapNy gy rthy;fs; te;jNghJk;> jq;fs; gps;isfs; ed; 
whfg; gbf;f Ntz;Lk;> jhq;fs; fle;J te;j f\;lq;fis jq;fs; 
gps;isfs; jtpu;j;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;w kdJld; xU jk;gjp 
apdu; mauhJ cioj;J te;jhu;fs;. jq;fs; kfdhdtd; jiyJ} 
f;fp tpl;lhy;> tho;f;ifapd; md;whl nryTfis ,yFthf re;jpj; 
Jf; nfhs;syhk; vd;w ek;gpf;ifAld; ,Ue;jhu;fs;. Mz;Lfs; 
fle;J nrd;w gpd;G> kfdhdtd; gbg;ig Kbj;j gpd;G> fhupahya 
nkhd;wpNy xU Ntiyia ngw;Wf; nfhz;lhd;. ,e;j epiyapNy> 
mtDila jfg;gdhdtu;> vjpu;ghuhj tpgj;njhd;wpNy mfg;gl;l 
jhy;> Ntiy nra;a Kbahjgbf;F mtUila ruPuj;jpNy NehTfs; 
Vw;gl;bUe;jJ. gy khjq;fs; fle;J nrd;w gpd;G> mtu;fs; thlif 
f;F ,Ue;j tPl;Lr; nrhe;jf;fhud;> cq;fs; FLk;gj;jpy; Vw;gl;l 
gpd;dilTfs; fhuzkhf rpy khjq;fs; nghWj;jpUe;Njd;> Mdhy; 
cq;fs; thlifg; gzj;ij jhkjkhf nrYj;jp tUfpd;wPu;fs;> 
fle;j khjj;jpw;Fupa thlifg; gzj;jpd; ghf;fpAk; ,d;Dk; nrYj;j 
g;gltpy;iy. ,J ,g;gbNa ePbf;Fkhf ,Ue;jhy;> ,e;j khjj;Jld; 
NtW ,lj;ij ghu;g;gJ ey;yJ vd;W jfg;gdhdtuplk; $wpdhu;. 
,d;W vq;fSila kfDila rk;gs ehs;> mtd; tPL jpUk;gpaJk;> 
me;jg; gzj;ij cq;fsplk; jtwhky; nrYj;jp tpLNthk; vd;W 
jhahdts; tPl;L nrhe;jf;fhuid Ntz;bf; nfhz;lhs;. 
 
khiyapNy tPL jpUk;gpa kfdhdtd;> jd; rk;gsf; fhir jd; jf 
g;gdhdtuplk; nfhLj;jhd;. jfg;gdhdtu; kfid Nehf;fp: kfNd> 
gzk; toikahd rk;gsj;jpw;F kpf mjpfkhf ,Uf;fpd;wNj> ,t; 
tsT gzk; cdf;F vg;gb fpilj;jJ vd;W Mr;rupaj;NjhL Nfl; 
lhu;. mJ> xd;Wkpy;iy mg;gh> New;W xU Kf;fpakhd fpupnfl; 
Nghl;b xd;W eil ngw;wJ. fhupahyaj;jpNy Ntiy nra;Ak; rf 
Copau;fs; rpyu; fzzp tiyj;jsj;jpD}lhf ge;jak; (Betting) fl;b 
apUe;jhu;fs;;;. ehDk; mtu;fNshL Nru;e;J vd; rk;gsj;ij ge;jak; 
fl;bNdd;. ehd; ge;jak; fl;ba mzp n[apj;jjhy; vdf;F ,uz;L 
klq;F gzk; fpilj;jJ vd;W $wpdhd;. jhd; Nfs;tpg;gLtij ek; 
gKbahj epiyAld; mtd; jfg;gdhdtu; mtid Nehf;fp: mg;gb 
ahdhy;> eP ge;jak; fl;ba mzp Njhy;tpaile;jpUe;jhy; vd;d 
ele;jpUf;Fk; vdf; Nfl;lhu;. Vd; mg;gh> elf;fhj xd;iwf; Fwpj;J 
myl;bf; nfhs;fpd;wPu;fs;. ehd;jhd; n[apj;Jtpl;NlNd vd;whd;. 
jfg;gdhdtu; mtid Nehf;fp: kfNd> tPl;L thlifAk; mjd; 
fle;j khjj;jpd; ghf;fpAk; fl;l Ntz;Lk;> vd;Dila kUj;Jt 
nryTfs; xUgf;fk;> cd; jq;fr;rpf;F fy;Y}up gzk; fl;l Ntz; 
Lk;> FLk;gk; jpde;NjhWk; cz;z Ntz;Lk; vd;W ehq;fs; ahtUk; 
cd;id ek;gpapUf;fpd;Nwhk; vd;W eP mwpe;jpUe;Jk;> cd; rk;gs 
j;ij #jhl;lj;jpNy NghLtjw;F vg;gb cdf;F kdk; te;jJ? eP 
vq;fs; tho;f;ifia #jhl;lj;jpNy ge;jag; nghUshf itj;jhNa> 
vq;fs; tho;f;if cdf;F mt;tsT mw;gkhf Njhd;wpajh vd;W 
jfg;gdhdtu; kdNtjidNahL Nfl;lhu;.  

ï¤î¢î¤ò ü¦õÂè¢° ß´ àí¢«ì£? 
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rpy kdpju;fs;> jq;fs; tho;f;ifapNy VjhtJ xd;iw milAk;g 
bf;F> jkJ tho;f;ifapy; cs;s xU rpy fhupaq;fis  ,oe;J 
tpLtjw;Nfh my;yJ kw;wtu;fs; tho;f;ifapYs;s VjhtJ fhupaq; 
fis gzak; itg;gjw;Nfh Maj;jkhf ,Uf;fpd;whu;fs;. ve;j 
fhupaj;jpw;fhf ek; tho;f;ifapYs;s vtw;iw ehq;fs; gzak; 
itf;fpd;Nwhk; vd;W ehk; tpopg;Gs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
NkNy Fwpg;gplg;gl;l rk;gtj;jpNy> kfdhdtDila Fwpj;j khjj; 
jpw;Fupa rk;gsj;ij ,oe;J Nghdhy;> me;jf; FLk;gj;jpdu;> thl 
ifg; gzj;ij nrYj;j KbahJ Nghdhy;> mtu;fs; tPl;il tpl;L 
ntspNaw Ntz;Lk;. jfg;gdhdtupd; kUj;Jt rpfpr;irf;Fupa fl;l 
zq;fs; nrYj;Jg;gl Ntz;Lk;> mij nrYj;jhtpbd;> jfg;gdhupd; 
capUf;F Mgj;J tuyhk;. jq;fr;rpapd; fy;Y}up fl;lzk; nrYj; 
jg;glhtpbd;> mtsJ gbg;G ghjpapy; epWj;jg;gLk;. ,g;gbahf me;j 
FLk;gj;jpdu; xU epu;f;fjpahd epiyf;Fj; js;sg;glyhk;. mij mwp 
e;jpUe;Jk; FLk;gj;jpw;F Vw;glf;$ba me;j epu;f;fjpahd epiyia 
Fwpj;J nghUl;gLj;jhky;> mij gzakhf itj;J> me;j kfdhd 
td; jd; rk;gsg; gzj;ij ge;jak; fl;bdhd;.  
 
xU kdpjd; kPl;guhfpa ,NaR fpwp];J topahf cz;lhFk; ght 
kd;dpg;gpd; epr;raj;ij ngw;Wf; nfhs;shjpUe;jhy;> mtd; Vioahf 
,Ue;jhYk;> gzf;fhudhf ,Ue;jhYk;> Jd;khu;f;fkhd tho;tpy; 
,Ue;jhYk;> rd;khu;f;fkhd tho;tpy; ,Ue;jhYk;> cyf msTNfh 
ypd;gb fw;wtdhf ,Ue;jhYk;> fy;yhjtdhf ,Ue;jhYk;> kj 
ituhf;fpaKs;stdhf ,Ue;jhYk;> kj ituhf;fpakw;wtdhf ,U 
e;jhYk;> flTs; ek;gpf;if cilatdhf ,Ue;jhYk;> flTs; ek;gp 
f;ifaw;wtdhf ,Ue;jhYk;> cyfj;jpNy mjpfhuKs;stdhf ,U 
e;jhYk;> mjpfhukw;wtdhf ,Ue;jhYk;> cyf fzpg;gpd;gb ed;ik 
nra;fpd;wtdhf ,Ue;jhYk;> jPik nra;fpd;wtdhf ,Ue;jhYk;> 
ahuhf ,Ue;jhYk;> ve;j epiyapy; ,Ue;jhYk; mtDf;Fs; ghtj; 
jpd; tpj;J ,Ug;gjhy; mtd; Nfhghf;fpidf;F epakpf;fg;gl;ltdhf 
,Uf;fpd;whd;. ehKk; mt;tz;zkhfNt> mf;fpukq;fspdhYk; ght 
q;fspdhYk; kupj;jtu;fshapUe;Njhk;. Njtdhdtu; ek;ik capu;g;gp 
j;jhu;. mitfspy; ehk; Kw;fhyj;jpNy ,t;Tyf tof;fj;jpw;Nfw;w 
gbahfTk;> fPo;g;gbahikapd; gps;isfsplj;jpy; ,g;nghOJ fpupia 
nra;fpw Mfhaj;J mjpfhug; gpuGthfpa Mtpf;Nfw;wgbahfTk; el 
e;J nfhz;Nlhk;. mtu;fSf;Fs;Ns ehnky;yhUk; Kw;fhyj;jpNy 
ekJ khk;r ,r;irapd;gbNa ele;J> ekJ khk;rKk; kdRk; tpUk;gp 
ditfisr; nra;J> Rghtj;jpdhNy kw;wtu;fisg;Nghyf; Nfhghf; 
fpidapd; gps;isfshapUe;Njhk;. NjtNdh ,uf;fj;jpy; IRtupaK 
s;stuha; ek;kpy; md;G$u;e;j jk;Kila kpFe;j md;gpdhNy> mf; 
fpukq;fspy; kupj;jtu;fshapUe;j ek;ikf; fpwp];JTlNd$l capu;g; 
gpj;jhu;. fpUigapdhNy ,ul;rpf;fg;gl;Bu;fs;. fpwp];J ,NaRTf;Fs; 
mtu; ek;kplj;jpy; itj;j jatpdhNy> jk;Kila fpUigapd; kfh 
Nkd;ikahd IRtupaj;ij tUq;fhyq;fspy; tpsq;fr;nra;tj 
w;fhf> fpwp];J ,NaRTf;Fs; ek;ik mtNuhNl$l vOg;gp> cd;d 
jq;fspNy mtNuhNl$l cl;fhuTk; nra;jhu;. fpUigapdhNy 
tpRthrj;ijf;nfhz;L ,ul;rpf;fg;gl;Bu;fs;; ,J cq;fshy; 
cz;lhdjy;y> ,J NjtDila <T. ,e;j cd;djkhd ,ul;rpg;ig
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cz;L gz;Zk; nghUl;L> ,ul;rfuhfpa ,NaR fpwp];J jk;Kila 
tpiykjpf;f Kbahj gupRj;j ,uj;jj;ij rpe;jp> kdpj Fyj;jpd; 
ght gupfhuj;ij nra;Ak;gb> jk;ik jhNk fpuakhf xg;Gf; nfhL 
j;J> rpYitapNy gypahdhu;. (vNgrpau; 2:1-8) 
 
Vioahf ,Ue;jhYk;> gzf;fhudhf ,Ue;jhYk;> Jd;khu;f;fkhd 
tho;tpy; ,Ue;jhYk;> rd;khu;f;fkhd tho;tpy; ,Ue;jhYk;> cyf 
msTNfhypd;gb fw;wtdhf ,Ue;jhYk;> fy;yhjtdhf ,Ue;jh 
Yk;> kj ituhf;fpaKs;stdhf ,Ue;jhYk;> kj ituhf;fpakw;w 
tdhf ,Ue;jhYk;> flTs; ek;gpf;if cilatdhf ,Ue;jhYk;> 
flTs; ek;gpf;ifaw;wtdhf ,Ue;jhYk;> cyfj;jpNy mjpfhuK 
s;stdhf ,Ue;jhYk;> mjpfhukw;wtdhf ,Ue;jhYk;> cyf fzp 
g;gpd;gb ed;ik nra;fpd;wtdhf ,Ue;jhYk;> jPik nra;fpd;wtdhf 
,Ue;jhYk;> ahuhf ,Ue;jhYk;> ve;j epiyapy; ,Ue;jhYk;> ,ul;r 
fuhfpa ,NaR fpwp];Jit tpRthrpf;fpd;wtd; vtDk; nfl;Lg;Ngh 
fhky; epj;jpa [Ptid milAk;gbf;F> gpjhthfpa Njtd;jhNk [Pt 
khu;f;fj;ij cz;Lgz;zpdhu;.  
 
,e;j cd;djkhd miog;ig Vw;Wf;nfhz;L> gpjhthfpa NjtD 
ila rpj;jj;ij epiwNtw;Wfpd;wtu;fs; ahtUk; guNyhf uh[;aj; 
jpd; cld; Rje;jpuu;fshFk;gbahd thf;Fj;jj;jj;ij ngw;wpUf;fpd; 
Nwhk;. ,e;j ,ul;rpg;gpdhy; cz;lhFk; fd kfpikia rw;W rpe;jp 
j;Jg; ghUq;fs;:   
 

நீங்கயெொ> உங்கடெ அந்தகொரத்தினின்று தம்முடடே 
ஆச் ரிேமொன ஒெிேினிடத்திற்கு வரவடழத்தவருடடே 
புண்ணிேங்கடெ அறிவிக்கும் டிக்குத் சதரிந்து சகொள் 

ெப் ட்ட  ந்ததிேொயும்> ரொஜரீகமொன ஆ ொரிேக்கூட்டமொ 
யும்>  ரிசுத்த ஜொதிேொயும்> அவருக்குச் ச ொந்தமொன ஜன 

மொயும் இருக்கிறரீ்கள். (1 ய துரு 1:9)  
 
  
NkYk; vtu;fs; NjtDila MtpapdhNy elj;jg;gLfpwhu;fNsh> 
mtu;fs; NjtDila Gj;jpuuhapUf;fpwhu;fs;. me;jg;gb> jpUk;gTk; 
gag;gLfpwjw;F ePq;fs; mbikj;jdj;jpd; Mtpiag; ngwhky;> 
mg;gh gpjhNt> vd;W $g;gplg;gz;Zfpw Gj;jpu Rtpfhuj;jpd; Mtp 
iag; ngw;wPu;fs;.  ehk; NjtDila gps;isfshapUf;fpNwhnkd;W 
Mtpahdtu;jhNk ek;Kila MtpAlNd$lr; rhl;rpnfhLf;fpwhu;. 
ehk; gps;isfshdhy; Rje;juUkhNk. NjtDila Rje;juUk;> 
fpwp];JTf;F cld; Rje;juUkhNk. (Nuhku; 8:14-17) 
 
 

,Njh> xU ,ufrpaj;ij cq;fSf;F mwptpf;fpNwd;; ehnky;yhUk; 
epj;jpiuailtjpy;iy; MfpYk; filrp vf;fhsk; njhdpf;Fk;NghJ> 
xU epkp\j;jpNy> xU ,ikg;nghOjpNy> ehnky;yhUk; kW&gkhf; 
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fg;gLNthk;. vf;fhsk; njhdpf;Fk;> mg;nghOJ kupj;Njhu; moptpy; 
yhjtu;fsha; vOe;jpUg;ghu;fs;; ehKk; kW&gkhf;fg;gLNthk;. (1 
nfhup 15:51-52) 
 

ehk; NjtDila gps;isfnsd;W miof;fg;gLtjpdhNy gpjhth 
dtu; ekf;Fg; ghuhl;bd md;G vt;tsT ngupnjd;W ghUq;fs;; (1 
Nahthd; 3:1)  
,j;jifa xg;gw;w miog;ig ngw;w ehk;. vt;tstha; [hf;fpuijA 
s;stu;shf tho Ntz;Lk; vd;gij rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;.  
 
milahsq;fspdhYk; mw;Gjq;fspdhYk; gytpjkhd gyj;j nra; 
iffspdhYk;> jk;Kila rpj;jj;jpd;gb gfpu;e;JnfhLj;j gupRj;j 
Mtpapd; tuq;fspdhYk;> Njtd; jhNk rhl;rpnfhLj;jJkhapUf;fpw 
,t;tsT ngupjhd ,ul;rpg;igf;Fwpj;J ehk; ftiyaw;wpUg;Nghkh 
dhy; jz;lidf;F vg;gbj; jg;gpj;Jf;nfhs;SNthk;. (vgpnuau; 2:4) 
 
,e;j kfj;Jtkhd miog;ig ,d;W rpyu; gzak; itj;J> kWgb 
Ak; jq;fis ghtj;jpw;F my;yJ ghtj;jpw;F toptFf;Fk; fhuzpf 
Sf;F xg;Gf; nfhLf;fpd;whu;fs;. mjhtJ> guNyhfj;jpNy epj;jpa 
tho;it ,oe;J Nghff;$ba epiyik Vw;glyhk; vd;W mwpe;Jk; 
jq;fs; khk;r ,r;irfis epiwNtw;w ,lq; nfhLf;fpd;whu;fs;. 
mjd; Kbtpy; epj;jpa kuzj;ij ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf> epj;jpa 
tho;it mw;g fhupaq;fSf;fhf tpw;W tpLfpd;whu;fs;.  
 
xU CupNy trpj;J te;j rpy thypgu;fs; xd;W Nru;e;J> flw;fiu 
Nahukhf nrd;W> flypNy Fspj;J> cd;W> Fbj;J cy;yhrkhf 
,Ug;Nghk; vd;W jpl;lkpl;lhu;fs;. me;j flw;fiuNahuj;jpNy> rpy 
NtisfspNy Kjiyfs; te;J NrUtjhy;> mq;F nry;tJ Mgj; 
jhdJ vd Cu; kf;fs; mwpe;jpUe;jhu;fs;. me;j thypgu;fs;> mq;F 
nry;tJ ey;yjy;y vd;W me;j CupYs;s %g;gu;fspy; xUtu; 
mtu;fSf;F ey; MNyhrid $wpdhu;. me;j thypgu;fspy; xUtd; 
mtiu Nehf;fp: fle;j ,uz;L tUlq;fspy; vj;jid Kiw mq;F 
Kjiyfs; te;jJ? vj;jid Ngiu nfhd;W Nghl;lJ? mg;gbahf 
VJk; Cupy; elf;ftpy;iyNa. gpd;du; Vd; kf;fis gaKWj;jp ml 
f;fp MSfpd;wPu;fs; vd;W $wpdhd;. me;j thypgu;fs; khje;NjhWk;> 
xU rdpf;fpoikad;W flw;fiuf;F nrd;W jhq;fs; tpUk;gpagb> 
KOfp> kJghdk; mUe;jp> cz;L> cy;yhrkhf ,Ue;J tUtJ 
tof;fkhapw;W. gy khjq;fshf mtu;fs; Nghf;Fk; tuj;Jkhf ,U 
e;J te;jhu;fs;. xU ehs; mtu;fs; mq;F nrd;W ePe;Jfpd;w Ntis 
apNy> Kjiyfshy; jhf;fg;gl;lhu;fs;> rpyu; gL fhaq;fNshL 
itj;jpa rhiyapy; mDkjpf;fg;gl;lhu;fs;> Mdhy; rpyiu me;j 
Kjiyfs; nfhd;W Nghl;lJ. ,e;j thypgu;fs; jq;fs; mw;g Mir 
fis epiwNtw;Wk;gbf;F jq;fs; capu;fis gzak; itj;Nj 
nrd;whu;fs;.  
 
,jw;nfhj;jjhfNt ,d;W rpy kdpju;fs;> Njt miog;igg; ngw;Wk;> 
fhyq;fs; fle;J nry;Yk; NghJ> Njt MNyhridfis mw;gkhf 
vz;zpf; nfhs;fpd;whu;fs;. 
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mtw;Ws; rpy cjhuzq;fs;: kJghdk; mUe;Jtjpy; vd;d jtW? 
newpnfl;l jpiug;glq;fis ghu;j;jhy; vd;d? ehd; tpUk;gpa egiu 
vd; ,\;lg;gb jpUkzk; nra;J nfhz;lhy; vd;d? QhapW 
Muhjidf;F nry;yhtpl;lhy; Njtd; vd;id nfhd;W tpLthNuh? 
vd;W Nfs;tpfSf;F Nky; Nfs;tpfis Nfl;fpd;whu;fs;.  
 

இப் டி யகள்விகடெ யகட்கின்றவர்கள்> தங்கெிடம் தொங் 

கயெ யகட்க யவண்டிே ஒரு யகள்வி ஒன்று உண்டு. 
 

நொன் நித்திே வொழ்டவ ச ற்றுக் சகொள்ெ வொஞ்ட ேொக 
இருக்கின்யறனொ அல்லது நித்தி வொழ்டவ  ணேம் 
டவத்து அற்  கொரிேங்கடெ நிடறயவற்ற ஆட ேொக 
இருக்கின்யறனொ? 
 
tOtpg; Nghfpd;w ,jaKs;stu;fs; khk;r ,r;irfis epiwNtw;w 
tif NjLthu;fs;. epj;jpa tho;tpd; Nkd;ikia mwpe;jtu;fs;> 
mij ngw;Wf; nfhs;Sk;gb> NjtDf;F rpj;jkhdhy; jq;fs; 
capiu nfhLg;gjw;Fk; Maj;jkhapUg;ghu;fs;.  
 
MfpYk;> vdf;F yhgkhapUe;jitfnsitfNsh mitfisf; 
fpwp];JTf;fhf e\;lnkd;W vz;zpNdd;. mJkhj;jpuky;y> vd; 
fu;j;juhfpa fpwp];J ,NaRit mwpfpw mwptpd; Nkd;ikf;fhf 
vy;yhtw;iwAk; e\;lnkd;W vz;zpf;nfhz;bUf;fpNwd;. ehd; 
fpwp];Jit Mjhag;gLj;jpf;nfhs;Sk;gbf;Fk;> epahag;gpukhzj;jp 
dhy; tUfpw RaePjpia cilatdhapuhky;> fpwp];Jitg; gw;Wk; 
tpRthrj;jpdhy; tUfpwJk; tpRthr%ykha; Njtdhy; cz;lhapU 
f;fpwJkhd ePjpia cilatdhapUe;J> fpwp];JTf;Fs; ,Uf;fpwt 
ndd;W fhzg;gLk;gbf;Fk;> ,g;gb ehd; mtiuAk; mtUila 
capu;j;njOjypd; ty;yikiaAk;> mtUila ghLfspd; 
If;fpaj;ijAk; mwpfpwjw;Fk;> mtUila kuzj;jpw;nfhg;ghd ku 
zj;jpw;Fs;shfp> vg;gbahapDk; ehd; kupj;NjhupypUe;J capNuh 
nlOe;jpUg;gjw;Fj; jFjpahFk;gbf;Fk;> mtUf;fhf vy;yhtw; 
iwAk; e\;lnkd;W tpl;Nld;; Fg;igAkhf vz;ZfpNwd; vd;W Njt 
Copauhfpa gTy; jdf;fpUe;j cyf fy;tp> me;j];J ahTk; 
cjwpj;js;sptpl;lhu;. (gpypg;gpau; 3:7-11) 
 
NtWrpyu; Nkd;ikahd capu;j;njOjiy milAk;gbf;F> tpLjiy 
ngwr; rk;kjpahky;> thjpf;fg;gl;lhu;fs;;.  NtW rpyu; epe;ijfisAk; 
mbfisAk; fl;LfisAk; fhtiyAk; mEgtpj;jhu;fs;. fy;nywpA 
z;lhu;fs;> thshy; mWg;Gz;lhu;fs;> guPl;irghu;f;fg;gl;lhu;fs;> gl;l 
aj;jpdhNy ntl;lg;gl;L kupj;jhu;fs;> nrk;kwpahl;Lj; Njhy;fisAk; 
nts;shl;Lj; Njhy;fisAk; Nghu;j;Jf;nfhz;L jpupe;J> Fiwit 
Ak; cgj;jputj;ijAk; Jd;gj;ijAk; mEgtpj;jhu;fs;. cyfk; mt 
u;fSf;Fg; ghj;jpukhapUf;ftpy;iy. mtu;fs; tdhe;juq;fspNyAk; 
kiyfspNyAk; FiffspNyAk; G+kpapd; ntbg;GfspNyAk; rpjWz;L
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miye;jhu;fs;. ,tu;fs; jq;fs; cd;djkhd miog;ig tho;tpYk; 
rhtpYk; ,oe;J Nghfhjgbf;F jq;fs; tpRthrj;ij fhj;Jf; 
nfhz;lhu;fs;. (vgpnuau; 11:35-38) 
 
md;wpAk;> guNyhfuh[;ak; epyj;jpy; Gije;jpUf;fpw nghf;fp\j;Jf;F 
xg;ghapUf;fpwJ; mij xU kD\d; fz;L> kiwj;J> mijg;gw;wpa 
re;Njh\j;jpdhNy Ngha;> jdf;F cz;lhd vy;yhtw;iwAk; tpw;W> 
me;j epyj;ijf; nfhs;Sfpwhd;. NkYk;> guNyhfuh[;ak; ey;y 
Kj;Jf;fisj; NjLfpw tpahghupf;F xg;ghapUf;fpwJ. mtd; 
tpiyAau;e;j xU Kj;ijf; fz;L> Ngha;> jdf;Fz;lhd vy;yh 
tw;iwAk; tpw;W> mijf; nfhs;Sfpwhd; vd;W ek;Kila Mz;l 
tuhfpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. (kj;NjA 13:44-46) 
 
,d;W ehk; ek;Kila tho;f;ifia Muha;e;J ghu;g;gtu;fshdhy;> 
ehk; NgRk; xt;nthU nrhy;Yk;> xt;nthU nraYk;> ,Ujaj;jpd; 
jpahdKk; epj;jpa tho;it ngw;Wf; nfhs;tjw;F Vw;wditfshf 
,Uf;f Ntz;Lk;. rpwpjhditfshapUe;jhYk;> ngupjhditfshf 
,Ue;jhYk;;> khk;r ,r;irfis epiwNtw;Wk; nghUl;L> epj;jpa 
tho;it gzak; itf;fhjpUg;Nghkhf. mope;J NghFk; ,e;j cyf 
fhupaq;fSf;fhf> ek;kplj;jpy; md;G$u;e;J> jkJ ,uj;jj;jpdhNy 
ek;Kila ghtq;fsw ek;ikf; fOtp> jk;Kila gpjhthfpa Njt 
Df;F Kd;ghf ek;ik uh[hf;fSk; Mrhupau;fSkhf;fpd ,NaRit 
tpw;Wg; NghlhjpUg;Nghkhf. mtNu ek;Kila ,ul;rpg;gpd; Njtdh 
dtuha; ,Uf;fpd;whu;. 
 
Mz;ltuhfpa ,NaR ,e;j G+kpapNy jk;Kila jpUg;gzpia epiw 
Ntw;Wk;gbf;F gd;dpuz;L tpNr\pj;j rP\u;fis njupT nra;jpU 
e;jhu;. mtu;fspy; xUtd; A+jh];fhupNahj;J. kw;wa rP\u;fisg; 
Nghy> ,tDk; ,NaRNthL Rkhu; %d;wiu tUlq;fs; ,Ue;jtd;. 
,NaRtpd; NghjidfisAk;> mtu; nra;j mw;Gjq;fisAk; Neub 
ahf Nfl;ltd;> ghu;j;jtd;. ,NaRNthL czT cz;ltd;. xU rk 
ak;> ,NaR jhk; kuzj;jpypUe;J vOg;gpd yhrU ,Ue;j ngj;jh 
dpahTf;F te;jhu;. mq;Nf mtUf;F ,uhtpUe;J gz;zpdhu;fs;;. 
yhrUtpd; rNfhjupahfpa khu;j;jhs; gzptpil nra;jhs;;. yhrUTk; 
mtUlNd$lg; ge;jpapUe;jtu;fspy; xUtdhapUe;jhd;.   mg;nghOJ 
yhrUtpd; kw;wa rNfhjupahfpa kupahs; tpiyNawg;ngw;w fsq;f 
kpy;yhj esjk; vd;Dk; ijyj;jpy; xU ,uhj;jy; nfhz;Lte;J> 
mij ,NaRtpd; ghjq;fspy; G+rp> jd; jiykapuhy; mtUila 
ghjq;fisj; Jilj;jhs;; me;j tPL KOtJk; ijyj;jpd; gupks 
j;jpdhy; epiwe;jJ. mijf; fz;l A+jh];fhupNahj;J: ,e;jj; ijy 
j;ij Ke;E}W gzj;Jf;F tpw;W> jupj;jpuUf;Ff; nfhlhky; Nghdnj 
d;d vd;whd;.  mtd; jupj;jpuiuf;Fwpj;Jf; ftiyg;gl;L ,g;gbr; nrhy; 
yhky;> mtd; jpUldhdgbapdhYk;> gzg;igia itj;Jf;nfhz;L 
mjpNy Nghlg;gl;lijr; Rkf;fpwtdhdgbapdhYk; ,g;gbr; nrhd; 
dhd;. (Nahthd; 12:1-6).  kw;wa rP\u;fisg; Nghy> ,tDk; tpahjp 
As;stu;fisr; nrh];jkhf;fTk;> F\;lNuhfpfisr; Rj;jk;gz;z 
Tk;> kupj;Njhiu vOg;gTk;> gprhRfisj; Juj;jTk; Mz;ltuhfpa 
,NaRtplkpUe;J mjpfhuk; ngw;wpUe;Jk; (kj;NjA 10:8). nghUsh
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iria jd; ,Ujaj;jpy; jq;f ,lq; nfhLj;jtd;. me;j nghU 
shir topahf gprhrhdtd; mtDf;Fs; cl;GFe;jhd;.  
 
mtd; gpujhd Mrhupau;fsplj;jpYk; Nridj; jiytu;fsplj;jpYk; 
Ngha;> mtiuf; fhl;bf;nfhLf;Fk; tifiaf; Fwpj;J mtu;fNshNl 
MNyhrid gz;zpdhd;. mtu;fs; re;Njh\g;gl;L> mtDf;Fg; 
gzq;nfhLf;f cld;gl;lhu;fs;. mjw;F mtd; rk;kjpj;J> [df;$ 
l;lkpy;yhj Ntisapy; mtiu mtu;fSf;Ff; fhl;bf;nfhLf;Fk;gb 
rkae;Njbdhd;. mjhtJ> mtd; jw;nrayhf ,NaRit fhl;bf; 
nfhLf;ftpy;iy. khwhf jpl;lkpl;L> MNyhrid gz;zp> re;ju;g; 
gj;ij Njbf; fhj;jpUe;;J> ,NaRit fhl;bf; nfhLj;jhd;. mtd; 
,NaRit gzj;jpw;fhf ge;ijak; fl;bdhd;. mtiu Kg;gJ nts; 
spf; fhRf;F tpw;Wtpl;lhd;. cyf Nghf;fpNy mq;fPfhuk; ngw;wpU 
f;Fk; nghUshirapd; Kbit ghUq;fs;. cd;dj miog;ig nfhL 
j;j cd;djUf;Nf JNuhfk; nra;J> KbtpNy mtd; jd; capiuNa 
kha;j;Jf; nfhz;lhd;.  
 
gpupakhd rNfhju rNfhjupfNs> cyfj;jpYk; cyfj;jpYs;sit 
fspYk; 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;s 
itfnsy;yhk; gpjhtpdhYz;lhditfsy;y> mitfs; cyfj; 
jpdhYz;lhditfs;. cyfKk; mjpd; ,r;irAk; xope;JNghk;; Njt 
Dila rpj;jj;jpd;gb nra;fpwtNdh vd;nwd;iwf;Fk; epiyj;jpU 
g;ghd;. (1 Nahthd; 2:15-17) 
 

கிறிஸ்துவுக்கொக இந்த உலக யமன்டமகடெ 

துறந்தவர்களும்> இழந்தவர்களும் ஒருய ொதும் 

தரித்திரரொவதில்டல. 
 
xU kD\d; cyfk; KOtijAk; Mjhag;gLj;jpf;nfhz;lhYk;> 
jd; [Ptid e\;lg;gLj;jpdhy; mtDf;F yhgk; vd;d? kD\d; 
jd; [PtDf;F <lhf vd;dj;ijf; nfhLg;ghd;?  kD\Fkhud; jk;K 
ila gpjhtpd; kfpik nghUe;jpdtuha;j; jk;Kila J}jNuhLq;$l 
tUthu;; mg;nghOJ> mtdtd; fpupiaf;Fj;jf;fjhf mtdtDf;Fg; 
gydspg;ghu;. (kj;NjA 16:25-27) 
 
ந து கர்த்தைோகிய இபயசுகிறிஸ்துவின்  ிதோவோகிய பதவனும்> இைக்கங்க 
ைின்  ிதோவும்> சகலவித ோை ஆறுதலின் பதவனு ோயிருக்கிறவர் மகோஞ்ச 
கோலம்  ோைநு விக்கிற உங்கணை ஸ்திைப் டுத்தி> திைப் டுத்தி வைிநைத்திச் 
மசல்வோைோக. ஆயமன்!  
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gpujhd thrfk; -  cghfkk; 33:27  
 

rpy NtisfspNy> kdpju;fs; jq;fis Fwpj;J NgRk; NghJ> 
jq;fs; G+u;tPfq;fisf;; Fwpj;Jk;> jhq;fs; ,d;dhUila gps;is 
fs; vd;Wk;> mjdhy; jq;fSf;F ,Uf;Fk; rYiffisAk; nrhy; 
ypf; nfhs;thu;fs;. mg;gb mwpf;ifapLtjhy;> jhq;fs; ghJfhg;ghf 
,Uf;fpd;Nwhk; xUtUk; vq;fis mZf KbahJ vd;W kdjpNy 
xU jpUg;jp milfpd;whu;fs;. ,t;tz;zkhf ehk; “mehjp NjtNd 
cdf;F milf;fyk;; mtUila epj;jpa Gaq;fs; cdf;F Mjhuk;;” 
vd;W nrhy;yptpl;L> ehk; epidj;j gpufhuk; tho KbahJ.  
 

xU thypgd; xU Nghyp]; mjpfhupapd; kfdhf ,Ue;jhy;> mtd; 
jd; jfg;gDila ngaUf;F gq;fk; Vw;glhjgbf;F jd; tho;f; 
ifia tho Ntz;Lk;. mtDila jfg;gdhdtu;> mtd; tho;f;if 
f;F tpNuhjkhf tUk; gpur;ridfspypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;Sk; 
mjpfhuk; cs;stuhf ,Uf;fpd;whu;. Mdhy;> mtd; jd; tho;it 
nghy;yhg;Gf; tpyf;fp fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. mtd; jtwhd 
nray;fis nra;J> Fw;wj;jpy; mfg;gLk; NghJ> ePjpgjpf;F Kd;ghf 
epd;W ehd; ,d;dhUila kfd; vd;W nrhy;ypf; nfhs;tjhy; gyd; 
VJk; ,y;iy.  
 
mijg; NghyNt> NjtDila Copauhfpa NkhNr> Njt [dq;f 
isg; ghu;j;J> ,e;j G+kpapNy eP mNef fhupaq;fis fhz;gha; 
Mdhy; “mehjp NjtNd cdf;F milf;fyk;; mtUila epj;jpa 
Gaq;fs; cdf;F Mjhuk;;” vd;gij eP mwpe;J czu;e;J> me;j 
milf;fyj;jpw;Fs; cd;id itj;Jf; nfhs; vd;W MNyhrid 
$wpdhu;. 
 
,e;j G+kpapNy kdpju;fspy; mNefu; jq;fs; tho;f;ifapNy mNef 
Jd;gq;fis vjpu; Nehf;Ffpd;whu;fs;. Aj;jq;fisAk; Aj;jq;fspd; 
nra;jpfisAk; Nfs;tpg;gLtPu;fs;;> [dj;Jf;F tpNuhjkha; [dKk;> 
uh[;aj;Jf;F tpNuhjkha; uh[;aKk; vOk;Gk;; gQ;rq;fSk;> nfhs; 
isNeha;fSk;> G+kpajpu;r;rpfSk; gy ,lq;fspy; cz;lhFk; vd;W 
Kd;$l;bNa elf;ftpUf;Fk; fhupaq;fis Fwpj;J fu;j;juhfpa 
,NaR $wpapUf;fpd;whu;. xUtd; fpwp];jtdhf ,Ug;gjpdhy; mtd; 
tho;f;ifapy; Jd;gk; tuhJ vd;W gupRj;j Ntjhfkk; $wtpy;iy. 
khwhf> fpwp];Jtpd; epkpj;jk; ehk; ghLfis rfpf;f Ntz;Lk; vd;Nw 
vOjg;gl;bUf;fpd;wJ. ,t;tz;zkhf> Kd;Ndhbfshfpa gupRj;jth 
d;fspd; tho;f;ifapNy gy Jd;gq;fSk; ghLfSk; cz;lhapUe; 
jJ. mtu;fspy; xUtuhfpa gTy;> fpwp];Jtpd; ew;nra;jpia mwp 
tpj;jjhYk;> NjtDf;F gpupakhd gupRj;j tho;it gw;wpAk; mtu;
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Ngrpajhy;> kdpju;fSk; mjpfhupfSk; jq;fs; kdjpNy Fj;Jz;L> 
mtiu mjpfkhf Jd;gg;gLj;jpdhu;fs;.  
 

ehq;fs; Njtid mwpe;jpUf;fpd;Nwhk; vd;W $wp> mwpahikapy; 
tho;e;J te;j kdpju;fNs> gTiy mjpfkhf cgj;jpug;gLj;jpdh 
u;fs;. ehk; gpiog;Nghk; vd;fpw ek;gpf;if mw;Wg;Nghfj;jf;fjhf> 
vq;fs; gyj;jpw;F kpQ;rpd mjpf ghukhd tUj;jk; vq;fSf;F cz; 
lhapw;W. Mdhy; mg;gbg;gl;l #o;epiyapYk; ehq;fs; NjtidNa 
ek;gpapUe;Njhk; vd;W mtu; rhl;rp gfu;e;jpUf;fpd;whu;. gupRj;jthd;f 
spy; mNefu;> fpwp];Jtpd; epkpj;jk; cgj;jputg;gLj;jg;gl;L ,uj;j 
rhl;rpfshf nfh^ukhf nfhy;yg;gl;lhu;fs;. Mdhy;> jq;fis 
Njtd; xUNghJk; Njtd; kwe;J Nghfpd;wtu; my;yu; vd;gij mtu; 
fs; ed;whf mwpe;jpUe;jjhy; “mehjp NjtNd vdf;F milf;fyk;; 
mt Uila epj;jpa Gaq;fs; vdf;F Mjhuk;;”  vd;w me;j thf;Fj;  
jj;jj;jpNy cWjpahf jupj;jpUe;jhu;fs;. 
 

mg;gbahf nfhy;yg;gl;ltu;fspd; fij Kbe;J tpl;lNj vd;W rpyu; 
vz;zpf; nfhs;syhk;. rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;! E}w;wpapUgJ 
tUlq;fSf;F Kd; tho;e;j cq;fs; Kw;gpjhf;fs; ,g;NghJ G+kpapy; 
,y;iy. mtu;fs; ,e;j G+kpapNy tho;e;j ehl;fistpl> ,e;jg; 
G+kpapy; ,y;yhjpUf;fpd;w ehl;fs; mjpfkhf ,Uf;fpd;wJ. mJNgh 
yNt ehKk; nfhQ;rf; fhyk; ,e;jg; G+kpapNy tho;fpd;Nwhk;. fu;j;ju; 
tuj; jhkjkhdhy; ehk;  ,e;j G+kpapy; ,y;yhjpUf;fpd;w tU lq;fs; 
ehk; ,e;j G+kpapy; tho;e;j tUlq;fistpl mjpfkhf ,Uf; Fk;. 
Mdhy; xU kdpjd; Njtid jd; milf;fykhf nfhz;L> mtU 
ila fw;gidfspd;gb tho;e;jhy;> mtd; ,e;jg; G+kpapy; ,Ue;jhy; 
vd;d ,y;yhjpUe;jhy; vd;d mtd; vd;nwd;Wk; NjtNdhL ,U 
g;ghd;.  
 

tho;ehl;fspNy ehk; mNef Jd;gq;fis vjpu;Nehf;fpdhYk;> mehjp 
NjtNd ekf;F milf;fykhf ,Uf;fpd;whu;. mtiu ek;gpapUf;fp 
d;wtu;fis mtu; KbtpNy jkJ Njt uh[;aj;jpw;F nfhz;L Ngha; 
Nru;g;ghu;.   
 

,ul;rfuhfpa ,NaR fpwp];JjhNk> jkf;F Kd;ghf ,Ue;j ghL 
fis mwpe;jpUe;j NghJk;> mtw;iw gpjhtpd; rpj;jg;ggb> kdpjF 
yk; ,ul;rpg;gilAk;gb> jk;ikj; jhNk xg;Gf; nfhLj;jhu;. mNj 
NghyNt> me;j ,ul;rpg;gpd; ew;nra;jp> cyfk; KOtJk; mwptpf;f 
g;glj;jf;fjhf> ,NaRtpd; rP\u;fSk; jq;fis fpwp];Jtpd; jpU 
g;gzpf;F xg;Gf; nfhLj;jhu;fs;. mtu;fs; jq;fSf;F Vw;gl;l gy 
Jd;gq;fs; cgj;jputq;fs;> ehr Nkhrq;fs;> mtkhdq;fs;> epe;ij 
fs;  kj;jpapYk; Nrhu;e;J Nghfhky; jq;fs; gpuahrj;jpd; gyid 
fz;L MWjyile;jhu;fs;. ,tu;fs; jhNk mehjp Njtid jq;fs; 
milf;fykhf;fpf; nfhz;lhu;fs;. mJNghyNt ehKk; vd;d ele; 
jhYk; mehjp Njtid ek; milf;fykhfTk;> mtUila epj;jpa 
Gaq;fis ek;  MjhukhfTk; nfhz;bUg;Nghkhf.  
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எனக்கு ஒத்தொட  வரும்      
,ul;rfuhfpa ,NaR> ,e;j cyfpNy> jk;Kila jpUg;gzpia 
Muk;gpf;Fk; ehl;fspNy>  mtu; ,uTk; gfYk; ehw;gJ ehs; cgth 
rkhapUe;jhu;. cgthr ehl;fs; Kbe;j gpd;G> mtUf;Fg; grpAz;lh 
apw;W. grp cz;lhFk; NtisapNy czthdJ xU mj;jpa 
mtrpakhd mbg;gilj; NjitahFk;. me;j rkaj;jpNy> 
Nrhjidf;fhudhfpa gprhrhdtd;> 
me;j mj;jpahtrpakhd Njitia 
ikakhf itj;J> ,NaRtpd; ruPu 
j;jpy; Vw;gl;bUf;Fk; Njitia Fwp 
j;J fupridAs;std; Nghy ,NaR 
tpdplj;jpy; te;jhd;. ePu; NjtD 
ila FkhuNdahdhy;> ,e;jf; fy; 
Yfs; mg;gq;fshFk;gb nrhy;Yk; 
vd;whd;. rw;W ,e;j rk;gtj;ij cq;fs; tho;f;ifNahL xg;gpl;L 
rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. xU CupNy tho;e;J te;j tptrhap> jd; rpW 
Njhl;lj;jpNy tpisAk; fha;fwpfisAk;> thiog;goq;fisAk; 
CupNy ,Uf;Fk; rpwpa re;ijf;F nfhz;L nrd;W> tpw;W jd; 
mDjpd Njitfis re;jpj;J te;jhd;. xU ehs; mtd; tho;tpNy 
xU mj;jpahtrpakhd gzj;Njit Vw;gl;Ltpl;lJ. rdp ,uT> 
mtDila ez;gd; xUtd; mtdplj;jpy; te;J> ehis Qhapw;  
Wf;fpoik> re;ijapNy mjpf [dq;fs; tUthu;fs;. mUfpYs;s 
Cu; [dq;fSk; mq;Nf tUthu;fs;. MfNt> cd;Dila mbg; 
gil Njitia ikakhf itj;J> ,e;j QhapW kl;Lk; eP Mya 
j;jpw;F Nghfhky;> re;ijf;F Ngh. re;ijapy; cd; Njitf;F 
mjpfkhd gzj;ij eP rk;ghjpf;fyhk;. mjdhy; tUk; Mjhaj;jpy; 
eP mjpfkhf NjtDf;F nfhLf;fyhk; vd;W MNyhrid $wpdhd;. 
Nrhjidf;fhudhfpa gprhrhdtd;> ,NaRTf;F $wpa MNyhr 
idiag; NghyNt> ,e;j MNyhridAk; ,e;j cyfj;jpd; 
ghu;itapy; Vw;Gilajhf ,Ue;jJ. Mdhy;> me;j tptrhapNah> 
ez;gNd> QhapW re;ijapy; ,Ue;J my;y> thdj;ijAk; 
G+kpiaAk; cz;lhf;fpd fu;j;juplj;jpypUe;J vdf;F cjtp tUk;. 
ehd; ciog;gjw;F MW ehl;fs; cz;L vdNt vd;id gilj;j 
Njtid Muhjpf;Fk; Neuk; tpahghu Neuk; my;y vd;W jathf 
gjpy; $wpdhd;. gpupakhdtu;fNs> NjtDila topfis mwpe;J 
nfhs;Sq;fs;. ,e;j cyfj;jpdhy; cz;lhFk; MNyhridfis 
Fwpj;J kpfTk; tpopg;Gs;stu;fshf ,Uq;fs;.  
        
 
 

jpq;fs; | gq;Fdp 1 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 4:3-4 

எைக்கு ஒத்தோணச வரும் 
 ர்வதங்களுக்கு பநைோக 
என் கண்கணை ஏமறடுக் 

கிபறன். 

 ங்கீதம் 121:1 

சஜ ம்:  ைபலோக பதவபை> இந்த உலகத்திைோல் உண்ைோகும் ஆபலோச 
ணைகணை நிதோைித்து அறிந்து அணவகணை மஜயம் மகோள்ளும் டிக்கு 
 ிைசோமுள்ை  ைக் கண்கணை தந்து வைிநைத்துவைீோக.. இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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விசுவொ  வொழ்க்டக   
,f;fl;Lk; neUf;fKk; kdpju;fSila tho;f;ifia #o;e;J 
nfhs;tJ rf[k;. mg;gbg;gl;l #o;epiyfspNy kdpju;fSila 
kdjpNy gaKk; NtjidAk; gw;wpf; nfhs;fpd;wJ. ehisa ehis 
vg;gb re;jpf;fg; Nghfpd;Nwd;? gps; 
isfSf;F vg;gb Mfhuk; nfhL 
g;Ngd;? ahu; vdf;F Ntiy jUth 
u;fs;? jw;NghJ Vw;gl;bUf;Fk; #o; 
epiyapypUe;J vg;gb jg;gpj;Jf; 
nfhs;tJ? vd;W gytpjkhf Nfs; 
tpfs; kdjpNy Njhd;Wk; Ntis 
apNy> ePq;fs; Njtd;Nky; nfhz; 
Ls;s tpRthrj;ij fpupiafspNy 
fhz;gpAq;fs;. Njtd;Nky; ehk; 
nfhz;Ls;s tpRthrk; Njt thu;j; 
ijfSf;F Kuzhf nraw;glkhl;lhJ. ,f;fl;lhd #o;epiyfis 
re;jpf;Fk; NghJ> NjtDila thf;Fj;jj;jq;fis gw;wpf; nfhs;S 
q;fs;. cq;fis #o;e;jpUf;Fk; gpur;ridfisAk;> mjdhy; 
Vw;glf;$ba gpd;tpisTfisAk; gw;wp jpahdk; nra;tij epWj;jp 
tpl;L rj;jpa Ntjj;jpYs;s tpRthr tPuu;fisAk;> mtu;fspd; 
rhl;rpahd tho;f;ifiaAk;gw;wp jpahdpAq;fs;. vypahtpd; ehl;f 
spNy> %d;W tU~Kk; MWkhjKk; G+kpapd;Nky; kio nga;a 
tpy;iy. ,jdhy; ,];uNtypNy nfhba gQ;rk; cz;lhapw;W. 
me;j gQ;rj;jpdhy;;> vypahtpw;Fk; Mfhuk; ,y;yhkw; Nghapw;W. 
Mdhy;> me;j ehl;fspYk; jk;Kila jhrdhfpa vypahit 
Njtd; Ngh~pg;gjw;F topia Vw;gLj;jpdhu;. Njtdhfpa 
fu;j;ju;jhNk> vypahit guhkupf;Fk;gb rhwpghj; CupYs;s xU 
tpjitf;F fl;lisapl;lhu;. nfhba gQ;rfhyj;jpNy> top VJk; 
,y;yhj xU Vio tpjit vg;gb vypahit guhkupg;ghs;? ,J 
kdpjDila ghu;itapNy rhj;jpakw;wJ Mdhy; NjtdhNy vy; 
yhk; $Lk;. mJ Nghy> cq;fisr; #o;e;jpUf;Fk; gpur;ridfis 
kdpj fz;fspdhNy Nehf;FtPu;fshf ,Ue;jhy;> ePq;fs; vjpu; 
Nehf;Fk; gpur;ridfNs cq;fis Nkw;nfhz;LtpLk;. Mdhy;> 
NjtDila thu;j;ijapd; Clhf> tpRthrf; fz;fshy; mijg; 
Nehf;FtPu;fshf ,Ue;jhy;> ePq;fs; fu;j;jUf;Fs; kfpo;r;rpahf 
,Ug;gPu;fs;> cq;fs; tho;f;if topahf gpjhthfpa NjtDila 
ehkk; kfpikg;gLk;. ePq;fs; cq;fs; Mj;Jkh <NlWk;gb ek; 
Njtdpy; tpRthrpfshapUf;fpwPu;fNs. 
   
        

 

 

 

விசுவோசத்திைோபல நீதி 
 ோன்  ிணைப் ோன்>  ின்  

வோங்கிப்ப ோவோைோைோல் 
அவன்ப ல் என் ஆத்  

து ோ  ிரிய ோயிைோது என் 

கிறோர். 

எ ிசரேர் 10:38 

nrt;tha;| gq;Fdp 2 
 

 khiy thrfk; -   1 ,uh[ 17:8-16 

சஜ ம்: அவிசுவோசியோயிைோ ல் விசுவோசியோயிரு என்று கூறிய பதவபை> 

இக்கட்டும் மநருக்கமு ோை பவணைகைிபல> உம்முணைய வோர்த்ணதயின் 
மவைிச்சத்தில் என்ணை நைத்திச் மசல்வைீோக.  இைட்சகர் இபயசு வைியோக 
மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ஆன்மீக ய ொஜனம்    

ML> khL Nghd;w mirNghLfpd;w (,iukPl;fpd;w) kpUfq;fis 
Fwpj;J ehq;fs; mwpe;jpUf;fpd;Nwhk;. xU khL> Gy;iy Nka;fpd;w 
NtisapNy> mJ Kw;whf  mjd;; jPtdj;ij mirNghlhky;>  
tapw;wpd; xU Fwpg;gpl;l gFjpia epug;gpf; nfhs;Sk;. gpd;G> me;j 
khL Xa;e;jpUf;Fk; NghJ> mJ cl;nfhz;l Gy;iy kWgbAk; 
mirNghl;L nrkpf;fr; nra;Ak;. ,j 
w;F xg;gidahfNt ek;Kila 
tho;tpy; Ntj thrpg;Gk; jpahdKk; 
,Uf;f Ntz;Lk;. ehk; jpdKk; 
Ntjj;ij thrpf;f Ntz;Lk;. ehk; 
nry;Yk; rigapNy Njt thu;j; 
ijfs; gpurq;fpf;fg;gLk; NghJ 
mitfis Nfl;f Ntz;Lk;. Njt 
thu;j;ijfis ehk; thrpj;j gpd;G 
my;yJ Nfl;l gpd;G> ,dp mLj;j 
fpoik thrpg;Nghk;> mLj;j fpoik 
Nfl;Nghk; vd;W mg;gbNa mijtpl;Ltplf; $lhJ. mjdhy; 
ekf;F gyd; xd;Wkpy;iy. khwhf Njt thu;j;ijia thrpf;Fk; 
NghJk;> Nfl;Fk; NghJk;> ehk; me;j thu;j;ijfis fpufpj;J> Gup 
e;J nfhs;s Ntz;Lk;. Mdhy;> vy;yh NtisfspYk; vy;yh thu; 
j;ijfisAk; ehk; cldbahf Gupe;J nfhs;s KbahJ. vdNt> 
ehk; thrpj;j> Nfl;l thu;j;ijfis kWgbAk; jpahdpf;f Ntz;Lk;. 
me;j thu;j;ijfis ehk; kwe;J Nghfhjgbf;F mitfisg; gw;wp 
ehk; mbf;fb Ngrpf; nfhs;s Ntz;Lk;. ePq;fs; vd; thu;j;ijfis 
cq;fs; ,Ujaj;jpYk; cq;fs; Mj;JkhtpYk; gjpj;J> mitfis 
cq;fs; ifapd;Nky; milahskhff; fl;b> cq;fs; fz;fspd; eL 
Nt Qhgff;Fwpahf itj;J>  mitfis cq;fs; gps;isfSf;F 
cgNjrpj;J> ePq;fs; tPl;by; cl;fhu;e;jpUf;fpw NghJk;> topapNy 
elf;fpwNghJk;> gLj;Jf;nfhs;Sfpw NghJk;> vOe;jpUf;fpwNghJk; 
mitfisf; Fwpj;Jg; NgRtPu;fshf. mitfis cq;fs; tPl;L 
epiyfspYk; cq;fs; thry;fspYk; vOJtPu;fshf. ePq;fs; cq;fs; 
Njtdhfpa fu;j;juplj;jpy; md;G$u;e;J> mtu; topfspnyy;yhk; el 
e;J> mtiug; gw;wpf;nfhz;bUf;Fk;gb> ehd; cq;fSf;Fr; nra;af; 
fw;gpf;fpw ,e;jf; fw;gidfisnay;yhk; [hf;fpuijaha;f; iff; 
nfhs;tPu;fshdhy; ngupjhd MrPu;thjq;fis ePq;fs; fz;lil 
tPu;fs; vd Njtdhfpa fu;j;ju; $wpapUf;fpd;whu;.   
         
   

   

 

நீங்கள் வடீ்டில் உட்கோர்ந் 

திருக்கிறப ோதும்> வைியி 
பல நைக்கிறப ோதும்> 

 டுத்துக்மகோள்ளுகிறப ோ
தும்> எழுந்திருக்கிறப ோ 

தும் அணவகணைக் குறித் 

துப் ப சுவரீ்கைோக.  

 

Gjd;| gq;Fdp 3 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 112:1-10 

சஜ ம்: நித்திய வோழ்வு தரும் வோர்த்ணதகணையுணைய பதவபை> நீர் 
கூறியிருக்கும் ஜீவ வோர்த்ணதகைின் ப ன்ண ணயயும்> அதன் அவசியத் 

ணதயும் அறிந்து மகோள்ை உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வைீோக..  
இைட் சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

உ ோக ம் 11:20 
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புதிே மனுஷடனத் தரித்துக்சகொள்ளுங்கள்.  

xU kdpjd; jd; tPl;bw;Fg; gpd;Gwkhf xU khkuj;ij ehl;b mij 
guhkupj;J te;jhd;. mjd; fdp kpfTk; Gspg;Gs;sjhAk;> cz;g 
jw;F Vw;wjhAk; ,Uf;ftpy;iy. mLj;j CupYs;s mtDila 
ez;gd;> jd; CupYs;s kpfTk; Ritahd fdpiaf; nfhLf;Fk; 
xU khkuj;ij mtDf;F nfhLj;jhd;. mJ rpwpa fd;whf ,Ue;j 
jhy;> mij ed;whf Ntypailj;J guhkupf;Fk;gb $wpapUe;jhd;. 
me;j kdpjDk; me;j rpwpa khku 
j;ij tPl;bd; gpd;Gwj;jpNy ehl;b> 
Ntypailj;J guhkupj;J te;jhd;. 
Mdhy;> mtd; jd; Njhl;lj;jpy; ,U 
e;j Gspg;Gs;s> cz;gjw;F Mfhj 
khkuj;ij ntl;btplhky;> mijAk; 
gris Nghl;L> ePu;gha;r;rp guhkupj;J 
te;jhd;. me;j kuk; ngupajhf ,Ue; 
jjhy;> mtd; Gjpjhf ehl;ba rpwpa 
khq;fd;Wf;F NghjpasT #upa 
xspNah> grisNah> jz;zPNuh 
fpilf;ftpy;iy. mtd; Njhl;lj;jpypUe;j Gspg;Gs;s khkuNkh nrop 
j;J tsu;e;jJ. Rit jUk; khq;fdpiaj; jUk; kuNkh> tsu;r;rp 
Fiwe;j rpwpa fd;whfNt ,Ue;jJ. gpupakhdtu;fNs> ePq;fs; 
kPl;guhfpa ,NaR fpwp];Jit cq;fs; nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;Wf; 
nfhz;l ehspNy> NjtDila gupRj;j tpj;J cq;fs; ,Ujaj;jpy; 
tpijf;fgl;lJ. me;j tpj;J tsu;e;J fdp nfhLf;Fk; NghJ> mjd; 
gydpy; ve;j FiwTk; ,Uf;fhJ. me;j tpj;jpypUe;J ghtk; 
cz;lhfhJ. Mdhy;> cq;fs; ,Ujaj;jpypUe;j mopTs;s gy 
idf; nfhLf;Fk;> gif> td;kk;> frg;G Nghd;w gioa kD~D 
f;Fupa Rghtj;jpw;F ePq;fs; gris Nghl;L> jz;zPu; Cw;wp tsu; 
f;ff; $lhJ. mjhtJ> Gjpa kD~Df;Fupa gupRj;j tpj;J cq;f 
Sf;Fs; ,Uf;fpd;wJ. gioa kD~Df;Fupa Rghtk; mope;J 
NghFk;gbf;F> mij ePq;fs; guhkupg;gij tpl;LtpLq;fs;. Gjpa 
kD~Df;Fupa nja;tPf Rghtk; cq;fs; tho;it Mz;;L nfhs;s 
,lq;nfhLq;fs;. ePq;fs; vij fUj;Jld; guhkupf;fpd;wPu;fNsh> 
mJ cq;fSf;Fs; tsu;e;J mjd; gyid nfhLf;Fk;. vdNt> 
me;jg;gb> Ke;jpd elf;iff; Fupa Nkhrk; Nghf;Fk; ,r;irfshNy 
nfl;Lg;Nghfpw gioa kD~id ePq;fs; fise;J tpLq;fs;. Gjpa 
kD~idj; jupj;Jf; nfhs;Sq;fs;.  

            
 
 

 

ம ய்யோை நீதியிலும் 
 ரிசுத்தத்திலும் பதவனு 

ணைய சோயலோக சிருஷ்டி 

க்கப் ட்ை புதிய  னுஷ 

ணைத் தரித்துக்மகோள்ளு 

ங்கள். 

எய  ிேர் 4:24 

tpahod; | gq;Fdp 4 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 6:9-21 

சஜ ம்: அன்புள்ை  ை  தந்ணதபய> நற்கைிகணைக் மகோடுக்கும் வோழ்க்ணக 
வோழும் டிக்கு>  ணைய  னுஷனுக்குரிய சு ோவங்கணை கணைந்து> 

கிறிஸ்துவின் சோயலில் வைை கிருண  மசய்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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நிடலேொன நகரம் நமக்கிங்கில்டல 
Mz;ltuhfpa ,NaR topahf kPl;ig ngw;w gpd;Gk;> ghtk; nra; 
fpd;w gioa kD~Dila Rghtj;ij vg;gbahf Njt mio 
g;ig ngw;wtu;fs; jq;fs; tho;tpy; tsu;j;Jf; nfhs;fpd;whu;fs; 
vd;gijg; gw;wp rpy fhupaq;fis ghu;g;Nghk;.  cz;ikia NgRt 
jw;F gjpyhf> jq;fs; nra;iffis epahag;gLj;j ngha;ia NgR 
tjw;F jq;fisj; jhq;fNs gapw; 
Wtpf;fpd;whu;fs;. Nfhgj;ij tpl;L 
tplhky;> jq;fs; khk;rj;jpNy kw;w 
tu;fis n[apf;Fk;gbf;F Nfhg 
j;ij gw;wpnaupa tpl;LtpLfpd;wh 
u;fs;. Neubahf fsT nra;ahtp 
bDk;> ePjpahf ciog;gjw;F gjp 
yhf mePjpahf gzj;ij jf;fit 
f;Fk; topfis iff;nfhs;fpd;wh 
u;fs;. gioa cwTfisAk; ez;gu;f 
isAk; tpl;LtplhkypUg;gjhy;> mt 
u;fNshL nfl;l thu;j;ijfis Ngrpf; nfhs;fpd;whu;fs; my;yJ 
me;j thu;j;ijfis gioa ez;gu;fSk;;> gioa cwTfSk; 
NgRk; NghJ> mitfis Nfl;Lf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. mj 
dhy;> me;j nfl;l thu;j;ijfs; ,tu;fSf;F xU Fw;wk; Nghy 
Njhd;Wtjpy;iy. tho;f;ifapNy Vw;gLk; fUj;J Kuz;ghLfis> 
Njt thu;j;ijapd;gb jPu;j;J nfhs;tjw;F gjpyhf> mitfis 
rz;ilfshf khw;wp> jq;fs; khk;rj;jpNy Nghuhl;lq;fis elg;gp 
f;fpd;whu;fs;. rfytpjkhd frg;Gk;> NfhgKk;> %u;f;fKk;> $f;Fu 
Yk;> J}~zKk;> Ju;f;FzKk; Nghd;witfis jq;fs; NghuhAj 
q;fshf gad;gLj;Jfpd;whu;fs;. ,itfspdhNy> kPl;fg;gLk;ehS 
f;nfd;W Kj;jpiuahfg; ngw;w NjtDila gupRj;jMtpiaj; Jf;f 
g;gLj;Jfpd;whu;fs;. ,itfs; ahTNk> n[d;k Rghtj;jpw;Fupa gioa 
kD~Df;Fupa Rghtq;fis ek;kpy; tsu;tjw;F ehk;; nfhLf;Fk; 
gioa kD~Df;Fupa MfhukhapUf;Fk;. gpupakhdtu;fNs> 
Nfhgk;> %u;f;fk;> $f;Fuy; rz;il Nghd;wit khk;rj;jpd; ngyd;. 
Gjpa kD~Dila NghuhAjq;fs; khk;r ngyd; my;y. ,g;gb 
g;gl;l vz;zq;fs; vOk;Gk; NghJ> ngUik> FLk;g nfsutk; 
Nghd;w tw;wpw;F ek;ik fPo;g;gbag; gz;zhky;> ek;ik ehk; fpwp 
];Jtpd; rpe;ijf;F fPo;gbar; nra;a Ntz;Lk;. NjtDila thu;j; 
ijfisNa    vq;fs;      mDjpd Mfhukhf khw;wpf; nfhs;s Ntz;Lk;.   
   
 

      
 
 

எங்களுணைய ப ோைோயுத 

ங்கள்  ோம்சத்துக்பகற்ற 

ணவகைோயிைோ ல்> அைண் 

கணை நிர்மூல ோக்குகிற 

தற்கு பதவ லமுள்ை 

ணவகைோயிருக்கிறது. 

2 சகொரிந்திேர் 10:4 
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 khiy thrfk; - vNgrpau; 4:25-32 

சஜ ம்: விடுதணல தரும் சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை>  ோம்சத்தின் 
இச்ணசகணை என் ப ோைோயுத ோக நோன் மகோண்டிைோ ல்> உம்முணைய 
வோர்த்ணதக்கு கீழ் டிந்து நீதியின் வைியில் நைக்க கிருண  மசய்வைீோக..   
இைட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 



 

 அனுதினமும் யவதத்டத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்            20 

 

 

 

ஆவிக்யகற்ற டி நடந்து சகொள்ளுங்கள்     
xU fpuhkj;jpNy trpj;J te;j kdpjdhdtd;> jd; tPl;bw;F gpd; 
Gwk; cs;s Njhl;lj;jpNy rpy fha;fwp ehw;Wf;fisAk; %ypifr; 
nrbfisAk;  ehl;b> guhkupj;J te;jhd;.  ehw;Wf;fs; tsu;e;J gyd; 
nfhLf;Fk; ehl;fspNy> rpy tdtpyq;Ffs;> me;j Njhl;lj;jpw;F 
te;J mitfis Nrjg;gLj;jpr; nrd;wd. me;j tpyq;Ffspdhy; 
tpisr;rypd; gyd; nfl;Lg; Nghfh 
jgbf;F> mq;F tUk; tpyq;F 
fis jpdKk; tpul;Ltjpy; mNef 
Neuj;ij nrytpl;L> ehsiltpy;> 
me;j tpyq;Ffspd; njhy;iyfshy; 
,isj;Jg; Nghdhd;. mtDila 
ghl;ldhu;> mtid Nehf;fp: jk;gp> 
cd; tpisr;rypd; gyid ghJfh 
f;f> jpdKk; eP vt;tsNth Neuj; 
ij tpuag;gLj;Jfpd;wha;. Mdhy; mg;gb nra;J tUtjpdhy; cd; 
dhy; cd; tpisr;ry;fis> td tpyq;FfsplkpUe;J ghJfhf;f Kb 
atpy;iy. vdNt> Njhl;lj;ij ghJfhf;f Ntz;Lkhapd; Kjyht 
jhf> tPl;bw;F gpd;Gwj;ij Rw;wp eP Ntypia milf;f Ntz;Lk; 
vd;W $wpdhu;. gpupakhdtu;fNs> me;j tdtpyq;Ffisg; Nghy 
ek;Kila tho;tpy; ,Uf;Fk; khk;r ,r;irfis Nkw;nfhs;t 
jw;F> Njt gps;isfs;> jq;fs; mwpTf;nfl;bagb gy Af;jpfis 
Nkw;nfhs;fpd;whu;fs;. jq;fs; ngyj;jpd;gb gy fpupiafis el 
g;gpf;fpd;whu;fs;. mitfshy; rpy ehl;fs; kl;Lk; my;yJ kpQ;rpg; 
Nghdhy; rpy fpoikSf;F kl;LNk> jq;fs; khk;r ,r;irfis 
Nkw;nfhs;fpd;whu;fs;. Mdhy;> ehsiltpNy> jq;fs; Kaw;r;rpf 
shy; ,isj;Jg; Ngha; tpLfpd;whu;fs;. khk;r ,r;irfis ek;K 
ila khk;r ngyj;jpdhy; Nkw;nfhs;s KbahJ. Kjyhtjhf> 
rj;jpa Ntjj;ij vq;fs; tho;f;ifiar; Rw;wp> Ntypahf Nghl;Lf; 
nfhs;s Ntz;Lk;. mjhtJ> Ntjj;ij mjpfjpfkhf thrpj;J> 
Njt thu;j;ijfis jpdKk; jpahdk; nra;Ak; NghJ> ek;ik Nkw; 
nfhs;sg; ghu;f;Fk;> khk;r ,r;irfs; ngydw;Wg; Ngha;tpLk;;. 
ePq;fs; gprhrpd; je;jpuq;fNshL vjpu;j;Jepw;fj; jpuhzpAs;stu;fsh 
Fk;gb> NjtDila ru;thAjtu;f;fj;ijAk; jupj;Jf; nfhs;Sq; 
fs; vd;W gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. vdNt> ngytPdq;fis 
Nkw;nfhs;Sk;gb jpdKk; Ntjj;ij thrpj;J> jpahdpj;J> n[gp 
Aq;fs;. ,jdhy; cq;fs; cs;shd kdpjd; fpwp];JTf;Fs; ngyd 
iltij ePq;fs; czu;e;J nfhs;tPu;fs;.    
   

 

 

ஆவிக்பகற்ற டி நைந்து 

மகோள்ளுங்கள்> அப்ம ோ 

ழுது  ோம்ச இச்ணசணய 
நிணறபவற்றோதிருப் ீர்கள். 

கலொத்திேர் 5:16 
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 khiy thrfk; - vNgrpau; 6:11-13  

சஜ ம்: விடுதணல தரும் பதவபை>  ோம்ச இச்ணசகள் என்ணை ப ற் 

மகோள்ைோத டிக்கு> உம் ிலும் உம்முணைய சத்துவத்தின் வல்லண யிலும் 
என்ணைப்  லப் டுத்தி வைிநைத்திச் மசல்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு வைி 
யோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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அடிடமத்தன கட்டுகெில் அகப் ட்டுள்யென்...  
NghjfNu> ehd; xU ghtp. mRj;j cjLfSs;s kD~d;. vg;gb 
ehd; NjtDila rKfj;jpw;F nry;y KbAk;? vd; tho;f;ifahdJ 
khwp> ehd; gupRj;jkile;j gpd;G> ehd; Njt rKfj;jpw;F nrd;W 
n[gk; nra;Ntd; vd;W xU kdpjdhdtd; $wpf; nfhz;lhd;. 
Nghjfu; me;j kdpjid Nehf;fp: kfNd> gy kdpju;fs;> ,g;gb g; 
gl;l Fw;w czu;TfNshL tho;e;J tUfpd;whu;fs;. rpy Ntisf 
spNy Njt gps;isfs; $l> jq;fs; tho;f;ifapy; Vw;gLk; gpd;d 
ilTfshy;> vg;gb ehd; Njt rKfj;jpw;F nrd;W n[gpf;f KbAk; 
vd;W n[gpg;gij tpl;LtpLfpd; 
whu;fs;. xU rkak;> tpgr;rhuj;jpNy 
fz;L gpbf;fg;gl;l xU ];jpuPia 
NtjghufUk; gupNraUk; ,NaRtp 
dplj;jpy; nfhz;Lte;J> mtis 
eLNt epWj;jp: NghjfNu> ,e;j 
];jpuP tpgr;rhuj;jpy; ifAk; nka;A 
kha;g; gpbf;fg;gl;lhs;. ,g;gbg;gl; 
ltu;fisf; fy;nywpe;J nfhy;y 
Ntz;Lnkd;W NkhNr epahag;gp 
ukhzj;jpy; ekf;Ff; fl;lisapl; 
bUf;fpwhNu> ePu; vd;d nrhy;YfpwPu; 
vd;whu;fs;. md;iwa cyfpd; rl;l 
g;gb ,g;gbg;gl;l ght tho;f;if thOk; ];jpupfs; fy;nywpe;J 
nfhiy nra;ag;gLthu;fs;. mts; Mz;ltuhfpa ,NaRtpd; 
rKfj;jpw;F nfhz;Ltug;gl;lhs;. mtUila rKfj;jpNy> NgRt 
jw;F mtsplk; thu;j;ijfs; ,y;iy. mtis nfhz;L te;jt 
u;fs; mtisf; fy;nywpe;J nfhiy nra;Ak;gb vj;jdpj;Jf; 
nfhz;bUe;jhu;fs;. mtkhdkile;jtsha;> Mz;ltu; ,NaRtpd; 
rKfj;jpy; epd;w mtSf;F md;Gs;s Mz;ltuhfpa ,NaR> kd 
kpuq;fp> mtis kd;dpj;J> ,dp ghtk; nra;ahNj vd;W mDg;gp 
tpl;lhu;. ,d;W eP cd; ght tho;f;ifapypUe;J  tpLjiyaila 
tpUk;gpdhy;;> miwiag; G+l;bf; nfhz;L> Mz;ltuhfpa ,NaRit 
Nehf;fpg; ghu;. ghtpfs; jq;fs; ghtj;jpy; mope;J NghtJ mtU 
ila rpj;jky;y. nrhy;y Kbahj mbikj;jd fl;Lf;fspypUe;J 
tpLjiyia nfhLf;f mtu; rpj;jKs;stuhapUf;fpd;whu;. ,d;W 
mtUila rKfj;jpNy mku;e;jpUe;J n[gk; nra;thahf mtNu 
ek;ik ghtq;fspypUe;J Rj;jpfupf;f ty;ytuhapUf;fpd;whu;. 
  
 
    
 
 

நம்முணைய  ோவங்கணை 
நோம் அறிக்ணகயிட்ைோல், 

 ோவங்கணை ந க்கு  ன் 

ைித்து எல்லோ அநியோய 

த்ணதயும் நீக்கி நம்ண ச் 
சுத்திகரிப் தற்கு அவர் 
உண்ண யும் நீதியும் உள் 

ைவைோயிருக்கிறோர். 

1 யேொவொன் 1:9 
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 khiy thrfk; - Y}f;fh 5:32  

சஜ ம்:  ன்ைிக்கும் பதவபை> என் வோழ்வில் ஏற் டும்  ின்ைணைவு 

கைோல்> நோன் உம் சமுகத்ணதவிட்டு ஒடிப் ப ோகோத டிக்கு> உம் ிைப  
கிட்டிச் பசை எைக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வைீோக.  இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 டழே வொழ்வுக்கு திரும் ொயதயுங்கள்  
ehd; ahu; vd;W cdf;F njupAk; jhNd! vd;Dila gioa 
tho;f;iff;F jpUk;Gk;gb  vd;idf; Nfhg%l;lhNj> me;jf; fhyj;jpy; 
,e;j CNu vd; ngaiuf; Nfl;lhy; eLeLq;Fk; vd;W xU 
kdpjdhdtd; $wpf; nfhz;lhd;. gpupakhd rNfhju rNfhjupfNs> 
rpy NtisfspNy> ,g;gbg;gl;l Ngr;Rf;fis NjtDila 
gps;isfs; vd;W $wpf; nfhs;gtu;fSk;> mwpf;ifapLtij 
ehq;fs; mt;tg;NghJ Nfl;bUf;fp 
d;Nwhk;. Vd; Njtid mwpe;j 
tu;fs; ,g;gbahf jq;fs; gioa 
ghtq;fisAk;> mf;fpukq;fisAk; 
gw;wp ngUikahf Ngrpf; nfhs;fp 
d;whu;fs;?  VNjh xU re;ju;g;gj; 
jpy; jq;fs; fUj;Jf;F Kuzhf 
NgRfpd;wtu;fis mlf;Fk;gbah 
fTk; my;yJ jq;fs; Fw;wq;fis 
Rl;bf;fhl;l tUk; MNyhrfu;fis 
tpul;Lk;gbahfTk; jq;fs; gioa 
Jd;khu;f;fkhd tho;f;ifiag; gw;wp ngUkpjkhf Ngrpf; nfhs;fpd; 
whu;fs;. ,d;Dkha;> jq;fs; ,sikf; fhyj;jpy; jhq;fs; nra;j 
khk;r ,r;irfis epiwNtw;Wk;> ghtq;fisf; Fwpj;J ntl;fg; 
gLtjw;Fg; gjpyhf> gioa ez;gu;fNshL Nru;e;J> mtu;fNshL 
mtu;fshf> jhq;fs; fise;J Nghl;l gioa kD~Dila Rgh 
tq;fSf;F capu; nfhLf;Fk; tifapNy>  ght gof;fq;fis kWg 
bAk; mir NghLfpd;whu;fs;. ehahdJ jhd; ff;fpdijj; jpd;D 
k;gb jpUk;GtJNghy> %lDk; jd; %lj;jdj;Jf;Fj; jpUk;Gfpwhd;. 
(ePjp 26:11). eha; jhd; ff;fpdijj; jpd;dTk;> fOtg;gl;l gd;wp 
Nrw;wpNy GusTk; jpUk;gpdJ vd;w gpufhuk; ehk; xUNghJk; 
ek;Kila gioa tho;f;ifia Fwpj;J Nkd;ikghuhl;lf;$lhJ. 
(2 NgJU 2:22). fu;j;jUk; ,ul;rfUkhapUf;fpw ,NaRfpwp];Jit 
mwpfpw mwptpdhNy cyfj;jpd; mRj;jq;fSf;Fj; jg;gpdtu;fs; 
kWgbAk; mitfspy; rpf;fpf;nfhz;L mitfshy; n[apf;fg;g 
l;lhy;> mtu;fSila gpd;dpiyik Kd;dpiyikapYk; kpfTk; 
NfLs;s jhapUf;Fk;. Nkhrk; Nghf;Fk; gioa khk;r fpupiafsp 
ypUe;J ekf;F tpLjiy je;j Mz;ltuhfpa ,NaRtpd; rpYit 
iaf; Fwpj;J kl;LNk ehk; Nkd;ik ghuhl;l Ntz;Lk;. ehk; 
fpwp];JTf;Fs; GJ rpU~;bahapUf;fpd;NwhNk. 
   
            
 

நோபைோ நம்முணைய கர்த் 

தைோகிய இபயசுகிறிஸ்து 

வின் சிலுணவணயக் குறி 
த்பதயல்லோ ல் பவமறோ 

ன்ணறயுங் குறித்து ப ன் 

ண  ோைோட்ைோதிருப்ப ைோக 

கலொத்திேர் 6:14 
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   khiy thrfk ; - gpypg;gpau; 4:8 

சஜ ம்:  ரிசுத்த வோழ்வு வோழும் டி பவறு  ிரித்த பதவபை> நோன் விட்டு 
வந்த  ணைய சு ோவத்திற்கு ஒருப ோதும் திரும் ோத டிக்கு>  ரிசுத்த 

முள்ைணவகணை சிந்தித்துக் மகோண்டிருக்க கிருண  மசய்வைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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யகளுங்கள் யதடுங்கள் தட்டுங்கள்    
“jd;Dila kfd; gy;fiyf;fof ghlq;fspNy mjptpNr~l rpj;jp 
ngWk;gbf;F mtDila jhahu; ,uT gfyhf Njtid Ntz;bf; 
nfhz;lhs;.” “gpugy;akhd ];jhgdnkhd;wpNy Ntiy fpilf;f 
Ntz;Lk; vd;W xU kdpjdhdtd; Cf;fkhf n[gpj;J te;jhd;” 
,g;gbahf n[gpj;jtu;fs;> jhq;fs; vjpu;ghu;j;jjpw;Fk; mjpfkhf 
Njtd; fpUig nra;jhu; vd;W rhl;rp $Wtij ehk; gy Kiw 
Nfl;bUf;fpd;Nwhk;. ,g;gbahf 
,d;W Njt gps;isfs; gy fhup 
aq;fSf;fhf cgthrpj;J n[gpj;J 
ntw;wpia fz;L nfhs;fpd;whu;fs;. 
Njtdplk; Nfl;Lg; ngw;Wf; nfhs; 
tJ ey;yJ. ,tw;Ws; mjpfg;gb 
ahditfs;> czT> cil> 
ciwtplk; kw;Wk; ,e;j cyf tho; 
f;iff;Fupa fhupaq;fshf ,Uf;fp 
d;wJ. mtw;iw ek; guk gpjh ek 
f;F jUfpd;wtuhf ,Ue;jhy;> ek;K 
ila cs;shd kdpjd; Gjpjhf;fg;gLk;gb> ek;kplj;jpypUf;Fk; ngy 
tPdq;fspypUe;J ehk; tpLjiyaila Ntz;Lk; vd;W Nfl;lhy;> 
mijf; Fwpj;J ek;Kila gpjhthfpa Njtd; vt;tstha; 
kfpo;r;rpailthu; vd;gij rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. vLj;Jf; fhl;lhf> 
“gpjhNt> vdf;F mbf;fb Nfhgk; tUfpd;wJ> vd; cs;sj;jpNy 
vupr;ry; ,Uf;fpd;wJ. ,itfspNy ,Ue;J ehd; tpLjiyaila 
Ntz;Lk;” vd;W Njtdplj;jpy; Nfl;lhy; mitfis mtu; epr;r 
akhf mUspr; nra;thu;. Mtpf;Fupa tho;f;iff;Fupa fhupaq; 
fis Njt gps;isfs;> xU jlit my;yJ ,uz;L jlit> 
Njtdplk; Ntz;bf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,g;gbg;gl;l kW&gkilar; 
nra;Ak; n[gq;fs; xU rpy epkplq;fSf;Fs; KbT ngw;WtpLk;. 
gpupakhdtu;fNs> Nrhu;e;J Nghfhky;;> ,iltplhky; n[gk; 
gz;Zq;fs; vd;W Ntjk; ekf;F mwpTiu $Wfpd;wJ. vdNt> 
mope;J Nghfpd;witfSf;fhf mjpfkhf n[gpg;Nghnkd;why;> 
mopahikf;Fupa guNyhf nghf;fp~q;fSf;fhf vt;tsT mjpf 
khf ehk; n[gpf;f Ntz;Lk;. Nfl;fpwtd; vtDk; ngw;Wf;nfhs;S 
fpwhd;; NjLfpwtd; fz;lilfpwhd;; jl;LfpwtDf;Fj; jpwf;fg;gLk;. 
jk;ik Nehf;fpf; $g;gpLfpd;wtu;fSf;F ed;ikahd <Tfis nfhL 
f;f> guk gpjh rpj;jKs;stuhf ,Uf;fpd;whu;.   
 
  
 

 

 

பகளுங்கள்> அப்ம ோழுது 
உங்களுக்குக் மகோடுக்கப் 

 டும்; பதடுங்கள்>அப்ம ோ 

ழுது கண்ைணைவரீ்கள்; தட் 

டுங்கள்> அப்ம ோழுது உங் 

களுக்குத் திறக்கப் டும். 

சஜ ம்: அைியோண ணய தரித்துக் மகோள்ளும் டி அணைத்த பதவபை> 

அைிந்து ப ோகின்ற இந்த உலகத்தின் பதணவகணை குறித்து கவணலயணை 

யோ ல்>  ைபலோக நன்ண கணை நோடித் பதை கிருண  மசய்வைீோக. 
இைட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

லூக்கொ 11:9 
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உன்னத அடழப்ட ப் ச ற்றவர்கள்   
czTf; fopTg; nghUl;fis kl;LNk cz;Zk; td tpyq;Ffspd; 
,dq;fspnyhd;W> ,uT Neuq;fspNy> xU tPl;bd; Kw;wj;jpw;F 
te;J nrd;wJ. me;jg;  gFjpapNy mNef tPLfs; ,Ue;j NghJk;> 
mit Fwpg;ghf xU tPl;bd; Kw;wj;jpw;F kl;LNk Nghf;Fk; tuj;J 
khf ,Ue;jJ. ehsiltpy;> me;j tpyq;Ffspy; xd;W> me;j tPl; 
by; jd; ,Ug;gplj;ij Vw;gLj;Jk;gb tif NjbaJ. gpzk; vq; 
NfNah mq;Nf fOFfs; te;J $Lk; 
vd;w thu;j;ijapd;gb>  me;j tPl;bd; 
nrhe;jf;fhud;> jd; tPl;L Kw;wj; 
jpNymRj;jq;fisAk;> fopTg;ngh 
Ul;fisAk; tpl;L itj;jjhy;> 
mij ehbj; NjLk; tdtpyq;Ffs; 
mq;Nf te;J Nru;e;jd. xU mo 
fhd G+e;Njhl;lkhdJ> NjdPf;fis 
ftu;e;J nfhs;Sk;; Mdhy; rhf;f 
ilahd ,lj; jpNy mRj;jj;ij tpUk;Gk; nfhRf;fs; te;J NrUk;. 
mJ NghyNt> ek;Kila tho;f;ifapNy mRj;jq;fisAk;> ght 
gof;fq;fisAk; nfhz;bUg;Nghkhfpy;> mitfspNy ehl;lKs;s 
kdpju;fs; ek;kplj;jpw;F Nghf;Fk; tuj;Jkhf ,Ug;ghu;fs;. xU 
kdpjdhdtd;> Fbj;J ntwpg;gjpYk; fspahl;Lf;fspYk; ehl;lKs; 
stdhf> jd; tPl;il xU kJghd rhiyiag; Nghy khw;wpdhy;> 
mjpy; gpupag;gLfpd;wtu;fNs mtd; tPl;bw;F mNefkhf te;J 
Nru;thu;fs;. mJ kl;Lky;y> NjtDila MSiff;F cl;glhj 
fhupaq;fs; ahTk; nghy;yhq;fdhfpa gprhrhdtDila MSif 
f;Fs; ,Uf;fpd;wJ. ed;ikahd ve;j <Tk; G+uzkhd ve;j tuKk; 
guj;jpypUe;Jz;lhfp> Nrhjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J ,wq;fptU 
fpwJ. mtuplj;jpy; ahnjhU khWjYk; ahnjhU Ntw;Wikapd; 
epoYkpy;iy. nghy;yq;fd; nfhy;yTk; mopf;fTNkad;wp Ntnwh 
d;Wf;Fk; tuhd;. nghy;yhq;fdhfpa gprhrhdtDila MSif 
f;F cl;gl;l fhupaq;fs; ,e;j cyfj;jhy; mq;fPfhuk; ngw;wJk;> 
kdpju;fSf;F jw;fhypfkhd re;Njh~j;ij jUtijg;Nghy fhl;rp 
aspf;Fk;;  mjd; KbNth mopthf ,Uf;Fk;. vdNt> cyf Nghf; 
fpw;F ,lq; nfhlhky;> NjtDila MSiff;F cl;glhj mRj;j 
khditfis cq;fs; tho;f;ifiatpl;L mfw;wp tpLq;fs;. nghy; 
yhq;fha; Njhd;Wfpd;witfis tpl;L tpyFq;fs;. ePq;fs; [Pt 
Ds;s NjtDila MyakhapUf;fpd;wPu;fs;. Njtd; cq;fSf;F 
s;Ns thrk; gz;zp cyhTfpd;wtuha; ,Uf;fpwhu;. 

       
 
 

 

பதவன் மசோன்ை டி> நீங் 

கள் ஜீவனுள்ை பதவனு 

ணைய ஆலய ோயிருக்கிற ீ

ர்கபை. 
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 khiy thrfk; - 1 njr 5:22 

சஜ ம்:  ரிசுத்தமுள்ை பதவபை> உன்ைத ோை அணைப்ண  அற்  ோக 
எண்ைோ ல்> ம ோல்லோங்கோய்த் பதோன்றுகிற எல்லோவற்ணறயும் விட்டு 

விலகி உ க்கு  ிரியமுள்ை வோழ்க்ணக வோை கிருண  மசய்வைீோக.  இைட் 

சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

2 சகொரிந்திேர் 6:16 
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உள்ெத்தின் நிடனவுகள் 
md;iwa ehl;fspy; ,Ue;j A+j khu;f;fj;jpNy> gupNrau; vd;w 
gpuj;jpNafkhd FOit Nru;e;j kdpju;fs; ,Ue;jhu;fs;. ,tu;fs; 
jq;fs; kjj;ijAk;> mjd; rlq;fhr;rhuq;fisAk; Fwpj;J kpfTk; 
ituhf;fpaKs;stu;fshf ,Ue;jhu;fs;. mtu;fspy; xUtd; n[gk; 
nra;Ak;gb Njthyaj;jpw;F Nghdhd;. gupNradhfpa mtd; epd;W:  
NjtNd! ehd; gwpfhuu;> mepahaf;fhuu;> tpgrhuf;fhuu; Mfpa kw;w 
kD~iug;NghyTk;> ,e;j Maf; 
fhuidg;NghyTk; ,uhjjdhy; 
ck;ik ];Njhj;jpupf;fpNwd;. thu 
j;jpy; ,uz;Ljuk; cgthrpf;fpNwd;; 
vd; rk;ghj;jpaj;jpnyy;yhk; jrk 
ghfk; nrYj;jptUfpNwd; vd;W> 
jdf;Fs;Ns n[gk;gz;zpdhd;. 
,e;jg; gupNradpd; ghu;itapNy 
gwpfhuu;> mepahaf;fhuu;> tpgrhu 
f;fhuu; Nghd;wtu;fs; NjtD 
ila topiatpl;L nry;Yf;fpd; 
wtu;fs; vd;W vz;zpf; nfhz; 
lhd;. mJ cz;ik> mjhtJ> 
Njtdhfpa fu;j;ju; mitfis 
ntWf;fpd;whu;. Mdhy;> ,e;j gup 
NraDila ,Ujaj;jpNy nghy;yhq;fdhfpa gprhrhdtDila 
Fzhjprakhfpa “ngUik” Fbnfhz;bUe;jJ. ,d;iwa ehl;fsp 
Yk;> rpy NjtDila gps;isfs;> Gifj;J> kJghd ntwp nfhs; 
fpd;wtu;fisAk;> Nghijt];Jf;fSf;F mbikg;gl;ltu;fisAk;> 
newpnfl;l jpiug;glq;fshy; jq;fs; kdij nfLj;Jf; nfhs;fpd;w 
tu;fisAk;> Nkhf ght ,r;irfspNy ntspauq;fkhf nraw;gLfp 
d;wtu;fis kl;LNk NjtDf;F gpupakpy;yhj tho;f;if tho;fp 
d;whu;fs; vd vz;zpf; nfhs;fpd;whu;fs;. Mdhy;> ,Ujaj;jpw;Fs; 
kiwe;jpUf;Fk;> ngUik> FLk;g me;j];J> rKjha ghFghLfs;> 
td;kk;> gif> frg;G> vupr;ry;> nghwhik Nghd;w khk;rj;jpd; fpup 
iafs;> Njt gps;isfshFk;gb miof;fg;gl;l rpyupd; ,Ujaj; 
jpNy Fbnfhz;bUf;f mtu;fs; ,lq;nfhLg;gjhy;> Njtid 
mwpe;jpUe;Jk;> nja;tPf Rghtj;jpw;F me;epau;fshfNt tho;e;J 
tUfpd;whu;fs;. ehNkh mg;gbapuhky;> ek; cs;sj;ij NjtDf;F 
nfhLg;Nghk;. 
   
  

 

 

கர்த்தைோகிய நோபை ஒவ் 

மவோருவனுக்கும்> அவை 

வன் வைிகளுக்கும் மசய் 

ணககைின்  லன்களுக்கும் 
தக்கணதக் மகோடுக்கும் டி 

க்கு> இருதயத்ணத ஆைோய் 

கிறவரும் உள்ைிந்திரியங்க 

ணைச் பசோதித்தறிகிறவரு 

 ோயிருக்கிபறன். 

எயரமிேொ 17:10 
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 139:1-7 

சஜ ம்: என் பதவைோகிய கர்த்தோபவ> நீர் என்ணை ஆைோய்ந்து> 

அறிந்திருக்கிறரீ். என் உள்ைத்தின் நிணைவுகளும்> நோன் ப சும் வோர்த்ணத 

களும் உ க்கு உகந்த திருப் லியோக இருப் தோக.  இைட்சகர் இபயசு வைி 
யோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 ிறிே தீடமேொன வித்துக்கள்?   

“vy;yhk; kl;lhf ,Uf;fl;Lk;” vd;W nghUl;gLk;gb Mq;fpy 
j;jpNy xU trdj;ij $wpf; nfhs;thu;fs;. mjhtJ> cd; Mfhuj; 
jpNy cg;Gk;> rPdpAk;> vz;nzAk; kl;lhf ,Uf;fl;Lk;. kdpjD 
ila tho;f;iff;F epj;jpiu mtrpak;> Mdhy; ,d;Dk; mjpfkhf 
epj;jpiu nfhs;Ntd; vd;W thOk; kdpjd; Nrhk;Ngwpahf 
khwptpLfpd;whd;. Njidf; fz;L   
kl;lha;r; rhg;gpL kpjkpQ;rpr; rhg; 
gpl;lhy; the;jpgz;Ztha; (ePjp 
25:16). mjpf gbg;G clYf;F 
,isg;G (gpurq;fp 12:12). nrhw; 
fspd; kpFjpapy; ghtkpy;yh kw; 
NghfhJ. jd; cjLfis 
mlf;FfpwtNdh Gj;jpkhd; (ePjp 
10:19). FbaDk; Ngh[dg;gpupa 
Dk; jupj;jpuuhthu;fs;. (ePjp 23:21). ,g;gbahf kdpjd; jd;Dila 
tho;f;ifapNy> gy tp~aq;fspNy kl;lhf ,Ug;gJ mtDf;F 
ey;yJ. Mdhy; ,d;W rpyu; ghtkhd fhupaq;fis my;yJ 
ghtj;jpw;F top tFf;Fk; fhupaq;fisAk; kl;lhf nra;J nfhz; 
lhy; jtwpy;iy vd;W MNyhrid $Wfpd;whu;fs;. mjhtJ> gz 
Mir> kJghd ntwp nfhs;Sjy;> newpnfl;l jpiug;glq;fis 
ghu;j;jy;> Gifj;jy; Nghd;wit kl;lhf ,Ue;jhy; jtwpy;iy 
vd;W ,itfis ghuhKfkhf tpl;LtpLfpd;whu;fs;. mJ kl;Lk 
y;yhky;> ,g;gbg;gl;l khk;r ,r;irfis epahag;gLj;Jk;gbf;F 
Ntj trdq;fis Gul;Lfpd;whu;fs;. xU jfg;gdhdtd;> jd; 
kfid Nehf;fp: me;j kiyg;ghk;G kpfTk; rpwpajhf ,Uf;fpd;wJ. 
vdNt mij eP $l;Lf;Fs; milj;J itj;jpU vd;W $w 
KbAkh? Fwpj;j fhyj;jpNy> me;j ghk;G tsu;e;J jd;Dila 
Rghtj;ij ntspf;fhl;Lk;. nfhQ;rk; Gspj;jkh gpire;j kh KOt 
ijAk; cg;gg;gz;Zk;. gpupakhdtu;fNs> Mz;ltuhfpa ,NaR 
fpwp];Jtpd; tpiykjpf;f Kbahj ,uj;jj;jpdhNy kPl;fg;gl;L> 
cd;djkhd miog;ig ngw;wpUf;fpd;wPu;fs;;. vdNt cq;fs; ,Uj 
aq;fspNy nghy;yhq;fd; rpwpa tpijfis tpijg;gjw;F ,lq; 
nfhlhjpUq;fs;. mit kl;lhf> kpjkhf Muk;gpj;J> fhyg;Nghf; 
fpy; cq;fs; gupRj;j tho;itf; Fwpj;j czu;it cq;fis tpl;L 
Kw;whf mfw;wptpLk;. vdNt ,Ujaj;ij vy;yh fhtNyhLk; 
fhj;Jf; nfhs;Sq;fs;. 
  

             
 

 
 

 

எல்லோக் கோவபலோடும் உன் 
இருதயத்ணதக் கோத்துக் 
மகோள்> அதிைிைத்திைின்று 
ஜீவஊற்று புறப் டும். 

நீதிசமொழிகள் 4:23 
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  khiy thrfk; - fyhj;jpau; 5:9 

சஜ ம்:  ோவ சோ த்திலிருந்து விடுதணல தந்த பதவபை> நோன்  று டியும் 
அடிண த்தைத்தின் நுகத்துக்குட் ைோத டிக்கு> எல்லோ கோரியங்கைிலும் 
எச்சரிக்ணகயுள்ைவைோ(ைோ)க வோை வைிநைத்திச் மசல்வைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன் 
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ஜொக்கிரடதயுள்ெவர்கெொேிருங்கள்  
,d;W kfDila rk;gs ehs;> tPl;L thlifia ,d;W khiy 
nrYj;jp tpLfpd;Nwd; vd;W xU jhahdts; tPl;L nrhe;jf; fhu 
uplk; $wpdhs;. khiyapNy> tPL jpUk;gpa kfd;> Fwpj;j rk;gsf; 
fhirtpl kpf mjpfkhd njhifia jd; jfg;gdhdtuplk; nfhL 
j;jhd;. jfg;gdhdtu; mtid Nehf;fp: ,t;tsT gzk; cdf;F 
vg;gb fpilj;jJ vd;W Mr;rupaj; 
NjhL Nfl;lhu;. mjw;F kfdhd 
td;: ,y;iy mg;gh> ,d;W Kf;fpa 
khd fpupnfl; Nghl;b eilngw; 
wJ. mjw;F ehd; ,d;unew; top 
ahf ge;jak; fl;bapUe;Njd;;. ehd; 
ge;jak; fl;ba mzp n[apj;jjhy; 
vdf;F ,uz;L klq;F gzk; fpilj;jJ vd;W $wpdhd;. 
cd;Dila mzp Njhy;tpaile;jpUe;jhy; vd;d ele;jpUf;Fk; vd 
jhahdts; kfdplk; Nfl;lhs;. Vd; mg;;gh> elf;fhj xd;iwf; 
Fwpj;J myl;bf; nfhs;fpd;wPu;fs;. ehd;jhd; n[apj;Jtpl;NlNd vd; 
whd;. jfg;gdhdtu; mtid Nehf;fp: kfNd> tPl;L thlif fl;l 
Ntz;Lk;> vd;Dila kUj;Jt nryT nrYj;j Ntz;Lk;> cd; 
jq;fr;rpf;F fy;Y}up gzk; fl;l Ntz;Lk;> ehq;fs; ehshe;jk; 
cz;z Ntz;Lk; vd;Wk; ehq;fs; cd;id ek;gpapUf;fpd;Nwhk; 
vd;W eP mwpe;Jk;> cd; rk;gsj;ij #jhl;lj;jpNy NghLtjw;F vg; 
gb cdf;F kdk; te;jJ? eP vq;fs; tho;f;ifia #jhl;lj;jpNy 
ge;jag; nghUshf itj;jhNa> vq;fs; tho;f;if cdf;F mt;t 
sT mw;gkhf Njhd;wpajh vd;W Nfl;lhu;;. Mk; gpupakhdtu;fNs> 
me;j kfdhdtd; nra;jJ Nghy> ,d;W rpy Njt gps;isfSk;> 
jq;fs; Md;kPf ,ul;rpg;igAk; mw;gkhf vz;Zfpd;whu;fs;. 
njspe;j Gj;jpAs;stu;fshfTk; vt;NtisapYk; tpopg;Gs;stu; 
fshfTk; ,Ug;gjw;F gjpyhf ghtj;jpw;F top tFf;Fk; gof;f 
q;fis kl;lhf nra;Nthk; vd;W Jzpfuk; nfhz;L> nghy;yhq; 
fdpd; fz;zpf;Fs; jq;fis mfg;gLj;jpf; nfhs;sf;$ba mgha 
j;jpw;Fs; jq;fis mu;g;gzpf;fpd;whu;fs;.  ,t;tsT ngupjhd 
,ul;rpg;igf;Fwpj;J ehk; ftiyaw;wpUg;Nghkhdhy; jz;lidf;F 
vg;gbj; jg;gpj;Jf;nfhs;SNthk;.  rNfhjuNu> fu;j;jUila ehs; 
jpUlidg;Nghy cq;fisg; gpbj;Jf;nfhs;sj;jf;fjhf> ePq;fs; 
me;jfhu  fpupiafSf;F nry;Yk; topapypUe;J cq;fis tpyf;fp> 
njspe;j Gj;jpAs;stu;fshf Qhdkha; ele;J nfhs;Sq;fs;. 

          
 

 
 

மதைிந்த புத்தியுள்ைவர்க 
ைோயிருங்கள்> விைித்திரு 

ங்கள்; 

 

rdp | gq;Fdp 13 
 

 khiy thrfk; - 1 njr 5:1-9 

சஜ ம்: இைட்சிப் ணைவதற்மகன்று எங்கணை அணைத்த பதவபை> நீர் தந்த 
கிருண யின் நோட்கணை அற்  ோக எண்ைி> எங்கள் ஆத்து ோணவ மகடுத் 

துக் மகோள்ைோத டிக்கு எங்கணை கோத்து நைத்துவைீோக. இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

1 ய துரு 5:8 
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நிேமித்த ஒழுங்கின் டி...  
 

xU CupypUe;j thypgd;> Njrpa kl;lj;jpNy elj;jg;gLk;> 
tpisahl;Lg; Nghl;bfspNy> Xl;lg; ge;jag; Nghl;bapNy fye;J 
nfhz;lhd;. Xl;lg; ge;jag; Nghl;b Muk;gkhdJk;> me;j thypgd; 
jdf;nfd;W Fwpf;fg;gl;l XL jsj;jpNy (Lane) mtd; Xbf; nfhz; 
bUf;ifapy;> mtd; mUfpy; Xba gf;fj;J fpuhkj;ij Nru;e;j 
,isQd; xUtd;> jdf;nfd;W Fwpf;fg;gl;l jsj;jpy; XlhJ> 
Xl;lg;Nghl;b xOq;Ff;F tpNuhj 
khf XLtij fz;L nfhz;lhd;. 
mjdhy; me;j thypgd; jd; Xl;l 
j;ij epWj;jptpltpy;iy.  mtd; 
tpisahl;Lg; Nghl;bapd; xOq;F 
Kiwg;gb jd; Xl;lg; ge;jajsj; 
jpy; Xbdhd;. gf;fj;J fpuhkj;J ,isQd; KjyhtjhfTk;> ,e;j 
thypgd; ,uz;lhtjhfTk; Xl;lg; ge;jag; Nghl;bia Xb Kbj; 
jhu;fs;. tpisahl;Lg; Nghl;bia ghu;j;Jf; nfhz;bUe;j urpfu;fs;> 
Kjyhk; ,lj;ij jl;bf; nfhz;l gf;fj;J fpuhkj;J ,isQid 
gyj;j fuNfh~j;Jld; tho;j;jpdhu;fs;. me;j ,isQDila 
nfhz;lhl;lk; ,uz;L epkplq;fSf;F kl;LNk ePbj;jJ. ,uz;L 
epkplq;fSf;F gpd;> Xl;lg; ge;jag; Nghl;bapd; eLtu;fs;> me;j 
,isQd; jd; jsj;ijtpl;L jtwp> gpwpnjhU jsj;jpy; Xbajhy;> 
Xl;lg; Nghl;bapypUe;J ePf;fg;gl;lhd; vd;Wk;> ,uz;lhtjhf Xb 
Kbj;j thypgd;> Kjyhk; ,lj;ij ngw;Wf; nfhz;lhd; vd;Wk; 
mwptpj;jhu;fs;. Mk; gpupakhdtu;fNs> ehKk; ek;Kila Mtpf; 
Fupa Xl;lj;jpNy> guNyhf ge;jag; nghUis Nehf;fp Xbf; nfhz; 
bUf;fpd;Nwhk;. ,d;Dk; mNefu; jhq;fSk; mij Nehf;fp Xbf; 
nfhz;bUf;fpd;whu;fs; vd;W $Wfpd;whu;fs;. Mdhy; ahu; gupRg; 
nghUis ngw;Wf; nfhs;thu;fs;? kw;wa kdpju;fsh my;yJ 
ehq;fsh? ahu; epakpj;j Xl;lj;jpy; Njt xOq;fpd;gb XLfpd;whu;f 
Nsh mtu;fNs gupRg; nghUis ngw;Wf; nfhs;thu;fs;. kw;wa 
kdpju;fs; mg;gbr; nra;fpd;whu;fs;> me;j Copau; ,g;gbr; 
nra;fpd;whu; vdNt ehDk; mg;gbAk; ,g;gbAk; nra;jhy; vd;d? 
vd;W kw;wtu;fSila Xl;lj;ij ghu;j;J> ePq;fs; gpd;thq;fpg; 
Nghfhjgbf;F> ePjpapd; fpuPlj;ij ngw;Wf; nfhs;Sk;gb epakpj;j 
xOq;fpd;gb nghWikNahL XLq;fs;. tpRthj;jpNy epiyj;jpU 
q;fs;. ePjpAs;s eLtuhfpa fu;j;ju; mtu; tUk; ehspNy> mtu; epa 
kpj;j xOq;fpd;gb Xba ahtUf;Fk;> ePjpapd; fpuPlj;ij je;jUs;thu;.   
 

         

 
 

நீங்கள் ம ற்றுக்மகோள்ைத் 

தக்கதோக ஓடுங்கள். 

1 சகொரிந்திேர் 9:24 
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 khiy thrfk; - 2 jPNkh 4:7-8 

சஜ ம்: நீதியின் பதவபை>  நோன் அைிவில்லோத கிரீைத்ணதப் ம றும் டிக்கு 
ஓடிக்மகோண்டிருகின்பறன் என் ணத உைர்ந்து> எல்லோவற்றிலும் இச்ணச 

யைக்கத்பதோடு இருக்கும் டிக்கு என்ணை ம லப் டுத்துவைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 யகொதரர்கள்  ின்வொங்கிப் ய ொகும்ய ொது   

xU rkak;> ,ul;rfuhfpa ,NaR fg;gu;e$k; vd;Dk; Cupy; 
gpuNtrpj;jNghJ> Nuhk gl;lhsj;jpNy E}W giltPuu;fSf;F 
mjpgjpahf (E}w;Wf;F mjpgjp) ,Ue;j xUtd; mtuplj;jpy; te;J: 
Mz;ltNu! vd; Ntiyf;fhud; tPl;bNy jpkpu;thjkha;f; fple;J 
nfhba Ntjidg;gLfpwhd; vd;W mtiu Ntz;bf;nfhz;lhd;. 
mjw;F ,NaR: ehd; te;J mtidr; 
nrh];jkhf;FNtd; vd;whu;. E}w; 
Wf;F mjpgjp gpujpAj;jukhf: Mz;l 
tNu! ePu; vd; tPl;Lf;Fs; gpuNtrpf;f 
ehd; ghj;jpud; my;y. xU thu;j; 
ijkhj;jpuk; nrhy;Yk;> mg;nghOJ 
vd; Ntiyf;fhud; nrh];jkhthd;. 
ehd; mjpfhuj;Jf;Ff; fPo;g;gl;ltdh 
apUe;Jk;> vdf;Ff; fPo;g;gl;bUf;fpw 
NrtfUKz;L; ehd; xUtidg; Ngh 
ntd;why; Nghfpwhd;> kw;nwhUtid 
thntd;why; tUfpwhd;> vd; Ntiyf;fhuid> ,ijr; nra; vd; 
why; nra;fpwhd; vd;whd;.  ,NaR ,ijf; Nfl;L Mr;rupag;gl;L> 
jkf;Fg; gpd; nry;Yfpwtu;fis Nehf;fp: ,];uNtyUf;Fs;Sk; 
ehd; ,g;gbg;gl;l tpRthrj;ijf; fhztpy;iy vd;W> nka;ahfNt 
cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whu;. ghUq;fs;> ruPu tpahjpapdhy; 
thLk; jd; Ntiyf;fhuid Fwpj;J me;j mjpgjp vt;tsthf 
fupridAs;stdhf ,Ue;jhd;. jd; Ntiyf;fhud;> NtjidNahL 
kupg;gij mtd; tpUk;gtpy;iy. Mz;ltu; ,NaRtpd; Nghu;tPuu; 
fshfpa ehk;> guNyhfj;ij Nehf;fp xbf;nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. 
ek;kpy; xUtd; ghtk; nra;J> Md;kPf Neha; nfhz;L> kupj;Jg; 
Nghdhy; mtd; KbT vt;tsT gupjhgkhf ,Uf;Fk;? vdNt> 
me;j E}w;Wf;F mjpgjp> Mz;ltu; ,NaRtplk; gupe;J Ngrpaijg; 
Nghy> ehKk; Fw;wj;jpy; mfg;gl;L> kdNtjidg;gLk; rf 
Nghu;tPuu;fSf;fhf> Mz;ltu; ,NaRtplk; gupe;J Ngr Ntz;Lk;. 
ehk; kw;wtu;fis epahe;jPu;f;fhky;> cz;ikahd cs;sj;NjhL 
tpRthrKs;stu;fsha; Mz;ltu; ,NaRtplk; Nfl;lhy;> mtu; ek; 
Kila n[gj;jpw;F gjpyspf;f cz;ikAs;stuhf ,Uf;fpd;whu;. 
fhyj;jpw;F Kd; xUtiuAk; epahae;jPu;f;fhky;> xOq;fpy;yhjtu;f 
Sf;Fg; Gj;jpnrhy;Yq;fs;> jpldw;wtu;fisj; Njw;Wq;fs;> gytPd 
iuj; jhq;Fq;fs;> vy;yhuplj;jpYk; ePba rhe;jkhapUq;fs;. 

    
   

 
 

ஆண்ைவபை!  என் பவணல 

க்கோைன் வடீ்டிபல தி ிர் 

வோத ோய்க் கிைந்து மகோ 

டிய பவதணைப் டுகிறோன் 
என்று அவணை பவண்டிக் 

மகோண்ைோன். 

மத்யதயு 8:16 
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 khiy thrfk; - 1 nfhup 4:4-5 

சஜ ம்: அன்புள்ை  ைபலோக தந்ணதபய>  ோவம் மசய்து  ின்வோங்கி இருக் 

கும் சபகோதைர்கள் உம்ண விட்டு தூைம் மசன்று> தங்கள் ஆத்து ோணவ 
மகடுத்துக் மகோள்ைோத டிக்கு அவர்கணை கோத்துக் மகோள்ளும்.. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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கர்த்தர் நிேமித்த ஒழுங்கின் டி... 
,d;iwa ehspNy> Kd;Ndhbfshf jpfo;e;j ,uz;L kdpju;fspd; 
tho;f;ifia rw;W Muha;e;J ghu;g;Nghk;. Kjyhtjhf> NkhNr 
vd;Dk; kdpjd;> gz;ila vfpg;J vd;Dk; Njrj;jpNy muz;kid 
apNy tsu;e;J te;jhu;. md;iwa vfpg;J> ,d;iwa ehl;fspy; 
ty;yuRf;fshfj; jpfOk; Njrq;fS 
f;F xg;ghf ,Ue;jJ. mg;gbg;gl;l 
Njrj;jpNy> NkhNr vfpg;jpaUila 
rfy rh];jpuq;fspYk; fw;gpf;fg;g 
l;L> thf;fpYk; nra;ifapYk; ty;y 
tuhf ,Ue;jhu;. ,uz;ltjhf> gTy; 
vd;Dk; kdpjd; gz;ila Nuhk uh[; 
aj;jpd; FbAupikAilatuhf ,Ue; 
jhu;. ,tu; Ntj gpukhzq;fis 
Kiwg;gb fw;Wj; Nju;e;jtu;. md;W A+ju;fs; kj;jpapNy ,Ue;j 
gpugy;ahkhd gupNrau; vd;Dk; FOit rhu;e;jtu;. ,tu;fs; 
,UtUk;> cyf Kiwg;gb fw;Wj; Nju;e;jtu;fSk;. r%f me;j];J 
cilatu;fshfTk;> mtu;fs; tho;e;j fhy vy;iyapNy kdpju;fs; 
kj;jpapNy mq;fPfhuk; ngw;wtu;fSkhf ,Ue;jhu;fs;. ,tu;fs; 
,UtUk; fu;j;jUila rpj;jk; ,e;j G+kpapNy epiwNtWk;gbf;F 
mjpfkhf fu;j;juhy; gad;gLj;jg;gl;ltu;fs;. me;j gad;ghlhdJ> 
mtu;fspd; fy;tpawpthNyh Ntj mwpthNyh> r%f me;j];jhNyh 
my;yJ kdpj mq;fPfhuj;jpdhNyh Vw;gltpy;iy. khwhf> fu;j;ju; 
,tu;fis mioj;j NghJ> fu;j;jUila rpj;jg;gb> fu;j;ju; 
epakpj;j xOq;fpd;b> fu;j;jUila thu;j;ijf;F fPo;gbe;J> fu;j;ju; 
$Wtij kl;Lk; nra;J Kbf;Fk;gb jq;fis Kw;whf 
mu;g;gzpj;jhu;fs;. ,e;j cyfj;jpdhy; jq;fSf;F cz;lhd Nkd; 
ikfis> e~;lKk; Fg;igAnkd js;sptpl;lhu;fs;. gpupakhd 
tu;fNs> fu;;j;ju; ek;ikAk; mioj;jpUf;fpd;whu;. Mdhy; rpy kdpj 
u;fs;> miog;ig ngw;w gpd;G> jhq;fs; epidj;j gpufhukhf> 
jq;fs; ,~;lg;gb> jq;fs; cyf fy;tp> r%f me;j];jpd;gb> Njt 
rpj;jj;ij epiwNtw;w Kw;gLfpd;whu;fs;. ehq;fs; fy;tp fw;gJk;> 
gpuahrg;gLtJk;> Ntj gpukhzq;fis Kiwg;gb mwpe;J nfhs; 
tJk; ey;yJ> Mdhy; fu;j;jUila rpj;jk;> ek;Kila tho;f;if 
apNy> fu;j;ju; epakpj;j xOq;fpd;b> fu;j;jUila thu;j;ijf;F 
fPo;gbe;J> fu;j;ju; $Wfpd;w gpufhuk; epiwNtWk;gbf;F ehk; 
ek;ik Kw;whf mu;g;gzpf;f Ntz;Lk;.  
     
     
  
 

 
 

 

அவருக்கோக எல்லோவற் 

ணறயும் நஷ்ைம ன்று 
விட்பைன்; குப்ண யு ோக 
எண்ணுகிபறன்.  

 ிலிப் ிேர் 3:11 

nrt;tha; |  gq;Fdp 16 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 8:5 

சஜ ம்: அணைத்த பதவபை> முன்பைோடிகைோக திகழ்ந்த  ரிசுத்தவோ 

ன்கணைப் ப ோல> நோனும் உம்முணைய பூைை சித்தத்திற்கு என்ணை ஒப்புக் 
மகோடுத்து வோை  ிைசோமுள்ை  ைக்கண்கணை தந்தருள்வைீோக.  இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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திடமனதொேிருங்கள்   

fu;j;ju; fhyq;fisAk; rkaq;fisAk; khw;Wfpwtu;;. uh[hf;fisj; 
js;sp> uh[hf;fis Vw;gLj;Jfpwtu;;. QhdpfSf;F Qhdj;ijAk;> 
mwpthspfSf;F mwpitAk; nfhLf;fpwtu;. mtNu MoKk; 
kiwnghUSkhdij ntspg;gLj;Jfpwtu;; ,Uspy; ,Uf;fpwij 
mtu; mwpthu;; ntspr;rk; mtuplj;jpy; jq;Fk; (jhdpNay; 2:21-22). 
mtu; rpwpatidg; GOjpapypUe;J 
vLj;J> vspatidf; Fg;igapyp 
Ue;J cau;j;Jfpwhu;; mtu;fisg; 
gpuGf;fNshNl cl;fhuTk;> kfpik 
As;s rpq;fhrdj;ijr; Rje;jupf;fTk; 
gz;Zfpwhu;; G+kpapd; m];jpghu 
q;fs; fu;j;jUilaitfs;; mtNu 
mitfspd;Nky; G+r;rf;fuj;ij 
itj;jhu; (1 rhKNty; 2:8). fu;j;ju; 
vd; fd;kiyAk;> vd; Nfhl;ilAk;> 
vd; ,ul;rfUk;> vd; NjtDk;> ehd; ek;gpapUf;fpw vd; JUfKk;> 
vd; NflfKk;> vd; ,ul;rzpaf; nfhk;Gk;> vd; cau;e;j 
milf;fyKkhapUf;fpwhu; (rq;fPjk; 18:2). xU fhRf;F ,uz;L 
milf;fyhd; FUtpfis tpw;fpwhu;fs; my;yth? MapDk; cq;fs; 
gpjhtpd; rpj;jkpy;yhky;> mitfspy; xd;whfpYk; jiuapNy 
tpohJ.  cq;fs; jiyapYs;s kapnuy;yhk; vz;zg;gl;bUf;fpwJ. 
Mjyhy;> gag;glhjpUq;fs;; mNefk; milf;fyhd; FUtpfisg; 
ghu;f;fpYk; ePq;fs; tpNr~pj;jtu;fshapUf;fpwPu;fs; (kj;NjA 10:29 -
31). G+kpAk; mjpd; epiwTk;> cyfKk; mjpYs;s FbfSk; 
fu;j;jUilaJ. (rq;fPjk; 24:1). fu;j;ju; uh[upfk; nra;fpd;whu; 
(rq;fPjk; 97:1) fu;j;ju; rjhfhyq;fspYk; murhSfpwhu;; rPNahNd> 
cd; Njtd; jiyKiw jiyKiwahfTk; uh[upfk; gz;Zfpwhu;. 
my;NyY}ah (rq;fPjk; 146:10). gpupakhdtu;fNs> ,tNu ek;Kila 
fu;j;ju;. ek;ik jhapd; fUtpdpNy njupe;J nfhz;ltu;. 
vd;nwd;Wk; khwhjtuhapUf;fpd;whu;. vdNt> khwpg; NghFk; ,e;j 
cyfpNy> cq;fisr; #o cs;s kdpju;fspd; Nghf;FfisAk;> 
cq;fis Nehf;fp tUk; rthy;fisAk; fz;L kUz;L Ngha;tplh 
jpUq;fs;. fu;j;ju; xUNghJk; jk;Kilatu;fis iftplhu;. vdNt 
ePq;fs; mtiutpl;L tpyfhkYk;> fu;j;ju; Nky; nfhz;Ls;s tpRth 
rj;jpw;F vjpuhd thu;j;ijfis mwpf;ifaplhk Yk;> fu;j;jupy; 
cWjpaha; jupj;jpUq;fs;.   
   
   

     

 

கர்த்தருக்குக் கோத்திரு; 

அவர் உன் இருதயத்ணத 
ஸ்திைப் டுத்துவோர்; திை  

ைதோயிருந்து> கர்த்தரு 

க்பக கோத்திரு. 

 ங்கீதம் 27:14 
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 khiy thrfk; - vNg 2:1-9 

சஜ ம்: ஒரு ப ோதும் என்ணை  றவோத பதவபை> என் தகப் னும் என் 
தோயும் என்ணைக் ணகவிட்ைோலும்> நீர் என்ணை பசர்த்துக் மகோள்வரீ் என்ற 
உண்ண ணய உைர்ந்து உம்ண   ற்றிக் மகோண்டிருக்க கிருண  மசய்வ  ீ

ைோக. இைட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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கரம்  ிடித்து நடத்துகின்ற யதவன் 
xU kdpjdhdtd; jhd; nra;Ak; Ntiyia kpfTk; fUj;Jld; 
gy tUlq;fshf nra;J te;jhd;. gy jlitfs;> rf Copau;fspl 
kpUe;Jk;> Nkw;ghu;itahssplkpUe;Jk; ghuhl;Lfis ngw;wpUe;jhd;. 
mz;ikapy;> fhupahyaj;jpNy ,ize;J nfhz;l rpyu;> me;j Neu; 
ikahd kdpjd;Nky; fz;itj;J> mtDf;F vjpuhf mePjpahd 
fhupaq;fis nra;J te;jhu;fs;. rpy khjq;fSf;F gpd;> me;j kdp 
jdhdtd; me;j ];jhgdj;ij tpl;L 
tpyfp> ,d;DnkhU  ,lj;jpw;F 
Ntiyf;F nry;y Ntz;ba epu;g;ge; 
jj;;jpw;F cs;shdhd;. mtd; kd 
jpNy> cz;ikaha; Ntiy nra;j 
vdf;F Vd; ,g;gbahd mePjpahd 
nray;fs; elf;f Ntz;Lk;? vd;id 
ed;whf mwpe;j ,af;Fdu;fs;$l 
vdf;fhf Ngrtpy;iyNa vd;W kd 
Ntjidg; gl;lhd;. Rkhu; ,uz;L tUlq;fSf;F gpd;> Njrj;jpNy 
Vw;gl;l nghUshjhu tPo;r;rpapdhy;> mtd; Kd;G Ntiy ghu;j;j 
me;j ];jhgdk;> kpfTk; ghjpf;fg;gl;lJ. me;jf; ];jhgdj;jpd; cup 
ikahsu;fs;> me;j Njrj;jpy; ,aq;fp te;j jq;fs; tpahghu ];jh 
gdq;fs;; ahitAk; %btpl;L> mtw;iw ,d;DnkhU Njrj;jpw;F 
nfhz;L Nghtjw;F KbntLj;jjhy;> me;j ];jhgdj;jpy; ,Ue;j 
ahtUk; Ntiyia ,oe;J Nghdhu;fs;. Mdhy;> me;j kdpj 
dhdtd; jw;NghJ Ntiy nra;Ak; fhupahyaj;jpNy gpur;ridfs; 
VJkpd;wp Ntiy nra;J te;jhd;. me;j kdpjdhdtd; %d;W fhup 
aq;fis czu;e;J nfhz;lhd;: Kjyhtjhf> Kd;G Ntiy nra;j 
,lj;jpNy> jhd; NjtDila Kfj;ij Nehf;fpg; ghu;g;gjw;F gjp 
yhf> jdf;F Mjuthf ,Ue;j mjpfhupfspd; Kfj;ij Nehf;fpg; 
ghu;j;Njd; vd;Wk;> ,uz;lhtjhf>  jhd; vg;NghJk; NjtdpNy 
epiyj;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gijNa Njtd; tpUk;Gfpd;whu; vd; 
Wk;> %d;whtjhf> fuk; gpbj;J elj;Jk; fu;j;ju; vd;NdhL ,Uf; 
fpd;whu; vd;Wk; jd;idAk; jd; FLk;gj;ijAk; Vw;gl;bUf;Fk; 
nghUshjhu tPo;r;rpapy; ,Ue;J fhf;Fk; nghUl;L> vd; gioa 
Ntiy ,lj;jpNy vdf;Nfw;gl;l jPikia> Njtd; ed;ikahf 
khw;wpdhu; vd;Wk; mtd; czu;e;J nfhz;lhd;. gpupakhdtu;fNs> 
ehk; Njtid rhu;e;J thOk; NghJ>  vy;yhr; #o;epiyfspYk; 
mtu; ek;ik tyf;fuk; gpbj;J elj;jfpd;wtuhapUf;fpwhu;. 
 

      
 

 

ஆைோலும் நோன் எப்ம ோழு 

தும் உம்ப ோடிருக்கிபறன் ; 

என் வலதுணக ணயப்  ிடி 

த்துத் தோங்குகிறரீ். 

 ங்கீதம் 73:23 

tpahod; | gq;Fdp 18 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 8:28 

சஜ ம்: என் பதவைோகிய கர்த்தோபவ>  உம்முணைய ஆபலோசணையின் டி 
நீர் என்ணை நைத்தி> முடிவிபல என்ணை  கிண யில் ஏற்றுக்மகோள்வரீ் 
என்ற சத்தியத்ணத உைர்ந்து வோழும் டி எைக்கு கிருண  மசய்வைீோக.   

இைட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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டவரொக்கிேம்  ொரொட்டுதல்  

vd;id mtkjpj;j me;j tPl;bd; thrw;gbia ehd; kpjpf;f khl; 
Nld; vd;W rgjk; $wpa xUtd;>  jd; jPu;khdj;jpNy kpfTk; ituh 
f;fpakhf ,Ue;J te;jhd;. ,t;tz;zkhfNt xt;nthU kdpjDk; 
jd; tho;tpd; VNjh xU fl;lj;jpNy jhd; epidj;jij rhjpj;J 
Kbg; Ngd; vd;W> epidj;jij rhjpf;Fk; tiuf;Fk; ituhf;fpak; 
ghuhl;Lfpd;whu;fs;. rpyu; jq;fs; ,U 
jaj;jpNy nfhz;Ls;s gif> td;kk;> 
frg;G Nghd;w Rghtq;fisf; Fwp 
j;J ituhf;fpak; ghuhl;L fpd;whu; 
fs;. ,d;Dk; rpyu;> jq;fs; r%f 
me;j];ijf; Fwpj;J ituhf;fpak; 
ghuhl;b> gy kdpju;fis xLf;fpah 
Ofpd;whu;fs;. rTy; vd;Dk; kdpjd; (gpd;G gTy; vd;W miof;fg;g 
l;ltu;)> jd;Dila kjj;ijf; Fwpj;J kpfTk; ituhf;fpaKs;s 
tuhf ,Ue;jhu;. ,tu; xU rd;khu;f;fuhf ,Ue;j NghjpYk;> jd;D 
ila kjj;ij fhf;Fk; nghUl;L> fpwp];jtu;fis Jd;GWj;jp te; 
jhu;. mtu; tPLfs;NjhWk; Eioe;J> GU~iuAk; ];jpuPfisAk; 
,Oj;Jf;nfhz;LNgha;> fhtypy; NghLtpj;J> rigiag; ghohf;fp 
f;nfhz;bUe;jhu;. xU ehs;> Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];J mtiu 
re;jpj;jhu;. me;ehspNy mtUila tho;f;if Kw;whf khw;wg;gl; 
lJ. jdf;fpUe;j cyf Nkd;ikia Fwpj;j ituhf;fpaj;ij 
js;sptpl;L> jd;idf; Fwpj;jjhd gpjhthfpa NjtDila rpj;j 
j;ij epiwNtw;wp Kbf;f Ntz;Lk; vd;g jpNy mtu; ituhf;fpa 
khf ,Ue;jhu;. kuzkhdhYk;> [PtdhdhYk;> NjtJ}ju;fshdh 
Yk;> mjpfhuq;fshdhYk;> ty;yikfshdhYk;> epfo;fhupaq;fsh 
dhYk;> tUq;fhupaq;fshdhYk;>  cau;thdhYk;> jho;thdhYk;> 
Ntnwe;jr; rpU~;bahdhYk; ek;Kila fu;j;juhfpa fpwp];J ,Na 
RtpYs;s NjtDila md;igtpl;L ek;ikg; gpupf;fkhl;lhnjd;W 
epr;rapj;jpUf;fpNwd; vd;W fpwp];Jtpd; md;igf; Fwpj;J ituh 
f;fpKs;stuhf ,Ue;jhu;. gpupakhdtu;fNs> cq;fs; tho;f;if 
apYk; ePq;fs; VNjh xU fhupaj;jpNy> ehd; epidj;jij nra;J 
Kbg;Ngd;; vd;w ituhf;fpaKs;stu;fshf ,Ue;j rkaq;fs; ,U 
f;Fk;. khk;r ,r;irfNsh xope;J NghFk; vdNt mitfisf; 
Fwpj;J ituhf;fpak; ghuhl;lhky;> me;j ituhf;fpaj;ij> cq;fs; 
tho;f;ifapy; gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij epiwNtw;Wk;g 
bf;F gad;gLj;Jq;fs;.  
       
 

   
 

நல்விஷயத்தில் ணவைோக் 

கியம்  ோைோட்டுவது நல்ல 

துதோன்> 

கலொத்திேர் 4:18 

nts;sp | gq;Fdp 19 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 8:35-39 

சஜ ம்:  ரிசுத்தமுள்ை  ை  தந்ணதபய>  ைபலோகத்திற்குரிய ம ோக்கி 
ஷங்கணை ம ற்றுக் மகோள்ளும் டிக்கு> அதிபல ணவைோக்கிய வோஞ்ணச 

யோக இருக்கும் டிக்கு> அதன் ப ன்ண ணய உைைச் மசய்வைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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நம் ிக்டகடே அறிக்டகேிடுங்கள்  
xU rkak;> ghgpNyhd; uh[;aj;ij Ml;rpnra;j guhf;fpukKs;s 
NeGfhj;Ner;rhu; vd;Dk; uh[h mWgJKo cauKk; MWKo 
mfyKkhd xU nghw;rpiyiag; gz;Ztpj;J> Njrj;jpd; mjpfh 
upfisAk;> rfy [dq;fisAk; [hjpfisAk; ghi~f;fhuUkh 
dtu;fisAk; miog;gpj;J> jhd; 
nra;J epWj;jpd nghw;rpiyiag; 
gzpe;J nfhs;Sk;gbAk;> vtdh 
fpYk; jhotpOe;J> mijg; gzp 
e;J nfhs;shkw;Nghdhy;> mtd; 
me;NeuNk vupfpw mf;fpdpr;R+is 
apd; eLtpNy Nghlg;gLk; gbAk; 
mtdhNy fl;lis gpwg;gpf;fg;gl; 
lJ. MdhYk; uh[htpw;F gzptp 
il nra;Ak;gb> A+jh Njrj;jpNy 
,Ue;J> rpiwg;gpbf;fg;gl;L te;j Njt gps;isfshfpa rhj;uhf;> 
Nk~hf;> MNgj;NeNfh vd;gu;fs; me;j rpiyia tzq;;Ftjw;F 
kWj;jhu;fs;. Vnddpy; mtu;fs; Njtdhfpa fu;j;jiu kl;LNk gzp 
e;J nfhs;Sfpd;wtu;fs;. uh[h mtu;fs; Nky; cf;fpuNfhgq;nfh 
z;L mtu;fis miog;gpj;jhd;. mtu;fs; uh[hit Nehf;fp: NeG 
fhj;Ner;rhNu> ,e;jf; fhupaj;ijf;Fwpj;J ckf;F cj;juT nrhy;y 
vq;fSf;F mtrpakpy;iy.  ehq;fs; Muhjpf;fpw vq;fs; Njtd; 
vq;fisj; jg;Gtpf;f ty;ytuhapUf;fpwhu;; mtu; vupfpw mf;fpdpr; 
R+isf;Fk;> uh[hthfpa ck;Kila iff;Fk; ePq;fyhf;fp tpLtp 
g;ghu;. tpLtpf;fhkw;NghdhYk;> ehq;fs; ck;Kila Njtu;fSf;F 
Muhjid nra;tJkpy;iy> ePu; epWj;jpd nghw;rpiyiag; gzpe;J 
nfhs;tJkpy;iy vd;fpwJ uh[hthfpa ckf;Fj; njupe;jpUf;ff; 
fltJ vd;whu;fs;. gpupakhdtu;fNs> rpiwf; ifjpfshf nfhz;L 
tug;gl;l me;j Njtgps;isfspd; ituhf;fpa thQ;iriag; ghU 
q;fs;. guhfpukKs;s uh[htpd; Kd;dpiyapYk; mtu;fs; jq;fs; 
ek;gpf;ifia rkurk; nra;J nfhs;tjw;F ,zq;ftpy;iy. kuz 
kpul;Yf;Fk; gag;gltpy;iy. ,d;W ePq;fs; Ntiy nra;Ak; ,lq;f 
spYk;> fy;tp fw;Fk; ,lq;fspYk;> ntspaplq;fspYk; cs;s mjp 
fhupfs; Kd;dpiyapYk; cq;fs; ek;gpf;ifia mwpf;ifapLfpw 
jpy; mirtpy;yhky; cWjpahapUq;fs;. thf;Fj;jj;jk;gz;zpdtu; 
cz;ikAs;stuhapUf;fpwhu;. fu;j;jUila Ntjj;jpw;F Kuzhd 
nray;fisr; nra;tjw;F rw;Wk; ,lq; nfhLf;fhjpUq;fs;.  
     

   

அல்லோ லும்>   நம்மு ணைய 
நம் ிக்ணகணய அறிக்ணக 

யிடுகிறதில் அணசவில் 

லோ ல் உறுதியோயிருக்கக் 

கைபவோம்; 

எ ிசரேர் 10:23 

rdp | gq;Fdp 20 
 

 khiy thrfk; - jhdpNay; 3:12-18 

சஜ ம்: வைிநைத்தும் பதவபை> இவர்கள் பகட் து இது சின்ைக் கோரியம் 
தோபை> யோரும் கண்டு மகோள்ை ோட்ைோர்கள் என்று உம்முணைய வோர்த்ணத 

க்கு விபைோத ோக  ோவம் மசய்யோத டி என்ணைக் கோத்துக் மகோள்ளும்.   

இைட்சகர் இபயசு        வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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உங்கள் இருதேமும்  எங்யக இருக்கின்றது?  
vq;fSila gps;isfs;> ed;whf gbf;f Ntz;Lk;> ey;y cj;jp Nah 
fj;ij nra;a Ntz;Lk;> Neu;ikahf ciof;f Ntz;Lk;> MNuh 
f;fpakhf tho Ntz;Lk; vd;Dk; tpUg;gk; nghJthf vy;yh 
ngw;NwhuplKk; cz;L. ,jpNy vd;d jtW cz;L? ,J xU ey;y 
vz;zk;. ,g;gbahf xU ngw;Nwhu;> jq;fs; igaid> ey;y ghl 
rhiy xd;wpNy Nru;j;J tpl;lhu;fs;. 
mtDk; ed;whf gbj;J te;jhd;. 
Ie;jhk; Mz;bNy> fzpj ghlk; 
mtDf;F f~;lkhf ,Ue;jJ. 
CupNy ,Uf;Fk; ey;y fzpj 
Mrpupau; QhapW fhiyapNy fzpj 
ghlj;ij nrhy;ypf; nfhLj;jhu;. mt 
uplk; cjtp ngWk;gbf;F> jq;fs; 
kfid mq;Nf mDg;g KbntLj; 
jhu;fs;. ehq;fs; fhiyapNy Myaj;jpw;F nry;yhky; ,dp khiy 
apNy nry;yyhk; vd $wpf; nfhz;lhu;fs;. Mwhk; Mz;bNy> xU 
rdpf;fpoikad;W> mtDf;F fhy; ge;jhl;l Nghl;bapUe;jjhy;> 
md;W rdpf;fpoik cgthr n[gj;ij tpl;Ltpl;L mtDila 
fhy;ge;jhl;l Nghl;bia ghu;f;fr; nrd;whu;fs;. xU ehs; mtd; 
ngw;Nwhiu Nehf;fp: jpq;fs; fhiyapNy jtizg; guPl;ir Muk; 
gkhfpd;wJ> ehd; gbf;f Ntz;Lk; vd;whd;. ngw;Nwhu; mtid 
Nehf;fp: QhapW khiy eP Myaj;jpw;F nry;yj; Njitapy;iy> 
xU QhapW jtwpdhy; Fw;wkpy;iy> eP tPl;bypUe;J gbj;Jf; nfhs; 
vd;W $wpdhu;fs;. ,g;gbahfNt> ,e;j cyfj;jpNy jhq;fs; capu; 
thOk;gbf;Fk; ruPuj;Jf;F Ntz;ba Njitfis re;jpf;Fk;gbf;F> 
jq;fs; kfdhdtDila Md;kPf tho;it Cd;wf; fl;Lk; fhup 
aq;fis ,uz;lhtJ ,lj;jpw;F js;sptpl;lhu;fs;. rpd;d tajpyp 
Ue;J> me;j kfdhdtd; vijf; fw;Wf; nfhz;lhd;? jhd; gbg;g 
jw;F> Njt fhupaq;fs; $l jilahf tuf;$lhJ; ehd; tpisah 
Lk; tpisahl;Lf;fs; Njt fhupaq;fistpl Kf;fpakhdJ vd;W 
mtd; jd; rpWtajpypUe;Nj gbg;gbahf fw;Wf; nfhz;lhy;> 
mtd; tsu;e;J jd; tho;tpy; vij Kf;fpag;gLj;Jthd;? gpupakh 
dtu;fNs> kD~d; vij tpijf;fpwhNdh mijNa mWg;ghd;;. 
vdNt guNyhf nghf;fp~j;ij Nru;j;J itf;Fk;gbf;F mopahik 
f;Fupaitfis tpijAq;fs;. mtw;iw cq;fs; gps;isfSf;Fk; 
mtu;fSila rpW tajpypUe;Nj fw;Wf; nfhLq;fs;.  

            
 

 

உங்கள் ம ோக்கிஷம் எங் 

பகயிருக்கிறபதோ அங்பக 
உங்கள் இருதயமும் இரு 

க்கும். 

மத்யதயு 6:21 

சஜ ம்: அன் ின்  ைபலோக தந்ணதபய> என் வோழ்வில் நோன் முதலோவது 
பதவனுணைய ைோஜ்யத்ணதயும் அவருணைய நீதிணயயும் பதடும் டிக்கு 
என் வோழ்வின் வைிகணை நீர் கோத்துக் மகோள்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk;  - kj;NjA 6:33 
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 ொட் ிேொக எழுந்து நில்லுங்கள்  
gpugy;akhd xU fk;gdp xd;wpNy> Ntiy nra;J te;j xU Njt 
gf;jpAs;s kdpjdhdtd; mz;ikapNy jdf;F fpilj;j gjtp 
Aau;it Fwpj;J rig If;fpaj;jpNy rhl;rp gfu;;e;jhd;. me;j fk;g 
dpapd; cupikahsu;> Mz;ltu; ,NaRit mwpahj kdpjdhf 
,Ue;jhd;. me;j cupikahsu;> tUlhe;jk; nra;J te;jJ Nghy> 
,e;j tUlKk;> jd;Dila kjr; 
rlq;F xd;iw fk;gdp KOJk; 
nfhz;lhLk;gbf;Fk;> mij xUq;f 
ikg;gjd; nghWg;ig Gjpjhf ,a 
f;Fduhf gjtpNaw;w me;j kdp 
jdplk; nfhLj;jpUe;jhu;. me;j kdpj 
dhdtdpd; kdjpNy ngUk; Fo 
g;gk; Vw;gl;L tpl;lJ. mtDila 
ez;gu;fspy; rpyu;> eP me;j tpohit 
xOq;fikj;J nfhL> Mdhy; mjpNy gq;Nfw;fhNj> Vd; eP tPzhf 
,e;j Ntiyia ,oe;J Nghf Ntz;Lk; vd;W $wpdhu;fs;. NtW 
rpyu;> eP md;iwa jpdkd;W tpahjpgl;bUf;fpd;Nwd; vd;W tPl;by; 
epd;W tpL vd;whu;fs;. ,uhj;jpupapNy mtd; gLj;jpUf;Fk; NghJ> 
jpBnud NjtDila jhrdhfpa jhdpNaNiyg; gw;wpa Qhgfk; 
mtDf;F te;jJ. ghgpNyhdpa uh[;aj;jpNy ngUk; gjtpapNy 
,Ue;j mtd; jhd; ek;gpapUf;Fk; Njtid njhOJ nfhs;s 
Ntz;lhk; vd;Wk;> mg;gb njhOJ nfhs;gtu;fs; rpq;fj;jpd; 
nfgpf;Fs; Nghlg;gLthu;fs; vd;Wk; mwpe;jpUe;Jk;> jd; Njtid 
njhOJ nfhs;tij mtd; epWj;jtpy;iy. jdf;F fpilj;jpUf;Fk; 
gjtpiaAk;> jd; capUf;F tuf;$ba Mgj;ijAk; mwpe;jpUe;Jk; 
mtd; toikahf nra;tJ Nghy> Njtdhfpa fu;j;jiuNa 
njhOJ nfhz;lhd;. jhdpNay;> Mj;Jkhitf; nfhy;y ty;ytu; 
fshapuhky;> ruPuj;ij khj;jpuk; nfhy;Yfpwtu;fSf;F mtd; gag; 
gltpy;iy. Mj;JkhitAk; ruPuj;ijAk; eufj;jpNy mopf;f ty;y 
tiu gagf;jpAld; Nrtpj;J te;jhd;. ,e;j thu;j;ijfshy; kpfTk; 
jpld; nfhz;l me;j kdpjdhdtd;> jhd; Njtd; Nky; nfhz;l 
tpRthrj;ij fpupiaapNy fhz;gpf;f Ntz;ba Neuk; ,JNt vd 
mLj;j ehs; fhiyapNy> Neubahf cupikahsupd; fhupahyj;jp 
w;F nrd;W> rw;Wk; jaq;fhky;> jd;Dila tpRthrj;ij mwpf;if 
apl;lhd;. jd; tpRthrj;jpw;F tpNuhjkhd fhupaq;fspy; jhd; rw;Wk; 
gq;Nfw;f khl;Nld; vd;W jathf mtuplk; $wpdhd;.  
 

   
 

 

ஆத்து ோணவயும் சரீைத் 

ணதயும் நைகத்திபல அைி 
க்க வல்லவருக்பக  யப் 

 டுங்கள். 

மத்யதயு 10:28 

jpq;fs; | gq;Fdp 22 
 

 khiy thrfk; - gpurq;fp 12:13 

சஜ ம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை>  ைிதர்கணை  ிரியப் டுத்தோ ல்> 

உ க்குப்  யந்து> உம்முணைய கற் ணைகணை  ைதோை ணகமகோள்ளு 

ம் டிக்கு எைக்கு ம லன் தந்து நைத்துவைீோக.  இைட்சகர் இபயசு வைியோக 
மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 கிப்புத் தன்டம ச ருகுவதொக   
ghlrhiyapNy gbf;fr; nry;Yk; khztu;fs;> mq;Nf gyjug;gl;l 
rf khztu;fisAk;> NtWgl;l gy Mrpupau;fisAk; re;jpf;fpd; 
whu;fs;. mtu;fspd; ghlrhiy tho;f;ifapNy> ghlrhiy mjpgu; 
fs;> cg mjpgu;fs; khw;wg;gLfpd;whu;fs;. ghlrhiyapNy gy 
itgtq;fs; eilngWfpd;wJ. rpy khztu;fs; rpy Fwpg;gpl;l 
Mrpupau;fis mjpfkhf tpUk;Gfpd; 
whu;fs;. rpyu; VNjh fhuzj;jpdhy; 
rpy Mrpupau;fis mjpfkhf tpUk;G 
tjpy;iy. rpy khztu;fSf;fpil 
apNy gy jfuhWfs; Vw;gLfpd;wJ. 
,g;gbahd gy #o;epiyfspd;; kj;jp 
apNy ghlrhiyf;F nrd;W tUk; 
xU khztd;> xU ehs; kdf; Fog;g 
j;NjhL tPL jpUk;gpdhd;. ghlrhiy 
apy; jdf;F elf;Fk; rpy rk;gtq;fs; 
jd;id mjpfkhf Fog;Gfpd;wJ mjdhy; ghlrhiyf;F nry;tJ 
vdf;F tpUg;gkpy;yhky; ,Uf;fpd;wJ vd jd; ngw;Nwhuplk; $wp 
dhd;. mtd; je;ijahu; mtid mioj;J: kfNd> gyu; $btUk; 
,lq;fspNy gytpjkhd rk;gtq;fs; eilngWk;. mtw;Ws; rpy 
ekf;Fg; gpupaKs;sjhAk;> rpy ntWg;Gs;sjhfTk; ,Uf;Fk; 
Mdhy; eP cd; ghlq;fspy; kl;Lky;y> cd; MSikapy; tsu 
Ntz;Lk; vd;why;> rthy;fis vjpu;Nehf;fp mtw;iw Nkw;nfhs;t 
jw;F fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. rpy frg;ghd mDgtq;fis rfp 
j;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;W ey;y MNyhrid $wpdhu;. gpupakh 
dtu;Ns> ,e;j cyfj;jpw;Fupaitfis mile;J nfhs;Sk;gbf;F 
ehk; gy mnrsfupaq;fis rfpj;Jf; nfhs;fpd;Nwhk;. gy rth 
y;fs;> vjpu;g;Gf;fs; kj;jpapYk; khztu;fs; rfpg;Gj; jd;ikNahL 
gbf;fpd;whu;fs;;> ngupatu;fs;> khjhe;j Cjpaj;jpw;fhf ePba 
nghWikNahL ciof;fpd;whu;fs;. Mdhy;> rig If;fpaj;jpNy 
Vw;gLk; rpy rk;gtq;fis Vd; cq;fshy; rfpj;Jf; nfhs;s 
Kbahky; ,Uf;fpd;wJ? kD~Uf;F NeupLfpw NrhjidNaay; 
yhky; NtNw Nrhjid cq;fSf;F Neupltpy;iy. xUtiunahU 
tu; jhq;fp> xUtu;Ngupy; xUtUf;Ff; FiwghL cz;lhdhy;> fpwp 
];J cq;fSf;F kd;dpj;jJNghy> xUtUf;nfhUtu; kd;dpAq;fs;.  
jPikf;F jPik nra;ahky;> Fog;gkhd NtisfspYk;> nja;tPf 
Rghtq;fs; cq;fspy; ntspg;gLtjhf.  ,jdhy; <L ,izapy; 
yhj fd kfpikiag; ngw;Wf; nfhs;tPu;fs;.  
  
  
      
 

தணீ மசய்து  ோைநு விப் 

 திலும்> பதவனுக்குச் 
சித்த ோைோல்> நன்ண  

மசய்து  ோைநு விப் பத 
ப ன்ண யோயிருக்கும்.  

1 ய துரு 3:17 

சஜ ம்: நீடிய ம ோறுண யுள்ை பதவபை> எங்களுக்கு எதிைோக வரும் 
சவோல்கணை  ோம்சத்திபல ப ற்மகோள்ளும் டி முயற்ச்சிக்கோ ல்> உம்மு 

ணைய வோர்த்ணதயின் டி ப ற்மகோள்ை கிருண  மசய்வைீோக. இட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk; - 2 jPNkh 2:3 
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 ிரிேமொன ய ொர்ச் ய வகன் 
jd;Dila Njrj;jpd; gl;lhsj;jpNy Nritf; fhyj;ij Kbj;J 
tPL jpUk;gpa Nghu;r; NrtfDila ruPuj;jpNy gy ,lq;fspNy jO 
k;Gfis fz;l mtDila kfdhdtd;> jd; jfg;gid Nehf;fp: 
mg;gh> cq;fs; ruPuj;jpNy ,Uf;fpd;w jOk;Gfs; vd;d vd;W Nfl; 
lhd;. mjw;F me;j Nghu;tPud;: kfNd> ,e;jj; jOk;Gfis ghu;f;fp 
d;w kw;wtu;fSf;F ,J ntWk; 
fhaq;fspdhy; cz;lhd jOk; 
Gfs;. Mdhy; vdf;Nfh> mit 
vd; jha; ehl;bw;Fupa Njrg;gw; 
wpd; milahsq;fs;. mtw;iw jup 
j;jpUg;gJ vd; ghf;fpak; vd;whd;. 
,d;W kdpju;fs; jq;fSf;F Vw;g 
l;l Nrhff; fijfis mt;tg;; 
NghJ mirNghl;Lf; nfhs;thu; 
fs;. mtw;iw NgRk; NghJ 
mjpNy xU Nrhfk; ,Uf;Fk;. 
Mz;ltuhfpa ,NaRTf;F vd;W 
Copak; nra;Njd; my;yJ Cop 
aj;jpw;F Mjuthf ,Ue;Njd;> mjdhy; gyu; vz;zw;w MrPu;thj 
q;fis ngw;whu;fs; Mdhy; mtu;fshy; vdf;F cz;lhd NehT 
fisg; ghUq;fs; vd;W rpy tpRthrpfs; $Wtij ehk; Nfl;bUf; 
fpd;Nwhk;. ,g;gbg;gl;l mwpf;ifahdJ> kdg;G+u;tkhf jd; v[kh 
dDf;F Nrit nra;Ak;gb jd;id xg;Gf; nfhLj;j xU ey;y 
Nghu;r;Nrtfdpd; mwpf;if my;y. fu;j;juhfpa ,NaRit Nehf;fpg; 
ghUq;fs;. mtu; ghtkpy;yhj gupRj;ju;. ed;ikNaad;wp jPikia 
mwpahjtu;. kdpj Fyj;jpd; ghtj;ij Rke;J jPu;f;Fk;gb> mtu; 
neUf;fg;gl;Lk; xLf;fg;gl;Lk; ,Ue;jhu;> MdhYk; jk;Kila 
thia mtu; jpwf;ftpy;iy. mbf;fg;gLk;gb nfhz;LNghfg;g 
Lfpw xU Ml;Lf;Fl;biag;NghyTk;> jd;id kapu;fj;jupf;fpwtD 
f;F Kd;ghfr; rj;jkplhjpUf;fpw Ml;ilg;NghyTk;> mtu; jk;K 
ila thiaj; jpwthjpUe;jhu;. gpjhNt> ck;Kila rpj;jg;gb vd 
f;F Mfl;Lk; vd;W jk;ik xg;Gf; nfhLj;jhu;. mt;tz;zkhfNt> 
ehKk; gpjhtpd; rpj;jk; ek;kpy; epiwNtw ek;ik xg;Gf; nfhLj;jp 
Ue;jhy;> fpwp];Jtpd; RtpNr~j;jpd; epkpj;jk; ekf;F cz;lhFk;  
Jd;gq;fshdJ ekJ  tho;tpd; Nrhff; fijay;y.  mjdhy; cz; 
lhFk; jOk;Gfis ehk; Mde;j ghf;fpak; vd;W vz;zf;flNthk;.  
  

   
 

 

என்ைி ித்தம் உங்கணை 
நிந்தித்துத் துன் ப் டுத்தி> 
 லவித தணீ யோை ம ோைி 
கணையும் உங்கள்ப ரில் 
ம ோய்யோய்ச் மசோல்வோர்க 

ைோைோல்  ோக்கியவோன்க 

ைோயிருப் ீர்கள். 

மத்யதயு 5:11 

சஜ ம்: உண்ண யுள்ைவமை(மை)ன்று கருதி என்ணை அணைத்த பதவபை> 

தற்கோலத்திபல ஏற் டும்  ோடுகணை இபயசுணவப் ப ோல சகித்து> உம்மு 

ணைய திருச்சித்தத்ணத நிணறபவற்றி முடிக்க கிருண  மசய்வைீோக. 
இைட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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அன்பும் ஒழுக்கமும்  
Foe;ij gUtj;jpNy> xU Foe;ijahdJ> xU ehisf;F vj;jid 
Kiw jd;id mRj;jg;gLj;jpf; nfhz;lhYk;> mjd; jhahdts; 
mij Rj;jg; gLj;jhky; ,Ug;ghNsh? Foe;ij jd; jha; Rj;jg;gL 
j;Jtij tpUk;gpdhYk; tpUk;ghtpl;lhYk;> xU jhahdts;> jd; 
Foe;ijia fOtp Rj;jkhf itj;jpUg;ghs;. rpW gpuhaj;jpNy> 
maypYs;s rpWtu;fNshL Xbtp 
isahLk; xU gps;isahdJ> ma 
ypYs;stu;fs; NgRk; jfhj thu;j; 
ijfis NgRk; NghJ> xU jfg;g 
dhdtu; mij ghuhKfkhf tpl;Ltp 
LthNuh? rpW gps;isf;F mJ xU 
frg;ghd mDgtkhf ,Ue;jhYk;> 
mij mioj;J> mJ tpl;Ltpl 
Ntz;ba jfhj thu;j;ijfis Fwp 
j;J> xUKiw my;yJ ,uz;L 
Kiw jathf Gj;jpkjp $Wthu;. mij me;jg; gps;is NfshJ 
Nghdhy;> jd; gps;isia cz;ikahf md;G nra;Ak;; jfg;gdhd 
tu; mg;gbNa tpl;LtpLthNuh? jd; gps;isia fz;bj;J> jz;b 
j;J> mJ elf;f Ntz;ba xOf;fj;jpw;Fs; epr;rakhf nfhz;L 
tUthu;. mJNghyNt ek;kpy; md;G $Uk; ek;Kila guk 
gpjhTk;> ey;y jhiag;NghyTk;> ey;y je;ijiag; NghyTk; ,U 
e;J ekf;F mwpTiu $wp> fz;bj;J> jz;bj;J> Mw;wpj; Njw;wp 
elj;jp tUfpd;whu;. vdNt> ehk; ek;Kila gps;isfis mjpfkhf 
md;G nra;fpd;Nwhk; vd;W $wp> ek;Kila gps;isfis xOq;F 
gLj;j Ntz;ba Neuj;jpy; mtu;fis  newpKiwg; gLj;jhtpl; 
lhy; mJ cz;ikahd md;G my;y. mJ NghyNt> gps;isfSk; 
jha; je;ijapd; MNyhridfis js;sptpl;L> jhq;fs; tpUk;gpa 
gpufhukhf tho;f;ifia elj;jpf; nfhz;L> jhq;fs; ngw;Nwhiu 
Nerpf;fpd;Nwhk; vd;W mtu;fs; $wpdhy; me;j mwpf;ifapy; 
cz;ik ,Uf;fhJ. ehd; vd; gpjhtpd; fw;gidfisf; iff;nfh 
z;L mtUila md;gpNy epiyj;jpUf;fpwJ Nghy> ePq;fSk; vd; 
fw;gidfisf; iff;nfhz;bUe;jhy;> vd;Dila md;gpNy epiy 
j;jpUg;gPu;fs; vd;W Mz;ltuhfpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. Njt 
fw;gidfshdJ> ehk; mtUila topapNy elg;gjw;F> ek;ik 
xOf;fKs;stu;fshf;Ffpd;wJ. vdNt md;G ,Uf;Fk; ,lj;jpNy 
xOf;fk; ,Uf;f Ntz;Lk;.  
  
  
   

   
                                                                                  

கர்த்தர் எவைிைத்தில் அன் 

புகூருகிறோபைோ அவணை 
அவர் சிட்சித்து> தோம் பசர் 

த்துக்மகோள்ளுகிற  எந்த  க 

ணையும் தண்டிக்கிறோர் 

எ ிசரேர் 12:6 

சஜ ம்:  ரிசுத்தமுள்ை பதவபை> என் வோழ்ணவ மநறிப் டுத்தும் உம்மு 

ணைய பவதத்ணத நோன் என் வோழ்வில் ணகக்மகோண்டு>  உம்முணைய அன் 

 ிபல நிணலத்திருக்கும் டி எைக்கு கிருண  மசய்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 15:9 
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மனப்பூர்வமொய் ய டவ ச ய்யுங்கள்   
Iah NghjfNu> Copak; nra;Ak;gbay;yNth te;Njd;> Mdhy; cg 
j;jputq;fis jhq;f Kbatpy;iy. vt;tsT ed;ik nra;jhYk; 
ed;wpawpjiy fhzKbatpy;iy. ,jpypUe;J vd;id tpl;LtpLq; 
fs; vd;W cjtp Copak; nra;Ak; xU kdpjdhdtd; jd; kdjpY 
s;sij cs;sgb tajhd jd; jiyikg; Nghjfuplk; $wpf; nfh 
z;lhd;. tajhd NghjfNuh mtid 
Nehf;fp: jk;gp> ,g;gb nfhQ;rk; cl; 
fhU. eP jpwe;j kdNjhL cs;sij 
NgRtijf; Fwpj;J ehd; ghuhl;Lfpd; 
Nwd;. ke;ijfis Nka;j;J nry;Yk; 
NghJ> fLk; ntapy;> fLk; Fspu;> 
ngUk; kio> Gay;f;fhw;W Nghd;w 
rhjfkw;w #o;epiyfs; Vw;gLtij 
jtpu;f;f KbahJ. jhtPJ vd;Dk; 
,isQd; jd;; jfg;gDila ML 
fis Nka;j;Jf;nfhz;bUf;fpwNghJ> xUtpir xU rpq;fKk; xU 
tpir xU fubAk; te;J> ke;ijapypUf;fpw xU Ml;ilg; gpbj;J 
f;nfhz;lJ. Mdhy; mtd; mijj; njhlu;e;JNgha;> mij mb 
j;J> Ml;il mjpd; tha;f;Fj; jg;Gtpj;jhd;;; tdtpyq;Ffs; mtd; 
Nky; gha;e;jNghJ> mtd; mjpd; jhbiag; gpbj;J> mij mbj;Jf; 
nfhd;WNghl;lhd;. mJNghyNt> ,e;j cyfj;jpNy thOk; ke;ij 
fshfpa tpRthrpfs; gyjug;gl;l #o;epiyfis vjpu;Nehf;Ffpd; 
whu;fs;. rpy NtisfspNy mtw;wpdhy; gae;J> kpuz;L Ngha;tpL 
fpd;whu;fs;. mJ kl;Lky;yhky;> mtu;fis tQ;rpf;Fk;gb> xeha; 
fisg; NghyTk;> nfu;r;rpf;fpd;w rpq;fq;fisg; NghyTk; gprhrh 
dtd; Rw;wpj;jpupfpd;whd;. mtw;wpypUe;J mtu;fis fhj;Jf; nfhs; 
Sk;gb Nka;g;gdhdtd; vg;NghJk; Maj;jkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
gprhrhdtdpd; je;jpuq;fis Nkw;nfhs;tjw;F ehq;fs; vg;NghJk; 
NjtDila ru;thAjtu;f;fj;ij jupj;jtu;fshf Nrit nra;a 
Ntz;Lk;. 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;. eP ahu; vd;gij mwpe;J nfhz;L> NjtDila 
Copadhf ,U. Njt gaj;NjhL eP fu;j;juhfpa fpwp];Jitr; Nrtp 
j;jhahdhy;> Rje;jpukhfpa gyidf; fu;j;juhNy ngw;Wf; nfhs; 
tha; vd;W mwpTiu $wpdhu;. 
   

 
 

எணதச் மசய்தோலும்> 

அணத  னுஷர்களுக்மக 

ன்று மசய்யோ ல்> கர்த் 

தருக்மகன்பற  ைப்பூர்வ 

 ோய்ச் மசய்யுங்கள். 

சகொயலொச ேர் 3:24 

சஜ ம்: இைக்கமுள்ை பதவபை> உ த்திைவங்கணைக் கண்டு  யந்து> நீர் 
தந்த ம ோறுப்புக்கணை தள்ைிவிட்டு ஓடிப் ப ோய்விைோத டிக்கு> நீடிய 
ம ோறுண யுள்ைவைோக பசணவ மசய்ய ம லன் தந்து நைத்துவைீோக.  
இைட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.  
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உலகத்டத சஜேிக்கிற சஜேம் 
NkhNr vd;w kdpjdhdtd;> NjtDila [dq;fis mbikj;jd 
j;jpypUe;J topelj;jpr; nry;Yk;gbf;F Njtdhfpa fu;j;jUila 
miog;ig ngw;wpUe;jhd;. NkhNr G+kpapYs;s rfy kdpjupYk; 
kpFe;j rhe;jFzKs;stdhapUe;jhd;. xUtd; jd; rpNefpjNdhNl 
NgRtJNghy> fu;j;ju; NkhNrNahNl KfKfkha;g; Ngrpdhu;;. 
vfpg;jpNy NkhNriaf; nfhz;L> Njt 
dhfpa fu;j;ju; gyj;j mw;Gjq;fisr; 
nra;jhu;. Njtd; $wpa gpufhukhf 
NkhNr ele;J nfhz;l NghJ> ngup 
jhd mjpraq;fs; eilngw;wJ. mw;G 
jq;fisAk;> mjpraq;fisAk; fz;l 
mNj [dq;fs;> mbikj; jdj;jpyp 
Ue;J tpLjiy ngw;w gpd;G> NkhNr 
f;F tpNuhjkhf KWKWj;J> gy 
Kul;lhl;lq;fis nra;jhu;fs;. rhe;j 
FzKs;s NkhNr ngydw;W NghFk;gbf;F me;j [dq;fSila 
Kul;lhl;lkhdJ mt;tstha; nfh^ukha; ,Ue;jJ. gpupakh 
dtu;fNs> ,d;iwa ehspNy ,e;j rk;gtj;ij rpe;jpf;Fk; NghJ> 
,uz;L fhupaq;fis Fwpj;J jpahdk; nra;Aq;fs;. Kjyhtjhf: 
tdhe;jpuk; Nghd;w ,e;j cyf ahj;jpiuapNy> Copak; nra;tJ 
kpf ,yFthd fhupak; my;y. mjhtJ> ,e;j cyfj;jhYk;> nghy; 
yhq;fdhfpa gprhrhdtDlDk; xt;nthU fzg;nghOJk; ekf;F 
Nghuhl;lk; cz;L. me;j Nghuhl;lq;fNshL> xU tpRthrp ,d;Dk; 
mjpf Nghuhl;lq;fisf; $l;bf; nfhz;lhy;> me;j tpRthrp> ahUf;F 
cjtp nra;fpd;whd;? rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. ,uz;lhtjhf: fhdfg; 
ghijahfpa ,e;j cyf tho;f;ifapNy cgj;jputq;fs; cz;L. 
#o;epiyfs; ekf;F rhjfkhf ,Uf;f khl;lhJ> Mdhy; cyfj;ij 
n[apj;j fu;j;jNuh vg;NghJk; ek;Kila gl;rj;jpy; ,Uf;fpd;whu;. 
rhjfkw;w #o;epiyapy; mtUila thu;j;ijia gw;wpf; nfhz;L 
tho;Nthkhf ,Ue;jhy;> cyfj;ij n[apj;Jf; nfhs;Nthk;. khwhf 
ehk; Kul;lhl;lk; nra;Nthkhf ,Ue;jhy;> mjd; KbthdJ ekf;F 
mopthfNt ,Uf;Fk;. gifia cz;lhf;Fk;gbay;y> gifia 
mfw;wp rkhjhdj;ij cz;Lgz;Zk; nghUl;Nl ehk; miof;fg;gl; 
bUf;fpd;Nwhk;. gpur;ridfSf;F fhuzu;fshf ,Uf;Fk;gbay;y> 
rkhjhdf; fhuzu;fshf ,Uf;Fk;gbf;Nf ehk; miog;ig ngw;wp 
Uf;fpd;Nwhk;. vdNt> Kul;lhl;lq;fisAk; KWKWg;igAk; ekik 
tpl;L mfw;wp cyfj;ij n[aq; nfhs;SNthk;. 
    
    
 
 

 

பதவைோல்  ிறப் மதல் 

லோம் உலகத்ணத மஜயி 
க்கும் நம்முணைய விசு 
வோசப  உலகத்ணத 
மஜயிக்கிற மஜயம். 

1 யேொவொன் 5:4 
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 khiy thrfk; -  fyhj;jpau; 5:14-16 

சஜ ம்: மவற்றி தரும் பதவபை>  ோம்சத்தின் எண்ைங்களுக்கு இைங் 
மகோடுத்து>  ிைச்சணைகணை இன்னும் அதிகரிக்கோத டிக்கும்> உம்முணைய 
ஆவிக்கு இைங் மகோடுத்து  ிைச்சணைகணை ப ற்மகோள்ை கிருண  மசய்  

வைீோக.  இைட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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மகிடமேின் ரொஜொ வருகின்றொர் 
kWehspNy ,NaR vUrNyKf;F tUfpwhnud;W gz;biff;F 
te;j jpushd [dq;fs; Nfs;tpg;gl;L>  FUj;Njhiyfisg; gpbj;J 
f;nfhz;L> mtUf;F vjpu;nfhz;LNghFk;gb Gwg;gl;L: Xrd;dh> 
fu;j;jUila ehkj;jpdhNy tUfpw ,];uNtypd; uh[h ];Njhj; 
jpupf;fg;gl;ltu; vd;W Mu;g;gupj;jhu;fs;.  my;yhkYk;: rPNahd; Fkh 
uj;jpNa> gag;glhNj> cd; uh[h 
fOijf;Fl;bapd;Nky; VwptUfpwhu; 
vd;W vOjpapUf;fpw gpufhukhf> 
,NaR xU fOijf;Fl;biaf; 
fz;L mjpd;Nky; Vwpg;Nghdhu;. ,j 
w;F Kd;djhf Mz;ltuhfpa ,NaR 
gy jlitfs; vUrNykpw;Fs; nrd; 
wpUe;jhu;. Mdhy; ,e;j ehspd; tpNr 
~k; vd;d? A+j kjj;ij Nru;e;j 
gpujhd Mrhupau;fs; ,NaRitf; 
nfhiy nra;Ak;gb tif Njbf; 
nfhz;bUe;jhu;fs;. ,it ahtw;iwAk; mwpe;jpUe;Jk;> jhd; ,e;j 
G+Tyfpw;F> te;jijAk; gpjhtpd; Nehf;fj;ij epiwNtw;Wk;  
gbAk; ,g;NghJ vUrNykpw;Fs; nry;fpd;whu;. kdpj Fyk; tho;t 
ilAk;gb> epj;jpa Mf;fpidapypUe;J tpLjiyailAk; topia 
cz;lhf;Fk;gb jPu;fjuprpfspd; Kd;Diug;gpd;gb mtu; vUrNykpw; 
Fs; fOijapd; Nky; Vwp> rhe;j FzKs;stuhf nry;fpd;whu;. 
cyfj;jpd; ghtj;ijr; Rke;JjPu;f;fpw Njt Ml;Lf;Fl;bahf mtu; 
vUrNykpw;Fs; te;jhu;. Mdhy; mtu;fs; Nkrpahit vjpu;ghu;j;jp 
Ue;Jk; mtu; jho;ikAs;stuhf te;j NghJ> mtu;fspy; gyu;> 
kfpikapd; uh[hthfpa ,NaR ahu; vd;gij mwpa kdjpy;yhjp 
Ue;jhu;fs;. mjdhy; ,NaR mtu;fSf;fhf fz;zPu;tpl;L mOjhu;. 
cdf;Ff; fpilj;j ,e;j ehspyhfpYk; cd; rkhjhdj;Jf;F Vw;w 
itfis eP mwpe;jpUe;jhahdhy; eykhapUf;Fk;> ,g;nghONjh 
mitfs; cd; fz;fSf;F kiwthapUf;fpwJ vd;W $wpdhu;. 
jPu;f;fjuprpfs; Kd;Diuj;j thu;j;ijfis md;wpUe;j [dq;fs; 
czuhky;> ,NaRit js;sptpl;lhu;fs;. mtu; kWgbAk; tUthu; 
vd;w thf;if ehk; ,d;W mwpe;jpUf;fpd;Nwhk;. mtu; n[a 
Nte;jdha; kj;jpa thdj;jpNy Njhd;Wthu;. vdNt me;j ehspNy 
mtUf;F vjpu;nfhz;L Nghfj; jFjpAs;stu;fshFk;gbf;F gpjh 
thfpa NjtDila rpj;jj;ij ek; tho;tpy; epiwNtw;WNthkhf.         

 
 
  
  

இபதோ> சீக்கிை ோய் வருகி 
பறன்; அவைவனுணைய 
கிரிணயகைின் டி அவை 

வனுக்கு நோன் அைிக்கும் 
 லன் என்பைோபைகூை 
வருகிறது. 

சவெிப் டுத்தல் 22:12 
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 khiy thrfk; - Y}f;fh 19:35-44 

சஜ ம்: நீதியின் பதவபை> கர்த்தருணைய நோளுக்மகன்று நோங்கள் 
ஆயத்தமுள்ைவர்கைோக இருக்கும் டிக்கு எங்களுணைய வோழ்ணவ உ  

க்குப்  ிரிய ோைதோக கோத்துக்மகோள்ளும் டிக்கு எங்கணை வைிநைத்திச் 
மசல்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 ரம ேொத்திடர 
mofhd ePyf; flypNy> fk;;gPukhd gy jl;Lf;fisf; nfhz;l 
cy;yhrf; fg;gy;> mikjyhf flypNy Xbf;nfhz;bUe;jJ. mjp 
Ys;s gazpfs; ngUk; kfpo;r;rpAs;stu;fshf fhzg;gl;lhu;fs;> 
Ie;J el;rj;jpu N`hl;Nliyg; Nghy gy trjpfSk;> rYiffSk; 
mq;Nf fhzg;gl;lJ. ghu;itia ftUk; tiftifahd czT 
gz;lq;fs; ,Ue;jd. Mly; ghly; 
kw;Wk; gy fspahl;lq;fs; ahTk; 
KiwNa ele;J nfhz;bUe;jJ. 
,it ahTk; 30 tpdhbfs; ePbj;j 
tpsk;guj;jpy; Neu;j;jpahf fhl;lg;gl; 
lJ. Mdhy;> me;j cy;yhrg; gaz 
j;jpNy flypNy Vw;glf;$ba gaq; 
fuq;fs;> Mgj;Jf;fs;> fly; xt;thikfs;> njhw;W Neha;fs; 
Nghd;wtw;iwg; gw;wp vijAk; fg;gy; gaz Kftu;fs; tpsk;g 
ug;gLj;j khl;lhu;fs;. vdpDk;> gazpfs; me;j mghaq;fs; Vw;glf; 
$ba tha;g;Gf;fs; ,Ue;jhYk;> mij Vw;Wf; nfhz;L> mjw;Fupa 
fl;lzj; njhifia nfhLj;J> gazj;ij Nkw;nfhs;fpd;whu;fs;. 
ek;Kila guk Njrj;jpd; gazk;> ,j;jifa cy;yhr gazj;jpw; 
Fupa tpsk;guj;ij Nghd;wjy;y. ekf;F tutpUf;Fk; gyd; <L 
,izaw;wJ. guk Njrj;jpNy mstpy;yhj Ngupd;gk; cz;L. 
epj;jpau; ,NaRNthL ePLop thOk; ghf;fpaj;ij milNthk;. 
mq;F nrd;W NrUk; tiuf;Fk;> ehk; ,e;j cyfj;jpNy tho;tjp 
dhy;> vkf;F cgj;jputk; cz;L MdhYk; ehk; jpld; nfhs;s 
Ntz;Lk;. cyfj;ij n[apj;jtu; ek;NkhL ,Uf;fpd;whu;. cyfk; 
cq;fisg; gifj;jhy;> mJ cq;fisg; giff;fpwjw;FKd;Nd 
vd;idg; gifj;jnjd;W mwpAq;fs; vd;W ek;Kila Mz;ltu; 
$wpapUf;fpd;whu;. ,g;gbahf ek;Kila gazj;jpy; Vw;glf;$ba 
vjpu;g;Gf;fis fu;j;ju; ekf;F Kd;$l;bNa mwpaj; je;jpUf;fpd;whu;. 
mj;Jld; mtu; ek;ik tpl;Ltpltpy;iy> ehk; rj;jpa topapNy el 
f;Fk;gbf;F> ek;KlNd vd;nwd;iwf;Fk; ,Uf;Fk;gbf;Fr; rj;jpa 
Mtpahfpa NtnwhU Njw;wuthsid mtu; ekf;F  je;jUspapUf; 
fpd;whu;. NkYk;> “xU ];jyj;ij cq;fSf;fhf Maj;jk;gz;zg; 
NghfpNwd;;  ehd; Ngha; cq;fSf;fhf ];jyj;ij Maj;jk;gz;zp 
dgpd;G> ehd; ,Uf;fpw ,lj;jpNy ePq;fSk; ,Uf;Fk;gbahf> ehd; 
kWgbAk; te;J cq;fis vd;dplj;jpy; Nru;j;Jf;nfhs;SNtd;” 
vd;W ek;Kila Mz;ltuhfpa ,NaR thf;Fiuj;jpUf;fpd;whu;. 
 
   
   

   
      

நோன்  று டியும் வந்து 
உங்கணை என்ைிைத்தில் 
பசர்த்துக்மகோள்ளுபவன். 
 

யேொவொன் 14:3 

 

சஜ ம்: அன்புள்ை  ைபலோகப்  ிதோபவ>  நோங்கள்  ைபலோகம் வந்து பசரும் 
வணை இந்த உலகத்திபல இருக்கும்  ோடுகணை ப ற்மகோள்ைத் தக்கதோக 
நீர் எங்களுக்குத் தரும் ம லத்திற்கோக நன்றி.  இைட்சகர் இபயசு வைியோக 
மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk; - 1 NgJU 4:13 
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கிறிஸ்துவின்  ொடுகள் 

,e;j ehl;fspNy> cyfk; KOtJk; mNef [dq;fs;> ,NaR 
fpwp];Jtpd; ghLfisf; Fwpj;J mjpfkhf jpahdpf;fpd;whu;fs;. 
fpwp];Jtpd; ghLfis ehk; Vd; jpahdpf;f Ntz;Lk;? mtu; 
,j;jid ghLfs; gl;lhNu vd;W mtUf;fhf Gyk;gp mOtjw;fhf 
my;y. Vndd;why;> fu;j;juhfpa ,NaR ghLfs; gLk; NghJ> jpus; 
$l;lkhd [dq;fSk; mtUf;fhfg; 
Gyk;gp mOfpw ];jpuPfSk; mtU 
f;Fg; gpd;nrd;whu;fs;.  ,NaR mtu; 
fs; Kfkha;j; jpUk;gp: vUrNykpd; 
Fkhuj;jpfNs> ePq;fs; vdf;fhf 
mohky;> cq;fSf;fhfTk; cq;fs; 
gps;isfSf;fhfTk; mOq;fs; 
vd;W $wpdhu;. fpwp];Jtpd; ghLf 
is ehk; jpahdpf;Fk; NghJ> mtu; 
Vd; ,j;jid ghLfis gl;lhu; vd;w Nfs;tpia ehk; ek;kplj;jpy; 
Nfl;f Ntz;Lk;. me;jg; ghLfspd; Nehf;fk; vd;d vd;gij mwpe;J 
nfhs;s Ntz;Lk;. ehDk; ePq;fSk; nfl;Lg; Nghfhky; epj;jpa 
[Ptid mila Ntz;Lk; vd;gjw;fhf> ,j;jid ghLfis mtu; 
gl;lhu;. me;j ghLfspd; topahf ekf;F cz;lhd tpiy kjpf;f 
Kbahj ,ul;rpg;ig ehk; fUj;Jld; fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.  
mjd; nghUl;L> ehSf;F ehs; fpwp];Jtpd; rhaypNy ehk; kW& 
gkhf;fg;gl Ntz;Lk;. NjtDf;F gpupakhd tho;f;if thOk; 
NghJ> ,e;j cyfj;jhy; ekf;F gy cgj;jputq;fs; cz;lhFk;. 
,t;tz;zkhfNt> ,NaRtpd; rP~u;fs; ew;nra;jpia mwptpj;jjp 
dhy;> md;wpUe;j kjj;jiytu;fspd; rq;fj;jhy; fbe;J nfhs;sg; 
gl;lhu;fs;. MNyhrid rq;fj;jpdu;> ,NaRtpd; rP~u;fis gpbj;J> 
mtu;fis mbj;J> ,NaRtpd; ehkj;ijf;Fwpj;Jg; Ngrf;$lhnj 
d;W fl;lisapl;L> mtu;fis tpLjiyahf;fpdhu;fs;. rP~u;fNsh> 
,NaRtpd; ehkj;Jf;fhfj; jhq;fs; mtkhdkiltjw;Fg; ghj;jpu 
uhf vz;zg;gl;lgbapdhy;> re;Njh~kha; MNyhridr; rq;fj;ij 
tpl;Lg; Gwg;gl;Lg;Ngha;> jpde;NjhWk; Njthyaj;jpNyAk; tPLfsp 
NyAk; ,iltplhky; cgNjrk;gz;zp> ,NaRNt fpwp];Jntd;W 
gpurq;fpj;jhu;fs;. Mk; gpupakhdtu;fNs> ePq;fs; ,NaRtpd; ghL 
fis jpahdpf;Fk; NghJ> mtiug; Nghy khwj;jf;fjha;> ed;ik 
nra;J ghlDgtpf;fj;jf;fjha;> mtUila rhaypNy jpdKk; 
tsuj; jf;fjha; cq;fis xg;Gf; nfhLj;J jpahdpAq;fs;. 
        

   

              

நீங்கள் கிறிஸ்துவின் 
நோ த்திைி ித்தம் நிந்திக் 

கப் ட்ைோல்  ோக்கியவோன் 

கள்; 

1 ய துரு 4:14 

சஜ ம்: என் ீது அன்பு கூர்ந்த  ிதோபவ> உம்முணைய திருக் கு ோைைோகிய 
இபயசுணவப் ப ோல அனுதிைமும் அவருணைய சோயலிபல வைரும் டி 

க்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்து வைி நைத்திச் மசல்வைீோக.  இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk; - mg; 5:40-42 
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யதவனொல் கூடொதது ஒன்றுமில்டல    
Nrw;wpy; tpOe;j xU thypgid fhg;ghw;Wk;gbf;F mtDila 
cw;w ez;gu;fs; rpyu; gy Kaw;r;rpfis nra;jhu;fs;. me;j thyp 
gd; Nrw;wpy; mjpfkhf Gije;;J tpl;ljhYk;> me;j epyk; rJg;Gs; 
sjhfTk;> gue;j gpuNjrkhfTk; ,Ue;jjhy;> jq;fs; capUf;Nf 
,dp Mgj;J tUk; vd;w epiy 
apy; jhk; jg;gpj;Jf; nfhs;s Ntz; 
Lk; vd;W mtu;fs; mtid tpl; 
Ltpl;lhu;fs;. ,t;tz;zkhfNt 
Jd;khu;f;f cisapNy %o;fpapU 
f;Fk; kdpju;fis tpLjiyah 
f;Fk;gbf;F kdpju;fs; Kaw;r;rp 
naLg;gJz;L. gpd;du;> ,td; 
gLFopf;Fs; tpOe;Jtpl;lhd; ,dp 
ehk; ek;ik ghJfhf;f Ntz;Lk; 
vd;W kdpju;fs; jq;fs; Kaw; 
r;rpfis tpl;LtpLtJz;L. fu;j;juhfpa ,NaRNthL ,uz;L Fw;w 
thspfs; rpYitapNy miwag;gl;bUe;jhu;fs;. mtu;fs; mf;fhy 
j;jpNy ,Ue;j ty;yikkpf;f Nuhk uh[;aj;jpdhy; Fw;wthspfs; 
vd;W jPu;f;fg;gl;L rpYitapNy miwag;gl;lhu;fs;. mtu;fSf;Fk; 
kuzj;jpw;Fk; nrhw;g NeuNk ,Ue;jJ. mtu;fs; jq;fs; Fw;wj; 
jpNy kupj;Jf; nfhz;bUe;jhu;fs;. mtu;fspy; xUtd;  jd; Fw;wj; 
ijf; Fwpj;J kdk; tUe;Jfpd;wtdhfTk;> NjtDf;F gag;gLfpd; 
wtdhfTk;> ,NaRit tpRthrpf;fpd;wtdhfTk; ,Ue;jhd;. mtu; 
fSila Fw;wq;fSf;fhfTk; jk;ikg; gypahf xg;Gf;nfhLj;j 
,NaR rpYitapy; mtu;fs; mUNf njhq;fpf; nfhz;bUe;jhu;. 
ghLfSk;> epe;ijAk; mtkhdKk; rfpj;jtuha; mtu; njhq;fpf; 
nfhz;bUf;Fk; NtisapYk;> jd;id Ntz;bf; nfhz;l Fw;wth 
spia kd;dpj;J mtDf;F kWtho;T nfhLj;jhu;. Jd;khu;f;fd; 
Jd;khu;f;f cisapNy mope;J NghtJ NjtDila rpj;jky;y. 
Mokhd gLFop Nghd;w ght Nrw;wpNy fple;jhYk;> jk;ik Neh 
f;fp ghu;f;fpd;wtu;fSf;F kWtho;T nfhLf;Fgb Mz;ltu; ,NaR 
rpj;jKs;stuhfapUf;fpd;whu;. xUNtis ,e;j cyfpd; tho;T 
Kbe;J NghdhYk;> kW cyfpNy epj;jpa tho;it ngw;Wf; nfhs; 
Sk; topia ekf;F fhz;gpf;fpd;whu;. cq;fs; ghtq;fs; rpNtnud; 
wpUe;jhYk; ciwe;j kioiag;Nghy; ntz;ikahFk;; mitfs; 
,uj;jhk;gur; rptg;ghapUe;jhYk; gQ;irg;NghyhFk;.  
        
  

 

உங்கள்  ோவங்கள் சிபவ 

மைன்றிருந்தோலும் உணறந்த 
 ணைணயப்ப ோல் மவண் 

ண யோகும்; அணவகள் இைத் 
தோம் ைச் சிவப் ோயிருந்தோ 
லும்  ஞ்ணசப்ப ோலோகும். 

ஏ ொேொ 1:18 
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 khiy thrfk; - Y}f;fh  23:39-43 

சஜ ம்: அன் ின்  ைபலோக தகப் பை>  ைிதர்கள் அன்பு  ட்டுப் டுத்தப் ட் 

ைது> ஆைோல் உம்முணைய அன் ின் ஆைம் அைவிைமுடியோதது. உம்மு 

ணைய  ோறோத திவ்விய அன் ிற்கோக நன்றி. இைட்சகர் இபயசு வைியோக 
மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 ை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 குறித்ததோை கசப்ண  என்  ைதில் இருந்து அகற்றிவிை இன்று நோன் 
தீர் ோைிக்கின்பறன்!  ிறர் எைக்குச் 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 மஜ த்ணதக் பகட்டு அதற்கு  தில் தருகின்ற ஜீவனுள்ை 
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 ஜீவிக்க  ிைகோசமுள்ை  ைக் கண்கணைத் தோரும். 
 

எைக்கோக  ரித்து உயிர்த்த கர்த்தைோகிய இபயசுக்கிறிஸ்துவின் நோ த்தில் மஜ 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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அன் ொன வொ கர்களுக்கு! 
உங்கள் ‘உள்ெொன 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,  இந்தியோவில் இந்த சஞ்சிணகணய அச்சிட்டு  மவைி 
யிடுகிறவர்கைின் முகவரிக்கு அனுப் ி ணவயுங்கள்.  
 

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

சிப்பு பதவைிைத்திலிருந்து வரும்! 
 

யதவன், தம்முடடே ஒயரய றொன குமொரடன விசுவொ ிக் 

கிறவன் எவயனொ அவன் சகட்டுப்ய ொகொமல் நித்திே 

ஜவீடன அடடயும் டிக்கு, அவடரத் தந்தருெி, இவ்வெ 

வொய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தொர்.  (பயோவோன் 3:16)   
 

அந்த ஆச்சரிய ோை  ோறோத பதவ அன்பு இன்றும் யோவணை 

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

 
 கிருட ேின் கூடொரம் அப்ய ொஸ்தல  ட  

சரொரன்யரொ, கனடொ  416.613.2909 gtachurch.ca 



 

                

 

உள்ைோை  ைிதன்  ோதோந்தை இலவ ப்  ிைதி 

விண்ைப் ப்  டிவம் 

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

டக சதொடலய  ி MOBILE PHONE: 

மின் அஞ் ல் E-MAIL: 

விண்ணப் ப்  டிவம் அனுப் ப் ட யவண்டிே முகவரி 

whatsApp வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை 
ம ற விரும்புகின்பறன் 

Viber வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை ம ற       
விரும்புகின்பறன் 

யமலதிக வி ரங்கள் 

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/

