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மாதாந்த சஞ்சிைக - இலவசம் 

இேய� ெசான்னார்: 

வ�த்தப்பட்�ப் பாரஞ்�மக்கிறவர்கேள! ந�ங்கள் 
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உங்க�க்� இைளப்பா�தல் த�ேவன். 

ந�ங்கள் தற்ேபா� கிறிஸ்தவ ஆவ�க்��ய ஐக்கியெமான்றிேல 

இைணந்தி�ந்தால்> அங்ேக க�த்ேதா� ேதவைன ேசவ�த்�>  

உங்கள் அைழப்ைப�ம் ெத�ந்� ெகாள்�தைல�ம் உ�திப்ப�த்தி> 

இேய� கிறிஸ்��க்�ள்>  உங்கைளக் �றித்ததான  
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10  ப�ரசங்கக் �றிப்�கள் 

 

 

 

12 �திய நா�க்�ள்... 

இந்த இதழில்… 

ேதவ �மாரனாகிய இேய�கிறிஸ்�வ�ன் சமாதானம் 

இந்த உலகத்தி�ள்ள மற்ெறல்லா சமாதானத்ைதப் பார் 

க்கி�ம் ேமலான�. நான் உங்க�க்� இைளப்பா�தல் 

த�ேவன் என்றவர் சமாதானப் ப�ர�வா�ள்ளார். 

மன�தர்கள�ன் ஊதா�க் �ணத்தால் அவர்கள் அழிந்� 

ேபாவைத�ம், ெப�ைம, எ�ச்சல், ெபாறாைமய�னால் 

ெகட்�ப் ேபாவைத�ம் அவர் வ��ம்�கின்றவர் அல்ல. 

எனேவ ஒ� மன�தன் யாராக இ�ந்தால் என்ன? எப் 

ப�ப்பட்ட அந்தஸ்�ள்ளவனாக இ�ந்தால் என்ன, 

அவன் கர்த்த�ேல நிைலத்தி�க்காவ�ட்டால், கர்த்தர் 

அவன�ேல நிைலத்தி�க்காவ�ட்டால், அவன் கன� 

ெகா�க்க ��யா�. 

கர்த்த�ைடய ேவதத்தில் ப��யமாய��ந்� இர�ம் 

பக�ம் அவ�ைடய ேவதத்தில் தியானமாய��க்கிற 

ம�ஷன் பாக்கியவான்.  

2018 – இதழ் 03                           
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Nkyhd md;G 
,k;khjk; fu;j;juhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; ghLfisAk;> rpYit 
kuzj;ijAk;> mtuJ Kw;wpYk; n[aq;nfhz;l capu;j;njOj 
iyAk; mjpfkha; epidT$Uk;; Ntisapy;> ,it ahtw;wpdJk;;; 
Nkd;ikAk;> KOtbtKk; vq;fs; guNyhf Njtdpd; Nkyhd 
md;ghFk;. 
 
Njtd;> jk;Kila xNuNgwhd Fkhuid (,NaRfpwp];Jit) 
tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa[Ptid 
milAk;gbf;F> mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cyfj;jpy; md;G 
$h;e;jhh;. cyfj;ij Mf;fpidf;Fs;shfj; jPh;f;Fk;gb Njtd; jk; 
Kila Fkhuid cyfj;jpy; mDg;ghky;> mtuhNy cyfk; ,u 
l;rpf;fg;gLtjw;fhfNt mtiu mDg;gpdhh;.  
 
,k;khjj;jpNy kdpju;fs; tpN\rkhff; fu;j;juhfpa ,NaRtpd; 
ghLfis epidj;J Jf;fpf;fpd;whu;fs;. gy ew;fpupiafisAk; kd 
XWj;jy;fisAk; nra;fpd;whu;fs;. mit ey;yJ. MapDk; mit 
vy;yhtw;wpw;f;Fk; Nkyhf ehk; Njtdpd; Nkyhd md;igf; 
nfhz;lhl Ntz;Lk;.  
 
jd; jfg;gdpd; md;igf; nfhz;lhLk; gps;isahdJ jd; jfg;g 
dpd; cwtpy; kfpo;fpd;wJ. me;j cwit cz;Lgz;zNt fu;j;j 
uhfpa ,NaRfpwp];J ,t;Tyfpw;F te;jhu;. mtu; ,g;G+kpapy; 
gpwe;jNghJ NjtJ}ju;fs; jpusha; G+kpapNy Njhd;wp> cd;djj;jpyp 
Uf;fpw NjtDf;F kfpikAk;> g+kpapNy rkhjhdKk;> kD\h;Nky; 
gphpaKk; cz;lhtjhf vd;W nrhy;yp> Njtidj; Jjpj;jhh;fs;.  
 
guNyhfj;jpy; kD\u;Nky; gpupak; cz;lhdjhy; vkf;F Njt 
NdhL cwT cz;lhapw;W. vkJ ghtj;jpdhy; cz;lhd gpupit 
Ak; gifiaAk; ,NaR ePf;fp vk;ik NjtNdhL Xg;Guthf;fpdhu;. 
Njtd; vkf;Fg; ghuhl;ba mtuJ md;G NkyhdJ. 
 
Nkyhd re;Njh\k; 
fu;j;juhfpa ,NaR guNyhf ,uh[;[paj;ijf; Fwpj;j tpN\rq; 
fis ctikfshy; Nghjpj;jhu;. mjpy; guNyhfuh[;ak; epyj;jpy; 
Gijj;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;.  
 
guNyhf ,uh[;[pakhdJ kpfg; ngupjhd nghf;fp\k;. mJ ru;t 
ty;yikAs;s guNyhf NjtNdhLs;s cwthFk;. mt;TwthdJ

Nghjfu; uQ;rpw; nfhd;];ud;iud; 
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vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhd re;Njh\j;ij cilajhAs;sJ. 
 
,e;j re;Njh\ cwit kdpju; ngw;Wf;nfhs;tNj ,ul;rpg;ghFk;. 
,ij vkf;Fg; ngw;Wj;juNt ,NaRf;fpwp];J ghtg; gupfhuj;ij 
rpYitapy; nfhLj;Jj; jPu;j;jhu;. mjdhy; Njtd;> ,NaRfpwp];J 
tpd;  ehkj;jpd;Nky; tpRthrKs;sth;fsha; mtiu Vw;Wf; nfhz; 
lth;fs;  vj;jid Ngh;fNsh> mj;jid Ngh;fSk; jk;Kila gps; 
isfshFk;gb> mth;fSf;F mjpfhuk; nfhLj;jhh;. ,e;j cwth 
dJ vk;ik Njtdpd; gps;isfsha; khw;wpAs;sJ. ,J vy;yht 
w;wpYk; Nkyhd re;Njh\Nk. 
 
Nkyhd topfs; 
ekJ Njtdpd; topfs; Nkyhditfs;. g+kpiag;ghh;f;fpYk; thd 
q;fs; vg;gb cah;e;jpUf;fpwNjh> mg;gbNa cq;fs; topfis 
g;ghh;f;fpYk; vd; topfSk;> cq;fs; epidTfisg; ghh;f;fpYk; vd; 
epidTfSk; cah;e;jpUf;fpwJ vd;W Njtd; $wpAs;shu;. mtuJ 
topfSk; epidTfSk; cau;e;jit.  
 
Nkyhd rkhjhdk;; 
rkhjhdj;ij cq;fSf;F itj;Jg; NghfpNwd;> vd;Dila 
rkhjhdj;ijNa cq;fSf;Ff; nfhLf;fpNwd;> cyfk; nfhLf;fpw 
gpufhuk; ehd; cq;fSf;Ff; nfhLf;fpwjpy;iy. cq;fs; ,Ujak; 
fyq;fhkYk; gag;glhkYk; ,Ug;gjhf> vd;W ,NaRfpwp];J $wpA 
s;shu;.  
 
Njt Fkhudhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; rkhjhdk; ,e;j cyf 
j;jpYs;s kw;nwy;yh rkhjhdj;ijg; ghu;f;fpYk; NkyhdJ. ehd; 
cq;fSf;F ,isg;ghWjy; jUNtd; vd;wtu; rkhjhdg; gpuGth 
As;shu;. 
 
gphpakhd rNfhjuNd rNfhjupNa> 
 

cd; tho;tpy; Nkyhditfis eP ngw;Wf;nfhs;Sk;gbahf mt 
w;iw cdf;Fk; cd; FLk;gj;Jf;Fk; cd; re;jjpf;Fk; Njtd; 
jUfpd;wtuhAs;shu;.  ,d;W cd; tho;tpy; Nkyhdtw;iw ngw;W 
f;nfhs;s eP mtuplk; Nfs;. ,NaRNt vdJ tho;tpy; thUk;> 
vd;id ckJ gps;isaha; vw;Wf;nfhs;Sk; vd;W $Wthahf.  
 
ePq;fs; mg;gky;yhjjw;fhfg; gzj;ijAk;> jpUg;jpnra;ahj nghU 
Sf;fhf cq;fs; gpuahrj;ijAk; nrytopg;ghNdd;? ePq;fs; vdf; 
Ff; ftdkha;r; nrtpnfhLj;J> eykhdijr; rhg;gpLq;fs;> mg;ngh 
OJ cq;fs; Mj;Jkh nfhOg;ghd gjhh;j;jj;jpdhy; kfpo;r;rpahFk; 
vd;W Njtd; nrhy;ypAs;shu;.  
 
 

 
 

கி�ைபய�ன் �டார அப்ேபாஸ்தல சைப 

ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909 
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xU kD\Df;F ,uz;L Fkhuu;fs; ,Ue;jhu;fs;.  mtu;fspy; 

,isatd; jd; jfg;gid Nehf;fp: jfg;gNd> M];jpapy; vdf;F 

tUk; gq;if vdf;Fj; juNtz;Lk; vd;whd;. me;jg;gb mtd; mt 

u;fSf;Fj; jd; M];jpiag; gq;fpl;Lf;nfhLj;jhd;.  

guNyhf gpjhtpd; md;gpd; Moj;ij ehq;fs; Gupe;J nfhs;Sk; 

gbAk;> Njt gps;isfshf miof;fg;gl;ltu;fs;>  kw;wtu;fis 

vg;gbg;gl;l vz;zj;NjhL Nehf;f NtzLk; vd;gijAk; tpsf;Fk; 

gbahf ,NaR fpwp];J xU xg;gidahd fijiaf; $wpdhu;. 

,e;j fijapNy:  

M];jpfs;: ,e;j rk;gtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l nrhj;Jf;fs; ahTk; 
je;ijAilaNj. ,e;j nrhj;Jf;fs; guNyhf je;ijahfpa Njtd; 

jhNk> vk; Mj;Jkhtpw;F nfhLf;Fk; mopahj nja;tPf MrPu;th 

jq;fSk;> guNyhf ed;ikfSkhFk;. 

%j;j Fkhud;: nrhj;Jfs; gq;fplg;gl;L nfhLf;fg;gl;l NghJk;> 
je;ijNahL ,Uf;Fk;gbahf jPu;khdpj;jhd;. gy tUlq;fshf ,U 

e;J Copak; nra;J> xUf;fhYk; je;ijAila fw;gidia kPwh 

jpUe;jhd;. je;ijNahL ,Uf;fj; jPu;khdk; nra;jJ mtd; jd; 

Mj;Jkhtpw;F nra;j ngupa ed;ikahf ,Ue;jJ. 

je;ij: epiwthd guNyhf MrPu;thjq;fs; je;ijaplk; jhuhs 

khf cz;L. vdpDk; je;ij vtiuAk; jd; rpj;jj;ijNa nra;A 

k;gb gyte;jk; gz;Zfpwtu; my;y. [PtidAk;> kuzj;ijAk;> 

MrPu;thjj;ijAk;> rhgj;ijAk; cdf;F Kd;ghf itf;fpd;Nwd;. 

njupT cd;DilaJ> vdpDk;> eP [PtidAk; MrPu;thjj;ijAk; 

njupe;J nfhs;s Ntz;Lk; vd tpUk;Gfpd;whu;. kdpju;fspd; Cjh 

upf; Fzj;jhy; mtu;fs; mope;J NghtijAk;> ngUik> vupr;ry;> 

nghwhikapdhy; nfl;Lg; NghtijAk; mtu; tpUk;Gfpd;wtu; 

my;y. 

,isa Fkhud ;: jd; nrhe;j jfg;gdplk; jd; nrhj;Jfspd; 

gq;if Nfl;Fk;gbahd cs;sk; xU kfdpw;F xu; ,utpNyh my; 

yJ xU rpy ehl;fSf;Fs;Nsh tUtjpy;iy. nrhj;Jf;fspy; jd; 

gq;if ngw;wgpd;> xU rpy ehl;fSf;Fs;> mitfis Nru;j;Jf; 

nfhz;L  mtd; J}u Njrj;jpw;Fg; Gwg;gl;LNghd nrayhdJ> ,J 

xU vNjl;rahd fhupaky;y> ,J ed;F jpl;lkplg;gl;l nray; 

vd;gij cWjpg;gLj;Jfpd;wJ. ,td; jd; je;ijiatpl;L J}uk;
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NghFk;gb vLj;j KbT> ,td; jd; Mj;Jkhtpw;F nra;j kfh 

ngupjhd jPq;F. ,tDila Gj;jp kq;fp Nghdjhy;> je;ijAld; 

,Uf;Fk; Nkd;ikia tpl;Ltpyfpg; Nghdhd;. je;ijapd; MrPu;th 

jq;fis vLj;Jf;nfhz;L> jd; ngyj;jpy; tho;Ntd; vd;W 

vz;zp>  je;ijiatpl;L J}ukha; Ngha;> mq;Nf> jd;Dila 

,\;lg;gb>  Jd;khu;f;fkha; [Ptdk;gz;zp> jd; MrPu;thjq;fis>  

jfhj Kiwapy; cgNahfpj;J> Kw;whf mopj;Jg;Nghl;lhd;.  

vq;fSila tho;f;ifapYk; ehq;fs; vq;fs; guNyhf je;ijia 

tpl;L J}uk; nry;Nthkhf ,Ue;jhy;> ed;ikia ntWj;J> jPik 

apdplj;jpw;F nry;fpd;wtu;fshapUg;Nghk;. je;ijapd; vy;iyf;Fs;> 

vjpupfs; tu KbahJ. Mdhy; vq;fs; Ra ,\;lg;gb guNyhf je; 

ijapd; vy;iyia jhz;b ehq;fs; nry;Yk; NghJ> vjpuhspahd 

gprhrhdtdpd; vy;iyf;Fs; nrd;W tpLfpd;Nwhk;. jpUld; jpUlTk; 

nfhy;yTk; mopf;fTk; tUfpwhNdad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;. 

gprhrhdtd; vq;fs; Mj;Jkhit nfLj;J> epj;jpa Mf;fpidia 

milAk;gbahfNt tpUk;Gfpd;whd;. Mdhy; guNyhf je;ijNah> 

vd; kfd; jpUk;g vd;dplk; tUthd; vd;W vjpu;ghu;j;jpUf;Fk; 

md;Gs;s cs;sNk cilatu;. ehq;fs; ahtUk;> jd;Dila vy; 

iyf;Fs; tho;e;J> epj;jpa [Ptid guNyhfj;jpNy ngw;Wf; 

nfhs;s Ntz;Lk; vd;gNj je;ijapd; tpUg;gk;.  
 

,isa kfdpd;> nrhj;Jfs; ahTk; mope;J Nghdgpd;G>  me;j 

Njrj;jpNy nfhba gQ;rKz;lhapw;W. Njrj;jpNy xU Fbahdt 

dplj;jpy; gd;wpfis Nka;f;Fk;gb jho;r;rpaile;jhd;. mg;nghOJ 

gd;wpfs; jpd;fpw jtpl;bdhNy jd; tapw;iw epug;g Mirah 

apUe;jhd;> xUtDk; mij mtDf;Ff; nfhLf;ftpy;i. je;ijapd; 

tPl;by; Rje;juthspahf ,Ue;jtd;> ,g;NghJ Njrj;jpd; Fbahdt 

dplj;jpy; mRj;jkhd gd;wpfis Nka;f;fpd;whd;. jd; tapw;iw 

jpUg;jpahf;f mtDf;F Mfhuk; ,y;iy. Nrw;wpy; GuSk; kpUfq; 

fspd;> jtpl;il $l ,td; ngw;Wf; nfhs;s Kbahj mstpw;F 

,td; epiy js;sg;gl;lJ. 
 

ehq;fSk; je;ijiatpl;L nrd;Wtpl;lhy;> vq;fs; Mj;JkhTf;F 

Njitahd Ngh[dk; Ntnwq;Fk; fpilf;fg;Nghtjpy;iy. Fkhu 

dpd; ,Ug;gplk; je;ijapd; tPL. mg;gb ,Uf;fhjtplj;J> vq;fs; 

tho;f;if ,e;j cyf fhupaq;fshy; mRj;jkhfptpLk;. twz;lJk; 

tplha;j;jJkhd tdhe;jpuj;jpNy ,Ug;gijg; Nghy vq;fs; Mj; 

Jkh jtpf;f Muk;gpf;Fk;. 

 

me;j ,isa FkhuDf;F> Gj;jp njspe;jNghJ> mtd;: vd; 

jfg;gDila $ypf;fhuu; vj;jidNah NgUf;Fg; jpUg;jpahd 

rhg;ghL ,Uf;fpwJ> ehNdh grpapdhy; rhfpNwd;. ehd; vOe;J
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vd; jfg;gdplj;jpw;Fg; Ngha;: jfg;gNd> guj;Jf;F tpNuhjkhfTk; 

ckf;F Kd;ghfTk; ghtQ;nra;Njd;.  ,dpNky; ck;Kila Fkh 

ud; vd;W nrhy;yg;gLtjw;F ehd; ghj;jpudy;y> ck;Kila $yp 

f;fhuupy; xUtdhf vd;id itj;Jf;nfhs;Sk; vd;Ngd; vd;W 

kdjpNy nrhy;ypf; nfhz;lhd;.  
 

gpd;khw;wkhd tho;f;if thOk;NghJ> vq;fs; tho;f;ifapy; Vw;gl 

Ntz;ba jpUg;gk; ,J. me;j epiyapNy vq;fs; ngUikia 

fise;Jtpl;L> Gj;jpAs;s jPu;khdj;ij vLf;f Ntz;Lk;. vq;fs; 

guNyhf je;ijaplk; fpUig jhuhskhf cz;L. jd; gps;is tPL 

jpUk;Gthd; vd;W Vq;Fk; cs;sk; gilj;j md;Gs;s guNyhf 

je;ij> vq;fs; tUifia vjpu;ghu;j;Jf; nfhz;bUf;fpd;whu;.   

jd;Dila ,isa kfd; jd; jfg;gdplj;jpy; te;jhd;. mtd; 

J}uj;jpy; tUk;NghNj> mtDila jfg;gd; mtidf; fz;L> kd 

JUfp> Xb> mtd; fOj;ijf; fl;bf;nfhz;L> mtid Kj;jQ; 

nra;jhd;. ,isakfd;> jd;idj; jho;j;jp> jd; Fw;wj;ij je;ij 

aplk; mwpf;if nra;jhd;. Fiwe;j gl;rk;> vd; jfg;gd; vd;id 

xU $ypf;fhudhf Vw;Wnfhs;Sthu; vd;gNj ,isa kfdpd; 

vz;zk;.  

Mdhy; jfg;gNdh> jd; Copaf;fhuiu Nehf;fp: ePq;fs; cau;e;j 

t];jpuj;ijf; nfhz;Lte;J> ,tDf;F cLj;jp> ,td; iff;F 

Nkhjpuj;ijAk; fhy;fSf;Fg; ghjul;irfisAk; NghLq;fs;. nfhO 

j;j fd;iwf; nfhz;Lte;J mbAq;fs;. ehk; Grpj;J> re;Njh\kh 

apUg;Nghk;. vd; Fkhudhfpa ,td; kupj;jhd;> jpUk;gTk; capu;j;-

jhd;; fhzhkw;Nghdhd;> jpUk;gTk; fhzg;gl;lhd; vd;whd;. mg;g 

bNa mtu;fs; re;Njh\g;glj; njhlq;fpdhu;fs;. 

mtd; ,oe;J Nghd je;ijapd; tPl;bd; MrPu;thjq;fis mtD 

f;F jpUk;gf; nfhLj;J>  kWgbAk; jd; nrhe;j Fkhudhf Vw;W 

f;nfhz;lhu;. mtd; nra;j Fw;wj;ij Fwpj;j Ngr;R VJkpy;iy. 

mtid jz;bf;ftpy;iy. md;G kpFjpapdhy;> jd; kfd; gd;wpfs; 

kj;jpapNy Ntiy nra;J mOf;fhf ,Uf;fpd;whd; vd;W ghuhky;> 

jd; kfid fl;b Kj;jk; nra;jhu;. mJkl;Lky;y> njhiye;J 

Nghd kfd; tPL jpUk;gpdhd; vd;w re;Njh\j;jpy; tPL tpohf; 

Nfhyk; G+z;lJ.  ,JNt vq;fs; guNyhf je;ijapd; cs;sk;. 

Mdhy; tPl;by; ,Ue;j %j;j FkhuDf;F jd; nrhe;j jk;gp tPL 

jpUk;gpaJ gpbf;ftpy;iy. jikadpd; kdjpNy mtd; jk;gp 

Fw;wthspahfNt ,Ue;jhd;. mtd; taypy; Ntiy Kbe;J mtd; 

jpUk;gp tPl;Lf;Fr; rkPgkha; tUfpwNghJ> fPj thj;jpaj;ijAk;> 

eldf;fspg;igAk; Nfl;L; Copaf;fhuupy; xUtid mioj;J:
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,njd;d vd;W tprhupj;jhd;.  mjw;F mtd;: ck;Kila rNfh 

jud; te;jhu;> mtu; kWgbAk; Rfj;JlNd ck;Kila jfg;gdp 

lj;jpy; te;J Nru;e;jgbapdhNy mtUf;fhff; nfhOj;j fd;iw 

mbg;gpj;jhu; vd;whd;. mg;nghOJ mtd; Nfhgkile;J> cs;Ns 

Nghf kdjpy;yhjpUe;jhd;. jfg;gNdh ntspNa te;J> mtid 

tUe;jpaioj;jhd;. je;ijapd; kdij mwpahj jikad;> jdf;F 

s;Ns nehe;J nfhz;lhd;. jd; je;ij jd;dpy; fuprid mw;wtu;. 

jhd; nra;Ak; Neu;j;jpahd Ntiyia mw;gkhf vz;Zfpd;whu; 

vd mtd; kdjpy; vz;zpf;nfhz;lhd;.  
 

mtd; jfg;gid Nehf;fp: ,Njh> ,j;jid tU\fhykha; ehd; 

ckf;F CopaQ;nra;J> xUf;fhYk; ck;Kila fw;gidia 

kPwhjpUe;Jk;> vd; rpNefpjNuhNl ehd; re;Njh\khapUf;Fk;gb ePu; 

xUf;fhYk; vdf;F xU Ml;Lf; Fl;biaahtJ nfhLf;ftpy;iy.  

Ntrpfsplj;jpy; ck;Kila M];jpia mopj;Jg;Nghl;l ck;Kila 

Fkhudhfpa ,td; te;jTlNd nfhOj;j fd;iw ,tDf;fhf 

mbg;gpj;jPNu vd;whd;. Mdhy; jfg;gNdh> jd; %j;j Fkhudpd; 

kdjpy; vupr;ry; ,Ue;jjpdhy; mtid fbe;J nfhs;stpy;iy. 

mtDila mwpahikia nghWikAld; rfpj;J> jd; %j;jkf 

idg; ghu;j;J: kfNd> eP vg;NghJk; vd;NdhbUf;fpwha;> vdf;Fs;s 

njy;yhk; cd;DilajhapUf;fpwJ vd;whu;. 
 

vd; tho;f;ifia ehd; nfLj;Jf; nfhz;ljhy;> Fiwe;j gl;rk; 

vd; jfg;gd; vd;id jd; Copaupy; xUtdhf Vw;nfhs;thu; 

vd;gNj> ,isa kfdpd; vjpu;ghu;g;G. ,g;gbahfj;jhd; ,isa 

kfd; jd; je;ijapd; cs;sj;ijg; Gupe;J nfhz;lhd;. 
 

jk;gp fPo;g;gbahky; nfl;lope;J Nghdhd;. mtd; fij ,e;j tPl; 

by; Kbe;jJ vd;Wk;> ehd; fPo;g;gbNthL je;ijf;fhf Ntiy 

nra;fpd;Nwd;> je;ijapd; fw;gidfis iff;nfhs;fpd;Nwd;. 

Mdhy; je;ij vd;id Fwpj;J fupridaw;wtuha;> jPa topfspy; 

jd; tho;it nfLj;Jf; nfhz;l jk;gpia Nerpf;fpd;whu;. ,t; 

tz;zkhfNt %j;jtd; jd; je;ijia mwpe;J nfhz;lhd;.  
 

jfg;gNdh jd;Dilanjy;yhk;> jd; %j;jtDf;F vd;W itj; 

jpUe;jhu;.  tho;tila Ntz;Lk; vd;W jpUk;gp te;j jd; ,is 

atd; kupj;jhd;> jpUk;gTk; capu;j;jhd;; fhzhkw;Nghdhd;> jpUk; 

gTk; fhzg;gl;lhd;; MdgbapdhNy> ehk; re;Njh\g;gl;L kfpo;r;rp 

ahapUf;f Ntz;Lk;.  ,JNt vq;fs; guNyhf je;ijapd; cs;sk;.  

 

fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];JjhNk cq;fis topelj;Jthuhf! 
MNkd;. 
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gpujhd trdk;; : Nahthd; 15:4-7 
 

fu;j;juhfpa ,NaR jhNk vq;fs; mDjpd tho;f;ifapy; vq;f 

Sf;F Njitahdtuhf ,Uf;fpd;whu;. vd;dhNyay;yhky; cq;f 

shy; xd;Wk; nra;aKbahJ vd;W fu;j;ju; $wpdhu;. ,NaRtpd; 

rP\u;fs;> mtNuhL ,Ue;J gy mw;Gjq;fisf; fz;ltu;fs;> 

kW&gf; fhl;rpia fz;ltu;fs;. mtu;fisg; ghu;j;J ,NaR 

$wpdhu; ePq;fs; vd;dpy; epiyj;jpuhtpl;lhy;> cq;fshy; xd;Wk; 

nra;a KbahJ. mg;gb epiyj;jpuhtpl;lhy;> mw;Gjq;fs; milahs 

q;fis kl;Lk; nra;a KbahJ vd;W rpyu; rpe;jpf;fyhk;. Mdhy; 

mit kl;Lky;y ,NaR ,y;yhky; vq;fshy; xd;Wk; nra;a 

KbahJ. xUtd; jd; tho;f;ifapy; fdp nfhLf;f Ntz;Lkhapd;> 

mtd; fu;j;jupYk; fu;;j;ju; mtdpYk; epiyj;jpUf;f Ntz;Lk;.  
 

,d;W gyu; ehq;fs; ,NaRtpy; epiyj;jpUf;fpd;Nwhk;; vd $W 

fpd;whu;fs;. mjdhy; jhq;fs; fpwp];jtu;fs; vd;W $Wfpd;whu;fs;. 

Mdhy;> cd;dpNy fu;j;ju; epiyj;jpUf;fpd;whuh? fu;j;ju; xU- 

tdpy; epiyj;jpUf;f Ntz;Lkhapd; mtd; mjw;Nfw;w tho;f;if 

tho Ntz;Lk;.  
 

rpy NtisfspNy NjtDila thu;j;ijfs; rpyUf;F mw;gkhf 

Njhd;Wfpd;wJ. ,NaRtpd; rP\u;fs; ,uh KOtJk; gpuahrg;gl;Lk; 

kPd;fs; VJk; gpbf;f Kbahky; Ngha;tpl;lJ. mg;nghOJ ,NaR: 

gps;isfNs> Grpf;fpwjw;F VjhfpYk; cq;fsplj;jpy; cz;lh vd; 

whu;. mjw;F mtu;fs;: xd;Wkpy;iy vd;whu;fs;.  mg;nghOJ mtu;: 

ePq;fs; glTf;F tyJGwkhf tiyiag; NghLq;fs;> mg;nghOJ 

cq;fSf;F mfg;gLk; vd;whu;. mg;gbNa mtu;fs; Nghl;L> jpushd 

kPd;fs; mfg;gl;ljpdhy;> mij ,Of;fkhl;lhjpUe;jhu;fs;. ty 

g;Gwk; tiyiag; NghLq;fs; vd;W nrhd;d fhupak; ,yFthdJ 

mij mtu;fs; nra;j NghJ mjd; gyidf; fz;L nfhz; 

lhu;fs;. Mdhy; vq;fSila tho;f;ifapNy> NjtDila thu; 

j;ijfis ehq;fs; mw;gkhf vz;zp> myl;rpak; nra;Ak; NghJ> 

mjd; gyid fz;L nfhs;s Kbahky; Ngha;tpLfpd;Nwhk;.  
 

md;W rP\u;fs; ,NaRtpd; thu;j;ijia Nfl;L Njt kfpik 

ntspg;gl;lij fz;L nfhz;lhu;fs;. ,d;W ePq;fs; me;j kfp
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ikia fhz Ntz;Lk; vd;why;> Ngrg;gLk; Njt thu;j;ijfSf;F 

ed;whf nrtp nfhLf;f Ntz;Lk;. fdp nfhLf;Fk;gbaha; ,NaR 

tpNy epiyj;jpUf;f Ntz;Lk;> vq;fs; tho;f;if mg;gb Nghfh 

jgbf;F> ehd; fu;j;jupy; epiyj;jpUf;fpNwd; vd;W $WNtdhf 

,Ue;jhy;> fu;j;ju; vd;dpy; epiyj;jpUg;gij cWjpg;gLj;Jk; 

fdpfs; vd; tho;f;ifapNy ntspf; fhl;lg;glNtz;Lk;. 
 

ed;ik nra;a Ntz;Lk;> ey;ytdhf tho Ntz;Lk; vd;W> 

kdpjDf;Fs;Ns cs;s Mtp tpUk;Gfpd;wJ> Mdhy; khkprNkh> 

mjpy; ed;ik ,y;yhjjpdhNy> Mtpf;F vjpuhf nraw;gLfpd;wJ. 

xU kdpjd; ngha; nrhy;Yk; NghJ mtd; ,Ujaj;jpNy jhd; 

ngha; nrhy;fpd;Nwd; vd;W mtDf;F njupAk;> cz;ikia Ngrp 

cj;jkkhf tho Ntz;Lk; vd;W nrhy;fpd;w kdpjd;> re;ju;g;gk; 

tUk;NghJ ,yFthf ngha; nrhy;yptpLfpd;whd;. xU kdpjd; 

jd;id ey;ytd; vd;Wk; ed;ik nra;fpd;wtd; vd;Wk; vz;zpf; 

nfhs;Sthdhf ,Ue;jhy;> mtd; Kjyhtjhf tpsq;fpf;nfhs;s 

Ntz;baJ vd;dntd;why;> mtd; vd;Dila khk;rj;jpNy (kdpj 

ruPuj;jpNy) ed;ik thrkhf ,Ug;gjpy;iy (Nuhku; 7:18-21). 

khk;rkhdJ jd;id jpUg;jpg;gLj;j> NjtDf;F tpNuhjkhd 

fhupaq;fis rpe;jpf;fpd;wJ. xU Foe;ij gpwe;J tsu;e;J tUk; 

NghJ> me;jg; gps;isf;F ngha; nrhy;Ytjw;F ahUk; gof;fj; 

Njitapy;iy. Vnddpy; kdpjDila khk;rj;jpNy jPik thrkhf 

,Uf;fpd;wJ. khk;rk; vd;W $Wk; NghJ kdpjDila ruPuk; 

kl;Lky;y> ,e;j cyf Nghf;fpNy kdpju;fs; thOk; tho;ifia 

Fwpg;gpLfpd;wJ. 

 

vdNt xU kdpjd; ahuhf ,Ue;jhy; vd;d? vg;gbg;gl;l me;j];;J 

s;stdhf ,Ue;jhy; vd;d> mtd; fu;j;jupNy epiyj;jpUf;fh 

tpl;lhy;> fu;j;ju;> mtdpNy epiyj;jpUf;fhtpl;lhy;> mtd; fdp 

nfhLf;f KbahJ. mg;gb fdp nfhLf;Fk; tho;f;if ,y;yhky; 

fu;j;jupNy jhd; epiyj;jpUf;fpd;Nwd; vd;W xUtd; nrhy;thdhf 

,Ue;jhy;> me;jf; fpisahdJ (me;j kdpjd;) ntl;Lz;L Nghf 

g;Nghfpd;wJ. ntspapNy Nghlg;gLk;> jd;Dila nropg;ig ,oe;J 

thbg; NghFk;. gpd;G mij fl;b mf;fpdpapNy NghLthu;fs;. 

vdNt ntw;wpAs;s tho;f;if thOk;gbaha; ehd; fu;j;jupYk;> 

fu;j;ju; vd;dpYk; epiyj;jpUf;f Ntz;Lk;. 
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ேதவ ந�தி த�வ�ரமாய் ெவள�ப்ப�ம் 
ghu;Nthd; vd;W miof;fg;gLk; vfpg;jpd; uh[h> ,];uNty; 

Gj;jpuiu rpWikg;gLj;Jk; Nehf;fj;NjhL> cghak; nra;J> 

mtu;fis xLf;fp> nfhLikaha; Ntiythq;fpdhd;. [dq;fNsh 

Njtid Nehf;fp Kiwapl;lhu;fs;. Njtd;jhNk> jd;Dila [d 

khfpa ,];uNtyiu>  jkf;F Muhjid nra;a NghftpLk;gb 

ghu;NthDf;F nra;jp mDg;gpdhu;. 

Mdhy; mtNdh> kdNkl;bikAs; 

stdhf Njtdhfpa fu;j;jUila 

nra;jpia mw;gkhf vz;zpdhd;. 

[dq;fis  nkd;NkYk; xLf;fpdhd;.  

Mdhy; Njtdhfpa fu;j;jupd; epah 

aj;jPu;g;gpd; ehs; te;Jtpl;lJ vd; 

gij czuhky;> ru;tty;ytiu mr 

l;ilgz;zpdhd;. mg;NghJ Njt 

ePjp ntspg;gl;lJ> vfpg;jpNy kdpju; 

fs; Kd;G xUNghJk; fz;buhj thijfs; cz;lhdJ. vfpg;jpa 

Uk;> mjpfhupfSk;> ghu;NthDk;> jhq;fs; xLf;fpa [dq;fis 

fz;L gae;jhu;fs;. gps;isfis jtpu Mz;fs; khj;jpuk;> MWy 

l;rk; GU~uhapUe;jhu;fs;.  mt;tsT njhifahd ,];uNty; [d 

q;fis gpire;jkh Gspf;FKd; jPtpukhf jq;fistpl;L mfd;W 

NghFk;gb ghu;Nthd; Ntz;bf;nfhz;lhd;. gpupakhdtu;fNs> 

cq;fis ahuhtJ mepahakhf xLf;fp rpWikg;gL;j;jpdhy;> 

fyq;fhjpUq;fs;> ru;tty;yikAs;s Njtd; cq;fs; gf;fk; ,Uf; 

fpd;whu;. mtUila ePjp ntspg;gLk;. mNj Nghy ePq;fs;> tPl; 

bNyh> Ntiy nra;Ak; ,lq;fspNyh> Muhjid ];jyq;fspNyh> 

ntsp ,lq;fspNyh> vtiuAk; xLf;fp rpWikg;gLj;jhjpUq;fs;. 

fu;j;jUila ePjp rkPgkhapUf;fpd;wJ. ed;iknra;ag; gbAq;fs;; 

epahaj;ijj; NjLq;fs;; xLf;fg;gl;ltid Mjupj;J> jpf;fw;w 

gps;isapd; epahaj;ijAk;> tpjitapd; tof;ifAk; tprhupAq; 

fs; vd;W Ntjk; $Wfpd;wJ. 

 
 

ப�ைசந்தமா �ள�க்��ன் 

ஜனங்கள் அைதப் பாத்தி 

ரத்�டேன தங்கள் வஸ் 

திரங்கள�ல் கட்�> தங் 

கள் ேதாள்ேமல் எ�த்� 

க்ெகாண்� ேபானார்கள். 

tpahod; | gq;Fdp 1 
 

 khiy thrfk; - Vrhah 1:16-20 
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ேதவ �ைத ெபற்ற ேமய்ப்பர்கள் 

fypNyah ehl;bNy Nka;g;gu;fs; tay;ntspapy; jq;fp> ,uhj; 

jpupapNy jq;fs; ke;ijiaf; fhj;Jf;nfhz;bUe;jhu;fs;. . mt;Nt 

isapy; fu;j;jUila J}jd; mtu;fsplj;jpNy te;J cyfj;jpd; 

,ul;rfuhfpa ,NaR ngj;yNfkpNy gpwe;jpUf;Fk; ew;nra;jpia 

mwptpj;jhd;. mtu;fSf;F nfhLf;fg;gl;l milahskhtJ: gps; 

isiaj; Jzpfspy; Rw;wp> Kd;d 

izapy; fplj;jpapUf;ff;fhz;gPu;fs;; 

,JNt cq;fSf;F milahsk; vd; 

whd;. (Kd;diz vd;gJ ML> 

khL> fOij> FjpiufSf;F jPdp 

NghLk; njhl;b.) Nka;g;gu;fs;> Njt 

nra;jpia tpRthrpj;Jf; nfhz;L  

fu;j;juhy; ekf;F mwptpf;fg;gl;l ,e; 

jf; fhupaj;ijg; ghu;g;Nghk; thUq; 

fs; vd;W nrhy;yp> Ntfkhf te;J 

Kd;dizapNy fplj;jpapUf;fpw gps; 

isia fz;lhu;fs;.  fz;L> me;jg; 

gps;isiaf; Fwpj;Jj; jq;fSf;Fr; nrhy;yg;gl;l rq;fjpiag; 

gpurpj;jk;gz;zpdhu;fs;.  rhjhuz Nka;g;gu;fs;> ,uhf;fhyk; vd; 

gij nghUl;gLj;jhky;> jPtdj; njhl;bapy; kPl;guh vd;W re;Nj 

fg;glhky;> tpiue;J nrd;whu;fs;> jq;fSf;F nrhy;yg;gl;lij 

ahtUf;Fk; mwptpj;jhu;fs;. jhq;fs; fz;l vy;yhtw;wpw;fhfTk; 

Njtid kfpikg;gLj;jp> Jjpj;Jf;nfhz;L jpUk;gpg;Nghdhu;fs;. 

,d;W Njtd; jhNk jk;Kila Ntj thf;fpaq;fs; topahf> Njt 

nra;jpfs; topahf vq;fSf;F jk;Kila J}ij mDg;Gfpd;whu;. 

NjtDila thu;j;ijia re;Njfg;glhky;> tpRthrpj;J mjd;gb 

fpupiafis elg;gpf;Fk; NghJ ehq;fSk; xU ehs; mNj 

kPl;giu KfKfkha; juprpg;Nghk;. 

 
 

ேமய்ப்பர்க�ம் தங்க� 

க்�ச் ெசால்லப்பட்டதின் 

ப�ேய ேகட்�> கண்ட 

எல்லாவற்றிற்காக�ம் 

ேதவைன மகிைமப்ப� 

த்தி> �தித்�க்ெகாண்� 

தி�ம்ப�ப்ேபானார்கள். 

�க்கா 2:20 

nts;sp | gq;Fdp 2 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 11:6 

 

ெஜபம்: பரேலாகத்திலி�க்கின்ற எங்கள் ப�தாேவ> உம்�ைடய 

வாக்�த்தங்கைள �றித்� நான் எங்வளேவ�ம் சந்ேதப்படாம�ம்> வ �ண் 

சிந்தைனக்� இடங்ெகாடாம�ம்>  வ��வாசத்ேதா�>  உம்�ைடய ேநரம் 

வ�ம்வைர காத்தி�க்க எனக்� ெபலன் தா�ம். 
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 இேய�: த�ைமய�ல் நின்� காக்க ேவண்�னார். ேயாவான் 17:15   13 



  
 

 

மகிைமயான கி�டம் 

rpyu; jq;fs; mwpTf;F vl;bagb> jq;fs; nrhe;j tpUg;Gfspd; 

mbg;gilapy; ePjpia epiwNtw;Wfpd;whu;fs;.  ,tu;fs;>  jhq;fs; 

nra;tJ Vw;Gilajy;y vd;W njupe;J nfhz;lhYk;> jq;fis 

jho;j;j mtu;fspd; kdNkl;bik ,lq;nfhLg;gjpy;iy. jq;fs; 

FLk;gj;jpy;> ,dQ;rdq;fs; kj;jpapy;> rKfj;jpy;> Ntiyj; js 

q;fspy;> rig If;fpaj;jpy; vq;nf 

y;yhk; jq;fs; Mjpf;fj;ij nrYj;j 

KbANkh> mq;nfy;yhk; jq;fs; tpU 

g;gj;ij nra;J tUfpd;whu;fs;. ,tu; 

fs; RaePjpAs;stu;fs;. xU Ntis 

,tu;fs; kdpju;fs; kj;jpapNy ePjp 

khd;fshff; fhzg;gLthu;fs;. ,tu; 

fisg; ghu;j;J maytu;fs; $l gag;gLthu;fs;. Mdhy; ,e;j 

kdepiyAilatu;fshy; Njt ePjpia epiwNtw;w KbahJ. Njt 

Dila rpj;jg;gb ePjpia epiwNtw;Wfpd;wtu;fs; Njtdhy; ehl; 

lg;gl;l ePjpapd; [Pt tpUl;rq;fs;. mtu;fSila ,Ujaq;fis 

Njtd; mwpe;jpUf;fpwhu;;.  ,tu;fSf;F mNef Jd;gq;fs; te; 

jhYk;> ,e;j G+kpapNy> Njt ePjpia epiwNtw;Wk;gb jq;fs; 

capiuAk; mw;gkhf vz;Zthu;fs;. ,e;j topapNy ele;J 

ePjpia epiwNtw;Wfpd;wtu;fs; Njt fpUigAld; tNahjpgj;ij 

milfpd;whu;fs;. ,tu;fs; eiukapuhdJ> ,e;j G+kpapNy 

kdpju;fs; kj;jpapNy kfpikAk; fdKk; mila itj;jhYk;> 

cs;shd kdpjdpy; kdj;jho;ikia mtu;fs; mzpe;jpUg;ghu;fs;. 

rkhjhd fu;j;juhfpa ,NaRit kdr; rkhjhdj;NjhL juprpj;J> 

KbtpNy epj;jpakhd kfpikapd; fpuPlj;ij ngw;Wf; nfhs;th 

u;fs;. gpupakhdtu;fNs> ehq;fs; gyjug;gl;l tanjy;iy 

cilatu;fshf ,Uf;fyhk;. thypgj;jpypUe;J fu;j;jupd; topapy; 

elg;gJ rpwe;jJ> vdpDk; mg;gb nra;aKbahjgb toptpyfp 

NghapUe;jhy;> mijf; Fwpj;J Jf;fg;glhJ ,g;NghJ Njt 

ePjpia epiwNtw;WNthk;. 

 

 

 

ந�திய�ன் வழிய�ல் உண் 

டா�ம் நைரமய�ரான� 

மகிைமயான கி�டம். 

ந�திெமாழிகள் 16:31 

rdp | gq;Fdp 3 
 

 khiy thrfk; - kPfh 6:8 

ெஜபம்: பரேலாக ப�தாேவ> ந�திைய நிைறேவற்�கின்ேறன் என்� 

நிைனத்� என் ெசாந்த இஷ்டப்ப� வாழ்ந்� மனைதக் க�னப்ப�த்தா 

மல்> ேதவ ந�திைய நிைறேவற்ற என்ைன வழிநடத்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 இேய�: நாங்கள் ஒன்றாய் இ�க்�ம்ப� �றினார். ேயாவான் 17:22 14 



 
 

 

ெவள�யரங்கமான பலன் உண்� 
gyUf;F gy ed;ikfis nra;a Ntz;Lk;> gyu; tpLjiy 

aila Ntz;Lk;> vd;w ed;ikahd vz;zq;fs; vq;fsplj;jpy; 

cz;L. Mdhy; mit ahtw;iwAk; epiwNtw;wp Kbf;f Ntz; 

Lk; vd;w kdk; ,Ue;jhYk; mitfis epiwNtw;w Njitahd 

tsq;fNsh> mjpfhuq;fNsh vq;fsplj;jpy; ,y;yhjpUf;fyhk;.  

vq;fSf;F nfhLf;fg;gl;l  ngyj;jp 

d;gb ehq;fs; nra;af;$baij 

nra;J tpl;L> kpFjpahditfis ru; 

tty;yikAs;stUk;> ahtw;iwAk; 

mwpe;jtUkhd gpjhtpdplj;jpdpy; 

njupag;gLj;j Ntz;Lk;. $l;lkhf 

$b $l;LwT n[gq;fis (Corp-
orate Prayer) rigapy; elj;Jfpd; 

Nwhk;. tPLfspNy $b n[gpf;fpd; 

Nwhk;. mj;Jld; me;juq;fj;jpYs;s 

vq;fs; gpjhtplk; jdpe;jpUe;J 

n[gpf;f Ntz;Lk;. vg;NghJk; ehq; 

fs; kiwthf ,Ue;J n[gpf;f 

Ntz;Lk; vd;gJ nghUs; my;y. 

vq;F vg;gb n[gpj;jhYk;> ehd; 

n[gpf;fpd;wtd;> ehd; gf;jpAs;s 

td;>  vd;W kw;wtu;fSf;F fhz;gp 

f;Fk;gbaha; n[gpf;fhjgbf;F> ahUk; mwpahj vq;fs; ,U 

jaj;jpYs;s vz;zq;fs; jho;ikapd; rpe;ijAilajhfTk;> 

rPuhdjhfTk; ,Uf;fNtz;Lk;. ehq;fs;  itj;jparhiyfspNyh> 

rpiwr;rhiyfspNyh NtW ve;j ,lq;fspYk; jdpj;J tplg;gl;b 

Uf;fyhk;. vq;fshy; nra;a Kbahjij> vq;fs; cs;sj;jpd; 

Moj;jpypUe;J njupag;gLj;Jk; NghJ mij fhz;fpd;w gukgpjh 

ntspauq;fkhf gjpyspg;ghu;.  
 

ந�ேயா ெஜபம்பண்�ம் 

ேபா�> உன் அைறவ �ட்� 

க்�ள் ப�ரேவசித்�> உன் 

கதைவப்�ட்�> அந்தரங் 

க த் தி லி � க் கி ற   உன் 

ப�தாைவ ேநாக்கி ெஜபம் 

பண்�> அப்ெபா��> அந் 

த ர ங் க த் தி ல்   பார்க்கிற 

உன் ப�தா ெவள�யரங்க 

மாய் உனக்�ப் பலனள� 

ப்பார். 

மத்ேத� 6:6 

QhapW | gq;Fdp 4 
 

 khiy thrfk; - 2 rhKNty; 7:28-29 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன>என் உள்ளத்தி�ள்ளைத அறிந்தவேர> 

சீரான ேநாக்கத்ேதாேட என்ைன தாழ்த்தி என் வ�ண்ணப்பங்கைள உம 

க்� ெத�யப்ப�த்�ம்ப� என்ைன அர்ப்பண�க்கின்ேறன். ந�ர் என்ைன 

வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
இேய�: நாம் தம்�டேன�டய��க்க வ��ம்�கிறார். - ேயாவான் 17:15 15 



  
 

 

எங்கள் வ��ப்பப்ப�யல்ல... 
gpwUf;F cjtp nra;a Ntz;Lk;> twpatu;fs;> jpf;fw;Nwhu;> 

Nghd;wtu;fSf;F ed;ikahd cjtp jpl;lq;fis nra;Ak;  

Mir gy kdpju;fs; kj;jpapNy cz;L. ,g;gbg;gl;l nra 

w;jpl;lq;fis gy kl;lq;fspy; gy ehLfspypUe;J gyjug;gl;l 

kf;fs; Kd;ndLj;Jr; nry;fpd;whu;fs;. kjk; rhu;e;jtu;fs; kl;L 

ky;y> ,tu;fspy; xa;T ngw;w mu 

rpay; jiytu;fs;> ebfu;fs;> tpis 

ahl;L tPuu;fSk; mlq;Fthu;fs;. 

,jdhy; gy [dq;fs; gyd; ngW 

fpd;whu;fs;. fu;j;juhfpa ,NaR fpwp 

];J ,e;j cyfpNy kdpjhdf tho; 

e;j ehl;fspNy mtuplj;jpy; te;j 

ahtUf;Fk; ed;ikiaNa nra;J 

te;jhu;. Ntjj;ijGul;Lk; A+j kjj; 

jiytu;fs; mtuplk;; te;j NghJ> 

mtu;fis fbe;J nfhz;L> mtu; 

fs; kde;jpUk;g Ntz;ba mtrpa 

j;ijAk;> mg;gb kde;jpUk;ghtpl; 

lhy; vd;d rk;gtpf;f Nghfpd;w 

njd;gijAk; $wpdhu;.  ,itnay;yhtw;wpYk; mtu; kdj; jho; 

ikAk; rhe;jKk; cilatuha;> Raeykw;wtuha;> vy;yh 

ed;ikfisAk; gpjhtpd; rpj;jg;gb kl;LNk nra;jhu;. gpjhthfpa 

Njtd; tpUk;ghj ve;jf;fhupaj;ijAk;> jd; tho;tpNyh> my;yJ 

kw;wtu;fSila tho;tpNyh mtu; nra;atpy;iy. ehq;fSk; 

vq;fs; tho;it Kw;wpYk; gpjhthfpa Njtdplj;jpy; xg;Gtpf;f 

Ntz;Lk;. vq;fs; cs;sk; ,NaRit Nghy khwNtz;Lk;. 

vq;fs; RatpUk;gk; my;y NjtDila tpUg;gj;ijNa nra;a 

Ntz;Lk;. vq;fs; ehk kfpikf;fhf my;y. kw;wtu;fs; vq;fs; 

fpupiafis fz;L gpjhit kfpikg;gLj;j Ntz;Lk; 
 

ெமய்யாகேவ   ெம ய் யா 

கேவ நான் உங்க�க்�ச் 

ெசால்�கிேறன் ப�தாவா 

னவர் ெசய்யக் �மாரன் 

கா ண் கி ற ெத � ேவா> 

அைதேயயன்றி> ேவெறா 

ன்ைற�ம் தாமாய்ச் ெசய் 

யமாட்டார் ; 

ேயாவான் 5:19 

jpq;fs; | gq;Fdp 5 
 

 khiy thrfk; - Y}f;fh 22:42 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> உயர்ேவா> தாழ்ேவா என்னதான் 

வாழ்க்ைகய�ேல ேந�ட்டா�ம்> இேய� கிறிஸ்�ைவப் ேபால> 

மரணப�யந்தம் உம்�ைடய வ��ப்பத்ைத ெசய்ய உதவ� 

ெசய்வ �ராக.இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
இேய� ஊக்கமாக ெஜபம் பண்ண�னார்  - �க்கா 22:44                16 



  
 

 

என் இேய� ஜ�வ�க்கின்றார் 
eL [hkj;jpNy> epj;jpiuaha; ,Ue;j kfs;> gaq;fukhd fdT 

xd;iw fz;ljhy;> jPbnud rj;jk; Nghl;L mOjhs;. ngw;Nwhu; 

tpiuthf nrd;W> kfis mutizj;jgb> ehq;fs; ,q;Nfjhd; 

,Uf;fpd;Nwhk; vd;W mtis Mw;wpdhu;fs;. cwf;fk; njspe;J 

fz;fis jpwe;j rpWkp> jd; ngw;Nwhiu fz;lTld;> mtu;fis 

fl;b mizj;J> jhapd; NjhspNy 

epj;jpiuahfptpl;lhs;. ,e;j gaq;fu 

khd fdT Nghy> vq;fis mirf; 

ff;$ba gpur;ridfs; vq;fis 

#o;e;J nfhs;Sk; NghJ> fu;j;juh 

fpa ,NaR fpwp];Jtpd; fpUig 

vq;fis %bf; nfhs;fpd;wJ. xU 

rkak;> ,NaR gltpNy cwq;fpf; 

nfhz;bUe;j NghJ> gyj;j Gay; 

tPrpajhy;> rP~u;fs; fyf;;fkile;J> 

ehq;fs; kbe;J Nghfpd;Nwhk; vd 

,NaRit vOg;gpdhu;fs;. fu;j;ju; cldbahf fhw;iw ml 

f;fpdhu;. rP~u;fspd; tpRthrf; Fiwit fz;bj;jhu;. fhw;iwAk; 

fliyAk; gilj;jtu; mtu;fNshL ,Ug;gij> mtu;fs; kwe;J 

tpl;lhu;fs;. epj;jpiuaha; ,Ue;j rpWkp ngw;Nwhiu fz;lJk; 

MWjyile;jJ Nghy> Gaiy fz;L fyq;fpd rP~u;fs;> fhw;Wk; 

flYk; ,NaRTf;F fPo;gbfpd;wij fz;L Mr;rupag;gl;lhu;fs;. 

,d;W cq;fis fyf;Fk; rthy; vd;d? mij ,NaR mwpahky; 

,Uf;fpd;whuh? mtu; ed;whfNt mwpe;jpUf;fpd;whu;. ,NaR cq; 

fNshL ,Ug;gij tpRthrpAq;fs;. vq;fs; tho;f;ifia Nehf;fp 

tUk; ve;j xU gpur;ridNah my;yJ rthNyh ,NaRtpw;F 

Nkw;gl;ljy;y. vd; kPl;gu; ,NaR [Ptpf;fpd;whu; vd;W 

cs;sj;jpNy mwpf;ifapLq;fs;. mtiu mwpahky; cq;fs; 

tho;f;ifapy; xd;Wk; eilngwg; Nghtjpy;iy. 

அ வ ர்     அ வ ர் க ைள 

ேநாக்கி: ஏன் இப்ப�ப்          

ப ய ப் ப ட் � ர் க ள்? ஏ ன்  

உ ங் க�க்� வ��வாசம் 

இ ல் லா ம ற் ேபா ய� ற்� 

என்றார். 

மாற்� 4:40 

nrt;tha; | gq;Fdp 6 
 

 khiy thrfk; - Vrhah 59:19 

 

ெஜபம்: ஆ�தலின் ேதவேன> வாழ்க்ைகப் படகிேல அைலேமா�வ� 

ேபால பல சவால்கள் �ழ்ந்� ெகாள்�ம் ேபா�> ந�ர் எங்கேளா� 

இ�க்கின்ற�ர் என்பைத வ��வாசிக்க> என்ைன ெபலப்ப�த்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 இேய� கயவர்கள�டம் ஒப்�க்ெகா�க்கப்பட்டார் - �க்கா 22:53   17 



  
 

 

ந�திைய நிைறேவற்�ங்கள் 
vq;fSf;F vjpuhf jPik nra;jtu;fis kd;dpf;Fk; ,Ujaj;ijj; 

Njtd; tpUk;Gfpd;whu;. mj;NjhL epd;Wtplhky; mtu;fSf;F  

ed;ikia nra;Ak; NghJ fu;j;juhfpa ,NaRtpd; jpt;tpa 

Rghtj;ij cilatu;fshf khw;wg;gLfpd;Nwhk;. Mdhy; vq;f 

Sf;F kpfTk; tpUg;gkhd xUtu; mePjpahf fhupaj;ij jd; 

maytDf;F nra;Ak; NghJ> me;j mePjpia ehq;fs; ePjp vd;W 

ep&g;gpf;fNth my;yJ ePjp epiwNtWtij jil nra;tjw;F 

NeubahfNth kiwKfkhfNth 

nraw;glf;$lhJ. nra;j Fw;wj;jpw; 

fhf ,Lf;fz;zpy; mfg;gl;bU 

g;Nghupd; tho;tpy; Njt fpUig 

ngUFk; gbaha; ehq;fs; n[gk; 

nra;ayhk;. xU Ntis ghtf; 

fl;by; mfg;gl;bUe;jhy;> mjpypU 

e;J tpLjiyahFk;gb cjtpfis 

nra;ayhk;. Mdhy; ele;j xU 

fhupaj;ij elf;ftpy;iy vd;Wk;> 

elf;fhj xU fhupaj;ij ele;jnj 

d;Wk; ehq;fs; xUNghJk; nrhy;yf;$lhJ. ePjpia nra;fpd;w 

kD~d; xUtDf;F cq;fSila ez;gd; xUtd; jPik nra; 

Jtpl;lhd;. mij kd;dpg;gJk; kwg;gJk; me;j ePjp nra;j kD~ 

Df;Fk; NjtDf;Fk; ,ilNaAs;s fhupak;. cq;fs; ez;gid 

kd;dpj;J jia GupAk;gb mtid Ntz;bf; nfhs;syhk;. 

khwhf me;j ePjp nra;fpd;w kdpjDf;F vjpuhf ngha; Fw;wj;ij 

Vw;gLj;jp> mtid Fw;wthspahf fhz;gpf;f Kidtij Njtd; 

ntWf;fpd;whu;. ,g;gbahfj;jhd; fu;j;juhfpa ,NaRtpd; Nky; 

ngha; Fw;wj;ij rhl;bdhu;fs;. vdNt ePjpia elg;gpf;fpd;w 

tplaj;jpNy NjtDila thu;j;ijf;F fPo;g;gl;ltu;fshapUq;fs;.  

 

�ன்மார்க்கைன ந�திமா 

னாக்�கிறவ�ம்> ந�திமா 

ைனக் �ற்றவாள�யாக்� 

கிறவ�மாகிய இவ்வ� 

�வ�ம்    க ர் த் த � க் � 

அ�வ�ப்பானவர்கள் 

ந�திெமாழிகள் 17:15 

Gjd;| gq;Fdp 7 
 

 khiy thrfk; - rfupah 8:16 

 

ெஜபம்: ந�தி�ள்ள ேதவேன> ந�ர் மன�தர்கள�ன் இ�தயத்தில் என்ன 

இ�க்கின்றெதன்பைத ஆராய்ந்� அறிகின்ற�ர். எனேவ நான் ஒ�ேபா�ம் 

ந�திைய �ரட்�> அந�திைய ந�தியாக்க எத்தன�க்காதப� வாழ எனக்� 

கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
இேய� தம் சஷீனால் ம�தலிக்கப்பட்டார் -  �க்கா 22:57  18 



  
 

 

எப்ேபா�ம் ஆயத்தமாய��ங்கள் 
kfNd> ,d;W vd; njhopw;rhiyapy; rpy Kf;fpa Ntiyfs; 

nra;ag;gl Ntz;bapUg;gjhy;> eP mq;F te;J vdf;F cjtp 

nra;a KbAkh vd;W Nfl;lhu;. mg;gh> vdf;F ,Uf;fpd;w gpur;r 

idfs; mjpfk; vd;W jd;Dila Mjq;fj;ij $wpdhd;. mtd; 

jfg;gNdh> maypNy> mbg;gil $ypf;F re;Njh~khf Ntiy 

ghu;f;f fhj;jpUf;Fk; xUtDf;F> 

mtd; Nfl;lj;jpw;F mjpfkhf nfhL 

j;J> me;j Kf;fpa Ntiyfis 

Kbj;Jtpl;lhu;. jd; jfg;gdplk; ,U 

f;Fk; jiaia kwe;j kfd; vg;Ngh 

Jjhd; Maj;jkhfg; Nghfpd;whd;. 

,d;W rw;W vq;fs; tho;f;ifia 

Muha;e;J ghu;g;Nghk;. ehq;fs; ,e;j 

cyfpNy gpwe;jJ xU vNjl;ir 

ahd fhupaky;y. vq;fis Kd;Fwp 

j;J> mioj;j Njtd;> vq;fs; xt; 

nthUtiuAk; mtupd; ngupjhd jpl;lj;jpy; gq;fh spfshf 

njupe;J nfhz;bUf;fpd;whu;. vdNt ehq;fs; vg;NghJk; NjtD 

ila rpj;jk; epiwNtw fpupiafis elg;gpf;fpd;wtu;fshf ,U 

f;f Ntz;Lk;. vq;fs; tho;f;if rk;G+uzg;gll;Lk; mjd; gpwF 

kw;w tplaq;fis ghu;g;Nghk; vd;w vz;zk; nfhs;shjp Uq;fs;. 

NjtDila rpj;jj;ij epiwNtw;Wk; ghijapNy vq;fs; tho; 

tpd; fUg;nghUis ehq;fs; kpfTk; Mokhf mwpe;J nfhs;S 

Nthk;. Njt rpj;jj;ij nra;tij jhkjk; nra;Ak; NghJ> cyf 

ftiyfs; vq;fis gw;wpf; nfhz;LtpLk;. vd; G+uzkhd Neuk; 

tul;Lk;> ehd; Myak; nry;Ntd;> vd; G+uzkhd ehspNy ehd; 

Ntjj;ij thrpj;J n[gpg;Ngd;> vd; G+uzkhd fhyj;jpNy ehd; 

ed;ikfis nra;Ntd; vd;W jhkjpf;fhky;> vg;NghJk; Maj;j 

Ks;stu;fshf ,Uq;fs;. 

 

 

 

 

 
 

ஏெனன�ல்> நற்கி�ையக 

ைளச்   ெசய்கிறதற்� நாம் 

கிறிஸ்� இேய��க்�ள் 

சி�ஷ்�க்கப்பட்�> ேதவ 

�ைடய ெசய்ைகயாய� 

�க்கிேறாம்;. 

எேபசியர் 2:10 

tpahod; | gq;Fdp 8 
 

     khiy thrfk; - 1 njr 5:6  

 

ெஜபம்: என் அைடக்கலமான ேதவேன> என் வாழ்வ�ல் உயர்வானா�ம் 

தாழ்வானா�ம்>  எப்ெபா��ம் ந�ர் என் தஞ்சமாகேவ இ�க்கின்ற�ர் அ� 

ேபால நா�ம் எப்ேபா�ம் நன்ைம ெசய்ய ஆயத்தமாக இ�க்க கி�ைப 

ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 இேய�ைவப்  ப�யாசம்பண்ண� அ�த்தார்கள் -  �க்கா 22:63               19 



 
 

 

பரேலாகத்திேல அ�வைட 
xU kdpjd; jd; ,~;lg;gb jhdpak; xd;iw jhuhskhf tpij 

j;jhd;. GwNjrk; xd;wpNy mij re;ijg;gLj;Jk; Nehf;fj;Jld; 

mauhJ cioj;jhd;. me;j Mz;bNy me;jj; jhdpak; vjpu;ghu;j; 

jjpw;Fk; mjpfkhf tpise;jJ. mtd; mij re;ijg;gLj;Jk; 

Kfkhf Gw Njrj;jpw;F nrd;w NghJ> mtDila Mr;rupaj;jp 

w;F> me;j jhdpak; me;j Njrj;jpNy 

gpuNah[dkw;wjhf ,Ue;jjpdhy; 

kpfTk; tUj;jg;gl;lhd;. mtw;wpy; 

vt;tsitj;jhd; mtd; rhg;gpl Kb 

Ak;? ,d;W gy kdpju;fs; Xb Xb 

mauhJ ciof;fpd;whu;fs;. Mdhy; 

me;j ciog;gpd; mWg;ig vq;Nf 

ngw;Wf; nfhs;s tpUk;Gfpd;whu; 

fs; vd epr;rapj;J Xl Ntz; Lk;. 

,e;j G+kpapNy cs;s kdpju;fspd; 

fz;fSf;F mUikahf Njhd;Wk; 

mope;J Nghfpd;w nghf;fp~q;fs; 

vy;yhk;> guNyhfpy; nry;YgbahfhJ. mg;gbahd G+kpapd; 

nghf;fp~q;fis ehb tpijf;fpd;wtu;fspd; mWg;G ele;jh 

apw;W. Mdhy; jq;fs; neUf;fj;jpd; kj;jpapYk; ngw;w gzpia 

jho;ikNahL nra;J Kbf;fpd;wtu;fs;> guNyhf nry;tq;fis 

G+kpapNy tpijf;fpd;whu;fs;> me;j mopahj nghf;fp~j;ij tpRth 

rpj;J tpijf;fpd;whu;fs;. me;j mUikahd epj;jpa [Ptid> tpR 

thrf; fz;fshy; fhz;;fpd;whu;fs;. mJ RfNghfg; gpupaUf;F> 

mwpahj Gjpu; Mdhy;> Njtg; gpupaUf;F kfpikapd; ,ufrpak;! 

gpupakhdtu;fNs> cq;fSila ,~;lg;gbay;y> NjtDila 

rpj;jg;gb tpijAq;fs;> mit guNyhfj;jpy; nry;YgbahFk;> 

Njt ed;ikapd; tpj;Jf;fis tpijAq;fs;. mitfs; guNyh 

fpNy tpiyNawg;ngw;w Kj;Jf;fis Nghd;wJ. 
 

தன் மாம்சத்திற்ெகன்� 

வ�ைதக்கிறவன் மாம்சத் 

தினால் அழிைவ அ�ப் 

பான்;   ஆ வ� க் ெக ன் � 

வ�ைதக்கிறவன் ஆவ�ய� 

னாேல நித்தியஜ�வைன 

அ�ப்பான். 

nts;sp | gq;Fdp 9 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 6:16-21 

 

ெஜபம்: மகிைம நிைறந்த ேதவேன> இந்த �மிய�ன் �கேபாகங்கைள 

வ��ம்ப� அழிந்� ேபாகாமல்> பரேலாக பலன்கைள வ��வாசக் 

கண்களால் கண்�> அதற்ேகற்ப வ�ைதக்க என்ைன வழிநடத்�ம்.. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 

கலாத்தியர் 6:8 
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 இேய�: நான் தான் கிறிஸ்� என்றார் - �க்கா 22:70               20 



  
 

 

இ�ள�ேல ப�ரகாசிப்ேபாம் 

,NaR ,e;jg; G+kpapNy ,Ue;j ehl;fspNy rpy Mya FUf;fs;> 

[dq;fis Njtdz;ilapy; elj;jp nry;tjw;F gjpyhf> jhq;fs; 

gupRj;ju;fs; vd;Wk; [dq;fs; ghtj;jpy; tho;gtu;fs; vd;Wk; 

NtWgLj;jpdhu;fs;. ,tu;fis fz;;l fu;j;juhfpa ,NaR “FUlu; 
fSf;F topfhl;Lk; FUlu;fNs” vd;W fz;bj;jhu;. mjhtJ> mt 

u;fSila gupjgh epiyia mtu;f 

Sf;F Rl;bf;fhl;bdhu;. NjtDila 

md;igAk;> mehjp jpl;lj;jpd; fUg; 

nghUisAk; czuKbahky; cq; 

fs; kdf; fz;fSf;F ePq;fs; 

jpiuia Nghl;bUf;Fk; NghJ> ePq; 

fs; vg;gb cq;fis gpd;gw;Wfpd;w 

tu;fspd; kdf;fz;fis gpufhrk 

ilar; nra;a KbAk;? gpupakhd 

tu;fNs> ,e;j jpahdj;ij thrpf; 

Fk; NghJ> Fwpg;ghf Njt Copa 

u;fis gw;wp rpe;jpf;fhky;> cq;fisg; gw;wp rpe;jpAq;fs;.  

ehq;fs; ahtUk; ,e;j cyfj;jpw;F ntspr;rkhf Vw;gLj;j 

g;gl;bUf;fpd;Nwhk;. ahUf;F ntspr;rk; Njit? ,Uspy; tho;g 

tu;fSf;fh my;yJ ntspr;rj;jpy; tho;gtu;fSf;fh? ght ,U 

spNy tho;e;J jq;fs; mwpahikapdhNy Mf;fpidj;jPu;g;ig 

Nehf;fp nrd;W nfhz;bUf;Fk; [dq;fspNy> ,NaR fpwp];Jtpd; 

nja;tPf xspahdJ gpufhrpg;gpf;Fk;gbaha; ehq;fs; epakpf;fg;g 

l;bUf;fpd;Nwhk;. vdNt ,NaRtpd; md;ig jtwhf Gupe;J 

nfhz;L> ehq;fs; Nkd;ikahdtu;fs;> kpFjpahd ahtUk; 

ghtpfs; vd;W kw;wtu;fis js;spitf;fhky;> mtu;fis ,NaR 

fpwp];JTld; Nru;f;Fk; ey;y topfhl;bahf> ,UspNy gpufhrp 

f;Fk; el;rj;jpuq;fisg;Nghy jpfoNtz;Lk;. . 
 

ேமட்�ைமயானைவக

ைளச் சிந்தியாமல்> தாழ் 

ைம யா ன வ ர் க � க் �         

இ ண ங் � ங் க ள் ;. உங்க 

ைளேய �த்திமான்கெள 

ன்� எண்ணாதி�ங்கள். 

ேராமர் 12:16 

rdp | gq;Fdp 10 
 

 khiy thrfk; - nfhNyh 3:24 

 

ெஜபம்: அன்ப�ன் ேதவேன> உம்�ைடய கல்வா�ய�ன் பா�கைள அதிக 

மாக தியான�க்�ம் இந்த நாட்கள�ேல> அந்த பா�கள�ன் க�ப்ெபா�ைள 

உணர்ந்�> உம்�ைடய அன்ைப இ�ள�ல் வாழ்பவர்க�க்� ெவள�ப்ப� 

த்�ம்ப�யாய் கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கி 

ேறன் ஆேமன். 

 
 இேய�ைவ ேராம அதிகா�ய�டத்தில் ெகாண்� ெசன்றார்கள்  - �க் 23:1 21 



  
 

 

ப��த்த உபவாச நாட்கள் 

xU rkak;> rpy A+j kjj; jiytu;fshfpa NtjghufUk;> gupNr 

aUk;  ,NaRit ghu;j;J> ePu; ghtpfNshL czT cl;nfhs;S 

fpd;wPu; vd;W Fw;wk; rhl;bdhu;fs;. mjw;F ,NaR: Neha; 

cs;stu;fSf;F itj;jpad; Ntz;baNjay;yhky; RfKs;stu;f 

Sf;F Ntz;bajpy;iy> mJNghy ghtj;jpy; tho;gtu;fSf;Nf 

tpLjiy Njit vd;W $wpdhu;. mg; 

nghOJ mtu;fs;> Nahthd; vd;Dk; 

jPu;fjuprpapd; rP~u;fs;; mNef e;juk; 

cgthrpj;J n[gk;gz;zpf; nfhz; 

LtUfpwhu;fs;> A+j kjj;ijr; rhu;e; 

jtu;fSk; mg;gbNa nra;fpd;whu; 

fs; Mdhy; ck;Kila rP~u; Ngh[ 

dghdk; gz;Zfpwhu;fNs> mnjg;g 

bnad;W ,NaRit Nfl;lhu;fs;. 

mjw;F ,NaR: ehd; ,g; NghJ 

mtu;fNshL ,Uf;fpd;Nwd; vdNt mtu;fs; ,g;NghJ cg 

thrpf;f khl;lhu;fs;> ehd; guNyhfj;jpw;F Nghf Ntz;ba 

ehl;fs; tUk;> me;j ehl;fspNy vd;Dila rP~u; cgthrpj;J 

n[gpg;ghu;fs; vd;w fUj;ij njupag;gLj;jpdhu;. mg;gbNa rP~ 

u;fs; jq;fs; gzpia Muk;gpj;jgpd; nra;J te;jhu;fs;.  me;eh 

l;fspNy ,Ue;j me;j Fwpg;gplg;gl;l rpy A+j kjj; jiy 

tu;fspd; kdf; Fog;gkhdJ> czitf;Fwpj;Jk; cgthrj;ij 

Fwpj;jJk; my;y. mtu;fs; vg;NghJk; vjpYk; Fw;wj;ijNa 

Njbj; jpupe;jhu;fs;. Mdhy; ePq;fNsh> ,e;j ehl;fspy;> ,d;Dk; 

mjpfkhf jhdju;kq;fs; xWj;jy;fisr; nra;a $Lkhapd;> 

mtw;iw fUj;Jld; nra;Aq;fs;. vd; cs;sk; ,NaRitg; Nghy 

khw Ntz;Lk;> ehd; ,NaRit fpl;br; Nru Ntz;Lk; vd;w 

Nehf;fj;Jld;> gupRj;j cgthr ehl;fis Kd;Fwpj;J> ehl;fis 

gpuNah[dg;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs;. mNj Neuj;jpy; ,e;j 

ehl;fSld; mitfis Kw;whf epWj;jptplhjpUq;fs;. 

 

 

மணவாளன் அவர்கைள 

வ�ட்� எ�ப�ம் நாட்கள் 

வ�ம்> அந்த நாட்கள�ேல 

உ ப வா சி ப் பா ர் க ள் 

என்றார். 

�க்கா 5:35 

QhapW | gq;Fdp 11 
 

 khiy thrfk; - mg;Ngh]; 14:23 

 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> ந�ர் உம்ைமேய எங்க�க்காக தியாக 

பலியாக ஒப்�க் ெகா�த்த�ர். அதன் க�ப்ெபா�ைள இன்�ம் அதிகமாக 

உணர்ந்� ெசயற்பட எனக்� ஞானத்ைதத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 ப�லாத்� இேய�வ�டம் ஒ� �ற்றத்ைத�ம் காணவ�ல்ைல – �க் 23:4   22 



  
 

 

நாங்கள் தாப�க்�ம் ஊர்  

,e;j cyfkhdJ> 19k; E}w;whz;bNy ,uz;L  cyf Aj;jq; 

fis fle;J te;jpUf;fpd;wJ. ,e;j ehl;fspYk; gy Njrq;fspNy 

Nghuhl;lq;fs; elg;gijf; nra;jpfspNy Nfs;tpg;gLfpd;Nwhk;. 

me;j Njrq;fspNy thOk; mg;ghtp nghJkf;fs; jq;fs; Njrj;jp 

ypUe;J ,d;DnkhU Njrj;jpw;F my;yJ jq;fs; CupypUe;J 

,d;DnkhU CUf;F tpbaiy 

Nehf;fp gazk; nra;thu;fs;.  mg;g 

bahd gazq;fs; vq;Fk; gaq;fuk; 

epiwe;jJ. jhq;fs; nrd;wilAk; 

CupNy tho;T cz;L vd;W ek;gp 

fle;J nry;fpd;whu;fs;. mjw;nfhj;j 

jhfNt> ,e;j fhz;fpd;w cyfpNy 

,Uf;Fk; ehq;fs;> fhzhj guNyh 

fj;ij tpRthrpj;J mij Nehf;fp ahj;jpiu nra;fpd;Nwhk;. me;j 

ahj;jpiuapd; topapNy ehq;fs; fhz;fpd;w vjpu;g;Gf;fis tpl>  

ehq;fs; vq;fs; fz;fshy; fhzKbahj thdkz;lyq;fspYs;s 

nghy;yhj Mtpfspd; Nridfshy; tUk; fz;zpfs; jpUf;F 

s;sjhapUf;fpd;wJ. MdhYk;> ehq;fs; vq;fs; khk;r fz;fshy; 

fhzKbahj ru;t ty;yikAs;s J}a Mtpahdtu; vq;fis 

topelj;jpr; nry;fpd;whu;. ehq;fs; ,d;Dk; fhzhj guNyhfj; 

jpNy> vq;fs; ,ul;rfUk; fu;j;jUkhfpa ,NaR fpwp];J> gpjh 

tpd; tyJ ghuprj;jpypUe;J vq;fSf;fhf gupe;J NgRfpd;whu;. 

,];uNty; [dq;fs; tdhe;jpuj;jpNy fu;j;jiu Nehf;fp $g;gpl;l 

NghJ> fpUig $u;e;J> jhgupf;Fk; CUf;F mtu;fis mio 

j;Jr; nrd;whu;. mNj NghyNt> ehq;fs; vq;fs; fu;j;jiu Nehf;fp 

$g;gpLk; NghJ> mtu; vq;fs; Mj;Jkhf;fis mopTf;F xg;Gf; 

nfhLf;fhky;> vq;fis jkJ rpj;jk;Nghy topelj;jp>  ehq;fs; 

jhgupf;Fk; Cuhfpa> guNyhfj;jpw;F vq;fis epr;rakhf tope 

lj;jpr; nry;thu;.  

 
 

தா ப � க் � ம்  ஊ�க்�ப் 

ேபாய்ச்ேசர> அவர்கைளச் 

ெசவ்ைவயான வழிய�ேல 

நடத்தினார். 

சங்கீதம் 107:7 

jpq;fs; | gq;Fdp 12 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 4:16-18 

 

ெஜபம்: எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ>  நாங்கள் தாப�க்�ம் ஊராகிய 

பரேலாகத்ைத ெசன்றைட�ம்வைர> இந்த உலக இச்ைசகள் எங்கைள 

ேமற்ெகாள்ளாமல்> உம்�ைடய சித்தப்ப� நடத்திச் ெசல்வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 ப�லாத்� இேய�ைவ வ��தைலயாக்க மனதாய��ந்தான் - �க்கா 23:20  23 



  
 

 

ந�திைய ஆத��ங்கள்  

A+jh]; ];fhupNahj;J vd;gtd; ,NaRtpd; 12 rP~u;fspy; xUtd;. 

,td; kw;w rP~u;fisg; Nghy ,NaRNthL gzpGupe;jtd;. 

MdhYk; ,td; jd; fu;j;juhfpa ,NaRit fhl;bf; nfhLg;g 

jw;F rk;kjpj;jhd;. vg;gbnadpy;> ,td; Njrg;gw;W my;yJ A+j 

Uila kjg;gw;Ws;stdhf ,Ue;jgbahy; ,NaRit fhl;bf; 

nfhLf;ftpy;iy. Vnddpy;> Njrgw; 

Ws;s> kjg;gw;Ws;stu;fs; $l jq; 

fs; Njrj;jpw;F> kjj;jpw;F Nrit 

nra;a fpupiafis elg;gpg;ghu;fs;. 

Mdhy; ,tNdh gz Mir cs;s 

tdha; ,Ue;jgbahy; jd; fu;j; 

jiu fhl;bf; nfhLf;f> jd; Njrj;jp 

Ys;s> kjj; jiytu;fsplk; gupjh 

dk; (,yQ;rk;) thq;fpdhd;. gupjh 

dk; thq;Ffpd;wtu;fs; nghUshir 

gpbj;jtu;fs;. gupjhdk; nfhLf;fpd;wtu;fs; nghUshiria 

Cf;Ftpf;fpd;whu;fs;. gupjhdk; nfhLg;gjpdhy; ,e;j cyfj;jpNy 

mJ Nehf;Fk; jpirnay;yhk; fhupak; tha;g;gJ Nghy Njhd; 

wyhk;. Vnddpy; gy kdpju;fs;   cyf nry;tj;ij kjpf;fpd;wh 

u;fs;. IRtupathidf; fz;lhy; fdj;ijAk;> Vioia fz;lhy; 

fdtPdj;ijAk; fhl;Lfpd;whu;fs;. ,e;j ,UtUf;Fk; cs;s 

ngupjhd tpj;jpahrk; vd;d? Vioaplj;jpy; cyf IRtupak; 

,y;iy. gpupakhdtu;fNs> xUtd; vq;fsplj;jpYs;sij gyte; 

jg;gLj;jp vLj;Jf; nfhz;lhy;> mij Njtd; ghu;j;Jf; nfhs; 

thu;. Mdhy; ehq;fs; kdjhu gupjhdk; nfhLf;fpd;wtu;fsha; 

,Ug;Nghk; vd;why;> ehq;fs; kw;wtu;fspd; kdf;fz;fis FUL 

gLj;Jfpd;Nwhk;. mJkhj;jpuky;y> jq;fs; ehshe;j tho;f;ifia 

nfhz;L nry;y tUtha; ,y;yhj Vio vspatu;fspd; tho;it 

,d;Dk; fbdkhf;Ffpd;wtu;fsha; ,Ug;Nghk;. vdNt gupjhdk; 

nfhLg;gijAk; vLg;gijAk; MjuT nra;ahjpUq;fs;. 

 
 

ப�தானம் வாங்காதி�ப் 

பாயாக; ப�தானம் பார் 

ைவ � ள் ள வ ர் க ைளக்    

��டாக்கி>  ந� தி மா ன் க 

ள�ன் வா ர் த் ைத க ைள ப் 

�ரட்�ம். 

யாத்திராகமம் 23:8 

nrt;tha; | gq;Fdp 13 
 

 khiy thrfk; - ePjpnkhopfs; 7:23 

 

ெஜபம்: ந�திய�ன் ேதவேன> ந�திக்� எதிரான எந்த ஒ� ெசயல்க�க்�ம் 

நான் ஆதர� ெசய்யாம�ம்> எள�ைமயாேனாைர எந்த வ�தத்தி�ம் 

ஒ�க்காம�ம் இ�க்க என்ைன வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

  இேய�: எனக்காக அல்ல உங்க�க்காக அ�ங்கள் என்றார் - �க் 23:28 24 



  
 

 

ப�ரேயாஜன�ள்ள ேபச்� 

,uT Neuq;fspNy> ghijf;F ntspr;rk; fhl;Lk;gbahf> if 

apNy neUg;Gg; ge;jq;fis Ve;jpr; nry;thu;fs;. me;j neUg;Gg; 

ge;jk; vtDila ifapypUf;fpwNjh> mjd; ed;ikg; gpuNahfk; 

mtDila kdepiyapNy jq;fpapUf;fpd;wJ. “vd; kdk; mik 

jyhapUf;Fk; NghJ> neUg;Gg; ge;jj;jhy; kf;fSf;F topfhl;L 

Ntd;> Mdhy; vd;; kdk; Fok;gpg; 

Nghd Neuq;fspNy> CiuNa nfhO 

j;jp tpLNtd; vd;W xU kdpjd; 

$Wthdhf ,Ue;jhy;> ahu; me;j 

kdpjdpd; epiyia Vw;Wf; nfhs; 

Sthu;fs;? mtd; me;j neUg;Gg; 

ge;jj;ij Ve;jpr; nry;tij mtd; 

tpl;LtpLtJ mtDf;F ed;ikahf 

,Uf;Fk;.  gpupakhdtu;fNs>   ,jw; 

nfhj;jjhfNt vq;fs; ehTk; ,Uf; 

fpd;wJ. ehd; ey;y kdepiyapNy 

,Uf;Fk; NghJ> ed;ikahd> MWjyhf> rkhjhdj;jpw;Fupa 

nja;tPf thu;j;ijfis vLj;Jiug;Ngd;> Mdhy; kw;wa Neuq; 

fspy; tha;f;F te;jnjy;yhk; NgRNtd; vd;W xUtd; tho; 

e;jhy; mjdhy; mtdpd; Mj;Jkhtpw;F gyd; vd;d? ,f;fl;Lk; 

neUf;fKk; vq;fs; tho;f;ifapy; tUk; NghJ vq;fSf;Fs;Ns 

kiwe;jpUg;gij vq;fs; ehT ntspg;gLj;Jk;. vg;gb xU rpwpa 

neUg;G> fhLfisAk; fl;blq;fisAk; nfhOj;jp ngupjhd 

tpisTfis Vw;gLj;Jfpd;wNjh> mNj Nghy rpwpa ehTk; 

cyfpNy ngupjhd tpisTfis Vw;gLj;Jfpd;wJ. rkhjhdKk; 

rTf;fpaKkhd Neuj;jpy; khj;jpuk; gf;jptpUj;jpf;NfJthd 

thu;j;ijfis NgRfpwtu;fshf ,Uf;fhky; vg;NghJk; NjtD 

ila ehkk; kfpikg;gLk; thu;j;ijfisNa Ngr Ntz;Lk;.  
 

ப க் தி வ� � த் தி க் �                    ஏ� 

வான நல்ல வா ர் த் ைத 

உண்டானால் அைதேய 

ேகட்கிறவ�க்�ப் ப�ர 

ேயா ஜன�ண்டா�ம்ப� 

ேப�ங்கள்.  

எேபசியர் 4:29 

 

Gjd;| gq;Fdp 14 
 

 khiy thrfk; - nfhNyh 4:9 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன>  உம்�ைடய கி�ைபய�னாேல 

நாங்கள் நிைலநிற்கின்ேறாம். நாங்க�ம் கி�ைப ெபா�ந்திய 

வசனங்கைள ேபச எங்க�க்� ஞான�ள்ள இ�தயத்ைதத் தா�ம். 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 இேய� ப�தாவ�ன் கட்டைளய�ன்ப� ெசய்தார். - ேயாவான் 14:31  25 



  
 

 

ைகய�ட்�ச் ெசய்�ம் ேவைல 

,NaR jk;Kila rP~u;fis Nehf;fp: Moj;jpNy js;spf; 

nfhz;LNgha;> kPd;gpbf;Fk;gb cq;fs; tiyfisg; NghLq;fs; 

vd;whu;.  mjw;Fr; rPNkhd;: IaNu> ,uhKOtJk; ehq;fs; gpuah 

rg;gl;Lk; xd;Wk; mfg;gltpy;iy MfpYk; ck;Kila thu;j;ij 

apd;gbNa tiyiag; NghLfpNwd; vd;whd;. me;jg;gbNa 

mtu;fs; nra;J> jq;fs; tiy fpop 

e;JNghfj;jf;fjhf kpFjpahd kPd;f 

isg; gpbj;jhu;fs;.  mg;nghOJ kw; 

wg; gltpypUe;j $l;lhspfs; te;J 

jq;fSf;F cjtpnra;Ak;gbf;Fr; 

iriffhl;bdhu;fs;; mtu;fs; te;J> 

,uz;L glTfSk; mkpoj;jf;fjhf 

epug;gpdhu;fs;.  fu;j;juhfpa Njtd; 

-jhNk> kdpju;fSila iffspd; 

gpuahrq;fs; gydspf;Fk;gb nra;fp 

d;whu;. ,e;j cyfpNy gyu; nka; 

ahd xNu Njtdhfpa fu;j;jiu Vw;Wf; nfhs;shky; ,Uf;fp 

d;wNghjpYk;> mtu;fSk; gpiof;fFk;gbf;F fpUig nra;fpd;whu;. 

NjtDila fpUigahNy ehq;fs; capu;tho;fpd;Nwhk; vd;gij 

rpy NtisfspNy NjtDila gps;isfshfpa ehq;fs; kwe;J 

Nghfpd;Nwhk;. vq;fs; gpuahrk; gydw;wWg; Nghapw;W. Neuk; 

tpiuakhfpg; Ngha;tpl;lJ vd;W fisj;J> rypj;Jg; NghFk; 

#o;epiyfs; Vw;gLtJz;L. ,q;F ,uh KOtJk; gpuharg;gl;l 

rP~u;fSf;F> xU kPDk; mfg;gltpy;iy.  Mdhy; ,NaRtpd; 

thu;j;ijf;F fPo;gbe;jNghJ> nrhw;g Neuj;jpNy mjpraj;ijf; 

fz;lhu;fs;. ,g;gbahf  mw;Gjj;jpD}lhf> vq;fSf;F mtu; 

jhNk> jk;Kila mDf;fpufj;ijAk;> vk;  tho;tpd; Nkd;ikahd 

Nehf;fj;ijAk; Qhgfg;gLj;jp> kPz;Lk; cWjpg;gLj;jp elj;Jfp 

d;whu;. 

 

ந� ைகய�ட்�ச்ெசய்�ம் 

ேவைலகைளெயல்லாம் 

ஆசீர்வதிக்க�ம்> கர்த்தர் 

உனக்�த் தம� நல்ல 

ெபாக்கிஷசாைலயாகிய 

வானத்ைதத் திறப்பார்; 

உபாகமம் 28:12 

tpahod;| gq;Fdp 15 
 

 khiy thrfk; - Yhf;fh 5:3-10 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ேதவேன>  நாங்கள் உம்�ைடய கி�ைபைய மறந்�> 

எங்கள் ப�ரயாசங்கள�ல் நம்ப�க்ைக ைவக்�ம் ேநரங்கள�ேல> உம்�ைடய 

கி�ைபைய உணர்ந்� ெகாள்�ம் இ�தயத்ைதத் தா�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 இேய�: உங்கள் இ�தயம் சந்ேதாஷப்ப�ம் என்றார் - ேயாவான் 16:22  26 



  
 

 

இன� சம்பவ�க்க ேபாகின்றைவகள்  

fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; ghLfis mjpfkhf jpah 

dpf;fpd;w ,e;j ehl;fspNy> mtupd; ghLfspd; fUg;nghUis 

Nehf;fp nkd; NkYk; tsu;e;J tu Ntz;Lk;. vk;ikAk; jk;ik 

g;Nghy khw;Wk; ,k; khNerj;ij Fwpj;J ehq;fs; ed;F czu;e;j 

tu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. ,NaRit vt;tstha; Jd;gLj;jp 

dhu;fs; vd;W Nrhfk; mile;J> 

Jf;fpg;gNjhL epWj;jp tpLk; ehl;fs; 

my;y. mtupd; ghLfSf;fhf ed;wp 

awpjYs;stu;fsha;> mtupd; rpj;j 

j;ij ,g;G+TyfpNy epiwNtw;w 

Ntz;Lk;. ,NaR ,e;j G+kpapNy 

tho;e;j ehl;fspy;> mg;NghJ ,Ue; 

jtu;fspy; gyu; mtu; ahu; vd;gij 

mwpa kdjpy;yhjtu;fshfapUe;jh 

u;fs;. mtu; tutpd; Nehf;fj;ij my 

l;rpak; nra;J> gupRj;jiu nfhiy 

nra;jhu;fs;. ,NaR rpYitapy; 

njhq;Fk; NtisapYk;> jk;ik Jd; 

gg;gLj;Jfpwtu;fspd; mwpahikia 

kd;dpf;Fk;gb Ntz;bf; nfhz;lhu;. 

,e;j ehl;fspy; ehq;fs; ,dp rk;gtpf;fg; Nghfpd;witfisf; 

Fwpj;J tpopg;Gs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. fu;j;ju;jhNk 

kWgbAk; vq;fis Nru;j;Jf; nfhs;s Nkfq;fspy; tUthu;. me;j 

ehs; xU fz;zpiag; Nghy vq;fis thupf; nfhs;shjgb> 

me;j ehl;fs; vq;fSf;F kfpo;r;rpapd; ehl;fsha; ,Uf;Fk;gb 

czu;Ts;stu;fsha; [Ptdk; gz;z Ntz;Lk;. vq;fis #o;e;J 

nfhs;fpd;w ,e;j cyf rthy;fshy; guk miog;gpd; ge;jag; 

nghUis kwe;J Ngha;tplhky; ,dp elf;fg; Nghfpd;witfis 

Fwpj;J tpopg;Gs;stu;fshf ,Ug;Nghk;.  

ஆைகயால் இன�ச் சம்ப 

வ�க்கப்ேபாகிற இைவக 

�க்ெகல்லாம்  ந� ங் க ள் 

த ப் ப�>   ம�ஷ�மார� 

க்�  � ன் பா க  நிற்கப் 

பாத்திரவான்களாக எண் 

ணப்ப�வதற்�>எப்ெபா� 

�ம் ெஜபம்பண்ண� வ�ழி 

த்தி�ங்கள் என்றார். 

�க்கா 21:36 

nts;sp | gq;Fdp 16 
 

 khiy thrfk; - 1 njr 5:4-8 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> இந்த உலக வாழ்க்ைகய�ேல 

எங்க�க்� எதிராக வ�ம் சவால்கள�ன் மத்திய�ல் எங்கள் இலக்ைக 

மறந்� ேபாகாமல் வாழ எங்கைள வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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 இேய�: ப�தாதாேம உங்கைளச் சிேநகிக்கிறார் - ேயாவான் 16:27 27 



  
 

 

உற்சாகத்�டன் ெசயற்ப�ேவாம் 

rpy kdpju;fs; jq;fSf;F nfhLf;fg;gl;l kl;Lg;gLj;jg;gl;l 

tsq;fis> jq;fs; gpuahrq;fshy;> ngUf;fpf; nfhs;fpd;whu;fs;. 

vLj;Jf; fhl;lhf> xU cw;rhfKs;s kdpjDf;F> jz;zPUs;s 

fpzWk;> Rkhuhd msTs;s epyg;gug;nghd;Wk; jw;fhypfkhf 

fpilf;fg;ngw;wJ. clNd mtd; mq;F kuts;sp> fj;jup Nghd;w 

ehw;Wf;fis el;L> ePu;gha;r;rp Fwpg; 

gplj;jf;f tpisr;riyf; fz;L 

nfhz;lhd;. ,e;j kdpjd; jd; ts 

q;fis [hf;fpuijaha; cgNahfpj; 

jhd;. Mdhy; jd;; Ntiyapy; 

mrjpahapUg;gtd; mopk;gDf;Fr; 

rNfhjud; vd;W Ntjk; $Wfpd;wJ. 

vg;gbnadpy;> Cjhupg; gps;isah 

dtd;> jd; M];jpfspd; gq;if 

je;ijaplk; ,Ue;J tUe;jpf; Nfl;L> 

J}u Njrj;jpw;F Ngha;> cs;snjy;yhtw;iwAk; mopj;Jg; Nghl; 

lhd;. ,td; jdf;F nfhLf;fg;gl;l tsq;fis J~;gpuNahfk; 

nra;Ak; mrjpahd kdpjd;.  xU ehspNy 24 kzpj;jpahyq;fs; 

cz;L. mjpy; xU rpy epkplq;fs; $l  NjtDila ghjj;jpNy 

jupj;jpUe;J> Ntjj;ij thrpj;J n[gk; nra;a Kbahjtd;> jd; 

Neuj;ij mopj;Jg; NghLfpd;whd;. ,g;gbahf jq;fSila Fuy; 

tsk;> kw;wa Mw;wy;fs;> jpwikfs;> jyhe;Jfis> kdpju;fs; 

guNyhf Njtdpd; ehkj;jpd; kfpikf;fhf cgNahfpf;fhky;> 

mtw;iw J~;gpuNahfk; nra;fpd;whu;fs;> NtW rpyu; Nrhk;Ngwp 

j;jdj;jpdhy; mtw;iw gpuNah[dg;gLj;jhky;> jq;fs; Nrhk;Ng 

wpj;jdj;ij epahag;gLj;j  rhl;Lg;Nghf;F NjLthu;fs;. vdNt 

cq;fSf;F nfhLf;fg;gl;l fhupaq;fspy; mrjpahf ,Uf;fhky;> 

cw;rhfj;Jld;> nraw;gLNthk;.  

அசதியாய�ராமல் ஜாக்கிர 

ைதயாய��ங்கள்; ஆவ� 

ய�ேல அனலாய��ங்கள் ; 

கர்த்த�க்�  ஊ ழி ய ஞ் 

ெசய்�ங்கள். 

ேராமர் 12:11 

rdp | gq;Fdp 17 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 25:14-30 

 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> எனக்� ெகா�க்கப்பட்ட ேவைலகள�ல் 

நான் அசதியாய��ந்�> ந�ர் தந்த வளங்கைள �ற்றாக அழித்�ப் 

ேபாடாதப�க்�> அவற்ைற ப�ரேயாஜனப்ப�த்த கி�ைப ெசய்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 இேய�: என்ன�டத்தில் உங்க�க்�ச் சமாதானம் என்றார்- -ேயாவா 16:33 28 



  
 

 

பலத்த ��கம் 

Aj;jq;fSk; gaq;fuq;fSk; xU Njrj;ij #o;e;J nfhs;;Sk; 

NghJ> tho topaw;W thLk; kf;fSf;F> ngupa ty;yuRf;fshf 

cs;s ehLfs; jQ;rk; nfhLf;fpd;wJ. me;j [dq;fSk; kfpo; 

r;rpNahL mq;Nf nrd;W me;j Njrj;jpd; ed;ikia mDgtp 

f;fpd;whu;fs;. milf;fyk; nfhLf;Fk; nraw;ghL me;j Njrj;jpd; 

MSifapd;> ,uf;fj;ij vLj;Jf; 

fhl;Lfpd;wJ.  mjw;nfhj;jjhfNt> 

,NaR vd;w ehkj;jpw;Fs;> ed;ik 

Ak; fpUigAk; jhuhskhf cz;L. 

,e;j cyfj;jpy; cs;s MSiffs; 

kl;Lg;gLj;jg;gl;litfs;. MSfpd; 

wtu;fspd; tUlq;fSk; Fwpg;gplg; 

gl;litfs;. MS iff;F MSif 

Ntw;Wikfs; mjpfk; cz;L. Mdhy; ,NaRtpd; MSiff;F 

Kbtpy;iy! mtupd; md;Gf;F vy;iy ,y;iy! ,NaRtpd; 

ehkk; vtUk; mirf;fKbahj gyj;j JUfk; Nghd;wJ. me;j 

JUf;fj;jpw;Fs; Xb jQ;rk; ngw;Wf; nfhs;tjw;F ahtUf;Fk; 

miog;G cz;L. ,NaRtpd; miog;ig Vw;W mq;F 

nry;fpd;wtu;fs; ePjpkhd;fshf;fg;gLfpd;whu;fs;. mq;F jQ;rkil 

fpd;wtu;fSf;F jq;fs; vjpu;fhyj;ijf; Fwpj;j gak; ,y;iy. 

mtu;fis Nehf;fp tUk; rthy;fis fz;L mtu;fs; kUsh 

jpUg;ghu;fs;. ,d;W ,NaR vd;w ehkj;ij kdpju;fs; Ngrhjp 

Ug;gjw;fhf kj;jpa];jq;fis Vw;gLj;jpapUf;fpd;whu;fs;. NkNy 

thdj;jpYk;> fPNo G+kpapYk;> G+kpapd; fPo; jz;zPupYk;> kdp 

ju;fs; kPl;giltjw;F ,NaR vd;Dk; ehkk; md;wp NtW ehkk; 

,y;iy. vdNt gyj;j JUfkhfpa  ,NaRtpd; ,lj;jpw;F rPf;fp 

ukha; te;J NrUq;fs;. mq;Nf jhd; ePq;fs; ,isg;ghWjiy 

fz;lila KbAk;.  
 

  

கர்த்த�ன் நாமம் பலத்த 

��கம்; ந�திமான் அதற் 

�ள் ஓ�ச் �கமாய��ப் 

பான். 

ந�திெமாழிகள் 18:10 
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 khiy thrfk; - mg; 4:12 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ப�தாேவ>  உம்�ைடய �மாரனாகிய இேய�வ�ன் 

நாமத்ைத எல்லா நாமத்திற்�ம் ேமலாக ேமன்ைமப்ப�த்தின �ர். மன�த 

�லத்திற்� இைளப்பா�தல் த�ம் அந்த நாமத்ைத>  நான் நம்ப� 

வா�ம்ப�யான ப�ரகாச�ள்ள மனக் கண்கைளத் தா�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன். ஆேமன். 

 
 ேப�� இேய�ைவ �ன்� �ைற ம�தலித்தான் - மத்ேத� 26:75  29 



  
 

 

வ��யைல ேநாக்கி 
xU kdpjd;> J}u Njrk; xd;iw nrd;wilAk;gbf;F jd; 

gpuahzj;ij gugug;Gld; Muk;gpj;jhd;. mtd; nry;Yk; topapy; 

fy;Yk;> Ks;Sk; ,Ug;gJld;> td tpyq;Ffs; cs;s fhL> 

kiy> gs;sj;jhf;F Nghd;wtw;iwAk; flf;f Ntz;bajhf 

,Ue;jJ. ,g;gbahd rthy;fspd; kj;jpapy;> ,Us; #o Mu 

k;gpj;jJ.  jhd; Muk;gpj;j gpuahz 

j;ij vg;gb Kbf;fg;Nghfpd;Nwd; 

vd;w gak; mtid #o;e;J nfhz; 

lJ. vg;nghOJ tpbAk; vd tpb 

aiy Nehf;fp fhj;jpUe;jhd;. ,jw; 

nfhj;jjhfNt> jpUkzkhfpa rpy 

GJj;jk;gjpfs; gugug;Gld; tho;f; 

ifia Muk;gpf;fpd;whu;fs;> Mz;L 

fs; fle;J nry;Yk;NghJ>  xd;wpd; 

gpd; xd;whf gy rthy;fSf;F Kfq; nfhLf;fpd;whu;fs;. eLf; 

flypNy Gay;fspd; kj;jpapd; mfg;gl;l glifg;Nghy tho;f; 

ifg; glF %o;fptpLNkh vd;w jpfpy; #o;e;J nfhs;Sk; Ntis 

fSk; cz;L. mit ahtw;wpd; kj;jpapYk;> tho;ifapy; tpbT 

tUNkh vd;W fhj;jpUf;fpd;whu;fs;. ntspapy; #o;epiyfs; vg;g 

bahf ,Ue;jhYk;> ,NaR vq;fs; ,ja jPgkhf> vq;fs; 

cs;shd kdpjdpNy tpsf;Nfw;Wthu;. vq;fisg; Nghy ,e;j 

cyfj;jpNy ghLfis mDgtpj;J mitahtw;wpYk; ghtk; 

xd;Wk; nra;ahky; cyfj;ij n[apj;j ,NaR vq;fs; cs;s 

j;jpy; thrk; nra;Ak; NghJ> mq;Nf vg;NghJk; nja;tPf ntsp 

r;rk;> vq;fs; kdf; fz;fis gpufhrpg;gpf;Fk;. vdNt tpbaiy 

Nehf;fp gazk; nra;Ak; ePq;fs; jsu;e;J NghfhjpU q;fs;.  ,e;j 

cyfj;jpNy cq;fSf;F cgj;jpuq;fs; cz;L Mdhy; jpld; 

nfhs;Sq;fs; ehd; cyfj;ij n[apj;Njd; vd nka;ahd 

xspahfpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. 
 

உலகத்திேல வந்� எந்த 

ம�ஷைன�ம் ப�ரகாசி 

ப்ப�க்கிற ஒள�ேய அந்த 

ெமய்யான ஒள�. 

ேயாவான் 1:9 
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 khiy thrfk; - 2 NgJU 1:16-21 

 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> பரேலாகத்ைத ேநாக்கி ப�ரயாணம் ெசய்�ம் 

வழிய�ல்> இ�ள் ேபான்ற பயங்கரங்கைள கண்� கலங்காமல்> எங்க 

ேளா� இ�க்�ம் இேய�ைவ பற்றிக் ெகாள்ள உணர்�ள்ள இ�தய 

த்ைதத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 இேய��க்� �ள்�களால் ���ட்�னார்கள் - மத்ேத� 27:29               30 



  
   

 

 

வழிைய ேபாதிக்�ம் ேதவன் 

,j;jhypah gl;lhsk; vd;dg;gl;l gl;lhsj;jpNy E}w;Wf;F 

mjpgjpahfpa nfhu;NeypA vd;Dk; Ngu;nfhz;l xU kD~d;> 

Nuhk murpd; Nghu;tPudhf ,Ue;jNghjpYk;> mtd; ePjpkhDk;> 

NjtDf;Fg; gag;gLfpwtUk;> ey;ytnud;W rhl;rp ngw;wtDk;> 

kpFe;j jhdju;kq;fis nra;fpd;wtDk;> vg;nghOJk; n[g 

j;jpNy jupj;jpUf;fpd;wtDkhapUe; 

jhd;. xUehs;  gfypy; Vwf;Fiwa 

xd;gjhk; kzpNeuj;jpNy NjtD 

ila J}jd; jd;dplj;jpy; tuTk;> 

nfhu;NeypANt> vd;W miof;fTk; 

gpuj;jpal;rkha;j; juprdq;fz;L> 

mtid cw;Wg;ghu;j;J> gae;J: Mz; 

ltNu> vd;d> vd;whd;. mg;nghOJ 

mtd;: cd; n[gq;fSk; cd; jUk 

q;fSk; NjtDf;F epidg;G+l;Lj 

yhf mtu; re;epjpapy; te;njl;bap 

Uf;fpwJ vd;W $wp mtd; ,ul;rp 

g;gila nra;a Ntz;baij mtDf;F ntspg;gLj;jpdhd;. 

jd;id cz;ikaha; ehbj; NjLk; kdpju;fSf;F ,NaRjhNk 

,ul;rzpaj;jpd; topia fhz;gpf;fpd;whu;. kdpju;fs; vtUk; 

jhdju;kq;fis kl;Lk; nra;tjhy; jq;fs; ghtq;fspypUe;J 

tpLjiy milaKbahJ. ehq;fs; ve;j gjtpapy; ,Ue;jhYk;> 

vg;gbg;gl;l cyf nry;thf;Ffs; ,Ue;jhYk;> Njtd; xUtu; 

,Uf;fpd;whu; vd;W tpRthrpj;J>  mePjpia tpyf;fp> mtuplj;jpy; 

Ntz;bf; nfhs;Sk;NghJ> guNyhfj;jpd; topia mtu;fSf;F 

fhz;gpf;fpd;whu;. ,ul;rpg;gilAk; topia kl;Lky;y> ve;j 

tpjkhd rthy;fs; vq;fis Nehf;fp te;jhYk;> mtUf;F 

fhj;jpUe;jhy; ehq;fs; vd;d nra;a Ntz;Lk; vd;gij 

gpujpal;rkha; vq;fSf;F ntspg;gLj;Jthu;. 

 
 
 
 

எந்த ஜனத்திலாய��ம் 

அவ�க்�ப் பயந்தி�ந்� 

ந�திையச் ெசய்கிறவன் 

எவேனா அவேன அவ� 

க்� உகந்தவன் என்�ம் 

நிச்சயமாய் அறிந்தி�க் 

கிேறன் 

அப்ேபாஸ்தலர் 10:35 

 

ெஜபம்: எங்கள் ெஜபத்ைத ேகட்�ம் பரேலாக தந்ைதேய> எந்த 

ேவைள�ம்>  என் எல்லா கி�ையகள��ம் உம்ைம கனப்ப�த்�பவனாய் 

(ளாய்)>  உம்�ைடய ந�திைய நடப்ப�க்க எனக்� ெபலன் தா�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 31:19 

இேய� கள்ளவர்கள் மத்திய�ேல ெதாங்கினார். - மத்ேத� 27:38  31 



 
 

 

இேய�ேவா� வாழ்வதன் ேமன்ைம 
Mgpufhk; vd;w kdpjd;> jd;Dila Fkhudhfpa <rhf;Ff;F 

ngz; ghu;f;Fk;gb> jd; %j;j Copaf;fhuid miog;gpj;J> 

mtid jd; ,dj;jhuplj;jpy; mDg;gpapUe;jhd;. me;j Copad; 

10 xl;lfq;fNshL Gwg;gl;L> nknrhg;nghj;jhkpahtpNy ehNfh 

Uila Cupy; Nru;e;jhd;. mq;Nf fu;j;juhfpa Njtd; jhNk fhup 

aj;ij tha;f;fr; nra;jhu;. nungf; 

fhs; vd;Dk; kfh &gtjpahfpa 

ngz;iz ngz; nfhLf;f mtspd; 

ngw;NwhUk; rNfhjuDk; rk;kjpj; 

jhu;fs;. ,g;nghOJ> ,e;j ngz;> 

kzthsNdhL tho;tjw;fhf>  jhd; 

gpwe;j G+kpapypUe;J> jd; ngw;Nwhu; 

kw;Wk; rNfhjuid tpl;L tpil 

ngwNtz;Lk;. ,e;j nray;> nuNgf; 

fhSf;Fk;> FLk;gj;jpdUf;Fk; ,yF 

thdjy;y. MdhYk;> kzthsid re;jpf;fg; Nghtjhy;> nuNg 

f;fhs; fhyjhkjkpd;W> Mgpufhkpd; Copad; $wpa Fwpj;j  Neu 

j;jpy; Gwg;gl;Lg;Nghdhs;. gpupakhdtu;fNs> ,Nj NghyNt vq; 

fs; tho;f;ifAk; ,Uf;fpd;wJ. vq;fs; fu;;j;juhfpa ,NaR fpwp]; 

Jit re;jpf;fpd;w me;j ehs;> Mde;jf; fspg;Gs;s ehs;. mjdh 

y;jhd; ,NaRtpd; rP~dhfpa gTy; vd;gtu;> “rhT vdf;F Mjh 

ak;” vd;W $wpdhu;. mjhtJ> ,e;j ruPuj;jpypUe;J xU ehs; 

tpil ngw Ntz;Lk;. cw;whu; cwtpdiu tpl;L tpilngWtJ 

Rygkhdjy;y> Mdhy; kzthsdhfpa gukd; ,NaRit re;jp 

f;Fk; kfpo;r;rp ,e;j mope;J NghFk; cyfj;ijAk;> mjpYs;s 

itfisAk; tpl cd;djkhd kfpo;r;rp. tpiyAau;e;j Kj;jpd; 

Nky; Mu;tq;nfhz;L jdf;Fz;lhditfs; vy;yhtw;iwAk; 

tpw;W mij jdjhf;fp nfhs;s Ntz;Lk; vd;gJ Nghy> ,NaR 

NthL tho;tjd; Nkd;ikia Fwpj;jjhd mwptpNy ehq;fs; ehs; 

NjhWk; tsu Ntz;Lk;. me;j Nkd;ikia ehbj; NjlNtz;Lk;. 
 
 
 

 

 

அவன் வ�ைல�யர்ந்த 

ஒ� �த்ைதக் கண்�> 

ேபாய்>   த ன க் � ண் டா ன 

எ ல் லா வ ற் ைற � ம் 

வ�ற்�> அைதக் ெகாள்� 

கிறான். 

மத்ேத� 13:46 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ> பரேலாக ேமன்ைமைய உணர�ம்> இந்த 

உலக�ம்> அதி�ள்ளைவக�ம் கானல் ந�ர் ேபான்றைவ என்பைத�ம் 

உணர்ந்� ெகாள்�ம் இ�தயத்ைத எனக்�த் தா�ம். இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 1:20-21 

இேய� தமக்� ேந�டப்ேபாகிறைத அறிந்தி�ந்தார் - ேயாவான் 18:4 32 



  

 

எங்கள் கி�ையக�ம் வழிக�ம் 
jhtPJ vd;Dk; uh[htpd; Fkhudhfpa mg;rNyhk;> jhtPjpd; 

uh[;aj;jpw;F tpNuhjkhf Gul;rpgz;zp FWfpa fhyj;jpw;Fs; Ml; 

rpia ifg;gw;wpdhd;. jhtPJk; mtd; Copaf;fhuUk; fhy;eil 

aha; kiyf;F Xbg;Nghdhu;fs;. rfy [dq;fSk;> rfy gyrh 

ypfSk;> jhtPjpd; tyJGwkhfTk; ,lJGwkhfTk; elf;ifapy;> 

jhtPjpd;NkYk;> jhtPJuh[hTila 

rfy Copaf;fhuu;NkYk; rPNkap 

vd;Dk; kdpjd; fw;fis vwpe;J> 

jhtPij J}~pj;jhd;. me;j rPNkapd; 

capu; jhtPjpd; xU thu;j;ijapy; 

,Ue;jJ. Mdhy; jhtPJ mtid 

nfhd;W Nghltpy;iy. fu;j;ju; jd; 

gps;isfis rpl;rpf;Fk; NghJ> mt 

u;fspd; tpOifapy; mtu;fis J}w; 

Wfpwtu;fs;    ,Uf;fpd;whu;fs;. Mdhy; 

fu;j;ju; jd; gps;isfspd; rpiwapU 

g;ig jpUg;gp mtu;fis kWgbAk; cau;e;j ];jhdj;jpNy itg; 

gtu; vd;gij kwe;JtpLfpd;whu;fs;. ,e;j rk;gtj;jpNy jhtPjpd; 

Fkhudhfpa mg;rNyhk;> fu;j;juhfpa Njtd; jhNk> jd; je;ij 

ahfpa jhtPij uh[hthf mgpN~fk; gz;zpdhu; vd;gij kw 

e;J Nghd kjpaw;wtdhf ,Ue;jhd;. ,NaRthy; miof;fg;gl;l 

cq;fs; tho;f;ifapNyh> my;yJ kw;wtu;fspd; tho;f;ifapNyh 

mtkhdKk; epe;ijAk; tUk;NghJ> Njtd; Kw;wpYk; iftpl;lhu; 

vd;W vz;zp> tpRthrj;jpw;F tpNuhjkhd thu;j;ijfis Ngrhjp 

Uq;fs;. Vnddpy;> mg;rNyhkpd; Ml;rp nrhw;g ehl;fs; kl;LNk 

ePbj;jJ. fu;j;ju; jhtPij kWgbAk; cau;j;jpdhu;. fu;j;ju; jhd; 

Nerpf;fpd;w jd; gps;isfis fbe;J nfhz;L rpl;rpf;fpd;whu;. 

fu;j;jUila rpl;iria mw;gkhf vz;zhkYk;> mtuhy; 

fbe;Jnfhs;sg;gLk;NghJ Nrhu;e;JNghfhkYk; ,Uq;fs;.  

 
 

 

 

ந�ங்கள் சிட்ைசையச் சகி 

க்கிறவர்களாய��ந்தால் 

ேதவன் உங்கைளப் �த்தி 

ரராக எண்ண� நடத்�கி 

றார்; தகப்பன் சிட்சியாத 

�த்திர�ண்ேடா? 

எப�ெரயர் 12:7 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> தகப்பைனப் ேபால ேதாள�ன�ேல எங் 

கைள �மந்� வந்தவேர> ந�ர் எங்கைள�ம் மற்றவர்கைள�ம் �ய்ைமப் 

ப�த்�ம் ேபா�> அதற்� வ�ேராதமாக ெசயற்படாதப� என்ைன காத்�க் 

ெகாள்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

tpahod; | gq;Fdp 22 
 

 khiy thrfk; - 2 rhK 16:1-12 

இேய� ெகத்ெசமேன �ங்காவ�ல் ெஜபம் ெசய்தார் - மத்ேத� 26:36   33 



  
 

 

கர்த்த�ைடய கட்டைளகள்  
Njtd; rhnyhNkhd; vd;Dk; uh[hTf;F kpFjpahd Qhdj;ijAk; 

Gj;jpiaAk;> nfhLj;J mtid kfpikapdhy; epiwj;jpUe;jhu;. 

mtDila Ml;rpf; fhyj;jpNy> mtd; NjtDf;nfd;W ngupjhd 

fpupiafis nra;jpUe;jhd;. vdpDk; ,tDila filrp fhy 

j;jpNy> NjtDila rj;jj;jpw;F fPo;g;gbahky; gpd;thq;fpg; 

Nghdhd;. Njtd;jhNk> me;epa Njtu; 

fis Nrtpg;gtu;fis Fwpj;J vr;r 

upf;ifahf ,Uf;Fk;gbahf ,];u 

Nty; [dq;fSf;F $wpapUe;jhu;. 

mtu;fs; epr;rakha;j; jq;fs; Njtu; 

fisg; gpd;gw;Wk;gb cq;fs; ,Uj 

aj;ijr; rhag;gz;Zthu;fs; vd;W 

nrhy;ypapUe;jhu;;.  rhnyhNkhd;  uh[h  

me;jf; fl;lisfis mw;gkhf vz; 

zpdhd;. NjtDila fl;lisf;F 

ve;j kdpjDk; tpjptpyf;fhdtu;fs; 

my;y. IRtupathdhf ,Ue;jhYk;> 

Vioahf ,Ue;jhYk;> Qhdpahf 

,Ue;jhYk; Ngijahf ,Ue;jhYk;> NjtDila epakq;fis 

mw;gkhf vz;Zfpd;wtu;fs;> ghtj;jpNy tpOe;J tpLthu;fs;. 

ehfupfkhd cyfpNy> ,d;W gyUf;F NjtDila epakdq;fs; 

mehfupfkhf Njhd;Wfpd;wJ. mjdhy; Njt epakq;fis> ,e;j 

cyf ehfupfq;fSf;Nfw;g rw;W khw;wpaikf;f Kw;gLfpd;wh 

u;fs;> my;yJ mJ ,e;j fhyj;jpw;F mehtrpa kw;wJ vd 

js;sptpLfpd;whu;fs;. ,d;W ePq;fs; ve;j gjtpapy; ,Ue;jhYk;> 

ve;j epiyapy; ,Ue;jhYk;> NjtDila fl;lisfis mw;g 

khf vz;zptplhjpUq;fs;. cyfpd; tQ;rfkhd Ngr;Rf;fSf;F 

,lq; nfhLf;fhky; vg;NghJk; NjtDila fl;lisfSf;F fPo; 

g;gbAq;fs;. Njt fl;lisfSf;F fPo;g;gbNthu;> jq;fs; tho; 

tpNy ed;ikia fz;lilfpd;whu;fs;. 

 
 
 

 

 

உங்கள் ேதவனாகிய கர் 

த்தர் உங்க�க்�க் கற்ப� 

த்த அவ�ைடய க ற் ப 

ைனகைள�ம் அவ� 

ைடய சாட்சிகைள�ம் 

அவ�ைடய கட்டைள 

கைள�ம் க�த்தாய்க் 

ைகக்ெகாள்�வ �ர்களாக. 

உபாகமம் 6:17 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> உம்�ைடய கட்டைளகள் 

எங்கள் நன்ைமக்காகேவ ெகா�க்கப்பட்��க்கின்ற� என்பைத உணர்ந்� 

அைவகைள அசட்ைட ெசய்யாமல் வாழ கி�ைப ெசய்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

nts;sp | gq;Fdp 23 
 

 khiy thrfk; - 1 ,uh[hf;fs; 2:4 
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இேய�ைவ நா�த் ேத�ங்கள்  
mLj;j CUf;F gpuahzg;gl;L nrd;w thypgd; xUtd;> NghFk; 

topapNy cs;s cztfk; xd;wpNy jd; kjpa Mfhuj;ij 

cl;nfhz;lhd;.  me;j cztpd; Rit mtDf;F mjpfkhf gpb 

j;Jf; nfhz;ljhy;> md;W Kjy;> me;j cztfj;ij fle;J 

nry;y fpilf;Fk; re;ju;g;gq;fs; xd;iwAk; mtd; jtwtplhky; 

mq;Nf nrd;W tUthd;. Vnddpy; 

me;j cztpd; Ritia mtd; Urp 

ghu;j;jpUe;jhd;.  ,t;tz;zkhfNt> 

kdpju;fs;> jq;fs; nrhe;j tho;f;if 

apy; gw;gy fhupaq;fis ehbj; 

NjLfpd;whu;fs;. fpilf;Fk;; re;ju;g;g 

q;fis jtwtplhky;> jq;fs; tpUk; 

Gtij ngw;Wf; nfhs;fp d;whu;fs;. 

fu;j;jiu mwpfpd;w mwptpNy cs;s Nkd;ikia Urp ghu;j;jt 

u;fs;> mtiu ,d;Dk; mwpAk;gbaha;> ehbj; NjLfpd;whu;fs;. 

,tu;fSila ngyd; ,e;j cyf nghUl;fspNyh> cyf 

kdpju;fspNyh ,y;iy. ,tu;fs; fu;j;juhfpa NjtdpNy ngyd; 

nfhs;fpd;whu;fs;. fu;j;jupd; ehkj;jpd; mopahj Nkd;ikia 

mwpe;jgbahy;> ,tu;fs; mOifapd; gs;sj;jhf;if fle;jhYk;> 

mjpNy khz;L Nghtjpy;iy. mtu;fs; gyj;jpd;Nky; gyk; 

mile;J> rPNahdpNy Njtre;epjpapy; te;J fhzg;gLthu;fs;. 

,e;j mwpit gyu; jq;fs; ,sikf; fhyq;fspNy js;sptpl;L> 

epiwit milAk;gb> ,e;j cyf Nghf;fpd; topapNy gytp 

jkhf gpuahrg;gl;L ,isg;gile;J Nghfpd;whu;fs;. fu;j;jiu 

ehbj; NjLq;fs;. mtiu ehbj; NjLfpd;wtu;fSf;F mtu; rkPg 

khf ,Uf;fpd;whu;. fu;j;juhfpa ,NaRtpd; ehkj;ij NerpAq;fs;. 

mg;nghOJ> mope;J NghFk; ,e;j cyfj;jpd; khia ,d;d 

njd;W mwpe;J mtupd; ehkj;jpd; Nkd;ikapNy epj;jpa kfpo;r; 

rpia mile;J nfhs;tPu;fs;. 

  
 

 

 
   
                                                                                  

உம்�ைடய நாமத்ைத 

ேந சி க் கி ற வ ர் க ள்   உம் 

மில் கள���வார்களாக. 

சங்கீதம் 5:11 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள பரேலாக ேதவேன> இந்த உலகத்தி�ள்ள 

அழிக்கின்ற கா�யங்கைள நா�த் ேத� நாங்க�ம் அழிந்� ேபாகாமல்> 

அழியாத நித்தியராகிய உம்ைம நா�த்ேதட> உணர்�ள்ள இ�தயத்ைதத் 

தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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 khiy thrfk; - vgpnuau; 11:6 

 சஷீர்கள் இேய�ைவவ�ட்� ஓ�ப்ேபானார்கள்.   - மாற்� 14:50            35 



  
                 
 

மகிைம அைட�ம் யாத்திைர  
,NaR vUrNyKf;F tUfpwhnud;W gz;biff;F te;j jpushd 

[dq;fs; Nfs;tpg;gl;L> FUj;Njhiyfisg; gpbj;Jf;nfhz;L> 

mtUf;F vjpu;nfhz;LNghFk;gb Gwg;gl;L: Xrd;dh> fu;j;jU 

ila ehkj;jpdhNy tUfpw ,];uNtypd; uh[h ];Njhj;jpupf;f 

g;gl;ltu; vd;W Mu;g;gupj;jhu;fs;.  my;yhkYk;: rPNahd; Fkhu 

j;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;. 

vq;fs; tho;f;ifapNy gytpjkhd 

gpuahzq;fis ehq;fs; Nkw;nfhs; 

Sfpd;Nwhk;. Mdhy; Njt Fkhu 

dhfpa ,NaRtpd; ,e;j gpuahzk; 

mtu;; ,e;j cyfj;jpw;F te;j 

Nehf;fj;ij epiwNtw;Wtjhf ,Ue;jJ. jdf;F rk;gtpf;fg; 

NghFk; mtkhdk;> epe;ij> ghLfs;> kuzk; vd;gtw;iw mwpe; 

jtuhf> jk;Kila gpjhtpd; mehjp jPu;khdj;ij epiwNtw;Wk; 

gbahf> ,NaR jhNk> kdpj Fyj;jpd; kPl;Gf;fhf> vUrNyik 

Nehf;fp tUfpd;whu;. vq;fSila tho;f;ifapy; rpy gpuah 

zq;fs; frg;Gs;sjhf ,Uf;Fk;NghJ KWKWf;fhky; gpjh 

thfpa NjtDila rpj;jk; vq;fspy; epiwNtw ,lq; nfhLf;f 

Ntz;Lk;. ehq;fs; ed;ik nra;Ak; NghJ rpy NtisfspNy 

vq;fsplkpUe;J ed;ikfis ngw;wtu;fs; $l ehq;fs; gpwu; 

kj;jpapNy mtkhdg; gLk;gbahd jPikfis nra;ayhk;. 

mijf; fz;L Nrhu;e;J Nghfhky;> vq;fs; md;Gs;s fu;j;juhfpa 

,NaRit Nghy> jd;dykw;wtu;fshf> Kd;Ndwpr; nry;Nthk;. 

KbtpNy fu;j;jupd; rKfj;jpy; epj;jpa kfpo;r;rp cz;L. 

 
 

 

 

 

 
 
 

..அவமானத்ைத எண்ணா 

மல்> சி�ைவையச் சகி 

த்�> ேதவ�ைடய சிங் 

காசனத்தின் வல�பா� 

சத்தில் வ �ற்றி�க்கிறார். 

எப�ெரயர் 12:2 

 

ெஜபம்: நன்ைமய�ன் ஊற்றாகிய ேதவேன> அவமானம் நிந்ைத இ�க்கி 

ன்ற� என அறிந்�ம் தன்ைன உம்�ைடய சித்தத்திற்� ஒப்�க் ெகா� 

த்த உம்�ைடய தி�க்�மாரன் இேய�ைவ ேபால நாங்க�ம் வாழ 

எங்க�க்� கி�ைப ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் 

ஆேமன். 
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 khiy thrfk; - Y}f;fh 19:28-40 
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ேதவ ராஜ்யத்தின் ேமன்ைமக்காக   
Njrj;ij MSk; murhq;fj;jpy;> jiytUk;> gy ke;jpupfs;> 

,d;Dk; gy Copau;fs;> Njrj;jpd; eyid NgZk;gbahf> 

kf;fs;Nky; ey;yhl;rp nra;Ak;gbahf epakpf;fg;gl;ltu;fs;. ,ij 

Kd;dpl;L ey;y Ml;rp nra;fpd;wtu;fs;> kf;fspd; mbg;gil 

Njitfis re;jpg;gjpYk;> kf;fspd; ghJfhg;G> kf;fspd; Rfk; 

Nghd;w gy ed;ikfSf;fhf $L 

khdtiu ciog;ghu;fs;. ,it 

ahTk; kf;fis ikakhf nfhz;l 

itfNs. ,jw;nfhj;jjhfNt> Njt 

Dila uh[;aj;jpy;> fu;j;ju;jhNk 

gy Copau;fisAk; Copaq;fis 

Ak; Vw;gLj;jpapUf;fpd;whu;. ,e;j 

Vw;ghL> me;j Copau;fspd; Nkd; 

ikf;fhfNth> my;yJ xU ];jhgdj;jpd; Nkd;ikf;fhfNth 

epWtg;gltpy;iy. jd;Dila Fkhuu;fshf> Fkhuj;jpfshf 

miof;fg;gl;ltu;fs;> guNyhfk; nrd;wilAk;gbahf ,itfis 

<thf nfhLj;Js;shu;. Njrj;ij Ml;rp nra;Ak; murhq;f 

cWg;gpdu;fSf;F nghWg;Gfs; nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. xUtu; 

jiytuhfTk;> gyu; ke;jpupfshfTk;> ,d;Dk; mNefu; ehlhSk 

d;w cWg;gpdu;fSkhf nraw;gLtjhy;> mtu;fs; Njrj;jpd; 

Fbfs; my;y vd;gJ nghUs; my;y. mtu;fSk; me;j Njrj;jpd; 

gpui[fNs. mNj Nghy NjtDila Copaj;ij nra;gt 

u;fSf;F> rpy nghWg;Gf;fSk;> tuq;fSk; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. 

mtu;fSk; NjtDila gps;isfNs. mtutupd; fpupiafSf;F 

jf;fjhf mtutUf;F gyd; cz;L. vdNt> vd;idtpl mtu;fs; 

cau;e;jtu;fs;> my;yJ ,tu;fs; jho;e;jtu;fs;> my;yJ mtupd; 

miog;G Nkd;ikahdJ> vd;DilaJ FiwthdJ vd;W 

vz;zhky;> miof;fg;gl;l ahtUk; NjtDila gps;isfs; 

vd;gij czu;e;jtu;fshf Nrit nra;Nthk;. 

 
 
 

 

 

அ வ ன வ � ைட ய 

ேவைலப்பா� ெவள�யா 

�ம்; நாளான� அைத 

வ�ளங்கப்பண்�ம். 

1 ெகா�ந்தியர் 3:13 
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 khiy thrfk; - 1 nfhup 12:14-28 

 

ெஜபம்: பரேலாகத்திலி�க்கின்ற எங்கள் ப�தாேவ> உயர்ந்தவன்> 

தாழ்ந்தவன்> இந்த ேவைல ேமன்ைமயான�> மற்ற� தாழ்வான� என்� 

வைகய�க்காமல்> தந்தைவகள�ல் உண்ைமயாக இ�க்க கி�ைப 

ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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இேய�வ�ன் நாமம்!   
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];JjhNk Kd;dwptpf;fg;gl;lgb> ,]; 

uNty; tk;rj;jpD}lhf ,e;j cyfj;jpy; ntspg;gl;lhu;. ehq;fs;  

,NaRfpwp];Jitr; Nruhjtu;fSk;> ,];uNtypDila fhzpah 

l;rpf;Fg; Gwk;ghdtu;fSk;> thf;Fj;jj;jj;jpd; cld;gbf;iffS 

f;F me;epaUk;> ek;gpf;ifapy;yhjtu;fSk;> ,t;Tyfj;jpy; Njtd 

w;wtu;fSkhapUe;Njhk;. Njtdw;wt 

u;fsha; gytpjkhd topghLfsp 

Yk;> kjr;rlq;FfspYk; %o;fpg;Ngh 

apUe;j ehq;fs; ,NaR fpwp];Jtpd; 

,uj;jj;jpdhNy ghtj;jpypUe;J kPl;f 

g;gl;Nlhk;.  vg;gbnadpy;> mtNu ek; 

Kila rkhjhd fhuzuhfp> ,Ujp 

wj;jhiuAk; xd;whf;fp> gifahf 

epd;w gpuptpidahfpa eLr;Rtiuj; 

jfu;j;J> ,];uNtyiuAk; vq;fis 

Ak; fpwp];JTf;Fs;Ns xNu Gjpa 

kD~dhfr; rpU~;bj;J> rkhjhd 

j;ij Vw;gLj;jp>  gifiar; rpYit 

apdhy; nfhd;W> ,Ujpwj;jhiuAk; 

xg;Guthf;fpdhu;. ,jw;Fupa jFjp> 

cyf me;j];J> fy;tp> FLk;gj;juhjuk;> kw;Wk; vq;fSila 

nrhe;j fpupiafspdhy; Vw;gltpy;iy. NjtNdh ,uf;fj;jpy; 

IRtupaKs;stuha; ek;kpy; md;G$u;e;j jk;Kila kpFe;j md;gp 

dhNy> mf;fpukq;fspy; kupj;jtu;fshapUe;j ek;ikf; fpwp];JTl 

Nd$l capu;g;gpj;jhu;; fpUigapdhNy ,ul;rpf;fg;gl;Bu;fs;. 

vdNt ,dp gif vd;w jilr;Rtiu ehq;fNs fl;b vOg;gf;$ 

lhJ. Mfhjtu;fs; vd;W js;sg;gl;l ve;j kdpju;fisAk;> ew;fpup 

iafisr; nra;Ak;gb khw;w ty;y ehkk;> ,NaRtpd; ehkk;! 

 
 
 

 
 

 

 

 

கி�ைபய�னாேல வ��வா 

சத்ைதக்ெகாண்� இரட் 

சிக்கப்பட்�ர்கள்; இ� உங் 

களால் உண்டானதல்ல, 

இ� ேதவ�ைடய ஈ�;. 

ஒ�வ�ம் ெப�ைமபா 

ராட்டாதப�க்� இ� கி� 

ையகள�னால் உண்டான 

தல்ல.; 

எேபசியர் 2:8-9 
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 khiy thrfk; - mg;; 4:10-12 

 

ெஜபம்: கி�ைப நிைறந்த ேதவேன> உம்�ைடய தி�க்�மாரனாகிய 

இேய� என்�ம் நாமத்தில்> பாவெமன்�ம் ப��வ�ைனய�ன் தைடச் 

�வைர தகர்த்�> நாங்கள் யாவ�ம் இரட்சிப்பைடய வழி வ�த்த�ர். இந்த 

நற்ெசய்திைய ப�ரஸ்தாபப்ப�த்த ெபலன் தா�ம்.  இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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 இேய��க்� கசப்�க்கலந்த கா�ைய ெகா�த்தார்கள் - மத்ேத� 27:34  38 



  
 

 

தாழ்ந்த உள்ளத்திலி�ந்�...  
ghgpNyhDf;F rpiwgpbf;fg;gl;L> uh[htpd; muz;kidapy; 

Nrit nra;J te;j jhdpNay; vd;Dk; xU kdpjd; ,Ue;jhd;. 

mtdplk; NjtDila tpNr~pj;j Mtp ,Ue;jjhy;> mtdpy; 

Fw;wk; gpbf;Fk;gb gyu; vj;jdk; nra;Jk; mtdplj;jpy; ve;j 

Fw;wj;ijAk; fhzhjpUe;jhu;fs;. mtd; cz;ikAs;stDk; 

jpdKk;  %d;W Ntis jd; Njtid 

Nehf;fp n[gk; nra;gtDkhapU 

e;jhd; Njtd; jhNk> jhdpNaiy 

gpujhdpfSf;Fk; NjrhjpgjpfSf; 

Fk; Nkw;gl;l ];jhdj;jpw;F cau;j; 

jpapUe;jhu;. xUehs; jhdpNay; xU 

juprdj;ij fz;L> mjd; nghUis 

mwpe;J nfhs;Sk;gbaha; Njtdpl 

j;jpy; tpz;zg;gpj;jhd;. %d;W thu 

q;fSf;F gpd; NjtJ}jd; mtdp 

lk; te;jhd;. Njt J}jd; mtid 

Nehf;fp: gpupakhd GU~dhfpa 

jhdpNaNy> gag;glhNj eP mwpit 

milfpwjw;Fk;> cd;id> cd;D 

ila NjtDf;F Kd;ghfr; rpWik 

g;gLj;Jfpwjw;Fk;> cd; kdijr; 

nrYj;jpd Kjy;ehs; Jtq;fp cd; thu;j;ijfs; Nfl;fg;gl;lJ. 

cd; thu;j;ijfspdpkpj;jk; ehd; te;Njd; vd;whd;. ehq;fs; 

ve;epiyapypUe;jhYk;> cau;thd ];jhdj;jpypUe;jhYk;> kw;wtu;f 

Sila ghu;itf;F mw;gkhdtu;fshf ,Ue;jhYk;> NjtDila 

rKfj;jpNy vq;fis jho;j;jp n[gk; nra;Ak;NghJ> vq;fs; 

tpz;zg;gj;ij mtu; Nfl;L gjpy; nfhLf;fpd;whu;. gjpy; tu 

rw;W jhkjpj;jhYk;> Nrhu;e;J Nghfhky;> Njtd; jhNk Fwpj;j 

NtisapNy mDg;Gk; gjpiy ngWk;gbahf> re;Njfg;glhky;> 

tpRthrj;NjhL> nghWikNahNl fhj;jpUg;Nghk;.  

 
 
 
 

             

உபத்திரவப்பட்டவ�

ைடய உபத்திரவத்ைத 

அவர் அற்பமாெயண்ணா 

ம � ம்   அ�வ�க்காம 

�ம்> தம்�ைடய �க 

த்ைத அவ�க்� மைற 

க்காம�மி�ந்�> தம்ைம 

ேநாக்கி அவன் �ப்ப�� 

ைகய�ல் அவைனக் ேகட் 

ட�ள�னார். 

சங்கீதம் 22:24 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> என் உள்ளத்தில் ெப�ைமைய ைவத்தி 

�க்காமல். எப்ேபா�ம் உம்�ைடய ச�கத்திேல என்ைனத் தாழ்;த்தி 

உம்ைம ேநாக்கிப் பார்க்க என்ைன உணர்�ள்ளவனாக்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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 khiy thrfk; - jhdpNay; 10:1-14 
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 இேய�ைவ சி�ைவகள�ல் அைறந்தார்கள். - �க்கா 23:33           39 



  
 

 

அந்தகார இ�ள் ேமற்ெகாள்ளா�  
gl;laq;fNshLk;> ge;jq;fNshLk; xU fs;tidg; gpbg;gJ 
Nghy> gpujhd Mrhupau;fSk;>  Njthyaj;Jr; Nridj;jiy 
tu;fSk;> %g;gu;fSk; ,NaRit gpbf;f te;jhu;fs;. ,NaR 
jkf;F Neuplg;Nghfpw vy;yhtw;iwAk; mwpe;J> vjpu;nfhz;L 
Ngha;> ehd; jpde;NjhWk; Njthyaj;jpy; cq;fSlNd$l ,Uf; 
ifapy; ePq;fs; vd;idg; gpbf;ff; 
if ePl;ltpy;iy. ,JNth cq;fS 
ila NtisAk; me;jfhuj;jpd; mjp 
fhuKkhapUf;fpwJ vd;W $wp> 
jd;id mtu;fsplk; xg;Gf; nfhLj; 
jhu;. cyfNjhw;wj;jpd; ehspy; ,U 
e;J  ,d;iwa ehs;tiu gpwe;j kdp 
ju;fSk;> ,dpNky; cyfKbT tiu 
cyfpNy gpwf;fg;Nghfpd;w kdpju;f 
Sk;> me;jfhu ,Uspd;  epj;jpa Mf; 
fpidapypUe;J tpLtpg;gjw;fhf> 
ghtkpy;yhj J}a ,uj;jk; rpe;jg; 
gl Ntz;bajhf ,Ue;jJ. vy;yh 
Uila mf;fpukq;fisAk; jd;Nky; 
Rke;J> ghtk; ,y;yhj J}atu;> mf;fpukf;fhuupy; xUtuhf 
vz;zg;gLthu; vd;W jPu;f;juprpfshy; Kd;Diuf;fg;gl;lgb> 
jk;ikj;jhNk> jho;j;jp>  gypahf xg;Gf;nfhLj;jhu;. me;jfhuj;jpd; 
mjpfhuk; mtu;Nky; jd;Dila nfh^ukhd Mjpf;fj;ij 
nrYj;jpaJ. Vnddpy;> jk; kuzj;jpd; Clhf kPl;gpd; ghijia 
jpwf;fr; nry;Yk; ,NaRit jilnra;jhy;> kdpju;fs; ahtUk; 
epj;jpa Mf;fpidapy; gq;filaitf;fyhk; vd;gNj>  me;j 
me;jfhu ,Uspd; mjpfhupahfpa gprhrpd; Nehf;fkhf ,Ue;jJ. 
nfhy;Ytjw;fhf nfhz;LNghfg;gLk; xU Ml;Lf;Fl;biag; 
Nghy> Njt Ml;Lf;Fl;bahfpa ,NaR> gy mtkhdq;fis 
rfpj;J gpjhtpd; mehjp jPu;khdk; jd; topahf epiwNtWk;gb 
fatu;fsplk; jd;id xg;Gf;nfhLj;jhu;. mijg; NghyNt> vy;yh 
NtisfspYk;>  gpjhtpd; rpj;jk; vq;fspy; epiwNtw ehq;fSk; 
mikjNyhL> vq;fis xg;Gf;nfhLg;Nghk;. 
 
 
 
  
 
 
 

அக்கிரமக்கார�ல் ஒ�வ 

னாக  எ ண் ண ப் ப ட் டா ர் 

என்� எ�திய��க்கிற 

வாக்கியம் என்ன�டத்தில் 

நிைறேவறேவண்�யெத

ன்� உங்க�க்�ச் ெசால் 

�கிேறன். 

�க்கா 22:37 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 1:5 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ> அந்தகாரத்தின் இ�ள் இேய�ைவ 

��க்ெகாண்டேபா�ம்> அவர் பாவம் ெசய்யாதவராய் உம் சித்தத்ைத 

நிைறேவற்றிய�ேபால>  நாங்க�ம் �ன்பங்கைள கடந்� ெசன்� 

ெவற்றி ெபற கி�ைப ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அ�ைமயான சந்தர்ப்பங்கள்.... 
jhd; nra;ahj Fw;wj;jpw;fhf mtkhdj;ijAk; epe;ijiaAk; 

Vw;Wf;nfhz;ltuha; fu;j;juhfpa ,NaR> kdpj Fyj;jpd; 

nfh^ukhd ghtq;fis jd;Nky; Rke;J  rpYitapNy 

miwag;gl;lhu;. mtNuhL $l jhq;fs; nra;j Fw;wj;jpw;fhf ,U 

fs;tu;fs; mtkhdj;ijAk; epe;ijiaAk;  mile;jhu;fs;. ghtk; 

nra;j me;j ,uz;L fs;tu;fS 

f;Fk;> fu;j;jNuhL NgRk;gbahd 

kfj;jhd re;ju;g;gk;  nfhL;f;fg;gl; 

lJ. mjpy; xUtd;> jd; re;ju;g;g 

j;ij J~;gpuNahfk; nra;J> fu; 

j;jiu ,fo;e;jhd;. kw;wtNdh> jd; 

mtkhdk; epe;ijapd; fhuzj;ij 

czu;e;jhd;. mij Vw;Wf; nfhz; 

lhd;. G+Tyftho;T Kbe;J NghFk;> Mdhy; epj;jpa tho;T 

cz;L vd;W mwpe;J> fu;j;juplj;jpy; mij milAk;gb Nfl;lhd;. 

mij clNd ngw;Wf; nfhz;lhd;. gpupakhdtu;fNs> ,d;W 

ePq;fs; nra;ahj Fw;wj;jpw;fhf mtkhdj;ijAk; epe;ijAk; mil 

e;jhy;> vq;fs; fu;j;jiug; Nghy mij rfpj;Jf; nfhs;Sq;fs;. 

Vnddpy; KbtpNy capu;njOjypd; ntw;wp cz;L. xU Ntis 

ePq;fs; nra;j Fw;wj;jpw;fhf mtkhdj;ijAk; epe;ijiaAk; 

mile;jhy;> fu;j;jiu Nehf;fp KWKWf;fhky;> mij nghW 

ikNahL Vw;Wf; nfhz;L> fu;j;jupd; fpUigf;fhf mtiu  

Nehf;fpg; ghUq;fs;. cq;fs; tho;f;if ,g;NghJ ve;j #o;epiy 

apy; ,Ue;jhYk;>  epj;jpa tho;it ngw;Wf; nfhs;Sk; gbahf> 

fu;j;jiu my;yhky; NtW vq;Nf ePq;fs; Nghf KbAk;? ehq;fs; 

ahtUk; ght rhgj;jpypUe;J kPl;gilAk;gbaha; jk;ik jpahf 

gypahf rpYitapNy xg;Gf; nfhLj;jtupd; md;gpd; Moj;ij 

epidj;Jg; ghUq;fs;. ,d;W ,NaR cq;fSf;F nfhLf;Fk; 

re;ju;g;gj;ij mw;gkhf vz;zhjpUq;fs;. 

 

 

ஆண்டவேர> ந�ர் உம்� 

ைடய ராஜ்யத்தில் வ�ம் 

ேபா� அ�ேயைன    நிைன 

த்த��ம் என்றான். 

�க்கா 23:42 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 6:67-68 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள பரேலாக தந்ைதேய> உம்�ைடய அன்ப�ன் ஆழத்ைத 

உணர்ந்�> எனக்� கிைடத்த இந்த அ�ைமயான சந்தர்ப்பத்ைத அசட்ைட 

பண்ணாமல்> உம்ைம கிட்�ச் ேசர கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ெபா�ைமேயா� த�த்தி�ங்கள் 
fhupUs; #o;e;J nfhz;lJ Nghy> ghij njupahj Ntisfs; 

vq;fs; tho;f;ifapNy Vw;gLtJz;L. mt;NtisfspNy gaKk; 

jpfpYk; vq;fs; tpRthrj;ij jzpj;J> re;Njfj;ij J}z;btpLfp 

d;wJ. me;j NtisfspNy Njtd; je;j mUikahd thf;Fj; 

jj;jq;fis kwe;J Ngha;tpLfpd;Nwhk;. ,g;gbahd epiyapy; 

jhd; md;W ,NaRtpd; rP~u;fs;> 

A+j kjj;jiytu;fSf;F gae;J> 

xspj;Jf; nfhz;lhu;fs;. ,NaR rpY 

itapy; kupf;f Kd; nrhd;d thu;j; 

ijfis kwe;J tpl;lhu;fs;. vy; 

yhk; Kbe;jJ ,dp vd;d nra;tJ 

vd;W ,Ue;jhu;fs;. Vnddpy; mtu; 

fs; fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; 

thf;Fj;jj;jq;fis kwe;J Nghdhu;fs;. mtu; jq;fs; Nky; 

vt;tsT md;G itj;jpUe;jhu; vd;gij kwe;J Nghdhu;fs;. 

,Nj NghyNt ehq;fs; vq;fs; tho;f;ifapy;> Nrhjidfs;> 

Ntjidfs; tUk; NghJ> ,NaR vq;fis vt;tstha; Nerpf;fp 

d;whu; vd;w cz;ikia kwe;J Ngha;tpLfpd;Nwhk;. vq;fis 

#o;e;jpUf;Fk; gpur;ridfisNa Nehf;fp ghu;f;fpd;Nwhk;. ehq;fs; 

nra;j Fw;wj;ijNa rpe;jpj;Jf; nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. ePq;fs; 

gyq;nfhz;L jplkdjhapUq;fs;> mtu;fSf;Fg; gag;glTk; 

jpiff;fTk; Ntz;lhk;; cd; Njtdhfpa fu;j;ju;jhNk cd;Ndh 

Nl$l tUfpwhu;;. cd;id tpl;L tpyFtJk; ,y;iy> cd;idf; 

iftpLtJk; ,y;iy vd;W Njtd; jk;Kila [dq;fSf;F 

$wpdhu;. mtUila thu;j;ijfs; [PtDs;sJk;> mopahjJkhf 

,Uf;fpd;wJ. md;Wk;> ,d;Wk;> vd;Wk; md;Gs;s Njtd; vq;f 

NshbUf;fpd;whu;. fu;j;ju; vd; ntspr;rKk; vd; ,ul;rpg;Gkhdtu;> 

ahUf;Fg; gag;gLNtd;? fu;j;ju; vd; [Ptdpd; ngydhdtu;> 

ahUf;F mQ;RNtd;? vd;w tpRthrj;NjhL> mtupd; mw;Gj 

nraYf;fhf fhj;jpUq;fs;. 

 
 

 

 

 

 

நான் உங்கைளத் திக்கற் 

றவர்களாகவ�ேடன்> உங் 

கள�டத்தில் வ�ேவன். 

என்றார். 

ேயாவான் 14:18 
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 27:1-5 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ>  நான் பயப்ப�ம் நாள�ல் உம்ைம நம்ப�>  ந�ர் 

தந்தி�க்கின்ற அ�ைமயான வாக்�த்தத்தங்கைள பற்றிக் ெகாண்� உம் 

�ைடய வழிநடத்�த�க்காக காத்தி�க்க எனக்� ஞான�ள்ள இ�த 

யத்ைதத் தா�ம்.இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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 சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்   (எப�ெரயர் 10:25) 42 



 

அன்பான வாசகர்க�க்�! 
 

உங்கள் ‘உள்ளான மன�தன்’ ப�ரதிைய ெபற்�க் 

ெகாள்�ங்கள் 
 

உள்ளான மன�தன் சஞ்சிைகைய ஒ� சைபய��டாக ெபற் 

றி�ந்தால், ெதாடர்ந்�ம் மாதாந்த ப�ரதிைய ெபற்�க்ெகா 

ள்ள, அந்த சைபய�ன் ேபாதகைர ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள். 

ந�ங்கள் வசிக்�ம் இடத்தில் உள்ள சைபய�ன் ஊடாக உள் 

ளான மன�தன் சஞ்சிைக வ�நிேயாகிக்கப்படாவ��ன், அ�த்த 

பக்கத்தி�ள்ள ப�வத்தில் உங்கள் வ�பரங்கைள பதி� 

ெசய்�, ெகா�ம்ப�ல் இந்த சஞ்சிைகைய அச்சிட்�  ெவள� 

ய��கிறவர்கள�ன் �கவ�க்� அ�ப்ப� ைவ�ங்கள்.  
 

மாதாந்தம் இந்த சஞ்சிைகைய வாசித்த ப�ன்� ேதவைன 

அறியாதவர்க�ட�ம் இதைன பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள். 

இரட்சிப்� ேதவன�டத்திலி�ந்� வ�ம்! 
 

ேதவன், தம்�ைடய ஒேரேபறான �மாரைன வ��வாசிக் 

கிறவன் எவேனா அவன் ெகட்�ப்ேபாகாமல் நித்திய 

ஜ�வைன அைட�ம்ப�க்�, அவைரத் தந்த�ள�, இவ்வள 

வாய் உலகத்தில் அன்��ர்ந்தார்.  (ேயாவான் 3:16)   
 

அந்த ஆச்ச�யமான மாறாத ேதவ அன்� இன்�ம் 

யாவைர�ம் இ�ள�ன் அதிகாரத்திலி�ந்� ஆச்ச�யமான 

ேதவ ஒள�க்�ள் வ�ம்ப�யாய் அைழக்கின்ற�. ஆெமன்!  

 

கி�ைபய�ன் �டாரம் அப்ேபாஸ்தல சைப 

ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909 
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