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ஆண்டவர் இயேசு ச ொன்னொர்: 
சகொடுங்கள், அப்சபொழுது உங்களுக்கும் சகொடுக்கப்படும்; 
அமுக்கிக் குலுக்கிச்  ரிந்து விழும்படி நன்றொய் அளந்து, 

உங்கள் மடிேியே யபொடுவொர்கள்; நீங்கள் எந்த அளவினொல் 
அளக்கிறரீ்கயளொ அந்த அளவினொல் உங்களுக்கும் 

அளக்கப்படும் என்றொர். 

மொதொந்தர  ஞ் ிகக - இேவ ம் 

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

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

 ிதோவின் சித்தத்ணத நிணறபவற்றுங்கள். 
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gtachurch.ca/contact  416.613.2909 
 

PLACE OF WORSHIP 

210 Silver Star Blvd., Unit #807  

Scarborough, ON M1V 5J9, Canada 

 

    நொட்ககள எண்ணும் அறிகவத்தொரும் 
 
 

 
 
 

   உன்னதத்திேிருந்து வரும் சபேன் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    பிர ங்கக் குறிப்புகள் 
 
 
 

 
 

    புதிே நொளுக்குள்... 

இந்த இதழில்… 

“ னுஷன் அபநக வருஷம் ஜவீித்து, அணவகைிமல ல்லோம் 
 கிழ்ச்சியோயிருந்தோலும், அவன் இருைின் நோட்க ணையும் 
நிணைக்கபவண்டும், அணவகள் அபநக ோயிரு க்கும், வந்து 
சம் விப் மதல்லோம்  ோணயபய.” 

சுயம லத்தில் நம் ிக்ணக ணவக்கின்றவர்கள் பதவனு ணைய 
சித்த்த்ணத நிணறபவற்றோ ல், தங்கள் சுயவிருப்  த்ணத 
நோடித் பதடுவதோல், இவர்கள் தங்கள்  ோம்ச சிந்ணதணய 
நிணறபவற்றுகின்றவர்கைோக  ோறிவிடுகின் றோர்கள்.  

நோம் நம்முணைய வோழ்விபல பதவன் என்ணை ஏன் மதரி 
ந்து மகோண்ைோர் என் ணத உைர்ந்தவர்கைோய், அவரிபல 
நிணலத்திருந்து கைிமகோடுக்க பவண்டும். அவர் கற்றுத்த 
ந்த டி நோம் ஒருவரிமலோருவர் அன் ோய் இருக்க பவண்டும். 

கர்த்தருணைய பவதத்தில்  ிரிய ோயிருந்து இரவும் 
 கலும் அவருணைய பவதத்தில் தியோை ோயிருக்கிற 
 னுஷன்  ோக்கியவோன்.  
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MAILING ADDRESS 

7700 Markham Road, P.O. Box 3052 

Markham, ON L3S 4T1, Canada 
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  kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;  
        … ஆைி 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16,19, 26, 27, 28 
  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … ஆைி 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 26, 27, 28 
  ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top cz;L 
       … ஆைி 5, 6, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 29 
  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
      … ஆைி 2, 6, 8, 13, 17, 18, 22, 23, 28 
  rkurkhd tho;f;if Ntz;lhk;   
       … ஆைி 2, 5, 6, 13, 17, 23, 24, 26, 28, 29 

  nja;tPf MrPu;thjq;fs;   
       … ஆைி 7, 10, 15 

  NjtDila rpj;jk; epiwNtwl;Lk; 
       … ஆைி 5, 6, 10, 12, 14, 17, 25, 30 

  NjtDf;Fg; gpupakhd tho;f;if 
       … ஆைி 4, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30 
  rkhjhdKk; mkupf;ifAkhd tho;f;if cz;L 
      … ஆைி 9, 10, 14, 19, 21, 25, 26, 29 
  nghWikNahL fhj;jpUq;fs;; 
      … ஆைி 1, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 22 
  Njt ePjp ntspg;gLk;  
       … ஆைி 5, 9, 10, 15, 22 

  jpt;tpa Rghtq;fs; ntspg;gll;Lk; 
       … ஆைி 4, 8, 11, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 29 

  tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik 
       … ஆைி 4, 5, 11, 13, 16, 17, 19, 30 
  Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ... 
        … ஆைி 4, 5, 11, 18, 20, 22, 23, 25, 30 

 

அனுதிை தியோைக் குறிப்புக்கள் 

 தணலப்பு அகரோதி 16ம் பக்கத்திேிருந்து... 
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“ஸ்திரீயிைிைத்தில்  ிறந்த  னுஷன் வோழ்நோள் குறுகிைவனும் சஞ்சலம் 
நிணறந்தவனு ோயிருக்கிறோன். அவன் பூணவப்ப ோலப் பூத்து அறுப்புண்டு 
ப ோகிறோன். நிைணலப்ப ோல நிணல நிற்கோ ல் ஓடிப்ப ோகிறோன்.” என்று 
 ரிசுத்த பவதோக த்திபல பயோபுவின் புத்தகத்தில் வோசிக்கிபறோம்.  

 

ப ோபசயும் “எங்கள் ஆயுசுநோட்கள் எழு து வருஷம், ம லத்தின்  ிகுதியோல் 
எண் து வருஷ ோயிருந்தோலும், அதின் ப ன்ண யோைது வருத்தமும் 
சஞ்சலமுப , அது சீக்கிர ோய்க் கைந்து ப ோகிறது, நோங்களும்  றந்து 
ப ோகிபறோம்.” என்று சங்கீதத்தில் மசோல்லியுள்ைணதக் கோண்கிபறோம். 
 

 னுஷன் வோழ்நோள் குறுகிைவைோகபவ இருக்கிறோன்.  ப லும் ப ோபச 
தைது சங்கீதத்திபல “நோங்கள் ஞோை இருதயமுள்ைவர்கைோகும் டி, எங்கள் 
நோட்கணை எண்ணும் அறிணவ எங்களுக்குப் ப ோதித்தருளும்.” என்று 
மஜ ிக்கிறோர்.  

 

பதவபை! என்னுணைய நோட்கணை எண்ணும் அறிணவத்தோரும். நோட்கள் 
பவக ோய்க் கைந்து ப ோகின்றது.  என் நோட்கள் அஞ்சற்கோரர் ஓட்ைத்திலும் 
தீவிர ோயிருக்கிறது என்று பயோபுவின் புத்தகத்திபல எழுதியுள்ை டி 
சீக்கிர ோய் நோட்கள் கைந்து மசல்கின்றை.  ரிசுத்த  வுல் எப சு சண க்கு 
எழுதிய நிரு த்தில், நோட்கள் ம ோல்லோதணவகைோைதோல் கோலத்ணதப் 
 ிரபயோஐைப் டுத்திக்மகோள்ளுங்கள் என்று ஆபலோசணை கூறியுள்ைோர்.  

 

பவக ோகக் கைந்து மசல்லும் நோட்கணைப்  ிரபயோசைப் டுத்திக்மகோள்ை 
எங்கள் நோட்கணை எண்ணும் அறிவு பதணவயோயுள்ைது. 
 

இபயசுகிறிஸ்து  ரிபசயர் சதுபசயணர பநோக்கி வோைத்தின் பதோற்றத்ணத 
நிதோைிக்க உங்களுக்குத் மதரியுப , கோலங்கைின் அணையோைங்கணை 
நிதோைிக்க உங்கைோல் கூைோதோ? என்று மசோல்லியுள்ைணத நோம் 
நிணைவுகூர்ந்து அவதோைிக்க பவண்டும். அவரது வருணகயின் நோட்கள் 
ச ீ ித்து வருகின்றது. 
 

 ோர்பவோன் யோக்பகோண  பநோக்கி உ க்கு வயது என்ை என்று பகட்ைப ோது, 

தோன்  ரபதசியோய்ச் சஞ்சரித்த நோட்கள் நூற்றுமுப் து வருஷம், தன் 
ஆயுசுநோட்கள் மகோஞ்சமும் சஞ்சலமுள்ைது ோயிருக்கிறது என்று 
யோக்பகோபு கூறிைோன். 
 
                                                                                                                                                                   

 

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

ï£ì¢è¬÷ âí¢µñ¢ Üø¤¬õî¢î£¼ñ¢  



 

 ை கிழ்ச்சி முக லர்ச்சிணயத் தரும் (நீதி 15:13)               5 

எங்கைது வயதின் கைக்கு எவ்வித ோயுள்ைது? எவ்வி ோய் அணத 
வணகயறுப்ப ோம்?  

➢ சஞ்சலமுள்ை வருைங்கள் 

➢ துன் த்ணதக் கண்ை வருைங்கள் 

➢  தியைீ ோய் வோழ்ந்த வருைங்கள் 

➢  ணகபயோடு வோழ்ந்த வருைங்கள் 

➢ துன் ோர்க்க ோய் வோழ்ந்த வருைங்கள் 

இப் டியோை  ட்டியல் வோழ்வுக்கு ஆபரோக்கிய ோைதல்ல.  

 

 ிரசங்கியின் புத்தகத்தில் “வோலி பை! உன் இைண யிபல சந்பதோஷப் டு, 

உன் வோலி  நோட்கைிபல உன் இருதயம் உன்ணைப் பூரிப் ோக்கட்டும், உன் 
மநஞ்சின் வைிகைிலும், உன் கண்ைின் கோட்சிகைிலும் நை, ஆைோலும் 
இணவமயல்லோவற்றிைி ித்தமும் பதவன் உன்ணை நியோயத்திபல 
மகோண்டுவந்து நிறுத்துவோர் என்று அறி.” என்றும் “ னுஷன் அபநக 
வருஷம் ஜவீித்து, அணவகைிமலல்லோம்  கிழ்ச்சியோயிருந்தோலும், அவன் 
இருைின் நோட்கணையும் நிணைக்கபவண்டும், அணவகள் அபநக ோயிருக்கும், 

வந்து சம் விப் மதல்லோம்  ோணயபய.” என்றும் கூறியுள்ைணதக் 
கோண்கிபறோம். 
 

மதோைர்ந்து “கோரியத்தின் கணைத்மதோணகணயக் பகட்ப ோ ோக, பதவனுக்குப் 
 யந்து, அவர் கற் ணைகணைக் ணகக்மகோள், எல்லோ  னுஷர்ப லும் விழுந்த 
கைண  இதுபவ.” என்று ஆபலோசணை கூறுகிறோர்.  

 

 ிரிய ோை சபகோதரபை சபகோதரிபய, 

 

பதவன் மசோல்லியுள்ை யோவும் நிணறபவறும். அவர் எ க்குத் தந்துள்ை 
இரட்சிப் ோைது  ிகப்ம ரிதோை கிருண . பதவணை சோர்ந்து அவணர 
அண்டிக்மகோள்பவோம். தம் ிைத்தில் வருகிறவர்கணை அவர் ஓருப ோதும் 
புறம்ப  தள்ளுவதில்ணல. பதவன் நல்லவர், அவர் கிருண  என்றுமுள்ைது.  

 

பதவன் உங்கணை ஆசீர்வதிப் ோரோக.  
 

எம்ப ோடு கூை மஜ ிக்க விரும் ிைோல் ஞோயிறு கோணல 10:00  ைிக்கு 
பநரணலயில்  www.gtachurch.ca/live இணையதைத்தின் வைியோக பதவ 
ஆரோதணையில் கலந்து மகோள்ளும் டி உங்கணை அணைக்கின்பறன்.                                  
 

 

 

 

கிருகபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தே  கப 
சரொரன்யரொ, கனடொ  416.613.2909 



 

 கர்த்தருக்குப்  யப் டுதல் ஆயுசுநோட்கணைப் ம ருகப் ண்ணும் (நீதி 10:27)  6 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

tUle;NjhWk; Njrpa kl;lj;jpNy elj;jg;gLk; irf;fps; Xl;lg; 
ge;jag; Nghl;bapNy ntw;wpg; ngw;w xU Fwpg;gpl;l Ciur; Nru;e;j 
kdpjndhUtd;> jd; CUf;F jpUk;Gk; NghJ> mq;Nf mtDf;F 
ngupjhd tuNtw;igg; nfhLj;jhu;fs;.  me;j nfhz;lhl;lj;jpNy 
fye;J nfhz;l> rpWtndhUtd;  jhDk; tsu;e;J me;j kdpjidg; 
Nghy> irf;fps; Xl;lg; ge;jag; Nghl;bapNy ntw;wp ngwg; 
Nghfpd;Nwd; vd;W jd; ngw;Nwhuplk; nrhy;ypf; nfhz;lhd;. 
md;wpypUe;J jhd; rj;Js;s czit cz;L ngydila 
Ntz;Lk;> jpdKk; irf;fps; Xl;Ltjpy; gapw;rp vLf;f Ntz;Lk; 
vd;W Mu;tkhf ,Ue;jhd;. ,g;gbahf xU ehs; mtd; irf;fpis 
Xl;bf; nfhz;L nry;Yk; NghJ> xU rpwpa fy;ypNy irf;fps; rpy;Y 
jlf;fpajhy;> fPNo tpOe;J tpl;lhd;. mtd; fhypYk; ifapYk; rpW 
fhaq;fs; Vw;gl;bUe;jJ. mtd; kdKile;jtdha; tPL jpUg;gpdhd;. 
Vd; jdf;F ,g;gbahf elf;f Ntz;Lk;. ,dpNky; jhd; irf;fps; 
Xlg;Nghtjpy;iy vd;W jd; ngw;Nwhuplk; $wpf; nfhz;lhd;.  
 
mtd; je;ij mtid mizj;J> mtid Njw;wp> mtDf;F 
mwpTiu $wpdhu;. kfNd: ve;j xU ge;ija Nghl;bapYk; ntw;wp 
ngWtjw;F clw;ngyd; kl;LkpUe;jhy; NghjhJ. cd; kdjpNy 
cd; ngyd; tsuNtz;Lk;.  
 

அந்த சவற்றிேின் நொளில் உனக்கு உண்டொகும் சபரு 
மகிழ்ச் ிகே நீ உன் மனதியே பதிே கவத்தவனொக>  

மனஉறுதி> நீடிேசபொறுகம>  கிப் புத்தன்கம> 

விடொமுேற் ி யபொன்றவற்றியே நீ தினமும் வளர்ந்து 
சபேனகடே யவண்டும் என்றொர். 
 
,e;j cyfj;jpNy ve;j xU fhupaj;ijAk; elj;jp Kbg;gjw;F 
ngyd; mtrpakhdJ. me;j ngydhdJ ruPu Kaw;rp kl;Lky;y> 
kdjpNy nfhz;Ls;s cWjpiaAk; cs;slf;fpajhf ,Uf;fpd;wJ. 
fyg;igapNy if itj;j tptrhap jpUk;gpg; ghu;g;gjpy;iy. mjhtJ> 
mtu; jd; taiy cOJ> gapu;fis el;L> mjd; tpisitf; 
fhZk;tiu mtd; NtW mYty;fspNy jd;id rpf;f itj;Jf; 
nfhs;skhl;lhd;. mJ xU ey;y tptrhapDila ngyd;. 
 
XU khztd; ghlrhiynahd;wpy; Nru;f;fg;gl;bUf;fpd;whd;. ghlg; 
Gj;jfq;fs; ahTk; mtDf;F nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. 
ghlrhiyapNy ey;y Mrpupau;fs; ,Uf;fpd;whu;fs;. tPl;bNy gbf;f 
Njitahf trjpfs; ahTk; cz;L. ghlq;fis tpsq;fpf; 
nfhs;sf;$ba mwpT mtdplj;jpNy cz;L. ,itfs; khj;jpuk; 
,Ug;gjdhy; me;j khztd; fy;tpapNy Nju;r;rpae;Jtpl $LNkh? 
jhd; mila Ntz;ba Fwpf;Nfhisf; mila Ntz;Lk; vd;Dk;

àù¢ùîî¢î¤ô¤¼ï¢¶ õ¼ñ¢ ªðôù¢ 
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kdj;ijupak; mtdplk; ,y;yhjpUe;jhy; mtd; jd; Fwpf;Nfhis 
mila KbahJ. 
 
kdpjDila ngyd; 
 
rpy kdpju;fs; ed;ikahd Nehf;fq;fisAk; NtW rpyu; jtwhd 
Nehf;fq;fisAk; mile;J nfhs;Sk;gbf;F kdj;ijupaj;Jld; 
fpupiafis elg;gpf;fpd;whu;fs;. fy;tpkhdhf tutpUk;Gfpd;wtd; 
mij ehbj; NjLfpd;whd;. IRtupathdhf tu tpUk;Gfpd;wtud; 
mjw;fhf mauhJ ciof;fpd;whd;. mjpfhuKiatdhf tu 
tpUk;Gfpd;wtd;> gy Kiw Njhy;tp fz;lhYk;> tplhky; mij 
gpd;njhlUfpd;whd;. ,t;thwhf fy;tpawpT> tpisahl;Lfs;> rpdpkh> 
murpay; Nghd;w mNef JiwfspNy Kd;Ndwpr; nry;Yk;gb 
ciof;fpd;whu;fs;. mij mile;j gpd;G> mitfspNy jq;fs; 
ek;gpf;ifia itg;gjhy;> mtw;iw jq;fs; ngydhf vz;zpf; 
nfhs;fpd;whu;fs;.  
 

ஐசுவரிேவொன் தன் ஐசுவரிேத்தினொல் எகதயும்  ொதித் 

துக் சகொள்ளேொம் என்று அகத தன் சபேனொக எண்ணு 

கின்றொன். அதிகொரமுள்ளவன் தன் அதிகொரத்கதயும்> 

உடற்சபேனுள்ளவன் தன் உடற்சபேத்கதயும்>  முக 
அந்தஸ்துள்ளவன் தன் அந்தஸ்கதயும் குறித்து யமன் 

கமபொரொட்டுகின்றொன். 
 
topapNy rpq;fk; ,Uf;Fk;> eL tPjpapNy rpq;fk; ,Uf;Fk; vd;W 
Nrhk;Ngwp nrhy;Ythd;.  fjT fPy;Kisapy; MLfpwJNghy> 
Nrhk;NgwpAk; gLf;ifapy; Mbf;nfhz;bUf;fpwhd;.  Nrhk;Ngwp jd; 
ifiaf; fyj;jpNy itj;J mijj; jd; tha;f;Fj; jpUk;g vLf;f 
tUj;jg;gLfpwhd;. (ePjpnkhopfs; 26:13-15). vdNt Nrhk;Ngwpfshf 
,Uf;fhky;> kdcWjp> ePbanghWik> rfpg;Gj;jd;ik> tplhKaw;rp 
Nghd;witfSld; ed;ik fhupaj;jpw;fhf ciog;gJ mtrpak; 
Mdhy; mjd; KbtpNy mij ngw;wtDf;F mjdhy; cz;lhd 
gyd; vd;d vd;gij mtdtd; Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. 
Rangyj;jpy; ek;gpf;if itf;fpd;wtu;fs; NjtDila rpj;j;j;ij 
epiwNtw;whky;> jq;fs; RatpUg;gj;ij ehbj; NjLtjhy;> ,tu;fs; 
jq;fs; khk;r rpe;ijia epiwNtw;Wfpd;wtu;fshf 
khwptpLfpd;whu;fs;. khk;rrpe;ij kuzk;; Mtpapd; rpe;ijNah 
[PtDk; rkhjhdKkhk;. (Nuhku; 8:6) 
 
Rangyj;ij ek;gp tho;gtu;fs; 
 
rpy NtisfspNy> Njtdhfpa fu;j;jiu mwpe;j kdpju;fs; $l> 
,e;j cyfj;jpdhy; cz;lhFk; ngyj;ij ek;gptpLfpd;whu;fs;. ehd; 
,e;j gbg;ig Kbj;jhy; NghJk; ehd; ey;y cj;jpNahfj;jpy;
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mku;e;J tpLNtd;. vdf;F ,e;j Ntiy fpilj;jhy; vd; 
gpur;ridfs; vy;yhk; ePq;fp tpLk;. ehd; me;j ehl;bw;F nrd;why; 
vd; tho;f;if nropg;ghfptpLk; vd;W ,e;j cyfj;jpdhy; cz;lhd 
fhupaq;fspNy jq;fs; fz;fis gjpa itj;JtpLfpd;whu;fs;. mJ 
khk;r rpe;ij mjpdhNy kdpjDf;F epj;jpa [PtDk; rkhjhdKk; 
cz;lhtjpy;iy. guk gpjh ,e;j cyfj;jpNy ek;f;F 
Njitahdtw;wp mUs; nra;fpd;whu;. mij mUs; nra;fpd;w 
NjtNd ek;Kila ngydhf ,Uf;fpd;whu;.  
 
mw;gkhdtu;fs; vd;W fUjg;gLfpd;wtu;fs; ,e;j cyfj;jpdhy; 
kw;wtu;fsf;F cz;lhd ngyj;ij fz;L mQ;Rfpd;whu;fs;. 
 

ஆத்துமொகவக் சகொல்ே வல்ேவர்களொேிரொமல்>  ரீர 
த்கத மொத்திரம் சகொல்லுகிறவர்களுக்கு நீங்கள் பேப்ப 
டயவண்டொம் ; ஆத்துமொகவயும்  ரீரத்கதயும் நரகத்தியே 
அழிக்க வல்ேவருக்யக பேப்படுங்கள் என்று ஆண்டவ 

ரொகிே இயேசு கூறிேிருக்கின்றொர். 
  
Qhdp jd; Qhdj;ijf;Fwpj;J Nkd;ikghuhl;lNtz;lhk;; guhf;fpukd; 
jd; guhf;fpukj;ijf;Fwpj;J Nkd;ikghuhl;lNtz;lhk;; IRtupathd; 
jd; IRtupaj;ijf;Fwpj;J Nkd;ikghuhl;lNtz;lhk;;.  
Nkd;ikghuhl;Lfpwtd; G+kpapNy fpUigiaAk; epahaj;ijAk; 
ePjpiaAk; nra;fpw fu;j;ju; ehd; vd;W vd;id mwpe;J 
czu;e;jpUf;fpwijf;Fwpj;Nj Nkd;ikghuhl;lf;fltd; vd;W fu;j;ju; 
nrhy;Yfpwhu;; ,itfspd;Nky; gpupakhapUf;fpNwd; vd;W fu;j;ju; 
nrhy;Yfpwhu;. 
 
jd; Rangyj;ij Fwpj;J Nkd;ikghul;ba 
kdpjd; 
 
fhj; Cuhdhfpa Nfhypahj; vd;Dk; NgUs;s xU tPud; 
ngyp];jpad; ,Ue;jhd;. mtd; cauk; MWKoKk; xU [hZkhk;.  
mtd; jd; jiyapd;Nky; ntz;fyr; rPuhitg; Nghl;L> xU 
Nghu;f;ftrk; jupj;Jf;nfhz;bUg;ghd;; me;jf; ftrj;jpd; epiw 
Iahapuk; Nrf;fyhd ntz;fykhapUf;Fk;.  mtd; jd; fhy;fspNy 
ntz;fyf;ftrj;ijAk; jd; Njhs;fspd;Nky; ntz;fyf; 
Nflfj;ijAk; jupj;jpUg;ghd;. mtDila <l;bj;jhq;F 
nerTf;fhuupd; gilkuj;jpd; fdjpAk; mtd; <l;bapd; myF 
mWE}W Nrf;fy; ,Uk;GkhapUf;Fk;; gupirgpbf;fpwtd; mtDf;F 
Kd;dhf elg;ghd;. mtd; te;Jepd;W> ,];uNty; Nridfisg; 
ghu;j;Jr; rj;jkpl;L>  jpdKk; epe;jpj;J te;jhd;. mtNdhL vjpu;j;J 
epw;Fk;gb> ,];uNtiy gilapypUe;j guhf;fpukrhypfs; $l 
Jzpatpy;iy. ,];uNtiy Mz;l rTy;> uh[hTk;> giltPuUk;> 
,];uNty; [dq;fSk; Nfhypahj;jpd; kpul;liyf; fz;L fyq;fp 
kpfTk; gae;jhu;fs;.                                     
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A+jhtpYs;s ngj;nyNfk; CupNy jhtPJ vd;Dk; ,isQd; jd; 
taJnrd;w <rha; vd;Dk; mtDila je;ijahUila nfhQ;r 
MLfis Nka;j;J te;jhd;. mtDila %j;j rNfhjuu;fspy; rpyu; 
giltPuuhf ,Ue;jhu;fs;.  <rha; jd; Fkhudhfpa jhtPij Nehf;fp: 
ghsaj;jpypUf;fpw cd; rNfhjuuplj;jpy; Xl;lkha;g; Ngha;> 
mtu;fSf;F czit nfhLj;J mtu;Sila Rf nra;jpia 
tprhupj;J th vd;W> thypgid mDg;gpdhu;. jhtPJ mq;F nrd;w 
NghJ> Nfhypahj; ngyp];jupd; NridfspypUe;J vOk;gpte;J 
epd;W> Kd; nrhd;d thu;j;ijfisNa nrhd;dhd;; mijj; jhtPJ 
Nfl;lhd;.  ,];uNtyu; vy;yhUk; me;j kD\idf; fhZk;NghJ 
kpfTk; gag;gl;L> mtd; Kfj;Jf;F tpyfp Xbg;Nghthu;fs;. 
,isQdhfpa jhtPJ  jhtPJ rTiy uh[hit Nehf;fp: 
,tdpkpj;jk; xUtDila ,UjaKk; fyq;f Ntz;bajpy;iy; 
ck;Kila mbahdhfpa ehd; Ngha;> ,e;jg; ngyp];jNdhNl 
Aj;jk;gz;ZNtd; vd;whd;.  jhtPJ> Aj;j tPuu;fs; mzpAk; 
t];jpuq;fis Nghl;Lf; nfhz;L elg;gjw;F gof;fkw;wtdhf 
,Ue;jhd;. vdNt jhd; Nghl;bUe;j t];jpuj;NjhL> jd; jbiaf; 
ifapNy gpbj;Jf;nfhz;L> Mw;wpypUf;fpw Ie;J $ohq;fy;Yfisj; 
njupe;njLj;J> mitfis Nka;g;gUf;Fupa jd;Dila 
milg;gg;igapNy Nghl;L> jd; ftizj; jd; ifapNy 
gpbj;Jf;nfhz;L> me;jg; ngyp];jdz;ilapNy Nghdhd;.  
 
ngyp];jd; Rw;wpg;ghu;j;J: jhtPijf; fz;L> mtd; ,isQDk; 
rTe;jupa &gkhd rpte;j NkdpAs;stDkhapUe;jgbapdhy;> 
mtid mrl;ilgz;zp  eifj;jhd;. mjw;Fj; jhtPJ: ngyp];jid 
Nehf;fp:  

நீ பட்டேத்யதொடும்> ஈட்டியேொடும்> யகடகத்யதொடும் என்னி 
டத்தில் வருகிறொய் நொயனொ நீ நிந்தித்த இஸ்ரயவலுகடே 
இரொணுவங்களின் யதவனொகிே ய கனகளுகடே கர்த் 

தரின் நொமத்தியே உன்னிடத்தில் வருகியறன்.  இன்கற 

ேதினம் கர்த்தர் உன்கன என் ககேில் ஒப்புக்சகொடுப்பொர் ;. 
 
fu;j;ju; gl;laj;jpdhYk; <l;bapdhYk; ul;rpf;fpwtu; my;y vd;W 
,d;W ,e;j [df;$l;lnky;yhk; mwpe;Jnfhs;Sk;; Aj;jk; 
fu;j;jUilaJ. mtu; cq;fis vq;fs; ifapy; xg;Gf;nfhLg;ghu; 
vd;whd;.  
 
mg;nghOJ me;jg; ngyp];jd; vOk;gp> jhtPJf;F vjpuhff; 
fpl;btUifapy;> jhtPJ jPtpukha; me;jr; Nridf;Fk; me;jg; 
ngyp];jDf;Fk; vjpuhf Xb> jd; ifia milg;gj;jpNy Nghl;L> 
mjpypUe;J xU fy;iy vLj;J> ftzpNy itj;Jr; Row;wp> 
ngyp];jDila new;wpapNy gl vwpe;jhd;; me;jf; fy; mtd; 
new;wpapy; gjpe;J Nghdjpdhy;> mtd; jiuapNy Kfq;Fg;Gw 
tpOe;jhd;. jhtPJ ngyp];jdz;ilapy; Xb mtd;Nky; epd;W> 
mtd; gl;laj;ij vLj;J> mij mjpd; ciwapypUe;J cUtp>
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mtidf; nfhd;W mjpdhNy mtd; jiyia ntl;bg;Nghl;lhd;; 
mg;nghOJ jq;fs; tPud; nrj;Jg;Nghdhd; vd;W ngyp];ju; fz;L> 
Xbg;Nghdhu;fs;.  mg;nghOJ ,];uNtyUk; A+jh kD\Uk; vOk;gp> 
Mu;g;gupj;J> gs;sj;jhf;fpd; vy;iykl;Lk;> vf;Nuhdpd; 
thry;fs;kl;Lk;> ngyp];jiuj; Juj;jpdhu;fs;; rhuhaPkpd; topapYk;> 
fhj; gl;lzkl;Lk;> vf;Nuhd; gl;lzkl;Lk;> ngyp];ju; ntl;Lz;L 
tpOe;jhu;fs;. 
 
,e;j G+kpapNy A+j;jtPuhdhf fUjg;gl;l ,uhl;rjdhfpa 
Nfhypahj;jpd; ngyd; vjpdhy; cz;lhdJ? mJ mtDila 
khk;rngydy;yNth! Mdhy; mrl;il gz;zg;gl;l ,isQDila 
ngyd; Njtdhf ,Ue;jjhy;> me;j ,isQd; Kd;dpiyapNy 
Nfhypahj;Jk; ngyp];jpaUila NridfSk; Njhw;Wg; 
Ngha;tpl;lJ.  
 

 ிேர் இரதங்ககளக்குறித்தும்>  ிேர் குதிகரககளக் குறி 
த்தும் யமன்கமபொரொட்டுகிறொர்கள் ; நொங்கயளொ எங்கள் 
யதவனொகிே கர்த்தருகடே நொமத்கதக்குறித்யத யமன் 

கமபொரொட்டுயவொம். 
 
vd;W jhtPJ jd; NjtidNa vg;NghJk; jd; ek;gpf;fiahf nfhz;b 
Ue;jhu;.  
 
mw;gkhf fUjg;gll; rpiwg;gpbf;fg;gl;l thyp 
gu;fs; 
 
ghgpNyhd; kfh uh[;aj;ij murhz;l  uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhu;> 
G+kpapNy uh[hjp uh[hthapUe;jdhd;. guNyhfj;jpd; Njtd; 
mtDf;F uh[upfj;ijAk; guhf;fpukj;ijAk; ty;yikiaAk; 
kfpikiaAk; mUspdhu;.  rfy ,lq;fspYKs;s kDGj;jpuiuAk; 
ntspapd; kpUfq;fisAk; Mfhaj;Jg; gwitfisAk; Njtd; 
mtDila ifapy; xg;Gf;nfhLj;J> mtid mitfisnay;yhk; 
MSk;gb nra;jhu; (jhdpNay; 2:37-38). ,e;j fhupakhdJ mtDf;F 
ntspg;gLj;jgl;bUe;Jk; jdf;Fz;lhapUf;fpd;w guhf;fpukj;ijAk; 
ty;yikiaAk; kfpikiaAk; jd;dhy; cz;lhditfs; vd;w 
ngUik mtDf;Fs; Fb nfhz;bUe;jJ. ,tu;fs; nfbAk; 
gaq;fuKkhdtu;fs;;. mtu;fSila Fjpiufs; rptpq;fpfspYk 
NtfKk;> rhaq;fhyj;jpy; jpupfpw Xeha;fspYk; jPtpuKkhapUf;Fk;; 
mtu;fSila FjpiutPuu; guTthu;fs;; mtu;fSila FjpiutPuu; 
J}uj;jpypUe;J tUthu;fs;; ,iuf;Fj; jPtpupf;fpw fOFfisg;Nghy; 
gwe;JtUthu;fs;. mtu;fs; kw;wa uh[;aj;jpd; uh[hf;fis 
Mfbak;gzzpdhu;fs;> mjpgjpfs; mtu;fSf;Fg; 
gupahrkhapUe;jhu;fs;. kw;w uh[;aq;fspd; muz;fisnay;yhk; 
ghu;j;J eifj;jhu;fs; (Mg$f; 1:7-10).  
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uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhu; mWgJKo cauKk; MWKo 
mfyKkhd xU nghw;rpiyiag; gz;Ztpj;J ahtiuAk; mij 
gzpe;J nfhs;Sk;gb fl;lisapl;lhd;. mg;nghOJ NjrhjpgjpfSk;> 
mjpfhupfSk;> jiytUk;> epahahjpgjpfSk;> nghf;fp\f;fhuUk;> 
ePjprh];jpupfSk;> tprhupg;Gf;fhuUk;> ehLfspd; cj;jpNahf];ju; 
ahtUk;> rfy [dj;jhUk; [hjpahUk; ghi\f;fhuUk; jho 
tpOe;J> uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhu; epWj;jpd nghw;rpiyiag; 
gzpe;Jnfhz;lhu;fs;. 
 
NeGfhj;Ner;rhu;> A+jh uh[;aj;ij ifgw;wpaNghJ> mq;fpUe;j rpy 
thypgu;fis rpiwg;gpbj;J> jdf;F Nrit nra;Ak;gb mbikfshf> 
ghgpNyhDf;F nfhz;L te;jpUe;jhd;. mtu; uh[h epWj;jpd me;j 
rpiyia tzq;f kWj;jhu;fs;. uh[hf;fs;> gpuGf;fs;> kdpju;fs;  
Kd;dpiyapy; mw;gkhf vz;zg;gl;l me;j thypgu;fs;> uh[hit 
Nehf;fp: NeGfhj;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 tpLtpg;ghu;.  tpLtpf;fhkw;NghdhYk;> ehq;fs; 
ck;Kila Njtu;fSf;F Muhjid nra;tJkpy;iy> ePu; epWj;jpd 
nghw;rpiyiag; gzpe;Jnfhs;tJkpy;iy vd;fpwJ uh[hthfpa 
ckf;Fj; njupe;jpUf;ff;fltJ vd;whu;fs;.   
 
mg;nghOJ NeGfhj;Ner;rhUf;Ff; fLq;Nfhg%z;L: rhj;uhf;> 
Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;Dk; me;j thypgu;fis VOklq;F 
mjpfkha;r; R+lhf;fg;gl;l vupfpw mf;fpdpr;R+isapNy NghLtjw;F 
mtu;fisf; fl;Lk;gb> jd; ,uhZtj;jpy; gyrhypfshfpa 
GU\Uf;Ff; fl;lisapl;lhd;.  mg;nghOJ mtu;fs; jq;fs; 
rhy;itfNshLk; eprhu;fNshLk; ghiffNshLk; kw;w 
t];jpuq;fNshLk; fl;lg;gl;L> vupfpw mf;fpdpr;R+isapd; eLtpNy 
Nghlg;gl;lhu;fs;.  uh[htpd; fl;lis fLikahapUe;jgbapdhYk;> 
R+is kpfTk; R+lhf;fg;gl;bUe;jgbapdhYk;> mf;fpdp[{thiyahdJ 
rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;gtu;fisj; 
J}f;fpf;nfhz;LNghd GU\iuf; nfhd;WNghl;lJ.  rhj;uhf;> 
Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;Dk; me;j %d;W GU\Uk; 
fl;Lz;ltu;fsha; vupfpw mf;fpdpr;R+isapd; eLtpNy tpOe;jhu;fs;.  
mg;nghOJ uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhu; gpukpj;J> jPtpukha; 
vOe;jpUe;J> jd; ke;jpupkhu;fis Nehf;fp: %d;W GU\iu 
my;yNth fl;Lz;ltu;fshf mf;fpdpapNy NghLtpj;Njhk; vd;whd;; 
mtu;fs; uh[hTf;Fg; gpujpAj;jukhf: Mk;> uh[hNt vd;whu;fs;.  
mjw;F mtd;: ,Njh> ehYNgu; tpLjiyaha; mf;fpdpapd; eLtpNy 
cyhTfpwijf; fhz;fpNwd;; mtu;fSf;F xU NrjKkpy;iy. 
ehyhk; Mspd; rhay; NjtGj;jpuDf;F xg;ghapUf;fpwJ vd;whd;.  
 
kfh guhf;fpkKs;s me;j uh[h jd;Dila kdNkl;bikapd;gb 
Rangyj;jpd;gb Rarpj;jj;ij epiwNtw;w Kad;whd;. Mdhy; 
mw;gkhf vz;zg;gl;l me;j thypgu;fs; Njt rpj;jj;ij jq;fs; 
tho;f;ifapy; epiwNtw;Wtjw;F kuzj;jpw;Fk; gag;glhky;>
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nfbj;Jk; gaq;fuKkhd uh[hitAk; vjpu;j;J epd;whu;fs;. me;j 
thypgu;fSf;F ,e;j cyf msTNfhypd;gb ve;j ngyDk; 
,Ue;jjpy;iy. mg;gbahdhy;> mtu;fSf;F cz;lhd ngyd; vq;Nf 
,Ue;J te;jJ? NjtNd mtu;fSila ngydhf ,Ue;jhu;.  
 
vq;fSila NghuhAjq;fs; khk;rj;Jf;Nfw;witfshapuhky;> 
muz;fis epu;%ykhf;Ffpwjw;F NjtgyKs;sitfshapUf;fpwJ. 
mitfshy; ehq;fs; ju;f;fq;fisAk;> Njtid mwpfpw mwpTf;F 
tpNuhjkha; vOk;Gfpw vy;yh Nkl;bikiaAk; epu;%ykhf;fp> ve;j 
vz;zj;ijAk; fpwp];JTf;Ff; fPo;g;gbar; 
rpiwg;gLj;Jfpwtu;fshapUf;fpNwhk;. cq;fs; fPo;g;gbjy; 
epiwNtWk;NghJ> vy;yhf; fPo;g;gbahikf;Fe;jf;f ePjpAs;s 
jz;lidiar; nrYj;j Maj;jkhAkpUf;fpNwhk;. (2 nfhup 10:4-6) 
 
cd;djj;jpypUe;J tUk; ngyj;jpd; Nkd;ik 
 
Mz;ltuhfpa ,NaRtpd; rP\u;fspy;  Kjy;thdhf ,Ue;j NgJU 
jd;Dila cs;sj;jpy; cs;sij NgRtjw;F jaf;fkw;wtuhf 
,Ue;jhd;.,NaR jk;ik gypahf xg;Gf;nfhLj;j md;W ,uh 
j;jpupapNy> mtiu gpbj;Jf; nfhs;Sk;gbf;F Nghu;r;Nrtfupd; $l; 
lKk;> gpujhd MrhupaUk; [dj;jpd; %g;gUk; mDg;gpd jpushd 
[dq;fSk;; gl;laq;fisAk;> jbfisAk; gpbj;Jf;nfhz;Lte;jh 
u;fs;. mg;nghOJ ,NaRtpd; rP\dhfpa rPNkhd; NgJU> jd;dp 
lj;jpypUe;j gl;laj;ij cUtp> ky;F]; gpujhd MrhupaDila 
Ntiyf;fhuid tyJfhjw ntl;bdhd;;. vj;jidNah Nghu;tPu;fs; 
Kd;dpiyapYk; mj;jifa Jzpfukhd nraiy nra;tjw;F 
NgJUTf;F ngyd; ,Ue;jJ. Mdhy; gpjthfpa NjtDila 
rpj;jj;ij epiwNtw;Wk;gb Mz;ltuhfpa ,NaR jk;ik xg;Gf; 
nfhLj;jhu; vd;gij mtd; mwpahjpUe;jhd;. Mz;ltuhfpa 
kzuj;ij n[apj;J capu;njOe;J>  guNyhfj;jpw;F Vwpr; nry;y 
Kd;G> vd; gpjh thf;Fj;jj;jk;gz;zpdij> ,Njh> ehd; 
cq;fSf;F mDg;GfpNwd;. ePq;fNsh cd;djj;jpypUe;J tUk; 
ngydhy; jupg;gpf;fg;gLk;tiuf;Fk; vUrNyk; efuj;jpy; ,Uq;fs; 
vd;whu;. ,NaR $wpagb mtu;fs; cd;dj;jpypUe;J te;j gupRj;j 
Mtpapd; ngyj;jpdhy; jupg;gpf;fg;gl;lhu;fs;. mg;NghJ> NgJUTk; 
kw;wa rP\u;fSk; ngydile;J ,NaRTf;F rhl;rpahf vOe;J 
epd;whu;fs;.  
 

me;j cd;djj;jpy; ,Ue;J te;j ngyj;jpd; Nkd;ik vd;d?  
• khk;rj;jpd; ngyj;jpdhy; ,Usile;jpUe;j kdf;fz;fs;;> 

gpufhrkile;jJ. mjdhy; ,dp tutpUf;Fk; kfpikia 
jq;fs; tpRthrf; fz;fshy; fz;lhu;fs;.  

• nja;tPf ngyd; mtu;fSf;Fs; te;j NghJ> ,e;j 
cyfj;jpNy mtu;fSf;F jd;ek;gpf;ifia 
cz;Lgz;zpaJk; jq;fs;  ngyd; vd;w fUjpapUe;j 
clw;ngyd;>  cyf fy;tp> IRtupak;> me;j];J> 
mjpfhuq;fs; ,NaR fpwp];Jit mwpAk; mwptpd; 
Nkd;ikf;fhf tpl;Ltpl;lhu;fs;.                    
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• mtu;fs; ek;gpf;if Njtdhdhu;.  
• fpwp];Jtpd; ew;nra;jpf;fhf ghLfis rfpg;gij 

Nkd;ikahf vz;zpdhu;fs;.  
• ehSf;F ehs; fpwp];tpd; rhaypNy tsu;e;jhu;fs; 
• gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij jq;fs; tho;tpy; 

epiwNtw;WtijNa jq;fs; ,yf;fhf nfhz;lhu;fs;.  
irf;fps; Xl;lg;ge;jag;Nghl;bapy; ntw;wp ngw Mtyhf ,Ue;j jd; 
rpd;d kfDila ,yf;if mtd; miltjw; mtd; je;ij $wpa 
mwpTiuiag; ghUq;fs;. ve;j xU ge;ija Nghl;bapYk; ntw;wp 
ngWtjw;F clw;ngyd; kl;LkpUe;jhy; NghjhJ. cd; kdjpNy 
cd; ngyd; tsuNtz;Lk;. me;j ntw;wpapd; ehspy; cdf;F 
cz;lhFk; ngU kfpo;r;rpia eP cd; kdjpNy gjpa itj;jtdhf>  
kdcWjp> ePbanghWik> rfpg;Gj;jd;ik> tplhKaw;rp 
Nghd;wtw;wpNy eP jpdKk; tsu;e;J ngydila Ntz;Lk;.  
 
ek;Kila ngyd; vjpNy jq;fpapUf;fpd;wJ? 
 
ekf;F xU ge;ijag; nghUs; cz;L. ehk; epj;jpa [Ptid 
guNyhfpNy ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. mij ngw;Wf; 
nfhs;Stjw;F ehk; ek;ik mioj;j gpjhthfpa NjtDila 
rpj;jj;ij ek; tho;tpNy epiwNtw;wp Kbf;f Ntz;Lk;. me;j 
rpj;jj;ij epiwNtw;Wk; ghijapNy mNef rthy;fs; cz;L. mit 
ahtw;iwAk; n[ak; nfhs;tjw;F kdcWjp> ePbanghWik> 
rfpg;Gj;jd;ik> tplhKaw;rp ek; tho;tpy; mtrpakhdJ.  
,itfis ehk; ,e;j cyfpy; cz;lhapUf;Fk; mwpT> me;j];J> 
M];jpfs;> mjpfhuq;fs;> clw;ngyd; Nghd;wtw;wpdhy; ngw;Wf; 
nfhs;s KbahJ. mjdhNy gpjthfpa Njtd;jhNk 
cd;dj;jpypUe;J gupRj;j Mtpahdtiu ekf;F <thf 
nfhLj;jpUf;fpd;whu;. mtu; vq;fSf;Fs;Ns thrk; nra;J> ek;ik 
rfy rj;jpaj;jpy; elf;Fk;gb topelj;jpr; nry;fpd;whu;.  
 
gpupakhdtu;fNs> cq;fs; tho;f;ifapd; ngyd; vd;d? mJ vq;Nf 
,Ue;J cz;lhdJ? ,e;j cyfj;jpdhy; cz;lhdjh? 
cd;djj;jpypUe;J cz;lhdjh? ,e;j cyfj;jpdhy; cz;lhd 
khk;r ngyid fise;Jtpl;L> cd;djj;jpypUe;J te;j nja;tPf 
ngyid jupj;Jf; nfhs;Sq;fs;.  
  
 

அவைவனுணைய கிரிணயகைின் டி அவைவனுக்கு  லன் அைிக்கும் கர்த்தர் 
உங்கணை சீர்ப் டுத்தி> ஸ்திரப் டுத்தி>  லப் டுத்தி நிணலநிறுத்துவோரோக. 
ஆயமன்!  
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gpujhd thrfk; -  Nahthd; 15:16-17  
 

xU thfdj;ij jdf;Fr; nrhe;jkhf thq;fr; nry;Yk; xU 
kdpjdhdtd;> vg;gbg;gl;l thfdk; jdf;F Njit> mjd; tpiy 
,g;gbahf ,Uf;f Ntz;Lk;> mjd; epwk; ,d;dgpufhukhf ,Uf;f 
Ntz;Lk;> mjDs; ,g;gbg;gl;l trjpfs; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W 
jdf;Fs; jPu;khdk; nra;J nfhs;fpd;whd;. ahNuh me;j thfdj;ij 
cw;gj;jp nra;jhu;fs;. NtW ahNuh me;j thfdj;ij tpw;fpd;wh 
u;fs;> Mdhy; thfdj;ij thq;fr; nry;Yk; me;j kdpjdhdtd;> 
jd;Dila kd tpUg;gg;gb> jdf;F gpbj;j thfdk; ,d;dtpjkha; 
,Uf;f Ntz;Lk; vd;w jPu;khdj;ij vLj;Jf; nfhs;fpd;whd;.  mJ 
me;j kdpjDila njupthf ,Uf;fpd;wJ. mtDila 
tpUg;gj;jpw;F Vw;Gilajhf ,Ue;jhy; mtd; mij thq;fpf; 
nfhs;fpd;whd; my;yJ tpl;LtpLfpd;whd;. Mz;ltu; ,NaRtpd; 
miog;Gk; njupe;J nfhs;SjYk; mg;gbg;gl;ljy;y.  
  

Mz;ltuhfpa ,NaR nrhd;dhu;: ePq;fsy;y ehNd cq;fisj; 
njupe;J nfhz;Nld;> cq;fs; fdp epiyj;jpUf;Fk;gbf;Fk; cq; 
fis Vw;gLj;jpNdd;> ePq;fs; xUtupnyhUtu; md;ghapUf;fNt 
z;Lnkd;Nw cq;fSf;F fw;gpj;Jf; nfhLf;fpd;Nwd;. ehk; Nkd; 
ikghuhl;Ltjw;Nfh> ehk; tpUk;gpaij ek; tho;tpy; nra;tjw;Nfh 
,J ek;khy; cz;lhdJ my;y. ,J gpjhtpDila mehjp jpl;lk;. 
,d;W fu;j;juhfpa ,NaRit Fwpj;J [dq;fs; gytpjkhfg; Ngrpf; 
nfhs;fpd;whu;fs;. rpyu; mtupy; tpRthrKs;stu;fshapUf;fpd;whu; 
fs;> NtW rpyu; mtNu ,ul;rfu; vd;Wk; $Wfpd;whu;fs;. ek;Kila 
tho;tpNy mtu; ahuhf ,Uf;fpd;whu; vd;W ehk; ek;Kila tho;f; 
ifia Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. mjhtJ> Mz;ltu; ,NaR 
jhNk> jk;Kila jPu;khdj;jpd;gb ek;ikj; njupe;J nfhz;lhu;> 
Vw;gLj;jpdhu;> fw;gpj;Jf; nfhLf;fpd;whu;. vdNt ek;Kila 
tho;f;if gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;jpw;F Vw;wjha; fhzg;gL 
fpd;wjh? my;yJ NtW Nehf;fq;fSilajhf ,Uf;fpd;wjh? vd;W 
Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. fu;j;jNu Njtndd;W mwpAq;fs;; ehk; 
my;y> mtNu ek;ik cz;lhf;fpdtu;;. ehk; mtu; [dq;fSk;> mtu; 
Nka;r;rypd; MLfSkhapUf;fpNwhk;.  
 

ehk; NjtDila miog;igAk; njupe;J nfhs;SjiyAk; Vw;Wf; 
nfhs;syhk; my;yJ Vw;nfhs;shJ ,Uf;fyhk; Mdhy; ek;Kila 
tpUg;gg;gb me;j jpl;lj;jpy; ,J vdf;F gpbf;ftpy;iy> ,e;j 
fl;lis vdf;F rupthuhJ> vd; kdtpUg;gg;gb mJ ,g;gbahf 
khw;wg;gl Ntz;Lk; vd;W  ek;Kila miog;igAk; njupe;J nfhs; 
SjiyAk; ehk; epidj;jgb khw;wpf; nfhs;s KbahJ.         

[IF YOU WOULD LIKE TO LISTEN TO THE FULL VERSION OF THIS MESSAGE IN ENGLISH 

OR TAMIL, FOLLOW THE LINK THAT IS PROVIDED AT THE END THIS SERMON NOTES] 

 

 

 

பிர ங்கக் குறிப்புக்கள் - ப ோதகர் ரஞ்சிற் மகோன்ஸ்ரன்ணரன் 

 

èó¢î¢îó¤ô¢ ï¤¬ôî¢î¤¼é¢è÷¢ 



 

 இந்த ச ய்திேின் ஒேிப்பதிகவ யகளுங்கள் -  WWW.gtachurch.ca  15 

Ntjghufupy; xUtd; ,NaRtpdplj;jpy; te;J: fw;gidfspnyy;yhk; 
gpujhd fw;gid vJntd;W Nfl;lhd;.,NaR mtDf;Fg; gpujpAj;j 
ukhf: fw;gidfspnyy;yhk; gpujhd fw;gid vJntd;why;: cd; 
Njtdhfpa fu;j;juplj;jpy; cd; KO ,Ujaj;NjhLk;> cd; KO 
Mj;JkhNthLk;> cd; KO kdNjhLk;> cd; KOg; gyj;NjhLk; 
md;G$Uthahf vd;gNj gpujhd fw;gid.  ,jw;F xg;ghapUf;fpw 
,uz;lhk; fw;gid vd;dntd;why;: cd;dplj;jpy; eP md;G$U 
tJNghy; gpwdplj;jpYk; md;G$Uthahf vd;gNj. ,itfspYk; 
ngupa fw;gid Ntnwhd;Wkpy;iy vd;whu;. mjpNy Ntnwe;j khWj 
Yk; ,y;iy! 
 
fu;j;ju; jk;Kila Copauhfpa NkhNria Nehf;fp: eP Mrhupg;G 
$lhuj;ij mikf;Fk; NghJ> ehd; cdf;F fhz;gpj;j khjpupapd; 
gbNa nra;Ak;gb vr;rupf;ifahapU vd;W $wpdhu;. fu;j;ju; nrhd;d 
fhupaj;jpNy khWjy; VJTk; ,Uf;f KbahJ! NkhNr> fu;j;ju; 
fw;gpj;jgb> vy;yhtw;iwAk; Neu;j;jpahf nra;J Kbj;j NghJ> Njt 
Dila kfpik $lhuj;ij epug;gpaJ. xU kdpjDila tho;tpNy 
NjtDila kfpik fhzg;gl Ntz;Lkhdhy;> mtDila 
tho;f;if Njtd; nrhd;d xOq;fpd;gb mikf;fg;gl Ntz;Lk;.  
 

fu;j;jUila njupe;J nfhs;Sjypd;gb vd;Dila tho;f;if fhz 
g;glNtz;Lk;. mtu; vjw;fha; vd;id Vw;gLj;jpdhNuh ehd; mij 
epiwNtw;Wfpd;wtdha; ,Uf;f Ntz;Lk;. fu;j;ju; vij fw;Wf; 
nfhLf;fpd;whNuh mjpNy ehd; epiyj;jpUf;f Ntz;Lk;. ,d;W 
kdpju;fs; jq;fs; tho;f;ifapNy RaeyKs;stu;fshf ,Uf;fpd;wh 
u;fs;. vd;Dila tho;f;ifapy; vdf;F Njitfs; cz;L. fu;j;ju; 
xUtNu vdf;F cjtp nra;af;$batu; vd jq;fs; cyf Njitf 
Sf;fhf khj;jpuNk fu;j;jiu Nehf;fp ghu;f;fpd;whu;fs;.  “fu;j;ju; 
vd;idj; njupe;J nfhz;lhu;. mtu; vd;id jd; gps;isahf njup 
e;J nfhz;lhu;. mtu; vd;id uh[thfTk; MrhupauhfTk; Vw;gL 
j;jpdhu;.” vd;W ngUkpjkhf Ngrpf; nfhs;fpd;whu;fs;. mtu; vd;id 
Vd; njupe;J nfhz;lhu;> mtu; vd;id vjw;fhf Vw;gLj;jpdhu; 
vd;gij mtu;fs; rpe;jpg;gjpy;iy.  
 

Njtd; md;ghf ,Uf;fpd;whu; vd;W kdpju;fs; $WtJz;L. Mdhy; 
me;j Njt md;G mtu;fs; tho;f;ifapNy ntspg;gLjg;jg;gLtjp 
y;iy. ePq;fs; xUtupnyhUtu; md;ghapUf;fNtz;Lnkd;gjw;fhfNt 
Njtd; ekf;F jk;Kila epakq;fis fw;gpj;Jf; nfhLf;fpwhu;. 
re;ju;g;gj;jpw;Nfw;wgb ek;Kila md;G khWgLkhf ,Ue;jhy;> ehk; 
NjtDila md;ig mwpahjtu;fshf ,Ug;Nghk;.  
 

ehk; ek;Kila tho;tpNy Njtd; vd;id Vd; njupe;J nfhz;lhu; 
vd;gij czu;e;jtu;fsha;> mtupNy epiyj;jpUe;J fdpnfhLf;f 
Ntz;Lk;. mtu; fw;Wj;je;jgb ehk; xUtupnyhUtu; md;gha; ,Uf;f 
Ntz;Lk;.   
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மனதியே பே யுத்தங்கள்       
eP cd; rj;JUf;fSf;F vjpuhf Aj;jQ;nra;ag; Gwg;gl;Lg;Nghif 
apy;> FjpiufisAk; ,ujq;fisAk;> cd;dpYk; ngupa $l;l 
khfpa [dq;fisAk; fz;lhy;> mtu;fSf;Fg; gag;glhahf. 
cd;id vfpg;JNjrj;jpypUe;J Gwg;glg;gz;zpd cd; Njtdhfpa 
fu;j;ju; cd;NdhNl ,Uf;fpwhu;. ePq;fs; Aj;jQ;nra;aj; njhlq;Fk; 
NghJ> Mrhupad; Nru;e;Jte;J> 
[dq;fsplj;jpy; Ngrp: ,];uNtyNu> 
NfSq;fs;: ,d;W cq;fs; rj;JU 
f;fSld; Aj;jQ;nra;ag; NghfpwPu; 
fs;; cq;fs; ,Ujak; JtsNt 
z;lhk;; ePq;fs; mtu;fisg; ghu;j;Jg; 
gag;glTk; fyq;fTk; jj;jspf;fTk; 
Ntz;lhk;. cq;fSf;fhf cq;fs; 
rj;JUf;fNshNl Aj;jk;gz;zTk; 
cq;fis ,ul;rpf;fTk; cq;fNsh 
Nl$lg; Nghfpwtu; cq;fs; Njtdh 
fpa fu;j;ju; vd;W nrhy;yNtz;Lk; 
vd;W Njtdhfpa fu;j;ju; NkhNr 
vd;Dk; Njt Copau; topahf> jk;Kila [dq;fSf;F thf;Fj;j 
j;jj;ijf; nfhLj;jhu;. gpupakhdtu;fNs> ekJ tho;f;ifapNy ehk; 
vjpu;Nehf;Fk; gytpjkhd neUf;fq;fshy;> tUq;fhyj;ij Fwpj;j 
ftiyfs; ek;kpy; rpyiu fLikahf thl;lyhk;. NtW rpyu; rK 
fj;jpd;  kj;jpapNy xLf;fg;gl;l epiyapNy ,Uf;fyhk;. ,g;gb 
ahf kdpjDila kdjpNy gy Nghuhl;lq;fs; cz;L. rpy Ntis 
fspNy ek; Kd; epw;Fk; gpur;ridfs; kiyNghd;w Jd;gkhf ,U 
f;fyhk;. ,it ngupJk; nfbJkhf ,Uf;fpd;wNj vq;fSila 
ngyj;jpw;F kpQ;rpapUf;fpd;wNj vd;W ehk; kdk; Nrhu;e;J Nghf 
yhk;. me;j NtisfspNy “vd; Njtdhfpa fu;j;ju; vd;NdhL $l 
,Uf;fpd;whu;> ,e;j cyfj;jpypUf;fpwtdpYk; vd;NdhL ,Uf;Fk; 
,NaR ngupatu;.” vd;W tpRthr mwpf;ifapLq;fs;. fu;j;jUf;Ff; 
fhj;jpUf;fpwtu;fNs> ePq;fnsy;yhUk; jplkdjhapUq;fs;> mtu; 
cq;fs; ,Ujaj;ij ];jpug;gLj;Jthu;. ePq;fs; tpUk;Gk; rkhjhdk; 
Mz;ltuhfpa ,NaRtpdplj;jpy; cz;L. ePq;fs; gyq;nfhz;L 
jplkdjhapUq;fs;> cq;fs; #o;epiyfisf; fz;L gag;glhjpU 
q;fs;.  ,NaRtpd; ehkj;ij mwpf;ifapLq;fs;. mtu; cyfj;ij 
n[apj;jtuhapUf;fpd;whu;. 
  
 

nrt;tha; | Mdp 1 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 16:33 

உங்களுக்கோக உங்கள் 
சத்துருக்கபைோபை யுத்தம் 

 ண்ைவும் உங்கணை 
இரட்சிக்கவும் உங்கபைோ 

பைகூைப் ப ோகிறவர் உங் 

கள் பதவைோகிய கர்த்தர் 
என்று    மசோல்லபவண்டும். 

உபொகமம் 20:4 

செபம்: நோன் உன்னுைபை கூை இருக்கின்பறன் என்று வோக்குணரத்த 
பதவபை> நீர் ஒருவபர என் நிணலண ணய நன்றோக அறிந்திருக்கிறவரும்> 
நீர் ஒருவபர என்ணை விடுவிக்கும் மதய்வம் என்றும் இன்று அறிக்ணகயி 
டுகின்பறன். இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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திருடன் ஏன் வருகின்றொன்?   
xU CupNy trpj;J te;j FLk;gj;jpdu;> xU ehs; ntspNa nrd;W 
tPL jpUk;gpa NghJ> jq;fs; tPl;bw;Fs; jpUlu;fs; cs;spl;b 
Uf;fpd;whu;fs; vd;W mwpe;J nfhz;l NghJ cldbahf mtu;fs; 
nghyprhiu mioj;jhu;fs;. nghyp 
rhu; mt;tplj;jpw;F te;J> me;j 
tPl;ilAk;> mJ cilf;fg;g 
l;bUf;Fk; tpjj;ijAk; Muha;e;J 
ghu;j;jgpd;G jq;fs; mwpf;ifia 
rku;gpj;jhu;fs;. mjd;gb> Fwpg;gpl;l 
me;j tPl;bd; xU [d;dypd; G+l;L 
rupahfg; Nghlg;gltpy;iy. ,ij 
ed;F mwpe;jtu;fNs>  ,yFthf cq;fs; tPl;bw;Fs; cs;spl;L jpU 
bapUf;fpd;whu;fs; vd;W Fwpg;gpl;bUe;jhu;fs;. jd; ,Ujaj;jpNy 
jpUl Ntz;Lk; vd;w vz;zk; nfhz;ltd;> mtd; ve;j tPl;bw;Fr; 
nrd;whYk;> vg;gbahf me;j tPl;bYs;s tpiyNawg;ngw;w nghU 
l;fisj; jpUlyhk; vd;w vz;zKs;stdha; ,Ug;ghd;. me;j 
tPl;ilj; jhd; jpUl Kbahtpl;lhYk;> jdf;F mwpKfkhd NtW 
jpUlu;fis mt;tplj;jpw;F mDg;gpitg;ghd;. gpupakhdtu;fNs> 
ek;Kila Mj;Jkh ghjhsj;jpNy mope;J NghFk;gbahfNt> 
VNjd; Njhl;lj;jpNy> jpUldhfpa gprhrhdtd;> ek;Kila Mjpg; 
ngw;Nwhiu tQ;rpj;jhd;. mtu;fSila tho;tpypUe;j tpiy 
kjpf;f Kbahj> Njt rhaiy> Njtd; cyhTk; ,lj;jpNy> mtu; 
r%fj;jpNy thOk; ,d;gkhd tho;it jpUbf; nfhz;lhd;. ehk; 
,oe;J Nghd Njtrhaiy kWgbAk; ngw;Wf; nfhs;Sk;gbf; 
fhd topia Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];J cz;lhf;fpdhu;. epj; 
jpa [Ptidj; jUk; me;j topapNy> Nka;g;guhfpa ,NaR ek;ik 
topelj;jpr; nry;fpd;whu;. ,e;j tpiykjpf;f Kbahj ,ul;rpg;ig 
kWgbAk; jpUbf; nfhs;tNj gprhrhdtDila Nehf;fk;. mij 
gprhrhdtd; jpUbf; nfhs;tjw;F ehk; top fis jpwe;J itj; 
jpUf;ff; $lhJ. ehk; cyNfhL xj;Jg;Nghf Ntz;Lk; vd;W cyf 
Nghf;NfhL njhlu;Gfis Vw;gLj;jpf; nfhs;Nthnkd;why;> ehNk 
ek;Kila tho;tpd; rkhjhdj;ij Fiyj;Jg; NghLfpd;w tu;fshf 
,Ug;Nghk;. ehk; mg;gbapuhky;> ehk; ngw;Wf; nfhz;l tpiy    
kjpf;f Kbahj ,ul;rpg;ig fhj;Jf; nfhs;Sk;;gbf;F> Nka;g;g 
dhfpa ,NaRtpd; topapNy ele;J nry;Nthkhf.  

       
 

 

 

திருைன் திருைவும் மகோல் 

லவும் அைிக்கவும் வருகி 
றோபையன்றி பவமறோன்று 

க்கும் வரோன். 

யேொவொன் 10:10 

Gjd; | Mdp 2 
 

 khiy thrfk; -   1 NgJU 5:8 

செபம்: நித்திய ஜவீனுக்கோக அணைத்த பதவபை> நோன் இந்த உலக ப ோக் 
பகோடு மதோைர்புகணை ஏற் டுத்தி> அதைோல்> நீர் மகோடுத்த இரட்சிப்ண  
இைந்து ப ோகோதடிக்கு> அணதக் கோத்துக் மகோள்ை கிருண  மசய்வரீோக.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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கர்த்தரில் சபேப்படுங்கள்     

xU thypgd; jhd; rpwe;j xU fpupf;nfl; tpisahl;L tPudhf tu 
Ntz;Lk; vd;w Fwpf;NfhNshL> jdf;F fpilf;Fk; vy;yh re;ju;g;g 
q;fspYk; fpupf;nfl; tpisahl;ilg; gapw;rp nra;J nfhs;thd;. 
jd; tPl;bw;F mUfpYs;s ikjhdj;jpw;F nrd;W mq;Nf gapw;rp 
nra;Ak; kw;wtu;fNshL Nru;e;J jhDk; gapw;rp nra;J nfhs; 
thd;. rpy thypgu;fNshL tpisah  
Lk; NghJ> mtd; Njhw;Wg; Ngha;tp 
Lthd;. mg;gb mtd; Njhw;Wg; 
NghFk; NghJ> gpd;thq;fpg; Nghfh 
ky;> mtu;fNshL tpisahb ntw;wp 
ngw Ntz;Lk; vd;w vz;zj;Jld; 
kWgbAk; mNj thypgu;fNshL 
Nru;e;J mjpf Neuk; tpisahbf; 
nfhs;thd;. ,e;j thypgd; jd;id 
guPl;irf;Fl;gLj;jp> jd; epiyia 
jhNd epjhdpj;jwpe;J> Kd;Ndw Ntz;Lk; vd;w vz;zKila 
tdhf ,Ue;jhd;. mJ Nghy> ek;Kila Mtpf;Fupa tho;f;if 
vq;Nf eilngWfpd;wJ?  tPl;byh? Ntiyapyh? ghlrhiyapyh? 
ntspaplq;fspyh? rigapyh? Fwpg;ghf xU ,lj;jpy; kl;Lky;y> 
vy;yh ,lq;fspYk; ehk; NjtDila gps;isfs; vd;gij 
tho;f;ifapd; fpupiafs; topahf fhz;gpf;f Ntz;Lk;. vdpDk;> 
vg;gbahf NjtDf;F gpupakhf tho;tnjd;gij fw;Wf; nfhz;L> 
fw;witfisg; gapw;rp nra;tjw;F rig If;fpakhdJ xU rpwe;j 
,lkhf ,Uf;fpd;wJ. me;j thypgd; ikjhdj;jpw;Fr; nrd;W 
gyjug;gl;l thypgu;fNshL Nru;e;J tpisahLk; NghJ jhd; Fiw 
Tgl;bUf;Fk; ,lq;fis mwpe;J nfhz;lJ Nghy>  ehKk; ek;ik 
Muha;e;J ghu;g;gjw;F ehk; $btUk; rig If;fpakhdJ rpwe;j 
,lkhf ,Uf;fpd;wJ. rigapNy $btUk; gyjug;gl;l kw;wa 
kdpju;fNshL If;fpakhf ,Uf;f Kbfpd;wjh? rigapd; mjpfhuq; 
fSf;F fPo;g;gba Kbfpd;wjh? kdj;jho;ikia fhz;gpf;f Kbfp 
d;wjh? NjtDf; nfd;W ehd; vd; Neuj;ij nfhLf;f tpUk;Gfp 
d;Nwdh? NjtDila thu;j;ijia Nfl;f Mu;tkhf ,Uf;fp 
d;Nwdh? vd;W ek;ik ehk; Nfl;Lf; nfhs;s KbAk;. ek;ik ehNk 
epjhdpj;jwpe;J> ek;Kila ngytPdq;fs; ePq;Fk;gbf;Fk;> jPq;F 
ehis n[apf;Fk;gbf;Fk;> fu;;j;jupYk; mtUila jpt;tpa 
ty;yikapYk; ehk; ngyg;gLNthkhf.  
           
   

    
  

 

கணைசியோக> என் சபகோ 

தரபர> கர்த்தரிலும் அவரு 

ணைய சத்துவத்தின் வல் 

லண யிலும் 
 லப் டுங்கள். 

 

tpahod; | Mdp 3 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 13:5 

செபம்: என்ணை  ரிசுத்த ோக்கும் பதவபை> நோன் என் ம லவைீங்கணை 
 ோரோமுக ோக விட்டுவிைோ ல்> அணவகணை ஆரோய்ந்தறிந்து> உம் திவ் 

விய வல்லண யோல் அணவகணை ப ற்மகோள்ை என்ணை வைிநைத்திச் 
மசல்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

எயப ிேர் 6:10 
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கனம்பண்ணுகிறதியே முந்திக்சகொள்ளுங்கள்  

xU khztdhdtd;> ghlrhiyapNy rpy Fog;gq;fis nra;J 
nfhz;L te;jNghJ> ghlrhiyapd; mjpgu;> mtidAk; mtd; 
ngw;NwhiuAk; mioj;J> mtu;fNshL Ngrpdhu;. me;j khzt 
dhdtd;> jd; Nghf;if khw;whjtplj;J> mtd; ghlrhiyapNy 
apUe;J ePf;fg;glf;$ba epiyik cz;lhfyhk;. mg;gb mtd; 
ePf;fg;gl;lhy;> me;j mwpf;ifahdJ> ehl;bd; ghlrhiyfspd; 
jpizf;fsj;jpd; gjpNtl;by; gjpT 
nra;ag;gLk; vd;W $wpdhu;. ,ij 
Nfl;l khztdpd; ngw;Nwhu;> jq;fs; 
kfdhdtDila vjpu;fhyk; ghoha; 
Nghfg;Nghfpd;wNj vd;W kpfTk; 
fyf;fkile;J> mtDf;F ey;y Gj; 
jpkjpfisf; $wp> mtid ey; topg;g 
Lj;Jk;gb mtDila ehshe;j eltbf;iffisf; Fwpj;J kpfTk; 
vr;rupf;ifAs;stu;fshdhu;fs;. me;j khztDk;> jhd; ghlrh 
iyapypUe;J ePf;fg;gLtijf; Fwpj;J gae;J> jhd; kw;wa khz 
tu;fs; Kd;dpiyapy; mtkhdkilaf; $lhJ vd;W jd; Nghf;if 
khw;wpf; nfhz;lhd;. ,g;gbahf kdpju;fs;> ntspaplq;fspNy> 
mjpfhuq;fSf;F gae;J jq;fs; tho;f;ifapd; Nghf;if khw;wpf; 
nfhs;fpd;whu;fs;. mg;gbg;gl;l mjpfhuq;fNshL fdj;JlDk; mik 
jyhfTk; thu;j;ijfisg; Ngrp> mtu;fSf;F vjpu;j;J epw;gjw;F 
jaq;Fthu;fs;. Mdhy; rig If;fpaq;fspNy> jq;fs; gps;is 
fis ey;topg;gLj;Jk; mjpfhuq;fSf;F> jaf;fkpd;wp vjpu;j;J epw; 
gjw;Fj; Jzpfuk; nfhs;fpd;whu;fs;. ,e;j G+kpapNy jq;fSila  
gps;isfs; mtkhdkilahky; ey;y tho;f;if tho Ntz;Lk; 
vd;W ngw;Nwhu;fs; Mrpf;fpd;whu;fs;. xUNtis> ghlrhiyapNy 
jtwpdhy;> ehk; Kd;NdWtjw;F ,e;j G+kpapNy NtW topfs; cz; 
lhapUf;fyhk; Mdhy;> NjtDila fw;gidfisf; iff;nfhs; 
shky; thOk; tho;f;ifapd; KbT vg;gbapUf;Fk; vd;gijr; rw;W 
rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. fu;j;ju; epakpj;j fz;fz;l mjpfhuq;fSf;F 
nfhLf;f Ntz;ba fdj;ijf; nfhLf;fhky; Jzpfukhd thu;j;ij 
fisg; NgRfpd;wtu;fs;> vg;gb fz;fhzhj NjtDf;F fdj;ij 
nfhLg;ghu;fs;? gpupakhdtu;fNs> ed;wha; tprhuiznra;fpw %g; 
gu;fis> tpNr~khfj; jpUtrdj;jpYk; cg Njrj;jpYk; gpuahrg;g 
Lfpwtu;fis> ,ul;bg;ghd fdj;jpw;Fg; ghj;jpuuhf vz;z Ntz; 
Lk;. fdk;gz;ZfpwjpNy xUtUf;nfhUtu; Ke;jpf;nfhs;Sq;fs;. 
 
  

            
 
 

 

கைம் ண்ணுகிறதிபல 
ஒருவருக்மகோருவர் முந் 

திக்மகோள்ளுங்கள். 

யரொமர் 12:10 

nts;sp |  Mdp 4 
 

 khiy thrfk; - 1 jPNkh 5:17 

செபம்: அன் ின் பதவபை> எங்கணை விசோரணை மசய்கிறவர்கைோயி 
ருந்து> எங்களுக்குப் புத்திமசோல்லுகிறவர்கணை நோங்கள்  தித்து  நைக்க 
தோழ்ண யுள்ை இருதயத்ணத தந்து வைிநைத்துவரீோக. இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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யதவனுக்கு பேந்திருங்கள் 
ghlrhiyf;F nry;Yk; khztu;fs;> ghlrhiyapd; mjpfhuq;fSf;F 
fl;Lg;gl;bUf;fpd;whu;fs;. nghJthf khztu;fSk; mtu;fSila 
ngw;Nwhu;fSk;> ghlrhiy mjpfhuq;fSf;F vjpu;j;J epw;gijf; 
Fwpj;J jaq;Fthu;fs;. Vnddpy;> mjdhy; gpd;tpisTfs; Vw;g 
Lk;. gps;isfSila gbg;Gk;> vjpu;fhyj;jpYk; ghjpf;fg;glyhk; 
vd;w gak; kdjpNy ,Uf;Fk;. mj 
dhy;> ghlrhiyapd; xOq;F Kiwf 
Sf;F fPo;g;gbe;J elf;Fk;gb Kaw; 
rpf;fpd;whu;fs;. Ntiyf;Fr; nry;Yk; 
kdpju;fs;> Ntiyj;jsj;jpNy> jq; 
fs; thapd; thu;j;ijfisf; Fwpj; 
Jk;> eltbf;iffisf; Fwpj;Jk; kpf 
Tk; vr;rupf;ifahf ,Ug;ghu;fs;. gpu 
r;ridfs; Vw;g;gLtij Kbe;jsT 
jtpu;j;Jf; nfhs;fpd;wtu;fshapU 
g;ghu;fs;. Vnddpy;> mg;gb ,y;yh 
tpbd; Ntiyia ,of;f Neuplyhk; my;yJ gjtp cau;Tfs;> 
rk;gs cau;TfSk; rYiffSk; jilg;glyhk; vd;w gak; mtu; 
fs; kdjpNy ,Uf;fpd;wJ. ntspaplq;fspNy> kdpju;fs; jq;fs; 
eltbf;iffisf; Fwpj;J ftdk; nrYj;Jthu;fs;. mjhtJ>  Kbe; 
jsT ehl;bd; rl;lj;jpw;F tpNuhjhkhff; fhupaq;fisr; nra;tij 
jtpu;j;Jf; nfhs;thu;fs;. Vndpdy;> rl;ltpNuhjkhd ebtbf;if 
fspdhy; ngUk; gpd;tpisTfs; Vw;glyhk; vd;W mtu;fs; kd 
jpNy gak; ,Uf;fpd;wJ. jz;lidAk;> gpd;tpisTfSk; cldb 
ahff; fpilg;gjpdhy; kdpju;fs; ghlrhiyapYk;> Ntiyj;jsj;jp 
Yk;> ntspaplq;fspYk; Kbe;jsT jhq;fs; Ra,~;lg;gb ele;J 
nfhs;shky;> xOq;F Kiwfisf;filg;gpbj;J> mepahaq;f 
isAk; rfpj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. Mdhy;> mNj kdpju;fs; rig 
If;fpaj;jpw;F tUk; NghJ> vijf;Fwpj;Jk; rpe;jpf;fhky;>  Jzpf 
ukhf mjpfhuq;fSf;F vjpu;j;J epw;fpd;whu;fs;. xUtUk; nfl;Lg; 
Nghfhky; epj;jpa [Ptid mila Ntz;Lk; vd;W> Njtd;jhNk 
ePba nghWikAs;stuhf ,Uf;fpd;whu;  ,ij kwe;J> Njt fpU 
igia tpUjhthf vz;zpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,e;j rigapy;yh 
tpl;lhy; ,d;DnkhU rig> ,e;jg; Nghfju; ,y;iynad;why; ,d; 
DnkhU Nghjfu; vd;W Kul;lhl;lk; nfhs;fpd;whu;fs;. gpupakhd 
tu;fNs>  Njtd; nfhLj;j RahjPdj;ij jq;fs; Ju;f;Fzj;jpw;F 
%lyhf gad;gLj;jhky;> NjtDf;F gae;jpUq;fs;.  
        
 
  
 

சுயோதீைமுள்ைவர்கைோ
யிருந்தும் உங்கள் சுயோதீ 

ைத்ணதத் துர்க்குைத்தி 
ற்கு மூைலோகக் மகோண்டி 

ரோ ல்> பதவனுக்கு அடி 

ண கைோயிருங்கள். 

1 யபதுரு 2:16 

rdp | Mdp 5 
 

 khiy thrfk; - 2 NgJU 3:3-10 

செபம்: நீடிய ம ோறுண யுள்ை பதவபை> நீர் கிருண யோய் தந்திருக்கும் 
சுயோதீைத்ணத விருதோவோக எண்ைி> என் இஷ்ைப் டி நைந்து மகோள்ைோ 

 ல்> உம்முணைய சித்தப் டி நோன்  ைத்தோழ்ண பயோடு வோை வைிநைத்திச் 
மசல்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 



 

 அனுதினமும் யவதத்கத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்            21 

 

 

 

எங்யக ஓடுயவன்?    
xU kdpjdhdtd;> jd; ,isikf; fhyj;jpy; nra;j Fw;wnkh 
d;wpdhNy> CupYs;s [dq;fs; kj;jpapNy ngUk; mtkhdkil 
e;jhd;. me;j CupYs;s rpyUila Xahj epe;ijahd Ngr;Rf;fis 
rfpj;Jf; nfhs;sf;$lhky; J}u Njrnkhd;wpw;Fr; nrd;whd;. jhd; 
tpl;Lte;j CupYs;stu;fspd; njhlu;ig Kw;whfj; Jz;bj;Jf; 
nfhz;lhd;. jd; tho;it rPu;jpUj;  
jpf; nfhs;s mtDf;F xU mU 
ikahd re;ju;g;gk; fpilj;jpUe;j 
NghJk;> mtd; jd; ,sikf; fhy 
j;jpd; ght Rghtj;jpypUe;J tpLj 
iyaila kdjw;wtdhf ,Ue; 
jhd;.  me;j me;epa Njrj;jpNy mq;Fs;s [dq;fSf;F mtd; 
Kfkwpahjtdhf ,Ue;jjhy;> mtd; jd; ,~;lg;gb tho;e;J te; 
jhd;. mJ jdf;Ff; fpilj;j tpLjiy vd;W vz;zpf; nfhz;lhd;. 
xU khztd; jhd; gbf;Fk; ghlrhiyiatpl;L ,d;DnkhU 
CupYs;s ghlrhiyf;F nry;yyhk; Mdhy; me;j khztDf;F 
gbf;Fk; tpUg;gk; ,y;yhjpUe;jhy; mjdhy; vd;d gyd;? xU 
kdpjd;> jd; Ntiyjsj;jpNy> Vw;gl;l thf;Fthjnkhd;wpdhNy 
,d;DnkhU ];jhdj;jpNy Ntiyia ngw;Wf; nfhz;lhd;. 
Mdhy;> mtNdh thf;Fthjk; nra;tijtpl;Ltpl kdjpy;yhjt 
dhf ,Ue;jhd;. ,Nj NghyNt> ,d;iwa ehl;fspNy kdpju;fs; 
jq;fis khw;w kdjpy;yhky;> jq;fs; tPl;ilAk;> jq;fs; tho;f; 
ifj; Jizia> cLj;jpapUf;Fk; cilia khw;WtJ Nghy 
,yFthf khw;wptpLfpd;whu;fs;. ,j;jifa nray;fs; ,e;j cyf 
Nghf;fpw;F Vw;Gilajhf ,Ug;gjhy;> jhq;fs; tpUk;gpa kdpju;f 
Sld; njhlu;Gfis itj;Jf; nfhz;L> ePjp epahaj;ijg; NgRk; 
kdpju;fSldhd njhlu;Gfis Jz;bj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. rig 
If;fpaq;fspYk;> kdf; frg;Gf;fs; Vw;gLk; NghJ> jq;fs; Rghtq; 
fis khw;w tpUg;gkpy;yhky; jhq;fs; ,Uf;Fk; ,lj;ijtpl;L 
,d;DnkhU ,lj;jpw;Fg; Ngha;tpLfpd;whu;fs;. Mdhy;> NjtDf;F 
kiwthf ehk; vq;Nf Nghf KbAk;? ,Ujaq;fis Muha;e;J 
mwpfpd;wtu; kdpjDila epidTfis mwpe;jpUf;fpd;whu;. gpupa 
khdtu;fNs> ek; tho;tpy; neUf;fq;fs; Vw;gLk; NghJ> Kj 
yhtjhf> Ntjid cz;lhf;Fk; top vd;dplj;jpy; cz;Nlh vd;W 
ehk; ek;Kila tho;f;ifia Ntj thu;j;ijapd; ntspr;rj;jpNy 
Muha;e;J ghu;j;J> Njt rhaypNy tsu;e;J ngUf Ntz;Lk;.  

   

 

உம்முணைய சமுகத்ணத 

விட்டு எங்பக ஓடுபவன்? 

 ங்கீதம் 139:7 

QhapW | Mdp 6 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 4:12  

செபம்: சகலமும் அறிந்த பதவபை> உம்முணைய ஆவிக்கு  ணறவோை 
கோரியம் ஒன்று ில்ணல என் ணத நன்கு உைர்ந்து> பவதணையுண்ைோ 

க்கும் வைிணயவிட்டு> உ க்கு  ிரிய ோை வைியில் நைக்க கிருண  
மசய்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 



 

ஆவிேின் ஒருகமப்பொட்கடக் கொத்துக் சகொள்ளுங்கள்  22 

 

 

 

மனமிரங்கும் ஆண்டவர் இயேசு  
gu;jpNkA vd;fpw xU FUld;> topaUNf cl;fhu;e;J> gpr;ir 
Nfl;Lf;nfhz;bUe;jhd;. mtd; erNuadhfpa ,NaR tUfpwh 
nud;W Nfs;tpg;gl;L: ,NaRNt> jhtPjpd; FkhuNd> vdf;F 
,uq;Fk; vd;W $g;gplj; njhlq;fpdhd;. mtd; NgrhjpUf;Fk;gb 
mNefu; mtid mjl;bdhu;fs;. mtNdh: jhtPjpd; FkhuNd> 
vdf;F ,uq;Fk; vd;W Kd;dpYk; mjpfkha;f; $g;gpl;lhd;. ,NaR 
epd;W> mtid mioj;Jtur; nrhd;dhu;. mtu;fs; me;jf; FU 
lid mioj;J: jpld;nfhs;> vOe;jpU> cd;id miof;fpwhu; 
vd;whu;fs;. clNd mtd; jd; 
Nky;t];jpuj;ij vwpe;Jtpl;L> 
vOe;J> ,NaRtpdplj;jpy; te;jhd;. 
,NaR mtid Nehf;fp: ehd; 
cdf;F vd;dnra;a Ntz;Lk; vd; 
wpUf;fpwha; vd;whu;. mjw;F me;jf; 
FUld;: Mz;ltNu> ehd; ghu;it 
ailaNtz;Lk; vd;whd;. ,NaR 
mtid Nehf;fp: eP Nghfyhk;> cd; tpRthrk; cd;id ,ul;rpj;jJ 
vd;whu;. clNd mtd; ghu;itaile;J> topapNy ,NaRTf;Fg; 
gpd;nrd;whd;. ghUq;fs;> Mz;ltuhfpa ,NaR mtdplj;jpy; tU 
tjw;F mtid mNefu; jil nra;jhu;fs;. Mz;ltiu njhe;juT 
nra;ahNj vd;W ghu;j;jpNkAit mjl;bdhu;fs;. Mdhy; mtd; 
jd; Mz;ltiu $g;gpLtij epWj;jptpltpy;iy. mtd; 
FUlhdhf ,Ue;jgbahy;> mtDf;F J}u ,lq;fSf;Fr; nrd;W 
,NaRit re;jpf;f KbahjpUe;jJ> Mdhy; mtu; mUfpNy 
te;jpUf;fpd;whu; vd;W mwpe;J nfhz;l NghJ> ghu;j;jpNkA me;j 
re;ju;g;gj;ij eOt tplhky;> mtiu tpRthrj;NjhL $g;gpl;lhd;. 
gpupakhdtu;fNs> ,d;W Mz;ltuhfpa ,NaRit NjLtjw;F 
mtu; J}u Njrj;jpy; ,Uf;fpd;wtu; my;yu;. mtUila 
gpurd;dj;ij czu Kbahjgbf;F xUtUk; cq;fis jil 
nra;a KbahJ. gadw;w ghj;jpuk; vd;W mtu; xUtiuAk; 
js;sptpLgtu; my;yu;. cq;fs; miwtPl;ilg; G+l;bf; nfhz;L> 
Mz;ltu; ,NaRit Nehf;fp $g;gpLq;fs;. kdkpuq;Fk; nja;tk; 
,NaR jk;ik NjLfpd;wtu;fSila rj;jj;ijf; Nfl;L gjpy; 
nfhLfpd;wtuhfNt ,Uf;fpd;whu;. vdNt> fpilj;jpUf;Fk; ,e;j 
re;ju;g;gj;jpy;> tpRthrj;NjhL Mz;ltu; ,NaRit Nehf;fp 
$g;gpLq;fs;. mtu; cq;fis Mjupg;ghu;. 
     

    
 
 

இபயசு அவணை பநோக்கி: 
நீ ப ோகலோம், உன் விசு 

வோசம் உன்ணை இரட்சித் 

தது என்றோர். 

மொற்கு 10:52 

jpq;fs; | Mdp 7 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 34:4-6  

செபம்:  ை ிரங்கும் பதவபை> உம்ண  பநோக்கிப் ோர்த்தவர்கள்  ிரகோச 

 ணைந்தோர்கள்;. அவர்கணை நீர் மவட்கப் ட்டுப ோக விடுவதில்ணல என் 

 ணத விசுவோசித்து உம்ண   ற்றிக் மகோண்டிருக்க கிருண  மசய்வரீோக.  

இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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பிரகொ முள்ள மனக்கண்கள்  
nghJthf kUj;Jtu;fs;;> kdpjDila ,Ujaj;jpd; mikg;ig 
Ak;> mjd; nraw;ghLfisAk;> mJ vg;gbahf FUjpj; njhFjp 
NahL ,izf;fg;gl;bUf;fpd;wnjd;ijAk;gw;wpAk; tpsf;fkhf fw; 
Wf; nfhs;fpd;whu;fs;. mtu;fs; mg;gbahf fw;Wf; nfhs;tjw;F fhu 
zq;fs; cz;L. Mdhy; xU kUj;Jtuhdtu; jd; KO ,Uja 
j;NjhL Njtdhfpa fu;j;jiu Nrtpg;gjw;F> vj;jifa kUj;Jt El; 
gq;fSk; mtrpakpy;iy. ,d;W 
mNef kdpju;fs;> Ntjj;jpd; Mo 
j;ij mwpa Ntz;Lk; vd;W $wp> 
rupj;jpu E}y;fisAk; gbj;J> Ntj 
j;jpNy $wg;gl;bUf;Fk; rk;gtq; 
fs; ele;j ,lq;fisg; gw;wpAk;>  
Ntj j;jpYs;s E}y;fs; ahuhy;? vg;NghJ? ve;j E}w;whz;by; vO 
jg;gl;lJ vd;Wk; mjpfjpfkhf Muha;fpd;whu;fs;. mjw;fhf gy 
ghi~fis fw;Wf; nfhs;fpd;whu;fs;. gy;fiyf;fofq;fSf;Fr; 
nrd;W gy gl;lq;fis ngw;Wf; nfhs;fpd;whu;fs;. mg;gbahf Muh 
a;e;J mwptjpy; jtW VJk; ,y;iy Mdhy; fpwp];JtpDila 
epiwthd tsu;r;rpapd; msTf;Fj;jf;f G+uz tsu;r;rpaila Ntz; 
Lk; vd;w vz;zkw;wtu;fshf mwpit kl;Lk; tsu;g;gjpdhNy> 
ehsiltpy; mtu;fSila kdf;fz;fs; FUlhfptpLfpd;wJ. ,j 
dhy; Ntjj;ij mwpe;Jk; Mz;ltu; ,NaRit mwpahjtu;fshf 
khwp tpLfpd;whu;fs;. xU rkak;> Mz;ltuhfpa ,NaR njUtpNy 
,Ue;J gpr;irnaLj;Jf; nfhz;bUe;j gpwtpf; FUlndhUtidf; 
fz;L> mtid ghu;itailAk;gb nra;jhu;. me;ehl;fspNy ,U 
e;j Ntj ty;Ydu;fisg; Nghy me;j kdpjd; ghu;itaw;wtd; Ntj 
j;ij fw;wpUf;ftpy;iy. rKf me;j];Njh>  cyf  M];jpfNsh me;j 
Vioaplk; ,Ue;jjpy;iy. mtd; ghu;itaile;j gpd;G ,NaR 
itf;  fz;l NghJ> jhkjkpd;wp> Mz;ltNu> ehd; ck;ik tpRth 
rpf;fpNwd; vd;W nrhy;yp> ,NaRit gzpe;J nfhz;lhd;. Mdhy;> 
md;iwa ehl;fspNy tho;e;j Ntjj;ij ed;whf fw;wwpe;jpUe;j kj 
j;jiytu;fNsh Mz;ltu; ,NaRit mwpe;J nfhs;sf;$ba gy 
re;ju;g;gq;fs; ,Ue;j NghJk;> jq;fs; ,Ujaj;ij fbdg;gLj;Jf; 
nfhz;lhu;fs;. fpwp];Jit mwpa Kbahky; ,tu;fs; kdf;f 
z;fs; FUlhf ,Ue;jJ.  gpupakhdtu;fNs> ehSf;F ehs; fpwp]; 
Jtpd; rhaypNy tsu;e;J ngUFtjpNyNa mjpf fUj;Js;st 
uhapUq;fs;. cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.  
 
   
            
 

உங்கள்  ைம் புதிதோகிறதி 
ைோபல  றுரூ  ோகுங்கள். 

யரொமர் 12:2 

nrt;tha; | Mdp 8 
 

   khiy thrfk; - vNgrpau; 4:11 

செபம்: அன் ின் பதவபை> என்னுணைய அணைப்ண யும் அதன் ப ன்ண  

யும் உைர்ந்து> அதன் டிக்கு நோள்பதோறும் பதவ சோயலிபல வைர்ந்து 
ம ருகும் டிக்கு என்ணை வைிநைத்தி மசல்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ஆேத்தமொ?    
gy;fiyf;fof mDkjpf;fhd Mz;bWjpg; guPl;irf;F ,d;Dk; MW 
khjq;fNs ,Uf;fpd;wJ> vdNt ghlq;fis fUj;Jld; gbAq;fs; 
vd;W  ghlrhiyapd; mjpgu; khztu;fSf;F mwpTiu $wpdhu;. 
me;j khztu;fspNy rpyu;> mjpgupd; mwpTiuia kdjpy; 
nfhz;ltu;fsha;> jq;fs; ghlq;fspNy mjpf ftdj;ijr; nrYj;jp 
te;jhu;fs;. Mdhy;> NtW rpy khztu;fs;> mjpgupd; mwpTiuia 
Nfl;lgpd;Gk; jq;fs; tpisahl;L 
j;jdj;jpypUe;J xahky;> jq;fs; 
Neuj;ij tpuag;gLj;jpdhu;fs;. 
,d;Dk; rpyu;> mjpgupd; mwpTiu 
iaf; Nfl;L ftdkhf gbf;fpd;w 
khztu;fis Nfyp nra;J te;jh 
u;fs;. Mdhy; “Mz;bWjpg; guPl;ir 
f;F ,d;Wk; MW khjq;fNs ,U 
f;fpd;wJ vdNt ghlq;fis fUj; 
Jld; gbAq;fs” vd;w mwpTiuah 
dJ ahtUf;FNk $wg;gl;lJ. 
fUj;Jld; gbg;gtu;fSf;Fk;> tpisahl;Ljdkhf ,Ug;gtu;fS 
f;Fk;> gbf;fpd;w khztu;fis Nfyp nra;gtu;fSf;Fk; MW 
khjq;fNs nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. me;j fhyk; epiwNtWk; 
NghJ> khztu;fs; ahtUk; guPl;irapNy epw;f Ntz;ba ehs; 
cz;L. mjpNy ve;j khw;wKk; ,Uf;fhJ. mJNghyNt> “kdk; 
jpUk;Gq;fs;> Mz;ltu; ,NaR tUfpd;w fhyk; rkPgkhf ,Uf; 
fpd;wJ” vd;w mwpTiuahdJ kdpju;fs; ahtUf;Fk; nfhLf;f 
g;gl;bUf;fpd;wJ. mijf; Nfl;l rpy kdpju;fs;> Njt gaj;Jld; 
me;j ehSf;fhf Maj;jg;gLfpd;whu;fs;. NtW rpyu;> mijf;; 
Nfl;Lk;> me;j mwpTiuiag; nghUl;gLj;jhky;> cy;yhrkhf tho; 
e;J tUfpd;whu;fs;. NtW rpyu;> jq;fs; Jd;khu;f;fkhd tho;tpNy 
tho;e;J nfhz;bUg;gJ kl;Lky;yhky;> NjtDf;F gae;J mtu; 
topfspNy thOk; kdpju;fisg; ghu;j;J Nfyp nra;fpd;whu;fs;. 
Mdhy; ,tu;fs; ahtUf;Fk; ,e;j G+kpapNy mtu;fSf;F Fwpf; 
fg;gl;l tho;ehl;fs; cz;L. me;j ehl;fspNy kdpju;fs; vg;gb 
tho;fpd;whu;fNsh> mjw;Fupa gyid mtutu; mile;J nfhs; 
thu;fs;. gpupakhdtu;fNs> mjpgupd; mwpTiuiaf; Nfl;L> jq; 
fis guPl;irf;F Maj;jg;gLj;jpa khztu;fisg;Nghy> ePq;fs; 
Mz;ltu; ,NaRtpd; tUifapd; ehSf;fhf Maj;jg;gLq;fs;. 
Mz;ltu; ,NaR rPf;fpukha; tUfpd;whu;.  

   
  
 
 

இபதோ> சீக்கிர ோய் வருகி 
பறன்; அவைவனுணைய 
கிரிணயகைின் டி அவை 

வனுக்கு நோன் அைிக்கும் 
 லன் என்பைோபைகூை 
வருகிறது. 

செபம்: வோக்கு  ோறோத பதவபை> ஆண்ைவரோகிய இபயசுவின் 
வருணகயின் நோணை எதிர் ோர்த்து  ரிசுத்த வோழ்க்ணக வோழும் டிக்கு 
உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்து வைிநைத்திச் மசல்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

சவளிப்படுத்தல் 22:12 

Gjd; |  Mdp 9 
 

 khiy thrfk; - 2 NgJ 3:12 
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கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள்   
“NghjfNu> fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J tUfpd;whu; vd;W mtiu 
tpRthrpj;J tho;e;j gupRj;jthd;fs; gyu; ,e;j cyfj;ijtpl;L 
fle;J nrd;wpUf;fpd;whu;fs;. mJ NghyNt> fu;j;ju; tu jhkjkh 
dhy;> ehDk; $l xU ehs; ,e;j ruPuj;ijtpl;L nrd;WtpLNtd;> 
mg;gbahdhy; ,NaR kWgbAk; tUk; NghJ> mg;gbahf mtU 
ila tUifia vjpu;ghu;j;jpUe;j gf;ju;fSf;F vd;d elf;Fk;” 
vd;W xU kdpjd; Nghjfiuf; Nfl; 
lhd;. mjw;F me;jg; Nghjfu;> kfNd> 
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jit 
tpRthrpj;J> kupf;Fk; gupRj;jth 
d;fs;> “fpwp];JTf;Fs; kupf;fpd;wh 
u;fs;” my;yJ “fu;j;jUf;Fs; epj;jp 
iuaile;jpUf;fpd;whu;fs;”.   ,NaR 
fpwp];J tu jhkjkhdhy;> mtUila topapy; elf;Fk; ehKk; 
xUehs; fu;j;jUf;Fs; epj;jpiuailNthk;. ,J fu;j;jUila gupR 
j;jthd;fspd; kuzk;. fu;j;ju; ,g;NghJ tUthuhf ,Ue;jhy;> 
mg;nghOJ ,d;Wtiu fpwp];JTf;Fs; kupj;jtu;fs; KjyhtJ 
moptpy;yhjtu;fsha; vOe;jpUg;ghu;fs;;.  gpd;G> capNuhbUf;Fk; 
ehKk; xU epkp~j;jpNy> xU ,ikg;nghOjpNy> ehnky;yhUk; 
kW&gkhf;fg;gLNthk;. fu;j;jUf;F vjpu;nfhz;LNghf Nkfq;fs; 
Nky;> mtu;fNshNl$l Mfhaj;jpy; vLj;Jf;nfhs;sg;gl;L> ,t;tp 
jkha; vg;nghOJk; fu;j;jUlNd$l ,Ug;Nghk;. ,g;nghOJ ,Uf; 
fpw thdq;fSk; G+kpAk; me;j thu;j;ijapdhNyNa mf;fpdpf;F 
,iuahf itf;fg;gl;L> Njtgf;jpapy;yhjtu;fs; epahae;jPu;f;fg; 
gl;L mope;JNghFk; ehs;tiuf;Fk; fhf;fg;gl;bUf;fpwJ. fu;j;juh 
fpa ,NaR fpwp];J jhkjpf;fpwhu; vd;W rpyu; vz;Zfpwgb> fu;j; 
ju; jkJ thf;Fj;jj;jj;ijf;Fwpj;Jj; jhkjkhapuhky;;>  xUtUk; 
nfl;Lg;Nghfhky; vy;yhUk; kde;jpUk;gNtz;Lnkd;W tpUk;gp> 
ek; vy;Nyhu;NkYk; ePba nghWikAs;stuhapUf;fpwhu;. rNfh 
juNu> fu;j;jUila ehs; jpUlidg;Nghy cq;fisg; gpbj;Jf; 
nfhs;sj;jf;fjhf> ePq;fs; ,USf;Fupatu;fs; my;yNt.  ePq;fns 
y;yhUk; ntspr;rj;jpd; gps;isfSk;> gfypd; gps;isfSkhapUf; 
fpwPu;fs;; ehk; ,uTf;Fk; ,USf;Fk; cs;shdtu;fsy;yNt. Mif 
ahy;> kw;wtu;fs; J}q;FfpwJNghy ehk; J}q;fhky;> tpopj;Jf; 
nfhz;L njspe;jtu;fshapUf;ff;flNthk;. Nrhu;e;J Nghfhky; 
ew;fpupiafisr; nra;J> kfpikiaAk; fdj;ijAk; mopahik 
iaAk; NjLfpwtu;fSf;F epj;jpa[Ptid Njtd; mspg;ghu;. 

 

கர்த்தருக்குள்  ரிக்கிறவர் 

கள் இதுமுதல்  ோக்கிய 

வோன்கள் என்மறழுது 

tpahod; |  Mdp 10 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 2:6-7 

செபம்:  ரிசுத்தமுள்ை பதவபை> இந்த உலகத்தின் அந்தகோரக் 
கிரிணயகணை எங்கணை விட்டு கணைந்து> மதைிந்த புத்தியுள்ைவர்கைோக> 
பசோர்ந்துப ோகோ ல்> நற்கிரிணயகணை நைப் ிக்க கிருண  மசய்வரீோக..  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

சவளிப்படுத்தல் 14:13 
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தொழ்வில் நம்கம நிகனத்த யதவன் 
xU CupNy tho;e;J te;j Njt kdpjdhdtndhUtdpd;> Vo;ik 
epiyiaf; fz;L> me;j CupNy tho;e;J rpy tPzu;fs;> Njtd;> 
Njtd; vd;W miyfpd;whNd vd;W mtid eifj;J> Vsdk; 
nra;J te;jhu;fs;.  me;j ,f;fl;lhd #o;epiyapYk;> Njt gf;jpA 
s;s me;j kdpjd;> jd; Fiwtpd; kj;jpapYk;> jsu;e;J Nghfhky; 
Mz;ltu; ,NaRit ek;gp tho;e;J te;jhd;. gy Mz;LfSf;F 
gpd; mtd; tho;f;ifapy; nghU 
shju kWkyu;r;rp Vw;gl;lJ. me;j 
kdpjd;> jd; Fiwtpd; ehl;fspNy> 
jdf;F ngydhf ,Ue;J> jd;id 
topelj;jp te;j Njt fpUigia 
epidj;J vg;NghJk; NjtDf;F 
ed;wp nrYj;jpf; nfhs;thd;. Njt 
Copauhfpa gTy; vd;Dk; kdp 
jd;> ehd; ve;j epiyikapypU 
e;jhYk; kduk;kpakhapUf;ff; fw;Wf;nfhz;Nld;.  jho;e;jpUf;fTk; 
vdf;Fj; njupAk;> tho;e;jpUf;fTk; vdf;Fj; njupAk;; vt;tplj;jpYk; 
vy;yh tw;wpYk; jpUg;jpahapUf;fTk; gl;bdpahapUf;fTk;> gupG+u 
zkil aTk; FiwTglTk; Nghjpf;fg;gl;Nld;.  vd;idg; ngyg; 
gLj;Jfpw fpwp];JtpdhNy vy;yhtw;iwAQ;nra;a vdf;Fg; ngy 
Dz;L vd;W jd; tho;itf; Fwpj;Jf; $wpdhu;. mtUf;F cz;lhd 
ngyd; NjtDila fpUigahf ,Uf;fpd;wJ. rpy NtisfspNy> 
kdpju;fs; jq;fs; tho;tpd; Nkd;ikfisf; Fwpj;J  Nkd;ikahf 
Ngrpf; nfhs;thu;fs;. Njtd; jq;fis MrPu;tjpj;jpUf;fpd;whu; 
vd;W  Ngrpf; nfhs;thu;fs;. Mdhy;> kuz ,Uspd; gs;sj;jhf;F 
Nghd;w mDgtq;fis fle;J te;j ehl;fspNy> Njtd; jq;f 
NshL ,Ue;J> elj;jp te;j ngUq;fpUigia czuhjpUf;fpd; 
whu;fs;. rpy kdpju;fspd; tho;tpNy gpd;dilTfs; Vw;gLk; NghJ> 
jq;fis Nerpj;j NjtidNa kwe;J Ngha;tpLfpd;whu;fs;. rpy 
NtisfspNy> ngytPdj;jpNy> kdk; gjwp> tpRthrj;jpw;F tpNuh 
jkhd thu;j;ijfisf;$l NgrptpLfpd;whu;fs;. Mdhy; me;j Ntis 
fspYk; mtu;fis #oe;J nfhz;L fhj;j Njt fpUigia 
vz;zhkw;Ngha;tpLfpd;whu;fs;. gpupakhdtu;fNs> rpWikg;gl;l 
ehl;fspYk;> Jd;gj;jpd; kj;jpapYk;> Fiwthd ehl;fspYk; ek;ik 
elj;jp te;j Njt fpUigia vz;zpg;ghUq;fs;. ek; jho;tpy; 
ek;ik epidj;jtiuj; JjpAq;fs;;. mtu; fpUig vd;WKs;sJ.   

  

 

 

நம்முணைய தோழ்வில் நம் 

ண  நிணைத்தவணரத் துதியு  

ங்கள் ; அவர் கிருண  என்று 

முள்ைது. 

 ங்கீதம் 136:23 

nts;sp | Mdp 11 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 12:9 

செபம்: கிருண  நிணறந்த பதவபை> குணறவிலும்> நிணறவிலும்> 

உயர்விலும்> தோழ்விலும் என்ணை நைத்தி வந்த உம்முணைய கிருண ணய 
 றந்துவிைோ ல் இருப் தற்கு நன்றியுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வரீோக.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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நீங்கள் பேப்படும் நொளினியே...   

Nahrghj; vd;Dk; uh[h A+jhit Ml;rp nra;j fhyj;jpNy> 
Nkhthg;> mk;Nkhdpau;> kw;Wk; mtu;fNshL ,Ue;j kD~Uk;> 
jpushd [dq;fNshL A+jhtpw;F tpNuhjkhf Aj;jk; nra;a te; 
jhu;fs;. mg;nghOJ Nahrghj; me;j jpushd $l;lj;jpw;F gae; 
jjpdhy;> fu;j;jiuj; NjLfpwjw;F xUKfg;gl;L> A+jhntq;Fk; 
cgthrj;ijf; $Wtpj;jhd;. mg;g 
bNa A+jh [dq;fs; fu;j;juplj; 
jpNy rfhae;Njlf; $bdhu;fs;; A+jh 
tpYs;s vy;yhg; gl;lzq; fspYk; 
,Ue;J [dq;fs; mtu;fs; fu;j;j 
iuj; Njl te;jhu;fs;. A+jh Nfhj; 
jpuj;jhu; midtUk;> mtu;fs; 
Foe;ijfSk;> mtu;fs; ngz;[h 
jpfSk;> mtu;fs; FkhuUq;$l 
fu;j;jUf;F Kd;ghf epd;whu;fs;. 
mg;nghOJ Nahrghj; fu;j;jiu 
Nehf;fp: vq;fs; NjtNd> mtu;fis ePu; epahae;jPu;f;fkhl;BNuh? 
vq;fSf;F tpNuhjkhf te;j ,e;j Vuhskhd $l;lj;jpw;F Kd;ghf 
epw;f vq;fSf;Fg; ngydpy;iy. ehq;fs; nra;aNtz;baJ ,d;d 
njd;W vq;fSf;Fj; njupatpy;iy. Mifahy; vq;fs; fz;fs; 
ck;ikNa Nehf;fpf;nfhz;bUf;fpwJ vd;W jq;fs; cz;ik epiy 
ia njupag;gLj;jpdhu;fs;. Njtdhfpa fu;j;ju; mtu;fis Nehf;fp: 
ePq;fs; me;j Vuhskhd $l;lj;jpw;Fg; gag;glhkYk; fyq;fhkYk; 
,Uq;fs;; “,e;j Aj;jk; cq;fSilajy;y> NjtDilaJ vd; 
whu;.” kWehs; mjpfhyNk> Nahrghj; uh[h Njtid Jjpf;Fk;gb 
f;F> MAjk; mzpe;jtu;fSf;F Kd;dhf ele;JNgha;> fu;j;jiuj; 
JjpAq;fs;> mtu; fpUig vd;Wk; cs;snjd;W fu;j;jiug; ghl 
Tk;> ghlfiu epWj;jpdhd;.  mtu;fs; ghbj; Jjpnra;aj; njhlq;fp 
dNghJ> mtu;fis vjpu;j;J Aj;jk; nra;a te;j vjpupfis 
xUtUf;F tpNuhjkha; xUtiuf; fu;j;ju; vOk;gg;gz;zpdjpdhy; 
vjpupfs; jq;fisNa jhq;fs; mopj;Jf; nfhz;lhu;fs;. gpupakhd 
tu;fNs> cq;fs; ngyj;jpw;F kpQ;rpa rhty;fisf; fz;L gpd;th 
q;fpg; Nghfhky;> KO cs;sj;NjhL> cq;fs; cz;ik epiyia 
NjtDf;Ff; njupag; gLj;Jq;fs;. fu;j;jiu ek;Gq;fs;> mtUila 
jPu;f;fjuprpfis ek;Gq;fs;. mtUila fpUigia cau;j;jpg; ghL 
q;fs;. cq;fs; tho;f;ifapy; tpLjiyAk; ntw;wpAk; cz;lhFk;. 
  

              

 

உங்கள் பதவைோகிய கர்த் 
தணர நம்புங்கள்> அப்ம ோ 
ழுது நிணலப் டுவரீ்கள் ; அவ 

ருணைய தீர்க்கதரிசிகணை 
நம்புங்கள்> அப்ம ோழுது 
சித்திம றுவரீ்கள் என்றோன். 

2 நொளொகமம் 20:20 

rdp | Mdp 12 
 

  khiy thrfk; - rq;fPjk; 56:9-11 

செபம்: என் பதவைோகிய கர்;த்தோபவ> நோன்  யப் டுகிற நோைில் 
உம்ண பய நம்புபவன். பதவரீர் நீர் என்  ட்சத்தில் இருக்கும் டி நோன் 
உம்முணைய வோர்த்ணதயின் மவைிச்சத்தில் வோை கிருண  மசய்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன் 
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உறுதிேொய் நிகேத்திருங்கள்  
tPl;bw;Fs; Xb tpisahbf; nfhz;bUe;j rpWgps;isahdJ> 
rikayiwf;F nrd;W xU rpW fj;jpia J}f;fptpl;lJ. mijf; 
fz;l jhahu; jPtpukhf Xbr; nrd;W> me;jf; fj;jpia jd; gps;is 
aplkpUe;J ftdkhf vLj;Jf; nfhz;lhs;. clNd me;jg; gps;is 
jdf;F me;j fj;jp Ntz;Lk; vd;W rj;jkpl;L mOJ nfhz;b 
Ue;jJ. jd; jhahdts; jd; tpUg; 
gj;jpw;F Kuzhf nraw; gLfpd; 
whs; vd;w rpe;ijNa me;j Foe;ij 
apd; kdjpNy KOikahf ,Ue; 
jJ. mJ NghyNt> tsu;e;j gps; 
isfSk; jq;fs; tpUg;gq;fis 
jq;fs; ngw;Nwhuplk; njuptpf;fpd; 
whu;fs;. Mdhy; cz;ikahf jq; 
fs; gps;isfis Nerpf;fpd;w ngw; 
Nwhu;> jq;fs; gps;isfSf;F vit 
fis vg;NghJ nfhLf;f Ntz;Lk; 
vd;W mwpe;jpUf;fpd;whu;fs;. Mdhy; rpy NtisfspNy jq;fSf;F 
gpbj;jitfis ngw;Nwhu; thq;fpf; nfhLf;fhj NghJ> ngw;Nwhu; 
jq;fis Nerpg;gjpy;iy vd;W  gps;isfs; $wpf; nfhs;thu;fs;. 
mg;gbahf gps;isfs; $Wk;NghJ> mtu;fs; ngw;Nwhupd; md;ig 
cyf nghUl;fspdhNy kl;Lk;  mstpLfpd;whu;fs;. ek;Kila 
guk gpjhitg; Nghy ek;ik Nerpg;gtu;fs; ,e;j cyfpNy vt 
UNkapy;iy. mtu; ek;ik Nerpg;gjhy;> ehk; Nfl;gijnay;yhk; 
ekf;F nfhLf;fpd;whu; vd;gJ nghUsy;y. ahtw;iwAk; mwpe;j 
ru;t ty;yikAs;s gpjh> fhyq;fisAk; Neuq;fisAk; ek;K 
ila Njitfs; vd;d vd;gijAk; mtu; mwpe;jpUf;fpd;whu;. rpy 
Ntis fspNy ehk; me;jf; Foe;ijiag; Nghy> “Vd; vd; jhahu; 
vd; ifapypUe;j fj;jpia gwpj;Jf; nfhz;lhu;” vd;gJ Nghy 
ehKk; nehe;J nfhs;fpd;Nwhk;. me;jf; fj;jpahy; jdf;F Vw;gl 
f;$ba Mgj;ij mwpahj me;j gps;isfisg; Nghy ehk; ,Uf;f 
f;$lhJ.  ek;Kila gukgpjh> jha;Nghy Njw;wp> je;ij jd; gps; 
isfis Njhspd;Nky; Rkg;gJ Nghy Rkf;fpd;whu;. rpy rkaq;f 
spNy> ehk; kjpaw;w gps;isfisg; Nghy elf;Fk; NghJ> ehk; cz 
u;tilAk;gb jz;bj;J fz;bj;J rPu;jpUj;jp Neupa ghijapNy el 
j;jpr; nry;fpd;whu;. ek;Kila guk je;ij ek;ik md;G nra;fp 
d;whu; vd;gij ePq;fs; tpRthrpj;jhy;> mtu; ed;ikNa md;wp 
jPik nra;akhl;lhu; vd;gij czu;e;jtu;fshf tho;tPu;fs;. 
         

 
 

 ரபலோகத்திலிருக்கிற உங் 

கள்  ிதோ தம் ிைத்தில் 
பவண்டிக்மகோள்ளுகிறவர்
களுக்கு நன்ண யோைணவ 

கணைக் மகோடுப் து அதிக 
நிச்சயம் அல்லவோ? 
றிந்திருக்கிபறோம். 

 

QhapW | Mdp 13 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 8:28 

செபம்: நன்ண யின் ஊற்றோகிய  ர  தந்ணதபய> என் பதணவ 
என்ைமவன்று நீர் அறிவரீ். வருங்கோலங்கணைக் குறித்து நீர் அறிவரீ். 
எைபவ நோன் உம் ிபல உறுதியோய் நிணலத்திருக்க எைக்கு ம லன் தந்து 
நைத்துவரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

மத்யதயு 7:11 
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சமய்ச்  மொதொனம் எங்யக?  
 

kiyapNy mikjp fpilf;FNkh? gl;lzj;jpNy rkhjhdk; ,y; 
iyNah? tPl;by; epk;kjp jq;FNkh? vd;W gy kdpju;fs; jq;fs; 
kdjpNy Nghuhl;lq;fNshL tho;e;J tUfpd;whu;fs;. ,jdpkpj;jk; 
epk;kjpiaj; Njb ehl;il tpl;L> Ciu tpl;L ,lk; ngau;e;J 
nry;fpd;whu;fs;. tPl;il tpw;W tPL khWfpd;whu;fs;> xU 
Ntiyia tpl;L ,d;DnkhU Ntiyiaj; NjLfpd;whu;fs; 
,g;gbahf ez;gu;fisAk;> cwT 
fisAk; tpl;L Gjpa ez;gu;f 
isAk;> cwTfisAk; NjLfp 
d;whu;fs;. ,e;j cyfpNy kdpj 
Kaw;rpapdhy; cz;lhFk; rkhjh 
dkhdJ xU nghUis my;yJ 
xU #o;epiyia ikakhf nfhz; 
bUf;Fk;. nghUSk;> #o;epiyAk; khwpg; NghFk;NghJ mtu;fs; 
tho;f;ifapy; mitfspdhy; cz;lhd rkhjhdKk; Fiye;J 
Ngha;tpLfpd;wJ. ghtj;jpYk; rhgj;jpYk; ,Ue;j ehk; epiyahd 
rkhjhdj;ij cz;L gz;Zk; guNyhfj;jpw;F gifQuhf ,Ue; 
Njhk;. me;jg; gifapypUe;J ekf;F tpLjiyia nfhLf;Fk;gb 
Mz;ltuhfpa ,NaR rpwp];J ,e;j cyff;jpNy kdpjdhf gpw 
e;jhu;. mtu; ,e;j cyfpNy gpwe;j jpdkd;W> gukNridapd; jpus; 
Njhd;wp: cd;djj;jpypUf;fpw NjtDf;F kfpikAk;> G+kpapNy rkh 
jhdKk;> kD~u; Nky; gpupaKk; cz;lhtjhf vd;W nrhy;yp> 
Njtidj; Jjpj;jhu;fs;. ehk; fpwp];Jitr; Nruhjtu;fSk;> Njt 
Dila Rje;jpuj;jpw;F Gwk;ghdtu;fSk;> thf;Fj;jj;jj;jpd; cld; 
gbf;iffSf;F me;epaUk;> ek;gpf;ifapy;yhjtu;fSk;> ,t;Tyf 
j;jpy; Njtdw;wtu;fSkhapUe;Njhk;.  kPl;guhfpa ,NaR ek;Kila 
rkhjhd fhuzuhfp> gifahf epd;w gpuptpidahfpa eLr;Rtiur; 
rpYitapdhy; nfhd;W> epiyahd rkhjhdKs;s guNyhfj;NjhL 
ek;ik xg;Guthf;fpdhu;. Mdhy; Mz;ltu; ,NaR nfhLf;Fk; gu 
Nyhf rkhjhdkhdJ ,e;j cyf nghUSf;Fk; #o;epiyf;Fk; mg; 
ghw;gl;lJ. “rkhjhdj;ij cq;fSf;F itj; Jg;NghfpNwd;> vd;D 
ila rkhjhdj;ijNa cq;fSf;Ff; nfhLf;fpNwd;; cyfk; nfhL 
f;fpwgpufhuk; ehd; cq;fSf;Ff; nfhLf;fpwjpy;iy. cq;fs; ,U 
jak; fyq;fhkYk; gag;glhkYk; ,Ug;gjhf vd;W Mz;ltuhfpa 
,NaR $wpapUf;fpd;whu;. vdNt ,NaR jUk; guNyhf rkhjhdk; 
cq;fs; ,Ujaq;fis MSk;gbf;F cq;fis xg;Gf; nfhLq;fs;.  
         
 
 

பதவச ோதோைம் உங்கள் 
இருதயங்கைில் ஆைக்கை 

வது> 

சகொயேொச ேர் 3:15 

jpq;fs; | Mdp 14 
 

 khiy thrfk; - vNgrpau; 2:14 

செபம்: ச ோதோைத்தின் பதவபை> இந்த உலகம் தரும் ச ோதோைத்ணத 

யல்ல>  ரபலோகத்திலிருந்து வரும் நிணலயோை ச ோதோைத்ணதபய நோன் 
வோஞ்சிக்கின்பறன். உம்முணைய ச ோதோைத்ணத அடிபயனுக்குதந்து வைி 
நைத்திச் மசல்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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வொழ்வின் குகறவுகள் நிகறவொகும்   

,];uNtypNy> jhz; vd;Dk; tk;rj;ij Nru;e;j kNdhth vd;Dk; 
xU kdpjd; ,Ue;jhd;.  mtd; kidtp gps;isNgww;wtshf ,Ue; 
jhs;;. xU ehs; fu;j;jUila J}jdhdtu; me;j ];jpuPf;Fj; juprd 
khfp> mtis Nehf;fp: ,Njh> gps;isngwhj kybahd eP fu;g;ge; 
jupj;J> xU Fkhuidg; ngWtha; vd;W $wpdhu;.  mg;nghOJ 
me;j ];jpuP jd; GU~dplj;jpy; 
te;J: NjtDila kD~d; xU 
tu; vd;dplj;jpy; te;jhu;; mtU 
ila rhay; NjtDila J}jupd; 
rhaiyg; Nghy kfh gaq;fukhap 
Ue;jJ. vq;NfapUe;J te;jPu; vd;W 
ehd; mtuplj;jpy; Nfl;ftpy;iy. 
mtu; jk;Kila ehkj;ij vdf;Fr; 
nrhy;yTkpy;iy. mtu; vd;id 
Nehf;fp: ,Njh> eP fu;g;ge;jupj;J> 
xU Fkhuidg; ngWtha;; Mj 
yhy; eP jpuhl;rurKk; kJghdKk; FbahkYk;> jPl;lhdJ xd;Wk; 
GrpahkYk; ,U.me;jg; gps;is gpwe;jJKjy; jd; kuzehs;kl;Lk; 
NjtDf;nfd;W erNuadhapUg;ghd; vd;W nrhd;dhu; vd;whs;. 
mg;nghOJ mtSila GU~dhfpa kNdhth fu;j;jiu Nehf;fp 
tpz;zg;gk;gz;zp: M> vd; Mz;ltNu> ePu; mDg;gpd NjtD 
ila kD~d; kWgbAk; xUtpir vq;fsplj;jpy; te;J> gpwf;fg; 
Nghfpw gps;isf;fhf ehq;fs; nra;aNtz;baij vq;fSf;Ff; 
fw;gpg;ghuhf vd;W Ntz;bf;nfhz;lhd;. gps;isNgww;wpUe;j ,e;j 
jk;gjpapdupd;> NjtDila thu;j;ijiaf; Fwpj;j tpRthrj;ij 
rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. gps;isaw;wtu;fshf ,Ue;j mtu;fs; 
NjtDila thu;j;ijia Nfl;lNghJ> mtUila thu;j;ijia 
tpRthrpg;gjw;F milahsk; vijAk; Nfl;ftpy;iy. jq;fSila 
Fiwit Fwpj;J rpe;jpf;fhky;> NjtDila thu;j;ijapYs;s 
epiwtpNy ek;gpf;if itj;jhu;fs;. fu;j;jUila thu;j;ij epiw 
Ntwp> jkf;F gps;is gpwf;Fk; NghJ> me;j gps;isia vg;gb 
ahf jhq;fs; tsu;f;f Ntz;Lk; vd;W Njt toplj;Jjiy Ntz;b 
epd;whu;fs;. mtu;fisg; Nghy> ehKk;> ek;Kila FiwTfis Nkd; 
ikgLj;jhky; NjtDila thu;j;ijiaf; Fwpj;J> jplek;gpf;if 
ek; cs;sj;jpy; ,Uf;f Ntz;Lk;. mtu; nrhd;dij nra;Ak; Njtd;. 
epr;rakhf jk; thu;j;ijia epiwNtw;wpNa Kbg;ghu;. 
      

 
 

 ின்பு அந்த ஸ்திரீ ஒரு 
கு ோரணைப் ம ற்று> அவ 

னுக்குச் சிம்பசோன் என்று 
ப ரிட்ைோள். அந்தப்  ிள் 

ணை வைர்ந்தது. கர்த்தர் 
அவணை ஆசீர்வதித்தோர். 

நிேொேொதிபதிகள் 13:24 

nrt;tha; | Mdp 15 
 

 khiy thrfk; - gpurq;fp 3:11 

செபம்: மசோன்ைணத நிணறபவற்றும் பதவபை> என் வோழ்வின் 
குணறவுகணை கண்டு அணவகைிைோபல என்  ைணத நிரப் ிக் மகோள் 

ைோ ல்>  உம்முணைய நிணறவோை வோர்த்ணதயில் நம் ிக்ணகயோக இருக்க 
கிருண  மசய்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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நம்பிக்ககேற்ற யவகளகளில்... 
Nuhku; Ml;rp nra;j ehl;fspNy> epj;jpa tho;T nfhLf;Fk; ,NaR 
fpwp];Jtpd; ew;nra;jpia mwptpj;jjpdpkpj;jk; gTy; vd;Dk; Njt 
Copau; ifJ nra;ag;gl;lhu;. mtu; ifjpahf fly; khu;f;fkhf fg; 
gypy; NuhkhGupf;F nfhz;L nry;ygl;l NghJ> A+Nuhf;fpypNjhd; 
vd;Dq; fLq;fhwwpy; fg;gy; mfg;g 
l;Lf;nfhz;ljhy;> khYkpfs; ntF 
tUj;jj;NjhNl fg;giy Xl;bdhu; 
fs;. gy cghaq;fs; nra;J> fg;g 
iyr; Rw;wpf; fl;b> nrhupkzypNy 
tpONth nkd;W gae;J> gha;fis 
,wf;fp> ,t;tpjkha;f; nfhz;L    
Nghfg;gl;lhu;fs;. NkYk; ngUq;fh 
w;W kioapy; mtu;fs; kpfTk; mb 
gl;lgbapdhy;> kWehspy; rpy ruf; 
Ffisf; flypy; vwpe;jhu;fs;.  %d;whk; ehspNy fg;gypd; jsthl 
q;fis vq;fs; iffspdhNy vLj;J vwpe;Njhk;. mNefehsha;r; 
R+upadhtJ el;rj;jpuq;fshtJ fhzg;glhky;> kpFe;j ngUq;fhw; 
WkioAk; mbj;Jf;nfhz;bUe;jgbapdhy;> ,dp jg;gpg;gpiog;Ngh 
nkd;Dk; ek;gpf;if KOikAk; mw;Wg;Nghapw;W.  me;jf; fg;gypy; 
,UE}w;nwOgj;jhWNgu; ,Ue;jhu;fs;;. mNefehs; mtu;fs; Ngh[ 
dk;gz;zhky; ,Ue;jhu;fs;. me;j NtisapNy> Njt Copauhfpa 
gTy; mtu;fis Nehf;fp: jplkdjhapUq;fnsd;W ,g;nghOJ cq; 
fSf;Fj; ijupaQ;nrhy;YfpNwd;. fg;gw;Nrj Nkay;yhky; cq;f 
spy; xUtDf;Fk; gpuhzr;Nrjk; tuhJ. Vndd;why;> vd;id Ml; 
nfhz;ltUk; ehd; Nrtpf;fpwtUkhd Njtd; vd;id jplg;gLj;J 
k;gb jk;Kila J}jid mDg;gpdhu;. jplkdjhapUq;fs;> vd;dp 
kpj;jk; cq;fSf;Fk; Njtd; jaTgz;zpdhu; vd;W mtu;fSf;F 
$wpdhu;. Mk; me;j gaq;fukhd #o;epiyapYk;> Njtd; mtNuhb 
Ue;jjpdhy;> mtu; Gay;fhw;iwf;fz;L gag;glhky;> mjd; kj;jpap 
Yk; NjtDila MSifiaf; fz;L nfhz;lhu;. gpupakhdtu; 
fNs> ek;Kila tho;f;ifapYk;> fLk; Gaiyg; Nghd;w #o;epiy 
fs; tUk;NghJ> me;j #o;epiyfisf; fz;L gae;J> ek; tho;T 
Kbe;jJ vd;W ek;gpf;ifaw;wtu;fshf thohky;> fbdkhd 
#o;epiyfs; kj;jpapYk;> ek;kpy; md;G$u;e;J>  ek;NkhbUe;J 
ek;ik ntw;wp rpwf;fg;gz;Zk; fu;j;juhfpa ,Na Rtpd; Nky; ek;gp 
f;ifahapUg;Nghkhf.  

        

 
 

 

 

இணவமயல்லோவற்றிபல
யும் நோம் நம் ில் அன்பு 

கூருகிறவரோபல முற்றும் 
மஜயங்மகோள்ளுகிறவர்க
ைோயிருக்கிபறோப . 

யரொமர் 8:37 

Gjd; |  Mdp 16 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 11:28 

செபம்: மஜயங்மகோடுக்கும் பதவபை> எந்த சூழ்நிணலயும்> நம்முணைய 
கர்த்தரோகிய கிறிஸ்து இபயசுவிலுள்ை பதவனுணைய அன்ண விட்டு 
நம்ண ப்  ிரிக்கோது என்ற நிச்சயத்பதோடு வோை என்ணை திைப் டுத் 

துவரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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வொழ்க்கககே தினமும் ஆரொய்ந்து பொருங்கள்   

fu;j;jUila Ntjj;jpy; gpupakhapUe;J> ,uTk; gfYk; mtUila 
Ntjj;jpy; jpahdkhapUf;fpw kD~d; ghf;fpathd;. Vnddpy;> fu;j; 
jUila Ntjk; Fiwtw;wJk;> Mj;Jkhit capu;g;gpf;fpwJkhap 
Uf;fpwJ. fu;j;jUila rhl;rp rj;jpaKk;> Ngijia Qhdpahf;F 
fpwJkhapUf;fpwJ. fu;j;ju; tpsk;gpa trdk; ek; fhy;fSf;Fj; 
jPgKk;> ek;; ghijf;F ntspr;rK 
khapUf;fpwJ. mt;topaha; ele;J 
nry;fpd;wtu;fs; ,lwyiltjpy;iy. 
ek;Kd;Nd tho;e;J ntw;wp rpwe;j 
jpushd Ntjrhl;rpfs; ahtUk; fu;j; 
jUila trdj;jpNy Cd;wf; fl;l 
g;gl;ltu;fshf tho;e;jhu;fs;. mtu; 
fs; jpUtrdj;ij Nfl;fpd;wtu;f 
shf kl;Lky;yhky;> me;j thu;j;ij 
apd; ntspr;rj;jpy; jq;fSila tho;it jpdKk; Muha;e;J 
ghu;j;J> ehSf;F ehs;> jq;fs; Fiwfis epiwthf khw;wpdhu;fs;. 
ek;Kila tho;tpNy fu;j;jUila trdj;ij jpdKk; jpahdpf;f 
Ntz;Lk;. mg;gb ehk; jpahdk; nra;ahky;> VNdh jhNdh vd;W 
tho;Nthnkd;why;> fu;j;juhfpa ,NaR ek;kpy; md;G$Ufpd;w     
gbahy;> ehk; czu;tile;J> Ntj trdq;fis jpahdpf;Fk; ,lj; 
jpw;F ek;ik nfhz;L tUthu;. vLj;Jf; fhl;lhf> ghlrhiyapNy 
Ie;jhk; tFg;G gbf;Fk; khztndhUtDf;F Mrpupau; gyKiw 
mwpTiu $wpAk; mtd; mij jd; cs;sj;jpy; vLj;Jf; nfhs; 
shky;> FWk;Gr; nray;fis nra;J te;jhd;. xU ehs; me;j Mrp 
upau;> Fwpg;gpl;l khztid mioj;J> tFg;giwapy; xU %is 
apNy jdpahf epw;Fk;gb nra;J> eP nra;J te;jijgw;wp rpe;jpj;Jg; 
ghu;. rpe;jpj;jgpd; mijg;gw;wp eP VjhtJ Ngr tpUk;gpdhy; 
vd;dplk; th vd;W jz;lidia toq;fpdhu;. khztu;fSf;F 
Kd;ghf mg;gb jdpj;jpUg;gJ mtDf;F ntl;fkhf ,Ue;jhYk;> 
mtd; jd; elf;iffisg;gw;wp rw;W rpe;jpf;f Muk;gpj;jhd;. ehk; 
mg;gbahf ek;Kila tho;f;ifapy; jz;lidia ngw;wgpd;G 
rpe;jpf;f Muk;gpf;fhky;> xt;nthU ehSk; fhiyapYk;> gLf;if 
f;F nry;y Kd;Gk;> Ntj thu;j;ijfspd; ntspr;rj;jpNy ek;K 
ila ehshe;j elf;iffis jpahdpj;J> ek; tho;tpypUf;Fk; 
NjtDf;F gpupakw;w fhupaq;fis tpl;L tpyfp> epiwit Nehf;fp 
Kd;Ndwpr; nry;y Ntz;Lk;.  
  
 
     
   
     

 

என் வைிகணைச் சிந்தி 
த்துக்மகோண்டு> என் கோல் 

கணை உம்முணைய சோட் 

சிகளுக்கு பநரோகத் திருப் 
 ிபைன். 

 ங்கீதம் 119:59 

tpahod; | Mdp 17 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 139:24 

செபம்: இருதயங்கணை ஆரோய்ந்தறிகின்ற பதவபை> பவதணை உண்ைோக் 

கும் வைிகள் என் வோழ்வில் இருந்தோல்> நோன் உைர்வணைந்து> அணவ 

கணைவிட்டுவிை எைக்கு ம லன் தந்து நைத்துவரீோக. இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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உங்கள் நிகேகே மறந்துவிடொதிருங்கள் 
ghgpNyhd; uh[;aj;jpNy NeGfhj;Ner;rhu; vd;Dk; guhf;fpukKs;s 
uh[h ,Ue;jhd;. Mdhy;> ,e;jg; G+kpapNyAs;s uh[;aq;fSk;> MS 
iffSk; xd;whd nka;j; Njtdhfpa fu;j;jupd; MSiff;F cl;g 
l;bUf;fpd;wJ vd;W mwpahky;>  “,J vd; ty;yikapd; guhf; fpu 
kj;jpdhy;> vd; kfpikg;gpujhgj;Jf;nfd;W> uh[;aj;Jf;nfd;W muk 
idahf ehd; fl;bd kfh ghgpNyhd; my;yth vd;W nrhd;dhd;.”  

jhd; kdpjd; vd;gijAk;> jd; 
dpypUf;Fk; ghtq;fisAk; mf; 
fpukq;fisAk; mtd; czuhky;> 

ngUikahditfis rpe;jpj;J> 
jd;idj; jhNd cau;j;jpdhd;. 
me;j NtisapNy> thdj;jpypU 
e;J xU rj;jk; cz;lhfp: uh[hth 
fpa NeGfhj;Ner;rhNu> uh[;aghuk; 
cd;idtpl;L ePq;fpw;W.  cd;dj 
khd NjtNd kD~Uila uh[; 
aj;jpy; MSifnra;J> jkf;Fr; 
rpj;jkhapUf;fpwtDf;F mijf; 
nfhLf;fpwhnud;gij eP mwpe;J 
nfhs;Sk; ehs; tiuf;Fk;> kD~updpd;W js;sg;gLtha;; ntsp 
apd; kpUfq;fNshNl rQ;rupg;gha;; khLfisg;Nghy; Gy;iy Nka; 
tha; vd;W tpsk;gpw;W. ,g;gbahf guhf;fpukKk; ty;yikAKs;s 
uh[h nka;ahd Njtd; ahu; vd;gij czUk;tiuf;Fk; js;sgl;b 
Ue;jhd;. mtd; czu;tile;J> jd; epiyia Fwpj;J rpe;jpf;Fk; 
gbf;F Njtdhfpa fu;j;ju; mtidj; jdpikg;gLj;jpdhu;. me;j 
ehl;fs; nrd;wgpd;G> mtDila Gj;jp mtDf;Fj; jpUk;gpte;jJ. 
mg;nghOJ mtd;> cd;djkhd Njtid ];Njhj;jpupj;J> vd;nw 
d;iwf;Fk; [Ptpj;jpUf;fpwtiug; Gfo;e;J kfpikg;gLj;jp> mtU 
ila fu;j;jj;JtNk epj;jpa fu;j;jj;Jtk;> mtUila uh[;aNk 
jiyKiw jiyKiwahf epw;Fk; vd;gij czu;e;J mwpf;if  
apl;lhd;. gpupakhdtu;fNs> mJNghyNt ehk; ek;Kila epiy 
ia czuhky;> ,e;j cyfj;jpd; ngUikfs; ek; tho;tpNy jiy 
J}f;Fk; NghJ> Njt MNyhridfisf; $l mw;gkhf vz;zptpL 
fpd;Nwhk;. Mdhy; Njtd; ek;ik Nerpg;gjhy;> mtu; ehk; ek;K 
ila epiyikia czu;e;J nfhs;Sk;gbf;fhd #o;epiyia ek; 
tho;tpNy Vw;gLj;jp> jk;Kld; ek;ik Nru;j;Jf; nfhs;fpd;whu;.   

      
 

 

என் புத்தி எைக்குத் திரும் 

 ிவந்தது. அப்ம ோழுது நோன் 
உன்ைத ோைவணர ஸ்பதோ 

த்திரித்து> என்மறன்ணறக் 

கும் ஜவீித்திருக்கிறவணரப் 
புகழ்ந்து  கிண ப் டுத்தி 
பைன். 

தொனியேல் 4:34 

nts;sp | Mdp 18 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 4:13 

செபம்:  ரோக்கிர முள்ை பதவபை> நோன் உம்ண   றந்து உைர்வற் 

றவைோ(ைோ)கி> இந்த உலக ப ன்ண க்குள் சிக்கி> அறிவிைந்து ப ோகோத 

 டிக்கு> எப்ப ோதும் உம் வோர்த்ணதயில் நிணலத்திருக்க கிருண  மசய் 

வரீோக. இரட்சகர்  இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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இடறி விழுவதில்கே 

rPNkhd; NgJU vd;Dk; kdpju;> guk miog;ig ngw;wtuhtu;. 
NjtDila Copaj;ij nra;Ak;gbf;F Mz;ltu; ,NaRthNy 
njupe;J nfhs;sg;gl;l xU mUikahd ghj;jpukhf mtu; ,Ue;jhu;. 
,NaR [PtDs;s NjtDila Fkhud; vd;w ntspg;ghl;il ngw; 
wpUe;j NghJk;> ,NaR ,e;j cyfj;jpw;F te;j Nehf;fj;ijAk;>  

gpjhthfpa NjtDila mehjp jPu; 
-khdk; epiwNtWk;gbf;F> ,NaR-
thdu;jhNk> kdpj Fyj;jpd; ght 
q;fis jd;Nky; Rke;J> me;j 
ghtq;fSf;Fupa gupfhuj;ij nrY 
j;Jk;gbf;F> mtu; gyghLfs;gl;L> 
nfhy;yg;gl;L> kuzj;ij n[ap 
j;J %d;W ehisf;Fg;gpd;G capu; 
j;njOe;jpUf;fNtz;banjd;gij 
Ak;  mtu; czuhjpUe;jhu;. ehd; 
ck;NkhNl kupf;fNtz;bajhapU 
e;jhYk; ck;ik kWjypf;fkhl; 
Nld; vd;w cWjp $wpapUe;j NgJ 
Uthdtu;> Mz;ltuhfpa ,NaR> fhl;bf; nfhLf;fg;gl;lNghJ> 
mq;fpUe;jtu;fs;> ePAk; ,NaRNthL ,Ue;jtd; vd;W NgJUTf;F 
$wpaNghJ> ,NaRit vdf;Fj; njupahJ> mtiu ehd; mwpNad; 
vd;W %d;WKiw kWjypj;J> rgpj;Jtpl;lhu;. mg;nghOJ NgJU 
jd;Dila ngytPdj;ij czu;e;J> kdq;fre;J mOjhu;. gpd;du;> 
gy ghLfs; cgj;jputq;fs; kj;jpapYk;> Njt ngyj;jpdhNy 
ntw;wp tho;f;if tho;e;j mtUila rhl;rp topahf ehk; fw;Wf; 
nfhs;sf; $ba ghlq;fs; rpytw;iwg; ghu;g;Nghk;. 1. ehk; cd;d 
jkhd miog;ig ngw;wpUf;fpd;Nwhk;. ,e;j miog;G NjtDila 
<T. 2. me;j miog;gpNy gpjhthfpa NjtDila rpj;jk; ek; 
tho;tpy; epiwNtw Ntz;Lk;. 3. Njt rpj;jj;ij epiwNtw;Wk; 
ghijapNy> ghLfSk; cgj;jputq;fSk; cz;L. mij ehk; ek; 
Rangyj;jpdhNyh> kdpj mwptpdhNyh Nkw;nfhs;s Kad;why; 
,lwptpOe;J tpLNthk;. 5. mioj;j Njtd;> ek;ik elj;jp 
nry;Yk;gbf;F> J}a Mtpahdtiu ekf;F nfhLj;jpUf;fpd;whu;. 
me;j Njt ngyj;jpdhNy ehk; ,e;j cyfj;jpYs;s cgj;jput 
q;fis n[apf;fpd;wtu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. mioj;j Njtd; 
ek;ik KbT gupae;jk; elj;jp nry;y ,lq;nfhLq;fs;.   
       
 

  

ஆணகயோல்> சபகோதரபர> 

உங்கள் அணைப்ண யும் 
மதரிந்துமகோள்ளுதணலயும் 
உறுதியோக்கும் டி ஜோக் 

கிரணதயோயிருங்கள் ; இணவ 

கணைச் மசய்தோல் நீங்கள் 
ஒருக்கோலும் இைறிவிழுவ 

தில்ணல. 

2 யபதுரு 1:11 

rdp | Mdp 19 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 10:4-5 

செபம்: நித்திய வோழ்வுக்மகன்று என்ணை மதரிந்து மகோண்ை பதவபை> 

என் சுயம லத்திபல நம் ி நோன் வோைோ ல்> பதவ ம லத்திபல நிணல 
மகோண்டு> மவற்றி வோழ்க்ணக வோை எைக்கு கிருண  மசய்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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நம் வொழ்வின் யமன்கம 

vd;idg; ghUq;fs;> gy Mz;L fhykhf> ehd; jtwhky; My 
aj;jpw;Fr; nrd;W tUfpd;Nwd;> fhiyAk; khiyAk; Ntjj;jij 
jpahdpf;fpd;Nwd;> Cf;fkhf n[gpj;J tUfpd;Nwd;. vd;Dila 
ciog;gpNy jrkghfk; fhzpf;ifia kdjhu nrYj;jp tUfpd; 
Nwd;. jpf;fw;wtu;fs; tpjitf 
Sf;F vd;dhy; $Lkhdtiu 
cjtp nra;J tUfpd;Nwd;. vd; gps; 
isfs; xOf;fj;NjhL ,Uf;fpd;wh 
u;fs;. vd; tho;f;if rPuhf Xbf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ vd;W xU kdp 
jdhtd; jd; fpwp];jt tho;f; 
ifia Fwpj;J $wpf; nfhz;lhd;. 
,g;gbahf kdpju;fs; $Wtij 
ehk; Nfl;bUf;fpd;Nwhk; my;yth? 
rpy kdpju;fSila tho;tpNy 
mJ cz;ikahf ,Uf;fyhk;. rpy 
fhyfl;lj;jpNy ek;Kila tho; 
Tk; mg;gbahf mikayhk;. tho; 
f;ifahdJ ,t;tpjkhf Xbf; nfhz;bUf;Fk; NtisapNy> 
kdpju;fspd; rpe;ijapNy mtu;fis mwpahky; ngUik Fb 
nfhz;L tpLfpd;wJ. mJkl;Lky;yhky;> tho;f;ifapNy rthy; 
fis vjpu;Nehf;Fk; kw;w kdpju;fisg; ghu;f;Fk; NghJ> mtu;fs; 
VNjh mepahak; nra;Jtpl;lhu;fs; vd;w vz;zKk; kdjpNy 
Njhd;wptpLfpd;wJ. ,e;j Mgj;jhd ngUikapd; tiyaj;jpw;Fs; 
ehk; ek;ik rpf;fitj;J tplhky; ek;ik ghJfhj;J nfhs;s 
Ntz;Lk;. vg;gbahf ek;ik ehk; ghJfhj;Jf; nfhs;syhk;? Qhdp 
jd; Qhdj;ijf;Fwpj;J Nkd;ikghuhl;lNtz;lhk;; guhf;fpukd; jd; 
guhf;fpukj;ijf;Fwpj;J Nkd;ikghuhl;lNtz;lhk;; IRtupathd; 
jd; IRtupaj;ijf;Fwpj;J Nkd;ikghuhl;lNtz;lhk;;. Nkd;ikgh 
uhl;Lfpwtd; G+kpapNy fpUigiaAk; epahaj;ijAk; ePjpiaAk; 
nra;fpw fu;j;ju; ehd; vd;W vd;id mwpe;J czu;e;jpU 
f;fpwijf;Fwpj;Nj Nkd;ikghuhl;lf;fltd; vd;W fu;j;ju; nrhy; 
Yfpwhu;;. vdNt> ek; tho;tpd; cau;thd Neuj;jpYk;> jho;tpd; 
ghijapYk; ek; tho;tpy;> fu;j;jNu fpUigiaAk; epahaj;ijAk; 
ePjpiaAk; elg;gpf;fpd;whu; vd;gij mwpe;Jzu;e;J vd;Wk; ed;wp 
As;s ,Ujaj;NjhL mtUf;F ed;wp nrYj;Jq;fs;. 

  
     

   

ப ன்ண  ோரோட்டுகிறவன் 
பூ ியிபல கிருண ணயயும் 
நியோயத்ணதயும் நீதிணய 

யும் மசய்கிற கர்த்தர் நோன் 
என்று என்ணை அறிந்து 
உைர்ந்திருக்கிறணதக்குறி
த்பத ப ன்ண  ோரோட்ைக் 

கைவன் 

எயரமிேொ 9:24 

QhapW | Mdp 20 
 

           khiy thrfk; - vNgrpau; 2:9 

செபம்: தோழ்ண யுள்ைவர்களுக்கு கிருண  அைிக்கின்ற பதவபை> நீர் 
என்னுணைய பதவைோக இருப் பத எந்தன் வோழ்வின் ப ன்ண  என் ணத 
ஒருப ோதும்  றந்து ப ோய்விைோத டிக்கு எைக்கு உைர்வுள்ை இருதய 

த்ணத தந்தருள்வரீோக.   இரட்சகர் இபயசு        வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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இருதேத்தில்  ந்யதொஷம்  
xU fpuhkj;jpNy trpj;J te;j tptrhapnahUtd;> mjpfhyNk 
vOe;jpUe;J jd; Njhl;lj;jpd; tpisr;riy re;ijapy; tpw;f 
mtw;iw jd; khl;L tz;bypNy Vw;wp> mLj;j CupYs;s 
re;ijia Nehf;fpr; nrd;W nfhz;bUe;jhd;. me;j NtisapNy> 
,d;DnkhU CupYs;s tptrhapnahUtd;> ngUk;Nghf tpisr;r 
ypd; gydhd muprp %l;ilfis> 
jd; nyhwp (Lorry) Nkhl;lhu; tz;b 
apy; Vw;wp nfhz;L> Ntfkhf re; 
ijf;F nrd;W nfhz;bUe;jhd;. 
mtd; khl;L tz;bypy; nrd;W 
nfhz;bUe;j> tptrhapia fle;J 
nry;Yk; NghJ> “,e;j xw;iwkhl;L 
tz;bapNy ej;ij Ntfj;jpNy 
Nghfpd;whNd> vg;NghJ re;ijf;F 
nry;yg; Nghfpd;whd;” vd;W 
jd;Dld; ,Ue;J ez;gdplk; $wpf; 
nfhz;L nrd;whd;. xU kzp Neuk; 
nrd;w gpd;G> me;j khl;L tz;bapNy nkJthf nrd;W 
nfhz;bUe;j me;j Vio tptrhap> me;j nyhwp njUNthukhf 
epw;gijf; fz;lhd;. clNd jd; khl;L tz;bapypUe;J ,wq;fp> 
mtu;fspd; Rf nra;jpia tprhupj;jhd;. jhq;fs; te;j nyhwpapd; 
rpy;Y xd;W cile;J tpl;ljhfTk;> mij jpUj;Jtjw;F re;ij 
apy; rpy nghUl;fis thq;f Ntz;Lk; vd;Wk; $wpdhu;fs;. mtu; 
fs; fisj;jpUg;gijf; fz;l me;j Vio tptrhap> jd;dplkpUe;j 
,sdp ,uz;il ntl;b mtu;fs; jhfj;jpw;F nfhLj;jhd;. mtu;f 
spnyhUtid jd;NdhL jd; khl;L tz;bapNy Vw;wp> mtd; 
nry;yNtz;ba filf;F mtid mioj;Jk; nrd;whd;. gpupakhd 
tu;fNs> JupjkhfTk;> gfl;lhfTk; ,Ug;gJ tho;f;ifay;y. 
ek;kplk; ,Ug;gNjhNl kduk;akhf tho;tNj tho;f;if. me;j 
Vio tpthrhap> jd; tho;f;if Kiwia Fwpj;J nehe;J nfhs;s 
tpy;iy. jd; FiwtpYk; cw;rhf kdNjhL kw;wtu;fSf;F cjtp 
nra;Ak; kdepiyAilatdhfNt ,Ue;jhd;. ,d;W kdpju;fs; 
kdepiwit milAk;gb ,e;j cyfj;jpNy jpushd nry;tj;ij 
NjLfpd;whu;fs; Mdhy; cyf nry;tj;jpdhy; ngw;Wf; nfhs;s 
Kbahj kdepiwit> Njtdhfpa fu;j;ju; me;j Vio tptrhapf;F 
mUs; nra;jpUe;jhu;.  
  

            
 

 

அவர்களுக்குத் தோைிய 

மும் திரோட்சரசமும் ம ரு 

கியிருக்கிறகோலத்தின் சந் 

பதோஷத்ணதப் ோர்க்கிலும்> 

அதிக சந்பதோஷத்ணத என் 
இருதயத்தில் தந்தீர். 

 ங்கீதம் 4:7 

செபம்:  ைநிணறணவ தரும் நல்ல பதவபை> எல்லோ சூழ்நிணலகைிலும் 
 ைநிணறவோக நோன் இருக்கும் டிக்கு>  ரபலோகத்திலிருந்து உண்ைோகும் 
 ைச் சந்பதோஷத்ணத எைக்கு தந்தருள்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக 
மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

jpq;fs;; | Mdp 21 
 

 khiy thrfk;  - kj;NjA 5:12 
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கணக்கு சகொடுக்கும் நொள்! 
gl;lzj;jpNy tho;e;J te;j kdpjndhUtd;> njhiytpYs;s xU 
rpwpa CUf;F Nkhl;lhu; tz;bapNy nrd;Wnfhz;be;jhd;. gl;l 
zj;J neLQ;rhiyfspd;> tPjpfs; ahTk; fuLKubd;wp rPuhf mik 
f;fg;gl;bUe;jJ. Nkhl;lhu; irf;fps; XLtjw;Fupa ghijAk; mik 
f;fg;gl;bUe;jJ. Mdhy; mtd; gl;lzj;jij tpl;L me;j rpwpa 
CUf;F nrd;wNghJ> mq;Nf nry; 
Yk; ghij gs;sKk; jpl;bAk;> 
fuL KuLKkhf ,Ue;jJ. mj 
dhy; mtd; Nkhl;lhu; irf;fpis 
nkJthfTk; ftdkhfTk; Xl;br; 
nrd;whd;. ,t;tz;zkhfNt kdp 
ju;fSila tho;f;ifAk; NtWgl; 
bUf;fpd;wJ. rpy FLk;gq;fs; nrop 
g;Gld; tho;e;J tUfpd;wJ. Mdhy; 
rpyUila tho;f;if ehshe;jk; 
gy rthy;fs; kj;jpapNy Xbf;nfhz;bUf;fpd;wJ. rpyUila 
FLk;gj;jpNy> mq;fj;jpdu;fs; ahtUk; ,ul;rpg;gile;jpUg;gjhy;> 
mtu;fs; FLk;gkhf> If;fpaj;Jld; Njtid Nrtpf;fpd;whu;fs;. 
Mdhy; NtW rpyupd; FLj;gj;jpNy> xUtu; khj;jpuk; my;yJ xU 
rpyu; khj;jpuk; Mz;ltu; ,NaRit mwpe;jpUg;gjhy; mq;Nf gy 
rhty;fis mtu;fs; vjpu;Nehf;Ffpd;whu;fs;. rpy ehLfspNy kjr; 
Rje;jpuk; ,Ug;gjpdhNy> jilNaJkpd;wp Mz;ltu; ,NaRit 
Nrtpf;fpd;whu;fs;. Mdhy; rpy ehLfspNy fpwp];Jit mwpe;jt 
u;fs; gy Jd;gq;fSf;F cl;gLj;jg;gLfpd;whu;fs; vd;W nra;jp 
fs; thapyhf mwpfpd;Nwhk;.  kjr; jilr;rl;lk; ehl;bd; Jd;gq; 
fs; kj;jpapNy thOk; fpwp];jtu;fistpl> kjr; Rje;jpuKs;s 
ehl;bYs;s fpwp];jtu;fs; Nkyhdtu;fsh? FLk;gj;jpy; xU rpyNu 
fpwp];Jit Nrtpg;gtu;fshf ,Uf;Fk; FLk;gj;ijtpl> Kw;wpYk; 
fpwp];Jit Vw;Wf; nfhz;l FLk;gj;jpYs;stu;fs; jq;fis Nkd; 
ikghuhl;l KbAkh? Ie;J jhye;J ngw;wtd; jhd; ngw;Wf; 
nfhz;l Ie;J jhyhe;Jf;Fk;> ,uz;L jhye;J ngw;wtd; jhd; 
ngw;Wf; nfhz;l ,uz;L jhyhe;Jf;Fk;> xU jhyhe;J ngw;wtd; 
jhd; ngw;Wf; nfhz;l xU jhyhe;Jf;FNk fzf;F nfhLf;f Ntz; 
Lk;. gpupa khdtu;fNs> ekJ v[khddhfpa Mz;ltu; ,NaR 
tUk; ehl;fs; rkPgpj;Jf; nfhz;bUf;fpd;wJ. vdNt ngw;Wf; 
nfhz;litfSf;F fzf;nfhg;Gtpf;Fk;gb Maj;jg;gLq;fs;.  
   

 

 

மவகுகோல ோை ின்பு அந்த 
ஊைியக்கோரருணைய எஜ 

 ோன் திரும் ிவந்து> அவர் 

கைிைத்தில் கைக்குக்பகட் 

ைோன். 

மத்யதயு 25:19 

nrt;tha; | Mdp 22 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 6:7-8 

செபம்: என் பதவைோகிய கர்த்தோபவ> சந்திப் ின் நோைிபல> உ க்கு 
முன் ோக நோன் உண்ண யும் உத்த மு ோக வோைவும்>  நீர் தந்தணவகணை 
நோன் ம ருக்கிக் மகோள்ளும் டிக்கும் எைக்கு கிருண  மசய்வரீோக.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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வழிககளச் ய ொதித்து பொருங்கள்   
xU kdpjd; NjePu; gUFk;gbf;F> jz;zPiu thA mLg;gpNy 
nfhjpf;f itj;J nfhz;bUf;Fk; NghJ> mUfpYs;s tPl;bw;F 
Kd;ghf nghyp]; Nkhl;lhu; tz;bnahd;W te;J epw;gijf; fz;L> 
mjd; fhuzj;ij mwpa MtYs;stdhf> tPl;bw;F ntspNa 
nrd;W ghu;j;Jf; nfhz;bUe;jhd;. mg;gb maytdpd; tPl;il 
ghu;;j;Jf; nfhz;bUe;j NghJ> jhd; 
nfhjpf;f itj;j jz;zPiu Fwpj;J 
kwe;J Ngha;tpl;lhd;. gy epkplq;f 
Sf;F gpd;du;> jd;Dila tPl;by; jP 
gw;wpnaupfpd;wJ vd;gij fz;L 
gjw;wkile;jhd;. rw;W Neuj;jpw;F 
gpd;> jP gutp vupe;jjhy;> mtd; tPl; 
bw;F Kd;du;> jPaizf;Fk;gil 
apdupd; thfdq;fSk;> KjYjtpg; 
FOtpdupd; thfdq;fSk;> rpy nghyp]; tz;bfSk; mtd; tPl; 
bw;F Kd;ghf te;J Nru;e;jJ. may;tPl;bNy vd;d elf;fpd;wJ 
vd;W mwpAk; MtypdhNy> jd; tPl;bd; tptfhuq;fis kwe;J 
Ngha;tpl;NlNd vd;W kpfTk; kdtUjg;gl;lhd;. gpupakhd rNfh 
ju rNfhjupfNs> NjtDila thu;j;ijia ehk; thrpj;J jpahdp 
f;Fk; NghJ> Kjyhtjhf> ek;Kila tho;itf; Fwpj;Nj ftdK 
s;stu;fshf ehk; ,Uf;f Ntz;Lk;. ,e;j thu;j;ij vd; maytD 
f;F> me;j thu;j;ij vd; rNfhjuDf;F> ,J vd; cwtpdUf;F 
vd;W kw;wtu;fSila tho;itf; Fwpj;Nj ehk; rpe;ijAs;stu;f 
shf ,Ue;jhy;> ehKk;> jz;zPu; nfhjpf;f itj;j me;j kdpjD 
ila epiyf;Fj; js;sg;gl;L tpLNthk;. kw;wtu;fSf;F ehk; cjtp 
nra;tJ ey;yJ. jpf;fw;w gps;isfSk; tpjitfSk; gLfpw cgj; 
jputj;jpNy mtu;fis tprhupf;fpwJ kpfTk; ey;yJ Mdhy; cyf 
j;jhy; fiwglhjgbf;F ehk; ek;ik fhj;Jf;nfhs;Stjpd; mtrpa 
j;ij ehk; kwe;J tplf;$lhJ.  eP cd; fz;zpypUf;fpw cj;jpuj;ij 
czuhky;> cd; rNfhjud; fz;zpypUf;fpw JUk;igg; ghu;f;fpw 
njd;d?  ,Njh> cd; fz;zpy; cj;jpuk; ,Uf;ifapy; cd; rNfh 
juid Nehf;fp: ehd; cd; fz;zpypUf;Fk; JUk;ig vLj;Jg;Ngh 
ll;Lk; vd;W eP nrhy;tnjg;gb? khaf;fhuNd! Kd;G cd; fz;zp 
ypUf;fpw cj;jpuj;ij vLj;Jg; NghL. gpd;G cd; rNfhjud; fz;zp 
ypUf;fpw JUk;ig vLj;Jg;Nghl tifghu;g;gha; vd;W Mz;ltu; 
,NaR $wpapUf;fpd;whu;. vdNt Kjyhtjhf ehk; ek;Kila 
tho;itf; Fwpj;Nj vr;rupf;ifAs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;.  
  
  
      
 

நோம் நம்முணைய வைிக 

ணைச் பசோதித்து ஆரோய் 

ந்து> கர்த்தரிைத்தில் திரு 

ம் க்கைபவோம்.  

புேம்பல் 3:40 

செபம்: இருதயங்கணை ஆரோய்ந்தறிகின்ற பதவபை> உம்முணைய வோர்த் 

ணதயின் மவைிச்சத்திபல நோன் என் வோழ்ணவ எப்ப ோதும் ஆரோய்ந்து 
 ோர்த்து எச்சரிக்ணகயுள்ைவைோ(ைோ)க இருக்க கிருண  மசய்வரீோக.. இட் 

சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 

Gjd; | Mdp 23 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 7:1-5 
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யதவன் தந்த சுேொதனீம் 
,e;jg; G+kpiAk; mjpYs;sitfisAk; rpU~;bj;j Njtdhfpa 
fu;j;ju;> mitfis MSif nra;Ak;gbf;F kdpjid MrPu;tjp 
j;jhu;. Njtd; jk;Kila rhayhf kD~idr; rpU~;bj;jhu;> 
mtidj; NjtrhayhfNt rpU~;bj;jhu;; MZk; ngz;Zkhf 
mtu;fisr; rpU~;bj;jhu;.  gpd;G Njtd; mtu;fis Nehf;fp: 
ePq;fs; gYfpg; ngUfp> G+kpia 
epug;gp> mijf; fPo;g;gLj;jp> rKj; 
jpuj;jpd; kr;rq;fisAk; Mfha 
j;Jg; gwitfisAk;> elkhLfpw 
rfy [Pt[e;Jf;fisAk; Mz;L 
nfhs;Sq;fs; vd;W nrhy;yp> 
Njtd; mtu;fis MrPu;tjpj;jhu;. 
Njt rhayhf rpU~;bf;fgl;l kdp 
jdhtd;> thdj;jpd; Nridfs;> Mfaj;Jg; gwitfs;> elkhL 
fpd;w kpUfq;fs;> G+kpapNy CUk; gpuhzpfspd; rhaypNy jdf;F 
Njtu;fis cz;lhf;fpf; nfhs;fpd;whd;. jhd; MSif nra;a 
Ntz;baitfis> jd;id MSif nra;Ak;gb Vw;gLj;jpaJ 
kl;Lky;yhky;> mitfis jd; tho;f;ifapNy NjtDf;F rkkhf 
cau;j;jptpl;lhd;. ,jdhNy> nka;ahd Njtd; ahu; vd;gij jhd; 
kwe;J NghdJ kl;Lky;yhky;> jdf;F gpd;tUk; re;jjpAk; 
,UspNy thOk;gbf;F mtu;fs; kdf; fz;fisAk; FUlhf;fp 
tpLfpd;whd;. Njtd; nfhLj;j RahjPdj;ij> jd; Ju;Fzj;jpdhNy> 
jd;idj;jhd; mbikj;jd Efj;jpw;F cl;gLj;jp tpLfpd;whd;. 
ahUf;F vd;idr; rhaYk; rkKkhf;fp> ahUf;F ehd; xg;ghFk; 
gbf;F vd;id xg;gpLtPu;fs;? igapypUf;fpw nghd;idf;nfhl;b> 
nts;spiaj; juhrpy; epWj;J> jl;lhDlNd $ypnghUj;jpf;nfhs; 
Sfpwhu;fs;; mtd; xU nja;tj;ij cz;lhf;Ffpwhd;; mij 
tzq;fpg; gzpe;Jnfhs;Sfpwhu;fs;. mijj; Njhspd;Nky; vLj;J> 
mijr; Rke;J> mij mjpd; ];jhdj;jpNy itf;fpwhu;fs;; mq;Nf 
mJ epw;Fk;; jd; ,lj;ijtpl;L mirahJ. xUtd; mij Nehf;fpf; 
$g;gpl;lhy;> mJ kWcj;juT nfhLf;fpwJkpy;iy> mtd; ,f; 
fl;il ePf;fp mtid ,ul;rpf;fpwJkpy;iy. gpupakhdtu;fNs> 
ek;Kila Njtd; guNyhfj;jpy; ,Uf;fpwhu;;. mtu; ek;ik mbik 
j;jdj;jpw;fy;y> RahjPdj;jpw;nfd;Nw mioj;jhu;. Njt rhaypNy 
rpU~;bf;fg;gl;l ehk;> gilf;fg;gl;litfSf;F mbikg;glhky;> 
nka;ahd guNyhf Njtid Nehf;fpg; ghu;g;Nghk;. 

   
   

 

 

சபகோதரபர> நீங்கள் சுயோ 

தீைத்திற்கு அணைக்கப் ட் 

டீர்கள் 

கேொத்திேர் 5:13 

செபம்: விடுதணல தரும் பதவபை>  நீர் தந்த விடுதணலணய  றந்து> 

உலகத்தின்  ணைப்புக்கைோல் நோன் ஆைப் ைோத டிக்கு> எப்ப ோதும்  ரபலோ 

கத்திலுள்ை உம்ண  சோர்ந்து வோை கிருண  மசய்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 

tpahod;|  Mdp 24 
 

 khiy thrfk; - Mjp 1:28 
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என்கன ஆளுவது எது?  
ngw;Nwhu; tpl;Lr; nrd;w nrhj;Jf;fis gpupj;njLg;gjpy; ,uz;L 
rNfhjuUf;fpilapy; fUj;J Kuz;ghL Vw;gl;Ltpl;lJ. me;j fU 
j;J Kuz;ghLfspdhy; mtu;fs; FLk;gq;fSf;fpilapNy gpup 
tpid cz;lhapw;W. mjdhy; nrhj;Jf;fis rl;lg;gb gpupj;njL 
f;Fk;gbf;F ,uz;L rNfhjuUf;fpilapYk; ePjpkd;wj;jpNy tof;F 
njhLf;fg;gl;lJ. gy khjq;fS 
f;F gpd; ePjpgjp jPu;g;G toq;fpdhu;. 
me;j jPu;g;G mtu;fs; kdjpw;F Vw; 
Gilajhf ,Uf;fhtpbDk;> rl;l 
g;gb mtu;fs; nrhj;Jf;fs; gpupf;f 
g;gl;lJ Mdhy; mtu;fSf;fpil 
apNy gif cz;lhapw;W. ,e;j 
,uz;L rNfhju;fisAk; vJ 
MSif nra;fpd;wJ? ,Utu; kj;jpapYk; gpuptpidf;F fhuzk; 
vd;d? jq;fs; cwittpl vij mtu;fs; Nkd;ikg; gLj;jpdhu;fs;. 
,e;j cyfg; nghUisf; Fwpj;j Mir mtu;fis MSif 
nra;jJ. mope;J NghFk; ,e;j cyf IRtupaj;jpd; kaf;fk; 
mtu;fs; kdjpNy> gif> td;kk;> frg;G> gpuptpid Nghd;wtw;iw 
cz;lhf;fpw;W. vd;Dila fUj;J rupahdJ> kw;wtDila fUj;J 
gpioahdJ vd;W $wp xU kdpjd; jd; kdjpNy khk;rj;jpd; 
fpupiffSf;F ,lq; nfhLg;gJ Njt ePjpahFNkh? ,y;iy. 
cyfKk; mjpd; ,r;irAk; xope;J Nghk;; NjtDila rpj;j 
j;jpd;gb nra;fpwtNdh vd;nwd;iwf;Fk; epiyj;jpUg;ghd;. ,d;W 
fztd; kidtpf;fpilapyhd cwT mw;Wg; Nghfpd;wJ. ez;gu; 
fs; gpupe;J Nghfpd;whu;fs;. cwtpdu; kj;jpapNy gpuptpid Vw;gL 
fpd;wJ. rNfhjuUf;fpilapNy gif cz;lhfpd;wJ. tpRthrpfSf; 
fpilapNy ey;YwT cile;J Nghfpd;wJ. Vd;? ,it ahTk; 
khk;rj;jpd; ,r;irAk;> fz;fspd; ,r;irAk;> [Ptdj;jpd; ngU 
ikapdhy; cz;lhFk; gpd;tpisTfshfNt ,Uf;fpd;wJ.  ehk; 
xt;nthUtUk;> ek;Kila tho;f;ifapNy rthy;fis vjpu; 
Nehf;Fk; NghJ> “ehk; ,NaR fpwp];JTf;Fs; ,e;j cyfj;ij 
n[apf;fpd;wtu;fshf ,Uf;fpd;Nwhkh? my;yJ ,e;j cyfk; 
ek;ik MSif nra;a ,lq; nfhLf;fpd;Nwhkh” vd;W Muha;e;J 
ghu;f;f Ntz;Lk;. ,e;j cyf Mirfs; ek; ,Ujaj;ij nfhs;is 
nfhz;lhy; ehk; ,e;j cyfj;jpYz;lhditfshy; MSif nra;a 
g;gLNthk;. ehk; fpwp];Jtpd; rpe;ijAs;stu;fshf ,Ue;jhy; 
kl;LNk ,e;j cyfj;ij n[apf;fpd;wtu;fshf tpsq;FNthk;. 

   

   
                                                                                  

எதிைோல் ஒருவன் மஜயி 
க்கப் ட்டிருக்கிறோபைோ அத 

ற்கு அவன் அடிண ப் ட்டி 

ருக்கிறோபை. 

2 யபதுரு 2:19 

செபம்: அன் ின்  ரபலோக தந்ணதபய> அைிந்து ப ோகும் இந்த உலகத்தி 
ைோலுண்ைோைணவகைில் ஆணச ணவத்து நோன் உம்ண விட்டு தூர ோக 
ப ோய்விைோத டிக்கு என்ணை நீர் கோத்து வைிநைத்துவரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 

nts;sp | Mdp 25 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 5:18-21 
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யதவ  மொதொனம் ஆளக்கடவது   
mtrukhf rpy ehl;fSf;F ntspA+Uf;F nrd;wpUe;j FLk;gj;jpdu;> 
tPL jpUk;gpa NghJ> mtu;fs; tPnlq;Fk; Ju;ehw;wk; tPrpaJ. 
CupNy rpy ehl;fshf kpd;rhukpy;yhjpUe;jjhy;> Fspu;rhjdg; 
ngl;bf;Fs; ,Ue;j czTg; gz;lq;fs; ahTk; gOjile;J Nghap 
w;W. me;j tPl;by; tPRk; Ju;ehw;wj;ij Kw;wpYk; mfw;w Ntz;Lk; 
vd;why;> Kjyhtjhf Ju;ehw;wj;ij 
cz;lhf;Fk; me;j czTg; gz;lq; 
fs; ahTk;  Fspu;rhjdg;ngl;bf;Fs; 
spUe;J mfw;wg;gl Ntz;Lk;. ek; 
,Ujaj;jpNy> Mz;ltuhfpa 
,NaR nfhLj;j guNyhf rkhjhdk; 
MSif nra;a Ntz;Lkhapd;> Kj 
yhtjhf> jw;NghJ ,Ujaj;ij MSif nra;Ak; ,e;j 
cyfj;jpd; fhupaq;fs; ahTk; mfw;wg;gl Ntz;Lk;. fle;j ,uz;L 
jpdq;fshf kdpju;fSila tho;f;ifia MSif nra;Ak; ,e;j 
cyf fhupaq;fs; rpytw;iwf; Fwpj;J jpahdpj;Njhk;. ,d;D kha; 
kdpju;fspy; rpyu; jq;fis Qhdpfnsd;Wk;> kw;wtu;fis Ngij 
fs; vd;Wk; tifaWj;J gpupj;J itf;fpd;whu;fs;. NtW rpyu;> jhq; 
fs; Nkd;kf;fs; vd;W fUjp> kw;wtu;fis fPo;kf;fs; vd;W xLf;fp 
ahOfpd;whu;fs;. ,d;Dk; rpyupd; ,Ujaj;ij tUq;fhy gaq;fs; 
Ml;nfhz;L tpLfpd;wJ. rpy kdpju;fspd; ,Ujak; kw;w kdpju;f 
spd; tho;tpYs;s FiwTfspdhy; epiwe;jpUf;fpd;wJ. ,g;gbg;g 
l;ltu;fspd; tho;f;ifia cyfj;jpd; ngUikAk;> mfq;fhuKk; 
MSif nra;fpd;wJ. ,t;tz;zkhf kdpju;fSila ,Ujak; 
,e;j cyfj;jpdhy; Nkd;ik vd;W ngau; ngw;wpUf;Fk; ,Uspd; 
mjpfhuj;jpw;Fl;gl;bUf;fpd;wJ. ,d;W cq;fs; ,Ujaj;jpy; Njt 
rkhjhdk; MSif nra;fpd;wjh? my;yJ tho;tpNy epk;kjpaw;w 
tu;fshf ,Uf;fpd;wPu;fsh? NjtrkhjhdkhdJ cq;fs; ,Ujaq;f 
is Msf;fltJ> ,jw;nfd;Nw ePq;fs; xNu ruPukhf miof;fg;gl; 
Bu;fs;; vd;gij gupRj;j Ntjhfkj;jpy; ehk; thrpf;fpd;Nwhk;. 
Mz;ltuhfpa ,NaR tpl;Lnrd;w mtUila rkhjhdk; cq;fs; 
cs;sj;jpy; ,y;iy vd;why;> ,d;W cq;fs; ,Ujaj;ij MSif 
nra;tJ vJ vd;gij Muha;e;J ghUq;fs;? cq;fs; ,Ujaj;jpy; 
NjtDf;F gpupakpy;yhj fhupaq;fs; ,Uf;Fkhapd; mtw;iw 
mfw;wptpl ,d;W jPu;khdk; nra;Aq;fs;. Njt Mtpahdtu;jhNk 
mtw;iw Nkw;nfhs;s cq;fSf;F Jiz nra;thu;.  
 
  
 

பதவச ோதோைம் உங்கள் 
இருதயங்கைில் ஆைக்க 

ைவது 

சகொயேொச ேர் 3:15 

செபம்: ச ோதோைத்தின் பதவபை> நீர் தந்திருக்கும் ச ோதோைம் என் 
உள்ைத்ணத ஆண்டு மகோள்ளும் டிக்கு> வோழ்வின் ச ோதோைத்ணத மகடுக் 

கும் துர்க்கிரிணயகணை என்ணைவிட்டு அகற்றிவிை கிருண  மசய்வரீோக.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.  

rdp | Mdp  26 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 14:1 
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என் சபேனொகிே கர்த்தொயவ 
xU Fwpg;gplg;gl;l uh[;aj;jpd; gilgyk; mjpfkhapUe;jjhy; me;j 
uh[;aj;jpd; Fbfs; mNef tUlq;fshf Rje;jpukhf> mikj 
Ys;s [Ptdk; gz;zpdhu;fs;. xU rpy Mz;LfSf;F gpd;> J}u 
Njrj;jpypUe;J te;j ,uhZkhdJ Nkw;Fwpg;gpl;l Njrj;ij Rw;wp 
Yk; Kw;Wif Nghl;lJ. Jhuj;jpypUe;J te;j me;j Njrj;jhu; 
jq;fis tpl kpfTk; nfbJk;> 
NtfKk;> gaq;fuKkhdtu;fs;; 
vd;W mwpe;J nfhz;l me;j uh[; 
aj;jpd; uh[hTk;> ke;jpupfSk;> Fb 
fSk; fyf;fkile;jhu;fs;. Vnd 
dpy; me;j Fwpg;gplg;gl;l uh[;a 
j;jpd; ngyd; mtu;fs; gilg;gykhf ,Ue;jJ. mtu;fs; mjpNy 
jq;fs; ek;gpf;ifia itj;jpUe;jhu;fs;. Mjyhy; jq;fs; gilgy 
j;ijtpl mjpf ngyKs;stu;fshfpa mtu;fis vjpu;f;Fk; NghJ 
mtu;fs; kdk; fiue;J Nghapw;W. ,d;iwa cyfpNy kdpju;fspd; 
ngyd; vq;Nf ,Uf;fpd;wJ? vjpNy jq;fs; ek;gpf;ifia itj;jp 
f;fpd;whu;fs;? clw; ngyd;> fy;tpawpT> nghUshjhu nropg;G> nry; 
thf;Ffs;> FLk;g rKjha me;j];J>  [dq;fspd; jpul;rp> Maj 
ngyd; vd;W gl;bay; ePz;Lnfhz;Nl Nghfpd;wJ. ,itfspNy 
uh[;aq;fSk;> [hjpfSk; ngUikghuhl;Lfpd;whu;fs;. mitfs; 
mtu;fistpl;L ePq;fpg; NghFk; ehspNy mtu;fs; ek;gpf;ifAk; 
mtu;fistpl;L ePq;fp Ngha;tpLfpd;wJ. jhtPJ vd;Dk; kdpjd;> 
jd; jfg;gdpd; nfhQ;r MLfis Nka;j;Jf; nfhz;bUe;j jd; ,s 
ikf; fhyj;jpYk;> uh[hthf muz;kidapNy ,Ue;j ehl;fspYk;> 
vjpupfshy; Juj;jg;gl;L tdhe;jpuq;fspNy miye;J jpupe;j ehl; 
fspYk; jd;Dila ngyd; vq;Nf ,Uf;fpd;wnjd;gij ed;F mwp 
e;jpUe;jhd;.  Mjyhy;> rpyu; ,ujq;f isf;Fwpj;Jk;> rpyu; Fjpiu 
fisf;Fwpj;Jk; Nkd;ikghuhl;Lfpwhu;fs;; ehq;fNsh vq;fs; Njt 
dhfpa fu;j;jUila ehk j;ijf;Fwpj;Nj Nkd;ikghuhl;LNthk; 
vd;W mwpf;ifapl;lhu;. me;j ehkj;jpdhNy ehk; ,e;j cyfj;jpNy 
gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij ehk; ek; tho;tpy; epiwNtw;wp 
,e;j cyfj;ij n[ak; nfhs;Sk;gbf;F mtu; ek;ik gyj;jhy; 
,ilfl;b> ek; topiar; nrt;itg;gLj;Jfpwhu;. gpupakhdtu;fNs> 
khwhj NjtdpNy ngyd; nfhs;fpd;w kdpju;fs; ghf;fpathd;fs;. 
mtu;fs; mirf;fg;gLtjpy;iy. mtu;fs; fu;j;jNuhL guk 
Njrj;jpNy vd;nwd;Wk; epiyj;jpUg;ghu;fs;. 
    
    
 
 

 

என் ம லைோகிய கர்த்தோபவ> 

உம் ில் அன்புகூருபவன். 

 ங்கீதம் 18:1 

QhapW | Mdp  27 26 
 

 khiy thrfk; -   VNu 32:17 

செபம்: பசணைகைின் பதவைோகிய கர்த்தோபவ>  இந்த உலகத்திபல நோன் 
உம்முணைய திருச்சித்தத்ணத நிணறபவற்றி முடிக்கும் டி நீபர என்னு 

ணைய ம லைோக இருக்கின்றரீ். அதற்கோக உ க்கு நன்றி.   இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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யதவன் தரும் சபேன் 
Mz;ltuhfpa ,NaR jk;ik gypahf xg;Gf;nfhLj;j md;W ,uh 
j;jpupapNy> mtiu gpbj;Jf; nfhs;Sk;gbf;F Nghu;r;Nrtfupd; $l; 
lKk;> gpujhd MrhupaUk; [dj;jpd; %g;gUk; mDg;gpd jpushd 
[dq;fSk;; gl;laq;fisAk;> jbfisAk; gpbj;Jf;nfhz;Lte;jh 
u;fs;. mg;nghOJ ,NaRtpd; rP~dhfpa rPNkhd; NgJU> jd;dp 
lj;jpypUe;j gl;laj;ij cUtp> gpu 
jhd MrhupaDila Ntiyf;fh 
uid tyJfhjw ntl;bdhd;; me;j 
Ntiyf;fhuDf;F ky;F]; vd;W 
ngau;. mg;nghOJ> ,NaR NgJ 
Uit Nehf;fp: cd; gl;laj;ijj; 
jpUk;g mjpd; ciwapNy NghL; gl; 
laj;ij vLf;fpw ahtUk; gl;la 
j;jhy; kbe;J Nghthu;fs;  vd;whu;. 
,e;j rk;gtj;ij rw;W rpe;jpj;Jg; 
ghUq;fs;> mj;jid $l;lj;jpw;F Kd; 
Gk;> mg;gbg;gl;l Jzpfukhd nraiy nra;tjw;F NgJUTf;F 
ngyd; ,Ue;jJ. ,J ,e;j cyfj;jpw;Fupa Rangyd;. ,J 
mtDila khk;rngyd;. Mz;ltu; ,NaR kupj;J capu;j;njOe;j 
gpd;G> guNyhfj;jpw;F vOe;jUStjw;F Kd;G> vd; gpjh thf;Fj;j 
j;jk;gz;zpd gupRj;jMtpia> ,Njh> ehd; cq;fSf;F mDg;Gfp 
Nwd;. ePq;fNsh cd;djj;jpypUe;J tUk; ngydhy; jupg;gpf;fg;g 
LtPu;fs; vd;W ciuj;jhu;;. Mz;ltu; ,NaR ciuj;jgb mtu;fs; 
gupRj;j Mtpia ngw;W ngydile;jhu;fs;. me;j nja;tPf Mtp 
f;Fupa ngyid mtu;fs; mile;j NghJ> mtu;fspd;; khk;rngyd; 
mfw;wg;gl;lJ. cd;djj;jpypUe;J cz;lhd ngyj;jpdhy;> mtu;  
fs; ,NaR fpwp];Jtpd; RtpNr~j;jpw;fhf ghLfisAk; epe;ij 
fisAk; mDgtpg;gij ghf;fpak; vd;W vz;zpdhu;fs;. ed;ik 
nra;J ghlEgtpg;gNj Nkd;idahdJ vd mwpe;J nfhz;lhu;fs;. 
me;j cd;dj ngyj;jpdhy;> ,NaRtpd; RtpNr~j;jpw;fhf jq;fs; 
capiu jpahfk; nra;aTk; Maj;jkhapUe;jhu;fs;. Mk; gpupakhd 
tu;fNs> mtu;fs; ngw;w cd;djj;jpypUe;J jupf;fg;gl;l Njt 
Mtpia ekf;Fk; guk gpjh <thf nfhLj;jpUf;fpd;whu;. vdNt 
khk;r ngyj;jpd;gb Nghuhlhky;> Njtd; jUk; jpt;tpa ngyj;jp 
dhy;> ePba nghWikAs;stu;fshf ,Ue;J Nrhjid fis 
n[ak; nfhs;Nthk;.         

 
 
  
  

எங்களுணைய ப ோரோயுத 

ங்கள்  ோம்சத்துக்பகற்ற 

ணவகைோயிரோ ல்> அரண் 

கணை நிர்மூல ோக்குகி 
றதற்கு பதவ லமுள்ை 

ணவகைோயிருக்கிறது. 

2 சகொரிந்திேர் 10:4 

jpq;fs; | Mdp 28 
 

 khiy thrfk; - Y}f;fh 24:49 

செபம்: அன் ின் பதவபை> நீர் தரும் உன்ைத ம லத்திைோல்> என் 
வோழ்க்ணகயில் நோன் எதிர்பநோக்கும் ப ோரோட்ைங்கணை மஜயிக்கத்தக் 

கதோக ம ோறுண யுள்ை இருதயத்ணதத் தந்து வைிநைத்துவரீோக. இரட் 

சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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புத்திர சுவிகொரத்தின் ஆவி 
gTy; vd;Dk; Njt Copau; Mz;ltu; ,NaRit re;jpg;gjw;F 
Kd;G> mtu; kpfTk; kj ituhf;fpaKs;stuhf ,Ue;jhu;. mtuplk; 
,Ue;j ngyd; vd;d? mtu;: ,];uNty; tk;rj;ij Nru;e;jtu;> 
ngd;akPd; Nfhj;jpuj;jhu;> vgpnuaupy; gpwe;j vgpnuau;> 
rl;ljpl;lq;fspd; gb gupNraDk; Fw;wk; rhl;lglhjtu;> Nuhk 
FbAupikf; nfhz;ltu;> fhkypNay; 
vd;Dk; gpugy;akhduplj;jpy; fw;w 
tu;. ,e;j khk;rj;jpd; ngyj;jpd;gb 
mtu; nraw;gl;ljhy;> mjdhy; cz; 
lhd gyd; vd;d? 1. ];Njtd; vd; 
Dk; thypgid A+ju;fs; fy;nywpe;J 
nfhy;Yk; NghJ> gTYk; mjw;F 
cle;ijahf ,Ue;jhu;. (mg; 22:20) 
2. NjtDila rigia ghohf;fpf; 
nfhz;bUe;jhu;. (mg; 8:3) Mk; gpup 
akhdtu;fNs> ehKk; eKf;Fz;lhd khk;r ngyj;jpd;gb nra 
w;gl;lhy;> mjd; tpisTfs; mt;tz;zkhfNt ,Uf;Fk;. Mz; 
ltu; ,NaRtpd; topapy; elg;Nghiu ehk; Jd;gg;gLj;Jfpd;wtu; 
fshfTk;> NjtDila rigia ghohf;fpd;wtu;fshfTk; ,Ug; 
Nghk;. Mdhy;> xU ehs; gTy; Mz;ltu; ,NaRit re;jpj;j 
NghJ> cd;djj;jpypUe;J te;j ngyj;jpdhy; jupg;gpf;fg;gl;lhu;. 
fpwp];Jtpd; ew;nra;jpia cyfj;jpw;F mwptpf;Fk; ghijapNy> 
mjpfkha;f; fhty;fspy; itf;fg;gl;L> mNefe;juk; kuz mtjp 
apy; mfg;gl;lhu;. tUj;jj;jpYk;> mNefKiw fz;tpopg;GfspYk;> 
grpapYk; jhfj;jpYk;> mNefKiw cgthrq;fspYk;> FspupYk;> 
epu;thzj;jpYk; ,Ue;jhu;. ,f;fhyj;Jg; ghLfs; ,dp ek;kplj;jpy; 
ntspg;gLk; kfpikf;F xg;gplj;jf;fitfs; my;yntd;W ed;F 
mwpe;j mtu;> fu;j;juhfpa fpwp];J ,NaRit mwpfpw mwptpd; 
Nkd;ikf;fhf ,e;j cyfj;jpdhy; jdf;Fz;lhd Nkd;ikfis 
e~;lnkd;Wk; Fg;ignad;Wk;  vz;zpf;nfhz;bUf;fpNwd; vd;W 
mwpf;ifapl;lhu;. gpupakhdtu;Ns> ehk; ,e;j cyfj;jpd; jifik 
apd;gb elg;gjw;F mbikj;jdj;jpd; Mtpia cilatu;fs; 
my;y.  mg;gh gpjhNt> vd;W $g;gplg;gz;Zfpw Gj;jpu Rtpfhuj; 
jpd; Mtpiag; ngw;wpUf;fpd;Nwhk;. vtu;fs; NjtDila Mtpap 
dhNy elj;jg;gLfpwhu;fNsh> mtu;fs; NjtDila Gj;jpuuhapUf; 
fpwhu;fs;. mtu;fs; NjtDila rpj;jj;ij epiwNtw;Wthu;fs;. 
 
   
   

   
      

 ோம்சத்தின் டி  ிணைத் 

தோல் சோவரீ்கள் ஆவியி 
ைோபல சரீரத்தின் மசய் 

ணககணை அைித்தோல் 
 ிணைப் ரீ்கள். 

யரொமர் 8:13 

செபம்:  ரபலோகப்  ிதோபவ>  ோம்சத்தின்  டி வோழ்ந்து நித்திய  ரைத்தி 
ற்குள்  ிரபவசிக்கோ ல்> உம்முணைய திருச்சித்தத்ணத என் வோழ்விபல 
நிணறபவற்றி நித்திய  கிண யில்  ிரபவசிக்க கிருண  மசய்வரீோக.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 

nrt;tha; |  Mdp 29 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 11:23-27 
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சுேமொய்ப் யபசுவதில்கே 
,NaR fpwp];Jthdu;> mjuprdkhd NjtDila jw;R&gKk;> ru;t 
rpU~;bf;Fk; Ke;jpd NgWkhdtu;. mtUf;Fs; rfyKk; rpU~;bf; 
fg;gl;lJ. guNyhfj;jpYs;sitfSk; G+Nyhfj;jpYs;sitfSkh 
fpa fhzg;gLfpwitfSk; fhzg;glhjitfSkhd rfy t];J 
f;fSk;> rpq;fhrdq;fshdhYk;> fu;j;jj;Jtq;fshdhYk;> Jiuj;j 
dq;fshdhYk;> mjpfhuq;fshdh 
Yk;> rfyKk; mtiuf;nfhz;Lk; mt 
Uf;nfd;Wk; rpU~;bf;fg;gl;lJ. ru;t 
ty;ytuhfpa mtu;> jk;ikj; jho; 
j;jp ,e;j cyfj;jpw;F te;jhu;. fhyk; 
epiwNtwpdNghJ> gpjh jkf;F epa 
kpj;j jpUg;gzpia gpujpal;rkha; 
Muk;gpj;jhu;. mtu; Qhd];ehdk; 
ngw;W> n[gk;gz;Zifapy;> thdk; 
jpwf;fg;gl;lJ.  gupRj;j Mtpahd 
tu; &gq;nfhz;L Gwhitg;Nghy 
mtu;Nky; ,wq;fpdhu;. fpUigap 
dhYk; rj;jpaj;jpdhYk; epiwe;j 
tuha;> kdpju;fs; kj;jpapNy thrk;gz;zpdhu;;. ed;ik nra; 
fpd;wtuha; Rw;wpjpupe;jhu;. mtu; NgRk; NghJk;> cgNjrpf;Fk; 
NghJk;> jk;Rakha; Ngrhky;> gpjh NgrNtz;baJ ,d;dnjd;Wk; 
cgNjrpf;fNtz;baJ ,d;dnjd;Wk; fl;lisapl;lgbNa Ngrp 
dhu;. mtu; jk;ikg; gypahf xg;Gf; nfhLf;Fk; Neuk; te;jNghJ> 
mjpfhupfs; Kd;Gk;> muru;fs; Kd;Gk;> Nghu;tPu;fs; Kd;Gk; nks 
khf ,Ue;jhu;. mtu; neUf;fg;gl;Lk; xLf;fg;gl;Lk; ,Ue;jhu;> Mdh 
Yk; jk;Kila thia mtu; jpwf;ftpy;iy. mbf;fg;gLk;gb nfhz; 
LNghfg;gLfpw xU Ml;Lf;Fl;biag;NghyTk;> jd;id kapu; 
fj;jupf;fpwtDf;F Kd;ghfr; rj;jkplhjpUf;fpw Ml;ilg;NghyTk;> 
mtu; jk;Kila thiaj; jpwthjpUe;jhu;. gpjhthfpa NjtDila 
rpj;jk; jk;kpy; epiwNtWk;gbf;Nf nksdkhf ,Ue;jhu;. gpupakh 
dtu;fNs> mtuplk; ,Ue;j Njt MtpiaNa ehKk; ngw;wpUf;fp 
d;Nwhk;. vdNt ehKk; mjpfhupfs; Kd;dpiyapy; epd;whYk;> 
kf;fs; Kd;dpiyapy; epd;whYk;> mtu;fshy; Vw;Wf; nfhs;sg; 
gl;lhYk;> js;sptplg;gl;lhYk;> ehKk; ek; Mz;ltuhfpa ,NaR 
itg;Nghy> NgrpdhYk;> nkhskhf ,Ue;jhYk; gpjhtpd; rpj;jk; 
ek;kpy; epiwNtWk;gbf;Nf mg;gbr; nra;a Ntz;Lk;.  
         

   

              

நோன் சுய ோய்ப் ப சவில் 

ணல> நோன் ப சபவண் 

டியது இன்ைமதன்றும் 
உ பதசிக்கபவண்டியது 
இன்ைமதன்றும் என்ணை 
அனுப் ிை  ிதோபவ எை 

க்குக் கட்ைணையிட்ைோர். 

யேொவொன் 12:49 

செபம்: என்றும்  ோறோத பதவபை> உம்முணைய கு ோரைோகிய இபயசு 

ணவப் ப ோல நோனும் தோழ்ண யுள்ைவைோக உம்முணைய திருச்சித்தத்ணத 
இந்தப் பூ ியிபல நிணறபவற்றி முடிக்க ம லன் தந்து வைிநைத்துவரீோக.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 

Gjd; |  Mdp 30 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 3:6-11 
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 ரபலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் அன் ோை  ிதோபவ,  

 

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

கர்த்தரோகிய இபயசுக்கிறிஸ்து இப்பூ ியில்  ைிதைோக வந்து,  ரிசுத்த ோை வோழ்க்ணக 
வோழ்ந்து, என்ணை  ீட் தற்கோக  ோடுகள் ட்டு தம்முணைய  ரிசுத்த ோை இரத்தத்ணத 
சிந்தி, சிலுணவயிபல எைக்கோக  ரித்து,  ோவத்ணத மவன்று உயிர்ந்மதழுந்தோர் எை 
முற்றிலும் விசுவோசிக்கின்பறன். இன்று நோன் ஆண்ைவரோகிய இபயசு கிறிஸ்துணவ 
என் வோழ்வின் மசோந்த இரட்சகரோக ஏற்றுக்மகோள்கின்பறன்! இதுவணரகோலமும் நீர் 
என்ணை நைத்தி வந்த உம்முணைய  ிகுந்த இரக்கங்களுக்கோக உ க்கு ஸ்பதோத்திரம்!  

 

 ற்றவர்கணைக் குறித்ததோை கசப்ண  என்  ைதில் இருந்து அகற்றிவிை இன்று நோன் 
தீர் ோைிக்கின்பறன்!  ிறர் எைக்கு மசய்த குற்றங்கணை  ன்ைித்துவிை இன்று நோன் 
தீர் ோைம் எடுக்கின்பறன்.  ரிசுத்த ஆவியோைவபர எைக்குத் துணைமசய்யும்!  
 

என்னுணைய  ோவ  ைக்கங்கணை விட்டுவிை இன்று நோன் தீர் ோைிக்கின்பறன். நோன் 
அறிந்தும் அறியோ லும் மசய்த  ோவங்கணை  ன்ைித்தருளும்! இன்னும் நோன் 
உைரோ ல் மசய்துவரும் தீய  ைக்கங்கள் என்ைில் இருக்கு ோயின் அணவகணை 
எைக்கு மவைிப் டுத்தும். பதவபை, என்ணை ஆரோய்ந்து, 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 
பூரை ோக விடுவித்து பதவ ச ோதோைம் என் உள்ைத்ணத ஆை கிருண  மசய்தருளும்.  

 

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

கிற யோவருக்கும் ச ீ  ோகவுள்ை கர்த்தர் நீர்!  லமுள்ைவனுக்கோகிலும்  லைற்றவ 

னுக்கோகிலும் உதவிகள் மசய்வது உ க்கு பலசோை கோரியம்! 
 

கோரிருள் சூழ்ந்திருக்கும் இந்த உலகத்திபல, உம்முணைய வோர்த்ணதயின் மவைிச்ச 

த்திபல ஜவீிக்க  ிரகோசமுள்ை  ைக்கண்கணைத் தோரும். 
 

எைக்கோக  ரித்து உயிர்த்த கர்த்தரோகிய 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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அன்பொன வொ கர்களுக்கு! 
உங்கள் ‘உள்ளொன மனிதன்’  ிரதிணய ம ற்றுக் 

மகோள்ளுங்கள் 
 

உள்ைோை  ைிதன் சஞ்சிணகணய ஒரு சண யினூைோக ம ற் 

றிருந்தோல், மதோைர்ந்தும்  ோதோந்தர  ிரதிணய ம ற்றுக்மகோ 

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

ைோை  ைிதன் சஞ்சிணக விநிபயோகிக்கப் ைோவிடில், அடுத்த 
 க்கத்திலுள்ை  டிவத்தில் உங்கள் வி ரங்கணை  திவு 
மசய்து,  இந்தியோவில் இந்த சஞ்சிணகணய அச்சிட்டு  மவைி 
யிடுகிறவர்கைின் முகவரிக்கு அனுப் ி ணவயுங்கள்.  
 

ஒவ்மவோரு  ோதமும் இந்த சஞ்சிணகணய வோசித்த  ின்பு 
 ற்றய சபகோதர சபகோதரிகளுைனும்  இதணை  கிர்ந்து மகோள் 

ளுங்கள். இரட் சிப்பு பதவைிைத்திலிருந்து வரும்! 
 

யதவன், தம்முகடே ஒயரயபறொன குமொரகன விசுவொ ிக் 

கிறவன் எவயனொ அவன் சகட்டுப்யபொகொமல் நித்திே 

ெவீகன அகடயும்படிக்கு, அவகரத் தந்தருளி, இவ்வள 

வொய் உேகத்தில் அன்புகூர்ந்தொர்.  (பயோவோன் 3:16)   
 

அந்த ஆச்சரிய ோை  ோறோத பதவ அன்பு இன்றும் யோவணர 

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

 
 
 

 

கிருகபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தே  கப 
சரொரன்யரொ, கனடொ  416.613.2909 gtachurch.ca 



 

                

 

உள்ைோை  ைிதன்  ோதோந்த இேவ   ிரதி 

விண்ைப் ப்  டிவம் 

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

கக சதொகேயப ி MOBILE PHONE: 

மின் அஞ் ல் E-MAIL: 

விண்ணப்பப் படிவம் அனுப்பப்பட யவண்டிே முகவரி 

whatsApp வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை 
ம ற விரும்புகின்பறன் 

Viber வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை ம ற       
விரும்புகின்பறன் 

யமேதிக விபரங்கள் 

THE INNER MAN – GTAC 

7700 MARKHAM ROAD 

P. O.  BOX 3052,  

MARKHAM, ON L3S 4T1 - CANADA 

 MAIL THE APPLICATION FORM TO THE ABOVE-MENTIONED ADDRESS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.gtachurchnet.ca   416.613.2909 

http://www.gtachurchnet.ca/

