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ஆண்டவர் இயேசு ச ொன்னொர்: 
ஆகைேொல் நொகைக்ைொைக் ைவகைப்படொதிருங்ைள்; 

நொகைேத்தினம் தன்னுகடேகவைளுக்ைொைக் 
ைவகைப்படும். அந்தந்த நொளுக்கு  

அதினதின் பொடு யபொதும். 

மொதொந்தர  ஞ் ிகை - இைவ ம் 

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

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

 ிதோவின் சித்தத்ணத நிணறபவற்றுங்கள். 

2021 – இதழ் 04                           
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gtachurch.ca/contact  416.613.2909 
 

PLACE OF WORSHIP 

210 Silver Star Blvd., Unit #807  

Scarborough, ON M1V 5J9, Canada 

 

    ஓப்புரவொக்ைப்பட்யடொம்  
 
 

 
 
 

   அதிைொரங்ைளுக்கு ைீழ்ப்படியுங்ைள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    பிர ங்ைக் குறிப்புைள் 
 
 
 

 
 

    புதிே நொளுக்குள்... 

இந்த இதழில்… 

நம்முணைய  ோவங்கணை நோம் அறிக்ணகயிட்ைோல்>  ோவ 

ங்கணை ந க்கு  ன்ைித்து எல்லோ அநியோயத்ணதயும் 
நீக்கி நம்ண ச் சுத்திகரிப் தற்கு இபயசு உண்ண யும் 
நீதியும் உள்ைவரோயிருக்கிறோர். 

குடும்  ோக இருந்தோலும்,  ோைசோணலகயோக இருந்தோ 

லும், பவணல மசய்யும் இை ோக இருந்தோலும், பதவனு 

ணைய சண யோக இருந்தோலும் ம ோறுண யும் கீழ்ப் டித 

லும் இன்றியண யோதது.  

 ைிதர்கள்  ோர்க்கின்ற  ிரகோர ோக கர்த்தர்  ோர்ப் வர் 
அல்லர். இந்த உலகத்தின்  ோர்ணவயிபல, ம ரும் ோ 
ன்ண யிைரோய் இருக்கின்றவர்களுணைய கருத்துக் 
கபை எடுத்துக் மகோள்ைப் டுகின்றது. 

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

2021 – இதழ் 04                         

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;  

        … சித்திணர 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29 
  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … சித்திணர 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 27 
  ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top cz;L 

       … சித்திணர 5, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 27, 30  
  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
      … சித்திணர 1, 5, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30 
  rkurkhd tho;f;if Ntz;lhk;   

       … சித்திணர 5, 6, 7, 9, 15, 18, 22, 25, 29, 30 

  nja;tPf MrPu;thjq;fs;   
       … சித்திணர 1, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 28 

  NjtDila rpj;jk; epiwNtwl;Lk; 

       … சித்திணர 1, 5, 10, 13, 14, 16, 17, 26, 28, 30 

  NjtDf;Fg; gpupakhd tho;f;if 
       … சித்திணர 1, 2, 6, 8, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 28 
  rkhjhdKk; mkupf;ifAkhd tho;f;if cz;L 
      … சித்திணர 9, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 28 
  nghWikNahL fhj;jpUq;fs;; 
      … சித்திணர 1, 2, 7, 10, 12, 14, 26, 29, 30 
  Njt ePjp ntspg;gLk;  

       … சித்திணர 1, 7, 13, 14 

  jpt;tpa Rghtq;fs; ntspg;gll;Lk; 
       … சித்திணர 1, 2, 6, 8, 16, 19, 20, 25, 28 

  tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik 

       … சித்திணர 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 27, 28, 30 
  Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ... 
        … சித்திணர 1, 2, 19, 25, 27 

 

அனுதிை தியோைக் குறிப்புக்கள் 

 தணலப்பு அகரோதி 16ம் பக்ைத்திைிருந்து... 



 

நீதியின்  ோணதயில் ஜீவன் உண்டு. (நீதி 12:28)               4 

 

 
 
 
 

 
 ரிசுத்த வோரத்பதோடு இம் ோதம் ஆரம்  ோகியுள்ைது. இபயசுவின் அைவற்ற 
அன்ண யும்  ிதோவோகிய பதவைின் அன்ண யும் அதிக ோய்த் தியோைிக்கும் 
கோல ோயுள்ைது.  
 

இபயசுகிறிஸ்து ப துருணவ பநோக்கி “இந்தக் கல்லின்ப ல் என் சண ணயக் 
கட்டுபவன்>  ோதோைத்தின் வோசல்கள் அணத  ப ற்மகோள்வதில்ணல” என்று 
கூறிைோர். ப ற்மகோள்ளுவபதோ அல்லது ப ற்மகோள்ை முயற்ச்சிப் பதோ ஓர் 
ப ோரோட்ைத்ணத மவைிப் டுத்துகின்றது. ஆம்>  ோதோைத்திற்கும் சண க்கும் 
இணைபயயோை ப ோரோட்ைத்தின் முடிணவக்குறித்து இபயசு இந்த வசைத்தில் 
குறிப் ிட்டுள்ைோர். 
 

 ோதோைத்திற்கும் சண க்கும் இணைபயயோை ப ோரோட்ைத்ணத பநோக்கும் 

ப ோது>  ோதோைத்தின் பநோக்கம் என்ை? அதின் ம லன் என்ை? 

சண யின் பநோக்கம் என்ை? அதின் ம லன் என்ை? 
 

 ோவத்தின்  லன்  ரைம்.  ரைத்தின் கூர்  ோவம்.  ோதோை ோைது  ர 
ைத்திைோல் எல்பலோணரயும் நித்திய  ரைத்திற்மகன்று கட்டிப்ப ோட்ைது. 
இதுபவ  ோதோைத்தின் ம லன். 
 

இபயசு எம் ோவுருக்குப்ப ோை சீஷர்களுைன் உணரயோடும்ப ோது  ைந்தி 
ரும்புதலும்  ோவ ன்ைிப்பும் எருசபலம் மதோைங்கிச் சகல பதசத்தோருக்கும் 
த து நோ த்திைோபல  ிரசங்கிக்கப் ை பவண்டியமதன்ற பவதவோக்கியத் 

ணத விைக்கிக் கூறிைோர். 
 

இபயசு சிலுணவயில் சிந்திை இரத்தத்திைோபல ச ோதோைத்ணத உண்ைோக்கி> 
பூபலோகத்திலுள்ைணவகள்  ரபலோகத்திலுள்ைணவகள் யோணவயும் இபயசு 
மூல ோய் தம்ப ோடு ஒப்புரவோக்கிக்மகோள்ைவும் பதவன்  ிரியம் மகோண்ைோர். 
 

இபயசுவின் நோ த்தில்  ைந்திரும்புதலும்  ோவ ன்ைிப்பும்  ிரசங்கிக்க 

ப் ைவும்> நோம் பதவபைோடு நம்ண  ஒப்புரவோக்கிக்மகோள்ைவும்> இபயசு 
த து சண ணய இவ்வுலகில் ஸ்தோ ித்தோர். 
 

இது சண யின் ம லோைோயுள்ைது. இபயசுவின் நோ த்தில்  ைந்திரும் 

புதலும்  ோவ ன்ைிப்பும் பதவபைோடு ஒப்புரவோகுதலும் சண யின் ம லைோ 
யுள்ைது. இணத  ோதோைத்தின் வோசல்கள் ப ற்மகோள்ளுவதில்ணல. 
 

 ோவத்திபல ணகயும் ம ய்யு ோய்ப்  ிடிக்கப் ட்ை ஒரு ஸ்திரிணய பவத 

 ோரகரும்  ரிபசயரும் இபயசுவிைத்தில் மகோண்டு வந்து> அவணை நடுபவ

 

Nghjfu; uQ;rpw; nfhd;];ud;iud; 
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 ை கிழ்ச்சி முக லர்ச்சிணயத் தரும் (நீதி 15:13)               5 

நிறுத்தி ப ோதகபர> இப் டிப் ட்ைவர்கணைக் கல்மலறிந்து மகோல்லபவண்டு 

ம ன்று ப ோபச நியோயப் ிர ோைத்தில் ந க்குக் கட்ைணையிட்டிருக்கி 
றோபர>  நீர் என்ை மசோல்லுகிறரீ் என்றோர்கள். 
 

இபயசு அவர்கணைப்  ோர்த்து: உங்கைில்  ோவ ில்லோதவன் இவள்ப ல் 
முதலோவது கல்மலறியக்கைவன் என்று மசோன்ைோர்.  
 

அவர்கள் அணதக் பகட்டு> தங்கள்  ைச்சோட்சியிைோல் கடிந்துமகோள்ைப்  
ட்டு> ம ரிபயோர்முதல் சிறிபயோர்வணரக்கும் ஒவ்மவோருவரோய்ப் ப ோய்வி 
ட்ைோர்கள். இபயசு தைித்திருந்தோர்> அந்த ஸ்திரீ நடுபவ நின்றோள்.  
 

இபயசு நி ிர்ந்து அந்த ஸ்திரீணயத்தவிர பவமறோருவணரயுங் கோைோ ல்: 
ஸ்திரீபய> உன்ப ல் குற்றஞ்சோட்டிைவர்கள் எங்பக? ஒருவைோகிலும் 
உன்ணை ஆக்கிணைக்குள்ைோகத் தீர்க்கவில்ணலயோ என்றோர். அதற்கு அவள்: 
இல்ணல> ஆண்ைவபர> என்றோள். இபயசு அவணை பநோக்கி: நோனும் உன்ணை 
ஆக்கிணைக்குள்ைோகத் தீர்க்கிறதில்ணல> நீ ப ோ> இைிப்  ோவஞ்மசய்யோபத 
என்றோர். 
 

அந்த ஸ்திரியின் வோழ்ணவப்  ோதோைம் விழுங்கிவிைோத டி இபயசு அவணை 
 ன்ைித்து விடுதணலயோக்கிைோர். அவ்விைத்திபல  று டியும் இபயசு 
ஜைங்கணை பநோக்கி: நோன் உலகத்திற்கு ஒைியோயிருக்கிபறன்> என்ணைப் 
 ின் ற்றுகிறவன் இருைிபல நைவோ ல் ஜீவஒைிணய அணைந்திருப் ோன் 
என்றோர். 
 

 ிரிய ோை சபகோதரபை சபகோதரிபய> 
 

நம்முணைய  ோவங்கணை நோம் அறிக்ணகயிட்ைோல்>  ோவங்கணை ந க்கு 
 ன்ைித்து எல்லோ அநியோயத்ணதயும் நீக்கி நம்ண ச் சுத்திகரிப் தற்கு 
இபயசு உண்ண யும் நீதியும் உள்ைவரோயிருக்கிறோர். ஆணகயோல் கர்த்தரி 

ைத்தில் திரும்புவதற்கு ஒருப ோதும் தோ தியோபத.  
 

அவ்வித ோய்  ைந்திரும்பு வர்கள் முன் தடுக்கணல ப ோட்டு  ோதோைத்தின் 
ஊைியைோகோ ல் இபயசுவின் நோ த்தில்  ைந்திரும்புதணலயும்  ோவ ன்ைி 
ப்ண யும் பதவபைோடு ஒப்புரவோகுதணலயும் அறிவிக்கும் ஊைியைோயிருப் 
ப ோ ோக. அவர் உங்கணை ஆசீர்வதிப் ோர்.  
 

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.                                  
 

 
ைிருகபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தை  கப 

சரொரன்யரொ, ைனடொ  416.613.2909 



 

 கர்த்தருக்குப்  யப் டுதபல ஞோைத்தின் ஆரம் ம் (நீதி 1:7)  6 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

ghlrhiyapNy fw;Fk; ehl;fspNy> xt;nthU tFg;gpYs;s tFg;gh 
rpupau;fSk;> jq;fs; jq;fs; tFg;Gf;fspNy khztj; jiytu;fis 
(Monitors) Vw;gLj;jg;gLtJ tof;fk;. ghlrhiy epu;thf xOq;fp 
d;gb> NjitNaw;gLk; Nghnjy;yhk; kw;wa khztu;fis Nkw;gh 
u;it nra;tjw;F> khztj; jiytu;fSf;F rpy mjpfhuq;fis 
nfhLj;jpUg;ghu;fs;. mt;tz;zkhf xU tFg;gpNy> Fwpg;gpl;l 
ghlj;jpd; Mrpupau; md;W ghlrhiyf;F tuKbahjpUe;jjhy;> 
Fwpg;gpl;l khztj; jiytd; me;j tFg;ig Nkw;ghu;it nra;J 
nfhz;bUe;jhd;. me;j NtisapNy> khzt jiytdpd; tPl;bw;F 
mUfpy; trpj;J te;j khztndhUtd; FWk;Gj;jdkhf ele;J> 
kw;wa khztu;fis Fog;gpf; nfhz;bUe;jhd;. mjdhy;> me;j 
khzt jiytd;> ghlrhiyapd; xOq;fpd;gb> FWk;G nra;Ak; me;j 
khztid vOe;jpUf;Fk;gbahf fl;lisapl;lhd;. Mdhy; me;j 
khztNdh> khzt jiytid mrl;il nra;J> mtid Vsdk; 
nra;jhd;. ,e;j rk;gtk; tFg;ghrpupauplk; mwptpf;fg;gl;L> mLj;j 
ehs;> mijf;Fwpj;J tprhupg;Ngd; vd;W tFg;ghrpupau; $wpapUe;jhu;.  
 
tPL jpUk;gpa> FWk;G nray;fis nra;j me;j khztd;> tPl;bw;F 
mUfpNy thOk; me;j khztj; jiytd; vd;id gyu; Kd;dpiy 
apNy mtkjpj;jhd; vd;W jd; ngw;Nwhuplk; $wpdhd;. Nfhgkile;j 
ngw;Nwhu;> me;j khztj; jiytdpd; ngw;Nwhuplk; nrd;W ju;f;fk; 
nra;jhu;fs;. kW ehspNy> me;j khztdpd; ngw;Nwhu; ghlrhiy 
f;F nrd;W> me;j khztj; jiytidf; Fwpj;J KiwaPL nra;jh 
u;fs;. tFg;G Mrpupau; mtu;fis Nehf;fp: ,e;j ghlrhiyf;F rpy 
xOq;F Kiwfs; cz;L. mjd;gb khztj; jiytu;fSf;F rpy 

mjpfhuq;fs; nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. Mrpupau; ,y;yhj Ntisap 
Ny> khztu;fs; ahtUk; Fwpg;gpl;l khztj; jiytDf;F fPo;g;gba 
Ntz;Lk;. Mdhy; khzt jiytd; VJk; KiwNflhf ele;J 
nfhz;lhy; mij Fwpj;J ghlrhiy epu;thfk; tprhuiz nra;Ak;. 
New;iwa ehspy; ele;j rk;gtj;jpNy> cq;fs; kfd;> khzt jiy 
tDf;F fPo;g;gbahky;> vjpu;j;J fyfk; nra;jpUf;fpd;whd;. mJ mt 
Df;F ey;yjy;y. khztu;fs; MSikapy; tsu;e;J rpwe;j Fbkf; 
fshtjw;F> Kjyhtjhf mjpfhuq;fSf;Ff; fPo;g;gba gof Ntz;Lk; 
vd;W $wpdhu;. MdhYk; me;jg; ngw;Nwhu;> jq;fs; kfDf;F 
ey;nyhOf;fj;ij fw;Wf; nfhLg;gjw;F gjpyhf> tFg;ghrpupaUf;F 
vjpuhf> mjpguplk; Kiwapl;lhu;fs;. rk;gtj;ij myrp Muha;e;j 
mjpgu;> me;j ngw;Nwhiu Nehf;fp: ePq;fs; cq;fs; kfdpw;F fPo;g;gb   
jiyAk;> xOf;fj;ijAk; fw;Wf; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;W mwpTiu 
$wpdhu;. mijAk; Vw;Wf; nfhs;s kdjpy;yhj me;jg; ngw;Nwhu;> 
jq;fs; kfid NtW ghlrhiyf;F khw;wk; nra;J tpl;lhu;fs;.  
 
gps;isahdtd; elf;fNtz;ba topapNy mtid elj;J; mtd; 
Kjpu;tajpYk; mij tplhjpUg;ghd; vd;W gupRj;j Ntjhfkk; 
mwpTiu $Wfpd;wJ. gps;isfSila kdjpNy ey;y tpj;Jf;fis 
tpijf;fpd;wtu;fs;> mtupfsplkpUe;J ew;gyd;fis mWtil nra;
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thu;fs;. Mdhy; gps;isfSila kdjpNy jPikahd tpj;Jf;fis 
tpijf;fpd;wtu;fs; mjd; gpd;tpisTfis mWtil nra;thu;fs;. 
Vnddpy; xU kdpjd; vij tpijf;fpd;whNdh mijNa mWtil 
nra;thd;.  
 

,d;iwa cyfpNy> Kd;G ,Ue;jijtpl ,d;Dk; mjpfkhf kdpj 
u;fs; kj;jpapNy fPo;g;gbahik kpf mjpfkhf ngUfp tUfpd;wJ. 
mjd; gpd;tpisTfs; kpfTk; ghjfkhdjhfNt ,Uf;Fk;. ek;Kila 
Kjw; ngw;Nwhuhfpa Mjhk; VthSila tho;f;ifapNy> NjtDila 
fl;lisfSf;F fPo;g;gbtijg; ghu;f;fpYk;> tYru;g;gkhfpa gprhrh 
dtDila je;jpukhd MNyhridf;Ff; fPo;g;gbtJ ey;yjhf fhz 
g;gl;lJ. mjd; gpd;tpisthfNt mtu;fs; Njt rhaiy ,oe;J 
Nghdhu;fs;. epj;jpa kuzj;jpw;F cl;gl;ltu;fshdhu;fs;. mjhtJ> 
,e;j cyfpNy gpwf;fpd;w kdpju;fs; ahtUk; xUehs;; kupf;f 
Ntz;Lk;. kdpju;fs; ahtUk; xU Fwpg;gplg;gl;l Mz;LfSf;F 
,e;jg; G+kpapNy tho;e;J kupj;Jg; Nghfpd;whu;fs;. me;j fhy 
vy;iyf;F xU Muk;gKk; xU KbTk; cz;L. kdpjdhdtd; ,e;j 
G+kpapy; tho;e;j ehl;fis epiwNtw;wpa gpd;G> xU ehs; epahaj; 
jPu;g;gpNy> ePjpAs;s epahahjpgjpahfpa fu;j;jUf;F Kd;ghf epw;f 
Ntz;Lk;. me;j ehspNy xU kdpjd; epj;jpa kuzj;jpw;F jPuf;fg; 
gLgtdhf ,Ue;jhy;> me;jf; fhyj;jpw;F KbtpuhJ. ,JNt epj;jpa 
kuzk;. me;j ehspNy xUtd; epj;jpa [PtDf;Fs; gpuNtrpg;gtdhf 
,Ue;jhy;> mtd; epj;jpa epj;jpakhf guNyhfpNy fu;j;jNuhL 
,Ug;ghd;. ,JNt epj;jpa tho;T. G+kpapd; J}spNy epj;jpiugz;Z 
fpwtu;fshfpa mNefupy; rpyu; epj;jpa[PtDf;Fk;> rpyu; epj;jpa 
epe;ijf;Fk; ,fo;r;rpf;Fk; tpopj;J vOe;jpUg;ghu;fs;. (jhdpNay; 12:2) 
 

Rkhu; ,uz;lhapuk; tUlq;fSf;F Kd;djhf> NuhkUila Ml;rpf; 
fhyj;jpNy> Mjp mg;Ngh];jyu;fspd; ehl;fspNy> fpwp];jt 
rigahdJ kpfTk; Jd;GWj;jg;gl;lJ. rpyu; mf;fpdpf;fpiuahdh 
u;fs;> rpq;fq;fSf;F ,iuahdhu;fs;> NtW rpyu; epe;ijfisAk; 
mbfisAk; fl;LfisAk; fhtiyAk; mEgtpj;jhu;fs;;. fy;nywpA 
z;lhu;fs;> thshy; mWg;Gz;lhu;fs;> guPl;irghu;f;fg;gl;lhu;fs;> gl;l 
aj;jpdhNy ntl;lg;gl;L kupj;jhu;fs;> nrk;kwpahl;Lj; Njhy;fisAk; 
nts;shl;Lj; Njhy;fisAk; Nghu;j;Jf;nfhz;L jpupe;J> Fiwit 
Ak; cgj;jputj;ijAk; Jd;gj;ijAk; mEgtpj;jhu;fs;;. cyfk; mtu; 
fSf;Fg; ghj;jpukhapUf;ftpy;iy mtu;fs; tdhe;juq;fspNyAk; 
kiyfspNyAk; FiffspNyAk; G+kpapd; ntbg;GfspNyAk; rpjWz;L 
miye;jhu;fs;. Vd; ,g;gbahd cgj;jputj;jpw;F cs;shdu;fs;? 
fsT> nfhiy> nfhs;is> ngha;> tpgr;rhuk; nra;jjhNyh? VjhtJ 
Fw;wq;fis nra;jjdpkpj;jkhfNth? my;yJ jPikahd nray;f 
is nra;jjhNyh? ,y;iy! ghjhsj;jpd; epj;jpa kuzj;jpw;F jg;gp> 
guNyhfpNy epj;jpa tho;it ngw;Wf; nfhs;Sk;gb> Mz;ltuhfpa 
,NaR fpwp];Jtpd; ew;nra;jpia mwptpj;jgbapdhNyNa mtu;fs; 
Jd;GWj;jg;gl;lhu;fs;. mjpdhNy mtu;fs; ew;nra;jp $Wtij 
tpl;Ltpltpy;iy. (gpypg;gpau; 1:13-14) 
 

NjtDf;Fg; gpupakhd jhdpNay; vd;Dk; kdpjd;> ghgpNyhd; Njrj; 
jpNy rpiwf; ifjpahf nfhz;L Nghfg;gl;L> uh[ muz;kidapyp
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Ue;J Njrj;jpd; uh[htpw;F Nrit nra;J te;jhd;. jhdpNay; Nky; 
vupr;ry; nfhz;l kdpju;fs;> jhdpNaiyf; Fw;wg;gLj;Jk;gb 
Kfhe;juk; Njbdhu;fs;; MdhYk; xU Kfhe;juj;ijAk;> Fw;wj;ij 
Ak; fz;Lgpbf;f mtu;fshy; $lhjpUe;jJ. mtd; cz;ikAs;s 
tdhapUe;jgbahy; mtd;Nky; Rkj;j ahnjhU Fw;wKk; FiwTk; 
fhzg;gltpy;iy. mg;nghOJ me;j kD\u;: ehk; ,e;j jhdpNaiy 
mtDila Njtidg;gw;wpa Ntjtp\aj;jpNy Fw;wg;gLj;Jk; 
Kfhe;juj;ijf; fz;Lgpbj;jhnyhopa mtid Ntnwhd;wpYk; Fw;wg; 
gLj;Jk; Kfhe;juj;ijf; fz;Lgpbf;ff;$lhJ vd;whu;fs;. mjdhy;> 
vtdhfpYk; Kg;gJ ehs;tiuapy; Njrj;jpd; uh[hitj; jtpu ve;j 
NjtidahdhYk; kD\idahdhYk; Nehf;fp> ahnjhU fhupaj; 
ijf;Fwpj;J tpz;zg;gk;gz;zpdhy;> mtd; rpq;fq;fspd; nfgpapNy 
Nghlg;gl Ntz;Lk; vd;W uh[hit Ntz;bf; nfhz;lhu;fs;. mg; 
gbNa uh[hthfpa jupA me;jf; fl;lisg;gj;jpuj;Jf;Ff; ifnaO 
j;J itj;jhd;. jhdpNaNyhntd;why;> Njtdhfpa fu;j;jiu Muhjp 
j;jhy; jhd; rpq;fj;jpd; nfgpapNy Nghlg;gLNtd; vd;W mwpe;jpUe; 
Jk;>  jd; tPl;Lf;Fs;NsNgha;> jd; Nky; miwapNy vUrNyKf;F 
Neuhf gyfzpfs; jpwe;jpUf;f> mq;Nf jhd; Kd; nra;Jte;jgbNa> 
jpdk; %d;W NtisAk; jd; NjtDf;F Kd;ghf Koq;fhw;gbapl;L 
n[gk;gz;zp> ];Njhj;jpuk; nrYj;jpdhd;. ,e;j cyfj;jpd; Nkyhd 
mjpfhuq;fNsh> nfh^ukhd rpq;fq;fNsh> Ntnwe;j fhupaq;fNsh> 
jhdpNay; Njtid Nehf;fp n[gk; gz;Ztij jLf;f Kbatp 
y;iy. mtu;fSila capu; kpul;ly;fSf;Fk; mtd; rw;Wk; gag;gl 
tpy;iy.  (jhdpNay; 6:1-17) 
 

fUg;nghUshtJ> Njtid Nrtpg;gijf; Fwpj;j fhupaj;ijj; jtpu> 
kw;wa fhupaq;fs; ahtw;wpYk; ehk; Nkyhd mjpfhuj;jpw;F fPo;g;g 
ba Ntz;Lk;. mjhtJ> Njtd; ghtk; vd;W tpyf;fpa fhupaj;ij 
nra;Ak;gbahf ehk; gzpf;fg;gl;lhy;> ehk; me;j mjpfhuj;jpw;F 
cld;gl;ltu;fs; my;yu;. Mdhy; kw;wa fhupaq;fs; vy;yhtw;wpYk; 
ehk; mjpfhuj;jpw;Fl;gl;ltu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
 
Mdhy; ,d;iwa cyfpNy Njtid mwpe;j kdpju;fspYk; rpyu; 
Njtd; epakpj;j mjpfhuq;fisAk; mw;gkhf vz;Zfpd;whu;fs;. 
Njrj;jpd; uh[hthdhYk;> rigapd; NghjfuhdhYk;> mtu;fs; mjp 
fhuq;fSf;F vjpu;j;J epw;fpd;wtu;fshf khwptpLfpd;whu;fs;. jq;fs; 
fPo;g;gbahikia epahag;gLj;j gy fhupaq;fis $wpf; nfhs;fp 
d;whu;fs;. NjtDf;fhf vijAk; rfpj;Jf; nfhs;s Maj;jkhf ,Uf; 
fpd;Nwhk; vd;W mwpf;if nra;fpd;wtu;fs;> mw;g fhupaq;f Sf;fhf 
fyfq;fis Vw;gLj;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ehk; gy epaha q;fis 
$wpf; nfhs;syhk;> Mdhy; mjpfhuq;fSf;F fPo;g;gbAk; gbahfNt 
ehk; Njtdplj;jpypUe;J fl;lisfis ngw;wpUf;fpd; Nwhk;.   
  
gps;isfNs> cq;fs; ngw;whUf;Ff; fu;j;jUf;Fs; fPo;g;gbAq;fs;> 
,J epahak;.  cdf;F ed;ik cz;lhapUg;gjw;Fk;> G+kpapNy cd; 
tho;ehs; ePbj;jpUg;gjw;Fk;> cd; jfg;gidAk; cd; jhiaAk; 
fdk;gz;Zthahf vd;gNj thf;Fj;jj;jKs;s Kjyhq; fw;gid 
ahapUf;fpwJ. (vNgrpau; 6:1-3)                       



 

 உதடுகைின்  ோறு ோட்ணை உைக்குத் தூரப் டுத்து (நீதி 4:24)  9 

me;jg;gb kidtpfNs> cq;fs; nrhe;jg; GU\u;fSf;Ff; fPo;g;gbe; 
jpUq;fs;; (1 NgJU 3:1) 
 
me;jg;gb> ,isQNu> %g;gUf;Ff; fPo;g;gbAq;fs;. ePq;fnsy;yhUk; 
xUtUf;nfhUtu; fPo;g;gbe;J> kdj;jho;ikia mzpe;Jnfhs;S 
q;fs;; ngUikAs;stu;fSf;F Njtd; vjpu;j;J epw;fpwhu;> jho;ikA 
s;stu;fSf;Nfh fpUig mspf;fpwhu;. Mifahy;> Vw;wfhyj;jpNy 
Njtd; cq;fis cau;j;Jk;gbf;F> mtUila gyj;j iff;Fs; 
mlq;fpapUq;fs;. 
 
Ntiyf;fhuNu> ePq;fs; fpwp];JTf;Ff; fPo;g;gbfpwJNghy> ruPuj;jpd; 
gb cq;fs; v[khd;fshapUf;fpwtu;fSf;Fk; gaj;NjhLk; eLf;fj; 
NjhLk; fglw;w kdNjhLk; fPo;g;gbe;J.  kD\Uf;Fg; gpupakhapUf;f 
tpUk;Gfpwtu;fshfg; ghu;itf;F CopaQ;nra;ahky;> fpwp];Jtpd; 
Copaf;fhuuhf> kdg;G+u;tkha; NjtDila rpj;jj;jpd;gb nra;Aq; 
fs;. (vNgrpau; 6:5-6) 
 
cq;fis elj;Jfpwtu;fs;> cq;fs; Mj;Jkhf;fSf;fhf cj;juthj 
k;gz;Zfpwtu;fsha; tpopj;jpUf;fpwtu;fshdgbahy;> mtu;fs; Jf;f 
j;NjhNl my;y> re;Njh\j;NjhNl mijr;nra;Ak;gb> mtu;fSf;Ff; 
fPo;g;gbe;J mlq;Fq;fs;; mtu;fs; Jf;fj;NjhNl mg;gbr; nra;jhy; 
mJ cq;fSf;Fg; gpuNah[dkhapUf;fkhl;lhNj. (vgpnuau; 13:17) 
 
ve;j kD\Dk; Nkyhd mjpfhuKs;stu;fSf;Ff; fPo;g;gbaf;fltd;; 
Vndd;why;> NjtdhNyad;wp xU mjpfhuKkpy;iy. cz;lhapU 
f;fpw mjpfhuq;fs; NjtdhNy epakpf;fg;gl;bUf;fpwJ. Mjyhy; 
mjpfhuj;jpw;F vjpu;j;J epw;fpwtd; NjtDila epakj;jpw;F vjpu;j;J 
epw;fpwhd;; mg;gb vjpu;j;J epw;fpwtu;fs; jq;fSf;Fj; jhq;fNs 
Mf;fpidia tUtpj;Jf;nfhs;Sfpwhu;fs;. NkYk; mjpfhupfs; ew; 
fpupiafSf;fy;y> Ju;f;fpupiafSf;Nf gaq;fukhapUf;fpwhu;fs;;; 
Mifahy; eP mjpfhuj;jpw;Fg; gag;glhjpUf;fNtz;Lkhdhy;> ed; 
iknra;> mjpdhy; cdf;Fg; Gfo;r;rp cz;lhFk;.  cdf;F ed;ik 
cz;lhFk;nghUl;L> mtd; NjtCopaf;fhudhapUf;fpwhd;. eP jPik 
nra;jhy; gae;jpU. gl;laj;ij mtd; tpUjhtha;g; gpbj;jpUf;ftp 
y;iy. jPiknra;fpwtd;Nky; Nfhghf;fpid tug;gz;Zk;gb> mtd; 
ePjpiar; nrYj;Jfpw NjtCopaf;fhudhapUf;fpwhNd. Mifahy;> 
ePq;fs; Nfhghf;fpidapdpkpj;jk; khj;jpuky;y> kdr;rhl;rpapdpkpj;j 
Kk; fPo;g;gbaNtz;Lk;. ,jw;fhfNt ePq;fs; tupiaAk; nfhLf;fpwPu; 
fs;. mtu;fs; ,e;j Ntiyiag; ghu;j;JtUfpw Njt Copaf;fhuuh 
apUf;fpwhu;fNs. Mifahy; ahtUf;Fk; nrYj;j Ntz;ba flikf 
isr; nrYj;Jq;fs;; vtDf;F tupiar; nrYj;j Ntz;baNjh 
mtDf;F tupiaAk;> vtDf;Fj; jPu;itiar; nrYj;j Ntz;baNjh 
mtDf;Fj; jPu;itiaAk; nrYj;Jq;fs;; vtDf;Fg; gag;glNtz; 
baNjh mtDf;Fg; gag;gLq;fs;; vtidf; fdk;gz;z Ntz;baNjh 
mtidf; fdk;gz;Zq;fs;. (Nuhku; 13:1-7).  
 
FLk;gkhf ,Ue;jhYk;> ghlrhiyahf ,Ue;jhYk;> Ntiy nra;Ak;                                                    
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,lkhf ,Ue;jhYk;> NjtDila rigahf ,Ue;jhYk; nghWik 
Ak; fPo;g;gbjYk; ,d;wpaikahjJ. 
 
cd; ngw;NwhUf;F fPo;g;gb vd;gNj xU gps;isf;F nfhLf;fg;gl;l 
fl;lis. mjd;gbNa xU gps;isahdtd; jd; fzf;if xg;G 
tpg;ghd;. Mdhy; ngw;whu; jq;fs; gps;isia jfhjtpjhkhf elj; 
jpdhy;> mjw;Fupa fzf;if mtu;fs; nfhLf;f Ntz;Lk;. Njtd; 
xUtNu ePjpAs;s epahahjpgjp. xUtUk; jg;gpg; NghfKbahJ.  
 
,d;W fPo;g;gbahikahdJ rigfs; eLtpYk; ngUfpf; nfhz;bUf;fp 
d;wJ. vg;gbnadpy;> kD\u;fs; jw;gpupauhAk;> gzg;gpupauhAk;> tPk; 
Gf;fhuuhAk;> mfe;ijAs;stu;fshAk;> J}\pf;fpwtu;fshAk;> jha;j 
fg;gd;khUf;Ff; fPo;g;gbahjtu;fshAk;> ed;wpawpahjtu;fshAk;> 
gupRj;jkpy;yhjtu;fshAk;> Rght md;gpy;yhjtu;fshAk;> ,zq;fh 
jtu;fshAk;> mtJ}W nra;fpwtu;fshAk;> ,r;iralf;fkpy;yhjt 
u;fshAk;> nfhLikAs;stu;fshAk;> ey;Nyhiug; giff;fpwtu;fsh 
Ak;>  JNuhfpfshAk;> JzpfuKs;stu;fshAk;> ,Wkhg;Gs;stu;fsh 
Ak;> Njtg;gpupauhapuhky; RfNghfg;gpupauhAk; ,Uf;fpd;whu;fs;. (2 
jPNkh 3:1-7) 
 
xU kdpjdhdtd;> xU rig If;fpaj;jpNy ,ize;J> mq;Nf 
,Ue;J Njtid Nrtpf;Fk;gb jPu;khdk; nra;J nfhz;lhd;. mJ 
mtDila nrhe;jj; jPu;khdk;. mtd; mq;Nf ,Uf;Fk; tiuf;Fk; 
me;j rigapd; mjpfhuq;fSf;F fPo;g;gbfpd;wtdhfNt ,Uf;f 
Ntz;Lk;. mtd; fyff;fhudhf khwptplf;$lhJ. ghlrhiyapNy> 
rpd;df; fhupaj;jpNy> khztj; jiytDf;F fPo;gba Kbahjtd;> 
mtd; ,d;DnkhU ghlrhiyf;F nrd;whYk;> mtd; mq;Fs;s 
khzt jiytDf;F fPo;g;gbthd; vd;gjw;F epr;rak; vd;d? mtd; 
kdk;khwp> Gjpa ghlrhiyapy; fPo;g;gbitf; fw;Wf; nfhz;lhy; mJ 
mtDf;F ey;yJ. mJNghyNt> xU rig If;fpaj;jpNy> ,Uf;Fk; 
xU tpRthrpf;F mq;Fs;s mjpfhuq;fSf;F fPo;g;gba Kbatpy;iy. 
mjdhy; me;j tpRthrp ,d;DnkhU rigf;F nry;fpd;whu;. mtu; 
Kd;gpUe;j rigapd; mjpfhuj;jpw;Ff; fPo;gba Kbatpy;iy vd;why;> 
mtu; Gjpjhf nry;Yk; rigapd; mjpfhuj;jpw;F fPo;gbthu; vd;gjpy; 
epr;rak; vd;d? mtu; kdk; khwp> Gjpjhf nrd;W ,ize;jpUf;Fk; 
rigapNy jd; nrhe;j tho;tpy; fPo;g;gbitf; fhl;bdhy; mJ mtU 
f;F ey;yJ. 
 
,d;Dk; rpyu; jq;fisj; jhq;fNs ngUk; mgha tyaj;jpw;Fs; 
cl;gLj;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. vg;gbnadpy;> vq;fSf;F Ntjk; 
ed;whfj; njupAk;> vq;fSf;F rig mtrpakpy;iy. xU Nka;g;gd; 
Njitapy;iy. vq;fSf;F rigapd; mjpfhuq;fs; Njitapy;iy. 
vq;fSf;Ff; fu;j;jiuj; njupAk; mtu; vq;fNshLk; NgRfpd;whu; vd;W 
$wpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,g;gbg;gl;l #o;epiyf;Fs; ePq;fs; ,Ue; 
jhy;> ,J cq;fs; tho;f;ifapy; Njtdhy; cz;lhdjh my;yJ 
cq;fs; nrhe;j khk;r ,r;irapdhy; cz;lhdjh vd;gijf; Fwpj;J 
kpfTk; vr;rupf;ifahfapUq;fs;. NkhNr vd;Dk; Njt CopaUila
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ehl;fspNy> rigapNy ngupjhd Fog;gk; Vw;gl;Ltpl;lJ. ,e;jf; Fo 
g;gk; rigapNy Copak; nra;gtu;fshNy cz;lhapw;W. NkhNrapd; 
rNfhjupahfpa kpupahKk;> mtDila rNfhjudhfpa  MNuhDk; 
mtDf;F tpNuhjkha;g; Ngrp: fu;j;ju; NkhNriaf;nfhz;Lkhj;jpuk; 
NgrpdhNuh> vq;fisf;nfhz;Lk; mtu; Ngrpdjpy;iyNah vd;wh 
u;fs;. fu;j;ju; mijf; Nfl;lhu;. ,jdhy; fu;j;jUila Nfhgk; mtu; 
fs;Nky; %z;lJ (vz;zhfkk; 12:1-9) vd;gij ehk; Ntjj;jpNy 
ghu;f;fpd;Nwhk;. 
 
xU rkak;> Mz;ltuhfpa ,NaR jd;dplj;jpy; te;j jpushd [dq; 
fisf; fz;lnghOJ> mtu;fs; Nka;g;gdpy;yhj MLfisg;Nghyj; 
njha;e;JNghdtu;fSk; rpjwg;gl;ltu;fSkha; ,Ue;jgbahy;> mtu;f 
s;Nky; kdJUfp>  jk;Kila rP\u;fis Nehf;fp: mWg;G kpFjp> 
Ntiyahl;fNsh nfhQ;rk;. Mjyhy;> mWg;Gf;F v[khd; jkJ mW 
g;Gf;F Ntiyahl;fis mDg;Gk;gb mtiu Ntz;bf;nfhs;Sq;fs; 
vd;whu; (Y}f;fh 9:36). Njt Copadhfpa NkhNr ,];uNtyiu 
tdhe;jpu topahf thf;fspf;fg;gl;l Njrj;jpw;F mioj;Jr; nrd;W 
nfhz;bUf;Fk; NtisapNy> mtd; ,e;j G+kpiatpl;L fle;J nry; 
Yk; ehs; te;j NghJ> mtu; fu;j;jiu Nehf;fp: fu;j;jUila rig 
Nka;g;gd; ,y;yhj ke;ijiag;Nghy; ,uhjgbf;F> me;jr; rigf;F 
Kd;ghfg; Nghf;Fk; tuj;Jkha; ,Uf;Fk;gbf;Fk;> mtu;fisg; Nghf 
Tk; tuTk; gz;Zk;gbf;Fk;> khk;rkhd ahtUila MtpfSf;Fk; 
Njtdhfpa fu;j;ju; xU GU\id mtu;fs;Nky; mjpfhupahf Vw;gL 
j;jNtz;Lk; vd;whd;. me;jg;gbNa Njtdhfpa fu;j;ju; NahRth 
vd;Dk; kdpjid Nka;g;gdhf mgpN\fk; nra;jhu;. (vz;zhfkk; 
27:12-23). fUg;nghUshtJ xU rigia elj;jpr; nry;y xU 
Nka;g;gd; mtrpak;. Njtdhfpa fu;j;ju; mij Vw;gLj;Jfpd;whu;.  
 
xU rignahd;wpNy> rigapypUe;j kdpjndhUtDf;Fk;> me;j 
rigapd; Nka;g;gDf;fpilapYk; fUj;J Kuz;ghL Vw;gl;Ltpl;lJ. 
me;j #o;epiyapy;> xUNtis me;j kdpjdpd; fUj;J rupahdjhf 
,Ue;jpUf;fyhk; my;yJ xUNtis me;j Nka;g;gdpd; fUj;J 
rupahdjhf ,Ue;jpUf;fyhk;. Mdhy;> me;j rigf;F Nka;g;gdhf 
,Ug;gtNu rigapd; Mj;Jkhf;fspd; fzf;if Njtdplk; xg;gil 
f;f Ntz;Lk;. Mdhy;> me;j kdpjNdh> gyu; Kd;dpiyapy; me;j 
Nka;g;gNdhL thf;Fthjk;gz;zp>  mtiu mtkjpj;J Ngrpdhd;. 
,jdhy;> mq;fpUe;j rpy tpRthrpfs; Nka;g;gid vjpu;j;Jf; nfhz;L 
me;j kdpjNdhL Nru;e;J nfhz;lhu;fs;. rpy khjq;fSf;F gpd;> 
me;j kdpjd; rigiatpl;L jd; topNa Ngha;tpl;lhd;. ,e;j 
epiyia rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;! Nka;g;gNdhL rz;il nra;j 
me;j kdpjd; rpy tpRthrpfis Nka;g;gdpy;yhj MLfis Nghy 
MFk;gbf;F> Nka;g;gDf;Fk; me;j tpRthrpfSf;FKs;s ey;Ywit 
Jz;bj;J tpl;lhd;.  mJ kl;Lky;y> mtd; jd; topNa rigia 
tpl;L nrd;whYk;> me;j Mj;Jkhf;fspd; fzf;F ,g;NghJ mtdp 
lk; Nfl;fg;gLk;. gpupakhdtu;fNs> Njtdhfpa fu;j;ju; nra;ar; nrhy; 
yhj fhupaj;ij Jzpfukhf elg;gpj;j fyff;fhuuhfpa> NfhuhF 
jhj;jhd;> Xd; vd;gtu;fSk; mtu;fNshL Nru;e;j ,UE}w;W Ik;gJ 
Ngu;fisg; NghyTk; fu;j;jUila Nfhghf;fpidf;F cs;shfptplhjp
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Uq;fs;. Kul;lhlj;ijAk;> fPo;gbahikiaAky;y> fPo;g;gbitAk; 
nghWikiaAk; tpRthrpfSf;F fw;Wf;nfhLq;fs;. (vz;zhfkk; 
16:1-50) 
 

If;fpaj;ijtpl;L ePq;fNs cq;fisj; jdpikg;gLj;jp tplhjpUq; 
fs;. tpRthrpfis>; Nka;g;gidAk; rigiaAk; tpl;L J}ug;gLj;jp 
tplhjpUq;fs;.  gprhrhdtd; cq;fisAk; kw;wtu;fisAk; ,yF 
thf Nkw;nfhs;tjw;F ,lq; nfhLf;fhjpUq;fs;.  vNgR vd;Dk; 
rigia rhu;e;jtu;fSf;F Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];J mtu; 
fspd; epiyiaf; Fwpj;J nra;jpia mDg;gpdhu;.  cd; fpupiafis  
Ak;> cd; gpuahrj;ijAk;> cd; nghWikiaAk;> eP nghy;yhjtu; 
fisr; rfpf;ff;$lhkypUf;fpwijAk;> mg;Ngh];jyuy;yhjtu;fs; 
jq;fis mg;Ngh];jynud;W nrhy;Yfpwij eP Nrhjpj;J mtu;f 
isg; ngha;anud;W fz;lwpe;jijAk;;>  eP rfpj;Jf;nfhz;bUf;fpw 
ijAk;> nghWikahapUf;fpwijAk;> vd; ehkj;jpdpkpj;jk; ,isg; 
gilahky; gpuahrg;gl;lijAk; mwpe;jpUf;fpNwd;. MdhYk;> eP 
Mjpapy; nfhz;bUe;j md;ig tpl;lha; vd;W cd;Ngupy; vdf;Ff; 
Fiw cz;L. vdNt> kde;jpUk;gp Mjp md;Gf;F jpUk;Gk;gb 
mtu;fSf;F mwpTiu $wpdhu; (ntspg;gLj;jy; 2:1-5). vdNt cq; 
fs; tho;f;ifapy;> nghWikNahLk;> rfpg;Gj;jd;ikNahLk;> fu;j;jU 
ila ehkj;jpdpkpj;jk; ,isg;gilahky; gpuahrg;gl;L> md;gpd; 
fpupiafis elg;gpAq;fs;.  
 

,NaR ,e;j cyfj;jpNy ,Ue;j ehl;fspNy gyjug;gl;l [dq;fs; 
mtuplk; te;jhu;fs;: rpyu; mtu; Ngr;rpNyh nra;ifapNyh Fw;wk; 
gpbf;Fk;gbahf te;jhh;fs; (khw;F 3:2> kj;NjA 16:1> 22:15). rpyu; 
Rayhgk; fUjp mtu; gpd;nrd;whh;fs;. (Nahthd; 6:26). rpyu; 
mtuhy; nra;ag;gLk; milahsj;ijg; ghu;f;fNtz;L nkd;W 
mtiuf; fhz tpUk;gpapUe;jhu;fs;. (Y}f;fh 23:8). rpyu; xLf;fg;gl;l 
tho;f;ifapy; ,Ue;J tpLjiy milAk; gbahf cz;ikahd 
kdJld; te;jhh;fs;. (kj;NjA 15:30). ,NaRit cz;ik kdJld; 
Njb te;jtu;fs; kl;LNk jq;fs; ,f;fl;lhd #o;epiyapypUe;J 
tpLjiy mile;jhh;fs;. vdNt rigapYk; rpy mtpRthrpfSk;> 
Mq;fhq;Nf rpy fs;sg; Nghjfu;fSk; ,Uf;fyhk;. ehw;Wf;fSf;F 
kj;jpapNy nghy;yhq;fd; fisfis tpijg;gJ Nghy> rigapYk; 
rpy fisfs;  tpijf;fg;gl;bUf;fyhk;. mjdhy;> rig Ntz;lhk;> 
Nka;g;gd; Ntz;lhk; vd;W jdpj;J epd;W gprhrhdtDld; Aj;jk; 
nra;Nthk; vd;W Jzpfuk; nfhs;shjpUq;fs;. Mz;ltuhfpa ,NaR 

rigia ekf;F <thf nfhLj;jpUf;fpd;whu;.  
 
fu;j;jUila rj;jj;jpw;Ff; fPo;g;gbfpwijg;ghu;f;fpYk;> ru;thq;f 
jfdq;fSk; gypfSk; fu;j;jUf;Fg; gpupakhapUf;FNkh? gypiag;ghu; 
f;fpYk; fPo;g;gbjYk;> Ml;Lf;flhf;fspd; epzj;ijg;ghu;f;fpYk; nrtp 
nfhLj;jYk; cj;jkk;. ,uz;lfk;gz;Zjy; gpy;ypR+dpa ghtj;jpw; 
Fk;> Kul;lhl;lk;gz;Zjy; mtgf;jpf;Fk; tpf;fpufhuhjidf;Fk; 
rupaha; ,Uf;fpwJ (1 rhKNty; 15:22). vdNt nghWikNahL rig 
mjpfhuq;fSf;F fPo;g;gbe;jpUq;fs;. fu;j;ju; ahtw;iwAk; mwpe;jpUf; 
fpd;whu;.  
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rig If;fpaj;jpdhy; cz;lhFk; gyd;fspy; rpytw;iwg; ghu;g;Nghk;. 
 
gupRj;jthd;fs; rPu;nghUe;Jk;nghUl;L> RtpNr\ Copaj;jpd; Ntiy 
f;fhfTk;> fpwp];Jtpd; ruPukhfpa rigahdJ gf;jptpUj;jp miltj 
w;fhfTk;>  mtu;> rpyiu mg;Ngh];jyuhfTk;> rpyiuj; jPu;f;fjuprp 
fshfTk;> rpyiur; RtpNr\fuhfTk;> rpyiu Nka;g;guhfTk;> Nghjf 
uhfTk; Vw;gLj;jpdhu;.  ehk; ,dpf; Foe;ijfshapuhky;> kD\U 
ila R+Jk; tQ;rpf;fpwjw;NfJthd je;jpuKKs;s Nghjfkhfpa 
gytpj fhw;wpdhNy miyfisg;Nghy mbgl;L miyfpwtu;fshap 
uhky;> md;Gld; rj;jpaj;ijf; iff;nfhz;L> jiyahfpa fpwp];JT 
f;Fs; vy;yhtw;wpNyAk;> ehk; tsUfpwtu;fshapUf;Fk;gbahf mg; 
gbr; nra;jhu;. (vNgrpau; 4:12-15) 
 

NkYk;> md;Gf;Fk; ew;fpupiafSf;Fk; ehk; Vtg;gLk;gb xUtiu 
nahUtu; ftdpj;J> rig $btUjiyr; rpyu; tpl;LtpLfpwJNghy 
ehKk; tpl;Ltplhky;> xUtUf;nfhUtu; Gj;jpnrhy;yf;flNthk;; ehsh 
dJ rkPgpj;JtUfpwij vt;tstha;g; ghu;f;fpwPu;fNsh mt;tstha;g; 
Gj;jpnrhy;yNtz;Lk;. (vgpnuau; 10:24-25) 
 

kpFe;j kdj;jho;ikAk; rhe;jKk; ePba nghWikAk; cila 
tu;fsha;> md;gpdhy; xUtiunahUtu; jhq;fp>  rkhjhdf;fl;bdhy; 
Mtpapd; xUikiaf; fhj;Jf;nfhs;tjw;F [hf;fpuijahapUq;fs;. 
(vNgrpau; 4:2>3) 
 

NkYk;> rNfhjuNu> ehq;fs; cq;fSf;Fg; Nghjpf;fpwnjd;dntd; 
why;> xOq;fpy;yhjtu;fSf;Fg; Gj;jpnrhy;Yq;fs;> jpldw;wtu; 
fisj; Njw;Wq;fs;> gytPdiuj; jhq;Fq;fs;> vy;yhuplj;jpYk; ePba 
rhe;jkhapUq;fs;. (1 njr 5:14) 
 

Kd;G ehq;fs; fPo;gbahikapd; gps;isfshfTk;> Nfhghf;fpidapd; 
gps;isfshfTk; ,Ue;Njhk;. gpjhthfpa Njtd; jhNk jkJ kpFe;j 
fpUigapdhNy ek;ik jk;Kila uh[;aj;jpd; gps;isfshf khw; 
wpapUf;fpd;whu;. mtUila uh[;aj;jpw;Fl;gl;ltu;fs; NjtDila 
xOq;fpw;F fPo;g;gbfpd;wtu;fshf ,Uf;fpd;whu;fs;. fz;fz;l rNfh 
judplj;jpy;  md;G$uhjtd; fz;fhzhj Njtdpy; vg;gb md;G$U 
thd;? mJ Nghy fz;fz;l mjpfhuq;fSf;F fPo;gbahjtd;> fz; 
fhzhj mjpfhuj;jpw;F vg;gb fPo;g;gbthd;? NjtDila fw;gidf 
Sf;F fPo;g;gbfpd;wtNd mtupy; md;ghapUf;fpd;whd; 
 

gpupakhdtu;fNs> Njtdhfpa fu;j;jUila fu;j;jj;JtNk epj;jpa 
fu;j;jj;Jtk;> mtUila uh[;aNk jiyKiw jiyKiwahf epw; 
Fk;. mtUf;F Nkw;gl;l mjpfhuq;fs; ,y;iy. mtUf;F kiwth 
dJ xd;Wkpy;iy. mtUila ePjpNa epj;jpa ePjp. mtNu ePjpAs;s 
epahahjpgjp. vdNt nghWikNahL Njt rpj;jj;ij cq;fs; tho; 
tpy; epiwNtw;Wq;fs;. fu;j;ju; tUfpd;whu;! 
 

அவைவனுணைய கிரிணயகைின் டி அவைவனுக்கு  லன் அைிக்கும் கர்த்தர் 
உங்கணை சீர்ப் டுத்தி> ஸ்திரப் டுத்தி>  லப் டுத்தி நிணலநிறுத்துவோரோக. 
ஆயமன்! 
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gpujhd thrfk; -  Nahthd; 20:19  
 

fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; rP\u;fs; jq;fSf;Fz;lhd vy;yh 
tw;iwAk; tpl;L> mtiu gpd;gw;wpr; nrd;whu;fs;. xUNtis me;ehl; 
fspNy> ,Ue;j mtu;fsJ cwtpdu;fs;> ez;gu;fs; mtu;fis ghu;j;J 
eifj;jpUf;fyhk;. Mdhy;> rP\u;fNsh> gy rthy;fs; vjpug;Gf;fs; 
kj;jpapYk; ,NaRtpd; gpd; nrd;whu;fs;. ,NaR fpwp];J ,e;jg; 
G+kpf;F te;j Nehf;fk; epiwNtWk; Ntis te;jNghJ> A+j kj mjp 
fhupfs; mtiu gpbj;J> gy ghLfSf;F cl;gLj;jp> rpYitapNy 
miwe;jhu;fs;. elg;gJ vd;d vd;gij mwpe;J nfhs;s Kbahky;> 
rP\u;fspd; kdjpNy gak; Vw;gl;bUe;jJ. mjdhy;> fjit G+l;bf; 
nfhz;L cs;Ns xspj;jpUe;jhu;fs;. jq;fSf;Fz;lhd ahtw;iwAk; 
tpl;Ltpl;L ,NaRit gpd;gw;wpa mtu;fs; ,g;NghJ Rje;jpukhf 
ntspNa elkhl Kbahjgb jpfpy; mtu;fis Ml;nfhz;bUe;jJ. 
  
A+j kj mjpfhupfSf;Fk;> mtu;fis rhu;e;j [dq;fSf;Fk;; jhq; 
fs; epidj;jij epiwNtw;wptpl;Nlhk; vd;w kdjpUg;jp mtu;fsJ 
cs;sq;fspypUe;jpUf;fyhk;. %d;whk; ehspNy rpyu;> rP\uplk; te;J> 
mtUila ruPuj;ijf; fhztpy;iy> mtu; capu;jnjOe;Jtpl;lhu; 
vd;W $wpdhu;fs;. MdhYk; jw;NghJ mtu;fs; kdjpNy ,d;Dk; 
Fog;gq;fs; mjpfupj;jpUe;jJ. CupYs;s [dq;fs; vy;yhUk; Rje; 
jpukhf ntspapNy jpupe;J nfhz;bUf;fpd;w NtisapNy> ,NaRT 
f;fhf vy;yhtw;iwAk; tpl;L te;jtu;fs;> tPl;bd; fjitg; G+l;bf; 
nfhz;L cs;Ns gaj;NjhL ,Uf;fpd;whu;fs;. mtu;fs; kdjpNy 
mNef Nfs;tpfs;. ,e;epiyapNy fu;j;juhfpa ,NaR tPl;bw;Fs;Ns 
mtu;fs; eLNt te;J epd;W. “cq;fSf;F rkhjhdk;” vd;W $wpdhu;.  
 
ePq;fs; mwpahjpUf;fpw xUtu; cq;fs; eLtpNy epw;fpwhu; vd;W Mz; 
ltuhfpa ,NaRitf; Fwpj;J Njt Copauhfpa Nahthd; ];ehdd; 
$wpdhu;. xUNtis> ,d;W ePq;fs; mtiu mwpahjpUf;fyhk; Mdhy; 
mtu; cq;fs; eLtpNy> cq;fs; mUfpNy epw;fpd;whu;. mtu; rkhjh 
df; fhuzuhfpa fu;j;juha; ,Uf;fpd;whu;. ,d;W cq;fSila tho; 
f;ifapy; ve;j Fog;gq;fs; Vw;gl;lhYk;> rkhjhdf; fu;j;ju; cq;fs; 
eLtpNy ,Uf;fpd;whu; vd;gij mwpe;J nfhs;Sq;fs;.  
 
kdpju;fs; ghu;f;fpd;w gpufhukhf fu;j;ju; ghu;g;gtu; my;yu;. ,e;j 
cyfj;jpd; ghu;itapNy> ngUk;ghd;ikapduha; ,Uf;fpd;wtu;fS 
ila fUj;Jf;fNs vLj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ. Njrhjpgjpahf 
,Ue;j gpyhj;J> ,NaRtpd; Nky; ve;j Fw;wj;ijAk; fhztp y;iy 
mjdhy; mtiu tpLjiy nra;Ak;gb tif Njbdhd;. gpyhj;J 
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mjpfhuKs;stdhf ,Ue;Jk;> mjpfgbahdtu;fs; ,NaRit 
rpYitapy; miwAk;gb $f;Fuypl;ljhy;>  fyfk; mjpfkh fpwNja 
y;yhky; jd; gpuahrj;jpdhNy gpuNah[dkpy;iynad;W gpyhj;J 
fz;L> mjpfgbahNdhupd; ,\;lg;gbNa ,NaRit rpYitapy; miw 
Ak;gb xg;Gf;nfhLj;jhd;. fUg;nghUshtJ> rpWghd;ikahd [dq; 
fs;> ePjpapd; gf;fk; epd;whYk; mtu;fspd; fUj;Jf;fs; xUNghJk; 
ftdj;jpw;F vLj;Jf; nfhs;sg;gLtjpy;iy. ,jdhy; rpy kdpju;fs; 
tprhupg;ghupd;wp js;Sz;L Nghfpd;whu;fs;. Mdhy; ek; Mz;ltuhfpa 
,NaRNth kdpjd; ghu;f;fpd;w gpufhukhf ek;ikg; ghu;g;gtuy;yu;. 
mtu; xt;nthUtiuAk; mwpe;jpUf;fpd;whu;. mtu; xUtidAk; 
iftpLtjpy;iy.  
 

rkhupah ehl;ilr; Nru;e;jtu;fs; A+ju;fSf;F mUtUg;ghdtu;fsha; 
,Ue;jhu;fs;. me;ehl;fspNy> rkhupah ehl;il Nru;e;j ];jpup ahf; 
Nfhgpd; fpzw;wpy; jz;zPu; nkhs;s te;jhs;. mtSila tho; 
f;if kpfTk; newpKiwaw;wjhf ,Ue;jJ. mg;gbg;gl;l ];jpupNahL 
vtUNk NgRtjw;F tpUk;g khl;lhu;fs;. Mdhy;> fu;j;juhfpa ,NaR 
fpwp];J> mtNshL Ngrp> mtSila jtwhd tho;f;ifia mtS 
f;F czu;j;jp> mtSf;F Njt fhupaq;fis ntspg;gLj;jp dhu;. 
,jdhy; mtSila tho;f;ifapNy Njt rkhjhdk; cz;lhapw;W.  
 

A+jUila gz;bifapd; ehl;fspNy jpushd [dq;fs; vUrNy 
Kf;F nry;YtJ tof;fk;. mg;nghOJ ,NaRTk; vUrNyKf;Fg; 
Nghdhu;. mq;Nf ngj];jh vd;dg;gl;l xU Fsj;jpdUNf  mNef 
tpahjpf;fhuu; gLj;jpUe;J> jz;zPu; vg;nghOJ fyq;Fk; vd;W 
fhj;Jf;nfhz;bUg;ghu;fs;. Vnddpy; rpy rkaq;fspNy NjtJ}jd; 
xUtd; me;jf; Fsj;jpy; ,wq;fp> jz;zP iuf; fyf;Fthd;; jz;zPu; 
fyq;fpdgpd;G ahu; Ke;jp mjpy; ,wq;FthNdh mtd; vg;Ngu;g;gl;l 
tpahjp];jdhapUe;jhYk; nrh];jkhthd;. mNefkhapuk; [dq;fs; 
,Ue;jNghJk;> ek; fu;j;juhfpa ,NaR me;j Fsj;jpdUNf  cjtp 
aw;W gLj;jpUe;j xU kdpjid Njbr; nrd;;whu;;. mtd; Kg;gj;njl;L 
tU\k; tpahjpahapUe;jhd;. mtd; ntFfhykha; tpahjp];jnd 
d;W ,NaR mwpe;J> mtid Nehf;fp: nrh];jkhfNtz;Lnkd;W 
tpUk;Gfpwhah vd;W Nfl;lhu;. mjw;F tpahjp];jd;: Mz;ltNu> jz; 
zPu; fyf;fg;gLk;NghJ vd;idf; Fsj;jpy; nfhz;LNgha; tpLfpwj 
w;F xUtUkpy;iy> ehd; Nghfpwjw;Fs;Ns NtnwhUtd; vdf;F 
Ke;jp ,wq;fptpLfpwhd; vd;whd;. ,NaR mtid Nehf;fp: vOe;jpU> 
cd; gLf;ifia vLj;Jf;nfhz;L el vd;whu;. clNd me;j kD 
\d; nrh];jkhfp> jd; gLf;ifia vLj;Jf;nfhz;L> ele;JNgh 
dhd;. mtDila tho;f;ifapNy ngupjhd rkhjhdk; cz;lhapw;W.  
 

capu;e;njOe;j kPl;guhfpa ,NaR> ,d;W cq;fs; tho;tpYk; rkh 
jhdj;ij ju rpj;jKs;stuhf ,Uf;fpd;whu;. mtiu fpl;br; NrU 
q;fs;. mtuplj;jpNy tpRthrkhapUq;fs;. mtUila rkhjhdk; 
cq;fs; ,Ujaq;fis Ml;nfhs;tjhf. 
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மனத்தொழ்கம      
Rkhu; ,uz;lhapuk; tUlq;fSf;F Kd;ghf> g];fh gz;biff;F 
Kjy;ehs;> ,uhj;jpupapNy> jk;Kila rP~u;fNshL$l ,NaR 
Ngh[dk; gz;Zifapy;;> mtu; mg;gj;ij vLj;J> MrPu;tjpj;J> 
mijg; gpl;L> rP~u;fSf;Ff; nfhLj;J: ePq;fs; thq;fpg; GrpAq;fs;> 
,J vd;Dila ruPukhapUf;fpwJ vd;whu;. gpd;G> ghj;jpuj;ijAk; 
vLj;J> ];Njhj;jpuk;gz;zp> mtu;f 
Sf;Ff; nfhLj;J: ePq;fs; vy;yh 
Uk; ,jpNy ghdk;gz;Zq;fs;.   ,J 
ghtkd;dpg;Gz;lhFk;gb mNefUf; 
fhfr; rpe;jg;gLfpw GJ cld;gbf; 
iff;Fupa vd;Dila ,uj;jkhapU 
f;fpwJ vd;whu;. fu;j;juhfpa ,NaR 
jhk; kWgbAk; tUksTk;> ,ij mt 
Uila epidthf nra;Ak;gbf;F jpUtpUe;ij Vw;gLj;jpdhu;. ,e;j 
jpUtpUe;ij Vw;gLj;jpdtiug; Nghy ehk; khw Ntz;Lk; vd;gNj 
NjtDila rpj;jkhf ,Uf;fpd;wJ.  mtu; NjtDila &gkhap 
Ue;Jk;> NjtDf;Fr; rkkhapUg;gijf; nfhs;isahbd nghUshf 
vz;zhky;> jk;ikj;jhNk ntWikahf;fp> mbikapd; &gnkL 
j;J> kD~u; rhayhdhu;. mtu; kD~&gkha;f; fhzg;gl;L> kuz 
gupae;jk;> mjhtJ rpYitapd; kuzgupae;jKk; fPo;g;gbe;jtuhfp> 
jk;ikj;jhNk jho;j;jpdhu;. mtu; fhl;bf; nfhLf;fg;gl;l me;j 
,uhj;jpupapNy>  Ngh[dj;ij tpl;nlOe;J> t];jpuq;fisf; fow;wp 
itj;J> xU rPiyia vLj;J> miuapNy fl;bf;nfhz;L> gpd;G 
ghj;jpuj;jpy; jz;zPu; thu;j;J> rP~Uila fhy;fisf; fOtTk;> 
jhk; fl;bf;nfhz;bUe;j rPiyapdhy; Jilf;fTk; njhlq;fpdhu;. 
gpd;G mtu; $Wifapy;> ePq;fs; vd;idg; Nghjfnud;Wk;> Mz;l 
tnud;Wk; nrhy;YfpwPu;fs;. ePq;fs; nrhy;YfpwJ rupNa> ehd; mt 
u;jhd;. Mz;ltUk; NghjfUkhfpa ehNd cq;fs; fhy;fisf; fO 
tpdJz;lhdhy;> ePq;fSk; xUtUila fhy;fis xUtu; fOtf; 
fltPu;fs;. ehd; cq;fSf;Fr; nra;jJNghy ePq;fSk; nra;Ak;gb 
cq;fSf;F khjpupiaf; fhz;gpj;Njd; vd;whu;. fUg;nghUshtJ> 
jho;ikapy;yhky; xUtDk; NjtDf;F gpupakhf ,Uf;f KbahJ. 
kdj; jho;ikapy;yhjtd; fpwp];Jit cilatd; my;y. cq;fs; 
kdj;jho;ikapdhy; cq;fSf;F vjpuhf Fw;wk; nra;gtu;fis 
kd;dpAq;fs;. ePq;fs; nra;j Fw;wq;fSf;fhf kw;wtu;fsplkpUe;J 
kdj;jho;ikNahL kd;dpg;igf; Nfl;Lf; nfhs;Sq;fs;.  

         
  
 

tpahod; | rpj;jpiu 1 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 11:29 

நோன் உங்களுக்குச் மசய் 

ததுப ோல நீங்களும் மசய் 

யும் டி உங்களுக்கு  ோதி 
ரிணயக் கோண் ித்பதன். 

யேொவொன் 13:15 

செபம்: தோழ்ண யுள்ைவர்களுக்கு கிருண யைிக்கின்ற பதவபை> நோன் 
ப ட்டிண யோை சிந்ணதகணை கணைந்து விட்டு> ஏக சிந்ணதயுள்ைவைோ 
(ைோ)ய்> இபயசுணவப் ப ோல வோை வைிநைத்திச் மசல்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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நீடிே சபொறுகமயுள்ைவர்ைைொேிருங்ைள்   
,];uNtypd; uh[hthFk;gbf;F Kd;Fwpf;fg;gl;l kdpjdhfpa jhtP 
Jf;F gy Jd;gq;fs; Vw;gl;lJ. mtd; me;epaDk; guNjrpAkhf 
FiffspYk;> kiyfspYk;> tdhe;jpuq;fspYk;>  me;epa Njrq; 
fspYk; rQ;rupj;J te;jhd;. mtD 
ila rj;JUf;fs; mtidg; ghu;j;J 
cd; Njtd; vq;Nf vd;W ehs; 
NjhWk; epe;jpj;J te;jhu;fs;. me;j 
mDgtk; mtDf;F jd; vYk;G 
fis cUtf;Fj;JfpwJNghy; ,U 
e;jJ. ek;Kila Mz;ltuhfpa 
,NaR> rpYitapNy miwag;gl; 
bUe;jNghJ> me;j topaha; ele;J 
Nghfpd;wtu;fSk;> A+j khu;f;fj;jpd; gpujhd MrhupaUk;> Ntj ty; 
Ydu;fSk;> %g;gu;fSk; mtiu epe;jpj;J gupfhrk; nra;jhu;fs;. 
Njthyaj;ij ,bj;J> %d;W ehisf;Fs;Ns fl;LfpwtNd> 
cd;id ePNa ul;rpj;Jf;nfhs;; eP NjtDila Fkhudhdhy; 
rpYitapypUe;J ,wq;fp th vd;Wk;> jd;idj; NjtDila 
Fkhundd;W nrhy;yp> Njtd;Nky; ek;gpf; ifahapUe;jhNd. mtu; 
,td;Nky; gpupakhapUe;jhy; ,g;nghOJ ,tid ,ul;rpf;fl;Lk; 
vd;whu;fs;. ek;Kila tho;f;ifapYk; kw;wa kdpju;fSf;F 
Vw;g;gLtJ NghyNt Jd;gq;fs; Vw;gl;lhYk;> rpy kdpju;fs;> ekf;F 
Jd;gq;fs; Vw;gLk;tiuf;Fk; fhj;jpUe;jtu;fs; Nghy> JupjkhfNt 
ek;ik epe;jpj;J Vsdk; nra;fpd;whu;fs;. Mdhy;> ehNkh ek;K 
ila fu;j;juhfpa ,NaRitg; Nghy> kw;wtu;fs; $Wk; tirr; 
nrhw;fis jpahdk; nra;ahky;> gpjhthfpa NjtDila rpj;jj; 
ij epiwNtw;WtijNa jpahdkhf nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. ek;K 
ila topfis fu;j;jUf;F xg;Gtpj;J> mtUila rpj;jk; epiw 
Ntw fhj;jpUf;f Ntz;Lk;. ePjpkhDf;F tUk; Jd;gq;fs; mNef 
khapUf;Fk;> fu;j;ju; mitfnsy;yhtw;wpYk; epd;W mtid tpL 
tpg;ghu;. gpupakhdtu;fNs> ,d;W ek;Kila fu;j;juhfpa ,NaR 
tpd; rpYit kuzj;ij ehk; jpahdpf;fpd;w NtisapNy> jpt;tpa 
Rghtkhfpa ePba nghWikia ehk; fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. mtu; 
neUf;fg;gl;Lk; xLf;fg;gl;Lk; ,Ue;jhu;> MdhYk; jk;Kila 
thia mtu; jpwf;ftpy;iy. ek;Kila tho;tpYk; fhuzkpd;wp 
kw;wtu;fs; ek;ik giff;Fk; NghJ> fpwp];JtpypUe;j ePba nghW 
ikahdJ> fpupiafs; topahf vk;kpy; ntspg;gl NtzLk;;. 

       
 

 

 

என் சித்தத்தின் டியல்ல> 

என்ணை அனுப் ிைவரு 

ணைய சித்தத்தின் டி மசய் 

யபவ நோன் வோைத்திலிரு 

ந்திறங்கி வந்பதன் 

யேொவொன் 6:38 
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 khiy thrfk; -   kj;NjA 27:39-43 

செபம்: என்ணை ம யர்மசோல்லி அணைத்த பதவபை> என் வோழ்விபல> 

உண்ைோகின்ற உயர்விலும் தோழ்விலும் உம்முணைய திருச்சித்தத்ணத 
நிணறபவற்றும் டிக்கு ம ோறுண பயோடு முன்பைறிச் மசல்ல கிருண  
மசய்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 ந்யதைங்ைள் எழும்புைிறசதன்ன?     

fu;j;jUila gzpf;fhf vj;jid tUlq;fshf ,isg;gpd;wp 
XbNdd;> ,e;j cyfj;jpYs;sitfis mDgtpf;fhky; ,uTk; 
gfYk; gpuahrg;gl;Nld;> gy jpahfq;fs; nra;Njd;> vj;jidNah 
mtdkhdq;fisAk; epe;ijfisAk; rfpj;Njd; Mdhy; ,d;W 
vd;Dila epiy ,g;gbahf Ngha;tpl;lNj> vd;Dila gpuahr 
q;fs; vy;yhk; fzf;fpd;wp Ngha; tpl; 
lNj> fu;j;ju; vd;id iftpl;lhNuh 
vd;W xU kdpjd; jd; tho;f;if 
apy; Vw;gl;l neUf;fq;fshy;  kpfTk; 
xLq;fpg; Ngha;> jdf;Fs;Ns Fog;g 
kile;jpUe;jhd;. me;j kdpjDila 
kdjpy; kl;Lky;y> ek;Kila tho;f;ifapYk;> ,g;gbg;gl;l #o;ep 
iyfs; Vw;gLtJz;L. gpujhd Mrhupau;fSk;> %g;gu;fSk; Mz; 
ltuhfpa ,NaRit gpbf;Fk;gbaha; te;j NghJ> mtNuhL ,Ue;j 
rP~u;fs; vy;yhUk; mtiutpl;L rpjwp Xbg;Nghdhu;fs;. mtu;f 
splk; ,e;j cyfj;jpw;Fupa nrhj;Jf;fs; mjpfkhf ,y;yhjpUe; 
jhYk;> jq;fSf;F cz;lhd vy;yhtw;iwAk; tpl;L ,NaRit 
gpd;gw;wp nrd;whu;fs;. Mdhy; ,g;NghJ> A+j kj mjpfhupfSf;F 
gae;J> fjitg; G+l;bf; nfhz;L> jdpj;Jtplg;gl;lhu;fs;. ,NaR 
,];uNtiy kPl;Lul;rpg;gtu; vd;W ehq;fs; ek;gpapUe;Njhk;. Mdhy; 
gpujhd MrhupaUk; mjpfhupfSk; mtiu kuz Mf;fpidf;Fl; 
gLj;jp> rpYitapy; miwe;jhu;fs; vd;W Jf;fKfKs;stu;fsha; 
,Ue;jhu;fs;. tho;;f;ifapy; vy;yhk; Kbe;J tpl;lJ Nghd;w xU 
epiy. ,e;epiyapNy> ,NaR jhNk mtu;fs; eLtpNy epd;W: cq; 
fSf;Fr; rkhjhdk;> ePq;fs; Vd; fyq;FfpwPu;fs;; cq;fs; ,Uja 
q;fspy; re;Njfq;fs; vOk;Gfpwnjd;d? vd;W Nfl;lhu;. Mk; gpupa 
khdtu;fNs> ,g;gbahfNt xU rkak; NjtDila [dq;fSk; 
fu;j;ju; vq;fis iftpl;lhu;> Mz;ltu; vq;fis kwe;jhu; vd;W 
nrhy;ypf; nfhz;lhu;fs;. mjw;F fu;j;ju;: ];jpuPahdts; jd; fu;g;gj; 
jpd; gps;isf;F ,uq;fhky;> jd; ghyfid kwg;ghNsh? mtu;fs; 
kwe;jhYk;> ehd; cd;id kwg;gjpy;iy vd;W mtu;fSf;F $wp 
dhu;. vdNt> tho;f;ifapy; Vw;gLk; #o;epiyfisf; fz;L Nrhu; 
e;J Ngha;tplhjpUq;fs;. ehk; Nrtpf;Fk; ek;Kila fu;j;ju; kuz 
j;ij n[apj;jtu;. mtu; xU NghJk; jk;Kilatu;fis iftpL 
tjpy;iy. tpRthrj;jpNy epiyj;jpUq;fs;. rkhjhdk; jUk; fu;j;j 
u;jhNk rjhfhyq;fspYk; ek;NkhL ,Uf;fpd;wtuha; ,Uf;fpd;whu;.  
           
   

    
  

 

 ரித்பதன்> ஆைோலும்> 

இபதோ>  சதோகோலங்கைிலும் 
உயிபரோடிருக்கிபறன் 
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 khiy thrfk; - Vrhah 49:13-16 

செபம்: உம்முணைய உள்ைங்ணககைில் என்ணை வணரந்திருக்கிற 
பதவபை> எந்த சூழ்நிணலயும் உம்முணைய அன்ண விட்டு என்ணை 
 ிரிக்கோமதன் ணத உைர்ந்து விசுவோசத்தில் நிணலத்திருக்க கிருண  
மசய்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

மவைிப் டுத்தல் 1:18 
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இரட் ிப்பின் சைம்பீர த்தம்  

xU kdpjdhdtd;> jd; tho;tpy; Vw;gl;l gpd;dilTfisf; Fwpj;J 
gy ehl;fshf Jf;fpj;Jf; nfhz;bUe;jhd;. vg;NghJk; Jf;f Kfj; 
NjhNl mtd; fhzg;gl;lhd;. mijf; fz;l mtDila ghl;ldhu; 
mtid mioj;J. jk;gp: cd; tho;f;ifapNy eP vij nfhz;lhL 
fpd;whNah> mJNt cd; tho;f;ifapy; tsUk;. vdNt> Njhy;tp 
Vw;gl;lJ cz;ik> Mdhy; mijNa ehs;NjhWk; cd; cs;sj;jpy; 
jpahdpj;J Jf;fpg;ghahdhy;> me;j 
Njhy;tp cd; tho;f;ifapy; tsu;e;J 
mJ cd;id Nkw;nfhs;Sk;. vdNt> 
tho;tpy; Vw;gl;l gpd;dilTfspdhy; 
cz;lhd gbg;gpidfis vLj;Jf; 
nfhs;. Mdhy; gpd;dilTfis tpl; 
LtpL vd;W mtDf;F Gj;jpkjp $wp 
dhu;.  NjtDila jhrdhfpa NkhNr> 
NjtDila [dq;fis vfpg;jpd; 
mbikj;jdj;jpypUe;J> nropg;Gs;s 
fhdhd; Njrj;jpw;F topelj;jpr; nry;Yk; NtisapNy> fu;j;ju; 
$wpagb Nkhthg; Njrj;jpYs;s kiyapNy mtd; kupj;Jg; 
Nghdhd;. NjtDila [dq;fs;  Kg;gJ ehs; NkhNrf;fhf mOJ 
Jf;fq;nfhz;lhbdhu;fs;. Mdhy; mtu;fs; mq;NfNa jupj;J epw;f 
tpy;iy. mtu;fs; jhgupf;Fk; CUf;F jq;fs; gazj;ij njhlu;e; 
jhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> ePjpkhDf;F tUk; Jd;gq;fs; mNef 
apUf;Fk; MdhYk;; mtd; eq;$uk; jd;id ,ul;rpj;j ,NaRtpy; 
,Ug;gjhy; mtd; jsue;J Nghtjpy;iy. mtd; jd; Jf;fj;jpNy 
epiy nfhz;bUg;gjpy;iy khwhf  mtd; fu;j;ju;Nky; ngyd; 
nfhs;Sfpwtdhdjhy;> mOifapd; gs;sj;jhf;if cUt ele;J 
mij eP&w;whf;fpf;nfhs;Sfpd;whd;. mtd; VOjuk; tpOe;jhYk; 
jpUk;gTk; vOe;jpUg;ghd;. vdNt Njt rkhjhdk; cq;fs; ,Uja 
q;fis Mz;L nfhs;Sk;gbf;F> ePq;fs; xd;Wf;Fq; ftiyg;g 
lhky;> vy;yhtw;iwAq;Fwpj;J cq;fs; tpz;zg;gq;fis ];Njhj; 
jpuj;NjhNl $ba n[gj;jpdhYk; Ntz;LjypdhYk; NjtDf;Fj; 
njupag;gLj;Jq;fs;.  cz;ikAs;sitfnsitfNsh> xOf;fKs; 
sitfnsitfNsh> ePjpAs;sitfnsitfNsh> fw;Gs;sitf 
nsitfNsh> md;Gs;sitfnsitfNsh>    ew;fPu;j;jpAs;sitf 
nsitfNsh> Gz;zpak; vJNth> Gfo; vJNth mitfisNa 
rpe;jpj;Jf;nfhz;bUq;fs;. ,ul;rpg;gpd; Njtd; ek;NkhbUf;fpd;whu;. 
  

            
 
 

 

நீதி ோன்களுணைய கூைோ 

ரங்கைில் இரட்சிப் ின் 
மகம் ரீசத்தம் உண்டு; 

கர்த்தரின் வலதுகரம்  ரோ 

க்கிர ஞ்மசய்யும். 

 ங்ைீதம் 118:15 

QhapW | rpj;jpiu 4 
 

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

செபம்: என் ம லைோை கர்த்தோபவ> என் வோழ்வில் ஏற் டும்  ின்ைணை 

வுகணை நோன் தியோைம் மசய்யோ ல்> உம்முணைய பவதத்திபல இரவும் 
 கலும் தியோை ோக இருக்க எைக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத 
தந்தருள்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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குடியுரிகம 
ePjpapd; ghijapNy elg;gtu;fs; jq;fs; nrhe;j Njrj;jpy; eil 
ngWk; vy;yh fhupaq;fspYk; gpupakhf ,Uf;f khl;lhu;fs;. mePjp 
ahd rk;gtq;fs; Mq;fhq;Nf eilngWk; NghJ mitfspdhNy 
kdNtjid milfpd;whu;fs;. mjdhy; mtu;fs;  jq;fs; Njrj; 
jpd; FbAupikia tpl;LtpLtjpy;iy. ,e;jg; G+kpapNy> rpy kdpju; 
fs;> gy fhuzq;fSf;fhf jq;fs; 
Njrj;ij tpl;L NtW Njrq;fSf;F 
,lk;ngau;fpd;whu;fs;. me;epa Njr 
q;fspNy FbAupikia ngw;w 
gpd;G> mq;NfAk; Njt ePjpf;F vjp 
uhd fhupaq;fs; elg;gij fhz;fp 
d;whu;fs;. fUg;nghUshtJ> kdpju; 
fs; jhq;fs; capu;thOk; Njrj;jpd; FbAupikia vy;yh tpjj;jp 
Yk; ghJfhj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. ehk; ehLfpd;w guNyhfk; ght 
rhgk; ,y;yhj ehL. rQ;ryKk; jtpg;Gk; mq;Nf ,y;iy.  epj;jpa 
rkhjhdKs;s ,d;g ehL. ePjpAs;s fu;;j;ju; MSif nra;Ak; ehL. 
ehNkh me;j moptpy;yhj guk Njrj;jpd; Fbkf;fshf miog;igg; 
ngw; wpUf;fpd;Nwhk;. ek;Kila FbapUg;G ,e;jg; G+kpf;Fupajy;y> 
mJ guNyhfj;jpypUf;fpwJ> mq;NfapUe;J fu;j;juhapUf;fpw ,NaR 
fpwp];J vd;Dk; ,ul;rfu; tu vjpu;ghu;j;Jf; nfhz;bUf;fpNwhk;. 
mopTs;s ,e;j G+kpapNy> thOk; kdpju;fs; jhq;fs; Njrj;jpd; 
FbAupikfis Fwpj;J Nkd;ik ghuhl;Lfpd;whu;fs;. xU Ntis 
jhq;fs; thOk; Njrj;jpd; #o;epiyfs; jq;fSf;F rhjfkhf ,y; 
yhjpUe;jhy;> mtu;fs; jq;fs; jha; ehl;iltpl;L NtW xU ehl;b 
w;F nrd;Wtplyhk;. Mdhy;> xU kdpjdhdtd;> guk Njrkhfpa 
guNyhfj;jpd; FbAupikia ,oe;J Nghdhy; mtDila 
epiyik vd;dthf KbAk;? ,Wjp ehspNy> G+kpapd; J}spNy 
epj;jpiugz;Zfpwtu;fshfpa mNefupy; rpyu; epj;jpa[PtDf;Fk;> 
rpyu; epj;jpa epe;ijf;Fk; ,fo;r;rpf;Fk; tpopj;J vOe;jpUg;ghu;fs;. 
jw;fhyj;jpNy> Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; epkpj;jk; tUk; 
ghLfis rfpj;J> mtupy; epiyj;jpUe;J> fdp nfhLj;J> gpjhth 
fpa NjtDila rpj;jj;ij epiwNtw;Wfpd;wtu;fs; jq;fs; gu 
Nyhf FbAupikia KOtJkhf fhj;Jf; nfhs;thu;fs;. vdNt 
ehk; fhzhjij ek;gpNdhkhfpy;> ,t;TyfpNy Vw;gLk; ghLfis 
fz;L gpd;thq;fpg; Ngha;tplhjgbf;F Mz;ltu; ,NaRtpd; tU 
iff;fhf nghWikNahNl fhj;jpUg;Nghk;. 
   
      
 
  
 

நம்முணைய குடியிரு 

ப்ப ோ  ரபலோகத்திலிருக் 

கிறது 

பிைிப்பிேர் 3:20 
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 khiy thrfk; - 1 jPNkh 6:12 

செபம்: நித்திய வோழ்விற்மகன்று நம்ண  பவறு  ிரித்த பதவபை> இந்த 
உலகத்திற்கு ஒத்த பவஷம் தரியோ ல்>  ர  பதசத்திற்கு ஏற்ற நற்கைி 
கணை மகோடுக்கும் வோழ்வு வோை கிருண  மசய்வரீோக.   இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ைிறிஸ்துவின் ஆவி உங்ைைில்     
cg;gpy;yh gz;lk; Fg;igapNy vd;W Kd;Ndhu;fs; $wpf; nfhz;lJ 
Nghy> cyfnkq;Fk; czTg; gz;lq;fspNy cg;ig Nru;j;Jf; 
nfhs;tJ kdpju;fSila tof;fkhf ,Ue;J tUfpd;wJ. Jd;kh 
u;f;fkhd tho;f;if thOk; kdpju;fshf ,Ue;jhYk;> rd;khu;f;fkhd 
tho;;if thOk; kdpju;fshf ,Ue;jhYk;> flTs; ek;gpf;ifAs; 
stu;fshf ,Ue;jhYk;> flTs; 
ek;gpf;ifaw;wtu;fshf ,Ue;jh 
Yk;> vg;gbg;gl;l tho;f;if tho;g 
tu;fshf ,Ue;jhYk;> mtu;fs; 
filf;Fr; nrd;W cg;ig thq;fp 
tUk;NghJ> cg;ghdJ> kdpju;fS 
ila tho;f;if Kiwia itj;J mJ mjDila rhuj;ij khw;wpf; 
nfhs;tjpy;iy. mjhtJ> ey;ytDf;F mJ ey;yJ NghyTk;> nfl; 
ltDf;F mJ nfl;lJ NghyTk; mjd; jd;ikia khw;wptpLtjp 
y;iy. ePq;fs; G+kpf;F cg;ghf ,Uf;fpd;wPu;fs; vd;W Mz;ltuhfpa 
,NaR $wpapUf;fpd;whu;. ,NaRtpd; ehkj;jpNy ehk; ngw;Wf; 
nfhz;l gupRj;j MtpapdhNy ehk; rhukhf;fg;gl;bUf;fpd;Nwhk;. 
cg;G mjd; rhuj;ij ,oe;J Nghdhy; mJ vd;dj;jpw;F cjTk;? 
ntspNa nfhl;lg;gLtjw;Fk;> kD~uhy; kpjpf;fg;gLtjw;FNk 
xopa Ntnwhd;Wf;Fk; cjthJ. ,d;W rpy NjtDila mio 
g;ig ngw;w kdpju;fs;> jq;fs; gioa ez;gu;fs; Kd;dpiyapNy 
xU Nt~Kk;> jq;fs; cwtpdu; kj;jpapNy NtW xU Nt~Kk;> 
rig If;fpaj;jpNy ,d;DnkhU Nt~Kkhf> ,lj;jpw;F jf;fjhf 
jq;fs; Rghtq;fis khw;wpf; nfhs;Sfpd;whu;fs;. Qhdkhf elf;f 
Ntz;Lk; vd;W nrhy;ypf; nfhs;thu;fs;. ,g;gbg;gl;l QhdkhdJ 
Njtdplj;jpypUe;J cz;lhdJ my;y.  Njtdplj;jpypUe;J cz;lhd 
Qhdj;jpy; NjtDf;F gag;gLk; gak; ,Uf;Fk;. ve;j #o;epiy 
apYk; cg;ghdJ> jdJ jd;ikia vg;gb khw;whky; ,Uf;fpd;w 
Njh> mNj NghyNt vy;yh kdpju;fspd; Kd;dpiyapYk; xt; 
nthU fpwp];jtdpd; tho;tpYk;> Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];J 
tpd; rhay; ntspg;gl Ntz;Lk;. NjtDila Mtp cq;fspy; 
thrkhapUe;jhy;> ePq;fs; khk;rj;Jf;Fl;gl;ltu;fshapuhky; Mtpf;F 
l;gl;ltu;fshapUg;gPu;fs;. fpwp];Jtpd; Mtpapy;yhjtd; mtUil 
atdy;y. gpupakhdtu;fNs> vy;yh kdpju;fs; Kd;dpiyapYk; cq; 
fs; kdj;jho;ikiaAk;> gupRj;jj;ijAk;> nja;tPf md;igAk; nt 
spf; fhl;Lq;fs;. guNyhfj;jpy; cq;fs; gyd; kpFjpahapUf;Fk;. 
 

நீங்கள் பூ ிக்கு உப் ோயிரு 

க்கிறரீ்கள் 

மத்யதயு 5:13 
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 khiy thrfk; - Nuhku; 8:9  

செபம்:  ரிசுத்த வோழ்வு வோழும் டி என்ணை பவறு ிரித்த பதவபை> 

எல்லோ  ைிதர்களுக்கும் முன் ோக நோன் உம்முணைய  ிள்ணை என்ற 
சோட்சிணய கோத்துக் மகோள்ளும் டி என்ணை வைிநைத்திச் மசல்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 



 

ஆவிேின் ஒருகமப்பொட்கடக் ைொத்துக் சைொள்ளுங்ைள்  22 

 

 

 

யதவனுகடே பிள்கைைைொேிருக்ைியறொம்  
xU CupNy trpj;J te;j xU ,isQd;>  mt;tg;NghJ jd; 
ez;gu;fNshL xd;W Nru;e;J fpupnfl; tpisahLtJ tof;fkhf 
,Ue;jJ. xU ehs;> ,tu;fs; ahtUkhf xd;W Nru;e;J> mUfpyp 
Ue;j xU tPl;bd; gpd;Gw Ntypiaj; jhz;b> me;j tPl;L nrhe;jf; 
fhuupd; cj;jutpd;wp  mq;fpUe;j kuj;jpy; Vwp rpy khq;fha;fis 
gwpj;Jf; nfhz;L nrd;W tpl;lhu;fs;.  khiyapy; tPL jpUk;gpa 
,isQid mtDila jfg;gdhu; mioj;J> mtid fz;bj;J 
rpy jz;lidfis toq;fpdhu;. mg;gh> ehd; my;y vd; ez;g 
u;fNs Kjypy; nrd;whu;fs;> mtu;f 
NshL ehDk; ,Ue;Njd; vd;W 
me;j ,isQd; jd; jfg;gdhd 
tuplk; $wpdhd;. mjw;F jfg;gdh 
dtu; mtu;fs; my;y> ePNa vd;D 
ila Fkhud;. eP ed;ikia fz; 
lilAk;gb cd;id newpg;gLj;J 
tJ vd;Dila nghWg;G vd;W 
$wpdhu;. mtd; jz;lidia ngw;  
Wf; nfhz;lhd; vd;W Nfs;tpg;gl;l kw;wa $l;lhspfs; mtidg; gup 
fhrk; gz;zp rpupj;jhhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> ,d;iwa jpahd 
j;jpNy ,uz;L fhupaq;fis cq;fs; rpe;jidf;F vLj;Jf; nfhs;S 
q;fs;. Kjyhtjhf: fu;j;ju; vtdplj;jpy; md;G$UfpwhNuh mtid 
mtu; rpl;rpj;J> jhk; Nru;j;Jf;nfhs;Sfpw ve;j kfidAk; jz;bf; 
fpwhu; vd;W gps;isfSf;Fr; nrhy;YfpwJNghy cq;fSf;Fr; 
nrhy;ypapUf;fpw Gj;jpkjpia kwe;J Ngha;tplhjpUq;fs;. ,uz; 
lhtjhf: ePq;fs; fu;j;jUila rpl;irf;F cs;shFk; NghJ> kw;wt 
u;fSf;F mJ eifg;Gf;Fupajhf ,Uf;Fk;. ,tu;fs; fu;j;jiu ek;gp 
apUe;jhu;fNs! vd;W Vsdk; nra;thu;fs;. “md;wpAk;> ek;Kila 
ruPuj;jpd; jfg;gd;khu;fs; ek;ikr; rpl;rpf;Fk;NghJ> mtu;fSf;F 
ehk; mQ;rp ele;jpUf;f> ehk; gpiof;fj;jf;fjhf Mtpfspd; gpjhT 
f;F ntF mjpfkha; mlq;fp elf;fNtz;Lky;yth? mtu;fs; jq;f 
Sf;F eynkd;W Njhd;wpdgb nfhQ;rf;fhyk; rpl;rpj;jhu;fs;; 
,tNuh jk;Kila gupRj;jj;Jf;F ehk; gq;Fs;stu;fshFk; nghU 
l;L ek;Kila gpuNah[dj;Jf;fhfNt ek;ikr; rpl;rpf;fpwhu;.  ve;jr; 
rpl;irAk; jw;fhyj;jpy; re;Njh~kha;f; fhzhky; Jf;fkha;f; fhZk;; 
MfpYk; gpw;fhyj;jpy; mjpy; gofpdtu;fSf;F mJ ePjpahfpa 
rkhjhd gyidj; jUk;” vd;W gupRj;j Ntjhfk; $Wfpd;wJ.  
  
 
    
 
 

கர்த்தர் எவைிைத்தில் அன் 

புகூருகிறோபரோ அவணை 
அவர் சிட்சித்து, தோம் பசர்த் 

துக்மகோள்ளுகிற எந்த  க 

ணையும் தண்டிக்கிறோர் 

எபிசரேர் 12:6 
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 khiy thrfk; - Nuhku; 8:14-16  

செபம்: அப் ோ  ிதோபவ> என்று கூப் ிைப் ண்ணுகிற புத்திர சுவிகோரத்தின் 
ஆவிணய எைக்குத் தந்த பதவபை> உம்முணைய சிட்ணசணய அற்  ோக 
எண்ைோ லும்> பசோர்ந்து ப ோகோ லும் இருக்க என்ணை ம லப் டுத்து 

வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ஒருவயரொசடொருவரின் ஐக்ைிேம்  
xU rpwpa CupNy> nkhj;jkhf Ik;gJ FLk;gq;fs; trpj;J te;jh 
u;fs;. mtu;fspy; mjpfg;gbahNdhu;> mur rl;lg;gb> jq;fs; tPLfS 
f;F kpd;rhu ,izg;ig Kiwg;gb ngw;wpUe;jhu;fs;. ,tu;fS 
ila tPLfs; ahTk;> jdpj;jdpNa> me;j Cupd; kpd;rhu thupa 
njhFjpAld; Neubahf ,izf;fg;gl;bUe;jJ. Mdhy; mNj Cupy; 
gf;fk;gf;fkhf ,Ue;j Ie;J tPLfspy; tho;e;J te;j ez;gu;fs;> 
xU Fwpg;gpl;l tPl;bw;F kl;LNk  
Cupd; kpd;rhu thupa ,izg;gpd; 
njhFjpAld; ,izg;ig ngw;wp 
Ue;jhu;fs;. kw;wa ehd;F tPLf 
Sk; Cupd; kpd;rhu thupa njhF 
jpAld; ,izf;fg;gl;buhky;> 
me;j xU Fwpg;gpl;l tPl;Lld; jq; 
fs; tPl;bd; kpd;rhu njhFjpia 
,izj;Jf; nfhz;lhu;fs;. ,uT 
Neuq;fspNy> ghu;g;gtu;fSf;F> me;j CupYs;s vy;yh tPl;bYk; 
ntspr;rk; ,Ue;jJ. Mdhy; vg;Nghnjy;yhk;> me;j Fwpg;gpl;l xU 
tPl;by; kpd;rhuf; NfhshW Vw;gl;lNjh> me;j Ntisfspnsy;yhk;> 
kw;wa ehY tPLfspYk; ,Us; #o;e;J nfhz;lJ. Vnddpy; me;j 
ehY tPLfspd; ntspr;rKk;> me;j Ie;jhtJ tPl;bd; kpd;rhu 
,izg;gpy; jq;fp ,Ue;jJ. gpupakhd rNfhju rNfhjupfNs> gu 
Nyhf ahj;jpupfshf ,e;j G+TyfpNy tho;e;J nfhz;bUf;Fk; cq; 
fSila ,izg;G ahupy; jq;fpapUf;fpd;wJ? Mz;ltuhfpa ,Na 
RTld; Neubahf ,izf;fg;gl;bUf;fpd;wPu;fsh my;yJ rpW FO 
thf fpwp];Jit gpd;gw;Wk; xU Fwpg;gpl;l kdpjDld; ,iz 
g;ig itj;jpUf;fpd;wPu;fsh? ek;Kila If;fpak; gpjhNthLk; 
mtUila Fkhudhfpa ,NaRfpwp];JNthLk; ,Uf;f Ntz;Lk;. 
Njtd; xspapypUf;fpwJNghy ehKk; xspapNy ele;jhy; xUt 
NuhnlhUtu; If;fpag;gl;bUg;Nghk;; (1 Nahthd; 1:3>7). mjhtJ 
mtu; topahfNt ehk; xUtNuhnlhUtu; If;fpag;gl;bUf;f Kb 
Ak;. khwhf> xU Fwpg;gpl;l kdpjd; topahf ehk; NjtNdhL If; 
fpag;gl;bUe;jhy;> me;j kdpjd; ahuhf ,Ue;jhYk;> mtd; tho;f; 
ifapNy gpd;dilTfs; tUk; NghJ> mtNdhL ,izf;fg;gl;b 
Uf;Fk; kw;w kdpju;fSk; gpd;khw;wkile;J tpLthu;fs;. vd;NdhL 
Nru;f;fhjtd; rpjwbf;fpd;whd; vd;W fu;j;ju; $wpapUf;fpd;whu;. 
mtu; topahf cz;lhFk; If;fpaNk cz;ikahd If;fpak;. 
 
   
            
 

அவர் ஒைியிலிருக்கிறது 

ப ோல நோமும் ஒைியிபல 
நைந்தோல் ஒருவபரோமைோ 

ருவர் ஐக்கியப் ட்டிருப் 

ப ோம் 

1 யேொவொன் 1:7 

tpahod; | rpj;jpiu 8 
 

   khiy thrfk; - Nahthd; 15:1-6 

செபம்:  ரபலோக பதவபை> உம்முணைய ஜீவ வோர்த்ணதகணை  ற்றிக் 
மகோண்டு உம்முணைய திவ்விய ஒைியிபல நைக்கின்றவர்கைோகவும்> 

அவ்வைியோக ஒருவபரோமைோருவர் ஐக்கியப் ட்டிருக்கவும் கிருண  
மசய்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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நித்திேமொனகவைள் எகவ?    
kD~Dila ehl;fs; Gy;Yf;F xg;ghapUf;fpwJ. ntspapd; G~;g 
j;ijg;Nghy; G+f;fpwhd;.  fhw;W mjpd;Nky; tPrpdTlNd mJ ,y; 
yhkw;Nghapw;W; mJ ,Ue;j ,lKk; ,dp mij mwpahJ vd;W 
gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. MdhYk; ,e;j cyfpNy kdpju;fs; 
jq;fs; kdjpw;F gpbj;j fhupaq;fs; jq;fs; tho;f;ifapNy epue;j 
ukhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gfpd;whu;fs;. vLj;Jf;fhl;lhf> 
gjtp> me;j];J> jq;fSila ngau;> 
cyf nrhj;Jf;fs;> MNuhf;fpak;> 
cwTfs;> ez;gu;fs; ,g;gbahf 
mtu;fs; gl;bay; ePz;L nfhz;Nl 
Nghfpd;wJ. epiyaw;w tho;tpNy 
epiyahditfis ehbj; NjLfpd; 
whu;fs;. khwpg; NghFk; cyfpNy 
khwhjitfis thQ;rpf;fpd;wh 
u;fs;. mope;J NghFk; cyfpNy mop 
ahjitfis ngw;Wf; nfhs;s Kb 
ahJ. thdKk;> G+kpAk; Xope;J Ngh 
Fk;. G+kpapNy cq;fSf;Fg; nghf; 
fp~q;fisr; Nru;j;J itf;fNtz; 
lhk;; mitfs; mope;J NghFk; Mj 
yhy; guNyhfj;jpNy cq;fSf;F nghf;fp~q;fisr; Nru;j;J itA 
q;fs;; mit mope;J Nghtjpy;iy. vd;W ek;Kila Mz;ltuh 
fpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;.  vdNt G+kpapNy cq;fSf;F 
nfhLf;fg;gl;bUf;Fk; ehl;fspNy epj;jpakhditfisj; NjLq;fs;. 
mitfisNa Nru;j;Jf; nfhs;Sq;fs;. tutpUf;Fk; epiyahd 
efuk; (vgpnuau; 13:14 )>  mirtpy;yhj uh[;ak; (vgpnuau; 12:28> 
jhdpNay; 7:14)> epj;jpa[Ptd; (Nuhku; 2:7)> NjtDila fpUig 
(rq;fPjk; 103:17) khwhj Njt md;G (Nuhku; 8:39)> NjtDila 
gupRj;jk; (1 NgJU 1:15). NjtDila thu;j;ij (kj;NjA 24:35). 
epj;jpa ,isg;ghWy; (vgpnuau; 4:11). ,itfisNa ehbj; NjL 
q;fs;.  Njtd; xUtNu vd;nwd;WKs;s rjhfhyq;fspYk;; ,Uf;fp 
d;wtuha; ,Uf;fpd;whu; (ntsp 1:18)> ,NaRfpwp];J New;Wk; 
,d;Wk; vd;Wk; khwhjtuhapUf;fpwhu;. (vgpnuau; 13:8).  gpupakhd 
rNfhju rNfhjupfNs> vd;nwd;iwf;Fk; epw;fpwJk; [PtDs;sJ 
khd Njttrdkhfpa moptpy;yhj tpj;jpdhNy kWgbAk; n[epg; 
gpf;fg;gl;bUf;fpwPu;fNs> Mifahy; epj;jpakhdtiuAk;> mtu; 
nfhLf;Fk; epj;jpakhditfisAk; thQ;rpj;J ehLq;fs;.  

   
  
 
 

அவர்களுணைய கண்ைரீ் 
யோணவயும் பதவன் துணை 

ப் ோர்; இைி  ரைமு ி 
ல்ணல> துக்கமு ில்ணல> 

அலறுதலு ில்ணல> வரு 

த்தமு ில்ணல; முந்திை 

ணவகள் ஒைிந்துப ோயிை 
என்று விைம் ிைது. 

செபம்: என்றும்  ோறோத பதவபை> நோன் கோணும் உலகமும் அதிலுள்ை 

ணவகளும்>  ோம்சத்தின் ஆணச இச்ணசகளும் ஒைிந்து ப ோகும் என்ற 
உண்ண ணய என்றும் உைர்ந்தவைோ(ைோ)க வோை கிருண  மசய்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

சவைிப்படுத்தல் 21:4 
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 khiy thrfk; - 1 NgJU 1:23-25 
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மன நிகறயவொடு பணி ச ய்யுங்ைள்   
xU CupNy> vspikahd tho;f;if thOk; Njt Copau; jdf;F 
nfhLf;fg;gl;l Njt gzpia gzpNthL elg;gpj;J te;jhu;. 
Myaj;jpd; Muhjidfs; ahTk; xU Xiy nfhl;bypNy eil 
ngw;W te;jJ. mt;topahf fle;J nry;Yk; rpy fpuhkj;J kf;fs;> 
me;j nfhl;by; gf;fkhf jq;fs; jiyia jpUg;gpf; nfhs;s $l 
tpUk;Gtjpy;iy. mtu;fs; Mz;ltuhfpa ,NaRit mwpahjt 
u;fs; Mdhy; Mz;ltu; ,NaRit 
mwpe;j rpyUk; $l> jq;fSf;Fk;  
me;j rpwpa rigf;Fk; ve;j rk;g 
e;jKk; ,y;iy vd;gJ Nghy 
ele;J nfhz;lhu;fs;. ,q;nfy;yhk; 
ek;Kila Neuj;ij nrytpLtjpy; 
ve;j gpuNah[dk; vkf;F fpil 
f;fhJ vd;Wk; rpyu; jq;fs; gps;is 
fis mq;F nry;tjw;F$l mtu; 
fs; mDkjpf;fhjpUe;jhu;fs;. MdhYk;> me;j rigapNy> CopaU 
f;F cjtpahf ,Ue;j xU thypgd;>  jdf;F nfhLf;fg;gl;l rpwpa 
nghWg;Gf;fis kpfTk; cw;rhfj;JlDk;> kdepiwNthLk; nra;J 
te;jhd;. jhd; ahu; vd;Wk;> jd;Dila rig ,d;dnjd;Wk;> jd; 
Copau; vtu; vd;Wk; nrhy;ypf; nfhs;tjpy; mtd; ntl;fk; VJk; 
milatpy;iy. fz;zPNuhL tpijf;fpd;wtu;fs; nfk;gPuj;NjhL 
mWg;ghu;fs;. mw;gkhd Muk;gj;ij mrl;il gz;zhNj vd;w 
Njt thu;j;ijfspy; tpRthrk; nfhz;l me;j kpd~up Copau;> rw; 
Wk; rypj;Jg; Nghfhky;> Njtd; jdf;Ff; nfhLj;j gzpia Cf;fj; 
NjhL nra;J te;jhu;. gpupakhdtu;fNs> ,d;iwa jpahdj;jpy; 
ePq;fs; cq;fsJ fUj;jpw;F vLf;f Ntz;baitfs;: 1. NjtDf;F 
rpj;jkhdhy;> fhyq;fs; fle;J nry;Yk; NghJ> me;j CopakhdJ 
tsu;e;J ngUfp> ngupjhd fl;blq;fs; nfhz;l Myakhf khw 
yhk; my;yJ me;j Copak; njhlu;e;J nfhl;bypNy ,Uf;fyhk;. 
fl;blq;fSk; mjpYs;sitfSk; mope;J NghFk; Mdhy; Njtd; 
Nky; jd; tpRthrj;ij itj;J> mtUila rpj;jj;ij nra;gt 
Nd ghf;fpak; ngw;wtd;. 2. mw;gkhd Muk;gj;ij mrl;il gz; 
Zfpd;w kw;wtu;fs; Nky; ftdj;ijr; nrYj;jhky;> me;j thypg 
idg; Nghy> cq;fSf;F nfhLf;fg;gl;l rpwpa nghWg;Gf;fisAk; 
kfpo;r;rpNahL epiwNtw;Wq;fs;. nfhQ;rj;jpNy cz;ikAs;std; 
mNefj;jpYk; cz;ikAs;stdhapUf;fpwhd;> nfhQ;rj;jpNy mePjp 
As;std; mNefj;jpYk; mePjpAs;stdhapUf;fpwhd;. 

       
 
 

 

மகோஞ்சத்திபல உண்ண  

யுள்ைவன் அபநகத்திலும் 
உண்ண யுள்ைவைோயிரு
க்கிறோன்> 

rdp |  rpj;jpiu 10 
 

 khiy thrfk; - rfupah 4:10 

செபம்: உ து திருப் ைிக்கோக என்ணை அணைத்த பதவபை> நீர் என்ணை 
நம் ி மகோடுத்திருக்கும் சிறிய ம ோறுப்புக்கணையும்  ைநிணறபவோடு நிணற 

பவற்றி முடிக்க எைக்கு கிருண  மசய்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக 
மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

லூக்ைொ 16:10 
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விசுவொ ித்தவயை பொக்ைிேவதி 
,];uNty; Njrj;jpNy> fypNyah vd;Dk; ehl;by;; ehrNuj; vd;Dk; 
xU rpwpa fpuhkk; ,Ue;jJ. fypNyahtpypUe;J xU jPu;f;fjuprpAk; 
vOk;Gfpwjpy;iy! ehrNuj;jpypUe;J ahnjhU ed;ik cz;lhf 
f;$Lkh? vd;Dk; tof;fr; nrhw;fs; me;ehl;fspNy [dq;fs; kj; 
jpapNy ,Ue;jJ. me;jf; fpuhkj;jpNy> kupahs; vd;Dk; fd;dpif 
,Ue;jhs;. xU ehs;> mts; ,Ue;j tPl;by; NjtJ}jd; gpuNtrpj;J: 
fpUig ngw;wtNs> tho;f> fu;j; 
ju; cd;DlNd ,Uf;fpwhu;> ];jp 
uPfSf;Fs;Ns eP MrPu;tjpf;fg;g 
l;lts; vd;whd;. mw;gkhf vz; 
zg;gl;l ehrNuj;J vd;Dk; fpuh 
kj;jpNy> vspikahd tho;f;if 
thOk; ];jpuPahfpa mtsplk; Njt 
J}jid re;jpf;f Kd;Ngh my;yJ 
re;jpj;j gpd;Ngh> ,e;ehl;fspNy 
MrPu;thjq;fs; vd;W ngau; ngw;wpUf;Fk; jpushd M];jpfNsh> 
cau;e;j fy;tp> cyf me;j];J vitAk; mtsplk; ,Ue;jjpy;iy. 
Mdhy; mtsplj;jpNy kdj;jho;ikAk;> epge;jidfs; ,d;wp 
gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;jpw;F jd;id xg;Gf; nfhLf;Fk; 
kdg;gf;FtKk; ,Ue;jJ.  “fu;;j;ju; jk;Kila mbikapd; jho; 
ikia Nehf;fpg;ghu;j;jhu;; ,Njh> ,JKjy; vy;yhr; re;jjpfSk; 
vd;idg; ghf;fpatjp vd;ghu;fs;” vd;W mts; ghbdhs;. gpupa 
khdtu;fNs> ghf;fpak; ngw;wtu;fs; ahu;? MrPu;tjpf;fg;gl;ltu; 
fs; ahu;? vd;gij ,d;W rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. jd; tho;f; 
ifapy; elf;f ,Uf;Fk; fhupaq;fs; vg;gbahf MFk; vd;gijAk;> 
jhd; nry;y Ntz;ba ghij ,d;dnjd;gijAk; mwpahjpUe;Jk;> 
NjtDila thu;j;ijia tpRthrpj;J Njtrpj;jk; jd;dpy; epiw 
Ntw jd;id xg;Gf; nfhLj;j xU ey;y ghj;jpukhfTk; ek; ahtU 
f;Fk; xU Kd; cjhuzKs;s ];jpuPahfTk; jpfo;e;jhs;.  mJ Ngh 
yNt> ek; xt;nthUtUf;Fk; Njtdhy; nfhLf;fg;gl;l gzp 
cz;L. ,d;W cq;fsplk; M];jpNah> fy;tp> me;j];Njh ,Uf;f 
yhk; my;yJ ,y;yhjpUf;fyhk;. kdj;jho;ikAld; NjtDila 
thu;j;ijia epge;jid VJkpd;wp tpRthrpj;J> mtUila rpj;jj; 
jpw;F jq;fis xg;Gf; nfhLf;fpd;wtu;fs; ghf;fpak; ngw;wtu;f 
shf ,Uf;fpd;whu;fs;. mtu;fNs fu;j;juhy; MrPu;tjpf;fg;gl;ltu; 
fSk; epj;jpa [Ptid gw;wpf; nfhs;fpd;wtu;fSkhapUf;fpd;whu;fs;.  

 

 

விசுவோசித்தவபை  ோக்கிய 

வதி> கர்த்தரோபல அவளு 

க்குச் மசோல்லப் ட்ைணவகள் 
நிணறபவறும் என்றோள். 

லூக்ைொ 1:45 

QhapW | rpj;jpiu 11 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 11:40 

செபம்: அன் ின் பதவபை> இந்த உலக ப ோக்கின் டி ஆசீர்வோதங்கள் 
என்று ம யர் ம ற்றிருப் ணவகணைத் பதைோ ல்> உம்முணைய திருச் 
சித்தத்ணத நிணறபவற்றும் டி உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வரீோக..  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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உங்ைள் ைொப்புறுதி எங்யை?   

Nkw;fj;ija ehLfspNy thOk; kdpju;fspy; rpyu;> Foe;ij 
gpwe;J Fwpg;gpl;l rpy ehl;fSf;Fs;> Foe;ij tsu;e;J gy;fiy 
f;fofj;jpy; gbg;gjw;F Njitahd nryit re;jpf;Fk; nghUl;L> 
fhg;GWjpia (Insurance) gjpT nra;J> khjhe;jk; fl;Lg;gzj;ij 
nrYj;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,e;j kdg;Nghf;fhdJ ehSf;F ehs; 
tsu;e;J nfhz;Nl Nghfpd;wJ. 
mJ kl;Lky;y> gps;isfs; tsu; 
e;J tUk; NghJ> mtu;fs; vjpu;fh 
yj;jpy; f~;lg;glf;$lhJ vd;w 
vz;zj;Jld;> mtu;fs; gpioj;Jf; 
nfhs;tjw;fhf gy topfis cz; 
Lgz;zp itf;fpd;whu;fs;. ,it 
fis Fwpj;J tpku;rpg;gJ ,d; 
iwa jpahdj;jpd; Nehf;fky;y. khwhf cq;fs; fhg;GWjp vq;Nf 
,Uf;fpd;wJ? vd;gij ,d;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. kdpju;fs; ,e;j 
cyfj;jpdhy; nfhLf;fg;gLk; fhg;GWjpfspy; mjpf ek;gpf;if itg; 
gjpdhy;> Njtdhfpa fu;j;ju;Nky; nfhz;l tpRthrj;ijtpl;L  tO 
tpg; Ngha;tpLfpd;whu;fs;. ngUe;njhifahd gps;isfs; cz;gj 
w;F Mfhukpd;wp> cLg;gjw;Fj; jFe;j Milfspd;wp> jq;Ftjw;F 
Vw;w ciwtplkpd;wp ehs;NjhWk; tWikapdhy; thLfpd;whu;fs;. 
vd;dj;ij cz;Nghk;> vd;dj;ijf; Fbg;Nghk;> vd;dj;ij cLg; 
Nghk; vd;W tho;f;ifapd; mbg;gilj; Njitfisf; Fwpj;J ft 
iyg;glhjpUq;fs; vd;W Mz;ltuhfpa ,NaR $wpapUf;f> rpy 
kdpju;fNsh jq;fs; gps;isfspd; tho;f;ifapy; ,UgJ Mz;L 
fSf;F gpd; elf;ftpUf;Fk; fhupaq;isf; Fwpj;J mjpf ftiya 
ilfpd;wtu;fshf ,Uf;fpd;whu;fs;. NghJnkd;fpw kdJlNd $ba 
Njtgf;jpNa kpFe;j Mjhak;. cyfj;jpNy ehk; xd;Wk; 
nfhz;Lte;jJkpy;iy> ,jpypUe;J ehk; xd;Wk; nfhz;LNghtJ 
kpy;iy vd;gJ epr;rak;. cz;zTk; cLf;fTk; ekf;F cz;lhap 
Ue;jhy; mJ NghJnkd;wpUf;ff;flNthk; vd;W gupRj;j Ntjhfkk; 
$Wfpd;wJ. jpl;lkpl;L tho;tjpy; jtwpy;iy Mdhy; jpl;lq;fis 
tha;f;fr; nra;Ak; fu;j;jiu kwe;J Ngha;tplhjpUq;fs;. rKj;jpuj; 
jpNy topiaAk; typa jz;zPu;fspNy ghijiaAk; cz;lhf;fp> 
jhk; njupe;Jnfhz;l [dj;jpd; jhfj;Jf;F tdhe;juj;jpNy jz; 
zPu;fisAk; mthe;juntspapNy MWfisAk; cz;lhf;Fk; ru;t 
ty;yikAs;s Njtd; Ngupy; ek;gpf;ifAs;stu;fshf ,Uq;fs;.  

              

 

என் ஆத்து ோபவ> பதவ 

ணைபய பநோக்கி அ ர்ந்திரு; 

நோன் நம்புகிறது அவரோபல 
வரும். 

 ங்ைீதம் 62:5 

jpq;fs; | rpj;jpiu 12 
 

  khiy thrfk; - Vrhah 43:18-21 

செபம்: என் பதவைோகிய கர்த்தோபவ> நீபர என் கன் ணலயும்> என் 
இரட்சிப்பும்> என் உயர்ந்த அணைக்கலமு ோைவர் என் ணத  றந்து உலக 
ப ோக்கில் ப ோய்விைோத டிக்கு என்ணைக் கோத்துக் மகோள்ளும். இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன் 
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யத த்திற்ைொை செபம் ச ய்யுங்ைள்  
,d;iwa ehl;fspNy gy kdpju;fs; murhq;fq;fisAk; mjpfhuq; 
fisAk; Fwpj;J tpku;rpg;gJz;L. ,J rpy kdpju;fspd; nghOJ 
Nghf;fhf ,Uf;fpd;wJ. ,e;j G+kpapYs;s ve;j ];jhgdq;fshdh 
Yk;> mjpfhuq;fshdhYk;> murhq;fq;fshdhYk; mq;Nf rpy epiw 
TfSk; rpy FiwTfSk; cz;L. xU njhopw;rhiyapNy Ntiy 
nra;Ak; njhopyhsp        jd;       tpUg;gj;jp 
w;Nfw;w xU Nkw;ghu;itahsu; 
,Ue;jhy; ey;yJ vd;W tpUk;Gfpd; 
whd;. mJ NghyNt Njrj;jpd; Fb 
fs; jq;fSf;Nfw;w mjpfhuq;fis 
Ak; murhq;fq;fisAk; tpUk;Gfpd; 
whu;fs;. ,jdhy; kdpju;fs; ,d;W 
gy FOf;fshf gpupe;J tpLfpd;wh 
u;fs;. ,d;W ePq;fs; Ntjj;ij jpah 
dpf;Fk; NghJ ePq;fs; ve;jf; FOit Nru;e;jtu;fs; vd;gij rpe;jpj; 
Jg; ghUq;fs;. ePq;fs; G+kpf;F cg;ghapUf;fpwPu;fs;. ePq;fs; cyfj; 
Jf;F ntspr;rkhapUf;fpwPu;fs; vd;W ek;Kila Mz;ltuhfpa 
,NaR $wpapUf;fpd;whu;. cyfj;jpd; ghu;itapNy ehk; rpWikah 
dtu;fs;. ngUk; FOthd kdpju;fs; kj;jpapNy ehk; xU nghU 
l;lhf vz;zg;gLtjpy;iy. ehk; mw;gkhdtu;fs;> vijAk; ek;khy; 
rhjpj;Jf; nfhs;s KbahJ vd;W rpy Njt gps;isfs; vz;zpf; 
nfhs;fpd;whu;fs;. ek;Kila ngyj;jhy; ehk; xd;Wk; nra;a Kb 
ahJ vd;gJ cz;ik; Mdhy; ek;ik ngyg;gLj;Jfpw fpwp];J 
tpdhNy vy;yhtw;iwAQ;nra;a ekf;F ngyDz;L. guhf;fpukK 
s;s ghgpNyhd; uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhu;> ,];uNtypNy ,U 
e;J rpy Njt gps;isfis ifjpfshf nfhz;L nrd;whd;. ghgp 
Nyhdpaupd; ghu;itapNy mw;gkhf vz;zg;gl;l me;j Njt gps; 
isfs; topahf> ru;t ty;yikAs;s Njtdhfpa fu;j;ju;jhNk 
MSif nra;fpd;wtu; vd;gijAk;;> jhNk nka;ahd Njtd; vd;gij 
Ak; ghgpNyhdpd; uh[htpw;F Njtd; ntspg;gLj;jpdhu;.  vg;gb 
ahf me;j thypg gps;isfs; fu;j;jupd; fuj;jpy; fUtpfshf ,Ue; 
jhu;fs;?  mtu;fs; vd;djhd; ele;jhYk; Njtd;Nky; nfhz;Ls;s 
tpRthrj;ij tpl;Ltplhjtu;fs;. NjtDila thu;j;ijf;F fPo;gbfp 
d;wtu;fs;. td;Kiwfis tpUk;ghjtu;fs;. me;epa fhupaq;shy; 
jq;fis jPl;Lg; gLj;jhjtu;fs;. jpdKk; Njtid Nehf;fp n[gpg;g 
tu;fs;. mg;gbNa ePq;fSk; NjtDila FOitr; rhu;e;jtu;fshf> 
cq;fisj; jho;j;jp> Njrj;jpw;fhf n[gk; nra;Aq;fs;. 
         

 
 

அவர்     கோலங்கணையும் ச  

யங்கணையும்  ோற்றுகிற 

வர்; ரோஜோக்கணைத் தள்ைி> 
ரோஜோக்கணை ஏற் டுத்துகி 
றவர்; 
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 khiy thrfk; - 2 ehshfkk; 7:14 

செபம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை> அதிகோரங்கணையும் ஆளுணக 

கணையும் குறித்து வி ர்சிக்கோ ல்>  ைத்தோழ்ண பயோடு உம்ண  பநோக்கி 
பதசத்திற்கோக மஜ ிக்கும் உள்ைத்ணத தந்தருள்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

தொனியேல் 2:21 
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ைர்த்தருக்குச் ச ொந்தமொனகவைள்  
 

xU ngupa Njhl;lj;jpw;Fr; nrhe;jf;fhudhapUe;j kdpjd; xUtd;> 
jd; Njhl;lj;ij guhkupf;Fk; nghWg;ig rpy kdpju;fSf;F nfhL 
j;Jtpl;L> nfhQ;rf; fhyk; J}u Njrj;jpw;F nrd;wpUe;jhd;. me;j 
kdpju;fNsh> jq;fs; tpUg;gg;gb Njhl;lj;ij gy gq;Ffshf;fp> 
mtutu; jq;fs; ,~;lg;gb mij guhkupj;J te;jhu;fs;. fhyq;fs; 
fle;J nrd;wgpd;G> me;j Njhl;lj;jpd; nrhe;jf;fhuu; ahu; vd;gij 
kwe;J> mijf; Fwpj;j czu;tw;w 
tu;fshf  khwptpl;lhu;fs;. rpyu; jq; 
fs; MSikfisf; Fwpj;J Nkd; 
ikghuhl;b te;jhu;fs;. rpyu; Njhl; 
lj;jpd; nrhe;jf;fhuiu Fwpj;J Vs 
dk; nra;jhu;fs;. ehl;fs; epiwNt 
wpa NghJ> me;j Njhl;lj;Jr; nrhe; 
jf;fhuu; te;J> jd; Njhl;lj;jpd; 
epiyia fz;L> mtu;fs; ahtiuAk; epahae;jPu;j;jhu;. gpupakhd 
tu;fNs> G+kpapYs;s mjd; [hjpfs; nfhe;jspj;J> [dq;fs; tpU 
jhf;fhupaj;ijr; rpe;jpg;ghNdd;? fu;j;jUf;F tpNuhjkhfTk;> mtu; 
mgpN~fk;gz;zpdtUf;F tpNuhjkhfTk;> G+kpapd; uh[hf;fs; 
vOk;gpepd;W> mjpfhupfs; Vfkha; MNyhridgz;zp: mtu;fs; fl; 
Lfis mWj;J> mtu;fs; fapWfis ek;iktpl;L vwpe;JNghL 
Nthk; vd;fpwhu;fs;. guNyhfj;jpy; tPw;wpUf;fpwtu; eifg;ghu;; Mz; 
ltu; mtu;fis ,fOthu;. mg;nghOJ mtu; jkJ Nfhgj;jpNy 
mtu;fNshNl Ngrp> jkJ cf;fpuj;jpNy mtu;fisf; fyq;fg;g 
z;Zthu;. ,g;NghJk; uh[hf;fNs> czu;tilAq;fs;> G+kpapd; epah 
ahjpgjpfNs> vr;rupf;ifahapUq;fs;.  gaj;JlNd fu;j;jiur; Nrtp 
Aq;fs;> eLf;fj;JlNd fsp$Uq;fs;.  Fkhud; Nfhgq; nfhs;shk 
Yk;> ePq;fs; topapNy mopahkYk; ,Uf;Fk;gbf;F> mtiu Kj;j 
Q;nra;Aq;fs;; nfhQ;rf;fhyj;jpNy mtUila Nfhgk; gw;wpnaup 
Ak;; mtiu mz;bf;nfhs;Sfpw ahtUk; ghf;fpathd;fs;” vd;W 
fu;j;jUila MSifiaf; Fwpj;J gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. 
Njtdhfpa fu;j;ju;jhNk ,tw;iw mwpe;J nfhs;tjw;F ek;K 
ila kdf;fz;fis ntspr;rkhf;fpapUf;fpd;whu;. fu;j;juhfpa ,NaR 
kWgbAk; tUk; ehspNy> mtu; Kd;dpidapy; ehk; ghf;fpak; 
ngw;wtu;fshf fhzg;gLk; nghUl;L> Njtd; ek;kplk; je;j nghW 
g;ig kdj;jho;ikNahL epiwNtw;WNthkhf. 
 
         

 
 

பூ ியும் அதின் நிணறவும்> 

உலகமும் அதிலுள்ை குடி 

களும் கர்த்தருணையது. 

 ங்ைீதம் 24:1 

Gjd; | rpj;jpiu 14 
 

 khiy thrfk; - A+jh 1:15 

செபம்: சகலமும்  ணைத்த பதவபை> ஆயிர ோயிர ோை உ து  ரிசுத்த 

வோன்கபைோடுங்கூை நீர் வரும் நோைிபல> உ க்கு முன் ோக  ோக்கியம் 
ம ற்றவைோ(ைோ)க கோைப் டும் டி என்ணை வைிநைத்திச் மசல்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ைர்த்தருகடே வழிகே கைக்சைொள்   

,e;j Njrj;jpd; uh[h Kd;ndLf;Fk; nraw;ghLfs; ,se;jiy 
Kiwapdupd; vjpu;fhyj;ij ghjpf;fg; Nghfpd;wJ. Fb kf;fs; newp 
Kiwaw;W Nghfg; Nghfpd;whu;fs;. vd;Dila gps;isfs; vg;gb 
ahf thog; Nghfpd;whu;fs; vd;W xU kdpjdhdtd; jd; ez;gu;f 
NshLk;> cwtpdhNuhLk; mt;tg;NghJ Ngrpf; nfhs;thd;. 
,g;gbg;gl;l Ngr;R mtDila tho; 
tpy; tof;fkhapw;W. mtDila 
fUj;jpd;gb> rpwpatu;fshf ,Uf; 
Fk; jdJ Ie;J gps;isfs; nfl;Lg; 
Nghdhy; mjw;F ,e;j uh[hNt 
fhuzk; vd;W ,g;NghNj epr;rapj;Jf; 
nfhz;lhd;. xU ehs; mtd; ,t;t 
z;zkhf jd; fUj;Jf;fis NgRk; 
NghJ> mtDila ghl;ldhu; 
mtid mioj;J> kfNd> Njrj;jpd; 
uh[h vj;jidNah Nfhbf;fzf; 
fhd Fb kf;fis MSif nra;fp 
d;whu;;. Njrj;jpd; Njrhjpgjpfs; ,y 
l;rf;fzf;fhNdhiu MSif nra;fp  
d;whu;fs;. efu Kjy;tu;fs; Mapuf; 
fzf;fhNdhiu MSif nra;fpd;whu;fs;;. Kiwg;gb mtu;fs; 
jq;fs; fzf;if Njtdplk; nfhLg;ghu;fs;. Mdhy;> ePNah cd; 
tho;f;iff;Fupa fzf;if nfhLf;f Ntz;Lk;. cd; gps;isfs; 
cdf;F fl;Lg;gl;bUf;fpd;whu;fs;. nghy;yhjtu;fisf;Fwpj;J vupr; 
ryilahNj epahaf;NfLnra;fpwtu;fs;Nky;  nghwhiknfhs;  
shNj. mtu;fs; Gy;iyg;Nghy; rPf;fpukha; mWg;Gz;L> gRk;G+z; 
ilg;Nghy; thbg;Nghthu;fs;. fu;j;jiu ek;gp ed;iknra;; Njrj;jpy; 
FbapUe;J rj;jpaj;ij Nka;e;Jnfhs;. gps;isfs; elf;fNtz;ba 
topapNy mtu;fis elj;J. mtu;fs; Kjpu;tajpYk; mij tplhjp 
Ug;ghu;fs; vd;W mtDf;F mwpTiu $wpdhu;. Mk;! gpupakhd 
tu;fNs> nghJthf kdpju;fs; jq;fSila fl;Lg;ghl;bw;Fs; ,U 
f;Fk; fhupaq;fisAk;> jq;fs; nghWg;Gf;fisAk; kwe;J tpLfpd; 
whu;fs;. mjdhy; tUk; gpd;tpisTfisAk; ghjfq;fisAk; kw;w 
tu;fs; Nky; gop Rkj;jptpLfpd;whu;fs;. ehk; mt;tz;zkhf thoh 
ky;> fu;j;jUila topapNy epiyj;jpUf;Fk; NghJ> mtu; ek;Nky; 
fz;Nzhf;fkhapUe;J ek; Mj;Jkhit fhj;J top elj;Jthu;. 

    
   

 
 

நீ கர்த்தருக்குக் கோத்தி 
ருந்து> அவருணைய வைி 
ணயக் ணகக்மகோள்; அப் 

ம ோழுது நீ பூ ிணயச் சுத 

ந்தரித்துக்மகோள்வதற்கு 
அவர் உன்ணை உயர்த்து 

வோர். துன் ோர்க்கர் அறுப் 

புண்டுப ோவணத நீ கோண் 

 ோய். 

 ங்ைீதம் 37:34 
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 khiy thrfk; - ePjp 3:1-10 

செபம்:  ோதுகோக்கும் பதவபை> நோன் என் சுயபுத்தியின்ப ல் சோயோ ல்> 

என் முழு இருதயத்பதோடும் கர்த்தரில் நம் ிக்ணகயோயிருந்து> உம்முணைய 
வைிகைிபல நோன் நிணலத்திருக்கும் டிக்கு கிருண  மசய்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ைிறிஸ்துவின்  ொேைில் சபருகுங்ைள் 

“Cu;f;FUtp caNu gwe;jhYk; gUe;J MfhJ”  mJNghyNt eP 
vg;NghJNk rhjhuz njhopyhspahfNt ,Ug;gha; vd;idg; 
Nghy ,af;Fduhf tuNt KbahJ. vd;Dila me;j];J vd;d! 
vd;Dila mDgtk; vd;d! vd;W xU njhopw;rhiyapNy Ntiy 
ghu;j;j ,af;Fdu; mq;Fs;s xU njh 
opyhspiag; ghu;j;J $wpdhu;. ,g;g 
bahf ,e;j cyfpNy> fy;tp> rKf 
me;j];Jf;fs; mbg;gilapy; gy juh 
juq;fs; tFfg;gl;Ls;sJ. rpy ,l 
q;fspNy rpWikg;gl;Nlhu; vt;tsT 
Kaw;r;rp nra;jhYk;> mtu;fs; xLf; 
fg;gl;ltu;fshfNt ,Uf;fpd;whu;fs;. 
Copad; CopadhfTk; v[khdd; 
v[khddhfTk; ,Ug;ghd;. Mdhy; 
uh[hjp uh[hTk; fu;j;jhjp fu;j;jhT 
khfpa ek;Kila v[khddhfpa ,NaR ,e;j cyfj;jpd; Nghf; 
fpy; kdpju;fis ghu;f;fpd;wtu; my;y. 1. ehk; ahtUk; jk;ikg;  
Nghy khWk;gbf;F> mtu; NjtDila &gkhapUe;Jk;> NjtDf;Fr; 
rkkhapUg;gijf; nfhs;isahbd nghUshf vz;zhky;> jk;ik 
j;jhNk ntWikahf;fp> mbikapd; &gnkLj;J> kD~u; rhayh  
dhu;.  mtu; kD~&gkha;f; fhzg;gl;L> kuzgupae;jk;> mjhtJ 
rpYitapd; kuzgupae;jKk; fPo;g;gbe;jtuhfp> jk;ikj;jhNk jho; 
j;jpdhu;. 2. ehk; vg;NghJk; mtNuhL ,Ug;gijNa mtu; tpUk;Gfp 
d;whu;. “vd; gpjhtpd; tPl;by; mNef thr];jyq;fs; cz;L; 
mg;gbapy;yhjpUe;jhy;> ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;ypapUg;Ngd;; xU 
];jyj;ij cq;fSf;fhf Maj;jk;gz;zg;NghfpNwd;. ehd; Ngha; 
cq;fSf;fhf ];jyj;ij Maj;jk;gz;zpdgpd;G> ehd; ,Uf;fpw 
,lj;jpNy ePq;fSk; ,Uf;Fk;gb> ehd; kWgbAk; te;J cq;fis 
vd;dplj;jpy; Nru;j;Jf;nfhs;SNtd;.” vd;W $wpapUf;fpd;whu;. 3. 
mtu; kWgbAk; te;J ek;ik jk;Kld; Nru;j;Jf; nfhs;Sk; t 
iuf;Fk; ek;NkhL vd;nwd;iwf;Fk; ,Uf;Fk;gbf;F rj;jpa Mtp 
ahfpa Njw;wuthsid  ekf;F je;jUspdhu;. vdNt ,e;j cyfj; 
jpd; Nghf;fpdhy; kde;jsu;e;J Nghfhjgbf;F> Mz;ltu; ,NaR 
tpd; md;gpNy epiyj;jpUq;fs;. ,e;j cyfKk; mjd; Nghf;Ff 
Sk; mope;J NghFk;. Mdhy; Mz;ltuhfpa ,NaRtpy; epiyj; 
jpUf;fpd;wtu;fs; vd;nwd;Wk; mirahjpUg;ghu;fs;.  

      
  
 

 
 

 

நோம் ஒன்றோயிருக்கிறது 

ப ோல அவர்களும் ஒன் 

றோயிருக்கும் டி> நீர் எை 

க்குத்தந்த  கிண ணய 
நோன் அவர்களுக்குக் மகோ 

டுத்பதன். 

யேொவொன் 17:22 
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 khiy thrfk; - vNgrpau; 2:7 

செபம்: அப் ோ  ிதோபவ என்று கூப் ிடும் புத்திர சுவிகோரத்ணத தந்த 
பதவபை> இந்த உலகத்தின் ப ோக்கிைோல் நோன் பசோர்ந்து ப ோகோ ல்> பதவ 
சோயலிபல அனுதிைமும் வைர கிருண  மசய்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ஸ்யதொத்திரம் ச லுத்துங்ைள்!   

xU khztdhdtd;> fzpj ghlj;jpNy Nkyjpf cjtpia ngw;Wf; 
nfhs;Sk;gbf;F CupNy ,Uf;Fk; xU fzpj Mrpupauplk;> khiy 
Neu tFg;gpw;F nrd;W te;jhd;. rpy khjq;fs; fle;J nrd;w 
gpd;G> me;j Mrpupaupd; xOf;f newpKiw mtDf;Fg; gpbf;ftpy; 
iy. vd;d ele;jJ vd mtDila ngw;Nwhu; mtdplk; Nfl;lh 
u;fs;. mjw;F mtd;: CupNy vj;j 
idNah fzpj Mrpupau;fs; ,Uf;fp 
d;whu;fs;. ,tupy;yhtpl;lhy; Ntnwh 
Utuplk; nry;YNtd;. ,tu; vd;d vd 
f;F Rk;kh gbg;gpf;fpd;whuh? rk;gs 
j;jpw;Fj; jhNd gbg;gpf;fpd;whu; vd;W 
gjpy; $wpdhd;. mtDila jfg;g 
dhdtu; mtid Nehf;fp: kfNd> Kj 
y;gbahf> ghlq;fis fw;Wf;nfhs; 
Stjw;F> ghlq;fis nrhy;ypf; 
nfhLf;Fk; Mrpupaiu eP fdg;gLj;j 
Ntz;Lk;. mjw;F kdj;jho;ikAk; fPo;g;gbjYk;; ,d;wpaikahjJ. 
me;j kdg;gf;Ftk; ,y;yhj khztu;fs; tho;f;ifapy; xd;iwAk; 
fw;Wf; nfhs;s Ntz;ba gpufhuk; fw;Wf; nfhs;skhl;lhu;fs; 
vd;W mwpTiu $wpdhu;. gpupakhdtu;fNs> filrp ehl;fspNy> 
kdpju;fSila Rghtq;fs; vg;gbahf ,Uf;Fk;? mtw;Ws; rpy: 
kdpju;fs; tPk;Gf;fhuuhAk;> mfe;ijAs;stu;fshAk;> fPo;g;gbahj 
tu;fshAk;> ed;wpawpahjtu;fshAk;> ,zq;fhjtu;fshAk;> ey;Nyh 
iug; giff;fpwtu;fshAk;> JzpfuKs;stu;fshAk;> ,Wkhg;Gs; 
stu;fshAk; ,Ug;ghu;fs;. ,d;iwa ehl;fspNy rpy Njt gps;is 
fs;$l ,g;gbg;gl;l RghtKs;stu;fshf khwptpLfpd;whu;fs;. me;j 
khztdhdtd; $wpaJ Nghy ,d;W rpyu;> jq;fs; tho;tpNy gpu 
ahrg;gl;l Njt Copau;fisf; Fwpj;J Ngrpf; nfhs;fpd;whu;fs;. 
“mtu; Cjpak; ,y;yhkyh gpuahrg;gl;lhu;?> ,tu; ,y;yhtpbd; 
,d;DnkhUtiu ghu;j;Jf; nfhs;syhk;! ,e;j CupNy vj;jid 
Nah Myaq;fs; cz;L” vd;W ed;wpaw;w thu;j;ijfis Jzpfu 
khf NgRfpd;whu;fs;. ePq;fNsh mg;gbg; Ngrhky;> cq;fSf;Fs;Ns 
gpuahrg;gl;L> fu;j;jUf;Fs; cq;fis tprhuiznra;fpwtu;fshap 
Ue;J> cq;fSf;Fg; Gj;jpnrhy;Yfpwtu;fis ePq;fs; kjpj;J> md; 
NghL mtu;fSf;fhf NjtDf;F ];Njhj;jpuk; nrYj;Jq;fs;. 

     
   

     

 

எல்லோ  னுஷருக்கோக 
வும் விண்ைப் ங்கணை 

யும் மஜ ங்கணையும் 
பவண்டுதல்கணையும் 
ஸ்பதோத்திரங்கணையும் 
 ண்ைபவண்டும்; 

1 தீயமொத்யதயு 2:1 
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 khiy thrfk; - 1 njr 5:12-13 

செபம்: அன் ின் பதவபை> எங்களுக்கோக  ிரயோசப் டுகின்றவர்களுக்கோக 
விண்ைப் ங்கணையும் மஜ ங்கணையும் பவண்டுதல்கணையும் ஸ்பதோ 

த்திரங்கணையும் ஏமறடுக்கும் இருதயத்ணத தந்தருள்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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இயேசு இல்ைொத வொழ்வு 
xU rkak; Mz;ltuhfpa ,NaR  xU fpuhkj;jpy; gpuNtrpj;j 
NghJ> F~;lNuhfKs;s kD~u; gj;Jg;Ngu; mtUf;F vjpuhf 
te;J> J}uj;jpNy epd;W: ,NaR IaNu> vq;fSf;F ,uq;Fk; vd;W 
rj;jkpl;lhu;fs;. mtu;fis mtu; ghu;j;J: ePq;fs; Ngha;> Mrhup 
au;fSf;F cq;fisf; fhz;gpAq;fs; vd;whu;. me;jg;gb mtu;fs; 
Nghifapy; Rj;jkhdhu;fs;.  mtu;fspy; xUtd; jhd; MNuhf;fpa 
khdijf; fz;L> jpUk;gpte;J> cu 
j;j rj;jj;NjhNl Njtid kfpik 
g;gLj;jp> mtUila ghjj;jUNf Kf 
q;Fg;Gw tpOe;J> mtUf;F ];Njhj; 
jpuQ;nrYj;jpdhd;; mtd; rkhupa 
dhapUe;jhd;.  mg;nghOJ ,NaR: 
Rj;jkhdtu;fs; gj;Jg;Ngu; my;yth> 

kw;w xd;gJNgu; vq;Nf?  Njtid 
kfpikg;gLj;Jfpwjw;F> ,e;j me;ep 
aNd xopa kw;nwhUtDk; jpUk;gptuf;fhNzhNk vd;W nrhy;yp> 
mtid Nehf;fp: eP vOe;JNgh> cd; tpRthrk; cd;id ,ul;rpj;jJ 
vd;whu;. ,d;iwa ehspNy tpRthrk;> fPo;gbT> ed;wpawpjy;> ,ul; 
rpg;G vd;Dk; thu;j;ijfis Fwpj;J jpahdk; nra;Aq;fs;. ,NaR 
tpdplj;jpy; te;j gj;J F~;lNuhfpfs; mtuplj;jpy; Rfk; ngw;Wf; 
nfhs;Sk;gbaha; te;jhu;fs;. jhq;fs; ehLk; MNuhf;fpak; mtup 
lk; cz;L vd;W tpRthrpj;jpUe;jhu;fs;. mtu;fs; vd;d nra;a 
Ntz;Lk; vd;W Mz;ltu; ,NaR mtu;fSf;F $wpa NghJ> mtu; 
thu;j;ijf;F fPo;g;gbe;J nrd;whu;fs;. mjd;gb MNuhf;fpaj;ijg; 
ngw;Wf; nfhz;lhu;fs;. Mdhy;> mjpy; xd;gJ NgUf;F ed;wpawp 
jypd; vz;zk; ,y;yhjpUe;jJ. mtu;fs; cly; MNuhf;fpaj;jpw; 
fhf ,NaRtplk; te;jhu;fs;> mij ngw;wTld; mg;gbNa nrd;W 
tpl;lhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> ePq;fs; Vd; Mz;ltu; ,NaRit 
ehbj; NjLfpd;wPu;fs; vd;gij Muha;e;J ghUq;fs;. ,e;j cyf 
MrPu;thjq;fisAk; ruPu Rfj;ijAk; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhfth? 
,itfs; xUehs; mope;J kz;NzhL kz;zhf Ngha;tpLk;. 
ek;Kila Mj;Jkhit epj;jpa kuzj;jpypUe;J kPl;Fk;gbahf 
,NaR ,e;j cyfj;jpw;F te;jhu;. ,NaR ,y;yhky; ehk; gu 
Nyhfj;jpw;F nry;y KbahJ. (Nahthd; 14:6). vdNt ed;wpAs;s 
,Ujaj;NjhL> “,NaRNt ePu; vdf;F Ntz;Lk;” vd;W mtiuNa 
gw;wpf; nfhs;Sq;fs;. Md;kPf ,ul;rpg;ig ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;. 

      
 

 

ஆண்ைவர் இபயசு மசோ 

ன்ைோர்: என்ணையல்லோ 

 ல் உங்கைோல் ஒன்றும் 
மசய்யக்கூைோது. 

யேொவொன் 15:5 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 6:27 

செபம்: அணைத்த பதவபை> அைிந்து ப ோகின்ற இந்த உலக ஆசீர்வோத 

ங்களுக்கோக நோன் கிரிணயகணை நைப் ிக்கோக ல் அைியோத நித்திய  ர 

பலோக ஆசீர்வோதங்கணை நோடித் பதடும் டிக்கு என்  ைக் கண்கணை  ிர 

கோசமுள்ைதோக்குவரீோக. இரட்சகர்   இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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திடனற்றவர்ைகைத் யதற்றுங்ைள்  

%d;whk; tFg;gpy; gbf;Fk; jd;Dila jq;if> fzpj ghlj;jpNy 
nfhLff;g;gl;l rpy fzf;Ffisf; Fwpj;J kpfTk; Fog;gkile;jp 
Ue;jhs;. gy Kiw Kaw;r;rpj;Jk;> rpy tplaq;fs; mtSf;F 
ed;whf Gupatpy;iy. mijf; fz;L nfhz;l> gj;jhk; tFg;G 
gbf;Fk; mtSila mz;zd;> mtisg; ghu;j;J: ,e;j rpd;df; 
fzf;Ffs; $l cdf;F Gupatpy; 
iyah? ,g;gb ,Ue;jhy; mLj;j 
tFg;Gf;fspy; vd;d nra;ag; Nghfp 
d;wha; vd;W mtis fbe;J nfhz; 
lhd;. mtu;fSila jhahu; mtid 
Nehf;fp: kfNd> %d;whk; tFg;G 
fzf;if> VO tUlq;fSf;F gpd; 
eP jpUk;gpg; ghu;f;Fk; NghJ cdf;F 
mJ ,yFthf ,Uf;fpd;wJ. Mdhy; 
eP %d;whk; tFg;G gbf;Fk; NghJ> 
cd; jq;fr;rpia ghu;f;fpYk; f~;l 
g;gl;lha;. me;je;j tFg;Gf;Fupa ghl 
q;fs; me;jje;j tFg;gpYs;s khztu;fSf;F fbdkhfj; Njhd;Wk; 
vd;W gjpy; $wpdhs;. NkYk; mts; jd;Dila kfisg; ghu;j;J: 
kfNs> eP ghyu; tFg;Gf;F Kjd; Kiw nrd;w NghJ> gj;J 
tiuf;Fk; vz;ZtJ cdf;F vg;gb ,Ue;jJ vd;W Nfl;lhs;. 
kpfTk; fbdkhf ,Ue;jJ vd;W $wpdhs;. jhahu;: ,g;NghJ gj;J 
tiuf;Fk; vz;ZtJ vg;gb ,Uf;fpd;wJ vd Nfl;lhs;. mjw;F 
kfshdts;: kpfTk; Rygkhf ,Uf;fpd;wNj vd;whs;. mJNghNy 
,d;Dk; xU tUlj;jpy; %d;whk; tFg;G ghlq;fs; cdf;F ,yF 
thf ,Uf;Fk; vd;W mtis jplg;gLj;jpdhs;. gpupakhdtu;fNs> 
Gjpjha; gpwe;j Foe;ijia> vOe;J el> XL vd;W xUtUk; $Wt 
jpy;iy my;yJ ngupatu;fs; cz;Zk; fhukhd czT gz;l 
q;fis cz;Zk;gb Foe;ijfSf;Fj; jpzpg;gjpy;iy. ehSf;F 
ehs; mtu;fs; tsu;e;J Kjpu;r;rp epiyia milAk; NghJ> mit 
fis mtu;fs; nra;J nfhs;thu;fs;. vdNt> gy Mz;Lfshf 
fu;j;jUf;Fs; tsu;e;J Nju;r;rp ngw;wtu;fs;> Gjpjha; jq;fs; tpR 
thr tho;f;ifia Muk;gpg;gtu;fis ePba nghWikAlDk;> md; 
NghLk;> rhe;jj;JlDk; mtu;fis fu;j;jUf;Fs; top elj;Jq;fs;. 
ePq;fs; ,UgJ tUlq;fspy; tsu;e;j tsu;r;rpia xNu Mz;by; 
mtu;fsplk; vjpu;ghu;f;fhjpUq;fs;.  

       
 

  

ஒழுங்கில்லோதவர்களுக்
குப் புத்திமசோல்லுங்கள்> 

திைைற்றவர்கணைத் பதற் 

றுங்கள்>  லவைீணரத் 
தோங்குங்கள்> எல்லோரிைத் 

திலும் நீடிய சோந்த ோயி 
ருங்கள். 

1 சத  5:14 
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 khiy thrfk; - Nuhku; 8:35-39 

செபம்: நீடிய ம ோறுண யுள்ை  ரபலோக தந்ணதபய> என் ம லவைீ 
பநரங்கைிபல நீர் என்ணைத் தோங்கி> ஏந்தி> சு ந்து> பதற்றி வந்தீர் அது 

ப ோலபவ நோனும்  ற்றவர்கணை பதற்றி திைப் ைத்தும்  ைப் க்குவத்ணத 
தந்தருள்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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இரக்ைமுள்ைவர்ைைொேிருங்ைள் 

xU kdpjdhdtd;> gy Mz;Lfshf kPl;gpd; ew;nra;jpia Nfl;b 
Ue;Jk;> me;j ew;nra;jpiaNah mtd; mrl;il nra;J jd; fy;tp> 
me;j];Jfspdhy; mtDf;F cz;lhd ngUikapd; fl;Lf;fspNy 
tho;e;J te;jhd;. jdf;F ew;nra;jpia $Wk;gb tUgtu;fspd; 
Vo;ik epiyia Rl;bf;fhl;b> mt 
u;fis gupahrk; nra;Jk;  te;jhd;.  
rpy Mz;LfSf;Fg; gpd;> mtd; 
tho;f;ifapy; Vw;gl;l neUf;fkhd 
#o;epiyapy;> Mz;ltuhfpa ,Na 
Rtpd; md;ig czu;e;J nfhz; 
lhd;. mtd; kdf;fz;fs; gpufh 
rkile;jJ. cd;djupd; md;ig 
czuhky;> tho;f;ifapy; gy Mz; 
Lfis tPzbj;J JNuhfpahf tho;e;J te;Njd; vd;W kdk; tU 
e;jp> jd; ghtq;fis Mz;ltuhfpa ,NaRtplk; mwpf;ifapl;L> 
jd; tho;f;ifia ,NaRTf;F xg;Gf; nfhLj;jhd;. mtd; 
,ul;rpg;gile;j gpd;du;. jd; cwtpdUf;Fk; ez;gu;fSf;Fk; jhd; 
fz;L nfhz;l ,NaRtpd; md;igf; Fwpj;J $wpte;jhd;. mtu;fs; 
mtid gupahrk; nra;Ak; NghJ> mtu;fis fbe;J nfhs;shky;> 
“vd;Nky; ePbanghWikahf ,Ue;j Mz;ltNu> ,tu;fSf;Fk; 
,uq;Fk;” vd;W jd; kdjpy; nrhy;ypf; nfhs;thd;. mtu;fspd; 
kdf; fz;fs; jpwf;fg;gl Ntz;Lk; vd;W Ntz;bf; nfhs;thd;. 
gpupakhdtu;fNs> kw;wtu;fSila epiyia mwpe;J nfhs;Sk; 
mwptpy; tsu;tJ Mtpf;Fupa tho;tpd; xU Kf;fpakhd gFjp. 
mjhtJ> kw;wtu;fNshL Ngrp> ehk; mwpa mtrpakpy;yhj kw;w 
tu;fSila jdpg;gl;l tho;f;ifia Fwpj;j rk;gtq;fisAk;> ,u 
frpaq;fisAk; mwpe;J nfhs;tjy;y. khwhf> #o;epiyfspdhy; 
neUf;fg;gl;L xUtd; ngytPdk; mile;jpUf;Fk; NghJ> mtid 
epahae;jPu;f;fhky;> vdf;Nfw;gl;l ngytPdq;fisAk; me;j Neuq;f 
spNy fu;j;ju; vd;Nky; vt;tsthf ePba nghWikAs;stuhf 
,Ue;jhu; vd;gijAk; czu;e;J> jw;NghJ ngytPdg;gl;bUf;Fk; 
kw;wtu;fSf;fhf ePba nghWikNahL n[gpf;f Ntz;Lk;. jtW 
fs; Fw;wq;fs; elf;Fk; NghJ mitfis ey;kdNjhL Rl;bf; 
fhl;LtJ ey;yJ. Mdhy; ehk; me;j epiyapNy ,Ue;Jte;j 
ehl;fisAk;> ,dpAk; mg;gbg;gl;l epiyfs; ek; tho;tpy; Vw;gl 
yhk; vd;gijAk; kwe;J tplhjpUq;fs;.   

  
     

   

ஆணகயோல் உங்கள்  ிதோ 
இரக்கமுள்ைவரோயிருக்கி
றதுப ோல> நீங்களும் இரக் 

கமுள்ைவர்கைோயிருங்கள் 

லூக்ைொ 6:36 

nrt;tha; | rpj;jpiu 20 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 18:23-35 

செபம்: இரக்கமுள்ை பதவபை> என்னுணைய தப் ிதங்களுக்கு தக்கதோக 
நீர் சரிக்கட்ைோ ல்> உம்முணைய கிருண யிைோல் என்  ோவங்கணை  ன்ைி 
த்தீர். நோனும் இரக்கமுள்ைவைோ(ைோ)க இருக்க உைர்வுள்ை இருதயத்ணத 
தந்தருள்வரீோக.   இரட்சகர் இபயசு         வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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இடறைகடேொதிருங்ைள்  
Nahthd;];ehdd; vd;w Njt Copau;> kPl;guhfpa ,NaRTf;F 
topia Maj;jk; gz;Zk;gb> Kd;Ndhbahf te;jhu;. Mtpah 
dtu; ,wq;fp ahu;Nky; jq;Ftij eP fhz;ghNah> mtNu thf;f 
spf;fg;gl;l kPl;gu; (nkrpah) vd;W Njtd;jhNk mtUf;F nrhy; 
ypapUe;jhu;.  me;jg;gbNa> Nahthd;];ehdd;> Njt Mtp Gwhit 
g;Nghy ,NaRtpd; Nky; ,wq;F 
tij  ehd; fz;L> ,NaRNt Njt 
Dila Fkhud; vd;W rhl;rp nfhL 
j;JtUfpNwd; vd;whu;. me;ehl;f  
spNy A+Njahit Ml;rpnra;j 
VNuhJ uh[htpd; newpKiwaw;w 
tho;f;ifia Fwpj;J Nahthd; 
]ehdd; fz;bj;jpUe;jjhy;> VNuhJ 
uh[h Nahthd; ]ehdid ifJ 
nra;J rpiwapNy itj;jpUe;jhd;.  mj;jUzj;jpy; Nahthd; 
]ehdd; jd; rP~upy; ,uz;LNgiu mioj;J: thf;fspf;fg;gl;l 
Nkrpah ePu;jhdh? my;yJ NtnwhUtu; tuf;fhj;jpUf;fNtz;Lkh? 
vd;W ,NaRtpdplj;jpy; Nfl;Fk;gb mDg;gpdhd;. ,NaR mtu;f 
Sf;Fg; gpujpAj;jukhf: ePq;fs; Nfl;fpwijAk; fhz;fpwijAk; 
Nahthdplj;jpy; Ngha; mwptpAq;fs;;. FUlu; ghu;itailfpwhu; 
fs;> rg;ghzpfs; elf;fpwhu;fs;> F~;lNuhfpfs; Rj;jkhfpwhu;fs;> 
nrtplu; Nfl;fpwhu;fs;> kupj;Njhu; vOe;jpUf;fpwhu;fs;> jupj;jpuU 
f;Fr; RtpNr~k; gpurq;fpf;fg;gLfpwJ. vd;dplj;jpy; ,lwyilah 
jpUf;fpwtd; vtNdh mtd; ghf;fpathd; vd;whu;. gpupakhdt 
u;fNs> rpy NtisfspNy ,g;gbg;gl;l Nfs;tpfs; ek;Kila rpe; 
ijapYk; mt;tg;NghJ Njhd;wyhk;. kw;wtu;fSila tho;;f;if 
apd; nropg;igAk; vd; tho;f;ifapy; elf;Fk; fhupaq;fisAk; 
ehd; ghu;f;Fk; NghJ> ehd; ,j;jid tUlq;fshf Mz;ltuhfpa 
,NaRit gpd;gw;wpNdNd> vd; ,sikf; fhyj;ijAk; thypg ehl; 
fisAk; ,NaRtpd; ew;nra;jpf;fhf ,oe;J tpl;NlNd> vj;jid 
Nah neUf;fq;fs; kj;jpapYk; gy jpahfq;fNshL fu;j;jiu Nrtp 
j; NjNd> ehd; mg;gb nra;jJ rupah my;yJ ehd; tpUjhthf 
mg;gbr; nra;Njdh? vd;w kdg; Nghuhl;lq;fs; cz;lhfyhk;. 
,lwyile;J Ngha;tplhjpUq;fs;. ,NaRit ek;gpNdhu; ghf;fpak; 
ngw;wtu;fs;. nfk;gPuj;NjhL mWtil nra;Ak; ehl;fs; rkPgpj;jpUf; 
fpd;wJ. Vw;w fhyj;jpy; mWtil nra;Nthk;.   
  

            
 

 

என்ைிைத்தில் இைறல 

ணையோதிருக்கிறவன் 
எவபைோ அவன்  ோக்கி 
யவோன் என்றோர். 

மத்யதயு 11:6 

செபம்: ம லப் டுத்தும் பதவபை> கலப்ண யில் ணக ணவத்தவன் திரும் 

 ிப்  ோர்க்கக்கூைோது என்ற  ிரகோர ோக> இந்த உலகிபல என்ை நைந்தோலும் 
நோன் உம் ிபல உறுதியோய் நிணலத்திருக்க  கிருண  மசய்வரீோக. இரட் 

சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk;  - Y}f;fh 9:62 
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விட்டு வந்தகவைள் 
fu;j;ju; Mgpuhk; (gpd;G Mgpufhk; vd;W ngau; ngw;wtu;) vd;w 
kdpjid mioj;j NghJ> mtDf;F 75 taJk;> mtd; 
kidtpahfpa rhuha; (gpd;G rhuhs; vd;W ngau; ngw;wts;) 65 
taJs;stu;fSkha; ,Ue;jhu;fs;. Mgpufhkpw;F fu;j;ju; nfhLj;j  
thf;Fj;jj;jkhdJ> “ehd; cd;idg; ngupa [hjpahf;fp> cd;id 
MrPu;tjpj;J> cd; Ngiug; 
ngUikg;gLj;JNtd;; eP MrPu;thj 
kha; ,Ug;gha;. cd;id MrPu;tjp 
f;fpwtu;fis MrPu;tjpg;Ngd;> cd; 
idr; rgpf;fpwtidr; rgpg;Ngd;; G+kp 
apYs;s tk;rq;fnsy;yhk; cdf;Fs; 
MrPu;tjpf;fg;gLk;” vd;gjhFk;. me;j 
thf;Ff; nfhLf;fg;gl;l re;jjpahdJ 
mtd; kidtpahfpa rhuha; top 
ahf cz;lhFk; vd;W ciuf;fg;gl;lJ. md;iwa cyfpNy> Mgp 
ufhk; rhuhapd; taJf;nfhj;j jk;gjpfSf;F gy gps;isfSk;> Ngu 
g;gps;isfSk; ,Ue;jpUg;ghu;fs;. Mdhy;>  Mz;Lfs; fle;J nrd;W> 
Mgpufhk; 99 taJs;stDk;> mtd; kidtpahfpa rhuhs; 89 ta 
Js;stSkhf ,Ue;jNghJk; mtu;fs; ,UtUf;Fk; xU gps;is 
Ak; ,Ue;jjpy;iy. Mdhy;> Mgpufhk; fu;j;jupd;NkYs;s tpRth 
rj;jpy; cWjpaha; epiyj;jpUe;jhd;. Mgpufhk; kupf;Fk; NghJ> 
mtDf;F 175 tajhf ,Ue;jJ. me;j NtisapNy> mtDf;F 
rhuhs; topahf gpwe;j <rhf; vd;w xU kfDk;> <rhf;Ff;F ,uz;L 
Fkhuu;fSNk ,Ue;jhu;fs;. ,d;W mtu;fSila re;jjp flw;fiu 
kziyg; Nghy ngUfpapUf;fpd;wJ. ehKk; fpwp];J topahf 
Mgpufhkpd; re;jjpahf;fg;gl;bUf;fpd;Nwhk;. ,tu;fnsy;yhUk;> thf; 
Fj;jj;jk;gz;zg;gl;litfis> jq;fs; khk;r fz;fshy; fhzhky;> 
tpRthrf;fz;fshNy  mitfisf; fz;L> ek;gp mutizj;Jf; 
nfhz;L> G+kpapd;Nky; jq;fis me;epaUk; guNjrpfSk; vd;W 
mwpf;ifapl;L> tpRthrj;NjhNl kupj;jhu;fs;.   Mz;Lfs; fle;J nrd; 
whYk;> jhq;fs; ,e;j G+kpapNy ,oe;J NghditfisAk;>  jhq; 
fs; tpl;Lte;jitfisAk; xUNghJk; epidahjpUe;jhu;fs;. Vnd 
dpy; G+kpf;Fupaitfisay;y > mjpYk; Nkd;ikahd gukNjrj;ij 
Na tpUk;gpdhu;fs;;. gpupakhdtu;fNs> tpl;L te;jitfisAk;> ,o 
e;J NghditfisAk; rpe;jpf;fhky;> ehk; ehbj; NjLfpd;w guk Njr 
j;ijAk; mjd; Nkd;ikiaANk rpe;jpj;J mwpf;ifapLNthkhf. 

  
   

 

 

இப் டி அறிக்ணகயிடுகி 
றவர்கள் சுயபதசத்ணத 
நோடிப்ப ோகிபறோம் என்று 
மதரியப் டுத்துகிறோர்கள். 

எபிசரேர் 11:14 
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 khiy thrfk; - gpurq;fp 12:13 

செபம்: ஆசீர்வதிக்கும் பதவபை>  நீர் மசோன்ைணத மசய்து முடிப் வர். நீர் 
மசய்ய நிணைத்தணத ஒருவரும் தடுக்க முடியோது என் ணத நோன் ஒரு 

ப ோதும்  றந்து விைோத டி என்ணை ம லப் டுத்தி நைத்திச் மசல்வரீோக.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ய ர்த்து கவத்தகவைள் எகவ?   
G+uz taijAila xU jfg;gdhdtu; tpahjpg;gl;bUe;jhu;. 
G+kpapNy jd;Dila tho;ehl;fs; KbtilAk; ehl;fs; rkPgpj;jpU 
f;fpd;wnjd;gij mwpe;jpUe;j mtu;> jd;Dila tho;f;ifia 
jpUk;gpg; ghu;j;jhu;. tho;ehs; KOtJk;> cz;ikAk; cj;jkKkhf 
vspikahd tPl;bNyNa trpj;j te;j mtuplk;> gps;isfSf;nfd 
tpl;Lr; nry;y ,e;j cyf M];jpfs; 
VJk; ,y;iy. “ehd; cq;fSf;nf 
d;W vijANk rk;ghjpj;J itf;f 
tpy;iy> Mdhy; vd;Dila ehl;fs; 
Kbtilag; Nghfpd;wJ” vd;W jd; 
Dila gps;isfsplk; $wpdhu;. mt 
Uila kfs; kWnkhopahf: mg;gh> 
epiyaw;w ,e;j cyf M];jpfs; 
vq;fsplkpy;iy Mdhy; xU ePjpkhd; 
vg;gbahf epiyahd NjtdpNy 
epiyj;jpUe;J tho;thd; vd;gij cq;fs; tho;f;if Kiwapdhy; 
vq;fSf;F fw;Wf; nfhLj;jpUf;fpd;wPu;fs;. fu;j;jNuhL vq;fis 
,izj;jpUf;fpd;wPu;fs;. vdNt ehq;fs; mirf;fg;gLtjpy;iy” vd;W 
$wpdhs;. gpupakhdtu;fNs> ,d;iwa ehspNy ePq;fs; “Nru;j;J 
itj;jitfs; vit” vd;gij rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. xU kdpjdh 
dtd; jd;dplKs;s kpifahd gzj;ij jd; vjpu;fhyj;jpw;nfd;W 
xU epiyahd tq;fpf; fzf;fpNy Nru;j;J itj;jhd;. ,d;DnkhU 
kdpjdhdtd;> jd;dplk; kpifaha; ,Ue;jij> ,d;iwa ehspNy 
tWikapNy thbLk; twpatu;fSf;F nfhLj;jhd;. tq;fpapy; 
Nru;j;J itj;jtdpd; fzf;F me;j tq;fpNahL ,Ue;jJ. Mdhy; 
ViofSf;F thupapiwj;jtdpd; fzf;F NjtNdhL ,Ue;jJ. 
(ePjpnkhopfs; 19:17> rq;fPjk; 112:9). ,itfisf; Fwpj;J gyUk; 
gytpjkhf tpthjpj;Jf; nfhs;thu;fs;. Mdhy; cq;fSila ,Uj 
ak; ,itfisf; Fwpj;J vd;d nrhy;fpd;wJ? cq;fSila fzf;F 
ahNuhL ,Uf;fpd;wJ? thupapiwj;jhd;> ViofSf;Ff; nfhLj; 
jhd;> mtDila ePjp vd;nwd;iwf;Fk; epw;Fk;; mtd; nfhk;G 
kfpikaha; cau;j;jg;gLk;. fu;j;jUila fz;fs; ePjpkhd;fs;Nky; 
Nehf;fkhapUf;fpwJ. jdf;nfd;Wk; jd; re;jjpf;nfd;Wk; Nru;j;J 
itf;fpd;wtdpd;Nky; ahUila fz;fs; Nehf;fkhapUf;Fk;? 
(Y}f;fh 12:16-21). ,itfis Muha;e;J mwpe;J> epiyahdit 
fis ePq;fs; gw;wpf; nfhs;Sk;gbf;F epiyahd  NjtdpNy epiy 
j;jpUq;fs;. 
  
  
      
 

நீதி ோன் தன் உத்த த் 

திபல நைக்கிறோன்; அவ 

னுக்குப் ிறகு அவன் 
 ிள்ணைகளும்  ோக்கிய 

வோன்கைோயிருப் ோர்கள். 

நீதிசமொழிைள் 20:7 

செபம்: நித்திய ோை பதவபை> இந்த உலக ஆஸ்திகைிபல கண்கணை 
ணவத்து> உம்முணைய திவ்விய ஆசீர்வோதங்கணை நோன் இைந்து ப ோகோத 

 டிக்கு> உம் ிபல நிணலத்திருக்கும் டி உைர்வுள்ை இருதயத்ணத 
தந்தருள்வரீோக. இட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk; - Y}f;fh 12:16-21 
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இல்ைொமற்யபொகும் சபொருள் 
IRtupaKs;s xU kD~d; ,Ue;jhd;; mtd; ,uj;jhk;guKk; 
tpiyNawg;ngw;w t];jpuKk; jupj;J> mEjpdKk; rk;gpukkha; 
tho;e;Jnfhz;bUe;jhd;. yhrU vd;Dk; Ngu;nfhz;l xU jupj;jpu 
Dk; ,Ue;jhd;; mtd; gUf;fs; epiwe;jtdha;> me;j IRtupa 
thDila thryUNf fple;J> mtDila Nki[apypUe;J tpOe; 
Jzpf;iffshNy jd; grpia 
Mw;w MirahapUe;jhd;; eha;fs; 
te;J mtd; gUf;fis ef;fpw;W. 
gpd;G me;jj; jupj;jpud; kupj;J> 
NjtJ}juhy; MgpufhKila kb 
apNy nfhz;LNgha; tplg;gl;lhd;; 
IRtupathDk; kupj;J mlf;fk;g 
z;zg;gl;lhd;. ghjhsj;jpNy mtd; 
Ntjidg;gLfpwNghJ> jd; fz; 
fis VnwLj;J> J}uj;jpNy Mgpu 
fhikAk; mtd; kbapNy yhrU 
itAk; fz;lhd; vd;W Mz;l 
tuhfpa ,NaR $wpdhu;. gpupakh 
dtu;fNs> ,e;j rk;gtj;jpNy> %d;W kdpju;fspd; epiyia Fwp 
j;J Fwpg;gplg;gl;bUf;fpd;wJ. 1. tpRthrj;jpd; je;ij vd;W mio 
f;fg;gLk; Mgpufhk; vd;w kdpjd; 2. G+kpapNy jupj;jpudhfTk; Neha; 
nfhz;ltDkhf ,Ue;j yhrU 3. RfNghfkhf G+kpapNy tho;e;j 
IRtupathd;. Mgpufhk; vd;Dk; kdpjdhdtid> Njtd; mio 
j;j NghJ> mtd; epge;jidNaJkpd;wp fPo;g;gbe;jhd;. NjtDila 
thu;j;ijia tpRthrpj;J> thf;Fj;jj;jk; epiwNtWk;gb fhj;jpU 
e;jhd;. yhrU ,e;j G+kpapNy mw;gkhf vz;zg;gl;ltDk;> jPik 
mDgtpj;jtDkhf ,Ue;jhd;. IRtupathd;> ,e;j G+kpapYs;s 
Njt Copau;fs; $Wk; rhl;rpia mrl;il nra;fpd;wtdhf ,U 
e;jhd;; (Y}f;fh 16:20). gpupakhdtu;fNs> ,d;W gy kdpju;fs; nry; 
tk;> Rfk;> Ngu;> GfNohL tho;tijNa tpUk;Gfpd;whu;fs;. Mdhy; ku 
zk; xUehs; mtu;fis re;jpf;Fk; vd;gijAk;> mjd; gpd;G> epj; 
jpa epj;jpakhf mtu;fs; guNyhfj;jpNyh my;yJ ghjhsj;jpNyh 
,Ug;Nghk; vd;gij rpe;jpf;f mtu;fSf;F kdjpy;iy. Njtdw;w 
tu;fsha; jpushd IRtupaj;NjhL tho;e;J> ghjhsj;jpNy ,wq;F 
tijtpl> fu;j;jUf;F rpj;jkhdhy; ,e;j G+kpapNy jupj;jpudhf 
tho;e;J epj;jpa [Ptid ngw;Wf; nfhs;tNj kdpjDf;F ey;yJ.  
  

   
 

 

இல்லோ ற்ப ோகும் ம ோரு 

ள்ப ல் உன் கண்கணைப் 
 றக்கவிடுவோபைன்? அது 
கழுணகப்ப ோல சிறகுக 

ணைத் தைக்கு உண்டு ண் 

ைிக்மகோண்டு> ஆகோய  ோர் 

க்க ோய்ப்  றந்துப ோம். 

நீதிசமொழிைள் 23:5 

செபம்: ப ன்ண யோை அணைப்ண  தந்த பதவபை> இந்த உலகத்திபல 
நோன் எந்ந நிணலயிலிருந்தோலும்> நித்திய ஜீவணை இைந்து விைோத டிக்கு 
அணத இறுகப்  ற்றிக் மகோண்டிருக்க கிருண  மசய்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk; - Vrhah 41:17 
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ைிறிஸ்துகவ உகடேவர்ைள் ேொர்?  
xU tPl;bw;F ,uT cztpw;fhf te;jpUe;j tpUe;jhspnahUtu;> 
,e;j Njhlk;gok; (Orange) ghu;itf;F kpfTk; mofhf ,Uf;fpd; 
wNj> Mdhy; ,jd; Rit kuj;jpypUe;J gpLq;fp rhg;gpLk; Njhl 
k;gok; Nghy ,y;iyNa vd;W jd; ez;guplk; $wpdhu;. ez;gu; 
kWnkhopahf: ,J ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l Njhlk;gok;> kuj;jp 
ypUe;J gpLq;fg;gl;l ehspypUe;J 
,q;F tUtjw;F Rkhu; ,uz;L thu 
q;fs; MFk; vd;Wk; mJkl;Lkd;wp 
mJ nfl;Lg;Nghfhky; ghJfhg;g 
jw;fhf re;ij  Kftu;fs; gy Vw; 
ghLfis nra;fpd;whu;fs;. mjdhy;> 
mjd; RitAk;> mjd; Cl;lr; rj; 
Jf;fSk; Fiwe;J tpLfpd;wJ vd;Wk; gjpy; $wpdhu;. gpupakhd 
rNfhju rNfhjupfNs> ,d;iwa ehspNy fpwp];jt tho;f;ifah 
dJ ghu;itf;F mofha; ,Ue;jhy; NghJkh vd;gijf; Fwpj;J 
rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. Mjpr; jpUr;rigapNy> Kjy; Kjy; me;jpNah 
fpahtpNy Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; rP~u;fSf;Ff; fpwp]; 
jtu;fs; vd;fpw ngau; toq;fg;gl;lJ. mg;gbahf fpwp];jtu;fshf 
,Ue;jtu;fspd; jd;ikfs; vd;d?  mtu;fSila tho;f;ifapNy> 
cgj;jputNkh> tpahFyNkh> Jd;gNkh> grpNah> epu;thzNkh> ehr 
NkhrNkh> gl;laNkh> cau;Nth> jho;Nth ,itfs; vy;yhtw;wpd; 
kj;jpapYk; mtu;fs; Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; Rghtq; 
fisNa kuz gupae;jk; jk;Kila tho;f;ifapd; rhl;rp topahf 
ntspf;fhl;bdhu;fs;. ,d;W rpy kdpju;fs; jq;fis fpwp];jtu;fs; 
vd;W fhz;gpf;Fk; nghUl;L fpwp];jt ngau;fis itj;Jf; nfhs 
fpd;whu;fs;> rpy milahsq;fis jq;fspYk; jhq;fs; Xl;br; nry; 
Yk; Nkhl;lhu; tz;bfspYk; khl;bf; nfhs;fpd;whu;fs;. Myaj;jp 
w;F nry;fpd;whu;fs;> nry;Yk; NghJ iffspNy gupRj;j Ntjhf 
kj;ij J}f;fpr; nry;fpd;whu;fs;. mitfspy; jtW VJk; ,y;iy. 
,itfs; ghu;itf;F mofhd fhl;rp. Mdhy; mitfisr; nra;t 
jpdhy; ehk; fpwp];Jit cilatu;fs; (fpwp];jtu;fs;) Mf 
khwptpl KbahJ. fpwp];Jtpd; Mtpia cilatu;fs; mtiug; 
Nghy jq;fs; tho;f;ifapd; ew;rhl;rpfshy; guNyhfj;jpypUf;fpw 
guk gpjhit kfpikg;gLj;Jthu;fs;. mtu;fs; vg;NghJk; gpjhtpd; 
rpj;jj;ij jq;fs; tho;f;ifapy; epiwNtw;Wk;gb thQ;irAs;stu; 
fshf ,Ug;ghu;fs;. mtu;fspNy guk gpjh gpupakhf ,Ug;ghu;.   
   
  
   

   
                                                                                  

கிறிஸ்துவின் ஆவியில் 

லோதவன் அவருணையவ 

ைல்ல. 

யரொமர் 8:9 

செபம்: இருதயத்ணத ஆரோய்ந்தறிகின்ற பதவபை> என் வோழ்க்ணக உ க்கு 
 ிரியமுள்ைதோக இருக்கும் டிக்கு> எந்தச் சூழ்நிணலயிலும் கிறிஸ்துவி 
லிருந்த சிந்ணதபய என்ைிலும் இருக்கும் டிக்கு கிருண  மசய்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk; - 1 Nahthd; 4:6 
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ைர்த்தகர நம்பியனொர் பொக்ைிேவொன்ைள்   
,e;jg; G+kpapNy thOk; kdpju;fs; gy thf;Ffis kw;wtu;fSf;F 
nfhLf;fpd;whu;fs;. FLk;gq;fspNy> FLk;g mq;fj;jpdu;fs; xUtU 
f;nfhUtu; thf;Ffis nfhLf;fpd;whu;fs;. cwtpdu; ez;gu;fSf;fp 
ilapNy “ehd; ,ij cdf;fhf nra;J Kbg;Ngd;” vd;W thf;F 
gz;Zfpd;whu;fs;. ,d;Dkha; Ntiy nra;Ak; ,lq;fspYk;> 
fy;tp epiyaq;fspYk; kdpju;fs; 
thf;F nfhLf;fpd;whu;fs;. ,d;D 
kha; Nju;jy; ehl;fspNy muR mjp 
fhupfSk; gy thf;Ffis nfhLf; 
fpd;whu;fs;. ,tu;fs; rpyu; jhq;fs; 
nfhLj;j thf;if epiwNtw;wp Kb 
f;f kdJs;stu;fshf ,Ue;jhYk; 
mitfis epiwNtw;wp Kbf;f Kb 
ahky; kl;Lg;gLj;jg;gl;ltu;fshfp 
tpLfpd;whu;fs;. NtW rpyu;> fhyg;Nghf;fpy; jhq;fs; nfhLj;j 
thf;if epiwNtw;w kdjpy;yhjtu;fshf khwptpLfpd;whu;fs;. ,d; 
Dk; rpyu;> ,e;jg; G+kpia tpl;L fle;J nrd;WtpLfpd;whu;fs;. 
Mdhy; thf;Fiuj;j Njtdhfpa fu;j;ju; ,Uf;fpd;wtuha; ,Uf;fp 
d;whu;. ngha; nrhy;y mtu; xU kD~dy;y> kdk; khw mtu; 
xU kD Gj;jpuDky;y. filahd jpirkl;Lk; Juj;Jz;bUe;jhYk;> 
tho;f;ifapNy ,dp kWkyu;r;rp tUtjw;F rhj;jpaq;fs; VJk; 
,y;iy vd;gJ Nghd;w epiyapNy tho;f;if ,Ue;jhYk;> fu;j; 
jiu ek;gpNdhu; xUNghJk; ntl;fg;gl;Lg; Nghtjpy;iy. “fu;j;jU 
f;fhfg; nghWikAld; fhj;jpUe;Njd;; mtu; vd;dplkha;r; rha;e;J> 
vd; $g;gpLjiyf; Nfl;lhu;. gaq;fukhd FopapYk; cisahd 
Nrw;wpYkpUe;J vd;idj; J}f;fpnaLj;J> vd; fhy;fisf; fd;kiy 
apd;Nky; epWj;jp> vd; mbfis cWjpg;gLj;jp> ekJ Njtidj; 
Jjpf;Fk; GJg;ghl;il mtu; vd; thapNy nfhLj;jhu;; mNefu; 
mijf; fz;L> gae;J> fu;j;jiu ek;Gthu;fs;. mfq;fhupfisAk; 
ngha;iar; rhu;e;jpUf;fpwtu;fisAk; Nehf;fhky;> fu;j;jiuNa jd; 
ek;gpf;ifahf itf;fpw kD~d; ghf;fpathd;.” vd;W xU Njt 
gf;jd; jd; tho;f;ifapd; mDgt rhl;rpia ghlyhf ghbapUf; 
fpd;whu;. ngha; nrhy;y Njtd; xU kdpjd; my;y. kdk;khw mtu; 
xU kDGj;jpuDk; my;y. mtu; nrhy;ypAk; nra;ahjpUg;ghuh? 
mtu; trdpj;Jk; epiwNtw;whjpUg;ghuh? mtu; thf;Fiuj;j 
itfis epr;rakhfNt epiwNtw;wp Kbg;ghu;. 
   

 
  
 

ம ோய் மசோல்ல பதவன் 
ஒரு  ைிதன் அல்ல; 

 ைம் ோற அவர் ஒரு 
 னுபுத்திரனும் அல்ல 

எண்ணொைமம் 23:19 

செபம்: உண்ண யுள்ை பதவபை> நீர் பநற்றும் இன்றும் என்றும்  ோறோ 

தவரோகபவ இருக்கின்றீர். உம்முணைய வோக்ணக நம் ி நோன் அதன் டி 
உ து பவணைக்கோக கோத்திருக்கும் டி ம ோறுண ணயத் தந்தருள்வரீோக.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.  
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 khiy thrfk; - vgpnuau; 13:8 



 

 உள்ைொன மனிதன் சமன்பிரதிகே  வொ ிக்ை -  WWW.gtachurch.ca  42 

 

 

திருவ னத்கதக் கைக்சைொள்ளுங்ைள் 
xU khztdhdtd; jd; xd;gjhk; tFg;gpd; Kjyhk; jtizg; 
guPl;irapy; gy ghlq;fspNy Fiwe;j Gs;spfisNa ngw;wpUe;j 
jhy;> mtDila ngw;Nwhu; mtd; Kd;Ndw;wj;jpw;fhf gy Kaw;r; 
rpfis vLj;jhu;fs;. mtu;fSila tPl;bd; mUfpYs;s Xa;T ngw;w 
Mrpupau;> mtDf;F cjTtjw;fhf Kd; te;jhu;. me;j khztDk; 
mtDila ngw;NwhUk; mijf; 
Fwpj;J kfpo;r;rpaile;jhu;fs;. me;j 
Xa;Tngw;w Mrpupau;> khztid 
Ak; mtDila ngw;NwhiuAk; 
mioj;J mtu;fNshL Ngrp> mt 
u;fSf;F rpy MNyhridfis 
$wpdhu;. mjd;gb> ,e;j Mz;L 
KbTf;Fs;> ey;y Kd;Ndw;wj;ij 
fhZk;gbf;F> me;j khztd; tPl; 
bNy nra;aNtz;ba fhupaq;f 
isAk;> mtDila ngw;Nwhu; 
nfhLf;f Ntz;ba xj;jhiriaAk; Fwpj;J vLj;Jiuj;jhu;. mD 
jpdKk; khiy Ntisapy; me;j khztDf;F xU kzpNeuk; 
ghlk; nrhy;ypf; nfhLj;jhu;. khiy tFg;Gf;fs; ed;whfNt nrd;W 
nfhz;bUe;jJ Mdhy; khztDila gbg;gpy; Kd;Ndw;wj;ij 
fhzKbatpy;iy. Vnddpy;> me;j Mrpupau; $wpa mwpTiuap 
d;gb mtd; tPl;by; ghlq;fis gbg;gjpy;iy. mtd; ngw;NwhUk; 
mijf; Fwpj;J ngupjhf mf;fiw vLf;ftpy;iy. gpupakhdtu;fNs> 
“Mifahy;> ehd; nrhy;ypa ,e;j  thu;j;ijfisf; Nfl;L>  ,it 
fspd;gb nra;fpwtd; vtNdh> mtidf; fd;kiyapd;Nky; jd; 
tPl;ilf; fl;bd Gj;jpAs;s kD~Df;F xg;gpLNtd;.  ngUkio 
nrhupe;J> ngUnts;sk; te;J> fhw;W mbj;J> me;j tPl;bd;Nky; 
NkhjpAk;> mJ tpotpy;iy. Vndd;why;> mJ fd;kiyapd;Nky; 
m];jpghuk; Nghlg;gl;bUe;jJ.” vd;W Mz;ltuhfpa ,NaR $wp 
dhu;. ,J ahtUf;Fk; gpbj;j xU mUikahd thf;Fj;jj;jk;. 
,e;j thu;j;ijia rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. 1. Mz;ltu; ,NaR 
nrhd;d thu;j;ijfis Nfl;f Ntz;Lk;.  2. Nfl;l thu;j;ijf 
spd;gb nra;a Ntz;Lk;. 3. mg;NghJ> ek;Kila tho;f;if fd; 
kiyapy; fl;lg;gl;l cWjpAs;s tPl;ilg; Nghy mirahjpUf;Fk;. 
vdNt> Njt thu;j;ijfis Nfl;L> me;j thu;j;ijfis ehk; ek; 
tho;f;ifapy; iff;nfhs;s fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. 

    
    
 
 

 

அல்லோ லும்> நீங்கள் உங் 

கணை வஞ்சியோத டிக்குத் 
திருவசைத்ணதக் பகட்கி 
றவர்கைோய்  ோத்திர ல்ல> 

அதின் டி மசய்கிறவர்கைோ 
யும் இருங்கள். 

ேொக்யைொபு 1:22 
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 khiy thrfk; -   ePjp 3:5-6 

செபம்: ஆபலோசணைகைின் கர்த்தோபவ>  நோன் என் வோழ்வில் முன்பைறு 

ம் டிக்கு> உம்முணைய வோர்த்ணதகணை பகட்டு>  தியோைித்து> அணவகணை 
என் வோழ்வில் நோன் ணகக்மகோள்ை எைக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத 
தந்தருள்வரீோக.   இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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பருவங்ைளும் ைொைங்ைளும் 
kdpjdhdtd; jd; tho;f;if tl;lj;jpNy gy gUtq;fis fle;J 
nry;fpd;whd;. Foe;ijahf gpwe;J> gps;isahf tsu;e;J> thypg 
gpuahaj;ij mile;J> gpd;G jpUkzkhfp> FLk;gkhfp> tNahjp 
gj;ij milfpd;whd;. mtDila xt;nthU gUtj;jpYk;> cau; 
thd Neuq;fisAk;> jho;thd Neuq;fisAk;> tdhe;jpuk; Nghd;w 
mDgtq;fisAk;> kiy Nghd;w 
jilfisAk;> fz;zPupd; gs;sj;jh 
f;FfisAk;> mf;fpdpapy; ele;J 
nry;Yk; fhyq;fisAk; fle;J nry; 
fpd;whd;. xt;nthd;wpw;Fk; xt; 
nthU fhyKz;L; thdj;jpd; fPop 
Uf;fpw xt;nthU fhupaj;Jf;Fk; 
xt;nthU rkaKz;L. gpwf;f xU 
fhyKz;L> ,wf;f xU fhyKz;L; 
el xU fhyKz;L> el;lijg; gpLq;f xU fhyKz;L. mo xU 
fhyKz;L> eiff;f xU fhyKz;L; Gyk;g xU fhyKz;L> eld 
k;gz;z xU fhyKz;L vd;W gpurq;fp kdpjDila tho;f; 
ifapy; Vw;gLk; fhyq;fis Neu;j;jpahf tu;zpj;Jf; $wpapUf;fp 
d;whu;. Mdhy; Njtdhfpa fu;j;jiu ];Njhj;jupg;gjw;Fk;> mtiu 
Nghw;wpj; Jjpg;gjw;FKupa gUtk; vJ? fhyk; vJ? fhyq;fs; khwpg; 
Nghfyhk;> kdpju;fs; khwpg; Nghfyhk; Mdhy; vd;Wk; khwhj 
Njtd; vg;NghJk; ,Uf;fpd;wtuhfNt ,Uf;fpd;whu;. ,Njh> 
cyfj;jpd; KbTgupae;jk; rfy ehl;fspYk; ehd; cq;fSlNd$l 
,Uf;fpNwd; vd;W fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J $wpapUf;fpd;whu;. 
Mjyhy; fu;j;jiu ehk; vf;fhyj;jpYk; ];Njhj;jpupf;f Ntz;Lk;.  
mtu; Jjp vg;NghJk; ek;; thapypUf;f Ntz;Lk;. “ehd; fu;j;jiuj; 
NjbNdd;> mtu; vdf;Fr; nrtpnfhLj;J> vd;Dila vy;yhg; ga 
j;Jf;Fk; vd;id ePq;fyhf;fptpl;lhu;. mtu;fs; mtiu Nehf;fpg; 
ghu;j;Jg; gpufhrkile;jhu;fs;; mtu;fs; Kfq;fs; ntl;fg;gltp 
y;iy.  ,e;j Vio $g;gpl;lhd;> fu;j;ju; Nfl;L> mtid mtd; 
,Lf;fz;fSf;nfy;yhk; ePq;fyhf;fp ,ul;rpj;jhu;.  fu;j;jUila 
J}jd; mtUf;Fg; gae;jtu;fisr; R+og; ghsakpwq;fp mtu;fis 
tpLtpf;fpwhu;. fu;j;ju; ey;ytu; vd;gij Urpj;Jg;ghUq;fs;; mtu; 
Nky; ek;gpf;ifahapUf;fpw kD~d; ghf;fpathd;” vd;W Njt gf;j 
dhfpa jhtPJ jd; tho;f;if mDgtj;ij ghlyhf ghbAs;shu;. 
ehKk; vy;yh #o;epiyfspYk; mtiu ];Njhj;jupg;Nghk;.        

 
 
  
  

கர்த்தணர நோன் எக்கோல 

த்திலும் ஸ்பதோத்திரிப் 

ப ன் ; அவர் துதி எப்ப ோ 

தும் என் வோயிலிருக்கும். 

 ங்ைீதம் 34:1 
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 9:1-2 

செபம்: என்மறன்றும்  ோறோத பதவபை> எந்தக் கோலத்திலும் எந்த 
பவணையிலும் நோன் உம்ண   றந்து ப ோகோ லும்> எல்லோ சூழ்நிணலக 

ைிலும் உம்ண த் துதிக்கும் உள்ைத்ணத எைக்கு தந்தருள்வரீோக. இரட் 

சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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இகைப்பகடேொமல் முன்யனறுயவொம் 
xU ];jhgdj;jpNy ,uz;L kdpju;fs; Ntiy nra;J te;jhu;fs;. 
mtu;fspy; xUtd; Nkw;ghu;itahsuhfTk;> kw;wtd; xU rhjhuz 
njhopyhspahfTk; Ntiy ghu;j;J te;jhu;fs;. mtu;fspy; Nkw;ghu; 
itahsuhf ,Ue;j kdpjd; jd; NtiyapNy mrjpAs;stdhf 
,Ue;jhd;. mtd; jd; flikfis Neu;j;jpahf Neuj;jpw;F nra;J 
Kbg;gjpy;iy. Mdhy;> rhjhuz 
njhopyhspahf ,Ue;j kdpjd;> jd; 
Nkw;ghu;itahsupd; mrjpia ed;F 
mwpe;jpUe;j NghjpYk;> jd; flik 
apNy fz;Zk; fUj;Jkhf ,Ue;J 
te;jhd;. rpy ehl;fspNy mtDila  
Nkw;ghu;itahsu; mtDf;F jd;D 
ila NtiyfisAk;  nfhLj;J 
tpLthd;. Ntiy gO kpfTk; mjpfkhf ,Ue;j NghJk;> mtd; 
KWKWf;fhky; nghWikAld; mitfis nra;J te;jhd;. Mz; 
Lfs; fle;J nrd;w NghJ> Fwpj;j ehspNy me;j Nkw;ghu;it 
ahsupd; Nt~k; fise;J NghdJ. me;j ];jhgdj;jpd; ,af;Fdu;> 
me;j Nkw;ghu;itahsUf;F vjpuhf fLk; eltbf;ifia vLj;jhu;. 
me;j rhjhuz njhopyhspiag; ghuhl;b mtDf;F gjtpAau;itg; 
nfhLj;jhu;. gpupakhd rNfhju rNfhjupfNs> me;j mePjpahd 
Nkw;ghu;itahsupd; Nt~k; xU ehs; me;j ,af;FdUf;Fk; 
mq;F Ntiy nra;Ak; mjpfhupfSf;Fk; ntspg;gl;lJ. Mdhy; 
ek;Kila Njtdhfpa fu;j;jUf;F kiwthd fhupaq;fs; xd;WNk 
,y;iy. Mz;ltuhfpa ,NaR rigfSf;F nra;jp mDg;gpa 
NghJ> vNgR vd;Dk; rigia Nehf;fp: “cd; fpupiafisAk;> 
cd; gpuahrj;ijAk;> cd; nghWikiaAk;> eP nghy;yhjtu;fisr; 
rfpf;ff;$lhkypUf;fpwijAk;> mg;Ngh];jyuy;yhjtu;fs; jq;fis 
mg;Ngh];jynud;W nrhy;Yfpwij eP Nrhjpj;J mtu;fisg; ngha; 
anud;W fz;lwpe;jijAk;; eP rfpj;Jf;nfhz;bUf;fpwijAk;> nghW 
ikahapUf;fpwijAk;> vd; ehkj;jpdpkpj;jk; ,isg;gilahky; 
gpuahrg;gl;lijAk; mwpe;jpUf;fpNwd;” vd;W mtu;fSf;F $wpdhu;. 
NkYk; mtu; $Wifapy;> Muk;gj;jpy; nfhz;bUe;j  md;gpw;F 
jpUk;G vd;W mtu;fSf;F mwpTiu $wpdhu;. vdNt xUNtis 
ek;ikr; #o ,Ug;gtu;fs; jtwpg;NghdhYk; ehk; jtwpg;Nghfhky;> 
nghWikNahNl> ,isg;gilahky; gpuahrg;gLNthk;. Njt md; 
gpNy epiyj;jpUg;Nghk;. guNyhfpy; ifkhW kpFjpahf fpilf;Fk;. 
 
   
   

   
      

ஆவியோைவர் சண களு 

க்குச் மசோல்லுகிறணதக் 
கோதுள்ைவன் பகட்கக்கை 

வன் 

சவைிப்படுத்தல் 2:7 

செபம்: இருதயங்கணை ஆரோய்ந்து அறிகின்ற பதவபை> எங்கணை சூை 
உள்ைவர்கைின் குணறவுகணைக் கண்டு நோன் முறுமுறுத்து  ின்வோங்கிப் 
ப ோகோ ல் நீர் தந்த ம ோறுப்ண  நிணறபவற்றி முடிக்க கிருண  மசய்  

வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 21:19-21 
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ஞொன இருதேம் யவண்டும் 
,e;j tUlk; Muk;gpj;J ehd;F khjq;fis fle;J te;jpUf;fpd; 
Nwhk;. fle;J te;j ghijia jpUk;gp ghu;g;gJ ek; tho;tpd; Kd; 
Ndw;wj;jpw;F ey;yJ. ,e;j cyfpYs;s tpahghu ];jhgdq;fs; 
khjhe;juk; jq;fs; ];jhgdj;jpd; epiyia Muha;fpd;whu;fs;. 
jhq;fs; ,d;Dk; Kd;Ndw Ntz;ba ,lq;fis Fwpj;j jpl;lq; 
fis Nghl;Lf; nfhs;fpd;whu;fs;. 
];jhgdq;fs; kl;Lky;y> FLk;gq;f 
spNy $l kdpju;fs; jq;fs; nghU 
shjhu epiyia fUj;Jld; ghu;f;fp 
d;whu;fs;. fhupak; mg;gbahf ,Ue; 
jhy;> epiyahdJk;> mirtpy;yhj 
Jkhd uh[;aj;jpw;nfd;W Maj;jg;g 
l;L nfhz;bUf;Fk; ehk;> ehk; ngw;w 
tpiy kjpf;f Kbahj ,ul; rpg;igf; 
Fwpj;J vt;tstha; fUj;J 
s;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. “[dj;Jf;F tpNuhjkha; [dKk;> 
uh[;aj;Jf;F tpNuhjkha; uh[;aKk; vOk;Gk;; gQ;rq;fSk;> 
nfhs;isNeha;fSk;> G+kpajpu;r;rpfSk; gy ,lq;fspy; cz;lhFk;> 
,itfnsy;yhk; NtjidfSf;F Muk;gk;.” vd;W Mz;ltuhfpa 
,NaR filrp fhyj;ijf; Fwpj;J Kd;dwptpj;jpUf;fpd;whu;. xU 
nfhs;is Neha; fpUkpahdJ ,e;j cyfj;ij jhf;fp Rkhu; xU 
tUlk; fle;J nrd;Wtpl;lJ. mg;gbahdhy; nfhs;is Neha;fs; 
,e;j cyfpNy Vw;gLk; NghJ kdpju;fs; vd;d nra;a KbAk;?  
Njt gf;jdhfpa NkhNr> “vq;fs; ehl;fnsy;yhk; ckJ Nfhgj;jhy; 
Ngha;tpl;lJ; xU fijiag;Nghy; vq;fs; tU~q;fisf; fopj;Jg; 
Nghl;Nlhk;.  vq;fs; MARehl;fs; vOgJ tU~k;> ngyj;jpd; kpF 
jpahy; vz;gJ tU~khapUe;jhYk;> mjpd; Nkd;ikahdJ tUj;j 
Kk; rQ;ryKNk. mJ rPf;fpukha;f; fle;JNghfpwJ> ehq;fSk; gwe; 
JNghfpNwhk;.  ckJ Nfhgj;jpd; ty;yikiaAk;> ckf;Fg; gag; 
glj;jf;f tpjkha; ckJ cf;fpuj;ijAk; mwpe;Jnfhs;Sfpwtd; 
ahu;?  ehq;fs; Qhd ,UjaKs;stu;fshFk;gb> vq;fs; ehl;fis 
vz;Zk; mwpit vq;fSf;Fg; Nghjpj;jUSk;.” vd;W $wpdhu;. 
vdNt> vq;fSila tho;f;ifia ehq;fs; Muha;e;J ghu;j;J Njt 
Dila fpUigf;fhf ed;wp nrYj;j Ntz;Lk;. tho;tpd; Fiwf 
isAk; ngytPdq;fisAk; mwpe;J mitfis Nkw;nfhs; Sk;gb 
vq;fs; tho;it ehq;fs; xOq;F gLj;j Ntz;Lk;.  

        

   

              

நோங்கள் ஞோை இருதய 

முள்ைவர்கைோகும் டி> 

எங்கள் நோட்கணை எண் 

ணும் அறிணவ எங்களு 

க்குப் ப ோதித்தருளும். 

 ங்ைீதம் 90:12 

செபம்: அன்புள்ை  ர  தந்ணதபய> நீர் எைக்கு தந்திருக்கும் கிருண யின் 
நோட்களுக்கோக நன்றி. ஒவ்மவோரு நோளும் உம்முணைய வருணகக்கோக 
நோன் ஆயத்தப் டும் டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வரீோக.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 

nts;sp |  rpj;jpiu 30 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 24:4-8 
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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 ஜீவனுள்ை 
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 ஜீவிக்க  ி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 ைர்ைளுக்கு! 
உங்கள் ‘உள்ைொன 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 

ைிறவன் எவயனொ அவன் சைட்டுப்யபொைொமல் நித்திே 

ெவீகன அகடயும்படிக்கு, அவகரத் தந்தருைி, இவ்வை 

வொய் உைைத்தில் அன்புகூர்ந்தொர்.  (பயோவோன் 3:16)   
 

அந்த ஆச்சரிய ோை  ோறோத பதவ அன்பு இன்றும் யோவணர 

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

 
 
 

 

ைிருகபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தை  கப 
சரொரன்யரொ, ைனடொ  416.613.2909 gtachurch.ca 



 

                

 

உள்ைோை  ைிதன்  ோதோந்த இைவ   ிரதி 

விண்ைப் ப்  டிவம் 

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

கை சதொகையப ி MOBILE PHONE: 

மின் அஞ் ல் E-MAIL: 

விண்ணப்பப் படிவம் அனுப்பப்பட யவண்டிே முைவரி 

whatsApp வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை 
ம ற விரும்புகின்பறன் 

Viber வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை ம ற       
விரும்புகின்பறன் 

யமைதிை விபரங்ைள் 

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/

