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இயேசு ச ொன்னொர்: 
வருத்தப்பட்டுப் பொரஞ்சுமக்கிறவர்கயே! நீங்கள் 

எல்லொரும் என்னிடத்தில் வொருங்கள்; நொன் 
உங்களுக்கு இளேப்பொறுதல் தருயவன். 

மொதொந்த  ஞ் ிளக - இலவ ம் 

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

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

 ிதோவின் சித்தத்ணத நிணறபவற்றுங்கள். 

2020 – இதழ் 05                           

சவேிேீடு 

SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA   416.613.2909 

 

 
(f) ின்ச் /  ிட்லோன்ட் சந்திப்புக்கு அருகில் 
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info@gtachurch.ca  416.613.2909 
 

PLACE OF WORSHIP 

210 Silver Star Blvd., Unit #807  

Scarborough, ON M1V 5J9, Canada 

 

4    உமது கிருளப நல்லது 

 
 
 

6   பிந்தின ஆதொம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11  பிர ங்கக் குறிப்புகள் 
 
 
 
 

13  புதிே நொளுக்குள்... 

இந்த இதழில்… 

 ோம்சம ல்லோம் புல்ணலப்ப ோலவும்>  னுஷருணைய 
 கிண மயல்லோம் புல்லின் பூணவப்ப ோலவு ிருக்கிறது. 
புல் உலர்ந்தது> அதின் பூவும் உதிர்ந்தது. 

 ைிதர்கள், தங்கள் வோழ்க்ணகயில் சுகமும் ச ோதோை 

மும் ம ருகி இருக்கும் கோலத்திபல, பதவனுணைய 
எச்சரிப்ண  தள்ைிவிடுகின்றோர்கள். பதவன் விலக்கி 
ணவ என்று கூறும் கோரியங்கள் தங்களுக்கு பதணவ 
என்று எடுத்துக் மகோள்கின்றோர்கள். 

 ைிதர்கள் வோழ்க்ணகயிபல மநருக்கப் ட்டு ஒடுக்க 
ப் ட்டு ப ோகும் ப ோது அவர்கள் சிறுண ப் டுத்தப்  
டுகின்றோர்கள். அதிலிருந்து  ீண்டு மகோள்வது அவர் 
களுணைய ம லத்திற்கு  ிஞ்சிை கோரியம். ஏமைைில் 
அவர்கள் வோழ்க்ணக  ல அழுத்தங்கைோல் அமுக்கப் 
 ட்டிருக்கின்றது.   

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

2020 – இதழ் 05                         

MAILING ADDRESS 

7700 Markham Road, P.O. Box 3052 

Markham, ON L3S 4T1, Canada 

 

mailto:info@gtachurch.ca
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  kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;  

        … ணவகோசி 5, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 29, 30 
  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … ணவகோசி 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 
  ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top cz;L 

       … ணவகோசி 1, 9, 14, 17, 18, 23, 26, 27 
  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
      … ணவகோசி 1, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 27, 29   
  rkurkhd tho;f;if Ntz;lhk;   

       … ணவகோசி 3, 8, 13, 15, 17, 18, 23, 25, 27  

  nja;tPf MrPu;thjq;fs;   
       … ணவகோசி 4, 6, 10, 13, 16, 20, 24, 28, 30   

  NjtDila rpj;jk; epiwNtwl;Lk; 

       … ணவகோசி 6, 7, 9, 10, 11, 18, 27, 31       

  NjtDf;Fg; gpupakhd tho;f;if 
       … ணவகோசி 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 20, 24, 27, 31  
  rkhjhdKk; mkupf;ifAkhd tho;f;if cz;L 
      … ணவகோசி 2, 13, 24, 26, 27, 30, 31 
  nghWikNahL fhj;jpUq;fs;; 
      … ணவகோசி 1, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 29    
  Njt ePjp ntspg;gLk;  

       … ணவகோசி 9, 10, 14, 16, 18, 25     

  jpt;tpa Rghtq;fs; ntspg;gll;Lk; 
       … ணவகோசி 4, 5, 6, 7, 8, 12, 19, 22, 23, 24, 28, 31    

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

       … ணவகோசி 3, 4, 20, 30   
  Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ... 
        … ணவகோசி 4, 6, 8, 14, 17, 19, 23, 28 

அனுதிை தியோைக் குறிப்புக்கள் 

 தணலப்பு அகரோதி 13ம் பக்கத்திலிருந்து... 
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 ைிதகுல ோைது  ிகப்ம ரிதோை சோவோணல இன்று எதிர்பநோக்கியுள்ைது. 
இரு த்து நோலு  ைிபநரமும் ஓயோ ல் இயங்கிக்மகோண்டிருந்த ஸ்தோ ை 

ங்கள் சந்தடியின்று ஓய்ந்துப ோயுள்ைை. உலகமும் ஸ்தம் ித ணைந்த 
நிணலயிலிருக்கின்றது.  
 

இன்று இரோஜ்யங்கைின் புய லமும் ம ோருட் லமும்  லவைீப் ட்டு இரு 

ப் ணத கோண்கின்பறோம். யுத்தங்கணை நோம் இன்று கோைவில்ணல> இரத்தம் 
சிந்துதலும் நணைம றவில்ணல.  லவோன்கைின்  லத்த ஆயுதங்கள் ஓய்ந் 
துப ோய் கைஞ்சியங்கைில் அணைந்து கிைக்கின்றை.  
 

ஆயினும் சடுதியோய்  ஞ்சகோலம் சூழ்ந்து நிற்கின்றது.  சியிலும்  ட்டி 

ைியிலும் அழு வர்கைின் சத்தம் அங்கோங்கு ஓலிப் ணத பகட்கின்பறோம்> 

பகள்விப் டுகின்பறோம். அன் ோைவர்கணை இைந்த அபநக குடும் ங்கைின் 
பவதணைகள் எங்கும் பகட்க்கின்றை. இப் டிபய இந்நிணலணய இன்ைமும் 
வி ரித்துக்மகோண்பை ப ோகலோம்.  
 
 ோம்சம ல்லோம் புல்ணலப்ப ோலவும்>  னுஷருணைய  கிண மயல்லோம் 
புல்லின் பூணவப்ப ோலவு ிருக்கிறது. புல் உலர்ந்தது> அதின் பூவும் உதிர்ந் 
தது. கர்த்தருணைய வசைப ோ என்மறன்ணறக்கும் நிணலத்திருக்கும் என்று 
 ரிசுத்த பவதோக த்தில்  குறிப் ிட்டுள்ை வோர்த்ணதகைிபல இணவ யோவும் 
அைங்குகின்றதோயுள்ைது.  
 

ஜீவணைப் ோர்க்கிலும் உ து கிருண  நல்லது> என் உதடுகள் உம்ண த் துதி 
க்கும். என் ஜீவனுள்ை ட்டும் நோன் உம்ண த் துதித்து> உ து நோ த்ணதச் 
மசோல்லிக் ணகமயடுப்ப ன் என்று  ரிசுத்த பவதோக த்திபல (சங். 63:3) பதவ 
 க்தன் கூறியுள்ைணத வோசிக்கின்பறோம்.  
 

இந்த உலகத்தில் நோம் கோணும் எல்லோவற்ணறப்  ோர்க்கிலும் பதவனுணைய 
கிருண பய சிறந்தது.  
 

 ைிதர்கைின் மசயல்கள் நிணலயற்றணவ. அணவ சீக்கிரத்தில்  ோறிப்ப ோய் 

விடும். பதவபைோ நல்லவரும்  ோறோதவரோயுமுள்ைோர். அவரது கிருண  
என்றுமுள்ைது. அதிைோபல அவரது கிருண  ஜீவணைப் ோர்க்கிலும்  நல்லதோ 
யுள்ைது. 
 
ஜீவணைப் ோர்க்கிலும் உ து கிருண  நல்லது என்று மசோல்லுவதன் கருத்து 
என்ை?                                                                

 

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

àñ¶ è¤¼¬ð ïô¢ô¶ 
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இந்த பூ ியிபல நோன் வோழும் வோழ்ணவ இைந்து ப ோகபவண்டி வந்தோலும் > 

பதவபை உ து கிருண ணய நோன் இைந்து ப ோகோ ல் இருப்ப ைோக என் 

 தோகும். இவ்வுலகிலுள்ை நிணைவுகளும்> எண்ைங்களும்> நோம் கோணும் 
கோட்சிகள் யோவும் ஒருநோைிபல முடிவுற்றுப் ப ோகும். ஆைோல் பதவகிரு 

ண பயோ எப்ப ோதும்  ோறோததோய் எம்ண த் தோங்கி வைி நைத்துகிறதோ யுள் 

ைது.   
 

பதவனுணைய வோர்த்ணதகள் ஓருப ோதும் ஓைிந்து ப ோவதில்ணல. இன்ணறய 
நோட்கள் அணத ப லும் உறுதிப் டுத்துவதோயுள்ைை. கர்த்தணர பதடுங்கள் 
அவர் சமூகத்ணத நித்தமும் வோஞ்சியுங்கள்.  ைிதர்களுக்கு நோசியில் சுவோ 
சத்ணத ணவத்தவணரத் துதியுங்கள். அவரது கிருண ணய நோடுங்கள். 
 

இன்ணறய நோட்கைிபல  ைிதகுலத்தின் ஆபரோக்கியத்திற்கோக முன்ைின்று 
ப ோரோடும் அணைவருக்கோகவும் மஜ ியுங்கள். விபஷச ோக 
 

 ணவத்தியர்களுக்கோவும் அவர்கள் குடும் ங்களுக்கோகவும்   
 ணவத்தியசோணலயில் கைண யோற்றும் தோதி ோருக்கோகவும் அவர் 

கள் குடும் ங்களுக்கோகவும் 

 ணவத்தியசோணலயில் கைண யோற்றும்  ற்றய ஊைியருக்கோகவும் 
அவர்கள் குடும் ங்களுக்கோகவும் 

  ற்றும் முன்ைைி (frontline workers) ஊைியருக்கோகவும் அவர் 
கள் குடும் ங்களுக்கோகவும் 

 நோட்ணை ஆளும் தணலவர்களுக்கோகவும் அவர்கள் குடும் ங்களு 

க்கோகவும் 

 நோட்டின் அதிகோரிகளுக்கோகவும் அவர்கள் குடும் ங்களுக்கோகவும் 
மஜ ியுங்கள். 

 
 

 ிரிய ோை சபகோதரபை சபகோதரிபய> 
 

 ரபலோகத்தின் பதவணைத் துதியுங்கள்> அவர் இருதயம் மநோறுங்குண்ை 

வர்கணைக் குை ோக்குகிறோர்> அவர்களுணைய கோயங்கணைக் கட்டுகிறோர். 
த க்குப்  யந்து> த து கிருண க்குக் கோத்திருக்கிறவர்கள் ப ல் கர்த்தர்  ிரி 

ய ோயிருக்கிறோர். நோம் துன் த்தின் நடுவில் நைந்தோலும் அவர் நம்ண  உயி 
ர்ப் ிப் ோர். 
 

                                  
 

 

 

கிருளபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தல  ளப 
சரொரன்யரொ, கனடொ  416.613.2909 
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xU jdpahu; ];jhgdj;jpNy> nraw;jpl;lq;fis xOq;FgLj;Jk; 
Nkw;ghu;itahsuhf flikahw;wpte;j cj;jpNahf];j;jUf;F> mur 
,yhfh xd;wpy; Ntiy fpilj;jjhy;> jd; nghWg;gpypUe;J uh[p 
dhkh nra;J> Kd;Fwpj;j jtizapy;> me;jj; jdpahu;  ];jhg 
dj;jpypUe;J tpyfpf; nfhz;lhu;. me;j cj;jpNahf];j;ju; fle;J 
nrd;w rpy fpoikfSf;Fs;> mtu; Kd;G Ntiy nra;j jdpahu; 
];jh gdj;jpNy rpy Fog;gq;fs; Vw;gl;lJ. jdpahu; ];jhgdj;jpd; 
,af;Fdu;> eilngw;w nraw;jpl;lq;fis Muha;e;J ghu;j;j NghJ> 
mq;Nf rpy Fiwfis fz;L nfhz;lhu;. me;j nraw;jpl;lj;jpy; 
Ntiy ghu;j;J te;j FOtpduplk; mijf; Fwpj;J tpdhtpdhu;. mf; 
FOtpdNuh> vy;yhf; FiwfisAk; cj;jpNahfj;jpypUe;J tpyfp 
nrd;w me;j Nkw;ghu;itahsupd; jiyapy; Nghl;Ltpl;lhu;fs;. 
“vq;fs; ];jhgdj;jpw;F Vw;gl;bUf;Fk; ,e;j gpd;dilTf;F mtu; 
jhd; fhuzk;” vd;W nraw;jpl;lj;jpd; KfhikahsUk; jpl;lkhf 
$wp> jg;gpj;Jf; nfhz;lhu;.  
 
nghJthf kdpju;fs; kj;jpapNy> xUrhuhu;> jhq;fs; nra;j Fw;w 
q;fis> ve;j rydKkpd;wp> ,d;DnkhUtu; kPJ Rkj;jp tpLthu;fs;. 
,d;DnkhU rhuhu;> kw;wtu;fs; Nky; Fw;wj;ij Rkhj;jhtpbDk;> 
jq;fspy; Fw;wq;fs; VJk; ,y;iy> Mdhy; kw;wa kdpjdhy;jhd; 
ehd; ,e;j epiyf;Fj; js;sg;gl;Nld; vd;W $wpf; nfhs;thu;fs;. 
,tu;fs; jq;fs; jtwhd nra;iffis epahag;gLj;Jfpd;wtu;f 
shapUf;fpd;whu;fs;. fUg;nghUshtJ> jq;fs; epiyia rw;Wk; 
Muha;e;J ghu;j;J> Fw;wq;fis Vw;Wf; nfhs;tJ kdpju;fSf;F 
kpfTk; fbdkhd nrayhf ,Uf;fpd;wJ.  
 
,e;j RghtkhdJ> kdpju;fsplj;jpy; New;Nwh ,d;Nwh Njhd;wpa 
Rghtk; my;y. Njtdhfpa fu;j;ju; ,e;j G+kpiaiaAk; mjpYs;s 
ahitAk; jk; thu;j;ijahy; rpU\;bj;J> kdpjid MZk; ngz;Z 
khf cUthf;fp>  G+kpiaAk; mjpYs;sitfisAk; Mz;L nfhs; 
Sk;gb mtu;fis MrPu;tjpj;jhu;. vy;yh ed;ikAk; mtu;fSf;F 
cz;lhapUe;jJ. Njtd; jhNk mtu;fs; kj;jpapNy cyhtp te;jhu;. 
mtu;fs; jq;fs; Nkd;ikia ,oe;J Nghfhjgbf;F> mtu;fs; 
trpj;J te;j VNjd; vd;Dk; Njhl;lj;jpd; kj;jpapYs;s xU tpU 
l;rj;jpd; fdpiaf; Fwpj;j vr;rupg;ig mtu;fSf;F toq;fpdhu;. 
ed;ik jPik mwpaj;jf;f me;j tpUl;rj;jpd; fdpiag; Grpf;fNtz; 
lhk;; mij eP Grpf;Fk; ehspy; rhfNt rhtha; vd;W fl;lisapl;lhu;. 
(Mjpahfkk; 2:17). xU ehs; rj;JUthdtd; ];jpupahfpa VthNshL 
Ngrp> mtis tQ;rpj;jhd;. Vths;> Njtdhfpa fu;j;jUila thu; 
j;ijf;F fPo;g;gbahky;> rj;JUthdtdpd; tQ;rpf;Fk; trPfukhd 
thu;j;ijf;F fPo;g;gbe;jhs;. Njtd; vij tpyf;fp itj;jhNuh> mts; 
mij cl;nfhz;lhs;. mj;NjhL> jd; GU\dhfpa Mjhkpw;Fk; 
mij nfhLj;jhs;. mtDk; Njtd; nrhd;d thu;j;ijf;F tpNuhj 
khf ghtk; nra;jhd;.                                       

ð¤ï¢î¤ù Ýî£ñ¢ 
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Njtdhfpa fu;j;ju; Mjhikf; $g;gpl;L: Grpf;fNtz;lhk; vd;W ehd; 
cdf;F tpyf;fpd tpUl;rj;jpd; fdpiag; Grpj;jhNah vd;whu;. 
mjw;F mtd;> Mk; Grpj;Njd; vd;W jd; Fw;wj;ij Vw;Wf; nfhs; 
tjw;F gjpyhf> “vd;DlNd ,Uf;Fk;gb NjtuPu; je;j ];jpuPahdts; 
mt;tpUl;rj;jpd; fdpia vdf;Ff; nfhLj;jhs;> ehd; Grpj;Njd;” 
vd;whd;. mjhtJ> Kjyhtjhf> ePu; je;j ];jpupahdts; vd;W 
Njtd;Nky; Fw;wj;ij rhl;bdhd;> ,uz;lhtjhf> ];jpupahdtNs 
,ij vdf;F nfhLj;jhs;> Mjyhy; ehd; Grpj;Njd; vd;W Vthis 
Fw;wk; rhl;bdhd;. mg;nghOJ Njtdhfpa fu;j;ju; ];jpuPia Nehf;fp: 
eP ,g;gbr; nra;jJ vd;d vd;whu;. mjw;F mts; ehd; ck;Kila 
thu;j;ijia Nfl;fhky; tQ;rpf;fg;gl;Nld; vd;W $Wtjw;F gjpyhf 
“ru;g;gk; vd;id tQ;rpj;jJ> ehd; Grpj;Njd; vd;whs;.” mjhtJ 
jq;fSila Fw;wq;fis Vw;Wf; nfhs;shky;> jq;fis epahag;gL 
j;Jk; topfis NjLk; RghtkhdJ> kdpjd; ghtk; nra;j ehspNy 
(Njtdhfpa fu;j;jUila thu;j;ijf;F fPo;g;gbahky; Nghd ehsp 
Ny) cz;lhdJ. me;j RghtkhdNj> Mjhk; Vths; top Njhd;wpa 
kdpj Fyj;jpd; “n[d;k Rghtkhf” ,Ue;J tUfpd;wJ. 
 
xU gl;lzj;jpNy tho;e;J te;j tajhd Iah xUtu;> jd; 
Nkhl;lhu; tz;bia> kpfTk; mtjhdkhf Xl;br; nrd;W nfhz;b 
Ue;j Ntisapy;> rhiy tpjpfis kPwp> vjpu;g;gf;fkhf Ntfkhf 
te;j thfdk; xd;W ,e;j Iahtpd; thfdj;NjhL NkhjpaJ. jd 
f;Nfh jd;Dld; nrd;W nfhz;bUe;j jd; kfDf;Nfh> ve;j Mgj; 
Jk; Vw;gltpy;iy vd mwpe;j me;j Iah> Jupjkhf thfdj;ij 
tpl;L ,wq;fp> kw;wa thfdj;jpd; rhujpf;F epiy vg;gbNah vd;W 
mwpAk;gb tpiue;J nrd;W> “jk;gp> eP vg;gb ,Uf;fpd;wha;”  vd;W 
rhujpia tprhupj;jhu;. rpW fhaq;fSld; jg;gpj;Jf;nfhz;l kw;wa 
,sk; rhujp> ,e;j Iahit fz;lJk;> Nfhgkile;J> jfhj thu; 
j;ijg; gpuNahfq;fis nra;J nfhz;lhd;. Fw;wk; jd;Nky; ,Uf;f> 
“cdf;F thfdj;ij rupahf Xl;lj; njupahjh?” vd;W me;j Iah 
it fbe;J nfhz;lhd;. jdf;Nfw;gl;b Uf;Fk; ,f;fl;bd; kj;jpapYk;> 
vg;gbahtJ Fw;wj;ij me;j Iahtpd; jiyapy; Nghl;Ltpl Ntz; 
Lk; vd;gNj me;j ,sk; rhujpapd; KO Nehf;fkhf ,Ue;jJ. me;j 
IahNth “cd; capiu fhj;Jf; nfhz;l Mz;ltUf;F ed;wp” 
vd;W $wp jd; thfdj;ij Nehf;fp nrd;whu;.  
 
xU ,f;fl;lhd #o;epiyia vjpu;Nehf;Fk;NghJ> vg;gbahf Fw;wj; 
jpypUe;J jg;gpj;Jf; nfhs;syhk; vd;gJ nghJthf kdpju;fSila 
kdjpy; Njhd;Wk; vz;zkhf ,Uf;fpd;wJ. mJ xU thfd 
tpgj;jhf ,Uf;fyhk;> Ntiy jsj;jpNy Vw;gLk; gpur;ridfshf 
,Uf;fyhk;> ghlrhiyapNy Vw;gLk; Fog;gq;fshf ,Uf;fyhk;> 
ntsp ,lq;fspNy> filj; njUf;fspNy Vw;gLk; mnrsfupaq;f 
shf ,Uf;fyhk; Mya If;fpaq;fspNy Vw;gLk; fUj;J Kuz; 
ghlhf ,Uf;fyhk; my;yJ tPl;bNy nrhe;j FLk;gj;jpNy Vw;gLk; 
rpwpa jfuhwhf ,Uf;fyhk;> me;epiyapNy> #o;epiyfis rw;Wk; 
Muha;e;J ghu;f;fhky;> jq;fsJ gf;fj;ij vg;gbahtJ epahag;g 
Lj;j  Ntz;Lk;  vd;gjw;fhf>  jd;dpl;irahfNt> kdpju;fs; ngUk;
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Kaw;rpfis vLj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. rpy NtisfspNy jq;f 
Sf;nfd ngha; rhl;rpfisf;$l Vw;gLj;jp tpLfpd;whu;fs;. jq;fs; 
Kaw;rpfs; if$lhjtplj;J> jk;ikg; gilj;j Njtid Fw;wg;g 
Lj;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. 
 
xU khspif tshfj;ij ghJfhg;gjw;fhf epakdk; ngw;w ghJ 
fhg;G cj;Nahf];j;jd;> me;j khspiff;F nrd;W tUk; ahtiuAk; 
guprPyid nra;j gpd;Ng cs;Ns mDkjpj;J te;jhd;. re;Njfj; 
jpw;NfJthd tpUe;jhspfis re;jpf;Fk; NghJ> mtu;fis jil 
nra;J> tPl;bd; nrhe;jf; fhuuplk; njhiyNgrp topahf epiyia 
$wpf; nfhs;thd;. ,g;gbahf> re;Njfj;jpw;fplkhd rpy kdpju;fs;> 
tPl;L nrhe;jfhuupd; kfdpd; ez;gu;fs; vd;w uPjpapNy> me;j 
khspiff;F Nghf;Fk; tuj;Jkhf ,Ug;gijf; fz;l me;j ghJfhg;G 
cj;jpNahf];j;jd;> me;j khspifapd; nrhe;jf;fhuUf;F gy Kiw 
vr;rupg;ig toq;fpapUe;jhd;. tPl;bd; nrhe;jf;fhuUk; mtd; kidtp 
kw;Wk;  gps;isfNsh: “me;j tpUe;jhspfs;> jq;fs; kfDf;F 
Ntz;batu;fs;” vd;W $wp> me;j ghJfhg;G cj;jpNahf ];j;jdpd; 
vr;rupg;ig jl;bf; fopj;Jtpl;lhu;fs;. xU ehs;> me;j khspif 
Kw;whf nfhs;isaplg;gl;lJ. khspifapNy Ntiy nra;fpd;w rpyu; 
fhag;gLj;jg;gl;lhu;fs;. ,ijf; fz;l nrhe;jf;fhuu;> me;j ghJfhg;G 
cj;Nahf];j;jid kpfTk; fz;bj;J Ngrpdhu;. mtid ,dp jd; 
khspifg; gf;fk; tuNtz;lhk; vd;W Ntiy ePf;fk; nra;Jtpl;lhu;. 
rpy fpoikfSf;F gpd;G> ez;gu;fs; vd;W $wp jd; kfid re;jpf;f 
te;j kdpju;fNs> jd; khspifia jpl;lkpl;L nfhs;isabj;j 
tu;fs;>  vd;gij cWjp nra;J nfhz;l NghJ jd; ftyaPdj;ij 
Ak;> mjdhy; cz;lhd gpd;tpisTf isAk; czu;e;J nfhz;lhu;. 
 
kdpju;fs;> jq;fs; tho;f;ifapy; RfKk; rkhjhdKk; ngUfp 
,Uf;Fk; fhyj;jpNy> NjtDila vr;rupg;ig js;sptpLfpd;whu;fs;. 
Njtd; tpyf;fp it vd;W $Wk; fhupaq;fs; jq;fSf;F Njit 
vd;W vLj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. gpd;G> mjdhy; tUk; ghjfq;fis 
fhZk; NghJ> NjtDf;F fz;fs; ,y;iyah? Vd; ,g;gb Mapw;W 
vd;W $wpf; nfhs;thu;fs;. jq;fs; Fw;wq;fis Vw;Wf; nfhz;L 
kdk;jpUk;Gtjw;F gjpyhf NjtidNa Fw;wk; rhl;btpLfpd;whu;fs;.  
 
,t;tz;zkhf jq;fs; jg;gpjq;fis Vw;Wf; nfhs;shky; thOk; 
tho;f;if> Ke;jpd kD\dhfpa Mjhk; topahf cz;lhd Rght 
khf ekf;Fs; ,Uf;fpd;wJ. 
 
kdpj Fyj;jpd; ghtq;fis eptu;j;jpahf;Fk;gbf;F> thf;fspf;fg;gl;l 
kPl;guhfpa ,NaR fpwp];J ,e;jg; G+kpapNy jho;ikapd; &gj;jpNy 
ntspg;gl;lhu;. mtu; ve;j ghtKkpy;yh ePjpkhdhf ,e;j G+kpapNy 
tho;e;J te;jhu;. fhyq;fs; epiwNtwpa NghJ> mtu;jhNk jk; 
ikNa jhNk Fw;wepthuzgypahf xg;Gf; nfhLj;jhu;.  
 
gpujhd MrhupaUk; %g;gUk; rq;fj;jhu; ahtUk; ,NaRitf; 
nfhiynra;Ak;gb mtUf;F tpNuhjkha;g; ngha;r;rhl;rp Njbdh 
u;fs;. xUtUk; mfg;gltpy;iy. mNefu; te;J ngha; rhl;rp nrhy;
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ypAk; mtu;fs; rhl;rp xt;ttpy;iy. mg;nghOJ> gpujhd Mrhupad; 
vOe;jpUe;J> ,NaRit Nehf;fp: ,tu;fs; cdf;F tpNuhjkha; 
rhl;rp nrhy;Yfpwijf;Fwpj;J eP xd;Wk; nrhy;Yfpwjpy;iyah vd; 
whd;. ,NaR Nuhk mjpfhupahfpa Njrhjpgjpf;F Kd;ghf nfhz;L 
nry;yg;gl;lhu;. gpujhd MrhupaUk; %g;gUk; mtu;Nky; Fw;wQ;rhl;L 
ifapy;> mtu; khWj;juk; xd;Wk; nrhy;ytpy;iy. mg;nghOJ> Njrh 
jpgjpahfpa gpyhj;J ,NaRit Nehf;fp: ,tu;fs; cd;Nky; vj;j 
idNah Fw;wq;fisr; rhl;Lfpwhu;fNs> eP mitfisf; Nfl;ftpy; 
iyah vd;whd;. mtNuh xU thu;j;ijAk; khWj;jukhfr; nrhy;ytp 
y;iy> mjdhy; Njrhjpgjp kpfTk; Mr;rupag;gl;lhd;. 
 
mtu; kuz Mf;fpidf;Fs;shfg;gl;L> rpYitapNy kupf;Fk; jWth 
apy;> me;j topaha; ele;JNghfpwtu;fs; jq;fs; jiyfisj; JY 
f;fp: Njthyaj;ij ,bj;J> %d;W ehisf;Fs;Ns fl;Lfpw tNd> 
cd;id ePNa ul;rpj;Jf;nfhs;; eP NjtDila Fkhudhdhy; rpYit 
apypUe;J ,wq;fp th vd;W mtiuj; J}\pj;jhu;fs;.  mg;gbNa gpu 
jhd MrhupaUk; NtjghufUk; %g;gUk; gupahrk;gz;zp:  kw;wtu; 
fis ul;rpj;jhd;; jd;idj;jhd; ul;rpj;Jf;nfhs;sj; jpuhzp apy;iy. 
,td; ,];uNtypd; uh[hthdhy; ,g;nghOJ rpYitap ypUe;J 
,wq;fptul;Lk;> mg;nghOJ ,tid tpRthrpg;Nghk;.  jd;id Njt 
Dila 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;. mtNuhNl$lr; rpYitfspy; miwag;gl;l 
fs;sUk; me;jg;gbNa mtiu epe;jpj;jhu;fs;. (kj;NjA 27:39-44) 
 
“mtu; neUf;fg;gl;Lk; xLf;fg;gl;Lk; ,Ue;jhu;> MdhYk; jk;Kila 
thia mtu; jpwf;ftpy;iy. mbf;fg;gLk;gb nfhz;LNghfg;gLfpw 
xU Ml;Lf; Fl;biag;NghyTk;> jd;id kapu;fj;jupf;fpwtDf;F 
Kd;ghfr; rj;jkplhjpUf;fpw Ml;ilg;NghyTk;> mtu; jk;Kila 
thiaj; jpwthjpUe;jhu;.” (Vrhah 53:7) 
 
kPl;guhfpa ,NaR kdpjFyj;jpd; Fw;wq;fs; ahitAk; jd;Nky; 
Vw;Wf; nfhz;lhu;. jk;ik nfhiy nra;fpd;wtu;fspd;> epe;ijahd 
thu;j;ijfis Nfl;l NghJ> mjw;F kW cj;juT nrhy;yhky; 
me;j gopiaAk; jk;Nky; Vw;Wf; nfhz;L mtu;fis kd;dpj;J 
tpLk;gb jk; gpjhit Ntz;bf; nfhz;lhu;.  
 
mtu; mrl;ilgz;zg;gl;ltUk;> kD\uhy; Gwf;fzpf;fg;gl;ltUk;> 
Jf;fk; epiwe;jtUk;> ghL mEgtpj;jtUkhapUe;jhu;; mtiutpl;L> 
ek;Kila Kfq;fis kiwj;Jf; nfhz;Nlhk;; mtu; mrl;ilg 
z;zg;gl;bUe;jhu;; mtiu vz;zhkw;NghNdhk;. nka;ahfNt mtu; 
ek;Kila ghLfis Vw;Wf;nfhz;L> ek;Kila Jf;fq;fisr; 
Rke;jhu;; ehNkh> mtu; Njtdhy; mbgl;L thjpf;fg;gl;L> rpWikg;gl; 
ltnud;W vz;zpNdhk;.  ek;Kila kPWjy;fspdpkpj;jk; mtu; 
fhag;gl;L> ek;Kila mf;fpukq;fspdpkpj;jk; mtu; nehWf;fg;gl;lhu;; 
ekf;Fr; rkhjhdj;ij cz;Lgz;Zk; Mf;fpid mtu;Nky; te;jJ. 
mtUila jOk;Gfshy; FzkhfpNwhk;. 
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Mk;! ,e;j G+kpAk; mjpYs;s gilg;Gf;fs; ahTk; Njhd;Wk; Kd;ghf 
vd;nwd;Wk; ,Uf;fpd;wu; ,NaR jhNk> Ke;jpd Mjhk; (First Adam) 
topahf cz;lhd epj;jpa Mf;fpidia ePf;Fk;gb> jk;ikj; 
jho;;j;jp> kdpj &gknkLj;J> ,e;j G+kpapNy ntspg;gl;lhu;. mjdhy; 
mtu; gpe;jpd (Last) Mjhk; vd;W miof;fg;gl;lhu;. gpe;jpd 
Mjhkhfpa ,tu; capu;g;gpf;fpw Mtpahdhu;. Ke;jpd kD\d; 
G+kpapypUe;Jz;lhd kz;zhdtd;; mtd; topahf Fw;wk; rhl;Ljy; 
cz;lhdJ. ,uz;lhk; kD\dhfpa Mjhk; thdj;jpypUe;J te;j 
fu;j;ju;. ,tu; topahf Fw;wj;jpypUe;J tpLjiyailAk; [Pt 
khu;f;fk; cz;lhdJ. xNu kD\dhfpa Ke;jpa Mjhk; topahf 
guNyhfk; milf;fg;gl;lJ. (1 nfhup 15:46-47) my;yhkYk;> xUtD 
ila kPWjypdhNy me;j xUtd; %ykha;> kuzk; Mz;Lnfhz; 
bUf;f> fpUigapd; gupG+uzj;ijAk; ePjpahfpa <tpd; gupG+uzj; 
ijAk; ngWfpwtu;fs; ,NaR fpwp];J vd;Dk; xUtuhNy [Ptid 
mile;J MSthu;fnsd;gJ mjpf epr;rakhNk.  Mifahy; xNu 
kPWjypdhNy vy;yh kD\Uf;Fk; Mf;fpidf;F VJthd jPu;g;G 
cz;lhdJNghy> xNu ePjpapdhNy vy;yh kD\Uf;Fk; [Ptid 
mspf;Fk; ePjpf;F VJthd jPu;g;G cz;lhapw;W. md;wpAk; xNu 
kD\Dila fPo;g;gbahikapdhNy mNefu; ghtpfshf;fg;gl;lJ 
Nghy> xUtUila fPo;g;gbjypdhNy mNefu; ePjpkhd;fshf;fg;gL 
thu;fs;. (Nuhku; 5:17-19) 
 
gpupakhdtu;fNs> “jd; ghtq;fis kiwf;fpwtd; tho;tilakh 
l;lhd;; mitfis mwpf;if nra;J tpl;LtpLfpwtNdh ,uf;fk; 
ngWthd;.” (ePjpnkhopfs; 28:13). ekf;Fg; ghtkpy;iynad;Nghkh 
dhy; ek;ik ehNk tQ;rpf;fpwtu;fshapUg;Nghk;> rj;jpak; ekf;Fs; 
,uhJ. ek;Kila ghtq;fis ehk; mwpf;ifapl;lhy;> ghtq;fis 
ekf;F kd;dpj;J vy;yh mepahaj;ijAk; ePf;fp ek;ikr; Rj;jpfup 
g;gjw;F Njtd; cz;ikAk; ePjpAk; cs;stuhapUf;fpwhu;. ehk; 
ghtQ;nra;atpy;iynad;Nghkhdhy;> ehk; mtiug; ngha;auhf;Ffp 
wtu;fshapUg;Nghk;> mtUila thu;j;ij ekf;Fs; ,uhJ. (1 Nah 
thd; 8-10) 
  
vdNt> ehq;fs; vq;fs; n[d;k Rghtkhfpa Fw;wk; rhl;Ljy;> 
Fw;wq;fis epahag;gLj;Jjyhfpa Ke;jpd kD\dhfpa ght Mjh 
kpd; rhaiy fise;J> ghtkpy;yhj gpe;jpd Mjhkhfpa vq;fs; 
kPl;guhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; rhahypNy tsUk;gbf;F> mtuhy; 
cz;lhd [Pt khu;f;fj;jpd; topapNy nry;Nthkhf. 
  
இருதேத்ளத ஆரொய்ந்தறிகின்ற யதவன்> உங்களே வழிநடத்திச் ச ல் 

வொரொக! ஆயமன்! 
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gpujhd thrfk; - 2 nfhupe;jpau; 7:6 
 

NjtDila MrPu;thjq;fs; epiyahditfs;. mJ xU ehspNy 
mope;J fiye;J Nghtjpy;iy. vq;fSila Njtid gy ehkq; 
fisr; nrhy;yp miof;fpd;Nwhk;. vLj;Jf; fhl;lhf> gupfhupahfpa 
fu;j;ju;> ey;y Nka;g;gd;> ntw;wp jUk; nja;tk;> mtUila gu;t 
jj;jpy; vy;yhk; ghu;j;Jf; nfhs;sg;gLk;> ru;t ty;yikAs;s Njtd;  
vd;W mtUila Fzhjpraq;fis ntspg;gLj;Jk; gy ehkq;fis 
nrhy;yp ehq;fs; Jjpf;fpd;Nwhk;. 
 
,d;iwa ehspNy mtu; rpWikg;gl;ltu;fSf;F MWjy; nra;fpw 
Njtd; vd;gjpd; fUg;nghUis Muha;e;J ghu;g;Nghk;. rpWikg;gl;l 
tu;fs; ahu;? ,e;j cyfpNy Viofs; vd;W miof;fg;gLfpd;w 
tu;fsh? my;yJ kdpj Kiwikfspd;gb fw;W Njwhjtu;fsh? 
rpWikg;gl;ltu;fs;> jq;fs; ,Ujaj;jpy; neUf;fg;gl;L> xLf;fg;gl;l 
tu;fshapUf;fpd;wu;fs;. ,WjpapNy mtu;fs; tho;f;if kd mOj;jk; 
epiwe;jjha; fhzg;gLfpd;wJ. Njt Copauhfpa gTy;> ,e;j cyf 
Kiwikapd;gb fw;Wj; Nju;e;jtUk;> me;j];Js;stuhf ,Ue;Jk;> 
jd; Copag; ghijapNy ntFtha; neUf;fg;gl;L xLf;fg;gl;l 
#o;epiyfis fle;J nrd;whu;. rhKNtypd; jhahfpa md;dhs;> 
jd; fztdhy; mjpfkhf Nerpf;fg;gl;bUe;Jk;> jd; tho;f;ifapNy 
cz;lhd neUf;fj;jpdhy; “NjtuPu; ck;Kila mbahspd; rpW 
ikiaf; fz;Nzhf;fpg; ghUk;” vd;W jd; ,Ujaj;ij Cw;wp n[gk; 
gz;zpdhs;.  
 
kdpju;fs; tho;f;ifapNy neUf;fg;gl;L xLf;fg;gl;L NghFk; NghJ 
mtu;fs; rpWikg;gLj;jg;gLfpd;whu;fs;. mjpypUe;J kPz;L nfhs;tJ 
mtu;fSila ngyj;jpw;F kpQ;rpd fhupak;. Vnddpy; mtu;fs; 
tho;f;if gy mOj;jq;fshy; mKf;fg;gl;bUf;fpd;wJ.  mg;gbg;gl;l 
tu;f Sf;F vq;fs; Njtd; MWjy; nra;fpd;wtu;. me;j MWjy;; 
xU ey;y nra;jpahfNth> ngUk; cjtpahfNth> ey; MNyhrid 
ahfNth> muhzd ghJfhg;ghfNth my;yJ ,f;fl;lhd #o;epiy 
apNy mtrpakhdJ vJNth> mij mDf;fpufk; nra;fpd;wtu; Njt 
dhf ,Uf;fpd;whu;.  
 
“vdf;F xj;jhir tUk; gu;tjq;fSf;F Neuhf vd; fz;fis 
VnwLf;fpNwd;. thdj;ijAk; G+kpiaAk; cz;lhf;fpd fu;j;juplj;jp 
ypUe;J vdf;F xj;jhir tUk;. cd; fhiyj; js;shlnthl;lhu;; 
cd;idf; fhf;fpwtu; cwq;fhu;. ,Njh> ,];uNtiyf; fhf;fpwtu; 
cwq;FtJkpy;iy J}q;FfpwJkpy;iy”  vd;W rq;fPjg; Gj;jfj;jpNy
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$wg;gl;bUf;fpw gpufhukhf> xU kdpjd; jd; tho;f;ifapNy 
rpWikg;gl;bUf;ifapy;> jd; fz;fis Njtid Nehf;fp VnwLf;Fk; 
NghJ mtu; mtDf;F cjtp nra;fpd;wtuhapUf;fpd;whu;.  
 
mf;fhyj;jpNy> Njt ew;nra;jpia mwptpj;jjpd; epkpj;jk;>  Njt 
Copauhfpa gTy; ntFtha; Jd;gg;gLj;jg;gl;lhu;. mtUila tho; 
f;ifapNy ngupjhd neUf;fk; cz;lhapUe;jJ. me;j ehl;fspNy 
mtu; jd;Dila Copaj;jpd; gpuahrq;fspdhy; cz;lhd gyidf; 
Nfs;tpg;gl;l NghJ> gy neUf;fq;fspd; kj;jpapYk; mtu; MWjy; 
mile;jhu;.   
 
xUNtis ,d;W ePq;fs; nghUshjhu neUf;fbapy; ,Uf;fyhk; 
my;yJ ruPuj;jpNy cz;lhapUf;Fk; tpahjpapdhy; Jd;gg;gl;Lf; 
nfhz;bUf;fyhk; my;yJ tho;f;ifapy; cz;lhapUf;Fk; gpuj;jp 
Nafkhd #o;epiyfshy; xLf;fg;gl;Lf; nfhz;bUf;fyhk;> mJ vJ 
thf ,Ue;jhYk;> gpur;ridfs; Vuhskhf #o;e;jpUe;jhYk;> mit 
ahtw;wpd; kj;jpapYk; Njtd; MWjyspf;fpd;wtuhapUf;fpd;whu;. vq; 
fs; Njtdhfpa fu;j;juplj;jpNy gjpy; cz;L. vdNt vq;fs; fz; 
fis fu;j;ju; Nky; gjpaitg;Nghk;.  
 
ehq;fs; NjtNdhL xg;Guthdtu;fsha; ,Ug;Nghnkd;why; ehq;fs; 
NjtDilatu;fsha; fhzg;gLNthk;. ehq;fs; mtUf;F nrhe;j 
khdtu;fshf ,Ug;Nghk;. ehq;fs; NjtDf;F nrhe;jkhdtu;fsha; 
,Ug;Nghnkd;why; mtUila Fzhjpraq;fs; vq;fspNy ntspg;gl 
Ntz;Lk;. vq;fs; Njtdhfpa fu;j;ju; rpWikg;gl;ltu;fSf;F MW 
jyspf;fpd;w NjtdhapUf;fpd;whu;. mJ NghyNt ehq;fSk; kw;w 
tu;fSila rpWikapNy mtu;fSf;F MWjyspf;fpd;wtu;fshf 
khw Ntz;Lk;. 
 
kdpju;fs; nghJthf> NjtNd ePu; vd;id MrPu;tjpf;f Ntz;Lk;> 
vd;Dila khjhe;j Cjpaj;ij vdf;F $l;b> juNtz;Lk; vd;W 
Ntz;Ljy; nra;fpd;whu;fs;. Njtd; mij mtu;fSf;F mDf;fpufk; 
nra;fpd;whu;. mg;gbahf vd; tho;;f;ifapNy ehd; ngw;w Njt MrPu; 
thjq;fis> vd;DilaJ> ehd; ngw;Wf; nfhz;lJ> vdNt ehd; 
mjpNy  jpUg;j;jpaha; tho;Ntd; vd;W vz;zpf; nfhs;shky;> Njtd; 
vq;fis MrPu;tjpj;jJNghy ehq;fSk; kw;wtu;fSila tho;f;if 
apNy MrPu;thjq;fshf khw Ntz;Lk;.  
 
vq;fs; Njtd; mtu; rpWikg;gl;ltu;fSf;F MWjy; nra;fpwtuha; 
,Uf;fpd;whu;.  vdNt ehq;fSk; mtUila Fzhjpraq;fspNy gq; 
Fs;stu;fshf rpWikg;gl;ltu;fSf;F MWjy; nra;Nthk;.      
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சபொல்லொங்கனின் தந்திரங்கள்   
FbapUg;Gg; gFjpapNy (Residentil Area) jd; thfdj;ij mjp Ntf 
khf Xl;br; nrd;w kdpjndhUtd;> jd; thfdj;jpw;F Kd;ghfr; 
nry;Yk; kw;wa thfdq;fisAk; jhz;br; nry;Yk;gbf;fhf mq; 
Fkpq;Fkhf jdJ thfdj;ij Xl;bf; nfhz;L nry;tij> jd; 
kfNdhL ghlrhiy guprspg;G tpohtpw;F nrd;W nfhz;bUe;j 
je;ijnahUtu; mtjhdpj;jhu;. mtu; 
jd; thfdj;ij njU Xuj;jpNy epW 
j;jptpl;L> jhW khwhf jd; thf 
dj;ij xl;br; nry;Yk; kdpjd;> fl 
e;J nry;Yk;gb ,lq; nfhLj;jhu;. 
mij ftdpj;j         kfd;    jd; je;ijia 
Nehf;fp: mg;gh> rhiy tpjpapd;gb 
ePq;fs; jhNd Kd;ghf nry;y Ntz; 
Lk;> nghyprhuplk; mfg;gl;lhy; me;j kdpjd; jhNd            gpur;ridapy; 
khl;bf; nfhs;thd;. Vd; ePq;fs; xJq;fp> mtDf;F ,lq; nfhLf;f 

Ntz;Lk; vd;W Nfl;lhd;. mjw;F je;ijahdtu;: kfNd> me;j 

kdpjDf;F rhiy tpjpfs; xU nghUl;ly;y. gpur;ridia Njbr; 
nry;Yk; kdpjidg; Nghy mtd; mq;fyha;f;fpd;whd;. mtd; vd; 
thfdj;NjhL Nkhjpdhy;> mtd; Nky;jhd; Fw;wk; vd;gJ 
cz;ik. Mdhy; ePAk; ehDk; tpgj;jpy; rpf;fpf; nfhz;l gpd;> ahu; 
rup? ahu; gpio? vd;gjpy; mjpf gyd; ,y;iy. tpgj;Jz;lhdhy;: 
vq;fs; fhyKk;> RfKk;> gzKk; tpiuakhFk; my;yNth. ehq;fs; 
Kf;fpakhd epfo;r;rpf;F nrd;W nfhz;bUf;fpd;Nwhk; vdNt 
ehq;fs; #o;epiyfis epjhdpj;J nry;y Ntz;Lk; vd;W gjpysp 
j;jhu;. Mk; gpupakhdtu;fNs> ,e;j cyfk; nghy; yhq;fDf;Fs; 
fplf;fpd;wJ (1 Nahthd; 5:19). ehq;fNsh> gpjhthfpa NjtDila 
rpj;jj;ij nra;Ak;gb NtW gpupf;fg;gl;bUf;fpd;Nwhk;. rl;lj;ijAk;> 
xOq;ifAk; Fwpj;J nghy;yhq;fDld; NgRtjpy; vd;d ,yhgk;? 
cq;fs; Kj;Jfisg; gd;wpfs;Kd;   NghlhNjAq;fs;; Nghl;lhy; jq; 
fs; fhy;fshy; mitfis kpjpj;J> jpUk;gpf;nfhz;L cq;fisg; 
gPwpg;NghLk;. kjpaPdDila top mtd; ghu;itf;Fr; nrk;ikahap 
Uf;Fk;;. fUg;nghUshtJ> tho;f;ifapy; tUk; ,ilA+Wfis ,d 
q;fz;L mitfis jtpu;j;Jf; nfhs;Sk;gbf;F ehq;fs; vg; 
nghOJk; tpopg;Gs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. nghy;yhq;fha; 
Njhd;Wfpd;w fhupaq;fis tpl;L tpyfp eykhditfis gpbj;Jf; 
nfhs;Nthk;.   
  
    

    
 

nts;sp | itfhrp 1 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 2:11 

ம ோல்லோங்கோய்த் பதோன் 

கிற எல்லோவற்ணறயும் 
விட்டு விலகுங்கள். 

1 சத  5:22 

செபம்:  ரிசுத்தமுள்ை பதவபை> ம ோல்லோங்கைின் தந்திரங்கணை 
இைங்கண்டு> அணவகைிைோபல என் நோட்கணை வைீடிக்கோத டிக்கு 
 ிரகோசமுள்ை  ைக் கண்கணைத் தந்து நைத்துவரீோக இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ஆவிக்குரிே யுத்தம் 
,uz;L ehLfSf;fpilapNy Aj;jk; Kk;Kukhf ele;J nfhz;b 
Ue;jJ. taJ fhuzkhfNth> cly; ngytPdq;fs; fhuzkhfNth 
Aj;j fsj;jpw;F nry;y KbahjpUe;j Fbkf;fspy; gyu; vg;g 
bahtJ jq;fshy; Kbe;j Mj 
uit jq;fs; ehl;bd; uh[htpw;Fk;> 
jsgjpf;Fk;> gl;lhsj;jpNy Nrit 
Gupgtu;fSf;Fk; toq;f Ntz;Lk; 
vd;w vz;zKilatu;fshf ,Ue; 
jhu;fs;. ,tu;fs; ,uh[gf;jpAs;s 
Fbkf;fs;. Mdhy;> mj;Njrj;jpyp 
Ue;j rpyNuh> Njrj;jpw;F Mju 
thf ,Ug;gjw;F gjpyhf> jq;fs; 
gilfis Fwpj;J Fiw $Wtjp 
Yk;> vjpu;j;J Aj;jk; nra;Ak; me; 
epa ehl;L murDf;F> jq;fs; ehl; 
bd; ,ufrpaq;fis Fwpj;J J}J 
mDg;gpf; nfhz;LkpUe;jhu;fs;. ,g; 
gbg;gl;ltu;fis; JNuhfk; nra; 
fpd;wtu;fs; vd;W miog;ghu;fs;. 
vq;fs; tho;;f;ifapy; ehshe;jk; 
Mtpf;Fupa Aj;jk; cz;L. mjhtJ> ehq;fs; gpjhthfpa Njt 
dpd; rpj;jj;ij vq;fs; tho;tpy; epiwNtw;w Ntz;Lk;. Mdhy; 
mjw;F vjpuhf gprhrpd; nghy;yhj Mtpfspd; Nridfs; vjpu;j;J 
epw;fpd;wd. vg;gbahtJ> Njt Copau;fis> tpRthrf; FLk;g 
q;fshfpa vq;fisAk; gpjhtpd; rpj;jk; nra;Ak; rpe;ijapypUe;J 
gpupj;J> xUtNuhnlhUtu; Aj;jk; nra;a itg;gNj gprhrhdtdpd; 
je;jpu  cghak;. mjw;F ,iuahf ehq;fs; mfg;gLNthnkd;why;> 
jq;fs;   Njrj;jpw;F JNuhfk; nra;fpd;w Fbkf;fisg; Nghy ehKk; 
khwptpLNthk;. ehq;fSk;;> kw;wa tpRthr FLk;gq;fSk; Mtpf;F 
upa Nghuhl;lj;jpy;> gprhrhdtNdhL vjpu;j;J epw;fpd;w Ntis 
apy;> tpRthrf; FLk;gq;fspd; tho;tpy; ngytPdq;fSk;> FiwTf 
Sk;; ,Uf;fyhk;. mitfis ehk; Rl;bf; fhl;b> mtu;fSf;nf 
jpuhf ,d;DnkhU Nghuhl;lj;ij ehq;fs; Muk;gpj;Jtplf; $lhJ.  
khwhf> ehq;fs; mtu;fSf;fhf ehs;NjhWk; Cf;fj;NjhL n[gp 
f;f Ntz;Lk;. mtu;fs; jq;fs; ngytPdq;fis jhq;fNs Nkw; 
nfhs;Sk;gbf;F vq;fshy; Kbe;j Mjuit toq;f Ntz;Lk;. 

   

  

 

 

எந்தச் ச யத்திலும்  சகல 

வித ோை பவண்டுதபலோ 

டும் விண்ைப் த்பதோடும் 
ஆவியிைோபல மஜ ம்  

ண்ைி> அதன்ம ோருட்டு 
 ிகுந்த  ைஉறுதிபயோடும் 
சகல  ரிசுத்தவோன்களுக் 

கோகவும்  ண்ணும் பவண் 

டுதபலோடும் விைித்துக் 

மகோண்டிருங்கள். 

எயப ிேர் 6:18 

rdp | itfhrp 2 
 

 khiy thrfk; - 1 njr 5:8 

செபம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை> இந்த வோழ்க்ணகயின் ப ோரோ 
ட்ைத்திபல> எதிரியோைவணை ப ற்றமகோள்ளும் டி உம் ிலும் உம்மு 

ணைய சத்துவத்தின் வல்லண யிலும்  லப் டும் டி ஞோைத்ணத தந்தரு 

ள்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ேொவரும் யதறினவர்கேொகும்படிக்கு…    

NjtDila miog;igg; ngw;w Njt kdpju;fshfpa ehq;fs;  Njwpd 
tu;fshfTk;> ew;fpupiafis nra;Ak;gbf;F jFjpAs;stu;fshf 
Tk; tsu;e;J ngUFk; gbf;Nf> Ntjthf;fpaq;fnsy;yhk; Njt 
Mtpapdhy; mUsg;gl;bUf;fpwJ.  mjhtJ> Ntj trdq;fspd; mb 
g;gil Nehf;fkhdJ> ehq;fs; ,NaR fpwp];Jit Nghy Njwpd 
tu;fshTk;> ew;fpupiafisNa nra; 
fpd;wtu;fshfTk; khw Ntz;Lk; 
vd;gjhFk;. mjd; gydhf ehq;fs; 
epj;jpa [Ptid guNyhfj;jpNy Rj 
e;jupj;Jf; nfhs;Nthk;. mij ika 
khff; nfhz;Nl> Ntj trdq;fs; 
cgNjrj;Jf;Fk;> fbe;Jnfhs;Sj 
Yf;Fk; rPu;jpUj;jYf;Fk;> ePjpiag; 
gbg;gpf;FjYf;Fk; gpuNah[dKs;s 
itfshapUf;fpwJ. (2 jPNkh 3:16-
17). Mdhy; gprhrhdtd;> Ntjthf; 
fpaq;fisf; nfhz;L fu;j;juhfpa 
,NaR fpwp];Jit Nrhjpj;jhd;. 
Mdhy;> ,NaRNth me;j Nrhjid 
f;fhuDf;F rw;Wk; ,lq; nfhLf;f 
tpy;iy. xLf;fg;gl;ltd; tho;tilAk;gbf;Nf thu;j;ijahdtu; 
kDthfp ,e;j cyfj;jpw;F xspiaf; nfhLf;Fk; [Pt dhf 
ntspg;gl;lhu;. vdNt me;j [Pt thu;j;ijfis jtwhd Nehf;f 
j;jpw;F cgNahfpj;J> rf tpRthrpfis xLf;ff; $lhJ. NjtD 
ila thu;j;ij vq;fSf;F epj;jpa [Ptid nfhLf;fpd;wJ. me;j 
thu;j;ij vq;fs; Md;kPf Ngh[dkhf ,Uf;fpd;wJ. me;j thu; 
j;ij vq;fSf;F mUkUe;jhf ,Uf;fpd;wJ. me;j thu;j;ij vq; 
fis tpLjiyahf;Ffpd;wJ. me;j thu;j;ij tpRthrpfis my;y 
gifQdhfpa gprhrhdtid n[apf;fpd;w gl;lakhf ,Uf;fpd; 
wJ. me;j thu;j;ij vq;fis fz;bj;J> jz;bj;J (rpl;rpj;J) elj; 
Jfpd;wJ. mjd; gydhdJ mopT my;y. khwhf md;gpNy gupRj; 
jKs;stu;fshf       vq;fis khw;Wfpd;w mNj thu;j;ij> ,Wjp ehsp 
Ny vq;fis epahae;jPu;f;Fk;. Mdhy; me;j epahahrdk; vq;fSf; 
Fupajy;y.    fu;j;juhfpa    ,NaRNt ePjpAs;s epahahjpgjpahf me;j 
epahahrdj;jpNy     tPw;wpUg;ghu;. vdNt ehKk; kw;wa   tpRthrpfSk; 
Njwpdtu;fshFk;gbf;F     Njt thu;j;ijia gad;gLj;JNthk;. 
    
   

   

 

எந்த  னுஷணையும் கிறி 
ஸ்து      இபயசுவுக்குள் பதறி 
ைவைோக  நிறுத்தும்  டி 

க்கு> அவணரபய நோங்கள் 
அறிவித்து> எந்த  னுஷ 

னுக்கும் புத்திமசோல்லி> 
எந்த  னுஷனுக்கும் எல் 

லோ ஞோைத்பதோடும் உ  

பதசம்  ண்ணுகிபறோம். 

சகொயலொச ேர் 1:28 

QhapW | itfhrp 3 
 

 khiy thrfk; - Y}f;fh 4:18 

செபம்:  ரிசுத்தமுள்ை  ிதோபவ> நோங்கள் யோவரும் கிறிஸ்துணவப் ப ோல 
பதறிைவர்கைோகும் டிக்கு நோம் பகள்விப் ட்ை அருள்வோக்ணக>  யன் டு 

த்தி  லணை ம ற்றுக் மகோள்ளும் டி> மதைிந்த புத்திணயத் தந்தருள் 

வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ஊழிேர்களுக்கொக யவண்டிக் சகொள்ளுங்கள்     

cq;fis topelj;j epakpf;fg;gl;bUf;fpd;w Copau;fis Fwpj;J 
cq;fs; vjpu;ghu;g;G vd;d? rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. nghJthf> 
kdpju;fs; jq;fs; Copau; ,NaR fpwp];Jitg; Nghy ve;j 
FiwAk; ,d;wp Copak; nra;a Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gfpd;wh 
u;fs;. me;jg;gbNa> jk;Kila Copau;fs; ,Uf;Fk;gbf;fhf ,NaR 
fpwp];JTk; tpUk;Gfpd;whu;. Copau;fs; kl;Lky;y> ehq;fs; aht 
Uk; jk;;ikg;Nghy khw Ntz;Lk; 
vd;gijNa ,NaR tpUk;Gfpd;whu;. 
,e;j cyfpNy vq;fis topelj;j 
epakpf;fg;gl;l Copau;fs; vq;fNshL 
Nru;e;J [Ptahj;jpiuapNy Xbf;nfh 
z;bUf;fpd;whu;fs;. ehshe;j tho;f; 
ifapNy vq;fSf;F Vw;gLk; Nghuh 
l;lq;fSk;> cgj;jputq;fSk; mtu; 
fSf;FKz;L. mijtpl mjpfkhf 
gprhrhdtd; mtu;fis tpOj;Jk;gb 
f;F ,d;Dk; mjpfkhf nraw;gl;Lf; 
nfhz;bUg;ghd;. Vnddpy;> xU Cop 
aupd; tpOifapdhy; gyu; tpRth 
rj;ij tpl;L ,lwpg;Nghf jf;fjhd 
rhj;jpak; cz;L. ,g;gbahd rk;g 
tq;fs; Mq;fhq;Nf eilngWk; 
NghJ> NjtDf;F vjpuhf nraw; 
gLk; ,t;Tyf rf;jpfs; mr;nra;jp 
fis ntFtpiuthf gug;gptpLfpd;whu;fs;. Copau;fspd; tpOif 
ia gprhrhdtd; tpUk;Gfpd;whd;. mjd;gbf;Nf vq;fs; gpujhd 
Nka;g;gdhfpa ,NaR fpwp];JitAk; Nrhjpj;jhd;. ,NaRtpd; gpu 
jhd rP~dhfpa NgJUit RsfpNy Gilf;fpd;wJ Nghy Gilj; 
jhd;. A+jh ];fhupNahj;ij tQ;rpj;jhd;. vdNt ehq;fs; ahtUk; 
vq;fis topelj;Jfpd;w Copau;fSf;fhfTk;> mtu;fs; FLk;gq;f 
Sf;fhfTk; jpdKk; Cf;fkhf n[gpf;f Ntz;Lk;. mt;tg;NghJ 
Vw;gLk; Fiwfis fz;lhYk; mtu;fis rgpf;fhjpUq;fs;. Njtd; 
mtu;fSf;F nfhLj;j nghWg;ig epiwNtw;wp Kbf;f gprhrhd 
tDila J}ju;fs; ifapdpd;W fhj;Jf; nfhs;Sk;gbf;F> Njt 
Dila mehjp jPu;khdk; mtu;fspy; epiwNtWk;gbf;F mDjpd 
n[gq;fspNy Copau;fSf;fhf Ntz;bf; nfhs;Sq;fs;.       
  

 
 

 

உங்கைிைத்தில் கர்த்தரு 

ணைய வசைம்  ரம் ி 
 கிண ப் டுகிறதுப ோல, 

எவ்விைத்திலும்  ரம் ி 
 கிண ப் டும் டிக்கும், 

துர்க்குைரோகிய ம ோல் 

லோத  னுஷர் ணகயிைி 
ன்று நோங்கள் விடுவிக் 

கப் டும் டிக்கும், எங்களு 

க்கோக பவண்டிக்மகோள் 

ளுங்கள்; 

1 சத  3:1-2 

jpq;fs; | itfhrp 4 
 

 khiy thrfk; - 1 NgJU 5:8 

செபம்: கிருண  நிணறந்த பதவபை> உம்முணைய ஊைியத்ணத முன் 

மைடுத்துச் மசல்லும் ஊைியர்கைின் வோழ்க்ணகயிபல உம்முணைய திருச் 
சித்தம் நிணறபவறும் டிக்கு அவர்கணை ஆசீர்வதிப் ீரோக.   இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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“எனக்கு அவளர பிடிக்கவில்ளல” 
vq;fSf;F Mtpf;Fupa Nghuhl;lk; cz;L vd;W ,uz;lhk; jpfjp 
jpahdj;jpNy ghu;j;Njhk;. vd;Dila ehshe;j tho;f;ifapNy 
me;j Nghuhl;lq;fs; vd;d? ,e;j cyfj;jpNy vq;fSf;F cgj; 
jputq;fSk;> rthy;fSk; cz;L. rpy NtisfspNy mit vq; 
fs; fl;Lg;ghl;bw;F mg;ghw;gl;litahf ,Uf;fyhk;. Mdhy; ehsh 
e;jk; kdpju;fs; jq;fs; kdjpNy cz; 
lhFk; Nghuhl;lq;fis nghUl;gL 
j;Jtjpy;iy. mtw;Ws; rpytw;iw 
mLj;j rpy ehl;fshf jpahdpg; 
Nghk;. vLj;Jf;fhl;lhf> ePq;fs; nry; 
Yk; rigapy; cs;s xU rf tpR 
thrpia VNjh xU fhuzj;jpdhy;  
cq;fSf;F gpbf;ftpy;iy. me;j 
egu; ahuhfTk; ,Uf;fl;Lk;. Mdhy; 
mg;gbahd rpe;ij cq;fs; kdjpNy 
Njhd;Wk; NghJ> cq;fs; kdjpd; 
Nahridia cldbahf NjtD 
ila thu;j;ijapd;gb rup nra;J nfhs;s Ntz;Lk;. me;j rpe; 
ijia cq;fistpl;L mfw;whjtplj;J> mJ xU rpwpa gpuptp 
idapd; tpj;jhf cq;fs; ,Ujaj;jpNy tpijf;fg;gLk;. mJ ts 
u;e;J mjd; fdpia mjd; fhyj;jpy; nfhLf;Fk;. kdpjd; vij 
tpijf;fpd;whNdh mij mWg;ghd;. (fyhj;jpau; 6:8). “cq;fs; rj; 
JUf;fisr; rpNefpAq;fs;> ed;iknra;Aq;fs;” vd;W ,NaR $wp 
apUf;fpd;whu;. mjhtJ> vq;fs; rj;JUitNa Nerpf;f Ntz;Lkh 
dhy;> vq;fs; cld; rNfhjuiu vt;tsT mjpfkhf Nerpf;f Ntz; 
Lk;. rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. xU Ntis me;j egu; vq;fS 
f;F jPik nra;jpUe;jhYk;> frg;ghd gpuptpidapd; Ntu; vq;fs; 
cs;sj;jpy; Kisj;njOk;ghjgbf;F vq;fs; ,Ujaj;ij Ntj 
thu;j;ijapd;gb fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. vdNt> ve;jtpjkhd 
gifiaAk;> td;kj;ijAk; cz;Lgz;Zk; rpe;jidfis vq;fis 
tpl;L KOikahf mfw;wp tplNtz;Lk;. rig If;fpaj;jpw;F tUk; 
xt;nthU rNfhju rNfhjupfSk; Mtpf;Fupa tsu;r;rpapd; xt; 
nthU fl;lj;jpy; ,Uf;fpd;whu;fs;. rpyu;> Gjpjha; gpwe;j Foe;ij 
iag; NghyTk;> rpyu; gps;isfisg;NghYk; ,Uf;fyhk;. vdNt> 
jpldw;Wg; Nghfhjgbf;F md;NghL mwpTiuia toq;Fq;fs;. 
mtu; fs; Nky; nghWikAs;stu;fshapUq;fs;. 

  
     
 
 

உங்கணைச் சிபநகிக்கிற 

வர்கணைபய நீங்கள் சிபந 
கித்தோல்> உங்களுக்குப் 
 லன் என்ை?  ோவிகளும் 
தங்கணைச் சிபநகிக்கிற 

வர்கணைச் சிபநகிக்கிறோ 
ர்கபை. 

லூக்கொ 6:32 

nrt;tha; | itfhrp 5 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 12:10 

செபம்: எல்பலோணரயும் அன்பு மசய்யும் பதவபை> என்  ைதிபல எந்த 
 ைிதணைக் குறித்த கசப்ண யும் வைரவிைோத டிக்கு> என் இருதயத்ணத 
நீர் தங்கும் ஆலய ோக ணவத்துக் மகோள்ை கிருண  மசய்யும். இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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உன்  யகொதரன் சநருக்கப்படும் யபொது...    
Fspu; ehl;fspNy Vw;gl;l rspr;Ruj;jpdhy; (influenza) xU kdpjd;> 
,uz;L fpoikfshf Neha;tha;g; gl;bUe;jJky;yhky;;> %l;L Nehtp 
dhy;  kpfTk; Ntjidg;gl;Lf; nfhz;bUe;jhd;. mij fz;l mt 
Dila %j;j rNfhjud;: ,td; Fspu;ehl;fspNy Vw;gLfpd;w rspr; 
Ruj;ij jhq;f Kbahjtdhf ,Uf;fpd;whNdh my;yJ ghrhq;F 

nra;fpd;whNdh?” vd;W $wpf; nfhz; 
lhd;. mjw;F gjpy; $Wtjw;F $l 
ngydpy;yhjtdhf me;j ,isa 

rNfhjud; nksdkhf ,Ue;Jtpl; 
lhd;.  rpy   fpoikfSf;F gpd;G> me;j 
kdpjDf;F Vw;gl;bUe;j rspr;Ruk;>  

mtDila %j;j rNfhjuidAk; 
gw;wpf; nfhz;lJ. me;j Neuj;jpNy 
jd; rNfhjud; mDgtpj;j  tpah 
jpapd; Ntjidia jhDk; cz 
u;e;J nfhz;lhd;. “fha;r;rYk; jiyapbAk; jdf;F te;jhy; jhd; 
njupAk;” vd;w gonkhopia ehq;fs; Nfl;bUf;fpd;Nwhk;. xU 
rNfhjud; Fwpg;gpl;l gpur;ridapy; mfg;gl;bUf;Fk; NghJ> gyUk; 
gytpjhf Ngrpf; nfhs;thu;fs;. me;j rNfhjudpd; gpur;rid: 
mtidf; Fwpj;jjhfNth> mtd; kidtp gps;isfisf; 
Fwpj;jjhfNth my;yJ mtDila Ntiyiaf; Fwpj;jjhfNth 
,Uf;fyhk;. xUNtis> me;j rNfhjud; jhd; nra;j Fw;wj;jp 
dhNy ngUk; ghjfj;jpy; rpf;fpapUf;fyhk;. mg;gbahf cq;fspy; 
xUtu; gpur;ridapy; rpf;fpj; jtpf;Fk; NghJ> me;j rNfhjuid 
Nah my;yJ rNfhjupiaNah Fwpj;J cq;fs; epiyg;ghL vd;d 
vd;gij rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. mwpe;Njh mwpahkNyh ePq;fs; xU 
Fw;wj;jpy; mfg;gl;L> mjpypUe;J tpLjiyaila Kbahky; 
,Uf;Fk; NghJ> “ehd; Fw;wk; nra;Njd; mjd; tpisthf ngUk; 
ghjfj;jpy; mfg;gl;bUf;fpd;Nwd;. vdf;F ,uq;fp ahNuDk; cjtp 
nra;a khl;lhu;fsh” vd;w Vf;fk; mtd; kdjpy; ,Uf;Fky;yth!  
vdNt cld; rNfhjudpd; tho;tpy;> mtdJ FLk;gj;jpy; gpur;r 
idahf ,Uf;fyhk; my;yJ nghUshjhu neUf;fbahf ,Uf; 
fyhk; my;yJ NtW VNjDk; gpur;rid ,Uf;fyhk;. mg;gbahd 
#o;epiyapNy ePq;fs; mfg;gl;bUf;Fk; NghJ> kD~u; cq;fSf;F 
vg;gbr; nra;aNtz;Lnkd;W tpUk;GfpwPu;fNsh> mg;gbNa ePq;f 
Sk; cq;fs; cld; rNfhjuDf;Fr; nra;Aq;fs;. 
     

 

 

 னுஷர் உங்களுக்கு எப் 

 டிச் மசய்யபவண்டும  

ன்று விரும்புகிறரீ்கபைோ, 

அப் டிபய நீங்களும் அவ 

ர்களுக்குச் மசய்யுங்கள். 

லூக்கொ 6:31 

Gjd; | itfhrp 6 
 

 khiy thrfk; - 1 njr 5:14 

செபம்: இரக்கமுள்ை பதவபை> என்ணை சூை உள்ைவர்கைின் வோழ்வில் 
ஏற் டும் குணறகணை நிணறவோக்கும் டிக்கு அவர்களுக்கு இரங்கும்  டிக்கு 
உைர்வுள்ை இருதயத்ணதத் தந்தருள்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைி யோக 
மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 



 

ஆவிேின் ஒருளமப்பொட்ளடக் கொத்துக் சகொள்ளுங்கள்  19 

 

 

 

எங்கள் வொழ்வின் முதிர்ச் ி  
xU     thypgd;> fzpjj; JiwapNy gy;fiyf;fof gl;lg;gbg;ig Kb 
j;J> KJfiyg; gl;lj;jpw;fhd (Master’s Degree) gbg;ig njhlu;e;J 
nfhz;bUe;jhd;. mNj NtisapNy me;j maypNy trpf;Fk; rpW 
igad;> ghyu; tFg;gpNy> ,yf;fq;fisAk;> mbg;gil $l;ly; 
fzf;ifAk; gbj;Jf; nfhz;bUe;jhd;. KJfiyg; gl;lg;gbg;ig 
njhlUk; thypgDf;F me;j rpW igad; gbf;Fk; Muk;g fzp 
jk; koiy nkhopahf  ,Ue;j NghjpYk;> me;j rpW igaDf;F 
mJ fbdkhfNt ,Ue;jJ. ,jw;nfhj;jjhfNt> ehq;fs; xt;nth 
UtUk; tho;tpd; tsu;r;rpapd; gy 
fl;lq;fspNy ,Uf;fpd;Nwhk;. “vd; 
tho;f;ifapNy  Kg;gJ tUlq;fshf 
gy ,d;dy;fs; Nrhjidfis fl 
e;J te;Njd;> Mdhy; me;j rNfh 
jud;> tho;tpy; Vw;gl;bUf;Fk; mw; 
gkhd fhupaj;jpNy Nrhu;e;J Ngha; 
tpl;lhd;” vd;W kdpju;fs; $W 
tij ehq;fs; Nfl;bUf;fpd;Nwhk;. 
mg;gbahf vq;fs; tho;f;ifapNy 
ehq;fs; mNef tUlq;fis ehq; 
fs; fle;J te;jpUe;jhYk;> jq;fs; 
tho;f;ifia Muk;gpf;Fk; ,sk; 
rNfhjuu;fspd; epiyiaf; Fwpj;J 
Gupe;Jzu;Ts;stu;fshf ,Uf;f 
Ntz;Lk;. xU kdpjd; jd; Mtpf;Fupa Nghuhl;lj;jpNy cz; 
ikahfNt Kjpu;r;rp epiyia mile;jpUe;jhy;> fpwp];J ,Na 
RTf;Fs;shf tsu;e;J tUk; kw;wa rNfhju rNfhjupfisf; Fwp 
j;j fuprid mjpfkhf ,Uf;Fk;. mjhtJ> ehq;fs; fpwp];JTf; 
Fs; Njwpdtu;fshf ,Ue;jhy;> kw;wtu;fisf; Fwpj;j Fiwfsp 
Yk; Fw;wq;fspYk; jupj;J epw;fhky;> mtu;fSk; vq;fisg; Nghy 
ehSf;F ehs; epiwthd tsu;r;rpapy; Njwpdtu;fshf epw;Fk;gb 
f;F> vq;fs; Mtpapd; fdpahfpa ePbanghWikia ntspf;fhl;l 

Ntz;Lk;. “vd; rpWgps;isfNs> fpwp];J cq;fsplj;jpy; cUth 
FksTk; cq;fSf;fhf kWgbAk; fu;g;gNtjidg;gLfpNwd;.” vd;W 

Njt kD~dhfpa gTy; $wpaijg; Nghy> rhe;jKs;s MtpAld; 
fpwp];Jtpd; miog;G mtu;fspy; epiwNtWk;gbf;F  mjpfkhf gpu 
ahrg;gLk;    NghJ>    vq;fspd;      Kjpu;r;rp       kw;wtu;fSf;F ntspg;gLk;.  
  
 
    
 
 

எந்த  னுஷணையும் கிறி 
ஸ்து இபயசுவுக்குள் பதறி 
ைவைோக நிறுத்து ம் டி 

க்கு, அவணரபய நோங்கள் 
அறிவித்து, எந்த  னுஷ 

னுக்கும் புத்திமசோல்லி, 
எந்த  னுஷனுக்கும் எல் 

லோ ஞோைத்பதோடும் உ  

பதசம்  ண்ணுகிபறோம். 

சகொயலொச ேர் 1:28 

tpahod; | itfhrp 7 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 4:19 

செபம்: நீடிய ம ோறுண யுள்ை பதவபை> நீர் என்ப ல் கோண் ிக்கும் 
இரக்கத்ணதயும் ம ோறுண ணயயும் நோனும்  ற்றவர்கைிைம் கோண் ிக்கத்  

தக்கதோக> உ க்கு ஏற்ற இருதயத்ணத என்ைில் உருவோக்குவரீோக.  இரட்ச 

கர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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நொளேே தினத்ளத குறித்த திட்டம்  
ehisa epiyia mwpe;jtd; ahu;? rpyu; jq;fsJ kpifahd IR 
tupaj;jpdhy;> ehisaj;jpdj;ijf; Fwpj;Jg; ngUikghuhl;Lfp 
d;whu;fs;. ,d;DnkhU rhuhu;> tho;f;ifapd; gOtpdhy; ehisa 
jpdj;ijf; Fwpj;j ek;gpf;ifaw;wtu;fshf ftiyailfpd;whu;fs;. 
,t;thwhf ,e;j cyf IRtupaj;jpd; msTNfhyhdJ> kpif 
aha; ngw;wtidAk;> Fiwtha; ngw;wtidAk; epiy jtwr; 
nra;fpd;wJ. (ePjpnkhopfs; 27:1> kj; 
NjA 6:27). IRtupathd; jd; IR 
tupaj;ijf;Fwpj;J Nkd;ikghuhl; 
lNtz;lhk;; vd;Wk; vd;dj;ij cz; 
Nghk;> vd;dj;ijf; Fbg;Nghk;> vd; 
dj;ij cLg;Nghk; vd;Wk; ehis 
f;fhff; ftiyg;glhjpUq;fs;;  vd; 
Wk; fu;j;ju; $wpapUf;fpd;whu;. IRt 
upaKs;s xU kdpjd;  “Mj;Jkh 
Nt> cdf;fhf mNef tU~q;fS 
f;F mNefk; nghUs;fs; Nru;j;J 
itf;fg;gl;bUf;fpwJ. eP ,isg; 
ghwp> Grpj;Jf; Fbj;J> G+upg;ghapU 
vd;W vd; Mj;JkhNthNl nrhy;Y 
Ntd; vd;W jdf;Fs;Ns rpe;jpj;Jr; 
nrhy; ypf;nfhz;lhd;. NjtNdh mtid Nehf;fp: kjpNflNd> cd; 
Mj;Jkh cd;dplj;jpypUe;J ,e;j ,uhj;jpupapNy vLj;Jf; nfhs;s 
g;gLk;> mg;nghOJ eP Nrfupj;jitfs; ahUilajhFk; vd;whu;.” 

(Y}f; 12:16-20). ehisf;fhf ftiyailAk; kdpju;fis Nehf;fp: 
mw;g tpRthrpfNs! vd;dj;ij cz;Nghk;> vd;dj;ijf; Fbg;Nghk; 
vd;W cq;fs; [PtDf;fhfTk;; vd;dj;ij cLg;Nghk; vd;W cq; 
fs; ruPuj;Jf;fhfTk; ftiyg;gLfpd;w kdpju;fis Nehf;fplhjpU 
q;fs; vd;W> cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;; Mfhuj;ijg; ghu;f;fpYk; 
[PtDk;> ciliag;ghu;f;fpYk; ruPuKk; tpNr~pj;jitfs; my; 
yth? vd;W fu;j;ju; $wpapUf;fpd;whu;. fUg;nghUshtJ> ,e;j 
cyfj;jpd; IRtupakhdJ vq;fs; tho;f;ifia epu;zapf;fpd;wJ 

vd;w vz;zj;ij Kw;Wkha; vq;fistpl;L ehk; mfw;wptpl Ntz; 
Lk;. vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf cd;djkhd Njtd; MSif nra;fp 
d;whu; vd;w czu;it vq;fSf;F je;jtiuf; Fwpj;J Nkd;ik 
ghuhl;LNthk;. mtu; vy;yhtw;iwAk; ghu;j;Jf; nfhs;sthu;     

       

 
 
 

ப ன்ண  ோரோட்டுகிறவன் 
பூ ியிபல கிருண ணயயும் 
நியோயத்ணதயும் நீதிணய 

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

கைவன் என்று கர்த்தர் 
மசோல்லுகிறோர்; 

எயரமிேொ 9:24 

nts;sp | itfhrp 8 
 

   khiy thrfk ; - ahf;NfhG 4:14-16 

 

செபம்: நன்ண கைின் ஊற்றோகிய பதவபை> கிருண ணயயும்> நியோய 

த்ணதயும்> நீதிணய மசய்கின்ற கர்த்தர் நீர் என்றறிந்து உம்ண பய நம் ி 
வோழும்  ிரகோசமுள்ை  ைக் கண்கணை தந்து வைிநைத்து வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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வொழ்க்ளகேில் புதிே கொரிேம் யதொன்றும் 
“,e;j Ntiy ,y;iynad;why; ,d;DnkhU Ntiy> ,e;j fil 
,y;iynad;why; ,d;DnkhU fil> ,e;j Ng&e;jpy; 
VwKbatpy;iynad;why; kw;wa Ng&e;jpy; Vwpf; nfhs;Ntd;” 
vd;W xU kdpjd; jd; tho;f;ifapd; nfhs;iffisf; $wpf; 
nfhz;lhd;. ,jw;nfhj;jjhfNt “flypNy vj;jidNah kPd;fs; 
,Uf;fpd;wJ” vd;W nghUl;gLk;gb 
gonkhopfis $wpf;nfhs;thu;fs;. 
,g;gbahf nfhs;iffspNy jtW 
VJk; njupatpy;iy vd;W gyu; 
nrhy;ypf; nfhs;thu;fs;. rpe;jg;gl;L 
tpuakhf;fg;gl;l ghiyf; Fwpj;J 
ftiyailahNj (Don’t cry over spilt 

milk) mjhtJ> fle;jijNa epid 
j;J fyq;fpf; nfhz;buhNj> cd; tho;tpy; milf;fg;gl;l xU 
thriy epidj;J cd; tho;f;if Kbe;jJ vd;W vz;zptplhNj 
vd;gnjy;yhk; kdpjDf;F Cf;fkspf;Fk; trdq;fs;. Mdhy;> 
Nkw;$wpa rk;gtj;jpYs;s kdpjNdh> jd; nfhs;iff;F rupte; 
jhy; kl;Lk; ehd; mij Vw;Wf; nfhs;SNtd; my;yJ ruptuhJ 
Nghdhy; ,d;Dnkhd;iw vLj;Jf; nfhs;Ntd; vd;W jd; mfq; 
fhuj;jpy; mij $wpf; nfhz;lhd;. vy;yh kdpju;fSila tho;tp 
Yk; VNjh xU fl;lj;jpy; rthy;fSk; gpd;dilTfSk; Vw;gLtJ 
z;L. vLj;Jf;fhl;lhf> Ntiyj; jsj;jpy; Vw;gl;l fUj;J Kuz; 
ghl;bdhy; ehd; Ntiyia ,oe;J Ngha;tpl;Nld;. mij epid 
j;Nj Jf;fg;gl;Lf; nfhz;bUg;gjpy; vdf;Nfh kw;wtu;fSf;Nfh 
ngUk; gydpy;iy. ehd; tho;f;ifapd; mLj;j fl;lj;jpw;F nry;y 
Ntz;Lk;. ,d;DnkhU Ntiyia ngw;Wf; nfhs;s gpuahrg;gl 
Ntz;Lk;. MdhYk;> tpl;Lte;j Ntiyapy;> ele;j rk;gtj;jpy;> 
ehd; fw;Wf; nfhz;l ghlk; vd;d? me;j ghlkhdJ vd;dpy; ey;y 
khw;wq;fis cz;lhf;f Ntz;Lk;. khwhf “ehd; nra;J fhl;L 
Ntd;” vd;w kdepiyiaAilatdhf khwptplf;$lhJ. vy;yh 
#o;epiyfspYk; vd;Dila kdk; kW&gkhf Ntz;Lk;. fu;j;juh 
fpa ,NaRtpd; rhaYf;F xj;j tsu;r;rp ehSf;F ehs; vd;dpy; 
ngUf Ntz;Lk;. tdhe;juj;jpNy topiaAk; mthe;ju ntspapNy   

MWfisAk; cz;lhf;Ffpd;w Njtd;> vdf;Fs;Sk; Gjpa fhupa 
q;fisr; nra;thu; vd;w ek;gpf;ifAld;> mtu; rKfj;jpNy vq;f 
isj; jho;j;jf;flNthk;.   
 

   

 

முந்திைணவகணை நிணை 

க்கபவண்ைோம்; பூர்வ ோ 

ைணவகணைச் சிந்திக்க 

பவண்ைோம். 

rdp |  itfhrp 9 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 37:1-5 

செபம்: என்  ரிசுத்தரும்> சிருஷ்டிகரும் என் ரோஜோவு ோகிய கர்த்தோபவ> 

வோழ்க்ணகயில் ஏற் ட்ை கைந்த கோல கசப் ோை அனு வத்திைோல் என் 
இருதயம் கடிைப் ட்டுப் ப ோகோத டிக்கு கோத்துக் மகோள்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.   
 

 

ஏ ொேொ 43:18 
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கர்த்தளர நம்பி நன்ளம ச ய் 
xU njhopw;rhiyapNy Ntiy ghu;j;J te;j njhopyhsp nra; 
Ak; NtiyAk;> Ntiy KiwikfSk; me;j njhopw; rhiyapd; 
mjpgUf;F tpUk;gg;glj;jf;fjhfNt ,Ue;jJ. Ntiyj;jsj;jpNyh 
my;yJ mtd; tho;f;ifapNyh  rthy; epiwe;j ehl;fis flf;f 
Ntz;bapUe;jhYk;> njhopw;rhiy mjpguplk; ,Uf;Fk;> me;j 
njhopyhspiaf; Fwpj;j ed;kjpg;G vg;NghJk; mtDf;F Mju 
thfNt ,Ue;J te;jJ. Vnddpy; 
mtd; jd; ew;fpupiafshy;> mjpfh 
upfs; kj;jpapNy ed;kjpg;ig ngw; 
Wf; nfhz;lhd;. ,e;j rk;gtj;NjhL 
xg;gidahf vq;fs; tho;f;ifapd; 
fUg;nghUis rw;W rpe;jpj;Jg; ghu; 
g;Nghk;. G+kpAk; mjpd; epiwTk; 
mjd; FbfSk; fu;j;jUilaJ. mtu; 
ru;t ty;yikAs;s Njtd;. mtu; 
nrhy;y MFk;> mtu; fl;lisapl epw; 
Fk;. mtu; jpwf;ff;$lhjgb milf; 
fpd;wtUk;> milf;ff;$lhjgb jpwf;fpd;wtUkhapUf;fpd;whu;. ,g; 
gbg;gl;l Njtdhfpa fu;j;jiu ehq;fs; gpjhthf nfhz;bUf;fp 
Nwhk;. mg;gbahdhy;> mtUf;F gpupakhdij kdjhu nra;fpd;w 
tid vg;gb Fiwj;;J ehk; NgrKbAk;? ehq;fs; ru;t ty;yikA 
s;stUf;F gpupakhd gps;isfshf ,Ue;jhy; vg;gb jho;r;rpa 
ile;J Nghf KbAk;? fu;j;jiu ek;gpNdhu; xUNghJk; iftpl 
g;gLtjpy;iy. ehq;fs; fhz;fpd;w thdk;> G+kp mjpYs;sitf 
nsy;yhk; mope;J NghFk;> Mdhy; fu;j;jiu ek;gpapUf;fpd;wtd; 
epj;jpak; epj;jpakhf epiyj;jpUg;ghd;. “ehd;> vd;DilaJ> vd 
f;F” vd;W tho;gtd; Raeyk; cilatd;. vjpu;fhyj;ijf; Fwpj;j 
ftiy mtid Ml;nfhs;tjhy;> mtd; jdf;nfd;Nw Nru;j;J 
itf;fpd;whd;. mg;gbg;gl;l kdepiyNahL thohky;> fu;j;jiu 
ek;gp ed;ik nra;Aq;fs;. ehisf;F vd;Dila epiy vd;d 
MtJ> vd;Dila gps;isfSila vjpu;fhyk; vg;gbaha; KbAk; 
vd;W ftiyailahjpUq;fs;. ehq;fs; gpjhthfpa NjtDila 
gps;isfshapUf;fpNwhk;. vq;fs; Njitfs; vd;dntd;W mtu; 
mwpe;jpUf;fpd;whu;. mtUf;F gpupakhd tho;f;if tho;gtid 
mtu; epj;jKk; elj;jp> kfh twl;rpahd fhyq;fspYk;; mtd; Mj; 
Jkhitj; jpUg;j;jpahf;Fthu;. 

      

 
 

அன்றியும் நன்ண மசய் 

யவும்> தோைதர் ம் ண் 

ைவும்  றவோதிருங்கள்; 

இப் டிப் ட்ை  லிகைின் 

ப ல் பதவன்  ிரிய ோ 

யிருக்கிறோர். 

எபிசரேர் 13:16 

QhapW | itfhrp 10 
 

 khiy thrfk; - Vrhah 58:11 

செபம்:  ரோக்கிர முள்ை பதவபை> என்ைிைத்திலுள்ைணவகள் என்ணை 
ப ோஷிக்கும் என்ற எண்ைத்துைன் வோைோ ல்> உம்ண  நம் ி> ஏணை 
எைியவர்களுக்கு நன்ண  மசய்யும் உைர்ணவ தந்தருள்வரீோக.   இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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கிரிளேயுள்ே விசுவொ ம்   

Aj;j ehl;fspNy> xU Njrj;jpNy Mq;fhq;Nf mk;ghtpjq;fs; eil 
ngw;Wf; nfhz;bUf;Fk; NghJ> xU fpuhkj;jpNy vspikahd 
tho;f;if elj;jp te;j FLk;gj;jpdu; ahtUk; Gw Njrj;jpw;F nry; 
Yk;gbf;fhd EioTr; rPl;il ngw;Wf; nfhs;Sk;gbf;F> gl;lz 
j;jpYs;s flTr; rPl;L toq;Fk; fhupahyaj;jpw;F nry;y Ntz; 
bajhf  ,Ue;jJ. Nghf;Ftuj;J   ];jk;gpjkhdjpdhy;> gl;lzj;jpw;F 
nry;tjw;F rpy ehl;fs; gazk;  
nra;a Ntz;bajhapUe;jJ. gl;l 
zj;jpw;F nry;tjw;Nfh> my;yJ fhup 
ahyj;jpw;F nrd;W mYty;fis Kb 
g;gbijf; Fwpj;Njh> Kd;gpd; mD 
gtNkh trjpNah vJTk; mf;FL k; 
gj;jpdUf;F ,Uf;ftpy;iy. gy tU 
lq;fshf maypy; trpj;J te;j may;thrp> jhd; gl;lzj;jpw;F  

Nghf Ntz;bapUg;gjhfTk;> mf;FLk;gj;jpdiu jd;NdhL ,iz 
e;J nfhs;Sk;gbAk; $wpdhu;. me;j kdpjDila Ngr;irf;  Fwpj;j 

tpRthrk; mf; FLk;gj;jpdUf;F ,Ue;jJ. Mdhy; fhupak; tha;f;f 
Ntz;Lkhdhy; mtu;fs; me;j kdpjDila Ngr;Rf;F ,zq;fp> 
mtNuhL nry;tjw;F rk;kjpf;f Ntz;Lk;. mg;gbahf mtu;fs; 
rk;kjpj;J me;j kdpjNdhL nry;Yk; NghJ> mtu;fs; jq;fs; 
tpRthrj;ij fpupiaapNy fhz;gpf;fpd;whu;fs;. NghFk; gazk; 
,yFthf ,Uf;fg; Nghtjpy;iy. gaq;fuq;fSk; mnrsfupaq; 
fSk;         Mq;fhq;Nf Vw;glyhk;. Mdhy; fhupak; tha;f;f Ntz;Lk; 
vd;why;> gpd;dpl;Lj; jpUk;ghky;> kpFe;j ftdj;NjhL gazj;ij 
njhlu Ntz;Lk;. gpupakhdtu;fNs> tpRthrkpy;yhky; NjtD 
f;Fg; gpupakhapUg;gJ $lhjfhupak;;. (vgpnuau; 11:6) fpupiaapNy 
fhz;gpf;fg;glhj tpRthrk; jd;dpy; jhNd nrj;jjhapUf;Fk;. 
(ahf;NfhG 4:17) ,e;j ehl;fspNy tpRthrj;jpd; ey;y Nghuhl;l 
j;ijf; Fwpj;J mjpfkhf jpahdpg;Nghk;. fu;j;ju; kWgbAk;; tUk; 
NghJ G+kpapNy tpRthrj;ijf; fhz;ghNuh vd;W $wpapUf;fpd; 
whu;. kWgbAk; tUNtd; vd;W nrhd;d ,NaRtpd; thu;j;ijia 
tpRthrpj;J> mtUila ehSf;F Maj;jkhFk;gb> guk Njrj;jpd; 
ahj;jpupfu;fshf nfhQ;rf; fhyk; ,e;j G+kpapNy tho;e;J nfhz; 
bUf;Fk; ehq;fs;> kpfTk; tpopg;Gilatu;fsha;> tpRthrj;jpy; 
cWjpaha; epiyj;jpUe;J> vq;fs; tpRthrj;ij vq;fs; fpupiafsp 
dhNy cWjpg;gLj;j Ntz;Lk;. 
     

 

 

விசுவோச ில்லோ ல் பதவ 

னுக்குப்  ிரிய ோயிருப் 
 து கூைோதகோரியம்;. 

எபிசரேர் 11:6 

jpq;fs; | itfhrp 11 
 

  khiy thrfk; - gpypg;gpau; 3:12 

செபம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை> நோட்கள் ம ோல்லோதணவகைோக 
 ோறிக் மகோண்டிக்கும் உலகிபல விசுவோசத்ணதவிட்டு  ின்வோங்கிப் ப ோ 
கோ ல் உம்ண  உறுதியோய்ப்  ற்றிக் மகோள்ை கிருண  மசய்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைி யோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன் 
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இன்ப துன்ப யவளேகேில்...  
kdpju;fSila tho;f;ifapNy Vw;gLk; ,d;dy;fshdJ mtu;fS 
ila cz;ikahd Ra&gj;ij ntspf;fhl;Lk; vd;w KJnkhop 
cz;L. mjhtJ> jho;tpd; ghijapNy tho;f;ifg; glF nry;Yk; 
NtisapNy cwTfspd; gpizg;G guPl;ir ghu;f;fg;gLk;. rpy re; 
ju;g;gq;fspNy> ngw;Nwhu; gps;isfs;> fztd; kidtp> rNfhju 
rNfhjupfs;> ez;gu;fSf;fpilap 
yhd cwTfs; cile;J Ngha;tpL 
fpd;wJ. tpRthrj; JNuhfk; jiy 
J}f;fptpLfpd;wJ.  Kd;ndhU  fhy 
j;jpNy> Cj;]; Njrj;jpNy NahG 
vd;Dk; Ngu; nfhz;l xU kD~d; 
,Ue;jhd;. mtDf;F VO FkhuUk;> 
%d;W Fkhuj;jpfSk; gpwe;jhu;fs;. 
jpushd IRtupak; mtDf;fpUe; 
jJ. mjpdhy; mtd; fpof;fj;jpg; Gj;jpuu; vy;yhupYk; ngupatdh 
apUe;jhd;. me;j kD~d; cj;jkDk; rd;khu;f;fDk;> NjtDf;Fg; 
gae;J> nghy;yhg;Gf;F tpyFfpwtDkhapUe;jhd;. mtDila 
tho;tpNy tpRthrj;jpd; Nrhjid Vw;gl;lJ. mtDf;fpUe;j nrhj; 
Jf;fs;> nry;tk; vy;yhk; mope;J Nghapw;W. mDila gps;isfs; 
ahtUk; ,we;J Nghdhu;fs;. Ntiyahl;fs; nfhiyAz;L Nghdh 
u;fs;. Nahgpd; cs;sq;fhy; njhlq;fp mtd; cr;re;jiykl;Lk; 
nfhba gUf;fshy; rhj;jhdhdtd; mtid thjpj;jhd;. ,e;j 
NtisapNy mtd; kidtpNah> jd; thapdhNy NjtDf;F 
tpNuhjkhd fhupaq;fis Ngrp> Njtdf;F vjpuhd tpRthrj; 
JNuhfk; nra;jhs;. NahGit Njw;w te;j ez;gu;fSk; mtid 
Fw;wk; rhl;bdhu;fs;. Mdhy; NahGNth> kpFe;j ,d;dy; Ntis 
apYk; jd; thapd; thu;j;ijfis NjtDf;F tpNuhjkhf vOg; 
ghky;> vd; kPl;gu; capNuhbUf;fpwhu; vd;Wk;> mtu; filrpehspy; 
G+kpapd;Nky; epw;ghu; vd;Wk; ehd; mwpe;jpUf;fpNwd;. jd; Jd;g 
NtisapYk; ez;gu;fSf;fhf Njtid Ntz;bf; nfhz;lhd;. 
,g;gbahf mtd; jd; tpRthrj;ij fpupiaapNy fhz;gpj;jhd;. 
ngupjhd kPl;igg; ngw;whd;. NahGitg; Nghy> cau;tpYk;> jho; 
tpYk;;> Jd;gNtisfspy; ehq;fSk; vq;fs; tpRthrj;ij fpupia 
fspdhNy fhz;gpj;J> mOifapd; gs;sj;jhf;if cUt ele;J 
mij fspg;ghd eP&w;whf;fpf; nfhs;s Ntz;Lk;.  
  
      

 
 

அழுணகயின்  ள்ைத்தோ 

க்ணக   உருவ நைந்து அணத 
நீரூற்றோக்கிக்மகோள்ளுகி
றோர்கள்;. 

 ங்கீதம் 84:6 

nrt;tha; | itfhrp 12 
 

 khiy thrfk; - NahG 19:25-27 

செபம்: கிருண  நிணறந்த பதவபை> என் துன்  பவணைகைிலும் நோன் 
உ க்மகதிரோக வோர்த்ணதகணை ப சோத டிக்கு விசுவோசத்தின் வோர்த்ணத 

கணை அறிக்ணக மசய்ய என்ணை ம லப் டுத்துவரீோக. இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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பூமிேியல வொழும் ஆயுசு நொட்கள் 

tpRthrj;jpd; je;ij vd miof;fg;gLk; Mgpufhk; vd;Dk; 
kdpjd;> ey;y eiutajpYk;> Kjpu;e;j G+uz MArpYk; gpuhzd; 
Ngha; kupj;J> jd; [dj;jhNuhNl Nru;f;fg;gl;lhd;. Mgpufhk; 
capNuhbUe;j MARehl;fs; E}w;W vOgj;ije;J tU~k;. nghJ 
thf ve;j kdpjDk;> ,e;j G+kpapNy G+uz MAir mila 
Ntz;Lk; vd;Nw tpUk;Gthu;fs;. mj;jifa tho;it tho;e;J 
fle;J nrd;wtu;fis MrPu;tjpf;f 
g;gl;ltu;fs; vd;W $wpf; nfhs;th 
u;fs;. Mdhy;> tpRthrj;jpd; Nghuh 
l;lk; vd;gJ> tho;tpd; fhy vy;iy 
ia Fwpj;j tplak; kl;Lky;y. Mjp 
mg;Ngh];jyupd; ehl;fspNy> 
];Njthd; vd;Dk; ngau; nfhz;l 
cjtp Copaf;fhud;>  tpRthrj;jp 
dhYk; ty;yikapdhYk; epiwe; 
jtdha; [dq;fSf;Fs;Ns ngupa mw;Gjq;fisAk; milahs 
q;fisAk; nra;jhd;. ,sikahd tajpNy A+ju;fspd; MNyhr 
idr; rq;fj;jpNy A+j kjj; jiytu;fSf;F Kd;ghf epd;W fu;j; 
juhfpa ,NaRit Fwpj;J jplek;gpf;ifNahL Ngrpdhd;. A+j kjj; 
jiytu;fNsh> mtid fy;nywpe;J nfhd;whu;fs;. ];Njthd; 
,uj;j rhl;rpahf kupf;Fk; jWthapYk; “Koq;fhw;gbapl;L: Mz; 
ltNu> ,tu;fs; Nky; ,e;jg; ghtj;ijr; Rkj;jhjpUk; vd;W kpFe;j 
rj;jkpl;Lr; nrhd;dhd;. ,g;gbr; nrhy;yp> epj;jpiuaile;jhd;.” 

mtd; jd;Dila ,stajpYk; jd; tho;it xU nghUl;lhf 
vz;zhky;> kuzk; tiuf;Fk; jd; tpRthrj;ij fpupiaapNy  

fhz;;gpj;jhd;. ,g;gbahf mNefu;: tpRthrj;jpdhNy uh[;aq;fis 
n[apj;jhu;fs;> ePjpia elg;gpj;jhu;fs;> thf;Fj;jj;jq;fisg; ngw; 
whu;fs;> rpq;fq;fspd; tha;fis milj;jhu;fs;> ];jpuPfs; rhff; 
nfhLj;j jq;fSilatu;fis capNuhnlOe;jpUf;fg; ngw;whu;fs;; 
NtWrpyu; Nkd;ikahd capu;j;njOjiy milAk;gbf;F> tpL 
jiyngwr; rk;kjpahky;> thjpf;fg;gl;lhu;fs;;. fUg;nghUshtJ> 
tpRthrj;jpd; ey;y Nghuhl;lk; vd;gJ ,e;j G+kpapYs;s MArpd; 
ehl;fis Fwpj;jjy;y. tpRthrj;jpd; ey;y Nghuhl;lkhdJ>  gpjh 
thfpa NjtDila rpj;jj;ij mtutu; jq;fs; miog;gpd;gb jq; 
fSf;F xg;Gtpf;fg;gl;lij epiwNtw;wp Kbg;gjhFk;.  
     
   

 
 

பவறுசிலர் ப ன்ண யோை 
உயிர்த்மதழுதணல அணை 

யும் டிக்கு> விடுதணல ம  

றச் சம் தியோ ல்> வோதி 
க்கப் ட்ைோர்கள் ; 

எபிசரேர் 11:35 

Gjd; | itfhrp 13 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 3:7-11 

செபம்: என்ணை அணைத்த பதவபை> நோன் எந்த கோலத்திலும்> எந்த 
பவணையிலும் உம்முணைய அணைப் ின் பநோக்கத்ணத நிணறபவற்றி 
முடிக்கும் எண்ைமுணையவைோ(ைோ)க வோை கிருண  மசய்வரீோக. இரட் 

சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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உத்தம மொர்க்கத்தொரின் வொழ்வு   

jd; ,sk; tajpNy> jd; tho;tpy; Vw;gl;l gpd;dilTfspdhy; 
xU ,isQd;: “Njtd; vd;nwhUtu; ,Ue;jhy; ,g;gbnay;yhk; 
elf;Fkh” vd;W jd; kdjpNy rpe;jpj;Jf; nfhs;thd;. me;j ,is 
Qd; kl;Lky;y ,d;W gy rd;khu;f;fUk;> Jd;khu;f;fu;fSk;> Vd;> 
Njt miog;igg; ngw;w rpy gps;isfSk;> jq;fs; mwpahikap 
dhNy ,g;gbahf $wpf; nfhs;t 
ijf; Nfl;bUf;fpd;Nwhk;.  ghgpNyh 
dpd;   uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhu; vU 
rNyikf; ifg;gw;wpaNghJ> uh[h 
tpd; muz;kidapy; Nrtpf;fj; jpw 
ikAs;s rpy thypgiu nfhz;L tU 
k;gb fl;lisapl;lhd;. mtu;fSf; 
Fs; mddpah> kP~hNty;> mrupah 
vd;gtu;fSk; mlq;Fthu;fs;. ,e;j thypgu;fs;> ,sk; gpuhaj; 
jpNyNa jq;fs; FLk;gj;ijAk;> jq;fs; Njrj;ijAk; tpl;L gpup 
f;fg;gl;L me;epa Njrj;jpw;F rpiwg;gl;L Nghdhu;fs;. jq;fSf;F 
,Ue;j Rje;jpuj;ij ,oe;J jhq;fs; mwpahj Njrj;jpNy uh[hit 
Nrtpf;Fk;gb epu;g;ge;jpf;fg;gl;lhu;fs;. ,tu;fs; uh[htpd; jait 
ngw;wpUe;j ehl;fspNy> uh[h xU ngupa rpiyia nra;J> mij 
jhotpOe;J tzq;Fk;gb fl;lis nfhLj;jhd;. Mdhy; ,e;j 
thypgu;fs; %tUk;> jq;fs; tho;tpd; gpd;diltpdhy; Nrhu;e;J 
Nghftpy;iy. [PtDs;s Njtdplj;jpNy tpRthrkhapUe;jhu;fs;. 
jw;NghJ ,Uf;Fk; uh[ jaitAk; nghUl;gLj;jhJ> ehq;fs; 
Muhjpf;fpw Njtd; vq;fisj; jg;Gtpf;f ty;ytuhapUf;fpwhu;; 
mtu; vupfpw mf;fpdpr;R+isf;Fk;> uh[hthfpa ck;Kila iff;Fk; 
ePq;fyhf;fp tpLtpg;ghu;. tpLtpf;fhkw;NghdhYk;> ehq;fs; ck;K 
ila Njtu;fSf;F Muhjid nra;tJkpy;iy> ePu; epWj;jpd 
nghw;rpiyiag; gzpe;Jnfhs;tJkpy;iy vd;fpwJ uh[hthfpa 
ckf;Fj; njupe;jpUf;ff;fltJ vd;whu;fs;. ,e;j ,isQu;fsJ 
tpRthrj;jpd; fpupiaia rw;Wr; rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. ,d;W kdpj 
u;fs;> jq;fs; tpUg;gg;gb fhupaq;fs; if$lhjtplj;J Njtid 
J}~pf;fpd;whu;fs;. Mdhy; ,e;j ,isQu;fs; vd;djhd; jq;fs; 
tho;;f;ifapy; ele;jhYk;> elf;fhky; tpl;lhYk;. NahG vd;w gf;j 
idg; Nghy jhq;fs; tpRthrpf;Fk; Njtd;Nky; gw;WjyhapUe;jhu; 
fs;. gpupakhdtu;fNs> ehq;fSk; mg;gbg;gl;l tpRthrpj;jpNy 
ehSf;F ehs; tsu Ntz;Lk;.  
   
   
 
 

அவர் என்ணைக் மகோன் 

றுப ோட்ைோலும்> அவர் 

ப ல் நம் ிக்ணகயோயி 
ருப்ப ன்;. 

யேொபு 13:15 

tpahod;| itfhrp 14 
 

 khiy thrfk; - jhdpNay; 3:16-18 

செபம்: உண்ண யுள்ை பதவபை> என் வோழ்வில் மநருக்கங்கள் சூழ்ந்து 
மகோள்ளும் ப ோது> விசுவோசத்ணதவிட்டு தைர்ந்து ப ோகோ ல்> உம்ண  
அதிகதிக ோக  ற்றிக் மகோள்ளும் இருதயத்ணதத் தந்தருள்வரீோக. இரட் 

சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 



 

 அனுதினமும் யவதத்ளத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்  27 

 

 

 

“விசுவொ  அறிக்ளக” 

Rkhu; 2000 tUlq;fSf;F Kd;djhf ,e;j cyfj;jpNy> jd;D 
ila kjj;ijf; Fwpj;J kpfTk; ituhf;fpaKila kdpjndh 
Utd; tho;e;J te;jhu;. ,tu;> Njtdhy; njupe;J nfhs;sg;gl;l 
re;jjpahfpa ,];uNty; tk;rj;jhu;. me;j tk;rj;jpy; ngd;akPd; 
vd;Dk; Nfhj;jpuj;ijr; Nru;e;jtu;. 
,tu;> me;ehl;fspNy nfhLf;fg;gl;b 
Ue;j rl;ljpl;lq;fspd; gb Fw;wk; rhl; 
lg;glhjtu;. [dq;fshy; mwpag;g 
l;bUe;j gupNrau; vd;w xU tpNr 
~pj;j FOitr; Nru;e;jtu;. Fkh 
ypNaypd; vd;Dk; gpugy;akhd kdp 
jdplj;jpNy jpl;lkhf fw;Wf; nfhz; 
ltu;. me;ehl;fspNy cyfj;jpd; 
ngUk;gFjpia Mz;l Nuhk uh[;a 
j;jpd;> ngw;Wf; nfhs;tjw;F mupjhd> gpu[h cupikia cila 
tu;. ,e;ehl;fSf;Fupa tho;f;ifj; juj;NjhL xg;gpl;L ghu;j;jhy;: 
[hjp> kj> fy;tp> me;j];J vd;gitfspy; gpwg;ghNyh my;yJ 
tsu;g;ghNyh Fiwtw;wtu;. Mdhy;> Njt miog;ig ngw;w NghJ>  
Nkw;$wpa jd;Dila jFjpfs; tUk; ,yhgk; mw;gkhdJ vd;Wk; 
mitfs; khk;rj;jpw;Fupaitfs; vd;Wk; ed;F czu;e;J nfhz; 
lhu;. mjhtJ> khk;rj;jpw;Fupaitfspdhy; vq;fs; vz;zj;jpypUf; 
Fk;       cyf Miria kl;LNk epiwNtw;w KbAk;. mitfs; 
ahTk; ,e;j G+kpNahL xope;J NghFk; vd;Wk; mitfspdhNy 
gpjhthfpa NjtidAk;> mtu; mDg;gpdtuhfpa ,NaR fpwp]; 
JitAk; mwpa KbahJ vd;Wk; jpl;lkhf mwpe;J nfhz;lhu;. 
vdNt> fu;j;juhfpa fpwp];J ,NaRit mwpfpw mwptpd; Nkd; 
ikf;fhf vy;yhtw;iwAk; e~;lnkd;W vz;zpf; nfhz;lhu;. Kd;G 
khk;rj;jpy; tho;e;j ehl;fspNy fpwp];Jit rhu;e;jtu;fis ntF 
tha; Jd;gg;gLj;jp te;jhu;. Mdhy; ,g;NghJ mtu; fpwp];Jit 
rhu;e;J tho;tjpdhy;> gy ghLfisAk;> Jd;gq;fisAk;> tWik 
iaAk;> epe;ijfisAk; re;jpj;jhu;. mit ahtw;wpYk; ek;Kila 
fu;j;juhfpa fpwp];J ,NaRtpYs;s NjtDila md;igtpl;L 
ek;ikg; gpupf;fkhl;lhnjd;W epr;rapj;jpUf;fpNwd; vd;W “tpRthr 
mwpf;ifapl;lhu ;”. ,e;j cyfj;jpd; Nkd;ikia ,oe;J guNyhf 
epj;jpa Nkd;ikia mile;J nfhz;lhu;. (2 jPNkh 4:6-8). 

   
  
 
 

 

கிறிஸ்து இபயசுவுக்குள் 
பதவன் அணைத்த  ர  
அணைப் ின்  ந்தயப்ம ோ 

ருளுக்கோக இலக்ணக 
பநோக்கித் மதோைருகி பறன். 

பிலிப்பிேர் 3:14 

nts;sp | itfhrp 15 
 

 khiy thrfk;  - Nuhku; 8:34-39 

செபம்: இந்த உலகத்தின் ப ன்ண ணய அணைய பவண்டும் என்று  ிர 

யோசப் ைோ ல்> அைியோத நித்திய ப ன்ண ணய சுதந்தரித்துக் மகோள்ளு 

ம் டி விசுவோசத்ணத கோத்துக் மகோள்ை கிருண  மசய்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன் 

 



 

 அனுதினமும் ஊக்கமொக செபம் ச ய்யுங்கள்  28 

 

 

 

ஏளழேின் கூப்பிடுதல்…   

jq;f tPbd;wp my;yJ VNjh fhuzj;jpdhy; tPl;by; ,Ue;J Juj;jp 
tplg;gl;ltu;fs;> njU Xukhf jq;FtJz;L. NkYk; topaUNf 
cl;fhu;e;J gpr;ir Nfl;Fk; kdpju;fisAk; gy ,lq;fspNy fhz; 
fpd;Nwhk;. rpyu; ,tu;fs; ahtiuAk; xNu gpupTf;Fs; tifg;gL 
j;jpf; nfhs;thu;fs;. NtW rpyu;> ,tu;fspd; epiyiaf; Fwpj;J 
gytpjkhf Ngrpf; nfhs;fpd;whu;fs;. 
,d;iw           ehl;fspNy        Mq;fhq;Nf mt 
u;fis Nfyp nra;J Jd;GWj;Jgtu; 
fSk; ,Uf;fpd;whu;fs;. ,NaR ,e;j 
cyfj;jpNy tho;e;j ehl;fspNy> 
vupNfh vd;Dk; gl;lzj;jpw;F te; 
jNghJ> jpushd [dq;fs; mtiu 
gpd;gw;wpdhu;fs;. me;j NtisapNy 
gu;jpNkA vd;fpw xU FUld;> topaUNf cl;fhu;e;J> gpr;ir 
Nfl;Lf;nfhz;bUe;jhd;. mtd; erNuadhfpa ,NaR tUfpwhnu 
d;W Nfs;tpg;gl;L: ,NaRNt> jhtPjpd; FkhuNd> vdf;F ,uq;Fk; 
vd;W $g;gplj;njhlq;fpdhd;. mNefu; mtid mjl;b Ngrhjp 
Uf;fr; nra;Ak;gb vj;jdpj;jhu;fs;. mtNdh: jhtPjpd; FkhuNd> 
vdf;F ,uq;Fk; vd;W Kd;dpYk; mjpfkha;f; $g;gpl;lhd;. me;j 
Vioapd; Fuiyf; fu;j;ju; Nfl;lhu;. mtd; ruPuj;jpNy FUdlhf 
,Ue;jNghJk;> mtDila     tpRthrf;    kdf;fz;fs; ntspr;rkhf 
,Ue;jJ. ,NaR ahu; vd;gij mwpe;j mtdpd; tpRthrj;ij> 
mtid mjl;Lfpd;wtu;fspdhy; mlf;fp itf;f Kbatpy;iy. 
me;j jpuhshd [dq;fs; kj;jpapYk; ,NaR epd;W> mtid mioj;J 
tur; nrhd;dhu;. ,NaR mtid Nehf;fp: ehd; cdf;F vd;d  
nra;aNtz;Lk;    vd;wpUf;fpwha; vd;whu;. mjw;F me;jf; FUld;: 
Mz;ltNu> ehd; ghu;itailaNtz;Lk; vd;whd;. ,NaR 
mtid Nehf;fp: eP Nghfyhk;> cd; tpRthrk; cd;id ,ul;rpj; 
jJ vd;whu;. clNd mtd; ghu;itaile;J> ,NaRTf;Fg; gpd; 
nrd;whd;. ngupatu;fs;> cau;e;jtu;fs;> gpugy;akhdtu;fs; vd;W 
jpushdtu;fs; ,d;Wk; ,NaRit gpd;gw;wp nry;fpd;whu;fs;. 
MdhYk; ,NaR rpWikg;gl;ltu;fspd; Ntz;Ljiy Nfl;fpd;whu; 
,e;j cyfj;jpdhy; mw;gkhf vz;zg;gLk; kdpju;fspd; $g;gp 
LjYf;Fr; nrtp nfhLf;fpd;whu;. vdNt cq;fs; cs;shd kdpj 
dpNy ,Uf;Fk; tpRthrj;ij jsutplhjpUq;fs;. nghWikia 
,oe;J tplhky;> NjtDf;F fhj;jpUq;fs;.  

 
   

     

 

இபயசு அவணை பநோக்கி: 
நீ ப ோகலோம்> உன் விசு 
வோசம் உன்ணை இரட்சி 
த்தது என்றோர் 

மொற்கு 10:52 

rdp | itfhrp 16 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 34:6-7 

செபம்: உம்ண  பநோக்கி கூப் ிடும் ஒருவணரயும் தள்ைோத பதவபை> என் 
சிறுண யிலும் உம்ண க் குறித்த விசுவோசத்தில் தைர்ந்து ப ோய் விைோ 

 ல்> உம்முணைய பவணைக்கோக கோத்திருக்க கிருண  மசய்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 



 

 ஆவிேின் ஒருளமப்பொட்ளடக் கொத்துக் சகொள்ளுங்கள்               29 

 

 

உணர்வுள்ே ெவீிேம் 
jd;Dila gps;isfis Nerpf;Fk; jfg;gd; xUtd;> gps;isfspd; 
eyDf;fhf gy jpahfq;fs; kj;jpapNy fLikahf cioj;J te; 
jhd;. jd; gps;isfs;> jkJ tho;f;ifapd; fUg;nghUis czu; 
e;J> nghWg;Gs;stu;fshf nraw;gl Ntz;Lk; vd;gijNa jfg;g 
dhu; tpUk;gpdhu;. Mdhy; gps;isfNsh> je;ijahUila ed;ik 
fis ngw;Wf; nfhz;L> mLj;j thu ,Wjpapy; vq;Nf nry;yyhk;? 
Ntbf;ifahf (fun) vd;d nra;a 
yhk;?  tPl;bNy vd;d tpisahl;Lf; 
fis tpisahlyhk;? tre;j fhy tpL 
Kiwapy; vq;Nf cy;yhrg; gazk; 
nry;yg; Nghfpd;Nwhk; vd;gijg; 
gw;wp NgRtjpYk;> jpl;lk; NghLt 
jpYk;> mitfis nra;tjpYNk 
mjpf Neuj;ij nrytpl;lhu;fs;. ,j 
dhy; kdNtjid mile;j jfg;gdhu;> rpy khjq;fSf;F ntspNa 
elf;Fk; epfo;r;rpfs; VJk; ,y;iy> cq;fs; miwfspNy ,Ue;J 
tho;f;ifiag; gw;wp rpe;jpAq;fs; vd;W gps;isfis fz;bj;jhu;. 
Mdhy;> miwtPl;Lf;Fs; ,Uf;Fk; gps;isfNsh> jq;fs; tho;f; 
ifiag; gw;wp rpe;jpg;gjw;F gjpyhf> ,d;unew; Clfq;fspNy jq; 
fs; Neuj;ij nrytpl;lhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> ,J vq;fs; gps; 
isfis gw;wpajy;y! ,J vq;fisg; gw;wpaJ. vq;fs; gukgpjh 
vq;fSf;F ngupjhd miog;ig je;jpUf;fpd;whu;. vdNt tho;tpd; 
fUg;nghUis czu;e;jtu;fshf> me;j miog;gpw;F ghj;jpuuhf 
ehq;fs; ele;J nfhs;s Ntz;Lk;. vq;fs; gukgpjh>  vq;fis jz; 
bj;J fz;bf;Fk; NghJ (rpl;rpf;Fk; NghJ)> ehq;fs; czu;tila 
Ntz;Lk;.    fy;tpia     fLikahf fw;W> nfsutkhd Ntiy nra;J> 
if epiwa rk;ghjpj;J> tapwhw cz;L> cy;yhrkhf tho;e;J> kpF 
jpahf ,Uf;Fk; nrhw;g Neuj;jpy; kl;Lk; Njtid Fwpj;J rpe;jp 
g;gJ fpwp];j tho;f;if MFkh? ,e;j cyfpNy mope;J nfhz; 
bUf;Fk; gy Mj;Jkhf;fspd; kj;jpapNy> mopahj tho;it ngw; 
Wf; nfhs;Sk;gb kfj;Jtkhf miog;ig ngw;w ehk; mrl;il 
ahf ,Uf;ff; $lhJ. fle;j rpy ehl;fshf jpahdj;jpNy Fwpg;gp 
l;lg;gl;lijg; Nghy> vq;fs; tho;f;ifapd; vy;yhf; fl;lj;jpYk;> tpR 
thrj;ij tpl;L tpyfhky; czu;Ts;s tho;f;if tho Ntz;Lk;. 
,NaR kWgbAk; tUk; NghJ> mtu; Kd;dpiyapNy Maj;jK 
s;stu;fsha; ,Uf;Fk;gbf;F tpopg;Gs;stu;fshf tho;Nthk;. 

    
  

  

 

ஆகிலும்  னுஷகு ோரன் 
வரும்ப ோது பூ ியிபல 
விசுவோசத்ணதக் கோண் 

 ோபரோ என்றோர். 

லூக்கொ 18:8 

QhapW | itfhrp 17 
 

 khiy thrfk; - 1 njr 5:6 

செபம்: நித்திய வோழ்வு தரும் பதவபை> இந்த பூவுலகிபல வோழும் 
நோட்கைிபல> கோலங்கணை உைர்ந்து> உம்முணைய வோர்த்ணதயின் மவைிச் 

சத்தில் வோழும் டி என்ணை உைர்வுள்ைவைோ(ைோ)க்குவரீோக.   இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ச ழிப்பொன வொழ்க்ளக 

kioj;jho;r;rpahd tU~j;jpYk; twl;rp Vw;gLtjhy;> jhtuq;f 
Sf;F Ntz;ba Cl;lr; rj;Jf;fSk; fdpg;nghUl;fSk; fpilah 
jjpdhy;> gy jhtuq;fs; mjpdjpd; fhyj;jpy; giydf; nfhLg;g 
jpy;iy. Mtpf;Fupa tho;f;ifapy; Vw;gLk; twl;rp vd;gijf; 
Fwpj;J ,d;W jpahdk; nra;Nthk;. “fu;j;jiu mwpa Kd;G tW 
ikapy; fple;Njhk; Mdhy; ,g;NghJ 
cyf IRtupaj;jpdhy; ehq;fs; MrP 
u;tjpf;fg;gl;bUf;fpd;Nwhk;” ,ij 
nropg;gpd; tho;T vd;W rpyu; $wp 
f;nfhs;tJz;L. fu;j;ju; kdpju;f 
is cyf M];jpfshy; MrPu;tjp 
g;gJ vd;gJ cz;ik> Mdhy; 
cyf MrPu;thjk; xUtuplk; ,Ug; 
gJ Mtpf;Fupa nropg;G my;y. 
xUtd; IRtupaKilatdhf ,U 
f;fyhk;> ,d;DnkhUtd; rhjhuz Fbkfdhf ,Uf;fyhk;> kw;W 
nkhUtd; Vioahf ,Uf;fyhk; Mdhy; “ePq;fs; vd;dpYk;> vd; 
thu;j;ijfs; cq;fspYk; epiyj;jpUg;gNj” kpFe;j fdpfis 
nfhLf;Fk; nropg;Gs;s tho;f;if vd;W ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. 
“ehNd [Pt mg;gk;> ehNd [Pt jz;zPu;” vd;W ,NaR $wp 
apUf;fpd;whu;. mtupNy epiyj;jpuhjtd; jd; Mtpf;Fupa tho; 
f;iff;Fupa Cl;lr; rj;jpypUe;J> jd;id Jz;bj;Jf; nfhs;tjhy;> 
jd; tho;f;ifapy; twl;rpia Vw;gLj;jpf; nfhs;fpd;whd;. mtd; 
IRtupathdhf ,Ue;jhYk;> rhjhuz tho;f;if elj;Jgtdhf 
,Ue;jhYk;> Vioahf ,Ue;jhYk; mtd; tho;tpy; ,NaR ,y; 
iynad;why; me;j tho;f;if fdpaw;w twz;l tho;f;if. vdNt 
,e;j cyfj;jpd; IRtupaj;jpd; Nky; Mir itj;j kdpju;fs;> 
tpRthrj;ij tpl;L tpyfpr; nrd;w NghJk;> jhq;fs; gpd;khw;wkhd 
tho;f;if tho;fpd;Nwhk; vd;gij czuhy;> jhq;fs; nropg;ghd 
tho;f;ifNa tho;fpd;Nwhk; vd;w IRtupaj;jpd; kaf;fj;jpdhy; 
czu;T mw;wtu;fshf khwpapUf;fpd;whu;fs;. vdNt> ehq;fs; cyf 
I];tupak; cilatu;fshf ,Ue;jhYk;> rhjhuz tho;f;if tho; 
e;jhYk;> Viofshf ,Ue;jhYk;> Njt thu;j;ijapy; ehq;fs; epiy 
j;jpUe;jhy;> ve;epiyapYk; gpjhthfpa Njtdpd; rpj;jj;ij epiw 
Ntw;Wfpd;w czu;Ts;s tho;f;if tho;fpd;wtu;fshf ,Ug;Nghk;.  
 

    

 

  

இபயசு:  ஒருவன் என்ைில் 
நிணலத்திரோவிட்ைோல்> மவ 

ைிபய எறியுண்ை மகோடி 

ணயப்ப ோல அவன் எறியு 

ண்டு உலர்ந்து ப ோவோன்;. 

யேொவொன் 15:6 

jpq;fs; | itfhrp 18 
 

 khiy thrfk; - VNukpah 17:7-8 

செபம்: சகலமும்  ணைத்த பதவபை> உம்முணைய வோர்த்ணதயிபல 
நிணலத்திருந்து> அதன் வைியிபல வோழ்வபத மசைிப்புள்ை வோழ்க்ணக என் 

 ணத உைர்ந்து மகோள்ளும் இருதயத்ணதத் தோரும். இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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மொர்க்கம் தப்பி நடப்யபொர்...  
jd;Dila ,Wjp ehl;fs; mz;kpj;jpUf;fpd;wJ vd;W mwpe;j jf 
g;gdhu;> jd; %j;j kfid mioj;J> ehd; fle;J nrd;w gpd;G> 
cd; jk;gpia eP tprhupj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;W Ntz;bf; 
nfhz;lhu;. %j;jtNdh> jd; jk;gpahdtd;> jd; ,~;lg;gb jjhf 
ez;gu;fNshL Nru;e;J ghlrhiy ehl;fis tpiuag;gLj;jpdhd; 
vd;Wk;> Mdhy; ePq;fNsh jk;gpiag; 
Fwpj;Nj fupridAs;stuhf ,Uf;fp 
d;wPu;fs; vd;W jd; je;ijaplk; $wp 
dhd;. kfNd> cd; tho;it Fwpj;j 
kfpo;r;rp vd; ,Ujaj;jpw;F vg;Ngh 
Jk;  MWjy;. cd; jk;gp> jd; tho;it 
nfLj;Jf; nfhz;lJ cz;ik. Mdh 
Yk; mtDk; vd;Dila kfNd. 
cd;Dila rNfhjud; $l. mjdhy;> 
mtd; xU ehs;   czu;tile;J nfhs; 
Sk; NghJ> “vd;Dila mz;zd; 
vg;gbAk; vd;id Gwf;fzpf;fhky; 
Vw;Wf; nfhs;thd;” vd;w ek;gpf;if> cd; jk;gpapd; cs;sj;jpy; 
,Uf;Fk;gbf;F> xUtopia Vw;gLj;jp itj;Jf; nfhs;. eP kl;Lk; 
ky;y mtDk; epj;jpa tho;it mile;J nfhs;s Ntz;Lk; 
vd;Wk; mwpTiu $wpdhu;. Mk; gpupakhdtu;fNs> ehDk; vd; 
tPl;lhUk; fu;j;jiuNa Nrtpg;Nghk; vd;gjd; nghUis mwpe;J 
nfhs;sNtz;Lk;. Kjyhtjhf> ehd; vd; Mj;Jkhit ve;j tpj 
j;jpYk; nfLj;J nfhs;sf; $lhJ. ,uz;lhtjhf> ahtUk; kde; 
jpUk;gp Njtdplj;jpw;F jpUk;g Ntz;Lk; vd;fpd;w ghuk; kdjpy; 
cUthf Ntz;Lk;. “vd; tho;T MNuhf;fpakhf cs;sJ. vd; 
FLk;gk; gf;jpahAs;sJ> ehd; NjtNdhL ,Uf;fpd;Nwd;” vd;W 
ehq;fs; ngUik mila KbahJ. fz; fz;l rNfhjuid md;G 
nra;ahjtd;> fz; fhzhj Njtid vg;gb Nrtpf;f KbAk;? xU 
rNfhjud; jd; jPu;khdj;jpd;gb jd; tho;it nfLj;Jf; nfhs;Sk; 
NghJ> mtDila jtwhd topfSf;F ehq;fs; cld;gl;ltu;fs; 
my;y. Mdhy; ehq;fs; mtidf; Fwpj;J rhgkhd thu;j;ijf 
isg; Ngrhky;> mtd; Nkhrk; Nghfhky;> rj;jpa khu;f;fj;jpw;F 
jpUk;g Ntz;Lk; vd;w vz;zj;Jld; Njtid Nehf;fp tpz;z 
g;gk; gz;z Ntz;Lk;. xUtUk; nfl;Lg; Nghfhky; epj;jpa [Pt 
id mila Ntz;Lk; vd;gNj NjtDila mehjp jPu;khdk;.  

     

   

 

 

தப் ிப்ப ோை  ோர்க்கத்தி 
ைின்று  ோவிணயத் திரு 

ப்புகிறவன் ஒரு ஆத்து 

 ோணவ  ரைத்திைின்று 
இரட்சித்து>  திரைோை  ோவ 

ங்கணை மூடுவோமைன்று 
அறியக்கைவன் 

ேொக்யகொபு 5:20 

nrt;;tha; | itfhrp 19 
 

 khiy thrfk; - NahRth 24:15 

செபம்: என்ணை பதடி வந்த பதவபை> சத்திய  ோர்க்கத்ணத விட்டு>  உல 

கத்தின் வைியில் நைப்ப ோணர உம்முணைய சத்திய வைிக்குள் திருப்  
பவண்டும் என்ற உைர்வுள்ை இருதயத்ணத எைக்கு தந்தருள்வரீோக.  

இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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அறிவும்> அந்தஸ்தும்> ச ௌந்தரிேமும்  
ghgpNyhdpd; uh[h> vUrNyikf; ifg;gw;wpa NghJ> ,];uNty; 
Gj;jpuUf;Fs;Ns uh[Fyj;jhu;fspYk; Jiukf;fspYk; ahnjhU 
khR  ,y;yhjtu;fSk;> mofhdtu;fSk;> rfy Qhdj;jpYk; Njwp 
dtu;fSk;> mwptpy; rpwe;jtu;fSk;> fy;tpapy; epGzUk;> uh[h 
tpd; mukidapNy Nrtpf;fj; jpwikAs;stu;fSkhfpa rpy thyp 
giu nfhz;LtuTk;> mtu;fSf;Ff; 
fy;Njaupd; vOj;ijAk; ghi~ia 
Ak; fw;Wf;nfhLf;fTk; uh[h fl; 
lis nfhLj;jhd;. mtu;fSf;Fs; 
jhdpNay;> mddpah> kP~hNty;> 
mrupah vd;gtu;fSk; cs;slq;F 
thu;fs;. ghgpNyhdpNy ,g;gbahf 
Nju;r;rpngw;w mNefu; ,Ue;jhu;fs;. 
xU ehs;> uh[hthfpa NeGfhj;Ner; 
rhu; nrhg;gdq;fisf; fz;lhd;; mjp 
dhy;> mtDila Mtp fyq;fp> mt 
Dila epj;jpiu fiye;jJ. mg; 
nghOJ uh[h> ehl;bYs;s Nju;r;rp 
ngw;w ahtiuAk; mioj;J. jhd; 
mtu;fis Nehf;fp: vd;dplj;jpypUe;J gpwf;fpw jPu;khdk; vd;d 
ntd;why;> ePq;fs; nrhg;gdj;ijAk; mjpd; mu;j;jj;ijAk; vdf;F 
mwptpahkw;Nghdhy; Jz;bj;Jg;Nghlg;gLtPu;fs;; cq;fs; tPLfs; 
vUf;fsq;fshf;fg;gLk; vd;whd;. uh[ rhKfj;jpy; Nrit Gupfpd; 
wtu;fs;> Njhw;wj;jpy; mofhdtu;fs;> uh[ Fyj;jtu;fs;> mwptpy; 
rpwe;jtu;fs; Mdhy; mtu;fspy; vtUf;FNk>  ,e;j cyfj;jpdhy; 
cz;lhd jFjpfspdhy; nrhw;gdj;ij njuptpf;f Kbatpy;iy. 
jhdpNay;> uh[htpdplj;jpy;Ngha;> nrhg;gdj;jpd; mu;j;jj;ij uh[h 
Tf;Ff; fhz; gpf;Fk;gbj; jdf;Fj; jtiz nfhLf;f tpz;zg;gk; 
gz;zpdhd;. jhdpNaYk; Nkw;$wpa cyf jFjpfisAila thyp 
gdhf ,Ue;jhd;. me;j jFjpfs; vJTk; mtDf;F cjttpy;iy. 
mtd; Njtid Nehf;fpg; ghu;j;jhd;. cd;djj;jpYs;s Njtd; jk; 
Kila ,ufrpaq;fis jhdpNaYf;F ntspg;gLj;jpdhu;. gpupakhd 
tu;fNs> Njt ,ufrpaq;fis mwpe;J nfhs;tjw;F cyf mwpTk;> 
rKjha me;j];Jk;> nrse;jupaKk; mtrpakhdjy;y.  NjtDf;Fg; 
gae;J mtUila topfspy; elf;fpd;w kdpjDf;F mtu; jkJ 
,ufrpaq;fis ntspg;gLj;Jthu;. 

           
 
 

ரோஜோ பகட்கிற கோரியம் 
 ிகவும் அருண யோைது; 

 ோம்ச ோயிருக்கிறவர்க
பைோபை வோசம் ண்ைோத 
பதவர்கபைமயோைிய ரோஜ 

சமுகத்தில் அணத அறிவி 
க்கத்தக்கவர் ஒருவரும் 
இல்ணல என்றோர்கள். 
 

தொனியேல் 2:11 

செபம்: எங்களுக்குள்பை வோசம் மசய்யும் பதவபை> இந்த உலக தகுதி 
கைிைோபல இழுப்புண்டு ப ோகோத டிக்கு> உ க்கு  யந்து உ து வைிக 

ைிபல நைக்க கிருண  மசய்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கி 
பறன் ஆப ன். 

 

Gjd; | itfhrp 20 
 

 khiy thrfk; - Mjpahfkk; 18:17-18 
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ஒவ்சவொன்றிற்கும் ஒவ்சவொரு கொலமுண்டு  
xt;nthd;wpw;Fk; xt;nthU fhyKz;L. thdj;jpd; fPopUf;fpw xt; 
nthU fhupaj;Jf;Fk; xt;nthU rkaKz;L. gpwf;f xU fhyK 
z;L> ,wf;f xU fhyKz;L; el xU fhyKz;L> el;lijg; gpL 
q;f xU fhyKz;L. ,g;gbahf> rd;khu;f;fDf;Fk; Jd;khu;f;fD 
f;Fk;> ew;FzKk; Rj;jKKs;stDf;Fk; Rj;jkpy;yhjtDf;Fk;> 
gypapLfpwtDf;Fk; gypaplhjtD 
f;Fk;> ey;ytDf;F vg;gbNah nghy; 
yhjtDf;Fk; mg;gbNa xNutpjkh 
a;r; rk;gtpf;fpd;wJ. “mtDk; ,e;j 
cyfpNy gpwe;jhd;> ehDk; gpwe; 
Njd;> mtDk; tho;fpd;whd;> ehDk; 
tho;fpd;Nwd;> mtDk; ,e;j cyf 
j;ijtpl;L kupj;Jg; Nghthd;> ehDk; 
mg;gbNa kupj;Jg; NghNtd;” vd;W 
jhd; jhgupf;Fk; Ciu mwpahj 
kdpjd; $wpf; nfhs;thd;. “mtid ghUq;fs;> vt;tsT> 
ed;ikfs; nra;jhd;> ey; topapNy tho;e;jhd;> ,Wjpapy; vd;d 
j;ijf; fz;lhd;> ,e;j cyfpNy vd;dj;ij mDgtpj;jhd;> mt 
Df;F ,g;gbahf rk;gtpj;Jtpl;lNj” vd;Wk; jhq;fs; tho;fpd;w 
gpufhukhf fz; Nghd Nghf;fpy; tho;Nthk; vd;W  kdpju;fS 
ila ,Ujak; mfq;fhukhf> Nkl;bikahditfis NgRtJz;L. 
ghtkwpahj fUiz epiwe;j vq;fs; kPl;guhfpa ,NaR rpY 
itapNy njhq;fpa NghJ> mtiug; ghu;j;J: kw;wtu;fis ,ul; 
rpj;jhd;; jd;idj;jhd; ,ul;rpj;Jf;nfhs;sj; jpuhzpapy;iy. ,td; 
,];uNtypd; uh[hthdhy; ,g;nghOJ rpYitapypUe;J ,wq; 
fptul;Lk;> mg;nghOJ ,tid tpRthrpg;Nghk; vd;W ,NaRit 
epe;jpj;jhu;fs;. mg;gb epe;jpj;jtu;fs; fu;j;jiu mwpahjtu;fs;> 
,tu;fs;> jq;fs; kdk; Nghd Nghf;fpy; tho;gtu;fs;. jhq;fs; 
epidj;jgb Njtd; fhupaq;fis elg;gpf;f Ntz;Lk; vd;w rpe;ij 
Ailatu;fs;. Jd;khu;f;fd;> rd;khu;f;fd;> ey;ytd;> nfl;ltd; vd;w 
ghFghby;yhky;> ahtUk; ,e;j cyfj;ijtpl;L fle;J nry;y 
Ntz;Lk; vd;gJ cz;ik. Mdhy; xt;nthd;wpw;Fk; xt;nthU 
fhyKz;L. mjhtJ epj;jpa [Ptid Rje;jupf;f> my;yJ epj;jpa 
mf;fpdpapy; gq;fila xU ehs; cz;L.  me;ehspNy gpjhthfpa 
NjtDila rpj;jj;ij epiwNtw;wpa ePjpkhd;fs; epj;jpa [PtD 
f;Fs; fle;J nry;thu;fs;. 

 

  

அந்தப் டி> இவர்கள் நித் 

திய ஆக்கிணை அணைய 

வும்> நீதி ோன்கபைோ நித் 

திய ஜீவணை அணையவும் 
ப ோவோர்கள் என்றோர் 

மத்யதயு 25:46 
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 khiy thrfk; - gpurq;fp 3:1-11 

செபம்:  ிதோவோகிய பதவபை> உம்முணைய கு ோரனுணைய விணல  திக்க 
முடியோத இரத்தத்திைோபல எங்கள்  ோவங்கணை கழுவி> நீதி ோன் 

கைோக்கிைரீ். இந்தப்  ோக்கியத்ணத முடிவு  ரியந்தம் கோத்துக் மகோள்ை 
கிருண  மசய்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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விசுவொ  மொர்க்கத்தொரின் வொழ்வு   
md;wpAk; fpwp];J ,NaRTf;Fs; Njtgf;jpaha; elf;f kdjhap 
Uf;fpw ahtUk; Jd;gg;gLthu;fs;. ,tu;fs; tpRthr khu;f;f j;jhu;> 
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; ,uj;jj;jhNy fOtg;gl;l ePjpkhd; 
fs;. Njt gf;jpaha; elf;fpd;w ePjpkhd;fSf;F Vw;gLk; Jd;gk;  
mtu;fSila mePjpapdhy; cz;lhtjpy;iy. mit ePjpapd; epkp 
j;jk; cz;lhFk; cgj;jputq;fs;. Mjp 
mg;Ngh];jyu;fspd; ehl;fspNy> Njt 
Copauhfpa NgJU tpRthr khu;f;f 
j;jhUf;F $wpajhtJ: “fpwp];JTf; 
Nfw;w cq;fs; ey;y elf;ifiaj; 
J}~pf;fpwtu;fs; cq;fis mf;fpuk 
f;fhunud;W cq;fSf;F tpNuhjkh 
a;r; nrhy;Yfpw tp~aj;jpy; ntl; 
fg;gLk;gbf;F ey; kdr;rhl;rpAila 
tu;fshapUq;fs;. nrd;w tho;ehl; 
fhyj;jpNy ehk; Gw[hjpfSila 
,~;lj;jpd;gb ele;Jnfhz;lJ NghJk;; mg;nghOJ ehk; fhk 
tpfhuj;ijAk; Ju;,r;irfisAk; elg;gpj;J> kJghdk;gz;zp> 
fspahl;Lr;nra;J> ntwpnfhz;L> mUtUg;ghd tpf;fpufhuhjid 
iar; nra;Jte;Njhk;. me;jj; Jd;khu;f;f cisapNy mtu;fNsh 
Nl$l ePq;fs; tpohkypUf;fpwjpdhNy mtu;fs; Mr;rupag;gl;L> cq; 
fisj; J}~pf;fpwhu;fs;.” ,NaR fpwp];J ekf;fhf ghLfis rfpj; 
jhu;> vdNt mtUila RtpNr~k; vq;fs; tho;f;if topahf kw; 
wtu;fSf;F gpu];jhgk; gz;zg;gLk;gbf;F> ehq;fSk; fpwp];J 
tpd; rpe;ijia MAjkhfj; jupj;jtu;fshf fhzg;gl Ntz;Lk;;. 
vdNt vq;fs; tho;f;ifapy; ghLfs; Vw;gLk; NghJ> fyfq;fis 
Vw;gLj;jhky;> mtw;iw ehk; Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. jPik 
nra;jjpdhy; ghLfs; Vw;gl;bUe;jhy;> vq;fs; Fw;wj;ij Vw;Wf; 
nfhz;L kde;jpUk;gp rpYitapd; epoypw;F jpUk;g Ntz;Lk;. 
ed;ik nra;tjpdhy; ghLfs; Vw;gl;bUe;jhy;> ,g;gbg;gl;l ghL 
fs; vq;fSf;F Kd; fle;J nrd;wpUf;Fk; ePjp khd;fspd; tho;f; 
ifapYk; Vw;gl;lJ. vdNt mit ahtw;wpd; kj;jpapYk;> mtu;fs; 
gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij epiwNtw;wp ntw;wp rpwe;jhu;fs; 
vd;gij czu;e;jtu;fshf> fpwp];J ,NaRtpd; rhay; vq;fspy; 
ntspg;gLk;gbf;F nghWikNahNl fhj;jpUg;Nghk;. ,g;gbg;gl;l 
tho;f;if ePjpkhDf;FupaJ. fu;j;jUila fz;fs; ,g;gbg;gl;lt 
u;fs; Nky; Nehf;fkhapUf;fpd;wJ.  
      
 

 

கர்த்தருணைய கண்கள் 
நீதி ோன்கள்ப ல் பநோக்க 

 ோயிருக்கிறது> அவரு 

ணைய மசவிகள் அவர் 

கள் பவண்டுதலுக்குக் 
கவை ோயிருக்கிறது. 

1 யபதுரு 3:16 

செபம்:  ரபலோக பதவபை> நீதி ரரோகிய இபயசு கிறிஸ்து எங்களுக்கோக 
 ோடுகணை சகித்தது ப ோல நோங்களும் நன்ண  மசய்து  ோடு அனு விக் 

கின்ற  ைநிணலயுணையவர்கைோகும் டி வைிநைத்திச் மசல்வரீோக. இரட் 

சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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தவறிப் யபொகும் யநரங்கேில் 
xU rig If;fpaj;jpNy> mNef tUlq;fshf Njtid Muhjpj;J 
te;j tajhd Iah xUtu;> rf tpRthrpAld; Vw;gl;l fU j;J 
Kuz;ghl;bdhNy> epiy jtwp> rf tpRthrpia fLQ; nrhw;fshy; 
fbe;J nfhz;lhu;. tajpNy Kjpu;e;jtiu vg;gb vjpu;j;Jg; NgRtJ 
vd;W> kw;w tpRthrpAk; jd;id fl;Lg;gLj;jpf; nfhz;lhu;. rpy 
ehl;fs; nrd;w gpd;> me;j tajh 
dtu;> jhd; Ngrpa thu;j;ijfis 
Fwpj;J kpfTk; kdtUj;jg;gl;lhu;. 
re;ju;g;gk; fpilj;j NghJ> kw;wa  

tpRthrpapd; tPl;bw;F nrd;W> jhd; 
jtW nra;Njd; vd;W mwpf; ifap 
l;L> jd;id kd;dpj;Jf; nfhs;S 
k;gb Ntz;bf; nfhz;lhu;. Iah> 
ePq;fs; vd;Dila jfg;gd; Nghd; 
wtu;> ,g;gbnay;yhk; kd;dpg;G Nfl; 
gjhdJ> vjw;F vd;W rf tpRthrp $wpdhd;. jk;gp> vj;jid 
tajhfpdhYk;> vq;fsJ thapd; thu;j;ijfSk; ,Ujaj;jpd; jpah 
dq;fSk;  fu;j;jUila rKfj;jpNy gpupakhf ,Uf;f Ntz;Lk; 
vd;W me;j ,sk; tpRthrpAld; xg;Guthfpdhu;. ePjpkhd; VOjuk; 
tpOe;jhYk; jpUk;gTk; vOe;jpUg;ghd;;. mJ rpwpa fhupakhf ,U 
e;jhYk;> ngupa fhupakhf ,Ue;jhYk;> mtd; jd; Njtid ek;gp 
apUg;gjhy;> rj;jpa Mtpahdtu;> nka; topapNy mtid elj;jpr; 
nry;thu;. mtDila kdk; NjtNdhL ,ire;jpUg;gjhy;> jd; 
Fw;wq;fis ghuhKfkhf tpl;Ltplhky; mtw;iw mwpf;ifapl;L 
rPu;nghUe;Jfpd;whd;. jd;idj;; jhNd Njt rKfj;jpNy jho;j;Jt 
ijf; Fwpj;J ntl;fkilahd;. Mdhy;> jhd; mwpe;Njh mwpahk 
Nyh jd; rNfhjuUf;F nra;Ak; jtWfisf; Fwpj;J mtd; 
ntl;fkilfpd;whd;. gpupakhdtu;fNs> jtWfs; nra;ahky;> Qhd 
Ks;stu;fsha; ele;J nfhs;tNj ed;ikahdJ. Mdhy; vq;fs; 
tho;f;ifapy;;: vq;fs; FLk;gj;jpy;> Ntiy nra;Ak; ,lj;jpy;> 
ntspaplq;fspy;> fy;tp fw;Fk; epiyaq;fspy;> ez;gu;fs; cwtp 
du;fs; kj;jpapy;> rig If;fpaj;jpy; ehq;fs; jtwpg; NghFk; #o;ep 
iyfs; cz;lhFk; NghJ> ehk; me;j jtWfis Vw;Wf; nfhz;L> 
kde;jpUk;GtJk;> ek; tho;f;ifia Ntj thf;fpaq;fspd;gb Muh 
a;e;J> rPu;gLj;jpf; nfhs;tJk;> kWgbAk; vOe;jpUg;gJk; ePjpkhd; 
fspd; gz;ghf ,U f;fpd;wJ. 
  

 
 
 

நீதி ோன் ஏழுதரம் விழு 

ந்தோலும் திரும் வும் எழு 

ந்திருப் ோன்; துன் ோர்க்க 

பரோ தீங்கிபல இைறு 

ண்டு கிைப் ோர்கள். 

நீதிசமொழிகள் 24:16 

செபம்: நீதியின் பதவபை> நோன் தவறிப் ப ோகும் சந்தர்ப் ங்கைில்>  ைணத 
கடிைப் டுத்தோ ல்> சம் ந்தப் ட்ை சபகோதர சபகோதரிகபைோடு ஒப்புரவோகிக் 
மகோள்ளும் உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்து வைிநைத்து வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைி யோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk; - ePjpnkhopfs; 28:13  
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நீதிமொன்கேின் கூடொரம் 
ePjpiag; gpd;gw;Wfpd;w cj;jk khu;f;fj;jhiu fu;j;ju; Nerpf;fp 
d;whu;;. cj;jk khu;f;fj;jhu; jq;Fk; tPlbNy> nrhe;j GU~idf; 
Fwpj;j fdk; kidtpf;F ,Uf;Fk;. jd; kidtpia Fwpj;j md;G 
GU~dplj;jpy; ,Uf;Fk;. ngw;NwhUf;F fPo;g;gbAk; fPo;g;gbT 
gps;isfsplj;jpy; ,Uf;Fk;. jq;fs; gps;isfs; ngydw;Wg; Nghfh 
jgb> mtu;fis Njt topapy; el 
j;Jk; Nghjid ngw;Nwhuplk; ,Uf; 
Fk;. jq;fs; jha; je;ijaiu tprh 
upf;Fk; md;G> gps;isfsplj;jpy; ,U 
f;Fk;. cj;jk topapNy elf;fpd;w 
kD~d;> vg;NghJk; fu;j;jUf;Fg; 
gpupakhdJ ,d;dnjd;W Nrhjpj; 
Jg; ghu;f;fpd;whd;.  fdpaw;w me;j 
fhuf; fpupiafSf;F cld;glhky;> 
mtd; mitfis fbe;Jnfhs; 
thd;. mq;Nf Jd;khu;f;fUila MNyhridf;Fk;> ghtpfSila 
topfSf;Fk; ,lkpy;iy. cj;jk khu;f;fj;jhu; jq;Fkplj;jpy; gupah 
rf; fhuUf;F ,lkpy;iy. mtDila tPl;bNy $f;Fuy;fSf;Fk; 
rz;ilfSf;Fk; thf;Fthjq;fSf;Fk; ,lkpy;iy. mtd; Njt 
idj; jd; jhgukhf nfhz;bUg;gjhy;> ve;j #o;epiyapYk; mtD 
ila tPl;bNy Jjpapd; rj;jk; Nfl;Fk;. ,ul;rpg;gpd; nfk;gPu rj;jk; 
,Uf;Fk;. mtd; fu;j;jUf;Fg; gae;J> mtu; topfspy; elf;fpwtdh 
ifahy; mtd; ,t;tpjkha; MrPu;tjpf;fg;gLthd;. (rq;fPjk; 128). 
,J ePjpkhDila $lhuk;! mtd; Mtpf;Fupa itfisNa rpe;jp 
j;Jf; nfhz;bUg;ghd;. Jd;khu;f;fDila top fu;j;jUf;F mUtU 
g;ghdJ. mtu;fs; vg;NghJk; jq;fs; khk;r ,r;iria epiwNtw;w 
kdjhapUg;ghu;fs;. jq;fs; Jd;khu;f;f cisapNy mtu;fNshNl 
$l ePjpkhd; tpohkypUf;fpwjpdhNy Jd;khu;f;fu; Mr;rupag;gl;L> 
ePjpkhid J}~pg;ghu;;fs;. Jd;khu;f;fDila top fu;j;jUf;F 
mUtUg;ghdJ. mq;Nf fhktpfhuj;jpw;Fk;> Ju;,r;irfSf;Fk;> 
kJghdk;gz;zp> fspahl;Lr;nra;J> ntwpnfhz;L> mUtUg;ghd 
tpf;fpufhuhjid nra;tjw;F ,lKz;L. (1 NgJU 4:3). ,J Jd; 
khu;f;fu; jq;Fk; Mfhkpaf; $lhuk;. gpupakhd rNfhju rNfhjup 
fNs> vq;fs; tPLfspNy ,ul;rpg;gpd; Mde;j re;Njh~j;jpd; njhdp 
Koq;fl;Lk;. nja;tPf Rghtq;fs; vq;fs; tho;f;ifapd; topahf 
ntspahfl;Lk;. 

 
 
   
                                                                                  

நீதி ோன்களுணைய கூைோ 

ரங்கைில் இரட்சிப் ின் 
மகம் ரீசத்தம் உண்டு; கர் 

த்தரின் வலதுகரம்  ரோக் 

கிர ஞ்மசய்யும். 

 ங்கீதம் 118:15 

செபம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை> துன் ோர்க்கரின் வைிகணை 
மதரிந்து மகோள்ைோ ல்> நீர் எங்களுக்கு கோட்டும் ஜீவ வைியிபல நோன் 
முன்பைறிச் மசல்ல எைக்கு ம லன் ஈந்து நைத்துவரீோக. இரட்சகர் இபயசு 
வைி யோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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நொன் தனித்து விடப்பட்யடனொ?   
vd;Dila tPl;bNy ehd; kl;LNk ,NaRit vd; nrhe;j 
,ul;rfuhf Vw;Wf; nfhz;bUf;fpd;Nwd;. jw;rkak;> kw;wtu;fs; 
ahtUk; ,jw;F vjpu;j;J epw;gjpdhy;> tPl;bNy mehtrpakw;w 
ju;f;fq;fs; eilngWfpd;wJ vd;W xU kdpjd; $wpf; nfhz; lhd;. 
rpy FLk;gq;fspNy fztd; kl;Lk; ,ul;rpg;gile;jpUf;f yhk;> 
NtW rpy FLk;gq;fspy; kidtp 
khj;jpuk; ,ul;rpg;gile;jpUf;fyhk;. 
rpy ,lq;fspNy> gps;isfs; kl;Lk; 
,ul;rpg;gile;jpUf;fyhk;. ,e;j #o; 
epiyfspy; FLk;gq;fspNy fUj;J 
Kuz;ghLfSf;Fk;> ju;f;fq;fSf;Fk; 
,lKz;lhfyhk;. Kjyhtjhf> 
tpiykjpf;fKbahj kPl;guhfpa 
,NaRtpd; gupRj;j ,uj;jj;jpdhNy>  

ghtkwf;fOtg;gl;L> ePjpkhdhf 
khw;wg;gl;bUf;fpd;Nwd; vd;gij ,u 
l;rpg;gile;j rNfhjudhtJ my;yJ 
rNfhjupahtJ jpl;lkhf mwpe;J 
nfhs;s Ntz;Lk;. mLj;jjhf> ve;j re;ju;g;gj;jpYk;> vq;fSila 
NghuhAjq;fs; khk;rj;Jf; Nfw;witfshapuhky;> muz;fis 
epu;%ykhf;Ffpwjw;F NjtgyKs;sitfshapUg;gjhy;> mitf 
shy; ehq;fs; ju;f;fq;fisAk;> Njtid mwpfpw mwpTf;F tpNuh 
jkha; vOk;Gfpw vy;yh Nkl;bikiaAk; epu;%ykhf;fp> ve;j 
vz;zj;ijAk; fpwp];JTf;Ff; fPo;g;gbar; rpiwg;gLj;Jfpwtu;f 
shapUf;fpNwhk; vd;w rj;jpaj;ij ePjpkhd;fshfpa ehq;fs; 
iff;nfhs;s Ntz;Lk;. ruPuj;jpNy epe;jidfisAk; ghLfisAk; 
rfpf;f Neu;e;jhYk;> mikjYs;s MtpapdhYk;> NjtDila thu; 
j;ijiaj; jpahdpg;gjpdhYk;> n[g Ntz;LjypdhYk;> jd;D 
ila ,Ujaj;jpy; fu;j;jiug; ghbf; fPu;j;jdk;g z;ZtjhYk; jd; 
Md;kPf kfpo;r;rpia fhj;Jf; nfhs;thd;. Kw; fhyj;jpNy me;jfhu 
fpupiafSf;F cl;gl;bUf;Fk; NghJ> khk;r ,r;irapd;gb ju;f; 
fq;fis nra; Njhk;> ,g;NghNjh xspapd; gps;isfshf ehk; ,U 
g;gjhy;> Njtid ,d;Wk; mwpahjtu;fs; Nghy khk;rj;jpd; ,r;ir 
fspd;gb Nghuhlf; $lhJ.  ,g;gbahd #o;epiyfspNy vq;fs; 
,Ujaj;ij Jd;khu;f;fj;jpd;  fskhf khw;wpf; nfhs;shky;> ePjp 
apd; $lhukhf fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. 
 
 
 
 
 

முற்கோலத்தில் நீங்கள் 
அந்தகோர ோயிருந்தீர்கள்
இப்ம ோழுபதோ கர்த்தரு 

க்குள் மவைிச்ச ோயிருக் 

கிறரீ்கள் ; மவைிச்சத்தின் 
 ிள்ணைகைோய் நைந்து 

மகோள்ளுங்கள். 

எயப ிேர் 5:8 

செபம்: என் நிணலணய நன்றோக அறிந்த பதவபை> நோன்  ோம்சத்திபல 
துர்கிரிணயகணை எதிர்த்துப் ப ோரோைோ ல்> பதவ ஆவியின் வல்லண யி 
ைோல் ஞோை ோக நைந்து மகோள்ளும் உைர்வுள்ை இருதயத்ணத 
தந்தருள்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைி யோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.  

jpq;fs;| itfhrp 25 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 10:4-5 



 

 உள்ேொன மனிதன் சமன்பிரதிளே  வொ ிக்க -  WWW.gtachurch.ca  38 

 

 

என் தவிப்ளப ேொர் அறிவொர்    
vd;Dila epiyia ahu;jhd; Gupe;J nfhs;thu;fs;? tpsf;fpf; 
$Wtjw;F thu;j;ijNah ngyNdh vd;dplk; ,y;iy vd;W xU 
jhahdts; $wpf; nfhz;lhs;. ,g;gbg;gl;l #o;epiyfs; kdpj 
u;fSila tho;tpy; Vw;gLtJz;L. ehd; fhupaj;ij tpsf;fpf; 
$wpdhy; vd;id epahe;jPu;j;J js;sptpLthu;fs;. fhupaj;ij 
tpsf;fpf; $whtpl;lhy;> tQ;rid 
cd; ,Ujaj;jpy; ,Uf;fpd;wJ vd;W 
nrhy;thu;fs;. rpy NtisfspNy> 
ifasT vz;zpf;ifAs;s kdpj 
u;fs; xustpw;F vd;id Gupe;J 
nfhs;syhk; Mdhy; mjw;Fk; xU 
tiuaiw cz;L. mjhtJ> ehd; 
ve;j Fw;wKk; nra;ahj gupRj;jd; 
vd;gJ my;y> Mdhy; vd; epiyia 
ahuhtJ Gupe;J nfhz;L> ,e;j ,f;fl;by; ,Ue;J vd;id tpL 
tpf;f topfhl;l ahUk; ,y;iyah vd;gJ rpyupd; Mjq;fk;. jhtPJ 
vd;Dk; Njt gf;jDf;Fk; ,g;gbg;gl;l epiy Vw;gl;lJ. mtDk; 
“vd; Fly;fs; vupge;jkha; vupfpwJ. vd; khk;rj;jpy; MNuhf;fpak; 
,y;iy. ehd; ngydw;Wg;Ngha;> kpfTk; nehWf;fg;gl;Nld;; vd; 
,Ujaj;jpd; nfhe;jspg;gpdhy; fjWfpNwd;. vd; cs;sk; Fok;gp 
miyfpwJ. vd; ngyd; vd;id tpl;L tpyfp> vd; fz;fspd; xsp 
Kjyha; ,y;yhkw;Nghapw;W.  vd; rpNefpjUk; vd; NjhoUk; vd; 
thijiaf; fz;L tpyFfpwhu;fs;; vd; ,dj;jhUk; J}uj;jpNy 
epw;fpwhu;fs;. vd; gpuhzid thq;fj;NjLfpwtu;fs; vdf;Ff; fz; 
zpfis itf;fpwhu;fs;; vdf;Fg; nghy;yhq;F NjLfpwtu;fs; Nflh 
ditfisg;Ngrp> ehs;KOJk; tQ;ridfis Nahrpf;fpwhu;fs;” 
vd;W jd; epiyia Njtdplk; $wpdhu;. vdpDk; jd; Vf;fnky; 
yhk; NjtDf;F Kd;ghf ,Uf;fpwJ vd;gijAk; jd; jtpg;G Njt 
Df;F kiwthapUf;ftpy;iy vd;w cz;ikiaAk; mwpe;jpUe;jhu;. 
gpupakhdtu;fNs>  cq;fSila jdpg;gpl;l epiy gpuj;jpNafkhd 
jhf ,Uf;fyhk;. Mdhy; fu;j;ju; khwhjtuhapUf;fpd;whu;.  ePjpkh 
d;fs; $g;gpLk; NghJ fu;j;ju; Nfl;L> mtu;fis mtu;fSila 
vy;yh cgj;jputq;fSf;Fk; ePq;fyhf;fptpLfpwhu;. ePjpkhDf;F tUk; 
Jd;gq;fs; mNefkhapUf;Fk;> fu;j;ju; mitfnsy;yhtw;wpYk;  
epd;W mtid tpLtpg;ghu;. 
  
    
 
 

ஆண்ைவபர> என் ஏங்க 
மலல்லோம் உ க்கு முன் 

 ோக இருக்கிறது; என் தவி 
ப்பு உ க்கு  ணறவோ 
யிருக்கவில்ணல. 

 ங்கீதம் 38:9 

nrt;tha; | itfhrp 26 
26 

 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 37:17-19 

செபம்: உள்ைந்திரியங்கணை ஆரோய்ந்து அறிகின்ற பதவபை> என் 
நிணலணய வோழ்வின் நிணலண ணய நீர் நன்றோய் அறிந்திருக்கின்றீர். 
உ க்கோக கோத்திருக்கின்பறன்> நீர் என்ணை விடுவித்து கோத்தருள்வரீோக.  

இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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ளவரொக்கிேம் பொரொட்டுதல் 
rTy; vd;Dk; kdpjd;  (gpd;G gTy; vd;W miof;fg;gl;ltu;)> 
fu;j;jUila rP~iug; gaKWj;jpf; nfhiy nra;Ak;gbf;F gpujhd 
Mrhupauplj;jpw;Fg; Ngha; mDkjp ngw;W>  gpuahzkha;g; Ngha;> 
jk];F Tf;Fr; rkPgpj;jNghJ rbjpapNy thdj;jpypUe;J xU xsp 
mt idr; Rw;wpg;  gpufhrpj;jJ. mtd; jiuapNy tpOe;jhd;. mg; 
nghOJ: rTNy> rTNy> eP vd;id 
Vd; Jd;gg;gLj;Jfpwha; vd;W jd;D 
lNd nrhy;Yfpw xU rj;jj;ijf; 
Nfl;lhd;. mjw;F mtd;: Mz;l 
tNu> ePu; ahu;> vd;whd;. mjw;Ff; 
fu;j;ju;: eP Jd;gg;gLj;Jfpw ,NaR 
ehNd> Ks;spy; cijf;fpwJ cdf; 
Ff; fbdkhk; vd;whu;.  mtd; eLq;fpj; jpifj;J: Mz;ltNu> ehd; 
vd;dnra;ar; rpj;jkhapUf;fpwPu; vd;whd;. mjw;Ff; fu;j;ju;: eP 
vOe;J> gl;lzj;Jf;Fs;Ns Ngh> eP nra;aNtz;baJ mq;Nf 
cdf;Fr; nrhy;yg;gLk; vd;whu;. Mz;ltUila rpj;jg;gb> gTy; 
nra;a Ntz;ba fhupaq;fs; vd;d vd;W mwptpg;gjw;F mddpah 
vd;Dk; Copad; fu;;j;juhy; mDg;gg;gl;lhu;. rw;W rpe;jpj;Jg; 
ghUq;fs;! A+j kjj; jiytu;fshy; mq;fPfhuk; ngw;w kdpjd;> 
jd; kjj;ij Fwpj;J ituhf;fpaKs;stu;> fy;tp mwptpy; 
rpwe;jtu;> rl;lE}ypd;gb Fw;wk; nra;ahjtu;> rKf me;j];jpNy 
cau;e;jtu;> ,it ahTk; ,Ue;Jk; mtu; jd;idf; Fwpj;j Njt 
rpj;jk; vd;d vd;gij mwpa KbahjtuhfTk;> NjtDila 
rpj;jj;jpw;F jq;fis xg;Gf; nfhLj;jtu;fis Jd; GWj;Jfpd;wt 
uhfTk; ,Ue;jhu;. rw;W vq;fs; tho;f;ifia Muha;e;J ghu;g;Nghk;. 
vq;fSila jifikfs; vd;d? tUlq;fs; fle;J nry;Yk; NghJ>  
vq;fSila tho;tpy; ,Uf;Fk; kj ituhf;fpaj;ij my;yJ vq; 
fs; jifikfis Njt gf;jp vd;W vz;zpf; nfhz;bUf;fyhk;. 
ehq;fs; vg;NghJk; NjtDila rpj;jk; vd;d vd;gij mwpe;J 
mij epiwNtw;Wfpd;wtu;fshf tho Ntz;Lk;. NjtDila 
ghjj;jpNy jdpj;jpUe;J tpz;zg;gk; gz;zp Cf;fj;NjhL mtU 
ila rpj;jk; vd;d vd;gij mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. ,NaRNt> 
,g;NghJ vd; tho;tpy; ehd; vd;d nra;a Ntz;Lk; vd ePu; rpj; 
jkhapUf;fpd;wPu; vd;W mtuplk; Nfl;Fk; NghJ> Njt Mtpahd 
tu; jhNk ehq;fs; vd;d nra;a Ntz;Lk; vd;W vq;fSf;F fw;Wj; 
jUthu;.  
      

 
 

ஆண்ைவபர> நோன் என் 

ைமசய்யச் சித்த ோயிரு 

க்கிறரீ் என்றோன். 
 

அப்யபொஸ்தலர் 9:6 

 

Gjd; | itfhrp 27 
 

 khiy thrfk; - 1 rhK 15:22-23 

செபம்: அநோதி தீர் ோைத்தின் டி அணைத்த பதவபை> என் வோழ்வில் 
உம்முணைய சித்தத்ணத நிணறபவற்றுவணத குறித்து எப்ப ோதும் விைிப்பு 

ள்ைவைோக இருக்க எைக்கு கிருண  மசய்வரீோக.   இரட்சகர் இபயசு வைி 
யோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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உன்னதமொனவரின் பிள்ளேகள் 
xU CupNy tho;e;J te;j IRtupaKs;s kdpjd;> jd;dplj;jpNy 
fld;gl;L mij Fwpj;j jtizapy; nrYj;j KbahjpUe;j rpy 
Fbahdtu;fspd; flid KOikahf mtu;fSf;F kd;dpj;J 
tpl;lhd;. tUlq;fs; fle;j gpd;Gk;> jhd; kd;dpj;Jtpl;l fld; 
vt;tsT vd;Wk;> fldhspfs; ahu; vd;Wk; mt;tg;NghJ $wpf; 
nfhs;thd;. Fbahdtu;fspd; fl 
id kd;dpj;jJ ghul;lj;jf;f tpl 
ak; Mdhy; mtw;iwf; Fwpj;J 
jpUk;gj; jpUk;g Ngrpf; nfhs;t 
jpdhy; jd;idj; jhd; Nkd;ikg; 
gLj;JtNjhL> kw;wtu;fspd; gioa 
Fiwfis GJg;gpj;J nfhz;bUe;jhd;. me;j kdpjd; IRtupak; 
epiwe;jtdha; ,Ue;Jk; Fbahdtu;fspd; flid ,d;dKkha; 
kwe;J Nghftpy;iy. ,e;j rk;gtj;ij rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. 
vy;yhUk; ghtQ;nra;J> Njtkfpikaw;wtu;fshfp>  ,ytrkha; 
mtUila fpUigapdhNy fpwp];J ,NaRtpYs;s kPl;igf; 
nfhz;L ePjpkhd;fshf;fg;gLfpwhu;fs;;. mt;tpjkhf “mtu; cd; 
mf;fpukq;fisnay;yhk; kd;dpj;J> cd; Neha;fisna y;yhk; 
Fzkhf;fp> cd; gpuhzid mopTf;F tpyf;fp kPl;L> cd;idf; 
fpUigapdhYk; ,uf;fq;fspdhYk; KbR+l;b> ed;ikapdhy; cd; 
thiaj; jpUg;j;jpahf;Ffpwhu;; fOFf;Fr; rkhdkha; cd; taJ 
jpUk;g thytaJ NghyhfpwJ.” vd;W gupRj;j Ntjhfkj;jpNy 
thrpf;fpd;Nwhk;. vq;fs; gioa ghtq;fisf; Fwpj;J mtu; 
kWgbAk; epidg;gjpy;iy. Vnddpy; mtu; ,uf;fj;jpy; IR 
tupaKs;s Njtd;. vdNt guk gpjhTf;F gps;isfshFk;gb 
miof;fg;gl;l ehq;fs; kw;wtu;fspd; Fw;wq;fis kd;dpj;J 
kwe;Jtpl gofpf; nfhs;s Ntz;Lk;. NkNy $wg;gl;l rk;gt 
j;jpYs;s IRtupathd;> jd; ngaUf;F Nkd;ik cz;lhf Ntz; 
Lk; vd;gjhy; kw;wtu;fSila fld;fis kd;dpj;Jtpl;lhd;. jhd; 
cjhuj;JtKs;s kD~d; vd;W jd;Dila nraiyf; Fwpj;J 
tpsk;gug;gLj;JtJld;> kw;wtu;fspd; gioa tho;f;ifapd; Fiw 
fis GJg;gpf;fpd;wtdhfNt tho;e;J te;jhd;. vq;fs; kPWjy; 
fis kd; dpj;J mij epidahky; vq;fSf;F kWgbAk;> ,uf;fk; 
fhz;gpg;gJ vq;fs; guNyhf je;ijapd; Rghtk;. mtUila 
gps;isfshfpa ehq;fSk;> ek;Kila Njtidg; Nghy; nja;tPf 
Rghtj;jpNy ehSf;F ehs; tsu;e;J ngUf Ntz;Lk;.  

   

   
     

உன்  ோவங்கணை நிணை 

யோ லும் இருப்ப ன். 

ஏ ொேொ 43:25 

செபம்: அப் ோ  ிதோபவ என்று உம்ண  அணைக்க அதிகோரம் தந்த 
பதவபை> உம்முணைய  ிள்ணையோகிய நோன்>  ற்றவர்களுணைய தப் ித 

ங்கணை  ன்ைித்து  றந்து விடும் டி நல்ல இருதயத்ணத தந்தருள்வரீோக. 
இரட் சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 

tpahod; |  itfhrp 28 
 

 khiy thrfk; - Y}f;fh 6:32-36 



 

 ஆவிேின் ஒருளமப்பொட்ளடக் கொத்துக் சகொள்ளுங்கள்         41 

 

 
யதவன் என்யனொடு இருக்கின்றொரொ? 

NgJU Nahthd; vd;Dk; Njt Copau;fs; n[gk; nra;Ak;gb 

Njthyaj;Jf;Fg; Nghdhu;fs;. mg;nghOJ jd; jhapd; tap 
w;wpypUe;J rg;ghzpaha;g; gpwe;j xU kD~dhdtd; Njthyaj; 
jpw;Fs; gpuNtrpf;fg;Nghfpw NgJUitAk; NahthidAk; fz;L 
gpr;irNfl;lhd;. Mdhy; NgJUTk; NahthDk; mtid cw;Wg; 
ghu;j;J: vq;fis Nehf;fpg;ghu; vd; 
whu;fs;. mtd; mtu;fsplj;jpy; Vjh 
fpYk; fpilf;Fnkd;W vz;zp> mt 
u;fis Nehf;fpg;ghu;j;jhd;. mg;ngh 
OJ NgJU: nts;spAk; nghd;Dk; 
vd;dplj;jpypy;iy. vd;dplj;jpYs; 
sij cdf;Fj; jUfpNwd;; erNua 
dhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; ehkj;jp 
dhNy eP vOe;J el vd;W nrhy;yp 
tyJifapdhy; mtidg; gpbj;Jj; J}f;fptpl;lhd;> clNd mt 
Dila fhy;fSk; fuLfSk; ngyd; nfhz;lJ. ,d;iwa ehspNy 
,e;j rk;gtj;jpy; “vd;dplj;jpYs;sij cdf;Fj; jUfpd;Nwd;” 
vd;gijf; Fwpj;J jpahdpg;Nghk;. fu;j;juhfpa ,NaRtpd; rP~u;fsh 
fpa NgJU> Nahtdplk; gzk; VJk; ,Uf;ftpy;iy MdhYk; 
mtu;fs; jhq;fs; ngw;Wf; nfhz;l ed;ikia kw;wtu; fSld; 
gfpu;e;J nfhz;lhu;fs;. vq;fs; tho;f;ifapy; ehq;fs; NjtdUSk; 
khl;rpikahd kd;dpg;ig ngw;Wf; nfhz;Nlhk;. vq;fs; fld;fis 
(Fw;wq;fis) mtu; jatha; kd;dpj;Jtpl;lhu;. ,d;W ehq;fs; 
gzj;jpdhNyh> cyf nrhj;Jf;fshNyh IRtupakw;wtu;fshf ,U 
f;fyhk; Mdhy; NjtDila ,uf;fj;ij jpdKk; vk; tho;tpy; jhuh 
shkhf ngw;Wf; nfhz;bUf;fpNwhk;. MfNt> vq;fsplj;jpy; cs;s 
ed;ikfis kw;wtu;fSf;F jhuhskhf toq;FNthk;. “Mif 
ahy; cq;fs; gpjh ,uf;fKs;stuhapUf;fpwJ Nghy> ePq;fSk; 
,uf;fKs;stu;fshapUq;fs;.” kw;wtu;fs; cq;fSf;F vjpuhf nra; 
Ak; Fw;wq;fis mtu;fSf;F kd;dpj;JtpLq;fs;. mij kWgbAk; 
epidahjpUq;fs;. rpyu;> Njtd; jq;fNshL ,Uf;fpd;whu; vd;gij 
cWjpg;gLj;j mw;Gjq;fisAk;  milahsq;fisAk; ehbj; NjL 
fpd;whu;fs;. Mdhy;> kd;dpg;gpd; khl;rpikiaf; Fwpj;j vz;z 
Kk;> nra;ifAk; vq;fSf;Fs;Ns cz;lhapUe;jhy;> cd;djj;j 
jpNy  thrk; nra;Ak; Njtdhfpa fu;j;ju; vq;fNshL ,Uf;fpd;whu; 
vd;gjw;F mJNt ngupjhd milahskhf ,Uf;fpd;wJ.   

   

              

மவள்ைியும் ம ோன்னும் 
என்ைிைத்திலில்ணல; என் 

ைிைத்திலுள்ைணத உைக் 

குத் தருகிபறன். 

அப்யபொஸ்தலர் 3:6 

செபம்: இரக்கத்தில் ஐசுவரியமுள்ை பதவபை> உம்முணைய  ிள்ணை 

யோகிய நோனும் உம்ண ப் ப ோல இரக்கத்திபல மசல்வந்தைோக இருப்  

தன் ப ன்ண ணய உைரும் டிக்கு  ிரகோசமுள்ை  ைக்கண்கணை 
தந்தருள்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 

nts;sp |  itfhrp 29 
 

 khiy thrfk; - mg; 3:1-7 
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எங்கள் ஆறுதல் வளலேம்    
“cq;fs; nrsfupakhd NjWjy; tiyak; (comfort Zone) my;yJ 
cq;fSf;F    Vw;wgb ,Uf;Fk; tho;f;if tl;lj;jijtpl;L ntsp  
Na tuNtz;Lk;> ehfuPfkhditfis fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;> 
cyfpy; E}jdkhditfis mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;> Gjpa 
fhupaq;fis nra;a Ntz;Lk;> 
cq;fs; tho;f;ifia cyf Nghf; 
fpd;gb khw;wpf; nfhs;s Ntz; 
Lk;” vd;W njhdpf;Fk; gy rj;jq; 
fis Nfl;bUf;fyhk;. fu;j;juhfpa 
,NaR fpwp];J jhNk> jk;Kila 
rP~u;fis Copaj;jpw;F mDg;Gk; 
NghJ> “MLfis Xeha;fSf;F 
s;Ns mDg;GfpwJ Nghy> ,Njh> 
ehd; cq;fis mDg;GfpNwd;; Mif 
ahy;> ru;g;gq;fisg;Nghy tpdhT 
s;stu;fSk; Gwhf;fisg;Nghyf; fglw;wtu;fSkha; ,Uq;fs;.”  
vd;W $wpdhu;. trPfuhkhf tQ;rpf;Fk; cyf Ngr;Rf;fis Fwpj;J 
vr;rupf;ifahapUq;fs;. mit “Grpg;Gf;F ey;yJk;> ghu;itf;F 
,d;gKk;> Gj;jpiaj; njsptpf;fpwjw;F ,r;rpf;fg;glj;jf;fjhTk” 
,Uf;Fk;. ,NaRtpd; thu;j;ij vq;fspYk; ehq;fs; ,NaRtpYk; 
epiyj;jpUg;gNj vkf;Fupa NjWjiyf; nfhLf;ff;$ba tiyak; 
(comfort Zone) vd;gij xU NghJk; kwe;J Ngha;tplhjpUq;fs;. 
mjw;F ntspNa ,Ue;jhy; rPf;fpukha; ,NaRtplk; jpUk;Gq;fs;. 
mij nra;jhy; ghtkh? ,ijg; ghu;j;jhy; Fw;wkh? mijj; 
njhl;lhy; mRj;jkh? vd;W gyu; Nfs;tpfSf;F Nky; Nfs;tp 
fis Nfl;fpd;whu;fs;. ehq;fs; mwpe;J nfhs;s Ntz;ba fhup 
akhtJ “Njtid mwpfpw mwpTf;F tpNuhjkha;” $wg;gLk;> 
nrhy;yg;gLk;> nra;ag;gLk; vy;yh fhupaq;fSk; <w;wpNy vq; 
fis gLFopapy; tpor; nra;JtpLk;. nfhQ;rf; fhyk; ,e;j G+kp 
apNy tho;;fpd;w ehq;fs;> cyfj;jpNy gy fhupaq;fis fw;fpd; 
Nwhk;> Nfl;fpd;Nwhk;> ghu;f;fpd;Nwhk;. Mdhy; mitfs;> ePq;ffs; 
ngw;wpUf;Fk; mjp cd;djkhd miog;gpd; Nkd;ikia czuK 
bahky; cq;fs; kdf;fz;fis ,Usilar; nra;ahjgbf;F vr;r 
upf;ifAs;stu;fshf ,Uq;fs;. fiw gLj;jhjgbf;F NjtDila 
rpj;jk; cq;fSila tho;f;ifapy; epiwNtWtjw;F jilahf ,U 
e;jhy;> mitfis tpl;L tpyFq;fs;.  
  
 
 
 

பகோைலும்  ோறு ோடு  ோை 
சந்ததியின் நடுவிபல குற் 

ற ற்றவர்களும் க ைற்ற 

வர்களும்> பதவனுணைய 
 ோசற்ற ிள்ணைகளு ோயி
ருக்கும் டிக்கு> 

பிலிப்பிேர் 2:15 
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 khiy thrfk; - kj;NjA 11:28 

செபம்: சகலவித ஆறுதலின் மதய்வப > இந்த உலகத்தின் வஞ்சணை 

க்குத் தப் ி> உம்முணைய வோர்த்ணதயின் டி வோழும் டிக்கு  ிரகோசமுள்ை 
 ைக் கண்கணைத் தந்து வைிநைத்துவரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக 
மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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அளழப்பின் யமன்ளம 
gjpd;%d;W taijAila rpWigad;> xU ehs; jd; je; 
ijahNuhL gl;lzj;jpYs;s filf;F nrd;w NghJ> mt;tplj; 
jpNy> ,irf; fUtpfs; tpw;Fk; filnahd;W Gjpjhf Nghlg;g 
gl;bUg;gij mtjhdpj;jhd;. me;jf; filapd; fhl;rp [d;dy; 
topahf mq;Nf xU fpw;whu; itj;jpUg;gijf; fz;L kpfTk; 
gutrk; mile;jhd;. vg;gbahtJ 
me;j fpw;whiu jdjhf;fp nfhs;s 
Ntz;Lk; vd;W jd; kdj;jpNy epr; 
rapj;Jf; nfhz;lhd;. tPL jpUk;gpa 
Jk;> me;j fpw;whiu jdf;F thq; 
fpj; jUk;gbahf jd; ngw;Nwhuplk; 
tUe;jp Nfl;Lf; nfhz;lhd;. ,g; 
NghJ thq;fp jUtjw;F vq;fsplk; 
gzk; ,y;iy. cd; ghlq;fis 
xOq;fhf gb> tPl;L Ntiy fspNy 
ftdkhf ,U> mjd;gpd; fpw;whiu Fwpj;J ghu;f;fyhk; vd;W 
$wpdhu;fs;. md;wpypUe;J mtd; jd; ghlq;fspNy kpfTk; 
ftdkhf ,Ue;J te;jhd;> tPl;L Ntiyfis rPf;fpukha; Kbj; 
Jf; nfhz;lhd;. jdf;F gpwe;j ehSf;F> fpwp];k]; GJtUlj; 
jpw;Nfh ve;j gupRg; nghUSk;> Gj;jhilfSk; Ntz;lhk;> mjw;F 
gjpyhf me;j fpw;whiu thq;fp jhUq;fs; vd;W $wp jdf;F 
fpilf;Fk; rpy;yiwg; gzj;ijAk; Nrkpf;f Muk;gpj;jhd;. me;j 
fpw;whiu ngw;Wf; nfhs;Sk;tiuf;Fk; mtd; Xa;e;J Nghftp 
y;iy. Vnddpy; mJ mtd; ,Ujaj;jpd; nghf;fp~khf ,Ue; 
jJ. me;j rpWigadpd; gutrj;ijAk;> re;Njh~j;ijAk; cw;rhf 
j;ijAk; vz;zpg; ghUq;fs;. NkYk;> guNyhfuh[;ak; ey;y Kj; 
Jf;fisj; NjLfpw tpahghupf;F xg;ghapUf;fpwJ.  mtd; tpiy 
Aau;e;j xU Kj;ijf; fz;L> Ngha;> jdf;Fz;lhd vy;yhtw; 
iwAk; tpw;W> mijf; nfhs;Sfpwhd; vd;W guNyhf uh[;a 
j;ijf; Fwpj;J ,NaR xU ctikiaf; $wpdhu;. ,e;j cyfpNy 
thOk;tiu me;j rpWigaDf;F ,Ue;j flikfisg; Nghy 
vq;fSf;Fk; ehshe;j flikfs; ,Uf;fpd;wJ. me;j fpw;whiug; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;F jd; tho;tpNy ve;j jiliaAk; mtd; 
itj;Jf; nfhs;stpy;iy.   mJ NghyNt> guNyhf uh[;aj;ij Rj 
e;jupj;Jf; nfhs;Sk;gbf;F ehq;fSk; vq;fs; ,Ujaj;jpd; nghf; 
fp~khf mij khw;wpf; nfhs;s Ntz;Lk;. 
  
  

அவன் விணலயுயர்ந்த 
ஒரு முத்ணதக் கண்டு> 

ப ோய்> தைக்குண்ைோை 
எல்லோவற்ணறயும் விற்று> 

அணதக் மகோள்ளுகிறோன். 

மத்யதயு 13:46 
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 khiy thrfk; - kj;NjA 6:21 

செபம்:  ரபலோக தந்ணதபய>  ரபலோக ரோஜ்யத்ணத சுதந்ததிரித்துக் மகோள் 

ளும் டிக்கு நீர் எங்களுக்கு மகோடுத்த ப ன்ண யோை அணைப்ண  கருத் 

பதோடு கோத்துக் மகோள்ை உைர்வுள்ை இருதயத்ணதத் தந்தருள்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 



 

                

 

உள்ைோை  ைிதன்  ோதோந்த இலவ   ிரதி 

விண்ைப் ப்  டிவம் 

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

ளக சதொளலயப ி MOBILE PHONE: 

மின் அஞ் ல் E-MAIL: 

விண்ணப்பப் படிவம் அனுப்பப்பட யவண்டிே முகவரி 

whatsApp வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை 
ம ற விரும்புகின்பறன் 

Viber வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை ம ற       
விரும்புகின்பறன் 

யமலதிக விபரங்கள் 

THE INNER MAN – GTAC 

7700 MARKHAM ROAD 

P. O.  BOX 3052 

MARKHAM, ON L3S 4T1 

 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/

