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ஆண்டவர் இயேசு ச ொன்னொர்:
???

cs;@u; rigapd; njhlu;GfSf;F

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.

இந்த இதழில்…
2021 – இதழ் 06
க்கம்
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எனது எதிர்ைொலம்
பதவனுணைய
ண்டு.

லோரும்

கரத்தில்

கர்த்தருக்குக்

ஆசீர்வோத ோை

திை ைதோயிருங்கள்>

த்ணத ஸ்திரப் டுத்துவோர்.
க்கம்

6

வருஷங்களு

கோத்திருக்கிறவர்கபை>
அவர்

நீங்கமைல்

உங்கள்

இருதய

நன்கம ச ய்யும் யதவன்
நோம்

குைந்ணதகைோகவும்,

ப ோது, அந்தப்

சிறுவர்கைோகவும்

இருந்த

ருவங்கைிபல நம் ம ற்பறோர் நோம் நிணை

த்தணத மசய்து முடிக்கும் டி விட்டிருந்தோல் நம்முணைய
நிணலணய எப் டியோக இருந்திருக்கும்?
க்கம்

13

பிர ங்ைக் குறிப்புைள்
பதவனுக்கு
ன்றது.

வைிணய

ஐக்கிய ோக

கின்றது.
க்கம்

15

உகந்த

லி

எது

என் ணதக்

குறித்து

பதவனுணைய வோர்த்ணத மதைிவோக எடுக்துக் கூறுகி
வோழ்வமதப் டி

பதவனுணைய

வோர்த்ணத

என் தற்குரிய

மதைிவோக

கூறு

புதிே நொளுக்குள்...
கர்த்தருணைய

பவதத்தில்

ிரிய ோயிருந்து

இரவும்

கலும் அவருணைய பவதத்தில் தியோை ோயிருக்கிற
னுஷன்

ோக்கியவோன்.
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அனுதிை தியோைக் குறிப்புக்கள்
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15ம் பக்ைத்திலிருந்து...

kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;
… ஜூணல
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… ஜூணல
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… ஜூணல
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2, 3, 7, 8, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 29
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2, 7, 9, 13, 22, 23, 24, 28, 29

… ஜூணல

3, 8, 10, 21

… ஜூணல

6, 8, 11, 14, 16, 17, 23

… ஜூணல

4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 28, 31

… ஜூணல

1, 8, 10, 26
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… ஜூணல
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… ஜூணல

1, 9, 12, 13, 16, 27, 28

Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp
ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top cz;L
Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd;
rkurkhd tho;f;if Ntz;lhk;
nja;tPf MrPu;thjq;fs;
NjtDila rpj;jk; epiwNtwl;Lk;
NjtDf;Fg; gpupakhd tho;f;if
rkhjhdKk; mkupf;ifAkhd tho;f;if cz;L
nghWikNahL fhj;jpUq;fs;;
Njt ePjp ntspg;gLk;
jpt;tpa Rghtq;fs; ntspg;gll;Lk;
tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik
Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ...
… ஜூணல 5, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 27, 28, 30, 31
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âù¶ âî¤ó¢è£ôñ¢
Nghjfu; uQ;rpw; nfhd;];ud;iud;

“kD\Df;F nrk;ikaha; Njhd;Wfpw topAz;L: mjpd; KbNth
kuz topfs;.” vd;W gupRj;j Ntjhfkj;jpy; (ePjp.16:25) vOjpAs;
sJ. xt;nthU kdpjDk; jdf;F rhpnadj; Njhd;Wk; topapNy
Nghfpd;whd;. mJNt mtDf;Fr; nrk;ikaha;j; Njhd;Wfpd;w top
ahAs;sJ. Mdhy; mJNth kuz topfspnyhd;wpy; Kbtilfp
wjhAs;sJ.
,t;Tyfpy; kdpju;fs; jhk; fhz;fpd;w tho;tpay; mbg;gilapNy
jkJ tho;it tho;fpd;whHfs;. mjw;Nfw;gNt jkJ topia mjw;N
fw;g njhpe;Jnfhs;SfpwhHfs;. ,t;Tyfj;jpYs;sitfs; ahTk;
mopTs;sitfs;. mjpdhNy ,t;Tyfj;jpw;Fhpa topfs; vy;yhk;
kuz topfshAs;sJ.
kuzkpy;yhj topahdJ epj;jpa[PtDs;s topahFk;. “Njtd;> jk;
Kila xNuNgwhd Fkhuid (,NaRit) tpRthrpf;fpwtd;
vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa[Ptid milAk;gbf;F>
mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cyfj;jpy; md;G$h;e;jhh;.” vd;W
,NaRfpwp];J $wpAs;shH.

,q;F epj;jpa[Ptidg; ngWfpwtd; ahH?
NjtDila xNuNgwhd Fkhud; ,NaRfpwp];Jit tpRthrpf;
fpwtd; vtNdh mtNd. mtd; khj;jpuNk nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa
[Ptid milthd;. “ehNd topAk; rj;jpaKk; [PtDkhapUf;fp
Nwd;” vd;W ,NaRfpwp];J $wpAs;shH.
NkYk; mtH $Wifapy;> “ehd; mitfSf;F (mtuJ MLfSf;F)
epj;jpa[Ptidf; nfhLf;fpNwd;> mitfs; xUf;fhYk; nfl;Lg;Nght
jpy;iy> xUtDk; mitfis vd; ifapypUe;J gwpj;Jf;nfhs;tJ
kpy;iy.” vd;Wk;>
“Fkhuidf; (,NaRfpwp];Jitf;) fz;L> mthplj;jpy; tpRthrkh
apUf;fpwtd; vtNdh> mtd; epj;jpa[Ptid miltJk;> ehd; mt
idf; filrpehspy; vOg;GtJk;> vd;id mDg;gpdtUila rpj;jkh
apUf;fpwJ” vd;Wk; $wpAs;shH.

vjpHfhyk;
,NaRfpwp];J ,y;yjh vjpHfhyk; kdpjid eufj;jpy; nfhz;L
Ngha; NrHf;Fk;.
,NaRfpwp];JTldhd vjpHfhyk; kdpjid epj;jpa [Ptidg;ngw;W
tho guNyhfj;jpy; nfhz;LNgha; NrHf;Fk;.
யவதயம சவளிச் ம் (நீதி 6:23)
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Njtd; MgpufhKf;fspj;j thf;fpd;gbNa ,];uNtyiuj; jkJ
Xq;fpa Gaj;jpdhy; vfpg;jpd; mbikj;jdj;jpypUe;J tpLtpj;J
fhdhd; Njrj;jpw;F mioj;Jr; nrd;whH. topapNy mtHfs; gy
rthy;fis vjpHNehf;fpaNghJ> Njtd; jk;ik guhkhpj;Jf; fhj;J
topelj;JthH vd;gij mtu;fs; kwe;J Njtidtpl;L top
tpyfpg;NghdhHfs;.
epj;jpa[Ptid vkf;F thf;fspj;J ghtf;fl;LfspYk; gprhrpd; mb
ikj;jdj;jpYk; cyftopghLfspYkpUe;J tpLjiyahf;fpd Njtd;
,g;G+kpapy; ehk; thoj;Njitahdtw;iw mUsp topelj;Jfpwtuh
As;shH.
xspapYs;s gupRj;jthd;fSila Rje;juj;jpy; gq;filtjw;F>
ek;ikj; jFjpAs;stHfshf;fpdtUk;> ,Uspd; mjpfhuj;jpdpd;W
ek;ik tpLjiyahf;fp> jkJ md;gpd; FkhuDila uhI;aj;jpw;F
cl;gLj;jpdtUkhapUf;fpw gpjh cz;ikAs;stuhAs;shH.
NjtNd vd; fhyq;fs; ckJ fuj;jpypUf;fpwJ vd;W jhtPJ jdJ
rq;fj
P j;jpy; ghbAs;shH. Mk; fhyq;fs; fHj;jUila fuj;jpYz;L.
NkYk; rq;fPjj;jpNy (rq;.77)cd;djkhdtUila tyJfuj;jpYs;s
tU\q;fis epidT$UNtd; vd;W jdf;Fz;lhd ,f;fl;Lfspy;
jhtPJ ghbAs;sijf; fhz;fpNwhk;.
NjtDila fuj;jpy; MrPHthjkhd tU\q;fSz;L. fh;j;jUf;Ff;
fhj;jpUf;fpwth;fNs> ePq;fnsy;yhUk; jplkdjhapUq;fs;> mth;
cq;fs; ,Ujaj;ij ];jpug;gLj;Jthh;. (rq;.31:24)
gphpakhd rNfhjuNd rNfhjhpNa>
,NaR ,y;yhj ve;j topAk; kuztopfspy; Kbfpd;wJ. ];jphP
ahdts; jd; fh;g;gj;jpd; gps;isf;F ,uq;fhky;> jd; ghyfid
kwg;ghNsh? mth;fs; kwe;jhYk;> ehd; cd;id kwg;gjpy;iy vd;
wtH ,Njh> vd; cs;sq;iffspy; cd;id tihe;jpUf;fpNwd;> cd;
kjpy;fs; vg;NghJk; vd;Kd; ,Uf;fpwJ vd;W nrhy;ypAs;shH.
Njtdplj;jpy; jplkdjhapU mtH cd;id

MrPHtjpg;ghuhf.

எம்ப ோடு கூை மஜ ிக்க விரும் ிைோல் ஞோயிறு கோணல 10:00
பநரணலயில்

www.gtachurch.ca/live

ைிக்கு

இணையதைத்தின் வைியோக பதவ

ஆரோதணையில் கலந்து மகோள்ளும் டி உங்கணை அணைக்கின்பறன்.

ைிருகபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தல

கப

சரொரன்யரொ, ைனடொ  416.613.2909

யவதயம சவளிச் ம் (நீதி 6:23)
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xU ngz;zhdts; khiyapNy ,Us;#Ok; Kd;G> tof;fk;NghyNt
tpsf;fpd; rpk;kpdpapypUe;j (tpsf;fpd; Gif Nghf;Fk; Nkw;f;$L)
fUk;Gifia fOtp mij ed;whf Jilj;J> tpsf;ifNaw;wp
Nkirapy; itj;jhs;. mijg; ghu;j;Jf; nfhz;bUe;j mtSila
Foe;ijahdJ> tpsf;fpd; rpk;kpdpia gpbf;Fk;gbahf Xbr; nrd;wJ.
mijf; fz;l me;jf; Foe;ijapd; je;ijahdtu;> Jupjkhf nrd;W
jd; gps;isia J}f;fpf; nfhz;lhu;. jhd; epidj;jij nra;a
Kbahky;> jd; je;ijahu; jd;id jLj;J epWj;jptpl;lhu; vd;W
me;j Foe;ijahdJ rj;jkpl;L mOJ nfhz;bUe;jJ. md;iwa
ehspypUe;J> me;j tPl;lhu;> tpsf;ifNaw;wp Foe;ijf;F vl;lhj
gbf;F xU ghJfhg;ghd cauj;jpNy me;j tpsf;if itj;jhu;fs;.
xU Foe;ijahdJ jd; mwpTf;F vl;lbagbNa rpe;jpf;fpd;wJ. mJ
jhd; fhz;gnjy;yhk; mjd; tpisahl;Lg; nghUs;. jhd; epid
j;jnjy;yhk; jd;DilaJ. epyj;jpNy tpOe;jpUf;Fk; ve;j nghU
isAk; vLj;J> jd; tha;Fs; NghLk;gbahf mijf; nfhz;L
nry;Yk;. NkNy $wg;gl;l rk;gtj;jpNy> me;j tpsf;fpd; Rlu;> rpk;
kpdpA+lhf me;jf; Foe;ijapd; ghu;itf;F mofhf fhl;rpaspj;jp
Uf;Fk;. jd; jhashdts; jpdKk; mij njhLfpd;whNs ehd; Vd;
mij njhlf; $lhJ vd;gNj me;jf; Foe;ijf;F mjd; mwpTf;F
vl;ba fhupakhf ,Uf;Fk;. vdNt> mJ jd; mwpahikapdhNy
jd;id jLj;J epWj;jpa je;ijapd;Nky; mJ Nfhgk; nfhz;lJ.
ahu; me;jf; Foe;ijf;F mjd; nra;if ngUk; Mgj;jpy; KbAk;
vd mwpT Gfl;l KbAk;? tpsf;fk; mwpahj gUtk;. vdNt> jq;fs;
Foe;ijfis cz;ikaha; Nerpf;fpd;w jha; je;ijau;> me;j Fo
e;ij jd; mwptpy; tsUk;tiuf;Fk;> jq;fs; Foe;ijapd; ,\;lg;gb
vy;yhtw;iwAk; nra;J nfhs;s ,lk; nfhLf;f khl;lhu;fs;. cq;
fspy; ve;j kD\dhdhYk; jd;dplj;jpy; mg;gj;ijf; Nfl;fpw jd;
kfDf;Ff; fy;iyf; nfhLg;ghdh? kPidf; Nfl;lhy; mtDf;Fg;
ghk;igf;nfhLg;ghdh?
Mifahy;> nghy;yhjtu;fshfpa ePq;fs;
cq;fs; gps;isfSf;F ey;y <Tfisf; nfhLf;f mwpe;jpUf;Fk;
NghJ> guNyhfj;jpypUf;fpw cq;fs; gpjh jk;kplj;jpy; Ntz;bf;
nfhs;Sfpwtu;fSf;F ed;ikahditfisf; nfhLg;gJ mjpf
epr;rak; my;yth? vd;W Mz;ltuhfpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;.
(kj;NjA 7:9-11)
தங்ைள் பிள்களைளுக்கு நன்கமேொனகவைள் எகவ
என்பகத ேொர் அறிந்திருக்ைின்றொர்ைள்?

,d;W ,t;Tyj;jpNy Qhdpfs; vd;W fUj g;gLfpd;wtu;fs; ed;ik
vJ vd;gij mwpe;jpUf;fpd;whu;fsh? ,g;gpu gQ;rj; ju;f;frh];jpupfs;
ed;ik vJ vd;gij mwpe;jpf;fpd;whu;fsh? murpay;thjpfs; kw;Wk;
nghJey thjpfs; mwpe;jpUf;fpd;whu;fsh? ,tu;fs; ahtUk; ,e;j
cyfj;jpNy ngw;Nwhu;fshfTk; ,Uf;fpd; whu;fs;. ngw;Nwhu;fs;
ஞொனமுள்ளவர்ைளுகடே நொயவொ ஒளஷதம் (நீ தி 12:18)
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jq;fs; gps;isfSf;F ed;ik vJ vd;gij mwpe;jpUf;fpd;whu;fsh?
my;yJ gps;isfs; jq;fs; tho;f;iff;F ed;ik vJ vd;gij
mwpe;jpf;fpd;whu;fsh?
,e;j cyfkhdJ> “,J cd; tho;f;if> cd; fdit gpd;gw;W”
vd;w gpukhzj;ijNa fw;gpf;fpd;wJ. ,e;j mghafukhd tiya
j;jpw;Fs; fpwp];Jit mwpe;jtu;fs; vd;W $Wk; xUrpyu;$l mfg;gl;
LtpLfpd;whu;fs;.
“thypgNd! cd; ,sikapNy re;Njh\g;gL> cd; thypg ehl;
fspNy cd; ,Ujak; cd;idg; G+upg;ghf;fl;Lk;; cd; neQ;rpd; topf
spYk;> cd; fz;zpd; fhl;rpfspYk; el MdhYk; ,itnay;yh
tw;wpdpkpj;jKk; Njtd; cd;id epahaj;jpNy nfhz;Lte;J epWj;
Jthu; vd;W mwp.” (gpurq;fp 11:9)
“thypgd; jd; topia vjpdhy; Rj;jk;gz;Zthd;? ckJ trdj;
jpd;gb jd;idf; fhj;Jf;nfhs;Sfpwjpdhy;jhNd.” (rq;fPjk; 119:9)
“vd; epidTfs; cq;fs; epidTfs; my;y. cq;fs; topfs; vd;
topfSk; my;yntd;W fu;j;ju; nrhy;Yfpwhu;. G+kpiag;ghu;f;fpYk;
thdq;fs; vg;gb cau;e;jpUf;fpwNjh> mg;gbNa cq;fs; topfis
g;ghu;f;fpYk; vd; topfSk;> cq;fs; epidTfisg;ghu;f;fpYk; vd;
epidTfSk; cau;e;jpUf;fpwJ.” (Vrhah 55:8-9)
“kD\Df;Fr;

nrk;ikaha;j; Njhd;Wfpw top
KbNth kuz topfs;.” (ePjpnkhopfs; 14:12)

cz;L.

mjpd;

ed;ikahd <T vq;Nf ,Ue;J tUfpd;wJ?
ed;ikahd ve;j <Tk; G+uzkhd ve;j tuKk; guj;jpypUe;Jz;lhfp>
Nrhjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J ,wq;fptUfpwJ. mtuplj;jpy;
ahnjhU
khWjYk;
ahnjhU
Ntw;Wikapd;
epoYkpy;iy.
(ahf;NfhG 1:17)
vdNt> gpjhitAk;> guNyhfj;ijAk; mwpahj ,t;Tyf Qhdpfs;>
Ntjghufu;> ju;f;frh];jpupfs; vg;gb ed;ikahditfis mwpth
u;fs;? ,e;j cyfj;jpd; Nghf;fpy; elf;fpd;wtu;fs; gpjhtpdhy;
cz;lhdtu;fs; my;y. Vnddpy;> khk;rj;jpd; ,r;irAk;> fz;fspd;
,r;irAk;>
[Ptdj;jpd;
ngUikAkhfpa
cyfj;jpYs;sitf
nsy;yhk; gpjhtpdhYz;lhditfsy;y> mitfs; cyfj;jpdhY
z;lhditfs;.
cyfKk;
mjpd;
,r;irAk;
xope;JNghk;;
NjtDila rpj;jj;jpd;gb nra;fpwtNdh vd;nwd;iwf;Fk; epiyj;
jpUg;ghd;. (1 Nahthd; 2:16-17)

ed;ikahd <it mwpe;jtu; ahu;?
Mz;ltuhfpa ,NaR xUtNu> gpjhthfpa NjtidAk;> guNyhf
j;ijAk;> guNyhfj;jpw;FupaitfisAk; mwpe;jpUf;fpd;whu;.
ஞொனமுள்ளவர்ைளுகடே நொயவொ ஒளஷதம் (நீ தி 12:18)
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guNyhfj;jpypUe;jpwq;fpdtUk; guNyhfj;jpypUf;fpwtUkhd Mz;l
tu; ,NaRitay;yhky; guNyhfj;Jf;F Vwpdtd; xUtD kpy;iy
(Nahthd; 3:13). mtNu guNyhfj;jpd; topAk; guNyhfj;jpy; thr
YkhapUf;fpd;whu;.
NkYk;> “ehd; nka;ahd jpuhl;rr;nrb> vd; gpjh jpuhl;rj; Njhl;
lf;fhuu;. vd;dpy; fdpnfhlhjpUf;fpw nfhb vJNth mij mtu;
mWj;Jg;NghLfpwhu;; fdpnfhLf;fpw nfhb vJNth> mJ mjpf fdpf
isf; nfhLf;Fk;gb> mijr; Rj;jk;gz;Zfpwhu;.
ehd; cq;fS
f;Fr; nrhd;d cgNjrj;jpdhNy ePq;fs; ,g;nghONj Rj;jkhapU
f;fpwPu;fs;. vd;dpy; epiyj;jpUq;fs;> ehDk; cq;fspy; epiyj;jp
Ug;Ngd;; nfhbahdJ jpuhl;rr;nrbapy; epiyj;jpuhtpl;lhy; mJ
jhdha;f; fdpnfhLf;fkhl;lhjJNghy> ePq;fSk; vd;dpy; epiy
j;jpuhtpl;lhy;> fdpnfhLf;fkhl;Bu;fs;. ehNd jpuhl;rr;nrb> ePq;fs;
nfhbfs;. xUtd; vd;dpYk; ehd; mtdpYk; epiyj;jpUe;jhy;>
mtd; kpFe;j fdpfisf; nfhLg;ghd;; vd;iday;yhky; cq;fshy;
xd;Wk; nra;af;$lhJ” vd;Wk; Mz;ltu; ,NaR $wpapUf;fpd;whu;.

ed;ikahdij fw;Wf; nfhLf;fpd;wtu; ahu;?
,NaR ,e;j cyfj;jpNy ,Ue;j ehl;fspNy> kde;jpUk;Gjy;> ghtk
d;dpg;G> kWgb gpwj;jy;> gupRj;jkhFjy;> gpjhthfpa NjtDila
rpj;jj;ij epiwNtw;Wjy;> epj;jpa [Ptid ngw;Wf; nfhs;Sjy;
Nghd;w fhupaq;fis Fwpj;J jk;Kila rP\u;fSf;F $wpdhu;.
Mdhy; mtu;fSf;Nfh mit xd;Wk; Gupatpy;iy. rpy re;ju;g;gq;
fspNy> rP\u;fs; ,NaRit Nehf;fp: ahu;jhd; guNyhfj;jpw;F Nghf
KbAk; vd;W Mr;rupaj;NjhL Nfl;lhu;fs;. ,NaR mtu;fis
Nehf;fp: ehd; guNyhfj;jpw;F Nghd gpd;G> cq;fNshL vd;nwd;iw
f;Fk; ,Uf;Fk;gb> Njw;wuthsdhfpa rj;jpa Mtpahdtiu
mDg;GNtd;> mtu; te;J> ghtj;ijf;Fwpj;Jk;> ePjpiaf;Fwpj;Jk;>
epahaj;jPu;g;igf;Fwpj;Jk;> cyfj;ijf; fz;bj;J czu;j;Jthu;.
mtu;fs; vd;id tpRthrpahjgbapdhNy ghtj;ijf;Fwpj;Jk;>
ePq;fs; ,dp vd;idf; fhzhjgbf;F ehd; vd; gpjhtpdplj;jpw;Fg;
NghfpwgbapdhNy ePjpiaf;Fwpj;Jk;>
,e;j cyfj;jpd; mjpgjp
epahae;jPu;f;fg;gl;ljpdhNy
epahaj;jPu;g;igf;Fwpj;Jk;>
fz;bj;J
czu;j;Jthu;. ,d;Dk; mNefq;fhupaq;fis ehd; cq;fSf;Fr;
nrhy;yNtz;bajhapUf;fpwJ> mitfis ePq;fs; ,g;nghOJ
jhq;fkhl;Bu;fs;. rj;jpa Mtpahfpa mtu; tUk;NghJ> rfy rj;jp
aj;jpw;Fs;Sk; cq;fis elj;Jthu;; mtu; jk;Kila Rakha;g;
Ngrhky;> jhk; Nfs;tpg;gl;litfs; ahitAQ;nrhy;yp> tug;Nghfpw
fhupaq;fis cq;fSf;F mwptpg;ghu;. mtu; vd;Dilajpy; vLj;J
cq;fSf;F mwptpg;gjpdhy; vd;id kfpikg;gLj;Jthu;. gpjhtpD
ilaitfs; ahTk; vd;Dilaitfs;; mjpdhNy mtu; vd;Dil
ajpy; vLj;J cq;fSf;F mwptpg;ghu; vd;whu;;.
ehd; gpjhtpdpl
j;jpw;Fg; Nghfpwgbapdhy; nfhQ;rf;fhyj;jpNy vd;idf; fhzhjpU
g;guP f
; s;> kWgbAk; nfhQ;rf;fhyj;jpNy vd;idf; fhz;guP f
; s;
vd;whu;. (Nahtd; 16:8-16> Y}f;fh 24:49> mg;Ngh];jyu; 1:4-5)
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gupRj;j MtpapdhNyad;wp ,NaRitf; fu;j;jnud;W xUtDk;
nrhy;y KbahJ. (1 nfhup 12:3) gupRj;j Mtpia mwpahjtd;
fu;j;juhfpa ,NaRit mwpahd;. ,NaRitf; fpwp];J my;y vd;W
kWjypf;fpwtNday;yhky; NtNw ahu; ngha;ad;? gpjhitAk;
FkhuidAk; kWjypf;fpwtNd me;jpf;fpwp];J. Fkhuid kWjypf;fp
wtd; gpjhit cilatdy;y> Fkhuid mwpf;ifapLfpwtd;
gpjhitAk; cilatdhapUf;fpwhd;.
,e;j cyf Qhdpfspy;> Ntjghufu;fspy;> ju;f;frh];jpupfspy; ahu;
gupRj;j Mtpia cilatu;fshf ,Uf;fpd;whu;fs;? mg;gb mtu;fs;
gupRj;j MtpiaAk; Njtj;Jtj;ijAk; mrl;il gz;Zfpd;wtu;
fshf ,Ue;jhy;> guNyhfj;jpd; topAk;> thrYkhfpa Mz;ltu;
,NaRit vg;gb mwpthu;fs;? ,NaRit mwpahjpUe;jhy; mtu;fs;
vg;gb ed;ikahd <it mwpthu;fs;? mtu;fSila Ngr;Rf;fSk;
topfSk; ed;ikahdjhf Njhd;Wk;> Mdhy; mjd; KbtpNy
epj;jpa [Ptd; ,Uf;fhJ> khwhf epj;jpa kuzNk ,Uf;Fk;.

mwpahj ehl;fs;
ehk; fpwp];Jit mwpe;j Muk;g ehl;fspNy> fpwp];JTf;Fs; kWg
bAk; gpwe;j
Foe;ijahapUe;jNghJ Foe;ijiag;Nghyg; Ngrp
Ndhk;> Foe;ijiag;Nghyr; rpe;jpj;Njhk;> Foe;ijfisg; Nghy
NgrpNdhk; mjhtJ Foe;ijj;jdkhf ele;J nfhz;Nlhk;. Foe;ij
fisg; Nghy fglw;wtu;fshf ehk; ,Uf;f Ntz;Lk;. Mdhy;
Gj;jpapNy Foe;ijfshapf;ff; $lhJ. Gj;jpapNyh Njwpdtu;fshf
,Uf;f Ntz;Lk;. fpwp];JTf;Fs; G+uz GU\u;fshf mtUila
rhaypNy tsu Ntz;Lk;. vdNt> ePq;fs; Gj;jpapNy Foe;ijf
shapuhNjAq;fs;; Ju;f;Fzj;jpNy Foe;ijfshAk;> Gj;jpapNyh
Njwpdtu;fshAkpUq;fs vd;W gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ.
mg;gbahf kdpju;fs; Foe;ijj;jdkhf ,Uf;fpd;w ehl;fspNy>
nghwhikAk;> thf;FthjKk;> fl;rp Ngjfq;fSk; kdJf;Fs; ,Uf;
Fk;. mjhtJ> jd; jhahdts; Vw;wpa tpsf;fpd; rpk;kpdpia jhd;
gpbf;f Ntz;Lk; vd;W Xbr; nrd;w Foe;ijiag; Nghy> jdf;F
Vw;gblf;$ba Mgj;J ,d;dJ vd;W mwpahjpUe;jJ. ehk; Foe;ij
fshfTk;> rpWtu;fshfTk; ,Ue;j NghJ> me;jg; gUtq;fspNy ek;
ngw;Nwhu; ehk; epidj;jij nra;J Kbf;Fk;gb tpl;bUe;jhy;
ek;Kila epiyia vg;gbahf ,Ue;jpUf;Fk;? ghlrhiyf;F
nry;Yk; ehl;fspNy> Mrpupau;fs; ehd; epidj;j gpufhuk; ek;ik
tpl;bUe;jhy; ek; epiy vd;dthf Kbe;jpUf;Fk;? rw;W rpe;jpj;Jg;
ghUq;fs;! mJNghyNt> ek;kPJ md;G$u;e;j Njtdhfpa fu;j;ju;>
ehk; fpwp];JTf;Fs; Foe;ijfshf ,Ue;j NghJ> ehk; epidj;j
topapy; ek;ik elf;f tplhkYk;> ehk; Nfl;lnjy;yhtw;iwAk;
ekf;F nfhLf;fhkYk;> ek; tho;f;ifapNy ekf;F ed;ikahdij
nfhLj;J> mtu; rfyj;ijAk; mjpdjpd; fhyj;jpNy Neu;j;jpahfr;
nra;J tUfpd;whu;. (gpurq;fp 3:11> 1 nfhupe;jpau; 3:1-3> 13:11)
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ehk; NjtDila gps;isfnsd;W miof;fg;gLtjpdhNy gpjhth
dtu; ekf;Fg; ghuhl;bd md;G vt;tsT ngupnjd;W ghUq;fs;;. (1
Nahthd; 3:1)
NkYk; ePq;fs; Gj;jpuuhapUf;fpwgbapdhy;> mg;gh> gpjhNt! vd;W
$g;gplj;jf;fjhf Njtd; jkJ FkhuDila Mtpia cq;fs;
,Ujaq;fspy; mDg;gpdhu;. (fyhj;jpau; 4:6)
xU kdpjd; jd; gps;isiar; Rke;Jnfhz;L NghtJNghy> ePq;fs;
,t;tplj;jpw;F tUfpwtiuf;Fk;> ele;J te;j topfs; vy;yhtw;
wpYk;> cq;fs; Njtdhfpa fu;j;ju; cq;fisr; Rke;Jnfhz;L te;j
ijf; fz;Bu;fNs. (cghfkk; 1:31)
jhapd; tapw;wpy; Njhd;wpdJKjy; cq;fis Ve;jp> jhapd; fu;gg
; j;
jpy; cw;gj;jpahdJKjy; cq;fisj; jhq;fpNdd;. cq;fs; Kjpu;
taJtiuf;Fk; ehd; mg;gbr; nra;Ntd;; eiutaJkl;Lk; ehd;
cq;fisj; jhq;FNtd;; ehd; mg;gbr; nra;Jte;Njd;; ,dpNkYk;
ehd; Ve;JNtd;> ehd; Rkg;Ngd;> jg;Gtpg;Ngd;. (Vrhah 46:3-4)
யமய்ப்பகனப்யபொலத் தமது மந்கதகே யமய்ப்பொர்;
ஆட்டுக்குட்டிைகளத்

தமது

புேத்தினொல்

ய ர்த்து>

தமது மடிேியல சுமந்து ைறவலொடுைகள சமதுவொய்
நடத்துவொர். (ஏ ொேொ 40:11)

md;wpAk;: vd; kfNd> fu;j;jUila rpl;iria mw;gkhf vz;zhNj>
mtuhy; fbe;Jnfhs;sg;gLk;NghJ Nrhu;e;JNghfhNj. fu;j;ju; vtdp
lj;jpy; md;G$UfpwhNuh mtid mtu; rpl;rpj;J> jhk; Nru;j;Jf;
nfhs;Sfpw ve;j kfidAk; jz;bf;fpwhu; vd;W gps;isfSf;Fr;
nrhy;YfpwJNghy cq;fSf;Fr; nrhy;ypapUf;fpw Gj;jpkjpia
kwe;jPu;fs;. ePq;fs; rpl;iriar; rfpf;fpwtu;fshapUe;jhy; Njtd;
cq;fisg; Gj;jpuuhf vz;zp elj;Jfpwhu;; jfg;gd; rpl;rpahj Gj;jpu
Dz;Nlh? vy;yhUf;Fk; fpilf;Fk; rpl;ir cq;fSf;Ff; fpilahjp
Ue;jhy; ePq;fs; Gj;jpuuhapuhky; Ntrpg;gps;isfshapUg;guP f
; Ns. md;
wpAk;> ek;Kila ruPuj;jpd; jfg;gd;khu;fs; ek;ikr; rpl;rpf;Fk;NghJ>
mtu;fSf;F ehk; mQ;rp ele;jpUf;f> ehk; gpiof;fj;jf;fjhf
Mtpfspd; gpjhTf;F ntF mjpfkha; mlq;fp elf;fNtz;Lky;
yth? mtu;fs; jq;fSf;F eynkd;W Njhd;wpdgb nfhQ;rf;fhyk;
rpl;rpj;jhu;fs;; ,tNuh jk;Kila gupRj;jj;Jf;F ehk; gq;Fs;s
tu;fshFk;nghUl;L ek;Kila gpuNah[dj;Jf;fhfNt ek;ikr; rpl;
rpf;fpwhu;. ve;jr; rpl;irAk; jw;fhyj;jpy; re;Njh\kha;f; fhzhky;
Jf;fkha;f; fhZk;; MfpYk; gpw;fhyj;jpy; mjpy; gofpdtu;fSf;F
mJ ePjpahfpa rkhjhd gyidj; jUk; vd;W gupRj;j Ntjhfkk;
ek; guk gpjhtpd; rpl;iria Fwpj;J mofhf vLj;Jf; $Wfpd;wJ.
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ைொலொைொலமொை இந்தப் பூமிேியல> தொய்க்கு அன்பு
வற்றிப்யபொகுயமொ என்ற கூற்கற ச ொல்லிக் சைொள்
வொர்ைள்.
,d;iwa cyfpNy> jd; gps;isfis ntWf;fpd;w jha;khu;fs;
,Uf;fpd;whu;fs; vd;W nra;jpfs; topahf Mq;fhq;Nf Nfs;tpg;
gLfpd;Nwhk;. rpy rKjha rPuF
; iytpdhy;> ,sikg; gUtj;jpNy>
jhahfpa rpy ngz;fs;> jq;fs; FLk;g mtkhdk; vd;d MFk;
vd;W
Foe;ijfis
iftpl;LtpLfpd;whu;fs;. “vd;
fUit
ck;Kila fz;fs; fz;lJ” (rq;fPjk; 139:16) vd;Wk; “,Njh>
gps;isfs; fu;j;juhy; tUk; Rje;juk;> fu;g;gj;jpd; fdp mtuhy;
fpilf;Fk; gyd;.” (rq;fPjk; 127:4) vd;Wk; gupRj;j Ntjhfkj;jpNy
thrpf;fpd;Nwhk;. Mdhy; ,d;iwa cyfpNy fUit fiyj;J
nfhs;tJ ngz;fs; Rje;jpuk; vd;W rpy Kw; Nghf;Fthjpfs;
fUJfpd;whu;fs;. ,g;gbahf
,e;j cyfpNy rpyu; jq;fs;
Foe;ijfis kwe;J Ngha;tpLfpd;whu;fs;. tpsf;fkwpahj> fglw;w
Foe;ijfSf;F jhapd; md;G vt;tsT mtrpak; vd;gij czuhJ
Nghfpd;whu;fs;.
];jpuPahdts; jd; fu;gg
; j;jpd; gps;isf;F ,uq;fhky;> jd; ghyfid
kwg;ghNsh? mtu;fs; kwe;jhYk;> ehd; cd;id kwg;gjpy;iy.
,Njh> vd; cs;sq;iffspy; cd;id tiue;jpUf;fpNwd; vd;W
Njtdhfpa fu;j;ju; thf;Fiuj;jpUf;fpd;whu;. (Vrhah 49:15-16)
யதவனொைிே ைர்த்தர்தொயம>
ேொை

ைல

இருக்ைின்றொர்.

நமக்கு நல்ல தந்கத

நம்கம

ைண்டித்துணர்த்தி>

த்திேத்திலும் வழிநடத்தும் ஆ ொனொை இரு

க்ைின்றொர்.

tUq;fhyj;ij mwpe;jtu;
xU kdpjdhdtd;> jhd; Ntiy nra;Ak; njhopw;rhiyapNy> xU
Fwpg;gpl;l gjtpAau;Tf;fhf vjpu;ghu;g;NghL> fLikahf Ntiy
nra;J te;jhd;. me;j gjtpAau;T mtDf;F fpilg;gjw;F jilfs;
vJTk; ,Uf;ftpy;iy. Mdhy; Fwpg;gpl;l ehs; te;jJk;> mq;F
Ntiy nra;Ak; ,d;DnkhU njhopyhsp me;j gjtpia ,tdpl
kpUe;J jl;bf; nfhz;lhd;. gjtpAau;it vjpu;ghu;j;J fz;zpakhf
Ntiy ghu;j;J te;j me;j kdpjdhdtd; Vd; jdf;F me;j
gjtpAau;T fpilf;ftpy;iy vd;W jd; kdjpNy nehe;J nfhz;
lhd;. me;jg; gjtpAau;it ngw;Wf; nfhz;l kw;wa njhopyhsp
me;jg; gjtpia ngWtjw;F mDgtKs;stdhf ,Ue;jhd;. mg;gb
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apUe;Jk; me;j NtiyapNy gy fLikahd rthy;fs; ,Ue;jjhy;>
mij vjpu;Nehf;f Kbahky;> gy khjq;fSf;F gpd;> gjtp ePf;fk;
nra;ag;gl;lhd;. me;j NtisapNy me;jg; gjtpAau;Tf;fhf fLik
ahf Ntiy nra;J te;j me;j kdpjdhdtd;> me;jg; gjtpAau;T
jdf;F fpilfhjJ ey;yJ vd;W czu;e;J nfhz;lhd;.
jdf;F
ed;ikahdJ vd;W mtd; vjpu;ghu;j;jpUe;j me;j Ntiy jdf;Fup
ajy;y> mJ jd; tho;tpw;F jPikia tpistpj;jpUf;Fk; vd;W
mwpe;J> NjtDf;F ed;wp nrYj;jpdhd;.
,g;gbahf ek;Kila tho;tpNy ehk; vjpu;ghu;j;jpf;Fk; rpy fhupa
q;fs; ehk; vjpu;ghu;j;jgb elg;gjpy;iy. xUNtis mjw;fhf gy
Kiw Njtdplj;jpNy n[gk; nra;jpUf;fyhk;. ek;ik Nerpf;fpd;w
ek;Kila guk gpjh> ek;Kila tho;f;if;F vJ ed;ik vJ jPik
vd;gij mwpe;jpUf;fpd;whu;. rpy NtisfspNy> ek;Kila fz;f
Sf;F ed;ikahf Njhd;Wfpd;w fhupaq;fshy; ekf;F jPq;F cz;
lhfyhk; vd;gij mtu; mwpe;jpUf;fpd;whu;.
அன்றியும்> அவருகடே தீர்மொனத்தின்படி அகழக்ைப்
பட்டவர்ைளொய்
ளுக்குச்

யதவனிடத்தில்

அன்புகூருைிறவர்ை

ைலமும் நன்கமக்கு ஏதுவொை நடக்ைிற

சதன்று அறிந்திருக்ைியறொம். (யரொமர்

8:28)

gpupakhdtu;fNs> gpjhthfpa Njtd; ek;kpy; md;G$Ufpd;whu;
vd;gij cz;ikapNy tpRthrpj;jhy;> mtu; ekf;F jPik nra;a
khl;lhu; vd;gij mwpe;J> mjd;gbf;F mtUil jpUr;rpj;jk; ek;
tho;tpy; epiwNtw ,lq;nfhLq;fs;. ehd; epidj;jitfs; ahTk;
ehd; Fwpj;j Neuj;jpy;> vd;Dila tho;tpy; eilngw Ntz;Lk;
vd;gJ Foe;ijfSf;Fupa Ngr;rhf ,Uf;fpd;wJ.
rpq;ff;Fl;bfs; jho;r;rpaile;J
gl;bdpahapUf;Fk;; fu;j;jiuj;
NjLfpwtu;fSf;Nfh xU ed;ikAq; FiwTglhJ. epj;jpa [Ptid
ngw;W guNyhfj;jpy; eP^opahf tho;tNj ek;Kila tho;tpd;
gpujhdkhd ed;ikahFk;. me;j gpujhdkhd ed;ikiaj; jil
nra;Ak; ve;jf; fhupaj;ijAk;> ek;Kila gpjhthfpa Njtd; ek;
tho;tpy; mDkjpf;f khl;lhu; vd;gij mwpe;J nfhs;Sq;fs;. jkJ
tpUg;gk;
Nghy ek;ik elj;jp KbtpNy ek;ik kfpikapNy
Nru;j;Jf; nfhs;thu;.
அவைவனுணைய கிரிணயகைின் டி அவைவனுக்கு

லன் அைிக்கும் கர்த்தர்

உங்கணை ஸ்திரப் டுத்தி> திைப் டுத்தி வைிநைத்திச் மசல்வோரோக. ஆப ன்!
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gpujhd thrfk; -

Vrhah 1:19

,];uNty; [dq;fs;> vfpg;J Njrj;jpNy Rkhu; 400 tUlq;fs;
mbikfshf
,Ue;jhu;fs;.
Njtdhfpa
fu;j;ju;
jhNk>
Kd;Diuj;jgbNa
mtu;fis
me;j
mbikj;jdj;jpypUe;J
tpLtpj;J> mtu;fis topelj;jpr; nrd;W> nropg;Gs;s fhdhd;
Njrj;ij mtu;fSf;F nfhLj;jhu;. ePq;fs; nrd;wilAk; Njrj;jpNy>
cq;fis
MNshl;bfs;
Ntjidg;gLj;Jtjpy;iy
vd;W
$wpapUe;jhu;. gy Mz;LfSf;F gpd;du;> ,];uNty; [dq;fs;
ngyp];jpaupdhy; ngupJk; Jd;gg;gLj;jg;gl;lhu;fs;. me;ehl;fspNy>
rhKNty; vd;Dk; jPu;f;fjuprpia Njtd; vOg;gpdhu;. xU rkak;>
rhKNty; [dq;fs; ahtiuAk; kp];gh vd;Dk; ,lj;jpNy $b
tUk;gbahf nra;jhu;. fu;j;ju; rhKNtNyhL ,Uf;fpd;whu; vd;W
[dq;fs; mwpe;jpUe;jhu;fs;. ,];uNty; Gj;jpuu; kp];ghtpNy
$bte;jijg; ngyp];ju; Nfs;tpg;gl;lNghJ> ngyp];jupd; mjpgjpfs;
,];uNtYf;F tpNuhjkhf vjpu;j;J te;jhu;fs;; mij ,];uNty;
Gj;jpuu; Nfl;L> ngyp];jupdpkpj;jk; gag;gl;L> rhKNtiy Nehf;fp:
ek;Kila Njtdhfpa fu;j;ju; vq;fisg; ngyp];jupd; iff;F
ePq;fyhf;fp ul;rpf;Fk;gbf;F> vq;fSf;fhf mtiu Nehf;fp Xahky;
Ntz;bf;nfhs;Sk; vd;whu;fs;.
mg;nghOJ rhKNty;; fu;j;jUf;Fr; ru;thq;f jfdgypfisr;
nrYj;jp> ,];uNtYf;fhff; fu;j;jiu Nehf;fp Ntz;bf;nfhz;lhd;;
fu;j;ju; mtDf;F kWnkhop mUspr;nra;jhu;. md;iwa jpdj;jpNy>
fu;j;ju; kfh ngupa ,bKof;fq;fisg; ngyp];ju;Nky; me;ehspNy
Koq;fg;gz;zp>
mtu;fisf;
fyq;fbj;jjpdhy;>
mtu;fs;
,];uNtYf;F Kd;ghfg; gl;L tpOe;jhu;fs;.
gyu; fu;j;jUf;nfd;W gyp nfhLj;jpUg;ghu;fs; Mdhy;> rhKNty;
fu;j;jUf;nfd;W gyp nfhLj;J n[gpf;Fk; NghJ fu;j;ju; rhKNtypd;
n[gj;ij Nfl;lhu;. mJ vg;gb ele;jJ? ,jd; ,ufrpak; vd;d?
Ml;bf;Fl;bia gyp nfhLj;jgbahy; fu;;j;ju; cldbahf nrtp
nfhLj;jhuh? my;yJ xU Ml;Lf; flhit nfhLj;jjhy; mtu;
mjpy;
gpupakhapUg;ghuh?
my;yJ
kwp
Mnlhd;iw
gyp
nrYj;Jk;NghJ mtu; gjpy; nfhLf;fpd;whuh? rhKNty; ve;j
,lj;jpy; gyp nfhLf;Fk; NghJ> Njtd; mij Vw;Wf; nfhz;L gjpy;
nfhLf;fpd;wtuhf ,Ue;jhu;. mjDila ,ufrpak; vd;d? mtu; gyp
nfhLj;j Kiwfs; tpj;jpahrkhf ,Ue;jjh? mtu; tpwFfis
mLf;fpa tpjk; NtWgl;bUe;jjh? my;yJ mtu; Ngrpa thu;j;ijfs;
NtWtpjkhf ,Ue;jjh? ,g;gbahf ,e;j cyfj;ijr; rhu;e;jtu;fs;>
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NjtDila fhupaq;fis> jq;fSf;nfl;ba mwptpd; gb> ntspj;
Njhw;wq;fis Muha;e;J ghu;f;fpd;whu;fs;.
Mdhy; NjtDila
fhupaq;fis
ehq;fs;
Muha;e;J
mwpa
Ntz;Lnkd;why;>
NjtDila thu;j;ijapd;gb me;j fhupaq;fis Muha;e;J ghu;f;f
Ntz;Lk;.
,d;Wk;
kdpju;fs;
ntspj;
Njhw;wq;fspd;gb
NjtDila
fhupaq;fis Muha;e;J> jhq;fs; fhz;fpd;w Kiwikfis
gpd;gw;Wfpd;wtu;fshapUf;fpd;whu;fs;.
Mdhy;
Kf;fpakhf
mk;rj;ij jtw tpl;LtpLfpd;whu;fs;. vLj;Jf;fhl;lhf> jpUkzk;
nra;a ,Uf;Fk; xU MZk; ngz;Zk;> jpUkz ehisf; Fwpj;J
mjpf ftdnkLg;ghu;fs;. vt;tpjkhf myq;fupf;fg;gl Ntz;Lk;.
ve;j ehspNy jpUkzk; elf;f Ntz;Lk;. ahiunay;yhk;
nfhz;lhl;ljpw;F tuNtw;f Ntz;Lk;. jpUkz ehsd;W epfo;r;rpfs;
xOq;fhAk;> fpukkhAk;> mofhfTk; elj;jg;gl Ntz;Lk; vd;W
,itfspNy mjpf ftdj;ij nrYj;Jfpd;whu;fs;. Mdhy;
jpUkzj;jpd; Nehf;fk; vd;d? ,UtUk; If;fpakhf tho;tjw;F
vd;d nra;a Ntz;Lk;? vd;w Kf;fpa mk;rq;fisf; Fwpj;J mjpf
ftdnkLg;gjpy;iy.
NjtDf;F cfe;j gyp vJ vd;gijf; Fwpj;J NjtDila thu;j;ij
njspthf
vLf;Jf;
$Wfpd;wJ.
If;fpakhf
tho;tnjg;gb
vd;gjw;Fupa topia NjtDila thu;j;ij njspthf $Wfpd;wJ.
Mdhy; kdpju;fSf;Nfh Njt thu;j;ijfSf;F fPog
; ba kdjpy;iy.
xspahdJ cyfj;jpNy te;jpUe;Jk; kD\Uila fpupiafs;
nghy;yhjitfshapUf;fpwgbapdhy; mtu;fs; xspiag;ghu;f;fpYk;
,Uis
tpUk;GfpwNj
me;j
Mf;fpidj;jPu;g;Gf;Ff;
fhuzkhapUf;fpwJ. rhKNty; gyp nfhLj;j NghJ fu;j;ju;
cldbahf gjpy; nfhLj;jhu;. Vnddpy; mtu; xU fhupaj;ij
njspthf
mwpe;jpUe;jhu;.
fu;j;jUila
rj;jj;jpw;Ff;
fPog
; ;gbfpwijg;ghu;f;fpYk;>
ru;thq;f
jfdq;fSk;
gypfSk;
fu;j;jUf;Fg; gpupakhapUf;FNkh? gypiag;ghu;f;fpYk; fPo;g;gbjYk;>
Ml;Lf;flhf;fspd; epzj;ijg;ghu;f;fpYk; nrtpnfhLj;jYk; cj;jkk;
vd;gij jd; tho;f;ifapy; cWjpahf gw;wpf; nfhz;bUe;jhu;.
ek; Njtd; ek;kplj;jpy; tpUk;Gfpd;w fhupak; vd;d? ehk;
rkhjhdkhd tho;f;if tho Ntz;Lk;> moptpypUe;J tpyf;fg;gl;L
gupRj;j tho;f;if tho Ntz;Lk; vd;gijNa tpUk;Gfpd;whu;. mij
vg;gb
mile;J
nfhs;tJ?
ePq;fs;
kdk;nghUe;jpr;
nrtpnfhLj;jhy;> Njrj;jpd; ed;ikiag; Grpg;gPu;fs;.
[இந்த

பதவ மசய்தியின் முழுண யோை ஒலிப் திணவ

ின்வரும்

இணையத் தைத்தில் (INTERNET WEBSITE இல்)
த ிழ் ஆங்கில ம ோைிகைில் பகட்கலோம்.

https://gtachurch.ca/im]
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உங்ைளுக்குச்

thrfk; - 1 jPNkh 6:15-16

மொதொனம்

xU Njrj;ij murhz;L te;j uh[hthdtd;> jd; Njrj;jpYs;s
Fbfis ghu;f;Fk;gbf;F xU CUf;Fs; NghapUe;jhd;. mq;F mtd;
nrd;W nfhz;bUf;Fk; NghJ> xU Vio tpjitahdts; jd; FLk;;
gj;jpd; ehshe;j gpiog;gpw;fhf gLk; ghLfisAk;> nrq;fw;fs;
RLk; ,lj;jpNy gy kdpju;fs; kj;jpapNy mts; gLk; gpuahr
j;ijAk; fz;l NghJ. mtd;
மத்யதயு 28:18
mtis mioj;J> “,d; NwhL
cd; f~;lq;fs; Kbe;J tpl;lJ>
ஆண்ைவர் இபயசு மசோன்
eP trpg;gjw;F tPLk;> ePAk; cd;
ைோர்: வோைத்திலும் பூ ியி
gps;isfSk; gpiog;gjw;Fupa tr
லும்
சகல
அதிகோரமும்
jpfs; ahTk; ,d;W cdf;F nra;
ag;gLk;” vd;W $wpdhd;. me;j
எைக்குக் மகோடுக்கப் ட்டிரு
uh[htpd; thf;fpd;gb mtSf;F
க்கிறது.
nra;ag;gl;lJ. me;j uh[h rhjh
uz kdpjdhf ,Ue;j NghJk; mtDf;F nfhLf;fg;gl;bUf;Fk;
mjpfhuj;jpd;gbNa> mtd; ciuj;j thu;j;ijfs; epiwNtwpw;W.
kdpjDila thu;j;ijapd; ty;yik mg;gbahf ,Ue;jhy;> ty;y
ikiaAk; IRtupaj;ijAk; Qhdj;ijAk; ngyj;ijAk; fdj;ij
Ak; kfpikiaAk; ];Njhj;jpuj;ijAk; ngw;Wf;nfhs;sg; ghj;jpuuh
apUf;fpwtUk;> rfyj;ijAk; MSk; uh[hjp uh[hthfpa ,NaR
fpwp];Jtpd; thu;j;ijapd; ty;yikia rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. mtu;
nrhy;y MFk;. mtu; fl;lisapl epw;Fk;. kuzj;ij ntd;W ghjh
sj;ij n[aq;nfhz;l Mz;ltuhfpa ,NaR> jk; rP~u; Kd;dp
iyapNy te;J “cq;fSf;Fr; rkhjhdk;” vd;whu;. mtu; tpUjh
tha; NgRtjpy;iy. [PtDs;s mtUila thu;j;ijapd;gbNa
md;W mtUila rP~u;fis Ml;nfhz;l Njt rkhjhdkhdJ>
,d;W vq;fSf;Fupajhf ,Uf;fpd;wJ. xU Ntis mjpfhuj;jp
Ys;s kdpju;fs;> mope;J NghFk; ,e;j cyf IRtupaq;fis kw;
wtu;fSf;F nfhLf;f KbAk;;jq;fs; mjpfhuj;jpw;Fl;gl;litfis
nra;a KbAk;> Mdhy; ve;j kdpjdhYk; kdr;rkhjhdj;ij nfhL
f;f KbahJ. epj;jpa rkhjhdj;ij nfhLf;Fk; Mz;ltu; ,NaR
-tpd; thu;j;ijia tpRthrpAq;fs;. mtUila thf;Fj;jj;jq;
fis mDjpdKk; mwpf;ifapLq;fs;. gupRj;j Ntjhfkj;jpYs;s
me;j ty;yikAs;s thu;j;ijfs; cq;fs; thof;ifapy; fpupia
nra;a ,lq;nfhLq;fs;. Njrrkhjhdk; cq;fs; cs;sq;fisAk;
,y;yq;fisAk; Ml;nfhs;sf;fltjhf.
செபம்: ச ோதோைத்தின் பதவபை> என்னுணைய வோழ்க்ணகணய குைப்பும்
சூழ்நிணலகணைவிை உம்முணைய வோரத்ணதயோைது
ள்ைது. அதன் டி உம்முணைய ச ோதோைம் எை

ிகவும் வல்லண யு

ைணத ஆட்மகோள்வதோக.

இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
அனுதினமும் யவதத்கத ைருத்யதொடு வொ ியுங்ைள்
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thrfk; - vgpnuau; 13:8

நீ விசுவொ ித்தபடியே ஆைக்ைடவது

Mz;ltuhfpa ,NaRtpd; thu;j;ijapd; ty;yik fle;j ehNshL
fle;J Ngha;tpl;ljh? ,d;iwa #o;epiyfs; cq;fs; kdij
Nkw;nfhz;LtpLfpd;wjh? kdf; ftiyfs; cq;fis thl;Lfpd;
wjh? cyfj;jpy; cq;fSf;F cgj;
jputk; cz;L> MdhYk; jpld;
மத்யதயு 8:13
nfhs;Sq;fs;; ehd; cyfj;ij n[ap
நீ ப ோகலோம்> நீ விசுவோ
j;Njd; vd;W $wpa Mz;ltu;
சித்த டிபய உைக்கு ஆக
,NaR cq;fNshL vd;nwd;iw
f;Fk; ,Uf;fpd;whu;. xU rkak;>
க்கைவது என்றோர்.
Mz;ltu;
,NaR
fg;gu;e$kpy;
gpuNtrpj;jNghJ> Nuhk gl;lhsj; ijr; Nru;e;j E}w;Wf;F mjpgjp
xUtd; mtuplk; te;jhd;. mtd; Njtid mwpahj Gw[hjpadhf
,Ue;jhd;. mtd; ,NaRit Nehf;fp: Mz;ltNu! vd; Ntiy
f;fhud; tPl;bNy jpkpu;thjkha;f; fple;J nfhba Ntjidg;g
Lfpwhd; vd;W mtiu Ntz;bf; nfhz;lhd;. mjw;F ,NaR: ehd;
te;J mtidr; nrh];jkhf;F Ntd; vd;whu;. E}w;Wf;F mjpgjp
gpujpAj;jukhf: Mz;ltNu! ePu; vd; tPl;Lf;Fs; gpuNtrpf;f ehd;
ghj;jpud; my;y. xU thu;j;ij khj;jpuk; nrhy;Yk;> mg;nghOJ
vd; Ntiyf;fhud; nrh];jkhthd;. ehd; mjpfhuj;Jf;Ff; fPo;g;g
l;ltdhapUe;Jk;> vdf;Ff; fPog
; g
; l;bUf;fpw NrtfUKz;L; ehd;
xUtidg; Nghntd;why; Nghfpwhd;> kw;nwhUtid thntd;why;
tUfpwhd;> vd; Ntiyf;fhuid> ,ijr; nra; vd;why; nra;fpwhd;
vd;whd;. mjhtJ> nrhw;g mjpfhuKs;s jd; thu;j;ijf;F
,t;tsT ty;yikapUe;jhy;> Mz;ltu; ,NaRtpd; thu;j;ijf;F
vt;tsT ty;yikAz;L vd;gij jd; kdjpNy mtd; tpRth
rpj;J> mtd; jd; thapdhNy mwpf;ifapl;lhd;. ehd; xU ghtpah
fpa kD~d;> gupRj;juhfpa ePu; vd;Dila tPl;bw;F tu ehd;
vk;khj;jpuk; vd;W jd;idj; jho;j;jpdhd;. ,NaR mtDila
tpRthrj;ij fz;L Mr;rupag;gl;lhu;. gpd;G ,NaR E}w;Wf;F
mjpgjpia Nehf;fp: eP Nghfyhk;> eP tpRthrpj;jgbNa cdf;F
Mff;fltJ vd;whu;. me;j ehopifapNy mtd; Ntiyf;fhud;
nrh];jkhdhd;. gpupakhdtu;fNs> Mz;ltu; ,NaR xUtNu
nka;j; NjtDk; md;Gs;s nja;tKkhapU f;fpd;whu;. cq;fSf;fhf
jd; capiuNa jpahfk; nra;j kPl;gutu;. ,d;W ePq;fs; cq;fs;
cs;sj;jpy; tpRthrpj;J> cq;fs; thapdhy; mwpf;ifapLq;fs;.
cq;fs; tpRthrj;jpd;gb cq;fSf;F MFk;.
செபம்: என் நிணலணய நன்றோக அறிந்த அன்புள்ை

ிதோபவ>

ைணத

வருத்தும் ப ோரோட்ைங்கைிைோல் நோன் அைிழ்ந்து ப ோய்விைோதோ டிக்கு>
உம்முணைய
ள்வரோக.
ீ

வோர்த்ணதயின்

வல்லண யிைோல்

என்ணை

உயிர் ித்தரு

இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

அனுதினமும் ஊக்ைமொை செபம் ச ய்யுங்ைள்
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thrfk; - gpypg;gpau; 4:19

உங்ைள் யதகவ என்ன?

xU gl;lzj;jpNy tho;e;J te;j IRtupaKs;s kdpjDf;F xU
kfd; ,Ue;jhd;. jd; kfid mtd; mjpfkhf Nerpj;J te;jjhy;
mtDf;F Njitahd ahtw;iwAk; Fwpj;j Neuj;jpNy nra;J
te;jhd;. mtDila kfdhdtd;> jd; thypg gUtj;ij mile;j
Jk;> jd;Dila gpwe;j jpd gup
மத்யதயு 6:8
rhf Nkhl;lhu; irf;fps; (Motor Bike)
உங்கள்
ிதோணவ பநோக்கி
xd;iw thq;fpj; jUk;gb Nfl;Lf;
nfhz;lhd;.
gutrk;
epiwe;j
நீங்கள் பவண்டிக்மகோள்ளு
thypg gUtj;jpNy> gl;lzj;J
கிறதற்கு முன்ைப
உங்க
neLQ;rhiyfspNy jd; ez;gu;f
ளுக்கு
இன்ைது
பதணவ
NshL $l;lkhf Xl;br; nry;tJ
ngUk; Mgj;jhdJ vd;gij jfg;
என்று அவர் அறிந்திருக்கி
gdhdtu; mwpe;jpUe;jhu;. Nkhl;
றோர்.
lhu; irf;fpis thq;fp nfhLg;gJ
jfg;gdhdtUf;F xU mw;gkhd tp~akhf ,Ue;j NghjpYk;> jd;
kfid mjpfkhf Nerpj;jjhy;> mtd; mij mtDf;F thq;fp
nfhLf;f kWj;jhu;. mjdhy;> me;j kfdhdtd; kpfTk; Nfhgk;
nfhz;ltdha;> “vdf;F NtW xU gupRg; nghUSk; Njitapy;iy>
vd; gpwe;j ehspw;F tpohTk; Njitapy;iy” vd;W jd; jfg;g
dhdtiu Nehf;fp fLikahd thu;j;ijfisf; $wpdhd;. fhyq;fs;
fle;j nrd;W mtd; ngupatdhd NghJ> mtd; jfg;gdhu;> mtid
Nehf;fp: eP ,g;NghJ me;j Nkhl;lhu; irf;fpis thq;fpf; nfhs;
vd;W $wpdhu;. kfdhdtd;: mg;gh> mJ mg;NghJ vd;Dila
Njit my;y vd;W ,g;NghJ ehd; mwpe;J nfhz;Nld;. ehd;
Ngrpa fLikahd thu;j;ijfis Fwpj;J kdk; tUe;Jfpd;Nwd;
vd;W $wpdhd;. Mk; gpupakhdtu;fNs> ehKk; tsu;ej
; tu;fshf
,Uf;fpd;w NghjpYk; mwpahj gUtq;fs; tho;tpNy tUtJz;L.
ek;ik Nerpf;fpd;w guk gpjhtplk; ehk; mNef fhupq;fisf; Nfl;fp
d;Nwhk;. rpy NtisfspNy> ehk; epidj;jJ elf;f Ntz;Lk; vd;W
gpbthjKs;stu;fshf ,Uf;fpd;Nwhk;. Vd; Njtd; vd;Dila
Ntz;Ljy;fSf;F gjpy; jutpy;iy vd;W me;j thypgidg; Nghy
ek;Kila gpjhthfpa NjtNdhL nehe;J nfhs;fpd;Nwhk;. Mdhy;
fhyq;fs; fle;J nry;Yk; NghJ> ek;Kila guk gpjh vt;tsT
mofhfTk; Neu;j;jpahfTk; ek;ik elj;jpr; nry;fpd;whu; vd;gij
czu;e;J nfhs;fpd;Nwhk;. gpupakhdtu;fNs> cq;fSila Njit
,d;dnjd;gij mwpe;j Njtdplk;> mtUila rpj;jk; cq;fs;
tho;tpy; epiwNtw ,lq; nfhLq;fs;.
செபம்: கோலங்கணை அறிந்த பதவபை> என் வோழ்வின் பதணவ என்ை
என் ணத அறிந்து ஏற்ற பநரத்தில் யோவற்ணறயும் மசய்து முடிக்கின்ற
உம்முணைய வைிநைத்துதலுக்கோக நன்றி மசலுத்துகின்பறன்.
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

அனுதினமும் ஊக்ைமொை செபம் ச ய்யுங்ைள்

இரட்சகர்
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உங்ைள் சவளிச் ம் பிரைொ ிக்ைக்ைடவது

ehk; Muhjpf;fpd;w Njtd;> mtu; ,uf;fq;fspd; gpjh> mtu; fpUig
vd;nwd;WKs;sJ. xLf;fg;gLfpw ahtUf;Fk;> fu;j;ju; ePjpiaAk;
epahaj;ijAk; nra;fpwhu;. mtu; ek;Kila ghtq;fSf;Fj;jf;f
jhf ekf;Fr; nra;ahkYk;> ek;Kila mf;fpukq;fSf;Fj;jf;fjhf
ekf;Fr; rupf;fl;lhkYk; ,Uf;fpwhu;. G+kpf;F thdk; vt;tsT cau
khapUf;fpwNjh> mtUf;Fg; gag;gLfpwtu;fs;Nky; mtUila
fpUigAk; mt;tsT ngupjhapU
f;fpwJ. xUtUk; nfl;Lg;Nghfhky;
மத்யதயு 5:16
epj;jpa [Ptid milAk;gbf;F jk;
உங்கள் மவைிச்சம் அவர்
Kila Fkhuid ekf;fhf mDg;
gpdhu;. ,g;gbahf ek;ikf; fhz;g
கள் முன் ோகப் ிரகோசிக்க
tUk;> gupRj;jKs;stUk;> rj;jpa
க்கைவது.
Ks;stUk;> ek;ik vg;NghJk;
md;G nra;fpd;wtUkhd gpjhthfpa Njtdpd; Fzhjpaq;fis
$wp mtiu Muhjpf;fpd;Nwhk;. mJ kl;Lky;yhky;> mtu; ek;K
ila tho;tpy; nra;j cgfhuq;fis vLj;Jiuj;J [dq;fs; kj;jp
apNy rhl;rp gfu;fpd;Nwhk;. ehk; Njtid Muhjpg;gJk;> mtUila
fpupiafis vLj;Jiug;gJk; ekf;F ed;ikAk; mtrpaKkhdJ.
me;j ed;ikAk;> rhl;rpAk; ek;Kila tho;tpd; fpupiafs; top
ahf cWjpg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. gpupakhdtu;fNs> ru;t ty;yik
As;s Njtdhfpa fu;j;jiu> mg;gh gpjhNt> vd;W $g;gplg;gz;
Zfpw Gj;jpu Rtpfhuj;jpd; Mtpiag; ehk; ngw;wpUf;fpd;Nwhk;. thd
Kk; G+kpAk; gilj;j gpjhthfpa NjtDf;F ehk; gps;isfshf
,Ue;jhy;> mtUila nja;tPf Rghtq;fs; ek;Kila tho;tpNy
ntspg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. vLj;Jf;fhl;lhf> kw;wtu;fs; vq;fS
f;F vjpuhf nra;Ak; Fw;wq;fis ehk; nghWj;J> ek;Kila gpjh
itg; Nghy> ,uf;fj;jpy; nry;te;jtu;fshf ,Ue;J> mtu;fis
kd;dpj;Jtpl Ntz;Lk;. ePq;fs; G+kpf;F cg;ghapUf;fpwPu;fs;;. ,e;j
cyfj;Jf;F ntspr;rkhapUf;fpwPu;fs;;. ,NaR fpwp];Jtpd; Kfj;jp
Ys;s NjtDila kfpikapd; mwpthfpa xspiaj; Njhd;wg;gz;
Zk; nghUl;lhf> vq;fs; ,Ujaq;fspNy gpufhrpj;jhu;. me;j xsp
ahdJ ,e;j ght ,Us; #o;e;j cyfj;jpNy kw;wa kdpju;fSf;F
ntspr;rkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ,t;tpjkha;> kD~u; cq;fs; ew;
fpupiafisf; fz;L> guNyhfj;jpypUf;fpw cq;fs; gpjhit kfpik
g;gLj;Jk;gb> cq;fs; ntspr;rk; mtu;fs; Kd;ghfg; gpufhrpf;ff;
fltJ. ,t;tz;zkhf mtUila ehkk; ek; rhl;rpapd; tho;f;if
topahf [dq;fs; kj;jpapNy kfpik mila Ntz;Lk;.
செபம்: நன்ண கைின்

ஊற்றோகிய

பதவபை>

நீர்

என்னுணைய

தகப் ன் என் ணத நம்முணைய வோழ்வின் நற்கிரிணயகள்

வைியோக நோம்

மவைிப் டுத்தும் டிக்கு உைர்வுள்ை வோழ்க்ணக வோை கிருண
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
அனுதினமும் யவதத்கத ைருத்யதொடு வொ ியுங்ைள்

ர

மசய்வரோக.
ீ
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உகடத்து உருமொற்றும் யதவன்

xU kdpjdhdtDila ifapNy xU rpwpa NehT Vw;gl;bUe;j
gbapdhy;> mtd; itj;jpaiu re;jpf;f nrd;wpUe;jhd;. mtu;
mtDila ifia rw;W Nrhjid nra;j gpd;G> ,e;j Nehit
if kUe;Jfshy; khw;wptplyhk;. mj;NjhL> cd; Ntiy nra;Ak;
Kiwfis rw;W khw;wptpl Ntz;
Lk; vd;W $wpdhu;. itj;jpau; $wpa
ஏ ொேொ 64:8
gb nra;J te;j me;j kdpjdhd
இப்ம ோழுதும்
கர்த்தோ
td;> xU rpy khjq;fSf;F gpd;G
mij ghuhKfkhf tpl;Ltpl;lhd;.
பவ> நீர்
எங்களுணைய
tUlq;fs; fle;J nrd;w gpd;G>
ிதோ> நோங்கள் கைி ண்;
mtd; ifia mirf;f Kbahjgb
நீர் எங்கணை உருவோக்
f;F mtDf;F NehT Vw;gl;ljhy;>
குகிறவர்> நோங்கள் அணை
mtd; Jupjkhf itj;jpaiu fhZk;
gb
nrd;wpUe;jhd;.
mtDila
வரும் உ து கரத்தின்
epiyia Muha;e;J ghu;j;j itj;
கிரிணய.
jpau;> mtid Nehf;fp: ,ij ,dp
kUe;JfshYk; gapw;rpfshYk; Fzkhf;f KbahJ. vdNt> eP rPf;
fpukhf mWit rpfpr;ir nra;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;W jpl;lkhf
$wpdhu;. Mk; gpupakhd rNfhju rNfhjupfNs> ek;Kila Mtpf;
Fupa tho;f;if apYk; ,jw;nfhj;jjhd #o;epiyfs; Vw;gLtJ
z;L. vLj;Jf;fhl;lhf> xU thypgDila kdjpNy jd; tho;f;if
iaf; Fwpj;j ngUik nfhQ;rk; Fbnfhz;bUe;jJ. gyu; mijf;
Fwpj;J mtdplk; mt;tg;NghJ $wpa NghJk;> mtd; ghuhK
fkhf ,Ue;Jtpl;lhd;. tUlq;fs; fle;J nrd;wJk;> me;j ngUik
ahdJ Nehiag; Nghy gutp> mtd; kdf; fz;fis FUlhf;fp
tpl;lJ. mopTf;F Kd;dhdJ mfe;ij> tpOjYf;F Kd;dhdJ
kdNkl;bik vd;W gupRj;j Ntjhfkk; $wtijg; Nghy> mtd;
tho;tpNy Vw;gl;l kpfg; gaq;fukhd tpOifapd; topahf mtd;
jd; ngUikia czu;e;J nfhz;lhd;. mtd; jPikapd; topapNy
ele;j NghJk;> ,uf;fKs;s Njtd;> mtd; tho;tpy; Vw;gl;l jPik
ia ed;ikahf khw;wpdhu;. vdNt> ek; tho;tpy; Vw;gLk; khk;r
j;jpd; vz;zq;fshfpa Nfhgk;> td;kk;> frg;G> gif> tpNuhjk;>
gpuptpidfs; Nghd;wtw;iw Muk;gj;jpNyNa Nkw;nfhz;LtpLtJ
ey;yJ. mij ehk; czuhJ thOk; NghJ> Fatd; ifapy;fsp
kz;izg; Nghy> ek;Kila fu;j;ju; ekJ tho;tpd; mDgtq;fs;
topahf ek;ik cilj;J cUkhw;Wfpd;wtuhf ,Uf;fpd;whu;.
செபம்: மதய்வக
ீ சோயல் அணையும் டி அணைத்த பதவபை> என் வோழ்
விலுள்ை

ோம்சத்தின் கிரிணயகணை ஆரம் த்திபலபய விட்டுவிை ஞோைத்

தின் ஆவிணய தந்து என்ணை வைிநைத்திச் மசல்வரோக.
ீ
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

அனுதினமும் ஊக்ைமொை செபம் ச ய்யுங்ைள்

இரட்சகர் இபயசு
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மனதியல யுத்தங்ைள்

xU
Fwpg;gpl;l
Njrnkhd;wpNy
rpy
khjq;fshf
Aj;jk;
eilngw;Wf; nfhz;bUe;jJ. mjdhy; me;j Njrj;jpNy ehshe;j
elbtbf;iffs; ];jk;gpjkhfpf; nfhz;bUe;jJ. me;j Njrj;jpNy
Vw;gl;bUe;j nghUshjhu neUf;fbapdhy; gy kf;fs; mbg;gilj;
Njitfis re;jpg;gjw;Ff;$l kpfTk; f~;lg;gl;lhu;fs;. khjq;fs;
nry;yr; nry;y> me;j Njrj;jpNy
1 யபதுரு 5:10
fsT> nfhs;is> nfhiy kw;Wk;
rKjha rPu;FiyTfs; mjpfkhap
சகல கிருண யும் ம ோருந்
w;W. kf;fs; jq;fs; ehshe;j gpio
திய பதவன்தோப
மகோஞ்
g;gpw;fhf vijAk; nra;Jtplyhk;
vd;w
kdepiyAilatu;fshf
சக்கோலம்
ோைநு விக்கிற
khwpf; nfhz;bUe;jhu;fs;. ,it
உங்கணைச் சீர்ப் டுத்தி. ஸ்தி
Aj;jj;jpdhy; Vw;gLk; gf;ftpis
ரப் டுத்தி>
லப் டுத்தி>
Tfshf ,Uf;fpd;wJ. ek;Kila
tho;f;ifapYk; Nghuhl;lq;fSk;
நிணலநிறுத்துவோரோக;
Aj;jq;fSk; Vw;gLtJz;L. ,it
fspdhy; kdpju;fSila kdk; ngUk; Fog;gkile;J tpLfpd;wJ.
tho;tpNy epk;kjp mw;Wg; Ngha;tpLfpd;wJ. ,jdhy; nfhs;if>
nfsutk; vd;W tho;ej
; tu;fs;$l epiy jtwp jq;fs; Gj;jpf;nfl;
bagb jPu;khdq;fis vLj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. kd Fog;gq;fs;
kj;jpapNy vg;gb xU kdpjdhdtd; rpe;jpj;J ey;y jPu;khdq;fis
vLf;f KbAk;? ,jdhy; Njrj;jpNy Aj;jj;jpdhy; cz;lhd rPu;F
iyTfisg; Nghy> kdg;Nghuhl;lq;fs; epiwe;j kdpjDila
tho;tpYk; gytpjkhd rPu;FiyTfs; Vw;gl;L tpLfpd;wJ. ,g;g
bg;gl;l #o;epiyfs; kdpju;fSila tho;tpNy Vw;gLk; NghJ>
gy jtwhd fhupaq;fis jq;fs; cs;sq;fspYk; ,y;yq;fspYk;
,tu;fs; Eioa tpl;LtpLfpd;whu;fs;. gpupakhdtu;fNs> ,e;j
cyfpNy thOk;tiu ek;Kila tho;tpNy cgj;jputq;fis ehk;
jtpu;j;Jf; nfhs;s KbahJ. kdpju;fSila tho;tpNy kdf;
ftiyfSk; ghuq;fSk; Vw;gtJz;L. mg;gbahf Vw;gLk; ehsp
Ny cq;fs; tho;tpy; NehTfis ePq;fs; mjpfupj;Jf; nfhs;tjw;F
Kd;ghf rpYitaz;ilf;F jpUk;Gq;fs;. Mz;ltuhfpa ,NaR
cq;fis tprhupf;fpd;wtuhdgbahy;> cq;fs;; ftiyfs;> kdg;gh
uq;fs;> Nghuhl;lq;fs; vy;yhtw;iwAk;; mtu;Nky; itj;J tpLq;
fs;. fpUig epiwe;j Mz;ltu; ,NaR cq;fis rPu;g;gLj;jp
];jpug;gLj;jp gyg;gLj;jp elj;Jthuhf.
செபம்: சகல கிருண யும் ம ோருந்திய பதவபை> வோழ்விபல ஏற் டும்
உ த்திரவங்கணை

கண்டு

ின்ைிட்டு

என்

மசோந்த

தீர் ோைங்கணை

எடுத்துக் மகோள்ைோத டிக்கு நீர் உம்முணைய வைியிபல என்ணை நைத்து
வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
அனுதினமும் யவதத்கத ைருத்யதொடு வொ ியுங்ைள்
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உங்ைள் இலக்கை யநொக்ைி...

ep[khfNt ehd; ve;jf; Fw;wKk; nra;atpy;iy. ,e;j tp~aj;
jpNy ehd; Kw;wpYk; epuguhjp. vd;dplk; rhl;rpfs; cz;L. ,jw;F
,g;NghJ ePjp nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;W xU kdpjdhdtd; $wpf;
nfhz;lhd;. ,g;gbg;gl;l #o;epiyfs; cq;fs; tho;tpy; Vw;gl;b
Uf;fyhk;. ,j;jifa #o;epiy> tPl;bNyh> trpf;Fk; maypNyh>
njhopw;rhiyapNyh> ghlrhiyapNyh my;yJ rigapNyh Vw;g
lyhk;. me;j NtisfspNy> cz;
ikapNy Fw;wk; VJk; nra;ahj
எபிசரேர் 12:3
kdpju;fs; “,g;NghJ ePjp elg;gp
த க்கு
விபரோத ோய்ப்
எபிசரேர்
12:6 ோவி
f;fg;gl Ntz;Lk;” vd;W gy Fog;
கைோல் மசய்யப் ட்ை இவ்
gq;fis Vw;gLj;jp tpLfpd;wh
u;fs;. Mz;ltuhfpa ,NaRit
வித ோை வி ரீதங்கணைச்
ifJ nra;j kjj;jiytu;fs;>
சகித்த அவணரபய நிணை
ghtkwpahj gupRj;jUk;> ed;ik
த்துக்மகோள்ளுங்கள்
Naad;wp jPik nra;ahjtUkh
fpa Mz;ltu; ,NaRtpd;Nky;
Fw;wk;gpbf;Fk;gbahf tif Njbdhu;fs;. vdNt gpujhd Mrhup
aUk; %g;gu;; rq;fj;jhu; ahtUk; ,NaRitf; nfhiy nra;Ak;gb
mtUf;F tpNuhjkha;g; ngha;r;rhl;rp Njbdhu;fs;. xUtUk; mfg;
gltpy;iy. mNefu; te;J ngha;r;rhl;rp nrhy;ypAk; mtu;fs; rhl;rp
xt;ttpy;iy. me;j NtisapYk; Mz;ltuhfpa ,NaR kapu;
fj;jpupf;ff; nfhz;L nry;Yk; nrk;kwp Ml;ilg; Nghy nksdkhf
,Ue;jhu;. jk;ik mDg;gpa jk;Kila gukgpjhtpd; rpj;jj;ij
epiwNtw;w Ntz;Lk; vd;gNj mtUila Nehf;fkhf ,Ue;jJ.
jd;Nky; Fw;wk; Rkj;Jgtu;fSila ghtq;fisAk; jd;Nky;
Vw;Wf; nfhz;lhu;. gpupakhd rNfhju rNfhjupfNs> cq;fis
mioj;jtu; ahu;? vjw;fhf mioj;jhu;? cq;fSila ,yf;F
vd;d? ahUila rpj;jj;ij ,e;jg; G+kpapNy epiwNtw;wg;
Nghfpd;wPu;fs;? vd;w Nfs;tpfis cq;fs; kdjpNy Nfl;Lf;
nfhs;Sq;fs;. ePjpapd; ghijapNy thOk; NghJ> vjpu;g;Gk;
Vsdq;fSk; Vw;gLk;. mit cq;fs; tPl;bypUe;J $l tuyhk;.
mjdhy; cq;fs; guNyhf gpuahzk; ];jk;gpjkilahjgbf;F
mitfspy; jupj;J epw;fhky; cq;fs; guk ,yf;if Nehf;fp
Kd;NdWq;fs;. ePq;fs; ,isg;Gs;stu;fsha; cq;fs; Mj;Jkh
f;fspy; Nrhu;e;JNghfhjgbf;F Mz;ltu; ,NaRit Nehf;fpg;
ghu;j;J mtiuNa epidj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
செபம்: நித்திய வோழ்வுக்மகன்று அணைத்த பதவபை> இந்த உலகத்தி
ைோல்

உண்ைோகும்

இலக்ணக

குைப் ங்கைிைோல்

நோன்

ம ற்ற

ர

அணைப் ின்

றந்து ப ோய்விைோத டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தரு

ள்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
ஆவிேின் ஒருகமப்பொட்கடக் ைொத்துக் சைொள்ளுங்ைள்
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நீங்ைள் ேொகரச்

thrfk; - vNgrpau; 5:27

ொர்ந்தவர்ைள்?

xU CupNy tho;e;J te;j [dq;fs;> jq;fSf;nfd;W xU
uh[hit Vw;gLj;j Ntz;Lk; vd;W jPu;khdk; nra;J nfhz;lhu;fs;.
Mdhy; uh[h ahu; vd;gijf; Fwpj;j jPu;khdj;jpNy me;j Cuhu;
,uz;lhf gpupe;J tpl;lhu;fs;. xU rhuhu;> ePjpiaAk; epahaj;ijAk;
Fwpj;j czu;Ts;s xUtidAk;> ,d;DnkhU rhuhu; ePjpiaf; Fwp
j;j ve;j rpe;jidANkapy;yhj xUtidAk; rhu;e;J nfhz;lhu;fs;.
,t;tz;zkhfNt ,e;j cyfj;jp
Ys;s kdpju;fs; ahtUNk ,Ut
யேொவொன் 14:3
upd; tUiff;fhf jq;fis Maj;j
ஆண்ைவர் இபயசு: நோன்
g;gLj;jpf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs;.
,ul;rfu; ,NaR topahf cz;lhd
று டியும்
வந்து
உங்
kPl;ig ngw;Wf; nfhz;ltu;fs; ePjp
கணை என்ைிைத்தில் பசர்
apd; uh[hjp uh[hthfpa ,NaR
த்துக்மகோள்ளுபவன்.
fpwp];Jtpd; tUiff;fhf fhj;jpU
f;fpd;whu;fs;. vd; gpjhtpd; tPl;by;
mNef thr];jyq;fs; cz;L; mg;gbapy;yhjpUe;jhy;> ehd; cq;f
Sf;Fr; nrhy;ypapUg;Ngd;; xU ];jyj;ij cq;fSf;fhf Maj;jk;
gz;zg;NghfpNwd;. ehd; Ngha; cq;fSf;fhf ];jyj;ij Maj;jk;
gz;zpdgpd;G> ehd; ,Uf;fpw ,lj;jpNy ePq;fSk; ,Uf;Fk;gb>
ehd; kWgbAk; te;J cq;fis vd;dplj;jpy; Nru;j;Jf;nfhs;S
Ntd; vd;W $wpa Mz;ltu; ,NaR kWgbAk; te;J jk;Kila
tu;fis jk;NkhL Nru;j;Jf; nfhs;thu;. Mdhy; Mz;ltu; ,NaR
Rit Vw;Wf; nfhs;shj mtgf;jpAs;stu;fs; me;jpf;fpwp];Jtpd;
tUifia Nehf;fpr; nrd;W nfhz;bU f;fpd;whu;fs;. ,tu;fs;
jq;fs; njuptpd; KbthdJ epj;jpa fhupUs; vd;gij czuhjtu;
fshf jq;fs; kdij fbdg;gLj;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,g;gbg;g
l;ltu;fis Fwpj;J tpku;rpg;gjpYk;> mtu;fspd; KbitAk; Fwpj;J
mjpfjpfkhf NgRtJk;; ehk; jupj;J epd;W tplhjgbf;F> Kjyht
jhf ehk; ek;Kila J}a tho;T ,tu;fshy; fiwglhjgbf;F
fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,uz;lhtjhf> xUtDk; nfl;Lg;
NghtJ NjtDila rpj;jky;y. vdNt mtu;fspd; kdf;FUl;lh
l;lk; ePq;fpg; NghFk;gbahAk;> kdg;gpufhrKs;s kdf;fz;fis
mtu;fSk; ngw;Wf; nfhs;Sk;gbahAk; ehk; mg;gbg;gl;ltu;f
Sf;fhfTk; Njtid Ntz;bf; nfhs;s Ntz;Lk;. fiwaw;wtu;
fSk; gpioapy;yhjtu;fSkhf ehk; Mz;ltu; ,NaRTf;F Kd;
epw;Fk;gbf;F Maj;jg;gLNthkhf.
செபம்: அன் ின்

யணவகைிைத்திலும்
ைின்ப ல்

ரபலோக தந்ணதபய> இந்த உலகத்திலும் அதனுணை
நோன் அன்புகூரோத டிக்கு>

பநோக்க ோக

இருக்கும் டிக்கு

ர

என்ணை

ந்ணதயப்

வைிநைத்திச்

வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
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thrfk; - ePjpnkhopfs; 4:23

இருதேத்கத பரொமரிப்யபொம்

xU kdpjdhdtd; jd; tPl;bd; gpd;Gwj;jpNy ,Uf;Fk; rpwpa
Njhl;lj;ij kpfTk; mofhf guhkupj;J te;jhd;. Fwpg;gpl;l Mz;L
xd;wpNy mtd; NtNw mYtyhf J}u gpuahznkhd;iw
Nkw;nfhs;s Ntz;bajhf ,Ue;jJ. gy ehl;fSf;F gpd; tPL
jpUk;gpa mtd;> jd; Njhl;lj;jpNy fhQ;nrhwpfSk;> Kw;Gju;fSk;
Kisj;jpUg;gijAk;> me;j fisfs; ngupjhf Kisj;J mtd;
Njhl;lj;jpypUe;j mofhd G+kuq;
மத்யதயு 13:8
fis Nkw;nfhz;lijAk; fz;L>
,t;tsT rPff
; pukha; ,e;j Njhl;lk;
சில விணதபயோ நல்ல
ghoha; Ngha;tpl;lNj vd;W Mr;r
நிலத்தில் விழுந்து> சிலது
upag;gl;lhd;. gpupakhdtu;fNs> Mjp
apNy Mjhk; Vths; NjtDila
நூறோகவும்> சிலது அறு
thu;j;ijf;F fPo;gbahky;;> gprhrpD
தோகவும்> சிலது முப் தோ
ila thu;j;ijf;F fPo;gbe;jjhy;
கவும் லன் தந்தது.
G+kpahdJ mtu;fs; epkpj;jk; rhgj;
jpw;Fs;shdJ. mJ ,aw;ifah
fNt “Ks;Sk; FUf;Fk; Kisg;gpf;Fk;” epykhf khwptpl;lJ. me;j
epyj;jpypUe;J gyd; ngw Ntz;Lkhapd; me;j epykhdJ gz;g
Lj;jp guhkupf;fg;gl Ntz;Lk;. gapu; nra;Nthk; vd;W jPu;khdk;
nra;j tptrhapahdtd;> tpij tpijf;f Kd;G> epykhdJ me;j
tpijia Kisg;gpg;gjw;F Vw;Gilajhf ,Uf;fpd;wjh vd;W
ghu;j;J mijg; gz;gLj;Jthd;. tpij tpijj;jgpd;G mtd; mij
mg;gbNa tpl;LtpLtjpy;iy. gyid fhZk; ehs;tiuf;Fk;
mtd; jd; gapu;fis guhkupj;J tUthd;. mJNghyNt ,e;j
cyfj;jpNy thOk; ehk;> ek;Kila ,Ujakhfpa epyj;ij
gz;gLj;jp> gaDs;sjhf guhkupj;J tuNtz;Lk;. ek; ,Ujaj;ij
jd;ghl;bw;Nf ehk; tpl;LtpLNthkhf ,Ue;jhy;> ehk; Myaj;jpw;F
nrd;whYk;> NjtDila thu;j;ijia Nfl;lhYk;> Ntj trd
q;fis Nfl;lhYk;> Kw;fSk; FUf;fSkhfpa cyff;ftiyAk;
IRtupaj;jpd; kaf;fKk; Njt trdj;ij neUf;fpg;NghLfpw
jpdhy;> ek; tho;f;ifahdJ gydw;wjhf khwp tpLk;. ,g;gbg;gl;l
tho;f;ifapdhNyNa kdpju;fs; Njtd; nfhLj;j kdr; rkhjh
dj;ij czu Kbahky;> epk;kjpaw;wtu;fshf miye;J jpupfpd;
whu;fs;. jd; Njhl;lj;ij ftdpahkw;Nghd me;j kdpjidg; Nghy
ehk; fupridaw;wtu;fshf thohjgbf;F> ek; ,Ujakhfpa epy
j;ij NjtDila thu;j;ijapd;gb gz;gLj;jp> guhkupj;J fhj;Jf;
nfhs;Nthkhf.
செபம்: ஆசீர்வதிக்கும் பதவபை> என் வோழ்க்ணகயிபல நீர் மகோடுத்திருக்
கும் ஆசீர்வோதங்கணை நோன் கோத்துக் மகோள்ளும் டிக்கு எச்சரிக்ணகயுள்ை
வைோக இருக்க நீர் எைக்கு கிருண
யோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

மசய்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைி
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thrfk; - Nuhku; 12:1-2

வொனத்திற்குரிே யமனிேின் மைிகம

jd; rpd;d tajpypUe;Nj gy cgj;jputq;fs;> nghUshjhu neU
f;fbfs; kj;jpapNy tho;eJ
;
te;j thypgndhUtDf;F> mgptp
Uj;jpaile;j Nkw;fj;ija ehl;bw;F nry;tjw;F tha;gG
; fpil
j;jJ. me;j re;ju;g;gj;ij eOttplhky; mtd; me;j nropg;Gs;s
Njrj;jpw;F nrd;whd;. rpy Mz;LfSf;F gpd;G> me;j Njrj;jpd;
FbAupikia ngw;Wf; nfhs;Sk;gbf;fhd jFjp mtDf;F nfhL
f;fg;gl;bUe;jJ. me;j cld;gbf;
1 சைொரிந்திேர் 15:40
ifapd;gb mtd; jhd; tpl;L te;j
Njrj;jpd; FbAupikia Jwf;f
வோைத்துக்குரிய ப ைிக
Ntz;bajhf ,Ue;jJ. mjhtJ>
ளுணைய
கிண யும்
nropg;Gs;s Njrj;jpd; cupikfs;
பவபற>
பூ
ிக்குரிய
ப ைி
ahitAk; ngw;Wf; nfhs;Sk;gb
f;fha; mtd;tpl;L te;j Njrj;jpd;
களுணைய
கிண யும்
cupikfis mtd; tpl;Ltpl Ntz;
பவபற;
bajhf ,Ue;jJ. mJ NghyNt
ehk; guNyhf FbAupikia ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lkhapd;>
,e;j G+kp ek;Kila epue;ju FbapUg;G my;y vd;gij czu;e;J>
,e;j cyj;jpdhy; cz;lhFk; epue;jukw;wjhd mjd; cupikfis
Jwe;J tpl Ntz;Lk;. xU Ntis ,e;j cyfj;jpNy gy ehLf
spd; FbAupikia gzk; nfhLj;J thq;fptplyhk;. Mdhy; ehk;
cyfj;jpd; Nghf;fpy; tho;eJ
;
nfhz;L> guNyhfj;jpd; FbAup
ikia vg;gbg;gl;l cyf nry;tj;jpdhYk; thq;fpf; nfhs;s Kb
ahJ. gpupakhdtu;fNs> cyfj;jpYk; cyfj;jpYs;sitfspYk;
md;G$uhjpUq;fs;; xUtd; cyfj;jpy; md;G$u;e;jhy; mtdplj;
jpy; gpjhtpd; md;gpy;iy. thdj;Jf;Fupa NkdpfSKz;L> G+kpf;
Fupa NkdpfSKz;L; thdj;Jf;Fupa NkdpfSila kfpikAk;
NtNw> G+kpf;Fupa NkdpfSila kfpikAk; NtNw. G+kpf;Fupa
NkdpfSila kfpikia tpl;Ltpl kdjpy;yhjtd;> guNyhfj;jpd;
NkdpfSila kfpikiaj; jupj;Jf; nfhs;s KbahJ. ek;Kila
FbapUg;Ngh guNyhfj;jpypUf;fpwJ> mq;NfapUe;J fu;j;juhapUf;
fpw ,NaRfpwp];J vd;Dk; ,ul;rfu; tu vjpu;ghu;j;Jf;nfhz;bU
f;fpNwhk; (gpypg;gpau; 3:20). MfNt> moptpy;yhjitfis jupj;Jf;
nfhs;Sk;gbf;F moptpw;Fupa ,e;j cyfj;jpd; Nkd;ikfis tpl;
LtpLq;fs;. ,e;jg; gpugQ;rj;jpw;F xj;j Nt~e;jupahky;> NjtD
ila ed;ikAk; gpupaKk; gupG+uzKkhd rpj;jk; ,d;dnjd;W gF
j;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; GjpjhfpwjpdhNy kW&gkhFq;fs;.
செபம்:

ரபலோக

கிண க்கோக அணைத்த பதவபை>

ரிய சோயணல கணைந்து வோைவருணைய
அணையும் டிக்கு

நீர்

என்ணை

அனுதிைமும்

நைத்திச்

இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
அனுதினமும் ஊக்ைமொை செபம் ச ய்யுங்ைள்

ண்ைோைவனுக்கு

கிண யின் சோயணல நோன்
மசல்வரோக.
ீ
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இழந்து யபொனகவைள்

Iah ngupatNu> Vwj;jho ,UgJ Mz;Lfshf Njtid Nrtpj;J
mtUf;fhf gzp nra;J tUfpd;Nwd;. vj;jidNah cgj;jputq;
fs;> mtkhdq;fs;> Jd;gq;fs; Nghd;wtw;iw re;jpj;J tUfpd;
Nwd;. fpwp];Jit Nrtpg;gjpdhy; gy fhupaq;fis ,e;j cyfj;
jpNy ,oe;J NghNdd;. ,d;Dk; vijnay;yhk; ehd; ,oe;J Nghf
Ntz;Lk;? vd;W xU kdpjdhtd; tajhd xU Copaiuf; Nfl;
Lf; nfhz;lhd;. mjw;F mtu;
kWnkhopahf kfNd> ,e;j cy
மத்யதயு 16:27
fj;jpNy vitnay;yhk; mope;J
அவைவன் கிரிணயக்குத்தக்
Ngha;tpLNkh> mitnay;yhtw;
கதோக அவைவனுக்குப் ல
iwAk; ,oe;JNghf eP Maj;j
khf ,U. ehd; ,e;j cyfj;ij
ைைிப் ோர்.
tpl;L fle;J nry;Yk; ehl;fs; neU
q;fpf; nfhz;bUf;fpd;wJ. me;ehspNy vd; capu; ,e;j ruPuj;ij
tpl;L fle;J NghFk;> ,e;j ruPuKk; kz;NzhL kz;zhf mope;J
NghFk;. mf;fiuapNy ehd; mopahj epj;jpa [Ptid ngw;Wf;
nfhs;Ntd;. ,e;j G+kpapNy ehk; fpwp];JTf;fhf ,oe;JNghd ah
tw;wpw;FKupa gyid Mz;ltu; ,NaR ekf;Fj; jUthu;. vdNt
Nrhu;e;J NghfhNj. cd;dplj;jpypUf;fpd;w cy fj;jpw;Fupait
fis eP fhj;Jf; nfhs;stpUk;gpdhy;> eP epj;jpa [Ptid ,oe;J
Nghtha; vdNt mopahj epj;jpa [Ptid tpl;L tplhky; gw;wpf;
nfhs;> kpFjpahditfs; ahTk; xope;J NghFk; vd;whu;. Mk; gpup
akhd rNfhju rNfhjupfNs> ek;Kila Mtpf;Fupa tho;tpYk;
ehk; ehshe;jk; gy rthy;fisAk;> neUf;fq;fisAk;> Jd;gq;f
isAk; re;jpf;fpd;Nwhk;. rpy NtisfspNy kdpju;fs; fhuzkpd;wp
ek;ik giff;fpd;whu;fs;. ed;ikia ngw;wtu;fs;> ed;ikf;F gjp
yhf jPikia nra;fpd;whu;fs;. gytpjkhd vjpu;g;G> Vsdk;> mt
khdk; epe;ijia rfpf;f NeupLfpd;wJ. ,jdhy; gyu; ghjp top
apNy Nrhu;e;J Ngha;tpLfpd;whu;fs;. jd; [Ptid ,ul;rpf;f tpUk;
Gfpwtd; mij ,oe;JNghthd;; vd;dpkpj;jkhfj; jd; [Ptid
,oe;J Nghfpwtd; mijf; fz;lilthd;. kD~d; cyfk; KOt
ijAk; Mjhag;gLj;jpf;nfhz;lhYk;> jd; [Ptid e~;lg;gLj;jp
dhy; mtDf;F yhgk; vd;d? kD~d; jd; [PtDf;F <lhf vd;d
j;ijf; nfhLg;ghd;? kD~Fkhud; jk;Kila gpjhtpd; kfpik
nghUe;jpdtuha;j; jk;Kila J}jNuhLq;$l tUthu;; mg;nghOJ>
mtdtd; fpupiaf;Fj;jf;fjhf mtdtDf;Fg; mtu; gydspg;ghu;.
செபம்: அவைவனுணைய கிரிணயகளுக்குத் தக்க

லைைிக்கும் பதவபை>

பசோர்ந்து ப ோகோ ல் நற்கிரிணயகணைச் மசய்து அைியோண ணய பதடும்
டிக்கு எைக்கு உற்சோகத்தின் ஆவிணயத் தந்து நைத்துவரோக.
ீ

இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

அனுதினமும் ஊக்ைமொை செபம் ச ய்யுங்ைள்

இரட்சகர்
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thrfk; - jPj;J 3:9

பக்திவிருத்திக்கு ஏதுவொனகவைள்

jk;gp> eP vg;NghJ NgRk; NghJk; kw;wtu;fSila tho;f;ifapY
s;s FiwfisNa NgRtJk;> cd;id #o elf;fpd;w fhupaq;f
isf; Fwpj;J KWKWf;fpd;wtDkhf ,Uf;fpd;wha;. cd; fz;fs;
vg;NghJk; FiwTfspNy jupj;J epw;fpd;wij fhz;fpd;Nwd;. ,J
cd; tho;f;ifapd; Kd;Ndw;wj;jpw;F ey;yjy;y. cd; tho;tpNy eP
NjtNdhL nfhz;Ls;s cwit
ePNa RaguprPyid nra;J nfhs;s
எயப ிேர் 4:29
Ntz;Lnkd;W xU Nghjfu; xU
க்திவிருத்திக்கு ஏதுவோை
kdpjDf;F mwpTiu $wpdhu;. xU
நல்ல வோர்த்ணத உண்ைோ
Ntis ,g;gbg;gl;l kdpju; fis
ePq;fs;
cq;fs;
tho;tpNy
ைோல் அணதபய பகட்கிறவ
re;jpj;jpUf;fyhk;. mtu;fisg; gw;
னுக்குப்
ிரபயோஜைமுண்
wpa tpku;rdk; ,d;iwa jpahdj;
ைோகும் டி ப சுங்கள்.
jpw;Fupajy;y. Mdhy; ehk; ek;K
ila tho;f;ifapd; rk;gh~iz
fis Njt thu;j;ijapd; ntspr;rj;jpNy Muha;e;J ghu;f;f
Ntz;Lk;. Mfhj rk;ghi~fs; ey;nyhOf;fj;ijf; nfLf;Fk;. tk;
Gk; Gj;jpaPdKk; jfhjitfs;. FiwTfs; ,Uf;Fk; ,lj;jpy; epa
kpf;fg;gl;ltu;fs; Njt MNyhridfis $WtJ ey;yJ. Mdhy;
ehk;; kw;wtu;fSld; NgRk; NghJ> ek;Kila vy;yh rk;gh~iz
fspYk; ehk; kw;wtu;fSila tho;fi
; fapYs;s FiwTfisf;
Fwpj;Nj Muha;tJk;> mitfis Fwpj;Nj nehe;J nfhs;fpd;w
tu;fSkhf ,Ue;jhy;> ehk; Md;kf
P Neha; nfhz;ltu;fshf khwp
tpLNthk;. ehk; fpwp];Jit mwpAKd;G> guNyhf uh[;aj;jpw;F
gifQu;fshf ,Ue;Njhk;. ekf;Fk; guNyhfj;jpw;Fk; ,ilapy;
ngupjhd gpsT ,Ue;jJ. kPl;guhfpa ,NaR> rkhjhd fhuzuhfp>
me;jg; gpsit ePff
; p> ek;ik guNyhfj;NjhL xg;Guthf;fpdhu;.
mjd; topaha; Njt rkhjhdj;ij ehk; ngw;Wf; nfhz;lNlhk;.
ru;t ty;yikAs;s Njtdhfpa fu;j;jiu mg;gh gpjhNt vd;W
$g;gpLk; jFjpia mile;Njhk;. ehk; NjtDila Fkhuu;fshfTk;
Fkhuj;jpfshfTk; Vw;gLj;jg;gl;Nlhk;. ehk; NjtDila Fkhuu;
fSk; Fkhuj;jpfSkhf ,Ue;jhy;> kw;wtu;fSila Fiwfs; ek;
Kila tho;fi
; fia MSif nra;ahjgbf;F Njt rkhjhdNk
ek;ik MSif nra;a Ntz;Lk;. vdNt tpRthrj;jpdhy; tpsq;
Fk; nja;tPf gf;jptpUj;jpf;F VJthdtw;iw NgRq;fs;. Fiwfs;
epiwthFk;gb Nru;e;J n[gpAq;fs;. rkhjdk; nra;Ak; Njt
Gj;jpuuhf ,Uq;fs;.
செபம்: மதய்வக
ீ

ச ோதோைத்ணத

த்திைோல் விைங்கும்
ன்றவர்களுக்கு

எைக்குத்

தந்த

பதவபை>

விசுவோச

க்திவிருத்திக்கு ஏற்ற ணவகணைபய நோன் பகட்கி

ிரபயோஜைமுண்ைோக ப சும் டி என்ணை உைர்வுள்ை

வைோ(ைோ)க்கும். இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
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thrfk; - Nahthd; 15:1-5

உறுதிேொன ஐக்ைிேம்

,uz;L kdpju;fs; gq;fhspfshf Nru;e;J xU tpahghu ];jhgd
nkhd;iw Muk;gpj;jhu;fs;. mtu;fs; ,UtUk; ];jhgdj;jpNy mD
jpdKk; mjpf Neuj;ij xd;whf nrytopj;J te;jjhu;fs;. mJkl;L
ky;yhky;> ,Utupd; FLk;gq;fSk; mt;tg;NghJ xd;W$ly;
fspy; fye;J nfhz;ljhy; xUtNuhnlhUtu; kpfTk; If;fpag;gl;b
Ue;jhu;fs;. mtu;fSila ];jhgd
1 யேொவொன் 1:3
j;jpNy tpahghuk; ed;whf tsu;e;J
te;jJk;> me;jf; FLk;gq;fSf;fpil
எங்களுணைய
ஐக்கியம்
apyhd cwTk; ];jpug;gl;bUe;jJ.
ிதோபவோடும் அவருணைய
rpy Mz;Lfs; nrd;wJk;> mtu;f
கு ோரைோகிய இபயசுகிறி
Sila tpahghuj;jpNy rpy gpd;d
ilTfs; Vw;gl;ljhy;> gq;fhspfS
ஸ்துபவோடும் இருக்கிறது.
f;fpilapNy fUj;J Kuz;ghLfs;
Vw;gl;lJ. ehsiltpy; mtu;fSf;fpilapyhd ey;YwT cile;J
Ngha;tpl;lJ. Nkw;$wpa ,e;j rk;gtj;jpNy mtu;fSila
If;fpaj;jpd; ikag; nghUs; vJ? mtu;fSila tpahghuNk
mtu;fspd; If;fpaj;jpd; fhuzkhf ,Ue;jJ. tpahghuk; ];jk;gp
jkhfpaJk; mtu;fs; If;fpaKk; mg;gbNa fise;J Ngha;tpl;lJ.
,d;W rig If;fpaq;fspy;$l kdpju;fs; xUtNuhnlhUtu;
If;fpakhf ,Ug;gjw;F jq;fSf;fpilapyhd nghJthd tpUg;gk;
xd;iw NjLfpd;whu;fs; vLj;Jf;fhl;lhf> “mtUf;Fk; vdf;Fk;
cijge;jhl;lk; ey;yhf gpbf;Fk;. ,tu;fSf;Fk; vq;fSf;Fk;
cy;yhrg; gazq;fs; nry;tjpy; tpUg;gk; cz;L. vq;fSf;Fk;
mtu;fSf;Fk; ,irapNy Mu;tk; cz;L.” vd;W mitfisNa
jq;fs; If;fpaj;jpd; ikag; nghUshf itj;Jf; nfhs;tjhy;>
mitfspNy khw;wq;fs; cz;lhFk; NghJ> mtu;fspd; If;fpaKk;
khwpg; Ngha;tpLfpd;wJ. ek;Kila If;fpak; ,e;j cyf nghU
spNyh> cyfk; rhu;e;j eltbf;iffspNyh my;yJ kdpju;fSila
tpUg;G ntWg;gpd; mbg;gilapNyh ,Uf;ff;$lhJ. ,e;j
cyfKk; mjpYs;sitfSk; mope;J NghFk;. vdNt ehk;
mitfspdhNy epiyahd If;fpaj;ij mila KbahJ. vq;fs;
xt;nthUtUila If;fpakhdJ> gpjhNthLk; mtUila Fkhu
dhfpa ,NaRfpwp];JNthLk; ,Uf;f Ntz;Lk;. me;j If;fpa
khdJ epiyahdJ. mtNu ehk; xUtNuhnlhUtu; nfhz;Ls;s
If;fpaj;jpd; mbj;jskhf ,Uf;f Ntz;Lk;. Njtd; khwhjtuhf
,Ug;gjhy; me;j If;fpaKk; khwpg; NghfhJ.
செபம்: என்றும்
ோறிப்ப ோகும்>

டிக்கு

ோறோத பதவபை> இந்த உலகமும் அதிலுள்ைணவகளும்

ோறோத உம் ிபல நோன் நிணலமகோண்ைர்கைோக இருக்கும்

உைர்வுள்ை

இருதயத்ணத

தந்து

இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

வைிநைத்துவரோக.
ீ

ஆவிேின் ஒருகமப்பொட்கடக் ைொத்துக் சைொள்ளுங்ைள்

இரட்சகர்
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thrfk; - nfhNyh 3:15

மனதொர நன்றிகேத் சதரிவியுங்ைள்
xU kdpjdhdtdpd; tho;f;ifapNy Vw;gl;l ngupjhd ,f;fl;lhd
#o;epiyapNy mtDila maytndhUtd; jhdhfNt Kd; te;J
ve;j epge;jidAkpy;yhky; cjtp nra;jhd;. me;j kdpjDf;Fk;
mtd; FLk;gj;jhUf;Fk; me;j maytd; ngUk; MWjyhf ,Ue;
jhd;. cjtpiag; ngw;wtd; clbdahd jd; maytid re;jpj;J
mtDila cjhuj;Jtj;ij ghuhl;b> mtd; jq;fSf;F nra;j
cjtpia jhq;fs; xU NghJk; kw
e;J Nghtjpy;iy vd;W mtD
மத்யதயு 25:40
f;F ntspg;gilahf ed;wpapd;
ிகவும் சிறியவரோகிய என்
thu;j;ijfis $wpdhu;fs;. gy
சபகோதரரோை
இவர்கைில்
Mz;Lfs; fle;J nrd;wJk;> me;j
kdpjDk; me;jf; FLk;gj;jpdUk;
ஒருவனுக்கு நீங்கள் எணதச்
me;j maytDf;F ed;wpahf ,U
மசய்தீர்கபைோ> அணத எை
f;f Ntz;ba xU re;jug;gk; Vw;
க்பக மசய்தீர்கள் என்று ம ய்
gl;lJ. Mdhy; me;j Ntisap
யோகபவ உங்களுக்குச் மசோல்
Ny mtu;fs; me;j maytd; jq;
fSf;F nra;j cjtpia kwe;J
லுகிபறன் என் ோர்.
Nghdhdhu;fs;. gpupakhd rNfh
ju rNfhjupfNs> NeubahfNth my;yJ kiwKfkhfNth kdpj
u;fsplk; ehk; ed;ikfis ngw;wpUf;fpd;Nwhk;. ngw;w khj;jpuj;jpNy
ed;wpapd; thu;j;ijfis $wp> tho;;j;J kly;fis mDg;GtJ ey;
yJ. Mdhy; cz;ikahfNt ed;wpawpjYs;stu;fshf ,Uf;f
Ntz;Lkhapd; me;j ed;wpahdJ vdf;F flikAz;L> flikia
jPu;f;f Ntz;Lk; vd;W ,Uf;ff;$lhJ. khwhf> Fwpj;j fhyj;jpNy
ek;Kila kdkhu;e;j nray;fspdhNy me;j ed;wpahdJ fhz;
gpf;fg;gl Ntz;Lk;. fz;fz;l maytDf;F ed;wpawpjYs;stdhf
,Uf;fhjtd; vg;gb fz;fhzhj NjtDf;F ed;wpawpjYs;st
dhf ,Ug;ghd;? “vdf;fhf mbf;fg;gl;Bu;> vj;jid ed;ikfs; vd
f;F nra;jPu?; Njtd; mUspa nrhy;yp Kbah <Tf;F ];Njhj;jpuk;>
vz;zplyq;fh ];Njhj;jpuk;” vd;W mUikahd ghly;fis ghL
fpd;Nwhk;. me;j ed;wpahdJ ek;Kila tho;tpd; fpupiafs; top
ahf kw;wtu;fSf;F ntspg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. grpahf> jhf
khf> me;epauhf> t];jpukpy;yhjtu;fshf> tpahjpahf> fhtypypNy
itf;fg;gl;ltu;fshf ,Uf;fpd;wtu;fs; gyu;. mtu;fSf;F vij
nra;fpd;wPu;fNsh> mij ePq;fs; Mz;ltu; ,NaRTf;Nf nra;fpd;wP
u;fs;. mt;thwhf cq;fs; ed;wpiaj; njuptpAq;fs;.
செபம்: எண்ைிலைங்கோத நன்ண கணை என் ஆத்து ோவிற்குச் மசய்த
பதவபை> இந்த உலகிபல
மகோண்டிருப் வர்களுக்கு

ல உ த்திரவங்கைின்
ைதோர

உதவி

த்தியிபல வோழ்ந்து

மசய்யும்

உள்ைத்ணதத்

தந்தருள்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
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thrfk; - gpurq;fp 2:1-11

மனப்பூர்வமொய் மன்னியுங்ைள்

xU CupNy ,Ue;j uh[htplk; mtDila Copf;fhuu;fspy; xU
td;> gjpdhapuk; jhye;Jfis fld;gl;bUe;jhd;. mtd; jhd; gl;l
flid jPu;ff
; mtDf;F Kbahkw; Nghdjpdhy;> me;j Copa
f;fhud; jhotpOe;J> tzq;fp: Mz;ltNd! vd;dplj;jpy; nghWik
ahapUk;> vy;yhtw;iwAk; ckf;Ff; nfhLj;Jj; jPu;ff
; pNwd;
vd;whd;. me;j Copaf;fhuD
ila Mz;ltd; kdjpuq;fp>
மத்யதயு 18:35
mtid tpLjiygz;zp> fl
நீங்களும் அவைவன் தன்
idAk; mtDf;F kd;dpj;Jtp
சபகோதரன் மசய்த தப் ிதங்
l;lhd;.
mg;gbapUf;f>
me;j
Copaf;fhud; Gwg;gl;Lg;Nghif
கணை
ைப்பூர்வ ோய்
ன்
apy;> jd;dplj;jpy; E}W nts;sp
ைியோ ற்ப ோைோல்> என் ர
g;gzk;
fld;gl;bUe;jtdhfpa
ிதோவும் உங்களுக்கு இப்
jd; cld;Ntiyf;fhuupy; xUt
idf; fz;L> mtidg;gpbj;J>
டிபய மசய்வோர் என்றோர்.
njhz;ilia neupj;J: eP gl;l
flid vdf;F nfhLj;Jj; jPu;ff
; Ntz;Lk; vd;whd;. mg;nghOJ
mtDila cld;Ntiyf;fhud; mtd; fhypNy tpOe;J: vd;dpl
j;jpy; nghWikahapUk;> vy;yhtw;iwAk; ckf;Ff; nfhLj;Jj;
jPu;f;fpNwd; vd;W> mtid Ntz;bf;nfhz;lhd;. mtNdh rk;kjp
ahky;> Ngha;> mtd; gl;l flidf; nfhLj;Jj; jPu;f;FksTk; mt
idf; fhtypy; NghLtpj;jhd;. mij Nfs;tpg;gl;l me;j Cupd;
uh[h me;j ed;wpaw;w nghy;yhj Copaf;fhuid gpbj;J> ehd;
cdf;F ,uq;fpdJNghy> ePAk; cd; cld;Ntiyf;fhuDf;F ,uq;
fNtz;lhNkh vd;W nrhy;yp> mtDila Mz;ltd; Nfhgkil
e;J> mtd; gl;l flidnay;yhk; jdf;Ff; nfhLj;Jj; jPu;f;Fks
Tk; cghjpf;fpwtu;fsplj;jpy; mtid xg;Gf;nfhLj;jhd;. gpupakhd
tu;fNs> ehKk; guNyhfj;jpw;F gifQu;shfTk;> epj;jpa Mf;fp
idf;F gq;fhspfshfTk; ,Ue;j NtisapNy> Mz;ltuhfpa ,NaR
jhNk ek;Kila ghtq;fSf;Fupa gupfhuj;ijj; jhd; nrYj;jp>
ek;ik epj;jpa tho;tpw;F gq;fhspfshf khw;wpdhu;. ,g;gbg;gl;l
,uf;fj;ij ehk; ngw;wpUf;Fk; NghJ> ek;Kila cld;rNfhjuupy;
xUtd; ekf;nfjpuhf nra;Ak; jg;gpjq;fis kd;dpahjpUe;jhy;>
ehKk; me;j ed;wpaw;w nghy;yhj Copaidg; Nghy ,Ug;Nghk;.
vdNt> NjtDf;F cq;fs; ed;wpia njuptpf;Fk;gbf;F cq;f
Sf;F vjpuhf Fw;wk; nra;jtu;fis kd;dpj;J tpLq;fs;.
செபம்: இரக்கத்தில் ஐசுவரியம் உள்ை

ிதோபவ> உம்முணைய

ிள்ணை

கைோகிய நோங்கள் நீர் நம்ப ல் எங்கள்ப ல் கோட்டிய இரக்கத்ணத

ற்ற

வர்கைிைம் கோட்டும் டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத எ க்கு தந்தருள்
வரோக.
ீ
இரட்ச கர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
ஆவிேின் ஒருகமப்பொட்கடக் ைொத்துக் சைொள்ளுங்ைள்
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thrfk; - ePjpnkhop 15:1

தொழ்கமயும் ைீ ழ்படிவும்

xU ];jhgdj;jpNy rpy Mz;Lfshf Ntiy nra;J te;j njhop
yhspia> me;j ];jhgdj;jpy; Gjpjhf Nru;e;j ,af;Fdu; fLik
ahf elj;jp te;jhu;. rpy fpoikfSf;F gpd;du;> me;jj; njhopyhsp
Nfhgkile;jjhy; me;j ];jhgdj;ij tpl;L jhd; tpyfg;
Nghfpd;Nwd; vd;W jd;Dld;
Ntiy ghu;j;j xU mDgt
1 யபதுரு 2:18
kpf;f rf njhopyhspaplk; $wp
dhd;. mjw;F me;j rf njhop
பவணலக்கோரபர> அதிக
யத்
yhsp: ez;gNd> gpur;ridfs;
துைபை உங்கள் எஜ ோன்களு
tUk; NghJ mitfis tpl;L
க்குக் கீ ழ்ப் டிந்திருங்கள்;
XLtJ kl;LNk mjw;F KbT
my;y. xUNtis me;j ,af;F
dUf;F cd;id Fwpj;J jg;ghd mgpg;gpuahak; ,Uf;fyhk;. ,d;
Dk; nfhQ;r fhy mtfhrj;ij mtUf;F nfhLj;J> cd;Dila
epiyikiaAk; Muha;e;J ghu;. xU Ntis eP ,ij Nkw;nfh
z;L tpLtha;. eP ,d;DnkhU ];jhgdj;jpw;F nry;Yk; NghJ>
mq;Nf cdf;F nrq;fk;gs tuNtw;G fpilf;Fk; vd;W epidf;fpd;
whah? vd;W mwpTiu $wpdhu;. me;j mwpTiuia Nfl;L me;jj;
njhopyhsp> jd; fhupaq;fis Muha;e;J jd; Ntiy Kiwikf
spy; rpy rpwpa khw;wq;fis cz;L gz;zpdhd;. Mijf; fz;L
nfhz;l ,af;Fdu;> mtid mioj;J mtNdhL Ngrp> mtid
Cf;Ftpj;jhu;. mtDf;Fk; ,af;FdUf;Fkpilapy; ey; ek;gpf;if
tsu Muk;gpj;jJ. gpupakhdtu;fNs> ,d;iwa cyfpNy gy kdpj
u;fs; mjpfjpfkhf jq;fs; tho;f;ifapd; gpur;ridfspd; Kbit
Jupjkhf vLj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. ghlrhiyapy; Mrpupau; xUt
NuhL gpur;ridahf ,Ue;jhy;> ghlrhiyia khw;wp tpLNthk;.
tPl;L nrhe;jf;fhuNuhL gpur;ridahf ,Ue;jhy;> ,d;DnkhU
tPl;il thliff;F vLg;Nghk;. kidtpNahL gpur;ridnad;why;
rpyu; jpUkz xg;ge;jj;ij cilj;J kWkzk; nra;J tpLfpd;wh
u;fs;. rigapNy gpur;ridnad;why; ,d;DnkhU rigf;F nrd;W
tpLNthk; vd;W tho;eJ
;
tUfpd;whu;fs;. ehNkh> Kjyhtjhf
ek;Kila tho;it Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. ey;Ywit tsu;
g;gjw;F kdkhw;wk; mtrpakhdJ. fPo;gbTk; jho;ikAk; fLik
ahd kdq;fSk; cUfpf; Ngha;tpLk;. nkJthd gpujpAj;juk;
cf;fpu j;ij khw;Wk;;. vdNt gpur;ridfs; jiyJ}f;Fk; NghJ
cq;fs; tho;fi
; fapy; rpwpa khWjy;fisf; fhz;gpAq;fs;.
செபம்: எல்லோவற்ணறயும்
ஓடுவது

ட்டுப

அறிந்த

பதவபை>

ிரச்சணைகணை

விட்டு

ிரச்சணைகளுக்குரிய ஒபர தீர்வு என்று எண்ைோ ல்>

உம்முணைய வோர்த்ணதயின் டி சூழ்நிணலகணை ப ற்மகோள்ை கிருண
மசய்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
அனுதினமும் யவதத்கத ைருத்யதொடு வொ ியுங்ைள்
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நல் நடக்கைேின்

thrfk; - Nuhku; 13:1-7
ொட் ி

rk cupik> kdpj cupik vd;W Fuy; vOg;gp ,d;W kdpju;fs;
ehLfspNy gy rl;lq;fis mKy;gLj;jpapUf;fpd;whu;fs;. rl;l uPjp
ahf ehd; rkkhdtd;. ehl;bd; rl;lg;gb ahUk; Nghjfuhf tU
tjw;F jilapy;iy. kdpj cupikapd;gb ehd; ahiuAk; jpU
kzk; nra;J nfhs;syhk;. ehl;bd; rl;lg;gb ehd; jpUkzk; nra;
ahkYk; tho;eJ
; tplyhk; vd;W kdp
ju;fs; jq;fs; kdtpUg;gq;fisNa
1 யபதுரு 2:15
rl;lq;fshf khw;Wtjhy;> jq;fs;
நீங்கள் நன்ண மசய்கிற
tho;f;if ePjpAs;sJ vd;W kdj;jpU
திைோபல புத்தியீை
னு
g;jpailfpd;whu;fs;. rl;lg;gb xUtu;
Nghjfuhfyhk; Mdhy; me;jg; Nghj
ஷருணைய
அறியோ
fu; Mz;ltu; ,NaRtpd; mq;ff
P hu
ண ணய
அைக்குவது
j;ij ngwhtpl;lhy;> me;j NghjfU
பதவனுணைய சித்த ோயி
ila Mz;ltu; ahu;? rl;lg;gb fz
td; vd;id fdg;gLj;j Ntz;Lk;
ருக்கிறது.
my;yJ rl;lg;gb kdidtp vd;id
fdg;gLj;j Ntz;Lk; vd;W cupik NfhUtjhy;> fztd; kid
tpf;fpilapy; ey;YwT tsu;eJ
;
tpLNkh? rkhjhdkhd tho;Tf;
Fupa topia NjtDila thu;j;ij ekf;F fw;Wf; nfhLf;fpd;wJ.
Ntiyf;fhuu;fNs ey;ytu;fSf;Fk; rhe;jFzKs;stu;fSf;Fk;
khj;jpuk; my;y> Kul;Lf;FzKs;s v[khd;fSf;Fk; fPo;g;gbe;jpU
q;fs;. me;jg;gb kidtpfNs> cq;fs; nrhe;jg; GU~u;fSf;Ff;
fPo;g;gbe;jpUq;fs;;. thypgNu %g;gu;fSf;F fPo;gbe;jpUq;fs;. [d
q;fNs> Nkyhd mjpfhuq;fSf;F fPo;gbe;jpUq;fs;.
rigapNy
kl;Lky;y> Njrj;jpNy> Ntiyaplq;fspNy> ghlrhiyfspNy> tPl;
bNy ePq;fs; cq;fs; fPo;gbitf; fhz;gpg;gjhy; cq;fs; tho;f;
ifapy; ed;ikiaAk;> cq;fis fLikahf eLj;Jfpd;wtu;fspd;
tho;f;ifapy; ey; khw;wq;fisAk; cz;L gz;zyhk;. ehk; ek;K
ila tho;fi
; fapNy fPog
; bitf; fhz;gpg;gjpdhy;> kw;wtu;fs;
nra;tnjy;yhk; rup vd;W nghUsy;y. ehk; fPog
; bitf; fhz;gp
f;Fk; NghJ> Kjyhtjhf ehk; fu;j;jUila thu;j;ij ek;kpy;
epiw Ntw> ek;ikj; ehNk jho;j;Jfpd;Nwhk;. mg;nghOJ NjtD
ila rpj;jk; ek; tho;tpNy epiwNtw ,lq; nfhLf;fpd;Nwhk;.
,jdhy; vq;fis fLikahf eLj;Jfpd;wtu;fSk; vq;fs; ey; elf;
ifapd; rhl;rpia xU ehs; vLj;Jiug;ghu;fs;. ,g;gbahf gpjh
thfpa NjtDila ehkk; vq;fs; topahf kfpikg;gLk;.
செபம்:

வங்கணை

ைத்தோழ்ண ணய கற்றுக் மகோடுக்கும் பதவபை> கசப் ோை அனு
கைந்து

மசல்லும்

ப ோதும்> நோன்

உம்முணைய

வோர்த்ணத

என்ைில் நிணறபவறும் டி என்ணைத் தோழ்த்த என்ணை உைர்வுள்ைவ
ைோ(ைோ)க்கும். இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
அனுதினமும் ஊக்ைமொை செபம் ச ய்யுங்ைள்
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அனுதின பேிற் ி

xU Njrj;jpd; ,uhZt gilapNy Nru;e;J Nrit nra;a Ntz;
Lk; vd;w Nehf;fj;Jld;> gilapNy ,ize;j ,isQndhUtd;>
jd; gapw;rpapd; ehl;fis Kbj;J cj;jpNahfG+u;tkhf gilapNy
Nru;f;fg;gl;lhd;. jdf;Fupa gapw;rp Kbe;J tpl;lJjhNd ,dp rw;W
,isg;ghwyhk; vd;W vz;zpapUe;jhd;. Mdhy; mLj;j ehspyp
Ue;Nj mtd; fhiyapNy Neuj;NjhL vOe;J> xt;nthU ehSk;
Fwpg;gplg;gl;l gapw;rpfisAk; Nt
1 யபதுரு 5:8
iyfisAk; Kbj;J> vg;NghJk;
crhu; epiyapNy ,Uf;f Ntz;Lk;
மதைிந்த புத்தியுள்ைவர்க
vd;gijAk; mj;NjhL ve;NeuKk;
ைோயிருங்கள்> விைித்திரு
clw;gapw;rp nra;J> rfy Maj;j
ங்கள்
j;JlDk; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;
gij mwpe;j NghJ mtd; kdr;Nrhu;T mile;jhd;. gapw;rp Kbe;J
tpl;lJjhNd> ,dp xU Aj;jk; tUk;tiu Rk;kh ,Ug;Nghk; vd;W
gilapy; Nrtfk; gz;z gjpe;J nfhz;ltu;fs; ,Uf;f KbAkh?
gpupakhdtu;fNs> ek;Kila Mtpf;Fupa tho;Tk; ,g;gbahfNt
,Uf;fpd;wJ. Ntjhfk fy;Y}upf;Fr; nrd;W Ntjj;ij fw;Wtpl;Nld;
vd;W xUtd; jpUg;jpaila KbAkh? my;yJ ght mwpf;if
nra;Njd;> Qhd];ehdj;jpw;Ff; fPog
; be;jpUf;fpd;Nwd;> J}a Mtp
apd; mgpN~fj;ij ngw;wpUf;fpd;Nwd; ,dp ,isg;ghwyhk; vd;W
,Uf;f KbahJ. ek;Kila Mz;ltuhfpa ,NaR epidahj ehsp
ifapNy ek;ik $l;br; nry;y tUthu;. vdNt ehk; kzthsd;
tUthu; vd;W Maj;jkhf ,Ue;j Gj;jpAs;s fd;dpiffisg;
Nghy> ek;Kila Mz;ltuhfpa ,NaRtpd; tUf;iff;fhf vg;
NghJNk Maj;jKs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. ehk; Maj;
jj;jkhtij Fog;Gk;gbf;F> cq;fs; vjpuhspahfpa gprhrhdtd;
nfu;r;rpf;fpw rpq;fk;Nghy; vtid tpOq;fyhNkh vd;W tifNjbr;
Rw;wpj;jpupfpwhd;. vdNt ehk; mDjpdKk; NjtNdhLs;s cwtpNy
tsUk;gbf;F fUj;JNjhL Ntj thu;j;ijfis jpahdpj;J> Cf;
fj;NjhL n[gk; nra;fpd;wtu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. ehd; gy
Mz;Lfs; Mz;ltu; ,NaRit mwpe;jpUf;fpd;Nwd;> vdf;F
vy;yhk; njupAk;> vdf;F xU gapw;rpAk; Njitapy;iy vd;W
,Ug;gJ xU gpd;khw;wkhd tho;f;if. vdNt> Njtid mwpfpd;w
mwptpNy tsUk;gb xt;nthU vjpuilahd #o;epiyapYk;
tpRthrj;jpy; cWjpahapUe;J> gprhrhdtDf;F vjpu;j;J epw;Fk;gb
f;F Maj;jKs;stu;shf ,Ug;Nghk;.
செபம்: அன் ின் பதவபை> எல்லோ சூழ்நிணலகைிலும் உம்முணைய வோர்த்
ணதணயக் பகட்டு> அதன் டி நைப் ணதபய என் வோழ்வின் கருப்ம ோருைோக

மகோண்டிருக்கும் டி உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வரோக.
ீ
இரட்சகர்
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

ஆவிேின் ஒருகமப்பொட்கடக் ைொத்துக் சைொள்ளுங்ைள்
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ைிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுைள்

Vd; ePq;fs; ,d;DnkhUtUila jg;gpjq;fis rfpj;Jf; nfhs;s
$lhjpUf;fpd;wPu;fs;? vdf;nfjpuhf Fw;wk; nra;jtd; jz;lid
ngw Ntz;Lk; vd;W mtu;fsJ Kbitf; fhZk;gb mjpfkhf
gpuahrg; gLfpd;wPu;fs;. ePq;fs; fpwp];Jtpd; rhaiy milAk;gb
f;F ePq;fs; miog;igg; ngw;wtu;fs; vd;gij mwpahjpUf;fpd;wPu;
fsh? ek;ik mioj;j Mz;ltu;
1 யபதுரு 2:21
,NaRtpd; md;ig kwe;J Ngha;
tpl;Bu;fsh? fghy];jyk; vd;W mu;j;
நீங்கள் தம்முணைய அடி
jq; nfhs;Sk; nfhy;nfhjh vd;Dk;
ச்சுவடுகணைத்
மதோைர்
,lj;Jf;F mtu;fs; te;jNghJ>
Mz;ltu; ,NaRit rpYitapNy
ந்துவரும் டி உங்களுக்கு
miwe;jhu;fs;. mtUila tyJ
ோதிரிணயப்
ின்ணவத்து
gf;fj;jpy; xUtDk; mtUila
ப்ப ோைோர்.
,lJ gf;fj;jpy; xUtDkhf ,u
z;L Fw;wthspfis mtNuhNl
$lr; rpYitfspy; miwag;gl;lhu;fs;. me;j ,uz;L Fw;wthsp
fSk; jhq;fs; nra;j Fw;wj;jpw;Fupa jz;lidia ngw;wpUe;
jhu;fs;. Mz;ltu; ,NaRNth> ve;jg; ghtKk; nra;atpy;iy> mt
Uila thapNy tQ;rid fhzg;glTkpy;iy. mtu; kdpjFyj;
jpd; ghtq;fSf;fhd jz;lidia jk;Nky; Vw;Wf; nfhz;lhu;.
ek;Kila ghtq;fSf;Fupa gupfhuj;ij rpYitapNy nrYj;
jpdhu;. ehk; me;jf; Fw;wthspfisg; Nghy ghtk; nra;J jz;l
idia mDgtpg;gjhy; gyd; vd;d? mtu; ghtQ;nra;atpy;iy.
ePq;fs; Fw;wQ;nra;J mbf;fg;gLk;NghJ nghWikNahNl rfpj;
jhy;> mjpdhy; vd;d fPu;j;jpAz;L? ePq;fs; ed;iknra;J ghLgLk;
NghJ nghWikNahNl rfpj;jhy; mJNt NjtDf;F Kd;ghfg;
gpuPjpahapUf;Fk;. ,jw;fhf ePq;fs; miof;fg;gl;LkpUf;fpwPu;fs;;
Vnddpy;> fpwp];JTk; cq;fSf;fhfg; ghLgl;L> ePq;fs; jk;Kila
mbr;RtLfisj; njhlu;e;JtUk;gb cq;fSf;F khjpupiag; gpd;
itj;Jg;Nghdhu;. mtu; itag;gLk;NghJ gjpy;itahkYk;> ghLg
Lk;NghJ gaKWj;jhkYk;> epahakha;j; jPu;g;Gr; nra;fpw gpjh
thfpa NjtDf;F jk;ik xg;Gtpj;jhu;. mjdhNy GjpJk; [PtD
khd guNyhf khu;f;fj;ij mtu; ekf;fhf jpwe;jhu;. ehKk; Mz;
ltu; ,NaRtpd; rhaypNy tsUk;gbf;F gpjhthfpa NjtDila
rpj;jj;jpw;F ek;ik xg;Gf; nfhLg;gNghk;. ed;ik nra;J ghlD
gtpf;f Neupl;lhy; mJNt Nkd;ik vd vz;zpf; nfhs;Nthk;.
செபம்: அன் ின்

ரபலோகப்

ிதோபவ> ஒவ்மவோரு நோளும் நோன் பதவ

சோயலிபல வைரும் டிக்கு> கிறிஸ்துவில் இருந்த சிந்ணத என்ைில் வைரு
ம் டிக்கு எைக்கு கிருண
க்கிபறன் ஆம ன்.

மசய்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ி

அனுதினமும் யவதத்கத ைருத்யதொடு வொ ியுங்ைள்

33

nrt;tha; | Mb 20

 khiy

thrfk; - Nuhku; 12:17

நீங்ைள் ஆ ர்
ீ வொதத்தின் சுதந்திரர்ைள்

vdf;Fj; JNuhfk; nra;j mtd; ey;yh ,Ug;ghdh? vd;W xU
rNfhjud;> jd; maypypUf;Fk; xU kdpjdpd; Nky; fre;J
nfhz;lhd;. ,t;thwhf> rpyNtisfspNy kw;wtu;fs; ekf;F
Jd;gq;fis tpistpf;Fk; NghJ> ehKk; mwpe;Njh mwpahkNyh
rhgkhd thu;j;ijfis $wptpL
fpd;Nwhk;.
xUtUk;
nfl;Lg;
1 யபதுரு 3:9
Nghfky; epj;jpa [Ptid mil
நீங்கள்
ஆசீர்வோதத்ணதச்
Ak;gbf;Nf Mz;ltuhfpa ,NaR
,e;jg; G+kpf;F te;jhu;. (Nahthd;
சுதந்தரித்துக்மகோள்ளும் டி
3:16) Jd;khu;f;fkhd tho;f;if
அணைக்கப் ட்டிருக்கிறவர்
tho;f;fpd;wtu;fSk;
mope;J
கமைன்று
அறிந்து>
NghtJ NjtDila tpUg;gk;
my;y. mtu;fs; jq;fs; Jd;khu;f;
ஆசீர்வதியுங்கள்.
fj;jdj;jpypUe;J tpLjiyaila
Ntz;Lk; vd;Nw mtu; tpUk;Gfpd;whu; (vNrf;fpah 18:21-23).
xUtUk; nfl;Lg;Nghfhky; vy;yhUk; kde;jpUk;gNtz;Lnkd;W
tpUk;gp> ek;Nky; ePba nghWikAs;stuhapUf;fpwhu;. (2 NgJU
3:9). gpjhNt> ,tu;fSf;F kd;dpAk;> jhq;fs; nra;fpwJ ,d;d
njd;W mwpahjpUf;fpwhu;fNs vd;W jk;ik Jd;GWj;Jfpd;wtu;f
Sf;fhf Mz;ltu; ,NaR rpYitapy; njhq;Fk; NghJ Ntz;bf;
nfhz;lhu;. (Y}f;fh 23:34). vdNt cq;fis fhuzkpd;wp Jd;gg;g
Lj;Jfpd;wtu;fisf;$l rgpj;JtplhjpUq;fs;. ahtUk; kde;jpUk;g
Ntz;Lk; vd;W Njtd; rpj;jKs;stuhapUf;fpd;whu;. mtu;fs; jq;
fs; mwpahikapNy mope;J Nghfhjgbf;F> mtu;fis kd;dpA
q;fs;. ePq;fs; kw;wtu;fis rgpf;Fk; NghJ mtu;fisFwpj;j frg;G
cq;fs; ,Ujaq;fspy; xl;bf; nfhz;L tsu Muk;gpf;Fk;.
ePq;fnsy;yhUk;
xUkdg;gl;ltu;fSk;>
,uf;fKs;stu;fSk;>
rNfhju rpNefKs;stu;fSk;> kdcUf;fKs;stu;fSk;> ,zf;f
Ks;stu;fSkhapUe;J> jPikf;Fj; jPikiaAk;> cjhrdj;Jf;F
cjhrdj;ijAk; rupf;fl;lhky;> mjw;Fg; gjpyhf> ePq;fs; MrPu;
thjj;ijr; Rje;jupj;Jf;nfhs;Sk;gb miof;fg;gl;bUf;fpwtu;f
nsd;W mwpe;J> MrPu;tjpAq;fs;. [Ptid tpUk;gp> ey;y ehl;f
isf; fhzNtz;Lnkd;wpUf;fpwtd; nghy;yhg;Gf;Fj; jd; ehit
Ak;> fglj;Jf;Fj; jd; cjLfisAk; tpyf;fpf;fhj;J> nghy;yhg;
igtpl;L ePq;fp> ed;iknra;J> rkhjhdj;ijj; Njb> mijg; gpd;
njhluf;fltd;.
செபம்: நித்திய ஆசீர்வோதத்திற்கோக அணைத்த பதவபை>

நோன்

ட்டு

ல்ல யோவரும் அந்த ஆசீர்வோதத்ணத சுதந்தரித்துக் மகோள்ளும் டிக்கு

கல்லோை இருதயங்கள் உைர்வுணையும் டி கிருண
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

மசய்வரோக.
ீ
இரட்சகர்

THE INNER MAN PUBLISHED BY GRACE TABERNACLE - 416.613.2909
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குகறவுைகள சதரிேப்படுத்துங்ைள்

xU Xa;Tehspy; Mz;ltuhfpa ,NaR n[g Myaj;jpy;
Nghjfk;gz;zpf;nfhz;bUe;jhu;. mg;nghOJ gjpndl;LtU~kh
a;g; gytPdg;gLj;Jk; Mtpiaf;nfhz;l xU ];jpuP mq;NfapU
e;jhs;. mts; vt;tsTk; epkpuf;$lhj $dpahapUe;jhs;. ,NaR
mtisf; fz;L> jk;kplj;jpy; mioj;J: ];jpuPNa> cd; gytPdj;jp
dpd;W tpLjiyahf;fg;gl;lha; vd;W
nrhy;yp> mts;Nky; jkJ iffis
எபிசரேர் 13:8
itj;jhu;; clNd mts; epkpu;e;J>
Njtid kfpikg;gLj;jpdhs;. gpupa
இபயசுகிறிஸ்து பநற்றும்
khdtu;fNs> xU Ntis ,e;j rk;
இன்றும் என்றும் ோறோத
gtj;jpw;F Kd;Gk; me;j ];jpup
வரோயிருக்கிறோர்.
mNef jlitfs; Myaj;jpw;F nrd;
wpUf;fyhk; Mdhy; Fwpj;j ehs;
te;jNghJ Rfkspf;Fk; nja;tk; ,NaR mtSf;F Rfk;
nfhLj;jhu;. ,d;W cq;fs; ruPuj;jpYk; Vw;gl;bUf;Fk; tpahjpfis
Fwpj;J Nrhu;e;J Ngha;tplhjpUq;fs;. rpy rkaq;fspNy> kdpju;fs;
jq;fs; Fiwfs; epiwthFk;gb n[gpf;fpd;whu;fs;. Mdhy; ehl;fs;
fle;J nry;Yk; NghJ> kdr; Nrhu;tile;J> kdf;fpNyrj;jpNy
kw;wtu;fNshL NgRk; NghJ> “tho;f;if ,g;gbj;jhd;> ,dp vd;d
nra;tJ> ,dp ,g;gbNa tho gofpf; nfhs;s Ntz;Lk;” vd;W
jhq;fs; n[gpj;j NjitfSf;F vjpuhd> tpRthrkw;w thu;j;
ijfis mwpf;ifapLfpd;whu;fs;. ePq;fNsh mg;gbapuhky;> tpRth
rj;jpNy cWjpaha; epiyj;jpUq;fs;. cq;fs; ruPu FiwTfis
kl;Ly;y> cq;fs; Md;kPf ngytPdq;fisAk; ghuhKfkhf tpl;L
tplhky; mitfisAk; Mz;ltu; ,NaRtplk; njupag; gLj;J
q;fs;. ,NaRNt ck;Kila md;Gf;fhf ed;wp vd;W mDjpdKk;
mwpf;ifapLq;fs;. ,NaR fpwp];J New;Wk; ,d;Wk; vd;Wk;
khwhjtu;. mtUila ehkk; md;W kl;Lky;y vd;nwd;Wk; ty;y
ikAs;sJ. ek;Kila gytPdq;fisf;Fwpj;Jg; gupjgpf;ff;$lhj
gpujhd Mrhupau; ekf;fpuhky;> vy;yhtpjj;jpYk; ek;ikg;Nghy;
Nrhjpf;fg;gl;Lk;> ghtkpy;yhjtuhapUf;fpw gpujhd MrhupaNu
ekf;fpUf;fpwhu;. Mjyhy;> ehk; ,uf;fj;ijg; ngwTk;> Vw;w rka
j;jpy; rfhaQ;nra;Aq;fpUigia milaTk;> ijupakha;f; fpUgh
rdj;jz;ilapNy Nruf;flNthk;. thu;j;ijia mDg;gp Fzkh
f;Fk; Njtd;> cq;fs; FiwTfis fpwp];J ,NaRTf;Fs;; epiw
thf;fp elj;Jthu;.
செபம்: சுகம் தரும் பதவபை> ஆண்டுகள் கைந்து மசன்றோலும் நோன் உம்
ப ல் மகோண்டுள்ை விசுவோசத்திபல தைர்ந்து ப ோய்விைோத டிக்கு என்
குணறவுகைிபல நீபர நிணறவோக இருந்து என்ணை வைிைத்திச் மசல்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
ஆவிேின் ஒருகமப்பொட்கடக் ைொத்துக் சைொள்ளுங்ைள்
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அவிசுவொ ம் நீங்கும்படி ச ய்யும்

xU rkak; Cikahd xU Mtp gpbj;j xUtid mtd;
jfg;gdhdtd; Mz;ltu; ,NaRtpdplj;jpy; nfhz;L te;jhd;.
mtiuf; fz;lTlNd> me;j Mtp mtid miyf;fopj;jJ. mtd;
jiuapNy tpOe;J> Eiujs;spg; Guz;lhd;.
mtu; mtDila
jfg;gid Nehf;fp: ,J ,tDf;F cz;lhfp vt;tsT fhykhapw;W
vd;W Nfl;lhu;. mjw;F mtd;: rpW
taJ Kjw;nfhz;Nl cz;lhapU
மொற்கு 9:24
f;fpwJ. ,tidf; nfhy;Yk;gbf;F
விசுவோசிக்கிபறன் ஆண்
mJ mNefe;juk; jPapYk; jz;zP
upYk; js;spw;W> ePu; VjhfpYk; nra;a
ைவபர> என் அவிசுவோசம்
f;$Lkhdhy;> vq;fs; Nky; kdjpu
நீங்கும் டி
உதவிமசய்
q;fp>
vq;fSf;F
cjtpnra;a
யும் என்று கண்ை ீபரோ
Ntz;Lk; vd;whd;. ,NaR mtid
Nehf;fp: eP tpRthrpf;ff;$Lkhdhy;
பை சத்த ிட்டுச் மசோன்
MFk;> tpRthrpf;fpwtDf;F vy;yhk;
ைோன்.
$Lk; vd;whu;. clNd gps;isapd;
jfg;gd;: tpRthrpf;fpNwd; Mz;ltNu> vd; mtpRthrk; ePq;Fk;gb
cjtpnra;Ak; vd;W fz;zN
P uhNl rj;jkpl;Lr; nrhd;dhd;> ,NaR
me;j Mtpia Nehf;fp: CikAk; nrtpLkhd MtpNa> ,tid
tpl;Lg; Gwg;gl;Lg;Ngh> ,dp ,tDf;Fs; NghfhNj vd;W ehd;
cdf;Ff; fl;lisapLfpNwd; vd;W mij mjl;bdhu;. mg;nghOJ
mJ rj;jkpl;L> mtid kpfTk; miyf;fopj;Jg; Gwg;gl;Lg;
Nghapw;W. mtd; nrj;Jg;Nghdhd; vd;W mNefu; nrhy;yj;jf;f
jhfr; nrj;jtd;Nghyf; fple;jhd;. ,NaR mtd; ifiag;gpbj;J>
mtidj; J}f;fpdhu;; clNd mtd; vOe;jpUe;jhd;. gpupakh
dtu;fNs> rpy kdpju;fs; jq;fs; Kul;lhl;lj;jpNy> kdijf;
fbdg;gLj;jp> Mz;ltu; ,NaRtpd;Nky; tpRthrk; itf;fhky;
,Uf;fpd;whu;fs;. Mdhy; me;jj; jfg;gdhdtd; mg;gbg;gl;ltd;
my;y. jd; kdijj; jpwe;J> Mz;ltu; ,NaRit Nehf;fp jd;
cz;ik epiiyia mtUf;F mwptpj;jhd;. jd; mtpRthrk;
ePq;Fk;gb cjtp nra;Ak; vd;W Nfl;lhd;. mNj gpufhukhf> ehKk;
ek;ikj; jho;j;jp ek;Kila cz;ik epiyikia kdjhu
ek;Kila Mz;;ltu; ,NaRTf;F $Wk; NghJ> mtu;jhNk ekf;F
cjtp nra;fpd;wtuhapUf;fpd;whu;. gy Mz;Lfshf thjpf;fg;gl;l
me;j kfdhdtDf;F Mz;ltu; ,NaR tpLjiyiaf; nfhLj;jhu;.
vdNt cz;ikAs;s ,Ujaj;NjhL ,NaRit ehLq;fs;.
செபம்: விடுதணல தரும் பதவபை> என் வோழ்வின் ம லவைங்கணை
ீ
நீர்
அறிந்திருக்கின்றீர். உம்முணைய சமுகத்திபல நோன் என்ணைத் தோழ்த்தி
ஒப்புக் மகோடுக்கிபறன். நீர் என்ணை விடுதணலயோக்குவரோக.
ீ
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

அனுதினமும் யவதத்கத ைருத்யதொடு வொ ியுங்ைள்

இரட்சகர்
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thrfk; - khw;F 4:35-41

அக்ைகரக்குப் யபொயவொம் வொருங்ைள்

xU ehs; khiy NtisapNy> Mz;ltuhfpa ,NaR jk;Kila
rP~u;fis Nehf;fp: mf;fiuf;Fg; NghNthk; thUq;fs; vd;whu;.
mtu;fs; mf;fiuia Nehf;fp glit Xl;bdhu;fs;. mg;nghOJ>
gyj;j Roy;fhw;W cz;lhfp> glT epuk;gj;jf;fjhf> miyfs;
mjpd;Nky; Nkhjpw;W.
fg;gypd; gpd;dzpaj;jpy; mtu; jiya
izia itj;J epj;jpiuahap
யேொவொன் 14:3
Ue;jhu;. mtu;fs; mtiu vOg;gp:
NghjfNu> ehq;fs; kbe;JNgh
நோன் று டியும் வந்து உங்
fpwJ ckf;Ff; ftiyapy;iyah
vd;whu;fs;. mtu; vOe;J> fhw;iw
கணை என்ைிைத்தில் பசர்த்
mjl;b> fliyg;ghu;j;J: ,iu
துக்மகோள்ளுபவன்.
ahNj> mikjyhapU vd;whu;.
mg;nghOJ fhw;W epd;WNgha;>
kpFe;j mikjy; cz;lhapw;W. mtu; mtu;fis Nehf;fp: Vd;
,g;gbg; gag;gl;Bu;fs;? Vd; cq;fSf;F tpRthrk; ,y;yhkw;
Nghapw;W vd;whu;. me;j ehs; KOtJk; ,NaR gltpypUe;jgb
fiuapNy epd;w jpushd [dq;fSf;F tpijahfpa NjtDila
thu;j;ijiaAk;;> epykhfpa kdpju;fSila ,Ujaq;fisAk;> mJ
gyd; nfhLg;gijAk; Fwpj;J ctikfs; topahf Ngrp> gpd;G
rP~u;fSf;F mitfis tptupj;J $wp> NkYk; NjtDila
uh[;aj;jpd; ,ufrpaj;ij mwpAk;gb cq;fSf;F mUsg;gl;bU
f;fpd;wJ vd;W mtu;fsplk; $wpapUe;jhu;. ,tu;fs; Mz;ltu;
,NaRtpd; thu;j;ijiapd; ty;yikia fz;ltu;fs;. mtu; mf;
fiuf;F NghNthk; thUq;fs; vd;W $wpapUe;jhu;. me;j thu;j;
ijia ve;j #o;epiyAk; jLf;f KbahJ. ,NaR nrhd;dgbNa
mtu;fs; mf;fiuf;F Ngha; Nru;thu;fs;. md;W mtUila
rP~u;fs; #o;epiyia fz;L gae;J> jhq;fs; mf;fiuf;F Nghfh
ky; kbe;J Nghfg;; Nghfpd;Nwhk; vd;W gag;gl;lhu;fs;. ehKk; rpy
NtisfspNy tho;tpd; #o;epiyfisf; fz;L jpfpyile;J tpLfp
d;Nwhk;. ekf;F nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;w ngupjhd thf;Fj;jj;jk;
vd;d? mf;fiuahfpa Nkhl;r tPl;bw;F ek;ik mioj;Jr; nry;y
kWgbAk; tUNtd; vd;W Mz;ltu; ,NaR $wpapUf;fpd;whu;.
mtu; nrhd;dij nra;Ak; Njtd;. vdNt> Mz;ltu; ,NaRtpd;
thu;j;ijia tpRthrpAq;fs;. tho;tpy; tUk; neUf;fbfisf;
fz;L jsu;e;J Nghfhky;. mtpRthrj;jpd; thu;j;ijfis mwpf;if
aplhky;> mtu; vq;fis mioj;Jr; nry;y tUthu; vd;w thf;if
gw;wpf; nfhz;bUq;fs;.
செபம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை> என் வோழ்விபல நோன் சந்திக்கும்

மநருக்கடிகணைக் கண்டு திகிலணையோ ல்> உம்முணைய வோர்த்ணதணய
நம் ி

உ க்கோக

கோத்திருக்க

கிருண

வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

மசய்வரோக.
ீ
இட்சகர்

அனுதினமும் ஊக்ைமொை செபம் ச ய்யுங்ைள்

இபயசு
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thrfk; - Y}f;fh 18:8

விசுவொ த்தியல நிகலத்திருங்ைள்

Nehth vd;Dk; kdpjDila ehl;fspNy [dq;fs; Njtidf;
Fwpj;j czu;tw;wtu;fshf tho;eJ
;
te;jhu;fs;. kdpju;fSila
mf;fpukk; G+kpapNy ngUfpw;W. mtu;fSila ,Ujaj;J epid
Tfspd; Njhw;wnky;yhk; epj;jKk; nghy;yhjitfshf ,Uf;fp
d;wij Njtdhfpa fu;j;ju; fz;lhu;. mf;fpukk; gY;fpg; ngUfp
apUe;j me;ehl;fspNy> Nehth vd;
Dk; kdpjNdh> Njt gaKs;s
1 சைொரிந்திேர் 16:13
tdhf ePjpiag; gpurq;fpj;J te;
விைித்திருங்கள்> விசுவோச
jhd; (2 NgJU 2:5). MdhYk;
nghy;yhj rpe;ijAs;stu;fshfpa
த்திபல நிணலத்திருங்கள்>
[dq;fs; Grpj;Jk; Fbj;Jk;> ngz;
புருஷரோயிருங்கள்> திைன்
nfhz;Lk;
ngz;nfhLj;Jk;>
மகோள்ளுங்கள்.
nts;sk; te;J mtu;fs; midt
iuAk; thupf;nfhz;LNghFkl;Lk;
czuhjpUe;jhu;fs;. Mz;ltuhfpa ,NaR jhd; kWgbAk; tUk;
NghJ> [dq;fs; ,t;tz;zkhfNt Njtidf; Fwpj;j czu;tw;w
tu;fshf jq;fs; fz;Nghd topapNy cyf fspahl;lq;fspNy
tho;eJ
; nfhz;bUg;ghu;fs; vd;W $wpapUf;fpd;whu;. jk;ik Nehf;fp
,uTk; gfYk; $g;gpLfpwtu;fshfpa jk;khy; njupe;Jnfhs;sg;g
l;ltu;fspd; tp~aj;jpy; rPf;fpuj;jpNy mtu;fSf;F epahaQ;
nra;fpd;wtu; vd;W kdpju;fs; mwpe;jpUe;Jk;> ,e;j G+kpapNy
kdpju;fsplk; tpRthrj;ij fhz;gJ mupjhf ,Uf;fpd;wJ. jhk;
kWgbAk; tUk;NghJ> G+kpapNy tpRthrj;ijf; fhz;NgNdh vd;W
Mz;ltu; ,NaR vr;rupg;ig $wpapUf;fpd;whu;.
kD~u;fs;
jw;gpupauhAk;> gzg;gpupauhAk;> tPkG
; f;fhuuhAk;> mfe;ijAs;stu;
fshAk;> J}~pf;fpwtu;fshAk;> jha;jfg;gd;khUf;Ff; fPo;g;gbah
jtu;fshAk;> ed;wpawpahjtu;fshAk;> gupRj;jkpy;yhjtu;fshAk;>
Rght md;gpy;yhjtu;fshAk;> ,zq;fhjtu;fshAk;> mtJ}W
nra;fpwtu;fshAk;> ,r;iralf;fkpy;yhjtu;fshAk;> nfhLikAs;
stu;fshAk;> ey;Nyhiug; giff;fpwtu;fshAk;> JNuhfpfshAk;>
JzpfuKs;stu;fshAk;> ,Wkhg;Gs;stu;fshAk;> Njtg; gpupauh
apuhky; RfNghfg;gpupauhAk;> Njtgf;jpapd; Nt~j;ijj; jupj;J
mjpd; ngyid kWjypf;fpwtu;fshAk; khwpf; nfhz;Nl Nghfpd;wh
u;fs;. ehNkh ,g;gbg;gl;ltu;fSila Nghf;iftpl;L tpyfp> ek
f;F nfhLf;fg;gl;l ngyj;jpd;gb ePjpkhdhfpa Nehthitg; Nghy
Njt ePjpia vLj;Jf; $WNthk;. tpRthrj;jpNy epiyj;jpUg;Nghk;.
செபம்: நீதியுள்ை
எல்லோவற்றிற்கும்
உலகத்தின்

பதவபை> நீபர

ப லோைவர்

சர்வ

என்னும்

வல்லண யுள்ை
சத்தியத்ணத

பதவன்> நீர்

றந்து

இந்த

ோணயக்குள் சிக்கி விைோத டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத

தந்தருள்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
உள்ளொன மனிதன் சமன்பிரதிகே வொ ிக்ை - WWW.gtachurch.ca
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“tq;fpf;

thrfk; - rq;fPjk; 18:2

யநொக்ைமும் நம்பிக்கையும்

fzf;fpNy gzk; cz;L mjpdhNy ehisiaf; Fwpj;j
ftiy vdf;fpy;iy. Njrj;jpd; ,uhZt gyk; mjpfk;> mjdhy;
ghJfhg;igf; Fwpj;j gak; vdf;fpy;iy. vd;Dila gps;isfs;
jiyJ}f;fptpl;lhu;fs; ,dp vd;id mirf;f KbahJ. ifapNy
fhR ,y;iy vd;why; tq;fpapNy fld; ml;lilfis vLf;fyhk;
my;yJ vd;Dila ez;gdplj;jp
ங்ைீ தம் 71:5
Ny fld; thq;fyhk;. ,e;j Ntiy
rupapy;iynad;why; ,d;D nkhU
கர்த்தரோகிய ஆண்ைவபர>
Ntiyia
ghu;ff
; yhk;.”
,e;j
நீபர என் பநோக்கமும்> என்
mwpf;iffspNy
vd;d
jtW
சிறுவயது மதோைங்கி என்
cz;L? rw;Wj; rpe;jpj;Jg; ghU
q;fs;. ,g;gbahf ,d;W kdpj
நம் ிக்ணகயு ோயிருக்கிறீர்.
u;fs; jq;fs; nghUspYk;> cwtp
Yk;> cyf Nghf;FfspYk; jq;fs; ,Ujaj;ij gjpa itf;fpd;
whu;fs;. ,g;gbgbl;ltu;fspd; tho;tpNy FiwT ,y;iy vd;W
rpyu; jq;fis mioj;j Njtid kwe;J tpRthr khu;f;fj;ijtpl;L
tpyfp> czu;tw;wtu;fshf khwptpLfpd;whu;fs;. IRtupaKs;s
xUtDila epyk; ed;wha; tpise;jJ. mg;nghOJ mtd;: ehd;
vd;d nra;Ntd;? vd; jhdpaq;fisr; Nru;j;Jitf;fpwjw;F ,lkp
y;iyNa. ehd; xd;W nra;Ntd;> vd; fsQ;rpaq;fis ,bj;J>
ngupjhff; fl;b> vdf;F tpise;j jhdpaj;ijAk; vd; nghUs;f
isAk; mq;Nf Nru;j;Jitj;J> gpd;G: Mj;JkhNt> cdf;fhf
mNef tU~q;fSf;F mNefk; nghUs;fs; Nru;j;J itf;fg;gl;bU
f;fpwJ. eP ,isg;ghwp> Grpj;Jf; Fbj;J> G+upg;ghapU vd;W vd;
Mj;JkhNthNl nrhy;YNtd; 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;.
gpupakhdtu;fNs> xUNtis ek;kplk; cyf trjpfs; ,Uf;fyhk;
my;yJ ,y;yhjpUf;fyhk;. ehk; rKf me;j];Js;stu;fshfNth
my;yJ xLf;fg;gl;ltu;fshfNth ,Uf;fyhk;. ve;j epiyapypU
e;jhYk;> gukgpjhNt ek;ik gpiog;G+l;Lfpd;whu;. mtNu ekf;F
mDf;fpufk; nra;fpd;wtu;. mtNu ek; ciwtplk;> ghJfhg;G vd;
gij xUNghJk; kwe;J Ngha;tplhjpUq;fs;. xU fzg;nghO
jpNy ,e;j cyf fhupaq;fnsy;yhk; khwpg; Ngha;tpLk; Mdhy;
khwhj NjtNd vq;fs; Nehf;fKk; ek;gpf;ifAkhapUf;fpd;whu;.
செபம்: என் நிணலணய நன்றோக அறிந்த
ப ோக்கின் டி வோழ்ந்து விசுவோச
த டிக்கு

ிரகோசமுள்ை

ரபலோக

ிதோபவ> இந்த உலக

ோர்க்கத்ணதவிட்டு விலகிப் ப ோய்வி ைோ

ைக் கண்கணை தந்து வைிநைத்துவரோக.
ீ
இரட்

சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

அனுதினமும் யவதத்கத ைருத்யதொடு வொ ியுங்ைள்
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thrfk; - rq;fPjk; 112:1

ந்யதொஷம் எங்யை?

gy neUq;fq;fs; kj;jpapNy jd; FLk;gj;ij elj;jp te;j
jfg;gdhdtd;> jd; gps;isfs; ed;whf gbf;f Ntz;Lk;. cau;e;j
cj;jpNahfj;ij nra;a Ntz;Lk; vd;W jpdKk; jd; kdjpNy
nrhy;ypf; nfhs;thd;. jfg;gdhdtupd; tpUg;gg;gb> mtDila
kfdhdtd;> gl;lg;gbg;gpd; ,Wjp guPl;irapNy mtd; mjp
tpNr~l rpj;jp ngw;W> ey;y xU
cj;jpNahfj;jpNy mku;e;J nfhz;
ங்ைீ தம் 128:1
lhd;. ,dp jd; FLk;gj;jpd; Fiw
கர்த்தருக்குப்
யந்து>
Tfs; jPu;e;J tpLk;. re;Njh~khf
tho KbAk; vd;W mtd; FLk;g
அவர் வைிகைில் நைக்கி
j;jhu; vz;zpapUe;jhu;fs;. rpy Mz;
றவன் எவபைோ> அவன்
LfSf;F gpd; me;j thypgdpd; tho;
ோக்கியவோன்.
f;ifapy; Vw;gl;l rpy Fog;gq;fshy;
mtd; jha; je;ijau; kdNtjid
mile;jhu;fs;. mtu;fs; vjpu;ghu;j;jgb FLk;gj;jpd; nghUshjhu
Njitfs; ahTk; re;jpf;fg;gl;lJ Mdhy; re;Njh~khf tho Kb
atpy;iy. jd; kfdhdtd; gbj;J cioj;jhy; NghJnkd;wpUe;j
je;ijahu;> ,e;j cyfj;jpNy gzj;jhy; kdr; rhkhjhdj;ij ngw;
Wf; nfhs;s KbahJ vd;gij czu;e;J nfhz;lhu;. gpupakhdt
u;fNs> ,e;j cyfj;jpNy gps;isfs; gbf;f Ntz;Lk;> ed;whf cio
f;f Ntz;Lk; vd;W vjpu;ghu;gg
; jpy; jtW ,y;iy. Mdhy; ,e;j
cyfj;jpdhy; cz;lhFk; nry;tq;fspdhNy kdj; jpUg;jpAk; rkh
jhdKk; cz;lhFk; vd;W tho;tJ Vkhw;wj;ij jUk;. xU rpyu;>
cyf IRtupak; jq;fs; gpur;ridfis jPu;fF
; k; vd;W jq;fis mwp
ahkNy gzj;jpd; kPjhd Miria jq;fSf;Fs; Eioa ,lq;
nfhLf;fpd;whu;fs;. ePq;fNsh mt;tz;zkhf thohky;> Kjyht
jhf> vd; nghUshjhu epiy vg;gbahf ,Ue;jhYk;> ehd; Njt
Df;F gae;J mtu; topapNy elf;f Ntz;Lk; vd;W jPu;khdk;
nra;a Ntz;Lk;. mJNt vq;fs; mDjpd n[gkhf ,Uf;f Ntz;
Lk;. ,uz;lhtjhf> vd;Dila gps;isffs; gbj;jhYk; cioj;jh
Yk; NjtDila rj;jj;ij Nfl;L> gupRj;j Mtpapdhy; elj;jg; gL
fpd;wtu;fshf tho Ntz;Lk; vd;Wk;> rpW tajpypUe;J mtu;f
Sf;fhf Ntz;Ljy; nra;J> NjtDila topapNy mtu;fis el
j;j Ntz;Lk;. fu;j;jUf;Fg; gae;J mtu; topfspNy elf;fpd;wtd;>
mtd; ,e;j cyf IRtupak; cs;stdhf ,Ue;jhYk;> ,y;yhjt
dhf ,Ue;jhYk; ve;epiyapYk; mtd; ghf;fpathdhf ,Ug;ghd;.
செபம்: நித்திய ச ோதோைத்தின் பதவபை> இந்த உலகத்திைோல் உண்ைோ
கும் ம ருண கள் என் வோழ்வில் நிணலயோை ச ோதோைத்ணத தருவதி
ல்ணல என் ணத உைர்ந்து உம்ண

ற்றிக் மகோள்ை கிருண

இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
அனுதினமும் யவதத்கத ைருத்யதொடு வொ ியுங்ைள்

மசய்வரோக.
ீ
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thrfk; - A+jh 1:6-8

நிேொத்தீர்ப்பின் நொள் சநருங்குைின்றது

epahj;jPu;g;G> fzf;F xg;Gtpg;gJ> fdp nfhLf;Fk; fhyk; Nghd;w
thu;j;ijfis ,d;W kdpju;fs; NgRtjw;F tpUk;Gtjpy;iy. ehk;
fpUigapd; fhyj;jpNy tho;eJ
; tUfpd;Nwhk;. fu;j;ju; cUf;fKk;>
,uf;fKk;> ePba rhe;jKk;> kpFe;j fpUigAKs;stu;. mtu; vg;ngh
OJk; fbe;Jnfhs;shu;; vd;iwf;Fk; Nfhgq;nfhz;buhu;. mtu;
ek;Kila ghtq;fSf;Fj;jf;fjhf
ekf;Fr; nra;ahkYk;> ek;Kila
2 யபதுரு 2:9
mf;fpukq;fSf;Fj; jf;fjhf ekf;
கர்த்தர் பதவ க்தியுள்ைவ
Fr; rupf;fl;lhkYk; ,Uf;fpwhu;.
ர்கணைச்
பசோதணையிைி
Vnddpy; xUtUk; nfl;Lg; Nghfh
ky; epj;jpa [Ptid mila Ntz;
ன்று இரட்சிக்கவும்> அக்கி
Lk; vd;W mtu; vy;Nyhu;NkYk;
ர க்கோரணர ஆக்கிணைக்கு
ePba nghWikAs;stuhf ,Uf;fp
ள்ைோைவர்கைோக நியோயத்
d;whu;. mjdhy; ehk; epahaj;jPu;
g;gpd; ehs;> fzf;F nfhLf;Fk;
தீர்ப்பு நோளுக்கு ணவக்கவும்
ehs;> fdp nfhLf;Fk; fhyk; Nghd;
அறிந்திருக்கிறோர்.
wtw;iw Fwpj;J czu;tpy;yhjt
u;fshf ,Uf;ff;$lhJ. mf;fpukq;
fspd; KbT vd;d? Njt thu;j;ijiaf; Nfl;Lk; mtgf;jpaha;
tho;gtu;fSf;F vd;d elf;Fk;? ,itfis Fwpj;J ehk; mwpe;J
czu;tilAk;gbf;fhf Ntjj;jpNy rpy rk;gtq;is ghu;f;fyhk;. 1.
ghtQ;nra;j
J}ju;fis
Njtd;
jg;gtplhky;>
me;jfhur;
rq;fpypfspdhNy fl;b eufj;jpNy js;sp epahaj;jPug
; G
; f;F itf;f
g;gl;ltu;fshf xg;Gf;nfhLj;jhu;. 2. G+u;t cyfj;ijAk; jg;gtplh
ky;> ePjpiag; gpurq;fpj;jtdhfpa Nehth Kjyhd vl;Lg;Ngiuf;
fhg;ghw;wp> mtgf;jpAs;stu;fs; epiwe;j cyfj;jpd;Nky; [yg;gpu
saj;ij tug;gz;zpdhu; 3. NrhNjhk; nfhNkhuh vd;Dk; gl;lz
q;fisAk; rhk;gyhf;fpf; ftpo;j;Jg;Nghl;L> Mf;fpidf;Fs;shfj;
jPu;j;jhu;. ,itfs; ahitAk; Njtdhfpa fu;j;ju; gpw;fhyj;jpNy
mtgf;jpaha; elg;gtu;fSf;F mitfisj; rhl;rpahf itj;jpUf;
fpd;whu; (2 NgJU 4-6). vdNt NjtDila md;ig mwpe;j ePq;
fs;> NjtDila gupRj;jj;ijAk; ePjpiaAk; epahaj;jPu;gi
; gAk;
Fwpj;J czu;tw;wtu;fshf thohky;> cq;fisNa ePq;fs; Ra
guprPyid nra;J nfhs;Sq;fs;. xUtUk; fpupia nra;af;$lhj
,uhf;fhyk; cq;fs; tho;f;ifia #oe;J nfhs;tjw;F Kd;djhf>
rfy mf;fpuk rpe;ijiaAk; tpl;L tpyFq;fs;.
செபம்: என்

பதவைோகிய

கர்த்தோபவ> நோட்கள்

க்கோத டிக்கு

உைர்வுள்ை

இருதயத்ணத

மகோடியதோய்

ோறிக்

மகோண்டிருக்கும் பவணையிபல> கிருண யின் நோட்கணை நோன் வைடி
ீ
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

தந்தருள்வரோக.
ீ

உள்ளொன மனிதன் சமன்பிரதிகே வொ ிக்ை - WWW.gtachurch.ca

இரட்சகர்
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ைனி சைொடுக்கும் ைொலம்

gy mk;rq;fis cs;slf;fpa etPd iff; fbfhunkhd;iw jd; 18tJ
gpwe;j jpd guprhf thq;fpj; jUk;gb xU thypgd; jd; ngw;Nwhiu
Nfl;Lf; nfhz;lhd;. mtd; guPl;irapy; ey;y Gs;spfis vLj;
jjhy;> mtDila Mirg;gb mtu;fSk; me;j etPd iff;fb
fhuj;ij thq;fpf; nfhLj;jhu;fs;. me;jf; iffbfhuj;jpNy> Neuk;
khj;jpuky;y> clw;gapw;rpia Fwp
j;j juTfs;> cly; MNuhf;fpaj;
லூக்ைொ 3:8
ij Fwpj;j JZf;Ffs; vy;yhk;
ைந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற
mlq;fpapUe;jJ. mtd; me;jf;
கைிகணைக் மகோடுங்கள்
iff;fbfhuj;ij gutrj;Jd;> jd;
iffspNy vg;NghJk; mzpe;J
nfhz;lhd;. jd; ez;gu;fSf;Fk; mij fhl;b mjd; mk;rq;fis
Fwpj;J ngUkpjkhf Ngrpf; nfhz;lhd;. mtd; ifapNy fbfhuk;
,Ue;jNghJk;> mtd; vijANk Neuj;jpw;F nra;tjpy;iy. Neuj;
NjhL tPL jpUk;g kwe;J tpLthd;. Neuj;jpw;F gLf;iff;F Nghfh
ky; jd; ez;gu;fSld; ,d;unew;wpy; tpisahbf; nfhz;bUg;
ghd;. FLk;gj;jpdu; czT cz;Zk; Neuj;jpy; mtd; rhg;gplkhl;
lhd;. mg;gbahdhy; me;jf; fbfhuj;jpdhy; mtDf;Fz;lhd gpu
Nah[dk; vd;d? mtidtpl me;jf; iff;fbfhuj;ij cw;gj;jp
nra;J tpw;gid nra;jtu;fNs mjpf gpuNah[dk; mile;jhu;fs;.
mJNghyNt ,d;W rpyu; gupRj;j Ntjhfkj;ijf; Fwpj;J mjpff
jpfkhf Ngrpf; nfhs;thu;fs;. Nehth> Mgpufhk;> NahNrg;G> NkhNr>
jhdpNay;> Nahtd; ];ehdd; vd;W vy;yh ghj;jpuq;fisAk; mt
u;fs; tho;tpNy mtu;fs; nfhLj;j ew;fdpfisAk; Fwpj;J rpwg;
ghf Ngrpf; nfhs;thu;fs;. Mdhy; mtu;fspypUe;j ew;gz;Gfis
Nah jq;fs; tho;fi
; fapy; ifnfhs;Stjpy;iy. vLj;Jf;fhl;lhf>
NjtDf;F gpupakhd jhdpNay;> rl;lg;gb> Njtdplk; tpz;zg;gk;
nra;gtu;fSf;F kuz jz;lid fpilf;Fk; vd;W mwpe;jpUe;j
NghJk;> jhd; jpdKk; nra;tijg; Nghy Njtid Nehf;fp n[gp
g;gij epWj;jp tpltpy;iy. Mdhy; ,d;W kdpju;fNsh QhapW
Muhjidfis jq;fs; khk;r nrsfupaq;fspd;gb khw;wpf; nfhs;
fpwhu;fs;. mg;gbg; gl;ltu;fSf;F ,Uf;Fk; Ntjj;jpd; mwpT mt
u;fs; Md;khtpw;F ve;j gpuNah[dj;ijAk; nfhLg;gjpy;iy. gpup
akhdtu;fNs> fdp nfhLf;Fk; fhyk; ,J. vdNt> Ntjk; $Wk;
ew;fdpfis cq;fs; tho;f;ifapy; ntspf;fhl;Lq;fs;. ey;y fdp
nfhlhj kuq;fnsy;yhk; ntl;Lz;L mf;fpdpapNy Nghlg;gLk; ehs;
neUq;Ffpd;wJ.
செபம்: நற்கைிகணை மகோடுக்கும் டி அணைத்த பதவபை> உம்முணைய
வோர்த்ணதயின் மவைிச்சத்தில் வோழ்ந்து நீர் விரும்பும் நற்கிரிணயகணை
நோன்

என்

வோழ்வில்

மவைிக்கோட்ை

என்ணை

உைர்வுள்ைவைோ

(ைோ)க்கும். இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.
அனுதினமும் ஊக்ைமொை செபம் ச ய்யுங்ைள்
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ைணக்கு சைொடுக்கும் நொள்

xU Njhl;lj;jpd; nrhe;jf;fhuu;> jd; Njhl;lj;jpNy Ntiy nra;
Ak;gbf;F rpy Ntiyahl;fis njupT nra;J> mtutUf;Fupa
nghWg;ig mtu;fs; ifapNy nfhLj;J> jhd; jpUk;gp tUk;NghJ>
xt;nthUtUk; jq;fSf;F nfhLf;fg;gl;lj;jpd; fzf;if nrYj;j
Ntz;Lk; vd;W $wp J}u Njrj;jpw;F nrd;wpUe;jhu;. nrhe;jf;fhuu;
tu jhkj;jpj;jjpdhy;> rpyu; VNdh
jhNdh vd;W Ntiy ghu;j;J te;jh
யரொமர் 14:12
u;fs;. mtu; tUk; nra;jpia mwpe;j
ஆதலோல் நம் ில் ஒவ்
gpd; ehq;fs; fhupaq;fis xOq;F
gLj;JNthk; vd;wpUe;jhu;fs;. NtW
மவோருவனும்
தன்ணை
rpyNuh> Njhl;lj;jpd; nrhe;jf;fhuu;
க்குறித்து
பதவனுக்குக்
jq;fis ek;gpj; je;j nghWg;ig
கைக்மகோப்புவிப் ோன்.
kpfTk; fUj;Jld; epiwNtw;Wk;gb
fLikahf cioj;jhu;fs;. vjpu;gh
uhjtpjkhf jpBnud xU ehs; me;jj; Njhl;lj;jpd; nrhe;jf;fhuu;
jpUk;gpte;jhu;. gagf;jpAld; Ntiy nra;jtu;fs; mtiuf; fz;L
ngUkfpo;rr
; p mile;jhu;fs;. VNdh jhNdh vd;W Ntiy ghu;j;j
tu;fs; Njhl;lj;jpd; nrhe;jf;fhuiuf; fz;L mjpu;r;rpaile;jhu;fs;.
gpupakhdtu;fNs>,utpNy jpUld; ,d;d Neuj;jpNy tUthd;
vd;W njupahjJ Nghy> ek;Kila v[khddhfpa ,NaRTk;> ehk;
vjpu;ghuhj Neuj;jpNy tUthu;. vdNt xOq;F gLj;j Ntz;ba
itfis cq;fSf;F fpilf;Fk; re;ju;g;gj;jpNy jhkjpf;fhky;
xOq;F gLj;Jq;fs;. ,NaR ,e;j cyfj;jpNy tho;ej
; ehl;fspNy>
rNfA vd;Dk; kdpjid re;jpj;jhu;. mtd; mepahaf; fhudhf ,U
e;jjpdhy; rKjhaj;jpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;glhj ghtpahd kdpj
dhf ,Ue;jhd;. mtd; ,NaRitf; fz;l NghJ> re;Njh~j;NjhNl
mtiu mioj;Jf;nfhz;L Nghdhd;. rNfA fu;j;jiu Nehf;fp:
Mz;ltNu> vd; M];jpfspy; ghjpia ViofSf;Ff; nfhLf;fpNwd;>
ehd; xUtdplj;jpy; vijahfpYk; mepahakha; thq;fpdJz;lh
dhy;> ehyj;jidahfj; jpUk;gr; nrYj;JfpNwd; vd;whd;. mjhtJ
jd;Dila tho;fi
; fapd; fzf;if jdf;F fpilj;j KjyhtJ
re;ju;g;gj;jpNy mtd; jPu;j;Jf; nfhz;lhd;. ,NaR mtid Nehf;fp:
,d;iwf;F ,e;j tPl;Lf;F ,ul;rpg;G te;jJ vd;whu;. gpupakh
dtu;fNs> Mz;ltu; ,NaRit mwpe;j ePq;fs;> mtu; kWgb
tUk;NghJ kfpo;rr
; pailAk;gbf;F ,d;W cq;fs; fzf;if rup
nra;J nfhs;Sq;fs;.
செபம்:

என் ீ து

அன்புகூர்ந்த

சந்திக்கும் நோைிபல ம ரும்

பதவபை> ஆண்ைவரோகிய

இபயசுணவ

கிழ்ச்சியணையும் டிக்கு நோன் என் வோழ்ணவ

உம் வோர்த்ணதயின் டி கோத்துக் மகோள்ை கிருண
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

அனுதினமும் யவதத்கத ைருத்யதொடு வொ ியுங்ைள்

மசய்வரோக.
ீ

இரட்சகர்
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நொம் யபசும் வொர்த்கதைள்

nghJthf ,U jug;gpdu;fSf;fpilNa tof;nfhd;W eilngWk;
NghJ> vjpnujpuha; epw;Fk; ,Ujuj;jhUk; jq;fs; epiyiaf; Fwp
j;j thu;j;ijfisf; $Wthu;fs;. ,Ujuj;jhUk; jkJ jug;G epaha
j;ijf; Fwpj;jjhd epiyikia rhl;rpfs; topahf thu;;j;ijfs;
%yk; njuptpg;ghu;fs;. mtu;fSk; jq;fs; thu;j;ijfs; topahf
jq;fs; rhl;rpfis njuptpg;ghu;fs;.
,Ujuj;jhupd; rl;lj;juzpfSk; jq;
சைொயலொச ேர் 4:6
fs; fl;rpf; fhuiu epahag;gLj;J
உங்கள்
வசைம்
எப்
k;gb thu;j;ijfis ftdkhf $W
thu;fs;. ,tu;fs; ahtupd; thu;j;
ம ோழுதும் கிருண ம ோரு
ijfisAk; fUj;Jld; ftdpj;Jf;
ந்திைதோயும் உப் ோல் சோர
nfhz;bUf;Fk;
eLtu;fs;
(Jury
ப றிைதோயு ிருப் தோக.
team) jq;fs; Kbit ePjpgjpaplk;
njuptpg;ghu;fs;. ePjpgjp jPu;gi
; g thu;
j;ij topahf $Wthu;. kdpju; NgRk; thu;j;ijfSf;F gpd;tpis
Tfs; cz;L. rpyu; ey;y thu;j;ijfisg; Ngrp> ePjpiaAk; epah
aj;ijAk; elg;gpf;fpd;whu;fs;. rpyupd; thu;j;ijfs; kw;wtu;fspd;
tho;it Nkk;glr; nra;fpd;wJ. mNj NtisapNy rpy kdpju;fspd;
thu;j;ijfs; kw;wtu;fspd; tho;it nfLj;JtpLfpd;wJ. Qhdpf
spd; ehT mwpit cgNahfg;gLj;Jk;; %lupd; thNah Gj;jpaPdj;
ijf; ff;Fk;. MNuhf;fpaKs;s ehT [PttpUl;rk;; ehtpd; khWgh
Nlh Mtpia nehWf;Fk;. nfl;l thu;j;ij xd;Wk; cq;fs; thap
ypUe;J Gwg;gl Ntz;lhk;; gf;jptpUj;jpf;F VJthd ey;y thu;
j;ij cz;lhdhy; mijNa Nfl;fpwtDf;Fg; gpuNah[d Kz;lhF
k;gb NgRq;fs; vd;W Njt Copauhfpa gTy; mwpTiu $wpapU
f;fpd;whu;. rpyNuh nfl;l thu;j;ijfisAk;> rPu;Nflhd Ngr;Rf;f
isAk;> Mfhj rk;gh~izfisAk; NgRfpd;whu;fs;. mjdhy;
jhq;fNs jq;fs; tho;f;ifia jPl;Lg;gLj;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;.
rpyu; re;ju;g;gj;jpw;Nfw;wgb ,uh[ je;jpukhf Ngrpf; nfhs;thu;fs;.
kD~u; NgRk;> nfl;l thu;j;ijfisf; Fwpj;J kl;Lky;y> tPzhd
thu;j;ijfs; ahitAk; Fwpj;J epahaj;jPu;g;GehspNy fzf;nfhg;G
tpf;f Ntz;Lk; vd;W cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;W Mz;lt
uhfpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. vdNt> mtdtDf;F ,d;dpd;
dgb cj;juT nrhy;yNtz;Lnkd;W ePq;fs; mwpAk;gbf;F> cq;
fs; trdk; vg;nghOJk; fpUig nghUe;jpdjhAk; cg;ghy; rhu
NkwpdjhAkpUg;gjhf. ek;Kila thapd; thu;j;ijfs; NjtDf;F
gpupaKs;sjhf ,Ug;gjhf.
செபம்: உன்ைத ோை பதவபை> நோன் பதவ சோயலிபல நோள்பதோறும் வை

ர்ந்து ம ருகும் டிக்கு> நோன் ப சும் வோர்த்ணதகணைக் குறித்து கவைமுள்ை
வைோ(ைோ)க

இருக்க எைக்கு

கிருண

வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

மசய்வரோக.
ீ

அனுதினமும் ஊக்ைமொை செபம் ச ய்யுங்ைள்

இரட்சகர் இபயசு
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நன்கமகே ைண்டகடைின்றவன் ேொர்?

xU Fwpg;gpl;l tpisahl;Lg; Nghl;bapNy> 50 ikapy; khuj;jhd; Xl;
lg;ge;ijag; Nghl;b eilngw;wJ. mjpNy mNef Nghl;bahsu;fs;
fye;J nfhz;lhu;fs;. Muk;gj;jpNy rpyu; nkJthAk;> NtW rpyu;
JupjkhfTk; Xbr; nrd;whu;fs;. me;j Muk;g Xl;lj;ijf; fz;l rpy
ghu;itahsu;fs; xt;nthUtiuf; Fwpj;Jk; gyjug;gl;l fUj;J
f;fis
$wp
tpku;rpj;jhu;fs;.
Mdhy; me;jg; ge;ijag;Nghl;b
1 சைொரிந்திேர் 10:12
Kbtiltjw;F ,d;Dk; rpy
இப் டியிருக்க>
தன்ணை
kzpj;jpahyq;fs; ,Ue;jJ. me;j
fhy vy;iyf;Fs;Ns> me;j Xl;l
நிற்கிறவமைன்று
எண்ணு
g;ge;ijag; Nghl;bapy; gy khw;w
கிறவன் விைோத டிக்கு எச்
q;fs; Vw;glyhk;. mJ Kbe;j
சரிக்ணகயோயிருக்கக்கைவன்
gpd;Gk;> xOq;fhf Xbatu;fs;
ahu; my;yJ xOq;F Kiwia
kPwpatu;fs;ahu; vd;gijf; Fwpj;j Kbit> me;j Fwpg;gpl;l
Xl;lg;Nghl;bapd; eLtNu jPu;khdpg;ghu;. gpupakhdtu;fNs> fle;j
rpy ehl;fshf epahj;jPu;gi
; gAk;> fzf;F xg;Gtpj;jiyAk; Fwpj;J
Muha;e;J ghu;j;Njhk;. ehk; xt;nthUtUk; me;j khuj;jhd; Xl;lg;
Nghl;bahsu;fisg; Nghy Xbf; nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. Xl;lj;jpd;
KbtpNy eLtuhfpa Mz;ltu; ,NaR mjw;Fupa gyid ekf;F
mspg;ghu;. vdNt kw;wtu;fspd; Xl;lj;ijf; Fwpj;J epahae; jPu;g;gJ
ek;Kila fhupaky;y. ehk; ahtUk; guNyhfg; ge;ijag; nghUis
Nehf;fp Xbf; nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. rpyu; nkJthAk;> rpyu; Jupj
khAk; Xbf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. Jupjkhf XLfpd;wtu;fspd;
ehisa epiy vd;d vd;gijAk;> nkJthf XLfpd;wtu;fspd;
ehisa epiy vd;d vd;gijAk; ehk; mwpNahk;. ,d;W ehk; aht
Uk; epu;%ykhfhky; ,Ug;gJ NjtDila fpUig vd;gij kwe;J
tplf;$lhJ. ,d;W kdpju;fs; kw;wtu;fSila tho;fi
; fia epah
ae;jPu;f;fpd;wtu;fshTk;> kw;wtu;fSila fzf;if Fwpj;J fupr
izAilatu;shfTk; ,Ug;gjhy;> jq;fs; epiyia kwe;J gpd;
thq;fpf; Ngha;tpLfpd;whu;fs;. ,g;gbapUf;f> jd;id epw;fpwtnd
d;W vz;Zfpwtd; tpohjgbf;F vr;rupf;ifahapUf;ff;fltd;.
cq;fs; Nky; ePba nghWikahapUf;fpd;w Mz;ltu; ,NaR kw;w
tu;fs; NkYk; ePba nghWikAs;stuhapUf;fpd;whu;. xUtUk;
nfl;L mope;J NghtJ mtUila rpj;jky;y. vdNt fhyj;jpw;F
Kd; ahnjhd;iwf; Fwpj;Jk; ePq;fs; jPu;g;Gr; nrhy;yhjpUq;fs;.
செபம்:

நீதியுள்ை

பதவபை> நீபர

யோவற்ணறயும்

அறிந்தவர்.

நோன்

ற்றவர்கைின் வோழ்ணவக் குறித்து அவர்கணை நியோயந்தீர்க்கோத டிக்கு>

என் நோணவ நோன் கோத்துக் மகோள்ை எைக்கு கிருண
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆம ன்.

அனுதினமும் ஊக்ைமொை செபம் ச ய்யுங்ைள்

மசய்வரோக.
ீ
இரட்சகர்
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n[gk; nra;Nthk;!
cq;fs; tho;f;ifia ru;t ty;yikAs;s gpjthfpa Njtdplk; xg;gilf;f
tpUk;gpdhy;> gpd;tUk; n[gj;ij fUj;NjhL VnwLq;fs;!
ரபலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் அன் ோை

ிதோபவ,

நீர் சர்வ வல்லண யுள்ை பதவன்! உம்முணைய கு ோரைோகிய இபயசுக் கிறிஸ்துணவ
எங்களுக்கோக

தந்தருைிைதிற்கோக

அனுப் ிை பதற்றரவோைைோகிய

உ க்கு

நன்றி!

கர்த்தரோகிய இபயசுக்கிறிஸ்து இப்பூ ியில்
வோழ்ந்து, என்ணை

இபயசுக்கிறிஸ்துவுக்கூைோக

நீர்

ரிசுத்த ஆவியோைவருக்கோக உ க்கு நன்றி!

ீ ட் தற்கோக

ைிதைோக வந்து, ரிசுத்த ோை வோழ்க்ணக

ோடுகள் ட்டு தம்முணைய

சிந்தி, சிலுணவயிபல எைக்கோக

ரித்து,

ரிசுத்த ோை இரத்தத்ணத

ோவத்ணத மவன்று உயிர்த்மதழுந்தோர் எை

முற்றிலும் விசுவோசிக்கின்பறன். இன்று நோன் ஆண்ைவரோகிய இபயசுக்கிறிஸ்துணவ
என் வோழ்வின் மசோந்த இரட்சகரோக ஏற்றுக்மகோள்கின்பறன்! இதுவணரகோலமும் நீர்
என்ணை நைத்தி வந்த உம்முணைய

ிகுந்த இரக்கங்களுக்கோக உ க்கு ஸ்பதோத்திரம்!

ற்றவர்கணை குறித்திருக்கின்ற கசப்ண
நோன் தீர் ோைிக்கின்பறன்!

நோன் தீர் ோைம் எடுக்கின்பறன்.
என்னுணைய
அறிந்தும்

ோவ

ைதில் இருந்து அகற்றிவிை இன்று
ன்ைித்துவிை இன்று

ரிசுத்த ஆவியோைவபர எைக்குத் துணைமசய்யும்!

ைக்கங்கணை விட்டுவிை இன்று நோன் தீர் ோைிக்கின்பறன். நோன்

அறியோ லும்

உைரோ ல்

என்

ிறர் எைக்கு மசய்த குற்றங்கணை

மசய்த

மசய்துவரும்

தீய

ோவங்கணை

ைக்கங்கள்

ன்ைித்தருளும்!

என்ைில்

இன்னும்

இருக்கு ோயின்

நோன்

அணவகணை

எைக்கு மவைிப் டுத்தும். பதவபை, என்ணை ஆரோய்ந்து, என் இருதயத்ணத அறிந்து
மகோள்ளும்;

என்ணைச்

பசோதித்து, என்

சிந்தணைகணை

உண்ைோக்கும் வைி என்ைிைத்தில் உண்பைோ என்று

அறிந்துமகோள்ளும்.பவதணை

ோர்த்து, நித்திய வைியிபல என்ணை

நைத்தும்.
பதவபை, ப ோட்ச வோழ்க்ணகக்கு அவசிய ோைணத என் வோழ்க்ணகயிபல முதலோவதோக
நோன்

பதை

உம்முணைய

என்ணை

வைி

நைத்தும்.

இன்று

நோன்

என்னுணைய

பதணவகணை

ோதத்தில் ணவக்கின்பறன், என் இக்கட்ைோை சூழ்நிணலயிலிருந்து என்ணை

பூரை ோக விடுவித்து பதவ ச ோதோைம் என் உள்ைத்ணத ஆை கிருண
கர்த்தோபவ நீர் என்னுணைய மஜ த்ணதக் பகட்டு அதற்கு

தில் தருகின்ற ஜீவனுள்ை

பதவன் என்று நோன் முற்றிலும் விசுவோசிக்கின்பறன்! உம்ண
கிற யோவருக்கும் ச ீ

ோகவுள்ை கர்த்தர் நீர்!

மசய்தருளும்.

உண்ண யோய்த் பதடு

லமுள்ைவனுக்கோகிலும்

லைற்றவ

னுக்கோகிலும் உதவிகள் மசய்வது உ க்கு பலசோை கோரியம்!
கோரிருள்

சூழ்ந்திருக்கும் இந்த

த்திபல ஜீவிக்க
எைக்கோக

ிரகோசமுள்ை

ரித்து

பகட்கிபறன் நல்ல

உயிர்த்த

உலகத்திபல, உம்முணைய

வோர்த்ணதயின்

மவைிச்ச

ைக் கண்கணைத் தோரும்.
கர்த்தரோகிய

இபயசு கிறிஸ்துவின்

நோ த்தில்

மஜ ம்

ிதோபவ, ஆம ன்!

அனுதினமும் யவதத்கத ைருத்யதொடு வொ ியுங்ைள்
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அன்பொன வொ ைர்ைளுக்கு!
உங்கள் ‘உள்ளொன மனிதன்’

ிரதிணய ம ற்றுக்

மகோள்ளுங்கள்
உள்ைோை

ைிதன் சஞ்சிணகணய ஒரு சண யினூைோக ம ற்

றிருந்தோல், மதோைர்ந்தும்

ோதோந்தர

ிரதிணய ம ற்றுக்மகோ

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

ைிதன் சஞ்சிணக விநிபயோகிக்கப் ைோவிடில், அடுத்த

க்கத்திலுள்ை
மசய்து,
மகோடுத்த

டிவத்தில்

இந்தியோவில்
சண ப்

உங்கள்

இந்த

ப ோதகரின்

வி ரங்கணை

சஞ்சிணகணய
முகவரிக்கு

திவு

உங்களுக்குக்
அனுப் ிணவயு

ங்கள்.
ோதம் இந்த சஞ்சிணகணய வோசித்த
சபகோதரிகளுைனும்

இதணை

ின்பு

ற்றய சபகோதர

கிர்ந்து மகோள்ளுங்கள். இரட்

சிப்பு பதவைிைத்திலிருந்து வரும்!
யதவன், தம்முகடே ஒயரயபறொன குமொரகன விசுவொ ிக்
ைிறவன்

எவயனொ

அவன்

சைட்டுப்யபொைொமல்

நித்திே

ெீவகன அகடயும்படிக்கு, அவகரத் தந்தருளி, இவ்வள
வொய் உலைத்தில் அன்புகூர்ந்தொர். (பயோவோன் 3:16)
அந்த ஆச்சரிய ோை
யும்

இருைின்

ோறோத பதவ அன்பு இன்றும் யோவணர

அதிகோரத்திலிருந்து

ஆச்சரிய ோை

பதவ

ஒைிக்குள் வரும் டியோய் அணைக்கின்றது. ஆம ன்!

ைிருகபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தல
சரொரன்யரொ, ைனடொ  416.613.2909
அனுதினமும் யவதத்கத ைருத்யதொடு வொ ியுங்ைள்
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உள்ைோை

ைிதன்

ோதோந்த இலவ

விண்ைப் ப்

ிரதி

டிவம்

யமலதிை விபரங்ைள்

whatsApp வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை
ம ற விரும்புகின்பறன்

Viber வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை ம ற
விரும்புகின்பறன்

(whatsApp Viber வோயிலோக

ம ற விரும் ிைோல் உங்கள் ணக மதோணலப சி

இலக்கத்ணதக் கீ பை குறிப் ிைவும்

)

கை சதொகலயப ி MOBILE PHONE:
மின் அஞ் ல் E-MAIL:
விண்ணப்பப் படிவம் அனுப்பப்பட யவண்டிே முைவரி

THE INNER MAN – GTAC
7700 MARKHAM ROAD
P. O. BOX 3052,
MARKHAM, ON L3S 4T1 - CANADA
MAIL THE APPLICATION FORM TO THE ABOVE-MENTIONED ADDRESS

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

www.gtachurchnet.ca

 416.613.2909

