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மாதாந்த சஞ்சிைக - இலவசம் 

LOCAL CHURCH CONTACT INFORMATION 

 

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

 

இேய� ெசான்னார்: 

வ�த்தப்பட்�ப் பாரஞ்�மக்கிறவர்கேள! ந�ங்கள் 

எல்லா�ம் என்ன�டத்தில் வா�ங்கள்; நான் 

உங்க�க்� இைளப்பா�தல் த�ேவன். 

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

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

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

இேய� கிறிஸ்��க்�ள்>  உங்கைளக் �றித்ததான  

ப�தாவ�ன் சித்தத்ைத நிைறேவற்�ங்கள். 

2018 – இதழ் 01                           

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

info@gtachurchnet.ca  416.613.2909 
 

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

 

4    �ப�ட்சத்ைத ேநாக்கி 

 

 
 

6  இலக்ைக ேநாக்கி... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10  ப�ரசங்கக் �றிப்�கள் 

 

 
 

12 �திய நா�க்�ள்... 

இந்த இதழில்… 

ேதவனாேல ஆகாத� எ��மில்ைல. அவர் ஆசீர்வதிக் 

கின்றவர் என்பைத உணர்ந்� அவ�க்�க் கீழ்ப்ப�ந்த 

ேபா� அவ�ன் ஆசீர்வாதந்கைள ெபற்�க்ெகாண்டா 

ர்கள். 

எங்கள் பைழய வாழ்க்ைகய�லி�ந்� ம�ட்�, கிறிஸ்� 

வழியாக �திய வாழ்ைவத் தந்தார். ஒ�வ�ம் 

ெப�ைமபாராட்டாதப�க்�, இந்த இரட்சிப்� எங்கள் 

வாழ்க்ைக �ைறய�னால் உண்டான� அல்ல.  இ� 

ேதவ�ைடய ஈ�.   

இந்த இக்கட்�லி�ந்� வ��தைல அைடய வழி ப�ற 

க்காேதா? எப்ேபா� இவற்றிலி�ந்� ெவள�ேய வரப் 

ேபாகின்ேறன்? என்ற நிைலகள் ஏற்ப�வ�ண்� எப் 

ப� இைவகைள �கங்ெகா�க்கப் ேபாகின்ேறன்? 

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

பக�ம் அவ�ைடய ேவதத்தில் தியானமாய��க்கிற 

ம�ஷன் பாக்கியவான்.  

2018 – இதழ் 01                           
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  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … ைத 2, 11, 20, 24, 26, 27 
  ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top 
       … ைத 8 

  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
      … ைத 10, 12, 30 
  ed;wpAs;stu;fsha; ,Uf;f Ntz;Lk;   
       … ைத 17 

  NtW ve;j topAk; ,y;iy   
       … ைத 6, 15, 20, 23 

  gpuptpidia cz;lhf;Fk; rpe;jid tUk;NghJ 
       … ைத 13, 14, 31 
  NjtDf;F gpupakhd tho;f;if 
       … ைத 3, 7, 9, 19, 21, 22, 24, 29, 30 
  ghtq;fis kiwf;Fk; vz;zq;fs; tUk;NghJ  
      … ைத 16, 28 
  nghWikNahL fhj;jpUq;fs;; 
      … ைத 5, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 23 
  gioa tho;f;ifia gw;wpa ngUik tUk;NghJ 
       … ைத 18 
  twpatu;> xLf;fg;gl;Nlhiu epidT $Uq;fs; 
       … ைத 15 
  tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik 
       … ைத 4, 25, 28, 31 
  Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ... 
        … ைத 7, 14

அ�தின தியானக் �றிப்�க்கள் 

 தைலப்� அகராதி 12ம் பக்கத்திலி�ந்�... 

அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்               3 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

g;Gjpa Mz;bNy> ,NaRfpwp];Jtpd; ehkj;jpy; cq;fis 
eyk; ngw tho;j;JfpNwd;. Njt fpUig cq;fNshnud;Wk; 

,Ug;gjhf. 
 
ed;ikiaf; fhZk;gb> [Ptid tpUk;gp> ePbj;j ehl;fis tpU 
k;ghj kD\d; ahh;? tho;tpNy Rgpl;rk; Ntz;Lk; vd;W vy;Nyh 
UNk tpUk;Gfpd;whu;fs;. Rfpj;J tho;f vd;W jhq;fs; Nerpf;fpw 
tu;fisAk; tho;j;Jfpd;whu;fs;. Gjpa tUlj;jpy; Gjpa vjpu;g;ghu; 
g;Gf;fs;> GJj; jPu;khdq;fs;> Gjpa nray;j;jpl;lq;fs; vd gy tpU 
k;gj;jf;f nra;iffs; kdjpNy eilngWfpd;wd.  
 

NtW rpyupd; tho;tpNy ek;gpf;if njhiye;J Ngha;> ed;ikia 
,dp ehd; fhz;gjpy;iy> vdJ tho;T Kbe;Jtpl;lnjd;W fre;J 
Nghd tho;it tho;fpd;whu;fs;. 
 

“ePq;fs; vd;id eNfhkp vd;W nrhy;yhky;> khuhs; vd;W nrhy; 
Yq;fs;.” vd;W kdk; fre;J jd; Ntjidfis ntspg;gLj;jpdhs; 
eNfhkp vd;Dk; ngz;. eNfhkp vd;why; ,d;gkhdts; vd;W 
nghUs;gLk;. Mdhy; ,tNsh jd;id khuhs;> frg;G epiwe;jts; 
vd;wiof;Fk;gb $wpdhs;.  
 
Mfhu; vd;w mbikg;ngz; Jd;gj;jpd; epkpj;jk; jd; v[khdp 
iatpl;L Xbg;Ngha; tdhe;juj;jpNy R+Uf;Fg;Nghfpw topaUNf 
,Uf;fpw xU eP&w;wz;ilapy; ,Ue;jhs;. ,j;Jd;gk; ngupaJ. vd; 
dhy; ,dpAk; jhq;fpf;nfhs;s KbahJ vd;W Xbdhs;. ,t;tpj 
khd gyiu gupRj;j Ntjhfkj;jpNy fhz;fpd;Nwhk;. ,tu;fsJ 
Jd;gk; kpfTk; ngupaJ. ,tu;fs; jkf;F tho;tpy; ,dp kfpo;r;rp 
vd;gjpy;iy vd;w epiyapypUe;jhu;fs;.  
 

�ன்பநிைல மன�தவாழ்வ�ல் பல காரண�களால் 

ஏற்ப�கின்ற�. சிலர் இ� என� தவறான ஒ� 

��வ�னால் உண்டாய�ற்�> நாேன என் தைல 

ய�ேல மண்ைண வா�ப் ேபாட்�க் ெகாண்ேடன் 

என்பார்கள். 
 

 

NtW rpyu; jkJ ngw;Nwhu;fis Fiw nrhy;Ythu;fs;. ek;gp 
Vkhe;J tpl;Nld; vd;W tUe;JNthUKz;L. rpyu;  jkJ f\;lq; 
fSf;F flTisf; Fiw nrhy;Ythu;fs;.                                              

, 

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

அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்               4 



 
xU thypgd; jghy; tpepNahfpg;gtiu mtu; Kd;ghfNt jpl;bdhd;. 
,td; vy;NyhUf;Fk; fbjk; nfhz;LtUthd;> Mdhy; vdf;F 
khj;jpuk; fbjk; nfhz;Ltukhl;lhd; vd;W nrhd;dhd;. me;j jghy; 
CopaNuh rpupj;jtuha;> jk;gp cdf;F ahuhtJ fbjk; Nghl;lhy; 
jhNd ehd; nfhz;Ltu KbAk; vd;whu;. cz;ik> cwTfs; 
Ngzg;glhtpby; ahu;jhd; fbjk; vOJthu;fs;? jdJ f\;lj;jpd; 
epkpj;jk; xUtd; Njtid Fiw $WtJ vg;gb rupahFk;? 
 
NkNy Fwpg;gplg;gl;l ngz;fSila tho;T khwpaJ. ed;ik cz; 
lhapw;W. vg;gbnad;why;> mtu;fs; Rgpl;rkilAk; topapy; Nghf 
jkJ tho;f;ifiaj; jpUg;gpdhu;fs;. NjtdhNy MfhjJ vJTkp 
y;iy. mtu; MrPu;tjpf;fpd;wtu; vd;gij czu;e;J mtUf;Ff; 
fPo;g;gbe;j NghJ Njtdpd; MrPu;thjq;fis ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;. 
 
Fjpiufs; Aj;j ehSf;F Maj;jg;gLj;jg;gLk;> n[aNkh fu;j;j 
uhy; tUk;. ek;Kila Njtd; ,ul;rpg;ig mUSk; NjtdhapUf; 
fpwhh;> Mz;ltuhfpa fh;j;juhy; kuzj;jpw;F ePq;Fk; topfSz;L. 
jhtPJ ,uh[h jdJ rq;fPjj;jpNy; ehNdh> [PtDs;Nshh; Njr 
j;jpNy fh;j;jUila ed;ikiaf; fhz;Ngd; vd;W tpRthrpahjp 
Ue;jhy; nfl;Lg;NghapUg;Ngd;. fh;j;jUf;Ff; fhj;jpU> mth; cd; 
,Ujaj;ij ];jpug;gLj;Jthh;> jplkdjhapUe;J fh;j;jUf;Nf fhj; 
jpU> vd;W $wpAs;shu;. 
 
ePjpkhd;fNs> fh;j;jUf;Fs; kfpo;e;J fsp$Uq;fs;> nrk;ikahd 
,UjaKs;sth;fNs> ePq;fs; vy;yhUk; Mde;jKof;fkpLq;fs;. 
Njtd; cq;fSf;F kiwtplkhapUf;fpd;whu;> cq;fis mtu;  
,f;fl;Lf;F tpyf;fpf;fhj;J> ,ul;rzpag; ghly;fs; cq;fis #o;e; 
Jnfhs;Sk;gb nra;gtu;. 
 
gphpakhd rNfhjuNd rNfhjupNa> 
 
cd; tho;tpy; Mde;j ek;gpf;ifia jUgtuha; ,NaR ,Uf;fpd; 
whu;. ,d;W mtupd; cwit Vw;Wf;nfhs;. rpWikg;gl;lth;fSila 
Ntz;Ljiyf; Nfl;;L> mth;fs; ,Ujaj;ij ];jpug;gLj;Jk; Njtd; 
cd;id MrPu;tjpg;gtuhAs;shu;. ,d;W cd; tho;T Rgpl;rj;ij 
Nehf;fp nry;y Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gthahfpy;> ,NaRNt vdJ 
tho;tpy; thUk;> vd;id ckJ gps;isaha; vw;Wf;nfhs;Sk; 
vd;W $Wthahf. mtNu tho;tpy; nka;ahd Rgpl;rkhAs;shu;. 
fh;j;jh; vd; Nka;g;guhapUf;fpwhh;> ehd; jho;r;rpailNad;. vd; 
jfg;gDk; vd; jhAk; vd;idf; iftpl;lhYk;> fh;j;jh; vd;idr; 
Nrh;j;Jf;nfhs;Sthh;.  
 

 
 

கி�ைபய�ன் �டார அப்ேபாஸ்தல சைப 

ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909 
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‘gj;J tUlq;fSf;F Kd;djhf> vd;Dila ez;gu;fs; 
Kd;dpiyapNy mtd; vd;id mtkjpj;Jg; Ngrpdhd;. 
ehd; gop thq;f Ntz;Lk; vd;W nraw;gltpy;iy> Mdhy; 
mtDila tPl;bw;F ehd; Nghfkhl;Nld;’ vd;W jd;Dila 

Mjq;fj;ij xU kdpjd; jd;Dila jhahuplk; $wpdhd;. kfNd> 

mtd; cd; cld; rNfhjud;> tho;f;ifapNy FiwT> epiwT 

Vw;gLtJz;L. 10 tUlq;fSf;F Kd; ele;j rk;gtj;ij eP 

,d;Dk; cd; ,Ujaj;jpy; gjpj;J itj;jpUf;fpd;whah? xU Jsp 

tp\k;> xU ghj;jpuj;jpYs;s KOj; jz;zPiuAk; MfhjJ 

Mf;Fkhg;Nghy;> ,e;jf; frg;G cd;id frg;Gs;stdhf;fptpl;lJ.  

eP mij kd;dpj;J kwe;jpUf;f Ntz;Lk; my;yJ mij gy 

tUlq;fSf;F Kd; mtDld; Ngrp jPu;j;jpUf;f Ntz;Lk;. ,dpAk; 

fhyk; jhkjpf;fhJ> ,e;j ey;y re;ju;g;gj;ij gad;gLj;jp> 

mtDld; xg;Guthfp cd; cs;sj;ij Rj;jk; nra;a Ntz;Lk;. 

ehs;gl;l Gz; kiditJ Nghy> gioa frg;Gf;fs; cd; 

,jaj;ij ghohf;fptpLk; vd;W jhahu; jaTld; gjpyspjj;jhu;.  
 

ehq;fs; thypgu;fshf ,Ue;j ehl;fspNy> jz;zPu; njhl;b 

xd;iw Rj;jk; nra;Ak;;gb nrd;wpUe;Njhk;. Vzpia itj;J Vwp> 

ed;whf jfuj;jpdhy; %b itf;fg;gl;Ls;s me;j jz;zPu; 

njhl;bia jpwe;j NghJ> mq;Nf ,Ue;J Ju;ehw;wk; tPrpaJ. xU 

nrj;J Nghd gwit xd;W me;j njhl;bf;Fs; ,Ue;jJ. mJ 

vg;gb mjw;Fs; NghapUf;Fk; vd;gJ Nfs;tpf;FupaJ. me;j ngupa 

jz;zPu; njhl;bapYs;s jz;zPiu>  xU rpwpa gwit Kw;whf 

mRj;jkhf;fptpl;lJ.  ,jw;nfhj;jjhfNt> vq;fspy; thrk; nra;Ak; 

,e;j cyf Nghf;fpw;Fupa Ju;f;Fzq;fs;;  ngUik> td;kk;> 

gif> ituhf;fpak;  Nghd;wit> kiwthdjhf ,Ue;jhYk;> 

vq;fs; rpe;ijia Kw;wpYk; nfLj;J tpLk;. 
 

,e;j cyf Nghf;fpw;Fupa Ju;f;Fzq;fspy; ngupaJ ngUik. 

ngUikahdJ gy &gq;fspNy kdpjDf;Fs; Fb nfhs;fpd;wJ.  

• rpy kdpju;fs; jq;fs; tho;f;ifia> Nghij t];Jf;fs;> 

kJghd ntwpnfhs;sy;> Gifg;gpbj;jy;> jha; je;ijaiu 

js;sptpLjy;> ngha;> fsT> nfhiy> nghUshir> Nkhf 

ghtk;> J}\zkhd thu;j;ijfis NgRjy; Nghd;w rfy 

Ju;f;Fzq;fshy; jq;fis nfLj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,it 

fspy; gy ntspauq;fkhf ,Uf;fpd;wJ.         
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• NtW rpyu;> td;kk;> gif> mfq;fhuk;> gopf;F gop thq;Fjy; 

Nghd;w fl;Lf;fshy; fl;lg;gl;bUf;fpd;whu;fs;. ,itfs; 

ntspauq;fkhf ,Uf;fhtpl;lhYk;> ,itfspdhy; cz;lhFk; 

tpisTfs; kdpjDf;Fs; vd;d 

,Uf;fpd;wJ vd ntspg;gLj;Jk;.  
 

• ,d;Dk; rpyu;> ehq;fs; 

Nkw;$wpaitfspy; xd;Wk; nra;ah 

jtu;fs; vd;W vz;zp> jq;fs; 

fy;tp> FLk;g me;j];J> rKjha 

me;j];J> r%fNrit Nghd;w it 

fspdhy;> ehq;fs; Nkyhdtu;fs; 

vd kdNkl;bik milfpd;whu;fs;.  
 

• ,d;Dk; xU rhuhu;;> gpwg;gpy; 

,Ue;J jq;fsplj;jpy; ghtq;fs; 

,Ue;jjpy;iy vd;W jq;fisj; 

jhq;fNs ePjpkhd;fshf fhz;gpf;f 

Kw;gLfpd;whu;fs;. ,tu;fs;; jq;fs; ghu;itf;F gupRj;jthd;fshf 

,Ug;gjhy;> kw;wtu;fs; ahtiuAk; tpl Nkyhdtu;fs; vd;w 

ngUik ,tu;fSf;Fs; cz;L.  
 

,itfs; ahTk; cyf Nghf;fpw;Fupaitfs;> khk;rj;Jf;Fupa 

,r;irfs;> gioa ght kD\Df;Fupa Rghtq;fs; vd;W gupRj;j 

Ntjhfkj;jpy; $Wgl;Ls;sJ. 
 

,g;gbahf> ehnky;yhUk; Kw;fhyj;jpNy ekJ khk;r ,r;irapd;  

gbNa ele;J> ekJ khk;rKk; kdRk; tpUk;gpditfisr; nra;J> 

Rghtj;jpdhNy kw;wtu;fisg;Nghyf; Nfhghf;fpidapd; gps;isf 

shapUe;Njhk;. me;j nra;iffs; vq;fSf;F ed;ikahfNth my; 

yJ jPikahfNth Njhd;wpapUf;fyhk;. kw;wtu;fSf;F Nkd;ikah 

djhfNth my;yJ FiwTs;sjhfNth Njhd;wpapUf;fyhk;. ,e;j 

cyfj;jpw;F Vw;GilajhfNth my;yJ mw;gkhfNth Njhd;wp 

apUf;fyhk;. vit vg;gbahf ,Ue;jhYk;> ehq;fs; guNyhfk; nry; 

tjw;F mUfij mw;wtu;fshf ,Ue;Njhk;. NjtNdh vq;fs;Nky; 

md;G$u;e;J jk;Kila kpFe;j md;gpdhNy> vq;fis gioa 

tho;f;ifapypUe;J kPl;L> fpwp];J topahf Gjpa tho;itj; je; 

jhu;. xUtUk; ngUikghuhl;lhjgbf;F> ,e;j ,ul;rpg;G vq;fs; 

tho;f;if Kiwapdhy; cz;lhdJ my;y.  ,J NjtDila <T.   
 

mnjg;gbnadpy;> ghohdJk; tdhe;jpuKkhd xU ,lj;ijAk; 

nropg;Gk; gRikAk; epiwe;j xU efuj;ijAk;> gaq;fukhd 

ghjhs gs;sj;jhf;F gpupj;jpUe;jJ. ,g;gs;sj;jhf;if ahUk;

எல்லா�ம் பாவஞ்ெச 

ய்�> ேதவமகிைமயற்ற 

வர்களாகி>  இலவசமாய் 

அவ�ைடய கி�ைபய� 

னாேல கிறிஸ்� இேய� 

வ��ள்ள ம�ட்ைபக்ெகா 

ண்� ந�திமான்களாக்கப் 

ப�கிறார்கள் 

ேராமர் 3:23-24  
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fle;J nry;y KbahjpUe;jJ. mij jq;fs; nrhe;j Kaw;r;rpahy; 

flf;f Kad;w nry;te;jUk;> ViofSk;> gyrhypfSk;> ngytPd 

Uk;> jq;fis Rj;jthd;fs; vd;W vz;zpatu;fSk; vz;zhjtu;f 

Sk; me;j ghjhs gs;sj;jhf;Ff;Fs; tPo;e;J kha;e;J Nghdhu;fs;. 

me;j ghjhsj;ij flf;f xNu xU ghyk; kl;LNk mikf;fg;g 

l;bUe;jJ. NtW ve;j topAk; mq;F ,y;iy. Mdhy; mq;fpUe;j 

kdpju;fSf;F me;j topia Vw;Wf; nfhs;s kdjpy;yhky;  

mtu;fs; me;j ghjhsj;ij Nehf;fpNa Ngha; nfhz;bUe;jhu;fs;.  
 

,jw;nfhj;jjhfNt> ,e;j G+kpapy; thOk; ehq;fs;> guNyhfk; 

nry;tjw;F ,Uf;Fk; xNu xU top ,NaR fpwp];JNt. mtuhNy 

ad;wp kdpj Fyj;jpw;F guNyhfk; nry;y top ,y;iy. Mdhy; 

kdpju;fSf;F mij Vw;Wf; nfhs;s kdjpy;iy. vg;gbg;gl;l tho; 

f;if thOk; kdpjDk;> mtd; IRtupathNdh>  VioNah> jd; 

ghu;itf;F gupRj;jthdha; Njhd;WgtNdh> ghtpNah> ngy 

thNdh> ngytPdNdh ahuhf ,Ue;jhYk;> jhq;fs; epidf;Fk; 

topia njupe;J nfhz;L guNyhfk; nry;y KbahJ. ,NaR fpwp 

];J> kdpju;fSila ghtq;fis jk;Nky; Vw;Wf; nfhz;L> me;j 

ghtq;fis gupfupf;f jk; J}a;ikahd ,uj;jj;ij> rpYitapNy 

rpe;jp> jk;ik gypahf xg;Gf; nfhLj;J> kdpju;fis MSk; gb 

,Ue;j kuzj;ij n[apj;J> capu;j;njOe;J> jhNk guNyhfk; 

nry;Yk; ghijahfpdhu;.  mtiu vq;fs; nrhe;j ,ul;rfuhf 

Vw;Wf; nfhz;l ehspNy ehq;fs; nra;j vy;yh ghtq;fisAk; 

kd;dpj;J tpl;lhu;. gioa kD\Df;Fupa ght Rghtq;fis 

tpl;L> GJ kdpjdhf thOk;gb Gjpa tho;it je;jhu;. gioa 

kD\f;Fupa Rghtq;fis khw;Wk; topiag; Nghjpj;jhu;. vq;fs;  

fhy;fSf;Fj; jPgKk;> vq;fs; ghijf;F ntspr;rKkhapUf;fpw 

Ntjj;ij vq;fSf;F je;jhu;. vq;fis rfy rj;jpaj;jpYk; 

elj;Jk;gb gupRj;j Mtpahdtiu vq;fSf;F je;jpUf;fpd;whu;.  
 

,g;gbahd Nkd;ikia kwe;J> kWgbAk; gioa kD\Df;Fupa 

ght Rghtq;fSf;F jpUk;Gfpwtu;fs;> eha; jhd; ff;fpdijj; 

jpd;dTk;> fOtg;gl;l gd;wp Nrw;wpNy GusTk; jpUk;gpdJ vd;W 

nrhy;yg;gl;l nka;ahd gonkhopapd;gbNa khk;r ,r;irfis 

jq;fs; cs;sj; jpNy ,r;rpf;fpd;wtu;fshapUf;fpd;whu;fs;. rpyu; 

ntspauq;fkhd ght nray;fSf;F Jzpfukhf Eioah 

tpl;lhYk;> ‘ngUik’ kdpju;fspd; cs;sq;fspy; Mq;fhq;Nf 

xl;bf; nfhs;fpd;wJ. mij njhlu;e;J> fPo;gbahik> nghwhik> 

td;ik gbg;gbahf tsu;r;rpailf;fpd;wJ.  
 

“ePq;fs; ,e;jg; gpugQ;rj;jpw;F  (,e;j cyf Nghf;fpw;F) xj;j  

Nt\e;jupahky;> NjtDila ed;ikAk; gpupaKk; gupG+uzKkhd
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rpj;jk; ,d;dnjd;W gFj;jwpaj;jf;fjhf> cq;fs; kdk; Gjpjhfp 

wjpdhNy kW&gkhFq;fs;. vd;W gupRj;j Ntjhfkk; mwpTWj;Jk; 

gpufhuk; vq;fs; cs;shd kdpjd;> gioaitfis fise;J> jpt; 

tpa Rghtq;fspy; tsu Ntz;Lk;.  

 

ghtpfshf ,Ue;j vq;fis Njtd; kPl;bUf;f> ,dp ehq;fs; gpd; 

dhditfis Kw;wpYk; fise;J Nghl Ntz;Lk;. me;j FLk;g 

j;jhu; “ehd; rpwpatdhf ,Ue;jNghJ vd;id ghugl;r;rj;Jld; 

elj;jpdhu;fs;> mij ehd; kwf;f khl;Nld;” “me;j rNfhjud; 

Ie;J tUlq;fSf;F Kd; ed;ikf;F jPik nra;jhu;> mtUf;F 

ghlk; fw;gpj;J nfhLf;f Ntz;Lk;” “gy tUlqfSf;F Kd; me;j 

rNfhjup> vd;idg; gw;wp mtJ}W $wpj; jpupe;jhs;” vd;W ngUik 

f;Fk; td;kj;Jf;Fk; cupa Rghtq;fs; vq;fspy; tsu ,lk; nfhL 

g;Nghnkd;why;> ehk; kupj;Jg;Nghd vq;fs; gioa khk;r Rghtj; 

Jf;Fupa Rghtq;fSf;F capu; nfhLf;fpd;w tu;fshapUg;Nghk;.  

kw;wtu;fs; vq;fSf;F JNuhfq;fs; nra;jik cz;ikahdjhf 

,Uf;fyhk;. mtu;fs; mjw;Fupa fzf;if Njtdplk; nfhLf;f 

Ntz;Lk;. Mdhy; ehq;fs; gd;wpiag; NghyTk;;> ehiag; NghyTk; 

Ntz;lhk; vd;W tpl;lij jpUk;g vq;fs; cs;sj;jpw;Fs;; vLf;ff; 

$lhJ. xUtiuf; Fwpj;j frg;ghd vz;zk; cz;lhdhy;> mij 

rhe;jj;JlDk;> jho;ikAlk; Ngrp xg;Guthfpf; nfhs;s KbAk; 

vd;why;> mg;gbr; nra;Aq;fs;;. my;yJ Nghdhy;> mitfis 

NjtDila ghjj;jpy; xg;Gf; nfhLj;Jtpl;L> Kd;dhditfis 

ehb Xl Ntz;Lk;. vq;fSila ,yf;F guNyhfk;! ehq;fs; ,e;j 

G+kpapy; ,Uf;Fk; tiu gpjhtpd; rpj;jj;ij epiwNtw;WtNj 

vq;fs; Nehf;fk;. jPikf;F jPik nra;ahky;> jPikia rfpj;J 

ed;ik nra;a Ntz;Lk; vd;gNj gpjhtpd; rpj;jk;.  

Mdhy; vq;fs; ,yf;ifAk; Nehf;fj;ijAk; kwe;J> kWgbAk; 

gpd;dpl;Lj; jpUk;GNthnkd;why;> eha; jhd; ff;fpdijj; jpd;dTk;> 

fOtg;gl;l gd;wp Nrw;wpNy GusTk; jpUk;gpdJ vd;W nrhy;yg;gl;l 

nka;ahd gonkhopapd;gbNa vq;fSf;Fk; NeupLk;. 

vdNt> Nkhrk; Nghf;Fk; gioa Rghtq;fis Kw;wpYk; fise;J 

tpl;L> Gjpa kdpjDf;Fupa jpt;tpa Rghtq;fis thQ;rpj;J> 

guNyhfj;ij Nehf;fp Kd;NdWNthk;. 

fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];JjhNk cq;fis topelj;Jthuhf! 
MNkd;. 
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gpujhd trdk;; : rq;fPjk; 77:7-9 
 

 

 

dpju;fSila tho;f;ifapNy Jd;gq;fs; #o;e;J nfhs;Sk; 

NghJ> tpbit vjpu;ghu;j;jpUf;fpd;whu;fs;. ,e;j ,f;fl;byp 

Ue;J tpLjiy mila top gpwf;fhNjh? vg;NghJ ,tw;wpypUe;J 

ntspNa tug;Nghfpd;Nwhk;? vd;w epiyfs; Vw;gLtJz;L. ,g;g 

bahd #o;epiyfis NjtDila fpUigapdhNy ehq;fs; fle;J 

te;jpUf;fpd;Nwhk;. rthy;fs; xd;wpd; gpd; xd;whf tUk; NghJ> 

kdpju;fSila Mj;Jkh njha;e;J Nghfpd;wJ. me;j Ntisf 

spNy> Mz;ltu; vq;Nf? thf;Fj;jj;jq;fs; vq;Nf? Mz;ltu; 

epj;jpafhykha;j; js;sptpLthNuh? Vd; gjpy; tutpy;iy? Mz; 

ltNu ehk; vd;d nra;ag; Nghfpd;Nwhk; vd;w Nfs;tpfs; cs;sj; 

jpNy vOfpd;wJ. fu;j;jiu mwpahj [dq;fs; kl;Lky;y> fu;j; 

jiu mwpe;J kPl;fg;gl;ltu;fs; kj;jpapYk; ,t;tpjkhd rj;jq;fs; 

xypf;fpd;wd. 
 

Mfhg; vd;Dk; uh[htpd; kidtp> NahNrNgypd; capu; kpul;l 

Yf;F gae;J> vypah vd;Dk; NjtDila kD\d; Xbg;Nghdhd;. 

mtd; XNug; vd;Dk; gu;tjj;jpw;F te;jhd;. mq;Nf> Njtd; 

mtid Nehf;fp: vypahNt> cdf;F ,q;Nf vd;d Ntiy vd;W 

Nfl;lhu;. fu;;j;jhNt> ehd; xUtd;khj;jpuk; kPjpahapUf;fpNwd;; vd; 

gpuhzidAk; thq;fj; NjLfpd;whu;fs; vd;whd;. ghfhYf;F Klq; 

fhjpUf;fpw Koq;fhy;fisAk;> mtid Kj;jQ;nra;ahjp Uf;fpw 

tha;fisAKila Vohapuk;Ngiu ,];uNtypNy kPjpahf itj;jp 

Uf;fpNwd; vd;W Njtd; gjpyspj;jhu;. mtid gyg;gLj;jp NkYk; 

nra;a Ntz;bitfis mtDf;F $wpdhu;. 
 

NahG vd;w gf;jd;> IRtupathdhf ,Ue;jhd;. mtd; jd; IRtup 

aj;ijAk;> gps;isfisAk;> kpUf [Ptd;fisAk;;> Ntiyahl;f 

isAk; ,oe;J Nghdhd;. cly; KOtJk; gUf;fs; epiwe;jt 

dha; rhk;gypy; mku;e;jpUe;jhd;. mtd; kidtp mtid Nehf;fp: 

Njtid Jh\pj;J ck;Kila capiu tpLk; vd;whs;. mjw;F 

mtd;: eP igapj;jpaf;fhup NgRfpwJNghyg; NgRfpwha;; Njtd; 

ifapNy ed;ikiag; ngw;w ehk; jPikiaAk; ngwNtz;lhNkh 

vd;whd;; ,itfs; vy;yhtw;wpYk; NahG jd; cjLfspdhy;

k 
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ghtQ;nra;atpy;iy. ez;gu;fSk; mtid Jd;gg; gLj;jpdhu;fs;. 

NahGNth: vd; kPl;gu; capNuhbUf;fpwhu; vd;Wk;> mtu; filrpeh 

spy; G+kpapd;Nky; epw;ghu; vd;Wk; ehd; mwpe;jpUf;fpNwd; vd;whd;. 
 

kPl;gu; vd;gjd; nghUs; vd;d? ,ul;rfu; vd;gjpd; nghUs; vd;d? 
 

xU gps;is kuzj;jpw;NfJthf fhag;gl;bUf;fpd;wJ> mij fhg; 

ghw;Wk; nghUl;L> ahNuh xUtu; me;jg; gps;isia> kUj;Jt 

kidf;F nfhz;L nrd;W tpLfpd;whu;. mtu; me;j gps;isf;F ,u 

l;rfuhf ,Uf;fpd;whu;. me;j egu; mwpKfkhdtuhfNth my;yJ 

mwpKfk; MfhjtuhfNth ,Uf;fyhk;. mtu; cUj;Js;stuh 

fNth> me;epadhfNth ,Uf;fyhk;. Mdhy;> kPl;gu; vd;Dk; gjk; 

Nkd;ikAs;sJ. cjhuzkhf vd;Dila gps;is njhiye;J 

Ngha; mij nghyprhu; fz;Lgpbj;J itj;jpUf;fpd;whu;fs;. me;j 

gps;isia nghyprhuplk; ,Ue;J kPsg; ngwf;$ba cupik 

vd;dplNk cz;L. me;j gps;isia ehd; cupikNahL ,ul;rp 

j;Jf; nfhs;Sk; NghJ> me;j gps;isf;F ehd; kPl;gu; Mf ,Uf; 

fpd;Nwd;.  
 

,Nj gpufhukhf ,NaR vq;fs;; kPl;guhf ,Uf;fpd;whu;. Vnddpy; 

mtuhNy mtUf;Fs; ehq;fs; rpU\;bf;fg;gl;Nlhk;. mtUila 

nrhe;j [dkhfpa ehk; ghtj;jpdhy; njhiye;J Nghdhk;. njhiy 

e;J Nghd jd;Dilatu;fis Njb ,e;j G+kpf;F te;J> cupik 

As;stuhf vq;fis ,ul;rpj;jhu;. vq;fis ,ul;rpf;ff;$ba cU 

j;J mtuplNk cz;L. vdNt mtu; vkJ kPl;guhf ,Uf;fpd;whu;.  

Mjyhy; vq;fs; tho;f;ifapNy Jd;gq;fs; tUfpd;wNghJ> Njtd; 

kwe;J NghdhNuh> iftpl;lhNuh> ,e;jg; gpufhukhf ehq;fs; Gy 

k;gf;$lhJ. khwhf> ,J vd; gytPdk;; MdhYk; cd;djkhdtU 

ila tyJfuj;jpYs;s tU\q;fis epidT$UNtd;.  fu;j;jU 

ila nray;fis epidT$UNtd;> ck;Kila G+u;tfhyj;J 

mjpraq;fisNa epidT$UNtd;; vd;W mwpif nra;aNtz;Lk;.  

vd;dpy; cupikAs;stu;> vd;id #o;epiyfspy; ,Ue;J tpLtpf;f 

cupikAs;stuhfpa kPl;gu; capNuhbUf;fpd;whu;. mtUila fzf; 

Ffs; Kbe;J Nghtjpy;iy. vd;Dila kPl;gu; capNuhbUf;fp 

d;whu;.  
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மனமகிழ்சிய�ன் இரகசியம் 
,d;DnkhU Gjpa Mz;il ,g;G+TyfpNy fhz fu;j;ju; fpUig 

nra;Js;shu;. jk;Kila thf;fpy; cz;ikAs;s Njtd;> KbTgup 

ae;jk; vq;fs; ahtiuAk; fhj;J topelj;Jthuhf.   Gjpa 

Mz;il> Gj;Jzu;NthL> Gjpa jPu;khdj;NjhL Muk;gpj;jpUf;fp 

d;Nwhk;. me;j jPu;khdq;fspd;gb tho;f;ifapy; ed;ikahd khw;w 

q;fis Vw;gLj;jTk; mjpy; epiyep 

w;fTk; J}a Mtpahdtu; jhNk 

JizGupthuhf. kdkfpo;r;rp Kfk 

yu;rpiaj; jUk; vd;gJ cz;ik. 

Mdhy; kdpju;fSila tho;f;if 

apNy Jd;gq;fs; Jauq;fs; #o;e;J 

nfhs;Sk; NghJ> kdk; Jf;fj;jp 

dhy; cile;J Ngha;tpLfpd;wJ. 

,jw;F tpjptpyf;fhd kdpju;fs; ahUk; ,y;iy. jiyapbAk; 

fha;r;rYk; jdf;F te;jhy; jhd; njhpAk; vd;gJ Nghy> mt 

dtd; NghFk; ghLfs; mtdtDf;Fj; jhd; njhpAk;. ehq;fs; 

Muhjpf;fpd;w NjtDk; vq;fs; epiyia ed;F mwpthu;. 

mJkl;Lky;y mtu; ,dp tug;NghFk; fhyj;ijAk; mwpthu;. 

jq;fs; tho;tpy; ngupjhd Jf;fq;fis re;jpj;j kdpju;fis 

Ntjj;jpNy fhz;fpd;Nwhk;. me;j NtisapYk;> Jf;fj;jpy; 

mope;J Nghfhky;> NjtDila thu;j;ij mtu;fis Njw;wp> 

cs;shd kdpjd; NjtDf;Fs; kfpo;r;rpahf ,Uf;Fk;gbahf 

fpUig nra;jJ. mg;gbahd mDgtj;ij ngw;w NjtDila 

kD~d; ,t;tz;zkhf $wpdhu;.  “ckJ Ntjk; vd; kdkfp 
o;r;rpahapuhjpUe;jhy;> vd; Jf;fj;jpNy mope;JNghapUg;Ngd;” 
vdNt ,e;j Mz;bNy> tPz; rpe;jidfis ntWj;J> Ntjhf 

kj;ij mjpfkhf thrpAq;fs;> Ntj thu;j;ijfis jpahdpAq; 

fs;. mtw;wpy; gpupakhapUq;fs;. mit cau;tpYk; jho;tpYk; 

vq;fs; tho;f;iff;F ntspr;rkhf ,Uf;Fk;.    

 
 

ம ன மகிழ்ச்சி �கமலர் 

ச்சிையத் த�ம்;. மேனா� 

க்கத்தினாேல ஆவ� �றி 

ந்�ேபாம். 

jpq;fs; | ij 1 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 119:111 
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வ �ண் சிந்தைனகள் ேவண்டாம் 

fu;j;ju; NkhNria Nehf;fp: ehd; ,];uNty; Gj;jpuUf;Ff; nfhL 

f;Fk; fhdhd;Njrj;ijr; Rw;wpg;ghu;g;gjw;F eP kdpjiu mDg;G 

vd;whu;. mjhtJ> fu;j;ju; me;j Njrj;ij ,];uNtyUf;F nfhL 

f;Fk;gb KbT vLj;Jtpl;lhu;. mij ahuhYk; khw;w KbahJ. 

Mdhy; Njrj;ij Rw;wpg;ghu;f;f nrd;w gd;dpUtupy;> 10 Ngu;> 

me;j Njrj;jpNy FbapUf;fpw [d 

q;fs; gythd;fSk;;> gl;lzq;fs; 

muzpg;ghditfSk; kpfTk; ngup 

aitfSkha; ,Uf;fpwJ vd;W> 

jq;fs; Njtd; ciuj;j thf;Ff;F 

vjpuhd fhupaq;fisr; nrhy;yp  

jq;fisAk;> [dq;fisAk; tPzhf 

Fog;gpdhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> 

fu;j;jUila mehjp jpl;lk; epiw 

Ntw fhj;jpUf;fpd;Nwhk;. mtu; nrhd;dhy; mJ epiwNtWk;. 

,g;G+kpapYk; Njtd; ciuj;jitfs; vq;fs; tho;tpy; epr;rak; 

epiwNtWk;. vdNt NjtDila thu;j;ijia ek;gp> mJ epiw 

Ntwf; fhj;jpUf;f Ntz;Lk;. NjtDila thu;j;ijf;F vjpuhf 

vq;fis Fog;Gfpd;w ve;j rpe;ijAk; tPzhditfNs. NjtD 

ila thf;fpw;F vjpuhd rpe;jidfs; vq;fspy; ,Ukdj;ij 

cz;L gz;Zk;. ,J elf;Fkh? elf;fhjh? ehd; gopf;F gop 

thq;f $lhjh? ehd; gopthq;;f Ntz;Lkh? ,ij nra;tjh? 

nra;af;$lhjh?  vd;Dk; vz;zq;fis kdjpy; cz;Lgz;Zk;. 

,it khk;rj;jpd; tPzhd Nahridfs;. ,it vq;fs; tpRth 

rj;ij re;Njfkhf khw;wptpLk;. ,it vq;fis fhw;wpdhNy 

miyfisg;Nghy mb gl;L miyfpwtu;fshf;Fk;. ,e;j 

tPzhd rpe;jidfs; Njhd;Wk; NghJ> Ntjj;jpYs;s thf;Fj;j 

j;jq;fis mwpf;ifapLq;fs;. mit kdjpNy Fbnfhs;s 

,lq;nfhLf;fhjpUq;fs;.  
 

வ �ண்  சி ந் த ைன க ைள 

நான் ெவ � த் �> உம� 

ேவ த த்தில் ப��யப்ப�கி 

ேறன். 

 

சங்கீதம் 119:113 

nrt;tha; | ij 2 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:6-8 

 

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

வாக்�தத்தங்கைள �றித்� நான் எங்வளேவ�ம் சந்ேதப்படாம�ம்> 

வ �ண் சிந்தைனக்� இடங்ெகாடாமல்>  வ��வாசத்ேதா�>  உம்�ைடய 

ேநரம் வ�ம்வைர காத்தி�க்க எனக்� ெபலன் தா�ம். இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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சான்றிதழ் 

ghlj;jpl;lj;jpw;F mika ghlq;fis fw;W> guPl;irapy; rpj;jp 

ngWfpd;wtu;fSf;Fk;> tpisahl;L> ,ir Nghd;w kw;Wk;  gy 

Jiwfspy; rpwe;J tpsq;FNthUf;Fk;> rhd;wpjo;fisAk; tpUJf 

isAk; toq;Fthu;fs;.  ,e;j rhd;wpjo;fs; kdpju;fs; kj;jpapNy 

kjpg;Gf;FupaJk;> ,e;j cyf Nkijfshy; mq;fPfhuk; ngw;wjhf 

Tk; jpfo;fpd;wJ. ,d;W Njt If;fp 

aq;fspNy Qhd];ehdk; ngw;Wf; 

nfhs;NthUf;F mj;jhl;rp gj;jpuq; 

fis toq;Ffpd;whu;fs;. ,itfs; 

ahTk; ed;ik fUjpNa toq;f 

g;gLfpd;wJ. mj;jifa Qhd];ehd 

mj;jhl;rpg;gj;jpuk;; ,e;j cyfpNy 

Vw;Wf; nfhs;sg;glyhk;> Mdhy; 

fu;j;jNuh kdpju;fSila ,Ujaj; 

ijg; ghu;f;fpd;whu;. tpRthrKs;s 

tdhfp Qhd];ehdk; ngw;wtd; 

,ul;rpf;fg;gLthd;; tpRthrpahj 

tNdh Mf;fpidf;Fs;shfj; jPu;f;f 

g;gLthd; vd ,NaR $wpdhu;. tpR 

thrkhdJ      Ngr;rpNy khj;jpuk; my;y>  

fpupiaapdhNy cWjpg;gLj;jg;gLk;. Vnddpy; gprhRfSk; Njtd; 

cz;L vd;W tpRthrpj;J> eLq;Ffpd;wd Mdhy; mit 

NjtDila thu;j;ijf;F tpNuhjkhd me;jfhu fpupiafisNa 

elj;Jfpd;wd. kdpju;fSila topfisAk;> mj;jhl;rpg;gj;jpuq; 

fisAk; itj;J Njtd; kdpju;fSila epiyia epu;zapg;gtu; 

my;y. “vd;id mDg;gpd gpjh jhNk vd;idf; Fwpj;Jr; rhl;rp 

nfhLj;jpUf;fpwhu;” vd ,NaR $wpdhu;. mNj Nghy> “cz; 

ikAk; cj;jKkhd CopaNd> ed;whf nra;jha;” vd;W vq;fs; 

v[khdhfpa ,NaR vq;fis ghu;j;J $WtNj vq;fSf;F 

NjitahdJk;> mopahjJkhd rhd;wpjohf ,Uf;fpd;wJ.   

நல்ல�> உ த் த ம � ம் 

உண்ைம�மான ஊழிய 

க்காரேன> ெகாஞ்சத்திேல 

உ ண் ைம யா ய��ந்தாய்> 

அ ேந க த் தி ன் ேமல் 

உன்ைன  அ தி கா � யா க 

ைவப்ேபன்> உன் எஜமா 

�ைடய சந்ேதாஷத்திற் 

-�ள் ப�ரேவசி என்றான். 

மத்ேத� 25:21 

Gjd; | ij 3 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 2:15-26 

ெஜபம்: அன்ப�ன் ேதவேன> எங்கைள ேநசிக்கின்ற தகப்பேன> இந்த 

உலகத்தில் ேமன்ைமப்ப�த்தப்ப�ம் கா�யங்கைள ேதடாமல்> உம் 

ைமப் ப��யப்ப�த்�ம்ப� என் கி�ையகைள நடப்ப�க்க கி�ைப ெசய் 

வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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தி�வசனத்தின் ேமல் வாஞ்ைச 

Foe;ijf;F jha;g;ghy; vt;tsT ed;ikAk; mtrpaKkhdJ 

vd;gJ ahtUk; mwpe;j cz;ik. me;j fsq;fkpy;yhj ghypy; 

Foe;ijapd; cly; tsu;r;rpf;F Njitahd  jhJg;nghUl;fs; 

mlq;fpapUf;fpd;wJ. mNj Neuj;jpy; Gjpjhf gpwe;j Foe;ijfs; 

,d;d Neuj;jpy; ghy; jdf;F Njit vd;W Kd;Fwpf;fhky;> 

mjw;F Njitahd Neuj;jpy;> Ra 

khfNt ghiy mUe;Jk;gb thQ; 

irAs;sjhf ,Uf;Fk;. mNj Nghy 

NjtDila thu;j;ijNa vq;fs; 

Mj;Jkhtpd; Ngh[dkhf ,Uf;fp 

d;wJ vd;w czu;T vq;fSf;Fs;  

cUthf Ntz;Lk;.  mtUila 

jait epj;jk; epj;jk; Urpghu;j;jpU 

f;Fk; ehq;fs; ahtUk;> tsUk;gb> rfy Ju;f;Fzj;ijAk;> rfy 

tpj fglj;ijAk;> tQ;rfq;fisAk;> nghwhikfisAk;> rfytpj 

Gwq;$WjiyAk; xopj;Jtpl;L> Gjp jha;g; gpwe;j Foe;ijfis 

g;Nghy> jpUtrdkhfpa fsq;fkpy;yhj Qhdg;ghypd;Nky; 
thQ;irahapUf;f Ntz;Lk;. NjtDila tho;T jUk; jpUt 

rdq;fs; fsq;fkpy;yhjJk; khrw;wJkhapUf;fpd;wJ. me;j jpUtr 

dj;jpNy> vq;fs; cs;shd kdpjd; Gjpjhf;fg;gl;L> fpwp];JTf;F 

xj;j rhay; milAk;gb tsu;tjw;F Njitahd topKiwfs; 

ahTk; mlq;fpAs;sjhapUf;fpd;wJ. vdNt epj;jpa [Ptidf; 

nfhLf;Fk; me;j thu;j;ijfis Fwpj;J vq;fs; epiyg;ghL vt; 

tz;zkhf ,Uf;fpd;wJ vd rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. ,e;j 

tUl Muk;gj;jpNy> jPu;f;fkhd jPu;khdq;fis vLj;Jf; nfhs;S 

q;fs;. gupRj;j Ntjhfkj;ij jpdKk; gbf;f Muk;gpAq;fs;. cq;f 

Sf;F fpilf;Fk; xa;T Neuq;fis kw;wa nghOJ Nghf;Ff 

shy; tpuag;gLj;jhjgbf;F mjpfjpfkhf thrpAq;fs;. trdk; 

trdkhf jpahdpAq;fs;. me;j thu;j;ijapd;gb thOq;fs;. 
 

இ ப் ப � ய� � க் க> கர்த்தர் 

தைய�ள்ளவெரன்பைத 

ந� ங் க ள் �சிபார்த்த�ண் 

டானால் 

1 ேப�� 2:1 

tpahod; | ij 4 
 

 khiy thrfk; - Vrhah 26:7-9 

 

ெஜபம்: அன்�ம் இரக்க��ள்ள நல்ல ப�தாேவ> உம்�ைடய தயைவ 

நாள்ேதா�ம் �சிபார்க்�ம் நாங்கள்> உம்�ைடய தி�வசனத்ைத 

வாசித்�> தியான�த்�> அதன்ப� வாழ எங்கைள வழிநடத்�வ �ராக. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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வ��வாசத்தில் நிைலத்தி�ங்கள் 

,NaR fpwp];Jtpd; rP~dhfpa NgJU> Ntjg;Gul;lu;fis Fwp 

j;J kpfj; njspthf tpsf;fpf; $wpAs;shu;.  mtu;fs; Nfl;Lf; 

NfJthd Ntjg;Gul;Lf;fisj; je;jpukha; Eioag;gz;zp> jq;f 

isf; fpuaj;Jf;Ff;nfhz;l Mz;ltiu kWjypj;J> jq;fSf;Fj; 

jPtpukhd mopit tUtpj;Jf;nfhs;Sthu;fs;.  KjyhtJ 

ePq;fs; mwpaNtz;baJ vd;dnt 

dpy;: filrpehl;fspy; gupahrf;fhuu; 

te;J> jq;fs; Ra ,r;irfspd;g 

bNa ele;J> ,NaR tUthu; vd;W 

nrhy;Yfpw thf;Fj;jj;jk; vq;Nf? 

cyfNjhw;wk; Kjy; rfyKk;  ,Ue; 

jtpjkhapUf;fpwNj vd;W nrhy;Y 

thu;fs;. ,g;gbahd Ngr;Rf;fis 

NgRgtu;fSf;F nrtp nfhLf;fhjp 

Uq;fs;. fu;;j;jUila ehspy;> kdp 

ju;fs; jq;fs; jq;fs; fpupiafspd; 

gyid ngw;Wf; nfhs;thu;fs;. 

Vnddpy;> fu;j;ju; jhNk Muthuj; 

NjhLk;> gpujhd J}jDila rj;jj; 

NjhLk;> Njt vf;fhsj;NjhLk; 

thdj;jpypUe;J ,wq;fptUthu;; mg; 

nghOJ fpwp];JTf;Fs ; kupj;jtu; 

fs; KjyhtJ vOe;jpUg;ghu;fs;. 

gpd;G capNuhbUf;Fk; ehKk; fu;j;jUf;F vjpu;nfhz;LNghf 

Nkfq;fs;Nky;> mtu;fNshNl$l Mfhaj;jpy; vLj;Jf;nfhs;s 

g;gl;L> ,t;tpjkha; vg;nghOJk; fu;j;jUlNd$l ,Ug;Nghk;.  

Mifahy;> ,e;j thu;j;ijfspdhNy ePq;fs; xUtiunahUtu; 

Njw;Wq;fs;. nghWikNahNl cq;fs; tpRthrj;jpd; gyd; 

epiwNtw fhj;jpUq;fs;. 
 

நாங்கள் தந்திரமான கட் 

� க் க ைத கைளப்  ப�ன்பற் 

றி ன வ ர் க ளாக அல்ல> 

அவ�ைடய மகத்�வத் 

ைதக் கண்ணாரக் கண்ட 

வ ர் க ளா க ேவ   நம்� 

ைட ய   க ர் த் த ரா கி ய 

இ ேய �   கி றி ஸ் � வ� ன் 

வ ல் லைமைய�ம் வ� 

ைகைய�ம் உங்க�க்� 

அறிவ�த்ேதாம். 

2 ேப�� 3:16 

nts;sp | ij 5 
 

 khiy thrfk; - 1 njr 4:14-18 

 

ெஜபம்: வாக்�மாறத ேதவேன> ந�ர் ெசய்ய நிைனத்தைத யா�ம் த�க்க 

��யா�! உம்�ைடய �மாரனாகிய கிறிஸ்� ேமகங்கள�ல் வ�ம் 

நாைள எதிர்பார்த்�> உணர்�ள்ள வாழ்க்ைக வா�ம்ப� வழிநடத் 

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

 
அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்                16 



  
 

 

ேவ� எந்த வழி�ம் இல்ைல 
kdpjDila clypd; nraw;ghLfisAk;> mij MNuhf;fpakhf 

NgZtijg;gw;wpAk;;> NehAw;w Neuq;fspy; vt;tifahd rpfpr;ir 

nfhLg;gnjd;gijAk; gw;wp itj;jpa epGzu;fNs ed;F 

mwpe;jtu;fs;. ,Ue;jhYk; mtu;fs; $l ,e;j G+kpapy; ePLopaha; 

tho KbahJ. mtu;fSila ehl;fs; epiwNtWk;NghJ mtu;f 

Sk; ,g;G+kpia tpl;L tpil ngw 

Ntz;Lk;. gpukhz;lkhd fl;blq;f 

isAk;> neLQ;rhiyfisAk;> tpa 

f;fj;jF ,ae;jpuq;fisAk; nghwp 

apyhsu;fs; cUthf;Ffpd;whu;fs;. 

vdpDk; mitfs; vd;nwd;Wk; ,e;j 

G+kpapy; ,Uf;fg; Nghtjpy;iy. 

mtu;fSk; mtu;fspd; gilg;Gf;f 

Sk; mepj;jpakhditfNs. kdpju; 

fSk;> mtu;fspd; Mf;fq;fSk;> 

vy;yh gilg;GfSk; fu;j;jUila 

MSiff;F fl;Lg;gl;bUf;fpd;wJ.  

,d;W kdpju;fs;>  guNyhfk; nrd; 

wilAk; topia Nghjpf;Fk; Copa 

u;fis mw;gkhfTk;> mope;J Nghfp 

d;w  cyf Qhdj;jpy; Njwpdtu; 

fis Nkd;ikahTk; fzpf;fpd;wh 

u;fs;. ,g;G+kpapNy ehq;fs; fhz;fpd;witfs; mepj;jpakhdit 

fs;. ehq;fs; fhzhky; tpRthrpf;fpd;w guNyhf nghf;fp~q;fs; 

epj;jpakhditfs;. Vnddpy; mq;Nf Mjp me;jk; ,y;yhj> ru;t 

ty;yikAs;s Njtdhfpa fu;j;ju; tPw;wpUf;fpd;whu;. ehNkh 

nka;j; Njtid ek;gpf;ifahf nfhz;ltu;fs;. vdNt mepj;jp 

akhditfis ek;gp vq;fs; fpupiafis elg;gpf;fhky;> epj;jp 

akhd NjtDila thu;j;ijapd;gb fpupiafis elg;gpg;Nghk;. 

வா ன ங் க ைளச் சி�ஷ்� 

த்� �மிைய�ம் ெவ� 

ைமயாய��க்கச் சி�ஷ் 

�யாமல் அைதக் ��ய� 

� ப் � க் கா க ச்  ெச ய் � 

பைடத்�> அைத உ�ேவ 

ற்ப�த்தின ேதவனாகிய 

கர்த்தர்  ெசா ல் � கி ற தா 

வ �: நா ேன க ர் த் த ர்> 

ேவெறா�வர் இல்ைல. 

ஏசாயா 45:11 

rdp | ij 6 
 

 khiy thrfk; - Gyk;gy; 3:37 

 

ெஜபம்: மகத்�வ�ள்ள ப�தாேவ> பரேலாக ெபாக்கிஷங்கைள ேசர்க்�ம் 

ஆர்வம் எங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் வள�ம்ப�> அைவகைள உண�ம் 

உள்ளத்ைத எங்க�க்� தந்த�ள்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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எங்கள் ேதவைனப் ேபால... 
vq;fs; Njtdhfpa fu;j;ju; ,uf;fKk; kdcUf;fKk;> ePba 

rhe;jKk; kpFe;j fpUigAk; cs;stu;. kdpju;fSila 

nray;fis cw;W Nehf;fp ghu;f;fpd;whu;. ePjpkhdpd; topiaAk;> 

Jd;khu;f;fupd; NahridfisAk; ed;F mwpe;jtu;. kdpju;fS 

ila xt;nthU jg;gpjq;fSf;Fk;> cldbahf rupf;fl;lhky;> 

mtu;fs; ahtUk; ,NaRitg; Nghy khw Ntz;Lk; vd;W> mt 

u;fs; Nky; Nfhgpg;gjw;F jhkjpf;fpd;whu;. ehq;fSk; ,NaRit 

Nghy rhe;j FzKs;stu;fsha; 

tho Ntz;Lk;. tPl;bNy> nrhe;j 

ge;jq;fs; kj;jpapNy cld; Nfhgf; 

fhud;>  Mdhy; ntspapNy Nghdhy;> 

ehd; NtnwhU kdpjd; vd;W tho; 

gtu;fs; ,Uf;fpd;whu;fs;. gpupakhd 

tu;fNs> tp~g; ghk;gpd; tp~k; 

mjd; jiyf;Fs;Ns ,Uf;Fk;. mJ 

vq;F NghdhYk; mjNdhNl ,Uf; 

Fk;. Fwpj;j re;ju;g;gj;jpy; mJ jd; tp~j;ij ff;fptpLk;.  mNj 

Nghy Nfhgf;fhudpd; NfhgKk; mtNdhL ,Uf;Fk;. tPl;bNy> 

nrhe;jq;fs; kj;jpapNy> rig If;fpaj;jpNy> vg;NghJ thu;j;ij 

fs; gprFk;>  my;yJ Fiwfs; elf;Fk; vd;W vjpu;ghu;j;Jf; nfhz; 

bUg;gJ nja;tPf Rghtky;y. ePjpia epiy epWj;j Nfhgg;gl;L 

rz;ilfisAk; gpuptpidfisAk; Muk;gp j;J tplf;$lhJ. ve;j 

#o;epiyfspYk; rz;il rr;ruTfis mku;j;jptpLNtd; vd;Dk; 

kdepiy vq;fs; tho;tpy; cUthf Ntz;Lk;. Nfhgg;gLtNj 

vd; MAjk;> mjdhy; kdpju;fs; vd;NdhL Ngr vr;rupf;ifaha; 

,Ug;ghu;fs; vd;W tho;e;j ehl;fis tpl;L> ePba rhe;jNk vd; 

ew;fdp vd;Dk; tho;f;ifia tho gofpf; nfhs;Nthk; 

 

ேகா ப க் கா ர ன்  சண்ைட 

ைய எ�ப்�கிறான் ;. ந��ய 

சாந்த�ள்ளவேனா சண் 

ைடைய அமர்த்�கிறான். 

ந�திெமாழிகள் 15:18 

QhapW | ij 7 
 

 khiy thrfk; - NahNty; 2:13 

 

ெஜபம்: ந��ய சாந்த�ள்ள ேதவேன> ந�ர் ப��வ�ைனகள�ல் ப��யப்ப� 

கின்ற ேதவன் அல்லேவ. எனேவ நான் சண்ைடைய கிளப்ப�வ��கி 

ன்றவனாக இ�க்காமல் உம்ைமப்ேபால ந��ய சாந்தத்ைதத் த�த்�க் 

ெகாள்ள என்ைன வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்  18 



  
 

 

ம�ட்ப�ன் காரணர் ‘இேய�’ 
vq;fs; Kd;Ndhu;fspd; ghuk;gupak; vd;W gy fhupaq;fis 

nra;J tUfpd;whu;fs;. ,itfspy; kjr; rlq;FfSk; mlq; 

fpapUf;fpd;wJ. fpwp];Jit mwpaKd;> ehq;fSk; ,it fis 

tUlh tUlk; nra;J te;Njhk;. me;jg; ghuk;gupaq;fspy; tho;T 

cz;L vd;W epidj;J kdf;fz;nrhUfpg;Ngha; ,U spNy 

tho;e;J te;Njhk;. NjtDila fpU 

igahdJ fpwp];Jtopahf ntspg; 

gl;l NghJ> me;jfhu ,Uspy; ,U 

e;J Mr;rupakhd Njt xspapdpl 

j;J vq;fis tutioj;jhu;. ,it 

vq;fs; elf;ifapdhNyh> vq;fs; 

fpupiafspdhNyh cz;lhftpy;iy. 

,e;j cyfpy; cs;s IRtupak; 

mij ahUf;Fk; nfhLg;gJk; 

,y;iy. jk;ikNa jhk;   “mbf;fg;gL 

fpd;w Ml;Lf;Fl;biag;Nghy” xg;G 
f;nfhLj;j ,NaR fpwp];Jtpd; khrw;w tpiyNawg;gl;l ,uj; 

jj;jpdhNy kPl;fg;gl;Nlhk;. ey;y FLk;gj;jpy; ,Ue;J te;Njd;> 

ey;y ghlrhiyapy; fw;Wf; nfhz;Nld;> ey;y ez;gu;fis cil 

atdhapUe;Njd; vd;gJ ,e;jg; G+kpf;Fupa ngUik. kdpjd; 

,e;j G+kpia tpl;L fle;J NghFk; NghJ mit ahTk; xope;J 

G+kpapd; rupj;jpuk; MfptpLk;. mit guNyhfj;jpNy nry;Ygbah 

fhJ. ehq;fs; guk;giu guk;giuahf fpwp];jtu;fs; vd nkr;rpf; 

nfhs;gtu;fSk; cz;L. mjhtJ> kw;wtu;fis Nghy ehq;fs; 

ghtpfshf ,Uf;ftpy;iy vd;W jq;fis ngUikghuhl;bf; 

nfhs;thu;fs;. ,itAk; tPzhd kdpjDila Mf;fq;fs;. ,u 

l;rpg;G guk;giu myfpdhy; tUtjpy;iy. ,ul;rpg;G ,NaR fpwp 

];Jtpdhy; kl;LNk tUk;. 

 

 

 

 

 

� ற் ற மில்லாத  மாசற்ற 

ஆட்�க்�ட்�யாகிய கிறி 

ஸ்�வ�ன் வ�ைலேயறப் 

ெப ற் ற இரத்தத்தினாேல 

ம�ட்கப்பட்�ர்கெளன்� 

அறிந்தி�க்கிற�ர்கேள. 

1 ேப�� 1:19 

jpq;fs; | ij 8 
 

     khiy thrfk; - vNgrpau; 5:8  

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள பரேலாக ப�தாேவ> உம்�ைடய தி�க் �மாரன் 

இேய� வழியாக பாவத்திலி�ந்� ம�ட்பைட�ம் வழிைய உண்� பண் 

ண�ன �ர். இந்த உலக கா�யங்கைள �றித்� ெப�ைம பாராட்டாமல் 

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

ஆேமன். 
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என் ேதவைன அன்� ��ேவன் 
,e;j G+kpiaAk; mjpYs;s tsq;fisAk; Muha;r;rp nra;tjpy; 

kdpju;fs; mjpf ftdnkLj;J tUfpd;whu;fs;. ,e;j G+kpapd; 

tsq;fis ghJfhf;Fk; ey;y ];jhdhjpgjpfshf ,Uf;f Ntz; 

Lk;;. ,aw;ifia guhkupf;f Ntz;Lk;. kuq;fis ghJfhf;f 

Ntz;Lk;.  kpUf [Ptd;fis Nerpf;f Ntz;Lk;  vd;w fUj;Jf; 

fs; ,d;iwa cyfpNy gy ehLf 

spy; Nfl;fpd;Nwhk;. ,it ahTk; 

ey;y fUj;Jf;fs;. NkYk;> tWikg; 

gl;l ehLfSf;Fk;> mjd; FbfS 

f;Fk; cjTk; jpl;lq;fisAk;> ,a 

w;if mdu;j;jq;fshYk;> Aj;jq;f 

shYk; ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F cj 

Tk;gbahf mNefu; mNef jpl;lq; 

fis Kd;ndLj;Jr; nry;fpd;whu; 

fs;. ,tw;iw ngUk;ghYk; gpwu; 

eyk; fUjpNa nra;fpd;whu;fs;. ,g; 

gbahd nraw;jpl;lq;fshy; gyu; 

ed;ikfis ngw;Wf; nfhs;fpd;whu;fs;. Mdhy; NjtDila 

KjyhtJ fw;gidapd;gb “Njtid Nerpf;fhky;” mjw;F 

tpNuhjkhf ehq;fs; tho;e;J nfhz;L> gpwid Nerpf;fpd;Nwd; 

vd;W nrhy;tJ Vw;Gilajy;y.  mtiu mwpe;jpUf;fpNwndd;W 

nrhy;ypAk;> mtUila fw;gidfisf; iff;nfhs;shjtd; 

ngha;adhapUf;fpwhd;> mtDf;Fs; rj;jpakpy;iy. mtUila 

trdj;ijf; iff;nfhs;Sfpwtdplj;jpy; Njt md;G nka;ahfg; 

G+uzg;gl;bUf;Fk;; ehk; mtUf;Fs; ,Uf;fpNwhnkd;gij 

mjpdhNy mwpe;jpUf;fpNwhk; vd;W Ntjk; $Wfpd;wJ. G+kpia 

gz;gLj;jp guhkupg;gJk;> capupdq;fisg; ghJfhg;gJk;> gpwid 

Nerpg;gJk; Kf;fpak;. mNjNghy vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf 

NjtDila fl;lisfis kPwhky; tho Ntz;Lk;.  
 

ந�   உன்   ேத வ னா கி ய 

க ர் த் த � ட த் தி ல்    உன் 

�� இ�தயத்ேதா�ம்> 

உன் ��        ஆத்�மாேவா 

�ம்>   உன்    � � ப் ப ல த் 

ேதா�ம் அ ன் � � � வா 

யாக. 

உபாகமம் 6:5 

nrt;tha; | ij 9 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:27 

 

ெஜபம்: சகலத்ைத�ம் பைடத்த ேதவேன> இந்த �மிக்� நல்ல ஸ்தானா 

திதியாக அல்ல> இேய� கிறிஸ்�வ�ன் நல்ல ஸ்தானாதிபதியாக வாழ் 

ந்�>  உம்�ைடய கற்பைனகைள என் வாழ்வ�ல் ைகக்ெகாள்ள என்ைன 

வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நல்ல ஆேலாசைனகள�ன் பலன் 

“gjwpd fhupak; rpjwpg;NghFk;” vd;w gonkhopia Nfl;bUf; 

fpd;Nwhk;. vq;fs; cs;sj;jpy; vOk; czu;Tfs; vq;fis Nkw; 

nfhs;Sk; NghJ> rpe;jid nra;ahky; nrayhw;wp tpLfpd;Nwhk;. 

,];uNtypd; xU uh[h> kpfhah vd;Dk; jPu;f;fjuprp $Wk; Njt 

thu;j;ijfs;>  jdf;F tpNuhjkhf ,Ue;jjhy;> kpfhahitg; gif 

j;jhd;. Njt thu;j;ijfis mrl;il 

nra;J>  Aj;jj;jpw;F nrd;wjhy;> 

mtd; khz;LNghdhd;. ,ijg; 

Nghd;w rk;gtq;fs; vq;fs; tho;tp 

Yk; eilngWfpd;wJ. rpy Ntisf 

spNy rpyu; jq;fs;  tho;tpYk;> 

jha; je;ijauplNkh> CopauplNkh> 

my;yJ %j;j cWg;gpduplNkh 

MNyhrid Nfl;lhy;> ve;j fhupa 

j;ijAk; nra;a KbahJ vd;W> 

jPtpukhf jhq;fs; epidj;j fhupa 

j;ij> nra;JtpLfpd;whu;fs;.. gpd;G mjd; tpisTfis jPu;f;f 

cynfq;Fk; cs;s Copau;fis ehLfpd;whu;fs;. MNyhridia 

mw;gkhf vz;zp mij js;sptpl;ljhy;> mtu;fs; tho;tpy; tUk;  

tpisTfshy;> gyUf;F mtu;fs; ,lwyhf khwptpLfpd;whu;fs;. 

Mjyhy;> MNyhridfis jl;bf; fopf;fhjpUq;fs;. mitfis 

nghWikAld; NfSq;fs;> Ntj thu;j;ijfspd;gb mitfis 

Muha;e;J ghUq;fs;> NjtDila rKfj;jpy; n[gpAq;fs;> 

mjd;gpd; KbTfis vLq;fs;. “Mifahy;> ehd; nrhy;ypa 

,e;j thu;j;ijfisf; Nfl;L> ,itfspd;gb nra;fpwtd; 

vtNdh> mtidf; fd;kiyapd;Nky; jd; tPl;ilf; fl;bd 

Gj;jpAs;s kD~Df;F xg;gpLNtd;” vd ,NaR $wpdhu;. 
 

ஆேலாசைனய�ல்லாைம

யால் எண்ணங்கள் சித் 

தியாமற்ேபாம் ; ஆேலாச 

ைனக்காரர் அேநகர் இ� 

ந்தால் அைவகள் உ�தி 

ப்ப�ம். 

ந�திெமாழிகள் 15:22 

Gjd; | ij 10 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:5 

 

ெஜபம்: ஆேலாசைனய�ல் ஆச்ச�யமான ேதவேன> எங்க�ைடய 

ேயாசைனகள் அற்பமானைவக�ம் அழிந்�ேபாகின்றைவக�மாய� 

�க்கின்ற�. ேவதத்தி�ள்ள வாழ்�த�ம்> நித்தியமான ஆேலாசைன 

ய�ன் வழிய�ல் நடக்க கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 

 அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்  21 



  
 

 

சகிப்�த் தன்ைம 

NjtDila kD~dhfpa NgJU> rhe;jFzKs;s 

v[khd;fSf;F khj;jpuk; my;y> Kul;Lf;FzKs;stu;fSf;Fk; 

fPo;g;gbe;jpUf;Fk;gb Ntiyf;fhuUf;F Gj;jpkjp $Wfpd;whu;.  

ehq;fs; Fw;wQ;nra;jjhy; jz;bf;fg;gLk;NghJ mij nghWik 

NahL rfpg;gjhy; mjpy; Nkd;ik VJk; ,y;iy. Mdhy; ehq;fs;  

ed;iknra;J ghLgLk;NghJ nghW 

ikNahNl rfpj;jhy; mJNt Njt 

Df;F cfe;jjhf ,Uf;Fk;. vq;fs; 

fu;;j;juhfpa ,NaRTk;> ve;j ght 

Kk; ,y;yhj G+uz gupRj;ju;. vg; 

NghJk; ahtUf;Fk; ed;ik nra;fp 

d;wtuhfNt ,Ue;jhu;> ,Uf;fpd; 

whu;. Mdhy;> vq;fs; ghtq;fis 

mtu; Vw;W nfhz;L> vq;fSf;fhf 

ghLfis rfpj;jhu;. ,J mjpf 

cgj;jputk; vd;W mtw;iw tpl;L Xbg; Nghftpy;iy. mtw;iw 

jhq;fp> kupj;J> ghtj;ij gupfupj;J> kuzj;ij ntd;W> %d;whk; 

ehs; kfpikaha; ntw;wp rpwe;jtuha; capu;j;njOe;jhu;. vdNt 

ehq;fSk; ed;ik nra;J ghlDgtpf;Fk; NghJ> mijf; Fwpj;J 

KiwaPL nra;ahky;> fpwp];Jtpd; mbr;RtLfis gpd;gw;w 

Ntz;Lk;. ,e;j rfpg;Gj;jd;ik> me;epa ehl;bw;F nrd;W 

kp~dupahf ghLgLtJ kl;Lky;y. Ntiyj; jsj;jpNy 

Kjyhspf;F fPo;gbtJ kl;Lky;y. vq;fs; FLk;gj;jpy;> nrhe;j 

ge;jq;fs; kj;jpapy;> ez;gu;fs; kj;jpapy;> rig tpRthrpfs; 

kj;jpapy;> rigapd; Copag; nghWg;Gfspy;> ehq;fs; ,j;jifa 

rfpg;Gj;jd;ik cilatu;fshf nghWikNahL tho Ntz;Lk;. 

,j;jifa tho;f;if tho;tjw;F J}a Mtpahdtu; vq;fSf;F 

ngyd; jUthu;.  

 

ந� ங் க ள்   �ற்றஞ்ெசய்� 

அ � க் க ப் ப � ம் ேபா � 

ெபா�ைமேயாேட ச கி த் 

தால்> அதினால் என்ன 

கீர்த்தி�ண்�? 

1 ேப�� 2:20 

tpahod; | ij 11 
 

 khiy thrfk; - 2 jPNkhj;NjA 2:3 

 

ெஜபம்: அன்ப�ன் பரேலாக தகப்பேன> எங்கைள �ற்றிய��க்கின்றவர்கள் 

மத்திய�ல்> ந�ர் காட்�ச் ெசன்ற சாட்சி�ள்ள வாழ்க்ைக வா�ம்ப�யாய் 

எனக்� உதவ� ெசய்�ம். உம்�ைடய ந�தி நிைறேவ�ம்ப� காத்தி�க்க 

எனக்� கற்�த்தா�ம்.  இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் 

ஆேமன். 
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மகிைமய�ன் ேவைள வைரக்�ம் 

nghJthf ,isQu;fs; ve;j nraw;ghLfisAk; jPtpukhf elj;jp 

Kbf;f Ntz;Lk; vd;w vz;zKs;stu;fshf ,Uf;fpd;whu;fs;. 

gpd;tpisTfs; Fwpj;J mjpfk; rpe;jpf;fhky;> fhyj;jpw;F Kd; 

nrayhw;w jPtpupg;ghu;fs;. fu;j;jUila Neuj;jpy;> mtu; cq;fis 

cau;j;Jk; tiuf;Fk;> %g;gu;fSf;F fPo;g;gbaj;jf;fjha; kdj; 

jho;ikia mzpe;J nfhs;Sq;fs; 

vd;W rj;jpa Ntjk; $Wfpd;wJ. 

,isQu;fs; kl;Lky;y> ahtUk; 

fu;j;jUila Neuj;jpw;F fhj;jpg;gNj 

ed;ikahdJ. xU kdpjdpy; fPo;g;g 

bT ,y;iy vd;why; mtid 

ngUik Ml;nfhs;Sk;. ngUikA 

s;stu;fSf;F fu;;j;ju; vjpu;j;J epw;fp 

d;whu;. jhtPJ vd;Dk; ,isQd;> 

,iladhf ,Ue;jhd;. fu;j;ju; 

mtid Njrj;jpd; uh[hthf;f Kd;Fwpj;jhu;. me;j Njrj;jpypUe;j 

uh[h mtid nfhd;WNghl jPtpupj;jhd;. jhtPJ nghWikahf 

,Ue;jhd;. Njtd; Fwpj;j Neuk; te;jNghJ mtid ahUk; 

jLf;f Kbatpy;iy.  NahNrg;G vd;Dk; ,isQd; Nky; mtd; 

rNfhjuu; nghwhikaile;J> mtid mbikahf me;epaUf;F 

tpw;Wg; Nghl;lhu;fs;. nra;ahj Fw;wj;jpw;fhf me;epa Njrj;jpNy 

rpiwapy; Nghl;lhu;fs;. mtNdh nghWikahf ,Ue;jhd;. 

Ntis te;jNghJ> md;iwa cyfpd; ty;yikAs;s uh[;aj; 

jpy;> uh[htpw;F mLj;jtdhf cau;j;jg;gl;lhd;. ahUk; mtidj; 

jLf;f Kbatpy;iy. vq;fs; fu;j;ju; ,NaR> kuzk; tiuf;Fk; 

jd;idj; jho;;j;jpdhu;. gpjhtpd; Fwpj;j Neuk; te;jNghJ kfp 

ikNahL capu;j;njOe;jhu;. vdNt ehKk; Njtd; vq;fis ca 

u;j;Jk;tiu mtUila gyj;j iff;Fs; gzpTs;s MtpNahL 

fPo;gbe;jpUg;Nghk;. 

 
 

ஆைகயால்> ஏற்றகாலத் 

திேல ேதவன் உங்கைள 

உயர்த்�ம்ப�க்�> அவ� 

ைடய பலத்த ைகக்�ள் 

அடங்கிய��ங்கள். 

1 ேப�� 5:6 

nts;sp | ij 12 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 37:4 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> உம்�ைடய �றித்த ேநரம் 

வைரக்�ம்> ெபா�ைமேயா�> உம்�ைடய வார்த்ைதக்�ம்> ந�ர் 

ஏற்ப�த்தின அதிகாரங்க�ம் கீழ்ப�ந்தி�க்க என்ைன வழிநடத்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஜ�வ ஒள�ய�ல் ஐக்கியம்  

xspf;Fk; ,USf;Fk; If;fpak; ,y;iy. gprhrpd; ,Uspd; 

mjpfhuj;jpw;F cl;gl;ltu;fs;> [Pt xspahfpa fu;j;jiu 

ntWf;fpd;whu;fs;. “nghy;yhq;F nra;fpw vtDk; xspiag; 
giff;fpwhd;> jd; fpupiafs; fz;bf;fg;glhjgbf;F> xspap 
dplj;jpy; tuhjpUf;fpwhd;. rj;jpaj;jpd;gb nra;fpwtNdh 
jd; fpupiafs; NjtDf;Fs;sh 
a;r; nra;ag;gLfpwnjd;W ntspah 
Fk;gbf;F> xspapdplj;jpy; tUfp 
whd;” vd;W ,NaR $wpapUf;fpd; 

whu;. ,Uspy; tho;gtu;fspd; ,ja 

j;jpy;> frg;ghd ituhf;fpaq;fSk;> 

mfe;ijAk; mtu;fis mwpahkNy 

xl;bf; nfhs;Sk;. mq;Nf gpuptpid 

apd; Cw;W cz;L. xw;Wikia 

Fog;gp tpLtNj ,tu;fspd; MS 

ifapd; ngyd;.   Mdhy; fpwp];J 

NthL If;fpag;gl;ltu;fsplj;jpy;> 

xUkdKk; xw;WikAk; ikakhf 

,Uf;Fk;.  “ehk; mtNuhNl If;fp 
ag;gl;ltu;fs; vd;W nrhy;ypAk;> 
,UspNy elf;fpwtu;fshapUe;  
jhy;> rj;jpaj;jpd;gb elthky; 
ngha;nrhy;Yfpwtu;fshapUg;Nghk;” vd;W Ntjk; $Wfpd;wJ. 

rw;W cq;fs; tho;f;ifia Muha;e;J ghUq;fs;. rpy Neuq;f 

spNy> ePq;fs; xg;Guthf Kaw;rp nra;jhYk;> kw;wtu; mjw;F 

cld;glhjpUe;jpUf;fyhk;. epiyik vg;gbahf ,Ue;jhYk; 

frg;ig kdjpy; itj;jpUf;fhky;> ahtiuAk; MrPu;tjpj;J> vy; 

NyhUf;fhfTk; n[gk; nra;Aq;fs;. me;jfhuj;jpd; fpupiafis 

js;sptpl;L> [Pt xspahfpa ,NaR fpwp];Jit gpd;gw;wp 

gfypNy elf;fpwtu;fs; Nghyr; rPuha; elf;ff;flNthk;. 
 

அவர் ஒள�ய�லி�க்கிற� 

ேபால நா�ம் ஒள�     

ய�ேல நடந்தால் ஒ�வ 

ேராெடா�வர் ஐக்கியப் 

ப ட் � � ப்  ேபா ம் ;   அ வ � 

ைடய   � மா ர னா கி ய 

இேய � கி றி ஸ் � வ�ன் 

இரத்தம் சகல பாவங்க 

ைள�ம் ந�க்கி> நம்ைமச் 

�த்திக�க்�ம் 

1 ேயாவான் 1:7 

rdp | ij 13 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 13:11-14 

 

ெஜபம்: ப��த்த ேதவேன> இ�ள�ன் அதிகாரத்திற்� உட்பட்��க்�ம் 

அந்தகார கி�ையகைள> எங்கைள வ�ட்� �ற்றி�ம் அகற்றி> 

ஐக்கியத்தி�ம் ஒ�ைமப்பாட்��ம் வளர கி�ைப ெசய்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 THE INNER MAN PUBLISHED BY GRACE TABERNACLE - 416.613.2909               24 



  
 

 

ேதவைனத் �திக்�ம் நா� 

NjtDila gupRj;j gu;tj;jpNy ahu; thrk; nra;a KbAk; vd;g 

ijf; Fwpj;J Ntjj;jpNy tpsf;fpf;$wg;gl;Ls;sJ. mtw;Ws;> 

,d;W (Gwq;$Wjy;) Nfhs; nrhy;Yjiy tpl;LtpLtijg; gw;wp 

rw;W rpe;jpj;Jg; ghu;g;Nghk;. rpy NtisfspNy> kdpju;fs; jq;fs; 

Fwpf;Nfhs;fis miltjw;fhf Njitf;Nfw;g mt;tg;NghJ 

mtrpakhd epakq;fis gpd;gw;Wfp 

d;wtu;fs; Nghy fhz;gpg;ghu;fs;. 

cjhuzkhf> Nju;jy; xd;wpy; ntw;wp 

ngWk;gbahf> ngUk;ghd;ikah 

Ndhu; Fwpj;j kjj;ijr; rhu;e;jtu; 

fs; vd;W mwpe;J> Nju;jy; ehs; 

tiuf;Fk; mtu;fisg; Nghy xU 

tu; jd;idf; fhz;gpg;ghuhf ,Ue; 

jhy;> mtupd; kj ek;gpf;if Nghyp 

ahdJ. ,jw;nfhj;jjhf Njt rKf 

j;jpy; thOk; jfikfis mila 

KbahJ. Nfhs; nrhy;Yfpwtd; 

gpuhz rpNefpjiuAk; gpupj;JtpLfp 

whd;. rNfhjuUf;Fs;Ns tpNuhjj;ij 

cz;Lgz;zp tpLfpd;whd;. jq;fs; tho;f;ifapd; Fiwfis 

kiwf;Fk;gbahf kdpju;fs; kw;wtu;fis gw;wp Ngrpj; jpupfp 

d;whu;fs;. ,jdhy; ,tu;fs; jq;fs; Mj;Jkhit jhq;fNs 

nfLj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,e;j G+Nyhfj;jpy; NjtDila 

rKfk; vq;fNshL ,Uf;fhtpl;lhy;> vg;gb guNyhfj;jpy; mtU 

ila rKfj;jpw;F nry;y KbAk;? J}a Mtpapd; rKfk; vq; 

fis topelj;Jkhapd;> Nfhs; nrhy;YjYf;F mq;Nf ,lkp 

y;iy. guNyhf ahj;jpupfshfpa ehq;fs;> vq;fs; ehtpdhy; 

tpNuhjj;ij NgRtijtpl;L> Njtid Jjpf;Fk; ,dpa thu;j; 

ijfis NgRNthk;. 
 

அவன்  தன்  நா வ� னா ல் 

� ற ங் � றா ம � ம்>   தன் 

ேதா ழ � க் � த்   த�ங்� 

ெசய்யாம�ம்> தன் அய 

–லா ன் ேம ல்  ெசால்லப்ப 

�ம் நிந்ைதயான ேபச்ைச 

எ�க்காம�ம் இ�க்கி 

றான். 

சங்கீதம் 15:3 

QhapW | ij 14 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 3:8-12 

 

ெஜபம்: பராக்கிரம�ள்ள ேதவேன> உம்ைம �திக்�ம் நாவாேல> 

�றங்�றித் தி�ந்�>  ப�ள�கைள�ம்> வ�ேராதங்கைள�ம்>சாபங்கைள�ம் 

வளர்க்காமல்> உம்�ைடய �திைய ெசால்லி வாழ கி�ைப ெசய்வ �ராக. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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எள�ேயா�ன் ஆதாரம் 

neLQ;rhiyf;F mg;Gwkhf cs;s Nrupapy;> rpWFbypy; tho;e;J 

te;j kdpjidf; fhztpy;iy. ,aw;if mdu;j;jj;jpdhy; mtd; 

tho;e;j FbirapUe;j ,lk; njupahky; Ngha;tpl;lJ. mtd; 

tho;e;j ehl;fspy; mtid NjLthu; ,y;iy> mtd; fhzhk 

w;NghdNghJk; mtd; rlyj;ijf; fz;nlLf;f ,e;j G+kpapy; 

ahUkpy;iy. ve;j ,Wjpf; fpupiaf 

Sk; ,y;iy. mtd; gpwg;Gk;> tho; 

f;ifAk;> ,wg;Gk; ,e;jg; G+kpf;F 

mw;gkhdhJ. mtDila mb G+kp 

iatpl;L mfd;W Ngha;tpl;lJ. 

Mdhy; mtDila fzf;if fu;j; 

juplj;jpy; ,Ue;J ahu; gwpf;f Kb 

Ak;?  “Viofs; ghohf;fg;gl;ljpdp 

kpj;jKk;> vspatu;fs; tpLk; ngU 

%r;rpdpkpj;jKk;> ehd; ,g;nghOJ 

vOe;J> mtd;Nky; rPWfpwtu;fSf;F 

mtidf; fhj;J> RfkhapUf;fg;gz;ZNtd; vd;W fu;j;ju; 

nrhy;Yfpwhu;.” Vio vspatu;fs; ,e;jg; G+kpapy; mw;gkhdtu;fs; 

Mdhy; mtu;fis cUthf;fpd fu;j;ju; cd;djq;fspNy thrk; 

nra;fpd;wtu;. mtu;fspd; fzf;F vk;Nky; tpohjgbf;F vr;rup 

f;ifahapUg;Nghk;. ePq;fs; $Lkhdtiu> cq;fSf;F nfhL 

f;fg;gl;l ngyj;jpd;gb jhuhskhd kdJld; cjtp nra;Aq;fs;. 

vq;fs; gps;isfspd; vjpu;fhyj;jpw;fhf Nru;j;J itf;fpd;Nwhk;. 

Mdhy; ,d;W mNefu; mbg;gilj; Njitfis re;jpf;f 

jpz;lhLfpd;whu;fs;. fu;j;jiu ek;gp ed;ik nra;Aq;fs;. KO 

cyifAk; nropg;ghf;Ftjw;Fupa tsq;fs; vq;fsplk; ,y;iy 

Mdhy; Fiwe;jJ xUtUila tho;f;ifapy; ed;ikahd 

khw;wj;ij cz;lhf;FNthk;.  
 

எள�யவன் என்ைறக்�ம் 

ம ற க் க ப் ப � வ தி ல் ைல ;    

சி � ைம ப் ப ட் ட வ ர் க 

�ைடய நம்ப�க்ைக ஒ� 

-ேபா�ம் ெகட்�ப்ேபாவ 

தில்ைல 

சங்கீதம் 9:18 

jpq;fs;| ij 15 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 103:6 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள பரேலாக தந்ைதேய> என்ைன�ம் நிைன��ர்ந்த 

ெதய்வேம> அ�கைத அற்றவர்; என்� எவைர�ம் அற்பமாக 

ேநாக்காதப�> ஏைழ எள�யவ�க்� ஆதாரமாக இ�க்க எனக்� 

உணர்�ள்ள இ�தயத்ைதத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்  26 



  
 

 

உண்ைமையப் ேப�ங்கள்  

uh[;ak; xd;wpd; rpNu~;l ke;jpupfspy; xUtd;> rf ke;jpupapd; 

FLk;gj;jpw;F JNuhfk; nra;Jtpl;lhd;. ,e;j rk;gtk; uh[ 

rKfj;jpw;F vl;baJ. mNef fhyq;fshf gzpGupe;j me;j 

rpNu~;l ke;jpupia uh[h mioj;J> nra;jpfs; ,g;gbahf 

Nfs;tpg;gLfpd;Nwd;. mjpy; vt;tsT cz;ik ,Uf;fpd;wJ vd 

tpdhtpdhd;. jd;Dila Fw;wj;ij 

xg;Gf;nfhz;L> uh[htpd; jait 

ngw;Wf; nfhs;tjw;F gjpyhf> mit 

ahTk; ngha; gpur;rhuk; vd $wp 

tpl;lhd;. ehl;fs; fope;J nrd;w 

gpd;> rpNu~;l ke;jpup jdf;F cz; 

ikia kiwj;jijapl;L uh[h rPw;w 

kile;jhd;. ,g;nghOJ uh[htpd; 

ghu;itapNy> ,e;j rpNu~;l ke;jpup> 

Fw;wthsp khj;jpuky;y> ngha; NgR 

gtd;> mePjpAs;std; vd;W fzpf;fg;gl;lhd;. mj;Jld; ,td; 

,dp nrhy;yg; NghFk; fhupaq;fspYk; vt;tsT cz;ik ,U 

f;fpd;wJ vd;W re;Njfk; vOk;gpw;W. gpupakhdtu;fNs> vy;yh 

kdpju;fSila tho;tpYk; Fw;wq;fs; eilngWtJz;L. Njt 

dhy; kd;dpf;ff;$lhj Fw;wq;fs; xd;Wkpy;iy. Mdhy; me;j 

Fw;wj;ij kiwf;fhky; cz;ikia xj;Jf; nfhs;tNj kde; 

jpUk;Gjypd; KjyhtJ gb.  ngha; NgRfpwtu;fspd; tho;tpy; 

ve;j ePjpapd; fpupiafisAk; elg;gpf;f KbahJ. ahnjhU 

Fw;wj;jpy; ePq;fs; mfg;gl;lhy;> cq;fSf;F fpilf;Fk; Kjy; 

re;ju;g;gj;jpNyNa cz;ikia NgRq;fs;. gprhrhdtNd ngha; 

f;F gpjhthapUf;fpd;whu;. vq;fis mioj;j Njtd; cz;ikAk; 

ePjpAk; cs;stu;. rj;jpa cjL vd;Wk; epiyj;jpUf;Fk;; ngha; 

ehNth xU epkp~k; khj;jpuk; ,Uf;Fk; vd gupRj;j Ntjh 

fkj;jpy; thrpf;fpd;Nwhk;. 
 

ெபாய் உத�கள் கர்த்த 

�க்�  அ � வ � ப் பா ன 

ைவகள் ;  உ ண் ைம யா ய் 

நடக்கிறவர்கேளா அவ� 

க்�ப் ப��யம். 

ந�திெமாழிகள் 12:22 

nrt;tha; | ij 16 
 

 khiy thrfk; - Y}f;fh 16:10 

 

ெஜபம்: ந�தி�ள்ள ேதவேன> ெபாய்யர்கள் உம்�ைடய ராஜ்யத்ைத 

�தந்த�ப்பதில்ைல என �றிய��க்கின்ற�ர். ெபாய்ைய ெவ�த்�> 

உள்ளைத உள்ள� என்� ேப�கிறவர்களாய் நாங்கள்  வா�ம்ப� 

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

vq;fs; tho;f;ifapNy gy iky; fw;fis jhz;b te;jp 

Uf;fpd;Nwhk;. cau;thd> jho;thd Neuq;fisAk;> kiyfs;> gs; 

sj;jhf;Ffs; Nghd;w ghijfisAk; re;jpj;jpUf;fpd;Nwhk;. vy;yh 

NtisfspYk; NjtDila fpUig vq;fis jhq;fp te;jJ. 

ehq;fs; mtiu Nehf;fp ghu;f;f kwe;j Neuq;fspYk; mtu; vq; 

fis iftpltpy;iy. mtUila 

fpUigahdJ> kdpj jaTfshf> 

gyu; Clhf vkf;F ntspg;gLj;j 

g;gl;lJ. mjpy; Fwpg;ghf> Qhd 

cgNjrj;ij Nghjpj;j Njt Copa 

u;fs; vq;fSf;F cWJiz ahf 

,Ue;jhu;fs;. gy Ntisf spNy 

vq;fSila Kd;Ndw;wq;f Sf;fhf 

n[gpj;jhu;fs;. ePq;fs; fle;J te;j ghijfis rw;W jpUk;gpg; 

ghUq;fs;. cq;fSf;F xj;jhirahf ,Ue;jtu;fis epidj;J> 

NjtDf;F ed;wp nrYj;Jq;fs;. vq;fs; ,d;g Jd;g Neuq;fspy; 

Njt Copau;fs; vq;fs; gf;fkhf epw;fpd;whu;fs;. mNj Nghy 

mtu;fspd; ,d;g Jd;g Neuq;fspYk; ehq;fSk; xj;jhirahf 

,Uf;f Ntz;Lk;. rpy Neuq;fspy; Copau;fs; jsu;e;J NghFk; 

#o;epiyfs; Vw;gLtJz;L> me;j Ntisfspy; cq;fs; md;ig 

mtu;fSf;F fhz;gpAq;fs;.  vd;id tprhupg;gjw;F ePq;fs; ,g; 

nghOJ kWgbAk; kdkyu;e;jgbapdhNy fu;j;jUf;Fs; kpfTk; 

re;Njh~g;gl;Nld;; vd Njt Copauhfpa gTy; gpypg;gpah 

gl;lzj;jhUf;F ed;wp $wpdhu;. gzk; nghUSf;fhf my;y> 

jd;id Fwpj;j md;G mtu;fSf;F ,Ue;jjhy; mtu; kfpo;r;rp 

aile;jhu;. mNjNghy> Copau;fspd; cgj;jputkhd Ntis 

fspy;>  mtu;fSf;F Mjuthf ,Ug;Nghk;. mtu;fSf;fhf Cf;f 

khf n[gk; nra;Nthk;.  

ஆ கி � ம் ந�ங்கள் என் 

உ ப த் தி ர வ த் தி ல் என் 

ேனாேட உ ட ன் ப ட் ட � 

நலமாய��க்கிற�. 

ப�லிப்ப�யர் 4:14 

Gjd; | ij 17 
 

 khiy thrfk; - 1 njr 5:12-13 

 

ெஜபம்: கி�ைப உள்ள நல்ல ஆண்டவேர> ந�ர் நியமித்த ஊழியர்கள் 

வழியாக> உம்�ைடய ஆதரைவ எங்க�க்� காண்ப�த்த�ர். அதற்காக 

நன்றி. அவர்கைள மிக�ம் அன்பாய் எண்ண�க்ெகாள்�ம்ப�யான 

இ�தயத்ைத எங்க�க்� தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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வ�ட்� வ�ட்டைவகள் 

A+j khu;f;fj;jhu;> jhq;fs; jq;fs; ruPuj;jpNy nra;Ak; fpupj;jp 

aq;fisf; Fwpj;J Nkd;ikahf vz;zpdhu;fs;. ghtj;jpypUe;J 

kPl;G> ,NaR fpwp];Jtpdhy; kl;LNk cz;lhfpd;wJ.  mg;gb 

,NaR fpwp];JthNy kPl;G cz;lhapUf;f> mjw;F Nkyhf 

,d;DnkhU fpupj;jpaj;ij jq;fs; ruPuj;jpy; nra;tjhy;> ve;j 

Nkd;ikAk; ,y;iy. vdNt Njt 

Dila Copauhfpa gTy;> ehd; 

cyfNkd;ik mjpfKs;stdhf ,U 

e;Jk; “,NaR fpwp];Jtpd; rpYit 

iaj;” jtpu NtW xd;iwAk; Fwp 

j;J Nkd;ikahf Ngrkhl;lhd; vd;W 

$wpdhu;. ehq;fs; fpwp];Jit nrhe;j 

,ul;rfuhf Vw;Wf;nfhz;l gpd;> 

gioa fhupaq;fSf;F Kw;Wg;Gs;sp 

itf;f Ntz;Lk;. “ehd; Kd;G ,j; 

jid NgUf;F mbj;Njd;” “vd; rpNe 

fpju;fs; ahtUk; rKjha me;j];;J 

s;stu;fs;”  vd;W jq;fs; gioa Mfhj ituhf;fpaq;fisf; 

Fwpj;J rpyu; ngUikahf Ngrpf; nfhs;thu;fs;. Mdhy; jhq; 

fs;> me;juq;fj;jpy; nra;j ghtq;fis Fwpj;J xU thu;j;ij 

$l nrhy;y khl;lhu;fs;. ghtq;fis ehd; tpl;Ltpl;Nld;> ,NaR 

mitfis kd;dpj;J tpl;lhu; vd;W xUtd; $wpdhy;> gioa 

Kul;L ituhf;fpaq;fis Fwpj;j Ngr;Rf;F ,dp ,lkpy;iy. 

MfhJ vd;W tpl;L te;jitfis rpe;ijapy; vLj;J ,iukPl;fh 

jgbf;F> fu;j;juhfpa fpwp];J ,NaRit mwpfpw mwptpd; Nkd; 

ikf;fhf ,e;j cyfj;jpy; ,yhgkhf Njhd;Wfpd;witfis> 

e~;lnkd;W mtw;iw tpl;LtpLq;fs;.  
 

  

நாேனா நம்�ைடய கர் 

த்தராகிய இேய�கிறிஸ் 

� வ� ன்  சி � ைவ ைய க் 

� றி த் ேத ய ல் லா ம ல் 

ேவ ெறா ன் ைற � ங் �றி-

த்� ேமன்ைம பாராட்டா 

தி�ப்ேபனாக.. 

கலாத்தியர் 6:14 

tpahod; | ij 18 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 3:4-8 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ப�தாேவ> �ப்ைப�ம் �சி�ம் என்� தள்ள� 

வ�ட்டைவகைள பற்றி தி�ம்ப�ம் ெப�மிதமாக ேபசாமல்> எப்ேபா�ம் 

என் கர்த்தராகிய இேய� கிறிஸ்�வ�ன் சி�ைவையக் �றித்ேத 

ேமன்ைம பாரட்ட என்ைன உணர்வைடயச் ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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கிறிஸ்�வ�ன் ப�ரமாணம் 

ehd; rhe;jKk; kdj;jho;ikAkhapUf;fpNwd; vd ,NaR fpwp];J 

$wpdhu;. cq;fis> cq;fspd;  ghtj;jpypUe;J kPl;L nfhs;S 

k;gbahfNt ,e;j cyfj;jpw;F te;Njd; vd;w cz;ikia 

$wpaNghJ>  mij Nfl;ltu;fs; mij Vw;f kWj;jhu;fs;. Mdh 

Yk; mtu; nghWikAs;stuha;> ahtUk; kde;jpUk;Gk;gb 

ed;ikiaNa nra;fpd;wtuhapUf;fp 

d;whu;. ,NaRtpDila rhe;j Fzk; 

vq;fspy; ntspg;gl Ntz;Lk;. cq;f 

spy; xUtu; ahnjhU Fw;wj;jpy; 

mfg;gl;lhy;> Mtpf;Fupatu;fshfpa 

ePq;fs;> “rhe;jKs;s MtpNahNl” 
me;egiu> Kd;G ,Ue;j epiyf;F 

jpUk;gg;gz;z gpuahrg;gLq;fs;.  

“jhf;Fjypd; MtpNahL” my;y> 

“rhe;jKs;s MtpNahNl” mtu;f 

NshL ,ilg;gLq;fs;. ,g;gbahf xUtu; ghuj;ij xUtu; 

Rke;J  “fpwp];Jtpd; gpukhzj;ij” epiwNtw;Wq;fs;. rpy Ntis 

fspNy ed;ikfs; nra;J ,isg;gile;j epiy cz;lhfyhk;. 

“vdf;Nfd; Njitapy;yhj Ntiy” vd;w kdepiy cz;lhfyhk;. 

ehq;fs;; vq;fSila eyj;ij kl;Lk; fUjp thONthkhf 

,Ue;jhy;> ehq;fs; Raeythjpfshf ,Ug;Nghk;. fpwp];J mg;gb 

epidj;jpUe;jhy; ,d;W ehq;fs; epu;%ykhfpapUg;Nghk;. ehq;fs; 

jtWk; NghJk; mtUila epahaj;jPu;g;G ntspg;glhky;> 

mtUila fpUig vq;fisj; jhq;Ffpd;wJ. fpwp];Jtpy; ,Ue;j 

rpe;ijNa vq;fspy; ,Uf;f Ntz;Lk;. vdNt ed;iknra;fpwjpy; 

Nrhu;e;JNghfhky;> fpwp];Jtpd; gpukhzj;ij vq;fspy; epiw 

Ntw;WNthkhf ,Ue;jhy;> ehk; Vw;wfhyj;jpy; mjw;Fupa gyid 

mWg;Nghk;.  
 

ஒ�வர் பாரத்ைத ஒ� 

வர் � ம ந் �> இப்ப�ேய 

கிறிஸ்�வ��ைடய ப�ர 

மா ண த் ைத  நிைறேவற் 

�ங்கள். 

கலாத்தியர் 6:2 

 

nts;sp | ij 19 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 11:28-30 

 

ெஜபம்: இரக்கத்தில் ஐ�வ�ய�ள்ள ேதவேன> என் உடன் சேகாதர 

சேகாத�கள்> �ற்றத்தில் அகப்ப�ம்ேபா�> அவர்கைள தாக்கி> இன்�ம் 

உைடந்� ேபாகப்பண்ணாமல்> உம்�ைடய அன்ப�னால் அவர்கைள 

ம�ண்�ம் நிைலநி�த்�ம்ப� என்ைன வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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கண்ண�ைரக் காண்கின்றார் 

Mfhu; vd;Dk; mbikg; ngz;> jdpj;jtsha;> jd; FkhuNdhL 

Gwg;gl;Lg;Ngha;> ngnau;nrghtpd; tdhe;juj;jpNy miye;J 

jpupe;jhs;. JUj;jpapypUe;j jz;zPu; nrytope;jgpd;G> mts; 

gps;isia xU nrbapd;fPNo tpl;L> gps;is rhfpwij ehd; 

ghu;f;fkhl;Nld; vd;W> vjpuhf mk;G ghAk; J}uj;jpNy Ngha; cl; 

fhu;e;J rj;jkpl;L mOjhs;.  Njtd; 

gps;isapd; rj;jj;ijf; Nfl;lhu;; 

NjtJ}jd; thdj;jpypUe;J Mfh 

iuf; $g;gpl;L: MfhNu> cdf;F 

vd;d rk;gtpj;jJ> gag;glhNj> gps; 

isapUf;Fk; ,lj;jpNy Njtd; 

mtd; rj;jj;ijf; Nfl;lhu;.  eP vO 

e;J gps;isia vLj;J mtid 

cd; ifapdhy; gpbj;Jf;nfhz; 

LNgh> mtidg; ngupa [hjpahf;F 

Ntd; vd;whu;.  tdhe;jpuj;jpd; nta; 

apypd; mNfhuk;>  ,utpd; gaq;fuk;> 

cjTtjw;F mq;Nf ahUkpy;iy. 

ifapy; ,Ug;gnjy;yhk;> JUj;jpap 

Ys;s jz;zPu;. mJTk; jPu;e;J Ngha;tpl;lJ. kfd; kupf;Fk; 

epiyf;F te;Jtpl;lhd;.  gpupakhdtu;fNs> ,ij Nghd;W> 

ahUk; cjt Kbahj #o;epiyf;Fs; ehq;fSk; js;sg;glyhk;. 

xU Ntis js;sg;gl;bUf;fyhk;. tho;tilAk; topia Nghjp 

f;Fk; ru;t ty;yikAs;s Njtd; vq;fNshNl $l ,Uf;fpd;whu; 

vd;gij rpy NtisfspNy ehq;fs; czuhJ Nghfpd;Nwhk;. 

Mdhy; vq;fis mioj;j Njtd; khwhjtu;! tho;T Kbfpd;wJ 

vd ,Uf;Fk; NtisapNy xU Gjpa mj;jpahaj;ijj; njhlf; 

Fthu;! MNkd;! 

 

 
 
 
 
 

ேத வ ன்   அ வ � ைட ய 

க  ண்  க  ைள த்      தி ற ந் தா ர் ; 

அப்ெபா�� அவள் ஒ� 

த ண் ண� ர் த்  �ரைவக் 

கண்�> ேபாய்> ��த்தி 

ய�ேல தண்ண�ர் நிரப்ப�> 

ப�ள்ைளக்�க் ��க்கக் 

ெகா�த்தாள் 

ஆதியாகமம் 21:19 

 

 

ெஜபம்: மன���ம் ெதய்வேம>  ந�ர் அறியாமல் எங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் 

ஏ�ம் ேந��வதில்ைல! எங்கள் வாழ்வ�ல் வ�ம் எந்த �ழ்நிைலய��ம்> 

ந�ர் இ�க்கின்ற�ர் என்பைத  நாங்கள் மறந்� ேபாகாதப�க்�> 

ப�ரகாச�ள்ள மனக்கண்கைளத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 

rdp | ij 20 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 56:1-8 
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ேசார்ந்� ேபாகதி�ங்கள் 
gz;Gs;s kdpju;fSf;F Kd;G ,yr;irahf Njhd;wpa 

tplaq;fSk;> fyhr;rhu rPu;FiyT vd;W fUjg;gl;l nray;fSk; 

,d;W ehfuPfkhf khwptpLfpd;w fhykhf ,Uf;fpd;wJ. vq;fs; 

fyhr;rhuk; J}a;ikahdJ vd;W $wpatu;fs;> ,d;W ,itfis 

nra;jhy; vd;d? ,itfis ghu;j;jhy; vd;d? ,e;j tho;f;if 

Kiwapy; vd;d jtW? vd;W Jzp 

fukhf nraw;gLfpd;whu;fs;. ghtk 

d;dpg;G> kde;jpUk;Gjy;> gupRj;j 

tho;f;if> epahaj;jPu;g;G> guNyhfk;> 

eufk; vd;w gjq;fis kdpju;fs; 

mw;gkhf vz;Zfpd;whu;fs;. ,NaR 

nrhd;dhu;: Nehthtpd; ehl;fspy; 

ele;jJNghy kD~FkhuDila 

ehl;fspYk; elf;Fk;. Nehth Ngiof;Fs; gpuNtrpj;j ehs;tiu 

f;Fk; [dq;fs; Grpj;Jf; Fbj;jhu;fs;> ngz;nfhz;L nfhLj; 

jhu;fs;; [yg;gpusak; te;J vy;yhiuAk; mopj;Jg; Nghl;lJ. 

Nyhj;jpDila ehl;fspYk; [dq;fs; Grpj;jhu;fs;> Fbj;jhu;fs;> 

nfhz;lhbdhu;fs;> tpw;whu;fs;> el;lhu;fs;> fl;bdhu;fs;. Nyhj;J 

NrhNjhik tpl;Lg; Gwg;gl;l ehspNy thdj;jpypUe;J mf;fpdpAk; 

fe;jfKk; tU~pj;J> vy;NyhiuAk; mopj;Jg;Nghl;lJ.  kD~F 

khud; ntspg;gLk; ehspYk; mg;gbNa elf;Fk;. vdNt ,e;j 

cyfpy; elg;gitfis fz;L Mr;rupag;glhjpUq;fs;. kdk; 

Nrhu;e;J NghfhjpUq;fs;. kdpju;fspd; kdf; fz;fs; FUL 

gl;ljhy;> jPikfs; ed;ikfshfTk;> ed;ikfs; jPikfshTk; 

Njhd;Wk; fhykhf ,Uf;fpd;wJ. cq;fs; tpRthrj;ij jsu 

tplhJ> NjtDila epakq;fis ,d;Dk; ,Wfg;gw;wpf; nfhs; 

Sq;fs;. J}a Mtpahdtu;jhNk cq;fis topelj;jpr; nry;thu;. 
 
 
 
 

 
 

 

 

ஆகி�ம்    ம�ஷ�மா ரன் 

வ�ம்ேபா� �மிய�ேல 

வ� � வா ச த் ைத க்   காண் 

-பாேரா என்றார். 

�க்கா 18:8 

 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> இந்த உலகில் நடப்பைவகள் 

எல்லாம் உம் வ�ைக சம�பமாய��க்கின்ற� என்பைத காண்ப�க்கின்ற�. 

வ��வாசத்தில் நிைலத்தி�ந்�> அைழத்த அைழப்ைப காத்�க் 

ெகாள்�ம்ப�யாக எங்கைள வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

QhapW | ij 21 
 

 khiy thrfk; - ntsp 22:12-13 
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எங்கள் கி�ையக�ம் வழிக�ம் 
vtu;fSila ghtq;fs; mz;ikapy; ntspahfpdNjh my;yJ 

Fiwfs; ntspauq;fkhf ,Uf;fpd;wNjh> nghJthf mij 

g;gw;wpNa Ngrpf; nfhs;tJ kdpju;fSila Rghtkhf cs;sJ.  

mg;gb nra;gtu;fs;> jq;fsplk; ,Uf;Fk; ehs;gl;l fiwf 

isAk;> cs;sj;jpNy kiwe;jpUf;Fk; kiwthd ghtq;fisAk; 

kwe;JtpLfpd;whu;fs;. gupRj;j Ntjh 

fkj;jpNy> ,Wjp ehl;fisg;gw;wp 

vOjpapUf;Fk; jPu;f;fjuprd Gj;jf 

khfpa ntspg;gLj;jy; tpNr~j;jpy;> 

7 tpjkhd rigfisf; Fwpj;Jk;> 

mitfspd; Fiw epiwfisg; gw; 

wpAk;> mtu;fs; kde;jpUk;g Ntz; 

ba ,lq;fisAk; Fwpg;ghf vOj 

g;gl;bUf;fpd;wJ. mjd; nra;jpah 

tJ> me;je;j rig mjw;nfd $w 

g;gl;l tplaq;fspNy mjpf ftdk; 

nrYj;j Ntz;Lk;. mNj Nghy vq; 

fSila jdpg;gl;l tho;tpy;> 

Njtd; vq;fSf;F czu;j;Jk;> vq; 

fs;  Fiwfis rPu;nra;tjpNyNa> 

Kjypy; mtjhdkhf ,Uf;f Ntz; 

Lk;. FLk;g tho;tpNy vq;fs; FLk;gj;jpNy rup nra;a Ntz;b 

aitfisNa Kjypy; fUj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;. rigiaf; 

Fwpj;j tplaq;fspNy> vq;fs; rigapNy ehq;fs; Kd;Ndw 

Ntz;ba fhupaq;fisNa Kjyhtjhf fUj;jpy; nfhs;s 

Ntz;Lk;. kw;wtu;fSf;F cjTtjw;F Kd;epw;fpd;wtu;fshAk;> 

kw;wtu;fs; Fiwfis Ngrp jpuptjpy; gq;Nfw;fhky;> Kjyhtjhf 

mtutu; jq;fs; topfis rPu;g;gLj;jp tho Ntz;Lk;.  
 
 
 

 

 

இ ப் ெபா � � ம் ந�ங்கள் 

உ ங் க ள்  வழிகைள�ம்> 

உ ங் க ள்  கி�ையகைள 

�ம் சீர்ப்ப�த்தி> உங்கள் 

ேத வ னா கி ய  கர்த்த� 

ைடய  சத்தத்ைதக் ேக� 

ங்கள்; அப்ெபா�� கர்த்-

தர் உங்க�க்� வ�ேராத 

மாய்ச் ெசான்ன த�ங்�- 

க்�  மனஸ்தாபப்ப�வார். 

எேரமியா 26:13 

 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ேநச ப�தாேவ> மற்றவர்க�ைடய �ைறகைள ேநாக்கி 

பார்க்காமல்> �தலாவதாக என்�ைடய வழிகைள சீர்�க்கி பார்த்�> 

நான் தி�ந்த ேவண்�ய இடங்கள�ல் என்ைனத் தி�த்திக் ெகாள்ள 

எனக்� உணர்�ள்ள இ�தயத்ைதத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

jpq;fs; | ij 22 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 7:1-3 
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தயைவ ெப�கப்பண்�ம் ேதவன்  
ghgpNyhd; uh[;ak; A+jhit Kw;Wifapl;lNghJ A+ju;fs; gyu; 

rpiwgpbf;fg;gl;Lg; Nghdhu;fs;. neNfkpah vd;gtDk; 

mtu;fspy; xUtd;. ghgpNyhd; uh[;aj;jpd; tpOiff;F gpd;du;> 

ngu;rpau; murhz;l ehl;fspNy> neNfkpah vd;gtd;> uh[hTf;F 

ghdghj;jpuf;fhudhf ,Ue;jhd;. xU NghJk; Jf;f Kfj;NjhL 

uh[h rKfj;jpy; mtd; epd;wjp 

y;iy. Mdhy; rpiwapUg;gpy; kPe;jp 

Uf;fpwtu;fs; A+jhtpNy kfh jPq; 

ifAk; epe;ijiaAk; mEgtpf;fpwh 

u;fs;; vUrNykpd; myq;fk; ,bgl; 

lJk;> mjpd; thry;fs; mf;fpdpahy; 

Rl;nlupf;fg;gl;lJkha;f; fplf;fpwJ 

vd;w nra;jpia mwpe;j NghJ. Jf; 

fkile;jhd;. mOJ> rpyehsha;j; 

Jf;fpj;J> cgthrpj;J> kd;whb> gu 

Nyhfj;jpd; Njtid Nehf;fpdhd;. 

Mz;ltNu> ckJ mbahdpd; n[g 

j;ijAk;> ckJ ehkj;Jf;Fg; gag; 

glNtz;Lk; vd;W tpUk;Gfpw ckJ 

mbahupd; n[gj;ijAk; ckJ nrtp 

fs; ftdpj;jpUg;gjhf vd;whd;. 

fu;j;ju; mtd; rj;jj;ij Nfl;L> uh[htpd; jiaia ngUfg;gz; 

zpdhu;. vUrNyik Gduikg;gjw;F mDkjpiaAk;> Njitahd 

tsq;fisAk; uh[h mtDf;F nfhLj;jhu;. jk;Nky; md;G$u;e;J 

mtUila topapy; elg;gtu;fSf;F> fpUig nra;Ak; Njtd; 

vq;fNshL ,Uf;fpd;whu;. MfhJ vd;W Njhd;Wfpd;w fhupaq; 

fis MFk;gb> kdpj jaTfis cq;fs; tho;f;ifapYk; cz;L 

gz;z ty;ytuhapUf;fpd;whu;. vdNt Njtid fpl;br; NrUq;fs;.  
 
 
 

 

 

பரேலாகத்தின் ேதவனா 

கிய கர்த்தாேவ> உம்மில் 

அ ன்� � ர் ந் �>  உம்� 

ைடய   க ற் ப ைன க ைள க் 

ைக க் ெகா ள் �  கி  ற வ  ர் 

க�க்�>   உ ட ன் ப � க் ைக 

ைய�ம் கி�ைபைய�ம் 

கா க் கி ற    மகத்�வ�ம்     

ப ய ங் க ர � மா ன 

ேதவேன> 

ெநேகமியா 1:5 

 

 

ெஜபம்: அன்ப�ன் பரேலாக ப�தாேவ> உம்�ைடய கட்டைளகள் யா�ம் 

எங்கள் வாழ்வ�ன் ேமன்ைமக்காகேவ தரப்பட்டைவகள். அைவகைள 

மனதார ைகக்ெகாள்ள> அவற்றின் ேமன்ைமைய உணரத்தக்கதான 

இ�தயத்ைதத் தந்� வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

nrt;tha; | ij 23 
 

 khiy thrfk; - ePjp 8:32-36 
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கிறிஸ்� த�ம் சமாதானம்  
Gjpjhf cw;gj;jpnra;ag;gl;l nghUis> re;ijg;gLj;Jk; 

tpw;gidahsu;fs;> mijFwpj;J mjpf Nkd;ikahf Ngrpf; 

nfhs;thu;fs;. me;j nghUs; ,d;Dkha; ghtidapy; ,y;yhj 

NghJk;> mij mNef tUlq;fs; mwpe;jJ Nghy rpyu; Ngrpf; 

nfhs;thu;fs;. ,tw;Ws; vt;tsT cz;ik ,Uf;fpd;wJ vd;gij 

fhyk; cWjpg;gLj;Jk;. cyfpy; fpwp 

];Jit mwpahky; khz;L nfhz; 

bUf;Fk; [dq;fSf;F fpwp];Jtp 

dhy; cz;lhFk; rkhjhdj;ij 

ehq;fs; mwptpf;fpd;Nwhk;. me;j 

rkhjhdk; cz;ikapNy vq;fs; 

cs;sj;jpy; ,Uf;fpd;wjh? rw;W 

Muha;e;J ghUq;fs;.,NaR fpwp];J 

tpd; rkhjhdk; cs;sj;jpy; ,Uf; 

Fk; vd;why;> ,f;fl;Lk; neUf;fKk; 

tho;it #o;e;J nfhz;lhYk;>  

me;j rkhjhdj;ij ahUk; vq;fis 

tpl;L vLj;Jf; nfhs;s KbahJ. 

vq;fs; cs;sj;jpy; rkhjhdk; ,y; 

yhjpUf;f> ehq;fs; Ngha; kw;wt 

u;fSf;F rkhjhdj;ij mwptpg;Ngh 

khf ,Ue;jhy;> ehq;fSk; Nghyp 

ahd Kiwapy; nghUl;fis re;ijg;gLj;Jk; rpy tpw;gid 

ahsu;fisg; Nghy ,Ug;Nghk;. NjtDila epakq;fspd;gb 

tho;Nthu;f;F kdkfpo;r;rpAk;> rkhjhdKk; cz;L. ehis vdf;F 

rkhjhdk; tUk; vd;W> ,e;j G+kpapy; vjpu;fhyj;ij Nehf;fp 

thohky;> ,d;W Njtd; jUk; rkhjhdj;ij ngw;wtu;fshf tho 

Ntz;Lk;.  

 

 
 
 

 

 
   
                                                                                  

சமாதானத்ைத உங்க� 

க்� ைவத்�ப்ேபாகிேறன்> 

என்�ைடய சமாதானத் 

ைதேய  உ ங் க � க் � க் 

ெகா�க்கிேறன்; உலகம் 

ெகா � க் கி ற ப� ர கா ர ம் 

நான்   உ ங் க � க் �க் 

ெகா � க் கி ற தி ல் ைல. 

உ ங் க ள்   இ � த ய ம் 

கலங்காம�ம் பயப்படா 

ம�மி�ப்பதாக. 

ேயாவான் 14:27 

 

 

ெஜபம்: அன்ப�ன் சமாதானத்தின் ேதவேன> பரேலாகத்திேல எங்க�க்� 

நித்திய மகிழ்ச்சி உண்�. ஆனால் இந்த ��லகிேல வா�ம் 

நாட்கள��ம்> உம்�ைடய சமாதானத்ைத எங்க�க்� வ�ட்�ச் ெசன்ற�ர். 

அைத எப்ேபா�ம் காத்�ெகாள்ள கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

Gjd; | ij 24 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 119:142-143 
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வசனத்ைத ஏற்�க் ெகாள்�ங்கள்  
fu;j;juhfpa ,NaR> Nehapd; fl;Lf;fspypUe;jtu;fisAk;;> 

gprhrpd; gpbapypUe;jtu;fisAk; nrh];jkhf;fp> tpLjiy 

nfhLj;J> mtu;fis mDg;gptpLk; NghJ> ,dpg; ghtk; 

nra;ahNj vd;W rpyuplk; $wpdhu;. ,d;Dk; mNefu;> mtu; 

thu;j;ijfis Nfl;l NghJ MWjy; mile;jhu;fs;. MdhYk; 

mtuplk; te;j xU thypgd;> mtU 

ila thu;j;ijfis Nfl;lNghJ> 

kde;jpUk;ghky;> Jf;fj;NjhNl  nrd; 

Wtpl;lhd;. rpW tajpypUe;J rkag; 

gw;Ws;stdhf> rd;khu;f;fdhf tho; 

e;j me;j IRtupaKs;s thypgd;> 

epj;jpa [Ptid ngw MirAs;s 

tdhf ,Ue;jhd;. mjw;fhf gpuah 

rg;gl;lhd;. MdhYk; jd;dplk; ,d; 

Dk; cs;s Fiwia jPu;f;Fk;gb 

ahf   tpUk;gpdhd;.  me;j Fiwia 

mwpAk;gb rupahd ,lj;jpw;F te;jhd;. mtd; Fiwia ,NaR 

mtDf;F ntspg;gLj;jpa NghJ> kpFe;j IRtupaKs;stdhf 

,Ue;jgbahy;> mijtplKbahjgb Jf;fj;NjhNl tPL nrd;whd;. 

gpupakhdtu;fNs> fpoikNjhWk; Njt nra;jpia rigapd; 

Nghjfu; topahf Njtd; vq;fSf;F mUSfpd;whu;. me;j 

nra;jpapy;> gf;jptpUj;jpf;F cupa thu;j;ijfSk;> vq;fis 

Njw;Wk; trdq;fSk;> kw;Wk; fbe;J nfhs;SjYk; vr;rupg;Gk; 

,Uf;Fk;. NjtDila nra;jp gupRj;j Ntjhfkj;jpypUf;Fk; 

thu;j;ijfSf;F xj;jpUf;Fk;. mg;gb Njtd; vq;NshL NgRk; 

NghJ> ehq;fs; jpUe;j Ntz;ba ,lq;fspy;> mij 

KOkdNjhL Vw;Wf; nfhz;L> me;j thu;j;ijfis kdjpy; 

fhj;Jf;nfhz;L> mjd;gb nra;aNtz;Lk;.  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

அப்ப�யானா�ம்> ேதவ 

�ைடய வார்த்ைதையக் 

ேகட்�> அைதக் காத்�க் 

ெகா ள் � கி ற வ ர் க ேள 

அ தி க பாக்கியவான்கள் 

என்றார். 

�க்கா 11:28 

 

 

ெஜபம்: அன்�ம் இரக்க��ள்ள பரேலாக தந்ைதேய> உம்�ைடய 

தி�வார்த்ைதகள் எங்க�க்� நித்திய ஜ�வைன அள�க்கின்றைவகள். 

அைவகைள ேகட்�> அைவகள�ன்ப� கீழ்ப�ந்�> அைவகைள எங்கள் 

இதயத்தில் காத்�க் ெகாள்ள கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

tpahod; | ij 25 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:22 
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வ�வாதங்கள் ேவண்டாம்   
,d;W xU rhuhu;> ,NaRit ,ul;rfuhf Vw;Wf; nfhz;ltu;fs; 

vspikahd tjptplq;fspy; tho;e;jhy;> mtu;fs; mg;gb trjp 

Fiwthf thoj;Njitapy;iy vd tpku;rpg;ghu;fs;. ,d;DnkhU 

rhuhu;> IRtupaKs;s fpwp];jtu;fisg; ghu;j;J> mtu;fs; gu 

Nyhf uh[;ak; nry;y KbahJ vd $Wthu;fs;.  IRtupath 

idAk;> jupj;jpuidAk;> midtiu 

Ak; cz;lhf;fpdtu; fu;j;ju; vd;W 

Ntjk; $Wfpd;wJ. Neha;tha; gl;b 

Ug;Nghu;fis ghu;j;j Rf Njfpfs;> 

,J guk;giur; rhgk;  my;yJ ,td; 

nra;j ghtk; vd;W tpku;rpf;fpd;wh 

u;fs;. Mdhy; njU Xukhf ,Ue;j 

FUlidg; ghu;j;J> ,J ,td; 

nra;j ghtNkh my;yJ ,td; 

ngw;Nwhu; nra;j ghtNkh vd;W> ,NaRit Nfl;l NghJ> mJ 

,td; nra;j ghtKky;y> ,tidg; ngw;wtu;fs; nra;j ght 

Kky;y> NjtDila fpupiafs; ,tdplj;jpy;  ntspg;gLk; nghU 

l;L  ,g;gbg;  gpwe;jhd;.   vd;W ,NaR gjpyspj;jhu;. gpupakhd 

tu;fNs> IRtupak; ghrp gbe;j epyk; Nghd;wJ. Nrhk;Ngwpj;jdk; 

tho;f;iff;F MfhjJ. Mdhy; fu;j;juhfpa ,NaR xUtNu 

ePjpAs;s epahahjpgjp. xUtd; guNyhfk; nry;thNdh ,y; 

iyNah vd;gij mtu; xUtNu jPu;khdpf;fpd;whu;. vdNt ,g;g 

bahd gl;bkd;wq;fspYk;> ju;f;fq;fspYk;; <LglhkYk;> xU 

gf;fk; rhu;e;J kw;wtu;fis epahae;jPu;f;;fhkYk; tpyfpapUq;fs;.   

gf;jptpUj;jpf;F VJthditfis Ngrp> xUtiu xUtu; Njw;wp> 

xUtUf;fhf xUtu; n[gk; nra;Aq;fs;. vq;fis fu;j;ju; ,g; 

NghJ epahae;jPu;j;jhy;> vq;fs; epiy vd;d MFk; vd;W 

njupahJ. mtUila fpUigia ngw;w ehq;fs;> tpthjq;fis 

tpl;L tpyfpapUg;Nghk;. 
 

 
 

 
 
 

 

 

�த்திய�ன�ம் அ�க்த� 

-மான தர்க்கங்கள் சண் 

ைட க ைள ப்   ப�றப்ப�க்� 

ெமன்� அறிந்�> அைவ 

க�க்� வ�லகிய��. 

2  த�ேமாத்ேத� 2:23 

 

nts;sp | ij 26 
 

 khiy thrfk; - vNgrpau; 4:29 

 

ெஜபம்: அன்�ம் இரக்க�ம் உள்ள ேதவேன> பக்திவ��த்திக்� ஏ�வ�ல் 

லாத வ �ண் ேபச்�க்கைள ேபசாம�ம்>  எங்கள் வாழ்க்ைகேய ச� என்� 

மற்றவர்கள�ன் வாழ்க்ைகைய நியாயந்த�ர்க்காம�ம் வாழ எங்க�க்� 

கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஆசரீ்வதிக்�ம் ேதவன்!   
xU jfg;;gd; jhd; Nerpf;fpd;w  gps;isia rgpg;gjpy;iy. rpy 

NtisfspNy ,e;j cyfj;jpd; jfg;gd;khu; jtwyhk; my;yJ 

ed;ikia epiwNtw;w Kbahj epiyfs; Vw;glyhk;. Mdhy; 

vq;fs; Njtd; xUNghJk; jtWtjpy;iy. mtu; jk;Kila gps; 

isfis rgpg;gtu; my;y. Mdhy; ehq;fs; ngUik nfhz;L> 

fPo;g;gbahky;> Jzpfukhf> ghtq;f 

spd; tho;e;J nfhz;;L ,Ug;Nghk; 

vd;why;> ehq;fs; vq;fis> vq;fs; 

fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; 

MSifia tpl;L gprhrhdtD 

ila MSiff;Fs; xg;Gf; nfhLf; 

fpd;wtu;fshf ,UgNghk;. gprhrhd 

td; nfhy;yTk; mopf;fTNk md;wp 

Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;.  gy ehLfspy;> ehl;il MSk; murh 

q;fk;> xU kdpjd; Nky; ghupa Fw;wr;rhl;L Rkj;jg;gLk;NghJ> 

mtid cldbahf fLk; jz;lidf;F xg;Gf; nfhLf;fhky;> 

mj;jifa tof;Ffis  ed;F myrp Muha;fpd;whu;fs;. mj;j 

ifa MSifapYk; FiwTfs; cz;L. Mdhy; vq;fs; fu;j;juh 

fpa ,NaRtpd; MSif mjp cd;djkhdJ. md;gpdhNy 

ahtiuAk; miof;fpd;whu;. fu;j;jUila [dq;fis rgpf;Fk;gb 

ghyhf; vd;Dk; uh[h gpyahk; vd;Dk; xUtid mDg;gpdhd;. 

mtd; rgpf;f nrd;wNghJ> fu;j;ju; mtDld; Ngrpdhu;. ngha; 

nrhy;y Njtd; xU kdpjd; my;y kdk;khw mtu; xU kDG 

j;jpuDk; my;y mtu; nrhy;ypAk; nra;ahjpUg;ghNuh? mtu; tr 

dpj;Jk; epiwNtw;whjpUg;ghNuh? ,Njh> MrPu;tjpf;ff; fl;lis 

ngw;Nwd;; mtu; MrPu;tjpf;fpwhu;> mij ehd; jpUg;gf; $lhJ. 

vd;W me;j [dq;fis> mtd; MrPu;tjpj;jhd;. ,NaR cs;s 

,jaj;jpNy ghtk; Fb nfhs;shJ. ,NaR thrk; nra;aAk; 

,lj;jpy;> rhgj;jpw;F ,lkpy;iy.  
 
 
 

 
 

 

 

 

ேதவன் சப�க்காதவைன 

நான் சப�ப்பெதப்ப�? கர்த் 

-தர் ெவ�க்காதவைன 

நான் ெவ�ப்பெதப்ப�? 

எண்ணாகமம் 23:8 

 

rdp | ij 27 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 3:13 

 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> கிறிஸ்� நமக்காகச் சாபமாகி> நியாயப் ப�ர 

மாணத்தின் சாபத்திற்� நம்ைம ந�ங்கலாக்கி ம�ட்�க்ெகாண்டார். ம�ப� 

�ம் அந்த பாவத்திற்�ள் சிக்கிக் ெகாள்ளாதப� வாழ> உணர்�ள்ள இ�த 

யத்ைதத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவ சத்தத்ைத ேகட்ேபாம்  
gy;fiyf;fof tshf kidapy;> thliff;F jq;Fkplk; vLj;J 

gbf;Fk; khztd;> jdf;F Vw;gl;Ls;s NjitfisAk;> nghUs; 

gw;whf; Fiwfs; epiwe;j gl;baiyAk; jd; jfg;gDf;F mDg;gp 

itg;gJz;L. ,g;gbahf khjq;fs; fle;J nrd;w gpd;> jfg; 

gdhu;> jd; kfid mioj;J mtDld; Ngrpdhu;. kfNd> cd; 

Fiwfspd; gl;baiy vd;dplk; fpu 

kkhf rku;g;gpf;fpd;wha;. Mdhy;> 

ehd; cd;idg; gw;wp Nfs;tpg;gLfp 

d;w tplaq;fs; vd;d? eP rku;g;gpf; 

Fk; gl;baypd; Fiwfs; cd; gb 

g;ig ghjpf;Fk; Mdhy; eP nra;fp 

d;w rpy fhupaq;fs; cd; vjpu;fhy 

j;ijNa Kw;whf mopj;JtpLk; vd;W 

fupridAld; $wpdhu;. mtNdh> 

ehd; kl;Lkh? vj;jidNgu; ,jp 

Yk; mjpf Nflhd topapy; nry;fp 

d;whu;fs; njupAkh? vd;whd;. kfNd>  kw;wtu;fspd; Fiwfis 

NgRtjhy; eP xU NghJk; epiwtilag; Nghtjpy;iy vd;W 

jfg;gd; $wpdhu;. ,e;j rk;gtj;jpw;F xj;jjhfNt ehq;fSk;> 

vq;fs; NjitfisAk;> FiwfisAk; jtwhky; Njtdplk; 

rku;g;gpf;fpd;Nwhk;. ehq;fs; capu; tho;tjw;F vit Njit vd 

guk gpjh mwpe;jpUf;fpd;whu;. mtw;iw re;jpj;Jk; tUfpd;whu;. 

Mdhy;> vq;fs; guk gpjh vq;fspy; fhZk; Fiwfis gw;wp vg; 

NghjhtJ rpe;jpj;jJz;lh? vj;jid jlit mitfis Fwpj;J> 

Njt thu;j;ijfs; Clhf czu;;j;jg;gl;Lk;> mtw;iw nghUl;gL 

j;jhky; tho;fpd;Nwhk;? ehd; kl;Lkh> vj;jid Ngu; ,g;gb 

nra;fpd;whu;fs;? vd;Dk; rj;jk; xypf;fpd;wjh?  xU tpir Njt 

rj;jj;ij NfSq;fs;. cs;sj;ij Muha;e;J ghUq;fs;> Fiwfs; 

,Ug;gpd; mtw;iw tpl;LtpLq;fs;. 
 
 

 
 

 
 
 
 
             

என் ஆ�கள் என் சத்தத் 

தி ற் � ச்  ெசவ�ெகா�க்கி 

ற�>; நான் அைவகைள 

அ றி ந் தி � க் கி ேற ன்> 

அ ைவ க ள்   எ ன க் � ப் 

ப�ன்ெசல்�கிற�. 

ேயாவான் 10:27 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள பரேலாக தந்ைதேய>  நான் உம்�ைடய �ரைல 

ேகட்�> என்�ள் இ�க்�ம் �ைறகைள வ�ட்�வ�ட என்ைன 

உம்�ைடய �ய ஆவ�ய�னால் நடத்�வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

QhapW | ij 28 
 

 khiy thrfk; - ntspg;gLj;jy; 3:20 

 சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்   -   எப�ெரயர் 10:25         39 



  
 

 

கர்த்த�க்� ப��யமான வழி  
G+kpAk; mjpd; epiwTk;> cyfKk; mjpYs;s FbfSk; 
fu;j;jUilaJ. ,e;j G+kpapy; cs;s ahtUk;> fu;j;jiu nja;tk; 
vd;W Vw;Wf; nfhs;s kWf;fpd;wtu;fSk;> jq;fs; ,~;lg;gb 
mfq;fhuj;Jld; tho;gtu;fSk;> fu;j;jUila fpUigapdhNy 
,d;Dk; capu; gpioj;jpUf;fpd;whu;fs;. fu;j;ju; jPNahu; NkYk; 
ey;Nyhu; NkYk; jkJ R+upaid cjp 
f;fg;gz;zp> ePjpAs;stu;fs; NkYk; 
mePjpAs;stu;fs; NkYk; kioiag; 
nga;ag;gz;Zfpwhu;. vy;yhk; mtU 
ila fl;Lg;ghl;bw;Fs; cs;sJ. 
MdhYk; fu;j;ju;> kdpjd; Rakhf 
jPu;khdk; nra;J> nka; topahfpa 
fu;j;juplj;jpy; jpUk;Gk;gb tpUk;Gfp 
d;whu;. xU kdpjDila tho;f;if> 
fu;j;jUf;F gpupakhd topapNy ,U 
f;Fk; vd;why;> mtDila vjpupfs; 
,dpNky; mtDf;F vjpupfs; my;y. 
vjpupfNshL rkhjhdk; vd;W $Wk; 
NghJ> ehq;fs; vq;fs; gupRj;j tho;f;ifapy; rkurk; nra;J 
nfhs;tJ my;y. fu;j;ju; vq;fSila mwpTf;F vl;lhj topf 
spNy mij elg;gpg;ghu;. ehq;fs; ghtpfSila topapy; epw;f 
KbahJ> Jd;khu;fj;jpw;F cld;gl KbahJ. vq;fs; J}a 
tho;it ehq;fs; fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. vq;fs; ,jaj;jpy; 
J}a;ik ,Uf;Fk; vd;why; mq;Nf vq;fSf;F jPik nra;j 
tu;fisf; Fwpj;j frg;G ,Uf;ff; $lhJ. gopf;F gop thq;Fk; 
gifik  ,Uf;f KbahJ. mtu;fspd; mopit fhZk;gb td; 
kj;NjhL fhj;jpUf;ff; $lhJ. ehd; ePjpkhd;> ehd; epuguhjp vd;W 
jq;fs; epahaj;jpd; tl;lj;jpw;Fs; epw;Fk; kdpju;fs; mNefu; 
,Uf;fpd;whu;fs;. mtu;fSila jj;Jtq;fs;> Nfhl;ghLfs; kdpj 
topfSf;F cupaitfs;. me;j topfspy; fu;j;ju; gpupag;gLfp 
d;wtu; my;y. vdNt ehq;fs; fu;j;ju; fw;gpj;j topapNy elf;fp 
d;wtu;fshf tho Ntz;Lk;.  
 
 
  
 
 
 

ஒ�வ�ைடய வ ழி க ள் 

கர்த்த�க்�ப் ப��யமாய� 

� ந் தா ல்> அவ�ைடய 

ச த் � � க் க � ம் அவ 

ேனாேட  ச மா தா ன மா �  

ம்ப� ெசய்வார். 

ந�திெமாழிகள் 16:7 

jpq;fs; | ij 29 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 1:1-2 

 

ெஜபம்: அன்�ம் இரக்க�ள்ள ேதவேன> என்�ைடய ெசாந்த வழிகள் 

உமக்� ப��யமற்றைவகளாக இ�ந்த ேபா�> என்ைன அைழத்த�ர். இன� 

நான் என்�ைடய வழிகள�ல் நடக்காமல்> ந�ர் காட்�ம் உத்தமமான 

வழிய�ல் நடக்க எனக்� ெபலன் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவனால் உண்டானைவகள்... 
NkYk;> filrpehl;fspy; nfhbafhyq;fs; tUnkd;W mwpth 

ahf. fu;j;jUila ehkj;ij $Wgtu;fspy; rpyUk; gw;gy ,r;ir 

fshy; ,Og;Gz;L Nghfpd;wtu;fshAk;  Njtgf;jpapd; Nt~j; 

ijj; jupj;J mjpd; ngyid kWjypf;fpwtu;fshAk; ,Ug;ghu;fs;;  

vd;W Ntjk; mwpTiu $Wfpd;wJ. rj;jpaj;ij  mwpa Ntz;ba 

gpufhukhf mwpahky;> NtjGul;lu; 

fsha; khwptpLfpd;whu;fs;. ,tu;f 

isAk;> ,tu;fisf;  Fwpj;jjhd 

“tpopg;Gzu;itAk;” $L khdtiu 

ahtUf;Fk; nfhLg;gJ ey;yJ. 

Mdhy;> cq;fs; KO Neuj;ijAk;> 

cq;fs; KO  ngyj;ijAk;> KO 

tsq;fisAk;> fisfis gpLq;F 

tjpy; nrytplhjpUq;fs;. “ehd; 
rigia fl;LNtd;> ghjhsj; 
jpd; thry; mij Nkw; nfhs;S 

tJ ,y;iy” vd;W fu;j;ju; $wpap 

Uf;fpd;whu;. vdNt cq;fs; KO Neuj;ijAk;> NtjGul;lu;fNshL 

vjpu; ePr;ry; NghLtjpy; tpuak; nra;ahky;> fu;j;ju; vq;fsplk; 

je;j nghWg;ig nghWikAld; Kd;ndLj;Jr;  nrd;W mij 

epiwNtw;WNthk;. Qhd cgNjrj;ij tpRthrpfSf;F nrhy;ypf; 

nfhLq;fs;. xt;nthUtUk; Ntjj;ij jpdKk; Mu;tkhf gbf;f 

cw;rhfg;gLj;Jq;fs;.  fdk; nghUe;jpa epaha];jpupahfpa fkhyp 

Nay; $wpajhtJ:  fypNyadhfpa A+jh]; vd;gtd; vOk;gp> 

jd;idg; gpd;gw;Wk;gb mNef [dq;fis ,Oj;jhd;; mtDk; 

mope;JNghdhd;; mtid ek;gpapUe;j midtUk; rpjwbf;fg;g 

l;lhu;fs;. vdNt fu;j;juhy; tuhj fhupak; epiy epw;f khl;lhJ. 

fu;j;juhy; te;j fhupaj;ij ahUk; Nkw;nfhs;s KbahJ.  

 

 

ேதவனால் உண்டாய�� 

ந் த ேத யா னா ல்>  அைத 

ஒழித்�வ�ட உங்களால் 

�டா� ;  ேத வ ேனா ேட 

ேபார்ெசய்கிறவர்களாய்க் 

கா ண ப் ப டா த ப � க் � ப் 

பா�ங்கள் என்றான். 

அப்ேபாஸ்தலர் 5:39 

nrt;tha; | ij 30 
 

 khiy thrfk; - ePjpnkhopfs; 21:30 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> ேதவ��க்� வ�ேராதமான 

ஞான�மில்ைல> �த்தி�மில்ைல> ஆேலாசைன�மில்ைல. உம்�ைடய 

வார்த்ைதகைள கற்�> உம்ைம அறிகிற அறிவ�ல் வளர எனக்� 

ஞானத்ைதத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஒ�மன�டன் சைப ��வ�தல் 
fle;j fhyq;fspNy> rpy ehLfspy;> jilr; rl;lq;fs; fhu 

zkhf> tPLfspYk; kiwtplq;fspYk; ,ufrpa rigfspYk; Njt 

[dq;fs; $b Njtid Muhjpj;jpUf;fpd;whu;fs;. ,d;Wk; rpy 

ehLfspy; ,g;gbahd rl;lq;fs; cz;L.  Mjp jpUr;rigapd; 

ehl;fspy;> Nuhk mjpfhupfs;> Njtidj; njhOJ nfhs;Nthu;f;F 

gfpuq;fkhf> fLk; kuz jz;l 

idia epiwNtw;wp fpwp];jtu;f 

spd; kuzj;jpy; fsp$u;e;jhu;fs;. 

Vd; ,tu;fs; rig $btUjiy 

,t;tsT fLikahf vjpu;j;jhu;fs;? 

Vd; ,d;Wk; vjpu;f;fpd;whu;fs;? Vnd 

dpy; Njt [dq;fs; xUkdJlDk; 

If;fpaj;JlDk; $b Njtidj; 

njhOJnfhs;Sk;NghJ> ru;t ty;y 

ytupd;> ty;yikAk; kfj;JtKk;> 

G+kpapNy ntspg;gLj;jg;gLfpd;wJ. 

,e;j ty;yikahd nray;fis 

ve;j kdpj $l;likg;Ngh> me;jfhu 

Nyhfhjp gjpahfpa gprhrpd; Nrid 

fNsh fl;Lg;gLj;j KbahJ. mj 

dhNy> mg;gbahd rig $btUjiy jil nra;fpd;whu;fs;. 

Mdhy; ,d;W> Njtid Rje;jpukhf Muhjpf;f $ba Njrq; 

fspNy> Ntjg;Gul;lu;fs; rpyu;> rig $btUtJ mtrpak; 

,y;iy vd;W gpur;rhuk; nra;J jq;fSf;nfd;W $l;likg;Gf; 

fis mikf;fpd;whu;fs;. ,J NjtDila thu;j;ijf;F tpNuhj 

khdJ! rig $btUjiy tpl;LtplhjpUq;fs; vd Ntjj;jpNy 

thrpf;fpd;Nwhk;. mj;Jld; vq;fs; fu;j;jUk; rigfSf;F 

J}Jfis mDg;gp itf;fpd;whu;. Njt If;fpaj;jpd; ty;yikia 

gprhR mwpe;jgbahy;> mtw;iw jil nra;a vj;jdpf;fpd;whd;. 

vdNt gprhrpd; je;jpuj;jpw;F ,lq;nfhlhjpUq;fs;. 

 
 

 

 

 

 

சைபகள�ல் இைவகைள 

உங்க�க்�ச் சாட்சியாக 

அ றி வ� க் � ம் ப � க் � 

இேய�வாகிய நான் என் 

�தைன அ�ப்ப�ேனன். 

நான் தாவ �தின் ேவ�ம் 

சந்ததி�ம்>ப�ரகாச�ள்ள 

வ��ெவள்ள� நட்சத்திர 

�மாய��க்கிேறன் 

 

ெவள�  22:16 

Gjd; | ij 31 
 

 khiy thrfk; - mg;Ngh];jyu; 15:30 

 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ப�தாேவ>  ேதவ ஜனங்கள் ஒன்�பட்� ��வ� 

உம்�ைடய ஏற்பாடாக இ�க்கின்ற�. அதன் ேமன்ைமைய எப்ேபா�ம் 

உணர்ந்தவனாக ஒ�மனேதா� ஐக்கியத்தில் வளர கி�ைப ெசய்வ �ராக. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

  சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்   (எப�ெரயர் 10:25) 42 



 

அன்பான வாசகர்க�க்�! 
 

உங்கள் ‘உள்ளான மன�தன்’ ப�ரதிைய ெபற்�க் 

ெகாள்�ங்கள் 
 

உள்ளான மன�தன் சஞ்சிைகைய ஒ� சைபய��டாக ெபற் 

றி�ந்தால், ெதாடர்ந்�ம் மாதாந்த ப�ரதிைய ெபற்�க்ெகா 

ள்ள, அந்த சைபய�ன் ேபாதகைர ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள். 

ந�ங்கள் வசிக்�ம் இடத்தில் உள்ள சைபய�ன் ஊடாக உள் 

ளான மன�தன் சஞ்சிைக வ�நிேயாகிக்கப்படாவ��ன், அ�த்த 

பக்கத்தி�ள்ள ப�வத்தில் உங்கள் வ�பரங்கைள பதி� 

ெசய்�, ெகா�ம்ப�ல் இந்த சஞ்சிைகைய அச்சிட்�  ெவள� 

ய��கிறவர்கள�ன் �கவ�க்� அ�ப்ப� ைவ�ங்கள்.  
 

மாதாந்தம் இந்த சஞ்சிைகைய வாசித்த ப�ன்� ேதவைன 

அறியாதவர்க�ட�ம் இதைன பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள். 

இரட்சிப்� ேதவன�டத்திலி�ந்� வ�ம்! 
 

ேதவன், தம்�ைடய ஒேரேபறான �மாரைன வ��வாசிக் 

கிறவன் எவேனா அவன் ெகட்�ப்ேபாகாமல் நித்திய 

ஜ�வைன அைட�ம்ப�க்�, அவைரத் தந்த�ள�, இவ்வள 

வாய் உலகத்தில் அன்��ர்ந்தார்.  (ேயாவான் 3:16)   
 

அந்த ஆச்ச�யமான மாறாத ேதவ அன்� இன்�ம் 

யாவைர�ம் இ�ள�ன் அதிகாரத்திலி�ந்� ஆச்ச�யமான 

ேதவ ஒள�க்�ள் வ�ம்ப�யாய் அைழக்கின்ற�. ஆெமன்!  

 

கி�ைபய�ன் �டாரம் அப்ேபாஸ்தல சைப 

ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909 
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��ப் ெபயர் FULL NAME: 

�கவ� ADDRESS: 

ெதாைலேபசி TELEPHONE: 

உள்ளான மன�தன் மாதாந்த ப�ரதி 

வ�ண்ணப்பப் ப�வம் 

(ெதாைலேபசி இலக்கம்> மின் அஞ்சல் �கவ� 

உங்கள�டம் இ�ந்தால் அைவகைள �றிப்ப�ட�ம்) 

மின் அஞ்சல் E-MAIL: 

வ�ண்ணப்பப் ப�வம் அ�ப்பப்பட ேவண்�ய �கவ� 

K. Indrajit  
72/6 Edirisinghe Road, 
Mirihana, Nugegoda 

MAIL THE APPLICATION FORM TO THE ABOVE MENTIONED ADDRESS 

(தபால் உங்கள் இ�ப்ப�டத்திற்� வந்தைடய ேதைவயான �� 

�கவ� வ�பவரங்கைள�ம் �றிப்ப�ட�ம்) 
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