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ஆண்டவர் இயேசு ச ொன்னொர்: 
உங்களைச்  பிக்கிறவர்களை ஆ ரீ்வதியுங்கள்; 

உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்கொக 
செபம்பண்ணுங்கள். 

மொதொந்தர  ஞ் ிளக - இலவ ம் 

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

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

 ிதோவின் சித்தத்ணத நிணறபவற்றுங்கள். 

2021 – இதழ் 05                           
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gtachurch.ca/contact  416.613.2909 
 

PLACE OF WORSHIP 

210 Silver Star Blvd., Unit #807  

Scarborough, ON M1V 5J9, Canada 

 

    உேர்ந்த ஸ்தொனம் 
 
 

 
 

   யதவனொல் அறிேப்பட்டவர்கள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

    பிர ங்கக் குறிப்புகள் 
 
 
 

 
 

    புதிே நொளுக்குள்... 

இந்த இதழில்… 

பதவ ிள்ணையின் வோழ்க்ணக பதவணை அறியோபதோரின் 
வோழ்க்ணகணயப் ப ோன்று இருக்கக்கூடோது. இபயசு 
எம்ண  வைிநடத்த ஆயத்தமுள்ைவரோகபவ இருக்கிறோர். 
 

எைபவ பதவ சமுகம் நம்முணடய சண  நடுவிபல, நம் 
 த்தியிபல கடந்து வருவணத, எந்த  ைிதபைோ, உலக 
ம ோருபைோ, உலக தணகண கபைோ நிர்ையிக்க முடி யோது 
என் ணத நன்கு அறிந்து மகோள்ளுங்கள். நோம் ஒவ் 

மவோருவரும் பதவனுணடய கரத்தின் கிரிணயகைோக  இரு 

க்கின்பறோம். 

சற்று சிந்தித்துப்  ோருங்கள்! இந்த பூ ியிபல,  ிதோ 
வோகிய பதவனுணடய நோ ம் என் வோழ்க்ணகயின் வைி 
யோக  கிண ப் டும் டி வோைப் ப ோகின்பறைோ? 

கர்த்தருணடய பவதத்தில்  ிரிய ோயிருந்து இரவும் 
 கலும் அவருணடய பவதத்தில் தியோை ோயிருக்கிற 
 னுஷன்  ோக்கியவோன்.  

2021 – இதழ் 05                         

MAILING ADDRESS 

7700 Markham Road, P.O. Box 3052 

Markham, ON L3S 4T1, Canada 
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  kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;  
        … ணவகோசி 2, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 27, 28 
  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … ணவகோசி 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 28 
  ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top cz;L 
       … ணவகோசி 2, 3, 4, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30 
  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
      … ணவகோசி 1, 5, 15, 17, 18, 19, 23, 26, 29, 30 
  rkurkhd tho;f;if Ntz;lhk;   
       … ணவகோசி 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 27, 28, 29 

  nja;tPf MrPu;thjq;fs;   
       … ணவகோசி 6, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 30, 31 

  NjtDila rpj;jk; epiwNtwl;Lk; 
       … ணவகோசி 3, 7, 15, 18, 20, 29 

  NjtDf;Fg; gpupakhd tho;f;if 
       … ணவகோசி 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28 
  rkhjhdKk; mkupf;ifAkhd tho;f;if cz;L 
      … ணவகோசி 7, 9, 14, 21, 22, 29 
  nghWikNahL fhj;jpUq;fs;; 
      … ணவகோசி 4, 8, 13, 17, 19, 23, 25, 27 
  Njt ePjp ntspg;gLk;  
       … ணவகோசி 1, 13, 17, 25 

  jpt;tpa Rghtq;fs; ntspg;gll;Lk; 
       … ணவகோசி 5, 6, 7, 10, 12, 21, 22, 29 

  tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik 
       … ணவகோசி 1, 2, 6, 7, 12, 15, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31 
  Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ... 
        … ணவகோசி 2, 10, 11, 27

அனுதிை தியோைக் குறிப்புக்கள் 

 தணலப்பு அகரோதி 15ம் பக்கத்திலிருந்து... 
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தன் கூட்ணடவிட்டு அணலகிற குருவி எப் டியிருக்கிறபதோ> அப் டிபய தன் 
ஸ்தோைத்ணதவிட்டு அணலகிற  னுஷனும் இருக்கிறோன் என்று  ரிசுத்த 
பவதோக த்தில் நீதிம ோைிகைில் வோசிக்கிபறோம். 
 

நோம் பதவன் எ க்குத்தந்த ஸ்தோைத்ணதவிட்டு அணலயோ ல் அதில் 
உறுதியோகவும் நிணலயோகவும் தரித்திருப்ப ோ ோக.  
 

கர்த்தரோகிய இபயசு கிறிஸ்து  ிரசங்கித்த ப ோது:  

“நீங்கள் உலகத்துக்கு மவைிச்ச ோயிருக்கிறரீ்கள்>  ணலயின்ப ல் இருக்கிற 
 ட்டைம்  ணறந்திருக்க ோட்டோது. விைக்ணகக் மகோளுத்தி  ரக்கோலோல் 
மூடிணவக்கோ ல்> விைக்குத் தண்டின்ப ல்ணவப் ோர்கள்> அப்ம ோழுது அது 
வடீ்டிலுள்ை யோவருக்கும் மவைிச்சம் மகோடுக்கும். இவ்வித ோய்>  னுஷர் 
உங்கள் நற்கிரிணயகணைக் கண்டு>  ரபலோகத்திலிருக்கிற உங்கள்  ிதோணவ 
 கிண ப் டுத்தும் டி> உங்கள் மவைிச்சம் அவர்கள் முன் ோகப் 
 ிரகோசிக்கக்கடவது.” என்று கூறியுள்ைோர். 
 

அப்ப ோஸ்தலைோகிய  ரிசுத்த  வுல் எப சு சண க்கு எழுதிய நிரு த்தில்> 

“முற்கோலத்தில்> நீங்கள் அந்தகோர ோயிருந்தீர்கள்> இப்ம ோழுபதோ> கர்த்தரு 

க்குள் மவைிச்ச ோயிருக்கிறரீ்கள். மவைிச்சத்தின்  ிள்ணைகைோய் நடந்துமகோ 
ள்ளுங்கள்.” என்று எழுதியுள்ைோர்.  
 

நோமும் கர்த்தரோகிய இபயசுணவ அறிவதற்கு முன் ோக அந்தகோர ோயிரு 

ந்பதோம்.  ோவ வோழ்க்ணகயில்  ைக்கப் ட்டவர்கைோக  ரிசுத்த வோழ்ணவ 

ப் ற்றிய உைர்வில்லோ ல் வோழ்ந்து வந்பதோம். கர்த்தரோகிய இபயசுணவ 
அறிந்து அவர் தரும்  ோவ ன்ைிப்ண யும் இரட்சிப்ண யும் ஏற்றுக்மகோண் 

டப ோது> எ து வோழ்க்ணக  ோற்ற ணடந்து  ரிசுத்த வோழ்ணவ வோைத்தக்க 
தோக எ து இருதயம் உைர்வணடந்தது. நோம் அது முதல் அந்தகோர ோயி 
ல்லோ ல் மவைிச்சத்தின்  ிள்ணைகைோய்  ோற்றப் ட்படோம்.  
 

இணதக்குறித்துத்தோன் இபயசு கிறிஸ்து நீங்கள் உலகத்துக்கு மவைிச்ச 
 ோயிருக்கிறரீ்கள் என்று கூறியுள்ைோர்.  ரிசுத்த வோழ்ணவ வோைத்தக்கதோக 
மவைிச்ச ோக்கப் ட்ட நோம் எப்ப ோதும் விைக்குத் தண்டின்ப ல் ணவக்க 
ப் ட்ட விைக்கோகக் கோைப் டபவண்டும்.  
 

விைக்குத் தண்டின்ப ல் ணவக்கப் டுவது என் து வோழ்வில் ஓர் உறுதியோை 
தீர் ோைம். அவ்வித ோய் ணவக்கப் ட்ட விைக்;கு சுற்றிலும் தைது மவைிச்ச 
த்ணதத் தணடயின்றி  ிரகோசிப் து ப ோன்று எ து வோழ்வில் எப்ப ோதும்

 

Nghjfu; uQ;rpw; nfhd;];ud;iud; 
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இபயசு கிறிஸ்துவின் சோட்சியோக நோம் விைங்கபவண்டும். இதற்பகற்  எ து 
வோழ்க்ணக கோைப் டோத ப ோது> நோம் தன் கூட்ணடவிட்டு அணலகிற குருவி 
எப் டியிருக்கிறபதோ> அப் டிபய தன் ஸ்தோைத்ணதவிட்டு அணலகிற 
 னுஷனும் இருக்கிறோன் என்ற வோக்கியத்தின் டி இருப்ப ோம். 
 

அப்ப ோஸ்தலைோகிய  ரிசுத்த  வுல் எப சு சண க்கு எழுதிய நிரு த்தில் 
மதோடர்ந்து எழுதும்ப ோது: ஆதலோல்> தூங்குகிற நீ விைித்து>  ரித்பதோணர 
விட்டு எழுந்திரு> அப்ம ோழுது கிறிஸ்து உன்ணைப்  ிரகோசிப் ோமரன்று 
மசோல்லியிருக்கிறோர் என்று அறிவுணர கூறுகின்றோர்.  
 

பதவணை அறியோ ல் அசட்ணட ண்ைி வோழும் வோழ்க்ணகயோைது  ரித் 
பதோரின் வோழ்க்ணகயோயுள்ைது.  ரித்பதோர் அந்தகோரத்திற்குட் ட்டு வோழ்கின் 

றோர்கள். கர்த்தருக்குள் மவைிச்ச ோக்கப் ட்ட மவைிச்சத்தின்  ிள்ணைகள் 
 ரித்பதோருக்மகோத்த வோழ்க்ணக வோழ்வது> தூங்குகின்ற வோழ்க்ணகயோயு 

ள்ைது.  அதில் மவைிச்சத்துக்குரிய கிரிணயகள் எதுவு ில்ணல. பதவ ிள்ணை 

யின் வோழ்க்ணக பதவணை அறியோபதோரின் வோழ்க்ணகணயப் ப ோன்று இருக் 
கக்கூடோது. இபயசு எம்ண  வைிநடத்த ஆயத்தமுள்ைவரோகபவ இருக்கிறோர். 
 

ஆனபடிேினொயல> நீங்கள் ஞொனமற்றவர்களைப்யபொல 
நடவொமல்> ஞொன முள்ைவர்களைப்யபொலக் கவனமொய் 
நடந்துசகொள்ைப்பொர்த்து> நொட்கள் சபொல்லொதளவகைொன 

தொல் கொலத்ளதப் பிரயேொஐனப்படுத்திக்சகொள்ளுங்கள்.  
 

 ிரிய ோை சபகோதரபை சபகோதரிபய> 
 

தம் ிடத்தில் வருகின்ற எவணரயுப  புறம்ப  தள்ைோத இபயசு நல்ல 
ப ய்ப் ைோக வைிநடத்துகின்றவரோயுள்ைோர். பதவன் எம்ண  த து  ிள்ணை 

கைோய்  ோற்றியுள்ைோர். ஆகபவ நோம் கலங்கோ ல் திணகயோ ல் எ து 

வோழ்ணவ பதவனுக்பக ஓப்புவித்து> விைக்குத் தண்டின்ப ல் ணவக்கப் ட்ட 
விைக்கோக  ிரகோசிப்ப ோம். பதவன் உங்கணை ஆசீர்வதிப் ோரோக.  
 
 

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

 

 

 

கிருளபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தல  ளப 
சரொரன்யரொ, கனடொ  416.613.2909 



 

 யபொதக ிட்ள யே ெவீ வழி. (நீதி 6:23)     6 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

xU fpuhkj;jpd; tUlhe;ju xd;W$ly; tpoh ntF tpku;irahf 
nfhz;lhlg;gLtjw;Fupa Maj;jq;fs; ahTk; nra;ag;gl;Lte;jJ. 
me;j tpohit rpwg;gpf;Fk;gbf;F tUlhtUlk; gl;lzj;jpYs;s rpy 
tpNr\ tpUe;jpdu;fSk;> mjpfhupfSk; tUtJz;L. Fwpg;gpl;l 
Mz;nlhd;wpNy> me;jf; fpuhk xd;W $lypd; ,Ugj;ije;jhtJ 
Mz;L epiwthf ,Ue;jjpdhy;> Njr kl;lj;jpNy gpugy;akhf 
,Ue;j> cyfyhtpa ghly;fis ghLk; xU Fwpg;gpl;l ghlfiu> 
me;j tpohit rpwg;gpf;Fk;gb miog;G tpLj;jpUe;jhu;fs;. me;j 
ghlfupd; gpujpepjpnahUtu; me;j tpohit xOq;F nra;Ak; epu;thfg; 
FOit> njhiyNgrp %yk; njhlu;Gnfhz;L> mtu;fNshL me;j 
tpohtpd; tpguq;fisg; gw;wp ciuahbdhu;;. ,e;j tpoh vj;jid 
ehl;fs; eilngWk;? ,e;j tpohtpw;F vj;jid [dq;fs; tU 
thu;fs;? Cu; [dq;fis jtpu NtW ahuhtJ tUthu;fsh? vd;W 
gy Nfs;tpfis Nfl;Lf; nfhz;lhu;;. NkYk; mtu; $Wifapy;> 
Fwpg;gplg;gl;l ghlfu; me;j tpohtpw;F rKfkspg;gjhapd;> ghlfup 
dJk;> mtNuhL mtUf;F Mjuthf tUk; FOtpdUf;FKupa 
Nghf;Ftuj;J> jq;Fkpl trjpfs; ahTk; Maj;jg;gLj;jg;gl Ntz; 
Lk;. mj;Jld;> ed;nfhilahf mtUf;F Fwpg;gplg;gl;l nuhf;fg; 
gzk; nfhLf;fg;gl Ntz;Lk; vd;Wk; Fwpg;gpl;lhu;. mjw;F me;j 
tpohtpd; epu;thff; FOtpdu;: Nghf;Ftuj;J> jq;Fkpl trjpfis 
Maj;jk; nra;J nfhLg;Nghk;> Mdhy; ePq;fs; Fwpg;gpl;l nuhf;fg;g 
zj;jpd; njhif vq;fs; ngyDf;F mg;ghw;gl;lJ. Mdhy; ,e;j 
Mz;L tpohthdJ vq;fs; fpuhk kf;fSf;F kpfTk; Kf;fpakhdJ> 
vdNt vq;fshy; nfhLf;ff;$ba rpwpa ed;nfhilia Vw;Wf; 
nfhz;L> ,e;j tpohit rpwg;gpf;f> tUif jUk;gbahf jathf 
Nfl;Lf; nfhz;lhu;fs;. Fwpg;gplg;gl;l ghlfupd; gpujpepjpfis 
nfhz;l FO me;jf; fpuhkj;jpy; elf;ftpUf;Fk; tpohitAk;> mjpy; 
gq;FngWk; kf;fs; ahu; vd;gijAk;> mjdhy; ghlfUf;F tUk; 
ed;ikfisAk; myrp Muha;e;J ghu;j;j gpd;G> me;j tpohtpdhy; 
ghlfUf;F ngupjhd Mjhakpy;iy vd;gij mwpe;J nfhz;lhu;fs;.  
rpy ehl;fSf;Fg; gpd;G> Fwpg;gpl;l gpujpepjp> me;j fpuhk epu;thf 
FO tpdNuhL kWgbAk; njhiyNgrp thapyhf njhlu;G nfhz;L> 
tpohtpd; epu;thfpfis Nehf;fp: cq;fs; miog;gpw;fhf kpfTk; 
ed;wp! MapDk; jtpu;f;f Kbahj jdpg;gl;l fhuzj;jpdhy;> ghlfu; 
cq;fs; tpohtpy; fye;J nfhs;s Kbahjijapl;L kpfTk; kdk;tU 
e;Jfpd;whu; vd;W $wpdhu;.   

Nkw;$wg;gl;l  rk;gtq;fs;> cyfshtpa gpugy;akhd el;rj;jpuq; 
fs;> ghlfu;fs;> tpisahl;LtPu;fs;  kj;jpapNy eilngwyhk;. mt 
u;fs; nra;tJ epahakhfNth my;yJ mepahakhfNth ,Uf;fyhk; 
mij epahae;jPu;g;gJ ekf;Fupa Ntiy my;y. Mdhy; ,d;iwa 
ehl;fspNy ,j;jifa rk;gtq;fs; fpwp];jt tl;lhuq;fSf;Fs;Sk; 
eilngw;WtUtij ehk; mt;tg;NghJ Nfs;tpg;gLfpd;Nwhk;. mjh 
tJ> xU rpy kdpju;fs;> xU Muhjidapy; fye;J rpwg;gpf;Fk;gb 
miog;ig ngw;Wf; nfhs;Sk; NghJ> me;j Muhjidapy; fye;J
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nfhs;tjw;F Kd;G> mq;Nf vj;jid Ngu; tUif jUthu;fs;> vg;gb 
g;gl;l Maj;jq;fs; nra;ag;gl;bUf;fpd;wJ> jq;Fkpl trjpfs; vg;gb 
,Uf;fpd;wJ> jq;fSf;F ,jdhy; tUk; Mjhak; vd;d vd;W Muh 
a;e;J ghu;f;fpd;whu;fs;. ,g;gbahf fhupaq;fis elg;gpg;gtu;fis 
Fwpj;J tpku;rpg;gNjh my;yJ mtu;fis epahae;jPu;g;gNjh ,e;jf; 
fl;Liuapd; Nehf;fk; my;y. mjdhy; ekf;F ve;j gpuNah[dKk; 
tug;Nghtjpy;iy. xU kD\d; vij tpijf;fpd;whNdh mijNa 
mWtil nra;thd;. nghJthf ,e;j cyfpNy kdpju;fs;  ngaiu 
Ak;> GfioAk;> Ra Mjhaj;ijAk; NjLfpd;whu;fs;. jhq;fs; nry;Y 
kplq;fspNy jq;fSf;nfd mNef urpfu;fs; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W 
tpUk;Gfpd;whu;fs;. ,J ,e;j cyfj;jpd; Nghf;fhf ,Uf;fpd;wJ.  

thdj;ijAk; G+kpiaAk; gilj;j cd;djkhd NjtDila gpur 
d;dk; ek; kj;jpapNy ,Ug;gjw;F vj;jid [dq;fs; $b tuNt 
z;Lk;? gupRj;ju; ek; kj;jpapNy thrk; nra;tjw;F vij ehk; nfhL 
f;f Ntz;Lk;? cyf IRtupaj;jpdhNyh my;yJ fz;fisf; ftUk; 
tpiyAau;e;j fl;blq;fspdhNyh> ngUe;njhifahd [df; $l;lq;f 
spdhNyh Njtid ftu;e;J nfhs;s KbANkh? cd;djkhdtupd; 
mgpN\fj;ij tpiy nfhLj;J thq;f KbANkh? ,uf;fj;jpy; IRtup 
aKs;stu; Vio vspatu;fs; vd;W vtiuAk; js;sp tpLthNuh? 
ru;t ty;yikAilatupd; gpurd;dkhFjiy ek; kj;jpapy; tuhjgb 
f;F ahu; jLj;J epWj;j KbAk;? ,itfs; Fwpj;J rw;W Muha;e;J 
ghu;g;Nghk;.  

gpugy;akhdtu;fs; ahu;? 

,e;j cyfpNy> Njtdhfpa fu;j;juhNy mgpN\fk; ngw;W> jho;ik 
As;s ,Ujaj;NjhL jq;fSf;F nfhLf;fg;gl;l Njt Copaj;ij 
cz;ikAk; cj;jkKkhf elg;gpf;Fk; nghUshiraw;w Njt  jhru; 
fs; ,Uf;fpd;whu;fs;. xUNtis mtu;fs; cyf gpurpj;jp ngw;w 
Copau;fshfNth my;yJ ahUk; mwpahj Ff;fpuhkj;jpNyh> Copak; 
nra;Ak; xU vspikahd CopauhfNth ,Uf;fyhk;;; my;yJ xU 
rhjhuz tpRthrpahf ,Uf;fyhk;.  ,tu;fs;> jq;fs; tho;f;if 
apNy> gpjhthfpa NjtDila jpUr;rpj;jj;ij epiwNtw;Wfpd;w 
tu;fs;. ,tu;fis fu;j;ju; mwpe;jpUf;fpd;whu;. ,tu;fNs fu;j;jU 
ila ghu;itapNy gpugy;akhdtu;fs;.  

me;ehspy; (epahaj;jPu;g;gpd; ehspNy) mNefu; vd;id Nehf;fp: fu;j; 
jhNt! fu;j;jhNt! ckJ ehkj;jpdhNy jPu;f;fjuprdk; ciuj;Njhk; 
my;yth. ckJ ehkj;jpdhNy gprhRfisj; Juj;jpNdhk; my;yth. 
ckJ ehkj;jpdhNy mNef mw;Gjq;fisr; nra;Njhk; my;yth. 
vd;ghu;fs;. mg;nghOJ> ehd; xUf;fhYk; cq;fis mwpatpy;iy. 
mf;fpukr; nra;iff;fhuNu> vd;idtpl;L mfd;WNghq;fs; vd;W 
mtu;fSf;Fr; nrhy;YNtd; (kj;NjA 7:22-23) 

md;wpAk; kD\Fkhud; (Mz;ltuhfpa ,NaR) jkJ kfpiknghU 
e;jpdtuha;r; rfy gupRj;j J}jNuhLq;$l tUk;NghJ> jkJ 
kfpikAs;s rpq;fhrdj;jpd;Nky; tPw;wpUg;ghu;. mg;nghOJ> rfy
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[dq;fSk; mtUf;F Kd;ghfr; Nru;f;fg;gLthu;fs;. Nka;g;gdhdtd; 
nrk;kwpahLfisAk; nts;shLfisAk; ntt;Ntwhf gpupf;fpwJ 
Nghy mtu;fis mtu; gpupj;J> nrk;kwpahLfisj; jkJ tyJgf; 
fj;jpYk;> nts;shLfisj; jkJ ,lJgf;fj;jpYk; epWj;Jthu;. 
mg;nghOJ> uh[h jkJ tyJ gf;fj;jpy; epw;gtu;fisg; ghu;j;J: 
thUq;fs; vd; gpjhtpdhy; MrPu;tjpf;fg;gl;ltu;fNs> cyfk; cz; 
lhdJ Kjy; cq;fSf;fhf Maj;jk; gz;zg;gl;bUf;fpw uh[;aj; 
ijr; Rje;jupj;Jf;nfhs;Sq;fs;. grpahapUe;Njd;> vdf;Fg; Ngh[ 
dq;nfhLj;jPu;fs;; jhfkhapUe;Njd;> vd; jhfj;ijj; jPu;j;jPu;fs;; 
me;epadhapUe;Njd; vd;idr; Nru;j;Jf;nfhz;Bu;fs;.  t];jpukpy;yh 
jpUe;Njd;> vdf;F t];jpuq;nfhLj;jPu;fs;; tpahjpahapUe;Njd;> vd;id 
tprhupf;f te;jPu;fs;; fhtypypUe;Njd;> vd;idg; ghu;f;fte;jPu;fs; 
vd;ghu;. mg;nghOJ> ePjpkhd;fs; mtUf;Fg; gpujpAj;jukhf: Mz; 
ltNu> ehq;fs; vg;nghOJ ck;ikg; grpAs;stuhff; fz;L ck 
f;Fg; Ngh[dq;nfhLj;Njhk;? vg;nghOJ ck;ikj; jhfKs;stuh 
ff; fz;L ck;Kila jhfj;ijj; jPu;j;Njhk;? vg;nghOJ ck;ik 
me;epauhff;fz;L ck;ikr; Nru;j;Jf;nfhz;Nlhk;? vg;nghOJ 
ck;ik t];jpukpy;yhjtuhff; fz;L ckf;F t];jpuq;nfhLj; 
Njhk;? vg;nghOJ ck;ik tpahjpAs;stuhfTk;> fhtypypUf;fpwt 
uhfTk; fz;L> ck;kplj;jpy; te;Njhk; vd;ghu;fs;.  mjw;F uh[h 
gpujpAj;jukhf: kpfTk; rpwpatuhfpa vd; rNfhjuuhd ,tu;fspy; 
xUtDf;F ePq;fs; vijr; nra;jPu;fNsh> mij vdf;Nf nra;jPu;fs; 
vd;W nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;ghu;. 

,lJgf;fj;jpy; epw;gtu;fisg; ghu;j;J mtu;: rgpf;fg;gl;ltu;fNs> 
vd;idtpl;L> gprhRf;fhfTk; mtd; J}ju;fSf;fhfTk; Maj;jk;g  
z;zg;gl;bUf;fpw epj;jpa mf;fpdpapNy Nghq;fs;. grpahapUe;Njd;> 
ePq;fs; vdf;Fg; Ngh[dq;nfhLf;ftpy;iy. jhfkhapUe;Njd;> ePq;fs; 
vd; jhfj;ijj; jPu;f;ftpy;iy. me;epadhapUe;Njd;> ePq;fs; vd; 
idr; Nru;j;Jf;nfhs;stpy;iy. t];jpukpy;yhjpUe;Njd;> ePq;fs; 
vdf;F t];jpuq;nfhLf;ftpy;iy; tpahjpAs;stdhAk; fhtypyilf; 
fg;gl;ltdhAk; ,Ue;Njd;> ePq;fs; vd;id tprhupf;ftutpy;iy vd; 
ghu;. mg;nghOJ> mtu;fSk; mtUf;Fg; gpujpAj;jukhf: Mz;ltNu> 
ck;ikg; grpAs;stuhfTk;> jhfKs;stuhfTk;> me;epauhfTk;> 
t];jpukpy;yhjtuhfTk;> tpahjpg;gl;ltuhfTk;> fhtypyilf;fg;gl; 
ltuhfTk; ehq;fs; vg;nghOJ fz;L> ckf;F cjtpnra;ahjpU 
e;Njhk; vd;ghu;fs;. mg;nghOJ> mtu; mtu;fSf;Fg; gpujpAj;jukhf: 
kpfTk; rpwpatu;fshfpa ,tu;fspy; xUtDf;F ePq;fs; vijr; nra; 
ahjpUe;jPu;fNsh> mij vdf;Nf nra;ahjpUe;jPu;fs; vd;W nka;ah 
fNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;ghu;.  me;jg;gb> ,tu;fs; epj; 
jpa Mf;fpid milaTk;> ePjpkhd;fNsh epj;jpa [Ptid mil 
aTk; Nghthu;fs; vd;W ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. (kj;NjA 25:31-46) 

NjtDila gpurd;dk; vq;Nf cz;L?  

ePq;fs; NjtDila MyakhapUf;fpwPu;fnsd;Wk;> NjtDila 
Mtp cq;fspy; thrkhapUf;fpwhnud;Wk; mwpahjpUf;fpwPu;fsh?    
(1 nfhup 3:16)                                            
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my;yhkYk;> cq;fspy; ,uz;LNgu; jhq;fs; Ntz;bf;nfhs;sg; 
Nghfpw ve;jf; fhupaj;ijf; Fwpj;jhfpYk; G+kpapNy xUkdg;gl;bU 
e;jhy;> guNyhfj;jpy; ,Uf;fpw vd; gpjhtpdhy; mJ mtu;fSf;F 
cz;lhFk; vd;W cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;. Vnddpy;> ,uz;LNg 
uhtJ %d;WNguhtJ vd; ehkj;jpdhNy vq;Nf $bapUf;fpwh 
u;fNsh> mq;Nf mtu;fs; eLtpNy ,Uf;fpNwd; vd;W Mz;ltuhfpa 
,NaR $wpapUf;fpd;whu; (kj;NjA 18:19-20) 

A+jUila gz;bifapd; ehspNy jpushd [dq;fs; vUrNykpNy 
$Lthu;fs;. mg;gbahf xU rkak; ,NaR vUrNyKf;Fg; Nghdhu;. 
vgpnua ghi\apNy ngj];jh vd;dg;gl;l xU Fsk; vUrNykpy; 
Ml;L thrypdUNf ,Uf;fpwJ> mjw;F Ie;J kz;lgq;fSz;L. 
mitfspNy FUlu;> rg;ghzpfs;> R+k;gpd cWg;Gilatu;fs; Kj 
yhd tpahjpf;fhuu; mNefu; gLj;jpUe;J> jz;zPu; vg;nghOJ fy 
q;Fk; vd;W fhj;Jf;nfhz;bUg;ghu;fs;. Vnddpy; rpy rkaq;fspNy 
NjtJ}jd; xUtd; me;jf; Fsj;jpy; ,wq;fp> jz;zPiuf; fyf;F 
thd;; jz;zPu; fyq;fpdgpd;G ahu; Ke;jp mjpy; ,wq;FthNdh mtd; 
vg;Ngu;g;gl;l tpahjp];jdhapUe;jhYk; nrh];jkhthd;. Kg;gj;njl;L 
tU\k; tpahjpnfhz;bUe;j xU kD\d; mq;Nf ,Ue;jhd;.  gLj;jp 
Ue;j mtid ,NaR fz;L> mtd; ntFfhykha; tpahjp];j 
ndd;W mwpe;J> mtid Nehf;fp: nrh];jkhfNtz;Lnkd;W tpUk;G 
fpwhah vd;W Nfl;lhu;. mjw;F tpahjpa];jd;: Mz;ltNu> jz;zPu; 
fyf;fg;gLk;NghJ vd;idf; Fsj;jpy; nfhz;LNgha; tpLfpwjw;F 
xUtUkpy;iy> ehd; Nghfpwjw;Fs;Ns NtnwhUtd; vdf;F Ke;jp 
,wq;fptpLfpwhd; vd;whd;. ,NaR mtid Nehf;fp: vOe;jpU> cd; 
gLf;ifia vLj;Jf;nfhz;L el vd;whu;. clNd me;j kD\d; 
nrh];jkhfp> jd; gLf;ifia vLj;Jf;nfhz;L> ele;JNghdhd;. 
ghUq;fs;> vUrNykpNy jpuhshf [dq;fs; ,Ue;jNghJk; fu;j;j 
uhfpa ,NaRtpd; fz;fNsh ahtuhYk; iftplg;gl;l xU kdpjd; 
Nky; ,Ue;jJ. (Nahthd; 5:1-9)  

xU Ntis Njt gps;isfs; Viof; Fbypy; $bdhYk;> khspif 
fspNy $bte;jhYk;> rpiwr; rhiyapy; ,Ue;jhYk;> ngUk; $l;l 
khf ,Ue;jhYk;> rpW $l;lkhf ,Ue;jhYk;> iftplg;gl;L itj;jpa 
rhiyapNy jdp kdpjdhf ,Ue;jhYk;> njUNthukhf ,Uf;Fk; 
Vioahf ,Ue;jhYk;> Njtdhfpa fu;j;jiu cz;ikaha; $g;gpL 
fpd;w NtisapNy mtu; mtu;fspd; n[gj;ij Nfl;fpd;whu;. mtu; 
fs; kj;jpapNy mtu; thrk; nra;fpd;wtuha; ,Uf;fpd;whu;.  

Njt gpurd;dj;ij ahu; jLf;f KbAk;? 

cyf gpurpj;jpngw;w kdpju;fs; cq;fs; kj;jpapNy tUif 
jUtjw;F Kd; gy Kd;Ndw;ghLfis nra;a Ntz;Lk; vd;W gy 
Nfhupf;iffis Kd; itg;ghu;fs;. me;jf; Nfhupf;iffspy;> gzk;> 
Nghf;Ftuj;J> jq;Fkplk;> [dq;fspd; vz;zpf;if> miog;gtu; 
fspd; jFjp> ghJfhg;G Nghd;witfs; mlq;Fk;.  mit mtrpakh 
ditfshfNth my;yJ mtrpakw;witfshfNth ,Uf;fyhk;. rpy 
NtisfspNy> gpurpj;jp ngw;w kdpju;fs; cq;fs; kj;jpapNy tu
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tpUk;gpdhYk;> mtu;fs; tu Kbahjgbf;F cyf Nghf;fpdhy; 
cz;lhd jilfs; ,Uf;fyhk;. Mdhy; Mz;ltuhfpa ,NaR cq; 
fs; kj;jpapNy thrk; nra;tij ahu; jLj;J epWj;j KbAk;? kw;w 
kdpju;fs; jLf;f KbAkh? mtu;fs; ,e;j cyfj;jpNy uh[h 
f;fshf ,Ue;jhYk;> mjpfhupfshf ,Ue;jhYk;> ngupatu;fshf 
,Ue;jhYk;> Mz;ltuhfpa ,NaR cq;fs; kj;jpapy; thrk; nra; 
tjij ePq;fs; kl;LNk jLf;f KbAk;. NtW ahUk; jLj;J epWj;j 
KbahJ.   

,Njh> ,ul;rpf;ff;$lhjgbf;Ff; fu;j;jUila if FWfpg;NghfT 
kpy;iy. Nfl;ff;$lhjgbf;F mtUila nrtp ke;jkhfTkpy;iy. 
cq;fs; mf;fpukq;fNs cq;fSf;Fk; cq;fs; NjtDf;Fk; 
eLthfg; gpuptpid cz;lhf;FfpwJ. cq;fs; ghtq;fNs mtu; 
cq;fSf;Fr; nrtpnfhlhjgbf;F mtUila Kfj;ij cq;fSf;F 
kiwf;fpwJ. (Vrhah 59:1-2). Ntjj;ijf; Nfshjgb jd; nrtpia 
tpyf;FfpwtDila n[gKk; mUtUg;ghdJ. (ePjpnkhopfs; 28:9). 

ghgpNyhdpd; uh[h> jhd; nra;j rpiyia tzq;f kWj;j jhdpNa 
Yila ez;gu;fspd; Nky; fLq; Nfhgk; %z;ltdha;> mtu;fis 
nfhiy nra;Ak;gbf;F> VOklq;F mf;fpdpr; #iyapNy NghLk;gb 
fl;lis nfhLj;jhd;;. jhdpNaypd; ez;gu;fs; mf;fpdpapd; kj;jpapNy 
Nghlg;gl;l NghJ> mq;Nf NjtDila gpurd;dk; mtu;fNshL 
,Ue;jJ. (jhdpNay; 3:25-26) 

VNuhJ uh[h> Njt Copauhfpa NgJUit gpbj;Jr; rpiwr;rhiy 
apNy itj;J> mtidf; fhf;Fk;gb tFg;Gf;F ehd;F Nghu;r;Nrt 
fuhf Vw;gLj;jpa ehd;F tFg;Gfspd; trkhf xg;Gtpj;jhd;. VNuhJ 
mtid ntspNa nfhz;LtUk;gb Fwpj;jpUe;j ehSf;F Ke;jpd 
ehs; ,uhj;jpupapNy> NgJU ,uz;L rq;fpypfspdhNy fl;lg;gl;L> 
,uz;L Nrtfu; eLNt epj;jpiugz;zpf;nfhz;bUe;jhd;; fhtw;fh 
uUk; fjTf;F Kd;dpUe;J rpiwr;rhiyiaf; fhj;Jf;nfhz;b 
Ue;jhu;fs;. mg;nghOJ fu;j;jUila J}jd; mq;Nf te;J epd;whd;; 
miwapNy ntspr;rk; gpufhrpj;jJ> mtd; NgJUit tpyhtpNy 
jl;b> rPf;fpukha; vOe;jpU vd;W mtid vOg;gpdhd;. clNd 
rq;fpypfs; mtd; iffspypUe;J tpOe;jJ. (mg;Ngh];jyu; 12:1-10) 

xU rkak;> gpypg;G gl;lzj;jpNy Njt Copau;fshfpa gTYk;> 
rPyhTk; ew;nra;jpia $wpa NghJ> [dq;fs; $l;lq;$b> mtu;f 
Sf;F tpNuhjkha; vOk;gpdhu;fs;. mjpfhupfs; mtu;fs; t];jpuq; 
fisf; fpopj;Jg;NghlTk;> mtu;fis mbf;fTk; nrhy;yp> mtu;fis 
mNef mb mbj;jgpd;G> rpiwr;rhiyapNy itj;J mtu;fisg; gj; 
jpukha;f; fhf;Fk;gb rpiwr;rhiyf;fhuDf;Ff; fl;lisapl;lhu;fs;. 
mtd; ,g;gbg;gl;l fl;lisiag;ngw;W> mtu;fis cl;fhtyiw 
apNy milj;J> mtu;fs; fhy;fisj; njhOkuj;jpy; khl;bit 
j;jhd;. eLuhj;jpupapNy gTYk; rPyhTk; n[gk;gz;zp> Njtidj; 
Jjpj;Jg; ghbdhu;fs;; fhtypy; itf;fg;gl;ltu;fs; mijf; Nfl;Lf; 
nfhz;bUe;jhu;fs;. rbjpapNy rpiwr;rhiyapd; m];jpghuq;fs; 
mirAk;gbahf G+kp kpfTk; mjpu;e;jJ. clNd fjTfnsy;yhk; 
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jpwTz;lJ. vy;yhUila fl;LfSk; fod;WNghapw;W. (mg;Ngh]; 
jyu; 16:22-26) 

kfjNydh kupahs; vdg;gl;l  ];jpupapdplj;jpypUe;J Mz;ltuhfpa 
,NaR VO gprhRfisj; Juj;jpapUe;jhu;. ,NaR rpYitapNy kup 
j;J gpd;G> mtu; mlf;fg;gz;zg;gl;l fy;yiwapNy mtUila ruPu 
j;ij fhzhjgbapdhNy> mts; fy;yiwapd; mUfpy; epd;W mOJ 
nfhz;bUe;jhs;;.  mtSf;F gpd;dhf ,NaR epd;whu;; MdhYk; 
mtiu ,NaR vd;W mwpahjpUe;jhs;.  ,NaR mtisg; ghu;j;J: 
];jpuPNa> Vd; mOfpwha;> ahiuj; NjLfpwha; vd;whu;. mts;> 
mtiuj; Njhl;lf;fhundd;W vz;zp: Iah> ePu; mtiu vLj;Jf; 
nfhz;LNghdJz;lhdhy;> mtiu itj;j ,lj;ij vdf;Fr; nrhy; 
Yk;> ehd; Ngha; mtiu vLj;Jf;nfhs;SNtd; vd;whs;.  ,NaR 
mtis Nehf;fp: kupahNs vd;whu;. mts; jpUk;gpg; ghu;j;J: uG+dp 
vd;whs;; mjw;Fg; NghjfNu vd;W mu;j;jkhk;. ,t;tz;zkhf kfj 
Nydh kupahis ,NaR Njw;wpdhu;. (Nahthd; 20:11-17 khw;F 16:10) 

vypah vd;Dk; kdpjd; fu;j;jUila fuj;jpNy xU ty;yikAs;s 
fUtpahf gad;gLj;jg;gl;ltd;. mtDila ehl;fspNy Njt [dq; 
fspNy gyu; gpd;khw;wkile;J> ghfhy; vd;Dk; tpf;fpufj;ij tz 
q;fp te;jhu;fs;. me;ehl;fspNy> vypah fu;j;jiu Nehf;fp: Nrid 
fspd; Njtdhfpa fu;j;jUf;fhf ntF gf;jpituhf;fpakhapUe;Njd;; 
,];uNty; Gj;jpuu; ckJ cld;gbf;ifiaj; js;sptpl;lhu;fs;; ck; 
Kila gypgPlq;fis ,bj;J> ck;Kila jPu;f;fjuprpfisg; gl;la 
j;jpdhy; nfhd;WNghl;lhu;fs;> ehd; xUtd;khj;jpuk; kPjpahapUf;fp 
Nwd;; vd; gpuhzidAk; thq;fj; NjLfpwhu;fs; vd;whd;. fu;j;ju; mt 
Df;F gpujpAj;jhukhf: ghfhYf;F Klq;fhjpUf;fpw Koq;fhy;fis 
Ak;> mtid Kj;jQ;nra;ahjpUf;fpw tha;fisAKila Vohapuk; 
Ngiu ,];uNtypNy kPjpahf itj;jpUf;fpNwd; vd;whu;. me;j Voh 
apuk;Ngu; ahu; vd;W vypah mwpe;jpUf;ftpy;iy> mjdhy; jhd; 
xUtd; kl;Lk;jhd; NjtDf;nfd;W kpQ;rpapUf;fpd;Nwd; vd;W mtd; 
vz;zpdhd;. Mdhy; Njtdhfpa fu;j;jNuh mtu;fs; xt;nthUtiu 
Ak; ngau; ngauhf mwpe;jtuhapUe;jhu;. mt;tz;zkhfNt Njtdh 
fpa fu;j;ju; ,d;Wk; jkf;F gae;J jkJ topapNy elf;fpd;w xt;nthU 

CopaiuAk;> jk;Kila [dq;fisAk; jdpg;gl mwpe;jpUf;fpd;whu;. 

Ntiyahs; jd; $ypf;Fg; ghj;jpudhapUf;fpwhd; (Y}f;fh 10:7). 
Nghubf;fpw khl;il tha; fl;lhahf vd;Wk;> Ntiyahs; jd; $ypf; 
Fg; ghj;jpudhapUf;fpwhd; (1 jPNkh 5:18) vd;w gpufhukhf> copa 
u;fisAk; Copaq;fisAk; jhq;FtJ ek;Kila flik. mij 
kdg;G+u;tkhf ehk; nra;J tuNtz;Lk;. mg;gbr; nra;tJ ek;Kila 
ghf;fpak;. Mdhy; cj;jkkhf tho;fpd;w Copauhf ,Ue;jhYk;> 
tpRthrpahf ,Ue;jhYk;> mtu;fs; ,e;j cyf nghUl;fisay;y 
NjtidNa ek;gpapUf;fpd;whu;fs;. gQ;r fhyj;jpYk; Njtd; jk;K 
ilatu;fis Ngh\pf;f mwpe;jpUf;fpd;whu;.  
 
jPu;f;fjuprpahfpa Mg$f; $wpa gpufhukhf: mj;jpkuk; Jspu;tplhkw; 
NghdhYk;> jpuhl;rr;nrbfspy; gok; cz;lhfhkw;NghdhYk;> Xypt   
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kuj;jpd; gyd; mw;Wg;NghdhYk;> tay;fs; jhdpaj;ij tpistpah 
kw;NghdhYk;> fpilapy; Ml;Lke;ijfs; Kjyw;Wg;NghdhYk;> njhO 
tj;jpNy khL ,y;yhkw;NghdhYk;>  ehd; fu;j;jUf;Fs; kfpo;r;rpah 
apUg;Ngd;> vd; ,ul;rpg;gpd; NjtDf;Fs; fsp$UNtd;.  Mz;ltuh 
fpa fu;j;ju; vd; ngyd;; mtu; vd; fhy;fis khd;fhy;fisg;Ngh 
yhf;fp> caukhd ];jyq;fspy; vd;id elf;fg;gz;Zthu;.  (Mg 
-$f; 3:17-19) 
 
xU Mq;fpyg; ghlypd; tupfs;... 
 
Kf;fpakhd egu;fs; vd;W $Wk; NghJ> jiytu;fs;> njhiy 
fhl;rpapy; tUk; gpugy;akhd el;rj;jpuq;fis Fwpj;J ePq;fs; Ngrpf; 
nfhs;tPu;fs;. Mdhy; mtu;fs; ahtiuAk;tpl kpfTk; ngupatu; 
xUtiu vdf;Fj; njupAk;. mtUf;F mUfpy;> ePq;fs; mwpe;j 
gpugy;akhd el;rj;jpuq;fs; ahtUk;> kpfTk; mw;gkhdtu;fshf 
,Ug;ghu;fs;. ehd; mtNuhL NgRk;NghJ> ehd; NgRk; xt;nthU 
thu;j;ijf;Fk; mtu; Mu;tj;Jld; nrtp nfhLf;fpd;whu;. mtu; 
jw;NghJ ,q;Nf ,y;iy> mtu; mYtyhf ntspNa Ngha;tpl;lhu; 
vd;W nrhy;Ytjw;F nrayhsu;fs; $l mtUf;F ,y;iy. mtu; 
vd; ,NaR> ehd; mtNuhL xt;nthU ehSk; NgRfpd;Nwd; vd;W 
xU mofhd Mq;fpyg; ghlypd; tupfs; mikf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
vdNt Njt rKfk; ek;Kila rig eLtpNy> ek; kj;jpapNy fle;J 
tUtij> ve;j kdpjNdh> cyf nghUNsh> cyfj; jifikfNsh 
epu;zapf;f KbahJ vd;gij ed;F mwpe;J nfhs;Sq;fs;. ehk; 
xt;nthUtUk; NjtDila fuj;jpd; fpupiafshf  ,Uf;fpd;Nwhk;.  

Njtdhfpa fu;j;ju; jk;Kila jhrdhfpa NkhNria Nehf;fp: 
[dq;fs; eLtpNy ehd; thrk;gz;z> vdf;F xU gupRj;j ];jy 
j;ij cz;lhf;Fk;gbf;Fk;> kiyapNy cdf;Ff; fhz;gpf;fg;gl;l 
khjpupapd;gbNa mitfisr; nra;a vr;rupf;ifahapU vd;Wk; 
mtDf;Ff; $wpdhu;. (ahj;jpuhfkk; 25:40) NkhNr> fu;j;ju; jdf;F 
fw;gpj;jgbNa Mrhupg;G $lhuj;jpd; rfy NtiyfisAk; nra;J 
Kbj;jhd;.  mg;nghOJ Njt kfpik me;j $lhuj;ij %baJ. 
mJ vjdhy; cz;lhdJ? Njtd; fw;gpj;jgb ehk; ek;Kila tho; 
tpy; fhupaq;fis elg;gpf;Fk; NghJ mq;Nf NjtDila gpurd;dk; 
epiwthf ,Uf;Fk;. xU kdpjd; cyf gpurpj;jp ngw;wtdhf 
,Ue;jhYk;> jd; tho;ehl;fspNy jd; fpuhkj;ijtpl;L ntspNa 
nry;yhjtdhf ,Ue;jhYk;> ahUk; mwpahj filahd jpirapNy 
tho;fpd;wtdhf ,Ue;jhYk;> gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij jd; 
tho;tpy; nra;fpd;wtNd> Njtdhy; mwpag;gl;ltdhf ,Uf;fpd;whd;.  
 

அவைவனுணடய கிரிணயகைின் டி அவைவனுக்கு  லன் அைிக்கும் கர்த்தர் 
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gpujhd thrfk; -  nfhNyhNrau; 3:24   
 

NjtDila rKfj;jpw;F ehd; tUfpd;wNghJ vd;Dila cs;sj; 
jpNy kdkfpo;r;rp ,Uf;fpd;wjh? my;yJ Jf;fj;NjhNl NjtDila 
rKfj;jpw;F tUfpd;Nwdh? fu;j;jUila Myaj;jpw;Fg; NghNthk; 
thUq;fs; vd;W vdf;F mtu;fs; nrhd;dNghJ ehd; kfpo;r;rpahapU  
e;Njd; vd;W rq;fPjf;fhud; $wpapUf;fpd;whu;. Vnddpy; Njt 
rKfj;jpNy re;Njh\k; cz;L. mg;gb vd; cs;sj;jpNy re;Njh\k; 
,y;yhjpUe;jhy;> Vd; vd;Dila cs;sk; ,d;W re;Njh\kpy;yhky; 
twl;rpaile;j epiyapy; ,Uf;fpd;wJ vd;W ehk; xt;nthUtUk; 
ek;kplk; ehNk Nfl;Lf;nfhs;s Ntz;Lk;.  
 
Vyp vd;Dk; MrhupaDila ehl;fspNy> mtUila Fkhuu;fshfpa 
xg;dp> gpndfh]; Ngypahspd; kf;fshapUe;jhu;fs;. mtu;fs; fu;j;  
jiu mwpatpy;iy. ,tu;fsps; Jd;khu;f;fj;jpd; epkpj;jk;> kD\u; fu; 
j;jupd; fhzpf;ifia ntWg;gha; vz;zpdhu;fs;. Ngypahspd; kf;f 
shfapUe;j Vypapd; Fkhuu;fs; kj;jpapYk; gps;isahz;lhdhfpa 
rhKNty; vd;gtd; Myaj;jpypUe;J tsu;e;J te;jhd;. xUNtis 
Vypapd; Fkhuu;fs; rhKNtiyAk; mw;gkhf vz;zp> fbdkhf 
elj;jpapUf;fyhk;. mg;gbg;gl;l #o;epiyfs; kj;jpapYk; rhKNty; 
fu;j;jUf;F Kd;ghf cj;jkKs;stuhf ,Ue;jhu;. fu;j;ju; rhKNty; 
topahf jk;Kila [dq;fis topelj;jp te;jhu;. rhKNtYf;F 
taJ nrd;wNghJ> rhKNtYila Fkhuu;fs;> rhKNtiyg; Nghy 
fu;j;jUf;F Kd;ghf cj;jkkhf elf;ftpy;iy. me;j NtisapNy 
Njt [dq;fNsh> Vypapd; Fkhuupd; Jd;khu;f;f topfs; kj;jpapYk;> 
ngupjhd jPu;f;fjuprpahf rhKNtiy cau;j;jpa NjtDila fpupia 
Ak;> NjtNd uh[hjpuh[hthf ,Ue;J MSif nra;fpd;wtu; vd;g 
ijAk;> mtNu jq;fis topelj;jpte;j Njtd; vd;gijAk; kwe;J> 
jq;fSf;F xU uh[h Ntz;Lk; vd;W Kiwapl;lhu;fs;.  
 
,t;tz;zkhf mtu;fs; md;W NjtDila MSifia Gwf;f 
zpj;jhu;fs;. ,d;Wk; mNj gpufhukhf Njt miog;ig ngw;w [d 
q;fs; jq;fis mioj;j Njtid kwe;JNgha; tpLfpd;whu;fs;. ek; 
Kila fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J ,e;j cyfj;jpy; jk;Kila 
jpUg;gzpia Kbj;J guNyhfj;jpw;F vOe;jUSk; Kd;G> jk;Kila 
rP\iu Nehf;fp: ehd; nrd;W Nghdgpd;G> cq;fis jpf;fw;wtu;fsh 
ftpNld;. cq;fNshL vd;nwd;WkpUe;J cq;fis elj;Jk;gbf;F> 
Njw;wuthsdhfpa gupRj;j Mtpahdtiu cq;fSf;F mDg;GNtd;. 
mtu; te;J cq;fis rfy rj;jpaj;jpYk; topelj;Jthu; vd;W thf; 
Fj;jj;jj;ij nfhLj;jpUf;fpd;whu;. Mdhy;> rpy Njt [dq;fNsh>
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vq;fSf;F Njtd; Vw;gLj;jpa ,e;j mikg;G Ntz;lhk; vd;W NtW 
topfis NjLfpd;whu;fs;.  
 

fu;j;ju; Fjpiuapd; gyj;jpy; tpUg;gkhapuhu;; tPuDila fhy;fspy; 
gpupag;glhu;. jkf;Fg; gae;J> jkJ fpUigf;Ff; fhj;jpUf;fpwtu;fs; 
Nky; fu;j;ju; gpupakhapUf;fpwhu;. uh[hf;fs;> tPuu;fs;> Fjpiufs; [d 
q;fis tpLjiy nra;a KbahJ.  tpLjiy fu;j;juhNy cz; 
lhfpd;wJ. ,d;W mNef [dq;fSf;F fu;j;jUf;fhf fhj;jpUg;gj 
w;Nfh nghWikapy;iy. gupRj;j Mtpahdtupd; topelj;JjYf;F 
,lq;nfhLg;gjw;F tpUk;gtpy;iy. md;W NjtDila MSifia 
,];uNtyu; js;sptpl;lJ Nghy> ,d;Wk; Njt topelj;Jjiy js; 
sptpl;L> jq;fs; nrhe;j topfis NjLfpd;whu;fs;. kD\Df;Fr; 
nrk;ikaha;j; Njhd;Wfpw top cz;L. mjpd; KbNth kuz top 
fs;. NjtDila topNah mJ [PtDk; rkhjhdKKs;sjha; ,Uf; 
fpd;wJ. MfNt> ehk; NjtDila topia mwpe;J nfhs;sj;jf;f 
jhf gupRj;j Mtpahdtupd; topelj;Jjy; ekf;F ,d;wpaikahjJ.  
 

,d;W ehk; ek;Kila tho;it Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. 
mg;Ngh];jyuhfpa gTypd; ehl;fspNy> rpyu; nghwhikapdhYk; 
tpNuhjj;jpdhYk;> rpyu; ey;kdjpdhYk; fpwp];Jitg; gpurq;fpj;jhu; 
fs;. rpyu; gTypd; fl;LfNshNl cgj;jputj;ijAq;$l;l epidj;J> 
Rj;jkdNjhNl fpwp];Jit mwptpahky;> tpNuhjj;jpdhNy mwptpj; 
jhu;fs;. RtpNr\j;jpw;fhf gTy; cj;juT nrhy;y Vw;gLj;jg;gl;lt 
ndd;W mwpe;J> rpyu; md;gpdhNy mwptpj;jhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> 
mJ NghyNt ,d;Wk; rpyu;> Njt rpj;jj;jpd;gb md;gpdhNy rj;jp 
aj;ij mwptpf;fhky;> jhk; tpUk;gpagb fpupiafis elg;gpf;f Jzp 
fuk; nfhs;fpd;whu;fs;. ,tu;fs; fpwp];jtu;fs; my;yu; Mdhy; ,tu; 
fNsh jq;fis jhq;fNs> fpwp];jtu;fs; vd;W mioj;Jf; nfhs;fp 
d;whu;fs;. 
 
ePq;fs; ghtj;jpw;F vd;W kupj;J> ePjpf;nfd;W gpiof;fj;jf;fjhf> 
fpwp];JTld;$l vOe;jJz;lhdhy;> NjtDila gps;isfshf 
tho vOe;jJz;lhdhy;> fpwp];Jtpd; rhaiy milAk;gb ePq;fs; 
vOe;jJz;lhdhy;> ,NaR fpwp];Jtpd; ehkj;jpNy ePq;fs; vijr; 
nra;jhYk;> gpjhthfpa NjtDila ehkk; kfpikg;glj;jf;fjhf>  
mij kD\u;fSf;nfd;W nra;ahky;> fu;j;jUf;nfd;Nw kdg;G+u;t 
kha;r; nra;Aq;fs;.   
 
rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;! ,e;j G+kpapNy> gpjhthfpa NjtDila 
ehkk; ek;; tho;f;ifapd; topahf kfpikg;gLk;gb thog; Nghfpd; 
Nwhkh? my;yJ ek;ik #o cs;s kdpju;fs; kj;jpapNy ew;nga 
iug; ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;W gpuahrg;glg; Nghfpd;Nwhkh? 
ehk; gpjhthfpa NjtDila ehkk; ek; tho;tpd; topahf 
kfpikg;glj;jf;fjhf fpupiafis elg;gpg;Nghk;.    
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ஆவிக்யகற்ற மொைிளக      
xU kdpjdhdtd;> ,uz;L jl;Lf;fisAila mofhd khspif 
nahd;iw fl;bdhd;. me;j topaha; Nghfpd;wtu;fs; epd;W gpukp 
f;fj;jf;fjhf mJ kpfTk; ftu;r;rpAs;sjhf ,Ue;jJ. me;j khsp 
ifahdJ etPd cgfuzq;fisAk;> rfy trjpfisAKila 
jhf tbtikf;fg;gl;bUe;jJ. me;j khspifapd; fl;Lkhdg; gzp 
fs; ahTk; Kw;whf Kbtile;j 

gpd;du;> me;j khspifapd; nrhe;j 
f;fhud;> me;j khspifapd; mik 
g;ig gupNrhjpg;gjw;fhf Nju;;r;rp 
ngw;w fl;bl epGzu;fis  miog; 
gpj;jhd;. epGzu;fspd; mwpf;if 
apd;gb> me;j khspifahdJ> rpw 
e;j KiwapNy tbtikf;fg;gl;l 

NghjpYk;> mjd; m];jpghuj;jpy; 
rpy gpur;ridfs; ,Ug;gjhfTk;> 
mjpdhy; tUq;fhyq;fspNy mij 

gupghydk; nra;a ngUk; nryT 
fSk; e~;lq;fSk; Vw;glyhk; 
vd;W njuptpj;jhu;fs;. ghUq;fs; 
xU mofhdJk; rfy trjpfs; epiwe;jJkhd me;j khspifapd; 
m];jpghuk; ];jpukhf Nghlg;gltpy;iy. m];jpghukhdJ cWjp 
aha; epiyj;jpUf;fhtpl;lhy;> mjd;Nky; tpiyNawg;gl;l t];j;J 
fisg; Nghl;L> Nfhbf; fzf;fhf gzj;ij nrytopj;J fl;bdh 
Yk; mJ mNef fhyj;jpw;F epiyj;jpUf;fg; Nghtjpy;iy. gpupa 
khdtu;fNs> cq;fs; tho;f;ifapd; m];jpghuk; vq;Nf Nghlg;gl; 
bUf;fpd;wJ? [PtDs;s ek;gpf;ifahfpa fpwp];J %ykha; ];jpu 
g;gbUf;fpd;wjh? cq;fs; tho;f;ifapNy cz;lhFk; Gay; Nghd;w 

mDgtq;fSk;> mf;fpdp Nghd;w NrhjidfSk; mij cWjpg;gL 
j;Jk;. ek;Kila tho;f;ifapd; m];jpghukhdJ> tpiyNawg;ng 
w;wJkhapUf;fpw> [PtDs;s fy;yhfpa Mz;ltuhfpa ,NaRtpd; 
Nky; ];jpug;gl;bUf;f Ntz;Lk;. me;j cWjpahd fd;kiyapd; 
Nky;>  [PtDs;s fw;fisg;Nghy Mtpf;Nfw;w khspifahf ,Na 
Rfpwp];J %ykha; ehk; fl;lg;gl Ntz;Lk;. tho;f;ifapy; cz; 
lhFk; mf;fpdp> Gay; Nghd;w mDgtq;fs;> me;j Mtpf;Fupa 
khspifia  gupNrhjpf;Fk;NghJ ,NaR fpwp];Jtpd;Nky; cW 
jpaha; epiyj;jpUg;gtd; vd;nwd;Wk; mirf;fg;gLtjpy;iy.  

          

  
 

rdp | itfhrp 1 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 127:1 

ெவீனுள்ை கற்கணைப் ப ோல 
ஆவிக்பகற்ற  ோைிணகயோக 

வும்> இபயசுகிறிஸ்து மூல 

 ோய் பதவனுக்குப்  ிரிய 

 ோை ஆவிக்பகற்ற  லிக 

ணைச் மசலுத்தும் டிக்குப் 
 ரிசுத்த ஆசோரியக்கூட்ட ோ 

கவும் கட்டப் ட்டுவருகிறரீ் 

கள். 

 

செபம்: அன் ின்  ிதவோகிய பதவபை> வோழ்வில் ஏற் டும்  ணல ப ோன்ற 
பசோதணைகணையும்> புயல் ப ோன்ற அனு வங்கணையும் ப ற்மகோள்ளு 

ம் டி கிறிஸ்துவின் ப ல் நிணலமகோண்டவர்கைோக இருக்க கிருண  
மசய்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

1 யபதுரு 2:5 
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யதவனுளடே வடீ்டொர்   
xU fpuhkj;jpy; trpj;J te;j mjpfhupnahUtd; me;j fpuhkj;jpy; 
rl;l jpl;lq;fis mKyhf;Fk; epu;thff;FOtpy; Kf;fpa mq;fj;j 
tdhf ,Ue;jhd;. xU ehs; mtDila gps;isfspnyhUtd;> 
maypYs;s kdpjndhUtDf;F 
mePjpahd nranyhd;iw nra;J 
tpl;;lhd;. mePjp nra;jtd; mjpfh 
upapd; kfdhf ,Ue;jjhy; mtd; 
nra;j nraiyf; Fwpj;J vtUk; 
Ngrj; Jzpatpy;iy. mjpfhupah 
fpa mtd;> jd; kfd; nra;j Fw; 
wj;ij mwpe;jpUe;jNghJk;> mwpah 
jtidg; Nghy ghuhKfkhftpl;L 
tpl;lhd;. ,g;gbg;gl;l nray;fs; 
,e;j cyfj;jpNy rhj;jpakhf ,Uf;fyhk;. Mdhy; ehk; NjtD 
ila tPl;lhuhf ,Uf;fpd;Nwhk;. ehk; NjtDila gps;isfnsd;W 
miof;fg;gLtjpdhNy gpjhthdtu; ekf;Fg; ghuhl;bd md;G 
vt;tsT ngupnjd;W ghUq;fs;. ehk; mbikj;jdj;jpd; Mtpiag; 
ngwhky;> mg;gh gpjhNt> vd;W $g;gplg;gz;Zfpw Gj;jpu Rtp 
fhuj;jpd; Mtpiag; ngw;wpUf;fpd;Nwhk;. ru;t ty;yikAs;s 
NjtNd vq;fs; tPl;bw;F mjpfhupahf ,Uf;fpd;whu;. ePjpAk; epah 
aKk; mtUila rpq;fhrdj;jpd; Mjhuk;;;fpUigAk; rj;jpaKk; 
mtUf;F Kd;ghf elf;Fk;. mtu; jd;Dila tPl;ilr; Nru;e;j 
tu;fshfpa ek;ik Rj;jk; nra;fpd;whu;. Mz;ltuhfpa ,NaR 
nrhd;dhu;: 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 fdpfisf; nfhLf;Fk;gb> mijr; Rj;jk;gz;Zfpwhu;. ehk; 
fpwp];Jtpy; epiyj;jpUe;J mjpf fdpfisf; nfhLf;Fk;gb> ek;ik 
Rj;jk;gz;Zfpwhu;. epahaj;jPu;g;G NjtDila tPl;bNy njhlq;F 
q;fhykhapUf;fpwjhy;> ehk; mjpf [hf;fpuijAs;stu;fshf ,U 
g;Nghkhf.  Nfhghf;fpidapd; gps;isfshf ,Ue;j ek;ik jk;K 
ila uh[;aj;jpd; gps;isfshf khw;wpapUf;fpd;whu;. fPo;g;gbah 
ikapd; gps;isfs; Nky; NjtNfhghf;fpid tUtjhy;> xUtDk; 
cq;fis tPz;thu;j;ijfspdhNy Nkhrk;Nghf;fhjgbf;F ehk; 
gpupakhd gps;isfisg;Nghy ek;Kila gpjhthfpa Njtidg; 
gpd;gw;Wfpwtu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
   
 
        
 

 

கர்த்தர் எவைிடத்தில் அன் 

புகூருகிறோபரோ அவணை 
அவர் சிட்சித்து> தோம் பசர் 

த்துக்மகோள்ளுகிற எந்த  க 

ணையும் தண்டிக்கிறோர் 

எபிசரேர் 12:6 

QhapW | itfhrp 2 
 

 khiy thrfk; -   vNgrpau; 5:6 

செபம்: உன்ைத ோை பதவபை>  ரிசுத்த வோழ்வு வோழும் டிக்கு என்ணை 
உ க்மகன்று பவறு ிரித்திருக்கின்றரீ். அந்த ப ன்ண ணய உைர்ந்தவ 

ைோ(ைோ)க> உம்முணடய ரோஜ்யத்தின்  ிள்ணையோக வோை கிருண  மசய் 

வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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இயேசு இல்லொத வொழ்வு     

ehd; Fbg;gjpy;iy> ntwpg;gjpy;iy> Gifg;gjpy;iy> J}~zkhd 
thu;j;ijfisg; NgRtjpy;iy> kw;wtDf;F nfLjp nra;tjpy;iy. 
gpwg;gpYk; tsu;g;gpYk; ehd; ey;y FLk;gj;ijr; Nru;e;jtd; vd;W 
jq;fs; rd;khu;f;fkhd tho;f;ifia Fwpj;J rpy kdpju;fs; ngupkp 
jkhf NgRtJz;L. ,t;tz;zkhf xU IRtupaKs;s thypgd; 
Mz;ltuhfpa ,NaRtpldpj;jpy; 
te;J: nfhiy> tpgrhuk;> fsT> 
ngha;r;rhl;rp vd;dplj;jpy; ,y;iy. 
vd; ngwNwhiu ehd; fdk; gz; 
Zfpd;Nwd;. vd;Dila may 
tid Nerpf;fpd;Nwd;. ,itfis 
vy;yhk; vd; rpWtaJKjy; iff; nfhz;bUf;fpNwd;;. epj;jpa [Pt 
id ngw;Wf; nfhs;Sk;gbf;F ,d;Dk;; vd;dplj;jpy; FiwT vd;d 
vd;W Nfl;lhd;. mjw;F ,NaR: 1. eP cyf IRtupaj;jpd;NkYs;s 
Miria tpl;LtpL. 2. vd;id gpd;gw;wp th vd;W ,uz;L 
fhupaq;fis mtdplk; $wpdhu;. xUtd; rd;khu;f;fkhd topapNy 
tho;tJ mtd; kdJf;F RajpUg;jpia nfhLf;fyhk;> mjdhy; 
mtd; epj;jpa [Ptid ngw;Wf; nfhs;s KbahJ. me;j 
thypgDf;Nfh cyf IRtupaj;jpd; gw;iw tpl;Ltpl Kbatpy;iy. 
Mdhy; mtd; rd;khu;f;fdhf tho;e;jhYk; jd; tho;tpy; Fiwap 
Ug;gij czu;e;J nfhz;lhd;. mJNghyNt ,d;W gy kdpju;fs; 
,e;j cyfpNy rd;khu;f;fkhd topapNy tho;e;jhYk;> ,e;j cyfj; 
jpw;Fupa VNjh xU fhupak; mtu;fs; tho;f;ifia Nkw;nfhz;b 
Uf;fpd;wJ. mJ khk;rj;jpd; ,r;irahfNth> fz;fspd; ,r;ir 
ahfNth my;yJ [Ptdj;jpd; ngUikahfNth ,Uf;fyhk;. NtW 
rpyu; cyf Mirfis Jwe;J Jwtpfshf tho jq;fs; nrhe;j 
ngyj;jpdhy; Kaw;r;rpf;fpd;whu;fs;. mjdhy; epj;jpa [PtDf;Fupa 
topia fz;lilayhk; vd;W gpuahrg;gLfpd;whu;fs;. Mdhy; 
xUtd; ,NaRit gpd;gw;w kdjpy;yhjtdhf ,Ug;ghd; vd;why;> 
mtd; gpjhthfpa Njtdplj;jpw;F tu KbahJ> ,NaR fpwp];J 
tpd; ehkNkay;yhky; guNyhf Rje;jpukhfpa epj;jpa [Ptid ngw; 
Wf; nfhs;s Kbahnjd;gij czu Kbahky; mtu;fs; kdf; 
fz;fs; ,Usile;jpUf;fpd;wJ. ehNd topAk; rj;jpaKk; [PtDkh 
apUf;fpNwd;; vd;dhNyay;yhky; xUtDk; gpjhtpdplj;jpy; tuhd; 
vd;W ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. vdNt ehk; mtiug; gpd;gw;wp thOk; 
NghJ> ,e;j cyf Mirfis Jwe;J> epj;jpa [Ptid ehk; ngw; 
Wf; nfhs;syhk;. 
  
    
 

 

ஆண்டவர் இபயசு: என் 

ணையல்லோ ல் உங்கைோல் 
ஒன்றும் மசய்யக்கூடோது. 

 

jpq;fs; | itfhrp 3 
 

 khiy thrfk; - Vrhah 49:13-16 

செபம்:  ிதோவோகிய பதவபை>  ரபலோகம் வந்தணடவதற்கு நீர் 
அண த்திருக்கும் ஒபர வைியோகிய இபயசு கிறிஸ்துணவ  ின் ற்றி> அவர் 
கோட்டிய வைியிபல வோை உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வரீோக.    
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

யேொவொன் 15:5 
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ஏன் மறுபடியும் பிறக்க யவண்டும்? 

xU kD~d; Kjpu;tajhapUf;ifapy; vg;gb kWgbAk; gpwg;ghd;? 
mtd; jd; jhapd; fu;g;gj;jpy; ,uz;lhe;juk; gpuNtrpj;Jg; 
gpwf;ff;$LNkh vd;W kj mjpfhup xUtd; Mz;ltuhfpa 
,NaRtplk; Nfl;lhd;. kWgbAk; gpwj;jy; vd;why; vd;d? Vd; 
xt;nthU kdpjDk; kWgbAk; gpwf;f Ntz;Lk;? kdpj Fyj;jpd; 
Kjy; ngw;Nwhuhfpa MjhKk; VthSk; Njt rhaYilatu;fsha; 
rpU~;bf;fg;gl;lhu;fs;. mtu;fs; 
NjtDila thu;j;ijia kPwp 
tQ;rpf;Fk; gprhrhdtdpd; thu; 
j;ijf;F fPo;gbe;jjhy;: 1. mtu;fs; 
Njt rhaiy ,oe;J Nghdhu;fs; 
2. ghttpj;J mtu;fSf;Fs; tpij  
f;fg;gl;J. 3. mjdhy; epj;jpa ku 
zj;jpw;F cl;gl;ltu;fshdhu;fs;. 
mtu;fs; topahf te;j ek; aht 
Uf;Fs;Sk; me;j ght tpj;J gpw 
g;gpNyNa ,Uf;fpd;wJ. ve;j kdpj 
Kaw;rpapdhYk; me;j ght tpj;ij 
mfw;wptpl KbahJ. vdNt kdpj Fyj;jpd; KbT epj;jpa 
kuzkhfNt ,Ue;jJ. Mdhy; md;Gs;s gpjhthfpa Njtd; 
jhNk> kdpj Fyj;ij me;j epj;jpa kuzj;jpypUe;J kPl;Fk;gbf;F 
jk;Kila xNu Ngwhd Fkhud; ,NaRit> kdpj Fyj;jpd; 
ghtj;jpw;F gupfhukhf mDg;gpdhu;. ,NaR ghtj;jpd; gupfhuj;ij 
rpYit kuzj;jpd; topahf nfhLj;J jPu;j;J> kuzj;ij ntd;W 
capu;j;njOe;jhu;. mjdhy; Mz;ltuhfpa ,NaRNt kdpj Fyk; 
kPl;gilAk; ehkfhuzuhdhu;. xUtd;> Mz;ltuhfpa ,NaRit>  
jd; ,Ujaj;jpy; tpRthrpj;J> mtiu jd; nrhe;j ,ul;rfuhf 
Vw;Wf; nfhz;L> jd; tho;it mtUf;F xg;gilf;Fk; NghJ 
mtd; kWgbAk; gpwf;fpd;whd;. ,e;j ,ul;rpg;gpd; topahf NjtD 
ila gupRj;j tpj;J mtDf;Fs; cz;lhf;fg;gLfpd;wJ. ,t;tz; 
zkhf mtd; fpwp];JTf;Fs; Gjpa rpU~;bahf kWgbAk; gpwe;j 
Foe;ijiag; Nghy MFfpd;whd;. ,dp mtd; jd; gioa ght 
tpj;jpd; n[d;k Rghtj;jpw;F cl;gl;ltdhf ,Uf;fj; Njit 
apy;iy.  mtd; njhlu;e;J jd; tho;it Mz;ltuhfpa ,NaR 
fhl;ba topapNy thOk; NghJ> ehSf;F ehs; Njt rhaypNy  
tsu;r;rpaile;J KbtpNy guNyhfj;jpNy ePLopaha; tho;thd;. 
  
 

            
 
 

 

அைிவுள்ை வித்திைோபல 
அல்ல> என்மறன்ணறக்கும் 
நிற்கிறதும் ெவீனுள்ைது 

 ோை பதவவசை ோகிய 
அைிவில்லோத வித்திைோபல 
 று டியும் மெநிப் ிக்கப்  

ட்டிருக்கிறரீ்கபை. 

1 யபதுரு 1:23 

nrt;tha; | itfhrp 4 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 27:39-43 

செபம்:  று டி  ிறக்கச் மசய்த பதவபை> இைி நோன் என் வோழ்வில் 
மென்  சு ோவத்திற்கு அடிண யோக இரோ ல்> கிறிஸ்துவின் சோயலிபல 
நோளுக்கு நோள் வைர்ந்து ம ருகும் டி என்ணை வைிநடத்துவரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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புத்திேியலொ யதறினவர்கைொயுமிருங்கள் 
“Foe;ijiag; Nghy” fglkw;w ,UjaKilatdhf ,U;Mdhy; 
“Foe;ijj;jdk;” cilatdhf ,uhNj vd;W xU tajhd Njt 
Copau; xU thypgDf;F mwpTiu $wpdhu;. gps;isfs; kpfTk; 
rpwpatu;fshf ,Uf;Fk;NghJ> jq;fs; ngw;Nwhuplk; ,Uf;Fk; ntsp 
j;Njhw;wk;> mtu;fsplkpUf;Fk; IRt 
upak;> mtu;fspd; rKf me;j];J> 
mtu;fspd; fy;tp mwpitg; ghu;j;J 
mtu;fis gw;wpf; nfhs;tjpy;iy. 
khwhf ve;j epge;jidAkpd;wp ngw; 
Nwhiu kdjhu gw;wpf; nfhs;fpd;wh 
u;fs;. ngw;NwhiuNa ek;gp tho;fpd; 
whu;fs;. Ju;r;nra;ifis elg;gpf;Fk; 
Ju;f;Fzk; mtu;fsplk; ,Uf;fhJ. 
mtu;fs; cyf mjpfhuq;fis Fwp 
j;j Mir mtu;fsplk; ,y;iy. mt 
u;fsplj;jpy; Ntw;Wikfs; ,Ug;gjp 
y;iy.  ,t;tz;zkhf> rpW gps;isfisg; Nghy ehk; ek;Kila 
gpjhthfpa Njtid gw;wpf; nfhs;StijNa Njtd; tpUk;Gfp 
d;whu;. mNj NtisapNy> Foe;ijahdJ> ve;j xU fhupaj;ij 
Ak; mOJ rhjpj;Jf; nfhs;Sk;. fhz;gitfs; vy;yhtw;iwAk; jd; 
iffspNy vLj;J jd; tha;Fs; Nghl;Lf; nfhs;Sk;.  jhd; epid 
j;jij rhjpf;f Ntz;Lk; vd;W mOk;. Cl;lr; rj;Js;s czT   
fis cz;gij tpUk;Gtjpy;iy. tPl;iltpl;L ghlrhiyf;F nrd;W 
fw;f tpUk;ghJ. jd; #o;epiyfshdJ khw;wkile;jhy; mOJ nfh 
z;Nl ,Uf;Fk;. ,t;tz;zkhf> xU Foe;ijahdJ> Foe;ijahf 

,Uf;Fk; NghJ  Foe;ijj;jdKs;sjhfNt ,Uf;Fk;. mijf; Fwp 
j;J vtUk; jtwhf vz;zpf; nfhs;tJkpy;iy> Ngrpf; nfhs;tJ 
kpy;iy. mNj Nghy ehk; fpwp];jtu;fshf kWgbAk; gpwf;Fk; 
NghJ>  Gjpjha; gpwe;j Foe;ijahdJ> ngw;Nwhiug; gw;wpf;nfhs; 
tijg; Nghy ehk; ek;Kila gpjhthfpa Njtid gw;wpf; nfhs;s 
Ntz;Lk;. Gjpjha; gpwe;j Foe;ijfSf;F ,Ug;gJ Nghy> Foe; 
ijj;jdkhd rpy Rghtq;fSk; ek;kplk; cz;lhapUf;fyhk;. mit 
fistpl;L ehk; Njtid mwpfpd;w mwptpNy tsu;e;J ngUf 
Ntz;Lk;. Foe;ijfsplk; Ju;f;Fzk; ,Uf;fhJ> vdNt mjpNy 
ehk; vg;NghJk; Foe;ijfshfNtapUe;J> Njtid mwpfpd;w mwp 
tpNy ehk; tsu;e;J ngUfpd;wtu;fshfTk; ,Uf;f Ntz;Lk;.  
 
      
 
 

சபகோதரபர> நீங்கள் புத்தி 
யிபல குைந்ணதகைோயி 
ரோபதயுங்கள். துர்க்குை 

த்திபல குைந்ணதகைோ 

யும்> புத்தியிபலோ பதறிை 

வர்கைோயு ிருங்கள்.  

1 சகொரிந்திேர் 14:20 

Gjd; | itfhrp 5 
 

 khiy thrfk; - kj;NJa 18:3 

செபம்:  ரபலோக தகப் பை> துர்க்குைத்திபல குைந்ணதகைோவும்> உம்ண  
 ற்றிக் மகோள்ளுவதிபல க டற்ற இருதயமுள்ை  ிள்ணைகணைப் ப ோலும் 
இருக்கும் டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வரீோக.   இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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தந்ளதளே அறிகின்ற அறிவு     
“xU rpW gps;isahdtd;> mtDila jfg;gd; fhiyapNy Ntiy 
f;Fr; nrd;wTld;> vdf;F mg;gh NtZk; vd;W mOJ nfhz;Nl 
,Ue;jhd;. khiyapNy jfg;gd; te;jJk;> mtiu ,Wff; 
fl;baizj;J> vd;idtpl;L Nghf Ntz;lhk; vd;W nrhy;ypf; 
nfhz;NlapUe;jhd;. ,t;tz;zkhf mLj;j ehSk;;; mtd; mOJ 
nfhz;NlapUe;jhd;.Mdhy; ehl;fs; 
fle;J nrd;W mtd; fhupaq;fis 
mwpe;J nfhs;Sk; mwpit mil 
e;j NghJ> “vd; mg;gh> vq;fs; 
tho;thjhuj;jpw;fhf gzk; rk;gh 
jpf;Fk;gb nrd;wpUf;fpd;whu;> 
khiyapNy mtu; vd;dplk; te;J 
tpLthu;” vd;W $wpf; nfhs;thd;. 
mtd; ghyu; ghlrhiyf;F nry; 
Yk; ehs; te;j NghJ> Kjy; ehs; 
ghlrhiy thrypNy jd; jhahiu  
,Wff; fl;baizj;Jf; nfhz;L 
mo Muk;gpj;jhd;. tFg;gpy; jd; 
jhahiu jd;Dld; ,Uf;Fk;gb 
Ntz;bf; nfhz;;lhd;. ehl;fs; fl 
e;J    nrd;W mwptpNy mtd; tsu;e;j 
NghJ> ghlrhiy Kbe;j gpd;> vd; jhahu; te;J vd;id $l;bf; 
nfhz;L nry;thu; vd;w cWjp mtd; kdjpNy cz;lhdJ. gpupa 
khdtu;fNs> ,t;tz;zkhfNt ehKk; fpwp];JTf;Fs; Gjpajha;g; 
gpwe;j Foe;ijfisg; Nghy ,Uf;fpd;Nwhk;. Muk;gj;jpNy rpd;df; 
fhupaq;fisf; fz;L$l gae;J eLq;fp tpLfpd;Nwhk;. Njtd; vd; 
idf; iftpl;lhNuh? mtu; vd;id kwe;jhNuh? vd; Njtd; vq;Nf 
vd;W kdpjpNy vz;zpf; nfhs;Nthk;. ehl;fs; nrd;W Njtid 
mwpfpd;w mwptpNy tsUk; NghJ> ehk; Njt gps;isfshf khw;w 
g;gLfpd;Nwhk;. tho;tpNy fLk; Gay; Nghd;w rhthy;fs; te;jh 
Yk;> gaq;fuq;fs; #o;e;J nfhz;lhYk;> f~;lq;fs; mOj;jpdhYk;> 
vd;Dila gpjh thfpa Njtd; vq;fis xU NghJk; kwe;J Nghf 
khl;lhu;. mtu; vq;fis iftpl khl;lhu; vd;Dk; epr;raj;jpNy 
cWjpaha; jupj;J epw;fpd;wtu;fshfpd;Nwhk;. ,g;gbahf ehk; 
gpjhthfpa NjtDf;Fg; gpupakhd Fkhuu;fSk;> Fkhuj;jpfSkhf 
vg;NghJk; tpRthrj;jpNy cWjpaha; jupj;jpUg;Nghk;.  
 
 

நோன் குைந்ணதயோயிருந்த 

ப ோது குைந்ணதணயப்ப ோ  

லப் ப சிபைன்> குைந்ணத 

ணயப்ப ோலச் சிந்தித்பதன்> 

குைந்ணதணயப்ப ோல பயோ 

சித்பதன்; நோன் புருஷைோ 

ைப ோபதோ குைந்ணதக்பக 

ற்றணவகணை ஒைித்துவி 
ட்படன்.  

1 சகொரிந்திேர் 13:11 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 14:1-3  

செபம்: சதோ கோலமும் என்மறன்றும் எங்கபைோடு இருக்கும் பதவபை> 

 கிண யிபல உம்ப ோடு பசரும் நோள் வணரக்கும் உம்ண ப் ற்றும் விசு 

வோசத்திபல உறுதியோய் நிணலத்திருக்க  ிரகோசமுள்ை  ைக்கண்கணைத் 
தந்தருள்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 



 

ஆவிேின் ஒருளமப்பொட்ளடக் கொத்துக் சகொள்ளுங்கள்  21 

 

 

 

நிளறவொன வைர்ச் ி  
,uz;L ,isQu;fSf;fpilapNy Vw;gl;l fUj;J Kuz;ghLfs;> 
ju;f;fkhf khwp rz;il nra;Ak; mstpw;F Ngha;tpl;lJ. me;j 
NtisapNy>  “eP ,d;dhUila kfd; my;yth? eP Mz; rpq;fk; 
my;yth? eP ahu; vd;gij mtu;fSf;F fhl;L” vd;W me;j ,is 
Qu;fspy; xUtDf;F mtdpd; cwtpdu;fspy; xUtu; cw;rhf 
g;gLj;jpdhu;. me;j Fwpg;gpl;l ,isQd; cz;ikapNy> mtd; jd; 
je;ijiag; Nghy ngyrhypAk;> 
jplfhj;jpuKs;s ruPu tsu;r;rpAil 
atdhf ,Ue;jhd;. ,g;gbg;gl;l 
#o; epiyapNy mtd; jd; cwtp 
dupd; nrhy;iyf; Nfl;L> jd; 
je;ij nra;tJ Nghy> kw;wa ,is 
Qid mbj;Jg; NghLthdhf ,U 
e;jhy;> mtd; jd; khk;r ,r;irf;F 
cl;gl;ltdhf ,Ug;ghd;. ,g;gb 
ahf        gy kdpju;fs;> ruPu ngyd;> mjpfhuq;fs;> rKf me;j];Jf; 
fs;> fy;tp mwpT> IRtupak; Nghd;w cyfj;jpdhy; cz;lhd ngU 
ikfspdhy; jq;fs; ehshe;j tho;f;ifapd; Nghuhl;lq;fis n[ap 
f;f Kw;gLfpd;whu;fs;. ,J kdpjDila G+uz tsu;r;rp my;y. 
,it ,e;j cyfj;jpdhy; cz;lhditfs;. kPl;guhfpa ,NaRit 
ifJ nra;Ak;gbahf> A+j kj mjpfhupfs; te;jNghJ> mtUila 
rP~u;fspy; xUtd;> jd;dplkha; xspj;J itj;jpUe;j this vL 
j;J> gpujhd MrhupaDila Ntiyf;fhuid tyJ fhjw ntl; 
bdhd;. mg;nghOJ ,NaR: mtDila fhijj; njhl;L> mt 
idr; nrh];jg;gLj;jpdhu;. gpd;G jd; rP~id Nehf;fp: ehd; ,g; 
nghOJ vd; gpjhit Ntz;bf;nfhz;lhy;> mtu; gd;dpuz;L 
NyfpNahDf;F mjpfkhd J}jiu vd;dplj;jpy; mDg;gkhl;lh 
nud;W epidf;fpwhah? mg;gbr; nra;Ntdhdhy;> ,t;tpjkha;r; 
rk;gtpf;fNtz;Lk; vd;fpw Ntjthf;fpaq;fs; vg;gb epiw NtWk; 
vd;whu;. mtu; NjtDila Fkhudhf ,Ue;j NghjpYk;> jk;ik gpb 
f;f te;jtu;fis mopj;Jg; Nghltpy;iy. khwhf> jk;Kila gpjh 
thfpa NjtDila jpUr;rpj;jk; jd; tho;tpy; epiwNtw Ntz;Lk; 
vd;W kuz gupae;jk; jk;ikj; jho;j;jp> gpjhthfpa NjtDila 
jpUr;rpj;jj;ij epiw Ntw;wp Kbj;jhu;. ,t;tz;zkhfNt gpjhth 
fpa NjtDila jpUr;rpj;jj;ij jd; tho;tpy; epitNtw;wp Kbg; 
gNj xU Njt kdpjDila G+uzkhd tsu;r;rpahapUf;fpd;wJ.  
   
 
    
 
 

எபிசரேர் 12:6 
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 khiy thrfk; - kj;NjA 18:3 

செபம்: உன்ைத ோை பதவபை> இந்த உலகத்தின் ப ோக்கின் டி நோன் என் 
வோழ்க்ணகணய வோைோ ல்> இபயசுணவப் ப ோல உம்முணடய பூரை ோை 
திருச்சித்தத்திற்கு என்ணை ஒப்புக் மகோடுத்து வோை கிருண  மசய்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

கிறிஸ்துவினுணடய நிணற 

வோை வைர்ச்சியின் அைவு 

க்குத்தக்க பூரை புருஷரோ 

கும்வணரக்கும்> 
 

எயப ிேர் 4:11 
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ஆவிக்குரிே வைர்ச் ிேின் முடிவு  
ghlrhiyapy; gbf;fpd;wtu;fs; gd;dpuz;lhk; tFg;Gld; cau;ju 
gbg;ig Kbj;J> gy;fiyf; fofj;jpw;F nry;fpd;whu;fs;. mq;Nf 
Fwpg;gpl;l Mz;LfSld; jq;fs; gl;lg;gbg;ig Kbj;Jf; nfhs;fp 
d;whu;fs;. fu;j;jUf;Fs; GJ rpU~;bahf kWgbAk; gpwe;j ehk;> vj; 
jid Mz;Lfshf ehSf;F ehs; fpwp];Jtpd; rhaypNy tsu Ntz; 
Lk;? kdpjDila tho;ehl;fspNy Njt rhaypNy kW&gkhtw;F 
xU vy;iy cz;Nlh? mjhtJ  “,g; 
gbg;gl;l tpujq;fis Fwpg;gplg;g 
l;l Mz;LfSf;F nra;jhy; ehk; 
Gdpjuhfptplyhk;” “,e;j Gdpj ];j 
yj;jpw;F nrd;W te;jhy; NghJk;> 
ehk; Nkhl;rk; nrd;Wtplyhk;” vd;W 
rpy kdpju;fs; $wpf; nfhs;thu;fs;. 
xU kdpjdhdtd; jd; tho;f;iftl;lj;jpNy Foe;ijg; gUtk;> 
rpW gpuhak;> thypg ehl;fs;> ngupatu;fshFjy;> tNahjpgk; Nghd;w 
fl;lq;fis jd; tho;tpNy xUKiw kl;LNk fle;J nry;fpd;whd;. 
mjhtJ xUtDf;F thypg ehl;fs; tre;jkhf ,Uf;fyhk;. me;eh 
l;fspNy mtDf;F gy mgpyhi~fSk;> jpl;lq;fSk; ,Uf;Fk;. 
mtd; ngupatdhFk; NghJ me;j gUtk; mtid vg;gb re;jpf; 
Fk; vd;gijf; Fwpj;j epr;rak; vd;d? tNahjpgk; vg;gbahf mt 
idg; gw;wpf; nfhs;Sk; vd;w Kd;dDgtk; mtDf;fpy;iy. ku 
zk; vg;gbahf mtid re;jpf;Fk; vd;W mtDf;Fj; njupahJ. 
vdNt ek;Kila tho;f;ifapd; xt;nthU gUtj;jpYk;> xt; 
nthU ehl;fspYk; NjtDila toplj;Jjy; ekf;F ,d;wpa 
ikahjJ. ehw;gJ Mz;Lfshf Ntjj;ij thrpj;Njd;> mDjpd 
Kk; n[gpj;J te;Njd;> jw;NghJ vdf;F vOgJ tajhfptpl;lJ> 
,dp vdf;F mitfs; Njitapy;iy vd;W xU kdpjd; $wpf; 
nfhs;s KbANkh? mtd; mg;gb tpl;LtpLthdhdhy;> tQ;rpf;Fk; 
gprhrhdtd; mtd; tho;f;ifia ,yFthf Nkw;nfhz;L tpL 
thd;. gpupakhdtu;fNs> ehk; ahuhf ,Ue;jhYk;> ehisa ehs; 
ek;ik vg;gb re;jpf;Fk; vd;fpd;w epr;rak; ekf;F ,y;iy. vdNt 
fhyj;ij mwpe;j fu;j;jNuhLs;s cwtpNy ehk; vg;nghOJk; ts 
u;e;J ngUf Ntz;Lk;. mtUila jpUtrdNk ek;Kila tho; 
tpd; jPgkhf ,Uf;fpd;wJ. me;j jPgj;ij ehk; xU fzk;$l miz 
j;Jg; Nghlf;$lhJ. vy;yh gUtq;fspYk;> njspe;j Gj;jpAs;stu; 
fshf tpopj;jpUe;J> Njt rhaypNy tsu;e;J ngUf Ntz;Lk;.  
 
   
            
 

மதைிந்த புத்தியுள்ைவர்க 

ைோயிருங்கள்> விைித்திரு 

ங்கள் ; 

1 யபதுரு 5:8 
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   khiy thrfk; - 1 NgJU 2:3 

செபம்: ஒரு ப ோதும் ணகவிடோத பதவபை> நோணைய நோள் எப் டியோக 
என்ணை சந்திக்கும் என் ணத அறிந்தவபர> உம் வோர்த்ணதணய திைமும் 
தியோைம் மசய்து மதைிந்த புத்தியுள்ைவைோ(ைோ)க இருக்க கிருண  
மசய்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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யதவனுக்கு பிரிேமொன ஆரொதளன    
“,d;W Jjp Muhjid ed;whf ,Ue;jJ” vd;W tpRthrpfs; $W 
tij ehk; Nfl;bUf;fpd;Nwhk;. NjtDf;F VnwLf;Fk; Jjpfs; ed; 
whf ,Ue;jJ vd;W $Wtjw;Fupa msTNfhy; vJ? mNef thj;jp 
af; fUtpfis kpfTk; Neu;j;jpahf kPl;bdhy; Jjp ed;whf 
khwptpLNkh? ,dpikahd FuypNy ghly;fis ghLtjhy; Jjp 
ed;whf ,Uf;FNkh? mNef [dq;fs; ,d;unew; Clfq;fspd; Clh 
f jq;fs; tpUg;gj;ij (like) njup 
tpg;gjhy; Jjp ed;whf ,Uf;FNkh? 
thj;jpaf; fUtpfis Neu;j;jpahf 
thrpg;gJ ey;yJ. ,dpikahd Fu 
ypNy Jjp ghly;fis ghLtJ ey; 
yJ. Mdhy; mitfs; kdpju;fS 
ila kdjpw;F Vw;GilajhfTk;> 
tpUk;gj;jf;fjhfTk; ,Ug;gjhy;> 
me;j JjpahdJ NjtDf;F cfe;j 
thridahf ,Uf;Fk; vd;W ehk; 
$wptpl KbahJ. nghJthf kdpj 
u;fs; jq;fs; czu;Tfspd;gb jq;fs; fUj;Jf;fis njuptpf;fpd;wh 
u;fs;. rig eLNt [dq;fNshL epd;W Jjpf;Fk; NtisapNy> 
gyu; gytpjkhf Jjpf;fyhk; my;yJ Jjpf;fhky; ,Uf;fyhk;. ehk; 
kw;wtu;fisf; Fwpj;J epjhdpj;jwpahky;> ehk; KOkdNjhL Njt 
idj; Jjpf;f Ntz;Lk;. Njtdhfpa fu;j;ju; ,Ujaq;fis Muh 
a;e;J mwpfpd;whu;. NjtDf;Nfw;w gyp vJ? vq;fs; cjLfspd; fdp 
ahfpa ];Njhj;jpug; gypfNs NjtDf;F cfe;j thridahf ,U 
f;f Ntz;Lk; vd;why;> vq;fs; ,Ujak; mtUf;F Vw;Gilajhf 
,Uf;f Ntz;Lk;. jk;Kila thu;j;ijf;F fPo;gbfpd;wtu;fs;> Viof; 
FbypNy jdpj;jpUe;J Jjpia nrYj;jpdhYk;> me;j Jjpapy; 
Njtd; gpupag;gLfpd;wtuhapUf;fpd;whu;.  “,e;j [dq;fs; jq;fs; 
thapdhy; vd;dplj;jpy; Nru;e;J> jq;fs; cjLfspdhy; vd;idf; 
fdk;gz;Zfpwhu;fs;; mtu;fs; ,UjaNkh vdf;Fj; J}ukha; tpy 
fpapUf;fpwJ. mtu;fs; vdf;Fg; gag;gLfpw gak; kD~uhNy Nghjp 
f;fg;gl;l fw;gidahapUf;fpwJ.” vd;W jk;Kila jPu;f;fjuprp top 
ahf jk;Kila [dj;ij Fwpj;J Njtd; $wpapUf;fpd;whu;. ehk; 
tpRthrj;NjhL> MNgiyg; Nghy NjtDf;F gpupakhd  Nkd;ik 
ahd gypia VnwLf;f Ntz;Lk;.  ek;Kila Jjp Muhjidah 
dJ NjtDf;F Vw;Gilajhf ,Ug;gNj kpfTk;  mtrpakhdJ. 
   
  
 
 

என் பதவைோகிய ஆண்ட 

வபர> உம்ண  என் முழு 
இருதயத்பதோடும் துதித்து> 

உ து நோ த்ணத என்மற 

ன்ணறக்கும்  கிண ப் டு 

த்துபவன். 

செபம்: இருதயங்கணை ஆரோய்ந்தறிகின்ற பதவபை> என் வோயின் வோர் 
த்ணதகளும்> என் இருதயத்தின் தியோைங்களும் உ து சமுகத்திபல  ிரிய 

 ோைதோக இருக்கும் டிக்கு உைர்வுள்ை வோழ்க்ணக வோை என்ணை வைிநட 

த்திச் மசல்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

 ங்கீதம் 86:12 
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 khiy thrfk; - vNrf;fpay; 33:31 



 

 அனுதினமும் ஊக்கமொக செபம் ச ய்யுங்கள்  24 

 

 
 

யகொபத்ளத சநகிழ்ந்து> உக்கிரத்ளத விட்டுவிடு   
“ahiuAk; Fwpj;J NgR Mdhy; vd; jhia Fwpj;J kl;Lk; VjhtJ 
NgRthahf ,Ue;jhy;> ehd; ahu; vd;gij mwpe;J nfhs;tha;” 
vd;W jq;fs; Ra nfhs;iffis $Wk;  kdpju;fis Fwpj;J ehk; 
Nfs;tpg;gl;bUf;fpd;Nwhk;. ,e;j cyfpNy> ,j;jifa thu;j;ijf 
is $Wk; NghJ> ,J jha;g;ghrk;! mtd; ahu; gps;is vd;whYk; 
Mz;gps;is vd;W gyu; fuNfhrj;NjhL jq;fs; ghul;Lf;fis 
ntspg;gLj;Jthu;fs;. ,d;W> Njt 
rhayilAk;gb miog;igg; ngw;w 
rpy Njtgps;isfs; $l> vy;yhtw; 
iwAk; Njtid mwpfpd;w mwptpy; 
tsUk;gbf;F tpl;Ltpl;lhYk;> tho; 
f;ifapd; VNjh xU gFjpapy; ,j;j 
ifa rpy Ranfhs;ifis jq;fSf;nfd;Witj;Jf; nfhs;fpd; 
whu;fs;. ,t;tz;zkhf Ranfhs;iffis mwpf;if nra;Ak; Njt 
gps;isfs; jq;fs; ngytPdkhd gFjpia nghy;yhq;fdhfpa gprh 
rhdtDf;F njupag;gLj;Jfpd;whu;fs;. me;j ngytPdkhd gFjp 
apNy> Nrhjid tUk; NghJ> mtu;fs; Ntj thu;j;ijia gpd;gw; 
whjgbf;F mtu;fspd; jdpg;gl;l nfhs;iffs; mtu;fs; kdf; 
fz;fis ,Usilar; nra;J tpLfpd;wJ. md;wpAk; fpwp];J ,Na 
RTf;Fs; Njtgf;jpaha; elf;f kdjhapUf;fpw ahtUk; Jd;gg;gL 
thu;fs;. mjhtJ> ,e;j cyfpYs;s kdpju;fs; ekf;F nrhw;fshy; 
kdNtjidfis cz;lhf;fyhk; my;yJ nrayhy; ekf;F Nfhg 
%l;lyhk;. mg;gbg;gl;l #o;epiyfNs ekf;F Jd;gkhd #o;epiy 
fs; ek;Kila Njt gf;jp vt;tsT cWjpahdJ vd;gij ,t; 
thwhd #o;epiyfNs guPl;ir ghu;f;Fk;. xU kdpjd; ek;ik Fw;w 
g;gLj;Jk;gbf;F xU thu;j;ijia $wpdhy;> mtd; ek; tho;f;if 
ia Fwpj;J $wpa thu;j;ijapy; VjhtJ cz;ik ,Uf;fp d;wjh 
vd;gij Ntj thu;j;ijfspd; ntspr;rj;jpy; ehk; Muha;e;J ghuf;f 
Ntz;Lk;. Fw;wkpUf;Fkhapd;> “mij $Wtjw;F mtd; ahu;? 
mtd; nra;ahjijah ehd; nra;J tpl;Nld;” vd;W $whky;> Ntj 

thu;j;ijfspd;gb mij ehk; rupg;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. me;j 
kdpjd; $wpatw;wpy; cz;ikapy;iynad;why;> NjtDf;F Kd; 
ghf ehk; Fw;wkw;wtu;fshf ,Ug;Nghk;. me;j kdpjd; Nfhs; $wp 
rz;ilia gpizf;fpd;wtdhf ,Ue;jhy; mtd; jd;Dila 
tpOiff; nfd;Nw mij elg;gpf;fpd;whd;. mtd; kde;jpUk;ghj 
gl;rj;jpy; mjd; gpd;tpisit mtNd mWtil nra;thd;. 
  

       
 
 

 

ம ோல்லோப்புச்மசய்ய ஏது 

வோை எரிச்சல் உைக்கு 
பவண்டோம். 

jpq;fs; |  itfhrp 10 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 12:19 

செபம்: நீடிய ம ோறுண யுள்ை பதவபை> என் மசோந்த மகோள்ணககளுக்கு 
இடங் மகோடோ ல்> தீண ணய நன்ண யிைோபல மவல்லும் டிக்கு> ஞோை 

முள்ை இருதயத்ணத தந்து என்ணை வைிநடத்திச் மசல்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

  ங்கீதம் 37:8 
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நீங்கயை பரீட் ித்துப்பொருங்கள்  
tPl;bNy> jha; je;ijaUf;F  gpupakhd xU gps;isahf ,Ue;J 
te;j rpW igad; xUtd;> ghyu; ghlrhiyf;F nry;y Ntz;ba 
ehs; te;jJ. mtd; ghlrhiyf;Fr; nrd;w ehs;Kjy;> ghlrhiy 
apd; tFg;ghrpupau; mtidf; Fwpj;j rpy Kiwg;ghLfis ngw; 
Nwhuplk; $wpdhu;. ngw;NwhUf;F mij ek;g Kbatpy;iy. ,td; 
mUikahd gps;is> tPl;bNy ve;jtpjkhd gpur;ridfisAk; 
nfhLg;gjpy;iy. ,tdy;y> tF 
g;ghrpupaUk; kw;wa khztu;f 
SNk ,tidf; Fog;Gfpd;whu;fs; 
vd;W ngw;Nwhu; rw;W Nfhgkil 
e;jhu;fs;. me;j rpW igadpd; 
ghl;lhdhu; ngw;Nwhiu Nehf;fp: 
,td; ey;y gps;isjhd; Mdhy; ,e;j tPl;bNy mtd; jdpg;gps; 
isahf ,Ug;gjdhy; mNefkhd fhupaq;fs; mtDila ,~;l  
g;gb elf;fpd;wJ. vq;fSf;F ,td; nry;yg;gps;isahf ,Ug;g 
jhy;> ,tNdhL nry;ykhf Ngrp tUfpd;Nwhk;. ghlrhiyf;F nry; 
Yk; NghJ> ,td; ,d;DnkhU mjpfhuj;jpw;F cl;gl;ltdhf ,U 
f;fpd;whd;. kw;wa khztu;fs; rupahf my;yJ gpioahf ,Uf; 
fyhk; Mdhy; ,tDila ,~;lg;gb fhupaq;fs; eilngwg; Nght 
jpy;iy. Kjyhtjhf ngw;Nwhuhfpa ePq;fs; ,e;j mwptpNy tsu 
Ntz;Lk;. gpd;G> cq;fs; kfidAk; me;j mwptpNy tsUk;gb 
,lq;nfhLf;f Ntz;Lk;. xU gps;isahdtd;> gyNuhL NrUk; 
NghJjhd;> #o;epiyfs; topahf mtDila Rghtq;fs; vd;d 
vd;gij mwpe;J mjd;gb ehq;fs; ew;gz;Gfis mtDf;F fw;Wf; 
nfhLf;f KbAk; vd;W mwpTiu $wpdhu;. gpupakhdtu;fNs> 
ehKk; rig If;fpaj;jpNy ,ize;J nfhs;Sk; NghJ> Ntj thu; 
j;ijfspd; ntspr;rj;jpNy> ehk; ahu; vd;gij> ehNk mwpe;J nfhs; 
Nthk;. tPl;bNy elf;Fk; fhupaq;fis ikakhf itj;J> ehk; 
md;G epiwe;jtu;fs;> xw;Wikahdtu;fs;> fPo;gbTs;stu;fs; vd;W 
rpyu; jq;fis Fwpj;J fUjpf; nfhs;syhk;. Mdhy; ehk; gpwid 
md;G nra;fpd;Nwhkh? kw;wtu;fNshL xw;Wikahf ,Uf;fpd; 
Nwhkh? mjpfhuq;fSf;F fPo;gba Maj;jKs;stu;fshf ,Uf;fpd; 
Nwhkh vd;gij rig If;fpaj;jpd; #o;epiyfs; ekf;F ntspg;g 
Lj;Jk;;. fpwp];J vdf;Fs; thrkhapUf;fpd;whuh? mg;gb mtu; vdf; 
Fs; ,Ue;jhy;> mtUila Rghtq;fs; vd;dpy; ntspg;gLfpd;wjh? 
vd; gijf; Fwpj;J ePq;fNs cq;fis Nrhjpj;J mwpAq;fs;. 
  

 

 

உங்கணை நீங்கபை  ரீட்சி 
த்துப் ோருங்கள். 

2 சகொரிந்திேர் 13:5 

nrt;tha; | itfhrp 11 
 

 khiy thrfk; - Gyk;gy; 3:40 

செபம்: என் உள்ைத்தின் நிணைவுகணை அறிந்த பதவபை> எல்லோ சூழ்நி 
ணலகைிலும் உம்முணடய வோர்த்ணதயின் மவைிச்சத்தில் நோன் என்ணை 
நிதோைித்தறிந்து உ க்கு  ிரிய ோை வைியிபல நடக்க கிருண  மசய்வ ீ

ரோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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இயேசுளவ அறிந்தவன் ேொர்?   

“ehd; ,NaRit Nerpf;fpd;Nwd;> mtiu ek;Gfpd;Nwd; Mdhy; 
rig If;fpaj;jpYs;stu;fis vdf;Fg; gpbf;fhJ” vd;W rpy kdpju; 
fs; $Wtij ehk; Nfl;bUf;fpd;Nwhk;. ,j;jifa mwpf;if Nfl;g 
jw;F rupahdJ Nghy Njhd;wyhk; Mdhy; ,tu;fs; Mz;ltuh 
fpa ,NaRit mwpa Ntz;ba gpufhukhf ,d;Dk; mwpatp 
y;iy vd;gNj nghUshFk;. xU 
td; Mz;ltuhfpa ,NaRtpdplj; 
jpy; md;G $Ufpd;whd; vd;gJ 
vjpdhy; tpsq;Fk;? “ePq;fs;; vd; 
fw;gidfisf; iff;nfhz;bUe; 
jhy;> vd;Dila md;gpNy epiy 
j;jpUg;gPu;fs;. ehd; cq;fspy; md; 
ghapUf;fpwJNghy ePq;fSk; xU 
tupnyhUtu; md;ghapUf;fNtz;L 
nkd;gNj vd;Dila fw;gidah 
apUf;fpwJ.” vd;W Mz;ltuhfpa 
,NaR $wpapUf;fpd;whu;. (Nahthd; 15:10>12). Njtdplj;jpy; md;G 
$UfpNwndd;W xUtd; nrhy;ypAk;> jd; rNfhjuidg; gif 
j;jhy;> mtd; ngha;ad;; jhd; fz;l rNfhjudplj;jpy; md;G$uhk 
ypUf;fpwtd;> jhd; fhzhj Njtdplj;jpy; vg;gb md;G$Uthd;? 
Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwtd; jd; rNfhjudplj;jpYk; md;G$u 
Ntz;Lnkd;fpw ,e;jf; fw;gidia mtuhNy ngw;wpUf;fpNwhk;. 
(1 Nahthd; 4:20-21). cd;dplj;jpy; eP md;G$UfpwJNghyg; gpwdp 
lj;jpYk; md;G$Uthahf vd;W Ntjthf;fpak; nrhy;Yfpw uh[ 
uPfg; gpukhzj;ij ePq;fs; epiwNtw;wpdhy; ed;iknra;tPu;fs;. 
(ahf;NfhG 2:8). rNfhjundd;dg;gl;l xUtd; tpgrhuf;fhudhah 
tJ> nghUshirf;fhudhahtJ> tpf;fpufhuhjidf;fhudhahtJ> 
cjhrpddhahtJ> ntwpadhahtJ> nfhs;isf;fhudhahtJ> 
Ntjg;Gul;ldhahtJ ,Ue;jhy; mtidtpl;L tpyfp ,Uf;f 
Ntz;Lk;. (1 nfhup 5:11> jPj;J 3:10). mg;gbg;gl;ltDila fpupia 
fSf;F ehk; cld;gl;ltu;fs; my;yu;. Mdhy; mg;gbg;gl;lt 
idAk; ehk; ntWj;J js;sptplf;$lhJ. rNfhjuNu> cq;fspy; 
xUtd; rj;jpaj;ijtpl;L tpyfp Nkhrk;NghFk;NghJ> kw;nwhUtd; 
mtidj; jpUg;gpdhy;> jg;gpg;Nghd khu;f;fj;jpdpd;W ghtpiaj; 
jpUg;Gfpwtd; xU Mj;Jkhit kuzj;jpdpd;W ,ul;rpj;J> jpushd 
ghtq;fis %Lthndd;W mwpaf;fltd;. (ahf;NfhG 5:19-20).  
 

              

 

நோன் உங்கைில் அன் ோயி 
ருக்கிறதுப ோல நீங்களும் 
ஒருவரிமலோருவர் அன் ோ 
யிருக்கபவண்டும ன் பத 
என்னுணடய கற் ணையோ 
யிருக்கிறது. 

யேொவொன் 15:12 

Gjd; | itfhrp 12 
 

  khiy thrfk; - 1 Nahthd; 4:10 

செபம்: அன் ின்  ரபலோக தந்ணதபய> நோன் நிர்மூல ோகோதிருப் து 
உம்முணடய கிருண  என் ணத உைர்ந்தவைோ(ைோ)ய்>  ற்றய சபகோதர 
சபகோதரிகைின் இரட்சிப்புக்கோக மெ ிக்கும் உள்ைத்ணத தந்தருள்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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எல்லொத் தளீமேினின்றும்  இரட் ிப்பொர்  
“vd;Dila vjpupfs; vdf;F vjpu;j;J epw;ghu;fs; vd;gijf; Fwpj;J 
vdf;F ve;j re;NjfKk; ,Uf;ftpy;iy. Mdhy; ehd; mNef 
Mz;Lfshf ek;gpapUe;j vd; cld; rNfhjuu;fs; vdf;Nfw;gl;l 
cgj;jputj;jpNy vdf;F Nkhrk; nra;Jtpl;lhu;fs;. mtu;fs; mg; 
gbr; nra;thu;fs; vd;W ehd; rw;Wk; vjpu;ghu;f;ftpy;iy.” vd;W 
Njtid mwpe;j kdpjndhUtd; 
jd; Nghjfuplk; jd; kdNtjid 
ia njupag;gLj;jpdhd;. ,g;gbg; 
gl;l epfo;Tfs; ,lk;ngWtjpy; 
iy vd;W ehk; $WNthkhf ,U 
e;jhy; ehk; ngha;au;fshf khwp 
tpLNthk;. NuhkUila Ml;rpf; 
fhyj;jpNy> fpwp];Jtpd; ew;nra; 
jpia mwptpj;jtu;fs; ntFtha; 
cgj;jputg;gLj;jg;gl;lhu;fs;. Njt Copauhfpa gTy; mtu;fspy; 
xUtuhf ,Ue;jhu;. xU rkak;> Nuhk mjpfhupfSf;F cj;juT 
nrhy;Yk;gb gTy; epw;ifapy;> xUtDk; mtUf;F cjtpahf 
epw;ftpy;iy. mjpfhuq;fSf;F gae;jpUe;jjhy; vy;yhUk; mtiu 
iftpl;lhu;fs;. Mdhy; Njt Copauhfpa gTy;> me;j Fw;wk; 
jd;id iftpl;ltu;fs; Nky; Rkuhjgbf;F Njtid Ntz;bf; 
nfhz;lhu;. fu;j;jNuh vdf;Fj; Jizahf epd;W> vd;dhNy 
gpurq;fk; epiwNtWfpwjw;fhfTk;> Gw[hjpahnuy;yhUk; Nfl;fpwj 
w;fhfTk;> vd;idg; gyg;gLj;jpdhu;; rpq;fj;jpd; thapypUe;Jk; ehd; 
,ul;rpf;fg;gl;Nld; vd;W jd;Dila rhl;rpia $wpdhu;. (2 jPNkh 
4:16-18). cq;fs; tho;f;ifapYk; mg;gbg;gl;l #o;epiyfs; Vw;g  
lyhk;. mg;gb Vw;gLk;NghJ> mJ kpfTk; kdNtjidaha; ,Uf; 
Fk;. me;j Ntisapy;> rpYitapNy njhq;fpa ek;Kila Mz; 
ltuhfpa ,NaRit fz;Kd; nfhz;L thUq;fs;. mtu; Njw;W 
thu; ahUkpd;wp gy ghLfs; kj;jpapYk; vtiuANk fbe;J nfhs; 
stpy;iy. mJNghyNt kdNtjidahd Neuq;fspYk; rNfhjuu;f 
isf; Fwpj;j frg;ig kdjpy; tsu ,lq;nfhLf;fhjpUq;fs;. Mz; 
ltuhfpa ,NaRit Nghy khWk;gbf;Nf ehk; miof;fg;gl;bUf;fp 
d;Nwhk;. ,g;gbg;gl;l ghLfis ekf;F Kd;ghf ,Ue;j> Kd;Ndh 
u;fs; fpwp];JTf;fhf rfpj;Jf; nfhz;lhu;fs;. mtu;fSlNd ,Ue;j 
fu;j;ju; ek;NkhLk; ,Uf;fpd;whu;. fpwp];JTlNd$l ehk; 
kfpikg;gLk;gbf;F mtUlNd$lg; ghLfis rfpg;Nghkhf. 
         

 
 

கர்த்தர் எல்லோத் தீண  

யிைின்றும் என்ணை இர 
ட்சித்து> தம்முணடய  ர  
ரோஜ்யத்ணத அணடயும் டி 
கோப் ோற்றுவோர் ;. 

 

tpahod; | itfhrp 13 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 8:17 

செபம்: ஒரு ப ோதும் ணகவிடோத பதவபை>  ைிதர்கைோல் ணகவிடப் ட்ட 
சூழ்நிணலகள் உண்டோைோலும்> என் இருதயத்திபல கசப்ண  வைர்க்கோ ல்> 

இபயசுணவப் ப ோல யோவருக்கோகவும் விண்ைப் ம் மசய்யும் உள்ைத்ணத 
தந்தருள்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

2  தீயமொத்யதயு 4:18 
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கர்த்தளரப் பற்றிக்சகொண்டிருங்கள்  
 

vfpg;jpd; mbikj;jdj;jpypUe;j NjtDila [dq;fs;> NjtD 
ila gyj;j fuj;jpdhNy tpLjiyahf;fg;gl;L> thf;fspf;fg;gl;l 
nropg;Gs;s fhdhd; Njrj;jpw;F> Njt Copauhfpa NkhNr top 
ahf topelj;jg;gl;lhu;fs;. “ehd; cq;fSf;F fhdhd; Njrj;ijf; 
nfhLg;Ngd;” vd;W Njtd; thf;Fiuj;jpUe;Jk;> jq;fSila vjpup 
fisf; fz;lNghJ Nrhu;tile;jhu;fs;. NjtNd> vq;fisg; ngyg; 
gLj;Jk;> vq;fNshL ,Uf;Fk; vq; 
fs; Njtd; vq;fis iftplkh 
l;lhu; vd;fpw tpRthr thu;j;ijfis 
$wp Njtdplj;jpNy tpz;zg;gpg;g 
jw;Fg; gjpyhf> ehq;fs; ,e;j tdh 
e;jpuj;jpNy mope;J NghFk;gbf;F 
Njtd; vq;fis vfpg;jpypUe;J 
nfhz;L te;jhu; vd;W gyKiw jq;fs; thapdhNy mwpf;if 
apl;L> NjtDf;Fk;> NjtDila Copaf;fhudhfpa NkhNrf;Fk; 
vjpuhf KWKWj;J> fyfk; gz;zpdhu;fs;. mJkl;Lky;yhJ vfpg; 
jpNy jhq;fs; tpl;Lte;j mUtUg;Gf;fisAk;> jPl;lhd Mfhuq;f 
isAk; ,r;rpj;jhu;fs;. NtWgpupf;fg;gl;l ,e;j Njt [dq;fSila 
thapd; mtpRthr mwpf;iffis rw;W rpe;jpj;Jg;ghUq;fs;. gupRj;j 
tho;T thOk;gbaha; Njtdhfpa fu;j;ju; ek;ik ,e;j cyfj;jp 
ypUe;J NtW gpupj;jpUf;fpd;whu;. tdhe;jpuk; Nghd;w ,e;j cyf 
tho;f;ifapYk; ek;ik Nehf;fp cgj;jputq;fSk;> rthy;fSk;> ga 
q;fuq;fSk; tUk; NghJ ehk; vg;gbahd fhupaq;fis kdjpNy 
rpe;jpf;fpd;Nwhk; vd;Wk;> thapdhNy vij mwpf;if nra;fpd;Nwhk; 
vd;Wk; vr;rupf;ifaha; ,Uf;f Ntz;Lk;. jhdpNaYk;> mtD 
ila ez;gu;fSk;> Rje;jputhspfshf tho;e;J te;j jq;fs; Njrj; 
jpypUe;J> mbikfshf rpiwg;gpbf;fg;gl;L ghgpNyhd; Njrj;jpw;F 
nfhz;L nry;yg;gl;lhu;fs;. mg;gbg;gl;l #o;epiyapYk;> mtu;fs; 
ghgpNyhdpd; mUtUg;Gfis Nehf;fpg; ghu;f;fhkYk;> me;j Njrj; 
jpd; uh[htpd; Ngh[d gjhu;j;jq;fshy; jq;fis jPl;Lg;gLj;jh 
kYk; ,Ue;jhu;fs;. NjtDila ehkj;jpw;fhf kupf;f Ntz;b Neu;e; 
jhYk;> NtW ve;j rpiyfisAk; tzq;fkhl;Nlhk; vd;W Njt 
idf; Fwpj;J ituhf;fpa thQ;irAs;stu;fshf ,Ue;jhu;fs;. 
mtu;fisg; Nghy ehKk; ve;j #o;epiyapYk; fu;j;jUila thf; 
Fj;jj;jj;ijgw;wpf; nfhzL mjpNy epiyj;jpUf;ff;flNthk;. 
thf;Fj;jj;jk;gz;zpdtu; cz;ikAs;stuhapUf;fpwhNu. 
 
         

 
 

வோக்குத்தத்தம் ண்ைிை
வர் உண்ண யுள்ைவரோ 

யிருக்கிறோபர. 

எபிசரேர் 10:23 

nts;sp | itfhrp 14 
 

 khiy thrfk; - NahRth 23:8 

செபம்: உண்ண யுள்ை பதவபை> நீர் மசோன்ைணத மசய்து முடிப் வர் 
என் ணத நோன் ஒரு ப ோதும்  றந்து விடோ ல்> உம்முணடய பநரத்திற்கோக 
ம ோறுண யுடன் கோத்திருக்க என்ணை ம லப் டுத்துவரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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வொழ்க்ளகேின் குறிக்யகொள்   

gps;isfs; rpwpatu;fshf ,Uf;Fk; NghJ> jq;fs; Njit vJ> 
Mir vJ> tpUg;gk; vJ vd;gij Fwpj;J rpe;jpg;gjpy;iy. mtu; 
fs; fz;fs; fhz;gnjy;yhk; mtu;fSf;Fj; Njit vd;Nw vz;zpf; 
nfhs;thu;fs;. kdpjDila kdjpNy Njhd;Wfpd;w Mirfs; 
vy;yhk; mtDila Njitfs; my;y. Mdhy; cyf Nghf;fpNy 

tho;gtu;fs;> me;j MirfS 
f;F NtW ngaiu #l;b mij 
gpd;njhlu;fpd;whu;fs;. mjhtJ> 
“ehd; ngupa nrhj;Jf; fhudhf> 
IRtupathdhf tuNtz;Lk;” 

vd;gij nghUs; Mir> gz 
Mir vd;W $whky;> mJ vd; 
Dila tho;ifapd; fdT> jpl;lk;> Fwpf;Nfhs; vd;W mij 
gpd;njhlUfpd;whu;fs;. gpd;njhlUfpwtu;fspy;; rpyu; mijf; fz;l 
ilfpd;whu;fs;. mitfspd; KbT vd;d? ,];uNtypd; uh[hf;f 
spy; rhyNkhd; vd;Dk; uh[h IRtupathDk;> QhdpAkhf ,Ue; 
jhu;. mtu; jd; tho;itf; Fwpj;J $wpajhtJ:  “vdf;FKd; vUr 
NykpypUe;j vy;yhiug;ghu;f;fpYk;> ngupatDk; jputpa rk;gd;d 
Dk;> QhdpAkhf ,Ue;j rhyNkhd; jd; fz;fs; ,r;rpj;jitfspy; 
xd;iwAk; jd; fz;fSf;Fj; jilgz;ztpy;iy. mtu; ,Ujaj; 
Jf;F xU re;Njh~j;ijAk; mtu; Ntz;lhnkd;W tpyf;ftpy;iy” 

vd;W jd; tho;f;ifapd; mDgtj;ij $wpapUf;fpd;whu;. gpd;G 
mjd; KbT vd;dntd;gijAk; $wpapUf;fpd;whu;. mjthJ> “vd; 
iffs; nra;j rfy NtiyfisAk;> ehd; gl;l vy;yhg; gpuahrj; 
ijAk; fz;Nzhf;fpg; ghu;j;Njd;; ,Njh> vy;yhk; khiaAk;> kdJ 
f;Fr; rQ;ryKkhapUe;jJ. R+upaDf;Ff; fPNo gyd; xd;Wkpy;iy.” 

vd;whu;. mg;gbahdhy; kdpjDila Fwpf;Nfhs; vd;d? fhupaj; 
jpd; filj;njhifiaf; Nfl;Nghkhf> NjtDf;Fg; gae;J> mtu; 
fw;gidfisf; iff;nfhs;;StNj vy;yh kD~u;NkYk; tpOe;j 
flik ,JNt. khk;rj;jpd; ,r;irAk;> fz;fspd; ,r;irAk;> [Ptd 
j;jpd; ngUikAkhfpa cyfj;jpYs;sitfnsy;yhk; gpjhtpdhY 
z;lhditfsy;y> mitfs; cyfj;jpdhYz;lhditfs;. cyf 
Kk; mjpd; ,r;irAk; xope;JNghk;;. mitfspdhNy kdpjDila 
kdk; xUNghJk; jpUg;jpahtjpy;iy. NjtDila rpj;jj;jpd;gb 
nra;fpwtNdh vd;nwd;iwf;Fk; epiyj;jpUg;ghd;. Njt rpj;jj;ij     

epiwNtw;WtNj ek;Kila Fwpf;Nfhs;. 
 

   
 

 

கர்த்தருக்குப்  யந்து> அவர் 
வைிகைில் நடக்கிறவன் எவ 

பைோ> அவன்  ோக்கியவோன். 

 ங்கீதம் 128:1 

rdp | itfhrp 15 
 

 khiy thrfk; - gpurq;fp 2:1-11 

செபம்: முடிவில்லோ வோழ்ணவ ம றும் டி என்ணை அணைத்த பதவபை> 

உம்முணடய  வோர்த்ணதயின் வைியிபல வோழ்வதன்  ோக்கியத்ணத உை 

ர்ந்து மகோள்ளும் டி உலகத்திைோல் உண்டோை இச்ணசகளுக்கு தப் ி வோை 
கிருண  மசய்வ ீரோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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சபொருைொதொர சநருக்கடி 

Njrj;jpNy nghUshjhu neUf;fb Vw;gl;bUe;jjhy;> khjhe;ju 
Cjpak; ngw;W te;j xU jfg;gdhdtu;> jd; Ntiyia ,oe;J 
Nghdhu;. gy ,lq;fspNy Ntiyf;fhf tpz;zg;gpj;jpUe;Jk;> 
vy;yh fjTfSk; mtUf;F milgl;bUe;jJ. rpy khjq;fs; fle;J 
nrd;wjhy; mtu; FLk;gk; gy 
f~;lq;fSf;$lhfr; nrd;W 
nfhz;bUe;jJ. me;j Ntis 
apNy mtUila epiyiaf; 
fz;l may;thrp xUtd;> eP 
,e;j tpz;zg;gg;gbtj;ij epu 
g;gp> mur ,yhfhtpw;F mDg; 
gpdhy; cdf;F mtu;fs; khj 
e;NjhWk; gzk; nfhLg;ghu;fs; 
vd;W $wpdhd;. me;j tpz;zg;g gj;jpuj;ij ghu;j;j me;j jf 
g;gdhdtu;> ,jpy; $wg;gl;l epge;jidfspd;gb ehd; ,e;j 
rYiff;F jFjpAilatdpy;iy vd;W $wpdhu;. mnjy;yhk; xd; 
Wkpy;iy> gzj;ij ngWtjw;F jFjpngWk;gb eP me;j tpz;z 
g;gg;gbtj;ij mjw;Nfw;w gpufhuk; khw;wptpL vd;W $wpdhd;. 
mjw;F me;j jfg;gdhdtu;: ehd; ngha;ahd jfty;fis Nghl;L> 
gzj;ijg; ngw;W> capu;tho;tijtpl> gl;bdpaha; ,Ue;J kupj;J 
epj;jpa tho;it miltNj vdf;F NkyhdJ vd;whu;. mjw;F  
me;j may;thrp: ,e;j cyfj;jpNy cdf;F gpiof;fj; njupahJ 
vd;W $wp nrd;Wtpl;lhd;. ePjpkhdpd; iffs; Rj;jKs;sitfs;. 
mq;Nf mepahakhd Mjhaj;jpw;F ,lkpy;iy. cj;jku;fspd; 
ehl;fisf; fu;j;ju; mwpe;jpUf;fpwhu;. mtu;fs; Rje;juk; vd;nwd; 
iwf;Fk; ,Uf;Fk;. mtu;fs; Mgj;Jf;fhyj;jpNy ntl;fg;gl;Lg; 
NghfhjpUe;J> gQ;rfhyj;jpNy jpUg;jpailthu;fs;. rpy kdpju;fs; 
tapw;Wg; gpiog;gpw;fhf ngha;fisf; $wp> jq;fs; Mj;Jkhf;fisf; 
nfLj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. gpupakhdu;fNs> Ntiyf;fhuupd; fz; 
fs; jq;fs; v[khd;fspd; ifia Nehf;fpapUf;Fkhg;Nghy> ePjpkh 
dpd; fz;fSk; mtu;fSila guNyhf v[khddhfpa Njtdh 
fpa fu;j;jiuNa Nehf;fp ,Uf;fpd;wJ Nghy> cq;fs; ehl;fis 
mwpe;j NjtidNa ek;gpapUq;fs;. mepahakhd topfSf;F cld; 
glhjpUq;fs;. fu;j;jUila fz;fs; ePjpkhd;fs;Nky; Nehf;fkhap 
Uf;fpwJ. mtUila nrtpfs; mtu;fs; $g;gpLjYf;Fj; jpwe;jp 
Uf;fpwJ. iffspd; gpuahrj;ij MrPu;tjpg;gtu; NjtNd. 
       

  
 

 
 

 

ம ோய்நோவிைோல் ம ோருணைச் 
சம் ோதிப் து சோணவத் பதடு 

கிறவர்கள் விடுகிற சுவோசம் 

ப ோலிருக்கும். 

நீதிசமொழிகள் 21:6 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 6:27 

செபம்: உத்த ர்கைின் நோட்கணை அறிந்த பதவபை> இந்த உலகத்தின் 
அற்  ோை கோரியங்களுக்கோக> உம்முணடய நீதிணயவிட்டு விலகிச் 
மசல்லோத டிக்கு> உம்ண பய  ற்றிக் மகோண்டிருக்க கிருண  மசய்வரீோக.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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என் யதளவளே அறிந்த யதவன்   

xU CupNy tho;e;J te;j thypgndhUtDf;F> nropg;Gs;s J}u 
Njrj;jpw;F nrd;W Ntiy nra;Ak;gbahf> mjw;Fupa Maj;jq; 
fis nra;Ak;gbf;F Fwpg;gpl;l ];jhgdj;ij Nru;e;j epu;thfpfs; 
mtid mioj;jpUe;jhu;fs;. ntspehl;bw;F nry;tjw;Fupa Maj; 
jq;fis nra;tjw;F gzk; Njit> mNef nghUl;fis thq;f 
Ntz;Lk;> tpkhd mDkjpr; rPl;il 
ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;W Fo 
g;gKilatdhf ,Ue;jhd;. me;j 
];jhgdj;jpd; epu;thfp mtid Neh 
f;fp: eP Vd; kpfTk; Fog;gkile;jp 
Uf;fpd;wha;. cd; gpuahzj;jpw;Fupa 
Maj;jq;fs; ahitAk; ehq;fs; 
nra;jpUf;fpd;Nwhk;. mq;F cdf;F 
Njitahnjy;yhk; nfhLf;fg;gLk;. 
jw;NghJ mikjyhf ,Ue;J> 
ehl;bd; rl;l tpNuhjkhd eltbf; 
iffspNy eP  rpf;fpf; nfhs;shjgbf;F cd;idf; fhj;Jf; nfhs; 
vd;W $wpdhu;. me;j thypgd; kpfTk; re;Njh~j;NjhNl mij 
Vw;Wf; nfhz;L> mtDila gpuahz ehs; kl;Lk; kpfTk; 
[hf;fpuijAs;stdhf tho;e;J te;jhd;. gpupakhdtu;fNs> guk 
Njrj;jpw;F nry;Yk; miog;ig ngw;w ekf;F ,e;j cyfpNy 
Njitfs; cz;L. ek;Kila gukgpjhit Nehf;fp ehk; 
Ntz;bf;nfhs;Sfpwjw;F Kd;dNk ekf;F ,d;dJ Njit vd; 
gij mtu; mwpe;jpUf;fpwhu;. Mifahy;> vd;dj;ij cz;Nghk;> 
vd;dj;ijf; Fbg;Nghk;> vd;dj;ij cLg;Nghk; vd;W ftiyg;g 
lhjpUq;fs;. mjhtJ> vy;yhtw;iwAk; Njtdhfpa fu;j;ju; ghu; 
j;Jf; nfhs;thu; vd;W ehk; Nrhk;Ngwpfshf ,Uf;ff;$lhJ. Mdhy; 
mitfNs vd; tho;T> mitfNs vd; Njit vd;W mjw;fhfTk; 
ehk; ,e;j cyfj;jpy; tho;e;Jtplf;$lhJ. ,itfisnay;yhk; 
Njt Qhdk; ,y;yhjtu;fs; ehbj;NjLfpwhu;fs;; ,itfnsy;yhk; 
cq;fSf;F Ntz;baitfs; vd;W cq;fs; gukgpjh mwpe;jpU 
f;fpwhu;. ehk; nrd;wila Ntz;ba ,lk; xd;W cz;L. mJ 
NjtDila uh[;ak;. ehk; capu; thOk;tiu> me;j uh[;aj;jpw;F 
upaitfis ehbj; Njl Ntz;Lk;. ,e;j cyfj;jpd; fhupaq;fshy; 
me;j gpuahzk; jil glhjgbf;F ehk; vg;NghJk; tpopg;Gs;stu; 
fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
     

   

     

 

உங்கள்  ிதோணவ பநோக்கி 
நீங்கள் பவண்டிக்மகோள் 

ளுகிறதற்கு முன்ைப  
உங்களுக்கு இன்ைது 
பதணவ என்று அவர் 
அறிந்திருக்கிறோர். 

மத்யதயு 6:8 

jpq;fs;| itfhrp 17 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 6:33 

செபம்: என் பதணவ என்ை என்று அறிந்த பதவபை>  இந்த உலகத்தின் 
ஆணசக்குள் நோன் சிக்கி> நோன் ம ற்ற உன்ைத அணைப்ண   றந்துவிடோ 

த டிக்கு> உைர்வுள்ை ெவீியம் ெவீிக்க கிருண  மசய்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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யதளவேொன நல்ல பங்கு! 
gl;lzj;jpNy ,aq;fp te;j xU rig If;fpaj;jpNy mNef [dq; 
fs; ,Ue;jhu;fs;. mtu;fs; $btUtjw;nfd etPd trjpfs; ah 
TKs;s xU fl;blk; mtu;fSf;F ,Ue;jJ. mtu;fs; fpoikNjh 
Wk; $btUk; NghJ> Muhjidapd; Kbtpy; NjePu; rpw;W}z;;bfis 
gupkhwpf; nfhs;thu;fs;. tUle;NjhWk; fd;ntd;~d;> fpwp];Jk]; 
epfo;r;rpfisAk;> Gwkid If;fpak; vd;W gy tpisahl;Lg; Nghl; 
bfisAk; elhj;jpf; nfhs;th u;fs;. 
Muhjid   NtisapNy mNef 
,irf;fUtpfis Neu;j;jpahf thrp 
j;J ,dpikahd ghly;fisg; ghL 
thu;fs;. ,itfs; ahTk; ey;yJ 
Mdhy;  mq;fpUe;jtu;fspy; xU 
rpyu; kl;LNk NjtDila thu;j; 
ijiaf; Nfl;L> mij jq;fs; tho; 
f;ifapy; iff;nfhz;L te;jhu;fs;.  gl;lzj;jpw;F njhiytpNy ,U 
e;j xU rpwpa Ff;fpuhkj;jpNy> xU rpwpa nfhl;bypNy ,aq;fp 
te;j Vo; ikahd rignahd;wpNy> gy tpRthrpfs; thuk;NjhWk; 
$b Njtid Muhjpj;J te;jhu;fs;. gl;lzj;jpNy ,aq;fp te;j 
rigapNy ele;J tUk; epfo;r;rpfisNghy elj;Jtjw;F mtu;f 
splk; ve;j trjpAk; ,Ue;jjpy;iy. MdhYk; mtu;fspy; rpyu; 
kl;LNk NjtDila thu;j;ijia fUj;NjhL Nfl;L> mij jq; 
fs; tho;f;ifapy; ifnfhz;L te;jhu;fs;. ,e;j ,uz;L rigfsp 
Yk; NjtDila thu;j;ijia Nfl;L> mjd;gb nra;fpd;wtu;fNs> 
cyf fhupaq;fspdpj;jk; ftiyailahkYk; fyf;fkilahkYk; 
Njtidr; rhu;e;J tho;e;jhu;fs;. xU rkak; Mz;ltuhfpa ,NaR 
yhrU vd;Dk; xU kdpjDila tPl;bw;Fr; nrd;wpUe;jhu;. yhrU 
Tf;F ,uz;L rNfhjupfs; ,Ue;jhu;fs;. mtu;fspy; kupahs; vd;g 
ts;> ,NaRtpd; ghjj;jUNf cl;fhu;e;J> mtUila trdj;ijf; 
Nfl;Lf;nfhz;bUe;jhs;. khu;j;jhNsh gw;gy Ntiyfisr; nra;t 
jpy; kpfTk; tUj;jkile;J> mtuplj;jpy; te;J: Mz;ltNu> ehd; 
jdpNa Ntiy  nra;Ak;gb vd; rNfhjup vd;id tpl;L te;jpUf; 
fpwijf; Fwpj;J ckf;Ff; ftiyapy;iyah? vdf;F cjtpnra;Ak; 
gb mtSf;Fr; nrhy;Yk; vd;whs;. ,NaR mtSf;Fg; gpujpA 
j;jukhf: khu;j;jhNs> khu;j;jhNs> eP mNef fhupaq;fisf; Fwpj; 
Jf; ftiyg;gl;Lf; fyq;Ffpwha;. NjitahdJ xd;Nw> kupahs; 
jd;id tpl;nlLglhj ey;y gq;ifj; njupe;Jnfhz;lhs; vd;whu;. 
; 
 
      
 

 

பதணவயோைது ஒன்பற>  ரி 

யோள் தன்ணை விட்மடடு  

டோத நல்ல  ங்ணகத் மதரி 

ந்துமகோண்டோள் என்றோர்.  
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 16:6 

செபம்: அன் ின் பதவபை> எல்லோ சூழ்நிணலகைிலும் உம்முணடய வோர்த் 

ணதணய பகட்டு> அதன் டி நடப் ணதபய என் வோழ்வின் கருப்ம ோருைோக 
மகோண்டிருக்கும் டி உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வரீோக. இரட்சகர் 

இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

லூக்கொ 10:42 
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கர்த்தளரக் கண்டளடேத்தக்க  மேம்  

xU kdpjdhdtd; kuzj;jpw;NfJthd tpahjp nfhz;ltdhapU 
e;jhd;. mtd; ,e;j G+kpia tpl;Lg; Nghf Ntz;ba ehl;fs; neU 
q;fpd NtisapNy> mtDf;F Mz;ltuhfpa ,NaRit mwpe;J 
nfhs;Sk; re;ju;g;gk; fpUigahff; nfhLf;fg;gl;lJ. mjhtJ> mtd; 
,e;j cyfj;ijtpl;L fle;J nrd;whYk;> guNyhfj;jpNy Kbtp 
y;yh tho;it ngw;Wf; nfhs;Sk; 
xNu topahf kPl;guhfpa ,NaR fpwp 
];J ,Uf;fpd;whu; vd;w kPl;gpd; ew; 
nra;jp mtDf;F mwptpf;fg;gl;lJ. 
,e;j epiyapNy mtDf;F ,Uf; 
Fk; njupTfs; vd;d? 1. Mz;lt 
uhfpa ,NaRit jd; nrhe;j ,ul; 
ruhf Vw;Wf; nfhz;L> Md;kPf kPl;ig ngw;W guNyhfpNy Kbtp 
y;yh tho;it ngw;Wf; nfhs;syhk; 2. Mz;ltuhfpa ,NaR top 
ahf cz;lhFk; Md;kPf kPl;ig Vw;Wf; nfhs;shky;  epj;jpa kuz 
j;jpw;F jd;id xg;Gf; nfhLf;fyhk;. Mdhy; mtNdh> “,NaR 
Mz;ltuhf ,Ue;jhy; vd;id Fzkhf;fl;Lk;> mg;NghJ mtiu 
ek;GNtd;> my;yJ ehd; ek;gkhl;Nld;” vd;W jd; kdij fb 
dg;gLj;jpf; nfhz;lhd;. mtd; jhd; nrd;wilAk; ,lj;ij jhNd 
epu;zak; nra;J nfhz;lhd;. ,t;tz;zkhfNt> Mz;ltuhfpa 
,NaR rpYitapy; miwag;gl;bUf;Fk; NghJ> mtUila tyJ 
gf;fj;jpy; xUtDk; mtUila ,lJ gf;fj;jpy; xUtDkhf ,u 
z;L Fw;wthspfs; mtNuhNl$lr; rpYitfspy; miwag;gl;lh 
u;fs;. Mz;ltuhfpa ,NaRNth> me;j Fw;wthspfSila ghtq;f 
isAk;> kdpjFyk;  KOtjpd; ghtj;jpw;Fupa gupfhuj;jpw;fhfTk; 
jk;ik gypahf xg;Gf; nfhLj;J rpYitapy; miwag;gl;bUe;jhu;. 
Mdhy; me;j Fw;wthspfNsh mtu;fs; epahag;gb jz;bf;fg;gl; 
bUe;jhu;fs;. mtu;fs; ,UtUk; kuzj; jWthapy; Mz;ltuhfpa 
,NaRit mwpAk; mupa re;ju;g;gj;ij ngw;Wf; nfhz;lhu;fs;. 
Mdhy; mtu;fspy; xUtd;: eP fpwp];Jthdhy; cd;idAk; vq;f 
isAk; ,ul;rpj;Jf;nfhs; vd;W mtiu ,fo;e;jhd;. mg;gb mtiu 
,fo;e;J> jd; kdij fbdg;gLj;jp> jhd; nrd;wilAk; ,lj;jpd; 
Kbit mtd; jhNd cWjp nra;J nfhz;lhd;. kw;wtNdh> ,ul; 
rpg;ig ngw;Wf; nfhz;lhd;. gpupakhdtu;fNs> ghtj;jpypUe;J kd 
e;jpUk;Gk;gb fpilf;Fk; re;ju;g;gj;ij gad;gL j;jpf; nfhs;Sq;fs;. 
fu;j;ju; rkPgkhapUf;ifapy; mtiu Nehf;fpf; $g;gpLq;fs;.  
       
 

  

கர்த்தணரக் கண்டணடய 

த்தக்க ச யத்தில் அவ 

ணரத் பதடுங்கள் ; 

ஏ ொேொ 55:6 
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 khiy thrfk; - Nuhku; 8:35-39 

செபம்: என் வோழ்நோட்கணை அறிந்த பதவபை> இந்த பூ ியிபல நோன் 
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பிதொவின்  ித்தம் நிளறயவறட்டும் 

cq;fs; tho;f;ifapNy rpy njupTfs; cq;fSf;F nfhLf;fg;gl; 
lhy; vij ePq;fs; njupe;J nfhs;tPu;fs; vd;gijf; Fwpj;J Muha; 
e;J ghUq;fs;. 1. IRtupaKs;stu;fshf tpiyNawg;ngw;w t];jp 
uKk; jupj;J> mEjpdKk; rk;gpukkha; tho;tJ> my;yJ fu;j;jU 
f;F rpj;jkhdhy;> mtu; ehkj;jpd; 
epkpj;jk; ,e;j cyfpNy vspik 
ahf tho;tJ 2. Rfkha; gy 
Mz;Lfs; tho;tJ> my;yJ fu;j; 
jUf;F rpj;jkhdhy;> mtu; ehkj; 
jpd; epkpj;jk; ghLfisAk; cgj;jp 
utq;fisAk; rfpj;J ,uj;jrhl;rp 
ahf kupj;J> epj;jpa kfpikapNy gq;filtJ. 3. jpUkzkhfp> 
gps;isfs; ngw;W> Ngug;gps;isfisf; fz;L kupg;gJ my;yJ 
fu;j;jUf;F rpj;jkhdhy; jdpadhf tho;tJ. mjhtJ IRtupaKs; 
stu;fsha;> Rfkha;;> FLk;gkhf gy Mz;Lfs; tho;tJ kl;LNk 
fu;j;jUila MrPu;thjk; vd;W rpy kdpju;fs; fUJfpd; whu;fs;. 
jhdpNay;> gTy; Nghd;w Njt gps;isfs;> gy rthy;fs; kj;jp 
apNy jdpahf tho;e;J NjtDila rpj;jj;ij epiw Ntw;wpdh 
u;fs;. ];Njthd; vd;Dk; thypgd; jd; ,sk; tajpNyNa ,uj;j 
rhl;rpahf kupj;jhd;. mtd; kl;Lky;y me;ehl;fspNy mNefu; mg;g 
bahf cgj;jputj;jpYk;> tpahFyj;jpYk;> Jd;gj;jpYk;> grpapYk;> 
epu;thzj;jpdhYk;> ehrNkhrj;jpYk;> gl;laj;jpYk; Njt Nrit 
nra;J kupj;jhu;fs;. “vd; gpupakhd rNfhjuNu> NfSq;fs;; Njtd; 
,t;Tyfj;jpd; jupj;jpuiu tpRthrj;jpy; IRtupathd;fshfTk;> 
jk;kplj;jpy; md;G$Ufpwtu;fSf;Fj; jhk; thf;Fj;jj;jk;g z;zpd 
uh[;aj;ijr; Rje;jupf;fpwtu;fshfTk; njupe;J nfhs;stpy;iy 
ah?” vd;W gupRj;j Ntjhfkj;jpNy $wg;gl;bUf;fpd;wJ. fu;;j;j Uf; 
Frpj;jkhdhy; ePq;fs; fy;tp> IRtupak;> me;j];Jf;fSld; nrop 
g;ghf tho;e;J> gpjhthfpa NjtDila jpUr;rpj;jj;ij cq; fs; 
tho;tpy; epiwNtw;Wq;fs;. xUNtis ePq;fs; jupj;juuhfNt ,U 
e;jhy;> IRtupaj;ijf; Fwpj;J ftiyailahky; gpjhthfpa Njt 
Dila jpUr;rpj;jj;ij cq;fs; tho;tpy; epiwNtw;Wq;fs;. vdpDk; 
IRtupathdhf tho;e;J tpRthrj;ijtpl;L tOtpg;Ngha; tplh 
ky;> fu;j;jUf;F rpj;j khdhy; jupj;jpudhf tho;e;J guNyhfk; nry; 
tNj ed;ikahdJ. vdNt Mz;ltu; ,NaRitg; Nghy gpjhtpd; 
rpj;jj;jpw;F cq;fis xg;Gf;nfhLq;fs;. 
    

     

   

என்னுணடய சித்தத்தின்  

டியல்ல உம்முணடய சித் 

தத்தின் டிபய ஆகக்கடவது 

லூக்கொ 22:42 
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 khiy thrfk; - kj;NjA 7:21 

செபம்: சகலமும் அறிந்த பதவபை> உம்முணடய திருக்கு ோரைோகிய 
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மனதில் பிரகொ ிக்கும் தபீம்  
xU ,s taJs;s kdpjdhtd;> xU Fwpg;gpl;l Ciu Nehf;fp> 
gazk; nra;J nfhz;bUe;jhd;. jhd; ,d;d CUf;F Nghfpd;Nwd; 
vd;gij jpl;lkhf mwpe;J> rhiyNahukhf ele;J nrd;W nfhz;b 
Ue;jhd;. topapNy> ,d;Dk; rpy kdpju;fs; me;j CUf;Fr; nrd;W 
nfhz;bUg;gij mtd; fz;L nfhz;lhd;. ,td; ,t;tz;zkhf 
ele;J nrd;W nfhz;bUf;Fk; Ntis 
apNy> mtNdhL ele;J nry;Yk; 
,d;DnkhU ahj;jpup me;j ,sta 
Js;s kdpjid Nehf;fp: ,e;jg; 
ghij ,d;d CUf;F Nghfpd;wJ. eP 
cd; ghijia khw;whky; ,jpNy 
nrd;why; me;j CUf;F nrd;wil 
tha; vd;W $wpdhu;. mjw;F mtd; 
kWnkhopahf: Mk;> ehd; me;j 
CUf;Fj;jhd; Nghfpd;Nwd; vd;W $wpdhd;. ,g;gbahf mtd; 
nry;Yifapy;> ,uz;lhtJ kdpjDk; mt; tz;zkhf $wpdhd;. 
mjw;F mtd; mg;gbNa gjpy; $wpdhd;. %d;whtjhf te;j taJ 
nrd;W xU kdpjDk; mt;tz;zkhf mtDf;F $wpaNghJ> me;j 
,staJs;s kdpjd; rw;W rpdkile;jtdhf> Vd; ,ij vdf;F 
jpUk;gj; jpUk;g $Wfpd;wPu;fs;. ehd; me;j CUf;Fj;jhNd nrd;W 
nfhz;bUf;fpd;Nwd; vd;W rw;W fLikahfNt gjpyspj;jhd;. 
mjw;F me;j tajhdtu; mtid Nehf;fp: jk;gp> ,g;NghJ gfy; 
Neukhf ,Uf;fpd;wJ eP njspthf ghu;f;fpd;wha;> rPf;fpuj;jpNy 
,Us; #o;e;JtpLk;> eP ed;whf ghu;f;f Kbahj #o;epiyfs; 
cz;lhfyhk;. mjdhy; eP Nghfpd;w ghij ,Jjhd; vd;Wk;> ,J 
rupahd ghij vd;Wk; cd; kdjpNy cWjp nra;Jnfhs; vd;W 
$wpdhu;. gpupakhdtu;fNs> ehq;fs; je;jpukhd fl;Lf; fijfisg; 
gpd;gw;Wfpwtu;fshapuhky; NjtDila guk miog;gpw;F gq;fhsp 
fshf ,Uf;fpd;Nwhk;. epj;jpa tho;Tf;nfd;W njupe;J nfhs;sg; 
gl;l ekf;F Njt thu;j;ijahdJ jpUk;gj; jpUk;g $wg;gLk; 
NghJ> mij mw;gkhf vLj;Jf; nfhs;shky; cWjpaha; cq;fs; 
cs;sj;jpNy gjpj;Jf; nfhs;Sq;fs;. Mz;ltuhfpa ,NaR> ek;ik 
mioj;Jr;; nry;y kWgbAk; tUthu;. vdNt me;j ehSf;nfd 
Maj;j Ks;stuhf ,Uq;fs;. ,Us; #Ok; mDgtq;fs; cq;fs; 
tho;f;ifapy; Vw;gLk; NghJ> ,e;j thu;j;ijahdJ cq;fs; kd 
jpNy xsptPRk; jPgkhf ,Uf;fl;Lk;.  
  

            
 

 

உங்கள் அணைப்ண யும் 
மதரிந்துமகோள்ளுதணலயு
ம் உறுதியோக்கும் டி ெோக் 

கிரணதயோயிருங்கள் ; 

2 யபதுரு 1:10 

செபம்:  ர  அணைப் ிற்கு என்ணை மதரிந்து மகோண்ட பதவபை> நம்மு 

ணடய அணைப்ண யும்> மதரிந்து மகோள்ளுதணலயும்> ஒருப ோதும்  றந்து 
விடோத டிக்கு> எ க்கு நிணைப்பூட்டி வைிநடத்திச் மசல்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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சதய்வகீ சுபொவமுள்ைவர்கள் ேொர்? 
me;j kdpjd; cq;fSf;F nra;jJ jtW vd;W vy;NyhUf;Fk; 
njupAk;. mij ePq;fSk; mwpe;jpUe;Jk; Vd; mtUila Fw;wj;ij 
mtUf;F czu;j;jhky; mtNuhL  rhe;jkha; NgrpdPu;fs; vd;W 
xU thypgd; jd; ghl;ldhuplk; Nfl;lhd;. mjw;F mtd; ghl;ldhu;: 
kfNd> kJNghijapdhNy ntwp nfhz;bUf;Fk; kdpjndhU t 
Df;F eP vt;tsT mwpTiu $wp 
dhYk; mJ mtDf;Fs;Ns NghfhJ. 
mtdhy; mij epjhdkhf fpufpj;J 
mwpa KbahJ. mJ Nghy> kdpju; 
fs; jkJ tho;tpy; %u;f;fntwp nfhs; 
tJz;L. me;j NtisapNy kdpju; 
fs; kdjpNy fhupUs; #o;e;jpUg;g 
jhy; mtu;fshy; epjhdkhf rpe;jp 
f;f KbahJ. mtu;fSf;F jhq;fs; 
nra;tJ kl;LNk rupnad;Wk;> kw;w 
tu;fs; vy;NyhUNk gpio vd;Wk; 
Njhd;Wfpd;w NtisapNy vq;fshy; mtu;fSf;F ePjpiaAk; epaha 
j;ijAk; fw;Wf; nfhLf;f KbahJ. mJNghyNt vdf;F jPq;F 
nra;j me;j kdpjDila epiyAk; jw;NghJ ,Uf;fpd;wJ. mtd; 
Gj;jp njspfpd;w NtisapNy mtd; jd;Dila Fw;wj;ij cz 
u;e;J nfhs;thd;. me;j NtisapNy mtNdhL ePjp epahaq;fis 
Ngrpf; nfhs;syhk;. me;j kdpjd; ele;J nfhz;lJ Nghy ehDk; 
Kd;G ele;J nfhz;bUe;j ehl;fSKz;L vd;W jd; NguDf;F 
mwpTiu $wpdhu;. Mk; gpupakhdtu;fNs> ehk; ek;Kila tho; 
tpNy vj;jid Kiw jtwpapUf;fpd;Nwhk; vd;gij rw;W rpe;jpj;Jg; 
ghu;g;Nghk;. me;j NtisfspNy ekf;F mwpTiu$Wgtu;fspd; 
MNyhridia cldbahf Vw;Wf; nfhs;sf; $bajhd epiyapy; 
ehk; ,Ue;Njhkh? my;yJ me;j NtisfspNy Njt MNyhrid 
apd; topapy; elf;f ek;ik Kw;wpYk; xg;Gf; nfhLj;Njhkh? ehl;fs; 
fle;J nrd;w gpd;> ek;Kila cz;ik epiyia ehk; mwpe;j 
NghJ> kdk; tUe;jpNdhk;? ehk; czu;tile;J Gj;jp njspAk; 
tiu vj;jidNah ehl;fsha; md;Gs;s Mz;ltuhfpa ,NaR 
ek;Nky; ePba nghWikAs;stuhf ,Ue;J te;jhu;. nja;tPf 
Rghtq;fs; ek;kpy; ,Ue;jhy;> ,uf;fj;jpy; IRtupaKs;s Njtd; 
ePba nghWikaha; ,Ug;gJ Nghy ehKk;> ekf;nfjpuhf Fw;wk; 
nra;gtu;fSf;F ,uf;fj;ij fhz;gpg;Nghkhf.  

  
   

 

 

ஒருவரும் மகட்டுப்ப ோ 

கோ ல் எல்லோரும்  ைந் 

திரும் பவண்டும ன்று 
விரும் ி> நம்ப ல் நீடிய 
ம ோறுண யுள்ைவரோயி
ருக்கிறோர். 

2 யபதுரு 3:9 

rdp | itfhrp 22 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 103:10 

செபம்: நீடிய ம ோறுண யுள்ை பதவபை>  எத்தணைபயோ தடணவகள் என் 

னுணடய  ைணத கடிைப் டுத்திய ப ோதிலும்> நீர் தயவோய்  ன்ைித்தது 

ப ோல நோனும்  ற்றவர்கணை  ன்ைிக்க எைக்கு உைர்வுள்ை இருதயத் 

ணதத் தந்தருள்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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அைக்கப்படும் அைவு   
xU ];jhgdj;jpd; ,af;Fdu;> jd;Dila tPl;bNy jpUj;j Ntiy 
fis kpfTk; Fiwe;j nrytpNy nra;a Ntz;Lk; vd;W> jpUj;j 
Ntiyfs; nra;a te;j kdpjdplk;> mtd; $Wk; tpiyiatpl 
kpfTk; Fiwe;j tpiyf;F jpUj;j Ntiyfis nra;Ak;gb Nfl;Lf; 
nfhz;lhd;. ehs; $ypf;F Ntiy nra;Ak; me;j kdpjd;> ,e;j 
Ntiyiatpl;lhy;> vdf;F ,d;W 
gb ,Uf;fhJ> FLk;gk; gl;bdp 
,Uf;f NeupLk; vd;W me;j jpU 
j;j Ntiyia kpfTk; Fiwe;j 
gzj;jpw;F nra;J nfhLj;jhd;.  
me;j ,af;Fdu;> jd; epiyia 
epahag;gLj;Jk;gb jpUj;j Ntiy 
f;F ehd; nfhLf;Fk; gzk;> jpU 
j;Jgtu; nra;Ak; Ntiyf;F Vw;w 
jhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W $wpdhu;.  MdhYk; jhd; Ntiy 
nra;Ak;  ];jhgdj;jpNyh jdf;F fpilf;Fk; rk;gsKk; rYifAk; 
vg;NghJk; mjpfkhf ,Uf;f Ntz;Lnkd;gij  tpUk;gpdhd;. jhd; 
nra;Ak; Ntiyf;F Vw;wjhf rk;gsk; nfhLq;fs; vd;W mtd; xU 
NghJk; jd; ];jhgdj;jpd; mjpguplk; $Wtjpy;iy. ,t;tz;z 
khfNt> rpy kdpju;fs; “jq;fSf;F xU epahaj;ijAk; kw;wtu;f 
Sf;F ,d;DnkhU epahaj;ijAk; itj;jpUf;fpd;whu;fs;”. ,t;tz; 
zkhfNt> vd; kfd; Fw;wk; nra;jhy;> mJ cyfj;jpw;F njupaf; 
$lhJ. kw;wtu;fs; kj;jpapNy mtd; mtkhdg;glf; $lhJ. mij 
,ufrpakhf ifahs Ntz;Lk;. Njtd; mij fUizaha; kd;dp 
j;Jtpl Ntz;Lk; vd;W $Wfpd;w rpyu;> ,d;DnkhUtUila kfd; 
Fw;wk; nra;jhy;> mij gfpuq;fkhf;fp> mtid mtkhdg;gLj;jp 
tpLfpd;whu;fs;. ,g;gbg;gl;ltu;fs; RaeyKs;stu;fs;. gpupakhd 
tu;fNs> ehk; Ra ePjpapd;gb thof; $lhJ. cyfj;jpNy xU ePjp 
cz;L mJTk; FiwTs;sJ. Mdhy; Njt ePjpNah vg;NghJk; 
epiyepw;Fk; vd;gij kwe;JtplhjpUq;fs;. “kD~u; cq;fSf;F 
vg;gbr; nra;a Ntz;Lnkd;W tpUk;GfpwPu;fNsh> mg;gbNa ePq;f 
Sk; mtu;fSf;Fr; nra;Aq;fs;.” “ePq;fs; ve;j mstpdhy; msf; 
fpwPu;fNsh me;j mstpdhy; cq;fSf;Fk; msf;fg;gLk;” vd;W 

Mz;ltuhfpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. ntt;Ntwhd epiwf;f 
w;fs; fu;j;jUf;F mUtUg;ghditfs;; fs;sj;juhR ey;yjy;y. 
cq;fs; epiwfw;fs; fu;;j;jUila ghu;itapNy  epahKs;sitf 
shf ,Ug;gjhf. 
  
  
      
 

நீங்கள் எந்த அைவிைோல் 
அைக்கிறரீ்கபைோ அந்த அை 

விைோல் உங்களுக்கும் அை 

க்கப் டும் என்றோர்.  

லூக்கொ 6:38 

செபம்: நீதியின் பதவபை> நோன் என் சுயநீதிக்கும்> இந்த உலகத்தின் 
நீதிக்கும் விலகி> பதவ நீதிணய என் வோழ்வில் நிணறபவற்று வைோக 
இருக்கும் டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணதத் தந்து வைிநடத்துவரீோக.. 
இட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

 

QhapW | itfhrp 23 
 

 khiy thrfk; - ePjp 20:23 
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கட்டளைகள் எதற்கொக? 
xU Mrpupaupauhdtu; jd; tFg;gpYs;s xU khztd; gbf;ff;$ 
ba trjpfs; mtDf;fpUe;Jk;> mtd; jd; ghlq;fspNy ftdkw; 
wpUg;gijf; fz;L nfhz;lhu;. me;j khztid mg;gbNa tpl;L 
tplhky;> mtDila ghlrhiy Ntiyfis ftdnkLj;J> 
mtd; jtWfpd;w NtisfspNy mtDf;F mwpTiufis $wp> 
mtid mt;tg;NghJ fz;bj;Jf; 
nfhz;lhu;. Mdhy; me;j khzt 
Ndh> jd; tFg;ghrpau; jd;id 
fz;bf;fpd;whu; vd;W jd; ngw;Nwh 
uplk; Kiwapl;lhd;. ngw;Nwhu; tF 
g;ghrpupaNuhL NgrpaNghJ> jq;fs; 
kfDila cz;ik epiyia mwp 
e;J nfhz;lhu;fs;. ngw;NwhUk; 
me;j MrpupaNuhL ,ize;J jq; 
fs; kfDila fhupaj;jpNy  kpf 
Tk; ftdKs;stu;fshf> tPl;bNy 
rpy xOq;F Kiwfis Vw;gLj;jp 
dhu;fs;. me;j #o;epiyahdJ>  
me;j khztDf;F> mg;NghJ 
rw;W frg;Gs;sjhf ,Ue;jhYk;  
rpy Mz;Lfs; nrd;wgpd;G> mtd; 
ngupatdhfp ey;y cj;jpNahfj;jpNy mku;e;jhd;. ghlrhiy ehl;f 
spNy> Fwpg;gpl;l me;j Mz;bNy jd;Dila tFg;ghrpupaUk; 
jd;Dila ngw;NwhUk; jd; epiyikia xOq;Ff;F nfhz;L 
te;jpuhtpl;lhy;> jhd; ,e;j epiyikf;F te;jpUf;f khl;Nld; vd; 
gij czu;e;J nfhz;lhd;. gpupakhdtu;fNs> jq;fs; gps;is 
fis md;G nra;Ak; ngw;Nwhu;> tPl;bNy mtu;fSf;F Vd; xOq;F 
Kiwfis nfhLf;fpd;whu;fs;. jq;fs; gps;isfs; tho;tpNy ed; 
ikia fz;lila Ntz;Lk; vd;gjw;fhf my;yth. ey;y Mrpupa 
u;fs; Vd; khztu;fis fz;bj;J elj;Jfpd;whu;fs;. khztu;fs; 
Kd;Ndw;wk; mila Ntz;Lk; vd;gjw;fhfNt mtu;fs; mg;gb 
nra;fpd;whu;fs;. ,e;j cyfj;ij rhu;e;jtu;fs; mg;gbapUe;jhy;> 
ek;Kila guNyhf gukgpjh vt;tsT mjpfkhf ek; tho;tpd; 
ed;ikiaf; Fwpj;J fupridAs;stuhf ,Ug;ghu; vd;gij rpe;jpj; 
Jg;ghUq;fs;. mtUila fw;gidfs; ghukhditfSky;y. mjd; 
topapy; elf;fpd;wtu;fNsh ed;ikia fz;lilfpd;whu;fs;.  
  

   
 

 

நோன் இன்று உைக்குக் 
கற் ிக்கிற கர்த்தருணடய 
கற் ணைகணையும் அவரு 

ணடய கட்டணைகணையும் 
உைக்கு நன்ண யுண்டோகு 

ம் டி ணகக்மகோள்ைபவண் 

டும் என் ணதபய அல்லோ 

 ல்> பவபற எணத உன் 
பதவைோகிய கர்த்தர் 
உன்ைிடத்தில் பகட்கிறோர்  

உபொகமம் 10:13 

செபம்: அன் ின் பதவபை> நோன்  ோவ வைிகைிபல அைிந்து ப ோகோத 

 டிக்கு>   ரபலோகிபல நித்திய வோழ்ணவ ம ற்றும் மகோள்ளும் டி உம்மு 

ணடய கற் ணைகணை ணகக்மகோள்ை எைக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத 
தந்தருள்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

 

jpq;fs;|  itfhrp 24 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 7:11 
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செேயமொ கர்த்தரொல் வரும்  
rhKNty; vd;Dk; Njt Copaupd; ehl;fspNy> Njtdhfpa fu;j;j 
u;jhNk epahahjpgjpfs; topahf jk;Kila [dq;fis topelj;jp 
te;jhu;. me;ehl;fspNy uh[hf;fs; Ml;rp nra;aTkpy;iy> ngupa 
muz;kidfSk; ,Ue;jjpy;iy. uh[htpw;F MNyhid $w ke;jpup 
rig ,Ue;jjpy;iy. uh[htpw;F Nrit nra;a gzptpilf;fhuUk; 
,Uf;ftpy;iy. Njthjp Njtd; 
jhNk> jk;Kila epahahjpgjpfs; 
topahf [dq;fis elj;jp te;jhu;. 
me;j epahajpgjpfSf;F NjtNd 
jiytuhfTk;> MNyhridf; fhu 
uhfTk; ,Ue;J te;jhu;. Mdhy; 
Njt [dq;fNsh> kw;wa Njrq;f 
spNy ,Ug;gJ Nghy> jq;fSf;Fk; 
xU uh[h Ntz;Lk; vd;W epahah 
jpgjpahfpa rhKNtyplj;jpy; Kiw 
apl;lhu;fs;. ,e;j Nfhupf;ifapd; 
fUg;nghUs; vd;d? jiyKiw 
jiyKiwahf uh[uPfk; gz;Zfp 
wtUk;> kpFe;j fpUigAs;stUkhfpa> Njtd; epakpj;j xOq;F 
Kiwfis js;sptpl;L xU uh[hthdtu; jq;fis topelj;jp 
nry;thu; vd;w vz;zk; mtu;fSf;Fs; Fbnfhz;lJ. Njt MNyh 
ridiatpl> uh[htpdJk; mtd; epakpf;Fk; ke;jpupfspd; MNyh 
ridfSk; jq;fSf;F gyd; jUk; vd;W epidj;jhu;fs;. NjtD 
ila ghJfhg;igtpl uh[htpd; gilg;gyk; jq;fSf;F ntw;wp 
nfhLf;Fk; vd;W epidj;jhu;fs;. “rpyu; ,ujq;fisf;Fwpj;Jk;> rpyu; 
Fjpiufisf;Fwpj;Jk; Nkd;ik ghuhl;Lfpwhu;fs;; ehq;fNsh vq;fs; 
Njtdhfpa fu;j;jUila ehkj;ijf;Fwpj;Nj Nkd;ikghuhl;L 
Nthk;. jq;fs; ngyj;ij Fwpj;J Nkd;ikghuhl;Lfp d;wtu;fs; Kwp 
e;J tpOthu;fs;. fu;j;jiu ek;gpapUf;fpd;wtu;fNsh epkpu;e;J epw;gh 
u;fs;. Fjpiu Aj;jehSf;F Maj;jkhf;fg;gLk;; n[a Nkh fu;j;j 
uhy; tUk;.” vd Ntjj;jpNy vOjg;gl;bUf;fpd;wJ. vdNt fu;j;ju 
hy; epakpf;fg;gl;l MSifia mrl;il nra;ahjpUq;fs;. fu;j;j 
Uila MNyhridia mw;gkhf vz;zhjpUq;fs;. cq;fSf;F 
cz;lhd fy;tp> nry;tk;> me;j];Jf;fspdhy; cq;fs; fhupaq;fs; 
tha;f;Fk; vd;W mitfspNy cq;fs; ek;gpf;ifia itf;fhjpU 
q;fs;. fu;j;jUf;F tpNuhjkhd QhdKkpy;iy> Gj;jpA kpy;iy> 
MNyhridAkpy;iy. mtUila kfj;Jtk; Muha;e;J KbahjJ. 
    
   

   
                                                                                  

சிலர் இரதங்கணைக்குறித் 

தும்> சிலர் குதிணரகணை 

க்குறித்தும் ப ன்ண  ோ 

ரோட்டுகிறோர்கள் ; நோங்க 

பைோ எங்கள் பதவைோகிய 
கர்த்தருணடய நோ த்ணத 

க்குறித்பத ப ன்ண  ோரோ 

ட்டுபவோம்.  

 ங்கீதம் 20:7 

செபம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை>  இந்த உலகத்தின் ஆளுணகக்குள் 
நோன் சிக்கிவிடோத டிக்கு எப்ப ோதும் உம்முணடய ஆளுணகக்குள் இருந்து 
உம்முணடய ஆபலோசணையின் டி வோை எைக்கு கிருண  மசய்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

 

nrt;tha; | itfhrp 25 
 

 khiy thrfk; - 1 rhKNty; 8:7 
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என் வொழ்வின் யமன்ளம என்ன?   
xU CupNy trpj;J te;j rpWkpahdtSf;F kpfTk; ,dpikahd 
Fuy; tsk; ,Ue;jJ.  Njrpa kl;lj;jpNy eilngw;w Kf;fpakhd 
tpoh xd;wpNy> Njrpa fPjj;ijg; ghLk; FOtpNy mts; Nru;j;Jf; 
nfhs;sg;gl;lhs;. mjdpkpj;jk; mts; trpj;J te;j CupYs;s 
[dq;fs; mtisf; Fwpj;J ngUkpjkhf Ngrpf; nfhz;lhu;fs;. 
mts; FLk;gj;jhUk; cwtpdUk; 
mtisf; Fwpj;J ngU kfpo;r;rpa 
ile;jhu;fs;. mjpfhupfs;> gpuGf;fs; 
Kd;dpiyapNy Njrpa fPjj;ijg; 
ghLtjw;Fupa re;ju;g;gk; Fwpg;gpl;l 
xU rpyUf;Nf fpilg;gJz;L. cz; 
ikapNyNa mJ ghuhl;lf;$ba xU 
tplak;. MdhYk;> mtSila jfg; 
gdhdtu;> mts; me;j CupYs;s 
rpwpa Myaj;jpNy> Njt fhdq;fisg; ghLtijNa mjpf 
Nkd;ikahf vz;zpf; nfhz;lhu;. gpupakhdtu;fNs> ek;Kila 
tho;f;ifapYk; rpy Nkd;ikghuhl;lj; jf;f tpNr~ epfo;Tfs; cz; 
lhapUf;fyhk;. rpyu; jhq;fs; murhq;fj;jpNy Kf;fpa gjtpapNy 
,Ug;gijf; Fwpj;J Nkd;ikghuhl;Lfpd;whu;fs;. ,d;Dk; rpyu; 
jhq;fs; cyf gpurpj;jp ngw;w tpahghu ];jhgdq;fspNy Ntiy 
nra;fpd;Nwhk; vd;W Nkd;ikghuhl;Lfpd;whu;fs;. ,d;Dk; rpyu; 
Fwpg;gpl;l ghlnkhd;wpNy jhq;fs; mjptpNrl rpj;jp ngw;wijf; 
Fwpj;J Nkd;ik ghuhl;Lfpd;whu;fs;. ,jw;F rpy Njt gps;isf 
Sk; tpjptpyf;F my;y. vLj;Jf;fhl;lhf> vd;Dila kfs; QhapW 
NjhWk; Myaj;jpNy ru;tj;ijAk;gilj;j Njthjp Njtid 
Jjpj;Jg; Gfo;ghLths; vd;W $Wtijtpl> Njrpa kl;lj;jpNy 
ele;j tpoh xd;wpNy> gy mjpfhupfs;> gpuGf;fs;> el;rj;jpuq;fs; 
Kd;dpiyapNy vd; kfs; Njrpa fPjk; ghbdhs; vd;gijf; Fwp 
j;Nj mjpf Nkd;ikahf Ngrpf; nfhs;thu;fs;. Njthjp NjtDf;F 
Copak; nra;tijtpl> cyf gpuGf;fSf;F Ntiy nra;tij 
mjpf Nkd;ikahf nrhy;ypf; nfhs;thu;fs;. cq;fs; tho;tpd; 
Nkd;ik vd;d vd;gijf; Fwpj;J ,d;W rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. 
Njthjp NjtDila rKfj;jpNy epw;gjw;Fupa rpyhf;fpak; vt; 
tsT Nkd;ikahdJ vd;gij mwpe;J nfhs;Sq;fs;. NjtD 
ila rKfj;jpNy jq;fpapUg;gtu;fs;. ghf;fpak; ngw;wtu;fs;. 
mtu;fs; vg;nghOJk; Njtid Jjpj;Jf;nfhz;bUg;ghu;fs;.     

 
 

ஆயிரம் நோணைப் ோர்க்கி 
லும் உ து  ிரோகோரங்க 

ைில் மசல்லும் ஒபர 
நோள் நல்லது; 

 ங்கீதம் 84:10 

செபம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை> உம்ண  நோன் அப் ோ  ிதோபவ 
என்று அணைக்கத்தக்கதோக நீர் எைக்கு மகோடுத்திருக்கும்  கோ ப ன் 

ண யோை  ோக்கியத்ணத உைர்ந்து மகோள்ளும் இருதயத்ணத தந்த 

ருள்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன்.  

Gjd; | itfhrp 26 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 6:14 



 

 உள்ைொன மனிதன் சமன்பிரதிளே  வொ ிக்க -  WWW.gtachurch.ca  41 

 

 

மனத்தொழ்ளமயேhடு பணி ச ய்யுங்கள் 
xU rdr%f epiyankhd;wpNy mq;fj;jtdhf ,Ue;j nry;t 
e;jd;> me;j rdr%f epiyaj;jhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; rpy ed;ik 
jUk; nraw;jpl;lq;fSf;F jhuhskhf cjtp nra;jhd;. mjdhy; 
mtd; me;j Cu; [dq;fs; kj;jpapy;; ed;kjpg;ig ngw;wpUe;jhd;. 
Mz;Lfs; fle;J nrd;wJk;> me;j epiyaj;jpdhy; Nkw;nfhs;s 
g;gLk; jdf;F gpbf;fhj nraw;jp 
l;lq;fSf;F kl;Lk; cjtp nra; 
tij epWj;jpf; nfhz;lhd;. mJ 
kl;Lky;yhky;> mg;gbahf nraw; 
jpl;lq;fis njhlu;e;J nra;jhy;> 
jhd; ,d;DnkhU CUf;F nrd;W 
tpLNtd; vd;W kpul;ly;fis mt; 
tg;;NghJ kiwKfkhf  $wpf; 
nfhs;thd;. mjhtJ> jhd; epid 
j;j fhupaq;fNs elf;f Ntz;Lk; 
vd;w Nehf;fKk;> ehd; ,y;yhtp 
l;lhy; ,tu;fSf;F ngUk; ,og;G 
vd;w vz;zKk; mtDf;Fs; tsu Muk;gpj;jJ. me;j rdr%f 
epiyaj;jpd; topahf Cupd; Nrk eyj;jpw;fhf Nrit nra;tjpd; 
Nkd;ikia czuhky;> jd;dplkpUe;j nry;tj;jhy; me;j epiy 
aj;ijAk;> mjd; nraw;ghLfisAk; jd; fl;Lg;ghl;bw;Fs; itj;jp 
Uf;fyhk; vd;w ngUik mtd; rpe;ijia Ml;nfhz;lJ. gpupakh 
dtu;fNs> ,d;iw ehl;fspNy ,e;j rk;gtj;jpw;F xj;jjhfNt> 
rig If;fpaq;fspYk;; rpy kdpju;fs; cyf IRtupaKilatu; 
fshfNth> cyf fy;tpawpTilatu;fshfNth my;yJ gw;gy 
jhyhe;Jfs; cilatu;fshfNth ,Uf;fpd;whu;fs;. jq;fsplk; ,U 
g;gJ Njtd; nfhLj;j MrPu;thjq;fs; vd;W $wpf; nfhs;Sk; ,tu; 
fs;. NjtDf;F Nrit nra;tjw;Nfh epge;jidfis Kd; 
itf;fpd;whu;fs;.  Njtd; nfhLj;j jhyhe;Jfis jq;fs; Ra tpU 
g;gq;fis epiwNtw;Wk; fUtpfshf gad;gLj;Jfpd;whu;fs;. jd;D 
ila cs;sj;ij NjtDf;F nfhLf;fhjtd;> mtUf;F vg;gb 
gzp nra;thd;? KO cs;sj;NjhL mtiu Nrtpg;gtu;fs; jq;fs; 
gzpia Mde;j ghf;fpankd;W mwpe;J> vy;yhtw;iwAk; kdj;jh 
o;ikNahL nra;thu;fs;. Njt gps;isfNs> ngUikAs;stu;fS 
f;F Njtd; vjpu;j;J epw;fpd;whu;> jho;ikAs;stu;fSf;Nfh mtu; 
jk;Kila fpUigia nghopfpd;whu; vd;gij mwpe;J nfhs;S 
q;fs;.  
    
    
 
 

 

ஒன்ணறயும் வோதிைோலோ 
வது வணீ்ம ருண யிைோ 
லோவது மசய்யோ ல்>  ை 

த்தோழ்ண யிைோபல ஒரு 

வணரமயோருவர் தங்கைி 
லும் ப ன்ண யோைவர்க 
ைோக எண்ைக்கடவரீ்கள். 

பிலிப்பிேர் 2:3 
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 khiy thrfk; -   Y}f;fh 17:10 

செபம்: தோழ்ண யுள்ைவர்களுக்கு கிருண யைிக்கின்ற பதவபை> நீர் எை 

க்குத் தந்தணவகணை> முழு உள்ைத்பதோடு உம்முணடய  ைிக்கோக  யன் 

 டுத்த ஞோைமுள்ை இருதயத்ணத தந்து வைிநடத்திச் மசல்வரீோக.   இரட் 

சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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ய ொதளனகளை செேங்சகொள்ளுங்கள்! 
jd; tho;f;if KOtJk; td;KiwfspYk;> njUr; rz;ilfspYk; 
<Lghlhf ,Ue;J te;j kdpjndhUtd;> Mz;ltuhfpa ,NaRit 
jd; tho;tpNy nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;Wf; nfhz;lhd;. me;j ehs; 
Kjy; mtd; jd; gioa tho;f;ifapypUe;j Fb> ntwp> 
J}~zq;fs;> rz;ilfs; ahtw;iwAk; tpl;Ltpl;lhd;. Kd;G me;j 
kdpjid fz;lhy; Xb xspe;J 
nfhs;fpd;wtu;fs; ,g;NghJ mt 
Dk;; mtd; FLk;gj;jpdUk; njU 
topahf fle;J nry;Yk; NghJ> 
njUtpNy ,Uf;Fk; tPzuhd kdpj 
u;fs; Vsdkhf thu;j;ijfis mtu; 
fs; fhJ Nfl;Fk;gb Ngrpf; nfhs; 
thu;fs;. gy Mz;Lfsha; nghWikahf ,Ue;j me;j kdpjd;> 
xU ehs; jd; nghWikia ,oe;J> njUtpNy Vsdk; nra;j kdp 
ju;fs;  ahtiuAk; mbj;J Juj;jp tpl;lhd;. gy Mz;Lfshf nghW 
j;jpUe;Njd; Mdhy; ,jw;F xU KbT fhzNtz;Lk; vd;W 
,g;gbr; nra;Njd; vd;W me;j kdpjdhdtd; jd; td;Kiwahd 
nraiyf; Fwpj;J epahak; $wpdhd;. gpupakhdtu;fNs> ek;Kila 
tho;f;ifapYk;> ek;Kila gioa tho;f;ifapy; tpl;Lte;j khk;r 
,r;irfs; cz;L. mit fy;tp> me;j];J> cyf IRtupaj;jpd; 
ngUikahf ,Uf;fyhk;> Njtidj; Jjpf;fpd;w ehtpdhNy kw;wt 
u;fis rgpf;fpd;w gof;fkhf ,Uf;fyhk;> tpl;L te;j kj topghLf 
spd; Kiwikfs; ,Uf;fyhk;> kw;Wk; td;kk;> frg;G> ituhf;fp 
ak;> vupr;ry;> nghwhik Nghd;w khk;r ,r;irfs;> my;yJ kiw 
thd ghtq;fs; ,Uf;fyhk;. mitfs; xU fhyj;jpNy> ,e;j cy 
fj;jpdhNy cz;lhd ek;Kila ngydhf fUjp ehk; tho;e;J te; 
jpUf;fyhk;. Mdhy; mitfis ehk; e~;lKk; Fg;igAnkd js; 
sptpl Ntz;Lk;. mit kWgbAk; jiyJ}f;Fk; re;ju;g;gq;fs; tho; 
f;ifapNy epr;rakhf Vw;gLk;. Fwpg;ghf rpy kdpju;fs; topahf 
ek;Kila gioa tho;tpw;F capu; nfhLf;Fk; Nrhjidfs; ek 
f;F cz;lhfyhk;. mg;gbahd Nrhjidfs; Muk;gpf;Fk; Ntis 
apNy mitfis ek; cs;sj;jpy; Ntu; nfhs;stplhky;> ek; Njt 
Dila trdj;jpdhYk;> n[gj;jpdhYk; ek;Kila cs;sj;ij 
epug;gpf; nfhs;s Ntz;Lk;. ePq;fs; cq;fs; gLf;ifapNy cq;fs; 
,Ujaj;jpy; Ngrpf;nfhz;L mku;e;jpUq;fs;. ePjpapd; gypfisr; 
nrYj;jp> fu;j;ju;Nky; ek;gpf;ifahapUq;fs;.        

 
 
  
  

நீங்கள் பகோ ங்மகோண்டோ 

லும்>  ோவஞ்மசய்யோதிரு 

ங்கள் ; 

 ங்கீதம் 4:4 
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 khiy thrfk; - ahf;NfhG 3:8-16 

செபம்: உம்முணடய ச ோதோைத்ணத எைக்கு தந்த பதவபை> அந்த 
ச ோதோைத்ணத குைப்புகின்றவர்களுக்கு என் உள்ைத்தில் இடங் மகோடு 

க்கோ ல் உம் வோர்த்ணதணயபய என் தியோை ோக மகோண்டிருக்க கிருண  
மசய்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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இல்லமொகிே இருதேம் 
xU  Gjpa tPl;il thq;fpa ,sk; jk;gjpfs;> me;j tPl;il myq;fup 
f;Fk;gb filf;Fr; nrd;W jq;fSf;F gpbj;j mofhdJk;> jukhdJ 
khd myq;fhug; nghUl;fis thq;fp te;J> jq;fs; tPl;il jq;fs; 
,~;lg;gb myq;fupj;jhu;fs;. ehl;fs; fle;J nry;Yk; NghJ> 
tPl;bd; moif nfLf;Fk; nghUl;fs; vit vd;W ghu;j;J mit 
fis mtu;fs; jq;fs; tPl;bypUe;J 
mfw;wp tpl;lhu;fs;. ,t;tz;zkhf 
gyUk; ghu;j;J Mirg;gLk; tpjkhf 
jq;fs; tPl;il Rj;jkhfTk;> mofh 
fTk;> ey;y myq;fhuj;NjhLk; itj; 
jpUe;jhu;fs;. ,d;iwa ehspNy> 
,e;j rk;gtj;ij ikakhf itj;J 
,Ujakhfpa vq;fs; tPl;il ahu; 
Rj;jg;gLj;jp> myq;fupj;J> mofhf 
itj;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gijf; 
Fwpj;J jpahdk; nra;Nthk;. maypNy cs;s kdpjndhUtd;> 
jfhj thu;j;ijahy; cq;fis Ngrptpl;lhd; vd;W itj;Jf; nfhs; 
Nthk;. md;W ,uhj;jpupapNy> mtd; $wpa jfhj thu;j;ijfis 
jpahdk; nra;tPu;fsh? ,y;iy ek;Kila ,Ujaj;ij Rj;jg;gL 
j;Jk; Ntj thu;j;ijfis jpahdk; nra;tPu;fsh? gifapdhy; 
cq;fs; ,Ujaj;ij myq;fupf;fg; Nghfpd;wPu;fsh? my;yJ Njt 
,uf;fj;jpdhy; gifia kd;dpj;J> ,uf;fj;jpdhy; cq;fs; ,Uj 
aj;ij myq;fupf;fg; Nghfpd;wPu;fsh? jhq;fs; Gjpjhf Ntz;ba 
tPl;il vt;tsT ftdkhf myq;fupj;J itj;jpUe;j me;j ,sk; 
jk;gjpfisg; Nghy ehKk; ek;Kila ,Ujaj;ij vy;yh nja;tPf 
Rghtq;fspdhYk; myq;fupf;f Ntz;Lk;. khk;rj;jpd; fpupiafs; 
cq;fs; ,Ujaj;jpy; Fbnfhs;s ,lq;nfhLj;jhy;> mq;Nf 
Mtpapd; fdpahfpa md;G> re;Njh~k;> rkhjhdk;> ePbanghWik> 
jaT> ew;Fzk;> tpRthrk;> rhe;jk;> ,r;iralf;fk;;  Nghd;wtw; 
wpw;F ,lk; ,Uf;fhJ. mg;gbg;gl;l ,Ujaj;jpy; fyfKk; Fog;g 
Kk; cz;lhapUf;Fk;. tPl;bw;F mtrpakw;w nghUl;fis mfw;wp 
tpLtJ Nghy> Njitaw;w fhupaq;fis cq;fs; ,Ujaj;ij 
tpl;L mfw;wp tpLq;fs;. mofhdJk; jukhdJkhd nghUl;fis 
tPl;bw;Fs; nfhz;L tUtJ Nghy> Njt rkhjhdj;jpw;Fupa 
itfisNa cq;fs; ,y;ykhd ,Ujaj;jpw;Fs; nfhz;L thUq; 
fs;. mitfNs cq;fs; ,Ujaj;jpd; myq;fhukhf ,Uf;fl;Lk;.  
 
   
   

   
      

எல்லோக் கோவபலோடும் 
உன் இருதயத்ணதக் கோத் 

துக்மகோள்> அதிைிடத்தி 
ைின்று ெவீஊற்று புறப் 

 டும். 

நீதிசமொழிகள் 4:23 

செபம்: பதவ சோயலணடயும் டிக்கு என்ணை அணைத்த பதவபை> என்னு 

ணடய இல்ல ோகிய இருதயம் மதய்வகீ சு ோவங்கைிைோல் அலங்கரிக்கப் 

 ட்டிருக்கும் டி விைிப்புள்ைவைோ(ைோ)க வோை எைக்கு கிருண  மசய்வரீோக.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

 

rdp |  itfhrp 29 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 4:8 
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யதவன் விைம்பிே யவதம் 
xU thypgd; xU Fwpg;gpl;l ngz;nzhUj;jpia tpUk;gpapUe;j 
jhy; mtis jpUkzk; nra;J jUk;gbahf mtSila ngw;N 
whiu Nfl;Lf; nfhz;lhd;. jpUkzg; Ngr;Rf;fs; ele;J nfhz; 
bUf;Fk; NghJ> me;j ngz;zpd; tPl;lhuplk; ,Ue;j nrhj; Jf;fs; 
ahitiaAk; mtSf;F nfhLf;Fk;gb Nfl;Lf; nfhz;lhd;. 
mjw;F ngz;Zila ngw;Nwhu;: vq; 
fSf;F ,d;Dk; %d;W gps;isfs; 
,Uf;fpd;whu;fs; vdNt> vy;yht 
w;iwAk; nfhLj;Jtpl KbahJ 
vd;W $wpdhu;fs;. mjdhy; Nfhg 
kile;j thypgd; ,e;jj; jpUkzk; 
vdf;F Ntz;lhk; vd;W jd; top 
apNy nrd;W tpl;lhd;. xUtiu xU 
tu; tpUk;gpapUf;Fk; NghJ> “eP 
vd;Dila capu;”  “cdf;fhf vijAk; ,of;f jahuhf ,Uf;fpd; 
Nwd;;”  vd;W czu;Tfis J}z;Lk; gy ftpijfis $wpf;nfhs; 
thu;fs;. Mdhy;> me;jf; ftpijfs; Nrhjidf;Fl;gLj;jg;gLk; 
NghJ mjd; cz;ik epiy ntspahfpd;wJ. gpupakhdtu;fNs> 
,e;j rk;gtj;ij rw;W ek;Kila Mtpf;Fupa tho;NthL xg;gpl;L 
Muha;e;J ghu;g;Nghk;. NjtDila miog;ig ngw;w [dq;fSk; 
“mNefkhapuk; nghd; nts;spiag;ghu;f;fpYk;> ePu; tpsk;gpd 
NtjNk vdf;F eyk;.” vd;W $wpf; nfhs;thu;fs;. me;j trdk; 
cz;ikahdJ. Vnddpy; NjtDila thu;j;ijapd; topahf 
kdpjDf;F epj;jpa [Ptd; cz;lhfpd;wJ. ,e;j cyfj;jpNy ehk; 
fhZk; ahTk; mope;J NghFk; Mdhy; Njtd; tpsk;gpa Ntj 
j;jpdhNy ehk; mopahikia jupj;Jf; nfhs;fpd;Nwhk;. Mdhy; 
Nrhjid tUk; fhyj;jpNy rpyu; NjtDila Ntjj;ijj; js;sp 
tpl;L> cyfj;jpd; nghf;fp~q;fshfpa nghd;idAk; nts;spia 
Ak; gw;wpf; nfhz;L tpLfpd;whu;fs;. vLj;Jf;fhl;lhf>  Ntiy nra; 
Ak; ,lj;jpy; cz;ikiaf; $wpdhy; Ntiy Ngha;tpLk;> Ntiy 
Nghdhy; vg;gb cz;gJ> vij cLj;JtJ> ahu; thlif gzk; 
nfhLg;ghu;fs; vd;W rpyu; ngha;ia $wptpLfpd;whu;fs;. Mdhy;> 
KjyhtJ NjtDila uh[;aj;ijAk; mtUila ePjpiaAk; 
NjLq;fs;; mg;nghOJ ,itfnsy;yhk; cq;fSf;Ff; $lf; 
nfhLf;fg;gLk; vd;W Ntjk; $Wfpd;wJ.  vdNt Njtd; ekf;F 
nfhLj;j Ntjj;jpd;gb ehk; thof; fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. 
         

   

              

அபநக ோயிரம் ம ோன் 
மவள்ைிணயப் ோர்க்கிலும்> 

நீர் விைம் ிை பவதப  
எைக்கு நலம். 

 ங்கீதம் 119:72 

செபம்: உன்ைத ோை பதவபை> நித்திய வோழ்ணவ மகோடுக்கும் நீர் 
விைம் ிய பவதத்ணதத் பகட்டு> அறிக்ணகயிட்டு>  அதன் டி உண்ண யோய் 
வோழும் டிக்கு என்ணை வைிநடத்திச் மசல்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

 

QhapW |  itfhrp 30 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 6:31-34 
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நன்ளமளே கண்டளடகின்றவன் ேொர்? 
xU CupNy ,aq;fp te;j clw;gapw;rp fofnkhd;wpNy> Njr kl;lj; 
jpNy gpugy;akhd xU tpiahl;L tPud; ,ize;J nfhz;ljhy; 
mJ me;j fofj;jpw;F ed;kjpg;igAk; ngUikiaAk; ngw;Wj; 
je;jJ. mjdhy;> ,d;Dk; mjpfkhd kdpju;fs; me;j fofj;jpy; 
nrd;W ,iza Muk;gpj;jhu;fs;. fUg;nghUshdJ> me;j 
gpugy;akhd tpisahl;L tPudhy; 
me;j mikg;gpw;F ed;ik 
cz;lhdJ. ,t;tz;zkhf> 
,d;iwa ehl;fspNy gpugy;akhd 
el;rj;jpuq;fspy; xUtu; my;yJ ,e;j 
cyf Kiwikapd;gb fy;tpkhdhf 

fUjg;gLnkhUtu; fpwp];Jit Vw; 
Wf; nfhs;Sk; NghJ> mJ fpwp]; 
jtj;jpw;F ey;yJ vd;W xU rpy 
kdpju;fs; fUJfpd;whu;fs;. xU 
tpQ;Qhdp> Ntjj;jpNy Njt MtpapdhNy ciuf;fg;gl;bUf;Fk;> 
rj;jpaq;fs; my;yJ jPu;f;fjuprdq;fspy; xd;W tpQ;Qhdj;jpd;gb 
Vw;Wf; nfhs;sg;glf; $baJ vd;W $Wk; NghJ mJ NjtDf;F 
ey;yJ vd;W rpyu; vz;Zfpd;whu;fs;. fPo;kf;fs; khiaAk;> Nkd; 
kf;fs; ngha;AkhNk. ,e;j cyfpNy kdpju;fs; fPo;kf;fs; vd;Wk; 
Nkd;kf;fnsd;Wk; tFf;fg;glyhk; Mdhy; kdpju;fs; gpuGf;fshf 
,Ue;jhYk;> Fbkf;fshf ,Ue;jhYk;> fu;j;jUf;Fg; gae;J mtu; 
topfspNy elf;fpd;wtu;fs; khj;jpuNk ghf;fpathd;fs;. Njrj;jpY 
s;s gpuG xUtd; ,NaRit Vw;Wf; nfhz;lhd; mjdhy; ehd; 
,NaRit Vw;Wf; nfhs;fpd;Nwd; vd;gJ ,ul;rpg;gy;y. mg;gb 
g;gl;l kdpjd; ,NaRtpd; Nky; my;y me;j gpuGtpd;Nky; jd; 
ek;gpf;ifia itj;jpUf;fpd;whd;. xU ghlfd; Mz;ltu; ,Na 
Rit  jd; cs;sj;jpNy tpRthrpj;J>  ,ul;rzpag;ghly;fis ghL 
tJ mtDila rpyhf;fpak;. IRtupathd; jd; ek;gpf;ifia fu;j; 
ju;Nky; itf;Fk;gb jd;idj; jho;j;JtJ mtd; Mj;Jkhtpw;F 
ey;yJ. cyfj;jpYs;s fy;tpkhd;fs; nka; Qhdj;ijf; fz;l il 
Ak;gb fu;j;jUf;F gag;gLtJ mtu;fSf;F ey;yJ. “Njtd; 
nra;Ak; rfy fpupiafisAk; ehd; ftdpj;Jg;ghu;j;J> R+upaDf;Ff; 
fPNo nra;ag;gLk; fpupiaia kD~d; fz;Lgpbf;ff; $lhnjd;W 
fz;Nld;. mij mwpAk;gb kD~d; gpuahrg;gl;lhYk; mwpakh  
l;lhd;; mij mwpayhk; vd;W Qhdp vz;zpdhYk; mtDk; mij 
mwpe;Jnfhs;skhl;lhd;.” (gpurq;fp 8:17) 
         

   

              

அல்பலலூயோ> கர்த்தருக் 

குப்  யந்து> அவருணடய 
கட்டணைகைில்  ிகவும் 
 ிரிய ோயிருக்கிற  னு 

ஷன்  ோக்கியவோன். 

 ங்கீதம் 112:1 

செபம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை> உம்முணடய வோர்த்ணதயின் 
 கத்துவங்கணை நோன் உைர்ந்து நன்ண ணய கண்டணடயும் டி எைக்கு 
உைர்வுள்ை இருதயத்ணதத் தந்து வைிநடத்துவரீோக.  இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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 khiy thrfk; - ePjp 21:30 
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 ரபலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் அன் ோை  ிதோபவ,  

 

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

கர்த்தரோகிய இபயசுக்கிறிஸ்து இப்பூ ியில்  ைிதைோக வந்து,  ரிசுத்த ோை வோழ்க்ணக 
வோழ்ந்து, என்ணை  ீட் தற்கோக  ோடுகள் ட்டு தம்முணடய  ரிசுத்த ோை இரத்தத்ணத 
சிந்தி, சிலுணவயிபல எைக்கோக  ரித்து,  ோவத்ணத மவன்று உயிர்த்மதழுந்தோர் எை 
முற்றிலும் விசுவோசிக்கின்பறன். இன்று நோன் ஆண்டவரோகிய இபயசுக்கிறிஸ்துணவ 
என் வோழ்வின் மசோந்த இரட்சகரோக ஏற்றுக்மகோள்கின்பறன்! இதுவணரகோலமும் நீர் 
என்ணை நடத்தி வந்த உம்முணடய  ிகுந்த இரக்கங்களுக்கோக உ க்கு ஸ்பதோத்திரம்!  

 

 ற்றவர்கணை குறித்திருக்கின்ற கசப்ண  என்  ைதில் இருந்து அகற்றிவிட இன்று 
நோன் தீர் ோைிக்கின்பறன்!  ிறர் எைக்கு மசய்த குற்றங்கணை  ன்ைித்துவிட இன்று 
நோன் தீர் ோைம் எடுக்கின்பறன்.  ரிசுத்த ஆவியோைவபர எைக்குத் துணைமசய்யும்! 
 

என்னுணடய  ோவ  ைக்கங்கணை விட்டுவிட இன்று நோன் தீர் ோைிக்கின்பறன். நோன் 
அறிந்தும் அறியோ லும் மசய்த  ோவங்கணை  ன்ைித்தருளும்! இன்னும் நோன் 
உைரோ ல் மசய்துவரும் தீய  ைக்கங்கள் என்ைில் இருக்கு ோயின் அணவகணை 
எைக்கு மவைிப் டுத்தும். பதவபை, என்ணை ஆரோய்ந்து, என் இருதயத்ணத அறிந்து 

மகோள்ளும்;  என்ணைச் பசோதித்து, என் சிந்தணைகணை அறிந்துமகோள்ளும்.பவதணை 
உண்டோக்கும் வைி என்ைிடத்தில் உண்படோ என்று  ோர்த்து, நித்திய வைியிபல என்ணை 
நடத்தும்.  
 

பதவபை, ப ோட்ச வோழ்க்ணகக்கு அவசிய ோைணத என் வோழ்க்ணகயிபல முதலோவதோக 
நோன் பதட என்ணை வைி நடத்தும். இன்று நோன் என்னுணடய பதணவகணை 
உம்முணடய  ோதத்தில் ணவக்கின்பறன், என் இக்கட்டோை சூழ்நிணலயிலிருந்து என்ணை 
பூரை ோக விடுவித்து பதவ ச ோதோைம் என் உள்ைத்ணத ஆை கிருண  மசய்தருளும்.  

 

கர்த்தோபவ நீர் என்னுணடய மெ த்ணதக் பகட்டு அதற்கு  தில் தருகின்ற ெவீனுள்ை 
பதவன் என்று நோன் முற்றிலும் விசுவோசிக்கின்பறன்! உம்ண  உண்ண யோய்த் பதடு 

கிற யோவருக்கும் ச ீ  ோகவுள்ை கர்த்தர் நீர்!  லமுள்ைவனுக்கோகிலும்  லைற்றவ 

னுக்கோகிலும் உதவிகள் மசய்வது உ க்கு பலசோை கோரியம்! 
 

கோரிருள் சூழ்ந்திருக்கும் இந்த உலகத்திபல, உம்முணடய வோர்த்ணதயின் மவைிச்ச 

த்திபல ெவீிக்க  ிரகோசமுள்ை  ைக் கண்கணைத் தோரும். 
 

எைக்கோக  ரித்து உயிர்த்த கர்த்தரோகிய இபயசு கிறிஸ்துவின் நோ த்தில் மெ ம் 
பகட்கிபறன் நல்ல  ிதோபவ, ஆம ன்! 
 

cq;fs; tho;f;ifia ru;t ty;yikAs;s gpjthfpa Njtdplk; xg;gilf;f 
tpUk;gpdhy;> gpd;tUk; n[gj;ij fUj;NjhL VnwLq;fs;! 

 

n[gk; nra;Nthk;! 
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அன்பொன வொ கர்களுக்கு! 
உங்கள் ‘உள்ைொன மனிதன்’  ிரதிணய ம ற்றுக் 

மகோள்ளுங்கள் 
 

உள்ைோை  ைிதன் சஞ்சிணகணய ஒரு சண யினூடோக ம ற் 

றிருந்தோல், மதோடர்ந்தும்  ோதோந்தர  ிரதிணய ம ற்றுக்மகோ 

ள்ை, அந்த சண யின் ப ோதகணர மதோடர்பு மகோள்ளுங்கள். 
நீங்கள் வசிக்கும் இடத்தில் உள்ை சண யின் ஊடோக உள் 

ைோை  ைிதன் சஞ்சிணக விநிபயோகிக்கப் டோவிடில், அடுத்த 
 க்கத்திலுள்ை  டிவத்தில் உங்கள் வி ரங்கணை  திவு 
மசய்து,  அடுத்த  க்கத்திலுள்ை விண்ைப் ப் டிவத்தில் உங் 

-கள் வி ரங்கணை  திவு மசய்து,  எங்கள் முகவரிக்கு அனுப் 

 ிணவயுங்கள்.   
 

 ோதம் இந்த சஞ்சிணகணய வோசித்த  ின்பு  ற்றய சபகோதர 
சபகோதரிகளுடனும்  இதணை  கிர்ந்து மகோள்ளுங்கள். இரட் 

சிப்பு பதவைிடத்திலிருந்து வரும்! 
 

யதவன், தம்முளடே ஒயரயபறொன குமொரளன விசுவொ ிக் 

கிறவன் எவயனொ அவன் சகட்டுப்யபொகொமல் நித்திே 

ெவீளன அளடயும்படிக்கு, அவளரத் தந்தருைி, இவ்வை 

வொய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தொர்.  (பயோவோன் 3:16)   
 

அந்த ஆச்சரிய ோை  ோறோத பதவ அன்பு இன்றும் யோவணர 

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

 
 

கிருளபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தல  ளப 
சரொரன்யரொ, கனடொ  416.613.2909 gtachurch.ca 



 

                

 

உள்ைோை  ைிதன்  ோதோந்த இலவ   ிரதி 

விண்ைப் ப்  டிவம் 

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

ளக சதொளலயப ி MOBILE PHONE: 

மின் அஞ் ல் E-MAIL: 

விண்ணப்பப் படிவம் அனுப்பப்பட யவண்டிே முகவரி 

whatsApp வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை 
ம ற விரும்புகின்பறன் 

Viber வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை ம ற       
விரும்புகின்பறன் 

யமலதிக விபரங்கள் 

THE INNER MAN – GTAC 

7700 MARKHAM ROAD 

P. O.  BOX 3052,  

MARKHAM, ON L3S 4T1 - CANADA 

 MAIL THE APPLICATION FORM TO THE ABOVE-MENTIONED ADDRESS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.gtachurchnet.ca   416.613.2909 

http://www.gtachurchnet.ca/

