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வற்றாத நீருற்றறப்பபாலிருப்பாய்      
fu;j;ju; epj;jKk; cd;id elj;jp> kfh twl;rpahd fhyq;fspy; cd; 
Mj;Jkhitj; jpUg;jpahf;fp> cd; vYk;Gfis epzKs;sjhf;Fthu;; 
eP ePu;g;gha;r;ryhd Njhl;lj;ijg;NghyTk;> tw;whj eP&w;iwg;Nghy 
Tk; ,Ug;gha; vd;gJ Njtd; jk; [dq;fSf;F nfhLj;j thf;Fj; 
jj;jk;. mtUila thf;Fj;jj;jq;fs; vd;Wk; khwhjitfs;. Gjpa 
Mz;bNy> gy vjpu;g;ghu;Gf;f 
NshL fhyb vLj;J itf;Fk; ek 
f;F> ,e;j Mz;bNy ekf;F Kd; 
ghf vd;d fhj;jpUf;fpd;wJ vd 
ehk; mwpNahk;. Mdhy;> fhyq;f 
is mwpe;jtu; ek;NkhbUe;jhy; ek; 
Kila ,Ujq;fs; fyq;fj; Njit 
apy;iy. ,Us; #o;e;J nfhz;b 
Uf;Fk; ,e;j cyfj;jpNy> ek;Kila ntspr;rk; vOk;gp gpufh 
rpf;Fk;gb NjtDila thu;j;ijfSf;F nrtp nfhLg;Nghk;. Njt 
Df;F cfe;j cgthr ehl;fis ehk; epakpf;ff;flNthk;. “mf;fpu 
kj;jpd; fl;Lfis mtpo;f;fpwJk;> Efj;jbapd; gpizay; fis 
nefpo;f;fpwJk;> neUf;fg;gl;bUf;fpwtu;fis tpLjiyahf; fptpL 
fpwJk;> rfy Efj;jbfisAk; cilj;Jg;NghLfpwJk;> grpAs;st 
Df;F cd; Mfhuj;ijg; gfpu;e;JnfhLf;fpwJk;> Juj;Jz;l rpW 
ikahdtu;fis tPl;bNy Nru;j;Jf;nfhs;SfpwJk;> t];jpukpy;yh 
jtidf; fz;lhy; mtDf;F t];jpuq; nfhLf;fpwJk;> cd; khk;r 
khdtDf;F cd;id xspf;fhkypUf;fpwJk; my;yNth vdf;F 
cfe;j cgthrk;. mg;nghOJ tpbaw;fhy ntSg; igg;Nghy cd; 
ntspr;rk; vOk;gp> cd; Rftho;T rPf;fpuj;jpy; Jspu;j;J> cd; ePjp 
cdf;F Kd;dhNy nry;Yk;; fu;j;jUila kfpik cd;idg; 
gpd;dhNy fhf;Fk;. mg;nghOJ eP $g;gpLtha;> fu;j;ju; kWcj;juT 
nfhLg;ghu;; eP rj;jkpLtha;: ,Njh> ehd; ,Uf;fpNwd; vd;W 
nrhy;Ythu;. Efj;jbiaAk;> tpuy; ePl;LjiyAk;> epgr;nrhy;iy 
Ak;> eP cd; eLtpypUe;J mfw;wp>  grpAs;stdplj;jpy; cd; Mj;J 
khitr; rha;j;J> rpWikg;gl;l Mj;Jkhitj; jpUg;jpahf;fpdhy;> 
mg;nghOJ ,Uspy; cd; ntspr;rk; cjpj;J> cd; me;jfhuk; 
kj;jpahdj;ijg;NghyhFk;” vd;W Njtdhfpa fu;j;ju; ciuj;jpUf; 
fpd;whu;. fu;j;jUila ehis fdg;gLj;Jq;fs;. gupRj;j myq;fhuj; 
NjhL epj;jKk; mtu; rKfj;ij ehLfs;. ,e;jg; Gjpa Mz;bNy 
cq;fSf;F Kd;dhf ,Uf;Fk; rthy;fis n[aq;nfhs;Sq;fs;. 
  
 

rdp | ij 1 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 37:1-6 

நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான த ாட் 
டத்த ப்தபாலவும், வற்றா  
நீரூற்தறப்தபாலவும் இருப் 
பாய் 

 

ஜெபம்: அன்புள்ள பி ாதவ, அனு ினமும் உம்முதடய சமுகத் ிற்கு 
வருவத  மனமகிழ்ச்சியின் தநரம் என்று நான் அறிக்தகயிட்டு உம்மு 
தடய பிரசன்னத்த  வாஞ்தசதயாடு நாட என்தன உணர்வுள்ளவ 
னா(ளா)க்குவரீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 

ஏசாயா 58:11 



 

 அனுதினமும் ஊக்கமோக ஜெபம் ஜசய்யுங்கள்  16 

 

 

 

தம்முறையவர்கள்பேல் இரக்கோயிருப்பார்   
xU jhahdts;> fle;jij epidj;J kdk; fre;J fz;zPu; tpl;Lf; 
nfhz;bUe;jhs;. GJtUlj;jpd; gugug;Gk; MuthuKk;  Xa;J tpl; 
lJ Mdhy; mts; kdjpypUe;j fhaq;fs; ,d;Dk; Mwtpy;iy. 

xUNtis fu;j;ju; vd;id 
iftpl;lhNuh? mtu; vd; fz; 
zPiu fhzhjgbf;F jk; Kfj;ij 
kiwj;Jf; nfhz;lhNuh? vd;W 
vz;zq;fSk; mts; kdjpNy mt; 
tg;NghJ Njhd;wpw;W. xU rkak; 
,g;gbahf NjtdhNy njupe;J 
nfhs;sg;gl;l [dq;fs; vz;zp 
dhu;fs;. thf;Fkhwhj md;Gs;s 
Njtdhdtu; mtu;fSf;F ciu 
j;jjhtJ: fu;j;ju; vd;idf; iftpl;lhu;> Mz;ltu; vd;id kwe;jhu; 
vd;W nrhy;Yfpwhs;. ];jpuPahdts; jd; fu;g;gj;jpd; gps;isf;F 
,uq;fhky;> jd; ghyfid kwg;ghNsh? mtu;fs; kwe;jhYk;> ehd; 
cd;id kwg;gjpy;iy.  ,Njh> vd; cs;sq;iffspy; cd;id 
tiue;jpUf;fpNwd;; cd; kjpy;fs; vg;NghJk; vd;Kd; ,Uf;fpwJ 
vd;W $wpdhu;. Njtdhfpa fu;j;ju;jhNk> ek;Kila tho;f;if 
apNy kiyfshf Njhd;Wk; gpur;ridfis> ehk; ele;J nry;Yk; 
topfshfTk;> jhk; ek;ik elj;jpr; nry;Yk; ghijfshfTk; khw;W 
tjw;F ru;t ty;yAs;stuhf ,Uf;fpd;whu;. ehk; fu;j;jiuNa ek;K 
ila ngydhf nfhz;bUg;gjhYk;> ek;Kila ,Ujq;fspNy 
NjtDf;F cfe;J nrt;itahd vz;zq;fs;  ,Ug;gjhYk; ehk; 
ghf;fpathd;fahf ,Uf;fpd;Nwhk;. ek;Kila ngyd; ru;t ty;y 
ikAs;s Njtdpy; ,Ug;gjhy;> ehk;  mOifapd; gs;sj;jhf;if 
cUt ele;J mij tskpf;f eP&w;whf;fpf;nfhs;SNthk;. ehk; gyj; 
jpd;Nky; gyk; mile;J> Njtre;epjpapy; fhzg;gLNthk;. Njt 
dhfpa fu;j;ju; R+upaDk; NflfKkhdtu;; fu;j;ju; fpUigiaAk; 
kfpikiaAk; mUSthu;; cj;jkkha; elf;fpwtu;fSf;F ed; 
ikia toq;fhjpuhu;. vdNt cq;fs; epiyikia ed;whf mwpe;j 
Njtdhfpa fu;j;ju; cq;fisf; iftplkhl;lhu;. mij cq;fs; 
thapdhNy mwpf;ifapLq;fs;. cq;fis ngau; nrhy;yp mioj;j 
fu;j;jhy; ePq;fs; xUfhyKk; kwf;fg;gLtjpy;iy. MWjy; 
nra;fpd;wtu; cq;fNshbUf;fpd;whu;.  Nridfspd; fu;j;jhNt> 
ck;ik ek;gpapUf;fpw kD~d; ghf;fpathd;. 

   
 
        
 

 

கர்த் ர்  ம்முதடய ஜன 
த்துக்கு ஆறு ல் சசய் ார்; 
சிறுதமப்பட்டிருக்கிற  ம் 
முதடயவர்கள்தமல் இரக் 
கமாயிருப்பார். 

ஏசாயா 49:13 

QhapW | ij 2 
 

 khiy thrfk; -   2 nfhup 1:3-5 

ஜெபம்: சகலவி  ஆறு லின் த வதன, நான் கடந் தவகளிதல நான் 
 ரித்து நின்றுவிடாமலும், நீர் இந்  ஆண்டிதல என் வாழ்விதல உம்மு 
தடய  ிருச் சித்  த்த  நிதறதவற்றும்படி என்தன சபலப்படுத்துவரீாக.  
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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காத்திருக்க கற்றுக் ககாள்ளுங்கள்     
,e;j tUlk; vdf;F gjpndl;L tajhfpd;wJ. vd;Dila 
ez;gu;fspy; rpyu; Nkhl;lhu; irf;fps; itj;jpUf;fpd;whu;fs;. ,e;j 
mLj;j khjj;jpd; KbTf;Fs; vdf;F ePq;fs; xU Nkhl;lu; irf;fps; 
thq;fp nfhLf;f Ntz;Lk; vd;W xU ,isQd; jd; ngw;Nwhuplk; 
$wpf; nfhz;lhd;. mtd; Fwpg; 
gpl;l ehl;fs; fle;J> mtd; gpw 
e;j ehSk; te;jJ. Mdhy; mtd; 
ngw;NwhNuh> trjpAs;stu;fshf 
,Ue;j NghJk;> Nfl;lgb mt 
Df;F Nkhl;lhu; irf;fpis thq; 
fpf; nfhLf;ftpy;iy. jq;fs; 
kfid Nerpj;j me;jg; ngw;Nwhu; 
mtDila NjitiaAk;>  gU 
tj;ijAk;> mjdhy; cz;lhff;$ba nghy;yhg;Gf;fisAk; mwpe;j 
gbahy;> mtDila ed;ik fUjp> mij thq;fpf; nfhLf;f kW 
j;jhu;fs;. jhd; nfhLj;j fhy vy;yiyf;Fs;> jhd; Nfl;l fhupak; 
if$btujjhy;> kfdhdtd; jd; ngw;NwhNuhL Nfhgkile;jhd;. 
jdf;F xd;WNk ,dpj; Njitapy;iy> ,dp jhd; xd;Wk; Nfl;fg; 
Nghtjpy;iy vd;W frg;gile;jhd;. ngw;Nwhu; jq;fSila 
gps;isfSf;F ed;ikahd <Tfis nfhLf;f mwpe;jpUf;fpd;wh 
u;fs; vd;W $Wk; NghJ> gps;isfs; Nfl;gijnay;yhk; gps;is 
fs; vz;zg;gb> mtu;fs; Fwpj;j fhyj;jpNy thq;fpf; nfhLg;g 
njd;gJ nghUsy;y. mijtpl Nkyhf> ek;Kila guk gpjh ek; 
Kila NjitfisAk; mwpe;jpUf;fpd;whu;. mtu; xUtNu jFe;j 
fhyq;fisAk; mwpe;jtwhapUf;fpd;whu;. rpy NtisfspNy> ehKk; 
fhy mtfhrq;fs; itj;J> gpjhNt ePu; vdf;F ,ij nra;a 
Ntz;Lk; my;yJ ju Ntz;Lk; vd;W n[gpj;J tUtJz;L. 
Mdhy; G+uz kdtpUg;gj;NjhL> ck;Kila rpj;jNk vd;dpy; 
epiwNtw Ntz;Lk; vd;Dk; mwpf;fif n[gj;jpy; ,Ug;gjpy;iy. 
ehk; Nfl;l fhupaq;fs;> ek;Kila Neug;gb fpilfhJ NghFk; 
NghJ> guk gpjhNthL nehe;J nfhs;fpd;Nwhk;. gpupakhdtu;fNs> 
fu;j;jUf;F fhj;jpUg;gJ vd;gJ ehk; mtUf;F fhy mtfhrq;fs; 
nfhLg;gjy;y. ekf;F ed;ikahdJ vJ vd;gij mtu; xUtNu 
mwpe;jpUf;fpd;whu;. mtUila rpj;jj;ij ek; tho;tpy; epiwNtw;W 
ek;Kf;F Kbtpy;yhj ed;ikaia cz;lhf;Fk;. vdNt> nghWik 
NahL Njtdhfpa fu;j;jUila Neuj;jpw;fhf fhj;jpUq;fs;.    
 
  
    
 

 

கர்த் ருக்குக் காத் ிருக்கிற 
வர்கதளா புதுப்சபலனதட 
ந்து, கழுகுகதளப்தபாலச் 
சசட்தடகதள அடித்து எழு 
ம்புவார்கள்; 

 

jpq;fs; | ij 3 
 

 khiy thrfk; - 1 Nahthd; 5:14 

ஜெபம்: பி ாவாகிய த வதன, நாம் எத யாகிலும் உம்முதடய 
சித் த் ின்படி தகட்டால், நீர் நமக்குச் சசவிசகாடுக்கிறாயிருக்றரீ். உம் 
முதடய தநரத் ிற்காக காத் ிருக்கும் சபாறுதமயi எனக்கு 
 ந் ருள்வரீாக.  இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
  

ஏசாயா 40:31 
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வாழ்வில் உண்ைாகும் ோற்றங்கள் 
tho;tpy; RgPl;rj;ijj; NjLk;gbf;F> kdpju;fs; jq;fs; #o;ep 
iyfs;> Rw;whliy khw;wpf; nfhs;fpd;whu;fs;. xU Njrj;ijtpl;L 
,d;DnkhU Njrj;jpw;Fk;> gl;lzj;ijtpl;L ,d;DnkhU gl;l 
zj;jpw;Fk;> tPl;il tpl;L ,d;DnkhU tPl;bw;Fk;> Ntiyia 
tpl;L ,d;DnkhU Ntiyf;Fk;> ,g;gbahf jq;fs; tho;f;if 
apNy  jq;fs; Fwpf;Nfhis milAk;gbf;F Kaw;rp nra;fpd;whu; 
fs;. ,itfspdhy; xU kdpjD 
f;F gydpy;iy vd;Wk;> Rw;whly;> 
#o;epiyfis khw;w Kaw;rp nra; 
tJ Kw;wpYk; jtwhdJ vd;W $w 
KbahJ. ey;y kdNjhL ,it 
fis Njt topelj;Jjypd;gb 
nra;fpd;wtd; mjw;Fupa gyid 
epr;rakhf fz;lilthd;. vLj;Jf;fhl;lhf> Nkhrk; Nghf;Fk; gof;f 
tof;fq;fSf;F mbikahfpa xU kdpjdhtd;> Gjpa Mz;bNy> 
jd;id Jd;khu;j;jw;F elj;Jk; ez;gu;fisAk;> cwTfisAk; 
tpl;L jd;id tpyf;fpf; nfhs;Sk;gbf;F> jhd; trpf;Fk; Cupyp 
Ue;J> J}uj;jpYs;s ,d;DnkhU CUf;F nrd;whd;. mJ xU 
ey;y vz;zk;> ey;y Kaw;rp Mdhy; Rw;whliy khw;wpf; nfhz; 
NlNd jtpu> mtd; jd; tho;f;ifapd; top Kiwfis khw;w 
kdjpy;yhjtdhf ,Ue;jhd;.  ,lj;jpNy> me;epau;fs; kj;jpapNy> 
mtd; ahiuj; jdf;F Gjpa ez;gu;fshf;fpf; nfhs;sg; Nghfpd; 
whd;? mtd; trpj;J te;j mtd; nrhe;j CupNy> mtDila 
eyDf;fhf cz;ikahf Fuy; nfhLj;j rpy ez;gu;fSk; cwTf 
Sk; ,Ue;jhu;fs;. mtu;fSila MNyhridfis Nfl;gjw;F 
mtDf;F kdjpy;yhjpUe;jJ. fle;j Mz;bNy nra;jitfs; 
gydfpf;ftpy;iy vdNt ,e;jg;  Gjpa Mz;bNy tho;f;ifapNy 
rpy khw;wq;fis cz;L gz;zpdhd;. Mdhy; mtd; jd; kdij 
khw;wp> Njt MNyhridfSf;F fPo;gba kdjpy;yhjtdhf 
,Ue;jhy;> Gjpa Mz;L mtDf;F cjtg; Nghtjpy;iy. gpupa 
khdtu;fNs> Kjyhtjhf> cyfKOtJk; nghy;yhq;fD f;Fs; 
fplf;fpwnjd;gij ehk; mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. vdNt 
Rw;whliy khw;WtJld; epd;Wtplhky;> Kjyhtjhf> ehk; ek; 
kdij khw;wpf; nfhs;s Ntz;Lk;. xUtd; fpwp];JTf;Fs;sp 
Ue;jhy; GJr;rpU~bahapUf;fpwhd;. gioa tho;f;if Kiwf;Fupa 
topfis mtd;tpl;L GjpJk; [PtDkhd topaNy nry;fpd;whd;.   
  
  
            
 
 

 

பதையதவகள் ஒைிந்து 
தபாயின, எல்லாம் பு ி ா 
யின. 

2 ககாரிந்தியர் 5:17 

nrt;tha; |  ij 4 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 12:2 

ஜெபம்: நித் ிய வாழ்தவ கண்டதடயும்படி பு ிதும் ஜவீனுமான வைிதய 
காண்பித்  த வதன, இந்  ஆண்டிதல ஆகா  காரியங்கதளவிட்டு என் 
மன ிதல நீர் விரும்பும் மாற்றங்கள் ஏற்பட நீர் கிருதப சசய்வரீாக. 
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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முற்றும் கெயங்ககாள்ளுகிறவர்கள் 
 

xU jpUldhdtd;> Fwpg;gplg;gl;l tPnlhd;wpw;Fs; fd;dkpl;L 
jpULk;gbf;F> Kjypy; jhd; ,yFthf cilj;J cl;gpuNtrpf;ff; 
$ba topia Muha;e;J mwpe;J nfhs;thd;. ek;Kila tPl;b 
w;Fs; jpUld; tUthd; vd;W mDjpdKk; jpfpyile;J> mijNa 
ehk; rpe;jpj;Jf; nfhz;bUg;gjpy;iy. 
Mdhy;> ek;Kila tPl;il ghJ 
fhg;ghf itj;jpUg;gijf; Fwpj;J 
fuprizaw;wtu;fsf ,Uf;f Kb 
ahJ. ek;Kila Mtpf;Fupa tho;f; 
ifapYk;> ek;Kila ngytPdq;fs; 
vd;d vd;gijAk;> ek;Kila vjpup 
ahu; vd;gijAk; ehk; mwpe;J 
mjd;gbf;F ek; tho;it ehk; 
fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ek;K 
ila vjpuhspahfpa gprhrhdtd; 
nfu;r;rpf;fpd;w rpq;fj;ijg; Nghy ahiu tpOq;fyhnkd;W tif 
Njb Rw;wpj; jpupfpd;whd; vd;W gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. 
ek;Kila vjpup gprhrhdtNd> Mdhy; mtd; jd;Dila je;jpu 
j;jpw;F ,lq;nfhLf;Fk; kdpju;fs; Clhf ek;kplj;jpNy tUthd;. 
Vnddpy;> khk;rj;NjhLk; ,uj;jj;NjhLky;y> Jiuj;jdq;fNsh 
Lk;> mjpfhuq;fNshLk;> ,g;gpugQ;rj;jpd; me;jfhu Nyhfhjpgjpf 
NshLk;> thdkz;lyq;fspYs;s nghy;yhj Mtpfspd; Nrid 
fNshLk; ekf;Fg; Nghuhl;lk; cz;L. ehk; ehL tpl;L ehL nrd; 
whYk;> ek;Kila ngytPdkhd ,lj;jpNyNa> vjpuhspahfpa 
gprhrhdtd; jhf;Fjy; nra;thd;. ehk; xt;nthUtuk; ek;Kila 
ngytPdq;fs; vd;d vd;gij mwpe;J> me;jg; gFjpapNy kpfTk; 
[hf;fpuijAs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. rpyUf;F mJ Fwp 
g;gpl;l ght gof;fq;fshf ,Uf;fyhk; NtW rpyUf;F ahUk; fhz 
jhd kdjpNyAs;s vupr;ry;> td;kk;> frg;G Nghd;witahf ,Uf; 
fyhk;. ,d;Dk; rpyUf;F> jq;fs; FLk;gkhf ,Uf;fyhk;. mjh 
thJ> jq;fs; FLk;gj;ijg; gw;wp VjhtJ Fiwfs; ahUk; $wp 
dhy; NghJk;> mtu;fs; Mz;ltuhfpa ,NaR nfhLj;j ,ul;rp 
g;igNa J}f;fp vwpe;J tpLthu;fs;. fle;j Mz;bNy ePq;fs; 
tpOe;J Nghd ,lq;fs; vit vd;W ghu;j;J> gprhrpd; je;jpuq;fis 
n[apf;Fk;gbf;F NjtDila thu;j;ijf;F fPo;gbe;J mitfis 
iff; nfhs;Sq;fs;. ngytPdq;fis Nkw;nfhs;Sq;fs;. 

   
       
 
 

நீங்கள் பிசாசின்  ந் ிரங் 
கதளாடு எ ிர்த்துநிற்கத் 
 ிராணியுள்ளவர்களாகும்
படி, த வனுதடய சர்வா 
யு வர்க்கத்த யும்  ரித் 
துக்சகாள்ளுங்கள். 

எபபசியர் 6:11 

Gjd; | ij 5 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 16:33 

ஜெபம்: பலங்சகாண்டு  ிடமன ாயிரு என்று கூறிய த வதன, நீர் என் 
தனாடிருப்ப ற்காக நன்றி. நான் உம்முதடய வார்த்த யில் நிதலத் ி 
ருந்து சஜயம் சகாள்ள பிரகாசமுள்ள மனக் கண்கதள  ந் ருள்வரீாக.   
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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குறறவற்ற வாழ்வின் வழி எது?  
Njtdhy; njupe;J nfhs;sg;gl;l [dq;fs;> NjtDila thu; 
j;ijia Nfshky;> jq;fisAk;> NjtDila Myaj;ijAk;> Njr 
j;ijAk; jPl;Lg;gl;L> nghy;yhj topfis jq;fSf;nfd njupe;J 
nfhz;lhu;fs;;. mtu;fs; mf;fpukj;jpd; topfis Fwpj;J mNef 
Mz;Lfshf Njtdhfpa fu;j;ju; vr;rupj;J te;Jk; mtu;fs; Njt 
Dila vr;rupg;igAk; ,d;Dk; 
mjpfjhf mrl;il gz;zp te; 
jhu;fs;. jq;fSf;F Njt thu; 
j;ijfis $Wfpd;wtu;fis 
rpiwg;gLj;jp> Jd;gg;gLj;jpdhu; 
fs;. NjtDila epahaj;jPu;g;G 
mtu;fs;Nky; te;jJ. ghgpNyh 
dpd; uh[hthfpa NeGfhj;Ner; 
rhu; vUrNyik Kw;Wifapl;L> 
mij ghohf;fp> Rl;nlupj;J> [dq;fis rpiwg;gpbj;Jf; nfhz;L 
ghgpNyhDf;F nrd;whd;;. ,J Njtdhy; jk;Kila fPo;gbahik 
apd; gps;isfSf;F mDkjpf;fg;gl;bUe;jJ. gpupakhdtu;fNs> 
Njtd; ek;Kila topfisf; Fwpj;J ePba nghWikAs;stuhf 
,Uf;fpd;whu;. mtUila fpUigapdhNy ehk; ePu;%ykhfhky; 
,Uf;fpd;Nwhk;. ahu; NjtDila vr;rupg;ig mrl;il nra;J tho 
KbAk;? vt;tsT fhykhf xUtd; NjtDila thu;j;ijf;F fPo; 
gbahky; tho KbAk;? vd;Dilatu;fs; vdf;F nrtpnfhL f;fp 
d;whu;fs; vd;W Mz;ltuhfpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. (Nahthd; 
10:3-4). xUtd; jhd; NjtDila gps;is vd;W nrhy;ypAk; Mz; 
ltuhfpa ,NaRtpd; rj;jjpw;F nrtpnfhLf;fhky; tho;e;jhy;> 
mtd;; ahUila rj;jj;jpw;F nrtpnfhLf;fpd;whd;? rw;W rpe;jpj;Jg; 
ghUq;fs;. fle;j Mz;bNy ePq;fs; Mz;ltu; ,NaRTf;Fs; ntw;wp 
tho;f;if tho;e;jpUe;jhy;> mjhtJ> gpjhthfpa NjtDila rpj; 
jj;ij cq;fs; jdpg;gl;l tho;tpNy epiwNtw;wpapUe;jhy; mij 
njhlu;e;J nra;Aq;fs;. Mdhy;> fle;J Mz;bNy cq;fs; tho;f; 
ifapNy Vw;gl;l #o;epiyfspNy NjtDila thu;j;ijf;F nrtp 
nfhhlhky; Nghdjpdhy; Vw;gl;l gpd;tpisfs; vd;d? ,e;jg; Mz; 
bNy> jpUk;gTk; gpd;thq;fpg; Nghfhjgbf;F> ehd; vd; tho;f; 
ifapNy vd;d khw;wq;fis nra;jpUf;fpd;Nwd;? gpupakhdtu; 
fNs> mDjpdKk; fUj;NjhL Ntjj;ij thrpj;J> jpahdpj;J> 
n[gpAq;fs;. Nrhjidapd; ehl;fspNy> kdij fbdg;gLj;jhky;> 
NjtDila thu;j;ijf;F fPo;g;gbAq;fs;. 

  

கர்த் ருதடய பரிசுத் வான் 
கதள, அவருக்குப் பயந் ிருங் 
கள்; அவருக்குப் பயந் வர்க 
ளுக்குக் குதறவில்தல. 

சங்கீதம் 34:9 

tpahod; | ij 6 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:22-23 

ஜெபம்: குதறவில்லா வாழ்வின் வைிதய கற்றுத்  ரும் த வதன, இந்  
பு ிய ஆண்டிதல, என் வாழ்விதல நான் நன்தமயான மாற்றங் கதள 
சசய்யும்படிக்கு எனக்கு சபலன்  ந்து வைிநடத் ிச் சசல்வரீாக. இரட்சகர் 
இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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உங்களிலிருக்கிறவர் கபரியவர்   
gu;tjq;fs; Njhd;WKd;Dk;> ePu; G+kpiaAk; cyfj;ijAk; cU 
thf;FKd;Dk;> ePNu mehjpaha; vd;nwd;iwf;Fk; NjtdhapUf; 
fpwPu; vd;W NjtDila jhrdhfpa NkhNr Njtdhfpa fu;j;jiu 
Fwpj;J $wpapUf;fpd;whu;. ek;ik mioj;j Njthfpa fu;j;ju;> New; 
Wk;> ,d;Wk;> vd;Wk; khwhjtuha;> ,Uf;fpd;wtuha; ,Uf;fpd;whu;. 
fle;j tUlj;jpNy mtu; vg;gbapUe;jhNuh> ,e;j tUlj;jpYk; 
mtu; mg;gbapNa ,Uf;fpd;whu;. 
mtUila tpsk;gpa epj;jpa 
tho;T jUk; NtjKk; mg;gbNa 
,Uf;fpd;wJ. fhyj;ij fle;j mt 
Uila MSiff;F Kbtp  
y;iy. Njtdhfpa fu;j;juhNy 
rpU~;bf;fg;gl;l> Nkd;ikahd 
];jhdj;jpNy itf;fg;gl;l Njt J}jndhUtd;> jdf;F Njtd; 
nfhLj;jpUe;j MjpNkd;ika kwe;J> ngUik nfhz;ljhy;> 
mtDila nghy;yhg;gpdhy; js;sg;gl;L> mtDk; mtNdhL 
Nru;e;jtu;fSk; gprhRfshfpdhu;fs;. me;jg; gprhrhdtd;> js;s 
g;gl;Lg;Nghd ehspypUe;J> ,e;j ehs;tiuAk;> ,dp mtd; epah 
ae;jPu;f;fg;gl;L> mf;fpdpf; flypNy js;sg;gLk; ehs;tiuf;Fk;> 
mtd; tQ;rpf;fpwtdhfNt ,Uf;fpd;whd;. fle;j tUlj;jpNy 
mtd; vg;gb ,Ue;jhNdh> ,e;j tUlj;jpYk; mtd; mg;gbNa 
,Uf;fpd;whd;. mtDila je;jpuq;fs; ekf;Fj; njupahjitfs; 
my;yNt. ,e;j cyfKk; mjd; Nghf;FfSk; nghy;yhq;fdhfpa 
gprhrhtDf;Fs; ,Uf;fpd;wJ. fle;j Mz;by; ,Ue;jijg; NghyNt 
,e;j Mz;bYk; ,Uf;Fk;. mjhtJ> gprhrhdtdpd; tQ;rfKk;> 
,e;j cyfpny ek;ik vjpu;f;Fk; rf;jpfSk;  ahTk; mg;bNa ,U 
f;fpd;wJ. mitfis Kw;wpYk; n[aq;nfhz;l Mz;ltuhfpa 
,NaR ek;NkhbUf;fpd;whu;. n[aq;nfhz;ltupd; Nky; ehk; nfhz; 
Ls;s tpRthrNk cyfj;ij n[apf;fpw n[ak;. vdNt> ehk; 
fpwp];JTf;Fs; ntw;wp tho;f;if tho Ntz;Lkhapd;> ek;Kila 
kdk; Gjpjhf Ntz;Lk;. ,e;j cyfj;jpypUg;gidg; ghu;f;fpYk; 
ek;NkhbUg;gtu; ngupatu; vd;W tpRthrpj;jhy;> ehk; me;j tpR 
thrj;jpd;gb> ek;Kila fUj;Jf;fspd;gbAk; czu;Tfspd;gbAk; 
jPu;khdq;fis  vLg;gijtpl;L> ek;  tho;f;ifia vd;Wk; khwhj 
Mz;ltu; ,NaRtpd; thu;j;ijfSf;F epge;jidapd;wp xg;Gf; 
nfhLf;f Ntz;Lk;. tpRthrj;NjhL n[gj;jpNy jupj;jpUe;J> 
NjtDila Neuj;jpw;F fhj;jpUf;f gofpf; nfhs;Sq;fs;. 
   
    
 
 

எபிஜெயர் 12:6 

nts;sp | ij  7 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 2 nfhup 2:11 

ஜெபம்: த வனாகிய கர்த் ாதவ, த வரீர்  தலமுதற  தலமுதறயாக 
எங்களுக்கு அதடக்கலமானவர் என்பத  விசுவாசித்து, உம்முதடய 
வார்த்த யின் சவளிச்சத் ில் வாை என்தன வைிநடத் ிச் சசல்வரீாக. 
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 

ஏசனனில் உலகத் ிலிருக்கி 
றவனிலும் உங்களிலிருக்கி 
றவர் சபரியவர். 

1 பயாவான் 4:4 
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பூரண விடுதறல தருவர்   
ghgpNyhdpd; uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhupdhy; rpiw gpbj;J 
ghgpNyhf;F nfhz;L nry;Yk;gb Njtdhy; mDkjpf;fg;gl;l 
[dq;fs;> mtu;fSf;fpUe;j Rje;jpuk; gwpf;fg;gl;L> me;epa 
Njrj;jpNy rpiwapUg;gpd; tho;f;if tho;e;J te;jhu;fs;. ,e; 
ehl;fspNy ehk; Njrq;fspdhy; rpiwg;gLj;jg;gl;L NghtJ kpfTk; 
mupjhd fhupak;. MdhYk; rpy Njt gps;isfs;> mtu;fSila 
njhlu;rpahd kdf; fbdj;jjpdh 
Yk;>  fPo;gbahikapdhy;> MNuhf; 
fpakhd Mtpf;Fupa tho;it 
tpl;L> rpiwtho;tpw;F mDkjpf; 
fg;gLfpd;whu;fs;. xU Cupy; tho; 
e;J te;j kdpjdhdtu;> taJf;F 
te;Jk;> newpKiw jtwpa tho; 
f;if thOk; jdJ ,isa kfid Nehf;fp: eP ,e;j tPl;by; trpf;f 
tpUk;gpdhy;> eP epidj;j gpufhukha; tho KbahJ> ,e;j 
tPl;bYs;s topKiwfis cd; mz;zd; iff;nfhz;L elg;gJ 
Nghy ePAk; ele;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;W $wpdhu;. gy 
Kjlitfs;> mtd; jfg;gdhdtu; mijf; $wpf; nfhz;Nl 
,Ue;jhjy;> xU ehs; ,isatd;> kpfTk; Nfhgkile;jtdha;> 
jd; jfg;gdhdtiu Nehf;fp: ,e;j tPl;bNy ehd; mbikiag; 
Nghy rpiwtho;T tho tpUk;gtpy;iy vd;W $wptpl;L> jd; 
jfg;gd; tPl;iltpl;L Rje;jukha; tho Ntz;Lk; vd;W jd; 
ez;gu;fNshL xU thliftPl;bNy thOk;gb nrd;whd;. vd; 
mg;gh vd;id js;sptpl;lhu;. vd; jfg;gDf;F ehd; tho;e;J 
fhl;Lfpd;Nwd; vd;W jfg;gDf;F gpupakpy;yhj fhupaq;fis mjp 
khf nra;J te;jhd;.  ,dp vd;d vd;; ez;gu;fNshL trpf;fpd;Nwd; 
vdNt ,dp mtu;fspy; xUtdhf tho;e;J nfhs;Ntd; vd;W 
mtu;fspd; jtwhd topfspNy ele;J te;jhd;. mtDf;Fz;lhd 
Rje;jpuj;jhy; mtDf;F te;j gyd; vd;d? mbj;jdj;jpd; rpiw 
tho;Nt mtDf;F cz;lhapUe;jJ. ghgpNyhDf;F rpiwg;gl;L 
Nghd kdpjufspy; rpyu; ,e;j ,isa kfidg; Nghy NkYk; 
kdj;ijf; fbdg;gLj;jhYk;> jq;fSila jtwhd topfSf;fh 
fTk;> jq;fs; re;jjpapdupd; czu;tw;w tho;f;iff;fhTk;> kdk; 
tUe;jp> Njtdplk; jq;fs; ,Ujaq;fis jpUg;gpdhu;fs;. Njtdh 
dtu; jhNk> mtu;fs; rpiwapUg;ig ePf;fp> mtu;fs; jq;fs; Njrj; 
jpw;F jpUk;gg; gz;zpdhu;. Gpupakhdtu;fNs> fu;j;juplj;jpy; 
jpUk;Gq;fs; mtu; G+ukhz tpLjiyia je;J elj;Jthu;. 
 
   
            
 

நம்தம அடித் ார், அவதர 
நம்முதடய காயங்கதளக் 
கட்டுவார். 

ஓசியா 6:1 

rdp | ij 8 
 

   khiy thrfk; - MNkh]; 9:14-15 

ஜெபம்: கதடயான  ிதசமட்டும்  ிறந்துண்டிருந் ாலும் கூடிச் தசர்க்கும் 
த வதன, கீழ்படியாதமயின் வாழ்வு த வ பிள்தளகளுக்கு உகந்  ல்ல 
என்பத  உணர்ந்து மனத  கடினப்படுத் ா படிக்கு காத்துக் சகாள்வரீாக. 
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 



 

 THE INNER MAN PUBLISHED BY GRACE TABERNACLE - 416.613.2909              23 

  
 

பாழானறவகறள திரும்ப கட்டுபவாம்    
gz;ila fhyj;jpNy> ngu;rpah uh[;ak; kfh ngupjhapUe;jJ. 
mq;Nf ifjpfshf nfhz;L nry;yg;gl;l Njt [dq;fs; tho;e;J 
te;jhu;fs;. mtu;fspy; rpyu;> trjpahd tho;f;ifia tho;e;J 
te;j NghJk;> jq;fs; rpiwapUg;gpd; tho;f;ifia tpUk;ghky;> 
Njtdhfpa fu;j;ju; jkf;nfd;W nfhLj;j ];jhdj;jpw;F jpUk;g 
Ntz;Lk; vd;W kdJilatu;fshf ,Ue;jhu;fs;. mtu;fspy; 
xUtuhfpa neNfkpah vd;Dk; 
kdpjdhdtu;> kfh uh[htpd; mu 
kidapNy> uh[htpw;F ghdghj; 
jpuf;fhudhf ,Ue;J te;jhu;. Mdh 
Yk;> Njtd; vd;id rpiwapUg;G 
mDkjpj;jhu; vdNt ehd; ,Uf; 
Fj; ];jhdj;jpNy Rfkha; vd;ghl; 
bw;Nf ,Ug;Ngd; vd;W rpiwap Ug;gpy; ,Uf;f tpUk;gkhky;> 
jhd; jd;Dila ];jhdkhfpa vU rNykpw;F jpUk;gp ghohdit 
fis jpUg;gpfl;l Ntz;Lk; vd;W kdjpNy thQ;irAs;stuhf 
,U e;jhu;. ,d;iwa ehl;fspNy> gyu; mbikj;jd fl;LfspNy 
mfg;gl; bUf;fpd;whu;fs;. Mz;lhz;Lfshf Njt gps;isfshf 
,Uf;fpd;Nwhk; vd;W nrhy;ypf; nfhs;Sk; kdpju;fspy; rpyu;$l 
kiwthd ght fl;Lf;Fs; tho;e;J tUfpd;whu;fs;.  mbik 
j;jdj;jpd; rpiwapUg;Gf;fSf;Fs; mfg;gl;L> Njtd; nfhLj;j 
mUikahd tho;f;ifia ghohf;fptpLfp d;whu;fs;.  gpupakhd 
tu;fNs> vd;Dila tho;f;if rpwg;ghf ,Uf;fpd;wJ> ,J vd;D 
ila gpur;riday;y> ehd; Vd; vd;id gpur;ridf;Fs; khl;bf; 
nfhs;s Ntz;Lk; vd;W jq;fs; RaNghf;fpNy rpe;jpf;fpd;whu;fs;. 
,J ek;Kila Mz;ltuhfpa fpwp];JTf;F ,Ue;j rpe;ij 
ahFkh? ,y;iy. ehk; neNfkpah vd;Dk; kdpjidg; Nghy> ehk; 
,Uf;Fk; ];jhdj;jpNy jpUg;jpailahky;> ghohditfis jpUk; 
gf; fl;lj;jf;fjhf> thQ;irAs;stu;fshf khw Ntz;Lk;. ek;K 
ila Mz;ltuhfpa ,NaR> gpjhthfpa NjTDila rpj;jj;jpw;F 
jd;id xg;Gf; nfhLj;J> jhk; NjtDila &gkhap Ue;Jk;> Njt 
Df;Fr; rkkhapUg;gijf; nfhs;isahbd nghUshf vz;zhky;>  
jk;ikj;jhNk ntWikahf;fp> mbikapd; &gnkLj;J> kdpj 
Fyk; ghtj;jpypUe;J tpLjiyaile;J rPu; tho;T thO k;gbAk;> 
ghohd tho;;f;if> gaDs;sjhf khWk;gbf;F> kD~ rhayhdhu;. 
ehKk; ghohditfis rPu;jpUj;Jk;gbf;F gpjhthfpa NjtDila 
rpj;jj;jpw;F ek;ik xg;Gf; nfhLg;Nghkhf. 
    
 

கிறிஸ்து இதயசுவிலிருந்  
சிந்த தய உங்களிலும் இரு 
க்கக்கடவது; 

ஜெபம்: என்மீது அன்புகூர்ந்  பி ாவாகிய த வதன, உம்முதடய 
 ிருச்சித் ம் இந்  பூமியிதல நிதறதவறும்படிக்கு, பாைானதவகள் 
கட்டுப்படும்படிக்கு என்தன நான் ஒப்புக் சகாடுக்கின்தறன். இரட்சகர் 
இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 

பிலிப்பியர் 2:5 
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 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 2:12-13 
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கநபகேியாவின் கெபம்   
cq;fs; jdpg;gl;l tho;f;ifNah> FLk;g tho;f;ifNah> r%f rig 
tho;f;ifNah> mbikj;jdjpypUe;JrPu;jpUj;jg;gl Ntz;ba ,lq; 
fs; ,Ue;jhy;> neNf kpahthfpa Njt Copau; nra;j n[gj;ijg; 
Nghy> fUj;JNjhL n[gk; nra;Aq;fs;. neNfkpah> jd; Njrk; 
ghoha; fpilg;gij mwpe;j NghJ> 1. cl;fhu;e;J mOJ> 2. rpy 
ehsha;j; Jf;fpj;J> 3. cgthrpj;J> 4. Njtid Nehf;fp kd;wh 
bdhu;. NjtDila Fwpj;j 
Neuk; tUk;tiuf;Fk;> Vwj;jho 
ehY khjq;fshf ,uTk; gf 
Yk;> jd; Njrj; rPu;jpUj;jg;gl 
Ntz;Lk; vd;gNj mtUila 
kd;whl;lhf ,Ue;jJ. mtu; 
Njtid Nehf;fp kd;whLk; NghJ> ck;kpy; md;G$u;e;J> ck; 
Kila fw;gidfisf; iff;nfhs;Sfpwtu;fSf;F> cld;gbf; 
ifiaAk; fpUigiaAk; fhf;fpw kfj;JtKk; gaq;fuKkhd 
NjtNd vd;W NjtDila MrPu;thjj;jpd; thf;Fj;jj;ij mwp 
f;ifapl;lhu;. ck;Kila [dq;fshfpa ehq;fs; ckf;F tpNuh 
jkhfr; nra;j ghtq;fis mwpf;ifapLfpw mbNaDila n[g 
j;ijf; Nfl;fpwjw;F> ck;Kila nrtp ftdpj;Jk;> ck;Kila fz; 
fs; jpwe;Jk; ,Ug;gjhf vd;W NjtDila rKfj;jpNy ve;j 
epge;jidAk; ,y;yhky;> jhDk;; jd; [dq;fSk; nra;j ghtq; 
fisAk;> epahaf; NfLfisAk;; iff;nfhs;shNjNghNdhk; vd;W 
ght mwpf;if nra;jhu;. mjd; gpd;du; NjtDila ePjpia Ak; 
mtUila rPu;jpUj;jj;jpd; thf;Fj;jj;ijAk;  Fwpj;J mwp f;if 
nra;jhu;.  mjhtJ> ePq;fs; fl;lisia kPwpdhy;> ehd; cq; fis 
[hjpfSf;Fs;Ns rpjwbg;Ngd; vd;Wk;>  ePq;fs; vd;dplj;jpy; jpU 
k;gp> vd; fw;gidfisf; iff;nfhz;L> mitfspd;gb nra;tPu;f 
shdhy;> cq;fspNy js;Sz;L Nghdtu;fs; thdj;jpd; fil 
ahe;juj;jpy; ,Ue;jhYk;> ehd; mq;NfapUe;J mtu;fisr; Nru;j;J> 
vd; ehkk; tpsq;Fk;gb ehd; njupe;Jnfhz;l ];jyj;Jf;F mtu; 
fisf; nfhz;L tUNtd; vd;Wk; NjtuPu; ck;Kila [dq;f 
Sf;F fl;lisapl;l thu;j;ijia epidj;jUSk;.  Njtdhy; vy; 
yhk; $Lk; vd;W mtUila ty;yikiaAk;> jkf;F gag;gL 
fpd;wtu;fSila n[gj;ij Njtd; Nfl;ghu; vd;gijAk; mwpf;if 
nra;jhu;. mJNghy ePq;fSk; neNfkpahitg; Nghy Njtdplj; 
jpNy kd;whb mtUila toplj;JjYf;fhf nghWilNahL fhj;jp 
Uq;fs;. 
 
     

 
 

 

நான் உட்கார்ந்து அழுது, சில 
நாளாய்த் துக்கித்து, உபவா 
சித்து, மன்றாடி, 

jpq;fs; |  ij 10 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 34:5 

ஜெபம்: பரதலாகத் ின் த வனாகிய கர்த் ாதவ, என்னுதடய வாழ்க் 
தகயிலுள்ள உமக்கு பிரியமற்ற, மதறவான காரியங்களிலிருந்து நான் 
விடு தலயதடயும்படி எனக்கு உ வி சசய்வரீாக. இரட்சகர் இயேசு வழி 
ோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

 கநபகேியா 1:4 
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பதவனுறைய தயவுள்ள கரம் 
Njtdhfpa fu;j;jUila fukhdJ neNfkpah vd;w kdpjdpd;Nky; 
,Ue;jjhy;> mtDf;F khf uh[htpdpd; fz;fspNy jaT 
fpilf;Fk;gb nra;jhu;. neNfkpah uh[h rKfj;jpNy epd;w NghJ> 
uh[h mtidg; ghu;j;J: eP Jf;fKfkhapUf;fpwJ vd;d? cdf;F 
tpahjpapy;iyNa> ,J kdjpd; Jf;fNk xopa Ntnwh d;Wk; 
my;y vd;whu;;. me;ehl;fspNy> uh[h rKfj;jpNy Jf;fj;jpd; 
MilfNshLk; (,ul;L)> Jf;f 
Kfj;NjhLk; nry;y KbahJ. 
mjdhy;> neNfkpah kpfTk; 
uh[hit Nehf;fp: uh[h vd;iw 
f;Fk; tho;f; vd; gpjhf;fspd; fy; 
yiwfs; ,Uf;Fk; ];jykhfpa 
efuk; ghohdJk;> mjpd; thry; 
fs; mf;fpdpahy; Rl;nlupf;fg; g 
l;lJkha;f; fplf;Fk;NghJ> ehd; 
Jf;fKfj;NjhL ,uhjpUg;gJ vg;gb vd;Nwd;.  mg;nghOJ uh[h 
mtidg; ghu;j;J: eP Nfl;fpw fhupak; vd;d vd;whu;. mt;Ntis 
apNy neNfkpah>  guNyhfj;jpd; Njtid Nehf;fp n[gk;gz;zp>  
uh[hitg; ghu;j;J: uh[hTf;Fr; rpj;jkhapUe;J> mbNaDf;F ckJ 
rKfj;jpy; jia fpilj;jjhdhy;> vd; gpjhf;fspd; fy;yiwfspyp 
Uf;Fk; gl;lzj;ijf; fl;Lk;gb> A+jh Njrj;Jf;F ePu; vd;id mD 
g;g Ntz;bf;nfhs;SfpNwd; vd;Nwd;. uh[h mtd; Ntz;Ljiyf; 
Nfl;L> mtDf;F uh[h mDkjpia toq;fpaJ kl;Lky;yhky;> 
ghoha; fpilf;Fk; ,lq;fis rPu;jpUj;j Ntz;ba kuq;fs; ahit 
Ak; nfhLf;Fk;gb> uh[htpd; tdj;Jf; fhtyhsDf;F fbjk; 
thapyhf fl;lisaplhu;. gpupakhtu;fNs> xU kdpjdhdtd;> jd; 
tho;T rPuilaNtz;Lk;> ehd; kWgbAk; NjtDf;F gpupakhd 
tho;f;if tho Ntz;Lk; vd;W ght mwpf;if nra;J> mDjpd 
Kk; fUj;NjhL gupRj;j Ntjhfkj;ij thrpj;J> jpahdpj;J> n[gp 
j;J te;jhd;. mtd; kdjpNy mikjp Vw;gl Muk;gpf;Fk;. mtd; 
tho;f;ifapNy G+l;lg;gl;bUe;j fjTfs; jpwf;fg;gLk;. mtd; tho; 
tpNy kdpj jaTfs; cz;lhFk;gb Njtdhdtu; mDf;fpufk; 
nra;thu;. NjtDila rpj;jjpw;F ehk; ek;ik xg;Gf; nfhLf;Fk; 
NghJ> jk;Kila jaTs;s rpj;jj;jpd;gb> ehk; nra;a Ntz;ba 
itfish Fwpj;j tpUg;gj;ijAk; nra;ifiaAk; cq;fspy; cz; 
lhf;FfpwtuhapUf;fpwhu;. 

  

 

 

என் த வனுதடய  யவுள்ள 
கரம் என்தமல் இருந் படி 
யால், ராஜா அதவகதள என 
க்குக் கட்டதளயிட்டார். 

கநபகேியா 2:8 

nrt;tha; | ij 11 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 2:13 

ஜெபம்: பரதலாகத் ின் த வதன,   ம்முதடய  யவுள்ள சித் த் ின்படி 
விருப்பத்த யும் சசய்தகதயயும் என்னிதல உண்டாக்குகின்றவதர, 
உம்முதடய சித் த்த  நிதறதவற்றி முடிக்க எனக்கு உ வி சசய்வரீாக. 
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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தறீேறயக் கண்டு ேருளாதிருங்கள்   
ghlrhiyf;F nry;Yk; NghJ> Neu;j;jpahf cLj;jpf; nfhz;L nrd;W 
mq;Nf fUj;NjhL ghlq;fis gbj;jhy;> mtu;fSnfd;W xU 
gl;lg; ngaiu itj;J> mtu;fis Vsdk; nra;Ak;gbf;F rpy 
khztu;fs; ,Ue;jhu;fs;. Ntiyf;F nrd;W ePjp epahkhf Ntiy 
nra;gtu;fis mfw;wptpLk;gbahf Kaw;rp nra;fpd;w rpyUk; 
,Ue;jhu;fs;. ,g;gbahf tho; 
tpNy ve;j ed;ikahd fhupaj; 
ijAk; nra;a Kaw;rpf;Fk; NghJ 
Vd; vjpu;g;Gf;fs; tUfpd;wJ 
vd;W xU thypgdhdtd; Nghj 
fuplk; Nfl;Lf; nfhz;lhd;. Nghju; 
mtid Nehf;fp: kfNd: ,e;j 
cyfkhdJ nghy;yhq;fDf;Fs; 
,Ug;gjhy;> jPik kype;J Ngha; ,Uf;fpd;wJ. ,d;W rpy ehL 
fspNy> Ntjk; jPik vd;W $Wk; fhupaq;fis Mjupf;Fk; rl;l 
q;fs; $l mKypypUf;fpd;wJ. mijf; fz;L ehk; gae;J> Njt 
Njt ePjpia nra;tjpNy Nrhu;e;J Nghff;$lhJ vd;W 
gjpyspj;jhu;. neNfkpah vd;Dk; Njt jhrDila ehl;fspYk; 
$l> mtd; vUrNykpw;F nry;tjw;F> top gpuahzj;jpw;F ghJ 
fhg;ghf> uh[htpd; ,uhZtr; Nru;itf;fhuUk;> FjpiutPuiuAk; 
mtNdhL nrd;whu;fs;. uh[h jdf;F nfhLj;j fbjq;fis mtd;> 
ejpf;F mg;Gwj;jpypUf;fpw Njrhjpgjpfsplj;Jf;F nfhLj;jhd;. 
,e;j rq;fjpia rd;gy;yhj;J vd;Dk; kdpjDk;> mtDf;F cj 
tpahapUe;j njhgpah vd;gtDk; Nfs;tpg;gl;lNghJ> Njt [dq; 
fSila ed;ikia tprhupf;f xUtd; te;jhd; vd;gJ mtu;f 
Sf;F kpfTk; tprdkhapUe;jJ. gpupakhdtu;fNs> ePq;fs; ePjpapd; 
topf;F jpUk;Gk;gb jPu;khdk; nra;Ak; NghJ> vjpuhspahfpa gprh 
rhdtd;> jd;Dila Clfq;fshf rpy kdpju;fis cq;fSf;F 
vjpuhf ,e;j cyfpNy cyfpNy> NfhzYk; khWghLkhd re;jjp 
apd; eLtpNy Fw;wkw;wtu;fSk; fglw;wtu;fSk;> NjtDila 
khrw;w gps;isfSkhapUf;Fk;gbf;F> Njt Mtpahdtu; ek;NkhL 
,Uf;fpd;whu;. ehk; gupRj;j tho;T tho;e;J epj;jpa [Ptid ngw; 
Wf; nfhs;shjgbf;F jilfis nra;tNj vjpuhspahfpa gprhrhd 
tDila Nehf;fk;. vjpu;g;Gfs; gy kl;lq;fspypUe;J te;jhYk;> 
gupRj;j tho;tpw;Fk;> Njt ePjpia nra;tjw;Fk; vjpuhf tUk; 
vjpu;g;Gf;fis fz;L kUshky;> tpRthrk; vd;Dk; Nflfj;ij 
cau;j;jpg;gpbj;jtu;fsha; Kd;Ndwpr; nry;Yq;fs;. 
 
  
 

              

 

 

எ ிர்க்கிறவர்களால் ஒன்றி 
லும் மருளா ிருக்கிறரீ்கசள 
ன்று உங்கதளக்குறித்து 
நான் தகள்விப்படும்படி, 

 

Gjd; | ij 12 
 

  khiy thrfk; - 1 NgJU 2:9 

ஜெபம்: அன்பும் சபலமும் ச ளிந்  புத் ியுமுள்ள ஆவிதய  ந்  
த வதன, இந்  உலகத் ிதல நம்தம எ ிர்க்கும்  ீதமயான சக் ிகதள 
கண்டு பயந்து பின்னிட்டு தபாகா படிக்கு என்தன சபலப்படுத் ி 
நடத்துவரீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

பிலிப்பியர் 1:27 
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ேனேடிவறைந்து பபாகாதிருங்கள்  
vUrNykpd; myq;fj;ij rPu;jpUj;jp fl;Lk; fl;Lkhdg;gzpfs; 
Muk;gkhdJ. fl;Lkhd gzpf;fhf jq;fs; xg;Gf; nfhLj;jtu;fs; 
xUkdg;gl;ltu;fsha; vOe;J fl;bdhu;fs;. me;j NtisapNy> 
rd;gy;yhj; vd;Dk; vjpup mijf; Nfl;lNghJ> mtd; Nfhgpj;J> 
vupr;ryile;J> Vsdk; nra;ajhd;. me;j mw;gkhd [dq;fs; 
nra;fpwJ vd;d> mtu;fSf;F ,l 
q;nfhLf;fg;gLNkh> gypapLthu;f 
Nsh> xUehspNy Kbj;Jg;NghL 
thu;fNsh> Rl;nlupj;Jg; Nghlg;g 
l;L kz;NkLfshd fw;fSf;F 
capu; nfhLg;ghu;fNsh> vd;W jd; 
rNfhjuUf;Fk; rkhupahtpd; Nrid 
f;Fk; Kd;ghfr; nrhd;dhd;. mg; 
nghOJ mtDf;F Jizahf ,Ue;j njhgpah mtd; gf;fj;jpy; 
epd;W: mtu;fs; fl;bdhYk; vd;d> xU eup Vwpg;Nghdhy; mtu;f 
Sila fy;kjpy; ,be;JNghFk; vd;whd;. ,g;gbahf rd;gy;yh 
j;Jk;> njhgpahTk; fl;Lfpd;wtu;fSf;F kdkbTz;lhfg; Ngrp> 
mtu;fis rkhupahtpyd; [dq;fSf;F Kd;ghf mtkjpj;J Ngrp 
epe;jpj;jhd;. gpupakhdtu;fNs> “md;wpAk; fpwp];J ,NaRTf;Fs; 
Njtgf;jpaha; elf;f kdjhapUf;fpw ahtUk; ,e;j cyfj;jpNy 
Jd;gg;gLthu;fs;” vd;w cz;ikia guNyhf ahj;jpupfshf ,e;j 
cyfj;ij fle;J nfhz;bUf;Fk; ePq;fs; ed;whf mwpe;jpUf;f 
Ntz;Lk;. Njt Copauhfpa gTypd; ehl;fspNy> me;jpNahfpah> 
,f;Nfhdpah> yP];jpuh vd;Dk; gl;lzq;fspy; mtu;fSila tho; 
f;ifapNy> me;je;j gl;lzq;fspYs;stu;fshy; Jd;gq;fSk; 
ghLfSk; cz;lhapw;W. Vd; vdf;F ,e;jg; ghLfs;> ,it Ntz; 
lhk; vd;W vjpu;fpd;wtu;fNshL Nru;e;J ,e;j cyfpNy cy;yh 
rkhf tho;Nthk; vd;W xU kdpjd; vz;Zthdhfpy;> mtDila 
vjpupfSila KbT vg;gbNah mg;gbNa mtd; KbTk; xd;whf 
,Uf;Fk;.  nghy;yhjtu;fSk; vj;ju;fSkhdtu;fs; Nkhrk;Nghf;Ffp 
wtu;fshfTk;> Nkhrk;Nghfpwtu;fshfTkpUe;J Nkd;NkYk; NfL 
s;stu;fshthu;fs;. ehNkh> ek;ik ngyg;gLj;J fpd;w Mz;l 
tuhfpa ,NaR fpwp];JtpdhNy ngyj;jpdhNy ntw;wp rpwf;fpd;w 
tu;fshf ,Uf;fpd;Nwhk;. tho;f;ifapNy cz;lhFk; Jd;gq;fis 
fz;L kdkbtile;J tplhjPu;fs;. ehk; mw;gkhdtu;fs; vd;W 
gpd;dpl;L jpUk;gp tplhjpUq;fs;. ekf;fpUf;Fk; ,e;j ngyj;NjhL 
Kd;NdWNthk; vd;W jPu;khdpj;jtu;fsha; Kd;NdWq;fs;.  

 
         

  

என்தனப் சபலப்படுத்து 
கிற கிறிஸ்துவினாதல எல் 
லாவற்தறயுஞ்சசய்ய 
எனக்குப் சபலனுண்டு. 

 

tpahod; | ij 13 
 

 khiy thrfk; - ahj; 15:2 

ஜெபம்: என் ஜவீனுள்ள த வதன, தசார்ந்துதபாகிறவனுக்கு நீர் சபலன் 
சகாடுத்து, சத்துவமில்லா வனுக்குச் சத்துவத்த ப் சபருகப்பண்ணுகிற 
வர். நான் மனமடிவதடந்து பின்னிட்டு  ிரும்பாமல் முன்தனற கிருதப 
சசய்வரீாக.  இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

பிலிப்பியர் 4:13 
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பிரயாணத்திற்கான ஆயத்தம் 
jhq;fs; trpf;Fk; Ciu Nehf;fp ngupjhd mopnthd;W tutpU 
g;gij mwpe;J nfhz;L xU FLk;gj;jpdu;> jq;fs; CupypUe;J> 
J}uj;jpYs;s ,d;DnkhU CUf;F nry;tjw;F Maj;gl;lhu;fs;. 
gpuahzj;jpw;F Ntz;ba ahitAk;> jq;fs; tho;thjhuj;jpw;F 
Njitahd nghUl;fis vLj;Jf; nfhz;L> mjpfhyNt Gwg;gl;L 
nrd;whu;fs;. NghFk; topapNy xw;wabg; ghijfisAk;> fuL 
Kulhd topfisAk; jhz;br; 
nry;y Ntz;bapUe;jJ. khiy 
Neukhfp ,Us; #o Muk;gpj;j 
NghJ> nry;Yk; ghij njsp 
thfj; njupatpy;iy. xu; ,lj; 
jpy; rw;W jupj;J epd;W> 
nghjpia jpwe;J> tpsf;if 
Njbdhu;fs; Mdhy; mijf; fhztpy;iy. jhq;fs; nry;y 
Ntz;ba topKiwfis nfhz;l tiuglj;ij Njbdhu;fs; mij 
Ak; fhztpy;iy. gpuahzj;jpw;F nghjpfis Maj;jk; nra;Ak; 
NghJ> tpsf;ifAk;> nry;y Ntz;ba topKiwfs; nfhz;l 
tiuglj;ijAk; kwe;J Nghdhu;fs;. ed;whf ,Us; #o;e;Jtpl;lJ. 
xw;wailg;ghij> ,uz;L gf;fKk; tdtpyq;FfSk;> ru;gq;fS 
Ks;s fhL> gak; mtu;fis Ml;nfhz;lJ> mtu;fSf;Nfh vd;d 
nra;tnjd;W njupatpy;iy. ,JNt mDjpdKk; Ntjj;ij 
thrpahkYk;> mDjpdKk; n[gpf;fhky; ,Uf;fpd;w kdpjDila 
tho;Tk; mike;jpUf;Fk;. gpupakhdtu;fNs> neNfkpah vd;Dk; 
Njt jhrd;> vUrNykpd; myq;fj;ij fl;Lk; NghJ> gy vjpu;g;G 
f;fs; te;jJ. me;j NtisapNy mtu; Kjyhtjhf Njtid 
Nehf;fp n[gk; nra;jhu;. mtu; Njtd; mtu;fSf;nfd;W vOjpf; 
nfhLj;j epahag;gpukhzq;fis thrpj;J mwpe;jgbapdhNyNa> 
jhq;fs; Njtidtpl;L toptpyfpr; nrd;Nwhk; vd;W mwpe;J 
nfhz;lhu;. NjtDila trdNk ek;Kila fhy;fSf;Fj; jPgKk;> 
ehk; nry;Yk; ghijf;F ntspr;rKkhapUf;fpwJ. n[gj;jpd; top 
ahf ehk; NjtNdhL ,ilg;gLtjhy; mtUila thu;j;ijapd; 
kfj;Jtq;fis mwpe;J nfhs;fpd;Nwhk;. ek;Kila tho;tpNy 
cz;lhFk; #o;epiyfspNy Njtd; ,ilg;gLk;gbahf mtiu 
tutiof;fpd;Nwhk;. Nrhjidfis n[apf;fpd;Nwhk;> fPo;gbjiy 
fw;Wf; nfhs;fpd;Nwhk;. vdNt> ve;jr; rkaj;jpYk; rfytpjkhd 
Ntz;LjNyhLk; tpz;zg;gj;NjhLk; MtpapdhNy n[gk;gz;Z 
q;fs;. Njt rpj;jj;ij cq;fs; tho;tpy; epiwNtw;Wq;fs;.  

  
         
 
 

 

இதடவிடாமல் சஜபம்பண் 
ணுங்கள். எல்லாவற்றிதலயும் 
ஸ்த ாத் ிரஞ்சசய்யுங்கள்; 
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 khiy thrfk; - jhdpNay; 6:10-11 

ஜெபம்: என்தன வைிநடத் ிச் சசல்லும் த வதன, எ ிராளியாகிய 
பிசாசானவனின்  ந் ிரங்கதள சஜயங் சகாள்ளும்படிக்கு நாம் எப்தபாதும் 
சஜபத் ிதல  ரித் ிருக்கும்படி எனக்கு உணர்வுள்ள இரு யத்த  
 ந் ருள்வரீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆயென். 
 

1 கதச 5:17-18 
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கவற்றி வாழ்றகயின் இரகசியம்   
,e;j rdpf; fpoik ek;Kila mf;fhTila tpNr~pj;j ehs;. gbg; 
gpbg;ghsUf;F fhiyapNy  MW kzpf;Nf  te;jpLthu; vdNt ehk; 
Maj;jkhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W kfdhdtd; jd; ngw;Nwhuplk; 
$wpdhd;. mjw;F mtd; jhahu; kWnkhopahf: kfNd> me;j Neuk; 
ehk; jdpj;jdpahf n[gpf;fpd;w Neuk;> glk;gp bf;fpd;wtiu VO 
kzpf;F gpd; tur; nrhy;Y vd;W 
$wpdhs;. mjw;F kfdhdtd;: 
mk;kh> mtu; CupNyNa mjp 
rpwe;j gbg;gplbg;ghsu;. mtU 
f;F NeuNk fpilahJ Mdhy; 
vd; ez;gDf;F mwpKfkhdjp 
dhNy fhiyapNy Neuj;NjhL 
tutjw;F rk;kjpj;Js;shu;. mf; 
fhTila jpUkzj;jp w;fhf xU 
ehs; ehk; n[gpf;fhtpl;lhy; Mz;ltu; ,NaR Nfhgpj;JtpLthuh 
vd;whd;. mjw;F jhahu;: kfNd> fle;j 25 tUlq; fshf cd; 
mf;fhit fhj;J top elj;jp te;j NjtDf;F> ,e;j tpNr~ 
ehspNy ed;wp nrhy;yhky; vg;gb me;j ehis Muk; gpg;gJ. mjp 
rpwe;j glg;gpbg;ghsu; ,y;yhtpl;lhy;> xU rhjhuz glg;gpbg;gh 
siu gpbj;Jf; nfhs;. tUfpd;w kq;fsfukhd ehspNy> Mz;ltu; 
,NaTf;F ed;wp $wp> mtUila MrpNahL ehk; me;j ehis 
Muk;gpf;f Ntz;Lk; vd;W jpl;lkhf gjpy; $wpdhs;. gpupa 
khdtu;fNs> ek;Kila tho;tpNy> ru;tj;ijAk; gilj;j Njthjp 
NjtNdhL ,ilglhky;> mDjpd n[gj;ij jtpu;j;Jf; nfhs;Sk; 
rhl;Lg; Nghf;Ffs; vd;d? Ntiy> tpahghuk;> gbg;G> gpuahzk;> 
jpUtpoh> tpisahl;L> nghOJ Nghf;F> tPl;by; tUe;jhspfs;> 
cy;yhrg; gazk;> epj;jpiu> ez;gu;fs;> cwtpdu;fs; vd;w ePz;l 
gl;bay; nfhz;l rhl;Lg; Nghf;Ffis n[gj;ij jil nra;t 
jw;F rpy Njt gps;isfs; nrhy;ypf; nfhs;fpd;whu;fs;. xU kdp 
jd; vg;NghJ n[gpg;ijAk;> Ntjk; thrpg;gijAk; jd; tho;tpy; 
,uz;lhtJ ,lj;jpw;F js;sptpLfpd;whNdh md;W mtd; jd; 
tho;f;ifapd;  Njhy;tpf;F mj;jpghuk; NghLgtdhf ,Ug;ghd;. 
ehl;bd; Aj;j q;fis Kd;ndLj;J nrd;w NjtDf;F gpupakhd 
uh[hf;fs; gy mYty;fs; cs;stu;fshf ,Ue;jhu;fs;. ehl;il 
MSk; nghWg;G mtu;fsplk; ,Ue;jJ.  MdhYk; mtu;fs; jq; 
fs; ntw;wpapd; ,ufrpak; n[gk; vd;W mwpe;jgbahy; mtu;fs; 
xU ehisf;F gy jlitfs; n[gpj;jhu;fs;.  
 
   

 
 

 ினம் மூன்று தவதளயும் 
 ன் த வனுக்கு முன்பாக 
முைங்காற்படியிட்டு சஜபம்ப 
ண்ணி, ஸ்த ாத் ிரம் சசலு 
த் ினான். 
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 55:17 

ஜெபம்: என் த வனாகிய கர்த் ாதவ, அந் ிசந் ி மத் ியான தவதளக 
ளிலும் நான்  ியானம்பண்ணி உம்தம தநாக்கி விண்ணப்பம் பண்ணும் 
வாழ்க்தகதய நான் விட்டுவிடா படிக்கு எனக்கு கிருதப சசய்வரீாக. 
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

தானிபயல் 6:10 
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எதிரான சத்துருவின் கிரிறயகள் 
gy rthy;fspd; kj;jpapYk;> neNfkpahTk; mtiur; Nru;e;jtu;f 
Sk; fl;Lkhdgzpfis njhlu;e;jhu;fs;. vUrNykpd; myq;fj;ijf; 
fl;Lfpw Ntiy tsu;e;NjWfpwJ vd;Wk;> ,bf;fg;gl;l ,lq;fs; 
milgl;L tUfpwJ vd;W vjpupfs; Nfl;lNghJ> mtu;fs; kpfTk; 
vupr;ryhfp> vUrNykpd;Nky; 
Aj;jk;gz;z vy;yhUk; Vf 
kha; tuTk;> Ntiyiaj; jL 
f;fTk; fl;Lg;ghL gz;zpdh 
u;fs;. fl;Lkhdg; gzpapy; 
neNfkpahNthL ,Ue;jtu; 
fs;:  Rikfhuupd; ngyd; 
Fiwe;JNghfpwJ Mdhy; 
,d;Dk; nra;J Kbf;f Ntz; 
ba NtiyNah mjpfkhapUf;fpd;wJ vdNt ehq;fs; myq;f 
j;ijf; fl;lf;$lhJ vd;whu;fs;. mtu;fSila rj;JUf;fNshntd; 
why;: ehq;fs; cq;fs; eLNt  te;J> cq;fis nfhd;W NghLNthk; 
vd;w kpul;lypd; nra;jpahdJ> gj;Jtpir neNfkpahtpw;Fk; mtu;f 
NshbUg;gtu;fSf;Fk; mwptpf;fg;gl;lJ. ,t;tz;zkhfNt ek;K 
ila jdpg;gl;l> FLk;g> r%f rig tho;tpYk;> ehk; gpjhthfpa 
NjtDila rpj;jj;ij epiw Ntw;Wk; ghijapNy> NtiyNah 
mjpfkhf ,Uf;fpd;wJ> Mdhy; elj;jp Kbg;gjw;F ngydpy;iy 
vd;w vz;zq;fs; Njhd;wyhk;. ehk; nra;Ak; Ntiyia jLj;J 
epWj;Jk;gbf;F> rj;JUthdtd;> ek;Nky; vupr;ry; milfpd;wtu;f 
isAk;> ek;ik vjpu;j;J Aj;jk; nra;fpd;tu;fisAk;> fl;Lg;ghL 
gz;zp kpul;ly;fspd; nra;jpfis tpLfpd;wtu;fisAk; Vw;gLj;j 
yhk;. ,g;gbgl;l #o;epiyapNy Njt kdpjdhfpa neNfkpahTk; 
mtNuhbUe;jtu;fSk;> nra;J te;j Ntiyia tpl;Ltplhky;> 
Njtid Nehf;fp n[gk;gz;zp> vjpupfs;  epkpj;jk; ,uTk; gfYk; 
[hkq;fhf;fpwtu;fis itj;jhu;fs;. mJNghyNt ehk; ek;Kila 
Mtpf;Fupa tho;f;ifia fhj;Jf; nfhs;Sk;gbf;F> ehk; ek;K 
ila rpe;ijf;Fk;> cjLfspd; thrYf;Fk; fhty; itf;f Ntz; 
Lk;.  ek;Kila ,UjakhdJ nghy;yhg;ghd fpupiafis elg;gp 
f;Fk;gb ,zq;fhky; ek; ,Ujaj;ijj; vy;yhf; fhtNyhLk; 
fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. miyaiyaha; gpur;ridfs; te;jh 
Yk;> Jiahsuhfpa Mtpahdtu; ekf;F cjtp nra;Ak;gb 
ek;NkhL ,Uf;fpd;whu;. ehk; Njtd; Vw;gLj;jpa topelj;JjYf;F 
fPo;gbAk; NghJ> Njtd; ek;ik fhj;J topelj;Jthu;.  

    
 

 
 

 

 ிரளான கூட்டமாய்க் கூடி என் 
தனாடு எ ிர்த் ார்கள்; அவதரா 
எனக்கு தநரிட்ட தபாதர நீக்கி, 
என் ஆத்துமாதவச் சமா ானத் 
துடன் மீட்டுவிட்டார் 
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 141:9 

ஜெபம்: எத் ீங்கும் என்தன அணுகாமல் ஆத்துமாதவக் காக்கும் 
த வதன, எ ிரிகளின் வஞ்சகமான சூழ்ச்சிகளுக்கு நான் இடங் சகாடா 
மல் என் இரு யத்த  நான் காத்துக் சகாள்ள என்தன வைி நடத்துவரீாக.  
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

சங்கீதம் 55:18 
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ஆவிக்குரிய பபாராட்ைம்   
xU Njrj;jpd; uh[hdtd;> jd; xw;wtu;fspy; rpyiu mioj;J> 
ePq;fs; Ngha; maypNyAs;s Njrk; vg;gbg;gl;lnjd;Wk; mjd; 
ghJfhg;G vt;tsT typikAs;sJ? mq;Nf FbapUf;fpw [dq;fs; 
gythd;fNsh gytPdu;fNsh> nfhQ;rk;NgNuh mNefk;NgNuh?  
mtu;fSila ngyd; vd;d? mtu;fSila ngytPdk; vd;d? 
vd;W ghu;j;J nra;jpia nfhz;L 
thUq;fs; vd;W mDg;gp itj; 
jhd;.  me;j uh[hthdtd;> may; 
Njrj;ij jhf;Fjy; nra;J ifng 
w;Wk;gbf;F> Kjypy; me;j may; 
NjrkhdJ vq;Nf jpwe;J fplq;fp 
d;wJ vd;W mwpe;J nfhz;L> 
me;j Njrj;jpd; jpwe;J fpilf;Fk; 
ngytPdkhd gFjpapNy jhf;F 
jiy Muk;gpg;Ngd; vd;W jd; 
,Ujaj;jpNy jPu;khdk; nra;J nfhz;lhd;. gpupakhdtu;fNs> 
,jw;nfhj;jhfNt> ek;Kila vjpuhspahfpa gprhrhtDk;> ek; 
tho;tpd; ngytPdkhd gFjpfis mwpe;J mq;NfNa ek;ik 
jhf;Fjy; nra;thd;. Vnddpy;> khk;rj;NjhLk; ,uj;jj;NjhLky;y> 
Jiuj;jdq;fNshLk;> mjpfhuq;fNshLk;> ,g;gpugQ;rj;jpd; me;j 
fhu NyhfhjpgjpfNshLk;> thdkz;lyq;fspYs;s nghy;yhj 
Mtpfspd; NridfNshLk; ekf;Fg; Nghuhl;lk; cz;L vd;W 
gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. NjtDila gzpia epiwNtw;W 
k;gb Ntiy nra;J te;j neNfkpah> vjpupfs; Aj;jj;jpw;F Ma 
j;jkhfpd;whu;fs; vd;W mwpe;j NghJ> vUrNyk; kjpyhdJ fl;b 
Kbahky;>  vq;Nf gjpthf ,Uf;fpd;wJ> vq;Nf jpwe;jpUf;fpd;wJ 
vd;W mwpe;J> mq;Nf ngUq;fhty;fis epWj;jpdhu;. NkYk; 
jd;NdhbUf;fpd;w ngupatu;fisAk; mjpfhupfisAK; Nehf;fp: 
vjpupfSf;F gag;glhjpUq;fs;  gag;glhjpUq;fs;; ePq;fs; kfj;Jt 
Kk; gaq;fuKkhd Mz;ltiu epidj;J> cq;fs; rNfhjuUf;fhf 
Tk;> cq;fs; FkhuUf;fhfTk;> cq;fs; Fkhuj;jpfSf;fhfTk;> cq; 
fs; kidtpfSf;fhfTk;> cq;fs; tPLfSf;fhfTk; Aj;jk;gz;Z 
q;fs; vd;whu;. ehk; ,e;j cyf Kiwikfspd;gb NghuhLfpd;w 
tu;fs; my;yu;. ek;ik ngyg;gLj;Jk; NjtDila Mtpahdtu; 
ek;Nkhbf;fpd;whu;. vdNt> ehk; ek;ikAk; ek;Kilatu;fisAk; 
gprhrpd; fz;zpfspypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;Ak;gbf;F> tpRthrj; 
NjhL Cf;fkhf n[gj;jpNy Nghuhl Ntz;Lk;. 

       
     

 

அவர்களுக்குப் பயப்படா ி 
ருங்கள்; நீங்கள் மகத்துவ 
மும் பயங்கரமுமான ஆண் 
டவதர நிதனத்து, ...யுத் ம் 
பண்ணுங்கள் என்தறன் 

கநபகேியா 4:14 
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 khiy thrfk; -vNgrpau; 6:10-18 

ஜெபம்: என் சபலனாகிய த வதன, சபால்லாங்கனுதடய சூழ்ச்சிகதள 
தமற்சகாள்ளும்படிக்கு, விசுவாசத் ிதல உறு ியாய் நிதலத் ிருந்து, ஆவி 
க்குரிய தபாராட்டத் ில் சஜயம் சபற என்தன வைிநடத் ிச் சசல்வரீாக. 
இரட் சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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நீதிோனின் கடிந்து ககாள்ளுதல்  
xU thypgndhUtd;> Fwpg;gpl;l fk;gdpapd; jiyafj;jpNy 
Ntiy ghu;j;J te;jhd;. mtDila Nka;ghu;itahsu; mtD 
ila Ntiyapd; Fiwthd gFjpfis Rl;bf; fhl;Lk; NghJ 
mtd; rpdkile;J nfhs;tJz;L. tUlj;jpd; ,Wjpg; gFjpapNy> 
Ntiy mjpfkhf ,Ue;jjhy;> me;j thypgd; rpy Ntiyfis 
gpiofhf nra;jjhy;> mtd; Nkw;ghu;itahsu; mtDila jtiw 
fz;bj;Jg; Ngrpdhu;. mjdhy;> 
mtd; rhku;;j;jpakhf> jiy 
ikahfijtpl;L> ,d;DnkhU 
gl;lzj;jpYs;s me;j fk;g 
dpapd; fpisnahd;wpYs;s 
,d;DnkhU Ntiyia vLj; 
Jf; nfhz;L nrd;W tpl;lhd;. 
mtd; kdjpNy> gpur;rid 
Kbe;JJ> ,dp me;j Nkw;ghu;itahsiu re;jpf;fj; Njitapy;iy 
vd;W vz;zpf; nfhz;lhd;. Mdhy;> mtd; jd; ngytPdj;jp 
ypUe;J jd;id khw;wpf; nfhs;stpy;iy. khjq;fs; fle;J nrd;w 
Jk;> mtDila Kd;dpiyiaf; Fwpj;j nra;jp> mtD ila 
jw;Nghija KfhikahsUf;F njupa te;jJ. mtid me;j 
fk;gdpapypUe;J ePf;fp nfhs;Sk;gbahf> me;j Kfhikahsu;> 
rkhu;j;jpakhf> mtDila ngytPdkhf gFjpiaf; Fwpj;Nj Ngr 
Muk;gpj;jhu;;. mtdhy; mijj; jhq;fpf; nfhs;s Kbatpy;iy. 
mjdhy; xU rpy fpoikfspNy mtd; jd; Ntiy apypUe;J 
,uh[pehkh nra;J nfhz;Llhd;. gpupakhdtu;fNs> epj;jpa [Pt 
Df;Fupa ahj;jpiu ek;kpNy xt;nthUtUf;Fk; cz;L. me;j ahj; 
jpiu ehk; cyfj;jpd; ve;jg; gFjpf;F nrd;whYk; Kbe;J Nght 
jpy;iy. ,e;j cyfj;jpUs;s kdpju;fSf;F ehk; jg;gpr; nrd; 
whYk;> nfu;rpf;fpd;w rpq;fk; Nghy ahiu tpOq;fyhk; vd;W tif 
Njbj;jpupAk; vjpuhfpahfpa gprhrhdtd; ek;Kila ngytPd khd 
gFjpiaNa jhf;fpf; nfhs;thd;. ek;Kila eyDf;fhf epakpf;f 
gl;l Copau;fs;> %g;gu;fs; ek;Kila ngytPdq;fis Rl;bf; 
fhz;gpf;Fk; NghJ> kdjpNy Ntjidfs; cz;lhfyhk;. ePjpkhd; 
fs; ek;ik jatha;f; Fl;b> ek;ik fbe;Jnfhs;stJ ek; jiyf;F 
vz;nziag; NghypUf;Fk;; Mjyhy; me;j fbe;J nfhs;Sjiy 
ek;Kila rpe;ijapNy   Vw;Wf; nfhs;Sq;fs;.  mit cq;fis fz; 
fis njspT gLj;Jk;. ek; ngytPdq;fis ehk; Nkw;nfhs;s cjtp 
nra;Ak;. 

 
      

 

நீ ிமான் என்தனத்  யவாய்க் 
குட்டி, என்தனக் கடிந்து சகாள் 
ளட்டும்; அது என்  தலக்கு 
எண்சணதயப்தபாலிருக்கும்; 

 

nrt;tha; | ij 18 
 

 khiy thrfk; - 1 NgJ 5:6-8 

ஜெபம்: சபலவனீ தநரங்களிதல உ வி சசய்யும் த வதன, என் குதற 
கதள பாராமுகமாக விட்டுவிடா படிக்கு ச ளிந்  புத் ியுள்ளவர்களாக 
விைித் ிருந்து, சஜயங் சகாள்ளத் க்க ாக என்தன வைிநடத் ிச் சசல் 
வரீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

சங்கீதம் 141:5 
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பறகஞர் ஆபலாசறன அபத்தோகிற்று  
vjpu;ghuhj Neuj;jpNy vUrNyk; myq;fj;ij fl;Lfpd;wtu;fs; 
Nky; tpOe;J> mtu;fis nfhd;WNghLk;gbf;Fk;> mtu;fSila 
Njt gzpia Fiyj;Jg; NghLtjw;F Maj;jkhfpf; nfhz;bUe;j 
vjpupfspd; rjp> neNfkpahtpw;F njupate;jnjd;Wk;> neNfkp 
ahTk;> mtNuhbe;jtu;fSk; tpopg;Gld; Maj;jkhf ,Uf;fpd;wh 
u;fs; vd;Wk; vjpupfs; mwpe;j 
NghJ> vjpupfs; Nghl;bUe;j rjpj; 
jpl;lk; vjpupfSf;F if$b tuh 
ky; Nghapw;W.  Njtd; mtu;fs; 
MNyhridia mgj;jkhf;fpdh 
nud;W ahtUk; mwpe;J nfhz; 
lhu;fs;. md;WKjw;nfhz;L vd; 
Ntiyf;fhuupy; ghjpg;Ngu; Ntiy 
nra;jhu;fs;> ghjpg;Ngu; Ntiy 
nra;fpd;wtu;fSf;F gpd;dhf epd;W fhtiyf; fhj;jhu;fs;. Ntiy 
nra;fpd;wtu;fSk; Aj;jjpw;F Maj;jKs;stuhf  mtutu; xU 
ifapdhNy Ntiynra;J> kW ifapdhNy MAjk; jupj;jpUe; 
jhu;fs;. fl;Lfpwtu;fs; mtutu; jq; fs; gl;laj;ijj; jq;fs; 
,Lg;gpNy fl;bf;nfhz;ltu;fsha; Ntiy nra;jhu;fs;;. mjhtJ> 
tpopg;Gld; jupj;jpUe;J> jq;fSf;F epakpf;f g;gl;l fpupiafis 
nra;J Kbaj;jhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> kdpju;fSila MNyhr 
idfSk; mtd; NahridfSk; mope;J NghFk;. Mdhy; NjtD 
ila MNyhridfSk; NahridfSNk vd;nwd;Wkha; epiy 
epw;Fk;. ek;Kila G+Ty tho;f;ifapNy> ek;ik vjpu;f;Fk; rf;jpfs; 
gy cz;L vd;Wk;> vtnutu;> gprhrpd; rjpj;jpl;lj;jpw;F jq;fis 
xg;Gf; nfhLfpd;whu;fNsh> mtu;fs; topahf vjpuhspahfpa gprh 
rhdtd; ek;ik jhf;fpf; nfhs;Sk;gbf;F> mtufs; topahf rjp 
fis cz;L gz;Zthd;. ehk; NjtDila rpj;jj;ij ek; tho; 
tpy; nra;ahjpUf;f Ntz;Lk; vd;gNj vjpuhspahfpa gprhrhdt 
Dila Nehf;fkhfapUf;fpd;wJ. Mdhy; Nrhjidapd; ehspNy> 
ehk; gprhrpd; tQ;rfkhf MNyhridfSf;F ,lq;nfhLf;fhYk;> 
kdpju;fSila MNyhridfSf;F ek;ik rku;gpf;fhkYk; ,U 
e;J> NjtDila thu;j;ijf;F fPo;gbe;J> nghWikNahL Njt 
Dila Neuj;jpw;fhf fhj;jpUe;J> n[gj;jpNy jupj;jp Uf;Fk; 
NghJ> ekf;nfjpuhf rj;JUtpd; MNyhridfis Njtd; mgj;j 
khf;fpg; NghLthu;. 

   
       
 

  

த வன் அவர்கள் ஆதலாச 
தனதய அபத் மாக்கினா 
சரன்றும், எங்கள் பதகஞர் 
தகட்டதபாது 

கநபகேியா 4:15 
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 khiy thrfk; - rq;; 146:3-5 

ஜெபம்: பி ாவாகிய த வதன, உம்முதடய ஆதலாசதனதய நிதல நிற் 
கும், நீர் சசால்ல ஆகும். நீர் கட்டதளயிட நிற்கும். நான் உம்தமய  ிவ் 
விய ஆதலாசதனயிதல  ரித் ிருக்க எனக்கு கிருதப சசய்வரீாக. இரட் 
சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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எச்சரிப்பின் எக்காள சத்தம் 
gl;lzj;ij Nehf;fp xU gaq;fukhd #whtsp Roy;fhw;W tUfp 
d;wJ vd;W nra;jp Clfq;fs; thapyhf fhyepiy mwpf;iftpL 
g;gLfpd;w NghJ> me;j vr;rupg;ig Nfl;L mjw;F jg;gpj;Jf; nfhs; 
Sk;gbf;F Kd;Ndw;ghLfis gyu; kdpju;fs; nra;J nfhs; 
thu;fs;. rpyNuh> ,tu;fs; ,g;g 
bj;jhd; nrhy;thu;fs; Mdhy; 
gpd;G ngupjhf xd;Wk; ,Uf; 
fhJ vd;W me;j nra;jpis mr 
l;il nra;JtpLtJz;L. neNf 
kpah vd;Wk; Njt Copau;> 
vUrNykpd; myq;fj;ij fl;bf; nfhz;bUf;Fk; NghJ> vjpupfspd; 
mr;Rj;jy; ,Ue;jjhy;> mtu;  gpuGf;fisAk; mjpfhupfisAk; kw;w 
[dq;fisAk; Nehf;fp: Ntiy ngupJk; tp];jhuKkhapUf;fpwJ. 
ehk; myq;fj;jpd;Nky; rpjwg;gl;L xUtUf;F xUtu; J}ukhapUf;fp 
Nwhk;. ePq;fs; vt;tplj;jpNy vf;fhsr; rj;jj;ijf; Nfl;fpwPu;fNsh 
mt;tplj;jpNy te;J> vq;fNshNl $Lq;fs;; ek;Kila Njtd; 
ekf;fhf Aj;jk;gz;Zthu; vd;whu;. vf;fhsk; CJfpwtd; neNfkp 
ahtpd; mUfpNy epd;whd;. ek;Kila Mtpf;Fupa tho;f;ifapNy> 
ehk; vg;NghJk; vr;rupf;ifAs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;g 
ijf; Fwpj;J jpahdpj;Njhk;. ,dp tutpUf;Fk; Mgj;Jf;fisf; 
Fwpj;J Kd;$l;bNa> nrhw;gdq;fs;> jPu;fjuprdq;fs;> juprdq;fs;> 
Njt nra;jpfs; thapyhf ekf;F mwpaj; jUtJ NjtDila 
gps;isfSf;Fupa mDf;fpufkhf ,Uf;fpd;wJ. mg;gbg;gl;l vr;r 
upg;gpd; nra;jpia ehk; epidj;j gpufhukhf Njtd;> ekf;F njupa 
gLj;jg; Nghtjpy;iy. mtu; Vw;gLj;jpa jk;Kila Copau;fs; 
topahfTk;> mtu; njupe;njLf;Fk; ghj;jpuq;fs; topahfTk; ekf;F 
njuptpf;fpd;whu;. ,e;j cyfk; Jupjkhf xbf; nfhz;bUf;fpd;wJ. 
kdpju;fSk;> vg;NghJk; vq;fSf;F Neukpy;iy vd;W VNjh xU 
mYtyhf ,Uf;fpd;whu;fs;. mjdhy;> NjtDila vr;rupg;gpd; vf; 
fhs rj;jj;ij Nfl;gjw;F jtwptpLfpd;whu;fs;. rpyNuh> ,tu;fs; 
,g;gb nrhy;thu;fs; Mdhy; mq;Nf VJk; elf;fg; Nghtjpy;iy 
vd;W mrl;il nra;J tpLfpd;whu;fs;. ehNkh mg;gbapUf;fhky;> 
ghtj;ijf; Fwpj;Jk;> Mgj;ijf; Fwpj;Jk; Njt nra;jpfis ehk; 
Nfl;Fk; NghJ> ehk; xUkdg;gl;L xd;W $Lk; NghJ> ehk; 
NjtDila rj;jjpw;F nrtp nfhLg;gjhy; Njtd; ekf;fhf Aj;jk; 
nra;thu;. 
     

   

நம்முதடய த வன் நமக் 
காக யுத் ம்பண்ணுவார்  

கநபகேியா 4:20 
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 khiy thrfk; - vNrf;fpNay; 33:1-9  

ஜெபம்: த வனாகிய கர்த் ாதவ, நீர் காவற்காரராக தவக்கும் மனி ர்கள் 
எச்சரிப்பின் சத் த்த  நாம் தகட்டு, உம்முதடய வார்த்த க்கு 
கீழ்படியும்படிக்கு உணர்வுள்ள இரு யத்த   ந்து நடத்துவரீாக.    இரட் 
சகர் இயேசு        வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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பதவ கசய்திறய பேன்றேப் படுத்துங்கள்  
Kw;fhyj;jpNy ,Ue;j kfh efukhfpa epdpNtapd; mf;fpukq;fs; 
ngUfp mitfs; NjtDila rKj;jpy; te;J vl;bdJ. me;j kfh 
efuj;jpw;F tutpUf;Fk; gaq;fuj;ij Fwpj;J vr;rupg;gpd; rj;jj;ij 
nfhLf;Fk;gbf;F> Njtdhfpa fu;j;ju; Nahdhit mq;Nf 
mDg;gpdhu;. ,e;j re;ju;g;gj;jpNy vr;rupg;gpd; vf;fhsj; njhdp 
Nahthtpd; thapypUe;J gpwe; 
jJ. epdpNtapd; uh[hTk;> rfy 
[dq;fSk;> mJ NjtDila vr; 
rupg;gpd; rj;jj;ij Nfl;L> Njt 
Dila rKfj;jpNy jq;fis 
jho;j;jpdhu;fs;. mtu;fs; jq;fs; 
nghy;yhj topiatpl;Lj; jpUk;gp 
dhu;fnsd;W Njtd; mtu;fS 
ila fpupiafisg; ghu;j;J> jhk; 
mtu;fSf;Fr; nra;Ntd; vd;W nrhy;ypapUe;j jPq;iff;Fwpj;J 
kd];jhgg;gl;L> mijr; nra;ahjpUe;jhu;. NahdhTf;F ,J kpf 
Tk; tprdkhapUe;jJ. jhd; $wpaJ elf;ftpy;iy vd;W mtd; 
fLq;Nfhgq;nfhz;lhd;. ,jdhy; Nahdhtpw;F epdpNt gl;lzj; 
jpypUe;J [dq;fs;Nky; md;G ,Uf;ftpy;iy> Nahdh md;Gld; 
me;j vr;rupg;gpd; rj;jj;ij $wtpy;iy vd;W $wpf; nfhs;fpd; 
Nwhk;. ,e;j rk;gtj;ij rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. 1. Nahdhit 
Njtdhfpa fu;j;ju; mDg;gpdhu;. 2. mtDila thapNy NjtD 
ila vr;rupg;gpd; nra;jp ,Ue;jJ. 3. mij mtd; epdpNtapd; 
[dq;fSf;F ciuj;jhd; Mdhy; md;Gld; ciuf;ftpy;iy. 
vdNt> epdpNtapd; [dq;fs;> Nahdhitg; ghu;j;J> ePu; ,ij 
md;Gld; ciuf;ftpy;iy Mjyhy; ehk; ck;ik Vw;Wf; nfhs;sg; 
Nghtjpy;iy vd;W $wp> me;j vr;rupg;gpd; rj;jj;ij mrl;il nra; 
jpUe;jhy; mtu;fSila epiy vd;dthf Kbe;jpUf;Fk;? Nahdh 
tpd; kdjpYs;s vupr;riy fu;j;ju; fz;lhu;. mijf; Fwpj;J fu;j;ju; 
jd;Dila jPu;f;fjuprpahfpa Nahdhit tprhupj;jhu;. gpupakhdt 
u;fNs> ,d;iwa cyfpNy> rpy [dq;fs; Nghjf rku;j;jfshfpap 
Ug;gjhy;> ,e;j Copau; md;NghL ,ijf; $wtpy;iy> me;j Cop 
aUf;F fLikahf ,ijf; $wptpl;lhu; vd;W NjtDila vr;rup 
g;gpd; thu;j;ijfis mrl;il nra;J> Nghjfu;fSf;F Nghjfuhfp 
tpLfpd;whu;fs;. me;j epiyik ekf;F MfhjJ. ehk; NjtDila 
thu;j;ijf;F fPo;gbNthk;> ,Ujaq;fis Muha;jwpfpd;w Njtd; 
jhNk kpFjpahdtw;iw ghu;j;Jf; nfhs;thu;. 
             

 
 

அப்சபாழுது நினிதவயிலு 
ள்ள ஜனங்கள் த வதன 
விசுவாசித்து, உபவாசஞ்சச 
ய்யும்படிக் கூறினார்கள்; 

பயானா 3:5 

ஜெபம்: என் வைிகதள அறிந்  த வதன, உம்முதடய வார்த்த  தபசப்ப 
டும் தபாது, அந்  வார்த்த யின்படி நான் என் வாழ்வில் சசய்ய தவண்டி 
யத  சசய்து முடிக்க எனக்கு ஞானமுள்ள இரு யத்த   ந் ருள்வரீாக. 
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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 khiy thrfk;  - vNukpah 6:10  
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நிறலயானறவகறள அறிந்த நீங்கள்... 
tUk; Mz;LfspNy> ehl;bd; nghUshjhu epiyik vg;gbahf 
Nghfpd;wJ? ve;j cw;gj;jpapNy ehd; KjyPL nra;a Ntz;Lk;?  
gq;Fr; re;jijapNy (Stock Market) ve;j gq;Ffs; tpiyNwg; Nghfp 
d;wJ? vit Fiwe;J Nghfg; Nghfpd;wJ? vd;W juTfisAk; 
Ma;TfisAk; ehd; Kd;$l;bNa mwpe;J nfhz;lhy;;> ehd; kpf 
Qhdkhf vd; KjyPLfis nra;J 
nfhs;syhk;. mJ vj;jid ed;ik 
ahf ,Uf;Fk vd;W ,dp elf;ftp 
Uf;Fk; fhupaq;isf; Fwpj;J kdpj 
u;fs; Kd;$l;bNa mwpa tpUk;G 
fpd;whu;fs;. NtW rpyNuh> vd;D 
ila vjpu;fhyk; vg;gbahf ,Uf; 
fg; Nghfpd;wJ? vd;Dila gps; 
isfSila epiyikfs; vg;gb 
ahf ,Uf;Fk;? vd;W  jq;fs; 
kdjpy; Njhd;Wk; Nfs;tpfSf;F Kd;Vw;ghLfis nra;Ak;gbf;F 
miye;J jpupfpd;whu;fs;. ,t;tz;zkhf ,e;j cyfj;ijAk; mjd; 
Nghf;FfisAk; Muha;eJ mwpe;J> ,e;j G+kpapNy RfNghfkhf 
tho;f;fpwtu;fis ngupatu;fSk;> gpuGf;fSk;> Qhdthd;fSk; 
vd;W fUjg;gLfpd;whu;fs;. ek;Kila Njtdhfpa fu;j;ju; jhNk> 
cyfj;jpd; Nghf;ifAk;>  ,dpNky; rk;gtf;fg; NghtjijAk;> 
mjd; KbitAk;> vJ epiyahdJ vd;gijAk;> ehk; vijg; gw; 
wpf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gijAk; ekf;F Kd;$l;bNa vOjpf; 
nfhLj;jpf;fpd;whu;. R+upadpYk; re;jpudpYk; el;rj;jpuq;fspYk; mil 
ahsq;fs; Njhd;Wk;; G+kpapd;NkYs;s [dq;fSf;Fj; jj;jspg;Gk; 
,Lf;fZk; cz;lhFk;; rKj;jpuKk; miyfSk; Kof;fkhapUf;Fk;. 
thdj;jpd; rj;Jtq;fs; mirf;fg;gLk;; Mjyhy; G+kpapd;Nky; tUk; 
Mgj;JfSf;Fg; gae;J vjpu;ghu;j;jpUf;fpwjpdhy; kD\Uila ,U 
jak; Nrhu;e;JNghk;.  mg;nghOJ kD~Fkhud; kpFe;j ty;yik 
NahLk; kfpikNahLk; Nkfj;jpd;Nky; tUfpwijf; fhz;ghu;fs;.  
,itfs; rk;gtpf;fj; njhlq;Fk;NghJ> cq;fs; kPl;G rkPgkhapU 
g;gjhy;> ePq;fs; epkpu;e;Jghu;j; J> cq;fs; jiyfis cau;j;Jq;fs; 
vd;whu;. thdKk; G+kpAk; xope;JNghk;> vd; thu;j;ijfNsh 
xope;JNghtjpy;iy vd;W Mz;ltu; ,NaR Kd;$l;bNa ekf;F 
$wpapUf;fpd;whu;. epiyahd efuk; ekf;F ,q;fpy;iy vd;gij 
mwpe;j ePq;fs; epiyahd guNyhfj;jpw;Fupaitfis ehLq;fs;. 

      
   

 

 

அப்சபாழுது மனுஷகு 
மாரன் மிகுந்  வல்லதம 
தயாடும் மகிதமதயாடும் 
தமகத் ின்தமல் வருகிற 
த க் காண்பார்கள். 

லூக்கா 21:27 
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 khiy thrfk; - vgpnuau; 13:14 

ஜெபம்: நம்முதடய குடியிருப்பு இங்கில்தல என்று கூறிய த வதன, 
அத  நான் அறிந் ிருந்தும்,  உணரா வதனப் தபால வாைாமல், பரதலா 
கத் ிற்குரியதவகதள த டும்படிக்கு எனக்கு கிருதப சசய்வரீாக.  இரட் 
சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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பாரம் சுேப்பவர்களா சுேத்துகின்றவர்களா?   
A+j uh[;aj;jpd; [dq;fs;> ghgpNyhDf;F rpiwg;gl;L Ngha;> Rkhu; 
70 tUlq;fs; gpd;> fl;lq;fl;lkhf vUrNykpw;F jpUg;gpdhu;fs;. 
gy Mz;LfSf;F gpd;> %d;whk; fl;lkhf> neNfkpah vd;Dk; 
Njt Copau;> ghoha; fplf;Fk; vUrNykpd; kjpiy (myq;fj;ij) 
fl;Lk;gbahf uh[h mDkjpNahL jpUk;gpdhu;. rpiwapUg;gpypUe;J 
jpUk;gpa re;jjpapdu; ahtUk;> 
rpiwapUg;gpd; tho;tpd; xLf;F 
KiwfisAk;> mbikj;jd 
tho;tpd; Jd;gq;fisAk; ed; 
whf mwpe;jpUe;jhu;fs;. vUr 
Nykpd; myq;fj;jpd; Ntiyfs; 
KbT ngWfpd;w ehl;fspNy> 
[dq;fSf;Fs; mNefUk; mtu; 
fSila ];jpuPfSk; A+juhfpa jq;fs; rNfhjuu;Nky; KiwapLfpw 
ngupa $f;FuYz;lhapw;W. mjhtJ> rpiwapUg;gpypUe;J te;j 
tu;fspy; gpuGf;fSk;> IRtupaKs;stu;fSkhf ,Ue;j rpyu;> tW 
ikapNy thOk; jq;fs; nrhe;j [dq;fSf;F cjtp nra;tjw;F 
gjpyhf> mtu;fSf;F fld; nfhLj;J> tl;b thq;fp> flid nfhL 
f;f Kbahjtu;fSila epyq;fisAk;> jpuhl;ir Njhl;lq;fis 
Ak;;> nrhj;Jf;fisAk; mgfupj;J> mtu;fspd; gps;isfisAk; 
mbikashfpf; nfhz;lhu;fs;. ,ij Nfs;tpg;gl;l neNfkpah 
kpfTk; Nfhgq;nfhz;L> jd; kdjpNy MNyhridgz;zp> gpw; 
ghL gpuGf;fisAk; mjpfhupfisAk; fbe;J nfhz;L> Gw[hjp 
ahUf;F tpw;fg;gl;l A+juhfpa vq;fs; rNfhjuiu ehq;fs; vq;fs; 
rf;jpf;Fj;jf;fjha; kPl;bUf;ifapy;> ePq;fs; jpUk;g cq;fs; rNfh 
juiu tpw;fyhkh? ,tu;fs; ekf;F tpiyg;gl;Lg; Nghfyhkh vd;W 
gpuGf;fSk; IRtupathd;fSk; jq;fs; nrhe;j rNfhjuUf;F nra; 
Ak; mepahaj;ijAk; nghy;yhg;igAk; mtu;f Sf;F czu;;j;jpdu;. 
gpupakhdtu;fNs> ,e;j cyfpNy ek;ik vjpu;f;Fk; rf;jpfs; gy 
cz;L. ntspNy ,Ue;J tUk; gy rthy;fs; kj;jpapNy ehk; jhg 
upf;Fk; Cuhfpa guNyhfj;ij Nehf;fp nrd;W nfhz;bUf;fpd;w 
NtisapNy> ehk; ek; eLNt fyfq;fisAk;> gpuptpidfisAk;> 
cgj;jputq;fisAk;> RikfisAk; Vw;gLj;jptplf; $lhJ. $Lkh 
dtiu nghUs; cjtpAk;> ruPu cjtpAk; nra;a Ntz;Lk;. mJ 
kl;Lky;yhky;> ek;Kila Ra ePjp> Ra tpUg;gk;> Ra ,yf;Ffs;> 
Ra ,r;rirfis epiwNtw;Wtjw;fhf ek; cld; rNfhjuu;fis 
Jd;gj;jpw;Fs;shfpd;wtu;fshf ,Uf;ff; $lhJ.  
 
  
  
      
 

ஒருவர் பாரத்த  ஒருவர் சும 
ந்து, இப்படிதய கிறிஸ்துவினு 
தடய பிரமாணத்த  நிதற 
தவற்றுங்கள். 

 

ஜெபம்: உபத் ிரவங்களிலும் கட்டுகளிலுமிருந்து என்தன மீட்ட 
த வதன, நான் எந்  காரணத் ிற்காகவும் மற்றவர்கதள துன்ப படுத்து 
கின்றவனா(ளா)க மாறிவிடா படிக்கு என்தன காத்துக் சகாள்வரீாக. 
இட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

 

QhapW |  ij 23 
 

 khiy thrfk; - 1 njr 5:14-15 

கலாத்தியர் 6:2 
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பூரணோன ேனிதன் எங்பக? 
mk;kh> ehDk; vd;Dila mf;fh> jk;gpkhUk; xd;wha; xU 
tPl;bNy ,Ue;jJ NghyNt ePq;fSk; cq;fs; rNjhuq;fNshL 
,Ue;jPu;fsh vd;W kfdhdtd; jd; jhaplk; Nfl;lhs;. mjw;W 
jhahu;: Mk; kfNd> gy f~;lq;fs; ,Ue;j NghJk;> cq;fistpl 
xUikghl;Lld; tsu;e;J te;Njhk; vd;W gjpyspj;jhy;. kfdh 
dtd; jhia Nehf;fp: mg;gb ts 
u;e;J te;j ePq;fs;> ,d;W jdpf; 
FLk;gq;fshf gpupe;J> rpy fUj;J 
NtWghLfSld; tho;fpd;wPu;fs;. 
rpy ,lq;fspNy xUtUf;nfhUtu; 
Vl;bf;F Nghl;bahf ,Uf;fpd;wPu; 
fs;. xU rpyUld; fijfis Fiw 
j;jpUf;fpd;wPu;fs;. mnjg;gb vd;W 
Nfl;lhd;. kfNd: fly; ahj;jpiu 
apNy miyfs; xd;wpd;gpd; xd;whf tUtJNghy tho;f;ifAk; 
rthy; epiwj gpuahzk;. jw;NghJ> cdf;Fk; cd; rNfhjuu; 
fSf;Fk; NtW njupTfs; ,y;yhjpUg;gjhYk;> cq;fs; ghl;bw;F 
Ngha; tho;tjw;F trjpapy;yhjpUg;gjhYk; ePq;fs; xd;Wgl;l t 
u;fs; Nghy ,Uf;fpd;wPu;fs;. ngw;Nwhupd; nrhy;iy xustpw;F Nfl; 
fpd;wPu;fs; Mdhy; Mz;Lfs; fle;J ePq;fs; tajpw;F te;J> cio 
f;Fk; ehl;fs; tUk;NghJ cq;fSf;F ,e;j cyfpNy gy njup 
Tfs; cz;lhFk;. mg;NghJ cd; cs;sj;jpypUg;gJ ntspNa tu 
Muk;gpf;Fk; vd;W jhahsts; gjpyspj;jhs;. Mk; gpupakhdtu; 
fNs> jdp kdpjdhf tho;gtd;$l> ,uz;Lgl;l NahridfSld; 
tho;fpd;whd; (ahf; 1:8). ,uz;L Nguhf thOk; NghJ mq;Nf fU 
j;J NtWghLfs; epr;rk; cz;lhFk;. xUNtis mlf;F Kiwap 
dhYk; gaj;jpdhYk; xUtd; mlq;fpapUe;jhYk;> fhyq;fs; khWk; 
NghJ Nt~q;fs; fise;J NghFk;. ,e;j cyfpNy gyu; $b tUk; 
,lj;jpNy fUj;J Kuz;ghLfs; jtpu;j;Jf; nfhs;s KbahJ. mJ 
NghyNt> ehk; rig If;fpaj;jpw;F nry;Yk; NghJ> mq;Nf gyju 
g;gl;l kdpju;fs; tUthu;fs;. mtu;fs; kj;jpapNy cz;lhFk; fU 
j;J Kuz;ghLfs; rpy NtisfspNy fyfq;shf khwptpLfpd;wJ. 
fUg;nghUshtJ> cs;tPl;L gpur;ridfs; ,y;yhj G+uzkhd kdp 
jidAk;> FLk;gj;ijAk;> rigiaAk; ePq;fs; fz;Lgpbf;Fk;gb 
NjLtPu;fshdhy;> ePq;fs; cq;fs; tho;ehs; KOtJk; Njbf;nfhz;Nl 
,Ug;gPu;fs;. NjLjiy tpl;Ltpl;L> ePq;fs; fpwp];Jitg; Nghy 
G+uzuhFk;gbf;F fpwp];Jtpd; mbr;RtLfis gpd;gw;Wq;fs;.  
  
   

 

 

நீங்கள்  ம்முதடய அடி 
ச்சுவடுகதளத் ச ாடர்ந்து 
வரும்படி உங்களுக்கு மா ி 
ரிதயப் பின்தவத்துப்தபா 
னார். 

 

ஜெபம்: பி ாவாகிய த வதன, உம்முதடய சித் த்த  நிதறதவற்றும்படி; 
நன்தமசசய்து பாடுபடனுபவித் து, சபாறுதமதயாதட உபத் ிரவங்கதள 
சகித்  இதயசுதவப் தபால நானும் மாறும்படிக்கு கிருதப சசய்வரீாக.  
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

 

jpq;fs; |  ij 24 
 

 khiy thrfk; - nfhNyh 3:1-6 

1 பபதுரு 2:21 
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வசகீரோன அறழப்புக்கள்  
gy vjpug;Gf;fs;> rthy;fs;> Nrhu;Tfs;> ngytPdq;fs; kj;jpapYk;> 
rypj;Jg; Nghfhky;> vUrNykpd; kjpy;fshdJ fl;bKbfpwijAk;> 
,dp mjpNy jpwg;G xd;Wkpy;iy vd;gijAk;> vjpupfshd rd;gy; 
yhj;Jk;> njhgpahTk;> mugpadhd NfN~Kk; vq;fSf;Fz;lhap 
Ue;j kw;wg; gifQUk; Nfs;tpg;gl;lNghJ> ehk; Ngr;R thu;j;ij 
nra;Nthk; vd;W neNfkpahTf;F 
nghy;yhg;G nra;Ak;gbf;F tQ;r 
fkhf miog;G tpLj;jhu;fs;. mj 
w;F neNfkpah mtu;fsplj;jpw;F 
Ml;fis mDg;gp: ehd; ngupa 
Ntiyiar; nra;fpNwd;> ehd; 
tuf;$lhJ. ehd; me;j Ntiyia 
tpl;L cq;fsplj;jpw;F tUfpwjp 
dhy; mJ kpdf;fl;Lg;NghthNdd; 
vd;W nrhy;yr;nrhd;Ndd;. xU 
Kiway;y mtu;fs; ,e;jg;gpufhu 
khf ehYjuk; neNfkpahtpw;F> fye;jhNyhrpg;Nghk;> Ngr;R 
thu;j;ijfis nra;Nthk; vd;W ed;ik nra;fpd;wtu;fisg; Nghy 
nrhy;ypaDg;gpdhu;fs;; Mdhy; neNfkpahNth Kd;G nrhd;dJ 
NghyNt ehYjuKk; mtu;fSf;F kWnkhop mDg;gpdhu;. 
gpupakhdtu;fNs> xU Ntis ePq;fs; Fwpg;gpl;l Copaj;jpw;fhf 
gpuj;jpNafkhf gpupj;njLf;fg;gl;bUf;fyhk; my;yJ gy tpjkhf 
cjtp Copaq;fis nra;J tuyhk;. cjtp Copaq;fis nra; 
ahjtu;fs; rigapNy vtUNk ,y;iy. cq;fSf;F nfhLf;fg;gl;l 
nghWg;Gfs; rpwpjhdjhfNt my;yJ ngupjhdjhfNth ,Uf;f 
yhk;. ePq;fs; NjtDila uh[;aj;jpw;nfd;W ngupa Ntiyia 
nra;fpd;wPu;fs; vd;gij kwe;J Ngha;tplhjpUq;fs;. gprhrhdtNd 
ek;Kila vjpuhspahf ,Uf;fpd;whd;. mtd; ek;Kila tho;f; 
ifapy; Eiotjw;F> cile;j kjpy;fSk;> jpwe;j thry;fSk; 
ek;kplj;jpy; ,Uf;f Ntz;Lk;. mit ,y;yhj ,lj;jpNy> mtd; 
jd; Clfq;fs; topahf ek;ik tQ;rpf;Fk;gbahf tUthd;. me;j 
Clfk; ek; fy;tpahfNth> NtiyNahfNth> cwthfNth> ez;g 
dhfNth> nghUshfNth ,Uf;fyhk;. ehk; nra;Ak; Njt Nrit 
iatpl;L nry;tjw;F me;j miog;Gf;fs; trPfukhdJk;> epaha 
khdJkhf ,Uf;fyhk;. Muk;gj;jpy; xU rpwpa fhupakhf ,Uf; 
fyhk; Mdhy; mJ ehsiltpy;> ek;Kila guNyhf gpuazhj;jp 
w;F ngUk; ghjpg;ig cz;L gz;zptpLk;. 

                                                                                   

நான் சபரிய தவதலதயச் 
சசய்கிதறன், நான் வரக்கூ 
டாது; நான் அந்  தவதல 
தயவிட்டு உங்களிடத் ி 
ற்கு வருகிற ினால் அது 
மினக்கட்டுப்தபாவாதனன் 

 

ஜெபம்: எல்லாவற்தறயும் அறிந் வதர, தமய்பனுதடய சத் ம் எது, 
தமய்பதனவிட்டு என்தன தூரப்படுத்தும் அந்நியருதடய சத் ம் எது 
என்பத  நி ானித் றியும் ஞானமுள்ள இரு யத்த   ந்து நடத்துவரீாக. 
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

 

nrt;tha; | ij 25 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 10:1-5 

கநபகேியா 6:3 
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வாழ்விபல திறந்து றவத்திருக்கும் வாசல்கள்   
xU kdpjdhdtd; tpahjpg;gl;bUe;jjhy; mtid kUj;Jt kid 
nahd;wpNy mDkjpj;jhu;fs;. me;j kdpjdhtid ghu;f;Fk;gbf;F 
nrd;wpUe;j ez;gndhUtd;> jdf;F njhw;Wk; fha;r;ry; fpUkp 
,Ug;gij mwpahjpUe;jhd;.  me;j ez;gd; Clhf> kUj;jtkid 
apUe;J kdpjdhdTDf;Fk;  me;j fha;r;ry; njhw;wpajhy;> md;W 
,uhj;jpup mtDila MNuhf;fpak; 
NkYk; Fd;wpg; Nghapw;W. me;j 
ez;gd; jpl;lkpl;L mij nra;a 
tpy;iy Mdhy; mtid mwpah 
kNy mtd; me;j fpUkpia gug;Gk; 
ClfkhfapUe;jhd;. ,t;tz;zkh 
fNt> rpy NtisfspNy Mz;ltu; 
,NaRtpd; ,ul;rpg;ig ngw;Wf; nfhs;sjtu;fSldhd cwTk; 
,Uf;Fk;. ek;Kila tho;f;ifapNy ehk; jpwe;J itj;jpUf;Fk; 
fjTfs; topahfNt ez;gu;fNsh vjpupfNsh ek;Kila tho;f;if 
apy; cl;Gf KbAk;. ek;Kila ez;gu;fs; cwtpdu;fs; vd;W ek; 
Kila tho;f;ifapNy cl;GFk; kdpju;fs;; ve;j MSiff;F cl;g 
l;bUf;fpd;whu;fNsh> me;j MSifapd;gbNa mtu;fs; tho;f;if 
apUf;Fk;. ,jdhy; ehk; ,e;j cyfj;ijtpl;L Kw;wpYk; gpupe;J 
,Uf;f Ntz;Lk; vd;W gupRj;j Ntjhfkk; $wtpy;iy (1 nfhup 
5:10). Mdhy; ve;j cwTfNsh> ez;gu;fNsh> ehk; NjtDf;nfd;W 
nra;J tUk; fhupaq;fis Fwpj;J rkurk; nra;ahjgbf;F ehk; 
vg;NghJk; NjtDf;F fPo;gbe;jpUf;f Ntz;Lk;. ,uz;L kdpju;fs; 
ez;gu;fshtjw;F mtu;fs; ,UtUk; tpUk;gp Vw;Wf; nfhs;Sk; 
xU nghJthd fhupak; mtu;fs;  ,Utupd; tho;f;ifapYk; 
,Uf;f Ntz;Lk;. mg;gbapy;yhj ,lj;jpy; mtu;fs; ez;gu;fshf 
,Uf;f khl;lhu;fs;. me;j nghJthd gpizg;G> ,e;j cyf Nghf; 
fpw;F ek;ik elj;Jtjhf ,Ue;jhy;> me;j ,lj;jpNy ehk; tOtpg; 
Nghjw;Fupa rhj;jpaq;fs; mjpfkhf ,Uf;Fk;. vjpuhspahfpa gprh 
rhdtd;> tQ;rpf;fpd;wtdhf ,Ug;gjhy;> epahaKs;stdhfTk;> 
ajhu;j;jkhd Ngr;Rs;stdhfTk;> ek;ik Fwpj;J fuprizAs;s 
td;NghyTk;> ehk; nry;Yk; topia Mjupf;fpd;wtDkhfNt jd;id 
fhz;gpj;Jf; nfhs;thd;. mjhtJ> ek;Kila ,yf;if mile;J 
nfhs;tjw;F MjuT mspg;gtidg; NghyNt thu;j;ijfis NgR 
thd;. gpupakhdtu;fNs> ve;j xU fhupaKk; ePq;fs; NjtDf;nf 
d;W nra;Ak; Ntiyia jilnra;ahjgbf;F fhj;Jf; nfhs;Sq;fs;.  

   

 
 

த வனுக்குக் கீழ்ப்படிந் ி 
ருங்கள்; பிசாசுக்கு எ ிர்  
த்து நில்லுங்கள் 

யாக்பகாபு 4:7 

ஜெபம்: மனி ர்ளுதடய எண்ணங்கதள அறிந்  த வதன, நான் உம்மு 
தடய வார்த்த க்கு கீழ்படிந் ிருக்கவும், பிசாசானவனுதடய  ந் ிரங்க 
ளுக்கு எ ிர்த்து நிற்கவும் பிரகாசமுள்ள மனக் கண்கதள  ந்து வைிநட 
த்துவரீாக.  இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென்.  

Gjd; | ij 26 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 2 nfhup 11:3 
19:25  



 

 உள்ளோன மனிதன் ஜமன்பிெதிதய  ேோசிக்க -  WWW.gtachurch.ca  41 

 
 

கர்த்தர் என் பகைகமுோயிருக்கிறார் 
cyfkidj;ijAk; Nkhrk;Nghf;Ffpw gprhR vd;Wk; rhj;jhd; vd; 
Wk; nrhy;yg;gl;l gioa ghk;ghfpa ngupa tYru;g;gj;jpw;F>  Fw; 
wQ;rhl;Lfpwtd; vd;W ,d;DnkhU ngau; mtDf;F nfhLf;fgl; 
bUf;fpd;wJ. mtd; ,uTk; gfYk; ek;Kila NjtDf;FKd;ghf 
ek;K ila rNfhjuu;Nky; Fw;wQ; Rkj;Jk;nghUl;L mtu;fs; Nky; 
Fw;wQ;rhl;Lfpwtd;. (ntsp 
12:9-10). mtNd ek;Kila vjp 
uhspahf ,Ue;J jd;Dila 
Clfq;fshfpa rpy kdpju;fs; 
topahf ek;ik Fw;wQ;rhl;Lfp 
d;wtdhTk; ,Uf;fpd;whd;. neNf 
kpah vd;Dk; Njt Copau;> vU 
rNyk; kjpfis fl;b Kbfpd;w 
ehl;fs; neUq;Ffpd;w NghJ> 
jq;fs; #o;r;rpfs; xd;Wk; gydypf;ftpy;iy vd;W mwpe;j NghJ> 
mtDila vjpupfshfpa rd;gy;yhj;J>  neNfkpahtpw;F xU fbj 
j;ij mDg;gpdhd;. mjpNy: ePUk; A+jUk; ngu;rpa uh[htpw;F vjp 
uhf fyfk;gz;z epidf;fpd;w gbahy; ePu; myq;fj;ijf; fl;LfpwPu; 
vd;Wk;> ck;ik ePu; A+jUf;F uh[hthfg; NghfpwPu; vd;Wk;>  A+jh 
tpNy xU uh[h ,Uf;fpwhu; vd;W ck;ikf;Fwpj;J vUrNykpNy 
$Wfpw jPu;f;fjuprpfisAk; rk;ghjpj;jPnud;Wk; Gw[hjpfSf;Fs;Ns 
gpu];jhgkhapUf;fpwJ> ,g;NghJk; ,e;jr; nra;jp uh[hTf;F vl; 
LNk. Mifahy; ehk; xUtNuhnlhUtu; MNyhridgz;Zfpwj 
w;fhf ePu; tuNtz;Lk; vd;W vOjpapUe;jJ. gpupathdtu;fNs> 
,t;tpjkhfNt ehKk; NjtDila NtiyapNy Mu;tkhf <Lgl; 
bUf;Fk; NghJ> mjpfhupfs; gpuGf;fs; kj;jpapNy ek;ikf; Fwpj;Jk; 
ngha;f; Fw;wQ;rhl;Lfis Rkj;Jk;gb vj;jdpf;fpd;wtu;fs; Mq; 
fhq;Nf Njhd;Wthu;fs;. ek; gpuahrq;fis jpir jpUk;Gk;gbf;Fk;> 
ehk; khk;rj;jpNy nraw;gl;L> ek; ngaiu ehk; ghJfhf;Fk;gb> 
kdpj mwptpd;gb fpupiafis elg;gpf;f Ntz;Lk; vd;gNj mtu;f 
Sila Nehf;fkhf ,Uf;fpd;wJ. ,jdhy; ehk; fpwp];Jtpd; 
rpe;ijapypUe;J ek;ik jpir jpUg;gptpLtjhy; ehk; ght nra;J 
tpLNthk;. ,t;tpj;jkhd Fw;wr;rhl;Lf;fs; tUk; NghJ> Njtid 
ek;ik ngyg;gLj;jp topelj;Jk;gbf;fha; mtuplk; ek;ik xg;Gf; 
nfhLf;f Ntz;Lk;. NjtDila tyJghuprj;jpy; tPw;wpUf;fpd;w 
Mz;ltu; ,NaR ekf;fhf Ntz;Ljy; nra;fpwhu;. mtuhNy ehk; 
Kw;Wk; n[aq;nfhs;Sfpwtu;fshapUf;fpNwhNk. 
     
    
 
 

த வன் ச ரிந்துசகாண்டவ 
ர்கள்தமல் குற்றஞ்சாட்டுகிற 
வன் யார்? த வதன அவர் 
கதள நீ ிமான்களாக்குகிறவர். 

பராேர் 8:33 
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ஜெபம்: பி ாதவ, உலகத் ிலிருப்பவனிலும் எங்கதளாடிருக்கின்ற நீர் 
சபரியவர், நீர் நம்முதடய பட்சத் ிலிருந் ால் நமக்கு விதரா மாயிரு 
ப்பவன் யார்? நீதர நம்தம உம்முதடய பாத யிதல வைிநடத்துவரீாக.  
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

 



 

 அனுதினமும் ஊக்கமோக ஜெபம் ஜசய்யுங்கள்  42 

 

 
       

பயப்பைாபத, திறகயாபத! 
Rkhu; Kg;gJ Mz;LfSf;F Kd;> xU tPl;bd; gpd;Gwj;jpNy kz; 
mLg;G xd;iw mikf;FkhW> xU tPl;lhu;> CuypUe;j xU 
ngz;kzpia Ntiyf;F mku;j;jpdhu;fs;. mts; xg;ge;jk; nra;j 
gb> ,uz;L mb caukhd Nkilnahd;iw fl;b> mjd;Nky; 
Neu;;j;jpahf mLg;ig fl;b Kbj;jhy;. rpy fpoikfs; nrd;w gpd;G> 
me;j CupypUe;J ntF J}uj; 
jpNy ,Uf;Fk; xU Njt Cop 
au;> me;j tPl;bw;F nrd;W 
n[gpf;Fk;gbahf Njt Mtp 
apdhNy ce;jg;gl;lhu;. xU 
rdp fhiyapNy mtu;> me;j 
tPl;bw;F nrd;W n[gpj;Jf; 
nfhz;bUf;Fk; NghJ> me;j 
tPl;bNy xU Nkilahd ,lk; 
,Uf;fpd;wJ vd;Wk; mij 
cilf;FkhW xU juprdk; fz;lhu;. me;j tPl;lhUk;> me;j Nkil 
ahf fl;lg;gl;l mLg;igAk;> me;j NkiliaAk; cilj;jhu;fs;. 
ahtupd; Mr;rupaj;jpw;Fk; xU kz;rl;bf;Fs;> jPtpidfs; nra;ag; 
gl;L> mq;Nf itf;fg;gl;bUe;jJ. me;j Copau; mij me;j ,lj; 
jpypUe;J mfw;wptpLk;gb $wp> tPl;lhiu MrPu;tjpj;J n[gpj;J 
tpl;L jd; CUf;F jpUk;gpdhu;. rpy ehl;fSf;F gpd;du;> me;j mL 
g;ig fl;ba ngz;kzp mt;topahf te;J> ,g;gbg;gl;l jPikahd 
fhupaj;ij nra;Ak;gb> me;j maypYs;s xU nghy;yhq;F nra; 
Ak; kdpjd; $yp nghUe;jpdhd;> mjdhy; ehd; mij nra;Njd; 
vd;W kd;dpg;Gf; Nfl;Lf; nfhz;lhs;. gpupakhdtu;fNs> ,t;tz; 
zkhf ekf;F jPq;F nra;tjw;Fk; kdpju;fs; $yp nghUe;jpf; 
nfhz;lhy; mijf; fz;L Mr;rupag;glhjpUq;fs;. neNfkpahtpd; 
ehl;fspNy> mtDf;F jPq;F nra;Ak;gbf;F> ngha; jPu;f;fjuprdk; 
nrhy;Yk;gbf;F> mtd; vjpupfs; $yp nghUe;jpapUe;jhu;fs;. ek;K 
ila Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];Jit fhl;Lf; nfhLf;Fk;gb 
mtUila rP~dhfpa A+jhRf;F 30 nts;sp fhR nfhLg;gjhf 
A+j kjj;jiytu;fs; $yp nghUe;jpdhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> cq; 
fis Nehf;Fk; vjpupapd; fz;Kd;Nd gag;glhjpUq;fs;. gpjhth 
fpa NjtDila rpj;jj;ij epiwNtw;Wtjw;F kl;Lk; fUj;Js;s 
tu;fshapUq;fs;.  cq;fNshL Nghuhbdtu;fisj; NjbAk; fhzhjpU 
g;gPu;fs;. cq;fSNshNl Aj;jk;gz;zpd kD~u; xd;Wkpy;yhky; 
,y;nghUshthu;fs;. Njtd; jk; ePjpapd; tyf;fhuj;jhy; jhq;Fthu;.         

 
 
  
  

நீ பயப்படாத , நான் உன்னு 
டதன இருக்கிதறன்;  ிதக 
யாத , நான் உன் த வன்; 
நான் உன்தனப் பலப்படுத் ி 
உனக்குச் சகாயம்பண்ணுதவன்  

ஏசாயா 41:10 
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 khiy thrfk; - Vrhah 35:1-4 

ஜெபம்: சஜயங் சகாடுக்கும் த வதன, சவள்ளம்தபால் சத்துரு வரும் 
தபாது, உம்முதடய ஆவியானவர் அவனுக்கு விதரா மாய்க் சகாடி 
தயற்றுவார் என்ற வாக்குத் த்த் ிற்காக நன்றி. இரட்சகர் இயேசு வழிோ 
க ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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பிரவிறனயின் நடுச்சுவர் 
gpjhthfpa NjtDila ghJfhg;G vg;NghJk; mtUila gps;is 
Sf;FupajhfNt ,Uf;fpd;wJ. mtu; New;Wk; ,d;Wk; vd;Wk; 
khwhjtUk;> jk;Kila cz;ikia fhf;fpd;wtUkhapUf;fpd;whu;. 
mg;gbahdhy;> NjtDila ghJfhg;gpypUe;J vg;gbahd xUtd; 
jd;id mfw;wpf; nfhs;s KbAk;? mtd; ghtk; nra;tjjpdhNy> 
jd;idNa jhd; NjtDila 
ghJfhg;gpypUe;J J}ug;gLj; 
jpf; nfhs;fpd;whd;. Nkhthg; 
Njrj;jpd; uh[h> Njt [dq;f 
isf; Fwpj;J gakile;jjp 
dhy;> gpNyahk; vd;Dk; kdp 
jDf;F ntFkjpfisf; nfhL 
j;J> eP Ngha;> Njt [dq;fis 
rgpj;J tpL vd;W mtid %d;W Kiw mDg;gpdhd;. Njt 
[dq;fis rgpf;f nrd;wtd;> NjtDila fuk; mtu;fs; Nky; 
,Ue;jjhy;> %d;W jlitfSk; mtu;fis rgpf;f Kbahky;> 
MrPu;tjpj;Jtpl;L jpUk;gpdhd;. Mdh Yk;> Njt [dq;fs;> 
NjtDila fuj;ijtpl;L mfw;Wk;gbf;fha; mtu;fis NjtDf;F 
tpNuhjkhf ghtk; nra;a itf;Fk;gb MNyh rid $wpdhd;. 
me;jg;gbNa> Nkhthg;gpd; ];jpupfs; NjtDila [dq;fspd; 
gyiu Nkhf ghtj;jpw;Fl;gLj;jp> me;epa tpf;fpufq; fis 
Nrtpf;Fk;gb gpd;thq;fr; nra;jhu;fs;. ,jdy; NjtDila Nfhgk; 
Njt [dq;fs; Nky; %z;lJ. neNfkpahtpd; ehl;fspYk;> 
mtDila vjpupfs;> A+j [dq;fspy; rpyiu jk;trg;gLj;jp> neNf 
kpahtpw;F ed;ik nra;tJ Nghy> vjpupfs; ck;ik nfhd;WNghlh 
jgbf;F> ePu; Ngha; Njt Myaj;jpw;Fs; xopj;Jf; nfhs;Sk;gbf;F 
Ju;MNyhrid nfhLj;jhu;fs;.  neNfkpah jd; capUf;F  gae;J 
mtu;fs; MNyhridg;gb nra;J ghtq; fl;bf;nfhs;Sfpwjw;Fk;> 
mtiu gpd;gw;Wk; [dq;fs; kj;jpapy; mtiu epe;jpf;fj;jf;f mgfPu; 
j;jpf;F Kfhe;juk; cz;lhf;Ffpwjw;Fk; mtDf;Ff; iff;$yp nfhL 
j;jpUe;jhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> ,d;iwa ehl;fspy; xU Ntis 
ePq;fs; ghtk; nra;tjw;F gzk; nfhLf;fhjpUf;fyhk; Mdhy; Njt 
Dila gpukhzq;fis ePq;fs; kPwp rkurkhf tho;f;if thOk;gb 
Ju;MNyhridia> ey;MNyhridiag; Nghy $Wthu;fs;. cq; 
fs; ghtq;fNs mtu; cq;fSf;Fr; nrtpnfhlhjgbf;F mtU 
ila Kfj;ij cq;fSf;F kiwf;fpwJ vd;W fu;j;ju;; $Wfpd;wJ. 
vdNt ,g;gbg;gl;l fz;zpf;Fs; tpOe;JtplhjpUq;fs;. 
     
   

   
      

உங்கள் அக்கிரமங்கதள உங்க 
ளுக்கும் உங்கள் த வனுக்கும் 
நடுவாகப் பிரிவிதன உண்டா 
க்குகிறது; 

 

ஜெபம்: பரிசுத்  வாழ்வு வாழும்படி அதைத்து த வதன, நான் உமக் 
சக ிராக பாவம் சசய்து உம் சமுகத்iவிட்டு தூரம் தபாகா ாபடிக்கு, 
என்தன நீர் தசா தனயில் நின்று விடுவித் ருளும்.  இரட்சகர் இயேசு 
வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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ேனக் கண்கள் கதளிவறையட்டும் 
neNfkpah vd;Dk; nra;J te;j Njt gzpia Kk;Kukhf vjpu;j;J 
epd;wtu;fspy; me;epa topghl;LKiwfisAila njhgpah xUt 
dhf ,Ue;jhd;. me;j ehl;fspy; A+jhtpYs;s ngupa kdpjuplj;jpyp 
Ue;J njhgpahTf;Fg; NghfpwJk;> njhgpahtpdplj;jpypUe;J mt 
u;fSf;F tUfpwJkhd fbjq;fs; mNefkhapUe;jJ. Vnddpy;> 
njhgpahTk;> mtDila FkhuDk; 
A+ju;fNshL jpUkz rk;ge;jk; fy 
e;jpUe;jhu;fs;. mjdhy; A+jhtpy; 
mNef Njt [dq;fs; vjpupahfpa 
njhgpahTf;F MjuT toq;Ftnj 
d;W Mizapl;Lf; nfhLj;jpUe;jh 
u;fs;. (neNfkpah 6:18-20). vg;gb 
ahf NjtDila [dq;fs; vd;W 
miof;fg;gl;l mNefu;> jq;fs; Njt 
Dila gzpf;Nf rj;JUthdhu;fs; 
vd;W ghUq;fs;. rpiwapUg;gpd; ehl;fspNy> Njtidf; Fwpj;Jk;> 
mtUila gpukhzq;fisf; Fwpj;Jk;> vUrNyk; Njthyaj;ijf; 
Fwpj;Jk; mf;fiwaw;wtu;fshf ,Ue;jhy;> ,e;j epiy mtu;fS 
f;F Vw;gl;lJ. rpy NtisfspNy rpy kdpju;fs;> VNjh fhuzj;jp 
dhy;> Njtidtpl;L J}uk; nry;Yk;gbf;fhf> Myaj;jpw;F nry; 
tij epWj;jptpLfpd;whu;fs. Ntjhfkj;ij jpahdpg;gijAk;> n[gp 
g;gijAk; epWj;jp tpLfpd;whu;fs;. mjdhy;> jhq;fs; NjtDila 
fl;Lg;ghl;iltpl;L> ,d;DndhU cyfj;jpw;F nrd;Wtpl;Nlhk; 
vd;W vz;zpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ruPuj;jpNy ngyDk;> tho;f;if 
apNy njd;wYk; tPRk; fhyj;jpNy jq;fSf;F ,~;lkhdgb jq;fs; 
tho;it mikj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. vLj;Jf;fhl;lhf> Nyhj;J 
vd;Dk; ePjpkhDila M];jp kpFjpahapUe;jgbahy;> mtd; tho; 
tjw;fhf xU ,lj;ij njupe;J nfhs;s Ntz;bapUe;jJ. NrhNjhk;> 
nfhNkhuh nropg;Gs;sjhf fz;L mjw;fUNf FbNawpdhd;. Kb 
tpNy  mf;fpuk; kpFjpahf me;j gl;lzq;fs; Kw;whf mopf;fg;gl;l 
NghJ> mtDila M];jpfs; ahTk; mtd; ,oe;J Nghdhd;. gpup 
akhdtu;fNs> vq;fs; trjpfisg; ghu;j;J tho;f;if mikj;J 
tpl;L> gpd;G NjtDila rpj;jk; nra;Ak; topiaj; NjLNthk; 
vd;gJ kjpaPdk;. NjtDila rpj;jj;jpd; topapNy tho;f;ifia 
mikj;Jf; nfhs;Nthk; vd;gNj Qhdk;. Njt gpukhzq;fSf;F 
mg;ghw;gl;l rk;ge;jq;fs; Njt gps;isfisAk; NjtDila gzp 
f;F vjpuhspfshf khw;wptpLk;;. 
         
   

              

ஆதகயால், நீங்கள் ம ி 
யற்றவர்களாயிராமல், கர் 
த் ருதடய சித் ம் இன் 
னச ன்று உணர்ந்துசகா 
ள்ளுங்கள். 

எபபசியர் 5:17 

ஜெபம்: பி வாகிய த வதன, உமக்சக ிராக பாவம் சசய்யா படிக்கு, 
உம்முதடய சித் த் ின்படி என் வாழ்தவ நான் அதமத்துக் சகாள்ளு 
ம்படிக்கு ஞானமுள்ள இரு யத்த   ந்  என்தன வைிநடத்துவரீாக.  
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக் கியேன் ஆஜென். 
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காரியம் பதவனால் றககூடும் 
cau;fy;tp fw;fapUf;Fk; xU thypgdhdtd;> nghwpapayhsuhf 
tu Ntz;Lk; vd;w Nehf;fj;Jld;> fzpjk; rk;ge;jkhd ghlq; 
fisNa njupe;J nfhz;lhd;. ehl;fs; fle;J nry;Yk; NghJ> 
fzpj ghlnkhd;wpNy tUk;> mj;jpahaq;fSk;> fzf;FfSk;> #j; 
jpuq;fSk; kpfTk; fbkhfpf; nfhz;Nl nrd;wJ. tpuf;jpaile;J 
Nghff;$ba epiyapNy> mtd; 
jd; Mrpupaiu mZfp> ,e;j 
ghlk; tu tu kpfTk; fb kh 
fNt Ngha;f; nfhz;bUf;fpd; 
wJ> fzf;Ffis nra;J Kbg; 
gJ ,ayhj fhupakhf ,Uf; 
fpd;wJ vd $wpdhd;. mjw;F 
me;j Mrpupau; kWnkhopahf: kfNd> fzpj ghlj;ij eP cau; 
fy;tpapy; fw;Wf; nfhs;Sk;g bf;F njupe;J nfhs;Sk; NghJ> 
cd;Dila vjpu;ghu;g;G vd;dthf ,Ue;jJ. eP Muk;g tFg;gpy; 
gbj;j ghlq;fs; Nghy ,Uf;Fk; vd;W epidj;jhNah? Neuj;ij 
xJf;fp> fw;witfis kPs;Ma;T nra;J> cjtpfis ehb> fw;Wf; 
nfhs;. eP xU rpwe;j nghwpapashyuhf tUtha; vd;W cw;rhf 
g;gLj;jpdhu;. mtDk; Mrpupaupd; mwpTiuia Nfl;L mjd;gb 
ele;J nfhz;lhd;. rpy khjq;fSf;F gpd;> vt;tpjkhd fzf;F 
fis mtDf;F nfhLj;jhYk;> mtd; mij Fwpj;j Neuj;jpw;Fs; 
nra;J Kbf;Fk; Mw;wYs;stdhdhd;. gpupakhtu;fNs> Mz;ltu; 
,NaR topahf ,ul;rpg;gig ngw;W nfhz;l ePq;fs;> guNyhf 
j;ij Nehf;fp ahj;jpiu nra;J nfhz;bU f;fpd;wPu;fs;. ,e;j Nfhz 
Yk; khWghLkhd ,e;j cyfj;jpNy tho;e;J nfhz;bUf;Fk; cq;f 
spd; vjpu;ghu;T vd;d? cq;fs; kdjpYk;> tPl;bYk;> ghlrhiy 
apYk;> Ntiyaplq;fspYk;> cwtpdu; ez;gu;fs; kj;jpapYk;;> rK 
fj;jpYk;> rigapYk; vg;NghJk; nky;yp njd; wy; fhw;W tPrpf; 
nfhz;bUf;Fk; vd;w vjpu;ghu;f;f KbANkh? ePq;fs; Kd;ndL 
f;Fk; xt;nthU ed;ikahd fhupaj;ijAk; nra;J Kbg;gjw;F 
gy rthy;fisAk;> vjpu;g;Gf;fisAk; re;jpf;f NeupLk;. vUrNyk; 
myq;fj;ij fl;b Kbf;f> neNfkpahtpw;F 52 ehl;fs; nrd;wJ. 
Mdhy; mtu;fSf;F vj;jidNah vjpu;g;Gfs; jilahf te;j 
NghJk;> Nrhu;e;J Nghfhky;> fu;j;jiu ek;gp fpupia nra;jhu;fs;. 
vjpupfs; Vkhw;wkile;J> kpfTk; kdkbtilaj;jf;fjhf> Ntiy 
epiwNtwp Kbe;jJ. mg;NghJ> ,e;jf; fhupak; fu;j;juhy; 
if$baJ vd;W vjpupfSk;> Gw[hjpfSk; mwpe;J nfhz;lhu;fs;. 
         
   

              

 

 

இந் க் கிரிதய எங்கள் த வ 
னால் தககூடி வந் ச ன்று 
அறிந் ார்கள். 

கநபகேியா 6:16 

jpq;fs; |  ij 31 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 40:1-5 

ஜெபம்: சர்வ வல்லதமயுள்ள த வதன, என் சுய சபலத் த  நம்பி, 
பிரச்சதனகதளக கண்டு நான் தசார்ந்து தபாகாமல், உம்மால் எல்லாம் 
கூடும் என்ற நம்பிக்தகயுடன் முன்தனறிச் சசல்ல கிருதப சசய்வரீாக.  
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

 


