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மாதாந்த சஞ்சிைக - இலவசம் 

இேய� ெசான்னார்: 

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

எல்லா�ம் என்ன�டத்தில் வா�ங்கள்; நான் 

உங்க�க்� இைளப்பா�தல் த�ேவன். 

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

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

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

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

ப�தாவ�ன் சித்தத்ைத நிைறேவற்�ங்கள். 

2018 – இதழ் 08                           

ெவள�ய�� 

SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA   416.613.2909 
 

 
(f)ப�ன்ச் / மிட்லான்ட் சந்திப்�க்� அ�கில் 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

info@gtachurchnet.ca  416.613.2909 
 

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

 

4    இைளப்பா�தல் த�ம் ேதவன் 

 

 
 

6  ேதவைன அறிகிற அறி�… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10  ப�ரசங்கக் �றிப்�கள் 

 

 
 

12 �திய நா�க்�ள்... 

இந்த இதழில்… 

ேதவன் ெகா�த்த இைளப்பா�தைல இன்� ெதாைலத் 

�வ�ட்ட மன�தர்கள் அேநகர். ��ம்பமாய் ேதவாலயம் 

ெசல்வ�ம் ேதவைன ஆராதிப்ப�ம் பழங்கால பண்பா� 

அல்ல. அ� ேதவ ஒ�ங்கா�ள்ள�. 

ேதவன் அன்பாகேவ இ�க்கிறார்;. அதாவ� இந்த 

உலகத்தில் மன�தர்கள் ��ம் அன்� அல்ல. ேதவ 

அன்பான� மாயமற்ற, ஒ� நா�ம் மாறிடாத ெதய் 

வ �க அன்�! அந்த அன்ைப காட்�ம்ப� தம்�ைடய 

�மாரனாகிய இேய�ைவ இந்த உலகத்திற்� தந்தார். 

“கர்த்தாேவ,  உம்�ைடய ச�கம் எங்கேளா� வ�வ 

தாேலேய, இந்த �மிய�ன்ேம�ள்ள ஜனங்கள் எல்லா 

��ம், நா�ம், உம்�ைடய ஜனங்க�ம் வ�ேசஷித்த 

வர்கள் என வ�ளங்�ம்” 

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

பக�ம் அவ�ைடய ேவதத்தில் தியானமாய��க்கிற 

ம�ஷன் பாக்கியவான்.  

2018 – இதழ் 08                           

 

http://www.gtachurchnet.ca/
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ேவைலப் ப�வ�னால் கைளத்�ப் ேபானவர்க�ம் வாழ்வ�ல் ெப�ம் 

சவால்க�க்� �கம் ெகா�ப்பவர்க�ம் இைளப்பா�தைல ஆைசயாய் 

எதிர்பார்க்கின்றார்கள். மன�தர்க�க்� இைளப்பா�தல் ேதைவ. எல்லா 

உய��னங்க�ம் ஓய்ெவ�ப்ப�ண்�. ேதவன் மன�தர்கள் ஓய்ந்தி�க்க 

ஓய்�நாைள உண்�பண்ண�னார். ஆய��ம் தங்கள் ஓய்ைவ வ�ற்� 

பணமாக்�பவர்க��ண்�. 
 

ஒ��ைற ஒ� கமக்காரன் தன� இரட்ைட மாட்� வண்�ய�ல் ெசன்� 

ெகாண்��ந்தான். வண்� ெவ�ைமயாய��ந்த�. அவன் ேபாகின்ற வழி 

ய�ல் ஒ� ெபண் தன� தைலய�ல் ெபா�ட்கைள �மந்�ெகாண்� கஷ்டத் 

ேதா� நடந்� ெசல்�வைதக் கண்� அவைள தன� வண்�ய�ல் ஏறிக் 

ெகாள்�ம்ப� �றினான். அவ�ம் வண்�ய�ல் ஏறிக்ெகாண்டாள். ேபாகி 

ன்ற வழிய�ல் வண்�க்காரன் அவேளா� ேபசிக்ெகாண்ேட வண்�ைய ஓட் 

�னான். அவேளா இைடய�ைடேய தன� �ைமையக் �றி த்� சலித்�க் 

ெகாண்ேட ேபசினாள். வண்�க்கார�ம் அவள் ேப�வைதக் ேகட்�த் தி� 

ம்ப� அவைளப் பார்த்தேபா�> அவள் வண்�ய�ல் அமர்ந்தி�ந்தவா� ெதாட 

ர்ந்�ம் தன� தைலய�ல் அச்�ைமைய �மந்�ெகாண்��ந்தாள். அவன் 

அவள�டம் ஏன் இன்ன�ம் தைலய�ேல அைத �மக்கிறாய். வண்�ய�ல் 

தாேன இட�ண்�. அைத இறக்கி வண்�ய�ல் ைவத்�வ�ட ேவண்�ய� 

தாேன என்றான். அவேளா ந� என்ைன வண்�ய�ல் ஏற்றியேத ெப�ம் 

உதவ�. என� �ைமைய வண்�ய�ல் இறக்கி ைவத்�> உனக்ேகன் 

�ைமைய �ட்டேவண்�ம் என்றாள். 
 

“வ�த்தப்பட்�ப் பாரஞ்�மக்கிறவர்கேள! ந�ங்கள் எல்லா�ம் என்ன� 

டத்தில் வா�ங்கள்> நான் உங்க�க்� இைளப்பா�தல் த�ேவன்.”  என்� 

கர்த்தராகிய இேய� ெசான்னார். அவர் ��ம் இைளப்பா�தலான� 

நிைறவான�ம்> நிச்சயமான�மா�ம். ேமற்�றப்பட்ட கைதய�ேல> பாரத் 

ேதா� நடந்� ெசன்ற ெபண்> தன் நைடய�லி�ந்� மாத்திரம் இைளப்பா� 

தைல ெத�ந்� ெகாண்டாள் ; ஆனால் அவள� �ைமய�லி�ந்�ம் இைள 

ப்பா�த�ண்� என்பைத அவள் வ�ளங்கிக் ெகாள்ள ��யாதவளாய� 

�ந்தாள்.  
 

கர்த்தராகிய இேய� ெசான்னார் “நான் சாந்த�ம் மனத்தாழ்ைம�மாய் 

இ�க்கிேறன்> என் �கத்ைத உங்கள் ேமல் ஏற்�க்ெகாண்�> என்ன�ட 

த்தில் கற்�க்ெகாள்�ங்கள், அப்ெபா��> உங்கள் ஆத்�மாக்க�க்க

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

Þ¬÷ð¢ð£Áîô¢ î¼ñ¢ «îõù¢ 
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இைளப்பா�தல் கிைடக்�ம். என் �கம் ெம�வா�ம்> என் �ைம இல� 

வா�ம் இ�க்கிற�.” இேய� இைளப்பா�தல் த�கின்றவரா�ள்ளார். 
 

“பாப�ேலான் ஆ�கள் அ�ேக நாங்கள் உட்கார்ந்�, அங்ேக சீேயாைன 

நிைனத்� அ�ேதாம். அதின் ந�வ�லி�க்�ம் அல�ச் ெச�கள�ன்ேமல் 

எங்கள் கின்னரங்கைளத் �க்கிைவத்ேதாம். எங்க ைளச் சிைறப��த்தவ 

ர்கள் அங்ேக எங்கள் பாடல்கைள�ம், எங்கைளப் பாழாக்கினவர்கள் மங் 

கள கீதத்ைத�ம் வ��ம்ப�: சீேயான�ன் பாட்�க்கள�ல் சிலைத எங்க�க்�ப் 

பா�ங்கள் என்� ெசான்னார்கள். கர்த்த�ன் பாட்ைட அந்நியேதசத்தில் 

நாங்கள் பா�வெதப்ப�?” என்� இஸ்ரேவல் ஜனங்கள், தங்கள் சிைறய�� 

ப்ப�ல், பாப�ேலான் ேதசத்திலி�ந்�, தாங்கள் இழந்�ேபான  இைளப்பா� 

தைல நிைனத்�ப் பா�யைதக் காண்கிேறாம்.  
 
ேதவன் ெகா�த்த இைளப்பா�தைல இன்� ெதாைலத்�வ�ட்ட மன�தர்கள் 

அேநகர். ��ம்பமாய் ேதவாலயம் ெசல்வ�ம் ேதவைன ஆராதிப்ப�ம் பழ 

ங்கால பண்பா� அல்ல. அ� ேதவ ஒ�ங்கா�ள்ள�. ேதவன் ��ம்பத் 

தில் ஆ�தைல�ம், இைளப்பா�ம் ேநரத்ைத�ம் உண்�பண்ண�ய��ந்தார். 

ஆனால் மன�தர்கேளா அதற்�ப் பதிலாக இைளப்பா�தலற்ற வாழ்ைவத் 

ெத�ந்� ெகாண்டார்கள். ம�ஷ�க்�ச் ெசம்ைமயாய்த் ேதான்�கிற வழி 

உண்�: அதின் ��ேவா மரண வழிகள், என்� ப��த்த ேவதாகமத்தில் 

வாசிக்கின்ேறாம்.  
 

ேதவன�ன் வாக்�த்தத்தமான�, உங்க�க்�ம், உங்கள் ப�ள்ைளக�க்�ம் 

நம்�ைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் வரவைழக்�ம் �ரத்தி�ள்ள யாவ� 

க்�ம் உண்டாய��க்கிற� என்� ெசால்லப்பட்�ள்ளப�ேய அ� யாவ�க் 

�ம் உ�யதா�ள்ள�. 
 
ப��யமான சேகாதரேன சேகாத�ேய, 

நம� ேதவன் சகலவ�த ஆ�தலின் ேதவனா�ள்ளார். தம்�ைடய ப��த்த 

வாசஸ்தலத்திலி�க்கிற ேதவன், திக்கற்ற ப�ள்ைளக�க்�த் தகப்ப �ம், 

வ�தைவக�க்� நியாயம் வ�சா�க்கிறவ�மாய��க்கிறார். ேதவன் தன� 

ைமயானவர்க�க்� வ ��வாசல்கைள ஏற்ப�த்தி, கட்�ண்டவர்கைள வ��த 

ைலயாக்�கிறார். நம்�ைடய ேதவன் இரட்சிப்ைப அ��ம் ேதவனாய�� 

க்கிறார், ஆண்டவராகிய கர்த்தரால் மரணத்திற்� ந�ங்�ம் வழிக�ண்�. 

அவர் உண்ைம�ள்ள ேதவன். 
 

வாழ்வ�ல் இைளப்பா�தைல ெபற்� ேதவ ஆசீர்வாதத்ைதப் ெபற ெஜப� 

க்க வ��ம்ப�னால் ஞாய�� காைல 10:00 மண�க்� ேதவ ஆராதைனய�ல் 

கலந்� ெகாள்�ம்ப� உங்கைள அன்ேபா� அைழக்கின்ேறன். 
 

ந�திமான்கேளா ேதவ�க்��ன்பாக மகிழ்ந்� கள��ர்ந்�, ஆனந்தசந்ேதா 

ஷமைடவார்கள்.                                               
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khspif fl;lg;gl Ntz;bNa ,lk; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpd;G> Nghl 
g;gl;l jpl;lj;jpd;gbNa> m];jpghuk; NghLk; Ntiyfs; Muk;gpj; 
jJ. nray;jpwd; kpf;f> etPd cgfuzq;fis gad;gLj;jp> kpfTk; 
fpukkhf m];jpthuNtiyfs; epiwTngw;wJ. ehl;bYs;s> mjp 
rpwe;j nghwpapayhsu;fs; njhopy;GupAk; ];jhgdj;jhy;> m];jpghu 
j;jpd; cWjp> kPs;Ma;T nra;ag;gl;L> mjw;Fupa cj;jpNahfG+u;t 
khd rhd;wpjo; toq;fg;gl;lhapw;W. fl;blk; fl;l Njitahd 
nghUl;fs;> cgfuzq;fs; Maj;jkhf ,Uf;fpd;wJ. Ntiyahl; 
fs; Maj;jk;! MdhYk;> fl;bl Ntiyfs; ];jk;gpjkhfg; Ngha; 
nfhz;bUe;jJ. fl;lg;gLk; khspifapd; nrhe;jf;fhudhfpa IRt 
upathd;> epiyikfis kPs; Ma;T nra;Ak;gbahf xU FOit 
mDg;gpapUe;jhu;. mtu;fspd; mwpf;ifapd;gb> cWjpahd m];jp 
ghuk; Nghlg;gl;lJ cz;ik! Mdhy;> Ntiyahl;fs;> me;j m]; 
jpghuk; mikg;gjw;fhf nra;ag;gl;l NtiyfisAk;> jq;fs; gpuah 
rj;ijAk;> mjdhy; fpilj;j ntw;wpiaAk; gw;wp NgRtjpNyNa 
mNef Neuq;fis nrytopj;J te;jhu;fs;. ,ij mwpe;j nrhe;jf; 
fhud;> m];jpghuk; Kf;fpakhdJ> mJ Kiwg;gb G+u;j;jpahapw;W> 
,dp mijg;gw;wpNa fye;Jiuahb> fhyj;ij tpuakhf;fhky;> khsp 
ifia fl;Lk; Ntiyia Jupjg;gLj;Jk;gb fl;lis nfhLj;jhd;.  
 

,J NghyNt> vq;fSila tho;f;ifapYk;> ,NaR fpwp];J top 
ahf kPl;ig ngw;Wf; nfhz;Nlhk;. mjhtJ>  gioa tho;f;if 
apd; nrj;j fpupiafSf;F ePq;fyhfp>  kde;jpUk;gp> Njtid tpR 
thrpj;J>  Qhd];ehdj;ij ngw;W mtUila nrhe;j [dq;fs; 
vd;w ghf;fpaj;ij mile;jpUf;fpd;Nwhk;.  gupRj;j Mtpahdtupd;> 
mgpN\fk;> mtUila tuq;fs; ahitAk; ngw;wpUf;fpd;Nwhk;.  
kupj;Njhupd; capu;j;njOjy;> epj;jpa epahaj;jPu;g;G vd;gitfis 
gw;wpa mwpT Gfl;lg;gl;bUf;fpwJ.  NjtDila fpUigapNy> 
,e;j m];jpghukhdJ Nghlg;gl;lhapw;W. fpwp];J Nky; Nghlg;gl;l 
m];jpghuk; epiyahdJ. mij vtUNk mirf;f KbahJ. gpjh 
thfpa NjtDila jpl;lg;gb> mg;Ngh];jyu; jPu;f;fjuprpfshy;> 
,NaRfpwp];J vd;Dk; %iyfy;ypd;Nky; ,e;j m];jpghuk; Nghl 
g;gl;bUf;fpd;wJ. mg;Ngh];jyu; jPu;f;fjuprpfshy; Nghlg;gl;l me;j 
m];jpghuk; ,NaR fpwp];JNt. vdNt> Nghlg;gl;bUf;fpw m];jp 
ghukhfpa ,NaRfpwp];Jit my;yhky; NtNw m];jpghuj;ijg; 
Nghl xUtdhYk; $lhJ. (vgpnuau; 6:1-2> vNgrpau; 2:20-22> 1 
nfhupe;jpau; 3:11) MfNt kWgbAk; m];jpghukhfpa %y cg 
Njrq;fisg;gw;wpNa Ngrpf;nfhz;bUf;fhky;> ehq;fs; G+uzuhFk; 
gb fle;J nry;y Ntz;Lk;.  
 

mopahjJk; khrw;wJk; thlhjJkhfpa epj;jpa uh[;aj;ij Rj 
e;jupf;Fk;nghUl;L> fu;j;juhfpa fpwp]Jtpd;;Nky; khspif KO 
tJk; ,irtha; ,izf;fg;gl;L> fu;j;jUf;Fs; gupRj;j Myakhf 
vOk;gNtz;Lk;. xd;whd nka;Njtdhfpa gpjhitAk;> mtu; 
mDg;gpdtuhfpa ,NaR fpwp];Jit mwpfpd;w mwptpNy ehq;fs; 

«îõ¬ù Üø¤è¤ø Üø¤¾... 
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tsuNtz;Lk;. (Nahthd; 17:3> 1 NgJU 3:18) 
 

gupRj;j Ntjhfkj;ij (NjtDila fl;lisfs;> epakq;fs;> top 
Kiwfis) Mu;tKld; gbf;f Muk;gpg;gJ> rhe;jkha; Vw;Wf; 
nfhs;tJ> Njtid mwpfpd;w mwptpd; Kjw;gb. mj;Jld; epW 
j;jptplhjgbf;F>  ePq;fs; cq;fis tQ;rpahjgbf;Fj; jpUtrdj; 
ijf; Nfl;fpwtu;fsha; khj;jpuky;y> mjpd;gb nra;fpwtu;fshAk; 
,Uf;f Ntz;Lk;. (ahf;NfhG 1:21-22)  
 

NjtDila trdq;fis> fw;Wf;nfhz;L> mij ,uTk; gfYk; 
jpahdpj;J> mtUila fw;gidfis ehk; iff;nfhs;Sfpwtu; 
fshdhy;> mtiu mwpe;jpUf;fpNwhnkd;gij mjpdhy; mwpNthk;. 
md;ghf ,Ug;gNj> NjtdplkpUe;J MjpKjy; ehq;fs;; ngw;wpUf; 
fpw fw;gidahf ,Uf;fpd;wJ. me;j nja;tPf md;gpd; tsu;r;rpNa 
ehq;fs; Njtid mwpfpd;w mwptpd; tsu;r;rp. Njtd; md;ghfNt 
,Uf;fpd;whu;. md;gpy;yhjtd; Njtid mwpahd;. vdNt ehq;fs; 
NjtDila J}a md;gpNy tsUk; NghJ> mtiu mwpfpd;w mwp 
tpNy tsu;fpd;Nwhk;. mjhtJ> me;j md;gpd; Moj;ij vq;fs;  
ehshe;j tho;tpNy rhl;rpahf> fpupiafspNy fhz;gpf;f Muk;gpf;fp 
d;Nwhk;. nja;tPf md;gpd; Moj;jpy;> Kw;wpYk; NjwpdtdhNdd; 
vd;W xUtUk; nrhy;y KbahJ. vdNt> ,e;j G+kpapNy thOk; 
xt;nthU ehSk; me;j md;gpd; Moj;ij mjpf jpfkhf mwptjp 
Yk;> mij nraw;ghl;by; fhz;gpg;gjpYk;  tsu;e;J tu Ntz;Lk;.  
 

md;Gjhd; Nkd;ikahdJ vd;gjd; fUg;nghUs; vd;d? md;Gjhd; 
Kf;fpakhdJ> MfNt> Mtpapd; fdpapd; re;Njh\k;> rhe;jk;> 
jaT> ew;Fzk;> rkhjhdk;> ePba nghWik> tpRthrk;> ,r;ira 
lf;fk; mehtrpakw;wjh? mg;gbay;y! ,e;j Rghtq;fs; ahTk; 
vq;fSila Njt md;ig ntspf;fhl;Lk; Fzhjpraq;fshapUf; 
fpd;wJ.  
 

khspifahdJ> m];jpthuj;jpd;Nky; ,g;gbf; fl;lg;gl;LtUfpd;w 
NghJ> me;j khspif ,d;Dk; G+uzg;gltpy;iy. ehSf;Fehs; 
me;j khspifahdJ mjd; cUit miltjpy; ngUfpf; 
nfhz;Nl Nghfpd;wJ. me;j khspif> Nghlg;gl;l jpl;lj;jpd;gb> 
fl;lg;gl;lgpd;G> mJ rk;G+uzg;gLfpd;wJ. ,g;NghJ> mJ fl;l 
g;gLfpd;w khspif vd;W miof;fg;gLtjpy;iy. ,g;NghJ mJ> 
me;j IRtupathdpd; “khspif”  vd;W miof;fg;gLk;. mNj 
NghyNt> fpwp];J vd;w m];jpghuj;jpy; fl;lg;gl;L tUfpd;w ehk;> 
Mtpapd; fdpapd; Rghtq;fspy; xt;nthUehSk;; tsu;e;J tuNt 
z;Lk;. me;j tsu;r;rp G+uzg;gLk; NghJ> ehq;fs; vq;fs; NjtD 
ila rk;G+uzkhd khspif (gupRj;j Myak;) vd;W miof;fg;g 
LNthk;. me;j ehspy; md;G vq;fspy; Kw;wpYk; G+uzg;gl;bUf;Fk;.  
 

Mtpapd; fdpjhd; Kf;fpakhdJ> vdNt> Njt Mtpahdtupd; 
tuq;fs;> Njt Mtpahdtupd; ru;thAjtu;f;fk;> n[gk;> ,itfs; 
vq;fSf;F Njitapy;iyah? epr;rakhfj; Njit! mJ vg;gb 
nadpy;> khspifahdJ fl;lg;gl;LtUifapy;> mjw;Fupa %yj 
dk;> cgufuzq;fs;> Ntiyahl;fs; ahTk; ,d;wpaikahjJ. mj; 
Jld; jpUlu;fsplk; ,Ue;J me;j fl;blk; ghJfhf;fg;l Ntz;Lk;.
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IRtupathdpd; g+uz ghJfhg;Gf;Fs; mJ xg;gilf;fg;gLk;tiu 
mij ,uTk; gfYk; vy;yh fhtNyhLk; fhf;f Ntz;Lk;. mJ 
NghyNt> ehq;fs; ,e;j G+kpapNy thOk;tiu> NjtDila md; 
gpy; G+uzg;gl;L> mtUila epj;jpa uh[;aj;jpy; mtNuhL thOk; 
tiu> Ntj thrpg;G>  Njt Mtpahdtupd; tuq;fs;> Njt Mtpah 
dtupd; ru;thAjtu;f;fk;> n[gk; ,itahTk; ,d;wpaikahjit.  
 
ePq;fs; mtUila MtpapdhNy cs;shd kD\dpy; ty;yikah 
a;g; gyg;glTk;> tpRthrj;jpdhNy fpwp];J cq;fs; ,Ujaq;fspy; 
thrkhapUf;fTk;> ePq;fs; md;gpNy Nt&d;wp> epiyngw;wtu;fshfp> 
rfy gupRj;jthd;fNshLq;$lf; fpwp];JtpDila md;gpd; mfy 
Kk;> ePsKk;> MoKk;> cauKk; ,d;dnjd;W czu;e;J mwpTf; 
nfl;lhj me;j md;ig mwpe;Jnfhs;s ty;ytu;fshfTk;> NjtD 
ila rfy gupG+uzj;jhYk; epiwag;glTk;> mtu; jkJ kfpik 
apDila IRtupaj;jpd;gbNa> cq;fSf;F mEf;fpufk ; gz;zNt 
z;Lnkd;W Ntz;bf;nfhs;SfpNwd; vd;W Njt kD\dhfpa 
gTy; $wpapUf;fpd;whu;. (vNgrpau; 3:16-19) 
 

எனேவ ப��த்த ஆவ�யானவர் வழியாக ேதவன் த�ம் ‘அ�க் 

கிரகங்கைள’ �றித்� தர்க்கம் ெசய்யாமல், அைவகைள ெபற் 

�க் ெகாண்�, அன்ப�ேல �ரணரா�ம்ப� கடந்� ெசல்ேவாம்.  
 
ேதவ அன்ப�ன் அம்சங்கள் சிலவற்ைற ஆராய்ந்� பார்ப்ேபாம்  
• ேதவைன உண்ைமயாக அன்� ெசய்கின்றவன், தன் அயலவைன உண் 

ைமயாக அன்� ெசய்கின்றான். இதற்�ள் பத்�க் கட்டைளக�ம் அட 

ங்�ம். இந்த �ய அன்ப�ேல பாவம் இ�க்கா�. 

• ேதவைன அன்� ெசய்கின்றவன், அவ�டத்தில் வ��வாசமாக இ�ப்பத 

னால்,  தன் நிைலையக் �றித்த பயம் இ�க்கா�. எனேவ, இப்ப�ப்ப 

ட்ட அன்�, ேதவ�ைடய சித்தத்திற்� தன்ைன தயக்கமின்றி ஒப்�க் 

ெகா�க்�ம்.  

• இந்த அன்பான�, ேதவ�க்காக, சகலத்ைத�ம், தாங்�ம், சகலத்ைத�ம், 

சகிக்�ம். உபத்திரவங்கள�ேல ����க்கா�. 

• இந்த அன்�, தற்ெப�ைம ெகாண்�, �கழ்சிைய நாடா�. மாயமற்ற 

தாழ்ைமய�ல் நிைறந்தி�க்�ம்.  

• இந்த அன்� எப்ேபா�ம் ேதவந�திைய�ம், அவ�ைடய நியாயத்ைத�ம் 

நிைறேவற்�ம். ஆவ�ய�ன் கன�ய�ன் �ணாதிசயங்கள் நிைறந்த�. 

• ஒ�க்கப்பட்டவர்கள், பரேதசி, திக்கற்றவர்கைள வ��வ�க்�ம்.  

• ெகா�ைம ெசய்யா�, �ற்றமற்ற இரத்தத்ைத சிந்தா�, அதற்� 

உடந்ைதயாய் இ�க்கா�.  

• இேய� கிறிஸ்�ேவ   ேதவ�ைடய   அன்ப�ன்    உ�வம் (1 ேயாவா 4:9) 

fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J jhk; ,e;j cyfj;ijtpl;L NghFk; 
gbahd Ntis te;jNghJ> jhd; Nerpj;jtu;fSf;F> jd;id gpd;
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gw;Wfpd;wtu;fs; vg;gbahf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gijf; Fwpj;J 
mjpfkhf tpsf;fpf;$wpdhu;. mitahtw;wpYk;> gpujhdkhf md; 
igf; Fwpj;J $wpdhu;. vd;id Nerpf;fpd;wtd;> vd; fl;lisf 
isf; iff;nfhs;fpd;whd; vd;W $wpdhu;. me;j filrp ,uhj;jp 
upapNy> xUtupy; xUtu; md;ghapUq;fs; vd;Dk; gpujhdkhd fw;g 
idia nfhLj;jhu;. (Nahthd; 13:34) 
 
VNukpah jPu;f;fjuprpapd; ehl;fspNy> Njrj;jpy; mf;fpukk; epiwe;jp 
Ue;jJ. [dq;fs; ahtUk; fu;j;juhfpa Njtid js;sptpl;L> tpf;fp 
ufq;fis jkJ Njtu;fs; Mf;fpf;nfhz;L> jq;fs; rfy Jd;khu; 
f;f topapYk; ele;jhu;fs;. mg;nghOJ Njtd;jhNk>  ேதவைன அறி 

கின்ற அறி� vd;d vd;gijf; Njt kD\dhfpa VNukpah top 

ahf [dq;fSf;F $wpdhu;. mjhtJ> ந�ங்கள் நியாய�ம் ந�தி �ம் 

ெசய்�, பறிெகா�த்தவைன ஒ�க்�கிறவ�ைடய ைகக்�த் தப்�வ�� 

ங்கள்; ந�ங்கள் பரேதசிைய�ம் திக்கற்றவைன�ம் வ�தைவைய�ம் 

ஒ�க்காம�ம், ெகா�ைமெசய்யாம�ம், இவ்வ�டத்தில் �ற்றமில்லாத 

இரத்தத்ைதச் சிந்தாம�ம் இ�ங்கள்.  இந்த வார்த்ைதய�ன்ப�ேய ந�ங் 

கள் ெமய்யாய்ச் ெசய்�ங்கள் இப்ப�ச் ெசய்வதல்லேவா ‘என்ைன அறி 

கிற அறி�’  vd;whu;.  NjtDila md;G ,y;yhj kdpju;fshy; Nkw; 

$wpaitfis nka;ahf epiwNtw;w KbahJ. (VNukpah 22) 
 
Njtd; md;ghfNt ,Uf;fpwhu;;. me;j md;ghdJ> ,e;j cyfj;jpy; 
kdpju;fs; $Wk; md;G my;y. Njt md;ghdJ khakw;w nja;tPf 
md;G! me;j md;G guNyhfj;jpNy epiyj;jpUf;fpd;w J}a md;G! 
me;j md;ig fhl;Lk;gb jk;Kila Fkhudhfpa ,NaRit ,e;j 
cyfj;jpw;F je;jhu;. Fkhudhfpa ,NaR fpwp];J> me;j md;gpd; 
G+uzj;ij jk;Kila rpYit kuzj;jpd; topahf ntspg;gLj; 
jpdhu;. me;j cz;ikahd Njt md;gpy; epiyj;jpUf;fpwtd; Njt 
dpy; epiyj;jpUf;fpwhd;> NjtDk; mtdpy; epiyj;jpUf;fpwhu;. (1 
nfhup 13:13> 1 Nahthd; 4:7-9) 
 
mwpTf;nfl;lhj ,e;j nja;tPf md;ig mwpfpd;w mwptpy; ts 
Uk;gbaha;> fpupiafspd; topahf> ehq;fs; ehSf;F ehs; fpwp]; 
Jtpd; md;gpd; rhaiy mzpe;J kW&gkhfpf; nfhz;bUf;fpd; 
Nwhk;. ehq;fs; G+uzkhf kW&gkhf;fg;gLk; NghJ> fpwp];Jtpd; 
md;gpy; G+uzg;gl;bUg;Nghk;. me;j epiyia xU kdpjd; mil 
Ak; NghJ> NjtDila fl;lisahfpa md;G ,dp mtDf;F 
fl;lisaha; Njhd;whky;>  Njt md;G mtDila Rghtkhf khwp 
tpLfpd;wJ. Njtid md;G nra;tJ ,dp fl;lis my;y> gpwid 
md;G nra;tJ mJ fl;lis my;y. ,g;nghOJ> md;G mtD 
ila Rghtk;. ,e;j md;ghdJ nja;tPf Rghtk;. (vNgrpau; 3:19) 
 
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];JjhNk cq;fis topelj;Jthuhf! 
MNkd;. 
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ேசார்ந்�ேபாகிறவ�க்� கர்த்தர்> ெபலன் ெகா�த்�> சத்�வமில்லாதவ� 

க்�ச் சத்�வத்ைதப் ெப�கப்பண்�கிறார். வ�ைதக்கிறவ�க்� வ�ைதைய 

�ம்> �சிக்கிறதற்� ஆகாரத்ைத�ம் அள�க்கிறவர் கர்த்தர். உங்க�க்� 

வ�ைதைய அள�த்�> அைதப் ெப�கப்பண்�கின்றார். எங்கள் ேதவனா 

கிய கர்த்தர் �றித்த கால அட்டவைணய�ன்ப�> என் வாழ்க்ைகய�ல் கா� 

யங்கைள நடப்ப�ப்பார் என்� ஒ�வன் தன்ைன ஒப்�க்ெகா�த்தி� ந்தால்> 

அந்த ேவைளய�ேல அந்த மன�த�ைடய வாழ்வ�ன் எஜமான னாகக் 

கர்த்தேர இ�க்கின்றார்.  
 

மன�தர்கள் தங்க�க்� ப��த்த ப�ரகாரமாக> தங்கள் வாழ்க்ைகய�ன் நிக 

ழ்�கள�ன் அட்டவைணைய ேபாட்�வ�ட்�> அதன்ப� ெசய்� ���ம் 

என்� கர்த்த�டம் ெகா�க்கின்றார்கள். தாங்கள் ேபாட்ட அட்டவைணய� 

ன்ப� கா�யங்கள் நைடெபறாமல் ேபா�ம் ேபா�> மன�ைடந்� ேபாகி 

ன்றார்கள். எங்க�ைடய ெஜபமான�> ேதவேன> எனக்� இன்ன ப�ரகா 

ரமான ேதைவகள் உண்�> இவற்ைற நான் வ��ம்�கின்ேறன்> ந�ர் என்ைன 

ஆசீர்வதிக்கின்றவர் என்பைத அறிந்தி�க்கின்ேறன். அைவ யாவற்ைற�ம் 

உம்�ைடய பாதத்தில் ைவக்கின்ேறன்> உம்�ைடய சித்தப்ப� எனக்� 

ஆகக்கடவ� என்ற ப�ரகாரமாய் இ�க்க ேவண்�ம். ஏெனன�ல்> மன�தர்க 

�ைடய எண்ணங்கள�ேல> அவர்கைள அறியா மேல> �யலாப�ம் �ய 

இச்ைச> தன்னலம் ேபான்றைவ ஒட்�க்ெகாண் ��க்�ம். எனேவ> நாங்கள் 

எங்கள் வ�ண்ணப்பங்கைள ேதவ�ைடய சித்தத்தின்ப� ேகட்�ம் ேபா�> 

ேதவன்தாேம> எங்க�ைடய ேநாக்கங்க ைள�ம் அதன் ப�ன்வ�ைள�க 

ைள�ம் எங்க�க்� ெவள�ப்ப�த்தி> அந்த வ�ண்ணப்பம் எங்கள் வாழ்க் 

ைகக்� ஆ�ேமா ஆகாமலி�க்�ேமா என்பைத�ம்> அவ�ைட சித்தம் 

இன்னெதன்பைத�ம் காண்ப�ப்பார்.   
 

நாங்கள்  காைலய�ேல எ�ந்தி�க்�ம்ேபா�> சமாதானத்ைத இழந்தவர்க 

ளாக இ�ந்தால்> அந்த நாள�ேல எந்த கா�யத்ைத�ம் ஒ�ங்காக ெசய்� 

��க்க ��யாமல் பல தவ�கைள வ�ட்�வ��ேவாம். ேதவன் தம்� 

ைடய அ�க்கிரகத்தின்ப�> நாங்கள் கி�ையகைள நடப்ப�க்�ம் வண் 

ணமாக> தம� ஜனத்திற்�ப் ெபலன்ெகா�க்கின்றார்> அவற்ற ெசய்�

[IF YOU WOULD LIKE TO LISTEN TO THE FULL VERSION OF THIS MESSAGE IN ENGLISH 
OR TAMIL, FOLLOW THE LINK THAT IS PROVIDED AT THE END THIS SERMON NOTES] 

 
 

 

ப�ரசங்கக் �றிப்�க்கள் - ேபாதகர் ரஞ்சிற் ெகான்ஸ்ரன்ைரன் 
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��க்கத் தக்கதாக தம� ஜனத்திற்�ச் சமாதானம் அ�ள�> அவர்கைள 

ஆசீர்வதிக்கின்றார். ஆகேவ மகிைமைய கர்த்த�க்� ெச�த்�ங்கள். 
 

மன�தர்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் ேதவ ஆசீர்வாதங்கைள ெபற்�க் 

ெகாள்�ம் ேபா� மனமகிழ்ந்� கர்த்தைர மகிைமப்ப�த்�வ� மிக�ம் 

அவசியம். சில மன�தர்கள்> அந்த ஆசீர்வாதங்கைள மட்�ம் பற்றிக் 

ெகாண்�> அைவகள�னாேல வ �ண் ெப�ைம அைடந்� வ��கின்றார்கள். 

எங்கள் வாழ்க்ைகய�ேல உண்டாய��க்கின்ற வசதிகள்> ெசல்வங்கள் 

எங்கள் வாழ்க்ைகய�ன் தரத்ைத நிர்ணய�ப்பதற்� நாங்கள் இடங் ெகா� 

க்கக் �டா�.  
 

இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வனாந்திரத்தின் வழியாக> வழிநடத்தி வந்த 

ேமாேச என்�ம் ேதவ மன�தன்> நா�ம் உம்�ைடய ஜனங்க�ம் வ�ேச 

ஷித்தவர்கள் என்� எப்ப� வ�ளங்�ம்? உம்�ைடய கண்கள�ேல கி�ைப 

கிைடத்தெதன்ப� எதினால் அறியப்ப�ம் ;? ந�ர் எங்கேளாேட வ�வதினால் 

அல்லவா! என்� �றினார்.  
 

ஒ� கிறிஸ்தவன�ன் வாழ்க்ைகய�ேல அவன�டத்தில் இ�க்�ம் ேமன்ைம 

யான�> இந்த உலக ஐ�வ�யங்கள�னால் அளக்கப்ப�வதில்ைல. மாறாக> 

கர்த்தர் அவேனா� இ�ப்பேத அவ�ைடய ேமன்ைம. கர்த்தர் ஒ�வ 

ேனா� இராவ�ட்டால்> அவன் எப்ப�ப்பட்டவனாக இ�ந்தா�ம் அதனால் 

அவ�க்� ப�ரேயாஜனம் இல்ைல. ேதவேனா�ம்>  �மாரனாகிய இேய� 

கிறிஸ்�ேவா�ம் ஐக்கியமாய��க்�ம்ப�க்ேக ப�தாவாகிய ேதவன் எங் 

கைள அைழத்தார். எனேவ ேதவன் எங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் இல்ைல என் 

றால்> அந்த வாழ்க்ைக ெவ�ைம�ள்ளதாக இ�க்�ம்.  
 

எங்க�ைடய வாழ்க்ைகய�ேல நாங்கள் எப்ேபா�ம் கர்த்தைரேய ேநாக்கிப் 

பார்க்க ேவண்�ம். கர்த்தர் எங்கள் பட்சத்தில் இ�க்�ம் ேபா� எங்க�க்� 

வ�ேராதமாக நிற்பவன் யார்? நாங்கள் எப்ேபா�ம் கர்த்தர் �ன்ன�ைலய�ல் 

உண்ைம�ள்ளவர்களாக�ம்> அவ�ைடய சித்தத்ைத ெசய்கின்றவர்களாக 

�ம் காணப்பட ேவண்�ம். ேதவன் எங்கேளா� இ�ப்பேத எங்க�ைடய 

வாழ்க்ைகய�ன் மகிைம. எனேவ இந்த ேவைளய�ேல ேதவைன ேநாக்கி 

“நான் உம்ேமா� நடக்க ேவண்�ம்” ந�ர் எனக்� �ன்பாக ெஜயவ �ரானாய் 

�ன் ெசல்ல நா�ம் ெஜயவ �ரனாய் உம் ப�ன் ெதாட�ேவன்” என ெசால் 

�ேவாம். 
  

 

[இந்  ே  ெ ய் ி �ன்  ிப் ி  �ன் ம் 

[இந்த ேதவ ெசய்திய�ன் ��ைமயான ஒலிப்பதிைவ ப�ன்வ�ம் 

இைணயத் தளத்தில் (INTERNET WEBSITE இல்)  

தமிழ் ஆங்கில ெமாழிகள�ல் ேகட்கலாம்.] 
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கிறிஸ்�ைவ அறி�ம் ேமன்ைம 
,d;W gy ehLfspNy> rKjha Vw;wj;jho;Tfisf; Fwpj;Jk;> 
xLf;FKiwfisg; gw;wpAk; gy kl;lq;fspNy Ngrg;gLfpd;wJ. 
,e;j xLf;F Kiwfs; gytbtq;fspNy kdpju;fspd; ,Uj 
aj;jpy; Fbnfhz;bUf;fpd;wJ. ehl;bw;F ehL> ,lj;jpw;F ,lk; 
IRtupathd; ahu;? Vio ahu;? vd;Dk; tiutpyf;fzk; NtWg 
l;bUf;fpd;wJ. ehq;fs; ve;jg; gf;fKk; vq;is Nghl;Lf;nfhz;lh 
Yk;> ve;jtpjj;jpYk; ehq;fs; kw;wt 
u;fis xLf;fpwtu;fshfNth my;yJ 
xLf;fg;gLtjw;F cle;ijahfNth 
,Uf;ff;$lhJ. vq;fs; tho;tpNy> 
ve;j xUtplaj;ijf; Fwpj;Jk; 
ngUik  vq;fSf;Fs; ,Uf;Fk; vd; 
why;> ehq;fs; kw;wtu;fis xLf;F 
fpd;Nwhk; my;yJ kw;wtu;fs; xLf; 
fg;gLtjw;F fhuzpfshf khw;wg;g 
Lfpd;Nwhk;. IRtupathd;fs; Viof 
fis xLf;Ftijgw;wp gupRj;j 
Ntjhfkj;jpNy gy ,lq;fspNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Mdhy; 
rpy ,lq;fspNy> trjp Fiwe;jtu;fSk;> ViofSk;> jq;fs; 
nghUshju epiyik f~;lkhf ,Ue;jhYk;> ehq;fs; ,d;d 
,lj;jhu;! ehq;fs; ,e;jg; guk;giu! “Gyp grpj;jhYk; Gy;iyj; 
jpd;dhJ” vd;W jq;fs; FLk;g nfsutk; Fwpj;J ngUikahf 
NgRthu;fs;. gpupakhdtu;fNs> xLf;fg;gl;Nlhu; tho;tilAk;gb 
f;fha;  ,NaR ,e;j cyfj;jpw;F te;jhu;. vdNt cq;fs; fz 
f;F mtUf;F Kd;ghf rupahf ,Uf;f Ntz;Lk;. ehq;fs; gy 
epahaq;fis $wp vq;fs; nfhs;iffs; ePjpahdJ vd 
kdpju;fSf;F ep&gpf;fyhk;. Mdhy; Njtd; Kd;dpiyapy; vq;f 
Sila ePjp mOf;fhd fe;ij. ,g;gbahf [dq;fs; kj;jpapNy 
gytpjkhd xLf;FKiwfs; mtu;fis mwpahkNy Fbnfhz;L 
tpLfpd;wJ. fhaPd;> NjtDila thu;j;ijia Nfl;Lk;> jd;id 
jho;j;jKbahj RangUik mtDf;F ,Ue;jjhy;> jd; rNfhj 
uid ,e;j G+kpapypUe;J mfw;wptpl;lhd;. vdNt> vq;fsplkpU 
f;Fk; cyf Nkd;ikfis fise;JtpLNthk;. fpwp];Jit 
mwpAk; Nkd;ikia milAk;gb> kw;wtu;fis xLf;Fk; Rang 
Uikia  Kw;wpYkha; mfw;wp Njt ePjpia elg;gpg;Nghk;. 

    
 

என் கர்த்தராகிய கிறி 

ஸ்� இேய�ைவ அறி 

கிற அறிவ�ன் ேமன்ைம 

க்காக எல்லாவற்ைற�ம் 

நஷ்டெமன்� எண்ண�க் 

ெகாண்��க்கிேறன். 

Gjd; | Mtzp 1 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 6:14 

ப�லிப்ப�யர் 3:8 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> இந்த உலகத்திேல மன�தர்கள் 

மத்திய�ேல ேமன்ைமயாக கண�க்கப்ப�ம் ஒ�க்� �ைறகைளவ�ட்�> 

உம்ைம அறிகின்ற அறிவ�ேல வள�ம்ப� என்ைன வழிநடத்திச் 

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

 
1 ேயாவான் 5:5, அப் 4:12,  ஏசாயா 9:6, �க்கா 4:18-21 12 



  
 

 

கர்த்தர் என் சகாயர்...  
tho;ifapNy vg;gf;fKk; neUf;fg;gl;L> ,dp Nghtjw;F top 
VJk; ,y;iy> cjtp nra;a xUthuhYk; KbahJ vd;w tpuf;jp 
epiyia mile;j kdpjd; tYtha; Nrhu;tile;J Nghdhd;. 
me;j Neuj;jpNy> nrq;fly; mtDf;F Qhgk; te;jJ. ,yl;rf;f 
zf;fhf [dq;fs; nrq;flypd; fiuapy; epw;fpd;whu;fs;. jq;fs; 
mbikj; jdj;jpypUe;J tpLjiy 
fpilj;J rpy ehl;fSk; Mftp 
y;iy> jq;fis gpd; njhlu;e;J 
tUk; vfpg;jpd; ,uhZtj;ijf; 
fz;L fyq;fpdhu;fs;. ehD}W tUl 
q;fs; mbikfshf ,Ue;j ,tu; 
fSf;F> rhjhuz Aj;jj;ij elg;gp 
f;Fk; gilgyk;> Af;jp> MAjq;fs; 
VJk; mw;;wtu;fs;. mg;gbahdhy; 
vg;gbahf ty;yikAs;s vfpg;jpd; 
gilg;gyj;jpw;F Kd;ghf ,tu;fS 
f;F epw;f KbAk;? Kd;ghf nrq;fly;> gpd;ghf vjpg;jpd; Nrid. 
Mdhy; mtu;fs; jk;ik mioj;j ru;t ty;yikAs;s Njtd; 
jq;fNshbUg;gij kwe;J Nghdhu;fs;. jz;zPiu cz;lhf;fp> 
mjw;F vy;iyia epu;nzapj;jtu; vq;fs; Njtd;. uh[;aq;fis 
jk;Kila rpj;jg;gb MSf;fpd;w Njtd; mtu;. rfyKk; mtU 
ila MSiff;F fPo;gl;bUf;fpd;wJ. vfpg;jpd; ,uhtj;jpw;Fk;> 
[dq;fSf;Fk; ,ilapy; Njtd; Nkfj;J}iz cz;L gz; 
zpdhu;. vfpg;jpd; ,uhZtj;jpw;F mJ fhupUshf ,Ue;jJ> 
Mdhy; ,];uNty; [dq;fspd; gf;fk; mJ ntspr;rkhf ,Ue; 
jJ. Kd;ghf epd;w nrq;fly; ,uz;lhf gpupe;J top tpl; lJ> 
ntl;lhe;jiuapNy ele;J> nrq;fliyf; fle;jhu;fs;. vfpg;jpd; 
,uhZtk; mt;topaha; flf;f Kad;wNghJ> jz;zPu; mtu; 
fis %bf; nfhz;lJ. Mk;> vq;fis vjpu;f;Fk; ve;j #o;epiyf 
Sf;Fk; Nkyhd Njtid ehq;fs; Muhjpf;fpd;Nwhk;. rhjfkpy; 
yhj #o;epiyfis fz;L kdk; Nrhu;e;J NghFk;NghJ> fu;j; 
jiu Nehf;fp $g;gpLq;fs;. cz;ikahd cs;sj;NjhL> nka;j; 
Njtdhfpa fu;j;juplk; tpz;zg;gpAq;fs;. jk;ik Nehf;fp $g;gp 
Lfpd;w ahtUf;Fk; gjpy; nfhL fpd;w [PtDs;s Njtd;. 
mtupd; md;Gf;F msNtapy;iy.  

  

 

அதினாேல நாம் ைத�ய 

ங்ெகாண்�: கர்த்தர் என 

க்�ச் சகாயர்> நான் பய 

ப்பேடன்> ம�ஷன் என 

க்� என்னெசய்வான் 

என்� ெசால்லலாேம. 
 

எப�ெரயர் 13:6 

 

tpahod; | Mtzp 2 
 

 khiy thrfk; - cghfkk; 31:8 

 

ெஜபம்: கி�ைப நிைறந்த நல்ல தகப்பேன> இந்த உலகிேல எங்கைள 

எதிர்த்� வ�ம் சவால்கைள கண்� கலங்கி நிற்காமல்> உம்ைமப் 

பற்றிக் ெகாண்�> ெஜயங்ெகாள்ளத்தக்கதாக என்ைன ெபலப்ப�த்�ம் 

.இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய  வாசிக்க -  WWW.gtachurchnet.ca  13 



  
 

 

நியாயத்ைத வ�ைத�ங்கள் 

xU CupNy cs;s rdrKf epiyaj;jpd; mLj;j ,U tUlq;f 
Sf;Fupa jiytiu epakpg;gjw;fhd thf;nfLg;G eilngw;wJ. 
jiytUf;fhf Nghl;bapLk; mq;fj;jtu; xUtu;> rdrKf epiy 
aj;jpd; mq;fj;jtu; gyiu jdpg;gl;l Kiwapy; mZfp> je;jpu 
khf mtu;fSld; Ngrp> jiytu; gjtpia ngw;Wf; nfhz;lhu;. 
rKjhaj;ij newpg;gLj;jp> Nrit 
nra;gtu;fis elj;Jk; jiytu; 
newpKiwaw;w fhupaj;ij nra;a 
yhkh? ,g;gbahd fhupaq;fs;>  Njr 
q;fspNy> gy kl;lq;fspy; eilng 
Wtij Mq;fhq;Nf nra;jpfspy; Nfl; 
fpd;Nwhk;. ,g;gbg;gl;l nray; Kiw 
fis cyf Nghf;fpy; tho;gtu;fs; 
Vw;Wf; nfhs;syhk;. kD~d; vij 
tpijf;fpwhNdh mijNa mWg;ghd;. 
mePjpahd Kiwapy; xU tp~a 
j;ij nra;JKbg;gtd;> ,d;DnkhU mepahaj;ij elg;gpg;gjw;F 
gpd; epw;fkhl;lhd;. ,tu;fs; vt;tsT caukhf jq;fs; rpq;fhr 
dj;ij cau;j;jpf; nfhz;lhYk;> vt;tsthf jq;fs; IRtupa 
j;ij ngUf;fp> ,e;j cyfpNy ngaUk; GfOlDk; tho;e;jhYk;> 
,tu;fs; cs;sj;jpy; Njt rkhjhdk; jq;Ftjpy;iy. ru;tty;y 
ikAs;s Njtd; ahtw;iwAk; mwpe;jpUf;fpd;whu;. mepahaj;ij 
tpijf;fpwtd; Fwpj;j fhyj;jpNy tUj;jj;ij mWg;ghd;;. Mjpf; 
fq;fs; ahTk; mlq;fpg;NghFk; fhyk; cz;L. mitfis epah 
ae;jPu;g;gJ vq;fSf;Fupajy;y. Mdhy;> mepahaj;ijAk; mjd; 
KbitAk; Fwpj;J mwpe;j ehq;fs;> vq;fs; kl;lq;fspNy> ehq; 
fs; gq;nfLf;Fk; tplaq;fspNy> vg;gbg;gl;l mepahaj;jpw;Fk; 
,lq; nfhLf;ff; $lhJ. tPl;by;> Ntiyapy;> ghlrhiyapy;> 
ez;gu; cwtpdu; kj;jpapy;> ntspaplq;fspYk;> rig Nghd;w ,l 
q;fspYk;> newpKiwaw;w tplaq;fSf;F ehq;fs; cld;glf; 
$lhJ. ehq;fs; ePjpapd; gyid mWf;Fk;gb> Njt rj;jj;jpw;F 
nrtp nfhLj;J> mjd;gb tho;Nthk;. cj;jkkha; ele;J> Njt 
ePjpia elg;gpj;J> kdjhur; rj;jpaj;ijg; NgRNthk;.  

  

   

அநியாயத்ைத வ�ைதக் 

கிறவன் வ�த்தத்ைத 

அ�ப்பான்; அவன் உக்கி 

ரத்தின் மிலா� ஒழி�ம். 

ந�திெமாழிகள் 22:8 

nts;sp | Mtzp 3 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 6:7 

 

ெஜபம்: ந�தி�ள்ள ேதவேன> நியாயம் நடப்ப�க்கப்பட ேவண்�ம் என்� 

அநியாயத்தின் கி�ையக�க்� உடன்படாதப�> உம்�ைடய வார்த்ைத 

ய�ன்ப� ந�திய�ன் கி�ையகைள நடப்ப�க்க கி�ைப ெசய்�ம்.இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேவதத்திேல தியானமாய��ங்கள்... 
Jd;khu;f;fUila MNyhridapy; elthkYk;> ghtpfSila 
topapy; epy;yhkYk;> gupahrf;fhuu; cl;fhUk; ,lj;jpy; cl;fhuh 
kYk;> fu;j;jUila Ntjj;jpy; gpupakhapUe;J> ,uTk; gfYk; 
mtUila Ntjj;jpy; jpahdkhapUf;fpw kD~d; ghf;fpathd;. 
ahu; ,e;j gupahrf;fhuu;? ,tu;fs; jq;fs; kdr;rhl;rpapNy 
#Lz;l ngha;au;fs;. ,tu;fs; vg;NghJk; ve;NeuKk; ePjpapd; 
topapNy elf;fpd;wtu;fisAk;> el 
f;f vj;jdpf;fpd;wtu;fisAk; jLg; 
gjw;fhf> gy epahaq;fis $wpf; 
nfhs;thu;fs;. ,tu;fs; jq;fis 
mwpahkNy> rhj;jhdpd; MSiff; 
fhf  ciof;fpd;wtu;fs;. rhj;jhd;> 

je;jpuKs;std;> vdNt> gupfhrk; 
vd;W $Wk; NghJ> mit vg; 
NghJk; eifg;Gf;FupaJk;> Nfypj;j 
dkhdjhfTk; ,Uf;Fk; vd;gJ 
nghUs; my;y. njspe;j jz;zPU 
f;Fs; njspe;j tp~k; Nru;f;fg;gl;lJNghy> gupahrf;fhuupd; cj 
l;bd;> eifg;Gld;>  tirr;nrhy;> gopr;nrhy;> tLr;nrhy;> Fj;J 
thu;j;ijfs; Nru;f;fg;gl;bUf;Fk;. Jd;khu;f;fj;jpd; fpupiaf 
shfpa> Nkhfghtk;> Ju;,r;irfs;> kJghdk;gz;zy;> fspahl;Lr; 
nra;jy;> ntwpnfhs;sy;> mUtUg;ghd tpf;fpufhuhjid nra; 
jy; Nghd;w khiaf;Fs; mtu;fNshNl$l ePq;fs; tpohkypU 
f;fpwjpdhNy mtu;fs; Mr;rupag;gl;L> cq;fisj; J}~pg;ghu;fs;. 
,tu;fSila Ngr;Rf;fs;> ,e;j cyfj;jpYs;stu;fs; gyUf;F 
ajhu;j;jkha;j; Njhd;Wk;. ,tu;fs; Ntj thu;j;ijfis vLj;J> 
jq;fs; nrhe;j Nehf;fq;fs; epiwNtWk;gb Gul;Lthu;fs;. fu;j;ju; 
tUthu; vd;W nrhy;Yfpw thf;Fj;jj;jk; vq;Nf? gpjhf;fs; 
epj;jpiuaile;jgpd;G rfyKk; rpU~;bg;gpd; Njhw;wKjy; ,Ue;j 
tpjkhapUf;fpwNj vd;W nrhy;Ythu;fs;. gpupakhdtu;fNs> 
,it ahTk; Kd;$l;bNa vq;fSf;F mwptpf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. 
vdNt Njt fhupaq;fisf; Fwpj;J tpopg;Gld; ,Uq;fs;. Ntj 
j;;ij ,uTk; gfYk; jpahdpAq;fs;> cq;fs; kdk; Gjpjhfpwjp 
dhNy kW&gkhFtjpy; Nehf;fkhapUq;fs;.  

 
 

�தலாவ� ந�ங்கள் அறி 

யேவண்�ய� என்னெவ 

ன�ல்: கைடசிநாட்கள�ல் 

ப�யாசக்காரர் வந்�> 

தங்கள் �யஇச்ைசகள�ன் 

ப�ேய நடந்�> 

2 ேப�� 3:3 

rdp | Mtzp 4 
 

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

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ப�தாேவ> உம்ைமவ�ட்� �ரம் ெசல்�ம்ப�யாய் 

ேபசப்ப�ம் ப�யாசக்கார�க்� நான் ெசவ�சாய்க்காமல்> உம்�ைடய 

வார்த்ைதகைள இர�ம் பக�ம் தியானம் ெசய்�> அதன்ப� நடக்க 

உதவ� ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஜ�வன் த�ம் தி� வார்த்ைதகள் 

NjtDila thu;j;ijahdJ [PtDk; ty;yikAk; cs;sjhAk;> 
,UGwKk; fUf;Fs;s ve;jg; gl;laj;jpYk; fUf;fhdjhAk;> 
Mj;JkhitAk; MtpiaAk;> fZf;fisAk; CidAk; gpupf;f 
j;jf;fjhf cUtf; Fj;JfpwjhAk;> ,Ujaj;jpd; epidTfisAk; 
NahridfisAk; tifaWf;fpwjhAk; ,Uf;fpwJ. Ntjthf;fpa 
q;fnsy;yhk; NjtMtpapdhy; mU 
sg;gl;bUf;fpwJ. NjtDila kD 
~d; NjwpdtdhfTk;> ve;j ew;fp 
upiaAQ; nra;aj; jFjpAs;stdhf 
Tk; ,Uf;Fk;gbahf>  mitfs; 
cgNjrj;Jf;Fk;> fbe;Jnfhs;SjY 
f;Fk; rPu;jpUj;jYf;Fk;> ePjpiag; 
gbg;gpf;FjYf;Fk; gpuNah[dKs;s 
itfshapUf;fpwJ. ,g;gbahf Njt 
Dila thu;j;ijfspd; Nkd;ik 
ahdJ> mtUila ehSf;nfd;W 
vq;fis jFjpg;gLj;Jfpd;wJ. Ntj thu;j;ijfisAk;> rigapNy 
$wg;gLk; Njt nra;jpiaAk;> Mu;tkha; Nfl;L> mt; thu;j; 
ijfis tpRthrpj;J> mjd;gb fpupiafis elg;gpg;gtu;fs; 
Njt kfpikia fhz;fpd;whu;fs;. Mdhy;> Njt thu;j;ijfis 
Nfl;gtu;fspy; rpyNuh> vg;NghJk; Rthurpakhf Ngr Ntz;Lk;> 
vg;NghJk; eifr;Ritahf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W> NjtDila 
thu;j;ijfs; my;yJ Njt nra;jpfis Nfl;l gpd;G> Nfl;lij 
ikakhf itj;J> gyu; rpupf;Fk;gb eifr;Ritahd fijfis 
$Wthu;fs;. NjtDila thu;j;ijfs; eifr;Ritf;F cupajy;y. 
ehq;fs; rpupj;J re;Njh~khf ,Ug;gJ ey;yJ. me;jr; rpupg;G> 
NjtDila thu;j;ijapd; fUg;nghUis ve;jtpjj;jpYk;> vq;f 
Sila tho;itAk;> kw;w tu;fSila tho;itAk;> khw;wpg;Ngh 
lhjgbf;F vr;rupf;ifahf ,Uf;f Ntz;Lk;. ,g;gbg;gl;l Ngr;R 
f;fs; Gj;jpaPdkhdJk;> jfhjitfSkhapUf;fpd;wJ. ,g;gbahd 
eifRitfs; ehsiltpy;> cq;fis mwpahkNy gupahrkhf 
khwptpLk;. vdNt fUj;Jld; Njtid Muhjpj;J> cq;fs; tho; 
tpy; Njt rpj;jk; epiwNtWk;gb vg;NghJk; tpopg;Gs;stu;fshap 
Uq;fs;.  

  

 
 

அப்ப�ேய வம்�ம்> �த்தி 

ய�னமான ேபச்�ம்> ப�யா 

ச�ம் தகாதைவகள் ; 

ஸ்ேதாத்திரஞ்ெசய்தேல 

த�ம். 
 

எேபசியர் 5:4 

 

QhapW | Mtzp 5 
 

 khiy thrfk; - vNgrpau; 4:29 

 

ெஜபம்: அன்பான பரேலாக ேதவேன> எங்கள் ஆராதைனய�ன் க�ப்ெபா 

�ைள மாற்�ம்ப�யான �த்திய�னமான சம்பாஷைணகள�ல் நான் 

பங்ேகற்காத ப�க்�>  என்ைனக் காத்� வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவன் ஏற்�க் ெகாள்வாரா? 
Jjp Muhjidfisf; Fwpj;J ,d;W gyUk; gytpjkhf Ngrpf; 
nfhs;thu;fs;. ,d;W ,izaj; jsj;jpNy xU Jjp Muhjid 
iag; ghu;j;Njd;> kapu;$r;nrwpe;J gutrk; mile;Njd;. ,d;W 
Jjp Muhjid vdf;F gpbf;ftpy;iy> ghly;fs;  ed;whf 
,y;iy my;yJ ,irf;fUtpfs; rPuhf kPl;lg;gltpy;iy vd 
Muhjidia topelj;Jfpd;wtu; 
fs;> ,irfUtpfis kPl;fpd;wtu; 
fs; kPJ Fw;wj;ijg; Nghl;LtpLthu; 
fs;. ru;t ty;yikAs;stUk; kfh 
gupRj;jUkhd vq;fs; Njtdhfpa 
fu;j;jUf;Nf vq;fs; Jjp gypfis 
nrYj;Jfpd;Nwhk;. vdNt> Kjyht 
jhf> vq;fs; Jjpgypia Njtd; mq; 
fPfupf;f Ntz;Lk;. NjtDf;F nrY 
j;Jk; Muhjidia mtu; mq;fPf 
upf;fhtpl;lhy;> kdpju;fs; Jjp Muhj 
idia mq;fPfupg;gjhNyh> my;yJ 
ehd; gutrkiltjhNyh> kapu;$u;r; 
nrwptjhNyh my;yJ vdf;F gpbg;gjhNyh ve;jg; gpuNah[ 
dKk; ,y;iy. Njtd; vq;fs; Muhjidia Vw;Wf; nfhs; 
shtpl;lhy;> ,ir fUtpfis Neu;j;jpaha; thrpg;gJk;> topel 
j;Jgtu; ,dpikaha; ghLtJk; NgRtJk; tpUjh. Muhjidf;F 
tUk;NghJ> topelj;Jgtu;fs;> ,ir fUtpfis kPl;fpd;wtu;fs;>  
rigNahu; ahtUk; Maj;jj;NjhL tuNtz;Lk;. xU kdNjhL 
Jjpf;f Ntz;Lk;. Jzpfukhd thu;j;ijfisNah> nray;f 
isNah Njt rKfj;jpy; NgrNth> nra;aNth Jzpaf;$lhJ. 
,it ahTk; ey;y xOq;F Kiwfs;.  ,it vy;yhtw;wpw;Fk; 
Nkyhf> vd;Dila ,Ujak; NjtDf;F Kd;ghf rupahf 
,Uf;f Ntz;Lk;. Jjp Muhjidapd; Ntisapy;> ehd; Vnw 
Lf;Fk; Jjpgypia>  Njtd; Vw;Wf; nfhz;lhu; vd cq;fshy; 
epr;rakhf $wKbAkh? MNgypd; gypia Njtd; mq;fPfupj;jJ 
Nghy vq;fs; Jjp gypfisAk; Njtd; mq;fPfupf;Fk;gbaha; 
rw;W cq;fs; kdepiyia Muha;e;J ghu;j;J> Njtd; Kd;dpiy 
apNy cq;fis jho;j;Jq;fs;. 

  

 

 

ேதவ�க்ேகற்�ம் பலி 

கள் ெநா�ங்�ண்ட ஆவ� 

தான்;> ேதவேன> ெநா�ங் 

�ண்ட�ம் ந�ங்�ண்ட 

�மான இ�தயத்ைத ந�ர் 

�றக்கண�ய�ர். 

சங்கீதம் 51:17 

jpq;fs;| Mtzp 6 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 4:24 

 

ெஜபம்: மகா ப��த்த�ள்ள ேதவேன>உம்�ைடய ச�கத்திேல>என்ைன 

தாழ்த்தி> உண்ைம�ள்ள இ�தயத்ேதா�> ப��த்த அலங்காரத்ேதா�ம் 

என் �திபலிகைள உமக்� ெச�த்த எனக்� கற்�த்தா�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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மாசில்லாத இ�தயம் 
ahu; fu;j;jUila gu;tjj;jpy; VWthd;? ahu; mtUila gupRj;j 
];jyj;jpy; epiyj;jpUg;ghd;?  iffspy; Rj;jKs;stDk; ,Uj 
aj;jpy; khrpy;yhjtDkhapUe;J> jd; Mj;Jkhit khiaf;F 
xg;Gf;nfhlhkYk;> fglha; MizaplhkYk; ,Uf;fpwtNd vd;W 
rq;fPjg; Gj;jfj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. khrpy;yhj ,Ujaj;ij 
cilatu;fs; ahu;? ,e;j cyfpNy> jq;fs; ,Ujaj;jpy; Njhd; 
Wtijnay;yhk; mg;gbNa ntspNa NgrptpLgtu;fis ,Uj 
ak; Rj;jKs;stu;fs; vd nrhy;ypf; nfhs;thu;fs;. Mdhy; %ld; 
jd; cs;sj;ijnay;yhk; ntspg;gL 
j;Jfpwhd;; QhdpNah mijg; gpd;D 
f;F mlf;fpitf;fpwhd; vd;W Ntjk; 
$Wfpd;wJ. ,NaR nrhd;dhu;: vg; 
gbnadpy;> ,Ujaj;jpypUe;J nghy; 
yhj rpe;jidfSk;> nfhiy ghjfq; 
fSk;> tpgrhuq;fSk;> Ntrpj;jdq;f 
Sk;> fsTfSk;> ngha;r;rhl;rpf 
Sk;> J}~zq;fSk;    Gwg;gl;LtUk;. 
,itfNs kD~idj; jPl;Lg;gLj; 
Jk;;. vdNt kdpjdpd; kdjpy; Njhd;Wk; fhupaq;fis vy;yh 
tw;iwAk; ntspauq;fkhf NgRtNjh> fpupiaapy; elg;gpg;gNjh> 
mitfs; ,Ujaj;jpy; itj;J ,iukPl;gNjh mtDila ,Uj 
aj;ij Rj;jg;gLj;jhJ. vy;yhtw;iwg;ghu;f;fpYk; ,UjaNk jpUf; 
Fs;sJk; kfh NfLs;sJkhapUf;fpwJ. NkYk; xUtDila ,U 
jaj;jpd; epidT vg;gbNah mtd; mg;gbNa ,Uf;fpd;whd; 
vdTk; vOjg;gl;Ls;sJ. Mjyhy;> NjtDila thu;j;ijapd;gb 
vg;NghJk; ed;ikahditfisNa ,Ujaj;jpy; rpe;jpj;Jf; 
nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. vy;yhf; fhtNyhLk;> NjtDila thu;j; 
ijfspd;gb ,Ujaj;ijf; fhj;Jf;nfhz;lhy;> mjpdplj;jpdpd;W 
[Pt Cw;W Gwg;gLk;. ,g;gbg;gl;l ,Ujaj;ij tpUk;Gfpwtd; 
thapypUe;J ,dpikahd thu;j;ijfs; gpwf;Fk;. mij uh[h 
tpUk;Gthd;. ,g;gbg;gl;ltNdhL uh[h rpNefkhfapUg;ghd;. 
,e;j cyfj;jpY s;s uh[hf;fs; khj;jpuky;y> uh[hjp uh[hth 
fpa NjtDk; mij tpUk;Gfpd;whu;. ,Ujaj;jpy; Rj;jKs;st 
u;fs; ghf;fpathd;fs;; mtu;fs; Njtidj; juprpg;ghu;fs;. 

 

 

 

�த்த இ�தயத்ைத வ�� 

ம்�கிறவ�ைடய உத� 

கள் இன�ைமயானைவ 

கள்; ராஜா அவ�க்�ச் 

சிேநகிதனாவான். 

ந�திெமாழிகள் 22:11 

nrt;tha;| Mtzp 7 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 4:8 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ேதவேன> என்�ைடய வாய�ன் வார்த்ைதக�ம்> 

என் இ�தயத்தின் தியானங்க�ம் உம� ச�கத்திேல ப��யமாக 

இ�க்�ம்ப�> என் இ�தயத்ைத காத்�க் ெகாள்ள என்ைன வழிநட 

த்�வ �ராக.  இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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தமக்ெகனத் ெத�ந்� ெகாண்டார் 

gupRj;j tho;TthOk;gbahf ehq;fs; NtW gpupf;fg;gl;bUf; 
fpd;Nwhk;. ,e;jg; gupRj;jk; vq;fs; tho;f;ifapd; KiwapdhNy 
ntspg;gLj;jg;glNtz;LNk jtpu kw;wtu;fis Fw;wg;gLj;J 
tjhy; ntspg;gLj;jg;gLtjpy;iy. ghlrhiyapy; gbf;Fk; ehl; 
fspy;> rpy khztu;fs;> vg;NghJk;> kw;wtu;fspd; Fw;wq;fis 
MrpupaUf;F ntspg;gLj;Jtjhy;> jhq;fs; ey;ytu;fs; vd;W 
fhz;gpj;Jf; nfhs;thu;fs;. mg;gb 
ahf my;y> Njtd; vjpu;ghu;f;Fk; 
gupRj;jk;> vq;fs; tho;f;ifapy; md; 
Gld; ew;fdpfshy; ntspg;gLj;jg;g 
lNtz;Lk;. jhtuq;fspNy> “fhQ; 
nrhwp” vd;Dk; ,dk; Gwk;ghf;fg;g 
l;bUf;Fk;> mij vg;NghJ njhl; 
lhYk;; Rizj;JtpLk;. vq;fisf; 
fhZNthu; gae;J> tpyfpg; NghFk; 
gbaha; vq;fs; Ngr;Rf;fs; ,Uf;ff; 
$lhJ. Njtdhfpa fu;j;ju; jhNk 
vq;fis fhQ;nrhwpj; jhtukhf 
ehl;ltpy;iy. ,e;j cyfj;jpNy kdp 
ju;fs;> kdpju;fis cyfj;jpd; ms 
TNfhypd;gb  gy tFg;Gf;fshf  Vw;gLj;jpapUf;fpd;whu;fs;. ,J 
kdpjDila Vw;ghL. me;j kdpj Vw;ghl;bd;gb ePq;fs; ve;j 
epiyapYk; ,Uf;fyhk;> Mdhy; Njtd;jhNk kdpju;fspd; Vw; 
ghLfspd;gb vq;fis miof;ftpy;iy. Njtd; vq;fis 
“Kw;wpYk; ew;fdpjUk;” cau;Fyj; jpuhl;rr;nrbahf ehl;bdhu;. 
vdNt ehq;fs; gydw;w fhl;Lj;jpuhl;rr; nrbapd; Mfhj nfhb 
fsha; khwpg;Nghff;$lhJ. Ritahf> cau;uf fdpfis nfhL 
f;f Ntz;Lk;. Muhjid Ntisfspy; kl;Lk;> gupRj;jk; vd;W 
$WtJld; epWjpj;jptplhky;> cyfj;jpw;F xspjUk; tpsf; 
Ffsha; Rlu;tpl Ntz;Lk;. jPikf;F jPik nra;ahky;> kw;wt 
u;fs; vq;fSf;F jPik nra;jhYk;> vq;fsplk; ,Ue;J ew;fdpfNs 
ntspg;glNtz;Lk;. kw;wtu;fs; fhuzkpd;wp tirr; nrhw;fs; 
nrhd;dhYk;> vq;fs; thapypUe;J ew;fdpahfpa ey;y thu;j; 
ijfNs ntsptuNtz;Lk;.  

 

 

 

 
 

தமக்��ன்பாக    நாம் 

அன்ப�ல் ப��த்த�ள்ள 

வர்க�ம் �ற்றமில்லாத 

வர்க�மாய��ப்பதற்�> 

அவர் உலகத்ேதாற்றத் 

�க்� �ன்ேன கிறிஸ் 

��க்�ள் நம்ைமத் ெத� 

ந்�ெகாண்டப�ேய> 

எேபசியர் 1:4 

Gjd; | Mtzp 8 
 

   khiy thrfk; - vgpnuau; 10:10-12 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ> ப��த்த வாழ்� நான் வாழ ந�ர் என்ைன 

உமக்ெகன ப��த்ெத�த்த�ர். அந்த ப��த்த வாழ்க்ைகய�ன் நற்கன�கைள 

மற்றவர்கள் மத்திய�ேல சாட்சியாக காண்ப�க்க கி�ைப ெசய்வ �ராக. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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�ன்மாதி�யான வாழ்க்ைக 

xU rpW igad;> jd;Dila jfg;gd; nra;tnjy;yhtw;iwAk; 
jhDk; nra;a Ntz;Lk; vd;Dk; Mu;tKilatdhf ,Ue;jhd;. 
jfg;gdhu; vq;F vg;gb czT cz;fpd;whNuh> mNj gpufhuk;> 
mtDk; mij nra;J nfhs;thd;. jfg;gdhu;> nra;jpj; jhis 
gbf;Fk; NghJ> jhDk; xU nra;jpj;jhis vLj;J> jd;dhy; ,a 
d;wtiu mij thrpj;Jf; nfhs; 
thd;. xU ehs; tPl;by; ele;j tpU 
k;gg;glhj epfo;it fz;l jfg;g 
dhu;> rw;W Nfhgk; mile;jhu;. aht 
upd; ftdj;ij vLf;Fk;gb> fjit 
mbj;J %btpl;L> cuj;j Fuypy;> 

ahtiuAk; mikjpahf ,Uf;Fk; 
gb fj;jpdhu;. me;j rpW igaNdh> 
ehDk; kw;wtu;fspd; ftdj;ij vL 
g;gjw;F> Nfhgj;Jld; cuj;j rj;j 
kha; Ngr Ntz;Lk; vd;W jd; kd 
jpy; vz;zpf; nfhz;lhd;. gps;is 
fs; elf;f Ntz;ba topfis> mtu;fspd; rpW tajpypUe;Nj> 
mtu;fSf;F nrhy;yp nfhLf;Fk;gbahf Ntjk; mwpTWj;Jfpd; 
wJ. nghJthf> ngw;Nwhu;fs; ey;topfisNa gps;isfSf;F 
cgNjrpf;fpd;whu;fs;. cgNjrk; gz;ZtJ Kf;fpakhdJ. 
Mdhy;> gps;isfNsh> cgNjrj;ijtpl> ngw;Nwhu;fs; nra;Ak; 
fpupiafis ed;F mtjhdpf;fpd;whu;fs;. ehsiltpy; mtu;f 
Sk; mij nra;a Muk;gpf;fpd;whu;fs;. ngha; nrhy;yhNj> mij 
Njtd; mUtUf;fpd;whu; vd;W nrhy;yptpl;L> tPl;bNyh> rig 
apNyh> ntspaplq;fspNyh gps;isfs; mwpa> xU jfg;gdhu; 
ngha; nrhy;thuhf ,Ue;jhy;> ,e;jr; rk;gtj;jpd; topahf me;j 
gps;isf;F jfg;gd; fw;Wf;nfhLf;Fk; ghlk; vd;d?  ngha; 
nrhy;yhNj vd;W cgNjrk;> Mdhy; ntspNa nrd;W ngha; 
nrhy;fpd;whu; vd;gij me;jg; gps;isahdtd; jd; kdjpNy 
gjpj;J itj;jpUg;ghd;. vdNt ehq;fs; vq;fs; nrhy;ypYk; 
nraypYk; gps;isfSf;F khjpupfshf ,Ue;J> mtu;fs; elf;f 
Ntz;ba topia tho;e;J fhz;gpf;f Ntz;Lk;.  

 
 

ப�ள்ைளயானவன் நடக் 

கேவண்�ய வழிய�ேல 

அவைன நடத்� ; அவன் 

�திர்வயதி�ம் அைத 

வ�டாதி�ப்பான். 

tpahod; | Mtzp 9 
 

 khiy thrfk; - 2 jPNkh 3:14-15 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள தந்ைதேய> உம்�ைடய வார்த்ைதய�ன்ப� நான் 

வாழந்�> என்ைன காண்கின்றவர்க�க்�ம்> ப�ன்பற்�கின்றவர்க�க்�ம்> 

சாட்சியாக இ�க்�ம்ப� என்ைன வழிநடத்திச் ெசல்�ம்.இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

ந�திெமாழிகள் 22:6 
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பரேலாகில் ைகமா� 
,d;W gyUk; ifkhW fpilf;Fk; vd;w vjpu;ghu;g;Gld; jq;fs; 
fpupiafis elg;gpf;fpd;whu;fs;. mjhtJ> ehd; xU ed;ikia 
xUtUf;F nra;jhy;> mtu; kWgbAk; vdf;F ed;ik nra;a 
Ntz;Lk;. mg;gbahf>  re;ju;g;g #o;epiyfshy;> mtu; ed;ik 
nra;aj; jtwpdhy;> mtUldhd el;G ehsiltpy; Fiwe;J 
Ngha;tpLfpd;wJ. ehq;fs; ahtUk; ed;wp cs;stu;fshf ,Uf;f 
Ntz;Lk;. Mdhy;> gupRg; nghUl; 
fSk;> ifkhW ngw;Wf; nfhs;t 
Jk; vq;fs; cwtpd; ikag; nghU 
shf ,Uf;ff;$lhJ. ehq;fs; vq; 
fs; nrhe;j ge;jq;fNshL $b re; 
Njh~khf ,Ug;gjpy; jtwpy;iy. 
Mdhy;> mtu;fs; trjp cs;stu;f 
shf ,Ue;jhy;> mjw;Fupa ifkhiw 
,e;jg; G+kpapNy mtu;fs; jpUk;g 
nrYj;jptpLthu;fs;. vq;fs; ifkhW guNyhfpy; kpFjpaha; 
,Uf;Fk;gb ehq;fs; vd;d nra;ayhk;? md;wpAk; ,NaR jk;ik 
tpUe;Jf;F mioj;jtid Nehf;fp: eP gfy;tpUe;jhtJ ,uhtp 
Ue;jhtJ gz;Zk;NghJ> cd; rpNefpjiuahfpYk; cd; rNfhj 
uiuahfpYk;> cd; ge;J [dq;fisahfpYk;> IRtupaKs;s ma 
yfj;jhiuahfpYk; miof;fNtz;lhk;; mioj;jhy; mtu;fSk; 
cd;id miog;ghu;fs;> mg;nghOJ cdf;Fg; gjpYf;Fg; gjpy; 
nra;jjhFk;.  eP tpUe;Jgz;Zk;NghJ ViofisAk; CdiuAk; 
rg;ghzpfisAk; FUliuAk; miog;ghahf. mg;nghOJ eP ghf; 
fpathdhapUg;gha;; mtu;fs; cdf;Fg; gjpy; nra;akhl;lhu;fs;;. 
ePjpkhd;fspd; capu;j;njOjypy; cdf;Fg; gjpy; nra;ag;gLk; 
vd;whu;. gpupakhdtu;fNs> ,e;j thu;j;ijfs;> vq;fs; fu;j;jUk; 
kPl;gUkhfpa ,NaRtpd; thu;j; ijfs;. vdNt> cq;fs; tPl;by; 
ed;ik cz;lhapUf;Fk; NghJ> mij Vio vspatUld; gfp 
u;e;J nfhs;Sq;fs;. cq;fs; nghUshjuh epiy kl;Lkl;lhf ,U 
e;jhYk;> cq;fis ghu;f;fpYk; gupjgpf;ff;$ba epiyapNy ,Ug; 
gtu;fs; Vuhskha; cs;shu;fs;. cq;fSf;Fz;lhd ngyj;jpd;gb> 
xU Ntis Mfhuj;Jf;fhd cjtpiaahapDk; twpatu;fSf;F 
nfhLq;fs;. 
 

உங்க�க்� நன்ைம ெசய் 

கிறவர்க�க்ேக ந�ங்கள் 

நன்ைமெசய்தால்> உங் 

க�க்�ப் பலன் என்ன? 

 

�க்கா 6:33 

 

nts;sp | Mtzp 10 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhupe;jpau; 9:6 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ப�தாேவ> எந்தத் த�தி�ம் இல்லாத என்ைன> 

உம்�ைடய நித்திய ராஜ்யத்திேல பங்காள�யாக அைழத்த�ர். அந்த 

அன்ைப நான் ஏைழக�டன் பகிர்ந்� ெகாள்�ம்ப�யாய் என்ைன 

நடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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மனநிைறேவா� பண� ெசய்ேவாம் 

“vd;Dila kfid> NjtDila Copaf;fhudhf tu mD 
kjpf;f khl;Nld;” “,e;j [dq;fNshL ahu;jhd; Copak; nra;a 
KbAk;” ,g;gbg;gl;l thu;j;ijfis ngw;Nwhu; $Wtij Nfl;b 
Uf;fpd;wPu;fsh? cgj;jputk; kpFjpapdhy;> rpy Copau; $l ,g;g 
bg;gl;l thu;j;ijfis $wptpLfpd;whu;fs;. rw;W rpe;jpj;Jg; ghU 
q;fs;! fu;j;jUila md;ig rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;! fu;j;juhfpa 
,NaR fpwp];JjhNk> ghLfs;> mt 
khdk;> rpYit kuzk; jdf;F Kd; 
ghf ,Uf;fpd;wJ vd;W mwpe;Jk;> 
jFjpaw;wtu;fshAk;> Kul;lhl;lKs; 
stu;fshAkpUe;j vq;fs; xt;nthU 
tUila ,lj;ijAk; mtu; Vw;Wf; 
nfhz;lhu;. fu;j;ju;jhNk> guNyhf 
Nkd;ikia Jwe;J> Vio kDc 
Uit vLj;J> ,e;j G+kpf;F te;j 
NghJ> ,e;j G+kpapYs;s [dq; 
fs; mtUf;F nrq;fk;gs tuNt 
w;ig nfhLf;fTkpy;iy> mij mt 
u;fsplkpUe;J mtu; vjpu;ghu;f;fTkpy;iy. ,d;W kdpju;fs;> rk; 

G+uzkhf; ngw;Nwhu;> gps;isfs;> rNfhju rNfhjupfs;> cwtpdu;> 
ez;gu;fs;> rig tpRthrpfs; jq;fisr; #o ,Uf;f Ntz;Lk; 
vd;W vz;zq; nfhs;fpd;whu;fs;. fpwp];Jitg; Nghy rk;G+uz 
khd epiyia milAk;gbf;fha; ehq;fs; ehs;NjhWk; kW& 
gkhf;fg;glNtz;Lk;. vq;fis #oe;J nfhs;Sk; rthy;fis 
ehq;fs; vg;gb Kfq;nfhLf;fpd;Nwhk; vd;gJ> vq;fs; epiyia 
vq;fSf;F ntspg;gLj;Jk;. vdpDk;> ,d;Wk; NjtDila gps; 
isfs; rpyu;> jq;fSf;F cgj;jputq;fs; cz;L vd;W mwpe;Jk;> 
jq;fis NjtDila Nritf;F mu;g;gzpj;J> ehLtpl;L ehL 
nry;fpd;whu;fs;. ,tu;fs; fpwp];JTf;fhf vijAk; nra;a Maj; 
jKs;stu;fs;. mtu;fisg; Nghy ehq;fSk;> vg;gbg;gl;l rthy; 
fs; vq;fis vjpu;j;J te;jhYk;> jho;ikAlDk; rhe;jj;JlDk;> 
NjtDila thu;j;ijfspd;gb mitfis Nkw;nfhz;L kd 
epiwNthL gzpahw;WNthk;. 

 

உலகத்தில் உங்க�க்� 

உபத்திரவம் உண்�> 

ஆனா�ம் திடன்ெகாள் 

�ங்கள் ; நான் உலக 

த்ைத ெஜய�த்ேதன். என் 

றார். 
 

ேயாவான் 16:33 

 

rdp | Mtzp 11 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 12:2-3 

 

 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> தமக்� வந்த எல்லா நிந்தைனகைள�ம் 

தாங்கிக் ெகாண்ட இேய�ைவப் ேபால>  நா�ம் கிறிஸ்�வ�ன் நிமித்தம் 

வ�ம் சவால்கைள பண�ேவா� ேமற்ெகாள்ள கி�ைப ெசய்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ந��யெபா�ைம 
mtu; cd; mf;fpukq;fisnay;yhk; kd;dpj;J> cd; Neha;f 
isnay;yhk; Fzkhf;fp> cd; gpuhzid mopTf;F tpyf;fp 
kPl;L> cd;idf; fpUigapdhYk; ,uf;fq;fspdhYk; KbR+l;b> 
ed;ikapdhy; cd; thiaj; jpUg;jpahf;Ffpwhu;; fOFf;Fr; rkh 
dkha; cd; taJ jpUk;g thytaJ NghyhfpwJ vd;W Njtdh 
fpa fu;j;ju;jhNk vq;fs; Mj;Jkhtpw;F jUk; Nkd;ikahd 
,uf;fj;ijAk;   fpUigiaAk; Fwp 
j;J Ntjj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. vq; 

fs; ngytPd Neuq;fspNy; ehq; 
fs; NgRk; jFjpaw;w thu;j;ijfs;> 
ehq;fs; vLf;Fk; jtwhd nrhe;jj; 
jPu;khdq;fshy; gytpjkhd fz;zp 
fspNy mfg;gl;LtpLfpd;Nwhk;. mj 
dhy; Vw;gLk;  gpd;tpisTfs; Vuh 
sk;. mit ahtw;wpd; epkpj;jKk;> 
Njtd;jhNk vq;fis js;sptplh 
ky;> ePbanghWikAs;stuhf ,U 
f;fpd;whu;. mJkl;Lky;yhky;> ehq; 
fs; mope;J Ngha;tplhky;> xt;nth 
UehSk; jkJ GJf; fpUigia 
je;J vq;fis topelj;jp tUfpd;whu;. ,d;W ehq;fs; cj;jk 
tho;f;if tho;e;J nfhz;bUe;jhy;> mJ NjtDila Rj;j 
fpUig! ehq;fs; ghtj;jpNy tpOe;J NghfhjpUe;jhy;> mJ 
NjtDila Rj;j fpUig. ,g;gbg;gl;l mUikahd Njt fpU 
igia ngw;wpUf;Fk; ehq;fs;> kw;wtu;fs; jtWk; NghJ> mt 
u;fs; Nky; epahag;gpukhzj;ij jpzpf;fyhkh? rl;l jpl;lq;fs;> 
fl;lisfspd;gb mtu;fs; jz;bf;fg;gl Ntz;Lk; vd;W vq;fs; 
kdij fbdg;gLj;jyhkh? mjdhy; mePjpfis %b kiwf;f 
Ntz;Lk; vd;gJ nghUs; my;y> Mdhy; kw;wtu;fs; jtWk; 
NghJ> vq;fs; ,Ujaj;jpy; ehq;fs; kdJUf;fk; cs;stu;fsha;> 
mtu;fs; tho;tpy; Njt fpUig ngUFk;gbaha;> mtu;fspd; 
G+uz tpLjiyf;fhf n[gpf;f Ntz;Lk;. mtu;fs; tpLjiya 
ilAk;gb vq;fshy; Kbe;j cjtpia ehq;fs; nra;a Ntz;Lk;. 

   

 

 
 

நாம் நிர்�லமாகாதி�க் 

கிற� கர்த்த�ைடய கி� 

ைபேய> அவ�ைடய இர 

க்கங்க�க்� ��வ� 

ல்ைல.  அைவகள் காைல 

ேதா�ம் �தியைவகள்; 

உம� உண்ைம ெப�தா 

ய��க்கிற�. 

�லம்பல் 3:22 

QhapW | Mtzp 12 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:19 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> நான் அழிந்� ேபாகாதப�க்�> ந�ர் என் 

ேமல் ந��ய ெபா�ைம�ள்ளவராக இ�ப்பைதப் ேபால> நா�ம் 

மற்றவர்க�ைடய ெபலவ �னங்கள�ேல> ந��ய ெபா�ைமயாக இ�க்க 

கி�ைப ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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பரேலாகம் ெசல்�ம் வழி  

fpof;fpy; ,Uf;Fk; Gjpa CUf;F gpuahzg;gl;Lf;nfhz;bUf;Fk; 
xU kdpjd;> topapNy> Nkw;F gf;fkhf gpuahzg;gl;Lf; nfhz; 
bUe;j jd; maytd; xUtDf;F vjpu;g;gl;lhd;. me;j kdpjd; 
jd; maytid Nehf;fp: eP vq;Nf Nghfpd;wha; vd Nfl;lhd;. 
me;j maytd;> Nkw;F jpiria Nehf;fp gpuahzg;gl;Lf; nfhz; 
bUe;j NghjpYk;>  “ehDk; me;j Gjpa CUf;F NghFk;gbf;Nf 
gpuahzg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd; 
Nwd;”  vd $wpdhd;. me;j kdpjd; 
jd; maytid Nehf;fp: Gjpa Cu; 
fpof;fpNy cz;L. ePNah Nkw;if 
Nehf;fp gpuahzg;gLfpd;wha;. eP 
vd;Dld; te;jhy;> ehd; cdf;F 
topia fhz;gpg;Ngd; vdf; $wp 
dhd;. ,d;W gytpjkhd NtWgl;l 
kj ek;gpf;ifNahL> tho;e;J tUk; 
kdpju;fs;> jhq;fs; Nkhl;rk; nry;y Maj;jg;gLfpd;Nwhk; vd 
$Wfpd;whu;fs;.  Mdhy;> “ehNd topAk; rj;jpaKk;> [PtDkhapU 
f;fpd;Nwd;> vd;iday;yhky; xUtDk; gpjhtpdplj;jpw;F tuK 
bahJ. vd;W ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. ,ij ed;F mwpe;j 
ePq;fs;> mij cq;fs; maytUf;F> ez;gu;fSf;F> cwtpdUf;F 
mwptpj;jhy;> mtu;fs; kdij Gz;gLj;JNthk;> mtu;fspd; 
ek;gpf;ifia ehq;fs; fdg;gLj;j Ntz;Lk; vd;W $wp nksd 
khf ,Uf;f KbAkh? fpof;fpy; ,Uf;Fk; CUf;F Nghtjw;fhf 
ePq;fs; Nkw;if Nehf;fp gpuahzg;gl;Lf; nfhz;bUf;ifapy;> 
mij mwpe;j maytd; xUtd;> ,td; vq;F NghdhYk; vdf; 
nfd;d vd;W epidj;J> eP NghFk; topia ehd; fdg;gLj;J 
fpd;Nwd; vd;W $wp nksdkhf ,Ug;gJ rupahFkh? gpupakh 
dtu;fNs> ,d;W mNefu;> kw;wtid kjpf;f Ntz;Lk; vd;W 
vz;zp> kPl;G ,NaR fpwp];J topahf kl;LNk cz;L vd;Dk; 
rj;jpaj;ij kw;wtu;fSf;F mwptpf;fhky; ,Uf;fpd;whu;fs;. xU 
Ntis kw;wtu;fs Vw;Wf; nfhs;shtpbDk;> ePq;fs; mwpe;j 
kPl;gpd; topia> mij mwpahj ahtUf;Fk; ePq;fs; mwptpf;f 
Ntz;Lk;. cq;fs; Mj;Jkh epj;jpa [Ptid miltJ Nghy 
cq;fs; maytupd; Mj;JkhTk; epj;jpa [Ptid milAk;gb 
aha; ew;nra;jpia mtu;fSf;Fk; mwptpAq;fs;. 

  

 
 

உன்ன�டத்தில் ந� அன்� 

��வ�ேபாலப் ப�றன� 

டத்தி�ம் அன்���வா 

யாக. 

மத்ேத� 22:39 

jpq;fs; | Mtzp 13 
 

 khiy thrfk; - khw;F 16:15 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ>  பரேலாகம் ெசன்றைட�ம் வழிைய ந�ங்கள் 

எனக்� ெவள�ப்ப�த்தியதற்காய் நன்றி. அந்த வழிைய அறியாதவர்க 

�க்� அைத எ�த்�க் ��ம்ப�யான உள்ளத்ைத எனக்�த் 

தந்த�ள்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அவேர எங்கள் ஆ�தல் 

vUrNykpNy> ngj];jh vd;dg;gl;l xU Fsj;jUNf> Kg;gj; 
njl;L tU~k; tpahjpnfhz;bUe;j xU kD~d; ,Ue;jhd;. 
gz;bifapd; ehl;fspNy mq;Nf mNefkhapuk; [dq;fs; $b 
apUg;ghu;fs;. A+j kjj; jiytu;fs;> gupNrau;> rJNrau; vdg; 
gl;l tFg;ig Nru;e;jtu;fs;> Ntj ty;Ydu;fs; ahtUk; mq;Nf 
$Lthu;fs;. MdhYk;> ,e;j kdpj 
dpd; tho;T mq;Fs;s vtUf;Fk; 
xU nghUl;lhf Njhd;wtpy;iy. kdp 
ju;fs; iftpl;lhYk;> vq;fisg; gil 
j;j Njtd; kwe;J NghthNuh? xU 
ehSk; kwe;J Nghtjpy;iy. gz;b 
iff;F nrd;wpUe;j ,NaR> mtd; 
ntFfhykha; tpahjp];jndd;W 
mwpe;J nfhz;lhu;. eP nrh];jk 
ila tpUk;Gfpd;whah vd;W ,NaR 
mtidf; Nfl;l NghJ> vdf;F 
cjtp nra;a ahUkpy;iy vd;W 
me;j tpahjp];jd; $wpdhd;. md;W 
,NaR mtDf;F G+uz Rfj;ijf; 
nfhLj;jhu;. vq;fis Nerpf;fpd;w 
,NaRtplk; xt;nthUtupd; fzf; 
Fk; cz;L. rpy NtisfspNy> kdp 
ju;fs; kj;jpapNy cq;is mw;gkh 
dtu;fs; vd;Wjs;sptplyhk;. my; 
yJ cq;fis Fwpj;j fuprid 
,e;j cyfpNy vtUf;Fk; ,y;yhjpUf;fyhk;. xU Ntis cq;fs; 
tho;it Fwpj;j ek;gpf;if cq;fSf;Nf mw;Wg; Nghfyhk;. ,Na 
Rit Nehf;fpg; ghUq;fs;. jd;dz;il te;j xUtiuAk; mtu; 
js;sptpl khl;lhu;. ,NaRtplj;jpNy MWjy; ngw;w ehq;fs;> 
kw;wtu;fSila cgj;jputq;fspNy> mtu;fspd; cgj;jputj;jpw; 
fhd fhuzq;fis gw;wp tpku;rpf;fhky;> mtu;fs; MWjyil 
Ak;gb  ,NaRtz;il mioj;Jr; nry;Nthk;. 

 

 
 

ேதவனால் எங்க�க்� 

அ�ளப்ப�கிற ஆ�தலி 

னாேல> எந்த உபத்திரவ 

த்திலாகி�ம் அகப்ப�கி 

றவர்க�க்� நாங்கள் 

ஆ�தல் ெசய்யத் திராண� 

�ள்ளவர்களா�ம்ப�> எங் 

க�க்� வ�ம் சகல உப 

த்திரவங்கள�ேல�ம் 

அவேர எங்க�க்� ஆ� 

தல்ெசய்கிறவர். 

2 ெகா�ந்தியர் 1:4 

nrt;tha; | Mtzp 14 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 116:5 

 

ெஜபம்: ஆ�தலின் ெதய்வேம> எங்கள் உபத்திரவ ேவைளய�ல்> எங்கைள 

நியாயந்த�ர்க்காமல் ந�ர் மன��கி ஆ�தைலத் த�கின்ற�ர். அப்ப�ப்பட்ட 

நிைலய��ள்ளவர்க�க்� நாங்கள் ஆ�தலாய் இ�க்க கி�ைப 

ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவன் தங்�ம் ஸ்தலம் 

NjtDila [dq;fs; vd;W miof;fgl;l ,];uNty; re;jjpahu; 
jq;fis md;G nra;j Njtdhfpa fu;j;jiu kwe;J> Njtu;fs; 
my;yhj tpf;fpufq;fis tzq;fp> xLf;fg;gl;Nlhu;> rpWikg; 
gl;Nlhupd; ePjpia Gul;b> jpushd ghjfq;fis nra;jhu;fs;. 
mtu;fSila ghtq;fis czu;j;Jk;gb mDg;gg;gl;l jPu;f;f 
juprpfis> mrl;il gz;zp> gyiu 
Jd;gg;gLj;jp> nfhiy nra;jhu;fs;. 
,g;gbahf> NjtDila ePba nghW 
ikia mw;gkhf vz;zp> E}w;Wf;f 
zf;fhd tUlq;fshf kpFjpaha;g; 
ghtQ;nra;jhu;fs;. ,jdhy; Njtdh 
fpa fu;j;ju; mtu;fis Gw[hjpah 
uplk; xg;Gf; nfhLj;jhu;. Gw[hjp 
ahu; tuyhfhJ vd;W $wg;gl;l 
vUrNyk; Njthyakhfpa gupRj;j 
];jyj;Jf;Fs;> Njtidawpahjtu; 
fSk;> Aj;jtPuu;fSk; cl;GFe;J 
mij cilj;Jg; Nghl;lhu;fs;. ,jp 
ypUe;J ehq;fs; vd;dj;ij fw;Wf; nfhs;syhk;? ];jyk; my;y 
Kjd;ikahf kD~Dila ,UjaNk NjtDf;F Kd;ghf 
gupRj;jkhf fhf;fg;gl Ntz;Lk;. xU ,lj;ij vLj;J> mij 
mofhf myq;fupj;J> mij fhty; Nghl;L> mij gupRj;j ];j 
yk; vd;W ngaupl;L> me;j ,lj;ij fdg;gLj;Jtjhy;> me;j 
,lk; gupRj;jkhfg; Nghtjpy;iy. Njtd; jq;Ffpd;w ve;j ,lKk; 
gupRj;jkhdJ. Mdhy;> ghjfq;fspdhYk;> ghtq;fspdhYk; epiw 
e;j ,UjaKs;s kdpju;fs; kj;jpapNy Njtd; thrk; nra;akh 
l;lhu;. vq;fs; ,Ujak; NjtDf;F tpNuhjkhditfis rpe;jpj;J 
nrayhw;Wk; NghJ> ehq;fs; vq;F $bdhYk; Njtd; vq;fNshL 
,Uf;f khl;lhu;. mjdhy; ehq;fs; Muhjpf;Fk; ];jyk; vg;gb 
ahfTk; ,Uf;fyhk; vd;W nghUs; my;y. fUg;nghUshdJ> 
Kjd;ikahf> vq;fs; ,Ujak; NjtDf;F Kd;ghf cfe;jjha; 
,Uf;f Ntz;Lk;. NjtDila Mtpahdtu; vq;fSf;Fs;Ns 
thrkhapUf;fpd;whu;.  

  
 

 

ந�ங்கள் ேதவ�ைடய 

ஆலயமாய��க்கிற�ர்க

ெளன்�ம்> ேதவ�ைடய 

ஆவ� உங்கள�ல் வாசமா 

ய��க்கிறாெரன்�ம் அறி 

யாதி�க்கிற�ர்களா? 

1 ெகா�ந்தியர் 3:16 

Gjd; | Mtzp 15 
 

 khiy thrfk; - 1 NgJU 3: 15-16 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ேதவேன> என்�ைடய இ�தயம் ந�ர் தங்�ம் 

ஆலயம். அைத ெக�த்�ப் ேபாடாதப�க்�> உமக்� உகந்த> 

�ய்ைமயான சிந்தைனகள் அதிலி�ந்� வ�ம்ப�யாய்> என்ைன 

நடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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�றித்த ேநரத்திற்� காத்தி�ங்கள்  

xU Njrj;jpd; murd;> tUlhtU~k;> jd; MSiff;Fl;gl;l 
Cu;fSf;F nrd;W tUtJ tof;fk;. ,g;gbahf mtd; CUf;F 
nrd;w NghJ> xU Viof; Fbahdtdpd;> Jd;gkhd tho;f;if 
epiyia mwpe;J nfhz;lhd;. “Fwpj;j fhyj;jpNy cdf;Fupa 
itfs; ghu;j;Jf; nfhs;sg;gLk;” vd;W $wp> muz;kidf;F 
jpUk;gpdhd;. mNef khjq;fs; nrd; 
Wk;> murdplkpUe;J> ve;j xU 
nra;jpAk; tutpy;iy. vdpDk;> 
me;j Viof; Fbahdtd;> murdpd; 
thu;j;ijia ek;gp> gjpiy vjpu;ghu; 
j;J> nghWikahf jd; ehshe;j 
tptfhuq;fis nra;jgbNa nra;J 
te;jhd;. Rw;wj;jhu;> mtid ghu; 
j;J> eifj;jhu;fs;> rpyu; gupjhgg;g 
l;lhu;fs;. murd; jd; fhy ml;lt 
izapy; Fwpj;j ehs; te;jNghJ> 
jhd; nrhd;d thu;j;ijapd;gb> 
me;j Viof; FbahdtDf;F mE 
f;fpufk; nra;jhd;. gpupakhdtu;fNs> 
vq;fs; ek;gpf;ifapd; epiyia ehq;fs; mt;tg;NghJ Muha;e;J 
ghu;f;f Ntz;Lk;. NjtDila gps;isfshf miof;fg;gl;ltu; 
fSf;Fupa cupikfs; vd;dntd;W gupRj;j Ntjhfkj;jpNy thrp 
f;fpd;Nwhhk;. me;j thu;j;ijfs; thrpg;gJld; my;yJ Nfl;gJld; 
tpl;Ltplhky;> Njt thu;j;ijfis ek;gp> NjtDila Neuj;jp 
w;F nghWikNahL fhj;jpUq;fs;. NjtDila MSifapy;> 
mtu; Fwpj;j fhy ml;ltizapd;gb> vq;fSf;nfd Kd;Fwpj; 
jitfis epr;rakhf epiwNtw;wp Kbg;ghu;. Rw;wj;jhu;> vq;f 
isg; ghu;j;J eiff;fyhk; my;yJ vq;fs; epiyia Fwpj;J gup 
jgpf;fyhk;. mijf; fz;L fyq;fp> mtu;fSf;F vjpuhf gjpyb 
nfhLf;f Ntz;ba mtrpakpy;iy. NjtDila thf;Fj;jj;j 
q;fis jpdKk;> mwpf;ifapl;L mij gw;wpf; nfhz;bUq;fs;. 
cd; topiaf; fu;j;jUf;F xg;Gtpj;J> mtu;Nky; ek;gpf;ifahapU 
mtNu fhupaj;ij tha;f;fg;gz;Zthu;. 

 
 

 

 

ெபாய் ெசால்ல ேதவன் 

ஒ� மன�தன் அல்ல ; 

மனம்மாற அவர் ஒ� 

ம��த்திர�ம் அல்ல ; 

அவர் ெசால்லி�ம் ெசய் 

யாதி�ப்பாரா? அவர் வச 

ன�த்�ம் நிைறேவற்றாதி 

�ப்பாரா? 

எண்ணாகமம் 23:19 

tpahod; | Mtzp 16 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 37:1-11 

ெஜபம்: ந��ய ெபா�ைம�ள்ள  ேதவேன> உம்�ைடய ஆ�ைகய�ல் ந�ர் 

�ன்�றித்தைவகைள ஒ�வ�ம் மாற்ற ��யா�. உம்�ைடய சித்த 

த்திற்� என்ைன ஒப்�க் ெகா�த்�> உம்�ைடய ேநரத்திற்� காத்தி� 

க்�ம் ெபா�ைமையத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் 

ஆேமன். 
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நித்திய ேமன்ைமைய அைட�ம்ப�... 

xa;T ngw;w Mrpupau; xUtu;> khiy NtisfspNy> 
maypYs;s khztu;fSf;F ,ytrkhf ghlq;fis nrhy;ypf; 
nfhLj;J te;jhu;. gbf;f Mu;tKs;stu;fs;> jq;fSf;F fpilj;j 
rYifia gpuNah[dg;gLj;jpf; nfhz;lhu;fs;. Nkw;gbg;igf; 
Fwpj;J> jd;dplk; MNyhrid Nfl;Fk; rpwhu;fSf;F> nghW 
ikAld;> Gj;jpkjpfis $Wthu;. ,tuplk; fy;tp fw;f nrd;why;> 
xOf;fkhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W 
$wpajhy;> ,e;j rYifia rpyu; 
js;sptpl;lhu;fs;. Vd; ,e;j Mrpupau;> 
jd;dplk; tUk; khztu;fSf;F> xO 
f;fj;ij Ngzpf; fhf;Fk;g baha; 
vjpu;ghu;f;fpd;whu;? Vnddpy; ve;j 
xU fhupaj;jpYk; ntw;wp miltj 
w;F xOf;fk; mtrpak;. khztu;fs; 
,tuplk; nry;yhtpl;lhy; ,e;j jd;d 
ykw;w cs;sk; gil j;j MrpupaU 
f;F ve;j e~;lKk; ,y;iy. rw;W 
rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. vq;fs; kPl;guh 
fpa ,NaR> kdpju;fs; guNyhfk; 
nry;Yk; xNu topia fhz;gpj;jpU 
f;fpd;whu;. NghFk; topapNy njhiye;Jtplhjgbf;F> mq;F 
nrd;wilAk;tiu> vg;gb ,e;j cyfpNy tho Ntz;Lk; vd;Dk; 
topKiwfis fw;Wj; jUfpd;whu;. Vd; ,e;j topKiwia vjpu; 
ghu;f;fpd;whu;? mtUf;F mjdhy; vd;d ,yhgk;? Njtd; vq;f 
spy; md;ghapUf;fpd;wgbahy;> ehq;fs; rhj;jhdpd; je;jpukhd 
tiyf;Fs; rpf;fhjgbf;F thOk;gbf;fhfNt ,e;j xOq;F Kiw 
fis je;jpUf;fpd;whu;. xd;iw czu;e;J nfhs;Sq;fs;. xU kdp 
jd;> guNyhfk; nry;yhtpl;lhy;> mtd; nrd;wilAk; ,lk; eufk;. 
fu;j;juhfpa Njtd; jhNk> New;Wk; ,d;Wk; vd;Wk; khwhjtuha; 
,Uf;fpd;whu;. me;j Mrpupauplk; nrd;W ed;ikia ngw;Wf; 
nfhz;l Gj;jpAs;s rpwhu;fisg; Nghy> ehq;fSk; vq;f Njtdh 
fpa fu;j;jiug; gw;wpf; nfhs;SNthk;. mtiu ek;gp mtu; topK 
iwfis kdjhu iff;nfhs;Sfpwtu;fs; epj;jpa epj;jpakha; gu 
Nyhfj;jpy; epiyj;jpUg;ghu;fs;. 

 

  

இ�க்கிறவ�ம் இ�ந்த 

வ�ம்  வ�கிறவ�மாகிய 

சர்வவல்லைம�ள்ள 

கர்த்தர்: நான் அல்பா�ம்> 

ஓெமகா�ம் ஆதி�ம் அந் 

த�மாய��க்கிேறன் 

என்� தி��ளம்பற்� 

கிறார். 

ெவள�ப்ப�த்தல் 1:8 
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 khiy thrfk; - ePjp 22:17-19 

 

ெஜபம்: என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ> உம்�ைடய கட்டைளகள்> 

நியமங்கள்> வழி�ைறகள் யா�ம் என்�ைடய நன்ைமக்ேக என்ற 

ேமன்ைமைய உணர்ந� ெகாள்�ம் இ�தயத்ைத எங்க�க்� 

தந்த�ள்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நாட்கள் வ �ணாய் ேபா�ம் �ன்ேன.. 
tho;ehl;fis fspg;Gld; fopf;f Ntz;Lk; vd;w kdg;ghd;ik 
Ald; tho;e;j thypgd; jdf;nfd mNef ez;gu;fis Nru;j;Jf; 
nfhz;lhd;. thu ,Wjp ehl;fspYk;> tpLKiwehl;fspYk; kJghd 
k;gz;zp> ntwpnfhz;L> Mly;ghly;fSld; gy tUlq;fs; fop 
e;J Nghapw;W. ,e;j cyfpy; ve;j xU fhupaj;ijAk; ,yFthf 
elg;gpf;Fk;gbahf ,td; ez;gu;fs; 
MjuthapUe;jhu;fs;. fhyk; nry;yr; 
nry;y clypypUe;j ngyd; Fd;wpg; 
Nghf Muk;gpj;jJ> gbg;gbahf 
tUj;jKw;W> ,dp xU nrhl;L 
kJghdk; mUe;jp ntwpnfhs;sK 
bahj mstpw;F mtd; tpahjp 
mtid mOj;jpaJ. ,dp ,tdp 
lk; fspahl;lk; ,y;iy vd;W cz 
u;e;j ez;gu;fs;> fspahl;lkilAk; 
gbahf NtW kdpju;fis Njbdh 
u;fs;. gLf;ifapy;; ,Uf;Fk; ,t 
Df;F Mjutspf;f xUtDk; 
,y;iy. $bf;fspj;jtu;fs;> ,td; 
jd; tho;it fspahl;lj;jpy; mopj;jhd; vdTk; eifj;jhu;fs;. 
gpupakhdtu;fNs> ePq;fs; Nru;j;J itj;jpUf;Fk; ez;gu;fSk; 
Mjuthsu;fSk; cq;fsplkpUe;J vij tpUk;Gfpd;whu;fNsh> 
mtu;fs; mijNa vg;NghJk; ehbj; NjLthu;fs;. vy;yh kdpj 
u;fSk;> ngydw;W> gLFopapy; tPo;e;J kha;e;J Nghf Ntz;Lk; 
vd;gNj gprhrpd; je;jpukhapUf;fpd;wJ. ePq;fs; cq;fs; nrhe;j 
topfspy; elf;f jPu;khdpf;Fk;NghJ> mjd; Kbit rpe;jpj;J 
czu Kbahjgbf;F>  RatpUg;gj;jpd;gb thOk; gbahfNt> 
,e;j cyf Nghf;fpy; thOk; kdpju;fs;> cq;fSf;F mwpTiu 
$Wthu;fs;. ePq;fs; nrd;w topfspy; mopit fhZk;NghJk;> 
fhupUs; #o;e;J nfhs;Sk; NghJk;> mtw;wpypUe;J cq;fis 
kPl;Lf; nfhs;s mtu;fs; cq;fs; gf;fk; ,Uf;fg; Nghtjpy;iy. 
vdNt cq;fs; clypy; ngyDk;> rpe;jpf;Fk; Mw;wYk; ,Uf;Fk; 
NghNj> cq;fs; topfis rPu;g;gLj;jpf; nfhs;Sk;gb Njtdplk; 
jpUk;Gq;fs;. 

  

  
 

  

ந� உன் வாலிபப்ப�ராய 

த்திேல உன் சி�ஷ்�கைர 

நிைன ; த�ங்�நாட்கள் வரா 

ததற்��ன்�ம்> எனக் 

�ப் ப��யமானைவகள 

ல்ல என்� ந� ெசால்�ம் 

வ�ஷங்கள் ேசராததற்� 

�ன்�ம்> 

ப�ரசங்கி 12:1 
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ெஜபம்: கி�ைப�ள்ள கர்த்தாேவ> இந்த உலகப் ேபாக்கில் வாழ்ந்�> 

சமாதானத்ைத இழந்�> ெபலனற்�ப்ேபாய்> ப��ழிய�ல் வ��ந்� ேபா�ம் 

�ன் உம்ைம நா�த்ேத�ம் உள்ளத்ைதத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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சி�ைமப்பட்டவர்கள் 

ve;j kD~idAk; nfhs;isabg;gJ NjtDf;F tpNuhjkhd 
nray;. Mdhy;> ViofisAk;> rpWikg;gl;Nlhiuf; Fwpj;j tpt 
fhuq;fis gw;wp> gupRj;j Ntjhfkj;jpNy> gy ,lq;fspNy> 
njspthf vOjg;gl;bUf;fpd;wJ. mjhtJ> Vio vspatu;fis 
rpWikg;gLj;jg;gl;L> xLf;fg;gLk; NghJ> fu;j;jUila fuk; 
ePl;lg;gLk;. vdNt fu;j;jUf;F vjpu; 
j;J epw;fhjpUq;fs;. fu;j;ju; Viof 
Sf;fhf tof;fhb> mtu;fisf; 
nfhs; isapLfpwtu;fSila gpuh 
zidf; nfhs;isapLthu; vd;W gup 
Rj;j Ntjhfkj;jpy; vOjg;gl;bUf; 
fpd;wJ. Vio vspatu;fs; vd;W 
$Wk; NghJ> njUtpNy gpr;ir vL 
f;fpd;wtu;fs;> gQ;rk; gl;bdp cs;s 
ehLfspy; Jd;gg;g LNthiuAk;> 
ehshe;j Cjpaj;jpy; gy neUf;f 
q;fs; kj;jpapy; tho;e;J tUNthiu 
Ak; kl;Lk; fUj;jpy; nfhs;sf;$ 
lhJ. cq;fs; tPl;by;> rigapy;> Ntiy nra;Ak; ,lj;jpy;> 
ntsp ,lq;fspy; cs;s [dq;fspd; epiyia rw;W rpe;jpj;Jg; 
ghUq;fs;. cq;fs; nghUshjhu> rKf me;j];j;J> fy;tp mwpT> 
gjtp> gl;lq;fs; ve;j tpjj;jpYk; kw;wtu;fis xLf;Ftjw;Nfh 
my;yJ kw;wtu;fis xLf;Ftjw;F cle;ijahfNth ,Uf;ff; 
$lhJ. cjhuzkhf> cq;fs; gps;is gbf;Fk; ghlrhiyapy; 
xU Vio khztd; gbf;fpd;whd;. mtDf;F cq;fs; kfidtpl 
jpwikahd Fuy;tsk; cz;L. Mdhy; cq;fs; me;j];J fhu 
zkhf> fy;Y}up tpohtpNy> me;j Vio khztid js;sptpl;L 
cq;fs; kfid ghl tpLtij ePq;fs; mwpe;Jk; mjw;F 
cld;gl;lhy;> ePq;fs; cq;fs; rKf me;j];ij J~;gpuNahfk; 
nra;gtuhf ,Ug;gPu;fs;. rpwpa tplaq;fs; $l cq;fs; Rj;j 
kdrhl;rpia> czu;tw;Wg; Nghfg;gz;Zk;. vdNt> Kjyhtjhf 
ePq;fs; ehshe;jk; ,ilg;gLgtu;fspd; tplaq;fspy;> tpopg;Gs;s 
tu;fshf> vg;NghJk; Njt ePjp epiwNtw ,lq; nfhLq;fs;.   

   

 

ஏைழயாய��க்கிறான் 

என்� ஏைழையக் ெகாள் 

ைளய�டாேத ; சி�ைமயா 

னவைன நியாயஸ்தலத் 

தில் உபத்திரவப்ப�த் 

தாேத. 

ந�திெமாழிகள் 22:22 
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 khiy thrfk; - 2 rhK 12:1-10 

 

ெஜபம்: ந�தி�ள்ள ேதவேன> நான் எந்த நிைலய�ல் இ�ந்தா�ம்> 

ஒ�ேபா�ம் எவைர�ம் ஒ�க்காம�ம்> மற்றவர்க�க்��யைத நான் 

எந்த வ�தத்தி�ம் எ�த்�க்ெகாள்ள  உடன்படாதப�க்�> என்ைன காத்�க் 

ெகாள்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவ�க்� ப��யமான பலிகள் 

Kd;ida fhyq;fspNy> mur mitapNy> murid tho;j;jp 
Gfohuk; $Wtijg; gw;wp mwpe;jpUf;fpd;Nwhk;. ey;y Ml;rp 
nra;fpd;w murdhf ,Ue;jhYk;> Jd;khu;f;fdhf ,Ue;jhYk;> 
me;j Gfohuj;ij thrpg;gtu; my;yJ $Wfpd;wtu;> rpwg;ghd 
fhupaq;fis $wp> murdpd; Ml;rpapd; Nkd;ikia tu;zid 
nra;a Ntz;Lk;. $WtJ cz;ik 
ahf ,Ue;jhYk;> ngha;ahf ,Ue; 
jhYk;> $Wgtu; mij tpRthrpj; 
jhYk; tpRthrpf;fhtpl;lhYk;> Nkd; 
ikahd tplaq;fisNa $wNt 
z;Lk;. ,d;iwa ehl;fspy;> ,it 
fs; gy;NtW tbtq;fis ngw;W 
s;sJ. jq;fs; Ra ,yhgj;jpw;fhf> 
vijAk; nra;a my;yJ nrhy;y 
Maj;jKs;stu;fs;> ,t;Tyfpy; ,U 
f;fpd;whu;fs;. ,tu;fs; ,Ujak; cj;jkkw;wJ. Njtid 
Jjpg;gnjd;gJ> murmitapy; thrpf;Fk; Gfohuk; Nghd;wjy;y. 
NjtDila rKfj;jpNy> NjtDf;F gpupakhd cjLfspd; fdp 
ahfpa ];Njhj;jpug;gypfis nrYj;j Ntz;Lk;. vz;Zf;flq;fhj 
];Njhj;jpu gypfis nrYj;jyhk;> Mdhy; mit NjtDf;F 
gpupakpy;yhjjhf ,Uf;Fkhapd;> vz;zpf;ifaw;w ];Njhj;jpugyp 
fis nrYj;Jtjpy; gpuNah[dk; ,y;iy. Njt rKfj;jpNy 
vq;fisj; jho;j;jp> ehq;fs; MtpNahLk; cz;ikNahLk; 
Njtid Muhjpf;f Ntz;Lk;. jd;id Nkd;ikahdtd; vd;W 
vz;zp> ngUikNahL Njtidj; Jjpj;j gupNrad;> Njtdpl 
kpUe;J ed;ikia ngw;Wf; nfhs;stpy;iy. Mdhy;> ghtpahd 
Maf;fhud;> jd; gupjhg epiyia Vw;Wf;nfhz;L> ed;ik 
ngWk;gbaha;> jd;idj; jho;j;jp> cz;ikAs;s ,Ujaj;NjhL 
Njtidj; Jjpj;jhd;. me;j Maf;fhud;> Njtdplk; ed;ikia 
ngw;W tPL jpUk;gpdhd;. cyf tof;fj;jpd;gbahd> ntWk; Kf 
];Jjpia kdpju;fs; Vw;Wf; nfhs;thu;fs;> Mdhy; rfyJk;    
gilj;jtu;> vq;fs; ,Ujaq;fis Muha;e;jwpf;fpd;whu;. vdNt> 
jho;ikAs;s ,Ujaj;NjhL fu;j;jUila rKfj;jpNy mtiu 
MuhjpAq;fs;. 

    

 
 

கர்த்த�க்� �ன்பாகத் 

தாழ்ைமப்ப�ங்கள்> அப் 

ெபா�� அவர் உங்க 

ைள உயர்த்�வார். 

யாக்ேகா� 4:10 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ> தாழ்ைம�ள்ள இ�தயத்ேதா�> என் இ� 

தயத்தி�ள்ளைவகைள> உள்ளப�> உண்ைமயாக உம்�ைடய 

ச�கத்தில் �றி> உம்ைம ஆராதிக்�ம்ப�க்� என்ைன வழிநடத்�வ � 

ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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இன்ேற இரட்சண�ய நாள்! 
,NaRNthL rpYitapy; miwag;gl;l Fw;wthspfspnyhUtd;> 
eP fpwp];Jthdhy; cd;idAk; vq;fisAk; ,ul;rpj;Jf;nfhs; 
vd;W mtiu ,fo;e;jhd;.  kw;wtd; mtid Nehf;fp: eP ,e;j Mf; 
fpidf;Fl;gl;ltdhapUe;Jk; NjtDf;Fg; gag;gLfpwjpy;iyah? 
ehNkh epahag;gb jz;bf;fg;gLfpNwhk; ehk; elg;gpj;jitfSf; 
Fj;jf;f gyid milfpNwhk;; 
,tNuh jfhjnjhd;iwAk; elg;gp 
f;ftpy;iyNa vd;W mtidf; fb 
e;Jnfhz;L> ,NaRit Nehf;fp: 
Mz;ltNu> ePu; ck;Kila uh[;a 
j;jpy; tUk;NghJ mbNaid epid 
j;jUSk; vd;whd;. ,NaRit Mz; 
ltu; vd;W Vw;Wf; nfhz;l ,e;jf; 
Fw;wthspia nghJthf “ey;y 
fs;td;” vd;W $wpf;nfhs;thu;fs;. 
,e;j ey;y fs;td; vd;W miof;f 
g;gLk; kdpjDila Kw;gl;l tho;T 
vg;gbahf ,Ue;jJ> my;yJ ,td; Fw;wk; ,iof;fj;jf;f #o; 
epiyf;F vg;gb js;sg;gl;lhd; vd;gij gw;wp Fwpg;gplg;gl 
tpy;iy. Mdhy;> kuz Ntjidg;gLk; Ntisapy; ,tDf;fp 

Ue;j kdepiyia rw;W rpe;jpj;Jg;ghUq;fs;: ,td; “,NaRNt” 
Mz;ltu; vd;gij jpl;lkhf mwpe;J nfhz;lhd;. ,NaR uh[h 
tha; mtUila uh[;aj;jpy; tUthu; vd;gij tpRthrpj;jhd;. 
Rw;wpapUe;j kdpju;fSf;Nfh> Nuhk tPuu;fSf;Nfh gag;glhky;> 
,NaR ve;jf; Fw;wj;ijAk; nra;atpy;iy vd;W mwpf;ifap 
l;lhd;. Njt gak; cilatdhf ,Ue;jhd;. jhd; nra;j Fw;w 
j;jpw;Fupa jz;lidia epahag;gb mDgtpf;fpd; Nwd; vd;gij 
Vw;Wf; nfhz;lhd;. jhd; ,NaRNthL $l> mNj ehspy; rpYit 
apy; miwag;gLNtd; vd;gJ mtDf;F njupahJ> jdf;Ff; 
fpilj;j mUikahdJk; ,WjpahdJkhd re;ju;g;gj;ij mtd; 
mrl;il nra;ahky; epj;jpa tho;it Fwpj;j epr;raj;ij> ,NaR 
tplkpUe;J ngw;Wf; nfhz;lhd;. ,NaRit ,fo;e;j Fw;w 
thspiag;Nghy> ehKk; fpilf;Fk; ,t;mUikahd re;ju;g;g 
j;ij mrl;il nra;J epj;jpa tho;it ,oe;J Nghfhky;> jhk 
jpf;fhky; ,NaRit fpl;br; NrUNthk;. 

. 
 

 

 

இேய� அவைன ேநாக்கி: 

இன்ைறக்� ந� என்�ட 

ேன�டப் பரத�சிலி�ப் 

பாய் என்� ெமய்யா 

கேவ உனக்�ச் ெசால்� 

கிேறன் என்றார். 

�க்கா 23:43 

ெஜபம்: அன்�ள்ள பரேலாக தந்ைதேய> உம்ைம நா�த் ேத�கின்ற எந்த 

மன�தைன�ம் ந�ர் �றம்ேப தள்�கின்றவர் அல்ல. இன்ைறய நாள�ல் 

நான் உம்ைம இன்�ம் கிட்�ச் ேசர என்ைன ஒப்�க் ெகா�க்கின்ேறன். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஒ� நா�ம் வ �ணாகா�... 
xU Vo;ikahd Njt Copau;> rigapd; FLk;gk; xd;wpNy 
Vw;gl;l rr;ruit jPu;j;J itf;Fk;gbahf miof;fg;gl;bUe;jhu;. 
mq;F nrd;w me;j Copau;> NjtDila thu;j;ijfis ika 
khf itj;J MNyhridfis $wpdhu;. Copau; jd; gf;fkhf 
rhu;e;J nfhs;stpy;iy vd;W mwpe;j fztd;> Copaiug; ghu; 
j;J: cq;fSf;F Vfg;gl;l gpur;rid 
fs; cz;L> Kjypy; mij ePq;fs; 
jPu;f;Fk; topfis ghu;f;f Ntz;Lk; 
vd;W $wpdhu;. ,e;j kdpjd; ahU 
f;F xj;jtd;? New;iwa ehspd; 
jpahdj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l> ,Na 
Rit ghu;j;J ,fo;e;J Ngrpd Fw;w 
thspf;F xg;ghf ,Uf;fpd;whd;. 
mjhtJ> Kjyhtjhf ck;Kila 
epiyia rup nra;J nfhz;L> gpd;G 
vdf;Fk; cjtp nra;Ak; vd;gijg; 
NghypUf;fpwJ. ,g;gbg;gl;ltu;fs; 
NjtDila thu;;j;ijia Nfl;L 
mjw;F fPog;gbAk; kdk; ,y; 
yhjtu;fs;. RaeyKk;> RaePjpAk; 
epiwe;jtu;fs;. kfh gupRj;juhfpa vq;fs; fu;j;jUk; ,ul;rfU 
khfpa ,NaR fpwp];JjhNk> vq;fSf;fhf Viof;Nfhyk; G+z;L> 
kdpjFyj;jpd; ghtq;fSf;fhf Fw;wthspiaNghy rpYitapy; 
njhq;fpdhu;. mNj NghyNt> ,d;W mNef Njt Copau;fs;> 
jq;fs; RfNghfq;fis Jwe;J> kw;wtu;fs; epj;jpa tho;tpd; 
topia mwpe;J nfhs;Sk;gb> gy jpahfq;fis nra;fpd;whu;fs;. 
vLj;Jf; fhl;lhf> Fbg;gjw;F Rj;jkhd jz;zPu; ,y;yhj 
(fy;rpak; Nghd;w %yg;nghUl;fs; kpifahd) ,lq;fSf;F> 
FLk;gk; rfpjk; nrd;W> jq;fs; cly; eyj;ijg; jpahfk; nra;J 
ew;nra;jpia mwptpf;fpd;whu;fs;. fhyg;Nghf;fpy;> ,g;gbg;gl;l 
Copau;fs; tpahjpailAk; NghJ> mtu;fisg; ghu;j;J cq;fs; 
epiyia rupnra;J nfhs;Sq;fs; vd;W $WtJ rupahFkh? 
,y;iy! fpwp];JTf;fhf ,oe;jtu;fs; jupj;jpuu; Mtjpy;iy. gu 
NyhfpNy mtu;fSila gyd; mjpfkhapUf;Fk;.  

  
 
 

 

 

இம்ைமய�ேல அதிகமான 

ைவகைள�ம்> ம�ைம 

ய�ேல நித்திய ஜ�வைன 

�ம் அைடயாமற்ேபாவ 

தில்ைலெயன்� ெமய்யா 

கேவ உங்க�க்�ச் ெசால் 

�கிேறன் என்றார். 

�க்கா 18:29 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைமய�ள்ள ேதவேன> உம்�ைடய ராஜ்யத்தின் 

ேசைவக்காக> எைத இழந்தா�ம்>  அ� ஒ�கால�ம் வ �ணாய் ேபாவதி 

ல்ைல என்� உணர்ந்� ெகாள்�ம்ப�யான இ�தயத்ைத எனக்� 

தந்த�ள்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

Gjd; | Mtzp 22 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 3:7-8 
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அ�த்�ம் �ைமகைள தள்ள�வ�ட்�..  
,Ul;Ltjw;F Kd;djhf> fhy;eilahf mLj;j CUf;F nrd;w 
ila Ntz;Lk;. NghFk; ,lNkh njhiytpYs;sJ> ghij fuL 
KulhdJk;> gpuahzj;jpy;> fhl;L kpUfq;fshYk;> fs;tu;fshYk; 
gy gaq;fuq;fSk; cz;L. mjw;F Nkyhf ehq;fNsh vq;fs; 
Nky; mjpf Rikfis Vw;wf; $lhJ vd xU kdpjd; jd;Dld; 
tUk; ez;gDf;F $wpdhd;. ,e;j 
G+Nyhfj;jpNy thOk; ehq;fs; gu 
Nyhfj;ij Nehf;fp ahj;jpiu nra;J 
nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. me;j ahj;jp 
iuapNy Ntz;ba mstpw;F rth 
y;fs; cz;L. ,e;j cyfj;jpNy 
cq;fSf;F cgj;jputq;fs; cz;L> 
jpld; nfhs;Sq;fs; ehd; cyf 
j;ij n[apj;Njd; vd ,NaR $wp 
apUf;fpd;whu;. vdNt guNyhf ahj; 
jpupfshfpa ehk; mehtrpakw;w 
Rikfis vq;fs; Nky; Vw;wpf; 
nfhs;sf;$lhJ. ,e;j cyfj;jpNy 
xU kdpjd; rthy;fis vjpu;Nehf; 
Fk; NghJ> mtw;iw Nkw;nfhz;L 
rkhjhdkhf tho;tjw;F gzk; 
mtrpak; vd;W IRtupatdhFk;gb 
gpuahrg;gLtdhfpy;> mg;gbg;gl;l kdepiy Kw;wpYk; jtwh 
dJ. Vnddpy;> gzNkh nghUNsh kdpju;fSf;F rkhjhd 
j;ijf; nfhLg;gjpy;iy.  mjpy; fz; itj;J mjw;fhf fLikahf 
ciof;Fk; NghJ> gzk; kl;Lky;y> gzj;Jld; ,ize;Js;s 
,e;j cyf fz;zpfSk; mjDld; Nru;e;J tUk;. me;j 
fz;zpfs; ehq;fs; NghFk; ghijia ghrpgbe;j epyk; Nghy 
khw;wptpLk;. nghUshjhu uPjpapNy ehq;fs; gy epiyfspy; 
,Uf;fyhk;. Viofshf ,Uf;fyhk; my;yJ IRtupathd;fshf 
,Uf;fyhk;. Mdhy; vq;fs; xt;nthUtupdJk; Mj;Jkhtpd; 
ed;ikf;fhf> gz Mir (nghUs; Mir) vq;fs; cs;sj;jpy; 
,Uf;fpd;wjh ,y;iyah vd Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. nghU 
shir kl;Lky;y> Ntnwe;j RikfisAk; Vw;wpf;nfhs;shjgb> 
Njtd; epakpj;j xl;lj;ij nghWikNahL xlf;flNthk;.  

 
 
 

 

 

பாரமான யாவற்ைற�ம்> 

நம்ைமச் �ற்றி ெந�ங்கி 

நிற்கிற பாவத்ைத�ம் 

தள்ள�வ�ட்�> வ��வாசத் 

ைதத் �வக்�கிறவ�ம் 

��க்கிறவ�மாய��க்கி

ற இேய�ைவ ேநாக்கி> 

நமக்� நியமித்தி�க்கிற 

ஓட்டத்தில் ெபா�ைம 

ேயாேட ஓடக்கடேவாம்;. 

எப�ெரயர் 12:1 

 

ெஜபம்: அன்பான ப�தாேவ> ேமன்ைமயான பரேலாகத்ைத ேநாக்கி பய 

ணம் ெசய்�ம் வழிய�ல்> இன்�ம் அதிக �ைமகைள�ம் பாரங்கைள�ம் 

ஏற்றி>  ேநாக்கத்ைத தவறவ�டாதப�க்� என்ைன காத்� வழிநடத்� 

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

 

tpahod; | Mtzp 23 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 6:33-34 
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உலகத்ைத ெஜய�க்�ம் ெஜயம்  
ehisa ehspy; Kfq;nfhLf;f Ntz;ba rthy;fis vz;zp 
vz;zp> fyf;fkilahjgbf;F> Njtd; vq;fSf;F je;j 
ntw;wpfis nfhz;lhl Ntz;Lk;. vLj;Jf; fhl;lhf> gj;jhk; 
tFg;G gbf;Fk; khztd;> Nky; tFg;Gfspy; tu ,Uf;Fk; 
ghlq;fisf; Fwpj;J> ,g;NghJ fyf;fkiltdhf ,Ue;jhy;> 
mtd; ,g;NghJ gbf;Fk; ghlq; 
fis rpwg;ghf gbj;J ntw;wp ngw 
KbahJ. mNj Ntisapy;> jhd; 
fle;J te;j tFg;Gfspy; ngw;w 
rpwg;Gg; Gs;spfspYk;> ngw;w tpUJ 
fspYk; ngUkpjk; mile;J> mjpNy 
jupj;jpUg;ghdhf ,Ue; jhy;> mtd; 
jd; ntw;wpapNy ntwp nfhs;fpd;w 
tdhf ,Ug;ghd;. mjhtJ> vg;gb 
xU kdpjd; kJghdj;jhy; ntwp 
nfhz;bUf;Fk; NghJ> jd; Raep 
idit ,oe;J> rupahd KbTfis vLf;f Kbahky; cz 
u;tw;wtdhf ,Uf;fpd;whNdh> mNj Nghy> rpy kdpju;fspd; 
tho;T> gy Mz;LfSf;F Kd; ngw;w ntw;wpfspy; Ko;fptp 
Ltjhy;> kjpkaq;fp> jw;Nghija nraw;ghLfspypUe;J gpd;th 
q;fp tpLfpd;whu;fs;. mg;gbahdhy; ntw;wpia nfhz;lhLtJ 
vd;gjpd; nghUs; vd;d? Kjyhtjhf> ‘Njtd;jhNk> fpwp];J 
Tf;Fs; vg;nghOJk; vq;fis ntw;wprpwf;fg; gz;Zfpd;whu;’. 
Njtdhy; gpwg;gnjy;yhk; cyfj;ij n[apf;Fk;’ ‘,itnay;yh 
tw;wpNyAk; ehk; ek;kpy; md;G$UfpwtuhNy Kw;Wk; n[aq; 
nfhs;Sfpwtu;fshapUf;fpNwhNk’ vd;Dk; Ntj thf;fpaq;fSf; 
fika NjtDila mDf;fpufj;jhNy vq;fSf;F ntw;wp fpil 
j;jJ vd;gij vg;NghJk; mwpf;ifapl Ntz;Lk;. ,g;gbg;gl;l 
mwpf;ifahdJ> ehisa ehspd; rthy;fis ehq;fs; n[aq; 
nfhs;Sk;gb> Njtidg; gw;Wk; tpRthrj;jpy; vq;fis ngUfr; 
nra;fpd;wJ. ehq;fs; Njtd;Nky; nfhz;Ls;s tpRthrNk 
cyfj;ij n[apf;Fk; n[ak;. vdNt ehisa jpdj;ij Fwpj;J 
ftiyailahky; Njtd; ntw;wp jUthu; vd;W tpRthrpj;J> 
vq;fis jho;j;jp mtu; je;j ntw;wpfis mwpf;ifapLq;fs;. 

 

 
 
   
                                                                                  

நம்�ைடய கர்த்தராகிய 

இேய�கிறிஸ்�வ� 

னாேல நமக்� ெஜயங் 

ெகா�க்கிற ேதவ�க்� 

ஸ்ேதாத்திரம். 

1 ெகா�ந்தியர் 15:57 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> கடந்த கால ெவற்றிகளால் நிர்வ�சாரம் 

அைடந்�வ�டாமல்>  ந�ர் என்�ைடய சகாயர்>  ெவற்றி உம்மாேல வ�ம்! 

என்� அறிக்ைக ெசய்�> உம்மில் வ��வாசமாக இ�க்க கி�ைப 

ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

nts;sp | Mtzp 24 
 

 khiy thrfk; - 1 Nahthd; 5:1-5 
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ைவராக்கியம் உள்ளவர்கள்  
NjtDf;nfd;W ey;y tplaq;fspNy ituhf;fpak; ghuhl;LtJ 
ey;yJ. rpyu; khjj;jpw;F khjk; cgthrq;fis filg;gpbj;J 
n[gpg;gjpy; ituhf;fpakhf ,Ug;ghu;fs;. kpfTk; mtrpa 
khdJ! mij tpl;Ltplhky;> NjtDila thu;j;ijapd;gb> cg 
thrj;ij filg;gpbf;f Ntz;Lk;. NtW rpyu;> xt;nthU Qhap 
Wk;> FLk;gk; rfpjk;> jtwhky; Muh 
jidf;F rKfspg;gij> jq;fs; tho; 
f;ifapy; gpujp~;ilahf nfhz;Ls; 
shu;fs;. rig $btUjy; ,d;wpa 

ikahjJ. ,d;Dk; rpyu;; tho;f; 
ifia nfLf;ff; $ba> kJghdk; 
Gifg;gpbj;jy; Nghd;wtw;wpYk;> 
newpKiwAs;s tho;tpd; Nkd;ik 
ia czu;tw;wjhf;fp> Rj;j kdrh 
l;rpia FWlhf;fptplf;$ba jpiug; 
glq;fs;> njhiyf; fhl;rp ehlfq; 
fs;> Ntjj;Jf;F Gwk;ghd gl;bkd;wq;fs;> Mfhj rk;gh~idfs; 
mlq;fpa fye;Jiuahly;fs;> kw;Wk; ,d;unew; Clq;fspYs;s 
newpKiwaw;w tplaq;fs; Nghd;w ahtw;iwAk; jq;fis tpl;L 
Kw;wpYk; tpyf;fpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,J QhdKs;stu;fspd; 
ituhf;fpak;.  ,itfs; ahTk; ey;yJ. guNyhf nghf;fp~j;jpd; 
Nkd;ikia czu;e;jtu;fs;> ,e;j cyfpd; RfNghfq;fis e~;l 
Kk; Fg;igAk; vd;W mtw;iw js;sptpLfpd;whu;fs;. Mdhy; rpy 
NtisfspNy ,g;gbg;gl;l ituhf;fpak; cs;stu;fspd; 
,Ujaq;fspy; kw;wtu;fis Fwpj;j frg;G Fbnfhz;bUf;fyhk;. 
kw;wtu;fs; vd;W $Wk;NghJ> rf Copau;> rftpRthrp> rig> 
FLk;gj;jpYs;s mq;fj;jtu;fs;> nrhe;jq;fs; Nghd;wtu;fis 
Fwpj;j Nfhgk;> gif my;yJ vupr;ry; ,Ujaj;jpy; ,Ue;jhYk; 
mitfis ghuhKfkhf tpl;Lr; nrd;WtpLfpd;Nwhk;. ,itfis 
Fwpj;J ehk; kpfTk; mtjhdKs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
ePq;fs; fu;j;jUf;nfd;W Kd;ndLf;Fk; mNef jpahfq;fis> 
ePq;fs; mw;gk; vd;W tpl;Litj;j frg;Gf;fs; Kw;wpYk; nfL 
j;JtpLk;. ,J ,e;j cyfj;jpd; Qhdk;. vdNt vg;gbg;gl;l 
frg;igAk; cq;fs; ,Ujaq;fpspypUe;J mfw;wptpLq;fs;. 

 

 

 
 
 

உங்கள் இ�தயத்திேல 

கசப்பான ைவராக்கியத் 

ைத�ம் வ�ேராதத்ைத�ம் 

ைவத்த�ர்களானால்> ந�ங் 

கள் ெப�ைமபாராட்டா 

தி�ங்கள் ;> 

யாக்ேகா� 3:14 

 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> �த்த�ம்> சமாதான�ம் சாந்த�ம்> இணக்க 

�ம்> நற்கன�ளால் நிைறந்த பரேலாக ஞானத்ைத உடயவனா(ளா)க> நான் 

உம்�ைடய தி�ச்சித்தத்ைத நிைறேவற்ற என்ைன வழிநடத்�வ �ராக. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

rdp | Mtzp 25 
 

 khiy thrfk; - nfhNyh 3:13 
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ஒப்�ரவாக ஒப்�ரவாக்க…   
vq;fs; fu;j;jUk; kPl;gUkhfpa ,NaR fpwp];J topahf> ehq;fs; 
guNyhfj;jpypUf;fpd;w gpjhthfpa NjtNdhL xg;Guthf;f 
g;gl;bUf;fpd;Nwhk;. Kd;G> ghtj;Jf;F mbikfshfTk;> Njt 
Dila Rje;jpuj;jpw;F gifQuhfTk; ,Ue;Njhk;. me;j gifia 
,NaR jk;Kila rpYitapdhNy nfhd;W> vq;fis guNyhf 
Rje;jpuj;jpw;F gq;fhspfshf khw;wp 
dhu;. jFjpaw;wtu;fshf ,Ue;j vk 
f;F ,g;gbg;gl;l fpUigia je; 
jhu;. mg;gbNa ehKk;> ,g;NghJ 
,NaR fpwp];Jtpd; ];jhdhjpgjpf 
shf> cyfj;jpNy thOk;> guNyhf 
j;jpd; topia mwpahjtu;fSf;F 
,NaRNt me;j top vd;gij fhz; 
gpf;Fk;gbahd nghWg;ig ngw;wpUf; 
fpd;Nwhk;. cyfj;jpYs;stu;fis> 
Njtidtpl;L ,d;Dk; Gwk;ghf js; 
Sk;gbahf my;y> khwhf fpwp];J 
topahf NjtNdhL xg;Guthf;Fk; 
Copaj;ijg; ngw;wpUf;fpd;Nwhk;. mNj Ntisapy;> ehq;fs; xt; 
nthUtUk; ,ire;j Mj;Jkhf;fsha;> xUtNuhnlhUtu; xg;Gu 
thf;fg;gl Ntz;Lk;. ahnjhU frg;ghd Ntu; Kisf;f Muk;gp 
f;Fk; NghNj> fhyjhkjkpd;wp> vq;fis jho;j;jp> xg;Guthf;f gpu 
ahrg;gl Ntz;Lk;. rpy NtisfspNy> vq;fs; fpupiafsp 
dhNyh> my;yJ NtnwhUtupd; fpupia apdhNyh> rNfhjuU f; 
fpilapyhd gpsTfs;> ,dpNky; ehq;fs; rupnra;Jtpl Kbah 
jgbf;F> vq;fs; fl;Lg;ghl;il kPwp nrd;wpUe;jhy;> mij Kw;wp 
Yk; NjtDila ghjj;jpNy xg;Gf;nfhLj;J> xg;GuthFjypd; 
re;ju;g;gj;ij Njtd; vg;NghJ cz;L gz;Zthu; vd MtYld; 
fhj;jpUf;Fk; kdepiyAilatu;fshf khw Ntz;Lk;. jPu;j;Jf; 
nfhs;sKbahj gifia jPu;f;Fk;gb> eLepiy epd;W Njt 
MNyhridia $wp xg;Guthf;Fk; ey;y ];jhdhjpgjpfis ehb> 
jq;fSf;fpilapypUe;j gifia jPu;j;Jf; nfhz;ltu;fs; gyu; 
,t;TyfpNy ,Uf;fpd;whu;fs;. vdNt xg;GuthFk;> xg;Guthf;Fk; 
fpupiafis elg;gpAq;fs;. 
 
 

 
 
 

 

 

அவர் இேய�கிறிஸ்� 

ைவக்ெகாண்� நம்ைமத் 

தம்ேமாேட ஒப்�ரவாக்கி> 

ஒப்�ரவாக்�தலின் ஊழி 

யத்ைத எங்க�க்� ஒப்� 

க்ெகா�த்தார். 

2 ெகா�ந்தியர் 5:18 

QhapW | Mtzp 26 
 

 khiy thrfk; - nfhNyh 1:13 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ேதவேன>  ப��வ�ைனகைள கண்�ம் காணாத 

வர்கைளப் ேபால வாழாதப�க்�> மற்றவர்கேளா� ஒப்�ரவாக> 

மற்றவர்கைள ஒப்�ரவாக்�ம் கி�ையகைள நடப்ப�க்க அ�ள் தந்� 

நடத்�ம்.இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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சைப ��வ�தல்   
rpWgpuhaj;jpNy jd;idr; #o;e;jpUe;j rpy cwTfshy; jpl;lkpl 
g;gl;L nra;ag;gl;l nfh^ukhd rk;gtq;fs;> xU kdpjdpd; kd 
jpy; Xbf;nfhz;bUe;jJ. ,jdhy; jhd; gl;l Jd;gq;fis ika 
khf itj;J> ,e;j cyfpNy gps;isfis ngWtJ jtW vd;w 
Kbtpw;F te;Jtpl;lhd;. rpy kdpju;fs; jq;fs; tho;f;ifapd; 
fle;j fhy mDgtq;fis itj;J> 
KO cyfpYs;s [dq;fisAk; 
epahae;jPu;j;JtpLfpd;whu;fs;. ,g;g 
bahf> Mq;fhq;Nf> rpyu; rig $b 
tUjy; mtrpakpy;iy> fl;blq;fs; 
Njitapy;iy> ,itnay;yhk; Cop 
au;fs; mehtrpakhd nra;fpd;whu; 
fs; vd;W jq;fs; fUj;Jf;fis 
$Wfpd;whu;fs;. Ntjj;jpNy $wg;g 
l;l> nfhupe;J rigapNy> gy xO 
q;fPdq;fs; ,Ue;jd> mtw;iw rPu; 
nra;Ak; nghUl;L> Njt kD~dhfpa gTy; topahf> Njtd; 
jhNk> mtu;fs; nra;a Ntz;baitfisg; Nghjpj;jhu;. me;j 
thu;j;ijfs; ,d;Wk; [PtDs;sjhAk; vq;fs; tho;f;iff;Fk; 
topfhl;bahfTk; ,Uf;fpd;wJ. vdNt> rig $Ljy; mtrpakp 
y;iy vd;W mehtrpakw;w ju;f;fq;fis fpsg;gptpLk; kdpju;f 
Sf;F nrtp nfhlhjpUq;fs;. NjtDila thu;j;ijahdJ> jdp 
g;gl;l tho;f;ifapYk;> FLk;g tho;f;ifapYk;> rig tho; 
f;ifapYk;> r%f tho;f;ifapYk;> gpur;ridfis jtpu;j;Jf; 
nfhs;Stjw;Fk;> gpur;ridfspy; mfg;gl;ltu;fis mjpypUe;J 
tpLtpg;gjw;Fk;> Jd;gj;jpy; ehl;fis fopj;jtu;fSf;F MWj 
Yk;> ey;y jPu;khdq;fis vLg;gjw;F MNyhridAk; jUfpd;wJ. 
NjtDila thu;j;ijia (Ntj thrpg;G> Njt nra;jpfs;> 
Ntjg;gbg;G)  mw;gkhf vz;Zfpd;wtu;fs;> miog;gpd; fUg; 
nghUis kwe;J> jhq;fs; NghFk; ,lnky;yhk;> gy Fog;g 
q;fis Vw;gLj;jptpLfpd;whu;fs;. xt;nthUtUk; (Copau;fs;> 
tpRthrpfs;> vy;yh kdpju;fSk;) jd; jd; fzf;if xg;Gtpf;Fk; 
ehs; neUq;Ffpd;wJ. vdNt ve;j xU Mj;JkhitAk; ePq;fs; 
,lwy;gLj;jhjgbf;F vr;rupf;ifahapUq;fs;. 
  
 
 

 
 

 

 

 

சைப ��வ�தைலச் 

சிலர் வ�ட்�வ��கிற� 

ேபால நா�ம் வ�ட்�வ� 

டாமல்> ஒ�வ�க்ெகா� 

வர் �த்திெசால்லக்கட 

ேவாம்; 

எப�ெரயர் 10:25 

jpq;fs; | Mtzp 27 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 2:1-9 

 

ெஜபம்: ந�தி�ள்ள ேதவேன> என்�ைடய அப�ப்ப�ராயத்தின்ப� த�ர்மானங் 

கைள எ�க்காமல்> உம்�ைடய வார்த்ைதய�ன்ப� த�ர்மானங்கைள 

எ�க்�ம்ப�க்�> ப�ரகாச�ள்ள மனக் கண்கைள எனக்�த் தா�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ெபா�ைமேயா� காத்தி�ப்ேபாம்  
fhdfghij topahf ,yl;rf;fzf;fhz [dq;fs;> nropg;Gs;s 
fhdhd; Njrj;ij Nehf;fp gazk; nra;J nfhz;bUe;jhu;fs;. 
topapNy gy rthy;fis re;jpf;f Neupl;lJ. nghJthf> ghiy 
tdj;jpNy ,utpNyh my;yJ gfypNyh> kdpju;fs; trpg;gjw;F 
rhjfkhd fhyepiy ,Ug;gjpy;iy. Mdhy; Njtd;jhNk> mtu; 
fs; ntapypy; nte;J Nghfhky; 
Nkf];jk;gj;jhYk;;> ,utpNy mf;fp 
dp];jk;gj;jpdhYk; fhj;Jf; nfhz; 
lhu;. mtu;fSila Njitfs; vy; 
yhtw;iwAk; Njtd; re;jpj;jhu;. 
rhjhuzkhf> ehq;fs; xU J}u Njr 
j;jpw;F Nghtjw;fhf> gy ehl;fS 
f;F gpuahzg;gl;L nry;Yk;> NghJ> 
top apNy rypg;gile;J tpLfpd; 
Nwhk;. me;j NtisfspNy KWKWf;f Muk;gpj;J tpLfpd;Nwhk;. 
,e;j KWKWg;Gf;fs; gpuahzpfs; kj;jpapNy gpuptpidfis 
nfhz;L tUtjhy;> xd;Wgl;L nraw;gLtjw;F gjpyhf> xUtu; 
nra;tij kw;wtu; tpku;rpg;gjhy;> fyfq;fis cz;lhf;fp tpLfp 
d;wJ. ,Nj NghyNt> ghiytdj;jpy; gpuahzg;gl;L nrd;w 
,];uNtyUf;F> gugug;G mw;Wg; Nghdjhy;> jq;fis tope 
lj;jpr; nrd;w NkhNrf;F vjpuhf mt;tg;NghJ fyfq;fis Muk; 
gpj;jhu;fs;. mjdhy; gyu; tdhe;jpuj;jpNy mope;J Nghdhu;fs;. 
,jw;nfhj;jjhfNt> ehq;fSk; guNyhfj;jpw;F gpuahzg;gl;Lf; 
nfhz;bUf;fpd;w NtisapNy> nrd;wilAk; ,lj;ij Fwp j;j 
Nkd;ikapd; czu;it ,oe;J NghFk; NghJ fyfq;fisAk; 
gpuptpidfisAk; Vw;gLj;jp tpLfpd;Nwhk;. ,jdhy; e~;lNk 
md;wp ,yhgk; VJkpy;iy. fyfq;fSk; gpuptpidfSk; gupRj;j 
MtpahdtuplkpUe;J tUtjpy;iy. NjtDila thu;j; ijf;F 
fPo;g;gbe;J> nghWikahf ,Uf;ff; fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. 
nghWikahf ,Uf;Fk; ehl;fspNy> VjhtJ GJf; fhupaq;fis 
NjtDf;nfd;W nra;a Ntz;Lk; vd;W kdjpy; Njhd;Wk; NghJ> 
me;j fhupaq;fs; vg;gb vq;fs; Fwpf;Nfhshfp guNyhfij 
nrd;wila cjtp nra;Ak; vd;gij Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. 
gf;jptpUj;jpf;F VJty;yhjitfis tpl;LtpLq; fs;. 

  

 

             

நாம் காணாதைத நம்ப� 

ேனாமாகில்> அ� வ�கி 

றதற்�ப் ெபா�ைம 

ேயாேட காத்தி�ப்ேபாம். 

ேராமர் 8:25 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள பரேலாக ப�தாேவ> உம்ைம த�சிக்�ம் நாள்வைரக் 

�ம்> சலிப்பைடயாமல்> பரேலாக ேமன்ைமைய உணர்ந்தவனா(ளா)க> 

ெபா�ைமேயா� ஜ�வனம் பண்ண எனக்� உதவ� ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

nrt;tha; | Mtzp 28 
 

 khiy thrfk; - nfhNyh 3:12 
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மனஅடக்கம்   
kdpju;fs; ehshe;jk; jq;fs; tho;f;ifapy; vjpu;Nehf;Fk; #o; 
epiyfs; jq;fs; fl;Lg;ghl;bw;Fs; ,y;yhjpUf;Fk; NghJ mjp 
Ug;jpailfpd;whu;fs;. jq;fs; mjpUg;jpia gytpjkhf ntsp 
f;fhl;Lthu;fs;. rpyu; Nfhgk; milf;fpd;whu;fs;. jq;fs; Nfhg 
j;ij> thu;j;ijfs; topahfTk;> fpup 
iafs; topahfTk; ntspf;fhl;Lfp 

d;whu;fs;. nghJthf kdpju;fs; ; 
jq;fs; FLk;gk;> cwtpdu;> ez;gu; 
fs;> rf Ntiyahl;fs;> rf tpRth 
rpfs;> rf khztu;fs;> ghlrhiy> 
rig ,g;gbahf vy;yhk; jq;fs; 
fl;Lg;ghbw;Fs; ,Uf;Fk; NghJ 
jpUg;jpailthu;fs;. ,d;W ,g;gb 
ahf> ve;j xU mikg;Ngh my;yJ ve;j xU kdpjNdh G+uz 
khf cq;fs; fl;Lg;ghl;bw;Fs; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w vjpu;gh 
u;g;Gld; ePq;fs; ,e;j cyfj;jpy; tho;e;jhy;> gy Vkhw;wq;fs; 
cq;fSf;F fhj;jpUf;fpd;wJ. rw;W jupj;jpUe;J Muha;e;J 
ghu;g;gPu;fs; vd;why;> gy Ntisfspy;> kdpju;fspd; jdpg;gl;l 
tho;f;ifNa mtu;fspd; fl;Lg;ghl;bw;Fs; ,y;iy. vdNt 
vy;yh #o;epiyfSk; vq;fs; fl;Lg;ghl;bw;Fs; ,Uf;f Ntz;Lk; 
vd;w vz;zj;ij tpl;L> ehq;fs; Njtdpd; fl;Lg;ghl;bw;Fs; 
,Uf;Fk;gbaha; Njt thu;j;ijfSf;F ehq;fs; fPo;g;gba Ntz; 
Lk;. gy Ntisfspy;> kdpju;fs; jhq;fs; NgRk; xU rpy thu; 
j;ijfis fl;Lg;gLj;Jthu;fshapUe;jhy;> ngupjhd fyfq;fis 
mlf;fp tpLthu;fs;. kdpju;fSila vz;zq;fs; thu;j;ijfs; 
topahfTk;> fpupiafspdhYk; ntspg;gLj;jg;gLfpd;wJ. ehit 
mlf;f xU kD~dhYk; $lhJ mJ mlq;fhj nghy;yhq;F 
s;sJk; rhTf;NfJthd tp~k; epiwe;jJkhapUf;fpwJ. Mdhy;> 
kD~dhy; $lhjJ> Njtdhy; $Lk;. vq;fs; tho;it NjtD 
f;F xg;gilf;Fk; NghJ> Mtpapd; fdp vq;fspy; ntspg;gLfp 
d;wJ.  me;j fdpapd; Rghtq;fshfpa rhe;jk;> ePba nghWik vq; 
fSf;F kd mlf;fj;ij cz;Lgz;Zk;. vdNt ve;j #o;epiyf 
isf; fz;Lk; ehq;fs; fl;Lg;ghlw;wtu;fshfp> mjd;gb fpupia 
fis elg;gpf;fhky;> Njt thu;j;ijf;F fl;Lg;gl;bUg;Nghk;. 
 
 
 

பட்டணத்ைதப் ப��க்கிற 

வைனப்பார்க்கி�ம் தன் 

மனைத அடக்�கிறவன் 

உத்தமன். 

ந�திெமாழிகள் 16:32 

Gjd; | Mtzp 29 
 

 khiy thrfk; - 2 jPNkh 1:7 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ேதவேன> எங்கைள நம்ப� வ�கின்றவர்க�க்� நாங் 

கள் எந்த வ�தத்தி�ம் �ேராகம் ெசய்யாமல்> அவர்க�க்� உம்�ைடய 

அன்ைப ெவள�ப்ப�த்த என்ைன உணர்�ள்ளவனாக்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ப�ள்ைளக�க்��ய சிட்ைச 
cq;fs; gps;isfspd; vjpu;fhyk; vg;gbahf ,Uf;f Ntz;Lk; 
vd;W tpUk;Gfpd;wPu;fs; vd cq;fsplk; Nfl;lhy;> vd;d gjpy; 
$WtPu;fs;? rpy NtisfspNy> re;ju;g;g #o;epiyfisg; nghW 
j;J gjpy;fs; NtWglyhk;. Mdhy;> cq;fs; cs;sj;jpy; ,Uf;Fk; 
cz;ikahd gjpy;fis ePq;fNs Muha;e;J ghUq;fs;. gps; 
isfs; vg;gbahf thoNtz;Lk; 
vd;Dk; gl;bay; xd;iw jahupf;Fk; 
gb $wpdhy;> me;j gl;baypy; gps; 
isfspd; nghUshjhuk; RgPl;rk; 
Kf;fpa ,lj;jpy; ,Uf;Fk;. Vnd 
dpy;> kdpju;fSila gpuahrq;fspd; 
ngUk;gFjp czT> cil> ciw 
As; Nghd;w [Ptdj;Jf;F Njitah 
dij ikakhf nfhz;ljhfNt 
,Uf;fpd;wJ. mjhtJ> ,e;j cyf 
j;jpNy thOk; tho;f;ifia Fwpj;jjhfNt mikfpd;wJ. mjpy; 
gps;isfs; cr;r epiyia mila Ntz;Lk; vd;W> ngw;Nwhupd; 
gpuahrKk; mjpfk;. gps;isfs; fy;tpapy; rpwe;J tpsq;Fk;gb> 
mtu;fSf;F Nkyjpfkhf khiy Neu tFg;Gfis Maj; 
jg;gLj;jp> fz;bf;f Ntz;ba Neuj;jpy;> Kiwahf fz;bj;J 
elj;Jfpd;whu;fs;. ,itfspy; ed;ik cz;L. Mdhy;> ,ijtpl 
mjpfkhf gps;isfspd; Mj;Jkhitf; Fwpj;J fupridAila 
tu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. gps;is gbj;j gpd;> mtDila 
ehl;fs; tUk;NghJ Mz;ltiu NjLthd; vd $wp> Mj;Jkh 
tpw;Fupa tplaq;fis ,uz;lhk; epiyf;F js;sptpL fpd;whu;fs;. 
fu;j;jupd; fpUig ,y;yhky;> kdpjDila gpuahrj;jpd; gyd; 
xd;Wkpy;iy. vdNt gps;isfspd; Mj;Jkhit ghjhsj;jpw;F 
jg;Gtpf;Fk;gbf;F mtu;fs; eilia rpd;d tajpy; ,Ue;Nj rPu; 
g;gLj;j Ntz;Lk;. ngydw;Wg;NghFk;gbahd fLikahd rpl; 
irapy; my;y gps;isfSf;Fupa rpl;irapNy tsu;f;f Ntz; 
Lk;. vq;fs; guk gpjh jhk; Nerpf;fpd;w gps;isfis rpl;rpg;gJ 
Nghy> ehq;fSk; gps;isfs; NjtDf;Fs; mjpf fdp nfhL 
f;Fk;gbaha;> rpl;rpf;f Ntz;ba ,lq;fspy; rpl;rpj;J elj;j 
Ntz;Lk;.  

  

  

 

 

ந� ப�ரம்ப�னால் அவைன 

அ�க்கிறதினால் பாதாள 

த்�க்� அவன் ஆத்�மா 

ைவத் தப்�வ�ப்பாேய. 

ந�திெமாழிகள் 23:14 

tpahod; | Mtzp 30 
 

 khiy thrfk; - ePjp 19:18 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள அப்பா ப�தாேவ> ந�ங்கள் எங்கள�ல் அன்� �ர்ந்�> 

அதிக கன�கைள ெகா�க்�ம்ப� �த்திக�ப்பைதப் ேபால>  நாங்க�ம் எங் 

கள் ப�ள்ைளகைள அன்�டன் சிட்சித்� நடத்�ம்ப� வழிநடத்�வ �ராக. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

  அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்               41 



  
 

ப�ள்ைளகைள வரவ��ங்கள் 
xU rkak;> rpW gps;isfspd;Nky; iffis itj;J n[g 
k;gz;Zgbf;F mtu;fis ,NaRtplk; nfhz;Lte;jhu;fs;;.  
nfhz;Lte;jtu;fis ,NaRtpd; rP~u;fs; mjl;bdhu;fs;. mg; 
nghOJ ,NaR jk; rP~u;fis Nehf;fp: rpWgps;isfis vd;dp 
lj;jpy; tUtjw;F jil nra;ahjpUq;fs; vd;W $wpdhu;. ,e;j 
rk;gtj;jpNy> ,NaRit ed;F mwp 
e;jtu;fNs> rpWtu;fis jLj;J epW 
j;jpdhu;fs;. ,d;W ePq;fs; Njtid 
mwpe;jtu;fshf ,Uf;fyhk;> Mdhy; 
ePq;fSk; cq;fs; tho;f;if Kiw 
apdhy;> cq;fs; gps;isfisNah 
my;yJ kw;wtu;fspd; gps;isf 
isNah> fu;j;juplk; Nru;tij jLj; 
Jtplhjgb vr;rupf;ifahf ,Uf;f 
Ntz;Lk;. ,Njh> gps;isfs; fu;j; 
juhy; tUk; Rje;juk;> fu;g;gj;jpd; 
fdp mtuhy; fpilf;Fk; gyd;. 
vd;W rq;fPjg; Gj;jfj;jpNy thrpf;fp 
d;Nwhk;. NkYk;> vd;dplj;jpy; tpR 
thrkhapUf;fpw ,e;jr; rpwpaupy; xUtDf;F ,lwYz;lhf;Ffpw 
td; vtNdh> mtDila fOj;jpy; Ve;jpuf;fy;iyf; fl;b> rK 
j;jpuj;jpd; Moj;jpNy mtid mkpo;j;JfpwJ mtDf;F ey 
khapUf;Fk; vd;Wk; ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. New;iwa ehspd; 
jpahdj;jpNy $wg;gl;lgb> gps;isfspd; Mj;JkhTf;Fupa tpla 
q;fspd; Kf;fpaj;Jtj;ij ,d;W gy ,lq;fspNy ngw;Nwhu;fs;> 
ghlrhiyfs;> mjpfhuq;fspYs;stu;fs;  Fiwj;JtpLfpd;whu;fs;. 
mjdhy; mtu;fs; ,NaRittpl;L J}uk; nrd;W tpLfpd;whu;fs;. 
rpy NtisfspNy> taJf;F te;j kdpju;fspd; newpKiwaw;w 
nraw;ghLfs; gps;isfis rig If;fpaq;fspypUe;Nj tpul;b 
tpLfpd;wJ. ,tu;fs; $Wtjw;Fk; nra;tjw;Fk; ve;j rk;ge;j 
Kk; ,y;iy vd;W rpy gps;isfs; rhl;rpapLfpd;whu;fs;. vdNt> 
ve;j tpjj;jpYk;> ehq;fs; gps;isfis ,lwy; gLj;jhkYk;> mt 
u;fis ,NaRtplk; NrUtjw;F jilnra;ahkYk; ,Uf;f Ntz; 
Lk;. rpd;d tajpNy mtu;fs; elf;f Ntz;ba topahfpa ,Na 
Rit mtu;fSf;F nrhy;ypYk; nraypYk; fhz;gpf;f Ntz;Lk;.  

 

 

 

 

இேய�ேவா: சி� ப�ள்ைள 

கள் என்ன�டத்தில் வ�கி 

றதற்� இடங் ெகா�ங் 

கள்; அவர்கைளத் தைடப 

ண்ணாதி�ங்கள்; பரேலா 

கராஜ்யம் அப்ப�ப்பட்டவ 

ர்க�ைடய� என்� 

ெசால்லி.. 

மத்ேத� 19:14 

nts;sp | Mtzp 31 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 18:1-10 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> உம்�ைடய �தந்தரமாகிய> ந�ர் தந்த 

ப�ள்ைளகைள> ேநர�யாகேவா> மைற �கமாகேவா எந்த வ�தத்தி�ம் 

இடறலைட�ம்ப� ெசய்யாமல்> உம்மிடத்தில் அவர்கைள ேசர்க்க உதவ� 

ெசய்�ம்.. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அன்பான வாசகர்க�க்�! 
‘உள்ளான மன�தன்’ ப�ரதிைய ெபற்�க் ெகாள்�ங்கள் 

 

உள்ளான மன�தன் சஞ்சிைகய�ன் ெமன்ப�ரதிைய எங்கள் 

இைணயத்தளத்தில் வாசிக்கலாம். அத்�டன் அ�தின 

தியானம் என்ற தைலப்ப�ன் கீழ், ஒ� தன�ப்பட்ட இைணய 

-த்தள பக்க�ம் பதிேவற்றப்பட்�ள்ள�. �த்தகங்கைள 

தபால் �லம் ெபற்�க்ெகாள்ள, உங்கள் �கவ�ைய, மின்-

அஞ்சல் ஊடாகேவா, அல்ல� ெதாைலேபசி ஊடாகேவா 

எங்க�க்�த் ெத�யப்ப�த்தலாம். அல்ல� அ�த்த பக்கத்தி 

�ள்ள வ�ண்ணப்பப் ப�வத்தில் உங்கள் வ�பரங்கைள 

பதி� ெசய்�,  எங்கள் �கவ�க்� அ�ப்ப�ைவ�ங்கள்.  
 

மாதாந்தம் இந்த சஞ்சிைகைய வாசித்த ப�ன்� மற்றவர்க� 

ட�ம் பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள். ��மானவைர, ேதவைன 

அறியாதவர்க�டன் இதைன பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள். ேதவ 

-�ைடய ஜ�வ வார்த்ைதகள், அந்தந்த நா�க்� மட்�ப்ப�த் 

தப்பட்டைவகளல்ல. 
 

தற்ேபா� கிறிஸ்தவ ஆவ�க்��ய ஐக்கியெமான்றி�ம் 

இைணந்தி�க்காவ�ட்டால், எங்க�டன் ேசர்ந்� ேதவைன 

ஆராதிக்�ம்ப�யாக உங்கைள வரேவற்கின்ேறாம். 
 

ேதவன், தம்�ைடய ஒேரேபறான �மாரைன வ��வாசிக் 

கிறவன் எவேனா அவன் ெகட்�ப்ேபாகாமல் நித்திய 

ஜ�வைன அைட�ம்ப�க்�, அவைரத் தந்த�ள�, இவ்வள 

வாய் உலகத்தில் அன்��ர்ந்தார்.  (ேயாவான் 3:16)   

 
கி�ைபய�ன் �டாரம் அப்ேபாஸ்தல சைப 
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