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அன்பான வாசகர்களுக்கு! 
 

 

“உள்ளான மனிதன்” மாதாந்தர சஞ்சிகை வவளியடீ்கை ஆரம் 

பித்து, ைைந்த மாதத்துைன், ஏழு (7) வருடங்களள, பூர்த்தி வசய்தி 
ருக்ைின்ற ாம். இது றதவனுகைய ஈவு!  
 

இந்த சஞ்சிகையிறல தரப்பட்டுள்ள, புதிய நாளுக்குள் அனுதின 
தியானக் கு ிப்புக்ைள், ஒலிப்பதிவு சசய்யப்பட்டு, எங்ைள் இகைய 

த்தளத்தில் பதிறவற் ப்பட்டிருக்ைின் து  என்பகத உங்ைளுக்கு 
வதரிவிக்ைிற ாம். தியானக் கு ிப்புக்ைளின் ஒலிப்பதிளவ ககட்ப 

தற்கு, எங்ைள் இகையத்தளத்தில், தியானப் பக்ைத்கத (DAILY 

DEVOTIONS) வதரிவு வசய்யுங்ைள்.  
 

உள்ளான மனிதன் சஞ்சிகை இலங்ளகயிலும் புத்தை வடிவிறல 
அச்சிைப்பட்டு விநிறயாைிக்ைப்பட்டு வருைின் து.  றமலும், அசமரி 

க்கா, ஐக ாப்பியா, அவுஸ்க லியா ைண்ைங்ைளிலுமுள்ள நாடுைளி 
லும் விநிறயாைிக்ைப்பட்டு வருைின் து.  உங்ைள் உ வினர் நண்ப ர்ைள் 
அகத வபற்றுக் வைாள்ள விரும்பினால், அவர்ைளின் முைவரிகய 
மின்-அஞ்சல் ஊைாைறவா, அல்லது வதாகலறபசி ஊைாைறவா 
எங்ைளுக்குத் வதரியப்படுத்தலாம். அல்லது இந்தப் புத்தைத்தின் 

ைகைசிப் பக்ைத்திலுள்ள விண்ைப்பப் படிவத்தில் உங்ைள் விப 

ரங்ைகள பதிவுவசய்து,  எங்ைள் முைவரிக்கு அனுப்பிகவயுங்ைள்.  
 

அனுதின தியானத்கத, whatsapp, Viber வாயிலாை வபற்றுக் 
வைாள்ள விரும்பினால், உங்ைள் கைவதாகலறபசி இலக்ைத்கத எங் 

ைள் சகபயின் இகையத்தளத்தின் (gtachurch.ca/contact) வாயி 
லாைறவா அல்லது சகபயின் வதாகலறபசி வாயிலாைறவா எங்ைளு 

க்குத் வதரியப்படுத்துங்ைள். றமலும், FACEBOOK YOUTUBE, 

ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, PODCAST வாயிலாைவும் தியா 

னக் கு ிப்புக்ைகள வாசிக்ைலாம்.  
 

சைலமும் பகைத்த சர்வ வல்லகமயுள்ள றதவனின் ஜவீ வார்த் 

கதைகள அனுதினமும் வாசித்து தியானியுங்ைள். றதவகன அ ி 
ைின்  அ ிவிறல வளருங்ைள்! உங்ைகளக் கு ித்ததான பிதாவா ைிய 
றதவனின் சித்தத்கத இந்த பூமியிறல நிக றவற்றுங்ைள்! நித்திய 
இன்ப வாழ்கவ பரறலாைில் வபற்றுக் வைாள்ளுங்ைள்.  

கிருளபயின் கூடா ம் அப்கபாஸ்தல சளப 
ச ா ன்க ா, கனடா  416.613.2909 gtachurch.ca 
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ஆண்டவர் இகயசு சசான்னார்: 
வருத்தப்பட்டுப் பா ஞ்சுமக்கிறவர்ககள! நீங்கள் 

எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான் 
உங்களுக்கு இளளப்பாறுதல் தருகவன்.  

மாதாந்த  சஞ்சிளக - இலவசம் 

நீங்ைள் தற்றபாது ைி ிஸ்தவ ஆவிக்குரிய ஐக்ைியவமான் ிறல 
இகைந்திருந்தால்> அங்றை ைருத்றதாடு றதவகன றசவித்து>  

உங்ைள் அகைப்கபயும் வதரிந்து வைாள்ளுதகலயும் உறுதிப்படுத்தி> 
இறயசு ைி ிஸ்துவுக்குள்>  உங்ைகளக் கு ித்ததான  

பிதாவின் சித்தத்கத நிக றவற்றுங்ைள். 

2021 – இதழ் 01                           
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gtachurch.ca/contact  416.613.2909 
 

PLACE OF WORSHIP 

210 Silver Star Blvd., Unit #807  

Scarborough, ON M1V 5J9, Canada 

 

    கர்த்தர் என் மீட்ப ாய் இருக்கின்றார் 
 
 

 
 
 

   சபாறுளமகயாடு முன்கனறுங்கள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    பி சங்கக் குறிப்புகள் 
 
 
 

 

    புதிய நாளுக்குள்... 

இந்த இதழில்… 

நீ பயப்பைாறத, நான் உன்னுைறன இருக்ைிற ன், திகை 

யாறத, நான் உன் றதவன், நான் உன்கனப் பலப்படுத்தி 
உனக்குச் சைாயம் பண்ணுறவன், என் நீதியின் வலது 

ைரத்தினால் உன்கனத் தாங்குறவன் 

ஆம் பிரியமானவர்ைறள, நம் றதவனாைிய ைர்த்தர் மிகு 

ந்த மனதுருக்ைமுகையவர். மனிதர்ைள் அைிந்து றபாவது 
அவருகைய சித்தம் அல்ல. எனறவ மனித ர்ைள் யாவ 

ரும் மனந்திரும்பும்படி நீடிய வபாறுகமயயுள்ளவராை 
இருக்ைின் ார் 

முதலாவதாை, எனக்கு  ஆறலாசகன கூறும் இவர் 
யார்? இவர் உண்கமயாைறவ றதவனுகையவரா? 
றதவனுகைய நாமத்கத பிரஸ்தாபப்படுத்துைின் வரா? 
என்பகத ஆராய்ந்து அ ிந்து வைாள்ளுங்ைள். 

ைர்த்தருகைய றவதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் 
பைலும் அவருகைய றவதத்தில் தியானமாயிருக்ைி  
மனுஷன் பாக்ைியவான்.  

2021 – இதழ் 01                         

MAILING ADDRESS 

7700 Markham Road, P.O. Box 3052 

Markham, ON L3S 4T1, Canada 

 

பக்ைம் 

பக்ைம் 
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பக்ைம் 

பக்ைம் 
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  kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;  
        … கத 6, 8, 9, 12, 13, 16, 27, 29, 30, 31 
  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … கத 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 26, 27 
  ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top cz;L 
       … கத 1, 4, 6, 8, 9, 12, 17, 20, 21, 26, 28 
  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
      … கத 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 28 
  rkurkhd tho;f;if Ntz;lhk;   
       … கத 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28 

  nja;tPf MrPu;thjq;fs;   
       … கத 2, 6, 9, 10, 11, 18, 22, 29, 30, 31 

  NjtDila rpj;jk; epiwNtwl;Lk; 
       … கத 1, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 25, 27 

  NjtDf;Fg; gpupakhd tho;f;if 
       … கத 1, 3, 4, 11, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 29 
  rkhjhdKk; mkupf;ifAkhd tho;f;if cz;L 
      … கத 1, 10, 13, 30, 31  
  nghWikNahL fhj;jpUq;fs;; 
      … கத 6, 13, 16, 30 
  Njt ePjp ntspg;gLk;  
       … கத 8, 12, 24, 25, 27 

  jpt;tpa Rghtq;fs; ntspg;gll;Lk; 
       … கத 2, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 26 

  tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik 
       … கத 4, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 
  Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ... 
        … கத 2, 19, 20, 21, 26, 27

அனுதின தியானக் கு ிப்புக்ைள் 

 தகலப்பு அைராதி 16ம் பக்கத்திலிருந்து... 
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ைர்த்தர் என் மீட்பராய் இருக்ைி ார் என்  சங்ைீதமானது மிைவும் பிரபல 

மானறதார் சங்ைீதமாகும்.  

 

அைக்ை ஆராதகனைளிறல இகத எப்றபாதும் பாடுவார்ைள். ஓர் அைக்ை 
ஆராதகனக்குச் வசன் ிருந்றதன். அங்கு இப்பாைகல மிை அைைாைப் பாடி 

னார்ைள். அப்றபாது எனதருைில் இருந்தவர் அப்பாைகலக் றைட்டு, எத்தகன 
அைைான பாைல் ஏன் இகத மரைவடீ்டில் அதிைமாய்ப் பாடுைி ார்ைள் 
என் ார். உண்கமயிறல இப்பாைல் மிைவும் அைைானதும் ஆறுதகலயும் 
நம்பிக்கைகய தருைின் தான வசனங்ைகளக் வைாண்டுள்ளது. மரைம் 
என்பது மனிதருக்கு மிைவும் குறுைிய றநரத்தில் மிைப்வபரிதான றநாகவ 
ஏற்படுத்தும் நிைழ்வாயுள்ளது. அங்கு இவ்வார்த்கதைள் மிகுந்த ஆறுதகலக் 
வைாடுக்ைின் ன. அதினாறல அங்கு இப்பாைகல எப்றபாதும் பாடுைின் ா 

ர்ைள். 
 

தாவதீு இராஜா தனது வாழ்க்கையிறலறய இப்பாைகலப் பாடினார். இப்புதிய 
வருைத்கத நாம் ஆரம்பிக்கும் றபாது, பலவிதமான நிச்சயமற்  நிகலகம 

ைள் உலைத்கதச் சூழ்ந்து வநருக்ைி நிற்ைின் து. புதிய வருைம் ஆரம்பிக்கும் 
றபாது இவ்வருைத்திற்ைான வாக்குத்தத்தம் என்ன என்று றைட்பவர்ைளுண்டு.  

 

றதவனுகைய பிள்களைளுக்கு றதவனின் வாக்குத்தத்தங்ைள் யாவும் 
இறயசு ைி ிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் ஆவமன் என்றும் இருக்ைின் து. ஒரு 
வாக்குத்தத்தமல்ல எல்லா வாக்குத்தத்தங்ைளும் உங்ைளுகையறத. தனது 
ஜவீகனறய எமக்ைாை ஈந்தவர் மற்  நன்கமைகளயும், வாக்குத்தத்தங்ை 

களயும் எமக்கு விலக்குவாறரா? அவர் நிச்சயமாை ஆசீர்வதிக்ைின் வ 

ராைறவ இருக்ைின் ார்.  

 

வாழ்க்கையிறல சவால்ைள் எப்றபாதுறம நமக்கு வருவதுண்டு. ஆனால் 
றதவனின் வாக்குத்தத்தறமா அகவ எல்லாவற் ிலும் வபரிதானதாய் எங் 

ைள் சார்பிலுள்ளது. 
 

“நீ பயப்படாகத, நான் உன்னுடகன இருக்கிகறன், திளகயாகத, 

நான் உன் கதவன், நான் உன்ளனப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாய 

ம் பண்ணுகவன், என் நீதியின் வலதுக த்தினால் உன்ளனத் 
தாங்குகவன்.”  

 

என்று இஸ்ரறவலுக்கு வாக்குகரத்தவர் உங்ைளுைறனயிருந்து உங்ைகள 
ஆசீர்வதிப்பாராை.                                                                                                                            

 

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

èó¢î¢îó¢ âù¢ ñ¦ì¢ðó£ò¢ Þ¼è¢è¤ø£ó¢ 
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ஆளகயால் ளதரியங்சகாண்டு தாவளீத கபான்று அறிக்ளகயிடுகவாம். 
 

சங்கீதம் 23 
“ைர்த்தர் என் றமய்ப்பராயிருக்ைி ார், நான் தாழ்ச்சியகைறயன். 

 

அவர் என்கனப் புல்லுள்ள இைங்ைளில் றமய்த்து, அமர்ந்த தண்ைரீ்ைள் 
அண்கையில் என்கனக் வைாண்டுறபாய் விடுைி ார். 

 

அவர் என் ஆத்துமாகவத் றதற் ி, தம்முகைய நாமத்தினிமித்தம் என்கன 
நீதியின் பாகதைளில் நைத்துைி ார். 

 

நான் மரை இருளின் பள்ளத்தாக்ைிறல நைந்தாலும் வபால்லாப்புக்குப் 
பயப்பறைன், றதவரீர் என்றனாறைகூை இருக்ைி ரீ், உமது றைாலும் உமது 

தடி யும் என்கனத் றதற்றும். 
 

என் சத்துருக்ைளுக்கு முன்பாை நீர் எனக்கு ஒரு பந்திகய ஆயத்தப்படுத்தி, 
என் தகலகய எண்வையால் அபிறஷைம்பண்ணுைி ரீ், என் பாத்திரம் 

நிரம்பி வைிைி து. 
 

என் ஜவீனுள்ள நாவளல்லாம் நன்கமயும் ைிருகபயும் என்கனத் 
வதாைரும், நான் ைர்த்தருகைய வடீ்டிறல நீடித்த நாட்ைளாய் 

நிகலத்திருப்றபன்.” 
 

இம்மட்டும் ைாத்தவர் எபிறநசர், இம்மானுறவலராய் எம்முைறன கூை 
இருக்ைின் ார். பரிசுத்த பவுல் வதசறலானிறையருக்கு எழுதின நிருபத்தில் 
கு ிப்பிட்டுள்ளபடி,  
 

“எப்சபாழுதும் சந்கதாஷமாயிருங்கள். இளடவிடாமல் செபம்பண்ணு 
ங்கள். எல்லாவற்றிகலயும் ஸ்கதாத்தி ஞ் சசய்யுங்கள். அப்படிச் சசய் 
வகத கிறிஸ்து இகயசுவுக்குள் உங்களளக் குறித்துத் கதவனுளடய 
சித்தமாயிருக்கிறது.” 1 வதச 5:16-18 

 

பிரியமான சறைாதரறன சறைாதரிறய, 
 

சைலவிதமான ஆறுதல்ைளின் றதவன் இப்புதிய வருைத்தில் உங்ைகள 
ஆசீர்வதித்துக் ைாத்துக்வைாள்வாராை. 
 

எம்றமாடு கூை வஜபிக்ை விரும்பினால் ஞாயிறு ைாகல 10:00 மைிக்கு 
றநரகலயில்  www.gtachurch.ca/live இகையதளத்தின் வைியாை றதவ 
ஆராதகனயில் ைலந்து வைாள்ளும்படி உங்ைகள அகைக்ைின்ற ன்.                                  
 

 

கிருளபயின் கூடா ம் அப்கபாஸ்தல சளப 
ச ா ன்க ா, கனடா  416.613.2909 
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,e;j cyfpNy eilngWfpd;w mepahaq;fisAk; mf;fpukq;fis 
Ak; ghu;f;Fk; NghJ> Njtd; ,Uf;fpd;whu; vd;w ek;gpf;if vdf;fp 
y;iy. ehs;NjhWk; vj;jidNah Viofs; vspatu;fs; xLf;fg;gL 
fpd;whu;fs;> epahak; ePjpf;F ,lkpy;iy vd;W xU Cupy; tho;e;J 
te;j kdpjd; mt;tg;NghJ $wpf;nfhs;thd;. me;j kdpjd;> ,e;j 
cyf Kiwikapd;gb fy;tp fw;wtDk;> nry;tKilatDkhf tho; 
e;J te;jjhy;> mtDila jj;Jtg; Ngr;Rf;fshdJ mt;tg;NghJ mt; 
T+upy; tho;e;J te;j rpyiu ftu;e;J nfhz;lJ. mtDila jj; 
Jtg; Ngr;rpdhy; rpyu; ,Og;Gz;L Nghdhu;fs;. Njt ek;gpf;if 
ahdJ jd; tho;tpy; jdJ RaePjpia epiwNtw;w ,ilA+Ws;sjhf 
,Ue;jjhy;> Njtdpy;iy vd;W $wptpLtJ mtd; nfhs;iffS 
f;Fk; mtdJ tho;f;if Kiwikf;Fk; kpfTk; Vw;Gilajhf ,Ue; 
jJ.  
 
xU ehs; mt;T+upYs;s gyu;> jk; Cupy; xU E}yfj;ij mikg;g 
ijg; gw;wp fye;jhNyhrpg;gjw;fhf mt;T+upypUe;j rdr%f epiyaj; 
jpy; xd;W$bdhu;fs;. E}yfj;ij Fwpj;j jq;fs; mgpg;gpuhaq;fis 
rpyu; njuptpj;jhu;fs;. mt;NtisapNy> Njt ek;gpf;ifaw;w me;j 
kdpjd;> Njt ek;gpf;if gpuNah[dkw;wJ. Cupy; vj;jid Vio 
vspatu;fs; Jd;gg;gLfpd;whu;fs; te;J ghUq;fs; vd;W jd;Dila 
rpj;jhe;jq;fisAk;> jj;Jtq;fisAk; gw;wp kWgbAk; Ngr Muk;gp 
j;Jtpl;lhd;. mtd; me;j Cupy; fdk; ngw;wtDk;> Cupd; nraw;jp 
l;lq;fSf;F fzprkhd md;gspg;G nra;fpd;wtDkhf ,Ue;jjhy;> 
mtid vjpu;j;J NgRtjw;F vtUk; Jzpatpy;iy.  
 
me;j ,lj;jpNy te;jjpUe;j xU tajhd Nghjfu;;> me;j kdpjid 
Nehf;fp: ngupatNu> ePq;fs; ,g;gbahf Viofs; f\;lg;gLtijAk;> 
vspatu;fs; xLf;fg;gLtjiAk;> gw;wp mbf;fb Ngrpf; nfhz;bUf; 
fpd;wPu;fs;. fle;j tUlj;jpNy> cq;fSila ,uz;lhtJ kfdhd 
td;> kJghdk; mUe;jpa gpd;G> ehl;bd; neLQ;rhiy tpjpfis 
kPwp> jd;Dila Nkhl;lhu; tz;bia mjp Ntfkhf Xl;br; nrd;w 
jhy;> mLj;j tPjpapNy> topNahukhf nrd;W nfhz;bUe;j Vo;ik 
ahd Fbkf;fis Nkhjpdhd;. mtu;fspy; xUtd; ,d;Dk; gLf;if 
apNy fplf;fpd;whd;.  ,d;DnkhUtd; jd; fhy; xd;iw ,oe;J Ngh 
dhd;. kw;wtu;fs; gLfhaq;fSld; capu; jg;gpdhu;fs;. me;j tpguPj 
j;jpw;F ahu; fhuzk;? guNyhfj;jpypUf;Fk; Njtdh? ehl;bd; rl; 
lkh? my;yJ mij kPwpa cq;fs; kfdh? vd;W Nfl;lhu;. gyu; Kd; 
dpiyapy; Nghjfu; NgRtijf; Nfl;Lf; nfhz;bUe;j me;j kdpj 
Df;F kWnkhop nrhy;ypf; nfhs;s Kbatpy;iy.  
 
tajhd Nghjfu; NkYk; $Wifapy;: ngupatNu gyu; Kd;dpiy 
apNy ehd; cq;fis mtkjpf;Fk;gbahf ,tw;iw $wtpy;iy 
Mdhy; kdpj Fyj;jpd; mty epiyf;F ahu; fhuzk; vd;gij ePq; 
fSk; ,t;T+uhUk; jpl;lkhf mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;gjw;fh

ªð£Á¬ñ«ò£´ ºù¢«ùÁé¢è÷¢ 
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fNt ehd; ,ijf; $Wfpd;Nwd;. ,g;gbg;gl;l ngupjhd tpgj;jpw;F 
gpd;dUk;> cq;fs; kfDila rhujp mDkjpg;gj;jpuk; (tz;bia Xl; 
Ltjw;fhd iyrd;];) ,uj;Jr; nra;ag;gltpy;iy. rpyNtisf 
spNy> ,g;NghJk;$l cq;fs; kfdhdtd; mjpNtfkhf thfd 
j;ij Xl;br; nry;tij ehq;fs; fhz;fpd;Nwhk;. ePq;fs; Vd; mtid 
jLj;J epWj;Jtjpy;iy? Vd; jz;bg;g jpy;iy? vd;W Nfl;lhu;.  
 
Njt ek;gpf;ifaw;w kdpjd;: mtd; ,d;Dk; tpgukwpahj ,isQd;. 
tho;f;ifapy; ele;j xU Fw;wj;jpw;fhf mtid rpiwapypLtJk;> 
fLikahd jz;lidiaf; nfhLg;gJk; ey;yjy;y. mtDf;F ,d; 
DnkhU re;ju;g;gj;ij nfhLf;f Ntz;Lk;. mtd; czu;tilAk; 
fhyk; cz;L. mJtiu mtd; tUj;jg;gLtijNah rQ;ryg;gL 
tijNah ehd; tpUk;gtpy;iy vd;W $wpdhu;. 
 
tajhd Nghju;: ngupatNu> ed;whf kWnkhop $wpdPu;fs;. me;j 
,isQidg; Nghy cyfpNyAs;s rpwpatu;fs;> ngupatu;fs;> ta 
jhdtu;fs; gytpjkhd mepahaq;fisAk; mePjpahd fhupaq;f 
isAk; elg;gpj;J tUfpd;whu;fs;. xU nrhy;yhNy> mepahak; nra; 
fpd;wtu;fis mopj;Jg; NghLtJ> guNyhfj;jpypUf;fpd;w NjtDf;F 
,Nyrhd fhupak;. mg;gbahf> xt;nthU kdpjd; nra;Ak; Fw;wj; 
jpw;Fj; jf;fjhf> Njtdhfpa fu;j;ju; cldbahf rupf;fl;Lthuhf ,U 
e;jhy; ,e;j G+kpapNy xU kdpjDk; mtUila ePjpf;Fk; gupRj;jj;jp 
w;Fk; Kd; epw;f KbahJ.  ahtUk; epu;%ykhfpapUg;ghu;fs;. (Gy k;gy; 
3:22> rq;fPjk; 103:10). jk;Kila ru;tty;yikia kdpj Fyj;jpd; 
Nky; fhl;lhky;> xUtUk; jq;fs; mepahaj;jpNy mope;J Nghfh 
jgbf;F ahtUk; kde;jpUk;gp ePjpkhd;fshf khw Ntz;Lk; vd;W 
jk;Kila cd;dj md;igg; nghopfpd;whu;. mJ kl;Lky;y> jq;fs; 
mwpahikapNy “Njtd; ,y;iy” vd;W $wpf; nfhs;fpd;wtu;fSk; 
kde;jpUk;;gp> epj;jpa tho;it guNyhfpNy ngw;Wf; nfhs;s Ntz; 
Lk; vd mtu;fs;Nky; ePba nghWikAs;stuhf ,Ue;J>  fpUig 
apd; ehl;fis $l;bf; nfhLf;fpd;whu; vd;whu;. 
 
mJkl;Lky;yhky;> tpgj;jpNy khl;bf; nfhz;l me;j Vio vspatu; 
fs; tho;thjhuk; mw;wtu;fsha; jq;fs; md;whl gpiog;gpw;fhf mjp 
fkhf tUj;jg;gLfpd;whu;fs;. mtu;fspy; rpyNuh Ntiy nra;a Kb 
ahjgbf;F mq;ftPdKw;wpUf;fpd;whu;fs;. mtu;fSf;Fupa e\;l <L 
fs; vJTk; ePjpahf nrYj;jg;gltpy;iy. mtu;fSf;fhf NgRtjw;F 
,e;j CupNy ahUk; Jzptjpy;iy. Mdhy; ,t;TyfpNy Jaug;gLg 
tu;fs; vy;NyhUNk Njw;wg;gLk; xU ehs; cz;L. me;ehspNy mt 
u;fs; kfpo;r;rpaha; ,Ug;ghu;fs; vd;W gjpy; $wpdhu;.  
 
Njtid mwpahj me;j kdpjd;> RaePjpAs;stdhf ,Ue;Jk;> jd; 
gps;isapd; vjpu;fhyj;ijf; Fwpj;J mtd; nfhz;bUf;Fk; fupr 
iziag; ghUq;fs;. ,e;jg; G+TyfpNy> kdpju;fs; nry;te;ju;fsh 
fNth my;yJ jq;fs; khjhe;jpu Cjpaj;jpd; mbg;gilapy; tho;fp 
d;wtu;fshfNth my;yJ ehshe;j $ypfshfNth ,Ufpd;whu;fs;. 
,d;Dk; rpyu; tWikf; Nfhl;bd; fPo; jq;fs; ehshe;j mbg;gilj; 
Njitfis re;jpg;gjw;F kpfTk; f\;g;gl;LtUfpd;whu;fs;. nghUsh
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jhu epiyik vg;gbahf ,Ue;jhYk;> mtu;fs; rd;khu;f;fkhd 
tho;f;if tho;e;jhYk;> Jd;khu;f;fkhd tho;f;if tho;e;jhYk;> 
jq;fsplkpUf;Fk; epu;thfj;jpd; mstpd;gb> ngw;Nwhu; jq;fs; gps;is 
fSf;F vg;NghJk; rpwe;jij nfhLf;f Ntz;Lk; vd;W ciof;fp 
d;whu;fs;.   
 
“cq;fspy; ve;j kD\dhdhYk; jd;dplj;jpy; mg;gj;ijf; Nfl;fpw 
jd; kfDf;Ff; fy;iyf; nfhLg;ghdh? kPidf; Nfl;lhy; mtDf;Fg; 
ghk;igf;nfhLg;ghdh? Mifahy;> nghy;yhjtu;fshfpa ePq;fs; cq; 
fs; gps;isfSf;F ey;y <Tfisf; nfhLf;f mwpe;jpUf;Fk;      
NghJ> guNyhfj;jpypUf;fpw cq;fs; gpjh jk;kplj;jpy; Ntz;bf; 
nfhs; Sfpwtu;fSf;F ed;ikahditfisf; nfhLg;gJ mjpf 
epr;rak; my;yth?” vd;W Mz;ltu; ,NaR $wpapUf;fpd;whu;.  
 
,e;j cyfpNy xU rhuhu; Njtd; ,y;iy vd;W $wpf; nfhs;fp 
d;whu;fs;. “Njtd; ,y;iy vd;W kjpNfld; jd; ,Ujaj;jpy; nrhy; 
ypf;nfhs;Sfpwhd;”  vd;W gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. (rq;fPjk; 
14:1> 53:1). kjpNfld; vd;W $Wk; NghJ> ,e;j cyf Kiwik 
apd;gb fy;yhjtu;fs; vd;gJ nghUs; my;y. xU Ntis mtu;fs; 
,e;j cyf Kiwikapd;gb fw;Wj; Njwpatu;fshf ,Uf;fyhk; my; 
yJ xUNtis ,e;j cyf Kiwikapd;gb fy;yhjtu;fshf;$l 
,Uf;fyhk;. vg;gbapUg;gpDk;> mtu;fSila kdf;fz;fs; FULgl;b 
Ug;gjhy;> ,tu;fs; ,UspNy jLkhWfpd;whu;fs;. ,tu;fs; cyfj; 
jpNy ngupa Qhdpfshf ,Ue;jhYk;> kdjpNy Njt gak; ,y;yhj 
jhy;> Njt Qhdk; (nka;Qhdk;) ,tu;fSf;F ntFJ}ukhf ,Uf;fp 
d;wJ. jkf;Fg; gae;J mtUila topapNy elf;fpd;wtu;fSf;F 
Njtdhfpa fu;j;ju;jhNk jkJ nka;Qhdj;ij nfhLf;fpd;whu;. Njt 
Qhdj;ijg; ngw;wtu;fs;> xUNtis> ,e;j cyf Kiwikapd;gb 
Viofshf ,Ue;jhYk; $l> mtu;fs; Njtidf; Fwpj;j tpRthrj; 
jpNy IRtupathd;fshf ,Uf;fpd;whu;fs;. mtu;fs; kdf; fz;fs; 
ntspr;rkhf ,Ug;gjhy; epj;jpakhditfis ehbj; NjLfpd;whu;fs;. 
(Nahthd; 3:17-21> kj;NjA 11:24-25) 
 
kPl;guhfpa ,NaR fpwp];J khk;rj;jpd;gb ,];uNtyu; vd;W $Wg 
tu;fSf;F khj;jpuky;y> vq;fSf;fhf khj;jpuky;y> ru;tNyhfj;jpd; 
ghtq;fisAk; eptpu;j;jp nra;fpd;w gypahf jk;ik xg;Gf; nfhL 
j;jhu;. (1 Nahthd 2:2). ,e;j cyfj;jpNy> ,NaRtpdhy; kPl;fg;gl;l 
tu;fSk;> ,d;Dk; ,NaRtpdhy; kPl;ig ngwhj rd;khu;f;fUk;; 
(ey;top tho Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gfpd;wtu;fs;)  Jd;khu;f;fUk;> 
Njtd; ,y;iy vd;fpd;w kjpNflUk; tho;e;J tUfpd;whu;fs;. 
,tu;fs; ahtUk; kPl;igg; ngw;Wf; nfhs;Sk;gbf;F ,NaR jk;ik 
xg;Gf; nfhLj;jpUf;fpd;whu;. mjhtJ> tpiyNwg;ngw;w xU md;g 
spg;G nghUshdJ> mofhf nghjpapNy ,lg;gl;L> xt;nthU kdpju; 
fSf;Fk; ,ytrkhf nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. me;j md;gspg;ig 
xUtd; jd; nrhe;j jPu;khdj;jpd;gb Vw;Wf; nfhz;lhy; mJ mtD 
f;FupajhFk;. xUtd; jd; nrhe;j jPu;khdj;jpd;gb mij Vw;Wf; 
nfhs;s kWj;jhy; mJ mtDf;Fupajy;y. tpiykjpf;f Kbahj 
jk;Kila jpU ,uj;jj;jpdhy; cz;lhd kPl;ig> fu;j;juhfpa ,NaR
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ahtUf;Fk; ,ytrkhf nfhLf;fpd;whu;. mij Vw;Wf; nfhs;gtd; 
mjdhy; epj;jpa tho;it mile;J nfhs;fpd;whd;. mij Vw;f 
kWf;fpd;wtd; jd; tho;it epj;jpa moptpw;F xg;Gf; nfhLg;gjhy; 
mtd; kjpNfldhfNt ,Uf;fpd;whd;.  
 

ஒருவரும் சகட்டுப் கபாகாமல் பாவத்திலிருந்து 
மீட்ளப சபற்றுக் சகாள்ளும்படிக்கு கதவன் நீடிய 

சபாறுளமயுள்ளவ ாக இருக்கின்றார். 
 
epdpNt vd;Dk; efuj;jpd; mf;fpukq;fs; mjpfkhfapUe;jjhy;> fu;j; 
ju; jk;Kila Copauhfpa Nahdhit Nehf;fp: eP vOe;J kfh efu 
khfpa epdpNtf;Fg; Ngha;> ehd; cdf;Ff; fw;gpf;Fk; thu;j;ijia 
mjw;F tpNuhjkha;g; gpurq;fp vd;whu;. Nahdh vOe;J> fu;j;jUila 
thu;j;ijapd;gbNa epdpNtf;Fg; Nghdhd;;. Nahdh efuj;jpy; gpu 
Ntrpj;J> xUehs; gpuahzk;gz;zp: ,d;Dk; ehw;gJehs; cz;L; 
mg;nghOJ epdpNt ftpo;f;fg;gl;Lg;Nghk; vd;W $wpdhd;.  mg; 
nghOJ ,ijf; Nfs;tpg;gl;l epdpNtapYs;s [dq;fs; Njtid 
tpRthrpj;J> cgthrQ;nra;Ak;gbf; $wpdhu;fs;. ngupNahu;Kjy; rpwp 
Nahu;kl;Lk; ,ul;LLj;jpf;nfhz;lhu;fs;.  ,e;jr; nra;jp epdpNtapd; 
uh[hTf;F vl;bdNghJ> mtd; jd; rpq;fhrdj;ijtpl;L vOe;J> 
jhd; cLj;jpapUe;j cLg;igf; fow;wpg;Nghl;L> ,ul;il cLj;jpf; 
nfhz;L> rhk;gypNy cl;fhu;e;jhd;.  NkYk; uh[h> jhDk; jd; gpu 
jhdpfSk; epu;zak;gz;zpd fl;lisahf> epdpNtapnyq;Fk; kD 
\Uk; kpUfq;fSk;> khLfSk; MLfSk; xd;Wk; UrpghuhjpU 
f;fTk;> NkahkYk; jz;zPu; FbahkYk; ,Uf;fTk;> kD\Uk; kpU 
fq;fSk; ,ul;bdhy; %bf;nfhz;L> Njtid Nehf;fp cuj;j 
rj;jkha;f; $g;gplTk;> mtutu; jk;jk; nghy;yhj topiaAk; jk;jk; 
iffspYs;s nfhLikiaAk; tpl;Lj; jpUk;gTq;fltu;fs;. ahU 
f;Fj; njupAk;; ehk; mope;JNghfhjgbf;F xUNtis Njtd; kd]; 
jhgg;gl;L> jk;Kila cf;fpu Nfhgj;ijtpl;Lj; jpUk;gpdhYk; jpUk; 
Gthu; vd;W $wr;nrhd;dhd;. mtu;fs; jq;fs; nghy;yhj topia 
tpl;Lj; jpUk;gpdhu;fnsd;W Njtd; mtu;fSila fpupiafisg; 
ghu;j;J> jhk; mtu;fSf;Fr; nra;Ntd; vd;W nrhy;ypapUe;j jPq;if 
f;Fwpj;J kd];jhgg;gl;L> mijr; nra;ahjpUe;jhu;. (Nahdh 3:1-10) 
 
Njtd; jk;Kilatu;fisf; Fwpj;J nghWikAs;stuhfNt ,Uf;fp 
d;whu;. ,jdpkpj;jNk> jhd; ciuj;j jPu;f;fjuprdk; epiwNtwhjijf; 
fz;l NahdhTf;F mJ kpfTk; tprdkhapUe;jJ. mtd; fLq;Nfh 
gq;nfhz;L>  fu;j;jiu Nehf;fp tpz;zg;gk;gz;zp: M fu;j;jhNt> 
ehd; vd; Njrj;jpy; ,Uf;Fk;NghNj ehd; ,ijr; nrhy;ytpy;iyah? 
,jpdpkpj;jNk ehd; Kd;dNk ju;\PRf;F Xbg;NghNdd;; ePu; ,uf;fKk; 
kd cUf;fKk; ePba rhe;jKk; kpFe;j fpUigAKs;stUk;> jPq;F 
f;F kd];jhgg;gLfpwtUkhd Njtndd;W mwpNtd;. ,g;NghJk; fu; 
j;jhNt> vd; gpuhzid vd;idtpl;L vLj;Jf;nfhs;Sk;; ehd; cap 
NuhbUf;fpwijg;ghu;f;fpYk; rhfpwJ eykhapUf;Fk; vd;whd;. mjw; 
Ff; fu;j;ju;: eP vupr;ryhapUf;fpwJ ey;yNjh vd;whu;. (Nahdh 2:1-4)
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Mk; gpupakhdtu;fNs> Njtdhfpa fu;j;ju; kpFe;j kdJUf;fKil 
atu;. kdpju;fs; mope;J NghtJ mtUila rpj;jk; my;y. vdNt 
kdpju;fs; ahtUk; kde;jpUk;Gk;gb ePba nghWikaAs;stuhf 
,Uf;fpd;whu; (2 NgJU 3:9). ,J NjtDila fpUigapd; ehl;fs;. 
,e;ehl;fspNy rpy kdpju;fs; Jzpfuk; nfhz;L> NjtDf;F tpNuh 
khf Ngrp> mePjpapd; fpupiafis elg;gpf;fpd;whu;fs;. ,jdhy; ,d; 
DnkhU rhuu; me;j mePjpapd; tpisthf gy Jd;gq;fSf;F ,yf; 
fhfpd;whu;fs;. fu;j;jUila ngupJk; gpufhrKkhd ehs; tUfpd;wJ. 
kdpjd; vij tpijf;fpd;whNdh mij me;ehspNy mWj;Jf; nfhs; 
thd;. Nkhrk;NghfhjpUq;fs;> Njtd; jk;ikg; gupahrk;gz;znth 
l;lhu;; kD\d; vij tpijf;fpwhNdh mijNa mWg;ghd;. jd; khk;r 
j;jpw;nfd;W tpijf;fpwtd; khk;rj;jpdhy; mopit mWg;ghd;; Mtp 
f;nfd;W tpijf;fpwtd; MtpapdhNy epj;jpa[Ptid mWg;ghd; 
(fyhj;jpau; 6:7-8). jkf;F tpNuhjkha; mtgf;jpAs;s ghtpfs; Ngrpd 
fbd thu;j;ijfnsy;yhtw;wpdpkpj;jKk;> mtu;fisf; fz;bf;fpwjw; 
Fk;> Mapukhapukhd jkJ gupRj;jthd;fNshLq;$l fu;j;ju; tUfp 
whu; (A+jh 1:15).  
 

துய ப்படுகின்றவர்களள கர்த்தர் கதற்றுவார். அவர் 
கள் கண்ணரீ் துளடக்கப்படும். அந்நாளிகல கதவனா 
னவர் அவர்கள் மத்தியிகல வாசமாயிருந்து அவர்க 

களாகட கூட இருப்பார். (மத்கதயு 5:4> சவளி 21:4) 
 
IRtupaKs;s xU kD\d; ,Ue;jhd;; mtd; ,uj;jhk;guKk; tpiy 
Nawg;ngw;w t];jpuKk; jupj;J> mEjpdKk; rk;gpukkha; tho;e;Jnfh 
z;bUe;jhd;. yhrU vd;Dk; Ngu;nfhz;l xU jupj;jpuDk; ,Ue;jhd;; 
mtd; gUf;fs; epiwe;jtdha;> me;j IRtupathDila thryUNf 
fple;J>  mtDila Nki[apypUe;J tpOe; Jzpf;iffshNy jd; 
grpia Mw;w MirahapUe;jhd;; eha;fs; te;J mtd; gUf;fis 
ef;fpw;W. gpd;G me;jj; jupj;jpud; kupj;J> NjtJ}juhy; MgpufhK 
ila kbapNy nfhz;LNgha; tplg;gl;lhd;;  
 
IRtupathDk; kupj;J mlf;fk;gz;zg;gl;lhd;.  ghjhsj;jpNy 
mtd; Ntjidg;gLfpwNghJ> jd; fz;fis VnwLj;J> J}uj;jpNy 
MgpufhikAk; mtd; kbapNy yhrUitAk; fz;lhd;. mg;nghOJ 
mtd;: jfg;gdhfpa MgpufhNk> ePu; vdf;F ,uq;fp> yhrU jd; tpu 
ypd; Edpiaj; jz;zPupy; Njha;j;J> vd; ehitf; Fspug;gz;Zk;gb 
mtid mDg;gNtz;Lk;; ,e;j mf;fpdp[{thiyapy; Ntjidg;gLfp 
NwNd vd;W $g;gpl;lhd;. mjw;F Mgpufhk;: kfNd> eP G+kpapNy 
capNuhbUf;Fq; fhyj;jpy; cd; ed;ikfis mDgtpj;jha;> yhr 
UTk; mg;gbNa jPikfis mEgtpj;jhd;> mij epidj;Jf;nfhs;; 
,g;nghOJ mtd; Njw;wg;gLfpwhd;> ePNah Ntjidg;gLfpwha;.  mJ 
Tky;yhky;> ,t;tplj;jpypUe;J cq;fsplj;jpw;Ff; fle;JNghfTk;> 
mt;tplj;jpypUe;J vq;fsplj;jpw;Ff; fle;JtuTk; kdJs;stu;fS 
f;Ff; $lhjgbf;F> vq;fSf;Fk; cq;fSf;Fk; eLNt ngUk;gpsg;G
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cz;lhf;fg;gl;bUf;fpwJ vd;whd;.  mg;nghOJ mtd;: mg;gbah 
dhy;> jfg;gNd> vdf;F Ie;JNgu; rNfhjuUz;L> mtu;fSk; Ntj 
idAs;s ,e;j ,lj;Jf;F tuhjgb> mtd; Ngha; mtu;fSf;Fr; 
rhl;rpahf mwptpf;Fk; nghUl;L>  ePu; mtid vd; jfg;gd; tPl;Lf;F 
mDg;Gk;gb ck;ik Ntz;bf;nfhs;SfpNwd; vd;whd;. Mgpufhk; 
mtid Nehf;fp: mtu;fSf;F NkhNrAk; jPu;f;fjuprpfSk; cz;L> 
mtu;fSf;F mtu;fs; nrtpnfhLf;fl;Lk; vd;whd;.   mjw;F mtd;: 
mg;gbay;y> jfg;gdhfpa MgpufhNk> kupj;NjhupypUe;J xUtd; mt 
u;fsplj;jpw;Fg; Nghdhy; kde;jpUk;Gthu;fs; vd;whd;. mjw;F mtd;: 
mtu;fs; NkhNrf;Fk; jPu;f;fjuprpfSf;Fk; nrtpnfhlhtpl;lhy;> kupj; 
NjhupypUe;J xUtd; vOe;JNghdhYk;> ek;gkhl;lhu;fnsd;W nrhd; 
dhd; vd;W Mz;ltu; ,NaR $wpdhu;. (Y}f;fh 16:19-31) 
 

கதவ நீதிளய உங்கள் வாழ்க்ளகயில் நடப்பிப்பதி 
னால் நீங்கள் துன்பப்படுத்தப்பட்டால் நீங்கள் பாக் 

கியவான்கள். 
 
Mjpr; jpUr;rigapNy> NtW rpyu; epe;ijfisAk; mbfisAk; fl;L 
fisAk; fhtiyAk; mEgtpj;jhu;fs;;. fy;nywpAz;lhu;fs;> thshy; 
mWg;Gz;lhu;fs;> guPl;ir ghu;f;fg;gl;lhu;fs;> gl;laj;jpdhNy ntl;l 
g;gl;L kupj;jhu;fs;> nrk;kwpahl;Lj; Njhy;fisAk; nts;shl;Lj; 
Njhy;fisAk; Nghu;j;Jf; nfhz;L jpupe;J> FiwitAk; cgj;jput 
j;ijAk; Jd;gj;ijAk; mEgtpj;jhu;fs;;. cyfk; mtu;fSf;Fg; 
ghj;jpukhapUf;ftpy;iy; mtu;fs; tdhe;juq;fspNyAk; kiyfsp 
NyAk; FiffspNyAk; G+kpapd; ntbg;GfspNyAk; rpjWz;L miye; 
jhu;fs;. (vgpnuau; 11:36-39) Mifahy;> Nkfk;Nghd;w ,j;jid jpu 
shd rhl;rpfs; ek;ikr; R+o;e;Jnfhz;bUf;f> ghukhd ahtw;iwAk;> 
ek;ikr; Rw;wp neUq;fpepw;fpw ghtj;ijAk; js;sptpl;L> tpRthrj; 
ijj; Jtf;FfpwtUk; Kbf;fpwtUkhapUf;fpw ,NaRit Nehf;fp> 
ekf;F epakpj;jpUf;fpw Xl;lj;jpy; nghWikNahNl Xlf;flNthk;;. 
mtu; jkf;F Kd;itj;jpUe;j re;Njh\j;jpd;nghUl;L> mtkhdj; 
ij vz;zhky;> rpYitiar; rfpj;J> NjtDila rpq;fhrdj;jpd; 
tyJghuprj;jpy; tPw;wpUf;fpwhu;. (vgpnuau; 12:1-3) 
 
Mifahy; ePq;fs; ,isg;Gs;stu;fsha; cq;fs; Mj;Jkhf;fspy; 
Nrhu;e;JNghfhjgbf;F> jkf;F tpNuhjkha;g; ghtpfshy; nra;ag;gl;l 
,t;tpjkhd tpguPjq;fisr; rfpj;j mtiuNa epidj;Jf;nfhs;S 
q;fs;. ghtj;jpw;F tpNuhjkha;g; NghuhLfpwjpy; ,uj;jQ;rpe;jg;glj; 
jf;fjhf ePq;fs; ,d;Dk; vjpu;j;Jepw;ftpy;iyNa. (vgpnuau; 12:3-4) 
 
xUNtis ,d;W ePq;fs; kPl;guhfpa ,NaR fpwp];Jit Vw;Wf; 
nfhs;shjpUe;jhy;> nfhLf;fg;gl;l fpUigapd; ehl;fis gpuNah[ 
dg;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs;. ,e;j cyfj;jpd; Nt\k; fle;J Nghfpd; 
wJ. kD\Dila ehl;fs; Gy;Yf;F xg;ghapUf;fpwJ. ntspapd; 
G\;gj;ijg;Nghy; G+f;fpwhd;.  fhw;W mjpd;Nky; tPrpdTlNd mJ
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,y;yhkw;Nghapw;W. mJ ,Ue;j ,lKk; ,dp mij mwpahJ. 
(rq;fPjk; 103:15-16).  
 

பூமியின் தூளிகல நித்திள பண்ணுகிறவர்களாகிய 
அகநகரில் சிலர் நித்தியெவீனுக்கும்> சிலர் நித்திய 
நிந்ளதக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பா 
ர்கள். (தானிகயல் 12:2) 
 

mjhtJ> ,e;j G+kpapNy gpwe;j ahtUk; xUehs; kupf;fNtz;Lk;. 
mg;gbahf kupj;jtu;fs; ahtUk; NjtDila ehspNy vOe;jpUg; 
ghu;fs;. me;ehspNy> gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij nra;jt 
u;fs; epj;jpa [PtidAk;> gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij nra; 
ahjtu;fs; epj;jpa epe;ijiaAk; ,fo;r;rpiaAk; (epj;jpa Mf;fpid) 
milAk;gb vOe;jpUg;ghu;fs;.  
 
gpupakhdtu;fNs> kPl;guhfpa ,NaR cq;fSf;F nfhLj;j> tpiy 
kjpf;f Kbahj md;gspg;ghfpa “,ul;rpg;gpd; ew;nra;jpia” ePq;fs; 
Vw;wpUe;jhy;> ePq;fs; ghf;fpak; ngw;wtu;fs;. mij ,Wfg;gw;wpf; 
nfhs;Sq;fs;. tpRthrj;jpNy ey;y Nghuhl;lj;ijg; NghuhLq;fs;. 
epj;jpa [Ptidg; gw;wpf; nfhs;Sq;fs;. cq;fSf;fhf [PtfpuPlk; 
itf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. mij kfpikapd; ehspNy Njtd; cq;f 
Sf;F je;jUs;thu;. mtu; gpurd;dkhFjiy tpUk;Gk; ahtUf;Fk; 
mijj; je;jUSthu;. ,e;j cyfpNy> cyf jj;Jtq;fspd;gb 
thOk; kdpju;fspd;> cyfpy; Qhdnkd;W fUjg;gLfpd;w kjPaPd 
khd Ngr;Rf;fshy; Nrhu;e;J Ngha;tplhjpUq;fs;. tUj;jj;NjhLk; 
kdr;rQ;ryj;NjhLk; ,uz;L ifg;gpbAk; epiwaf;nfhz;bUg;g 
ijg;ghu;f;fpYk;> mikr;rNyhL xU ifg;gpb epiwaf; nfhz;bU 
g;gNj eyk;. (gpurq;fp 4:6). ePq;fs; fpwp];JTld;$l vOe;jJz; 
lhdhy;> fpwp];J NjtDila tyJghuprj;jpy; tPw;wpUf;Fk; ,lj;jp 
Ys;s Nkyhditfisj; NjLq;fs;. G+kpapYs;sitfisay;y> 
NkyhditfisNa ehLq;fs;. Vndd;why;> ePq;fs; kupj;jPu;fs;> 
cq;fs; [Ptd; fpwp];JTlNd NjtDf;Fs; kiwe;jpUf;fpwJ. ek;K 
ila [Ptdhfpa fpwp];J ntspg;gLk;NghJ> ePq;fSk; mtNuhNl$l 
kfpikapNy ntspg;gLtPu;fs; (nfhNyhNrau; 3:1-4). vq;fs; Gwk;ghd 
kD\dhdJ mope;Jk;> cs;shd kD\dhdJ ehSf;Fehs; Gjpj 
hf;fg;gLfpwJ. NkYk; fhzg;gLfpwitfisay;y> fhzg;glhjit 
fis Nehf;fpapUf;fpw ekf;F> mjprPf;fpuj;jpy; ePq;Fk; ,Nyrhd 
ek;Kila cgj;jputk; kpfTk; mjpfkhd epj;jpa fdkfpikia 
cz;lhf;FfpwJ.  Vnddpy;> fhzg;gLfpwitfs; mepj;jpakhdit 
fs;> fhzg;glhjitfNsh epj;jpakhditfs;. 
 

நமது ைர்த்தராைிய இறயசுைி ிஸ்துவின் பிதாவாைிய றதவனும்> இரக்ைங்ை 
ளின் பிதாவும்> சைலவிதமான ஆறுதலின் றதவனுமாயிருக்ைி வர் உங்ைள் 
ஸ்திரப்படுத்தி> திைப்படுத்தி வைிநைதிச் வசல்வாராை. ஆகமன்! 
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gpujhd thrfk; -  3 Nahthd; 1:3  
 

Xu; ehl;bd; Njrpa jpd tpoh kpfTk; rpwg;ghf eilngw;Wf; nfhz; 
bUe;jJ. ehl;bd; fhtw;Jiw gilfis Nru;e;jtu;fs;> ,dpikahf 
,irkPl;L> Neu;j;jpahf mzptFj;Jr; nrd;whu;fs;. mjd; gpd;du;; 
Fjpiug; gilapd; mzptFg;G eilngWfpd;w NtisapNy vy;yh 
FjpiufSk; Neu;j;jpahfTk; mofhfTk; mzptFj;J nry;fpd;wd 
Mdhy; me;j Fjpiufspd; xd;W mzptFj;J nry;Yk; kw;w 
FjpiufSld; nry;yhky;> jpUk;gp vjpu;g;gf;fkhf epd;wJ. me;jf; 
Fjpiuia Xl;Lk; giltPudpd; fl;Lg;ghl;bw;F mlq;fhky;> mtid 
fPNo tpOj;jp tpl;lJ. gy khjhq;fshf me;j tpNr\pj;j ehSf; 
nfd;W gapw;r;rp nra;ag;gl;l me;jf; Fjpiu> rpwg;gpf;f Ntz;ba 
ehspNy Fog;gk; tpistpj;jJ. rPf;fpukhf me;jf; Fjpiuia mzpt 
Fg;gpypUe;J mfw;wptpl;lhu;fs;. mijg; ghu;j;Jf; nfhz;bUe;j 
Njrg;gw;Ws;s   [dq;fSf;F mJ Ntjid jUk; fhl;rpahf ,Ue; 
jJ. Mdhy; NtW rpyUf;Nfh mJ xU gupfhrj;jpw;Fupa epfo;thf 
,Ue;jJ.  
 
vq;fSila tho;f;ifapYk; Fog;gq;fs; Vw;gLk; ehspNy> vq;f 
isf; Fwpj;j fuprizAs;stu;fSf;F mJ Ntjidf;Fupa fhupa 
khf ,Uf;Fk;. Mdhy;> Njtid Vw;Wf; nfhs;shjtu;fs;> NjtD 
f;F tpNuhjkhd tho;f;if tho;gtu;fs;> Njtid tpRtrpj;J mtu; 
topapNy tho;gtu;fis ghu;j;Jf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. vq;fs; 
tho;f;ifapd; Vw;gLk; Fog;gq;fs; mtu;fspd; gupfhrj;jpw;Fupajhf 
,Uf;Fk;. vq;fs; mf;fiwaw;w tho;tpd; epkpj;jk; gpjhthfpa Njt 
dpd; ehkk; J}\pf;fg;gl $lhJ.  me;j mzptFg;gpy; fl;Lf;flq; 
fhky; Nghd Fjpiuia> mtu;fs; kWgbAk; gapw;r;rpf;Fl;gLj;jp> 
mjd; epiyia kWgbAk; Muha;e;J ghu;j;jpUg;ghu;fs;. me;j 
FjpiuahdJ> ,y;iy ehd; fl;Lf;flq;fkhl;Nld; vd;W ,Ue;jhy; 
mij me;j tpNr\l mzptFg;G gilapypUe;J epue;jukhf tpy 
f;fpapUg;ghu;fs;.  
 
fpwp];Jit mwpAk; Kd;djhf> ehq;fs; Mf;fpidf;Fl;gl;ltu;fSk;> 
Njtdw;wtu;fshfTk; ,Ue;Njhk;. kPl;guhfpa ,NaR fpwp];J> vq;fs; 
ghtj;jpw;fhf jk;ik gypahf xg;Gf; nfhLj;jjhy; ehq;fs; vq;fs; 
NkypUe;j Mf;fpidapypUe;J kPl;fg;gl;Nlhk;. ,dp ehk; ek;Kila 
tu;fs; my;y ehk; fu;j;jUilatu;fs;. tpiy kjpf;f Kbahj 
,NaRfpwp];Jtpd; ,uj;jj;jpdhy; fpuaj;jpw;F nfhs;sg;gl;ltu;fs;. 
NjtDf;F Vw;w fpupiafis elg;gpf;Fk;gbahf NtW gpupf;fg;gl;bU 
f;fpd;Nwhk;. ,e;j G+kpapNy NjtDila ehkj;ij gpu];jhgg;gLj;Jk;
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gbaha; Njtd; vq;fis njupe;jpUf;fpd;whu;. mtUila ew;nra; 
jpia mtiu mwpahjtu;fSf;F $Wk;gbaha; epakpj;jpUf;fpd;whu;. 
,itfs; epiwNtw;wp Kbf;fpd;wtu;fSf;F epj;jpa [Ptid guprhf 
itj;jpUf;fpd;whu;. ,d;W gyu; gupRg; nghUshfpa epj;jpa [Ptid 
ngw;Wf; nfhs;Sk;gb tpUk;Gfpd;whu;fs;. Mdhy; ,e;j G+kpapNy 
Njtdhy; Kd;Fwpf;fg;gl;litfis epiwNtw;wp Kbf;f kdjw;wtu; 
fshf tho;fpd;whu;fs;. ,g;gbahf Md;kPf MNuhf;fpaj;ij ,oe;J 
Nghfpd;whu;fs;. 
 
VNjdpNy> tYru;g;gkhfpa gprhrhdtd;> VthSf;F MNyhrid $wp 
dhd;. Kjyhtjhf> vdf;F  MNyhrid $Wk; ,td; ahu;? ,tu; 
NjtDilatuh? NjtDila ehkj;ij gpu];jhgg;gLj;Jfpd;wtuh? 
vd;Dk; Nfs;tpfs; Vths; jd; cs;sjjpNy Nfl;bUf;f Ntz;Lk;. 
md;W gprhrhdtd; NjtDila thu;j;ijf;F tpNuhjkhf  MNyh 
rid $wp Vthis tQ;rpj;jhd;. me;j gprhrhdtd;> ,NaRit 
Nrhjpf;Fk;gb ,NaRTfFk; MNyhrid $wpdhd;. Mdhy; ,NaR 
thdtNuh mtDf;F ,lq;nfhlhky;> NjtDila thu;j;ijapdhy; 
mtid n[ak; nfhz;lhu;. ,JNt Md;kPf MNuhf;fpa tho;tpd; 
topahFk;. 
 
vq;fs; tho;f;ifapNy Njitfs; Vw;gLk; NghJ kdpju;fs; MNyhr 
idfis $Wthu;fs;. Kjyhtjhf> vdf;F  MNyhrid $Wk; 
,td; ahu;? ,tu; cz;ikahfNt NjtDilatuh? NjtDila 
ehkj;ij gpu];jhgg;gLj;Jfpd;wtuh? vd;gij Muha;e;J mwpe;J 
nfhs;Sq;fs;. xUtu; NjtDf;F tpNuhjkhf xU rpwpa fhupaj;ij 
nra;Ak;gb MNyhrid nrhy;Ygtuhf ,Ue;jhy;> mtu; NjtDil 
atu; my;y vd;gij mwpe;J nfhs;Sq;fs;. vLj;Jf;fhl;lhf> xU 
ehs; ePq;fs; Muhjidf;F Nghfhky; vq;fs; xd;W$lYf;F te;j 
hy; vd;d? ePq;fs; mjw;F ,lq; nfhLj;jhy; xU ehs;> gpd;G gy 
ehl;fsha; khwptpLk;. gbg;gbahf Mj;Jk Neha; nfhz;ltu;fsha; 
khwptpLtPu;fs;;.  
 
gpupakhdtu;fNs> ehfkhd; vd;Dk; jsgjp> rPupa Njrj;jpNy mtd; 
ngupatdhf ,Ue;Jk; mtDf;F F\;lNuhfk; Vw;gl;bUe;jJ. mjpyp 
Ue;J MNuhf;fpakilahky;> vj;jid ehl;fSf;F tpiyAau;e;j 
t];jpuq;fshy; me;j Nehia %b kiwf;f KbAk;? mtd; jd; 
tPlbd; gzpg;ngz;zpd; ey;y MNyhridapd;gb ,];uNtypYs;s 
Njt kdpjdplk; nrd;W MNuhf;fpaj;ij ngw;Wf; nfhz;ld;. vq;fs; 
tho;f;ifapy; Fzg;gl Ntz;ba fhupaq;fs; ,Ue;jhy; mitfis 
Njtdplk; nfhLf;f Ntz;Lk;. NjtDila ehspNy ntl;fg;gl;Lg; 
Nghfhjgbf;F> NjtNdhL ele;J nry;Yk; tho;f;ifapNy cWjp 
ahfj; jupj;jpUf;f Ntz;Lk;. vq;fs; Mtp Mj;Jkh ruPuk; NjtDf;F 
Kd;djhf Fw;wkw;wjhf fhzg;gLk;gbf;F cq;fs; MNuhf;fpaj;ij 
,NaR fpwp];JTf;Fs; fhj;Jf; nfhs;Sq;fs;.    
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பிதாவானவர் நமக்குப் பா ாட்டின அன்பு       
,e;jg; G+TyfpNy> kdpju;fs; nry;te;ju;fshfNth my;yJ jq;fs; 
khjhe;j Cjpaj;jpd; mbg;gilapy; tho;fpd;wtu;fshfNth my;yJ 
ehshe;j $ypfshfNth ,Uf;fpd;whu;fs;. ,d;Dk; rpyu; tWikf; 
Nfhl;bd; fPo; jq;fs; ehshe;j mbg;gilj; Njitfis re;jpg;gj 
w;F kpfTk; f~;lg;gl;LtUfpd;whu;fs;. nghUshjhu epiyik 
vg;gbahf ,Ue;jhYk;> jq;fsplkp 
Uf;Fk; epu;thfj;jpd; mstpd;gb> 
ngw;Nwhu; jq;fs; gps;isfSf;F 
vg;NghJk; rpwe;jij nfhLf;f Nt 
z;Lk; vd;W ciof;fpd;whu;fs;. ehq; 
fs; xt;nthUtUk; vq;fs; ngw; 
Nwhiuf; Fwpj;J ,d;W rpe;jpj;Jg; 
ghu;g;Nghnkd;why;> mtu;fisf; Fwp 
j;j ed;wp vq;fs; cs;sj;jpy; ngU 
Fk;. mg;gbahf rpe;jpf;fpd;w Ntis 
apNy> ePq;fs; cq;fsplk; xU Nfs; 
tpia Nfl;Lf; nfhs;Sq;fs;. Vd; vd; ngw;Nwhu; mg;gbahf vd 
f;fhf gy jpahfq;fis nra;jhu;fs; vd;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. 
jq;fs; gps;isfs;> MNuhf;fpakhf> rkhjhdkhd tho;f;if tho 
Ntz;Lk; vd;gNj mtu;fspd; gpujhd Nehf;fkhf ,Ue;jJ. me;j 
Nehf;fk; vq;fs; tho;f;ifapy; epiwNtWk;gb ehq;fs; ,lk; nfhL 
f;fpd;Nwhkh. vd;gij Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. xUNtis> 
,e;jg; G+TyfpNy> rpyu; jq;fs; ngw;Nwhuhy; ed;ikfis ngw;Wf; 
nfhs;shjpUf;fyhk;. Mdhy; vq;fs; guk gpjhthdtu; ghugl;rk; 
,y;yhky; ahtiuAk; md;G nra;fpd;whu;. kPl;guhfpa ,NaR top 
ahf ehq;fs; mtUila gps;isfshFk;gb nra;jpUf;fpd;whu;. 
,e;j Gjpa Mz;il Muk;gpf;fpd;w NtisapNy> gpjhthfpa Njt 
Dila md;gpd; Moj;ij rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. ,e;j cyfj;jpNy> 
ghtpahf ,Uf;Fk; xU kD~d;> mope;J Nghff;$lhJ vd;W ahu; 
mtid kdjhu md;G nra;af; $Lk;? vq;fs; guk je;ij> gupRj;j 
tho;T thOk;gbf;F ghtpfSf;F kWtho;T nfhLg;gJ kl;Lk 
y;yhky;> mtu;fsJ Kd;dpiyikia fUjhky;> mtu;fisj; jk; 
Kila gps;isfshf Vw;Wf; nfhs;fpwhu;. ahtUk; guNyhfpNy 
epj;jpa tho;T mila Ntz;Lk; vd;gNj mtUila mehjp jPu;kh 
dk;. me;j Nehf;fk; vq;fspy; epiwNtWk;gbf;F> ,e;j Mz;bNy 
vq;fis Njtdplj;jpy; xg;Gf; nfhLg;Nghk;.  
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 khiy thrfk; - kj;NjA 6:33 

நாம் றதவனுகைய பிள் 

களைவளன்று அகைக்ைப் 

படுவதினாறல பிதாவான 

வர் நமக்குப் பாராட்டின 
அன்பு எவ்வளவு வபரி 

வதன்று பாருங்ைள் ; 

1 கயாவான் 3:1 

செபம்: எங்ைகள உம்முகைய பிள்களைளாை அகைத்த றதவறன> உம்மு 

கைய அன்பு அளவிைமுடியாதது. உம்முகைய அகைப்பின் றநாக்ைத்கத 
உைர்ந்து வாழும்படிக்கு எனக்கு ைிருகப வசய்வரீாை. இரட்சைர் இறயசு 
வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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காட்சிக் கூடம்   
xU gpuhe;jpaj;jpYs;s tu;j;ju;fs; ahtUk; tUlj;jpw;F xUKiw 
xd;W $b tu;j;jf rk;Nksd fUj;juq;if elj;jp te;jhu;fs;. 
mtu;fs; xd;W$b tUk;NghJ> xt;nthU ];jhgdq;fSk; jq;fs; 
tpahghuj;ij Fwpj;j fhl;rpf; $lk; 
(showcase) xd;iw itj;J> jq;fs; 
tpahughuj;ij Fwpj;j jdpj;Jtj; 
ijAk; Nkd;ikiaAk; ntspf;fh 
l;Lthu;fs;. Mdhy; mtu;fs; mq;F 
xd;W $b te;jhYk;> mtu;fs; kj; 
jpapNy> mtu;fSf;Fs;> kiwKf 
khfNth my;yJ ntspg;gilah 
fNth vg;NghJk; tpahghu Nghl;b 
(competition) ,Ue;J te;jJ. gu 
Nyhf ahj;jpupfshfpa vq;fs; tho; 
f;ifapYk;> ,NaRtpd; ehkj;jpNy> gy xd;W$ly;fis ehk; el 
j;jp tUfpd;Nwhk;. mjhtJ FLk;g cwTfs; kl;lj;jpNy> ez;gu;fs; 
kj;jpapNy> rKfj;jpNy> rigapNy ehq;fs; gy xd;W$ly;fis 
elj;jp tUfpd;Nwhk;. vq;fs; xd;W$ly;fs; tpahghu fhl;rpf; $lk; 
Nghy ,Uf;fyhfhJ. ehq;fs; ,e;j cyfj;jpNy tho;e;jhYk;> 
ehq;fs; vq;fs; cld; rNfhjuu;fSf;F Nghl;bahsu;fs; my;y. 
vd;idg; ghu;> vd; tho;f;ifiag; ghu;> vd;W ehq;fs; vq;fs; tho; 
f;ifiaf; Fwpj;J ngUikghuhl;lyhfhJ. vq;fs; tho;f;ifap 
Nyw;gl;bUf;Fk; cau;Tfs; Njtdhy; cz;lhdjhf ,Ue;jhy;> 
NjtDila ghjj;jpNy vq;fis jho;j;jp> me;j cau;Tfis vk 
f;F je;j Njtid ehq;fs; kfpikg; gLj;Jk;gb> vq;fs; tho; 
f;ifapd; fpupiafs; mika Ntz;Lk;. ehk; kpFe;j kdj;jho;ik 
Ak; rhe;jKk; ePba nghWikAk; cilatu;fsha;> md;gpdhy; xU 
tiunahUtu; jhq;fp> rkhjhdf;fl;bdhy; Mtpapd; xUikiaf; 
fhj;Jf;nfhs;tjw;F [hf;fpuijAs;stu;fshapUf;f Ntz;Lk;;. xU 
fpwp];jtdhdtd; jd; tho;f;ifapd; topahf ,NaRfpwp];Jtpd; 
kfpikia ntspg;gLj;Jk;gbahd xU fhl;rpf; $lj;ij jd;dpNy 
cilatdhf ,Uf;fpd;whd;. me;j fhl;rpf; $lj;jpNy khakw;w 
jho;ikahdJ ,Uf;Fk;. me;j fhl;rpf; $lk; NjtDila mq;fP 
fhuj;jpw;Fl;gl;ljhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ,e;jg; Gjpa Mz;bNy FL 
k;gkhf rigahf ek;ikj; jho;j;jp xUtu; ghuj;ij xUtu; Rke;J 
fpwp];Jtpd; gpukhzj;ij epiwNtw;WNthk;. 
   
 
        
 

 

ஆகையால் நீங்ைள் வசய் 

துவருைி படிறய> ஒருவ 

கரவயாருவர் றதற் ி> ஒரு 

வருக்வைாருவர் பக்திவிரு 

த்தி உண்ைாகும்படி வசய் 

யுங்ைள். 

1 சதச 5:11 
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 khiy thrfk; -   vNgrpau; 4:1-6 

செபம்: நித்திய வாழ்விற்கு எங்ைகள அகைத்த றதவறன> பரறலாை 
யாத்திரிைளாைிய நாங்ைள்> தாழ்கமயுள்ள உள்ளத்றதாடு ஒருவகர 
ஒருவர் றதற் ி றதவ சித்தத்கத நிக றவற்  ைிருகப வசய்வரீாை.  
இரட்சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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நானும் என் வடீ்டாரும்    

vdf;F xU ey;y cj;jpNahfk; fpilj;jpUf;fpd;wJ. ey;y gjtp> 
mjpf rk;gsk;> tUlhe;j kpif Cjpak;> kUj;Jt rYiffs;> 
jhuhskhd tpLKiw ehl;fs; cs;slf;fpaJ vd;Wk; jd; 
n[gj;jpw;F gjpy; fpilj;jJ vd;Wk; xU kdpjdhdtd; $wpdhd;. 
khjq;fs; fle;J nrd;w NghJ mtid mwpahkNy mtd; jd; 
NtiyapNy mjpf Neuj;ij nry 
tpl Muk;gpj;jhd;. Ntiyg; gOtp 
ypUe;J xU ,ilntsp Njit 
g;gLk; NghJ> tpLKiw ehl;fis 
vLj;J> FLk;gj;NjhL cy;yhrg; ga 
zq;fSf;F nrd;W te;jhd;. “mtd; 
ciof;fpd;whd;> jd; gpuahrj;jpd; gyid mDgtpf;fpd;whd;”. 
mjpy; vd;d jtW? Mdhy; jw;Nghija #o;epiyapNy gilj;j 
Njtid Muhjpg;gJ vd;gJ mtDila tho;f;ifapy; Njitah 
dnjhd;whf mtDf;Fj; njupatpy;iy. NjtDila rKfj;jpNy 
jupj;jpUe;J n[gk; nra;a mtDf;F Neukpy;iy. epk;kjpahd 
tho;itj; jUk; rj;jpa Ntjj;ij thrpf;f rkakpy;iy. gpupakhd 
rNfhju rNfhjupfNs> ,e;j cyfKk; mjd; Nt~Kk; rPf;fpukha; 
fle;J Nghfpd;wJ. NjtDf;Fk; cq;fSf;Fk; ,ilapNy vJTk; 
tuhjgbf;F cq;fs; tho;f;ifia ePq;fs; fhj;Jf; nfhs;s Ntz; 
Lk;. Njtdw;w nry;te;jdpd; tho;f;ifiatpl> NjtNdhbUf;Fk; 
Vioapd; tho;T NkyhdJ. ,e;jg; Gjpa Mz;bNy cq;fs; tho;f; 
ifia ed;F Muha;e;J ghUq;fs;. cq;fSf;F rkhjhd tho; 
itj;jUk; NjtidAk;> NjtDila r%fj;ijAk;tpl;L gpupf;Fk; 
gbahf cq;fs; tho;f;ifapNy ed;ikahfj; Njhd;Wk; fhupaq;fs; 
vit vd;gij mwpe;J mitfis cq;fistpl;L mfw;wp tpLq; 
fs;. ,d;W kdpju;fs; jq;fs; jq;fs; tho;f;if Kiwf;F Vw;wgbap 
Uf;Fk; gupRj;jj;ijNa NjLfpd;whu;fs;. gpupakhdtu;fNs> mJ 
Njtd; tpUk;Gk; gupRj;jk; my;y. gupRj;j tho;it fhj;Jf; nfhs; 
Sk;gbahd tho;f;if Kiwia njupe;J nfhs;Sq;fs;. ePq;fs; 
,e;j cyf Nghf;fpw;F cld;glhjgbf;Fj; NjtDia rpj;jk; 
cq;fs; tho;tpy; epiwNtWk;gb fUj;Js;s tho;f;ifia mik 
j;Jf; nfhs;Sq;fs;. Njtid cz;ikaha; Nrtpg;gtu;fs; Kjyh 
tjhf NjtDila uh[;aj;ijAk; mjd; ePjpiaAk; ehbj; NjL 
thu;fs;. cq;fSf;F nfhLf;fg;gl;bUf;Fk; fpUigapd; ehl;fspNy 
Njtdplk; fpl;br; NrUq;fs;.  

         
   

   

 

நானும் என் வடீ்ைாருறமா 

வவன் ால்> ைர்த்தகர றய 
றசவிப்றபாம் என்  ான்.  

 

QhapW | ij 3 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 12:2 

செபம்: சமாதானத்தின் றதவறன> இந்த உலைின் றபாக்ைின்படி நன் 

கமயாை றதான்றும் ைாரைிைகள இனங்ைண்டு அகவைகள என்கன 

விட்டு அைற் ிவிை பிரைாசமுள்ள மனக்ைண்ைகள தந்தருள்வரீாை.  இரட் 

சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 

 

றயாசுவா 24:15 
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பிதாவாகிய கதவனுக்குரிய கனம்  

xU fpuhkj;jpNy trpj;J te;j gf;jpAs;s ,isQd; xUtd;> jhd; 
thndhypapy; Njt fhdq;fis ghl Ntz;Lk; vd;W kpfTk; 
thQ;irAs;stdhf ,Ue;jhd;. mij Kd;dpl;L> jhd; ghba 
ghly; xd;iw ,irj;jl;by; gjpj;J> Fwpg;gpl;l gpuhe;jpa thndhyp 
];jhgdnkhd;wpw;F tpz;zg;gpj;jpUe;jhd;. gy khjq;fSf;F gpd; 
me;j thndhyp ];jhgdj;jpd; ,irg; gpuptpd; epu;thfpfsplkpUe;J 
mtDf;F gjpy; te;jpUe;jJ. mjd; 
gbf;F> Fwpg;gpl;l Qhapw;Wf; fpoik 
nahd;wpNy> fhiyapNy xj;jpif 
f;fhf tUk;gbf;F miog;G tpLj;jp 
Ue;jhu;fs;. fpilg;gjw;F mupjhd 
re;ju;g;gnkhd;W cdf;F fpilj;jpU 
f;fpd;wJ vd mtd; ez;gu;fs; 
$wpdhu;fs;. Mdhy; me;j ,is 
Qd; “QhapW fhiyahdJ ehd; 
vd;id gilj;j Njtid Muhjpf;Fk; ehs;> vd; tho;f;ifapNy 
mJ kpfTk; Kf;fpakhd epakdk; (appointment)> vdNt ePq;fs; 
Fwpg;gpl;l ehspNy vdf;F xj;jpiff;F tu KbahJ” vd gjpy; 
mDg;gpapUe;jhd;. mijf; Nfs;tpg;gl;l rigapd; taJ nrd;w 
Copau; mtid Nehf;fp: “jk;gp> gpuhe;jpa thndhypapy; ghl 
f;fpilg;gJ mupa re;ju;g;gk;> Mdhy; ,f;fhyj;jpNy> vq;fis 
Nerpf;fpd;w Njtdhfpa fu;j;jiu njhOJk; nfhs;Sk; ehisf; 
Fwpj;J cd;dplkpUf;Fk; ituhf;fpak; mijtpl kpfTk; fhz;g 
jw;fupjhd nray;. mijtpl;LtplhNj> ,Wf;fg;gw;wpf; nfhs;” 
vd;W mtid ghuhl;bdhu;. gpupakhdtu;fNs> ,e;j cyfpNy gpug 
y;akhdtu;fisAk;>  gjtpapYs;s kdpju;fisAk; re;jpg;gjw;fhf> 
kf;fs; jq;fs; tho;f;ifia khw;wpaikf;f vg;NghJk; jahuhf 
,Uf;fpd;whu;fs;. Mdhy; thdKk; G+kpAk; gilj;j ru;tty; 
yikAs;s NjtDf;Fupa fdj;ij mw;gkhf vz;Zfpd;whu;fs;. 
ek; tho;f;ifapy; ehk; vij Nkd;ikg; gLj;Jfpd;NwhNkh> mj 
dhy; tUk; gyid ngw;Wf; nfhs;Nthk;. NjtDf;Fupa fdj;ij 
Nkd;ikg;gLj;Jfpd;wtd;> mtuhNy mq;fPfhuk; ngw;Wf; nfhs;fp 
d;whd;. ,e;j cyf fhupaq;fis jd; tho;f;ifapNy Njt Df;F 
Nkyhf cau;j;Jfpd;wtu;fs; ,e;j cyfj;jpd; mq;fPfhuj;ij ngw; 
Wf; nfhs;fpd;whu;fs;. vdNt> gpupaKs;s gps;isfshf gpjh th 
fpa NjtDf;Fupa fdj;ij mtUf;F nfhLq;fs;.  
          
  

 
 

 

நான் பிதாவானால் என் 
ைனம் எங்றை? நான் எஜ 

மானானால் எனக்குப் பய 

ப்படும் பயம் எங்றை  

மல்கியா 1:6 

jpq;fs; | ij 4 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 6:7-8 

செபம்: சர்வ வல்லகமயுள்ள றதவறன> நீர் எல்லாவற் ிற்கும் 
றமலானவர் என்பகத உைர்ந்து> உம் நாமத்திற்குரிய ைனத்கத மனதார 
வசலுத்தும்படிக்கு உைர்வுள்ள இருதயத்கத தந்தருள்வரீாை. இரட்சைர் 
இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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நிளலயான நக ம் நமக்கிங்கில்ளல 
xU FLk;gj;jpdu;> rkhjhdkhd tho;it ehb> jhq;fs; trpf;Fk; 
CupypUe;J> J}uj;jpYs;s CUf;F nrd;W nfhz;bUe;jhu;fs;. 
NghFk; topapNy fz;izf; ftUk; gy fhl;rpfis fz;lhu;fs;. 
,ilntspapNy> rpy ,lq;fspNy mtu;fs; rw;W jupj;J epd;w 
NghJ> me;j ,lj;jpNy gy kdkfpo;r;rpiaj; jUk; cy;yhrkhd 
epfo;r;rpfs; (fun) elg;gijf;; fz;L 
mq;F rpy ehl;fis fopj;jhu;fs;. 
,g;gbahf mtu;fs; rpy ,lq;fsp 
Ny jupj;J epd;w NghJ> jhq;fs; 
Muk;gpj;j gpuahzj;jpd; Nehf;fj; 
ij kwe;J> fpilf;Fk; re;ju;g;gq;f 
spNy cy;yhrkhf ,Ug;Nghk; vd;W 
jq;fis mwpahkNy cyf Nghf; 
fpw;Fs; rpf;fpf; nfhz;lhu;fs;. gpupakhd rNfhju rNfhjupfNs> 
,t;tz;zkhfNt> ghlrhiyf;Fr; nry;Yk; khztu;fs; Vd; ghl 
rhiyf;F nry;fpd;Nwhk; vd;w Nehf;fj;ijAk;> Ntiyf;F nry;gt 
u;fs; jhq;fs; Vd; Ntiyf;F nry;fpd;Nwhk; vd;w Nehf;fj;ijAk; 
kwe;J> NtW fhupaq;fspNy jq;fs; Gyd;fis nrYj;jp jq;fs; 
tho;tpy; ngupjhd NehTfis Vw;gLj;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,e;j 
cyfpNy thOk; kdpju;fSf;F xU Nkyhd miog;Gk; Nehf;fKk; 
cz;L. ,e;j G+kp vq;fs; epue;ju trpg;gplk; my;y. guk ahj;jpup 
fshf> thlif tPl;by; tho;tJNghy; ,e;jg; G+kpia fle;J> 
ehq;fs; jhgupf;Fk; CUf;F nrd;W nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. me;j 
Nkyhd Nehf;fj;ij ehq;fs; xU NghJk; kwe;Jtplf;$lhJ. ,e;j 
cyfj;jpNy vd;dj;ij mDgtpj;jPu;fs;? thOk;tiu cy;yhrkhf 
,Ug;Nghk; vd;gJ kdpj mwpTf;F Vw;Gilajhf ,Uf;fyhk; 
Mdhy; mJ gpjhthfpa NjtDila jpl;lky;y. cyfj;jpYk; cy 
fj;jpYs;sitfspYk; cq;fs; fz;fis gjpa itf;fhjpUq;fs;. 
mitfs; mepj;jpakhditfs;. cyfKk; mjpd; Mir ,r;irAk; 
xope;JNghk;; NjtDila rpj;jj;jpd;gb nra;fpwtd; jd; Mj; 
Jkhit epj;jpa kuzj;jpdpd;W fhj;Jf; nfhs;fpd;whd;. G+kpapNy 
cq;fSf;Fg; nghf;fp~q;fisr; Nru;j;J itf;fhjpUq;fs; mit 
ahTk; mope;J NghFk;. guNyhfj;jpNy cq;fSf;F nghf;fp~q;f 
isr; Nru;j;J itAq;fs;; mit epj;jpakhditfs;. cq;fs; nghf; 
fp~k; vq;NfapUf;fpwNjh mq;Nf cq;fs; ,UjaKk; ,Uf;Fk;. 
vdNt epiyahd guNyhfj;ij Nehf;fp Kd;Ndwpr; nry;Nthk;. 
   
 

      
 
 

நிகலயான நைரம் நம 

க்கு இங்றை இல்கல ; வர 

ப்றபாைி கதறய நாடித் 
றதடுைிற ாம். 

எபிச யர் 13:14 

nrt;tha; | ij 5 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 6:19-21 

செபம்: பரறலாை றதவறன> இந்த உலைத்தின் றபாக்ைின்படி வாழ்ந்து> 

உம்முகைய றமலான றநாக்ைத்கத ம ந்து என் வாழ்க்கைகய நான் 
அைித்துக் வைாள்ளாதபடிக்கு என்கன ைாத்து நைத்துவரீாை.   இரட்சைர் 
இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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எங்களில் இருப்பவர் சபரியவர்    
,e;j cyfpYs;s vy;yh ghlrhiyfspYk; jtizf;Fj; jtiz 
kztu;fSf;fhd guPl;ir (Nrhjid) elj;jg;gl;LtUfpd;wJ. 
ghlrhiyapNy ghlq;fis fw;Wf;  nfhLf;Fk; Mrpupau;fshy; 
elj;jg;gLk; guPl;irfistpl ,d;Dk; gy Nrhjidfis 
khztu;fs; vjpu;Nehf;Ffpd;whu;fs;. rpy khztu;fSf;F tPl;bNy 
gbf;ff;$ba #o;epiyfs; ,y;iy. 
NtW rpyu;> ghlrhiyf;F nry;Yk; 
rf khzt khztpfshy; gy 
mOj;jq;fSf;F cs;shfpd;whu;fs;.  
ghlq;fis fw;Fk; khztu;fs; 
mij Kiwahf fw;Wf; nfhs;shj 
gbf;F> mtu;fs; vz;zq;fis 
NtW newpKiwaw;w fhupaq;fSf;F jpir jpUg;gp tpLfpd;whu;fs;. 
,g;gbahf ed;ikia ehb ghlrhiyf;F nry;Yk; khzt khz 
tpfs; ehSf;F ehs; gytpjkhd rthy;fis vjpu;Nehf;Ffpd; 
whu;fs;. mjdhy; gbg;ig tpl;LtpLtJ rupahFNkh? ghlrhiy 
Ntz;lhk; vd;W js;sptpLtJ rupahFNkh? ,y;iy. ,t;tz; 
zkhfNt ,e;jg; G+kpapNy vq;fs; tho;f;ifAk; mike;jpUf;fp 
d;wJ. ,e;jg; G+kpapNy NjtDila rpj;jj;ij nra;a tpUk;gp> 
me;j topapNy elf;Fk; kdpju;fs; gy rthy;fis vjpu;Nehf;Ffp 
d;whu;fs;. gyu; cgj;jputq;fSf;Fl;gLj;jg; gLfpd;whu;fs;. mjw;F 
vtUNk tpjptpyf;fhdtu;fs; my;yu;. kdpj Fyj;ij kPl;Fk;gb 
cyfpNy gpwe;j  Mz;ltu; ,NaR gy rthy;fs;> cgj;jputq;fs; 
kj;jpapNy NjtDila rpj;jj;ij nra;J Kbj;jhu;. gpjhthfpa 
NjtDila rpj;jj;ij jLj;J epWj;Jk;gbf;F> gprhrhdtd; Mz; 
ltu; ,NaRit Nrhjpj;jhd;. md;iwa ehspypUe;j kjj;jiytu;f 
shy; ngUk;ghd;ikahNdhu; ,NaRTf;F vjpuhf nraw;gl;L nfhz; 
bUe;jhu;fs;. mitfs; kj;jpapYk; ,NaR  gpjhtpd; jpUr;rpj;jj;ij 
gupG+uzkhf nra;J Kbj;jhu;. vq;fSila ehshe;j tho;f;ifap 
Yk; ehq;fs; gpjhtpd; rpj;jj;ij nra;J Kbf;fhjgb jilg;gLj; 
Jk; gy jPa rf;jpfs; cz;L. mtw;iw fz;L Nrhu;e;J NghfhjpUq; 
fs;. ehq;fs; mtw;iw n[ak; nfhs;Sk; nghUl;L> vq;fis top 
elj;Jk; J}a Mtpahdtu; vq;fNshL ,Uf;fpd;whu;. mtu; ,Natpd; 
ehkj;jpNy vq;fs; gaj;ij mfw;wp> ngytPd Neuj;jpNy fpUig 
mspf;fpd;whu;. ehk; ,e;j cyfj;jpdhy; cz;lhFk; mOj;j q;fis 
fz;L gpd;dpl;L Nghfhky;> ,NaRtpd; ehkj;jpy; Kd;NdWNthk;.  
  

 

 

உலைத்திலிருக்ைி வனி
லும் உங்ைளிலிருக்ைி வர் 
வபரியவர். 

1 கயாவான் 4:4 

Gjd; | ij 6 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 4:15  

செபம்: சைலமும் அ ிந்த றதவறன> இந்த உலைத்தினால் உண்ைாகும் 
அழுத்தங்ைளினால் நான் பின்னிட்டுச் றசார்ந்து றபாைாதபடிக்கு உம்மு 

கைய திருச்சித்தத்கத என் வாழ்வில் நைத்தி முடிக்ை ைிருகப வசய்வ ீ

ராை. இரட்சைர் இறயசு வைி யாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
 



 

ஆவியின் ஒருளமப்பாட்ளடக் காத்துக் சகாள்ளுங்கள்  22 

 

 

 

மனுஷனுளடய பி யாசம்  
,e;j cyfj;jpy; thOk; kdpju;fs; Mu;tj;Jld; fy;tp fw;fpd; 
whu;fs;> fLikahf ciof;fpd;whu;fs;. Vd; mg;gbahf nra;fpd; 
whu;fs;? ,e;j cyfj;jpNy f~;lg;glhky;> jhuhskhf gzk; rk;gh 
jpj;J jhk; epk;kjpahf tho Ntz;Lk; vd;W gpuahrg;gLfpd;whu;fs;. 
nfhLf;fg;gl;l re;ju;g;gq;fis gpuNah[dg;gLj;jp> ,stajpNy 
fy;tpia rPuhf fw;gJk;> gpd;G cw;rhfj;Jld; ciog;gJk; gps; 
isfSf;F ey;yJ. Mdhy;> fy;tpapdhy; kl;Lk; xU kdpjDf;F 
kdr; rkhjhdj;ij nfhLf;f KbAkh? fLikahf ciog;gjpdhy; 
kl;LNk xU kdpjDila tho;tpy; 
kdj;jpUg;jp cz;lhfp tpLNkh? xU 
Ntis ,itfspdhy; xU kdpj 
dhdtd; jd; ruPuj;jpw;F Njit 
ahdtw;iw ,e;j cyfpNy ngw; 
Wf; nfhs;syhk;. ,e;j cyfpNy 
kdpju;fs; kj;jpapNy mq;fPfhuj; 
ij ngw;Wf; nfhs;syhk;. Mdhy; 
Md;kPf rkhjhdj;ijAk;> kdj;jpU 
g;jpiaAk; tpiy nfhLj;J thq;f KbahJ. Vnddpy; mitfs; 
,e;j cy fj;jpdhy; cz;lhFtjpy;iy. Md;kPf rkhjhdk; NjtD 
ila <T.  ,ij czu;e;J nfhs;s Kbahjgbf;F> ,e;j cyfpY 
s;s fy;tpkhd;fs; kw;Wk; IRtupathd;fspd; kdf; fz;fs; ,U 
sile;J Nghfpd;wJ. ,tu;fsplk; Jd;khu;f;fj;jpw;Fupa kJghd 
ntwp nfhs;sYk;> fspahl;lq;fSk;> tpgr;rhuk;> mRj;jk;> Nkhfk;> 
Ju;,r;ir Nghd;w fpupiafs; ,y;yhjpUf;fyhk; Mdhy; nghU 
shirahdJ (gz Mir) ,tu;fis mwpahkNyNa ,tu;fs; 
cs;sj;ij Ml;nfhz;LtpLfpd;wJ. gz MirahdJ tho;tpNy 
vy;yhj; jPikf;Fk; Ntuhf ,Uf;fpd;wJ vd gupRj;j Ntjhfkk; 
$Wfpd;wJ. ,e;j epiyikahdJ> gprhrhdtdpdhy; jq;fSf;F 
Vw;gl;bUf;Fk; Nrhjid vd;gij czu;e;J nfhs;s Kbahky; 
,Ujak; fbdg;gl;L tpLfpd;wJ. gpupakhdtu;fNs> rw;W jupj;jp 
Ue;J rpe;jpAq;fs;. cq;fSf;F cz;lhFk; Nrhjidfs; vy;yhk; 
Muk;gj;jpNy jPikahfj; Njhd;whJ. mit ed;ikahdJk; mtrp 
akhdJk; vd;gJ Nghy vkf;F fhl;rpaspf;Fk;> gpd;G gbg;gbahf 
mit cq;fs; tho;f;ifia gw;wpf; nfhs;Sk;. NjtDf;F gae;J 
mtUila topapNy elg;gijNa njupe;J nfhs;Sq;fs;. mtNu 
cq;fSf;F Md;kPf rkhjhdj;ij je;J topelj;Jthu;. 
  
 
    
 
 

மனுஷன் படும் பிரயாச 

வமல்லாம் அவன் வாய்க் 

ைாைத்தாறன; அவன் மனது 

க்றைா திருப்தியில்கல. 

பி சங்கி 6:7 

tpahod; | ij 7 
 

 khiy thrfk; - 1 jPNkh 6:9-10  

செபம்: சைலமும் அ ிந்த றதவறன> றபாதுவமன்ைி  மனதுைன் கூடிய 
றதவபக்திறய மிகுந்த ஆதாயம் என்  உண்கமகய நான் ம ந்து 
விைாமல் உம்மிறல நிகலவைாண்டிருக்ை ைிருகப வசய்வரீாை.  இரட்சைர் 
இறயசு வைி யாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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கநர்வழியிகல நடவுங்கள்  
“cd;Dila gd;dpuz;lhk; tFg;gpd; cau;jug; guPl;irapy; eP rpj;jp 
ngwNtkhl;lha;. cd;Dila Nkw;gbg;ig njhlUtjw;F cdf;F 
re;ju;g;gk; fpilahJ.” vd;W vd;Dila tFg;ghrpupau; vd;idf; 
fbe;J nfhz;lhu;. MdhYk;; ehd; guPl;irapy; rpj;jpngw;W 
,g;NghJ gy;fiyf; fofj;jpy; gbf;fpNwd; vd;W ngUkpjkhf xU 
thypgd; $wpf; nfhz;lhd;. je;ijahu; mtid Nehf;fp: kfNd> 
eP rpj;jpaile;J> gy;fiyfo fj; 
jpNy gbg;gijapl;L kfpo;r;rpa 
ilfpd;Nwd;. Mdhy; me;j Mrpup 
au; Vd; cdf;F mg;gb $wpdhu; 
vd;W rw;W rpe;jpj;Jg; ghu;. me;eh 
l;fspNy> eP jtwhd topapNy nr 
d;W nfhz;bUe;jha;. tPl;bYk;> ghl 
rhiyapYk; cd; jtwhd Nghf;fp 
dhy; gyUf;F gy Njitaw;w 
Ntjidfs; cz;lhapw;W. mjdhy; 
rpy ghlq;fis eP %d;WKiw jpUk;gj; jpUk;g vLf;f Ntz;b 
ajhf ,Ue;jNj vd;W $wpdhu;. nghJthf kdpju;fs; jhq;fs; 
nry;Yk; jtwhd topfisAk;> me;j topapNy nry;tjdhy; tUk; 
gpd;tpisTfisAk; ahUk; Rl;bf; fhl;Ltij tpUk;Gtjpy;iy. 
jq;fis topelj;j epakpf;fg;gl;ltu;fspd; MNyhridfis mtu; 
fs; mrl;il nra;tjhy;> NeubahfTk; ,yFthfTk; nry;y 
Ntz;ba gpuahzj;jpypUe;J gy topkhw;wq;fis (Detour) jq;fs; 
tho;f;ifapy; jhq;fNs Vw;gLj;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,jdhy; 
mtu;fSila tho;f;ifapYk; mtu;fis #o cs;stu;fspd; 
tho;f;ifapYk; gy NehTfis Vw;gLj;jp tpLfpd;whu;fs;. jq;fis 
ey;topg;gLj;Jk; topfhl;bfis Fwpj;j frg;ig jq;fs; cs;s 
j;jpNy tsu;j;J tpLfpd;whu;fs;. gpupakhd rNfhju rNfhjupfNs> 
NjtDila trdk; vq;fs; fhy;fSf;Fj; jPgKk;> ehq;fs; nry;y 
Ntz;ba ghijf;F ntspr;rKkhapUf;fpwJ. me;j topapNy jq; 
fs; tho;f;ifia mikj;Jf; nfhs;fpd;wtu;fs; jq;fs; topfsp 
ypUe;J jtwp> top khw;wq;fis (Detour) xUNghJk; Vw;gLj;jpf; 
nfhs;tjpy;iy. ,tu;fs; vg;NghJk; jq;fSf;F MNyhrid $wp 
jq;fis ey;topg;gLj;Jk; topfhl;bfSf;F fPo;g;gbfpd;whu;fs;. 
vdNt cq;fSf;F Njt MNyhridfis $wp ey;topg;gLj;J 
fpd;wtu;fSf;F fPo;g;gbe;J elTq;fs;. mjdhy; tho;tpNy meh 
trpakhd NehTfis ePq;fs; jtpu;j;Jf; nfhs;syhk;. 
   
            
 

உம்முகைய வசனத்கத 
நான் ைாத்து நைக்கும் படி 

க்கு> சைல வபால்லாத வைி 
ைளுக்கும் என் ைால்ைகள 
விலக்குைிற ன். 

சங்கீதம் 119:101 

nts;sp | ij 8 
 

   khiy thrfk; - Nahthd; 14:6 

செபம்: றநற்றும் இன்றும் என்றும் மா ாத றதவறன> உம்முகைய வைி 
ைள் நித்தியமானகவைள். அதிறல நைக்ைின் வர்ைள் பாக்ைியமுள்ளவ 

ர்ைள். அந்த வைியிறல நான் நைக்ை எனக்கு ைிருகப வசய்வரீாை. இரட்சைர் 
இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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இழந்து கபானளவகள் மீட்ப்பளடய கவண்டும்    
xU CupNy tho;e;J te;j vspikahd Fbkf;fs;> Kiwg;gb Njt 
gf;jp> fy;tp> Rfhjhuk;> r%f ed;elj;ij Nghd;w tplaq;fis fw; 
W nfhs;tjw;fhf me;j CupypUe;j rpy %g;gu;fs; xd;W Nru;e;J> 
xU rpwpa ghlrhiyia mikj;jhu;fs;. mq;F fw;Wf; nfhLf;Fk; 
Mrpupau;fs; Nrit kdg;ghd;ikNahL> me;j Cu; kf;fspd; ey 
Df;fhf mauhJ cioj;J te;jhu;fs;. gy Mz;Lfs; fle;J nrd; 
wJk;> mjd; gydhf> me;j CupY 
s;s khzt khztpfs; Njrpa kl; 
lg; guPl;irapy; mjptpNrl rpj;jpa 
ile;jhu;fs;. ,e;j epiy mjpfupj; 
Jf; nfhz;L nrd;wjhy;> kw;w Cup 
ypUe;j gyu; ,e;j ghlrhiyapy; 
jhKk; fy;tp fw;f tpUk;gpdhu;fs;. 
mjw;fhf mjpf gzj;ij ed;nfhil 
ahf nfhLf;f Kd;te;jhu;fs;. fhyg;Nghf;fpy;> mjdhy; tUk; ,yh 
gj;ij fz;l ghlrhiy epu;thfpfs;> ghlrhiy fl;blj;ij ngup 
jhf;fp> mNefu; mq;F te;J fw;Wf; nfhs;Sk;gb mDkjp to 
q;fpdhu;fs;. gy IRtupathd;fs; jq;fs; gps;isfis me;j ghl 
rhiyapy; Nru;g;gjw;fhf jpushd ed; nfhilfis nfhLj;J te; 
jjhy;> vspikahdtu;fSf;Fk; ViofSf;Fk; me;j ghlrhiy 
apNy mDkjp vLg;gJ kpfTk; fbdkhd fhupakhf ,Ue;J te; 
jJ. gy Mz;LfSf;F gpd;> me;j CupYs;s ghlrhiy> Njrpa 
kl;lj;jpNy gpugy;akhd ghlrhiyahf tpsq;fpa NghJk;>  me;j 
CupYs;s vspikahd Fbkf;fSf;F me;j ghlrhiyapy; mDkjp 
vLf;f Kbahky; Ngha;tpl;lJ. me;j CupNy ,Uf;Fk; gpugy;a 
khd me;j ghlrhiyapdhy; me;j Cupd; Fbkf;fSf;F vd;d 
gyd;? rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. NghFk; top njupahky;> Nka; 
g;gdpy;yhj Ml;ilg; Nghy miye;J jpupfpd;w vspikahdtu; 
fisAk;> ghtpfisAk; ,ul;rpg;gjw;fhfNt Mz;ltu; ,NaR 
,e;j cyfj;jpw;F te;jhu;. vq;fs; jdpg;gl;l tho;f;ifNah my;yJ 
vq;fs; FLk;g tho;f;ifNah my;yJ ehq;fs; Muhjpf;fr; nry;Yk; 
MyaNkh xU NghJk; me;j CupYs;s ghlrhiyapd; epiyf;F 
js;Sz;L Nghff;$lhJ. ghij njupahky;  rpjWz;l MLfis 
g;Nghy ,Uf;Fk; [dq;fs;; jq;fs; Mj;Jkhf;fSf;F Nka;g;gUk; 
fz;fhzpAkhd ,NaRtpdplj;jpw;F jpUk;Gk;gbf;F mtu;fs; cs; 
sKk;> ,y;yKk;> mtu;fs; xd;W$Lk; Muhjid ];jyq;fSk; 
mikf;fg;gl;b Uf;f Ntz;Lk;.  
 
  
 

 

 

இைந்துறபானகதத் றதை 

வும் இரட்சிக்ைவுறம மனு 

ஷகுமாரன் வந்திருக்ைி 
 ார் என் ார். 

செபம்: நீதியின் றதவறன> இந்த உலைிறல வாழும் நாட்ைளிறல> என் 
வாழ்விறல> உம்முகைய திருச்சித்தத்கத உைர்ந்து அதன்படி ைிரிகய 

ைகள நைப்பிக்ை மனப்பிரைாசமுள்ள ைண்ைகள தந்து வைிநைத்துவரீாை. 
இரட்சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 

 

லூக்கா 19:10 
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மிகவும்  சிறியவ ாகிய  சககாத ர்   
epahaj;jPu;g;gpd; ehspNy> Mz;ltuhfpa ,NaR jkJ kfpikAs;s 
rpq;fhrdj;jpd;Nky; tPw;wpUg;ghu;.  mg;nghOJ> rfy [dq;fSk; 
mtUf;F Kd;ghfr; Nru;f;fg;gLthu;fs;. gpjhthfpa NjtDila 
rpj;jk; nra;fpd;wtu;fs; tyg;gf;fj;jpYk;> gpjhthfpa NjtDila 
rpj;jk; nra;ahjtu;fs; ,lg;gf;fj;jpYk; gpupj;J tplg;gLthu;fs;. 
mg;nghOJ> uh[h jkJ tyJ gf;fj;jpy; epw;gtu;fisg; ghu;j;J: 
thUq;fs; vd; gpjhtpdhy; MrPu; 
tjpf;fg;gl;ltu;fNs> cyfk; cz; 
lhdJKjy; cq;fSf;fhf Maj;jk; 
gz;zg;gl;bUf;fpw uh[;aj;ijr; Rj 
e;jupj;Jf;nfhs;Sq;fs;. grpahapU 
e;Njd;> vdf;Fg; Ngh[dq;nfhLj; 
jPu;fs;; jhfkhapUe;Njd;> vd; jhfj; 
ijj; jPu;j;jPu;fs;; me;epadhapUe; 
Njd; vd;idr; Nru;j;Jf;nfhz;Bu; 
fs;;. t];jpukpy;yhjpUe;Njd;> vdf;F 
t];jpuq;nfhLj;jPu;fs;; tpahjpahapUe;Njd;> vd;id tprhupf;f te; 
jPu;fs;; fhtypypUe;Njd;> vd;idg; ghu;f;fte;jPu;fs; vd;ghu;. mg; 
nghOJ> ePjpkhd;fs; mtUf;Fg; gpujpAj;jukhf: Mz;ltNu> ehq; 
fs; vg;nghOJ ,itfis ckf;Fr; nra;Njhk; vd;W Mr;rupag; 
gLthu;fs;. mjw;F ,NaR gpujpAj;jukhf: kpfTk; rpwpatuhfpa 
vd; rNfhjuuhd ,tu;fspy; xUtDf;F ePq;fs; vijr; nra;jPu;f 
Nsh> mij vdf;Nf nra;jPu;fs; vd;W nka;ahfNt cq;fSf;Fr; 
nrhy;YfpNwd; vd;ghu;. gpupakhdtu;fNs> jtwhky; Myak; nry; 
tJk;> jpdKk; Ntjj;ij thrpj;J jpahdpg;gJk;> Cf;fkhf n[gpg; 
gJk; fpwp];jt tho;f;ifapy; ,d;wpaikahjitfs;. Mdhy; fpwp 
];jt tho;f;if mj;Jld; G+uzg;gLtjpy;iy. ehq;fs; fw;witf 
spd;gb tho Ntz;Lk;. NjtDila Mtpahdtu; mtu;fSf;Fs; 
thrk; nra;tjhy;  mtu;fs; fpwp];Jtpd; rhaypNy tsu;e;J ngU 
Fthu;fs;. jpdKk; fpwp];Jitg; Nghy jpahfKs;s tho;f;if tho; 
thu;fs;. mtu;fs; guk gpjhitg; Nghy ,uf;fj;jpy; IRtupaKs;s 
tu;fshf ,Ug;ghu;fs;.  ifkhW fUjhky; ed;ik nra;thu;fs;. rpwp 
atu;fs; ahu; vd;gij ,NaR Fwpg;gpl;bUf;fpd;whu;. ,itfis 
mjpfjpfkhf jpahdpj;J fpwp];Jtpd; md;ig mtu;fSf;F cq;fs 
J ew;fpupiafs; topahf fhz;gpAq;fs;. fu;j;ju; jk;Kila jatp 
dhy; cq;fis guhkupf;fpwhNu. 
   
     
 
 
 

 

மிைவும்  சி ியவராைிய  என் 
சறைாதரரான இவர்ைளில் 
ஒருவனுக்கு  நீங்ைள்         எகத 

ச் வசய்தீர்ைறளா> அகத 
எனக்றை வசய்தீர்ைள் 

QhapW |  ij 10 
 

 khiy thrfk; - 1 Nahthd; 3:18 

செபம்: இரக்ைத்தில் ஐசுவரியமுள்ள றதவறன> வசனத்தினாலும் நாவினா 
லுமல்ல> ைிரிகயயினாலும் உண்கமயினாலும் திக்ைற் வர்ைகளயும் 
ஒடுக்ைப்பட்ைவர்ைகளயும் அன்புகூரும்படிக்கு ைிருகப வசய்வரீாை.  இரட் 

சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 

 

மத்கதயு 25:40 
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குளறச்சலிகல உதவி சசய்யுங்கள் 
vq;fs; maypYs;s vd; ez;gdpd; FLk;gj;jpd; tho;f;ifj; juj;ij 
ghUq;fs;. kpifahd IRtupaj;jpNy vt;tsT nropg;ghf> xd; 
wpw;F ,uz;L tPl;NlhL tho;fpd;whu;fs;. vd; ez;gdpd; mg;gh> gy 
Mz;LfSf;F Kd;> fhuparpj;jpAs;stuhf tsu;e;J tUk; tpah 
ghu ];jhgdq;fspy; KjyPL nra;jjhy; ,d;W mjd; gyid 
mWf;fpd;whu;fs; vd;W jd; je;ijaplk; xU kfdhdtd; $wpdhd;.  
je;ijahu; mtid Nehf;fp: kf 
Nd> cd; tho;f;ifapNy ,Uf; 
Fk; Fiw vd;d? cz;z cz 
Tk;> cLf;f cilAk;> jq;f tPLk; 
je;j NjtDf;F ed;wpAs;st 
dhf ,U. cd; ez;gdpd; FLk; 
gj;ijf; Fwpj;J tpku;rpg;gJ vd; 
Dila fhupaky;y. Mdhy; vq;f 
Sila FbapUg;G ,e;j cyfj; 
jpw;Fupajy;y. vdNt vq;fS 
ila KjyPLk; mjdhy; cz;lh 
Fk; gyDk; ,e;j cyfj;jpw;Fup 
ajy;y. cd;idtplTk;> NkNy 
,Uf;Fk; IRtupaKs;stu;fs; Nky; cd; fz;fis gjpa itf; 
fhky;> cdf;F fPopUf;Fk; cz;z cztpd;wp> cLf;f cilapd;wp> 
jq;Ftjw;F tPbd;wp jtpf;Fk; Nfhbf;fzf;fhd Viofis  Nehf; 
fpg;ghu;. Viof;F ,uq;Ffpwtd; fu;j;jUf;Ff; fld;nfhLf;fpwhd;. 
rpWikg;gl;ltd;Nky; rpe;ijAs;std; ghf;fpathd;. fUizf;f 
z;zd; MrPu;tjpf;fg;gLthd;; mtd; jd; Mfhuj;jpy; jupj;jpuDf; 
Ff; nfhLf;fpwhd;. ,it rj;jpa Ntjk; $Wk; cz;ikfs;. vdNt 
mitfspNy cd; KjyPLfis nra;. ,jdhy; eP guNyhfj;jpNy 
cd; gyid ngupjhf mWtil nra;tha; vd;W mwpTiu $wp 
dhu;. gpupakhdtu;fNs> kdpjd; vij tpijf;fpd;whNdh mijNa 
mWg;ghd;. kw;wtd; vij tpijf;fpd;whd; vij mWf;fpd;whd; 
vd;W Nehf;fhky;> vq;fs; tho;f;ifapNy ehq;fs; guNyhf Nkyh 
ditfspNy KjyPL nra;Nthk;. FspUf;Fk; ntapYf;Fk; xJq;f 
tPbd;wp> cz;z cztpd;wp> cLf;fj; jFe;j cilapd;wp thbLk; 
twpatu;fSf;F cq;fs; ,Ujaj;ij milj;J tplhjpUq;fs;. 
Njt md;G cq;fspy;  epiyj;jpUf;Fk;gb kw;wtu;fspd; Fiwr;r 
ypNy mtu;fSf;F cjtp nra;Aq;fs;.   
 
  

 

 

ஒருவன் இவ்வுலை ஆஸ்தி 
உகையவனாயிருந்து> தன் 
சறைாதரனுக்குக் குக ச்ச 

லுண்வைன்று ைண்டு> தன் 
இருதயத்கத அவனுக்கு 
அகைத்துக்வைாண்ைால்> அவ 

னுக்குள் றதவ அன்பு நிகல 

வைாள்ளுைி வதப்படி? 

1 கயாவான் 3:17 

jpq;fs; | ij 11 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:27 

செபம்: நித்திய வாழ்விற்கு அகைத்த றதவறன> நீர் எங்ைளுக்கு தந்திரு 

ப்பகவைகளக் கு ித்து நன் ிய ிதலுள்ளவர்ைளாை நாங்ைள் இருக்கும்    

படிக்கு உைர்வுள்ள இருதயத்கத தந்தருள்வரீாை.  இரட்சைர் இறயசு வைி 
யாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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கதவளன அண்டிக்சகாண்டிருப்பகத நலம்   

,Njh> mtu;fs; jtwhd topfspNy elg;gtu;fs;. mtu;fs; fz; 
fs; nfhOg;gpdhy; vLg;gha;g; ghu;f;fpd;wJ. mtu;fs; ,Ujak; tpU 
k;GtjpYk; mjpfkha; ele;NjWfpwJ.  mtu;fs; rPu;nfl;Lg;Ngha;> mf 
e;ijaha;f; nfhLikiag; NgRfpwhu;fs;; ,Wkhg;gha;g; NgRfpwh 
u;fs;. ,tu;fs; vd;Wk; Rf[PtpfshapUe;J> M];jpiag; ngUfg;g 
z;Zfpwhu;fs; vd;W kw;wtu;fis Fwpj;jjhd vz;zk; rpy 
NtisfspNy Njtgps;isfspd; 
,Ujaj;jpy; vOk;GtJz;L. Jd; 
khu;f;fu; ,t;tz;zkhf nropj;jp 
Uf;f ehd; Vd; tpUjhthf vd; 
,Ujaj;ijr; Rj;jk;gz;zp> vd; 
iffis Fw;wq;fSf;F tpyf;fpf; 
fhf;f Ntz;Lk;? ehs;NjhWk; ehd; nra;Ak; rpwpa Fw;wq;fSf;Ff; 
$l ehd; thjpf;fg;gl;Lk;> fhiyNjhWk; jz;bf;fg;gl;Lk; ,Uf;fp 
Nwd; vd;W xU Njt CopaUf;F Nahrid cz;lhapw;W. Mdhy; 
me;j Copau; jd;Dila Nahrid kpfTk; jtwhdJ vd cz 
u;;e;jNghJ> jd;dpiyAzu;e;jtuha; ,t;tpjkha;g; ehd; Ngrpajhy; 
ehd; fhupak; mwpahj %lidg;NghyTk;  NjtDf;F Kd;ghf 
kpUfk; NghyTkpUe;Njd; vd kdtUj;jg;gl;lhu;. mtu; Njtid 
Nehf;fp: ehd; vg;nghOJk; ck;NkhbUf;fpNwd;; vd; tyJifiag; 
gpbj;J ePu; jhq;FfpwPu;.  ck;Kila MNyhridapd;gb ePu; vd;id 
elj;jp> KbtpNy vd;id kfpikapy; Vw;Wf;nfhs;tPu;.  guNyhfj; 
jpy; ck;ikay;yhky; vdf;F ahu; cz;L? G+Nyhfj;jpy; ck;ikj; 
jtpu vdf;F NtNw tpUg;gkpy;iy. vdf;Nfh> Njtid mz;bf; 
nfhz;bUg;gNj eyk; vd;W mwpf;ifapl;lhu; (rq;fPjk; 73). gpupa 
khdtu;fNs> cd;djkhd NjtDila Mtpia ngw;wtu;fNs> 
epj;jpa tho;tpw;F miog;igg; ngw;wtu;fNs> xU tpdhb $l 
Jd;khu;f;fupd; topiaf; fz;L Nrhu;e;J Ngha;tplhjpUq;fs;. Jd;k 
hu;f;fkhd tho;f;if tho jq;fis mu;g;gzpj;jtu;fs; ,e;j cyf 
jpYs;sitfis ehbj; NjLfpd;whu;fs;. ,e;j cyfKk; mjpYs; 
sitfSk; mope;J NghFk;. epj;jpakhdijAk;> mopahjijAk;> 
fu;j;ju; ekf;fhf itj;jpUf;fpd;whu;. vdNt> nghy;yhjtu;fisf; 
Fwpj;J vupr;ryilahkYk;> epahaf;NfLnra;fpwtu;fs;Nky; ngh 
whik nfhs;shkYk;> fu;j;jiu ek;gp ed;iknra;;Aq;fs;. fu;j;jupl 
j;jpy; kdkfpo;r;rpahapUq;fs;;. cq;fs; topiaf; fu;j;jUf;F xg;G 
tpj;J> mtu;Nky; ek;gpf;ifahapUq;fs;.     
  

             
 

 
 

 

எனக்றைா> றதவகன அண் 

டிக்வைாண்டிருப்பறத நலம். 

சங்கீதம் 119:36 

nrt;tha; | ij 12 
 

  khiy thrfk; - rq;fPjk; 37:1-9 

செபம்: நீதிவசய்ைின் வன் இன்னும் நீதி வசய்யட்டும் என்  றதவறன> 

துன்மார்க்ைரின் வைிைகள ைண்டு நான் றசார்ந்து றபாைாமல்> எப்றபாதும் 
உம்கமறய அண்டிக் வைாண்டிருக்ை எனக்கு ைிருகப வசய்வரீாை. இரட் 

சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன் 
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மாறாத கதவனின் ஆளுளக  
Fwpg;gpl;l tUlj;jpd; Muk;gg; gFjpapNy>  xU fk;gdpapd; 
tpahughukhdJ mjd; cupikahsu; vjpu;ghu;j;jjpw;Fk; mjpfkhf 
,Ue;jjhy;> tUl ,WjpapNy me;j fk;gdpapdpd; ,af;FdUf;F 
kpif Cjpak; (Bonus) toq;Ftjhf mjd; cupikahsu; $wp 
apUe;jhu;. mjd;nghUl;L Fwpg;gpl;l ,af;Fdu; mauhJ cioj;J 
te;jhu;. tUlj;jpd; ,Wjpg; gFjp 
apNy> Njrj;jpNy Vw;gl;l nghUsh 
jhu tPo;r;rpapdhy;> me;j fk;gdpapd; 
tpahghuk; toikf;F khwhf ngUk; 
tPo;r;rpiaf; fz;lJ. mjdhy;> mjd; 
cupikahsu; Kd;Fwpj; jpUe;j kpif 
Cjpa nfhLg;gdit ,uj;J nra;a 
Ntz;ba epiyf;F js;sg;gl;ljhy;> 
mjd; ,af;Fdu; ngUk; Vkhw;wk; 
mile;jhu;. kdpjDila tho;f;ifapNy xt;nthU fl;lj;jpYk;; 
gy vjpu;ghu;g;Gf;fs; cz;L. fztd; kidtpf;F ,ilapy;;> ngw; 
Nwhu; gps;isfSf;fpilapy;> njhopyjpgu; njhopyhsUf;fpilapy;> 
Mrpupau; khztu;fSf;fpilapy; kw;Wk; Copau;fs; tpRthrpfS 
f;fpilapy; ,Nj NghyNt vjpu;ghu;j;j fhupaq;fs; eilngwh 
jtplj;J kdpju;fs; Vkhw;wk; milfpd;whu;fs;. ,jd; tpisthf 
kdpju;fs; kj;jpapy; kdNehTfSk;> gpuptpidfSk;> gy gpd;dil 
TfSk; Vw;gLfpd;wJ. ,e;j epiyikf;F ve;j kdpjDk; tpjptp 
yf;fhdtd; my;y. Mdhy; NjtDf;Fg; gae;J mtUila top 
apNy elg;gtu;fSf;F> mijj; jhq;fp nfhs;Sk; ngyid fu;j;ju; 
nfhLf;fpd;whu;. mJ kl;Lky;y> ,e;j cyfj;jpYs;sitfs; ahTk; 
mepj;jpakhditfs; vd;Wk;> mit epiyahditfs; my;y 
vd;Wk; czu;e;J nfhs;Sk; nka;Qhdj;ij jUfpd;whu;. mjhtJ> 
kdpju;fs; ahtUk; Vkhw;Wfpd;wtu;fs; vd;gJ nghUsy;y. khwhf 
rpy NtisfspNy kdpju;fs; jhq;fs; nrhd;d thu;j;ijia 
epiwNtw;w Ntz;Lk; vd;Dk; thQ;irAs;stu;fshf ,Ue;jhYk;> 
#o;epiyfshy; mtu;fs; kl;Lg;gLj;jg;gLfpd;whu;fs; vd;Dk; 
mwpit Njtdhfpa fu;j;ju; vq;fSf;F jUfpd;whu;. vy;yh #o;ep 
iyfspYk; mtu; khwhjtuhapUf;fpd;whu; vd;Dk; cz;ikia 
ntspg;gLj;Jfpd;whu;. mtUila MSifNa epiyahdJk; epj;jp 
akhdJk; vd kWgbAk; kWgbAk; cWjpg;gLj;Jfpd;whu;. Njt 
md;gpNy gakpy;iy. G+uz md;G gaj;ij Gwk;Ng js;Sk;. 
  
         
 

 
 

துர்ச்வசய்திகயக் றைட்  

ைி தினால் பயப்பைான் ;    

அவன் இருதயம் ைர்த் 
தகர நம்பித் திைனாயி 
ருக்கும் 
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செபம்: என்றும் மா ாத றதவறன> மா ிப் றபாகும் இந்த உலைிறல> மன 
அழுத்தங்ைளால் மனமடிவகையாதபடிக்கு>  உம்முகைய மா ாத அன்கப 
பற் ிக் வைாண்டு வாை ைிருகப வசய்வரீாை. இரட்சைர் இறயசு வைியாை 
வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
 

சங்கீதம் 112:7 
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அறியாத கந ம் வந்திடுவார்  
 

thdpiyia gw;wpa mwpTs;s kdpjndhUtd;> rpy ehl;fSf;Fs; 
tutpUf;Fk; ngUk; Gaiyg;gw;wp jd; Cpupy; tho;e;j [dq;fSf;F 
vr;rupg;G tpLtpj;jhd;. [dq;fspy; gyu; vt;tpj Maj;jKk; ,y; 
yhky;> mtd; $wpatw;iw mw;gkhf vz;zp jq;fs; mDjpd 
eltbf;iffis toikNghy njhlu;e;jhu;fs;. rpy ehl;fSf;F 
gpd;> ,uhj;jpup NtisapNy> rbjpahf kpd;rhuk; Jz;bf;fg;gl;lJ. 
ngUq;fhw;W tPrpajhy; kuq;fs; 
Kwpe;J tpOe;J neLQ;rhiyfis 
milj;Jf; nfhz;lJ. tPl;iltpl;L 
ntspNa nry;y Kbahj epiy 
apNy> me;j kdpjd; $wpatw;iw 
ehq;fs; mrl;il nra;Njhk; vd;W 
[dq;fs; kdtUj;jg;gl;lhu;fs;. kd 
tUj;jj;jpdhy; mtu;fSf;F gyd; 
VJk; fpilf;ftpy;iy. Maj;jg;gl 
Ntz;baehl;fs; Kbe;jJ. ntspapNyh fhupUSk;> ngUq; fhw; 
Wk;> mil kioAkhf ,Ue;jJ. ,uT fle;J> me;j CuhUf;F 
cjtp tUKd;dNu> mq;Nf NguopT Vw;gl;lJ. ,t;tz;zkhfNt> 
,e;j cyfpNy kdpju;fs; elkhlKbahj fhupUs; epiwe;j ehl;fs; 
tUfpd;wJ.  MdhYk; kdpju;fs; Njtdhfpa fu;j;jupd; thu;j;ijia 
Nfl;Lk; mij mrl;il nra;fpd;whu;fs;. cyfk; cUthfp gy Map 
uk; tUlq;fs; fle;Jtpl;lJ rfyKk; rpU~;bg;gpd; Njhw;w Kjy; ,U 
e;jtpjkhfNtapUf;fpwNj vd;W $wp> mopT thry;gbapy; tUk;t 
iuf;Fk; kdpju;fs; jq;fs; ,Ujaq;fis fbdg;ggLj;jpf; nfhs; 
Sfpd;whu;fs; vd;W gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. gpupakhdtu; 
fNs> cyfj;jpd; Kbitf; Fwpj;j ,e;j nka;ahd thu;j;ijfs; 
vdf;Fk; cq;fSf;Fk; Kd;$l;bNa mwptpf;fg;gl;bUfpd;wJ. Njt 
fpUigapd; ehl;fspNy ehk; tho;e;J tUfpd;Nwhk;. jhkjpf;fpwhu; 
vd;W rpyu; vz;Zfpwgb> fu;j;ju; jkJ thf;Fj;jj;jj;ijf; Fwpj; 
Jj; jhkjkhapuhky;; xUtUk; nfl;Lg;Nghfhky; vy;yhUk; kde;jp 
Uk;g Ntz;Lnkd;W tpUk;gp> ek;Nky; ePba nghWikAs;stuhap 
Uf;fpwhu;.  ePq;fnsy;yhUk; ntspr;rj;jpd; gps;isfSk;> gfypd; 
gps;isfSkhapUf;fpwPu;fs;; ehk; ,uTf;Fk; ,USf;Fk; cs;shd 
tu;fsy;yNt. Mifahy;> kw;wtu;fs; J}q;FfpwJ Nghy ehk; J}q; 
fhky;> tpopj;Jf;nfhz;L njspe;jtu;fshapUf;ff;flNthk;.” Njt 

vr;rupg;gpd; rj;jj;ijf; Fwpj;J vr;rupf;ifAs;stu;fshapUq;fs;. 

 
         

 
 

உங்ைள் ஆண்ைவர் இன்ன 
நாைிகையிறல வருவாவர 

ன்று நீங்ைள் அ ியாதிருக் 

ைி படியினால் விைித்திரு 

ங்ைள். 

மத்கதயு 24:42 
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 khiy thrfk; - 2 NgJU 3:1-14 

செபம்: பரிசுத்தமுள்ள றதவறன> உம்முகைய நாளுக்வைன்று ைக  

யற் வர்ைளும் பிகையில்லாதவர்ைளுமாய்ச் சமாதானத்றதாறை உம் 
சந்நிதியில் ைாைப்படும்படி பிரசாமுள்ள மனக் ைண்ைகள தந்து வைிநை 

த்துவரீாை. இரட்சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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கிருளபயின் நாட்கள்   

xU fpuhkj;jpNy trpj;J te;j kdpju;fs; Nkw;fj;ija ty;yuR eh 
nlhd;iwg; gw;wpa fhupaq;fis  nra;jpfs; thapyhf kl;LNk Nfs; 
tpg;gl;bUe;jhu;fs;. xU ehs; xU nraw;jpl;lj;ij elj;Jtjw;fhf 
Fwpg;gplg;gl;l Nkw;fj;ija ehl;bypUe;J> me;j fpuhkj;jpw;F xU 
gpujpepjp te;jpUe;jhu;. mtu; gpwe;j ehspypUe;J me;j ehl;bNy 
tho;e;jtuhifahy; me;j ehl;il 
Fwpj;j fhupaq;fisg; gw;wp kpfTk; 
njspthf me;j fpuhk kf;fSf;F vL 
j;Jiuj;jhu;. mtu; me;j ehl;bypU 
e;J te;jgbahy; me;j ehl;ilf; Fwp 
j;J jpl;lkhf mwpe;jpUe;jhu;. mJ 
NghyNt guNyhfj;jpypUe;J ,wq;fp 
te;j Mz;ltu; ,NaR fpwp];J xU 
tNu guNyhfj;ijf; Fwpj;J jpl;lkhf mwpe; jpUe;jtuhifahy; 
mijf; Fwpj;J tpsf;fpf; $wpajhtJ:  ,e;j cyfpNy RfNgh 
fkhf tho;e;J te;j nry;te;jd; xUtd;> tpiyNawg;ngw;w t]; 
jpuKk; jupj;J> mD jpdKk; rk;gpukkha; tho;e;Jnfhz;bUe;jhd;. 
mtd; thry;gbapypUf;Fk; Vio kdpjdhfpa yhrU vd;gtd;  
nry;te;jdpd; Nki[apypUe;J tpOe;j Jzpf;iffshNy jd; grp 
ia Mw;w MirahapUe;jhd;;. ehl;fs; nrd;W ,UtUk; kupj;jhu; 
fs;. me;jj; Vio kupj;J> NjtJ}juhy; gupRj;jthd;fspUf;Fk; 
,lj;jpw;F nfhz;LNgha; tplg;gl;lhd;;. nry;te;jDk; kupj;J ghjh 
sj;jpNy ntFtha; Ntjidg;gLfpwNghJ> eufk; vd;W xU ,lk; 
,Uf;fpd;wJ vd;gijAk; fz;L nfhz;lhd;. yhrU jd; tpuypd; 
Edpiaj; jz;zPupy; Njha;j;J> vd; ehitf; Fspug;gz;Zk;gb 
mtid mDg;gNtz;Lk;;  vd;W Ntz;bdhd;. ,t;tplj;jpypUe;J 
cq;fsplj;jpw;Ff; fle;JNghfTk;> mt;tplj;jpypUe;J vq;fsplj;jp 
w;Ff; fle;JtuTk; kdJs;stu;fSf;Ff; $lhjgbf;F> vq;fSf; 
Fk; cq;fSf;Fk; eLNt ngUk;gpsg;G cz;lhf;fg;gl;bUf;fpwJ 
vd mtDf;F gjpy; $wg;gl;lJ.  capNuhbf;Fk; rNfhjuu;fSf;F 
,e;j cz;ikia mwptpf;f yhrUit kWgbAk; mDg;g Ntz; 
Lk; vd;W Ntz;bdhd;. cyfpypUf;Fk; Njt Copau;fSf;F cd; 
rNfhjuu;fs;; nrtpnfhLf;fhtpby;> ,q;fpUe;J Nghfpd;wtu;fS 
f;Fk; nrtpnfhlhu;fs; vd;W mtDf;F $wg;gl;lJ. gpupakhdtu; 
fNs> czu;Ts;s ,Ujaj;NjhNl nfhLf;fg;gl;l fpUigapd; ehl; 
fis gpuNah[dg;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs;. 

    
   

 
 

நாட்ைள் வபால்லாதகவ 

ைளானதால் ைாலத்கதப் 
பிரறயாஜனப்படுத்திக்
வைாள்ளுங்ைள். 

எகபசியர் 5:16 
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 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 5:1-7 

செபம்: நீதியின் றதவறன> ைீழ்ப்படியாகமயின் பிள்களைள்றமல் றதவ 

றைாபாக்ைிகன வரும் ைாலம் வநருங்குைின் து என்பகத உைர்ந்து> ைிரு 

கபயின் நாட்ைகள பிரறயாஜனப்படுத்தும்படி வைிநைத்துவரீாை. இரட்சைர் 
இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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கர்த்தருளடய நாளுக்காக காத்திருங்கள் 

Njrpa kl;lj;jpy; elj;jg;gLk; gy;fiyfof Eiotpw;fhd cau;ju 
guPl;irapd; ehs;; Kd;Fwpf;fg;gl;bUe;jJ. cau;ju tFg;gpy; gb 
f;Fk; khztu;fspy; xU rpyu; ez;gu;fNshL Nru;e;J tpisahL 
tijAk; tPzhf Neuq;fis tpuakhf;FjiyAk;tpl;Ltpl;L kpfTk; 
rpuj;ijAld; ghlq;fis gbf;f Mu 
k;gpj;jhu;fs;. NtW rpyu;> ,d;Dk; 
gj;J khjq;fSf;F Nky; cz;L> 
nfhQ;rk; (fun) cy;yhrkhf ,Ug; 
Nghk; vd;W fhyj;ij tpuag;gLj;j 
Muk;gpj;jhu;fs;. ,d;Dk; rpyu;> jq; 
fs; Nrhk;Ngwpj; jdj;jpdhy; vg;Ngh 
Jk; rhg;Fg; Nghf;Ffis nrhy;ypf; 
nfhz;Nl ,Ue;jhu;fs;. ahu; vg;gb 
ahf ,Ue;jhYk;> me;jg; guPl;irahdJ Kd;Fwpj;j ehspNy eil 
ngWk;. mjpy; ve;j khw;wKk; ,y;iy. vg;gbahapUg;gpDk; me;j 
guPl;irapd; KbTfs; njupatUk; ehspNy xt;nthUtUk; jq;fs; 
gpuahrj;jpd; gyid mWg;ghu;fs;. xt;nthd;wpw;Fk; xt;nthU 
fhyKz;L; thdj;jpd; fPopUf;fpw xt;nthU fhupaj;Jf;Fk;> xt; 
nthU rkaKKz;L vd;W gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. mJ 
NghyNt> fu;j;jUila ngupJk; gpufhrKkhd ehs; xd;W cz;L. 
me;j ehSf;fhf Maj;jg;gLk;gbf;fhd fhyk; ,JNt. xU Ntis> 
,e;j cyfpNy xU guPl;r;irf;fhd ehis jtwtpl;lhy;> mLj;j 
tUlj;jpNy me;j guPl;iria vLj;Jf;nfhs;syhk;. “,e;j g]; 
tz;bia jtw tpl;lhy; mLj;j g]; tz;bapy; Vwpf; nfhs;Nthk;” 
vd;W kdpju;fs; $wpf; nfhs;thu;fs;. fu;j;jUila ehspNy me;jg; 
Ngr;Rf;Nf ,lkpy;iy. mJ filrp ehs;. Mdhy; tho;ehl;fspNy 
vj;jidNah jtWfis kdpju;fs; tpl;lhYk;> mjpypUe;J kde; 
jpUk;gp> jq;fs; tho;f;ifia rup nra;J nfhs;tjw;F vz;zw;w 
re;ju;g;gq;fisAk; ehl;fisAk; Njtdhfpa fu;j;ju; fpUigaha; 
nfhLj;jpUf;fpd;whu;;. Mdhy; Njtdhfpa fu;j;jiu mwpe;j kdpj 
u;fs; $l ,e;ehl;fspNy fu;j;jUila ngupjhd ehisf; Fwpj;J 
vz;zkw;wtu;fshf tho;e;J tUfpd;whu;fs;. ahu; vg;gbahf ,U 
e;jhYk; fu;j;jUila ehs; rPf;fpukha; tUfpd;wJ. me;j ehis 
gpjh xUtNu mwpthu;. fu;j;jUila ngupjhd ehs; tuf; fhj;jp 
Uf;fpd;w ePq;fs;> fiwaw;wtu;fSk; gpioapy;yhjtu;fSkha;r; 
rkhjhdj;NjhNl mtu; re;epjpapy; fhzg;gLk;gb Maj;jg;gLq;fs;.    
  
     
  
 

 
 

 

றதவனுகைய நாள் சீக்ைி 
ரமாய் வரும்படிக்கு மிகு 

ந்த ஆவறலாறை ைாத்தி 
ருங்ைள் 

2 கபதுரு 3:12 
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 khiy thrfk; - gpurq;fp 3:17 

செபம்: சர்வ வல்லகமயுள்ள றதவறன> சைல எண்ைங்ைகளயும் சைல 
வசய்கைைகளயும் நியாயந்தீர்க்குங்ைாலம் இனி இருக்ைி படியால் ைருத் 

துைன் உம்முகைய நாளுக்ைாை ைாத்திருக்ை ைிருகப வசய்வரீாை.  இரட்சைர் 
இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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ஆதியில் சசய்த கிரிளயகள்   

MjpapypUe;j md;G (first love) cq;fspy; epiyj;jpUf;fpd;wjh? 
mjpy; ngUfpapUf;fpd;wPu;fsh? my;yJ FiwTw;wpUf;fpd;wPu;fsh? 
MjpapypUe;j md;G vd;why; vd;d? Muk;g ehl;fspNy ,Ue;j 
md;G. Gjpjhf jpUkzkhfpa jk;gjpfs; xUtiu xUtu; Xu; cl 
Yk; <UapUkha; Nerpf;fpd;whu;fs; vd;W nrhy;ypf; nfhs;thu;fs;. 
Mdhy; me;j md;gpd; gpizg;G 
tho;f;ifapy; Vw;gLk; epfo;Tfsp 
dhy; Nrhjpf;fg;gLk; NghJ> rpyu; 
md;gpNy ,d;Dk; gpizf;fg;gLfpd; 
whu;fs; NtW rpyupd; md;G jzpe;J 
Ngha;tpLfpd;wJ. ,e;j rk;gtj;jpNy 
fztd;; kidtp Mfpa ,UtUNk 
jtwpg; Nghff;$ba tha;g;Gf;fs; 
cz;L. ehq;fs; Njtdw;wtu;fSk;> 
ghtpfSfkhf ,Ue;j NtisapNy 
ehq;fs; md;G nra;aglj;jf;ftu;f 
shf ,Uf;ftpy;iy. me;j NtisapNy> gpjhthfpa Njtd;jhNk 
Ke;jp ek;kplj;jpy; md;G$u;e;jhu;. vq;fs; NkypUe;j Mf;fpidia 
ePf;fp> jk;Kila Fkhudhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; epiyahd 
uh[;aj;jpw;F ek;ik gq;fhspfshf khw;wpdhu;. jk;Kila Mtp 
ahdtiu vq;fSf;Fj; je;jhu;. me;j md;ig Urpghu;j;j Muk;g 
ehl;fspNy> NjtDf;fhf vijAk; nra;Ntd; vd;w ituhf;fpaKk;> 
kpFe;j thQ;irAs;stu;fshfTk; ehq;fs; Njtid md;G nra; 
Njhk;. me;j md;ghdJ #o;epiyfshy; Nrhjidf;Fl;gLj;jg;gl;l 
NghJ gyu; Mjp md;ig tpl;Ltpyfp tpLfpd;whu;fs;. Nkw;$wpa 
fztd;-kidtp cwtpy; ,UtUk; jtwpg; Nghfyhk; Mdhy; vq; 
fis md;G nra;j Njtd; vd;Wk; khwhjtuhf ,Uf;fpd;whu;. ehq; 
fs; Mjp md;gpypUe;J tpyfpg; NghFk; NghJ vq;fspy; ehq;fs; 
fhzf;$ba mwpFwpfs; vd;d? mtw;Ws; ,yFthf ehq;fs; 
mwpe;J nfhs;sf;$baitfshtd: Ntjk; thrpg;gJk;> n[gpg;g 
Jk; Fiwe;J Ngha;tpLk;> rig$b tUtjw;F rhf;Fg; Nghf;F 
fis $Wjy; (KWKWg;G) Nghd;witfNs.  Mjp md;igtpl;L 
tpyFtjw;fhd fhuzq;fis ehq;fs; xt;nthUtUk; rw;W Muh 
a;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. ehq;fs; vq;Nf top jtwpr; nrd;Nwhk; vd; 
gij mwpe;J>  kde;jpUk;gp> Muk;g ehl;fspy; ePq;fs; nra;j fpup 
iafis kWgbAk; nra;a Ntz;Lk;.  

   
   

     

 

நீ இன்ன நிகலகமயிலி 
ருந்து விழுந்தாவயன்ப 
கத நிகனத்து> மனந்தி 
ரும்பி> ஆதியில் வசய்த 
ைிரிகயைகளச் வசய்வா 
யாை 

சவளிப்படுத்தல் 2:5 

QhapW | ij 17 
 

 khiy thrfk; - vNg 2:1-9 

செபம்: இரக்ைத்தில் ஐசுவரியமுள்ள றதவறன> றைாபாக்ைிகனயின் பிள் 

களைளாயிருந்த எங்ைகள உம்முகைய பிள்களைளாய் மாற் ினரீ். மறு 

படியும் பகைய வாழ்விற்கு திரும்பாதபடி ைாத்துக் வைாள்வரீாை. இரட்சைர் 
இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
 



 

 ஆவியின் ஒருளமப்பாட்ளடக் காத்துக் சகாள்ளுங்கள்               33 

 

 

இகயசு கிறிஸ்துவின் அன்பு 
Mwhk; tFg;G gbf;Fk; NghJ> vdf;F fzpjk; gbg;gpj;j Mrpupau; 
vd;id mjpfkhf jz;bj;jjhy; ehd; fzpj ghlj;ijNa ntWj;J 
tpl;Nld; vd;W xU kdpjd; $wpf; nfhz;lhd;. me;j kdpjd; $wpa 
tw;wpy; cz;ik ,Uf;fyhk; Mdhy; mtd; 30 tUlq;fSf;F Kd; 
ele;j jdJ tplaj;jpNy ,d;Dk; jd; rpe;ijia rpf;f itj;J 
jd;id me;j #o;epiyf;F mbikahf;fpAs;shd;. ,g;gbahf kdp 
ju;fs; jq;fs; tho;f;ifapd; gpd;d 
ilTfis kw;w kdpju;fs;Nky; 
Nghl;LtpLfpd;whu;fs;. mjpy; Xustp 
w;F cz;ik ,Uf;fyhk;. Mdhy; 
me;j #o;epiyapNy jupj;J epd;W 
Ra mDjhgj;jpNy %o;fptplhjpU 
q;fs;. vq;fs; kPl;guhfpa ,NaR 
,e;j cyfj;jpw;F te;jNghJ> mtu; vq;Nf gpwe;jhu;? vq;Nf tho; 
e;jhu;? vg;gbahf Nrhjpf;fg;gl;lhu;? mtiu vj;jid Ngu; gifj; 
jhu;fs;? vj;jidNgu; ,fo;e;jhu;fs;? vj;jidNgu; nfhiy nra;A 
k;gb jpl;lk; Nghl;lhu;fs;? mtu; vq;Nf kupj;jhu;? vd;gij rpe;jp 
j;Jg; ghUq;fs;. ,itfisf; Fwpj;J mtu; vg;NghjhtJ RamD 
jhgj;ij NjbaJz;lh?  KW KWj;jJz;lh? ,J vd;d Xu; epu;gh 
f;fpaKs;s tho;f;if vd;W $wpaJz;lh? mtu; ve;j NtisapYk; 
kw;wtu;fSf;F ed;ik nra;tjpYk;> gpjhtpd; rpj;jj;ij epiw 
Ntw;WtjpYk; Mu;tKs;stuhf ,Ue;jhu;. gpupakhdtu;fNs> ,e;j 
cyfj;ij Fwpj;j cq;fs; vjpu;ghug;;G vd;d? rw;W rpe;jpj;Jg; ghU 
q;fs;. “cyfk; cq;fisg; gifj;jhy;> mJ cq;fisg; giff;fpw 
jw;FKd;Nd vd;idg; gifj;jnjd;W mwpAq;fs;.” vd;W fu;j;juh 
fpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. vdNt Mr;rupag;glhjpUq;fs;. Njt 
Dila md;ig Urpghu;;f;f cq;fSf;F Njtd; fpUig nra;jpU 
f;fpd;whu;. cq;fis Jd;GWj;Jfpd;wtu;fspd; ,Ujak; Njt md;ig 
mwpahjjpdhy;> jd; rNfhjuidg; gifj;j fhaPidg; Nghy khwp 
tpLfpd;whu;fs;. gjpybahf ePq;fs; mtu;fis gifg;gPu;fshf ,U 
e;jhy;> fpwp];Jtpd; md;G cq;fspy; thrkhapUf;fhJ. rpYitapy; 
njhq;Fk; jWthapYk; ,NaR jk;ik Jd;gg;gLj;Jfpd;wtu;fs; 
jhk; nra;tJ ,d;dnjd;W mwpahky; nra;fpd;whu;fs; vd;W gpjh 
tplk; $wpdhu;. ,NaR fpwp];Jtpd; md;G cq;fspy; epiyj;jpU 
e;jhy;> mtiug; Nghy  ePq;fSk; cq;fis Jd;ggg;gLj;Jfpd;wtu; 
fis kd;dpAq;fs;. 

      
 

 

இறயசு வசான்னார்: என்னு 

கைய  அன்பிறல நிகலத் 

திருங்ைள். 

கயாவான் 15:9 

jpq;fs; | ij 18 
 

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

செபம்: மன்னிக்ைின்  றதவறன> என் பாவங்ைகள ைிருகபயாய் 
மன்னித்தவறர>  அகதப் றபால நானும் மற் வர்ைளுகைய தப்பிதங்ைகள 
மனித்துவிை உைர்வுள்ள இருதயத்கத தந்து வைிநைத்துவரீாை.   இரட் 

சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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கனிசகாடுக்கும் வாழ்க்ளக வாழுகவாம்  

xU fpukhj;jpNy ,aq;fp te;j KjpNahu; ,y;yk; xd;wpw;F> 
murhq;fj;jpd; mDruizAld;> mUfpypUe;j nghyp]; fhty; 
gpuptpd; epiyaj;jpypUe;J kpd;rhu ,izg;G Vw;gLj;jg;gl;lJ. rpy 
fpoikfSf;F gpd;> xU ehs; ,uhj;jpupapNy> me;j KjpNahu; 
,y;yj;jpy; ntspr;rkpy;yhky; ,Ushf ,Ue;jJ. nghyp]; fhty; 
gpuptpy; kpd;rhuk; ,y;iy mjdhy; 
,q;Nf ,Ushf ,Uf;fpd;wJ vd 
me;j KjpNahu; ,y;yj;jpd; epu;thfp 
vz;zpdhu;. Mdhy; mtu; ntspNa 
nrd;W ghu;j;j NghJ nghyp]; 
epiyaj;jpy; kpd;rhuk; ,Ug;gij 
fz;L nfhz;lhu;. kW ehs; fhiy 
apNy> nghyp]; epiyaj;NjhL ,U 
f;Fk; kpd;rhu ,izg;G mWe;jpU 
g;gij fz;L nfhz;lhu;fs;. ,e;j 
rk;gtj;NjhL vq;fs; tho;f;ifia 
xg;gpl;L ghu;g;Nghk;. “ehNd jpuhl; 
rr;nrb> ePq;fs; nfhbfs;. xUtd; 
vd;dpYk; ehd; mtdpYk; epiyj;jp 
Ue;jhy;> mtd; kpFe;j fdpfisf; 
nfhLg;ghd;; vd;iday;yhky; cq; 
fshy; xd;Wk; nra;af;$lhJ.” vd Mz;ltu; ,NaR $wpapUf;fp 
d;whu;. ehq;fs; ,NaRNthL ,izf;fg;gl;L mtupy; epiyj;jpUe; 
jhy;> mtUila tho;tpYs;s jpt;tpa Rghtq;fs; vq;fspYk; 
ntspg;gl Ntz;Lk;. mg;gbahf vq;fs; tho;tpy; jpt;tpa Rght 
q;fs; ntspg;glhky;> gif> td;kk;> frg;G> gpuptpidfs; ntsp 
g;gl;lhy; ehq;fs; vq;fs; ,izg;ig Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. 
xU Ntis ntspNa ,Ug;gtu;fSf;F vq;fs; tho;f;if gupRj;jk; 
Nghy njupayhk;. Mdhy; jq;fs; ,Ujaj;jpy; vd;d ,Uf;fpd;wJ 
vd mtutu;fNs mwpe;jpUf;fpd;whu;fs;. ,NaRTk; mij mwpthu;. 
,NaR nka;ahd xspahf ,Uf;fpd;whu;. ehq;fs; mtupy; epiy 
j;jpUe;jhy; me;j xsp vq;fs; tho;f;ifapd; nra;ifapdhy; ntsp 
g;gl Ntz;Lk;. xspf;Fg; gjpyhf ,Us; vq;fs; tho;f;ifapy; ,U 
f;Fnkd;why; vq;fs; ,izg;Gf; Fwpj;J ehq;fs; Muha;e;J ghu;f;f 
Ntz;Lk;. jk;kplj;jpy; tUfpd;w vtiuANk Gwk;Ng js;shj 
Njtdplj;jpy; jpUk;Gq;fs;. mtu; cq;fis topelj;Jthu; 
    
    

 

  

என்னில் நிகலத்திருங் 

ைள்> நானும் உங்ைளில் 
நிகலத்திருப்றபன் ; வைாடி 

யானது  திராட்சச்வசடி யி 
ல் நிகலத்திராவிட்ைால் 
அது தானாய்க் ைனிவைா 

டுக்ைமாட்ைாததுறபால> 

நீங்ைளும் என்னில் நிகல 

த்திராவிட்ைால்> ைனிவைா 

டுக்ைமாட்டீர்ைள். 

கயாவான் 15:4 

nrt;tha; | ij 19 
 

 khiy thrfk; - Y}f;fh 6:43-44 

செபம்: உன்னதமான றதவறன> உம்முகைய திருக்குமாரனாைிய இறயசு 

விறல இருந்து திவ்விய சுபாவங்ைள் எப்றபாதும் என்னில் வவளிப்ப 

டும்படிக்கு என்கன நாளுக்கு நாள் தூய்கமப்படுத்தி வைிநைத்துவரீாை. 
இரட்சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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எப்படி மன்னிப்பது?  
tPl;il vg;gb Rj;jkhf itj;jpUg;gJ? rikayiwia vg;gb Rj; 
jk; nra;tJ? FspayiwapypUf;Fk; mOf;if vg;gb ePf;fptpL 
tJ? vd;gijg;gw;wpa mNef tpsk;guq;fis ehq;fs; ghu;f;fpd; 
Nwhk;. rpyNtisfspNy> Rj;jkha; itj;jpUf;f tpUk;Gfpd;wtu; 
fs; vq;Nf vg;gb Muk;gpg;gJ vd;g 
ijf; Fwpj;J njsptpy;yhjpUf;Fk; 
re;ju;g;gq;fs; cz;L. mJ NghyNt 
vq;fs; cs;shd kdpjdpy; Fb 
nfhz;bUf;Fk; khk;rj;jpd; fpupia 
fshfpa gif> td;kk;> frg;G> gpup 
tpid Nghd;witfs; ngUk;ghyh 
Ndhupd; tho;it Nkw;nfhz;bU  
f;fpd;wJ. mjpypUe;J tpLjiya 
ila Ntz;Lk; vd;gjpd; mtrpa 
j;ij mwpe;jpUe;jhYk;> ehl;gl;l mOf;Ffis vkJ cs;sj;jpyp 
Ue;J mfw;wptpLk;gb vq;Nf vg;gb Muk;gpg;gnjd;gij mwpahk 
ypUf;fpd;whu;fs;. Kjyhtjhf ehq;fs; tpRtrpj;J mwpf;ifapl 
Ntz;ba cz;ikahtJ: ,NaRfpwp];Jtpd; ,uj;jk; rfy ght 
q;fisAk; ePf;fp> ek;ikr; Rj;jpfupf;Fk;.   ek;Kila ghtq;fis 
ehk; mwpf;ifapl;lhy;> ghtq;fis ekf;F kd;dpj;J vy;yh mep 
ahaj;ijAk; ePf;fp ek;ikr; Rj;jpfupg;gjw;F mtu; cz;ikAk; ePjp 
Ak; cs;stuhapUf;fpwhu;. ,uz;lhtjhf: vq;fs; cs;sj;jpypUf;Fk; 
frg;G ahuhy; cz;lhdJ? ve;j kdpjDila ngaiu$l cr;rup 
g;gjw;F ehq;fs; tpUk;gkpy;yhjtu;fshf ,Uf;fpd;Nwhk; vd;gij 
mwpe;J> mitfis cq;fs; n[g Fwpg;G Gj;jfj;jpNy gl;bay; 
gLj;Jq;fs;. cq;fs; miwtPl;Lf;Fs; Koq;fhy;gbapl;L> “vd; 
gpjhthfpNa NjtNd> vd;Nky; md;G $u;e;J vdf;fhf gypahfpa 
,NaR fpwp];Jtpd; ehkj;jpNy ,tu;fis MrPu;tjpf;fpd;Nwd;” 
vd;W mtu;fspd; ngau;fis $wp n[gpAq;fs;. Kjy; jlit mg; 
gb nra;Ak;NghJ mJ fUj;jw;wJ Nghy ,Uf;Fk;. ,g;gb jpd 
Kk; nra;Aq;fs; rpy ehl;fSf;Fs;> cq;fis mwpahky;> cq;fsp 
ypUe;j gif czu;T mfd;W NghtijAk;> kd;dpf;f Ntz;Lk; 
vd;Dk; jpt;tpa Rghtk; cq;fSf;Fs; ngUFtijAk; mwpe;J 
nfhs;tPu;fs;. ,J vdf;F fbdkhf nray; vd;W vz;zhky; 
,d;Nw Muk;gpAq;fs;. cq;fSf;Fs; thrk; nra;Ak; J}a Mtpah 
tdu; cq;fSf;F cjtp nra;thu;.  

      
     

   

இறயசு: உங்ைகள நிந்திக் 

ைி வர்ைளுக்ைாைவும் உங் 

ைகளத் துன்பப்படுத்துைி 
 வர்ைளுக்ைாைவும் வஜ 

பம் பண்ணுங்ைள். 

மத்கதயு 5:44 

Gjd; | ij 20 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 6:14-15 

செபம்: இரக்ைம் நிக ந்த றதவறன> என் உள்ளத்தில் பகைகய வளர்க் 

ைாமல்> அவற்க  உம் சமுைத்தில் அ ிக்கையிட்டு> என்கன துன்பப்படுத் 

துைின் வர்ைகள நான் ஆசீர்வதிக்ை ைிருகப வசய்வரீாை.  இரட்சைர் இறயசு        

வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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மன ஆறுதளல குளலத்துப் கபாடுபளவகள்  
tPl;bypUf;Fk; gioa nghUl;fshfpa> ,Uk;G> Nghj;jy;> gpj;jis 
Nghd;wtw;iw nfhLj;jhy;> mjw;F gjpyhf gzk; my;yJ cg 
NahfKs;s nghUl;fs; nfhLf;fg;gLk; vd;W nrhy;Yk; Kftu;fs; 
njUtopfspNy nry;tij ehk; mwpe;jpUf;fpd;Nwhk;. Mdhy; xU 
kdpjd; jd; tPl;bypUf;Fk; cgNahfkw;w ,Uk;G nghU 
nshd;whdJ> mJ vd; ghl;ldhU 
ilaJ> mJ vq;fs; guk;giu nrh 
j;J vdNt mij nfhLf;f Kb 
ahJ vd;W itj;jpUe;jhd;. vdpDk; 
mtdhy; mij mtDf;F cgNahf 
khd nghUshf khw;wKbatpy;iy. 
,jw;nfhj;jjhfNt> cq;fsplkpUf; 
Fk; khk;rj;jpd; fpupiafshfpa ngU 
ik> rKf me;j];J> mfq;fhuk;> 
frg;G Nghd;wtw;iw vd;dplk; nfhL 
q;fs;> mitfSf;Fupa fpuaj;ij 
nrYj;jp> cq;fSf;F rkhjhdj;ij jUNtd; vd;W Mz; ltUk; 
,ul;rfUkhfpa ,NaR miof;fpd;whu;. Mdhy; xU kdpjd; ehd; 
vy;yhtw;iwAk; tpl;LtpLNtd; Mdhy; jiyKiw jiyKiw 
ahf ehq;fs; Ngzpg; ghJfhf;Fk; vq;fs; FLk;gj;jpd; rKf me;j 
];ij ehq;fs; tpl;Ltplkhl;Nlhk;. mJ vq;fs; FLk;g nfsutk;. 
vq;fs; guk;giu nrhj;J vd;W mijg; gw;wpf; nfhs;gtdhf ,U 
e;jhy;> mtd; Md;kPf rkhjhdj;ij ngw;Wf; nfhs;sg; Nghtjp 
y;iy. NjtDila rkhjhdKk;> ,e;j cyfj;jpd; ngUikAk; 
xNu ,lj;jpy; ,Ug;gjpy;iy. gpupakhdtu;fNs> rpe;jpAq;fs;. 
,d;W Njt rkhjhdj;ij cq;fs; ,Ujaj;jpy; fhj;Jf; nfhs;s 
Kbahky; cq;fis mq;fyha;f;f itf;Fk; khk;rj;jpd; fpupiafs; 
vd;d vd;gij Muha;e;J ghUq;fs;. “NjtNd> vd;id Muha;e;J> 
vd; ,Ujaj;ij mwpe;Jnfhs;Sk;; vd;idr; Nrhjpj;J> vd; rpe;j 
idfis mwpe;Jnfhs;Sk;. Ntjid cz;lhf;Fk; top vd;dpl 
j;jpy; cz;Nlh vd;W ghu;j;J> epj;jpa topapNy vd;id elj;Jk;.” 
vd;W mwpf;ifapLq;fs;. ituhf;fpaKk; tpNuhjKk; vq;Nf cz; 
Nlh> mq;Nf fyfKk; rfy Ju;r;nra;iffSKz;L. NjtDf;F 
Kd;ghf cq;fis jho;j;jp> cq;fs; kdg;ghuq;fis mtu;Nky; 
itj;J tpLq;fs;. mtu; cq;fSf;F kdMWjiy je;jUs;thu;.  

            
 

 

உங்ைள் இருதயத்திறல 
ைசப்பான கவராக்ைியத் 

கதயும் விறராதத்கத 

யும் கவத்தீர்ைளானால்> 

நீங்ைள் வபருகமபாராட் 

ைாதிருங்ைள். 

யாக்ககாபு 3:14 

செபம்: பரிசுத்த வாழ்வு வாழும்படி அகைத்தவறர> எந்த மனிதனுகைய 
ைிரிகயைளாலும் நான் என் இருதயத்கத மாசு படுத்தாதபடிக்கு வதளிந்த 
புத்திகய தந்து என்கன வைிநைத்திச் வசல்வரீாை. இரட்சைர் இறயசு 
வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 

 

tpahod; | ij 21 
 

 khiy thrfk;  - rq;fPjk; 55:22 
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சகாடுப்பதன் கமன்ளம  
Iah vj;jid tUlq;fshf Copaq;fis cq;fs; nghUshy; 
jhq;fp tUfpd;wPu;fNs> cq;fSila kdR ngupaJ vd;W xU ngup 
atiug; ghu;j;J xU kdpjd; $wpdhd;. mjw;F me;j ngupatu;: 
jk;gp> ehd; Copaq;fis jhq;fp elj;jtpy;iy> NjtNd vd;idj; 
jhq;fp elj;Jfpd;whu;. vd;dplj;jpy; Njtd; je;jpUg;gij ehd; vd; 
tpUg;gg;gb tpuak; nra;ahky;> Qh 
dkhf nryT nra;Ak;gbf;F Njtd; 
vd;id topelj;jp tUfpd;whu;. ehd; 
mtu; fuj;jpypUf;Fk; mg;gpuNah[ 
dkhd fUtp vd;W mtu; gjpy; $wp 
dhu;. Mz;ltu; ,NaR ,e;j cy 
fpNy ,Ue;j ehl;fspNy> VNuhJ uh[h 
tpd; fhupaf; fhudhd $rhtpd; kid 
tpahfpa Nahtd;dhSk;> R+rd;dh 
Sk;> jq;fs; M];jpfshy; mtUf;F 
CopaQ;nra;J nfhz;Lte;j kw;w 
mNefk; ];jpuPfSk; mtUlNd ,U 
e;jhu;fs;. (Y}f;fh 8:1-3). ,d;W %d; 
whk; cyf ehLfspNy> mNef Cop 
au;fs;> tWikNfhl;bw;Fs; thOk; 
kf;fs; kj;jpapNy Copak; nra;J 
tUfpd;whu;fs;. mt;tplq;fspNy jq; 
fs; md;whl Njitfis re;jpg;gjw;F Copau;fSk;> gy tpRthrp 
fSk; gy rpukq;fis vjpu;Nehf;Ffpd;whu;fs;. NjtDila uh[;ajp 
w;F gq;fhspfshf miof;fg;gl;l ehq;fs;> ,e;j tp~aj;jpNy jh 
uhs kdJilatu;fshfTk;> gue;j Nehf;Filatu;fshfTk; ,U 
f;f Ntz;Lk;. NjtDila uh[;aj;jpNy> gpjhtpDila rpj;jk; 
nra;fpd;wtu;fNs ,Wjpapy; gq;filthu;fs;. vdNt> mtUila 
uh[;aj;jpd; RtpNr~j;jpw;fhf %d;whk; cyf ehLfspNy gy rpu 
kq;fs; kj;jpapNy ghLgLk; Copau;fSf;Fk; tpRthrpfSf;Fk; 
cq;fs; cjtpf;fuq;fis ePl;Lq;fs;. mg;gbg;gl;l re;ju;g;gk; Vw;gl; 
lhy;> mjhtJ> ePq;fs; ,d;DnkhUtUf;F cjtp nra;af;$ba 
epiyapNy Njtd; cq;fis itj;jpUe;jhy;> Njtd; Kd;dpiy 
apNy cq;fis jho;j;Jq;fs;. NjtDila uh[;ak; fl;lg;gLtj 
w;F xj;jhirahf ,Uf;Fk;gbf;F Njtd; vdf;F nghUisAk;> 
kdijAk; je;jpUf;fpd;whu; vd;gjw;fhf mtiu kfpikg; gLj;Jq;fs;. 

   
 

 

இறயசு  வசான்னார்: சீஷன் 
என்னும் நாமத்தினிமித் 

தம் இந்தச் சி ியரில் ஒரு 

வனுக்கு ஒருைலசம் 
தண்ைரீ் மாத்திரம் குடி 

க்ைக் வைாடுக்ைி வனும் 

தன் பலகன அகையா 

மற் றபாைான்       என்று வம 

ய்யாைறவ உங்ைளுக்குச் 

வசால்லுைிற ன்.  

மத்கதயு 10:42 

nts;sp | ij 22 
 

 khiy thrfk; - mg; 20:35 

செபம்: ைிருகப நிக ந்த றதவறன> நான் விசனமாயுமல்ல> ைட்ைாய 

மாயுமல்ல> மனப்பூர்வமாய் உம்முகைய ராஜ்யத்தின் சுவிறசஷத்திற்ைாை 
வைாடுப்பதன் றமன்கமகய உைரச் வசய்வரீாை.  இரட்சைர் இறயசு 
வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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கதவ ஆவியின் வழிநடத்துதல்   
thypgg;gpuhahaj;ij milAk; jdJ kfd;> ,e;jj; jtiz Kb 
tpy;> kj;jpa gpuptpy; jd; gbg;ig Kbj;J> ghlrhiyapd; Nkw;gpup 
Tf;F fy;tp fw;f nry;yg; Nghfpd;whd; vd;gij epidf;Fk; Ngh 
njy;yhk;> mtd; jhahdts;> “NjtNd> vd; kfDf;F gupRj;j Mtp 
apd; mgpN~fj;ij nfhLj;J> mtu; mtid elj;jpr; nry;Yk;gb 
fpUig nra;Ak;” vd;W n[gpj;Jf; 
nfhz;lhs;. ,e;j rk;gtj;ij ika 
khf itj;J> Njtid tpRtrpg;g 
tu;fspd; epiyiaAk; mjpNy vq; 
fs; epiyik vg;gb ,Uf;fpd;wJ 
vd;gijAk; Muha;e;J ghu;g;Nghk;. 
nghJthf kdpju;fs; jq;fs; gps;is 
fs; gpwe;j ehs; Kjy; mtu;fs; it 
j;jpau;fshf> nghwpapashyuhf  ng 
upa fy;tpkhd;fshf tuNtz;Lk; 
vd;Nw Ntz;bf; nfhs;fpd;whu;fs;. mjhtJ> ed;whf fw;W> ey;y 
Ntiyia vLj;J> ifepiwa cioj;jhy; vq;fisg; Nghy f~; 
lg;glj; Njitapy;iy vd;W vz;zpf; nfhs;fpd;whu;fs;. mg;gb 
nra;tjpdhy; xUNtis ,e;j cyfj;jpy; mtu;fsJ nghUshjhu 
epiyik nropg;ghf ,Uf;fyhk; Mdhy; ,jdhy; mtu;fs; 
NjtDila rpj;jk; nra;fpd;whu;fs; vd;gJ nghUs; my;y. xU 
gps;is gbj;J> MrpupauhfNth> fzf;fhsuhfNth> njhopy;El;g 
epGzuhfNth> itj;jpauhfNth> nghwpapashyuhfNth> tf;fPy 
hfNth> NtW Ntiyfis nra;gtu;fshfNth my;yJ Nghjf 
uhfNth tuyhk;. Mdhy; mtu;fs; gpwe;j ehspypUe;J NjtNdhL 
elf;fpd;whu;fsh? NjtDf;F gag;gLk; gak; mtu;fs; cs;sj;jpy; 
,Uf;fpd;wjh? mg;gb Njt gak; ,Ue;jhy;> Cf;fkhf Ntjj;ij 
gbf;fpd;whu;fsh? n[gk; nra;fpd;whu;fsh? jtwhJ Myaj;jpw;F 
nry;fpd;whu;fsh? mtu;fs; tsu;e;J tUk;NghJ Njtid mwp 
fpd;w mwptpNy tsu;e;J ngUfpd;whu;fsh? NjtDf;nfd;W fdp 
nfhLf;fpd;whu;fsh? gpupakhdtu;fNs> me;j jhahdtspd; thQ; 
iriag; ghUq;fs;. jd; kfd; gbj;J ngupa gl;ljhupahf tu 
Ntz;Lk; vd;W Nfl;ftpy;iy khwhf Njt Mtpahdtu; jd; kf 
id elj;j Ntz;Lk; vd;W Ntz;bf; nfhz;lhs;. Njt Mtpah 
dtupd; topelj;Jjypd; ghijapNy> ,e;j cyfpNy NjtDila 
rpj;jk; epiwNtWk;> mt;tho;f;ifapy; ntw;wpAk; rkhjhdKk; 
,Uf;Fk;> kWcyfpNy epj;jpa tho;it Njtd; je;jUs;thu;.   
  
  
      
 

பிள்களயானவன் நைக்ை 

றவண்டிய வைியிறல 
அவகன நைத்து. அவன் 
முதிர்வயதிலும் அகத 
விைாதிருப்பான்.  

நீதிசமாழிகள் 22:6 

செபம்: வைிநைத்துைின்  றதவறன> எங்ைள் அ ிவு குக வுள்ளது> நீர் 
எல்லாவற்க யும் அ ிந்தவர். உம்முகைய வைிநைத்துதலின் றமன் 

கமகய உைர்ந்தவர்ைளாை உமது வைியில் நைக்ை எங்ைளுக்கு ைிருகப 
வசய்வரீாை. இட்சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 127:1-6 
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முன்னனுபவம் 
xU Njrj;jpNy tho;e;J te;j kdpjd;> jd; ,stajpypUe;Nj jd; 
nrhj;Jf;fis ngUf;Fk;gbf;F> gy KjyPLfis nra;J> gy 
tPLfSf;Fk; fhzpfSf;Fk; nrhe;jf;fhudhdhd;. gy jiyKiw 
fSf;Fupa nry;tk; mtdplkpUe;jJ. xU ,utpNy> me;j Njr 
j;jpy; Vw;gl;l nfhba G+fk;gj;jpdhy;> tPLfs;> tsTfs;> tq;fpfs;> 
fl;blq;fs;> tpahghuq;fs; ahTk; 
rpy epkplq;fSf;Fs; ,Ue;j ,lk; 
njupahky; Kw;whf mope;J Ngha; 
tpl;lJ. mtu;fs; tPLfs; tsTfs; 
,Ue;j ,lk;> mitfspd; mur 
cWjpfs;> tq;fpf; fzf;fpd; tpguk;> 
mtu;fs; Nru;j;J itj;j tpiyAa 
u;e;j nghUl;fs;> jq;fs; nghUl;f 
Sf;F Nghlg;gl;bUe;j fhg;GWjp 
ahTk; ,lk; njupahky; mope;J Nghapw;W. ,g;gbg;gl;l epfo;T 
fs;> ,aw;if mdu;j;jq;fshy;> fl;lk; fl;lkhf ,e;j cyfpd; gy 
,lq;fspNy eilngWfpd;wij ehq;fs; Nfs;tpg;gl;L tUfpd;w 
Nwhk;. ,it ahTk; ,e;j cyfj;jpd; mopTf;F xU Kd;dDgtk; 
(foretaste). ,jdhy; gy nry;te;ju;fs; ru;tNjr kl;l j;jpNy Kj 
yPL nra;J tUfpd;whu;fs;. mjhtJ jhq;fs; trpf;Fk; Njrj;jpy; 
gpd;dilT Vw;gl;lhYk;> Gw Njrj;jpNy jq;fs; nghUl;fs; ,Uf; 
Fk; vd;W vz;Zfpd;whu;fs;. “thdKk; G+kpAk; xope;J Nghk;> vd; 
thu;j;ijfNsh xope;JNghtjpy;iy.” vd;W fu;j;ju; ,NaR $wpap 
Uf;fpd;whu;. jw;NghJ G+kpapy; Vw;gLk; mopTfisNa ehq;fs; fl; 
lk; fl;lkhf md;whlk; fz;L tUfpd;Nwhk;. G+kp khj;jpuky;y thd 
Kk;> mjpYs;s fpufq;fs;> Rlu;fs; ahTk; mope;J NghFk; xU 
ehs; cz;L. ,e;j G+kpapNy mjpfgbahf Nru;j;J itj;jtu;fs; 
mjpf Nehit mile;J nfhs;thu;fs;. ,e;j G+kpapNy jq;fis 
QhdKs;s KjyPl;lhsu;fs; vd;W fUjpf; nfhz;ltu;fs; jq;fis 
tpl kjpaPdu;fs; ,y;iy vd;;W mOJ Gyk;Gk; xUehs; tUfpd; 
wJ. (kj;NjA 24:30). ,itfs; vy;yhk; Kd;djhfNt vq;fSf;F 
mwptpf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. me;jfhu ,UspNy tho tpUk;Gfpd;wt 
u;fs;> ,e;j thu;j;ijfis mrl;il nra;fpd;whu;fs;. mope;J Nghfp 
d;witfs; ,g; G+kpf;Fupaitfs;>  mopahjJ NjtDila thu; 
j;ij vd;gij ehq;fs; mwpe;jpUg;gjpdhy; mopahj Njt thu;j;ij 
apd;gb thof;flNthk;. 

  
   

 

 

பூமியின் றைாத்திரத்தா 

வரல்லாரும் அவகரப் பா 

ர்த்துப் புலம்புவார்ைள். அப் 

படிறய ஆகும்> ஆவமன். 

சவளி 1:7 

செபம்: முடிவின் நாகளயும் அந்த நாைிகைகயயும் அ ிந்தவராயிரு 

க்ைின்  பிதாறவ> அந்த நாளிறல நாங்ைள் புலம்புைின் வர்ைளாை இராத 

படிக்கு இந்த நாட்ைளிறல உம் வார்த்கதயின்படி வாை ைிருகப வசய்வ ீ

ராை. இரட்சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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 khiy thrfk; - Y}f;fh 21:33-36 
24:35 
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ப கலாகத்தில் மிகுந்த சந்கதாஷம்  
xU Foe;ijahdJ jd; jfg;gdhu; jdf;F thq;fpf; nfhLj;j xU 
nghk;ikia vg;NghJk; jd; ifapNy itj;jpUe;jJ. gLf;iff;F 
nrd;whYk;> rhg;gplr; nrd;whYk; me;j nghk;ikahdJ jdf;fU 
fpypy;iynad;why; mJ tPupl;L mOk;> me;j nghk;ikia mjdp 
lk; nfhLf;Fk; tiuf;Fk; mJ jd; mOifia epw;ghl;lkhl;lhJ. 
me;j nghk;ikahdJ me;jf; Foe; 
ijapd; kdij ftu;e;J nfhz;lJ. 
,d;W vq;fs; tho;f;ifia ftu;e;J 
nfhs;Sk; fhupaq;fs; vd;d vd; 
gij Muha;e;J ghu;g;Nghk;. ehq;fs; 
ahUila urpfu;fs;? vjd;NkNy 
my;yJ vtu; NkNy vq;fs; Mir 
,Uf;fpd;wJ? vjpNy vq;fs; Xa;T 
Neuq;fs; tpuakhfpd;wJ? ahUld; 
vijf;Fwpj;J mjpfkhf NgRfpd; 
Nwhk;> vij Fwpj;J mjpfkhf Nfl; 
fpd;Nwhk;? vijf; Fwpj;J mjpfkhf thrpf;fpd;Nwhk;? vq;fs; mb 
g;gilj; Njitfs; jtpu;e;j NtW vitfspNy vq;fs; gzk; 
mjpfkhf tpuakhFfpd;wJ? ,itfSf;F cz;ik kdJld; 
ePq;fs; cq;fs; gjpy;fis $WtPu;fshf ,Ue;jhy;> cq;fs; tho;f; 
ifapy; cq;fis ftu;e;j nghk;ik vJ vd;gij ePq;fNs mwpe;J 
nfhs;syhk;. guNyhf tho;f;ifapd; Kd;dDgtk; (foretaste) ,e;j 
cyfpNy vq;fs; cs;sj;jpNy nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. G+TyfpNy 
elf;Fk; ve;j fhupaj;jpdhNy guNyhfj;jpNy kfpo;r;rp cz;lhfpd; 
wJ vd;W vg;NghjhtJ ePq;fs; rpe;jpj;jJz;lh? ,e;j cyfj;jpNy 
xU kdpjdhdtd; jd;idj; jhNd Nrhjpj;jwpe;J> ghtq;fis 
czu;e;J> mitfspypUe;J kde;jpUk;GfpwNghJ> mjpdpkpj;jk; 
guNyhfj;jpy; NjtDila J}jUf;F Kd;ghf kpFe;j re;Njh~k; 
cz;lhapUf;fpd;wJ. xUtUk; nfl;Lg; Nghfhky; epj;jpa [Ptid 
mila Ntz;Lk; vd;Nw ,NaR jk;ikg; gypahf xg;Gf; nfhLj; 
jhu;. ,NaRit tpRtrpj;J mtUila thu;j;ijapd;gb tho;fpd;w 
ahtUk; me;j epj;jpa [PtdpNy gq;filfpd;whu;fs;. me;j kde;jp 
Uk;;Gjy; vq;fs; tho;f;ifapy; cz;lhdJ Nghy> kw;wtu;fSila 
tho;f;ifapYk; cz;lhtNj xU fpwp];jtdpd; tho;tpd; re;Njh 
~khf ,Uf;f Ntz;Lk;. fhzhkw;Nghdij fz;Lgpbj;j re;Njh 
~k;> ,oe;J Nghdij kPl;gilar; nra;Ak; re;Njh~k;.  
  
   

   
                                                                                  

இறயசு: மனந்திரும்புைி  
ஒறர பாவியினிமித்தம் 
பரறலாைத்தில் மிகுந்த 
சந்றதாஷம் உண்ைாயிரு 

க்கும் என்று உங்ைளுக் 

குச் வசால்லுைிற ன். 

லூக்கா 15:7 

செபம்: ைாைாமற்றபான என்கன றதடி வந்த வதய்வறம> உம்கம அ ி 
யாமல்> உம்கமவிட்டு தூரமாய் றபாய் வதாகலந்திருக்கும் மனிதர்ைள் 
உம்கம அ ியறவண்டும் என்பறத என் ஆகசயாை மா  ைிருகப வசய் 

வரீாை. இரட்சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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 khiy thrfk; - kj;NjA 18:11 
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எங்களுளடய ஐக்கியம்   
xU thypgd;> jd; thypg ehl;fspNy jk; Neuj;ij tPzbf;Fk; ez; 
gu;fNshL Nru;e;J Rw;wpj;jpupe;jhd;. mijf; fz;l mtd; jfg;gdh 
dtu;: kfNd> cd; topia fu;j;jUila thu;j;ijapd;gb fhj;Jf; 
nfhs;. Njt thu;j;ijiatpl;L jtwpg;Nghdhy; eP jtpf;f NeupLk; 
vd;W $wpdhu;. thypgd;: “mg;gh> ,NaR ghtpfNshL czT 
z;lhu;> vdNt jtwp elf;fpd;wtu;f 
Sld; ehd; Nru;e;J> ehDk; jpupfp 
d;Nwd; vd;whd;” jfg;gdhdtu;: kf 
Nd> kPl;guhfpa ,NaR> ghtpfis 
Njbr; nrd;wJ cz;ik Mdhy; md; 
iwa ehSld; mtu;fs; tho;tpNy 
kPl;G cz;lhdJ. mtu;fs; gioa 
tho;f;ifiatpl;L Gjpa tho;f;if 
f;F jpUk;gpdhu;fs;. mtu;> mtu;fs;; 
ahtiuAk; kd;dpj;J “,dp ghtk; 
nra;ahNj” vd;W vr;rupj;jhu;. ght 
kwpahj gukd; ,NaR Fw;wthsp 
fs; kj;jpapNy rpYitapy; njhq;fpdhu;. mtiur; #o gupahrf;fh 
uu;fs; ,Ue;jhu;fs;. Mdhy; mtNuh vtiuANkh gupahrk; nra;atp 
y;iy. mtu; ghtpfspd; ghtq;fspy; gq;Nfw;fTkpy;iy. mjhtJ 
mtu;fNshL Nru;e;J mtu;fisg; Nghy ghtk; nra;atpy;iy. ew; 
nra;jpia mtu;fSf;F $wpdhu;. mtu;fspy;; mtiu Vw;Wf; nfhz; 
ltu;fs; mtUf;Fg; gpd;nrd;whu;fs;. Mdhy; ght tho;f;ifia 
tpl;L kde;jpUk;g tpUg;gk; ,y;yhjtu;fs; jq;fs; ghtj;jpw;F gpd; 
nrd;whu;fs;. Mdhy; ePNah> jq;fs; Neuj;ij tpuakhf;fp> ght 
topfspy; nry;Yk; ez;gu;fNshL> Nghf;Fk; tuj;Jkhf ,Ue;J>  
mtu;fisg; Nghy ghtk; nra;fpd;whNa vd;W gjpy; $wpdhu;. gpup 
akhdtu;fNs> ghtpfs;> gupahrf;fhuu;> Jd;khu;f;fu; ahtUk; kde; 
jpUk;g Ntz;Lk; vd;w thQ;ir ekf;F vg;NghJk; ,Uf;f 
Ntz;Lk;> fpilf;Fk; re;ju;g;gq;fspNy mtu;fSf;F ew;nra;jpia 
mwptpf;f Ntz;Lk;> mtu;fsJ kdf;FUl;lhl;lk; ePq;Fk;gb jpd 
Kk; n[gpf;f Ntz;Lk;. Mdhy; mtu;fs; kde;jpUk;Gk;gb ehq;fs; 
mtu;fNshL Nru;e;J mtu;fspd; jtwhd topfspNy gq;Nfw;Ngh 
khdhy; ehq;fs; kWgbAk; ,Uspy; elf;fpd;wtu;fshf ,Ug;Nghk;. 
vq;fSila If;fpak; gpjhNthLk;> Fkhudhfpa ,NaRNthLk; 
cz;L. vdNt cq;fs; gupRj;j tho;it fhj;Jf; nfhs;Sq;fs;. 

   

 
 

நாம் அவறராறை ஐக்ைிய 

ப் பட்ைவர்ைவளன்று வசா 

ல்லியும்> இருளிறல நைக் 

ைி வர்ைளாயிருந்தால்> 

சத்தியத்தின்படி நைவா 

மல் வபாய்வசால்லுைி  

வர்ைளாயிருப்றபாம். 

1 கயாவான் 1:6 

செபம்: நான் பரிசுத்தர்> ஆகையால் நீங்ைளும் பரிசுத்தராயிருங்ைள் என்று 
கூ ிய றதவறன> எந்த ஒரு ைாரைத்திற்ைாைவும் உம்முகைய ைற்பகனை 

களவிட்டு விலைாதபடிக்கு என்கன ைாத்துக் வைாள்ளும்.  இரட்சைர் 
இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன்.  
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 1:1-6 
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கதவ நீதி நிளறகவறும்  
jhk; ,e;j cyfpw;F te;j Nehf;fk; epiwNtWfpd;w Ntis te;jJ 
vd;Wk; kdpjFyj;jpd; ghtj;ij Rke;J jPu;f;Fk; ght epthuz gyp 
ahf jk;ikjhNk xg;Gf; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;gijAk; ,NaR 
mwpe;jpUe;jhu;. Mdhy;> mtiu Vw;Wf; nfhs;shj kjj; jiytu;f 
Sk;> [dj;jpd; %g;gUk; ,NaRit gpbf;Fk;gbf;F gl;laq;f 
NshLk; jbfNshLk; te;jhu;fs;. mg; 
nghOJ ,NaRNthbUe;jtu;fspy; 
xUtd; ifePl;bj; jd; gl;laj;ij 
cUtp> gpujhd MrhupaDila Nt 
iyf;fhuidf; fhjw ntl;bdhd;.  
mg;nghOJ> ,NaR mtid Neh 
f;fp: cd; gl;laj;ijj; jpUk;g mjpd; 
ciwapNy NghL; gl;laj;ij vLf;fpw ahtUk; gl;laj;jhy; kbe;J 
Nghthu;fs;. ehd; ,g;nghOJ vd; gpjhit Ntz;bf;nfhz;lhy;> 
mtu; gd;dpuz;L NyfpNahDf;F mjpfkhd J}jiu vd;dplj;jpy; 
mDg;gkhl;lhnud;W epidf;fpwhah?  mg;gbr; nra;Ntdhdhy;> 
,t;tpjkha;r; rk;gtpf;fNtz;Lk; vd;fpw Ntjthf;fpaq;fs; vg;gb 
epiwNtWk; vd;whu;. gpupakhdtu;fNs> md;W ,NaR jk;ik 
mtu;fsplk; xg;gilf;fhtpl;lhy; mtu;fs; mtiu ifJ nra;jp 
Uf;f KbahJ. Mdhy; ehq;fs; kPl;gilAk;gbf;F topia cz;L 
gz;Zk;gbf;fhd gpjhtpd; mehjp jPu;khdk; jk;kpy; epiwNtw 
jk;ik [Pt gypahf nfhLj;jhu;. md;W ,NaRtpDila rP~d; 
,NaRitf; fhf;f gl;laj;ij cUtpaJ Nghy> ,d;Wk; gy 
khu;f;fj;jhu; jq;fs; kj ek;gpf;iffis fhf;Fk;gb njUf;fspNy 
,wq;fp> gy td;Kiwfspy; <LgLfpd;whu;fs;. ,NaRtpd; topia 
gw;wpf; nfhz;bUe;j> ,NaRtpd; mg;Ngh];jyu;fs; ,uj;j rhl; 
rpfshf kupj;jhu;fs;. vq;fs; NghuhAjq;fs; khk;r ngyd; my;y. mg; 
gbahdhy;> ru;t ty;yikAs;s Njtd; xU thu;j;ijapdhy; ,e;j 
cyfj;ij mopj;Jg;Nghl ty;ytuhf ,Uf;fpd;whu;. mwpahikap 
Yk;> FUl;lhl;lj;jpYk; thOk; [dq;fs;> jk;Kila gps;isfis 
Jd;GWj;Jtij mwpe;jpUe;Jk;> FUl;lhl;lj;jpNy thOk; Njtid 
awpahjtu;fs; kPl;gilAk;gb ePba nghWikAs;stuhf ,Uf;fp 
d;whu;. vq;fSila Nfhgk; NjtDila ePjpia elg;gpf;fhJ. vd 
Nt> cq;fs; cs;sj;jpYk;> ,y;yj;jpYk;> NtiyapYk;> rigapYk;> 
Njrj;jpYk; NjtDila rpj;jk; cq;fspy; epiwNtWk;gb ,lq; 
nfhLq;fs;. Njt ePjp epiwNtWk; fhyk; rkPgpj;jpUf;fpd;wJ. 

    
    
 
 

 

மனுஷருகைய றைாபம் 
றதவனுகைய நீதிகய 
நைப்பிக்ைமாட்ைாறத. 

யாக்ககாபு 1:20 
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 khiy thrfk; -  A+jh 1:15 

செபம்: றதவ நீதி நிக றவ  இைங்வைாடுங்ைள் என்  றதவறன> உம்மு 

கைய அநாதி தீர்மானம் எங்ைளில் நிக றவறும்படிக்கு நீடிய வபாறுகம 

யுள்ளவர்ைளாை இருக்கும்படிக்கு வபலன் தந்து வைிநைத்துவரீாை.  இரட் 

சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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கநாவுகள் எதினால் ஏற்பட்டது 
xt;nthU kdpjDila tho;;f;ifapYk; Fog;gq;fs; Vw;gL 
tJz;L. fle;j Mz;bNy cq;fs; tho;f;ifapy; Vw;gl;l Fog;g 
q;fs; vq;Nf Muk;gpj;jJ? mitfis vd; kdk; Nghd Nghf;fpy; 
jPu;j;Jf; nfhz;Nldh my;yJ Ntjthf;fpaq;fspd; gb Nkw;nfh 
z;Nldh vd;gij Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. rpy NtisfspNy> 
tho;f;ifapy; Vw;gLk; gpur;ridf 
Sf;F KbT fhz Ntz;Lk; vd;W 
khk;r ,r;irfs; vq;fis Nkw; 
nfhs;s ,lq; nfhLj;JtpLfpd; 
Nwhk;. mjhtJ gpur;ridfs; Vw; 
gLk; NghJ> vq;fs; Nfhgk;> ituh 
f;fpak;> RaePjp Nghd;wit vq;fs; 
rpe;ijfis Nkw;nfhs;s ,lq;nfhL 
j;J mjd;gb nraw;gLfpd;Nwhk;. 
,g;gbg;gl;l #o;epiyfspNy kdpj 
u;fs;> jq;fs; RaePjpia epahag;g 
Lj;j VjhtJ Ntj thf;fpaq;fs; ,Uf;fpd;wjh vd;W NjLfpd; 
whu;fs;. jq;fSf;F rhu;ghf ahuhtJ cld;gLthu;fsh vd;W fye; 
jhNyhrid nra;fpd;whu;fs;. KbtpNy> jq;fs; khk;r rpe;ijf;F 
,lq; nfhLj;J jq;fs; kdjpNy xU jw;fhypfkhd jpUg;jpia 
mile;J nfhs;fpd;whu;fs;. mit gprhrhdtd; ,Ujaj;jpy; tpij 
j;j tpj;Jf;fs; vd;gij kwe;J Ngha;tpLfpd;whu;fs;. Vd; kdpju;fs; 
,g;gbahd NrhjidfSf;F jpUk;gj; jpUk;g  ,yFthf ,lq; nfhL 
f;fpd;whu;fs;? ,g;gbg;gl;l gpur;ridfs; Njhd;Wtjw;F Kd;djh 
fNt> ,tu;fs; gy ehl;fshf Ntj thrpg;igAk; mjd; jpahdj; 
ijAk; tpl;Ltpl;bUg;ghu;fs;. jpdKk; n[gpg;gij gy ehl;fSf;F 
Kd;djhfNt tpl;bUg;ghu;fs;. gpupakhdtu;fNs> NjtDila tr 
dNk ek; fhy;fSf;Fj; jPgKk;> ehk;; nry;Yk; ghijf;F ntsp 
r;rKkhapUf;fpd;wJ. ,e;jf; fpoik ek;Kila tPl;bw;F ntsp 
r;rk; Njitapy;iy> ehq;fs; ,UspNy elkhLNthk; vd;W xUtu; 
cq;fsplk; $wpdhy; mtiuf; Fwpj;J vd;d nrhy;YtPu;fs;? gpupa 
khdtu;fNs> rj;jpa NtjNk ek; Md;kPf tpsf;F. vdNt> cz 
u;TfSf;F ,lq; nfhLf;fhky;;> mij jpdKk; gbAq;fs;> jpahdp 
Aq;fs;> fu;j;jUila Ntjk; Fiwtw;wJk;> Mj;Jkhit capu;g;gp 
f;fpwJkhapUf;fpwJ. fu;j;jUila rhl;rp rj;jpaKk;> Ngijia Qhdp 
ahf;FfpwJkhapUf;fpwJ.  

  

     

 
 

அன் ியும் அகவைளால் 
உமது அடிறயன் எச்சரிக் 

ைப்படுைிற ன் ; அகவை 

களக் கைக்வைாள்ளுைி  

தினால் மிகுந்த பலன் 
உண்டு. 

சங்கீதம் 19:11 
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 khiy thrfk; - Nuhku; 12:17 

செபம்: உங்ைகளத் துன்பப்படுத்துைி வர்ைகள ஆசீர்வதியுங்ைள் என்று 
கூ ிய றதவறன> மன றவதகனயான றநரங்ைளிறல என் உைர்வுைளி 
ன்படி வசயற்பைாமல் உம்முகைய றவதத்கதப் பற் ிக் வைாள்ள ைிருகப 
வசய்வரீாை. இரட்சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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வாழ்வின் கமன்ளம என்ன? 
,uh[hf;fs; murhz;l fhyj;jpNy mtu;fs; ,Ue;j Nfhl;ilfSk; 
muz;kidfSk;> mtu;fs; cgNahfpj;j nghUl;fSk;> ,d;W fhl; 
rpg; nghUl;fshf E}jd rhiyfspNy itf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. gy 
E}w;whz;LfSf;F Kd; mikf;fg;gl;l fl;blq;fs; ,d;W Njrpa 
ghuk;gupa nrhj;Jf;fshfTk; Ngzpg; ghJfhj;J tug;gLfpd;wJ. 
,e;j cyfpNy ,d;W gy etPd fl; 
blq;fis ehq;fs; fhz;fpd;Nwhk;. 
etPd ,lhk;gPfukhd khspiffis 
jhq;fs; FbapUg;gjw;nfd;Wk; fl; 
bf; nfhs;fpd;whu;fs;. mNj Ntis 
apNy> kWgf;fj;jpy; Vio kf;fs; vsp 
ikahd FbirfspNy tho;e;J tU 
fpd;whu;fs;. khspiffspy; tho;e;J 
tUk; FLk;gq;fs;  jq;fs; tPl;il 
Ak; mjpYs;s nghUl;fisAk; 
Fwpj;J Nkd;ik ghuhl;Lfpd;whu;fs;. 
xU FLk;gj;jpd; Nkd;ik vd;d? 
tPLk; mjpYs;s nghUl;fSk; FLk;gj;ij If;fpag;gLj;JNkh? 
mitfspdhNy mq;Nf epk;kjp cz;lhFNkh? ,d;W thDau;e;j 
Mya fl;blq;fis fhz;fpd;Nwhk;. mtw;Ws; rpy ehl;bd; ghuk; 
gupa nrhj;Jf;fshfTk;> cy;yhr gazpfis ftu;e;J nfhs;Sk; 
,lkhfTk; ,Ue;J tUfpd;wJ. xU Myaj;jpd; Nkd;ik vd;d? 
mjd; tbtikg;G mjd; Nkd;ikahFNkh? jpushf [dq;fs; 
mq;F nry;tjpdhy; mJ MyakhFNkh? mq;Nf [dq;fs; $b 
tUk; NghJ mtu;fs; kj;jpapy; NjtDila gpurd;dk; mq;F 
,y;iynad;why; me;j ,lk; vt;tsT mofhf ,Ue;Jk; mjd; 
Nkd;ik mw;gNk. vq;fs; cs;sj;jpYk;> ,y;yj;jpYk;> ehq;fs; 
$btUk; Myaj;jpYk; Njtd; vq;fNshbUg;gNj Nkd;ikahdJ. 
fhupak; mg;gbahf ,Ue;jhy; ehq;fs; vijf; Fwpj;J Nkd;ik 
ghul;l KbAk;? ,d;W [dq;fs; Mya fl;blq;fisAk;> mjd; mo 
ifAk;> mq;F nry;Yk; kdpju;fspd; njhifiaAk; Myaj;jpd; 
tsu;r;rp vd;W fzf;fpLfpd;whu;fs;. Njt Copauhfpa NkhNrNahL 
,yl;rf;fzf;fhd [dq;fs; ,Ue;jhu;fs;. mtu; Njtid Nehf;fp: 
ck;Kila gpurd;dk; vq;fNshL$l tuhjpUe;jhy; ehq;fs; gpuah 
zg;gLtjpy; gpuNah[dk; VJkpy;iy vd;W $wpdhu;. Mk;> fu;j;ju; 
ek;NkhL ,Ug;gNj ekf;F Nkd;ikdahdJ. 
 
   
   

   
     

எனக்கும் உமது ஜனங்ை 

ளுக்கும் உம்முகைய     

ைண்ைளிறல ைிருகப 
ைிகைத்தவதன்பது எதி 
னால் அ ியப்படும்; நீர் 
எங்ைறளாறை வருவதி 
னால் அல்லவா? 

யாத்தி ாகமம் 33:16 

செபம்: பரிசுத்தமுள்ள பிதாறவ> நீர் இல்லாத வாழ்க்கை ைருத்தற் தும் 
பாகலவனம் றபான் துமாயிருக்கும். உம்முகைய பிரசன்னம் எங்ை 

றளாறை இருப்பறத எங்ைள் றமன்கம என்பகத உைர்ந்து வாை ைிருகப 
வசய்வரீாை.  இரட்சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 15:4-5 
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கசப்பான வாழ்க்ளக மது மாகும் 

epahahjpgjpfs; epahak; tprhupj;JtUk; ehl;fspy;> ,];uNty; Njr 
j;jpNy gQ;rk; cz;lhapw;W. mg;nghOJ A+jhtpYs;s ngj;ny 
Nfk; Cuhdhfpa vypnkNyf;F vd;Dk; xU kD~d; jd; kidtp 
eNfhkpNahLk;> ,uz;L Fkhuuhfpa kf;Nyhd;> fpypNahd; vd;gt 
u;fNshLk; Nkhthg; vd;Dk; Njrj;jpNy Ngha;r; rQ;rupj;jhd;. me;j 

eNfhkpf;F ngUk; Jd;gk; cz;lhap 
w;W. mtSila fztidAk;> ,u 
z;L Fkhuu;fisAk; mts; ,oe;J> 
jd; ,uz;L kUkf;fNshL tho;e;J 
te;jhs;. ,];uNty; Njrj;jpNy gQ; 
rk; jPu;e;J Nghdgpd;G> eNfhkpAk; mt 
Sila ,isa kUkfs; &j; vd;gtSk; Njrj;jpw;F jpUk; gpdh 
u;fs;. Cuhu; mtis tho;j;jpa NghJ> mts; kWnkhopahf jd; 
tho;T kpFe;j frg;ghf khwptpl;lJ vd;W fpNyrg;gl;lhs;. frg; 
ghd ehl;fs; mts; tho;f;ifapy; Vw;gl;bUe;j NghJk;> VO Fkh 
uiug; ghu;f;fpYk; mUikahapUf;fpw xU kUkfis fu;j;ju; mt 
Sf;F nfhLj;jhu;. Vnddpy; mts; topahf ngUk; MWjiy 
eNfhkpapd; tho;f;ifapNy fu;j;ju; fl;lisapl;L> kPl;guhfpa ,NaR 
fpwp];Jtpd; re;jjpahdJ mts; kUkfs; topahf cz;lhFk;gb 
nra;jhu;. ,e;jg; G+kpapNy ,d;W rpyUila tho;f;if tpahFyk; 
epiwe;jjhf ,Uf;fyhk;. vd; tho;ehl;fs; Jd;gj;jpy; fle;J Ngh 
apw;Nw vd;W tUj;jg;glyhk;. cq;fs; Ntz;Ljy;fis fu;j;jU 
ila rKfj;jpy; njupag;gLj;jp> nghWikNahL mtUila Neuj; 
jpw;fhf fhj;jpUq;fs;. vd; tho;tpy; Vw;gl;bUf;Fk; ,e;j #o;epiy 
apypUe;J ,dp vg;gb vd; cs;sj;jpy; rkhjhdk; tuKbAk; vd;w 
ek;gpf;ifaw;w epiy cq;fs; tho;tpy; Vw;gl;bUf;fyhk;? vdf;Fk; 
rkhjhdj;jpw;Fk; ntF J}uk;. mJ rhj;jpakw;w nray; vd;W ePq; 
fs; vz;zyhk;. kdpjDila ghu;itapNy rhj;jpakw;w nray; 
fis fu;j;ju; tha;f;fg; gz;Zfpd;wtuhapUf;fpd;whu;. fu;;j;jUila 
topfs; mjprakhditfs;. mtUila nray;fs; kdpjDila 
mwpTf;F mg;ghw;gl;litfs;. rfytpj MWjypd; nja;tkhfpa fu; 
j;ju;Nky;  ngyd;nfhs;Sfpw kD~u;fs; ghf;fpathd;fs;. mtu;fs; 
mOifapd; gs;sj;jhf;if cUt ele;J mij eP&w;whf;fpf; nfhs; 
Sfpwhu;fs;;. mtu;fs; gyj;jpd;Nky; gyk; mile;J> rPNahdpNy 
Njtre;epjpapy; te;J fhzg;gLthu;fs;. vdNt cq;fs; ghuj;ij 
fu;j;ju;Nky; itj;JtpLq;fs;.   

      

   

              

உங்ைள் துக்ைம் சந்றதா 

ஷமாை மாறும். 

கயாவான் 16:20 

செபம்: இரக்ைத்தில் ஐசுவரியமுள்ள றதவறன> நீறர என் சைாயர். பரம 
தந்கதறய> உம்முகைய இரக்ைங்ைளுக்கு முடிவில்கல. நீர் எனக்குச் 
வசய்த நன்கமைள் யாவற் ிற்ைாைவும் உமக்கு நன் ி வசலுத்துைின்ற ன்.  
இரட்சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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சகாயம் சசய்யும் கதவன்    
vypah vd;Dk; Njt Copaupd; ehl;fspNy %d;W tU~Kk; 
MWkhjKk; thdk; milgl;L> Njrnkq;Fk; kpFe;j gQ;rk; 
cz;lhapUe;jJ. me;j ehl;fspNy Mfhuj;jpw;F kl;Lk; gQ;rky;y> 
NjtDf;F gae;J  mtUila thu;j;ijapd;gb tho;gtu;fis 
f;$l fhzKbahjgb gQ;rKz; 
lhapUe;jJ. fu;j;ju; vypahit 
Nehf;fp: eP vOe;J rhwpghj;J vd; 
Dk; CUf;F Ngh vd;W fl;lis 
apl;lhu;.  mq;Nf xU tpjit tpwF 
nghWf;fpf;nfhz;bUe;jhs;; mtd; 
mtisg; ghu;j;Jf; $g;gpl;L> ehd; 
Fbf;fpwjw;Ff; nfhQ;rk; jz;zPu; 
xU ghj;jpuj;jpYk;> mj;NjhL nfhQ; 
rk; mg;gKk; cd; ifapNy vdf;Ff; nfhz;Lth vd;whd;. mjw;F 
mts;: ghidapy; xU gpbkhTk; fyaj;jpy; nfhQ;rk; vz;nz 
ANk my;yhky;> vd;dplj;jpy; xU milAk; ,y;iynad;W ck;K 
ila Njtdhfpa fu;j;jUila [Ptidf;nfhz;L nrhy;YfpNwd;; 
,Njh> ehDk; vd; FkhuDk; rhg;gpl;Lr; nrj;Jg;Nghf> mij vdf; 
Fk; mtDf;Fk; Maj;jg;gLj;Jfpwjw;F ,uz;L tpwF nghWf;F 
fpNwd; vd;whs;.  mg;nghOJ vypah mtisg; ghu;j;J: gag;g 
lhNj. eP Ngha; cd; thu;j;ijapd;gb Maj;jg;gLj;J. MdhYk; 
Kjy; mjpNy vdf;F xU rpwpa miliag; gz;zp vd;dplj;jpy; 
nfhz;Lth. gpd;G cdf;Fk; cd; FkhuDf;Fk; gz;zyhk;. fu;j;ju; 
Njrj;jpd;Nky; kioiaf; fl;lisapLk; ehs; kl;Lk; ghidapd; 
kh nrytope;J NghtJk; ,y;iy. fyrj;jpd; vz;nza; Fiw 
e;JNghtJk; ,y;iy vd;W ,];uNtypd; Njtdhfpa fu;j;ju; 
nrhy;Yfpwhu; vd;whd;.  mts; Ngha;> vypahtpd; nrhw;gb nra;jhs;; 
mtSk;> ,tDk;> mts; tPl;lhUk; mNefehs; rhg;gpl;lhu;fs;. fu; 
j;ju; vypahitf; nfhz;L nrhd;d thu;j;ijapd;gbNa> ghid 
apNy kh nrytope;JNghfTk; ,y;iy. fyrj;jpy; vz;nza; Fiw 
e;JNghfTk; ,y;iy. gpupakhdtu;fNs> ,e;j cyfj;jpd; #o;epiy 
fs; vg;gbahfTk; ,Uf;fyhk;. rpWikg;gl;ltu;fs;Nky; fz;Nzh 
f;fkhAs;s Njtd;> jk;ik Nehf;fp ghu;f;fpd;wtu;fspd; Njitfs; 
vd;d vd;gij mwpe;jpUf;fpd;whu;. mij re;jpg;gjw;Fupa topia 
Ak; Maj;jg;gLj;jpapUf;fpd;whu;. mtu; gjpyspf;fpd;w Njtd;. jpl 
kdNjhL fhj;jpUq;fs;. 
        
  

 

நீர் பதிலளிப்பரீ் ; ஏகையா 
னவன் தன்கன உமக்கு 
ஒப்புவிக்ைி ான் ; திக்ைற்  
பிள்களைளுக்குச் சைாயர் 
நீறர. 

சங்கீதம் 10:14 
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 56:8 

செபம்: என் அகலச்சல்ைகள அ ிந்த றதவரீறர> என் ைண்ைகீர 
உம்முகைய துருத்தியில் கவயும்; அகவைள் உம்முகைய ைைக்ைில் 
அல்லறவா இருக்ைி து. நான் கூப்பிடும் நாளிறல எனக்கு மறுஉத்தரவு 
அருள்வரீாை. இரட்சைர் இறயசு வைியாை வஜபிக்ைிற ன் ஆறமன். 
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அன்பான வாசகர்களுக்கு! 
உங்ைள் ‘உள்ளான மனிதன்’ பிரதிகய வபற்றுக் 

வைாள்ளுங்ைள் 
 

உள்ளான மனிதன் சஞ்சிகைகய ஒரு சகபயினூைாை வபற் 

 ிருந்தால், வதாைர்ந்தும் மாதாந்தர பிரதிகய வபற்றுக்வைா 

ள்ள, அந்த சகபயின் றபாதைகர வதாைர்பு வைாள்ளுங்ைள். 
நீங்ைள் வசிக்கும் இைத்தில் உள்ள சகபயின் ஊைாை உள் 

ளான மனிதன் சஞ்சிகை விநிறயாைிக்ைப்பைாவிடில், அடுத்த 
பக்ைத்திலுள்ள படிவத்தில் உங்ைள் விபரங்ைகள பதிவு 
வசய்து,  இந்தியாவில் இந்த சஞ்சிகைகய அச்சிட்டு  வவளி 
யிடுைி வர்ைளின் முைவரிக்கு அனுப்பி கவயுங்ைள்.  
 

மாதம் இந்த சஞ்சிகைகய வாசித்த பின்பு மற் ய சறைாதர 
சறைாதரிைளுைனும்  இதகன பைிர்ந்து வைாள்ளுங்ைள். இரட் 

சிப்பு றதவனிைத்திலிருந்து வரும்! 
 

கதவன், தம்முளடய ஒக கபறான குமா ளன விசுவாசிக் 

கிறவன் எவகனா அவன் சகட்டுப்கபாகாமல் நித்திய 

ெவீளன அளடயும்படிக்கு, அவள த் தந்தருளி, இவ்வள 

வாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்.  (றயாவான் 3:16)   
 

அந்த ஆச்சரியமான மா ாத றதவ அன்பு இன்றும் யாவகர 

யும் இருளின் அதிைாரத்திலிருந்து ஆச்சரியமான றதவ 
ஒளிக்குள் வரும்படியாய் அகைக்ைின் து. ஆவமன்! 
  

 
 கிருளபயின் கூடா ம் அப்கபாஸ்தல சளப 

ச ா ன்க ா, கனடா  416.613.2909 gtachurch.ca 



 

                

 

உள்ளான மனிதன் மாதாந்த இலவச பிரதி 

விண்ைப்பப் படிவம் 

(whatsApp Viber வாயிலாை வப  விரும்பினால் உங்ைள் கை வதாகலறபசி 
இலக்ைத்கதக் ைீறை கு ிப்பிைவும்) 

ளக சதாளலகபசி MOBILE PHONE: 

மின் அஞ்சல் E-MAIL: 

விண்ணப்பப் படிவம் அனுப்பப்பட கவண்டிய முகவரி 

whatsApp வாயிலாை தியான கு ிப்புைகள 
வப  விரும்புைின்ற ன் 

Viber வாயிலாை தியான கு ிப்புைகள வப        
விரும்புைின்ற ன் 

கமலதிக விப ங்கள் 

THE INNER MAN – GTAC 

7700 MARKHAM ROAD 

P. O.  BOX 3052,  

MARKHAM, ON L3S 4T1 - CANADA 

 MAIL THE APPLICATION FORM TO THE ABOVE-MENTIONED ADDRESS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.gtachurchnet.ca   416.613.2909 

http://www.gtachurchnet.ca/

