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மாதாந்த சஞ்சிைக - இலவசம் 

இேய� ெசான்னார்: 

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

எல்லா�ம் என்ன�டத்தில் வா�ங்கள்; நான் 

உங்க�க்� இைளப்பா�தல் த�ேவன். 

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

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

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

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

ப�தாவ�ன் சித்தத்ைத நிைறேவற்�ங்கள். 

2019 – இதழ் 02                        

ெவள�ய�� 

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

 

SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA   416.613.2909 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

info@gtachurch.ca  416.613.2909 
 

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

 

4    பா�காக்�ம் ேதவன் 

 

 
 

6  வ�ழித்தி�ங்கள் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

13  ப�ரசங்கக் �றிப்�கள் 

 

 
 

15 �திய நா�க்�ள்... 

இந்த இதழில்… 

என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக் ��ப்ேபாம், என்ன 

த்ைத  உ�ப்ேபாம் என்�, கவைலப்படாதி�ங்கள். 

பரேலாகத்திேல ப�தாவாகிய ேதவ�ைடய சித்தம் நைட 

ெப�வ� ேபால இந்த �ேலாகத்தி�ம் நைடெப�ம்ப 

�யாய் ெஜப�க்�ம்ப� கர்த்தராகிய இேய� நமக்� கற் 

�த் தந்தி�க்கின்றார். 

ஒ� மன�தன், மனத்தாழ்ைமேயா� நற்கி�ையகைள 

நடப்ப�க்�ம் ேபா�, அந்த நற்கி�ையகள், ேதவ�ைடய 

ச�கத்திற்� வந்தைடகின்ற�. 

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

பக�ம் அவ�ைடய ேவதத்தில் தியானமாய��க்கிற 

ம�ஷன் பாக்கியவான்.  

2019 – இதழ் 02                          
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  kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;  
        … மாசி 1, 4, 7, 8, 21, 22, 24, 27  
  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … மாசி 1, 4, 7, 12, 16, 22, 28  
  ePq;fs; xU NghJk; kwf;fg;gLtjpy;iy 
       … மாசி 4, 23, 28  
  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
      … மாசி 4, 12, 15, 16, 24, 27  
  kw;wtu;fis epahae;jPu;f;f Kd;...   
       … மாசி 18, 23  
  NjtDila fl;lisfSk; epakq;fSk;   
       … மாசி 1, 2, 9 , 11, 13, 14, 17, 21, 23, 26, 27, 28  
  gpuptpidia cz;lhf;Fk; rpe;jid tUk;NghJ 
       … மாசி 5, 23  
  NjtDf;F gpupakhd tho;f;if 
       … மாசி 1, 2, 3, 5, 10, 13, 21, 23, 25, 26  
  nghWik> fPo;g;gbT> Njt gf;jp> Njt gak;  
      … மாசி 3, 10 , 11, 14, 20, 23  
  NjtDila rpl;ir 
      … மாசி 8, 9, 20  
  kdf; frg;ghd> vupr;ryhd Ntisfspy; 
       … மாசி 9, 17, 19, 23 
  Nkd;ikahd miog;ig ngw;wtu;fs; 
       … மாசி 5, 6, 10, 13, 17, 21, 25  
  tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik 
       … மாசி 1, 2, 6, 11, 13, 14 , 15, 21, 22, 23 
  NjtDila epj;jpakhd MrPu;thjq;fs; 
        … மாசி 5, 6, 13, 17, 22, 23, 25

அ�தின தியானக் �றிப்�க்கள் 

 தைலப்� அகராதி 15ம் பக்கத்திலி�ந்�... 
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ேதவன் ஆப�ராகாைம ேநாக்கி, ந� பயப்படாேத. நான் உனக்�க் ேகடக�ம், 

உனக்� மகா ெப�ய பல�மாய��க்கிேறன் என்றார். அதற்� ஆப�ராம்: 

கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, அ�ேய�க்� என்ன த�வ �ர்? நான் ப�ள்ைளய�ல் 

லாமல் இ�க்கிேறேன. தமஸ்� ஊரானாகிய இந்த எலிேயசர் என் வ �ட்� 

வ�சாரைணக்கர்த்தனாய் இ�க்கிறாேன என்றான். அப்ெபா�� கர்த்த� 

ைடய வார்த்ைத அவ�க்� உண்டாகி: இவன் உனக்�ச் �தந்தரவாள� 

யல்ல, உன் கர்ப்பப்ப�றப்பாய��ப்பவேன உனக்�ச் �தந்தரவாள�யாவான் 

என்� ெசால்லி, அவர் அவைன ெவள�ேய அைழத்�: ந� வானத்ைத அண் 

ணாந்�பார், நட்சத்திரங்கைள எண்ண உன்னாேல ��மானால், அைவ 

கைள எண்� என்� ெசால்லி. ப�ன்� அவைன ேநாக்கி: உன் சந்ததி 

இவ்வண்ணமாய் இ�க்�ம் என்றார். 
 

ஆப�ரகாம் கானான் ேதசத்திேல வாழ்ந்த ேபா� அவன் ஜனம் ெப� 

த்தவனல்ல. அவன் மைனவ��ம் ேவைலக்கார�ேம அவ�க்கி�ந்தார் 

கள். பந்� ஜனமற்ற பரேதசியாக இ�ந்தான். அவன் வாழ்க்ைகய�ல் பயப்ப 

டத்தக்க �ழ்நிைலகள் உண்டாகிய��ந்த�. ேலாத்ைத�ம் அவன் ��ம்பத் 

ைத�ம்  வ��வ�க்க அவன் பல இராஜாக்கேளா� �த்தம் பண்ண�ய��ந் 

தான். இதன் ப�ன்ேப ேதவன் அவைன ேநாக்கி, ந� பயப்படாேத. நான் உன 

க்�க் ேகடக�ம், உனக்� மகா ெப�ய பல�மாய��க்கிேறன் என்றார். 

உன்�ைடய சந்ததி ெப�தாய��க்�ம் என்றார். அவன் வாழ்க்ைகய�ல் 

பரேதசிையப் ேபாலி�ந்தா�ம் ேதவன் அைவ எல்லாவற்றிக்�ம் ேமலாய் 

ெப�தான ெபலனாய் அவேனா� இ�ந்� அவைன ஆசீர்வதித்� அவன் 

சந்ததிைய பா�காத்�, அைதப் ெப�கப்பண்ண�னார். 
 
இஸ்ரேவல் ேதவைனவ�ட்� வ�லகி தம் ெபலத்ைத இழந்� பாப�ேலா 

ன�ேல சிைறயானார்கள். ெப�தான அழி�க�ண்டாய�ற்�. அவற்றின் மத் 

திய�ல் தான�ேயல், சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்ற �த வாலிபர்கள் 

ேதவ கா�யங்கள�ேல கவன�ள்ளவர்களாய் தங்கைளத் த�ட்�ப்ப�த்தா 

மல் காத்�க்ெகாண்டார்கள். அப்ேபா� அவர்கைள பயங்கரங்கள் �ழ்ந்� 

ெகாண்ட�. ஆய��ம் அவற்றின் மத்திய��ம் தங்கைளத் த�ட்�ப்ப�த்தா 

மல் உ�தியாய��ந்தார்கள். ேதவன் அவர்கேளா��ந்� அவர்கைளப் பா� 

காத்� வ��வ�த்� உயர்த்தினார். 
 
இேய� கிறிஸ்� தம� சீஷர்கைள அ�ப்ப�யேபா� அவர்கைள ேநாக்கி, 

ஒ� கா�க்� இரண்� அைடக்கலான் ��வ�கைள வ�ற்கிறார்கள் 

அல்லவா? ஆய��ம் உங்கள் ப�தாவ�ன் சித்தமில்லாமல் அைவகள�ல் ஒன் 

 

Nghjfu; uQ;rpw; nfhd;];ud;iud; 
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றாகி�ம் தைரய�ேல வ�ழா�. உங்கள் தைலய��ள்ள மய�ெரல்லாம் எண் 

ணப்பட்��க்கிற�. ஆதலால், பயப்படாதி�ங்கள், அேநகம் அைடக்கலான் 

��வ�கைளப்பார்க்கி�ம் ந�ங்கள் வ�ேசஷித்தவர்களாய��க்கிற�ர்கள் என்� 

�றினார்.  
 
ேம�ம் அவர் ஜனங்கைள ேநாக்கி, என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக் 

��ப்ேபாம், என்னத்ைத  உ�ப்ேபாம் என்�, கவைலப்படாதி�ங்கள். இைவ 

கைளெயல்லாம்  அஞ்ஞான�கள் நா�த்ேத�கிறார்கள், இைவகெளல்லாம் 

உங் க�க்� ேவண்�யைவகள் என்� உங்கள் பரமப�தா அறிந்தி�க்கிறார். 

�தலாவ� ேதவ�ைடய ராஜ்யத்ைத�ம் அவ�ைடய ந�திைய�ம் ேத� 

ங்கள், அப்ெபா�� இைவகெளல்லாம் உங்க�க்�க்�டக் ெகா�க்கப்ப�ம்.  
 
ந�ங்கள் அமர்ந்தி�ந்� நாேன ேதவெனன்� அறிந்�ெகாள்�ங்கள், ஜாதி 

க�க்�ள்ேள உயர்ந்தி�ப்ேபன், �மிய�ேல உயர்ந்தி�ப்ேபன் என்� ேதவன் 

�றினார்.  
 
இஸ்ரேவல் ெசங்கட�க்� �ன்பாக வந்தேபா�, அவர்க�க்� ப�ன்னாக 

பார்ேவான் ேசைன ெதாடர்ந்த�. ஜனங்கள் பயந்தார்கள். அப்ேபா� ேமாேச 

ேதவன�ன் வார்த்ைதைய அவர்க�க்� அறிவ�த்தான். ந�ங்கள் நின்� 

ெகாண்� இன்ைறக்�க் கர்த்தர் உங்க�க்�ச் ெசய்�ம் இரட்சிப்ைபப் பா� 

ங்கள். கர்த்தர் உங்க�க்காக �த்தம்பண்�வார். ந�ங்கள் �ம்மாய��ப்ப�ர் 

கள் என்றான். அப்ப�ேய ேதவன் தம்�ைடயவர்க�க்காக �த்தம் பண் 

ண�னார். 
 

ப��யமான சேகாதரேன சேகாத�ேய, 
 

ேதவன் நமக்� அைடக்கல�ம் ெபல�ம், ஆபத்�க்காலத்தில் அ��ல 

மான �ைண�மானவர். ஆைகயால் �மி நிைலமாறினா�ம், மைலகள் 

ந�ச்ச�த்திரத்தில் சாய்ந்� ேபானா�ம், அதின் ஜலங்கள் ெகாந்தள�த்�ப் 

ெபாங்கி, அதின் ெப�க்கினால் பர்வதங்கள் அதிர்ந்தா�ம், நாம் பயப்ப 

ேடாம். ேசைனகள�ன் கர்த்தர் நம்ேமா��க்கிறார், யாக்ேகாப்ப�ன் ேதவன் 

நமக்� உயர்ந்த அைடக்கலமானவர் என்� ேதவ�ைடய பா� காப்ைபக்� 

றித்� ப��த்த ேவதாகமத்திேல காண்கிேறாம். அவேர நம்ைம பா�காக்கி 

ன்றவர் 
 
எம்ேமா� �ட ெஜப�க்க வ��ம்ப�னால் ஞய�� காைல 10:00 மண�க்� 

ேதவ ஆராதைனய�ல் கலந்� ெகாள்�ம்ப� உங்கைள அன்ேபா� 

அைழக்கின்ேறாம். 
 
 
 
 
 
 

கி�ைபய�ன் �டார அப்ேபாஸ்தல சைப 
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efupd; rpWtu; ghlrhiyia Rw;wpAs;s njUf;fspNy> Ntfj;ij 
jzpj;J> nkJthf thfdj;ij Xl;Lk;gbahf> kpfj;njspthd> 
rhiy milahsq;fs; khl;lg;gl;bUe;jd. mij kPWNthUf;F 
fLe; jz;lid toq;fg;gLk; vdTk; me;j efurigapdhy;> rl;lk; 
mKy;gLj;jg;gl;bUe;jJ. [dq;fspy; ngUk;ghd;ikahNdhu;> ,j;j 
ifa rl;lq;fis Vw;W> mjw;fika ele;J nfhs;fpd;whu;fs;. 
MdhYk;> me;j efuj;jpYs;s rpyu; mij kPwp thfdj;ij Ntf 
khf Xl;br; nrd;whu;fs;. mj;Jld;> ntspaplq;fspy; ,Ue;J me;j 
efuj;jpw;F Gjpjhf tUfpd;wtu;fs; ahtUk; me;j rl;lj;jpw;F 
Kw;Wk; KOtJkhf mike;J elg;ghu;fs; vd;gjw;F ve;j cj;ju 
thjKk; ,y;iy. vdNt> jq;fs; gps;isfis ghlrhiyf;F 
mioj;J nry;Yk; ngw;Nwhu; kw;Wk; ghJfhtyu;> me;j tl;lhuq; 
fspNy> gps;isfis ghJfhg;NghL elj;jpr; nry;y Ntz;Lk;. 
ehl;Lr; rl;lq;fis kPWNthUf;F vjpuhf tof;F njhlUNthk; 
vd rpyu; $wpf; nfhs;thu;fs;. mJ cz;ikahd $w;W. mj 
dhy;> ehq;fs; vq;fs; gps;isfspd; ghJfhg;ig Fwpj;J fuprid 
aw;wtu;fshf ,Uf;f KbAkh? vq;fs; gps;isfSf;F clw;Nrjk; 
my;yJ capu; Nrjk; Vw;gl;lhy;> me;j e\;lj;ij> kw;wtu;fSf;F 
tpjpf;Fk; jz;lidapdhNyh my;yJ mguhjj;jpdhNyh <L nra;a 
f;$LNkh? $lhNj!  
 
,d;W gy Njrq;fspNy> gytpjkhd tyaq;fis Vw;gLj;jpf; 
nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. vLj;Jf; fhl;lhf>  “nghJ [dq;fs; $Lk; 
,lq;fspy; Gifj;jy; jil nra;ag;gl;Ls;sJ” my;yJ “,J ghJ 
fhg;G tyak;> kPWNthUf;F jz;lid toq;fg;gLk;” my;yJ “rkh 
jhd tiyak;> Aj;j MAjq;fs; ghtid nra;a KbahJ” my;yJ 
“kUj;Jt rhiy tyak;> mikjpia fhf;fTk;” Mdhy;> mjpfh 
upfs; ,g;gbg;gl;l rl;lq;fis Vw;gLj;jpdhYk;> mtw;iw Kw; Wk; 
KOtJkhf mKy;gLj;j KbahJ. ,jw;nfhj;jjhfNt> ,e;j G+T 
yfpNy kdpju;fshy; mKy;gLj;jg;gLk; vy;yh rl;lq;fSk; Vw;gh 
LfSk;  ,Uf;fpd;wJ.  
 
NkYk;> ,e;j G+kpapNy> kdpju;fs;> gytpj gupRj;j tyaq;fis 
Vw;gLj;Jfpd;whu;fs;. ,e;j tl;lhuk; GdpjkhdJ my;yJ ,e;j 
fl;blk; GdpjkhdJ vd;W NtWgpupj;J> mij kPWNthUf;F vjp 
uhf fLk; jz;lidfis tpjpf;fpd;whu;fs;. ,g;gbg;gl;l rl;lq;fis 
kPwp elg;gjdhy;>  cs;ehl;L fytuq;fSk;> Njrq;fSf;fpilapyhd 
Aj;jq;fSk; Vw;gl;L tpLfpd;wJ. xU ];jyj;ij ve;j kdpjdhy; 
gupRj;jkhf;ff; $Lk;? kdpjd; xU ];jyj;ij gupRj;jk; vd;W $W 
tjhy;> cd;djkhd Njtd; mq;F thrk; nra;thNuh? kdpjd; 
xU ];jyj;ij gupRj;jk; vd;W $wyhk;> gupRj;jk; vd;why; vd;d 
vd;W> kdpj mwptpd;gb tifaWf;fyhk;> mq;F nry;Nthu; vg;gb 
cLj;j Ntz;Lk;> vg;gb elf;f Ntz;Lk;> vg;gb Ngr Ntz;Lk;> 
vd;dj;ij cz;z Ntz;Lk;> vd;dj;ij nfhLf;f Ntz;Lk; vd;w
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xOq;FKiwfis mKy;g;gLj;jyhk;> mg;gbr; nra;tjdhy; xU 
];jyk; gupRj;jkhfptpLtjpy;iy.  
 
guNyhfj;jpNy thrk; nra;Ak; cd;djkhdtu; thrk; nra;Ak; 
];jyk; gupRj;jkhdJ. mtu; jhNk> xU ];jyj;ij gupRj;jk; 
vd;W NtWgpupj;jhy;> mtUila mDf;fpufk; ,y;yhky> mq;Nf 
khk;rkhd kdpju;fs; vtUk;> thrk; nra;a KbahJ. (Nytp 16:2) 
 
NkhNrapd; ehl;fspNy> kfh gupRj;j ];jyk; vd;W Njtdhy; 
NtWgpupf;fg;gl;l ];jyj;Jf;Fs;>  Njtd; epakf;fg;gl;l kdpju;fs; 
khj;jpuNk mq;Nf cl;gpuNtrpf;f KbAk;.  Njtd; $wpa khjpupapd; 
gpufhukhf cl;gpuNtrpf;fhJ Nghdhy;> me;j ,lj;jpNyNa tpOe;J 
kupj;Jg; Nghthu;fs;. NjtDila rKfj;jpw;F Nghf;Fk; tuTkhf 
,Ue;j NkhNrapd; Kfj;jpd; gpufh rj;ij kdpju;fshy; ghu;f;f 
KbahjpUe;jJ. mjdhy;> NkhNria Kf;fhbl;L nfhs;SkhW 
Ntz;bf; nfhz;lhu;fs;. (ahj; 34:30-35) 
 
NjtDila gpurd;dj;ij czu;e;j Vrhah> jhdpNay;> Nahthd; 
Nghd;w kdpju;> NjtDf;nfd;W NtW gpupf;fg;gl;l tho;f;if tho; 
e;j NghJk;> mtUila gpurd;dj;jpy; epw;ff;$lhjgb> ngydw;w 
tu;fshf tpOe;jhu;fs;. NjtDila fz;fspNy fpUig fpilj;j 
jhy; mtu;fs; capu; gpioj;jhu;fs;. (Vrhah 6:5> jhdpNay; 10:9> 
ntsp 1:17) 
 
cd;djkhd NjtDila gupRj;jk;> ,d;W vq;fs; kj;jpapy; gpujp 
al;rkhf ntspg;gl;lhy;> mtUila “mDf;fpufj;jpdhy;” khj;jpuk; 
mtUila J}a gpurd;dj;jpy; ehq;fs; capu;tho KbAk;. ,d;W 
ehq;fs; kupj;Jg; Nghfhjgbf;F> Njt fpUigahdJ> fu;j;juhfpa 
,NaR topahf vq;fSf;F nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. me;j fpU 
igapdhNy ehq;fs; epu;%ykhfhky; ,Uf;fpd;Nwhk;. vq;fs; cs; 
shd kdpjd;> ehSf;F ehs;> Njt rhaypy; tsu;e;J> KbtpNy 
kfpikapy; Nru;j;Jf; nfhs;sg;gl Ntz;Lk; vd;gNj NjtDila 
mehjp jpl;lk;. me;j jpl;lk; epiwNtWtjw;F Ntz;ba topfs; 
ahitAk; mtu; Vw;gLj;jpj; je;Js;shu;. Njt thu;j;ijfs; ml 
q;fpa gupRj;j Ntjhfkk;> NjtNdhL cwthLk; n[gk;> rig $b 
tUjy; (Njt [dq;fspd; If;fpak;)> Njt Copau;fs; topahf 
mwpTiufs;> ,d;Dk; gy <Tfis Njtd; je;jpUf;fpd;whu;.  ,it 
ahtw;iwAk;> Njtd; Fwpj;j gpufhukhf ifnfhs;tjw;F> gupRj;j    

Mtpahdtu; topahf topelj;Jjiy ngwf;$ba topiaAk; Vw;g 
Lj;jpapUf;fpd;whu;. 
 
ehq;fs; $Lk; ];jyj;ij> Rj;jg;gLj;jp> Ngzp ghJfhf;f Ntz; 
Lk;. gagf;jpNahLk;> kdj;jho;ikNahLk; Myaj;jpw;F nry;y 
Ntz;Lk;. cz;ikahd gagf;jpAk; jho;ikAk;> $Lk; ];jyj;jpy; 
jq;fpapUg;gjpy;iy. mJ vq;fSila kdjpNy ,Uf;f Ntz;Lk;. 
ahUk; fhzKbahj vq;fs; ,Ujaj;ij Njtd; fhz;fpd;whu;. 
xU kdpj Dila ,Ujak; NjtDila ghu;itapy; nrk;ikahf 
,Uf;Fk; vd;why;> mtd; Njtid Muhjpf;ff; $Lk; ve;j
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,lj;jpYk; cz;ikahd gagf;jpAs;stdhfTk;> khakw;w jho;ik 
AilatDkhf ,Ug;ghd;.  
 
Fbj;J ntwpj;J jfhj thu;j;ijfis NgRk; xU kdpjd;> jd;D 
ila Jd;khu;f;fkhd fpupiafisf; Fwpj;j czu;tpy;yhjtdha; 
tho;e;J te;jhd;. kdk; khw kdjpy;yhjtdha;> Fwpg;gplg;gl;l 
tpNr\pj;j ehspy; kl;LNk Fspj;J> jd; ruPuj;ij Rj;jk; nra;J> 
Gjpa Milfis mzpe;J> kdpju;fshy;> gupRj;j tiyak; vd;W 
miof;fg;gLk; ,lj;jpw;Fs; nrd;wTld;> mtd; gupRj;jkhfptplKb 
ahJ. vdNt> gupRj;jk; vd;W kdpju;fshy; epakpf;fg;gl;bUf;Fk; 
tiyaj;jpw;Fs; nry;Yk; kdpju;fs; ahtUk; gupRj;ju;fs; my;y. 
ntspNjhw;wj;jpw;F gupRj;jkhf fhl;rpaspf;Fk; mtu;fspd; rpe; 
ijia guNyhfj;jpypUf;fp;d;w cd;djkhd Njtd; xUtNu mwp 
thu;.  

 
Njtid Muhjpf;f $Lk; ,lj;jpw;Fupa xOq;F Kiwfs; cz;L. 
xt;nthU Myaj;jpw;Fk; xU Nghjfu; epakpf;fg;gl;bUf;fpd;whu;. 
Njt Copaj;ij Kd;ndLj;Jr; nry;Yk;gb> NghjfUf;F cjtp 
ahf %g;gu;fs;> cjtp Copau;fs;> epu;thf FO cWg;gpdu; vd 
gyu; ,Uf;fpd;whu;fs;. ahtw;iwAk; xOq;fhfTk; fpukkhfTk; el 
g;gpf;f Ntz;Lk; vd;w vz;zk; vq;fsplk; ,Ue;jhYk;> Njtid 
Muhjpf;f $Lk; ,lj;jpy;> gy jug;gl;l [dq;fs; tUfpd;whu;fs;. 
Njtid cz;ikahf NjLgtu;fSk;> Njtid Njl thQ;ir 
As;stu;fSk;> ,d;Dk; gyjug;gl;l Nehf;fq;fSlDk; gyu; Mya 
j;jpw;F nrd;W tUfpd;whu;fs;. mq;F tUk; rpyu; fpwp];J ,NaRT 
f;Fupaitfisj; Njlhky;> jq;fSf;FupaitfisNa Njlyhk;. 
NtW rpyu; vjpuhspahdtdhy; tpijf;fg;gl;l fisfshf ,Uf;f 
yhk;. ,ijf; Fwpj;J ,NaR xU ctikiaf; $wpdhu;.  

 
guNyhfuh[;ak; ey;y epyj;jpy; tpijf;fg;gl;l ey;y tpijia 
tpijj;j kD\Df;F xg;ghapUf;fpwJ. kD\u; epj;jpiu gz;Z 
ifapy; mtDila rj;JU te;J> NfhJikf;Fs; fisfis tpij 
j;Jtpl;Lg; Nghdhd;.  gapuhdJ tsu;e;J fjpu; tpl;lNghJ> fis 
fSk; fhzg;gl;lJ. tPl;nl[khDila Ntiyf;fhuu; mtdplj;jpy; 
te;J: Mz;ltNd> ePu; ckJ epyj;jpy; ey;y tpijia tpijj;jPu; 
my;yth? gpd;id mjpy; fisfs; vg;gb cz;lhdJ vd;whu;fs;.  
mjw;F mtd;: rj;JU mijr; nra;jhd; vd;whd;. mg;nghOJ 
Ntiyf;fhuu;: ehq;fs; Ngha; mitfisg; gpLq;fpg;Nghl ckf;Fr; 
rpj;jkh? vd;W Nfl;lhu;fs;. mjw;F mtd; Ntz;lhk;> fisfisg; 
gpLq;Fk;NghJ ePq;fs; NfhJikiaAq;$l NtNuhNl gpLq;fhjg 
bf;F ,uz;ilAk; mWg;G kl;Lk; tsutpLq;fs;. mWg;Gf;fhyj;jpy; 
ehd; mWf;fpwtu;fis Nehf;fp: KjyhtJ fisfisg;gpLq;fp> 
mit fisr; Rl;nlupf;fpwjw;F fl;Lfshff; fl;Lq;fs;; NfhJik 
iaNah vd; fsQ;rpaj;jpy; Nru;j;JitAq;fs; vd;Ngd; vd;W 
nrhd;dhd;.  

 
me;j ctikapy;> ,NaR Fwpg;gplg;gl;l ghj;jpuq;fs; gpd;tUkhW: 
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• ey;y tpijia tpijf;fpwtu;  - kD\Fkhud; (,NaR)  

• epyk; - cyfk;;  

• ey;y tpij - NjtDila uh[;aj;jpd; Gj;jpuu;;  

• fisfs; - nghy;yhq;fDila Gj;jpuu;;   

• fisfistpijf;fpw rj;JU -  gprhR  

• mWg;G - cyfj;jpd; KbT 

• mWf;fpwtu;fs; - NjtJ}ju;fs;.   
 
Mjyhy;> fisfisr; Nru;j;J mf;fpdpahy; Rl;nlupf;fpwJNghy> 
,t;Tyfj;jpd; KbtpNy elf;Fk;. kD\Fkhud; jk;Kila J}ju; 
fis mDg;Gthu;;> mtu;fs; mtUila uh[;aj;jpy; ,Uf;fpw rfy 
,lwy;fisAk; mf;fpukQ; nra;fpwtu;fisAk; Nru;j;J> mtu;fis 
mf;fpdpr; R+isapNy NghLthu;fs;; mq;Nf mOifAk; gw;fbg;Gk; 
cz;lhapUf;Fk;. mg;nghOJ> ePjpkhd;fs; jq;fs; gpjhtpd; uh[;a 
j;jpNy R+upaidg;Nghyg; gpufhrpg;ghu;fs;. Nfl;fpwjw;F fhJs;std; 
Nfl;ff;fltd; vd;W ,NaR $wpdhu;. 
 
vdNt> Mya tshfj;jpw;Fs; nrd;Wtpl;Nld;> my;yJ rig 
If;fpak; xd;wpy; ,ize;J tpl;Nld;> ehd; gupRj;j tyaj;jpw;Fs; 
Eioe;J tpl;Nld;> vjpupahdtd;> ,dp vd;id xd;Wk; nra;a Kb 
ahJ vd;W vz;zq; nfhs;shky;> vq;fs; nrhe;j tho;f;ifia 
Njt trdj;jpd;gb> vg;NghJk; fhj;Jf; nfhs;Sk;gb tpopg;Gs;stu; 
fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. Njt [dq;fSf;Fs; ,Uf;Fk; If;fpa 
j;ij cilj;J> gpuptpidia (vjpu; fl;rpia) cz;L gz;zptpL 
tNj vjpuhspahdtdhfpa rhj;jhdpd; je;jpuk;. vdNt [hf;fpu 
ijAs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
 

vq;fs; tho;tpy; “gpjhthfpa Njtdpd; rpj;jj;ij” epiwNtw;w 
Ntz;Lk; vd;gNj> ,e;j G+kpapNy vq;fspd; gpujhdkhd Nehf; 
fkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. mtUila gpujhdkhd rpj;jk; xUtUk; 
nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa [Ptid mila Ntz;Lk; vd;gjhFk;. 
vq;fs; tho;tpy; ehq;fs; Kd;ndLf;Fk; xt;nthU fpupiafSk; 
NjtDila rpj;jj;jpd; gb nra;agl Ntz;Lk;. ehq;fs; epj;jpa 
epj;jpakha; NjtNdhL tho;tNj> mitnay;yhtw;wpd; Fwpf;Nfh 
shFk;. .  
 
Myaj;jpNy> xt;nthU Copaq;fSk; tsu;tJ ey;yJ> rig ts 
u;tJ ey;yJ. [dq;fs; tpLjiyailtJ ey;yJ. ViofSf;F 
cjTtJ ey;yJ. gy ed;ikahd nraw;jpl;lq;fis nra;tJ 
ey;yJ. ,itfs; ahtw;iwAk; nra;Jk;> vq;fs; Mj;Jkhtpw;F 
NfL cz;lhf;fpdhy; mjdhy; vq;fSf;F xU gyDk; ,y;iy. 
vdNt Md;kPf tsu;r;rpNa ,d;wpaikahjJ. vq;fs; cs;shd 
kdpjd; ehSf;F ehs; fpwp];Jitg; Nghy khw;wkila Ntz;Lk;. 
ehq;fs; NjtDila thu;j;ijfspd;gb tho;tjhy; khj;jpuNk 
vq;fs; kdk; Gjpjhfp> vq;fs; rpe;ij khw;wg;gl;L> ehq;fs; kW 
&gk; milNthk;. vLj;Jf;fhl;lhf> ehd; ,ul;rpg;gile;J> rig  
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If;fpaj;jpw;Fs; ,ize;j ehl;fspNy> vd;Ds;sj;jpNy gifAk; 
td;kKk; ,Ue;jJ. Mdhy; ,g;NghJ vd;id vjpu;fpd;wtu;fis 
kdjhu kd;dpj;J tpLk;gbahd kdepiy cs;stdh(sh)apUf;fp 
d;Nwd;. ,g;NghJ ehd;> kw;wa kdpju;fSld; NgRk; NghJ> 
rz;il> thf;Fthjk;  my;yJ kdj;jhq;fy; Vw;gLk; Kd;> tpthj 
j;ij epWj;jp tpLfpd;Nwd;. rpyNtisfspNy> jtWjyhf fLk; 
thu;j;ijfis Ngrptpl;lhy;> cldbahf kdk;tUe;jp> vd;idj; 
jho;j;jp kd;dpg;G Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwd;. ,g;gbahf ehq;fs; rpe; 
jpf;Fk; tpjk; khw Ntz;Lk;> kdk; Gjpjhf Ntz;Lk;. (Nuhku; 12:2>    
jPj;J 3:9> ePjp 17:14) 
 

xU kdpjd;> ,d;DnkhU kdpjDld; el;G nfhs;tjw;F> nghJ 
thd tpUg;Gfs; (nghJ ,izg;G) ,UtUf;Fk; ,Uf;f Ntz;Lk; 
vd;W jq;fs; tpUg;gj;jpw;F xj;jtu;fSld; mjpfkhf Nru;e;J goF 
thu;fs;. xU rig If;fpaj;jpNy rpy Mz;Lfshf ,ize;jpU 
f;Fk; kdpjd; xUtd;> fpupnfl; tpisahl;by; ehl;lKs;stdhf 
,Ue;jhd;. rpy Mz;LfSf;Fgpd; If;fpaj;jpNy Gjpjhf ,ize;j 
,d;DnkhU fpupnfl; urpfDld;> ,td; ez;gdhd;. ,UtUk;> tpL 
Kiwehl;fspNy> Neuk; fpilf;Fk; NghJ> fpupf;nfl; tpisah 
Lthu;fs; my;yJ fpupnfl; tpisahl;il njhiyf; fhl;rpapNy ghu; 
j;J urpg;ghu;fs;. ,g;gbahf murpay; ehl;lKs;stu;fs;> rikay; 
fiyapy; ehl;lKs;stu;fs;> ,irapy; ehl;lKs;stu;fs; me; 
je;j Jiwapy; ehl;lKs;stu;fSld; ,ize;J nfhs;Sfpd;wh 
u;fs;. 
 

,Utu; Nru;e;J fpupf;nfl; tpisahl;il ghu;g;gjpy; jtW VJk; 
,y;iy> Mdhy; mg;gbahf fofq;fspYk;> fy;tp epiyaq;fsp 
Yk;> rdr%f epiyaq;fspYk;> Ntiy nra;Ak; ,lq;fspYk; cs; 
stu;fSk; nra;fpd;whu;fs;. vdNt> rig If;fpaj;jpNy> If;fpaj; 
jpd; gpujhdkhd ,izg;G “,NaR fpwp];J” Mf ,Uf;f Ntz; 
Lk;. “,NaRNthL Nru;f;fhjtd; rpjwbf;fpd;whd;” vd;w gpufhu 
khf> NtW ve;j nghJthd ,izg;Gk;> ,e;j cyfj;jpw;Fupajh 
ifahy; mitfshy; gf;jptpUj;jp cz;lhFtjpy;iy.   
 

rig If;fpaj;jpy; gyjug;gl;l epiyapYs;s [dq;fs; ,Ue;jhYk;> 
rig If;fpaj;jpYs;stu;fSld; tQ;rfkhf ehq;fs; ele;J nfhs; 
sf;$lhJ. mNj NtisapNy> kw;wtu;fs; vq;fSld; tQ;rfkhf 
ele;J nfhs;tjw;F ehq;fs; ,lq; nfhLf;fTk; $lhJ. NjtD 
ila thu;j;ijf;F Kuzhd fhupaq;fs; elf;Fk; NghJ> mij 
rhe;jj;Jld; vLj;Jiuf;f Ntz;Lk;. Njt thu;j;ijfis  Nfl;f 
kdjpy;yhjtu;fshf njhlu;r;rpahf jFjpapy;yhj fhupaq;fis el 
g;gpf;Fk; kdpju;fsplkpUe;J vq;fis ehq;fs; J}ug;gLj;jpf; 
nfhs;s Ntz;Lk;.    
 

vq;fs; $l;LwTfs; Ntjj;jpd;gb mikAkhapd;> mq;Nf n[gk; 
,Uf;Fk;> mq;Nf Ntj thu;j;ijfs; ,Uf;Fk;> mq;Nf gf;jptpU 
j;jpf;NfJthd Ngr;Rf;fs; ,Uf;Fk;. NjtDila gps;isfs;> 
mt;tg; NghJ> xUkpj;J> Gwkid If;fpaq;fs; (Picnic)> kw;Wk; 
tpisahl;L Nghl;bfis itg;gJ ey;yJ. Mdhy;> vq;fs; gupR
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j;j tho;it fhj;Jf; nfhs;Sk;gb> vq;fs; $l;LwTfs; ahTk; 
gpjhthfpa NjtDila ehkj;jpw;F kfpikia nfhz;L tu 
Ntz;Lk;.  
 
ehq;fs; vq;fs; tho;it NjtDila thu;j;ijapd;gb tho;e;jhy;> 
ve;j tpj fz;zpapYk; ehk; tpOe;J Nghtjpy;iy. 
 
xU Fwpg;gpl;l ghlrhiyf;F gyjug;gl;l khzt khztpfs; nry; 
fpd;whu;fs;. mq;F gbf;Fk; ghlq;fis ftdkhf gbg;gtu;fs; gl; 
lk; ngWthu;fs;. Mdhy;> ghlrhiyf;F nry;Yk; ahtUk; gl;lk; 
ngWtjpy;iy. jd; gbg;gpy; ftdKs;s cau;ju tFg;ig Nru;e;j 
khztd;> ,uz;L tUlq;fSf;F gpd; tUk; Kf;fpakhd guPl;ir 
f;F jd;id Maj;jg;gLj;Jk;gb gy tplaq;fspy; ftdKs;st 
dhf ,Ug;ghd;. ghlrhiyf;F xOq;fhf nrd;W tUthd;> fw;Fk; 
ghlq;fis ftdkhf gjpT nra;J> kPs; Ma;T nra;thd;> nfhL 
f;Fk; tPl;L Ntiyfis Neuj;jpw;F nra;J Kbg;ghd;> ghlrhiy 
apy; elf;Fk; ,ju epfo;rpfspy; jd;id mjpf Neuj;ijAk; ehl;l 
j;ijAk; fhl;lhky;> gbg;gijNa Nehf;fkhf nfhz;bUg;ghd;. gb 
g;gpy; Mu;tKs;s khztu;fSld; Nru;e;J nfhs;thd;. gbf;ff; 
fpilj;j re;ju;g;gq;fis mrl;il nra;Ak; khztu;fNshL mjpf 
Neuj;ij nrytpl khl;lhd;. jfhj cwTfisAk;> fspahl;L 
f;fisAk; jtpu;j;Jf; nfhs;thd;. me;j khztd;> gy cwTfis 
jtpu;j;Jf; nfhz;ljhNy> mtd; vtiuAk; ntWj;Jj; js;stp 
y;iy. mtd; jd;Dila ,yf;if Nehf;fp fz;Zk; fUj;Js;st 
Dkhf ,Ue;J guPl;irapNy rpj;jpailthd;.  
 
khwhf me;j khztd;> ey;y ghlrhiyapy; Nru;e;J tpl;Nld;> ,dp 
ehd; rpj;jpaile;J tpLNtd;. mq;Nf cs;s khztu;fs; ahtUk; 
gbf;Fk; Nehf;fj;Jld; jhNd tUfpd;whu;fs;. mrl;il nra;Ak; 
khztu;fis Vd; mjpgu; fy;Y}upapy; itj;jpUf;fpd;whu;? mq;Nf 
tUk; Mrpupau;fs; ahtUk; rpuj;ijAld; ghlq;fs; nrhy;ypf; 
nfhLf;Fk;gb jhNd tUfpd;whu;fs;. mq;Nf elf;Fk; ,ju epfo;r; 
rpfs; vy;yhk; Njit vd;w gbahy;jhNd itf;fpd;whu;fs; vy;yh 
Uk; vd;Dila ez;gu;fs; MfNt ehd; ahtUlDk; Neuk; nry 
topf;f Ntz;Lk;. ghlrhiyf;F Ngha;jhd; gbf;f Ntz;Lkh> tPl;b 
ypUe;J rpy ez;gu;fSld; gbj;jhy; vd;d?  vd;W $wp mjd;gb 
nraw;gLthdhf ,Ue;jhy; mtd; xUNghJk; guPl;irapy; rpj;jpa 
ilag; Nghtjpy;iy.  
 
gpupakhdtu;fNs> rw;W rpe;jpAq;fs;! guPl;irf;F Maj;jg;gl ,u 
z;L Mz;Lfs; nfhLf;fg;gl;lJ. me;j ehl;fspy; fpukkhf gbf; 
fhjtu;fis> MrpupaNuh> mjpgNuh> ngw;NwhNuh ghlrhiyia 
tpl;L mfw;wp tpLtjpy;iy. Mdhy; guPl;irapd; KbTfs; tUk; 
NghJ gyd;fs; ntspg;gLk;. mNj NghyNt> fpUigapd; fhyj; 
jpNy ehq;fs; tho;e;J tUfpd;Nwhk;. Njtd; ePba nghWikAs;s 
tuhf ,Uf;fpd;whu;. ghlq;fspy; rpj;jp ngWk;gb gbf;fpd;w khz 
tidg; Nghy ey;y xOq;fpd;gb ehq;fs; elf;f Ntz;Lk;. 
rigf;F nrd;Wtpl;Nld;> ,dp guNyhfk; jhd;> vd;W fz;%bj;
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jdkhf thof;$lhJ. ehq;fs; vq;F nrd;whYk; Ntj thf;fpaq; 
fspd;gb tpopg;Gs;stu;fshf tho Ntz;Lk;. Vnddpy; nghy;yhq; 
fdhfpa rhj;jhd;> ahiu tQ;rpf;fyhk; vd;W tif NjLfpd;whd;. 
ehq;fs; NjtDila ru;thAj tu;f;fj;ij jupj;jtu;fsha; ve;jr; 
rkaj;jpYk; rfytpjkhd Ntz;LjNyhLk; tpz;zg;gj;NjhLk; 
MtpapdhNy n[gk;gz;zp> mjd;nghUl;L kpFe;j kdcWjp 
NahLk; rfy gupRj;jthd;fSf;fhfTk; gz;Zk; Ntz;LjNyhLk; 
tpopj;Jf;nfhz;bUq;fs;. (vNgrpau; 6:11-18)  
 
cyfj;jpNy rpy ghlrhiyfspy;> rpy mjpgu;fs; my;yJ Mrpupa 
u;fs; jq;fs; flikfspy; jtwp> khztu;fSld; jfhj Kiwapy; 
ele;J nfhs;tjhy;> cyfpYs;s vy;yh ghlrhiyfSk; mg;gbj; 
jhd; my;yJ vy;yh mjpgu;fs; Mrpupau;fSk; mg;gbj;jhd; vd;W 
$WtJ kjpaPdkhf ,Uf;Fk;.  cyfpNy cs;s xU rpy ghlrh 
iyfspy; jtWfs; ele;jjhy;> vy;yh ghlrhiyfisAk; %btpL 
Nthk;> mit vq;fSf;F mtrpak; ,y;iy vd;W $wptpl Kb 
ahJ. mJ NghyNt> rig If;fpaq;fspYk; Mq;fhq;Nf elf;Fk; 
jtwhd fhupaq;fshy;> rig $btUjy; mtrpakpy;iy vd;W 
$Wfpd;wtu;fSila Ngr;Rf;F nrtp nfhLf;fhjpUq;fs;.  
 
rigf;F nrd;Wtpl;Nld;> ,dp guNyhfk; jhd;> vd;W fz;%bj; 
jdkhf thof;$lhJ.  
 
guNyhfj;jpNy gpjhthfpa NjtDila rpj;jk; eilngWtJ Nghy 
,e;j G+Nyhfj;jpYk; eilngWk;gbaha; n[gpf;Fk;gb fu;j;j uhfpa 
,NaR fw;Wj; je;jpUf;fpd;whu;. Vnddpy;> ehq;fs; thOk; ,e;jg; 
G+kpapYs;s ve;j If;fpaj;jpYk; vjpuhspahdtdhfpa gprhrhdtd; 
fisfis tpijj;jpUf;fpd;whd;. xt;nthU kuKk; mjdjd; fdpf 
shy; mwpag;gLk;. Njtd; Kd;Fwpj;j ehspNy ey;y fdpnfhlh 
kuq;fs; vy;yhk; ntl;Lz;L mf;fpdpapNy Nghlg;gLk;. me;j ehs; 
tiuf;Fk; nghWikAld;> Njtdhfpa fu;j;jiu mwpfpd;w mwp 
tpNy tsUq;fs;> gpjhthfpa Njtdpd; rpj;jj;ij cq;fs; tho;f; 
ifapNy elg;gpAq;fs;. tpRthrj;jpy; ey;y Nghuhl;lj;ij NghuhL 
q;fs;. ePq;fs; ,NaRtpd; gps;isfshf ,Ug;gjhy;> mtiug; 
Nghy rkhjhd fhuzuhapUq;fs;. Fog;gq;fis cz;L gz;zh 
jpUq;fs;> Fog;gq;fis cz;L gz;Zfpd;wtu;fSf;Fk; MjuT 
mspf;fhjpUq;fs;.  n[gpfpd;wtu;fSld; If;fpakhapUq;fs;. Ntj 
thu;j;ijfis Ngrp> mtw;iw thQ;iraha; ehLfpd;wtu;fSld; 
rk;gh\pAq;fs;. epj;jpa [Ptid Rje;jupj;Jf; nfhs;Sk;gbaha;> 
tpRthrj;jpy; ey;y Nghuhl;lj;ij NghuhLq;fs;. ,NaR ntspg;g 
Lk; ehspNy mopahj khrw;w> kfpikAs;s ePjpapd; fPupl j;ij 
mtu; cq;fSf;F je;jUs;thu;.  
 
 

கர்த்தராகிய இேய� கிறிஸ்�தாேம உங்கைள வழிநடத்�வாராக! 
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gpujhd trdk;; : vNgrpau; 2:14-16 

நாங்கள் ேதவ�ைடய ச�கத்திற்� வ�கின்ற ஒவ்ெவா� நா�ம்> 

நிைறவான நாளாக இ�க்�ம்ப�யாய் எங்கள் �தி �கந்த வாசைனயாக 

ேதவ�ைடய ச�கத்திற்� ெசல்ல ேவண்�ம்.  
 

கிதிேயான�ன் நாட்கள�ேல> ெத�ந்� ெகாள்ளப்பட்ட �ந்�� மன�தர்கைள 

ெகாண்�> ேதவன் மகத்தான வ��தைலைய உண்� பண்ண�னார். அேத 

ேபால> இந்த நாட்கள�ல்> ேதவ�ைடய கா�யங்கைள நடப்ப�ப்பதற்காக> 

ேதவனால் ெத�ந்� ெகாள்ளப்பட்டவர்களாக நாம் இ�க்க ேவண்�ம். 
 

இதற்� நற்சாட்சி�ள்ள வாழ்க்ைக இன்றியைமயாத�. ெகார்ேநலி� என்ற 

ேராம �ற்�க்கதிபதி> ேதவபக்தி�ள்ளவ�ம் தன்வ �ட்டாரைனவேரா�ம் 

ேதவ�க்�ப் பயந்தவ�மாய��ந்�> ஜனங்க�க்� மி�ந்த த�மங்கைளச் 

ெசய்�> எப்ெபா��ம் ேதவைன ேநாக்கி ெஜபம்பண்ண�க்ெகாண்��ந்தான். 

அவைனக் �றித்த நற்சாட்சி ேதவன�டத்திலி�ந்� வந்த�. “உன் 

ெஜபங்க�ம் உன் த�மங்க�ம் ேதவ�க்� நிைனப்�ட்�தலாக அவர் 

சந்நிதிய�ல் வந்ெதட்�ய��க்கிற�.” என்� ேதவ �தன் அவ�க்� 

�றினான். ஒ� மன�த�ைடய நற்சாட்சி ேதவ�ைடய ச�கத்திற்� 

ெசன்றைடய ேவண்�ம். 
 

ேயாப்பா பட்டணத்தில் கிேரக்�ப்பாைஷய�ேல ெதாற்காள் என்� அர்த்தங் 

ெகாள்�ம் தப�த்தாள் என்�ம் ேப�ைடய ஒ� சீஷி இ�ந்தாள் ; அவள் 

நற்கி�ையகைள�ம் த�மங்கைள�ம் மி�தியாய்ச் ெசய்�ெகாண்� 

வந்தாள். ஒ� நாள்> அந்த ஸ்தி� ம�த்�ப் ேபானாள். ேதவ மன�தனாகிய 

ேப�� அங்ேக வந்தேபா�> அப்ெபா�� வ�தைவகெளல்லா�ம் அ��> 

ெதாற்காள் தங்க�டேன �ட இ�க்ைகய�ல் ெசய்தி�ந்த அங்கிகைள�ம் 

வஸ்திரங்கைள�ம் காண்ப�த்�> அவைளக் �றித்த நற்சாட்சிைய பகர் 

ந்தார்கள். ேதவன் தாேம அந்த ஸ்தி�ைய உய�ேரா� எ�ப்ப�னார். அவ� 

ைடய நற்கி�ையகள் அங்ேக ேதவ ச�கத்ைத எட்�ய�.  
 

ஒ� சமயம் இேய� கப்பர்ந��க்�ப் ேபானார். அங்ேக �ற்�க்� 

அதிபதியாகிய ஒ�வ�க்�ப் ப��யமான ேவைலக்காரன் வ�யாதிப்பட்� 

மரண அவஸ்ைதயாய��ந்தான். அவன் இேய�வ�டம் �த�ைடய �ப்ப

[IF YOU WOULD LIKE TO LISTEN TO THE FULL VERSION OF THIS  
MESSAGE IN ENGLISH OR TAMIL, FOLLOW OUR WEBSITE LINK] 

 
 

 

ப�ரசங்கக் �றிப்�க்கள் - ேபாதகர் ரஞ்சிற் ெகான்ஸ்ரன்ைரன் 
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�ல் ஒ�வைர இேய�வ�டம் அ�ப்ப�னான். அந்த �ப்பர்> அவைரக் க� 

த்தாய் ேவண்�க்ெகாண்�: ந�ர் இந்தத் தய�ெசய்கிறதற்� அவன் பாத்திர 

னாய��க்கிறான் என்� நற்சாட்சிைய �றினார்கள். அவன் நம்�ைடய 

ஜனத்ைத ேநசிக்கிறான்> நமக்� ஒ� ெஜபஆலயத்ைத�ம் கட்�னான் 

என்றார்கள். இேய� தாேம> அவ�ைடய மனத்தாழ்ைமைய�ம் வ��வா 

சத்ைத கண்� அவைனக் �றித்� ஆச்ச�யப்பட்டார்.  
 

மற்றவர்கள் அறி�ம்ப��ம் எங்கள் ெபய�ம் �க�க்காக�ம் நாங்கள் 

தானதர்மங்கைள�ம் நற்கி�ையகைள�ம் நடப்ப�க்கக்�டா�. ஆனால்> 

ஒ� மன�தன்> மனத்தாழ்ைமேயா� நற்கி�ையகைள நடப்ப�க்�ம் ேபா�> 

அந்த நற்கி�ையகள்> ேதவ�ைடய ச�கத்திற்� வந்தைடகின்ற�. எங் 

கள் நற்கி�ையக�ம் அவ்வண்ணமாக> ேதவ�ைடய ச�கத்திற்� ெசன் 

றைடகின்றதாக காணப்பட ேவண்�ம். கிறிஸ்தவ வாழ்க்ைகய�ேல> நற்சா 

ட்சி�ள்ள வாழ்க்ைக மிக�ம் �க்கியமான�.  
 

நாங்கள் ேவைலக்� ெசல்�ம் ேபா�> அங்�ள்ள �தலாள��டன்> ஒப் 

பந்தத்ைத ெசய்� ெகாள்கின்ேறாம். அதாவ�> நான் இன்ெனன்ன ேவைல 

கைள இன்னப�ரகாரமாக ெசய்ய ேவண்�ம்> அதற்� ைகமாறாக இவ் 

வள� ஊதிய�ம்> வ���ைறநாட்க�ம் வழங்கப்ப�ம். அப்ப�யாக 

அவன் ேவைலைய ெசய்� ��த்த ேபா�> அந்த �தலாள�யானவன்> 

ஒப்பந்தத்தின்ப�> ஊதியத்ைத ெகா�க்கா� ேபானால்> அைத ந�ங்கள் ஏற் 

�க் ெகாள்வ �ர்களா? இல்ைல! அ�ேபாலேவ> ஒப்பந்தத்தின்ப� ேவைலைய 

ெசய்� ��க்காமல்> ஊதியத்ைத �றியப� வழங்கேவண்�ம் என்� 

��வ�ம் ஏற்றக்ெகாள்ளப்பட ��யாத�. இரண்�ம் அந�தியான�. இந்த 

உலகத்திேல> மன�தர்கள் மத்திய�ேல பலவ�தமான மத நம்ப�க்ைககள் 

உண்�. பல வ�க்கிரகங்கைள தங்க�க்� ேதவர்கள் ஆக்கிக் ெகாள்கின்றா 

ர்கள். அவர்கள் தங்க�க்� ைகமா� கிைடக்�ம் என்� பல கி�ையகைள 

நடப்ப�க்கின்றார்கள். ஆனால்> அவர்கள் அதன் பலன்கைள அைடவதி 

ல்ைல. ஏெனன�ல்> அவர்கள் இல்லாத ஒன்ைற தங்கள் நம்ப�க்ைகயாக 

ெகாண்�> அங்கி�ந்� ைகமா� வ�ம் என்� எதிர்பார்த்தி�க்கின்றார்கள். 

எனேவ> அவர்கள் எதிர்பார்த்த பலைன அைடவதில்ைல.  
 

எங்கைள பரேலாகத்�டன் ஒப்�ரவாக்கிய> சமாதான காரணராகிய 

இேய�ைவ நம்�கின்றவர்கள�ன் நம்ப�க்ைக ஒ�ேபா�ம் வ �ண் ேபாகா�. 

இந்த ெமய்யான ேதவன் மி�தியான ைகமா� ெசய்கின்றவர். எனேவ> 

அவ�டத்தில் எங்கள் நற்சாட்சிகள் ெசன்றைட�ம்ப�யாய்> மனத்தாழ் 

ைம�டன் நற்கி�ையகைள நடப்ப�ப்ேபாம். 
 
 

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

தளத்தில் (INTERNET WEBSITE இல்) தமிழ் ஆங்கில ெமாழிகள�ல் ேகட்கலாம்.] 
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வளர்ச்சி 
ghlrhiyf;F nry;Yk; vq;fs; gps;isfs; fzpjk; tpQ;Qhdk; 
Nghd;w ghlq;fspy; mjpf Gs;spfis vLf;Fk; NghJ> ngw;Nwhu; 
mij ngUkpjkhfg; Ngrpf; nfhs;thu;fs;. Mdhy;> xU 
khztd; Rfhjhuf; fy;tpapy; rpwe;J tpsq;Fk; NghJ> mij 
xU nghUl;lhf vz;zpf; nfhs;tjpy;iy. Rfhjhuf; fy;tpia 
Vd; rpwpa tajpypUe;Nj khztu;f 
Sf;F fw;Wf; nfhLf;fpd;whu;fs;? 
Rfkhf ,Uf;Fk; khztu;fs; Vd; 
Rfhjhuf; fy;tpia fw;f Ntz;Lk;? 
fw;gJ khj;jpuk; my;y> mtu;fs; 
mij jq;fs; tho;tpy; mg;gpahrg;g 
Lj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;  vd;W 
Mrpupau;fs; kpfTk; fupridAs;s 
tu;fshf ,Uf;fpd;whu;fs;. Vnddpy; 
Neha; tUKd; vq;fis ghJfhf;f 
Ntz;Lk;. xU Ntis Neha; mwpF 
wpfis fz;lhy;> mjw;Fupa Kd;Vw;ghLfis nra;a Ntz;Lk;. 
vq;fs; tho;tpy; mkupf;ifahd ehl;fis Njtd; mUSk; 
NghJ> me;j ehl;fis ehq;fs; Qhdkhf gad;gLj;j Ntz;Lk;. 
Njtidj; NjLtjw;F Mgj;J ehl;fis vjpu;ghu;j;J thof; 
$lhJ. Ntu;tpl;L tsuhj jhtuk;> jz;zPu; epiyfNshL 
njhlu;G ,y;yhjjhy;> twl;rp ehl;fspy; fha;e;J Ngha;tpLk;. 
mNj NghyNt> Njtid mwpfpd;w mwptpy; tsuhky; ,Uf;Fk; 
kdpju;fspd; tho;Tk;> neUf;fq;fs; mtu;fspd; tho;f;ifia 
mOj;Jk; NghJ> gy Nrhjidfspy; mfg;gl;L> mitfspdhNy 
gpd;thq;fpg; Ngha; tpLfpd;whu;fs;. NjtDila gpukhzq;fis 
fw;Wf; nfhs;Sk; NghJ> mitfs; Kjyhtjhf vq;fs; ,Uja 
j;jpNy gjpj;J itf;f Ntz;Lk;. Njtid mwpfpd;w mwptpy; 
tsu;tjd; xU msTNfhyhf cq;fs; cs;shd kdpjdpy; Vw;g 
Lk; khw;wk; fhzg;gLfpd;wJ. cjhuzkhf> fle;j tUlk; 
td;kk; gif vupr;ry; vd; cs;sj;jpy; ,Ue;jJ Mdhy; 
,g;NghJ vd; cs;sk; khwptpl;lJ. ,J fpwp];JTf;Fs; ehq;fs; 
milAk; xU tsu;r;rp> ,J Njtdpd; miog;ig mwpAk; 
mwptpd; tsu;r;rp. ,g;gbahf ehq;fs; Njt fhupaq;fspNy> 
xt;nthU ehSk; ed;whf Ntu;tpl;L tsu Ntz;Lk;. 

  

 

 
 

 

கர்த்த�ைடய ேவதத் 

தில் ப��யமாய��ந்�> இர 

�ம் பக�ம் அவ�ைடய 

ேவதத்தில் தியானமாய� 

�க்கிற ம�ஷன் பாக்கி 

யவான். 

nts;sp | khrp 1 
 

 khiy thrfk; - vNgrpau; 6:18 

சங்கீதம் 1:2 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> உம்�ைடய அநாதி த�ர்மானம் என்�ைடய 

வாழ்வ�ல் நிைறேவ�ம்ப�யாய்> உம்ைம அறிகின்ற அறிவ�ல் 

நாள்ேதா�ம் வள�ம்ப� எனக்� ஞான�ள்ள இ�தயத்ைதத் தா�ம்.  

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ைகக்ெகாண்� ேபாதி�ங்கள் 

Ntjthf;fpaq;fnsy;yhk; Njt Mtpapdhy; mUsg;gl;bUf;fpwJ. 
NjtDila kD~d; NjwpdtdhfTk;> ve;j ew;fpupiaAQ; nra; 
aj; jFjpAs;stdhfTk; ,Uf;Fk;gbahf>  mitfs; cgNjr 
j;Jf;Fk;> fbe;Jnfhs;SjYf;Fk; rPu;jpUj;jYf;Fk;> ePjpiag; gbg; 
gpf;FjYf;Fk; gpuNah[dKs;sitfshapUf;fpwJ. Ntjthf;fpa 
q;fs; Ngijfis Qhdthd;fshf 
khw;Wfpd;wJ. Qhdthd;fs; vd;W 
$Wk; NghJ> ,e;j cyfj;jpd; Nghf; 
fpd;gb Ntjj;ij fw;W> fyhrhiyg; 
gl;lq;fis ngw;wtu;fisf; Fwpf; 
fpwJ vd;gJ nghUs; my;y. Ntj 
j;ij Kiwg;gb fyhrhiyfspy; 
fw;gJ ed;W. Mdhy; fyhrhiy 
fspy; fw;gjdhy; xUtd; Njtd; 
$Wk; Qhdpahf khwptpl KbahJ. ,NaR ,e;j cyfj;jpNy 
tho;e;j ehl;fspNy> Ntjj;ij ed;whf fw;w> Qhdthd;fs; vd;W 
fUjg;gl;l gupNrau;> rJNrau;> Ntjghufupy; ngUk;ghd;ikah 
Ndhu;> ,NaR ahu; vd;gijAk;> mtu; $Wk; [Pt thu;j;ijfspd; 
fUj;ijAk; mwpaKbahj ke;j ,UjaKilatu;fshf ,Ue; 
jhu;fs;.  xU rkak; ,NaR n[gpf;Fk; NghJ: gpjhNt! thdj;J 
f;Fk; G+kpf;Fk; Mz;ltNu! ,itfis (Njt ,ufrpaq;fis) 
QhdpfSf;Fk; fy;tpkhd;fSf;Fk; kiwj;J> ghyfUf;F ntspg;g 
Lj;jpdgbahy; ck;ik ];Njhj;jpupf;fpNwd; vd;W $wpdhu;. vg; 
NghJ xU kdpjDf;Fs;>  “vdf;F vy;yhk; njupAk;” vd;w ngUik 
,Ujaj;jpy; Fbnfhs;fpd;wNjh> mjd; gpd;G mtd; Njt 
Dila thu;j;ijfis ahu; NgrpdhYk; me;j thu;j;ijfis 
Vw;Wf; nfhs;Sk; ,Ujak; mtDf;Fs; ,Uf;fhJ. mtutu; jhq; 
fs; fw;Wf; nfhz;l NjtDila thu;j;ijfis> jq;fs; tho; 
f;ifapy;  iff;nfhs;fpd;wtu;fNs> Njtd; $Wk; Qhdthd;f 
shf ,Uf;fpd;whu;fs;. fu;j;jUf;F gag;gLk; gaNk Qhdj;jpd; 
Muk;gk;.  fpwp];J ,NaRitg;gw;Wk; tpRthrj;jpdhNy ehq;fs; 
,ul;rpg;Gf;Nfw;w QhdKs;stu;fshFk;gbf;Nf Ntj thu;j;ij 
fis fw;W> mitfis vq;fs; tho;f;if topahf kw;wtu;f 
Sf;F Nghjpf;fpd;wtu;fshf tsu;e;J tuNtz;Lk;.  

 

 

இைவகைளக் ைகக்ெகா 

ண்� ேபாதிக்கிறவன் பர 

ேலாகராஜ்யத்தில் ெப�ய 

வன் என்னப்ப�வான். 

மத்ேத� 5:19 

rdp | khrp 2 
 

 khiy thrfk; - 2 jPNkh 3:14-17 

 

ெஜபம்: அன்ப�ன் ஆண்டவேர> ேவத வார்த்ைதகைள தாழ்ைம�ள்ள இ� 

தயத்ேதா� கற்�> �தலாவதாக என் வாழ்ைவ அந்த ஜ�வ வார்த்ைத 

கள�ன்ப� வாழ உம்�ைடய �ய ஆவ�யானவர் வழிநடத்திச் ெசல்வா 

ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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க�த்ேதா� ேசவ��ங்கள்... 
,NaR fpwp];J jhNk> Nahthd; ];ehdd; vd;gtiuf; Fwpj;J 
[dq;fSf;Fr; nrhd;dJ vd;dntd;why;: vijg;ghu;f;f tdhe; 
juj;jpw;Fg; NghdPu;fs;? fhw;wpdhy; mirAk; ehziyNah? my; 
yntd;why;> vijg;ghu;f;fg;NghdPu;fs;? nky;ypa t];jpue;jupj;j 
kD~idah? myq;fhu t];jpue;jupj;Jr; nry;tkha; tho;fpwtu; 
fs; muru; khspiffspNy ,Uf;fp 
whu;fs;. my;yntd;why;> vijg;ghu; 
f;fg;NghdPu;fs;? jPu;f;fjuprpiaNah? 
Mk;> jPu;f;fjuprpiag; ghu;f;fpYk; Nkd; 
ikAs;stidNa vd;W cq;fSf; 
Fr; nrhy;YfpNwd;. fu;j;jUf;F top 
ia Maj;jg;gLj;Jk;gb Kd;Fwpf; 
fg;gl;l jPu;f;fjuprpahfpa NahthD 
ila cgNjrj;ijf; Nfl;l Maf; 
fhuu; (rKjhaj;jpdhy; ghtpfs; 
vd;W fUjg;gl;ltu;fs;) Kjyhd rfy [dq;fSk; mtdhNy 
Qhd];ehdk; ngw;W> Njtd; ePjpguu; vd;W mwpf;ifapl;lhu;fs;.  
gupNraUk; epaharh];jpupfSNkh mtdhNy Qhd];ehdk; ngwh 
ky; jq;fSf;Ff; NfLz;lhf NjtDila MNyhridiaj; js; 
sptpl;lhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> vq;fs; ,Ujak; czu;tilA 
k;gbaha; ehq;fNs vq;fsplk; ,e;jf; Nfs;tpia Nfl;f Ntz; 
Lk;. vd;d fhuzj;jpw;fhf Myaj;jpw;F nrd;W tUfpd;Nwd;? 
Vd; Ntjj;ij thrpf;fpd;Nwd;? Vd; n[gpf;fpd;Nwd;? NahthD 
ila cgNjrj;jpw;F fPo;gbe;jtu;fis Njtd; ePjpguu; vd;W mwp 
f;ifapl;lJ Nghy> ehq;fs; NjtDila fhupaq;fis (vLj;Jf; 
fhl;lhf: rig $btUjy;> Ntjk; thrpj;jy;> n[gpj;jy;) fUj; 
jhf nra;J tUk; NghJ vq;fs; tho;f;ifapy; NfL cz;lhfhJ. 
khwhf Njtid ePjpguu; vd;W cau;j;Jfpd;wtu;fshf ,Ug;Nghk;. 
ehq;fs; fpwp];jtu;fs; vd;w ngaiuj; jupj;jpUf;fpd;Nwhk;> Mj 
yhy;> gFjpgFjpahf ,itfis nra;J Kbf;f Ntz;Lk; vd;w 
kdepiyAld; nraw;glhky;> mtUila fw;gidfs; kdkfpo;rp 
ahdJ vd;gij czu;e;jtu;fsha;> thQ;irAld; epj;jpa 
tho;Tf;Fupa fhupaq;fis Njb> KO ,Ujaj;NjhLk; cz;ik 
aha; mtiu Nrtpf;ff;flNthk;.  

    

  

   

ந�ங்கள் எப்ப��ம் கர்த்த 

�க்�ப் பயந்�> உங்கள் 

��இ�தயத்ேதா�ம் 

உண்ைமயாய் அவைரச் 

ேசவ�க்கக்கடவ �ர்கள்; 

1 சா�ேவல் 12:24 

QhapW | khrp 3 
 

 khiy thrfk; - NahRth 24:15 

ெஜபம்: பரேலாக ப�தாேவ> உம்�ைடய திவ்வ�ய அைழப்ப�ன் 

ேமன்ைமைய உணர்ந்தவனா(ளா)ய்> என் ெசயற்பா�கைள க�த்ேதா� 

ெசய்� ��க்க எனக்� கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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கால்கள் ச�க்�ம் ேவைளகள�ல்... 
fu;j;juhfpa ,NaRtpd; gpujhd rP~dhfpa rPNkhd; NgJU vd;g 
tiuf; Fwpj;J ,d;W ehq;fs; ngUkpjkhf Ngrpf; nfhs;fpd; 
Nwhk;. mtu; jk;Kila tho;f;ifia fu;j;jUila gzpf;fhf 
mu;g;gzpj;jpUe;jhu;. ,NaR ,tiu jk;Kila jpUg;gzpf;fhf 
miof;f Kd;> ,tu; xU rhjhuzkhd njhopiy nra;Ak; kdp 
jdhfNt ,Ue;jhu;. Rkhu; %d;W Mz;LfSf;F Nky;> ,NaR 
NthL kpfTk; If;fpakhf Copak; 
nra;J te;jhu;. ,NaR nra;j ngup 
jhd mw;Gjq;fis fz;l kdpjd;. 
,NaRtpd; ehkj;jpy; mNef mw;Gj 
q;fis nra;j kdpjd;. Mdhy;> 
mtUila tho;f;ifapy; te;j xU 
,f;fl;lhd #o;epiyapy;> jd;D 
ila v[khdhfpa ,NaRit> jd 
f;F njupahJ vd;W xU Kiwa 
y;y> %d;W Kiw Kw;whf kWjyp 
j;jhu;. NgJU ,ij jpl;lkpl;L nra; 
atpy;iy. jd;Dila v[khdid 
ifJ nra;Jtpl;lhu;fs; vd;W re;ju;g;g #o;epiyfshy; gak 
ile;J ,g;gbahd JNuhfkhd nraiy nra;jpUe;jhu;. jplfhj; 
jpukhd kdpjdhf ,Ue;jNghJk;> jd; v[khid kWjypj;Njd; 
vd kdk; fre;J mOjhu;. ,itfs; ele;J Vwj;jho 50 
ehl;fSf;F gpd; ,tuJ tho;f;if Kw;whf khw;wg;gl;lJ. kuz 
gupae;jk; jd;Dila v[khdDf;F cz;ikahf ,Ue;jhu;. 
vq;fSila tho;f;ifapYk;> ehq;fs; JNuhfpfs; vd;W 
fUjg;glf;$ba epiy Vw;gl;lhYk;> ,dp vd;d nra;tJ> ,dp 
vg;gbAk; thONthk; my;yJ ,g;gb kupj;Jg;Nghthk; vd;W 
kjpaPdkhd fhupaq;fis nra;Jtplf;$lhJ. cz;ikahf 

kde;jpUk;Gfpd;wtu;fSf;F Njtd; rfhak; nra;fpd;wtu;. ,oe;J 
Nghd rkhjhdj;ij ,ul;bg;ghf ju fpUig ngUj;jtuhf ,U 
f;fpd;whu;. ehd; jFjpaw;w fhupaj;ij nra;Njd;> vd;W vq;f 
isNa ehq;fs; Gwf;fzpj;Jtplhky;> jFjpapy;yhj vd;idAk; 
ePu; Nerpf;fpd;w md;Gs;s nja;tk; vd;w tpRthrj;NjhL> ,NaR 
mz;il fpl;br; NrUq;fs;. mtu; vq;fs; xt;nthUtiuAk; ngup 
jhd rhl;rpahf epWj;j ty;ytu;. 

   

 
 

தம்ைம ேநாக்கிக் �ப்ப� 

�கிற யாவ�க்�ம்> 

உண்ைமயாய்த் தம்ைம 

ேநாக்கிக் �ப்ப��கிற 

யாவ�க்�ம்> கர்த்தர் சம� 

பமாய��க்கிறார். 

சங்கீதம் 145:18 

jpq;fs; | khrp 4 
 

 khiy thrfk; - ahj; 36:6 

ெஜபம்: அன்ப�ன் ேதவேன> இக்கட்டான �ழ்நிைலகள�ல் நான் உம்ைம 

வ�ட்� ஓ�வ�டாதபப�> உண்ைம�ள்ள இ�தயத்ேதா� உம்ைமேய 

பற்றிக் ெகாண்� வாழ என்ைன வழிநடத்திச் ெசல்வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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�தன்ைமயான ேநாக்கம் 

,NaR ,e;j cyfj;jpNy ,Ue;j ehl;fspNy tho;e;j kjj; jiy 
tu;fspy; gyu;> ghtpfs; mRj;jkhdtu;fs; vd;W gy [dq;fis 
rKjhaj;jpypUe;J js;sp itj;jhu;fs;. Mdhy; fu;j;juhfpa ,Na 
RNth> xLf;fg;gl;L> ,dp tho;tpy;iy vd;wpUe;j ghtpfisNa 
Njbr; nrd;whu;. [dq;fspy; gyu;> ghtj;jpy; tho;e;J nfhz;bU 
e;jJ  cz;ik> Mdhy; mtu;fs; 
Nka;g;gd; ,y;yhj MLfisg; Nghy 
miye;J jpupe;jhu;fs;. mtu;fSf;F 
topfhl;bfs; ,Uf;ftpy;iy. ,NaR 
jhNk> mtu;fis ghtf;fl;Lf;fspyp 
Ue;J tpLtpf;Fk;gbf;F mtu;fs; 
kj;jpapNy gy mw;Gjq;fis nra;J> 
mRj;j Mtpfis Juj;jp> [dq;fS 
f;F Gjpa ek;gpf;ifia cz;L 
gz;zpdhu;. Mdhy; me;j ehl;fspyp 
Ue;j gy kjj;jiytu;fs; ,jdhy; 
,NaRtpd; Nky; vupr;ryile;jhu;fs;. 
,NaRitf; Fwpj;J gy ngha;ahd 
Fw;wr; rhl;Lf;fis gpizj;jhu;fs;. 
,itfis Nfs;tpg;gl;l> mtUila ,dj;jhu;fs;> ,NaR 
kjpkaq;fp ,Uf;fpd;whu; vd;W mtiu gpbj;Jf; nfhz;L tPL 
nry;y Ntz;Lk; vd;W jtwhd vz;zq; nfhz;lhu;fs;;. mtU 
ila rNfhjuUk;> jhahUk; te;J> [dq;$l;lj;jpw;F ntspNa 
epd;W> mtiu miof;Fk;gb mtuplj;jpy; Ms; mDg;gpdhu;fs;. 
(khw;F 3:21-31) ,NaR nrhd;dhu;: NjtDila rpj;jj;jpd;gb 
nra;fpwtd; vtNdh mtNd vdf;Fr; rNfhjuDk;> vdf;Fr; 
rNfhjupAk;> vdf;Fj; jhAkha; ,Uf;fpwhu;fs; vd;whu;. ,e;j 
,lj;jpNy> gpjhthfpa Njtdpd; rpj;jk; nra;tJ vt;tsT 
Kf;fpakhdJ vd ,NaR typAWj;jp fhz;gpj;jhu;. ve;j jil 
vq;fs; tho;tpy; te;jhYk;> vq;fis Nerpf;fpd;wtu; $l vq;fis 
Fwpj;J jtwhd vz;zq; nfhz;lhYk;> vq;fs; tho;tpy; 
gpjhthfpa Njtdpd; rpj;jj;ij epiwNtw;WtNj vq;fspd; 
Kjd;ikahd Nehf;fkhf ,Uf;f Ntz;Lk;.  

 

 
 

 

பரேலாகத்திலி�க்கிற 

என் ப�தாவ�ன் சித்தத்தி 

ன்ப� ெசய்கிறவன் எவ 

ேனா அவேன எனக்�ச் 

சேகாதர�ம் சேகாத� 

�ம் தா�மாய் இ�க்கி 

றான் என்றார். 

மத்ேத� 12:50 

nrt;tha; | khrp 5 

 

 

 khiy thrfk; - Nahthd; 3:16 

 

ெஜபம்: பரேலாக ப�தாேவ> உம்�ைடய தி�ச்சித்தத்ைத என் வாழ்வ�ல் 

நடப்ப�ப்பைதேய என் வாழ்வ�ன் �தன்ைமயான ேநாக்கமாக ெகாண் 

��க்�ம் உணர்�ள்ள இ�தயத்ைத எனக்�த் தந்த�ள்வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அநாதி த�ர்மானம் 
“VNjh> NjtDila rpj;jk; epiwNtwl;Lk;” my;yJ “,J vd;D 
ila jiynaOj;J” my;yJ “,J tpjp”vd kdpju;fs; tpuf; 
jpapy; $Wtij ehq;fs; Nfl;bUf;fpd;Nwhk;. ,g;gbahf mwp 
f;if nra;Jtpl;L> vq;fs; fz;Nghd Nghf;fpy; tho;e;J gpjh 
tpd; rpj;jj;jpw;F vq;fis xg;Gf; nfhLf;fpd;Nwhk; vd;gJ Vw;G 
ilajy;y. “vd; rpj;jj;jpd;gbay;y> 
vd;id mDg;gpdtUila rpj;jj; 
jpd;gb nra;aNt ehd; thdj;jpyp 
Ue;jpwq;fpte;Njd;” vd;W ,NaR $wp 
dhu;. jk;ik rpYitapNy gypahf 
xg;Gf; nfhLj;j me;j ,uhj;jpup 
apNy> “vd;Dila rpj;jky;y> ck;K 
ila rpj;jNk epiwNtwl;Lk;” vd;W> 

tu ,Ue;j mtkhdk;> epe;ij> ghL 
fs;> kuzk; ahtw;iwAk; Vw;Wf; 
nfhs;s ,NaR jk;Kila tho;f; 
ifia G+uzkhf mu;g;gzpj;jhu;. gpjhtpd; rpj;jk; vd;W $Wk; 
NghJ> Copak; xd;W> vd; tho;f;if ,d;ndhd;W vd;W gpupj;J 
itf;f KbahJ. ,NaRitg; Nghy> vq;fSila tho;f;ifia 
G+uzkhf Njt rpj;jj;jpw;F mu;g;gzpf;f Ntz;Lk;. ghtQ;nr 
a;fpw Mj;JkhNt rhFk;;. ve;j kD~Dk; jd; Kaw;rpapdhy;> 
me;j epj;jpa kuzj;jpypUe;J jg;gpj;Jf; nfhs;s KbahJ. 
Mdhy;> gpjhthdtu; jk;Kila kpFe;j md;gpdhNy jk;Kila 
xNu Ngwhd Fkhudhfpa ,NaR topahf kPl;ig cz;L gz; 
zpzhu;. xUtDk; nfl;Lg; Nghfhky; epj;jpa tho;it Rje;j 
upj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gNj vq;fisf; Fwpj;jjhd gpjh 
thfpa Njtdpd; mehjp jPu;khdk;. ,e;j jPu;khdj;jpw;F tpNuh 
jkhd ve;j fpupiaAk; Njtdhy; cz;lhdJ my;y. mjhtJ 
xUtd; jd;; Mj;Jkhit nfLf;Fk; fpupiafspy; tho;e;J 
nfhz;L (ntspauq;fkhd ghtq;fs; my;yJ ,ufrpa ghtq; 
fs;)> ehd; NjtDf;fhf tho;fpd;Nwd;> mtUf;fhf fpupiafis 
elg;gpf;fpd;Nwd; vd;ghdhfpy;> mjdhy; mtDf;F ve;j gpuNah 
[dKk; ,y;iy. MfNt> ehq;fs; NjtDf;nfd;W gupRj;j 
tho;T tho;tJ ,d;wpaikahjJ.  

 

 

  

 
 

 

ஒ�வ�ம் ெகட்�ப்ேபா 

காமல் எல்லா�ம் மனந் 

தி�ம்பேவண்�ெமன்� 

வ��ம்ப�> நம்ேமல் ந��ய 

ெபா�ைம�ள்ளவராய�

�க்கிறார். 

2 ேப�� 3:9 

Gjd;; | khrp 6 

 

 

 khiy thrfk; - vNrf;fpNay; 18:20-24 

 

 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> உம்�ைடய அநாதி த�ர்மானம் என்ன�ல் 

நிைறேவ�ம்ப�யாய்> �ய வாழ்� வாழ> என்ைன அர்ப்பண�க்கின்ேறன். 

அ�தின�ம் என்ைன வழி நடத்திச் ெசல்வ �ராக! இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நிரந்தர ேப�ன்பம் 
,Njh> rNfhjuu; xUkpj;J thrk;gz;ZfpwJ vj;jid ed;ikAk; 
vj;jid ,d;gKkhdJ. vd rq;fPj Gj;jfj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. 
ruPu gpufhukhf> xNu ,lj;jpw;F tUtJ kl;Lky;y> gpjhthfpa 
NjtDila ehkj;jpd; kfpikf;fhf> Mtp Mj;Jkh ruPuk; 
xUkpj;J tUk; NghJ> mq;Nf Ngupd;gk; cz;L. rpy 
NtisfspNy> Fwpg;gplg;gl;l tpoh xd;iw rpwg;gpf;Fk;gbaha; 
rpwg;G tpUe;jpdUf;Fupa miog;ig rpyu; ngw;Wf; nfhs; 
fpd;whu;fs;;. xU Ntis me;j egu; xU gpugy;akhd rKjha 
me;j];J cilatuhf ,Uf;fyhk;. 
me;j me;j];J> fy;tpawpT> nghU 
shjhu nropg;G> murpay; kw;Wk; 
kj rk;ge;jg;gl;ljhf ,Uf;fyhk;. 
mg;gbg;gl;ltu;fs; rKfkspg;gjp 
dhy;> kdpju;fs; ngUkpjkiltJ 
z;L. ,e;j tpohtpw;F ,d;dhu; te; 
jhu; vd;W ehq;fs; $wpf; nfhs; 
Nthk;. Mdhy;> Njt rKfj;jpw;F 
tUk; NghJ> rKjha me;j];J 
f;fs; kdepiwit nfhLg;gjpy;iy. 
mjhtJ> rKjha me;j];Js;s rpyu; $btUtjhy; mq;Nf 
nja;tPf gpurd;dk; cz;lhtjpy;iy. ,];uNty; [dq;fis top 
elj;Jk; jiytdhf NkhNr miof;fg;gl;lhu;. [dq;fs; kj;jpapy; 
ed;kjpg;G ngw;w jiytdhfTk;> gpugy;akhd kdpjdhfTk; ,U 
e;jgbahy;> mtNuh my;yJ ,];uNty; [dq;fNsh tpNr~pj;j 
tu;fshf ,Uf;ftpy;iy. NkhNr Njtid Nehf;fp> “NjtNd> 
ck;Kila gpurd;dk; vq;fNshL tUtjpdhNyNa ehq;fs; 
tpNr~pj;jtu;fs;”  vd;W mwpf;ifapl;lhu;. vdNt ehq;fs; rig 
If;fpaj;jpNy> Ngupd;gk;  mila Ntz;Lkhapd;> vq;fs; Mtp> 
Mj;Jkh> ruPuk; ahTk; xUkpj;J> Njtid kfpikg;gLj;j Ntz; 
Lk;. ,e;j cyf msTNfhypd;gb nfhLf;fg;gl;l kdpju;fSila 
juhjuj;jpdhNy tUk; If;fpaj;jpd; gyd; gpuNah[dkw;wJ. 
Mdhy;> kdpju;fs; NjtDila ehkj;jpNy xd;W $Lk; NghJ> 
Njtd; jk;Kila fpUigapdhNy kdpju;fspd; cs;sj;jpNy 
Ngupd;gj;ij nfhLf;fpd;whu;.  

     

 

இப்ப�ேய �மிய�ன்ேம 

�ள்ள ஜனங்கள் எல்லா 

��ம்> நா�ம் உம்� 

ைடய ஜனங்க�ம் வ�ேச 

ஷித்தவர்கள் என்� வ�ள 

ங்�ம் என்றான் 

யாத் 33:16 

tpahod; | khrp 7 
 

 khiy thrfk; - 1 NgJ 2:9 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> உம்�ைடய மி�ந்த 

கி�ைபய�னாேல> என் உள்ளத்திேல ந�ர் ெகா�க்�ம் ேப�ன்பத்ைத 

ெபற்�க் ெகாள்�ம்ப�யாய் என்ைன வழிநடத்திச் ெசல்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நல்ல ஆயைனப் ேபால... 
ePjpia epiyehl;l epakpf;fg;gl;ltu;fs;> m[hf;fpuijahf ,Ue; 
jjpdhNy rpy kdpju;fspd; tho;f;ifapy;> rpy re;ju;g;gq;fspNy>  
gy Jd;gq;fs; Vw;gl;lij Fwpj;J nra;jpfspy; Nfl;fpd;Nwhk;. 
epj;jpa tho;it Nehf;fp nrd;W nfhz;bUf;Fk; ehq;fs;> [hf;fpu 
ijAs;stu;fshf> NjtDf;nfd;W ey;y  ];jhdhjpgjpfshf ,U 
f;f Ntz;Lk;. xU Mj;Jkh ghjhsj;jpw;F nry;yhky; jLf;f 
$ba re;ju;g;gj;ij Njtd; nfhL 
j;jpUe;jhy;> mij kdpj rl;lq;fsp 
dhNy tpl;Ltplf;$lhJ. vq;fs; tho; 
f;ifapd; epfo;Tfs;> xOq;fhf eil 
ngw Ntz;Lk; vd;gjw;fhf> ehq; 
fs;  rpy nfhs;iffs;> rl;ljpl;lq; 
fis Vw;gLj;jpf; nfhs;syhk;. rig 
If;fpaq;fspYk; ,g;gbahd xO 
q;F Kiwfis Vw;gLj;jg;gl;bUf; 
fpd;wJ. ,g;gbahd ed;ik fUjp 
Vw;gLj;jg;gl;l rl;ljpl;lq;fisAk; 
xOq;F KiwfisAk;> vf;fhuzk; 
nfhz;Lk; ,ilA+W nra;ahky;> 
fl;lhakhff; filg;gpbf;fg;gl Ntz; 
Lk; vd;W rpyu; fLikahf ,Ug;gJz;L. mg;gb fLikahf 
,Ug;gjpdhy; rpy NtisfspNy> rpy Mj;Jkhf;fs; mg;gbg;gl;l 
rl;lq;fis rfpf;f ngyd; ,y;yhky; gpd;khw;wkile;J Nghf 
f;$ba rhj;jpaq;fs; cz;L. Njtdhy; vq;fSf;F nfhLf;fg;gl;l 
Mj;Jkhf;fs; tpiyNawg;ngw;wJ. ,NaR jhNk> n[gpf;Fk; 
NghJ: ehd; mtu;fSlNd$l cyfj;jpypUf;ifapy; mtu;fis 
ck;Kila ehkj;jpdhNy fhj;Jf;nfhz;Nld;;. ePu; vdf;Fj; je;j 
tu;fisf; fhj;Jf;nfhz;Lte;Njd;; Ntjthf;fpak; epiwNtwj;jf;f 
jhf> Nfl;bd; kfd; nfl;Lg;NghdhNday;yhky;> mtu;fspy; xU 
tDk; nfl;Lg;Nghftpy;iy vd;W $wpdhu;. Rkf;f mupjhd Rik 
fis kD~u;Nky; Rkj;JfpwPu;fs;; vd;W> xU rkak; rl;l xOq;F 
fis newpg;gLj;Jgtu;fis ,NaR fbe;J nfhz;lhu;. vdNt> 
ngytPdKs;stu;fs; Nky; Rkf;f Kbahj Rikfis ehq;fs; 
Rkj;jf; $lhJ. vd;Dila Rik ,yFthdnjd ,NaR miof; 
fpd;whu;. vdNt ngytPdiu fbdkhfty;y nkJtha; elj;JNthk;.  

   

 

 

ேமய்ப்பைனப்ேபாலத் 

தம� மந்ைதைய ேமய் 

ப்பார்; ஆட்�க்�ட்�க 

ைளத் தம� �யத்தி 

னால் ேசர்த்�> தம� 

ம�ய�ேல �மந்� கறவ 

லா�கைள ெம�வாய் 

நடத்�வார். 

ஏசாயா 40:11 

nts;sp; | khrp 8 
 

     khiy thrfk; - Nahthd; 17:12 

ெஜபம்: அன்பான ஆண்டவேர> என்�ைடய ெகாள்ைககள�னாேல மற்ற 

வர்கள் இடறலைடந்� ப�ன்வாங்கிப் ேபாகாதப�க்�> அன்ப�னாேல மற் 

றவர்கைள தாங்க என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்�ம். இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்               22 



 
 

 

நல்ல உபாத்தியாைரப் ேபால…  
tFg;G Mrpupau;> Kjyhk; jtizf;Fupa khztu; Kd;Ndw;w 
mwpf;ifia xt;nthU khztUf;Fk; toq;fpf;nfhz;bUe;jhu;. 
mtu;> khztu;fspd; Kd;Ndw;wj;ijf; Fwpj;J kpfTk; fuprid 
As;stuhf ,Ue;jjhy;> gy ghlq;fis rpwg;ghf nra;J> rpy 
ghlq;fspy; FiwT gl;l khztu;fs; rpyiu fbe;J nfhz;lhu;. 
tPl;by; gbf;ff;$ba #o;epiy ,U 
e;Jk;> mtw;iw mrl;il nra;j khz 
tu;fs; rpyUf;F jz;lidAk; to 
q;fpdhu;. vy;yh ghlq;fspYk; Fiw 
e;j Gs;spia vLj;j xU khztid 
mioj;J “jk;gp> vd;dlh nra;ag; 
Nghfpd;wha;?” vd fupridAld; Nfl; 
lhu;. mtUila Fuypd; njhdpap 
Nyh> mtu; me;j khztdpd; epiy 
iaf; Fwpj;J ftiyaile;jpUg;gJ 
njupe;jJ. me;j khztDf;F> tPl;b 
Ny gbf;ff;$ba ve;j #o;epiyNah my;yJ ghlq;fis gbf;f 
cjtp nra;aNth ahUkpy;iy vd;gij czu;e;j Mrpupau;> 
mtid fbe;J nfhs;sNth my;yJ jz;bf;fNth Kw;gltp 
y;iy. khwhf> mtid mioj;J> mtDila vjpu; fhyj;ijf; 
Fwpj;J> mtNdhL rhe;jkhf Ngrpdhu;. me;j Mrpupauhy;> mt 
Dila #o;epiyfis khw;w KbahJ> Mdhy; me;j Mrpup 
aupd; cs;sj;ij rw;W rpe;jpj;J ghUq;fs;. mNj Nghy> [d 
q;fs; gyjug;gl;l #o;epiyfspy; ek;kpilNa tho;e;J tUfpd; 
whu;fs;. rig If;fpaj;jpYk; gyjug;gl;l [dq;fs; tUfpd;whu; 
fs;. mtu;fSila #o;epiyfis mwpahky;> vq;fs; gyj;ij> 
gupRj;jj;ij kw;wtu;fs; Nky; ehq;fs; jpzpf;f Kw;glf; $lhJ. 
rpy NtisfspNy> ehq;fs; kw;wtu;fspd; mty epiyia mwp 
e;jhYk;> vq;fs; Ragyj;jhy; xd;Wk; nra;a Kbahj epiy Vw;g 
Lfpd;wJ. mt; Ntisapy;> cq;fs; md;ig $l;b toq;Fq;fs;> 
mtu;fSf;fhf jpdKk; Njtid Nehf;fp n[gpAq;fs;. tdh 
e;jpuj;jpNy ePUw;Wfis cz;L gz;Ztij Nghy> Njtd; 
jhNk mtu;fspd; twz;l tho;f;ifia nropg;ghFk; Nghf;if 
cz;L gz;Zthu;. 

   

 

 

திடனற்றவர்கைளத் ேதற் 

�ங்கள்> பலவ �னைரத் 

தாங்�ங்கள்> எல்லா�ட 

த்தி�ம் ந��ய சாந்தமா 

ய��ங்கள். 

1 ெதச 5:14 

rdp | khrp 9 
 

 khiy thrfk; - Vrhah 41:18-19  

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> என்�ைடய �ழ்நிைலகைள அறிந்� 

எனக்� தய� ெசய்� வ�கின்ற�ர்> அேத ேபால நா�ம் மற்றவர்கள�ன் 

நிைலைய உணர்ந்�> தய�ள்ளவனா(ளா)க வாழ கி�ைப ெசய்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அதிக கன�கள் 

ey;y cghj;jpahu; Nghy ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W New;wa jpdj;jpy; 
jpahdpj;Njhk;. mjd; njhlu;r;rpahf ,d;W gpjhthfpa Njt 
d;jhNk vg;gbahf ehq;fs; mjpf fdpnfhLf;Fk;gbaha; vq; 
fis Rj;jpfupf;fpd;whu; vd;gijf; Fwpj;J Muha;e;J ghu;g;Nghk;. 
mjpfg;gbahd ghlq;fspNy tpNr~l rpj;jp ngw;w khztd;> 
me;j Mrpupaiu Nehf;fp: “rhu;> 
mjpf ghlq;fspNy tpNr~l rpj; 
jpfs; ngw;w vd;id jz;bf;fpd;wPu; 
fNs> Mdhy;> vy;yh ghlq;fspYk; 
Fiwe;j Gs;spfis ngw;wtNdhL 
rhe;jkhf Ngrpfpd;wPu;fNs> vdf;F 
Gupatpy;iy” vd;W $wpdhy;> mj 
w;F vd;d tpsf;fj;ij ePq;fs; 
nfhLg;gPu;fs;? vq;fs; guk gpjh> 
fdp nfhlhj kuq;fis fdp nfhL 
f;Fk;gbaha;> kuj;ij Rw;wp nfhj;jp> gris Nghl;L> ePu; gha;r;rp> 
fdp nfhLf;Fk;gbaha; topfis Vw;gLj;Jfpd;whu;. ey;y fdp 
nfhLf;Fk; kuq;fs;> ,d;Dk; mjpf ew;fdpfis nfhLf;Fk;gb 
aha; mij fpis eWf;fp> fisgpLq;fp nkd;NkYk; Rj;jk; nra; 
fpd;whu;. ,g;gbahf vq;fs; md;Gs;s guk gpjh xt;nthUt 
iuAk; ed;whf mwpe;jpUf;fpd;whu;. rpy khztu;fSf;F nfhLf;Fk; 
rpl;irfs; (rpW jz;lidfs;> fbe;J nfhs;Sjy;) mtu;fis 
Nkd;ikg; gLj;Jk;. Mdhy;> rpy khztu;fis jz;bf;Fk; NghJ> 
mtkhdk; jhq;f Kbahky;> epiyjsu;e;J> fy;tpia ntWf;f 
Muk;gpj;J tpLthu;fs;. mNj NghyNt vq;fs; rig If;fpa 
q;fspy; tUk; kdpju;fspd; epiyAk; ,Uf;fpd;wJ. mjdhy; 
ngyKs;std; Fw;wk; nra;jhy; ghtk;> ngytPdd;; Fw;wk; nra; 
jhy; ghtk; ,y;iy vd;gJ nghUs; my;y. mepahak; vy;yhk; 
ghtk; jhd;. Mdhy;> vy;yh kdpju;fisAk; vy;yh Ntisf 
spYk;> xNu tpjkhf Neu;topg;gLj;j KbahJ. vdNt> xOq;F 
KiwfisAk;> ey;topg;gLj;JjiyAk; Fwpj;j mwpTs;stu;fshf 
Tk; ,Uf;f Ntz;Lk;. vq;fs; tho;f;ifapd; ge;ijag; nghUs; 
epj;jpa [Ptid miltjhFk;. vdNt> me;j Fwpf;Nfhis 
milAk;gb> ,NaRit Nehf;fp Kd;NdWNthk;.  

  

  

 

கன�ெகா�க்கிற ெகா� 
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அைதச் �த்தம்பண்�கி 

றார். 

ேயாவான் 15:2 
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ஜ�வ வாக்�கள்! 
,NaR> tdhe;juj;jpNy ehw;gJ ehs; ,uTk; gfYk; cgthrkh 
apUe;jgpd;G> mtUf;Fg; grpAz;lhapw;W. mg;nghOJ Nrhj 
idf;fhudhfpa gprhR mtuplj;jpy; te;J: ePu; NjtDila Fkhu 
Ndahdhy;> ,e;jf; fy;Yfs; mg;gq;fshFk;gb nrhy;Yk; vd; 
whd;. me;j NtisapNy> ,NaR jhNk> ,d;W jpahdj;jpy; Fwpg; 
gplg;gl;l trdj;ij $wpdhu;. Njt 
Dila thu;j;ijfs; xt;nthd;Wk; 
MtpAk; [PtDs;sjhAk; ,Uf;fpd; 
wJ. mjhtJ> mtu; xU thu;j; 
ijia Ngrpdhy;> me;j thu;j;ij 
apd;gb fhupak; ele;J KbAk;. mt 
Uila thu;j;ijapNy ty;yik 
cz;L. cjhuzkhf “,iuahNj Rk; 
khapU” vd;W nfhe;jspf;Fk; fl 
iyg; ghu;j;Jf; $wpdhu;. clNd 
fly; mikjyhapw;W. “yhrUNt 
ntspNa th” vd;whu;.  kupj;jtd;> fy; 
yiwapypUe;J capUld; te;jhd;. 
,g;gbahf mRj;j MtpfSf;Fk;> 
jPuhj Neha;fSf;Fk; fl;lis nfhL 
j;jhu;. mtu; jk;Kila thu;j;ijia 
mDg;gp Fzkhf;fp tpLtpf;fpd;wtuhapUf;fpd;whu;. ,d;W cq; 
fis mOj;Jk; ghuq;fs; vit? cq;fis Nehf;fp ,Uf;Fk; 
gpur;ridfs; vit? gupRj;j Ntjhfkj;jpypUe;J> Njt thf;Fj; 
jj;jq;fis thrpj;J> mij jpdKk; mwpf;ifapl;L> tpRthrj; 
NjhL n[gk; nra;Aq;fs;. kdij jsutplhJ> cWjpaha; me;j 
thf;Fj;jj;jq;fspNy epy;Yq;fs;. me;j thf;Fjj;jq;fSf;F 
tpNuhjkhd fhupaq;fis NgrhkYk;> mitfSf;F vjpuhd fpup 
iafis elg;gpf;fhkYk;> nghWikNahL fhj;jpUq;fs;. Njtd; 
jhNk jk;Kila thu;j;ijia mDg;gp tpLjiy jUthu;. Md; 
kPf tpLjiy kl;Lky;y> ,e;j cyfj;jpNy cq;fSf;F Njit 
fs; cz;L vd;gij Njtd; mwpthu;. Njtd; jhNk> jk;Kila 
kfpikapd; IRtupaj;jpdhy;> Fiwfs; ahitAk;> fpwp];J 
,NaRTf;Fs;sha; epiwthf;fp elj;Jthu;.  

  

  

 

இேய� ப�ரதி�த்தரமாக: 

ம�ஷன் அப்பத்தினா 
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வார்த்ைதய�னா�ம் 

ப�ைழப்பான் என்� எ� 

திய��க்கிறேத என்றார். 

மத்ேத� 4:4 

jpq;fs; |  khrp 11 
 

 khiy thrfk; - rq;; 107:20 
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ேதவனால் உண்டானைவகள்...   

me;ehl;fspNy> kupj;J mlf;fk;gz;zg;gl;l yhrU vd;Dk; kdp 
jid ,NaR kupj;NjhupypUe;njOg;gpdhu;. yhrUtpdpkpj;jkhf A+j 
u;fspy; mNefu; Ngha;> ,NaRtpdplj;jpy; tpRthrk; itj;jgb 
ahy;> ,NaRNthL$l yhrUitAk; nfhiy nra;Ak;gbahf 
A+j kjj;jiytu;fs; MNyhridgz;zpdhu;fs;. ,NaR jhNk> 
ahtUf;Fk; ed;ik nra;fpd;wtu;. yhrU xU vspikahd kdpjd;> 
Mdhy;> kf;fSf;F cjtp nra;J> 

mtu;fis Njtdplk; Nru;f;f Ntz; 
ba kjj;jiytu;fNsh Fw;w kw;w 
tu;fis nfhy;Yk;gbahf tif 
Njbf; nfhz;bUe;jhu;fs;. Vd;? jq; 
fs; ];jhgdkhfpa kjj;jpw;F> jq; 
fs; cgNjrq;fSf;F> jq;fs; nfhs; 
iffSf;F> jq;fs; fpupiafSf;F 
cld;gl;L tuhj vtiuAk; mtu; 
fs; mfw;wp tpLthu;fs;. ,g;gb 
nra;tjhy;> jhq;fs; NjtDf;F 
ed;ik nra;fpd;Nwhk; vd;wpUe;jhu; 
fs;. gpupakhdtu;fNs> ,d;W ehq; 
fs; vq;fs; kdepiyfis Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. fpwp]; 
Jtpd; ehkj;jpNy> cld; rNfhjuu;fs; nra;Ak; ew;fpupiafSf;F 
ehq;fs; vt;tsNtDk; vjpu;j;J epw;ff;$lhJ. vq;fs; nfhs;if 
fspd;gbay;y> Ntj thf;fpaq;fspd;gb mf;fpupiafis Muha; 
e;J ghu;j;J> Njt thf;fpd;gb nra;ag;gLk; vy;yh ew;fpupia 
fSf;Fk; ehq;fs; Mjuthf ,Uf;f Ntz;Lk;. Kbe;j cj 
tpfis nra;a Ntz;Lk;. cjtpfs; nra;aKbahj epiyapU 
e;jhy;> mf;fpupiafis elg;gpf;Fk; rigahUf;Fk;> Copau;fS 
f;fhfTk; Cf;fkhf n[gpf;f Ntz;Lk;. xU rkak;> ,e;j kj 
j;jiytu;fs; ,NaRtpd; rP~u;fis ifJ nra;J> mtu;fis 
Jd;GWj;jp> jLf;f Kad;wNghJ> mtu;fspy; xUtuhfpa fhkhyp 
Nay; vd;Dk; kdpjd;> “NjtDf;F vjpu;j;J Nghu; nra;fpd;wtu;f 
sha; ,uhjgbf;F ghUq;fs;” vd;W> kjj; jiytu;fSf;F Gj;jp 
kjp $wpdhu;. ehq;fs; gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij epiw 
Ntw;w miof;fg;gl;ltu;fs; vd;gij kwe;J Ngha;tplhjpUq;fs;.  
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ந்தேதயானால்> அைத 
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காணப்படாதப�க்�ப் 

பா�ங்கள்... 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 12:11  
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நற்ெசய்திைய அறிவ��ங்கள்  

Njt ike;jdhfpa ,NaR jhNk> kdpj Fyk; epj;jpa [Ptid 
mila Ntz;Lk; vd;w gpjhthfpa NjtDila mehjp jPu; 
khdj;ij epiwNtw;Wk;gb jho;ikf; Nfhyk; G+z;lhu;. ,e;j 
cyf mjpfhupfSf;F Kd;ghf mtu; mw;gkhf vz;zg;gl;lhu;. 
rpyu; mtiu ghu;j;J eifj;jhu;fs;. ,it ahtw;wpd; kj;jpapYk;> 
ePba nghWikAs;stuhf ,Ue;J> gpjhtpd; gupG+uz rpj;jj;ij 
jd; tho;tpy; epiwNtw;wp Kbj;jhu;. 
mtiu eifj;jtu;fSk;> gifj;jt 
u;fSk; $l epj;jpa tho;it ngw; 
Wf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;W mtu;f 
isAk; kd;dpj;jhu;. Mdhy;> mtiu 
vjpu;j;jtu;fs; jhq;fs; Nkd;ikah 
dtu;fs; vd;Wk;> jhq;fs; mjpfhup 
fs; vd;Wk;> jhq;fs; n[apj;Jtpl; 
Nlhk; vd;Wk; jg;ghd vz;zq; nfhz;bUe;jpUf;fyhk;. xU ehs; 
mtu;fs; ahtUk;> ePjpAs;s epahahjpgjpahf rpq;fhrdj;jpNy 
tPw;wpUf;Fk; ru;t ty;ytuhfpa ,NaRTf;F Kd; epw;f Ntz;Lk;. 
vdNt> ,e;j ehl;fspy; Njt gzpia nra;J tUk; ehq;fs;> 
gy NtisfspNy> gyu; kj;jpapNy mw;gkhf vz;zg;glyhk;. 
rpyu; vq;fis ghu;j;J igj;jpak; gpbj;jtu;fs; vd;W $l eif 
f;fyhk;. ,d;Dk; gyu;> cyf fy;tpapy;> rKjha me;j];j;jpy;> 
Njhw;wj;jpy; Nkd;ikAs;stu;fshf ,Uf;fyhk;. mitfspdhNy> 
ntl;fkilahky;> fpilf;Fk; re;ju;g;gq;fspy;> $wg;gl Ntz;ba 
ew;nra;jpia> mjhtJ> “,NaR cq;fis Nerpf;fpd;whu;> mtu; 
cq;fs; ghtq;fSf;fhf kupj;jhu;> xU ehs; mtUila 
rpq;fhrdj;jpw;F Kd;ghf ahtUk; epw;f Ntz;Lk;” vd;gij rhe; 
jj;NjhL mwptpAq;fs;. gTy; vd;Dk; Njt Copau;> mjpfhupfs; 
uh[f;fs; Kd;dpiyapy; gy jlitfs; epd;whu;. Mdhy;> 
mtNuh> ve;j tpjj;jpYk; ,NaRtpd; ehkj;ij $Wtjw;F jaq; 
ftpy;iy. rydk; VJk; ,y;yhky;> ijupaj;Jld;> ew;nra;jpia 
mwptpj;jhu;. jhd; $WtJ cz;ik vd;gij mtu; epr;rakhf 
mwpe;jpUe;jhu;. rpy NtisfspNy ew;nra;jpia $Wk;NghJ> Nfl; 
gtu;fSf;F jw;NghJ eifg;Gf;Fupajhf ,Uf;fyhk;. Mdhy;> 
mtu;fs; ePjpguuhfpa ,NaRtpd; Kd;dpiyapy; epw;Fk; ehspy;> 
jq;fs;> jq;fs; fpupiafSf;Fupa gyid mile;J nfhs;thu;fs;.  
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�ன்பாக ெவள�ப்படேவ 

ண்�ம். 
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 khiy thrfk; - Nuhku; 14:12 
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ேதவ�க்� ப��யமான சாட்சி… 

fhupahyak; xd;wpNy> ,NaRit mwpe;J> ,ul;rpg;gile;j ,U 
tu; Ntiyghu;j;J te;jhu;fs;. mjpy; xUtu;> jhd; fpwp];jtd; 
vd;gij kw;wtu;fSf;F $Wtjw;Fk;> Ntjgpukhzq;fSf;F 
vjpuhd fhupaq;fspypUe;J jaTld; tpyfpf; nfhs;tjw;Fk; ve;j 
jaf;fKk; fhl;ltpy;iy. Mdhy;> kw;w kdpjNdh> rf Ntiy 
ahl;fs; Kd;dpiyapy;> mg;gbahf 
fhz;gpg;gij jtpu;j;J> vy;yhtw; 
wpw;Fk; xj;J Nghff;$batd; vd;W 
fhz;gpj;J> gy tplaq;fspy; rku 
rk; nra;J nfhz;lhd;. mjhtJ> 
jhd; fpwp];jtd; vd;W mwpf;if 
apl;lhy;> jdf;F tUk; gjtpAa 
u;T jilg;glyhk;> gyu; vd;NdhL 
goFtij jtpu;j;Jf; nfhs;thu;fs; 
vd;w vz;zk; mtUila kdjpNy 
,Ue;jJ. ,g;gbahf kdpju;fs; Kd; 
dpiyapNy ePq;fs; ntl;fk; milfp 
d;wPu;fsh? vdf;F tUk; rYif 
fs; epWj;jg;glyhk; vd;w gak; cq;fis Ml;f;nfhs;fpd;wjh? 
,e;j ntl;fKk;> gaKk; Njtdplj;jpypUe;J tUfpd;witfs; 
my;y. mjdhy;> ehq;fs; NghFk; ,lq;fs; vy;yhk;> ehq;fs; xU 
Gwk;Nghf;fhdtu;fs; vd;W fhz;gpf;f Ntz;Lk; vd;gJ nghUs; 
my;y. Mdhy;> ehq;fs; fpwp];J fhl;ba topapy; elg;gjdhy; 
ahUk; vq;fis Gwk;Nghf;fhdtu;fs; vd;W fUjpdhy;> mJ 
mtu;fSila jtwhd mgpg;gpuhakhf ,Uf;fl;Lk;. vd;Dila 
kdepiy vg;gb ,Uf;f Ntz;Lk;? Ntiy nra;Ak; ,lj;jpy; 
ehd; fpwp];jtd; my;y> Myaj;jpNy khj;jpuk; jhd; fpwp];j 
td; vd;W vz;zq; nfhs;sf;$lhJ> ehq;fs; NghFk; ,lq;f 
spy; vy;yhk;> vq;fs; gupRj;j tho;it fhj;Jf; nfhs;s Ntz; 
Lk;. nja;tPf Rghtq;fis kw;wtu;fSf;F nray;fspdhNy ntsp 
f;fhl;l Ntz;Lk;. ,NaR fpwp];J ntspg;gLk; NghJ fiwap 
y;yhky; mtu; Kd;dpiyapNy fhzg;gLk;gbahf> ,e;j ehl;f 
spNy> ahtu; Kd;dpiyapYk;> ,NaRtpd; cz;ikAs;s rP~u;f 
shf ey;y mwpf;if nra;fpd;wtu;fshf tho Ntz;Lk;.  
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காலந்தாழ்த்த ேவண்டாம்... 
tPl;bd; $iuia jhq;Fk; kuq;fs;> cWjpaw;wjhAk;> Kiwg;gb 
,izf;fg;glhjjhAk; ,Ue;jhy;> gbg;gbahf> me;j kuq;fs; 
njha;e;J nfhz;Nl fPNo NghFk;. fhyg;Nghf;fpy;> me;j tPl;by; 
ahUk; trpf;f Kbahj epiy cz;lhFk;. kpFe;j Nrhk;gYs;s 
td;> vr;rupg;G njhdpfis mrl;il nra;J> gpur;rid te;jgpd; 
ghu;g;Nghk; vd;W fhye;jho;j;Jfpd;wtdhf ,Ug;ghd;. gpur;rid 
te;jgpd;> mij rkhspg;gjw;fhf> jw; 
fhypfkhf> Af;jpfis ifahSthd;. 
,J mtd; tho;f;ifapy; xU njhl 
u;fijahf ,Uf;Fk;. ,t;tz;z 
khf mtd; jd; tho;f;ifia elj; 
Jtjhy;> mtd; tjptplj;ij mtd; 
ghohf;fpg; NghLfpd;whd;. mtd; kl; 
Lky;y> me;j tPl;by; ahUk; trpf;f 
KbahJ. nghWg;Gf;fspy; ,Uf;Fk; 
mjpfhupfSk; jq;fs; iffspd; fpup 
iafis nefpotpl;lhy;> mtu;fSk;> mtu;fs; mjpfhuj;jpd; fPo; 
,Ug;gtu;fSk; mjpfhupfSila mrjpapdhy; ghjpf;fg;gLthu; 
fs;. gpupakhdtu;fNs> vq;fs; cs;shd kdpjdpd; fhupaq;fSk; 
mt;tz;zkhfNt ,Uf;fpd;wJ. Nehapd; mwpFwpfs; njd;gLk; 
NghJ> tutpUf;Fk; ghjfj;ij jLf;Fk;gbaha; Kd;Vw;ghL 
fis nra;ahky;> Neha; te;j gpd; kUj;Jtiuj; NjLNthk; 
vd;W $WtJ kjpaPdk;. eilghijapy; xU ngUk; Fop ntl;l 
g;gl;bUg;ij fhZk; NghJ> ehq;fs; mjw;F tpyfp elf;fpd; 
Nwhk;. mJNghyNt> khk;rj;jpd; fpupiafspd; mwpFwpfs; vq; 
fs; tho;tpy; njd;gLk; NghJ> Md;kPf kUj;Jtuhfpa ,Na 
Rit mz;b NrUNthk;. NjtDila thu;j;ijfs; Md;kPf 
tpLjiy jUk; xs~jk;. mtw;iw thrpj;J> jpahdpj;J> iff; 
nfhs;Sq;fs;. cjhuzkhf> kdjpNy> gpuptpidf;Fupa vz;z 
q;fs; Njhd;Wk; NghJ> mij tsutplhky;> KisapNy mij 
fps;sptpLk;gbaha;> rk;ge;jg;gl;ltu;fSld; jatha; NgRq;fs;. 
(ePjp 15:1) thf;Fthjq;fis tpl;LtpLq;fs;. (ePjp 17:14) cq;f 
Sf;F nfjpuhf Fw;wk; nra;jtu;fis kd;dpAq;fs;. ePq;fs; Fw; 
wk; nra;jpUe;jhy; kd;dpg;ig NfSq;fs;. (kj; 5:44) 

     

 
 

மி�ந்த ேசாம்பலினால் 

ேமல்மச்�ப் ப�தா�ம் ; 

ைககள�ன் ெநகிழ்வ� 

னாேல வ �� ஒ�க்கா 

�ம். 

ப�ரசங்கி 10:18 

nts;sp | khrp 15 
 

 khiy thrfk; - ePjp 24:30-34 

 

ெஜபம்: சகல�ம் அறிந்த ேதவேன> எதி�யாகிய ப�சாசானவன�ன் வஞ் 

சகமான உபேதசங்கள�னால் இ�ப்�ண்� ேபாகாதப�க்�> அ�ேய�க்� 

ப�ரகாச�ள்ள மனக் கண்கைளத் தந்� வழிடத்�வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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வ�ழிப்�டன் ெசயற்ப�ங்கள்  

Nkw;fj;ija ehL xd;wpNy> khztu;fSld; jfhj KiwapNy 
ele;J nfhz;ljd; Fw;wr;rhl;bw;F mika> xU Mrpupau; nghyp 
rhupdhy; ifJ nra;ag;gl;lhu;. ,g;gbg;gl;l Fwpg;gpl;l rpy 
Mrpupau;fspd; jtWfspdhy;> khztu; Kd;Ndw;wj;jpw;fhf 
mauhJ ciof;Fk; Vida> ngUk;ghd;ikahd Mrpupau;fs; 
ahtiuAk; Fw;wk; rhl;Ljy; kjpaPdkhd fhupak;. ed;ikahd 
<Tfs; ahTk; gpjhtpdhNy vq;fS 
f;F gy kdpju;fs; topahf mUs 
g;gLfpd;wJ. rpy Mrpupau;fs; jtW 
nra;tjhy;> ghlrhiyfs; Njitap 
y;iy vd;W G+l;b tpLtJ rupah 
Fkh? ghlrhiyfs; vy;yhk; ,g;gb 
j;jhd;> vdNt tPLfspNy ,Ue;J 
ghlq;fis gbg;Nghk; vd;W $w 
KbAkh? tPLfspNy Fw;wq;fs; eil 
ngWtjpy;iyah? vdNt xU rpy 
rk;gtq;fis itj;J> xl;Lnkhj;j 
khf ahtiuAk; Fw;wk; rhl;l Kb 
ahJ. ,t;tz;zkhfNt> Muhjid 
];jyq;fspNy Mq;fhq;Nf rpy Ntz; 
lg;glhj rk;gtq;fs; elg;gij  Nfs;tpg;gLfpd;Nwhk;. vdNt My 
aq;fs; vy;yhtw;iwAk; KbtpLNthk;> ,dp tPLfspNy ,Ue;J 
Muhjpg;Nghk; vd;gJ kjpaPdk;. Aj;j ehl;fspYk;> rpy jdpg;gl;l 
trjpaPdq;fs; fhuzkhfTk;> rpy khztu;fs; tPl;by; ,Ue;J 
gbf;f Ntz;ba epiy cUthFfpd;wJ Nghy rpyu; jhq;fs; ,U 
f;Fk; tPl;bYk;> itj;jpa rhiyapYk;> guhkupg;G epiyaq;fsp 
Yk; ,Ue;J Muhjid nra;J tUfpd;whu;fs;. mtu;fs; epiyia 
Njtd; ed;F mwpthu;.  Mdhy;> ePq;fNsh> ,g;gbahf Njhd;wpap 
Uf;Fk; rpy kdpju;fspd; jdpg;gl;l gpioahd mgpg;gpuhaj;jhy; 
,Og;Gz;L Nghfhky;;> rig$b tUjiy tpl;LtplhJkpUq;fs;. 
vjpupahfpa gprhrhdtd;> ey;y ehw;Wf;fs; kj;jpapNy rpy fis 
fis tpijj;jpUg;gJ nka;. mitfis Fwpj;J vr;rupf;ifahf 
,Uf;f Ntz;Lk;. Njtd; jhNk> ,WjpehspNy> gukgpjhtpdhy; 
elhj ehw;Wf;fs; ahtw;iwAk; NtNuhL gpLq;fpg; NghLthu;. 
vdNt> nghWik NahL cq;fs; Xl;lj;ij Xb KbAq;fs;.  

  

 

 

�தலாவ� கைளகைள 

ப்ப��ங்கி> அைவகைளச் 

�ட்ெட�க்கிறதற்� கட்� 

களாகக்    க ட் � ங் க ள்  

ேகா�ைமையேயா என் 

களஞ்சியத்தில் ேசர்த்� 

ைவ�ங்கள் 

மத்ேத� 13:30 

rdp  | khrp 16 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 15:13 

ெஜபம்: சகல�ம் அறிந்த ேதவேன> எதி�யாகிய ப�சாசானவன�ன் வஞ் 

சகமான உபேதசங்கள�னால் இ�ப்�ண்� ேபாகாதப�க்�> அ�ேய�க்� 

ப�ரகாச�ள்ள கண்கைளத் தந்� வழிடத்�வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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இரக்கத்தில் ஐ�வ�ய�ள்ளவர்கள் 

xU CupNy gpr;irnaLj;J te;j kdpjd; xUtd;> xt;nthU 
njUthf nry;Yk; NghJ> Fwpg;ghf xU rpy tPLfSf;F jt 
whky; nrd;W gpr;ir Nfl;ghd;. me;j tPLfspy; tho;e;j ahtUk; 
nry;yte;ju;fs; my;y> mtu;fspy; gyu; jq;fs; khjhe;j Cjpa 
j;jpy; jq;fp tho;e;J te;jhu;fs;. Mdhy;> me;j gpr;irf;fhud;> 
rpy nry;te;ju;fspd; tPLfis fle;J>  Fwpg;gpl;l me;j tPLfS 
f;F nrd;W tUthd;> Vnddpy;> jd 
f;F mtu;fs; jUthu;fs; vd;w ek; 
gpf;if me;j gpr;irf;fhudplk; ,U 
e;jJ. ,e;j rk;gtj;ij ikakhf 
itj;J> kw;wa kdpju;fis Fwpj;J 
epahae;jPu;g;gij tpl;LtpLNthk;. 
,e;j rk;gtj;jpd; fUg;nghUsh 
tJ> vq;Nf ,uf;fk; cz;Nlh mtu; 
fis ehbj; Njb gy kdpju;fs; tUthu;fs;. rw;W vq;fs; 
jdpg;gl;l tho;f;ifia rpe;jpj;Jg; ghu;g;Nghk;. vj;jid Mz;L 
fshf> md;gpd; nja;tkhfpa ,NaRit mwpe;jpUfpd;Nwhk;. 
vj;jid jlitfs;> rpe;jidahYk;> nrhy;yhYk;> nrayhYk; 
fUizapd; rpfukhfpa mtiu kwe;J NghNdhk;. mg;gbahf 
,Ue;jhYk;> neUf;fq;fs; #Ok;NghJk;> top njupahjpUf;Fk; 
NghJk;> kWgbAk; khwhj nja;tkhfpa ,NaRtplk; nrd;W> 
,uf;fj;ij ngw;Wf; nfhs;fpd;Nwhk;. mNj Nghy> cq;fis ehb 
tUfpd;wtu;fSf;Fk; cq;fs; ,uf;fj;ij jhuhskhf ms;sp 
toq;Fq;fs;. cq;fsplk; ,Uf;Fk;  Mfhuj;ij gq;fpl;Lf;nfhL 
q;fs;. G+kpapd;Nky; vd;d Mgj;J NeupLNkh cdf;Fj; njupahJ. 
Nkfq;fs; epiwe;jpUe;jhy; kioiag; G+kpapd;Nky; nghopAk;> 
mNjNghy> cq;fsplk; ,Uf;Fk; ew;fpupiafis kw;wtu;fs; 
Nky; nghopAq;fs;. ew;fpupia vd;W nrhy;Yk; NghJ> nghUs; 
cjtpia kl;Lk; vz;zpf; nfhs;shky;> Njtd; vq;fSf;F 
jhuhskhfj; jUk; kd;dpg;ig kw;wtu;fSld; jhuhskhf gfpu;e;J 
nfhs;Sq;fs;. vq;fs; ,uf;fj;ij kw;wtu;fSf;F ntspf;fhl;l 
gy topfs; cz;L.  ,uf;fj;ij fhl;l fpilf;Fk; re;ju;g;gq;fs; 
ghf;fpaKs;sitfs;> vdNt cw;rhfj;Jld; cq;fs; ,uf;fj;ij 
fhz;gpAq;fs;.  

  

 

  

 

இரக்க�ள்ளவர்கள் பாக் 

கியவான்கள்; அவர்கள் 

இரக்கம் ெப�வார்கள். 

மத்ேத� 5:7 

QhapW | khrp 17 
 

 khiy thrfk; - gpurq;fp 11:1-3 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> ந�ர் இரக்கத்தில் ஐ�வ�யம் உள்ள 

ேதவன்> உம்�ைடய இரக்கங்க�க்� ��வ�ல்ைல. நான் ெபற்ற இந்த 

ஐ�வ�யத்ைத மற்றவர்க�டன் பகிர்ந்� ெகாள்ள என்ைன உணர்�ள்ள 

வனா(ளா)க்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஐ�வ�யவான்கள�ன் தானதர்மம் 

xU fpuhkk; xd;wpNy> gy Mz;Lfshf> xU Fwpg;gpl;l 
];jhgdj;jpdhy; ,ytr kUj;Jt Nrit toq;fg;gl;L te;jJ. 
me;j Nritapdhy;> me;j fpuhkj;jpy; gad; ngwhj kdpju;fs; 
vtUk; ,y;iy. vdpDk;> fpuhkj;jpw;F mg;Gwkhf tho;e;J te;j 
IRtupaKs;s kdpjd;> me;j kUj;Jt Nritf;F me;epadhfNt 
,Ue;J te;jhd;. xU ehs; $l kUj;Jt Nritia ngw;Wf; 
nfhs;stpy;iy. ,jdhy;> me;j kdp 
jid Cuhu; me;epadhfNt fUjp 
te;jhu;fs;. mtd; gzj;jpdhy;> ngU 
ikgpbj;jtd; vd Ngrpf; nfhz; 
lhu;fs;. gy Mz;LfSf;F gpd;> 
me;j IRtupathd; kupj;Jg; 
Nghdhd;. mtDila kuz Muh 
jidapNy> me;j fpuhkj;jpd; mjp 
fhup NgRifapy;> ,e;j fpuhkj;jpy;> 
ehq;fs;  mUe;jp tUk; ey;y jz;zPu; toq;Fk; jpl;lj;jpw;Fk;> ,y 
tr kUj;Jt Nritf;Fk;> ehq;fs; elf;Fk; tPjpfSf;Fk;> ,e;j 
kdpjNj fhuzk; vdf; $wpdhu;. NkYk; mtu; ciuahw;Wif 
apy;>  ,uf;fk; epiwe;j ,e;j kdpjd;> jhd; nra;Ak; Nritia 
gw;wp xUtUk; NgRtij rw;Wk; tpUk;gtpy;iy vd;Wk; $wpdhu;. 
Mk; gpupakhdtu;fNs> nghJthf [dq;fs; IRtupaKs;stu;f 
isf;  Fwpj;J tpku;rpg;gJz;L. gzj;jpd; Mir vy;yhj; jPik 
f;Fk; Ntu; vd;gJ cz;ik! gzk; my;y> gzj;ij Fwpj;j 
MirNa jPikf;F Ntu;. mg;gbg; gz MirAs;s IRt 
upathd;fs;>  jhd ju;kq;fisr; nra;jhYk;> kdpju;fs; fhzNt 
z;Lk; vd;Wk;> jq;fs; tpahghuj;jpw;F> my;yJ me;j];Jf;F 
Nkd;ik tUk; vd;Nw nra;thu;fs;. Mdhy;> vy;yh IRtupath 
d;fSk; mg;gbg;gl;ltu;fs; my;yu;. ,NaRTf;F ,ufrpa rP~Dk; 
IRtupathDkhapUe;j> mupkj;jpah Cuhdhfpa NahNrg;G vd;g 
tNd> fu;j;jupd; jpUTliy mlf;fk; nra;jhd;. jq;fs; M];jp 
fshy; mtUf;F CopaQ;nra;Jnfhz;Lte;j kw;w mNefk; ];jp 
uPfSk; ,NaRTf;F rP~uhf ,Ue;jhu;fs;. vdNt vtiuAk; 
epahe;jPu;f;fhky;> kD~u; fhzNtz;Lnkd;W jhdju;kq;fis 
nra;ahky;> me;juq;fj;jpypUf;fpd;w gpjh kfpikailAk;gbaha; 
jhdju;kq;fisr; nra;Nthk;.  

    

  
 

  

 

அந்தரங்கத்தில் பார்க் 

கிற உன் ப�தா தாேம 

உனக்� ெவள�யரங்கமா 

ய்ப் பலனள�ப்பார். 

மத்ேத� 6:4 

jpq;fs; | khrp 18 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 27:57 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> என்�ைடய ெபயர் �க�க்காக மன�தர்கள் 

கா�ம்ப� தானதர்மங்கைளச் ெசய்யாமல்> உம்�ைடய நாம மகிைமக் 

காகேவ அைவகைள ெசய்ய என்ைன வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அநாவசியமற்ற காரண�கள்... 
maypYs;s tPl;bw;F nrd;w xU ngz;kzp> me;j tPL ed;whf 
myq;fupf;fg;gl;L mofhf ,Ug;gijf; fz;L> jd;Dila tPl; 
ilAk; mg;gb moF gLj;j Ntz;Lk; vd vz;zpdhs;. Mdh 
Yk;> jd; tPl;bw;Fs; ,Uf;Fk; mehtrpakw;wJk;> moif nfLg; 
gJkhd rpy gzpKl;Lf;fis vwpe;J Nghl mtSf;F  kdjp 
y;iy. ,e;j rk;gtj;ij xg;gidahf itj;J> vq;fs; cs;shd 
kdpjd; Gjpjhf;fg;gLjiyf; Fwpj;J 
rpe;jid nra;Nthk;. ,NaR fpwp]; 
JNt ghtj;ij ePf;Fk; gupfhup 
vd;W tpRthrpj;jpdhNy ehq;fs;> 
ght kd;dpg;igg; ngw;W> epj;jpa 
tho;it milAk;gb miof;fg;gl; 
bUf;fpd;Nwhk;. ,g;gbg;gl;l xg;gw;w 
ghf;fpaj;ij vq;fs; fpupiafsp   
dhNy ehq;fs; ngw;Wf; nfhs;stp 
y;iy. ,J NjtDila <T. epj;jpa tho;tpw;nfd;W miof;f 
g;gl;l vq;fs; tho;it nropg;ghf;Ftjw;F Njtd; rpj;jKs;stuh 
fNt ,Uf;fpd;whu;. Mdhy;> mjw;F ehq;fs; vq;fis tpl;Lf; 
nfhLf;f Ntz;Lk;. vLj;Jf; fhl;lhf> rkhjhdkhd tho;it 
,NaR vq;fSf;F je;jpUf;fpd;whu;. Mdhy;> vd; ,jaj;jpypU 
f;Fk;> Fwpg;gpl;l egUldhd gifia ehd; mfw;wptpl khl;Nld; 
vd;W xU kdpjd; $Wthdhf ,Ue;jhy;> mtd;> Nkw;Fwpg;gpl;l 
fijapYs;s ngz;kzpf;F xj;jpUg;ghd;. vq;fs; cs;sj;jpypUf; 
Fk;> gioaJk;> ehl;gl;lJk;> ehw;wnkLf;Fk;> Ju;f;Fzq;fis 
tpl;Ltpl kdjpy;yhjpUe;jhy;> ,NaR nfhLj;j rkhjhdj;ij 
ehq;fs; xU NghJk; mDgtpf;f KbahJ. rw;W jupj;jpUe;J rpe; 
jid nra;Aq;fs;. rkhjhdkhd tho;it nfLf;Fk; fhuzpfs; 
VJk; vq;fs; cs;sj;jpNy Fb nfhz;bUe;jhy;> mq;Nf frg;ghd 
Ntu; Kisj;njOk;gp> KbtpNy tho;f;ifia nfLj;Jg; NghLk;. 
xU Jsp tp~k; jhNd> jz;zPUf;Fs; fye;jhy; vd;d vd;W 
$wKbAkh? ,y;iy. mJ Nghy vq;fs; cs;shd kdpjd; 
ehSf;F ehs; Gjpjhf;fg;gl jilahf ,Uf;Fk; ve;jf; fhuzp 
iaAk; vq;fis tpl;L mfw;wp tpl Ntz;Lk;. ,NaR je;j rkh 
jhdkhd tho;f;ififia ehq;fs; fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. 

 

  

  
 

ெகாஞ்சம் �ள�த்தமா 

ப�ைசந்தமா ��வைத 

�ம் �ள�ப்பாக்�ெமன்� 

அறிய�ர்களா? 

1 ெகா�ந்தியர் 5:6 

nrt;tha; | khrp 19 
 

 khiy thrfk; - 1 NgJU 2:1 

 

ெஜபம்: சமாதானத்தின் ேதவேன> என்�ைடய உள்ளம் ந�ர் தங்�ம் 

மாள�ைகயாக வ�ளங்�ம்ப�க்�> உமக்� ப��யமில்லாத எண்ணங்கள் 

யாைவ�ம் என்ைன வ�ட்� அகற்றி வ�ட என்ைன ெபலப்ப�த்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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கர்த்த�க்ேகற்ற ேபாதைனய�ல்... 
ehisa rikaYf;F Njitahd nghUl;fis nfhs;tdT 
nra;J> jd; rpd;d kfNdhL> tPL jpUk;Gk; jhahu;> gy nghU 
l;fis> ,uz;L iffspYk; J}f;fpf; nfhz;L nrd;whs;. “ehDk; 
vijahfpYk; J}f;Ffpd;Nwd; mk;kh”  vd;W $wpa kfdplk;> mt 
Dila gpQ;Rf; iffs; jhq;fhJ> G+j;Jg; Ngha;tpLk; vd;gjhy;> 
mtd; kdj;jpUg;j;jpf;fhf> kpfTk; 
ghuk; Fiwe;jJk;> tpOe;jhy; cil 
e;J NghfhJkhd nghUs; xd;iw 
nfhLj;jhs;. ,jw;nfhj;jjhfNt gy 
tplaq;fspNy> rpwhu;fis ,yF 
thf elj;jpr; nry;fpd;Nwhk;. Vd; 
mg;gb nra;fpd;Nwhk; vd;gij 
rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. Rkf;ff; 
$lhj ghuj;ij> me;j rpWtdplk; 
nfhLg;gJ rupahFkh? ,y;iy! kdp 
jDf;F kdpjd; MSikapd; tsu; 
r;rpapy; NtWgl;bUg;gijg; Nghy> 
rpWtu;fSk; xUtUf;F xUtu; NtWgl;bUf;fpd;whu;fs;. mtu;fs; 
tsu;e;J tUk; NghJ> vy;NyhUk; NghjfuhFk;gb mio 
f;fg;gltpy;iy. vy;NyhUk; itj;jpauhfptpLtjpy;iy. xt;nthU 
gps;isfisAk; Njtd; Nerpf;fpd;whu;. xt;nthU gps;isf 
Sf;Fk; jdpj;Jtkhd mofhd jpl;lj;ij itj;jpUf;fpd;whu;. 
vdNt> rpWtu;fs; ed;whf fw;W> kdpj jatpNy tsUk;gbaha; 
mtu;fis md;Gld; Cf;Ftpf;f Ntz;Lk;. rpl;rpf;fg;gl Ntz; 
ba ,lj;jpy; rpl;rpf;fg;gl Ntz;Lk;. Mdhy; rpd;dtajpNyNa 
NjtDila md;igAk; gupRj;jj;ijAk; Fwpj;J frg;ghd vz; 
zk; nfhs;Sk;gbaha; mtu;fs; Nky;>  mtu;fSila ngyj; 
jpw;F kpQ;rpd fhupaq;fis  ngupNahu; jpzpj;Jtplf;$lhJ. 
mtu;fs; cq;fs; rpl;irf;F cl;gl;ltu;fshapUe;jhy;> mtu;fs; 
cq;fs; md;Gf;F mjpf ghj;jpuuhapUf;fpd;whu;fs;. vq;fSila 
vjpu;ghu;g;Gf;fs; mtu;fspd; tsu;r;rpapd; msTNfhyhf ,Uf; 
fhky;> mtu;fSila epiyia ed;whf czu;e;J> mtu;fis 
Nfhgg;gLj;jhky;> md;NghL mtu;fis> fu;j;jUf;Nfw;w rpl;ir 
apYk; Nghjidapy; topelj;Jq;fs;. 

 
 
 
 
 

ப�தாக்கேள> ந�ங்க�ம் 

உங்கள் ப�ள்ைளகைளக் 

ேகாபப்ப�த்தாமல்> கர்த் 

த�க்ேகற்ற சிட்ைசய� 

�ம் ேபாதைனய��ம் 

அவர்கைள வளர்ப்ப�ர்க 

ளாக. 

எேபசியர் 6:4 

ெஜபம்: அன்�ள்ள பரேலாக தந்ைதேய> சி�வர்கைள உம்மிடம் வ�வ 

தற்� நாங்கள் தைடயாக இ�க்காதப�> அன்ேபா�ம் ெபா�ைமேயா�ம் 

உமக்ேகற்றப� அவர்கைள வழிநடத்த ஞானத்ைதத் தா�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.  
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உலகத்தின் �டர்கள் 
,e;j maypYs;s [dq;fSf;F MjuT nra;jhy;> mtu;fs; me;j 
cjtpia J~;gpuNahfk; nra;JtpLthu;fs;. me;j ];jhgdj;jpw;F 
cjtp nra;jhy;> mq;Fs;s njhz;lu;fs; rpyu;> vd; gzj;ij 
vLj;Jtplf; $Lk;. 25 tUlq;fSf;F Kd; ehd; cjtp nra;j 
kdpjd;> vd;id Kw;wpYk; Vkhw;wptpl;lhd;. vd;W vg;NghJk; 
rhl;Lg; Nghf;F nrhy;yp> vjpupil 
ahd fhuzq;fis NjLgtu;fs; 
jhq;fs; cyfpy;jhd; tho;fpd;Nwhk; 
vd;gij czuhjtu;fshf ,Uf;fp 
d;whu;fs;. ,e;j cyfpNy jPik kyp 
e;jpUg;gJ cz;ik. ,Us; #o;e;J 
nfhz;bUg;gJk; cz;ik. Fw;w 
q;fs; Fiwfs; elg;gJ rf[k;. mjdhy; jhd;> cd;djkhd 
Njtd;> vd;idAk; cq;fisAk; cz;ikAs;stu;fs; vd;W 
fUjp> ,Uspd;; kj;jpapNy xsp tPRk; Rlu;fshf Vw;gLj;jpapU 
f;fpd;whu;. fhupak; mg;gbahf ,Uf;Fk; NghJ> ntspapNy fhup 
Us; mjpfk; vd;W $wp>  Rlu; tPRk; tpsf;fhfpa vq;fis ehq; 
fNs> kuf;fhyhy; %b kiwj;J tpLNthk; vd;why; ahu; xsp 
tPRthu;fs;? xU Njhl;lj;jpNy tptrhap xUtd; ey;y tpij 
fis tpijj;jpUf;f> ahtUk; cwq;Fk; NghJ> vjpuhspahdtd; 
mq;Nf fisfisAk; tpijj;J tpl;lhd;. fisfs; ,Uf;fpd;wNj 
vd;W nrhy;yp> ePu; gha;r;Rtij epWj;jptpl;lhy;> ey;y ehw;Wf;f 
Sk; ntapypy; fUfptpLk;. tptrhap Cw;Wk; jz;zPiu fisf 
Sk; cs;nsLj;Jf; nfhs;Sk;> mjdhy; ehq;fs; jz;zPu; J~; 
gpuNahfk; gz;zg;gLfpd;wJ vd Kw;whf epWj;jptplKbahJ. 
vdNt> cjtpfis epWj;Jtjw;F Fiwfis Njlhky;> cjtp 
fis nra;tjw;F rpwe;j topfis Njl Ntz;Lk;. ,e;j cy 
fpNy cs;s ed;ikfis J~;gpuNahfk; nra;gtu;fis ehq;fs; 
VJk; nra;a KbahJ. ePjp nra;fpd;wtd; mePjp elf;Fk; ,lj;jp 
Yk; ePjpahf tho fw;Wf; nfhs;thd;. mePjp epiwe;jtd;> ePjpA 
s;s ,lj;jpYk;> mePjpahditfis elj;j Kaw;rpg;ghd;. vdNt> 
cyfpNy elf;Fk; Ju;fpupiafis fz;L> ehq;fs; gpd; thq;fpg; 
Nghdhy;> cg;G jd; rhuj;ij ,oe;jjpw;F xj;jjhf ,Uf;Fk;. 
mjd; gpd; mij ntspNa nfhl;Ltjw;Fk; kpjpg;gjw;FNk Vw;w 
jhapUf;Fk;. vdNt Nrhu;e;J Nghfhky; ed;ik nra;Nthk;. 

 

 
 

 

 

சேகாதரேர> ந�ங்கள் நன் 

ைம ெசய்வதிேல ேசார் 

ந்� ேபாகாமலி�ங்கள். 

2 ெதச 3:13 

 

ெஜபம்: அன்ப�ன் பரேலாக தந்ைதேய> உலகில் த�ைம ெசய்கின்றவர்கள் 

இ�க்கின்றார்கள் என்� நான் நன்ைம ெசய்வதில் ஓய்ந்� ேபாகாதி 

�க்க என்ைன ந�ர் வழிநடத்திச் ெசல்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

tphaod; | khrp 21 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 5:13 
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கர்த்த�ைடய நாள�ேல… 
gps;isfs; tsu;e;J tUk; NghJ> MNuhf;fpakhd tho;Tf;fhd 
topKiwfis ngw;Nwhu;fs;> Mrpupau;fs; kw;Wk; Nghjidfs;  
topahf mwpe;J nfhs;fpd;whu;fs;. ,e;j cyfj;jpy; jPik ,Ug; 
gjhy;> ed;ik vJ vd;gij mwpe;J mjd; topapy; gps;isfs;> 
khztu;fs;> tpRthrpfs; elg;gijNa mtu;fs; Mrpf;fpd;whu;fs;. 
mNj Neuj;jpNy> jPikapd; 
ghijia njupe;J nfhz;lhy;> tho; 
tpy; tUk; gpd;tpisTisg; gw;wp 
Ak; gps;isfSf;F mwpT Gfl;Lfp 
d;whu;fs;. gps;isfs; kjpaPdkhf 
jPikahd topfis njupe;J 
nfhz;L jq;fs; tho;f;ifia kha; 
j;Jtplhjgbf;Nf mwpTiu $Wfpd; 
whu;fs;. Njtdhfpa fu;j;ju; jhNk> 
NkhNr vd;Dk; jd;Dila jhrdpd; 
topahf> MrPHthjj;ijAk; rhgj; 
ijAk;> [PtidAk; kuzj;ijAk; 
cq;fs; Kd; itf;fpd;Nwd;> ePq;fs; 
tho;tilAk;gb MrPu;thjj;ijAk; [PtidAk; njupe;J nfhs;S 
q;fs; vd;W $wpdhu;. NjtDila mDf;fpufj;jpd;gb fpUig 
apd; ehl;fspNy ehq;fs; tho;fpd;Nwhk;. NjtDila md;G> 
,uf;fk;> kdJUf;fk; ngupaitfs;. Mdhy; epahaj;jPu;g;G vd;W 
xU ehs; cz;L. me;j trdj;ij NgRtij gyu; tpUk;Gtjp 
y;iy. mg;gb [dq;fs; epahaj;jPu;g;G vd;Dk; thu;j;ijia 
NgrhJ ,Ug;gjpdhy;> me;j ehs; js;Sz;L Nghtjpy;iy. 
vdNt> mUikahd fpUigia ngw;w ehk;> ,e;j ehl;fis 
tPzpNy Nghf;fbj;jhy; mjd; KbT vd;d vd;gij mwpe;J 
nfhs;s Ntz;Lk;. fu;j;juhfpa ,NaRjhNk kfpikahd rpq; 
fhrdj;jpd; Nky; tPw;wpUg;gij xU ehs; vq;fs; fz;fs; fhZk;. 
me;j ehl;fspNy> gpjhtpDila rpj;jk; nra;jtu;fis jk;kplk; 
$l;br; Nru;j;Jf; nfhs;thu;fs;. gpjhtpd; rpj;jk; nra;ahjtu;fis 
Nehf;fp: rgpf;fg;gl;ltu;fNs> vd;idtpl;L> gprhRf;fhfTk; mtd; 
J}ju;fSf;fhfTk; Maj;jk;gz;zg;gl;bUf;fpw epj;jpa mf;fpdp 
f;F Nghq;fs; vd;W $Wthu;. (kj;NjA 25:41) vdNt ,e;ehl;f 
spNy> tOtpg;Nghfhky;> Njt rpj;jj;ij nra;J Kd;NdWNthk;.  

   

 

 

அன்றி�ம் ம�ஷ�மா 

ரன் தம� மகிைமெபா� 

ந்தினவராய்ச் சகல ப� 

�த்த �தேரா�ங்�ட 

வ�ம்ேபா�> தம� மகி 

ைம�ள்ள சிங்காசனத் 

தின்ேமல் வ �ற்றி�ப்பார். 

மத்ேத� 25:31 

 

ெஜபம்: அன்ப�ன் ேதவேன> உம்�ைடய நாைளக் �றித்� அசட்ைடயாக 

இ�க்காதப�க்�> எப்ேபா�ம் அந்த நா�க்ெகன்� ஆயத்தமாக இ�க்க 

ேவண்�ம் என்�ம் உள்ளத்ைத எனக்�த் தா�ம். இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நிைனயாத ேநரம் வ�வார்   
,utpNy> eifkhlk; xd;iw ghJfhf;Fk;gb gzpf;fg;gl;bUe;j 
ghJfhg;G Nritahsu;>  ,e;j ,uTk; kw;w ,uTfisg; Nghy 
fle;J tpLk; vd jd; ,Ujaj;jpy; vz;zpf; nfhz;L> jhd; 
,Ue;j ehw;fhypapy; rw;W mau;e;J Nghdhd;. jw;nrayhf> 
mt;topahf te;j> eifkhl cupikahsu;> jd; filia rw;W 
ghu;j;J nry;Nthk; vd;W nrd;w 
NghJ fhtyhsd; cwq;fpf; nfhz; 
bUg;gijf; fz;lhu;. gpupakhdtu; 
fNs> ,d;W ehq;fs; ,Ujaj;jpNy 
td;kk; frg;G> tpNuhjq;fSld; gL 
f;iff;Fr; nrd;why;> eL ,utpNy> 
NjtDila ehs; tUkhf ,Ue; 
jhy;> mtu; cq;fis vg;gbahf 
fz;L nfhs;thu;? ehq;fs; khk;r 
,r;irf;F ,lq;nfhLj;J ghtk; 
nra;Ak; NghJ> NjtDila ehs; 
te;jhy;> vq;fSila epiy vd;d? vdNt NjtDila ehs; 
jpUlidg; Nghy vq;fs; Nky; tuhjgbf;F ehq;fs; tpopg;G 
s;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk; vd fu;j;juhfpa ,NaR $wpapU 
f;fpd;whu;. New;iwa ehs; Nghy jhd; ,d;Wk; ,Uf;fpd;wJ> ,d; 
iwa ehs; Nghy jhd; ehisAk; ,Uf;Fk;> nfhQ;r Neuj;jpw;F 
mrjpahf ,Ug;Nghk; vd;W $wp> vq;fs; gupRj;jj;ij Fiy 
j;Jtplf; $lhJ. ghtj;ij ,Ujaj;jpy; jf;f itj;Jf; nfhz;L> 
gpd;G kde;jpUk;GNthk; vd;W xU NghJk; vz;zf;$lhJ. Vnd 
dpy;> fu;j;jUila ehs; tUtJ kl;Lky;y> ,e;j G+kpapNy> 
Njtd; vq;fSf;F Fwpj;j ehs; ,g;NghJ Kbe;J> ehq;fs; ,e;j 
cyfj;ijtpl;L fle;J nry;y Ntz;bajhf ,Ue;jhy;> vd;d 
nra;Nthk;? vdNt vg;NghJk; tpopg;Gs;stu;fshf ,Uf;f 
Ntz;Lk;. ,e;j cyfpNy thOk;tiu> vq;fis Nehf;fp tUk; 
gpur;ridfSf;F KbtpuhJ> Mdhy;> mitfis Njt thf;fp 
d;gb Nkw;nfhs;s Ntz;Lk; vd;Dk; vz;zk; vq;fs; rpe;ij 
apNy vg;NghJk; fhzg;gl Ntz;Lk;. ngytPdk; jiy J}f;Fk; 
NghJ> Njtdplj;jpw;F jpUk;Gtjw;F jhkjpf;ff;$lhJ. ePq;fs; 
epidahj ehopifapNy kD~Fkhud; tUthu;; Mjyhy;> ePq;f 
Sk; Maj;jkhapUq;fs;. 

 

 

 

 

உங்கள் ஆண்டவர் 

இன்ன நாழிைகய�ேல 

வ�வாெரன்� ந�ங்கள் 

அறியாதி�க்கிறப�ய�

னால் வ�ழித்தி�ங்கள் 

மத்ேத� 24:42 

 

ெஜபம்: சத்திய�ள்ள ேதவேன> நான் ஒ�ேபா�ம் ெபாய்க�க்� 
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இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன் 
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ஓள� வ ��ம் த�பங்கள்  
maypNy tho;e;J te;j gpwtpf; FUlid gy kdpju;fs; eif 
j;J te;jhu;fs;. tPzuhd kD~u;fs; me;j FUldpd; ,ayh 
ikia Vsdk; nra;tNj jq;fs; ehshe;j nghOJ Nghf;fhf;fpf; 
nfhz;lhu;fs;. vdpDk; CupNy ,Ue;j xU rpy ePjpkhd;fs;> 
me;j FUlDf;F vg;NghJk; ,uf;fk; fhl;b te;jhu;fs;. FUlid 
ghu;j;J> eP Fopapy; tpohky; el 
vd;W vj;jid Kiw $wpdhYk; 
mtu;fs; jq;fs; Kd;dpUf;Fk; Mg 
j;ij fz;L nfhs;s Kbahjtu; 
fshfNt ,Uf;fpd;whu;fs;. mNj 
NghyNt> ,e;j cyfpNy> ,Na 
Rit mwpahky; mope;J Nghfpd;w 
Mj;Jkhf;fSk; epj;jpaj;ijf; Fwp 
j;J mtu;fs; kdk; FULgl;bUg;gjhy;> jq;fs; Kd;dpUf;Fk; 
epj;jpa kuzj;ijf; Fwpj;J czu;tw;wtu;fshfNt tho;fpd;whu; 
fs;. vq;fs; nrhe;j Kaw;rpapdhNy ehq;fs;> epj;jpa tho;tpd; 
topahfpa ,NaRit mwpe;J nfhs;stpy;iy. khwhf> mJ 
NjtDila <T. me;j Njt <it ngw;w ehk;> kdf;fz;fs; 
FULgl;bUf;Fk; kw;wtu;fis fz;L rpdq; nfhs;sf; $lhJ. 
mtu;fspd; topfis fz;L mtu;fis Vsdk; nra;af;$lhJ. 
khwhf> mtu;fspd; Mj;Jkhitf; Fwpj;j ghuk; ,Uf;f Ntz; 
Lk;. mtu;fNshL md;ghf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W $Wk; NghJ> 
ehq;fSk; mtu;fisg; Nghy elf;f Ntz;Lk; vd;gJ nghUs; 
my;y. mg;gb mtu;fisg; Nghy ele;jhy; ehq;fs; FUliu 
topfhl;Lk; FUlu;fshf khwptpLNthk;. jq;fs; topfspy; ngU 
ikAs;s rpy kdpju;fs;> cz;ik top vJ vd;gij mwpe;Jk;> 
jq;fs; kdij fbdg;gLj;JtJld;> kw;wtu;fspd; kdijAk; 
nfLj;J tpLfpd;whu;fs;. ,g;gbg;gl;l kdpju;fis Njtd; ghu; 
j;Jf; nfhs;thu;. Mdhy;> cz;ik vd;d vd;gij mwpahky; 
khiaapNy khOk; kdpju;fs; mjpfjpfkhf ,Uf;fpd;whu;fs;. 
nka;ahd xspahfpa ,NaRit fhz;gpf;Fk; xsptPRk; Rlu;fshf 
miof;fg;gl;l ehq;fs;> FUl;lhl;lj;jpNy thOk; kdpju;fSf;F 
vq;fs; nrhy;yhYk; nrayhYk; Njt md;ig fhz;gpf;f Ntz; 
Lk;. mtu;fspd; tpLjiyf;fhf Cf;fkhf n[gpf;f Ntz;Lk;. 

  

 

 
 
   
                                                                                  

ெவள�ச்சத்தின் ப�ள்ைள 

களாய் நடந்�ெகாள்�ங் 

கள். 

எேபசியர் 5:8 

 

ெஜபம்: இரட்சிப்ப�ன் ேதவேன> நித்தியத்தின் வழிைய அறியாமல்> மனக் 
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�ம் க�வ�யாக என்ைன திகழச் ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அழியாத ேமன்ைமைய நா�ேவாம்        
CupNy tho;e;j ViofSf;F ehj;jhu; ehl;fspNy czT toq;f 
Ntz;Lk; vd;W xU kdpjd; kpf mjpfkhf gpuahrg;gl;lhd;. 
me;jf; fbdkhf jpl;lk;> if$b tUk;NghJ> mq;F tho;e;j 
mjpfhup xUtu;> ,ilg;gl;L> ,e;j jpl;lj;jpw;F fhuzfu;j;jh 
ehd;jhd; vd;W cupik Nfhupf;nfhz;lhu;. mijfz;L mjpu;r; 
rpaile;j me;j kdpjd;> md;wpuT 
Njt rKfj;jpNy jd;Dila 
kdij Cw;wp n[gpj;jhu;. kWehs; 
fhiyapNy> mtDila kdk; kfp 
o;r;rpahf ,Ue;jJ. Vio kf;fs; 
Ngh~pf;fg;gLfpd;whu;fs; vd;w fhu 
zj;jpdhy; mtd; re;Njh~g;gl; 
lhd;. jhq;fs; nra;j Fw;wj;ij 
kw;wtu;fs; Nky; Nghl;L> jhq;fs; 
epuguhjpfs; vd;W ep&gpf;Fk;gb 
ngha; rhl;rpfis Vw;gLj;Jk; kdpj 
u;fs; ,e;j cyfpNy tho;fpd;wh 
u;fs;. ,d;DnkhU rhuhu;> kw;wt 
u;fs; nra;Ak; ed;ikahd fpupiafSf;F jhq;fNs fhuzfu;j;jh 
f;fs; vd cupik Nfhupf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,it ,uz;Lk; 
cz;ik top ele;jpLk; cj;jku;fSf;F kd Ntjidia cz;L 
gz;zhyhk;. Mdhy;> cd;djj;jpNy thOk; Njtd; ahtw;iwAk; 
mwpe;jpUf;fpd;whu;. ,e;j G+Tyfpy; ePjpkhd; gLk; Ntjidf;F 
KbT cz;L> mJ epj;jpakhdJ my;y. mNjNghy ,e;j 
cyfpNy> Jd;khu;f;fu; ngw;wpUf;Fk; fPu;j;jpAk; mope;J NghFk;. 
mtu;fs; fPu;j;jp mepj;jpakhdhJ. ePjpapd; top ew;fpupiafis 
elg;gpf;Fk; Njt gps;isfSf;F itf;fg;gl;bUf;Fk; epj;jpa 
MrPu;thjq;fs; xUfhyKk; mope;J Nghtjpy;iy.  me;juq;fkhd 
xt;nthU fhupaj;ijAk; ed;ikahdhYk; jPikahdhYk;> Njtd; 
epahaj;jpNy nfhz;LtUthu;. jPikapNy tho;gtu;fs; mjd; 
gpd;tpisit fz;lilthu;fs;. xUtUk; jg;gpg; NghfKbahJ. 
mNj Nghy> me;juq;fkhd xt;nthU ew;fpupiafSf;Fk; guNyh 
fpNy ifkhW kpFjpahapUf;Fk;. vdNt NjtDf;Fg; gae;J> 
mtu; fw;gidfspd; topapNy elg;Nghk;. 

   

 
 
 

ஒவ்ெவா� கி�ையைய 

�ம்> அந்தரங்கமான ஒவ் 

ெவா� கா�யத்ைத�ம் 

நன்ைமயானா�ம் த�ைம 

யானா�ம்> ேதவன் நியா 

யத்திேல ெகாண்�வ� 

வார். 

ப�ரசங்கி 12:14 

 

ெஜபம்: ந�திய�ன் ேதவேன> இந்த உலகிேல நடக்�ம் அந�திைய கண்� 

மனந்தளர்ந்� ேபாகாதப�க்� ேமன்ைமயான நித்திய பரேலாகத்ைத 

வாஞ்சித்� அதன் வழிய�ல் ெசல்ல என்ைன வழிடத்திச் ெசல்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழி யாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

jpq;fs; |  khrp 25 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 37:6 
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எங்கள் ெபா�ப்�க்கள்...   
Ngr;R Rje;jpuKs;s xU ehl;by; ,Ue;j murpay;thjp xUtu;> 
ntspehl;ilf; Fwpj;j tplak; xd;wpy;> jd; ehl;bd; jiytiu 
kpfTk; td;ikahf fz;bj;Jg; Ngrpdhu;. ehd; jiytuhf 
,Ue;jhy;> ,e;j tplaj;ij cldbahf nra;J Kbj;jpUg;Ngd; 
vd;W $wpdhu;. gy Mz;LfSf;F gpd;> mtu; me;j ehl;bd; 
jiytuhf epakpf;fg;gl;lgpd;> me;j 
tplaj;jpYs;s vy;yh rpf;fy;fis 
Ak; mwpe;J nfhz;lhu;. jhd; mwp 
ahky;> Kd;ida jiytiuf; Fwp 
j;J fz;bj;J Ngrptpl;Nld; vd 
$wpdhu;. kdpju;fSila tho;f;if 
apNy> ,g;gbg;gl;l Ngr;Rf;fis 
ehq;fs; Nfl;bUf;fpd;Nwhk;. vLj;Jf; 
fhl;lhf> “ehd; mjpfhupahf ,U 
e;jhy;”  “ehd; mjpguhf ,Ue;jhy;” 
“ehd; Nghjfuhf ,Ue;jhy;” “ehd; %g;guhf ,Ue;jhy;” gpur;rid 
fis Rygkhf jPu;j;JtpLNtd; vd;W $Wgtu;fs; mNefu;. 
Mdhy;> mtu;fspy; gyu; jw;NghJ jq;fs; fl;Lg;ghl;bw;Fs; ,U 
f;Fk; nghWg;Gf;fis rupahf nra;tjpy;iy. ,g;gbg;gl;ltu;fs;> 
jhq;fs; ,d;dKk;> Kiwg;gb mwpahj fhupaq;fisf; Fwpj;j 
jPu;g;ig rw;Wk; rpe;jpf;fhky; $wptpLthu;fs;. me;j ,lj;jpNyNa> 
,tu;fs; NjtDila fl;lisia kPWtjhy;> ,tu;fs; jhq;fs; 
jw;NghJ tfpf;Fk; nghWg;Gf;F jFjpaw;wtu;fs; vd;gij jq;fs; 
Ngr;Rf;fshy; ep&gpf;fpd;whu;fs;. gpupakhdtu;fNs> mwpe;Njh 
mwpahkNyh> rpy NtisfspNy> ehq;fSk; kw;wtu;fspd; 
epiyia czuhJ> mtu;fspd; NtiyfisAk; nghWg;Gf;fis 
Ak; Fwpj;J epahae;jPu;j;JtpLfpd;Nwhk;. gpjhthfpa Njtd; mtu 
tUf;F nfhLj;j nghWg;ig Njt epakq;fspd;gb nra;J Kb 
g;gtu;fNs jq;fs; Mj;Jkhtpw;F ed;ik nra;fpd;whu;fs;. kdp 
jd; jhd; NgRk; xt;nthU thu;j;ijiaf; Fwpj;Jk; fzf;F xg;G 
tpf;f Ntz;Lk;. Vnddpy;> cd; thu;j;ijfspdhNy ePjpkhd; 
vd;W jPu;f;fg;gLtha;; my;yJ cd; thu;j;ijfspdhNy Fw;wthsp 
vd;W jPu;f;fg;gLtha; vd ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. vdNt> vq;f 
Sf;F mLj;j mYty;fspy; jiyNghlhky;> vq;fs; tho;f;if 
apy; Njt rpj;jj;ij epiwNtw;WNthk;.  

   

 

 

ம�ஷர் ேப�ம் வ �ணான 

வார்த்ைதகள் யாைவ�ம் 

�றித்� நியாயத்த�ர்ப்�நா 

ள�ேல கணக்ெகாப்�வ� 

க்க ேவண்�ம் 

மத்ேத� 12:36 

nrt;tha; | khrp 26 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:19 

ெஜபம்: ந�திய�ன் ேதவேன> நான் வ �ணான வார்த்ைதகைன ேபசாமல்> ந�ர் 

எனக்�த் தந்த ெபா�ப்�க்கைள உம்�ைடய வார்த்ைதய�ன்ப� ெசய்� 

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

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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வ�ைதப்�ம் அ�ப்�ம்   
kD~d; vij tpijf;fpwhNdh mijNa mWg;ghd; vd;w thu; 
j;ijf;F mika> guNyhf Nkd;ikf;fhditfis tpijf;fpd;w 
td; guNyhfj;jpNy Nkd;ikia fz;lilthd;> jd; khk;r 
tpUg;gj;jpd;gb ,e;j G+Tyfpd; mepj;jpakhd MirfSf;fhf 
tpijf;fpd;wtd; ,g; G+TyNfhL mope;J Nghfpd;witfis 
mWg;ghd;. Mdhy;> mq;Fk; ,y;iy 
,q;Fk; ,y;iy vd;wpUg;gtdpd; 
tho;f;if gupjhgk;. mtd; vijAk; 
tpijg;gjpy;iy> mtd; Nrhk;Ngwp 
ahdtDk;> rhl;Lg; Nghf;F nrhy;fp 
d;wtDkhapUg;ghd;. jd;Dila v[ 
khdplkpUe;J xU jhyhe;ij ngw;w 
Nrhk;Ngwpahd Ntiyf;fhud;> v[ 
khd; tUk;tiu mijg; gad;gL 
j;jp ngUf;f kdjpy;yhjtdha;> 
mijg; mg;gbNa kz;Zf;Fs; Gijj;J itj;jpUe;jhd;. 
v[khdd; te;jNghJ mtd;Nky; Nfhgkile;J mtDf;Fupa 
jz;lidia toq;fpdhu;. fhyepiy> #o;epiy> tpiythrp 
vy;yhk; vd;Dila vz;zg;gb> vdf;F rhjfkhf ,Ue;jhy; 
kl;LNk ehd; tpijfis tpijg;Ngd; vd;W xU tptrhap $W 
thdhf ,Ue;jhy;> mtd; xUNghJk; tpijfis tpijf;fg;Ngh 
tJkpy;iy> Mjyhy;> mtd; vijAk; mWtil nra;ag; Nght 

Jkpy;iy.  “NkYk;> jpUtrdj;jpy; cgNjrpf;fg;gLfpwtd; cgNjrp 
f;fpwtDf;Fr; rfy ed;ikfspYk; gfpu;e;J nfhLf;ff;fltd;. 
Nkhrk;NghfhjpUq;fs;> Njtd; jk;ikg; gupahrk;gz;znthl;lhu;; 
kD~d; vij tpijf;fpwhNdh mijNa mWg;ghd;. jd; khk;r 
j;jpw;nfd;W tpijf;fpwtd; khk;rj;jpdhy; mopit mWg;ghd;; 
Mtpf;nfd;W tpijf;fpwtd; MtpapdhNy epj;jpa[Ptid mW 
g;ghd;. ed;iknra;fpwjpy; Nrhu;e;JNghfhky; ,Ug;Nghkhf> ehk; 
jsu;e;JNghfhjpUe;jhy; Vw;wfhyj;jpy; mWg;Nghk;.  Mifahy; 
ekf;Ff; fpilf;Fk; rkaj;jpw;Fj;jf;fjhf> ahtUf;Fk;> tpNr~ 
khf tpRthr FLk;gj;jhu;fSf;Fk;> ed;iknra;af;flNthk;.” Njt 
kdpjd; gTy; topahf vq;fSf;F mwpTiu $wg;gl;bUf;fpd;wJ. 
vdNt vq;fSf;F nfhLf;fg;gl;l ngyj;jpd;gb ed;ikia 
fz;lilAk;gbaha; ew;fpupiafis nra;Nthk;.  

 
 

 

 

 

நன்ைமெசய்கிறதில் 

ேசார்ந்�ேபாகாமல் இ� 

ப்ேபாமாக; நாம் தளர்ந் 

�ேபாகாதி�ந்தால் ஏற் 

றகாலத்தில் அ�ப்ேபாம். 
 

கலாத்தியர் 6:9 

Gjd; | khrp 27 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 25:14-30 

ெஜபம்: நன்ைம ெசய்�ம் ேதவேன> பரேலாகிேல நித்திய வாழ்ைவ 

அைட�ம்ப�க்காய்> ந�ர் வ��ம்�ம் நற்கி�ையகைள இந்த உலகிேல 

நடப்ப�க்க எனக்� அ�ள் ��வ �ராக! இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப� 

க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவன் நியமித்த வழி...  
Xypk;gpf;  mQ;ry; Xl;lg;Nghl;bapy; (Relay Race) rpwg;ghf Xb 
%d;whk; ,lj;ij ngw;w FOtpdupy; xUtu;> jhd; Xl Ntz;ba 
tupiria jtwp> kw;wa ghijapy; rpy mbfis itj;jjhy;> 
me;jf; FOtpdu;> me;j Nghl;bapy; ,Ue;J ePf;fg;gl;lhu;fs;. 
,e;j cyfpNy eilngWk; “tpisahl;Lf;fs;” $l rl;lg;gb nra; 
ag;glhtpbd; xUtDk; gupR ngWt 
jpy;iy vd;w Nfhl;ghL mKypy; 
,Uf;fpd;wJ. Kiwg;gb ky;Aj;jk; 
nra;J ntw;wp ngWgtd; Kb#lg; 
gLtjw;F jFjpAs;stdhf ,Uf;fp 
d;whd;. xUNtis> ,e;j cyfpNy> 
rpy kdpju;fs;> xOq;F Kiwfis 
kPwp jhq;fs; mila epidf;Fk; fhup 
aj;ij nra;J Kbf;fyhk;. Mdhy;> 
vtUk;> guNyhfj;jpNy tPw;wpUf;Fk;> cd;djkhd NjtDf;F 
kiwthf ve;jf; fhupaj;ijAk; nra;a KbahJ. xUtUk; ehw;W 
f;fis el;Ltpl;L epyj;ij cOtjpy;iy. tPl;ilf; fl;btpl;L 
mj;jpthuk; NghLtjpy;iy. epj;jpa [Ptid ngw miof;fg;gl;b 
Uf;Fk; ehq;fs;> Njtd; epakpj;j xOq;fpd;gbNa ahtw;iwAk; 
nra;a Ntz;Lk;. NjtDila thu;j;ijia Nfl;L mjd;gb jd; 
tho;it tho;gtd;> fd;kiyapd; Nky; jd;tPl;il fl;bd kD 
~Df;F xg;gplg;gLfpd;whd;. eP tpRthrpj;jhy; kfpikiaf; fhz; 
gha; vd;W ,NaR nrhd;dhu;. mg;gbahf mtUila thu;j;ij 
fis tpRtrpj;jtu;fs; Njt kfpikia fz;lile;jhu;fs;> ,d; 
Wk; fhz;fpd;whu;fs;. Mdhy; rpy kdpju;fNsh> NjtNd ePu; 
kfpikia fhl;Lk; mg;NghJ ehk; tpRthrpg;Nghk; vd;fpd;whu;fs;.  
tpisahl;L Nghl;bfspy; ntw;wp ngWk;gb xOq;F Kiwfis 
fz;zpakhf filg;gpbf;fpd;whu;fs;. Mdhy; epj;jpa tho;it 
miltjw;F FWf;F topfs; VJk; cz;lh vd NjLfpd;whu;fs;. 
guNyhfk; nry;y xNu top> xNu ghij> xNu thry; cz;L. 
me;j thry; fu;j;jhufpa ,NaR fpwp];JNt. epj;jpa tho;it 
ngw Ntz;Lkhapd;> me;j topapNy> mtu; epakpj;j xOq;fpd; 
gb Kd;Ndwpr; nry;Nthk;. 

 

  

             

ேம�ம் ஒ�வன் மல்� 

த்தம்பண்ண�னா�ம்> சட் 

டத்தின்ப� பண்ணாவ�ட் 

டால் ���ட்டப்படான். 

2 த�ேமாத்ேத� 2:5 

 

ெஜபம்: அன்ப�ன் ப�தாேவ> பரேலாகம் ெசல்ல ந�ர் நியமித்த ஒ�ங்கி 

ன்ப�> கர்த்தராகிய இேய� கிறிஸ்� காட்�ய வழியாக ெசல்�ம்ப�> 

ப�ரகாச�ள்ள மனக்கண்கைள தந்� என்ைன நடத்�வ �ராக.  இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

tpahod; | khrp 28 
 

 khiy thrfk; - 1 nfhup 9:24-27 
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     அன்பான வாசகர்க�க்�! 
 
 

‘உள்ளான மன�தன்’ ப�ரதிைய ெபற்�க் ெகாள்�ங்கள்! 

 

உள்ளான மன�தன் சஞ்சிைகய�ன் ெமன்ப�ரதிைய எங்கள் 

இைணயத்தளத்தில் வாசிக்கலாம். அத்�டன் அ�தின 

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

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

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

அஞ்சல் ஊடாகேவா, அல்ல� ெதாைலேபசி ஊடாகேவா 

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

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

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

மாதாந்தம் இந்த சஞ்சிைகைய வாசித்த ப�ன்� மற்றவர்க� 

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

அறியாதவர்க�டன் இதைன பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள். ேதவ 

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

தப்பட்டைவகளல்ல. 
 

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

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

ஆராதிக்�ம்ப�யாக உங்கைள வரேவற்கின்ேறாம். 
 

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

கிறவன் எவேனா அவன் ெகட்�ப்ேபாகாமல் நித்திய 

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

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

கி�ைபய�ன் �டாரம் அப்ேபாஸ்தல சைப 

ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909 
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210 Silver Star Blvd., Unit 807, Scarborough, ON M1V 5J9 

www.gtachurchnet.ca   416.613.2909 
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