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ஞ் ிளக - இலவ ம்

இயேசு ச ொன்னொர்:
வருத்தப்பட்டுப் பொரஞ்சுமக்கிறவர்கயே! நீங்கள்
எல்லொரும் என்னிடத்தில் வொருங்கள்; நொன்
உங்களுக்கு இளேப்பொறுதல் தருயவன்.

சவேிேீடு

SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA  416.613.2909
(f) ின்ச் / ிட்லோன்ட் சந்திப்புக்கு அருகில்
நீங்கள் தற்ப ோது கிறிஸ்தவ ஆவிக்குரிே ஐக்கியம ோன்றிபல
இணைந்திருந்தோல்> அங்பக கருத்பதோடு பதவணை பசவித்து>
உங்கள் அணைப்ண யும் மதரிந்து மகோள்ளுதணலயும் உறுதிப் டுத்தி>
இபயசு கிறிஸ்துவுக்குள்>

உங்கணைக் குறித்ததோை

ிதோவின் சித்தத்ணத நிணறபவற்றுங்கள்.

இந்த இதழில்…
2020 – இதழ் 11
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விடுதளலளேக் சகொண்டொடுயவொம்
ிதோவோகிய

பதவன்

கட்டுண்டவர்கைோயுள்ை

ைிதர்

கணை விடுதணலயோக்கும் டி த து கு ோரன் இபயசுணவ
இவ்வுலகிற்கு

அனுப் ிைோர்.

ஒவ்மவோருவரும்
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இரட்ச்சிப்ண

அவணர

விசுவோசிக்கும்

ம ற்று

விடுதணல

வோழ்ணவ வோழும் டி வைி உண்டோக்கிைோர்.

யதவன் குறித்த எல்ளல
வோக்கைிக்கப் ட்ட
களுக்கோக

ீ ட் ரோகிய இபயசு கிறிஸ்து

ஒபர

லிணயச்

ோவங்

மசலுத்தி, வரவிருக்கும்

கோரியங்கைின் நிைலோய் இருந்த

ணைய ஏற் ோட்டின்

“வைி ோட்டு முணறண கணை” நிணறபவற்றி முடித்தோர்
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பிர ங்கக் குறிப்புகள்

“இப்ப ோதும்

உ து

அடியோைின்

வடு
ீ

என்ணறக்கும்

உ க்கு முன் ோக இருக்கும் டி அணத ஆசீர்வதித்தரு
ளும்;

கர்த்தரோை

மசோன்ை ீர்,

ஆண்டவரோகிய

உம்முணடய

பதவரீர்

ஆசீர்வோதத்திைோபல

அணதச்

உ து

அடியோைின் வடு
ீ
என்ணறக்கும் ஆசீர்வதிக்கப் ட்டிரு
ப் தோக”
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புதிே நொளுக்குள்...
கர்த்தருணடய பவதத்தில்

ிரிய ோயிருந்து இரவும்

லும் அவருணடய பவதத்தில் தியோை ோயிருக்கிற
ஷன்

ோக்கியவோன்.

க

னு

PLACE OF WORSHIP

MAILING ADDRESS

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

7700 Markham Road, P.O. Box 3052
Markham, ON L3S 4T1, Canada

 416.613.2909

info@gtachurch.ca

அனுதிை தியோைக் குறிப்புக்கள்

தணலப்பு அகரோதி

14ம் பக்கத்திலிருந்து...

kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;
… கோர்திணக

1, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 28, 30

… கோர்திணக

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 28, 30

… கோர்திணக

7, 9, 11, 16, 18, 19, 24

… கோர்திணக

2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 29,30

… கோர்திணக

6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 25

… கோர்திணக

1, 3, 10, 11, 17, 18, 23, 29, 30

… கோர்திணக

7, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26

… கோர்திணக

3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 26, 27, 28, 30

… கோர்திணக

1, 10, 15, 21, 27, 30

… கோர்திணக

1, 2, 15, 20, 21, 22

… கோர்திணக

1, 2, 20, 21, 23

… கோர்திணக

3, 5, 7, 10, 11, 17, 23, 26, 28, 29

… கோர்திணக

4, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30

Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp
ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top cz;L
Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd;
rkurkhd tho;f;if Ntz;lhk;
nja;tPf MrPu;thjq;fs;
NjtDila rpj;jk; epiwNtwl;Lk;
NjtDf;Fg; gpupakhd tho;f;if
rkhjhdKk; mkupf;ifAkhd tho;f;if cz;L
nghWikNahL fhj;jpUq;fs;;
Njt ePjp ntspg;gLk;
jpt;tpa Rghtq;fs; ntspg;gll;Lk;
tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik
Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ...
… கோர்திணக 6, 8, 9, 11, 12, 22, 30

உள்ேொன மனிதன் சமன்பிரதிளே வொ ிக்க - WWW.gtachurch.ca
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Nghjfu; uQ;rpw; nfhd;];ud;iud;
கு ோரன்

உங்கணை

விடுதணலயோக்கிைோல்

ம ய்யோகபவ

யோவர்கள்
ீ
என்று இபயசு மசோன்ைோர்.

ிதோவோகிய பதவன் கட்டுண்டவர்கைோயுள்ை

விடுதணல

ைிதர்கணை விடுதணலயோ

க்கும் டி த து கு ோரன் இபயசுணவ இவ்வுலகிற்கு அனுப் ிைோர். அவணர
விசுவோசிக்கும் ஒவ்மவோருவரும் இரட்சிப்ண
வோழும் டி வைிணய உண்டோக்கிைோர்.

ம ற்று விடுதணல வோழ்ணவ

பதவன் நிய ித்த விடுதணலயோைது ஆசீர்வோதம் நிணறந்தது. இஸ்ரபவ
லருணடய வோழ்க்ணகணய கவைிப்ப ோ ோகில் அணத இலகுவோக எம் ோல்
விைங்கிக்மகோள்ை முடியும்.

இஸ்ரபவலர் எகிப்திற்கு வந்தப ோது அவர்கைது மதோைில் எகிப்திய ருக்கு
அருவருப் ோைதோயிருந்தது.

ின்பு அபநக வருடங்கைோய் அவர்கள் அங்கு

ர்கள்.

உ த்திரவப் ட்டோர்கள்.

அடிண த்தைத்தில் இருந்தோர்கள். மசங்கல் சுடும் டி நிர்ப் ந்திக்க ப் ட்டோ
ஆமைோட்டிகைிைோல்

விடுவிக்கும் டி ப ோபசணய
தைக்கு

ஆரோதணை

மசய்யும் டி

பவோனுக்கு அறிவித்தோர்.

பதவன்

அவர்கணை

ோர்பவோைிடத்தில் அனுப் ிைோர். தன் ஜைங்கள்
அவர்கணை

அனுப் ிவிடு

ோர்பவோபைோ மசவி டுக்க

என்று

ோர்

றுத்தோன். அவர்களு

க்கு அதிக ோக பவணல மகோடுத்து துன் ப் டுத்திைோன். இஸ்ரபவல ருக்கு

பநர ில்லோத டி மசய்தோன். பதவன் அவர்கணை விடுவித்தோர். அவர்கள்
பதவ ஆளுணகக்கு உட் ட்டோர்கள்.

ஆவிேின் ஒருளமப்பொட்ளட கொத்துக் சகொள்ளுங்கள்
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பதவைின் ஆளுணக உயர்ந்தது. அது சந்பதோஷமும் ச ோதோைமுமுள்ைது.
பதவன் அவர்களுக்கு

ன்ைோணவக் மகோடுத்தோர். அதில் அவர்களுக்கு ஒரு

நிய த்ணதயும் மகோடுத்தோர். தங்கைது பதணவக்பகற்
பசர்க்கபவண்டும்.

ப லதிக ோக

பசர்த்தணத

அவர்கள்

அகற்றிப்ப ோட

ன்ைோணவ

பவண்டும்.

ஆறோம் நோைிபலோ அவர்கள் இரண்டத்தணையோய் பசர்த்து ஏைோம் நோைில்
ஓய்ந்திருக்கபவண்டும்.

சிலர்

கீ ழ் டியோ ல்

அதிக ோக

கூடோரத்தில் ணவத்திருந்தோர்கள். அது துர்நோற்றம

பசர்த்து

டுத்தது.

தங்கள்

பதவ ஆளுணகக்குட் ட்டவர்கள் பதவன் மசோன்ைணத மசய்யோ ல் அசட்ணட
ண்ணும்ப ோது அது அவர்கள் கூடோரத்தில் துர்நோற்றம் வசக்கோர
ீ
ை ோகி

விடுகின்றது.

நீ கர்த்தருணடய ணகயில் அலங்கோர ோை கிரீடமும்> உன் பதவனுணடய
கரத்தில் ரோஜமுடியு ோயிருப் ோய் என்று பதவனுணடய ஜைத்திற்குக் கூற
ப் ட்டுள்ைது.
ரிசுத்த

ப துரு

தைது

நிரு த்தில்

எ க்குண்டோை

விடுதணலணயக்கு

றித்துக் கூறும் ப ோது “நீங்கபைோ> உங்கணை அந்தகோரத்திைின்று தம்மு
ணடய ஆச்சரிய ோை ஒைியிைிடத்திற்கு வரவணைத்தவருணடய புண்ைிய

ங்கணை ஆறிவிக்கும் டிக்குத் மதரிந்துமகோள்ைப் ட்ட சந்ததியோயும்> ரோஜரீ
க ோை ஆசோரியக்கூட்ட ோயும்>

ரிசுத்த ஜோதியோயும்> அவருக்குச் மசோந்த

ோை ஜை ோயும் இருக்கிறீர்கள்.” என்று கூறியுள்ைோர்.

ிரிய ோை சபகோதரபை சபகோதரிபய>
பதவன் தந்த விடுதணலணய மகோண்டோடி வோழ்பவோம். நம்முணடய கூடோர

த்தில் துர்நோற்றம் பவண்டோம். துதியின் சத்தம் பகட்கட்டும். பநர ில்ணல
என் து

ோர்பவோைின் ஆளுணக. நோப ோ பதவ ஆளுணகக்குட் ட்டவர்கைோய்

பதவணைத் துதித்து வோழ்பவோ ோக.

எம்ப ோடு கூட மஜ ிக்க விரும் ிைோல் ஞோயிறு கோணல 10:00
பநரணலயில்

ைிக்கு

www.gtachurch.ca/live இணையதைத்தின் வைியோக பதவ

ஆரோதணையில் கலந்து மகோள்ளும் டி உங்கணை அணைக்கின்பறன்.

கிருளபேின் கூடொர அப்யபொஸ்தல

ளப

சரொரன்யரொ, கனடொ  416.613.2909

ஆவிேின் ஒருளமப்பொட்ளட கொத்துக் சகொள்ளுங்கள்
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Nkw;fj;ija Njrnkhd;wpNy> Mz;lhz;L fhykhf NghijnghUs;
vd;W tifg;gLj;jg;gl;L> rl;luPjpahf ghtidf;F jilnra;ag;gl;
bUe;j Fwpg;gpl;l typepthuzpahd ,g; nghUshdJ gy r%f>
FLk;g rPuF
; isTfSf;F ngUk; fhuzpahf ,Ue;J te;jJ. mtw;
wpdhy; ,sk; rKjhaj;jpw;F Vw;gl;bUf;Fk; ghjpg;Gf;fs; Fwpg;gpl
g;gl;lJ. ,g;gbg;gl;l NghijnghUis cl;nfhz;ltu;fs; jq;fs;
tho;f;ifia nfLj;Jf; nfhz;lJ kl;Lky;yhky;> jq;fisr; #o
cs;stu;fspd; tho;tpy; gy NehTfis Vw;gLj;jpapUf;fpd;whu;fs;.
Fwpg;ghf rpy ,lq;fspNy capupog;Gf;fSf;Fk; ,e;j Nghijg;
nghUshdJ ce;Jk; fhuzpahf ,Ue;jij nra;jpfs; thapyhf
Nfs;tpg;gLfpd;Nwhk;. ,jdhy; rl;luPjpahf Fw;wthspfs; vd;W jPu;g;G
ngw;W gyu; rpiwf;F nrd;wpUf;fpd;whu;fs;. ,e;j epiyapNy> me;j
NjrkhdJ> Fwpg;gplg;gl;l me;j Nghij nghUSf;F ,Ue;j mur
jilia mfw;wp> rl;luPjpahf me;j Nghijg; nghUistpw;gid
nra;tjw;F Njr kl;lj;jpNy gy Kftu;fs; Vw;gLj;jg;gl;bUf;fp
d;whufs;. ,e;jr; nraiy epahag;gLj;j gy fhuzq;fis gyu;
$wpf;nfhs;fpd;whu;fs;. Mdhy;> jw;NghJ> Fw;w czu;T ,y;yhky;
jq;fs; Mirfis epiwNtw;Wk; topia Vw;gLj;jpapUf;fpd;whu;fs;.
xU Njrk; Fwpg;gpl;l fhupaj;ij rl;lkhf;fyhk;> mjd;gbf;F
ehq;fs; me;j rl;lj;jpd; fPo; Fw;w czu;tpd;wp vq;fs; ,r;irfis
epiwNtw;wyhk; Mdhy; vq;fs; ght nray;fis Njtd;
Kd;dpiyapNy ahu; epahag;gLj;j KbAk;?
,t;tz;zkhfNt> ,d;W Njr> r%f kl;lj;jpNy Njtdhfpa fu;j;ju;
Fwpj;j vy;iyia mfw;wp> mtu; nra;ahNj vd;W tpyf;fpdtw;iw>
nra;ayhk; vd;Wk;> mij nra;gtu;fSf;F vjpuhf NgRk; kdpju;f
Sf;F fLk; jz;lid toq;fg;gLk; vd;Wk; ehLfspNy rl;lq;fs;
mKyhf;fg;gl;L tUfpd;wJ. ,e;jr; nraYf;F> Njtdhfpa fu;j;jiu
mwpahjtu;fs; kl;Lky;y> mtUila miog;igg; ngw;W> mtiu
mwpe;jpUe;Jk;> jq;fs; kdij fbdg;gLj;jp Fw;w czu;tpd;wp ghtk;
nra;Ak;gbf;F mtu;fSk; ,e;j rl;lq;fSf;F Mjuthsu;fshf
khwptpLfpd;whu;fs;. jpUkzk; mtrpakw;wJ> Njtd; epakpj;j jpU
kz xOq;if khw;Wjy;> kupj;j kdpju;fs; topahf n[gk; nra;jy;>
Njtd; epakpj;j jpUKOf;if khw;Wjy;> R&gq;fisAk; tpf;fpuf
q;fisAk; itj;J Muhjid nra;jy;> cgthrk; mtrpakw;wJ
vd $Wjy;> jrkghfk; Njitapy;iy vd rigfspNy Fog;gq;
fis Vw;gLj;Jjy;> Mtpapd; tuq;fs; KbTw;wJ vd $Wjy;>
,g;gbahf Njtd; epakpj;j xOq;Ffis khw;wptpl;lhy; ehd; mjw;F
cld;gl;ltDk;; my;y> ehd; mitfis ,dp nra;a Ntz;ba
mtrpaky;y. ,J vd; ehl;bd; rl;lk;> ,J vd; fyhr;rhuk;> mJ
vq;fs; FLk;g ghuk;gupak; vd;W $wp kdpju;fs; jq;fs; nray;
fis epahag;gLj;jp> Ra jpUg;jp milfpd;wh u;fs;. NjtDila
epakq;fs; kdpju;fSila rkhjhdkhd tho;tpw;fhf nfhLf;f g;gl;
litfs;. mitfis jd; tho;tpy; ifnfhs;shjtd; NjtDila
rkhjhdj;ij ,oe;J Ngha;tpLthd;. mJ kl;Lky;y> ehq;fs; aht
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Uk; xU ehs; NjtDila epaharhrdj;jpw;F Kd;ghf epw;f Ntz;
Lk;. xt;nthUtUk; mtUf;F fzf;F xg;Gtpf;f Ntz;ba ehs;
cz;L. vtUk; jg;gpf; nfhs;s KbahJ.
Njtdhfpa fu;j;ju;> kdpjid rpU\;bj;j ehspypUe;J> kdpjFyk;
gy Kf;fpakhd iky; fw;fis (milestone) fle;J te;jpUf;fpd;
Nwhk;. rpU\;bg;G> ghtk;> kPl;giu Fwpj;j thf;Fj;jj;jk;> fhaPd;
MNgypd; fhzpf; if> VNdhf;F vLj;jf; nfhs;sg;gLjy;> Neth
tpd; ehl;fs;> Kw;gpjh f;fshfpa Mgpufhk;> <rhf;> ahf;Nfhgpd; ehl;
fs;> vfpg;jpd; mbikj;jdKk; tpLjiyAk;> Muhjid Kiwik
fs;> epahahjpgjpfs;> uh[hf;fSk; jPu;f;fjuprpfSk;> rpiwapUg;G>
thf;fspf;fg;gl;l kPl;guhfpa ,NaRtpd; gpwg;G> tho;f;if> rpYit
kuzk;> capu;njOjy;> guNkWjy;> gupRj;j Mtpapd; tUif Nghd;w
epfo;Tfs; Kf;fpakhditfs;.
Nehf;fj;jpd; mbg;gilapy; ,tw;iw RUf;fkhf ghu;g;Nghk;.
• Njt rhayhf kdpjd; rpU\;bf;fg;gLjy;>
• kdpjd; fPog
; bahikapdhNy ghtk; nra;J Njt rhaiy ,oe;J
epj;jpa kuzj;jpw;Fs;shFjy;>
• epj;jpa kuzj;jpypUe;J kdpj Fyj;ij tpLjiyailar;
nra;gtuhfpa kPl;giu Fwpj;j thf;Fj;jjk;>
• kPl;gu; ntspg;gLk;tiuf;FKs;s gyp nrYj;JjYk; topghl;L
KiwikfSk;;>
• thf;fspf;fgl;l kPl;gupd; Kjyhk; tUifAk; Gjpa cld;gbf;ifAk;
• gupRj;j Mtpahdtupd; tUifAk;> mtu; topahf ,NaR
fpwp];JTf;Fs; gpjhthfpa Njtdpd; jpUr;rpj;jj;ij vq;fs;
tho;f;ifapy; epiwNtw;Wjy;.
ghtj;jpy; tpOe;J> Njt rhaiy ,oe;J Nghd kdpjd;> epj;jpa
Mf;fpidf;Fs;shfhjgbf;F> xU kPl;giu mDg;Gtjhf thf;fsp
j;jhu;. me;ehspypUe;J> gpjhthfpa Njtd;jhNk> Kw;gpjhf;fs;
topahfTk;> epahahjpgjpfs; jPu;f;fjuprpfs;> uh[hf;fs; topahf
jk;Kila mehjp jPu;khdj;ij Fwpj;J> gq;F gq;fhfTk;> tif
tifahfTk; jpUTsk;gw;wpdhu;.
gypfSk; Muhjid KiwikfSk; epakq;fshf nfhLf;fg;gLk;
Kd;djhfNt> MNgy; NjtDf;Ffe;j gypfis nrYj;jpdhd;.
VNdhf;F> NjtDila rKfj;jpNy mtNuhL rQ;rupj;J te;jhd;.
Nehth> NjtDf;F gpupakhditfis nra;J te;jhd;. Mgpuhfhk;>
<rhf;> ahf;NfhG NjtDf;F gyp nrYj;jpdhu;fs;. MgpufhNkhL
nra;j cld;gbf;fapd;gb Mz;fs; ahtUk; jq;fs; Edpj;Njhiy
mfw;Wtjd; %yk; tpUj;jNrjdk; nra;J nfhz;lhu;fs;.
vfpg;jpd; mbikj;jdj;jpypUe;j jk;khy; njupe;J nfhs;sg;gl;l
[dq;fshfpa ,];uNtyu;> gy E}w;whz;Lfshf> vfpg;jpd; mUt
Ug;Gf;fis Nehf;fpapUe;jhu;fs;. md;iwa cyfpNy guhf;fpukK
s;s uh[hthfpa ghu;Nthdpd; ifapypUe;J jk;Kila [dq;fshfp
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a ,];uNtyiu> tpLjiyahf;Fk; ,uhj;jpupapNy “g];fh” vd;Dk;
gz;bifia Vw;gLj;jpdhu;. md;wputpNy> ghohf;Fk; rq;fhuk; vfpg;
jpNy cz;lhdJ> mjpypUe;J jg;gpj;Jf; nfhs;Sk;gbf;F gOjw;w
Ml;Lf;Fl;bahdJ mbj;J> mjpd; ,uj;jj;jpy; nfhQ;rk; vLj;J>
jhq;fs; mijg; Grpf;Fk; tPl;Lthry; epiyf;fhy;fs; ,uz;bYk;
epiyapd; Nkw;rl;lj;jpYk; njspj;J> md;W uhj;jpupapNy mjpd; khk;
rj;ij neUg;gpdhy; Rl;L> Gspg;gpy;yh mg;gj;NjhLk; frg;ghd
fPiuNahLk; mijg; Grpf;f Ntz;Lk;. mijg; Grpf;fNtz;ba tpj
khtJ> ePq;fs; cq;fs; miufspy; fr;ir fl;bf;nfhz;Lk;> cq;
fs; fhy;fspy; ghjul;ir njhLj;Jf;nfhz;Lk;> cq;fs; ifapy; jb
gpbj;Jf;nfhz;Lk; mijj; jPtpukha; Grpf;ff;fltPu;fs;; mJ fu;j;j U
ila “g];fh”. ePq;fs; ,Uf;Fk; tPLfspy; me;j ,uj;jk; cq;fSf;
fhf milahskha; ,Uf;Fk;; me;j ,uj;jj;ij ehd; fz;L>
cq;fisf; fle;JNghNtd;; ehd; vfpg;JNjrj;ij mopf;Fk;NghJ>
mopf;Fk; thij cq;fSf;Fs;Ns tuhjpUf;Fk;. me;j ehs; cq;f
Sf;F epidT$Ujyhd ehsha; ,Uf;ff;fltJ. mijf; fu;j;jU
f;Fg; gz;bifahf Mrupg;gPu;fshf. mij cq;fs; jiyKiw
NjhWk; epj;jpa epakkhf Mrupf;ff;fltPu;fs; vd;w epakj;ij
,];uNty; [dq;fs; ngw;Wf; nfhz;lhu;fs;. (ahj;jpuhfkk; 12:1-14)
vfpg;jpd; mbikj;jdj;jpypUe;J tpLjiy ngw;w Njt [dq;fs;>
rPdha; tdhe;jpujpNy> ght epthuzj;jpw;Fupa gypfisAk;> gz;
bif topghl;L KiwikfisAk; Njtdplj;jpypUe;J ngw;Wf;
nfhz;lhu;fs;. mtu;fSf;F nfhLf;fg;gl;l topghl;L Kiwikfsp
d;gb ghteptu;j;jpf;fhf ru;thq;f jfdgypfSk;> ghtepthuzg
ypfSk; nfhLf;fg;gl;L te;jJ. me;ehl;fspNy mtu;fs; kpUf [Pt
d;fisAk;> gwitfisAk;> jhdpaq;fisAk; gypahfTk;> fhzpf;
fifahTk; nfhLj;J te;jhu;fs;. thuj;jpd; Vohk; ehis (rdpf;fp
oik) Xa;T ehshf Vw;gLj;jpapUe;jhu;.
Njtdhy; epakpf;fg;gl;l “gh];fh” gz;bifAk;> gyp nrYj;JjYk;>
topghl;L KiwikfSk; ehq;fs; Nkw;$wpa RUf;fj;jpd;gb ve;j
Fwpg;gpy; mlq;Fk;? ,it thf;fspf;fg;gl;l kPl;gu; ntspg;gLk;
tiuf;FKs;s gyp nrYj;JjypYk; topghl;L KiwikfspYk;
mlq;Fk;. me;e topghl;L KiwahdJ> ,dp tutpUf;Fk; ed;ikf
spd; epoyhf ,Ue;J te;jJ. gpjhthfpa Njtdpd; mehjp jPu;khd
j;jpd;gb> kdpjFyj;jpd; ghtj;ij Nghf;Fk; gOjw;w “g];fh” Ml;L
f;Fl;bahf ,NaR fpwp];J jk;ikj; jhNk xNujuk; rpYitapNy
gypahf xg;Gf; nfhLj;jhu;. Fw;wkpy;yhj khrw;w Ml;Lf;Fl;bahfpa
fpwp];Jtpd; tpiyNawg;ngw;w ,uj;jj;jpdhNy kdpjFyj;jpw;F kPl;G
cz;lhapw;W. ,JNt tutpUe;jJk;> Njt jhru;fs; vjpu; ghu;j;jpUe;j
Jkhd Qhd ed;ikahFk;.
fu;j
; ;juhfpa ,NaRit ,d;Dk; Vw;Wf; nfhs;shj ,];uNty;
[dq;fs;> ,d;Wk; gioa cld;gbf;ifia gpd;gw;wp tUfpd;whu;fs;.
jhq;fs; khj;jpuNk NjtDila [dq;fs; vd;Wk;> ,];uNtyu;
my;yhjtu;fs; ahtUk;> ,];uNtypd; fhzp Ml;rpf;F Gwk;ghd
Gw[hjpfs; vd;Wk; $wpf; nfhs;fpd;whu;fs;. Mz;fs; tpUj;jNrjdk;
nra;J nfhs;fpd;whu;fs;. “g];fh” gz;bifia Mrupf;fpd;whu;fs;.
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Vohk; ehis (rdpf;fpoikia) Xa;Tehshf mDrupj;J tUfpd;w
hu;fs;. ,t;top ghl;Lf;fSf;F mika> epakpf; fg;gl;l Mrhupau;
fisj; jtpu NtW ahUk;> Myaj;jpd; gupRj;j ];jyj;jpw;Nfh my;
yJ kfh gupRj;j ];jyj;jpw;Nfh nry;y KbahJ> vq;fs; ght eptpu;
j;jpf;fhd gypia ehq;fs; nrYj;j KbahJ.
Edpj; Njhiy tpUj;jNrjdk; nra;ahky; cq;fs; ,Ujaj;jpd; Edp
j;Njhiy ePf;fpg;NghLq;fs; (vNukpah 4:4). gypfspd; jpus; vdf;F
vd;dj;Jf;F vd;W fu;j;ju; nrhy;Yfpwhu;;. gypia ePu; tpUk;Gfpwjp
y;iy> tpUk;gpdhy; nrYj;JNtd;; jfdgypAk; ckf;Fg; gpupakhd
jy;y. NjtDf;Nfw;Fk; gypfs; nehWq;Fz;l Mtpjhd;; NjtNd>
nehWq;Fz;lJk; eUq;Fz;lJkhd ,Ujaj;ij ePu; Gwf;fzpaPu;.
(Vrhah 1:11> rq;fPjk; 51:16-17). ehk; gupRj;j ];jyj;jpy; gpuNtrpg;g
jw;F ,NaRthdtu; jkJ khk;rkhfpa jpiuapd; topaha;g; GjpJk;
[PtDkhd khu;f;fj;ij ekf;F cz;Lgz;zpapUf;fpd;whu; (vgpnuau;
10:19). fpwp];J ,NaR topahf ehq;fs; mtUila Jjpia nrhy;
yptUk; Mrhupau;fshfTk; uh[hf;fshfTk; Vw;gLj;jg;gl;bUf;fpd;
Nwhk;.
thf;fspf;fg;gl;l kPl;guhfpa ,NaR fpwp];J kdpj Fyj;jpd; ghtq;
fSf;fhf xNu gypiar; nrYj;jp> tutpUf;Fk; fhupaq;fspd; epo
yha; ,Ue;j gioa Vw;ghl;bd; “topghl;L Kiwikfis” epiw
Ntw;wp Kbj;jhu;.
ed;whf ftdpAq;fs;! Njthdhfpa fu;j;ju; tpsk;gpa mtUila
thu;j;ijfs; khwpg; Nghtjpy;iy. gioa Vw;ghl;by; Fwpg;gplg;gl;L
s;s Kd;Ndhu;fspd; rhl;rpfs; mope;J Nghtjpy;iy. mit vq;f
Sf;F jpU\;lhe;jq;fshf itf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. NjtDila fw;g
idfs; khwpg; Nghftpy;iy. NjtDila mehjp jpl;lk; xUNghJk;
khwpg; Nghtjpy;iy. Mdhy;> gioa Vw;ghl;bNy Fwpg;gplg;gl;bUe;
Jk;> ,dp tUq;fhupaq;fspd; epoyhf ,Ue;J te;jJkhd gyp nrY
j;JjYk; mijr; rhu;e;j topghl;L KiwikfisAk; fu;j;juhfpa
,NaR fpwp];J epiwNtw;wp Kbj;jhu;. epj;jpa kuzj;ij ntd;W>
ghjhsj;ij n[apj;J> thuj;jpd; Kjyhk; ehs; (Qhapw;Wf; fpoik)
mtiu gpjhthfpa Njtd; jhNk capu;njor; nra;jhu;. me;j
Kjyhk; ehs; fu;j;jUila ehshf mDrupf;fg;gl;L tUfpd;wJ. kPl;
guhfpa ,NaR fpwp];J jhNk> jk;ik g];fh Ml;Lf; Fl;bahf
rpYitapNy gypahf xg;Gf; nfhLj;j md;W ,uhj;jpupapNy> mtu;
fs; Ngh[dk;gz;Zifapy;> ,NaR mg;gj;ij vL j;J> MrPu;t
jpj;J> mijg; gpl;L> rP\u;fSf;Ff; nfhLj;J: ePq;fs; thq;fpg; GrpA
q;fs;> ,J vd;Dila ruPukhapUf;fpwJ vd;whu;. gpd;G> ghj;jpuj;ij
Ak; vLj;J> ];Njhj;jpuk;gz;zp> mtu;fSf;Ff; nfhLj;J: ePq;fs;
vy;yhUk; ,jpNy ghdk;gz;Zq;fs;; ,J ghtkd;dpg;Gz;lhFk;gb
mNefUf;fhfr; rpe;jg;gLfpw GJ cld;gbf;iff;Fupa vd;Dila
,uj;jkhapUf;fpwJ. vd;id epidT$Uk;gb ,ijr; nra;Aq;fs;
vd;whu;. ,ij ehq;fs; fu;j;jUila ge;jp vd;W Mrupj;J
tUfpd;Nwhk;. (kj;NjA 26:26-29 Y}f;fh 22:19 ).
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thf;fspf;fg;gl;l gupRj;j MtpahdtUk; nge;NjNfh];J ehsd;W>
mjhtJ fu;j;ju; capu;njOe;j ehspypUe;J Ik;gjhtJ ehs;>
thuj;jpd; Kjyhk; ehs; (Qhapw;Wf; fpoik) gpujpal;rkha; ,wq;fp
te;jJk; Fwpg;gplj;jf;fJ. (mg; 2:1-4)
,d;iwa cyfpNy> Njtdhfpa fu;j;ju; Vw;gLj;jpa nka;tpthfkh
dJ ngUk;ghd;ikahNdhupd; kd tpUg;gg;gb fhyj;jpw;F fhyk;
khw;wpaikf;fg;gLfpd;wJ. (Nuhku; 1:21-32). xUtu; tpRthrpj;J kde;
jpUk;gp Qhd];ehdk; vLf;Fk; mwpit milaKd;G> my;yJ me;j
epiyia mila Kd;G> jq;fs; ,\;lg;gb Qhd];ehdk; nfhLf;
fpd;whu;fs;. (khw;F 16:16) ,jdhy; fu;j;jUila ge;jpiaAk; mw;g
khf vz;Zfpd;whu;fs;. (1 nfhup 11:27-31). gpjhthfpa NjtDf;
Fk; vq;fSf;Fk;
kj;jpa];juhfpa ,NaRit Nehf;fhky;> kupj;
jtu;fis tzq;fp> ehq;fs; gTiy rhu;e;jtu;fs;> mg;gNyhit
rhu;e;jtu;fs;> NgJUit rhu;e;jtu;fs; vd;W Njtdhy; Njt [d
q;fs; jq;fis tifg;gLj;Jtij Cf;Ftpf;fpd;whu;fs;. (1 jPNkh
2:5-6> 1 NgJ 2:16> 1 nfhup 3:5-9). rpiy> R&g> cUt topghLfspy;
<LgLNthiu fz;bj;Jzu;j;jhky; ghuhKfkhf tpl;LtpLfpd;whu
fs;;. ,NaRtpd; ehkj;jpy; gpjhthfpa Njtd;jhNk nfhLj;j rfy
rj;jpaj;jpYk; vq;fis elj;Jk; gupRj;j Mtpapd; mgpN\fj;ijAk;
mtuhy; cz;lhFk; tuq;fisAk; mw;ghf vz;Zfpd;whu;fs;. (1
nfhup 12:1-31> Nahthd; 16:13)
Mjp mg;Ngh];jyu;fs;> Kf;fpakhd jPu;khdq;fis vLf;F Kd;g
jhf cgthrpj;J n[gpj;jhu;fs;. cgthrj;jpw;Fk; n[gj;jpw;Fk; jil
apuhjgbf;F GU\Dk; kidtpAk; rpyfhyk; gpupe;jpUf;f Ntz;L
nkd;W rk;kjpj;jhyd;wp> xUtiutpl;L xUtu; gpupahjpUq;fs;; vd;W
cgthr Kiwikia Fwpj;J Copauhfpa gTy; mwpTiu $wp ap
Uf;fpd;whu;. Mdhy;> ,d;W rpyu; jq;fSf;F cgthrpj;J n[gpf;f
kdjpy;yhjpUg;gjhy; cgthr ehl;fs; mtrpakpy;iy vd;W Njt
[dq;fis jtwhd topapNy elj;Jfpd;whu;fs;. (mg; 13:3> mg;
14:23> mg; 8:15-17> 1 nfhup 7:4-5)
fu;j;juhfpa ,NaR gupNraiu fz;bj;J NgRifapy;> ePq;fs;
xw;jyhkpYk; nte;jaj;jpYk; rPufj;jpYk; jrkghfk; nrYj;jp> epaha
g;gpukhzj;jpy; fw;gpj;jpUf;fpw tpNr\pj;jitfshfpa ePjpiaAk;
,uf;fj;ijAk; tpRthrj;ijAk; tpl;Ltpl;Bu;fs;; ,itfisAk; nra;
a Ntz;Lk;> mitfisAk; tplhjpUf;fNtz;Lk;. mjhtJ> epaha
g;gpukhzkhdJ> gpujhdkhf> epahag;gpukhzkhdJ> Njt ePjpia
Ak; ,uf;fj;ijAk; tpRthrj;ijAk; gw;wpaJ. vdNt mit fis
Ak; nra;J nfhz;L> jrkghfj;ijAk; tpl;LtplhjpUq;fs; vd;W
$wpdhu;. (kj;NjA 23:23) Mdhy; ,d;W> jq;fis xOq;F gLj;jp>
jq;fs; nghUshjhuj;jpy; NjtDf;F cz;ikahf ,Uf;f kdjpy;
yhjtu;fs;> “vy;yhNk fu;j;jUilaJ” vd;W Nghjpj;J> ePq;fs; jrk
ghfk; Kiwg;gb nrYj;j Ntz;bajpy;iy> cq;fs; tpUg;gg;gb>
jhd ju;kq;fisAk; nra;J> cq;fs; ,\;lg;gb nraw;jpl;lq;fis
nra;J> cq;fSf;F gpbj;j Copau;fSf;F nfhLq;fs; vd;W
rigfspNy ngUq; Fog;gq;fis cz;L gz;Zfpd;whu;fs;. ahNuh
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nfhLj;j jrk ghfj;jpdhy; jhq;fg;gl;L> vq;fs; ehLfSf;F mDg;g
g;gl;l kpd\upfs; topahf ,NaRit ehq;fs; mwpe;J nfhz;Nlhk;
vd;gij kwe;J Nghdtu;fshf> jrkghfk; fhzpf;ifisAk; Fwpj;J
mw;gkhf vz;Zfpd;whu;fs;.
Ntj thf;fpaq;fSf;F vjpuhd kjf; nfhs;iffis Vw;gLj;Jt
jhy;> Fw;w czu;tpd;wp Nkw;$wpaitfis; jhq;fs; ,r;rpj;jgb
nra;J tUfpd;whu;fs;. gupRj;j Ntjhfkj;jpd;gb jq;fs; topfis
fz;bj;J NgRgtu;fis jz;bf;Fk;gbf;F kj xd;wpaq;fisAk;>
murhq;f rl;lq;fisAk; mKy;gLj;jp tUfpd; whu;fs;.
mJNghyNt> fu;j;jUila ehisf; Fwpj;J mrl;il nra;J> vy;yh
ehSNk fu;j;jUilaJ vd;W $wp> Qhapw;W fpoikfspy; jhq;fs;
tpUk;gpa mYty;fis Fw;w czu;tpd;wp me;ehspNy epiw Ntw;
Wk;gb gy epahaq;fis $wpf; nfhs;fpd;whu;fs;. NtW ehl;fis
jq;fs; Xa;Tehshf khw;wpf; nfhs;fpd;whu;fs;. jq;fSf;F gpbj;j
Copau;fis jq;fSf;nfd njupe;J nfhz;L> jq;fs; tho;f;if
Kiwf;F Vw;w Neuj;jpy;> kdjpw;fpdpa gpurq;fq;fis ,izaj;j
sj;jpy; njupe;J nfhs;fpd;whu;fs;. tpisahl;L fofq;fisAk;>
czTr;rhiyfspd; fpisfis thq;Fk; cupikahsu;fs; Nghy
(franchiser)> rpy rigfisAk; jhq;fs; thq;fpf; nfhs;fpd;whu;fs;.
,tu;fs;> Njtd; nfhLj;j RahjPdj;ijj; Ju;f;Fzj;jpw;F %lyhff;
nfhz;bUf;fpd;whu;fs;.
gpupakhdtu;fNs> fu;j;jUila ehis fdg;gLj;Jq;fs; mjhtJ>
vq;fs; tho;f;ifapNy jpdKk; ehk; nra;Ak; vy;yh mYty;fspYk;
NjtDila fw;gidfis gpd;gw;wp tho Ntz;Lk;. Qhapw;W fpo
ikad;W> rfy fdj;NjhLk; gupRj;jkha; Njt rKfj;jpw;F nry;y
Ntz;Lk;. Myaj;jpw;F nrd;W gagf;jpNahL> xUkdNjhL Muhj
idapy; fye;J nfhs;s Ntz;Lk;. Muhjidf;F nry;Yk; Neu
j;NjhL me;j ehs; Kbtile;J Nghtjpy;iy. fu;j;jUf;nfd;W epa
kpf;fg;gl;l ehspNy ehq;fs; ,d;Dk; mjpfkhf Njt epakq;fspd;gb
vq;fs; tho;f;ifia mtUila thu;jijapd; ntspr;rj;jpy; Muh
a;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. Mjp mg;Ngh];jyu;fspd; ehl;fspYk;> mtu;
fs; thuj;jpd; Kjy;ehspNy> mg;gk;gpl;Fk;gb rP\u;fs; $bte;jh
u;fs;. (mg; 20:7)
NjtDila mehjp jPu;khdj;jpd;gb ,dp tutpUf;Fk; gpujhdkhd
iky; fy;iy mjhtJ fu;j;jUila ,uz;lhk; tUifiaAk; epah
j;jPu;g;igAk; vjpu;Nehf;fp tho;e;J nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. me;j ehs;
fu;j;jUila ngupJk; gpufhrKkhd ehs;> me;j ehspNy ehq;fs;
ntl;fg;gl;L Nghfhjgbf;F> ,e;j ehl;fspNy Njtd; epakpj;j
vy;iyfis vq;fs; kdk; tpUk;GtJ Nghy khw;whky;> gpjhthfpa
NjtDila rpj;jj;ij kdjhu epiwNtw;WNthk;.
இருதேத்ளத ஆரொய்ந்தறிகின்ற யதவன்> உங்களே வழிநடத்திச் ச ல்
வொரொக! ஆயமன்!
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யதவரீர் என் வட்ளட
ீ
கட்டுவரொக
ீ
பிர ங்கக் குறிப்புக்கள் - ப ோதகர் ரஞ்சிற் மகோன்ஸ்ரன்ணரன்
பிரதொன வொ கம் - ஏயரமிேொ 32:32

ehq;fs; vq;fs; tho;f;ifapNy ed;ikahd fhupaq;fis nra;J
tUfpd;Nwhk;. mg;gb nra;J tUfpd;w NtisapNy> ehq;fs; nra;
Ak; ed;ikahd fpupiafSf;F vjpuhf Nghu; nra;fpd;w jPa rf;jpfs;
cz;L. khk;rj;NjhLk; ,uj;jj;NjhLky;y> Jiuj;jdq;fNshLk;>
mjpfhuq;fNshLk;> ,g;gpugQ;rj;jpd; me;jfhu NyhfhjpgjpfNshLk;>
thdkz;lyq;fspYs;s nghy;yhj Mtpfspd; NridfNshLk;
ekf;Fg; Nghuhl;lk; cz;L vd;W gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ.
,e;j jPa Mtpfs;> kdpju;fs; topahf jq;fs; nghy;yhj fpupia
fis elg;gpj;J tUfpd;wJ.
taJ Kjpu;e;j Mgpufhk; vd;w kdpjDf;F gps;isfs; ,y;yhjpUe;j
NghJ> Njtdhfpa fu;j;ju; mtid mioj;J> ehd; cd; re;jjpia
G+kpapd; GOjpiag; Nghy ngUfg; gz;ZNtd; vd;W thf;Fiuj;jhu;.
Mz;Lfs; fle;J nrd;wNghJ> mtDila kidtpahfpa rhuha;>
me;ehl;fspypUe;j tof;fg;gb> jd; Ntiyf;fhupahfpa Mfhu;
vd;Dk; ];jpup topahf> Mgpufhkpw;F re;jjp cUthfl;Lk; vd;W
vz;zp> mtis Mgpufhkpw;F nfhLj;jhs;. Mfhu; topahf Mgpu
fhkpw;F ,];kNty; vd;DnkhU kfd; gpwe;jhd;. Mdhy;> Njth
dhfpa fu;;j;ju; Mgpufhik Nehf;fp> mbikg; ngz;zhfpa Mfhu;
topahf gpwe;j gps;is my;y> ehd; cd; kidtpahfpa rhuhs;
topahf gpwf;Fk; gps;is topahf cd; re;jjpia cUthf; FNtd;
vd;whu;. rhuhs; fu;gg
; k; jupf;f Kbahj taJ nrd;W ];jpupahf
,Ue;j NghjpYk;> mts; topahf Njtd; jhd; nfhLj;j thf;if
epiwNtw;wp> <rhf; vd;Dk; Fkhuid nfhLj;jhu;. me;ehl;fspNy>
rhuhspd; jpl;lg;gb gpwe;j> mbikj;jdj;jpd; gps;isahfpa ,];k
Nty;> NjtDila thf;Fj;jj;jj;jpd; gb gpwe;j gps;isahfpa <rh
f;if gupahrk; nra;J te;jhd;. mJNghyNt> ,e;ehl;fspYk;> Njt
Mtpahy; elj;jg;gLfpd;w NjtDila thf;Fj;jj;jj;jpw;F cl;gl;
ltu;fis> ,e;j cyj;jpd; mbikj;jdj;jpw;F cl;gl;ltu;fs; gupfh
rk; nra;J Jd;gg;gLj;Jfpd;whu;fs;.
,];kNty; vd;gtd; <rhf;iftpl tajpy; %j;jtdhf ,Ue;jhd;.
mtd; <rhf;if gupahrk; gz;zpdjpdhy;> Njtd; <rhf;if Fwpj;J
ciuj;j MrPut
; hjj;jpd; thf;Fj;jj;jj;jpy; VjhtJ xU rpwpa fhup
ak; $l epiwNtwkhw; Nghapw;Nwh? ,y;iy> rfy MrPut
; hjq;fSk;
epiwNtwpw;W. ,d;Wk; ehq;fs; <rhf;F thf;Fj;jj;jj;jpd; Rje;jpu
thsp vd;W mwpf;ifapLfpd;Nwhk;.
gpjhthfpa NjtDila thf;Fj;jjj;j;jpd;gb Nkrpah ntspg;gLk;g
bf;F ,];uNty; [dq;fs; vjpu;ghu;j;jpUe;jhu;fs;. nkrpahthfpa
,NaR jk;Kila jpUg;gzpia Muk;gpj;jNghJ ed;ik nra;fp
d;wtuha; Rw;wpj;jpupe;jhu;. FUlu; ghu;itaile;jhu;fs;> rg;ghzpfs;
இந்த ச ய்திேின் ஒலிப்பதிளவ யகளுங்கள் - WWW.gtachurch.ca
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ele;jhu;fs;;> F\;lNuhfpfs; Rj;jkhfpdhu;fs;;> nrtplu; Nfl;lhu;fs;>
kupj;Njhu; vOe;jpUe;jhu;fs;;> jupj;jpuUf;Fr; RtpNr\k; gpurq;fpf;
fg;gl;lJ> mRj;j MtpfspypUe;J tpLjiy cz;lhapw;W> flYk;
fhw;Wk; mtUila nrhy;ypw;F mlq;fpaJ> mg;gq;fs; gYfpg;
ngUfpw;W ,g;gbahf vz;Zf;flq;fhj mw;Gjq;fisAk; mjpraq;
fisAk; nra;jhu;. Mdhy;> nkrpahit vjpu;ghu;j;jpUe;j ,];uNty;
re;jjpahu; mtiu Vw;Wf; nfhs;s kjpy;yhjtu;fshf ,Ue; jhu;fs;.
,Na Rit Jd;gg;gLj;jp> gupahrk; gz;zpdhu;fs;. nkrp ahthdtu;
ntspg;gLk;gb mtu;fs; NjtDila thf;Fj;jj;jj;ij tpRthrpj;J
fhj;jpUe;jhu;fs; Mdhy; me;j thf;Fj;jj;jj;ij Njtd; epiwNt
w;wpa NghJ> mJ jq;fs; vz;zg;gb epiwNtw;wg; glhj jhy; ,d;
Wk; Njt rpj;jj;jpw;F tpNuhjkhf vOe;J epw;fpd;whu;fs;.
fUg;nghUshtJ> ,t;tz;zkhf Mtpf;F tpNuhjkhf khk;rKk;>
khk;rj;jpw;F tpNuhjkhf MtpAk; NghuhLfpd;wJ. ,t;tz;zkhf>
Ntjj;jpNy fhzg;gLk; gupRj;jthd;fs; ahtUk; gupahrj;jpw;Fs;sh
dhu;fs;. vdNt> nghy;yhq;fd; va;Ak; mf;fpdpah];jpuq;fisna
y;yhk; mtpj;Jg;Nghlj;jf;fjha;> vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf tpRthr
nkd;Dk; Nflfj;ijg; gpbj;Jf;nfhz;ltu;fshAk; epy;Yq;fs; vd;W
gupRj;j Ntjhfkk; mwpTiu $Wfpd;wJ.
,d;Wk; jhq;fs; Njtidr; rhu;e;jtu;fs; vd;W $Wk; kdpju;fs;>
jiyahfpa
fpwp];Jit
rhu;e;J
thohky;>
mf;fhyj;jpNy
,NaRTf;F vjpu;j;J epd;w rJNrau;> gupNrau;> Ntjghufiug; Nghy
jq;fs; kdtpUg;gk; epiwNtWk;gb nraw;gl;L tUfpd;whu;fs;. ,d;W
vq;fs; tho;f;ifapNy> NjtDila thf;Fj;jj;jk; epiwNtw
fhj;jpUf;fpd;w ehq;fs;> NjtDila rpj;jg;gb mit epiwNtw
Ntz;Lk; vd;w vz;zKs;stu;fshf tho Ntz;Lk;.
jhtPJ uh[h> Njtd; jd;id vt;tstha; cau;j;jpdhu; vd;W cz
u;e;jtdha;> jhd; NjtDf;F xU Myak; fl;l Ntz;Lk; vd;W
Miraha; ,Ue;jhd;. jd;Dila ,\;lg;gb mij nra;ahky;>
NjtDila jPu;f;fjuprpaplk; mijf; Fwpj;J Nfl;lhd;. mjw;F
fu;j;ju;: eP my;y> cd;Dila FkhuNd me;j Myaj;ijf; fl;Lt
hd; vd;W $wpdhu;. me;j thu;j;ijf;F mtd; jd;id jho;j;jp Njt
jpl;lj;jpd;gbNa Myak; fl;lg;gl ,lq; nfhLj;jhd;.
“,g;NghJk;

ckJ mbahdpd; tPL vd;iwf;Fk; ckf;F Kd;ghf
,Uf;Fk;gb mij MrPut
; jpj;jUSk;; fu;j;juhd Mz;ltuhfpa
NjtuPu; mijr; nrhd;dPu;> ck;Kila MrPut
; hjj;jpdhNy ckJ
mbahdpd; tPL vd;iwf;Fk; MrPut
; jpf;fg;gl;bUg;gjhf” vd;W jhtPJ
uh[h $wpaJ Nghy> ehq;fSk; vq;fs; tPL Njtdhy;> mtUila
rpj;jg;gb
fl;lg;glj;jf;fjhf
ehq;fs;
vq;fs;
tho;f;ifia
Njtdplj;jpy; Kw;W KOtJkhf xg;Gf; nfhLg;Nghkhf.
[இந்த பதவ மசய்தியின் முழுண யோை ஒலிப் திணவ ின்வரும்
இணையத் தைத்தில் (INTERNET WEBSITE இல்)
த ிழ் ஆங்கில ம ோைிகைில் பகட்கலோம்.]
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nrt;tha; | fhu;jpif 1

“cq;fs;

 khiy

thrfk;-2 NgJ 3:13-14

நிரந்தர வொ ஸ்தலம்

,Ujak; fyq;fhjpUg;gjhf. Njtdplj;jpy; tpRthrkhapU
q;fs;> vd;dplj;jpYk; tpRthrkhapUq;fs;. vd; gpjhtpd; tPl;by;
mNef thr];jyq;fs; cz;L. mg;gbapy;yhjpUe;jhy;> ehd; cq;f
Sf;Fr; nrhy;ypapUg;Ngd;; xU ];jyj;ij cq;fSf;fhf Maj;
jk;gz;zg;NghfpNwd;. ehd; Ngha; cq;fSf;fhf ];jyj;ij Maj;
jk;gz;zpd gpd;G> ehd; ,Uf;fpw
,lj;jpNy ePq;fSk; ,Uf;Fk;gb>
2 யபதுரு 3:12
ehd; kWgbAk; te;J cq;fis vd;
dplj;jpy;
Nru;j;Jf;nfhs;SNtd;.”
பதவனுணடய நோள் சீக்கி
vd;W vq;fs; kPl;guhfpa ,NaR fpwp
ர ோய் வரும் டிக்கு
ிகு
];J thf;Fiuj;jpUf;fpd;whu;. ,e;j
ந்த
ஆவபலோபட
கோத்தி
cyfpNy thOk;tiu vq;fSf;F
ருங்கள்.
Njitfs; cz;L. tho;tpy; ehshe;
jk; gy rthy;fis ehk; vjpu;Nehf;F
fpd;Nwhk;. mitfis Nkw;nfhs;Sk;gbf;F Njt Mtpahdtu;
jhNk vq;fSf;F cjtp nra;fpd;whu;. Mdhy; ehq;fs; mitfS
f;fhf kl;Lk;> mjhtJ> ,k;ikf;fhfkhj;jpuk; ehk; fpwp];Jtpd;
Nky; ek;gpf;ifAs;stu;fsha; ,Uf;ff;$lhJ. vq;fSila mio
g;G ,e;j cyfj;jpw;Fupajy;y. ,e;j cyfk; ehq;fs; epue;jpukhf
jq;Fk; thr];jyk; my;yNt. NkYk; fhzg;gLfpwitfisay;y>
fhzg;glhjitfisNa Nehf;fpapUf;fpd;Nwhk;. fhzg;gLfpwit
fs; mepj;jpakhditfs;> fhzg;glhjitfNsh epj;jpakhdit
fs;. mopahjJk; khrw;wJk; thlhjJkhfpa Rje;juj;jpw;nfd;W
miof;fg;gl;Nlhk;. filrpf;fhyj;jpNy ntspg;gl Maj;jkhf;fg;gl;
bUf;fpw ,ul;rpg;Gf;F VJthf tpRthrj;ijf; nfhz;L NjtD
ila gyj;jpdhNy fhf;fg;gl;bUf;fpw vq;fSf;F me;jr; Rje;juk;
guNyhfj;jpy; itf;fg;gl;bUf;fpwJ. (1 NgJU 1:4-5). me;j mop
ahj ];jyj;ij Nehf;fp nrd;W nfhz;bUf;Fk; ehk;> ,e;j miog;
gpd; Nkd;ikia czu;e;jtu;fshf> Njtd;Nky; nfhz;Ls;s tpR
thrj;ij jsutplhky; fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. cq;fis mOj;
Jk; ghuq;fis Nehf;fpg; ghu;f;fhky;> tpRthrj;ijj; Jtf;Ffp
wtUk; Kbf;fpwtUkhapUf;fpw ,NaRit Nehf;fp ghUq;fs;.
mtUila thf;Fj;jj;jkhdJ cz;ikAs;sJ. gpupakhdtu;fNs>
,itfs; tuf;fhj;jpUf;fpw ePq;fs; fiwaw;wtu;fSk; gpioapy;
yhjtu;fSkha; rkhjhdj;NjhNl mtu; re;epjpapy; fhzg;gL k;gb
[hf;fpu ijahapUq;fs;.
செபம்: வோக்கு ோறோத

பதவபை>

லத்ணத எங்களுக்கோக ஆயத்தம்

அைியோத

வோசஸ்த

ண்ைியிருக்கின்றீர். அந்த நோணை

பநோக்கி ம ோறுண பயோபட ஓடக் கிருண
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.

நித்திய ோை

மசய்வரோக.
ீ

அனுதினமும் யவதத்ளத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்

இரட்சகர் இபயசு

14

nts;sp | fhu;jpif 2

 khiy

thrfk; - jhdpNay; 12:2

யதவ நீதி சவேிப்படும் நொள்

xU CupNy trpj;J te;j ,uz;L Fbkf;fSf;fpilapNy ngUk;
tof;nfhd;W Vw;gl;Ltpl;lJ. xU kdpjdhdtd; jd; maytDf;F
mepahak; nra;Jtpl;L> mij %b kiwg;gjw;fhfTk;> jd; Fw;
wj;ij maytd; NkNy Nghl;L
tpLtjw;fhfTk;> mNef Af;jpfis
யரொமர் 10:11
ifahz;lhd;. mjdhy;> me;j Cup
அவணர
விசுவோசிக்கிற
Ys;s rpyu;> me;j maytid fhu
zkpd;wp epe;jpj;jhu;fs;. rpyu; mt
வன்
எவபைோ
அவன்
id gifj;jhu;fs;. mtd; gyu; Kd;
மவட்கப் டுவதில்ணலமய
dpiyapNy mtkhdk; mile;jhd;.
ன்று பவதம் மசோல்லுகி
jd; tof;fpw;fhf gy gy ,d;dy;f
NshL Rkhu; MWkhjq;fshf nghW
றது.
ikNahL fhj;jpUe;j me;j may
tDf;F> tof;fpd; ehshdJ te;jJ. Fwpj;j Ciu murhz;l uh[h
jd; rpq;fhrdj;jpNy mku;e;jhd;. tof;F tprhupf;fg;gl;lNghJ>
me;j maytd; epuguhjp vd;Wk;> mtd; Nky; tPz;gop Rkj;j
g;gl;lJ vd;Wk; mwpe;J nfhz;l uh[h> fLk; Nfhgkile;J. Fw;w
kpioj;j me;j kdpjdhdtid jz;bj;J> fLk; fhtypNy NghL
tpj;jhd;. me;j maytNdh tpLjiy ngw;W rkhjhdj;Jld; tPL
jpUk;gpdhd;. nrhw;g fhyk; mepahaj;ij mDgtpj;j me;j may
td; uh[htpd; Kd;dpiyapNy rkhjhdk; mile;jhd;. jd; mepah
aj;jpNy fsp$u;e;jpUe;jtd;; uh[htpd; Kd;dpiyapNy ngUk;
mtkhdj;ij mile;jhd;. gpupakhdtu;fNs> ,e;j ehl;fspNy>
NjtDf;F gpupakhf mtUila topapNy tho;gtu;fs;> gy Jd;
gq;fis vjpu;Nehf;Ffpd;whu;fs;. ePjp epahak; vq;Nf vd;W thL
fpd;whu;fs;. NtW rpyu; epe;ijfisAk; mbfisAk; fl;Lfis Ak;
fhtiyAk; mEgtpf;fpd;whu;fs;;. mepahaq;fis rfpj;J ePjpiaf;
fhzhky; fu;;j;jUf;Fs; epj;jpiuaile;jpUf;fpd;whu;fs;;. Mdhy;
uh[hjp uh[hthfpa ,NaR epahaj;jPug
; G
; nra;Ak;gb rpq;fhrd
j;jpd; Nky; tPw;wpUf;Fk; ehnshd;W cz;L. mtUf;F kiwthd
fhupak; xd;Wkpy;iy. G+kpapd; J}spNy epj;jpiugz;Zfpwtu;f
shfpa mNefupy; rpyu; epj;jpa[PtDf;Fk;> rpyu; epj;jpa epe;ijf;Fk;
,fo;rr
; pf;Fk; tpopj;J vOe;jpUg;ghu;fs;. ,e;j G+kpapNy Mz;Lfs;
Kbe;J NghdhYk;> NjtDila MSiff;Nfh Kbtpy;iy.
Njthjp Njtid tpRthrpj;J mtUf;fhf fhj;jpUf;fpd;wtu;fs;
xU NghJk; ntl;fg;gl;Lg; Nghtjpy;iy.
செபம்: நித்திய ஜீவனுக்மகன்று என்ணை அணைத்தவபர> மநருக்கடியோை
பநரத்திலும்> என்ைிடத்திலிருக்கும் உம்முணடய சு ோவங்கணை மவைிக்

கோட்டும் டிக்கோய் எைக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணதத் தந்தருள்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
அனுதினமும் ஊக்கமொக செபம் ச ய்யுங்கள்

15

rdp | fhu;jpif 3

 khiy

thrfk; - rq;fPjk; 34:15-17

என்சறன்றுமுள்ே சுதந்திரம்

Jd;khu;f;fd; ePjpkhDf;F tpNuhjkha;j; jPq;F epidj;J> mtd;
Ngupy; gw;fbf;fpwhd;. Mz;ltu; Jd;khu;f;fidg;ghu;j;J eiff;fp
whu;;. Jd;khu;ff
; dpd; ehs; tUfpwnjd;W fhz;fpwhu;. rpWikAk;
vspikAkhdtid kbtpf;fTk;> nrk;ikaha; elf;fpd;w cj;jk
khu;f;fj;jhiu tpog;gz;zTk;> Jd;khu;f;fu; gl;laj;ij cUtp> jq;
fs; tpy;iy ehNz w;Wfpwhu;fs;.
MdhYk; mtu;fs; gl;lak; mtu;f
ங்கீ தம் 37:18
Sila ,Ujaj;jpw;Fs; cUtpg;
உத்த ர்கைின் நோட்கணை
Nghk;; mtu;fs; tpy;Yfs; KwpAk;.
mNef Jd;khu;f;fUf;Fs;s
nry;
க் கர்த்தர் அறிந்திருக்கி
tj;jpul;rpiag;ghu;f;fpYk;> ePjpkhD
றோர்; அவர்கள் சுதந்தரம்
f;Fs;s nfhQ;rNk ey;yJ. Jd;kh
என்மறன்ணறக்கும் இருக்
u;f;fUila Gaq;fs; KwpAk;; ePjp
கும்.
khd; fisNah fu;j;ju; jhq;Ffpwhu;
vd;W rq;fj
P g; Gj;jfj;jpNy thrp
f;fpd;Nwhk;. gpupakhdtu;fNs> ,e;j G+kpapNy thOk; ehl;fspNy>
gpjh thfpa NjtDila rpj;jj;ij ehq;fs; epiwNtw;wp Kbg;gNj
vq;fs; Nehf;fkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. me;j Nehf;fj;ij Fiyj;Jg;
NghL tjw;fhf> vq;fSf;F vjpuhf gy rf;jpfs; nraw;gl;L tUfp
d;wJ. vq;fs; rpe;ijia NjtDila cd;djkhd Nehf;fj;jpyp
Ue;J khw;wptpl Ntz;Lk; vd;gNj me;j jPa rf;jpfspd; Nehf;fk;
vdNt kpfTk; tpopg;Gs;stu;fshf ,Uq;fs; vd;W gupRj;j Ntjh
fkk; vq;fSf;F mwpTiu $Wfpd;wJ. nghy;yhjtu;fisf;Fwpj;J
vupr;ryilahNj. epahaf;NfLnra;fpwtu;fs;Nky; nghwhik nfhs;
shNj. mtu;fs; Gy;iyg;Nghy; rPf;fpukha; mWg;Gz;L> gRk; G+z;
ilg;Nghy; thbg;Nghthu;fs;. fu;j;jiu ek;gp ed;iknra;; Njrj;
jpy; FbapUe;J rj;jpaj;ij Nka;e;Jnfhs;. fu;j;juplj;jpy; kdk
fpo;rr
; pahapU. mtu; cd; ,Ujaj;jpd; Ntz;Ljy;fis cdf;F
mUs;nra;thu;. cd; topiaf; fu;j;jUf;F xg;Gtpj;J> mtu;Nky;
ek;gpf;ifahapU. mtNu fhupaj;ij tha;ff
; g;gz;Zthu;. cd;
ePjpia ntspr;rj;ijg; NghyTk;> cd; epahaj;ijg; gl;lg;gfiy
g;NghyTk; tps q;fg;gz;Zthu; (rq;fj
P k; 37). cyfj;jpNy elf;Fk;
mePjpapd; nray;fis fz;L> mitfis khk;rj;jpNy Nkw;nfh
s;s KayhjpUq;fs;. cq;fs; cj;jkj;ijtpl;L tpyfhky; fu;j;jU
f;Ff; fhj;jp Ue;J> mtUila topiaf; iff;nfhs;Sq;fs;.
mopahj epj;jpa Rje;jpuj;ij Njtd; cq;fSf;F je;jUs;thu;.
செபம்:

சர்வ

வல்லண யுள்ை

பதவபை>

துன் ோர்க்கரின்

வைிகணை

கண்டு என் தூய வோழ்ணவ நோன் மகடுத்துக் மகோள்ைோத டிக்கு உம்மு
ணடய

பநரத்திற்கோக

கோத்திருக்கும்

ம ோறுண ணயத்

இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
ளப கூடிவருதளல விட்டுவிடொதிருங்கள்

தந்தருள்வரோக.
ீ
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thrfk; - Nahthd; 1:47-51

பிரகொ முள்ே மனக்கண்கள்

,NaR ,e;j cyfj;jpNy tho;ej
;
ehl;fspNy> Ntj gpukhz
q;fis Kiwg;gb fw;Wj; Nju;e;jtu;fNs me;ehl;fspy;> A+ju;fs;
kj;jpapNy ,Ue;j MNyhrid rq;fj;jpNy mq;fj;jtu;fshf
,Ue;jhu;fs;. ,tu;fs; ,NaRtpd; rP~u;fisg; ghu;j;J> mtu;fs;
fy;yhjtu;fs; vd;W $wpf; nfhz;lhu;fs;. Mdhy; Ntj gpukhz
q;fis Kiwg;gb fw;W ghz;bj;jpak; ngw;Wf; nfhz;l MNyh
ridr; rq;fj;jpNy ,Ue;j ngupatu;
fSila kdf; fz;fs;> mtu;fs;
யேொவொன் 6:69
vjpu;ghu;jj
; pUe;j nkrpahthfpa ,Na
நீர் ஜீவனுள்ை பதவனு
Rit mwpe;J nfhs;s Kbahky;
,Usile;jpUe;jJ. mtu;fs; cs;s
ணடய கு ோரைோகிய கிறி
j;jpNy ngUikAk; mfq;fhuKk; Fb
ஸ்து
என்று
நோங்கள்
nfhz;bUe;jJ. gupRj;juhfpa ,Na
விசுவோசித்தும் அறிந்தும்
Rtpd;Nky; Fw;wk; rhl;Lk;gbf;F>
MNyhridr; rq;fj;jpypUe;j “gpu
இருக்கிபறோம் என்றோன்.
jhd MrhupaUk; %g;gUk; rq;fj;
jhu; ahtUk; ,NaRitf; nfhiynra;Ak;gb mtUf;F tpNuh
jkha;g; ngha;r;rhl;rp Njbdhu;fs;. xUtUk; mfg;gltpy;iy.
mNefu; te;J ngha;r;rhl;rp nrhy;ypAk; mtu;fs; rhl;rp xt;t
tpy;iy.” (kj;NjA 26:59-60) fw;W mwpe;J ghz;bj;jpak; ngw;Wk;
nka;ahd Njtid mwpe;J nfhs;shky; ,Ug;gijtpl> fw;wwpah
kypUe;jhYk; nka;ahd Njtdhfpa fu;j;jiu mwpe;J nfhs;tNj
Nkyhd ghf;fpak;. Njtid mwpaKbahjpUf;Fk; mwptpdhy;
,yhgk; vd;d? xd;Wkpy;iy. ,NaRtpd; rP~dhfpa gpypg;G ehj;jh
d;Ntiyf; fz;L: epahag;gpukhzj;jpNy NkhNrAk; jPu;f;fjuprpf
Sk; vOjpapUf;fpwtiuf; (mjhtJ nkrpahit) fz;Nlhk;; mtu;
NahNrg;gpd; FkhuDk; ehrNuj;J}uhDkhfpa ,NaRNt vd;whd;.
,g;gbahf ,NaRtpd; rP~u;fSk; ePu; NjtDila Fkhud; vd;W
,NaRit Nehf;fp $wpdhu;fs;. ,tu;fs; ,NaRit Vw;Wf;
nfhs;Sk; ,Ujak; cilatu;fshf ,Ue;jhu;fs;. gpupakhdtu;
fNs> cq;fis #o ,Uf;Fk; fw;wtu;fis Fwpj;J jpahdpg;gJ
,d;iwa jpahdj;jpd; Nehf;fky;y. khwhf ,NaRtpd; miog;ig
Vw;Wf; nfhz;l rP~u;fisg; Nghy> jho;ikAs;s ,Ujak;
cilatu;fshfTk;> vg;NghJk; ,NaRtpd; thu;j; ijfis Vw;Wf;
nfhs;Sk; gps;isfshfTk; ehq;fs; tho Ntz;Lk;.
செபம்: ரிசுத்தமுள்ை பதவபை>
ண்டு>

லவித ோை ப ோதணைகைோல் இழுப்பு

உன்ைதரோகிய இபயசுணவயும்

றந்து ப ோய்விடோத டிக்கு

அவருணடய

ிரகோசமுள்ை

வோர்த்ணதகணையும்

ைக் கண்கணை தந்து நட

த்துவரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
அனுதினமும் யவதத்ளத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்
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thrfk; - rq;fPjk; 51:17

தகப்பனுக்கு பிரிேமொன பிள்ளே

njUTf;F mg;Gwkhf ,Uf;Fk; fhl;Lg; gFjpf;F nry;yf; $lhJ
vd;W xU jfg;gdhdtu; jd; %d;W ,sk; Fkhuu;fSf;Fk; kpfTk;
njspthf $wpapUe;jhu;. mq;F nry;tjhy; tuf;$ba Mgj;Jf;
fis Fwpj;J mt;tg;NghJ jd; gps;isfSf;F Qhgfg;gLj;jp te;
jhu;. xU ehs; maypNy trpj;J te;j thypgu;fspy; xU rpyu; me;
jf; fhl;Lg; gFjpf;Fr; nry;y jPu;khdp
j;jpUe;jhu;fs;. mq;F nrd;W tU
மத்யதயு 3:8
tJ xU tPujPur; nray;> Mgj;Jf;
ைந்திரும்புதலுக்கு
fis fz;L ehq;fs; gag;gLfpd;wt
u;fs; my;yu; vd;W me;j %d;W
ஏற்ற கைிகணைக் மகோடு
,sk; Fkhuu;fSf;Fk; $wp> mtu;
ங்கள்.
fs; mw;g fhupaq;fSf;F gae;jt
u;fs; vd;W Nfyp nra;jhu;fs;. mjdhy;> me;j Fkhuu;fspy; %j;j
td; mtu;fNshL $br; nry;tjw;F KbntLj;jhd;> mtid njhl
u;e;J mtDila jk;gpkhUk; mtu;fNshL Nru;e;J nfhz;lhu;fs;.
md;iwa ehspNy me;j fhl;Lg; gFjpf;Fs; te;j rpy tdtpyq;
Ffs; mq;F nrd;w ahtiuAk; fbj;J fhag;gLj;jpd. mtu;fspd;
mtyf; Fuiyf; Nfl;l ngupatu;fs; mq;F nrd;W capu;r; Nrjkp
y;yhky; mtu;fis fhg;ghw;wpdhu;fs;. jfg;gdhdtu; jd; %d;W
Fkhuu;fisAk; Nehf;fp: ehd; cq;fis mq;F nry;y Ntz;lhk;
vd;W gy Kiw $wpapUf;fpd;Nwd;. Vd; ,g;gb nra;jPu;fs; vd;W
Nfl;lhu;. %d;whtJ Fkhud;> jd; mz;zd;khu; nrd;whu;fs;
MfNt ehDk; nrd;Nwd; vd;whd;. %j;jtd;: maypy; trpf;Fk;
ez;gu;fs; Nfyp nra;jhu;fs; mjdhy; ehd; nrd;Nwd; vd;whd;.
,uz;lhtJ Fkhud;: mg;gh> cq;fSila nrhy;iyf; Nfshky;
Fw;wk; nra;Njd;. ,dp ,g;gbahd fhupaj;ij nra;akhl;Nld;. vd;
id kd;dpj;JtpLq;fs; vd;W kdk;tUe;jpdhd;. ,e;j rk;gtj;ij
rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;> ,tu;fs; %tupy;> ve;jf; Fkhudpy;
jg;gdhdtu; gpupakhf ,Ug;ghu;? jq;fs; Fw;wq;fSf;F rhl;Lg;
Nghf;Ffis nrhy;Yk; %j;jtdplKk; ,isatdplKkh? my;yJ
jd;Dila Fw;wj;ij czu;e;J kde;jpUk;gpa ,uz;lhtJ
Fkhudplkh? epr;rakhf kde;jpUk;GjYf;Fupa fdpia nfhLf;Fk;
jd; ,uz;lhtJ Fkhudpd; fpupiaapy; gpupakhapUg;ghu;. mJ
kl;Lky;y> jd;Dila kw;wa Fkhuu;fSk;> ,uz;lhtJ FkhuD
f;Fupa ,Ujaj;jpw;nfhj;jtu;fshf khw Ntz;Lk; vd;gijNa
mtu; tpUk;Gthu;.
செபம்: இரக்கங்கைின்

ிதோபவ> நோன் தவறுகின்ற பநரங்கைிபல> சோட்டு

ப ோக்குகணை மசோல்லோத டிக்கு> என் நிணலணய உள்ை டி உம் ிடம் கூறி

ைந்திரும்பும் இருதயத்ணத எைக்குத் தந்தருள்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு

வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.

அனுதினமும் ஊக்கமொக செபம் ச ய்யுங்கள்
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thrfk; - rq;fPjk; 103:8-10

இரக்கங்கேின் பிதொ

vq;fs; Mjp ngw;Nwhuhfpa Mjhk; Vthspd; rk;gtj;ijf; Fwpj;J
ehq;fs; ahtUk; mwpe;jpUf;fpd;Nwhk;. NjtDila rj;jj;jpw;F fPo;
gbtijg; ghu;f;fpYk;> tYru;g;gkhfpa rhj;jhDila rj;jj;jpw;F
fPo;g;gbe;J> Njtdhdtu; nra;af; $lhJ vd;W $wpa fhupaj;ij
nra;jhu;fs;. me;j NtisapNy Njtdhdtu; mtu;fNshL Ngrp
dhu;: mg;nghOJ Njtdhfpa fu;j;
ju; Mjhikf; $g;gpl;L: eP vq;Nf
புலம்பல் 3:22
,Uf;fpwha; vd;whu;. mjw;F mtd;:
ehd; NjtuPUila rj;jj;ijj; Njhl;
நோம் நிர்மூல ோகோதிருக்
lj;jpNy Nfl;L> ehd; epu;thzp
கிறது கர்த்தருணடய கிரு
ahapUg;gjpdhy; gae;J> xspj;J
ண பய, அவருணடய இரக்
f;nfhz;Nld; vd;whd;. mg;nghOJ
கங்களுக்கு முடிவில்ணல.
mtu;: eP epu;thzp vd;W cdf;F
mwptpj;jtd; ahu;? Grpf;fNtz;lhk;
vd;W ehd; cdf;F tpyf;fpd tpU l;rj;jpd; fdpiag; Grpj;jhNah
vd;whu;. mjw;F Mjhk;: vd;DlNd ,Uf;Fk;gb NjtuPu; je;j
];jpuPahdts; mt;tpUl;rj;jpd; fdpia vdf;Ff; nfhLj;jhs;> ehd;
Grpj;Njd; vd;whd;. mg;nghOJ Njtdhfpa fu;j;ju; ];jpuPia
Nehf;fp: eP ,g;gbr; nra;jJ vd;d vd;whu;. ];jpuPahdts;: ru;g;gk;
vd;id tQ;rpj;jJ> ehd; Grpj;Njd; vd;whs;. mjhtJ kdpju;fs;
md;Wk; ,d;Wk; jq;fSila nraw;ghLfis epahag;gLj;J
tjw;F Ke;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. gpjhthfpa Njtd; vq;fs; ,U
jaq;fis Muha;e;J mwpfpd;wtu; vd;Wk;> mtUf;F kiwthdJ
xd;Wkpy;iy vd;gij ed;whf mwpe;jpUe;Jk;. jw;NghJ mfg;g
l;bUf;Fk; gpur;ridahd #o;epiyap ypUe;J vg;gbahtJ jg;gpf;;
nfhz;lhy; NghJk; vd vz;Zfpd;whu;fs;. ,jdhy; kdpju;fs;
Kd;dpiyapNy jq;fs; fpupiafs; rup> my;yJ mJ gpioj;jhy;
mJ vd;Dila gpioay;y> kw;wtdhNy cz;lhdJ vd epaha
g;gLj;j Kaw;rpf;fpd;whu;fs;. mg;gbahf rpy NtisfspNy rpy
gpur;ridfspypUe;J jw;fhypfkhf jg;gpj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;.
gpupakhdtu;fNs> ehq;fs; ahtUk; NjtDf;F Kd;ghf epw;f
Ntz;ba ehs; xd;W cz;L. NjtDila ePba nghWikia mr
l;il nra;ahky;> nfhLf;fg; gl;bUf;Fk; fpUigapd; ehl;f spNy>
Njtdplj;jpNy NrUNthk;. vq;fSila Njtd; ,uf;fKs;stu;
vdNt jaq;fhky; mtu; Kd;dpiyapy; cq;fis jho;j;Jq;fs;.
செபம்: கிருண

நிணறந்த பதவபை> உம் ிடத்திபல விடுதணல உண்டு

என் தின் கருப்ம ோருணை உைர்ந்தவைோ(ைோ)க> உம் சமுகத்திபல உண்

ண ணய ப சும் உள்ைத்ணதத் தந்தருள்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக
மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.

அனுதினமும் யவதத்ளத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்
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thrfk; - fyhj;jpau; 5:16-25

ெீவனுள்ே யதவனுளடே ஆலேம்

Nkw;fj;ija ehL xd;wpNy> xU kdpjd; jd; gpiog;gpw;fhf nry;
yg;gpuhzpfis tpw;Fk; tpahghuj;ij nra;J te;jhd;. mjw;fhf
,uz;L khbAs;s xU ,lj;ij thliff;F vLj;J> mjd; fPo;
jl;bNy nry;yg;gpuhzpfis $LfspNy milj;J itj;;jpUe;jhd;.
Nky; jl;bNy> mtd; trpj;J te;jhd;. ,e; ehl;fspYk; gy
tifahd td tpyq;Ffs;> Cu;td Nghd;wtw;iw mNef
,lq;fspNy nry;yg; gpuhzpfshf tsu;j;J tUfpd;whu;fs;. ,e;j
tpahghupAk;> kiyg;ghk;G xd;iw jd; filapNy tpw;gidf;fhf
itj;jpUe;jhd;. xU fhiyapNy>
Nky; khbapNy jq;fpapUe;j ,u
2 சகொரிந்திேர் 6:16
z;L rpW gps;isfs; mtu;fs; gL
f;ifapNy kupj;J NghapUe;jhu;fs;.
நீங்கள் ஜீவனுள்ை பதவ
me;j tpahghup> jd; filf;Fs;
னுணடய
ஆலய ோயிரு
,Ue;j kiyg;ghk;G mjd; $l;b
க்கிறீர்கபை.
w;Fs; ,y;yhjpUe;jijf; fz;L
nfhz;lhd;. fle;j ,uT me;j
ghk;G jd; $l;bypUe;J jg;gpr; nrd;W me;j ,uz;L rpWtu;fis
Ak; nfhd;W Nghl;lJ vd;gij nghyprhu; cWjp nra;J nfhz;
lhu;fs;. Mk;. Nfl;gjw;F kpf Jf;f khdJk; nfh^ukhdJkhd
cz; ikr; rk;gtk;. ,d;W mtu;fis Fwpj;J ftiyailahky;>
vq;fs; ,Ujaj;ij ehq;fs; Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. kiyg;
ghk;G ,Uf;f Ntz;ba mjd; ,lk; cz;L. me;j ,lk; kdpju;fs;
thOk; ,y;yq;fs; my;y. mJ NghyNt> khk;rj;jpw;Fupa fpupia
fshfpa nghUshir> Nkhfghtk;> fspahl;lq;fs;
Nghd;wit
jq;Fkplk; vq;fs; ,Ujak; my;y. mitfis ehq;fs; fl;Lg;gL
j;jp> ,Ujaj;jpw;Fs;Ns mlf;fp itj;jpUf;fyhk;. Mdhy;> $l;il
tpl;L nry;y re;ju;g;gj;ij ghu;j;jpUe;j me;j kiyg; ghk;igg;
Nghy> ,Ujaj;jpy; ,Uf;Fk; khk;r fpupiafs; mjd; fpupia
fis elg;gpf;Fk;gb mij nfhz;bUg;gtu;fspd; tho;tpNy ntsp
g;gLj;Jk;. me;j ehspNy mtu;fSila tho;fi
; fapNy mit
ngUk; ghjfj;ij cz;L gz;Zk;. vq;fs; ,Ujak; Njtd; jq;
Fk; Myak;. me;j Myaj;jpy; nghUshir> Nkhf ghtk;> fsp
ahl;lq;fSf;F ,lk; nfhLf;fhjpUq;fs;. ,Uspd; me;jfhu fpup
iafis ,Ujaj;jpy; kiwj;J itf;fhjpUq;fs;. xUtd; NjtD
ila Myaj;ijf; nfLj;jhy;> mtid Njtd; nfLg;ghu;; NjtD
ila Myak; gupRj;jkhapUf;fpwJ. ePq;fNs me;j Myak;.
செபம்:

ரிசுத்தமுள்ை பதவபை> நோன்

ரிசுத்த வோழ்வு வோழும் டிக்கு

என்ணை பவறு ிரித்தீர். உம்முணடய ஆவிணய எைக்கு தந்தீர்.
ணயகளுக்கு இடம் மகோடுக்கோ ல் வோை கிருண
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
ளப கூடிவருதளல விட்டுவிடொதிருங்கள்

மசய்வரோக.
ீ

ோம்ச கிரி

இரட்சகர்
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சபலவனங்களே
ீ
யமற்சகொள்ளுங்கள்

jd; thypgehl;fspNy jplfhj;jpukhf ,Ue;j kdpjd; khjj;jpy; xU
rpy jlitfs; Gifg;gpbf;Fk; gof;fKilatdhapUe;jhd;. Fwpg;
gpl;l mtDila ez;gu;fspy; rpyu; Gifg;gpbf;Fk; gof;fKs;stu;
fshf ,Ue;jjhy;> mtu;fis re;jpf;Fk; NghJ> mtu;fs; kj;jp
apNy mtu;fis Nghy ,Uf;Fk;gbf;F mij nra;J te;jhd;.
mJ mtDf;F xU gpur;ridahf Njhd;wtpy;iy. ehd; vg;Nghjh
tJ xU juk; Gifg;gpbg;gtd; (ca
sual smoker) vd;gij ngUikahf
கலொத்திேர் 5:24
nrhy;ypf; nfhs;thd;. fhyq;fs;
கிறிஸ்துவினுணடயவர்க
fle;J nrd;W> mtd; jpUkzkhfp
ள் தங்கள் ோம்சத்ணதயும்
gps;isfSld; ,Uf;Fk; ehl;fsp
Ny> mtDila NtiyapNy vjpu;
அதின் ஆணச இச்ணசக
ghuhj gy rthy;fis vjpu;Nehf;f
ணையும்
சிலுணவயில்
Ntz;bapUe;jJ. mj;Jld; mtd;
அணறந்திருக்கிறோர்கள்.
tPl;by; ele;j xU rk;gtKk;
mtDf;F mjpf kd mOj;jj;ij
nfhLj;jJ. mjdhy; mtd; ruPuj;jpNy ngytPdNkw;gl;lJ. jupj;jp
Ue;J epjhdkhf rpe;jpf;f Kbahky; mtd; kdk; Fok;gpapUe;jJ.
,jdhy;> mtdplkpUe;J jtwhd Gifg;gpbf;Fk; gof;fk; ngyd
ila Muk;gpj;jJ. khjj;jpw;F rpy jlit Gifj;jtd;> ,g;NghJ
ehshe;jk; gy jlitfs; Gif gpbf;f Muk;gpj;jhd;. jd;Dila
Gifg;gpbf;Fk; gof;fj;jpw;F jd; NtiyahYk;> FLk;gj;jhYk; Vw;
gl;l mOj;jNk fhuzk; vd;W nrhy;ypf; nfhz;lhd;. Ntiyap
Yk; tPl;bYk; Vw;gl;l mOj;jky;y> mtd; jd; ngyDs;s ehl;
fspNy jd; tho;tpy; ghuhKfkhf tpl;Litj;j ngytPdNk fhu
zk;. ,g;NghJ mtd; #o;epiyfshy; neUf;fg;gLk; NghJ> rpwp
jhf ,Ue;j ngytPdk; mtd; tho;f;ifia Nkw;nfhz;Ltpl;lJ.
jhtPJ vd;Dk; gf;jd;> ,];uNtiy MSk; uh[hthf ,Ue;j
NghjpYk;> tho;tpy; Vw;gLk; tpf;fpdq;fs; fle;J nry;Yk; kl;Lk;
cd;djkhdtUila kiwtpNy milf;fyk; GFe;J nfhz;lhd;.
,J mtUf;F VNjl;irahf Vw;gl;l gof;fk; my;y> jd; thypg
ehl;fspypUe;J> jhtPJ> vy;yh #o;epiyfspYk;; Njtid mz;b
tho;fpd;wtuhf ,Ue;J te;jhu;. gpupakhdtu;fNs> ePq;fs; tpl;L
itj;jpUf;Fk; jtwhd gof;fq;fs; cq;fs; tho;f;ifia Nkw;nfh
s;Sk; Kd;gjhf> ePq;fs; mitfis Nkw;nfhz;L tpl;LtpLq;fs;.
செபம்: முடிவில்லோ வோழ்விற்கு என்ணை அணைத்த பதவபை> நீர் தந்த
ீ ட் ிற்கு நன்றி. என்ைோல் மசய்ய முடியோத நற்கிரிணயணய மசய்து முடி

க்க எைக்கு ம லன் தந்து வைிநடத்துவரோக.இரட்சகர்
ீ
இபயசு வைியோக
மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
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உங்கள் வழிகளே ஆரொய்ந்து பொருங்கள்

tUlj;jpd; %d;whk; fhyhz;L Kbe;j epiyapNy> jdJ ];jhg
dj;jpd; Kd;Ndw;wj;ij kWrPuha;T nra;tjw;fhf> ];jhgdj;jpd;
cupikahsu;> jhd; epakpj;j ];jhgd epu;thfpfNshL $l;lk;
$bdhu;. Njrpa nghUshjhuk; Ml;lk; fz;bUf;Fk; NtisapYk;>
,e;j Mz;bw;fhd ];jhgdj;jpd; Fwpf;Nfhis mila Ntz;Lk;
vd;w Nehf;fj;Jld;> mij mil
tjw;Fupa topfis jPtpukhf Muh
ங்கீ தம் 119:59
a;e;J ghu;j;jhu;fs;. ,g;gbahf xt;
என் வைிகணைச் சிந்தித்துக்
nthU fhyhz;Lk; KbAk; NghJ
மகோண்டு> என் கோல்கணை
nra;J te;jhu;fs;. Mz;L ,Wjp
apNy> jhq;fs; Njhy;tpaile;j ,l
உம்முணடய சோட்சிகளுக்கு
q;fspNy fw;w ghlq;fisAk;> Gjpa
பநரோகத் திருப் ிபைன்.
Mz;bNy vt;tpjkhf gpd;dilT
fis jtpu;j;Jf; nfhs;syhk; vd;Wk; Muha;e;J te;jhu;fs;. gpup
akhd rNfhju rNjhjupfNs> me;j ];jhgdj;jpd; cupikahsupd;
tplh Kaw;rpia rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. ,e;j cyfj;NjhL
mope;J NghFk; nghUshjhuj;jpy; Kd;Ndw;wk; fhz;gjw;fhf
jd;Dila tpahguj;jpd; epiyia Kd; Fwpj;j ehl;fspy;
Muha;e;J ghu;j;jhu;. mopahj uh[;aj;jpd; cld; Rje;jpuu;fshf
miog;ig ngw;w ehk; vt;tsT mjpfkhf vq;fs; epiyikfis
Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. mjhtJ> fpwp];Jtpd; rhaiy
mzpAk;gbahf> vq;fs; cs;shd kdpjd; ehSf;F ehs; Gjpjhf
Ntz;Lk;. fle;j Mz;bNy tpl;l Fiwfs; vd;d? me;jf; Fiwf
spNy ehk; jupj;J epw;fpd;wtu;fs; my;yu;. me;j FiwfspNy
ehq;fs; fw;Wf; nfhz;l ghlk; vd;d? vg;gb ,e;j Mz;bNy kW
gbAk; me;j tplaj;jpNy gpd;dilitf; fhzhky; Kd;Ndwpr;
nry;tJ? ,g;gbahf vq;fs; Nkyhd ,yf;if milAk; tiuf;
Fk; ehq;fs; vq;fs; vq;fs; nrhe;j tho;f;ifia Muha;e;J ghu;f;f
Ntz;Lk;. Njtid mwpf;fpd;w mwptpNy ehk; Kd;Ndwpr; nry;y
Ntz;Lk;. ,g;gbg;gl;l vz;zk; Mz;bd; Kjyhk; ehNshL
Kbe;J Nghff; $lhJ. fu;j;jUila Ntjj;ij ,uTk; gfYk;
jpahdpf;Fk; NghJ> vq;fSila tho;f;ifia ehq;fs; me;j
thu;j;ijapd; ntspr;rj;jpy; jpdKk; Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;.
Muha;e;J ghu;j;J eykhdijg; gw;wpf; nfhs;Sk;gb jPu;khdk;
nra;a Ntz;Lk;. Jizahsuhfpa Njt Mtpahdtu; vq;fis
ngyg;gLj;jp topelj;Jthu;.
செபம்:

ோதமும்>

உம்ண

ரிசுத்த ோை
ஒவ்மவோரு

பதவபை>

ஆண்டும்

ஒவ்மவோரு

என்

வைிகணை

நோளும்>

ஒவ்மவோரு

ஆரோய்ந்து

ோர்த்து

கிட்டிச் பசர நீர் என்ணை வைிநடத்திச் மசல்வரோக..
ீ
இரட்சகர்

இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.

அனுதினமும் யவதத்ளத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்
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மொதொனத்ளத கொத்துக் சகொள்ளுங்கள்

jd; cld; rNfhjuNuhL Vw;gl;l Jd;gkhd rk;gtj;ijf; Fwpj;J gy
khjq;fshf xU kdpjd; rpe;jpj;Jf; nfhz;bUe;jhd;. jd; epiyia
epahag;gLj;JtJ vg;gb vd;gijf; Fwpj;J gy ehl;fshf rpe;jpj;J
Muha;e;J jdf;F rhjfkhf VjhtJ Ntj thu;j;ijfis $w
KbAkh vd;W Njbg;ghu;j;jhd;. ehlfs; nry;yr; nry;y mtd;
tho;it RaePjp Nkw;nfhs;tij czuhky; frg;G jd; ,Uja
j;jpNy tsu;tjw;F ,lk; nfhLj;J
te;jhd;. Mz;L KbtpNy jd; tho;
சகொயலொச ேர் 3:13
tpy; Njtd; je;j rkhjhdj;ij
ஒருவணரமயோருவர் தோங்
njhiyj;Jtpl;Nld; vd;gij jpl;
lkhf czu;e;J nfhz;lhd;. Gjpa
கி> ஒருவர்ப ரில் ஒருவ
Mz;bNy> gpuNtrpf;Fk; Kd;> jd;
ருக்குக் குணற ோடு உண்
cld; rNfhjuNdhL vg;gbahtJ
டோைோல்> கிறிஸ்து உங்க
ehd; Ngrp xg;GuthFNtd; vd;W
jPu;khdk; nra;J nfhz;lhd;. jd;
ளுக்கு ன்ைித்தது ப ோல>
,Ujaj;jpy; ,Ue;j Ra nfsut
ஒருவருக்மகோருவர்
ன்
j;ijtpl;L
,wq;FtJ
kpfTk;
fbdkhf ,Ue;jJ. “vd; cwtpdu;
ைியுங்கள்.
vd;id khdk; nfl;ltd; vd;W
nrhy;thu;fNs? vd; ez;gu;fs; vd;idg; gw;wp vd;d epidg;gh
u;fs;? vd; Mjuthsu;fs; vd;d epidg;ghu;fs;?” vd;w rpe;ij
mtid mjpfk; thl;baJ. rpy ehl;fshf> ntspNa nrhy;y Kb
ahj ngUk; Nghuhl;lk; kdjpNy Xbf; nfhz;bUe;jJ. gLf;if
apNy ,Ue;J fLikahf Nahrpj;Jf; nfhz;bUe;jhd;. mg;NghJ
“ cdf;fhf ghLfs; gl;L> cd; ghtq;fis kd;dpj;J> cd;id
jd; gps;isahf;fpa ,NaR cd;idg; gw;wp vd;d epidg;ghu;” vd;
fpd;w thu;j;ij mtd; kdjpNy xypj;Jf; nfhz; bUe;jJ. fhiy
vOe;jJk;> fhy jhkjk; ,y;yhky;> jd; cld; rNfhjuDila tPl;
bw;F nrd;whd;. mtNdhL Ngrp> xg;Guthfpdhd;. nrhy;yKbahj
ngUk; tpLjiy jd; kdjpNy cUthfpaij mtd; czu;e;J
nfhz;lhd;. Ntj thu;j;ijapd; MNyhridapNy ,Uf;Fk; re;N
jh~j;ij czu;e;J nfhz;lhd;. gpupakhdtu;fNs> Njt rhkh
jhdk; cq;fsJ ,Ujaq;fis MSif nra;a tpUk;gpdhy;> kd
f;frg;ig cq;fis tpl;L mfw;wptpLq;fs;. fhyj;ij jhkjpf;fh
ky;> cq;fisj; jho;j;jp kw;wtu;fSld; xg;GuthFq;fs;.
செபம்: ச ோதோைத்தின் பதவபை> நீர் தந்த ச ோதோைத்ணத நோன் கோத்துக்
மகோள்ளும் டிக்கு>

கசப் ோை

பவர்

முணைத்மதழும் ி

கலகம்

டோக்கோத டிக்கு என் இருதயத்ணத கோத்துக் மகோள்ை கிருண
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
அனுதினமும் ஊக்கமொக செபம் ச ய்யுங்கள்

உண்

மசய்வரோக.
ீ
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வட்டின்
ீ
சூழ்நிளலகள்

xU CupNy trpj;J te;j kdpjdhdtd;> Nkhl;lhu; tz;bfis gO
Jghu;gg
; jpy; Nju;r;rpngw;wtdhf ,Ue;jjhy;> mtd; jd; tPl;bd;
xU Nfhbg; gf;fkhf itj;J CupYs;s kdpju;fspd; Nkhl;lhu;
tz;bfis gOJghu;j;J jdf;F Mjhak; cz;Lgz;zpdhd;.
me;j #o;epiyapNy tsu;e;J te;j mtd; FLk;gj;jhu; mid
tUk;> Nkhl;lhu; tz;bfisf; Fwpj;j fhupaq;fis mDjpdKk;
Nfl;L te;jjhy;> mtu;fSk; Nkhl;
lhu; tz;bfisf; Fwpj;J mwpTl
கலொத்திேர் 6:8
atu;fshf ,Ue;jhu;fs;. ,jdhy;
தன்
ோம்சத்திற்மகன்று
mtDila
gps;isfs;
jq;fs;
விணதக்கிறவன்
ோம்ச
,sk;tajpNyNa gyjpUj;j Ntiy
fis nra;J te;jhu;fs;. fUg;ngh
த்திைோல் அைிணவ அறு
UshtJ> nghJthf kdpju;fs; ts
ப் ோன்;
ஆவிக்மகன்று
u;e;J tUk; Rw;whly; mtu;fspd;
விணதக்கிறவன்
ஆவியி
mwpitAk; gof;ftof;fq;fisAk;
khw;Wk; xU Kf;fpa fhuzpahf cs;
ைோபல
நித்தியஜீவணை
sJ. xU tPl;bNy fhiyapypUe;J
அறுப் ோன்.
khiy tiuf;Fk; rpdpkh jpiug;gl
q;fNs Xbf; nfhz;bUf;Fnkd;why; mq;F tsu;e;J tUk; rpwhu;fs;
jpiug;glq;fisAk;> ebfu;fisAk;> mjd; ghly;fisAk; ed;F
mwpe;jtu;fshf tsu;e;J tUthu;fs;. ,d;DnkhU tPl;bNy> Njt
id Gfo;e;J ghLk; rq;fj
P q;fSk;> fPu;j;jidfSk;> Qhdg; ghl;L
fSk;> Ntj thu;j;ijfSk; Ngrg;gLnkd;why; gps;isfSk; me;j
#o; epiyfspNy mtw;iw gw;wpf; nfhs;thu;fs;. ,d;W gps;is
fs; Njt gaj;Jld; tsu;eJ
; tUtjw;F jilahd fhupaq;fis
gy ngw;NwhUk; %j;jtu;f Sk; tPLfspNy nra;J tUfpd;whu;fs;
vd;gij nra;jpfs; thapyhf mwpe;J nfhs;fpd;Nwhk;. jq;fs;
tPLfis kJghd rhiyahfTk;> rpdpkh nfhl;liffshfTk;> fsp
ahl;l tpLjpfshfTk; (Party House)> jfhj thu;j;ijfis NgRkpl
khfTk;> rz;ilfis gpizf;FkplkhfTk; khw;wpf; nfhs;fpd;wh
u;fs;. ,J xU gupjhgkhd epiy. kdpjd; vij tpijf;fpd;whNdh
mijNa mWg;ghd; vd;W Ntjk; njspthf $Wfpd;wJ. vdNt
ePq;fs; vj;jifa #o;epiyfis cq;fs; tPLfspy; ehshe;jk; Vw;g
Lj;Jfpd;wPu;fs; vd;gijf; Fwpj;J kpfTk; vr;rupf;ifahapUq;fs;.
ahtUk; Njt gaj;NjhL thOk;gbf;fhd #o;epiyfis vq;fs;
,y;yq;fspNy ehq;fs; Vw;gLj;j Ntz;Lk;.
செபம்: அன் ின் தகப் பை>
யோை

சூழ்நிணலகணை

ய க்திபயோடு உம்ண

நோன்

ஏற் டுத்தோ ல்

பசவிப் தற்கு தணட

ரிசுத்தத்ணத

மகோள்ளும் டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்து நடத்துவரோக.
ீ
கர் இபயசு வைி யோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்
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இரட்ச
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சுே சபருளம

,e;j cyfpNy jq;fis ePjpkhd;fnsd;W $wpf; nfhz;L> kw;wa
kdpju;fis mw;gkhf vz;Zgtu;fis ehq;fs; fz;bUf;fpNwhk;.
rpy NtisfspNy NjtDila gps;isfSk; mg;gbg;gl;l ngU
ikf;Fs; jq;fis mwpahkNy rpf;fpf; nfhs;tJz;L. ,t;tz;
zkhfNt ,NaR ,e;j cyfpNy tho;e;j ehl;fspNy gupNrau;
vd;w xU rhuhu; ,Ue;jhu;fs;. ,g;
gbg;gl;ltu;fisf; Fwpj;J ,NaR
லூக்கொ 18:14
xU ctikia $wpdhu;. ,uz;L
kD~u; n[gk;gz;Zk;gb Njthy
ஏமைைில் தன்ணை உயர்
aj;Jf;Fg; Nghdhu;fs;; xUtd; gup
த்துகிறவமைவனும் தோழ்
Nrad;> kw;wtd; Maf;fhud;. gupNr
த்தப் டுவோன்> தன்ணைத்
ad; epd;W: NjtNd! ehd; gwpfhuu;>
தோழ்த்துகிறவன் உயர்த்த
mepahaf;fhuu;>
tpgrhuf;fhuu;
Mfpa kw;w kD~iug;NghyTk;>
ப் டுவோன் என்றோர்.
,e;j Maf;fhuidg;NghyTk; ,uh
jjdhy; ck;ik ];Njhj;jpupf;fpNwd; vd;whd;. Maf;fhud; J}uj;
jpNy epd;W> jd; fz;fisAk; thdj;Jf;F VnwLf;fj; Jzpahky;>
jd; khu;gpNy mbj;Jf;nfhz;L: NjtNd! ghtpahfpa vd;Nky;
fpUigahapUk; vd;whd;. ,e;j gupNrad; $wpatw;wpy; mtd; jd;
tho;f;ifia Fwpj;J $wpatw;wpYk;> me;j Maf;fhuidf; Fwpj;J
$wpatw;wpYk; cz;ik ,Ue;jJ. gupNrauplj;jpy; jq;fs; kjj;ij
Fwpj;j ituhf;fpak; mjpfkhf ,Ue;jJ. ,tu;fspy; mNefkh
Ndhu;> kj rlq;fhr;rhuq;fis fpukkhf gpd;gw;wp te;j NghjpYk;
NjtDila epahaj;ijAk;> NjtDila md;igAk; Fwpj;j cz
u;tw;w ,UjaKilatu;fshf ,Ue;J te;jhu;fs;. ,jdhy; ngU
ikAk;> RaePjpAk; mtu;fs; tho;fi
; fia Nkw;nfhz;bUe;jJ.
Njtd; ngUikAs;stu;fSf;F vjpu;j;J epw;fpd;whu; jho;ikAs;s
tu;fSf;Nfh fpUig mspf;fpd;whu;. vq;fSila ePjpfnsy;yhk;
mOf;fhd fe;ijNghy ,Uf;fpwJ. gpupakhdtu;fNs> fu;j;juhfpa
,NaRtpd; ehkj;jpdhYk;> ekJ NjtDila MtpapdhYk; fO
tg;gl;L> gupRj;jkhf;fg;glL> ePjpkhd;fshf;fg;gl;bUf;fpd;Nwhk;. ,J
NjtDila <T. xUtUk; ngUikghuhl;lhjgbf;F ,J fpupia
fspdhy; cz;lhdjy;y. vdNt NjtDila md;gpd; Moj;ij
Ak; mjd; Nehf;fj;ijAk; czu;e;J nfhs;Sq;fs;. ve;j xU rka
j;jpYk; RangUik vq;fis Ml;nfhs;shjbf;F vq;fs; ,Uja
q;fis fhj;Jf; nfhs;sNtz;Lk;.
செபம்: இருதயத்ணத ஆரோய்ந்து அறிகின்ற பதவபை> எந்த ஒரு ச யத்
திலும் என்னுணடய கிரிணயகணைக் குறித்து சுய ம ருண

அணடந்து

விடோத டிக்கு என்ணை கோத்து வைிநடத்திச் மசல்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.

ளப கூடிவருதளல விட்டுவிடொதிருங்கள்
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யதவனுக்கு பிரிேமொன செபம்

Jd;khu;f;fd; jd; Jd;khu;f;f topfspdhYk;> ghtpfs; jq;fs; ght
q;fspYk; mope;J Nghtijf; Fwpj;J Njtd; gpupag;gLfpd;wtu; my;
yu;. jq;fis ePjpkhd;fs; vd;W miof;fpd;w kdpju;fis my;y>
ghtpfis tpLjiyailar; nra;a Ntz;Lk; vd;gjw;fhfNt
,NaR ,e;j cyfj;jpw;F te;jhu;. Njt Myaj;jpw;F n[gk;
nra;a nrd;w ,uz;L kdpju;fspy; xUtd; gupNrad;> kw;wtd;
Maf;fhud;. gupNrau; vd;w FOtp
du; md;iwa rKjhaj;jpNy ngU
எய க்கியேல் 18:23
k; fdj;ij ngw;wpUe;jhu;fs;. Mdh
துன் ோர்க்கன்
சோகிறது
y; Maf;fhuu; vd;gtu;fNsh rKjh
aj;jpdhNy Gwf;fzpf;fg;gl;bUe;jh
எைக்கு
எவ்வைபவனும்
u;fs;. mtu;fs; rKjhaj;jpdhNy
ிரியப ோ? அவன்
தன்
xLf;fg;gLtjw;F gy fhuzq;fs;
வைிகணை விட்டுத் திரும்
,Ue;jpUf;fyhk;. Maf;fhuu; cz;
ikapNy rPu;Nflhd tho;f;ifia
ிப்
ிணைப் து
அல்ல
tho;ej
; pUf;fyhk;. Mdhy; n[gpf;f
பவோ எைக்குப்
ிரியம்
r; nry;Yk; NjtDila ePjpkhdpd;
என்று கர்த்தரோகிய ஆண்
gz;G vd;d? rPu;NflhdtDila
டவர் மசோல்லுகிறோர்.
tho;f;ifiaf; fz;L mtd; jd;
ghtj;jpy; mope;J Nghf Ntz;Lk;
vd;W vz;zq; nfhs;tJ rupahFkh? my;yJ NjtNd ,tD
ila Mj;JkhTk; ghjhsj;jpy; mope;J Nghfhjgbf;F mtd; jd;
topfspypUe;J tpLjiyaila fpUig nra;Ak; vd;W $WtJ
rupahFkh? xUtDk; nfl;Lg; Nghfhky; epj;jpa [Ptid milA
k;gbf;F gpjhthfpa Njtd; jk;Kila Fkhudhfpa ,NaRit
,e;j cyfpw;F mDg;gpdhu;. vdNt> NjtdhNy ePjpkhd;fshf;
fg;gl;l ehq;fs; n[gpg;gJ ,d;wpaikahjJ. Mdhy; n[gpf;Fk;
NghJ> NjtDf;F gpupakhditfs; vd;d vd;gij mwpe;J mj
d;gb ehq;fs; n[gpf;f Ntz;Lk;. vq;fSila tho;f;ifapy; ,U
f;Fk; Njt rkhjhdj;jpw;fhf NjtDf;F ed;wp $Wfpd;w Ntis
apNy> Njt rkhjhdj;ij ,oe;J ,e;j cyfpd; ,USf;Fs;
mfg;gl;bUf;Fk; Mj;Jkhf;fSk; Njtdplk; jpUk;g Ntz;Lk;
vd;W ehq;fs; n[gpf;f Ntz;Lk;. jpwg;gpd; thrypNy epd;;W mf;
fpukq;fSk; mepahaq;fSk; xope;J NghFk;gbahf Njtid
Nehf;fp jpdKk; n[gpf;fpd;w NjtDf;F gpupakhd gps;isfshf
ehk; tho Ntz;Lk;.
செபம்: அன்புள்ை

பதவபை>

ோவ

பசற்றிபல

வோழ்கின்ற

ைிதர்கள்

தங்கள் உைர்வற்ற வோழ்க்ணகயின் நி ித்தம் அைிந்து ப ோகோத டிக்கு>
அவர்கள் யோவரும் உம் ிடம் திரும்

இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.

கிருண

மசய்வரோக.
ீ

THE INNER MAN PUBLISHED BY GRACE TABERNACLE - 416.613.2909

இரட்சகர்
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செபத்தினொல் உண்டொகும் விடுதளல

,NaR mt;tplk; tpl;Lg; Gwg;gl;Lg;Nghifapy;> Maj;Jiwapy;
cl;fhu;e;jpUe;j kj;NjA vd;Dk; xU kD~idf; fz;L: vdf;Fg;
gpd;nrd;Wth vd;whu;; mtd; vOe;J mtUf;Fg; gpd;nrd;whd;.
gpd;G mtu; tPl;bNy Ngh[dge;jpapUf;ifapy;> mNef Maf;
fhuUk; ghtpfSk; te;J> ,NaRNthLk; mtu; rP~NuhLq;$lg;
ge;jpapUe;jhu;fs;. gupNrau; mijf;
fz;L>
mtUila
rP~u;fis
மத்யதயு 9:12
Nehf;fp: cq;fs; Nghjfu; Maf;fh
இபயசு அணதக் பகட்டு:
uNuhLk; ghtpfNshLk; Ngh[dk;
ிைியோைிகளுக்கு ணவத்
gz;Zfpwnjd;dntd;W
Nfl;lhu;
fs;. ,NaR mijf; Nfl;L: gpzp
தியன்
பவண்டியபதயல்
ahspfSf;F itj;jpad; Ntz;ba
லோ ல் சுகமுள்ைவர்களு
Njay;yhky;
RfKs;stu;fSf;F
க்கு பவண்டியதில்ணல.
Ntz;bajpy;iy vd;W $wpdhu;.
mf;fhyj;jpNy tho;ej
; Maf;fhuu;
vd;w gpuptpdu; NuhkUf;F tup t#ypg;gtu;fSk;> mepahak;
nra;fpd;wtu;fshAk; ,Ue;jhu;fs;. ,g;gbg;gl;l kdpju;fspy;
xUtDk;> jd;id ePjpkhd; vd;W ek;gpa gupNraDNk n[gp
g;gjw;fhf nrd;whu;fs;. gupNrad;> Maf;fhuid Fwpj;J $wpa
itfs; cz;ik. Mdhy;> n[gk; nra;ar; nrd;w Maf;fhud;>
gupNrad; $wpatw;iwf; Fwpj;J myl;bf; nfhs;shky;. Njtid
Nehf;fpg; ghu;j;jhd;. jd; epiyia Vw;Wf; nfhz;L jd;id Njt
rKfj;jpNy jho;j;jpdhd;. jd; ghtj;ij mwpf;ifapl;lhd;. tpLj
iyia ngw;Wf; nfhz;lhd;. ePjpkhdhf tPL jpUk;gpdhd;. gpupakh
dtu;fNs> rpy NtisfspNy vq;fisf; Fwpj;J kw;wtu;fs; $Wk;
Fiwfs; cz;ikAs;sitfshf ,Uf;fyhk;. me;j Neuq;fspNy
cq;fs;
epiyia
epahag;gLj;j
Kayhky;>
NjtDila
rKfj;jpNy cq;fisj; jho;j;jp> mtuplk; cz;ikia $Wq;fs;.
“ek;Kila ghtq;fis ehk; mwpf;ifapl;lhy;> ghtq;fis ekf;F
kd;dpj;J vy;yh mepahaj;ijAk; ePff
; p ek;ikr; Rj;jpfupg;gjw;F
mtu; cz;ikAk; ePjpAk; cs;stuhapUf;fpwhu;.” (1Nahthd; 1:9)
fu;j;ju; cUf;fKk;> ,uf;fKk;> ePba rhe;jKk;> kpFe;j fpUigA
Ks;stu;. mtu; ek;Kila ghtq;fSf;Fj;jf;fjhf ekf;Fr; nra;
ahkYk;> ek;Kila mf;fpukq;fSf;Fj; jf;fjhf ekf;Fr; rupf;
fl;lhkYk; ,Uf;fpwhu;.
n[gj;jpd; gyid ngw;Wf; nfhs;S
k;gbf;F
cz;ikAs;s kdJld; Njtidr; fpl;br; NrUNthk;.
செபம்:

ைதுருகும் பதவபை> என்னுணடய குணறவுகணை ஒருப ோதும்

நியோயப் டுத்தோ ல் உம்முணடய இரக்கத்ணத ம றும் டிக்கு
பயோடு உம்ண

உண்ண

அண்டிச் பசரும் இருதயத்ணத தந்தருள்வரோக.
ீ
இரட் சகர்

இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
ளப கூடிவருதளல விட்டுவிடொதிருங்கள்
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சதேிந்த புத்தியுள்ேவர்கேொேிருங்கள்

xU jhahdts; jd; kfid mioj;J> filf;F nrd;W ,uT
Mfhuj;jpw;Fk;> ehisa jpdj;jpd; Mfhuq;fSf;Fkhd czTg;
nghUl;fis thq;fp tUk;gbf;F jd; fztUila md;whila
ciog;gpd; gpuahrj;ij mtdplk; nfhLj;J> mtid rPff
; ukha;
nrd;W
tUk;gb
$wpapUe;jhs;.
NghFk; topapNy mtDila ez;g
1 யபதுரு 5:8
u;fs;> njUtUNf ,Ue;j tanyhd;
wpy; fpupf;nfw; tpisahbf; nfhz;b
மதைிந்த புத்தியுள்ைவர்க
Ue;jhu;fs;.
,uz;L
epkplq;fs;
ைோயிருங்கள்> விைித்திரு
mq;Nf jupj;jpUe;J tpisahl;il
ங்கள்
ghu;j;Jtpl;L nry;Nthk; vd;W njU
tUNf jd; irf;fpSld; epd;W
nfhz;bUe;jhd;. mtid fz;l ez;gu;fs;> mtu;fSld; nfhQ;r
Neuk; tpisahLk;gb tUe;jpf; Nfl;Lf; nfhz;lhu;fs;. mtNdh
miukdJld; mtu;fspd; Ntz;LNfhSf;F ,zq;fp> mtu;f
NshL Nrue;J tpisahba gpd;> mtrutrukhf filf;F nrd;whd;.
nghUl;fis thq;fpa gpd;G> jd; fhw;rl;il igf;Fs; gzj;ij
vLf;Fk;gb ifiag; Nghl;lhd;. jd; jhahu; nfhLj;j gzj;ij
mq;Nf fhztpy;iy. jhd; te;j topNa gzj;ij Njba tz;
zk;> ez;gu;fNshL Nru;e;J tpisahba taYf;Fr; nrd;whd;.
nghOJgl njhlq;fpajhy; ez;gu;fs; ahtUk; tPL nrd;W tpl;lh
u;fs;. jhd; Xb tpisahba ,lk; KOtJk; gzj;ij Njbdhd;>
Mdhy; mtd; NjLjy; ntw;wpaspf;ftpy;iy. jd; jfg;gdhdtu;
KO ehs; f~;lg;gl;L cioj;j $ypia vd; ftdaPdj;jhy;
njhiyj;Jtpl;Nld; vd;W kpfTk; Jf;fj;Jld; tPL jpUk;gpdhd;.
gpupakhd rNfhju rNfhjupfNs> ,e;j rk;gtj;ij rw;Wr;
rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. ehd; vq;Nf Nghfpd;Nwd;? vjw;fhf
Nghfpd;Nwd;? vd;gij Fwpj;J ftdkw;wtdhf ,Ue;j thypgd;>
,ilapNy jhd; Vw;gLj;jpf; nfhz;l ,ilA+Wfshy; jd; nghW
g;ig mw;gkhf vz;zp> jd; ,yf;if milahkw; Nghdhd;.
,t;tz;zkhfNt> ,e; ehl;fspNy> rpyu; jq;fs; miog;gpd;
,yf;if kwe;J> jq;fSf;F nfhLf;fg;gl;l nghWg;Gf;is mw;g
khf vz;zp tho; ehl;fis tPzbj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. Njtd;
vq;fSf;F je;jpUf;Fk; Nkyhd miog;igAk;> ehq;fs; epiw
Ntw;w Ntz;ba nghWg;igAk; Fwpj;J vg;NghJk; tpopg;Gs;s
tu;fshapUg;Nghk;.
செபம்: அணைத்த பதவபை> இந்த உலகத்தின் ஆணசகைோல் நீர் எைக்கு
தந்த ம ோறுப்ண

அற்

வைோ(ைோ)க வோை கிருண
க்கிபறன் ஆப ன்

ோக எண்ைோத டிக்கு> எப்ப ோதும் எச்சரிணகயுள்ை
மசய்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ி

அனுதினமும் யவதத்ளத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்

28

jpq;fs; | fhu;jpif 16

 khiy

thrfk; - vgpnuau; 3:12

நிளலேொனளத யநொக்கி...

“nropg;Gs;s fhdhd; Njrj;ij Rje;jpukhf nfhLg;Ngd;” vd;W

,];uNty; [dq;fSf;F Njtd; thf;Fiuj;jpUe;jhu;. Njtdhfpa
fu;j;ju; nrhd;dij mtu; nra;J Kbf;fpd;wtu;. mtu; epidj;j
fhupak; mtu; Fwpj;j Neuj;jpy; epiwNtWk;. mij xUtUk; jil
nra;a KbahJ. ,g;gbahd thf;Fj;jj;jj;ij ngw;w Njt [d
q;fs; vfpg;jpNy mbikfshf ,U
1 யேொவொன் 2:25
e;jhu;fs;. guhf;fpukKs;s vfpg;jpd;
uh[hthfpa ghu;Nthdpd; ifapypU
நித்தியஜீவணை
அைிப்
e;J mtu;fis vtuhYk; tpLjiy
ப ன் என் பத அவர் ந
ahf;f KbahjpUe;jJ. Njtdhdtu;>
vfpg;jpau; eLtpNy Nrhjidfspdh க்குச் மசய்த வோக்குத்த
Yk;> milahsq;fspdhYk;> mw;Gj
த்தம்.
q;fspdhYk;> Aj;jj;jpdhYk;> ty;y
ikAs;s fuj;jpdhYk;> Xq;fpa Ga
j;jpdhYk;> kfh gaq;fukhd nray; fspdhYk;> jk;Kila [d
q;fis tpLtpj;jhu;. mtu;fs; Kd;dhf ,U e;j nrq;fly; ,uz;
lha; gpse;jJ. mtu;fs; gpd;dhf te;j ghu;Nthdpd; Nridfs;
mtu;fs; fz;fSf;F Kd;ghf mope;J Nghapw;W. ,g;gbahf
Njtd; kD~idg; G+kpapNy rpU~;bj;j ehs;Kjy;> vt;tpl
j;jpyhfpYk; nra;ag;glhjJk;> Nfs;tpg;glhjJkhd gyj;j fhupa
q;fis me;j [dq;fs; fz;zhuf; fz;lhu;fs;. Mdhy; mtu;fs;
Njtd; epakpj;j Copauhfpa NkhNrf;F vjpuh fTk;> NjtDf;F
vjpuhfTk; KWKWf;f Muk;gpj;jhu;fs;. vjw;fhf KWKWj;jhu;fs;?
tdhe;jpuj;jpNy rhg;gpl czT ,y;iy. Fbf;fj; jz;zPu; ,y;iy.
,iwr;rp ,y;iy. ,t;tsT ngupjhd Njt kfj;Jtq;fis
fz;ltu;fs;> Njtdplk; Nfl;lhy; mtu;fSf;F mUshjpUg;ghNuh?
epr;rakhf mUspr; nra;thu;. nropg;Gs;s Njrj;jpw;F nfhz;L
nry;Ntd; vd;W thf;fspj;jtu; mij nra;ahjpUg;ghNuh?
epr;rakhf epiwNtw;wp Kbg;ghu;. ,tw;iw ed;F mwpe;jpUe;Jk;
NjtDila
thu;j;ijia
tpRthrpahkw;Nghd
gbapdhNy>
jhq;fs; jhgupf;Fk; CUf;F nry;tij mw;gkhf vz;zp> jw;NghJ
jq;fs; vz;zg;gb cz;zTk;> cLf;fTk;> fspahl;lq;fspy;
<LglTk; jq;fs; kdij khw;wpf; nfhz;lhu;fs;. gpupakhdtu;fNs>
,g;gbg;gl;l tpRthrkw;w fpupiafis Kw;Wkha; mfw;wp tpLq;
fs;. thf;Fiuj;j Njtd;> epj;jpa tho;it vq;fSf;F jUthu;
vd;gjpNy cWjpaha; epiyj;jpUq;fs;.
செபம்: ஜீவனுள்ை பதவபை> உம்ண விட்டு விலகுவதற்பகதுவோை அவி

சுவோசமுள்ை ம ோல்லோத இருதயம் எைக்குண்டோத டிக்கு> உம் வோக்குத்
தத்தத்ணத

ற்றிக் மகோள்ளும் உறுதியுள்ை இருதயத்ணதத் தோரும். இரட்

சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
அனுதினமும் ஊக்கமொக செபம் ச ய்யுங்கள்
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thrfk; - cgh 4:39-40

யதவனுக்கு பிரிேமொனளவகள்

md;W jk;khy; njupe;J nfhs;sgl;l [dq;fs; eLtpNy Njtd;
gyj;j fpupiafis elg;gpj;jhu;. nrq;fliy ,uz;lhf gpse;jhu;>
jk;Kila [dq;fSf;fhf Aj;jk; nra;jhu;> frg;ghd ePiu kJu
khf khw;wpdhu;. thdj;jpypUe;J J}ju;fspd; czit mtu;fSf;F
nfhLj;jhu;. gfypNy ntapy; Nrjg;gLj;jhjgbf;F mtu; Nkfj;ij
kiwTf;fhf tpupj;J> ,uit ntspr;rkhf;Ffpwjw;fhf mf;fpdpia
Ak; nfhLj;jhu;. Nfl;lhu;fs;> mtu;
fhilfis tug;gz;zpdhu;; thd
யரொமர் 12:2
mg;gj;jpdhYk; mtu;fisj; jpUg;
பதவனுணடய நன்ண யும்
jpahf;fpdhu;. fd;kiyiaj; jpw
ிரியமும்
ரிபூரைமு
e;jhu;> jz;zPuf
; s; Gwg;gl;L> tw
z;l ntspfspy; Mwha; Xbw;W.
ோை சித்தம் இன்ைமத
jk;Kila [dq;fs; epiyahd
ன்று குத்தறியத்தக்கதோக>
thf;Fj;jj;jj;jpy; tpRthrKs;stu;
உங்கள்
ைம் புதிதோகிற
fshf ,Uf;Fk;gbf;F ,itfis
nra;jhu;. Mdhy; mtu;fNsh> tO
திைோபல
றுரூ
ோகுங்
tpg;Nghfpd;w ,UjaKs;stu;fsh
கள்.
dhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> ,t;
tsT Njt ed;ikfis fz;Lk; [dq;fs; czu;tpy;yhky;
Nghdhu; fNs> vt;tsT kjpaPdkha; ele;J nfhz;lhu;fs; vd;W
,d;W me;j [dq;fisf; Fwpj;J tpRthrpfs; $wpf; nfhs;tij
ehq;fs; Nfl;bUf;fpd;Nwhk;. gpjhthfpa Njtd; jhNk> xUtDk;
nfl;Lg; Nghfhky; epj;jpa [PtidailAk;gbf;F jk;Kila xNu
Ngwhd Fkhudhfpa ,NaRit vq;fSf;fhf nfhLj;jpUf;fpd;whu;.
mtu; topahf vq;fis jk;Kila gps;isfshf khw;wpapUf;
fpd;whu;. Vd; mg;gbahf nra;jhu;? ehq;fs; ahtUk; fpwp];J ,Na
Rtpd; rhaypy; tsu Ntz;Lk;. kdj; jho;ikiaAk; rhe;jj;ijAk;
mzp e;J nfhs;s Ntz;Lk;. gpjhTf;F gpupakhd gps;isahf
vg;gb ,NaR ,Ue;jhNuh> mNj Nghy ehq;fSk; mtUf;F gpup
akhd gps;isfshf mtUila jpUr; rpj;jj;ij epiwNtw;w
Ntz;Lk; vd;gijNa mtu; tpUk;Gfpd;whu;. ru;t ty;yikAs;s
Njtd; New;Wk; ,d;Wk; vd;Wk; khwhjtu;. mtu; md;Wk; ,d;Wk;
vd;Wk; mw;Gjq;fis nra;a ty;ytu;. Mdhy; mtu; vq;fs; cs;
shd kdpjdpNy cz;lhFk; khw;wq;fis tpUk;Gfpd;whu;.
NjtDf;F gpupakhd gps;isfshf thOk;gbf;F> vq;fs; kdk;
ehSf;F ehs; Gjpjhf;fg;gLtjhf.
செபம்:
உ க்கு

ணவகணை

ரிசுத்தமுள்ை

பதவபை> எங்கள்

சரீரங்கணைப்

ிரியமு ோை ஜீவ லியோக ஒப்புக்மகோடுத்து> உ க்கு
மசய்ய

எங்களுக்கு

கற்றுத்

இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
ளப கூடிவருதளல விட்டுவிடொதிருங்கள்

தந்து

நடத்துவரோக.
ீ

ரிசுத்தமும்
ிரிய ோை

இரட்சகர்
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thrfk; - Nahthd; 6:44

யதவ ரொஜ்ேத்திற்குரிேளவகளே நொடுங்கள்

xU rkak; ,NaR jpNgupahf;fly; vd;dg;gl;l fypNyahf; flypd;
mf;fiuf;Fg; Nghdhu;. mtu; tpahjpf;fhuuplj;jpy; nra;j mw;Gj
q;fisj; jpushd [dq;fs; fz;lgbahy; mtUf;Fg; gpd;nrd;
whu;fs;. ,NaR kiyapd;Nky; Vwp> mq;Nf jk;Kila rP~Ul
Nd$l cl;fhu;e;jhu;. [dq;fs; rhg;gpLk;gbf;F mq;fpUe;j xU rpW
igadplkpUe;j
Ie;J
thw;Nfh
Jik mg;gq;fisAk; ,uz;L kPd;
மத்யதயு 6:33
fisAk; gYfpg; ngUfr; nra;jhu;.
mt;tplj;jpNy ge;jpapUe;j GU~
முதலோவது பதவனுணடய
u;fs; khj;jpuk; Vwf;Fiwa Iah
ரோஜ்யத்ணதயும்
அவரு
apuk; NguhapUe;jhu;fs;. ahtUk;
ணடய நீதிணயயும் பதடுங்
jpUg;jpaha; cz;l gpd;G> mtu;fs;
rhg;gpl;L kPjpahd Jzpf;iffsp
கள்; அப்ம ோழுது இணவ
dhNy gd;dpuz;L $ilfis epu
கமைல்லோம் உங்களுக்குக்
g;gpdhu;fs;. ,ij fz;l [dq;fs;
கூடக் மகோடுக்கப் டும்.
kW ehspYk; ,NaRit Njbr;
nrd;whu;fs;. mtu;fspd; jtwhd
kdepiyia czu;e;J nfhz;l ,NaR mtu;fis Nehf;fp: ,NaR
mtu;fSf;Fg; gpujpAj;jukhf: ePq;fs; mw;Gjq;fisf; fz;ljpdhy;
my;y> ePq;fs; mg;gk; Grpj;Jj; jpUg;jpahdjpdhNyNa vd;idj;
NjLfpwPu;fs; vd;W nka;ahfNt nka;ahfNt cq;fSf;Fr;
nrhy;YfpNwd;. mope;JNghfpw Ngh[dj;jpw;fhf my;y> epj;jpa[Pt
d;tiuf;Fk; epiyepw;fpw Ngh[dj;jpw;fhfNt fpupia elg;gpAq;fs;;
mij kD~Fkhud; cq;fSf;Ff; nfhLg;ghu;; mtiug; gpjhthfpa
Njtd; Kj;jpupj;jpUf;fpwhu; vd;whu;. gpupakhdtu;fNs> ,NaR
mw;Gjk; nra;a ty;ytu;. epj;jpa tho;it nfhLf;Fk; trdq;fs;
mtuplNk cz;L. vdNt ehq;fs; mtiu Njbr; nry;tJ ey;yJ.
Mdhy;> Vd; ehq;fs; mtiu Njbr; nry;fpd;Nwhk; vd;gijf;
Fwpj;J czu;Ts;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. ,e;j cyfj;NjhL
mope;J NghFk; czTf;Fk;> nghUl;fSf;Fk; kl;LNk ,NaRit
NjLNthkhf ,Ue;jhy;> ,NaR fpwp];Jthdtu; ,e;j cyfj;jp
w;F te;j Nkyhd Nehf;fj;ij kwe;jtu;fshf ,Ug;Nghk;. vq;fs;
Njitfis vd;dntd;W guk gpjh mwpe;jpUf;fpd;whu;. vdNt
mtw;iw Fwpj;J ftiyailahky;> NjtDila uh[;aj;jpw;
Fupa Nkd;ikfis mile;J nfhs;Sk;gbf;F Mz;ltuhfpa
,NaRit ehbr; nry;y Ntz;Lk;.
செபம்:

நித்திய

வோழ்விற்மகை

எங்கணை

அணைத்த

பதவபை> இந்த

பூ ிக்குரியதும் அைிந்து ப ோகிறது ோை ம ோக்கிஷங்கணைத் பதடோ ல்>
நித்தியத்திற்குரியணவகணை

நோடித்

பதட

உைர்வுள்ை

இருதயத்ணத

தந்தரு ள்வ ீ ரோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
அனுதினமும் யவதத்ளத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்
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thrfk; - 1 njr 5:1-8

உணர்வுள்ே ெீவிேம்

gy tUlq;fshf xU njhopw;rhiyapNy ed;whf Ntiy ghu;j;J
te;j xU CopaDf;F gjtpAatu;T nfhLg;gjw;fhf me;j njhop
w;rhiyapd; ,af;Fdu; KbT nra;jpUe;jhu;. mjd;gbf;F> Kd;
Fwpj;j ehs; xd;wpNy fhiy 9 kzpf;F jyikafj;jpw;F gapw;r;
rpf;fhf nry;Yk; gbf;F gzpf;fg;gl;lhd;. Fwpj;j ehs; neUq;
fpaJ> me;j ehSf;F Kjy;ehs;
,uT mtDila ez;gndhUtd;>
எய க்கியேல் 18:26
jd;Dila tPl;by; elf;Fk; nfhz;
நீதி ோன் தன் நீதிணய
lhl;lnkhd;wpw;F ,tid mioj;jp
விட்டு
விலகி>
அநீதி
Ue;jhu;. ehd; rPf;fpuk; tPL jpUk;gp
tpLNtd; vd;W jd; kidtpaplk;
மசய்து
அதிபல
மசத்
$wptpl;L me;j nfhz;lhl;lj;jpw;F
தோல்> அவன் மசய்த தன்
nrd;whd;. Fwpj;j Neuj;jpy; mtd;
அநீதியிைி ித்தம் அவன்
tpilngw
vj;jdpj;jNghJ>
,g;
சோவோன்.
NghJ jhd; nfhz;lhl;lk; Muk;gpf;
fpd;wJ> eP vd;d rPf;fpukha; fpsk;G
fpd;wha; vd;W mtDila ez;gu;fs; mtid jLj;J epWj;
jpdhu;fs;. cdf;F fpilj;jpUf;Fk; gjtpAau;itAk; ehq;fs;
nfhz;lhl Ntz;Lk; vd;W ahtUk; kJghd fpz;zj;ij J}f;
fpdhu;fs;. xU nfhQ;rk; jhd;> cd;Dila ntw;wpf;fhf> vdNt
gUfpf; nfhs;> eP rhtjpy;iy vd;W mtdplKk; xU fpz;zj;ij
nfhLj;jhu;fs;. ,g;gbahf Neuk; Ngha; nfhz;bUe;jJ. nfhQ;rk;
nfhQ;rkhf kJghdj;ij mUe;jpf; nfhz;bUe;jtd;> Fbj;J
ntwpf;f Muk;gpj;Jtpl;lhd;. eLr;rhkk; nrd;w gpd;G tPL jpUk;
gpdhd;. fhiyapNy Fwpj;j Neuj;jpw;F mtdhy; vOe;jpUf;f Kb
atpy;iy. Mjyhy;> gapw;r;rpapd; Neuj;jpw;F jhkjkhfNt nrd;
whd;. mtid vjpu;ghu;j;jpUe;jtu;fs; mtd; mq;F te;j NghJ>
mtd; fle;j ,utpNy mjpfkhf ntwpj;jpUf;fpd;whd; vd;gij
mwpe;J nfhz;lhu;fs;. ,g;gbg;gl;l xU kdpjDf;F ,t;tsT
nghWg;ghd Ntiyia nfhLf;f KbahJ vd;W mtDf;Fupa
gjtpAau;it njhopw;rhiyapd; cg jiytu;fs; uj;J nra;J
tpl;lhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> ePjpguuhfpa ,NaR ntspg;gl fhj;
jpUf;Fk; ehq;fs;> kpfTk; [hf;fpuijAs;stu;shf tho Ntz;Lk;.
filrp Neuj;jpy; Njt thu;j;ijiatpl;L tpyfp vq;fs; Mj;
Jkhit ghtj;jpw;F xg;Gf;nfhLf;fhjgbf;F vq;fs; topfis
vg;NghJk; ehq;fs; fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.
செபம்: என்ணை நீதி ோைோய்
ணைப் ப ோல> அற்

ோற்றிய பதவபை> ம ோறுப் ற்ற ஊைிய

சந்பதோஷத்திற்கோக நித்திய ஜீவணை இைந்து ப ோய்வி

டோத டிக்கு> விைிப்புள்ைவைோ(ைோ)க வோை கிருண
இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.

மசய்வரோக.
ீ
இரட்சகர்

THE INNER MAN PUBLISHED BY GRACE TABERNACLE - 416.613.2909
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thrfk; -rq;fPjk; 103:13

இரக்கத்தில் ஐசுவரிேமுள்ே யதவன்

Fw;wthspfshfpa NtNw ,uz;LNgUk; ,NaRNthNl$l nfhiy
nra;ag;gLtjw;Ff; nfhz;LNghfg;gl;lhu;fs;. fghy];jyk; vd;W
nrhy;yg;gl;l ,lj;jpy; mtu;fs; Nru;e;jnghOJ> mq;Nf mtiu
Ak;> mtUila tyJgf;fj;jpy; xU Fw;wthspiaAk;> mtUila
,lJgf;fj;jpy; xU Fw;wthspiaAk; rpYitfspy; miwe;jhu;fs;.
md;wpAk; rpYitapy; miwag;g
l;bUe;j Fw;wthspfspy; xUtd;: eP
எய க்கியேல் 18:27
fpwp];Jthdhy; cd;idAk; vq;f
isAk; ,ul;rpj;Jf;nfhs; vd;W
துன் ோர்க்கன் தோன் மசய் த
mtiu ,fo;e;jhd;. kw;wtd; mt
துன் ோர்க்கத்ணத
விட்டு
id Nehf;fp: eP ,e;j Mf;fpid
விலகி>
நியோயத்ணதயும்
f;Fl;gl;ltdhapUe;Jk;
NjtDf;
Fg; gag;gLfpwjpy;iyah? ehNkh
நீதிணயயும்
மசய்வோபை
epahag;gb jz;bf;fg;gLfp Nwhk;;
யோகில்> அவன் தன் ஆத்து
ehk; elg;gpj;jitfSf;Fj; jf;f
ோணவப்
ிணைக்கப் ண்
gyid milfpNwhk;; ,tNuh jfh
ணுவோன்.
jnjhd;iwAk; elg;gpf;ftpy;iyNa
vd;W mtidf; fbe;Jnfhz;L>
,NaRit Nehf;fp: Mz;ltNu> ePu; ck;Kila uh[;aj;jpy; tUk;
NghJ mbNaid epidj;jUSk; vd;whd;.
,NaR mtid
Nehf;fp: ,d;iwf;F eP vd;DlNd$lg; gujPrpypUg;gha; vd;W nka;
ahfNt cdf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whu;. ,e;j rk;gtj;ij rw;W
rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. ,e;j Fw;wthspfs; epahag;gb mtu;fS
ila Jd;khu;f;fkhd topfSf;F jf;f jz;lidia ngw;Wf; nfh
z;bUe;jhu;fs;. MdhYk;> mtu;fspy; xUtd;> ,NaRit Nehf;fp
“mbNaid epide;jUSk;” vd;W kd;whbdhd;. mtd; kupf;Fk;
jWthapy;> mtDila cz;ikahd kde;jpUk;Gjiyf; fz;l
,NaR mtDila ghtq;fis kd;dpj;jhu;. tpLjiyia ngw;Wf;
nfhz;lhd;. Jd;khu;ff
; j;jpy; tho;e;j kw;wa Fw;wthsp> jd;
Jd;khu;f;fj;ijtpl;L kdk;jpUk;g kdjpy;yhky;> jd; Mj;JkhtpNy
tpLjiyiaf; fhzhky; jd; Jd;khu;f;fj;jpNyNa kupj;jhd;. kd
e;jpUk;gpa Fw;wthsp mtd; vr;rupg;gile;J> jhd; nra;j vy;yh
kPWjy;fisAk; tpl;Lj; jpUk;gpajhy; mtd; jd; Mj;Jkhit epj;
jpa kuzj;jpypUe;J fhj;Jf; nfhz;lhd;. Mk;> NjtDila
,uf;fk; ngupJ. Fw;wq;fis mtuplj;jpy; mwpf;ifapl;L kde;jp
Uk;gpdhy; mtu; epr;rakhf tpLjiy je;jUs;thu;.
செபம்: இரக்கத்தில் ஐசுவரியமுள்ை பதவபை> என் குற்றங்கணை

ன்ைி

த்தவபர> நோன் ஒருப ோதும் என் குற்றங்கணை நியோயப் டுத்தோ ல் உம் ி

டம் கிட்டி பசரும் டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வரோக.
ீ
இரட்
சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
ளப கூடிவருதளல விட்டுவிடொதிருங்கள்
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thrfk; - Nuhku; 2:6-7

ஒப்புவிக்கப்பட்டளத நீ கொத்துக்சகொள்

xU Kf;fpakhd guPl;irnahd;wpw;F Maj;jg;gl;Lf; nfhz;bUf;
Fk; khztu;fspy; gyu; Mrpupaupd; mwpTiuiaf; Nfl;Lk; mjd;
gb ghlq;fis fw;f kdjpy;yhjtu;fshf ,Ue;jhu;fs;. mjdhy;
me;j Mrpupau; jd;Dila flikfis nra;tjpy; jtwptpltp
y;iy. guPl;ir KbTfs; te;j NghJ me;j Mrpupaupd; mwpTiu
ia Nfl;L mjd;gb ghlq;fis fw;
wtu;fSf;Fk;> Mrpupaupd; mwpTiu
1 தீயமொத்யதயு 6:20
ia Nfl;f kdjpy;yhky; mw;gkhf
vLj;Jf; nfhz;ltu;fSf;FKupa tpj;
ஓ தீப ோத்பதயுபவ> உன்
jpahrk; ahtUf;Fk; njupa te;jJ.
ைிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்
,g;gbg;gl;l mDgtk; me;j Mrp
ட்டணத நீ கோத்துக்மகோ
upaUf;F xt;nthU tUlKk; Vw;g
LtJz;L. Mdhy; Mrpupau; jd;
ண்டு>
njhopiy nra;tjpy; jsu;e;J Nghf
tpy;iy. ,jw;nfhj;jjhfNt> NjtDila gpukhzq;fSk; kdp
ju;fSf;F Nghjpf;fg;gLfpd;wJ. mjd;gb rpyu; jq;fs; tho;itf;
fhj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. NtWrpyNuh Nfl;Lk; Nfshjtu;fs;
Nghy NjtDila gpukhzq;fis mw;gkhf vz;Zfpd;whu;fs;.
rpyu; NjtDila gpukhzq;fis mw;gkhf vz;Ztjhy; ehq;fs;
NjtDila gpukhzq;fis ,dp vLj;J $wkhl;Nlhk; vd;W $w
KbAkh? ,y;iy. mjw;nfd;W epakpf;fg;gl;l ehq;fs; tho;T
jUk; Njt gpukhzq;fis $Wtjpy; jsu;e;J Ngha;tpl KbahJ.
tpijg;gtd; xUtd; tpijf;fr; nrd;w NghJ> mtd; tpijf;
ifapy;> rpy tpij topaUNf tpOe;jJ. gwitfs; te;J mijg;
gl;rpj;Jg;Nghl;lJ. rpy tpij mjpf kz;zpy;yhj fw;ghiw ,lq;
fspy; tpOe;jJ. kz; MokhapuhjjpdhNy mJ rPf;fpukha; Kis
j;jJ. ntapy; VwpdNghNjh> jPa;e;JNgha;> Ntupy;yhikahy; cyu;
e;J Nghapw;W. rpy tpij Ks;Ss;s ,lq;fspy; tpOe;jJ. Ks;
tsu;eJ
; mij neUf;fpg;Nghl;lJ. rpy tpijNah ey;y epyj;jpy;
tpOe;J> rpyJ E}whfTk;> rpyJ mWgjhfTk;> rpyJ Kg;gjhfTk;
gyd; je;jJ. rpy epyq;fs; gydw;wJ Nghy> rpyUila
,Ujaq;fSk; gydw;w epiyapypUg;gjhy;> cq;fSf;F nfhLf;f
g;gl;l nghWg;gpypUe;J Nrhu;e;J Ngha; tplhjpUq;fs;. rPu;Nflhd
tPz;Ngr;RfSf;Fk;> Qhdnkd;W ngha;aha;g; Ngu;ngw;wpUf;fpw
nfhs;ifapd; tpguPjq;fSf;Fk; tpyfp> Nrhu;e;J Nghfhjgb ty;y
fpupiaia elg;gpAq;fs;. fu;j;ju; ngupjhd gyid je;jUs;thu;.
செபம்: அவைவனுணடய

கிரிணயகளுக்கு

தக்க

லணை

மகோடுக்கும்

பதவபை> நீர் எைக்கு ஒப்புவித்த ம ோறுப் ிலிருந்து பசோர்ந்து ப ோக ோ ல்
இருக்க

ம லன்

தந்து

மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.

வைிநடத்துவரோக.
ீ
இரட்சகர்

அனுதினமும் யவதத்ளத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்

இபயசு

வைியோக

34

QhapW | fhu;jpif 22

 khiy

thrfk; - kj;NjA 5:14-15

மனநிளறவுள்ே வொழ்வு

Nahdh vd;Dk; kdpjd; NjtdhNy miog;igg; ngw;w jPu;f;
fjuprpahf ,Ue;jhd;. fu;j;jUila thu;j;ij mtDf;F cz;lhfp>
mtu;:
eP vOe;J kfh efukhfpa epdpNtf;Fg; Ngha;> mjw;F
tpNuhjkhfg; gpurq;fp mtu;fSila mf;fpukk; vd; rKfj;jpy;
te;J vl;bdJ vd;whu;. mg;nghOJ Nahdh fu;j;jUila thu;j;
ijia Nfl;Lk; mtUila rK
ங்கீ தம் 139:7
fj;jpdpd;W tpyfp> XLk;gb Nt
nwhU gl;lzj;jpw;F nry;Yk;
உம்முணடய ஆவிக்கு ணற
xU fg;gypy; Vwpf; nfhz;lhd;.
Nahdh jdf;F nfhLf;fg;gl;l
வோக எங்பக ப ோபவன்? உம்
nghWg;gpypUe;J tpyfp Xba
முணடய சமுகத்ணதவிட்டு
jhy; mtDf;Fk; fg;gypNy mt
எங்பக ஓடுபவன்?
id #o ,Ue;j gazpfSf;Fk;
ngUk; Fog;gk; Vw;gl;lJ. mtd;
NjtDila Copadhf ,Ue;Jk;> mtDila kdjpNy rkhjhdk;
Fiye;J Ngha; tpl;lJ. gpjhthfpa Njtd; jhNk> ehk; jk;Kila
Fkhuu;fSk; Fkhuj;jpfshFk;gbf;F cyfj;Njhw;wj;Jf;F Kd;Nd
fpwp];JTf;Fs; ek;ikj; njupe;Jnfhz;lhu;. mtUila miog;ig
ngw;w ehk;> me;j miog;ig epiwNtw;whky;> mijtpl;L tpyfp
XLNthkhf ,Ue;jhy; vq;fs; tho;tpYk; vq;fis #o ,Uf;fpd;w
tu;fSila tho;tpYk; ngUk; Fog;gq;fis Vw;gLj;JNthk;.
,d;W Njt miog;ig ngw;w kdpju;fs;> tho;tpNy Vw;gLk; rpy
cgj;jputq;fis fz;L “vdf;F Vd; ,e;j Ntiy> ehd; tUNtd;>
vd; tpUg;gj;jpd;gb n[gpg;Ngd;> gpd;G Ngha;tpLNtd;” vd;W
$wpf; nfhs;fpd;whu;fs;. mjdhNy gpur;ridfs; ,y;yhky; xJq;fp
thoyhk; vd;W vz;zpf; nfhs;fpd;whu;fs;. mjdhy;> rpy gpur;rid
fis jtpu;j;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. Mdhy;> Njtd; mioj;j mio
g;ig epiwNtw;whky; jd; tpUg;gj;jpd;gbNa thOk; kdpjDila
tho;tpNy kdr; rkhjhdk; epiyj;jpUf;fhJ. fpwp];tjtu;fs; vd;w
ngaiu jupj;j ehk;> fpwp];Jit jupj;jtu;fshf thOk; NghJ
kdjpNy G+uz rkhjhdk; jq;Fk;. gpupakhdtu;fNs> ,e;j cyf
j;jpNy vq;fSf;F cgj;jputq;fs; cz;L> mjdpkpj;jk; Nrhu;e;J
NghfhjpUq;fs;. jPik nra;J ghLfis mDgtpg;gijtpl ed;ik
nra;J mePjpia rfpj;Jf; nfhs;NtNj NkyhdJ. vdNt #o;epiy
fis fz;L gpd;thq;fp Nghfhky;> gpjhthfpa NjtDila mio
g;ig epiwNtw;WNthk; mjw;Fupa gyid Njtd; je;jUs;thu;.
செபம்: ச ோதோைத்தின் பதவபை> என் வோழ்விபல உம்முணடய அணை
ப்ண

நிணறபவற்றுதன் ப ன்ண ணய உைர்ந்து மகோள்ளும் டிக்கு

ைப்

ிரகோசமுள்ை கண்கணை தந்து என்ணை வைிநடத்திச் மசல்வரோக.இரட்
ீ

சகர் இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
அனுதினமும் ஊக்கமொக செபம் ச ய்யுங்கள்
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thrfk; - rq;fPjk; 37:34

நீதிமொன்கள்

jPa topapNy elf;Fk; Jd;khu;f;fDf;Fk;> nfhs;if mbg;gil
apNy ey;y topapNy elf;Fk; rd;khu;fDf;Fk; ,e;j cyfj;jpNy
njhy;iyfSk; f~;lq;fSk; Vw;gLfpd;wJ. mg;gbahdhy; mePjp
epiwe;j ,e;j cyfj;jpNy> NjtDila gpukhzq;fspd;gb thOk;
ePjpkhDila epiy vd;d? xU CupNy tho;e;J te;j rpy kdp
ju;fSf;fpilapNy fytuk; Vw;gl;l
jhy;> me;j maypNy ngupjhd rz;
ங்கீ தம் 34:15
ilfs; ele;J nfhz;bUe;jJ. me;j
maypNy Jd;khu;f;fu;fSk;> rd;khu;
கர்த்தருணடய
கண்கள்
f;fu;fSk; ,Ue;jhu;fs;. mtu;fs; ah
நீதி ோன்கள்ப ல்
பநோ
tUNk ,e;j rz;ilfspdhNy ng
க்க
ோயிருக்கிறது.
அவரு
Uk; Fog;gkile;jpUe;jhu;fs;. jq;fs;
nfhs;iffspd;gb me;j #oepiy
ணடய
மசவிகள்
அவ
fis mtu;fs; jPu;j;J itf;f Kad;
ர்கள்
கூப் ிடுதலுக்குத்
whu;fs;. MdhYk; me;j maypNy
திறந்திருக்கிறது.
xU ePjpkhd; tho;eJ
; te;jhd;. mtd;
me;j Ciu murhSk; uh[hit mwp
e;jpUe;jjhy;> me;j ,f;fl;lhd #o;epiyfs; kj;jpapYk;> uh[htpD
ila fl;lisia gpd;gw;wpdhd;. Vnddpy;> uh[h tUk; NghJ>
,e;jf; Fog;gq;fs; ahtw;wpw;Fk; epr;rakhf ePjp nra;thu; vd;gij
mtd; mwpe;jpUe;jhd;. vdNt nghWikNahL fhj;jpUe;jhd;.
mtd; ek;gpf;if tPz; Nghftpy;iy. gpupakhdtu;fNs> ,e;j rk;
gtj;ij rw;W Muha;e;J ghUq;fs;. ,e;j cyfpNy Jd;khu;f;fd;>
rd;khu;f;fd;> ePjpkhd; ahtUf;FNk xNu tpjkhd #o;epiyfs;
Vw;gL fpd;wJ. Jd;khu;fd; jd; nghy;yhj topfspd;gb jd;
KbTfis vLj;Jf; nfhs;fpd;whd;. rd;khu;f;fd; jd; nfhs;ifapd;
mbg;gilapNy tho;e;J tUfpd;whd;. Mdhy; Njtid ek;gp
thOk; ePjpkhd; jd;Dila NjtDila gpukhzq;fspd;gb jd;
tho;f;ifia tho;fpd;whd;. ePjpkhDf;F tUk; Jd;gq;fs;
mNefkhapUf;Fk;> fu;j;ju; mitfnsy;yhtw;wpYk; epd;W mtid
tpLtpg;ghu; vd;W gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. NjtDila
topfspNy elf;Fk; ePjpkhd;> ,uTk; gfYk; Ntj trdj;jpNy
jpahdkhf ,Uf;fpd;whd;. mtd; jpdKk; jd;Dila Njtid
Nehf;fp n[gpf;fpd;wtdhapUf;fpd;whd;. Mjyhy; mtd; nghy;
yhg;Gf;F tpyfp jd; Mj;Jkhit fhj;Jf; nfhs;fpd;whd;. mtd;
ek;GtJ NjtdhNy MFk;.
செபம்: நீதியின் பதவபை> உம்முணடய ஆபலோசணைகைின் வைியிபல
பூரை ச ோதோைம் உண்டு என் ணத உைர்ந்து> உம்முணடய வசைத்ணத
தியோைித்து>

உம் ிபல

ம லன்

மகோள்ளும் டி

கிருண

இரட்சகர் இபயசு வைி யோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.

உள்ேொன மனிதன் சமன்பிரதிளே வொ ிக்க - WWW.gtachurch.ca

மசய்வரோக.
ீ
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thrfk; - rq;fPjk; 19:7-9

கர்த்தருளடே யவதம்

vfpg;jpd; ght mbikj; jdj;jpNy mfg;gl;bUe;j jk;Kila
[dq;fis Njtdhfpa fu;j;ju;jhNk jk;Kila Xq;fpa Gaj;jp
dhYk; gyj;j fuj;jpdhYk; tpLjiyahf;fp> ghYk; NjDk;
XLfpwJk; vy;yh Njrq;fspd; rpq;fhuKkhd Njrj;jpNy mtu;f
isf; topelj;jp te;jhu;. 1. mtu;fs; vfpg;jpy; ,Uf;Fk; NghJ
mtutu; jq;fs; fz;fshy; vfpg;jpd;
mUtUg;Gfisf; Nehf;fp> eufyhd
ங்கீ தம் 19:7
tpf;fpufq;fshy; jq;fisj; jPl;Lg;g
Lj;jpapUe;jhu;fs;. 2. mtu;fs; nrd;
கர்த்தருணடய
பவதம்
wilAk; fhdhd; Njrj;J [dq;f
குணறவற்றதும்>
ஆத்து
spd; mf;fpukq;fs; kpifahf ,Ue;
ோணவ உயிர்ப் ிக்கிறது
jJ. vdNt> Njtdhfpa fu;j;ju;
jhNk> jk;Kila [dq;fs; tpl;L
ோயிருக்கிறது. கர்த்தரு
te;j vfpg;jpd; eufyhd tpf;fpufq;f
ணடய சோட்சி சத்தியமு
spdhy; jq;fis kWgbAk; jPl;Lg;g
ம்> ப ணதணய ஞோைியோ
Lj;jhjgbf;Fk;> mtu;fs; nrd;wil
atpUf;Fk; fhdhd; Njrj;jpd; Fb
க்குகிறது ோயிருக்கிறது.
fspd; nghy;yhj topfspdhy; jq;f
is nfLj;Jf; nfhs;shjgbf;Fk;> jk;Kila Ntjj;ij mtu;f
Sf;F nfhLj;jhu;. mtw;Ws; gpujhdkhf jk;Kila Xa;Tehis
mtu;fSf;F fl;lisahf nfhLj;jhu;. MdhYk; mtu;fSila
,Ujak; mtu;fSila eufyhd tpf;fpufq;fisg; gpd;gw;wpdJ
ky;yhky;> mtu;fs; vd; epahaq;fis ntWj;J> vd; fl;lisf
spy; elthkw;Ngha;> vd; Xa;Tehl;fisg; gupRj;jf; Fiyr;ryhf;
fpdhu;fs;. vq;fSila tho;fi
; fapYk;> ehq;fs; tpl;L te;j
gioa kD~Df;Fupa mbikj;jdj;jpw;Fupa fpupiafSf;F ehq;
fs; jpUk;ghjgbf;Fk;> Njtid re;jpf;Fk; ehs;tiuf;Fk; vjpu;
Nehf;ftpUf;Fk; gprhrpd; je;jpuq;fis n[aq;nfhs;sj; jf;fjhf
Tk;> jk;Kila epakq;fis vq;fSf;F nfhLj;jpUf;fpd;whu;. ehq;
fs; vq;fs; gioa kD~f;Fupa khk;rkhd fpupiafspdhy; vq;
fis jPl;Lg; gLj;jhkYk;> vq;fs; tho;f;ifapy; vjpu;Nehf;Fk;
thdkz;lyq;fspYs;s nghy;yhj Mtpfspd; NridfNshLKs;s
Nghuhl;lq;fspYk; n[aq; nfhs;Sk;gbahfTk; Njtdhfpa fu;
j;ju; nfhLj;jpUf;Fk; rj;jpa Ntjj;ij gw;wpf; nfhs;Nthkhf.
mit fshy; ehk; vr;rupg;ig ngWfpd;Nwhk;. mitfisf;
iff;nfhs; Sfpwtu;fSf;F kpFe;j gyd; cz;L.
செபம்: நீதியின் பதவபை>
கணை அறிந்து> அணவகணை
எைக்கு

ிரகோசமுள்ை

பவதத்திலுள்ை அதிசயங்கைின் ப ன்ண
ற்றிக் மகோண்டு> அதன் டி வோழும் டிக்கு

ைக் கண்கணை தந்து வைிநடத்துவரோக.
ீ
இரட்சகர்

இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
அனுதினமும் ஊக்கமொக செபம் ச ய்யுங்கள்
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thrfk; - fyhj;jpau; 3:23-25

வொரத்தின் முதலொம் நொள்

gioa Vw;ghl;bd; topghl;L Kiwikfspd;gb thuj;jpd; Vohk;
ehis Xa;T ehshf mDrupj;J te;jhu;fs;. mtu;fSf;F nfhL
f;fg;gl;l “topghl;L Kiwikfspd;gb” ghteptu;j;jpf;fhf ru;thq;f
jfdgypfSk;> ghtepthuzgypfSk; nfhLf;fg;gl;L te;jJ. me;
ehl;fspNy mtu;fs; kpUf [Ptd;fisAk;> gwitfisAk;> jhdpa
q;fisAk; gypahfTk;> fhzpf;if
ahTk; nfhLj;J te;jhu;fs;. me;e
யேொவொன் 20:19
topghl;L KiwikahdJ> ,dp
வோரத்தின் முதல்நோைோகிய
tutpUf;Fk; ed;ikfspd; epoyhf
,Ue;J te;jJ. gpjhthfpa Njt அன்ணறயத்திைம் சோயங்
dpd; mehjp jPu;khdj;jpd;gb> kdpj
கோலபவணையிபல> சீஷர்
Fyj;jpd; ghtj;ij Nghf;Fk; gyp
கள் கூடியிருந்த இடத்தில்>
ahf Njt Ml;Lf;Fl;bahf ,NaR
யூதர்களுக்குப்
யந்ததி
fpwp];J jk;ikj; jhNk xNu juk;
rpYitapNy gypahf xg;Gf; nfhL
ைோல் கதவுகள் பூட்டியிரு
j;jhu;. Fw;wkpy;yhj khrw;w Ml;L
க்ணகயில்> இபயசு வந்து
f;Fl;b ahfpa fpwp];Jtpd; tpiy
நடுபவ நின்று: உங்களுக்
Nawg;ngw;w ,uj;jj;jpdhNy kdp
jFyj;jpw;F kPl;G cz;lhapw;W.
குச் ச ோதோைம் என்றோர்.
,JNt tutpUe;jJk;> Njt jhru;
fs; vjpu;ghu;j;jpUe;jJkhd Qhded;ik. ,t;tz;zkhf kPl;guhfpa
,NaR fpwp];Jthdtu; ghtq;fSf;fhf xNu gypiar; nrYj;jp>
gioa Vw;ghl;bd; “topghl;L Kiwikfis” epiwNtw;wp Kbj;
jhu;. ,jdpkpj;jk; epj;jpa kuzj;ij ntd;W> ghjhsj;ij n[ap
j;J thuj;jpd; Kjyhk; ehs; (Qhapw;Wf; fpoik) mtiu gpjhth
fpa Njtd; jhNk capu;njor; nra;jhu;. me;j ehs; fu;j;jUila
ehshf mDrupf;fg;gl;L tUfp d;wJ. thf;fspf;fg;gl;l gupRj;j
MtpahdtUk; “nge;NjNfh];J” ehsd;W> mjhtJ fu;j;ju; capu;
njOe;j ehspypUe;J Ik;gjhtJ ehs;> thuj;jpd; Kjyhk; ehs;
(Qhapw;Wf; fpoik) gpujpal;rkha; ,wq;fp te;jJk; Fwpg;gplj;j
f;fJ. vdNt fu;j;jUila ehis rfy fdj;NjhLk; gupRj;jkha;
mDrupAq;fs;. Myaj;jpw;F nrd;W gagf;jpNahL> xUkdNjhL
Muhjidapy; fye;J nfhs;s Ntz;Lk;. Muhjidf;F nry;Yk;
Neuj;NjhL kl;Lk; me;j ehs; Kbtile;J Nght jpy;iy. fu;j;jU
f;nfd;W epakpf;fg;gl;l ehspNy ehq;fs; ,d;Dk; mjpfkhd Njt
fhupaq;fisf; Fwpj;j jpahdKs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;.
செபம்:

ரிசுத்தமுள்ை

ிதோபவ>ஆவிபயோடும் உண்ண பயோடும் உம்ண

ஆரோதிக்கும் டிக்கு> ஆர்வத்பதோடு ஆலயத்திற்கு மசல்லவும்> உம்முணடய
நோணை

ரிசுத்த ோக அனுசரிக்கவும் கிருண

வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.

மசய்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு

அனுதினமும் யவதத்ளத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்
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thrfk; - mg; 20:7

கர்த்தருளடே நொள்

mLj;j CupNy trpf;Fk; jd; tajhd ngw;Nwhupd; jpUkz Mz;
Lepiwtpd; ehspy; mtu;fis re;jpg;gjw;fhf tUNtd; vd;W
mtu;fSila kfd; $wpapUe;jhd;. ehl;fs; neUq;fpa NghNjh>
mtd; jd; FLk;;gj;jpy; vjpu;ghuhj rpy rthy;fis vjpu;Nehf;fpapU
e;jhd;. Ntiyg; gOTk; kpfTk; mjpfkhf ,Ue;jJ. vdNt
ngw;Nwhiu re;jpf;f nry;tJ rhj;
ங்கீ தம் 122:1
jpag;glhJ vd;gij mtd; vjpu;
Nehf;Fk; #o;epiyia mtDila
கர்த்தருணடய ஆலயத்திற்
ngw;NwhUf;F> mtd; kidtp njh
குப் ப ோபவோம் வோருங்கள்
iyNgrp topahf njupag;gLj;jp
என்று எைக்கு அவர்கள்
apUe;jhs;. mJ cz;ikahf ,Ue;
jNghjpYk;> kfdhdtNdh> jd;
மசோன்ைப ோது
கிழ்ச்சி
ngw;Nwhiu mtd; mjpfkhf Nerpj;
யோயிருந்பதன்.
jjhy;> jd; fhupaq;fis xOq;F
gLj;jp> Fwpj;j ehspNy ngw;Nwhuplk; nrd;whd;. Fwpg;gpl;l me;j
ehspNy jq;fsJ kfidf; fz;l ngw;Nwhu; Nguhde;jk; mile;
jhu;fs;. ,d;iwa ehl;fspNy> rpy kdpju;fs;> “vy;yh ehl;fSNk
fu;j;jUilaJ vy;yhtw;iwAk; ehd; mtUf;F nfhLj;Jtpl;Nld;”
vd;W nrhy;Ytij ehq;fs; Nfl;bUf;fpd;Nwhk;. G+kpAk; mjd;
epiwTk; mjd; FbfSk; fu;j;jUilaJ. vy;yh ehl;fSNk fu;j;
jUilaJ vd;gJ cz;ik. mjdhy;> fu;j;ju; epakpj;j jk;Kila
ehis vq;fSf;F ,~;lkhdij ehk; nra;J tpl;L> vq;fSila
trjpapd;gb ,d;DnkhU ehis fu;j;jUila ehs; vd;W ehq;fs;
epakpf;f KbahJ. tdhe;juj;jpNy vd;Dila Xa;Tehl;fis
jPl;Lg;gLj;jpa cq;fs; gpjhf;fisg; Nghy> ePq;fs; elthky;> vd;
Xa;T ehl;fisg; gupRj;jkhf;Fq;fs;; ehd; cq;fs; Njtdhfpa
fu;j;ju; vd;W ePq;fs; mwpAk;gbf;F mitfs; vdf;Fk; cq;fS
f;Fk; milahskhapUf;Fk; vd;W Njtdhfpa fu;j;ju; jk;Kila
[dq;fSf;F $wpdhu;. mjw; fika fu;j;jiu Muhjpf;f ehk; $Lk;
fu;j;jUila ehis rfy fdj;NjhLk; gupRj;jjj;NjhLk; mDrupf;f
Ntz;Lk;. me;ehspNy ,e;j cyfj;jpw;Fupaitfis NjLk;gb
f;F> mope;J Nghfpd;witfis Nkd;ikg;gLj;jp> fu;j;jUila eh
is ehq;fs; mw;gkhf vz;zpf;nfhs;sf; $lhJ. ,t;tz;zkhf
nra;J te;j Njt [dq;fs;> jhgupf;Fk; CUf;F NghFk; topap
Ny jq;fis mopj;Jf; nfhz;lhu;fs;. vdNt fu;j;jUila ehis
ehk; mrl;il gz;zhky;> kdtpUg;gj;NjhL mDrupf;f Ntz;Lk;.
செபம்: என்
பதோடும்>

பதவைோகிய

ய க்திபயோடும்>

கர்த்தோபவ> கர்த்தருணய
ைதோர

நோணை

அனுசரிக்கும் டிக்கு

ரிசுத்தத்

உைர்வுள்ை

இருதயத்ணத தந்து வைிநடத்துவரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மஜ ி
க்கிபறன் ஆப ன்.

உள்ேொன மனிதன் சமன்பிரதிளே வொ ிக்க - WWW.gtachurch.ca
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ஆலேத்திற்குப் யபொயவொம் வொருங்கள்

Nahdh vd;Dk; jPu;f;fjuprp %d;W ehs; kPdpd; tapw;wpNy ,Ue;jhd;.
mq;Nf ,Ue;J mtd; Njtid Nehf;fp tpz;zg;gk; gz;zp>
Jjpapd; rj;jj;NjhNl ckf;F gypapLNtd; vd;W $wpdhu;. rTy;
uh[h jhtPij nfhd;WNghl tif NjbaNghJ> jhtPJ kiy
fspYk;> nfgpfspYk; ,Ue;J Njtid Muhjpj;J n[gk; gz;zp
dhd;. gTy; vd;Dk; Njt Copau;>
RtpNr~j;jpd; epkpj;jk; mbf;fg;gl;L>
ங்கீ தம் 133:1
fhaq;fSld; rpiwapNy Nghlg;gl;l
இபதோ> சபகோதரர் ஒரு ி
NghJ mq;Nf ,Ue;J Njtid Jjp
j;jhd;. ,t;tz;zkhf NjtDila
த்து வோசம் ண்ணுகிறது
jhru;fs; jq;fSf;F ,f;fl;Lfs; Neup
எத்தணை
நன்ண யும்
l;lNghJk;> jhq;fs; ,Uf;Fk; ,l
எத்தணை
இன் மு ோ
j;ij nghUl;gLj;jhJ mq;fpUe;J
Njtid Muhjpj;jhu;fs;. Mdhy;
ைது?
mtu;fSila #o;epiyfs; toik
f;F jpUk;gpa NghJ> mtu;fs; Njt Myaj;jpw;F nrd;W> rf tpR
thrpfNshL Nru;e;J Njtid Muhjpj;jhu;fs;. ,t;tz;zkhf vq;
fSila tho;f;ifapYk; ,f; fl;lhd #o;epiyfis fle;J te;
jpUf;fpd;Nwhk;. gy ehLfspNy> Aj;j ehl;fspNy> gyu; FopapypU
e;Jk;> Kfhk;fspypUe;Jk; Njtid Muhjpj;J te;jhu;fs;. ,e;ehl;
fspNy Vw;gl;bUf;Fk; nfhs;is Nehapd; fhuzkhf> gyu; Neu
iyapy; Njtid Muhjpf;fpd;whu;fs;. Vd; mg;gbr; nra;fpd;whu;fs;?
mJ mtu;fSila tof;fkhd Muhjid Kiwikah? ve;j #o;
epiy Vw;gl;lhYk; ehq;fs; Njtid Muhjpg;gij tpl;Ltplg; Nght
jpy;iy> Njtid Jjpg;gJ vq;fs; tho;tpd; mbg;gilah dJk;
gpujhdkhdJk; vd vq;fs; fpupiafs; topahf ehq;fs; ntspf;
fhl;Lfpd;Nwhk;. Mdhy;> #o;epiy toikf;F jpUk;Gk; NghJ> fu;j;
jUila Myaj;jpw;F kfpo;rr
; pNahL nrd;W> xUtiu xUtu;
tho;j;jp> tprhupj;J> xUkdNjhL Njt id Muhjpg;Nghk;. kdp
ju;fSila tho;fi
; fapNy tNahjpgk;> cly;epiy> jtpu;f;fKb
ahj #o;epiyfs; fhuzkhf> tPLfspYk;> kUj;Jt kidfsp Yk;>
guhkupg;G epiyaq;fspYk;> rpiwr; rhiy fspYkpUe;J Njtid
Muhjpf;fpd;whu;fs;. mtu;fSf;F Vw;gl;bUf;Fk; #o;epiyia fu;j;
ju; mwpthu;. Mdhy; Myak; nrd;W rNfhju rNfhjupfis juprp
j;J> rigahf Njtid Muhjpg;gij ehq;fs; vq;fs; toik ah
f;fpf; nfhs;s Ntz;Lk;. rig $btUjiy tpl;LtplhjpUq;fs;.
செபம்: கர்த்தருணடய ஆலயத்திற்குப் ப ோபவோம் வோருங்கள் என்று
கூறும்ப ோது
உம்ண

ை கிழ்ச்சிபயோடு

மசன்று>

சபகோதரரோய்

ஒரு ித்து

ஆரோதிக்கும் உள்ைத்ணத தந்தருள்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு வைி

யோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
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thrfk; - rq;fPjk; 84:2

யதவன் எங்கயேொடிருப்பளத வொஞ் ிப்யபொம்

gy Mz;Lfshf> gy rpukq;fs; kj;jpapNy> xU fhupahyaj;jpNy
Ntiy ghu;j;J te;j jfg;gdhdtUf;F> mtu; trpf;Fk; Cupyp
Ue;J rw;W njhiytpYs;s Fwpj;j fhupahyaj;jpd; jiyika
fj;jpNy gjtpAau;Tld; ey;ynjhU Ntiy fpilj;jJ. Mdhy;>
jpdKk; mq;F nrd;W tuKbahJ. vdNt mtu; jd; FLk;gj;ij
jd; CupNy tpl;Ltpl;L> fhupahya
ங்கீ தம் 122:1
j;jpd; jiyikafk; mike;Js;s gl;
lzj;jpy;> fhupahyaj;jpdhy; nfhL
என் ஆத்து ோ பதவன்
f;fg;gLk;
tjptplj;jpNy
trpf;f
ப ல்> ஜீவனுள்ை பதவ
Ntz;Lk;. %d;W my;yJ MWkh
ன்ப பலபய
தோக ோயி
jq;fSf;F xU Kiw> tpLKiw
ehl;fspy; jd; CUf;F jpUk;g Kb
ருக்கிறது.
Ak;. jhuhskhd rk;gs cau;Tld;>
kpifA+jpak; (Bonus) kw;Wk; gy rYiffSldhd
,e;j
gjtpAau;T mtUf;F fpilj;j xU mUikahd re;ju;g;gk;. me;j
Ntiyf;F rk;kjk; njuptpf;Fk; Kd;ida ,utd;W> mtUila
kfshdts; jd; jfg;gdhdtiu Nehf;fp: mg;gh> ehq;fs;
FLk;gkhf rpy f~;lq;fis mDgtpj;jhYk;> ePq;fs; vq;fSlNd
,Ug;gijNa tpUk;Gfpd;Nwd;. Gjpa Ntiyapy; fpilf;Fk; rY
iffs; vdf;F Ntz;lhk; ePq;fs; jpdKk; vq;fNshL ,Ug;gNj
vdf;F Ntz;Lk; vd;W $wpdhs;. jd; kfs; jd;Nky; itj;jpUf;
Fk; md;ig epidf;ifapy;> jfg;gdhdtupd; cs;sj;jpy; nrhy;y
Kbahj kfpo;rr
; p ngUfpw;W. ve;j jaf;fKk; ,d;wp jhd; nra;J
te;j NtiyiaNa njhlu;e;J nra;tjw;F jfg;gdhdtu; Kb
ntLj;jhu;. gpupakhdtu;fNs> vq;fs; guk je;ijAk; vg;NghJk;
vq;f NshL cwthlNt tpUk;Gfpd;whu;. vq;fs; kj;jpapNy thrk;
nra;a tpUk;Gfpd;whu;. Mdhy;> nghUl;fis Ntz;Lk;gb fil
f;F nry;tJ Nghy ehq;fs; mtuplk; nry;yf; $lhJ. mtuplk;
ed;ikfs; cz;L. ehq;fs; epj;jpa tho;it ngw;W rjh fhyKk;
jk;Kila guk tPl;bNy eP^opaha; tho Ntz;Lk; vd;gijNa
mtu; tpUk;Gfpd;whu;. vdNt> ehKk; me;j kfisg; Nghy> nghU
l;fsy;y> ePu; vq;fNshL ,Ug;gijNa thQ;rpf;fpd;Nwhk; vd;W
kdjhu mtuplk; $w Ntz;Lk;. khdhdJ ePNuhilfis thQ;
rpj;Jf; fjWtJNghy> NjtNd> vd; Mj;Jkh ck;ik thQ;rpj;Jf;
fjWfpwJ vd;W rq;fj
P f; fhud; thQ;rpj;jJ Nghy Njtdhdtu;
vq;fNshL ,Ug;gijNa ehk; thQ;rpf;f Ntz;Lk;.
செபம்: அன்புள்ை

ிதோபவ> இந்த உலகப் ம ோருட்களுக்கோக

நோடித் பதடோ ல்> உம்ண

உண்ண யோக பநசித்து> உம்ண

உைர்வுள்ை இருதயத்ணதத் தந்து நடத்துவரோக.
ீ
யோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.

அனுதினமும் ஊக்கமொக செபம் ச ய்யுங்கள்

உம்ண

நோடித் பதட

இரட்சகர் இபயசு வைி
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உன்னத ஆ ர்
ீ வொதங்கள்

jd; NtiyapNy Kd;Ndw;wq;fisAk;> FLk;gj;jpNy nghUshjhu
tsu;r;rpiaAk; fz;l kdpjd;> “Njtd; vd;id MrPu;tjpj;jpUf;fp
d;whu;” vd;W jd; ghl;ldhuplk;; $wpdhu;. mjw;F ghl;ldhu;: kfNd>
cyfpNy thOk; kdpju;fs; Njt MrPu;thjj;jpd; msTNfhyhf
nghUshjhuj;ij Kjyplj;jpNy itj;jpUf;fpd;whu;fs;. jPNahu;
NkYk; ey;Nyhu; NkYk; jkJ R+up
aid cjpf;fg;gz;zp> ePjpAs;stu;
எயப ிேர் 1:3
fs; NkYk; mePjpAs;stu;fs; NkYk;
அவர்
கிறிஸ்துவுக்குள்
kioiag;
nga;ag;gz;Zfpwhu;.
Njtd; kdpju;fspd; iffspd; gpu
உன்ைதங்கைிபல ஆவிக்
ahrj;ij MrPu;tjpg;gJ cz;ik.
குரிய சகல ஆசீர்வோதத்
Mdhy; ,e;j cyfKk; mjpYs;s
திைோலும் நம்ண
ஆசீர்
nghUl;fSk;
mope;J
NghFk;.
mit
epiyahditfs;
my;y.
வதித்திருக்கிறோர்.
iffspd; gpuahrj;ij MrPu;tjpf;Fk;
fu;j;ju;> “G+kpapNy cq;fSf;Fg; nghf;fp~q;fisr; Nru;j;J
itf;fNtz;lhk;; ,q;Nf G+r;rpAk; JUTk; mitfisf; nfLf;Fk;;
,q;Nf jpUlUk; fd;dkpl;Lj; jpULthu;fs;. guNyhfj;jpNy cq;f
Sf;F nghf;fp~q;fisr; Nru;j;J itAq;fs;; mq;Nf G+r;rpahtJ
JUthtJ nfLf;fpwJk; ,y;iy. mq;Nf jpUlu; fd;dkpl;Lj; jpUL
fpwJk; ,y;iy. cq;fs; nghf;fp~k; vq;NfapUf;fpwNjh mq;Nf
cq;fs; ,UjaKk; ,Uf;Fk;. vdNt cd;dplj;jpy; te;j IRtupak;
Njtdplj;jpypUe;J te;j MrPu;thjkhf ,Ue;jhy;> mjw;F xU
fhuzk; ,Uf;Fk;. mij czu;e;jtdha;> kdj; jho;ikAld; Njt
rpj;jj;ij epiwNtw;W. jk;Kila Fkhudhfpa ,NaRtpd; tpiy
kjpf;f Kbahj ,uj;jj;jpdhNy ght mbikj; jdj;jpypUe;J
vq;fis tpLjiyahf;fp> jk;Kila uh[;aj;jpd; cld; gq;fhsp
fshFk;gb vq;fis jFjpg;gLj;jpapUf;fpd;whu;. mijtpl ngup
jhd MrPu;thjk; xd;Wkpy;iy. mj;NjhL cd;djq;fspNy Mtpf;
Fupa rfy MrPu;thjj; jpdhYk; ek;ik MrPu; tjpj;jpUf;fpwhu;.me;j
ngupjhd MrPu;thjj;ij vy;yh fhtNyhLk; ehq;fs; vg;NghJk;
fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. Njtdhy; tUk; Ntnwe;j MrPu;thj
Kk; ,e;j ngupjhd MrPu;thjj;jpw;F KuzhdJ my;y vd;W gjpy;
$wpdhu;. Mk; gpupakhdtu;fNs> Njtd; mUspa cd;djkhf
<Tfis vz;zpg; ghUq;fs;. mopahj me;j MrPu;thjq;fis
,Wfg; gw;wpf; nfhs;Sq;fs;.
செபம்: நிணலயோை ரோஜ்யத்திற்கு எங்கணைத் தகுதி டுத்திய பதவபை> நீர்
எங்களுக்கு அருைியிருக்கும் உன்ைத ஆசீர்வோதங்கணை கண்டு மகோள்ளு
ம் டிக்கு

ைப்

ிரகோசமுள்ை கண்கணைத் தந்தருள்வரோக.
ீ

இபயசு வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
ளப கூடிவருதளல விட்டுவிடொதிருங்கள்

எபிசரேர் 10:25

இரட்சகர்
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கர்த்தருளடே ஆ ர்
ீ வொதம்

eP gl;lzj;jpYk; MrPu;tjpf;fg;gl;bUg;gha;; ntspapYk; MrPu;tjpf;f
g;gl;bUg;gha;. cd; fu;gg
; j;jpd; fdpAk;> cd; epyj;jpd; fdpAk;>
cd; khLfspd; ngUf;fKk;> cd; MLfspd; ke;ijfSkhfpa cd;
kpUf[Ptd;fspd; gyDk; MrPu;tjpf;fg;gl;bUf;Fk;. cd; $ilAk;>
khg;gpirfpw cd; njhl;bAk; MrPu;
tjpf;fg;gl;bUf;Fk;. eP tUifap
நீ திசமொழிகள் 10:22
Yk; MrPu;tjpf;fg;gl;bUg;gha;> eP
கர்த்தரின்
ஆசீர்வோதப
NghifapYk; MrPu;tjpf;fg;gl;b U
g;gha; vd;W gupRj;j Ntjhfkj;
ஐசுவரியத்ணதத் தரும்; அத
jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. ,e;j MrPu;
பைோபட அவர் பவதணை
thjj;jpw;F cupj;jhdtu;fs; ahu;?
ணயக் கூட்டோர்.
eP cd; Njtdhfpa fu;j;jupd; rj;j
j;Jf;Fr; nrtpnfhLf;Fk;NghJ> ,g;
nghOJ nrhy;yg;gLk; MrPu;thjq;fnsy;yhk; cd;Nky; te;J cd
f;Fg; gypf;Fk;. Njtdhfpa fu;j;jUila fl;lisfsp d;gbna
y;yhk; nra;a eP ftdkhapUf;Fk;gbf;F> mtu; rj;jj;jpw;F cz;
ikaha;r; nrtpnfhLg;ghahdhy;> cd; Njtdhfpa fu;j;ju; G+kpap
Ys;s rfy [hjpfspYk; cd;id Nkd;ikahf itg;ghu;. ,e;j
cyfj;jpd; IRtupaj;ij ehbj; NjLk; kdpju;fs; mjpdhNy xU
NghJk; kdj; jpUg;jj
; pailtjpy;iy. mJ NrhjidapYk; fz;zp
apYk;> kD~iuf; Nfl;bYk; moptpYk; mkpo;j;Jfpw kjpNfLk;
NrjKkhd gytpj ,r;irfspYk; tpor; nra;fpd;wJ. fu;j;juhy;
IRtupaj;ijg; ngw;wtd;> fu;j;jUf;Fg; gae;J> mtu; topfspy;
elf;fpd;whd;. mtd; jpuhd nry;tj;jpNy fsp$Ufpd;wJ Nghy> fu;
j;jUila fw;gidfspNy fsp$Ufpd;whd;. fu;j;jUila MrPu;
thjk; IRtupaj;ij jUk;. me;j IRtupak; fu;j;juhy; cz;lhap
Ue;jhy;> mtu; me;j IRtupaj;NjhL mtu; “NghJk; vd;fpw kdij
Ak;” (kdj;jpUg;jp) nfhLf;fpd;whu;. mjdhy;> IRtupakhdJ mt
Df;F Ntjidahf khwptpLtjpy;iy. cyf nghUspd; Mir mt
id gw;wpf; nfhs;tjpy;iy. Mk; gpupakhd rNfhju rNfhjupfNs>
,d;W ePq;fs; vy;yhr; #o;epiyfspYk; fu;j;jUf;Fs; kduk;akhf
,Uf;f fw;Wf; nfhz;lhy;> mJ NjtdhNy cz;lhd MrPu;thjkhf
,Uf;fpd;wJ. cyf nghUisf; Fwpj;j Mir> vg;NghJNk ,Uja
j;jpy; tpijf;f g;gl;l NjtDila thu;j;ijia neUf;fpg; NghLk;.
fu;j;jUf;F gae;J mtu; topapNy elTq;fs;. kdj;jpUg;jpailaf;
$ba MrPu;thjj;ij mtu; ekf;F je;jUs;thu;.
செபம்: ஆசீர்வதிக்கும் பதவபை> பவதணை உண்டோக்கும் ஐசுவரியத்ணத
நோன் நோடித் பதடோ ல்> ப ோதும் என்கின்ற

ைதுடபை கூடிய ஆசீர்வோ

தத்ணத நீர் எைக்கு தந்து வைிநடத்திச் மசல்வரோக.
ீ
இரட்சகர் இபயசு
வைியோக மஜ ிக்கிபறன் ஆப ன்.
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உள்ைோை

ைிதன்

ோதோந்த இலவ

விண்ைப் ப்

ிரதி

டிவம்

யமலதிக விபரங்கள்

whatsApp வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை
ம ற விரும்புகின்பறன்

Viber வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை ம ற
விரும்புகின்பறன்

(whatsApp Viber வோயிலோக

ம ற விரும் ிைோல் உங்கள் ணக மதோணலப சி

இலக்கத்ணதக் கீ பை குறிப் ிடவும்

)

ளக சதொளலயப ி MOBILE PHONE:
மின் அஞ் ல் E-MAIL:
விண்ணப்பப் படிவம் அனுப்பப்பட யவண்டிே முகவரி
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