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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 08                           

ெவள�ய�� 

SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA   416.613.2909 
 

 

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@gtachurch.ca  416.613.2909 
 

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

 

4    பாக்கியவான்கள் 

 

 
 

6  நல்ல சமா�யன் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  ப�ரசங்கக் �றிப்�கள் 

 
 
 

 

 

12 �திய நா�க்�ள்... 

இந்த இதழில்… 

வழிய�ேல �யல் வ �சலாம். �ன்பாக திரளான தண்ண�ர் 

ப�ரவாகித்� ஓடலாம். ஆனால் அைவ எல்லாவற்�க் 

�ம் ேமலாக தம� ைகய�ல் ஏந்தி �மந்� ெசல்�ம் 

ேதவன் இ�க்கின்றார். 

அந்த இ�ள�ேல ப�ரகாசிக்�ம்ப�யான ெமய்யான 

ஒள�ய�ன் த�பங்களாக பரமப�தா எங்கைள ஏற்ப�த்திய� 

�க்கின்றார். எங்கள் ெவள�ச்சம் உலகத்திேல மன�த 

ர்கள்  �ன்பாகப் ப�ரகாசிக்கக்கேவண்�ம். 

ப�சாசின் இ�ள�ன் அதிகாரத்தின�ன்� வ��தைலயாகி, 

பரேலாகத்திேல தம்�டன் நித்தியமாய் வா� 

ம்ப�க்�, ேதவன் யாவைர�ம் தன்ன�டம் வ�ம்ப� 

யாய் வ��ம்�கின்றார். 

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

பக�ம் அவ�ைடய ேவதத்தில் தியானமாய��க்கிற 

ம�ஷன் பாக்கியவான்.  

2019 – இதழ் 08                         
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  kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;  
        … ஆவண� 1, 2, 6, 7, 15, 18, 23, 26, 27      
  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … ஆவண� 5, 9, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27   
  ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top cz;L 
       … ஆவண� 14  
  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
      … ஆவண� 5, 16, 23, 30, 31    
  rkurkhd tho;f;if Ntz;lhk;   
       … ஆவண� 3, 6, 23, 27  
  nja;tPf MrPu;thjq;fs;   
       … ஆவண� 1, 2, 6, 7, 19 , 21, 25    
  NjtDila rpj;jk; epiwNtwl;Lk; 
       … ஆவண� 12, 22, 28, 30, 31  
  NjtDf;F gpupakhd tho;f;if 
       … ஆவண� 3, 4, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 25, 29       
  rkhjhdKk; mkupf;ifAkhd tho;f;if cz;L 
      … ஆவண� 4, 14, 16, 18, 19, 29    
  nghWikNahL fhj;jpUq;fs;; 
      … ஆவண� 4, 14,17, 24, 28, 29, 30   
  Njt ePjp ntspg;gLk;  
       … ஆவண� 15, 17, 22, 26, 31   
  jpt;tpa Rghtq;fs; ntspg;gll;Lk; 
       … ஆவண� 4, 8, 10, 12, 19, 22, 25, 29      
  tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik 
       … ஆவண� 6, 8, 9, 13, 20, 25   
  Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ... 
        … ஆவண� 10 , 24, 29, 31   

அ�தின தியானக் �றிப்�க்கள் 

 தைலப்� அகராதி 12ம் பக்கத்திலி�ந்�... 

உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய  வாசிக்க - WWW.gtachurch.ca               3 



 
 

 

 

 

 

 “fh;j;jhNt> ckJ nfk;gPurj;jj;ij mwpAk; [dq;fs; ghf;fp 
aKs;sth;fs;. mth;fs; ck;Kila Kfj;jpd; ntspr;rj;jpy; 
elg;ghh;fs;. mth;fs; ck;Kila ehkj;jpy; ehNlhWk; fsp 
$h;e;J> ck;Kila ePjpahy; cah;e;jpUg;ghh;fs;. ePNu mth; 
fs; gyj;jpd; kfpikahapUf;fpwPh;.”  
 
ேதவைனத் ; தம் நம்ப�க்ைகயாகக் ெகாண்டவர்கள் பாக்கியவான்கள். அவர� 

வ �ட்�ல் வாசமாய��க்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். அவ�ேல ெபலன் ெகாள் 

�கிற ம�ஷ�ம்> தங்கள் இ�தயங்கள�ல் ெசவ்ைவயான வழிக ைளக் 

ெகாண்��க்கிறவர்க�ம் பாக்கியவான்கள் என்� ேதவனால் வ�ம் 

பாக்கியத்ைதக் �றித்� ேவதத்திேல எ�தப்பட்�ள்ள�.  
 

ேதவன�ன் வார்த்ைதகள் ஜ�வ வார்த்ைதகள். அவ்வார்த்ைதகைள அறிந்� 

அைத தம� வாழ்வ�ல் பற்றிக்ெகாள்பவர்கள் ேதவைனத்; தம� நம்ப�க்ைக 

யாக ெகாள்�கின்றார்கள். ேதவன�ன் வார்த்ைதகள் வல்லைம�ள்ள 

ைவகள். அவர் ெசால்ல ஆ�ம்> அவர் கட்டைளய�ட யா�ம் நிற்�ம். 

அவர் தம� வார்த்ைதய�னால் எல்லாவற்ைற�ம் சி�ஷ்�த்தார். அவர� 

சத்தம் ெகம்ப�ர�ள்ள�.  
 

இேய� ஒ� நாள் படவ�ல் இ�ந்தப� ஜனங்க�க்�ப் உபேதசம்பண்ண� 

னார். ஜனங்கள் கடற்கைரய�ேல நின்றார்கள். அன்� சாயங்காலத்தில் 

அவர் தம� சீஷர்கைள ேநாக்கி> அக்கைரக்�ப் ேபாேவாம் வா�ங்கள் 

என்றார். அவர்கள் ஜனங்கைள அ�ப்ப�வ�ட்�> அவர் படவ�லி�ந்தப�ேய 

அவைரக் ெகாண்�ேபானார்கள்> ேவேற பட�க�ம் அவேராேட �ட 

இ�ந்த�. அப்ெபா�� பலத்த �ழல்காற்� உண்டாகி> பட� நிரம்பத்தக்க 

தாக> அைலகள் அதின்ேமல் ேமாதிற்�. கப்பலின் ப�ன்னண�யத்தில் அவர் 

தைலயணைய ைவத்� நித்திைரயாய��ந்தார்> அவர்கள் அவைர எ�ப்ப�> 

ேபாதகேர> நாங்கள் ம�ந்�ேபாகிற� உமக்�க் கவைலய�ல்ைலயா என் 

றார்கள். அவர் எ�ந்�> காற்ைற அதட்�> கடைலப்பார்த்�> இைரயாேத> 

அைமதலாய�� என்றார். அப்ெபா�� காற்� நின்�ேபாய்> மி�ந்த 

அைமதல் உண்டாய�ற்�. அவர் அவர்கைள ேநாக்கி> ஏன் இப்ப�ப் 

பயப்ப�ட்�ர்கள்? ஏன் உங்க�க்� வ��வாசம் இல்லாமற்ேபாய�ற்� என் 

றார்.  
 

கர்த்த�ைடய சீஷர்கள் கடல் ப�ரயாணத்தில் மிக�ம் அ�பவ�ள்ளவ 

ர்கள். அவர்கள�ல் சிலர் ம�ன் ப��ப்பைத சி�வயதிலி�ந்ேத ெசய்பவர்கள். 

அவர்கள் எல்ேலா�ம் பயப்படத்தக்கதாய் அவர்கள் ப�ரயாணத்தில் பலத்த

 

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

ð£è¢è¤òõ£ù¢è÷¢¢ 

அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்               4 



 
�ழல் காற்� வ �சிய�. அவர்கள் நம்ப�க்ைக இழந்� அழி�தான் தம� 

��� என்� எண்ண�னார்கள். ஆனால் இேய� கட ைல�ம் காற்ைற�ம் 

அைமதிப்ப�த்தினார். ப�ன்� அவர்கைள ேநாக்கி> ஏன் இப்ப�ப் பயப்ப�ட்� 

ர்கள்? ஏன் உங்க�க்� வ��வாசம் இல்லாமற் ேபாய�ற்� என்றார். ஏெனன் 

றால் அக்கைரக்�ப் ேபாேவாம் என்� அவர் �ன்பாகேவ ெசால்லிய�� 

ந்தார். 
 

வழிய�ேல �யல் வ �சலாம். �ன்பாக திரளான தண்ண�ர் ப�ரவாகித்� 

ஓடலாம். ஆனால் அைவ எல்லாவற்�க்�ம் ேமலாக தம� ைகய�ல் ஏந்தி 

�மந்� ெசல்�ம் ேதவன் இ�க்கின்றார். அதனாேல தான் ேதவ ன�ன் 

வழி நடத்�தைலக் �றித்�> “அவர்கள் உம்�ைடய �கத்தின் ெவள�ச்ச 

த்தில் நடப்பார்கள். அவர்கள் உம்�ைடய நாமத்தில் நாேடா�ம் கள��ர் 

ந்�> உம்�ைடய ந�தியால் உயர்ந்தி�ப்பார்கள். ந�ேர அவர்கள் பலத்தின் 

மகிைமயாய��க்கிற�ர்.” என்� ெசால்லப்பட்�ள்ள�.    
 

ேதவன் மன�தைர அன்ேபா� சி�ஷ்�த்தார். மற்ைறய சி�ஷ்�ப்�க்கைள 

ப்ேபான்� சி�ஷ்�யாமல்> அவர்கைளத் தம� சாயலின் ப�ேய�ம் தம� 

�பத்தின்ப�ேய�ம் சி�ஷ்�த்தார். அவர்கைள �யாதின�ள்ளவர்களா 

கேவ சி�ஷ்�த்தார். மன�தர்கேளா தமக்ெகன்� ெபால்லாத வழிகைளத் 

ெத�ந்� ெகாண்டார்கள். அதன் ��ேவா அழி�. ேதவேனா மன�த�ல் 

அன்� �ர்ந்�> மன�தர் எல்ேலா�ம் ேமன்ைம அைட�ம்ப� தம� 

வழிைய எல்ேலா�க்�ம் ெத�யப்ப�த்�கின்றார். 
 

ப��யமான சேகாதரேன சேகாத�ேய> 

 

வனாந்திரம் வயல்ெவள�யா�ம். ெவட்டாந்தைர ஏேதன் ேதாட்டத்ைதப் ; 

ேபாலா�ம். வயல்ெவள� மாறாத இன்பம் கா�ம் என்� தம� ஆசீர் 

வாதத்ைத அறிவ�த்த ேதவன்> எங்கள் வாழ்ைவ வளமாக்�பவரா �ள்ளார். 

வனாந்திரம் ேபா�ள்ள வாழ்ைவ வயல்ெவள� ேபான்� வ�ைளநிலமாக்� 

கின்றார். ெவட்டாந்தைர ேபா�ள்ள வாழ்ைவ ஏேதன் ேதாட்டத்ைதப் ; 

ேபான்� வளமாக்�கின்றார். வயல்ெவள� மாறாத இன்பம் கா�ம் என்� 

�றப்பட்�ள்ளப�ேய வாழ்ைவ ெசழிப்பாக்�கின்றார். அவைரேய பற்றிக் 

ெகாள். அவர் தம்மிடத்தில் வ�பவர்கைள �றம்ேப தள்�வதில்ைல. 
 

 

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

ேதவ ஆராதைனய�ல் கலந்� ெகாள்�ம்ப� உங்கைள அன்�டன் 

அைழக்கின்ேறாம். 
 

                                 

கி�ைபய�ன் �டார அப்ேபாஸ்தல சைப 

ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909 
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Jauj;jpy; %o;fp kpfTk; ,f;fl;lhd #o;epiyapy;> xU jhahdts; 
jtpj;Jf; nfhz;bUe;jhs;. fle;j khjj;jpNy Vw;gl;l ,aw;if md 
u;j;jj;jpdhy;> mtSf;fpUe;j rpwpa tPl;il khj;jpuky;y> FLk;gj;jpd; 
rpy mq;fj;jtu;fisAk;> xU rpy tpdhbfspy;> nts;sk; thupf; 
nfhz;L nrd;Wtpl;lJ. jhq;nfhz;zh Jauk;! ,ij ahuplk; $W 
tJ? ehisa ehisf; Fwpj;J rpe;jpj;Jg; ghu;f;ff;$l mtsplj; 
jpy; ngydpy;iy. jd;DlNd capu; gpioj;jpUf;Fk;> jd; rpd;d kf 
Dld; gl;lzj;jpYs;s jw;fhypf tpLjp xd;wpNy jQ;rk; GFe;J 
nfhz;lhs;. ,e;j epiyapNy> mtSf;F epthuzk; toq;Fk;gb 
ahf rpy Mtzq;fisf; nfhLj;J> ,ij rupahd KiwapNy epu 
g;gp> Fwpg;gpl;l jpfjpf;F Kd;djhf> Fwpj;j ,lj;jpNy rku;g;gpf;f 
Ntz; Lk; vd;W xUtu; mtsplk; rpy Mtzq;fis nfhLj;jhu;. 
me;j egUila Mjq;fk;> njhz;L nra;Ak; ];jhgdj;jpd; tpjp 
Kiwfspd;gb ed;ikahdjhf ,Uf;fyhk;> Mdhy;> jd; tho; 
itf; Fwpj;J vz;zkw;wpUf;Fk; me;j jhahdtspd; epiyapy; 
,J rupahFkh? ,y;iy!   
 
 

கர்த்தராகிய இேய� இந்த உலகிேல வாழ்ந்த நாட்க 

ள�ேல> ஒ�க்கப்பட்டவர்கைள�ம்> வாழ்வ�ழந்தவர்கைள 

�ம்> ைகவ�டப்பட்டவர்கைள�ம் ேத�ச் ெசன்றார். 
 
 

xU rkak; Kg;gj;njl;L tU\k; tpahjpnfhz;bUe;j xU kD\d;> 
Mya kz;lgj;jpd; xU gFjpapNy ,Ue;j ngj];jh vdg;gl;l 
Fsj;jpd; mUNf ,Ue;jhd;. mtid fUizj; nja;tkhfpa 
,NaR fz;L> mtd; ntFfhykha; tpahjpa];jndd;W mwpe;J> 
mtid Nehf;fp vOe;jpU> cd; gLf;ifia vLj;J f;nfhz;L 
el vd;whu;. clNd me;j kD\d; nrh];jkhfp> jd; gLf;ifia 
vLj;Jf;nfhz;L> ele;JNghdhd;. me;j ehs; Xa;TehshapUe;jJ. 
mtd; Fzkile;jij Fwpj;J> Njtid Muhjpg;gjw;F gjpyhf> 
mq;fpUe;j A+j kjj; jiytu;fSk;> kf;fSk; mtDf;F cjtp 
nra;a kdjpy;yhky;> mtd; Fzg;gl;l ehs; Xa;T ehshf 
,Ue;jgbahy;> mtid Nehf;fp: ,J  Xa;T ehshapUf;fpwNj> gL 
f;ifia vLj;Jf;nfhz;L NghfpwJ cdf;F epahaky;y vd;wh 
u;fs;. ,tu;fs; NjtDila epakq;fisf; Fwpj;J jg;ghd vz; 
zq; nfhz;bUe;jhu;fs;. jd; tho;f;ifapy; mw;Gjk; elf;Fk; gb 
ahf me;j Fsj;jpy; Ke;jp ,wq;Ftjw;F mtDf;F ngydpy;iy. 
mNefkhapuk; Njt [dq;fs; me;j ,lj;jpy; Nghf;Fk;tuj;Jkhf 
,Ue;Jk;. ,e;j kdpjDf;F cjtp nra;a ahUkpy;iy.  
 
rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. jhd; Nerpj;j FLk;g mq;fj;jtu;fis ,o 
e;J> jtpj;Jf; nfhz;bUf;Fk; me;j jhahdts; epthuzq;fs; fpil 
f;Fk;gb Mtzq;fis epug;gpf; nfhs;sf;$LNkh? my;yJ tp\g; 
ghk;G fbj;J kupj;Jf; nfhz;bUf;Fk; xU thypgdplk; mtDila

ïô¢ô êñ£ó¤òù¢ 
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jtiw Rl;bf; fhl;Lk; Nfs;tpfis Nfl;gJ kdpj Neaj;jpw;F 
rupahFNkh? rhjhuz kdpju;fs; $l ,ij Vw;Wf; nfhs;shjp 
Uf;f> md;G epiwe;j guk gpjh kdkpuq;fhky; ,Ug;ghNuh? mtu; 
kdJUf;fk; epiwe;jtu;! mtu; epr;rakhf xLf;fg;gl;ltu;fspd; 
fz;zPiu fhz;fpd;wtu;. ,g;gbg;gl;l Njtid jq;fs; Njtd; vd;W 
$wpa A+jkjj; jiytu;fspy; ngUk;ghd;ikahNdhu;> cjtpaw;wpU 
f;Fk; kdpju;fSf;F kdJUf;fk; fhl;Ltjw;F gjpyhf> jq;fSf; 
nfd gy rl;ljpl;lq;fis Vw;gLj;jpf; nfhz;L> mij epiwNtw;W 
tjpNyNa ngUkpjk; mile;jhu;fs;.  
 
,e;j cyfpNy ght ,Us; epiwe;jpUf;fpd;wJ cz;ik. jtWf 
Sk; xOq;fPdq;fSk; kype;J nfhz;L NghtJk; nka;. filrp 
fhyj;jpNy ,itfs; elf;Fk; vd;W Ntjj;jpNy Kd;Fwpf;fg;gl;L 
s;sJ. (1 jPNkh 3:1-5). Mdhy; me;j ,UspNy gpufhrpf;Fk;gbahd 
nka;ahd xspapd; jPgq;fshf gukgpjh vq;fis Vw;gLj;jpapUf;fp 
d;whu;. vq;fs; ntspr;rk; cyfj;jpNy kdpju;fs;  Kd;ghfg; gpufh 
rpf;;fNtz;Lk;. (kj;NjA 5:14-16) 
 

எனேவ> எங்கள் நற்கி�ைககைள எங்கள் ெகாள்ைகக 

ளால் நாங்கள் மைறத்� ைவக்கக்�டா�. 
 

ePjpapd; topapy; fpukkhfTk; xOq;fhfTk; fpupiafis elg;gpg;gJ 
ey;yJ. Mdhy;  ve;j xU xOq;F KiwAk;> xU NghJk; Njt 
Dila rpj;jj;ij epiwNtw;Wtjw;F jilahf khwptplf; $lhJ. 
mg;gb jilahf khwpdhYk;> Njtd; epidj;jij kdpjd; jLj;J 
epWj;j KbahJ. Mdhy;> vtd; ,lwyhf ,Uf;fpd;whNdh mtd; 
NjtNdhL vjpu;j;J epw;fpd;wtdhf khwptpLfpd;whd;. NjtNdhL 
vjpu;j;J epw;fpd;wtd;> jd;id mwpahky;> gprhrpd; J}jdhf khwp 
tpLfpd;whd;. fUg;nghUshtJ> Njt md;gpw;F vy;iyia Nghlh 
jpUq;fs;. Njrj;jpYs;s> xLf;fg;gl;L tho;tpoe;J> top njupahky; 
,Uf;Fk; vy;yh [dq;fSf;Fk; vq;fshy; cjtp nra;a KbahJ. 
Mdhy;> ed;ik nra;a mwpe;jpUe;Jk; ehq;fs; mij vq;fs; 
nfhs;ifffs; epkpj;jk; jLj;J epWj;JNthk; vd;why; mJ vq; 
fSf;F ghtkhapUf;Fk;. (ahf;NfhG 4:17) 
 
Njtd;jhNk Mrhupaj;Jtj;ijAk;> Muhjid KiwfisAk; jhk; 
gpupj;njLj;j Nytp Nfhj;jpuj;jhuplk; nfhLj;jpUe;jhu;. gy Mz;L 
fs; fle;J nrd;W thf;fspf;fg;gl;l kPl;gu; tuf;fhy jhkjkhd 
NghJ> ,e;j Mrhupaj;Jtj;ijAk;> Muhjid KiwfisAk; ngw; 
wtu;fs;> xLf;fg;gl;L> tho;tpoe;J jtpf;Fk; [dq;fis Njtdplk; 
Nru;g;gijtpl> jq;fs; xOq;F Kiwfis Nkd;ikg;gLj;Jfpd;w 
tu;fshf ,Ue;jhu;fs;. Mrhupaj;Jtj;ij ngw;wtu;fs;> md;wpUe;j 
cyfj;jpNy ngupa ];jhgdkhf tpsq;fpdhu;fs;. Mdhy;> Njt 
Ndh> me;j ];jhgdj;ij mNuhrpj;jhu;. kPl;gUila topia Maj; 
jg;gLj;Jk;gbf;F Njtd; me;j ];jhgdj;ij njupe;J nfhs;s 
tpy;iy. jd;Dila rj;jj;jpw;F fPo;g;gbf;fpd;w xU kdpjid 
njupe;njLj;jhu;. Nahthd; ];ehdd; vd;Dk; kdpjd; fu;j;juhfpa
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,NaRTf;F topia Maj;jg;gLj;Jk;gb xUtdhf te;jhd;. 
(Y}f;fh 3:1-18) 
 

மன�தர்கைள ஏமாற்�கின்றவர்கள�ன் நிமித்தமாக ஏைழ 

கைள> திடனற்றவர்கைள> ஒ�க்கப்பட்டவர்கைள> வாழ் 

வ�ழந்தவர்கைள> திக்கற்றவர்கைள> வ�தைவகைள மற 

ந்� ேபாய்வ�டாதி�ங்கள். 
 
rpy NtisfspNy ehq;fs; nra;Ak; rpy cjtpfs; rpy Vkhw;Wf; 
fhuuplj;jpy; Ngha; Nru;e;J tplyhk;. mjdhy;> cq;fspy; ,Uf;Fk; 
nka;ahd jPgj;ij kuf;fhyhy; %btplhjpUq;fs;. ePq;fs; ngw;w 
cd;djkhd Njt md;ig gfpu;e;J nfhs;s kwe;J Ngha;tplhjp 
Uq;fs;. Njtid md;G nra;fpd;wtd;> jd; maytid epr;rakhf 
md;G nra;thd;. cd;idg; Nghy; cd; mayhidAk; md;G 
nra;thahf vd;gJ ehq;fs; ngw;w uh[uPfkhd fl;lis.  
 
ey;y maytd; ahu; vd;gij ehq;fs; ed;F Gupe;J nfhs;Sk;gb 
ahf fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J jhNk xU rk;gtj;ij tpsf;fpf; 
$wpdhu;. xU kD\d; vUrNykpypUe;J vupNfhTf;Fg; Nghifapy; 
fs;su; ifapy; mfg;gl;lhd;; mtu;fs; mtd; t];jpuq;fis cupe;J 
nfhz;L mtidf; fhag;gLj;jp> Fw;Wapuhf tpl;Lg; Nghdhu;fs;.  
me;j topaha; te;j  MrhupaDk;> gpd;G te;j NytpaDk; mtidf; 
fz;L> gf;fkha; tpyfpg;Nghdhu;fs;.   
 
me;j MrhupaDk; (,tu;fs; Nytpaupy; xU gFjpapdu;> NjtDf;F 
Muhjid nrYj;j epakpf;fg;gl;ltu;fs;) NytpaDk; (Njtid 
Muhjidf;F cjtp nra;fpd;wtu;fs;) nra;jJ jtW vd;W> ,d;W 
ehq;fs; $wpf; nfhs;fpd;Nwhk;. Mdhy; ,d;W gy kdpju;fs; 
,g;gbahd #o;epiyapy; vd;d $wpf; nfhs;fpd;whu;fs;?  
 
mtd; ghtpah? gupRj;jthdh? mtd; ve;j Nfhj;jpuj;jhd;? mtd; 
nry;te;jdh? my;yJ Vioah? ,tDf;F cjtp nra;jhy; 
rKjhak; vd;idf; Fwpj;J vd;d $Wk;? ehd; mOf;file;J 
tpLNtd; my;yth? mtDila gpuahzk; NjtDf;F rpj;jkh? 
rpj;jkpy;iyah? mtd; jdpNa nrd;whdh? topapNy fs;tu;fs; 
,Ug;ghu;fs; vd;W mtDf;F njupahjh? ve;j Neuj;jpNy mtd; 
nrd;whd;? ,tDf;F cjtp nra;jhy; vd;Dila ghJfhg;G vd;d 
MtJ? ehq;fs; Qhdkhf ele;J nfhs;s Ntz;Lk; my;yNth? 
vdg; gytpjkhd Nfhzq;fspy; kdjpy; $wpf;nfhs;gtu;fSKz;L. 

 
me;j topaha; rkhupad; xUtd; gpuahzkha; tUifapy;> mt 
idf; fz;L> kdJUfp> fpl;l te;J> mtDila fhaq;fspy; 
vz;nzAk; jpuhl;rurKk; thu;j;J> fhaq;fisf; fl;b> mtidj; 
jd; Rathfdj;jpd;Nky; Vw;wp> rj;jpuj;Jf;Ff; nfhz;LNgha;> mt 
idg; guhkupj;jhd;. kWehspNy jhd; Gwg;gLk;NghJ ,uz;L gz 
j;ij vLj;J> rj;jpuj;jhd; ifapy; nfhLj;J: eP ,tid tprhupj;J
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f;nfhs;> mjpfkha; VjhfpYk; ,tDf;fhfr; nrytopj;jhy;> ehd; 
jpUk;gptUk;NghJ mij cdf;Fj; jUNtd; vd;whd;. 
 
,e;j ey;y rkhupad; ahiuf; fz;lhd;? cjtpaw;w epiyapy; kup 
j;Jf; nfhz;bUf;Fk; xU Mj;Jkhitf; fz;lhd;. rw;Wk; jhkj 
kpd;wp> ve;jtpj jaf;fKkpd;wp> jd;Dila md;ig me;j me;epa 
Df;F ntspf;fhl;bdhd;.  
 
,g;gbg;gl;l #o;epiyapy;> me;j topaha; ehk; tUk; NghJ> Fw;W 
apuhf ,Uf;Fk; kdpjid fle;J nry;y Neupl;lhy;> me;j kdpj 
idf; fz;lTld;> vq;fs; kdjpy; Njhd;Wk; epidTfs; Njt 
Df;F Vw;Gilajhf ,Uf;fpd;wjh vd;gij Muha;e;J ghu;j;J 
vq;fs; epiyia ehq;fs; mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;.  
 
,NaR fpwp];Jit nrhe;j ,ul;rfhuf Vw;Wf; nfhs;s Kd;G ehq; 
fs; ,e;j cyf msT Nfhypd;gb cau;e;jtu;fshfNth> jho;e;j 
tu;fshfNth> fy;tpkhd;fshfNth> fy;tp fw;fhjtu;fshfNth> 
I];tupathd;fshfNth> ViofshfNth my;yJ vg;gbahd epiy 
apYkpUe;jpUf;fyhk;. ehq;fs; ahtUk; epj;jpa euf Mf;fpidia 
Nehf;fp nrd;W nfhz;bUe;Njhk;. me;j epiyapNy ey;y rkhup 
ad; ,NaR vq;fs; tho;tpy; te;jhu;.  
 
eP vj;jid ghtq;fs; nra;jha;? vt;tsT fhykha; jtwhd top 
apy; tho;e;jha;? eP ve;j Nfhj;jpuj;jhd;? eP Vioah? gzf;fh 
udh? fy;tpkhdh? fw;wwpahjtdh? vd;W ve;j Nfs;tpfSk; ,y; 
yhky;> jk; md;ig vq;fs; Nky; nghope;jhu;. mope;J Nghfhky; 
kPl;Lf; nfhz;lhu;. mtu; ek;Kila ghtq;fSf;Fj;jf;fjhf ek 
f;Fr; nra;ahkYk;> ek;Kila mf;fpukq;fSf;Fj; jf;fjhf ek 
f;Fr; rupf;fl;lhkYk; ,Uf;fpwhu;. G+kpf;F thdk; vt;tsT cau 
khapUf;fpwNjh> mtUf;Fg; gag;gLfpwtu;fs;Nky; mtUila fpU 
igAk; mt;tsT ngupjhapUf;fpwJ. Nkw;Ff;Fk; fpof;Ff;Fk; vt;t 
sT J}uNkh> mt;tsT J}ukha; mtu; ek;Kila ghtq;fis 
ek;ik tpl;L tpyf;fpdhu;.  
 

அந்த ெதய்வ �க  அன்�க்� எல்ைலைய ேபாடாதி�ங்கள். 

உங்கைள �ழ இ�க்கின்றவர்கள் ேமல் இரக்க�ைடய 

வர்களாக இ�ங்கள். தாராளமாய் உதவ� ெசய்�ங்கள். 
 
mg;gbahf cjtp nra;a cq;fsplk; ngyNdh>  epu;thfNth ,y; 
yhjpUe;jhy;> mtu;fSf;F MjhukhapUq;fs;. mtu;fSf;fhf fU 
j;NjhL n[gpAq;fs;. 
 
இ�தயத்ைத ஆராய்ந்தறிகின்ற ேதவன்> உங்கைள வழிநடத்திச் ெசல்வாராக! 

ஆேமன்! 
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gpujhd trdk;; : 1 Nahthd; 3:2 
 

,e;j cyfj;jpNy ahu; vy;NyhiuAk; Vw;Wf; nfhs;Sfpd;whu;fs; 
vd;W Nfs;tpia Nfl;Fk; NghJ> ,NaRNt vq;fs; ahtiuAk; 
Vw;Wf; nfhs;Sfpd;whu; vd;W $WNthk;. mJ rj;jpak;. gprhrhdt 
Dk; jd;NdhL ahtiuAk; Nru;j;Jf; nfhs;s tpUk;Gfpd;whd;. 
Mdhy; mtDila Nehf;fk; NtWgl;ljhf ,Uf;fpd;wJ. ,NaR 
nrhd;dhu;: jpUld; (gprhrhdtd;) jpUlTk; nfhy;yTk; mopf;fTk; 
tUfpwhNdad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;. ehNdh mitfSf;F 
[Ptd; cz;lhapUf;fTk;> mJ gupG+uzg;glTk; te;Njd;. kdpj 
Fyk; epj;jpakhd tho;it ngWk;gbf;fha; ,NaR tpUk;Gfpd;whu;. 
Mdhy; gprhrhdtNdh> kdpju;fs; ahtUk; jd;NdhL $l epj;jpa 
Mf;fpidf;Fs;shFk;gb rjp nra;fpd;whd;. 
 
cq;fs; vz;zg;gb ePq;fs; cq;fs; Mir ,r;irfis epiwNt 
w;Wq;fs;. mg;gb ePq;fs; nra;fpd;witfis epahag;gLj;Jq;fs; 
vd;gNj me;j nghy;yhq;fdhfpa gprhrhdtdpd; cgNjrk;. ,j 
dhy; mNefkhapuk; Ngu;fs; mtid gpd;gw;wpg; Nghfpd;whu;fs;. vL 
j;Jf; fhl;lhf> ,Utu;> xUtUf;F xUtu; mbj;J> rz;il Nghl; 
Lf; nfhz;bUe;jhy;> mtu;fspd; ,\;lg;gb mtu;fis ,d;Dkjpf 
khf rz;il nra;Ak;gb Cf;Ftpj;J> mtu;fs; ,UtiuAk; jd; 
gf;fkha; Vw;Wf; nfhs;SgtNd> me;j vjpuhspahfpa gprhrhdtd;. 
 

பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ; ேதவ�ைடய கி�ைபவரேமா நம் 

�ைடய கர்த்தராகிய இேய�கிறிஸ்�வ�னால் உண்டான நித்தி 

யஜ�வன்.   
 

,e;j epj;jpa [Ptd; ,NaRthNy khj;jpuk; cz;lhapUf;fpd;wJ. 
mtu; ahtUk; jd;dplk; tUk;gbaha; tpUk;Gfpd;whu;. jd;dplj;jpy; 
NrUfpd;w ahtUf;Fk; epj;jpa [Ptid mspf;fpd;whu;.  
 

Njt Copauhfpa gTy;> ,NaR fpwp];Jtpd; rpj;jk; vd;d vd;g 
ijAk; mtu; nfhLj;j guk juprdj;ijf; Fwpj;Jk; Nuhk mjp 
fhupfSf;F ,t;thW tpsf;fpf;$wpdhu;. “mtu;fs; vd;idg; gw;Wk; 
tpRthrj;jpdhNy ghtkd;dpg;igAk; gupRj;jkhf;fg;gl;ltu;fSf;F 
upa Rje;juj;ijAk; ngw;Wf;nfhs;Sk;gbahf> mtu;fs; ,Uis 
tpl;L xspapdplj;jpw;Fk;> rhj;jhDila mjpfhuj;ijtpl;L Njtdpl 
j;jpw;Fk; jpUk;Gk;gbf;F eP mtu;fSila fz;fisj; jpwf;Fk;ngh
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Ul;L> ,g;nghOJ cd;id mtu;fsplj;jpw;F mDg;GfpNwd; vd; 
whu;.” 
 

,d;W gyu; NjtDila miog;igAk; thf;Fj;jj;jq;fisAk; 
jq;fs; nrhe;j ,yhgj;jpw;fhfTk;> jq;fs; elf;iffis epahag;g 
Lj;jp ghJfhf;Fk; MAjq;fshfTk; ghtpj;Jf; nfhs;Sfpd;whu;fs;. 
Njtd; jk;Kila gps;isfs; Nky; nfhz;l md;gpd; epkpj;jk;> 
ed;ikahd <Tfis nfhLj;jpUf;fpd;whu;. mtu; vq;fis ek;gp 
je;j nghWg;Gfis ehq;fs; mtUila rpj;jg;gb nra;ahky;> 
mij jtwhd Kiwapy; cgNahfpg;Nghkhf ,Ue;jhy;> ehq;fs; 
Njtid mtkjpf;fpd;wtu;fshf ,Ug;Nghk;.  
 
mg;gbahdhy; Njtd; nfhLj;jpUf;Fk; MrPu;thjq;fSk;> mtUila 
[PtDs;s thf;Fj;jj;jq;fSk; vjw;fhf nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ?  
 
Mjpg; ngw;Nwhuhfpa Mjhk; Vths; rpU\;bf;fg;gl;l NghJ> gprh 
rpd; ,Uspd; mjpfhuj;jpw;F cl;gl;ltu;fshf ,Uf;ftpy;iy. mt 
u;fs; vg;NghJ> NjtDila thu;j;ijf;F fPo;g;gbahky;> gprhrhrpd; 
rj;jj;jpw;F nrtp nfhLj;jhu;fNsh> md;W mtu;fs; gprhrpd; ,U 
spd; mjpfhuj;jpw;F cl;gl;ltu;fshdhu;fs;. mtu;fs; ghtk; nra; 
aj;jf;f RghtKilatu;fshdhu;fs;. ,e;j Rghtj;jpw;F xUtd; 
fPo;g;gbfpd;wtdhapUf;fpd;w NghJ mtd; gprhrpd; ,Uspd; mjpfhu 
j;jpw;F cl;gl;ltdhapUf;fpd;whd;. mjd; KbNth epj;jpa Mf; 
fpid. ,jw;fhf gprhrhdtd; jd;dplk; tUk;gb ahtiuAk; Vw;Wf; 
nfhs;fpd;whd;.  
 
ght ,UspNy thOk; kdpju;fs; ,Uistpl;L jk;Kila nja; 
tPf xspapdplj;jpw;Fk;> rhj;jhDila mbikj;jdj;jpw;F cl;gl;b 
Uf;Fk; [dq;fis mtDila ght mjpfhuj;ijtpl;L tpLjiy 
ahf;fp Njtdplj;jpw;F jpUk;Gk;gbf;Fk;> FULgl;bUf;Fk; kdf; 
fz;fs; jpwf;Fk;gbf;Fk;> ehq;fs; ahtUk; gupRj;jkhf;fg;gl;ltu;f 
Sf;Fupa epj;jpakhd Rje;juj;ijAk; ngw;Wf;nfhs;Sk;gbahf 
mtu; nja;tPf MrPu;thjq;fisAk; thf;Fj;jj;jq;fisAk; mDf; 
fpufk; nra;jpUf;fpd;whu;.  
 

guNyhf uh[;aNk vq;fs; ,Wjpahd ,yf;F vd;w mwpit 
nfhz;ltu;fshf ehq;fs; tho Ntz;Lk;. ,e;j cyfpNy> vq;fs; 
tho;f;ifapNy my;yJ vq;fis Rw;wpYk; vd;d fhupaq;fs; ele; 
jhYk;> vq;fs; fz;fis me;j guk ,yf;if tpl;L mfw;wptplf; 
$lhJ.  
 

gprhrpd; ,Uspd; mjpfhuj;jpdpd;W tpLjiyahfp> guNyhfj;jpNy 
jk;Kld; epj;jpakha; thOk;gbf;F> Njtd; ahtiuAk; jd;dplk; 
tUk;gbaha; tpUk;Gfpd;whu;. 
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தாங்கி அரவைணக்�ம் அன்� 
Njtd; vq;fs; Nky; nfhz;l md;ig ntspg;gLj;Jk;gbaha; gy 
xg;gidahd rk;gtq;fisAk; kw;Wk; ctikfisAk; ehq;fs; 
gupRj;j Ntjhfkj;jpNy fhzyhk;. jha; jd; fu;g;gj;jpd; gps; 
isia kwe;J NghdhYk; ehd; cd;id kwe;J Nghtjpy;iy.  
xU jfg;gd; jd; gps;isfis Njhspy; Rkg;gJ Nghy vq;fis 
Rkf;fpd;w jfg;gd; mtu;. ,e;j xg;gidahd rk;gtq;fshy; NjtD 
ila md;gpd; Moj;ij tu;zpf;f 
KbahJ Mdhy; ehq;fs; mwpe;j 
itfis ikakhf itj;J mtu; 
jk;Kila md;gpd; Moj;ij vq;f 
Sf;F ntspg;gLj;Jfpd;whu;. ,jw; 
nfhj;jjhfNt> vg;gb xU kzths 
Df;Fk; kzthl;bf;Fk; J}a md;G 
,Uf;fpd;wNjh> mNj Nghy mtU 
ila md;Gk; vq;fs; Nky; ,Uf;fp 
d;wJ.  kzthl;b kzthsDf;fhf 
MtNyhL fhj;jpUf;Fk; me;j jd;dpfupy;yhj J}a md;gp w;F  

xj;jjhf vq;fs; ,UjaKk;> vq;fs; fu;j;jiu thQ;rpf;f Ntz; 
Lk;. kzthl;b rigahfpa vq;fs; md;G> kzthsdhfpa ,NaR 
fpwp];Jtpd; Nky; ngUf Ntz;Lk;. ,e;j jdp uf Nerj;ij 
cd;djg;ghl;L vd;Dk; Gj;jfj;jpNy kdpju;fs; Gupe;J nfhs;Sk; 
tifapy; xg;gidahf vOjg;gl;bUf;fpd;wJ. vg;gbahf ,e;j 
cyfk; jd; khk;r fz;fshy; kzthl;biag;  ghu;j;J mts; 
FiwTs;sts; vd;W fzpj;jhYk;> Neruhfpa ,NaR vq;fs; 
,Ujaj;ij Muha;e;J ghu;j;J> jk;Kila topfspNy elf;Fk; 
jk;Kila [dq;fisg; ghu;j;J vd; kzthl;b rigNa eP G+uz 
&gtjp> cd;dpNy gOJ xd;Wk; ,y;iy vd;W $Wfpd;whu;. 
mtUila fuj;jpd; fpupiafshfpa vq;fis> mtUila mut 
izf;Fk; fuq;fs; jhq;fp> Njw;wp> elj;Jfpd;wJ. mtu; ,lJif 
vd; jiyapd; fPopUf;Fk;> mtu; tyJif vd;id mizf;Fk;. 
,e;j md;G ,e;j cyfj;jpdhy; cz;lhdJ my;y. ,J nja;tPf 
md;G! vd;Wk; khwhjJk;> jzpe;J NghfhjJkhd md;G. ,e;j 
J}a;ikahd mtutizf;Fk; md;igg; gw;wp ,e;j ehl;fspNy 
jpahdk; nra;Aq;fs;. vq;fis jhq;fp mutizf;Fk; fu;j;jupd; 
md;gpy;; MWjy; milAq;fs;.  

    

 

    
 

அவர் இட�ைக என் 

தைலய�ன்கீழ் இ�க்கி 

ற�; அவர் வல�ைக 

என்ைன அைணத்�க் 

ெகாள்�கிற�. 

tpahod; | Mtzp 1 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 84:2 

உன்னதப்பாட்� 2:6 

ெஜபம்: அன்ப�ன் பரேலாக ேதவேன> உம்�ைடய அைணக்�ம் அன் 

�ள்ள கரங்க�க்காக நன்றி! இந்த ெதய்வ �க அன்ப�ேல நான் வள�ம்ப 

�க்� என்ைன வழிடத்திச் ெசல்வ �ராக.   இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

  அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்  12 



  
 

 

அவர் ச�கம் ேப�ன்பம் 

Njtd; jhNk jk;Kila ,Ujaj;jpw;F gpupakhdtd; vd;W 
mioj;j jhtPJ uh[h> jhd; Njtd; Ngupy; nfhz;l md;ig 
ntspg;gLj;Jk;gb gy rq;fPjq;fis vOjpapUf;fpd;whu;.  ,tu; 
jd; jfg;gdpd; tPl;by; ,isatdhf ,Ue;jhu;. jd; jfg;gD 
f;fpUe;j nfhQ;r MLfis Nka;j;J te;jhu;. gpd;G ,tiu> 
Njtd; jhNk ,];uNty; KOtjw; 
Fk; uh[hthf cau;j;jpdhu;.  ,e;j 
cyfj;jpNy kdpjd; jd; khk;rj; 
jpNy mDgtpf;ff; $ba ,d;gq;fs; 
ahitAk; ,tUf;F jhuhskhf 
,Ue;Jk;> “ck;Kila rKfj;jpy; gup 
G+uz Mde;jKk;> ck;Kila tyJ 
ghuprj;jpy; epj;jpa Ngupd;gKk; 
cz;L” vd;W NjtDila rKfj; 
ijNa ehbj; Njbdhu;. jhd; Njtd; Ngupy; nfhz;l Nerk; 
vt;tsT ngupaJk; MoKkhdJ vd;W   ntspg;gL j;Jk;gbf;F 
gy xg;gidahd fhupaq;fisf; $wpAs;shu;. “khdhdJ ePNuh 
ilfis thQ;rpj;Jf; fjWtJNghy> NjtNd> vd; Mj;Jkh 
ck;ik thQ;rpj;Jf; fjWfpwJ. twz;lJk; tplha;j;jJk; jz;zP 
uw;wJkhd epyj;jpNy vd; Mj;Jkh ck;Nky; jhfkhapUf;fpwJ> 
Ritahd czit cz;L jpUg;jpahtJ Nghy vd; Mj;Jkh 
ck;kpy; jpUg;gjpahfpd;wJ> vd; gLf;ifapYk; ck;ik epidj;J 
,uh rhkq;fspNy jpahdk; nra;Ntd;. vd; Mj;Jkh ck;ikj; 
njhlu;e;J gw;wpf;nfhz;bUf;fpwJ ckJ tyJfuk; vd;idj; 
jhq;FfpwJ. Mapuk; ehisg;ghu;f;fpYk; ckJ gpuhfhuq;fspy; 
nry;Yk; xNu ehs; ey;yJ. Mfhkpaf; $lhuq;fspy; thrkhap 
Ug;gijg;ghu;f;fpYk; vd; NjtDila Myaj;jpd; thrw;gbapy; 
fhj;jpUg;gijNa njupe;Jnfhs;SNtd;.” ,g;gbahf Njtd;Nky; 
nfhz;Ls;s Nerj;ijAk;> mjdhy; cz;lhFk; ,ja thQ;ir 
iaAk;> Mde;jj;ijAk; Ngupd;gj;ijAk; jpUg;j;jpiaAk; Fwpj;J 
jhtPJ uh[h gy rq;fPjq;fis ghbapUf;fpd;whu;. ,e;j ruPuk; 
,e;j G+kpNahL xope;J NghFk; Mdhy; Mj;Jkh NjtDila 
tPl;bNy epj;jpa Ngupd;gj;ij milAk;. me;j Ngupd;gkhdJ epf 
upy;yhjJ. ,e;j cyfj;jpYs;s ve;j cwtpdhYk; cz;lhFk; 
,d;gj;ijAk; tpl Nkd;ikahdJ.  

   

  

 

 

ேசைனகள�ன் கர்த்தாேவ> 

உம� வாசஸ்தலங்கள் 

எவ்வள� இன்பமான 

ைவகள்!. 

சங்கீதம் 84:1 

nts;sp | Mtzp 2 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 23:1-6 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள பரம தகப்பேன> உம்�ைடய ச�கத்திேல 

வாசம் ெசய்�ம் ேப�ன்பத்ைத நான் வாஞ்சித்� அைதேய நா�த் ேதட 

த்தக்கதாக உணர்�ள்ள இ�தயத்ைத தந்� வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்  13 



  
 

 

மணவாட்� சைப 

gioa Vw;ghl;by; tho;e;j Njt gf;j;ju;fs; khj;jpuky;y> ,NaR 
,e;j G+kpapNy tho;e;j ehl;fspy;; ,Ue;J ,d;Wtiu> Njt 
jhru;fs;> jhq;fs; Njtd;Nky; nfhz;Ls;s md;ig ntspg;gLj;jp 
tUfpd;whu;fs;. cd;djg;ghl;bd; Gj;jfj;jpNy> xU kzthsd; 
jd; kzthl;bia ghu;j;J> vd; gpupaNk> cj;jkpNa> &gtjpNa 
vd;W miog;gJ Nghy> fu;j;ju; 
jk;Kilatu;fs; Nky; itj;jpUf; 
Fk; Nerj;ij ntspg;gLj;jpapUf;fpd; 
whu;. mtUila ew;nra;jpapd; ika 
g;nghUspy; md;Ng gpujhdkhdJ 
vd;W typAWj;jpf; $wp> mij 
eilKiwapNy nra;J fhz;gpj;jhu;. 
xU rkak;> fu;j;jUila rP~u;fs; 
Vd; cgthrpg;gjpy;iy vd;W A+j 
kjj; jiytu;fs; KWKWj;j NghJ> 
fu;j;ju; mtu;fis Nehf;fp: kz 
thsd; jq;fNshbUf;ifapy; kz 
thsDila Njhou;fis ePq;fs; 
cgthrpf;fr; nra;af;$Lkh?  kz 
thsd; mtu;fis tpl;L vLgLk; 
ehl;fs; tUk;> me;j ehl;fspNy cgthrpg;ghu;fs; vd;whu;. ,g; 
gbahf kzthsdhfpa jd;idf; Fwpj;J ,NaR ntspg;gilahf 
$wpdhu;. guNyhfuh[;ak; jq;fs; jPtl;bfisg; gpbj;Jf;nfhz;L 
kzthsDf;F vjpu;nfhz;LNghfg; Gwg;gl;l gj;Jf; fd;dpif 
fSf;F xg;ghapUf;Fk;. guNyhfuh[;ak; jd; FkhuDf;Ff; fypah 
zQ;nra;j xU uh[hTf;F xg;ghapUf;fpwJ. vd;W fu;j;juhfpa 
,NaR ctikfs; topahf $wpdhu;. NkYk;> ntspg;gLj;jy; 
jPu;f;fjuprd Gj;jfj;jpNy ehk; re;Njh~g;gl;Lf; fsp$u;e;J mtU 
f;Fj; JjpnrYj;jf;flNthk;. Ml;Lf;Fl;bahdtUila (rpYit 
apy; jk;ik nfhLj;j ,NaRtpd;) fypahzk; te;jJ> mtU 
ila kidtp (kzthl;b rigahfpa ehq;fs;) jd;id Maj;jk; 
gz;zpdhs; vd;W nrhy;yf; Nfl;Nld;. vdNt> fiwjpiw mw;w 
kzthl;b rigahf ehq;fs; fu;j;jupd; Kd;dpiyapy; epw;Fk; 
gbahf> ,e;j ehl;fspNy vq;fs; tho;f;ifia gupRj;jj;NjhL 
fhj;Jf; nfhs;Nthk;. mtUila ehSf;fhf Maj;jg;gLNthk;. 

 

   

   

�திய எ�சேலமாகிய ப� 

�த்த நகரத்ைத ேதவன� 

டத்தின�ன்� பரேலாகத் 

ைதவ�ட்� இறங்கிவரக் 

கண்ேடன் ; அ� தன் �� 

ஷ�க்காக அலங்க�க்க 

ப்பட்ட மணவாட்�ையப் 

ேபால ஆயத்தமாக்கப்பட் 

��ந்த�. ; 

ெவள� 21:2 

rdp | Mtzp 3 
 

 khiy thrfk; - vNg 5:22-33 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைமய�ள்ள ேதவேன> கர்த்த�ைடய வ�ைகய�ன் 

நா�க்காக என் ஆத்�ம வாஞ்ைச ெப��ம்ப�க்காக ப��த்தமான 

வாழ்க்ைக வாழ எனக்� உதவ� ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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வானவ�ைடய சாயல் 

capu;j;njOjy; ,y;iy vd;W rhjpf;fpw rJNrau; ,NaRtplk; 
te;J> NghjfNu> xUtd; jpUkzkhfp gps;isfs; ,y;yhky; 
kupj;Jg;Ngha; mjd; gpd;> A+ju;fspd; gpukhzj;jpd;gb mtd; 
rNfhjuu;fs; mtis jpUkzk; nra;Jk; gps;isfs; ,y;yhky; 
kupj;Jg; Nghdhy;> capu;j;njOjypy;> mtd; rNfhjuupy; vtDf;F 
mts; kidtpahapUg;ghs;? mtu;fnsy;yhUk; mtis tpthfk; 
gz;zpapUe;jhu;fNs vd;W Nfl;lhu; 
fs;. ,NaR mtu;fSf;Fg; gpujpA 
j;jukhf: ePq;fs; Ntjthf;fpaq;f 
isAk;> NjtDila ty;yikia 
Ak; mwpahjjpdhyy;yth jg;ghd 
vz;zq;nfhs;SfpwPu;fs;? kupj;Njhu; 
capNuhNl vOe;jpUf;Fk;NghJ nfhs; 
tidAk; nfhLg;gidAk; ,y;iy. 
mtu;fs; guNyhfj;jpy; ,Uf;fpw Njt 
J}jiug;NghypUg;ghu;fs;; vd;whu;. 
vg;gbahf #upa fhe;jpapd; tpij kz;zpy; tpOe;J Kisf;fp 
d;wJ? me;j kuj;jpw;Fk; mjd; G+tpw;Fk; Njtd; jk;Kila 
rpj;jj;jpd;gb mofhd Nkdpia nfhLj;jpUf;fpd;whu;. kupj;Njhupd; 
capu;j;njOjYk; mg;gbNa ,Uf;Fk;. mopTs;sjha; tpijf;fg; 
gLk;> moptpy;yhjjha; vOe;jpUf;Fk;; fdtPdKs;sjha; tpijf; 
fg;gLk;> kfpikAs;sjha; vOe;jpUf;Fk;; gytPdKs;sjha; tpij 
f;fg;gLk;> gyKs;sjha; vOe;jpUf;Fk;.  n[d;k ruPuk; tpijf;f 
g;gLk;> Mtpf;Fupa ruPuk; vOe;jpUf;Fk;; n[d;k ruPuKKz;L> 
Mtpf;Fupa ruPuKKz;L. mtdtd; jd;jd; tupirapNy capu;g; 
gpf;fg;gLthd;> Kjw;gydhdtu; fpwp];J. gpd;G mtu; tUifapy; 
mtUilatu;fs; capu;g;gpf;fg;gLthu;fs;. me;jg;gbNa mope;J 
Nghfpd;w ,e;j G+kpf;Fupa vq;fs; ruPuk; mope;J NghFk;. capu; 
njOk;NghJ guNyhf Nkdpiaj; jupj;J> fpwp];Jtpd; rhaypy; 
ehq;fs; jpUg;jpahNthk;. kz;zhztd; kz;Zf;Fupa gpufhu 
kha; rpe;jpf;fpd;whd;. tpz;Zf;Fupatd; tpz;zfj;jpw;Fupa gpufhu 
kha; rpe;jpg;ghd;. fpwp];Jtpd; Mtp vq;fspy; ,Ug;gjhy; vq;fs; 
rpe;ij mtiug; Nghy Gjpjhf;fg;gll;Lk;. fu;j;jUila fpupia 
apNy vg;nghOJk; ngUFfpwtu;fsha; ,Ug;Nghkhf. 

  

 
 

 

ந�ங்கள் ேவதவாக்கியங்க 

ைள�ம் ேதவ�ைடய 

வல்லைமைய�ம் அறி 

யாமல் தப்பான எண் 

ணங்ெகாள்�கிற�ர்கள். 

மத்ேத� 22:29 

QhapW | Mtzp 4 
 

 khiy thrfk; - 1 nfhup 15:12-58 

ெஜபம்: அன்ப�ன் ேதவேன> அழிந்� ேபாகின்ற இந்த �மிக்��ய சிந் 
ைதைய கைளந்�> வ�ண்ணகத்திற்��ய சிந்ைதய�ேல வள�ம்ப�க்� 

எனக்� ஞானத்தின் ஆவ�ைய தந்� வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழி யாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அப்ேபாஸ்தலனாகிய ப�ல் 

fu;j;jUila ew;nra;jpia mwptpg;gjw;fhf jd;id KOikahf 
xg;Gf; nfhLj;j mg;Ngh];jyuhfpa gTy; (Kd;G rTy; vd 
miof;fg;gl;ltu;)> A+j kjj;jpd;gb gupNrau; vd;w FOitr; 
Nru;e;jtu;. ,tu; A+j gpukhzq;fis ed;whf fw;wwpe;jtu;. me; 
ehspNy ,Ue;j nfsutkpf;f Nuhk uh[;aj;jpd; gpui[ahf ,U 
e;jhu;. kjj; jiytu;fs; kj;jpapNy 
nry;thf;F cs;stuhf ,Ue;j 
,tu;> A+j kj gpukhzq;fspd;gb 
Fw;wk; rhl;lg;glhjtu;. ,g;gbahf 
rfy tpjj;jpYk; nry;thf;Fs;sth 
uhf ,Ue;j ,tu; fu;j;juhfpa fpwp 
];J ,NaRit mwpfpd;w mwptpd; 
Nkd;ikf;fhf> ,itfs; ahitAk;> e~;lk; vd;Wk; Fg;ig 
vd;Wk; js;sptpl;lhu;. “fpwp];Jtpd; md;igtpl;L ek;ikg; gpupg;g 
td; ahu;? cgj;jputNkh> tpahFyNkh> Jd;gNkh> grpNah> 
epu;thzNkh> ehrNkhrNkh> gl;laNkh? ,itnay;yhtw;wpNyAk; 
ehk; ek;kpy; md;G$UfpwtuhNy Kw;Wk; n[aq;nfhs;Sfpwtu; 
fshapUf;fpNwhNk.” vd;W fu;j;ju; mtu;Nky; itj;jpUf;Fk; md; 
igAk;> mtu; fu;j;ju; Nky; itj;jpUf;Fk; md;igAk; Fwpj;J 
jplkdNjhL mwpf;ifapl;lhu;. NkYk; mtu; $Wifapy;> kuz 
khdhYk;> [PtdhdhYk;> NjtJ}ju;fshdhYk;> mjpfhuq;fshdh 
Yk;> ty;yikfshdhYk;> epfo;fhupaq;fshdhYk;> tUq;fhupaq;f 
shdhYk;> cau;thdhYk;> jho;thdhYk;> Ntnwe;jr; rpU~;b 
ahdhYk; ek;Kila fu;j;juhfpa fpwp];J ,NaRtpYs;s Njt 
Dila md;igtpl;L ek;ikg; gpupf;fkhl;lhnjd;W epr;rapj;jpUf; 
fpNwd; vd;whu;. rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;! vj;jifa md;gpd; 
gpizg;G ,J? fu;j;ju; ,tu;Nky; nfhz;l md;Gk;> ,tu; fu;j;ju; 
Nky; itj;jpUf;Fk; md;Gk;> ,e;j cyf gpukhzq;fspd;gbahf  
kdpju;fSf;fpilapy; ,Uf;Fk; ve;j cwTf;Fk; mg;ghw;gl;l 
md;G. ,J Nkyhd nja;tPf md;G! ,e;j Njfj;ijtpl;Lg; gpup 
e;J> fpwp];JTlNd$l ,Uf;f vdf;F MirAz;L> mJ mjpf 
ed;ikahapUf;Fk;; vd thQ;irahf ,Ue;jhu;. gpupakhdtu;fNs> 
fpwp];J vq;fs; Nky; nfhz;bUf;Fk; md;ig NtW ve;j fhup 
aq;fSk; gpupf;f KbahJ. gTiyg; Nghy ehq;fs; fpwp];Jtpy; 
nfhz;Ls;s md;gpy; tsu;e;J ngUFNthk;.  

    

 
 

கிறிஸ்�வ�ன் அன்ைப 

வ�ட்� நம்ைமப் ப��ப்ப 

வன் யார்? 

ேராமர் 8:36 

jpq;fs; | Mtzp 5 
 

 khiy thrfk; - gpyp 1:20-23 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ேதவேன> அப்ேபாஸ்தலனாகிய ப�ல் என்ப 

வைரப் ேபால நா�ம்  கிறிஸ்�வ�ன் அன்ப�ல் தின�ம் வள�ம்ப� 

க்காக வாஞ்ைசைய�ம் கி�ைப�ம் தந்� நடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழி யாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அன்ப�ல் நிைலத்தி�ங்கள்  
xU kuj;jpd; fdpapd; Rit ehSf;F ehs; khwpf; nfhz;bUf;f 
$LNkh? ehq;fs; Njtd; Nky; nfhz;bUf;Fk; md;Gk;> cld; 
rNfhjuu; Nky; nfhz;bUf;Fk; md;Gk;> ehq;fs; gpwu;Nky; nfhz;b 
Uf;Fk; md;Gk;> #o;epiyfspd; mbg;gilapy; khw;wkile;J 
NghFk; vd;why;> me;j md;G ,e;j G+kpf;Fupa md;ghf ,Uf; 
Fk;. fu;j;jUf;F gpupakhd rP~dh 
fpa Nahthd; vd;gtu;> nja;tPf 
md;gpd; Kf;fpaj;Jtj;ij kpfTk; 
njspthf vLj;Jiuj;Js;shu;. “gpup 
akhdtu;fNs> xUtupnyhUtu; md; 
ghapUf;ff;flNthk;; Vnddpy; md;G 
Njtdhy; cz;lhapUf;fpwJ. md;G 
s;s vtDk; Njtdhy; gpwe;J> 
mtiu mwpe;jpUf;fpwhd;. md;gpy;yh 
jtd; Njtid mwpahd;> Njtd; 
md;ghfNt ,Uf;fpwhu;.  Njtid xUtUk; xUNghJk; fz;l jp 
y;iy. ehk; xUtuplj;jpy; xUtu; md;G$u;e;jhy; Njtd; ekf; 
Fs; epiyj;jpUf;fpwhu ;;”.  New;W vd;Dila kdepiy rupap 
y;iy vdNt ehd; vd;Dila czu;Tfspd;gb kw;wtu;fSld; 
Ngrpf; nfhz;;Nld;. ,d;W vd;Dila kNdhepiy ed;whf ,Uf; 
fpd;wJ vdNt ehd; ,dpikahf Ngrpf; nfhs;SNtd; vd;W 
ehq;fs; ehSf;F ehs; khw;wkiltJ nja;tPf md;G my;y. Kl; 
nrbfspy; jpuhl;rg;goq;fisAk;> Kl;G+z;Lfspy; mj;jp g;goq;f 
isAk; gwpf;fpwhu;fsh? mg;gbNa ey;y kunky;yhk; ey;y fdpf 
isf; nfhLf;Fk;; nfl;l kuNkh nfl;l fdpfisf; nfhLf;Fk;. 
New;W md;Gs;s ez;gdhf ,Ue;j xUtd; ,d;W gifQdhf 
khwptplyhk;. khwpg;Nghdtd; gifQdhfNt ,Ug;Ngd; vd;W 
jd; ,Ujaj;jpNy frg;ig tsu;g;ghdhf ,Ue;jhy;> Njt md;G 
mtdplj;jpy; ,Uf;fhJ> mq;Nf Njtd; epiyj;jpUf;fkhl;lhu;. 
vdNt me;j ,Ujaj;jpNy Njt rkhjhdj;jpw;F ,lkpy;iy. 
kw;wtd; gifQdhf khwptpl;ljhy; vd;Dila RghtKk; khwp 
tplf;$lhJ. ehd; ePu;f;fhy;fspd; Xukha; elg;gl;L> jd; fhyj;jpy; 
jd; fdpiaj; je;J> ,iyAjpuhjpUf;fpw kuj;ijg;Nghy ,Uf;f 
Ntz;Lk;. fu;j;jUila Ntjj;jpy; gpupakhf ,Ue;J> mijj; 
jpahdpAq;fs;> thQ;rpAq;fs;> Njtd; md;gpy; ngUfr; nra;thu;.  

 
  

 

 

தன் சேகாதரன�டத்தில் 

அன்���கிறவன் ஒள� 

ய�ேல நிைலெகாண்�� 

க்கிறான்; அவன�டத்தில் 

இடறல் ஒன்�மில்ைல. 

1 ேயாவான் 2:10 

nrt;tha; | Mtzp 6 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 7:16-20 

ெஜபம்: அன்ப�ன் பரேலாக ேதவேன> பரேலாகத்திலி�ந்� வ�ம் நிைற 

வான அன்ப�ல் நான் நா�க்� நாள் வளர்ந்� நிைலயான �ைவயான 

கன�ைய ெகா�க்�ம்ப� என்ைன வழிநடத்�வ �ராக.  இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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யா�ம் அறியாத அன்� 
xU ,sturdpd; nka; ghJfhtyDf;F> jhd; Njrj;jpd; Kbf;Fup 
atiu ehd; ghJfhf;fpd;Nwd; vd;Dk; kfpo;r;rp mtd; ,Ujaj; 
jpy; ,Uf;Fk;. jd; capiuf; $l jpahfk; nra;a Ntz;ba 
epiy te;jhYk;> ,sturd; tho Ntz;Lk; vd;gjw;fhf mtd; 
jaq;fhky; jd;id jpahfk; nra;thd;. me;j ,sturd; ,e;j 
nka; ghJfhtydpYk; Nkyhdtd;. xU Ntis me;j nka;ghJ 
fhtyd; jd; capiu ,sturDf;fhf jpahfk; nra;jhy;> mtd; 
capNuhbUf;Fk; NghJ ngw;w fdj;ijtpl> tPukuzk; mile;j 
gpd; ngupjhd fdj;ij milthd;. 
Mdhy; Njrj;jpNy ,Uf;Fk; xU 
Viof; FbahdtDf;fhf xUtd; 
jd; capiuf; nfhLg;ghNdh? ,y; 
iy. me;j Vio kupj;Jg;NghdhYk; 
mtd; fzf;fpy; vLf;fg;gLtjpy; 
iy. Mjhk; Vths; topahf te;j 
n[d;k ghtj;jpdhy;> ehq;fs; aht 
Uk; fzf;fw;wtu;fshf ,Ue;Njhk;. 
vq;fs; KbT epj;jpa kuzkhf 
,Ue;jJ. vq;fs; ght Njh~j;ij 
Nghf;f top VJk; ,Uf;ftpy;iy. 
kPl;gila top VJk; ,y;iy! M 
dhy; jk;Kila xNu Ngwhd FkhudhNy ehk; gpiof;Fk;gbf;F 
Njtd; mtiu ,t;Tyfj;jpNy mDg;gpdjpdhy; Njtd; ek;Nky; 
itj;j md;G ntspg;gl;lJ. ,tu; uh[hjp uh[h> fu;j;jhjp 
fu;j;ju;> rfyKk; mtu; %ykha; cz;lhapw;W. cz;lhdnjhd;Wk; 
mtuhNyay;yhky; cz;lhftpy;iy. ehDk; ePq;fSk; thOk;g 
bf;F> mtu; jk;Kila guNyhf Nkd;ikia Jwe;J> jho;ikf; 
Nfhyk; G+z;lhu;. vd;d Mr;rupakhd md;G! ehq;fs; mtUila 
gupRj;j kzthl;b rigahf khWk;gbf;F jk;ikg; ght epth 
uz gypahf xg;Gf; nfhLj;jhu;. vq;fs; Nka;g;guhdhu;> vq;fs; 
%j;j rNfhjuuhdhu;> vq;fs; ez;guhdhu;. vq;fs; jiytdhdhu;. 
vq;fs; Mj;Jk Neruhdhu;> vq;fs; kzthsuhdhu;. vq;fSf;F 
mtu; vy;yhkhdhu;! ,g;gbahf ahUk; mwpahj mtUila 
epiwthd guNyhf md;ig vq;fs; Nky; Cw;wpdhu;.  

   

 

 

தம்�ைடய ஒேர ேபறா 

ன �மாரனாேல நாம் 

ப�ைழக்�ம்ப�க்� ேதவ 

ன் அவைர இவ்�லகத் 

திேல அ�ப்ப�னதினால் 

ேதவன் நம்ேமல் ைவத் 

த அன்� ெவள�ப்பட்ட�. 

1 ேயாவான் 4:9 

Gjd; | Mtzp 7 
 

 khiy thrfk; - nfhNyh 1:15-20 

ெஜபம்: அன்ப�ன் பரேலாக தந்ைதேய> ந�ர் எங்கள் ேமல் காட்�கின்ற 

ெதய்வ �க அன்ப�ைன உணர்ந்�> அந்த நிைறவான அன்ைப நான் 

மற்றவர்க�க்� காட்�ம்ப�க்� என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்�ம்.  

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்  18 



  
 

 

ேதவ�ைடய ஊழியர்கள் 

cq;fSf;F czT+l;Lk; fuq;fis fhag;gLj;jhjpUq;fs; vd;W 
nghUl;gLk;gbaha; Mq;fpyj;jpNy xU go nkhop cz;L. 
Njtd; kdpj Fyj;jpd; Nky; nfhz;l md;gpdhy;> mtu;fs; 
epj;jpa eufj;jpNy mope;J Nghfhky; ,Uf;Fk;gbf;F ,ul;rfiu 
mDg;gpdhu;. ,ul;rfuhfpa ,NaR> ,ul;rpg;gilAk; topia cz;L 
gz;zp> guNyhfk; nrd;w gpd;G> me;j ,ul;rpg;gpd; ew;nra;jpia 
(RtpNr~j;ij) ahtUk; mwpe;J 
nfhs;s Ntz;Lk; vd;W jk;Kila 
Copau;fis Vw;gLj;jp mDg;gpf; 
nfhz;Nl ,Uf;fpd;whu;. kdpju;fs; 
ahtUk; ed;ik mila Ntz;Lk; 
vd;gjw;fhfNt mg;gbr; nra;jhu;. 
vLj;Jf; fhl;lhf> xU kdpjd; Rf 
Njfpahf thoNtz;Lk; vd;w Nehf; 
Fld;> mtd; vg;gbahd Mfhu 
j;ij cz;z Ntz;Lk;> vd;W 
nrhy;ypf; nfhLf;Fk; itj;jpaiu 
me;j kdpjd; mrl;il nra;J> mtiu Jd;gg;gLj;Jthdhf 
,Ue;jhy;> me;j kdpjDila KbT gupjtpf;fg;glj;jf;fJ. mNj 
Nghy ,e;j cyfj;jpNy thOk; NghJ> me;j tho;f;ifapd; 
Nehf;fj;ij czu;e;J> mope;J Nghfpd;w ,e;j cyf ,d;gq;fS 
f;fhf tho;it mopj;Jf; nfhs;shky;> guNyhfj;jpNy epj;jpa 
tho;it fz;lilAk; topia mwptpf;Fk; Njt jhru;fis 
Jd;gg;gLj;Jfpd;wtu;fs;> jq;fs; Mj;Jkhit Fwpj;J fuprid 
aw;wpUg;gjhy;> jq;fSf;F jhq;fNs NfLz;lhFk;gbahf mg;g 
br; nra;fpd;whu;fs;. ,t;tz;zkhfNt> Njtid mwpe;j gps;is 
fSk; Njt thu;j;ijfisf; Nfl;Fk; NghJ mijf; Fwpj;J vr;rup 
f;ifahf ,Uf;f Ntz;Lk;. czT+l;Lk; fuq;fis fbf;Fk; 
mlq;fhj gps;isfis Nghd;w kdepiyAilatu;fshf ,Uf;f 
f;$lhJ. cq;fSf;fhf gpuahrg;gl;L> fu;j;jUf;Fs; cq;fis 
tprhuiznra;fpwtu;fshapUe;J> cq;fSf;Fg; Gj;jpnrhy;Yfpwtu; 
fis ePq;fs; kjpf;f Ntz;Lk;. mtu;fis kpfTk; md;gha; 
vz;zpf; nfhs;s Ntz;Lk;.  NjtDila  xOq;fpw;F vjpu;j;J 
epw;fhjgbf;F vr;rupf;ifAs;stu;fshapUq;fs;. nghWikAld; 
njhlu;e;J XLq;fs;.   

    

 

 
 

அவர்க�ைடய கி�ைய 

ய�ன�மித்தம் அவர்கைள 

மிக�ம் அன்பாய் எண் 

ண�க்ெகாள்�ம்ப� உங் 

கைள ேவண்�க்ெகாள் 

�கிேறாம். 

 

 

1 ெதச 5:13 

tpahod; | Mtzp 8 
 

   khiy thrfk; -  khw;F 9:41 

 

ெஜபம்: ந�திய�ன் ேதவேன> உம்�ைடய வார்த்ைதகைள ெகாண்� 

வ�ம் தாசர்கைள கனத்�டன் ஏற்�க் ெகாண்�> அந்த வார்த்ைதகள� 

ன்ப� என் வாழ்ைவ நான் மாற்றிக் ெகாள்ள உணர்�ள்ள இ�தயத் 

ைதத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவன�டம் ேச�ங்கள்.   

,d;W cq;fis kdkbtilar; nra;Ak; gpur;rid vd;d? rw;W 
rpe;jpAq;fs;! kdk; Nrhu;e;J NghfhjpUq;fs;. ed;ik nra;Ak; 
Njtd; vq;fNshL ,Uf;fpd;whu;. cq;fspy; jfg;gdhapUf;fpw 
xUtdplj;jpy; kfd; mg;gq;Nfl;lhy;> mtDf;Ff; fy;iyf; 
nfhLg;ghdh? kPidf;Nfl;lhy; kPDf;Fg; gjpyha;g; ghk;igf; 
nfhLg;ghdh? my;yJ Kl;iliaf; 
Nfl;lhy;> mtDf;Fj; Njisf; nfhL 
g;ghdh?  nghy;yhjtu;fshfpa ePq; 
fs; cq;fs; gps;isfSf;F ey;y 
<Tfisf; nfhLf;f mwpe;jpUf;Fk; 
NghJ> guk gpjhthdtu; jk;kplj; 
jpy; Ntz;bf;nfhs;Sfpwtu;fSf;F 
ed;ikahditfisf; nfhLg;gJ 
mjpf epr;rak; my;yth vd;W 
,NaR $wpapUf;fpd;whu;. vdNt> 
tpRthrj;NjhL> cq;fs; Ntz;Ljy; 
fis Njtdplj;jpNy njupag;gLj;J 
q;fs;. mw;gkhdtndd;W xUtiu 
Ak; mtu; js;sptpLtjpy;iy. rpy 
NtisfspNy cq;fis vjpu;Nehf; 
Fk; #o;epiyfs; gaq;fukhdjhf ,Uf;fyhk;. xU Ntis ehd; 
nra;j jtwpdhy; ehd; ,e;j epiyf;F js;sg;gl;Ltpl;Nld;. ,jp 
ypUe;J ahu; vd;id tpLjiyahf;ff; $Lk;. vd;w rpe;ij Njhd; 
wyhk; my;yJ ,e;j vjpupaplk; ,Ue;J ahu; vd;id tpLjiy 
ahf;ff; $Lk; vd;w vz;zk; cz;lhfyhk;. gag;glhjpUq;fs;! 
jk;Kila Vf Rjdhfpa ,NaRitNa vq;fSf;fhf nfhLj;jtu; 
vq;fNshbUf;fpd;whu;. kdj; jho;ikNahL mtuplk; NrUq;fs;. 
mtu;  jho;ikAs;stu;fSf;F fpUig mspf;fpd;whu;. mtu; 
jk;Kila thf;fpy; cz;ikAs;stu;. “ehd; cd;idg; gyg;gL 
j;jp cdf;Fr; rfhak;gz;ZNtd;; vd; ePjpapd; tyJfuj; jpdhy; 
cd;idj; jhq;FNtd;” vd;W jk;Kila gps;isfSf;F thf; 
Fiuj;jtu; vq;fs; epiyia mwpe;jtuhapUf;fpd;whu;. fu;j;ju; 
cUf;fKk;> ,uf;fKk;> ePba rhe;jKk;> kpFe;j fpUigAKs;stu;. 
vdNt jplek;gpf;ifAld; Njtdplk; NrUq;fs;.   
  

 
 

 

ந� பயப்படாேத> நான் உன் 

�டேன இ�க்கிேறன் ; 

திைகயாேத> நான் உன் 

ேதவன்; நான் உன்ைனப் 

பலப்ப�த்தி உனக்�ச் 

சகாயம்பண்�ேவன்; 

என் ந�திய�ன் வல�கரத் 

தினால் உன்ைனத் 

தாங்�ேவன். 

nts;sp |  Mtzp 9 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 91:3 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> என்ைன ேநாக்�ம் �ழ்நி ைல 

கைள கண்�> நான் ப�ன்ன�ட்� ேபாகாமல்> மனத் தாழ்ைம�டன் 

உம்மிடம் கிட்�ச் ேச�ம்ப� உம்மண்ைட என்ைன இ�த்�க் ெகாள் 

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

 

ஏசாயா 41:10 
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சிறிய கா�யங்கள் 
vd; gioa tho;f;ifapy; ,Ue;j ngupjhd fhupaq;fs; ahit 
Ak; Njtid mwpfpd;w Nkd;ikf;fhf tpl;Ltpl;Nld; Mdhy; 
,e;j rpwpa fhupak; kl;LNk vd;dplk; ,Uf;fpd;wJ vd;W rpy 
rpd;dr;rpd;d fhupaq;fis kdpju;fs; jq;fis tpl;L mfw;wptpL 
tjpy;iy my;yJ mit rpwpa fhupaq;fs; jhNd vd;W guh 
Kfkhftpl;LtpLfpd;whu;fs;. vLj;Jf;fhl;lhf> gioa ght gof;f 
q;fs> khk;r Rghtq;fs;> jtwhd 
gioa ez;gu;fs my;yJ cwTfs; 
Nghd;wit vd; tho;tpw;F vd;d 
nra;a KbAk;? mit mw;gkhd 
itfs; vd vz;zp jq;fs; tho; 
tpw;Fs; mitfis (my;yJ mt 
u;fis) mDkjpj;JtpLfpd;whu;fs;. 
xU Njhl;lf;fhud; jd; jpuhl;ir 
Njhl;lj;jpNy kpfTk; gpuahrg;gl;L 
cioj;jhd;. jpuhl;ir nrbfs; nrop 
g;ghf tsu;e;J G+Tk; gpQ;Rkhf mo 
fhf fhl;rpaspj;jpUe;jJ. jd; gpuah 
rj;jpd; gyid mWf;Fk; ehl;fs; 
mz;kpj;Jf; nfhz;bUe;jJ. Mdhy;> mtd; mq;F te;J nry; 
Yk; rpy rpW eupfis Fwpj;J m[hf;fpuijAs;stdhf ,Ue; 
jhd;. nrbfs; tsu;e;J cau;e;Jtpl;ld vdNt ,e;j rpwpa eup 
fs; vd;d nra;aKbAk; vd jd; cs;sj;jpNy nrhy;ypf; nfhz; 
lhd;. mit cUtj;jpy; kpfTk; rpwpaitfs;> Mdhy; mitf 
Nsh me;j Njhl;lj;jpYs;s jpuhl;ir nrbfspd; mbj; jz;L 
fis fbj;J fhag;gLj;jptpl;L nrd;wd. mjd; tpisTfs; cl 
dbahf njupa tpy;iy> gpQ;Rfs; cjpu;e;J tpo Muk;gpj;jd> 
,iyfs; fha;e;J> gbg;gbahf nrbfs; cyu;e;J Ngha;tpl;lJ. 
gpupakhdtu;fNs> vq;fs; gpuahrj;jpd; gyid KOikahf fhz 
KbahjpUf;fpd;wgb  vq;fs; tho;f;ifapypUf;Fk; rpwpa fhupaq; 
fis vd;d vd;W Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. vy;yhf; fht 
NyhLk; cd; ,Ujaj;ijf; fhj;Jf;nfhs;> mjpdplj;jpdpd;W [Pt 
Cw;W Gwg;gLk; vd;W Ntjj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. vdNt> cq; 
fs; gpuahrj;jpd; gyid nfLj;Jg;Nghlf;$ba fhupaq;fs; ahit 
iaAk; cq;fis tpl;L mfw;wptplj; jPu;khdk; vLq;fs;. 

   

 
 

திராட்சத்ேதாட்டங்கைள

க் ெக�க்கிற �ழிந�க 

ைள�ம் சி�ந�கைள 

�ம் நமக்�ப் ப���ங்கள் ; 

நம்�ைடய திராட்சத் 

ேதாட்டங்கள் ��ம் ப�ஞ் 

�மாய��க்கிறேத. 

உன்னதப்பாட்� 2:15 

rdp | Mtzp 10 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 5:9 

ெஜபம்: வழிநடத்�ம் நல்ல ேதவேன> என் ப�ராயசத்தின் பலைன ெக� 

க்�ம் கா�யங்கள் யாைவைய�ம் என்ைனவ�ட்� அகற்றிவ��ம்ப� யாக 

எனக்� ெபலன் தந்� வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஆவ�க்��ய உற� 

vq;fs; Mj;Jkh ,ul;rpg;G ,e;j cyfk; jUk; gjtp me;j];J 
fshYk;> vq;fs; fpupiafshYk; cz;lhftpy;iy. “fpUigap 
dhNy tpRthrj;ijf;nfhz;L ,ul;rpf;fg;gl;Bu;fs;; ,J cq;fshy; 
cz;lhdjy;y> ,J NjtDila <T. xUtUk; ngUikghuh 
l;lhjgbf;F ,J fpupiafspdhy; cz;lhdjy;y.” vdNt khk; 
rj;jpw;Fupa ngUik ghuhl;Ljyhy; cz;lhFk; gyd; mw;gNk. 
XU rkak;> ,NaRtpd; ,dj;jhu;> 
,NaR ahu; vd;gijAk; mtU 
ila G+Nyhf gzpiaAk; mwpahj 
jpdhy;> jq;fs; mwptpd;gb mtu; 
kjpkaq;fpapUf;fpwhu; vd;W nrhy;yp 
gpbj;Jf;nfhs;Sk;gb te;jhu;fs;. 
(khw;F 3:21) mg;nghOJ mtU 
ila rNfhjuUk;> jhahUk; te;J> 
ntspNa epd;W> mtiu miof;F 
k;gb mtuplj;jpy; Ms; mDg;gpdh 
u;fs;. mtiur; Rw;wpYk; cl;fhu;e;jp 
Ue;j [dq;fs; mtiu Nehf;fp: 
,Njh> ck;Kila jhahUk; ck;Kila rNfhjuUk; ntspNa 
epd;W ck;ikj; NjLfpwhu;fs; vd;whu;fs;. mtu;fSf;F mtu; 
gpujpAj;jukhf: vd; jhahu; ahu;? vd; rNfhjuu; ahu;? vd;W 
nrhy;yp>  jk;ikr;R+o cl;fhu;e;jpUe;jtu;fisr; Rw;wpg; ghu;j;J: 
,Njh> vd; jhAk; vd; rNfhjuUk; ,tu;fNs! vd;whu;. Njt rpj; 
jk; epiwNtWk;gbf;fha;> ,NaR jhNk ,e;j G+kpapNy> gpjh 
thfpa NjtDila rpj;jg;gb xU FLk;gj;jpy; gpwe;jhu;. ,J 
me;j FLk;g mq;fj;jtu;fSf;F ngupjhd ghf;fpak;. me;j 
Nkd;ikghuhl;Ljypdhy; me;jf; FLk;gj;jhu; epj;jpa tho;it 
mila KbahJ. ,NaRNt ,ul;rfu; vd;W jq;fs; ,Ujaj; 
jpNy tpRthrpj;J> Njt rpj;jj;ij jq;fs; tho;tpy; nra;gt 
u;fNs mtUila uh[;aj;jpy; gq;fhspfshf ,Ug;ghu;fs;. khk;r 
j;jpy; cz;lhFk; Nkd;ikguhl;Ljypdhy; Njtid xUtUk; 
mwpa KbahJ.  Njt rpj;jg;gb cz;lhFk; Mtpf;Fupa cwtp 
dhNyNa ehq;fs; ,NaRNthL ,ize;J nfhs;s KbAk;. 
vdNt ,e;j cyfj;jpw;Fupa Nkd;ikfis fise;Jtpl;L Njt 
rpj;jj;ij vq;fs; tho;tpy; elg;gpg;Nghk;.  

    

 

 

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 

QhapW | Mtzp 11 
 

  khiy thrfk; - fyhj;jpau; 6:14 

 

ெஜபம்: கி�ைப நிைறந்த ேதவேன> அழிந்� ேபா�ம் இந்த உலகத்தி 

ற்��ய கா�யங்கள�னால் ெப�ைமயைடயாமல்> ஆவ�க்��ய ேதவ 

ஆசீர்வாதங்கைள நா�த்ேதட என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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இேய�ைவ நா�த் ேத�ங்கள் 
,NaRit vq;fs; nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;Wf; nfhz;L> 
mtUila If;fpaj;jpNy ,ize;j ehspNy> ghtj;jpypUe;J 
tpLjiy cz;lhapw;W. kdjpNy ngupjhd kfpo;r;rp! gprhrpd; 
je;jpuq;fisf;Fwpj;j gak; mfd;W NghdJ. Njtid mwpfpd;w 
mwptpy; tsu Ntz;Lk;> mtUila rpj;jk; nra;a Ntz;Lk; 
vd;Dk; thQ;ir ,Ue;jJ. Mdhy;> fhyq;fs; fle;J nry;Yk; 
NghJ kdpju;fSila tho;tpNy 
,NaRit ehbj; NjLk; Mu;tk; 
Fiwe;J Ngha;tpLfpd;wJ. gpd;G> 
mtu;fis mwpahky;> mtu;fS 
ila tho;f;ifapNy Nkd;ikgh 
uhl;Ljy; Muk;gpj;JtpLfpd;wJ. gpd;G 
mtutu; tho;tpy; elg;gpf;fg;gLk;> 
ew;fpupiafspdhNy (cjtp nra;jy;> md;djhdk;; toq; Fjy; 
Nghd;witfs;) jpUg;jp milAk; epiy cz;lhfptpLfpd;wJ. 
ew;fpupiafs; ey;yJ! njhlu;e;J nra;Aq;fs;. Mdhy; ,NaR 
fpwp];Jit vg;NghJk; ehbj; NjLfpd;wtu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
mjhtJ> fpwp];Jtpd; rhay; milAk;gbf;fha;> vq;fs; cs;shd 
kdpjdpy; khw;wk; Vw;glj;jf;fjha; xt;nthU ehSk; ehq;fs; 
mtiu mwpf;fpd;w mwptpy; tsuNtz;Lk;. rNfA vd;w kdpj 
idg; ghUq;fs;> mtd; tup t#ypg;gtu;fspd; jiytdhf ,Ue; 
jjhy; mtDf;F ,e;j cyf nry;tk; ,Ue;jJ. rKjhaj;jp 
dhNy ghtp vd;W js;sg;gl;l kdpjd;;. mtd; Njhw;wj;jpy; 
Fs;sdhf ,Ue;jhd;.  ,NaR vg;gbg;gl;ltNuh vd;W mtiug; 
ghu;f;f tifNjbdhd;. mtd; Fs;sdhdgbahy;> [df;$l;lj;jpy; 
mtiuf; fhzf;$lhky;> mtu; NghFk; topapy; Kd;dhf Xb> 
mtiug; ghu;f;Fk;gb xU fhl;lj;jp kuj;jpy; Vwpdhd;. ,g;gbahf 
,NaR vg;gbg;gl;ltu; vd;W mwpa thQ;irahf ,Ue;jhd;. 
,NaR mtDila tho;f;ifapNy te;jjhy;> mtd; cs;sj; 
jpNy khw;wq;fs; Vw;gl;lJ. ,NaR mtDila tPl;bw;F nrd; 
wJ ngupjhd ghf;fpak;. mtu; mtDila tPl;bw;F nrd;wjd; 
Nehf;fk; vd;d? me;j tPl;il Gdpj ];jykhf;Ftjw;fh? ,y;iy! 
mtDila tho;if Kiw khwNtz;Lk;. kdjpNy Njtd; tpUk; 
Gk; khw;wq;fs; cz;lhf Ntz;Lk;. me;j rNfA ,NaRit fhz 
tpUk;gpaijg; Nghy> ehq;fSk; mtiu ehbj; Njl Ntz;Lk;.  

     

 
 

உங்கள் மனம் �திதாகிற 

தினாேல ம��பமா� 

ங்கள். 

ேராமர் 12:2 

jpq;fs; | Mtzp 12 
 

 khiy thrfk; - Y}f;fh 19:1-10 

ெஜபம்: அன்ப�ன் ேதவேன> உம்ைம நா�த் ேத�ம் வாஞ்ைசய�ல் நான் 

அ�தின�ம் ெப�க�ம்> என் மனம் �திதா�ம் ப�க்காய் என் மனதிேல 

ந�ர் வ��ம்�ம் மாற்றங்கள் உண்டா�ம்ப� என்ைன நடத்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவைன அறிந்தவர்கள் யார்?  

jhapd; fu;g;gj;jpNy vq;fis Kd;Fwpj;J mioj;j Njtid 
ehq;fs; ,d;Dkha; mwpa Ntz;Lk; vd;W gy Kaw;rpfis 
vLf;fpd;Nwhk;. gupRj;j Ntjhfkj;ij thrpj;J fw;Wf; nfhs; 
Sjy;> Ntjghlq;fspy; Cf;fkhf fye;J nfhs;Sjy;> Njt 
nra;jpfis Nfl;ly;> Ntjk; rk;ke;jkhd Gj;jfq;fis thrpj;jy; 
Nghd;wit mtw;Ws; rpy. ePq;fs; ,itfis nra;J te;jhy;> 
njhlu;e;Jk; Cf;fkhf ,ij nra; 
Aq;fs;. ,it ahTk; NjtDila 
Fzhjpraq;fisAk;> mtiu ehbj; 
Njb mtUila thu;j;ijf;F fPo;g; 
gbe;j gupRj;jthd;fspd; tho;T vg;g 
bahf ,Ue;jnjd;gijAk; vq;fS 
f;F fw;W nfhLfpd;wJ. ,itfis 
nra;J tUfpd;w ehq;fs;> Njtid mwpfpd;w mwptpy; tsu;e;J 
tUfpd;Nwhk; vd;gij vg;gb mwpe;J nfhs;syhk;? mjhtJ> 
kw;wtu;fspd; epiyia my;y> mtutu; jd; jd; epiyia 
mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. fpwp];jt tho;f;ifapd; ikag; 
nghUs; nja;tPf md;G. “gpupakhdtu;fNs> xUtupnyhUtu; md; 
ghapUf;ff;flNthk;; Vnddpy; md;G Njtdhy; cz;lhapUf;fpwJ. 
md;Gs;s vtDk; Njtdhy; gpwe;J> mtiu mwpe;jpUf;fp 
whd;. (1 Nahthd; 4:7). Njt md;G ,y;yhjtd; Njtid ,d; 
Dk; mwpa Ntz;ba gpufhukha; mwpatpy;iy. ,e;j trdq;fsp 
dhNy Nrhu;e;J Ngha;tplhjpUq;fs;. vq;fSf;F ngyd; je;J cj 
Tk;gbf;F Jizahsuhfpa Njt Mtpahdtu; vq;fNshL ,Uf; 
fpd;whu;. Njtid xUtUk; xUNghJk; fz;ljpy;iy. ehk; xU 
tupy; xUtu; md;G$u;e;jhy; Njtd; ekf;Fs; epiyj;jpUf;fpwhu;; 
mtUila md;Gk; ekf;Fs; G+uzg;gLk;. mg;nghOJ vq;fis 
fhZNthu; vq;fs; topahf Njtid mwpe;J nfhs;thu;fs;. 
mtu; jk;Kila Mtpia ekf;Fj; je;jUspdjpdhNy ehk; 
mtupYk; mtu; ek;kpYk; epiyj;jpUf;fpwij mwpe;jpUf;fpNwhk;. 
Njtd; ek;Nky; itj;jpUf;fpw md;ig ehk; mwpe;J tpRthrpj;jp 
Uf;fpNwhk;. Njtd; md;ghfNt ,Uf;fpwhu;; md;gpy; epiyj;jpU 
f;fpwtd; Njtdpy; epiyj;jpUf;fpwhd;> NjtDk; mtdpy; epiy 
j;jpUf;fpwhu;. ehSf;F ehs; mtiu mwpAk; ,e;j mwptpy; tsu 
Njtd; fpUig nra;thu;. 

   

 
 

அன்ப�ல்லாதவன் ேதவ 

ைன அறியான்> ேதவன் 

அன்பாகேவ இ�க்கி றார். 

1 ேயாவான் 4:8 

nrt;tha; | Mtzp 13 
 

 khiy thrfk; - 1 Nahth 2:1-11 

ெஜபம்: அன்ப�ன் பரேலாக தந்ைதேய> பரேலாகிேல நிைலயாக நிைல 

த்தி�க்�ம் உம்�ைடய நிைறவான ெதய்வ �க அன்ப�ல் நான் நா�க்� 

நாள் வளர்ந்� ெப��ம்ப�க்� என்ைன வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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கிறிஸ்�வானவர் காட்�ய வழி 
eilKiw tho;f;ifapNy nja;tPf md;ig vg;gb ehq;fs; fhz; 
gpf;f KbAk;? Kjy;gbahf ehd; nja;tPf md;gpy; tsuNt 
z;Lk; vd;fpd;w rpe;ij cilatdh(sh)f khw Ntz;Lk;. ehsh 
e;jk; vq;fisr; #o (tPl;by;> Ntiyapy;> fy;tp epiyaq;fspy;> 
ntspapy;> rigapy;) mNef rk;gtq;fs; eilngw;W tUfpd;wJ. 
mtw;Ws; gytw;wpy; ehq;fs; Neub 
ahfNth my;yJ kiwKfkhfNth 
njhlu;Gs;stu;fshf;fg;gLfpd;Nwhk;. 
rpy cjhuzq;fs;> “rig If;fpa 
j;jpNy> ePq;fs; rk;ke;jg;glhj xU 
Fw;wj;ij xUtu; cq;fs; Nky; 
Rkj;jptpl;lhu; my;yJ rigapNy 
cq;fSf;F gpupakpy;yhj fhupak; 
xd;W eilngwg; Nghfpd;wJ my; 
yJ eil ngw;W tpl;lJ” ,g;gbg; 
gl;l #o;epiyfis kdpj ngyj; 
jpdhy; vjpu;Nehf;FtJ kpfTk; 
fbdkhdJ. mjdhy;> kdpju;fs; cldbahf jq;fs; mwptpd;gb 
thf;Fthjq;fisAk;> Fog;gq;fisAk; Vw;gLj;jpf; nfhs;fp 
d;whu;fs;. ,jdhy; td;kk;> gif> frg;G ,Ujaj;jpy; Fb nfhz; 
LtpLfpd;wJ. Mdhy;> Njt md;gpy; tsu thQ;irAs;stu;fs;> 
,e;j NtisfspNy kdjpNy Njt Mtpahdtupd; cjtpia 
Nfl;f Ntz;Lk;. vd; khrk; ,g;gb nra;ar; nrhy;fpd;wNj> 
Mdhy; Njtd; vd;d nrhy;Yfpd;whu; vd;W rpe;jpf;f Ntz;Lk;. 
ePq;fs; Fw;wQ;nra;J mbf;fg;gLk;NghJ nghWikNahNl rfpj; 
jhy;> mjpdhy; vd;d fPu;j;jpAz;L? ePq;fs; ed;iknra;J ghLg 
Lk;NghJ nghWikNahNl rfpj;jhy; mJNt NjtDf;F Kd; 
ghfg; gpuPjpahapUf;Fk;. ,jw;fhf ePq;fs; miof;fg;gl;LkpUf;fpwP 
u;fs;;. fpwp];JTk; jk; md;ig fhl;Lk;gb vq;fs; ghLfis mtu; 
Vw;Wf; nfhz;lhu;. cq;fs; rj;JUf;fisr; rpNefpAq;fs;; cq;f 
isr; rgpf;fpwtu;fis MrPu;tjpAq;fs;; cq;fisg; gif f;fpwtu; 
fSf;F ed;ik nra;Aq;fs;; cq;fis epe;jpf;fpwtu;fS f;fhfTk; 
cq;fisj; Jd;gg;gLj;Jfpwtu;fSf;fhfTk; n[gk; gz;Zq;fs; 
vd;W ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. ,g;gbahd rpe;ijiaj; jupj;j 
tu;shf ,NaRtpd; mbr;RtLfis gpd;gw;wpr; nry;Nthk;. 

   

 
 

ஏெனன�ல்> கிறிஸ்��ம் 

உங்க�க்காகப் பா�பட் 

�> ந�ங்கள் தம்�ைடய 

அ�ச்�வ�கைளத் ெதா 

டர்ந்�வ�ம்ப� உங் க 

�க்� மாதி�ையப் ப�ன் 

ைவத்�ப்ேபானார். 

1 ேப�� 2:21 

Gjd; | Mtzp 14 
 

  khiy thrfk; - kj;NjA 5:44 

ெஜபம்: அன்ப�ன் பரேலாக தந்ைதேய> பரேலாகிேல நிைலயாக நிைல 

த்தி�க்�ம் உம்�ைடய நிைறவான ெதய்வ �க அன்ப�ல் நான் நா�க்� 

நாள் வளர்ந்� ெப��ம்ப�க்� என்ைன வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அம�க்ைகயான வாழ்� 

njUf;fis fle;J nry;Yk; NghJ> khspiffshf fhl;rpaspf;Fk; 
tPLfspd; ntspj; Njhw;wj;ijf; fz;L mij ,urpg;gtu;fs; gyu;. 
Mdhy; tPl;bw;Fs;Ns vd;d elf;fpd;wJ vd> njUtpNy nry;Yk; 
ghjrhupfSf;F njupahJ. tPLfspd; Njhw;wq;fspdhNy mkupf; 
ifahd tho;T cz;lhtjpy;iy. 
mkupf;ifahd tho;T Njtdhy; 
cz;lhFk; <T. Fbirfspy; rkhjh 
dkhf tho;gtu;fSk; cz;L mNj 
Nghy ,lhk;gPfukhd khspifapy; 
thOk; ViofSk; cz;L. mjhtJ 
guNyhfj;jpypUe;J tUk; nghf;fp~ 
j;jpdhy; jd; ,Ujaj;ij epiwj;Jf; nfhs;gtNd mopahj nry;t 
e;jdhf ,Uf;fpd;whd;. Njt rkhjhdk; vq;fis Rw;wpapUf;Fk; 
fhuzpfshy; epu;zapf;fg;gLtjpy;iy. khwhf vq;fSs;Ns ,U 
f;Fk; Njt MtpahdtupdhNy mDf;fpufk; nra;ag;gLfpd;wJ. 
,e;j ,ufrpaj;ij ed;F mwpe;jpUe;j jhtPJ uh[h> rkhjhd 
j;jpd; Cw;whfpa Njtid vg;NghJk; gw;wpf; nfhz;bUe;jhu;. fu; 
j;ju; vd; Nka;g;guhf ,Ug;gjpdhNy ehd; jho;r;rpaile;J Nght 
jpy;iy. mjhtJ mtUf;Fz;lhd gjtp me;j];J nry;tk; ,it 
fspdhNy my;y> “epiwthd fu;j;ju; vd;NdhbUg;gjhy;” vd 
f;F FiwT Vw;gLtjpy;iy vd;W cWjpahf mwpf;if nra; 
jhu;. mtu; njhlu;e;J $Wifapy;> fu;j;jUila topelj;Jjypy; 
kdj;jpUg;jpAk; Njt ePjpAk; cz;L. ve;j nghy;yhj #o;epiy 
fSk;> mkupf;ifahd tho;f;ifia nfLf;f KbahJ. vjpupfspd; 
Kd;dpiyapy; ntw;wp cz;L. Mj;Jkhit Njw;wp> MtpapdhNy 
mgpN~fpf;fpd;whu;. mtUila ed;ikAk; fpUigAk; cz;L. 
<w;wpNy mtUila guNyhf tPl;bNy epj;jpa epj;jpakhd mkupf; 
ifahd tho;T cz;L. gpupakhdtu;fNs> ,d;W ePq;fs; Njr 
j;jpNy xU gpugy;akhd gpui[ahf ,Ue;jhYk;> xUtUk; mwp 
ahj cyfj;jhy; jho;j;jg;gl;l gpui[ahf ,Ue;jhYk;> ngUk; 
cyf nry;tk; epiwe;jtdhf ,Ue;jhYk;> cyf msT Nfhyp 
d;gb twpatu;fshf ,Ue;jhYk;>   epj;jpa epiwthd tho;it 
nfhLf;Fk; fu;j;jiu gw;wpf; nfhs;Sq;fs;. cyfk; fhl;Lk; ntsp 
j;Njhw;wq;fspdhy; kaq;fpg;Nghfhky;> mkupf;ifahd tho;it 
mUSk; fu;j;jiuNa ek;gp thOq;fs;. 

  

  
 

 

கர்த்தர் என் ேமய்ப்பரா 

ய��க்கிறார்; நான் தாழ் 

ச்சியைடேயன். 

சங்கீதம் 23:1 

tpahod; | Mtzp 15 
 

 khiy thrfk;  - Nahthd; 14:1-3 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> நிைலயற்ற சிற்றின்பத்ைத த�ம் இந்த 

உலகத்தின் மாையக்�ள் சிக்கி சமாதானத்ைத இழந்� ேபாகாமல் 

உம்ைமேய நம்ப� வாழ என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழி யாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்  26 



  
 

 

இ�தயத்தின் அந்தரங்கங்கள்   

xU fhupahyaj;jpNy Ntiy ghu;j;J te;j Nkw;;ghu;itahsu;> 
jd;Dila Ntiy ruptu nra;J Kbf;f jilahf ,Uf;Fk; 
fhuzpfs;  vd;d vd;gijAk;> mij vg;gb khw;wpaikf;f Kb 
Ak; vd;gijAk; gzpthf jd; Kfhikahsuplk; vLj;Jf; $wpdhu;. 
me;j Nkw;ghu;itahsu; $wpatw;iw ey; kdJld; Vw;Wf; nfhs; 
tJNghy me;j Kfhikahsu; fhz 
g;gl;lhu;. Mdhy; kdjpd; Moj;jpy; 
“,itfis vdf;F nrhy;tjw;F 
,tu; ahu;?” vd;w vupr;ry; Vw;gl; 
lJ. mjdhy;> me;j Nkw;ghu;itah 
siu Ntiy ePf;fk; nra;tjw;F re; 
ju;g;gj;ij kpfTk; ftdkhf vjpu; 
ghu;j;jpUe;jhu;. kdpju;fs; jq;fs; cs;sj;jpy; xd;iw itj;Jf;nfh 
z;L> ntspapNy Ntnwhd;iw fhz;gpf;ff;$ba Mw;wy; cil 
atu;fs;. jq;fs; cs;sj;jpypUf;Fk; mepahaq;fis ntspf;fhl; 
lhky;> jq;fs; vz;zj;ij epiwNtw;Wk; gb kiwthfTk; rkhu; 
j;jpakhfTk; je;jpuq;fis nra;Ak; kdpju;fspd; me;j Rght 
j;ij> ,e;j cyfpNy nraw;jpwd; vd;W miof;fg;glyhk;. ,g;gb 
g;gl;l epfo;Tfs; gy kl;lq;fspy;> Vwj;jho vy;yh cyf mikg; 
Gf;fspYk; fhzf;$bajhf ,Uf;Fk;. Mdhy; ,Ujaj;ij Muh 
a;e;jwpf;fpd;w Njtd; kdpjdpd; cs;sj;jpy; vd;d ,Uf;fpd;wnj 
d;gij Muha;e;J mwpfpd;whu;. fhaPDk; MNgYk; NjtDf;F 
gyp nrYj;jpdhu;fs;. MNgypd; gyp NjtDf;F Vw;Gilajhf 
,Ue;jJ vd;W mtd; rNfhjudhfpa fhaPd; mwpe;j NghJ 
mtDf;F vupr;ry; cz;lhapw;W. mtDila kdepiy khw;wk 
ile;jij mtd; rNfhjudhfpa MNgy; mwpahjpUe;jpUf;fyhk;. 
Mdhy; ,Ujaj;ij Muha;e;jwpfpd;w Njtd; mtd; cs;sj;jpyp 
Ue;j vupr;riyAk; mjdhy; tug;NghFk; tpisitAk; mwpe;jpU 
e;jgbahy; mij mtDf;F ntspg;gLj;jpdhu;. Mdhy; mtNdh 
NjtDila thu;j;ijf;F fPo;g;gbahky; jd; rNfhjuid nfhd;W 
Nghl;lhd;. ,e;j cyfpNy kdpju;fs;> ntsp Njhw;wj;ij my;yJ 
cyf me;j];j;ij ghu;j;J gytpjkhf cq;fis jug;gLj;jyhk; 
Mdhy; ,Ujaq;fis Muha;e;jwpfpd;wtu; ehq;fs; ahu; vd; 
gij mwpe;jpUf;fpd;whu;. MfNt vq;fs; cs;sj;jpd; epidTfs; 
NjtDf;F Vw;Gilajhf ,Ug;gjhf. 

    

  

 

 

இ�தயத்தின் அந்தரங்க 

ங்கைள அவர் அறிந்தி� 

க்கிறாேர. 

சங்கீதம் 44:21 

nts;sp | Mtzp 16 
 

 khiy thrfk; - rq; 139:23-24 

ெஜபம்: ந�திய�ன் ேதவேன> என் இ�தயத்தின் எண்ணங்கள் எல்லாம் 

உம்�ைடய ச�கத்திேல ஏற்�ைடயதாக இ�க்�ம்ப�க்�> உண்ைம� 

ள்ள வாழ்க்ைக வா�ம்ப�க்� எனக்� கி�ைப ெசய்வ �ராக.  இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய  வாசிக்க -  WWW.gtachurch.ca  27 



  
 

 

ெப�யவர் எங்கேளா� 
ahTk; rpwg;ghf nrd;Wnfhz;bUe;j FLk;gk; xd;wpy;> jpBnud 
gy rthy;fis vjpu;Nehf;f Ntz;ba epiy cz;lhapw;W. 
FiwTfs; Vw;glj; njhlq;fpajhy; Mq;fhq;Nf KWKWg;G Muk; 
gkhfptpl;lJ. xU ehs; je;ijahu; FLk;gjpYs;s ahtiuAk; 
mioj;J mtu;fNshL Ngrpdhu;. ,J vq;fs; FLk;gk;. FL 
k;gj;jpYs;s Fiwfis ahtUk; mwpe;jpUf;fpd;wPu;fs;. vq;fs; FL 
k;gk; kWgbAk; kWkyu;r;rp mila 
Ntz;Lk; vd;w vz;zk; vq;fs; 
ahtuplKk; cz;L. mjw;fhf ehq; 
fs; ahtUk; fu;j;jiu Nehf;fp tpz; 
zg;gpf;fpd;Nwhk;. Mdhy;> “FiwT 
fis epiwthf;Fk;gb ehd; vd;d 

nra;ag; Nghfpd;Nwd;”?  vd;W ehq; 
fs; xt;nthUtUk; vq;fis Nfl; 
Lf; nfhs;s Ntz;Lk;. ehq;fs; kW 
gbAk; ey;y epiyf;F jpUk;g Ntz; 
Lk; vd;w nghJthd Nehf;fj;jpd; 
fPo; vq;fs; gq;fspg;igf; nfhLf;f 
Ntz;Lk; vd;W Ntz;bf; nfhz;lhu;. gpupakhdtu;fNs> ,d;W 
tPl;bYk;> rig If;fpaj;jpYk; epiwT Vw;gLk;gb ehq;fs; 
vz;zKs;stu;fshf ,Uf;fpd;Nwhk;. me;j vz;zk; ey;yJ. 
,Uf;Fk; FiwTfis ehq;fs; mwpe;jpUf;fpd;Nwhk;. mit 
epiwthFk;gb Njtid Ntz;bf; nfhs;fpd;Nwhk;. me;j epiwT 
cz;lhFk;gbf;F vd;Dila gq;fspg;G vd;d? vq;fSila 
ngyd; FWfpajhf ,Uf;fyhk; Mdhy; vq;fSf;F ,Uf;Fk; 
ngyj;NjhL> Njtid ek;gp ehq;fs; ew;fpupiafis nra;;Ak; 
NghJ Njt Mtpahdtu; jhNk ngupjhd tpisr;riy cz;L 
gz;Zthu;. kPjpahdpaupd; nfhLikapypUe;J ,];uNtiy tpL 
tpf;Fk;gb fpjpNahd; vd;Dk; kdpjid fu;j;ju; mioj;jNghJ> 
ehd; ,];uNtiy vjpdhNy ul;rpg;Ngd;; ,Njh> kdhNrapy; vd; 
FLk;gk; kpfTk; vspaJ. vd; jfg;gd; tPl;by; ehd; vy;yhupYk; 
rpwpatd; vd;whd;. mjw;Ff; fu;j;ju;: ehd; cd;NdhNl$l ,Ug; 
Ngd;; xNu kD~id Kwpa mbg;gJNghy eP kPjpahdpaiu 
Kwpa mbg;gha; vd;whu;. vdNt> ngupatu; vq;NshL ,Uf;Fk; 
NghJ> fyq;fhky; Kd;Ndwpr; nry;YNthk;. 

  

  

ப�ள்ைளகேள> ந�ங்கள் ேத 

வனா�ண்டாய��ந்�> 

அவர்கைள ெஜய�த்த�ர் 

கள்; ஏெனன�ல் உலகத் 

திலி�க்கிறவன��ம் உங் 

கள�லி�க்கிறவர் ெப�ய 

வர். 

1 ேயாவான் 4:4 

rdp | Mtzp 17 
 

 khiy thrfk; - epah 6:16 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ளவேர> �ைற�கைளக் கண்� ேசார்ந்� 

ேபாகாதப�க்�> எனக்� இ�க்�ம் ெபலத்தின்ப� நிைறைவ ேநாக்கி 

�ன்ேனற என்ைன வழிநடத்திச் ெசல்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஏக்க�ம் தவ�ப்�ம் 

vd;Dila epiyia ahu; mwpthu;? mij tpsf;fpf; $WtJ 
vg;gb vdj; njupatpy;iy? vd;w epiyf;F gyu; js;sg;gLt 
Jz;L. jhtPJ uh[hTk; jd; ,f;fl;bd; ehspNy Njtid Nehf;fp 
,t;tz;zkhf ghbdhu;. “ehd; Ntjidg;gl;L xLq;fpNdd;; ehs; 
KOJk; Jf;fg;gl;Lj; jpupfpNwd;. vd; Fly;fs; vupge;jkha; vup 
fpwJ. vd; khk;rj;jpy; MNuhf;fpak; 
,y;iy. ehd; ngydw;Wg;Ngha;> 
kpfTk; nehWf;fg;gl;Nld;; vd; ,U 
jaj;jpd; nfhe;jspg;gpdhy; fjWfp 
Nwd;. Mz;ltNu> vd; Vf;fnky; 
yhk; ckf;F Kd;ghf ,Uf;fpwJ. 
vd; jtpg;G ckf;F kiwthapUf;f 
tpy;iy. vd; cs;sk; Fok;gp miy 
fpwJ. vd; ngyd; vd;id tpl;L 
tpyfp> vd; fz;fspd; xsp Kjyha; 
,y;yhkw;Nghapw;W. vd; rpNefpjUk; vd; NjhoUk; vd; thij 
iaf; fz;L tpyFfpwhu;fs;; vd; ,dj;jhUk; J}uj;jpNy epw;fpwhu; 
fs;. vd; gpuhzid thq;fj;NjLfpwtu;fs; vdf;Ff; fz;zpfis 
itf;fpwhu;fs;; vdf;Fg; nghy;yhq;F NjLfpwtu;fs; Nflhdit 
fisg;Ngrp> ehs;KOJk; tQ;ridfis Nahrpf;fpwhu;fs;.”  rpy 
NtisfspNy vq;fSila #o;epiyia ehq;fs; $l Kw;Wk; 
KOikahf mwpa Kbahjgb fhupUs; vq;fs; tho;it %bf; 
nfhs;fpd;wJ. rpyu; ghtk; nra;jjpdhy; gLFoapy; js;sg;gl;lJ 
Nghd;w Ntjidapy; jtpf;fpd;whu;fs;. ,d;Dk; rpyu; vdf;F Vd; 
,g;gb ele;jJ vd;W mwpahjpUf;fpd;whu;fs;. ehis vd;d 
elf;Fk; vd;W njupahky; ,jak; fyq;Ffpd;w Neuk; cz;L.  
cq;fs; ,Ujak; fyq;fhjpUg;gjhf vd;W $wpa ,NaR ,uf;f 
j;jpy; IRtupaKs;stu;. cq;fs; epiyia ed;wha; mwpe;jpUf;fp 
d;whu;. cq;fs; cs;sj;jpd; Vf;fk; jtpg;G vy;yhtw;iwAk; mtup 
lk; njupag; gLj;Jq;fs;. cq;fs; tho;it Kw;WKOtJkhf 
mtuplk; xg;Gf; nfhLq;fs;. cq;fs; topiaf; fu;j;jUf;F 
xg;Gtpj;J> mtu;Nky; ek;gpf;ifahapUq;fs;. mtNu fhupaj;ij 
tha;f;fg;gz;Zthu;. cq;fs; ePjpia ntspr;rj;ijg;NghyTk;> 
cq;fs; epahaj;ijg; gl;lg;gfiyg;NghyTk; tpsq;fg;gz;Zthu;. 

 

    

 

  

ஆண்டவேர> என் ஏக்க 

ெமல்லாம் உமக்� �ன் 

பாக இ�க்கிற�. என் 

தவ�ப்� உமக்� மைற 

வாய��க்கவ�ல்ைல. 

சங்கீதம் 38:9 

QhapW | Mtzp 18 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 11:28 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> என்�ைடய இக்கட்� நாள�ல் 

அைடக்கலமானவேர> என்�ைடய ஏக்கம் தவ�ப்� எல்லாம் அறிந்தவேர. 

உம்ைம நம்ப�ய��க்கின்ேறன்> எனக்� சகாயம் ெசய்ய த�வ���ம்.  

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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�ைறயாத ெபாக்கிஷம் 

,e;j cyf IRtupaj;jpd; Mirahy; epiwe;jtu;fs; jq;fs; epiy 
iaAk; jq;fs; re;jjpapdupd;  epiyiaAk; Fwpj;J mjpf epr;ra 
Kilatu;fshf ,Uf;fpd;whu;fs;. cyf nry;tj;jpd; gw;W mtu; 
fspd; kdf;fz;fis FUlhf;fptpLtjhy;> gilj;j NjtidAk;> 
,dp tutpUf;Fk; epj;jpa tho;itAk; Fwpj;J czu;tw;wtu;fshf 
tho;fpd;whu;fs;. nghUshiriaf; 
Fwpj;J vr;rupf;ifahapUq;fs;; Vnd 
dpy; xUtDf;F vt;tsT jpushd 
M];jp ,Ue;jhYk; mJ mtDf;F 
[Ptd; my;y vd;W ,NaR $wpapU 
f;fpd;whu;. my;yhkYk;> xU ct 
ikia nrhd;dhu;: IRtupaKs;s 
xUtDila epyk; ed;wha; tpis 
e;jJ. mg;nghOJ mtd;: ehd; 
vd;d nra;Ntd;? vd; jhdpaq;fisr; 
Nru;j;J itf;fpwjw;F ,lkpy;iyNa. 
ehd; xd;W nra;Ntd;> vd; fsQ;rpaq;fis ,bj;J> ngupjhff; 
fl;b> vdf;F tpise;j jhdpaj;ijAk; vd; nghUs;fisAk; 
mq;Nf Nru;j;J itj;J> gpd;G: Mj;JkhNt> cdf;fhf mNef 
tU~q;fSf;F mNefk; nghUs;fs; Nru;j;Jitf;fg;gl;bUf;fpwJ. 
eP ,isg;ghwp> Grpj;Jf; Fbj;J> G+upg;ghapU vd;W vd; Mj;J 
khNthNl nrhy;YNtd; vd;W jdf;Fs;Ns rpe;jpj;Jr; nrhy;ypf; 
nfhz;lhd;.  NjtNdh mtid Nehf;fp: kjpNflNd> cd; Mj; 
Jkh cd;dplj;jpypUe;J ,e;j ,uhj;jpupapNy vLj;Jf; nfhs;s 
g;gLk;> mg;nghOJ eP Nrfupj;jitfs; ahUilajhFk; vd;whu;. 
,e;j cyfj;jpNy kdpjd; capu;tho;tjw;F vq;fSf;F vd;d 
Njit vd;gij gukgpjh mwpe;jpUf;fpd;whu;. Mifahy;> vd;d 
j;ij cz;Nghk;> vd;dj;ijf; Fbg;Nghk; vd;W> ehq;fs; ftiy 
ailaj; Njitapy;iy. cz;z> cwq;f> cLf;f trjpaw;W 
thLk; Viofs; ,Uf;Fk; NghJ> nry;tq;fis kpifahf Nru; 
j;J itg;gJ rupahFkh? ,NaR nrhd;dhu;: cq;fSf;F cs;s 
itfis tpw;Wg; gpr;irnfhLq;fs;> goikaha;g; Nghfhj gz 
g;igfisAk; Fiwahj nghf;fp~j;ijAk; guNyhfj;jpNy cq;f 
Sf;Fr; rk;ghjpj;J itAq;fs;> mq;Nf jpUld; mZFfpwJkp 
y;iy> G+r;rp nfLf;fpwJkpy;iy. 

  

   

 

 

ேதவன�டத்தில் ஐ�வ� 

யவானாய�ராமல்> தன 

க்காகேவ ெபாக்கிஷங் 

கைளச் ேசர்த்�ைவக்கி 

றவன் இப்ப�ேய இ�க் 

கிறான் என்றார். 

�க்கா 12:21 

jpq;fs; | Mtzp 19 
 

 khiy thrfk; - 1 jPNkh 6:6-10 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> இந்தப் �மிக்��ய ெசல்வங்கைள நா�த் 

ேதடாமல்> அழியாத�ம் மாசற்ற�மான பரேலாக ெபாக்கிஷத்ைத 

ேசர்த்� ைவக்க எனக்� உதவ���வ �ராக.  இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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இேய�வ�ன் சஷீர்கள் யார்? 

,NaR fpwp];J jhNk> G+Nyhf jpUg;gzpia epiwNtw;wpa gpd;> 
guNyhfj;jpw;F vOe;jUSk; Kd;ghf> jkJ rP~u;fis Nehf;fp: 
“Mifahy;> ePq;fs; Gwg;gl;Lg;Ngha; rfy [hjpfisAk; rP~uh 
f;fp> gpjh Fkhud; gupRj;j Mtpapd; ehkj;jpNy mtu;fSf;F 
Qhd];ehdq; nfhLj;J> ehd; cq;fSf;Ff; fl;lisapl;l ahit 
Ak; mtu;fs; iff;nfhs;Sk; gb mt 
u;fSf;F cgNjrk; gz;Zq;fs;; 
,Njh> cyfj;jpd; KbTgupae;jk; 
rfy ehl;fspYk; ehd; cq;fSlNd 
$l ,Uf;fpNwd;” vd;W $wpdhu;. 
vg;gb fu;j;juhfpa ,NaRtpd; rP~ 
uhf tho;tJ? ,NaR nrhd;dhu;: 
ehNd jpuhl;rr;nrb> ePq;fs; nfhb 
fs;. xUtd; vd;dpYk; ehd; mtdp 
Yk; epiyj;jpUe;jhy;> mtd; kpFe;j 
fdpfisf; nfhLg;ghd;; vd;iday; 
yhky; cq;fshy; xd;Wk; nra;af; 
$lhJ. xUtd; vd;dpy; epiyj;jpuh 
tpl;lhy;> ntspNa vwpAz;l nfhbiag;Nghy mtd; vwpAz;L 
cyu;e;J Nghthd;; mg;gbg;gl;litfisr; Nru;j;J> mf;fpdpapNy 
NghLfpwhu;fs;; mitfs; vupe;JNghk;. ePq;fs; vd;dpYk;> vd; thu; 
j;ijfs; cq;fspYk; epiyj;jpUe;jhy;> ePq;fs; Nfl;Lf;nfhs;tnj 
JNth mJ cq;fSf;Fr; nra;ag;gLk;. ePq;fs; kpFe;j fdpf 
isf; nfhLg;gjpdhy; vd; gpjh kfpikg;gLthu;> vdf;Fk; rP~uh 
apUg;gPu;fs;. Mk; gpupakhdtu;fNs> vg;gbahf xU kuj;jpd; fpis 
(jpuhl;irf; nfhb) me;j kuj;NjhL (jpuhl;ir nrb) ,ize;jpU 
f;fpd;wNjh> me;jg;gb ehq;fSk;> ,NaR fpwp];JNthL ,ize; 
jpUf;f Ntz;Lk;. xU fpisahdJ vg;NghJ me;j kuj;jpypUe;J 
Jz;bf;fg;gl;L Nghfpd;wNjh> md;NwhL me;j fpisahdJ ,dp 
me;j kuj;jpw;Fupajy;y. mJNghyNt> fpwp];jt tho;f;ifapd; 
mbg;gilahd mk;rkhdJ ehq;fs; fpwp];JNthL ,ize;jpUf;f 
Ntz;Lk;. mtUila fw;gidfis epiwNtw;Wk; NghJ ehq; 
fs; mtNuhL ,ize;jpUf;fpd;Nwhk;. mtNuhL ,ize;jpUf;Fk; 
NghJ ehq;fs; ,NaRtpd; rP~u;fshf ,Ug;Nghk;.   

       

 
 

ெகா�யான� திராட்சச் 

ெச�ய�ல் நிைலத்திராவ� 

ட்டால் அ� தானாய்க் 

கன�ெகா�க்கமாட்டாத�

ேபால> ந�ங்க�ம் என் 

ன�ல் நிைலத்திராவ�ட் 

டால்> கன�ெகா�க்கமாட் 

�ர்கள். 

ேயாவான் 15:4 

ெஜபம்: அன்ப�ன் பரேலாக தந்ைதேய>  இேய�ேவா� இைணந்தி�க்�ம் 

வாழ்� வா�ம்ப�யாய்> உம்�ைடய கற்பைனகைள மனதார 

ைகெகாள்�ம்ப�க்� என் மனக்கண்கைள திறந்த�ள்வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 

nrt;tha; | Mtzp 20 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 28:19-20 
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மகிைமய�ன் ராஜ்யத்ைத ேநாக்கி 
fu;j;juhfpa ,NaR ,e;j cyfj;jpNy tho;e;j ehl;fspNy> Nuhk 
uh[;ak; kpfTk; ty;yikkpf;f uh[;akhf ,Ue;jJ. me;ehl;fspNy 
Nuhk FbAupik cilatu;fs; mijf; Fwpj;J Nkd;ikghuhl;L 
thu;fs;. mNj Nghy ,e;j ehl;fspYk;> Nkw;fj;ija ehLfspd; 
FbAupikia ngWtij gyu; Nkd;ikahf vz;Zfpd;whu;fs;. 
,it ahTk; vl;lhg;gok; vd;W Vf; 
fj;Jld; tho;gtu;fs; gyu;. Mdhy; 
,e;j uh[;aq;fs; ahTk; xU ehs; 
mope;J Ngha;tpLk;. me;ehspNy 
mjd; ty;yikAk; kfpikAk; xop 
e;J NghFk;. mopahjJk; khrw;wJk; 
thlhjJkhfpa nghd; ehlhfpa gu 
Nyhfj;jpd; FbAupikia ngWk;g 
baha; ehq;fs; miof;fg;gl;bUf;fp 
d;Nwhk;. ,g;NghJ tpRthrf; fz; 
fshy; fhZk; me;j uh[;aj;ij xU 
ehs; KfKfkha; juprpg;Nghk;. Md 
gbapdhNy ehq;fs; Nrhu;e;JNghfpw 
jpy;iy. vq;fs; Gwk;ghd kD~dhdJ mope;Jk;> cs;shd 
kD~dhdJ ehSf;Fehs; Gjpjhf;fg;gLfpwJ. NkYk; fhz 
g;gLfpwitfisay;y> fhzg;glhjitfis Nehf;fpapUf;fpw 
ekf;F mjprPf;fpuj;jpy; ePq;Fk; ,Nyrhd ek;Kila cgj;jputk; 
kpfTk; mjpfkhd epj;jpa fdkfpikia cz;lhf;FfpwJ.  Vnd 
dpy;> fhzg;gLfpwitfs; mepj;jpakhditfs;> fhzg;glhjit 
fNsh epj;jpakhditfs;. me;j epj;jpa uh[;aj;jpNy xU rhg 
KkpuhJ. NjtDk; Ml;Lf;Fl;bahdtUk; ,Uf;fpw rpq;fhrdk; 
mjpypUf;Fk;. mtUila Copaf;fhuu; mtiur; Nrtpj;J> mtU 
ila rKfj;ijj; juprpg;ghu;fs;; mtUila ehkk; mtu;fSila 
new;wpfspy; ,Uf;Fk;. mq;Nf ,uhf;fhykpuhJ. tpsf;Fk; R+upaD 
ila ntspr;rKk; mtu;fSf;F Ntz;Ltjpy;iy. Njtdhfpa 
fu;j;jNu mtu;fs;Nky; gpufhrpg;ghu;. mtu;fs; rjhfhyq;fspYk; 
murhSthu;fs;. ,e;j cyf ghLfisf; fz;L Nrhu;e;J Nghfh 
jpUq;fs;. tpRthrj;jpNy epiyj;jpUq;fs;. [Pt Xl;lj;ij ntw;wp 
NahL Xb Kbf;fj;jf;fjhf Njtd; ngyd; je;J elj;Jthu;. 

 

நம்�ைடய ��ய��ப் 

ேபா பரேலாகத்திலி�க் 

கிற�> அங்ேகய��ந்� 

கர்த்தராய��க்கிற இேய 

�கிறிஸ்� என்�ம் இர 

ட்சகர் வர எதிர்பார்த்�க் 

ெகாண்��க்கிேறாம். 

ப�லிப்ப�யர் 3:20 

Gjd; | Mtzp 21 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 4:16-18 

ெஜபம்: பரேலாகத்திலி�க்கின்ற எங்கள் ப�தாேவ> நிைலய�ல்லாத இந்த 

உலத்தி�ள்ளைவகைள நா�த்ேதடாமல்> நிைலயான உம்�ைடய ராஜ் 

யத்ைத ேநாக்கி ஓட எனக்� கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழி 

யாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஏைழகைள நிைன� ��ங்கள் 
“,e;j Vio vd;idAk; epide;jUSk;” vd;W ehq;fs; Njtid 
Nehf;fp n[gpg;gJz;L. jhtPJ uh[hTk; “,e;j Vio $g;gpl;lhd;> 
fu;j;ju; Nfl;L> mtid mtd; ,Lf;fz;fSf;nfy;yhk; ePq;fyh 
f;fp ,ul;rpj;jhu;” vd;W $wpdhu;. ehq;fs; rw;W jupj;jpUe;J rpe; 
jid nra;J ghu;g;Nghnkd;why;> vq;fis #o thOk; Viofs; 
gyu; vq;fis Nehf;fp $g;gpLtjpd; 
rj;jj;ijf; Nfl;fyhk;. rpy Ntisf 
spNy ehq;fs; vq;fs; epiyiaf;F 
wpj;J mjpfkhf myl;bf; nfhs;t 
jhy;> Njtd; vq;fSf;F mUspd 
MrPu;thjq;fis czu;e;J nfhs;sh 
ky; ,Uf;fpd;Nwhk;. vg;NghJk; Njt 
dplk; ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk; 
vd;w kdepiyNa ek;kplk; ,Ug;g 
jhy;> vq;fs; epiyiatpl mtyep 
iyapy; ,Uf;Fk; twpatu;fspd; $f;Fuiy Nfl;f Kbahjgbf;F 
vq;fs; nrtpfs; ke;jkhf Ngha;tpLfpd;wJ. vg;NghJk; ehq;fs; 
,e;j cyf msTNfhypd;gb Kd;Ndw;wk; mila Ntz;Lk; vd; 
wpUg;gjhy;> Njtd; vq;fs; Mj;Jkhtpw;F nra;j vz;zw;w ed; 
ikfis $ba rPf;fpuj;jpy; kwe;J Ngha; tpLfpd;Nwhk;. thq;Ffp 
wijg; ghu;f;fpYk; nfhLf;fpwNj ghf;fpak; vd;w thu;j;ijf;f 
ika vq;fshy; Kbe;j mstpw;F jpf;fw;w gps;isfSk; tpjit 
fSk; gLfpw cgj;jputj;jpNy mtu;fis tprhupf;f Ntz;Lk;. 
mg;Ngh];jyuhfpa gTy; ciuj;jgb> kw;wtu;fSf;Fr; rfhaKk; 
cq;fSf;F tUj;jKk; cz;lhFk;gb ay;y> rkepiyapUf;Fk;gb 
ahfNt nrhy;YfpNwd;. vg;gbnadpy;> kpFjpaha;r; Nru;j;jtD 
f;F mjpfkhdJkpy;iy> nfhQ;rkha;r; Nru;j;jtDf;Ff; Fiwth 
dJkpy;iy vd;W vOjpapUf;fpw gpufhuk;> rkepiyg; gpukhzj; 
jpd;gbNa> mtu;fSila nry;tk; cq;fs; tWikf;F cjTk;g 
bf;F ,f;fhyj;jpNy cq;fSila nry;tk; mtu;fSila tW 
ikf;F cjTt Ntz;Lk;. rpWikg;gl;ltd;Nky; rpe;ijAs;std; 
ghf;fpathd;; jPq;Fehspy; fu;j;ju; mtid tpLtpg;ghu;. fu;j;ju; 
mtidg; ghJfhj;J mtid capNuhNl itg;ghu;;. G+kpapy; 
mtd; ghf;fpath dhapUg;ghd;; mtd; rj;JUf;fspd; ,~;lj;jp 
w;F ePu; mtid xg;Gf;nfhBu;. gLf;ifapd;Nky; tpahjpaha;f;fpl 
f;fpw mtidf; fu;j;ju; jhq;Fthu;;.   

  

 

 

சி�ைமப்பட்டவன்ேமல் 

சிந்ைத�ள்ளவன் பாக்கி 

யவான்; த�ங்�நாள�ல் கர் 

த்தர் அவைன வ��வ� 

ப்பார் 

சங்கீதம் 41:1 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> எப்ேபா�ம் என்ைனக் �றித்த 

சிந்ைதேயா� இ�க்காமல்> சி�ைமப்பட்டவர்கைள நிைன� �ர்ந்� 

அவர்கைள வ�சா�க்�ம்ப� என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழி யாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

tpahod; | Mtzp 22 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 8:13-15 

அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்   33 



  
 

 

ேமன்ைமயான அைழப்�       
cyf gpurpj;jp ngw;w tpisahl;L mzp xd;wpy;>  cq;fspy; xU 
tu; my;yJ cq;fs; gps;isfspy; xUtu; mq;fj;jtuhf ,Ue; 
jhy; vt;tsthf re;Njh~kiltPu;fs;? ,e;j fhyfl;lj;jpNy 
fy;tpkhdhf ,Ug;gijtpl kdpju;fs; gpugy;akhd tpisahl;L 
tPudhf ,Uf;f tpUk;Gfpd;whu;fs;. jq;fSf;F J}uj;jpNy mwp 
Kfkhdtu; xUtu; cyff; fpz;z 

cijge;jhl;lg;Nghl;bapy; ,Ue;jhy;> 
mij kdpju;fs; kj;jpapNy ve;j 
rydKkpd;wp kpfTk; ngUkpjkhf 
Ngrpf; nfhs;thu;fs;. fu;j;juhfpa 
,NaR fpwp];J ,e;j cyfj;jpNy 
,Ue;j ehl;fspNy> jk;Kila jpU 
g;gzpf;fhf gd;dpUtiu njupT nra; 
jhu;. me;ehl;fspNy> Nkd;ikahd 
Fbkf;fs; ,Ue;jhu;fs;> ngUk; fy; 
tpkhd;fs; ,Ue;jhu;fs;> guhf;fpuk 
Ks;s gilj; jsgjpfs; ,Ue;jhu; 
fs;> ngUk; mjpfhupfs; ,Ue;jhu; 
fs;> tpisahl;L tPuu;fs; ,Ue;jhu; 
fs;> kjq;fisr; rhu;e;j jiytu;fs; 
,Ue;jhu;fs; MdhYk; jk;Kila 
mopahj uh[;aj;jpd; jpUg;gzpia  
epiwNtw;Wk;gb jkf;nfd vspik 
ahdtu;fis njupe;J nfhz;lhu;. 
vt;tsT Mde;j ghf;fpak; mJ! 
Kbtpy;yhj uh[;aj;jpd; Ntiyf;fhf ru;t ty;yik gilj;j 
Njtdhy; NtWgpupf;fg;gl;lhu;fs;. rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. 
mNefkhapuk; kdpju;fs; kj;jpapNy> ,d;W vq;fisAk; me;j 
uh[;aj;jpy; Mrhupau;fshfTk;> uh[hf;fshfTk; jkf;nfd NtWgp 
upj;jpUf;fpd;whu;. uh[uPfkhf gypfis nrYj;Jk;gbf;F. jk;K 
ila rhaiy jupf;Fk;gbf;F> ,ul;rpg;gpd; ew;rhl;rpahf ,e;j 
cyfj;jpNy jpfOk;gbf;F vq;fis NtW gpupj;jpUf;fpd;whu;. Kb 
tpNy jk;Kila epj;jpa uh[;aj;jpNy ePLopaha; thOk; ghf;fpa 
j;ij je;jUs;thu;.  

 

 

 

 

நம்மிடத்தில் அன்��ர் 

ந்� தம� இரத்தத்தி 

னாேல நம்�ைடய 

பாவங்களற நம்ைமக் 

க�வ�> தம்�ைடய ப�தா 

வாகிய ேதவ�க்� �ன் 

பாக நம்ைம ராஜாக்க 

�ம் ஆசா�யர்க�மாக் 

கின அவ�க்� மகிைம 

�ம் வல்லைம�ம் என் 

ெறன்ைறக்�ம் உண்டா 

ய��ப்பதாக. ஆெமன். 

ெவள� 1:6 

 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> உம்�ைடய நித்திய ராஜ்யத்தின் பண�க்காக 

உலகத்திேல நற்சாட்சியாக வ�ளங்�ம்ப�க்� ந�ர் என்ைன அைழத்த�ர்> 

அந்த அைழப்ைப உணர்ந்� வாழ கி�ைப ெசய்�ம்  இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப� க்கிேறன் ஆேமன். 
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ம�ண்�ேபாகாதி�ங்கள்          
thdhe;jpu top ,yFthd gpuahzk; my;y. fhyepiyfspdhYk;> 
kpUfq;fs; kw;Wk; CUk; gpuhzpfshYk;> fs;tu;fshYk; tUk; 
Nkhrq;fs; mNefk;. ,t;tz;zkhfNt ,];uNty; [dq;fs;> 
vfpg;jpd; mbikj;jdj;jpypUe;J> thf;fspf;fg;gl;l nropg;Gs;s 
fhdhd;  Njrj;jpw;F topelj;jpr; nry;yg;gl;lhu;fs;. rpy ehl;f 
spNy vy;yhNk mtu;fSf;F vjp 
uhf Njhd;wpw;W> gyu; tpuf;jpail 
e;J jq;fis topelj;jpr; nry;y 
Vw;gLj;jg;gl;l jiytid (NkhNr) 
fy;nywpe;J nfhy;Yk;gbf;F Kid 
e;jhu;fs;. Vnddpy; Njtdpd; thf; 
Fj;jj;jj;ij Fwpj;j ek;gpf;if mtu; 
fs; ,Ujaj;jpy; ,Uf;fhjgbahy;> 
mtu;fis #o;e;J neUf;Fk; ga 
q;fuq;fis fz;L kUz;L Nghdh 
u;fs;. ,jw;nfhj;jjhfNt> ehq;f 
Sk; thf;fspf;fg;gl;l guk fhdh 
dhfpa guNyhfj;ij Nehf;fp ga 
zk; nra;fpd;Nwhk;. ,e;j gpuah 
zj;jpd; topapy; (vq;fs; tho;f; 
ifapy;) gy rthy;fs; cz;L. rpy NtisfspNy ,e;j rth 
y;fs; ehq;fs; ek;gpapUe;j kdpju;fshNy Vw;glyhk;. mitfs; 
Nky; vq;fs; fz;fis itj;J> vq;fs; ,yf;if kwe;J tpl 
Ntz;Lk; vd;gNj gprhrhdtdpd; jpl;lk;. ePq;fNsh mitf 
spdhNy kUz;LNghfhjpUq;fs;. ehq;fs; Vd; tpNr~pj;jtu;fsh 
apUf;fpd;Nwhk;? ,e;j gpuahzj;jpNy md;gpd; Njtd; vq;fNshL 
,Ug;gjpdhy; ehq;fs; ngUk; ghf;fpak; ngw;w [dq;fs;. ePq;fs; 
xNu MtpapNy cWjpaha; epd;W> xNu Mj;JkhtpdhNy RtpNr 
~j;jpd; tpRthrj;jpw;fhff; $lg;NghuhLq;fs;. ,e;j Nghuhl; 
lj;jpd; MAjq;fs; ,e;j cyfj;jpw;Fupa thjq;fSk; fyfq;f 
Sk; my;y. vq;fs; NghuhAjq;fs; Mtpapd; ty;yik. vdNt khk; 
rj;jpy; Nghu; nra;fpd;wtu;fshf ,y;yhjgbf;F ehq;fs; vr;rup 
f;ifahf ,Uf;f Ntz;Lk;. rpy NtisfspNy mtu; nksdkhf 
,Uf;fpd;whu; vd;W ehq;fs; vz;zyhk;> me;j vz;zk; vq;f 
Sila ngytPdk;.mtu;; vq;fNshL ,Ug;gJ vq;fs; ngyd;. 

 
 
   
                                                                                  

எதிர்க்கிறவர்களால் ஒன் 

றி�ம் ம�ளாதி�க்கிற�ர் 

கெளன்� உங்கைளக்� 

றித்� நான் ேகள்வ�ப்ப� 

ம்ப�> எவ்வ�தத்தி�ம் 

ந�ங்கள் கிறிஸ்�வ�ன் 

�வ�ேசஷத்திற்�ப் பாத் 

திரராக மாத்திரம் நடந் 

�ெகாள்�ங்கள். 

ப�லிப்ப�யர் 1:27 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> இந்த உலகத்தினால் உண் 

டா�ம் பயங்கரங்கைள கண்� நான் மாம்சத்தில் ேபார் ெசய்யாதப� 

உம்ைம ேநாக்கி பார்க்க என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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தாங்கி நடத்�ங்கள்     
ngytPdu; vd;W Njtd;jhNk vq;fis js;sptplhky; jk;Kila 
fpUigapdhNy vq;fis jhq;fp elj;jp tUfpd;whu;. 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;.  
G+kpf;F thdk; vt;tsT caukhapUf;fpwNjh> mtUf;Fg; 
gag;gLfpwtu;fs;Nky; mtUila 

fpUigAk; mt;tsT ngupajhapUf; 
fpwJ. Nkw;Ff;Fk; fpof;Ff;Fk; vt; 
tsT J}uNkh> mt;tsT J}ukha; 
mtu; ek;Kila ghtq;fis 
ek;ik tpl;L tpyf;fpdhu;. Njtd; 
cz;ikAs;stuhapUf;fpwhu;; vq;fs; 
ngyj;jpw;F Nkyhf ehq;fs; Nrhjpf; 
fg;gLfpwjw;F mtu; ,lq;nfhlhky;> 
Nrhjidiaj; jhq;fj;jf;fjhf> 
NrhjidNahL$l mjw;Fj; jg;gpf; 
nfhs;Sk;gbahd Nghf;ifAk; cz; 
lhf;fp tUfpd;whu;. Nrhu;e;J NghfpwtDf;F mtu; ngyd; nfhL 
j;J> rj;Jtkpy;yhjtDf;Fr; rj;Jtj;ijg; ngUfg;gz;Zfpwhu;. 
Nkw;$wpaitfs; ahitAk; ehq;fs; ahtUk; Njtdplk; mD 
jpdk; ngw;Wf; nfhs;fpd;Nwhk;. vdNt kw;wtu;fSila ngytPd 
Neuq;fspNy Njtd; vq;fs; Nky; fhl;ba ,uf;fj;ij kw;wtu;f 
Sf;F fhz;gpf;f Ntz;Lk;. ghtk; nra;J xLq;fpg; NghapUf; 
fpd;wtu;fis ,d;Dk; ghtk; nra;Ak;gbahf mtu;fs;; ngydw; 
Wf; NghFk;gbaha; ehq;fs ele;J nfhs;sf;$lhJ. xUtd; xU 
fhupaj;jpy; ngytPdkhf ,Uf;fpd;whd; vd;W mwpe;jhy; me;j 
ngytPdj;jpdhy; mtd; ,d;Dk; mjpf ghtk; nra;Ak;gbaha; 
ehq;fs; mtu;fis ght Nrhjidf;Fs; js;sptplf;$lhJ. xU 
kdpjd; ftiyaPdkhf tpgj;njhd;wpy; mfg;gl;L fhag;gl;bU 
f;Fk; NghJ> mtd; Gz;fSf;F itj;jpak; nra;ahky;> ,d;Dk; 
mjpfjpkhf me;j Gz;fspd; NehT ngUFk;gb mjpy; mbg;gJ 
rupahFkh? ,y;iy. gpupakhdtu;fNs> gytPdiuj; ,d;Dkha; 
jhf;fhky; cq;fshy; Kbe;j msT jhq;Fq;fs;. mtu;fs; tpLj 
iyf;fhf Cf;fj;NjhL n[gk; nra;Aq;fs;. 

 

 
 
 

ஒ�ங்கில்லாதவர்க�க்

�ப் �த்திெசால்�ங்கள்> 

திடனற்றவர்கைளத் ேதற் 

�ங்கள்> பலவ �ன ைரத் 

தாங்�ங்கள்> எல்லா�டத் 

தி�ம் ந��ய சாந்தமாய� 

�ங்கள். 

1 ெதச 5:14 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> என்�ைடய பலவ �ன ேநரங்கள�ேல 

என்ைன ந�ர் தாங்கி நடத்�வ� ேபால> நா�ம் மற்றவர்கள�ன் பலவ �ன 

ேநரங்கள�ல் அவர்க�க்� உதவ� ெசய்�ம் உள்ளத்ைதத் தா�ம்.   

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.  
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கர்த்தர் எங்ேளா� இ�க்கின்றார்   
xU ehs; rhaq;fhyj;jpy;> fu;j;jhfpa ,NaR jk;Kila  rP~u;fis 
Nehf;fp: mf;fiuf;Fg; NghNthk; thUq;fs; vd;whu;. mtu;fs; 
jq;fNshL ,Ue;j [dq;fis mDg;gptpl;L mf;fiuf;F NghFk; 
gbaha; Gwg;gl;lhu;fs;. mg;nghOJ> gyj;j Roy;fhw;W cz;lhfp> 
glT epuk;gj;jf;fjhf> miyfs; mjpd;Nky; Nkhjpw;W.  fg;gypd; gpd; 
dzpaj;jpy; mtu; jiyaizia 
itj;J epj;jpiuahapUe;jhu;. mt 
u;fs; mtiu vOg;gp: NghjfNu> 
ehq;fs; kbe;JNghfpwJ ckf;Ff; 
ftiyapy;iyah vd;whu;fs;. mtu; 
vOe;J> fhw;iw mjl;b> fliyg; 
ghu;j;J: ,iuahNj> mikjyhapU 
vd;whu;. mg;nghOJ fhw;W epd;W 
Ngha;> kpFe;j mikjYz;lhapw;W. 
mtu; mtu;fis Nehf;fp: Vd; ,g;gbg; gag;gl;Bu;fs;? Vd; 
cq;fSf;F tpRthrk; ,y;yhkw;Nghapw;W vd;whu;. gpupakhdtu; 
fNs> rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;! gilg;Gf;fs; gilj;jtiu Nkw; 
nfhs;sf; $LNkh! mopTf;Fupaitfs; epj;jpakhdtiu Nkw; 
nfhs;s KbahJ. ru;t ty;ytu; mf;fiuf;Fg; NghNthk; vd;W 
nrhy;yp ,Uf;f ahuhy; mij jLj;J epWj;j KbAk;? xUtuh 
Yk; $lhJ. fu;j;jiu mwpe;J mtu; topahf ed;ikfis 
ngw;Wf; nfhz;bUf;Fk; vq;fSila tho;f;ifapYk; neUf;f 
q;fs; #o;e;J nfhs;Sk; NghJ> mioj;jtu; cz;ikAs;stu; 
vd;gij kwe;J Ngha;tpLfpd;Nwhk;. ehq;fs; fu;j;jiuAk; mtU 
ila ed;ikfisAk; kwe;J Nghtjhy;> fu;j;ju; vq;Nf? Vd; 
nksdkhf ,Uf;fpd;whu;? mtu; vd; gpur;ridfis fz;L 
nfhs;Stjpy;iyah vd;W ehq;fs; KWKWg;gJz;L. fu;j;ju; 
xUNghJk; vq;fis kwe;J NghtJkpy;iy> iftpLtJkpy;iy. 
Mdhy; gak; vq;fis Ml;nfhs;tjhy;> ehq;fs; mtu; vq; 
NshNl ,Uf;fpd;whu; vd;w thf;Fj;jj;jj;ij tpRthrpf;fhjgbf;F 
vq;fs; kdf; fz;fs; FULgl;L Ngha;tpLfpd;wJ. fyq;fhNj 
jpifahNj> cd; Njtdhfpa fu;j;ju;jhNk cd;NdhNl$l tU 
fpwhu;; mtu; cd;id tpl;L tpyFtJk; ,y;iy. cd;idf; 
iftpLtJk; ,y;iy vd;W md;W NkhNr vd;Dk; Njt Cop 
aUf;F ciuj;j Njtd; vd;Wk; khwhjtuhapUf;fpd;whu;. 
 

 

 

ஏன் இப்ப�ப் பயப்பட்� 

ர்கள்? ஏன் உங்க�க்� 

வ��வாசம் இல்லாமற் 

ேபாய�ற்� என்றார். 

 

மாற்� 4:40 
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 khiy thrfk; - cgh 31:6 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ேதவேன> உலகத்திேல நாங்கள் கா�ம் 

பயங்கரங்கைள கண்�> உம்ேமல் ெகாண்ட வ��வாசத்ைத இழந்� 

ேபாகாதப�க்�> �ய ஆவ�ய�ன் வல்லைமயால் என்ைன ெபலப்ப�த்தி 

வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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உயர்ந்த அைடக்கலம்  
tpQ;Qhd njhopy;El;gkhdJ vd;Wkpy;yhj msT tsu;r;rp fz;bU 
f;fpd;wJ vd;gij ehq;fs; fhz;fpd;Nwhk;. ehl;Lf;F ehL jq;fs; 
jq;fs; ghJfhg;gpw;fhf gy rhjdq;fis cz;L gz;zp> tpz; 
ntspf;F Xlq;fis mDg;gpf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. ,t;tz; 
zkhfNt kdpju;fSk; jq;fs; fpupiafisf; Fwpj;J Nkd;ika 
ilfpd;whu;fs;. cyf IRtupak; epiw 
e;jtu;fSk;> ngUk; mjpfhuj;jpYs;s 
tu;fSk; jq;fs; khspiffis ghJ 
fhg;G tiyakhf khw;wpf; nfhs;fp 
d;whu;fs;. ty;yuR ehLfspYk;> jq; 
fs; ehl;bd; ,ufrpaq;fs; xd;WNk 
ntspapy; nry;yhjgbf;F ngUk; 
ghJfhg;ghd fl;blq;fis mikj;J> 
njhopy;El;gj;jhy; mij ghJfhj;Jf; 
nfhs;fpd;whu;fs;. ,g;gbahf kdp 
jd; ve;j fhupaj;ij Fwpj;J> Nkd;ik ghuhl;bdhYk;> xU rpy 
tpdhbfSf;F Vw;gLk; G+kpajpu;r;rp> mtd; mikj;jitfis ,U 
e;j ,lk; njupahky;> G+kp mitfis cs;thq;fpf; nfhs;fpd;wJ. 
G+kpapd; rpwpa mirTf;F Kd;ghf xUtUk; epw;fKbahJ.  
Mifahy; G+kp epiykhwpdhYk;> kiyfs; eLr;rKj;jpuj;jpy; 
rha;e;JNghdhYk;> mjpd; [yq;fs; nfhe;jspj;Jg; nghq;fp> 
mjpd; ngUf;fpdhy; gu;tjq;fs; mjpu;e;jhYk;> ehk; gag;gNlhk;. 
(Nryh.) xU ejpAz;L> mjpd; ePu;f;fhy;fs; NjtDila efuj; 
ijAk;> cd;djkhdtu; thrk;gz;Zk; gupRj;j ];jyj;ijAk; 
re;Njh~pg;gpf;Fk;. Njtd; mjpd; eLtpy; ,Uf;fpwhu;> mJ mir 
ahJ. mjpfhiyapNy Njtd; mjw;Fr; rfhak;gz;Zthu;. [hjp 
fs; nfhe;jspj;jJ> uh[;aq;fs; jj;jspj;jJ. mtu; jkJ rj;jj;ij 
Koq;fg;gz;zpdhu;> G+kp cUfpg;Nghapw;W. Nridfspd; fu;j;ju; 
ek;NkhbUf;fpwhu;; ahf;Nfhgpd; Njtd; ekf;F cau;e;j mil 
f;fykhdtu;. (Nryh.) Mk; gpupakhdtu;fNs> ehk; thOk; ,e;j 
G+kp NjtDila fpUigahy; epiyepw;fpd;wJ. kdpju;fs; Njt fpU 
igia kwe;J jq;fs; Mf;fq;fspy; ngUkpjkilayhk; Mdhy;> 
ehq;fNsh cau;e;j milf;fyj;jpy; vq;fis itj;jtiu Nehf; 
fpg; ghu;g;Nghk;.  

   

 
 

 
 

 

ேசைனகள�ன் கர்த்தர் 

நம்ேமா��க்கிறார்; யாக் 

ேகாப�ன் ேதவன் நமக்� 

உயர்ந்த அைடக்கலமா 

னவர். 

சங்கீதம் 46:7 

nrt;tha; | Mtzp 27 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 121:1-6 

 

ெஜபம்: ஆபத்� நாள�ல் அைடலக்கமான ேதவேன> என் ெசய்ைககள� 

னால் நான் ெப�மிதமைடந்� உம்�ைடய ந��ய ெபா�ைமைய 

அசட்ைட ெசய்யாதப� வாழ எனக்� உணர்�ள்ள இ�தயத்ைதத் 

தந்த��ம் இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நியமிக்கப்பட்��க்�ம் ஓட்டம் 
kw;wa kdpju;fs; nra;Ak; jtWfshy; ehq;fs; ,lwyilahjg 
bf;F vq;fs; rkhjhdj;ijf; fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. vLj; 
Jf;fhl;lhf> neLQ;rhiy tpjpfis filg;gpbf;fhky; xU 
thypgd; jhd; epidj;jgb thfdj;ij Xl;br; nrd;W nfhz;b 
Ue;jhd;. may; thrpfspy; xUtd; mtDf;F gyKiw Gj;jpkjp 
$wpAk; mij mtd; nghUl;gLj; 
jhky;> Kd;G nra;jJ Nghy nra;J 
te;jhd;. me;j thypgdpd; epiyia 
fz;l may; thrp Fog;gkile;jhd;. 
,e;j rk;gtj;jpNy me;j thypgNd 
Fw;wk; nra;J jpupfpd;whd;> Mdhy; 
me;j thypgdpd; nray;fspdhy; 
Fw;wk; nra;ahj me;j may; thrp 
jd; rkhjhdj;ij nfLj;Jf; nfhz; 
lhd;. ,e;j rk;gtj;ij vq;fs; tho; 
f;ifNahL ,izj;J rpe;jpj;Jg; 
ghu;g;Nghk;. rigapYs;s kdpjd; xUtd; NjtDf;F vjpuhd 
fhupak; xd;iw nra;J tpl;lhd;. mJ jtW vd;W mwpe;Jk;> 
MNyhridfis js;sptpl;L> kde;jpUk;g kdjpy;yhky; jhd; 
nra;tij Jzpfukhf nra;J te;jhd;. jdf;Fk; NjtDf;Fk; 
,ilapYs;s cwit mtd; cilj;Jg; NghLtjhy;>  me;j 
kdpjd; jd; Mj;Jkhtpw;F NfL tpistpj;Jf; nfhs;fpd;whd;;. 
me;j kdpjdpd; tho;itg; ghu;j;J ehq;fs; ,lwy; mile;J 
Nghff; $lhJ. NkhNr vd;Dk; Njt Copau;> vfpg;jpd; mbik 
j;jdjpypUe;J ,];uNty; [dq;fis mioj;J nrd;w NghJ> 
mtu;fs; kj;jpapYk; fyff;fhuu;fs; ,Ue;jhu;fs;. mtu;fs; vg; 
nghOJk; tOtpg;Nghfpd;w ,UjaKilatu;fshf ,Ue;jhu;fs;. 
MdhYk; fhNyg;G> NahRth Nghd;w kdpju;fs; jq;fs; ,yf;fpd; 
Nky; fz;fis gjpa itj;jpUe;jhu;fs;. gy;yhapuf;fzf;fhd [d 
q;fs; fyfk; nra;j NghJk; mtu;fs; ,lwyilatpy;iy. Njt 
idNa ek;gp ,Ue;jhu;fs;. mJNghy> ehq;fSk; vq;fs; fz; 
fis ,NaRtpd; Nky; gjpa itf;f Ntz;Lk;. ekf;F epakpj; 
jpUf;fpw Xl;lj;jpy; nghWikNahNl Xlf;flNthk;;. xU Ntis 
gyu; top tpyfpg;NghdhYk; ehq;fs; khrw;wtu;fshf> Njt rpj;j 
j;ij epiwNtw;w Ntz;Lk;.  

   
 

             

ேகாண�ம் மா�பா�மா 

ன சந்ததிய�ன் ந�வ�ேல 

�ற்றமற்றவர்க�ம் கப 

டற்றவர்க�ம்> ேதவ� 

ைடய மாசற்றப�ள்ைள 

க�மாய��க்�ம்ப�க்�> 

ப�லிப்ப�யர் 2:15 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> ஜ�வ ஓட்டத்தில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் �ட 

வழிவ�லகிப்ேபானா�ம் உம்�ைடய மாசற்ற ப�ள்ைளயாய் நான் என் 

ஓட்டத்ைத ெபா�ைமேயா� ஓ� ��க்க கி�ைப ெசய்�ம்  இரட்சகர் 

இேய� வழி யாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

Gjd; |  Mtzp 28 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 12:1-3 
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மன்ன�க்�ம் மனநிைல    
,uz;L maytu;fs; fLikahf thf;Fthjk; nra;J xUtiu 
xUtu; mbj;Jf; nfhs;s Kw;gLk; NghJ> me;j rpW fpuhkj;jpy; 
tho;e;J te;j kdpjd; xUtd; mtu;fspy; xUtdplk;> eP 
kw;wtdpd; Fw;wj;ij  jatha; kd;dpj;Jtpl Ntz;Lk; vd;W 
Ntz;bf; nfhz;lhd;. mg;nghOJ 
me;j may;thrp me;j kdpjidg; 
ghu;j;J> eP cd;Dila rNfhjud; 
nra;j Fw;wj;ij gy tUlq;fs; 
kd;dpahjpUf;f vg;gb vd;id 
ghu;j;J ,d;DnkhUtDila Fw; 
wj;ij kd;dpj;JtpL vd;W Nfl;Lf; 
nfhs;s KbAk; vd;whd;. ,e;j 
rk;gtj;ij rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq; 
fs;. ehq;fs; kw;wtu;fs; xUtNuhL 
xUtu; rkhjhdkhf tho Ntz;Lk; vd;W n[gpg;gjw;F Kd; 
djhf> vq;fs; ,Ujaj;jpy; ,Uf;Fk; frg;Gf;fs; ahTk; mfw;w 
g;gl Ntz;Lk;. vd; rNfhjud; xUtd; vdf;nfjpuhf NgrpapU 
f;Fk; thu;j;ijia ehd; kd;dpj;Jtpl kdjpy;yhky; ,Uf;Fk; 
NghJ> ehd; NjtDila rKfj;jpw;F nrd;W> ,d;DnkhUtD 
ila Fw;wj;jpw;fhf vg;gb gupe;J Ngr KbAk;? Kjyhtjhf> 
vd; ,Ujaj;jpNy frg;Gs;s vz;zkpUe;jhy;> ehd; vdf;fhf 
Ntz;Ljy; nra;a Ntz;Lk;. ,Ujaq;fis Muha;e;jwpfpd;w 
Njtd; vq;fs; kdepiyia mwpe;jpUf;fpd;whu;. vq;fis vjpu;j;J 
jfhj thu;j;ijfis Ngrpa kdpjd;> xU Ntis rkhjhdj;jpw;F 
,zq;fhjtdhfTk; vq;fNshL Ngr kdjpy;yhjtDkhf ,Uf;f 
yhk;. Mdhy; vq;fs; kdepiy NjtDf;F Kd;ghf Vw;Gila 
jhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ePq;fs; kPl;fg;gLk; ehSf;nfd;W Kj;jpiu 
ahfg; ngw;w NjtDila gupRj;j Mtpiaj; Jf;fg;gLj;jhjpU 
q;fs;. rfytpjkhd frg;Gk;> NfhgKk;> %u;f;fKk;> $f;FuYk;> 
J}~zKk;> kw;w ve;jj; Ju;f;FzKk; cq;fistpl;L ePq;ff;fl 
tJ vd;W gupRj;j Ntjhfkk; vq;fSf;F mwpTiu $Wfpd;wJ. 
“cd; fz;zp ypUf;fpw cj;jpuj;ij vLj;Jg;NghL; gpd;G cd; 
rNfhjud; fz;zpypUf;fpw JUk;ig vLj;Jg;Nghl tifghu;g; 
gha;” vd;W fu;j;juhfpa ,NaR nrhd;dJ Nghy> ehq;fs; vq;fs; 
epiyia rupgLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. 

 

 
 
 

ந� உன் கண்ண�லி�க் 

கிற உத்திரத்ைத உணரா 

மல்> உன் சேகாதரன் 

கண்ண�லி�க்கிற ��ம் 

ைபப் பார்க்கிறெதன்ன? 

மத்ேத� 7:3 

tpahod; | Mtzp 29 
 

 khiy thrfk; - vNgrpau; 4:32 

ெஜபம்: ந�திய�ன் ேதவேன> என் உள்ளத்தின் நிைன�கைள அறிந்தி�க் 

கின்ற�ர்> உமக்� �ன்பாக உண்ைம�ள்ள இ�தயத்ேதா� நான் வா�ம் 

ப�க்� என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

  உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய  வாசிக்க -  WWW.gtachurch.ca  40 



  
 

                      

மனத் தாழ்ைம 
,uz;L kD~u; n[gk;gz;Zgk;gb Njthyaj;Jf;Fg; Nghdhu; 
fs;; xUtd; gupNrad;> kw;wtd; Maf;fhud;.  gupNrad; epd;W 
NjtNd! ehd; gwpfhuu;> mepahaf;fhuu;> tpgrhuf;fhuu; Mfpa 
kw;w kD~iug;NghyTk;> ,e;j Maf;fhuidg;NghyTk; ,uhjj 
dhy; ck;ik ];Njhj;jpupf;fpNwd;. thuj;jpy; ,uz;Ljuk; cg 
thrpf;fpNwd;; vd; rk;ghj;jpaj;jpny 
y;yhk; jrkghfk; nrYj;jptUfpNwd; 
vd;W> jdf;Fs;Ns n[gk;gz;zp 
dhd;. Maf;fhud; J}uj;jpNy epd;W> 
jd; fz;fisAk; thdj;Jf;F Vnw 
Lf;fj; Jzpahky;> jd; khu;gpNy 
mbj;Jf;nfhz;L; NjtNd! ghtpah 
fpa vd;Nky; fpUigahapUk; vd; 
whd;. mtdy;y> ,tNd ePjpkhdh 
f;fg;gl;ltdha;j; jd; tPl;Lf;Fj; 
jpUk;gpg;Nghdhd; vd;W cq;fSf; 
Fr; nrhy;YfpNwd;; Vnddpy; jd;id cau;j;JfpwtndtDk; jho; 
j;jg;gLthd;> jd;idj; jho;j;Jfpwtd; cau;j;jg;gLthd; vd;W 
,NaR xU ctikiaf; $wpdhu;. NjtDila rKfj;jpw;F n[gp 
f;Fk;gb ehq;fs; nry;Yk; NghJ> jho;ikAs;stu;fshf nry;y 
Ntz;Lk;. vq;fs; tho;f;ifapy; VjhtJ ePjpapd; fpupia ,U 
f;Fnkd;why;> mJTk; NjtDila fpUigahf ,Uf;fpd;wJ. 
cs;sj;ij Muha;e;jwpfpd;w Njtd; vq;fs; tho;f;ifiAk;> me; 
juq;fj;jpNy ehq;fs; nra;Ak; fpupiafisAk; mwpe;jpUf;fpd;whu;;. 
vdNt NjtDila rKfj;jpNy cz;ikAs;stu;fshf> vq;fs; 
epiyia vLj;Jf; $w Ntz;Lk;. ehq;fs; ew;fpupiafs; nra;a 
Ntz;Lk; vd;W Njtd; tpUg;gKs;stuhf ,Uf;fpd;whu;. Mdhy; 
vq;fs; ,Ujaj;jpy; vq;fs; fpupiafisf; Fwpj;J VjhtJ 
ngUik ,Uf;Fk; vd;why;> mij Njtdplk; $w Ntz;Lk;. 
Mz;ltNu ,e;j ngUikahd rpe;ijapypUe;J mbNaid tpL 
jiyahf;Fk; vd;W n[gpf;f Ntz;Lk;. mtu; epr;rakhf vq;fs; 
n[gj;ijf; Nfl;L ed;ikahd <Tfis guj;jpypUe;J vq;f 
Sf;Fg; nghope;jUs;thu;. vdNt ve;jf; fhupaj;ijf; Fwpj;Jk; 
ngUikailahky;> fu;j;jUf;F Kd;ghfj; jho;ikg;gLq;fs;> 
mg;nghOJ mtu; cq;fis cau;j;Jthu;.    
 

  
 

 

ேதவன் ெப�ைம�ள்ள 

வர்க�க்� எதிர்த்� நிற் 

கிறார்> தாழ்ைம�ள்ள வ 

ர்க�க்ேகா கி�ைப அள� 

க்கிறாெரன்� ெசால்லி 

ய��க்கிற�. 

யாக்ேகா� 4:6 

nts;sp | Mtzp 30 
 

 khiy thrfk; - Y}f;fh 18:10-14 

ெஜபம்: அன்பான ப�தாேவ> ேமன்ைமபாரட்�வதற்� என்ன�டத்தில் ஒன் 

�மில்ைல. என்ன�ல் இ�க்�ம் எல்லாவ�தமான ெப�ைமயான சிந்ைத 

கைள�ம் உம� ெபலத்தினால் அகற்றிவ�ட என்ைனப் ெபலப்ப�த்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

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



  
 

ேதவன் பட்சபாதம் இல்லாதவர் 
njUtpNy gy ufkhd thfdq;fis fhz;fpd;Nwhk;. mtw;Ws; rpy 
kpfTk; tpiyAau;e;jjhfTk; rpy tpiy Fiwe;jjhfTk; fhzg; 
glyhk; Mdhy; mitfs; ahTk; xNu njU topahfNt Xl; 
lg;gLfpd;wJ. mitfs; ahtw;wpw;Fk; xNu tpjkhd neLQ;rhiy 
tpjpfSk; rkpf;iQfSk; Nghlg;gl;bUf;fpd;wJ. cyfpNy thOk; 
[dq;fspy; rpyu; khspiffspYk; 
rpyu; rhjhuz FbapUg;Gf;fspYk; 
tho;e;J tuyhk;> tho;f;ifapd; juq; 
fs; NtWgl;bUe;jhYk;> mtu;fs; 
ahtUf;Fk; xNu tpjkhfNt rk;g 
tpf;fpd;wJ. vg;gbnadpy; cau;e;jt 
u;fSk;> jho;e;jtu;fSk;> nry;te;jUk;> ViofSk;> QhdpfSk;> 
%lUk;> Jd;khu;f;fu;fSk;> rd;khu;f;fu;fSk; vg;gbg;gl;l tho;f;if 
tho;e;jhYk; mtu;fs; ahtUk; xUehs; ,e;j G+kpapNy gpwe; 
jhu;fs;> rpy Mz;Lfs; tho;fpd;whu;fs;> xUehs; ,e;j cyf 
j;ij tpl;L ahtUk; fle;J nry;y Ntz;Lk;. ,it ahTk; 
Njtdhy; Vw;gLj;jg;gl;l epajpfs;. mjpNy ve;j khWghLk; 
,y;iy. ,e;j cyfpNy rpyu; rupj;jpuk; gilf;fyhk;. fhyhfhyk; 
jq;fs; ngau; ,e;j G+kpapy; tpsq;Fk;gb cyf rhjhidfis 
nra;ayhk; Mdhy; tpz;Zk; kz;Zk; mjpYs;sitfs; ahTk; 
xU ehs; xope;J NghFk;. me;ehspNy vy;yh ngaUk; GfOk; 
xope;J NghFk;. xU Ntis ,e;j cyfj;jpd; msTNfhy; juhj 
uj;jpd; mbg;gilapy; tFf;fg;glyhk; Mdhy; Njtd; cyfj;jpd; 
ghF ghLfspd;gb kdpju;fis fz;Nzhf;Ffpd;wtu; my;yu;. 
Njtd; mtdtDila fpupiafSf;Fj;jf;fjha; mtdtDf;Fg; 
gydspg;ghu;. Nrhu;e;JNghfhky; ew;fpupiafisr; nra;J> kfpik 
iaAk; fdj;ijAk; mopahikiaAk; NjLfpwtu;fSf;F epj;jp 
a[Ptid mspg;ghu;. rz;ilf;fhuuhapUe;J> rj;jpaj;jpw;Ff; fPo;g;g 
bahky;> mepahaj;jpw;Ff; fPo;g;gbe;jpUf;fpwtu;fSf;Nfh cf;fpu 
Nfhghf;fpid tUk;. gpupakhdtu;fNs> ,e;j cyf fzpg;gpd;gb 
cq;fSila tho;it ePq;fs; epr;rapf;fhjpUq;fs;. ePq;fs; Njt 
Df;F gae;J mtu; fw;gidfspd; topapy; thOk; NghJ> ,e;j 
cyfk; vg;gbahf cq;fis fzpg;gpl;lhYk; mjdhy; Nrhu;e;J 
Ngha;tplhjpUq;fs;. Njtd; cq;fis ek;gp je;j nghWg;G> mJ 
ngupjhf ,Ue;jhYk; rpwpjhf ,Ue;jhYk; mij epiwNtw;W 
q;fs;. mtu; ntspg;gLk; ehspNy ngupjhd gyd; cz;L. 

    
 

ேதவன�டத்தில் பட்சபாத 

மில்ைல. 

ேராமர் 2:11 

rdp | Mtzp 31 
 

 khiy thrfk; - nfhNyh 3:25 

ெஜபம்: ந�திய�ன் ேதவேன> இந்த உலகத்தின் அங்கீகாரத்ைத ெப�ம்ப 

�யாய் நான் வாழாமல்> உம்�ைடய வழிய�ல் பயபக்திேயா� 

வா�ம்ப�க்� எனக்�க் கற்�த் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

  சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்   (எப�ெரயர் 10:25) 42 



 

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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