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இயேசு ச ொன்னொர்: 
வருத்தப்பட்டுப் பொரஞ்சுமக்கிறவர்கயே! நீங்கள் 

எல்லொரும் என்னிடத்தில் வொருங்கள்; நொன் 
உங்களுக்கு இளேப்பொறுதல் தருயவன்.  

மொதொந்த  ஞ் ிளக - இலவ ம் 

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. 

2020 – இதழ் 09                          

சவேிேீடு 

SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA   416.613.2909 

 

 
(f) ின்ச் /  ிட்லோன்ட் சந்திப்புக்கு அருகில் 
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info@gtachurch.ca  416.613.2909 
 

PLACE OF WORSHIP 

210 Silver Star Blvd., Unit #807  

Scarborough, ON M1V 5J9, Canada 

 

4    நம்பிக்ளக வணீ்யபொவதில்ளல 

 
 
 
 

6   கிறிஸ்துவின் அச் ளடேொேங்கள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12  பிர ங்கக் குறிப்புகள் 
 
 
 

14  புதிே நொளுக்குள்... 

இந்த இதழில்… 

 ைிதர்கள் ஓருவணை ஓருவர் நம்புவதற்கு தயங்குகி 
ன்றோர்கள். பவறு லர்> நம்புகிபறன் ஆைோல் நிச்சய ி 
ல்ணல என்று மசோல்வதுமுண்டு.  ைிதர்க ளும் அவர்க 
ைது ம லனும் மசயல்களும் ஓர் வணையணறகுட் ட்டதும் 
பூைை ற்றதோயுமுள்ைது.  
 

இவ்வண்ை ோக  ைிதர்களுணடய வோழ்க்ணகயிபல 
 ல அணடயோைங்கள் உண்டு. அவற்றுள் சில, அவர்கைி 
ன் நற்கிரிணயகைின் அணடயோை ோக வும், பவறு சில 
துர்கிரிணககைிைதும் அணடயோை ோகவும் இருக்கும். 

கர்த்தருக்குள் நித்திணையணட வர்கள் யோர்? பதவனு 
ணடய சித்தத்திற்கு தங்கணை ஒப்புவித்து, அவருணடய 
வோர்த்ணதகளுக்கு கீழ் டிந்து வோழ் வபை, கர்த்தருக் 
குள் நித்திணையணடந்து இணைப் ோறுத லிபல  ிைபவ 
சிக்கின்றோன். 

கர்த்தருணடய பவதத்தில்  ிரிய ோயிருந்து இைவும்  க 
லும் அவருணடய பவதத்தில் தியோை ோயிருக்கிற  னு 
ஷன்  ோக்கியவோன்.  

2020 – இதழ் 09                         

MAILING ADDRESS 

7700 Markham Road, P.O. Box 3052 

Markham, ON L3S 4T1, Canada 

 

mailto:info@gtachurch.ca
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  kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;  
        … புைட்டோதி 6, 7, 8, 11, 14, 21, 24, 25, 26, 27, 28     
  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … புைட்டோதி 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 26, 27      
  ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top cz;L 
       … புைட்டோதி 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 29, 30 
  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
      … புைட்டோதி 1, 2, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 23, 25, 29, 30   
  rkurkhd tho;f;if Ntz;lhk;   
       … புைட்டோதி 7, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23 

  nja;tPf MrPu;thjq;fs;   
       … புைட்டோதி 2, 5, 17, 21, 23, 24, 27 

  NjtDila rpj;jk; epiwNtwl;Lk; 
       … புைட்டோதி 1, 3, 7, 11, 16, 18, 22, 24, 25, 28       

  NjtDf;Fg; gpupakhd tho;f;if 
       … புைட்டோதி 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29   
  rkhjhdKk; mkupf;ifAkhd tho;f;if cz;L 
      … புைட்டோதி 5, 17, 21, 22, 24  
  nghWikNahL fhj;jpUq;fs;; 
      … புைட்டோதி 1, 8, 10, 21, 26, 27, 28     
  Njt ePjp ntspg;gLk;  
       … புைட்டோதி 6, 11, 17, 26  

  jpt;tpa Rghtq;fs; ntspg;gll;Lk; 
       … புைட்டோதி 4, 5, 7, 8, 13, 23, 27, 30  

  tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik 
       … புைட்டோதி 3, 8, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 30       
  Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ... 
        …  புைட்டோதி 7, 8, 16, 22, 29, 30  

அனுதிை தியோைக் குறிப்புக்கள் 

 தணலப்பு அகைோதி 14ம் பக்கத்திலிருந்து... 



 

அனுதினமும் யவதத்ளத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்               4 

 

 
 
 

 

நம் ிக்ணகயோைது  ைித வோழ்வில் ஓர் உந்துசக்தியோயுள்ைது. இதுபவ 
வோழ்வில் எதிர்ப் ோர்ண யும்> உற்சோக ோய் அவ்மவதிர்ப் ோர்ப்ண  பநோக்கி 
வோைவும் தூண்டுகின்றது.  ைிதர்கள்  ல்பவறு கோரியங்கணை நம்புகிறவர்க 
ைோயும் ப லும்  லவற்றில் நம் ிக்ணக ணவத்தவர்கைோயும் உள்ைைர்.  
 

 ைிதர்கள் தம் வோழ்வில்  ிகக்குணறந்த சோத்தியமுள்ைவற்ணறயும் நம் ி 
மசய்கின்றோர்கள். சிலர் தவறோது அதிஷ்டலோ  சீட்ணட வோங்குகின்றோர்கள். 
ஓருபவணை தோம் மவற்றி ம றலோம் என்ற நம் ிக்ணகயில் அணத மசய்கி 
ன்றோர்கள். சில நம் ிக்ணககணை குருட்டு நம் ிக்ணக என்றும் மசோல்லு 

வதுண்டு.  ண் குதிணைணய நம் ி ஆற்றில் இறங்கியது ப ோல என்ற 
உவண த்மதோடரும்>  லைற்ற நம் ிக்ணகயின் விணைணவ விைக்கிக் கோண் 

 ிக்கின்றது.  
 

நம் ி இைங்கிபைன் ஏ ோற்றிவிட்டோர்கள்> ஏ ோற்றப் ட்டுவிட்படன் என்று 
மசோல்லி அழு வர்களுமுள்ைைர். இன்னும்  லர் நம் ி மசயலோற்றி மவற்றி 
ம ற்று  கிழ்கின்றோர்கள். 
 

 ைிதர்கள் ஓருவணை ஓருவர் நம்புவதற்கு தயங்குகின்றோர்கள். பவறு லர்> 
நம்புகிபறன் ஆைோல் நிச்சய ில்ணல என்று மசோல்வதுமுண்டு.  ைிதர்க 
ளும் அவர்கைது ம லனும் மசயல்களும் ஓர் வணையணறகுட் ட்டதும் 
பூைை ற்றதோயுமுள்ைது.  
 

கர்த்தைோகிய இபயசுகிறிஸ்து தைது சீஷர்ணை பநோக்கி:  
 

“உங்கள் இருதேம் கலங்கொதிருப்பதொக> யதவனிடத்தில் விசுவொ 
 மொேிருங்கள்> என்னிடத்திலும் விசுவொ மொேிருங்கள்.” 
 

என்று கூறியிருக்கின்றோர். நம் ிக்ணகயற்ற பநைத்தில்  ைதில் கலக்கமு 

ண்டோகி ன்றது. உங்கள் நம் ிக்ணக வணீ்ப ோவதில்ணல. பதவணை நம் ியு 

ள்ை நீங்கள் தைர்ந்து ப ோகோ ல் அந்நம் ிக்ணகயில் முன்பைறிமசல்லும் 

 டியோக> பதவைிடத்தில் விசுவோச ோயிருங்கள்> கர்த்தரும்  ீட்ப் ரு ோகிய 
இபயசுகிறிஸ்துவிைிடத்திலும் விசுவோச ோயிருங்கள்.  
 
கர்த்தைோகிய இபயசுகிறிஸ்து கூறிய ஓர் உவண யில்> உங்கைில் ஒரு  னு 

ஷன் நூறு ஆடுகணை உணடயவைோயிருந்து> அணவகைில் ஒன்று கோைோ ற் 

ப ோைோல்> மதோண்ணூற்மறோன் து ஆடுகணையும் வைோந்தைத்திபல விட்டு> 

கோைோ ற்ப ோை ஆட்ணடக் கண்டு  ிடிக்கு ைவும் பதடித்திரியோபைோ? 

 

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

ïñ¢ð¤è¢¬è õ¦í¢«ð£õî¤ô¢¬ô 
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கண்டு ிடித்த ின்பு> அவன்சந்பதோஷத்பதோபட அணதத் தன் பதோள்கைின் 
ப ல் ப ோட்டுக்மகோண்டு> வடீ்டுக்கு வந்து> சிபநகிதணையும் அயலகத்தோ 
ணையும் கூட வைவணைத்து: கோைோ ற்ப ோை என் ஆட்ணடக் கண்டு ிடித் 
பதன் என்பைோடுகூடச் சந்பதோஷப் டுங்கள் என் ோன் அல்லவோ?  
 
 

அதுயபொல> மனந்திரும்ப அவ ிேமில்லொத சதொண்ணூற்சறொன் 

பது நீதிமொன்களேக் குறித்துச்  ந்யதொஷம் உண்டொகிறளதப் 
பொர்க்கிலும் மனந்திரும்புகிற ஒயர பொவிேினிமித்தம் பரயலொக 

ததில் மிகுந்த  ந்யதொஷம் உண்டொேிருக்கும் என்று ச ொன்னொர். 
 
 

ஓருவர் உங்கணை சந்பதோஷப் டுத்திைோல்> அவருக்கு நீங்கள் நன்ண  
மசய்யோதிருப் ரீ்பைோ? நிச்சய ோய் நன்ண  மசய்வரீ்கள்.  
 

உங்கள் நி ித்தம்  ைபலோகத்தில்  ிகுந்த சந்பதோஷம் உண்டோயிருக்கும் 

ப ோது அதிைோல் உங்களுக்கு நன்ண  உண்டோக ல் ப ோகு ோ? தீபயோர் 
ப லும் நல்பலோர்ப லும் த து சூரியணை உதிக்கப் ண்ைி> நீதியுள்ைவர் 
கள்ப லும் அநீதியுள்ைவர்கள்ப லும்  ணைணயப்ம ய்யப் ண்ணுகிற  ை- 
பலோக  ிதோ நிச்சய ோக உங்கணை ஆசீர்வதித்து நன்ண யைிப் ோர். 
 

 ிரிய ோை சபகோதைபை சபகோதரிபய> 
 

பதவன் தம்ண  பநோக்கி இைவும்  கலும் கூப் ிடுகிறவர்கைோகிய தம் ோல் 
மதரிந்துமகோள்ைப் ட்டவர்கைின் விஷயத்தில் நீடிய ம ோறுண யுள்ைவைோயி 
ருந்து அவர்களுக்கு சீக்கிைத்திபல நியோயஞ்மசய்வோர். பதவன்  ீதுள்ை 
உங்கள் நம் ிக்ணக வணீ்ப ோகோது. மெ ியுங்கள் நிச்சய ோய் உங்கள் மெ த் 

திற்குப்  திலுண்டு. 
 

எம்ப ோடு கூட மெ ிக்க விரும் ிைோல் ஞோயிறு கோணல 10:00  ைிக்கு 
பநைணலயில்  gtachurch.ca/live இணையதைத்தின் வைியோக பதவ ஆைோத 
ணையில் கலந்து மகோள்ளும் டி உங்கணை அணைக்கின்பறோம். 
 

 

 

 

 

 

கிருளபேின் கூடொர அப்யபொஸ்தல  ளப 
சரொரன்யரொ, கனடொ  416.613.2909 
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xU fhyfl;lj;jpNy> kPjpahdpaupd; if ,];uNtypd;Nky; gyj;Jf; 
nfhz;lgbahy;> ,];uNty; Gj;jpuu; kPjpahdpau; epkpj;jk; jq;fSf;F 
kiyfspYs;s nfgpfisAk; FiffisAk; muzhd ];jyq;f 
isAk; milf;fyq;fshf;fpf;nfhz;lhu;fs;.  me;ehl;fspNy fu;j;j 
Uila J}jdhdtu; fpjpNahd; vd;Dk; xU kdpjDf;F juprdkhfp> 
mtid guhf;fpukrhypNa vd;W tho;j;jpdhu;. cdf;F ,Uf;fpw 
,e;jg; gyj;NjhNl Ngh. eP ,];uNtiy kPjpahdpaupd; iff;F ePq;f 
yhf;fp ul;rpg;gha;; cd;id mDg;Gfpwtu; ehd; my;yth vd;whu;.  
mg;nghOJ mtd;: ck;Kila fz;fspy; ,g;nghOJk; vdf;Fj; 
jia fpilj;jjhdhy; vd;NdhNl NgRfpwtu; NjtuPu;jhd; vd;W 
vdf;F xU milahsj;ijf; fhl;lNtz;Lk; vd;W Nfl;Lf; nfhz; 
lhd;. (epahajpgjpfs; 6:1-40) 
 
Mjyhy; Mz;ltu; jhNk cq;fSf;F xU milahsj;ijf; nfhL 
g;ghu;; ,Njh> xU fd;dpif fu;g;gtjpahfp xU Fkhuidg; ngWths;> 
mtUf;F ,k;khDNty; vd;W NgupLths;.  jPikia ntWj;J ed; 
ikiaj; njupe;Jnfhs;s mwpAk; taJkl;Lk; mtu; ntz;nz 
iaAk; NjidAk; rhg;gpLthu;. me;jg; gps;is jPikia ntWf;f 
Tk;> ed;ikiaj; njupe;Jnfhs;sTk; mwpfpwjw;FKd;Nd> eP mUt 
Uf;fpw Njrk; mjpd; ,uz;L uh[hf;fshy; tpl;Ltplg;gLk;. vd;W 
kPl;guhfpa ,NaRtpd; gpwg;igf; Fwpj;J Vrhah Kd;dwptpj;jhu; 
(Vrhah 7:14-16).  
 
vNrf;fpah vd;Dk; uh[h tpahjpg;gl;L kuzj;Jf;F VJthapUe;jhd;; 
mg;nghOJ Vrhah vd;Dk; jPu;f;fjuprp mtdplj;jpy; te;J> mtid 
Nehf;fp: ePu; ckJ tPl;Lf;fhupaj;ij xOq;Fg;gLj;Jk;> ePu; gpiof;f 
khl;Bu;> kupj;Jg;NghtPu; vd;W fu;j;ju; nrhy;Yfpwhu; vd;whd;. mg;ngh 
OJ vNrf;fpah jd; Kfj;ijr; Rtu;g;Gwkhfj; jpUg;gpf;nfhz;L> 
fu;j;jiu Nehf;fp: M fu;j;jhNt> ehd; ckf;F Kd;ghf cz;ikAk; 
kd cj;jkKkha; ele;J> ckJ ghu;itf;F eykhdijr; nra;Njd; 
vd;gij epidj;jUSk; vd;W tpz;zg;gk;gz;zp> vNrf;fpah kpfTk; 
mOjhd;. fu;j;ju; uh[htpw;F kdkpuq;fp ,d;Dk; gjpide;J tUl 
q;fis $l;bf; nfhLj;jhu;. vNrf;fpah Vrhahit Nehf;fp: fu;j;ju; 
vd;idf; Fzkhf;Ftjw;Fk;> %d;whk;ehspNy ehd; fu;j;jUila 
Myaj;jpw;Fg; Nghtjw;Fk; milahsk; vd;d vd;whd;. mjw;F 
Vrhah: fu;j;ju; jhk; nrhd;d thu;j;ijapd;gbNa nra;thnud;gjw;F> 
fu;j;juhy; cdf;F cz;lhFk; milahskhfr; rhia gj;Jg; ghif 
Kd;dpl;Lg; NghfNtz;LNkh> gj;Jg;ghif gpd;dpl;Lj; jpUk;g Ntz; 
LNkh vd;W Nfl;lhd;. (2 ,uh[hf;fs; 20:8-9). 
 
NjtDila kdpjdhfpa Nahthd;];ehdd; vd;gtu;> gupRj;j Ntjh 
fkj;jpNy Kd;dwptpj;jgb> thf;fspf;fg;gl;l kPl;guhfpa ,NaR fpwp 
];JTf;F topia Maj;jk; nra;Ak;gb Kd;Ndhbahf te;jhu;. ,e;j 
Njt Copau; ntspg;gl;;l NghJ> fpwp];J rkPgkhf te;J tpl;lhu; 
vd;gJ xU milahskhf ,Ue;jJ. mtu; ,NaR fpwp];JTf;F

è¤ø¤ú¢¶õ¤ù¢ Üê¢ê¬ìò£÷é¢è÷¢ 
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Kd;Ndhbahf te;Jk;> ,NaR ,d;dhu; vd;gij mwpahjpUe;jhu;. 
ehDk; ,tiu mwpahjpUe;Njd;; ,tu; ,];uNtYf;F ntspg;gLk; 
nghUl;lhf> ehd; [yj;jpdhNy Qhd];ehdq; nfhLf;f te;Njd; 
vd;whd;.  Mdhy; NjtNdh Nahthd; ];ehdDf;F xU milahs 
j;ij nfhLj;jhu;. gpd;Dk; Nahthd; rhl;rpahfr; nrhd;dJ: Mtpah 
dtu; Gwhitg;Nghy thdj;jpypUe;jpwq;fp> ,tu;Nky; jq;fpdijf; 
fz; Nld;.  ehDk; ,tiu mwpahjpUe;Njd;; MdhYk; [yj;jpdhy; 
Qhd ];ehdq;nfhLf;Fk;gb vd;id mDg;gpdtu;: Mtpahdtu; 
,wq;fp ahu;Nky; jq;Ftij eP fhz;ghNah> mtNu gupRj;j 
Mtpapdhy; Qhd];ehdq;nfhLf;fpwtnud;W vdf;Fr; (Njtd;) 
nrhy;ypapU e;jhu;. me;jg;gbNa ehd; fz;L> ,tNu NjtDila 
Fkhud; vd;W rhl;rp nfhLj;JtUfpNwd; vd;whd;. (Nahthd; 1:31-
34) 
 
,g;gbahf Njtd; jhNk jho;ikAs;s jk;Kila jhru;fS 
f;F vg; NghJk; milahsj;jpd; topahf jhk; ahu; vd;g 
ijAk;> jhk; nra;ag; NghFk; fhupak; vd;d vd;gijAk; 
ntspg;gLj;Jfpd;wtuhapU f;fpd;whu;.  
 
xU rkak; kdf;fbdKs;stu;fshfpa gupNraUk; rJNraUk; ,Na 
-Rit Nrhjpf;Fk;gb mtuplj;jpy; te;J: thdj;jpypUe;J Xu; milah 
sj;ijj; jq;fSf;Ff; fhz;gpf;fNtz;Lk; vd;W Nfl;lhu;fs;. 
mtu;fSf;F mtu; gpujpAj;jukhf: m];jkdkhfpwNghJ> nrt;thd 
kpl;bUf;fpwJ> mjpdhy; ntspthq;Fk; vd;W nrhy;YfpwPu;fs;.  cj 
akhfpwNghJ> nrt;thdKk; ke;jhuKkhapUf;fpwJ> mjpdhy; ,d; 
iwf;Ff; fhw;Wk; kioAk; cz;lhFk; vd;W nrhy;YfpwPu;fs;. 
khaf;fhuNu> thdj;jpd; Njhw;wj;ij epjhdpf;f cq;fSf;Fj; 
njupANk> fhyq;fspd; milahsq;fis epjhdpf;f cq;fshy; 
$lhjh? ,e;jg; nghy;yhj tpgrhu re;jjpahu; milahsk; NjLfpwhu; 
fs; vd;W mtu;fis fbe;J nfhz;lhu;. (kj;NjA 16:1-6) ,tu;fs; 
jhq;fs; ,NaRit mwpAk;gbf;fy;y> jq;fs; kdf;fbdj;jpdpkpj;jk; 
mtiu Nrhjpf;Fk;gbf;Nf milahsj;ij Njbdhu;fs;. mjdhy; 
mtu;fSf;F xU milahsKk; nfhLf;fg;gltpy;iy. 
 
kdpjDila ehshe;j tho;f;ifapNy milahsq;fs; Kf;fpa ,l 
j;ij tfpf;fpd;wJ. kdpju;fs; vg;NghJk; milahsq;fis NjLfpd; 
wtu;fshapUf;fpd;whu;fs;. mNj NtisapNy jhq;fSk; gy mil 
ahsq;fis ntspf;fhl;Lfpd;whu;fs;. kdpju;fs; jq;fs; fdpfspshy; 
(Fzhjpraq;fspdhy;) jhq;fs; ahu; vd;dgij milahskhf 
ntspf; fhl;bf; nfhs;fpd;whu;fs;. rpy NtisfspNy kdpju;fspd; 
ruPuj;jpNy jupf;fg;gLk; milahsq;fSk; mtu;fs; ahu; vd;gij 
ntspf;fhl;Lfpd;wJ.  
 
gy tUlq;fSf;F Kd;djhf> xU ,uhj;jpupapNy> gl;lzj;jpYs;s 
tpLjpnahd;wpy; jP gw;wpf; nfhz;ljdpkpj;jk;> me;j tpLjp mike;jp 
Uf;Fk; ,lj;jpw;F nry;Yk;gbf;F>  ehd; Ntiy ghu;f;Fk; jPaiz 
g;Gg; gilapd; gpuptpw;;F> fl;lis gpwg;gpf;fg;gl;lJ. vq;fs; FO jPtp 
ukhf me;j ,lj;jpw;F nrd;Nwhk;. me;j tpLjpapNy  jP [Pthiy
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ahf gw;wp vupe;J nfhz;bUe;jJ. tpLjpapYs;s ahtUk;> tpLjpia 
tpl;L ntspNawpapUe;jhu;fs;. Mdhy;> xU rpWkp me;j tpLjpf;Fs; 
mfg;gl;bUe;jjhy;. rpe;jpg;gjw;Nfh my;yJ jhkjpg;gjw;Nfh NeukpU 
f;ftpy;iy. Jupjkhf ehd; tpLjpf;Fs; nrd;Nwd;. vq;Fk; Gif 
kz;lykhf ,Ue;jJ. rpWkpapd; mOif rj;jk; Nfl;Fk; gf;fkhf 
nrd;W> mtis ehd; J}f;fpf; nfhz;Nld;. me;j NtisapNy jg; 
GNthk; vd;w ek;gpf;if ,oe;J Nghfj;jf;fjhf> jP ,d;Dk; mjpf 
khf gutp vupe;J nfhz;bUe;jJ. me;jr; rpWkpik mutizj;Jf; 
nfhz;L> ntspNa Xbr; nrd;Nwd;. flTspd; mUshy; me;jr; rpWkp> 
rpW fhaq;fNshL capu; jg;gpdhs;. ehd; rpy ehl;fs; itj;jpa 
rhiyapNy jq;fpapUe;J rpfpr;ir ngw Ntz;bajhapUe;J. ,g;gb 
ahf me;j jPapdhy; Vw;gl;l jOk;Gfs; ,itfNs vd;W jd; iff 
spy; Nky; gFjpapYk;> fOj;J gFjpapYk; ,Ue;j jOk;Gfis> ghl; 
lhdhu; jd; Ngug;gps;isfSf;F fhl;bdhu;. me;j jOk;Gfs; ghl;l 
dhupd; jd;dykw;w Nritapd; milahskhf ,Ue;jJ. me;j mil 
ahsq;fis ghu;f;Fk; Nghnjy;yhk;> me;j rpWkpikaf; Fwpj;j re; 
Njh\k; mtu; cs;sj;jpy; cz;lhFk;. 
 
Jd;khu;f;fkhd topapNy thOk; kdpjndhUtDf;F> CupYs;s  
kf;fNshL rz;il nra;J nfhs;tJ mtDf;F tof;fkhf ,Ue; 
jJ. mjdhy; mtd; clypNy rpy jOk;Gfs; Vw;gl;bUe;jJ. Mdhy; 
me;j kdpjdhdtNdh> me;j milahsq;fisf; Fwpj;J ngUkpj 
khf Ngrpf; nfhs; thd;. ,e;j fhak;> maypYs;s me;j kdpjDf;F 
mbf;Fk; NghJ Vw;gl;lJ> me;j fhak;> mLj;j tPjpapNy ele;j 
rz;ilapNy Vw;gl; lJ vd;W mtw;iw Fwpj;J ngUkpjkhf Ngrpf; 
nfhs;thd;.  
 
,t;tz;zkhf kdpju;fSila tho;f;ifapNy gy milahsq;fs; 
cz;L. mtw;Ws; rpy> mtu;fspd; ew;fpupiafspd; milahskhf 
Tk;> NtW rpy Ju;fpupiffspdJk; milahskhfTk; ,Uf;Fk;. 
,it ntspauq;fkhd milahskhf ,Ue;jhYk;> mtu;fspd; cs; 
shd kdpjdpd; Fzhjpraq;fisAk; me;j jOk;Gfs; ntspg;gL 
j;JfpwjhAkpUe;jJ. 
 
xU fhyfl;lj;jpNy> gupRj;j Ntjhfkj;ij ifapNye;jp Myaj;jp 
w;F nry;tJ tof;fkhf ,Ue;jJ. NtW rpyu;> rpYitapd; rpd;d 
j;ij ehlhtpNy Nghl;L> jq;fs; fOj;jpNy khl;bf; nfhs;thu;fs; 
,it fpwp];jtu;fSf;F xU milahskhf ,Ue;J tUfpd;wJ. 
Mdhy; ,itfis kl;LNk nra;tjhy;> xU kdpjd; fpwp];Jit 
cilatdhf (fpwp];Jit jupj;jtdhf) khwptpl KbANkh?   
 
,d;iwa ehspNy vq;fs; tho;f;ifapy; ehq;fs; ntsp 
f;fhl;Lk; milahsq;fs; vd;d vd;gij Fwpj;J 
Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;.  
 
xU jhahdts; jd; gps;isiaf; Fwpj;j md;ig vg;gbahf ntsp 
f;fhl;Lfpd;whs; vd;gij ehq;fs; ahtUk; mwpe;jpUf;fpd;Nwhk;.
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me;j md;G ntWk; Ngr;NrhL Kbe;J tpLtjpy;iy. jhahsdts; 
jd; gps;isiaf; Fwpj;jjhd md;ig ehshe;jk; jd; nray;f 
spdhNy ntspg;gLj;Jfpd;whs;. jd;Dila gps;isfs; grpaha; 
,Uf;ff; $lhJ> mtu;fs; tho;T tok; ngw Ntz;Lk; vd;W jpdKk; 
mauhJ ciof;fpd;whs;. tPl;bNy khj;jpuky;y> ntspNa nrd;W 
kioapYk;> ntapypYk;> fLk; FspupYk; Ntiy nra;J ciof;f 
Ntz;ba #o;epiy Vw;gLk; NghJ> jd;dykw;wtshf> jd; ruPuj;jpy; 
Vw;gLk; tUj;jq;fisg; nghUl;gLj;jhJ ciof;fpd;whs;. mij 
mtisr; #o thOk; kf;fSk; fz;L nfhs;fpd;whu;fs;. jd; gps; 
isfisf; Fwpj;jjhd ,jaG+u;tkhd md;ig ntspg;gLj;Jk; xU 
milahskhf mtSila nra;iffs; ,Uf;fpd;wJ. 
 
ghtk; nra;j kDf;Fyj;jpw;Fk;> epj;jpa Mf;fpidf;Fs;shfhjgbf;F 
gpjhthfp Njtd; jhNk>  jk;Kila xNuNgwhd Fkhudhfpa ,NaR 
fpwp];Jit tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epj; 
jpa[Ptid milAk;gbf;F> mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cy 
fj;jpy; md;G$u;e;jhu;.  
 
jk;Kila nrhe;jf;Fkhundd;Wk; ghuhky; ek;nky; 
yhUf;fhfTk; ,NaR fpwp];Jit vq;fSf;fhf xg;G 
f;nfhLj;jtu;> mtNuhNl$l kw;w vy;yh ed;ikf 
isAk;; ekf;F mUsh jpUg;gnjg;gb? ,t;tz;zkhf 
gpjhtfpa Njtd; jhNk jk; cd;dj md;ig ntspg;g 
Lj;jpdhu;.  
 
kPl;guhfpa ,NaR fpwp];J jhNk> NjtDila &gkhapUe;Jk;> Njt 
Df;Fr; rkkhapUg;gijf; nfhs;isahbd nghUshf vz;zhky;> 
jk;ikj;jhNk ntWikahf;fp> mbikapd; &gnkLj;J> kD\u; rha 
yhdhu;. mtu; kD\&gkha;f; fhzg;gl;L> kuzgupae;jk;> mjhtJ 
rpYitapd; kuzgupae;jKk; fPo;g;gbe;jtuhfp> jk;ikj;jhNk jho;j; 
jpdhu;. gupRj;juhfpa mtu; mrl;ilgz;zg;gl;ltUk;> kD\uhy; Gw 
f;fzpf;fg;gl;ltUk;> Jf;fk; epiwe;jtUk;> ghL mEgtpj;jt Ukh 
apUe;jhu;; mtiutpl;L> ek;Kila Kfq;fis kiwj;Jf;nfhz; 
Nlhk;; mtu; mrl;ilgz;zg;gl;bUe;jhu;; mtiu vz;zhkw;Ngh 
Ndhk;.  nka;ahfNt mtu; ek;Kila ghLfis Vw;Wf;nfhz;L> 
ek;Kila Jf;fq;fisr; Rke;jhu;; ehNkh> mtu; Njtdhy; mbgl;L 
thjpf;fg;gl;L> rpWikg;gl;ltnud;W vz;zpNdhk;. ek;Kila 
kPWjy;fspdpkpj;jk; mtu; fhag;gl;L> ek;Kila mf;fpukq;fspdp 
kpj;jk; mtu; nehWf;fg;gl;lhu;; ekf;Fr; rkhjhdj;ij cz;Lgz; 
Zk; Mf;fpid mtu;Nky; te;jJ. mtUila jOk;Gfshy; Fz 
khfpNwhk;. ehnky;yhUk; MLfisg;Nghy topjg;gpj; jpupe;J> mtd 
td; jd;jd; topapNy NghNdhk;; fu;j;jNuh ek;nky;yhUila mf;fpu 
kj;ijAk; mtu;Nky; tpog;gz;zpdhu;. mtu; neUf;fg;gl;Lk; xLf;fg; 
gl;Lk; ,Ue;jhu;> MdhYk; jk;Kila thia mtu; jpwf;ftpy;iy; 
mbf;fg;gLk;gb nfhz;LNghfg;gLfpw xU Ml;Lf;Fl;biag;Nghy 
Tk;> jd;id kapu;fj;jupf;fpwtDf;F Kd;ghfr; rj;jkplhjpUf;fpw 
Ml;ilg;NghyTk;> mtu; jk;Kila thiaj; jpwthjpUe;jhu;. ,t; 
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tz;zkhf jd; nja;tPf md;ig ntspg;gLj;Jk; milahsq;fis 
jd; ruPuj;jpNy jupj;Jf; nfhz;lhu;. ed;ik nra;J ghL mDgtp 
j;jhu;. jk;ik kuz Mf;fpidf;Fs;shf;fpdtu; kd;dpg;ig ngw;Wf; 
nfhs;Sk;gb mtu;fs; ghtq;fisAk; jd;Nky; Rke;J nfhz;L> 
mtu;fSf;fhf Ntz;Ljy; nra;jhu;. gpjhthfpa Njtdpd; gupG+uz 
rpj;jj;jpw;F KOikahd jk;ik xg;Gf; nfhLj;J fPo;gbe;jhu;.  (gpyp 
g;gpau; 2:6-8> Vrhah 53:3-7) 
 
vq;fSf;F Kd;Ndhbfshf ,Ue;j ,NaR fpwp];Jtpd; rP\u;fSk;> 
jq;fs; tho;ehl;fspNy> fpwp];Jtpd; mr;rilahsq;fis jq;fs; 
ruPuj;jpNy jupj;Jf; nfhz;bUe;jhu;fs;. mjhtJ> jq;fSf;F xg;G 
tpf;fgl;l Copaj;ij epiwNtw;Wk; ,ul;rpg;gpd; ew;nra;jpia cyf 
nkq;Fk; mwptpg;gjw;fhf jq;fs; capiuAk; xU nghUl;lhf vz; 
zhky;> ,uj;j rhl;rpfshf kupj;J> jq;fs; v[khddhfpa fpwp];J 
,NaRtpd; NkYs;s md;ig ntspg;gLj;jpdhu;fs;. mtu;fspy; xUt 
uhfpa gTy; vd;gtu;> jd;Dila Copa ghijapNy jdf;Nfw;gl;l 
mDgtq;fs; rpytw;iw $wpapUf;fpd;whu;. A+ju;fshy; xd;WFiwa 
ehw;gjbahf Ie;Jjuk; mbgl;Nld;;. %d;Wjuk; kpyhWfshy; mbgl; 
Nld;> xUjuk; fy;nywpAz;Nld;> %d;Wjuk; fg;gw;Nrjj;jpy; ,Ue; 
Njd;> flypNy xU ,uhg;gfy; KOtJk; Nghf;fpNdd;. mNefe;juk; 
gpuahzk;gz;zpNdd;; MWfshy; te;j Nkhrq;fspYk;> fs;suhy; 
te;j Nkhrq;fspYk;> vd; Ra[dq;fshy; te;j Nkhrq;fspYk;> me; 
epa [dq;fshy; te;j Nkhrq;fspYk;> gl;lzq;fspy; cz;lhd 
Nkhrq;fspYk;> tdhe;juj;jpy; cz;lhd Nkhrq;fspYk;> rKj;jpuj; 
jpy; cz;lhd Nkhrq;fspYk;> fs;sr;rNfhjuuplj;jpy; cz;lhd Nkhr 
q;fspYk;; gpuahrj;jpYk;> tUj;jj;jpYk;> mNefKiw fz;tpopg;Gfsp 
Yk;> grpapYk; jhfj;jpYk;> mNefKiw cgthrq;fspYk;> Fspup 
Yk;> epu;thzj;jpYk; ,Ue;Njd; vd;whu;. NkYk; ,d;DnkhU re; 
ju;g;gj;jpNy mtu; $Wifapy; “vUrNykpy; ehd; fu;j;juhfpa ,Na 
Rtpd; ehkj;jpw;fhff; fl;lg;gLtjw;Fkhj;jpuky;y> kupg;gjw;Fk; Ma 
j;jkhapUf;fpNwd; vd;whu;.” (2 nfhupe;jpau; 11:24-27> mg; 21:13). ,t; 
tz;zkhf cj;jk Copau;fspd; milahsq;fisAk;> ey;y cf;fp 
uhzf;fhuu;fspd; milahsq;fisAk;> ey;y Nghu;r; Nrtfu;fspd; 
milahsq;fisAk; jq;fs; ruPuj;jpNy jupj;Jf; nfhz;bUe;jhu;fs;.   
 
cj;jk Copau;fspd; milahsq;fs; vq;fspy; ntspg; 
gLfpd;wjh? ey;y Nghu;r;Nrtfdpd; mr;rilahsq;fs; 
vq;Nf? ey;y cf;fpuhz f;fhudpd; milahsq;fs; 
vq;Nf?  
 
Mtpf;Fupa Nghu;fsj;jpNy ghL fs; cz;L. Nghuhl;lj;jpNy epw;F 
ey;y Nrtfdpd; thapy; KWK Wg;gpd; rj;jk; ,Uf;fhJ. mtd; 
jhd; capNuhL ,Uf;Fk;tiuf;Fk; jhd; ngw;Wf; nfhz;l 
fl;lisia epiwNtw;WtNj mtDila ,yf;fhf ,Uf;Fk;.  
 
,d;W ehq;fs; NjtdplkpUe;J ,d;Dkha; milahsq;fis NjLfp 
d;wtu;fshf ,Uf;fpd;Nwhkh? my;yJ fpwp];Jtpd; mr;rilahsq;
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fis vq;fs; ruPuj;jpNy jupj;Jf; nfhz;bUf;fpd;wtu;fshf ,Uf;fp 
d;NwhNkh? ehq;fs; ,d;Dk; NjtdplkpUe;J milahsq;fis NjL 
fpd;wtu;fshf ,Ue;jhy;> ,d;Dk; ehq;fs; mtiu mwpfpd;w gpufh 
ukhf mwpatpy;iy vd;gJ nghUshFk;. jk;Kila xNu Ngwhd 
FkhuidNa vq;fSf;fhf gypahf xg;Gf; nfhLj;jtu;> NtW ve;j 
ed;ikfis> vq;fistpl;L kiwj;J itg;ghu;? mtu;jhNk mtu; 
jhNk xU ed;ikAk; FiwTglhky; vq;fis fhj;Jf; nfhs;thu;. 
 
filrp fhyj;jpNy tho;e;J nfhz;bUf;Fk; ehk;> fpwp];JTf;Nfw;w 
ew;fdpfis nfhLf;Fk; fhyk; ,J. xt;nthU kuKk; mjdjd; 
fdpfshy; mwpag;gLtJ Nghy Mtpf;Fupa tho;tpd; fdpfis ehq; 
fs; ntspf;fhl;l Ntz;Lk;. Aj;jj;jpw;F nrd;w Nghu;tPudpd; ruPuj; 
jpNy mtd; jd; Njrj;jpw;fhf nra;j jpahfq;fspd; mr;rilahs 
q;fs; ,Uf;Fk;. vq;fs; nrhe;j Njrk; ehq;fs; thOk; ,e;j 
G+kpay;y. guNyhfNk vq;fs; nrhe;j Njrk;. mij ehb xLfpd;w 
vk; tho;tpy; guNyhfj;jpw;Fupa mr;rilahsq;fs; ,Uf;f Ntz;Lk;.  
 
gpuptpid> td;kk;> gif> frg;G vq;fs; tho;tpy; ,Uf;f KbahJ. 
mJ fpwp];jtDf;Fupa mr;rilahsq;fs; my;y. kd;dpg;gpd; khl;rp 
ikia vq;fSf;F ntspg;gLj;jpa vq;fs; v[khddhfpa ,NaR 
itg; Nghy ehq;fSk; kd;dpj;J kwe;J tpl gofpf; nfhs;s Ntz; 
Lk;. ed;ik nra;J ghlDgtpg;gijNa Nkd;ikahf vz;zpf; nfh 
-s;s Ntz;Lk;.  
 
ehk; ed;ik nra;J ghLfis mDgtpj;jhy; mjd; milahsq;fs; 
vq;Nf? cld; rNfhjuUila Fw;wq;fis kd;dpj;J tpl;l mil 
ahsq;fs; cz;lh? mjpfhuq;fSf;F fPo;gbe;jpUf;Fk; re;ju;gq;f 
spd; milahsq;fs; cz;lh? gpupakhdtu;fNs rpe;jpAq;fs;! fpwp]; 
Jtpd; rhaiy jupj;Jf; nfhs;tnjd;gjd; nghUis mwpe;J 
nraw;gLq;fs;.  
 
Mifahy; ePq;fs; ,isg;Gs;stu;fsha; cq;fs; Mj;Jkhf;fspy; 
Nrhu;e;JNghfhjgbf;F> jkf;F tpNuhjkha;g; ghtpfshy; nra;ag;gl;l 
,t;tpjkhd tpguPjq;fisr; rfpj;j mtiuNa epidj;Jf;nfhs;Sq; 
fs; ghtj;jpw;F tpNuhjkha;g; NghuhLfpwjpy; ,uj;jQ; rpe;jg;glj; jf; 
fjhf ePq;fs; ,d;Dk; vjpu;j;Jepw;ftpy;iyNa. 
 
gpjhtfpa Njtd; jhNk> jkf;F gpupakha; tho;gtu;fSf;F milah 
sq;fis nfhLg;gJ epr;rak;. Mdhy; ePq;fNsh> fpwp];Jtpd; mr; 
rilahsq;fis cq;fspy; jupj;Jf; nfhs;Sk; tho;f;ifiaNa 
thOq;fs;. 
  
இருதேத்ளத ஆரொய்ந்தறிகின்ற யதவன்> உங்களே வழிநடத்திச் ச ல் 
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ehq;fs; Muhjpf;Fk; Njtd; jk;Kila fhUz;aj;jpdhNy vq;fis 
jk;kplk; Nru;j;Jf; nfhs;Sk; NjtdhapUf;fpd;whu;. mtu; vq;fis 
epidT$Ufpd;whu;. eP xU NghJk; kwf;fg;gLtjpy;iy vd;W mtu; 
$wpapUf;fpd;whu;.  

Njtdhfpa fu;j;ju; Mgpufhk; vd;Dk; kdpjid mioj;j NghJ> 
mtNdhL cld;gbf;if nra;J> mtDf;F MrPu;thjkhd thf;F 
j;jj;j q;fis nfhLj;jhu;. “ehd; cd;idg; ngupa [hjpahf;fp> 
cd;id MrPu;tjpj;J> cd; Ngiug; ngUikg;gLj;JNtd;; eP MrPu;th 
jkha; ,Ug;gha;. cd;id MrPu;tjpf;fpwtu;fis MrPu;tjpg;Ngd;> 
cd;idr; rgpf;fpwtidr; rgpg;Ngd;; G+kpapYs;s tk;rq;fnsy;yhk; 
cdf;Fs; MrPu;tjpf;fg;gLk; vd;whu;.”  NjtDila MrPu;thjj;jpd; 
gb> Mgpufhk; topahf te;j re;jjpahfpa ,];uNtyiu Nehf;fp: 
,];uNtNy> eP gag;glhNj> eP kwf;fg;gLtjpy;iy vd;W $wpdhu;.  

Vd; ,e;j thu;j;ijfis Njtd; mtu;fSf;F nrhd;dhu;? mf;fhy 
j;jpNy> NjtDila [dq;fs; ghtk; nra;J> Njtidtpl;L J}ukha; 
nrd;W> me;epa ehl;Lg; gilfshy; Mf;fpukpf;fg;gl;L> me;epa ehl; 
bNy rpiwf; ifjpfshf nfhz;L nry;yg;gl;bUe;jhu;fs;. mtu;fs; 
ngydw;Wg; Ngha;> ngUk; neUf;fbapNy ek;gpf;if ,oe;J Nghd 
epiyapNy ,Ue;jhu;fs;. me;j epiyapNy> Njtdhfpa fu;j;ju; 
mtu;fis Nehf;fp: ahf;NfhNg> ,];uNtNy> ,itfis epid. eP 
vd; jhrd;; ehd; cd;id cUthf;fpNdd;. eP vd; jhrd;; ,];u 
NtNy> eP vd;dhy; kwf;fg;gLtjpy;iy.  cd; kPWjy;fis Nkfj; 
ijg;NghyTk;> cd; ghtq;fisf; fhu;Nkfj;ijg;NghyTk; mfw;wp 
tpl;Nld;; vd;dplj;jpy; jpUk;G. cd;id ehd; kPl;Lf;nfhz;Nld; 
vd;W $wpdhu;.  

fu;j;ju; jhNk Muthuj;NjhLk;> gpujhd J}jDila rj;jj;NjhLk;> 
Njt vf;fhsj;NjhLk; thdj;jpypUe;J ,wq;fptUthu;; mg;NghJ> Kj 
yhtjhf ,NaR fpwp];JTf;Fs; epj;jpiu mile;jtu;fs;. mjhtJ> 
mtu;fs; ,e;j cyfj;ijtpl;L nrd;wpUe;jhYk;> mtu;fs; ,isg;gh 
WjypNy gpuNtrpj;jpUg;gjhy;> mtu;fs; fpwp];JTf;Fs; epj;jpiua 
ile;jpUf;fpd;whu;fs; vd;W $wg;gLfpd;wJ. mg;gb epj;jpiuaile; 
jtu;fs; fu;j;jUila rj;jj;ijf; Nfl;L xU ,ikg;nghOjpy; vOe; 
jpUg;ghu;fs;.  

mnjg;gbnad;why;> Nghu;tPuu;fs; vf;fhs rj;jj;ij ed;whf mwpe;jp 
Ug;ghu;fs;. vf;fhsk; njhdpf;Fk; NghJ> mtu;fs; Aj;jj;jpw;F Maj; 
jkhf Ntz;Lkh my;yJ nra;J nfhz;bUf;Fk; Aj;jj;ij epWj;j 
Ntz;Lkh vd;gij njspthf mwpe;jpUg;ghu;fs;. mkupf;ifahd 
ehl;fspNy vf;fhs rj;jj;ij Nfl;Fk; NghJ mtu;fs; Aj;jj;jpw;F 
Maj;jkhfp vOe;jpUg;ghu;fs;. ahu; vOe;jpUg;ghu;fs;? me;j vf;fhs
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rj;jj;ij mwpe;jtu;fs; khj;jpuNk vOe;jpUg;ghu;fs;. mt;tz;z 
khfNt> fu;;j;jUf;Fs; epj;jpiuaile;J ,isg;ghWjypy; gpuNtrpj; 
jtu;fs;> Njt vf;fhs rj;jk; njhdpf;Fk; NghJ> epj;jpiuiatpl;L 
vOe;jpUg;ghu;fs;. fu;j;jUf;Fs; epj;jpiuailgtu;fs; ahu;? NjtD 
ila rpj;jj;jpw;F jq;fis xg;Gtpj;J> mtUila thu;j;ijfSf;F 
fPo;gbe;J tho;gtNd> fu;j;jUf;Fs; ep;j;jpiuaile;J ,isg;ghWj 
ypNy gpuNtrpf;fpd;whd;. NjtDila rpj;jj;jpw;F jq;fis xg;Gf; 
nfhLf;fhky;> NjtDila thu;j;ijia mrl;il nra;J kupf;fpd;w 
tu;fs; vOe;jpUf;Fk; xU ehs; cz;L. mJ epahaj;jPu;g;gpd; ehs;. 
mJ mtu;fSf;F Jd;gj;jpd; ehshapUf;Fk;. 

MfNt> ehq;fs; ngupatu;fshfNth> rpwpatu;fshfNth ,U 
f;fyhk;> ve;epiyapNy ,Ue;jhYk;> vq;fSila tho;f; 
ifapNy ehq;fs; NjtDila rpj;jj;jpw;F vq;fis xg;G 
f;g;nfhLj;J> mtUila thu;j;ijf;F fPo;gbe;J tho gofpf; 
nfhs;s Ntz;Lk;.  

ehq;fs; Muhjpf;Fk; nja;tk; vq;fis epidT$Uk; nja;tkhf 
,Uf;fpd;whu;. vdNt vf;fhs rj;jk; njhdpf;Fk; NghJ vOe;jpUf; 
Fk; my;yJ kW&gkhFk; gps;isfisg; Nghy ,Uf;Fk;gbf;F 
,d;W ehq;fs; fu;j;jUf;F gpupakhd tho;f;if tho Ntz;Lk;. 
mNj NtisapNy mtu; jkf;F fPo;gbahky; Jzpfukhf tho;f;if 
tho;gtu;fisAk; kwe;J Nghfpd;wtu; my;yu;. capNuhbUf;Fk; 
NghJ kde;jpUk;g kdjpy;yhky; thOk; mtu;fSila mf;fpukj; 
jpw;F jf;fjhf epah j;jPu;g;gpd; ehspNy mtu;fSf;F rupf;fl;lg;gLk;. 
vdNt> ,d;W ePq; fs; ed;ikahd gf;fj;ij njupe;J nfhs;S 
q;fs;. 

vq;fs; Njtd; md;Gs;stuhjyhy; ,e;jg; G+kpapNy vq;fSf;F tho; 
f;ifiaj; je;jhu;. epj;jpa tho;it Rje;jupj;Jf; nfhs;s Ntz;ba 
midj;ijAk; <thf nfhLj;jpUf;fpd;whu;. Mdhy; kdpju;fNsh> 
Njtid mrl;il nra;J> jq;fs; fz;Nghd topfisNa njupe;J 
nfhs;s tpUk;Gfpd;whu;fs;.  

gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;w gpufhukhf> “Nkhrk;NghfhjpUq;fs;> 
Njtd; jk;ikg; gupahrk;gz;znthl;lhu;; kD\d; vij tpijf; 
fpwhNdh mijNa mWg;ghd;. jd; khk;rj;jpw;nfd;W tpijf;fpwtd; 
khk;rj;jpdhy; mopit mWg;ghd;; Mtpf;nfd;W tpijf;fpwtd; Mtp 
apdhNy epj;jpa[Ptid mWg;ghd;.” vq;fs; Njtd; epidT $Uk; 
nja;tk;. vdNt> eykhdij gw;wpf; nfhs;Sq;fs;.  
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யதவன் தரும் சபலத்தொல் 
mNef tUlq;fshf fpuhkj;jpNy Copak; nra;J te;j tajhd 
Nghjfu;> gy f~;lq;fs; kw;Wk; nghUshjhu neUf;fbfs; kj;jp 
apYk; kdk; jsu;e;J Nghfhky;> fu;j;juhfpa ,NaRtpd; ehkj;jpd; 
NkYs;s tpRthrj;jpy; cWjpahf ,Ue;J te;jhu;. jd;idr; #o 
cs;s tWikf; Nfhl;bw;Fs; thOk; [dq;fSf;F> gz cjtpia 
Nah my;yJ ruPu cjtpfisNah mt 
Uf;F  mjpfkha;r; nra;a Kbatp 
y;iy. jd;idr; #o ,Uf;fpd;wtu;f 
spd; Njitfs; re;jpf;fg;gl Ntz; 
Lk; vd;gNj me;j tajhd Nghjfu; 
Iahtpd; Njitahf ,Ue;jJ. “fu;j; 
jhNt> ViofSf;F cjtp nra;a 
ePu; vdf;F gzj;ijj; jhUk;” vd;W 
mtu; n[gpj;jjpy;iy. khwhf “vd; 
Njtd; jk;Kila IRtupa j;jpd;gb 
cq;fs; Fiwitnay;yhk; fpwp];J 
,NaRTf;Fs; kfpikapNy epiwth 
f;Fthu;.” vd;fpd;w thf;Fj;jj;jj;jpy; 
mtu; kpfTk; cWjpaha; ,Ue;jhu;. 
jd;idr; #o cs;s kw;wtu;fSf;fhf Njt thu;j;ijapd;gb 
Cf;fkhf n[gpj;J te;jhu;. mtu;fspd; Njitfs; re;jpf;fg;gLk; 
NghJ tajhdtupd; cs;sj;jpy; ngUk; kfpo;r;rp cz;lhFk;. kw;w 
tu;fSila Njitfs; vtu;tf@lhf re;jpf;fpf;fg;gLfpd;wnjd; 
gijf; Fwpj;J mtu; ngupJk; myl;bf; nfhs;stjpy;iy. Njtdh 
fpa fu;j;ju;> jf;f rkaj;jpy; jk;Kila rpj;jj;jpd;gb Njtitf 
is re;jpg;ghu; vd;gNj mtUila tpRthrk;. kw;wtu;fSf;F 
cjtp nra;Ak;gb jd;dplj;jpy; gzk; ,y;iy. jd;Dila ruPuj; 
jpy; ngydpy;iy vd;W mtu; ftiy nfhs;tjpy;iy. Njtd; jd 
f;F nfhLj;j tuj;jpd;gb> Njt rpj;jk; jd; tho;tpy; epiwNtw 
Ntz;Lk; vd;gjpy; mtu; cWjpahf epiyj;jpUe;jhu;. ekf;F mU 
sg;gl;l fpUigapd;gbNa ehk; ntt;Ntwhd tuq;fSs;stu;fsh 
dgbapdhNy> Njtd; je;j ngyj;jpd;gb> mtUila gupG+uz 
jpUr;rpj;jj;ij vq;fs; tho;tpy; epiwNtw;WtNj vq;fs; Nehf; 
fkhf ,Uf;f Ntz;Lk;.  gfpu;e;J nfhLf; fpwtd; tQ;rid apy; 
yhky; nfhLf;ff;fltd;; Kjyhspahdtd; [hf;fpuij ahapUf;ff; 
fltd;; ,uf;fQ;nra;fpwtd; cw;rhfj;JlNd nra;af;fltd;. 
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என்னிடத்தில் உள்ேளவகள் 
xU rkak;> ,NaR fpwp];Jtpd; ,uz;L rP~u;fshfpa NgJUTk;> 
NahthDk; n[gNtisahfpa xd;gjhk; kzp Neuj;jpNy  Njthy 
aj;Jf;Fg; Nghdhu;fs;.  mg;nghOJ jd; jhapd; tapw;wpypUe;J 
rg;ghzpaha;g; gpwe;j xU kD~ 
idr; Rke;J nfhz;Lte;jtu;fs;; 
Njthyaj;jpNy gpuNtrpf;fpwtu;f 
splj;jpy; gpr;ir Nfl;Fk;gb> mt 
id ehNlhWk; myq;fhu thry; vd; 
dg;gl;l Njthya thryz;ilapNy 
itg;ghu;fs;. mtd;> Njthyaj;jpNy gpuNtrpf;fg;Nghfpw NgJU 
itAk; NahthidAk; fz;L gpr;irNfl;lhd;. NgJ UTk; Nah 
thDk; mtid cw;Wg;ghu;j;J: vq;fis Nehf;fpg;ghu; vd;whu;fs;. 
mtd; mtu;fsplj;jpy; VjhfpYk; fpilf;Fnkd;W vz;zp> mtu; 
fis Nehf;fpg;ghu;j;jhd;. mg;nghOJ NgJU: nts; spAk; nghd; 
Dk; vd;dplj;jpypy;iy. vd;dplj;jpYs;sij cdf;Fj; jUfpNwd;; 
erNuadhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; ehkj;jpdhNy eP vOe;J el vd;W 
nrhy;yp> tyJifapdhy; mtidg; gpbj;Jj; J}f;fptpl;lhd;> cl 
Nd mtDila fhy;fSk; fuLfSk; ngyd; nfhz;lJ. mtd; 
Fjpj;njOe;J epd;W ele;jhd;; ele;J> Fjpj;J> Njtidj; Jjpj;J 
f;nfhz;L> mtu;fSlNd$l Njthyaj;jpw;Fs; gpuNtrpj;jhd;. 
“vd;dplj;jpYs;sij cdf;Fj; jUfpNwd;.” vd;w thu;j;ijia rw;W 
vq;fs; tho;f;ifNahL xg;gpl;L rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. vq;fS 
ila tho;ifapNy> fhLk;> kiyAk;> gs;sj;jhf;Fk;> tdhe;jpuKk; 
Nghd;w NtisfspYk;> tskhd> MNuhf;fpakhd> nropg;ghd 
NtisfspYk; vq;fNshL ,Ug;gtu; ,NaR. mtUila rhaiy 
jupj;Jf; nfhz;bUf;Fk; ehq;fs; me;j NjtrhaYf;Fupa Rghtq; 
fis kw;wtu;fSf;F fhz;gpf;f Ntz;Lk;. md;iwa cyfpNy 
tho;e;j ,NaRtpd; rP~u;fsplk; ,e;j cyfj;jpd; IRtupaq;fs; ,U 
f;ftpy;iy. kjj;jiytu;fs; kj;jpapy; xU nghUl;lhf vz;zg;g 
lTk; ,y;iy. Mdhy; mtu;fsplkpUe;jitfs; ,NaRfpwp ];Jtp 
Dila ehkKk; mtUila ehkj;jpijg; gw;Wk; tpRthrKk; gu 
Nyhfj;jpypUe;J nfhLf;fg;gl;l mopahj <TfSNk. Kw;fhyj;jpy; 
ehq;fs; me;jfhuj;Jf;Fupatu;fshf ,Ue;Njhk;. ,g;nghONjh fu; 
j;jUf;Fs; ntspr;rkhapUf;Fk;gb Vw;gLj;jg;gl;Ls;Nshk;. Mif 
ahy;> ntspr;rj;jpd; gps;isfsha; ele;J nfhs;SNthk;. Mtpapd; 
fdp> rfy ew;Fzj;jpYk; ePjpapYk; cz;ikapYk; tpsq;Fk;.  
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 khiy thrfk; - vNgrpau; 5:7-14 

செபம்: நித்திய ெவீனுக்மகன்று என்ணை அணைத்தவபை> மநருக்கடியோை 
பநைத்திலும்> என்ைிடத்திலிருக்கும் உம்முணடய சு ோவங்கணை மவைிக் 
கோட்டும் டிக்கோய் எைக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணதத் தோரும்.இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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யதவனுளடே சுதந்திரர்கள் 
Kw;fhyq;fspNy> mbikfshf tpiynfhLj;J thq;fg;gl;ltu;f 
spd; ruPuj;jpNy> mtu;fs; ,d;dhUilatu;fs; vd;W mwpAk;gbf;F> 
mtu;fSila v[khddhdtd;> xU milahsj;ij mtu;fs; 
Nky; nghwpj;Jf; nfhs;tJ tof;fk;. mg;gbg;gl;l milahsk; 
mbikfshf nfhs;sg;gl;ltu;fspd; tpUg;gg;gbay;y>  epu;ge;jj; 
jpd; mbg;gilapNy Vw;gLj;jg;g 
l;lJ. mt;tz;zkhfNt ehnky; 
yhUk; Kw;fhyj;jpNy ekJ khk;r 
,r;irapd;gbNa ele;J> ekJ khk; 
rKk; kdRk; tpUk;gpditfisr; 
nra;J> Rghtj;jpdhNy kw;wtu;f 
isg;Nghyf; Nfhghf;fpidapd; gps; 
isfshapUe;Njhk;. ,Uspd; mjpfh 
upahfpa gprhrhdtdpd; milahs 
q;fis vq;fSf;Fs; jupj;jtu;fshf 

,Ue;Njhk;. mitfis ngUkpjj; 
NjhL mzpe;J te;Njhk;. vq;fs;Nky; md;G$u;e;j gpjhthfpa 
Njtd; jhNk> jk;Kila xNu Ngwhd Fkhudhfpa ,NaRit 
vq;fSf;fhf mDg;gpdhu;. Fkhudhfpa ,NaRjhNk jk;ikNa 
[Pt gypahf xg;Gf;nfhLj;J> vq;fs; ghtj;jpw;Fupa gupfhuj;ij 
rpYitapNy nra;J Kbj;J> ,Uspd; mjpfhuj;jpypUe;J tpL 
jiyahFk;gb vq;fis mioj;jhu;. ght ,Uspd; mbikj;jdj; 
jpd; milahsq;fis vq;fis tpl;L mfw;wp> Njt MtpapdhNy> 
cd;djj;jpypUe;J tUk; Njt gps;isfSf;Fupa jk;Kila mil 
ahsj;ij vq;fspNy jupg;gpj;jhu;. Kw;fhyq;fspNy> tpiynfhL 
j;J thq;fg;gl;l mbikfs; jq;fs; v[khd;fspdhNy epu;ge;jpf;f 
g;gl;lhu;fs;. Mdhy; ,e;j miog;G epu;ge;jj;jpdhy; cz;lhdJ 
my;y. ,NaR fpwp];J jhNk> jk;Kila tpiykjpf;f Kbahj 
,uj;jj;jpdhNy jk; topahf kPl;gpd; ghijia cz;lhf;fp> mij 
njupe;J nfhs;Sk; RahjPdj;ij vq;fsplk; nfhLj;jhu;. ghtj;jpd; 
mbikshf ,Ue;j vq;Sf;fhf> v[khddhfpa ,NaR fpwp];J 
<L ,izapy;yhj tpiyia nfhLj;J kPl;ig cz;L gz;zp 
dhu;. vdNt Njt gps;isfspd; milahsk;; jupg;gpf;fg;gl;bU 
f;Fk; ehq;fs; mbikj;jdj;jpd; milahsq;fis fise;J tpl;L> 
kdepiwNthL> NjtDila mehjp jPu;khdk; epiwNtWk;gb fpwp 
];Jtpd; milahsq;fis ek; ,Ujaq;fspy; jupj;Jf; nfhs;Nthk;. 

     
   

   

 

ஆணகயோல் இைி நீ அடி 

ண யோயிைோ ல் புத்திைைோ 

யிருக்கிறோய் நீ புத்திைபை 

யோைோல்> கிறிஸ்துமூல 

 ோய் பதவனுணடய சுதந் 

தைைோயு ிருக்கிறோய் 

கலொத்திேர் 4:7 

tpahod; | Gul;lhjp 3 
 

 khiy thrfk; - vNgrpau; 2:1-7 

செபம்: உன்ைத ோை பதவபை> நோங்கள் உம்முணடய சுதந்திைர்கைோக 
இருக்கும் டிக்கு> இருைின் அணடயோைத்ணத கணைந்து உம்முணடய  ிள் 

ணைகளுக்குரிய அணடயோைத்ணத தரித்துக் மகோள்ை கிருண  மசய்யும்.  
இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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யதவ குமொரனின் அளடேொேம்     

“Njtd;> jk;Kila xNuNgwhd Fkhuid tpRthrpf;fpwtd; 
vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa[Ptid milAk;gbf;F> 
mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cyfj;jpy; md;G$u;e;jhu;.” 

(Nahthd; 3:16). ,e;j Ner Fkhudhfpa ,NaR gupRj;jUk;> Fw;w 
kw;wtUk;> khrpy;yhjtUk;> ghtpfSf;F tpyfpdtUk;> thdq;f 
spYk; cau;e;jtUkhapUf;fpd;whu;. (vgpnuau; 7:26). ,tuJ nja; 
tPf Rghtq;fs; ,tupy; rk;G+uzkhf 
,Ue;jJ. NjtDila Fkhud; vd; 
Dk; milahsj;ijAilatuhf vg; 
NghJk; ,Uf;fpd;wtuha; ,Uf;fpd; 
whu;. NjtDila Fkhud; vd;gjw; 
F> ,e;j cyfj;jpYs;s milah 
sq;fs; ,tUf;F Ntz;bajh apU 
f;ftpy;iy. Njtj;Jtj;jpd; gupG+uz 
nky;yhk; ,tupy; epiwthf ,Ue; 
jJ. ,tu; NjtDila kfpikapd; 
gpufhrKk;> mtUila jd;ikapd; 
nrh&gKkhapUe;J> ru;tj;ijAk; jk; 
Kila ty;yikAs;s trdj;jpdhNy jhq;Ffpwtuha;> jk;kh 
NyjhNk ek;Kila ghtq;fis ePf;Fk; Rj; jpfupg;ig cz;Lgz; 
Zk; nghUl;L> kuj;jpNy J}f;fg;gl;lhu;. mtu; mrl;ilgz; zg; 
gl;ltUk;> kD~uhy; Gwf;fzpf;fg;gl;ltUk;> Jf;fk; epiwe;jt 
Uk;> ghL mEgtpj;j tUkhapUe;jhu;. mtu; mrl;ilgz;zg;gl;b 
Ue;jhu;; nka;ahfNt mtu; ek;Kila ghLfis Vw;Wf; nfhz;L> 
ek;Kila Jf;fq;fisr; Rke;jhu;;. ek;Kila kPWjy;fsp dpkpj;jk; 
mtu; fhag;gl;L> ek;Kila mf;fpukq;fspdp kpj;jk; mtu; nehW 
f;fg;gl;lhu;; ekf;Fr; rkhjhdj;ij cz;Lgz;Zk; Mf;fpid mtu; 
Nky; te;jJ. mtUila jOk;Gfshy; FzkhfpNwhk;. ek;Kila 
mf;fpukk; mtu; Nky; tpOe;jJ.   mtu; neUf;fg;gl;Lk; xLf;fg; 
gl;Lk; ,Ue;jhu;> MdhYk; jk;Kila thia mtu; jpwf;ftpy; 
iy.  ,g;gbg;gl;l mtkhdKk;> epe;ijAk; epiwe;j ghLfisAk; 
rfpj;jhu;. jkf;fhf my;y> kdpj Fyj;jpw;fhf ,e;j milasq; 
fis mtu; jd; ruPuj;jpy; jupg;gpj;Jf; nfhz;lhu;.  Mifahy; ePq; 
fs; ,isg;Gs;stu;fsha; cq;fs; Mj;Jkhf;fspy; Nrhu;e;J Ngh 
fhjgbf;F> jkf;F tpNuhjkha;g; ghtpfshy; nra;ag;gl;l ,t;tp 
jkhd tpguPjq;fisr; rfpj;j mtiuNa epidj;Jf;nfhs;Sq;fs; 

        
 
 

 

த க்கு விபைோத ோய்ப் 
 ோவிகைோல் மசய்யப்  

ட்ட இவ்வித ோை வி ரீ 

தங்கணைச் சகித்த அவ 

ணைபய நிணைத்துக்மகோள் 

ளுங்கள். 

எபிசரேர் 12:3 

nts;sp | Gul;lhjp 4 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 12:1-3 

செபம்:  ரிசுத்தமுள்ை பதவபை>  ோைிடர்  ீட் ணடயும் டிக்கு த க்கு 
விபைோத ோக வந்த அவ ோைம் நிந்ணதகணை சகித்த இபயசுணவப் ப ோல 
வோழும் டிக்கு என்ணை நடத்திச் மசல்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு வைியோக 
மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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நற்கிரிளேகேின் அளடேொேங்கள்   
cq;fs; fOj;jpd; gpd; Gwkhf ,Uf;Fk; me;j ngupjhd jOk;G 
vg;gb Vw;gl;lJ vd;W kfdhdtd; jd; je;ijahuplk; Nfl;lhd;.  
kfNd> Rkhu; gj;J tUlq;fSf;F Kd;G> tPl;by; Vw;gl;l jPapy; 
,Ue;J cd;id fhg;ghw;Wk;gb miwtPl;bw;Fs; nrd;w NghJ vd; 
KJfpy; ngupjhd vupfhak; Vw;gl;lJ vd;W je;ijahu; $wpdhu;. 
me;j je;ijahu; KJfpy; Vw;gl;l 
jOk;ghdJ> jd;Dila kfidf; 
Fwpj;j jd; cs;sj;jpypUe;j md;ig 
ntspg;gLj;Jk; milahsr; rpd;dk;. 
me;jj; jOk;ghdJ kw;wtu;fSila 
ghu;itf;F tpUk;gg;glj;;jfhjnjh 
d;whf  ,Ue;jhYk;> mJ jfg;gDf; 
Fk; kfDf;Fk; ,ilapYs;s gpiz 
g;ig ngyg;gLj;Jfpd;w milahs 
khf ,Ue;J te;jJ. vq;fs; je;ij 
ahfpa gpjh> jk;Kila md;ig ntspg;gLj;Jk; milahskhf 
jk;Kila Fkhudhfpa ,NaRit vq;fSf;Fr; je;jhu;. Fkhudh 
fpa ,NaR> gpjhtpd; rpj;jj;ij G+uzkhf ntspg;gLj;Jk;gbf;F> 
ve;j epge;jidAk; ,d;wp jk;ik kuz gupae;jk; xg;Gf; nfhL 
j;jhu;. vq;fs; Nky; nfhz;l md;ig ,NaR ntspg;gLj;Jk;gbf;F 
jk;Kila ruPuj;jpNy mtu; gy ghLfis Vw;Wf; nfhz;lhu;. vq; 
fs; ,Ujaj;jpy; Njt md;ghdJ ehSf;F ehs; tsu;e;J ngUf 
Ntz;Lk;. Njt md;G vd;W nrhy;Yfpd;w Ntisapy;> mjd; mil 
ahsq;fs; vq;fs; cs;Sk; GwKk; fhz;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. mjh 
tJ> ehq;fs; vq;fs; ruPuj;jpy; jOk;Gfis Vw;gLj;j Ntz;Lk; 
vd;gJ nghUs; my;y. ehq;fs; fpwp];Jtpd; epkpj;jk; e~;lj;ij 
rfpf;fpd;wtu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. fpwp];Jtpd; epkpj;jk; ehq;fs; 
nra;Ak; jpahfq;fspd; milahsq;fs; vd;d vd;gij Muha;e;J 
ghUq;fs;. jPiknra;J ghlEgtpg;gjpYk;> NjtDf;Fr; rpj;jkh 
dhy;> ed;ik nra;J ghlEgtpg;gNj Nkd;ikah apUf;Fk;.  Vnd 
dpy;> fpwp];JTk; ek;ikj; Njtdplj;jpy; Nru;f;Fk;gb mePjpAs;stu; 
fSf;Fg; gjpyhf ePjpguuhfpa mtu; ek;Kila ghtq;fspdpkpj;jk; 
xUjuk; ghLgl;lhu;; mtu; khk;rj;jpNy nfhiyAz;L> MtpapNy 
capu;g;gpf;fg;gl;lhu;. ehKk; kw;wtu;fis fpwp];Jtpdplj;jpy; Nru;f; 
Fk;gbf;F vq;fs; mu;g;gzpg;ig ntspg;gLj;j Ntz;Lk;. NjtD 
ila gps;isfspd; milahsq;fis cq;fspy; ntspg;gLj;Jq;fs;. 
    

  
     
 
 

தீண மசய்து  ோடநு விப் 
 திலும்> பதவனுக்குச் 
சித்த ோைோல்> நன்ண  

மசய்து  ோடநு விப் பத 
ப ன்ண யோயிருக்கும். 

1 யபதுரு 3:17 

rdp | Gul;lhjp 5 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 2:14-17 

செபம்: அன்புள்ை  ைபலோக  ிதோபவ> உம்முணடய  ிள்ணை என்கின்ற 
சிலோக்கியத்ணத ம ற்ற நோன்> உம்முணடய  ிள்ணைக்குரிய அணடயோைங் 

கணை மவைிப் டுத்தும் டிக்கு என்ணை வைிநடத்திச் மசல்வைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 



 

 அனுதினமும் யவதத்ளத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்            19 

 

 

 

நொங்கள் ேொர்?    
fghy];jyk; vd;W nrhy;yg;gl;l ,lj;jpy; mtu;fs; Nru;e;j ngh 
OJ> mq;Nf ,NaRitAk;> mtUila tyJgf;fj;jpy; xU Fw;w  
thspiaAk;> mtUila ,lJgf;fj;jpy; xU Fw;wthspiaAk; 
rpYitfspy; miwe;jhu;fs;. me;j topaha; ele;JNghfpwtu;fs; 
jq;fs; jiyfisj; JYf;fp:  Njthyaj;ij ,bj;J> %d;W ehis 
f;Fs;Ns fl;LfpwtNd> cd;id 
ePNa ul;rpj;Jf;nfhs;; eP NjtDila 
Fkhudhdhy; rpYitapypUe;J ,w 
q;fp th vd;W mtiuj; J}~pj; 
jhu;fs;.  mg;gbNa gpujhd Mrhup 
aUk; NtjghufUk; %g;gUk; gupah 
rk;gz;zp:  kw;wtu;fis ul;rpj;jhd;; 
jd;idj;jhd; ul;rpj;Jf;nfhs;sj; 
jpuhzpapy;iy; ,td; ,];uNtypd; 
uh[hthdhy; ,g;nghOJ rpYit 
apypUe;J ,wq;fptul;Lk;> mg;nghOJ ,tid tpRthrpg;Nghk;. 
jd;idj; NjtDila Fkhundd;W nrhy;yp> Njtd;Nky; ek;gpf; 
ifahapUe;jhNd; mtu; ,td;Nky; gpupakhapUe;jhy; ,g;nghOJ 
,tid ,ul;rpf;fl;Lk; vd;whu;fs;. ,g;gbahf kPl;guhfpa ,NaR 

fpwp];JjhNk mrl;il gz;zg;gl;ltuhf rpYitapNy njhq;fp 
dhu;. ,d;Dk; rpy kzpj;jpahyq;fSf;Fs; ,tu; kupj;J tpLthu;> 
Mjyhy;> ,tu; $Wk; thu;j;ijfNsh Rw;wapUe;jtu;fSf;F xU 
nghUl;lhf ,Uf;ftpy;iy. Mdhy; me;j NtisapYk;> ,NaR 
jhNk> #o;epiiyfis fz;Lfyq;fhky;> jdf;nfjpuhf ,g;gbg; 
gl;l nfhLikfis nra;gtu;fSf;fhf> jk;Kila gpjhit Neh 
f;fp gupe;J Ngrp n[gpj;jhu;. mtu;fs; mwpahikia kd;dpf;Fk;gb 
Ntz;bf; nfhz;lhu;. ,J Njt FkhuDila Fzhjpraj;jpd; 
milahsk;. Jd;g NtisfspYk;> kupf;Fk; jWthapYk; jpt;tpa 
FzhjpraNk mtupy; ntspg;gl;lJ. rpy NtisfspNy> ,e;j cy 
fpNy ehq;fs; mw;gkhdtu;fshf fzpf;fg;gl;bUf;fyhk;. vq;fS 
ila thu;j;ijfs; kw;wtu;fSf;F eifg;Gf;Fupajhf ,Uf;f yhk;.  
vq;fSila n[gk;> vq;fSila gupe;J NgRjy; kw;wtu;fSf;F 
mw;khf ,Uf;fyhk;. Mdhy;> #o;epiyfisf; fz;L> gae;J> 
ehq;fs; ru;t ty;y NjtDila gps;isfsha; ,Uf;fpd;Nwhk; 
vd;gij ehq;fs; kwe;J Ngha;tplf; $lhJ. Njt gps;isfspd; 
milahsk; vq;fspy; vg;NghJk; fhzg;gl Ntz;Lk;.   

    

  

 

அப்ம ோழுது இபயசு:  ிதோ 

பவ, இவர்களுக்கு  ன்ைி 
யும், தோங்கள் மசய்கிறது 
இன்ைமதன்று அறியோதி 
ருக்கிறோர்கபை என்றோர். 

லூக்கொ 23:34 

QhapW | Gul;lhjp 6 
 

 khiy thrfk; - 1 njr 5:5 

செபம்: அணைத்த பதவபை> இந்த உலகத்தின் அைவுபகோலின் டி நோங்கள் 
அற்  ோக எண்ைப் ட்டோலும் நோங்கள் உம்முணடய  ிள்ணைகள் என் ணத 
ஒரு ப ோதும்  றந்துவிடோத டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வ ீ

ைோக. இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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அச் ளடேொேங்கள்  
“mjpfkha; mbgl;ltd;> mjpfkha;f; fhty;fspy; itf;fg;gl;ltd;> 
mNefe;juk; kuz mtjpapy; mfg;gl;ltd;.  A+ju;fshy; xd;W 
Fiwa ehw;gjbahf Ie;Jjuk; mbgl;Nld;;.  %d;Wjuk; kpyhW 
fshy; mbgl;Nld;> xUjuk; fy;nywpAz;Nld;> %d;Wjuk; 
fg;gw;Nrjj;jpy; ,Ue;Njd;> flypNy xU ,uhg;gfy; KOtJk; 
Nghf;fpNdd;. mNefe;juk; gpuahzk;gz;zpNdd;; MWfshy; te;j 
Nkhrq;fspYk;> fs;suhy; te;j Nkhrq;fspYk;> vd; Ra[dq;fshy; 
te;j Nkhrq;fspYk;> me;epa [dq;fshy; te;j Nkhrq;fspYk;> 
gl;lzq;fspy; cz;lhd Nkhrq;f 
spYk;> tdhe;juj;jpy; cz;lhd 
Nkhrq;fspYk;> rKj;jpuj;jpy; cz; 
lhd Nkhrq;fspYk;> fs;sr;rNfh 
juuplj;jpy; cz;lhd Nkhrq;f sp 
Yk;; gpuahrj;jpYk;> tUj;jj;jpYk;> 
mNefKiw fz;tpopg;GfspYk;> 
grpapYk; jhfj;jpYk;> mNefKiw 
cgthrq;fspYk;> FspupYk;> epu;th 
zj;jpYk; ,Ue;Njd;. ,it Kjyh 
ditfisay;yhky;> vy;yhr; rigfisf;Fwpj;Jk; cz;lhapU 
f;fpw ftiy vd;id ehs;NjhWk; neUf;FfpwJ.” vd;W Njt Cop 
auhfpa gTy;; fpwp];Jtpd; RtpNr~j;jpd; epkpj;jk;> fpwp];Jtpd; 
mr;rilahsq;fis jupj;jtuhf tho;e;J te;jhu;. ,NaR fpwp];J 
vg;NghJk; gupRj;juhfNt ,Uf;fpd;wtu;. mtUila rhaiy jupj; 
Jf; nfhs;Sk;gbf;F> gTy; jd;Dila cs;shd kdpjdpYk;> ruP 
uj;jpYk; fpwp];Jtpd; mr;rilahsq;fis jupj;Jf; nfhz;bUe;jhu;. 
fpwp];J jd;dpy; ntspg;gLk;gbf;F ed;ik nra;J ghlDgtpj;jhu;. 
gy ghLfs;> Jd;gq;fs;> mtkhdq;fs;> epe;ijfs; kj;jpapYk;> 
ve;j KWKWg;Gf;fs; ,y;yhky;> jd;id mioj;j ,NaRitg; 
Nghy> miog;gpd; Nehf;fj;ij epiwNtw;Wk;gbf;F gpuahrg;gl; 
lhu;. vk; tho;f;ifapYk; ehk; fpwp];Jtpd; rhaiy mzpAk;gbf;F 
cs;shd kdpjdpYk;> fu;j;jUf;F rpj;jkhdhy; vq;fs; ruPuj;jpYk; 
fpwp];Jtpd; mr;rilahsq;fis jupj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. 
fpwp];Jit mwpAk; Nkd;ikf;fhf> mtkhdq;fs;> epe;ijfs;> ek; 
gpf;ifj; JNuhfq;fs; ahitAk; rfpj;Jf; nfhs;sTk;>  mg;gbg;g 
l;l NtisfspNy vq;fis Jd;gg;gLj;Jfpd;wtu;Sf;fhf n[gpf;f 
Tk; fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;.  
  
    
 
 

கர்த்தைோகிய இபயசுவினு 

ணடய அச்சணடயோைங்க 

ணை நோன் என் சரீைத் தி 
பல தரித்துக்மகோண்டிரு 

க்கிபறன். 

கலொத்திேர் 6:17 

jpq;fs; | Gul;lhjp 7 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 11:23-28 

செபம்: அன் ின்  ைபலோக பதவபை> உம்முணடய திருக்கு ோைைோகிய 
இபயசுவின் சோயணல அைிந்து மகோள்ளும் டிக்கு>  ோடுகணை சகித்துக் 
மகோள்ளும் ம லணை தந்து வைிநடத்துவைீோக.  இைட்சகர் இபயசு வைியோக 
மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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மன்னிக்க முடிேொத குற்றம்?  
“vjw;Fk; xU msT cz;L Mdhy; ,td; vy;iyia kPwptpl;lhd;. 
,tNdhL vdf;F xU ghfKk; ,y;iy gq;Fkpy;iy. ,J 
kd;dpf;f Kbahj Fw;wk;.” vd;W jd; cld; rNfhjuidf; Fwpj;J 
xU kdpjdhdtd; jd; Nghjfuplk; $wpdhd;. mg;gb mtd; vd;d 
JNuhfk; nra;jhd; vd;W Nghjfu; jatha;f; Nfl;lhu;. me;j 
kdpjdhdtd;> jd; cld; rNfhjud; jd; FLk;gj;jpw;F nra;j 
JNuhfj;ij NghjfUf;F tpsf;fpf; 
$wpdhd;. kfNd> mtd; nra;j Fw; 
wk; ghuJ}ukhdJ. Nfl;gjw; Fk;> 
[Puzpg;gjw;Fk; fbdkhdJ. ,g;gb 
ahfNt> 2000 tUlq;fSf;F Kd;d 
jhf> ghtpfs; vd;W js;sg;gl;l 
xU $l;l [dq;fs; ,Ue;jhu;fs;. ,t 
u;fspy; gyu; kjj;jiytu;fshy; 
(rJNrau;> gupNrau;> Ntjghufu;) Gwf;fzpf;fg;gl;bUe;jh u;fs;. 
mtu;fs; ep[khfNt ghtpfshf ,Ue;jhu;fs;. mtu;fspy; rpyu; me; 
ehl;fspypUe;j rl;lg;gb fy;nywpe;J nfhiy nra;agLfpwjpw;F 
ghj;jpuuhapUe;jhu;fs;. Mdhy; mtu;fis Gwf;fzpj;j kw;wa [d 
q;fs; ahtUk; epj;jpa kuzj;ij Nehf;fpg; Ngha; nfhz;bUf; 
fpd;Nwhk; vd;gij kwe;J> ghtpfshf ,Ue;j ,e;j [dq;fspd; 
Nky; ,d;Dk; Rikfis Vw;wpdhu;fs;. (kj;NjA 23:4). vq;fs; v[ 
khddhfpa ,NaR ,dp kd;dpg;gpy;iy> ,dp topapy;iy vd;W 
,Ue;j ,e;j [dq;fisNa Njbte;jhu;. mtu;fs; Nka;g;gdpy;yhj 
MLfisg;Nghyj; njha;e;JNghdtu;fSk; rpjwg;gl;ltu;fSkha; 
,Ug;gijf; fz;L kdJUfpdhu;. ghtpfs; vd;W miof;fg;gl;l 
,tu;fSf;Fk;> jq;fis gupRj;ju;fs; vd;W vz;zp mwpahikap 
NyNa tho;e;J te;j mtu;fSf;Fk; kPl;G cz;lhFk; topia 
cz;L gz;zpdhu;. jk;ik kuz Mf;fpidf; Fs;shf;fpdtu;fspd; 
ghtj;ijAk; jd;Nky; Rke;jhu;. kd;dpg;Gg; ngw jFjpaw;w vd; 
NkYk;> cd; NkYk;> kdpju;fs; ahtupd; NkYk; cd;dj md;ig 
Cw;wpdhu;. kdpjdhy; $lhjij tha;f;fr; nra;Ak; fu;;j;ju; vq;f 
NshL ,Uf;fpd;whu;. xU Ntis cd; cld; rNfhjudpd; JNuhf 
j;ij cd; ngyj;jpdhy; kd;dpf;f KbahjpUf;f yhk;. ,dp topap 
y;iynad;W ,Ue;j vq;fSf;F topia cz;lhf;fpa ,NaRit 
Nehf;fpg; ghu;. rj;jpa MtpahdtUf;F ,lk; nfhL. cd;dhy; 
nra;a Kbahjij nra;Ak;gb ngyidj; je;jUs;thu;. 
           

 
 
 

சத்திய ஆவியோகிய அவர் 
வரும்ப ோது> சகல சத்திய 

த்திற்குள்ளும் உங்கணை 
நடத்துவோர்; 

யேொவொன் 16:13 

nrt;tha; | Gul;lhjp 8 
 

   khiy thrfk; - Y}f;fh 5:32 

செபம்: முடிவில்லோ வோழ்விற்கு என்ணை அணைத்த பதவபை> நீர் தந்த 
 ீட் ிற்கு நன்றி. என்ைோல் மசய்ய முடியோத நற்கிரிணயணய மசய்து முடி 

க்க எைக்கு ம லன் தந்து வைிநடத்துவைீோக.இைட்சகர் இபயசு வைியோக 
மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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கண்டளடேத்தக்க  மேம் 
kfNd> vq;Nf Nghfpd;wha;? cd; tPl;Lg;ghlq;fis xOq;fhf gb 
f;fpd;whah? vd;w je;ijahupd; jathd Fuy;> kfdhdtdpd; 
kdjpy; mt;tg;NghJ njhdpj;Jf; nfhz;bUe;jJ. “Mk;> gbf;fpd; 
Nwd; mg;gh> mjw;fhfj;jhd; vd; ez;gu;fSld; Nru;e;J gbf;F 
k;gb Nghfpd;Nwd;” vd;W $wptpl;L> jd; ez;gu;fSld; Neuj;ij 
tpuag;gLj;jpd ehl;fis epidf;Fk; 
NghJ> je;ijahu; ,t;Tyfj;ij tpl; 
Lr; nrd;W gy Mz;Lfs; fle;J 
nrd;w gpd;Gk;  kfdhdtdpd; kdk; 
Ntjidg;gl;lJ. gy f~;lq;fs; kj; 
jpapNy> ehshe;j Cjpaj;jpw;F nrd; 
W> jd; gps;isfs; gbf;f Ntz;Lk;> 
jd;idg; Nghy f~;lg;glf;$lhJ 
vd;w Nehf;fj;NjhL> je;ijahu; cio 
j;J te;jhu;. gpupakhdtu;fNs> vq;fs; tho;f;ifia rw;W rpe;jpj; 
Jg; ghUq;fs;. jhapd; fUtpdpy;; vq;fisj; njupe;J nfhz;l Njtd;> 
gupRj;j tho;f;if thOk;gbf;fhfNt vq;fis gpupj;njLj;jhu;. vq; 
fs; Mj;Jkhit ghjhsj;jpdpd;W tpyf;Fk;gbf;F> jk;Kila xNu 
Ngwhd Fkhuid vq;fs; ghtq;fSf;fhf gypahf xg;Gf; nfhL 
j;jhu;. jk;Kila FkhuNdhL $l cd;djj;jpYs;s MrPu;th 
jq;fshy; vq;fis MrPu;tjpj;jpUf;fpd;whu;. ehq;fs; jhgupf;Fk; 
epiyahd efuj;jpw;F nrd;wilAk;gb vq;fis elj;jpr; nry;fp 
d;whu;. fhupak; ,g;gbahf ,Uf;Fk; NghJ> ,e;j kfj;Jtkhd 
miog;ig mw;gkhf vz;zp vq;fs; tho;ehl;fis tpuag;gLj;J 
NthJkhf ,Ue;jhy; kdNtjidahd ehl;fisNa re;jpf;f 
NeupLk;. ,e;j cyfj;jpYs;s jfg;gd;khu;fSila mwpTk; Mw;w 
Yk; kl;Lg;g Lj;jg;gl;bUf;fyhk;. Mdhy;> ru;t ty;yikAs;s> 
guk je;ijf;F kiwthf vq;Nf nry;y KbAk;? ,Ujaj;ijAk; 
mjd; epidTfisAk; Muha;e;jwpfpd;w gupRj;jUf;F ngha; 
nrhy;y KbAkh? xU Ntis vq;fis topelj;Jk; vq;fs; ngw; 
Nwhu;> Mrpupau;fs;> Njt Copau;fs;> cyfj;jpd; v[khd;fSf;F 
ehq;fs; rhl;Lg;Nghf;Fr; nrhy;yp jw;fhypfkhf jg;gpj;Jf; nfhs; 
syhk;. Mdhy; fhyk; fle;J NghFKd;G> Njtdplj;jpy; jpUk;G 
q;fs;. mtu; rkPgkhapUf;ifapy; mtiu Nehf;fpf; $g;gpLq;fs;. 
nghy;yhg;gpd; ehl;fs; #o;e;J nfhs;s Kd;G> mtUila ghJ 
fhg;gpw;Fs; te;J NrUq;fs;.  

    

 

   

 

கர்த்தணைக் கண்டணடயத்த 

க்க ச யத்தில் அவணைத் 
பதடுங்கள்; அவர் ச ீ  ோ 

யிருக்ணகயில் அவணை பநோ 

க்கிக் கூப் ிடுங்கள். 

Gjd; |  Gul;lhjp 9 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 90:12 

செபம்: எங்கள்  ீது அன்பு கூர்ந்து உம்முணடய கு ோைணை எங்களுக்கோக 
மகோடுத்த  ை  தந்ணதபய> உம்முணடய அன்ண   றந்து உைர்வற்று 
ப ோகோத டிக்கு என்ணை கோத்துக் மகோள்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு வைியோக 
மெ ிக்கிபறன் ஆப ன்.   
 

 

ஏ ொேொ 55:6 
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திறந்த வொ ல் உனக்கு முன்பு 
“NfSq;fs;> mg;nghOJ cq;fSf;Ff; nfhLf;fg;gLk;; NjLq;fs;> 
mg;nghOJ fz;liltPu;fs;; jl;Lq;fs; mg;nghOJ cq;fSf;Fj; 
jpwf;fg;gLk;;. Vndd;why;> Nfl;fpwtd; vtDk; ngw;Wf;nfhs;S 
fpwhd;; NjLfpwtd; fz;lilfpwhd;; jl;LfpwtDf;Fj; jpwf;fg;gLk;. 
cq;fspy; ve;j kD~dhdhYk; jd;dplj;jpy; mg;gj;ijf; Nfl;fpw 
jd; kfDf;Ff; fy;iyf; nfhLg;ghdh?  kPidf; Nfl;lhy; mtD 
f;Fg; ghk;igf;nfhLg;ghdh? Mif 
ahy;> nghy;yhjtu;fshfpa ePq;fs; 
cq;fs; gps;isfSf;F ey;y <T 
fisf; nfhLf;f mwpe;jpUf;Fk; 
NghJ> guNyhfj;jpypUf;fpw cq;fs; 
gpjh jk;kplj;jpy; Ntz;bf;nfhs; 
Sfpwtu;fSf;F ed;ikahditf 
isf; nfhLg;gJ mjpf epr;rak; 
my;yth?” vd;W ,NaR $wpap 
Uf;fpd;whu;. ,J fpUigapd; fhyk;> 
Qhd ed;ikfis Nfl;L ngw;Wf; 
nfhs;Sk; fhyk;. Njtid Njb mtUila mwptpNy tsUfpd;w 
fhyk;>,J kdf; fz;fs; tpopj;jpUf;Fk; fhyk;. ,J czu;tilAk; 
fhyk;. jpwe;j thry; vq;fSf;F Kd;ghf ,Uf;Fk; fhyk;. me;j 
thry; milgLk; ehs; xd;W cz;L. mg;nghOJ> guNyhfuh[;ak; 
jq;fs; jPtl;bfisg; gpbj;Jf;nfhz;L kzthsDf;F vjpu;nfh 
z;LNghfg; Gwg;gl;l gj;Jf; fd;dpiffSf;F xg;ghapUf;Fk;. 
mtu;fspy; Ie;JNgu; Gj;jpAs;stu;fSk;> Ie;JNgu; Gj;jpapy;yhjt 
u;fSkhapUe;jhu;fs;. Gj;jpapy;yhjtu;fs; jq;fs; jPtl;bfis 
vLj;Jf;nfhz;LNghdhu;fs;> vz;nziaNah $lf;nfhz;LNgh 
ftpy;iy. Gj;jpAs;stu;fs; jq;fs; jPtl;bfNshLq;$lj; jq;fs; 
ghj;jpuq;fspy; vz;nziaAk; nfhz;LNghdhu;fs;. eLuhj;jpup 
apNy: ,Njh> kzthsd; tUfpwhu;> mtUf;F vjpu;nfhz;LNghfg; 
Gwg;gLq;fs; vd;fpw rj;jk; cz;lhapw;W. Gj;jpapy;yhjtu;fs;> 
Gj;jpnjspe;J vz;nza; thq;Fk;gb ,Ushd Neuj;jpy; tpw;fpw 
tu;fsplj;jpw;F nrd;whu;fs;. ,J fhyk; fle;j Qhdk;. kzthsd; 
te;jNghJ> Maj;jkhapUe;jtu;fs; mtNuhNl$lf; fypahz 
tPl;bw;Fs; gpuNtrpj;jhu;fs;; fjTk; milf;fg;gl;lJ. gpupakhdt 
u;fNs> jpwe;j thry; cq;fSf;F Kd;ghf itf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. 
vdNt QhdKs;stu;fsha; ele;J nfhs;Sq;fs;.  

  
      

 
 

ஆயத்த ோயிருந்தவர்கள் 
அவபைோபடகூடக் கலியோ 

ை வடீ்டிற்குள்  ிைபவசித் 

தோர்கள் ; கதவும் அணடக்க 

ப் ட்டது. 

மத்யதயு 25:10 

tpahod; | Gul;lhjp 10 
 

 khiy thrfk; - ntsp 3:8 

செபம்: இைக்கமுள்ை பதவபை> திறவுண்ட வோசல் அணட ட முன்பு> 
ஞோைமுள்ை  ிள்ணைகணைப்ப ோல உைர்வுள்ை வோழ்க்ணக வோழும் டிக்கு 
 ிைகோசமுள்ை  ைக் கண்கணைத் தந்தருள்வைீோக.    இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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யமன்மக்கள் கீழ்மக்கள்    

RfNjfpAk; ngyrhypAkhapUe;j kdpjdhdtd;> vtiuf; Fwpj;Jk; 
gakw;wtdhf ,Ue;J te;jhd;. mtd; tho;e;J te;j CupNy 
mtd; xU ngyrhyp vd;W kdpju;fs; mwpe;jpUe;jhu;fs;. me;j 
kdpjd; jd; ngyj;jpy; mjpf ek;gpf;if itj;jpUe;jhd;. gy Mz; 
Lfs; fle;J nrd;w gpd;G> mtd; FLk;gj;jpy; Vw;gl;l xU rk;g 
tj;jpdhNy> jd; ngyj;jpdhy; vy;yhtw;iwAk; rhjpf;f KbahJ 
vd;gij jpl;lkhf mwpe;J nfhz; 
lhd;. ngyKilatu;fs; jq;fs; 
ngyj;ijf; Fwpj;J Nkd;ik guh 
l;lhky; ,Ug;gJ fbdk;. rhjhuz 
Fbkf;fshf ,Ue;jhYk;> gpuGf;f 
shf ,Ue;jhYk;> jq;fSf;F ,U 
f;Fk; cyf Nkd;;ikia Fwpj;J 
kw;wtu;fSld; NgrhtpbDk;> mt 
u;fs; kdjpNy jq;fs; Nkd;ikiaf; 
Fwpj;j ek;gpf;if xl;bf; nfhs;Sk;;. ,e;j cyfpNy fPo;kf;fs; 
vd;W fUjg;gLfpd;wtu;fs; fhw;iwg; Nghy khwptpLthu;fs;. cyf 
me;j];jpdhy; Nkd;kf;fs; vd;W fUjg;gLfpd;wtu;fs;> jq;fs; 
nfsutj;ij fhf;Fk;gb jq;fs; thu;j;ijia epiwNtw;w vj;j 
dpj;jhYk; mtu;fis ek;gp ,Uf;fpd;wtu;fs;  Vkhw;wkile;J Ngh 
thu;fs;. Nkd;kf;fs; ngha;AkhNk. juhrpNy itf;fg;gl;lhy; mtu; 
fnsy;yhUk; khiaapYk; Nyrhdtu;fs;. vdNt> “fPo;kf;fs; kh 
iaAk;> Nkd;kf;fs; ngha;AkhNk; juhrpNy itf;fg;gl;lhy; mtu;  
fnsy;yhUk; khiaapYk; Nyrhdtu;fs;.” (rq;fPjk; 62:9). “gpuGf; 
fisAk;> ,ul;rpf;fj;jpuhzpapy;yhj kDGj;jpuidAk; ek;ghNjAq; 
fs;. mtDila Mtp gpupAk;> mtd; jd; kz;Zf;Fj; jpUk;G 
thd;; me;ehspNy mtd; Nahridfs; mope;JNghk;.”  ehq;fs; gpuG 
f;fs; vd;W fUjg;gl;lhYk;> rhjhuz kDg;Gj;jpudhf ,Ue;jhYk;> 
ty;yik NjtDilaJ! mtu; nrhy;y mFk; mtu; fl;lisapl 
epw;Fk;. fpUigAk; NjtDilaJ. mtNu mtdtd; nra;iff;Fj; 
jf;fjhfg; gydspf;fpd;wtu; vd;Dk; rj;jpa thu;j;ijfis xU 
NghJk; kwe;J Ngha;tplf; $lhJ. vq;fs; tho;tpy; cz;lhFk; ca 
u;tpYk;> jho;tpYk; NjtDila MSifia mwpf;ifapl Ntz; 
Lk;. ,e;j cyfk; cq;fis Fbkf;fshfNth my;yJ gpuGf; fsh 
fNth jug;gLj;jyhk; Mdhy; vit vg;gbahf ,Ue;jhYk; ePq; 
fs; NjtDila kf;fs; vd;gij kwe;J Ngha;tplhjpUq;fs;.  
     
 

 

பதவன் ஒருதைம் விைம் 

 ிைோர்> இைண்டுதைம் பகட் 

டிருக்கிபறன் ; வல்லண  
பதவனுணடயது என் பத. 

 ங்கீதம் 62:11 

nts;sp | Gul;lhjp 11 
 

  khiy thrfk; - rq;fPjk; 146:3-4 

செபம்: என்மறன்றும்  ோறோத பதவபை> இந்த உலகத்தின்  ோகு ோடு 

கைில் சிக்கி> நீர் என்பைோடு இருக்கும் ப ன்ண ணய  றந்து ப ோய்விடோ 
த டிக்கு> உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்து வைிநடத்துவைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைி யோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன் 
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இருதேம்  
kdpjDila ,Ujaj;jpd; Kf;fpaj;Jtj;ijf; Fwpj;J gupRj;j 
Ntjhfkj;jpNy gy ,lq;fspNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. mtw;Ws; 
rpy fPNo jug;gl;Ls;sJ. ,Ujaj;jpd; epiwtpdhy; tha; NgRk;.  
ey;y kD~d; ,Ujakhfpa ey;y nghf;fp~j;jpypUe;J ey;yit 
fis vLj;Jf;fhl;Lfpwhd;> nghy;yhj kD~d; nghy;yhj nghf; 
fp~j;jpypUe;J nghy;yhjitfis 
vLj;Jf;fhl;Lfpwhd;. (kj;NjA 12:34). 
vy;yhtw;iwg;ghu;f;fpYk; ,UjaNk 
jpUf;Fs;sJk; kfh NfLs;sJkhap 
Uf;fpwJ> mij mwpaj;jf;ftd; 
ahu;? (vNukpah 17:9). thapypUe;J 
Gwg;gLfpwitfs; ,Ujaj;jpypU 
e;J Gwg;gl;LtUk;; mitfNs kD 
~idj; jPl;Lg;gLj;Jk;. (khw;F 
15:18). ey;y epyj;jpy; tpijf;fg;g l;ltu;fs; trdj;ijf; Nfl;L> 
mij cz;ikAk; ed;ikAkhd ,Ujaj; jpNy fhj;Jg; 
nghWikAlNd gyd; nfhLf;fpwtu;fshapUf;fpwhu;fs;. (Y}f;fh 
8:15) cd; Njt dhfpa fu;j;juplj;jpy; cd; KO ,Ujaj;NjhLk;> 
cd; KO Mj;J khNthLk;> cd; KO kdNjhLk;> cd; KOg; 
gyj;NjhLk; md;G$Uthahf vd;gNj gpujhd fw;gid (khw;F 
12:30) ,e;j [dq;fs; jq;fs; thapdhy; vd;dplj;jpy; Nru;e;J> 
jq;fs; cjLfspdhy; vd;idf; fdk;gz;Zfpwhu;fs;; mtu;fs; 
,UjaNkh vdf;Fj; J}ukha; tpyfpapUf;fpwJ. (kj;NjA 15:8) 
kD~Dila mf;fpukk; G+kpapNy ngUfpdJ vd;Wk;> mtd; ,U 
jaj;J epidTfspd; Njhw;wnky;yhk; epj;jKk; nghy;yhjNj 
vd;Wk;> fu;j;ju; fz;L (Mjpahfkk; 6:5) ehd; ,];uNty; FLk;gj; 
NjhNl gz;zg;Nghfpw cld;gbf;ifahtJ. ehd; vd; epahag;gpu 
khzj;ij mtu;fs; cs;sj;jpNy itj;J> mij mtu;fs; 
,Ujaj;jpNy vOjp> ehd; mtu;fs; NjtdhapUg;Ngd;> mtu;fs; 
vd; [dkhapUg;ghu;fs; vd;W fu;j;ju; nrhy;Yfpwhu;. (vNukpah 
31:33). kD~d; Kfj;ijg; ghu;g;ghd;;. fu;j;jNuh ,Ujaj;ijg; 
ghu;f;fpwhu; vd;whu;. gpupakhd rNfhju rNfhjupfNs> mtutu; 
jq;fs; ,Ujaj;ij Njt thu;j;ijapd; ntspr;rj;jpy; Muha;e;J 
ghu;f;f Ntz;Lk;. ,e;ehl;fspNy> ehq;fs; vq;fs; ,Ujaj;ij 
vy;yh fhtNyhLk; fhj;Jf; nfhs;s Ntz;ba jd; Kf;fpaj;Jtj; 
ijg; gw;wp ,d;Dk; mjpfkhfa;r;  rpe;jpj;Jg; ghu;g;Nghk;.  
  
      

 
 

 னுஷன் முகத்ணதப்  ோர் 

ப் ோன் ; கர்த்தபைோ இருத 

யத்ணதப்  ோர்க்கிறோர் என் 

றோர். 

1  ொமுயவல் 16:7 

rdp | Gul;lhjp 12 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 9:1 

செபம்: இருதயத்ணத ஆைோய்ந்து அறிகின்ற பதவபை> இதயபூர்வ ோக 
உம்ண  பசவிக்கும் டிக்கு என் குணறகணை உைர்ந்து>  ைந்திரும்பும் 
உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்து என்ணை வைிநடத்துவைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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என் வொஞ்ள  எங்யக? 

Nkhl;lhu; tz;bfisf; Fwpj;j MirAs;s rpW igad;> gy tif 
ahd tpisahl;L Nkhl;lhu; tz;bfis Nrfupj;J te;jhd;. gpwe;j 
jpdj;jpw;F vd;d gupRg; nghUs; Ntz;Lk; vd;W Nfl;lhy;> jd;dp 
lj;jpypy;yhj tpisahl;L Nkhl;lhu; tz;bNa Ntz;Lk; vd;W 
nrhy;ypf; nfhs;thd;. Ik;gjpw;F Nkw;gl;l Nkhl;lhu; tpisahl;L 
tz;bfis itj;jpUe;j NghJk;> mtw;iw Neu;j;jpahf mLf;fp 
itj;J> xt;nthU ehSk; guhkup 
j;J tUthd;. Mjpfgbahd Xa;T 
Neuj;ij> me;j Nkhl;lhu; tz;bf 
Sld; tpisahLtjpYk;> mijf; 
Fwpj;J jd;Dila ez;gu;fSld; 
NgRtjpYk; nryT nra;thd;. 
,ij nghOJ Nghf;F vd;W kdp 
ju;fs; nrhy;ypf; nfhs;thu;fs;. 
Mdhy; me;j rpW igadpd; tho;f; 
ifapNy tpisahl;L Nkhl;lhu; tz;bfs; mtDf;F nghf;fp~ 
khf ,Ue;jJ. mJNghyNt> ngupatu;fshfpa vq;fspd; thQ;ir 
vq;Nf ,Uf;fpd;wJ vd;gij ehq;fs; Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. 
vq;fs; Mir vij gw;wpapUf;fpd;wNjh mq;Nf vq;fs; ,Ujak; 
,Uf;Fk;. ,J NjtDila thu;j;ij. G+kpf;Fupaitfis ehbj; 
NjLfpdwtu;fspd; nghf;fp~k; G+kpapNy ,Uf;Fk;. guNyhfj; 
jpw;Fupaitfis ehbj; NjLfpd;wtu;fspd; nghf;fp~k; guNyhf 
j;jpNy ,Uf;Fk;. “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;fSf;F nghf;fp~q;fisr; Nru;j;J itAq;fs;; mq;Nf G+r;rpah 
tJ JUthtJ nfLf;fpwJk; ,y;iy. mq;Nf jpUlu; fd;dkpl;Lj; 
jpULfpwJk; ,y;iy. cq;fs; nghf;fp~k; vq;NfapUf;fpwNjh 
mq;Nf cq;fs; ,UjaKk; ,Uf;Fk;.” vd;W ,NaR $wpapUf;fp 
d;whu;.  vij ehq;fs; Nru;j;J itj;jpUf;fpd;Nwhk;? ,ij jpdKk; 
ehd; nra;a Ntz;Lk;> ,d;Dk; mjpfk; Ntz;Lk; vd;W vij 
Fwpj;j thQ;ir vq;fs; tho;tpy; ngUFfpd;wJ? gpupakhdt u;f 
Ns> guNyhfj;jpw;Fupa Nkd;ikahd Njt rpj;jj;ijAk; nra;t 
ijf; Fwpj;j thQ;irNa vq;fspy; jpdKk; ngUf Ntz;Lk;. 
mg;NghJ vq;fs; ,Ujak; guNyhfj;ij Fwpj;jjhapUf;Fk;. 
  

  
  

உங்கள் ம ோக்கிஷம் எங் 

பகயிருக்கிறபதோ அங்பக 
உங்கள் இருதயமும் இரு 

க்கும். 

மத்யதயு 6:21 

QhapW | Gul;lhjp 13 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 13:44 

செபம்: நிணலயோை வோழ்க்ணகக்கு என்ணை மதரிந்து மகோண்ட பதவபை> 

 ைபலோகத்ணதயும்> உம்முணடய சித்தத்ணதயும் இந்த பூவுலகிபல நிணற 

பவற்றும் வோஞ்ணசயும் என்ைில் ம ருக கிருண  மசய்யும்.  இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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தடீ்டுப்படுத்தும் கொரணிகள்   

vq;fs; ,Ujaj;ij vy;yh fhtNyhLk; fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; 
vd;W rj;jpa Ntjk; $Wfpd;wJ. vtw;wpypUe;J ,Ujaj;ijf; fhj; 
Jf; nfhs;s Ntz;Lk;? ,Ujaj;jpypUe;J Gwg;gl;L ntsptuf; $b 
aJk;> kdpjid jPl;LgLj;JtJKkhd fhupaq;fs; vit? 1. nghy; 
yhj rpe;jidfSk;> 2. tpgrhuq;fSk;> 3. Ntrpj;jdq;fSk;> 4. 
nfhiyghjfq;fSk;> 5. fsTfSk;> 
6. nghUshirfSk;> 7. J~;lj;jd 
q;fSk;> 8. fgLk;> 9. fhktpfhuKk;> 
10. td;fz;Zk;> 11. J}~zKk;> 12. 
ngUikAk;> 13. kjpNfLk; Gwg;gl;L 
tUk; vd;W vq;fs; fu;j;juhfpa 
,NaR $wpapUf;fpd;whu;. (khw;F 
7:21-23). ,itfis J}z;btplf; $ba fhuzpfs; vd;d vd;gij 
mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. ehq;fs; vq;Nf nrd;W tUfpd;Nwhk;. 
vt;tplq;fis ehd; jtpu;j;Jf; nfhs;syhk;? vitfs; vd; fl;L 
g;ghl;bw;F kpQ;rp ,Uf;fpd;wJ? nghy;yhj rpe;jidfis J}z;b 
tpLk; tPl;by; ,Uf;Fk; fhuzpfs; vd;d? vd; ,Ujaj;ij cz 
u;tw;Wg;Nghf itf;Fk; fhl;rpfs; vd;d? vd;id ght Nrhjid 
f;F ,l;Lr; nry;Yk; el;GfSk; cwTfSk; vd; tho;tpy; cz;lh? 
ehd; nrd;W tUk; ,lq;fs; NjtDf;F gpupakhditfsh? ehd; 
ghu;f;Fk; fhl;rpfs;> Nfl;Fk; thu;j;ijfs;> NgRk; trdq;fs;> thrp 
f;Fk; Gj;jfq;fs; vd;id gf;jptpUj;jpailr; nra;fpd;wjh? xU 

Ntis Nkw;$wpa 13 fhupaq;fspy; gy Nfl;gjw;F fbdkhdjhf 
,Uf;fyhk;. Mdhy; ,itfis ghuhKfkhf tpl;Ltpl KbahJ. 
fu;j;ju; tpUjhtha; NgRtjpy;iy vdNt mtUila thu;j;ijia 
Fwpj;J ehq;fs; kpfTk; ftdKs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
vLj;Jf;fhl;lhf> jpdKk; Mfhj fhl;rpfis ,d;unew; Clfq;fs;> 
njhiyfhl;rp kw;Wk; jpiug; glq;fspy; ghu;Nghnk d;why; mJ 
vq;fs; tho;f;ifapd; tof;fkhd epfo;thf khwptpLk;. KbtpNy 
mit gupRj;jj;ij Fwpj;j czu;it vq;fs; ,Ujaj;jpypUe;J 
mw;Wg; Nghfr; nra;JtpLk;.  mit vq;fs; ngytPd Neuq;fspYk;> 
tho;tpd; Nghuhl;lq;fspYk;> rthy;fis vjpu;Nehf;Fk; Ntisf 
spy; vq;fis ghtk; nra;a J}z;btpLk;.  Nkw;$wpa fhupaq;fis 
cq;fs; tho;tpy; nfhz;Ltuf;$ba fhuzpfs; (kdpju;fs;> 
nghUl;fs;> ,lq;fs) ahitAk; cq;fs; tho;tpypUe;J mfw;wp 
tpLq;fs;. Njt Mtpahdtu; jhNk cq;fSf;F cjtp nra;thu;. 

       

 னுஷனுக்குள்பை இரு 

ந்து புறப் டுகிறபத  னு 

ஷணைத் தீட்டுப் டுத்தும். 

மொற்கு 7:20 

jpq;fs; | Gul;lhjp 14 

 

 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 5:16 

செபம்:  ைபலோக பதவபை> உ க்மகதிைோக  ோவம் மசய்யும் டிக்கு 
என்ணைத் தூண்டிவிடும் கோைைிகணை  ோைோமுக ோக விட்டுவிடோ ல்> 

என்ணை விட்டு முற்றிலும் அகற்ற எைக்கு ம லன் தந்தருள்வைீோக. இைட் 

சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 



 

 அனுதினமும் யவதத்ளத கருத்யதொடு வொ ியுங்கள்  28 

 

 

 

 உன் இருதேத்ளதக் கொத்துக்சகொள்  

guhf;fpukKs;s rf;futu;j;jp xUtd; jd; uh[;aj;jpw;nfd;W xU 
Nfhl;iliaf; fl;bdhd;. mtd; guhf;fpukKs;stdhdjhy;> vt 
Uk; vjpu;j;J tul;Lk; ehd; xU ghlk; gbg;gpg;Ngd; vd;W $wp 
ghJfhg;G muz;fis Nghlhky; tpl;Ltpltpy;iy. Nfhl;ilia 
Rw;wp ngUQ; Rtiu cz;L gz;zp 
dhd;. Nfhl;ilia Rw;wp ngUk; mf 
opia cz;L gz;zpdhd;. Nfhl;il 
thr Yf;F J}f;F ghyj;ij (draw 

bridge) nra;tpj;jhd;. fz;Zf;nfl; 
ba J}u ksTk;> Nfhl;ilia Rw;wp 
ikjhd ntspahf;fpdhd;. ,g;gb 
ahf jd;dhy; nra;af;$ba ghJfh 
g;Gf;fs; ahitAk; nra;J Kbj; 
jhd;. Mdhy;> Nfhl;ilia Rw;wpap 
Ue;j jhizaq;fspy;> njw;Fg; Gwkhf ,Ue;j jhizag; gFjpf 
spNy vjpupfspd; njhy;iy mjpfkhf ,Ue;jJ. mjdhy; me;j 
rf;futu;j;jp> me;j jhizaj;ij jfu;j;Jtpltpy;iy. mq;Fs;s 
FiwT vd;dntd;W mwpe;J> me;j jhizaj;ij ,d;Dk; 
mjpfkhfg; ngyg;gLj;jpdhd;. ,jw;nfhj;jjhfNt vq;fs; tho;f; 
ifAk; ,Uf;f Ntz;Lk;. vq;fs; ,Ujak; me;jf; Nfhl;iliag; 
Nghd;wJ. mijj; jhf;fp> mjw;Fs;Ns fisfis tpijj;JtpL 
tNj vjpupapd; Nehf;fkhf ,Uf;fpd;wJ. vdNt> ,NaR fpwp];J 
topahf ghtj; jpypUe;J kPl;ig ngw;w ehk; tpopg;Gs;s tho;f;if 
tho Ntz;Lk;. ru;tty;y Njtd; vd;NdhL ,Uf;fpd;whu; vdNt 
xd;Wk; vd;id mZf KbahJ. MfNt> ehd; tpUk;gpa 
,lj;jpw;F> Ntz;ba Neuj;jpNy NghNtd;> tpUk;gpdijg; ghu;g; 
Ngd;> vijAk; Ntz;bagb NgRNtd; vd;W thof; $lhJ. vq;fs; 
fhy;fSf;F jPgKk; ghijf;F ntspr;rKkhapUf;fpd;w Ntj thu;j; 
ijfspd;gb vq;fs; ghJfhg;G muz;fis ehq;fs; Vw;gLj;jpf; 
nfhs;s Ntz;Lk; mg;NghJ vjpupapd; #o;r;rpfs; vq;fis Nkw; 
nfhs;s KbahJ. vLj;Jf;fhl;lhf rig If;fpak; kw;Wk; cjtp 
Copaq;fspNy mjpf Nghuhl;lk; cz;L> gpur;ridfs; mjpfkhf 
tUfpd;wJ vd;W mitfis tpl;Ltplhky;> Ntj thu;j;ij fsp 
d;gb n[gj;jpdhNy Nghuhl;lq;fisAk;> rthy; fisAk;> gpur;r 
idfisAk; n[ak; nfhs;s Ntz;Lk;. Rw;wpAs;s jPikfisf; 
fz;L ed;ik nra;tjpy; Nrhu;e;J NghfhjpUq;fs;.   
 
   
  
 
 

 

எல்லோக் கோவபலோடும் 
உன் இருதயத்ணதக் கோத் 

துக்மகோள்> அதிைிடத்தி 
ைின்று ெவீஊற்று புற 

ப் டும். 

நீதிசமொழிகள் 4:23 

nrt;tha; | Gul;lhjp 15 
 

 khiy thrfk;  - 1 njr 5:22 

செபம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை> என் வோழ்க்ணகயில் வரும் 
ப ோைோட்டங்கணை கண்டு பசோர்ந்து ப ோய்>  ோதுகோப்பு அைண்கள் தகர்ந்து 
ப ோய்விடோத டிக்கு என்ணை ம லப் டுத்தி நடத்திச் மசல்வைீோக>  இை 

ட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன் 

 



 

 அனுதினமும் ஊக்கமொக செபம் ச ய்யுங்கள்  29 

 

 

 

கற்றளவகேில் உறுதிேொேிருங்கள்   

xU khztd;> jd; thypg gUtj;ij mile;j gpd;Gk;> rpd;d 
tajpypUe;J ngw;Nwhu; fw;gpj;J nfhLj;j Rfhju topKiwfis 
iff;nfhz;L te;jhd;. jd; ,Ug;gplj;ij Rj;jk; nra;tjpYk;> 
ez;gu;fSld; tPl;bw;F ntspNa rpw;Wz;bfis cz;Zk; NghJ 
iffis fOTtjpYk; kpfTk; ftdKs;stdhf ,Ue;jhd;. rf 
khztu;fspy; gyUf;F mJ xU 
,ilA+whf Njhd;wpw;W. “eP mt;t 
sT ngytPdKs;stNdh> vq;f 
isg; ghu;> ehq;fs; eP nra;tijg; 
Nghy nra;tjpy;iy> mjdhy; Neha; 
nfhz;L xLq;fpg; NghNdhNkh?” 
vd;W gytpjkhfNt Fwpg;gplg;gl;l 
thypgid Nfyp nra;J te;jhu;fs;. 
mtu;fs; vd;d nrhd;dhYk;> me;j 
thypgd;> jd; MNuhf;fpakhd tho; 
f;if Kiwia tpl;Ltpltpy;iy. 
,e;j cyfj;jpd; Nt~k; mg;gbahf khwpf; nfhz;bUf;fpd;w 
fhyk; ,J. mjhtJ> gupRj;jkhd tho;f;if tho;gtu;fis ghu; 
j;J vupr;ryile;J mtu;fs; nra;tJ xU Nfyp $j;J vd;W gyu; 
$wpf; nfhs;thu;fs;. “cdf;F cy;yhrkhf thoj; njupahJ.” “mg; 
gbahdhy; ehq;fs; ghtpfsh?” “xU ehs; ,g;gbr; nra;tjpy; vd;d 
jtW?” vd;W gupRj;j tho;f;if thOk; kdpju;fis neUf;Fk; xU 
rKjhaj;jpNy ehk; tho;e;J nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. nrd;w tho;ehl; 
fhyj;jpNy> fpwp];Jit mwpa Kd;G> ,e;j cyfj;jpd; Nghf;fp 
d;gb vq;fs; kdk; Nghd Nghf;fpy;> vq;fs; khk;r ,r;irfis epiw 
Ntw;Wk;gb vq;fSf;F gpupakhdij ehk; nra;J te;Njhk;. vq;fs; 
,Ujaq;fspy; ght ,Us; ,Ue;jJ. Mdhy; ,g;NghJ> ehq;fs; 
fpwp];J ,NaRtpdhy; Njt xspia ngw;wpUf;fpd;Nwhk;. vkJ kd 
f;fz;fs; gpufhrpf;fg;gl;bUg;gjhy;> khk;rj;jpd; tho;f;iff;F cl 
d;gl;ltu;fs; my;yu;. ,ij fhz;fpd;w kw;wtu;fs;> ehq;fSk; jq;f 
isg; Nghy ,e;j cyf Nghf;fpw;F ehk; cld;glhky; ,Ug;gijf; 
fz;L Mr;rupag;gl;L> vq;fis J}~pf;fpd;whu;fs;. ePq;fs; me;j 
thypgidg;Nghy fw;wjpy; cWjpahapUq;fs;. ve;j xU tp~aj; 
jpYk; cq;fs; gupRj;j tho;it rkurk; nra;ahky;> cq;fs; ,Ua 
j;jpy; tpijf;fg;gl;bUf;Fk; [Pt thu;j; ijahfpa tpj;ij fhj;Jf; 
nfhs;Sq;fs;. fu;j;ju; mij tsu;e;J> ngUfp> tpisar; nra;thu;. 
  
   

     

அந்தத் துன் ோர்க்க உ 

ணையிபல அவர்கபைோ 

படகூட நீங்கள் விைோ  

லிருக்கிறதிைோபல அவர் 

கள் ஆச்சரியப் ட்டு> உங் 

கணைத் தூஷிக்கிறோர்கள். 

1 யபதுரு 4:4 

Gjd; | Gul;lhjp 16 
 

 khiy thrfk; - vNgrpau; 1:18 

செபம்: மவற்றி சிறக்கச் மசய்யும் பதவபை> இந்த உலகத்திைோல் உண் 

டோகும் நிந்ணதயோை ப ச்சுக்கைிைோல் என் தூய வோழ்க்ணகணயவிட்டு 
வில கிப்ப ோகோத டிக்கு என் இருதயத்ணத கோத்துக் மகோள்வைீோக.  இைட் 

சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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இனி வரவிருக்கும் ஈடில்லொத  ந்யதொஷம் 
xU fhupahynkhd;wpNy Ntiy ghu;f;Fk; xU jhahu;> jd; fhup 
ahya Nkirapd; NkNy “cd; topfspnsy;yhk; fu;j;jiu epid 
j;Jf; nfhs;” vd;w Ntj thf;fpaj;ij itj;jpUe;jhs;. jd;Dila 
Mya Muhjidfis Fwpj;J NgRtjpYk;> jhd; fpwp];Jit 
rhu;e;jts; vd;W fhz;gpg;gjpYk; ve;j jaf;fKkw;wtshf ,U 
e;jhs;. mij fz;l ,d;DnkhU rNfhjup> me;j jhahiu mZfp> 
Vd; ,g;gbahf fhupahyj;jpNy el 
e;J nfhs;fpd;wha;. kw;wtu;fs; cd; 
id Vsdkhf ghu;g;gij eP mwp 
e;J nfhs;stpy;iyah? eP cd;id 
fpwp];Jit rhu;e;jts; vd;W fhz; 
gpj;jpUf;fpd;wha;> eP VjhtJ fhupa 
j;jpy; jtwpg; Nghdhy;> cd;dhy; 
NjtDila ehkk; J}~pf;fg;glg;g 
Lk; my;yth? vd;idg; ghu;> eh 
Dk; fpwp];Jit rhu;e;jts;> Mya 
j;jpw;F nry;fpd;Nwd;. eP NuhkhGup 
apypUe;jhy; Nuhkiug; Nghy el 
e;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;W me;j 
jhahuplk; $wpdhs;. me;jj; jhahu; me;j rNfhjupia Nehf;fp: ehd; 
ahu; vd;gij tpjz;lhthjj;jpw;fhf kw;wtu;fSf;F fhz;gpf;ftp 
y;iy. ehd; ,NaRit Nerpf;fpd;Nwd; vd;W kw;wtu;fs; mwpe;J 
nfhs;tjpy; ehd; ntl;fkiltjpy;iy. ehd; VjhtJ Fw;wk; nra; 
jhs;> “eP fpwp];Jit rhu;e;jts;> ,g;gb nra;ayhkh?” vd;W 
vd;id ahu; vd;Wk; ehd; vd;d nra;af; $lhjJ vd;Wk; 
kw;wtu;fs;  vdf;F epidg;G+l;Lthu;fs;. mJTk; vd; ,Ujaj;ij 
fhj;Jf; nfhs;Sk; xU fhtyhf ,Uf;Fk;. vd;id Nerpj;j vd; 
,NaR> mtkhdj;ij vz;zhky;> vd;Dila ghtq;fSf;fhf> 
ntspauq;fkhf rpYitia Rke;J nrd;whu;. jkf;F tpNuhjkha;g; 
ghtpfshy; nra;ag;gl;l ,t;tpjkhd tpguPjq;fisr; rfpj;j ,Na 
RitNa ehq;fs; epidj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. ,e;j G+kpapd; 
Nt~k; fise;J NghFk;. epiyahd uh[;ak; vd; tpRthr fz;f 
Sf;F Kd;ghf ,Uf;fpd;wJ. mjdhy; kw;wtu;fSila VsdKk;> 
epe;ijahd thu;j;ijfSk; xU nghUl;lhf Njhd;w tpy;iy vd;W 
jathff; $wpdhs;. 
  

    
  

  

 

அவர் த க்குமுன் ணவத் 

திருந்த சந்பதோஷத்தின்ம ோ 

ருட்டு> அவ ோைத்ணத எ 

ண்ைோ ல்> சிலுணவணயச் 
சகித்து> பதவனுணடய சிங் 

கோசைத்தின் வலது ோரிச 

த்தில் வறீ்றிருக்கிறோர். 

எபிசரேர் 12:2 

tpahod; | Gul;;lhjp 17 
 

 khiy thrfk; - 1 jPNkh 6:12-14 

செபம்: முடிவில்லோ வோழ்விற்கோக என்ணை பவறு  ிரித்த பதவபை> இைி 
வைவிருக்கும்  ட்டற்ற சந்பதோஷத்ணத விசுவோச கண்கைோல் கண்டு 
உைர்ந்து இன்னும் உறுதிபயோடு முன் மசல்ல கிருண  மசய்வைீோக. 
என்ணை ஏற்றுக் மகோள்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் 
ஆப ன். 
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நல்ல அறிக்ளக ச ய்யுங்கள் 

Mk; gpupakhdtu;fNs> New;wa ehspy; ehq;fs; jpahdpj;jJ Nghy> 
gpjhthfpa Njtd; jhNk vk;ik jk;Kila gps;isfs; vd;W 
miog;gjw;F ntl;fg;gltpy;iy. vq;fs; ,ul;rfuhfpa ,NaR 
fpwp];J vq;fSf;fhf mbf;fg;gLk; NghJ mtu; mtkhdj;ijAk; 
epe;ijiaAk; rfpj;Jf; nfhz;lhu;. Mdhy; ,d;W rpyu; jq;fis 
fpwp];jtu;fs; vd;W ntspauq;f 
khf fhl;bf; nfhs;tjw;F ja 
q;Ffpd;whu;fs;. mjw;fhf gy fhu 
zq;fis fhl;bf; nfhs;fpd;whu;fs;. 
fpwp];Jit rhu;e;J tho;fpd;Nwhk; 
vd;gij vLj;J $Wtjw;F ntl; 
fg;gLfpd;Nwhk; vd;gij kiwg;g 
jw;fhf Qhdkhf ele;J nfhs;s 
Ntz;Lk; vd;W $wpf; nfhs;fpd;wh 
u;fs;. fpwp];Jit mwpf;ifapl ja 
q;Fk; ve;j QhdKk; Njt Mtpap 
dhy; cz;lhdjy;y. mJ ,e;j cy 
j;jpw;Fupajhd nysfPf Qhdk;). 
Kw;fhyq;fspNy> fpwp];jtu;fSf;F cgj;jputk; cz;lhd NghJ> 
epu;ge;jj;jpd; epkpj;jk; gyu; ,ufrpa rP~u;fshf tho;e;J te;jhu;fs;. 
Mdhy; mtu;fs; fhl;bf; nfhLf;fg;gl;L> uh[;aj;jpd; mjpfhupfsp 
dhy; ifJ nra;ag;gl;l NghJ> kuz gupae;jk; ,NaR fpwp]; 
JNt ,ul;rfu; vd;W mwpf;if nra;tjpy; jaf;fkilatpy;iy. 
mJ cgj;jputj;jpd; fhyk;. Mdhy; ,d;iwa cyfpNy mNef 
ehLfspy; jpwe;J thry; vq;fSf;F Kd;ghf itf;fg;gl;bUf;fpd; 
wJ. ,e;j cyfj;jpNy rpy Nghypf; fpwp];jtu;fs; nra;Ak; nghy; 
yhj fpupiafshy; kdpju;fs; gyu; fpwp];jtj;ij Fwpj;J Nfyp 
nra;fpd;whu;fs;. mjdhy;> fpwp];J FiwthdtuhdhNuh? ,y;iy! 
,NaR fpwp];J New;Wk; ,d;Wk; vd;Wk; khwhjtu;. mtu; ,Uf; 
fpd;wtuha; ,Uf;fpd;wtu;.  Ntjg;Gul;lu;fs; jq;fs; [Ptpaj;jpd; 
gyid epahaj;jPu;g;gpd; ehspy; mile;J nfhs;thu;fs;. mtu;fspd; 
Nghypahd tho;f;ifapdhy; ehq;fs; vq;fis mioj;j ,NaRit 
vd; fu;j;ju; vd;W $w ntl;fg;glyhkh? ,y;iy. vq;fs; ,r;ir 
fis epiwNtw;Wk;gb kiwthd tho;f;ifia thof; $lhJ. 
kdpju; Kd;dpiyapy; ,NaRit mwpf;ifaplfpilf;Fk; re;j 
u;g;gq;fis gad;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs;.  
 
  
  

 னுஷர் முன் ோக என் 

ணை அறிக்ணக ண்ணுகிற 

வன் எவபைோ> அவணை 
நோனும்  ைபலோகத்திலிரு 

க்கிற என்  ிதோவின் முன் 

 ோக அறிக்ணகப்  ண்ணு 

பவன். 

மத்யதயு 10:32 

nts;sp; | Gul;lhjp 18 
 

 khiy thrfk; - kj;Nja 10:33 

செபம்: என்  ீது அன்பு கூர்ந்த  ைபலோக தந்ணதபய>  ைிதர் முன்ைி 
ணலயில் என் விசுவோசத்ணத அறிக்ணகயிட மவட்கப் டோத டி இருக்கும்  

டிக்கு என்ணை ம லப் டுத்தி நடத்திச் மசல்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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நிபந்தளனேற்ற அர்ப்பணிப்பு  
ghgpNyhdpd;> guhf;fpukKs;s uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhupdhy; 
A+j uh[;aj;ij Kw;Wifaplg;gl;l NghJ> jhdpNaYk; mtNdhL 
$l rpy thypgu;fSk;> me;epa Njrj;J uh[hthfpa NeGfhj;Ne 
r;rhupd; muz;kidapy; Nrit nra;Ak;gb mbikshf vLj;Jr; 
nry;yg;ggl;lhu;fs;.,t;tplj;jpNy rw;W jupj;J epd;W rpe;jpg;Nghk;. 
ehq;fs; vq;fs; nrhe;j Njrj;jpNy 
mepahakw;w ey;tho;f;if tho;e;J 
tUfpd;Nwhk;. me;j NtisapNy me; 
epa ehl;Lg; gilfs; te;J> cq;fis 

ifg;gw;wpr; nrd;why;>  me;j Ntis 
apNy Njtidg; gw;wpa cq;fs; tpR 
thrk; vg;gbapUf;Fk;? rpyu; ,g;gb 
ahd NtisfspNy cldbahfNt 
Njtid J}~pj;J tpLthu;fs;. 
Njtd; vq;fis mbikj;jdj;jp 
w;F mDkjpj; jpUf;fpd;whu;. MfNt 
uh[htpd; muz;kid apNy> uh[h 
tpd; jaT fpilf;Fk;gb mtu;fS 
ila topghLfSf;F xj;Jg; Ngh 
Nthk; vd;W ,e;j thypgu;fs; xU 
NghJk; epidf;ftpy;iy. me;epa Njr 
j;jpd; Ngh[ dq;fshNy jq;fis 
jPl;Lg;gLj;Jtijf; $l ,tu;fs; tpUk;gtpy;iy. uh[h epWj;jpa 
rpiyia tzq;f kWj;jNghJ kuz kpul;ly;fs; te;jJ. vq;fs; 
Njtd; tpLtpj;jhYk;> tpLtpf;fhky; NghdhYk; ehq;fs; NtW 
ahiuAk; tzq;F tjpy;iy vd;whu;fs;. mjhtJ> ,d;W ehq;fs; 
,uj;j rhl;rpaha; kupf;f Ntz;Lk; vd;gJ NjtDf;F rpj;jkhdhy; 
mg;gbNa Mfl;Lk;. Mdhy;> ehq;fs; ,d;Dk; ,e;jg; G+kpapNy 
tho;tJ mtUf;Fr; rpj;jkhdhy; mtu; mg;gbNa nra;J Kbg;ghu; 
vd;W gyu; Kd;dpiyapNy tpRthr mwpf;ifapl;lhu;fs;. ,e;j G+kp 
apNy epfupy;yhj ty;yikkpf;f uh[;aj;jpd; uh[hthf> nka;ahd 

Njtd; MSif nra;fpd;whu; vd;gij czu;j;Jk;gbf;F NjtD 
ila ifapd; fUtpfshf ,t;thypgu;fs; cgNahfpf;fg;gl;lhu;fs;. 
me;epa Njrj;jpYk; jq;fs; ,Ujaj;ij vy;yhf; fhtNyhLk; fhj; 
Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;w thQ;irAilatu;fshf ,Ue;j jhy;> 
Njtd; mtu;fsJ kdk; Nghy mtu;fSf;F mDf;fpufk; nra;jhu;.  
     

   

 

 

அவர்கள் தங்களுணடய 
பதவணைத்தவிை பவமறோ 

ரு பதவணையும் பசவி 
த்துப்  ைியோ ல்> அவ 

ணைபய நம் ி> ைோெோவின் 
கட்டணைணயத் தள்ைி> 
தங்கள் சரீைங்கணை ஒப் 

புக்மகோடுத்ததிைோல்> அவ 

ர் த து தூதணை அனுப் 

 ி> தம்முணடய தோசணை 
விடுவித்தோர். 

தொனியேல் 3:28 

rdp | Gul;lhjp 19 
 

 khiy thrfk; - jhdpNay; 1:8 

செபம்:  கோ  ைோக்கிை முள்ை பதவபை> என் வோழ்வின் நிகழ்வுகைோல் 
பவறு ிரிக்கப் ட்ட வோழ்க்ணகணய ச ைசம் மசய்யோத டிக்கு என் இருத 

யத்ணத கோத்துக் மகோள்ளும் டிக்கு எைக்கு கிருண  மசய்வைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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இருதேத்தின் இருப்பிடம்  
khiy NtisapNy gy tplaq;fisf; Fwpj;J rk;gh~id nra;J 
nfhz;bUe;j FLk;gj;jpdu;> mLj;j khjk; ehq;fs; ntspehl;bY 
s;s Fwpg;gpl;l ,lj;jpw;F cy;yhrg; gazk; nry;Nthnkd Kb 
ntLj;jhu;fs;. fhyj;ij jhkjpf;fhky;> mLj;j ehs; fhiyapNy 
gazj;jpw;Fupa tpkhd gw;Wr;rPl;Lfis Kjy; ju tFg;gpNy gjpT 
nra;jhu;fs;. gazj;jpw;F Ntz;ba 
Maj;jq;fs; midj;Jk; nra;J ,u 
z;L ehl;fSf;Fs; Kbf;fg;gl;lJ. 
,it ahtw;iwAk;> rpe;jpf;fhky;> Jup 
jkhf nra;J Kbg;gjw;F mtu;fspl 
kpUe;j kpifahd IRtupak; xU 
fhuzpahf ,Ue;jJ. ,g;gbahf 
“mLj;j fpoik xU Gjpa cau; uf 
thfdj;ij thq;FNthk;”> mLj;j tUlk; ,d;DnkhU tPl;il 
nfhs;tdT nra;Nthk;” vd;W IRtupaKs;stu;fs; rPf;fpukhd 
KbTfis vLf;ff;$ba re;ju;g;gq;fs; cz;L. fUg;nghUshtJ> 
,J rup> mJ gpio vd;gjy;y. khwhf> IRtupak; mij cilat 
u;fSf;F “ehd; vijAk; rPf;fpukha; nra;J Kbg;Ngd;” vd;w jd; 
ek;gpf;ifia gbg;gbahf tsur; nra;JtpLk;. NjtDila rKfj; 
jpNy n[gj;jpNy jupj;jpUe;J jPu;khdq;fs; vLg;gJk;> tpRthr 
j;jpy; ey;y Nghuhl;lj;ij NghuhLtJk; ehsiltpy; ,tu;fisg; 
Nghd;wtu;fSf;F jzpe;J Ngha;tpLk;. ,jdhy; NjtDf;F 
rpj;jkpy;yhj fhupaq;fisAk; rPf;fukhf nra;J Kbj;Jtplf;$ba 
re;ju;g;gq;fs; gy cz;lhfp tpLfpd;wJ. ViofSk;> rhjhuz Fbk 
f;fSk; jq;fs; md;wd;whila mYty;fis ftdpf;f Ntz;bapU 
g;gjhy;> mtu;fs; epidj;j fhupaj;ij rPf;fpukhf nra;J Kbg;gjw;F 
epu;thfk; ,y;yhjpUg;gjhy;> IRtupak; mtu;fSf;F fz;zpahf 
khwptpLtjpy;iy. ,d;W Vioahf ,Ug;gtd;> ehis IRtupa 
Ks;stdhf khwptplyhk;. ehq;fs; Viofshf ,Ue;jhYk;> rhjh 
uz Fbkf;fshf ,Ue;jhYk;> trjp epiwe;jtu;fshf ,Ue;jhYk;> 
IRtupak; tpUj;jpahdhy; ,Ujaj;ij mjpd;Nky; itf;fhNjA 
q;fs;. IRtupak; ,Ujaj;jpd; fhty;fis cilj;Jg; NghLk;. IR 
tupaj;jpd; kaf;fKk; NjtDila trdj;ij neUf;fpg; NghL 
fpwjpdhy;> tho;f;if gydw;Wg; Ngha;tpLk;. vf;fhyj;jpYk; 
mtiu ek;Gq;fs;; mtu; rKfj;jpy; cq;fs; ,Ujaj;ij Cw;wptpL 
q;fs;; Njtd; ekf;F milf;fykhapUf;fpwhu;. 

           
 
 

ஐசுவரியம் விருத்தியோ 

ைோல் இருதயத்ணத அதி 
ன்ப ல் ணவக்கோபதயுங் 

கள். 

 ங்கீதம் 62:10 

செபம்: அன் ின் பதவபை> உலக மசல்வப் ம ருக்கிைோல் உண்டோகக் 

கூடிய கண்ைிகணை நோன் உைர்ந்தறிந்து> அவற்றிலிருந்து விலகிச் 
மசல்லும் டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணதத் தந்தருள்வைீோக. இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 

 

QhapW | Gul;lhjp 20 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 13:22 
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ஆறுதல் உண்டு  
md;dhs; vd;Dk; ];jpupia mtSila fztd; kpfTk; mjpfkhf 
Nerpj;jpUe;Jk;. jd; tho;f;ifapy; Vw;gl;bUf;Fk; frg;ghd mDgt 
j;jpdhy;> md;dhs; Jf;fk; epiwe;jtSk;> tprdg;gLgtSkhf ,U 
e;jhs;. epe;ijahd thu;j;ijfspdhNy> kdkbthfp> rQ;ryg;gl;L> 
rhg;gplhky; mOJnfhz;bUg;ghs;. mf;fhyj;jpNy. Nridfspd; 
fu;j;jiug; gzpe;J nfhs;Sk;gbf;F 
mtu;fs; tUle; NjhWk; rPNyhthtp 
ypUe;j Myaj;jpw;F nrd;W tUtJ 
tof;fk;. mg;gbahf mtu;fs; nrd; 
wpUe;j rkaj;jpNy> md;dhs; Mya 
j;jpw;F nrd;W> kdq;fre;J> kpfTk; 
mOJ> jd; ,Uajj;ij NjtD 
ila rKfj;jpNy Cw;wp> jd; kdf;fpNyrj;ij fu;j;juplk; njup 
tpj;J> gpujp~;ilNahL fu;j;juplj;jpNy tpz;zg;gk; gz;zpdhs;. 
fu;j;ju; mts; tpz;zg;gj;ijf; Nfl;L> mtis MrPu;tjpj;jhu;. 
mts; jd; ,Ujaj;ij fu;j;jUila rKfj;jpy; Cw;wpajhy;> fu;j; 
ju; mij fspg;Gs;sjhf khw;wpdhu;. gpw;ghL mts; “vd; ,Ujak; 
fu;j;jUf;Fs; fsp$UfpwJ. vd; nfhk;G fu;j;jUf;Fs; cau;e;jpUf; 
fpwJ. vd; gifQupd;Nky; vd; tha; jpwe;jpUf;fpwJ. ck;Kila 
,ul;rpg;gpdhNy re;Njh~g;gLfpNwd;.” vd n[gk; nra;jhs;. ,d;W 
cq;fs; epiyik VNjh xU tifapNy frg;Gs;s epiyapYs; 
sjh? tPl;bNy> cwTfSf;fpilapNy> NtiyapNy> fy;tp epiya 
q;fspNy> ntsp ,lq;fspNy> rig If;fpaj;jpNy frg;ghd mDg 
tj;jpw;Fs;shf fle;J nry;y Neuplyhk;. cq;fs; tho;f;ifapNy 
cs;s FiwTfis Rl;bf; fhl;b cq;fis kdk; Nehfr; nra;a 
yhk;. mjdhy; tho;f;ifapy; kdr; rkhjhdk; ,oe;j epiyapypU 
f;fyhk;. Ra ngyj;jpdhy; mitfis Nkw;nfhs;s Kaw;rp nra; 
ahjpUq;fs;. td;kk;> frg;G> ituhf;fpak;> gopthq;Fk; vz;zk; 
cq;fs; ,Ujaj;jpy; Fbnfhs;s ,lq; nfhlhjpUq;fs;. fu;j;jU 
ila rKfj;jpNy cq;fs; ,Ujaj;ij Cw;wptpLq;fs;. tUjg;gl; 
Lg; ghuk; Rkg;gtu;fNs ePq;fs; vy;yhUk; vd;dz;il thUq;fs;> 
ehd; cq;fSf;F ,isg;ghWjy; jUNtd; vd;W ,NaR cq;fis 
miof;fpd;whu;;. ePq;fs; xd;Wf;Fq; ftiyg;glhky;> vy;yh tw;iw 
Aq;Fwpj;J cq;fs; tpz;zg;gq;fis ];Njhj;jpuj;NjhNl $ba 
n[gj;jpdhYk; Ntz;LjypdhYk; NjtDf;Fj; njupag;g Lj;Jq; 
fs;. MWjypd; Njtd; rkhjhdj;ij cq;fSf;F mUSthu;. 

   
  

நோன் கர்த்தருணடய சந் 

நிதியில் என் இருதயத் 

ணத ஊற்றிவிட்படன். 

1  ொமுயவல் 1:15 

jpq;fs; | Gul;lhjp 21 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 4:4-6 

செபம்: விண்ைப் த்ணத பகட்கும் பதவபை> என் இருதயத்தின் பவண்டு 

தல்கணை நீர் அறிவரீ். என் வோழ்வின் குணறகணை நிணறவோக்கி> ச ோதோ 

ைத்தின்  ோணதயிபல என்ணை நடத்திச் மசல்வைீோக. இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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யதவனுக்கு உகந்த பலி   
,e;j G+Nyhf nry;tj;jpdhy; vtw;iw thq;f KbAk;? Vwj;jho 
kdpjDila fl;Lg;ghl;bypUf;Fk; ahtw;iwAk; G+Nyhfj;jpd; nry; 
tj;jpdhy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. xU Ntis cyf IRtupa 
j;jpdhy; ,e;jg; G+kpapYs;s kdpju;fis ehq;fs; gpupag;gLj;jyhk;. 
kdpju;fs; kj;jpapNy ew;ngaiu thq;fpf; nfhs;syhk;. Vnddpy; 
rigfspNy $l IRtupaKs;s kdp 
ju;fs; mjpf fdj;NjhL cgrupf;f 
g;gLfpd;whu;fs; vd;W gupRj;j Ntjh 
fkk; $Wfpd;wJ. “Vnddpy;> nghd; 
NkhjpuKk; kpDf;Fs;s t];jpuKk; 
jupj;jpUf;fpw xU kD~Dk;> fe;ij 
ahd t];jpuk; jupj;jpUf;fpw xU 
jupj;jpuDk; cq;fs; Myaj;jpy; tU 
k;NghJ> kpDf;Fs;s t];jpue;jup 
j;jtidf; fz;Nzhf;fp: ePu; ,e;j ey;y ,lj;jpy; cl;fhUk; vd;Wk;; 
jupj;jpuidg; ghu;j;J: eP mq;Nf epy;Y> my;yJ ,q;Nf vd; ghjg 
baz;ilapNy cl;fhU vd;Wk; ePq;fs; nrhd;dhy;> cq;fS 
f;Fs;Ns Ngjfk;gz;zp> jfhj rpe;jidfNshNl epjhdpf;fpwt 
u;fshapUg;gPu;fsy;yth?” (ahf;NfhG 2:2:4). Mdhy;> ,e;j cyf 
j;jpd; IRtupaj;jpdhy; NjtDila fhupaq;fis thq;fpf; nfhs;s 
KbahJ. “vd; gpupakhd rNfhjuNu> NfSq;fs;; Njtd; ,t;T 
yfj;jpd; jupj;jpuiu tpRthrj;jpy; IRtupathd;fshfTk;> jk;kpl 
j;jpy; md;G$Ufpwtu;fSf;Fj; jhk; thf;Fj;jj;jk;gz;zpd uh[;a 
j;ijr; Rje;jupf;fpwtu;fshfTk; njupe;Jnfhs;stpy;iyah?” (ahf; 
NfhG 2:5). ,J kdpjDila thu;j;ij my;y> Njt MtpapdhNy 
mUsg;gl;l thu;j;ij. ntWk; gypfspd; jpus;fspdhy; Njtidg; 
gpupag;gLj;j KbahJ. (Vrhah 1:11). gypia ePu; tpUk;Gfpwjp 
y;iy> tpUk;gpdhy; nrYj;JNtd;; jfdgypAk; ckf;Fg; gpupakh 
djy;y. (rq; 51:16). mJNghyNt vq;fs; fhzpf;iffs;> md;djh 
dq;fspdhy; Njtidg; gpupag;gLj;jf; $LNkh? (1 nfhup 13:1-3). 
,itfs; vy;yhk; NjtDf;F gpupakhd Rfe;j thridahf ,U 
f;f Ntz;Lk; vd;why;> vq;fs; ,Ujak; NjtDf;Nfw;wjhf ,U 
f;f Ntz;Lk;. fbd ,Ujaj;jpy; Njtd; gpupag;glkhl;lhu;. mq;Nf 
cyfj;jpd; ngUik FbapUf;Fk;. nehWq;Fz;lJk; eU q;Fz;l 
Jkhd ,Ujaj;ij fu;j;ju; Gwf;fzpf;fkhl;lhu;. mg;gbg;gl;l ,Uj 
aj;jpypUe;J tUk; fpupiafs; NjtDf;F cfe;jjhapUf;Fk;. 
 
      
 

 

பதவபை> மநோறுங்குண் 

டதும் நருங்குண்டது 

 ோை இருதயத்ணத நீர் 
புறக்கைியரீ்.  

 ங்கீதம் 51:17 

செபம்:  ைபலோக பதவபை> சுத்த இருதயத்ணத என்ைிபல சிருஷ் ;டியும்> 

நிணலவை ோை ஆவிணய என் உள்ைத்திபல புதுப் ியும். உ க்கு உகந்த 
வோழ்க்ணக வோழும் டிக்கு என்ணை நடத்திச் மசல்வைீோக.இைட் சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 

nrt;tha; | Gul;lhjp 22 
 

 khiy thrfk; - ahg;NfhG 2:1-7 
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யவறுபிரிக்கப்பட்டவன் 
ahu; fu;j;jUila gu;tjj;jpy; VWthd;? ahu; mtUila gupRj;j 
];jyj;jpy; epiyj;jpUg;ghd;? fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; 
,uj;jk; vq;fSila rfy ghtq;fisAk; ePf;fp> ek;ikr; Rj;jpfup 
f;Fk;. ,e;j Rj;jpfupg;G kdpjDila ,Ujaj;ij Rj;jg;gLj;Jk;. 
Rj;jg;gLj;jpa gpd;G> mJ kWgbAk; khRglhky; fhg;gjw;Fupa 
vy;iyia fu;j;ju; itj;jpUf;fpd; 
whu;. “vd; KO ,Ujaj;NjhLk; ck; 
ikj; NjLfpNwd;> vd;id ckJ 
fw;gidfistpl;L topjg;gtplh Nj 
Ak;. ehd; ckf;F tpNuhjkha;g; ght 
Q; nra;ahjgbf;F> ckJ thf;if 
vd;dpUjaj;jpy; itj;J itj;Njd;.” 

vd;W rj;jpa Ntjj;jpNy ghu;f;fpd; 
Nwhk;. J}a;ikahf;fg;gl;l ,Ujak; 
NjtDf;Nfw;wjhapUg;gjhy;> mtD 
ila fuj;jpd; fpupiafs; ahTk; , 
jaG+u;tkhdJk;> Rj;jKs;sjhAk; 
,Uf;Fk;. fu;j;jhNt> ahu; ck;K 
ila $lhuj;jpy; jq;Fthd;? ahu; ck;Kila gupRj;j gu;tjj;jpy; 
thrk;gz;Zthd;? cj;jkdha; ele;J> ePjpia elg;gpj;J> kdjhur; 
rj;jpaj;ijg; NgRfpwtd;jhNd. mtd; jd; ehtpdhy; Gwq; 
$whkYk;> jd; NjhoDf;Fj; jPq;Fnra;ahkYk;> jd; mayhd;Nky; 
nrhy;yg;gLk; epe;ijahd Ngr;ir vLf;fhkYk; ,Uf;fpwhd;. 
mjhtJ> NjtDila topapNy ele;J> ,jaG+u;tkhf NjtD 
ila rj;jpaj;ij NgRtjhy;> Mfhj rk;gh~izfSk;> KWKW 
g;Gk; mtdplj;jpypUf;fhJ. Mfhjtd; mtd; ghu;itf;Fj; jPo;g;gh 
dtd;; fu;j;jUf;Fg; gae;jtu;fisNah fdk;gz;Zfpwhd;;.  Miz 
apl;ljpy; jdf;F e~;lk; te;jhYk; jtwhjpUf;fpwhd;. jd; gzj;ij 
tl;bf;Ff;nfhLf;fkhl;lhd;. kw;wtDila f~;lj;ij jd;Dila 
Mjha njhopyhf vz;z khl;lhd;. Fw;wkpy;yhjtDf;F tpNuhj 
kha;g; gupjhdk; thq;fhkYk; ,Uf;fpwhd;. ,g;gbr; nra;fpwtd; vd; 
nwd;iwf;Fk; mirf;fg;gLtjpy;iy. (rq; 15:1-5). #upaDf;F fPNo 
cs;sitfnsy;yhk; khiaNa. MfNt mtd; Mj;Jkh G+kpf; 
Fupaitfspd; Nky; rhuhky;> epj;jpakhd Nkyhditfis ehbj; 
NjLk;. mtd; ,Ujaj;jpNy fgL ,Uf;fhJ. ehq;fs; ahtUk; 
,t;tz;zkhf thOk;gbf;F NtWgpupf;fg;gl;bUf;fpd;Nwhk;.  
  

 
 
 

ணககைில் சுத்தமுள்ைவ 

னும் இருதயத்தில்  ோசி 
ல்லோதவனு ோயிருந்து>த
ன் ஆத்து ோணவ  ோணய 

க்கு ஒப்புக்மகோடோ லும்> 

க டோய் ஆணையிடோ  

லும் இருக்கிறவபை. 

 ங்கீதம் 24:4 

செபம்:  ரிசுத்தம் நிணறந்த பதவபை> தூய வோழ்க்ணக வோழும் டிக்கு 
என்ணை நீர் பவறு ிரித்திருக்கின்றரீ். அணத உைர்ந்தவைோ(ைோ)க> உம்மு 

ணடய வோர்த்ணதயின் மவைிச்சத்தில் வோை கிருண  மசய்வைீோக.  இைட்சகர் 
இபயசு வைி யோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 

Gjd; |  Gul;lhjp 23 
 

 khiy thrfk; - ePjp 6:17-19 



 

 அனுதினமும் ஊக்கமொக செபம் ச ய்யுங்கள்                37 

 

 

 

யதவ  மொதொனம் உங்களேஆேக்கடவது 

xU CupNy trpj;J te;j ,ir tpj;Jthdhdtd;> jd;dpj;jpypU 
e;j mUikahd xU thj;jpaf; fUtpia jd; maypy; trpj;J 
te;j khztndhUtUf;F guprhff; nfhLj;jhu;. “me;j ngUk; 
tpj;Jthd;> ,e;jf; fUtpia vdf;F nfhLj;jhu;.”  “vq;fs; tPl;by; 
xU mUikahd Gy;yhq;Foy; ,Uf;fpd;wJ” vd;W mijf; Fwp 
j;J me;j khztd; $wpf; nfhs;t 
jhy;> me;j Gy;yhq;Foypd; cgNah 
fk; G+u;j;jpahfptpLNkh? ,y;iy. ed; 
ikahd <Tfs; ahTk; ey;yJ M 
dhy; mit cfe;j KiwapNy cg 
Nahfpf;fg;gl Ntz;Lk;. “rkhjhd 
j;ij cq;fSf;F itj;Jg;Nghfp 
Nwd;> vd;Dila rkhjhdj;ijNa 
cq;fSf;Ff; nfhLf;fpNwd;; cyfk; 
nfhLf;fpwgpufhuk; ehd; cq;fSf; 
Ff; nfhLf;fpwjpy;iy. cq;fs; ,U 
jak; fyq;fhkYk; gag;glhkYk; 
,Ug;gjhf”. vd;W ,NaR fpwp];J 
$wpapUf;fpd;whu;. mtuplj;jpypUe;j Njt rkhjhdj;ij <thf vq;f 
Sf;F nfhLj;jpUf;fpd;whu;. me;j rkhjhdk; vq;fsJ tho;f; 
ifia MSif nra;a Ntz;Lk;. ,e;j cyfpNy gpuptpidapd; 
tpj;Jf;fs; cz;L. mit kdjpy; ,yFthf xl;bf; nfhs;Sk;. 
mjdhy;; gif> td;kk;> fr g;G> ituhf;fpak; vq;fs; ,Ujaj;ij 
MSif nra;Ak; mgahk; cz;L. vq;fs; kPl;guhfpa ,NaR jk; 
Kila rkhjhdj;ij vq;fSf;F nfhLj;jpUf;fpd;whu; vd;W $wpf; 
nfhs;tjpdhy; vd;d gyd;?  me;j rkhjhdk; vq;fs; ,Ujaj;ij 
MSif nra;a Ntz;Lk;. “ahtNuhLk; rkhjhdkhapUf;fTk;> 
gupRj;jKs;stu;fshapUf;fTk; ehLq;fs;;” vgpnuau; (12:14) mjht 
J> ehq;fs; Njtd; je;j rkhjhdj;ij vq;fs; ehshe;j tho;f;if 
apy; gad;gLj;Jk;gb Kaw;rp nra;a Ntz;Lk;. fu;j;juhfpa ,NaR 
fpwp];J jhNk> gy ghLfspd; kj;jpapNy rpYitapNy njhq;fp kup 
f;Fk; jWthapYk;> jk;ik giff;fpd;wtu;fis kd;dpj;jhu;. mtu;f 
Sf;fhf Ntz;Ljy; nra;jhu;. mJ NghyNt vq;fs; tho;f;ifap 
Yk; ,NaRtplk; ,Ue;j rkhjhdk; vq;fs; ,Ujaj;ij Ms Ntz; 
Lk;. ahnjhU frg;ghd Ntu; Kisj;njOk;gpf; fyfKz;lhf;fhk 
Yk;> mNefu; jPl;Lg;glhjgbf;Fk; vr;rupf;ifAs;stu;fshapUq;fs;. 
 
 
   
                                                                                  

பதவச ோதோைம் உங்கள் 
இருதயங்கைில் ஆைக்க 

டவது> இதற்மகன்பற நீங் 

கள் ஒபை சரீை ோக அணை 

க்கப் ட்டீர்கள்.  நன்றியறி 
தலுள்ைவர்கைோயு ிருங் 

கள். 

சகொயலொச ேர் 3:15 

செபம்: ச ோதோைத்தின் பதவபை>  நீர் எங்களுக்கு மகோடுத்த ஈவோகிய 
பதவ ச ோதோைத்ணத எங்கள் வோழ்க்ணகயில் கோத்துக் மகோள்ளும் டிக்கு 
உைர்வுள்ை இருதயத்ணதத் தந்து வைிநடத்துவைீோக. இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk; - vNgrpau; 4:3 
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தரீொத சதொல்ளலகள்   
itj;jpauplk; nrd;w kdpjd;> jdf;Nfw;gl;bUf;Fk; tpahjpia 
khw;w KbahJ vd jpl;lkhf itj;jpauplk; $wpdhd;. mtd; NgR 
tij nghWikahf Nfl;Lf; nfhz;bUe;j itj;jpau;> kWnkh 
opahf> cd;Dila tpahjpia jPu;f;Fk; kUe;J vd;dplk; cz;L. 
Kjyhtjhf mij eP ek;g Ntz;Lk;. mj;Jld; eP nra;a Ntz;ba 
fhupaq;fs; cz;L. mjw;F eP cld; 
gl Ntz;Lk;. mjw;F eP rk;kjpf;fh 
tpl;lhy;> eP nrhy;tJ NghyNt cd; 
tpahjpAk; jPuhj tpahjpaha; cd; 
NdhNl ,Uf;Fk; vd;W $wpdhu;. vq; 
fSila ehshe;j tho;f;ifapYk;> 
“,J ruptuhJ”> “,e;j gif jPuh 
jJ”  “vq;fSf;fpilapy; rkhjhdk; 
epiyf;fhJ” vd;W gy jpl;lkhd jPu; 
khdq;fis ehk; vLj;J nfhs;tJ 
z;L. mjhtJ> vq;fs; gpur;rid epu 
e;ju khdJ vd;w Kbtpw;F tUtjhy;> vq;fs; guk itj;jpauhfpa 
,NaRit vq;fs; jPu;khdq;fspypUe;J ehk; mfw;wp tpLfpd;Nwhk;. 
kdpjdhy; $lhj fhupak; gy cz;L. Mdhy; vq;fs; ,NaRtpd; 
ehkj;jpdhy; vy;yhk; MFk;. Kd;Nd J}ukhapUe;j ePq;fs; ,g; 
nghOJ fpwp];J ,NaRTf;Fs;> fpwp];Jtpd; ,uj;jj;jpdhNy rkPg 
khdPu;fs;.  vg;gbnadpy;> mtNu ek;Kila rkhjhd fhuzuhfp> 
,Ujpwj;jhiuAk; xd;whf;fp> gifahf epd;w gpuptpidahfpa 
eLr;Rtiuj; jfu;j;J> rl;ljpl;lq;fshfpa epahag;gpukhzj;ijj; 
jk;Kila khk;rj;jpdhNy xopj;J> ,Ujpwj;jhiuAk; jkf;Fs;shf 
xNu Gjpa kD~dhfr; rpU~;bj;J> ,g;gbr; rkhjhdk;gz;zp> 
gifiar; rpYitapdhy; nfhd;W> mjpdhNy ,Ujpwj;jhiuAk; 
xNu ruPukhf NjtDf;F xg;Guthf;fpdhu;. gyj;jpdhYk; my;y> 
guhf;fpukj;jpdhYk; my;y> vd;Dila MtpapdhNyNa MFk; 
vd;W nrhd;d ru;t ty;yikAs;s fu;j;ju; khwhjtuhapUf;fpd;whu;. 
rpy gpuptpidfis ek;Kila ngyj;jhy; jPu;j;Jf; nfhs;tJ kpf 
Tk; fbdk;. Mdhy;> kdjhu cq;fis fu;j;juplk; xg;gilAq;fs;. 
“fu;j;jhNt> ehd; rkhjhdk; nra;a tpUk;Gfpd;Nwd;” vd;W ,jaG+ 
u;tkhf $Wq;fs;. jPu;f;fKbahj ve;j Ntw;WikiaAk; mtu; 
xw;Wikahf khw;Wthu;. gpur;rid jPuhJ vd;W Kw;Wg;Gs;sp 
itf;fhky;> Njtid ek;gp topia mtuplk; xg;gilAq;fs;. 

 
 
 
 

 லத்திைோலும் அல்ல> 

 ைோக்கிை த்திைோலும் 
அல்ல> என்னுணடய ஆவி 
யிைோபலபய ஆகும் என் 

று பசணைகைின் கர்த்தர் 
மசோல்லுகிறோர். 

 கரிேொ 4:6 

செபம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை> இைி தீர்க்கமுடியோது என்று 
அவிசுவோசியோக வோைோ ல்> உம் ோல் எல்லோம் கூடும் என்று உம் ிட 

த்தில் விசுவோச ோயிருக்க என்ணை வைிநடத்திச் மசல்வைீோக. இைட்ச கர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 khiy thrfk; - vNgrpau; 2:13-18 
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பேப்பட யவண்டொம்   
mfh];NtU vd;Dk; uh[htpd; ehl;fspNy> Mkhd; vd;Dk; kdp 
jid uh[h Nkd;ikg;gLj;jp> jd;dplj;jpypUf;fpw rfy gpuGf;fS 
f;Fk; Nkyhf mtDila Mrdj;ij cau;j;jpitj;jhd;. Mif 
ahy; uh[ fl;lisapd;gb uh[htpd; Copaf;fhuu; vy;yhUk; Mkh 
id tzq;fp ek];fupj;J te;jhu;fs;;. MdhYk; nkhu;njfha; vd; 
Dk; kdpjd; mtid tzq;fT kp 
y;iy> ek];fupf;fTkpy;iy. fhu 
zk; nkhu;njfha; A+jdhf ,Ue;j 
hd;. A+ju;fs; nka;ahd NjtndhU 
tiuNa khj;jpuNk tzq;fp ek]; 
fupg;ghu;fs;. ,g;gbg;gl;l fdj;ij 
mtu;fs; ve;j xU kdpjDf;Fk; 
nfhLg;gjpy;iy. ,jdhy; Mkhd; 
nkhu;njfhapd;Nky; %u;f;fk; epiwe;jtdhdhd;. MdhYk; nkhu;nj 
fhapd; Nky; khj;jpuk; ifNghLtJ mtDf;F mw;gfhup akhf 
,Ue;jjhy;. ,g;gbgl;l A+ju;fs; ahtiuAk;> uh[;ankq;Fk; nfhd; 
W Nghl Ntz;Lk; vd;W jpl;lk; Nghl;bUe;jhd;. mf];NtU uh[h 
tpd; uh[;aj;ij nghWj;jtiuapy;> me;epadhfpa nkhu;njfha; 
xU rhjuz kdpjd;. Mdhy; NjtDf;F nfhLf;f Ntz;ba fd 
j;ij NjtDf;F khj;jpuk; nfhLg;gjpy; kpfTk; cWjpAs;stdhf 
,Ue;jhd;. ,jdhy; mtDf;Fk; mtDila [dq;fSf;Fk; Njt 
dhy; ,ul;rpg;G cz;lhapw;W. ,d;W cq;fs; tho;f;ifapy; Njtd; 
epakpj;j xOq;Ffis rkurk; nra;Ak;gbahd mOj;jq;fs; vd;d? 
“xU Kiw nra;J tpl;L xOq;Ffis kPwpdhy; vd;d? mjpy; 
xd;Wkpy;iy” vd;W kdpju;fs; $WtJz;L. xU Kiw Jzpfu 
khf Njt xOq;Ffis kPWgtd;> jd; rhl;rpia ,oe;J Nght 
jhy;> kWgbAk; mij kPW tjw;F rhj;jpaq;fs; mjpfkhapUf;Fk;. 
“NjtNd vd; fd;kiyAk;> vd; ,ul;rpg;Gk;> vd; cau;e;j milf;f 
yKkhdtu;; ehd; mjpfkha; mirf;fg;gLtjpy;iy.  ePq;fs; vJt 
iuf;Fk; xU kD~Df;Fj; jPq;Fnra;a epidg;gPu;fs;> ePq;fs; mid 
tUk; rq;fupf;fg;gLtPu;fs;> rha;e;j kjpYf;Fk; ,be;j RtUf;Fk; 
xg;ghtPu;fs;. fu;j;ju; jk;Kila [dq;fSf;fhf Aj;jk; nra;fpd;w 
Njtd;.  vd; Mj;JkhNt> NjtidNa Nehf;fp mku;e;jpU ehd; ek; 
GfpwJ mtuhNy tUk;.” vd;W rq;fPj Gj;jfj;jpNy $wpa gpufhu 
khf Njtdhfpa fu;j;juplj;jpypUe;J ,ul;rpg;G tUk; vd;W Njt 
Dila Fwpj;j Neuj;jpw;fhf jplkdNjhL ehk; fhj;jpUf;f Ntz;Lk;. 

 
    
 
 

பதவணைபய பநோக்கி என் 
ஆத்து ோ அ ர்ந்திருக்கி 
றது. அவைோல் என் இைட்சி 
ப்பு வரும். 
 

 

rdp | Gul;lhjp 26 26 
 

 khiy thrfk; - v];ju; 3:1-6 

 

 

 ங்கீதம் 62:1 

 

செபம்:  ைோக்கிை முள்ை பதவபை> எப் டிப் ட்ட சவோல் நிணறந்த பநைத்தி 
லும்>  நோன் உ க்மகதிைோக  ோவம் மசய்யோத டிக்கு> உறுதியோய் உம் வோர்த் 

ணதயில் தரித்திருக்க கிருண  மசய்வைீோக.  இைட்சகர் இபயசு வைி யோக 
மெ ி க்கிபறன் ஆப ன்.  
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மனத்தொழ்ளமயும்  ொந்தமும் 
rPUk; rpwg;Gkhf jpfo;e;j ehl;bNy [dq;fs; xUikg;ghl;Lld; mu 
rhSk; murDila Ml;rpf;F cl;gl;bUe;jhu;fs;. ,e;j ehl;bNy 
Fog;gq;fSk;> nghUshjhu tPo;r;rpiaAk; cz;L gz;z Ntz; 
Lk; vd;W vjpupfs; gy Kiw Kw;Wif nra;Jk;> gL Njhy;tpa 
ile;J Nghdhu;fs;. Mz;Lfs; nrd;wgpd;G> [dq;fspd; xUikg; 
-ghl;il Fisj;Jg; NghLk;gbf;F 
vjpupfs; #o;r;rp nra;jhu;fs;. mjw; 
Fupa jPtpidahd tpj;Jf;fis mjp 
fhuj;jpypUe;j rpyupd; ,Ujaj;jpy; 
Nghl;L tpl;lhu;fs;. me;j jPtpid 
ahd vz;zq;fs; rpyupd; kdjpNy 
tsu Muk;gpj;J> NkYk; gyUila 
kdjpNy tpijf;fg;gl;lJ. ,jdhy; 
xd;Wgl;bUe;j uh[;ak; ,uz;L gpup 
thapw;W. me;j NtisapNy vjpupfs; me;j ehl;il Kw;Wif 
nra;J> ehl;bd; gy ghfq;fis Nrjg;gLj;jp> ehl;bd; nghUsh 
jhuj;ij gpd;dilar; nra;jhu;fs;. ,jdhy;> me;j ehl;bNy 
NkYk; Fog;gq;fSk;> td;KiwfSk;> fsT> nfhs;isfSk; mjp 
fkhapw;W. ,g;gbg;gl;l rk;gtq;fis kdpju;fs; gy Kiwgb 
j;jhYk;> FLk;gq;fspNy> rigfspNy> gpuptpidfs; Vw;gLk; NghJ>  
mjdhy; Vw;gLk; ghuJ}ukhd gpd;tpisTfis Fwpj;J czu;tw;w 
tu;fshf khwptpLfpd;whu;fs;. fUj;J Kuz;ghLfSld; tho;e;J 
tUk; FLk;gj;ij Fisj;J tpLtJ vjpupf;F Rygkhd nray;. 

mJNghyNt fUj;J Kuz;ghLfSld; ,Uf;Fk; rigapYk;> 
[dq;fs; ,uz;L gpupthf gpupe;jpUg;gjhy;> jq;fs; nghJthd 
vjpup ahu; vd;gij kwe;J> jq;fs; kj;jpapNy fyfq;fis Vw;gLj; 
jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,jdhy; jq;fs; Nkd;ikdahd ,yf;F 
vd;d vd;gij kwe;J> gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij nra;t 
jpw;F gjpyhf> jq;fSila khk;r rpj;jj;ij epiwNtw;Wfpd;whu; 
fs;. cq;fSf;Fs;Ns Aj;jq;fSk; rz;ilfSk; vjpdhNy tUfp 
wJ. cq;fs; mta tq;fspy; Nghu;nra;fpw ,r;irfspdhyy;yth? 
(ahf;NfhG 4:1). NjtDf;Ff; fPo;g;gbe;jpUq;fs;; gprhRf;F vjpu;j;J 
epy;Yq;fs;> mg;nghOJ mtd; cq;fistpl;L Xbg;Nghthd;. 
rhe;jj;ijAk;> kdj;jho;ikiaAk; ,NaRtplk; fw;Wf; nfhs;S 
q;fs;. cq;fis jho;j;jp n[gj;jpNy jupj;jpUq;fs;. ed;ikahd 
khw;wq;fis fu;j;ju; cz;L gz;Zthu;.       

 
 

கர்த்தருக்கு முன் ோகத் 
தோழ்ண ப் டுங்கள்> அப் 

ம ோழுது அவர் உங்கணை 
உயர்த்துவோர். 

ேொக்யகொபு 4:10 

QhapW | Gul;lhjp 27 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 11:29 

செபம்: உன்ைத ோை பதவபை>எங்கள் அணைப் ின் இலக்ணக  றந்து> 

எதிரியின் சூழ்ச்சியின் வணலயில் சிக்கிக் மகோள்ைோத டிக்கு  ைத் 
தோழ்ண யுடன் உம்ண  பசவிக்க கிருண  மசய்வைீோக.   இைட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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கிறிஸ்து உருவொகுமேவும்... 
“ehd; nrhy;Ytij vtUk; Nfl;fkl;Nlhk; vd;fpd;whu;fNs> ehd; 
xU Copad; vd;w fdj;ij $l nfhLf;fhjpUf;fpd;whu;fNs” vd;W 
xU cjtp Copad; Nghjfuplk; $wpdhu;. jk;gp> jPu;f;fjuprpfspy; 
ahUila nrhy;iy [dq;fs; Nfl;lhu;fs;? gpd;du; NjtDila 
Fkhudhfpa ,NaR te;jNghJ> mtUf;fhfpYk; mtu;fs; nrtp 
nfhLj;jhu;fsh? mtiu rpYitap 
Ny miwe;jhu;fs;. thypgdhf ,Uf; 
Fk; ePAk;> ,NaRtpd; rj;jj;jpw;F 
Kw;whf fPo;gbfpd;whah? rw;W rpe;jp 
j;Jg;ghu;. fhupak; mg;gbahf ,U 
f;f> kw;wtu;fs; eP nrhy;tij Nfl;f 

Ntz;Lk; vd;W vg;gb vjpu;ghu;g;gha;? 
ehq;fs; NjtD ila Copaj;ij 
nra;Ak;gb mio f;fg;gl;Nlhk;. 
NjtDf;F gpupakhf cj;jk Copadhf tpsq;f Ntz;Lk; vd;why;> 
NjtDila thu;j; ijapd;gb  fl;lisaplg;gl;l aht w;iwAk; 
nra;jgpd;G: ehq;fs; mg;gpuNah[dkhd Copaf;fhuu;> nra;aNt 
z;ba flikiakhj; jpuk; nra;Njhk; vd;W nrhy;y Ntz;Lk; 
vd;W vq;fs; v[khd dhfpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. xUtd; 
tpijia el;lhy;> eP ePu;gha;r;R> fu;j;ju; mij tpisar; nra;thu;. 
ey;y fdpnfhlhj kuq;fis Rw;wpYk; nfhj;jp vUg; NghLtijg; 
Nghy ehq;fs; NjtDila thu;j;ijia mtu;f Sf;F nghWik 
NahL nrhy;y Ntz;Lk;. [dq;fs; kj;jpapNy khWjiyAk;> kd 
e;jpUk;GjiyAk; fu;j;jUila Mtpahdtu; cz;L gz;z Ntz; 
Lk;. kdk; khWjy; mtu;fspy; cUthFk; gbf;F nghWikAld; 
mtu;fSf;fhf ehq;fs; n[gk; nra;a Ntz;Lk;. mtdtd; jd; 
jd; fpupiafSf;F jf;f gyid fu;j;juplj;jpy; ngw;Wf; nfhs;thd;. 
ehDk; ePAk; mt;tz;zkhfNt ngw;Wf; nfhs;Nthk; vd;W MNyh 
rid $wpdhu;. ,e;j MNyhrid Copau;fSf;F kl;Lky;y vq;fs; 
ahtUf;Fk; cupaJ. Kjyhtjhf> kw;wtu;fs; vq;fs; MNyh 
ridfis Nfl;f Ntz;Lk; vd;W vjpu;ghu;f;f Kd;G> ehq;fs; 
vq;fs; v[khddhfpa ,NaRtpd; thu;j;ijfis Nfl;L mjd;gb 
elf;f Ntz;Lk;. xt;nthUtUk; jq;fs; jq;fs; FiwTfspypUe;J 
fpwp];JTf;Fs; epiwtila Ntz;Lk; vd;w vz;zk; vq;fspy; 
,Uf;f Ntz;Lk;. mg;gb ,y;yhjpUe;jhy; ehq;fs; vg;gb fpwp];J 
Tf;Fs; epiwT milNthk; vd;W vjpu;ghu;f;f KbAk;?  

     

   
     

என் சிறு ிள்ணைகபை> 

கிறிஸ்து உங்கைிடத்தில் 
உருவோகு ைவும் உங்க 

ளுக்கோக  று டியும் கர் 

ப் பவதணைப் டுகிபறன். 

 

செபம்: நீடிய ம ோறுண யுள்ை பதவபை> நோளுக்கு நோள் உம்முணடய 
வோர்த்ணதயின் வைியிபல நோன் நிணறணவ பநோக்கி முன்பைறிச் மசல்ல 
மசல்லும் டிக்கு எைக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்து வைிநடத்து 

வைீோக.  இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 

jpq;fs; |  Gul;lhjp  28 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 7:12 

கலொத்திேர் 4:19 



 

  ளப கூடிவருதளல விட்டுவிடொதிருங்கள்      எபிசரேர் 10:25         42 

 

 
இன்னுசமொரு  ந்தர்ப்பம் 

xU khztd;> fzpj ghlj;jpd; Kf;fpa guPl;irnahd;wpNy kpfTk; 
Fiwe;j Gs;spfisg; ngw;wjpdhy; me;j jtizapy; Njhy;tpail 
e;jhd;. nfhQ;rKk; Maj;jkpy;yhky; guPl;iria nra;jpUf;fpd;wh 
Na> Vd; gbf;ftpy;iy vd;W Mrpupau; me;j khztidf; Nfl;lhu;. 
kztNdh> fle;j rpy fpoikfshf FLk;gkhf jhq;fs; vjpu; Nehf; 
Fk; rpy rthy;fis Mrpupauplk; tps 
f;fpf; $wpdhd;. ,e;j epiyapy; ehd; 
vd;d  cdf;Fr; nra;a Ntz;Lk; vd 
Mrpupau; Nfl;lhu;. vdf;Fj; jpUk;gT 
k; kPs;guPl;iria nra;Ak;gbf;F jd 
f;F re;ju;g;gk; jUk;gb Ntz;bf; 
nfhz;lhd;. f~;lq;fSk;> neUf;fq; 
fshy; kdpju;fs; jtWk; NghJ> 
jq;fSf;F ,d;DnkhU re;ju;g;gk; 
fpilf;FNkh vd;W vjpu;ghu;g;gJ to 
f;fk;. ePq;fs; xU gLFopapy; tpO 
e;J tpl;lhy;> cq;fis #o cs;stu;fs; ePjp cq;fisf; Fwpj;j 
jjhd epahaj;ij NgRtij tpUk;GtPu;fNsh my;yJ mtu;fs; 
cq;fis jatha; J}f;fp tpl Ntz;Lk; vd;W tpUk;GtPu;fNsh? 
ngUk; Fw;wj;jpy; mfg;gLk; NghJ> kdpju; Kd;dpiyapy; 
mtkhdj;ijAk; epe;ijiaAk; miltij tpUk;GtPu;fsh my;yJ 
mjpypUe;J rPf;fpukha; tpLjiyailAk;gb tpUk;GtPu;fsh? rw;W 
rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. vq;fSf;F vg;gb nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;W 
tpUk;Gfpd;NwhNkh mJ NghyNt kw;wtu;fspd; gpur;ridfspd; 
NtisapNy ehq;fSk; nraw;gl Ntz;Lk;. vq;fs; Njtdhfpa 
fu;j;ju; ek;Kila ghtq;fSf;Fj;jf;fjhf ekf;Fr; nra;ahkYk;> 
ek;Kila mf;fpukq;fSf;Fj; jf;fjhf ekf;Fr; rupf;fl;lhkYk; ,U 
f;fpwhu;. G+kpf;F thdk; vt;tsT caukhapUf;fpwNjh> mtUf;Fg; 
gag;gLfpwtu;fs;Nky; mtUila fpUigAk; mt;tsT ngupjhap 
Uf;fpwJ. Nkw;Ff;Fk; fpof;Ff;Fk; vt;tsT J}uNkh> mt;tsT 
J}ukha; mtu; ek;Kila ghtq;fis ek;iktpl;L tpyf;fpdhu;. 
,e;j jait vdf;F kl;Lky;y mtu; ahtu;NkYk; fhz;gpf;fpd; 
whu; vd;gij ehq;fs; kwe;J tplf;$lhJ. ,uf;fKs;stu;fs; ghf; 
fpathd;fs;; mtu;fs; ,uf;fk; ngWthu;fs;. (kj;NjA 5:7). kw;w 
tu;fSila jho;tpNy ,uf;fj;ij fhz;gpj;J tpLjiy nra;Aq; 
fs;.  

    

                

ஆதலோல்>  னுஷர் உங் 

களுக்கு எணவகணைச்மச 

ய்ய விரும்புகிறரீ்கபைோ> 

அணவகணை நீங்களும் 
அவர்களுக்குச் மசய்யுங் 

கள் 

மத்யதயு 7:12 

செபம்: இைக்கமுள்ை பதவபை> எத்தணைபயோ சந்தர்ப் ங்கணை நீர் எைக்கு 
திரும் த் திரும்  தந்து மகோண்டிருக்கின்றரீ் என் ணத உைர்ந்து> அது 

ப ோல  ற்றவர்களுக்கும் நோன் சந்தர்ப் ம் மகோடுக்கும் இருதயத்ணதத் 
தோரும்.  இைட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 

nrt;tha; |  Gul;lhjp 29 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 6:12 
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முன்யனறிச் ச ல்யவொம்    
ePq;fs; vg;gbahf cq;fs; Nritia ntw;wpfukhfr; nra;J Kb 
j;jPu;fs; vd;W maypy; trpj;j ,sk; Mrpupau;;> ghlrhiyapYk;> 
CupYk; ed;kjpg;Gg; ngw;W jd; Nritia Kbj;J Xa;T ngw;w 
Mrpupau; xUtuplk; Nfl;lhu;. Xa;Tngw;w Mrpupau;: kfNd> vd; 
Nritapd; Muk;gj;jpy; ehd; jpw 
ikahd Mrpupau;> ehd; ghlk; 
nrhy;ypf; nfhLf;Fk; KiwNa rpw 
e;jJ vd;W vz;zq; nfhz;bU 
e;Njd;. kw;wtu;fSila ey; MNyh 
ridf;Nfh> Mf;fG+u;tkhd fUj;J 
f;fSf;Nfh vd;dplj;jpy; ,lkpUf;f 
tpy;iy. vd;Dila NritAk; 
ngUk; ntw;wpahf ,Uf;ftpy;iy. 
Fwpg;gpl;l xU rk;gtj;jpd; gpd;du;> vdf;F %j;jtu;fsplKk;> ehd; 
fy;tp fw;Wf; nfhLf;Fk; khztu; fsplKk; mtu;fspd; fUj;J 
f;fis Nfl;f Muk;gpj;Njd;. xt;nthU khztDk; xU jdpufk; 
vd;gij mwpe;J nfhz;L> mtu;fspd; mbg;gil Njitfis 
Gupe;J nfhs;s Muk;gpj;Njd;. khztu;fs; vdf;F gae;jpUg;gJ 
vd; ntw;wpay;y> mtu;fs; tho;tpy; ntw;wp ngWtNj vd; ntw;wp 
vd;gij mwpe;J nraw;gl Muk;gpj;Njd;. vd; jtWfis czu; 
e;Njd;> mitfis gbg;gbahf rPu; nra;J nfhz;Nld;. ,jdhy; 
NritapNy Kd;Ndw;wj;ij fhz Muk;gpj;Njd;. ehd; fle;j tU 
lk; Xa;T ngWk;tiuf;Fk; mg;gbNa nra;J te;Njd; vd;W kW 
nkhop $wpdhu;. ,J Mrpupau;fSf;Nfh my;yJ Copau;fSf;Nfh 
cupa fhupaky;y. ,J vq;fs; xt;nthUtupd; tho;tpYk; gapw;rp  
ahf nra;ag;gl Ntz;ba fhupakhFk;. mjhtJ> ehd; mile;jh 
apw;W> vdf;F vy;yhk; njupAk;> ,t;tsT mDgtk; vdf;Fz;L> 
ehd; Kw;wpYk; NjwpdtdhNdd; vd;Dk; vz;zj;ij vq;fis 
tpl;L mfw;wptpl Ntz;Lk;. ehd; jtwpa ,lq;fis Muha;e;J ghu; 
j;J> me;jj; jtWfis kPz;Lk; tplhjgbf;F Kd;Ndwpr; nry;y Ntz; 
Lk;. vd;id Fwpj;J kw;wtu;fspd; fUj;ij Nfl;gjpdhy;> mtu;fs; 
$Wtjpd;gb vy;yhtw;iwAk; nra;a Ntz;Lk; vd;gJ nghUs; 
my;y. xU Ntis me;jf; fUj;Jf;fs; vq;fis ehq;fs; Muha;e;J 
ghu;g;gjw;F cjtpahf ,Uf;Fk;. mJkl;Lky;yhky; vq;fSf;F 
Kd;ghf Xb ew;rhl;rp ngw;w Kd;Ndhu;fspd; MNyhridfis 
ehk; gw;wpf; nfhs;s Ntz;Lk;.  

 
 

நோன் அணடந்தோயிற்று> அல் 

லது முற்றும் பதறிைவ 

ைோபைன் என்று எண் 

ைோ ல்> 

பிலிப்பிேர் 3:12 

Gjd; | Gul;lhjp 30 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 12:1-2 

செபம்: அணைத்த பதவபை> நோன்  ின்ைோைணவகணை  றந்து> முன் 

ைோைணவகணை நோடி  ந்ணதயப் ம ோருணை ம ற்றுக் மகோள்ளும் டி முன் 

பைறிச் மசல்லும் டி என்ணை உைர்வுள்ைவைோ(ைோ)க்கும். இைட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
 

 



 

                

 

உள்ைோை  ைிதன்  ோதோந்த இலவ   ிைதி 

விண்ைப் ப்  டிவம் 

(whatsApp Viber வோயிலோக  ம ற விரும் ிைோல் உங்கள் ணக மதோணலப சி 
இலக்கத்ணதக் கீபை குறிப் ிடவும்) 

ளக சதொளலயப ி MOBILE PHONE: 

மின் அஞ் ல் E-MAIL: 

விண்ணப்பப் படிவம் அனுப்பப்பட யவண்டிே முகவரி 

THE INNER MAN – GTAC 

7700 MARKHAM ROAD 

P. O.  BOX 3052 

MARKHAM, ON L3S 4T1 

 

whatsApp வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை 
ம ற விரும்புகின்பறன் 

Viber வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை ம ற       
விரும்புகின்பறன் 

யமலதிக விபரங்கள் 
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