
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A   P   O   S    T    O   L     I    C      C   H   U   R   C   H  

2021 – இதழ் 08                         இலவசம் 

Mtzp - 2021 

nkd;gpujp 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ஆண்டவர் இயேசு ச ொன்னொர்: 
உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக; ததவனிடத்தில் 

விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் 
விசுவாசமாயிருங்கள். 

மொதொந்தர  ஞ் ிகை - 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. 
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gtachurch.ca/contact  416.613.2909 
 

PLACE OF WORSHIP 

210 Silver Star Blvd., Unit #807  

Scarborough, ON M1V 5J9, Canada 

 

    கிறிஸ்துவினுடடயவர்கள் 
 
 
 

 
 

   அடையாத தபீம். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

    பிர ங்ைக் குறிப்புைள் 
 
 
 
 
 

    புதிே நொளுக்குள்... 

இந்த இதழில்… 

தேவத ோ இரக்கத்ேில் ஜசுவரியமுள்ளவரோய் நம்மில் 
அன்புகூர்ந்ே ேம்முடைய மிகுந்ே அன்பி ோதே, அக்கிர 
மங்களில் மரித்ேவர்களோயிருந்ே நம்டமக் கிறிஸ்துவுை 
த கூை உயிர்ப்பித்ேோர் 

இவ்வண்ணமோக ம ிேர்கள் ேங்கள் வோழ்க்டகயிதே 
மற்றய ம ிேர்களின் “கவர்சியோ  வவளித் தேோற்றங் 
கடளக்கண்டு அல்ேது அவர்கள் தபச்சு வல்ேடமடயக் 
தகட்டு” ேங்கள் வோழ்விதே முக்கியமோ  முடிவுகடள 
எடுத்துக் வகோள்கின்றோர்கள். 

நோன் இப்தபோது அல்ே, வயது வசன்ற கோேத்ேிதே, 
தேவத , தேவத  என்று அவடர கூப்பிட்டு 
அவருடைய சித்ேத்டே வசய்தவன் என்று சிேர் கூறிக் 
வகோள்ளுவதுண்டு. 

கர்த்தருணைய பவதத்தில்  ிரிய ோயிருந்து இரவும் 
 கலும் அவருணைய பவதத்தில் தியோை ோயிருக்கிற 
 னுஷன்  ோக்கியவோன்.  
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MAILING ADDRESS 

7700 Markham Road, P.O. Box 3052 

Markham, ON L3S 4T1, Canada 

 

 க்கம் 

 க்கம் 

4 

6 

 க்கம் 

 க்கம் 

14 

16 

mailto:info@gtachurch.ca


 

உள்ளொன மனிதன் சமன்பிரதிகே  வொ ிக்ை - WWW.gtachurch.ca               3 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;  
        … ஆவைி 2, 11, 12, 14, 15, 22, 23, 24, 29, 31 
  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … ஆவைி 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 31 
  ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top cz;L 
       … ஆவைி 2, 3, 4, 6, 11, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31 
  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
      … ஆவைி 1, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31 
  rkurkhd tho;f;if Ntz;lhk;   
       … ஆவைி 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 21, 23, 27, 27, 28, 29, 31 

  nja;tPf MrPu;thjq;fs;   
       … ஆவைி 6, 7, 9, 13 

  NjtDila rpj;jk; epiwNtwl;Lk; 
       … ஆவைி 3, 5, 6, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 

  NjtDf;Fg; gpupakhd tho;f;if 
       … ஆவைி 3, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 
  rkhjhdKk; mkupf;ifAkhd tho;f;if cz;L 
      … ஆவைி 6, 7, 20 
  nghWikNahL fhj;jpUq;fs;; 
      … ஆவைி 14, 15, 17, 23, 24  
  Njt ePjp ntspg;gLk;  
       … ஆவைி 4, 5, 23, 24, 

  jpt;tpa Rghtq;fs; ntspg;gll;Lk; 
       … ஆவைி 10, 11, 16, 17, 19, 23, 30 

  tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik 
       … ஆவைி 1, 8, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31  
  Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ... 
        … ஆவைி 10, 11, 17, 19, 29, 30

அனுதிை தியோைக் குறிப்புக்கள் 

 தணலப்பு அகரோதி 16ம் பக்ைத்திலிருந்து... 



 

கர்த்தருக்குப் பயந்து, தீடமடய விட்டு விலகு. (நீதி 3:7)                 4 

 

 
 
 
 

 
“பரிசுத்ேமில்ேோமல் ஒருவனும் கர்த்ேடரத் ேரிசிப்பேில்டேதய.” என்று 
பரிசுத்ே தவேோகமத்ேில் வோசிக்கிதறோம். தேவன் பரிசுத்ேரோயிருக்கிறோர். 
ஆடகயோல் பரிசுத்ேமில்ேோமல் ஒருவனும் கர்த்ேடரத் ேரிசிப்பேில்டே. 
உங்கள் தேவனும் கர்த்ேருமோகிய நோன் பரிசுத்ேர், ஆடகயோல் நீங்களும் 
பரிசுத்ேரோயிருங்கள் என்று ேம்முடைய ஜ த்ேிற்கு தேவன் பேமுடற 
கூறியுள்ளடேக் கோண்கிதறோம். 
 
ஓரு தேவபிள்டளயின் வோழ்வில் பரிசுத்ேம் இன்றியடமயோேேோயுள்ளது, 
அேற்கு மோற்றடீு எதுவுதமயில்டே.  
 
போவமில்ேோேவன் ஓருவனுமில்டே. எல்தேோரும் போவம் வசய்து தேவமகி 
டமயற்றவர்களோ ோர்கள்.  
நோதமோ: 
• அக்கிரமங்களி ோலும் போவங்களி ோலும் மரித்ேவர்களோயிருந்தேோம்.  
• இவ்வுேக வழக்கத்ேிற்தகற்றபடியோக நைந்துவகோண்தைோம். 
• கீழ்;ப்படியோடமயின் பிள்டளகளிைத்ேில் இப்வபோழுது கிரிடயவசய்கிற 

ஆகோயத்து அேிகோரப் பிரபுவோகிய (பிசோசின்) ஆவிக்தகற்றபடியோகவும் 
நைந்துவகோண்தைோம்.  

• நமது மோம்ச இச்டசயின்படிதய நோம் நைந்துவகோண்தைோம். 
• நமது மோம்சமும் ம தும் விரும்பி டவகடளச் வசய்தேோம். 
• சுபோவத்ேி ோதே, மற்றவர்கடளப்தபோேக் தகோபோக்கிட யின் பிள்டள 

களோயிருந்தேோம். 
 
தேவத ோ இரக்கத்ேில் ஜசுவரியமுள்ளவரோய் நம்மில் அன்புகூர்ந்ே ேம்மு 
டைய மிகுந்ே அன்பி ோதே, அக்கிரமங்களில் மரித்ேவர்களோயிருந்ே நம்டமக் 
கிறிஸ்துவுைத கூை உயிர்ப்பித்ேோர். (எதப 2:4-5) 
 
தேவனுடைய ஜசுவரியத்ேிற்கு அளதவது. யோரோகிலும் அேற்கு ஓர் எல்டே 
டயக் குறிக்க முடியுதமோ? 
 
❖ தேவன் இரக்கத்ேில் ஜசுவரியமுள்ளவரோய் நம்மில் அன்புகூர்ந்ேோர். 

அந்ே இரக்கத்ேிற்கும் அன்பிற்கும் அளதவது? எல்டேதயது? 
 

❖ அந்ே மிகுந்ே அன்பி ோதே, அக்கிரமங்களில் மரித்ேவர்களோயிருந்ே 
நம்டமக் கிறிஸ்துவுைத கூை உயிர்ப்பித்ேோர். இந்ே தமன்டம 
எத்ேட  வபரியது.                                                 
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நீதிமான்கத ாதட அவருடடய இரகசியம் இருக்கிறது. (நீதி 3:32)                 5 

தேவன் நம்டமத் ேமது குமோரத ோடு உயிர்ப்பித்து அவதரோடு கூை 
இடணத்ேது, எமக்கு எத்ேடகய போக்கியமோயுள்ளது.  
 
➢ தேவகுமோரத ோடு கூை நம்டம உயிர்ப்பித்ேோர். எேற்கோக?  

நோம் தேவபிள்டளகளோய் வோழ்வேற்கு. 
➢ அழிவில்ேோ நித்ேியமோ  வோழ்டவத்ேந்ேோர். எேற்கோக?  

நோம் ேம்தமோடு கூை பரதேோகத்ேில் வோழ்வேற்கோதவ.  
 
இதயசுகிறிஸ்து, சிலுடவயில் எமக்கோக சிந்ேி  இரத்ேத்ேி ோல் எம்டமக் 
கழுவி சுத்ேிகரித்து ேமக்வகன்று எம்டம பரிசுத்ேமோக்கி ோர். ஆம், நோம் 
அவருக்வகன்று பிரித்வேடுக்கப்பட்டு அவருக்வகன்று அவருடையவர்களோய் 
பரிசுத்ேமோக்கப்பட்தைோம். இப்தபோதேோ நோம் அவருடைய இரத்ேத்ேி ோல் 
கிரயத்துக்குக்வகோள்ளப்பட்தைோம். நோம் கிறிஸ்துவினுடையவர்கள். 
 
நீங்கதளோ, உங்கடள அந்ேகோரத்ேி ின்று ேம்முடைய ஆச்சரியமோ  
ஒளியி ிைத்ேிற்கு  வரவடழத்ேவருடைய புண்ணியங்கடள அறிவிக்கும் 
படிக்குத் வேரிந்துவகோள்ளப்பட்ை சந்ேேியோயும், ரோஜரீகமோ  அசோரியக்கூட்ை 
மோயும், பரிசுத்ே ஜோேியோயும், அவருக்குச் வசோந்ேமோ  ஐ மோயும்  இருக் 
கிறரீ்கள் என்று பரிசுத்ே தவேோகமத்ேிதே கோண்கிதறோம். 
 
பிரியமோ  சதகோேரத  சதகோேரிதய, 
 
கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தேவபிரியரோயுள்ளோர்கள். எல்டேயில்ேோ ேமது 
இரக்கத்ேி ோல் உன் ில் அன்புகூரும் தேவன் உன்ட  ஒருதபோதும் 
மறவோர். பர்வேங்கள் எருசதேடமச் சுற்றிலும் இருக்குமோப்தபோல், கர்த்ேர் 
என்வறன்டறக்கும் ேம்முடைய ஜ த்டேச் சுற்றிலும் இருக்கிறோர். அவடர 
நம்புபவர்களுக்கு அவர் கிருடப என்றுமுள்ளது. 
 
கர்த்ேடரத் வேய்வமோய்க்வகோண்ை ஜ ம் போக்கியமுள்ளது. 
 
 
 

எம்ப ோடு கூை மெ ிக்க விரும் ிைோல் ஞோயிறு கோணல 10:00  ைிக்கு 
பநரணலயில்  www.gtachurch.ca/live இணையதைத்தின் வைியோக பதவ 
ஆரோதணையில் கலந்து மகோள்ளும் டி உங்கணை அணைக்கின்பறன்.                                  
 
 
 
 
 
 
                                                     

ைிருகபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தல  கப 
சரொரன்யரொ, ைனடொ  416.613.2909 



 

 உன் கால்நடடடயச் சரீ்தூக்கிப்பார்; (நீதி 4:26)       6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

xU rpWkpahdts; jd;Dila gpwe;jd jpdkd;W jdf;F fpilj;j 
gupRg;nghUnshd;iw jpwe;J ghu;g;gjw;F gutrj;Jld; Mtyhf 
,Ue;jhs;. me;j gupRg;nghUshdJ mofhd ntspAiwapdhy;  
nghjpaplg;gl;L> mij Rw;wp rptg;G ehlhtpdhy; thupiof;fg;gl;b 
Ue;jJ. mjDs;Ns vd;d ,Uf;Fk; vd;w ngUk; vjpu;ghu;g;NghL> 
mtrutrukhf me;j gupRg;nghUs; ,Ue;j nghjpia jpwe;jhs;. 
me;jg; nghjpapDs; ,Ue;j gupRg; nghUis ghu;j;jJk;> mts; 
Kfj;jpypUe;j gutrk;> Vkhw;wkhf khwpaij mtSila ngw;Nwhu; 
fz;lhu;fs;. kpfTk; mofhf nghjpapyplg;ggl;l gupRg;nghUshdJ 
ntspNa mts; fz;fSf;F ,d;gkhf ,Ue;jJ Mdhy; me;j 
mofhd nghjpf;Fs; ,Ue;j gupRg; nghUs; mts; kdjpw;F ngUk; 
Vkhw;wj;ijf; nfhLj;jJ. ,t;tz;zkhf kdpju;fs; jq;fs; tho; 
f;ifapNy kw;wa kdpju;fspd; “ftu;r;rpahd ntsp Njhw;wq;fisf; 
fz;L my;yJ mtu;fs; NgRk; ,dpikahd thu;j;ijfisf; Nfl;L” 
jq;fs; tho;tpNy Kf;fpakhd KbTfis vLj;Jf; nfhs;fpd;whu; 
fs;. ehl;fs; fle;J nry;Yk; NghJ kw;wa kdpju;fs; cz;ikapNy 
ahu; vd;W mwpe;J nfhs;Sk; NghJ ngUk; Vkhw;wkile;J nfhs; 
fpd;whu;fs;. mope;J Nghfpd;w ,e;j cyf nghUl;fspdhy; Vkhw;wk; 
mile;jhy; xUNtis mij jpUk;gg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. Mdhy; 
xU kdpjd; jd; tho;ehl;fspNy jd; Mj;Jkhtpw;F NfL tpistp 
j;jhy; mtd; epj;jpa [Ptid ,oe;J Nghthd;. vdNt epj;jpa [Pt 
idf; nfhLf;Fk; Njt thu;j;ijfisf; ehk; ,oe;J Nghfhjgbf;F 
kpfTk; tpopg;Gs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk; (Nahthd; 6:68> 
Nahthd; 10:27-28).   
 
,d;iwa cyfpNy “jpahdk;” (Meditation, Devotion) vd;w thu;j;ijia 
kdpju;fs; gutyhf Ngrpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,e;jj; jpahdk; vd; 
Dk; thu;j;ijahdJ gyiuf; ftu;e;J nfhz;bUf;fpd;wJ. jpahd 
j;jpd; topahf Njtid juprpf;fyhk;> kd MNuhf;fpak; cz;lhFk;> 
Md;kPf tpLjiy fpilf;Fk;> cly; MNuhf;fpak; cz;lhFk;>  
,uhj;jpupapNy mikjyhf J}q;fyhk; vd;W gyUk; ntt;Ntwhd 
vjpu;ghug;NghL jq;fs; rpe;ijia mjw;F xg;Gf; nfhLf;fpd;whu;fs;. 
jpahdj;jpd; gyd;fs;; kdpjDf;F ed;ikahdJ vd;gij mNefu; 
Vw;Wf; nfhs;fpd;w NghjpYk;> kdpju;fs; jq;fs; ek;gpf;ifapd;gb 
gytpjkhf gy epiyfspNy jpahdk; nra;fpd;whu;fs;.  
 

• rpyu; Fwpg;gpl;l Njrj;jpw;Fk;> tpNr\pj;j ,lq;fSf;Fk; nry; 
fpd;whu;fs;. 

• NtWrpyu; rpyu; Fwpg;gpl;l eguplj;jpw;Fr; nrd;Wk; jpahdp 
f;Fk; Kiwikfis fw;Wf; nfhs;fpd;whu;fs;.  

• ,d;Dk; rpyu; jhq;fs; ,Uf;Fk; tPl;by; my;yJ ,lj;jpy; 
mDjpdKk; jpahdpf;fpd;whu;fs; 

 
,itfisf; Fwpj;J gupRj;j Ntjhfkj;jpypUe;J rpy 
cjhuzq;fis Muha;e;J ghu;g;Nghk;.

Ü¬íò£î î¦ðñ¢ 
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ePq;fs; vUrNyik tpl;Lg; Nghfhky; vd;dplj;jpy; Nfs;tpg;gl;l 
gpjhtpd; thf;Fj;jj;jk; epiwNtwf; fhj;jpUq;fs; vd;W Mz;ltu; 
,NaR jk;Kila rP\u;fSf;F fl;lisapl;lhu;. mjd;gb mtu;fs; 
Fwpgpl;l ,lj;jpNy jupj;jpUe;jhu;fs;. nge;njnfh];Nj vd;Dk; ehs; 
te;jNghJ> mtu;fnsy;yhUk; xUkdg;gl;L Xuplj;jpNy te;jpUe;jh 
u;fs;. mg;nghOJ gyj;j fhw;W mbf;fpw Kof;fk;Nghy> thdj;jp 
ypUe;J rbjpaha; xU Kof;fKz;lhfp> mtu;fs; cl;fhu;e;jpUe;j tPL 
KOtijAk; epug;gpw;W. my;yhkYk; mf;fpdpkakhd ehTfs;Nghyg; 
gpupe;jpUf;Fk; ehTfs; mtu;fSf;Ff; fhzg;gl;L> mtu;fs; xt;nth 
Utu;NkYk; te;J mku;e;jJ. (mg;Ngh];jyu; 1k; 2k; mjpfhuq;fs;) 
 
rPupah Njrj;J gilj; jsgjpahfpa ehfkhd; jd; F\;lNuhfk; ePq;fp 
FzkhFk;gb> vyprh vd;Dk; jPu;f;fjuprpia re;jpf;f ,];uNtYf;F 
te;jhd;. NjtDila kD\d; thu;j;ijapd;gbNa Nahu;jhdpy; VO 
juk; KOfpdNghJ> mtd; khk;rk; xU rpWgps;isapd; khk;rj;ij 
g;Nghy khwp> mtd; Rj;jkhdhd;. (2 ,uh[hf;fs; 5k; mjpfhuk;) 
 
kPjpahd; Njrj;jpNy> XNug; vd;Dk; kiyapNy> fu;j;jUila J}j 
dhdtu; xU Kl;nrbapd; eLtpypUe;J cz;lhd mf;fpdp[{thiy 
apNy epd;W NkhNr vd;Dk; kdpjDf;F juprdkhdhu;. (ahj; 3:1-5) 
 
fu;j;jUila kfpik rPdha;kiyapd;Nky; jq;fpapUe;jJ. Nkfk; 
MWehs; mij %bapUe;jJ. Vohk; ehspy; mtu; Nkfj;jpd; eLtp 
ypUe;J NkhNriaf; $g;gpl;lhu;. kiyapd; nfhLKbapNy fu;j;jU 
ila kfpikapd; fhl;rp ,];uNty; Gj;jpuUila fz;fSf;Fg; 
gl;rpf;fpw mf;fpdpiag;Nghy; ,Ue;jJ. (ahj; 24:16-17) 
 
rhnyhNkhd; Myaj;jpd; fl;Lkhdgzpia Kbj;J> Myaj;ij gpu 
jp\;il nra;J> n[gk;gz;zp Kbf;fpwNghJ> mf;fpdp thdj;jpypU 
e;J ,wq;fp> ru;thq;f jfdgypiaAk; kw;wg; gypfisAk; gl;rpj;jJ. 
fu;j;jUila kfpikAk; Myaj;ij epug;gpw;W. fu;j;jUila kfpik 
fu;j;jUila Myaj;ij epug;gpdjpdhy;> Mrhupau;fs; fu;j;jUila 
Myaj;Jf;Fs; gpuNtrpf;ff;$lhjpUe;jJ. (2 ehsh 7:1-2) 
 
jd; fOjijfis Njbr; nrd;w rTy; vd;Dk; kdpjd;> ey;y tp\ 
aq;fis mwpAk;gbf;F jPu;f;fjuprpahfpa rhKNtyplj;jpw;F nrd;whd;. 
rhKNty; rTYf;F Njt thu;j;ijia mwptpj;jhu;.  (1 rhK 9:19) 
 
,NaR gupRj;j MtpapdhNy epiwe;jtuha; Nahu;jhid tpl;Lj; 
jpUk;gp> MtpahdtuhNy tdhe;juj;jpw;Ff; nfhz;L Nghfg;gl;;lhu;. 
(Yhf;fh 4:1) 
 
mg;nghOJ> ,NaR mtu;fNshNl nfj;nrkNd vd;dg;gl;l ,lj;jp 
w;F te;J> rP\u;fis Nehf;fp: ehd; mq;Nf Ngha; n[gk;gz;Zk 
sTk; ePq;fs; ,q;Nf cl;fhu;e;jpUq;fs; vd;W nrhd;dhu;. (kj; 26:36) 
 
,g;gbahf Ntjj;jpNy fhZk; ghj;jpuq;fspy; gyu; Fwpg;gpl;l 
Njrq;fSf;Fk;> ,lq;fSf;Fk;> egu;fsplj;jpw;Fk; nrd;wpUe;jhu;fs;. 
vdNt ehk; Njtidj; juprpf;Fk;gb Njrq;fSf;Fk;> ,lq;fSf;Fk;>
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egu;fspdplj;jpw;Fk; nry;tjpy; jtW VJk; cz;lh? Nkw;$wpa 
rk;gtq;fis gpd;tUk; $w;Wf;fNshL rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;.  
 
nge;jNfh];Nj vd;Dk; ehs; te;jNghJ> rP\u;fspy; Vwf;Fiwa 120 
Ngu; $bapUe;jhu;fs;. thdj;jpd; fPopUf;fpw rfy Njrj;jhupYkpU  
e;J te;j Njtgf;jpAs;s A+ju;fs; mg;nghOJ vUrNykpNy thrk; 
gz; zpdhu;fs;. Mdhy; Vd; vUrNykpypUe;j E}w;wpUgJ rP\u;fs; 
Nky; kl;Lk;; gupRj;j Mtpahdtu; ,wq;fpdhu;? ,J vUrNykpd; 
Nkd;ikah? 120 rP\u;fs; ,Ue;j Nky;tPl;bd; Nkd;ikah?  
 
rPupah Njrj;J gilj;jsgjp Nahu;jhdpy; VOjuk; KOfpdNghJ 
Kw;wpYk; Rfkhdhd;. mf;fhyj;jpNy> vj;jidNah Ngu; mNj 
Nahu;jhdpy;; KOfpapUg;ghu;fs;. ,d;W vj;jidNgu; nrd;W KOfp 
tUfpd;whu;fs;. mg;gbahdhy; Vd; ehfkhd; kl;Lk; Rfkhdhd;? ,J 
vUrNykpd; Nkd;ikah? Nahu;jhd; ejpapd; Nkd;ikah? gilj; 
jsgjpapd; Nkd;ikah?  
 
kPjpahd; Njrj;jpNy> XNug; vd;Dk; kiyapNy Njtdhfpa fu;j;ju; 
NkhNrf;F juprdkhdhu;. mjdhy; me;jj; Njrj;jpNy> me;j kiy 
f;F nrd;w ahtUk; NkhNr fz;l fhl;rpiaf; fz;lhu;fsh? mq;Nf 
nrd;w ahtNuhLk; Njtd; Ngrpdhuh? mJ NkhNrapd; Nkd;ikah? 
me;j Njrj;jpd; Nkd;ikah my;yJ me;j kiyapd; Nkd;ikah?  
 
Njtdhfpa fu;j;jUila kfpik rPdha; kiyapd;Nky; ,wq;fpaJ. 
mijf; fz;ltu;fSk;> mtUila rj;jj;ijf; Nfl;ltu;fSk; mq;Nf 
fhzg;gl;l gupRj;j kfpikiaf; fz;L gae;J eLq;fpdhu;fs;. 
mg;gbahdhy; me;j ,lj;ij Gdpj G+kpahf;fptplyhkh? mNj kiy 
apd; mbthuj;jpNy> NjtDila [dq;fs; Kul;lhl;lk; nra;J> 
NjtDf;F tpNuhjkhf mtyl;rzkhd ghtq;fisAk; JNuhfq;f 
isAk; nra;jhu;fs; my;yth?  
 
rhnyhNkhd; vUrNyk; Myaj;jpd; fl;Lkhdgzpia Kbj;J> 
Myaj;ij gpujp\;il nra;j NghJ> mq;Nf Njt kfpik ,wq; 
fpaJ. gy Mz;LfSf;F gpd;> NeGfhj;Ner;rhu; vd;Dk; ghgpNyhd; 
uh[h> vUrNyKf;F te;J> fu;j;jUila Myaj;ijAk;> uh[htpd; 
muz;kidiaAk;> vUrNykpd; rfy fl;llq;fisAk;> ngupa tPL 
fs; vy;yhtw;iwAk; mf;fpdpahy; Rl;nlupj;JNghLk;gb Njtdhfpa 
fu;j;ju; NeGfhj;Ner;rhuplj;jpNy xg;Gf; nfhLj;jhu;. NjtDila kfp 
ikahdJ ,wq;fpa Myaj;ijAk;> gupRj;j efukhfpa vUrNy 
ikAk; Njtd; Vd; xg;Gf; nfhLj;jhu;?  
 
jPu;f;fjuprp rhKNtiyj; Njbr; nrd;w rTy;> Njt thu;j;ijia 
ngw;W> rk];j ,];uNtYf;Fk; uh[hthf cau;;j;jg;;gl;lhd;. rpy 
Mz;LfSf;F gpd;> mNj jPu;f;fjuprp rhKNty; rTiyg; ghu;j;J: 
fu;j;jUila thu;j;ijiag; Gwf;fzpj;jPu;; ePu; ,];uNtypd;Nky; 
uh[hthapuhjgbf;F> fu;j;ju; ck;ikAk; Gwf;fzpj;Jj; js;spdhu; 
vd;whu;.  (1 rhK 15:26) jPu;f;fjuprpahfpa rhKNty; Njt thu;j; 
ijia kPwp rTypd; kPWjiy ftdpahky; mtid MrPu;tjpf;ff;
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$LNkh? vjdhy; rTy; cau;j;jg;gl;lhd;? rpy Mz;LfSf;F gpd; 
Vd; Njtdhy; Gwf;fzpf;fg;gl;lhd;> jho;j;jg;gl;lhd;? 
 

ek;Kila Mz;ltuhfpa ,NaR> gy ,lq;fSf;Fr; nrd;W> 
jpahdk; nra;J n[gpj;jhu;. mtu; nrd;w ,lq;fspnsy;yhk;> vz;zp 
ylq;fhj mw;Gjq;fis nra;jhu;. Mdhy; vUrNykpNyapUe;j kjj; 
jiytu;fSk;> mjpfhupfSk;> [dq;fSkha; mtiu rpYitapNy 
miwAk;gbf;F xUkpj;jpUe;jhu;fs;. md;W Mz;ltuhpfa ,NaR 
,e;j G+kpapNy cyhtpa ,lq;fspNy> ele;jtu;fs; vy;NyhUk; mt 
Uf;F gpupakhdtu;fshf ,Uf;ftpy;iy. gyu; ,NaRit mrl;il 
nra;jhu;fs;. gyu; jq;fs; ,Ujaj;ij ,d;Dk; fbdg;gLj;jpf; 
nfhz;lhu;fs;. ,NaR ele;j ,lq;fis ghu;f;Fk;gb ,d;W gyu; 
ahj;jpiu nry;fpd;whu;fs;. NtW rpyu; cy;yhrg; gazpfshf nry; 
fpd;whu;fs;. ,NaR ele;j G+kpapNy elg;gjpdhy; vtUk; NjtDf;Fg; 
gpupakhf ,Uf;f KbahJ. Mz;ltu; ,NaRtpd; thu;j;ijia 
Nfl;L> mjd;gb nra;fpd;wtu;fNs mtUf;Fg; gpupaKs;stu;fshf 
,Uf;fpd;whu;fs;. (kj; 12:50> Y}f; 6:46-49> Nahthd; 15:7) 
 

ehk; jpahdk; nra;Ak;gb Fwpg;gpl;l Njrj;jpw;Nfh> ,lj;jpw;Nfh 
my;yJ eguplNkh nry;tjpy; jtwpy;iy. Mdhy; mg;gb tpNr\pj;j 
,lq;fSf;F nry;tjhYk;> gpugy;akhdtu;fis re;jpg;gjhYk; xU 
kdpjdpd; jpahdk; NjtDf;F Vw;Gilajhfptpl KbahJ. ,d;W 
Njtid mwpe;jtu;fSk;> Njtid mwpahjtu;fSk; jq;fs; jPu;kh 
dq;fspd;gb kdpju;fshy;  Gdpj ];jyq;fs; vd;W epakpf;fg;gl;l 
,lq;fSf;Fr; nrd;W tUfpd;whu;fs;. mit vy;yhk; NjtDf;F 
Vw;Gilajhfptplf; $LNkh? xd;whd nka;j;Njtdhfpa guNyhf 
gpjhitAk; mtu; mDg;gpdtuhfpa ,NaR fpwp];JitAk; mwptNj 
epj;jpa[Ptd; vd;gij ehk; jpl;lkhf mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk; 
(Nahthd; 17:3). Mjyhy; ek;Kila jpahdk; nka;Njtdhfpa 
fu;j;jUf;F Vw;Gilajhf ,Uf;f Ntz;Lk;. (rq;fPjk; 19:14) 
 
,d;W kdpju;fs; gy,lq;fspNy ,Ue;J Njtidj; NjLfpd;whu;fs;. 
rpyu; tpahjpg; gLf;ifapNy itj;jparhiyfspYk;> KjpNahu; guh  
kupg;G epiyaq;fspYk;> mehij ,y;yq;fspYk;> rpiwr; rhiyf 
spYk;> mfjp Kfhq;fspYk;> tPL thrypd;wp njU Xuq;fspYk; ,U 
e;J Mz;ltuhfpa ,NaRtpd; ehkj;jpNy gpjhthfpa Njtid 
Nehf;fpg; ghu;f;fpd;whu;fs;. tho;T jUk; trdq;fis jpahdpf;fpd; 
whu;fs;. cz;ikaha; jk;ik Nehf;fpg; $g;gpLfpd;wtu;fs; rj;jj;ij 
mtu; Nfl;fpd;whu;.  
 
mNj NtisapNy gyu; Gdpj ];jyq;fSf;Fk;> tpNr\pj;j ,lq;f 
Sf;Fk;> gpugy;akhd egu;fis re;jpg;gjw;Fk; gy Mapuf;fzf;fhd 
nlhyu;fs; nryT nra;fpd;whu;fs;. rpyu; ,itfisj; jq;fs; cy; 
yhrg; gazkhf;fpf; nfhs;fpd;whu;fs;. NjtDila thu;j;ij iaf; 
Nfl;L> mij jpahdk; nra;J> mjw;Ff; fPo;gbe;J> me;j thu;j; 
ijapd;gb tho jd;id xg;Gf; nfhLfpd;w kD\d;> vq;Nf tho; 
e;jhYk;> vq;Nf nrd;whYk;>  mq;Nf Njtd; mtDila rj;j j 
j;ijf; Nfl;ghu;. mtDila jpahdj;jpy; Njtd; gpupakhf ,Ug;ghu;.  
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jhtPJ vd;Dk; kdpjd;> kiyfspYk;> nfgpfspYk;> me;epa Njrq;f 
spYk;> tdhe;jpuq;fspYk; fhLfspYk; ,Uf;Fk;gbahd #o;epiy 
fs; mtid epu;ge;jpj;jJ. Mdhy; mtd; vq;fpUe;jhYk; Njtidf; 
Fwp;j;J rpe;ijAs;stdhf ,Ue;jhd;. Njtd; mtNdhbUe;jhu;.  
 
jhdpNay; vd;Dk; NjtDila jhrd;;> me;epa Njrj;jpNy> RfNgh 
fkhf thOk;> Njtid mwpahj kdpju;fs; eLNt> ifjpahff; 
nfhz;L nry;yg;gl;lhd;. xU rkak; mtid rpq;ff; nfgpapNy Nghl; 
lhu;fs;. mtd; Njt thu;j;ijf;Fj; jd;id xg;Gf; nfhLf;fpd;w 
kdpjdhf ,Ue;jjhy; mtd; nrd;w ,lnky;yhk; Njtd; mtNdhb 
Ue;jhu;.  
 
ew;nra;jpia mwptpf;f nrd;w gTy;  rPyh vd;Dk; Njt Copau;fis; 
Cupd; [dq;fs; gpbj;J> mbj;J> fhaq;fSld;> rpiwr;rhiyapNy 
Nghl;lhu;fs;. mq;Nf mtu;fs; eL ,uhj;jpupapNy Njtidj; Jjpj; 
jhu;fs;. NjtDila gpurd;dk; mq;Nf rbjpapNy ,wq;fp me;j ,l 
j;ij mirj;Jg; Nghl;lJ. 
 
ek;Kila Mz;ltuhfpa ,NaR> rj;jpuj;jpNy ,lkpy;yhjjhy; 
khl;L njhOtj;jpNy gpwe;jhu;. VNuhJ uh[h> Foe;ijahfpa 
,NaRit nfhiy nra;a tif Njbajhy;> mtiu vfpg;jpw;Ff; 
nfhz;L nrd;whu;fs;. mtu; jd; Copaj;ij gpujpal;rkhf Muk;gpj; 
jNghJ> mtu; MtpahdtuhNy tdhe;jpuj;jpw;F nfhz;L nry;y 
g;gl;L mq;Nf gprhrpdhy; Nrhjpf;fg;gl;lhu;. kjj; jiytu;fs; mtU 
f;F vjpu;j;J te;jhu;fs;. xU cau;e;j kiyapNy mtu; Vwpa NghJ 
mtu; kW&gkhfpdhu;. mtu; jk;ik rpYitapNy gypahf xg;Gf; 
nfhLf;Fk; Kd;ghf nfj;rkNd G+q;fhtpNy jdpj;jpUe;J n[gpj;jhu;. 
mtiu ifJ nra;j NghJ> mjpfhupfs; kj;jpapNy mtkhdg;gl;lhu;. 
[dq;fshy; Gwf;fzpf;fg;gl;lhu;. Nghu;r;Nrtfu;fshy; mbf;fg;gl; 
lhu;. fs;tu;fs; kj;jpapNy rpYitapNy njhq;fpdhu;. Mdhy; mtu; 
vq;fpUe;jhYk;> vg;gbahd #o;epiyapNy ,Ue;jhYk;> gpjhthfpa 
NjtDila rpj;jk; nra;tijNa jd; jpahdkhff; nfhz;bUe;jhu;.  
 
vUrNyk; Njtd; njupe;J nfhz;l ];jhdk;. fy;thup kiy ek; 
Mz;ltuhfpa ,NaR> gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;jpd;gbNa> 
ekf;fhf gypahfpa ,lk;. Mgpufhk;> NkhNr> NgJU> Nahthd; 
Nghd;wtu;fs; NjtdhNy njupe;J nfhs;sg;gl;l mtUila jhr 
u;fs;. Mdhy; [dq;fNsh> Mz;ltu; ,NaRitAk;> epj;jpa [Pt 
idf; nfhLf;fpd;w mtUila thu;j;ijfisAk; js;sptpl;L> mtu; 
tho;e;j ,lk; jq;fSilaJ vd;Wk;>  mtu; njupe;J nfhz;l jhr 
u;fs; jk;Kilatu;fs; vd;Wk; ngUik ghuhl;Lfpd;whu;fs;. ePq; 
fNsh mt;tz;zkhf ,Uf;fhky;> vq;Nf nrd;whYk;> vq;Nf tho;e; 
jhYk;> vg;gbg;gl;l #o;epiyf;Fs; js;sg;gl;lhYk;> gpjhthfpa Njt 
Dila rpj;jj;ij nra;Ak;gb mtu; tpsk;gpa tho;T jUk; jpUtr 
dq;fisNa jpahdpj;J> me;j trdq;fSf;F cq;fis KOkd 
NjhL xg;Gf; nfhLq;fs;. mg;nghOJ ePq;fs; Njtid juprpg;gPu;fs;> 
mtu; rKfj;jpNy Md;kPf tpLjiy cz;lhFk;.  vdNt fu;j;jU
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ila Ntjj;jpd; jpahdj;ij cq;fs; rpe;ijfistpl;L xUNghJk; 
mfw;wptplhjpUq;fs;. fu;j;jUila NtjNk kdkfpo;r;rp  
 
MjpapNy> Njt rhaypNy rpU\;bf;fg;gl;l Mjhk; VthSf;F 
Njtd; xU fl;lisia kl;Lk; nfhLj;jpUe;jhu;. ePq;fs; rhfhjg 
bf;F Njhl;lj;jpd; eLtpy; ,Uf;fpd;w tpUl;rj;jpd; fdpiag; Grpf;f 
Tk; mijj; njhlTk; Ntz;lhk; vd;W mtu;fSf;F $wpapUe;jhu;. 
mJ NjtDila epj;jpa tho;itf; nfhLf;Fk; fl;lis. mg;ngh 
OJ gprhrhdtd; ];jpuPia Nehf;fp: ePq;fs; rhfNt rhtjpy;iy. 
ePq;fs; ,ijg; Grpf;Fk; ehspNy cq;fs; fz;fs; jpwf;fg;gLk; 
vd;Wk;> ePq;fs; ed;ik jPik mwpe;J Njtu;fisg;Nghy; ,Ug;gPu;fs; 
vd;Wk; Njtd; mwpthu; vd;wJ. mg;nghOJ Vths;> me;j tpUl;rk; 
Grpg;Gf;F ey;yJk;> ghu;itf;F ,d;gKk;> Gj;jpiaj; njsptpf;fpw 
jw;F ,r;rpf;fg;glj;jf;f tpUl;rKkha; ,Uf;fpwJ vd;W fz;L> 
mjpd; fdpiag; gwpj;J> Grpj;J> jd; GU\Df;Fk; nfhLj;jhs;; mt 
Dk; Grpj;jhd;. 
 
gupRg;nghUs; ,Ue;j mofhd nghjpiaf; fz;l me;j rpWkp 
ahdts; kpfTk; gutrkile;jhs;. Mdhy; cs;Ns ,Uf;Fk; gupRg; 
nghUis fz;l NghJ> mts; Vkhw;wkile;jhs;. mJNghy> gprh 
rpd; kU$l;lg;gl;l tQ;rfkhd thu;j;ijfis Nfl;l Vths;> Njt 
fl;lisf;F fPo;gbtijtpl gprhrpd; tQ;rfkhd thu;j;ij> mts; 
ghu;itf;F ,d;gkhf ,Ue;jJ. mtu;fs; mij Grpj;j NghJ> epj;jpa 
[Ptid ,oe;J> epj;jpa kuzj;jpw;Fg; ghj;jpuuhdhu;fs;. NjtD 
ila xNu fl;lisia jq;fs; rpe;ijapy; itj;jpUf;f Ntz;bat 
u;fs;> gprhrpd; tQ;rfkhd thu;j;ijia jpahdpf;Fk;gbf;F jq;fs; 
rpe;ijapNy ,lq; nfhLj;jhu;fs;. gprhrpd; thu;j;ijfis mtu;fs; 
jq;fs; rpe;ijapNy vLj;J jpahdpj;j NghJ> khk;rj;jpd; ,r;irAk;> 
fz;fspd; ,r;irAk;> [Ptdj;jpd; ngUikAk; mtu;fis Nkw; 
nfhz;lJ.  mofhf nghjpaplg;gl;l gprhrpd; khiaahd tQ;rfj;jpw; 
Fs; mtu;fs; rpf;fpf; nfhz;lhu;fs;. mjdhy; mtu;fs; ghtk; 
nra;jhu;fs;.    
 
jpUld; jpUlTk; nfhy;yTk; mopf;fTk; tUfpwhNdad;wp Ntnwh 
d;Wf;Fk; tuhd;. ehNdh mitfSf;F [Ptd; cz;lhapUf;fTk;> 
mJ gupG+uzg;glTk; te;Njd; vd;W Mz;ltu; ,NaR $wpapUf; 
fpd;whu;. mjhtJ> ed;ikahd ve;j <Tk; G+uzkhd ve;j tuKk; 
guj;jpypUe;Jz;lhfp> Nrhjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J ,wq;fptU 
fpwJ. guj;jpypUe;J tuhjitfs; ahTk; ,e;j cyfj;jpNy 
cz;lhditfs;. ,e;j cyfkhdJ gprhrpd; tQ;rfkhd kiaf;Fs; 
rpf;fpapUf;fpd;J. (Nahthd; 10:10> ahf;NfhG 1:17> 1 Nahthd; 2:16-
17> 2 nfhup 2:11) 
 
gprhrhdtd; tUk; NghJ> mofhd ,r;rpf;fj;jf;f nghjpfNshL 
cq;fsplj;jpNy tUthd;. mtd; Ml;Lj;Njhiyg; Nghu;j;Jf; 
nfhz;L cq;fsplj;jpy; tUthd;. cs;sj;jpNyh mtd; gl;rpf;fpw 
Xeha;. ,d;W gutyhf jpahdkhdJ NtW cUtq;fspNy tUfp 
d;wJ! clw;gapw;rp vd;w Nghu;itapNy jpahd Kiwikfs; cyfk;
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KOTJk; mwpKfg;gLj;jg;gLfpd;wJ. njspe;j Gj;jpAs;stu;fshf 
tpopj;jpUq;fs;;! (kj;NjA 7:15> 1 NgJU 5:8) 
 
kdpDila rpe;ijahdJ fhupaq;fs; ahTk; cUNtw;wg;gLk; gzp 
kidahf ,Uf;fpd;wJ. ehk; ghu;f;Fk;> Nfl;Fk;> thrpf;Fk;> rpe;jp 
f;Fk; fhupaq;fs; ahTk; mq;Nf Ntj thu;j;ijfspdhy; Muhag;gl 
Ntz;Lk; vdNt ehk; ,e;j cyfj;ij n[apf;Fk;gbf;F ek;Kila 
rpe;ijapNy NjtDila Ntjk; vg;NghJk; ,Uf;f Ntz;Lk;. 
fl;lisNa tpsf;F> NtjNk ntspr;rk;> Nghjfrpl;irNa [Pt top. 
(ePjpnkhopfs; 6:23) 
 

,d;W clw;gapw;rpNahL Nru;e;j jpahdj;ij ,t;tz;zkhf fw;Wf; 
nfhLf;fpd;whu;fs;: 
 

• cq;fs; kdij mikjp epiyf;F nfhz;L thUq;fs; 
• xd;iwf; Fwpj;Jk; rpe;jpf;f Ntz;lhk; (rpe;ijia 

ntWikahf;Fq;fs;) 
• %r;ir cs;thq;fp ntspNa tpLq;fs; 

 

Nfl;gjw;F ,jpy; ve;j jtWk; njupatpy;iy vd;gJ Nghy cq;f 
Sf;Fj; Njhd;Wk;. Mdhy; NjtDila trdNk ehk; ,lwhjgbf;F 
ek;Kila fhy;fSf;Fj; jPgKk;> nry;Yk; topapNy jLkhwhj 
gbf;F ek;Kila ghijf;F ntspr;rKkhapUf;fpwJ. (rq;fPjk; 
119:105) vdNt me;j thu;j;ijfspd; ntspr;rj;jpNy> ePq;fs; clw;g 
apw;rpNahL $ba jpahdk; vd;W kdpju;fs; $Wk; jpahd Kiw 
ikaia Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;.  
 

jpahdj;ijf; Fwpj;J gupRj;j Ntjhfkk; $Wk; xU rpy trdq; 
fis ghu;g;Nghk;: 
 

,e;j epahag;gpukhz G];jfk; cd; thiatpl;Lg; gpupahjpUg;gjhf. 
,jpy; vOjpapUf;fpwitfspd;gbnay;yhk; eP nra;af; ftdkhapU 
f;Fk;gb> ,uTk; gfYk; mijj; jpahdpj;Jf;nfhz;bUg;ghahf 
mg;nghOJ eP cd; topia tha;f;fg;gz;Ztha;> mg;nghOJ 
Gj;jpkhdhAk; ele;Jnfhs;Stha;. (NahRth 1:8) 
 

vd; gLf;ifapd;Nky; ehd; ck;ik epidf;Fk;NghJ> ,uhr;rhk 
q;fspy; ck;ikj; jpahdpf;fpNwd;. (rq;fPjk; 63:6)  
 
vd; fd;kiyAk; vd; kPl;gUkhfpa fu;j;jhNt> vd; thapd; thu; 
j;ijfSk;> vd; ,Ujaj;jpd; jpahdKk;> ckJ rKfj;jpy; gpuPjpah 
apUg;gjhf. (rq;fPjk; 19:14) 
 
mizahj nka;ahd jPgkhfpa NjtDila thu;j;ijfspdhy; 
cq;fs; kdij epug;gp mijNa ePq;fs; cl;fhu;e;jpUf;Fk; NghJk;> 
vOe;jpUf;Fk; NghJk;> ,uTk; gfYk;> jpahdpj;Jf; nfhz;bUq;fs; 
vd;Nw gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. Mdhy; ,tu;fNsh> ,J 
clw;gapw;rp> vdNt jpahdk; nra;Ak; NghJ xd;iwAk; rpe;jpf; 
fhky;> cq;fs; kdij ntWikahf;Fq;fs; vd;W NjtDila 
thu;j;ijf;F Kuzhf fw;Wf; nfhLf;fpd;whu;fs;. Mdhy; ePq;fNsh
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cq;fs; kdjpy; vupe;J nfhz;bUf;Fk; nka;ahd jPgkhfpa 
NjtDila thu;j;ijia xU fzKk; $l midj;Jg; NghLtjw;F 
,lq; nfhLf;fhjpUq;fs;. 
  
ed;ikahd ve;j <Tk; G+uzkhd ve;j tuKk; guj;jpypUe;Jz;lhfp> 
Nrhjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J ,wq;fptUfpwJ. xd;whd nka;j;Nj 
tdhfpa gpjhitAk;> mtUila jpUf;FkhuidAk; mwpahjtu;fs; 
vg;gb NjtDf;Fg; gpupakhd jpahdj;ijf; fw;W nfhLf;f KbAk;? 
mg;gbahdhy;> kdij ntWikahf;fpf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;Dk; 
clw;gapw;rpapd; MNyhridahdJ ahuplkpUe;J te;jJ? Xd;iwAk; 
rpe;jpf;fhky;> cq;fs; kdij  ntWikahf;fp nfhs;s Ntz;Lk; 
vd;W MNyhrid $Wk; ,tu;fs; ahu;? Mz;ltu; ,NaRit 
jq;fs; tho;f;ifapy; nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;wf; nfhz;lhu;fsh?  
 
Njt trdj;jhy; fhty; nra;ag;glhj> ntWikahf ,Uf;Fk; kdp 
jDila rpe;ijahfpa gzpkidapNy vg;gbg;gl;l rpe;ijfs; cz; 
lhFk;? mJ rPf;fukha; ,e;j cyfj;jpw;Fupa khk;r ,r;irfshYk;> 
fz;fspd; ,r;irfshYk;> [Ptdj;jpd; ngUikfshYk; epiwe;J 
tpLk;. vd;NdhL Nru;f;fhjtd; rpjwbf;fpd;whd; vd;W Mz;ltu; 
,NaR $wpapUf;fpd;whu;. Mz;ltu; ,NaRNthL ,y;yhjtd; cyf 
j;NjhL ,Uf;fpd;whd;. cyfkhdJ gprhrpd; gpbf;Fs; ,Uf;fpd;wJ. 
 
gpupakhdtu;fNs> clw;gapw;rp nra;tJ MNuhf;fpaj;jpw;F  ey;yJ. 
Mdhy; cq;fs; rpe;ijNahL tpishaLtjw;F mJ xU 
tpisahl;Lg; nghUs; my;y.  mq;Nf NjtDila thu;j;ijfs; 
vg;NghJk; jPgkhf vupe;J nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.  cq;fs; 
rpe;ijiag; gw;wpa fhupaq;fis Fwpj;J cq;fSf;F MNyhrid 
$Wgtu;fs; ahu; vd;gij mtu;fSila fdpfspdhNy ,dq; 
fz;L mwpAq;fs;. (kj;NjA 7:13-18) 
 
Jd;khu;f;fUila MNyhridapy; elthkYk;> ghtpfSila top 
apy; epy;yhkYk;> gupahrf;fhuu; cl;fhUk; ,lj;jpy; cl;fhuhkYk;> 
fu;j;jUila Ntjj;jpy; gpupakhapUe;J> ,uTk; gfYk; mtUila 
Ntjj;jpy; jpahdkhapUf;fpw kD\d; ghf;fpathd;. (rq;fPjk; 1:1-2) 
 

filrpahf> rNfhjuNu> cz;ikAs;sitfnsitfNsh> xOf;fK 
s;sitfnsitfNsh> ePjpAs;sitfnsitfNsh> fw;Gs;sitf 
nsitfNsh> md;Gs;sitfnsitfNsh> ew;fPu;j;jpAs;sitfns 
itfNsh> Gz;zpak; vJNth> Gfo; vJNth mitfisNa rpe;jpj; 
Jf;nfhz;bUq;fs;. (gpypg;gpau; 4:8) 
 

,Us; #oe;j ,e;j cyfj;jpNy> ehk; tQ;rpf;fg;gl;L Nghfhjgbf;F> 
cq;fs; kdf; fz;fs; gpufhrpf;Fk; NjtDila thu;ijahdJ 
mizahj jPgkhf vg;NghJk; xsp tPrl;Lk;.  
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gpujhd thrfk; -  Nahthd; 4:24 
 

“guNyhf gpjhNt> vd;Dila tho;f;if khw Ntz;Lk;. 
kdthQ;irald; ck;Kila rpj;jj;ij ehd; nra;a Ntz;Lk;.” 

vd;W cq;fspy; vj;jid Ngu; mDjpdKk; n[gk; nra;J 
tUfpd;wPu;fs;. mg;gb ePq;fs; n[gpj;J tutpy;iy vd;why;> ,d;Nw 
Muk;gpAq;fs;. kdtpUg;gj;NjhL guNyhf gpjhtpd; rpj;jj;ij ehd; 
nra;J Kbf;f Ntz;Lk; vd;W mwpf;ifapl;L n[gk; nra;Aq;fs;. 
xU kh kuj;ij vLj;Jf; nfhs;Nthk; vd;why;> mJ mjd; 
fhyj;jpNy jd; fdpia nfhLfpd;wJ. kh kukhdJ khq;fdpia 
nfhLg;gjw;F mJ f\;lg;gLtjpy;iy. mJ me;j kuj;jpd; ,ay;ghf 
,Uf;fpd;wJ. me;jg; gpufhukhf> Njt gps;isfSila ,ay;ghdJ> 
jq;fSila gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij ,e;jg; G+kpapNy 
epiwNtw;Wtjhf ,Uf;f Ntz;Lk;.  
 
ehd; Njtid mwpNad;> mtu; vdf;F xd;Wk; nra;atpy;iy vd;W 
cq;fspy; ahuhtJ $wKbAkh? xU Nghjfu;> xU kdpjDf;F 
Njtidf; Fwpj;J gy fhupaq;fis $wpf; nfhz;bUe;jhu;. me;j 
kdpjNdh> flTs; ,y;iy vd;W me;j NghjfNuhL thf;Fthjk; 
gz;zpf; nfhz;bUe;jhd;. mtu;fs; ,UtUk; njd;de;; Njhl;lj;jpd; 
mUfhf ele;J Ngha; nfhz;bUe;j NtisapNy> me;j kdpjDf;F 
mUfhf xU Njq;fha; tpOe;Jtpl;lJ. mg;NghJ mtd; jd; 
iffis neQ;rpy; itj;Jf; nfhz;L> mtid mwpahkNy 
“flTNs> ey;y fhyk; ,e;j Njq;fha; vd; jiyapNy tpotpy;iy” 
vd;W rj;jkhff; $wpdhd;. flTs; ,y;iy vd;W thjpf;fpd;wtu;fs; 
$l> Mgj;Jk;> gaq;fuq;fSk; mtu;fis #o;e;J nfhs;Sk; NghJ> 
mtu;fis mwpahkNy Njtid Nehf;fp n[gk; nra;fpd;whu;fs;. 
Njtd; ekf;F nra;j ed;ikfs; vz;zw;wjhapUf;fpd;wJ. ehk; 
ahtUk; epu;%ykhfhjpUg;gJ NjtDila Rj;j 
fpUigahapUf;fpd;wJ.  
 
ehd; ,g;NghJ my;y> taJ nrd;w fhyj;jpNy> NjtNd> NjtNd 
vd;W mtiu $g;gpl;L mtUila rpj;jj;ij nra;Ntd; vd;W rpyu; 
$wpf; nfhs;StJz;L. ehisf;F nra;Ntd; vd;wy;y> ,d;W 
,g;NghJ ehd; guNyhf gpjhtpd; rpj;jj;jpw;F vd;id xg;Gf; 
nfhLf;f Ntz;Lk;. Njtd; vd;idf; Fwpj;J xU jtwhd 
tpUg;gj;ij itj;jpUf;fpd;whu; vd;W ahuhtJ $wKbAkh? 
xUtUk; nfl;Lg; Nghfhky; epj;jpa [Ptid mila Ntz;Lk; 
vd;gNj mtUila tpUg;gk;.  Njtd; ekf;F ed;ik 
nra;fpd;wtuhapUf;fpd;whu;. mtuplj;jpy; jPik ,y;iy. Mgj;Jf; 
fhyj;jpNy mtu; mD$ykhd Jizaha; ,Uf;fpd;whu;.
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mg;gbahdhy;> Njt rpj;jj;ij nra;tjw;F cq;fis xg;Gf; 
nfhLf;f Vd; jaq;Ffpd;wPu;fs;? jhkjk; vd;d? kdkfpo;r;rpNahL 
,d;Nw cq;fis xg;Gf; nfhLq;fs;.  
 
NjtDila rpj;j;jj;ij nra;fpd;wtu;fs; ghf;fpathd;fs;. xUtd; 
jd;id gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;jpw;F xg;Gf; nfhLf;fhky;> 
jd; Ra rpj;jj;ij epiwNtw;Wgtdhf ,Ue;jhy;. mtd; guNyhf 
uh[;aj;jpw;Fupatdy;y. ,t;tpjkhf gpjhthfpa NjtDila 
rpjj;j;ij Fwpj;J mrl;ilahf tho;gtu;fspd; KbT vd;d?  
 
guNyhfj;jpypUf;fpw vd; gpjhtpd; rpj;jj;jpd;gb nra;fpwtNd 
guNyhfuh[;aj;jpy; gpuNtrpg;ghNday;yhky;> vd;id Nehf;fpf; 
fu;j;jhNt! fu;j;jhNt! vd;W nrhy;Yfpwtd; mjpy; 
gpuNtrpg;gjpy;iy.  me;ehspy; mNefu; vd;id Nehf;fp: fu;j;jhNt! 
fu;j;jhNt! ckJ ehkj;jpdhNy jPu;f;fjuprdk; ciuj;Njhk; 
my;yth? ckJ ehkj;jpdhNy gprhRfisj; Juj;jpNdhk; my;yth? 
ckJ ehkj;jpdhNy mNef mw;Gjq;fisr; nra;Njhk; my;yth? 
vd;ghu;fs;. mg;nghOJ> ehd; xUf;fhYk; cq;fis mwpatpy;iy; 
mf;fpukr; nra;iff;fhuNu> vd;idtpl;L mfd;WNghq;fs; vd;W 
mtu;fSf;Fr; nrhy;YNtd; vd;W Mz;ltuhfpa ,NaR 
$wpapUf;fpd;whu;. 
 
xUtd; Njtd; mwpe;jpUf;fyhk;> mtUila ehkj;jpdhNy mtd; 
jPu;f;fjuprdq;fis ciuj;J> mw;Gjq;fis nra;jpUf;fyhk;. 
mitfis nra;Jk;  mtd; gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij jd; 
tho;tpy; epiwNtw;whjtdplj;jpNy> Njt md;G ,y;iy. Njtd; 
mtid mwpahu;. filrp ehspNy> Njtd; Kd;dpiyapNy xUtd; 
Njtdhy; mwpag;gl;ltdhf ,Uf;f tpUk;gpdhy; gpjhthfpa 
NjtDila rpj;jj;ij jd; tho;tpNy epiwNtw;wp Kbf;f 
thQ;irAs;stdhf ,Uf;f Ntz;Lk;.  
 
xU rkak; Mz;ltu; ,NaR jk;Kila rP\u;fis Nehf;fp: ehd; 
vd;id mDg;gpdtUila rpj;jj;jpd;gb nra;J mtUila 
fpupiaia Kbg;gNj vd;Dila Ngh[dkhapUf;fpwJ vd;W 
gpjhthfpa NjtDila rpj;jj;ij nra;tjpd; Kf;fpaj;Jtj;ij 
njupag;gLj;jpdhu;. mJNghy Nt ek;Kila tho;tpNy gpjhthfpa 
NjtDila rpj;jj;ij nra;tNj vq;fs; tho;tpd; 
Kjd;ikahdjhf ,Uf;f Ntz;Lk;.  
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எங்ைள் திேொனம் 
,d;iwa cyfpNy> clw;gapw;rp vd;w Nghu;itapNy jpahdj;ij 
Fwpj;J gy tpjkhf fw;Wf; nfhLf;fpd;whu;fs;. jpahdk; nra;Ak; 
NghJ> vijANk rpe;jpf;fhky;>  kdij ntWikahf;fpf; nfhs;s 
Ntz;Lk; vd;W $Wfpd;whu;fs;. mitfspdhNy ePq;fs; ,Og;G 
z;L Ngha; tplhjgbf;F vr;rupf;ifahapUq;fs;. vkJ tho;tpNy 
ve;j xU fhupaj;ijf; Fwpj;jhtJ 
Njtid mwpahjtu;fs; Gjpjhd 

xU tp~aj;ijf;  $Wk;NghJ 
mij Ntj thu;j;ijapd; ntspr;r 
j;jpNy Muha;e;J ghUq;fs;. jpah 
dj;ijf; Fwpj;J NjtDila 
thu;j;ij vd;d $Wfpd;wJ? ,e;j 
epahag;gpukhz G];jfk; cd; 
thiatpl;Lg; gpupahjpUg;gjhf. 
,jpy; vOjpapUf;fpwitfspd;gb 
nay;yhk; eP nra;af; ftdkhapU 
f;Fk;gb> ,uTk; gfYk; mijj; jpahdpj;Jf;nfhz;bUg;ghahf. 
mg;nghOJ eP cd; topia tha;f;fg;gz;Ztha;> mg;nghOJ 
Gj;jpkhdhAk; ele;J nfhs;Stha; (NahRth 1:8). vd; gLf;if 
apd;Nky; ehd; ck;ik epidf;Fk;NghJ> ,uhr;rhkq;fspy; ck;ikj; 
jpahdpf;fpNwd; (rq;fPjk; 63:6). vd; thapd; thu;j;ijfSk;> vd; 
,Ujaj;jpd; jpahdKk;> ckJ rKfj;jpy; gpuPjpahapUg;gjhf (rq; 
fPjk; 19:14). NjtDila topfisf; Fwpj;j jpahdNk> gpujhdkhf 
ek; kdjpNy vg;NghJk; ,Uf;f Ntz;Lk;. kD~Df;Fr; nrk;ik 
aha;j; Njhd;Wfpw top cz;L. mjpd; KbNth kuz topfs;. 
,e;j cyfpNy Jd;;khu;f;fu; $Wk; MNyhridfs; cz;L. ghtpfs; 
epw;Fk; topfs; cz;L. Mz;ltu; ,NaRitf; Fwpj;J gupahrk; 
nra;gtu;fs; cl;fhUk; ,lq;fSz;L. mitfis ePq;fs; cq; 
fis tpl;L mfw;wp> fu;j;jUila Ntjj;jpy; gpupakhapUe;J> ,u 
Tk; gfYk; mtUila Ntjj;jpy; jpahdkhapUq;fs;. fu;j;jUila 

Ntjk; Fiwtw;wJk;> Mj;Jkhit capu;g;gpf;fpwJkhapUf;fpwJ. 
fu;j;jUila rhl;rp rj;jpaKk;> Ngijia Qhdpahf;FfpwJkhapUf; 
fpwJ. cq;fs; Rthrk; cq;fspypUf;Fk; tiuf;Fk; NjtDila 
thu;j;ij cq;fs; rpe;ijia tpl;L tpyfhjpUg;gjhf. mtUila 
NtjNk kdkfpo;r;rp. mtUila thu;j;ijfNs xs~jk;. mit  
fNs    ek;    fhy;fSf;F     jPgKk; ghijf;F ntspr;rKkhapUf;fpd;wJ.  
           
  
 

QhapW | Mtzp 1 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 19:7-14 

இதில் எழுதியிருக்கிறணவ 

கைின் டிமயல்லோம் நீ மசய் 

யக் கவை ோயிருக்கும் டி> 

இரவும்  கலும் அணதத் 
தியோைித்துக்மகோண்டிருப் ோ
யோக 

 

செபம்: ெவீ சுவோசத்ணத எைக்குத் தந்த பதவபை> அந்த சுவோசம் என்ைி 
லிருக்கும் வணரக்கும் உம்முணைய வோர்த்ணதணயபய நோன் தியோைித்து 
அதன் டி வோை எைக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணதத் தந்தருள்வரீோக. இரட் 

சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

யேொசுவொ 1:8 
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என் வொழ்வின் எல்கல எங்யை? 
Mop ,iue;J> mjd; miyfs; Nkhjpabj;jhYk;> rKj;jpuj;jpd; 
[yq;fs; nfhe;jspj;jhYk; mit Nkw;nfhs;shjgbf;Fk;> mit 
fs; ,iue;jhYk; rKj;jpuj;jpd; [yk; flthjgbf;Fk;> flf;ff; 
$lhj epj;jpa gpukhzkhf rKj;jpu 
j;jpd; kziy> Njtdhfpa fu;j;ju; 
mjw;F vy;iyaha;  itj;jpUf;fp 
whu;. ,g;gbahf ehl;Lf;F ehL> tPl; 
Lf;F tPL vd;W ,e;j cyfj;jpNy 
ehk; fhZk; ahtw;wpw;Fk; vy;iy 

tiuaWf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. “eP vy; 
iyia kPwp vd; tho;tpd; jdpg; 
gl;l fhupaq;fSf;Fs; tuhNj” my; 
yJ “eP vy;iy kPwptpl;lha;” vd;W 
kdpju;fs; kpul;ly;fis tpLtij 
ehk; ghu;j;jpUf;fpd;Nwhk;. Mdhy; rpy 
kdpju;fs; “,J vd; tho;T> vd;D 
ila fdT>  ehd; tpUk;gpaij 
nra;Ntd;” vd;W   tiuaiwaw;w 

tho;f;if tho;fpd;whu;fs;. kdpjd; 
jd; tho; ehl;fspNy jPu;khdq;fis Rakhf mtd; vLj;Jf; nfhs; 
Sk;gbf;F mtDf;F RahjPdj;ij Njtd; fl;lisapl;bUf;fpd; 
whu;. mq;Nf “tho;ehl;fs;” vd;w xU vy;iyahdJ itf;fg;gl;bU 
fpd;wnjd;gij mtd; czuhjpUf;fpd;whd;. Foe;ij gUtj;jpw;F 
xU vy;iy cz;L> rpW gps;isfshf ,Ug;gjw;F xU vy;iy 
cz;L. tho;tpd; tre;j fhyk; vdg;gLk; thypgj;jpd; ehl;fSf;Fk; 
xU vy;iy cz;L. Mdhy; kdpjNdh ,itfisf; Fwpj;J rpe;j 
idaw;wtdhf> jhd; ngw;Wf; nfhz;l  RahjPdj;ij jd; khk;rj; 
jpd; ,r;irfisAk;> cyf MirfisAk; epiwNtw;w gad;gLj;J 
fpd;whd;. xUNtis ,e;jg; G+kpapNy mitfs; ed;ikahdit 
fshf Njhd;wyhk;. Mdhy; ,e;j G+kpAk; mjpYs;s ahTk; mope;J 
Nghtjw;Fk; Njtd; xU vy;iyia itj;jpUf;fpd;whu;. gpupakh 
dtu;fNs> cq;fs; tho;tpd; vy;iy vq;Nf? ,ij Fwpj;J ePq;fs; 
vz;zKs;stu;fshf ,Uf;fpd;wPu;fsh? NjtDila gpukhzq; 
fis jd; vy;iyahf nfhz;bUf;fpd;w kdpjd; QhdKs;std;. 
rKj;jpuj;jpw;Fk; vy;iyiaf; Fwpj;j NjtDila gpuzkhdq; 
fis mw;gkhf vz;zhky;> tho;tpd; vy;iyiaf; Fwpj;J 
jpahdk; nra;Aq;fs;. 
   
        
 

 

அணலகள் ப ோதியடித்தோ 

லும் ப ற்மகோள்ைோத டிக் 

கும்> அணவகள் இணரந்தோ 

லும் கைவோத டிக்கும்> 

கைக்கக்கூைோத நித்திய 
 ிர ோை ோக சமுத்திரத் 

தின்  ைணல எல்ணல 

யோய் ணவத்திருக்கிறவரோ 

கிய எைக்குமுன் ோக அதி 
ரோதிருப் ரீ்கபைோ? 

எயரமிேொ 5:22 

jpq;fs; | Mtzp 2 
 

 khiy thrfk; -  vz;zhfkk; 14:1-4 

செபம்: சர்வ வல்லண யுள்ை பதவபை> நோன் கோணும் இந்த உலகம் ஒரு 
நோள் அைிந்து ப ோகும் என் ணத உைர்ந்து வோழ்வு தரும் உம்முணைய 
 ிர ோைத்தின் எல்ணலக்குள் வோை கிருண  மசய்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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எல்கலகேத் தொண்டிடுயவொம் 

vfpg;jpNy ,Ue;j NjtDila [dq;fs;  mbikj;jdj;jpdhy; jtp 
j;J> Kiwapl;Lf;nfhz;bUe;jhu;fs;; Njtd; mtu;fs; ngU%r;irf; 
Nfl;L> jhk; nra;j cld;gbf;ifia epidT$u;e;jhu;. Njtdhfpa 
fu;j;jNuh> jk;Kila Xq;fpa Gaj;jpdhYk;> gyj;j fuj;jpdhYk;> 
jk;Kila [dq;fis mbikj;j 
dj;jpypUe;j tpLjiyahf;fp> Rah 
jPdj;ij nfhLj;J> nropg;Gs;s 
fhdhd; Njrj;jpy; Nru;g;Ngd; vd;W 
thf;Fiuj;jhu;. ru;tty;yikA s;s 
Njtd; Kd;Fwpj;j ehspNy> [d 
q;fs; ahtUk; mbikj;jdj;jpd; 
vy;iyahfpa vfpg;J Njrj;jpd; vy; 
iyia jhz;bdhu;fs;. vfpg;jpd; 
vy;iyfSf;Fs; ,Ue;j NghJ> mt 
u;fs; nka;j; Njtdhfpa fu;j;jiu kwe;J vfpg;jpy; tpf;fpufq;fis 
jq;fs; Njtdhf Nrtpj;jhu;fs;. vfpg;jpypUe;j NghJ khk;r ,r; 
irfspd;gb tho;e;J te;jhu;fs;. (NahRth 24:14-16). gpd;G> Rah 
jPdkhf tho;f;if thOk; ehl;fspNy> rthy;fSk; neUf;fq;f Sk; 
#o;e;J nfhs;Sk; NghJ> kWgbAk; jhq;fs; ngw;w Rah jPdj;ij 
kwe;J> jhq;fs; fle;J te;j vfpg;jpd; vy;iyf;Fs; cl;gpuNtrpf;f 
kdJs;stu;fshfNt ,Ue;jhu;fs;. mbikj;jdj;jpd; ght tho; 
f;ifia kWgbAk; thQ;rpj;jhu;fs;. mtu;fs; NjtDf;F gpupa 
kw;w tho;f;if tho;e;jhu;fs;. mJNghyNt> ehKk; ,ul;rfu; ,Na 
Rit mwpahj ehl;fspNy ,e;j cyfj;jpd; ght vy;iyf;Fs; 
fl;lg;gl;bUe;Njhk;. Njt fpUigahdJ ek;Kila tho;tpy; ntsp 
g;gl;l NghJ> ,e;j cyfj;jpd; ght tho;f;ifapd; vy;iyiaj; 
Njt ngydj;jpdhy; jhz;bNdhk;. tho;tpy;; RahjPdj;ijg; ngw; 
Wf; nfhz;Nlhk;. ,e;j ehl;fspNy> tho;tpNy rthy;fSk;> neUf; 
fq;fSk; ek;ik #o;e;J nfhs;Sk; NghJ> gioa ghttho;tpd; 
vy;iyf; Fs; kWgbAk; cl;glyhfhJ. ehk; ,e;j cyf Nghf; 
Ff;F kWgbAk; jpUk;ghky;> ek;Kila nrhe;j Njrkhfpa guk 
Njrj;jpd; vy;iyia Nehf;fp Kd; nry;YNthk;. gioa tho;f;if 
apNy> gif frg;G td;kk; Nghd;witfis kdjpNy itj;jpUe; 
Njhk;. ,g;NghJ ehk; me;j me;jfhu mbikj;jdj;jpd; vy;iyf; 
Fs; kWgbAk; nrd;Wtplhky;> nka;ahd ePjpapYk; gupRj;jj;jpYk; 
NjtDila rhayhf rpU~;bf;fg;gl;l Gjpa kD~idj; jupj;Jf; 
nfhs;Sq;fs;.    
  
    
 

 

அந்தப் டி> முந்திை நைக் 

ணகக்குரிய ப ோசம்ப ோக் 

கும் இச்ணசகைோபல மகட்டு 

ப்ப ோகிற  ணைய  னுஷ 

ணை நீங்கள் கணைந்து 

ப ோட்டு> 

 

nrt;tha; | Mtzp 3 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 12:1-2 

செபம்: இருைின் வோழ்ணவ நீக்கி ஒைியின் ரோஜ்யத்திற்கு என்ட  அணை 
த்த பதவபை> நோன்  று டியும் இருைின் அதிகோரத்தின் எல்ணலக்குள் 
ப கோதோ டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்து நைத்துவரீோக.    இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

  

எயப ிேர் 4:22 
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ைர்த்தர் குறித்த ைொல எல்கல 

mf;fhyj;jpNy> NrhNjhk; vd;Dk; gl;lzk; nry;t nropg;Gs;sjhf 
,Ue;jJ. mjd; Fbfs; mfq;fhupfSk;> nghy;yhjtu;fSk;> fu;j;j 
Uf;F Kd;ghf kfh ghtpfSkha; ,Ue;jhu;fs;. ,f;fhyj;jpNy ehk; 
Nfs;tpg;gLtJ Nghd;w myq;Nfhykhd ghypay; ghtq;fs; epiw 
e;jjhf ,Ue;jJ. (Mjp 13:13> vNr 16:49> Mjp 19:1-5). mq;Nf 
Nyhj;J vd;Dk; xU kD~d; ePjpkhdhf ,Ue;j NghjpYk;> me;j 
Njrj;jpd; vy;iyfSf;Fs; Fbap 
Uf;Fk;gb njupe;J nfhz;lhd;. 
me;j gl;lzj;jpd; mf;fpukk; ngup 
ajhf ,Ue;jjhy; ru;t ty;yik 
As;s Njtd; me;j gl;lzj;jpd; 
KbTf;F fhyj;ij Fwpj;jhu;. Njt 
dhy; mDg;gg;gl;l J}ju;fs; 
Nyhj;ij Nehf;fp: ,t;tplj;jpy; 
,d;Dk; cdf;F ahu; ,Uf;fpwh 
u;fs;? kUkfdhtJ> cd; FkhuuhtJ> cd; Fkhuj;jpfshtJ> 
gl;lzj;jpy; cdf;Fupa vtu;fshtJ ,Ue;jhy;> mtu;fis ,e;j 
];jyj;jpypUe;J ntspNa mioj;Jf;nfhz;L Ngh.  ehq;fs; ,e;j 
];jyj;ij mopf;fg;NghfpNwhk;;. ,tu;fs; $f;Fuy; fu;j;jUila 
rKfj;jpy; ngupjhapUf;fpwJ. ,ij mopf;ff; fu;j;ju; vq;fis 
mDg;gpdhu; vd;whu;fs;.  mg;nghOJ Nyhj;J Gwg;gl;L> jd; 
Fkhuj;jpfis tpthfk;gz;zg;Nghfpw jd; kUkf;fs;khNuhNl 
tutpUf;Fk; mopitf; Fwpj;Jg; Ngrpdhd;;. mtDila kUkf;fs; 
khupd; ghu;itf;F mtd; jk;ik gupahrk;gz;Zfpwjhff; fz;lJ.  
NjtDila J}ju;fs;: gl;lzj;jpw;F tUk; jz;lidapy; Nyhj;J 
mopahjgbf;F me;jg; GU~u; mtd; ifiaAk;> mtd; kid 
tpapd; if iaAk;> mtd; ,uz;L Fkhuj;jpfspd; ifiaAk; gpb 
j;J> mt idg; gl;lzj;jpw;F ntspNa nfhz;LNgha; tpl;L> gpd; 
dpl;L ghuhky; Xbg; Nghq;fs; vd;W $wpdhu;fs;. fu;j;ju; Fwpj;j 
fhyj;ij gupfhrk; nra;j mtDila kUkf;fs; me;j gl;lz 
j;NjhNl mopf;fg;gl;lhu;fs;. Nyhj;jpDila kidtpapd; ,Ujak;; 
NrhNjhik gw;wpapUe;jjhy; mts; gpd;dpl;L jpUk;gpg; ghu;j;jhs;. 
mts; NjtDila vr;rupg;gpd; rj;jj;ij mw;gkhf vz;zpzhs;. 
,jpdpkpj;jk; cg;Gj;J}zha; khwptpl;lhs;. gpupakhdtu;fNs> 
fu;j;ju; Fwpj;j fhy vy;iy neUq;Ffpd;wJ vd;W> ,d;W ePq;fs; 
Nfl;Fk; vr;rup g;gpd; rj;jj;ij mrl;il nra;ahjpUq;fs;.   
  
  
            
 
 

 

உன் ெவீன் தப்  ஓடிப் 

ப ோ>  ின்ைிட்டுப்  ோரோபத; 

இந்தச் ச பூ ியில் எங்கு 

ம் நில்லோபத. 

ஆதிேொைமம் 19:17 

Gjd; | Mtzp 4 
 

 khiy thrfk; - A+jh 1:15 

செபம்: எச்சரிப் ின் வோர்த்ணதகணை தரும் பதவபை> நித்திய ரோஜ்யத்ணத 
பநோக்கி மசன்று மகோண்டிருக்கும் நோங்கள்>  ின்ைிட்டு திரும் ோத டிக்கு 
உம் வோர்த்ணதயின் மவைிச்சத்தில் வோை கிருண  மசய்வரீோக.. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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இரொக்ைொலம் வருைிறது 
xU fpuhkj;jpNy trpj;J te;j kdpjdhdtd;> kiofhyk; tUt 
jw;F ,d;Dk; rpy thuq;fNs ,Uf;fpd;wJ vd;gij czu;e;jt 
dha;> ehl;fis tpuag;gLj;jhky;> rPf;fukha; fhl;bw;F nrd;W 
kiofhyj;jpw;F Ntz;ba tpwFfis ntl;b> mitfis fha 
tpl;L> <ukhfhjgbf;F ghJfhg;ghd 
,lj;jpNy Nrfupj;J itj;jhd;. ,e;j 
kdpjDila tho;f;ifia rw;W rpe; 
jpj;Jg; ghUq;fs;. me;j kdpjdhd 
td;> Nfhil fhyj;jpw;F xU vy;iy 
cz;L vd;gij mwpe;jtdha; me; 
ehl;fspNy nra;ag;gl Ntz;ba tho; 
f;iff;F mj;jpatrpakhd Kf;fpa 
tplaq;fisf; Fwpj;J ftdKs;stdhf ,Ue;jhd;. gpupakhdt 
u;fNs> “gfw;fhykpUf;Fkl;Lk; ehd; vd;id mDg;gpdtUila 
fpupiafisr; nra;aNtz;Lk;. xUtDk; fpupia nra;af;$lhj 
,uhf;fhyk; tUfpwJ.” vd;W Mz;ltuhfpa ,NaR $wpapUf;fp 
d;whu;. Njt fpUigapd; ehl;fs; ekf;F <thf nfhLf;fg;gl;bUf; 
fpd;wJ. Njtd; guNyhfj;jpy; ,Uf;fpd;whu;. mtUila fpUig 
xUehSk; xope;J Nghtjpy;iy. Mdhy;> ,e;j G+kpapypUe;J Njt 
fpUigapd; ehl;fs; Kbtjw;Fupa vy;iy Fwpf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. 
me;j fpuhkj;jpy; trpj;J te;j me;j Fbahdtidg; Nghy ehKk; 
QhdKs;stu;fshf ehl;fis gpuNah[dg; gLj;jpf; nfhs;s 
Ntz;Lk;. nry;tj; jpul;rpAs;s gl;lzq;fspNy thOk; kdpju;fs;> 
tpwFf isf; Fwpj;Njh> jz;zPiuf; Fwpj;Njh my;yJ czitf; 
Fwpj;Njh ftiyailtjpy;iy. Mdhy; mtu;fs; Nfhil fhyk; 
Kbtjw;F Kd;> jhk; tho;f;ifia cy;yhrkhf fopf;f Ntz;Lk; 
vd;W tho;fpd;whu;fs; ,jdhy; rpy kdpju;fSila tho;f; 
ifapNy Nfhil fhyq;fspNy> Myaj;jpw;F nrd;W Njtid 
Muhjpg;gJ $l ,uz;lhtJ ,lj;jpw;F nrd;W tpLfpd;wJ. mJ 
NghyNt jq;fs; Mtpf;Fupa tho;tpYk;> jhq;fs; ,e;jg; G+kpapNy 
MNuhf;fpakhf ,Uf;Fk; ehl;fspNy ,e;jg; G+kpapNy M];jpfis 
Nru;j;J itf;f Ntz;Lk; vd;W mauhJ ciog;gjhy;> guNyhf 
juprdj;ij Fwpj;J czu;T mw;wtu;fshf khwptpLfpd;whu;fs;.  
gpupakhdtu;fNs> Mz;ltu; ,NaR tUfpd;w ehl;fs; rkPgkhf 
cs;sJ. epj;jpiuiatpl;L vOe;jpUf;fj;jf;f Ntisahapw;nw 
d;W> ehk; fhyj;ij mwpe;jtu;fsha;> fpuiafis elg;gpg;Nghk;. 
   
  
      
 
 

ஒருவனும் கிரிணய மசய் 

யக்கூைோத இரோக்கோலம் 
வருகிறது. 

யேொவொன் 9:4 

tpahod; | Mtzp 5 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 13:11-14 

செபம்: மதய்வகீ சோயல் அணையும் டி அணைத்த பதவபை>  என் வோழ் 

விலுள்ை  ோம்சத்தின் கிரிணயகணை ஆரம் த்திபலபய விட்டுவிை ஞோைத் 

தின் ஆவிணய தந்து என்ணை வைிநைத்திச் மசல்வரீோக.   இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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புருஷர்ைளுக்குரிே பிரமொணம் 
“vd;Dila FLk;g epiyik cq;fSilaJ Nghy my;y. vd; 
FLk;gj;jpypUf;Fk; tptfhuq;fshdJ vdf;F kl;Lk; jhd; njupAk;. 
mij vg;gb nrhy;tnjd;W njupatpy;iy” vd;W xU FLgj; 
jiytd; jd; rigg; Nghjfuplk; $wpdhd;. tajhd Nghjfu; mt 
id Nehf;fp: jk;gp> cd;Dila jdpj;Jthd epiyikahdJ vd 
f;Fj; njupahJ Mdhy; cd;id 
md;G $u;e;J mioj;j nja;tk; 
,NaR mij mwpe;jpUf;fpd;whu;. 
cd; ePjp epahaq;fis mtuplk; 
$W. ahtw;wpw;Fk; khwhj gpukh 
zj;ij nfhLj;j fu;j;ju; FLk;g 
tho;f;if f;Fk; ekf;F gpukhzq;fis nfhLj;jpUf;fpd;whu;. ,e;j 
cyf j;jpNy cq;fSf;F cgj;jputq;fs; cz;L vd;gjd; nghUs; 
vd;d? me;j cgj;jputkhJ Njtid mwpahj kdpju;fsplk; kl;Lk; 
,Ue;Jjhd; tUkh? xU Ntis me;j cgj;jputk; cd; kidtp 
topahf cdf;F cz;lhfyhk; my;yJ cd; gps;isfs; topah 
ff;$l cz;lhfyhk;. cq;fs; rj;JUf;fisr; rpNefpAq;fs;> cq;f 
isr; rgpf;fpwtu;fis MrPu;tjpAq;fs;; cq;fis epe;jpf;fpwtu;fS 
f;fhf n[gk;gz;Zq;fs; vd;w thu;j;ijfspd;gb eP cd; rj;JU 
f;fSf;F $l mg;gbahf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;why; cd; kid 
tpAk; cd; gps;isfSk; vj;jid mjpfk;. cd; kidtpahdts; 
fu;;j;jupd; thu;j;ijapd;gb cdf;F fPo;gbahky; ,Ug;gjpdhy; eP 
mtis ntWj;J js;StJ Njt ePjpahFNkh? Njtdhdtu;> cd; 
kidtpf;F nfhLj;j vy;iyia mts; kPwp elg;gjhy;> Njtd; 
GU~df;F nfhLj;j vy;iyia kPWtJ NjtDf;F Kd;ghf 
cdf;F epahakhFNkh? cq;fisr; rpNefpf;fpwtu;fisNa ePq;fs; 
rpNefpj;jhy;> cq;fSf;Fg; gyd; vd;d? ghtpfSk; jq;fisr; rpNe 
fpf;fpwtu;fisr; rpNefpf;fpwhu;fNs. Njtdhfpa fu;j;ju;> GU~id 
Fwpj;J nfhLj;j gpukhzj;jpw;Fs; eP tho;thahdhs; mtu; 
cd;Nky; gpupakhapUg;ghu; vd;W gjpyspj;jhu;. kidtpahdtSk;> 
epj;jpa [Ptdhfpa fpUigiar; Rje;jupj;Jf; nfhs;Sfpwtu;fshd 
gbapdhy;> mtu;fSila ngytPdq;fspd; epkpj;jk; mtu;fis 
rgpj;J ntWj;Jtplhky;> fpwp];J cq;fs; Nky; ePba nghWik 
As;stu;fshf ,Ug;gJ Nghy> cq;fs; ePba nghWikia mtu; 
fs; NkNy fhz;gpAq;fs;. Njt Mtpahdtu; jhNk cq;fis ey; 
topg;gLj;jp elj;Jthuhf. 
 

புருஷர்கபை> உங்கள்  ணை 

விகைில் அன்புகூருங்கள் ; 

எயப ிேர் 5:25 

nts;sp | Mtzp 6 
 

 khiy thrfk; - 1 NgJU 3:7  

செபம்: நீடிய ம ோறுண யுள்ை பதவபை> பதவ சோயலிபல நோள்பதோறும் 
ம ருகும் டிக்கு என்ணை அணைத்தீர். திவ்விய சு ோவங்கணை நோன் என் 
குடும் த்திபல மவைிக்கோட்டும் டிக்கு எைக்கு ம லன் தந்து என்ணை 
நைத்திச் மசல்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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அர்ப்பணிப்பும் ைீழ்படிதலும் 
fpwp];JTf;F gpupakhf elf;f kdjhapUf;fpd;wtu;fSila tho; 
tpNy mu;g;gzpg;Gk;> ghLfis rfpg;gJk; ,d;wpaikahjJ. ,J 
tPl;bNy nrhe;jf; FLk;gj;jpNy Muk;gpf;fgl Ntz;Lk;. me;jg;gb 
kidtpfNs> cq;fs; nrhe;jg; GU~u;fSf;Ff; fPo;g;gbe;jpUq;fs;; 
vd;W gupRj;j Ntjhfkk; xU vy;iyia kidtpfSf;F myq;fh 
ukhf nfhLj;jpUf;fpd;wJ. ,e;j mu;g;gzpg;Gk;> fPo;gbjYk; GU 
~Dila ew;Fzhjpraq;fSf; 
fhf mtu;fSf;F nfhLf;fg;gLk; 
ntFkjp my;y. mjhtJ> vd;D 
ila GU~d; vd;id Nerpf;fp 
d;whu;. mtu; fLikahf ciof;fp 
d;whu;. FLk;gj;ijg; ghu;f;fpd;whu; 
vd;wgbahy; ehd; mtupd; gpuah 
rq;fSf;F gjpyhf vd;id mu;g;g 
zpj;J> fPo;gbe;jpUg;Ngd; vd;gJ nghUsy;y. kidtpfNs> cq; 
fs; nrhe;jg; GU~u;fSf;Ff; fPo;g;gbe;jpUq;fs; vd;gJ Njtd; kid 
tpfSf;F nfhLj;j gpukhzk;. NjtDila gpukhzj;ij epiw 
Ntw;Wk; ghijapNy ghLfs; cz;L. kPl;guhfpa fpwp];J ed;ik 
nra;J vg;gbahf ghLfis rfpj;jhNuh me;jg;gbNa kidtpfSk; 
jq;fis mu;g;gzpj;J> ghLfis rfpf;Fk; NghJ> NjtDila 
gpukhzk; mtu;fspy; epiwNtWk;. ehk; ek;ik MSfpd;w ehl;bd; 
mjpfhupfSf;Fk;> ehk; Ntiy nra;Ak; ,lj;jpYs;s mjpfhuq;f 
Sf;Fk; fPo;gbe;jpUg;gjhy;> mtu;fs; nra;tJ vy;yhk; rup vd;gJ 
nghUs; my;y. ehk; vg;NghJk; vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhd mjpfhu 
khfpa NjtDf;F cl;gl;bUf;fpd;Nwhk;. mjdhy;> mtu; epkpj;jkhf 
,e;j G+kpapYs;s mjpfhuq;fSf;F mtUf;Fs; fPo;gbfpd;Nwhk;. 
mjw;F Nkyhf> nrhe;j GU~d; kdk; khWk;gbahfTk;> mtd; 
jd; kidtpapd; mu;g;gzpg;igAk; fPo;g;gjiyAk; fz;L> mts; 
epkpj;jk; Njtdhfpa fu;j;jiu kfpikg; gLj;Jk;gbf;F> mts; 
GU~idf; Fwpj;j md;NghL mtDf;F fPo;gbe;jpUf;f Ntz;Lk;. 
xU GU~d; mepahaf; fhuzhfNt ,Ue;jhy;> mtd; mjw;Fupa 
gyid milthd;. cq;fs; GU~d; mepahaf; fhudzhf ,Ue;J 
mope;J Nghtij ePq;fs; tpUk;Gfpd;wPu;fsh? my;yJ kdk; khwp 
epj;jpa [Ptid mila Ntz;Lk; vd;W thQ; rpf;fpd;wPu;fsh? 
GU~id Mjhag;gLj;jpf;nfhs;s tpUk;gpdhy;> fu;j;ju; Fwpj;j 
vy;iyf;Fs; myq;fhukhf mlq;fpapUq;fs;.  
    
    
 
 

எபிசரேர் 12:6 

rdp | Mtzp 7 
 

 khiy thrfk; - vNgrpau; 5:22-23 

செபம்: நீதியுள்ை பதவபை> என் குடும் த்திபல நோன் ச ோதோைத்ணத 
மகடுத்துப் ப ோடுகின்றவைோ(ைோ)க அல்ல> கிறிஸ்துணவப் ப ோல ச ோதோ 
ைத்ணத உண்டு  ண்ணுகின்றவைோ(ைோ)க வோை கிருண  மசய்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

அந்தப் டி  ணைவிகபை> 
உங்கள் மசோந்தப் புருஷர் க 

ளுக்குக் கீழ்ப் டிந்திருங்கள். 

1 யபதுரு 3:2 
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நம்முகடே எல்கலகே ைொட்டும் யவதம் 
GU~Df;Fk; kidtpf;FKupa Njt gpukhzq;fisf; Fwpj;J 
fle;j ,uz;L ehl;fshf jpahdpj;Njhk;. ,d;Dkha;> gps;isfs;> 
thypgu;fs;> tNahjpgu;fs;> v[khd;fs;> Copau;fs;> mbikfs;> 
mjpfhupfs;> Nghjfu;fs;> tpjitfs;> jpf;fw;wtu;fs;> xLf;fg;gl; 
Nlhu;> tho;tpoe;Njhu; ahtUf;FKupa Njt gpukhzq;fis ehk; 
rj;jpa Ntjj;jpNy fhzyhk;. xt;nthU ,lj;jpYk; md;Gk;> 
mu;g;gzpg;Gk;> fPo;gbjYk;> ghL 
fis rfpg;gJk; Fwpg;gplg;gl;bU 
g;gijf; fhzyhk;. mjhtJ> ehd; 
ahuhf ,Ue;jhYk;> ve;j epiy 
apNy ,Ue;jhYk;> “mtd; vdf;F 
nra;j jPikf;F jPik nra;Ntd;” 
vd;w vz;zk; xU kdpjdhdtD 
ila vz;zj;jpNy ,Uf;Fk; vd; why;> mtdplj;jpy; Njt md;G 
,d;Dk; ,y;iy. mtd;> ed;ik nra;J fpwp];J ghLfis 
mDgtpj;jJ Nghy jd;id ,d;Dk; mu;g;gzpf;ftpy;iy. mtd; 
tho;tpNy mtd; Njt trdj;jpw;F fPo;gba Ntz;Lk; vd;w 
vz;zk; ,d;Dk; ,y;iy. gpupakhdtu;fNs> Njtd; cq;fs; 
tho;f;ifapy; Fwpj;j vy;iyia khw;whjpUq;fs;. Mz;Lfs; fl 
e;J cyf ehfuPfk; khwpg; Nghfyhk;. ,g;NghJ vy;yhNk etPdka 
g;gLj;jg;g l;bUf;fpd;W vd;W $wyhk;. Mdhy; Njtd; New;Wk; 
,d;Wk; vd;Wk; khwhjtuhfNt ,Uf;fpd;whu;.,e;j cyfpNy> Njt 
Dila gpukhzq;fs; gy kdpju;fSf;F igj;jpakhfTk;> mehf 
uPfkhfTk; Njhd;Wfpd;wJ. Njt Qhdj;jpw;F gjpyhf> cyf Qhd 
j;ijNa kdpju;fs; njupe;J nfhs;fpd;whu;fs;. kD~Df;Fr; nrk; 
ikaha;j; Njhd;Wfpw top cz;L; mjpd; KbNth kuz topfs;. 
NjtDila trdk; xUNghJk; mtkha; Nghtjpy;iy. mtU 
ila gupRj;jk; khwpg;Nghtjpy;iy. mtUila trdk; xU NghJk; 
ngydw;Wg; Nghtjpy;iy. cq;fs; tho;f;ifapNy cq;fNshL jpd 
Kk; ,ilg;gLfpd;wtu;fs;: FLk;g mq;fj;jtu;fs;> rf njhop 
yhspfs;> rf khztu;fs;> ez;gu;fs;> cwtpdu;fs;> maytu;fs;> 
Njt gpukhzj; ijtpl;L jtwpg;Nghtjhy;> ePq;fSk; Njt gpukh 
zj;ijAk;> Njtd; cq;fSf;F Fwpj;j vy;iyiaAk; js;spg; 
NghlhjpUq;fs;. fu;j;jUila Ntjj;jpd;gb elf;fpw cj;jkkhu; 
f;fj;jhu; ghf;fpathd;fs;. mtu;fs; guNyhfj;jpNy epj;jpa [Ptid 
Rje;jupj;Jf; nfhs;thu;fs;.  
  
   
            
 

கர்த்தருணைய பவதத்தி 
ன் டி நைக்கிற உத்த   ோர் 

க்கத்தோர்  ோக்கியவோன்கள். 

 ங்ைீதம் 119:1 

QhapW | Mtzp 8 
 

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

செபம்: என்றும்  ோறோத பதவபை> கோலங்கள்  ோறிப் ப ோைோலும் 
உம்முணைய வோக்கு  ோறிப் ப ோவதில்ணல. அடிபயன் உம் வோக்கில் 
நிணலத்திருக்கும் டிக்கு ம லன் தந்து வைிநைத்துவரீோக. இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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அளவிட முடிேொத பலன் உண்டு 
Njtd; Fwpj;j vy;iyf;Fs;> jq;fs; tho;f;ifia fhj;Jf; nfhs; 
fpd;wtu;fSf;Fupa gyd; vd;d? ,tu;fs;: fu;j;jUf;fha; fhj;jpU 
f;fpd;wtu;fshjyhy; GJ ngyile;J fOFfisg;Nghyr; nrl;il 
fis mbj;J vOk;Gthu;fs;; mtu;fs; XbdhYk; ,isg;gilah 
u;fs;> ele;jhYk; Nrhu;e;JNghfhu;fs;. fu;j;ju; mUspa Ntjj;jpy; jpd 
Kk; jpahdkhf ,Ug;gjhy;> jkJ tho;tpNy ew;fdpfis nfhL 
f;fpd;whu;fs;. mepj;jpakhd ,e;j 
G+Ty tho;f;iff;F xU Muk;gKk; 
xU KbTk; cz;L. xU re;jjp 
NghfpwJ> kW re;jjp tUfpwJ. kdp 
jDila Mz;LfSf;F xU vy;iy 
cz;L. ,e;j G+kpapNy> ghLfNshL 
thOk; kdpjd; me;j jdf;nfd 
jug;gl;l nrhw;g Mz;Lfis NjtDila gpuzkhdj;jpd;gb fhj; 
Jf; nfhs;thdhf ,Ue;jhy;> mtd; gukNdhL guNyhfpNy eP^op 
aha; thOk; tho;f;ifia ngw;Wf;nfhs;thd;. ey;y epyj;jpNy 
tpijf;fg;gl;l tpijfs; gd;klq;fhf gyd; nfhLg;gJ Nghy ,t 
u;fs; mopTs;sij tpijj;J> mopahikia Rje;jupj;Jf; nfhs;fpd; 
whu;fs;. ehk; me;jg; ghf;fpaj;ij ngw;Wf; nfhs;Sk;gbahf> ek; 
ghtq;fSf; Fupa gupfhuj;ij nrYj;Jk;gb tpiy kjpf;f Kbahj 
jk;Kila ,uj;jj;ij Mz;ltuhfpa ,NaR rpe;jpdhu;. mfyKk;> 
MoKk;> ePsk;> cauKk; mwpa Kbahj> mwpTf;nfl;lhj vy;iy 
apy;yhj cd;dj md;ig  mtu; ek;Nky; nghopfpd;whu;. Nkw;F 
f;Fk; fpof;Ff;Fk; cs;s J}uj;ij mstpl KbANkh? mJ vt;t 
sT J}uNkh> mt;tsT J}ukha; mtu; ek;Kila ghtq;fis 
ek;iktpl;L tpyf;fpdhu;. nrhy;ypKbahj <Tfis mtu; ekf;F 
nra;jpUf;fpd;whu;. vy;yhg; Gj;jpf;Fk; Nkyhd Njt rkhjhdk; vq; 
fs; ,Ujaq;fisAk; vq;fs; rpe;ijfisAk; fpwp];J ,NaRTf;F 
s;shff; fhj;Jf;nfhs;Sk;gb nra;fpd;whu;. G+kpf;F thdk; 
vt;tsT caukhapUf;fpwNjh> mtUf;Fg; gag;gLfpwtu;fs;Nky; 
mtUila fpUigAk; mt;tsT ngupjhapUf;fpwJ. epj;jpa 
[Ptid mspg;Ngd; vd;gNj mtu; ekf;Fr; nra;j thf;Fj;jj;jk;. 
jkf;fhf fhj;jpUf;fpd;wtu;fis jk;NkhL Nru;j;Jf; nfhs;Sk; 
gbahf Mz;ltuhfpa ,NaR kWgbAk; tUthu;. mtu; ntspg; 
gLk;NghJ ehk; mtu; tUifapy; mtUf;F Kd;ghf ntl;fg;gl;L 
g;Nghfhky; ijupaKs;stu;fshapUf;Fk;gbf;F mtupy; epiyj;jp 
Ug;Nghk;. vdNt mtu; Fwpj;j vy;iyia khw;wpg; NghlhjpUq;fs;. 
   
  
 
 

நித்தியெவீணை அைிப்ப ன் 
என் பத அவர் ந க்குச் 
மசய்த வோக்குத்தத்தம். 

செபம்: நித்திய ெவீணை தருபவன் என்று வோக்குணரத்த பதவபை> 

அைியோண ணய  ரபலோகிபல தரித்துக் மகோள்ளும் டிக்கு இந்த பூ ியில் 
வோழும்வணர உம்முணைய வோர்த்ணதயின் வைியில் வோை கிருண  
மசய்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைி யோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

1 யேொவொன் 2:25 

jpq;fs; |  Mtzp 9 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 112:1-10 
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நிகலத்திருந்து ைனி சைொடுங்ைள் 
jq;fs; gps;isfis Nerpf;Fk; ngw;Nwhu; Mz;Lfs; fle;J nrd; 
whYk; jq;fs; gps;isfSf;F Gj;jpkjpfis $WtjpYk;> jtwhd 
fhupaq;fisf; Fwpj;J vr;rupg;G toq;FtjpYk;> fz;bj;J NgRt 
jpYk; rypg;gile;J Nghtjpy;iy. Mdhy; gps;isfNdh jq;fs; 
ngw;Nwhupd; Gj;jpkjpfisAk;> vr;rupg;igAk;> fz;bg;igAk; jpd 
Kk; Nfl;gjhy; “mNj Fuy;> xNu nra;jp” vd;W rypg;gile;J Nghfp 
d;whu;fs;. ,J gps;isfspd; kd 
jpNy xl;bf; nfhs;Sk; kjpaPdk;. 
NkhNr vd; Dk; Njt Copaupd; 
ehl;fspNy> NkhNr topahf Njt 
dhfpa fu;j;ju; nra;j kfh ngup 
jhd mjpraq;fis [dq;fs; 
fz;zhuf; fz;lhu;fs;. Mdhy; 
ehl;fs; fle;J nry;Yk; NghJ> 
[dq;fspy; rpyu; rigia Fo 
g;Gk; fyff;fhuuhf khwp> jq;f 
Sf;nfd jiytiu Vw;gLj;jpf; 
nfhz;lhu;fs;. NkhNrNahL kl;Lkh Njtd; NgRthu;? vq;fNshL 
Ngr khl;lhuh? NkhNr [dq;fis jtwhf topelj;Jfpd;whu; vd;W 
ngUk; Fog;gj;ij Vw;gLj;jpdhu;fs;. mjdhy; mtu;fs;Nky; Njt 
Dila Nfhgk; gw;wpnaupe;jjhy;> tdhe;juj;jpNy mope;J Nghdh 
u;fs;;. gpupakhdtu;fNs> epj;jpa [Ptid jUNtd; vd;gNj gpjh 
thfpa Njtd;; ekf;F nfhLj;j thf;Fj;jj;jk;. ehk; ahtUk; mij 
ngw;Wf; nfhs;Sk;gbahf ehSf;F ehs; Njt rhaypNy tsue;J 
tUfpd;Nwhk;. ek;ik gf;jptpUj;jpailar; nra;Ak; Njt nra;jp 
nay;yhk; mijf; Fwpj;jjhfNt ,Uf;Fk;. cq;fs; rigapNy> 
cq;fs; Nka;g;gupd; Fuiy thue;NjhWk; Nfl;Fk; NghJ mNj 
Fuy;> xNu nra;jp vd;W kjpaPdkhd gps;isfisg; Nghy rypg;g 
ile;J Ngha;tplhjpUq;fs;. NjtDila thu;j;ijia ePq;fs; 
Nfl;Fk; NghJ mJ cq;fSf;F rypg;ghf ,Ue;jhy;> czu;Ts;s 
,Ujaj;ijAk;> gpufhrKs;s kdf;fz;fisAk; fu;j;ju; cq;fS 
f;F je;jUs Ntz;Lk; vd;W Ntz;bf; nfhs;Sq;fs;. Gjpa ntsp 
g;ghLfs; vd;w ngaupy;> je;jpukhf Nghjpf;fg;gLfpd;w gytpj 
fhw;wpdhNy mq;Fkpq;Fkhf miyfisg;Nghy mbgl;L miyfpw 
tu;fshapuhky;> Njt thu;j;ijapd;gb ehSf;F ehs; fpwp];JTf; 
Fs; vy;yhtw;wpNyAk;> ePq;fs; tsu;e;J ngUFq;fs;.  
  
       
 
 

 

 னுஷருணைய சூதும் வஞ்சி 
க்கிறதற்பகதுவோை தந்திரமு 

முள்ை ப ோதக ோகிய  ல 

வித கோற்றிைோபல அணலக 

ணைப்ப ோல அடி ட்டு அணல 

கிறவர்கைோயிரோ ல் 

nrt;tha;|  Mtzp 10 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:6-8 

செபம்: வைிநைத்திச் மசல்லும் அன் ின் பதவபை> என் சுய விருப் ப் டி> 

அங்கு ிங்கு ோக அணலந்து திரியோ ல்> கற்றுக் மகோண்ை உம்முணைய 
வோர்த்ணதகைின் டி கைி மகோடுக்கும் வோழ்க்ணக வோை கிருண  
மசய்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

 எயப ிேர் 4:14 
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குகறைளியல தரித்து நிற்ைொதிருங்ைள் 
xU khztdhdtdpd; ghlrhiy Kd;Ndw;w mwpf;ifapypUe;j 
Fwpg;gpd;gb mtd; ngw;Nwhu;fs; tFg;ghrpupaiu re;jpf;Fk;gb nrd; 
wpUe;jhu;fs;. me;j khztd;> gy ghlq;fspNy ey;y Gs;spfis 
vLj;jpUe;j NghJk; jha; nkhopahfpa jkpo;g; ghlj;jpy; kpfTk; 
Fiwe;j Gs;spiaNa mtd; ngw;wpUe;jhd;. tFg;ghrpupau; ngw; 
Nwhiu Nehf;fp: mNef ghlq;fspNy cq;fs; kfdhdtd; rpwe;j 
Gs;spfis vLj;jpUf;fpd;whd;. 
vdJ ghuhl;Lisj; njuptpf;fp 
d;Nwd;. mtd; Vida ghlq;f 
spy; rpwe;J tpsq;fpdhYk;> 
,e;j ehl;bd; fy;tp mikr;rpd; 
rl;lg;gb> jha; nkhopapy; rpj;jp 
ngwhky;> Nkw;gbg;gpw;F nry;y 
KbahJ. vdNt> jkpo;g; ghlj; 
jpy; mjpf fupriz vLf;Fk; 
gb mwpTiu $wpdhu;.  xU 
Ntis me;jg; ngw;Nwhu;> tFg;G Mrpupau; vq;fs; kfdpd; Fiw 
itj; jhd; Nehf;fpg; ghu;f;fpd;whu; vdNt NtW Mrpupauplk; jq;fs; 
kfid nfhz;L nry;yyhk; my;yJ gbf;Fk; ghlrhiyia khw;wp 
tplyhk; vd vz;zk; nfhs;syhk;. Mdhy; mtu;fs; vq;F nrd; 
whYk;> mtu;fSila kfd; Nkw;gbg;gpw;F jFjp ngWk; nghUl;L 
jkpo;g; ghlj;jpy; rpj;jp ngw;Nw Mf Ntz;Lk;. gpupakhdtu;fNs> 
,e;j rk;gtj;jpNy Fwpg;gpl;l gpufhukhf> ,d;W rigfspNy rpyu; 
jhq;fs; Kd;Ndw Ntz;ba ,lq;fis fhz;gpf;Fk; Copau;f 
isAk;> cld; rNfhjuu;fisAk; vjpu;j;J epw;fpd;whu;fs;. “vd;idf; 
Fwpj;j ey;yitfis kl;Lk; NgRq;fs; kw;witfis tpl;Ltp 
Lfs;” vd;W nrhy;yp  rypg;gile;Jk; nfhs;fpd;whu;fs;. Nfl; gj 
w;F ,dpikahf ,Uf;Fk; ey;y fhupaq;fis kl;Lk; Ngryhnkd 
epidf;fpd;whu;fs;. Mdhy; xU kdpjd; jd; Mtpf;Fupa tho;tpNy 
jhd; Kf;fpakhf ftdpf;f Ntz;ba xU Fiw my;yJ ,lwy; 
cz;L vd;W mwpe;jpUe;Jk;> mtd; mij epahag;gLj;jp> jd;id 
khw;wpf; nfhs;shky;> jd; FiwTfis fhz;gpf;Fk; topfhl;b 
fis khw;Wk;gb Kaw;rp nra;gtdhf ,Ue;jhy;>  tho;ehs; 
KOtJk; mtd; gl;l gpuahrk; ahTk; tpUjhtha; Ngha; tpLk;. 
mg;gbg;gl;ltu;fSf;F KbtpNy epahaj;jPu;g;Gk;> tpNuhjpfisg; 
gl;rpf;Fk; Nfhghf;fpidANk ,Uf;Fk; vd Ntjk; $Wfpd;wJ. 
   
 
 

தன்  ோவங்கணை  ணறக்கி 
றவன் வோழ்வணைய ோட்ைோன். 

அணவகணை அறிக்ணக மசய்து 

விட்டுவிடுகிறவபைோ இரக்கம் 
ம றுவோன். 

நீதிசமொழிைள் 28:13 

Gjd; | Mtzp 11 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 10:26 

செபம்:  ோவத்திலிருந்த என்ணை  ீட்டுக் மகோண்ை பதவபை> சத்தியத்ணத 
அறிந்த  ின்பும் துைிகர ோக  ோவத்திபல நிற்கும் ம ரும்  ோதகத்திற்குள் 
நோன் சிக்கிக் மகோள்ைோத டி என்ணைக் கோத்துக் மகோள்ளும்.  இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 



 

 THE INNER MAN PUBLISHED BY GRACE TABERNACLE - 416.613.2909               27 

 

 
 

 

ஆத்துமொவிற்கு இலொபம் என்ன? 

xU tpahghuj;ij Muk;gpf;Fk; xUtd; jd; tpahghuj;jpw;F e~;lk; 
tpistpf;ff;$ba fhuzpfis fz;L nfhz;lhy; mtd; mij 
tpl;LtpLfpd;whd;. ,e;j cyfpNy nghJthf kdpju;fs; jhq;fs; 
Kd;ndLf;Fk; jpl;lq;fs; xt;nthd;wpYk; ,yhgj;ij milAk;gb 
ciof;fpd;whu;fs;. xU tpahghuj;ij Muk;gpf;Fk; kdpjd; jdf;F 
mjpf thbf;ifahsu;fs; Ntz; 
Lk; vd;W gpuahrg;gLfpd;whd;. 
tpisahl;Lg; Nghl;bfis elj; 
Jgtu;fs; ghu;itahsu;fs; 
Ntz;Lk; vd;W mjw;Fupa elt 
bf;iffis vLf;fpd;whu;fs;. 
mJNghyNt> rigfspNy Mj; 
Jkhf;fs; ngUf Ntz;Lk; vd; 
gJk; ek; vy;NyhUila thQ; 
irAkhf ,Uf;fpd;wJ. vLj;J 
f;fhl;lhf> xU kdpjd; ifapl;L nra;Ak; njhopy; ngupjhf 
tpUj;jpaile;J> mtDf;F ngUk; Mjhaj;ij nfhLf;fpd;wJ. 
mtd; nry;Yk; rig If;fpaj;jpNy [dq;fs; ngUfp> rigahdJ 
tsu;e;J jd;dpiwT mile;jpUf;fpd;wJ. ,e;j cyfpNy mtd; 
Njitfs; ahTk; re;jpf;fg;gl;L tUfpd;wJ. mtid fhZk; 
kdpju;fs; mtd; MrPu;tjpf;fg;gl;ltd; vd;W $Wfpd;whu;fs;. G+T 
yfpNy xUtDila tho;T mg;gbapUg;gjhy;> mjdhy; mtD 
ila Mj;JkhTf;F ,yhgk; vd;d? tsu;e;J ngUfpapUf;Fk; 
rigapy; mtd; mq;fj;jtdhf ,Ug;gjhy;> mtd; guNyhfk; 
nrd;Wtplf; $LNkh? ,e;j cyfpYs;s kdpju;fs; xUtidg; ghu; 
j;J MrPu;tjpf;fg;gl;ltd; eP vd;W $Wtjhy;> mtd; NjtDf;F 
gpupaKs;stdhf ,Uf;f KbANkh? xU kdpjd; ,e;j cyfk; 
KOtijAk; Mjhag;gLj;jp> jdf;F IRtupaj;ijAk;> me;j]; 
ijAk;> ew;ngaiuAk; Nru;j;Jf; nfhz;lhYk;> mtd; NjtDila 
rpj;jj;ij jd; tho;tpy; epiwNtw;whjtdhf ,Ue;jhy;> mtd; jd; 
Mj;JkhTf;F e~;lk; tpistpf;fpd;wtdhfNt ,Ug;ghd;. gpupakh 
dtu;fNs> rw;W cq;fs; tho;f;ifia rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. xUt 
Dila Mj;Jkhtpw;F ,yhgk; cz;lhf Ntz;Lnkd;why;> mtd; 
IRtupathdhf ,Ue;jhYk;> twpatdhf ,Ue;jhYk;> mtd; 
NjtDf;Fg; gae;J> cj;jk topapNy ele;J> Njt rpj;jj;ij jd; 
nrhe;j tho;tpNy epiwNtw;Wfpd;wtdhf tho Ntz;Lk;. 
 
  
 
              

 

 னுஷன் உலகம் முழுவ 

ணதயும் ஆதோயப் டுத்திக் 
மகோண்ைோலும்> தன் ெவீணை 
நஷ்ைப் டுத்திைோல் அவனு 

க்கு லோ ம் என்ை? 

மொற்கு 8:36 

tpahod; | Mtzp 12 
 

  khiy thrfk; - gpypg;gpau; 3:9-11 

செபம்: அன் ின்  ரபலோக தந்ணதபய> இந்த உலகத்திைோபல உண்ைோகும் 
ம யரும் புகணையும் நோைோ ல்> பதவ  யத்துைன்> உத்த  ோக நைந்து> 

உம்முணைய திருச்சித்தத்ணத நிணறபவற்ற கிருண  மசய்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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ெவீகன ைொத்துக் சைொள்ளுங்ைள் 
xU kdpjdhdtd;> jd; FLk;gj;jpd; tWik vg;NghJ khWk;? 
nropg;ghd tUlq;fisf; fhz Ntz;Lk; vd;W mDjpdKk; Njt 
dplk; Ntz;bf; nfhz;lhd;. fLikahf cioj;jhd;> jd; gps;is 
fs; fy;tp fw;Fk;gb jd;dhy; Kbe;jsT gpuahrg;gl;L mtu;fis 
Cf;Ftpj;jhd;. Mz;Lfs; fle;J nrd;wJk;> mtd; nra;Ak; njhop 
ypNy  tpUj;jp Vw;gl;lJ. mtd; 
vjpu;ghu;j;jpUe;j nropg;gpd; tUl 
q;fis fz;L nfhz;lhd;. f~;l 
q;fs; cUFk; gdpNghy kiwe;J 
Nghapw;W. Njtd; vd; Ntz;L 
jiyf; Nfl;L vd;id MrPu;tjpj; 
jpUf;fpd;whu; vd;W ngUk; kfpo;r;rp 
mile;jhd;. ehl;fs; fle;J nry; 
Yk; NghJ> mtd; jd;id mwpah 
kNy> jdf;Fz;lhd nropg;ig jhd; 
,Wfg;gw;wpapUg;gij mwpahJ 
,Ue;jhd;. rpy khjq;fSf;F Qhapw;W fpoikfspy; Ntiy nra;a 
Ntz;Lk; vd;w fl;lahKk; mtDf;F Vw;gl;lJ. ,iynad;W 
kWj;jhy; Ntiy Ngha;tpLk;. Ntiy Nghdhy; vd; tho;tpd; nrop 
g;G Ngha;tpLNk vd;W QhapW Muhjidia nghUl;gLj;jhJ. 
Ntiyf;F nry;y ,zf;fk; njuptpj;jhd;. Ntjj;jpNy fhZk; gupR 
j;jthd;fs; jq;fs; Md;kPf ,ul;rpg;ig fhj;Jf; nfhs;Sk;gbahf 
jq;fs; capiuNa mw;gkhf vz;zp> ve;j jaf;fKkpd;wp cgj;jputq; 
fisAk;> ghLfisAk;> ,og;Gf;fisAk; rfpj;Jf; nfhz;lhu;fs;. 
Mdhy;> ,e;j kdpjNdh> jd; Ntiyia fhj;Jf; nfhs;Sk;gb 
NjtDila fhupaq;fistpl;Ltpl Maj;jKs;stdhf ,Ue;jhd;. 
gpupakhdtu;fNs> tay;fs; jhdpaj;ij tpistpahkw;NghdhYk;> 
fpilapy; Ml;Lke;ijfs; Kjyw;Wg;NghdhYk;> njhOtj;jpNy khL 
,y;yhkw;NghdhYk;>  ehd; fu;j;jUf;Fs; kfpo;r;rpahapUg;Ngd;> vd; 
,ul;rpg;gpd; NjtDf;Fs; fsp$UNtd; vd;W kdpju;fs; mofhf 
ghLfpd;whu;fs;. Mdhy; mNj kdpju;fNs capu;tho vdf;F ,e;j 
cyf nry;tk; Njit vd;W epj;jpa [Ptid ,oe;J Nghf Maj;j 
Ks;stu;fshf khwptpLfpd;whu;fs;. epj;jpakhditfis ngw;Wf; 
nfhs;s tpUk;gpdhy;> mepj;jpakhditfis ,oe;J Nghtjw;F 
ehk; Maj;jKs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. ek; Njitfis ek; 
Kila Mj;Jk Neru; mwpthu; vd;W mtiuNa ehk; gw;wpf; 
nfhz;L tho Ntz;Lk;.  
         
 

தன் ெவீணை இரட்சிக்க 
விரும்புகிறவன் அணத 
இைந்துப ோவோன் ; என்ைி 
 ித்த ோகத் தன் ெவீணை 
இைந்துப ோகிறவன் அணத 
இரட்சித்துக்மகோள்ளுவோன். 

 

nts;sp | Mtzp 13 
 

 khiy thrfk; - Mg$f; 3:17-18 

செபம்: சர்வ வல்ல பதவபை>  உலக ஆசீர்வோதங்கணை ம ற்றுக் மகோள்ை 
பவண்டும் என்ற பநோக்கத்துைன்  ட்டு ல்ல> உ க்கோக அணவகணை 
இைந்து ப ோகவும் நோன் ஆயத்தமுள்ைவைோக இருக்க ம லன் தோரும்.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

லூக்ைொ 9:24 
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யதவனொல் எல்லொம் கூடும் 
xU rkak; xUtd; Mz;ltuhfpa ,NaRtpdplj;jpy; Xbte;J> 
mtUf;F Kd;ghf Koq;fhy;gbapl;L: ey;y NghjfNu epj;jpa [Pt 
idr; Rje;jupj;Jf;nfhs;Sk;gb ehd; vd;dnra;aNtz;Lk; vd;W 
Nfl;lhd;.  tpgrhuQ;nra;ahjpUg;ghahf> nfhiy nra;ahjpUg;gh 
ahf> fsT nra;ahjpUg;ghahf> ngha;r;rhl;rp nrhy;yhjpUg;gh 
ahf> tQ;rid nra;ahjpUg;ghahf> cd; jfg;gidAk; cd; 
jhiaAk;  fdk; gz;Zthahf 
vd;fpw fw;gidfis mwpe;jpU 
f;fpwhNa vd;whu;.  mjw;F mtd;: 
NghjfNu> ,itfisnay;yhk; 
vd; rpWtaJKjy; iff;nfhz;b 
Uf;fpNwd; vd;whd;.  ,NaR mt 
idg; ghu;j;J> mtdplj;jpy; md; 
G$u;e;J: cd;dplj;jpy; xU FiwT 
cz;L: eP Ngha;> cdf;F cz;lh ditfisnay;yhk; tpw;W> jupj; 
jpuUf;Ff; nfhL> mg;nghOJ guNyhfj;jpNy cdf;Fg; nghf;fp 
~k; cz;lhapUf;Fk;; gpd;G rpYitia vLj;Jf;nfhz;L vd;idg; 
gpd;gw;wpth vd;whu;. mtd; kpFe;j M];jpAs;stdhapUe;jg 
bahy;> ,e;j thu;j;ijiaf; Nfl;L> kdkbe;J> Jf;fj;NjhNl 
Ngha;tpl;lhd;. ghUq;fs;> epj;jpa [Ptid ngw Ntz;Lk; vd;w 
Mir mtdplj;jpypUe;jJ. Mdhy;> mtdplkpUe;j [Rtupaj;jpd; 
Mir epj;jpa [Ptidtpl kpf mjpfkhf ,Ue;jjhy; mtd; Mir 
mtid Nkw;nfhz;lJ. Mz;ltuhfpa ,NaRit re;jpj;j vy;yh 
IRtupathd;fisAk; ghu;j;J mtu; cdf;F cz;lhditfis 
nay;yhk; tpw;W> jupj;jpuUf;Ff; nfhL vd;W $wtpy;iy. Mdhy; 
,e;j kdpjDf;F mJ ,lwyhf ,Ug;gij mtu; mwpe;J nfhz; 
lhu;. xUNtis tpgrhuk;> nfhiy> fsT> ngha;rhl;rp> tQ;rid 
cq;fs; tho;tpy; ,y;yhjpUf;fyhk;. ePq;fs; cq;fs; jha; je;ij 
aiu fdk;gz;zp mtu;fSf;F nra;a Ntz;baitfis nra;J 
tuyhk;. Mdhy;> cq;fs; kdij Nkw;nfhz;bUf;Fk; Mir 
vd;d? epj;jpa [PtNd cq;fs; Nkyhd Mirahf ,Uf;f Ntz; 
Lk;. mg;gbahdhy; ahu;jhd; epj;jpa [Ptid ngw;Wf; nfhs;thd; 
vd;W md;W ,NaRtpd; rP~u;fs; Mr;rupag;gl;lhu;fs;. kdpj 
ngydj;jpdhy; mJ MfhJ Mdhy; NjtDila ngyj;jpdhy; 
mJ MFk; vd;W ,NaR mtu;fis cw;rhfg;gLj;jpdhu;. vdNt 
Njt Mtpapd; ngyj;NjhL Kd;Ndwpr; nry;Nthk;.  
         
 

 னுஷரோல் இது கூைோதது 

தோன்> பதவைோல் இது கூைோ 

ததல்ல ; பதவைோபல எல் 

லோம் கூடும் என்றோர். 
 

மொற்கு 10:27 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 16:13 

செபம்: நித்திய ெவீணை தருபவன் என்ற பதவபை> என்னுணைய ம லத்தி 
ைோல் ஒன்றும் ஆகோது> என் ம லவைீங்கணை நோன் ப ற்மகோள்ளும் டி 
பதவ ம லைத்திைோல் என்ணை நீர் வைிநைத்துவரீோக.. இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆப ன். 
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 த்திே ஆவிேொனவர் வழிநடத்துவொர் 

“Njt rhayhf khwp NjtNdhbUg;Ngd;” vd;W xU mofhd 
ghlypd; tupfs; mikf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. MjpapNy Njtdhdtu;> 
jk;Kila rhayhf kD~idr; rpU~;bj;jhu;> mtidj; Njtrha 
yhfNt rpU~;bj;jhu;; MZk; ngz;Zkhf mtu;fisr; rpU~;bj; 
jhu;. Mdhy; kdpjNdh> NjtDila thu;j;ijf;F fPo;gbahky; 
Njt rhaiy ,oe;J Nghdhd;. 
Njt rhaiy ,oe;J Nghtjw;F 
mtd; jd; khk;rj;jpd; ,r;irf;F 
,lq;nfhLj;jhd;. ,oe;J Nghd 
me;j Njt rhaiy kWgbAk; 
ngw;Wf; nfhs;shky; ehk; Njt 
NdhL guNyhfpNy tho Kb 
ahJ. me;j Njtrhaiy mil 
e;J nfhs;Sk;gbf;F> Mz;l 
tuhfpa ,NaR topiaj; jpwe;jhu;. me;j topahf gpuNtrpj;J> 
Md;kPf ,ul;rpg;ig ngw;Wf; nfhz;L> mtUila rpj;jk; nra;gt 
u;fs; Njt rhaypNy jpdKk; tsu;e;J tUfpd;whu;fs;. Njt thu;j; 
ijf;F fPo;g;gbahky; ,oe;j Njtrhaiy> ehk; Njt thu;j;ijf;F 
fPo;g;gbtjpdhy; kWgbAk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. Njt rhaiy 
,oe;J NghFk; kdpju;fs; ,e;j cyfj;jpd; khk;r ,r;irf;F 
mbikfshf ,Uf;fpd;whu;fs;. mtu;fSila kdjpNy> gif> 
td;kk;> frg;G> gpuptpidfs;> rz;ilfs;> khu;f;fNgjq;fs;> Nkhf 
,r;irfs;> fsT> ngha;> nghUshir> jfhj thu;j;ijfs;> fsp 
ahl;lq;fs;> ntwp nfhs;Sjy; Nghd;w khk;rj;jpd; Rghtq;fs; ,U 
f;Fk;. mitfis jd; ,Ujaj;jpNy itj;jpUf;Fk; kdpjd; Njt 
rhaypNy xUehSk; tsuKbahJ. Njt rhaiy mila tpUk; 
Gfpd;wtd;> ,itfis tpl;Ltpl Maj;jKs;stdhf ,Uf;f Ntz; 
Lk;. ePq;fs; xU Fw;wKk; nra;ahjpUf;f cq;fSf;F jPik nra;j 
tu;;fs; cq;fs; tho;tpNy ,Ug;ghu;fs;. mtu;fis Fwpj;j cq; 
fs; kdepiy vg;gbahf ,Uf;fpd;wJ. mtu;fis Fwpj;j frg;G 
cq;fs; kdjpy; ,Uf;fpd;wjh? cq;fSf;F jPik nra;jtu;fis 
MrPu;tjpj;J mtu;fSf;fhf n[gpf;Fk; kdepiy cq;fsplk; 
cz;lh? kdpj ngyj;jhy; ,itfis nra;a KbahJ. rj;jpa 
Mtpahfpa mtu; tUk;NghJ> rfy rj;jpaj;jpw;Fs;Sk; cq;fis 
elj;Jthu;; vd;W Mz;ltuhfpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. 
mtUila JizNahL Njt rhaypNy jpdKk; tsUq;fs;.     
 
   
 
 

சத்திய ஆவியோகிய அவர் 
வரும்ப ோது> சகல சத்தியத்தி 
ற்குள்ளும் உங்கணை நைத்து 

வோர்; 

யேொவொன் 16:13 
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 khiy thrfk; - 2 nfhup 4:16 

செபம்: உன்ைத ோை பதவபை> பதவ சோயலிபல நோன் அனுதிைமும் 
வைர்ந்து ம ருகும் டிக்கு>  ோம்சத்தின் கிரிணயகள் என்ணை ப ற்மகோள் 

ைோத டிக்கு> எைக்கு ம லன் தந்து வைிநைத்திச் மசல்வரீோக. இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 



 

 அனுதினமும் யவதத்கத ைருத்யதொடு வொ ியுங்ைள்  31 

 

 
 

 

தொழ்கமயும் ைீழ்ப்படிவும் 

xU tPl;bd; nrhe;jf;fhud; jd; tPl;bw;F Kd;ghf mofhd xU 
G+e;Njhl;lj;ij itj;jpUe;jhd;. mt;topaha; Ngha; tUgtu;fs; 
me;jg; G+e;Njhl;lj;ij ghu;j;J mjd; moif ,urpg;ghu;fs;. rpyu; 
tPl;Lr; nrhe;jf; fhudpd; mDkjpNahL kyu;fis gwpj;Jr; nrd;wh 
u;fs;. jdf;F gpupakhdtu;fS 
f;F mtd; mitfis nfhLj; 
jhd;. Mdhy;  rpy ehl;fSf;F 
gpd;G> mj;Njhl;lj;jpypUe;j ky 
u;fis rpyu; mDkjpapd;wp gwp 
j;Jf; nfhz;L nry;tij mtd; 
mtjhdpj;jhd;. mJ me;j tPl; 
Lr; nrhe;jf;fhuDf;F tprdkhf ,Ue;jJ. mg;gbg;gl;ltu;fsplkp 
Ue;J jd; Njhl;lj;jpd; kyu;fis ghJfhf;f gy topKiwfis 
nra;Jk; gydspf;ftpy;iy. mjdhy; mtd; “cdf;Fk; ,y;iy> 
vdf;Fk; ,y;iy” vd;W jd; tPl;bw;F Kd; ,Ue;j Njhl;lj;ij 
mfw;wptpl;L> ahUk; cl;Gfhjgbf;F Ks;Ntypahy; ,lj;ij 
milj;Jg; Nghl;lhd;. xU rpy kdpju;fspd; gpupakw;w nray;fshy; 
mtd; jd; tPl;bd; moif nfLj;Jtpl;lhd;. ,J NghyNt> ek; 
,Ujakhfpa Njhl;lj;jpNy> jpt;tpa Rghtq;fs; mofhd kyu; 
fis Nghy ,Uf;fpd;wJ. rpyu; jkf;F Ntz;batu;fSf;F gpupaj; 
Jld; gpupakhdij ntspg;gLj;Jfpd;whu;fs;. jkf;F ,~;lkhd 
tu;fSf;F ew;fpupiafis jhuhskhf nra;J tUthu;fs;. Mdhy;> 
jw;NghJ jk;ik #oTs;s tQ;ridAs;s kdpju;fs; ,tu;fspd; 
ew;fpupiafis jfhjtpjkhf gad;gLj;jpf; nfhs;tjhy;> tprdk 
ile;J tpLfpd;whu;fs;. mij jLj;J epWj;J tjw;F gy topK 
iwfisAk;> rl;ljpl;lq;fisAk; Nghl;Lf; nfhs;fpd;whu;fs;. mit 
gydspf;fhjtplj;J> jq;fspypUe;J jpt;tpa Rghtq;fis mg;g 
bNa tpl;Ltpl;L> ahUk; jq;fsplk; neUq;fp jaT Nfl;fhjgbf;F 
Ks;Ntypfs; Nghd;w Rghtq;fis ntspf;fhl;Lk;gb Kay;fpd; 
whu;fs;. gpupakhdtu;fspNs> rpy kdpju;fspd; ,g;gbg;gl;l tQ;rf 
khd nray;fspdhy; ePq;fs; NjtDila gps;isfs; vd;gij kw 
e;J Ngha;tplhjpUq;fs;. ,e;j cyfpNy> kdpju;fs; Njt fpU 
igia mrl;il nra;fpd;whu;fs;. mjdhy; Njtd; jk; fpUigia 
nghoptij epWj;jptpltpy;iy. ePq;fs; G+kpf;F cg;ghapUf;fpd;wP 
u;fs;. cg;G mjd; rhuj;ij ,oe;J Nghdhy; mJ epyj;Jf;fhfpYk; 
vUTf;fhfpYk; cjthJ> mij ntspNa nfhl;bg;NghLthu;fs;. 
        
  
 
 
 

 

உப்பு நல்லதுதோன்> உப்பு 
சோர ற்றுப்ப ோைோல் 
எதிைோல் சோர ோக்கப் டும்? 

லூக்ைொ 14:34 

jpq;fs; |  Mtzp 16 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 5:48 

செபம்:  ரிசுத்தமுள்ை  ிதோபவ> இந்த உலகிபல எங்கணை சூை உள்ை 
 ைிதர்கைின் தவறோை நைக்ணககைோல் நோன் என்  ரிசுத்தத்தின் அலங் 

கோரத்ணத குணலத்துப் ப ோைோத டிக்கு என்ணைக் கோத்துக் மகோள்வரீோக.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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இருதேமொைிே நல்ல சபொக்ைிஷம் 

jPz;Lfpd;w xU ru;g;gkhdJ ve;j kD~idf; fz;lhYk; tpjptpy 
f;fpd;wp jPz;Lk;. ,J mjd; ,aw;if Rghtk;. epoy; nfhLf;Fk; 
kukhdJ mjd; fPo; xJq;Fk; ahtUf;Fk; epoy; nfhLf;Fk;. eP 
murd; vd; epoypy; tuyhk;> eP Vio vd; epoypy; xJq;f KbahJ> 
cau;e;jtd;> jho;e;jtd;> nfl;ltd;> ey;ytd; vd;W mJ ve;j 
Ntw;WikiaAk; fhz;gpg;gjpy;iy. 
mjd; epoypNy xJq;Fk; ahtUf; 
Fk; mJ MWjyhf ,Uf;Fk;. ey;y 
Cw;wpypUe;J tUk; jz;zPu; mij 
gUFk; ahtUf;Fk; jhfj;ij jPu;f; 
Fk;. xNu Cw;Wf;fz;zpypUe;J jpj; 
jpg;Gk; frg;Gkhd jz;zPu; Ruf;Fkh? 
mj;jpkuk; xyptg;goq;fisAk;> jpuh 
l;rr;nrb mj;jpg;goq;fisAk; nfhLf;Fkh? mg;gbNa ctu;g;ghd 
eP&w;Wj; jpj;jpg;ghd [yj;ijf; nfhLf;fkhl;lhJ. ,NaR nrhd; 
dhu;: Ntjthf;fpak; nrhy;Yfpwgb vd;dplj;jpy; tpRthrkhapUf;fp 
wtd; vtNdh> mtd; cs;sj;jpypUe;J [Ptj;jz;zPUs;s ejpfs; 
XLk; vd;whu;. mg;gbahdhy;> xUtDila cs;sj;jpypUe;J jpj;jp 
g;Gk; frg;Gk; Gwg;gLkhf ,Ue;jhy;> mtd; ,Ujaj;jpNy ,Ug;gJ 
vd;d? mq;Nf jpt;tpa Rghtj;jpd; xNu Cw;Wfz; kl;Lky;y> 
mq;Nf NtW Cw;Wf;fz;fSk; cz;L. gpupakhdtu;fNs> ed;ik 
nra;tjpNy Nrhu;e;J NghfhjpUq;fs;. rpy kdpju;fs; Viofisg; 
Nghy Nt~k; G+z;L> kw;wtu;fis Vkhw;wp gzk; rk;ghjpj;Jf; 
nfhs;fpd;whu;fs;. mJ mtu;fSila Vkhw;Wk; Rghtk;. Mdhy;> 
Viofs; ahtUk; Vkhw;Wfpd;wtu;fs; vd epidj;J ehk; jhd 
ju;kq;fis tpl;Ltpl;lhy;> ek;Kila jpt;tpa RghtKk; jzpe;J 
Ngha;tpLk;. rpyu; cq;fs; tho;f;ifapNy JNuhfk; nra;Jtpl;lh 
u;fs; vd;W cq;fs; kd;dpf;Fk; Rghtj;jpw;F xU Kw;Wg;Gs;sp 
itg;gJ Njt thu;j;ijapd;gb rupahFNkh? cq;fs; gpjhthfpa 
Njtd; ,uf;fj;jpy; nry;te;jtuhf ,Uf;Fk; NghJ> ePq;fs; ,uf;f 
j;jpNy fQ;rj;jdKs;stu;fshf ,Ug;gJ vg;gb? ey;y kD~d; 
jd; ,Ujakhfpa ey;y nghf;fp~j;jpypUe;J ey;yij vLj;Jf; 
fhl;Lfpwhd;; nghy;yhj kD~d; jd; ,Ujakhfpa nghy;yhj nghf; 
fp~j;jpypUe;J nghy;yhjij vLj;Jf;fhl;Lfpwhd;;.  gpupakhdtu; 
fNs> ePq;fs; thdk; G+kp gilj;j gpjhthfpa NjtDila gps;is 
fs; vd;gij xUNghJk; kwe;J tplhjpUq;fs;. 
       
     

 

நல்ல  னுஷன் தன் இரு 

தய ோகிய நல்ல ம ோக்கி 
ஷத்திலிருந்து நல்லணத 
எடுத்துக் கோட்டுகிறோன் 

லூக்ைொ 6:45 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 7:38 

செபம்: பூரை சற்குைரோயிருக்கின்ற  ரபலோக  ிதோபவ> திவ்விய 
சு ோவத்திற்கு  ங்கோைியோக என்ணை அணைத்தவபர> எந்த சூழ்நிணலயிலும் 
நோன் அணத மவைிக்கோட்டும் டிக்கு எைக்கு ம லன் தோரும். இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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ைிருகபேின் நொட்ைள் 
xU taypd; nrhe;jf;fhud; jd; taypNy Ntiy nra;Ak;gbf;F 
me;j CupYs;s kdpju;fis njupe;njLj;jhd;. mtu;fs; ahtUk; 
fLikahf cioj;J jq;fs; Ntiyfis nra;J Kbj;jhu;fs;. 
taypd; nrhe;jf;fhudhdtd;> Kd;Fwpj;j $ypia mtu;fs; aht 
Uf;Fk; nfhLj;J mDg;gpdhd;. mtu;fspy; rpyu; fpilj;j $ypia 
vLj;J jq;fs;; NjitfSf;fhf gad;gLj;jpdhu;fs;. NtW rpyu;> 
jq;fs; MirfisAk; fspahl;lq; 
fisAk; epiwNtw;Wtjw;fhf ga 
d;gLj;jpdhu;fs;. ,d;Dk; rpyu;> tho; 
tpy; gy Njitfs; ,Ue;j NghJk;> 
xU rpwpa gq;if NjtDf;Fk;> 
,d;DnkhU rpwpa gq;if Viof 
Sf;Fk; gpupj;J itj;Jtpl;L> kpF 
jpahditfis jq;fs; mDjpd 
Njitfis re;jpg;gjw;F gad;g 
Lj;jpdhu;fs;. ,tu;fspy;; ahu; cq;fs; kdj;jpw;F gpupakhf ,Uf; 
fpd;whu;fs;;? ahu; NjtDila ghu;itapNy gpupaKs;stu;fshf 
,Ug;ghu;fs;? ahu; guNyhfj;jpNy nghf;fp~q;fis Nru;j;J itf; 
fpd;whu;fs;?  ,e;j rk;gtj;ij ikakhf itj;J ,uz;L fhupaq; 
fis rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. 1. Njtdhfpa fu;j;ju;jhNk> xUtDk; 
nfl;Lg; Nghfhky; epj;jpa [Ptid milAk;gbf;F ,e;j cyfpNy 
ahtu;NkYk; fpUigia nghopfpd;whu;. mij ngw;Wf; nfhs;Sk; 
kdpjd;> jhd; capNuhbUf;Fk; ehl;fspNy mij vg;gb gad; 
gLj;Jfpd;whd; vd;gij mtdtd; rpe;jpj;Jg; ghu;f;f Ntz;Lk;. 2. 
,e;j cyfpNy> cq;fs; kj;jpapNy thOk; kdpju;fs; jhk; ngw; 
wpUf;Fk; fpUigia> jq;fs; tpUg;gg;gb nryT nra;ayhk;. mj 
dhy; ePq;fs; Nrhu;e;J NghfhjpUq;fs;. cq;fs; fz;fis mtu;fs; 
elf;ifapd;Nky; gjpa itf;fhky; Mz;ltuhfpa ,NaRtpd; Nky; 
gjpa itj;J mtu; fhl;ba topapNy thOq;fs;. “vd; rpj;jj;jpd; 
gbay;y> vd;id mDg;gpdtUila rpj;jj;jpd;gb nra;aNt ehd; 
thdj;jpypUe;jpwq;fp te;Njd;.” vd;W ek; Mz;ltuhfpa ,NaR $wp 
dhu;. mepahaq;fSk; mePjpfSk; epiwe;j cyfpNy Mz;ltuhfpa 
,NaR gy epe;ijfs;> Nghuhl;lq;fs;> ghLfs; kj;jpapYk;> kw;w 
tu;fisg; Nghy thohky;> kw;wtu;fs; kPl;gila Ntz;Lk; vd;w 
kdJld;> jd;id jpahfkhf xg;Gf;nfhLj;jhu;. mJNghyNy ehKk;> 
ek;Kila tho;tpy; NjtDf;F gpupakhditfis nra;Nthk;. 
 
      

 

என் சித்தத்தின் டியல்ல> 

என்ணை அனுப் ிைவரு 

ணைய சித்தத்தின் டி மசய் 

யபவ நோன் வோைத்திலிரு 

ந்திறங்கி வந்பதன்.  
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 khiy thrfk; - kj;NjA 6:19-20 

செபம்: கிருண ணய ம ோைியும் பதவபை> நீர் எைக்கு தந்திருக்கும் மகோஞ் 

சத்திபல நோன் உண்ண யுள்ைவைோக இருந்து> உம்முணைய திருச்சித் 

தத்ணத என் வோழ்வில் நிணறபவற்ற கிருண  மசய்வரீோக. இரட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

யேொவொன் 6:38 
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ைடின இருதேம் யவண்டொம் 

NgJU vd;Dk; rP~d; Mz;ltu; ,NaRthy; kpfTk; fLikahf 
fbe;J nfhs;sg;gl;ltd;. mJkl;Lky;yhy;> jd; Mz;ltiu jd 
f;Fj; njupahJ vd;W> gyu; Kd;dpiyapNy> ,NaRit kWjypj;j 
td;. Mdhy; vy;yh re;ju;g;gq;fspYk; jd; kdij fbdg;gLj;jpf; 
nfhs;shky; ,NaRit mz;bf; nfhz;lhd;. ehd; ck;iktpl;L 
vq;Nf NghNtd; vd;W mwpf;ifap 
l;lhd;. jd; Fw;wq;fSf;fhf kdq;; 
fre;J mOjhd;. epahajpgjpfs; 
,];uNtypNy ,Ue;j ehl;fspNy> 
rTy; vd;Dk; xU kdpjid> Njtd; 
gpupj;njLj;J> mtid ,];uNtypd; 
uh[hthf cau;j;jpdhu;. mtd; fu;j;jiu mwpe;jpUe;Jk;> jhd; 
Fw;wq;fs; nra;Ak; NghJ> mij Vw;Wf; nfhs;s kdjpy;yhky; 
jd; nra;iffis epahag; gLj;jpdhd;. fu;j;juhfpa ,NaR ,e;j 
cyfj;jpNy ,Ue;j ehl;fspNy> jhq;fs; fu;j;jiu mwpe;jtu;fs; 
vd;W $wpa kjj;jiytu;fs;> ,NaR mtu;fs; Fw;wq;fis Fwpj;J 
NgRk;NghJ> fLq; Nfhgq;nfhz;L> jq;fs; kdij fbdg;gLj;jpf; 
nfhz;L> fu;j;jiu Fw;wk; rhl;bdhu;fs;. ,tu;fspy; fu;j;ju; 
ahu;Nky; gpupakhf ,Ue;jhu;? jd;Dila rP~dhfpa NgJUtpd; 
NkNy mtu; gpupakhf ,Ue;jhu;. Nkw;$wpa %d;W rk;gtq;fspYk; 
jq;fs; Fzhjpraq;fis ntspf;fhl;ba kdpju;fs; Njtidf; 
Fwpj;J ed;F mwpe;jtu;fshf ,Ue;jhu;fs;. ,d;Wk; Njtid 
mwpe;jpUf;fpd;Nwhk; vd;W $Wk; kdpju;fSk; Nkw;$wpa kdpju; 
fisg; NghyNt ,Uf;fpd;whu;fs;. jq;fisg; Fwpj;jjhd> Njt 
dhfpa fu;j;jUila fz;bg;gpd; thu;j;ijfis Nfl;Fk; NghJ 
rpyu; NgJUitg; Nghy kdk; jpUk;gp ,NaRit ,d;Dk; mjpf 
khf mz;bf; nfhs;fpd;whu;fs;> NtW rpyu;> kdijf; fbdg;gLj;jp 
dtu;fshf rTy; uh[hitg; Nghy jq;fs; epiyia epahag;g 
Lj;Jfpd;whu;fs;.  ,d;Dk; rpyu; md;wpUe;j kjj;jiytu;fisg; 
Nghy> Njt thu;j;ijfis vLj;Jf; $Wgtu;fspd; Nky; fLk; 
Nfhgk; nfhz;L> Njtid mwpahjtu;fs;$l nra;ahj mepaha 
q;ifs nra;J tpLfpd;whu;fs;. gpupakhdtu;fNs> fu;j;jUila 
thu;j;ijahdJ Ngrg;gLk; NghJ> mjd;gb cq;fs; tho;tpy; rpy 
fhupaq;fs; khw;wg;gl Ntz;Lk; vd;why;> NgRfpd;wtu;Nky; Nfhgk; 
nfhs;shky;> fu;j;jUila thu;j;ijapd;gb cq;fs; tho;f;ifia 
khw;wpf; nfhs;s cq;fis mtuplk; xg;Gf; nfhLq;fs;.  
  
       
 
  

உங்கள் இருதயங்கணைக் 
கடிைப் டுத்தோதிருங்கள். 

எபிசரேர் 3:8 

tpahod; | Mtzp 19 
 

 khiy thrfk; - vNgrpau; 4:18 

செபம்: வோர்த்ணதணய அனுப் ி குை ோக்குபவன் என்ற பதவபை> 

உம்முணைய வோர்த்ணதணய நோன் பகட்கும்ப ோது நோன் இறு ோப் ணை 

யோ ல்> ப துருணவப் ப ோல உம்ண ப்  ற்றிக் மகோள்ை கிருண  மசய்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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ஆழமொன யவத அறிவு? 

xU Rfhjhu jpizf;fsj;jpNy mjpfhupahf Ntiy ghuf;Fk; xU 
kdpjdhdtd;> gpwe;jpd jpd tpohnthd;wpNy rKfk; je;jpUe;j rpy 
ez;gu;fs; maytu;fNshL jd; Ntiyiaf; Fwpj;J Ngrpf; nfhz; 
bUe;jhd;. rpy czTr; rhiyfs; Rfhjuj;ij NgZtjpy;iy. 
mg;gbahf Rfhjhukw;wJk;>  nghJ 
kf;fis ghjpf;Fk; tpahghu epiy 
aq;fis vg;gbahf ,zq;fz;L> 
mtu;fSf;Fupa mguhjj;ij tpjp 
f;fpd;Nwhk; vd;W Nfl;Lf; nfhz; 
bUe;jtu;fs; Mr;rupag;gLk;gb 
tpsf;fpf; $wpdhd;.  kpfTk; mU 
ikahfTk; jhd; NgRfpd;w fhupa 
j;ijf;Fwpj;J mwpTs;stdhfTk;  
mtd; fhzg;gl;lhd;.  mq;fpU 
e;j ahtUk; mtd; nra;Ak; njhop 
iyAk; mjd; gad;ghl;ilAk; Fwpj;J nkr;rpf; nfhz;lhu;fs;. rw;W 
Neuk; fope;j gpd;G> mNj kdpjdhdtd; Gifg;gjhYk;> kJghdk; 
mUe;JtjhYk;> jdp kdpjDf;Fk;> FLk;gj;jpw;Fk;> rKfj;jpw;Fk; 
Vw;gLk; ghjpg;igf; Fwpj;J Ngr Muk;gpj;j NghJ> mt;tplj;jpyp 
Ujtu;fs; gyu;> ,td; Gwk;Nghf;fhdtd; vd;W me;j ,lj;ij 
tpl;L nrd;W tpl;lhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> ,d;W gyUila 
epiyik ,g;gbahfj;jhd; ,Uf;fpd;wJ. mjhtJ> Ntjj;ijf; 
Fwpj;Jk;> mjd; mjpraj;ij Fwpj;Jk; Mokhf NgRq;fs;. Nehth> 
NahNrg;G> jhdpNay;> NahG> jhtPJ> ];Njthd; kw;Wk; NahrNgy;> 
A+jh];> mddpdh rg;gpuhs; Nghd;w gy ghj;jpuq;fisf; Fwpj;J 
jhuhskhf NgRq;fs; Mdhy; vd;Dila jdpg;gl;l tho;f;iff;Fs; 
Ntj thu;j;ijfis GFj;j tuNtz;lhk; vd;W $wpf; nfhs;fpd; 
whu;fs;. Ntjj;ij Mokhf fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. “cd;idg; 
Nghy cd; mayhidAk; Nerp” ,J ahuhy;> ahUf;F> vg;NghJ 
$wg;gl;lJ vd;gij mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;w Mty; 
ngupaJ. Mdhy; cd; gf;fj;J tPl;Lf; fhuid gop thq;fhky;> 
kd;dpj;Jtpl Ntz;Lk; vd;W $Wtij Nfl;fTk;> rpe;jpf;fTk; 
tpUg;gKkpy;iy> NeuKkpy;iy. ehk; mg;gbapUj;jyhfhJ. Ntj 
j;ij ehk; thrpf;Fk; NghJ> me;j thu;j;ijfSld; ek;Kila 
tho;it Fwpj;j jpahdKk; mjDld; ,ire;jpUf;f Ntz;Lk;. 
,g;gbahf ehSf;F ehs; ek;Kila tho;T kW&gkhf Ntz;Lk;.  
    
     
   

அணவகள் உ பதசத்துக் 

கும்> கடிந்துமகோள்ளுதலுக் 

கும் சீர்திருத்தலுக்கும்> நீதி 
ணயப்  டிப் ிக்குதலுக்கும் 
 ிரபயோெைமுள்ைணவக
ைோயிருக்கிறது. 

2 தீயமொத்யதயு 3:17 

nts;sp | Mtzp 20 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 13:5 

செபம்: உங்கணை நீங்கபை பசோதித்து அறியுங்கள் என்ற பதவபை> 

உம்முணைய வசைம் எப்ப ோதும் என் வோைவின் மவைிச்ச ோக இருக்கும் 

 டிக்கு  ிரகோசமுள்ை  ைக் கண்கணைத் தந்தருள்வரீோக.    இரட்சகர் இபயசு        

வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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சுே பிரமொணங்ைளொ யதவ பிரமொணங்ைளொ? 
xU tPl;bd; nrhe;jf; fhud; jd; tPl;bd; fjTfisAk;> [d;dy;;f 
isAk; mjd; epiyfspNy G+l;Lk;gbahf xU jr;rid $g;gpl;bU 
e;jhd;. me;j kdpjdhdtd; jr;rid Nehf;fp: ,e;j mofhd Ntiy 
g;ghLfYs;s fjTfisAk;> [d;dy;fisAk; eP mjd; epiyfspNy 
G+l;b tpL vd;W $wpdhd;. fjTfisAk;> [d;dy;fisAk; mjd; 
epiyfisAk; msntLj;j jr;rd; fj 
TfSk;> [d;dy;fSk; mjd; epiy 
fspNy rupahf nghUe;jhjpUg;gij 
fz;L nfhz;lhd;. mtd; me;j tPl;L 
nrhe;jf;fhuid Nehf;fp: Iah> ,e;j 
fjTfSk;> [d;dy;fSk;> cq;fs; 
tPl;bNy Nghl;bUf;Fk; fjT> [d; 
dy; epiyfspd; fl;likg;Gf;F nra; 
ag;gltpy;iy. ,e;jf; fjTfSk; [d; 
dy;fSk; epiyfspd; fl;likg;Gf;F 
nghUe;jhJ. mNj Ntisapy; ,e;j fjTfisAk; [d;dy; fjTf 
isAk; rw;W ntl;bdhy; mjd; Ntiyg;ghLfs; ghjpf;fg;gLk; 
vd;W $wpdhd;. mjw;F me;j tPl;Lf;fhud;: mJ vdf;Fj; njupAk;> 
eP vg;gbahtJ> me;jf; fjTfisAk; [d;dy;fisAk; ntl;lhky;> 
tPl;bd; epiyfspd; fl;llikg;Gfis fjTfspd; msTg;gpukhz 
j;jpw;F mika ntl;b> vg;gbahtJ fjTfis epiyfspy; G+l;b 
tpL vd;W $wdhd;. gpupakhdtu;fNs> tPl;bd; epiyfspd; fl;l 
ikg;gpd; msg;gpukhzj;jpw;F Vw;wgb fjTfis thq;Ftjh? my; 
yJ msTg; gpukhzkw;w fjTfis thq;fp> tPl;bd; epiyfspd; 
fl;likg;ig khw;Wtjh? epj;jpa [Ptidj; jUk; Njt gpukhz 
q;fshfpa msTg; gpukhzj;jpd;gb ek;Kila tho;f;ifia 
khw;wpaikg;gjh? my;yJ  ek;Kila tho;f;iff;F Vw;wjhf Njt 
gpukhzq;fis khw;wpf; nfhs;tjh? rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;.  
,d;W kdpju;fs; jq;fs; tho;f;iff;F Vw;wgbahd rigiaAk;> 
jq;fs; tho;f;if KiwikfSf;F Vw;wgb Nghjpf;Fk; Copau;f 
isAk;> jq;fs; tho;tpd; Kiwikfis Mjupf;Fk; rf tpRthrpf 
isAk; NjLfpd;whu;fs;. rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. NjtDila 
thu;j;ijia ahuhy; khw;w KbAk;? mtUila epakq;fis 
tpau;j;jkhf;ff;$batd; ahu;? xUtUk; mij nra;af; $lhJ. 
vdNt> mope;J Nghfhjgbf;F NjtDila gpukhzq;fspd;gb 
cq;fs; tho;f;ifia khw;wpaikj;Jf; nfhs;Sq;fs;.  
  
            
 
 

உம்முணைய கரத்திபல 
வல்லண யும்  ரோக்கிர  

மும் இருக்கிறது> ஒரு 

வரும் உம்ப ோடு எதிர் 

த்து நிற்கக்கூைோது. 

2 நொளொைமம் 20:6 

செபம்: நித்திய ெவீ வோர்த்ணதகணை எமக்குத் ேந்ே பதவபை> அந்த வோர்த் 

ணதகணை நோன்  ற்றிக் மகோண்டு அதன் டி என் வோழ்க்ணக முணறண  

கணை  ோற்றிக் மகோள்ை உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வரீோக. இரட் 

சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 

 

rdp | Mtzp 21 
 

 khiy thrfk;  - Vrhah 14:24 
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வொழ்வின் முக்ைிே தரீ்மொனங்ைள் 
xU thypgdhdtd; jhd; tpUk;gpa ngz;nzhUj;jpia jpUkzk; 
nra;J nfhs;Sk;gbahf ,UtUk; jpUkzg;gjpit xOq;F gLj;J 
k;gb nrd;wpUe;jhu;fs;. mtu;fs; trpf;Fk; ehl;bd; rl;lg;gb mt 
u;fs; jpUkzg;gjpT nra;tjw;F Kd;ghf rpy xOq;F Kiwfis 
gpd;gw;w Ntz;Lk; vd;W rl;lmjpfhup xUtu; mwpTiu $wpdhu;. 
kW Ngr;R ,y;yhky; mtu;fs; me;j 
xOq;F Kiwfs; ahitAk; nra;J 
Kbj;jhu;fs;. jpUkz tpohtpw;Fupa 
Maj;jq;fis nra;a  Kw;gl;l 
NghJ> kz;lgj;jpd; cupikahsu; 
fs; ,e;j Neuj;jpw;F tpoh Muk; 
gpj;J ,e;j Neuj;jpy; Kbtila 
Ntz;Lk; vd;Wk; jhq;fs; mij 
fz;bg;ghf filg;gpbg;Nghk; vd;W 
Kd; vr;rupg;ig toq;fpdhu;fs; mij 
mtu;fs; Vw;Wf; nfhz;L kz;lg thliff;Fupa gzj;ij nrY 
j;jpdhu;fs;. ,g;gbahf ,e;j cyfj;jpYs;s mjpfhuG+u;tkhd rl; 
lq;fSf;Fk; xOq;F KiwfSf;Fk; jpUkzj;jpd; gy khjq;fS 
f;F Kd;djhfNt jq;fis fPo;g;gLj;jp gzpe;J nfhz;lhu;fs;. ,g; 
NghJ jpUkzk; nra;J nfhs;s rfy Maj;jq;fSk;; Vw;ghLfSk; 
nra;ag;gl;lhapw;W. jw;NghJ mtu;fs; Nghl;Lf; nfhz;l jpl;lj;ij 
Njtdhfpa fu;j;ju; MrPu;tjpf;f Ntz;Lk; vd;W vjpu;ghu;f;fpd;wh 
u;fs;. gpd;G ehl;fs; nrd;W jk;gjpfSf;fpilapNy Ntw;Wikfs; 
cz;lhFk; NghJk;> mij Njt thu;j;ijapd;gb jq;fs; Ntw;W 
ikfis khw;wpf; nfhs;shjgbf;F> jq;fs; tpUg;gg;gbNa jpU 
kz xg;ge;jq;fis cilj;Jg; NghLfpd;whu;fs;. gpupakhdtu;fNs> 
“my;NyY}ah> fu;j;jUf;Fg; gae;J> mtUila fl;lisfspy; kpf 
Tk; gpupakhapUf;fpw kD~d; ghf;fpathd;. mtd; re;jjp G+kpapy; 
gyj;jpUf;Fk;> nrk;ikahdtu;fspd; tk;rk; MrPu;tjpf;fg;gLk;.”  vd;W 
NjtDila thu;j;ij $Wfpd;wJ. tPl;ilf; fl;Lfpd;wtu;fs; Kj 
yhtjhf cWjpahd m];jpghuj;ij NghLfpd;whu;fs;. xUtd; Njt 
MrPu;thjj;ij thQ;rpf;fpd;wtdhf ,Ue;jhy;> mtd; jd; tho;f; 
ifj; Jiz ahnud;W jPu;khdk; nra;Ak; Kd;djhfNt> tho;tpd; 
m];jpghukhfpa NjtDila fl;lisfspd;gb mtd; jd; jPu;khd 
j;ij vLj;Jf; nfhs;thd;. me;j NtisapNyNa NjtDila thf; 
Fj;jj;jj;jpd; MrPu;thjq;fs; ahTk; mtDf;Fupajhf khWfpd;wJ.   
   
 

 

அல்பலலூயோ> கர்த்தருக் 

குப்  யந்து>  அவருணைய 
கட்ைணைகைில்  ிகவும் 
 ிரிய ோயிருக்கிற  னு 

ஷன்  ோக்கியவோன். 

 ங்ைீதம் 112:1 

QhapW | Mtzp 22 
 

 khiy thrfk; - ePjpnkhopfs; 1:7 

செபம்: ஆசீர்வதிக்கும் பதவபை> நோன் என் வோழ்வில் சோ த்திற்குரிய 

ணவகணை மதரிந்து மகோள்ைோத டிக்கு>  உம்முணைய வோர்த்ணதகைின் டி 
தீர் ோைங்கணை எடுக்க ஞோைமுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வரீோக.    

இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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சநருக்ைப்படுைின்ற யநரங்ைளில்... 
xU CupNy ,Ue;j Fbahdtd; xUtd;> CupYs;s ngupa gz; 
iznahd;wpNy Ntiy nra;Ak;gb jpdKk; nrd;W tUthd;.  
mq;F Ntiy nra;Ak; thypgu;fs; ,e;jf; Fbahdtid Nfyp 
nra;tJ tof;fkhf ,Ue;jJ. FbahdtDk; “jd;Dila Nfhgk; 
jd; FLk;;gj;ij gl;bdpapy; Nghl;LtpLk;” vd;W czu;e;j tdha; 
mtu;fs; nrhy;Yk; epe;ijfis 
Ak; Vsdkhd thu;j;ijfisAk; 
nghUl;gLj;jhJ> vy;yhtw;iw 
Ak; gilj;jtu; ghu;j;Jf; nfhz;b 
Uf;fpd;whu; vd;W jdf;Fs;Ns 
nrhy;ypf; nfhz;L nghWik 
NahL  jd; Ntiyfis nra;J 
te;jhd;. ,d;Wk; Ntiy nra;Ak; 
,lq;fspNy neUf;fq;fs; Vw;g 
Lk; NghJ> kdpju;fs; jPtpukhfj; jPu;khdq;fis vLj;Jf; nfhs;fpd; 
whu;fs;. xd;wpy; Ntiy nra;Ak; ,lk; jq;fs; tpUg;gg;gb khw; 
wg;gl Ntz;Lk; my;yJ ,d;DnkhU Ntiyia ghu;j;Jf; nfhs;s 
Ntz;Lk; vd;w vz;zKs;stu;fshfNt ,Uf;fpd;whu;fs;. 
gpupakhdtu;fNs> Ntiy];jyj;jpy; kl;Lky;y> ve;j ,lj;jpYk;> 
neUf;fq;fs; Vw;gLk; NghJ ehk; NjtDila fl;lisfis 
kwe;J tplf;$lhJ. 1. ehd; nrhy;tJk; nra;tJk; rup vd;Dk; 
ngUikAs;s rpe;ijia vd;idtpl;L mfw;wp> NjtDila 
rKfj;jpNy vd;idj; jho;j;j Ntz;Lk;. 2. ehd; jpUe;j Ntz;ba 
,lq;fs; cz;lh? vd;W Muha;e;J ghu;j;J vd; topia NjtDf;F 
gpupaKs;sjhf khw;wpf; nfhs;s Ntz;Lk; 3. vd;Dila Nfhgk; 
Njt ePjpia elg;gpf;fhJ khwhf vd;Dila  tho;tpd; rkhjh 
dj;ij Fiyj;Jg; NghLk; vd;gij mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. 4. 
Njt ePjp vd;dpy; epiwNtw ,lq; nfhLf;f Ntz;Lk;. 5. gpd;G 
epjhdKs;stu;fshf jPu;khdq;fis vLf;f Ntz;Lk;. Njtd; 
ngUikAs;stu;fSf;F vjpu;j;J epw;fpd;whu;> jho;ikAs;stu; 
fSf;Nfh fpUig mspf;fpd;whu;. nfh^ukhdtu;fspd; rPwy; kjpiy 
Nkhjpabf;fpw ngUnts;sj;ijg;Nghy; ,Uf;ifapy;> Njtd; 
Viof;Fg; ngyDk;> neUf;fg;gLfpw vspatDf;Fj; jplDk;> 
ngUnts;sj;Jf;Fj; jg;Gk; milf;fyKk;> ntapYf;F xJq;Fk; 
epoYkhapUf;fpd;whu;. %lu;fs; jq;fs; kjpaPdj;jpNy cq;fis 
xLf;Fk;NghJ> ePq;fSk; kjpaPdiug;Nghy ele;J nfhs;shky;> 
Njt ePjp epiwNtWk;gb Njt fl;lisf;Fs; mlq;fpapUq;fs;.  
   
  
      
 

சிறுண ப் ட்ைவனுக்குக் 
கர்த்தர் அணைக்கல ோைவர்; 

மநருக்கப் டுகிற கோலங்க 

ைில் அவபர தஞ்ச ோைவர்.  

 ங்ைீதம் 9:9 

செபம்: ஒடுக்கப் டுபவோருக்கு அணைக்கல ோ  பதவபை> உலக நீதிக் 

கும்> சுயநீதிக்கும் நோன் அடிண யோகோத டிக்கு> பதவ நீதி என் வோழ்வில் 
நிணறபவறும் டி உம் வோர்த்ணதயில் நிணலத்திருக்க கிருண  மசய்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

 

jpq;fs; | Mtzp 23 
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என் கூப்பிடுதகல யைட்கும் யதவன் 
rpy NtisfspNy kdpju;fs; mwpe;Njh mwpahkNyh jk;Kila 
tho;tpy; Ra tpUg;gg;gb fhupaq;fis nra;J tpLtJz;L. mjh 
tJ Ra tpUg;gjpdhy; Njhy;tp Vw;gl;lJ vd;gJ nghUs; my;y. 
cjuzkhf> 1. xU kdpjd; jd; ,~;lg;gb tpahghuj;ij Muk;gp 
j;jhd;. me;j tpahghuk; ed;whf tsu;e;J mtDf;F ngUk; Mjha 
j;ij nfhLj;jJ. mjpf Neuj;ij 
mtd; mjpNy nrYj;jp te;j 
jhy;> mtd; jd; Md;kPf Njit 
fis kwe;J Nghdhd;. jd; kdf; 
fz;fs; ,Usile;jpUg;gij 
mtd; czuhjtdha; mopit 
Nehf;fp Xbf; nfhz;bUf;fpd; 
whd;. cyfj;jpd; ghu;itapNy 
mtd; ntw;wp ngw;wtdhf ,Uf; 
fhyk;. Mdhy; NjtDila ghu;itapNy mtd; Mj;Jkh mopit 
Nehf;fp Xbf;nfhz;bUf;fpd;wJ. mopit re;jpf;Fk; tiuf;Fk; 
mtd; jd; epiyia mtd; czuhky; tho;fpd;whd;. 2. ,d;Dnkh 
Utd; jd; ,~;lg;gb Muk;gpj;j tpahghuk; ngUk; e~;lj;ij 
mtDf;F nfhLj;jJ. vd;d nra;tJ vd;W njupahky; mtd; 
kdk; jtpj;Jf; nfhz;bUf;fyhk;. ,g;gbahf kdpju;fs; NjtDf;F 
rpj;jkpy;yhj: jpUkzk;> fy;tp> Ntiy> tpahghuk;> ez;gu;fs;> 
cwTfs; Nghd;wtw;wpy; rpf;fpf; nfhz;L tho;fpd;whu;fs;. ,g;gb 
ahf #o;epiyfspNy mfg;gl;L ,dp vd;d nra;tJ vd;W njup 
ahJ ,Uf;fpd;wtu;fs; Kjyhtjhf> ,dp vLf;Fk; ve;j Kbit 
Ak; jq;fs; ,~;lg;gb nra;ahjgbf;F vr;rupf;ifahf ,Uf;f 
Ntz;Lk;. ,Uf;Fk; epiyapNy cq;fs; tho;f;ifia epahag;gL 
j;jhjgbf;F ve;j epge;jidAkpd;wp Mz;ltu; ,NaRtplk; cq; 
fs; tho;f;ifia xg;Gf; nfhLq;fs;. jPikfis ed;ikahf khw;W 
fpd;w fu;j;ju;> kde;jpUk;Gfpd;w ve;j Mj;JkhitAk; Gwk;Ng js; 
Stjpy;iy. fu;j;jUf;fhfg; nghWikAld; fhj;jpUq;fs;.; mtu; 
cq;fsplkha; rha;e;J> cq;fs; $g;gpLjiyf; Nfl;ghu;. gaq;fukhd 
FopapYk; cisahd Nrw;wpYkpUe;J cq;fisj; J}f;fpnaLj;J> 
cq;fs;; fhy;fisf; fd;kiyapd;Nky; epWj;jp> cq;fs; mbfis 
cWjpg;gLj;jp> ekJ Njtidj; Jjpf;Fk; GJg;ghl;il mtu; cq; 
fs; thapNy nfhLg;ghu;. xd;Wf;Fk; cjthNjhu; vd;W mtu; xUt 
iuAk; js;sptpl khl;lhu;.  
  
  
   
 

 

கர்த்தருக்கோகப் ம ோறுண  

யுைன் கோத்திருந்பதன்; அவர் 
என்ைிை ோய்ச் சோய்ந்து> என் 
கூப் ிடுதணலக் பகட்ைோர். 

 ங்ைீதம் 40:1 

செபம்: இரக்கத்தில் ஐசுவரியமுள்ை பதவபை> உம்ண  நம் ிபைோர் 
ஒருப ோதும் மவட்கப் ட்டுப் ப ோவதில்ணல. என் சூழ்நிணலயிலிருந்து நீர் 
என்ணை விடுவிக்கும் டி நோன் ம ோறுண பயோடு கோத்திருக்க ம லன் 
தோரும்.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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வொழ்க்கைேின் அஸ்திபொரம் 
xU IRtupaKs;s kdpjdhdtd;> flw;fiunahd;wpypUe;J> rw;W 
eil J}uj;jpNy> xU mofhd khspifnahd;iw fl;bdhd;. 
fl;Lkhd gzpfs; ahTk; Kbe;j gpd;G>  ehl;bd; rl;lg;gb> me;jf; 
fl;blkhdJ ghJfhg;ghd Kiwapy; mikf;fg;gl;bf;fpd;wJ vd;w 
rhd;wpjio ngw;Wf; nfhs;Sk;gbf;F me;jf; khspifapd; mik 
g;ig rpghu;R nra;Ak;gb fl;bl 
nghwpapayhsu; xUtu; mDg;gg;g 
l;lhu;. me;j fl;blj;ij rpghu;R 
nra;j nghwpapayhsu;> me;j fl;b 
lj;jpd; m];jpghu tbtikg;gpyp 
Ue;J gy FiwghLfs; ,Ug;gjh 
fTk;> ,e;jf; fl;blk; ,e;j gpuhe;jp 
aj;jpd; fhyepiyf;F Vw;wgb mik 
f;fg;gltpy;iy vd;Wk; njuptpj; 
jhu;. mjdhy; me;j mofhd khsp 
iff;F ghJfhg;G rhd;wpjio to 
q;Ftjw;F kWg;G njuptpj;jhu;. 
ghUq;fs;> me;j IRtupaKs;s 
kdpjd;> fl;;blj;ij fl;Lk; Kd;Gk;> fl;blk; fl;lg;gLfpd;w NghJk; 
nra;a Ntz;ba ghJfhg;G Kd;Vw;ghLfisr; nra;ahky;> vy;yhk; 
fl;b Kbe;j gpd;G> rhd;wpjiog; ngw;why; vy;yhk; rupahfptpLk; 
vd;wpUe;jhd;. xUNtis ,e;j cyf IRtupaj;jhy; cyfpNy fhup 
aq;fis elg;gpj;J Kbf;fyhk;. Mdhy; ek;Kila tho;;f;ifah 
dJ Njt thu;j;ijapd;gb fl;lg;glhjtplj;J> Njt mq;fPfhuj;ij 
ngw;Wf; nfhs;s KbahJ. ,NaR nrhd;dhu;: ehd; nrhy;ypa 
,e;j thu;j;ijfisf; Nfl;L> ,itfspd;gb nra;fpwtd; vtNdh> 
mtidf; fd;kiyapd;Nky; jd; tPl;ilf; fl;bd Gj;jpAs;s kD 
~Df;F xg;gpLNtd;. mjhtJ> jd; tho;tpNy fLk; Gay; 
te;jhYk; mtDila tho;T fu;j;ju; NkNy epiyj;jpUf;Fk;. ehk; 
tpUk;gpagb ek;Kila tho;it mikj;Jf; nfhz;L> gpd;G 
NjtDila mq;fPfhuj;ij ngw;Wf; nfhs;Ntd; vd;W xU kdpjd; 
vz;Zgtdhf ,Ue;jhy;> mtd; tho;T fu;j;ju;Nky; epiyj;jpUf; 
fhjjhy;> Nrhjidapd; fhyj;jpNy tpOe;J Nghthd;. vdNt> 
Gj;jpAs;s kD~idg; Nghy> fu;j;jUila thu;j;ijapd;gb cq; 
fs; tho;thfpa tPl;ilf; fl;Lq;fs;. fu;j;jupNy epiyj;jpUg;gtd; 
xUNghJk; mirf;fg;gLtjpy;iy. 
   
   
                                                                                  

நோன் மசோல்லிய இந்த 
வோர்த்ணதகணைக் பகட்டு> 
இணவகைின் டி மசய்கிற 

வன் எவபைோ> அவணைக் 
கன் ணலயின்ப ல் தன் 
வடீ்ணைக் கட்டிை புத்தியு 

ள்ை  னுஷனுக்கு ஒப் ி 
டுபவன். 
 

மத்யதயு 7:24 

 

செபம்: நிணலயோை வோழ்வின் வைிணயக் கோண் ித்த பதவபை> உம்மு 

ணைய வைிகடள விட்டு விலகி இந்த உலகத்தின் வைிகணை நோன் 
 ின் ற்றி அைிந்து ப ோகோத டிக்கு என்ணைக் கோத்துக் மகோள்வரீோக.    

இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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யதவ  ித்தம் எங்யை? 
xU rpW gps;isahdtd;> ghlrhiynahd;wpNy Kjyhk; Mz;by; 
Nru;j;Jf; nfhs;sg;gLk; NghJ> mtDila ghl;ldhu; mtid 
Nehf;fp: eP tsu;e;J itj;jpadhf tuNtz;Lk;. mJNt vd; tpU 
g;gk; vd;W mt;tg;NghJ $wpf; nfhz;lhu;. mtd; tsu;e;J mj 
w;Fupa ghlq;fis fw;W itj;jpaj;Jiw gl;lg;gbg;gpw;fhf gy;f 
iyf; fofj;jpw;F nry;y Maj;j 
g;gLk; NghJ> mtd; jfg;gdh 
dtu; mtid Nehf;fp: kfNd> eP 
me;j Fwpg;gpl;l CupYs;s gy; 
fiyf; fofj;jpNy gbg;gijNa 
ehq;fs; tpUk;Gfpd;Nwhk; vd;wh 
u;fs;. mjd;gbf;F mtd; me;j 
Fwpg;gpl;l gy;fiyf;fofj;jpy; gb 
j;J itj;jpadhdhd;. mtd; jhahu; mtid Nehf;fp: eP may; 
ehl;bYs;s gpugy;akhf me;j kUj;Jtkidapy; Ntiy ghu;g;g 
ijNa ehd; tpUk;Gfpd;Nwd; vd;whs;. mtd; me;j CUf;F nrd;W 
mq;Nf Ntiy ghu;j;J te;jhd;. jw;NghJ jpUkzkhFk; ehl;fs; 
te;jJk; mtd; jd; ngw;Nwhiu Nehf;fp: ehd; Fwpg;gpl;l ngz; 
izNa jpUkzk; nra;tijNa tpUk;Gfpd;Nwd; vd;W $wp Fwp 
gpl;l ngz;iz jpUkzk; nra;J nfhz;lhd;. Fwpg;gpl;l ,e;j kdpj 
Dila tho;tpNy mtdJ rpW gpuahaj;jpypUe;J gpjhthfpa 
NjtDila rpj;jk; vq;Nf? jha;> je;ijau;> rNfhju;fs;> kidtp> 
gps;isfs; tpUg;gq;fspd;gb ,e;j cyfpNy Njtid mwpahj 
kdpju;fSk; jq;fs; tho;tpd; Fwpf;Nfhis miltjw;F mauhJ 
cioj;J mij mile;J nfhs;fpd;whu;fs;. mtu;fs; ahtUk; 
NjtDila rpj;jj;ij epiwNtw;Wfpd;whu;fsh? rw;W rpe;jpj;Jg; 
ghUq;fs;. QhapW Muhjidapy; ,uz;L kzp Neuq;fs; kl;Lk; 
NjtDila rpj;jj;ijg;gw;wp Ngrptpl;L> gpd;G tho;tpd; Kf;fpa 
epfo;Tfs; ahtw;wpYk; kdpju;fs; jq;fsJ tpUg;gq;fis elj;J 
tJ Njt rpj;jkhFkh? ePq;fNs fpwp];Jtpd; ruPukhAk;> jdpj;j 
dpNa mtatq;fshAkpUf;fpwPu;fs;. Njtd; Copaq;fis kl;Lkh 
NtWgpupj;jhu;? xt;nthU kdpjDk; Njtd; Fwpj;j ,lj;jpy; epw; 
fhky; NghFk; NghJ mq;Nf Fog;gq;fs; cz;lhFk;. fz; ,Uf; 
Fk; ,lj;jpy; fhJ ,Uf;f KbAkh? my;yJ ifapUf;Fk; ,lj; 
jpy; fhy; ,Ue;jhy; vd;d? gpupakhdtu;fNs> ek;K ila tho; 
f;if KOtJk; ehk; NjtDila rpj;jj;ij epiwNtw;wgLk; 
NghJ mq;Nf gupG+uz epiwT cz;lhFk;.  
   
 
 

பதவன் த து சித்தத்தின் 

 டி> அவயவங்கள் ஒவ்மவோ 

ன்ணறயும் சரீரத்திபல ணவத் 

தோர். 

 

1 சைொரிந்திேர் 12:18 

 

செபம்: இரக்கமுள்ை  ர  தகப் பை> என்ணை நீர்  ணைத்த பநோக்கத்ணத 
நோன் இந்தப் பூ ியிபல நிணறபவற்றி முடிக்கத் தக்கதோக ஞோைமுள்ை 
இருதயத்ணத எைக்கு தந்து என்ணை வைிநைத்துவரீோக. இட்சகர் இபயசு 
வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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 khiy thrfk; - kj;NjA 15:13 
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தரீ்மொனங்ைளின் அடிப்பகடக் ைொரணி 
ek;Kila tho;f;ifapNy ehk; vLf;Fk; jPu;khdq;fs; ahtw;wp 
w;f;Fk; gpd;tpisTfs; cz;L. mJ ed;ikahd gyidAilajhf 
,Uf;fyhk;> my;yJ tho;it ghjpf;Fk; gpd;tpisTfshf ,Uf;f 
yhk;. ehk; xU tpijia tpijf;Fk; NghJ> mJ Kisj;J> tsu; 
e;J> mjd; gyidf; nfhLg;gjw;F gUtq;fSk; fhyq;fSk; cz;L. 
vdNt xUtd; vij tpijf;fpd; 
whd; vd;gijf; Fwpj;J ftdKs; 
stdhf ,Uf;f Ntz;Lk;. tpijg; 
gjw;Fk; mWg;gjw;Fk; fhy ,il 
ntsp ,Ug;gjhy;> rpy Ntisf 
spNy kdpju;fs; mWtil nra; 
Ak; fhyk; tUk;NghJ jhq;fs; 
jq;fs; ,~;lg;gb tpijj;jit 
fis kwe;J Ngha; tpLfpd;whu;fs;. 
mjhtJ> ehk; ,e;j cyfj;jpd; 
Nghf;fpy; ek;Kila tho;tpd; jPu; 
khdq;fis vLj;jhy;> ehl;fs; fle;J nry;Yk; NghJ ,e;j cy 
fj;jpw;Fupa tpisr;riyNa ngw;Wf; nfhs;Nthk;. ehk; NjtDila 
topelj;Jjypd;gb jPu;khdq;fis vLf;Fk; NghJ> mq;Nf mu;g; 
gzpg;Gk; fPo;g;gbjYk; cz;L. mjdhy; ,e;j cyfj;jpNy ed;ik 
fs; vd;W $wg;gLitfisf; $l ehk; ,of;f NeupLk;;;;Mdhy; mW 
tilapd; ehs; tUk; NghJ mjd; KbT rkhjhdj;jpd; gyid 
cz;lhf;Fk;. vdNt ePq;fs; vij ikakhf itj;J cq;fs; tho; 
tpd; jPu;khdq;fis vLj;Jf; nfhs;Sfpd;wPu;fs; vd;gijf; Fwpj;J 
ePq;fs; kpfTk; fUj;Js;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. ,d;W ,e;j 
cyfpNy ngUk;ghd;ikahd kdpju;fs; gzj;ij ikakhf 
itj;Nj tho;tpd; jPu;khdq;fis vLj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. mij 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf jq;fs; tho;tpd; gy fhupaq;fis khw;wp 
aikg;gjw;Fk;> ,oe;J Nghtjw;Fk; Maj;jkhf ,Uf;fpd;whu;fs;. 
mjdhy; tpisr;ry; tUk; NghJ vij ikakhf itj;jhu;fNsh> 
mjw;Fupa tpisr;riyNa mtu;fs; fz;L nfhs;thu;fs;. ePq;fs; 
cq;fs; tho;tpy; jPu;khdq;fis vLf;Fk;gbf;F Njt MNyhrid 
ia ehLq;fs;. rpy NtisfspNy Njt MNyhridahdJ cq;fs; 
vz;zg;gb ,Uf;fhJ Mdhy; Njt MNyhridia ikakhf 
itj;J jq;fs; KbTfis vLg;gtu;fs; gpjhthfpa Njtdpd; rpj; 
jj;jpw;F jq;fis xg;Gf; nfhLf;fpd;whu;fs;. KbtpNy mjd; gy 
dhfpa epj;jpa [Ptid mtu;fs; ngw;Wf; nfhs;fpd;whu;fs;. 
         
 
 

 

தன்  ோம்சத்திற்மகன்று 
விணதக்கிறவன்  ோம்சத்தி 
ைோல் அைிணவ அறுப் ோன் ; 

ஆவிக்மகன்று விணதக்கிற 

வன் ஆவியிைோபல நித்தி 
யெவீணை அறுப் ோன். 

ைலொத்திேர் 6:8 

nts;sp | Mtzp 27 26 
 

 khiy thrfk; -   1 Nahthd; 2:17 

செபம்: என் பதவைோகிய கர்த்தோபவ> நோட்கள் மகோடியதோய்  ோறிக் 

மகோண்டிருக்கும் பவணையிபல> கிருண யின் நோட்கணை நோன் வைீடி 

க்கோத டிக்கு உைர்வுள்ை இருதயத்ணத தந்தருள்வரீோக.  இரட்சகர் 
இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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வினொவுள்ளவர்ைளொை இருங்ைள் 
ehk; ru;g;gq;fisg; Nghy tpdhTs;stu;fshfTk;  Gwhf;fisg; Nghy 
fglw;wtu;fshfTk; ,Uf;f Ntz;Lk;. vd;W Mz;ltu; ,NaR 
$wpapUf;fpd;whu;. ,d;W ru;g;gq;fisg; Nghy tpdhTs;stu;fsha; 
,Ug;gijf; Fwpj;J jpahdpg;Nghk;. mjhtJ> ,e;j cyfj;jpNy> 
ek;Kila guk juprdkhfpa epj;jpa [Ptid ,oe;J NghFk;gb 
f;F> ek;ik Nehf;fp tUk; Mgj; 
Jf;fisf; Fwpj;J vg;NghJk; ehk; 
ru;g;gj;ijg; Nghy tpopg;Gs;stu;f 
shf ,Ue;J> jtwhd jPu;khdq; 
fis vLg;gijj; jtpu;j;Jf; 
nfhs;sNtz;Lk;. “Vd;” ehd; ,ij 
nra;fpd;Nwd; vd;W jpUk;gj; jpU 
k;g Nfl;gjpdhy;> ehd; vij 
thQ;rpf;fpd;Nwd; vd;gij mwpe;J 
nfhs;syhk;. vLj;Jf;fhl;lhf> xU jfg;gdhdtu;: “vd; kfd; 
Fwpg;gpl;l me;j ghlrhiyapNy gbf;f Ntz;Lk;” vd;W jpl;lkhf 
$wpdhu;. ,g;NghJ me;j jfg;gdhdtu; jd; kdjpypUg;gij mwp 
e;J nfhs;Sk;gb  “Vd; my;yJ vjw;fhf” vd;w Nfs;tpia jpU 
k;gj; jpUk;g jd;dplk; Nfl;Lf; nfhs;s Ntz;Lk;. 1. vd; kfd; 
Vd; me;jf; Fwpg;gpl;l ghlrhiyapy; jhd; gbf;f Ntz;Lk;? gjpy;: 
mq;Nf ghlq;fis rpwg;ghf fw;gpf;fpd;whu;fs;. 2. Vd; ghlq;fis 
rpwg;ghf gbf;f Ntz;Lk;? gjpy;: rpwe;j Gs;spfSld; gl;lk; ngw 
Ntz;Lk; 3: Vd; gl;lk; ngw Ntz;Lk;. gjpy;: ey;y cj;jpNah 
fj;jpNy mku Ntz;Lk;. 4: Vd; ey;y cj;jpNahj;jpNy mku Ntz; 
Lk;? gjpy;: ifepiwa cioj;J> ,e;j cyfpNy re;Njh~khf 
tho Ntz;Lk;. gbg;gjpYk; ciog;gjpYk; jtwpy;iy Mdhy; 
gbg;Gk; ciog;Gk; kdpjDf;F nka;ahd re;Njh~j;ij ju Kb 
Akh? Gbf;fhjtu;fs; ,e;j cyfj;jpNy re;Njh~khf tho Kb 
ahjh? ghLfSk; cgj;jputq;fSk; tho;f;ifia #o;e;J nfhs; 
Sk; NghJ> gbg;Gk; ciog;Gk; mij jPu;j;J itf;f KbAkh? 
vd;gijf; Fwpj;J Ntj thu;j;ijfspd; ntspr;rj;jpNy me;j 
jfg;gdhu; jd; Nehf;fj;ij Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. MLfs;  
Xeha;fSf;Fs;Ns tho;tijg; Nghy ehk; ,e;j cyfj;jpNy 
nghy;yhg;Gfspd; kj;jpapy; tho;e;J nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. ,e;j 
cyfpNy ehk; vLj;Jf; nfhs;Sk; jPu;khdk; xt;nthd;Wk; ek;ik 
epj;jpa [PtDf;F my;yJ epj;jpa Mf;fpidf;F xUgb fpl;lthff; 
nfhz;L nry;Yk; vd;gij ehk; xUNghJk; kwe;Jtplf;$lhJ. 
        
  
  

சர்ப் ங்கணைப்ப ோல விைோ 

வுள்ைவர்களும் புறோக்க 

ணைப்ப ோலக் க ைற்றவர் 

களு ோய் இருங்கள். 

மத்யதயு 10:16 

rdp | Mtzp 28 
 

 khiy thrfk; - 1 njr 5:22 

செபம்:  ரபலோக பதவபை>  இந்த உலகத்திைோல் உண்ைோகும் பகட்டிற்கு 
தப் ித்துக் மகோள்ளும் டிக்கு நோன் அணவகணைக் குறித்து விைோவுள்ை 

வைோ(ைோ)க இருக்க  ிரகோசமுள்ை  ைக் கண்கணை தந்தருள்வரீோக. 
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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நீ ஏன் அகழக்ைப்பட்டொய்? 
rigfspNy Fog;gq;fs;> gl;lzq;fspNy Fog;gq;fs;> Njrj;jpNy 
Fog;gq;fs;> FLk;gq;fspNy Fog;gq;fs; vd;W xU thypgd; Fo 
g;gkile;jhd;. ePq;fs; G+kpf;F cg;ghapUf;fpwPu;fs;;>  ePq;fs; cyf 
j;Jf;F ntspr;rkhapUf;fpwPu;fs;;. kD~u; cq;fs; ew;fpupiafisf; 
fz;L> guNyhfj;jpypUf;fpw cq;fs; gpjhit kfpikg;gLj;Jk;gb> 
cq;fs; ntspr;rk; mtu;fs; Kd;gh 
fg; gpufhrpf;ff;fltJ vd;W Mz;l 
tuhfpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. 
fpwp];jtu;fs; vd;w ehkj;ij jupj;j 
tu;fs; jq;fs; Kd;khjpupahd tho;f; 
ifia tpl;L tpyFk; NghJ FLk;g 
j;jpy;> rigapy;> gl;lzj;jpy;> Njrj; 
jpy;> cyfj;jpy; ghjpg;Gf;fs; cz;lh 
fpd;wJ. mjdhy; Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];J $wpa thu;j; 
ijfs; mtkhfg; Ngha;tpLtjpy;iy. epj;jpa [Ptd; ,y;yhkw; 
Ngha;tpLtjpy;iy. guNyhfk; ghjpf;fg;gLtjpy;iy. “,NaR mtu; 
fSf;Fg; gpujpAj;jukhf: xUtDk; cq;fis tQ;rpahjgbf;F 
vr;rupf;ifahapUq;fs;;. Vnddpy;> mNefu; te;J> vd; ehkj;ijj; 
jupj;Jf;nfhz;L: ehNd fpwp];J vd;W nrhy;yp> mNefiu tQ;rp 
g;ghu;fs;.” vd;W ek; fu;j;juhfpa ,NaR ekf;F vr;rupg;ig Kd;   
$l;bNa vOjpf; nfhLj;jpUf;fpd;whu;. vdNt cq;fisr;  #o elf; 
Fk; JNuhfq;fisAk;> kWjypg;Gf;fisAk;> kha;khyq;fisAk; 
fz;L gpd;thq;fpg; Ngha;tplhjpUq;fs;. ePq;fs; Vd; miof;fg;gl; 
Bu;fs;? kw;wtu;Sila Kd;khjpupaw;w tho;f;ifapd; epkpj;jk; Fo 
g;gkiltjw;fhfth? rpyu; ,e;j cyfj;jpw;F gpd;dhNy ,Og;G 
z;L NghdNghJ> Njt Copauhfpa gTy; ,ijf; Fwpj;J jPNkhj; 
NjA vd;Dk; ,sk; CopaUf;F $wpajhtJ. ePNah> NjtDila 
kD~Nd> ,itfis tpl;Nlhb ePjpiaAk; Njtgf;jpiaAk; tpR 
thrj;ijAk; md;igAk; nghWikiaAk; rhe;jFzj;ijAk; mil 
Ak;gb ehL.  tpRthrj;jpd; ey;y Nghuhl;lj;ijg; NghuhL> epj;jp 
a[Ptidg; gw;wpf;nfhs;; mjw;fh fNt eP miof;fg;gl;lha;; mNef 
rhl;rpfSf;F Kd;ghf ey;y mwpf;if gz;zpdtDkhapUf;fpwha;.  
ek;Kila fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J gpurd;dkhFk;tiuf;Fk;> eP 
,e;jf; fw;gidia khrpy;yhkYk; Fw;wkpy;yhkYk; iff;nfhs;S” 
vd;whu;. vdNt cq;fs; miog;ig kwe;J Nghfhky; cWjpNahL 
Kd;NdWq;fs;. mioj;jtu; cz;ikAs;stuhf ,Uf;fpd;whu;. 
    
   
   
      

நித்தியெவீணைப்  ற்றிக் 

மகோள்; அதற்கோகபவ நீ 
அணைக்கப் ட்ைோய் 

1 தீயமொத்யதயு 6:12 

செபம்: உண்ண யுள்ை பதவபை> இந்த உலகத்திபல நைக்கும் வஞ்சகங்க 

ணையும்> குைப் ங்கணையும் கண்டு நோன் என் தூய வோழ்க்ணகணய 
குைப் ிவிைோ ல்>  நித்திய ெவீணை ம ற்றுக் மகோள்ளும் டி முன்பைற 
கிருண   மசய்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

 

QhapW |  Mtzp 29 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 24:4-5 
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சபொல்லொப்புக்கு விலக்ைிக் ைொத்தருளும் 
xU CupNy kpfTk; gyrhypahd kdpjndhUtd; ,Ue;jhd;. me;j 
Cu; topahf nrd;W nfhz;bUe;j topg;Nghf;fd; xUtDf;Fk; 
mtDf;Fk; fUj;J Kuz;ghL Vw;gl;ljhy;> Kw;Nfhgpahfpa topg; 
Nghf;fd; me;j kdpjDila fd;dj;jpNy miwe;J tpl;lhd;. kpf 
Tk; Nfhgkile;j gyrhypahfpa me;j kdpjd;> me;j topg;Ngh 
f;fDf;F xU ghlk; fw;gpg;Ngd; vd;W 
$wpf; nfhz;L mtid mbf;Fk;g 
bahf nrd;wNghJ> me;j gyrhyp 
apd; ez;gu;fs; nrd;W mtid 
rz;ilf;F nry;y Ntz;lhk; vd;W 
tUe;jpf; Nfl;Lf; nfhz;L mt 
idj; jLj;J epWj;jpdhu;fs;. mj 
dhy;> md;W elf;f ,Ue;j nghy; 
yhg;G me;j gyrhypapd; jiyapd; 
Nky; tuhky;  jLj;J epWj;jg;gl; 
lJ. me;j gyrhypapd; %u;f;fkhfpa khk;r FzkhdJ ez; 
gu;fspd; el;gpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. md;W me;j gyrhyp jd; 
ez;gu;fs; jd;id jLj;J epWj;jpaijf; Fwpj;J jpUg;jpaw;wtdhf 
,Ue;jhd; Mdhy; gy Mz;Lfs; nrd;w gpd;G> md;iwa jpdj; 
jpdhNy me;j topg;Nghf;fDf;F ehd; ghlk; gbg;gpf;f Kad;wpUe; 
jhy;> mtd; my;y ehNd xU frg;ghd ghlj;ij vd; tho;tpNy 
fw;wpUg;Ngd;. mjdhy; ehDk;> vd; FLk;gKk;> vd;idr; rhu;e;jt 
u;fSk;> topg;Nghf;fid rhu;e;jtu;fspd; tho;f;ifAk; ngupjhf 
ghjpf;fg;gl;bUf;Fk; vd;W njspthf czu;e;J nfhz;lhd;. ,g;g 
bahfNt> kdpju;fSila tho;f;ifapNy vjpu;ghuhj #o;epiyf 
spNy khk;r ,r;irfs; epiwNtw;w Ntz;Lk; vd;Dk; MirfSk;> 
cyf fhupaq;fisf; Fwpj;j ftiyfSk; kdjpNy cz;lhfpd;wJ. 
me;j #o;epiyapNy mtw;iw vg;gbahtJ epiwNtw;w Ntz;Lk; 
vd;w vz;zNk fz;fspd; Kd;ghf ,Uf;Fk;. me;j NtisfspNy 
NjtDila thu;j;ij> NjtDf;F gag;gLk; ez;gu;fs;> Njt 
Df;F gag;gLk; rftpRthrpfs;> Copaupd; MNyhrdifs;> topel 
j;Jjy;> ek;Kila kdf;fz;fis gpufhrKilar; nra;Ak;. ehq; 
fs; nrd;W nfhz;bUf;Fk; ghijapNy mJ ntspr;rj;ij tPR 
tjhy;> mq;Nf ek;ik fhj;jpUf;Fk; nghy;yhg;Gf;fis ehk; fz;L  
mtw;wpypUe;J tpyfpf; nfhs;syhk;. fu;j;jUf;Fg; gag;gLjy; 
[PtCw;W mjpdhy; ehk; kuzf; fz;zpfSf;Fj; jg;gyhk;.  
         
   
              

உம்முணைய வசைத்ணத 
நோன் கோத்து நைக்கும் டி 

க்கு> சகல ம ோல்லோத 
வைிகளுக்கும் என் கோல் 

கணை விலக்குகிபறன். 

 ங்ைீதம் 119:92 

செபம்: ம ோல்லோப்புக்கு விலக்கிக் கோக்கும் பதவபை> உ க்குப்  யந்து 
உம்முணைய வைியில் நைப் வர்கைின் ஊைோக உ து ஆபலோசணைகணை 
குறித்த ச யத்தில் நீர் தந்து என்ணை கோத்து வருவதற்கோக உ க்கு நன்றி.  
இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
 

 

jpq;fs; |  Mtzp 30 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 5:19-21 
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அன்பு சபலன் சதளிந்த புத்தி 
kde;jpUk;Gjy;> kW&gkiljy;> Njt rhaypNy tsUjy;> 
cs;shd kdpjd Gjpjhf;fg;gLjy;> Njt rpj;jj;ij epiwNtw;Wjy; 
vd;w thu;j;ijfis jpUk;gj; jpUk;g Nfl;gjhy; rypg;gile;J 
Ngha;tplhjpUq;fs;. “vdf;fpUf;Fk; gpur;ridfs; NghJk;> ,it 
fis rpe;jpf;f Neukpy;iy” vd;W rpyu; $wpf; nfhs;tJz;L. 
gpur;ridfs; #o;e;J nfhs;Sk; 
NghNj ehk; ,itfis mjpf 
khf rpe;jpf;f Ntz;Lk;. vy;yhr; 
#o;epiyfspYk; gpjhthfpa Njt 
Dila rpj;jj;ij epiwNtw;W 
tNj ek;Kila Nehf;fkhf 
,Uf;f Ntz;Lk;. tho;tpy; Gay; 
#oe;J nfhs;Sk; NghJ> mij 
vd;Dila jPu;khdj;jpd;gb ehd; 
Nkw;nfhs;SNtd; vd;W ,Uf; 
Fk; kdpju;fs; jq;fs; RaGj;jpapd;Nky; rhu;e;J nfhs;fpd;whu;fs;. 
mjdhy; ,d;Dk; mjpf NehTfis jq;fs; tho;tpy; tUtpj;Jf; 
nfhs;fpd;whu;fs;. vdNt kde;jpUk;Gjy;> kW&gkiljy;> Njt 
rhaypNy tsUjy;> cs;shd kdpjd; Gjpjhf;fg;gLjy;> Njt 
rpj;jj;ij epiwNtw;Wjy; vd;gJ ek; tho;tpy; ek;Kila tpUg;g 
g;gb nra;ayhk; my;yJ tpUk;ghj NtisfspNy tpl;Ltplyhk; 
vd;W $w KbahJ. ,itfis ehk; nra;tjw;F> ek;Kila 
Jd;g Jau Neuq;fspy; Njtd; ek;ik jdpikapy; jtpf;f tpl;L 
tpLtjpy;iy. ek;Kila fhy;fs; rWf;Fk; NtisfspNy mtu; 
ekf;F Jizahf tUfpd;whu;. ek; tho;tpNy tUk; gaq;fuq; 
fisAk;> Jd;gq;fisAk; fz;L gae;J elq;fp> xLq;fpg; NghF 
k;gbf;F ehk; gaKs;s Mtpia ngwtpy;iyNa. Njtd; ekf;Fg; 
gaKs;s Mtpiaf; nfhlhky;> gyKk; md;Gk; njspe;j Gj;jpA 
Ks;s MtpiaNa nfhLj;jpUf;fpwhu;.  ek;Kila gytPdq;fs; 
vd;dntd;W ek; Mz;ltuhfpa ,NaR mwpe;jpUf;fpd;whu;. mtu; 
,e;j cyfj;jpNy ,Ue;j ehl;fspNy vy;yhtpjj;jpYk; ek;ik 
g;Nghy; Nrhjpf;fg;gl;lhu; MdhYk;; mtu; ghtk; nra;ahky;> 
vy;yhr; NrhjidfisAk; Nkw;nfhz;L ntw;wp rpwe;jhu;. mtNu 
ek;Kila gpujhd Mrhupauhf ,Ug;gjhy;> ehk; ,uf;fj;ijg; 
ngwTk;> Vw;w rkaj;jpy; rfhaQ;nra;Aq;fpUigia milaTk;> 
ijupakha;f; fpUghrdj;jz;ilapNy Nruf;flNthk;.  
 
         
   
              

பதவன் ந க்குப்  யமுள்ை 
ஆவிணயக் மகோைோ ல்>  ல 

மும் அன்பும் மதைிந்த புத்தி 
யுமுள்ை ஆவிணயபய 
மகோடுத்திருக்கிறோர். 

2 தீயமொத்யதயு 1:7 

nrt;tha; |  Mtzp 31 
 

 khiy thrfk; - vgp 4:15-16 

செபம்: முடிவில்லோத வோழ்ணவ தருபவன் என்ற பதவபை> இந்த 
உலகத்திபல மநருக்கங்கள் ஏற் டும் ப ோது நீர் என்பைோடு இருந்து 
அணவகள்  த்தியிலும் உம்முணைய சித்தத்ணத நிணறபவற்ற கிருண  
மசய்வரீோக.  இரட்சகர் இபயசு வைியோக மெ ிக்கிபறன் ஆம ன். 
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அன்பொன வொ ைர்ைளுக்கு! 
உங்கள் ‘உள்ளொன மனிதன்’  ிரதிணய ம ற்றுக் 

மகோள்ளுங்கள் 
 

உள்ைோை  ைிதன் சஞ்சிணகணய ஒரு சண யினூைோக ம ற் 

றிருந்தோல், மதோைர்ந்தும்  ோதோந்தர  ிரதிணய ம ற்றுக்மகோ 

ள்ை, அந்த சண யின் ப ோதகணர மதோைர்பு மகோள்ளுங்கள். 
நீங்கள் வசிக்கும் இைத்தில் உள்ை சண யின் ஊைோக உள் 

ைோை  ைிதன் சஞ்சிணக விநிபயோகிக்கப் ைோவிடில், அடுத்த 
 க்கத்திலுள்ை  டிவத்தில் உங்கள் வி ரங்கணை  திவு 
மசய்து,  அடுத்த  க்கத்திலுள்ை விண்ைப் ப் டிவத்தில் உங் 

-கள் வி ரங்கணை  திவு மசய்து,  எங்கள் முகவரிக்கு அனுப் 

 ிணவயுங்கள்.   
 

 ோதம் இந்த சஞ்சிணகணய வோசித்த  ின்பு  ற்றய சபகோதர 
சபகோதரிகளுைனும்  இதணை  கிர்ந்து மகோள்ளுங்கள். இரட் 

சிப்பு பதவைிைத்திலிருந்து வரும்! 
 

யதவன், தம்முகடே ஒயரயபறொன குமொரகன விசுவொ ிக் 

ைிறவன் எவயனொ அவன் சைட்டுப்யபொைொமல் நித்திே 

ெவீகன அகடயும்படிக்கு, அவகரத் தந்தருளி, இவ்வள 

வொய் உலைத்தில் அன்புகூர்ந்தொர்.  (பயோவோன் 3:16)   
 

அந்த ஆச்சரிய ோை  ோறோத பதவ அன்பு இன்றும் யோவணர 

யும் இருைின் அதிகோரத்திலிருந்து ஆச்சரிய ோை பதவ 
ஒைிக்குள் வரும் டியோய் அணைக்கின்றது. ஆம ன்! 
 
 ைிருகபேின் கூடொரம் அப்யபொஸ்தல  கப 

சரொரன்யரொ, ைனடொ  416.613.2909 gtachurch.ca 



 

                

 

உள்ைோை  ைிதன்  ோதோந்த இலவ   ிரதி 

விண்ைப் ப்  டிவம் 

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

கை சதொகலயப ி MOBILE PHONE: 

மின் அஞ் ல் E-MAIL: 

விண்ணப்பப் படிவம் அனுப்பப்பட யவண்டிே முைவரி 

whatsApp வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை 
ம ற விரும்புகின்பறன் 

Viber வோயிலோக தியோை குறிப்புகணை ம ற       
விரும்புகின்பறன் 

யமலதிை விபரங்ைள் 

THE INNER MAN – GTAC 

7700 MARKHAM ROAD 

P. O.  BOX 3052,  

MARKHAM, ON L3S 4T1 - CANADA 

 MAIL THE APPLICATION FORM TO THE ABOVE-MENTIONED ADDRESS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.gtachurchnet.ca   416.613.2909 

http://www.gtachurchnet.ca/

