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அறுவடையின் காலம் சகீ்கிரமாய் வருகின்றது 
cau;ju tFg;gpNy gbj;JtUk; khztndhUtd;> ghrhiyapYk;> 
tPl;bYk; kpfTk; Cf;fj;NjhL jd; ghlq;fis gbj;J te;jhd;. 
jdf;F fpilf;Fk; Xa;T Neuq;fis tPzhf;fhky;> gbj;j 
ghlq;fis kPs;Ma;T nra;tjpYk;> jdf;F tpsf;fk; Fiwthf 
,Uf;Fk; gFjpfis Fwpg;ngLj;J> Mrpupau;fspd; cjtpia 
NjLtjpYk; Mu;tkhf ,Ue;jhd;. 
mtNdhL fy;tp fw;w rf khzt 
u;fs; rpyu; mtid ghu;f;Fk; 
NghJ> ,tDf;F NtW Ntiy 
,y;iy. tho;f;ifia mDgtp 
f;f njupahjtd; vd;W mtid 
Nfyp nra;J te;jhu;fs;. maypy; 
trpj;J te;jtu;fSk;> mtD 
ila cwtpdu;fspy; rpyUk;;> tho; 
f;ifapy; gy mk;rq;fs; cz;L. 
Gj;jf G+r;rpahf ,Ue;jhy; kl;Lk; NghJkh? tho;tpNy rkg;gLj; 
jy; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W $wpf; nfhz;lhu;fs;. Mdhy;> me;j 
khztNdh> xt;nthd;wpw;Fk; xU fhyk; cz;L. ,e;j tajpNy> 
ehd; khztdhf ,Uf;fpd;Nwd;> ,J ehd; fy;tp fw;f Ntz;ba 
fhyk;. tutpUf;Fk; ,Wjpg; guPl;ir vd; vjpu;fhyj;jpd; m];jpgh 
ukhf ,Uf;Fk; vd;W jd;ngw;Nwhuplk; $wp> jhd; nra;a Ntz; 
ba Kf;fpakhd fhupaq;fis fUj;NjhL nra;J te;jhd;. ,Wjpg; 
guPl;ir Kbe;J> guPl;irapd; KbTfs; ntspahfpa NghJ> mtd; 
jhd;; tho;e;j khthl;lj;jpNy> Kjd;ikahdtdhf mjp tpN~l 
rpj;jpaile;jhd;. mtd; jd; gpuahrj;jpd; gyid fz;lile;jhd;. 
gpupakhdtu;fNs> me;j khztd; nrhd;dJ Nghy> xt;nthd;wp 
w;Fk; xU fhyk; cz;L. ,e;j cyfj;jpNy ek;Kila tho;f;if 
ahdJ tpijg;gpd; fhykhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ,e;j cyfj; jpNy 
ehk; mWg;gitnay;yhk; xU ehs; mope;J Ngha;tpLk;. Mdhy; 
ehk; epj;jpakhdij mWtil nra;Ak;gbf;F> ,e;jf; fhyj;jpNy 
Njt thu;j;ijapd;gb ek;Kila fpupiafis elg;gpf; fNtz;Lk;. 
n[d;k ruPuk; tpijf;fg;gLk;> Mtpf;Fupa ruPuk; vOe; jpUf;Fk;;.  
gyu; ek;ikg; ghu;j;J gytpjkhf Ngrpf; nfhs;sl;Lk;. Mdhy;> 
[Pt fpuPlk; #Lk; fhyk; xd;W cz;L. mJ ek;Kila mWg;gpd; 
fhyk;. mJ rPf;fpukha; fle;J tUk;. vdNt> ePjpAs;std; ,d;Dk; 
ePjpnra;al;Lk;; gupRj;jKs;std; ,d;Dk; gupRj;jkhfl;Lk;. 
  
  
           
  
 

rdp | xf;Nlhgu; 1 
 

 khiy thrfk; - 2 jPNkh 4:7-8 

ஆகிலும் கடைசி எக்காளம் 
த ானிக்கும்ப ாது, ஒரு நிமி 
ஷத் ிபே, ஒரு இடமப்த ா 
ழு ிபே, நாதமல்ோரும் மறு 
ரூ மாக்கப் டுப ாம். 

 

ஜெபம்: நித் ிய ஜ ீனுக்தகன்று என்டன அடைத்  ப  பன, மண்ணா 
ன னுடைய சாயடே கடளந்து  ான ருடைய சாயடே அணிந்து 
தகாள்ளும் நாள் டைக்கும் என்டன உம்முடைய  ைியிபே 
நைத்து ைீாக. இரட் சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 

1 ககாரிந்தியர் 15:51 
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கணக்கு பார்க்கும் காலம் 
epyk; ed;whf tpise;J tUfpd;wJ. Miyfspy; jpuhl;ir ,urk; 
epiwe;jpUf;fpd;wJ. fle;j Ie;J tUlq;fspy; fpilapNy ke;ij 
,ul;bg;ghfp ,Uf;fpd;wJ. MdhYk;> vd; kdjpNy jpUg;jpAk; rkh 
jhdKk; ,y;iyNa. vd; tPl;bNy 
,e;j cyfj;jpd; jputpaq;fs; mNe 
fk; ,Uf;fpd;wJ. Mdhy;> fle;j 
Ie;J Mz;Lfis jpUk;gp ghu;f;Fk; 
NghJ> vd; Rghtq;fs; xd;Wk; khw 
tpy;iyNa. ehd; ,d;Dk; fLk; 
NfhgpahfNt ,Uf;fpd;Nwd;. vupfp 
d;w neUg;gpNy thu;j;j vz;nza; 
iag; Nghy> ,e;j cyf nry;tq; 
fs;> vd; kdNkl;bikf;F cuk; 
NghlLf; nfhz;bUf;fp d;wJ. Viofis fhZk; NghJ> ,uf;fk; 
fhl;l Ntz;ba vd; kdk;> mtu;fis Fwpj;J tprdkilfpd;wJ. 
gpwiu fhZk; NghJ> mtu;fis Nerpg;gjw;F gjpyhf> mtu;fs; 
vd; nghUis nfhs; isabf;fNt tUfpd;whu;fs; vd;w vz;zk; 
vd;dpy; tsu;fpd;wJ vd;W xU tpRthrpahtd; jd; epiyia 
Fwpj;J rpe;jpj;Jf; nfhz;bUe;jhd;. ,e;epiyahdJ ghf;fpak; 
my;y> ,J Ju;g;ghf;fpak; vd;W jd; epiyiaf; Fwpj;J kdk; 
nehe;J nfhz;lhd;. gpupakhdtu;fNs> kPl;guhfpa ,NaR topahf 
ehk; Njtdplj;jpy; ngw;w miog;ghdJ cz;ikAs;sJ. ehk; ek; 
Mz;ltuhfpa ,NaRitg; Nghy khw Ntz;Lk; vd;gNj 
ek;Kila gpjhthfpa Njtdpd; rpj;jkhf ,Uf;fpd;wJ. ek;Kila 
khk;r rpe;ijapd;gb rpe;jpj;Jg; ghu;j;jhy; ,J xU fbdkhd 
vjpu;ghu;g;G. kdpjDila ngyj;jpdhNy ,J Mfhj fhupak;. 
Mdhy; NjtDila MtpapdhNy vy;yhk; MFk;. gpjhthfpa 
Njtd;jhNk> jk;Kila jpUf;Fkhudhfpa ,NaRtplk; ,Ue;j 
mNj Mtpia ekf;F <thf nfhLj;jpUf;fpd;whu;. ehk; ew;nray; 
fis nra;aTk;> jpt;tpa Rghtj;jpNy tsuTk; Ntz;ba ahit 
Ak; ekf;F mUspapUf;fpd;whu;. fle;j Mz;Lfis jpUk;gp ghU 
q;fs;. cq;fs; tho;tpNy cq;fs; cs;shd kdpjd; Gjpjhf;f 
g;gl;bUf;fpd;wjh? cq;fis fhZNthu;> ,td; tho;tpNy khw;wk; 
cz;L vd;W rhl;rp nfhLfpd;whu;fsh? cq;fs; kdrhl;rp cq;fis 
Fwpj;J vd;d nrhy;fpd;wJ vd;W Muha;e;J ghUq;fs;. jpt;tpa 
Rghtq;fspNy tsUk;gb cq;fis mu;g;gzpAq;fs;. Njtdhdtu; 
jhNk rj;Jtkpy;yhjtDf;Fr; rj;Jtj;ijg; ngUfg;gz;Zthu;. 
.    
 
   
        
 

இபயசு அ ர்கடளப்  ார் 
த்து: மனுஷைால் இது கூைா 
 து ான், ப  னால் இது 
கூைா  ல்ே; ப  னாபே 
எல்ோம் கூடும் என்றார். 

மாற்கு 10:27 

QhapW | xf;Nlhgu; 2 
 

 khiy thrfk; -  rfupah 4:6 

ஜெபம்: உன்ன மான ப  பன, நான் என்  ாழ்க்டகடய அனு ினமும் 
உம்  ார்த்ட யின் த ளிச்சத் ில் ஆைாய்ந்து  ார்த்து  ிவ் ிய சு ா ங் 
களிபே  ளர்ந்து த ருக உணர்வுள்ள இரு யத்ட   ந் ருள் ைீாக. இரட் 
சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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ஒன்றிடணக்கப்பைாத கற்கள் 
xU tPl;Lf;fhudhdtd;> jd; tPl;L gpd;Gwkhf ,Uf;Fk; gpd; jpz; 
izapNy (Patio)> mofhd tpiyAau;e;j fw;fis gjpf;Fk;gbf;F> 
me;j NtiyapNy Nju;r;rp ngw;w rpy kdpju;fis Ntiyf;F 
mku;j;jpdhd;. fl;Lkhd gzpfs; Kbe;jJ> mtd; tPl;bd; gpd;Gwk; 
mofhf fhl;rpaspj;jJ. mtD 
ila gps;isfs; me;j jpz;iz 
apNy Xb tpisahb te;jhu;fs;. 
ehl;fs; fle;J nrd;wJk;> me;j 
jpz;izapNyAs;s rpy fw;fs; cW 
jpapy;yhky; Ml;lk; fz;lij mt 
jhdpj;jhd;. fw;fs; jsu;e;J Nghap 
Uf;Fk;  ,lq;fis mtd; cw;W 
Nehf;fpg; ghu;j;j NghJ> me;j fw;fs; rupahd KiwapNy kw;wa fw; 
fNshL ,izf;fg;glhjpUg;gijAk;> mitfs; kw;wa fw;fS f;F 
kj;jpapypUe;j NghJk;> jdpj;jpUg;gij fz;L nfhz;lhd;. mg;g 
bg;gl;l fw;fs; $ba rPf;fpuj;jpNy> mjd; ,lj;ijtpl;L jsu;e;J> 
mfd;WtpLk; vd;gij mtd; mwpe;J> mitfis rupahf ,iz 
g;gjw;Fupa Vw;ghLfis nra;jhd;. gpupakhdtu;fNs> ,e;ehl;f 
spNy rigfspYk; tpRthrpfs; kj;jpapNy gpuptpidfs;> gpsTfs; 
cz;lhFtij ehk; ahtUk; mwpe;jpUf;fpd;Nwhk;. mjhtJ gpd; 
jpz;izapNy cs;s fw;fs; xd;Nwhnlhd;W rupahf ,izf; 
fg;glhjpUe;jijg; Nghy> ,tu;fSk; rupahf ,izg;gltpy;iy. 
fpwp];Jtpd; ruPukhd rigapNy xU tpRthrpahdtd; vg;gb 
,izf;fg;gl KbAk;? rpy NtisfspNy Gjpjhf If;fpaj;jpw;F 
,ize;jtu;fSf;F VjhtJ nghWg;ig nfhLf;fpd;whu;fs;. 
nghJthd tpUk;gq;fSk; ehl;lq;fSKs;s tpRthrpfis xd;whf 
Nru;j;JtpLfpd;whu;fs;. tPl;L $l;lq;fisAk; xd;W $ly;fisAk; 
Vw;gLj;Jfpd;whu;fs;. ,g;gbahf gytpjkhd ed;ikahf Njhd;Wk; 
fhupaq;fis If;fpa Nkd;ghl;bw;fhf nra;J tUfpd;whu;fs;. 
ed;ikahditfis nra;tJ ey;yJ. Mdhy;> jd;id fpwp];j 
td; vd;W nrhy;ypf; nfhs;Sk; xt;nthUtDk;> Mz;ltu; ,NaR 
tpNy xl;lg;gl;ltdhf ,Uf;f Ntz;Lk;. mtNuhL If;fpaK 
s;stdhf ,Uf;fhjtdpd; tho;f;ifahdJ> rPf;fpuj;jpNy jsu;e;J 
Ml;lk; fz;l me;j jdpj;j fw;fisg; Nghy jsue;J Ngha;tpLk;. 
xUtd; ,NaRtpy; epiyj;jpUe;jhy;> mtd; kpFe;j fdpfisf; 
nfhLg;ghd;; mtiuayyhky; cq;fshy; xd;Wk; nra;af;$lhJ.    
 
    
     
 

என்பனாபை இைா  ன் என 
க்கு  ிபைா ியாயிருக்கி 
றான், என்பனாபை பசர்க் 
கா  ன் சி றடிக்கிறான். 

 

jpq;fs; | xf;Nlhgu; 3 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 15:5 

ஜெபம்: அன் ின்  ி ா ாகிய ப  பன, என்னுடைய ஐக்கியமானது 
உம்பமாடும உம்முடைய  ிருக்குமாைனாகிய இபயசுகிறிஸ்துப ாடும் 
எப்ப ாதும் இருக்கும் டிக்கு கிருட  தசய் ைீாக.  இரட்சகர் இயேசு 
வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
  

லூக்கா 11:23 
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ஈடு இடணயில்லாத மகிடம 
xU kdpjdhdtd;> gy neUf;fq;fs;> f~;lq;fs;> cgj;jputq;fs; 
kj;jpapYk; cj;jkkhf thoNtz;Lk; vd;W jd; ,Ujaj;jpNy 
jPu;khdk; nra;J> mtd; jd; tho;f;ifapNy e~;lk; te;jhYk; 
ePjpapd; ghijapNy ele;J te;jhd;. rpy tUlq;fs; nrd;w gpd;G> 
mtd; jhd; thOk; njUtpd; mg;Gwj;jpNy> mepahaj;jpYk;> 
Jd;khu;f;fj;jpYk; jq;fs; tho;f;ifia cy;yhrkhf fspf;Fk; 
kdpju;fis fz;L kpfTk; vup 
r;ry; mile;jhd;. jdf;F tutp 
Uf;Fk; <L ,izapy;yhj kfp 
ikapd;Nky; thQ;irahf ,U 
f;f Ntz;ba me;j kdpjdhd 
tdpd; ,Ujaj;jpNy> jw;NghJ 
Jd;khu; f;fDf;F tutpUf;Fk; 
mopit fhz Ntz;Lk; vd;w 
Mir ngUfj; njhlq;fpaJ. ePjp 
khdhfpa  me;j kdpjdhdt 
dpd; Nghf;if ftdpj;j Nghjfuhdtu;> mtid mioj;J: kfNd> 
Jd;khu;f;fd; jd; jPikapNy thupf;nfhs;sg;gLthd;; ePjpkhNdh 
jd; kuzj;jpNy ek;gpf;ifAs;std;. (ePjp 14:32) ,J cz;ik 
As;s thu;j;ijfs;. Mdhy;> Jd;khu;f;fd; jd; Jd;khu;f;fj;jpy; mop 
e;J NghtjpNy ek;Kila gpjhthfpa Njtd; gpupag;gLfpd;wtu; 
my;yu;. mtu;fSk; kde;jpUk;g Ntz;Lk; vd;gNj mtUila tpU 
g;gkhf ,Uf;fpd;wJ. (vNrf;fpay; 33:11). Jd;khu;f;fd; jd; Jd;khu; 
f;fj;ijtpl;L tpyfhjpUe;jhy;> mtd; Gy;iyg;Nghy; rPf;fpukha; mW 
g;Gz;L> gRk;G+ z;ilg;Nghy; thbg;Nghthd;. mg;gbahd Mj;J 
khf;fspd; mopit fhz MirahapUg;gJ> ePjpkhDf;F epahakh 
FNkh vd;W mwp Tiu $wpdhu;. gpupakhdtu;fNs> Mz;ltuhfpa 
,NaR fpwp];J topahf ePjpkhd;fshf;fg;gl;ltu;fNs> Jd;khu;f;f 
dpd; tho;f;ifia fz;Nzhf;fpg; ghu;j;J mtDila mopTf;fhf 
fhj;jpUg;gJ ekf;Fupajy;y. khwhf> ,Usile;jpUf;Fk; mtu;fS 
ila kdf; fz;fs; czu;tilAk;gbF Ntz;Ljy; nra;Aq;fs;. 
cq;fs; f~;lq;fisf; Fwpj;J Jf;fpj;J Nrhu;tilahky;> cq;f 
Sf;fhf itf;f g;gl;bUf;fpw <L ,izapy;yhj kfpikia Fwp 
j;J re;Njh~g;gLq;fs;. cq;fs; fz;fs; Njtd; ekf;F Kd; itj;j 
,yf;fpd;Nky; vg;NghJk; ,Ug;gjhf. ehk; fhzhjij ek;gpapU f; 
fpd;wgbahy;> mJ tUfpwjw;Fg; nghWikNahNl fhj;jpUg;Nghk;.   
    
  
            
 
 

ஆ ோல் இக்காேத்துப்  ாடு 
கள் இனி நம்மிைத் ில் த ளி 
ப் டும் மகிடமக்கு ஒப் ிைத்  
க்கட கள் அல்ேத ன்று 
எண்ணுகிபறன். 

ரராமர் 8:18 

nrt;tha; | xf;Nlhgu;; 4 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 12:2 

ஜெபம்:  இைக்கமுள்ள ப  பன, த ால்ோ  ர்கடள குறித்  எரிச்சல் என் 
இரு யத் ிபே குடிதகாள்ளா  டிக்கு, எனக்கு முன் ட த் ிருக்கும் த ரி 
 ான மகிடமயின் நிமித் ம் சந்ப ாஷமாக இருக்க உணர்வுள்ள இரு  
யத்ட த்  ந் ருள் ைீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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ஜவீனும் மகிடமயும் உண்டு 
xU kdpjdhdtd; NjtDf;F gae;J mtu; topfspNy tho;e;J 
te;jhd;. mtDila maypNy tho;e;J te;j mePjpAk;> ,Wkhg;G 
Ks;s kdpjndhUtd;> ePjpahf thOk; kdpjNdhL rz;il 
nra;J> ngha; Fw;wr; rhl;Lfis mtd; NgupNy njhLj;J> nghyp 
rhuplk; KiwaPL nra;J> mt 
Df;nfjpuhf tof;nfhd;iw 
jhf;fy; nra;jhd;. Fw;wk; 
VJk; nra;ahky;> ePjpahd tho; 
f;if tho;e;J te;j me;j kdp 
jd; ePjpgjpf;F Kd;ghf epd; 
whd;. mtd; kdjpNy> mePjp 
apd; tho;f;if tho;e;J te;j 
me;j maytdhy;> Vw;gLj;jg;gl;l fhaq;fspdhYk;> Ntz;lhj 
mOj;jq;fspdhYk;> mtkhdq;fspdhYk;> jdf;F tUk; ePjpia 
fhz tpUk;Gtijg; ghu;f;fpYk;> mePjpahd tho;f;if thOk; jd;  
maytDf;F tuNt z;ba fLk; jz;lidia fhz thQ;irahf 
,Ue;jhd;. gpupakhd tu;fNs> ,e;j rk;gtj;ij rw;W rpe;jpj;Jg; 
ghUq;fs;.  ,e;j cyfj;jpNy ehKk; gy f~;lq;fisAk; Jd;gq;f 
isAk; fle;Nj Nghfpd;Nwhk;. Jd;khu; f;fDila tPl;by; fu;j;jupd; 
rhgk; ,Uf;fpwJ> ePjpkhd;fSila thr];jyj;ijNah mtu; MrPu; 
tjpf;fpwhu;. (ePjpnkhopfs; 3:33). Jd; khu;f;fDila tPL mopAk;; 
nrk;ikahdtDila $lhuNkh nropf;Fk;. (ePjpnkhopfs; 14:11). 
,NaRit nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;Wf; nfhz;ltu;fshfpa ePq;fs;> 
Njt fpUigapdhNy ePjpkhd;fSk;> nrk;ikahd topapNy elf;F 
k;gbf;Fk; Vw;gLj;jg;gl;bUf;fpd;wPu;fs;. vdNt ePjpkhd;fNs> nrk; 
ikahd khu;f;fj;jpNy elg;gtu;fNs> cq;fs; ,Ujak; vij thQ; 
rpf;fpd;wJ? cq;fSila thr];jyk; MrPu;t jpf;fg;gLtijah? 
my;yJ Jd;khu;f;fDf;F tUk; rhgj;ijah? cq;fs; tPl;bd; nrop 
g;igah? my;yJ Jd;khu;f;fDila tPl;bd; mopitah? ek;K 
ila ,Ujak; vg;NghJNk ed;ikahditfisNa thQ; rpf;f 
Ntz;Lk;. Njtd;Nky; thQ;irahf ,Uf;f Ntz;Lk;.,e;j cy 
fpNy jq;fs; mwpahikapdhNy> czu;tw;wtu;fshf ,Wkhg;Gld; 
tho;e;J nfhz;bUf;Fk; kdpju;fs; mNe fuhapUf;fpd;whu;fs;. 
vdNt ePq;fNsh RaePjpia ehlhky;> jaTld; Njt ePjp cq;fspy; 
epiwNtw ,lq;fnfhLq;fs;. fu;j;jUila Ntjj;jpNy kdkfpo;rp 
ahapUq;fs;. jPikfisAk;> mopTfisAk; tpUk;ghky;> fu;j;jiu 
ek;gp vg;NghJk; ed;ik nra;;Aq;fs;. 
   
  
      
 
 

 

நீ ிடயயும்  டயடயயும் 
 ின் ற்றுகிற ன் ஜ ீடனயும் 
நீ ிடயயும் மகிடமடயயும் 
கண்ைடை ான். 
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 khiy thrfk; - mg; 7:59-60 

ஜெபம்: நன்டமகளின் ஊற்றாகிய ப  பன, என்னுடைய இரு யம் 
 ீடமகளிபே  ிரியப் ைாமல், நன்டமயானட கடளபய  ாஞ்சித்து, 
அட பய காண  ிரும்பும் இரு யமாக இருக்கும் டி கிருட  தசய் ைீாக.   
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 

 

நீதிகமாழிகள் 21:21 
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நாம் திறப்பின் வாசலில் நிற்பவர்கள் 
,d;iwa cyfpNy> Mz;ltu; ,NaRtpd; ehkj;jpw;F vjpuhf 
tho;gtu;fs; Njrq;fspNy mNefuhf ngUfp tUfpd;whu;fs;. 
,tu;fs; mopit tpUk;gp> jPikfis njupe;J nfhs;tJ kl;Lky; 
yhky;> jq;fNshL kw;wtu;fSk; mope;J NghFk;gbf;F> kdpju; 
fis ,lwpg; Nghfg; gz;Zfpd;whu;fs;. rpy ehLfspNy mjpfhuq; 
fspy; ,Ug;gtu;fs; $l fpwp];J 
Tf;F tpNuhjkhf ntspauq;f khf 
nraw;gl;L tUfpd;whu;fs;. jpUl 
d; jpUlTk; nfhy;yTk; mopf;f 
Tk; tUfpwhNdad;wp Ntnwhd; W 
f;Fk; tuhd; vd;gij mwpahky;> 
,tu;fs; jpUldhfpa gprhrhdt 
dpd; topfis mfykhf jpwe;J 
tpLfpd;whu;fs;. Njrq;fspNy mf; 
fpukq;fis ngUfg;gz;Z fpd; 
whu;fs;. ,g;gbahf mepahaq;fs; kype;jpUf;fpd;w NtisfspNy> 
Njrq;fspNy mf;fpukk; kpFjpahtjpdhNy mopTfs; cz;lhfp 
d;wJ. ,g;gbahd NtisapNy> “ehd; Kd;$l;bNa nrhd;Ndd;” 
“,e;j Njrj;jpw;F ,g;gbj;jhd; elf;f Ntz;Lk;” “,J ,tu;fspd; 
,Wkhg;Gf;F xU ghlkhf ,Uf;fl;Lk;” vd;W gy mopTf;Fupa 
thu;j;ijfis rpy Njt gps;isfs; $l Ngrpf; nfhs;fpd;whu;fs;.  
Njtdhfpa fu;j;jUila jPu;f;fjuprpahdtd;>  Njtd; $wpa fhup 
aq;fis> mtu; $wpagb nrhy;y Ntz;Lk;. (vNrf;fpNay; 33:7-9) 
Mdhy;> Njtdhy; miof;fg;gl;l ehk; ahtUNk NjtDila gps; 
isfshf ,Uf;fpd;Nwhk;. vdNt ehk; jpwg;gpd; thrypNy epd;W> 
Njrj;jpd; Nrkj;jpw;fhf fz;zPNuhL n[gpf;f Ntz;Lk;. NahNdh 
vd;Dk; ngau; nfhz;l jPu;f;fjuprpahdtd;> epdpNt vd;wgl;lz 
j;jpd; mopitf; Fwpj;J NjtDila Kd;dwpg;ig njuptpj;jhd;. 
gpd;G> mtDila ,UjakhdJ> me;j Njrj;jhu; moptpypUe;;J 
jg;gpj;Jf; nfhs;tijtpl> jhd; nrhd;d jPu;f;f jupdk; epiwNtw 
Ntz;Lk; vd;gjpNyNa Mu;tkhf ,Ue;jhd;. ehk; mg;gb ,Uf;f 
yhfhJ. mope;J Nghfpd;w Mj;Jkhf;fisf; Fwpj;j ghuk; ek; ,U 
jaj;jpNy ngUf Ntz;Lk;. xUtUk; nfl;Lg;Nghfhky; kde;jpU 
k;g Ntz;Lk; vd;W md;Gs;s Njtdhfpa fu;j;ju; ePba nghWikA 
s;stuhf ,Uf;fpd;whu;. vdNt ehk; mopTfspNy re;Njh~g;glh 
ky;> kdpju;fs; kPl;gila Ntz;Lk; vd;W Ntz;Ljy; nra;Nthkhf.  
 
 
 
 

எல்ோ மனுஷருக்காகவும் 
 ிண்ணப் ங்கடளயும் தஜ  
ங்கடளயும் ப ண்டு ல்க 
டளயும் ஸ்ப ாத் ிைங்க 
டளயும்  ண்ணப ண்டும்; 
 

1 தீரமாத்ரதயு 2:1 

tpahod;| xf;Nlhgu; 6 
 

 khiy thrfk; - 1 nfhup 13:6  

ஜெபம்: மனதுருக்கமும் நீடிய த ாறுடமயுமுள்ள ப  பன, ஒரு ரும் 
தகட்டுப் ப ாகாமல் நித் ிய ஜ ீடன அடைய ப ண்டும் என்கின்ற 
உணர்வுள்ள இரு யத்ட  எனக்கு  ந்து என்டன  ைிநைத் ிச் 
தசல் ைீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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கண்ணிகளில் சிக்காதபடிக்கு... 
xU G+q;fhtpNy jd; ge;ij vwpe;J tpisahbf; nfhz;bUe;j rpW 
igadhdtd;> jhd; vwpe;j ge;ij vLg;gjw;fhf jd; jfg;g 
dhdtupUe;j ,lj;jpypUe;J rw;Wj; J}uk; nrd;Wtpl;lhd;. ge;ij 
ifapnyLj;jJk;> Rw;wpg; ghu;j;j me;j rpW igadhdtd;> Kfk 
wpahj rpy me;epau;fs; mq;Nf ,Ug;gij fz;lhd;. jd; jfg;g 
dhdtd; jd; mUfpNy ,y;yhjpUg;gij mtd; czu;e;j NghJ> 
fyfj;Jld;> Ntfkhf xbr; nrd;W 
jd; jfg;gd; kbapNy Vwpf; nfhz; 
lhd;. ,e;j rk;gtj;ij rw;W 
rpe;jpj;Jg; ghu;g;Nghnkd;why;> G+q; 
fhtpw;F nrd;W me;j rpW iga 
dhdtd; ge;njwpe;J Xb tpis 
ahLtjpy; jtW xd;Wkpy;iy. 
mJ NghyNt ehKk; $l ek;K 
ila tho;f;ifapNy Fw;wNkJ 
kpy;yhjJ  vd;W $Wk; gy fhupaq;fis nra;J tUfpd;Nwhk;. 
mtw;wpy; rpy mj;jpatrpakhditfSk;> rpy ek;Kila nghOJ 
Nghf;FfS khf ,Uf;fyhk;. ek;Kila Nehf;fq;fs; rPuhf ,Ue; 
jhYk;> ehk; NfhzYk; khWghLkhd re;jjp eLNt tho;fpd;Nwhk; 
vd;gijAk;> ek;ik fz;zpapNy rpf;fitf;ff;$ba re;ju;g;gq; 
fis vjpuhspahdtdhfpa gprhrhdtd; ghu;j;Jf; nfhz;Nl ,Uf; 
fpd;whd; vd;gijAk; kwe;J tplf;$lhJ. MLfs; Xeha;fSs;s 
,lj;jpw;Fs; nry;tijg; Nghd;w re;ju;g;gq;fs; ek;ik mwpahkNy 
ekf;F Vw;glyhk;. vdNt> ehk; ru;g;gq;fisg;Nghy tpdhTs;st 
u;fSk; Gwhf;fisg;Nghyf; fglw;wtu;fSkha; ,Uf;f Ntz;Lk;. 
ek;ik Rw;wp Njtd; itj;jpUf;Fk; jk;Kila ghJfhg;gpd; vy;iy 
iaf; Fwpj;J ftd Ks;stu;fshf thoNtz;Lk;. ek;Kila guk 
je;ijiatpl;L J}uk; nrd;Wtpl;Nlhk; vd;W czUfpd;w Ntis 
apNy> me;j rpW igaidg; Nghy> rPf;fpukhf ehk; ,Uf;f Ntz; 
ba ,lj;jpw;F jpUk;g Ntz;Lk;. ey;y Nka;g;gdpd; Fuiy Nfl;L 
mtupd; gpd; nry;Yfpd;w Ml;ilg; Nghy> ehk; vg;NghJk; ek; 
Nka;g;gdpd; rj;jj;jpw;F nrtpfis jpwe;J itj;jpUf;f Ntz;Lk;. 
ekf;Fs;Ns thrk; nra;Ak; Njt Mtpahdtu; ek;ik fz;bj;J 
czu;j;jp elj;Jfpd;wtuhf ,Uf;fpd;whu;. me;j czu;j;Jjiy mw; 
gkhf vz;zptplf;$lhJ. ehk; vq;F nrd;whYk;> ek;Kila ,y 
f;if Fwpj;J czu;Ts;stu;fshf tho Ntz;Lk;.   
 
    
    
 
 

எபிஜெயர் 12:6 
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 khiy thrfk; - kj;NjA 23:37 

ஜெபம்:  ைபோக ப  பன, அந்நியருடைய சத் த்ட  பகட்டு, அந்நிய 
னுக்குப்  ின்தசல்ோமல், அ டன  ிட்பைாடி, அட களின் பமய் 
ப் னின்  ின் தசல்லும் ஆடுகடளப் ப ாே, நானும் உம்  ின்பன தசல்ே 
 ைிநைத் து ைீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 

 

ஆடுகள் அ ன் (பமய்ப்  
னின்) சத் த்ட  அறிந் ிரு 
க்கிற டியினால் அ னுக் 
குப்  ின்தசல்லுகிறது. 

ரயாவான் 10:4 



 

 THE INNER MAN PUBLISHED BY GRACE TABERNACLE - 416.613.2909              23 

 

 
 

ஜவீனுள்ள ரதவனுடைய ஆலயம்  
rpWtu;fs; ghlq;fis fw;Fk;gbf;F ghlrhiyf;F nrd;W gy kzp 
Neuq;fis> ntt;NtW Mrpupau;fNshLk;> gyjug;gl;l khztu;f 
NshLk; nrytpLfpd;whu;fs;. ngupatu;fs;> gpiog;Gf;fhf Ntiy 
nra;Ak;gbf;F gy ,lq;fSf;F nrd;W> gytpjkhd kdp ju;fis 
mq;Nf re;jpf;fpd;whu;fs;> mtu;fs; kj;jpapNy gy kzp Neuq;fis 
nrytpLfpd;whu;fs;. rpwpatu;fs; ngupatu;fs; ahtUk; 
ntspaplq;fspYk;> filj; njUf; 
fspYk; Neuq;fis nrytpLfpd; 
whu;fs;. ,t;tpjkhf ehk; aht 
Uk; gytpjkhd ek;gpf;ifAil 
atu;fisAk;> rd;khu;f;f topap 
Yk;> Jd;khu;f;f topapYk; thOk; 
kdpju;fis ehshe;j tho;f;if 
apNy re;jpf;f NeupLfpd;wJ. mj 
dhy;> ehk; gpjhthfpa Njtid 
tpl;L J}uk; nrd;W tpLfpd;Nwhk; vd;gJ nghUsy;y. cyfp 
Ys;stu;fNshL vt;tsTk; fye;jpUf;ff;$lhnjd;why;> ehk;  cy 
fj;ijtpl;L ePq;fpg;NghfNtz;bajhapUf;FNk. (1 nfhup 5:10). 
vdpDk;> ekf;F jFjpapy;yhj ,lq;fis ehk; jtpu;j;Jf; nfhs;tJ 
ey;yJ. ,e;j cyfpYs;s ve;j xU fhupaKk; ehk; ek;gpapUf;fpw 
epj;jpa [PtDf;F epfuhdjy;y. ehk; nry;Yk; ,lq;fpNy ,e;j 
cyf Nghf;if gpd;gw;Wk; kdpju;fs; mNefiu re;jpf;f NeupL 
fpd;wJ. mtu;fspd; eil> cil> ghtid> Ngr;R> vz;zk;> Nehf; 
fk; ahTk; ,e;j cyfj;jpw;F xj;j Nt~khf ,Uf;fpd;wJ. ehk; 
me;j Nt~khdJ ek;ik ftu;e;J nfhs;Sk; NghJ> ehk; ek;K 
ila Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];JNthLs;s  If;fpaj;ij tpl;L 
tpyfp> ,e;j cyf Nghf;NfhL njhlu;Gfis Vw;gLj;jp tpLfpd; 
Nwhk;. ePjpf;Fk; mePjpf;Fk; rk;ge;jNkJ? xspf;Fk; ,USf;Fk; 
If;fpaNkJ? fpwp];JTf;Fk; NgypahSf;Fk; ,irNtJ? mtpRth 
rpAlNd tpRthrpf;Fg; gq;NfJ? NjtDila Myaj;Jf;Fk; tpf; 
fpufq;fSf;Fk; rk;ge;jNkJ? ehk; Mz;ltu; ,NaRtpd; khjpupia 
,e;j cyfj;jpw;F fhz;gpf;fpd;wtu;fSk;> mtUila kPl;gpd; ew; 
nra;jpia cyfj;jpw;F mwptpf;fpd;wtu;fSkhf ,Uf;fpd;Nwhk;. 
vdNt ,e;j cyfj;jpy; nrk;ikahf Njhd;Wk; topfis> ek 
f;Fs;Sk;> ek; tPl;bw;Fs;Sk;> rigf;Fs;Sk; nfhz;L tuf; 
$lhJ. ePq;fs; [PtDs;s NjtDila MyakhapUf;fpwPu;fNs.  
  
  
  
   
            
 

நான் அ ர்களுக்குள்பள 
 ாசம் ண்ணி, அ ர்களு 
க்குள்பள உோ ி அ ர்கள் 
ப  னாயிருப்ப ன், 
அ ர்கள் என் 
ஜனங்களாயிருப் ார்கள் 

2 ககாரிந்தியர் 6:16 

rdp | xf;Nlhgu; 8 
 

   khiy thrfk; - gpypg;gpau; 2:15 

ஜெபம்: ஜ ீள்ள ப  பன, நான் ஓடியது  ணீாக ப ாகா  டிக்கு, 
பகாணலும் மாறு ாடுமான சந்  ியின் நடு ிபே குற்றமற்ற ர்களும் 
க ைற்ற ர்களும், ப  னுடைய மாசற்ற  ிள்டளயாகவும்  ாை கிருட  
தசய் ைீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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பரிசுத்தம் காத்துக் ககாள்ரவாம் 
Iah> Nghjfu; mtu;fNs> ehd; vjpu;ghu;j;jgb ey;y rk;gsj;J 
lDk;> gjtp cau;TlDk; vdf;F xU Ntiy fpilj;jpUf;fpd;wJ. 
Ntiy nra;Ak; ,lk; nfhQ;rk; gpur;ridAs;sJjhd;. ,g;NghJ 
Ntiyfs; vLg;gJ kpfTk; fbdk;. mg;gb ghu;f;fg; Nghdhy;> 
,e;j KO cyfKNk NfhzYk; khWghLk; epiwe;jhfNt ,Uf;fp 
d;wJ. ehd; gioa ,lj;jpy; vg;gb gupRj;jj;ij fhj;Jf; nfhz; 
NlNdh mg;gbNa ,e;j ,lj;jp 
Yk; fhj;Jf; nfhs;Ntd; vd;W 
,isQndhUtd; jd; Nghjf 
uhdtuplk; $wpdhu;. mtd; Ngr;R 
rw;W tpyfpapU g;gij mtjh 
dpj;j Nghjfu; mtid Nehf;fp: 
kfNd> vq;Nf me;j Ntiyia 
ngw;wpUf;fpd;wha; vd;W Nfl;lhu;. gl;lzj;jpd; ikag; gFjpapypU 
f;Fk; nghOJ Nghf;F epiyaj;jpy; (entertainment Centre) me;j 
Ntiyia ngw;wpUf;fpd;Nwd; vd;whd;. mjw;F Nghjfuhdtu;: 
kfNd> ,J cd; tho;f;if> tho;f;ifapNy mNef njupTfs; 
cz;L. jPu;khdNkh cd;DilaJ. Mdhy; eP epj;jpa [PtDf; 
nfd;W mUikahd miog;ig ngw;wpUf;fpd;wha;. eP Ntiy ghu; 
f;f ,Uf;Fk; ,lj;jpw;F rpWtu;fs; nry;y KbahJ. mq;Nf> fsp 
ahl;lKk;> ge;jak; fl;LjYk;> #jhl;lKk; cz;L. kdpju;fs; mq;Nf 
mjw;fhfj;jhd; nry;fpd;whu;fs;. mtu;fSf;F eP vd;d ew;nra; 
jpia $wtha;? ,q;Nf tuhjPu;fs;> ,t;tplj;jpNy ghtKk;> ght 
j;ij J}z;Lk; fhupaq;fSk; jhuhskhf cz;L vd;W $Wthah? 
ghtk; epiwe;j ,lq;fSf;F cd; ,Ujak; gof;fg;gL Kd;> cd; 
Dila Rj;j kdrhl;rp cdf;F vd;d nrhy;fpd;wJ vd;W rPu;J}f; 
fpg;ghu;. ght fhupaq;fis ghu;j;J gofpf;Nghd gpd;G> kdr;rhl; 
rpapy; R+Lz;ltdhf khwptpLtha;. ,e;j cyfk; KOtJk; nghy;; 
fDf;Fs; fplf;fpd;wJ vd;gJ cz;ik. Mdhy; ehNkh Njtdhy; 
cz;lhap Uf;fpNwhk;. Njtdhy; gpwe;jtd; jd;idf; fhf;fpwhd;. 
vdNt> cd; jPu;khdq;fis Fwpj;J vr;rupf;ifahapU. tpyfp Xl 
Ntz;ba ,lj;ij> eP ehbj; NjlhNj. mNefiu ghtj;jpw;F tpO 
j;jp> mtu;fs; tho;f;ifia mopj;Jg; NghLk; fhupaq;fSf;F eP xj; 
jhirahf ,Uf;fhNj vd;W mwpTiu $wpdhu;. gpupakhdtu;fNs> 
,e;j cyfj;jpNy ekf;F rthy;fs; cz;L> mjNdhL ,d;Dk; ghu 
q;fis cq;fs; Nky; Vw;wp> ,isj;J gpd; thq;fpg; tpRthrj;ij 
tpl;L tpyfpg; Nghfhjgbf;F vr;rupf;ifAs;stuhfapUq;fs;. 
   
   
  
 
 

ப  ன் நம்டம அசுத் த் 
 ிற்கல்ே  ரிசுத் த் ிற்பக 
அடைத் ிருக்கிறார். 

ஜெபம்:  ரிசுத் த் ிற்தகன்று என்டன ப று  ிரித்  ப  பன,  ரிசுத்  
மாகு டே ப    யத்ப ாடு காத்துக் தகாள்ளும் டிக்கு  ிைகாசமுள்ள 
மனக்கண் கடள  ந்து என்டன  ைிநைத் ிச் தசல் ைீாக. இரட்சகர் 
இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

1 கதச 4:7 

jpq;fs; |  xf;Nlhgu; 9 
 

 khiy thrfk; - ePjpnkhopfs; 4:23 
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யார் எங்கள் ரதடவகடள சந்திப்பார்கள்? 
ahu; tPl;bNy gps;isfSf;F rhg;ghL NghLthu;fs;? ahu; tPl;bd; 
thlif gzj;ij nrYj;Jthu;fs;? ahu; vq;fSila ehshe;j 
nryTf;fhd gzj;ij jUthu;fs;? vd;W jq;fs; tho;tpd; mj;jp 
ahtrpakhd Njitfis Rl;bf;fhl;ba gbNa QhapW Muhjid 
fisAk;> rig $btUjiyAk; rpyu; tpl;LtpLfpd;whu;fs;. ,j 
dhy;> ,tu;fs;. jq; fs; epiyikia rigapd; Nghjfu;> kw;Wk; 
tpRthrfs; kj;jpapy; epahag; gL 
j;jyhk; vd vz;Zfpd;whu;fs;. 
gpupakhd   rNfhjurNfhjupfNs> 
ehk; rig $btUtJ rigapd; 
NghjfiuAk;> tpRth rpfisAk; 
jpUg;jpgL j; Jtjw;fhf my;y. 
gupRj;jthd;fs; rPu;nghUe;Jk;g 
bahf Njtdhdtu; rigia 
<thf nfhLj;jpUf;fpd;whu;.  
,e;j cyfpNy njupTfs; gy 
cz;L. vij njupe;J nfhs;sg; 
Nghfpd;Nwd; vd;gJ mt dtDila RajPu;khdk;;. RahjPdKs;s 
tu;fsh apUe;Jk; cq;fs; RahjPdj;ijj; Ju;f;Fzj;jpw;F %lyhff; 
nfhz;buhky;> NjtD f;F mbikfshapUq;fs; vd;W gupRj;j 
Ntjhfkk; mwpTiu $Wfpd;wJ (1 NgJU 2:16). tpRthrj;jpdhNy 
ePjpkhd; gpiog;ghd;> gpd;thq;fpg;Nghthdhdhy; mtd;Nky; vd; 
Mj;Jkh gpupakhapuhJ vd;W ekJ Njtd;; $Wfpd;whu;. (vgp 
10:38). kdpju;fs; jq;fs; tho;tpy; vLf;Fk; jPu;khdk; mtu;fs; ,U 
jak; ek;gpapUg;gij gpujpgypf;fpd;wJ. ahu; vq;fSila Njit 
fis re;jpg;ghu;fs;? fu;j;jUila gupRj;jthd;fNs> mtUf;Fg; 
gae;jpUq;fs;; mtUf;Fg; gae;jtu;fSf;Ff; Fiwtpy;iy. rpq;ff; 
Fl;bfs; jho;r;rpaile;J gl;bdpahapUf;Fk;; fu;j;jiuj; NjLfpwt 
u;fSf;Nfh xU ed;ikAq; FiwTglhJ. (rq; 34:9-10) Mifahy;> 
vd;dj;ij cz;Nghk;> vd;dj;ijf; Fbg;Nghk;> vd;dj;ij cLg; 
Nghk; vd;W ftiyg;glhjpUq;fs;. ,itfisnay;yhk; mQ;Qh 
dpfs; ehbj;NjLfpwhu;fs;; ,itfnsy;yhk; cq;fSf;F Ntz;ba 
itfs; vd;W cq;fs; gukgpjh mwpe;jpUf;fpwhu;. Njtid njhOJ 
nfhs;Sk; kdthQ;irAilatDf;F> mtDila thQ;irapd; 
gb Njtd; mtdtDf;Fupa topia Maj;jg;gLj;Jfpd;whu;. vdNt 
cq;fs; tho;tpNy ey;y jPu;khdq;fis vLj;Jq; nfhs;Sq;fs;. 
  
  
       
 
 

 

மு ோ து ப  னுடைய 
ைாஜ்யத்ட யும் அ ருடைய 
நீ ிடயயும் ப டுங்கள்; அப் 
த ாழுது இட கதளல்ோம் 
உங்களுக்குக் கூைக் தகாடு 
க்கப் டும். 

jpq;fs; |  xf;Nlhgu; 10 
 

 khiy thrfk; - rq; 23:1-6 

ஜெபம்: என்டனப் த ேப் டுத்தும் ப  பன, இந்  உேகிபே நான் 
எ ிர்பநாக்கும் ச ால்கடள தஜயம் தகாள்ளும் டிக்கு நல்ே  ீர்மானங்க 
ளிபே நான் நிடேநிற்க எனக்கு உணர்வுள்ள இரு யத்ட   ந் ருள் 
 ைீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 

 

 மத்ரதயு 6:33 
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அதிரமன்டமயான அடழப்பு 

rigapNy cjtp Copaq;fis rPuhf nra;J te;j thypgdhdt 
ndhUtd; ,Ue;jhd;. mtd; jd;Dila rpd;d tajpypUe;J jd; 
CupNy eilngw;WtUk; tUlhe;j irf;fps; Xl;lg; ge;ija Nghl; 
bapNy ntw;wp ngw;W> gupRg; nghUshf ,Uf;Fk; ntw;wpf; fpz;z 
j;ij jdjhf;fpf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gjpy; kpfTk; thQ;irahf 
,Ue;J te;jhd;. mjw;Fupa gapw;rpfis nra;J te;j me;j thyp 
gdhdtd;> jd;Dila Nkyh 
dJk; ,WjpahdJkhd guk 
miog;gpd; ge;ijag; nghU 
spd; Nky; kpfTk; cWjpA 
s;stdhf ,Ue;jhd;. jdf;F 

fpilj;j mUikahdJk;> 
Nkd;ikahdJkhd mio 
g;ig xU nghf;fp~j;ijg; 
Nghy fhj;J> Copaj;jpy; cjtpahapUg;gJ jdf;F fpilj;j rpyh 
f;fpak; vd;W vz;zp> jd; nghWg;Gf;fis jtwtplhky;> kdjhu 
nra;J te;jhd;. ,e;j cyfpNy jhd; thOk;NghJ irf;fps; Xl;lg; 
ge;jaj;jpy; ntw;wp ngw Ntz;Lk; vd;gJ> mtidg; nghWj;jkl; 
by; ,uz;lhtjfhNt ,Ue;jJ. Mz;Lfs; fle;J nrd;wJk;> xU 
ehs; mtd; irf;fps; Xl;lg; ge;jaj;jpy; ntw;wp ngw;W ntw;wpf; 
fpz;zj;ij jdjhf;fpf; nfhz;lhd;. rpy khjq;fSf;F gpd;G> mtd; 
Njrkl;lj;jpy; eilngWk; Nghl;bfspYy; fye;J nfhs;Sk;gbahd 
miog;ig ngw;W nfhz;lhd;. Mdhy;> jd; epiyikiaAk;> jd; 
nghWg;Gf;fisAk;> jdf;F fpilj;j Copaq;fis jhd; tpl;Ltpl 
Ntz;ba epiy cz;lhFk; vd;W mwpe;J> jdf;F fpilf;ftpU 
f;Fk; [Pt fpuPlj;ij ,e;j cyfj;jpYs;s ve;j fhupaj;jpw;fhfTk; 
jhd; ehd; ,of;f jahu; ,y;iy vd;W $wp> mtDf;F fpilj;j 
Njrpakl;l miog;ig tpl;Ltpl;lhd;. gpupakhdtu;fNs> ,e;j cy 
fpNy ed;ikahf Njhd;Wk; gy fhupaq;fs; cz;L. ,d;W gy Njt 
gps;isfs;> gbf;fpd;whu;fs;> ciof;fpd;whu;fs;> tpahghuq;fis tp]; 
jupf;fpd;whu;fs;>  Ciutpl;L ,lk; ngau;fpd;whu;fs;> tpisahl;Lg; 
Nghl;bfspy; fye;J nfhs;fpd;whu;fs;. ,itnay;yhk; ehk; ngw;wpU 
f;Fk; Nkyhd miog;ghfpa epj;jpa [PtDf;F epfuhditfs; my;y 
vd;gij jpl;lkhd cq;fs; ,Ujaj;jpNy gjpaitAq;fs;. ehk; 
nra;Ak; nray;fs; vy;yhk; fpwp];J ,NaRTf;Fs;shf nra;ag;gl 

Ntz;Lk;. cq;fs; epiyikia Muha;e;J ghu;j;J vg;NghJk; Njtd; 
jUk;    mjpNkd;ikahdij nghf;fp~khf fhj;Jf; nfhs;Sq;fs;.  
 
   
 
 

 

கிறிஸ்து இபயசுவுக்குள் ப  ன் 
அடைத்   ைம அடைப் ின் 
 ந் யப்த ாருளுக்காக இேக்டக 
பநாக்கித் த ாைருகிபறன். 

 

nrt;tha; | xf;Nlhgu; 11 
 

 khiy thrfk; - 2 NgJU 1:10 

ஜெபம்: அ ிபமன்டமயானட  எனக்கு  ந்  ப  பன, நான் ஒருக்காலும் 
இைறி ிைா  டிக்கு என் அடைப்ட யும் த ரிந்து தகாள்ளு டேயும் 
உறு ியாய்  ற்றிக் தகாண்டிருக்க எனக்கு கிருட  தசய் ைீாக.  இரட்சகர் 
இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 

பிலிப்பியர் 3:14 
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யாடர திருப்திபடுத்துகின்ரறாம்? 
xU rig If;fpaj;jpw;F nry;Yk; thypgdhdtd;> Mz;ltuhfpa 
,NaR fpwp];Jit mwpahj ngz;nzhUj;jpia tpthfk; gz; 
Zk;gb tpUg;gk; nfhz;ljpdhy;> jd; ngw;Nwhupd; rk;kjj;;ij ngw; 
Wf; nfhs;Sk;gbf;F> mtis Qhd];ehdj;jpw;F xg;Gf; nfhLf;F 
k;gbahf Ntz;bf; nfhz;lhd;. mtSk;> me;j thypgd; Nky;  
nfhz;l tpUg;gj;jpdhy;>  cdf; 
fhf ehd; vijAk; nra;Ntd; 
vd;W> ,itfs; jpUkz j;jpw; 
fhf Kd; nra;agLk; rlq; Ffs; 
vd;W vz;zp> rigf;F nry;y 
Tk; Qhd];ehdk; vLf;f Tk; rk; 
kjk; nra;J nfhz;lhs;. Mdhy; 
mtNsh ,ul;rpg;G vd; why; 
vd;d? Qhd];ehdk; Vd; vLf;f 
Ntz;Lk; vd;gijg; gw;wp vijAk; mwpe;jpUf;ftpy;iy. vg;gbah 
tJ me;j thypgdhdtdpd; ngw;Nwhupd; rk;kjj;ij ngw;Wf; nfhz; 
lhy; NghJk; vd;gNj mtu;fSila Nehf;fkhf ,Ue;jJ. gpupakh 
dtu;fNs> ,e;j rk;gtj;ij rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. me;j thyp 
gdhdtd; epj;jpa [PtDf;nfd;W Nkyhd guk miog;gpd; ge;j 
ag; nghUSf;fhf> gpujhdkhd ,yf;if Nehf;fp [Pt ahj;jp 
iuia Nkw;nfhs;Sfpd;Nwd; vd;Wk;> vg;gbahtJ ehd; mij 
ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;w kdepiy mw;wtdhfTk;> jhd; 
gupRj;j re;jjpia ,e;jg; G+kpapNy Vw;gLj;Jk;gb miof;fg;gl; 
Nld; vd;gijAk; Fwpj;j czu;tw;wtdhfTk;> jd; tUq;fhy 
kidtp Mz;ltu; ,NaRNthL ,izf;fg;gl;bUf;fpd;whsh vd;g 
ijf; $l mwpahjtdha;> mij mw;gkhf vz;zp> jd;id mts; 
Vw;Wf; nfhz;L jhd ; nrhy;tij nra;jhy; kl;Lk; NghJnkd;w kd 
epiyAilatdhf ,Ue;jhd;. jd;Dila [Pt ahj;jpiu vg;gb 
ahf KbAk; vd;gJ mtDf;F jw;NghJ xU nghUl;ly;y> khwhf 
jd; ngw;NwhupdJ mq;fPfhuj;ij ngw;Wf; nfhz;L> jd; Miria 
epiwNtw;wpdhy; NghJk; vd;gNj mtDila gpujhdkhd ge;ij 
ag; nghUshf khwptpl;lJ. gpupakhdtu;fNs> jk;Kila rpj;jj; 
jpd;gb gfpu;e;J nfhLj;j gupRj;j Mtpapd; tuq;fspdhYk;> Njtd; 
jhNk rhl;rp nfhLj;jJkhapUf;fpw ,t;tsT ngupjhd ,ul;rpg;ig 
mw;gkhf vz;zhjpUq;fs;. Njtrpj;jk; cq;fs; tho;tpy; epiw Ntw 
,lq; nfhLq;fs;.  
 
  
 
              

 

இவ் ளவு த ரி ான இைட் 
சிப்ட க்குறித்து நாம் க  
டேயற்றிருப்ப ாமானால் 
 ண்ைடனக்கு எப் டித்  ப் ி 
த்துக்தகாள்ளுப ாம். 

 

Gjd; | xf;Nlhgu; 12 
 

  khiy thrfk; - vNgrpau; 2:8-9 
141:8-10 

ஜெபம்: உன்ன மான ப  பன, நீர் எனக்கு தகாடுத் ிருக்கும் இந்  
பமன்டமயான அடைப்ட  நான் உம்முடைய சித் த் ின் டி நிடறப  
ற்றி முடிக்க எனக்கு உணர்வுள்ள இரு யத்ட   ந்து  ைி நைத்து ைீாக. 
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 

 

எபிகரயர் 2:4 
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கிறிஸ்துடவ தரித்தவர்கள் 

xU CupNy ,Ue;j rdr%fj;ijr; rhu;e;j mq;fj;jtu;fs; jq;fs; 
Cupy; thOk; [dq;fs; ed;ikailAk;gbahd gy;NtW jpl;lq; 
fis nra;J te;jhu;fs;. me;j CupNy tho;e;J te;j kdpjndhU 
td; me;j rdr%f epiyaj;jpNy mq;fj;jtuhtjw;Fupa Kd;jf 
ikfs; vd;d vd;W Muha;e;J mwpe;J> me;j rdr%f epiyaj; 
jpNy mq;fj;jtdhf jd;id 
,izj;;J nfhz;lhd;. me;j 
epiyaj; jpd; xOq;F Kiw 
g;gb> mq;fj;Jtj;ij Ngzp 
g;ghJfhg;gjw;F>  khjhe;jk; 
jhd; nfhLf;f Ntz;ba re; 
jhit jtwhky; nfhLj;J> 
tUlhe;jk; Fiwe;j gl;rk; mtd; gq;Fgw;w Ntz;ba Kf;fpa $l; 
lq;fspNy fye;J nfhs;thd;.  ,e;j epyikahdJ> ,e;j cyfj; 
jpw;Fupa fofk;. mq;Nf rpy ed;ikfs; cz;lhapUe;jJ. Mdhy;> 
fpwp];jtk; vd;gJ xU fofk; my;y. mJ xU epy aKky;y. 
,e;j cyj;jpw;F xj;j Nt~k; jupf;Fk; ];jhgdKk; my;y. xUtd; 
,d;d gpufhukhf rl;l xOq;F Kiwfis filg;gpbj;J> rlq;F 
fis epiwNtw;Wtjhy; xUtd; rj;jpaNtjk; $Wk; fpwp];Jit 
Ailatdhf (fpwp];jtdhf) ,Ue;J tpl KbahJ. ehnky;yhUk; 
Kw;fhyj;jpNy ekJ khk;r ,r;irapd;gbNa ele;J> ekJ khk; 
rKk; kdRk; tpUk;gpditfisr; nra;J> Rghtj;jpdhNy kw;w 
tu;fisg;Nghyf; Nfhghf;fpidapd; gps;isfshapUe;Njhk;. mjh 
tJ> fy;tp> Ntiy> jpUkzq;fs;> nfhz;lhl;lq;fs;>  gazq;fs;> 
el;Gfs;> cwTfs; kw;Wk; nghOJNghf;Ffs; cl;gl tho;tpd; 
vy;yhf; fpupiafisAk; ek;Kila ,~;lg;gb elj;jp te;Njhk;. 
,uf;fj;jpy; IRtupaKs;s ek; Njtd;> jk;Kila kpFe;j md;gp 
dhNy>  gioa tho;f;ifapd; KiwikapypUe;J ek;ik tpyf;fp 
kPl;Lf; nfhz;lhu;. fpwp];Jtpd; rigahfpa ruPuj;jpd; mtatq; 
fshf Vw;gLj;jg;gl;bUf;fpd;Nwhk;. Njt fpUigapdhNy tpRth 
rj;ijf;nfhz;L ,ul;rpf;fg;gl;Nlhk;. ghf;fpak; ngw;w re;jjp ahf 
NtW gpupf;fg;gl;Nlhk;. ,J kdpju;fSila rlq;FfshYk;> xO 
q;F KiwfspdhYk; cz;lhdjy;y> ,J NjtDila <T.  vdNt> 
kWgbAk; gioa tho;f;if KiwfSf;F cq;fs; re;jjpia 
jpUg;gpf; nfhs;shky;> fpwp];Jtpd; mtatq;fshf> fpwp];Jit 
jupj;jtu;fshf> mtUila jpt;tpa Rghtq;fspNy tsu;e;J 
ngUfp> ehSf;F ehs; kW&g khf;fg;gLNthkhf. 
ஜெபம்:  ரிசுத்   ாழ்வு  ாழும் டிக்கு என்டன ப று  ிரித்  ப  பன, 
மறு டியும் நான் என்னுடைய இஷ்ைப் டி  ாழ்க்டகடய நைத் ாமல், 
உமக்கு  ிரியமான  ிள்டளயாக  ாை கிருட  தசய் ைீாக. இரட்சகர் 
இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

நீங்கபள கிறிஸ்து ின் சரீைமா 
யும்,  னித் னிபய அ ய ங்க 
ளாயுமிருக்கிறரீ்கள். 

 

tpahod;| xf;Nlhgu; 13 
 

 khiy thrfk; - vNg 1:20-23 

1 ககாரிந்தியர் 12:27 
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எப்படி முகம்ககாடுப்ரபன்? 
xU CupNy vspikahd tho;f;if tho;e;J te;j kdpjdhdtd;> ehl; 
bNy Vw;gl;bUe;j nghUshjhu tPo;r;rpapdhy;> ntFtha; ghjpf;f 
g;gl;lhd;. tWik mtidAk; mtd; FLk;gj;ijAk; thl;baJ. 
mtd; tho;e;J te;j njUtpd; Nkw;gFjpapNy> xU nry;te;jd; 
,Ue;jhu;. mtu; ViofSf;F ,uq;fp fld; nfhLf;fpd;w ts;s 
yhf tho;e;J te;jhu;. me;j nry;te;jdplk;> ,e;j Vioahdtd; 
mjpfkhf fld;gl;lhd;. mij 
mtd; jpUg;gp nrYj;j Kbahj 
jhy;> mtDila Kfj;jpNy vg; 
gb Kopg;Ngd; vd;W me;j nry; 
te;jdpd; tPl;Lg; gf;fkhf nry; 
yhky;> kWgf;fkhf njUtpd; fPo; 
Gwhkhf nrd;W> ePz;l topapD} 
lhf neLQ;rhiyf;F nrd;W te; 
jhd;. ,g;NghJ> jd; FLk;gf; f~;lk; ,d;Dk; mjpfkhf ,Ue; 
jjhy;> ,dp vd;d nra;Ntd; vd;W kdNtjidaile;jhd;. xU 
ehs;> mtd; ePz;ltopA+lhf neLQ;rhiyf;F nry;Yk; NghJ> vjpu; 
ghuhj tpjkhf me;j nry;te;jdhd nfhil ts;sy; ,e;j Vio 
ahdtDf;F vjpu;g;gl;lhu;. mtiu fz;lJk;> eLf;fj;Jld;> mtu; ghj 
j;jpNy tpOe;J> Iah> cq;fSila flid nfhLf;f vdf;F top 
apy;iy. FLk;gj;jpNy f~;lk; mjpfkhf ,Uf;fpd;wJ vd;W jd; 
epiyik vLj;Jf; $wpdhd;. mij Nfl;l> me;j nry;te;jd;> rpup 
j;j Kfj;Jld;> me;j Vioahdtd; ifia gpbj;J J}f;fp> mtid 
Njw;wp> fyf;fkilahNj. ehl;bd; epiyikia ehd; ed;F mwpe; 
jpUf;fpd;Nwd;. cd;Dila epiyikAk; ehd; mwpe;jpUf;fpd;Nwd;. 
cd; gps;isfis eP gl;bdpahf tpLlhNj vd;W mtDf;F gzk; 
nfhLj;J> ehd; cdf;F nfhLj;j flidg; gw;wp ftiyail 
ahNj vd;W topaDg;gpdhu;. gpupakhdtu;fNs> ,g;gbg;gl;l 
ngUk; neQ;rk; gilj;j kdpju;fs; G+kpapNy ,Uf;fpd;whu;fs;. kdp 
ju;fSf;Fs;Ns mg;gbg;gl;l ,uf;fk; ,Uf;Fkhapd;> jk;Kila 
xNu Ngwhd Fkhuid ekf;fhf nfhLj;j> ek;Kila guk je;ij 
ahfpa Njtdhfpa fu;j;ju; jk;ik Nehf;fp ghu;f;fpd;wtu;fSf;F 
,uq;fhjpUg;ghNuh? nra;j Fw;wk; vj;jidNah vd;W Nrhu;e;J 
NghfhjpUq;fs;. vg;gb Njt rKfj;jpw;F nry;Ntd; vd;W rypg;g 
ile;J guk je;ijiatpl;L NtW topaha; nry;yhjpU q;fs;. 
epj;jpa [PtDf;F NtW top ,y;iy. kdJUf;fKs;s Njtd; 
cq;fis Njw;wp> ngyg;gLj;jp> cWjpg;gLj;Jthu;. 
  
         
  

 கப் ன்  ன்  ிள்டளகளு 
க்கு இைங்குகிறதுப ாே, கர் 
த் ர்  மக்குப்  யந்  ர்க 
ளுக்கு இைங்குகிறார். 
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 khiy thrfk; - Nuhku; 8:26 

ஜெபம்: உருக்கமும், இைக்கமும், நீடிய சாந் மும், மிகுந்  கிருட யு 
முள்ள  ைம  ந்ட பய, என் த ே னீ பநைங்களிபே நான் உம்டம ிட் 
டு தூைம் ப ாய் ிைா  டிக்கு என்டன காத்து  ைிநைத் ிச் தசல் ைீாக. 
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆயென். 
 

சங்கீதம் 103:13 
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மாம்ச எண்ணங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி  
Nghjfu; Iah mtu;fNs> ,e;j KiwNahL> me;j kdpjdhdtd;  
Ie;jhtJ jlitahf vdf;F tpNuhjkhf mepahak; nra;jpU 
f;fpd;whd;. ,tid vg;gb kd;dpg;gJ? vt;tsT fhyj;jpw;F ehd; 
nghWikahf ,Ug;gJ> vy;yhtw;wpFk; xU vy;iy cz;L. ,jw; 
Fk; xU KbT Ntz;Lk; vd;W xU tpRthrpahdtd; Kiwapl; 
lhd;. mjw;F me;j mDgtkpf;f 

tajhd Nghjfuhdtu;> mtid 
Nehf;fp: kfNd> eP vj;jid Kiw 
cd; Njtdhfpa fu;j;juplj;jpNy 

kd;dpg;ig Ntz;b mtUila 
rKfj;jpw;F nry;Yk; gbahf jpl; 
lkpl;bUf;fpd;wha;? vt;tsT 
fhyk; cd;idg; gilj;jtu; cd; 
Nky; ePba nghWikAs;stuhf 
,Uf;f Ntz;Lk; vd;W eP vjpu;ghu;f;fpd;wha;? mjd;gbf;F ePAk; 
cd; rf tpRthrpf;F kd;dpg;ig toq;fp> mtd;Nky; nghWikaha; 
,U. ek;kplj;jpy; md;G$u;e;J> jkJ ,uj;jj;jpdhNy ek;Kila 
ghtq;fsw ek;ikf; fOtpd> Mz;ltuhfpa ,NaR ek;Nky; ePba 
nghWikahf ,Uf;fhtpl;lhy; ek;Kila epiyik vg;gbahFk; 
vd;W eP vg;NghjhtJ rpe;jpj;j Jz;lh? ghlrhiyapNy vj;jid 
Kiw cd; Mrpupau; cd;id fz;bj;jhYk;> nghWikahf ,Ue;J 
gbj;jha;> Vd; ,e;j cyf fy;tpia fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk; 
vd;w jPu;khdk; cd;dplj;jpy; ,Ue;jJ. NtiyapNy cd;Dila 
mjpfhup cd;id fbdkhf elj;jpd ehl;fs; mjpfk;> mitfis 
rfpj;Jf; nfhz;lha;? Vd; gzKk; gjtpAk; cdf;Fj; Njit. Fhup 
ak; mg;gbahdhy;> <L ,izapy;yhj epj;jpa tho;tpw;fhf cd; 
rNfhjud; Nky; nghWikahf ,Uf;f cd;dhy; Vd; Kb ahky; 
,Uf;fpd;wJ? rw;W rpe;j;jpj;Jg; ghu; kfNd vd;whu;. Mk; gpupakh 
dtu;fNs> Njtdhfpa fu;j;ju; ek;Kila tho;tpw;F Kw;Wg;Gs;s 
itj;jhy; ehk; ahtUk; epu;%ykhfpapUg;Nghk;. rpy NtisfspNy 
kd;dpg;G toq;FtJ kdpjDila ngyDf;F mg;ghw;gl;lJ. 
Mwhj kdg;Gz;fSk;> Njw;wg;glhj kdNtjidfSk; kdpjid 
ngytPdg; gLj;jyhk;. Mdhy;> kdg;Gz;fspy; vz;nza; jltp> 
kd MWjy; jUk; Mz;ltu; ,NaR ek;NkhL ,Uf;fpd;whu;. ek;K 
ila kdpj ngydj;jpdhy; Mfhjij nra;J Kbf;f ekf;Fs; 
,Uf;fpd;w Mtpahdtu; jhNk ek;ik ngyg;gLj;Jfpd;whu;. 
     
   
 
 

 

மனுஷருடைய  ப் ி ங் 
கடள நீங்கள் அ ர்களுக்கு 
மன்னித் ால், உங்கள்  ைம 
 ி ா உங்களுக்கும் மன்னி 
ப் ார். 
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 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 4:13 

ஜெபம்: என்பமல் நீடிய த ாறுடமயாய் இருக்கும் ப  பன, எனக்கு 
உறு ியூட்டும் இபயசு கிறிஸ்து ால் மாம்சத் ின் சிந்ட டய தஜயங் 
தகாள்ள முடியும் என்ற மனப்  ிைகாசமுள்ள கண்கடள  ந்து  ைிநைத்து 
 ைீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

மத்ரதயு 6:14 
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அருவருக்காமல் அடணத்துக் ககாண்ைவர்  
Njrnkhd;wpYs;s gpd;jq;fpa fpuhknkhd;wpw;F kUj;Jt Nritf; 
fhf xU itj;jpauhdtu;> jd;id mu;gzpj;jtuha;> me;j fpuhkj; 
jpw;F nrd;W FbNawpdhu;. mq;Fs;s [dq;fspy; Vwj;jho aht 
Uk; Rfhjhuj;ijg; gw;wp ve;j fupridaw;wtu;fshTk;> jhq;fs; trp 
f;Fk; ,lj;ijAk; Rw;whliyAk; 
J}a;ikahf Ngzpf; fhg;gjpy; 
ve;j ehl;lKkpy;yhjpUg;gij 
mtu; fz;L nfhz;lhu;. itj;jp 
auhdtNuh> Rfhjuhj;jpYk;> jd; 
cly;eyk; NgZk; tptfhuq;fsp 
Yk; Nkk;ghLs;stuhf ,Ue;j 
NghjpYk;> me;j [dq;fis 
fz;L kdJUfpdhu;. vdpDk;> 
jd;Dila Rfhjhuj;ijAk;> 
J}a;ikiaAk; Ngzpg; ghJfhg;gjpy; fz;Zk; fUj;JkhfNt ,U 
e;J te;jhu;. mNj NtisapNy> me;jf; fpuhkj;jpYs;s kdpju;fs; 
Nky; jhdpUf;Fk; Nkyhd epiyikia jpzpf;fhky;> mtu;fspd; 
Rj;jkw;w tho;f;if Kiwiaf; fz;L mtu;fis mUtUf;fhky;> 
mtu;fSk; jd;idg; Nghy khw Ntz;Lk; vd;w vz;zKilat 
uha;> mtu;fSf;F gbg;gbahf Rfhjhuj;ijAk; mjd; topKiw 
fisAk; fw;Wf; nfhLf;f Muk;gpj;jhu;. gpupakhdtu;fNs> ek;K 
ila Mz;ltUk; ,ul;rfUkhfpa ,NaRTk; me;j itj;jpaiug; 
NghyNt> jk;Kila gupj;jj;ij ek;Nky; jpzpf;fhky;> ek;Kila 
epiyiia ed;whf mwpe;J> ahUk; fhzKbahj vk; cs; myq; 
Nfhyq;fs; fz;L vq;fis mUtUf;fhky;> ehk; jk;Kila rhaiy 
mzpa Ntz;Lk; vd;W ek;Nky; ePba ngWikAs;stuhf ,Ue;J> 
fuk;;gpbj;J elj;jpr; nry;fpd;whu;;. ehd; ,d;W ,g;NghJ> ,e;j fz 
j;jpNy KOikahf Mz;ltuhfpa ,NaRitg; Nghy khw Ntz; 
Lk; vd;W mtu; vjpu;ghu;j;jhy; ek;Kila epiyikahdJ vd;dh 
tJ? mtu; ek;Kila ghtq;fSf;Fj;jf;fjhf ekf;Fr; nra;ahk 
Yk;> ek;Kila mf;fpukq;fSf;Fj; jf;fjhf ekf;Fr; rupf;fl;lh 
kYk; ,Uf;fpwhu;. (rq;fPjk; 103:10). vdNt ek;Kila gupRj;jj;ij 
ehk; kw;wtu;fsplk; jpzpf;fhkYk;> ehk; cyfj;jhy; fiwglhjgb 
f;Fj; ek;ikf; fhj;Jf;nfhz;L> kw;wtu;fSk; ek;ik ehk;Nghy fpwp 
];JTf;Fs; tsu;e;J Njur;rpailAk;gb> mtu;fSf;fhf gupe;J 
Ngrp> Ntz;Ljy; nra;J> mtu;fis topelj;jpr; nry;y Ntz;Lk;.  
         
  
 
 
 

ஒழுங்கில்ோ  ர்களுக்குப் 
புத் ிதசால்லுங்கள்,  ிைனற்ற 
 ர்கடளத் ப ற்றுங்கள்,  ே 
 னீடைத்  ாங்குங்கள், எல் 
ோரிைத் ிலும் நீடிய சாந் மா 
யிருங்கள். 
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 khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:27 

ஜெபம்: அன் ின்  ைம  ந்ட பய, இந்  உேகத் ிபே  ாழும் நான், 
உேகத் ினால் கடற ைாமல் என்டன காத்துக் தகாண்டு, மற்ற ர்கடள 
உம்மண்டை நைத்துகின்ற னாய்  ாை நீர் என்டன  ைிநைத் ிச் 
தசல் ைீாக.  இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 

 

1 கதச 5:14 
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சுமப்பதற்கரிய பாரமான சுடமகள் 
jd; maypNy tho;e;J te;j kdpjndhUtd; jdJ rpW igaid 
jz;bf;Fk; Kiwia xU ghl;ldhu; mtjhdpj;J te;jhu;. ,t; 
tpjkhf xU ehs;> me;j kdpjdhdtd;> jd; gps;isahz;lhid 
jz;bf;Fk; NghJ> me;j ghl;ldhu; me;j kdpjdhdtid Nehf;fp: 
Vd; me;j rpW Foe;ijia ,g;gbahf jz;bf;fpd;wha;? mtd; 
fhupakwpahj koiyahf ,Uf;fp 
d;whNd vd;W Nfl;lhu;. mjw;F mt 
Uila kfdhdtd; kWnkhopahf> 
xU jfg;gd; jhd; Nerpf;fpw Gj;jpu 
idr; rpl;rpf;fpwJNghy> ehDk; vd; 
Dila kfid rpl;rpf;fpd;Nwd; 
mjpNy vd;d jtW vd;W $wp 
dhd;. mjw;F me;j ghl;ldhdtu;: 
kfNd> me;j rpW gps;isahdtd;> cd;Dila kfd; vd;gJ 
vdf;F njupAk;> gps;isfs; rpl;rpf;fg;gl Ntz;ba mtrpaj;ijAk; 
ehd; mwpe;jpUf;fpd;Nwd;. Mdhy; me;j rpW gps;isahdtd;> jpl 
dw;Wg;Nghfhjgb ghu;j;Jf; nfhs; vd;whu;. “vd; kfNd> eP fu;j;jU 
ila rpl;iria mw;gkhf vz;zhNj> mtu; fbe;Jnfhs;Sk; 
NghJ Nrhu;e;JNghfhNj” vd;w trdj;ij mwpfpd;w mwpT$l 
me;j rpWgps;isahz;lDf;F ,y;iy. Kjyhtjhf> ek;Kila 
guk je;ij ek;ik Nerpf;fpd;whu;. mij ekf;F ntspg;gLj;Jfp 
d;whu;. ngytPdkhd ,lq;fspNy xU je;ijiag; Nghy J}f;fpr; 
Rkf;fpd;whu;. Fw;wk; nra;J Klq;fpg; NghapUf;Fk; NghJ jfg;gd; 
jd; gps;isfSf;F ,uq;FfpwJNghy mtu; ,uf;fj;ij fhz;gpf;fp 
d;whu;. eP Rkf;Fk; fbdkhf ghuq;fis cd; koiyr; nry;tq;fs; 
NkNy Vw;whNj vd;W mwpTiu $wpdhu;. gpupakhdtu;fNs> ,e;j 
rk;gtj;ij ikakhf itj;J> ,d;iwa ehspNy> ruPuj;jpd;gb 
ek;Kila gps;isfis khj;jpuky;y> Mtpf;Fupa uPjpapYk;> fpwp]; 
JTf;Fs; rpW gps;isfisg; Nghy tsu;e;J tUk; tpRthrpfisf; 
Fwpj;Jk; ehk; fUj;Js;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. mjdhy;> 
mtu;fs; nra;tnjy;yhk; rup vd;W ghuKfkhf ,Uf;f Ntz;Lk; 
vd;gJ nghUsy;y. Mdhy; Rkg;gjw;fupa ghukhd Rikfisf; 
fl;b kD~u; Njhs;fspd;Nky; ehk; Vw;wf; $lhJ. Njtid 
mwpfpd;w mwptpNy xUt;nthUtUk; tsu;e;J ngUFk;gbf;F ehk; 
nghWikAs;stu;fshf ,Uf;f fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;.  
 
       
     

 

சுமப்  ற்கரிய  ாைமான 
சுடமகடளக் கட்டி மனு 
ஷர் ப ாள்களின் பமல் 
சுமத்துகிறார்கள்; 
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 16:5 

ஜெபம்: ஒரு  கப் னான டனப் ப ாே பநசிக்கும் ப  பன, சிறு 
 ிள்டள கடளப் ப ாே கிறிஸ்துவுக்குள்  ளர்ந்து  ரும் மனி ர்கள்பமல் 
த ாறுடமயாக இருக்கும் டிக்கு உணர்வுள்ள இரு யத்ட   ந் ருள் 
 ைீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 
 

 

மத்ரதயு 23:4 
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நம்முடைய பார்டவ எப்படி இருக்கின்றது? 
ehk; NtWgpupf;fg;gl;l re;jjpahf> fpwp];JTf;nfd;W ek;ik mu;g;g 
zpj;J> ,e;j cyfpd; Mir ,r;irfis tpl;Ltpl;L> gy jpahf 
q;fis nra;J> ePjpapd; ghijapNy elf;Fk;gbahf gy Mz;Lf 
shf mjpfkhf gpuahrg;gLfpd;Nwhk;. mg;gbahd NtisapNy> meP 
jpahd tho;f;if tho;e;J> ghtj;jpNy cy;yhrkhf tho;e;J> ehl; 
fis Mir jkJ ,r;irfspd;gb cy;yhrkhf fopj;J> jpf;fw;wpU 
f;Fk; rNfhjuu;fisf;  fhZk; 
NghJ> tprdkhf ,Uf;fpd;wjh? 
mtu;fis  vg;gbg;gl;l cs;sj; 
NjhL  ghu;f;fpd;Nwhk;? xU kdpj 
dhdtDf;F ,uz;L gps;isfs; 
,Ue;jhu;fs;. mtu;fspy; %j;j td; 
jd; jfg;gdhdtid fdk; gz; 
Zfpd;wtDk;> fPo;gbfpd;wtDk;> jfg;gDila tapypNy nra;ag; 
gl Ntz;ba Ntiyfis fUj;Jld; nra;J tUfpd;wtdhfTk; 
,Ue; jhd;. Mdhy; ,isatNdh> jfg;gDila nrhj;Jf;fspNy 
jd f;F Nru Ntz;ba gq;if vLj;Jf; nfhz;L> rPu;NfLk; 
ghtKkhd topfspNy tho;e;J mij Kw;whf mopj;Jg;Nghl;lhd;. 
,e;j rk;g tj;ij ehk; jpahdpj;J ghu;f;Fk; NghJ> cz;ikapNy 
%j;jtd; QhdKs;stDk;> gupRj;jKs;s tho;f;ifapd; topia 
njupe;J nfhz;l ey;y Fkhuhdhf ,Ue;jhd; vd;gij fhz;fpd;Nwhk;. 
Mdhy;> ,isatNdh> mRj;jkhd tho;f;ifapd; topfis njup 
e;J nfhz;l nfl;l Fkhudhf ,Uf;fpd;whd;. epu;f;fjpahd epiyik 
apNy mtd; jd; jfg;gDila tPl;bw;F jpUk;gp te;jhd;. jfg;g 
dhdtNuh> jd; ,uf;fj;ij mtDf;F fhz;gpj;J> mtid kWg 
bAk; mutizj;J Nru;j;Jf; nfhz;lhu;. Mdhy; ,e;j rk;gtkh 
dJ %j;jtDf;F tprdkhf ,Ue;jJ. %j;jtd; fPo;gbTk;> gupRj; 
jKKs;s topia njupe;J nfhz;L> mjpy; tho;e;J cz;ikahd 

$w;W. MdhYk;> me;j %j;j kfdhdtNdh> kde;jpUk;Gk; ghtp 
fis ghu;f;Fk; tpjj;jpNy ,d;Dk; tsu Ntz;bathdhfNt ,U 
e;jhd;. xU ey;y jfg;gdhdtd; jd; gps;isfis vg;gbg; ghu;f;fp 
d;whu; vd;gij Fwpj;J %j;jtd; mwpe;J nfhs;tjw;F fhyk; Njit 
ahf ,Uf;fpd;wJ. ghtpfs; kde;jpUk;g Ntz;Lk;> mtu;fis ehd; 
rpYitaz;ilf;F elj;j Ntz;Lk;> mtu;fs; gy mepahaq;fis 
nra;jpUe;jhYk;> mepahaj;jpNy mope;J Nghfhky;> kde;jpUk;gp gu 
Nyhfj;jpw;F nry;y Ntz;Lk; vd;Dk; thQ;ir ek;kplj;jpYk; 
ngUf Ntz;Lk;.  
 
 
      

 

 

நாம் சந்ப ாஷப் ட்டு மகிழ் 
ச்சியாயிருக்க ப ண்டுபம 
என்று தசான்னான் என்றார். 
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 khiy thrfk; - Y}f;fh 15:11-32 

ஜெபம்: அன்புள்ள  ி ாப , ஒரு  கப் னான ர்  ான் பநசிக்கும் மகடன 
மன்னிப் துப ாே, நானும் மற்ற ர்கடள மன்னித்து அை டணக்கும் 
உள்ளம் உள்ள னாக  ளரும் டிக்கு எனக்கு கிருட  தசய் ைீாக. 
இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

லூக்கா 15:32 
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தாழ்விைங்களுக்கு இறங்கினார் 
Nkhf ght tiyapNy rpf;Fz;L> ifAk; fsTkhf mfg;gl;L> rl;l 
jpl;lq;fSf;fikia> Cuhu; Kd;dpiyapy; fy;nywpe;J nfhy;y 
g;gl Ntz;batu;fSk;> gpwg;gpypUe;J FUlu;fshf> Kltu;fshf> 
njUNthukhf ,Ue;J tho;thjhuj;jpw;fhf> jq;fSf;F ,uq;F 
k;gb kdpju;fsplk; ifNae;Jk; ViofSk;> gprhrpd; gpbapNy mf 
g;gl;L> gpNujf; fy;yiwfspYk;> 

kiyfspYk; rQ;rupj;J> fy;Yf 
spdhNy jq;fisNa fhag;gL 
jpg; nfhz;bUf;Fk; kdpju;fis 
Ak; capiuf; nfhy;Yk; njhw;W 
Neha; gw;wpf; nfhz;ljpdhNy> 
CUf;Fs;Ns gpuNtrpf;f mDkjpkWf;fg;gl;L> ntspNaw;wg;gl;l 
kdpju;fisAk;> mepahaj;jpdhNy gzk; rk;ghjpj;J> Jd;khu;f;fj; 
jpNy tho;e;J nfhz;bUf;Fk; kdpju;fs;. mjhtJ top njupahky; 
tho;tpoe;jpUe;j ,e;j Vio vspatu;fisAk;> ghtj;jpNy gpwe;J> 
rhgj;jpNy thOk; kdpju;fs; vd;W ,tu;fis kjj;jiyt u;fs; 
Gwf;fzpj;Jj; js;spdhu;fs;.  jhq;fNshntdpy; gupRj;jKk;> ePjpAk; 
epiwe;j  Cupd; rpwg;Gf; Fbkf;fSk;> Njtdhy; njupe;J nfhs;sg; 
gl;l [dq;fs; vd;Wk; ghtj;jpdhNy rpiwg;gLj;jg;gl;L> tpLjiy 
aila topnjupahky; ,Ue;j ghtpfisNah ,tu;fs; xLf;fpdhu; 
fs;. ,dp topapy;iy vd;W jtpj;j ,tu;fisj; Njb ek;Kila 
Mz;ltuhfpa ,NaR ,e;j cyfj;jpw;F te;jhu;. NjtDila &g 
khapUe;Jk;> NjtDf;Fr; rkkhapUg;gijf; nfhs;isahbd nghU 
shf vz;zhky;> jk;ikj; jhNk ntWikahf;fp> mbikapd; &g 
nkLj;J> kD~u; rhayhdhu;. tpz;Zyfpd; Nte;jdhfpa gupRj;j 
uhfpa ,tu; jho;tplq;fSf;F ,wq;fpdhu;. vy;yhtpjj;jpYk; ek; 
ikg;Nghy; Nrhjpf;fg;gl;Lk;> ghtkpy;yhjtuhapUf;fpw Mz;ltu; 
,NaR> ek;Kila ngytPdq;fisf; Fwpj;J gupjgpf;fpd;whu;. kfNd> 
kfNs vd;dplk; th> ehd; cdf;F ,isg;ghWjy; jUNtd; vd;W 
kdj;jho;ikNahLk;> rhe;jj;NjhLk; miof;fpd;whu;. gpupakhdtu; 
fNs> ehKk;> ehSf;F ehs; ek;Kila Mz;ltuhfpa ,NaRtpd; 
rhaypNy tsuNtz;Lk;. NtWgpupf;fg;gl;ltu;fs;> gupRj;jthd;fs;> 
ePjpkhd; fs;> uh[uPfkhd Mrhupaf;$l;lk; vd;W kdjpNy ehk; 
ngUikaile;J> ek;ikNa ehNk cau;j;jhjgbf;F> ek;Kila 
fu;j;jiug; Nghy jho;tplq;fspNy ,UspNy thOk; [dq;fisf; 
Fwpj;J rpe;ijA s;stu;fshf ,Ug;Nghkhf.  
 
  
       
 
  

கிறிஸ்து இபயசு ிேிருந்  
சிந்ட பய உங்களிலும் இரு 
க்கக்கை து; 
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 khiy thrfk; - Y}f;fh 4:18 

ஜெபம்:  ம்முடைய  யவுள்ள சித் த் ின் டி  ிருப் த்ட யும் தசய்டக 
டயயும் எங்களில் உண்ைாக்குகிற ப  பன, சிறுடமப் ட்ை ர்கள் பமல் 
சிந்ட யுள்ள னாக நான் இருக்க உணர்வுள்ள இரு யத்ட த்  ந் ரு 
ள் ைீாக.  இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 

 

பிலிப்பியர் 2:4 
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எல்லார்ரமலும் தயவுள்ளவர்களாக... 
xU CupYs;s ,uz;L thypgu;fs; ez;gu;fshf ,Ue;jhu;fs;. 
jq;fSf;F fpilf;Fk; Neuq;fis tpuag;gLj;JtJk;> khiy 
NtisfspNy Cu; Rw;wpj; jpuptJk; mtu;fSila tho;f;ifapNy 
ngUfpf; nfhz;bUe;jJ. ,jpdpkpj;jk;> cau;ju tFg;gpNy gbf;Fk;  
mtu;fs; jq;fs; ghlq;fspNy gpd; 
dilitf; fz;lhu;fs;. me;j ez; 
gu;fspy; xUtDila tPl;lhu; IR 
tupaKs;stu;fSk;> mjpfhupfs; 
kj;jpapNy nry;thf;Fs;st u;fS 
kha; ,Ue;jhu;fs;. kw;wtD ila 
tPl;lhNu vspikahd tho;f;if juj;ijAila rhjhuz Fbkf;f 
shf ,Ue;jhu;fs;. ,e;j thypgu;fspd; epiyikia fz;l ghlrh 
iyapd; tFg;G Mrpupauhdtu; me;j ,uz;L thypgu;fspd; ngw; 
Nwhu;fisAk; mioj;J mtu;fNshL Ngrpdhu;. me;jg; ngw;Nwhu; 
fs; NtWgl;l r%f me;j ];Js; stu;fshapUe;j NghJk;> me;j 
Mrpupauhdtu;> mtu;fSf;F Kf jhl;rz;ak; gz;zhky;> ,uz;L 
khztu;fSila cz;ikahd epiyia tpgupj;Jf; $wpdhu;. ,U 
tUk; Kjyhk; jtizapNy ,Uf;fpd;whu;fs; Mdhy; ,tu;fs; 
,g;gbahf jq;fs; ghlq;fis Fwpj;J myl;rpak; nra;J nfhz; 
NlNghdhy;> ,tu;fs; ,e;j Mz;bNy rpj;jp ngwkhl;lhu;fs; vd;W 
jpl;lkhf me;j Mrpupau; $wpdhu;. mJkl;Lky;yhky;> ,tu;fs; ,U 
tUk; gbg;gpNy Mu;tj;ij nrYj;jpdhy;> ,tu;fSf;F cjTtj 
w;Fk;> ,tu;fs; jtwpa ghlq;fis kWgbAk; nrhy;ypf; nfhLg; 
gjw;Fk; ehd; jahuhf cs;Nsd; vd;Wk; mtu;fSf;F cjtpf; fuk; 
ePl;bdhu;. gpupakhdtu;fNs> ek;Kila mUs; ehju; ,NaRTk;> 
,t;tz;zkhfNt vg;NghJk; ek;Kila cz;ik epiyikia 
ekf;F njupag;gLj;Jfpd;whu;. ehk; czu;tw;wtu;fshf> kdij 
fbdg;gLj;Jfpd;w NtisfspYk;> rpy fhupaq;fis ek;Kila 
tho;f;ifapNy mDkjpj;J> mitfs; topahf ek;ik fz;tpop 
f;fr; nra;fpd;whu;. mJ kl;Lky;yhky;> ehk; mfg;gl;bUf;Fk; fz; 
zpfspypUe;J jg;gpj;Jg; nfhs;Sk; topia fhz;gpj;J> nrk;ik 
ahd topapNy ey;y Nka;g;gidg; Nghy ek;ik ghJfhj;J elj;J 
tjw;F vg;NghJk; rpj;jKs;stuhfNt ,Uf;fpd;whu;. mtiug; 
NghyNt ehKk; kw;wtu;fSila cz;ikia epiyikia $wp> 
mtu;fis ey;topg;gLj;Jfpd;w rpe;ijAs;stu;fshfTk;> topfh 
l;bfshTk; khw Ntz;Lk;.  
  
  
    
     
   

கர்த் ர் எல்ோர்பமலும் 
 யவுள்ள ர்; 

சங்கீதம் 145:9 
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 khiy thrfk; - Nuhku; 2:11 

ஜெபம்: இைக்கமுள் ப  பன, நான் மற்ற ர்களுடைய குற்றங்கடள கண் 
டு ிடிக்கின்ற னாக அல்ே, குற்றங்களிபே அகப் ட்டிருக்கின்ற ர் கடள 
 ிடு டேயாக்கின்ற னாக மாற கிருட  தசய் ைீாக.    இரட்சகர் இயேசு        

வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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காணாமல் ரபான ஆடுகள் 
ehd; vj;jidNah Kiw jtwptpl;Nld;. rpWtu; Xa;Tehs; ghl 
rhiyapypUe;J gy Mz;Lfshf Nghjidfisf; Nfl;L te;Njd;. 
Mdhy;> ehd; xU JNuhfpahfNt tho;e;J tpl;Nld;. vj;jid 
Kiw ehd; Njtdplk; kd;dpg;ig Nfl;gJ vd;W  xU ,isQdh 
dtd; jd;Dila ghl;ldhuplk; $wpf; nfhz;lhd;;. Mz;ltu;   
,NaRit Nerpf;Fk; me;j ghl;l 
dhdtu;> me;j ,isQdhd tid  
tid Nehf;fp: kfNd> cd;D 
ila %r;R cd;dpy; ,Uf;Fk; 
tiu ek;ik md;G nra;J mut 
izf;Fk; Mz;ltu; ,NaRtplk; 
jpUk;Gtjw;F jaq;fhNj. mtU 
ila md;G kdpj mwpTf;F mg; 
ghw;gl;lJ.  xU rkak;> Mz; 
ltu; ,NaRtpd; gpujhd rP~dhfpa NgJU mtuplj;jpy; te;J: 
Mz;ltNu> vd; rNfhjud; vdf;F tpNuhjkha;f; Fw;wQ; nra;J 
te;jhy;> ehd; vj;jidjuk; kd;dpf;fNtz;Lk;? VOjukl; LNkh 
vd;W Nfl;lhd;. mjw;F ,NaR: VOjukhj;jpuk; my;y> Vno OgJ 
jukl;Lk; vd;W cdf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;W kd;dpg;gjpy; jhuhs 
khd kdJs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W mtDf;Fr; nrhd; 
dhu;. ngytPdKs;s kdpju;fisNa mg;gbahf kd;dpf Ntz;Lk; 
vd;W mtu; $Wthuhf ,Ue;jhy;> ,uf;fj;jpy; IRtupaKs;stuh 
fpa mtu; vj;jid Kiw ekf;F kd;dpg;ghu; vd;W rpe;jpj;Jg; ghu; 
vd;W me;j ,isQdhtDf;F mtu; mwpTiu $wpdhu;. gpupakhd 
rNfhju rNfhjupfNs> ek;Kila kPl;guhfpa ,NaR kd;dpg;gjpy; 
ts;sy; vd;gjpdhy; ehk; jhuhskhf ghtk; nra;ayhk; vd;gJ 
nghUs; my;y. Mdhy;> ehk; capNuhL ,Uf;Fk;tiuf;Fk;> ,dp 
xUNgh Jk; vdf;F tpLjiyapy;iy vd;w vz;zk; ek;kpy; 
,Uf;ff;$ lhJ. mwpe;Njh> mwpahkNyh> nrhy;yhYk;> nrayh 
Yk;> rpe;jidahYk;> flikfis jtwpajhYk; ghtq;fs; nra;J 
tpl;Nld; vd;W mwpAk; NghJ> Mz;ltu; ,NaRtpd; rpYitapd; 
epoypNy milf;fyk; GFq;fs;. fhzhky; Nghd Ml;ilg; Nghy> 
Nka;g;gdp y;yhky; topjg;gpj; jpupAk; MLfis> kWgbAk; 
jd;Dila ke;ijapy; Nru;j;Jf; nfhs;Sk;gbf;Nf mtu; ,e;jg; 
G+kpf;F te;jhu;. mtUila md;G tw;whj ePUw;iwg; Nghd;wJ. 
vdNt ,d;Nw Mz;ltu; ,NaRtplk; jpUk;Gq;fs;.  
  
            
 
 

மனந் ிரும்புகிற ஒபை  ா ி 
யினிமித் ம்  ைபோகத் ில் 
மிகுந்  சந்ப ாஷம் உண்ைா 
யிருக்கும் 

லூக்கா 15:7 

ஜெபம்: மனதுருக்கமுள்ள ப  பன, என் குடறகடள கண்டு நான் 
பசார்ந்து ப ாகாமல், உம்மண்டை  ந்து பசரும் உணர்வுள்ள இரு யத் 
ட   ந்து, என்டன த ேப் டுத் ி, உம்முடைய  ைியிபே என்டன 
நைத் ிச் தசல் ைீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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 khiy thrfk;  - Y}f;fh 15:4-7 
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இப்ரபாது எடத விடதக்கின்றரீ்கள்? 
jhj;jh> ePq;fs; fle;j Mz;bNy tpijj;J mWj;j rpy ney; %il 
fs; ,d;Dk; ,Uf;fpd;wNj> mg;gbahdhy;> Vd; ePq;fs; kWgbAk; 
cOJ tpijf;fpd;wPu;fs; vd;W xU rpWigadhdtd;> tptrhap 
ahf ,Ue;j jd; ghl;ldhuplk; Nfl;lhd;. mjw;F mtu; kWnkhop 
ahf: jk;gp> ek;kplj;jpNy jw;NghJ itg;gpNy ,Ug;gJ> fle;j Mz; 
bd; ekJ gpuahrj;jpd; gyd;. ehk; 
,g;NghJ gpuahrg;gl;lhy; jhd;> 
tpisr;rypy;yhj Fspu; ehl;fisf; 
fle;J mLj;j Mz; bw;Fk; NghJ 
khd gyd;fis mW til nra;a 
yhk; vd;W mtu; jathf $wp dhu;. 
Mk;> Mz;ltu; ,NaRit mwpe;j 
nfhz;l Muk;g ehl;fspNy ed;whf Xbatu;fs;> jw;NghJ ,e;j 
G+TyfpYk;$l gyd;fis fz;lilfpd;whu;fs;. me;j gyd;fs; fl 
e;j fhyj;jpd; gpuahrq;fs;. rpyu; mjpNy fsp$u;e;J> vq;fSila tho; 
f;if rpwg;ghfNt Xbf; nfhz;bUf;fpd;wJ vd;W vz;zp> Muk;gj; 
jpy; nfhz;bUe;j ituhf;fpaj;ijAk;> gpuahrj;ijAk;tpl;L Xa; 
e;J> jw;NghJ fpilj;Js;s MrPu;thjq;fspYk;> mitfspdhy; cz; 
lhd RahjPdj;jpYk; fsp$Ufpd;whu;fs;. RahjPdj;jpdhNy cz;lh 
Fk; Gjpjhd el;GfSk;> cwTfSk;> xg;ge;jq;fSk;> tho;f;if Kiw 
Ak; ,dpikahditfshfNt fhzg;gLk;. ,it ahTk; mtu;fs; 
,g;NghJ fspg;NghL tpijf;Fk; tpijfs;. mjd; gyid tUq; 
fhyq;fspNy fz;zPNuhL mWtil nra;a Neuplyhk;. ek;ik mio 
j;j Mz;ltuhfpa ,NaR jk;Kilatu;fis kwe;J Nghfpd;w tu; 
my;yu;. Mdhy;> ehk; Mjpapy; nfhz; bUe;j fpupiafis tpl;L 
XAk; NghJ> Gjpa fpupiafs; ek;Kila tho;f;ifapNy cs;spL 
tjhy;> mitfis ikakhf itj;J ehk; vLf;Fk; tho;tpd; 
Kf;fpa jPu;khdq;fs; gpd;G ek; Kila tho;tpNy ngupjhd NehT 
fis cz;L gz;zptpLfpd;wJ. kWgbAk; ehk;> czu;tile;J 
Mjp md;gpw;F jpUk;gpdhYk;> ehk; ek;Nky; Vw;wpf; nfhz;l rpy 
NehTfs; jtpu;f;fKbahjjhfTk;> vg;NghJk; Ks;Sfisg; Nghy 
mitfs; ek;Kila tho;f;ifapNy ek;NkhL fle;J tUk;.  gpupa 
khdtu;fNs> epu;tprhupfshf khwptplhky;> fz;zPupd;; ghijapYk; 
NjtDf;nfd;W ePq;fs; nra;J tUk; gpuahrq;fspypUe;J Xa;e;J 
Ngha;tplhky;> ,d;Dk; mjpfkhf nraw;gLq;fs;. nfk;gPuj;NjhL 
mWtil nra;Aq;fs;. 
 
   
   
 

 

மனந் ிரும் ி, ஆ ியில் 
தசய்  கிரிடயகடளச் 

தசய்  ாயாக; 

கவளி 2:5 
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 126:5 

ஜெபம்: என்டன த ேப் டுத்துகின்ற ப  பன, கேப்ட யிபே டக 
ட த்  நான், ஒருப ாதும்  ிரும் ிப்  ார்த்து பசார்ந்து ப ாகாமல், 
உம்டம பநாக்கி முன்பனறிச் தசல்லும் டி என்டன  ைிநைத்து ைீாக.    

இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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ஐக்கியத்தினால் உண்ைாகும் நன்டமகள் 
xU tpRthrpahdtd;> rpy Mz;Lfshf xU Fwpg;gpl;l rigf;F 
xOq;fhf nrd;W nfhz;bUe;jhd;. xU ehs; me;j tpRthrpapd; 
Kfehb NtWgl;bUg;gij rigapd; NghjfUk;> me;j tpR 
thrpNahL ey;Ywthf ,Ue;j rpy tpRthrpfSk; mtjhdpj; 
jhu;fs;. me;j tpRthrpahdtd;> jd;Dila gpur;ridia Fwpj;J 
ahUlDk; Ngr tpUk;gkw;wtdhf 
,Ue;jhd;. Mdhy;> me;j rig 
apNy> mDjpdKk; n[gj;jpNy 
jupj;jpUe;J> kw;wtu;fSf;fhf gup 
e;J Ngrp Cf;fkhf n[gpf;Fk; 
rNfhju rNfhjupfs; rpyu; ,Ue; 
jhu;fs;. mtu;fs; me;j tpRthrp 
NahL vijf; Fwpj;Jk; Ngrtpy; 
iy Mdhy;> me;j tpRthrpf;fhf 
mDjpdKk;> Cf;fkhf n[gk; nra;a Muk;gj;jhu;fs;. mt;tg;; 
NghJ me;j tpRthrpahdtd; rig $LjypNy fhzg;glhky; 
,Ue;jhd;. rigapNy ,Ue;j n[gtPuu;fs; gupe;JNgrp Ntz;Ljy; 
nra;tjpy; xahkypUe;jhu;fs;. rpy khjq;fSf;F gpd;G> me;j 
tpRthrpahdtd; rig eLtpNy> Njtd; jd; tho;tpy; nra;j mjpr 
akhd nray;fisf; Fwpj;J rhl;rp $wp> Njtid kfpikg;gL 
j;jpdhd;. mijf; fz;L nfhz;l rigNahu; ahtUk; Njtid 
];Njhj;jupj;jhu;fs;. Mz;ltu; ,NaR ,e;j cyf;jpw;F te;J 
jk;Kila jpUg;gzpia nra;J Kbj;J> guNyhfk; nrd;W 2000 
Mz;LfSf;F Nkyhfp tpl;l gpd;dUk;> rpyu; ,d;iwa ehl;fspNy 
mq;fhq;Nf rig $btUjy; mtrpakpy;iy vd;Wk;> fu;j;jUila 
ehspNy QhapW Muhjidf;F nry;tJ Kf;fpakhdjy;yntd;Wk; 
GjpjhdJk;> jq;fs; trjpf;Nfw;w cgNjrq;fisAk; gpurq;fpf;fpd; 
whu;fs;. rig If;fpaj;jpw;F nrd;W tUtjhy; cs;s xU ed;ik 
iagw;wp ,d;W ehk; mwpe;J nfhz;Nlhk;. ,g;gbahf gy ed;ik 
fis Njtdhfpa fu;j;ju; rig topahf ekf;F nfhLj;J tUfp 
d;whu;. mjpNkd;ikahf> Fwpj;j fhyj;jpw;F ek; Mj;Jkhtpw;F 
Njitahd Md;kPf Ngh[dkhfpa jpt;tpa thu;j;ijfis rig 
topahf ekf;F nfhLj;J tUfpd;whu;. Mjyhy;> md;Gf;Fk; ew;fpup 
iafSf;Fk; ehk; Vtg;g Lk;gb xUtiunahUtu; ftdpj;J. 
ehshdJ rkPgpj;JtU fpwjpdhy;> rig xd;W$lypNy Cf;fkhf 
fye;J nfhz;L> fpwp];JTf;Fs;Ns tsu;e;J ngUFNthkhf.   
   
  
      
 

சட  கூடி ரு டேச் சிேர் 
 ிட்டு ிடுகிறதுப ாே 
நாமும்  ிட்டு ிைாமல், 
ஒரு ருக்தகாரு ர் புத் ி 
தசால்ேக்கைப ாம்; 

 

ஜெபம்: என் ப  னாகிய கர்த் ாப , சத் ியத் ின  அறியும் அறிட  
தகாண்ை நாம், மறும் டியும் பு ி ானதும், நம்முடை  ச ிகளுக்பகற்ற 
உ ப சங்கடள  ின் ற்றாமல், கிறிஸ்து ிபே நிடேயாய்  ரித் ிருக்க 
கிருட  தசய் ைீாக.   இைட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

QhapW | xf;Nlhgu; 23 
 

 khiy thrfk; - vNgrpau; 4:11-15   

எபிகரயர் 10:25 
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முற்றுப் புள்ளி டவக்க ரவண்டும் 
me;j kdpjdhdtdpd; njhy;iyf;;F vy;iyapy;iy. ,J Xahj 
xOf;fhf ,Uf;fpd;wJ. ,td; vy;NyhNuhLk; fbj;Jg; gl;rpj;J> 
,g;NghJ vd;Dila FLk;gj;ij gl;rpf;f vz;zq;; nfhz;lhd;. 
ehd; ahu; vd;gij mtDf;F rPf;fpuk; fhl;Lfpd;Nwd;. ,e;j njhl 
u;fijf;F ehd; xU Kbitf; fhz;Ngd;. me;j kdpjdhdtDf;F 
xU Kw;Wg; Gs;sp itf;f Ntz; 
Lk; vd;W xU tpRthrpahdtd; 
$wpf;  nfhz;lhd;. ,e;j rk;gt 
j;ij Nfs;tpg;gl;l mtDila> 
tajhd je;ijahdtu;> mtid 
mioj;J> kfNd ehd; nrhy; 
tijf; Nfs;. kdk; gjwp thu;j; 
ijfisf; nfhl;lhNj> cd;D 
ila thu;j;ijfNs cd;id cd; tNahjpg ehl;fspYk; Xa;tpy; 
yhky; njhe;juT nra;Ak;. eP me;j kdpjdhdtDf;F Kw;Wg;Gs;sp 
itf;Fk;gb ck; khk;rj;jpNy fpupiafis elg;gpf;Fk; NghJ> 
mtDf;fy;y> cd; Mtpf;Fupa kD~Df;Nf eP Kw;Wg; Gs;sp 
itf;fpd;wha;. eP Kw;Wg; Gs;sp itf;f Ntz;ba xU kD~d; 
,Uf;fpd;whd;. mtd; cdf;Fs;sNsNa ,Uf;fpd;whd;. mtDf;F 
eP mt;tg;NghJ capu; kPl;rp nfhLj;J tUfpd;wha;. eP tpl;Ltpl;l 
cd; khk;r Rghtj;jpw;Fupa gioa kD~Df;Nf Kw;Wg; Gs;spia 
,d;W itghahf vd;W mtDf;F jatha; MNyhrid $wpdhu;. 
Mk;> gpupakhdtu;fNs> jd;id fpwp];JNthL Nru;f;fhjtd; jd; 
tho; f;ifia jhNd rpjwbf;fpd;whd;. ehk; fpwp];JNthL ,ire;jp 
Ug;gjhy;> ehk; my;y fpwp];JNt ekf;Fs; [Ptpf;fpd;whu;. Nkhrk; 
Nghf;Fk; ek;Kila gioa kD~d; fpwp];JNthNl rpYitapy; 
miwag;gl;lhapw;W vd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;. ehk; kWgbAk; gioa 
kD~id capu;gpf;Fk; NghJ> ehk; ek;ik fpwp];JNthL Nru;f; 
fhky;> ek; tho;it rpjwbf;fpd;wtu;fshfNt ,Ug;Nghk;. nrhw;f 
spd; kpFjpapy; ghtkpy;yhkw;NghfhJ. jd; cjLfis mlf;F fpw 
tNdh Gj;jpkhd; (ePjp 10:19) vd;W ePjpnkhopfspd; Gj;jfj;jpNy 
thrpf;fpd;Nwhk;. ehk;  xUtiunahUtu; fbj;Jg; gl;rpj;J> mope;J 
Nghfhjgbf;F vr;rupf;ifAs;stuhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ePq;fs; 
ahUf;F Kw;Wg;Gs;sp itf;fg; Nghfpd;wPu;fs;? Nkhrk; Nghf;Fk; 
gioa kD~Df;fh my;yJ epj;jpa tho;T jUk; Mtpf;Fupa kD 
~Df;fh?  
   
  
  
   
 

 

ஆ ிக்பகற்ற டி நைந்து 
தகாள்ளுங்கள், அப்த ாழுது 
மாம்ச இச்டசடய நிடற 
ப ற்றா ிருப் ரீ்கள்.. 

 

ஜெபம்:  ரிசுத் த் ிற்தகன்று அடைத்  ப  பன, நான் என்னுடைய அ  
ய ங்கடள அநீ ியின் ஆயு ங்களாகப்  ா த் ிற்கு ஒப்புக்தகாைாமல், 
உம்முடைய சித் த் ிற்தகன்று நீ ியின் ஆயு ங்களாக ஒப்புக் தகாடுக்க 
கிருட  தசய் ைீாக.  இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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 khiy thrfk; - Nuhku; 6:12 

கலாத்தியர் 5:16 
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யாடரக் கனம் பண்ணுகின்றரீ்கள்? 
xU ehl;bd; murdhdtd;> jd;Dila Nrtfu;fspd; xUtid 
mioj;J> jd; ehl;bYs;s xU CUf;F nrd;W mq;Fs;s kdpj 
u;fs; ehl;bd; rl;ljpl;lq;fis kjpj;J elf;f Ntz;Lk; vd;W 
nra;jpia $Wk;gbf;F mtdplj;jpNy xU ep&gj;ij nfhLj;J> 
mtid  jd; gpujpepjpahf epakpj;J> me;j ep&gj;jpw;F mur Kj; 
jpiuiaNghl;L> mtid mDg; 
gpdhd;. me;j NrtfNdh> murdh 
dtdplj;jpy; ngw;Wf; nfhz;l 
fl;lisapd;gb> Fwpg;gplg;gl;l 
CUf;F nrd;W> murhdtD 
ila nra;jpia $wpdhd;. mq; 
Fs;stu;fs;> vq;fSf;F murid 
njupAk;> eP ahu; vq;fSf;F ,g; 
gbg; $WtJ vd;W nrhy;yp> mtid mtkhdg;gLj;jp> jq;fs; 
Ciutpl;L Juj;jptpl;lhu;fs;. gpupakdhtu;fNs> me;j Cuhu; 
cz;ikapNyNa ahiu mtkhdg;gLj;jpapUf;fpd;whu;fs; vd;W 
rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. me;j gpujpepjpia kl;Lky;y> mtid 
mDg;gpa murdhdtid mtkhdg;gLj;jpdhu;fs;. Mz;ltuhfpa 
,NaR jk;Kila rP~u;fis Copaj;jpw;F mDg;Gk; NghJ> mtu; 
fis Nehf;fp: “cq;fis Vw;Wf;nfhs;Sfpwtd; vd;id Vw;Wf; 
nfhs;Sfpwhd;; vd;id Vw;Wf;nfhs;Sfpwtd; vd;id mDg;gp 
dtiu Vw;Wf;nfhs;Sfpwhd;.” vd;W $wpdhu;. Mz;ltuhfpa ,NaR 
jhNk ek;Kila gpujhd Nka;g;gdhf ,Uf;fpd;whu;. mtu;jhNk> 
gupRj;jthd;fshf miof;fg;gl;l ehk;  rPu;nghUe;Jk; nghUl;L> 
RtpNr~ Copaj;jpd; Ntiyf;fhfTk;> fpwp];Jtpd; ruPukhfpa 
rigahdJ gf;jptpUj;jp miltjw;fhfTk;> mtu;> rpyiu mg;Ngh 
];jyuhfTk;> rpyiuj; jPu;f;fjuprpfshfTk;> rpyiur; RtpNr~ 
fuhfTk;> rpyiu Nka;g;guhfTk;> NghjfuhfTk; Vw;gLj;jpdhu;. 
vdNt> gpujhd Nka;gg;gid fdg;gLj;j tpUk;Gfpd;wtu;fSk;> 
mtUila rj;jj;jpw;F nrtpnfhLf;f tpUk;Gfpd;wtu;fSk;> jq;f 
Sf;nfd;W epakpf;fg;l;l rigapd; Nka;g;gDf;F nrtp nfhLf;fp 
d;whu;fs;. xU tpRthrpahdtd;> jhd;  ,ize;jpUf;Fk; rigah 
dJ> Njtdhdtu; jdf;F epakpj;j rig vd;W Vw;Wf; nfhz;lhy;> 
mtd; me;j rigapd; mjpfhuq;fSf;F Kw;whf fPo;gba Ntz;Lk;. 
Njtd;  Vw;gLj;jpatu;fis ehk; fdk;gz;Zk; NghJ> ehk; 
Njtid fdk; gz;Zfpd;wtu;fshapUg;Nghk;.  
   
 
   
   
                                                                                  

ஆண்ை ர் இபயசு: உங் 
கடள ஏற்றுக்தகாள்ளுகிற 
 ன் என்டன ஏற்றுக்தகா 
ள்ளுகிறான்; 

மத்ரதயு 10:40 

ஜெபம்: நித் ிய  ாழ் ிற்கு என்டன  ைிநைத்தும் ப  பன, உம்முடைய 
 ார்த்ட களுக்கு நான் கீழ் டிவுள்ள னாக சாட்சியாக  ாழும் டிக்கு 
எனக்கு உணர்வுள்ள இரு யத்ட   ந்து  ைிநைத்து ைீாக. இரட்சகர் 
இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 20:21-23 
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உபரதசத்தில் தரித்திருங்கள் 
khiy NtisfspNy> rpy thypgu;fshf Nru;e;J> Cupd; fil 
KidapNy ,Uf;Fk; xU ikjhdnkhd;wpNy tpisahb tUtJ 
tof;fkhf ,Ue;J te;jJ. tpisahl;L Kbe;jJk;> mtu;fs; 
FOthf tPL jpUk;Gk; NghJ> rpy NtisfspNy> Neubahd tPjp 
topahf nry;yhky;> rPf;fpuk; tPL 
nry;y Ntz;Lk; vd;W tay;nt 
spfSs;s xU FWf;F ghij top 
ahf nry;tJz;L. mij mwpe;J 
nfhz;l ngw;Nwhu;fspy; rpyu;> mt 
u;fis Nehf;fp> FWf;F ghijia 
ghtpg;gij jtpj;Jf; nfhs;Sk;g 
bAk;> mt;topapNy tPzuhd kD 
~u;fs; ,Uf;fpd;whu;fs; vd;W mwp 
Tiu $wp te;jhu;fs;. me;j thyp 
gu;fspd; cs;sj;jpNy my;yJ 
elj;ijapNyh ve;j jtwhd Nehf;fKk; ,Uf;ftpy;iy. mt u;fs; 
FWf;F topahNy tUk; NghJ> Jd;khu;f;fj;jpy; thOk; rpy tPz 
u;fis fhz;gJz;L. Mdhy;> me;j tPzu;fs;> jhq;fSk; jq;fs; 
ghLkhf ,Ug;gijNghyNt fhzg;gl;lhu;fs;. mjdhy;> ,e;j 
thypgu;fs; jq;fs; ngw;Nwhu; me;j kD~u;fisf; Fwpj;J jtwhd 
vz;zk; itj;jpUf;fpd;whu;fs; vd;W vz;zp> ngw;Nwhupd; mwpT 
iuia fUj;jpy; nfhs;stpy;iy. Mdhy;> me;j tPzu;fs;> thyp 
gu;fs; FOtha; tUtjhy; xd;Wk; nra;a KbahJ vd;W> mtu;f 
spy; rpyu; jdpj;J tUk; ehis Mtyha; vjpu;ghu;j;jpUe;jhu;fs;. 
mg;gbahf> xUehs; mtu;fspy; ,uz;L thypgu;fs; mt;topahf 
Jupjkhf nrd;W nfhz;bUf;Fk; NtisapNy me;j tPzuhd 
kdpju;fs; mtu;fis gpbj;J mbj;J> mtu;fsplk; ,Ue;j nrhw;g 
gzj;ijAk;> mtu;fspkpUe;j ifj;njhiyNgrpfisAk; gwpj;J 
tpl;L fhaq;fSld; mtu;fis tpul;btpl;lhu;fs;. gpupakhdtu; 
fNs> cq;fs; vjpuhspahfpa gprhrhdtd; nfu;r;rpf;fpw rpq;fk;Nghy; 
vtid tpOq;fyhNkh vd;W vg;nghOJ re;ju;g;gk; jdf;F 
fpilf;Fk; vd;W Rw;wpj;jpupfpd;whd;. ePq;fs; FOtha; If;fpakha;> 
rigapNy ,Uf;Fk; NghJ> cq;fis Nkw;nfhs;tJ mtDf;Nfh 
kpfTk; fbdk;. Mdhy;> ePq;fs; Rje;jpuk; Ntz;Lk;> jdpg;gl;l 
tho;f;if Ntz;Lk; vd;W cq;fis J}ug;gLj;Jk; NghJ> gprhrh 
dtd; cq;fisj; je;jpukhf jd; tisf;Fs; rpf;f itj;J tpL 
thd;. vdNt ePq;fs; rig If;fpaj;jpNy cWjpaha; ,Uq;fs;.  
 
   
 
 

அ ர்கள் அப்ப ாஸ் ேரு 
டைய உ ப சத் ிலும், அந் 
நிபயாந்நியத் ிலும், அப் ம் 
 ிட்கு ேிலும், தஜ ம் ண் 
ணு ேிலும் உறு ியாய்த் 
 ரித் ிருந் ார்கள் 

அப்ரபாஸ்தலர் 2:42 

ஜெபம்: என் ப  னாகிய கர்த் ாப , சத்துரு ான னுடைய கண்ணி 
க்கும்  ாைாக்கும் சங்காைத் ிற்கும் நான் என்டன சிக்க ட க்கா  டிக்கு, 
ஐக்கியத் ிபே உறு ியாய் நிடேத் ிருக்க எனக்கு கிருட  தசய் ைீாக. 
இட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
  

Gjd; | xf;Nlhgu; 26 
 

 khiy thrfk; - 1 NgJU 5:8 
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வஞ்சிக்கப்பட்டு ரபாய்விைாதிருங்கள் 
me;j ehl;ilg; ghUq;fs;> fpwp];jt Myaq;fs; ,Ue;j fl;b 
lq;fs; %lg;gl;L> tpw;gidahfpd;wJ. mij Ntw;W khu;f;fj;jpdu; 
nfhs;tdT nra;fpd;whu;fs;. cWjp nra;ag;gl;l juTfs; ,q;Nf 
cs;sJ. ,ij ePq;fNs ghu;j;Jf; nfhs;Sq;fs;. NkYk;> jq;fs; 
NjrkhdJ fpwp];jtj;jpd; mbg;gilf; nfhs;ifapy; ];jh gpf;f 
g;gl;lJ vd;W nrhy;ypf; nfhz;l 
me;j Njrj;ijg; ghUq;fs;> jpUk 
zj;jpw;F $l> Gjpa tiutpyf; 
fzj;ij nfhLj;J>  mij rl;lG+u; 
tkhf;fp> njUf;fspNy mitfis 
nfk;gPu rj;jj;NjhL nfhz;lhb tU 
fpd;whu;fs;. fpwp];jt nfhs;iffs; mirf;fg;gLk; ,e;ehl;fspNy> 
vq;fSila khu;f;fj;ijg; ghUq;fs;> mJ tsu;e;J nfhz;Nl Nghfp 
d;wJ vd;W xU kdpjdhdtd; xU gagf;jpAs;s fpwp];jtdplk; 
$wpdhd;. ,g;gbahf fpwp];JTf;F tpNuhjkhf NgRk; Ngr;Rf;fis 
ePq;fSk; Nfl;bUg;gPu;fs;. mg;gbg;gl;l Ngr;RfspNy rpy cz;ik 
fs; cz;L Mdhy; ePq;fNsh rw;Wk; kdk; jsu;e;J Ngha;tplhjpU 
q;fs;. Nehthtpd; ehl;fspy; ele;jJNghy kD~FkhuDila ehl; 
fspYk; elf;Fk;. tpRthrj;jpdhNy Nehth jd;Dila ehl;fsp Ny 
,d;Dk; fhzhjitfisf;Fwpj;J Njt vr;rupg;Gg;ngw;W> gagf;jp 
As;stdhfp> jd; FLk;gj;ij ,ul;rpg;gjw;Fg; Ngioia cz;Lg 
z;zpdhd;; mjpdhNy mtd; cyfk; Mf;fpidf;Fs;shdnjd;W 
mwpe;J> tpRthrj;jpdhYz;lhFk; ePjpf;Fr; Rje;juthspahdhd;. 
me;ehl;fspNy> Nehth xUtd; khj;jpuk; ePjpiag; gpurq;fpj;jt 
dhf ,Ue;jhd;. Mdhy; mq;fpUe;jtu;fs; vtUNkh mtDila 
thu;j;ijf;F nrtp nfhLf;ftpy;iy. mtDila FLk;gj;jhu; vl;L 
g;Ngu; khj;jpuk; fhg;ghw;wg;gl;lhu;fs;. (2 NgJU 2:5). NjtdhNy> 
rpU~;bf;fg;gl;L> Njt vr;rupg;ig ngw;w kw;watu;fNsh> Nehth 
Ngiof;Fs; gpuNtrpj;j ehs;tiuf;Fk;> [dq;fs; Grpj;Jf; Fbj; 
jhu;fs;> ngz;nfhz;L> nfhLj;jhu;fs;; [yg;gpusak; te;J vy;yh 
iuAk; mopj;Jg;Nghl;lJ. Nfl;Lf;Fg; Nghfpw thry; tpupTk;> top 
tprhyKkhapUf;fpwJ. mjpd; topaha;g; gpuNtrpf;fpwtu;fs; mNefu;. 
filrp ehl;fspNy> fs;sj; jPu;f;fjuprpfs; vOe;J $Lkhdhy; 
njupe;Jnfhs;sg;gl;ltu;fisAk; tQ;rpf;fj;jf;fjhfg; ngupa mil 
ahsq;fisAk; mw;Gjq;fisAk; nra;thu;fs;. NjtDila gps; 
isfNs> ePq;fNsh> vz;zpiffisAk;> Gs;sptptuq;fisAk;;; 
fz;L fyf;fkilahky;> tpRthrj;jpNy cWjpahapUq;fs;.  
  
 
         
 
 

 

இடுக்கமான  ாசல்  ைி 
யாய் உட் ிைப சியுங்கள்; 

மத்ரதயு 7:13 
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 khiy thrfk; -   kj;NjA 24:21-26 

ஜெபம்: கடைசிக் காேத்ட க் குறித்து முன்னறி ித்  ப  பன, நான் 
 ஞ்சிக்ப் ட்டு ப ாய் ிைா  டிக்கு, நித் ிய ஜ ீன்  ரும் இடுக்கமான 
 ாசாடே கண்டு ிடிப்  னாக இருக்க  ிைகாசமுள்ள மனக் கண்கடள 
 ந் ருள் ைீாக.  இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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எப்ரபாதும் விழிப்புள்ளவர்களாயிருங்கள் 
xU Njrj;jpd; mjpgjpahdtu;;> jd; Njrj;jpNy rl;ltpNuhjkhf Fb 
NawpapUe;j ahtUf;Fk; nghJ kd;dpg;ig toq;fp> mtu;fSf;F 
Njrj;jpd; FbAupikia toq;Ftjw;F jPu;khdk; nra;jpUe;jhu;. 
me;jg;gb> mtu;fs; FbAupikia ngw;Wf; nfhs;tjw;Fupa fhy 
mtfhrj;ijAk; mtu;fSf;F toq;fpapUe;jhu;. ,g;gbg;gl;l rpyh 
f;fpaj;ij ehk; jtwtplNt 
$lhJ vd;W rpyu; nrd;W jq;fs; 
ngau;fis gjpT nra;J> Fwpj;j 
fhyj;jpNy FbAupikia ngw; 
Wf; nfhz;lhu;fs;. Mdhy; NtW 
rpyNuh> jq;fs; ,Ujaq;fis 
fbdg;gLj;jpf; nfhz;L me;j mjp 
gjpapd; thu;j;ijfis mw;gkhf 

vz;zp> ahUf;F ,e;j FbAupik Njit vd;W mrl;il nra;J> jq; 
fsJ topfspNy ele;J te;jhu;fs;. ,jw;nfhj;jjhfNt> ek;K 
ila gpjhthfpa NjtDk;> xUtUk; nfl;Lg; Nghfhky;> epj;jpa 
tho;it ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;W jk;Kila Fkhudhfpa 
,NaRit mDg;gpdhu;. xspahdJ cyfj;jpNy te;jpUe;Jk; kD 
~Uila fpupiafs; nghy;yhjitfshapUf;fpw gbapdhy; mtu; 
fs; xspiag;ghu;f;fpYk; ,Uis tpUk;GfpwNj mtu;fs; milAk; 
Mf;fpidj;jPu;g;Gf;Ff; fhuzkh apUf;fpwJ. Kw;fhyj;jpNy> Nyhj; 
vd;Dk; kdpjDila ehl;fspYk;$l [dq;fs; Grpj;jhu;fs;> Fbj; 
jhu;fs;> nfhz;lhu;fs;> tpw;whu;fs;> el;lhu;fs;> fl;bdhu;fs;. Njt 
ePjpiaf; Fwpj;j ve;j rpe;ijAk; ,y;yhjtu;fsha; Jd;khu;f;fj; 
jpNy tho;e;J te;jhu;fs;. mJkl;Lky;yhkYk;> mq;fpUe;j [d 
q;fs; NrhNjhk; gl;lzj;jpw;F te;j ,uz;L Njt J}ju;fSf;F mf; 
fpuk Kk; mepahaKk; nra;a Ntz;Lk; vd;W jpl;lk; gz;zp> 
NrhNjhk; gl;lzj;J kdpjuhfpa thypgu;Kjy; fpotu;kl;LKs;s [d 
q;fs; midtUk; ehdhjpirfspYkpUe;J te;J> me;j J}ju;fs; ,U 
e;j ,lj;ij #o;e;J nfhz;lhu;fs;. Nyhj;jpd; ehl;fspy; ele;jJ 
NghyTk; kD~Fkhud; ntspg;gLk; ehspYk; mg;gbNa elf;Fk; 
vd;W Mz;ltuhfpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. Nyhj;J NrhNjhik 
tpl;Lg; Gwg;gl;l ehspNy thdj;jpypUe;J mf;fpdpAk; fe;j fKk; 
tU~pj;J> vy;yhiuAk; mopj;Jg;Nghl;lJ. gpupakhdtu;fNs ,e;j 
cyfj;jpNy elg;giftisg; ghu;j;J Muk;gj;jpy; nfhz;l tpRth 
rj;ij         jsutplhky;>   ,NaRit        Nehf;fp Kd;NdWq;fs;.   
 
  
 
        
  
  

 ிைித் ிருங்கள்,  ிசு ாசத் 
 ிபே நிடேத் ிருங்கள், புரு 
ஷைாயிருங்கள்,  ிைன்தகா 
ள்ளுங்கள். 
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 khiy thrfk; - Y}f;fh 17:28-30 

ஜெபம்:  ார்த்ட டய அனுப் ி எம்டம குணமாக்கும் ப  பன, எப்ப ா 
தும் உம்முடைய சத் ம் இன்னத ன்று நான் உணர்ந் றியத் க்க ாக, 
 ிைிப்புள்ள னாக இருக்கும் டிக்கு தூய ஆ ியினாபே என்டன நைத் 
 ிச் தசல்  ைீாக. இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

 

1 ககாரி 16:13 
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கஜயங்ககாள்ளுகின்றவர்களாயிருங்கள் 
Njtdhfpa fu;j;juhy; ty;yikahf gad;gLj;jg;gl;l vypah 
vd;Dk; jPu;f;fjuprp> xU rkak;> ehl;bd; murdhfpa Mfhg;gpd; 
kidtp jd;id nfhd;W NghLths; vd;W gae;J jd; gpuhzid 
fhf;Fk;gb Xbg;Nghdhd;. mtd; xU nfgpf;Fs; Ngha;j; jq;fpdhd;; 
,Njh> fu;j;jUila thu;j;ij mtDf;F cz;lhfp> mtu;: vyp 
ahNt> ,q;Nf cdf;F vd;d 
fhupak; vd;whu;.mjw;F mtd;: 
Nridfspd; Njtdhfpa fu;j;j 
Uf;fhf ntF gf;jpituhf;fpa 
khapUe;Njd;; ,];uNty; Gj;jpuu; 
ckJ cld;gbf;ifiaj; js; 
sptpl;lhu;fs;; ck;Kila gypgPl 
q;fis ,bj;J> ck;Kila jPu; 
f;fjuprpfisg; gl;laj;jpdhy; 
nfhd;WNghl;lhu;fs;; ehd; xUt 
d;khj;jpuk; kPjpahapUf;fpNwd;; vd; gpuhzidAk; thq;fj; NjL 
fpwhu;fs; vd;whd;. mjw;F fu;j;ju; kWnkhopahf: KjyhtJ> mtd; 
,d;Dk; nra;a Ntz;ba Ntiyfis mtDf;F fl;lisapl; 
lhu;. gpd;G mtid Nehf;fp: me;epa Njtu;fSf;F Klq;fhjpUf; 
fpw Koq;fhy;fisAk;> tpf;fpufq;fis Kj;jQ;nra;ahjpUf;fpw tha; 
fisAKila Vohapuk;Ngiu ,];uNtypNy kPjpahf itj;jpUf; 
fpNwd; vd;whu;. gpupakhdtu;fNs> cyfj;jpNy elf;fpd;w fhupaq; 
fis ghu;j;J> xUNtis ePq;fs; kl;Lk;jhd; gf;jp ituhf;fpakhf 

,Uf;fpd;Nwd; vd;W fUjpdhYk;> mg;gbNa Nrhu;e;J NghfhkYk;> 
gpd;dpl;L NghfhkYk;> NjtDf;Fs; cWjpahapUq;fs;. mJ cq;f 
Sf;F cz;lhd ghf;fpak; vd;W vz;zpf; nfhs;Sq;fs;. guNyhf 
uh[;aj;ij> ngUk; Gijay; nghUisg; Nghy Njb gpd; gw;Wq; 
fs;. cq;fis kl;Lky;y> Njtdhfpa fu;j;ju;jhNk jkf;nf d;W 
gf;jpituhf;fpaKs;s jk;Kila gps;isfis jkf;nfd itj;jpU 
f;fpd;whu;. mepahaQ; nra;fpwtd; ,d;Dk; mepahaQ;nr a;al;Lk;; 
mRj;jkh apUf;fpwtd; ,d;Dk; mRj;jkhapUf;fl;Lk;; ePjpAs;std; 
,d;Dk; ePjpnra;al;Lk;; gupRj;jKs;std; ,d;Dk; gupRj;jkhfl;Lk;.  
,Njh> rPf;fpukha; tUfpNwd;; mtdtDila fpupiafspd;gb mt 
dtDf;F ehd; mspf;Fk; gyd; vd;NdhNl$l tUfpwJ vd;W ek; 
Kila Mz;ltuhfpa ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. vdNt> #o;epiy 
fis fz;L Nrhuhky;> cWjpNahL Kd;Ndwpr; nry;Yq;fs;.  
 
 
    
   
   
      

தஜயங்தகாள்ளுகிற ன் எல் 
ோ ற்டறயும் சு ந் ரித்துக் 
தகாள்ளு ான்; நான் அ ன் 
ப  னாயிருப்ப ன், அ ன் 
என் குமாைனாயிருப் ான். 

கவளிப்படுத்தல் 21:7 

ஜெபம்: நித் ிய ஜ ீனுக்தகன்று ப று  ிரித்  பை, உேகத் ில் நைக்கும் 
அநியாயங்கடள கண்டு, பசார்ந்து ப ாகா  டிக்கு உம்முடைய சித் த்ட  
நிடறப ற்றி முடிக்க எனக்கு த ேன்  ந்து  ைிநைத்து ைீாக.  இரட்சகர் 
இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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 khiy thrfk; - rq;fPjk; 19:7-8 
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இது கடினமான உபரதசமா? 
xU rkak;> Mz;ltuhfpa ,NaR tpahjpf;fhuuplj;jpy; nra;j 
mw;Gjq;fisj; jpushd [dq;fs; fz;lgbahy; mtUf;Fg; gpd; 
nrd;whu;fs;. me;j ,lj;jpNy> Ie;J thw;NfhJik mg;gq;fisAk; 
,uz;L kPd;fisAk; gYfpg; ngUfr; nra;J> mtUf;F gpd;nrd;w 
jpushd [dq;fis jpUg;jpaha; Ngh~pj;jhu;. ,NaR nra;j 
mw;Gjj;ij me;j kD ~u; 
fz;L: nka;ahfNt ,tu; 
cyfj;jpy; tUfpwtuhd jPu;f;f 
juprp vd;whu;fs;. mJkl;Lky; 
yhky;> Mz;ltu; ,NaRit 
uh[hthf;Fk;gbg; gpbj;Jf;nfh 
z;LNghf kdjhAkpUe;jhu;fs;. 
jk;ikg; gpd;gw;wp te;j [dq; 
fspd; cz;ikahd kdepiyia Fwpj;J mwpe;jpUe;j Mz;ltu; 
,NaR> mtu;fSf;F jhk; te;j Nehf;fj;ij ntspg;gLj;jpdhu;. 
mope;JNghfpw Ngh[dj;jpw;fhf my;y> epj;jpa[Ptd;tiuf;Fk; 
epiyepw;fpw Ngh[dj;jpw;fhfNt fpupia elg;gpAq;fs;; mij ehd; 
cq;fSf;F jUNtd; vd;W thf;Fiuj;jhu;. [dq;fNsh> jq;fs; 
kdepiyia khw;w kdjpy;yhjtu;fsha; Mz;ltu; ,NaRNthL 
thf;Fthjk; nra;jhu;fs;. jq;fs; tapw;Wg; grpia Mw;w mtUf;F 
gpd;dhf nrd;wtu;fspy; mNefu; ,J fbdkhd cgNjrk;> ahu; 
,ijf; Nfl;ghu;fs; vd;whu;fs;. NtW rpyu; KWKWj;jhu;fs;. 
,d;Dk; rpyu; ,lwyile;jhu;fs;. gpd;du; mNefu; mtUlNd$l 
elthky; gpd;thq;fpg;Nghdhu;fs;. mg;nghOJ ,NaR gd;dpUt 
iuAk; Nehf;fp: ePq;fSk; Ngha;tpl kdjhapUf;fpwPu;fNsh vd;whu;. 
gpujhd rP~dhfpa rPNkhd; NgJU mtUf;Fg; gpujpAj;jukhf: 
Mz;ltNu> ahuplj;jpy; NghNthk;> epj;jpa[Pt trdq;fs; ck;kp 
lj;jpy; cz;Nl.  ePu; [PtDs;s NjtDila Fkhudhfpa fpwp];J 
vd;W ehq;fs; tpRthrpj;Jk; mwpe;Jk; ,Uf;fpNwhk; vd;whd;. 
gpupakhdtu;fNs> Mz;ltu; ,NaRtplkpUe;J vij ePq;fs; 
vjpu;ghu;f;fpd;wPu;fs; vd;W cq;fs; ,Ujaj;ij ePq;fNs Muha;e;J 
ghUq;fs;.  ,d;iwa ehspYk;> ,ul;rpg;gpd; cgNjrkhdJ fbd 
khd cgNjrk;> ,ij ahu;jhd; Nfl;ghu;fs; vd;W fyfq;fis 
cz;lhf;fp> ,lwy;fis cUthf;fp> mNefu; gpd;thq;fpg; Nghf 
yhk;. Mdhy;> ePq;fNsh ,itfis fz;L kdk; jsu;e;J Ngha; 
tplhjpUq;fs;. Njtdhy; vy;yhk; $Lk;.    
  
  
         
   
              

மனுஷைால் இது கூைா து 
 ான்; ப  னாபே எல்ோம் 
கூடும் என்றார். 

மத்ரதயு 19:26 

ஜெபம்:  ேமும் அல்ே  ைாக்கிைமும் அல்ே உம்முடைய ஆ ியினாபே 
ஆகும் என்று தசான்ன ப  பன, உம்முடைய தூய ஆ ியான ர் என் 
பனாடிருந்து என்டன  ைிைத் ிச் தசல்  ற்காக உமக்கு நன்றி.  இரட் 
சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 6:60-63 
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அறிவுக்ககட்ைாத கிருடப 
Mfha kz;lyj;;jpNy ek;Kila fz;fSf;F njupAk; ngupa Rlu; 
fshfpa re;jpud;> R+upad;> kw;Wk; el;rj;jpuq;fs; kdpjDila ms T 
Nfhypd;gb> G+kpapypUe;J Rkhu; vt;tsT J}uj;jpNy cs;sJ vd;W 
,d;W tpQ;Qhdpfs; fzpg;gpl;L $Wfpd;whu;fs;.  vLj;Jf;fhl;lhf> 
#upadhdJ> G+kpapypUe;J Rkhu; 150 kpy;ypad; fpNyh kPw;wu; J}uj;jp 
ypUf;fpd;wJ vd;W $Wfpd;whu; 
fs;. Mfhatpkhdq;fs; Kfpy; $l; 
lq;fSf;$lhfTk;> Nkf kz;lyq; 
fSf;F NkyhfTk; gwe;J nry;fp 
d;wJ. mitfs; nry;Yk; cauq; 
fis kdpju;fs; mstpLfpd;wh 
u;fs;. mtw;wpw;F Nkyhf nra w;if 
Nfhs;fis  mDg;gp itf;fpd; 
whu;fs;. mtw;wpw;F Nkyhf el;;rj; 
jpu ,Uf;fpd;wJ vd $Wfpd;wh 
u;fs;. ,g;gbahf> ek; fz;fSf;F 
njupahj #upa njhFjpapypUf;Fk; fpufq;fspd; J}uq;fisAk; 
fzpg;gpl;L nrhy;fpd;whu;fs;. Mdhy;> mit vy;yhtw;wpw;Fk; 
Nkyhf ,Uf;Fk; thdk;> G+kpapypUe;J vt;tsT J}uj;jpypUf; 
fpd;wJ vd;gij vg;NghjhtJ ePq;fs; rpe;jpj;jJz;lh? me;j 
thdj;ij ahuhYk; njhl KbAkh? rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. 
mJ kdpjDila mwpTf;F mg;ghw;gl;lJ. mjw;F msT ,y;iy. 
KbT ,y;iy. kdpjdhy; fpufpf;f Kbahj J}uk;. Mk; gpupakh 
dtu;fNs> G+kpf;F thdk; vt;tsT caukhapUf;fpwNjh> mtU 
f;Fg; gag;gLfpwtu;fs;Nky; mtUila fpUigAk; mt;tsT 
ngupjhapUf;fpwJ. ,e;j Mz;lbNy fle;J te;j khjq;fis jpU 
k;gpg; ghUq;fs;. cq;fs; tho;f;ifapNy ePq;fs; fle;J te;j Mz; 
Lfis epidj;Jg; ghUq;fs;.  te;j ghijia jpUk;gpg; ghUq;fs;. 
,ul;rpg;gpd; ghf;fpa ehis vz;zpg; ghUq;fs;. xU kdpjd; jd; 
gps;isiar; Rke;Jnfhz;L NghtJNghy> Njtdhfpa fu;j;ju; 
cq;fis Rke;J te;j ehl;fis rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. Nrhu;e;J 
Nghd NtisfspYk;> tpOe;J Nghd Neuq;fspYk; ekf;F ngyd; 
je;J> rj;Jtj;ij ngUfg; gz;zpd Mz;Lfis jpahdpj;Jg; 
ghUq;fs;. ehk; Njthjp Njtid mwpe;j ehl;fspYk;> mwpahj 
ehl;fspYk;> mtiu tpl;L J}uk; nrd;w ehl;fspYk;> jk;Kila 
khwhj fpUigapdhNy mtu; ek;ik mizj;Jf; nfhz;lhu;. 
 
  
         
   
              

பூமிக்கு  ானம் எவ் ளவு 
உயைமாயிருக்கிறப ா, அ  
ருக்குப்  யப் டுகிற ர்கள் 
பமல் அ ருடைய கிருட  
யும் அவ் ளவு த ரி ாயிரு 
க்கிறது. 

சங்கீதம் 103:11 

jpq;fs; |  xf;Nlhgu; 31 
 

 khiy thrfk; - Vrhah 54:10 

ஜெபம்: மனதுருகின்ற ப  னாகிய கர்த் ாப , என்னுடைய அறிவுக்கு 
எட்ைா  கிருட டய என்பமல் த ாைிந்து என்டன  ினமும் உம்முடைய 
சாயிேிபே  ளர்ந்து த ருகும் டி என்டன நைத் ிச் தசல்  ற்காக 
நன்றி..  இரட்சகர் இயேசு வழிோக ஜெபிக்கியேன் ஆஜென். 
 

 


