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மாதாந்த சஞ்சிைக - இலவசம்

2018 – இதழ் 12

இேய� ெசான்னார்:
வ�த்தப்பட்�ப் பாரஞ்�மக்கிறவர்கேள! ந� ங்கள்
எல்லா�ம் என்ன�டத்தில் வா�ங்கள்; நான்
உங்க�க்� இைளப்பா�தல் த�ேவன்.

ெவள�ய��

SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA  416.613.2909
(f)ப�ன்ச் / மிட்லான்ட் சந்திப்�க்� அ�கில்
ந�ங்கள் தற்ேபா� கிறிஸ்தவ ஆவ�க்��ய ஐக்கியெமான்றிேல
இைணந்தி�ந்தால்> அங்ேக க�த்ேதா� ேதவைன ேசவ�த்�>
உங்கள் அைழப்ைப�ம் ெத�ந்� ெகாள்�தைல�ம் உ�திப்ப�த்தி>
இேய� கிறிஸ்��க்�ள்>

உங்கைளக் �றித்ததான

ப�தாவ�ன் சித்தத்ைத நிைறேவற்�ங்கள்.

இந்த இதழில்…
2018 – இதழ் 12

4

என்ேனா� இ�ப்பவேர

அவ�க்� இம்மா�ேவல் என்� ேப��வார்கள் என்�
ெசான்னான்.

இம்மா�ேவல்

என்பதற்�த்

ேதவன்

நம்ேமா��க்கிறார் என்� அர்த்தமாம்
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ேகா�ைம மத்திய�ேல கைளகள்..
�ன் �றித்த திகதிய�ல், தன் கடைன அைடக்க அவ
�க்�

நிர்வாகம்

இல்ைல

என்ப�

உண்ைம.

பட்ட

கடைன அைடக்க ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் அவ�
க்� இ�க்கின்ற�. ஆனால் அந்த நன்ைமைய நடத்தி
��க்க அவ�க்� ெபலன�ல்ைல.

10 ப�ரசங்கக் �றிப்�கள்

வாழ்க்ைகய�ல் என்னத்ைத கண்ேடன் என்� �ைற
ய��வான். ஆனால், எைதயாவ� காண்பதற்� உன்

வாழ்க்ைகய�ல்

என்னத்ைத

ெசய்தாய்

என்�

ேகட்

டால், ��வதற்� அவன�டத்தில் ஏ�மில்ைல.

12 �திய நா�க்�ள்...
கர்த்த�ைடய

ேவதத்தில்

ப��யமாய��ந்�

இர�ம்

பக�ம் அவ�ைடய ேவதத்தில் தியானமாய��க்கிற
ம�ஷன் பாக்கியவான்.

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

 416.613.2909

info@gtachurch.ca

அ�தின தியானக் �றிப்�க்கள்

தைலப்� அகராதி

12ம் பக்கத்திலி�ந்�...

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

1, 2, 4, 10, 18, 22, 25

Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp
… மார்கழி

1, 2, 7, 10, 11, 22, 25

ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top cz;L
… மார்கழி

4, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 24, 25

Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd;
… மார்கழி

1, 3, 6, 7, 15, 16, 18, 22

n[gj;jpd; Nkd;ik
… மார்கழி

6, 10, 23, 27

nja;tPf MrPu;thjq;fs;
… மார்கழி

12, 20, 25

kd epiwTld; Njtidj; JjpAq;fs;
… மார்கழி

14, 21, 27, 28, 29, 30, 31

NjtDf;F gpupakhd tho;f;if
… மார்கழி

1, 6, 8, 16 , 19, 24, 28, 29, 30,31

rkhjhdKk; mkupf;ifAkhd tho;f;if cz;L
… மார்கழி

1, 4, 9, 10, 13, 17, 21, 23, 25

nghWikNahL fhj;jpUq;fs;;
… மார்கழி

1, 7, 10, 13, 18, 22

Njt ePjp ntspg;gLk;
… மார்கழி

10, 15, 18, 20, 22

jpt;tpa Rghtq;fs; ntspg;gll;Lk;
… மார்கழி

8, 18, 19, 26, 28, 29, 30 ,31

tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik
… மார்கழி

2, 26

Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ...
… மார்கழி

15, 26, 27

உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய

gtachurch.ca

வாசிக்க - WWW.
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Nghjfu; uQ;rpw; nfhd;];ud;iud;
“த�ர்க்கத�சிய�ன் �லமாய்க் கர்த்தராேல உைரக்கப்பட்ட� நிைற
ேவ�ம்ப� இெதல்லாம் நடந்த�. இேதா, ஒ� கன்ன�ைக கர்ப்பவதி
யாகி

ஒ�

�மாரைனப்

ெப�வாள்.

அவ�க்�

இம்மா�ேவல்

என்� ேப��வார்கள் என்� ெசான்னான். இம்மா�ேவல் என்பத
ற்�த் ேதவன் நம்ேமா��க்கிறார் என்� அர்த்தமாம்.”
இத் த�ர்கத�சனமான�, இேய� கிறிஸ்� ப�றந்த ேபா� அவர� ப�றப்ைப
�றித்�

�ன்னறிவ�த்�,

ேதவ�தன்

�றிப்ப�ட்ட

த�ர்க

த�சனமா�ம்.

அவர� ெபயர் ஒ� காரணப் ெபயரா�ம். ேதவன் நம்ேமா� இ�க்கிறார்.
இந்த

உலகிற்�

நித்தியத்தின்

நம்ப�க்ைகைய

ெகா�க்�ம்ப�யாக

சர்வ

வல்லைம�ள்ள ேதவன் தம� ஓேர ேபறான �மாரன் இேய�ைவ இவ்�
லகிற்�

அ�ப்ப�னார்.

மகிைமைய�ம்

அவர்

நித்திய

வந்�

ஜ�வேனாேட

நாம்

அழியாைம�ம், கனத்ைத�ம்,

�ட

ெபற்�க்ெகாள்ள

வழி�ண்�

பண்ண�னார்.
உலகிேல

மன�தர்

காண்பெதல்லாம்

அழி�ள்ளைவகள்.

அதனால்

மன�

த�ன் நம்ப�க்ைக அழி�ள்ளைவகைளப் பற்றியதா�ள்ள�. ��வ�ல்லாத
வ�ம் நித்தியமானவ�மான ேதவன் தம� சித்தத்தின்ப� எமக்� அழி
வ�ல்லாத

தம�

நித்தியத்தின்

நம்ப�க்ைகைய

அ�ள�ச்ெசய்தார்.

இைத,

தம� �மாரைன அ�ப்ப� எமக்� உ�திப்ப�த்தினார்.
இதனாேல

கர்த்தராகிய

இேய�

ப�றந்த

ேபா�, பரமேசைனய�ன்

திரள்

ேதான்றி: உன்னதத்திலி�க்கிற ேதவ�க்� மகிைம�ம், �மிய�ேல சமாதா
ன�ம், ம�ஷர்ேமல்

ப��ய�ம்

உண்டாவதாக

என்�

ெசால்லி, ேதவ

ைனத் �தித்தார்கள்.
மன�தர்கள்

நித்திய

வாழ்ைவ

ெபற்�க்

ெகாள்�ம்ப�

அவர்கள்

ேமல்

ேதவ ப��யம் உண்டாய�ற்�. இ� ம�க்�லத்தின் வ��தைலயா�ம். இப்
ெப�ம் பாக்கியத்ைத எமக்� வாக்கள�த்த ேதவன், இதற்� எம்ைம இவ்
வாழ்க்ைகய�ல் த�திப்ப�த்தி, எம்ேமா� �டய��ந்� பா�காத்� நடத்�கி
றவரா�ள்ளார்.
உலகத்திேல வந்த எந்த ம�ஷைன�ம் ப�ரகாசிப்ப�க்கிற ஒள�ேய அந்த
ெமய்யான ஒள� என்� இேய� கிறிஸ்�ைவ �றித்� ப��த்த ேவதாகமத்
திேல �றிய��க்கக் காண்கிேறாம்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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எங்கள்

வாழ்ைவ

ப�ரகாசிப்ப�க்�ம்

க்கிறார். கர்த்தராகிய இேய��ம்
ஒள�யாய��க்கிேறன், என்ைனப்

ெமய்யான

ஓள�யாக

இேய�

இ�

ஜனங்கைள ேநாக்கி: நான் உலகத்திற்�
ப�ன்பற்�கிறவன்

இ�ள�ேல

நடவாமல்

ஜ�வஒள�ைய அைடந்தி�ப்பான் என்� �றி�ள்ளார்.
இேய� கிறிஸ்�வ�ன் ப�றப்பான� மகிழ்ந்� ெகாண்டாடப்பட ேவண்�யேத.
எமக்�ண்டான

இப்பாக்கியத்ைத

ேதவ�தர்கள்

கண்�, மகிழ்ந்�

ேதவ

ைனத் �தித்தார்கள். நா�ம் மகிழ்ந்� ெகாண்டா�ேவாம். ேதவ இராச்
சியத்தின் ப�ள்ைளகளாய், ேதவப�ள்ைளக�க்��ய நற்பண்�கேளா� ெகாண்
டா�ேவாம்.
இேய�

கிறிஸ்�வ�ன்

ெகாண்டாடப்பட

ப�றப்பான�

ேவண்�யேத.

எம�

வாழ்வ�ல்

அவராேல

நாம்

எல்லா

ேநர�ம்

ேதவப�ள்ைளகளா�ம்

ஆனந்த பாக்கியத்ைதப் ெபற்�க் ெகாண்ேடாம்.
இப்பாக்கியத்ைத வாஞ்சித்� ேதவைனத் ேத�பவர்கைளக்�றித்� ேதவன்
��ம்ேபா�, அவன்

என்ைன

ேநாக்கிக்

�ப்ப��வான், நான்

அவ�க்�

ம�உத்தர� அ�ள�ச்ெசய்ேவன், ஆபத்தில் நாேன அவேனா��ந்�, அவ
ைனத் தப்�வ�த்�, அவைனக் கனப்ப�த்�ேவன்.
ஆம், ேதவேன என்ேனா� இ�ப்பவர்.
ப��யமான சேகாதரேன சேகாத�ேய,
இம்மாதம்

ம� ட்பராகிய

இேய�

கிறிஸ்�வ�ன்

ப�றப்ைப

உலகெமங்�ம்

நிைன���ம் மாதமா�ள்ள�.
ேதவன் தம்�ைடய ஒேரேபறான �மாரைன வ��வாசிக்கிறவன் எவேனா
அவன்

ெகட்�ப்ேபாகாமல்

நித்தியஜ�வைன

அைட�ம்ப�க்�, அவைரத்

தந்த�ள�, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்��ர்ந்தார்.
இழந்� ேபானைதத் ேதட�ம் இரட்சிக்க�ேம வந்ேதன் என்� ெசான்ன
கர்த்தராகிய
வராய்

இேய�

ஓவ்ெவா�வர்

இ�க்கின்றார்.

உன்�ைடய

ேம�ம்

அன்�ம்

வாழ்வ��ம்

கவன�ம்

உன்ேனா�

உள்ள
இ�ந்�

உன்ைன ஆத�க்க வல்லவர் உன்ைன ேநசிக்கிறார். அவேர உன்ேனா�
இ�ந்� உன்ைனத் தப்�வ�த்� நடத்�வார்.
எம்ேமா� �ட ெஜப�க்க வ��ம்ப�னால் ஞய�� காைல

10:00

மண�க்�

ேதவ ஆராதைனய�ல் கலந்� ெகாள்�ம்ப� உங்கைள அைழக்கின்
ேறாம்.
ேதவன் அன்� உங்கள�ல் ெப��வதாக.

கி�ைபய�ன் �டார அப்ேபாஸ்தல சைப
ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909
அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்
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“ePq;fs; ehzakw;wtu;fs;” Kd;Fwpf;fg;gl;l jtizapy;> cq;fs;
flid milf;f khl;Bu;fs; vdNt cq;fSf;F fld; nfhLf;f
khl;Nlhk; vd;W maypYs;stu; $wpa fLk; thu;j;ijfs;> fld;
thq;fr; nrd;w Viof; Fbahdtdpd; ,Ujaj;ij kpfTk; kdkb
ar; nra;jJ. ,d;W vd; gps;isfs; cz;z vd;dj;ij nfhLg;
Ngd;? ehis gs;spf;$l gbg;gpw;F Njitahd mg;gpahrg; Gj;jfq;
fis vg;gb nfhs;tdT nra;Ntd;? vd;w gy Nahridfs;> me;j
FbahdtidAk; mtd; kidtpiaAk; thl;baJ. nra;j Fw;
wNkh> nra;ahj Fw;wNkh> tpl;l FiwNah vg;gbNah me;jf; Fb
ahdtd;> ,g;gbg;gl;l tWik epiyf;F js;sg;gl;lhd;. Kd; Fwp
j;j jpfjpapy;> jd; flid milf;f mtDf;F epu;thfk; ,y;iy
vd;gJ cz;ik. gl;l flid milf;f Ntz;Lk; vd;w vz;zk;
mtDf;F ,Uf;fpd;wJ. Mdhy; me;j ed;ikia elj;jp Kbf;f
mtDf;Fg; ngydpy;iy. mg;gbahf ,Ue;j fhyq;fs; vg;NghJ
khWk; vd;W tpbaiy Nehf;fp ,Ue;j ehl;fis ,g;NghJ vz;
zpg; ghu;f;fpd;whd;. ,g;NghJ> fld; thq;Fk; epiy khwp fld; nfhL
f;Fk; epiyia mile;J tpl;lhd;.
xU Ntis> ,g;gbahd mDgtj;jpy; ePq;fs;> VNjh xU gf;fj;
jpy; jw;NghJ ,Uf;fyhk; my;yJ Kd;G ,Ue;jpUf;fyhk;. mbg;g
ilj; Njitfis re;jpf;f ifNae;jpa ehl;fis fle;J> ,g;
NghJ thbLk; twpNahUf;F ifnfhLf;Fk; epiyapy; ,Uf;fyhk;
my;yJ ciog;gJ ifapypUe;J thapy; vLg;gjw;Nf NghJk;
vd;w epiyapy; ,Uf;fyhk;. ,d;W ePq;fs; ve;j epiyapy; ,Ue;jh
Yk;> ,e;j fl;Liuia thrpf;Fk; ePq;fs;> NjtDila thu;j;ij
apd; ntspr;rj;jpy; cq;fs; tho;f;ifia rw;W Muha;e;J ghUq;
fs;.
XU kdpjd; ,e;j G+kpapNy jd; re;jjp gyj;jpUf;Fk;gb jd; nry;
tj;ij ngUf;Fk; nghUl;L> fLikahf ,uTk; gfYk; cioj;J
te;jhd;. mtd; jd; fLk; ciog;gpd; gyid ,e;j cyfpNy
ngw;Wf; nfhz;lhd;. mtDila ehl;fs; Kbe;J> mLj;j jiy
Kiw jiy J}f;fpaJ. ,e;j FLk;gj;jpdupd; nry;tg; ngUf;if
fz;l gyUk; ,tu;fNshL jpUkz rk;ke;jk; fyf;f Ke;jpf; nfhz;
lhu;fs;. rk;ke;jk; fye;J jpUkzk; nra;J nfhz;ltu;fSk;> mt
Dila thupRfSk; me;j nry;tj;ij jq;fs; ,\;lg;gb nryT
nra;J gy fz;zpfspNy jq;fis rpf;f itj;Jf; nfhz;lhu;fs;.
jd; re;jjp ngaUk; GfOlDk; rpwg;ghf tho Ntz;Lk; vd;w
Nehf;fj;JlNd> me;j kdpjd; fbdkhf cioj;jpUe;jhd;. Mdhy;
,g;NghJ NtW xUtd;> mtd; nry;tj;ij jd; ,\;lg;gb nryT
nra;fpd;whd;. me;j kdpjd; fLk; gpuahrk; Neu;ikahdJ> ,e;j
G+kpapd; msT Nfhypd;gb mtd; IRtupathdhd;. Mdhy; mtd;
,g;NghJ G+kpapy; ,y;iy. ru;t ty;yikAs;s Njtdpd; Kd;dp
iyapy; epw;f Ntz;ba ehs; xd;W cz;L. ,e;j G+kpapd; nry;tk;
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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guNyhfj;jpNy nry;YgbahfhJ. MfNt> xU kdpjd; ,e;j G+kp
apNy tho;fpd;w ehl;fspNy> mtd; guNyhfj;jpNy nry;Ygbah
Fk; nghf;fp\q;fis Nru;j;J itf;f Ntz;Lk;.
jw;NghJ gy Nfhbf;fzf;fhd [dq;fs;> grp> gl;bdpahy; thbf;
nfhz;bUf;fpd;whu;fs;. mtu;fs; cLj;Jtjw;F jFe;j cilfs;
,y;iy. mtu;fs; jq;Ftjw;F mbg;gilahd trjpfs; cs;s tPL
,y;iy. ,e;j epiyapNy xU kdpjd;> cyf nry;tj;ij ek;gp>
jd;Dila mLj;j re;jjpf;F Njitahd nry;tj;ij Nru;j;J
itf;fpd;whd;. mtDila vz;zk; jdf;F gpd; jd; gps;isfs;
rpwg;ghf tho;thu;fs; vd;gjhFk;. xU kD\Dila re;jjp ghf;fp
ak; ngw;W> rTf;fpaj;Jld; tho;tjw;F nry;tk; ,Ue;jhy; kl;Lk;
NghjhJ. cd;djkhd NjtdplNk ghf;fpaKk; rTf;fpaKk; cz;L.
mij mtu; jk;Kila rpj;jg;gb kdpju;fSf;F mDf;fpufk; nra;
fpd;whu;. cyf IRtupaj;;ij ek;gp> mtw;iw Nru;j;J itg;gtu;f
spd; nry;tk;> mtu;fs; re;jjpapy; ehw;wk; vLf;Fk; ehl;fs; tUk;.
,NaR nrhd;dhu;: G+kpapNy cq;fSf;Fg; nghf;fp\q;fisr; Nru;
j;J itf;fNtz;lhk;; ,q;Nf G+r;rpAk; JUTk; mitfisf; nfL
f;Fk;; ,q;Nf jpUlUk; fd;dkpl;Lj; jpULthu;fs;. guNyhfj;jpNy
cq;fs; nghf;fp\q;fisr; Nru;j;J itAq;fs;; mq;Nf G+r;rp
ahtJ JUthtJ nfLf;fpwJk; ,y;iy. mq;Nf jpUlu; fd;dkpl;
Lj; jpULfpwJk; ,y;iy. cq;fs; nghf;fp\k; vq;NfapUf;fpwNjh
mq;Nf cq;fs; ,UjaKk; ,Uf;Fk;. (kj;NjA 6:19-21)
,e;j G+kpapNy thOk; kdpju;fs; mwpa Ntz;ba Kf;fpakhd tpl
ak; vd;dntd;why;. jq;fs; mwpTf;nfl;bagb ed;ik vd;W vz;
Zfpd;w fhupaq;fis nra;fpd;wtd; my;y> guNyhfj;jpypU f;fpw
gpjhthfpa Njtdpd; rpj;jj;jpd;gb nra;fpwtNd guNyhfuh[;aj;
jpy; gpuNtrpg;ghd; (kj;NjA 7:21)
vdNt ehq;fSk;> vq;fSila ahTk;> gpjhthfpa Njtdpd; rpj;
jj;ij epiwNtw;Wk;gb xg;Gf; nfhLg;gNj> ehq;fs; vq;fs; tho;
tpy; vq;fs; Mj;JkhTf;F nra;af; $ba kpfg; ngupa gyd;. Mjp
Kjy;> twpatu;> tho;tpoe;Njhu;> mehijfs;> tpjitfs; Mfpa
xLf;fg;gl;Nlhiu epidT $Uk;gbaha;> gupRj;j Ntjhfkk; kPz;
Lk; kPz;Lk; typAWj;Jfpd;wJ. vdNt Viofis kdjhu epidT
$Utjhy; ePq;fs; guNyhfj;jpNy gyid mile;J nfhs;tPu;fs;.
rpWikg;gl;ltd;Nky; rpe;ijAs;std; ghf;fpathd;; jPq;Fehspy;
fu;j;ju; mtid tpLtpg;ghu;. (rq;; 41:1) Viof;F ,uq;Ffpwtd; fu;
j;jUf;Ff; fld;nfhLf;fpwhd;; mtd; nfhLj;jij mtu; jpUk;gf;
nfhLg;ghu;. (ePjpnkhopfs; 19:17) (ahj; 22:23-25)
cd;dplj;jpy; Nfl;fpw vtDf;Fk; nfhL cd;Dilaij vLj;Jf;
nfhs;Sfpwtdplj;jpy; mijj; jpUk;gf; NfshNj. jpUk;gf; nfhLg;
ghu;fnsd;W ek;gp ePq;fs; fld;nfhLj;jhy; cq;fSf;Fg; gyd;
vd;d? jpUk;gj; jq;fSf;Ff; nfhLf;fg;gLk;gbahfg; ghtpfSk;
அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்
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ghtpfSf;Ff; fld; nfhLf;fpwhu;fNs. (Y}f;fh 6:30>34)
[dq;fs; ehzakw;wtu;fshf ,Uf;fpd;whu;fNs? [dq;fs; ed;wpa
w;wtu;fshf ,Uf;fpd;whu;fNs? ehq;fs; nfhLg;gij J\;gpuNah
fk; nra;thu;fNs? ghj;jpuk; mwpe;jy;yNth gpr;ir Nghl Ntz;
Lk;? MfNt> ve;j mstpw;F ehq;fs; nfhLf;f Ntz;Lk;? ,g;gb
ahf kdpju;fs; vz;zk; nfhs;syhk;. Mdhy;> ,NaR nrhd;dhu;:
Mifahy; cq;fs; gpjh ,uf;fKs;stuhapUf;fpwJNghy> ePq;fSk;
,uf;fKs;stu;fshapUq;fs;. (Y}f;fh 6:36). cq;fs; rj;JUf;fisr;
rpNefpAq;fs;> ed;iknra;Aq;fs;> ifkhWfUjhky; fld; nfhL
q;fs;> mg;nghOJ cq;fs; gyd; kpFjpahapUf;Fk;> cd;djkhd
tUf;F ePq;fs; gps;isfshapUg;gPu;fs;> mtu; ed;wpawpahjtu;fS
f;Fk; JNuhfpfSf;Fk; ed;iknra;fpwhNu> (Y}f;fh 6:35)
gpjhthfpa NjtDk; ghj;jpukwpe;J mjd;gpd;jhd; vq;fSf;F
MrPu;thjq;fis jUtjhf KbntLj;jhy;. vq;fspy; ahu; mjw;F
ghj;jpudhf ,Uf;f KbAk;? Njtd; je;j tho;ehl;fspy; vj;jid
tUlq;fs; ehq;fs;> mtUila G+uz rpj;jg;gb tho;e;Njhk;?
vj;jid tUlq;fis mepahakhf;fpapUf;fpd;Nwhk;. Njtd; je;j
ruPuj;ij> vt;tsthf gupRj;jkhf fhj;Jf; nfhz;Nlhk;? my;yJ
vj;jid Kiw jtwpapUf;fpd;Nwhk;? Njtd; vq;fSf;F je;j
cyf nghUl;fis vg;gb mtUila uh[;aj;Jf;nfd;W gad;gL
j;jpapUf;fpd;Nwhk;? my;yJ vt;tstha; J\;gpuNahfk; nra;jpU
f;fpd;Nwhk;. ,g;gbNa ehq;fs; vq;fsplk; ,e;j Nfs;tpfis Nfl;
Nghkhf ,Ue;jhy;> ahu; ehzakw;wtu;fs; vd;gJk;> NjtDila
fpUig vt;tsthf vq;fs; tho;tpy; ,Uf;fpd;wnjd;gJk; njsp
thFk;. vdNt gpjh ,uf;fKs;stuhapUf;fpwJNghy> ehq;fSk;
Viofs; vspatu;fs; Nky; ,uf;fKs;stu;fshapUg;Nghk;.
xUtd; jdf;F fpilj;j fpUigia cjhrPdk; nra;jhy;>
re;jpg;gpd; ehspNy> mtd; NjtDf;F fzf;F xg;Gtpg;ghd;.
fld; eP thq;fkhl;lha;> fld; eP nfhLj;JLtha; vd;w thu;j;ij
apd;gb Njtd; cd;id MrPu;tjpj;jpUe;jhy;> me;j thu;j;ijap
d;gb cd;dplj;jpy; Nfl;fpwtDf;F fld; nfhL. fld; nfhLg;gJ
ghtk; vd;W nrhy;yptplhjpUq;fs;. Vnddpy;> “jpUk;gf; nfhLg;gh
u;fnsd;W ek;gp ePq;fs; fld;nfhLj;jhy; cq;fSf;Fg; gyd;
vd;d?” vd;W ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. mtd; cz;ikaw;wtd;>
Fwpj;j ehspy; jukhl;lhd;> mtid ek;g KbahJ vd;w vz;
zj;Jld; fld; nfhLf;fhky;> kdjhu ed;ik nra;Ak;gb nfhL.
cd; re;jjpia Njtd; epr;rak; MrPu;tjpg;ghu;. guNyhfpy; cd;
gyd; kpFjpahapUf;Fk;.
Njrj;jpd; xJf;F Gwkhf> ntF njhiytpy; ,Uf;Fk; Ff;fpuh
kj;jpNy> ,Uf;Fk; [dq;fs; nfhs;is Nehapdhy; kupj;Jf;
nfhz;bUe;jhu;fs;. fLk; Nghuhl;lj;jpd; kj;jpapy;> xU rpy
itj;jpau;fs; jq;fs; capiu gzak; itj;J> cjTk;gb mq;Nf
nrd;wpUe;jhu;fs;. Neha; mjpfkhf ,Ue;jjhy;> mtu;fs; nfhz;L
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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nrd;w kUe;J Kbe;J Ngha;tpl;lJ. me;j Ff;fpuhkk; ntF
njhiytpy; ,Ue;jjhYk;> NghFk; topapy; gaq;fuq;fSk;> me;j
fpuhkj;jpy; fytuq;fSk; ,Uf;fpd;wgbahy;> ve;j egNuh> ];jhg
dNkh mq;F nry;Yk;gb Kd;tutpy;iy.
jiy efupy; ,aq;fpte;j ];jhgdq;fspy; xd;wpd; Kftu; xUtu;
mq;F nry;tjw;F cld;gl;lhu;. Mdhy;> mq;F nry;tjw;fhf>
Ie;J klq;F mjpf gzk; Njit vd $wpdhu;. itj;jpa ];jhg
dk; mtiu Nehf;fp: “vd;d vupfpw tPl;by; gpLq;fpd ,yhgk;
Nghy” mq;Nf [dq;fs; kupf;fpd;whu;fs;> mtu;fspd; ,uj;jj;ij
Fbg;gJ Nghy> mepahakhd $ypia Nfl;fpd;wPu;fNs vd;wdu;.
mjw;F mtu;> ,J vq;fs; $yp my;y. mq;Nf Nghf rk;kjpj;jt
u;fs;> ve;j rk;gsKk; Ntz;lhk; vd;wpUf;fpd;whu;fs;. NghFk; ,lk;
njhiytpy; cs;sJ> jFe;j tPjp mikf;fg;gltpy;iy> tdtpy
q;Fshy; tUk; gaq;fuq;fSk; cz;L vdNt rhjhuz thfd
q;fs; gOjile;J tpLk;> ehq;fs; fduf thfdk; xd;iw thlif
f;F vLf;f Ntz;Lk;. kUe;Jfs; gOjilahkYk;> kUe;J Nghj;j
y;fs; cilahkYk; ,Uf;f> jFe;J ghJfhg;Gld; nry;y Ntz;
Lk;. Nghfpd;w kdpju;fSf;F> NghFk; topapYk;> nrd;W tUk;tiu
apYk; Nghjpa MfhuKk;> ghJfhg;Gk; Njit. topapNy vjpu;g;gLk;
nfhs;is mbg;gtu;fsplkpUe;J kUe;Jfis ghJfhf;f> ghJfhg;G
toq;Fk; ];jhgdjpw;f;F fl;lzk; nrYj;j Ntz;Lk;. ,g;gbahf
gy nryTfs; nra;jhy; jhd; me;j kUe;ij gOjilahky;> ghJ
fhg;Gld; mq;F nfhz;L nry;yhk; vd;W me;j Kftu; $wpdhu;.
gpupakhdtu;fNs> ,e;j cyfpNy ed;ikia epiwNtw;WtJ fb
dkhd fhupak;. mitfspd; kj;jpapNy> ngWk; ed;ikia cjh
rpdg;gLj;Jfpd;wtu;fSk; jhuhskhf cs;shu;fs;. mtu;fs; kj;jp
apNy> tho;it Njb> thbLk; twpatu;fs; ,Uf;fpd;whu;fs;. NfhJik
ehw;Wf;fSld; fisfSk; cz;L. ney;Yf;F Cw;Wk; jz;zPiu>
fisfSk; cs;thq;fp> tsu;e;J nropj;J tUk;. mijg; NghyNt>
,d;W gyu; fisfisg; Nghy tsu;e;J> gps;isfspd; vy;yh Qhd
ed;ikfisAk; mDgtpf;fpd;whu;fs;. Mdhy; xU ehs; cz;L.
NfhJikia gpupj;J fsQ;rpaj;jpy; Nru;j;J> gju;fis mf;fpdp
ahy; Rl;nlupf;Fk; fhyk;. mJtiu nghWikAld; ed;ik nra;A
q;fs;. cjhuj;Jtkha; nfhLq;fs;! ,e;j G+TyfpNy Njtd;jhNk>
cq;fs; re;jjpia MrPu;tjpg;ghu;! guNyhfpy; cq;fs; gyd; kpFjp
ahapUf;Fk;.
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];JjhNk cq;fis topelj;Jthuhf!
MNkd;.
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ப�ரசங்கக் �றிப்�க்கள் - ேபாதகர் ரஞ்சிற் ெகான்ஸ்ரன்ைரன்

[IF YOU WOULD LIKE TO LISTEN TO THE FULL VERSION OF THIS MESSAGE IN ENGLISH
OR TAMIL, FOLLOW THE LINK THAT IS PROVIDED AT THE END THIS SERMON NOTES]

gpujhd trdk;; : ePjp 12:11-12
ப�ரயாசம் இல்லாமல் ஒ�வ�ம் நற்பலைன ெபற்�க் ெகாள்வதில்ைல.
இந்த உலகத்தின் ேபாக்கில் வா�ம் மன�தர்க�ம் இவ்வண்ணமாக பல
கா�யங்கைள

அைடய

ேவண்�ம்

என

ப�ரயாசப்ப�கின்றார்கள்.

ேசாம்

ேபறி தன் ைகையக் கலத்திேல ைவத்� அைதத் தன் வாய்க்�த் தி�ம்ப
எ�க்க வ�த்தப்ப�கிறான் என்ற ப�ரகாரமாய் வா�ம் மன�தர்கள் இ�க்
கின்றார்கள். அதாவ�> என்ன�டத்திேல பய�ர் நிலம் உண்�> நான் எந்த
ப�ரயாச�ம் பட மாட்ேடன்> எனக்� வசதி உள்ள ேநரத்தில் மாத்திரம்>
தண்ணர்� இைறத்�> பய�ர்கைள பராம�ப்ேபன். நான் �ண்�கைள ப��ங்க
மாட்ேடன். ஆனால்> அந்த நிலம் தானாய் வ�ைளய ேவண்�ம் என்றி�க்
கின்றார்கள். நப்பாைச மாத்திரம் ேசாம்ேபறிய�ன�டத்தில் இ�க்�ம் ஆத
லால் தன் வாழ்க்ைகய�ல் எந்தக் கி�ையைய�ம் நடப்ப�க்காமல்> பலைன
எதிர்பார்த்தி�க்கின்றான்.
பலைன�ம்

இதனால்

அவன்

கண்டைடவதில்ைல.

தன்

அதனால்>

வாழ்க்ைகய�ேல

ப�ற்பா�

தன்

எந்தப்

வாழ்க்ைக

ய�ேல ����க்க ஆரம்ப�க்கின்றான். வாழ்க்ைகய�ல் என்னத்ைத கண்
ேடன் என்� �ைறய��வான். ஆனால்> எைதயாவ� காண்பதற்� உன்
வாழ்க்ைகய�ல் என்னத்ைத ெசய்தாய் என்� ேகட்டால்> ��வதற்� அவ
ன�டத்தில் ஏ�மில்ைல.
தன் நிலத்ைதப் பய���கிறவன் ஆகாரத்தினால் தி�ப்தியைடவான்; வண
�
ைரப் ப�ன்பற்�கிறவேனா மதியற்றவன் என்� ந�திெமாழிகள�ல் வாசிக்கின்
ேறாம். அதாவ�> பலைன ெபற்�க் ெகாள்வதற்�> தன் வாழ்க்ைகய�ேல
ஒ�க்கத்�டன் கி�ையகைள நடப்ப�க்க ேவண்�ம். பாடசாைலக்� ெசல்
�ம் மாணவன்> ஆசி�யர் கற்� ெகா�க்�ம் பாடங்கைள கிரமமாக கற்�
ெகாண்டால்> அவன் ப�ட்ைசய�ல் சித்தியைடந்� பட்டம் ெப�வான்.
எங்கள்

ெபலவன
�

ேநரங்கள��ம்>

எங்கள்

இயலாைமகள��ம்

எங்க�க்� ெபலன் தந்� உதவ� ெசய்கின்றவராய் இ�க்கின்றார்.
எங்க�க்�

ெபலன்

நற்கி�ையகைள

தந்�

உதவ�

நிைறேவற்றி

ெசய்கின்றார்.

நாங்கள்

��க்�ம்ப�க்காகேவ

உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய

ேதவன்
அவர்

ஆரம்ப�த்த

அவர்

எங்க�க்�
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வாசிக்க - WWW.

ெபலன் தந்� உதவ� ெசய்கின்றார். வணர்கள�டம்
�
எந்த நற்கி�ையக�ம்
இ�க்கா�.

எந்த

நன்ைமயான

கா�யத்ைத�ம்

அவர்கள்

�ழப்ப�ப்

ேபா�கின்றவர்களாக இ�க்கின்றார்கள்.
வயல் நிலத்ைத ெசாந்தமாக ைவத்தி�க்�ம் இரண்� மன�தர்கள் இ�ந்தா
ர்கள். ஒ�வன்> அந்த நிலத்ைத �த்தப்ப�த்தி. உ��> பண்ப�த்தி> ப�ரயா
சப்ப�கின்றான்.

மற்றவேனா>

வண�ன்
�

ேபச்ைச

ேகட்�

“நல்ல

நிலம்

தானாய் வ�ைள�ம்> நிலத்ைத பண்ப�த்த என் ேநரத்ைத வ�ரயமாக்கத்
ேதைவய�ல்ைல” என்� �றி வ�ட்�வ��கின்றான். இ� வண�ன்
�
ேபச்�ம்
கி�ைய�மாக இ�க்கின்ற�.

இப்ப�ப்பட்டவர்கைள ப�ன்பற்�கின்றவன்

மதியற்றவனாக இ�க்கின்றான்.
வணரான
�
மன�தர்கள்> ேதவன் ��ம் ந�திமான�ன் நற்கி�ையகைள அச
ட்ைட ெசய்�> உலக ேபாக்கில் வா�ம் மன�தர்கள�ன் வழிைய ப�ன்பற்�
கின்றார்கள். எப்ப�யாக இந்த உலக ெபா�ட்கைள மற்றவர்கள் சம்பாதிக்
கின்றார்கேளா> அைதப் ேபாலேவ தாங்க�ம் அைத சம்பாதித்த� ெகாள்ள
ேவண்�ம் என்�> �ன்மார்க்கமான வழிைய வ��ம்�கின்றார்கள். ேதவ�
ைடயவேனா> ேதவ�ைடய நன்ைமயான வழிைய ெத�ந்� ெகாள்கின்
றான். தன்�ைடய வாழ்க்ைகைய ேதவ ந�திய�ன்ப� வாழ்கின்றான்.
இந்த உலகத்தின் ேபாக்கில் வாழ்பவர்கள்> ெதய்வக
� கானங்கைள பா�வதி
ல்ைல. அவர்கள் இந்த உலகத்ேதா� அழிந்� ேபா�ம் கா�யங்க�க்��ய
பாடல்கைள

பா�கின்றார்கள்.

சிலர்

தங்கள்

வாழ்க்ைகைய

வ�க்கி

ரகங்கைள வழிப�வதற்� அர்ப்பண�த்தி�க்கின்றார்கள். ஆனால் எங்க�
ைடய வாழ்க்ைகய�ேல இப்ப�ப்பட்ட அ�வ�ப்�கள் இ�க்கலாகா�. நாங்
கள் ஜ�வ�ள்ள ேதவ�ைடய ப�ள்ைளகள். அவர் எங்கைள ம�ப��ம்
ேசர்த்�க் ெகாள்ள வ�கின்றவராய் இ�க்கின்றார். எனேவ எங்கள் நற்கி�
ையகள் ம�ஷர் �ன்ன�ைனய�ல் ேதவைன மகிைமப்ப�த்த ேவண்�ம்.
வணர்கைள
�

நாங்கள்

ெசய்ேவாமாக

ப�ன்பற்றி>

இ�ந்தால்>

ேதவ�ைடயவர்கள்>

அவர்

அவர்கள்

நாங்கள்

ெசய்வ�

மதிய�னராக

எங்கைள

ேபால்

நாங்க�ம்

இ�ப்ேபாம்.

பாவத்திலி�ந்�

நாங்கள்

இரட்சித்தி�க்கி

ன்றார். அந்த இரட்சிப்பான� எங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் பலன் த�ம்ப� யாய்>
இரட்சிப்�க்�

ஏற்ற

நற்கி�ையகைள

நாங்கள்

நடப்ப�க்க

ேவண்�ம்.

அப்ப�யாக தன் வாழ்க்ைக ேதவ�ைடய வழிய�ேல வா�ம்ப� ப�ரயாசப்
ப�கின்றவன்>

[இந்த

நிச்சயமாக

அவன்

அதன்

பலனால்

தி�ப்தியைடவான்.

ேதவ ெசய்திய�ன் ��ைமயான ஒலிப்பதிைவ ப�ன்வ�ம்
இைணயத் தளத்தில் (INTERNET WEBSITE இல்)
தமிழ் ஆங்கில ெமாழிகள�ல் ேகட்கலாம்.]

உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய

gtachurch.ca

வாசிக்க - WWW.
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khiy thrfk; - Nahthd; 3:16-19

நிம்மதி உண்�!

ehs;gl;lJk; khw;w KbahjJkhd Gz;fisg; Nghy> kdjpNy
Vw;wg;gl;l fhaq;fSf;F ,dp tpLjiy ,y;iy vd;w tpuf;jp
gy kdpju;fis thl;Lfpd;wJ. vg;gb ele;J Kbe;jij khw;w
KbAk;? vd;id thl;Lk; mbikj;jd fl;Lf;fspypUe;J vg;gb
tpLjiy miltJ? ,g;gbg;gl;l NehTfs; ,d> kj> juhju
Vw;wj; jho;Tfs; ,d;wp kdpju;fis jhf;Fk; NehTfs;> tho;f;
ifapd; epk;kjpia Kw;wpYk; nfL
ஏசாயா 26:3
j;Jg; NghLfpd;wJ. mjhtJ khsp
ifapy; tho;e;jhYk;> Fbirapy; tho;
உம்ைம
உ�தியாய்ப்
e;jhYk;> mjpfhuKs;stu;fshf ,U
பற்றிக்ெகாண்ட
மனைத
e;jhYk;> xLf;fg;gl;ltu;fshf ,Ue;
jhYk;> kdpju;fSila tho;fi
; f
�ைடயவன் உம்ைமேய
apNy> epk;kjp Fiyf;fg;gLfpd;wJ.
நம்ப�ய��க்கிறப�யால்>
,e;j cyfpNy epk;kjp milAk; top
ந�ர்
அவைனப்
�ரண
Kiwfis gyu; fw;Wf; nfhLf;fpd;
whu;fs;. vLj;Jf;fhl;lhf> epk;kjpia
சமாதானத்�டன் காத்�
miltjw;F> ,e;j VO gbfis
க்ெகாள்வர்.
�
Kiwg;gb jhz;br; nry;y Ntz;
Lk; my;yJ ,g;gbg;gl;l Njf mg;
gpahrKk; jpahdKk; nra;tjhy; epk;kjpia milayhk; vd gy
kdpju;fs; ,d;W Kaw;rpf;fpd;whu;fs;. cyfpy; ,y;yhj fhupak;
xd;iw cyfpYs;stu;fs; vg;gb ngw;Wj; juKbAk;? kdpjdhy;
vLf;fg;gLk; ve;j Kaw;rpfSk;> mtd; Mj;Jkh tpUk;Gk; epk;k
jpia nfhLg;gjpy;iy. mg;gbahdhy; mij vg;gbg; ngw;Wf;
nfhs;tJ? ,e;j cyfk; juf;$lhj rkhjhdj;ij ehd; cq;f
Sf;F jUfpd;Nwd; vd;W guNyhfj;jpypUe;J ,wq;fp te;j
,NaR fpwp];J cq;fSf;F $Wfpd;whu;. mjw;fhfNt mtu;
,e;j cyfj;jpw;F te;jhu;. mtUila gpwg;gpd; ehis epidT
$Uk; ,e;j khjj;jpNy> ngw;w epk;kjpia njhiyj;jpUe;jhYk;>
,NaRit mwpahky; tho;e;jpUe;jhYk;> ,d;W cq;fs; tho;it
mtuplk; nfhLq;fs;. cq;fs; ,Ujaj;jpy; rkhjhdf; fhuzuhfpa
,NaR thrk; gz;Zk;gbaha; ,lq; nfhLq;fs;. vd;Dila
rkhjhdj;ijNa cq;fSf;Ff; nfhLf;fpNwd;; vd;W $wpa ,NaR
cq;fs; epiyia ed;whf mwpe;jtuhf ,Uf;fpd;whu;.
ெஜபம்: அன்ப�ன் ப�தாேவ> இந்த உலகம் தர��யாத சமாதானத்ைத எங்
க�க்� ந�ர் த�ேவெனன்� வாக்கள�த்த�ர். அைத ெபற்�க் ெகாள்�ம்ப
�யாய் என் வழிகைள உமக்� ஒப்�வ�த்� உம்�ைடய வழிய�ல் நடக்க
உதவ� ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
ந�திெமாழிகள் 25:17 ப�லிப்ப�யர்

2:3
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khiy thrfk; - Nahthd; 14:15-17

தி�ப்தியாக்கி நடத்�வார்...
kdpju;fs;> jq;fs; tho;f;ifapd; Kbtpy; ,isj;Jg; Nghdtu;f
sha;> vd;dlh tho;f;if vd;W $Wtij ehq;fs; Nfl;bUf;fpd;
Nwhk;. R+upaDf;Ff; fPNo kD~d; gLfpw vy;yhg; gpuahrj;jpdh
Yk; mtDf;Fg; gyd; vd;d? xU re;jjp NghfpwJ> kW re;jjp
tUfpwJ. G+kpNah vd;iwf;Fk; epiyj;jpUf;fpwJ. R+upaDf;Ff;
fPNo nra;ag;gLfpw fhupaq;fis
nay;yhk;
ftdpj;Jg;
ghu;j;Njd;;
ேயாவான் 14:6
,Njh> vy;yhk; khiaAk;> kdJ
இேய�: நாேன வழி�ம்
f;Fr; rQ;ryKkhapUf;fpwJ vd;W
gpurq;fp (rhyNkhd;) $wpapUf;fpd;
சத்திய�ம் ஜ�வ�மாய�
whu;. tho;ehs; FWfpa kdpjd; jd;
�க்கிேறன்; என்னாேலய
tho;f;ifapd; ehl;fspNy> rj;jpa
ல்லாமல்
ஒ�வ�ம்
j;ij (cz;ikia) mwpAk;gb gy
Kaw;rpfis vLf;fpd;whd;. rupahd
ப�தாவ�ன�டத்தில் வரான்.
ghijia fz;Lgpbf;Fk;gb fLik
ahf ciof;fpd;whd;. Kbtpy;yhj epk;kjpahd tho;it fhZ
k;gb> gy gpuhar;rpj;jq;fis nra;fpd;whu;fs;. ,itnay;yhk;
Gjpaitfs; my;y. ,e;j G+kpapy; xU re;jjp Njhd;wp ,it
fis milAk;gb ehLfpd;wJ. me;j re;jjpapd; ehl;fs; Kb
e;jTld;> ,d;DnkhU re;jjp Njhd;wp> mNj gpufhukhf nra;
fpd;wJ. ,itnay;yhk; khia! kD~Dila gpuahrq;fs;
ahTk; tpUjh! mtd; tho;ehs; Fiwe;jtDk;> rQ;ryk; epiwe;
jtDkhapUf;fpd;whd;. kdpjDila tho;tpd; fUg;nghUis
mwpAk;gbaha; jd;dplj;jpy; tUk;gbahf ,NaR fpwp];J mio
f;fpd;whu;. “ehNd topAk;> rj;jpaKk;> [PtDkhapUf;fpd;Nwd;”
vd;W ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. tho;f;ifapNy ePq;fs; vLf;Fk;
Kaw;rpfs; ePbj;j gyDs;sjha;> ,e;j cyfj;ijtpl;L ePq;fs;
fle;J nry;Yk; NghJ jpUg;jpAld; fle;J nry;y Ntz;Lkhapd;>
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtplk; cq;fs; tho;f;ifia xg;Gf;
nfhLq;fs;. mg;nghOJ ,e;j G+kpapNy ePq;fs; thOk; tho;f;
ifapd; Nehf;fj;ij czu;e;J nfhs;tPu;fs;. NjitahdJk;>
epiyahdJkhd nghf;fp~k; vd;d vd;gij czu;e;J mijg;
gpd;njhlu;tPu;fs;.
ெஜபம்: உன்னத ேதவேன> இந்த உலகிேல வா�ம் நாட்கள�ல் வ��தா
வாய் கா�யங்கைள ெசய்யாமல்> வாழ்க்ைகய�ன் அர்த்தத்ைத உணர்ந்�>
உம்�ைடய

வார்த்ைதய�ன்ப�

வாழ

என்ைன

நடத்திச்

ெசல்வராக!
�

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய வாசிக்க

- WWW.gtachurch.ca
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khiy thrfk; - gpurq;fp 9:11

ேதவைனேய சார்ந்தி�ப்ேபாம்...
guhf;fpukKs;s uh[h xUtd; Aj;jj;jpw;F Gwg;gl;Lr; nrd;whd;.
Aj;jKidapy;> Kd;Fwpj;j Af;jpfis ifahz;L> me;j Aj;
jj;jpy; gyj;j ntw;wp ngw;whd;. jd;Dila ntw;wpiaf; Fwpj;J
mtd; kfpo;r;rpaile;jhd;. rpy khjq;fSf;F gpd;> ,d;DnkhU
ehl;bw;F vjpuhf Aj;jk; nra;a Gwg;gl;lhd;. ,e;j ehl;bd; gil
g;gyk;> Kd;G Aj;jk; nra;j ehl;
bd; gilg;gyj;jpw;F xj;jjhfNt
தான�ேயல் 4:35
,Ue;JJ. Kd;G ,Ue;j ngyd;
அவர் தம� சித்தத்தின்
mtDf;F ,d;DKz;L. Kd;G ,U
e;jijtpl mjpf gilg;gyk; mtD
ப�ேய
வானத்தின்
f;fpUe;jJ. Kd;G ifahz;l Af;jpf
ேசைனைய�ம் �மிய�ன்
isNa ifahz;L Aj;jj;ij elj;
��கைள�ம்
நடத்�கி
jpdhd;. Mdhy; Aj;jj;jpNy Njhy;tp
mile;J jpUk;gpdhd;. rw;W vq;fs;
றார்> அவ�ைடய ைக
tho;f;ifapd; tptfhuq;fis ,e;j
ையத் த�த்�> அவைர
rk;gtj;NjhL xg;gpl;L Muha;e;J ghu;
ேநாக்கி: என்ன ெசய்கி
g;Nghk;. vq;fs; ehshe;j tho;f;if
ற�ெரன்� ெசால்லத்தக்க
apNy> Ntiyj; jsj;jpYk;> gbf;
Fk; ,lq;fspYk;> gy tpjkhd rth
வன் ஒ�வ�ம் இல்ைல
y;fis ehq;fs; vjpu; Nehf;Ffpd;
Nwhk;. xU jlit mNkhf ntw;wpngw;w tplaj;ij> kWgbAk;
,yFthf nra;J tpLNtd; vd;W Kd;ndLj;J nry;Yk; NghJ>
vjpu;ghuhj Njhy;tpfis re;jpf;fpd;Nwhk;. Vd;? tho;f;ifapd;
ntw;wpAk; Njhy;tpAk; vq;fs; Ra ngyj;jpy; ,y;iy. ehq;fs;
ifahSk; Af;jpfspy; ,y;iy. vq;fSf;F cjTk; kdpju;fsplk;
,y;iy. vq;fis vjpu;f;Fk; kdpju;fsplj;jpYk; ,y;iy. rfyKk;
gilj;j ru;t ty;ytuhfpa Njtdhfpa fu;j;juhNy mJ epr;rap
f;fg;gLfpd;wJ. XLfpwjw;F NtfKs;stu;fspd; NtfKk;> Aj;j
j;Jf;Fr; rTupathd;fspd; rTupaKk; NghjhJ. gpiog;Gf;F Qhd
Ks;stu;fspd; QhdKk; NghjhJ. IRtupakilfpwjw;Fg; Gj;jpkh
d;fspd; Gj;jpAk; NghjhJ. jaT milfpwjw;F tpj;Jthd;fspd;
mwpTk; NghjhJ. mtu;fnsy;yhUf;Fk; rkaKk; Njtr;nraYk;
Neupl Ntz;Lk;. vdNt vg;NghJk; ehq;fs; NjtidNa rhu;e;J
[Ptpf;f Ntz;Lk;.
ெஜபம்: பராக்கிர�ள்ள ேதவேன> என் �யபலத்தி�ம்> அ�பவத்தி�ம்
கா�யம்
நம்ப�

வாய்�ம்

உம்�ைடய

என்ற

எண்ணத்ைத

அ�க்கிரகத்திற்�

கைளந்�வ�ட்�>
காத்தி�க்�ம்

உம்ைமேய

இ�தயத்ைதத்

தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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khiy thrfk; - Nahthd; 6:37

�திய அத்தியாயம்!
kdpj Fyj;jpd; kPl;guhfpa ,NaRtpd; gpwg;ig epidT$Uk;
,e;j khjj;jpNy> ,NaR ,e;j cyfj;jpNy ,Ue;j NghJ>
mtiu re;jpj;jtu;fspd; epiyia rw;W Muha;e;J ghu;g;Nghk;.
xU rkak;> tpgrhuj;jpNy fz;Lgpbf;fg;gl;l xU ];jpuPia Ntj
ghufUk; gupNraUk; ,NaRtpdplj;jpy; nfhz;Lte;J> mtis
eLNt epWj;jp: NghjfNu> ,e;j ];jpuP tpgrhuj;jpy; ifAk;
nka;Akha;g; gpbf;fg;gl;lhs;. ,g;
ேயாவான் 8:12
gbg;gl;ltu;fisf;
fy;nywpe;J
nfhy;yNtz;Lnkd;W NkhNr epah
இேய� ஜனங்கைள ேநா
ag;gpukhzj;jpy; ekf;Ff; fl;lisap
l;bUf;fpwhNu> ePu; vd;d nrhy;Y
க்கி: நான் உலகத்திற்�
fpwPu; vd;whu;fs;. cq;fspy; ghtkpy;
ஒள�யாய��க்கிேறன்>
yhjtd; ,ts;Nky; KjyhtJ fy;
என்ைனப் ப�ன்பற்�கிற
nywpaf;fltd;> vd;W $wpdhu;;. mt
u;fs; mijf; Nfl;L> jq;fs; kdr;rh
வன் இ�ள�ேல நடவா
l;rpapdhy; fbe;Jnfhs;sg; gl;L>
மல் ஜ�வஒள�ைய அைட
ngupNahu;
Kjy;
rpwpNahu;tiu
ந்தி�ப்பான் என்றார்.
f;Fk; xt;nthUtuha;g; Ngha;tpl;lh
u;fs;. ,NaR mtis Nehf;fp:
];jpuPNa> cd;Nky; Fw;wQ;rhl;bdtu;fs; vq;Nf? xUtdhfpYk;
cd;id Mf;fpidf;Fs;shfj; jPu;f;ftpy;iyah vd;whu;. mjw;F
mts;: ,y;iy> Mz;ltNu> vd;whs;. mg;NghJ ghtkpy;yhj gup
Rj;juhfpa ,NaR mtis Nehf;fp: ehDk; cd;id Mf;fpidf;
Fs;shfj; jPu;f;fpwjpy;iy. eP Ngh> ,dpg; ghtQ;nra;ahNj vd;
whu;. Mfhjts; vd;W js;sg;gl;l me;j ];jpup> mtSila nfh^
ukhd ght nraypNy mfg;gl;bUe;jhs;. mtkhdkhd epiy!
Cuhu; #o;e;J epw;fpd;whu;fs;. ,e;j epiyapNy mts; ,NaRit
re;jpj;jhs;. jahguuhfpa ,NaR mtSila tho;tpNy xU
Gjpa mj;jpahaj;ij jpwe;jhu;. Fw;wk; nra;J mtkhdkil
Ak;NghJ kdpju;fs; gytpjkhf Ngryhk;. Mdhy;> tho;tilA
k;gb jk;kz;il te;jtu;fis Nerpf;fpd;w nja;tk; ,NaR>
tho;tpd; ght ,Uis mfw;wp> nja;tPf xspia mtu;fs;
cs;sj;jpy; tPrr; nra;fpd;whu;. kWtho;T jUk; Neru; ,NaR
mz;il fpl;br; NrUq;fs;.
ெஜபம்:
வர்கைள

இரக்க�ள்ள
ந�ர்

ேதவேன>

ஒ�ேபா�ம்

மனந்தி�ம்ப�

�றம்ேப

உம்மிடம்

தள்�வதில்ைல.

ேச�கின்ற
உம்�ைடய

அன்ப�ன் ஆழத்ைத உணர்ந்� �ய வாழ்� வாழ கி�ைப ெசய்வராக.
�
இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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உன்னதமானவ�ன் மன்ன�ப்�…
ehl;bd; rl;lj;jpw;F tpNuhjkhf Fw;wk; nra;J> ePjpkd;wj;jpdhy;
Fw;wthsp vd;W jPu;f;fg;gl;L> rpiwj; jz;lidia epiw
Ntw;wptUNthupd; epiyia Muha;e;J> me;j ehl;bd; [dhjpgjp
kd;dpg;G toq;Fk; jpl;lk; rpy ehLfspy; eilKiwapy; ,U
f;fpd;wJ. MdhYk;> rKjhaj;jpYs;s rpyu;> mg;gb kd;dpg;G
ngw;wtu;fspd; Kd;da epiyiag;
gw;wp J}w;wpj; jpuptJz;L. mtu;fs;
1 ேப�� 4:4
vg;gbj; J}w;wpj; jpupe;jhYk;> mt;t
அந்தத் �ன்மார்க்க உைள
z;zkhf kd;dpg;G ngw;wtu;fspd;
Fw;wq;fs; ,dp nghyprhupdhNyh
ய�ேல
அவர்கேளாேட
my;yJ ePjp kd;wj;jpdhNyh vz;z
�ட ந�ங்கள் வ�ழாமலி
g;gLtjpy;iy. ,jw;F xj;jjhfNt>
�க்கிறதினாேல
அவர்
rfytw;iwAk;
rpU~;bj;j
ru;t
ty;yikAs;s Njtdhfpa fu;j;ju;>
கள் ஆச்ச�யப்பட்�> உங்
vq;fs; ghtq;fis kd;dpj;jpUf;fpd;
கைளத் �ஷிக்கிறார்கள்.
whu;. ghtq;fis kd;dpj;J> Gjpa
tho;it
je;jpUf;fpd;whu;.
kd;dp
g;ig ngw;w ehk;> kdjhu mtiu gpd;gw;wp nry;Yk; NghJ>
vq;fs; gioa tho;f;ifapd; rk;gtq;fis gw;wp rpyu; Mq;
fhq;Nf mtJ}W Ngrpj; jpupayhk;. xUNtis mit cz;ik
ahf ,Ue;jhYk;> NjtDila fzf;fpy; mitfs; vz;zg;gL
tjpy;iy. vy;yhj; Jiuj;jdj;Jf;Fk;> ty;yikf;Fk;> fu;j;jj;Jt
j;Jf;Fk;> ,k;ikapy;khj;jpuky;y kWikapYk; Ngu;ngw;wpUf;Fk;
vy;yh mjpfhuj;jpw;Fk; Nkyhdtu; vq;fSf;F kd;dpg;G mU
spapUf;f> ehk; vq;fs; gioa Rghtq;fis fise;J> Njtd;
fhl;ba topapy; elf;Fk; NghJ> kw;wtu;fspd; tpku;rdq;fspdhy;
,lwy; milaf;$lhJ. nrd;w tho;ehl; fhyj;jpNy ehk;
Njtid mwpahjtu;fSila ,~;lj;jpd;gb ele;Jnfhz;L> gy
tpjkhf Ju; ,r;irfisAk; fspahl;Lf;fisAk;> mUtUg;ghd
tpf;fpufhuhjidiaAk; nra;J te;jNghJ> mitfis kdjhu
Vw;Wf; nfhz;l kdpju;fs;> ,g;NghJ ehq;fs; me;jj; Jd;khu;f;f
cisapNy mtu;fNshNl $l tpohkypUf;fpwjpdhNy mtu;fs;
Mr;rupag;gl;L> vq;fisj; J}~pf;fpwhu;fs;. vdNt ehq;fs;
,opthd Ngr;rpdhy; ,Og;Gz;L Nghfhky;> fu;j;ju; Nky; vq;fs;
fz;fis gjpa itg;Nghk;.
ெஜபம்:

பரேலாக

மன்ன�த்ததற்காய்
கண்ண�ய�ல்

தந்ைதேய>
நன்றி.

நாங்கள்

ந�ர்

எங்கள்

மற்றவர்கள்

ம�ப��ம்

பாவங்கைள

ேப�ம்

அகப்படாதப�

தயவாய்

வ�மர்சனப்ேபச்சாகிய
எங்கைளக்

காத்�க்

ெகாள்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்
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khiy thrfk; - kj;NjA 7:24-27

வாழ்க்ைகய�ன் த�ர்மானங்கள்
fdlhtpYs;s xU gl;lzj;jpNy fk;A+l;lu; epuyu; Mf Ntiy
ghu;j;J te;j xU kdpjd;> mnkupf;fhtpYs;s Fwpg;gpl;l gl;l
zj;jpy; ,d;Dk; mjpf rk;gsj;Jld; te;j Ntiy tha;gi
; g
Vw;Wf; nfhz;L cldbahf mnkupf;fhtpw;F nrd;Wtpl;lhd;.
mtDila jPu;khdj;jpd; Kjd;ikahdJk;> KOikahdJkhd
fhuzp gzk;. ,Uf;Fk; Njrj;jpy;
vd;d ed;ikfs; ,Uf;fpd;wJ vd;
சங்கீ தம் 1:3
gij mtd; rw;Wk; rpe;jpf;ftpy;iy.
nry;Yk; Myak;> FLk;g mq;fj;j
தன் காலத்தில் தன் கன�
tu;fs;>
cwtpdu;fs;>
ez;gu;fs;
Mfpatu;fspd;
tptfhuq;fisAk;>
ையத் தந்�> இைல�திரா
jhd; Kd;ndLj;Jr; nry;Yk; kw;wa
தி�க்கிற
மரத்ைதப்
nghWg;Gf;fisAk; xU nghUl;L
vd;W vz;zhky;> jhd; mwpahj
அவன்
ேபாலி�ப்பான்;
Gjpa
gl;lzj;jpw;F
jPtpupj;jhd;.
ெசய்வெதல்லாம்
mq;Nf vd;d jPikfs; fhj;jpUf;fp
d;wJ vd;W $l mtd; Muhatp
வாய்க்�ம்.
y;iy. mtd; fz;Kd; ,Ue;jnj
y;yhk;> ,e;j cyfj;jpy; gRikiahf Njhd;Wk; IRtupak;.
,d;iwa cyfpNy thOk; kdpju;fspd; kdepiy> ehDk;>
vd;DilaitfSk;> vdf;FupaJk; vd;W kpfTk; RaeykhfNt
tho;fpd;whu;fs;. jq;fSila tho;f;ifapNy Njtd; vd;d
jpl;lj;ij itj;jpUf;fpd;whu;> ,e;j cyf tho;f;if fhdy; ePu;
Nghy; fise;J Ngha;tpLk; vd;gij czuhky;> ,e;j cyfj;
NjhL mope;J NghFk; mw;gkhd nghf;fp~j;jpNyNa fz;fis
gjpj;J itj;jpUf;fpd;whu;fs;. vq;fs; tho;f;ifapNy> ve;j
jPu;khdq;fisAk; vLf;Fk; Kd;gjhf> ehq;fs; nghWikAld;
n[gpf;f Ntz;Lk;. NjtDf;F gae;J mtu; topfspy; elf;Fk;
kdpju;fspd; MNyhridfis Nfl;f Ntz;Lk;. ehq;fs; fu;j;jU
ila Ntjj;jpy; gpupakhapUe;J> ,uTk; gfYk; mtUila
Ntjj;ij jpahdpj;J> mjd;gb jPu;khdq;fis vLf;Fk; NghJ>
vq;fs; tho;f;if ew;fdp nfhLf;Fk; ey;y kuq;fisg; Nghy
vg;NghJk; nropj;jpUf;Fk;. ehq;fs; ifapl;L nra;Ak; vy;yhf;
fhupaq;fisAk; Njtd; tha;fr; nra;thu;.
ெஜபம்: சகல�ம் அறிந்த ேதவேன> காலங்கள் உம்�ைடய கரங்கள�ல்
இ�க்கின்ற� என்பைத உணர்ந்�> உம்�ைடய வார்த்ைதய�ன் ெவள�ச்
சத்தில்

என்

த�ர்மானங்கைள

எ�க்க

என்ைன

உணர்�ள்ளவனா

(ளா)க்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - rq;fPjk; 136:6

சகல�ம் ஆள்பவர்
fu;j;ju; rpwpatidg; GOjpapypUe;J vLj;J> vspatidf; Fg;ig
apypUe;J cau;j;Jfpwhu;; mtu;fisg; gpuGf;fNshNl cl;fhuTk;>
kfpikAs;s rpq;fhrdj;ijr; Rje;jupf;fTk; gz;Zfpwhu;;. G+kpAk;
mjd; epiwTk;> mjd; FbfSk; fu;j;jUilaJ. kdpju;fs; ,e;j
cyfpy; jq;fs; ghu;itf;F ,d;gkhditfis NjLfpd;whu;fs;.
Vthis gprhrhdtd; Nrhjpj;j NghJ> Vthshdts; Njtdhy;
tpyf;fg;gl;l fdpfis cw;Wg; ghu;j;jhs;> mJ mts; ghu;itf;F
,d;gkhapUe;jJ> mjd; KbT> re;jjp re;jjpahf kdpju;fs; ght
j;jpw;Fs;shdhu;fs;.
MgpuhfKld;
nrd;w mtDila rNfhjudpd; kf
1 சா�ேவல் 2:8
dhfpa Nyhj;> jhd; FbapUf;Fk;gb
xU gl;lzj;ij njupe;J nfhz;l
�மிய�ன் அஸ்திபாரங் கள்
NghJ> ePu;tsk; nghUe;jpdjhapU
கர்த்த�ைடயைவகள்;
fpw ,lj;jpNy NrhNjhKf;F Kd;
அவேர அைவகள�ன்ேமல்
ghf jd; $lhuj;ij Nghl;lhd;. jd;
ghu;itf;F gRikahdij njhpe;J
�ச்சக்கரத்ைத ைவத்தார்.
nfhz;lhd;. mjd; KbT mopthf
,Ue;jJ. ,tu;fs; rfyKk; gile;j ru;t ty;ytupd; fuq;fis
Nehf;fpg; ghu;f;fhky;> jq;fs; ,Ujaj;jpw;F ,jkhdij cw;W
Nehf;fpdhu;fs;. fu;j;ju;> cau;e;j NkLfspy; MWfisAk;> gs;s
j;jhf;Ffspd; eLNt Cw;WfisAk; jpwe;J> tdhe;juj;ijj; jz;
zPu;j; jlhfKk;> twz;lG+kpia ePu;f;NfzpfSkhf;fpwtu;. jd; Fkh
udhfpa NahdjhDf;F Nru Ntz;ba uh[;aj;ij ghJfhf;Fk;
gb> jhtPJ vd;Dk; ,ilaid nfhd;WNghLk;gb rTy; uh[h
ngUk; Kaw;rp vLj;J te;jhd;. Mdhy;> MLfis Nka;j;Jte;j
jhtPJ vd;Dk; ,isQid Njtd; ghJfhj;jhu;. KbtpNy> rT
Yk; mtd; FLk;gKk; mope;J Nghdhu;fs;. jhtPJk; mtd; re;j
jpAk;> epiyahd tPl;il epj;jpakhf ngw;Wf; nfhz;lhu;fs;.
vdNt ePq;fs; ,g;NghJ fhZk; #o;epiyfis fz;L jaf;f
kilahky;> #o;epiyfis> gdpiag; Nghy kiwar; nra;Ak;
ru;tty;ytiu Nehf;fpg; ghUq;fs;. kdpjDila tha; ngUk;Ng
r;Rf;fis tPzha;g; NgRk;> Mdhy; Njtd; ciuj;j thf;F xU
NghJk; khwhjJ. mtu; ru;tj;ijAk; MSk; ru;t ty;yikA
s;stu;.
ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன>

இந்த உலகத்தில் �தன்ைமயாக ேதான்

�ம் ேதசங்கைள�ம்> மன�தர்கைள�ம் இடங்கைள�ம் ெபா�ட்கைள�ம்
ேநாக்காமல்> உம்ைம ேநாக்கி பார்த்� ப�ரகாசமைடய என்ைன நடத்�
வராக.
�
இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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khiy thrfk; - rq;fPjk; 40:3

ஞான�கள�ன் க�ந்� ெகாள்�தல்
ehfuPfk; vd;W Nghd;witapNy kdpju;fs;> jq;fSf;nfd;W
cyfj;jpNy gpugy;akhd gy ];jhgdq;fis mikj;J> me;j
];jhgdq;fs; topahf> kdpju;fSila ,Ujaj;jpw;F gpupakhd
cyf ghly;fis vOjp> ,iraikj;J ghLfpd;whu;fs;. mit
fs;
jpiug;glq;fspYk;
xypf;fpd;wJ.
me;j
ghly;fspd;
filj;njhif (fUg;nghUs;) vd;d? xd;Wkpy;iy! ,e;j kdp
ju;fSk; ];jhgdq;fSk; NjtDf;F
tpNuhjkhd fhupaq;fis ngUik
ப�ரசங்கி 7:5
ahf NgRfpd;wtu;fs;. jd; nry;tq;
fis ngUf;Fk;gbahf> kdpju;fS
ஒ�வன் �ட�ன் பாட்
ila Mir ,r;irfis J}z;b
ைடக்ேகட்பதி�ம்> ஞான�
tpLfpd;whu;fs;. kdpjDila Mj;J
ய�ன்
க�ந்�ெகாள்�த
kh nja;tPf fhdq;fshy; G+upg;g
ilAk;. Mdhy;> ,tu;fNsh> ,e;j
ைலக் ேகட்ப� நலம்.
cyf Nghf;fpd; ghly;fis ghb
kdpju;fspd; Mj;Jkhf;fis klq;fbf;fpd;whu;fs;. NjtDila
rj;jj;ij Nfl;fKbahjgbf;F rpW gpuhaj;jpypUe;Nj gps;isfs;
kdjpy; kjpaPdj;ij xl;bf; nfhs;s itf;fpd;whu;fs;. ,tu;fs;
fhupakwpahj %lu;fs;. ,tu;fs; jq;fs; gpiog;Gf;fhf> Njtd;
MfhjJ vd;W js;spaitfis> NjtDilaitfs; vd;W
Jzpfukhf Ngrpf; nfhs;thu;fs;. ,g;gbahf kjpaPdkhdtu;f
spd; ghly;fis Nfl;gijg; ghu;fpYk;> NjtDf;F gae;J mtu;
topapy; elf;Fk; Qhdthdpd; fbe;J nfhs;Sjiy Nfl;gNj
kdpju;fSf;F eyk;. gpupakhdtu;fNs> ePq;fs; rw;W> jupj;jpUe;J
rpe;jpAq;fs;. cq;fs; ,Ujaj;jpw;Fs; ,jkhf ,Uf;Fk; ghly;fs;
vit? Njtidg; Nghw;Wk; nja;tPf fhdq;fsh? ,y;iy ,e;j
cyfpNy xypf;Fk; cyfg; ghly;fsh? cq;fs; nghf;fp~k; vq;
NfNah mq;Nf cq;fs; ,UjaKk; ,Uf;Fk;. fhyk; nrd;wgpd;
Jf;fg;glhky;> ,g;nghONj Njtidj; Jjpf;Fk; fhdq;fisNa
thQ;rpj;J> mitfspNyNa Nfl;gjw;F cq;fs; nrtpis jpwe;J
nfhs;Sq;fs;. NjtDf;F gae;J elf;fpd;wtu;fSk;> ,e;j cyf
ghu;itapNy gpugy;akw;WkpUf;fpd;w ePjpkhd;fspd; thapdhYk;
Ngrg;gLk; Njt thu;j;ijfis NfSq;fs;. mt;thu;j;ijfspNy
epj;jpa [Ptd; cz;L.
ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ>

இந்த உலகிேல ப�ரபல்யமாக ேதான்�ம்

உலக பாடல்களால் எங்கள் ஆத்�மாைவ ெதாய்யப் பண்ணாமல்> உம்
�ைடய

வார்த்ைதகளால்

எங்கள்

மனக்கண்கைள

ப�ரகாசமைடயச்

ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
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khiy thrfk; - Y}f;fh 5:31

இேய� எப்ப�ப்பட்டவேரா!
Nuhk murhq;fj;jpw;F tup Nrfupg;gtu;fSf;F jiytDk;> ghtp
Ak; mePjpAs;std; vd;W rKjhaj;jpdhy; fUjg;gl;l rNfA vd;
dg;gl;l xU kD~d;> ,NaR vg;gbg;gl;ltNuh vd;W mtiug;
ghu;f;f tif Njbdhd;. mtd; Fs;sdhdgbahy;> [df;$l;l
j;jpy; mtiuf; fhzf;$lhky;> ntl;fj;ij xU nghUl;nld;nw
z;zhky;> ,NaR NghFk; topapy;
Kd;dhf Xb> mtiug; ghu;f;Fk;gb
�க்கா 19:3
xU fhl;lj;jp kuj;jpy; Vwpdhd;.
இேய�
எப்ப�ப்பட்ட
,NaR mUfpy; te;J> mtDila
ngaiu nrhy;ypf; $g;gpl;L> rNf
வேரா என்� அவைரப்
ANt> eP rPf;fpukha; ,wq;fpth>
பார்க்க வைகேத�னான்
,d;iwf;F ehd; cd; tPl;bNy jq;
fNtz;Lk; vd;whu;. mtd; rPf;fpukha; ,wq;fp> re;Njh~j;NjhNl
mtiu mioj;Jf;nfhz;L Nghdhd;. [dq;fNsh mijf; fz;L>
ghtpahd kD~dplj;jpy; ,tu; jq;Fk;gb Nghfpd;whNu vd;W
KWKWj;jhu;fs;. mtd; ghtpahd kD~Dk; mepahakhf gzk;
rk;ghjpj;jhd; vd;gJk; cz;ik. Mdhy;> ,NaR xU tPl;bw;F
fhuzkpy;yhky; nry;ykhl;lhu;. ghtj;jpy; epiwe;jpUe;j kdpjD
ila cs;sj;jpNy> “,NaR vg;gbg;gl;ltNuh” vd;w Vf;fk; ,U
e;jJ. jhd; tho;tila Ntz;Lk; vd;w thQ;ir mtd; cs;sj;
jpy; ,Ue;jjhy;> mtd;> fu;j;jiu Nehf;fp: Mz;ltNu> vd; M];
jpfspy; ghjpia ViofSf;Ff; nfhLf;fpNwd;> ehd; xUtdplj;
jpy; vijahfpYk; mepahakha; thq;fpdJz;lhdhy;> ehyj;jid
ahfj; jpUk;gr; nrYj;JfpNwd; vd;whd;. ,d;iwf;F ,e;j tPl;L
f;F ,ul;rpg;G te;jJ. ,tDk; MgpufhKf;Ff; FkhudhapUf;fp
whNd vd;whu;. ghtp vd;W xU kdpjidAk; js;sptplhky;> ght
j;jpNy thOk; kdpju;fis guNyhfk; nrd;wilAk;gbaha; Mt
yha; miof;fpd;wtu;. vq;fs; ,NaR guNyhfk; nry;Yk;
ghijia fhl;b> mjd; topapy; elj;Jfpd;wtu;. rNfA ghtpahf
,Ue;jhd; Mdhy; mtd; cs;sj;jpy; ,NaR te;jgpd; mtd;
,dpg; ghtpay;y. ,oe;JNghdijj; NjlTk; ,ul;rpf;fTNk ,NaR
te;jpUf;fpwhu;.
ெஜபம்:

எங்கைள

ேநசிக்கின்ற

பரேலாக

தந்ைதேய>

உம்�ைடய

�மாரன் வழியாக> அன்� என்றால் என்ன என்� கற்�த் தந்த�ர். என்
பாவங்கைள ந�க்கி ��வாழ்� தந்தவேர> ெதாடர்ந்�ம் என்ைன நடத்திச்
ெசல்வராக.
�
இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - ePjpnkhopfs; 23:18

தளர்ந்� ேபாய்வ�டாேத!
,e;j G+kpapNy gy kdpju;fis xLf;fp> twpNahiu fbdkhf
elj;jp> nghy;yhj topfis njupe;J nfhz;L tho;e;j kdpju;fs;>
rhjhuzkhf tho;e;j kw;wa kdpju;fis Nghy kuzkil
e;jpUf;fpd;whu;fs;. mtu;fs; tho;it cw;W Nehf;fpa mLj;j
jiyKiwapdu;> mtu;fspd; tho;f;ifia ghUq;fs;> ,Uf;f
kl;Lk; cy;yhrkhf ,Ue;jhNd? mtu;fSf;F Kd;ghf ahu; epw;w
Kbe;jJ? mtu;fSf;F ahu; ePahe;
ப�ரசங்கி 8:11
jPu;f;f Kad;whu;fs; vd;W nrhy;yp>
jhq;fSk; Jzpfukhf nghy;yhj
�ர்க்கி�ையக்�த்
தக்க
topfis njupe;J nfhs;fpd;whu;fs;.
Mdhy;> kupj;NjhUf;Fk;> capNuhb
தண்டைன
சீக்கிரமாய்
Ug;gtu;fSf;Fk; epahaj;jPu;g;G nra;
நடவாதப�யால்> ம��த்
Ak; ru;t ty;ytu;> jk;Kila ehS
திர�ன் இ�தயம் ெபால்
f;fhf nghWikahf ,Uf;fpd;whu;
vd;gij mtu;fs; czuhjpUf;fpd;
லாப்ைபச் ெசய்ய அவர்க
whu;fs;. ghtp E}Wjuk; nghy;yh
�க்�ள்ேள
�ண�கரங்
g;ig nra;J ePbj;J tho;e;jhYk;
ெகாண்��க்கிற�.
vd;d? NjtDf;F mQ;rp> mtUf;F
Kd;ghfg; gae;jpUg;gtu;fNs ed;
whapUg;ghu;fs; vd;W mwpe;jpUf;fpNwd;. mjhtJ> ,e;j G+kpAld;
kdpju;fspd; fzf;F Kbtjpy;iy. NjtDf;F mQ;rp mtu;
topapNy elg;gtu;fs; ePbj;j ehl;fshf fu;j;jUila tPl;bNy
epiyj;jpUg;ghu;fs;. Jzpfukhf jq;fs; Jd;khu;f;fj;jpNy tho;
e;jtu;fs; mf;fpdpAk; fe;jfKkhd mf;fpdpf; flypNy gq;fil
thu;fs;. ,e;j mwpT> mtu;fSf;F ,g;NghJ mw;gkhf Njhd;
Wk;. Mdhy;> NjtDila gps;isahfpa eP> Jd;khu;f;fupd; tho;
itf; fz;L> cd; ew;fpupiafistpl;L Xa;e;J NghfhNj> Jd;
khu;fu; ,e;j cyfj;jpNy> uh[ ];jhdj;jpYk;> flw; Nfhl;il
fl;b> mjd; kj;jpapYk; ghJfhg;gha; tho;e;jpUf;fpd;Nwhk; vd;W
vz;zpdhYk;> mtu;fspd; nra;iffSf;F jf;f gpd;tpisTfis
mile;Nj jPu;thu;fs;. ePNah> Njtdhy; miof;fg;gl;ltNd(Ns)>
vq;fis kPl;Fk;gb> jk;ik jpahfkhf rpYitapy; xg;Gf;nfh
Lf;f> khdpldha; Njhd;wpa> ,NaRtpd; tho;f;ifapd; Nky; cd;
fz;fis gjpait. epr;rakhfNt KbT cz;L.
ெஜபம்: என் ேநசத் தகப்பேன>

�ண�கரமான வாழ்க்ைக வாழ்பவர்கள்

ேமல் என் கண்கைள பதியைவக்காமல்> இேய� ெசன்ற பாைதய�ேல
ெசல்�ம்ப�யாய்

எனக்�

கற்�த்தா�ம்.

இரட்சகர்

இேய�

வழியாக

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்
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khiy thrfk; - 1 nfhupe; 1:18-31

வ��வாசித்� நடப்பவர்கள்...
,NaRtpd; rP~dhfpa Njhkh> Rkhu; %d;wiu tUlq;fshf
,NaRTf;F gpd;nrd;W> mtUila cgNjrq;fis Neubahf
Nfl;bUe;jhd;. ,NaR nra;j mw;Gjq;fisAk; jd; fz;zhuf;
fz;bUe;jhd;. vdpDk; ,NaR kuzj;ij n[apj;J> capu;njO
e;jhu; vd;W mtDf;F mwptpf;fg;gl;l NghJ> mij tpRthrpg;g
jw;F Mjhuq;fis Njbdhd;. ,NaRit ehd; vd; fz;fshy;
fz;L> mtiu vd; tpuy;fshy;
2 ெகா�ந்தியர் 5:6
njhl;lhy; xopa ehd; ,ij ek;g
khl;Nld; vd $wpdhd;. mtd;
,NaRitf; fz;l NghJ> mtU
நாம் த�சித்�
நடவா
ila capu;njOjy; cz;ik vd
மல்> வ��வாசித்� நட
Vw;Wf; nfhz;lhd;. ,NaR mt
க்கிேறாம்.
idg; ghu;j;J: fz;L tpRthrpg;gtu;
fis tpl fhzhky; tpRthrpg;gtu;
fs; ghf;fpathd;fs; vd;W $wpdhu;. ,d;iwa cyfpYk;
kdpju;fs; ,ul;rfuhfpa ,NaR fpwp];Jit tpRthrpg;gjw;F
tpQ;Qhd Mjhuq;fis NjLfpd;whu;fs;. Ntjhfkj;jpNy Fwpg;gp
lg;gl;bUf;Fk; xU rk;gtk; my;yJ xU ,lj;ijf; Fwpj;J>
tpQ;Qhdpfs; Ma;tpd; %yk; cWjp nra;jpUf;fpd;whu;fs; vd;W
$Wk;NghJ> rpy kdpju;fs; ngUkpjk; milfpd;whu;fs;. me;j
Ma;tpd; KbT fpwp];jtj;jpw;F ey;yJ vd;W rpy fpwp];jtu;fs;
$l vz;zpf; nfhs;fpd;whu;fs;. mg;gbahf my;y! me;j Ma;
tpd; KbT xU Ntis ,e;j cyf Qhdj;ij NjLk; kdpju;f
Sf;Fk;> tpQ;Qhdj;jpw;Fk; ey;yJ. ,NaR fpwp];J nka;ahd
Njtd;> kdpj Fyj;jpd; ghtq;fis gupfhuk; nra;a jd;id
gypahf nfhLj;jhu;> ghtj;ij gupfupj;J> kuzj;ij n[apj;J
capu;j;njOe;jhu;> mtiu “tpRthrpg;gtu;fSf;F” ,ul;rpg;ig
nfhLj;J> guNyhfk; nry;Yk; topapy; elj;Jfpd;whu;. ,it
ahTk; NjtDila Vw;ghLfs;. mij kdpju;fs; ju;f;fpf;fyhk;.
me;j
ju;f;fk;
ju;f;fpg;gtu;fSf;F
kuzf;
fz;zpahFk;.
tpRthrpf;fpwtu;fNsh Njt kfpikiaf; fhz;ghu;fs;. tpRthr
kpy;yhky; NjtDf;F gpupakhd tho;f;if thoKbahJ. NjtD
ila thu;j;ijfs; [PtDs;sitfs;> mitfis tpRthrpj;J>
mjd;gb elTq;fs;.
ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> உம்�ைடய வார்த்ைதகைள வ��வாசிப்பத
ற்� நான் ஆதாரங்கைள ேதடாமல்> உம்�ைடய வார்த்ைதகைள வ��
வாசித்� அதன்ப� வாழ என்ைன வழிநடத்�வராக.
�
இரட்சகர் இேய�
வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
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khiy thrfk; - Y}f;fh 12:19-22

பாக்கியம் ெபற்ற மன�தர்கள்
gupRj;j Ntjhfkj;jpNy> ,e;jg; G+kpiaAk; mjpYs;sitf
isAk;>
kdpju;fSila
fpupiafisAk;
Fwpj;J>
vOj
g;gl;bUf;Fk; rpy thf;fpaq;fis ,d;W Muha;e;J ghu;g;Nghk;.
“fu;j;ju; tPl;ilf; fl;lhuhfpy;> mijf; fl;Lfpwtu;fspd; gpuahrk;
tpUjh. fu;j;ju; efuj;ijf; fhthuhfpy; fhtyhsu; tpopj;jpU
f;fpwJ tpUjh.” “,e;jf;fy;ypd; Nky; vd; rigiaf;fl;LNtd;;
ghjhsj;jpd; thry;fs; mij Nkw;
nfhs;tjpy;iy.” “vd;iday;yhky;
சங்கீ தம் 33:12
cq;fshy; xd;Wk; nra;af;$lhJ.”
“mg;gbapUf;f> eLfpwtdhYk; xd;
கர்த்தைரத் தங்க�க்�த்
Wkpy;iy>
ePu;g;gha;r;RfpwtdhYk;
ெதய்வமாகக்ெகாண்ட
xd;Wkpy;iy> tpisar;nra;fpw Njt
ஜாதி�ம்> அவர் தமக்�ச்
dhNy vy;yhkhFk;.” “G+kpAk; mjpd;
�தந்தரமாகத்
ெத�ந்�
epiwTk;> cyfKk; mjpYs;s Fbf
Sk; fu;j;jUilaJ.” “Mk;> vq;fs;
ெகாண்ட ஜன�ம் பாக்
iffspd; fpupiaia vq;fsplj;jpy;
கிய�ள்ள�
cWjpg;gLj;jpaUSk;.” “,Njh> fu;j;
jUf;Fg; gag;gLfpw kD~d; ,t;tpjkha; MrPu;tjpf;fg;gLthd;.”
“Mjyhy;: Mz;ltUf;Fr; rpj;jkhdhy;> ehq;fSk; capNuhb
Ue;jhy;> ,d;dpd;dijr; nra;Nthk; vd;W nrhy;yNtz;Lk;”
“kjpNflNd> cd; Mj;Jkh cd;dplj;jpypUe;J ,e;j ,uhj;jpup
apNy vLj;Jf; nfhs;sg;gLk;> mg;nghOJ eP Nrfupj;jitfs;
ahUilajhFk;” gpupakhdtu;fNs> Nkw;Fwpg;gplg;gl;l thf;fpa
q;fspd; fUg;nghUs; vd;d? Njrkhf ,Ue;jhYk;> efukhf
,Ue;jhYk;> rigahf ,Ue;jhYk;> jdpg;gl;l kdpjdhf ,Ue;
jhYk;> ve;j FOitr; rhu;e;jtdhf ,Ue;jhYk;> ru;t ty;y
ikAs;s nka;ahd Njtdhfpa fu;j;jNu MSif nra;fpd;whu;.
mtUila mDf;fpufk; ,y;yhky; kdpjDila gpuahrj;jpdhy;
tUk; gyd; xd;Wkpy;iy. gy kdpju;fs;> G+uz rw;Fzuhfpa
Njtdpd;> ePbanghWikia mrl;ir nra;J mfq;fhuk; nfhz;
bUf;fpd;whu;fs;. mtu;fSf;fhf epahaj;jPu;g;gpd; ehs; itf;fg;g
l;bUf;fpd;wJ. Mdhy; fu;j;jiu jq;fs; nja;tkhf nfhz;l kdp
jDk;> FLk;gKk;> FOf;fSk;> [dKk;> NjrKk; ghf;fpaKs;s
itfs;. epj;jpa kfpo;r;rp mtu;fSf;fhf itf;fg;gl;bUf;fpd;wJ.
ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> உம்மால் அன்றி நான் ஒன்�ம்
ெசய்ய ��யா�> ந�ேர ைககள�ன் ப�ரயாசங்கைள ஆசீ ர்வதிக்கின்றவர்
என்ற

உண்ைமைய

உணர்ந்�

வாழ

கி�ைப

ெசய்வராக.
�
இரட்சகர்

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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khiy thrfk; - Y}f;fh 6:22-23

�றக்கண�க்கப்பட்டவர்கள்
gz;ila ehl;fspNy> F~;lNuhfk; vd;Dk; tpahjp> tY nfhba
jhapUe;jJ. mJ njhw;W Nehahf ,Ue;jjhy;> me;j Nehapdhy;
ghjpf;fg;gl;ltu;fs; ahuhapUe;jhYk;> rKjhaj;ij tpl;L Gwk;gh
f;fg;gLthu;fs;. “F~;lNuhfk; cs;stid Mrhupad; jPl;Ls;s
td; vd;W jPu;f;ff;fltd;;. me;j tpahjp cz;lhapUf;fpw F~;lNuhfp
t];jpuk; fpope;jtdhAk;> jd; jiyia %lhjtdhAk; ,Ue;J>
mtd; jd; jhbia %bf;nfhz;L>
“jPl;L> jPl;L" vd;W rj;jkplNtz;
மத்ேத� 8:3
Lk;. me;j tpahjp mtdpy; ,Uf;Fk;
ehs;tiuf;Fk; jPl;Ls;stdhf vz;
இேய�: எனக்�ச் சித்த�
zg;glf;fltd;; mtd; jPl;Ls;st
ண்�> �த்தமா� என்றார்.
dhf ,Ue;jhy;> mtd; jdpNa Fb
apUf;fNtz;Lk;; mtd; FbapUg;G
ghsaj;Jf;Fg; Gwk;Ng ,Uf;ff;fltJ.” vd;W Nytpauhfk Gj;
jfj;jpNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,NaR ,e;j cyfpNy jk;Kila
gzpia nra;J te;j ehl;fspNy> F~;lNuhfk; cs;stu;fs;>
CUf;Fs; te;jhy;> [dq;fs; mtu;fis fy;nywpthu;fs;. mg;gb
ahd #o;epiy ,Ue;j ehl;fspNy> ,NaR jk;Kila kiyg;gp
urq;fj;ij Kbj;J> kiyapypUe;J ,wq;fp tUk; NghJ> jpushd
[dq;fs; ,NaRtpd; gpd;nrd;whu;fs;. F~;lNuhfp xUtd; te;J
mtiug; gzpe;J: Mz;ltNu! ckf;Fr; rpj;jkhdhy;> vd;idr;
Rj;jkhf;f ck;khy; MFk; vd;whd;. rKjhaj;jpdhy; iftplg;
gl;L> tho;f;ifapd; ek;gpf;ifapoe;J> Gwf;fzpf;fg;gl;ltd;> vg;g
bNah> ,NaR ahu; vd;gijAk; mtu; vq;fpUf;fpd;whu; vd;gij
Ak; mwpe;J nfhz;lhd;.
[dq;fs; fy;nywpthu;fs; vd mwpe;
jpUe;Jk;> kdJUFk; nja;tkhfpa ,NaRtplk; Rfk; cz;L
vd;w epr;raj;NjhL te;jhd;. ,NaRNth> mtid mUtUf;fh
ky;> jkJ ifia ePl;b mtidj;njhl;L: vdf;Fr; rpj;jKz;L>
Rj;jkhF vd;whu;. clNd F~;lNuhfk; ePq;fp mtd; Rj;jkhdhd;.
xU Ntis NehNah my;yJ cq;fs; #o;epiyNah cq;fis rK
jhaj;jpy; jFjpaw;wtu;fshf fzpf;fyhk;. vJ vg;gbahf ,U
e;jhYk;> vq;fSf;fhf> Gwf;fzpf;fg;gl;L> rpYitapNy ghLfs;
gl;ltu;> md;NghL miof;fpd;whu;. mtNu md;Gs;s nja;tk;
,NaR!
ெஜபம்: அரவைணக்�ம் அன்ப�ன் ேதவேன> இந்த ��லகிேல> மன�தர்
கள�ன்

அள�ேகாலின்ப�

ப�ள்ைளயாக

ஏற்�

எனக்�

ெசய்யாமல்> என்ைன

வழிநடத்�வதற்காக

உமக்�

உம்�ைடய

நன்றி!

இரட்சகர்

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
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khiy thrfk; - rq;fPjk; 33:1

ேதவைனத் �தி�ங்கள்
,e;j cyfj;jpNy kdpjd; thOk; tho;f;if ghiytdj;jpNy gpu
ahzg;gLtjw;F xj;jpUf;fpd;wJ. me;j gpuahzj;ij> ehd; vd;
Dila ngyj;jpdhNy Xb Kbg;Ngd; vd;W epidg;gJ kjp
aPdk;. ehq;fs; jdpj;jtu;fshf tplha;j;Jg; Nghfhjgbf;F> vq;
fis ed;ikahd ghijapy; elj;j Njw;wuthsdhdpa gupRj;j
Mtpahdtu; vq;fis topelj;jp
nry;y Maj;jKs;stuhf ,Uf;fpd;
சங்கீ தம் 148:11-12
whu;. NjtNdhL elg;gjw;F tanj
y;iy ,y;iy. rpy NtisfspNy>
�மிய�ன்
ராஜாக்கேள>
Kjpatu;fs;> ,e;jj; jpahdf; Fwpg;
Gfis thrpf;Fk; NghJ> ehd; vd;
சகல ஜனங்கேள> ப�ர�
Dila fhyj;ij tpuag;gLj;jp tpl;
க்கேள>
�மிய��ள்ள
Nld; vd kdr; Nrhu;tilayhk;.
சகல நியாயாதிபதிகேள>
,NaRNthL elf;fhj fhyq;fs;
வாலிபேர>
கன்ன�ைக
ahTk; tpuak; vd;gJ cz;ik.
Mdhy;> ,g;NghJ ePq;fs; ve;j ta
கேள> �திர்வய�ள்ளவ
jhf ,Ue;jhYk;> ,NaRNthL el
ர்கேள>
ப�ள்ைளகேள>
Muk;gpAq;fs;.
mepahakhf
f;f
கர்த்தைரத் �தி�ங்கள்.
Nghd ehl;fis Fwpj;J Jf;fpf;fh
ky;> ifapypUf;Fk; ehl;fis Mjh
ag;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs;. thypgu;fs;> jq;fs; thypg tajpy;>
rpU~;bj;j fu;j;jiu epidf;f Ntz;Lk;. mjhtJ> jq;fs; top
fspy; ,Uf;Fk; mRj;jq;fis NjtDila thu;j;ijapdhy; Rj;
jk; nra;a Ntz;Lk;.
ve;j taJilatu;fshf ,Ue;jhYk;>
Njtid KO cs;sj;NjhL
Jjpg;gNj kdpju;fSf;F ed;ik
ahdJ. G+kpapd; uh[hf;fNs> rfy [dq;fNs> gpuGf;fNs> G+kp
apYs;s rfy epahahjpgjpfNs> thypgNu> fd;dpiffNs> Kjpu;
taJs;stu;fNs> gps;isfNs> fu;j;jiuj; JjpAq;fs;. vd;W rq;
fPjg; Gj;jfj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. Njtid kdjhu Jjpg;gtu;fs;
kj;jpapNy mtUila gupRj;j gpurd;dk; ,Uf;Fk;. Njtd; mtu;
fs; kj;jpapNy mirthLthu;. mtu; vq;fNshL $l tUk;NghJ>
ehq;fs; xd;iwAk; Fwpj;J fyq;fj; Njitapy;iy. ehq;fs; nrd;
wila Ntz;ba ,lk; (guNyhfk;) mtUla tPL. mtu; vq;fis
Rfkha; elj;jpr; nry;thu;.
ெஜபம்:

பரேலாக

ப�தாேவ> இந்த

வனாந்திர

வாழ்க்ைகைய

ெஜயங்

ெகாள்�ம்ப� ந�ர் எங்க�க்� தந்த ப��த்த ஆவ�யானவ�ன் வழிய�ல்
நடக்க எங்க�க்� உணர்�ள்ள இ�தயத்ைதத் தா�ம். இரட்சகர் இேய�
வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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khiy thrfk; - ePjp 3:5-6

ெசம்ைமயான இ�தயம்
gupRj;j re;jjpia cUthf;Fk;gbahf> Njtd; jhNk> MZk; ngz;
Zkhf kdpju;fis cz;lhf;fpdhu;. mtu;fis Fiwtw;wtu;f
shf cUthf;fp> RahjPdj;ijf; nfhLj;jhu;. kdpju;fNsh> Njtd;
nfhLj;j RahjPdj;ij jd; Ju;Fzj;jpw;F %lyhf gad;gLj;jp
tUfpd;whd;. ghtk; kdpju;fsplj;jpy; cz;lhd NghJ> mij gup
fupf;Fk;gbahd Neu;topia Njtd;
cz;Lgz;zpdhu;. Mdhy;> kdpju;
ப�ரசங்கி 7:29
fNsh> jq;fSila ,~;lg;gb> FW
f;F topfis cz;lhf;fpf; nfhs;fp
இேதா ேதவன் ம�ஷ
d;whu;fs;. kdpju;fs; jtWk; NghJ>
mij rup nra;tjw;Fupa topia
ைனச்
ெசம்ைமயானவ
Njtd; Nghjpj;jpUf;f> kdpju;fNsh>
னாய்
உண்டாக்கினார்;
mij rupnra;tjw;F gjpyhf> nra;j
jtWfis
%b
kiwg;gjw;fhd
அவர்கேளா அேநக உபா
cgha je;jpuq;fis njupe;J nfhs;
யதந்திரங்கைளத் ேத�க்
fpd;whu;fs;. ngha; nrhy;yhjpUg;gh
ahf vd;gJ Njtd; nfhLj;j fl;
ெகாண்டார்கள்; இைதமா
lis. me;j fl;lisia iff;nfh
த்திரம் கண்ேடன்.
s;Stjhy;> kdpjDf;F tUk; ed;ik
fs; mjpfk;. me;j fl;lisia xU
kdpjd; iff;nfhs;shky; Nghdhy;> mjdhy; NjtDf;F ve;j
el;lKk; ,y;iy. Mdhy;> ngha; NgRk; kdpjd;> <w;wpNy jd;
tho;it mopj;Jf; nfhs;thd;. xUtd; ngha; Ngrpa gpd;G>
jhd; nra;j Fw;wj;ij czUk; NghJ> mijtpl;L kde;jpU
k;Gtjw;F gjpyhf> rhl;Lg;Nghf;FfisAk;> jhd; ngha; nrhy;
ypajpd; fhuzj;ijAk; epahag;gLj;j KaYk; NghJ> jhd; jw;
fhypfkhf jg;gpj;J nfhs;tjw;F tQ;rfkhf jpl;lq;fis NghL
fpd;w kdpjdhf ,Uf;fpd;whd;. Njtd; vq;fSf;F je;j nrk;ik
ahd ,Ujak;> ve;j tpjj;jpyhtJ khRgLj;jg;gl;bUe;jhy;> vq;
fs; Ra ngyj;jpdhy;> mtw;iw kiwf;f Kw;glhky;> Njtdpl
j;jpy; NrUq;fs;. ,Ujaj;ij cz;lhf;fpatu;> mij kWgbAk;
rPu;g;gLj;j ,uf;fKs;stuhf ,Uf;fpd;whu;. cgha je;jpuq;fs;>
mij ifnfhs;Sfpd;wtid> fz;zpapNy mfg;glr; nra;Ak;.
vdNt> nrk;ikahd ,Ujaj;NjhL> Njtid Nrtpg;Nghk;.
ெஜபம்:

ப��த்த�ள்ள

ேதவேன>

என்

�யபலத்ைத

நம்ப�>

என்

அறி�க்ெகட்�யப� உபாயதந்திரங்கைள ெத�ந்� ெகாள்ளாமல்> இேய�
இரட்சகர்
காட்�ய வழிய�ல் ெசல்ல என்ைன வழிநடத்திச் ெசல்வராக.
�
இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - khw;F 10:13-15

ப�ள்ைளகைள ஊக்�வ��ங்கள்
ghlrhiyapNy Mrpupau; nfhLj;j xg;gilfis (assignments) ,d;
Dk; ehd; Kbf;ftpy;iy. gy ghlq;fis gbf;f Ntz;bapU
g;gjhy;> ghlrhiy NtiyfspNy gpd;dilthf ,Uf;fpd;Nwd;>
vdNt ,d;W QhapW Muhjidf;F Nghfhky; tPl;bypUe;J
ghlrhiy Ntiyfis ghu;f;fl;
Lkh? vd xU gps;is> jd; je;
ந� திெமாழிகள் 22:6
ijaplk; Nfl;lhd;. mjw;F kWnkh
opahf> eP ghlrhiy NtiyfspNy
ப�ள்ைளயானவன் நடக்க
gpd;dilT mile;jpUe;jhy;> cd
f;F ,d;Dk; rpy ehl;fs; jUk;g
ேவண்�ய
வழிய�ேல
bahf Nfl;L> MrpupaUf;F xU
அவைன நடத்�; அவன்
Jz;L jUfpd;Nwd;. xU Ntis
�திர்வயதி�ம்
அைத
mtu; mij Vw;Wf; nfhs;s kW
j;jhYk;> eP QhapW Muhjidia
வ�டாதி�ப்பான்.
jtpu;f;f KbahJ. rigahf $b
Njtid njhOJ nfhs;Stij> vq;fs; fl;Lg;ghl;bypUf;Fk;
ve;j #o;epiyapYk; jtpu;j;Jf; nfhs;sf; $lhJ vd je;ij
$wpdhu;.
gpupakhdtu;fNs>
rpW
gps;isfis
vd;dplk;
tutpLq;fs;> mtu;fis jilnra;a Ntz;lhk; vd ,NaR
$wpa trdj;ij mwpe;jpUf;fpd;Nwhk;. ehq;fs;> vq;fs; gps;
isfs; Njtdz;il Nru;tjw;F jilahf ,Uf;ff; $lhJ.
Njtid gagf;jpAld; Nrtpj;J> mtu; fw;gidfis ifnfhs;
tNj tho;f;ifapd; rhuhk;rk;. Njtid Nrtpj;J> mtu; fw;g
idfis ifnfhs;Sfpd;wtd;> gpjhtpd; rpj;jk; ,d;dJ vd;W
mwpe;J mij epiwNtw;Wthd;. vdNt vq;fs; gps;isfs;
Njtid gpd;gw;Wtij NeubahfNth> kiwKfkhfNth jil
nra;af;$lhJ. gps;isfs; jq;fs; tho;f;ifapy; NjtDf;F
Kjyplk; nfhLf;Fk;gb> ngw;Nwhu;fs; mtu;fSf;F vLj;Jf;
fhl;lhd tho;f;if tho Ntz;Lk;. rig $btUtjw;F Kf;fpa
j;Jtk; nfhLj;jy; mjw;F xU cjhuzk;. tho;f;ifapd; vy;yh
gFjpfspYk; NjtDf;Nf Kjyplk; vd;gij rpW tajpypUe;Nj
gps;isfSf;F> nray; cjhuzq;fs; topahf fw;Wf; nfhLf;f
Ntz;Lk;. rpWtajpypUe;Nj> mtu;fs; NjtDila rpj;jj;ij
nra;tjd;
Kf;fpaj;Jtj;ij
czUk;gbaha;
gps;isfis
Cf;Ftpf;f Ntz;Lk;.
ெஜபம்:

அன்ப�ன்

பரேலாக

தந்ைதேய>

ஆரம்பத்திலி�ந்ேத>

ேசவ�ப்பதன் ேமன்ைமைய மற்றவர்க�க்�
ெதள�வான

சிந்ைதைய

எனக்�த்

தந்�

உம்ைம

கற்�க்ெகா�க்�ம்ப�யான
வழிநடத்�வராக.
�

இரட்சகர்

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய வாசிக்க

- WWW.gtachurch.ca
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khiy thrfk; - gpypg;gpau; 3:14

ேவதைன ந� ங்கி> �கமாய��!
n[gMyaj;jiytdhfpa atPU vd;Dk; NgUs;s tPl;bw;F
,NaR Nghifapy; jpushd [dq;fs; mtiu neUf;fpdhu;fs;.
mg;nghOJ gd;dpuz;L tU~kha;g; ngUk;ghLs;s xU ];jpuP>
mNef itj;jpau;fshy; kpfTk; tUj;jg;gl;L> jdf;F cz;
lhditfisnay;yhk; nrytopj;Jk;> rw;whfpYk; Fzkilahky;
mjpf tUj;jg;gLfpwnghOJ>
,NaRitf;Fwpj;Jf; Nfs;tpg;
gl;L: ehd; mtUila t];jpuq;f
isahfpYk; njhl;lhy; nrh];jkh
மாற்� 5:34
Ntd; vd;W nrhy;yp> [df;$l;lj;J
அவைளப்
பார்த்�:
f;Fs;Ns
mtUf;Fg;
gpd;dhf
te;J> mtUila t];jpuj;ijj;
மகேள> உன் வ��வாசம்
njhl;lhs;. clNd mtSila cjp
உன்ைன இரட்சித்த�> ந�
uj;jpd; Cwy; epd;WNghapw;W. me;j
சமாதானத்ேதாேடேபாய்
Ntjid ePq;fp MNuhf;fpakile;
உன்
ேவதைன
ந�ங்கி>
jij mts; jd; ruPuj;jpy; cz
u;e;jhs;.
clNd ,NaR jk;kpypU
�கமாய�� என்றார்.
e;J ty;yik Gwg;gl;lijj; jkf;
Fs; mwpe;J> [df;$l;lj;Jf;Fs;Ns jpUk;gp: vd; t];jpuq;fisj;
njhl;lJ ahu; vd;W Nfl;lhu;. mtUila rP~u;fs; mtiu
Nehf;fp: jpushd [dq;fs; ck;ik neUf;fpf;nfhz;bUf;fpwij
ePu; fz;Lk;> vd;idj; njhl;lJ ahu; vd;W Nfl;fpwPNu vd;whu;fs;.
,ijr; nra;jtisf; fhZk;gbf;F mtu; Rw;wpYk; ghu;j;jhu;.
jd;dplj;jpNy rk;gtpj;jij mwpe;j me;j ];jpuPahdts; gae;J>
eLq;fp> mtu; Kd;ghf te;J tpOe;J> cz;ikianay;yhk;
mtUf;Fr; nrhd;dhs;.
mtu; mtisg; ghu;j;J: kfNs> cd;
tpRthrk; cd;id ,ul;rpj;jJ> eP rkhjhdj;NjhNlNgha;> cd;
Ntjid ePq;fp> RfkhapU vd;whu;. jd; M];jpfis vy;yhk;
itj;jpaj;jpw;fhf Kw;whf nrytopj;J> itj;jpau;fshy; iftpl
g;gl;l ,e;j ];jpupapd; tpRthrk; ngupaJ. jd;dhy; nra;af;
$ba fbdkhf fhupaq;fs; ahitAk; nra;J> NtjidNahL
tho;e;J nfhz;bUe;j ,e;j ];jpupapd;> ngUe; njhif gzj;
jhy; rk;ghjpf;f $lhjpUe;j MNuhf;fpaj;ij> xU nehbg;nghO
jpy; tpRthrj;jpdhy; ngw;Wf; nfhz;lhs;. KO kdNjhL Njt
dplj;jpy; NfSq;fs;> mtu; jk;kz;il te;j xUtidAk; Gw
k;Ng js;Stjpy;iy vd gupRj;j Ntjhfkj;jpNy thrpf;fpNwhk;.
ெஜபம்: �கம் த�ம் ெதய்வேம> ந�ர் ெசால்ல ஆ�ம். ந�ர் கட்டைளய�ட
நிற்�ம்.

உம்�ைடய வார்த்ைதய�ன்

�
வ��வாசித்�> ெதய்வக

வல்லைமைய உணர்ந்�> அைத

ஆசீ ர்வாதங்கைள

ெபற்�க்

ெகாள்ள

கி�ைப

ெசய்வராக.
�
இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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khiy thrfk; - rq;fPjk; 40:1-2

ந� �த்த ஆசீர்வாதத்தின் நாட்கள்...
,g;NghJ elf;f Ntz;baijg; ghu;g;Nghk;> NtW top njupa
tpy;iy. gpd;G NjtNdhL xg;Guthf;fpf; nfhs;syhk; vd;w
kdepiyNahL> kdpju;fs;> jq;fs; tho;tpy; Kf;fpakhd Kb
Tfis vLj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. vq;fs; tho;f;ifapy; ehq;fs;
vLf;Fk; jPu;khdq;fs;> vq;fis kl;Lky;y> vq;fSf;F gpd;tUk;
gy re;jjpfis ghjpg;gilar; nra;
fpd;wJ. ehd; cdf;F xU Fkh
சங்கீ தம் 27:14
uid nfhLg;Ngd; vd;W Mgpufh
கர்த்த�க்�க்
காத்தி�;
kpw;F Njtd; $wpapUe;jhu;. mtd;
taJ
Kjpu;e;jtdhfTk;>
mtd;
அவர் உன் இ�தயத்ைத
kidtp rhuha; ruPuj;jpNy gps;is
ஸ்திரப்ப�த்�வார்;
ngWfpd;w rhj;jpak; ,y;yhjpUe;j
திடமனதாய��ந்�,
jhYk;>
kWkidahl;b
topahf
Fkhud; gpwg;ghd; vd;W vz;zp>
கர்த்த�க்ேக காத்தி�.
Mfhu; vd;Dk; ngz;iz njupe;J
nfhz;;lhd;. mts; xU Mz;gps;isia ngw;whd;. ,Jjhd;
NjtDila thf;Fj;jj;jk; vd;W mNef tUlq;fs; vz;zpf;
nfhz;bUe;jpUf;fyhk;. Mdhy; gy Mz;Lfspd; gpd;> Njtd;>
mtDila kidtpahf rhuhs; topahf> thf;Fjj;jj;jpd; Fkh
udhfpa <rhf;if nfhLj;jhu;. Njtd; jhk; ciuj;jij epiw
Ntw;wpdhu;. Mdhy;> Mgpufhkpd; Ra jPu;khdj;jpdhy; gpwe;j ,];
kNty;> <rhf;Ff;F vjpupahdhd;. gy Mapuk; tUlq;fs; fope;
Jk;> mtd; md;W vLj;j gpioahd jPu;khdk;> ,d;Dk; ghjp
g;ig gyUf;F cz;L gz;Zfpd;wJ. vdNt vq;fs; tho;f;
ifapy;> Njtid Fwpj;j tptfhuq;fis gpd;G> ghu;gN
; ghk;>
,g;NghJ> ,g;gbahf nra;Nthk; vd;w vz;zj;ij tpl;Ltpl
Ntz;Lk;. vq;fs; Raj;jpy; vLf;Fk; KbTfs;> nrhw;g fhy
j;jpw;F ed;ikiag; Nghy Njhd;Wk;> gpd;G mjd; gpd;tpis
Tfs; Njhd;w Muk;gpf;Fk;. vdNt> tho;f;ifapy;> Kf;fpakhd
fhupaq;fs;> jhkjpj;jhYk;> ePq;fs; Raj;jpNy mtrug;gl;L
KbTfis vLf;fhjpUq;fs;. nghWikahf NjtDila Neuj;
jpw;F fhj;jpUe;J KbT vLf;Fk; NghJ> mjd; gyd; re;jjp
re;jjpahf ed;ikia cz;L gz;Zk;. MfNt> NjtDf;Fupa
fhupaq;fspNy rkurk; nra;tij Kw;whf tpl;LtpLq;fs;.
ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> ப�ன்� ேதவேனா� ஒப்�ரவா
கலாம் என்� �ண�கரமாக த�ர்மானங்கைள என் வாழ்வ�ல் எ�க்காத
ப�க்� என்ைன ந�ர் வழிநடத்திச் ெசல்வராக.
�
இரட்சகர் இேய� வழியாக
ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - kj;NjA 5:44-48

என் வாழ்வ�ல் ேதவ சித்தம்...
Njtd; jhNk kdpju;fis RahjPdKs;stu;fshf gilj;jhu;.
jPikia ntWj;J ed;ikia gw;wpf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gNj
gpjhthfpa NjtDila rpj;jkhapUf;fpd;wJ. ngha;f;F gpjht
fpa gprhrhdtd;> jPikahd fhupaq;fis> ed;ik vd;W $wp
kdpju;fis tQ;rpf;fpd;whd;. gpjhthfpa Njtdpd; ed;ik epj;jpa
tho;T. me;j epj;jpa tho;thdJ>
,d;g ehlhfpa guNyhfpNy> gukd;
�க்கா 11:2
,NaRNthL> epj;jpa kfpo;r;rpNahL
tho;tjhFk;. gprhrpd; jPikahdJ>
உம்�ைடய சித்தம் பர
kdpju;fspd; Mj;Jkhit> epj;jpa
மண்டலத்திேல ெசய்யப்
Mf;fpidf;F nfhz;L nry;fpd;wJ.
ப�கிற�ேபால �மிய�ேல
mq;Nf Kbtpy;yhj mOifAk; cg
j;jputq;fSk; ,Uf;Fk;. Mjyhy;>
�ம் ெசய்யப்ப�வதாக;
gpjhthfpa Njtdpd; ed;ik jUk;
rpj;jj;ij nra;fpd;wtu;fNs guNyhfj;jpw;F nry;thu;fs; vd;W
gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. guNyhfj;jpNy vg;NghJk; ed;ik
,Ug;gJ Nghy> ,e;j G+TyfpYk; NjtDila ed;ik elf;F
k;gbaha; ehq;fs; n[gpj;J tUfpd;Nwhk;. NjtDila ed;ik
ahd rpj;jk; G+TyfpNy elg;gjw;F> Njtid mwpe;j ehk; vq;fs;
jdpg;gl;l tho;tpy;> NjtDila rpj;jk; epiwNtw ,lq; nfhL
f;f Ntz;Lk;. NjtDila rpj;jk; epiwNtWtjw;F ehq;fs;
Kuzhdtu;fs; my;y> Mdhy;> gy NtisfspNy> Njt rpj;j
jpd; ed;ikia fhz ehq;fs; ,lq; nfhLg;gjpy;iy. vLj;Jf;
fhl;lhf> nghy;yhjtu;fs; Nky; vupr;ry; nfhs;shNj> cd;
topia fu;j;jUf;F xg;Gtpj;J fhj;jpU> mtu; cd; fhupaj;ij
tha;f;fg;gz;Zthu;. mtu; rfy fhupaq;fisAk; ntspr;rj;jpw;F
nfhz;L tUthu; vd;W Ntjk; $Wfpd;wJ. ,J Njt ePjp> ,J
Njt rpj;jk;. mij vq;fs; tho;tpy; elj;Jk;gbf;F> “cq;fisg;
giff;fpwtu;fSf;F ed;iknra;Aq;fs;.
cq;fisr; rgpf;fpwt
u;fis MrPu;tjpAq;fs;; cq;fis epe;jpf;fpwtu;fSf;fhf n[gk;
gz;Zq;fs;.” vd;W ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. Mdhy;> rpy
NtisfspNy> rpyu; jq;fs; FLk;gj;jpw;F vjpuhf NgRk; kdp
ju;fis tpl;L itf;f khl;lhu;fs;. cldbahf gjpyb nfhLj;J
tpLthu;fs;. NjDila rpj;jk; cq;fs; jdpg;gl;l tho;tpy;
epiwNtw> nghWikNahL fhj;jpUq;fs;.
ெஜபம்:

ந�தி�ள்ள

ேதவேன> உம்�ைடய

�ரண

சித்தத்தின்

ேமன்

ைமைய உணர்ந்�> எப்ேபா�ம் உம்�ைடய வார்த்ைதய�ன்ப�> உம்�
ைடய

சித்தம்

என்

வாழ்வ�ல்

நிைறேவ�ம்ப�

காத்தி�க்க

என்ைன

வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
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khiy thrfk; - ePjp 9:10

ெமய் ஞானம் பரத்திலி�ந்� வ�ம்
“xU rpW gl;lzk; ,Ue;jJ> mjpNy ,Ue;j Fbfs; nfhQ;r
kdpju;; mjw;F tpNuhjkha; xU ngupa uh[h te;J> mij tis
j;Jnfhz;L> mjw;F vjpuhfg; ngupa nfhj;jsq;fisf; fl;b
dhd;. mjpNy QhdKs;s xU Vio kdpjd; ,Ue;jhd;; mtd;
jd; Qhdj;jpdhNy me;jg; gl;lzj;ij tpLtpj;jhd;; MdhYk;
me;j Vio kdpjid xUtUk;
epidf;ftpy;iy. Mifahy; Vio
ப�ரசங்கி 9:16
apd; Qhdk; mrl;ilgz;zg;gl;L>
mtd; thu;j;ijfs; Nfl;fg;glhkw;
ஆைகயால்
ஏைழய�ன்
NghdhYk;>
ngyj;ijg;ghu;f;fpYk;
ஞானம்
அசட்ைடபண்
QhdNk cj;jkk; vd;Nwd;.” ,g;gb
ணப்பட்�>
அவன்
வார்த்
ahf> gpurq;fpapd; Gj;jfj;jpNy thrp
f;fpd;Nwhk;. rKjhaj;jpy;> rigapy;>
ைதகள் ேகட்கப்படாமற்
rq;fj;jpy; ngau; ngw;wpUf;Fk; kdp
ேபானா�ம்> ெபலத்ைதப்
ju;fspd; rpwpa nra;iffSk;> ngup
பார்க்கி�ம்
ஞானேம
jhf Ngrg;gLk;> Mdhy; rKjhaj;
jpy;>
rigapy;>
rq;fj;jpypUf;Fk;
உத்தமம் என்ேறன்.
vspikahdtu;fspd; ngupjhd fpup
iafSk; rpwpjhfNt vz;zg;gLfpd;wJ. cly; ngyk; kl;Lky;y>
fy;tp> gzk;> me;j];J> gjtp Nghd;wtw;why; ,e;j cyfpy;
kdpju;fs; ngykilfpd;whu;fs;. ,itfspdhy; kdpju;fSf;F
nka; Qhdk; fpilg;gjpy;iy. Vnddpy;> nka; QhdkhdJ guj;jp
ypUe;J gpjhthfpa Njtdplj;jpypUe;J mDf;fpufk; nra;ag;gLfp
d;wJ. jkf;F gae;J mtu; topfspy; elf;fpd;wtDf;F nka;
Qhdj;ij mtu; nfhLfpd;whu;. fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J>
,e;j G+TyfpNy vspikahd tho;f;if tho;e;jhu;. kdpj Fy
j;ij ghtj;jpypUe;J tpLtpf;Fk; ngupjhd kPl;ig rpYit ku
zj;jpd; topahd nra;J Kbj;jhu;. Mdhy; me;j ehl;fspypU
e;J> ,e;j ehs;tiuf;Fk;;> cyf mwpT> me;j];J ngU
j;jtu;fSf;F> ,e;j kPl;G> mwpahj GjpuhfNt ,Uf;fpd;wJ. ,e;j
nka;ahd Njt Qhdk;> cyfj;jpd; gythd;fs; vd;W vz;zg;g
Lgtu;fSf;F igj;jpakhf Njhd;Wfpd;wJ. Mjyhy;> ePq;fs; Njt
Df;F gae;J mtu; topapy; elf;Fk; NghJ> cq;fis mw;gkhf
vz;Zfpd;wtu;fis Fwpj;J ftiyailahjpUq;fs;. mtu;fspd;
ngyj;ijtpl nka; QhdNk Nkd;ikahdJ.
ெஜபம்: உண்ைம�ள்ள ேதவேன> மற்றவர்கள�ன் வாழ்க்ைகய�ன் சமாதா
னத்ைதக் ெக�க்�ம் வஞ்சகமான வார்த்ைதகைள எந்த காரணத்ைதக்
ெகாண்�ம் ேபசாதப�க்� என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா )க்�ம். இரட்சகர்
இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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khiy thrfk; - rq;fPjk; 32:7

சாட்சி பக�ேவாம்
,NaRTk; mtUila rP~u;fSk;> fjNudUila ehl;by; te;jhu;
fs;. mtu; gltpypUe;J ,wq;fpdTlNd> mRj;j MtpAs;s xU
kD~d; gpNujf;fy;yiwfspypUe;J mtUf;F vjpuhf te;jhd;.
mtDila FbapUg;G fy;yiwfspNy ,Ue;jJ. mtidr; rq;fp
ypfspdhYk; fl;l xUtdhYk; $lhjpUe;jJ. mtd; mNefe;juk;
tpyq;FfspdhYk;
rq;fpypfspdh
Yk; fl;lg;gl;bUe;Jk;> rq;fpypfis
மாற்� 5:19
Kwpj;J> tpyq;Ffisj; jfu;j;Jg;
NghLthd;;
mtidalf;f
xUt
இேய�: ந� உன் இனத்தா
dhYk; $lhjpUe;jJ. mtd; vg;
�டத்தில் உன் வட்�ற்�
�
nghOJk; ,uTk; gfYk;> kiyf
ப்ேபாய்>
கர்த்தர்
உனக்�
spYk; fy;yiwfspYk; ,Ue;J> $f;
இரங்கி> உனக்�ச் ெசய்த
Fuypl;L> fy;YfspdhNy jd;idf;
fhag;gLj;jpf;nfhz;bUe;jhd;. mt
ைவகைளெயல்லாம் அவ
Df;Fs; mNefk; gprhRfs; Fb
ர்க�க்� அறிவ�ெயன்�
nfhz;bUe;jJ. ,g;gbahd gupjh
gkhd epiyapNy ,td; ,Uf;Fk;
ெசான்னார்.
NghNj ,td; ,NaRit re;jp
j;jhd;. mtDf;Fs; Fbnfhz;bUe;j gprhRfis> ,NaRthdtu;
Juj;jp> mtDf;F G+uz tpLjiyia fl;lisapl;lhu;. gprhRfs;
gpbj;jpUe;jtd; t];jpue;jupj;J> cl;fhu;e;J> Gj;jp njspe;jpUf;fpw
ijf; fz;l me;j Cuhu; gae;jhu;fs;. ,d;W> vq;fs; epiy vJ
thf ,Ue;jhYk;> ,NaR vq;fis Nerpf;fpd;wtuha; ,Uf;fpd;
whu;. gprhRfs; gpbj;jpUe;jtd;> ,NaRNthNl $l ,Uf;Fk;gb
jdf;F cj;juTnfhLf;f mtiu Ntz;bf; nfhz;lhd;. ,NaR
mtDf;F cj;juTnfhlhky;: eP cd; ,dj;jhuplj;jpy; cd; tPl;bw;
Fg;Ngha;> fu;j;ju; cdf;F ,uq;fp> cdf;Fr; nra;jitfisna
y;yhk; mtu;fSf;F mwptpnad;W nrhd;dhu;. ght fl;Lfshy;
tho;tpoe;j epiyapUf;fpd;wtu;fSf;F> ,NaR tpLjiy nfhLf;
fpd;whu;. fu;j;juplj;jpy; ,uf;fk; ngw;wtu;fs;> me;j ,uf;fj;ij
Fwpj;j rhl;rpia kw;wtu;fSld; gfpu;e;J nfhs;s Ntz;Lk;.
,NaR gpugy;ak; miltjw;F mtUf;F gpur;rhuk; Njitap
y;iy. Mdhy;> ,e;j cyfpNy ek;gpf;ifaw;W tho;gtu; fSf;F
ek;gpf;if cz;L vd;gij ehq;fs; rhl;rpahf mwptpf;f Ntz;
Lk;.
ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ> உம்மிடத்தில் இரக்கம் உண்�> உம்மிடத்தில்
வ��தைல உண்� என்பைத இந்த உலகிேல> நம்ப�க்ைகயற்� வாழ்ேவா
�க்� அறிவ�க்�ம்ப�க்� என்ைன நடத்திச் ெசல்வராக.இரட்சகர்
�
இேய�
வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - ahf;NfhG 2:1-4

ேதவ�ைடய நாள்!

“gpd;Dk; R+upaDf;Ff; fPNo ehd; epaha];jyj;ijf; fz;Nld;>
mq;Nf mepahak; ,Ue;jJ. ePjp ];jyj;ijAk; fz;Nld;> mq;Nf
mePjp ,Ue;jJ” vd;W gpurq;fpapd; Gj;jfj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;.
vy;yhk;
rupahfj;jhd;
elf;fpd;wJ
vd
kdpju;fs;
$wpf;
nfhs;thu;fs; Mdhy; gilj;j Njtd; ahtw;iwAk; mwpe;jpUf;
fpd;whu;. Viofs;> vspatu;fs;> tpj
ப�ரசங்கி 3:17
itfs;> mehijfis xLf;fp mtu;
fspd; ePjpia Gul;l Ntz;lhk; vd
gupRj;j Ntjhfkj;jpNy gy ,lq;
சகல எண்ணங்கைள�ம்
fspNy
Fwpg;gplg;gl;bUf;fpd;wJ.
சகல ெசய்ைககைள�ம்
,e;j cyfpNy jq;fis rd;khu;f;fu;
நியாயந்த�ர்க்�ங்காலம்
(ey; topelg;gtu;fs;) Nghy rpy
இன�
இ�க்கிறப�யால்
kdpju;fs; fhz;gpj;Jf; nfhs;fpd;
whu;fs;. cz;ik topelg;gtu;fs;
சன்மார்க்கைன�ம் �ன்
cl;fhUk; Mrdq;fspNy Jd;khu;
மார்க்கைன�ம் ேதவன்
f;fu; mku;e;JtpLtjhy;> mtu;fs; rd;
நியாயந்த�ர்க்கிறார் என்�
khu;f;fu; MfptpLtjpy;iy. Mdh
Yk;> ,e;j cyfk; mg;gbg;gl;ltu;f
என் உள்ளத்தில் எண்ண�
isAk; rd;khu;f;fu; vd;W miof;fp
ேனன்.
d;wJ. vdNt> Njtd; cyfpNy
rd;khuf;;fu; vd;W miof;fg;gLgtu;fisAk; epahae;jPu;g;ghu;. ePjp
kd;wq;fspYk;> epaha];jhdq;fspYk; kl;Lky;y> NjtDila
ePjp epiwNtw;wg;gLk;gbaha; miof;fg;gl;l vq;fs; tho;f;if
ngaustpy; ey;top elg;gtu;fs; Nghy ehq;fs; thof;$lhJ.
“Vnddpy;> nghd;NkhjpuKk; kpDf;Fs;s t];jpuKk; jupj;jpUf;fpw
xUtDk;> fe;ijahd t];jpuk; jupj;jpUf;fpw xU jupj;jpuDk;
cq;fs; Myaj;jpy; tUk;NghJ> kpDf;Fs;s t];jpue;jupj;j
tidf; fz;Nzhf;fp: ePu; ,e;j ey;y ,lj;jpy; cl;fhUk; vd;Wk;;
jupj;jpuidg; ghu;j;J: eP mq;Nf epy;Y> my;yJ ,q;Nf vd;
ghjgbaz;ilapNy
cl;fhU
vd;Wk;
ePq;fs;
nrhd;dhy;>
cq;fSf;Fs;Ns Ngjfk;gz;zp> jfhj rpe;jidfNshNl epjhdpf;
NjtDf;F
Kd;ghf
fpwtu;fshapUg;gPu;fsy;yth?” vdNt>
fiwjpiwaw;wtu;fshf
epw;Fk;gbf;F>
Kjyhtjhf
vq;fs;
vz;zq;fspYk;> Nehf;fq;fspYk;> fpupiafspYk;; NjtDf;F Vw;G
ilajhf ,Uf;f Ntz;Lk;.
ெஜபம்:
என்�

ந�தி�ள்ள

ேதவேன> மன�தர்கள்

எண்ணப்ப�வைத

�ன்ன�ேல

பார்க்கி�ம்> உம்�ைடய

ந�தி�ள்ளவர்கள்
வார்த்ைதய�ன்ப�

இரட்சகர் இேய�
உத்தமனாய் வாழ என்ைன வழிநடத்திச் ெசல்வராக.
�
வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்
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khiy thrfk; - Vrhah 65:24

இேய�ைவ �ப்ப��ங்கள்
gpd;G mtu; vupNfhTf;Fr; rkPgkha; tUk;NghJ> jpNkAtpd; kf
dhfpa gu;jpNkA vd;fpw xU FUld; topaUNf cl;fhu;e;J gpr;
irNfl;Lf;nfhz;bUe;jhd;. [dq;fs; elf;fpw rj;jj;ij mtd;
Nfl;L> ,njd;d vd;W tprhupj;jhd;. erNuadhfpa ,NaR Nghfp
whu; vd;W mtDf;F mwptpj;jhu;fs;. mg;nghOJ mtd; ,Na
RNt> jhtPjpd; FkhuNd> vdf;F
,uq;Fk; vd;W $g;gpl;lhd;. Kd; el
�க்கா 18:42
g;gtu;fs; mtd; NgrhkypUf;Fk; gb
mtid mjl;bdhu;fs;. mtNdh:
இேய� அவைன ேநாக்கி:
jhtPjpd; FkhuNd> vdf;F ,uq;Fk;
ந� பார்ைவயைடவாயாக>
vd;W kpfTk; mjpfkha;f; $g;gpl;
lhd;. ,NaR epd;W> mtidj; jk;
உன் வ��வாசம் உன்ைன
kplj;jpy; nfhz;LtUk;gb nrhd;
இரட்சித்த� என்றார்.
dhu;. mtd; fpl;lte;jNghJ> mtu;
mtid Nehf;fp: ehd; cdf;F vd;dnra;a Ntz;Lk; vd;wpUf;
fpwha; vd;W Nfl;lhu;. mjw;F mtd;: Mz;ltNu> ehd; ghu;it
ailaNtz;Lk; vd;whd;.
clNd mtd; ghu;itaile;J>
Njtid kfpikg;gLj;jpf;nfhz;Nl> mtUf;Fg; gpd;nrd;whd;.
[dq;fnsy;yhUk; mijf; fz;L> Njtidg; Gfo;e;jhu;fs;. kdp
ju;fs; NghLk; gpr;iria ek;gp tho;e;jpUe;j kdpjDf;F NtW
ve;j ek;gpf;ifAk; ,y;iy. mrl;il gz;zg;gl;ltDk; mw;gkh
dtDkha; njUtUNf ,Ue;jhd;. ,e;j epiyapNyNa ,td;
,NaRit re;jpj;jhd;. gpwg;gpypUe;J gy kdpju;fs; gy fhl;
rpfis ,e;j cyfpNy fhz;fpd;whu;fs;. Mdhy; ,tNdh FUl
dhf ,Ue;jhd;. ,td; fz; jpwf;fg;gl;lNghNjh> xg;gw;w nry;
tkhfpa> fu;j;jiuNa fz;lhd;. ,e;j cyfpNy> jupj;jpuu;fs;>
nry;thf;Fs;stu;fspd; ngaiu rj;jkpl;L $g;gpLtij> mt
khdk; vd fzpf;fpd;whu;fs;. ngupatu;fs; kj;jpapNy jho;e;Njhu;
thailf;fg;gLfpd;whu;fs;. Mdhy; gilj;j Njtd; twpatu;
fis kwg;gjpy;iy. fpUigAs;stu; jk;ik Nehf;fp $g;gpLfpd;w
ngupNahiuAk; rpwpNahiuAk;
xUNghJk; Gwk;Ng js;Stjp
y;iy. tpRthrj;NjhL cq;fs; #o;epiyia mtuplj;jpy; $Wq;
fs;. kw;wtu;fs; vd;d epidg;ghu;fs; vd vz;zp nksdkil
ahky;> ,NaRit Nehf;fp $g;gpLq;fs;.
ெஜபம்: கி�ைப நிைறந்த ேதவேன> உம்ைம ேநாக்கி �ப்ப��கிற ஒ�வ
ைர�ம்

ந�ர்

ேநரத்திற்காக

�றம்ேப

தள்�வதில்ைல.

காத்தி�க்க

என்ைன

வ��வாசத்ேதா�

உம்�ைடய

ெபலப்ப�த்�ம். இரட்சகர்

இேய�

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய வாசிக்க

- WWW.gtachurch.ca
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khiy thrfk; - Nuhku; 8:29-30

�ன்னறிந்� அைழத்த ேதவன்
mf;fhyj;jpNy cNuhk uh[;aj;jpd; FbAupik kpfTk; Nkd;
ikahf vz;zg;gl;lJ. rTy; (gTy; vd gpd;G miof;fg;
gl;ltu;) vd;gtu; cNuhk uh[;ajpd; FbAupik cilatuhf ,U
e;jhu;. ,];uNty; tk;rj;jpy; ngd;akPd; Nfhj;jpuj;jpy; gpwe;j vgp
nuad;> ,];uNty; Kiwikfis filg;gpbj;jtu;> rl;ljpl;lq;f
spd;gb Fw;wkw;wtu;. Ntj gpukhz
q;fis fw;Wj; Nju;e;jtu;. ,g;gb
அப்ேபாஸ்தலர் 22:14
ahf> A+j jiytu;fs; kj;jpapNy
Ak;> rKjhaj;jpYk; me;j];Js;s
நம்�ைடய
�ன்ேனா
tu;. fpwp];jtu;fis rpiw g;gpbf;F
ர்கள�ன்
ேதவ�ைடய
k;gbahf jk];F CUf;F gl;lg;
தி��ளத்ைத ந� அறிய
gfypy; nrd;W nfhz;bUe;jhu;. mg;
gb mtu; gpuahzg;gl;Lj; jk];F
�ம்> ந�திபரைரத் த�சி
Tf;Fr; rkPgkhdNghJ> kj;jpahd
க்க�ம்> அவ�ைடய தி�
NtisapNy> rbjpaha; thdj;jpyp
வாய்ெமாழிையக்ேகட்க
Ue;J Ngnuhsp cz;lhfp> mtiur;;
Rw;wpg; gpufhrpj;jJ. mtu; jiuapNy
�ம்>
அவர்
உன்ைன
tpOe;jhu;. mg;nghOJ: rTNy> rT
�ன்னேம ெத�ந்�ெகா
Ny> eP vd;id Vd; Jd;gg;gLj;J
ண்டார்.
fpwha; vd;W nrhy;Yfpw xU rj;j
j;ijf; Nfl;lhu;. mjw;F mtu;: Mz;
ltNu> ePu; ahu; vd;whu;. mtu;: eP Jd;gg;gLj;Jfpw erNua dh
fpa ,NaR ehNd vd;whu;. mg;nghOJ> Mz;ltNu> ehd; vd;d
nra;aNtz;Lk; vd;whu;. mjw;Ff; fu;j;ju;: eP vOe;J> jk];F
Tf;Fg; Ngh> eP nra;Ak;gb epakpf;fg;gl;lnjy;yhk; mq;Nf cd
f;Fr; nrhy;yg;gLk; vd;whu;. Mk;! cyf Kiwikapd;gb rd;khu;
f;fdhf ,Ue;j rTy; ,g;gbahd epiyapNy ,NaRit re;jp
j;jhu;. vq;fs; gpwg;Gk;> tk;rKk;> Nfhj;jpuKk;> FbAupikfSk;>
fy;tp me;j];Jf;fSk;> xU Ntis ,e;j cyfpNy ehq;fs; ahu;
vd;gij epu;zapf;fyhk;. mitfshy;> ePjpia epiwNtw;WNtd;
vd;W xU kdpjd; epidj;jhy;> me;j cyf ePjp> NjtDila
rpj;jj;ij mtDila tho;tpNy epiwNtw;wg; Nghtjpy;iy. ePjp
guiu juprpf;fTk;> mtUila jpU thu;j;ijfisf; Nfl;fTk;>
rTy; vd;gtiu Njtd; Kd;Fwpj;jpUe;jhu;. mJ NghyNt vq;f
isAk; jkf;nfd Kd;Fwpj;jpUf;fpd;whu;.
ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> உலக ேதாற்றத்தின் �ன்னேம>
உம்�ைடய உன்னத அன்பால் என்ைன �ன்�றித்தி�க்கின்ற�ர்> அைத
உணர்ந்� உம் சித்தத்ைத நடப்ப�க்க எனக்� கி�ைப ெசய்�ம்.இரட்சகர்
இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - Y}f;fh 4:18-19

என்ைன�ம் ேத� வந்தார்

ெஜபம்: அன்ப�ன் பரேலாக தந்ைதேய> இந்த உலகத்தின் மாையக்�ள்
சிக்கி மாண்� ேபாகாமல்> திவ்வ�ய �பாவத்திற்� பங்காள�யாக என்ைன
அைழத்ததற்காக

நன்றி.

���ப�யந்தம்

இரட்சகர்
வழிநடத்�வராக.
�

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்

36

கிறிஸ்�வ�ன் ப�றப்ைப நிைன���ம் நாள்

jPuhj tpahjpAld; ,Ue;j ];jpup> rKjhaj;jpdhy; JNuhfp vd;W
fUjg;gl;l rNfA vd;Dk; kdpjd;> mRj;j Mtpfshy; gpbf;fg;
gl;L jdpj;Jtplg;gl;l kdpjd;> Nkhf ghtj;jpy; ifAk; fsT
khf gpbf;fg;gl;l ];jpup> njUtpNy gpr;ir Nfl;Lf; nfhz;bU
e;j FUldhfpa gu;j;jpNkA> rKjhaj;jpdhYk;> kjj; jiytu;fsp
dhYk; mq;fPfhuk; ngw;w rTy; vd;
Dk; kdpjd;> ,g;gbahf gyjug;g
ேயாவான் 3:17
l;l kdpju;fis ntt;Ntwhd #o;ep
iyfspNy> ,NaR re;jpj;jhu;. mtiu
உலகத்ைத
ஆக்கிைன
tpRthrpj;J> mtiu re;jpj;j aht
க்�ள்ளாகத் த�ர்க்�ம்ப�
Uk; tpLjiyaile;jhu;fs;. me;j
md;Gs;s nja;tk; ,NaR xU ehs;
ேதவன்
தம்�ைடய
vd;idAk; cq;fisAk; Njb te;
�மாரைன
உலகத்தில்
jhu;. ght ,UspNy> ,e;j cyfj;
அ�ப்பாமல்>
அவராேல
jpd; khiaapy; mope;J Nghfhky;>
epj;jpa tho;it milAk;gb cd;d
உலகம் இரட்சிக்கப்ப�வ
jkhd miog;igj; je;jhu;. Njtd;>
தற்காகேவ அவைர அ�
jk;Kila xNuNgwhd Fkhuid
ப்ப�னார்.
tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;
Lg;Nghfhky; epj;jpa[Ptid mil
Ak;gbf;F> mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cyfj;jpy; md;G$u;
e;jhu;. jk;ik mwpahj me;epau;fs; mope;J NghFk;gbahf my;y>
xUtUk; mope;J Nghfhjgbf;F> jk;ik xg;Gf; nfhLj;jhu;. gu
Nyhf Nkd;ikfis Jwe;J> ,e;j G+kpapNy ghyfdhf gpwe;jhu;.
jupj;jpuUf;Fr; RtpNr~j;ijg; gpurq;fpf;Fk;gb> ,Ujak; eUq;F
z;ltu;fisf; Fzkhf;fTk;> rpiwg;gl;ltu;fSf;F tpLjiyia
Ak;> FUlUf;Fg; ghu;itiaAk; gpurpj;jg;gLj;jTk;> nehWq;Fz;
ltu;fis tpLjiyahf;fTk;> fu;j;jUila mEf;fpuf tU~j;
ijg; gpurpj;jg;gLj;jTk; ,e;j cyfj;jpw;F te;jhu;. njhy;iy>
Jau;> tWik> jPuh Nehapdhy;> xLf;fg;gl;ltu;fs;> topnjupah
ky; jj;jspf;fpd;whu;fs;. cyf IRtupaj;jpdhy; epiwe;jpUg;Nghu;>
jhq;fs; epiwtile;jpUf;fpd;Nwhk; vd;Dk; FUl;lhl;lj;jpNy rpf;
fpapUf;fpd;whu;fs;. ahtUf;Fk; xU ew;nra;jp! ,NaR miof;
fpd;whu;!
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khiy thrfk; - 1 rhK 15:22

பயபக்தி�டன் ேச�ேவாம்
gioa Vw;ghl;bd; ehl;fspNy> rTy; vd;Dk; xU rhjhuz kdp
jid> Njtdhfpa fu;j;ju; jhNk> rhKNty; vd;Dk; jPu;f;fjuprp
topahf> rk];j ,];uNtYf;Fk; uh[hthf;fpdhu;. fhyg;Nghf;
fpNy> rTy; uh[h> NjtDila epakq;fis mw;gkhf vz;zj;
njhlq;fptpl;lhu;. mJ vg;gbnadpy;> Njtd; epakpj;j xOq;
Ffis> mtu; $Wk; thu;j;ijfis
mg;gbNa
nra;tjw;F
gjpyhf>
ப�ரசங்கி 5:1
rkurk; nra;jhu;. fu;j;jUila rj;j
j;jpw;Ff; fPo;g;gbfpwijg;ghu;f;fpYk;>
ந�
ேதவாலயத்�க்�ப்
ru;thq;f jfdq;fSk; gypfSk; fu;
ேபா�ம்ேபா� உன் நைட
j;jUf;Fg; gpupakhapUf;FNkh? Gyp
iag;ghu;f;fpYk; fPo;g;gbjYk;> Ml;L
ையக் காத்�க்ெகாள்;
f;flhf;fspd;
epzj;ijg;ghu;f;fpYk;
nrtpnfhLj;jYk; cj;jkk; vd;W NjtDila kD~dhfpa rhK
Nty;> rTy; uh[htpd; kjpaPdj;ij fz;bj;jhu;. ,d;iwa ehl;f
spNy> Njt Muhjidf;F ehq;fs; $btUk; NghJ> ehq;fs;> Njt
Dila thu;j;ijfSf;F fPog
; ;gbAk; vz;zj;Jld; $b tuNt
z;Lk;. Njthyaj;Jf;Fg; NghFk; NghJ vq;fs; vz;zq;fis
Ak;> nray;fisAk; fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. Vnddpy;> %lu;
fs;> NjtDila thu;j;ijfis mw;g khf vz;zp> mtu; fw;g
idfSf;F fPo;g;gbahjgbf;F jq;fs; ,Ujaq;fis fbdg;gLj;
Jfpd;whu;fs;. Mdhy;> Jzpfukhf> NjtDf;F gypfis nrY
j;j Kay;fpd;whu;fs;. ,tu;fs; jhq;fs; nra;fpwJ jPiknad;W
mwpahjpUf;fpwhu;fs;. jq;fs; nrtpfis milj;J nfhz;L> thia
tprhykhf jpwf;fpd;whu;fs;. epjhdkha; elf;fpwtd; fu;j;jUf;Fg;
gag;gLfpwhd;; jd; topfspy; jhWkhwhdtNdh mtiu myl;rp
ak;gz;Zfpwhd;. %lu; ghtj;ijf;Fwpj;Jg; gupahrk;gz;Zfpwh
u;fs;. gupahrf;fhud; Qhdj;ijj; NjbAk; fz;Lgpbahd;. mwpT
s;s cjLfis mq;Nf fhzg;glhJ. vdNt Njt rKfj;jpw;F
nry;Yk; NghJ> %lu; gypapLtJNghyg; gypapLtijg;ghu;f;fp
Yk; nrtpnfhLf;fr; Nru;tNj eyk;. ehq;fs; mt;tz;zkhf vq;
fs; Jjpgypfis nrYj;jpdhYk;> jho;ikAs;s ,Ujaj;NjhLk;>
Nfl;Fk; nrtpfNshLk;> Njtdz;il Nruf;flNthk;.
ெஜபம்:

இ�தயங்கைள

ஆராய்ந்�

அறி�ம்

ேதவேன> என்

வாய�ன்

வார்த்ைதக�ம்> இ�தயத்தின் தியானங்க�ம் உம� ச�கத்திேல ப��ய
மாய��க்�ம்ப�க்காய்>

என்ைன

உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்�ம்.

இரட்சகர்

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய வாசிக்க

- WWW.gtachurch.ca
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khiy thrfk; - Y}f;fh 18:9-13

பரேலாக ேமன�
jw;nghOJ> mope;J NghFk; ,e;j G+kpf;Fupa $lhukhfpa ruPu
j;ij mzpe;jpUf;Fk; ehq;fs;> kfpikahd guNyhf Nkdpia
jupj;Jf; nfhs;Sk;gbaha;> kz;zpd; rhaiy fise;J> tpz;z
tu; ,NaRtpd; rhay; milAk;gbaha; ehSf;F ehs; ehq;fs;
kW&gkhf;fg;gl;L tUfpd;Nwhk;. ,NaR fpwp];JTf;F xg;ghd
rhaiy miltNj vq;fs; Nehf;
fk;. vdNt ehq;fs; vq;fs; tho;it
ப�ரசங்கி 5:2
xg;gpl;L ghu;g;gjw;F xU msT
Nfhiy itj;jpUf;f Ntz;Lkhdhy;>
ேதவன் வானத்திலி�க்
me;j msT Nfhy;> fu;j;juhfpa
கிறார்; ந� �மிய�லி�க்கி
,NaR fpwp];JthfNt ,Uf;fpd;
whu;. ,e;j cyfpNy thOk; kdpj
றாய்> ஆதலால் உன் வார்
u;fs;> jq;fis> kw;wtu;fNshL xg;gp
த்ைதகள் ��க்கமாய��
l;L kdj;jpUg;jpailfpd;whu;fs;. kw;
wtid Nghy ehd; Fiwthd tho;
ப்பதாக.
f;if thohky;> mtidtpl ed;
whf tho;fpd;Nwd; vd;W RaePjpapd; msTNfhiy itj;jpUf;fpd;
whu;fs;. ,g;gbahfNt> xU gupNrDk; (rKjhaj;jpy; ed;kjpg;G
ngw;w FOit Nru;e;jtDk;)> ghtpnad;W fzpf;fg;gl;l Ma
f;;fhuDk; (NuhkUf;F tup t#ypg;gtu;fspd; FO) n[gpf;Fk;g
bahf nrd;whu;fs;. gupNradpd; fz;fs; Maf;fhud; Nky
,Ue;jJ. mtd; jd; ew;fpupiafis Fwpj;J ngUik ghuhl;b
dhd;. jhd; ghtpahfpa Maf;fhuidtpl gupRj;jKs;std; vd;W
jd; epiyia epahag;gLj;jpdhd;. ,g;gbg;gl;l Jzpfukhd
vz;zj;Jld; mtd; Njt rKfj;jpy;> jd;id cau;j;jpdhd;> jd;
,Ujaj;jpNy Nkl;bik nfhz;lhd;. Mdhy;> Maf;fhuNdh> jd;
fz;fisAk; thdj;Jf;F VnwLf;fj; Jzpahky;> jd; khu;gpNy
mbj;Jf;nfhz;L; NjtNd! ghtpahfpa vd;Nky; fpUigahapUk;
vd;W RUf;fkhf> fUj;Jld; $wpdhd;. me;j Maf;fhuNd> Njt
fpUigia ngw;W tPL jpUk;gpdhd;. NjtrKfj;jpy; eP Jzp
fukha; cd; thapdhy; NgrhkYk;> kdk;gjwp xU thu;j;ij
iaAk; nrhy;yhkYk; ,Uf;f Ntz;Lk;. kw;wtu;fSld; vq;fs;
tho;f;ifia xg;gpl;L Nkl;bikailahky;> ,NaRit gpd;gw;wp
mtiug; Nghy khwNtz;Lk;.
ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> மற்றவர்க�டன் என்ைன ஒப்ப�ட்� தி�ப்தி
யைடயாமல்> எப்ேபா�ம்> கர்த்தராகிய இேய�ைவேய என் �ன்ைவத்�>
நா�க்�

நாள்

ம��பமா�ம்ப�

என்ைன

வழிநடத்திச்

ெசல்வராக.
�

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய வாசிக்க

- WWW.gtachurch.ca
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khiy thrfk; - rq;fPjk; 107:8-9

நன்றி ��ேவாம்…
xU kdpjdpd; FLk;gk; kpfTk; ,f;fl;lhd #o;epiyapy; mfg;
gl;bUf;Fk; NghJ> mtDila ez;gd; xUtd;> jdf;fpUe;j
ngyj;jpd;gb> xU rpwpa cjtpia nra;jhd;. me;j ez;gd;>
me;j cjtpia Fwpj;J ngUik ghuhl;lhky;> jd; ez;gDf;F
VNjh xU tifapy; cjt Ntz;Lk; vd;W> kdjhu me;j cj
tpia nra;jhd;. gpw;ghL mij kw
ெகாேலாெசயர் 3:15
e;J Nghdhd;. gy Mz;Lfs; fle;
Jk;> me;j cjtpia ngw;w kdp
ேதவசமாதானம் உங்கள்
jd;> jd; ez;gd; nra;j cjtpia
gw;wp mbf;fb Ngrpf; nfhs;thd;.
இ�தயங்கள�ல் ஆளக்க
cyf kdpju;fspd; ghu;itapNy>
டவ�>
இதற்ெகன்ேற
mtd; ez;gd; nra;j cjtp mw;g
ந�ங்கள் ஒேர ச�ரமாக
khf ,Ue;j NghjpYk;> ,e;j kdp
jd;>
ed;wpAs;stdhfNt
,Ue;
அைழக்கப்பட்�ர்கள்; நன்
jhd;. rpy NtisfspNy ,f;fl;lhd
றியறித�ள்ளவர்களா�
#o;epiyapy;> cjtpfis ngw;wt
மி�ங்கள்.
u;fs;> fhyq;fs; khWk; NghJ> jq;
fs; Kd;dpyikia rPf;fpukha; kw
e;J Ngha;tpLfpd;whu;fs;. “mtu;fs; vd;d ngupjhf nra;jhu;fsh?
xU rpd;d cjtpiaj; jhNd nra;jhu;fs;. ,J vd;d GJ
ikahd fhupaq;fsh? cyfpNy vj;jid Ngu; ,g;gb nra;fpd;
whu;fs;” vd;W ed;wpaw;w thu;j;ijfis Ngrpf; nfhs;thu;fs;.
my;yJ mtu;fs; jq;fs; flikfisj; jhNd nra;jhu;fs; vd;W
$wpf; nfhs;thu;fs;. Njtdpd; xt;nthU fpUigAk;> vq;fs;
tho;f;ifapy; gy topfspNy ntspg;gLj;jg;gLfpd;wJ. je;ij>
jha;> rNfhjuu;fs;> cwtpdu;> ez;gu;fs;> maytu;fs;> tho;f;if
apNy ,ilg;gLk; kdpju;fs;> kw;Wk; NjtDila gilg;Gf;fs;
topahfTk; Njt fpUig nfhLf;fg;gLfpd;wJ. cq;fSf;F cj
tpa my;yJ cjTk; kdpju;fSf;F ed;wpaw;wtu;fshf ,Ue;J
nfhz;L> Njtid cz;ik kdJld; Muhjpf;f KbahJ. vdNt
ahuhtJ cq;fSf;F ngupjhd ed;ikNah my;yJ rpwpjhd
ed;ikNah> nra;jpUe;jhy;> mtw;iw Njt rKfj;jpNy epide;
jUsp> fpUigia mUspa NjtDf;Fk;> fUtpfaha; nrayhw;
wpa kdpju;fSf;Fk; ,e;ehl;fspNy> ed;wpawpjY s;stu;fshapU
q;fs;.
ெஜபம்: அன்�ள்ள ேதவேன> கடந்த காலங்கள�ேல உம்�ைடய கி�ைப
ெவள�ப்ப�ம்ப�யாய்

ந�ர்

நன்றியறித�ள்ளவர்களாக

க�வ�யாய்
வாழ

உபேயாகித்த

என்ைன

பாத்திரங்க�க்�ம்

உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்�ம்.

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்

எப�ெரயர்

10:25
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khiy thrfk; - 1 NgJU 2:9

நன்ைமகள் எத்தைன எத்தைனேயா!
ehq;fs; tUl ,Wjp ehl;fspy; kl;Lky;y> vg;NghJk; NjtDf;F
ed;wpAs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJ cz;ikahd
$w;W. vdpDk;> ,e;j ehl;fis> ehq;fs; ,d;Dk; mjpfkhf Njt
Df;nfd;W tpNr~pg;gJ ey;yJ. cyfNghf;fpNy thOk; Njt
idawpahj kdpju;fs; vg;gbahf
,e;j ehl;fis nrytopf;fpd;whu;fs;
சங்கீ தம் 33:12
vd;gij Fwpj;J tpku;rpg;gjpy; vq;f
Sf;F gyd; VJk; ,y;iy. vq;fs;
கர்த்தைரத் தங்க�க்�த்
#o;epiy vg;gbahf ,Ue;jhYk;>
ெதய்வமாகக்ெகாண்ட
tpNr~khf ,e;j ehl;fspNy ehq;
ஜாதி�ம்> அவர் தமக்�ச்
fs; NjtDf;Fs; ehq;fs; kfpo;r;rp
ahf ,Uf;f Ntz;Lk;. kw;wtu;fS
�தந்தரமாகத்
ெத�ந்�
ld; vq;fs; tho;f;ifj; juj;ij xg;
ெகாண்ட ஜன�ம் பாக்
gpl;L vq;fsplj;jpy; vd;d ,y;iy
கிய�ள்ள�.
vd;gijf; Fwpj;J Jf;fpf;fhky;> vq;
fsplk; ,Ug;gitfis Fwpj;J ed;
wpawpjYs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. Njtdplj;jpy; VnwLj;j
rpy tpz;zg;gq;fSf;F ,d;Dk; ehd; vjpu;ghu;j;j gjpy; tu
tpy;iy vd;W Nrhu;e;J Nghfhky;> vy;yhtw;iwAk; mjpdjpd;
fhyj;jpy; Neu;j;jpaha; mofha; nra;J Kbf;Fk; Njtd; vq;f
Sf;F ,Uf;fpd;whu; vd;W ed;wpawpjYs;stu;fshf ,Uf;f
Ntz;Lk;. mLj;j tUlj;jpy; elf;f Ntz;ba fhupaq;fisAk;>
mitfis elj;jp Kbf;f Njitahd epu;thfj;ijAk; Fwpj;J
kd mOj;jk; nfhs;shky;> ,e;j Mz;by;> Njtd; nra;j cg
fhuq;fis epidj;J ed;wpawpjYs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;.
vq;fs; ghtq;fis Nghf;Fk; gbahf> tpz;zfj;jpYs;s Nkd;
ikfis Jwe;J> kz;zfj;jpNy vspikahd Nfhyk; vLj;J> vq;
fs; ghtq;fis gupfupf;Fk;gb> filrpj; Jsp ,uj;jj;ijAk; rpe;
jpa fu;j;juhfpa ,NaRit Nehf;fp ghUq;fs;. ehq;fs; epj;jpa
tho;T mila Ntz;Lk; vd;gjw;fhfNt mtu; ,e;j G+Tyfpw;F
te;jhu;. mg;gbg;gl;l nja;tj;ij nfhz;bf;fpw ghf;fpaj;ij epid
j;J ed;wp nrYj;Jq;fs;. fu;j;jiuj; jq;fSf;Fj; nja;tkhff;
nfhz;l [hjpAk;> mtu; jkf;Fr; Rje;jukhfj; njupe;J nfhz;l
[dKk; ghf;fpaKs;sJ.
ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன>

ந�ர் என்�ைடய வாழ்வ�ல் ெசய்� வ�

கின்ற நன்ைமகைள உணர்ந்� ெகாண்�>
வாழ>

என்

மனக்

கண்கைள

நன்றியறித�ள்ளவனா(ளா)க

ெதள�வைடயச்

ெசய்வராக.
�
இரட்சகர்

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய வாசிக்க

- WWW.gtachurch.ca
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khiy thrfk; - Y}f; 17:11-19

நன்றி ெசால்ல தாமதம் ஏன்?
tpisahl;Lg; Nghl;bapy; gq;Fgw;wp> rpwg;ghf tpisahb> ntw;
wpngw;w tpisahl;L tPud; xUtd;. ikjhdj;ijtpl;L> tpyfpg;
NghFk; Kd;Nd> vspikahd jd;Nky; ek;gpf;if itj;J> rpW
tajpypUe;J> jd;id gapw;Wtpj;j jdJ gapw;Weuplk; nrd;W>
fz;zPNuhL ed;wp nrYj;jpdhd;. rw;W ,e;j rk;gtj;ij rpe;
jpj;Jg; ghUq;fs;. rpyu; Njtdplk;
Kf;fpa tpz;zg;gj;jpw;fhf n[gk;
�க்கா 17:15-16
nra;J> me;j fhupaj;ij ngw;Wf;
அவர்கள�ல்
ஒ�வன்
nfhz;lgpd; my;yJ ntw;wp ngw;w
gpd;> me;j ntw;wpapd; KO Nkd;ik
தான்
ஆேராக்கியமான
Ak; jq;fSilajhf;fpf; nfhs;fpd;
ைதக் கண்�> தி�ம்ப�வ
whu;fs;;. ehd; nra;J Kbj;Njd;>
ந்�> உரத்த சத்தத்ேதாேட
ehd; n[apj;Njd; vd;W nrhe;j fpup
iafisf; Fwpj;J tpsf;fkhf Ngrpa
ேதவைன
மகிைமப்ப�
gpd;> vq;NfNah xu; ,lj;jpy; ,Na
த்தி> அவ�ைடய பாத
RNt ed;wp vd;W $wpf; nfhs;thu;
த்த�ேக
�கங்�ப்�ற
fs;. fy;tpapNyh> tpisahl;bNyh>
Ntnwe;j Nghl;bapNyh my;yJ tho;
வ��ந்�>
அவ�க்�
f;ifapd; #o;epiyapNyh n[ak;
ஸ்ேதாத்திரஞ்ெச�த்தி
ngw;wtu;fs;> rpy NtisfspNy>
னான்; அவன் சமா�யனா
thndhypapy; my;yJ njhiyf;fh
l;rpapd; fye;Jiuahlypy; gq;Fngw;
ய��ந்தான்.
Wk; NghJk;. ,NaR ,ij vdf;F
nra;jhu; vd;W ntspg;gilahf $Wtjw;F jaq;fpf; nfhs;fp
d;whu;fs;. xU rkak;> fu;j;juhfpa ,NaR> jk;ik Njb te;j 10
F~;lNuhfKs;s kD~iu Rfkhf;fpdhu;. mtu;fspy; xUtd; A+j
khu;f;fj;jpd;gb js;sptplg;gl;l kD~dhf ,Ue;jhd;. mtd;
jhd; MNuhf;fpakhdijf; fz;L> jpUk;gpte;J> cuj;j rj;jj;
NjhNl Njtid kfpikg;gLj;jp> mtUila ghjj;jUNf Kfq;F
g;Gw tpOe;J> mtUf;F ];Njhj;jpuQ;nrYj;jpdhd;;. gy [dq;fs;
Kd;dpidapy; me;j me;epa kD~Dila ed;wpawpjiy ,NaR
nkr;rpdhu;. ehq;fSk; ed;ikia ngWk; NghJ> kdpju;fSf;Fk;>
NjtDf;Fk; ed;wp nrYj;j jhkjpf;ff; $lhJ. ntspauq;fkhf
NjtDf;F rhl;rp gfuNtz;Lk;.
ெஜபம்: இரக்க�ள்ள

ேதவேன> உம்மிடத்தில்

நன்ைம

ெப�ம்

நான்>

தாமதமின்றி> தயக்கமின்றி> ெவள�யரங்கமாக உமக்� சாட்சி பக�ம்ப�
எனக்� உணர்�ள்ள இ�தயத்ைதத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக
ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - rq;fPjk; 103:1-8

நாட்கைள எண்�ம் அறி�...
mtDila ehl;fs; ,k;khj;jpuk; vd;W Fwpf;fg;gl;bUf;fpwgb
ahy;> mtDila khjq;fspd; njhif ck;kplj;jpy; ,Uf;fpwJ;
mtd; fle;JNghff;$lhj vy;iyia mtDf;F Vw;gLj;jpdPu;
vd;W NahG vd;w gf;jd; $wpdhu;. NkYk; jhtPJ uh[h jd;D
ila rq;fPjj;jpNy> “fu;j;jhNt> ehd; vt;tstha; epiyaw;wtd;
vd;W czUk;gb vd; KbitAk;>
vd; ehl;fspd; msT ,t;tsT vd;
சங்கீ தம் 90:12
gijAk; vdf;Fj; njuptpAk;. ,Njh>
நாங்கள் ஞான இ�தய
vd; ehl;fis ehY tpuw;filas
thf;fpdPu; vd; MAR ckJ ghu;it
�ள்ளவர்களா�ம்ப�>
f;F ,y;yhjJ NghypUf;fpwJ. ve;j
எங்கள் நாட்கைள எண்
kD~Dk; khiaNa vd;gJ epr;
�ம் அறிைவ எங்க�க்
rak;. Nt~khfNt kD~d; jpupfp
whd;;. tpUjhthfNt rQ;ryg;gLfp
�ப் ேபாதித்த��ம்.
whd;; M];jpiar; Nru;f;fpwhd;> ahu;
mij thupf;nfhs;Sthd; vd;W mwpahd;” vd;W ghbdhu;. Mk;
gpupakhdtu;fNs> ehl;fis vz;Zk; mwpT> fhyq;fis mwpe;J
nfhs;Sk; Qhdk; vq;fs; ahtUf;Fk; Njit. ,e;j Mz;Lk;
kpfTk; tpiuthf KbTf;F te;J tpl;lJ. ehl;fs; ntFtpiu
thf Xbf;nfhz;bUf;fpd;wJ. ,NaR jUk; Md;kPf kPl;ig ngw;
wtu;fs;> fle;JNghd Mz;Lfis jpUk;gpg; ghu;j;J> Jf;fq;nfh
z;lhlhjpUq;fs;. xUNtis fle;j ehl;fspy; kdNtjidfs;
Vw;gl;bUe;jhy;> mtw;iw fu;j;juplk; xg;GtpAq;fs;.
Vnddpy;
,dptug;NghFk; epj;jpa tho;T Nkd;ikahdJ. vdNt fj;jU
f;Fs; vg;nghOJk; kfpo;rpahf ,Uf;f fw;Wf; nfhs;Sq;fs;.
mtUf;F ed;wp nrYj;Jq;fs;. ahu; cq;fis iftpl;lhYk;>
mtUf;Fs; re;Njh~khf ,Uq;fs;. jk;ik NjLfpw ahtUf;Fk;
mtu; mUfpy; ,Uf;fpd;whu;. xU Ntis ,NaR jUk; Md;kPf
kPl;ig ePq;fs; ,d;Dk; ngw;Wf; nfhs;shtpbd;> ,JNt ey;y
jUzk;. ,e;j cyfk; jUk; nry;tk;> Rfk;> ,d;gk; ahTk; mep
j;jpakhditfs; vd;W czu;e;J nfhs;Sk;gbahf epj;jpauhfpa
,NaR Md;kPf ,ul;rpg;ig nfhLf;f fhj;jpUf;fpd;whu;. ,e;j
cyf Nghf;fpNy tho;e;J ehl;fis tpuag;gLj;jhky;> fu;j;jiu
mwpAk;gb mtu; je;j rpyhf;fpaj;jpw;fhf mtiuj; JjpAq;fs;.
fu;j;ju; cq;fis MrPu;tjpg;ghuhf!
ெஜபம்:

அன்�ள்ள

பரேலாக

தந்ைதேய>

இந்த

ஆண்�

��வ�ம்

என்ைன காத்�> உம� கி�ைபய�னால் நாள்ேதா�ம் என்ைன நடத்தி
வந்த�ர். ந�ர் ெசய்த எல்லா நன்ைமக்�ம் உமக்� ஸ்ேதாத்திரம். இரட்சகர்
இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்

(எப�ெரயர் 10:25)
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அன்பான வாசகர்க�க்�!
‘உள்ளான மன�தன்’ ப�ரதிைய ெபற்�க் ெகாள்�ங்கள்!
உள்ளான மன�தன் சஞ்சிைகய�ன் ெமன்ப�ரதிைய எங்கள்
இைணயத்தளத்தில்

வாசிக்கலாம்.

அத்�டன்

அ�தின

தியானம் என்ற தைலப்ப�ன் கீ ழ், ஒ� தன�ப்பட்ட இைணய
-த்தள

பக்க�ம்

பதிேவற்றப்பட்�ள்ள�.

�த்தகங்கைள

தபால் �லம் ெபற்�க்ெகாள்ள, உங்கள் �கவ�ைய, மின்அஞ்சல்

ஊடாகேவா, அல்ல�

ெதாைலேபசி

ஊடாகேவா

எங்க�க்�த் ெத�யப்ப�த்தலாம். அல்ல� அ�த்த பக்கத்தி
�ள்ள

வ�ண்ணப்பப்

ப�வத்தில்

உங்கள்

வ�பரங்கைள

பதி� ெசய்�, எங்கள் �கவ�க்� அ�ப்ப�ைவ�ங்கள்.
மாதாந்தம் இந்த சஞ்சிைகைய வாசித்த ப�ன்� மற்றவர்க�
ட�ம் பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள். ��மானவைர, ேதவைன
அறியாதவர்க�டன் இதைன பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள். ேதவ
-�ைடய ஜ�வ வார்த்ைதகள், அந்தந்த நா�க்� மட்�ப்ப�த்
தப்பட்டைவகளல்ல.
தற்ேபா�

கிறிஸ்தவ

ஆவ�க்��ய

ஐக்கியெமான்றி�ம்

இைணந்தி�க்காவ�ட்டால், எங்க�டன் ேசர்ந்�

ேதவைன

ஆராதிக்�ம்ப�யாக உங்கைள வரேவற்கின்ேறாம்.
ேதவன், தம்�ைடய ஒேரேபறான �மாரைன வ��வாசிக்
கிறவன்

எவேனா

அவன்

ெகட்�ப்ேபாகாமல்

நித்திய

ஜ�வைன அைட�ம்ப�க்�, அவைரத் தந்த�ள�, இவ்வள
வாய் உலகத்தில் அன்��ர்ந்தார். (ேயாவான் 3:16)

கி�ைபய�ன் �டாரம் அப்ேபாஸ்தல சைப
ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909
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