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மாதாந்த சஞ்சிைக - இலவசம் 

இேய� ெசான்னார்: 

வ�த்தப்பட்�ப் பாரஞ்�மக்கிறவர்கேள! ந�ங்கள் 

எல்லா�ம் என்ன�டத்தில் வா�ங்கள்; நான் 

உங்க�க்� இைளப்பா�தல் த�ேவன். 

ந�ங்கள் தற்ேபா� கிறிஸ்தவ ஆவ�க்��ய ஐக்கியெமான்றிேல 

இைணந்தி�ந்தால்> அங்ேக க�த்ேதா� ேதவைன ேசவ�த்�>  

உங்கள் அைழப்ைப�ம் ெத�ந்� ெகாள்�தைல�ம் உ�திப்ப�த்தி> 

இேய� கிறிஸ்��க்�ள்>  உங்கைளக் �றித்ததான  

ப�தாவ�ன் சித்தத்ைத நிைறேவற்�ங்கள். 

2018 – இதழ் 06                         

ெவள�ய�� 

SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA   416.613.2909 
 

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

info@gtachurchnet.ca  416.613.2909 
 

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

 

4    ந� உய�ம்ப�! 

 

 
 

6  பயபக்தி 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11  ப�ரசங்கக் �றிப்�கள் 

 

 
 

13 �திய நா�க்�ள்... 

இந்த இதழில்… 

ேதவ ஆசீர்வாதம் ேதவனால் ெசழிப்ைப உண்�பண் 

�ம். சாபேமா வாழ்ைவ அழிவ�ன் பாைதய�ல் இ�த்� 

ெசல்�கின்ற�. சாபத்தின் வ�த்� பாவம். 

தாவ �� ராஜா ஒ� நாள் ஆ�ய நடனத்ைதப் பற்றிக் 

ெகாள்ளாமல், அந்த ராஜாவ�டம் இ�ந்த ேதவன் வ�� 

ம்ப�ய நல்ல பண்�கைளேய பற்றிக் ெகாள்�ங்கள். 

அழிந்� ேபாகின்ற இந்த வாழ்க்ைகக்காக க�சைன 

�ள்ளவர்களாக இ�ந்தால், ��வ�ல்லாத வாழ்ைவ 

அைட�ம்ப� ஆயத்தப்ப�கின்ற நாங்கள் எவ்வள� 

கவன�ள்ளவர்களாக இ�க்க ேவண்�ம். 

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

பக�ம் அவ�ைடய ேவதத்தில் தியானமாய��க்கிற 

ம�ஷன் பாக்கியவான்.  

2018 – இதழ் 06                           

 

http://www.gtachurchnet.ca/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

  kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;  
        … ஆன� 9, 14, 17, 24    
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அ�தின தியானக் �றிப்�க்கள் 

 தைலப்� அகராதி 13ம் பக்கத்திலி�ந்�... 
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கர்த்தர் மடங்க�க்கப்பட்டவர்கைளக் �க்கிவ��கிறார். அவர் ந�திமான் 

கைள சிேநகிக்கிறார், பரேதசிகைளக் காப்பாற்�கிறார், அவர் திக்கற்ற 

ப�ள்ைளைய�ம் வ�தைவைய�ம் ஆத�க்கிறார். இைவ ேதவன�ன் �ணா 

திசயங்க�ம் அவர் ெசய்�ம் ெசயல்க�மா�ள்ள�.  
 
கர்த்தர் மடங்க�க்கப்பட்டவர்கைளக் �க்கிவ��கிறார். மடங்க�க்கப்ப 

ட்டவர்கள் எனப்ப�பவர்கள் �த்தத்தில் �ற்�ம் ��வ�மாய் தன் 

எதி�ய�ன�டத்தில் ேதாற்�ப்ேபாய் எ�ந்தி�க்க ��யாதி�ப்பவர்கள். 

அவர்க�க்�ப் ெபலன�ல்ைல, உதவ�ய�ல்ைல எதிர்காலத்ைதக் �றித்த 

நம்ப�க்ைகக்� எந்த ஒ� ஏ��மில்ைல. அத்தைகய நிைலய�ல் உள்ளவர்க 

ைள�ம் ேதவன் �க்கி நிமிர்த்தி நி�த்�கின்றவரா�ள்ளார்.  

 
ேதவ ஆசீர்வாதம் ேதவனால் ெசழிப்ைப உண்�பண்�ம். சாபேமா 

வாழ்ைவ அழிவ�ன் பாைதய�ல் இ�த்� ெசல்�கின்ற�. சாபத்தின் வ�த்� 

பாவம். பாவேம எம்ைம ஆசீர்வாதங்கள�ன் ேதவன�டத்திலி�ந்� ப��த்� 

அதன் பலனாகிய சாபத்ைத வாழ்வ�ல் உண்�பண்�கின்ற�. 

 
இச்சாபத்தின் ேவர�த்� அதின் வ�த்தாகிய பாவத்ைத ந�க்கி உன்ைன 

உயர்த்�ம்ப�க்� ேதவ�மாரன் இேய�கிறிஸ்� தம்ைமத் தாழ்த்தி இப்� 

மிய�ல் வந்தார். வ�த்தப்பட்�ப் பாரஞ்�மக்கிறவர்கேள! ந�ங்கள் எல்லா�ம் 

என்ன�டத்தில் வா�ங்கள், நான் உங்க�க்� இைளப்பா�தல் த�ேவன், 

என்� தி��ளம்பற்றினார். அவர் அப்ப�ேய ெசய்கிறவரா�ள்ளார். 
 
அவர் ந�திமான்கைள சிேநகிக்கிறார். பாவ பழக்கங்கள�ல் கட்�ண்� 

வ��தைல ெபற இயலாமல் மன உைளச்சேலா� வா�ம் ஒவ்ெவா�வ 

ைர�ம் வ��வ�க்�ம்ப� இேய� ேநசக்கரம் ந�ட்� அைணக்கின்றவரா� 

ள்ளார். ஆம், அவர்கள�ன் பாவத்ைத மன்ன�த்� ��வாழ்� ெகா�த்� பாவ 

பழக்கங்கள�லி�ந்� வ��வ�த்� அவர்கைள ந�திமான்களாக்கின்றார். 

இேய�கிறிஸ்�வ�ன் நாமத்தின்ேமல் வ��வாச�ள்ளவர்களாய் அவைர 

ஏற்�க் ெகாண்டவர்கள் எத்தைனேபர்கேளா, அத்தைனேபர்க�ம் ேதவ� 

ைடய ப�ள்ைளகளா�ம்ப�, அவர்க�க்� அதிகாரங் ெகா�த்தார். உன்ைன 

உயர்த்�ம்ப� அவர் இவ்வளாய் அன்� �ர்ந்� உன்ைன ேநசிக்கிறார். 
 
அவர் பரேதசிகைளக் காப்பாற்�கிறார், திக்கற்ற ப�ள்ைளைய�ம் வ�தைவ 

ைய�ம் ஆத�க்கிறார். ேதவன�ன் அ�க்கிரகமான� அவரால் எமக்�

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

 கிேறஸ் (ற்)ரபனக்கல், ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909             4 



 
கிைடக்�ம் ஈவா�ள்ள�. அ� மன�த�க்� இப்�மிய��ள்ள அவர்கள�ன் 

தராதரத்தின் அ�ப்பைடய�ல் ெகா�க்கப்ப�வதில்ைல. மாறாக, ேதவன் 

தம� மி�ந்த அன்ப�னால் யாவ�க்�ம் உத�கின்றவரா�ள்ளார். ேதவன் 

வனாந்தரத்திேல வழிைய�ம், அவாந்தரெவள�ய�ேல ஆ�கைள�ம் உண் 

டாக்கின்றவரா�ள்ளார். உன் வாழ்வ�ல் வழி எ� என்� அறியாமல் கலங் 

கினா�ம் அல்ல� வழி எங்ேக என்� ெத�யா� திைகத்தா�ம் உன் 

வாழ்வ�ல் வழிைய உண்�பண்ண� உன்ைன உயர்ந்தி�க்க ெசய்�ம் 

ேதவன் உனக்கி�க்கின்றார்.  
 
ேதவைன ேநாக்கிப் பார்த்தவர்கள் ஒ�வேன�ம் ெவட்கப்பட்� ேபானதி 

ல்ைல. அவர்கள் எல்ேலா�ைடய �கங்க�ம் ப�ரகாசமைடந்தன. வ�� 

தைல ெபற்றார்கள். சந்ேதாஷம் ெப�கி �கமலர்ச்சி உண்டாய�ற்�. 

தன்ன�டத்தில் வந்த எவைர�ம் �றம்ேப தள்ளாத ேதவன் தம் வார்த்ைத 

ய�ல் உண்ைம�ள்ளவரா�ள்ளார். 
 
ப��யமான சேகாதரேன சேகாத�ேய, 
 
இன்� உன் வாழ்வ�ல் கலக்கத்ேதா� இ�ப்பாயானால் உனக்� 

நன்ைம ெசய்� உன்ைன உயர்த்�ம் ேதவன் இ�க்கிறார். அவ�ன் 

நன்ைமய�னால் உன் வாழ்� நிரம்ப ேவண்�ம் என்� வ��ம்ப�னால் 

உன் இ�தயத்திேல அைத ெபற ேவண்�ம் என்� த�ர்மானம் பண்ண� 

க்ெகாள். ேதவன�ன் ஆலயத்தில் உனக்காக உன்ேனா� �ட ேதவன�ட 

த்தில் ெஜப�க்க ஆயத்தமா�ள்ேளாம். தம்ைமத் ேத�கின் றவர்க�க்� 

நன்ைம ெசய்கின்ற ேதவன் உன் வாழ்வ��ம் ெப�ய கா�யங்கள் 

ெசய்வார். 
 
தி�டன் (ப�சா�) தி�ட�ம் ெகால்ல�ம் அழிக்க�ம் வ�கிறாேனயன்றி 

ேவெறான்�க்�ம் வரான். நாேனா அைவக�க்� ஜ�வன் உண்டாய� 

�க்க�ம், அ� ப��ரணப்பட�ம் வந்ேதன் என்� ெசான்ன இேய� 

அைத உன் வாழ்வ�ல் நிைறேவற்ற வல்லவரா�ள்ளார். 
 
வ��தைல ெபற்� ேதவ ஆசரீ்வாதத்ைதப் ெபற ெஜப�க்க வ��ம்ப�னால் 

ஞாய�� காைல 10:00 மண�க்� ேதவ ஆராதைனய�ல் கலந்� ெகாள் 

�மா� உங்கைள அன்�டன் அைழக்கின்ேறன். 
 
ேதவ கி�ைப உங்கேளா� இ�ப்பதாக! 
 
 
 

கி�ைபய�ன் �டார அப்ேபாஸ்தல சைப 
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MjpapNy Kjy; ngw;Nwhuhfpa Mjhk;> Vths; Njtdhfpa fu;j;jU 
f;F fPo;g;gbahky;> js;Sz;LNghd gprhrpd; rj;jj;jpw;F fPo;g;gbe;j 
jhy;> Njtrhaiy ,oe;J> epj;jpa kuzj;jpw;F gq;fhspfshdhu; 
fs;. ,jdhy; mtu;fs; topte;j kdpjFyk; epj;jpa Mf;fpidf;F 
l;gl;lJ. kdpju;fspd; Mj;Jkh ghtj;jpNy mope;J Nghfhky;> 
,oe;J Nghd Njtrhaiy kWgbAk; ngw;Wf;nfhs;Sk;gbf;F> xU 
kPl;giu mDg;GNtd; vd;W Njtd;jhNk thf;fspj;jhu;. me;j ehl; 
fspypUe;J kdpju;fs; NjtDf;F Muhjid nra;J te;jhu;fs;. 
jq;fs; Fw;wq;fSf;fhf kde;jpUk;GjYf;F milahskhfTk;> 
jq;fs; ,Ujaj;jpYs;s ed;wpia njuptpf;Fk; tz;zkhfTk; gypf 
isAk; fhzpf;iffisAk; nrYj;jpdhu;fs;. rpyupd; Muhjid 
ia Njtd; Vw;Wf; nfhz;lhu;> rpyupd; Muhjidia mtu; epuh 
fupj;jhu;. mjw;F fhuzk; cz;L. 
 

jikadhfpa fhaPDk;> jk;gpahfpa MNgYk; NjtDf;F gypfis 
nrYj;Jk;gb jq;fs; gpuhahrj;jpd; gyd;fis nfhz;Lte;jhu;fs;. 
Njtd; MNgypd; fhzpf;ifia Vw;Wf; nfhz;lhu;. Mdhy; 
fhaPdpd; fhzpf;ifia Vw;Wf;nfhs;stpy;iy. Vnddpy; mtu;fs; 
nfhz;L te;j nghUl;fisNah> mtu;fs; ntspg;gilahf fhz; 
gpj;j nraw;ghLfisNah my;y> Njtd; ,Ujaj;ijg; ghu;f;fp 
d;whu;. Mdhy; fhaPdpd; ,Ujak; NjtDf;F Kd;ghf cj;jkkha; 
,Uf;ftpy;iy. jd;id jpUj;jpf; nfhs;tjw;F gjpyhf jd; jk;gp 
apd; Nky; vupr;ry; mile;J> mtidf; nfhd;W Nghl;l nray; 
mtd; kdepiyia ed;F rpj;jupf;fpd;wJ.  
 

NjtDf;F vg;gb Muhjid nra;a Ntz;Lk; mjhtJ> ahu;? 
vg;gb? vq;Nf? vg;gbg;gl;l gypfis nrYj;j Ntz;Lk;? vd;w epa 
kq;fis> Njtd;jhNk jk;Kila [dq;fSf;F nrhy;ypf; nfhL 
j;jhu;. Njtd; ve;j xU thu;j;ijiaAk; fhuzkpy;yhky; NgRtjp 
y;iy. vdNt mtu; $wpaitfis mtUila rpj;jg;gb nra;a 
g;gl Ntz;Lk;. vdNt xOq;F Kiwfs; Kf;fpakhdJ. mit 
vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf vq;fs; ,Ujak; Njtdhfpa fu;j;ju; 
Kd;dpiyapy; cj;jkkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
 

,];uNtypd; KjyhtJ uh[hthfpa rTy; vd;gtu;> Njrj;ij 
MSk; uh[hthf ,Ue;jNghJk;> Njtd; mopj;Jg; Nghlr; nrhd;d 
MLfis> NjtDf;F gypapLk;gb nfhz;L te;jhu;. ,e;j tplaj; 
jpNy> rTy; uh[h> NjtDila nrhy;iy mw;gkhf vz;zpdhu;. 
jhd; ,r;rpj;j nghUl;fis mopf;fhkYk; mtw;iw nfhz;Lte;j 
Fw;wj;ij Vw;Wf; nfhs;shkYk;> mit rhgj;jPlhditfs; vd;W 
mwpe;Jk;> mtw;iw NjtDf;F gyp nfhLf;Fk;gb nfhz;L te; 
Njd; vd;W jd; epiyia epahag;gLj;j Kad;whd;. NjtDila 
jPu;f;fjuprpahfpa rhKNty; rTy; uh[hit Nehf;fp: NjtDila 
rj;jj;jpw;Ff; fPo;g;gbfpwijg;ghu;f;fpYk;> ru;thq;f jfdq;fSk; 
gypfSk; NjtDf;Fg; gpupakhapUf;FNkh? gypiag;ghu;f;fpYk;
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fPo;g;gbjYk;> Ml;Lf;flhf;fspd; epzj;ijg;ghu;f;fpYk; nrtpnfhLj; 
jYk; cj;jkk; vd;W $wpdhu;. 
 
gioa Vw;ghl;bd; ehl;fspNy> rpyu; jq;fs; ke;ijapNy G\;bg; 
ghd MLfs; ,Uf;fj;jf;fjhf> Neha; nfhz;litfis NjtD 
f;F gypapLk;gbahf nfhz;L te;jhu;fs;. ,e;j nra;if kdpju;f 
Sila kdjpNy> NjtDf;Fupa fdk; vt;tstha; ,Uf;fpd;wnj 
d;gijf; fhz;gpf;fpd;wJ. ,g;gbg;gl;ltu;fis Nehf;fp: fz; Cd 
khdijg; gypaplf;nfhz;Lte;jhYk; mJ nghy;yhg;gy;y> ePq;fs; 
fhY}dkhdijAk;> ery; gpbj;jijAk; nfhz;Lte;jhYk; mJ 
nghy;yhg;gy;y vd;fpwPu;fNs. mij eP cd; mjpgjpf;Fr; nrYj;J 
mtd; cd;Nky; gpupakhapUg;ghNdh? cd; Kfj;ijg; ghu;g;ghNdh 
vd;W Nridfspd; fu;j;ju; $wpdhu;.  
 
thf;fspf;fg;gl;l kPl;guhfpa ,NaR fpwp];J> kdpj Fyj;jpd; ght 
j;jpw;fhf jk;ikj;jhNk gypahf rpYitapy; xg;Gf;nfhLj;J> kup 
j;J> kuzj;ij n[apj;J capu;j;njOe;jhu;. kdpjFyk; guNyhfk; 
nry;Yk; [Pt ghijia cz;Lgz;zpdhu;. ,NaRtpd; ehkj;jp 
dhy;> Njtdhfpa guk gpjhit fpl;br; NrUk; rpyhf;fpaj;ij 
cz;Lgz;zp> RahjPdKs;stu;fsha;> Njtid Muhjpf;Fk;gbahf 
tpLjiyiag; ngw;wpUf;fpd;Nwhk;. mtUila ehkj;jpNy> gupRj;j 
j;ij fw;WjUk; J}a Mtpahdtiuj; je;jhu;.  mtiu tpRthrpf;fp 
d;w ehq;fs;>  ,g;nghOJ vq;fs; cjLfspd; fdpahf ];Njhj;jpu 
gypfis NjtDf;F nrYj;jp Muhjpf;fpd;Nwhk;. rq;fPjq;fs;> fPu;j; 
jidfs;> ghly;fis ghb Njtid Muhjpf;fpd;Nwhk;. Njtid 
vq;Fk; Muhjpf;Fk;gbahd Rje;jpuj;ij je;jpUf;fpd;whu;. Mdhy; 
mbg;gil cz;ik vd;Wk; khwhjJ. Njtd; vq;fs; ,Ujaj;ijg; 
ghu;f;fpd;whu;. mjhtJ> vq;fs; ,Ujak; NjtDf;F Kd;ghf cj;j 
kkhf ,y;yhtpl;lhy;> Njtd;jhNk vq;fs; Muhjidia Vw;Wf; 
nfhs;s khl;lhu;.  
 
Jjp Muhjidia gw;wp NgRk; NghJ> Gjpa Vw;ghl;bYs;s gupRj; 
jthd;fistpl jhtPJ uh[hit gw;wp mjpfkhf Ngrpf; nfhs;fp 
d;Nwhk;. jhtPJ uh[h> mtUila ehl;fspNy> xU ehspNy VO 
(7) jlitfs; Njtid njhOJ nfhz;lhu; vd;W Ntjk; $Wfp 
d;wJ. mtu;> A+jhitAk; rk];j ,];uNtiyAk;> nkhj;j khf> 
40 tUlq;fs; Ml;rp nra;jhu;. me;j 40 tUlq;fspy;> xt; nthU 

ehSk; 7 jlitfs;> Njtidj; njhOJ nfhz;bUe;jjhy;> jd;D 
ila Ml;rpf; fhyj;jpy; kl;Lk;> Fiwe;jJ xU ,yl;rk; (100>000) 
jlitfSf;F Nky;> Fwpg;ghf Njtid njhOJ nfhz;bUe;jpU 
g;ghu;.  
 
mtUila Ml;rpf; fhyj;jpNy> NjtDila cld;gbf;if ngl;b 
gy Mz;LfSf;F gpd; mjd; ];jhdkhfpa vUrNykpw;F tUt 
ijapl;L> kfpo;e;J> fsp$u;e;J> njU topNa eldkhbdhu;. jd;D 
ila uh[ t];jpuj;ij fow;wptpl;L> VNghj;ij jupj;Jf; nfhz;L 
jd; jho;ikia ntspg;gLj;jpdhu;. vd;id cau;j;jpa Njtdpd;
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Kd;dpiyapy;> ,ijtpl ,d;Dk; vd;id jho;j;jp mw;gkhNtd; 
vd;W jd; kidtpahfpa kPfhSf;F $wpdhu;. rw;W rpe;jpj;Jg; ghU 
q;fs;> jd;Dila Ml;rpf; fhyj;jpy; xU ,yl;rk; jlitfSf;F 
Nky; Njtid njhOJ nfhz;lhu;. mjpy; NjtDila cld;gb 
f;if ngl;bia> mjd; ];jhdj;jpw;F nfhz;L tUk;gb ,UK 
iwfs; kl;LNk> njU topNa eldkhbdhu; vd;W Ntjj;jpy; Fwpg; 
gplg;gl;Ls;sJ. 
 
Njtd; Vd; jhtPJ uh[htpd; Nky; gpupakhapUe;jhu;? Idq;fs; 
Vd; jhtPJ uh[htpd; Ml;rpia tpUk;gpdhu;fs;? mtd; njUt 
opNa eldkhbajpdhNyh? ,y;iy! mtu; NjtDf;Nfw;w ,Uja 
Ks;s kD\d;. mijNa ehq;fs; gw;wpf; nfhs;s Ntz;Lk;.  
 

vdNt jhtPjpd; tho;f;ifapypUe;J ehq;fs; fw;Wf;nfhs;sf;$ba 
Kf;fpa tplaq;fs;: 

• vg;NghJk; khakw;w jho;ikAs;stuhf ,Ue;jhu;  

• vg;NghJk; Njt rj;jj;jpw;F fPo;g;gba Maj;jkhf ,Ue;jhu;; 

• NjtDila Neuj;jpw;F nghWikAld; fhj;jpUe;jhu;. 

• FjpiufspYk;> ,ujq;fspYk;> gilg;gyj;jpYk; ek;gpapUf;fh 
ky;. fu;j;jiuNa ek;gpapUe;jhu;;. 

• ghtk; nra;Njd; vd;W mwpe;j NghJ> mij %b kiwf;fhky; 
cldbahf kde;jpUk;Gk; cs;sk; cilatdhf ,Ue;jhu;.  

• ed;wpawpjYs;stdhf ,Ue;jhu;. 

• Njt ePjpia epiwNtw;Wfpd;wtdhapUe;jhu;. 

• Njtid mjpfkhf Nerpj;jhu;  

• jpdKk; 7 jlit> Neuj;ij xJf;fp Njtidj; Jjpj;jhu; 
 

jhtPJ uh[h xU ehs; Mba eldj;ijg; gw;wpf; nfhs;shky;> 
me;j uh[htplk; ,Ue;j> Njtd; tpUk;gpa> ey;y gz;GfisNa 
gw;wpf; nfhs;s Ntz;Lk;. mijNa Njtd; tpUk;Gfpd;whu;.  
 

,];uNty; [dq;fs; nrq;fliy fle;jgpd;> MNuhdpd; rNfhjup 
ahfpa kpupahk; vd;Dk; jPu;f;fjuprpahdtSk; jd; ifapNy jk;G 
Uit vLj;Jf;nfhz;lhs;;. rfy ];jpuPfSk;; jk;GUf;fNshLk; eld 
j;NjhLk; mtSf;Fg; gpd;Nd Gwg;gl;Lg;Nghdhu;fs;. ,];uNtyu;> 40 
tUlq;fs; tdhe;juj;jpNy gpuahzg;gl;lhu;fs;. fu;j;ju; ghu;Nth 
dpd; Nridf;F nra;j gaq;fuj;ijAk;> jq;fSf;F je;j ,ul;rp 
g;gpd; kfpo;r;rpapdhYk; ,e;j ,lj;jpy; mtu;fs; eldk; Mbdhu;fs; 
vd;W Ntjj;jpNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  
 

Mdhy; NjtDila kfpikia rPdha; kiyapNy fz;lNghJ> 
mtUila gupRj;jj;jpw;F Kd; epw;fKbahky;> NkhNriaNa fu; 
j;jNuhL Ngrp> jq;fSf;F fhupaq;fis mwptpf;Fk;gb Ntz;bf; 
nfhz;lhu;fs;. gpd;G NkhNr Njt rKfj;jpNy Nghf;Fk; tuj;Jkhf 
,Ue;jNghJ> NkhNrapd; Kfj;jpYs;s kfpikia ghu;f;fKbah 
ky;> gae;J> NkhNr jq;fNshL NgRk;NghJ> Kf;fhbLk;gb Nfl; 
Lf; nfhz;lhu;fs;.                                
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vypah vd;Dk; NjtDila kD\dpd;; ehl;fspNy> ,];uNty; [d 
q;fs;> Njtid kwe;J mUtUg;ghfpa ghfhiy njhOJ nfhz; 
lhu;fs;. mg;nghOJ> vypah [dq;fis Nehf;fp> fu;j;jupd; jPu;f;fj 
uprpfspy; kPe;jpUf;fpwtd; ehd; xUtd;;> ghfhypd; jPu;f;fjuprpfNsh 
ehD}w;iwk;gJNgu;. ,g;NghJk; ,uz;L fhisfis vq;fsplj;jpy; 
nfhz;Ltul;Lk;; xU fhisia mtu;fs; njupe;Jnfhz;L> mijr; 
re;Jre;jhfj; Jz;bj;J> neUg;Gg; Nghlhky; tpwFfspd;Nky; itf; 
ff;fltu;fs;; ehd; kw;wf; fhisia mg;gbNa nra;J> neUg;Gg; 
Nghlhky; tpwFfspd;Nky; itg;Ngd;. ePq;fs; cq;fs; gfhypd; 
ehkj;ijr; nrhy;ypf; $g;gpLq;fs;; ehd; fu;j;jUila ehkj;ijr; 
nrhy;ypf; $g;gpLNtd;; mg;nghOJ mf;fpdpapdhy; cj;juT mU 
Sk; nja;tNk nja;tk; vd;whd;; mjw;F [dq;fnsy;yhUk; ,J 
ey;y thu;j;ij vd;whu;fs;. ghfhypd; jPu;f;fjuprpfs; fhiyapyp 
Ue;J khiy tiuf;Fk; jq;fs; tpf;fpufq;fis Ntz;b> jq;fis 
fPwpf;nfhz;lhu;fs;. kW cj;juT fpilf;fhJ NghdNghJ mtu; 
fs; fl;bd gypgPlj;jpw;F vjpNu Fjpj;J Mbdhu;fs;. xd;WNk 
elf;ftpy;iy. vypah> gypgPlj;ij nrg;gdpl;L Njtid Nehf;fp 
n[gpj;jhd; mg;nghOJ: fu;j;juplj;jpy; ,Ue;J mf;fpdp ,wq;fp> 
me;jr; ru;thq;f jfdgypiaAk;> tpwFfisAk;> fw;fisAk;> 
kz;izAk; gl;rpj;J> tha;f;fhypypUe;j jz;zPiuAk; ef;fpg;Ngh 
l;lJ. [dq;fnsy;yhUk; ,ijf; fz;lNghJ> Kfq;Fg;Gw tpOe;J: 
fu;j;jNu nja;tk;> fu;j;jNu nja;tk; vd;whu;fs;. fUg;nghUshdJ 
vypahtpd; gypiag; Nghy> vq;fs; JjpgypfSk;> nrg;gdplg;gl;l 
,Ujaj;jpypUe;J Njtdplj;jpw;F nry;Yk; NghJ> me;j rj;jj;ij 
Njtd; epr;rakhf Nfl;ghu;. (1 ,uh[hf;fs; 18:21-39) 
 

md;W [dq;fs;> tpf;fpufq;fshfpa ghfhiy tzq;fpaijg; Nghy> 
,d;Wk; gyu; jq;fs; Njtu;fSf;F Kd;ghf Muthuj;NjhL eld 
khb> jq;fs; ruPuq;fis fhag;gLj;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. Mdhy; 
ehq;fs; Muhjpf;fpd;w [PtDs;s Njtd;> kdpju;fSila ,Ujaj; 
ijg; ghu;f;fpd;whu;. vq;fs; rj;jj;ij Nfl;gjw;F mtu; nrtpfs; 
ke;jkhftpy;iy. jq;fs; ,Ujaj;ij NjtDf;F Kd;ghf cj;j 
kkha; fhj;Jf; nfhs;fpd;wtu;fspd; Muhjidia Njtd; Vw;Wf; 
nfhs;fpd;whu;.  
 

gupRj;j Ntjhfkj;jpNy Fwpg;gplg;gl;l ghj;jpuq;fspy;> jhtPJ uh[h 
khj;jpuky;y> Ntjj;jpYs;s NjtDila gupRj;jthd;fs; ahtUk; 
MtpNahLk; cz;ikNahLk; Njtdhfpa fu;j;jiuj; njhOJ 
nfhz;lhu;fs;. mtu;fSila rj;jj;ij Njtd; Nfl;lhu;. 
 

தான�ேயல் தின�ம் �ன்� ேவைள ேதவனாகிய கர்த்தைர ஆராதித்� 

வந்தார். அந்த ேதசத்தின் ராஜாவ�னால் �ட அைத த�த்� நி�த்த 

��யவ�ல்ைல. ேதவன் எப்ேபா�ம் தான�ேயலின் சத்தத்ைதக் 

ேகட்டார்.  
 

ேமாேச ேதவன் �றியப�ேய ஆசா�ப்� �டாரத்ைத அைமத்�, அவர் 

�றிய நியமங்கைள அப்ப�ேய ைகக்ெகாண்ட ேபா�, ேதவ ப�ரசன்னம் 

�டாரத்ைத ��க் ெகாண்ட�
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சாலேமான், ஆலயத்ைத ேதவ�ைடய நியமங்கள�ன்ப� கட்� ��த்த 

ேபா�, ஆலயம் ேதவ ப�ரசன்னத்தினால் நிைறந்த�. 
 

ேந�காத்ேநச்சார், தான் உண்�பண்ண�ன சிைலைய வணங்க ம�த்த, 

�ன்� �த ம�ஷர்கைள, ஏ�மடங்� �டாக்கப்பட்ட, அக்கின�ச் 

�ைளய�ேல ேபாட்டேபா�, அங்ேக ேதவ சாய�ள்ள இன்�ெமா�வர், 

அக்கின�ய�ன்  மத்திய�ேல அவர்கேளா� ேதான்றினார்.  
 

நற்ெசய்தி அறிவ�த்� வந்த ப�ல், சலீா, என்கிற ேதவ மன�தர்கைள 

ப��த்�, அ�த்� காயப�த்தி, சிைறய�ேல ேபாட்டார்கள். ந�ராத் தி�ய�ல் 

இ�வ�ம் �தித்தார்கள். சிைறச்சாைலய�ன் அத்திபாரங்கள் ந�ங்�ம் 

ப�யாய் ேதவ�ைடய ப�ரசன்னம் அங்ேக ெவள�ப்பட்ட�. 
 

,g;gbahf> ,d;Dk; mNef rhl;rpfis Ntjj;jpNy fhz;fpd; 
Nwhk;. fUg;nghUshtJ> ehq;fs; Njtd; nrhd;dtw;iw nrhd;d 
gb nra;Ak; NghJ mtu; vq;fs; n[gj;ij (Jjp> Muhjid> tpz; 
zg;gq;fs;> Ntz;Ljy;fs;) Vw;Wf; nfhs;Sfpd;wtuha; ,Uf;fp 
d;whu;. 
 
vdNt Njtid RahjPdkhf Jjpf;Fk;gbahf fpilj;j Rje;jpu 
j;ij ehq;fs; J\;gpuNahfk; nra;ahjgbf;F vr;rupf;ifahapUf;f 
Ntz;Lk;. Njtd; md;Gs;stu;> ePba nghWikAs;stu;; mJkl;L 
ky;y mtu; kfh gupRj;ju;! vdNt mtupd; md;igAk; ePba nghW 
ikiaAk; mrl;il nra;ahky;> gupRj;jj;NjhLk; gagf;jpNahLk; 
Njtid Muhjpf;f Ntz;Lk;. vdNt> Njtid Muhjpf;Fk; 
NghJ> ,ir> eldk;> Mly;ghly;fis Fwpj;j tplaq;fspy; ePq; 
fs; vr;rupf;ifAs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;.  
 

rpWtu;fSk;> thypgu;fSk;>  Gjpjhf fpwp];Jit Vw;Wf; nfhz;l 
tu;fSk;> Njtid Jjpg;gjpd; fUg;nghUis fw;Wf; nfhs;Sfpd;w 
NtisapNy> mtu;fs; NjtDila Muhjidiaf; Fwpj;j tpla 
j;jpNy> Fog;gkile;J ,lwyilAk;gbahd nfh^ukhd ghjfj; 
jpw;F ehq;fs; gq;fhspfshff; $lhJ. Njtidj; Jjpg;gjpd; fU 
g;nghUis kwe;J> mtu;fs; ,ir eldk;> Mly;ghly;fis Nkd; 
ikg;gLj;jhjgbf;F> Njtid gagf;jpAld; Muhjpg;gjpd; fUg;ngh 
Uis nrhy;ypf; nfhLf;f Ntz;Lk;.  
  
ehq;fs; RajPdKs;stu;fs;> vijAk; vg;gbAk; nra;J nfhs;s 
yhk;. vq;fSila nraw;ghLfis ehq;fs; epahag;gLj;jyhk;. 
mij Mjupf;Fk; tifapy;> r%f tiyaq;fspNy mjpfg;gbahd 
urpfu;fis Nru;j;Jf; nfhs;syhk;. Mdhy; vq;fs; fu;j;jUk; 
,ul;rfUkhfpa ,NaR thdj;jpNy Nkfq;fspy; tUthu;. mtdt 
Dila fpupiafSf;Fupa gyDk; mtNuhL tUfpd;wJ.  
 
vdNt Njtid MtpNahLk; cz;ikNahLk;> gupRj;jj;NjhLk;> 
gagf;jpNahLk; MuhjpAq;fs;. fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];JjhNk 
cq;fis topelj;Jthuhf
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gpujhd trdk;; : vNgrpau; 2:19 
 

vq;fs; tho;f;ifapNy> tUlj;jpd; Muk;gj;jpNy rpy jPu;khdq; 

fis vLf;fpd;Nwhk;. ehl;fs; fle;J nry;Yk; NghJ> rpy Ntis 

fspNy> me;jj; jPu;khdq;fis> NtW rpy fhupaq;fSf;fhf cil 

j;Jf; NghLfpd;Nwhk;. vLj;Jf;fhl;lhf> me;j kdpjd; vdf;F ,g; 

gbr; nra;Jtpl;lhu;;> vdNt vdf;F Nfhgk; te;Jtpl;lJ> vdNt 

ehd; tUl Muk;gj;jpNy vLj;j jPu;khdj;jpd;gb nra;ag; Nghtjp 

y;iy vd;W $wptpLfpd;whu;fs;. me;j kdpjd; nra;jJ mepahak; 

ehd; mij epahag;gLj;JNtd; vd KbT vLf;fpd;whu;fs;. ,g;gb 

KbT vLf;Fk; NghJ> NjtDila ePjpf;F ehq;fs; ,lq;nfhLf; 

fhky; Ngha;tpLfpd;Nwhk;. Vnddpy; kdpjDila Nfhgk; Njt 

Dila ePjpia elg;gpf;f khl;lhJ vd Ntjk; $Wfpd;wJ. ,NaR 

fpwp];J Qhd];ehdk; vLf;Fk;gb Nahthd; ];ehddplj;jpw;Fte;j 

NghJ> ehd; ck;kplj;jpy; Qhd];ehdk; vLf;f Ntz;bajhapUf;f 

ePu; vd;dplj;jpy; vg;gb vLg;gJ vd;W> ,NaRit jLj;jhd;. 

,NaRNth> ,g;gbahf vy;yh ePjpAk; epiwNtWk;gb ,g;nghOJ 

,lq;nfhL vd;whu;. ,e;j G+kpapNy> ehq;fs; ve;j fhupaj;ij 

nra;a Ntz;Lk; vd;W Njtd; rpj;jkhapUf;fpd;whNuh mJNt 

NjtDila ePjpahf ,Uf;fpd;wJ. 

 

cd; rj;JUit kd;dpj;JtpL> cd;id rgpf;fpd;wtu;fis MrPu; 

tjp> cd;id Jd;gg;gLj;Jfpd;wtu;fSf;fha; n[gk; gz;Z vd;w 

tz;zkhf Njt ePjp $wg;gl;bUf;fpd;wJ. xUtd; Nfhgk; nfhs; 

Sk; NghJ> Nkw;$wg;gl;litfis mtdhy; nra;a KbahJ. 

vdNt mtd; jd;Dila tho;tpy; Njt ePjpia epiwNtw;wkh 

l;lhd;. kdpjDila Nfhgk; Njt ePjpia elg;gpf;fkhl;lhJ. 

 

rpyu; Njt ePjpiaf; Fwpj;J jtwhd mgpg;gpuhak; nfhz;L 

s;shu;fs;. mjhtJ> xUtu; vdf;F mepahak; nra;Jtpl;lhu;> ehd; 

mjw;F gjpyb nfhLf;fyhk;. ehd; mijf; nfhLf;fhky; ,Uf;fp 

d;Nwd; Vnddpy; Njtd; mij nra;al;Lk;. Vnddpy;> ehd; Nfhg 

g;gl;L gjpyb nfhLj;jhy;> vd;Dila Nfhgk; Njt ePjpia epiw 

Ntw;whJ ,t;tpjkhf epidf;fpd;;whu;fs;. ,g;gbahf Nfhgj;ij  

[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] 
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jd; ,Ujaj;jpNy nfhz;Ls;s kd\d; NjtDila ePjpia 

epiwNt w;w KbahJ.  

 

vy;yh kdpju;fSf;Fk;  Nghuhl;lq;fs; cz;L. mjw;F vtUk; tpjp 

tpyf;fy;y. thdkz;lyq;fspYs;s nghy;yhj MtpfNshL Nghuh 

l;lk; cz;L vd NjtDila kD\dhfpa gTy;> vNgrpau; epUg 

j;jpNy Fwpg;gpl;bUf;fpd;whu;. ,e;jg; Nghuhl;lq;fis fu;j;ju; mwpe; 

jpUf;fpd;whu;. fu;j;ju; vq;fSf;F cjtp nra;a Maj;jKs;stuh 

apUf;fpd;whu;. ,e;jg; Nghuhl;lj;jpNy ehd; ntw;wp nfhs;s Ntz; 

Lk; vd thQ;irAs;stdhf ,Ug;Ngdhf ,Ue;jhy;> ehd; mtU 

ila cjtpia mrl;il gz;zhky;> mtUila cjtpia ehd; 

ehLk; NghJk;> fu;j;ju; epr;rakhf vdf;F cjtp nra;thu;.  

 

gy Nghuhl;lq;fs; kj;jpapNy> rfpg;Gj;jd;ikNahL> ,e;j cyf 

j;jpNy tho Ntz;Lk; vd;W ehq;fs; ahtUk; gpuahrg;gLfpd; 

Nwhk;. mope;J Nghfpd;w ,e;j tho;f;iff;fhf fupridAs;stu;f 

shf ,Ue;jhy;> Kbtpy;yhj tho;f;ifia milAk;gb Maj;jg;g 

Lfpd;w ehq;fs; vt;tsT ftdKs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

ehq;fs; me;epaUk; guNjrpfSk; my;y> ehq;fs; NjtDilat 

u;fs;> vdNt jplDs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. vq;fSila 

tho;f;ifapNy ehq;fs; guNyhf uh[;aj;jpw;fhf vLj;j gpujp 

\;l;ilfis> ,e;j G+kpf;Fupa ve;jf; fhupaq;fSf;fhfTk; cil 

j;Jf; Nghlf;$lhJ. 

 

,];uNtyu; vfpg;jpd; mbikj;jdj;jpypUe;J Gwg;gl;lNghJ> mtu;f 
Sld; rpy Gw[hjpapdUk; Nru;e;J nfhz;lhu;fs;. ,tu;fs; NjtD 
ila kfj;Jtkhd nray;fis jq;fs; fz;fshy; fz;lhu;fs; 
MdhYk; Njtdhfpa fu;j;ju;> ,];uNtyUf;F nfhLj;j cld; 
gbf;iff;F ,tu;fs; ghj;jpuuy;yhjtu;fs;> ,tu;fSf;F Rje;jp 
ughfk; ,y;iy. ,tu;fs; me;epaUk; guNjrpfSkhapUe;jhu;fs;.  
ehq;fSk; ,tu;fisg; Nghy; ,];uNtypd; fhzpahl;;rpf;F Gwk; 
ghdtu;fshf ,Ue;Njhk;.  Mdhy; ,NaR fpwp];J> gifiar; rpY 
itapdhy; nfhd;W> NjtNdhL vk;ik xg;Guthf;fpdhu;. ehq;fs;  
fpwp];J%ykhf NjtDila Rje;juj;jpw;F gq;fhspfshNdhk;. 
vdNt ,dp ehq;fs; me;epaUk; guNjrpfSk; my;y. gupRj;jth 
d;fNshNl xNu efuj;jhuhapUf;fpd;Nwhk;. mtUila khwhj 
fpUig vq;fis #o;e;jpUf;fpd;wJ. vdNt thf;Fj;jj;jq;fis 
gpbj;Jf; nfhz;L> fu;j;ju; vq;fsplj;jpy; xg;Gtpj;jitfis fUj; 
NjhL fhj;Jf; nfhs;Nthk;. 
 

 

 

 

[இந்த ேதவ ெசய்திய�ன் ��ைமயான ஒலிப்பதிைவ ப�ன்வ�ம் 
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அதி உன்னதமான அைழப்� 
Njrj;ij Ml;rp nra;Ak; guhf;fpukKs;s uh[h> xU rhjhuz 

Fbkfdpd; FLk;gj;ij tpUe;jpw;fhf mioj;jpUe;jhd;. mu 

z;kidf;F mUfpy; Nghtjw;Nf mUfij mw;wtu;fshf 

,Ue;jtu;fs;> ,g;NghJ> muz;kidf;Fs;Ns> uh[hNthLk; ke;jp 

upfNshLk;> jsgjpfNshLk; tpUe;Jz;zg;Nghfpd;whu;fs; vd; 

gij epidj;J mtd; FLk;gk; 

ngU kfpo;r;rp mile;jJ. ehl;fs; 

mz;kpj;Jf; nfhz;L tu tu mtu; 

fs; gutrk; ngUfpf; nfhz;Nl te; 

jJ. gpupakhdtu;fNs> rw;W rpe;jp 

Aq;fs;! ehq;fs; ru;tj;ijAk; rpU~; 

bj;j ru;t ty;yikAs;s Njtdh 

fpa fu;j;juhy;> epj;jpa [Ptid 

ngw;W> ep^opahf guNyhf uh[; 

aj;jpNy thOk;gbaha; miof;fg;g 

l;Nlhk;. md;wd;iwa ehl;fspd; 

ghLfs; rpy NtisfspNy tho;f; 

ifiaf; Fwpj;j rypg;ig cz;L gz;zptpLfpd;wJ. vdNt cq; 

fs; miog;igAk; njupe;J nfhs;SjiyAk; Fwpj;J mrjpahf 

,Ue;J tplhjPu;fs;. ,e;j cyfj;jpNy capu; thOk;tiu ehq;fs; 

nra;a Ntz;ba nghWg;Gf;fspd; miog;G cz;L. rpyu; gpuj;jp 

Naf Copau;fshf Njt Nritf;fhf gpupj;njLf;fg;gLfpd;whu; 

fs;. rpyu; Copaj;jpw;F cjtpahfTk;> NtW rpyu; Copau;fis 

cUthf;Fk; ey;y jha;> je;ijauhfTk; miof;fg;gl;bUf;fp 

d;whu;fs;. ,it ahtw;iwAk; tpl gpjhthfpa Njtd; jhNk vq; 

fis jk;Kila uh[;aj;jpd; gq;fhspfshf mioj;jpUf;fpd;whu;. 

,ij cWjpaha; cq;fs; ,Ujaj;jpy; gjpj;Jf; nfhs;Sq;fs;. 

,e;j Nkd;ikia czu;e;J nfhs;Sk;gbahf gpufhrKs;s 

kdf;f z;fis jUk;gbahf Njtid Ntz;bf; nfhs;Sq;fs;.  

 

 

 
 

 

ஆைகயால்> சேகாதரேர> 

உங்கள் அைழப்ைப�ம் 

ெத�ந்�ெகாள்�தைல 

�ம் உ�தியாக்�ம்ப� 

ஜாக்கிரைதயாய��ங்கள் ; 

இைவகைள ெசய்தால் 

ந�ங்கள் ஒ�க்கா�ம் இட 

றிவ��வதில்ைல.. 

nts;sp | Mdp 1 
 

 khiy thrfk; - vNgrpau; 4:1 

2  ேப�� 1:10 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ> பரேலாக ராஜ்யத்திேல நித்தியமாய் 

உம்�டன் வா�ம்ப�யான அதி உன்னதமான அைழப்ைபப் ெபற்ற 

நான்> அதின் ேமன்ைமைய உணர்ந்� ெகாள்�ம்ப�யான உள்ளத்ைதத் 

தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

  1 த�ேமாத்ேத� 6:12, எப�ெரயர் 3:1,  2 ெதச 1: 12               13 



  
 

 

நம்�கிற� அவராேல வ�ம் 

“vd;Dila epiyia ahu;jhd; mwpthu;fs;”  vd;W xU 

jhahdts; $wp fre;J nfhz;lhs;. ,e;j cyfpNy md;G> ghrk; 

Nghd;w gjq;fSf;F gy tiutpyf;fzq;fs; cz;L. tho;f; 

ifia ntd;W fhl;LfpNwd; vd;w ey;y vz;zj;Jld; jpUkz 

tho;f;ifia Muk;gpf;fpd;wtu;fs;> vjpu;j;J tUk; rpwpa rthy; 

fisf; fz;L fyq;fpg; Nghfpd;wh 

u;fs;. vJTk; jq;fis gpupf;f Kb 

ahJ vd;W rgjk; $wpatu;fs;> gpw; 

ghL js;shbg; Ngha;tpLfpd;whu; 

fs;. vq;fisr; #o;e;J vt;tsT 

md;Gs;stu;fs; ,Ue;jhYk;> ve;j 

kdpjdhYk; ,d;DnkhUtupd; 

epiyia G+uzkhf mwpe;J nfhs; 

sKbahJ. jq;fs; cz;ik epiyia $wpdhy; vd;id 

gpioahf tpsq;fpf;nfhz;L> epahae;jPu;j;J tpLthu;fs; vd;w 

gak; kdpju;fs; cs;sj;jpy; cz;L. cs;sj;jpy; cs;sij nrhy;y 

tpUk;gpdhYk;> mjd; jhu;g;gupaj;ij cz;ikahf ntspf;fhl;l 

thu;j;ijfs; ,y;iy. Vwj;jho ,g;gbg;gl;l #o;epiyf;F eNfhkp 

vd;w xU ];jpup js;sg;gl;lhs;. fztNdhLk;> ,uz;L Fkhuu;f 

NshLk; ed;ikia  Njb> Nkhthg; Njrj;jpw;F nrd;wts;> jd; 

fztidAk;> ,uz;L Fkhuu;fisAk; ,oe;J> frg;Gld; jd; 

Njrj;jpw;F jpUk;gpdhs;. mtSld; jpUk;gp te;j kUkfshfpa 

&j; topahf fu;j;ju; ed;ikia cz;L gz;zpdhu;. gpupakhdt 

u;fNs> vy;yhtpjj;jpYk; ek;ikg;Nghy; Nrhjpf;fg;gl;Lk;> ghtkpy; 

yhjtuhapUf;fpw gpujhd Mrhupauhfpa ,NaR ekf;fpUf;fpwhu;. 

vq;fs; tho;f;ifapd; ehl;fis kl;Lky;y> ehq;fs; Njhd;WKd; 

,Ue;j ehl;fisAk;> ,dp tu ,Uf;fpd;w ehl;fisAk; ed;F 

mwpthu;. mtuplk; cq;fs; epiyia njupag;gLj;Jq;fs;. ehq;fs; 

ek;Gfpw ed;ik mtuhNy tUk;. 

 

என் ஆத்�மாேவ> ேதவ 

ைனேய ேநாக்கி அமர்ந் 

தி� ; நான் நம்�கிற� 

அவராேல வ�ம். 

சங்கீதம் 62:5 

rdp | Mdp 2 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 4:14-15 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> என்�ைடய வாழ்வ�ன் நிைலைய 

அறிந்தவர் ந�ர் ஒ�வேர> நான் உம்ைம நம்ப�ய��க்கிேறன்> என்ைன 

அ�த்�ம் சவால்கைள ேமற்ெகாள்ள ெபலன் தா�ம். இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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யாைர ேநசிப்ப�ர்கள்? 

vq;fs; ehshe;j tho;f;ifapNy gy kf;fisr; re;jpf;fpd;Nwhk;. 

,tu;fSs;;  vq;fs; nrhe;j FLk;gj;jpdu;> cwtpdu;fs;> ez;gu;fs;> 

maytu;fs;> mwpKfkhdtu;fs;> rf Ntiyahl;fs;> rf 

khztu;fs;> me;epau;fs; mlq;Fthu;fs;.  ,tu;fs; nghUshjhu 

uPjpapNy> rKf me;j];jpNy> nra;Ak; njhopypNy gy epiy 

fspy; ,Uf;fyhk;. rpyu; cq;fis  

rpNefpf;fpd;wtu;fshTk;> NtW rpyu; 

cq;fis giff;fpd;wtu;fshfTk; 

,Uf;fyhk;. ed;ik nra;Ak;gb ,t 

u;fspy; ahiu ePq;fs; njupe;J nfhs; 

tPu;fs;? cq;fis Nerpf;fpd;wtu; 

fis kl;Lkh? my;yJ cq;fis 

giff;fpd;wtu;fSf;Fk; ed;ik nra; 

tPu;fsh? nghJthf kdpju;fs; jq; 

fSf;F tpUg;gkhdtu;fSf;F kl; 

LNk ed;ik nra;a tpUk;Gfpd;wh 

u;fs;. ,NaR nrhd;dhu;: cq;fisr; 

rpNefpf;fpwtu;fisNa ePq;fs; rpNefp 

j;jhy;> cq;fSf;Fg; gyd; vd;d? 

ghtpfSk; jq;fisr; rpNefpf;fpwtu; 

fisr; rpNefpf;fpwhu;fNs.  cq;fS 

f;F ed;iknra;fpwtu;fSf;Nf ePq; 

fs; ed;iknra;jhy;> cq;fSf;Fg; 

gyd; vd;d? ghtpfSk; mg;gbr; 

nra;fpwhu;fNs.  ed;ik nra;tnjd;W $Wk;NghJ> ahtupd; 

topfisAk;> Nghf;FfisAk; ehq;fs; kdjhu Vw;Wf; nfhs;s 

Ntz;Lk; vd;gJ nghUs; my;y. vq;fs; topfs; rpy 

NtisfspNy NjtDf;F Vw;Gilajhf ,y;yhjpUe;j NghjpYk;> 

mtu; vq;fSf;F ed;ik nra;J tUfpd;whu;. vdNt cq;fis 

giff;fpd;wtu;fSf;Fk; ed;ik nra;Aq;fs;.    

  

   

உங்கள் சத்��க்கைளச் 

சிேநகி�ங்கள்> நன்ைம 

ெசய்�ங்கள்> ைகம்மா� 

க�தாமல் கடன் ெகா� 

ங்கள்> அப்ெபா�� உங் 

கள் பலன் மி�தியாய� 

�க்�ம்> உன்னதமானவ 

�க்� ந�ங்கள் ப�ள்ைளக 

ளாய��ப்ப�ர்கள்> அவர் 

நன்றியறியாதவர்க�க்

�ம் �ேராகிக�க்�ம் 

நன்ைமெசய்கிறாேர> 

�க்கா 6:35 

QhapW | Mdp 3 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 12:14-21 

ெஜபம்: பரேலாக ப�தாேவ> எனக்� த�ைம ெசய்கின்றவர்கைள 

ெவ�க்காமல்> அவர்கைள மன்ன�த்�> மனதார அவர்க�க்� நன்ைம 

ெசய்�ம்ப�யான உண்ைம�ள்ள இதயத்ைத எனக்� தா�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அன்�ள்ளவைர அன்� ெசய்�ங்கள் 

rfyKk; gilj;j Njtdhfpa fu;j;ju; cq;fspy; md;ghapUf;fpd; 

whu;. jk;Kila xNu Ngwhd FkhudhNy ehk; epj;jpa [Ptid 

milAk;gb> Njtd; mtiu ,t;Tyfj;jpNy mDg;gpdjpdhy; 

Njtd; ek;Nky; itj;j md;G ntspg;gl;lJ. mtiu ehq;fs; 

mwpAk; Kd;Ng> mtu; ek;kplj;jpy; md;G$u;e;J> ek;Kila ght 

q;fis eptpu;j;jpnra;fpw gypahfj; 

jk;Kila Fkhuid mDg;gpdjp 

dhNy md;G    cz;lhapUf;fpwJ. ,e;j 

md;G> vq;fs; tho;f;ifapNy> mop 

ahj epj;jpa gyid nfhLf;f Ntz; 

Lk; vd;why;> ehq;fSk; Njtid 

md;G nra;a Ntz;Lk;. gpupakhd 

tu;fNs> ePq;fs; Njtid md;G nra; 

fpd;wPu;fsh? mtupNy md;ghapUf;fp 

wtd;> mtUila fl;lisfis kd 

jhu jd; tho;f;if apNy iff;nfh 

s;fpd;whd;. Njt fl;lisfs;> ehq; 

fs; J}a tho;f;if tho;;e;J> Njt 

Dila rpj;jj;ij epiwNtw;Wt 

jw;F cjtpahfNt nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. mJNt rj;jpa 

Ntjk;! me;j topapNy epj;jpa tho;T cz;L. ePq;fs; Njtid 

md;G nra;fpd;wPu;fsh vd;W cq;fis> ePq;fs; Ntj thu; 

j;ijfspd; ntspr;rj;jpy; Muha;e;J ghu;f;fyhk;. Njtdplj;jpy; 

md;G$UfpNwndd;W xUtd; nrhy;ypAk;> jd; rNfhjuidg; 

gifj;jhy;> mtd; ngha;ad;;> jhd; fz;l rNfhjudplj;jpy; 

md;G$uhkypUf;fpwtd;> jhd; fhzhj Njtdplj;jpy; vg;gb md;G 

$Uthd;? vd;W gupRj;j Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. Njtd; cq;f 

spy; md;ghapUf;fpd;whu; vd;gjpy; ve;j IaKkpy;iy. Mdhy; 

me;j md;G vq;fs; tho;f;ifapy; G+uz fdpia nfhLf;Fk;gb> 

Njtid ePq;fs; md;G nra;Aq;fs;.  

  

 
 

உன் ேதவனாகிய கர்த்த 

�டத்தில் உன் �� இ� 

தயத்ேதா�ம்> உன் �� 

ஆத்�மாேவா�ம்> உன் 

�� மனேதா�ம்> உன் 

��ப் பலத்ேதா�ம் அன் 

���வாயாக என்பேத 

ப�ரதான கற்பைன. 

மாற்� 12:30 

jpq;fs; | Mdp 4 
 

 khiy thrfk; - 1 Nahthd; 4:7-21 

 

ெஜபம்: இரக்கத்தில் ஐ�வ�ய�ள்ள ேதவேன> நான் உம்ைம அறியாத 

நாட்கள�ேல என்ைன ந�ர் ேநசித்த�ர். நித்திய வாழ்� த�ம் உம் 

கட்டைளகைள நான் ைகக்ெகாண்� நடக்க உணர்�ள்ள இ�தயத்ைதத் 

தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்  16 



  
 

 

மனப்�ர்வமான அர்ப்பண�ப்� 

NghFk; topapNy tho;tpoe;jtidg; Nghy ,Uf;Fk; njU 

thrpiag; ghu;j;j xU kdpjd;> “,td; Vd; jd; tho;it ,g;gb 

mopj;Jf; nfhz;bUf;fpd;whd;> ,tDf;F cjTtJ NjtDila 

rpj;jNkh vd;W Kjypy; Muha Ntz;Lk; vd;W jd; kdjpy; 

$wp> jd; Ntiyf;F nrd;W tpl;lhd;. kj;jpahd NtisapNy> 

me;j kdpjDila rpNu~;l njhopy; 

mjpgu;> mtid  jd; fhupahyj;jpw; 

Fs; tutioj;J> ,d;DnkhU gl;l 

zj;jpYs;s> jq;fSila mYtyf 

j;jpy;> Kfhikahsu; xUtu; Njit> 

ey;y rk;gsk;> fhu; kw;Wk; jq;Fkpl 

trjpfSk; cz;L vd;W $wp Kb 

g;gjw;Fs;> ehd; mq;F Nghfpd; 

Nwd; vd;W $wptpl;lhd;. me;j 

Ntisapy; Njtdpd; rpj;jj;ij Nfl;f 

Ntz;Lk; vd;w vz;zk; rw;Wk; mtd; kdjpy; Njhd;wtpy;iy. 

gpupakhdtu;fNs> fpwp];jt tho;f;ifia vg;gb thoNtz;Lk; 

vd;W vq;fs; fu;j;jUk; ,ul;rfUkhfpa ,NaR fpwp];J tho;e;J 

fhl;bdhu;. me;j tho;f;ifapd; ikag;nghUs; “gpjhtpd; rpj;jk;” 
,J vq;fs; tho;tpy; epiwNtw;wg;gl Ntz;Lk;. gpjhtpd; rpj;jk; 

epiwNtw;Wk; tho;f;ifapy; jd;dykw;w Nrit ,Uf;f Ntz; 

Lk;. vq;fSila Nahridfs; epiwNtwNtz;Lk; vd;Wk; 

vz;zp> tof;Ff;Fk; thJf;Fkhd> re;ju;g;gq;fSf;F jg;gpf; nfhs; 

tjw;Fk;>  Rayhgj;jpw;fhfTk; NjtDila rpj;jj;ij NjLg 

tu;fs; fpwp];Jit cilatu;fs; my;y. ,e;j cyfj;NjhL mop 

e;J NghFk; nghUl;fSf;fhf> jq;fs; ,dQ;rdk;> nrhe;j ge;j 

q;fis tpl;L J}u ,lq;fSf;F nry;y kdpju;fs; vg;NghJk; Ma 

j;jkhf ,Uf;fpd;whu;fs;. ehq;fNsh> gpjhtpd; rpj;jj;ij epiwNt 

w;Wk;gbaha; kdg;G+u;tkha; vq;fis xg;Gf; nfhLg;Nghk;. 

 
 

 

ந�ங்கள் தம்�ைடய சித் 

தத்தின்ப�ெசய்ய உங்க 

ைளச் சகலவ�த நற்கி� 

ையய��ம் சீர்ெபா�ந்தி 

னவர்களாக்�வாராக 

எப�ெரயர் 13:21 

nrt;tha; | Mdp 5 

 

 

 khiy thrfk; - Nuhku; 12:1-2 

 

 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> என்�ைடய �யலாபத்திற்காக உம்�ைடய 

சித்தத்ைத ெசய்ய ேவண்�ம் என்கிற எண்ணம் என்ைனவ�ட்� 

அகன்�>மனப்�ர்வமாக உம்�ைடய சித்தத்ைதச் ெசய்ய என்ைன வழி 

நடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்                17 



  
 

 

நன்ைம உண்டா�ம்ப�க்�... 
xU rkak;> rKjha me;j];J ngw;w gupNrau; vd;w gpuptpdupy; 

rpyUk;> Ntj ty;Ydu;fs; vd;W fUjg;gl;l rpyUk;> ,NaR 

tplk; Fw;wk;gpbf;Fk;gb te;jhu;fs;. ,NaR mtu;fis Nehf;fp: 

ePq;fNsh> xUtd; jd; jfg;gidahtJ jhiaahtJ Nehf;fp: 

cdf;F ehd; nra;aj;jf;f cjtp VJ cz;Nlh> mijf; nfhu; 

ghd; vd;Dk; fhzpf;ifahff; 

nfhLf;fpNwd; vd;W nrhy;yptpl; 

lhy; mtDila flik jPu;e;jJ 

vd;W nrhy;yp> mtid ,dp jd; 

jfg;gDf;fhtJ jd; jha;f;fhtJ 

ahnjhU cjtpAk; nra;a xl;lhky;; 

ePq;fs; Nghjpj;j cq;fs; ghuk;g 

upaj;jpdhy; Njt trdj;ij mt 

khf;FfpwPu;fs; vd fbe;J nfhz; 

lhu;. ngw;Nwhiu fdk; gz;Zt 

njd;gJ> mtu;fSf;Fupa flik 

fis nra;J> nrhe;j ge;jq;fs; 

kj;jpapYk;> Cu;> cyfpYk; ew;ng 

au; rk;ghjpg;gjy;y.  Njtdpy; md;G 

$uhky; mtiu xUtd; fdk; 

nra;a KbANkh? md;gpy;yh fdk; ntWk; Kf];Jjpahf 

,Uf;Fk;. jq;fs; tho;f;ifapd; nrsfupaq;fNs Kjd;ikahdJ> 

ngw;Nwhu; tptfhuq;fis ftdpg;gJ> jilapy;yhky; ,Uf;Fk; 

vd;why; kl;LNk mtu;fis ftdpg;Nghk; vd;W gyu; 

tho;fpd;whu;fs;. cd; giftiu Nerp vd;W ,NaR $wpdhu;. 

ngw;Nwhiu md;G nra;aKbahjtd; jd; gifQid vg;gb 

md;G nra;thd;? cs;se;jpupaq;fis Muha;e;jwpfpd;w Njtd; 

cq;fs; epiyia ed;F mwpthu;. vdNt ed;ik ngUFk;gbf;F 

NjtDf;F Kd;ghf  cz;ikAs;stu;fshapUq;fs;.  

  

 

உனக்� நன்ைம உண் 

டாய��ப்பதற்�ம்> �மி 

ய�ேல வாழ்நாள் ந��த்தி 

�ப்பதற்�ம்>  உன் தக 

ப்பைன�ம் உன் தாைய 

�ம் கனம்பண்�வா 

யாக என்பேத வாக்�த்த 

த்த�ள்ள �தலாங் கற் 

பைனயாய��க்கிற�. 

எேபசியர் 6:2-3 

Gjd; | Mdp 6 

 

 

 khiy thrfk; - khw;F 7:10-13 

 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ேதவேன> ந�ர் எனக்� தந்த ெபலத்தின்ப�> எனக்� 

ஒப்�வ�க்கப்பட்ட வ�வகாரங்கைள> மனதார>  திறம்படச் ெசய்� ��க்க> 

�ய ஆவ�யானவ�ன் வழிடத்�தைலத் தந்த�ள்வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நாங்கள் யார்? 
ehq;fs; Njt gf;jpAs;stu;fsh? my;yJ Njtdpd; ghJfh 

tyu;fsh? ,];uNty; [dq;fis kPjpahdpaupd; ifapypUe;J 

tpLtpf;Fk;gbahf> Njtd;jhNk> fpjpNahd; vd;Dk; kdpjid 

mioj;jhu;. mtDila jfg;gdplj;jpypUe;j> mUtUg;ghd ghfh 

ypd; tpf;fpufq;fspd; Njhg;ig mopj;Jg; NghLk;gbahf fu;j;juh 

fpa Njtd; jhNk fpjpNahdplk; $wpdhu;. mtd; me;jg; gpufhu 

khfNt nra;jhd;. ,jdhy; me;j Cu; kD~u; Nfhgk; nfhz;L> 

mtid nfhy;Yk;gb Nahrid 

gz;zpdhu;fs;. mg;nghOJ mtD 

ila jfg;gd; me;j [dq;fis 

Nehf;fp: ePq;fsh ghfhYf;fhf tof; 

fhLtPu;fs;? ePq;fsh mij ,ul;rpg; 

gPu;fs;? me;j tpf;fpufk; nja;tkh 

dhy;> mJ jhNd jdf;fhf tof; 

fhll;Lk; vd;whd;. ,e;j cyfpY 

s;s gyu; jq;fs; Njtu;fis ghJ 

fhf;fpd;whu;fs;. mitfSf;fhf to 

f;fhLfpd;whu;fs;. ehq;fNsh> ru;t 

ty;yikAs;s nka;ahd Njtid 

vq;fs;    Njtdhf nfhz;Ls;Nshk;. 

mtu; nrhy;y MFk;> mtu; fl;lisapl epw;Fk;! MdhYk;> 

[dq;fs; kde;jpUk;gp guNyhfk; nry;Yk;gbaha; ePba 

nghWikAs;stuhapUf;fpd;whu;. fu;j;jUf;fhf fz;zPu; tpLk;gb 

ahAk;> mtiu vjpu;g;gtu;fis mopg;gjw;fhfTk; Njtd; vq; 

fis miof;ftpy;iy. mij Njtd;jhNk Fwpj;j fhyj;jpNy 

nra;thu;. kdj;jho;ikAlDk;> rhe;jj;JlDk; mtu; gzpf;fhf 

miof;fg;gl;Nlhk;. cz;ikahd Njt gf;jpAs;stu;fs;> 

Njtid kdjhu Nerpg;ghu;fs;. jq;fs; ehshe;j tho;f;ifapNy> 

NjtDila Rghtq;fis ntspf;fhl;Lthu;fs;.   

  

 

தமக்� வ�ேராதமாய் 

அவபக்தி�ள்ள பாவ�கள் 

ேபசின க�ன வார்த்ைத 

கெளல்லாவற்றின�மித்த

�ம்> அவர்கைளக் கண் 

�க்கிறதற்�ம்> ஆய�ரமா 

ய�ரமான தம� ப��த்த 

வான்கேளா�ங்�ட கர்த் 

தர் வ�கிறார் 

�தா 1:15 

tpahod; | Mdp 7 
 

 khiy thrfk; - 2 jPNkhj;NjA 2:2 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன>  நான் உம்மிடத்தில் ெபற்�க் 

ெகாண்ட பண�ைய> மனத்தாழ்ைம�ட�ம்>  சாந்தத்�ட�ம்> உம்�ைடய 

சித்தப்ப� ெசய்� ��க்க எனக்� �ைண ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்  19 



  
 

 

நித்திய வாழ்� த�ம் வசனம் 

xU rkak; ,NaR fg;gu;e$k; vd;Dk; CUf;F te;jNghJ> mtu; 

,Ue;j  tPl;bd; Kd; [df;$l;lk; kpFjpahapUe;jgbahy; thrY 

f;F Kd;Dk; epw;f ,lk;Nghjhjgbf;F mNefu; $bte;jhu;fs;; 

mtu;fSf;F ,NaR trdj;ijg; Nghjpj;jhu;. mg;nghOJ ehYNgu; 

xU jpkpu;thjf;fhuidr; Rke;Jnfhz;L mtuplj;jpy; te;jhu;fs;;. 

[df;$l;lj;jpdpkpj;jk; mtUf;Fr;; rkP 

gkha;r; Nruf;$lhky;> mtu; ,Ue;j 

tPl;bd; Nkw;$iuiag; gpupj;Jj;jpw 

g;ghf;fp> jpkpu; thjf;fhud; fplf;fpw 

gLf;ifia ,wf;fpdhu;fs;. ,NaR 

mtu;fs; tpRthrj;ijf; fz;L> jpkpu; 

thjf;fhuid Nehf;fp: kfNd> cd; 

ghtq;fs; cdf;F kd;dpf;fg;gl; 

lJ> eP vOe;J> cd; gLf;ifia 

vLj;Jf; nfhz;L> cd; tPl;Lf;Fg; Ngh vd;W cdf;Fr; nrhy;Yfp 

Nwd; vd;whu;. ,e;j rk;gtj;ij fz;l> Ntj ty;Ydu;fspy; rpyu;> 

ghtq;fis kd;dpf;f ,tu; ahu; vd;W Fog;gkile;jhu;fs;. ,e;j 

rk;gtj;ijf; Fwpj;J Muha;e;J ghu;f;Fk; NghJ> Nehahspia 

nfhz;L te;jtu;fspd; tpRthrj;ijAk;> Ntj ty;Ydu;fspd; 

mwpahikiaAk;> ,NaR nra;j mw;Gjj;ijAk; Ngrpf; nfhs; 

Nthk;. ,it ahtw;wpYk; ed;ikahd gbg;gpidfs; cz;L. 

Mdhy; ,it ahtw;wpYk; Nkd;ikahdJ> ,NaR [dq;fis 

fz;l NghJ “mtu;fSf;F trdj;ijg; Nghjpj;jhu;”. vq;fs; 
tho;f;ifapYk;> ehq;fs; fu;j;jUila [Pt trdq;fis mwpe;J 

mtw;iw iff;nfhs;tjpy; kpfTk; Mu;tKs;stu;fshapUf;f 

Ntz;Lk;. me;j trdq;fspNy Kbtpy;yh tho;T cz;L. me;j 

trdq;fspy;> vq;fis Fwpj;jjhd NjtDila mehjp 

jPu;;khdj;jpd; kfpikahd ,ufrpak; mlq;fp cs;sJ. vdNt> 

Ntj trdj;ij Mu;tj;NjhL fw;Wf; nfhs;Sq;fs;.  

  

 

 

 

 

கிறிஸ்�வ�ன் வசனம் 

உங்க�க்�ள்ேள சகல 

ஞானத்ேதா�ம் ப��ரண 

மாக வாசமாய��ப்பதாக;. 

ெகாேலாெசயர் 3:16 

nts;sp | Mdp 8 
 

     khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:22 

 

ெஜபம்: பரேலாக ப�தாேவ> ேவதத்தி�ள்ள இரகசியங்கள�ன் ேமன் 

ைமைய உணர்ந்�> அந்த வசனங்கைள ஆர்வத்�டன் கற்�க் ெகாள்ள 

உம்�ைடய ப��த்த ஆவ�யானவர் வழியாக என்ைன வழிநடத்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்               20 



 
 

 

�ன்�றிக்கப்பட்டைவகள்  
Njtdhfpa fu;j;ju;> vq;fSf;F vd;W Kd;Fwpj;j ve;j fhupa 

j;ijAk; vtuhYk; jil nra;a KbahJ. ,itfspy;> Njtd; 

jhNk>  gpuj;jpNafkhf jdp kdpjDf;Nfh> FLk;gj;jpw;Nfh> rig 

If;fpaq;fSf;Nfh> Njrj;jpw;Nfh Kd;Fwpj;j fhupaq;fshf ,Uf; 

fyhk; my;yJ NjtDila gps;isfshf miof;fg;gl;L mtu; 

top elf;Fk; gps;isfs; aht 

Uf;Fk; cupj;jhd ed;ikahf ,Uf; 

fyhk;. vit vg;gbahf ,Ue;jh 

Yk;> thdKk; G+kpAk; xope;J Nghdh 

Yk; mtu; ciuj;j thf;Ffs; khwh 

jitfs;. rpy NtisfspNy vq;fs; 

tho;f;ifapd; #o;epiyia Muha; 

e;J ghu;f;Fk; NghJ> vq;fis 

MSfpd;wtu;fs; gyj;jpUf;fpd;whu;fs;> vq;fs; vjpupfs; ty; 

yuRfisg; Nghy gaq;fukhdtu;fs;> Mdhy; ehq;fNsh vsp 

ikAk; rpWikAkhdtu;fs; Nghy vz;zj; Njhd;wyhk;. gpupa 

khdtu;fNs> Kw;fhyq;fspNy> NjtDila jPu;f;fjuprpfs;> elf;f 

,Uf;Fk; rk;gtq;fis Kd;Diuj;jNghJ> uh[hf;fs;> mjpfhup 

fs;> IRtupathd;fs;> cyfpNy fy;tpkhd;fs; vd;W miof;fg;g 

l;ltu;fs;> me;j NjtDila kD~u;fis eifj;jhu;fs;> mbj; 

jhu;fs;> rpiwapy; itj;jhu;fs;> gyiu nfhiy nra;jhu;fs;. 

MdhYk;> jk;Kilatu;fs; topahf Njtd; ciuj;jij epiw 

Ntw;wpdhu;. ,J Kbe;j fij my;y> ,d;Wk; Njtd; jhd; ciu 

j;jitfis epiwNtw;Wfpd;whu;. ,d;Dk; epiwNtw;wp Kbg;ghu;. 

vdNt jpld; nfhs;Sq;fs;> thf;Fj;jj;jq;fis gpbj;Jf; 

nfhz;L> tpRthrj;NjhL mitfis mwpf;ifapLq;fs;. ngha; 

nrhy;y Njtd; xU kdpjd; my;y kdk;khw mtu; xU kDGj; 

jpuDk; my;y. Fwpj;j fhyj;jpNy> vy;yhtw;iwAk; nrk;ikaha; 

nra;J Kbg;ghu;.  

 

 

என் உடன்ப�க்ைகைய 

ம�றாம�ம்> என் உத� 

கள் வ�ளம்ப�னைத மாற் 

றாம�ம் இ�ப்ேபன். 

சங்கீதம் 89:34 

rdp | Mdp 9 
 

 khiy thrfk; - NahRth 23:14 

 

ெஜபம்: வாக்�மாறாத ேதவேன>  ந�ர் ேநற்�ம் இன்�ம் என்�ம் மாறாத 

ேதவன். உம்�ைடய வாக்�த்தத்தங்கைள இ�கப்பற்றி ெகாள்�ம் 

உணர்�ள்ள இ�தயத்ைத எனக்�த் தா�ம்.இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவன் த�ம் ெபலம் 

Cu; tptfhuq;fis Ngrpj;jpupAk; kdpjd; xUtd;> jd; ma 

ytid Nfhgg;gLj;Jk;gbahd mw;gkhd fhupaq;fis nra;J 

nfhz;L te;jhd;. gy fhykhf mikjyhf ,Ue;j maytd;> 

xU ehs; me;j kdpjid ghu;j;J> eP Vd; ,g;gbr; nra;fpd;wha;> 

cd; tPl;by; cdf;F Ntiy ,y;iyah vd;W mjl;bdhd;. 

,g;gbahd xU re;ju;g;gj;ij vjpu; 

ghu;j;jpUe;j me;j thahbahfpa 

kdpjd;> ngupjhd fyfj;ijf; fps 

g;gp tpl;lhd;. %lDila cjLfs; 

tpthjj;jpy; EioAk; mtDila 

tha; mtDf;Ff; NfL> mtd; cj 

Lfs; mtd; Mj;JkhTf;Ff; fz;zp 

vd;W ePjp nkhopfspd; Gj;jfj;jpNy 

thrpf;fpd;Nwhk;. ,g;gbg;gl;l jdf;f 

Lj;j Ntiyfspy; jiyapLfpd;wtu; 

fs;> kw;wtu;fis fhuzkpd;wp Nfhg 

g;gLj;Jfpd;wtu;fs; rig If;fpaq; 

fspy; $l Eioe;J fyfq;fis 

cz;L gz;Zfpd;whu;fs;. gpupakhd 

tu;fNs> vq;fs; khk;r vz;zq;fspd;gb> ehq;fs; kw;wtu;fSf;F 

mwpT Gfl;l Ntz;Lk; vd;gNj gprhrhdtdpd; tpUg;gk;. fyf 

q;fis fpsg;Gfpwtu;fis vq;fs; vz;zg;gb mlf;f KaYjy;> 

vd;Dila gioa tho;itg;gw;wp mtJ}W NgRk; kdpjdpd; Fiw 

fis Ngrpj; jpupjy;> mtDld; thf;Fthjk; nra;jy; Nghd;w 

Ntj gpukhzq;fSf;F mg;ghw;gl;l nray;fis ehq;fs; elg;gp 

f;Fk; NghJ> gprhrhdtd; vq;fs; tho;tpy; ntw;wp nfhs;fpd; 

whd;. vq;fs; NghuhAjq;fs; vq;fs; khk;r ngyd; my;y. Njt 

Dila ngyj;jpdhNy ehq;fs; gprhrhdtdpd; je;jpuq;fis 

Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. ,f;fl;lhd #o;epiyfspy;> nghWikahf 

,Ue;J> mjpfkhf n[gk; nra;Aq;fs;.  

 

அைவகளால் நாங்கள் 

தர்க்கங்கைள�ம்>  ேதவ 

ைன அறிகிற அறி�க்� 

வ�ேராதமாய் எ�ம்�கிற 

எல்லா ேமட்�ைமைய 

�ம் நிர்�லமாக்கி> எந்த 

எண்ணத்ைத�ம் கிறிஸ் 

��க்�க் கீழ்ப்ப�யச் 

சிைறப்ப�த்�கிறவர்க

ளாய��க்கிேறாம் 

2 ெகா�ந்தியர் 10:5 

QhapW | Mdp 10 
 

 khiy thrfk; - 2 njr 1:4-5 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> ப�சாசானவன�ன் தந்திரங்கைள 

ெஜய�க்�ம்ப�யாய்> ஆவ�க்��ய சர்வா�தவர்க்கத்ைத எப்ேபா�ம் 

அண�ந்தவனாய் (ளாய்) இ�க்க என்ைன வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவன் ப��த்தர் 

fu;j;ju; vd;id jk;Kila rpj;jk; nra;tjw;fhf gpuj;jpNafkhd 

miog;ig je;jpUf;fpd;whu;> gpujpal;rkhf mgpN~fk; gz;zp 

apUf;fpd;whu; mjdhy; ehd; NjtDila mbg;gil epak 

q;fSf;F tpjptpyf;fhdtd; vd;W ahUk; $wKbahJ. vLj;Jf; 

fhl;lhf> fu;j;ju; ,];uNty; Gj;jpuiu Nehf;fp: me;epa tpf;fpuf 

q;fis jq;fs; Njtu;fshf nfhz; 

ltu;fSld; (Gw[hjpahUld;) rk;g 

e;jk; fyf;f Ntz;lhk;. mtu;fs; 

epr;rakha;j; jq;fs; Njtu;fisg; 

gpd;gw;Wk;gb cq;fs; ,Ujaj;ijr; 

rhag;gz;Zthu;fs; vd;W Kd;$l; 

bNa nrhy;ypapUe;jhu;;. rhNyhNkhd; 

vd;Dk; jhtPjpd; Fkhuid> fu;j;j 

uhfpa Njtd; jhNk> gpuj;jpNaf 

khf mioj;J> gpujpal;rkhf mgp 

N~fpj;jhu;. Mdhy;> mtNdh me;epa 

];jpupfis jd; kidtpfshf;fpf; 

nfhz;ljhy;> mtd; taJ nrd;w 

fhyj;jpy;> mtDila kidtpfs; 

mtd; ,Ujaj;ij me;epa Njtu;f 

isg; gpd;gw;Wk;gb rhag;gz;zp 

dhu;fs;;. ,jdhy; rNyhNkhd; uh[h 

ghtk; nra;J fu;j;jiutpl;L J}uk; nrd;Wtpl;lhd;. ehq;fSk; 

gpuj;jpNafkhd miog;igg; ngw;wtu;fs;. ,ul;rfuhfpa ,NaR 

fpwp];Jtpd; tpiykjpf;fKbahj mUikahd gupRj;j ,uj; 

jj;jpdhy; ghtk; ePq;f Rj;jpfupf;fg;gl;L> gupRj;j tho;f;if thO 

k;gbahf gpupj;njLf;fg;gl;bUf;fpd;Nwhk;. gpjhtplj;jpy; NrUk;g 

bahf [PtDs;s Gjpa  topia cz;L gz;zpdhu;.  ,e;j mU 

ikahd miog;igAk;> Njtd; je;j RahjPdj;ijAk;> fu;j;jU 

ila thu;j;ijapd;gb gupRj;jkhff; fhj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. 

  

  

 

இப்ப�ப்பட்ட வாக்�த்தத் 

தங்கள் நமக்� உண்டா 

ய��க்கிறப�ய�னால்> ப�� 

யமானவர்கேள> மாம்சத் 

தி�ம் ஆவ�ய��ம் உண் 

டான எல்லா அ�சி�ம் 

ந�ங்க> நம்ைமச் �த்திக� 

த்�க்ெகாண்�> ப��த்த 

மா�தைல ேதவபயத் 

ேதாேட �ரணப்ப�த்தக் 

கடேவாம். 

2 ெகா�ந்தியர் 7:1 

jpq;fs; | Mdp 11 
 

 khiy thrfk; - 1 NgJU 1:16 

 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய>  உம்ைம ஆராதிக்�ம்ப� ந�ர் எனக்�த் தந்த 

�யாத�னத்ைத நான் அற்பமாக எண்ண�>  என்�ைடய �யவ��ப்பங்கைள 

நிைறேவற்�வதற்� பயன்ப�த்தாமல் இ�க்க கி�ைப ெசய்வ �ராக. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நற்பண்�கைள காண்ப�ப்ேபாம் 

xU Cupy; ,Ue;j rNfhjuu;fspy;> ,isatd; jd; jikaDf;F 

Nfhg%l;Lk; nray;fis nra;iffis> nra;J te;jhd;. xU 

ehs; jikad; nghWikia ,oe;J> jk;gpia fLikahd 

thu;j;ijfshy; fz;bj;Jtpl;lhd;. ,isatd; jd; je;ijia 

Nehf;fp> ,td; jd;id gf;jidg; Nghy fhz;gpj;Jf; nfhs; 

Sthd;> Mdhy; ,tdpd; Nfhgj; 

ijAk; mjpd; tpisitAk; ghU 

q;fs; vd;whd;. jikad; je;ijia 

Nehf;fp> ,td; jpl;lkpl;L> ehsh 

e;jk; vdf;F Nfhg%l;Lk; nray; 

fis nra;J nfhz;Nl ,Uf;fpd; 

whd;. ,tu;fspy; ahiu epahag;gL 

j;JtPu;fs;? rpy NtisfspNy Njt 

Dila gps;isfs; kj;jpapYk; ,t; 

tz;zkha; eilngWfpd;wjy;yth? 

gpupakhdtu;fNs> ehd; Nfhgk; nfhs; 

Sk; NghJ> vd; cld; rNfhjud; 

vd;id Nfhg%l;bdhd; vd;w thu;j; 

ijiaAk;> ehd; vd; cld; rNfhj 

uid Nfhgg;gLj;Jk; NghJ> mtDf;F nghWik ,y;iy vd; 

fpw thu;j;ijiaAk; Rl;bf; fhz;gpg;gJ fu;j;juhfpa NjtDf;F 

Vw;GilajhFNkh? ,y;iy! kdpju;fs; kj;jpapy;> vd;idNa 

ehd; ePjpkhdhf fhz;gpg;gjw;fhf Ntj thf;fpaq;fs; jug;gltp 

y;iy. ehd; gupRj;jd;> kw;wtd; ghtp vd;W fhz;gpg;gjw;fhfTk; 

Ntj thf;fpaq;fs; jug;gltpy;iy. ePq;fs; xUtiunahUtu; 

fbj;Jg; gl;rpj;jPu;fshdhy; moptPu;fs;. tPz; Gfo;r;rpia tpUk;gh 

kYk;> xUtiunahUtu; Nfhg%l;lhkYk;> xUtu;Nky; xUtu; 

nghwhiknfhs;shkYk; ,Uf;ff;flNthk;. md;gpdhy; xUtiu 

xUtu; jhq;Fq;fs;.   

 

 
 

சேகாதரேர> ந�ங்கள் �யா 

த�னத்திற்� அைழக்கப்ப 

ட்�ர்கள்> இந்தச் �யாத� 

னத்ைத ந�ங்கள் மாம்சத் 

திற் ேக�வாக அ�ச� 

யாமல்> அன்ப�னாேல 

ஒ�வ�க்ெகா�வர் ஊழி 

யஞ்ெசய்�ங்கள். 

கலாத்தியர் 5:13 

nrt;tha; | Mdp 12 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 5:13-26 

 

ெஜபம்: அன்ப�ன் ேதவேன> மி�ந்த மனத்தாழ்ைம�ம் சாந்த�ம் ந��ய 

ெபா�ைம�ம் உைடயவனாய் (ளாய்)> உம்�ைடய  அன்ைப என் 

சைபய��ள்ள உடன் சேகாதர�க்� காண்ப�க்க என்ைன வழிநடத்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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கர்த்தைர ேநாக்கிப் பா�ங்கள்  

jhtPJ> rTy; uh[hTf;F jg;gpNahb> rpf;yhf; vd;Dk; ,lj;jpy; 

,Ue;jhd;. jhtPJk;> mtNdhL ,Ue;j GU~u;fSk; ,y;yhj 

rkaj;jpNy> mkNyf;fpau; rpf;yhiff; nfhs;isabj;J> mij 

mf;fpdpahy; Rl;nlupj;J> mjpypUe;j ];jpuPfshfpa rpwpatu;f 

isAk; ngupatu;fisAk; rpiwgpbj;J> xUtiuAk; nfhd;WNgh 

lhky;> mtu;fisg; gpbj;Jf;nfh 

z;L> jq;fs; topNa Ngha;tpl;lhu; 

fs;.  jhtPJk; mtd; kD~Uk; 

me;jg; gl;lzj;jpw;F te;jNghJ> 

mOfpwjw;Fj; jq;fspy; ngydpy;yh 

ky; NghFkl;Lk; rj;jkpl;L mOjhu; 

fs;.  jhtPJ kpfTk; neUf;fg;gl; 

lhd;; rfy [dq;fSk; jq;fs; 

Fkhuj;jpfspdpkpj;jk; kdf;fpNyr 

khdjpdhy;> mtidf; fy;nywpaNt 

z;Lk; vd;W nrhy;ypf;nfhz;lhu;fs;;.,jw;nfhj;jjhf> vd;d 

nra;tnjd;W njupahj #o;epiyfs; vq;fSf;Fk; Vw;gLtJz;L.  

me;j Neuq;fspNy> rpy kdpju;fs; jq;fs; czu;Tfspd;gb 

nrayhw;wp> ,d;Dk; mNef Jd;gq;fSf;Fl;gl;L tpLfpd;whu;fs;. 

Mdhy; jhtPJ> jd; Njtdhfpa fu;j;jUf;Fs;Ns jd;idj; 

jplg;gLj;jpf;nfhz;lhd;.  mtd; fu;j;jiu Nehf;fp: ehd; me;jj; 

jz;ilg; gpd; njhluNtz;Lkh? mijg; gpbg;Ngdh? vd;W 

Nfl;lhd;. mjw;F mtu;: mijg; gpd;njhlu;; mij eP gpbj;J> 

rfyj;ijAk; jpUg;gpf;nfhs;tha; vd;whu;. ehq;fSk;> vq;fs; ,f; 

fl;lhd #o;epiyfspy;> gjw;wkile;J> tPz; thu;j;ijg; gpu 

Nahfq;fs; nra;ahkYk;> vq;fs; cs;sj;jpy; Njhd;wpagb nra 

w;glhkYk;> jhtPijg; Nghy NjtDila rKfj;jpNy n[gj; 

jpNy jupj;jpUe;J> NjtDila topelj;JjYf;F fhj;jpUf;f 

Ntz;Lk;.   

 
 

கர்த்த�க்காகப் ெபா� 

ைம�டன் காத்தி�ந் 

ேதன் ; அவர் என்ன�டமா 

ய்ச் சாய்ந்�>என் �ப்ப� 

�தைலக் ேகட்டார். 

சங்கீதம் 40:1 

Gjd; | Mdp 13 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 123:1-4 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன>  ந�ர் அறியாமல் என் வாழ்வ�ல் 

ஏ�ம் நைடெபறப்ேபாவதில்ைல. எந்தச் �ழ்நிைலய��ம்> உம்�ைடய 

வழிநடத்�தைல ெபற்�க் ெகாள்�ம்ப� காத்தி�க்க ெபா�ைமையத் 

தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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வஞ்சிக்கப்படாதி�ங்கள்! 
xU fpuhkj;jpNy cs;s [dq;fs;> kw;wa fpuhkj;jpYs;s jq;fs; 

vjpupfis rpjwbj;JtpLNthk; vd;W xd;Wgl;bUe;jhu;fs;. vg; 

NghJ vjpupfs; tUthu;fs;> ehq;fs; tpopg;Gld; Maj;jkhf 

,Ug;Nghk; vd;W vjpupfspd; gpujpal;rkhd tUifia vjpu;gh 

u;j;jpUe;jhu;fs;. gy ehl;fs; fle;J nrd;w gpd;> ,e;j fpuhkj; 

jpYs;s rpyu; Fog;gq;fis cz;L 

gz;zpdhu;fs;. mtw;iw nghUl;g 

Lj;jhky;> vjpupf;fhf kdpju;fs; fhj; 

jpUe;jhu;fs;. khjq;fs; fle;J nry; 

yr; nry;y> ,tu;fs; kj;jpapy; Vw;g 

l;l rpwpa fUj;J NtWghLfSk;> 

Kuz;ghLfSk; gpuptpidahf khwp> 

[dq;fs; ,uz;L FOf;fshf gpup 

e;J tpl;lhu;fs;. xU FOit Nru;e; 

jtu;fs; Kd;ndLf;Fk; ve;j Mf;f 

q;fisAk;> kw;wa FOitr; Nru;e;j 

tu;fs; Fog;gptpLk; epiyf;F gpup 

tpid frg;ghfptpl;lJ. me;jf; fpuh 

kj;jhNu mtu;fspd; vjpupfshf khwptpl;lhu;fs;. ,J jq;fs; 

vjpupapd; tQ;ridahd #o;r;rp vd;gij me;j fpuhkj;jpYs;s 

rpNu~;l %g;gdhu; mtu;fSf;Fr; Rl;bf; fhz;gpj;jNghJ> mtu; 

%ykha; ahtupd; fz;fSk; jpwf;fg;gl;lJ. cq;fs; jdpg;gl;l 

FLk;g> rKf> rig tho;f;ifapy; cq;fs; vjpup gpujpal;rkha;> 

“ehd;jhd; rhj;jhd;” vd;W ntsptUthd; vd;W vjpu;ghu;j;J> 

ehshe;jk; elf;Fk; rpwpa tplaq;fis mrl;il nra;J> rhj;jh 

Dila tQ;rfkhd tiyf;Fs; tpohjgb vr;rupf;ifahapf;Fk; 

gb ,NaRtpd; rP~dhfpa gTy; Gj;jp nrhy;fpd;whu;. tpopg;G 

s;stu;fshapUq;fs;> xUtiu xUtu; kd;dpAq;fs;. n[gj;jpNy 

jupj;jpUq;fs;.. 

 
 

ஆகி�ம்> சர்ப்பமான� 

தன்�ைடய தந்திரத்தி 

னாேல ஏவாைள வஞ்சி 

த்த�ேபால> உங்கள் மன 

�ம் கிறிஸ்�ைவப்பற் 

றிய உண்ைமய�ன�ன்� 

வ�ல�ம்ப� ெக�க்கப்ப 

�ேமாெவன்� பயந்தி� 

க்கிேறன். 

2 ெகா�ந்தியர் 11:3 

tpahod; | Mdp 14 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 4:7 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ேதவேன> எங்கள் நாளாந்த வாழ்க்ைக 

ய�ேல>சாத்தான�ன் தந்திரங்கைள நிதான�த்தறியத்தக்கதாக> உம்�ைடய 

�ய ஆவ�யானவ�ன் வழிநடத்�தைலத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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தம்மண்ைட ேசர்க்�ம் இேய� 

,NaR ,e;j G+kpapNy tho;e;j ehl;fspy; ,Ue;j rpy A+jkjj; 

jiytu;fs; Rkf;f Kbahj ghuq;fis mw;gkhdtu;fs; NkYk;> 

vspikahdtu;fs; NkYk; Rkj;jpdhu;fs;. ,jdhy; [dq;fs; 

xLf;fg;gl;lhu;fs;. kdpju;fSila tho;f;ifapNy md;G> ghrk;> 

,uf;fk;> kdJUf;fk; vd;Dk; gjq;fSf;F ,lkpy;yhky; Nghap 

w;W. vz;nza; ,y;yhky;> jpupf 

Ufp kq;fp vupAk; tpsf;if ntsp 

apNy vwpe;J tpLtJ Nghy kdpju; 

fSila tho;Tk; mw;gkhf ,Ue; 

jJ. Mdhy; vq;fs; fu;j;juhfpa 

,NaR fpwp];JNth> rpuha;f;fg;g 

l;L ,Uf;Fk; ehzy; Gy;iyf; $l 

cilj;Jg;Nghlkhl;lhu;.  rpy Ntis 

fspNy rpy kdpju;fSila tho;  

f;if> ,dp xd;Wf;Fk; cjthJ 

vd;W rKjhaj;jhy;; js;sg;glyhk;. 

ghtj;jpd; ghuj;jpdhy;> kq;fp vupfp 

d;w tpsf;ifg; Nghy> tho;f;ifapNy ,dp xU ek;gpf;if 

,y;iy vd;w epiyf;F js;sg;glyhk;> rpuha;f;fg;gl;l ehziyg; 

Nghy ngydw;w epiyf;F js;sg;glyhk;. ,dp xd;Wf;Fk; 

cjthjtd;> cjthjts; vd;W iftplg;glyhk;. Mdhy; md;G 

epiwe;j kPl;gu; ,NaR> cd;id th vd;W miof;fpd;whu;! 

ghtj;jpNy thOk; ghtpfspd; Mj;Jkhtpd; mty epiyia 

fz;L kdJUfpd;whu;. mize;J Nghfpd;w tpsf;fpw;F GJ 

vz;nza; Cw;wp> jpupia Rj;jk; nra;J> G+kpf;F ntspr;rkhf 

khw;Wfpd;whu;. ,e;j G+kpapNy mw;gkhdtu;fSk;> Fg;igAk;> 

J}rpAk; vd;W kdpju;fshy; js;sg;gl;ltu;fSk;> jq;fs; tho;it 

,NaRtplk; xg;Gf; nfhLf;Fk; NghJ> mtu; mtu;fis 

gLFopapypUe;J J}f;fp fd;kiyapd; Nky; epWj;Jfpd;whu;.  

 

 
 

அவர் நியாயத்திற்� 

ெஜயங்கிைடக்கப்பண்� 

கிறவைரக்�ம்> ெந�ந்த 

நாணைல �றிக்காம� 

ம்> மங்கி எ�கிற தி�ைய 

அைணக்காம�ம் இ�ப் 

பார். 

மத்ேத� 12:20 

nts;sp | Mdp 15 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 40:2 

 

ெஜபம்: உன்னதமான ேதவேன>  த�திய�ல்லாதவன் (ள்) என்� என்ைன 

ந�ர் தள்ள�வ�டாமல்>  என்ைன�ம் உம்�ைடய ராஜ்யத்தின் பங்காள� 

யாக> உம்�ைடய மகனாக மகளாக ெத�ந்�  ெகாண்டைமக்காக நன்றி! 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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இேய�ைவ பற்றிக் ெகாள்�ங்கள்  

ehfuPfk;> kdpj cupik> mgptpUj;jp vd;w Nghu;itapNy gy Nj 

rq;fspNy> NjtDf;F tpNuhjkhd ghtr; nray;fs; rl;lkhf;f 

g;gl;L tUfpd;wJ. gpjhthfpa Njtd; jhNk ve;j kdpjidAk; 

js;sptpLfpd;wtu; my;y. ,e;j cyfj; Njhw;w Kjy;  tho;e;j 

kdpju;fs; jk;kz;il te;J epj;jpa tho;it ngwNtz;Lk; vd; 

gNj mtUila Nehf;fk;. cyf 

j;ij Mf;fpidf;Fs;shfj; jPu;f;F 

k;gb Njtd; jk;Kila Fkhuid 

cyfj;jpy; mDg;ghky;> mtuhNy 

cyfk; ,ul;rpf;fg;gLtjw;fhfNt 

mtiu mDg;gpdhu;. Mdhy; jpuhl; 

irnrbapNy xl;lg;glhj nfhbfs; 

cyu;e;J Nghtijg; Nghy> ,NaR 

,y;yhky; tho;gtdpd; tho;f;if 

Ak; cyu;e;JNgha;tpLfpd;wJ. ,Na 

Rit ,ul;rfu; vd;W mwpe;j ehLf 

spYs;stu;fSk;> ,NaRit tpl;L 

jq;fs; gps;isfisj; J}ug;gLj;J 

fpd;whu;fs;. me;j ehkj;ij Ngrp 

dhy;> ,e;j cyfj;jpNy jq;fSf;F 

kf;fs; kj;jpapy; ed;kjpg;G cz; 

lhfhJ vd;W> ,NaRtpd; G+Tyf gpwg;G> mtUila ghLfs;> 

kuzk;> capu;j;njOjypd; epidT ehl;fspy;$l ,NaR vd;w 

ehkj;ij jtpu;j;Jf; nfhs;fp;d;whu;fs;. ,tu;fs; ,Ujaj;jpd; 

epidTfSk;> mtu;fSila fpupiafSk; nghy;yhjjhf ,Ug; 

gNj ,jw;F fhuzk; vd;W ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. ,tu;fis 

Ak; ,tu;fs; me;jfhuj;jpd; fpupiafisAk; fz;L Nrhu;e;J 

Ngha;tplhjpUq;fs;. ,NaRit gw;wpf;nfhz;L> cq;fSf;F 

nfhLf;fg;gl;l nghWg;ig nghWikNahL epiwNtw;Wq;fs;. 

 

 

 

ஒள�யான�  உலகத்திேல 

வந்தி�ந்�ம் ம�ஷ� 

ைடய கி�ையகள் ெபால் 

லாதைவகளாய��க்கிறப

�ய�னால் அவர்கள் ஒள� 

ையப்பார்க்கி�ம் 

இ�ைள வ��ம்�கிறேத 

அந்த ஆக்கிைனத்த�ர்ப்� 

க்�க் காரணமாய��க்கி 

ற�. 

ேயாவான் 3:19 

rdp | Mdp 16 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 12:30 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ> இந்த உலகிேல நடக்�ம் வ��வாசத் 

�ேராகமான ெசயல்கைள நடப்ப�க்�ம் மன�தர்கள�ன் வழிகள�ல் நான் 

இ�ப்�ண்� ேபாய்வ�டாதப�க்� என்ைன காத்� நடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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தினந்ேதா�ம் தியான��ங்கள் 

vq;fs; kdjpy; Njhd;Wk; vz;zq;fspd;gb Jupjkhf jPu;khd 

q;fis vLj;Jf; nfhs;shky;> nghWikia filg;gpbj;J jupj;jp 

Ue;J> jPu;khdq;fis vLg;gJ ey;yJ. jupj;jpUf;Fk; ehl;fspNy> 

Ntjj;ij thrpj;J> n[gpj;J> ey;y MNyhridfis ngw;Wf; 

nfhs;s Ntz;Lk;. rnyhNkhd; uh[h kupj;jgpd;> mtDila 

kfd;> nunfhngahk; uh[h 

thdhd;. mg;nghOJ> [dq;fs;> 

jq;fSila f~;lq;fis mtD 

f;F njuptpj;J> ck; jfg;gd; vq; 

fis fLikahf elj;jpdhu;> vq; 

fs; Rikia ,yFthf;Fk; vd;W 

Ntz;bdhu;fs;. nunfhngahk; mt 

u;fspld; %d;W ehs; jtiz Nfl;L> 

,e;jf; fhupaj;ij Fwpj;J MNyhr 

idia ehbdhd;. mtdplk; ,Ue;j tajhd %g;gu;fs;> [d 

q;fspd; Ntz;Ljiy Nfl;L> mtu;fspd; tho;f;ifia ,yFth 

f;Fk;gb $wpdhu;fs;. mtNdhbUe;j thypgu;fNsh> mtu;fS 

ila Rikia ,d;Dk; mjpfupj;J> mtu;fNshL kpfTk; fbd 

khf ,Uf;Fk;gb $wpdhu;fs;. nunfhngahk;> thypgu;fspd; gf; 

fk; rha;e;J> [dq;fis gifj;jhd;. ,jdhy; uh[;aj;jpd; gd;dpu 

z;by; gj;Jg; gq;if ,oe;J Nghdhd;. ,jdhy; tluh[;ak;> 

njd; uh[;ak; vd> Ml;rp gpupe;J Nghapw;W. nuNfhngahk;> gjpy 

spg;gjw;F %d;W ehs; jtiz Nfl;L> MNyhridia ehbaJ 

ey;y jPu;khdk;. mJNghy ehq;fSk; jupj;jpUg;gJ ey;yJ> 

Mdhy; vtUila MNyhrid ehk; gpd;gw;wg; Nghfpd;Nwhk; 

vd;gjpy; ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. NjtDila MNyhridfs; 

Ntj thu;j;ijfNshL xj;jpUf;Fk;. vdNt> ehq;fs; Ntj 

thu;j;ijfis jpde;NjhWk; thrpj;J jpahdk; nra;a Ntz;Lk;. 

mg;NghJ rupahd jPu;khdq;fis ehq;fs; vLj;Jf; nfhs;Nthk;. 

 

 

  

 

கர்த்த�க்� வ�ேராதமான 

ஞான�மில்ைல> �த்தி� 

மில்ைல> ஆேலாசைன� 

மில்ைல. 

ந�திெமாழிகள் 21:30 

QhapW | Mdp 17 
 

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

 

ெஜபம்: மகிைம நிைறந்த ேதவேன> இர�ல் பக�ம் உம்�ைடய 

வார்த்ைதகள�ல் தியானமாய��ந்�> அைவகைள என் வாழ்க்ைகய�ல் 

நான் ைகெகாள்�ம்ப� என்ைன உணர்�ள்ளவனாக்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்               29 



  
 

 

மகா ப��த்த ேதவன் 

rnyhNkhdpd; Fkhudhfpa nunfhngahkpd; ehl;fspNy> ,];u 

Nty; uh[;ak; tluh[;ak;> njd; uh[;ak; vd ,uz;lhf gpupf;fg;g 

l;lJ. Njtd; jhNk nanuhngahk;  vd;gtid tluh[j;jpw;F 

uh[hthf Vw;gLj;jp> eP vd; topfspy; ele;jhy;> ehd; cd; Ml; 

rpia cd; re;jjpf;F epiytug;gLj;JNtd; vd;W thf;F nfhL 

j;jhu;. Mdhy; ,e;j nanuhngahk;> 

jd; Gj;jpapd; Nky; rhu;e;J nfhz; 

lhd;.  fu;j;jUila Myak;> njd; 

uh[;aj;jpYs;s vUrNykpy; ,Ue;j 

jhYk;> [dq;fs; mq;Nf gyp nrY 

j;jg; Nghdhy;> kdk; khwp> njd; 

uh[;aj;jpd; uh[hthfpa nunfhng 

ahik rhu;e;J nfhs;thu;fs; vd;W 

gae;jhd;. mjdhy;>,uz;L nghd; 

fd;Wf; Fl;bfis nra;J> mJNt 

cq;fs; Njtu;fs; vd;W $wp> me;j 

tpf;fpufj;ij tzq;Fk;gb nra; 

jhd;. mJTky;yhky;> NjtDila 

epakdj;jpw;F tpNuhjkhf> Mrhupa 

Nfhj;jpukhfpa Nytp Nfhj;jpuj;jpyp 

yhjtu;fspy;> <dkhdtu;fis Mrh 

upau;fshf;fpdhd;. Njtd; ,tDf;F nfhLj;j uh[;aj;ij> jd;D 

ila Gj;jpf;F vl;bagb> fu;j;jiutpl;L [dq;fis J}ug;gLj; 

jpdhy;> uh[;aj;ijf; fhj;Jf; nfhs;syhk; vd;W epidj;jhd;. 

mjdhy;> fu;j;jUf;F Kd;ghf kfh gaq;fukhd ghtpahdhd;. 

jd; topfs; mUtUg;ghditfs; vd;W mtd; mwpe;j NghJk;> 

kde;jpUk;Gtjw;F kdjpy;yhky;. epj;jpa rhgj;ij rk;ghjpj;Jf; 

nfhz;lhd;. Njtd; kfh gupRj;ju;! mRj;jkhditfisAk;> 

mUtUg;ghditfisAk; cq;fis tpl;L mfw;wptpLq;fs;. 

 

  
 

  

கர்த்த�க்� அ�வ�ப் 

பான கா�யமாகிய ெதாழி 

லாள�க�ைடய ைகேவ 

ைலயால் ெசய்யப்பட்ட 

�ம் வார்ப்ப�க்கப்பட்ட� 

மான யாெதா� வ�க்கிர 

கத்ைத உண்�பண்ண� 

ஒள�ப்ப�டத்திேல ைவக் 

கிறவன் சப�க்கப்பட்ட வன் 

என்பார்களாக.. 

உபாகமம் 27:15 

jpq;fs; | Mdp 18 
 

 khiy thrfk; - nfhNyhnrau; 3:5 

 

ெஜபம்: மகா ப��த்த�ள்ள ேதவேன> ந�ர் உம்�ைடய வாக்கிேல 

உண்ைம�ள்ளவர். உமக்� அ�வ�ப்பாக ேதான்�கின்ற யாைவ�ம் 

என்ைனவ�ட்� அகற்றி> உமக்� ப��யமான வழிய�ல் நடக்க கி�ைப 

ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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கி�ைபய�ன் நாட்கள் 

xU CupNy trpj;J te;j IRtupathd;> jd; gps;isfSf;F 

Ntz;ba trjpfs; ahtw;iwAk; G+uzkhf nfhLe;J te;jhd;. 

vdpDk; mtDila Fkhuu;fspy; xUtd;> rpy jPa ez;gu;fS 

ld; Nghf;Fk; tuj;Jkhf ,Ue;J te;jhd;. jfg;gNdh jd;dhy; 

Kbe;jtiuf;Fk; mtDila tho;it ey;topg;gLj;j Kad;whd;. 

MdhYk;> mtDila Fkhud;> jf 

g;gdplkpUe;J gzj;ij ngWk;gb 

aha;> rpy ehl;fSf;F> jfg;gDf;F 

gpupakhdtw;iw nra;thd;> Mdhy; 

gzj;ij ngw;wgpd;Ngh> jd; ez;gu; 

fsplk; nrd;WtpLthd;. ePq;fs; me;j 

jfg;gdpd; ];jhdj;jpy; ,Ue;jhy; 

vd;d nra;tPu;fs;? vj;jid Mz;L 

fs; mtid ehl;bd; mjpfhupfsp 

lj;jpypUe;J jg;Gtpg;gPu;fs;? vj;jid 

Mz;LfSf;F> mJ vd;Dila kfdpd; jtW my;y> mtdpd; 

ez;gu;fs; rpyupd; rjp vd;W $WtPu;fs;? ,g;gbNa mtDila 

tho;f;if jPikahd topapNy nrd;W nfhz;bUe;jhy; mjd; 

KbT vg;gbahapUf;Fk;? ,g;nghOJ vq;fis me;j Fkhudp 

lj;jpYk;> gpjhthfpa Njtid me;j jfg;gdplj;jpw;Fk; itj;J 

rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. epj;jpa tho;itg; ngWk;gbahf> gpjh 

thfpa Njtd;jhNk> jk;Kila nrhe;j Fkhudhfpa ,NaRit 

gypahf xg;Gf; nfhLj;jpUf;fpd;whu;. ,NaR topahf kPl;igj; 

je;J> topfhl;bahfpa gupRj;j Mtpahdtupd; mgpN~fj;ijj; 

je;J>   tho;T jUk; trdq;fs; mlq;fpa Ntjj;ij je;J> ,d;Dk; 

gy tsq;fis je;jpUf;f> ,d;Dk; vq;fs; tho;f;ifapy; 

tpl;LtplKbahj jPikahd cwTfs;> Ngr;Rf;fs;> rpe;jidfs;> 

nray;fs;> fhl;rpfs; ,Uf;Fkhapd; mjd; KbT vg;gbahapUf; 

Fk;? Njt fpUigapd; ehl;fis mrl;il nra;ahjpUq;fs;. 

  

  
 

நான் உமக்� வ�ேராத 

மாய்ப் பாவஞ்ெசய்யாத 

ப�க்�> உம� வாக்ைக 

என்ன��தயத்தில் 

ைவத்� ைவத்ேதன். 

சங்கீதம் 119:11 

 

nrt;tha; | Mdp 19 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 6:1-13 

 

ெஜபம்: உன்னதமான ேதவேன> இன்�ம் என் வாழ்வ�ல் நான் வ�ட 

��யாமலி�க்�ம்> உமக்ெகதிரான உற�கள்> ேபச்�க்கள்> சிந்தைனகள்> 

ெசயல்கள் யாவற்ைறம் வ�ட்�வ�ல�ம்ப�க்�  என்ைன வழிடத்�ம்.  

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஆதரவாய��ங்கள்! 
maypYs;stu;fSf;F cjhu Fzj;Jld;> jhuhskha; cjtp nra; 

Ak; kdpjd;> jhd; thOk; fpuhkj;jpNy ed;kjpg;igg; ngw;wpUe; 

jhd;. gy Mz;Lfs; nrd;wgpd;> me;j maypy; Gjpjhf FbNa 

wpa xU FLk;gk;> me;j rKjhaj;jpw;F cjTk; nghUl;L rd 

r%f epiyak; xd;iw Muk;gpj;jhu;fs;. cjhuFzKs;s kdpj 

Df;F tpRthrKs;s rpy maytu; 

fs;> mtdplk; nrd;W> eP ,t;tsT 

fhykha; gyUf;F gy Nritfis 

nra;J te;jha;> Mdhy; ,g;NghJ 

FbNawpa Fb> cd;id kPwp> rdr 

Kf epiyaj;ij Muk;gpj;jpUf;fpd; 

whu;fs;> ePAk; mjw;F <lhf xU 

epiyaj;ij Muk;gpf;f tpUk;gp 

dhy;> cdf;F G+uz MjuT jU 

Nthk; vd;whu;fs;. Mdhy; me;j cjhu FzKs;s kdpjd; mtu; 

fis Nehf;fp: rNfhjuu;fNs> vd;Dila ngyj;jpd;gb rpwpa 

mstpNy maytu;fSf;F cjTtNj vd;Dila miog;Gk; 

Nehf;fKk;.,g;gb xU rdrKf epiyak; ,e;j fpuhkj;jpy; mik 

f;fg;gl Ntz;Lk; vd vjpu;ghu;j;jpUe;Njd;> me;j Mir epiw 

NtwpapUfpd;wJ. rdrKf epiya Kfhikj;Jtk; vd; ngyj; 

jpw;Fk; mwptpw;Fk; Nkw;gl;lJ. vd;Dila ngau; gpurpj;jg;gLj;J 

k;gb my;y> ,e;j fpuhk kf;fs; eyd;ngWk;gbNa tpUk;Gfpd; 

Nwd;. vd;dhy; Kbe;j cjtpia me;j rdrKf epiyaj;jpw;F 

nra;a Maj;jkhf ,Uf;fpd;Nwd; vd;whd;. gpupakhdtu;fNs> 

me;j cjhuFzKs;s kdpjd; $wpaJ NghyNt> fu;j;jUf;Fs; 

vq;fs; miog;ig epiwNtw;Wk;gbf;Nf  ehq;fs; miof;fg;gl; 

Nlhk;. cld; rNfhjuUf;fpilapy;> rig If;fpaq;fSf;fpilapy; 

Nghl;bg;ge;jaj;jpw;fhf ehq;fs; miof;fg;gltpy;iy. Njtdhy; 

tUk; ve;j ed;ikf;Fk; MjuthapUq;fs;.  

 
 
 
 
 

ந� கர்த்த�டத்தில் ெபற்ற 

ஊழியத்ைத நிைறேவற் 

�ம்ப� கவனமாய��ப் 

பாயாகெவன்� ெசால்� 

ங்கள். 

ெகாேலாெசயர் 4:17 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> எந்த நன்ைமைய�ம் வாதினா�ம் வ �ண் 

ெப�ைமய�னா�ம்> ேபாட்�மனப்பான்ைமேயா�ம் ெசய்யாமல் உம்� 

ைடய சித்தத்ைத நிைறேவற்�ம்ப� ெசய்ய கி�ைப ெசய்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 

Gjd; | Mdp 20 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 1:15-17 

சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்   32 



 

 

உலகத்தால் கைறபடாதப�க்� 
jhkiur; nrb> fu;j;juhfpa Njtdhy; gilf;fg;gl;l jhtuq;fspy; 

xd;W. ,e;jj; jhtuk;> NrWs;s jz;zPu;j; jlhfq;fspy; tsu;fpd; 

wJ. ,jd; Ntu; Nrw;Wg; gFjpapYk;> jz;L jz;zPUf;Fs;Sk; 

tsu;e;J mofhd G+f;fs; ntspapNy tUtij fhzyhk;. #up 

ad; cjakhFk; NghJ ,J kyu;e;J> R+upa m];jkdj;jpd;gpd; 

RUq;fp  jz;zPUf;Fs; xU nkhl; 

ilg; Nghy ,Uf;Fk;. ehq;fs; ,e;j 

cyfj;jpy; tho;fpd;wNghjpYk;> ,e;j 

cyfj;jpd; Nghf;fpy; tho;gtu;fs; 

my;y. mjhtJ> kdpju;fshy; kdpj 

u;fSf;F mikf;fg;gl;l epakq;fsp 

d;gb Ak;> kdpju;fSf;F nrk;ikahf Njhd;Wfpd;w topfSf;Fk;> 

ehq;fs; cld;gl;ltu;fs; my;y. vdpDk;> ,e;j ruPuj;jpy; capu; 

cs;stiu ,e;j cyfj;jpNy tho Ntz;Lk;. capu;tho;tjw;F mb 

g;gilj; Njtid mtrpak;. ehshe;jk; ehq;fs;> Njtid mwp 

e;J mtUf;F gpupakhf tho;gtu;fSlDk;> Njtid mwpahjt 

u;fSlDk;> Njit mwpe;Jk; mwpahjtu;fSlDk;> Njtid mwp 

aNtz;ba gpufhukhf mwpahjtu;fSlDk; ,ilg;gLfpd;Nwhk;. 

,ij Kw;wpYk; jtpu;j;Jtpl KbahJ. vg;gbj; jhkiu jdf;F 

Njitahd tsq;fis Nrw;wpypUe;Jk;> jz;zPupypUe;Jk; ngw;W 

mofpa G+f;fis jUfpd;wJ. kpifahd jz;zPupYk;> Nrw;wpYk; 

,Ue;jhYk; ghjpg;gilahjgb> ,jw;F rpwg;Gj;jd;ik ,Ug;gJ 

Nghy ehq;fSk; ,e;j cyfj;jhy; fiwglhjgbf;F> mijg; 

Nghy> vq;fs; tho;f;iff;F Njitahdij kl;Lk;> ,e;j cyfp 

ypUe;J ngw;W> vq;fs; tho;f;ifia fz;L kw;wtu;fs; guk 

gpjhit kfpikg;gLj;Jk;gb tho Ntz;Lk;. fiwglhky; tho; 

tJ> kdpj ngyj;jpw;F mg;ghw;gl;lJ vdNt cyfj;jpd; fiw 

fs; vq;fis gw;wpf; nfhs;shjgb J}a Mtpahdtu;jhNk vq; 

fis mgpN~fpj;J> vq;F nry;y Ntz;Lk; vd;d nra;a Ntz; 

Lk; vd;W Nghjpf;Fk;gb Njtid Ntz;bf; nfhs;s Ntz;Lk;.  

 

 
 

 

 

ந�ங்கள் இந்தப் ப�ரபஞ்சத் 

திற்� ஒத்த ேவஷந்த� 

யாமல். 

ேராமர் 12:2 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ேதவேன> இந்த உலகத்திேல எங்கள் வாழ்க்ைகக் 

�ம் உம� சித்தத்ைத நிைறேவற்�வதற்�ம் ேதைவயானைத மட்�ம் 

ெபற்�>  உலகத்தால் கைறபடாமல் வாழ வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

tpahod; | Mdp 21 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:27 

அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்   33 



  

 

த�த்திரைர மறவாதி�ங்கள் 
Njtd; vq;fis MrPu;tjpj;jpUf;fpd;whu; vdNt ehq;fs; re;Njh~ 

khf tho Ntz;Lk; vd xU kdpjd; $wpdhd;. ,d;W kdpju;fs; 

kj;jpapNy nghJthf Njtd; vk;ik MrPu;tjpj;jpUf;fpd;whu; vd;W 

$Wk; NghJ> fy;tp> njhopy;> tPL> nghUs;> me;j];J> nghU 

shjhuk;> Nghd;wtw;iw ikakhf itj;Nj NgRfpd;whu;fs;. Njtd;> 

,itfshy; kdpju;fis MrPu;tjpf; 

fpd;wtu; vd;gjpy; re;Njfk; ,y;iy. 

Mdhy; NjtDila kD~dhfpa 

gTy; vd;gtUf;F ,it ahTk; ,U 

e;Jk;> fpwp];Jit mwpAk; Nkd;ik 

f;fhf vy;yhtw;iwAk; e~;lnkd;W 

tpl;Nld;; Fg;igAkhf vz;ZfpNwd; 

vd;W $wpdhu;. vdNt> vq;fs; fz; 

fs; fhZk; cyf MrPu;thjq;fis 

tpl> gpufhrKs;s kdf;fz;fshy; 

khj;jpuk; fhzf;$ba fpwp];Jtpd; 

Nkd;ikahd MrPu;thjq;fs; vq;fSf;fhf itf;fg;gl;bUf;fpd; 

wJ. mjdhy; cq;fsplk; ,Uf;Fk; ahtw;iwAk; ePq;fs; tpl;L 

tpl;L> Jwtpahf khwNtz;Lk; vd;gJ nghUs; my;y. vg;Ngh 

Jk; Viofis epidj;Jf; nfhs;Sq;fs;. rpy NtisfspNy> fu; 

j;jiu mwpe;jtu;fs;> gy ,yl;rq;fis nryT nra;J jq;fs; 

FLk;gq;fspd; Kf;fpa epfo;Tfis nfhz;lhLfpd;whu;fs;. Mdhy;> 

jd;Dila jpUkzj;jpw;F> rhjhuz Mil $l Ntz;Ltjw;F 

topapy;yhky; Vq;Fk; Viofs; gyu; ,Uf;fpd;whu;fs;. vdNt 

guNyhf Nkd;ikia ehbr; nry;Yk; ehq;fs;> vg;NghJk; Vio 

fSf;F jhuhskha; cjtp nra;a Ntz;Lk;. jupj;jpuiu tprhupf; 

Fk;gbf;F> Mjpr; jpUr;rigapd; J}z;fshf vz;zg;gl;l NjtD 

ila jhru;fshfpa ahf;NfhG> NgJU> Nahthd; vd;gtu;fs;> 

NjtDila Copaf;fhudhfpa gTYf;F mwpTiu $wpdhu;fs;. 

,e;j tplaj;ijf; Fwpj;J ePq;fSk; fUj;Js;stu;shapUq;fs;.  

  
 
 

 

 

த�த்திரைர நிைனத்�க் 

ெகாள்�ம்ப�க்�மாத்தி 

ரம் ெசான்னார்கள்; அப்ப 

�ச் ெசய்�ம்ப� அதற்� 

�ன்னேம நா�ம் க�த் 

�ள்ளவனாய��ந்ேதன். 

கலாத்தியர் 2:10 

 

ெஜபம்: கி�ைப நிைறந்த ேதவேன> என்ன�டம் இ�ப்பெதல்லாம் 

உம்�ைடய� என்பைத உணர்ந்�> ஏைழ எள�யவர்கைள எப்ேபா�ம் 

வ�சா�க்�ம்ப�யான இரக்க�ள்ள உள்ளத்ைத தந்த�ள்வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

nts;sp | Mdp 22 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 15:23-25 

அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்   34 



  
 

 

கிறிஸ்�வ�ன் மகிைமய�ன் சாயல்   
cq;fs; Njhw;wj;ijg; ghu;j;jhy;>  gpugy;akhd me;j tpisah 

l;L tPuu; Nghd;W ,Uf;fpd;wJ my;yJ cq;fs; Kf&gj;ijg;  

ghu;j;jhy; me;j el;rj;jpuk; Nghy ,Uf;fpd;wJ vd kdpju;fs; 

$Wk; NghJ> Nfl;gtu;fspd; kdjpy; re;Njh~k; cz;lhfptpLfp 

d;wJ. rpy NtisfspNy> cyfj;jpy; Gfo;ngw;w kdpju;fspd; 

tho;f;if Kiw> Njt epakq;fspd; 

gb Vw;Gilajhf mikahtpl;lh 

Yk;> mtu;fSila rhay; jq;f 

spy; njuptjhf $Wk;NghJ mij 

epuhfupf;fkhl;lhu;fs;. ,e;j cyf 

Nghf;fpy; thOk; fPu;j;jp ngw;w kdp 

ju;fSila rhay; my;y khwhf> 

cq;fs; Rghtj;ijg; ghu;j;jhy;> 

,NaRitg; Nghy ,Uf;fpd;wPu;fs; 

vd;W kw;w kdpju;fs; vq;fis ghu; 

j;J $WtijNa ehq;fs; thQ;rpf;f 

Ntz;Lk;. mg;gb $Wk;NghJ vq;fs; re;Njh~k; kpifahf ,U 

f;f Ntz;Lk;. ,NaR vd;Dk; ehkk;> ,d;W gy ehLfspy; gpug 

y;akw;wjhff; fhzg;gLfpd;wJ. fpwp];jt gz;Gfspd; mbg;gil 

apy;> fpwp];jtu;fshy; fl;lg;gl;l ehLfspy; Ml;rp nra;Ak; 

jiytu;fs;> jq;fs; Ml;rpf; fhyj;jpNy> ,NaR vd;w ehkj;ij 

cr;rupg;gij jtpu;j;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,e;j cyfpy; cs;s 

mw;g ,yhgj;jpw;fhf> epj;jpa Nkd;ikia ntWj;Jj;js;Sk; kjp 

aPdu;fshf gy kdpju;fs; tho;fpd;whu;fs;. Mdhy;> vq;fS 

ila tho;f;ifapy; vq;fis fhZNthu; “,NaRit” fhzNtz; 

Lk;. vq;fs; Ngr;Rfs;> nray;fs;> kdjpy; Njhd;Wk; rpe;jidfs; 

ahTk; ,NaRitg; Nghy khw Ntz;Lk;.  murdhf ,Ue;jhYk;> 

Vioahf ,Ue;jhYk;> nfl;Lg;Nghf tpUk;Gfpwtu;fSf;F ,NaR 

vd;Dk; ehkk; igj;jpakhfTk;> epj;jpa [Ptid tpUk;Gfpwtu;f 

Sf;F ,NaR vd;Dk; ehkk; NjtngydhfTk; ,Uf;fpd;wJ. 

 
 

 

 

ேதவன் எவர்கைள �ன் 

னறிந்தாேரா அவர்க ைளத் 

தம� �மார�ைடய 

சாய�க்� ஒப்பாய��ப் 

பதற்� �ன்�றித்தி�க் 

கிறார்; 

ேராமர் 8:29 

 

ெஜபம்: உன்னதமான ேதவேன> உம்�ைடய �மாரனாகிய இேய� 

கிறிஸ்�வ�ன் சாயலில் வளர்வதன் ேமன்ைமைய உணர்ந்� ெகாள்ளத்த 

க்கதான ப�ரகாச�ள்ள மனக் கண்கைளத் தந்த��ம்.இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன் 

 

 

rdp | Mdp 23 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhupe;jpau; 3:18 
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வழிகைள ஆராய்ந்� அறி�ங்கள்  
jk;Kila [dq;fis> jk;kz;ilapNy elj;Jk;gbf;F> Ntjgpu 

khzq;fis fw;Wf; nfhLf;Fk;gbf;Fk;> Njtid Muhjid 

nra;jy;> gyp nfhLj;jy; Nghd;wtw;iw Kd;ndLj;Jr; nry;Yk; 

gbf;Fk; Njtd;jhNk Mrhupau;fisAk; %g;gu;fisAk; Vw;gLj;jp 

dhu;. fhyg;Nghf;fpy; ,tu;fs; kjj; jiytu;fs; Mdhu;fs;. 

Muk;gj;jpNy ,tu;fs; NjtdhNy 

njupe;njLf;fg;gl;lhu;fs;. ,e;j Mrh 

upau;fSk;> %g;gu;fSk;> ,];uNty; 

[dq;fs; ahtUk;> thf;fspf;fg;g 

l;l nkrpah tUthu; vd;W fhj;jpU 

e;jhu;fs;. thf;fspf;fg;gl;l nkrpah 

thfpa ,NaR fpwp];J ntspg;gl;l 

NghJ> ,e;j kjj; jiytu;fspd; 

rq;fk; ,NaRit Vw;Wf; nfhs;s 

kWj;jhu;fs;. ,NaRTk; mtu;fis 

ghu;j;J ‘FUlUf;F topfhl;Lk; 

FUlu;’ vd;W $wpdhu;. me;j kjj; jiytu;fis js;sp> jk;K 

ila Copaj;jpw;nfd;W vspikahdtu;fis njupe;njLj;jhu;. 

,d;W me;j Copaq;fs; tsu;e;J ngupa ];jhgdq;fshf khwp 

As;sJ. ehq;fs; Kjy; te;Njhk;> fu;j;ju; vq;fisj; njupe;jhu;> 

vq;fs; ];jhgdk; ngupJ vd;W nrhy;Ytjhy; fu;j;ju; vq;fNshL 

,Uf;fpd;whu; vd;gJ nghUs; my;y. ,g;gbahfj;jhd; ,];uNt 

ypy; kjj;jiytu;fs; $wp> ,NaRit Vw;f kWj;jhu;fs;. vdNt> 

cq;fs; topfis Muha;e;J ghUq;fs;. ,d;W kjj;jiytu;fs; 

cq;fs; tho;f;ifia Vw;Wf; nfhs;syhk;> Mdhy; ,d;W ,NaR 

kj;jpathdj;jpy; te;jhy;> cq;fis Vw;Wf; nfhs;thuh? ePq;fs; 

gpjhtpd; rpj;jj;ij nra;j> cz;ikAk; cj;jkKk; cs;stu;fs; 

vd;W $Wthuh? vdNt ePq;fs; ,NaRNthL elf;fpd;wPu;fsh 

vd;W cq;fis ePq;fNs Muha;e;J mwpAq;fs;. 

  
 

 
 

 

 
   
                                                                                  

ந�ங்கள் வ��வாச�ள்ள 

வர்கேளாெவன்� உங் 

கைள ந�ங்கேள ேசாதி 

த்� அறி�ங்கள்; உங் 

கைள ந�ங்கேள ப�ட்சித் 

�ப்பா�ங்கள். 

2 ெகா�ந்தியர் 13:5 

 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> என்�ைடய வழிகைள�ம் இ�தயத்தின் 

நிைன�கைள�ம் அறிந்தி�க்கின்ற�ர். உமக்� ப��யமில்லாத வழிகைள 

வ�ட்�. பரேலாகம் வந்� ேச�ம் வழிகள�ேல நடக்க எனக்� 

கற்�த்தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

QhapW | Mdp  24 

 

 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 121:7 

 

 அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்               36 



  
                 
 

சிந்ைத�ம் ெசய்ைக�ம்   
,e;j cyfpYs;stu;fs; jq;fSf;nfd;W ez;gu;fisAk;> Gjpa 

cwTfisAk; NjLk; NghJ> rKf me;j];J> fy;tpj; juhjuk;> 

nghUshjhu me;j];J> ntspj;Njhw;wk; vd;W gy fhuzpfis 

myrp Muha;fpd;whu;fs;. Mdhy; Njtdhdtu;> murd;> Fbkfd;> 

gzf;fhud;> Vio vd;w ghFghL ,y;yhky; jho;ikAs;s ,U 

jaj;ijj; NjLfpd;whu;. NjtDila 

topfspNy cj;jkkha; ele;J> Njtd; 

Kd;Fwpj;j mtUila rpj;jj;ij> 

ePjpia elg;gpj;J> kdjhu NjtD 

ila rj;jpaj;ij NgRfpd;wtdpd; 

cs;sj;jpNy Njtd; thrkha; ,Ug; 

ghu;. xU rhjhuz tPl;il vLj;Jf; 

nfhz;lhy;> me;j tPl;by; thOk; 

kdpjd; me;j tPl;il Rj;jkhf 

itj;jpUf;fpd;whd; vd;W fhz;gtu; 

fs; ahTk; mwpfpd;whu;fs;. me;j 

vz;zk; mtd; kdjpNy Njhd;wp 

gpd; nra;ifapNy fhz;gpf;fg;gLfp 

d;wJ. mjd; gyid me;j tPl;bw;F 

Nghfpd;w ahtUk; fhz;fpd;whu;fs;. 

xU tPl;bNy rkhjhdk; epyTfpd;wJ vd;why;> me;j vz;zk; 

mq;F tho;gtu;fspd; kdjpNy Njhd;wp> gpd; nra;ifapdhNy 

cWjpg;gLj;jg;gl;L> gpd;G mjd; gyid mjhtJ> rkhjhdj;ij 

mDgtpf;fpd;whu;fs;. Njtdhfpa fu;j;jNu md;Gf;Fk; rkhjh 

dj;Jf;Fk; fhuzuhf ,Uf;fpd;whu;. mtu; vq;fs; cs;sj;jpy; 

jq;f Ntz;Lnkd;why;> Kjyhtjhf> me;j rpe;ijia ehq;fs; 

jupf;f Ntz;Lk;. gpd;G> me;j rpe;ijia nraypNy fhz;gpf;f 

Ntz;Lk;. mg;nghOJ Njtdhfpa fu;j;ju; vq;fNshL ,Uf;fp 

d;whu; vd;gij cWjp nra;J nfhs;Nthk;. 

 
 
 

கைடசியாக> சேகாதரேர> 

சந்ேதாஷமாய��ங்கள்> 

நற்சீர் ெபா�ந்�ங்கள்> 

ஆ�தலைட�ங்கள்; ஏகசி 

ந்ைதயாய��ங்கள்> சமா 

தானமாய��ங்கள்> அப் 

ெபா�� அன்�க்�ம் 

சமாதானத்�க்�ம் கார 

ணராகிய ேதவன் உங்க 

ேளாேட�ட இ�ப்பார். 

2 ெகா�ந்தியர் 13:11 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ேதவேன> ந�ர் தங்�ம் ஸ்தானமாக என் உள்ளம் 

மா�ம்ப�க்�> என்�ைடய சிந்ைதைய மாற்�ம். �ய சிந்ைதைய 

த�த்�> அைத ெசயல்ப்ப�த்த எனக்� உதவ�ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

jpq;fs; | Mdp 25 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 4:8 

 அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்  37 



 
 

 

�திய வாழ்க்ைக!   
jd;Dila gioa tho;f;ifia fise;J> fpwp];JTf;Fs; Gjpa 

tho;f;ifia tho Ntz;Lk; vd;W jd;id mu;g;gzpj;j kdpjd;> 

xU ehs;> jd; maytd; xUtid Nehf;fp: vd;id ahu; vd;W 

cdf;Fj; njupAk;jhNd> vd;Dila gioa kD~id jpUk;g 

nfhz;Ltu itf;fhNj vd;W $wpdhd;. maypy; tho;gtd; 

jfhj thu;j;ijfis NgrpaJ cz; 

ikahf ,Uf;fyhk; my;yJ jPik 

nra;jpUf;fyhk;. ,g;gbahd #o;ep 

iyfspNy> fpwp];Jit ,ul;rfuhf 

mwptjw;F Kw;gl;l fhyq;fspNy> 

vg;gb gjpyb nfhLg;gJ vd;W 

ed;F gapw;Wtpf;fg;gl;bUf;fyhk;. 

Mdhy; ehk; ,dpg; ghtj;Jf;F CopaQ;nra;ahjgbf;F> ght 

ruPuk; xope;JNghFk;nghUl;lhf> ek;Kila gioa kD~d; 

mtNuhNl$lr; rpYitapy; miwag;gl;lnjd;W mwpe;jpU 

f;fpNwhk;. ,g;nghOJ ,g;gbg;gl;l jPikfis Nkw;nfhs;S 

tjw;F> kupj;Jg;Nghd gioa kD~Df;F (Rghtq;fSf;F) 

Gj;Japu; nfhLj;J> mtw;iw capu;njor; nra;aj; Njitapy;iy. 

,g;nghOJ vq;fis Nehf;fp tUk; nghy;yhq;fdpd; mf;fp 

dpah];jpuq;fisnay;yhk;> vq;fSf;Fs;Ns thrk; nra;Ak; J}a 

Mtpahdtupd; topelj;Jjypd;gbNa jfu;j;njwpa Ntz;Lk;. vg; 

gbahf vq;fs; ,ul;rfuhfpa ,NaR gprhrpd; NrhjidfspypU 

e;J n[ak; ngw;whNuh> mNj gpufhukhf ehq;fSk; mtiug;Ngh 

yNt thoNtz;Lk;. rpy NtisfspNy> cq;fs; gioa tho;f; 

ifapd; Jd;khu;f;f rhfrq;fis rpyu; ngUkpjkhf cq;fs; Kd; 

dpiyapy; Ngrpf; nfhs;thu;fs;. mitfspy; Nkd;ik xd;Wkp 

y;iy. ,t;thwhd Ngr;Rf;fis NgRfpd;wtu;fSf;F Cf;fkspf; 

fhjpUq;fs;. vq;fSf;F JNuhfk; nra;fpd;wtu;fs;> Gjpa kD 

~Df;Fupa fpwp];Jtpd; Rghtq;fis vq;fspy; fhZk;gb rhl;rp 

cs;s tho;f;if tho Ntz;Lk;.  

 
 
 

 

 

ந�  த�ைமய�னாேல ெவல்ல 

ப்படாமல்> த�ைமைய நன் 

ைமய�னாேல ெவல்�. 

ேராமர் 12:21 

nrt;tha; | Mdp 26 
 

 khiy thrfk; - Nuhku; 12:1-12 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ப�தாேவ>  நான் �திய வாழ்க்ைக வா�ம்ப�க்�> 

பைழய அ�வ�ப்�கைள கி�ைபயாய் மன்ன�த்த�ர். ம�ப��ம் பைழய 

வாழ்க்ைகக்�ள் ேபாகாதப�க்� என் சிந்ைதைய காத்�க் ெகாள்வ �ராக. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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எல்லாம் அறிந்த ேதவன்   
,];uNtypd; Njtdhfpa Nridfspd; fu;j;ju; nrhy;YfpwJ 

vd;dntd;why;: ehd; vUrNykpd;NkYk;> A+jhtpd; rfy gl;l 

zq;fspd; NkYk;> tug;gz;zpd jPq;ifnay;yhk; ePq;fs; fz; 

Bu;fs;. ,Njh> mtu;fSk; ePq;fSk;> cq;fs; gpjhf;fSk; mwp 

ahj Njtu;fSf;Fj; J}gq;fhl;lTk;> Muhjid nra;aTk; Ngha; 

vdf;Ff; Nfhg%l;Lk;gbf;Fr; nra;j 

mtu;fSila nghy;yhg;gpdpkpj;jk;> 

mitfs; ,e;ehspy; ghoha;f;fplf;fp 

wJ> mitfspy; Fbapy;iy. ehd; 

ntWf;fpw ,e;j mUtUg;ghd fhup 

aj;ijr; nra;ahjpUq;fnsd;W> jPu; 

f;fjuprpfshfpa vd; Copaf;fhuiu 

f;nfhz;L cq;fSf;F Vw;fdNt 

nrhy;ypaDg;gpf;nfhz;bUe;Njd;. MdhYk; mtu;fs; me;epa 

Njtu;fSf;Fj; J}gq;fhl;lhjgbf;F> vd; nrhy;iyf; NfshkYk;> 

nghy;yhg;ig tpl;Lj; jpUk;Gtjw;Fr; nrtpiar; rha;f;fhkYk; 

Nghdhu;fs;. ,jdhy; jd;Dila [dq;fs; mwptilAk;gb 

ghgpNyhdpd; uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhuplk; jd; [dq;fisAk; 

mtu;fSila Njrj;ijAk; xg;Gf; nfhLj;jhu;. vdNt ,d;iwa 

ehl;fspYk; NjtDila MSifia mwpe;J nfhs;Sq;fs;. 

NjtDf;F kpQ;rpd ve;j mjpfhuKk; ,y;iy. Mdhy;> fpwp];jt 

ehLfs; vd;w ngaiu #bf;nfhz;L> NjtDila rpj;jj;jpw;F 

vjpuhf jq;fs; rpe;ijia khw;wpf;nfhz;L> czu;tw;wtu;fshf> 

gupRj;j Fiyr;riy nra;Ak; [dq;fs; jq;fs; kdtpUg;gj;jpw; 

Nfw;w jiytu;fis thQ;rpg;gjhy;> jq;fs; Nky; mopTfis 

tutiof;fpd;whu;fs;. ru;tty;yikAs;stu;> kdpju;fs; Nky; jk; 

Kila fpUigia ehs;NjhWk; nghopfpd;whu;. vdNt NjtD 

ila MSifia Fwpj;J ePq;fs; tpku;rdk; nra;ahky;> 

ru;tty;ytUila MSifia mwpe;J> mjw;F fl;Lgl;bUf;Fk; 

Qhdj;ij mtuplk; NfSq;fs;.  

 
 
 

 
 

 

 

ஆண்டவர் கட்டைளய� 

டாதி�க்கக் கா�யம் சம் 

பவ�க்�ம் என்� ெசால் 

�கிறவன் யார்? 

�லம்பல் 3:37 

Gjd; | Mdp 27 
 

 khiy thrfk; - Vrhah 45:12-13 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> �மி�ம் அதன் நிைற�ம்> அதன் 

��க�ம் உம்�ைடய�. ந�ேர எல்லா அதிகாரத்திற்�ம் ேமற்பட்டவர். 

உம்�ைடய ஆ�ைகைய அறிந்� ெகாள்�ம் ஞானத்ைத எனக்�த் 

தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நாட்கைள எண்�ம் அறி�  
,];uNty; [dq;fs; jq;fs; Njrj;jpNy gYfpg; ngUFfpd;whu;fs; 

vd;W mwpe;j vfpg;jpau;fs;> ,];uNtyiu mbikj;jdj;jpw;Fl;g 

Lj;jp> mtu;fspd; Mz; Foe;ijfis nfhd;W NghLk;gb> 

vfpg;jpa uh[htpd; fl;lisia ngw;Wf; nfhz;lhd;. Mdhy; 

NkhNr vd;Dk; Foe;ij fhg;ghw;wg;gl;L> vfpg;jpd; uh[hthfpa 

ghu;Nthdpd; Fkhuj;jpapdhy; tsu;f; 

fg;gl;lhd;. ,];uNty; [dq;fs; 400 

tUlq;fs; vfpg;jpNy mbikfshf 

,Ug;ghu;fs; vd;W Njtd; mtu;f 

Sila Kw;gpjhthfpa Mgpufhkp 

w;F $wpapUe;jhu;. me;j tUlq;fs; 

epiwNtw ,d;Dk; rpy fhyk; 

,Ue;jJ. NkhNr 40 tajhdNghJ> 

jd;Dila ngyj;jpd;gb> jd; [dq;fSf;F cjt Kw;gl;lNghJ> 

mJ mtDf;F ghjfkhf te;jjhy;> ghu;Nthdplj;jpypUe;J jg;gp 

Xb> kPjpahdpaupd; Njrj;jpNy FbapUe;jhd;. mq;F jpUkzkhfp> 

jd; khkdhupd; MLfis Nka;j;J te;jhd;. muz;kidapNy 

tsu;e;j ,tDf;F> jd;dplj;jpy; ve;j Nkd;ikAk; ,dp ,y;iy 

vd;w epiyia milAk;tiu> mq;Nf MLfis Nka;j;jhd;. 

mtDila 80tJ tajpy;> ,];uNty; [dq;fis kPl;f;Fk;gb 

f;F Njtd; mtid mioj;jNghJ> ,e;j miog;Gf;F ehd; 

vk;khj;jpuk; NtW ahiuAk; mDg;Gk; vd;whd;. Mdhy; Njt 

Ndh> ek;gpf;if ,oe;J Nghd NkhNria itj;J ,];uNty; 

[dq;fSf;F ,ul;rpg;ig nfhLj;jhu;. ,e;jf; fhupak;> Njtdhy 

te;jJ vd;W ahtUk; mwpAk;gbf;Fk;> NkhNrAk; mwpAk;gbf; 

Fk;> jd;dhy; ,ijr; nra;a KbahJ vd;W jd;id jho;j;jpa 

NkhNria> Njtd;jhNk gad;gLj;jpdhu;. vdNt cq;fs; nrhe;j 

ngyj;jpy; vijAk; rhjpf;fyhk; vd;W vz;zhky;> Njtd; Kd;dp 

iyapNy cq;fis jho;j;Jq;fs;. mtu; Kd;Fwpj;j Neuj;jpw;fhf 

fhj;jpUq;fs;.  

 
 

 
 
 

             

அவர்    சகலத்ைத�ம் அதி 

னதின் காலத்திேல ேநர் 

த்தியாகச் ெசய்தி�க்கி 

றார்;. 

ப�ரசங்கி 3:11 

 

ெஜபம்: சகல�ம் அறிந்த ேதவேன> என் ெபலத்தில் சாயாமல்> 

உம்�ைடய ேநரத்திற்� காத்தி�க்�ம்ப�யாக> நாட்கைள எண்�ம் 

அறிைவ எனக்� தந்� என்ைன வழிநடத்திச் ெசல்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

tpahod; | Mdp 28 
 

 khiy thrfk; - Vrhah 40:27-31 

 சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்   -   எப�ெரயர் 10:25         40 



  
 

 

தாழ்ைம�ள்ள சிந்ைதேயா�...  
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J ,e;j cyfj;jpNy ,Ue;j ehl;fspNy 

rKjhaj;jpdhy; ghtpfs; vd;W js;sg;gl;ltu;fs;> tpLjiy 

ailAk;gb mtiuj; Njb te;jhu;fs;. tpLjiy nfhLf;Fk;gb 

,NaRTk; mtu;fisj; Njbr; nrd;whu;. Jd;khu;f;f topfspy; 

gzk; rk;ghjpj;jtu;fs;> fLk; Nehapdhy; ghjpf;fg;gl;L kuz 

mt];ijg; gLgtu;fs;> njhw;W 

Nehapdhy; rKjhaj;ijtpl;L mfw; 

wg;gl;ltu;fs;> mRj;j Mtpfspd; 

fl;Lf;fspNy tho;e;jtu;fs;> gpwg; 

gpNy CdkhNdhu;fs;> tpgr;rhuj;jp 

dhy; mope;J nfhz;bUg;Nghu; 

,d;Dk; gytpjkhd ght gof; 

fq;fSf;F mbikg;gl;Nlhu; aht 

iuAk; mtu; tpLjiyahf;fpdhu;. ,t 

u;fs; jq;fis jho;j;jp tpLjiy 

milAk;gbaha; tpUk;gpdhu;fs;. 

Mdhy;> kjituhf;fpaf; fl;bdhy; ngUik nfhz;L> jhq;fs; 

gupRj;jthd;fs; vd;W tho;e;j A+jkjj; jiytu;fs;> Ra 

ePjpapdhy; epiwe;jtu;fsha;> Nkl;bikahd vz;zq;nfhz;ljhy;>  

jq;fis jho;j;j tpUk;gtpy;iy. mjdhy; jq;fs; kj;jpapy; 

te;jpUe;j> kPl;guhfpa ,NaRit fz;zpUe;Jk; fhzKbah 

kYk;> fhJfs; ,Ue;Jk; Nfl;fKbahkYk;> ,Ujaj;jpy; czuK 

bahkYk; Nghdhu;fs;. vg;gbg;gl;l ew;fpupiafis nra;jhYk; 

ehq;fs; mtw;iw jho;ikAs;s ,Ujaj;Jld; nra;a Ntz;Lk;. 

ngUikAld;$ba ve;jf; fpupiafSk; ntWk; kjituhf;fpa 

j;ij jUk; Mdhy; mit Njtdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl 

khl;lhJ.  vdNt> ePq;fs; ahuhf ,Ue;jhYk;> NjtDf;F Kd;ghf 

cq;fis jho;j;Jq;fs;> ngUik epiwe;j kjituhf;fpaq;fis 

tpl;LtpLq;fs;.  

 
 
  
 
 
 

ேதவன் ெப�ைம�ள்ள 

வர்க�க்� எதிர்த்� நிற் 

கிறார்> தாழ்ைம�ள்ளவ 

ர்க�க்ேகா கி�ைப அள� 

க்கிறாெரன்� ெசால்லிய� 

�க்கிற�. 

யாக்ேகா� 4:6 

nts;sp | Mdp 29 
 

 khiy thrfk; - Vrhah 40:11 

 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> உம்�ைடய கி�ைபய�னாேல நிைல 

நிற்கின்ேறன் என்பைத நான் உணர்ந்�> தாழ்ைம�ள்ள சிந்ைதேயா�> 

உம்�ைடய நியமங்கைள ைகக்ெகாள்ள என்ைன வழிநடத்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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கா�யத்தின் க�ப்ெபா�ள் 
ehd; tsue;J vd;Dila mg;ghitg; Nghy tu Ntz;Lk; vd;W 

xU rpW igad; $wpdhd;.  ruPuj;jpNy kpfTk; ngyrhypahd 

je;ij> ghuk; $ba nghUl;fis ,yFthf J}f;fpf; nfhz;L 

Nghtij> mtDil kfd; fz;ljhNyNa mg;gbahff; $wpdhd;. 

Mdhy; me;j jfg;gdhupd; ruPu ngyj;ijtpl mtu; mjpf rhe;j 

FzKs;stu; vd;gijgw;wpa Nkd; 

ikia mtDila kfd; ,d;Dk; 

mwpatpy;iy. vq;fspy; gyUk;> 

ehd; ,NaRitg; Nghy khw 

Ntz;Lk; vd;W nrhy;YtJz;L. 

me;j $w;wpd; Mok; vd;d? ,NaR 

,e;j cyfj;jpNy ,Ue;jNghJ> 

cyf Njhw;wKjy; eilngwhj 

ngupjhd mw;Gjq;fisr; nra;jhu;. 

rJNrau;> gupNrau;> Ntj ty;Ydu; 

fspd; gpupit Nru;e;j gyu;> jq;f 

isj; jhq;fNs ePjpkhd;fshf cau;j;jpa NghJ> mtu;fis 

fLikahff; fz;bj;jhu;. ,itfis ,NaR nra;jhu; vdNt 

ehDk; mtiuNghy nra;Ntd; vd;W gyu; thQ;rpf;fpd;whu;fs;. 

Mdhy; ,NaR fpwp];Jtpd; tho;f;ifapd; ikak; gpjhtpd; 

rpj;jk; nra;tJ kl;LNk vd;gij czuhjpUf;fpd;whu;fs;. ,NaR 

,e;j cyfj;jpNy ntspg;gLtjw;F> mw;gkha; vz;zg;gl;l 

fpuhkj;ijAk;> vspikahd tho;f;if thOk; kdpju;fisAk; 

njupe;J nfhz;lhu;. ghtf;fl;bNy tho;gtu;fis fz;L kdJU 

fpdhu;. jd;id kuz gupae;jk; jho;j;jp> kdpj Fyj;jpd; ghtq; 

fis Rke;J> jk;ik mtkhdj;jpw;Fk;> ghLfSf;Fk; gpjhtpd; 

rpj;jg;gb xg;Gf; nfhLj;jhu;. vdNt vq;fs; tho;f;ifapYk; ehq; 

fs; ,NaRitg; Nghy kdj;jho;ikAlDk; rhe;jj;JlDk; 

gpjhtpd; rpj;jk; vq;fspy; epiwNtWk;gb vq;fis Njt Mtpah 

dtUila topelj;JjYf;F xg;Gf; nfhLf;f Ntz;Lk;.  

  

  

 

 

நான் சாந்த�ம் மனத் 

தாழ்ைம�மாய��க்கி 

ேறன்; என் �கத்ைத உங் 

கள்ேமல் ஏற்�க்ெகா 

ண்�> என்ன�டத்தில் கற் 

�க்ெகாள்�ங்கள். 

மத்ேத� 11:29 

rdp | Mdp 30 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 5:17 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ப�தாேவ> என்�ைடய வ��ப்பத்தின்ப� என் 

வாழ்ைவ வாழாமல்> இேய�ைவப்ேபால மனத் தாழ்ைம�ட�ம் 

சாந்தத்�ட�ம் உம்�ைடய சித்ததிற்� ஒப்�க்ெகா�க்க கி�ைப 

ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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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 கீழ், ஒ� தன�ப்பட்ட இைணய 

-த்தள பக்க�ம் பதிேவற்றப்பட்�ள்ள�. �த்தகங்கைள 

தபால் �லம் ெபற்�க்ெகாள்ள, உங்கள் �கவ�ைய, மின்-

அஞ்சல் ஊடாகேவா, அல்ல� ெதாைலேபசி ஊடாகேவா 

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

�ள்ள வ�ண்ணப்பப் ப�வத்தில் உங்கள் வ�பரங்கைள 

பதி� ெசய்�,  எங்கள் �கவ�க்� அ�ப்ப�ைவ�ங்கள்.  
 

மாதாந்தம் இந்த சஞ்சிைகைய வாசித்த ப�ன்� மற்றவர்க� 

ட�ம் பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள். ��மானவைர, ேதவைன 

அறியாதவர்க�டன் இதைன பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள். ேதவ 

-�ைடய ஜ�வ வார்த்ைதகள், அந்தந்த நா�க்� மட்�ப்ப�த் 

தப்பட்டைவகளல்ல. 
 

தற்ேபா� கிறிஸ்தவ ஆவ�க்��ய ஐக்கியெமான்றி�ம் 

இைணந்தி�க்காவ�ட்டால், எங்க�டன் ேசர்ந்� ேதவைன 

ஆராதிக்�ம்ப�யாக உங்கைள வரேவற்கின்ேறாம். 
 

ேதவன், தம்�ைடய ஒேரேபறான �மாரைன வ��வாசிக் 

கிறவன் எவேனா அவன் ெகட்�ப்ேபாகாமல் நித்திய 

ஜ�வைன அைட�ம்ப�க்�, அவைரத் தந்த�ள�, இவ்வள 

வாய் உலகத்தில் அன்��ர்ந்தார்.  (ேயாவான் 3:16)   

 
கி�ைபய�ன் �டாரம் அப்ேபாஸ்தல சைப 

ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909 
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