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மாதாந்த சஞ்சிைக - இலவசம்

2018 – இதழ் 09

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 09
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ஆ�தல் த�ம் ேதவன்
இேய� மன��கி, அழாேத என்� ஆ�தல் ெசால்லி,
மிகப்ெப�தான ஆ�தைல அந்த ஆதரவற்ற ெபண்�
க்�க் ெகா�த்தார்.

6

உலக கவைலகள்...
ம�ஷன்
ைடய

அப்பத்தினால்

வாய�லி�ந்�

மாத்திரம்

�றப்ப�கிற

அல்ல, கர்த்த�

ஒவ்ெவா�

வார்த்

ைதய�னா�ம் ப�ைழப்பான் என்பைத உண�ம்ப�க்�
அவர்கள் அறியாதி�ந்த மன்னாவ�னால் ேபாஷித்தார்.

11 ப�ரசங்கக் �றிப்�கள்
அழிந்� ேபாகின்ற

இந்த வாழ்க்ைகக்காக க�சைன

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

ஆயத்தப்ப�கின்ற

நாங்கள்

எவ்வள�

கவன�ள்ளவர்களாக இ�க்க ேவண்�ம்.

13 �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@gtachurchnet.ca

அ�தின தியானக் �றிப்�க்கள்

தைலப்� அகராதி

13ம் பக்கத்திலி�ந்�...

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

1, 4, 7, 14, 15, 21, 23, 29 , 30

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

2, 6, 7, 17, 19, 24

ePq;fs; xU NghJk; kwf;fg;gLtjpy;iy
… பரட்டாதி

2, 14, 15

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

5, 8, 19, 23

ghtq;;fspypUe;J kPl;gilAk; xNu top
… பரட்டாதி

9, 11, 18

NjtDila fl;lisfSk; epakq;fSk;
… பரட்டாதி

6 , 13, 20 , 22, 25, 27, 28

gpuptpidia cz;lhf;Fk; rpe;jid tUk;NghJ
… பரட்டாதி

6, 23

NjtDf;F gpupakhd tho;f;if
… பரட்டாதி

3, 6 , 9, 10, 12, 20 , 23, 25, 28

nghWik> fPo;g;gbT> Njt gf;jp> Njt gak;
… பரட்டாதி

8, 18

jhuhskha; nfhLq;fs;
… பரட்டாதி

10, 12, 26

kdf; frg;ghd> vupr;ryhd Ntisfspy;
… பரட்டாதி

6, 23, 27

Nkd;ikahd miog;ig ngw;wtu;fs;
… பரட்டாதி

11, 24, 25, 27, 30

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

16

NjtDila epj;jpakhd MrPu;thjq;fs;
… பரட்டாதி

1, 4, 7, 15, 21, 26, 29

அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்

3

Nghjfu; uQ;rpw; nfhd;];ud;iud;
ேதவன் மன��க்கம் உள்ளவர். அவர் தாம் சி�ஷ்�த்த மன�தைர ேநசிக்
கிறார்.
இேய� நாய�ன் என்�ம் ஊ�க்�ப் ேபானார், அவ�ைடய சீ ஷர் அேநக�ம்
திரளான ஜனங்க�ம் அவ�டேன�டப் ேபானார்கள். அவர் ஊ�ன் வாச�
க்�ச்

சம� ப�த்தேபா�,

ம�த்�ப்ேபான
அவன்

ெகாண்�வந்தார்கள்,

தன்

ஒ�வைன
தாய்க்�

அடக்கம்பண்�ம்ப�

ஒேர

மகனாய��ந்தான்.

அவேளா ைகம்ெபண்ணாய��ந்தாள், ஊரா�ல் ெவ� ஜனங்கள் அவ�ட
ேன�ட வந்தார்கள்.
இேய�

அவைளப்

பார்த்�, அவள்

ேமல்

மன��கி:

அழாேத

என்�

ெசால்லி, கிட்டவந்�, பாைடையத் ெதாட்டார், அைதச் �மந்தவர்கள் நின்
றார்கள்,

அப்ெபா��

அவர்:

வாலிபேன,

எ�ந்தி�

என்�

உனக்�ச்

ெசால்�கிேறன் என்றார். ம�த்தவன் எ�ந்� உட்கார்ந்�, ேபசத்ெதாடங்கி
னான். அவைன அவன் தாய�ன�டத்தில் ஒப்�வ�த்தார். எல்லா�ம் பயம
ைடந்�:

மகாத�ர்க்கத�சியானவர்

நமக்�ள்ேள

ேதான்றிய��க்கிறார்

என்

�ம், ேதவன் தம� ஜனங்கைளச் சந்தித்தார் என்�ம் ெசால்லி, ேதவைன
மகிைமப்ப�த்தினார்கள்.
இேய�

மன��கி, அழாேத

என்�

ஆ�தல்

ெசால்லி, மிகப்ெப�தான

ஆ�தைல அந்த ஆதரவற்ற ெபண்�க்�க் ெகா�த்தார். அங்கி�ந்தவர்கள்
ேதவன் தம� ஜனங்கைளச் சந்தித்தார் என்� ெசால்லி, ேதவைன மகி
ைமப்ப�த்தினார்கள்.
ேதவன் மன�தர்கைள சந்திக்�ம் ேபா� மன�த�க்� மிகப்ெப�தான ஆ�
தல் உண்டாகின்ற�. நன்ைமயான ஈ�கைள த�கின்ற ேதவன் மன�த�ன்
வாழ்வ�ல்

உதவ�

ெசய்கின்றவரா�ள்ளார்.

ஆதரவற்�

ேதம்ப�

அ�ம்

�ழந்ைத தன் ெபற்ேறாைரக் கா�ம் ேபா� நம்ப�க்ைகேயா� ஆ�தல
ைடகின்ற�. அந்த நம்ப�க்ைக வண்ேபாவதில்ைல.
�
ஸ்தி�யானவள் தன் கர்ப்பத்தின் ப�ள்ைளக்� இரங்காமல், தன் பாலகைன
மறப்பாேளா? அவர்கள் மறந்தா�ம், நான் உன்ைன மறப்பதில்ைல என்�
ேதவன் தம� த�ர்க்கத�சி ஏசாயா �லமாக வாக்�ைரத்�ள்ளார். ஆம்,
இந்த நம்ப�க்ைக ஒ�ேபா�ம் வண்ேபாவதில்ைல.
�
தாய் மறந்தா�ம் நான்
உன்ைன மறேவன் என்� ெசான்ன ேதவன் உண்ைம�ள்ளவர். உலகில்
கிேறஸ் (ற்)ரபனக்கல், ெராரன்ேரா, கனடா

 416.613.2909
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மன�தர்கள் தாம் காண்பைவகள�னாேல ஆ�தலைடகின்றார்கள். அவர்கள்
காண்கின்றைவ

அவர்கைளவ�ட்�

�ரமாகப்

ேபா�ம்ேபா�

அவர்கள்

நம்ப�க்ைகய�ழந்� மனச்ேசார்வைடகின்றார்கள். எ�ந்தி�க்க ��யாதப�
வ��ந்� �டங்கிப் ேபாகின்றார்கள்.
எங்கைள சி�ஷ்�த்த ேதவனானவர் நாம் காண்கிற அழி�ள்ள ெபா�ட்க
�க்�ம் ���ள்ள உற�க�க்�ம் ேமலானவராய் இ�க்கின்றார். வாழ்
வ�ல்

சவால்கள்

ெபலனள�த்�

வ�ம்ேபா�

மன�த�க்�

நடத்�கின்றவரா�ள்ளார்.

அவற்ைற

இதனால்

ேமற்ெகாள்ள

சவால்கள்

வாழ்வ�ல்

�ன்பமாய் மாறாமல் அ� மன�த�ன் வாழ்வ�ல் ெவற்றிய�ன் சம்பவமாகி
வாழ்வ�ல் மகிழ்ச்சிைய ெகா�க்கின்ற�.
தம்ைம ேநாக்கிக் �ப்ப��ம் யாவ�க்�ம், உண்ைமயாய் தம்ைம ேநாக்கிக்
�ப்ப��ம்

யாவ�க்�ம்

ேதவன்

சம� பமாய��க்கின்றார்.

ேதவன்

அவர்க

ள�ன் �ப்ப��தைல ேகட்� அவர்க�க்� வ��தைல ெகா�க்கின்றார்.
ப��யமான சேகாதரேன சேகாத�ேய,
நம� ேதவன் ஆ�தல் த�ம் ேதவனா�ள்ளார். ேதவன�டத்தில் உன்
வழிைய ஒப்பைடத்� அவ�க்�க் காத்தி�. அவரால் உன் கா�யம்
வாய்க்�ம். அவரால் உன் இ�தயம் ஸ்திரப்ப�ம். அவர� கண்க�க்�
மைறவான� எ��மில்ைல. எல்லாவற்ைற�ம் அறிந்த ேதவன் உன�
வாழ்வ�ன் ேதைவைய�ம் உனக்� நன்ைமயானைத�ம் அறிந்�ள்ளார்.
ெபால்லாதவர்களாகிய மன�தர்கள்; தங்கள�டத்தில் ேகட்�ம், தங்கள்
ப�ள்ைளக�க்� நல்ல ஈ�கைளக் ெகா�க்க அறிந்தி�க்�ம் ேபா�,
பரம ப�தாவாகிய ேதவன் தம்மிடத்தில் ேவண்�க்ெகாள்பவர்க�க்�
நன்ைமயான

ஈ�கைளக்

ெகா�ப்ப�

அதிக

நிச்சயேம.

ைகவ�டாத

ேதவன், நான் உன்ைனவ�ட்� வ�ல�வதில்ைல உன்ைனக் ைகவ��வ�
மில்ைல என்� வாக்கள�த்�ள்ளார்.
உன்

வாழ்வ�ல்

ஆ�தைலப்

ெபற�ம்,

உன்ைன ஆசீர்வதிக்கின்றவராய்
ஆ�தைல�ம்

அவர்

உன்

ஆ�தல்

ெப�க�ம்

ேதவன் இ�க்கின்றார். ேதவன�ன்

ஆசீர்வாதத்ைத�ம்

ெபற

வ��ம்ப�னால்

ேதவ

ன�டத்தில் ேகள். அைத அவர் உனக்� அ�ள�ச் ெசய்வார். எம்ேமா�
�ட ெஜப�க்க வ��ம்ப�னால் ஞய�� காைல

10:00

மண�க்� ேதவ

ஆராதைனய�ல் கலந்� ெகாள்�ம்ப� உங்கைள அைழக்கின்ேறாம்.
ேதவன் த�ம் ஆ�தல் உங்கள�ல் ெப��வதாக.

கி�ைபய�ன் �டார அப்ேபாஸ்தல சைப
கிேறஸ் (ற்)ரபனக்கல், ெராரன்ேரா, கனடா

 416.613.2909
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த�ர்க்கத�சிக�ைடய

�த்திர�ல்

ஒ�வ�க்�

மைனவ�யாய��ந்த

ஒ�

ஸ்தி� எலிசாைவப் பார்த்�: உம� அ�யானாகிய என் ��ஷன் இறந்�
ேபானான்; உம�

அ�யான்

கர்த்த�க்�ப்

பயந்�

நடந்தான்

என்பைத

அறிவர்;
� கடன்ெகா�த்தவன் இப்ேபா� என் இரண்� �மாரைர�ம் தனக்�
அ�ைமகளாக்கிக் ெகாள்ள வந்தான் என்றாள். எலிசா என்�ம் ேதவ�
ைடய ம�ஷன் அவைள ேநாக்கி: நான் உனக்� என்னெசய்ய ேவண்�ம்?
வட்�ல்
�

உன்ன�டத்தில்

என்ன

இ�க்கிற�

ெசால்

என்றான்.

அதற்�

அவள்: ஒ� �டம் எண்ெணய் அல்லாமல் உம� அ�யா�ைடய வட்�ல்
�
ேவெறான்�ம் இல்ைல என்றாள். அப்ெபா�� அவன்: ந� ேபாய், உன்�
ைடய அயல்வட்�க்காரர்
�
எல்லா�டத்தி�ம் அேநகம் ெவ�ம்பாத்திரங்க
ைளக் ேகட்�வாங்கி, உள்ேள ேபாய், உன் ப�ள்ைளக�டன் உள்ேள நின்�
கதைவப் �ட்�, அந்தப் பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றி�ம் வார்த்�, நிைறந்
தைத ஒ� பக்கத்தில் ைவ என்றான். அவள் அவன�டத்திலி�ந்� ேபாய்,
தன் ப�ள்ைளக�டன் கதைவப் �ட்�க்ெகாண்�, இவர்கள் பாத்திரங்கைள
அவள�டத்தில் ெகா�க்க, அவள் அைவகள�ல் வார்த்தாள்.

அந்தப் பாத்திர

ங்கள் நிைறந்த ப�ன், அவள் தன் மகன் ஒ�வைன ேநாக்கி: இன்�ம் ஒ�
பாத்திரம் ெகாண்�வா என்றாள். அதற்� அவன்: ேவேற பாத்திரம் இல்ைல
என்றான்; அப்ெபா�� எண்ெணய் நின்� ேபாய�ற்�.

அவள் ேபாய் ேதவ

�ைடய ம�ஷ�க்� அைத அறிவ�த்தாள். அப்ெபா�� அவன்: ந� ேபாய்
அந்த எண்ெணைய வ�ற்�, உன் கடைனத் த�ர்த்�, ம� ந்தைதக்ெகாண்� ந��ம்
உன் ப�ள்ைளக�ம் ஜ�வனம்பண்�ங்கள் என்றான். (2 இராஜாக்கள் 4:1-7)
இன்�ம் பல கஷ்டங்கள் மத்திய�ேல வா�ம் ஜனங்கள் பலர் இ�க்கின்
றார்கள்.

அ�த்த

ேவைள

ஆகாரத்ைதக்�றித்த

நம்ப�க்ைகயற்றவர்கள்,

உ�த்திக் ெகாள்வதற்� த�ந்த வஸ்த்திரங்கேளா அல்ல� மாற்� வஸ்தி
ரங்கேளா இல்லாதவர்கள், தங்�வதற்� ஏற்ற வதிவ�டங்கள் இல்லாதவ
ர்கள், தங்கள்

ப�ள்ைளகைள

பாடசாைலய�லி�க்�ம்

பாடசாைலக்�

ப�ள்ைளகள�ன்

அ�ப்�வதற்ேகா

ேதைவகைள

அல்ல�

சந்திப்பதற்ேகா

��யாமல் இ�ப்பவர்கள், இவர்கள் தங்கள் தாழ்ந்த நிைலைய எண்ண�,
மனக்கவைல அைடகின்றார்கள். இந்த உலகத்திேல இப்ப�யான நிைல
ய�ேல இ�ந்த அேநகர், இேய�ைவ ப�ன்பற்றி வந்தார்கள். இேய� அவர்
கைள ேநாக்கி:

ஆைகயால் என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக் ��ப்

ேபாம் என்� உங்கள் ஜ�வ�க்காக�ம்; என்னத்ைத உ�ப்ேபாம் என்� உங்
கள் ச�ரத்�க்காக�ம் கவைலப்படாதி�ங்கள் என்�, உங்க�க்�ச் ெசால்
�கிேறன்; ஆகாரத்ைதப் பார்க்கி�ம் ஜ�வ�ம், உைடையப்பார்க்கி�ம் ச�ர
�ம் வ�ேசஷித்தைவகள் அல்லவா? என்�ம், ேம�ம் அவர் ��ைகய�ல்
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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ஆகாயத்�ப் பட்சிகைள பரமப�தா ப�ைழப்�ட்�கிறார்; அைவகைளப்பார்க்கி
�ம்

ந�ங்கள்

ேதவன்

வ�ேசஷித்தவர்கள்

அல்லவா? காட்�ல்

உ�த்�வ�த்தால், உங்க�க்�

மல�ம்

உ�த்�வ�ப்ப�

அதிக

�க்கைள
நிச்சயமல்

லவா? ஆைகயால், என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக் ��ப்ேபாம், என்ன
த்ைத உ�ப்ேபாம் என்� கவைலப்படாதி�ங்கள்.
அஞ்ஞான�கள்

நா�த்ேத�கிறார்கள்;.

இைவகைளெயல்லாம்

இைவகெளல்லாம்

உங்க�க்�

ேவண்�யைவகள் என்� உங்கள் பரமப�தா அறிந்தி�க்கிறார். ேதவைன
நம்ப� வாழ்கின்றவர்கள் ஒ�ேபா�ம் ெவட்கப்பட்� ேபாவதில்ைல.
வனாந்திர வழியாக பயணம் ெசய்த இஸ்ரேவலர் தாங்கள் என்னத்ைத
உண்ேபாம் என்னத்ைத உ�ப்ேபாம், தாகத்திற்� என்னத்ைத ��ப்ேபாம்
என்�

கவைலயைடந்தார்கள். அவர்கைளப் ேபாஷிப்பதற்��ய

வழிைய

கர்த்தர் உண்� பண்ண�னார். ம�ஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல,
கர்த்த�ைடய வாய�லி�ந்� �றப்ப�கிற ஒவ்ெவா� வார்த்ைதய�னா�ம்
ப�ைழப்பான் என்பைத உண�ம்ப�க்� அவர்கள் அறியாதி�ந்த மன்னா
வ�னால்
திரம்

ேபாஷித்தார். நாற்ப� வ�ஷ�ம் அவர்கள் ேமலி�ந்த வஸ்

பைழயதாய்ப்ேபாக�மில்ைல, அவர்கள்

கால்

வங்க�ம்
�

இல்ைல.

கன்மைலைய திறந்� தண்ண �ைர ெகா�த்தார். வனாந்தரத்திேல ந��ற்�
க்கைள உண்� பண்ண�னார்.
எனேவ இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கான ேதைவகைளக் �றித்� கவைல
யைடந்� மனம் ேசார்ந்� ேபாவதற்� இடங்ெகா�க்காதி�ங்கள். ேமற்�றி
ப்ப�டப்பட்ட த�ர்க்கத�சிகள�ன் சம்பவத்திேல, அந்த ஸ்தி�ய�ன் கணவனாக
இ�ந்த மன�தன், இந்த உலகத்திேல வாழ்ந்த நாட்கள�ல் கர்த்த�ைடய
நியமங்கள�ன்ப�, கர்த்த�க்�
உலகில்,

��ம்பத்ைதக்

கீ ழ்ப்ப�ந்தி�ந்தான்.

�றித்�

அக்கைறயற்ற

ஆனால், இன்ைறய
மன�தர்கள்

வாழ்ந்�

வ�கின்றார்கள். அ� எப்ப�ெயன�ல், ��ம்பமான� அன்றாட உைழப்ப�ன்
அ�ப்பைடய�ல் ஓ�க்ெகாண்��க்�ம் ேபா�, ஊதியம் கிைடத்தா�ம் கிைட
க்காவ�ட்டா�ம், ��ம்பத்தின் நிைலைய சற்�ம் க�த்தில் ெகாள்ளா�, ம�
பான ெவறி ெகாள்�தலி�ம், பல கள�யாட்�கள��ம் நாட்டம் ெகாள்கின்
றார்கள். இவர்கள் தங்கள் ச�ர இச்ைசகைள நிைறேவற்�கின்றவர்க�ம்,
தங்கள் வய�ற்�க்காக வாழ்பவர்க�மாக இ�க்கின்றார்கள். இவர்கள் இ�
தயம் ெப�ந்திண்�ய�னால் நிைறந்தி�க்கின்ற�. இவர்கள் வய�� இவர்க
�க்�

கட�ள்.

இவர்கள்

�ன்மார்க்கத்திற்ேக�வான

ெவறிெகாள்�கின்

றவர்கள்.

இப்ப�ப்பட்டவர்கள் தங்கள் வாழ்ைவ அழித்�க் ெகாள்வதற்�
�ன்னதாக, தங்கள் நிைலய�லி�ந்� மனம் தி�ம்ப ேவண் �ம்.
எங்கள்

கர்த்தராகிய

இேய�

கிறிஸ்�தாேம

ெவள�ப்ப�ம்

நாைள

எதிர்பார்த்� வாழ்ந்� ெகாண்��க்�ம் நாங்கள், எங்கள் இ�தயங்கைள
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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இந்த உலக கவைலய�னாேலா அல்ல� இந்த உலகம் த�ம் �கேபாகங்க
ள�னாேலா

நிைறக்கக்�டா�.

எப்ெபா�ம்

வ�ழிப்�ள்ளவர்களாக, ேமன்

ைமயான பரேலாகத்ைத �றித்த வாஞ்ைசய�ல் ெப�க ேவண்�ம். அப்ப�
பரேலாக வாஞ்ைசைய �றித்த எண்ணம் �ைறந்�, இந்த உலக கா�யங்க
ள�ல் இ�தயம் நாட்டம் ெகாள்�ம் ேபா�, நாங்கள் கர்த்த�ன் நாைளக்
�றித்த ஆயத்தத்ைதபற்றி எண்ணமற்றவர்களாக மாறி வ��ேவாம்.
நாங்கள்

எப்ெபா��ம் வ�ழித்தி�க்க

ெவள�ப்ப�த்�ம் ப�யாக
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ேபா�; அப்ெபா��, பரேலாக

ேவண்�ம்

என்பதன்

அவசியத்ைத

கன்ன�ைககள�ன் உவைமைய இேய� ��ம்
ராஜ்யம்

தங்கள்

த�வட்�கைளப்

ப��த்�க்

ெகாண்� மணவாள�க்� எதிர்ெகாண்�ேபாகப் �றப்பட்ட பத்�க் கன்ன�
ைகக�க்� ஒப்பாய��க்�ம். அவர்கள�ல் ஐந்�ேபர் �த்தி�ள்ளவர்க�ம்,
ஐந்�ேபர்
தங்கள்

�த்திய�ல்லாதவர்க�மாய��ந்தார்கள்.
த�வட்�கைள

�டக்ெகாண்�ேபாகவ�ல்ைல.
ங்�டத்

தங்கள்

�த்திய�ல்லாதவர்கள்

எ�த்�க்ெகாண்�ேபானார்கள்,
�த்தி�ள்ளவர்கள்

பாத்திரங்கள�ல்

எண்ெணையேயா

தங்கள்

எண்ெணைய�ம்

த�வட்�கேளா�

ெகாண்�ேபானார்கள்.

மணவாளன் வரத் தாமதித்தேபா� அவர்கள் எல்லா�ம் நித்திைரமயக்கம
ைடந்� �ங்கிவ�ட்டார்கள். ந�ராத்தி�ய�ேல: இேதா மணவாளன் வ�கி
றார், அவ�க்� எதிர்ெகாண்�ேபாகப்�றப்ப�ங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டா
ய�ற்�. அப்ெபா�� அந்தக் கன்ன�ைககள் எல்லா�ம் எ�ந்தி�ந்�, தங்கள்
த�வட்�கைள ஆயத்தப்ப�த்தினார்கள். �த்திய�ல்லாதவர்கள் �த்தி�ள்ளவர்
கைள ேநாக்கி: உங்கள் எண்ெணய�ல் எங்க�க்�க் ெகாஞ்சங்ெகா�ங்கள்,
எங்கள்

த�வட்�கள்

ப�ரதி�த்தரமாக:

அைணந்�ேபாகிறேத

என்றார்கள்.

அப்ப�யல்ல, எங்க�க்�ம்

�த்தி�ள்ளவர்கள்

உங்க�க்�ம்

ேபாதாமலிரா

தப�, ந�ங்கள் வ�ற்கிறவர்கள�டத்திற் ேபாய், உங்க�க்காக வாங்கிக்ெகாள்�
ங்கள் என்றார்கள்.

அப்ப�ேய அவர்கள் வாங்கப் ேபானேபா� மணவா

ளன் வந்�வ�ட்டார்; ஆயத்தமாய��ந்தவர்கள் அவேராேட �டக் கலியாண
வட்�ற்�ள்
�
ப�ரேவசித்தார்கள்; கத�ம் அைடக்கப்பட்ட�. ப�ன்�, மற்றக் கன்
ன�ைகக�ம் வந்�: ஆண்டவேர, ஆண்டவேர எங்க�க்�த் திறக்கேவண்
�ம் என்றார்கள். அதற்� அவர்: உங்கைள அறிேயன் என்� ெமய்யாகேவ
உங்க�க்�ச் ெசால்�கிேறன் என்றார்.

எனேவ ம�ஷ�மாரன் வ�ம் நாைளயாவ�
நாழிைகையயாவ� ந� ங்கள் அறியாதி�க்கிறப�யால்
வ�ழித்தி�ங்கள்.
இந்த உலக �ைறைமய�ன்ப� வாழ்பவர்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகய�ல், இந்த
உலகத்திற்��ய

கா�யங்கைளேய

அதிகப்ப�யாக

சிந்தித்�, அைதப்பற்

றிேய எப்ேபா�ம் ேபசி, அவற்றிற்காகேவ உைழக்கின்றார்கள். நாங்கள் நன்
றாக கற்க ேவண்�ம், ஏன்? அப்ேபா�தான் ைகநிைறய பணம் சம்பாதிக்க
���ம். பணம் என்னத்திற்�? வசதியான வ�
�
ஒன்ைற வாங்க ேவண்
அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்

8

�ம், பல நா�க�க்�, உல்லாசப் பயணங்கள் ெசல்ல ேவண்�ம், வசதி
யான வ��திகள�ல் தங்க ேவண்�ம், நவமான�ம் �சியான�மான உண�
வைககைள உண்ண ேவண்�ம். ப�ன்� வந்� அைதப்பற்றி ேபசிக் ெகாண்
��க்க ேவண்�ம் என்� அேநகர் ப�ரயாசப்ப�கின்றார்கள்.
இேய�

ெசான்னார்:

உங்கள்

இ�தயங்கள்

ெப�ந்திண்�ய�னா�ம்

ெவறிய� னா�ம் ெலௗகீ க கவைலகள�னா�ம் பாரமைடயாதப�க்�ம்,
ந� ங்கள் நிைனயாத ேநரத்தில் அந்த நாள் உங்கள்ேமல் வராதப�க்�ம்
எச்ச�க் ைகயாய��ங்கள்.
�ள்�ள்ள இடங்கள�ல் வ�ைதக்கப்பட்ட வ�ைதகள் உலகக்கவைலயா�ம்,
ஐ�வ�யத்தின் மயக்கத்தா�ம் ெந�க்கப்பட்� பலனற்�ப் ேபாவ� ேபால,
ெப�ந்திண்�ய�னா�ம், உலகத்தின்

ெசல்வத்ைத

�றித்த

�ம் எங்கள் இ�தயம் ேசார்ந்�, பலனற்ற நிலம் ேபால

கவைலய�னா
ேபாகாதப�க்�

எச்ச�க்ைகiயாக இ�க்க ேவண்�ம்.
உண� இல்ைல என்� கவைலயைடவதி�ம், ெசல்வ மி�திய�னால், �சி
கரமான பதார்த்தங்கைள உண்ணேவண்�ம் என்ற ெப�வய�� உைடயவர்
க�ம் தங்கள் இ�தயங்கைள
னா�ம்

நிைறத்�,

மன�தன்

தன்

அைத

இ�தயத்ைத

உலக கவைலய�னா�ம், ெப�ந்திண்�ய�

பாரமைடயச்
எதினால்

ெசய்�வ��கின்றார்கள்.
நிைறக்கின்றாேனா,

ஒ�

அங்ேகேய

அவ�ைடய �ைதெபா�ள் இ�க்�ம். இைவகள�னாேல ச�ரம் ேசார்வ
ைடந்�

ேபாவதினால், ேதவ�ைடய

சித்தத்ைத

எங்கள்

வாழ்க்ைகய�ல்

நிைறேவற்�வதான� ஸ்தம்ப�தப்ப�த்தப்பட்�ேபா�ம்.
இன்� பல இடங்கள�ேல, வ�தவ�தமாய் உணைவ சைமத்� உண்பைதக்
�றித்�ம்,

வ�தவ�தமாக உ�ப்�கைள உ�த்திக் ெகாளவைதக் �றித்�ம்,

வ�கள்,
�
வாகனங்கள், உலக

ெபா�ட்கைள

ெகாள்வன�

ெசய்வைதக்

�றித்�ம், உல்லாச பயணங்கைளக் �றித்�ம், கள�யாடங்கைளக் �றித்�ம்

(Party) ேப�வதி�ம், அதற்காகேவ ப�ரயாசப்ப�வதி�ேம தங்கள் வாழ்க்

ைகைய ெசல� ெசய்கின்றார்கள். உல்லாசமான வாழ்க்ைக (Life

is fun)

என்ற ெகாள்ைக�டன், இந்த உலகத்திற்��யைவகளால் தங்கள் இ�தயங்
கைள நிைறத்�க் ெகாள்கின்றார்கள்.
அ�மட்�மல்லாமல், �சிப்பதி�ம் ��ப்பதி�ம் நாட்ட�ள்ளவர்கள், தங்கள்
ஆைச

இச்ைசகைள

ட்ட�ம்,

இறந்�

ேபாஜனங்கைள
�த்தமா�ம்

நிைறேவற்�ம்ப�, வ�க்கிரகங்க�க்�

ேபான

மன�தர்க�க்�

உட்ெகாள்கின்றார்கள்.

என்�ம்

வசனத்ைத

தங்கள்

பைடக்கப்ப

பைடக்கப்பட்ட,

ெஜபத்தாேல
இச்ைசைய

த�ட்டான

எல்லாம்

ப�

நிைறேவற்�ம்ப

�க்� �ஷ்ப�ரேயாகம் ெசய்கின்றார்கள். ஆனால் இ�தயத்ைத ஆராய்ந்த
றிகிறவர்,

மன�த�ைடய

ேயாசைனைய�ம்

உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய

அறிந்தி�க்கின்றார்.
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ைகதியாக பாப�ேலா�க்� ெகாண்� ெசல்லப்பட்ட தான�ேயல், ராஜாவ�ன்
ேபாஜனத்தினா�ம் அவர் பானம்பண்�ம் திராட்சரசத்தினா�ம் தன்ைனத்
த�ட்�ப்ப�த்தலாகாெதன்�, தன் இ�தயத்தில் த�ர்மானம்பண்ண�க்ெகாண்�,
தன்ைனத் த�ட்�ப்ப�த்தாதப� ப�ரதான�கள�ன் தைலவன�டத்தில் ேவண்�க்
ெகாண்டான்.

அவ�ைடய

வாஞ்ைசைய

ேதவன்

கண்�, அந்நிய

ேதச

த்திேல, அவ�க்� அதிகா�கள�ன் கண்கள�ல் தய� உண்� பண்ண�னார்.
எனேவ, ேதவ�க்� �ன்பாக உண்ைமயாய��ங்கள். ஒ�ேவைளப் ேபாஜ
னத்�க்காகத் தன் ேசஷ்ட�த்திரபாகத்ைத வ�ற்�ப்ேபாட்ட ஏசாைவப்ேபால,
மன�தர்கைள தி�ப்திப்ப�த்�ம் ப�க்ேகா, அல்ல� எங்கள் இச்ைசகைள
நிைறேவற்�ம்ப�க்ேகா, ேதவன் தந்த ப��த்த வாழ்ைவ த�ட்�ப்ப�த்தா
தி�ங்கள்.

ப��யமானவர்கேள, நாைளக்காகக்
கவைலப்படாதி�ங்கள்;.
உங்கள் இ�தயம் ெப�ந்திண்�ய�னா�ம் உலக கவைலய�னா�ம் நிைற
ந்�, ேதவ�ைடய நாைளக் �றித்த உணர்� அற்�ப் ேபாகாதப�க்� இந்த
உலகத்திேல எங்க�க்� ேதைவயானைவகைள �றித்� கவைலயைடயா
தி�ங்கள்.
ேபா�ெமன்கிற
உலகத்திேல

மன�டேன

நாம்

ஒன்�ம்

��ய

ேதவபக்திேய

ஒன்�ம் ெகாண்�ேபாவ�மில்ைல என்ப� நிச்சயம்.
�ம்

நமக்�

த�ேமாத்ேத�

மி�ந்த

ஆதாயம்.

ெகாண்�வந்த�மில்ைல, இதிலி�ந்�

நாம்

உண்ண�ம் உ�க்க

உண்டாய��ந்தால் அ� ேபா�ெமன்றி�க்கக்கடேவாம். (1
6:6-8). கர்த்தர் காரணமில்லாமல் எைத�ம் ெசய்பவரல்ல.

ஒ� ேவைள, கர்த்தர் மி�தியாக ஆசீ ர்வதித்தால், அதிேல கர்த்த�ைடய
சித்தம்

இன்னெதன்�

அறிந்�, அதற்காகேவ

உங்கள்

ெசல்வங்கைள

பயன்ப�த்�ங்கள்.
�தலாவ�

ேதவ�ைடய

ேத�ங்கள்;

அப்ெபா��

ராஜ்யத்ைத�ம்

அவ�ைடய

இைவகெளல்லாம்

ந� திைய�ம்

உங்க�க்�க்

�டக்

ெகா�க்கப்ப�ம். (மத்ேத� 6: 33)
பரேலாகத்ைதக் �றித்த வாஞ்ைசய�னாேல உங்கள் இ�தயம் நிைற
ந்தி�க்கட்�ம். கர்த்த�ன் வ�ைகக்காக வ�ழிப்�டன் காத்தி�ப்ேபாம்.
கர்த்தராகிய

இேய�

கிறிஸ்�தாேம

உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய

உங்கைள

வழிநடத்�வாராக!
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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, VISIT OUR WEBSITE AND GO TO INNER MAN SECTION.]

gpujhd trdk;; : உபாகமம் 30:11-16
நாங்கள் �கமாய் வாழ ேவண்�ம் என்�ம் வ��ப்பம்

மன�தர்கள் யாவ�

க்�ம் உண்�. மன�தன் அப்பத்தினாேல மாத்திரமல்ல ேதவ�ைடய வாய�
லி�ந்� வ�ம் ஒவ்ெவா� வார்த்ைதய�னா�ம் ப�ைழப்பான் என்� கர்த்த
ராகிய

இேய�

வார்த்ைதகள்
வர்கள்

கிறிஸ்�தாேம

சாத்தான�டம்

ஆசீ ர்வாத�ள்ளதாக

(அஞ்ஞான�கள்)>

�றினார்.

இ�க்கின்ற�.

ஜ�வனத்திற்��ய

ேதவ�ைடய

ேதவைன

கா�யங்கைள

அறியாத

நா�த்

ேத�

கவைலயைடகின்றார்கள். இைவகெளல்லாம் உங்க�க்� ேவண்�யைவ
கள் என்� உங்கள் பரமப�தா அறிந்தி�க்கிறார். �தலாவ� ேதவ�ைடய
ராஜ்யத்ைத�ம் அவ�ைடய ந�திைய�ம் ேத�ங்கள்;> அப்ெபா�� இைவக
ெளல்லாம்

உங்க�க்�க்

�டக்

ெகா�க்கப்ப�ம்.

ேதவ�ைடய

ஒவ்

ெவா� வார்த்ைத�ம் ஆசீ ர்வாதமாக இ�க்கின்ற�. இந்த வார்த்ைதயா
ன� நாங்கள் அறிய��யாதப�க்� �ரமானதல்ல.

வானத்திேலா அல்

ல� ச�த்திரத்திற்� அப்�றத்திேலா இல்ைல. �திதாக ஒ� த�ர்க்கத�ச
னம் வர ேவண்�ம் என்� காத்தி�க்�ம்ப�> ேதவ�ைடய வார்த்ைதகள்
எங்க�க்� �ரமானதல்ல. ஆசீர்வாத�ள்ள ேதவ�ைடய நிய மங்க�ம்
கட்டைளக�ம் ெதள�வாக எமக்�த்தரப்பட்��க்கின்ற�.
இேதா> ஜ�வைன�ம் நன்ைமைய�ம்> மரணத்ைத�ம் த�ைமைய�ம் இன்�
உனக்� �ன்ேன ைவத்ேதன் என்� ேதவன் �றிய��க்கின்றார். இன்�>
எனக்�

ேதவ�ைடய

ஆசீ ர்வாதம்

ேவண்�ம்>

என்�ைடய

வாழ்க்ைக

ய�ேல வ��தைல ேவண்�ம்> என்�ைடய வாழ்க்ைகய�ேல சமாதானம்
ேவண்�ம் என்� ேகட்கின்ற ஒவ்ெவா�வ�க்�ம்> ேதவ�ைடய வார்த்ைத
��கின்ற�: அ� உனக்� �ரமான� அல்ல. அ� உனக்� மைறெபா�ள்
அல்ல. அ� உனக்� சம� பமாக இ�க்கின்ற�. அ� உன் இ�தயத்திேல
இ�க்கின்ற�> அ� உன் வாய�லி�க்கின்ற�. கர்த்தர்தாேம> தம் வாக்�த்
தத்தங்களால் அைத எமக்� அ�க்கிரகம் ெசய்தி�க்கின்றார். நாங்கள் அந்த
வாக்�த்ததங்கைள அறிக்ைக ெசய்ய ேவண்�ம்> அவற்ைற வ��வாசிக்க
ேவண்�ம்> அவற்ைற ெபற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்!
ேதவன் தந்த வாக்�த்தத்தங்கைள> ஆசீ ர்வாதமாக மாற்ற> எங்கள் வாழ்
உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய
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க்ைகய�ல்

வ��வாசத்தின்

கி�ையகள்

நடப்ப�க்கப்பட

ேவண்�ம்.

இந்த

நாள�ேல> என்�ைடய வாழ்வ�லி�க்�ம் சஞ்சலம் ந�ங்க ேவண்�ம் என்�
எதிர்பார்த்தி�ந்தால்>
இ�தயத்தில்

கர்த்தர்

வ��வாசித்�

அைத

ெசய்�

��ப்பார்

அைத வாய�னாேல

என்�

அறிக்ைக

உங்கள்

ெசய்�ங்கள்.

இைவகைள அறிந்த ந�ங்கள்> இன்�ெமா�வர் வந்� உங்க�க்� ெசால்ல
ேவண்�ம் என்� தாமதிக்காமல்> இயல்பாக இந்த கா�யங்கைள உங்கள்
வாழ்வ�ல் ெசய்�ங்கள்.
இேய�> கிணற்றில் தண்ணர்� ெமாண்�ெகாள்ள வந்த சமா�ய ஸ்தி�ைய
ேநாக்கி: நான் ெகா�க்�ம் தண்ணைரக்
�
��க்கிறவ�க்ேகா ஒ�க்கா�ம்
தாக�ண்டாகா�. நான் அவ�க்�க் ெகா�க்�ம் தண்ணர்� அவ�க்�ள்ேள
நித்தியஜ�வகாலமாய் ஊ�கிற ந��ற்றாய��க்�ம் என்றார். நான் ம�ப�
�ம் இந்த கிணற்றிற்� வராதப�க்�> எனக்� அந்த தண்ணைர
�
தரேவ
ண்�ம் என அந்த ஸ்தி�> ேகட்டாள். அவ�ைடய எண்ணம் நான் இன�
கஷ்டப்பட்�

தண்ணர்�

உலகத்திற்��ய

ெமாண்�ெகாள்ள

இேலசான

ேதைவய�ல்ைல

வாழ்க்ைகையக்

என்�

�றித்ததாகேவ

இந்த

இ�ந்த�.

ஆனால்> ப�ற்பா� அவள் இேய� மன�த �லத்திற்� வாக்கள�க்கப்பட்ட
ெமசியா என்பைத�ம்> அவர் ��ம் நித்திய வாழ்� இவ்�லகத்திற்��
யதல்ல என்பைத�ம் அறிந்� ெகாண்டாள்.
இேத

ேபாலேவ

இன்�ம்

மன�தர்கள்>

இந்த

�மிய�ேல

தங்க�ைடய

வாழ்க்ைக இேலசாக இ�க்க ேவண்�ம் என்பைத ைமயமாக ெகாண்ேட>
இந்த உலக ஆசீ ர்வாதங்க�க்காக ேதவைனத் ேத�கின்றார்கள்.
எங்கள் ேதவன் ஆசீர்வாதத்தின் ேதவன் என்ப� உண்ைம. ஆனால்
நாங்கள் ெமசியாவாகிய இேய� கிறிஸ்� வந்த ேமன்ைமயான ேநாக்
கத்ைத அறிந்�> அந்த ேநாக்கம் என்�ைடய வாழ்வ�ல் நிைறேவ�
ம்ப�யாய்> அழியாத நித்திய வாழ்வ�ற்காக கி�ையகைள நடப்ப�க்க
ேவண்�ம்.
நாங்கள் இம்ைமக்காக மாத்திரம் கிறிஸ்� இேய�வ�ன் ேமல் நம்ப�க்ைக�
ள்ளவர்களாய் இ�ப்ேபாமானால்> நாங்கள் எல்லா மன�தர்கைளப் பார்க்கி
�ம் ப�தப�க்கப்படத்தக்கவர்களாய் இ�ப்ேபாம். எனேவ பரேலாத்திற்��ய
ேமலானைவகைள நா�த் ேத�ேவம். இந்த உலகத்திேல நாங்கள் உய�ர்
வாழ்வதற்� எங்க�க்� என்ன ேதைவ என்பைத பரம ப�தா அறிந்தி�க்கி
ன்றார். அைத எங்க�க்� த�ந்த ேநரத்திேல த�கின்றவராய��க்கின்றார்.

[இந்த

ே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; - nrg;gdpah 1:14-18

எச்ச�ப்ப�ன் ெதான�
fu;j;ju;jhNk> jPu;f;fjuprpahfpa vNrf;fpaiy Nehf;fp:
kDGj;jp
uNd> eP cd; [dj;jpd; Gj;jpuNuhNl Ngrp> mtu;fNshNl nrhy;y
Ntz;bajhtJ: ehd; Njrj;jpd;Nky; gl;laj;ij tug;gz;Z
ifapy; Njrj;jpd; [dk; jq;fs; vy;iyfspYs;s xUtid mio
j;J> mtidj; jq;fSf;Ff; fhtw;fhudhf itj;jgpd;G> ,td;
Njrj;jpd;Nky; gl;lak; tUtijf;
fz;L> vf;fhsk; Cjp> [dj;ij vr;
1 ெதச 5:4
rupf;Fk;NghJ> vf;fhsj;jpd; rj;jj;
ijf; Nfl;fpwtd; mijf; Nfl; Lk;>
சேகாதரேர> அந்த நாள்
vr;rupf;ifahapuhky;> gl;lak; te;J
தி�டைனப்ேபால உங்க
mtid thupf;nfhs;SfpwJ cz;lh
ைளப் ப��த்�க்ெகாள்ள
dhy;> mtDila ,uj;jg;gop mtd;
jiyapd;Nky; RkUk;. mtd; vf;fh
த்தக்கதாக ந�ங்கள் அந்த
sj;jpd; rj;jj;ijf;Nfl;Lk;> vr;rup f;
காரத்திலி�க்கிறவர்கள
mtDila
ifahapUf;ftpy;iy.
,uj;jg;gop mtd;NgupNy RkUk;; vr;
ல்லேவ.
rupf;ifahapUf;fpwtNdh jd; [Pt
idj; jg;Gtpj;Jf;nfhs;Sthd;. fhtw;fhud; gl;lak; tUtijf;
fz;Lk;> mtd; vf;fhsk; CjhkYk; [dq;fs; vr;rupf;fg;glhk
Yk;> gl;lak; te;J mtu;fspy; ahnjhUtid thupf;nfhs;Sfp
wJ cz;lhdhy;> mtd; jd; mf;fpukj;jpNy thupf;nfhs;sg;gl;
lhd;; MdhYk; mtd; ,uj;jg;gopiaf; fhtw;fhud; ifapNy
Nfl;Ngd;. ,d;Wk; NjtDila rj;jk; gy topfspNy xypf;fpd;
wJ. ehq;fs; vq;fs; nrtpfis milj;J> fpUigapd; ehl;fis
vq;fs; nrhe;j tpUg;gg;gb fopf;fhky; vr;rupf;ifahf ,Uf;fNt
z;Lk;. Njt nra;jpfis mw;gkhf vz;zhjpUq;fs;. rig xd;W
$ly;fis fspahl;lkhf;fptplhjpUq;fs;. fu;j;jUila ngupaehs;
rkPgpj;jpUf;fpwJ. me;j ehs; fz;zpiag; Nghy vq;fs; Nky; tuh
jgbf;F> ,d;W NjtDila vr;rupg;gpd; rj;jj; jpw;F fPo;g;gbe;
jpUg;Nghk;. J}q;Ffpwtu;fs; ,uhj;jpupapNy J}q;F thu;fs;; ntwp
nfhs;Sfpwtu;fs; ,uhj;jpupapNy ntwpnfhs;Sthu;fs;. gfYf;F
upatu;fshfpa ehNkh njspe;jtu;fshapUe;J> tpRthrk; md;G vd;
Dk; khu;f;ftrj;ijAk;> ,ul;rpg;gpd; ek;gpf;ifnad;Dk; jiyr;
rPuhitAk; jupj;Jf;nfhz;bUf;ff;flNthk;.
ெஜபம்: கி�ைப�ள்ள நல்ல ஆண்டவேர> உம்�ைடய வார்த்ைதகைள
ேகட்�ம்

உணர்வற்றவைன(ைள)ப்

சத்தத்திற்�

கீ ழ்ப்ப�ந்�>

ேபால

வ�ழிப்�டன்

வாழாமல்>

ஜ�வனம்

உம்�ைடய

பண்ண

என்ைன

வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
1 த�ேமாத்ேத� 6:12, எப�ெரயர் 3:1, 2 ெதச 1: 12
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khiy thrfk; - rq;fPjk; 37:1-5

கர்த்தைர பற்�ம் பயம்
ehd; vt;tsT mjpfkha; gpuahrg;gl;lhYk;;> xU tl;lj;jpw;
Fs;jhd; epw;fpd;Nwd; Mdhy; CupNy jq;fs; <~;lg;gb thOk;
gyu;> fspg;Gld; ehl;fis fopf;fpd;whu;fs; vd;W xU kdpjd;
jd; kdjpy; nrhy;ypf; nfhz;lhd;. NjtDila thu;j;ijapd;gb
jd; tho;f;ifia thOk;> Njt gps;isfspd;; iffspd; gpuahr
q;fis rw;W cw;W Nehf;fpg; ghUq;
fs;. mit Njt ePjpf;F cl;gl;lit
ந� தி 23:17-18
fs;. mit xt;nthd;wpw;Fk; ifkhW
cz;L. ,e;j G+kpapNy vq;fs; tho;
உன் மனைதப் பாவ�கள்
f;iffspd; tUlq;fs; 100 vd;W xU
ேமல் ெபாறாைமெகாள்ள
Ngr;Rf;F nrhy;YNthkhf ,Ue;jhy;.
வ�டாேத; ந� நாேடா�ம்
me;j tUlq;fspNy> ruPuj;jpy; ngy
Ds;s Mz;LfspNy> vd; ifkhW
கர்த்தைரப் பற்�ம் பயத்
gYfpg; ngUf Ntz;Lk; vd;Nw kdp
ேதா��. நிச்சயமாகேவ
ju;fs; tpUk;Gfpd;whu;fs;. ,e;j cyf
��� உண்�; உன் நம்
Nghf;fpd;gb> kdpjDila tho;
f;if ,e;j G+kpNahL Kbe;J Nghfp
ப�க்ைக வண்ேபாகா�.
�
d;wJ. Mdhy; fu;j;jupd; fzf;fpy;
vq;fs; tho;f;if Fwpg;gpl;l Mz;LfSld; Kbe;J Nghtjpy;iy.
cq;fs; xt;nthU ePjpapd; fpupiafSf;Fupa gyd; epr;rak;
cz;L. mJkl;Lky;yhky;> cq;fs; G+Ty tho;f;ifapy; NjtD
ila fuk; cq;fNshbUg;gij cw;WNehf;fpg; ghUq;fs;. vdNt>
,e;j cyf Nghf;fpd;gb thOk; kdpju;fspd; Nky; fz;fis
itj;J> mtu;fs; tho;f;ifia Fwpj;J nghwhik nfhs;sf;
$lhJ. khwhf> mtu;fs; tho;f;ifia ghu;j;J gupjhgk; nfhs;s
Ntz;Lk;. Vnddpy;> ,e;j cyfj;jpy;> nghUshju uPjpapNy> xU
kdpjDila tho;f;if ve;epiyapy; ,Ue;jhYk;> ,NaRtpdhy;
cz;lhd ,ul;rpg;G mtd; tho;f;ifapy; ,y;yhjpUf;Fnkd;why;>
mtDila KbT kpfTk; gupjgpf;fg;glj;jf;fJ. vdNt> Nrhu;e;J
Nghfhky;> vg;NghJk; fu;j;jiug; gw;Wk; gagj;jpNahL tho;e;J>
Njt ePjpf;Fupa fpupiafis elg;gpg;gNj vq;fSila ghf;fpak;.
ehq;fs; fu;j;ju; Nky; nfhz;bUf;fp;d;w ek;gpf;if xU ehSk;
tPz;NghfhJ.
ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> உலகத்தின் ேமல் என் கண்கைள ைவத்�
என்

வாழ்க்ைகய�ன்

ேமன்ைமைய

அளவ�டாமல்> உம்�ைடய

கரம்

என்ேனா��ப்பதன் ேமன்ைமைய உணர்ந்� ெகாள்�ம் பாக்கியத்ைதத்
தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - vNgrpau; 5:15-17

வ�ண்ணப்பப் பட்�யல்
New;iwa ehspy;> ePjpapd; fpupiafSf;Fupa gyid gw;wpj;
jpahdpj;Njhk;. ,d;iwa ehspy;> vq;fs; tpz;zg;gq;fspd; gl;b
aiy rw;W Muha;e;J ghu;g;Nghk;. NjitfNshLk;> tpz;zg;gq;f
NshLk; NjtDila ghjj;ij NrUtjpy; ve;jj; jtWkpy;iy.
vq;fs; Njitfs; ,d;dnjd;Wk;> mitfs; re;jpf;fg;glNtz;ba
Kd;Fwpj;j fhyj;ijAk; fu;;j;ju; mwp
thu;. Ntjj;jpNy fhZk; rpy gupR
மத்ேத� 6:10
j;jthd;fspd; tho;f;ifia rw;W
Muha;e;J ghu;g;Nghnkd;why;> ];Nj
உம்�ைடய
ராஜ்யம்
thd; vd;Dk; NjtDila Cop
af;fhud;> ,NaRtpd; ew;nra;jpf;
வ�வதாக; உம்�ைடய
fhf> Cu; [dq;fSf;F Kd;ghf>
சித்தம் பரமண்டலத் திேல
fy;nywpe;J nfhy;yg;gl;lhd;. mjh
tJ> ,e;j kdpjd;> jd;DapiuNa
ெசய்யப்ப�கிற�ேபால
fu;;j;jupd; gzpf;fhf nfhLf;f rw;
�மிய�ேல�ம் ெசய்யப்ப
Wk; jaq;ftpy;iy. A+j kjj; jiy
tu;fs;> fy;nywpAk; NghJ> jd;
�வதாக
capu;NghFk; jWthapy;> mtd; fu;
j;juplk; tpz;zg;gk; gz;zp> NjtNd> ,tu;fs; mwpahky;
nra;fpd;whu;fs; ,tu;fis kd;dpAk; vd;W $wp> jd; Mtpia
fu;j;juplj;jpy; xg;Gf; nfhLj;jhd;. ,e;j cyfj;jpYs;sitfis
jhd; NjtdplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;Sk;gb tpz;zg;gk; nra;ah
ky;> jd;dplk; cs;s ahtw;iwAk; NjtDf;nfd;W xg;Gf;nfh
Lj;jhd;. ,g;nghOJ> vq;fSila tpz;zg;gq;fis Muha;e;J
ghu;j;jhy;> ,e;j cyfj;jpypUf;Fk; MrPu;thjq;fis> vq;fSila
Ra ed;ikf;fhf> NjtdplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;Sk;gbahd
tpz;zg;gq;fshfNt ,Uf;fpd;wJ. cgj;jputk; Ntz;lhk;> f~;
lk; Ntz;lhk;> ghLfs; Ntz;lhk; Mdhy;> vq;fs; tho;f;ifg;
glfpy; vg;NghJk; kpUJthd njd;wy; tPr Ntz;Lk; vd;Nw gyu;
tpz;zg;gpf;fpd;whu;fs;.
vdNt>
mg;gbg;gl;l
kdepiyia
vq;fspy; tsu tplhky;> NjtDila rpj;jk; epiwNtWk;gb vd;
tho;f;ifia Njtdplk; mu;g;gzpj;J> tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;.
Njtd;jhNk> vq;fs; Njitfis vy;yhk; fpwp];J ,NaRTf;Fs;
epiwthf;fp elj;Jthu;.
ெஜபம்: மகிைம நிைறந்த ேதவேன>; என் �கேபாகங்கைள �றித்த எண்
ணங்கைள

என்ைன

வ�ட்�

அகற்றி>

என்ைனக்

�றித்ததான

உம்�

ைடய தி�ச்சித்தம் என்ன�ல் நிைறேவ�ம்ப�க்� என்ைன வழிநடத்திச்
இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
ெசல்வராக.
�
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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khiy thrfk; - 1 nfhup 10:9-11

அ�ப்பைட உண்ைமகள்

Njt kD~dhfpa gTy; vd;gtu;> guNyhfj;jpw;F nry;Yk;
topahfpa ,NaR fpwp];Jitg;gw;wpa ew;nra;jpia mwptpj;J
te;jjhy;> rpiwapy; Nghlg;gl;lhu;. mjhtJ> [dq;fs;> jq;fs;
khiaapNy mope;J Nghfhky;> rj;jpaguuhfpa ,NaRit mwp
e;J> ed;ik milAk;gbf;F ntFtha; gpuahrg;gl;lhu;. rpiwapy;
,Ue;j ehl;fspy;> mtu; jd; ghLfis gw;wp KWKWf;fhky;>
rpiwapNy jhd; re;jpf;Fk; midt
Uf;Fk; ew;nra;jpia mwptpj;jhu;.
ப�லிப்ப�யர் 3:1
rpiwapy; ,Uf;Fk; NghJ> gpypg;gp
aUf;F xU mofhd epUgj;ij vO
ேம�ம்>
என்
சேகா
jpdhu;. ve;j #o;epiyiaf; fz;Lk;
தரேர> கர்த்த�க்�ள் சந்
kUz;L Nghfhky;> fu;j;jUf;Fs;
ேதாஷப்ப�ங்கள்.
எ�தி
vg;NghJk; re;Njh~khf ,Uf;Fk;g
னைவகைளேய
எ��
bf;Fk;> gpd;dhd fhupaq;fis kw
e;J Kd;dhditfis ehb> Njtd;
வ� எனக்� வ�த்தம
mioj;j miog;ig Nehf;fp XLk;g
ல்ல> அ� உங்க�க்�
bf;F mwpTiu $wpapUf;fpd;whu;. vO
நலமாய��க்�ம்.
jpditfisNa vOJtJ vdf;F
tUj;jky;y> mJ cq;fSf;F eykh
apUf;Fk; vd;W $wpdhu;. rpy NtisfspNy ehq;fs;> GJ ntsp
g;ghLfis ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;W mjpfkhf gpuahrg;
gLtjhy;> fpwp];jtj;jpd; mbg;gilf; fhupaq;fis kwe;J Ngha;
tpLfpd;Nwhk;. Ntjj;jpNy cs;s mNef fhupaq;fis fw;w gpd;>
mitfis mg;gbNa tpl;LtpLtijtpl> Vw;fdNt ehq;fs; mwpe;j
mbg;gil cz;ikfis vq;fs; tho;tpy;> nraw;gLj;JtNj Nkyh
dJ. me;j fUj;ij ikakhf itj;Nj jpahdf; Fwpg;Gfspy;>
vq;fs; cs;shd khw;wq;fis Fwpj;Nj mjpfkhf jpahdpf;fpd;
Nwhk;. NjtNdhLs;s cwtpy; ePq;fs; tsUk; NghJ> ,d;Dk;
mwpa Ntz;ba fhupaq;fis J}a Mtpahdtu; jhNk cq;fS
f;F> Njt rpj;jg;gb ntspg;gLj;Jthu;. Ntjj;jpNy gy ,lq;f
spy; Fwpg;gplg;gl;bUg;gJ Nghy> rthy;fs; epiwe;j #o;epiy
apYk; KWKWf;fhky;> ,Jtiu elj;jpa Njtd; ,d;dKk; el
j;Jthu; vd;w ek;gpf;ifAld;> fu;j;jUf;Fs; vg;nghOJk; re;Njh
~khapUq;fs;.
ெஜபம்:

அன்பான

ேதவேன>

அேநக

கா�யங்கைள

கற்க

ேவண்�ம்

என்� ப�ரயாசப்பட்�> அ�ப்பைட உண்ைமகைள மறந்� வ�டாதப�க்�>
க�த்�டன்

ஜ�வ�க்க>

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; 15:1-5

சத்தியத்தில் வள�ங்கள்
gy kdpju;fs; mw;g fhupaq;fSf;fhf jq;fs; ePjp epahaq;fis
tpl;L Ngha;tpLfpd;w fhykhf ,Uf;fpd;wJ. jq;fs; tho;f;ifg;
glfpy; njd;wy; tPRk; NghJ> vy;yhNk ed;whf eilngWfpd;wJ.
Mdhy; Gay;fhw;W tPRk; NghJ> jq;fs; tho;f;ifg; glfpd;
khYkp ahu; vd;gij kwe;J> jhq;fs; ek;gpd> cgNjrpj;j> mD
gtpj;j cz;ikfis tpw;Wg; NghL
fpd;whu;fs;. gy Mz;Lfshf fu;j;j
ந� திெமாழிகள் 23:23
Uf;nfd;W ituhf;fpakhf tho;e;j
tu;fs;> ,e;j cyfj;NjhL mope;J
சத்தியத்ைத
வாங்�>
NghFk;> nghUl;fs;> gzk;> gjtp>
me;j];J Nghd;wtw;wpw;fhf Njt
அைத வ�ற்காேத; அப்ப
idNa kWjypj;J tpLfpd;whu; fs;.
�ேய ஞானத்ைத�ம் உப
ehq;fs; mwpe;j rj;jpaj;ij mw;g
fhupaq;fSf;fhf tpw;Wg; Nghlhky;>
ேதசத்ைத�ம் �த்திைய
rj;jpaj;jpNy ,d;Dkha; tsuNtz;
�ம் வாங்�.
Lk;. Vrh vd;Dk; kdpjd;> jd; FL
k;gj;jpy;
%j;jtdhf
,Ue;jhd;.
Nr~;l Gj;jpu ghfk; mtDilaJ. gpwg;gpNy jd; je;ijapd; Rj
e;jpuj;jpd; ,ul;bg;ghd MrPu;thjj;jpw;F ghj;jpudhf ,Ug;gjd;
Nkd;ikia mw;gkhf vz;zp> xUNtisg; Ngh[dj;Jf;fhfj;
jd; Nr~;lGj;jpughfj;ij tpw;Wg;Nghl;lhd;. gpw;ghL Vrh MrPu;th
jj;ijr; Rje;jupj;Jf;nfhs;s tpUk;gpAk; Mfhjtndd;W js;s
g;gl;lij mwptPu;fs;; mtd; fz;zPu;tpl;L> ftiyNahNl Njb
Ak;> kdk; khWjiyf; fhzhkw;Nghdhd;. fu;j;juhfpa ,NaRN
thL Rkhu; %d;W tUlq;fSf;F Nky; tho;e;j A+jh];> fu;j;j
NuhL ,Ug;gjd; Nkd;ikia mw;gkhf vz;zp> 30 nts;spf;
fhRf;fhf jd; v[khdid fhl;bf;nfhLj;jhd;. ,tw;iw mwpe;j
ehq;fs; vg;NghJk;> fu;j;jiu mwpfpd;w mwptpYk;> mt Uf;F
gag;gLk; gaj;jpYk; (gagf;jp) tsUk;gbaha; vg;NghJk; rj;jpa
j;ijAk;> Qhdj;ijAk;> cgNjrj;ijAk;> Gj;jpiaAk; milAk;
topfis ehbj; Njl Ntz;Lk;. FLk;g nfsutk;> rKf me;j
];J my;yJ vg;gbg;gl;l mw;g Mjhaj;jpw;fhfTk; ehq;fs; mwp
e;j cz;ikapypUe;J tpyfptplf;$lhJ.
ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> அழிந்� ேபா�ம் அற்ப கா�யங்க�க்காக>
அழியாத�ம்>
பரேலாக

மாசற்ற�ம்>

பாக்கியத்ைத

வாடாத�மான

இழந்�

வ�ைலமதிக்க��யாத

வ�டாதப�க்�

என்ைன

காத்�க்

ெகாள்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்
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khiy thrfk; - vNgrpau; 4:31

சமாதான�ம் ப��த்த�ம்
ehq;fs; NjtDila gps;isfshf Kbahjgbf;F> guNyhfj;jp
w;Fk; vq;fSf;Fk; ,ilapypUe;j ngupjhd jilahfpa gifia
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];JjhNk rpYitapdhNy nfhd;W rkh
jhdj;ij cz;L gz;zpdhu;. me;j gpuptpidapd; jilr; Rtiu
kPz;Lk; ehq;fs;> vq;fSila tho;f;ifapNy fl;bnaOg;gf;
$lhJ. mnjg;gbnadpy;> rpyu;> jhq;
fs; NjtDila uh[;aj;jpw;F cl;
எப�ெரயர் 12:14
gl;ltu;fs; vd;gij kwe;J> jq;fS
யாவேரா�ம்
சமாதான
f;nfd xU uh[;aj;ij Vw;gLj;jpf;
nfhs;fpd;whu;fs;. ,g;gbg;gl;l Ra
மாய��க்க�ம்> ப��த்த
uh[;aj;jpNy> cld; rNfhjuiuf; Fwp
�ள்ளவர்களாய��க்க
j;jjhd frg;ghd Ntu; Kisj;njO
k;Gtjhy;> kdpju;fs;> jq;fisr; Rw;wp
�ம் நா�ங்கள்; ப��த்த
jhq;fNs xU gifahfpa Rtiu
மில்லாமல் ஒ�வ�ம்
fl;b tpLfpd;whu;fs;. mg;gbg;gl;l Ra
ePjpahd tho;f;if> ghu;g;gtupd; ghu;
கர்த்தைரத் த�சிப்பதில்
itf;F ed;whf ,Uf;Fk;. ,e;j
ைலேய.
kdpjd;
ituhf;fpak;
cs;std;
vd;W nrhy;ypf; nfhs;thu;fs;. mg;
gbg;gl;l ituhf;fpakhdJ> Njtidf; Fwpj;jjhf ,Uf;fhky;>
Ra ngUikAilajhf ,Uf;Fk;. ey;y tp~aq;fspy; ituh
f;fpak; ghuhl;LtJ ey;yJ. ey; kdl;rhl;rpNahL> Njtid
Fwpj;j ek;gpf;ifapNy ituhf;fpak; ghuhl;LtJ ey;yJ. ehq;fs;
,e;j cyfpy; tho;e;jhYk; jho;e;jhYk; vq;fs; Njitnay;yhk;
,NaR> mtu; vd;id iftplkhl;lhu; vd;W tpRthrpj;J> mjpy;
cWjpahf epiyj;jpUg;gJ ey;yJ. NjtDf;Nfw;w ituhf;fpa
q;fs; jho;ikia cz;L gz;Zk;. rpy rkaq;fspNy> ,d;D
nkhU cld; rNfhjuNuh> rf tpRthrpNah> cq;fNshL xg;Gu
thf kdjpy;yhkYk;> mjw;F ve;j re;ju;g;gj;ij nfhLf;f kdjp
y;yhky; ,Ue;J> jd;id Rw;wp xU gifahd Rtiu fl;b
vOg;gpdhYk;> ePq;fs; me;j egUf;F vjpuhd frg;ghd vz;
zq;fs; cq;fs; kdjpy; jq;fhjgb vr;rupf;ifahapUf;f Ntz;
Lk;. frg;ghd vz;zq;fs;> gupRj;jj;ij Fiyj;JtpLk;.
ெஜபம்:

ப��த்த�ள்ள

ேதவேன> பைகயான

எண்ணங்கள�னால்

என்

ப��த்த வாழ்க்ைகைய கைறப்ப�த்தாதப�க்�> யாவேரா�ம் சமாதான
மாக

இ�க்�ம்ப�க்�

எனக்�

கி�ைப

ெசய்வராக.
�
இரட்சகர்

இேய�

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

- WWW.gtachurch.ca
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khiy thrfk; - rq;fPjk; 50:14-15

ஆபத்� நாட்கள�ல்...
,e;j G+kpapNy thOk; kdpju;fs; ahtUk;> jq;fs; tho;
ehl;fspy;> VNjh xU #o;epiyapy; Mgj;ij re;jpj;jpUf;fpd;
whu;fs;. vtUk; mjw;F tpjptpyf;fhdtu;fs; my;y. rpyNt
isfspNy> Fwpg;gpl;l xU egu; vq;fs; Rw;Wyhtpy; fye;J
nfhz;lhy; kpfTk; gugug;Gk; RthurpaKkhf ,Uf;Fk; vd;W
ehq;fs; nrhy;ypf; nfhs;tJz;L. Mdhy; mg;gbahf cw;rhf
Kk;> kdvOr;rpAk; cs;stu;fs; vd;W jq;fis fhz;gpg;gtu;fs;
$l Mgj;J ehspNy mre;J Ngha;tpLfpd;whu;fs;. Mgj;J vq;
fis #o;e;J nfhs;Sk; NghJ>
vg;gbg;gl;l kdepiy cilatu;f
ந� திெமாழிகள் 24:10
shf ,Uf;fpd;Nwhk; vd;W vq;fis
ehq;fs; Muha;e;J ghu;f;f Ntz;
ஆபத்�க்காலத்தில்
ந�
Lk;. Mgj;J ehspNy gjw;wk; mil
ேசார்ந்�ேபாவாயானால்>
e;J Nrhu;e;J NghNthkhf ,Ue;
உன் ெபலன் ��கின�.
jhy;> ehq;fs; vq;fs; tpRthrj;jpy;
ngydw;wtu;fsha; ,Ug;Nghk;. ,g;
gbahd NtisfspNy> vq;fs; kdjpNy> Nrhjidaha; gy
Nfs;tpfs; vOfpd;wd. Vd; ,g;gb elf;f Ntz;Lk;? ehd; Vjh
tJ ghtk; nra;Njdh? Njtd; vq;fNshL ,Uf;fpd;whuh? Rig
ahu; vd;d epidg;ghu;fs;? Cuhu; vd;d epidg;ghu;fs;? ,g;gb
ahd rpe;jidfs; vOk;NghJ> ehq;fs; vd;d epidf; fpd;Nwhk;
vd;gij Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;. mg;gbahdhy; ahu; Mg
j;Jf; fhyj;jpy; gjwhky; ,Ug;ghu;fs;? cd;djkhd NjtDf;F
kdjhu ];Njhj;jpugypapl;L> mtu; rKfj;jpy; nra;j nghUj;j
idfisr; nrYj;jp> mtiuj; jd; ek;gpf;ifahf nfhz;ltd;
xU ehSk; mirf;fg;gLtjpy;iy. mtd; Mgj;ij fz;L mQ;
rhd;. Mgj;Jf;fhyj;jpy; mtd; cd;djkhdtiu Nehf;fpf; $g;gp
Lthd;> mtu; mtid vy;yhj; jPq;Ff;Fk; tpyf;fp kPl;ghu;.
,NaR nrhd;dhu;: cyfj;jpy; cq;fSf;F cgj;jputk; cz;L>
MdhYk; jpld;nfhs;Sq;fs;; ehd; cyfj;ij n[apj;Njd;
vd;whu;. gpupakhdtu;fNs> cyfj;ij n[aq; nfhz;l vq;fs;
kPl;gu; vq;fNshbUg;gjhy;;> ehq;fs; Mgj;ijf; fz;L Nrhu;e;J
Nghfhky;> jplkdNjhL mtiug; gw;wpf; nfhs;SNthk;.
ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> ஆபத்� நாட்கள் என்ைன �ழ்
ந்� ெகாள்�ம் ேபா�> நான் பதறிப்ேபாகாமல்> உம்ைம பற்றிக் ெகாண்�>
உம்�ைடய

நிழலிேல

தஞ்சமைட�ம்ப�யாய்

என்ைன

வழிநடத்

�ம்.இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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khiy thrfk; - ahf;NfhG 1:19-20

கர்த்த�ன் ேவைளக்� காத்தி�
jq;fs; tPL> FLk;gk;> gq;F> Rje;jpuk; vd;gitfis ghJfh
g;gjw;fhf kdpju;fs; Jupjkhf nraw;gLtJz;L. ,e;j cyfpNy
kdpju;fs; gytpjkhf Af;jpfis ifahSfpd;whu;fs;. rpy
NtisfspNy mit td;KiwahfTk; khwptpLfpd;wJ. vLj;Jf;
fhl;lhf> FLk;gj; jiytd; jd;idf; Fwpj;j KiwaPLfis> xU
Ntis Vw;Wf; nfhz;L> epjhdkha; gjpy; $wyhk;. Mdhy;>
jd;Dila cld; FLk;g mq;fj;jp
சங்கீ தம் 37:5
diu Fwpj;j> KiwaPLfis Nfl;
Fk; khj;jpuj;jpNy mij vg;gbah
tJ jil nra;Ak; topfis Jupj
உன் வழிையக் கர்த்த�
khf nra;a Kaw;rpg;ghu;fs;. ,J
க்� ஒப்�வ�த்�> அவர்
kdpju;fSila ,aw;if Rghtk;.
Mdhy; ehq;fs; ,aw;if Rghtj;
ேமல் நம்ப�க்ைகயாய��;
jpd;gb nraw;gLfpd;wtu;fs; my;y.
அவேர கா�யத்ைத வாய்
nja;tPf Rghtj;jpd;gb nraw;gLfp
d;wtu;fs;. rpy NtisfspNy> ehq;
க்கப்பண்�வார்.
fs; mjpfkhf Nerpg;gtu;fis Fwp
j;J> kw;wtu;fs; Kiwg;ghl;il $wyhk;. me;j Kiwg;ghL
cz;ikahdjhfNth my;yJ ngha;ahdjhfNth ,Uf;fyhk;.
me;j Kiwg;ghL> rupahd kdepiyNahL Mf;fG+u;tkhd Kiw
apy; $wg;gl;ljhfNth my;yJ tQ;rfj;NjhL> tho;it nfLf;F
k;gb $wg;gl;ljhfNth ,Uf;fyhk;. vg;gbahf ,Ue;jhYk;>
fhupaj;ij Nfl;Fk; Kd; Jupjkhf gjpyb nfhLf;fhky;> rw;W
jupj;jpUe;J rpe;jpAq;fs;. cq;fs; cs;sj;jpy; Njhd;Wk; czu;
Tfs; cq;fis Mz;L nfhs;shjgbf;F> Njt Mtpahdtu;
MSif nra;Ak;gb ,lq;nfhLq;fs;. fw;w Ntj thu;j;ijfs;>
Nfl;l Njt nra;jpfis jpahdpAq;fs;. ePq;fs; ePjpkhdhf ,Ue;
jhy;> ‘fu;j;jiu Nehf;fp mku;e;J> mtUf;Ff; fhj;jpU. fhuparp
j;jpAs;std;NkYk; jPtpidfisr; nra;fpw kD~d;NkYk; vupr;r
yhfhNj. Nfhgj;ij nefpo;e;J> cf;fpuj;ij tpl;LtpL; nghy;yh
g;Gr;nra;a VJthd vupr;ry; cdf;F Ntz;lhk;.’ cq;fs;
tho;tpy; rPu;g;gLj;j Ntz;ba fhupaq;fs; ,Ue;jhy;> mtw;iw
rPu;g;gLj;jp> NjtDila ePjp ntspg;glj; jf;fjhf> mtUila
Neuj;jpw;fhf nghWikNahL fhj;jpUq;fs;.
ெஜபம்:

ந��ய

ெபா�ைம�ள்ள

ேதவேன> ேகாபங்ெகாண்�

��தமாக

ெசயற்பட்�> �யந�திைய நிைறேவற்றாமல்> உம்�ைடய ந�தி நிைறேவ�
ம்ப�யாக ெபா�ைமேயா� காத்தி�க்க என்ைன வழிநடத்�ம். இரட்சகர்
இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்
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khiy thrfk; - VNukpah 17:7-8

ப� �ழிய�லி�ந்� வ��தைல
vy;yhtw;iwg;ghu;f;fpYk; ,UjaNk jpUf;Fs;sJk; kfh NfL
s;sJkhapUf;fpwJ> mij mwpaj;jf;ftd; ahu;? vd;Wk; cq;fs;
nghf;fp~k; vq;NfapUf;fpwNjh mq;Nf cq;fs; ,UjaKk; ,U
f;Fk;. fz;zhdJ ruPuj;jpd; tpsf;fhapUf;fpwJ. cd; fz; njsp
thapUe;jhy;> cd; ruPuk; KOtJk; ntspr;rkhapUf;Fk; vd;W
gupRj;j Ntjhfkj;jpNy thrpf;fpd;
ந� திெமாழிகள் 23:26
Nwhk;. NghFk; topapy; vq;fSila
fhy;fs; gprhrpd; fz;zpf;Fs; ,l
என் மகேன> உன் இ�தய
whjgbf;Fk;> ghijapYs;s jPNah
த்ைத எனக்�த் தா; உன்
dpd; gaq;fuq;fSf;F jg;Gk;gbf;
Fk; NjtDila trdNk jPgkhAk;
கண்கள் என் வழிகைள
ntspr;rkhAkpUf;fpd;wJ. ,e;j cy
ேநாக்�வதாக.
fj;jpNy ntw;wp tho;f;if thOk;g
bf;F vq;fs; ghu;itAk;> rpe;ijAk; Njtd; fhl;Lk; topapy; ,U
f;f Ntz;Lk;. mjdhy;jhd; ehq;fs; vq;fs; ,Ujaj;ij fu;j;jU
f;F xg;Gtpj;J mtUila topfis Nehf;f Ntz;Lk;. Nkhf
ghtkhdJ> Mokhd gLFopAk;> ,Lf;fkhd fpzWk; vd;Wk;
Ntjj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. tpgrhupfspdplj;jpy; gpuNtrpg;gtu;f
Sk;> Nkhf ght tiyf;Fs; tpOe;J Nghfpd;wtu;fSk;> mjpyp
Ue;J kPl;G ngw;wpUe;jhy;> mJ NjtDila ngupjhd fpUig.
Vnddpy;> ,g;gbg;gl;l ghtq;fspypUe;J kPl;giltJ kpfTk;
fbdkhdJ vd;gjhy; jhd;> Fwpg;ghf ,e;j Nkhf ghtj;ij Mo
khd gLFopf;Fk;> ,Lf;fkhd fpzw;wpw;Fk; xg;gplg;gl;bU
f;fpd;wJ. vdNt vq;fs; fz;fis vg;NghJk; fu;j;ju; Nky; gjpa
itg;Nghk;. #o;epiyfis rupahd Kiwapy; ghu;g;gjw;F NjtD
ila [Pt thu;j;ijfNs vq;fSf;F
ntspr;rk; jUf;fpd;wJ.
me;j thu;j;ijfspdhy; vq;fs; ,Ujaq;fis vy;yhf; fht
NyhLk; fhj;Jf; nfhs;Sk; NghJ> mjpdplj;jpdpd;W [PtCw;W
Gwg;gLk;.
ெஜபம்:

அன்�ள்ள

ப�தாேவ>

ேநாக்கமாய��க்க�ம்;>

என்

என்

கண்கள்

இ�தயம்

உம்�ைடய
எப்ேபா�ம்

வழிகள�ல்
ப��த்தமாக

காக்கப்பட�ம்> என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்கி> உம் கி�ைபய�னால்
வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
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khiy thrfk; - 1 Nahth 2:7-11

ெகா�ப்பேத ேமன்ைமயான�
Mjp mg;Ngh];jyu;fspd; ehl;fspNy> rP~u;fs; ngUfpdNghJ>
mtu;fSila ehshe;j Njitfis tprhupf;Fk;gb; gupRj;j Mtp
Ak; QhdKk; epiwe;j> ew;rhl;rp ngw;wpUf;fpw VONgiu> mt;
Ntiyf;fhf Vw;gLj;jpdhu;fs;. mtu;fspy; xUtdhf ];Njthd;
Vw;gLj;jg;gl;lhd;. ];Njthd; tpRthrj;jpdhYk; ty;yikapdh
Yk; epiwe;jtdha; [dq;fSf;F
s;Ns ngupa mw;Gjq;fisAk; mil
1 ெகா�ந்தியர் 13:7
ahsq;fisAk; nra;jhd;. ,jdhy;
nghwhik nfhz;l A+j kjj;jpd;
சகலத்ைத�ம் தாங்�ம்>
MNyhridr; rq;fk;> mtid fy;
சகலத்ைத�ம் வ��வாசி
nywpe;J nfhiy nra;jhu;fs;. ];Nj
க்�ம்> சகலத்ைத�ம் நம்
thd; jd;id NjtDf;nfd;W xg;
�ம்> சகலத்ைத�ம் சகிக்
Gf; nfhLj;jjhy;> Njt md;G mtD
f;Fs; thrkhapUe;jJ. Njtd; rk;G+
�ம்.
uzkha; nfhLf;fpd;wtu; vd;W mwp
e;jpUe;Jk;> mtd; Njtdplj;jpypUe;J ,e;j cyf nghUl;f
isAk;> RfNghfkhd tho;itAk; Nfl;fhky;> jd;id KOtJ
kha; NjtDf;F Xg;Gf; nfhLj;jhd;. mtd; kupf;fpd;w Ntis
apYk;> jd;id fy;nywpfpd;wtu;fis> rgpf;fhky;> Mz;ltNu> ,t
u;fs;Nky; ,e;jg; ghtj;ijr; Rkj;jhjpUk; vd;W kpFe;j rj;jkpl;
Lr; nrhd;dhd;. ,g;gbr; nrhy;yp> epj;jpiuaile;jhd;. gpupakhd
tu;fNs> Njt md;G cq;fspy; thrkhapUg;gjhf. nghJthf> kdp
ju;fs;> ,e;j cyfj;jpNy gy ed;ikfis ngw;Wf; nfhs;S
k;gbahfNt Njtid Ntz;bf; nfhs;fpd;whu;fs;. Njt md;G
vd;gJ> ngw;Wf; nfhs;Sjy; my;y> nfhLg;gNj! jhdju;kq;fs;
nra;tJ ey;yJ! Mdhy;> jd; ,Ujaj;ij NjtDila rpj;jk;
nra;tjw;F KOikahf xg;Gf; nfhLg;gNj Njt md;G. ,e;j
md;G> NjtDf;fhf rfyj;ijAk; jhq;Fk;> rfyj; ijAk; rfp
f;Fk;> NjtDila thu;j;ijfis ek;gp> tpRthrj;jpd; fpupia
fis elg;gpf;Fk;. NjtDf;fhf cq;fs; cld; rNfhjuu; nra;Ak;
jg;gpjq;fis kd;dpf;f Maj;jkhapUf;fpd;wPu;fsh? rw;W cq;fs;
tho;fi
; fia ,d;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;.
ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> எப்ேபா�ம் ெபற்�க் ெகாள்வைத�ம்> என்
�ைடய வ�வகாரங்கள�ன் நிைறைவப் பற்றிய கி�ையகைள நடப்ப�க்கா
�ம்> உள்ளத்ைத உமக்� ெகா�க்�ம் அன்� என்ன�ல் ெப��ம்ப� என்
ைன வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.

ேதவ�ைடய சர்வா�தவர்க்கம் - எேபசியர் 6:10-18

22

nrt;tha; | Gul;lhjp 11



khiy thrfk; - cgh 30:1-5

�திய ஆரம்பத்ைத த�வார்
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J> ru;ij vd;Dk; rigf;F> $wpajh
tJ. cd; fpupiafis mwpe;jpUf;fpNwd;> eP capUs;stndd;W
ngau;nfhz;bUe;Jk; nrj;jtdhapUf;fpwha;. eP tpopj;Jf;nfhz;L>
rhfpwjw;NfJthapUf;fpwitfis ];jpug;gL j;J. cd; fpupiafs;
NjtDf;FKd; epiwTs;sitfshf ehd; fhztpy;iy vd;whu;.
mjhtJ> ,e;j cyfj;jpd; msT
Nfhypd;gb me;j rig capUs;sJ
சங்கீ தம் 40:2
vd;W ngau;ngw;wpUe;jJ Mdhy;
NjtDf;F Kd;ghf me;j msT
பயங்கரமான �ழிய��ம்
Nfhy; epiwtw;wjhf fhzg;gl;lJ.
உைளயான ேசற்றி�மி
Vnddpy;> kdpju;fs; ntsp Njhw;w
j;ijg; ghu;f;fpd;whu; Mdhy; NjtNdh
�ந்� என்ைனத் �க்கி
,Ujaq;fis Muha;e;J kdpju;f
ெய�த்�> என்
கால்க
Sila vz;zq;fis mwpfpd;whu;.
rigf;F nfhLf;fg;gl;l J}J> MfNt
ைளக்
கன்மைலய�ன்
vdf;fpy;iy vd;W ,ij mw;gkhf
ேமல் நி�த்தி> என் அ�
vz;zptplhjpUq;fs;. rig vd;W $W
k;NghJ> fu;j;ju;jhNk> fl;blj;jpw;F
கைள உ�திப்ப�த்தி>
,ij $wtpy;iy> mq;F $Lk;
kdpju;fSf;Nf $wpdhu;. ,jpypUe;J rpy fhupaq;fis ,d;W
jpahdpg; Nghk;. 1. rig vd;W xU $l;l [dj;ijNah> my;yJ
Ntnwe;j rigfisg; gw;wpNah rpe;jpf;fhky;> vq;fis ehq;fs;
Muha;e;J ghu;g;Nghk;. 2. kw;wtu;fs; fhzKbahj vq;fs; cs;
shd kdpjd;> NjtDf;F Kd;ghf epiwTs;sjhf ,Uf;f Ntz;
Lk;. 3. xU Ntis> cd;Dila tho;f;if ghoha;Ngha;tpl;lJ.
,dp tpbtpy;iy. eP mopj;Jg;Nghl;lha; vd;W Njtd; xUtiu
Ak; cldbahf js;sptpLgtu; my;y. ve;j epiyapy; ,Ue;jh
Yk;> NjtDila fw;gidfis kdjhu epidT$u;e;J> mijf;
iff;nfhz;L> cz;ikahf kde;jpUk;gpdhy;. mtu; ghoha;
Nghdij jpUk;gTk; fl;Lthu;. 4. kw;wtu;fs; gpd;thq;fpg; NghF
k;NghJ> mtu;fis epahae;jPu;f;fhjpUq;fs;. jk;ik Nehf;fp fhj;
jpUf;fpd;wtu;fis> fu;j;ju;jhNk> gaq;fukhd FopapYk; cis
ahf Nrw;wpYkpUe;J J}f;fp> fd;kiyapd; Nky; epWj;Jthu;.
ெஜபம்: மன��க்க�ள்ள ேதவேன> என்�ைடய உள்ளான ம�ஷன்
நா�க்�

நாள்

நிைற�ள்ளதாக�ம்

�திதாக�ம்>
மாற>

ந�ர்

உம்�ைடய
என்ைன

பார்ைவய�ேல

உம்�ைடய

வழிய�ேல

நடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
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khiy thrfk; - gpypg;gpau; 2:3

நற்பண்�கைள காண்ப�ப்ேபாம்
tPl;bNy> khjhe;jk; nra;ag;gl Ntz;ba Ntiyfis Kbg;gj
w;fhf> je;ijahu;> jd;Dila kfdplk; “kfNd> ,e;j Ntiyia
nra;tjw;F vdf;F cjt KbAkh” vd jathf Nfl;Lf; nfhs;
thu;. je;ijapd; Ntz;LNfhspw;F ,zq;f> kfDk;> ,y;iy
vd;W nrhy;yhky; mij nra;J te;jhd;. gy khjq;fs; nrd;w
gpd;> kfdpd; cs;sj;jpNy xU Fw;w czu;T. ,J vq;fSila
tPL Mdhy; vd; je;ij khje;jk;>
,e;j Ntiyia nra;a cjTk;gb
ப�ேலேமான் 1:14
jathf Nfl;L Qhgfg;gLj;Jfpd;
whNu> ,dpNky; je;ij Nfl;f Kd;
ஆனா�ம் ந�ர் ெசய்�ம்
djhfNt. ehd; me;j Ntiyia
நன்ைமையக் கட்டாயத்
nra;ag; Nghfpd;Nwd; vdj; jPu;khdp
தினாலல்ல> மனப்�ர்வ
j;jhd;. mLj;j khjj;jpy;> jhd; Nfl;f
Kd;djhfNt> me;j Ntiyia jd;
மாய்ச் ெசய்யத்தக்கதாக>
kfd; Kbj;Jtpl;lhd; vd;W fz;l
நான் உம்�ைடய சம்ம
je;ijf;F Nguhde;jk;. jd; kfdpd;
திய�ல்லாமல்
ஒன்�ம்
MSikapd; tsu;r;rpiaf; fz;L
ெசய்ய
எனக்�
மனதி
ngUkpjk; mile;jhd;. gpupakhdtu;
fNs> ,Nj NghyNt vq;fs; guk
ல்ைல.
gpjhTk;> NjtDila uh[;aj;jpd;
Ntiyfs; mNefk; ,Ue;Jk;> mij mtu; vq;fsplk; jpzpg;gjp
y;iy. vq;fs; jPu;khdj;jpd;gb nra;Ak;gbf;Nf mtu; tpUk;Gfpd;
whu;. Njt uh[;aj;jpd; Ntiy vd;W $Wk; NghJ RtpNr~k; mwp
tpg;gij kl;LNk kdjpy; nfhs;sf; $lhJ. Njtid Muhjpf;Fk;
];jyj;jpYk;> Copa j;jpYk; gy Ntiyfs; nra;ag;gl Ntz;b
ajhapUf;fpd;wJ. mtw;iw cw;rhfj;Jld; nra;a Ntz;Lk;.
Njt Copauhd gTy;> xNerpK vd;gtiu kd;dpf;Fk;gbahf>
gpNyNkhdplk; gupe;J Ngrpdhu;. jhd; Nfl;gjpdhy;> fl;lhaj;jpd;
epkpj;jk; xNerpKit kd;dpj;J Vw;Wf; nfhs;shky;>
kdg;G+u;
tkhf nra;Ak; gb Ntz;bf; nfhz;lhu;. mNj NghyNt> ehq;f
Sk; NjtDila uh[;aj;jpd; Gj;jpuu;fs; vd;W czu;e;jtu;f
sha;> kw;wtu;fSila ce;Jjypdhy; my;y>
fl;lhaj;jpdh
Yky;y kdg;G+u;tkha; fpupiafis elg;gpf;f Ntz;Lk;.
ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> நாங்கள் உமக்ெகன்� ெசய்�ம்
ெசயல்கைள

����ப்ப�ல்லாம�ம்>

கட்டாயத்தினா�ம்

அல்லாம

�ம்> மனப்�ர்வமாக ெசய்� ��க்�ம்ப� 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 20:4

நாட்கைள ஆதாயப்ப�த்�ேவாம்
Nrhk;Ngwpapd; taiyAk;> kjpaPdDila jpuhl;rj;Njhl;lj;ijAk;
fle;JNghNdd;. ,Njh> mnjy;yhk; Ks;Sf;fhlhapUe;jJ. epy
j;jpd; Kfj;ijf; fhQ;nrhwp %bdJ. mjpd; fw;Rtu; ,be;J
fple;jJ vd;W ePjpnkhopfspd; Gj;jfj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;.
NrhNgwpj; jdkhf tho;gtu;fs; ey;y cly; MNuhf;fpak; ,Ue;
jhYk;> gy mUikahd re;ju;g;gq;fs; mtu;fs; thrw;gbkl;Lk;
te;jhYk;> mtw;iw gpuNah[dg;g
எேபசியர் 5:16
Lj;jhjgbf;F> jq;fs; nrhe;j tpt
fhuq;fis jhq;fs; ftdpahky;>
,Ug;gij epahag;gLj;j rhl;Lg;
நாட்கள் ெபால்லாதைவ
Nghf;Ffis nrhy;ypf; nfhs;thu;
களானதால் காலத்ைதப்
fs;. ntspapNy rpq;fk;> tPjpapNy
ப�ரேயாஜனப்ப�த்திக்
nfhiyAz;Ngd; vd;W Nrhk;Ngwp
nrhy;Ythd;. topapNy rpq;fk; ,U
ெகாள்�ங்கள்.
f;Fk;> eL tPjpapNy rpq;fk; ,Uf;
Fk; vd;Wk; Nrhk;Ngwp nrhy;Ythd;. ,jw;nfhj;jjhfNt rpyu;
epj;jpa tho;itf; Fwpj;J mrjpAs;stu;fshf ,Uf;fpd;whu;fs;.
NjtDila thu;j;ijfspd;gb tho;tjw;F jq;fs; ,Ujaj;ij
xg;Gf; nfhLf;fhkYk;> mjw;nfd;W ve;j Kaw;rpAk; nra;ahky;>
gy rhl;Lg; Nghf;Ffis $wpf; nfhs;thu;fs;. kjpaPdNuh>
Njtd; ,y;iy vd;W jq;fs; cs;sj;jpy; nrhy;ypf; nfhs;thu;
fs;. ,tu;fs; jq;fs; Mj;JkhTf;Fupa Mfhukhfpa Njt thu;j;
ijfis ntWj;J> jhq;fs; RfNghfkhf thoyhk; vd;W> jq;fs;
mwpTf;nfl;bagb> mope;J NghFk; cyf M];jpfspy; fz;fis
gjpj;J> mtw;wpw;fhf gpuahrg;gLfpd;whu;fs;. Nrhk;Ngwpj; jdkhf
tho;gtu;fSk;> kjPaPdkhf ele;J nfhs;fpd;wtu;fSk;> tho;T
jUk; Njt thu;j;ijfs; jq;fs; ,Ujaj;jpy; Kisj;J gyd;
nfhLg;gjw;Fupa #o;epiyfs; mika ,lk; nfhLg;gjpy;iy.
,jdhy; ,tu;fSila ,Ujak; czu;tw;Wg; Ngha;tpLfpd;wJ.
vdNt ehq;fSk; mtu;fisg; Nghy J}q;Ffpd;wtu;fshfTk;>
kjpaw;wtu;fshfTk; tho;e;J fhyj;ij tPzpNy Nghf;fbf;fhky;>
cw;rhfj;Jld; QhdKs;s gps;isfisg; Nghy> fu;j;jiu fpl;br;
NrUNthk;. fhyj;ij gpuNah[dg;gLj;jpf; nfhs;Nthk;.
ெஜபம்:

அன்�ள்ள

ப�தாேவ>

அசதியாய்

வாழ்ந்�>

ந�ர்

தந்த

இந்த

வாழ்ைவ வண�ேல
�
ேபாக்க�க்காமல்> உற்சாக மன�டன்> உம்�ைடய
வார்த்ைதய�ன்ப� நான் வா�ம்ப�யாக என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா)
க்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
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khiy thrfk; - kj;NjA 11:28

என் நிைலைய அறிந்தவர்
xU kdpjd;> thfd Xl;bfSf;fhd mDkjpg;gj;jpuj;ij ngWk;
gbaha; gapw;rp vLj;J te;jhd;. “vg;gbahtJ> thfd eil
Kiw tPjpg; guPl;irapy; rpj;jp ngw;why; NghJk;> mjd; gpd;du;
thfdj;ij vg;gb rupahf Xl;LtJ vd;gij ghu;g;Nghk;” vd;W
jd; ez;gdplk; $wpdhd;. vq;fs; tho;f;ifapNy gy fl;lq;f
spNy ,g;gbahd kdpju;fis re;jp
j;jpUf;fpd;Nwhk;. rpy NtisfspNy
எப�ெரயர் 4:15
ehq;fSk; ,g;gbahd #o;epiyf;F
js;sg;gl;LtpLfpd;Nwhk;. rpy Ntis
நம்�ைடய பலவனங்க
�
fspNy ,g;gbg;gl;l nfhs;iffis
ைளக்�றித்�ப் ப�தப�க்
,e;j cyfj;jpNy> gy kdpju;fs; my;
yJ ];jhgdq;fs; Vw;Wf; nfhs;
கக்�டாத ப�ரதான ஆசா
syhk;. fpwp];jt tho;f;ifia> vg;g
�யர் நமக்கிராமல்> எல்
bahtJ xU fl;lj;ij rkhspj;J
லாவ�தத்தி�ம் நம்ைம
tpLNthk; gpd;G mjd; Kf;fpaj;J
tj;ij Fwpj;J myrp Muha;Nthk;
ேசாதிக்கப்பட்
ப்ேபால்
vd;W tho KbahJ. cjhuzkhf>
�ம்> பாவமில்லாதவராய�
vd; kfSf;F jpUkzkhf Ntz;
�க்கிற ப�ரதான ஆசா�
Lk;> mij xg;Ngw;wp Kbf;Fk; nghU
யேர நமக்கி�க்கிறார்.
l;L ,g;NghJ Qhd];ehdj;ij vL
j;J tpLNthk;> jpUkzj;jpd; gpd;
du; mijg; gw;wp Nahrpg;Nghk; vd;gJ Vw;Gilajy;y. ,g;gb
ahf gytpjkhd #o;epiyfSf;F kdpju;fs; js;sg;gLfpd;wh
u;fs;. ve;j xU kdpjDk; vg;gbg;gl;l #o;epiyahf ,Ue;jhYk;>
jd;id jho;j;jp ,NaR mz;il tUgtdhf ,Ue;jhy;> mtu;
jhNk ehq;fs; elf;f Ntz;ba topia> my;yJ vLf;f Ntz;
ba Kbit vq;fSf;F nrhy;ypj;jUthu;. mtu; vq;fs; Nrhjid
fis mwpaKbahjtu; my;y> vy;yh tpjj;jpYk; vq;fs; #o;
epiyfis fle;J> ghtk; nra;ahky;> ntw;wp ngw;w fpUig
epiwe;j ,NaR vq;fs; gl;rj;jpy; ,Uf;fpd;whu;. vdNt vq;fis
Nehf;fp tUk; ve;j #o;epiyfisAk; fz;L jaq;fhky;> vq;fs;
epiyia mwpe;J ,NaRtplk; NrUNthk;. jk;kz;il te;j
vtiuAk; mtu; Gw k;Ng js;sptplkhl;lhu;.
ெஜபம்:

இரக்கம்

நிைறந்த

ப�தாேவ> என்ைன

ேநாக்கி

வ�ம்

�ழ்நி

ைலைய தவ�ர்த்� ெகாள்ள ��க்� வழிகைள நாடாமல்> தயங்காமல்
உம்மண்ைட

கிட்�ச்

ேச�ம்ப�யாய்

ந�ர்

தந்த

சிலாக்கியத்திற்காக

ஸ்ேதாத்திரம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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khiy thrfk; - rq;fPjk; 34:15-20

கர்த்தர் �ைணயாக இ�க்கின்றார்
J~;lu;fs;> ePjpkhd; jq;Fkplj;jpw;F NfL nra;Ak; gbaha; gjptp
Uf;fpd;whu;fs;. Mdhy;> gupRj;j Ntjhfkj;jpNy> ePjpkhDf;F Jd;
gk; tpistpf;f fhj;jpUg;gtu;fSf;F vr;rupg;G nfhLf;fg;gl;bU
f;fpd;wJ. Kd;dwptpj;jgb> ePjpguuhfpa fu;j;juhfpa ,NaR fpwp
];J> Mapukhapukhd jkJ gupRj;jthd;fNshLq;$l Nkfq;f
spNy tUthu;. me;j vr;rupg;ig kPwp> J~;lu;fs;> ePjpkhDf;F
NfL tpistpj;jhYk;> ePjpkhd; ,l
wpg;Nghtjpy;iy. Vnddpy;> ePjpkh
ந� திெமாழிகள் 24:17
Df;F gy Jd;gq;fs; Vw;gl;lhYk;>
me;j Jd;gq;fs; kj;jpapYk;> mtd;
ந�திமான் ஏ�தரம் வ��
fu;j;jiuNa ek;gp ,Ug;gjhy;> fu;
ந்தா�ம் தி�ம்ப�ம் எ�
j;ju;jhNk> mtDila tpRthrf; fz;
fisj; jpwe;J tpLfpd;whu;. me;j tpR
ந்தி�ப்பான்;
�ன்மார்க்
thrf; fz;fshy;> ePjpkhd;> ,dp tu
கேரா த�ங்கிேல இட�
,Uf;Fk; gyd;fis juprpg;gjhy;>
mtd; fu;j;jUf;Fs; GJ ngyd; mil
ண்� கிடப்பார்கள்.
f;fpd;whd;. ePjpkhd;fSila ,ul;rp
g;G fu;j;juhy; tUk;; ,f;fl;Lf;fhyj;jpy; mtNu mtu;fs; mil
f;fyk;. NahG vd;Dk; gf;jd;> cj;jkDk; rd;khu;f;fDk; Njt
Df;F gag;gLfpd;w kD~DkhapUe;jhd;. mtDf;fpUe;j cyf
nry;tq;fs; ahTk; mtidtpl;L vLf;fg;gl;lJ. gps;isfis
,oe;J> cyfpNy Mjutw;wtdhf jdpj;J tplg;gl;lhd;. mtd;
kidtpAk; mtDf;F Mjutw;wtshdhs;. ruPuk; KOtJk;
nfhba gUf;fshy; thjpf;fg;gl;lhd;. me;j nfhba #o;epiy
kj;jpapYk;;> mtd; Njtid ek;gp ,Ue;jjhy;> jd; tpRthrj;ij
jsutplhky;> jd; Kbit Fwpj;J epr;raKs;stdhf ,Ue;
jhd;. fu;j;ju; kWgbAk; mtid cau;j;jpdhu;. NahNrg;G vd;w thyp
gDf;F te;j Jd;gq;fs; mNefk;. mit ahtw;wpd; kj;jpapYk;
mtd; cz;ikAs;stdhf ,Ue;jhd;. fu;j;ju; mtid cau;j;jp
dhu;. Mk;! ePjpkhd; mirf;fg;gLtjpy;iy! mtd; tpOe;J Nghf
khl;lhd;. mg;gb mtd; tpOe;J Nghf Neupl;lhYk;> mtid
fu;j;ju; kWgbAk; vOg;Gthu;.
ெஜபம்: அன்�ள்ள
ந�திமானாக்கின �ர்.

ப�தாேவ> உம்�ைடய
நான்

ப�ரமாணங்கள�ன்ப�

எப்ேபா�ம்

உத்தமமாய்

கி�ைபய�னாேல

உம்ைமேய
வாழ

என்ைன

நம்ப�>

எங்கைள

உம்�ைடய

வழிநடத்�வராக.
�

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.

அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - 2 ehsh 7:14

ஒ�வர் பாரத்ைத ஒ�வர் �மந்�
“vd;Dila gpur;ridfs; vd;NdhLjhd;> NtW ahUf;Fk; mij
$wp kw;wtu;fis njhe;juTgLj;j vdf;F tpUg;gk; ,y;iy”
vd;W xU ngz;kzp $wpdhs;. jq;fSila tho;f;ifapNy
Njit xd;Wk; ,Ue;jjpy;iy my;yJ gpur;ridfs; VJk; te;j
jpy;iy vd;W ahuhy; $wKbAk;? xUtuhYk; $w KbahJ! rpy
gpur;ridfis ntspNa $wKbahj epiyikfs; Vw;gLtJz;L.
cs;sj;ij Muha;jwpf;fpd;w Njtd;
mtw;iw mwpthu;. vdpDk; mg;gb
கலாத்தியர் 6:2
ahf #o;epiyfspYk;> vdf;nfhU
Njit cz;L vdf;fhf n[gk;
ஒ�வர் பாரத்ைத ஒ�
nra;Aq;fs; vd;W kw;wtu;fsplk; ehq;
வர் �மந்�> இப்ப�ேய
fs; $w KbAk;. xUtu; ghuj;ij
xUtu; Rke;J> ,ire;j Mj;Jkhf;
கிறிஸ்�வ��ைடய ப�ர
fsha;> xUtiu xUtu; fdg; gL
மாணத்ைத
நிைறேவற்
j;jp> md;G fhl;Lk;gbahfNt rig
Vw;gLj;jg;gl;bUf;fpd;wJ.
Njtd;
�ங்கள்.
je;j ,e;j mDf;fpufj;ij mw;g
khf vz;zf; $lhJ. rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;! jhtPJ uh[h
tpd; tho;tpy; Vw;gl;l jdpg;gl;l gpur;ridfs; ahTk; vOjg;gl;
bUf;fpd;wJ. fUg;nghUshdJ> mtu; ghtk; nra;J tpOe;J
Nghd NghJk;> kw;wtu;fs; vd;d epidg;ghu;;fs; vd;gJ mtu;
gpur;rid my;y> ahu; vd;d epidj;jhYk;> ehd; NjtNdhL ,U
f;f Ntz;Lk; vd;W cWjpaha; ,Ue;jhu;. vdNt cq;fis
ePq;fNs jdpg;gLj;jptplhky;> rigapNy n[gk; nra;fpd;wtu;f
splk; cq;fSf;fhfTk; n[gk; nra;Ak;gbaha; Ntz;bf; nfhs;
Sq;fs;. xUtd; rig If;fpaj;jpy; ,Ue;Jk; jdpj;jpUg;ghdhf
,Ue;jhy;> mjdhy; tUk; ,yhgk; vd;d? mw;gNk! mJkl;L
ky;y> ePq;fSk; kw;wtu; ghuj;ij Rkf;Fk; cs;sKilatu;fshf
khw Ntz;Lk;. xUtd; ahnjhU Fw;wj;jpy; mfg;gl;lhy;> Mtp
f;Fupatu;fshfpa ePq;fs; rhe;j Ks;s MtpNahNl mg;gbg;gl;l
tidr; rPu;nghUe;Jk;gb gpuahrg;gl Ntz;Lk;. mjhtJ cq;f
Sf;F nfhLf;fg;gl;l ngyj;jpd;gb cjtp nra;a Ntz;Lk;. cq;
fs; ngyj;jpw;F mg;ghw;gl;l fhupaq;fs; ,Ue;jhy; mtw;wpw;fhf
n[gpf;f Ntz;Lk;.
ெஜபம்: கி�ைப�ள்ள ேதவேன> தன�ேய நின்� ெஜய�ப்ேபன் என்� �ய
ெப�ைமயைடயாதப�க்�> ெஜபத்

ேதைவகைள

மற்றவர்க�டன்

பகி

ர்ந்�> ஒ�வர் பாரத்ைத ஒ�வர் �மந்�> ஒ�வ�க்காக ஒ�வர் ெஜபம்
இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கி
ெசய்�ம்ப�க்� வழிநடத்�வராக.
�
ேறன் ஆேமன்.
உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய வாசிக்க

- WWW.gtachurch.ca
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khiy thrfk; - kj;NjA 11:28

காவலில் இ�ப்ேபா�க்� வ��தைல
rpiwf;Fs; milgl;bUf;Fk; ifjp> tpLjiyahFk; topia mwp
e;Jk;> mijf; Fwpj;j ehl;lk; ,y;yhjpUg;ghdhf ,Ue;jhy;>
me;j ifjpia gw;wp vd;d $WtPu;fs;? rpiw vd;W $Wk;NghJ
kdpju;fs; rl;l tpNuhj eltbf;iffshy; murhq;fj;jpdhy; jL
g;G fhtypy; ,Uf;Fk; kdpju;fis kl;Lk; vz;zpf; nfhs;thu;
fs;. gy kdpju;fs;> gytpjkhd ghtf; fl;Lf;fshy; fl;lg;gl;L
mbikj;jd tho;f;if tho;fpd;whu;
fs;. me;j mbikj;jdj;ij Vw;Wf;
ஏசாயா 35:4
nfhs;s $l Kbahky;> gyupd; kd
f;fz;fs; FUlhf;fg;gl;bUf;fpd;wJ.
மனம்
பத�கிறவர்க
FLk;gg; gpur;ridfs;> Fbntwp>
ைளப் பார்த்�: ந�ங்கள்
Nghij t];J> Nkhfghtk;> rz;il
பயப்படாதி�ங்கள்> திட
fs; ,g;gbahf gytpjkhd rpiwap
Ug;gpd; tho;f;iff;Fs;Ns mfg;gl;
ன்ெகாள்�ங்கள்; இேதா>
bUf;fpd;whu;fs;. ,e;j mbikj; jd
உங்கள்
ேதவன்
ந�தி
j;jpypUe;J tpLjiy jUk;gbah
ையச் ச�க்கட்ட�ம்> உங்
fNt ,NaR fpwp];J ,e;j cyf
j;jpw;F te;J> vq;fs; ghtq;fis
கள் ேதவன் பதிலள�க்க
jhd; Vw;Wf; nfhz;L> mjw;Fupa
�ம் வ�வார்; அவர் வந்�
gupfhuj;ij nrYj;Jk;gb> rpYit
உங்கைள
இரட்சிப்பார்
apNy vdf;fhfTk; cq;fSf;fhfTk;
kupj;jhu;. ghtj;jpd; rk;gskhfpa ku
என்� ெசால்�ங்கள்.
zj;ij n[apj;J> %d;whk; ehs; cap
u;j;J> guNyhfj;jpNy gpjhtpd; tyJghuprj;jpypUe;J> vdf;fhTk;
cq;fSf;fhfTk; gupe;J Ngrp n[gpf;fpd;whu;. ,d;W rl;ltpNuhj
khd eltb f;iffshy; jLg;G fhtypy; jdpj;jpUe;jhYk;> ght
gof;fq;fspd; mbikj;jdj;jpypUe;J ntsptuKbahjgbf;F jtp
j;Jf; nfhz;bUe;jhYk;> ,NaRit Nehf;fp $g;gpLq;fs;. ,Na
RNt vdf;F tpLjiy jhUk; vd;W NfSq;fs;! mtu; epr;rakhf
tpLjiy jUthu;. ePq;fs; vd;d nra;a Ntz;Lk; vd;gij cq;
fSf;F czu;j;Jthu;. ePq;fs; vq;fpUe;jhYk;> NkNy Fwpg;gplg;g
l;bUf;Fk; Njt thu;j; ijia mwpf;ifapl;L> gpd;tUk; n[g
j;ij VnwLq;fs;.
ெஜபம்:

பரேலாகத்திலி�க்கின்ற

ப�தாேவ>

பாவ

கட்�கள�லி�ந்�

வ��தைலயைடயாமல் இைளத்�ப் ேபாேனன். உம்மிடத்தில் வ��தைல
உண்� என வ��வாசிக்கின்ேறன். இன்� ந�ர்> என் உள்ளத்தில் எ�ந்த�
�ம்ப�யாய்

அைழக்கின்ேறன். இரட்சகர்

இேய�

வழியாக

ெஜப�க்கி

ேறன் ஆேமன்.
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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khiy thrfk; - Nahthd; 14:6

என் ஆத்�மா எங்ேக ேபா�ம்?
,e;j cyfj;jpNy gpwe;j kdpju;fs; ahtUk; xU ehs; kupf;f
Ntz;Lk;. ,J ruPuj;jpy; milAk; kuzk;. kdpjDf;Fs; ,U
f;Fk; Mj;Jkh vq;Nf NghFk;? ePq;fSk; ehDk; ve;j kjj;ij
rhu;e;jtu;fshf ,Ue;jhYk;> ahtupd; Mj;Jkhf;fSk; ghjhsj;
jpw;F nry;Yk;gbahd (epj;jpa kuzk;) epiyf;F js;sg;g
l;lhapw;W. Vd; mg;gb Mapw;W? ,e;j G+kpapy; cUthf;fg;gl;l
Kjy; ngw;Nwhu; (Mjhk; Vths;)>
gprhrhdtDf;F fPo;g;gbe;jjhy;> jq;
ேயாவான் 3:16
fSf;Fs; ,Ue;j kfpikia (Njt
ேதவன்> தம்�ைடய ஒேர
rhay;) ,oe;J Nghdhu;fs;. gprh
rhdtdpw;F mbikahdhu;fs;. vd;
ேபறான �மாரைன வ��
Dila Mj;jkhtpd; epiy vd;d?
வாசிக்கிறவன் எவேனா
kdpju;fs; ahtUk; Mjpngw;Nwhu;
அவன்
ெகட்�ப்ேபாகா
top te;jtu;fs;. mjw;Fs; ehDk;
ePq;fSk; mlq;fp cs;Nshk;. mtu;f
மல்
நித்தியஜ�வைன
Sf;Fs; ,Ue;j ghttpj;J mtu;fs;
அைட�ம்ப�க்�>
அவ
top te;j kdpju;fs; ahtiuAk;
ைரத் தந்த�ள�> இவ்வள
epj;jpa kuzjpw;Fs;shf;fpaJ. ,e;j
epj;jpa kuzj;jpypUe;J vg;gb kdp
வாய் உலகத்தில் அன்�
ju;fs; tpLjiy (,ul;rpg;G) mila
�ர்ந்தார்.
KbAk;? epj;jpa kuzj;jpypUe;J
tpLjiyailAk; xNu top “,NaR”. ahu; ,e;j ,NaR? kdpj
Fyj;jpd; kPl;gu;. NjtDf;F rkkhf ,Ue;Jk;> guNyhfj;ij
Jwe;J> ,e;j G+kpapNy kdpjdhf te;J> kdpj Fyj;jpd;
ghtj;ij jd;Nky; Rke;J> rpYitapNy kupj;J> %d;whk; ehs;
capu;j;njOe;jhu;. jd;Dila gupRj;j ,uj;jj;jpdhNy kPl;gilAk;
topia cz;L gz;zpdhu;. ghtj;jpypUe;J kPl;gila ehd;
vd;d nra;a Ntz;Lk;? ,NaRit nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;Wf;
nfhs;s Ntz;Lk;. vg;gb Vw;Wf; nfhs;tJ? ,NaRNt ePu;
vd;Dila ghtj;jpw;fhf rpYitapNy kupj;J> ck;Kila
gupRj;j ,uj;jj;jpdhNy vd;id kPl;Lf; nfhz;Bu; vd cs;sj;jpy;
tpRthrpj;J> cq;fs; thapdhy; mwpf;ifapLq;fs;. ePq;fs; vq;F
nry;y Ntz;Lk; vd;d nra;a Ntz;Lk; vd ,NaR cq;fis
topelj;Jthu;.
ெஜபம்:

அன்�ள்ள

ப�தாேவ>

என்ைன

ம� ட்பதற்காக

ந�ர்

அ�ப்ப�ய

உம்�ைடய தி�க்�மாரனாகிய இேய��க்காக நன்றி! நான் இன்� என்
வாழ்க்ைகைய

இேய�வ�டம்

ஒப்பைடக்கின்ேறன்.

ந�ர்

என்ைன

வழிநடத்�வராக.
�
இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - Nahthd; 6:38

இேய�வ�ன் நாமத்தில் ெஜபம்
Vd; ehq;fs; ,NaRtpd; ehkj;jpy; n[gpf;f Ntz;Lk;? gpjhthfpa
Njtdpd; Vf Rjdhfpa ,NaR fpwp];J> gpjhthfpa NjtDila
&gkhapUe;Jk;> NjtDf;Fr; rkkhapUg;gijf; nfhs;isahbd
nghUshf vz;zhky;> jk;ikj;jhNk ntWikahf;fp> mbikapd;
&gnkLj;J> kD~u; rhayhdhu;. mtu; kD~&gkha;f; fhz
g;gl;L> kuzgupae;jk;> mjhtJ rpYitapd; kuzgup ae;jKk;
fPo;g;gbe;jtuhfp> jk;ikj; jhNk jho;
j;jpdhu;. Mjyhy; gpjhthfpa Njtd;
ெகாேலா 1:15-16
vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf mtiu ca
u;j;jp> ,NaRtpd; ehkj;jpy; thNdhu;
அவர்
அத�சனமான
G+jyj;Njhu; G+kpapd; fPohNdhUila
ேதவ�ைடய தற்��ப
Koq; fhy; ahTk; Klq;Fk;gbf;
Fk;> gpjhthfpa NjtDf;F kfpik
�ம்> சர்வ சி�ஷ்�க்�ம்
ahf ,NaRfpwp];J fu;j;jnud;W
�ந்தின ேப�மானவர்.
ehTfs; ahTk; mwpf;ifgz;Zk;g
bf;Fk;> vy;yh ehkj;jpw;Fk; Nkyhd
ஏெனன்றால் அவ�க்�ள்
ehkj;ij mtUf;Fj; je;jUspdhu;
சகல�ம் சி�ஷ்�க்கப்ப
vd;W gupRj;j Ntjhfkj;jpNy thrp
f;fpNwhk;. NkYk;> ,NaR jk;Kila
ட்ட�;
rP~iu Nehf;fp: ehNd topAk; rj;
jpaKk;
[PtDkhapUf;fpNwd;;
vd;dhNyay;yhky;
xUtDk;
gpjhtpdplj;jpy; tuhd;. vd;id mwpe;jPu;fshdhy; vd; gpjhitAk;
mwpe;jpUg;gPu;fs;; ,J Kjy; ePq;fs; mtiu mwpe;Jk; mtiuf;
fz;Lk; ,Uf;fpwPu;fs; vd;whu;. NkYk; vd;iday;yhky; cq;f
shy; xd;Wk; nra;af;$lhJ vd;Wk; $wpdhu;. mtu;jhNk> kdpj
Fyj;jpw;Fk; guNyhfj;jpw;Fk; ,ilapy; ,Ue;j jilia rpYit
apdhy; nfhd;W> mtu; %ykha; gpjhthfpa Njtdplj;jpy; NrUk;
rpyhf;fpaj;ij cz;L gz;zpdhu;. mtu; guNyhfj;jpw;F Vwpr;
nrd;wgpd;G> vq;fNshL vd;nwd;Wk; ,Uf;Fk;gb> mtUila
ehkj;jpd; topahf> gupRj;j Mtpahdtiu mDg;Gk;gb gpjhit
Ntz;bf; nfhz;lhu;. gpjhtpd; tyJ ghuprj;jpy; ,Ue;J vt;Nt
isAk; vq;fSf;fhf Ntz;Ljy; nra;J nfhz;bUf;fpd;whu;.
mtu;jhNk ehq;fs; gpjhtpdplj;jpy; Ntz;Ljy; nra;Ak; xNu
topAkhAkhapUf;fpwhu;
ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> உம்�ைடய ஏக �தனாகிய இேய� கிறி
ஸ்� வழியாக உம்மிடம் ேச�ம்ப�யான சிலாக்கியத்ைத எங்க�க்�
ெகா�த்ததற்காக உமக்� நன்றி ெச�த்�கின்ேறாம்.

இரட்சகர் இேய�

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.

THE INNER MAN PUBLISHED BY GRACE TABERNACLE - 416.613.2909
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khiy thrfk; - nfhNyh 3:22-25

ேதவன் வ��ம்�ம் கீ ழ்ப்ப��
Mjp mg;Ngh];jyu;fspd; ehl;fspNy> tPl;L Ntiyfis ftdpg;
gjw;fhf> tPl;L v[khd;fs; mbikfis itj;jpUe;jhu;fs;. mtu;
fs; vg;gb elj;jg;gl Ntz;Lk;> mtu;fSila Cjpak; vd;d?
vd;gitfis
gw;wpa
topKiwfs;
nfhLf;fg;gl;bUe;jJ.
xg;gidahf ePq;fs; rpe;jpj;J ghu;f;f Ntz;Lk; vd;why;> ,d;W
ehq;fs; gy JiwfspNy Ntiyf
Sf;fhf mku;j;jg;gl;bUf;fpd;Nwhk;.
1 ேப�� 2:18
rpy Ntiyfs; kjpg;Gf;FupaJ vd
ேவைலக்காரேர>
அதிக
kdpju;fs; fUJfpd;whu;fs;. Mdhy;
v[khdu;fs;
xt;nthUtUf;Fk;
பயத்�டேன உங்கள் எஜ
,Uf;fpd;whu;fs;. rpyu; jq;fs; Cop
மான்க�க்�க் கீ ழ்ப்ப�ந்
au;fis ,d;Wk; MNshl;bfisg;
தி�ங்கள்;. நல்லவர்க�க்
Nghy fLikahf elj;Jfpd;whu;fs;.
rpy ,lq;fspNy> Nkw;ghu;itahsu;
�ம் சாந்த�ண�ள்ளவ
my;yJ Kfhikahsu; vd;W nrhd;
ர்க�க்�ம்
மாத்திரம்
dhNy NghJk;> rpyu; gae;J eLq;
அல்ல> �ரட்�க்�ண�
Fthu;fs;. md;iwa ehl;fspNy>
Ntiyf;fku;j;jg;gl;ltu;fs; ,ul;rpg;
ள்ளவர்க�க்�ம் கீ ழ்ப்ப
gile;jTld;> fpwp];JTf;Fs; ehq;
�ந்தி�ங்கள்.
fs; xd;wha; ,Uf;fpd;Nwhk; vd;W
jq;fs; v[khdDf;F fPo;g;gbtij mw;gkhf vz;zpdhu;fs;.
,d;W> ehq;fs; fpwp];JTf;Fs; xd;wha; ,Uf;fpd;Nwhk;> my;yJ
NtW gpupf;fg;gl;l gupRj;j [hjp vd;W $wp vq;fis elj;Jfpd;w
tu;fis mw;gkhf vz;z KbahJ. xU Ntis vq;fis el
j;Jfpd;wtu;fs; ,ul;rpf;fg;gl;ltu;fshfNth my;yJ fpwp];Jit
mwpahjtu;fshfNth (tPl;by;> Ntiyapy;) ,Uf;fyhk;> vg;gb
ahf ,Ue;jhYk; vq;fs; Nkw;ghu;itahsu;fis mw;gkhf
vz;zp tplKbahJ. NjtDf;F vjpuhf fhupaq;fis nra;Ak;gb
gzpf;fpd;wtu;fSf;F ehq;fs; cld;gl KbahJ. kw;Wk;gbf;F
vq;fs; ed;elf;ifia fz;L> vq;fs; Nkw;ghu;itahsu;fs;>
(NtiyapNyh> rigapNyh> tPl;bNyh) ,tu;fs; cj;jku;fs;>
,tu;fs; ngha; nrhy;y khl;lhu;fs;> ,tu;fs; ek;gj;jf;ftu;fs;>
,tu;fs; fPo;g;gbTs;stu;fs; vd;W rhl;rp nfhLf;Fk;gbf;F
NjtDila gps;isfs; tho;e;J fhz;gpf;f Ntz;Lk;.
ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> தாழ்ைம�ட�ம் கீ ழ்ப்ப��ட
�ம்> எங்கள் நன்நடக்ைகயால் உம்�ைடய நாமம் மகிைமப்ப�ம்ப�
நாங்கள்

எங்கள்

வாழ்;க்ைகைய

வாழ

கி�ைப

��வராக.இரட்சகர்
�

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்
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khiy thrfk; - 1 Nahthd; 5:19

த�ைமய�ன�ன்� காக்�ம் இேய�
ePq;fs; #o;epiyfis fz;L mQ;rhjtu;fs; vd;W vg;gb cWjp
nra;J nfhs;tPu;fs;? vjpupilahd #o;epiyfs; cq;fs; tho;
f;ifg; glfpy; NkhJk; NghJ> ePq;fs; vg;gbg;gl;ltu;fs; vd;gij
ePq;fs; mwpe;J nfhs;tPu;fs;. ePq;fs; tdhe;jpuj;jpd; topahf ga
zk; nra;a Ntz;ba xU #o;epiy Vw;gl;Ltpl;lJ vd;W itj;
Jf; nfhs;Nthk;. me;j tdhe;jpuj;
jpd; topahf gazj;ij Muk;gpf;
ேயாவான் 17:15
Fk; NghJ> cq;fs; vjpu;ghu;g;G
vd;d? Gay; mbf;ff;$lhJ. njd;
ந�ர் அவர்கைள உலகத்தி
wy; fhw;W ,jkhf tPrNtz;Lk;.
mjpf ntg;gNkh> kpifahd FspNuh
லி�ந்� எ�த்�க்ெகாள்
,Uf;ff;$lhJ. nry;Yk; ghij fu
�ம்ப� நான் ேவண்�க்
LKulhf ,y;yhky; nrg;gdplg;gl;
ெகாள்ளாமல்> ந�ர் அவர்
bUf;f Ntz;Lk;. gaq;fukhd kpU
கைளத் த�ைமய�ன�ன்�
fq;fs;> Cu;td Nghd;wit vjpu;g;
glf;$lhJ. fhz;fpd;w kdpju;fs;
காக்�ம்ப�
ேவண்�க்
vy;NyhUk; ez;gu;fshfNt ,Uf;f
ெகாள்�கிேறன்.
Ntz;Lk;. ,g;gbg;gl;l gl;baypd;
gb cq;fs; gazk; mika Ntz;
Lk; vd;W vjpu;ghu;j;jhy; gy Vkhw;wq;fis miltPu;fs;. ehk;
Njtdhy; cz;lhapUf;fpNwhnkd;Wk;> cyfk; KOtJk; nghy;
yhq;fDf;Fs; fplf;fpwnjd;Wk; mwpe;jpUf;fpNwhk;. mg;gbg;gl;l
jPik epiwe;j tdhe;jukhfpa cyfpNy nfhQ;rf; fhyk; jupj;jpU
f;fpd;Nwhk;. nghy;yhq;fdhfpa gprhrhdtd; nfhy;yTk; mopf;fT
Nkad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;. me;j je;jpuq;fs; ahitAk;
Nkw;nfhz;L> Kw;wpYk; n[aq; nfhz;l ,NaRit ehq;fs;
KOkdNjhL Vw;Wf; nfhs;Sk; NghJ> mtu;jhNk> cyfj;jpd;
KbTgupae;jk; rfy ehl;fspYk; vq;fSlNd $l ,Ue;J>
vq;fis rfy nghy;yhg;gpw;Fk; tpLjiyahf;fp> ,e;j cyfk;
juKbahj rkhjhdj;ij jUthu;. ,NaRjhNk vq;fis jPik
apdpd;W tpLtpf;Fk;gbahfNt> gpjhthfpa Njtdplk; Ntz;bf;
nfhz;lhu;. vdNt #o;epiyfs; vg;NghJk; cq;fSf;F rhjfkhf
mikAk; vd;W vjpu;ghu;f;fhky;> cq;fspy; ,Uf;Fk; ,NaRNt
vy;yhtw;wpYk; ngupatu; vd;gij czu;e;J nfhs;Sq;fs;.
ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> இந்த உலகத்தி�ள்ள சவால்கைள கண்�
அஞ்சாமல்> எங்கேளா� �ட இ�க்�ம் இேய�ைவப் பார்த்�ப் ெபலம்
ெகாண்டவர்களாய்

�ன்ேனற

வழிநடத்�வராக.
�

இரட்சகர்

இேய�

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - Gyk;gy; 3:40

தாமதியாமல் த�வ��ப்ேபாம்
gy Mz;LfSf;F Kd;ghf cile;J Nghd jdJ el;igf; Fwp
j;J> xU kdpjd;> Mokhf rpe;jpj;Jf; nfhz;bUe;jhd;. rpy jrhg;
jq;fspd; gpd;> mjd; mbg;gilf; fhuzk; Ra ePjp vd;gij
czu;e;J nfhz;lhd;. Njt gf;jpAs;stu;fs; vd;W $Wk; gyu;>
jq;fs; gf;jpia ntspf;fhl;Lk;gb gy tplaq;fis nra;J
nfhs;fpd;whu;fs;. Myak; nry;fpd;
சங்கீ தம் 119:59-60
whu;fs;> Ntjj;ij thrpf;fpd;whu;fs;>
n[gk; nra;fpd;whu;fs;> jhdju;kq;
என் வழிகைளச் சிந்தித்
fis nra;fpd;whu;fs;. ,it ahTk;
ed;ikahditfNs! vdpDk;> rpy
�க்ெகாண்�> என் கால்
NtisfspNy cld; rNfhjuDlNdh
கைள உம்�ைடய சாட்
my;yJ ez;gu;fs;> maytDlNdh
சிக�க்� ேநராகத் தி�
fUj;J Kuz;ghLfs; Vw;gLk; NghJ>
jhq;fs; ahu; vd;gijAk;> jhq;fs;
ப்ப�ேனன். உம� கற்ப
fw;Wf; nfhz;l Njt fhupaq;fis
ைனகைளக் ைகக்ெகாள்
Ak; fzg;nghOJ kwe;J Ngha;tpL
�ம்ப�> நான் தாமதியா
fpd;whu;fs;. ,jdhy; cwTfSf;fp
ilNa gpuptpidfs; Vw;g;gl;L tpL
மல் த�வ��த்ேதன்.
fpd;wJ. rpwpa fUj;J Kuz;ghL
fs;> mw;gkhd ituhf;fpaq;fshy; rpy jpUkz xg;ge;jq;fs; $l
fhuzkpy;yhkNy cile;J Ngha;tpLfpd;wJ. gy tUlq;fSf;F
gpd;> “ehd; Vd; ,t;tsT rpWgps;isj;jdkhf ele;J nfhz;
Nld;” vd;W Ntjidg;gLthu;fs;. vq;fis vjpu;Nehf;fp tUk;
xt;nthU rthYf;Fk; gupRj;j Ntjhfkj;jpNy tpil cz;L.
Mdhy; kdpju;fs; rw;W jupj;jpUe;J> jq;fs; #o;epiyiaAk;>
kdjpy; Njhd;Wk; vz;zq;fisAk; Ntj thf;fpaq;fNshL Muh
a;e;J ghu;f;Fk; nghWikaw;wtu;fshf> jPtpukhf jPu;khd q;fis
vLj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. gpupakhdtu;fNs> ehq;fs; vLf;Fk;
rpy KbTfs; vq;fis kl;Lky;y> gyiu ghjpf;Fk;. rpy Ntis
fspNy vq;fspdhy; NjtDila ehkk;> fpwp];Jit mwpahjt
u;fs; kj;jpapYk; J}~pf;fg;gLk;. vdNt> rw;W jupj;jpUe;J> Njt
rKfj;jpNy vq;fs; vz;zq;fis Muha;e;J> Ntj thu;j;ijf
spd;gb jPu;khdq;fis vLj;J> jhkjpahky; rPf;fpukha; Njtd;
mz;il NrUNthk;.
ெஜபம்:
மனதிேல

ந��ய

ெபா�ைம�ள்ள

ேதான்�ம்

ேதவேன>

உணர்�கள�ன்ப�

எந்தச்

�ழ்நிைலய��ம்>

த�ர்மானங்கைள

எ�க்காதப�>

தாமதியாமல் உம்மிடத்தில் ஒப்பைடக்�ம்ப�யாக என்ைன வழிநடத்�
வராக.
�
இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்
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khiy thrfk; - 1 Nahthd; 4:7-8

ேதவ�க்� பயப்ப�ம் பயம்
“Njtd;

jz;bg;ghu;> Njtd; mbj;Jg; NghLthu;” vd;gJ Njt
Df;F gag;gLk; gak; my;y. epahaj;jPu;g;G vd;W xU ehs;
cz;L. NjtDila miog;ig Vw;Wf;nfhs;shky;> ,e;j cyf
j;jpd; topapy; tho;gtu;fs; me;j ehis Fwpj;J gae;J eLq;f
Ntz;Lk;. Mdhy; NjtDila gps;isfshf thOk; kdpju;fs;
epahaj;jPu;g;ig Fwpj;J gag;glj;
Njitapy;iy. Njtd; xUtu; cz;
ந� திெமாழிகள் 1:7
nld;W gprhRfSk; tpRthrpj;J> eL
q;Ffpd;wd. Njtd; md;ghfNt ,U
கர்த்த�க்�ப்
பயப்ப�
f;fpd;whu; ehq;fs; mtUila gps;
isfs;. jhk; Nerpf;fpd;wtu;fis
தேல ஞானத்தின் ஆரம்
mtu; rpl;rpj;J> mjpf fdpfis nfhL
பம்; �டர்
ஞானத்ைத
f;Fk;gb
Rj;jk;
gz;Zfpd;whu;.
vdNt> Njtid mwpahj ehl;f
�ம் ேபாதகத்ைத�ம் அச
spNy nfhz;bUe;j “Njtd; mbg;
ட்ைடபண்�கிறார்கள்.
ghu;” vd;Dk; gioa nfhs;ifia
cq;fis tpl;L mfw;wpg; NghL
q;fs;. NjtDf;F gag;gLfpd;wtd; mtUila fw;gidfis
iff;nfhs;Sfpd;whd;. mtiu md;G nra;ahky; fw;gidfis
ifnfhs;Sfpd;Nwd; vd;W xUtd; nrhd;dhy;> mtd; ngha;ad;
vd;W Ntjj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. NahG vd;Dk; Ngu;nfhz;l
xU kD~d; cj;jkDk; rd;khu;f;fDk;> NjtDf;Fg; gae;J>
nghy;yhg;Gf;F tpyFfpwtDkhapUe;jhd;. mtd; Njtid md;G
nra;fpd;wtdhapUe;j gbahy;> gprhrhdtd; ngupjhd nghy;
yhg;ig mtd; tho;f;ifapy; nfhz;L te;jNghJk;> mtd; Njt
d;Nky; gw;WjYs;stdhapU e;jhd;. vdNt> ehq;fs; NjtDf;F
gae;J mtu; topfspy; elf;Fk; NghJ> Njtd;; vq;fis nghy;
yhg;gpypUe;J ghJfhf;fp d;whu;. vq;fis jz;bg;gjw;fhf Njtd;
vq;fSf;F fl;lisfis jutpy;iy. khwhf ,e;j cyfj;jpy;
thOk;tiu gprhrhdtdpd; je;jpuj;jpw;F jg;gp guNyhfk; nry;tj
w;fhf mitfis je;jpUf;fpd;whu;. NjtDf;F gag;gLfpd;whu;fs;>
gagf;jpNahL> Njtid Muhjpj;J> rfy fdj;ijAk; kfpik
iaAk; mtUf;F nrYj;Jfpd;whu;fs;. jq;fs; nja;tPf Rghtq;
fis ahtUf;Fk; fhz;gpf;fpd;whu;fs;.
ெஜபம்:

அன்�ள்ள

ஏற்�க்ெகாண்ட

ேதவேன> ந�ர்

உம்�ைடய

என்ைன

அன்ப�ற்காக

உம்�ைடய

ப�ள்ைளயாக

ஸ்ேதாத்திரம்.

வாழ்நாள்

���ம் பயபக்திேயா� உம்ைம ேசவ�க்க கி�ைப தா�ம். இரட்சகர்
இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்
உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய வாசிக்க

- WWW.gtachurch.ca
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khiy thrfk; - Nuhku; 8:17-18

தற்ேபாைதய பா�கள்
rpW gpuahj;jpypUe;J jd; je;ijapd; rpl;ir mtrpakw;wJ vd
jd; kdjpNy vz;zpapUe;j kdpjd;> jd; thypgg; gpuhaj;jpNy
rpy NtisfspNy mij mwpf;ifapl;lhd;. ,g;NghJ> mtd;
je;ij mtDld; ,y;iy. Mdhy; jd;Dila tho;f;ifapd; Kd;
Ndw;wj;jpw;F je;ijNa fhuzk; vd;W jpl;lkhf mwpe;J nfhz;
lhd;. ,d;W vq;fs; guNyhf gpu
ahzj;ij rw;W Muha;e;J ghu;g;
1 ேப�� 5:10
Nghk;. “jw;NghJ guNyhf je;ij
apd; rpl;irAk; gpd;G guNyhf je;
கிறிஸ்� இேய��க்�ள்
ijAld; epj;jpa tho;T” my;yJ
“jw;NghJ fz;Nghd Nghf;fpy; tho;
நம்ைமத் தம� நித்திய
e;J gpd;G epj;jpa Mf;fpid”. Gu
மகிைமக்� அைழத்தவ
Nyhfj;ij Nehf;fp gazk; nrd;W
சகல கி�
ராய��க்கிற
nfhz;bUf;Fk; cq;fs; tho;f;if
apNy> ,t;tpuz;by; vij tpUk;G
ைப�ம் ெபா�ந்திய ேதவ
tPu;fs;? NjtDila gps;is fz;
ன்தாேம
ெகாஞ்சக்கா
zPupd; ghijapNy ele;jhYk;> mt
u;fs; mij fspg;ghf khw;wpf; nfhs;
லம் பாட�பவ�க்கிற உங்
Sk;gbahd mDf;fpufj;ij Njtd;
கைளச் சீர்ப்ப�த்தி> ஸ்தி
mUSfpd;whu;. NjtDila gps;is
fs;> ghLfspdhy; mope;J Nghfpd;w
ரப்ப�த்தி>
பலப்ப�த்தி>
tu;fs; my;y. ,e;j cyfj;jpNy
நிைலநி�த்�வாராக;
tUk; ghLfspdhy;> “ehd; vd;Dk;
kdpjd;”; jq;fis tpl;L ehSf;F
ehs; rpWfr; nra;fpd;whu;fs;. ghLfis gq;fhf;fp> mtw;wpd; kj;jp
apy; ,NaR fpwp];Jtpd; rhaiy ehSf;F ehs; jq;fspy; ngU
f;fpf; nfhs;fpd;whu;fs;. vdNt mjp rPf;fpuj;jpy; ePq;fptpLk; ,e;j
,Nyrhd cgj;jputj;ij fz;L kdkbtile;J Ngha;tplhjpU
q;fs;. kdpju;fs; jq;fs; fz;Nghd topapy; tho;e;J mope;J
NghtJ NjtDila rpj;jk; my;y. mjpy; ehq;fSk; gpupag;gL
fpd;wtu;fSky;y. Mdhy;> xspahdJ cyfj;jpNy te;jpUe;Jk;
kD~Uila fpupiafs; nghy;yhjitfshapUf;fpwgbapdhy;
mtu;fs; xspiag;ghu;f;fpYk; ,Uis tpUk;GfpwNj me;j Mf;fp
idj;jPu;g;Gf;Ff; fhuzkhapUf;fpwJ.
ெஜபம்:

பரேலாக

ேதவேன> உலக

�கேபாகங்கைள

வ��ம்ப�

என்

வாழ்ைவ அழித்�ப் ேபாடாதப�க்�> எப்ேபா�ம் உம்�ைடய வழிய�ல்
இரட்சகர்
நடக்க எனக்� ப�ரகாச�ள்ள மனக்கண்கைள தந்த�ள்வராக.
�
இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - vz; 23:19

உண்ைம�ள்ளவர்கள்
Njtdhfpa fu;j;ju; nrhy;ypAk; nra;ahjpUg;ghuh? mtu; trdp
j;Jk; epiwNtw;whjpUg;ghuh? vd;w thu;j;ijia ehq;fs; mwp
e;jpUf;fpd;Nwhk;. ngha; nrhy;y Njtd; xU kdpjd; my;y kd
k;khw mtu; xU kDGj;jpuDk; my;y. ehd; cq;fSf;F xU kPl;
giu mDg;GNtd; vd;W thf;Ff; nfhLj;jtu;> mij epiw
Ntw;wpdhu;. kPl;guhfpa ,NaR fpwp
];J vt;tstha; mtkhdj;ijAk;>
சங்கீ தம் 15:4
epe;ijiaAk;> ghLfisAk;> kdpj
Fyj;jpd; ghtj;jpd; mNfhuj;ijAk;
ஆைணய�ட்டதில்
தன
Rkf;Fk;gb> kuzk;kl;Lk; jd;id
rpYitapy; jho;j;j Ntz;Lk; vd;W
க்� நஷ்டம் வந்தா �ம்
mwpe;J> mtu; jd; thf;if epiwNt
தவறாதி�க்கிறான்.
w;wp Kbj;jhu;. mNj Nghy ehq;fSk;
vq;fs; thf;fpy; cz;ikAs;stu;f
shf ,Uf;f Ntz;Lk;. Gjpa Vw;ghl;bd; fpUigapd; fhyj;jpy;
thOk; ehq;fs; mjpf ghf;fpathd;fSk; ghf;fpatjpfSkh apUf;
fpd;Nwhk;. NjtDf;Fk; kdpju;fSf;Fk; cz;ikAs;stu;fshf
,Uf;f Ntz;Lk;. ehq;fs; Mizap Lfpd;wtu;fs; my;y.
Mdhy; xU fhupaj;ij Fwpj;J Mk; vd;why; Mk; vd;Wk;>
,y;iy vd;why; ,y;iy vd;Wk; ,Uf;f Ntz;Lk;. rpyu; Njtd;
Kd;dpiyapy; nghUj;jidfs; nra;J> gpd;G jq;fs; gq;if
epiwNtw;whky; ,Uf;fpd;whu;fs;. ,d;Dk; rpyu;> ,e;jf; fhupa
j;ij ehd; nra;J jUNtd; vd;W xUtUf;F thf;F nfhLj;j
gpd;> mjpdhy; jdf;F nghUshjhu e~;lk; Vw;glg; Nghfpd;wJ
my;yJ rpy ,ilA+Wfs; tu rhj;jpak; cz;L vd;W mwpe;j
khj;jpuj;jpy;> jq;fs; thf;if epiwNtw;whJ Ngha;tpLfpd;whu;fs;.
nfhLg;Ngd; vd;W nrhy;ypAk; nfhlhkypUf;fpw tQ;rfd; kio
apy;yhj Nkfq;fSf;Fk; fhw;Wf;Fk; rup vd;W ePjpnkhopfspNy
thrpf;fpd;Nwhk;. ehq;fNsh> FWfpa fhy ,yhgj;jpw;fhf vq;fs;
xg;ge;jq;fspypUe;J gpd;thq;ff; $lhJ. cj;jk khu;f;fj;jhu;
ghtj;jpw;F xUNghJk; cld;gl khl;lhu;fs;. ehq;fs; QhdKs;s
tu;fsha; ele;J> xg;ge;jq;fSf;F thf;F nfhLf;f Kd;G> mij
Fwpj;J rpe;jpg;gJ> n[gpg;gJ> Ntj thf;fpaq;fNshL Muha;e;J
ghu;g;gJ kpfTk; mtrpakhdJ.
ெஜபம்: உண்ைம�ள்ள

ேதவேன>

ந�ர்

என்ெறன்�ம்

வாக்�மாறாதவ

ராகேவ இ�க்கின்ற�ர் அ�ேபால நாங்க�ம் உமக்�ம் மன�தர்க�க்�ம்
உண்ைம�ள்ளவர்களாக

இ�க்க

ெபலன்

தந்�

வழிநடத்�வராக.
�

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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khiy thrfk; - mg; 2:44-45

ேமன்ைமயான கி�ையகள்
nghJthf kdpju;fs; ahtUk;> nghUshjhu uPjpapNy Kd;
Ndw;Wk; fhZk; NghJ kfpo;r;rpailthu;fs;. ,e;j G+kpapy;
thOk; ehl;fspy; f~;lq;fs; jPu;e;J> trjpahf tho Ntz;Lk;
vd;W Njtid gpuhu;j;jpf;fpd;whu;fs;. gioa irf;fps; xd;iw
itj;jpUg;ghd;> Gjpa irf;fps; xd;iw thq;f Ntz;Lk; vd;W
Mirg;gLthd;. ,g;gbahf tho;f;
ifapNy Kd;Ndw;wk; milAk;gb
�க்கா 12:33
gyu; Neu;ikahf gpuahrg;gLfpd;wh
u;fs;. me;j gpuahrj;jpd; gyd;fis
பழைமயாய்ப்
ேபாகாத
milAk; NghJ> mjpfjpfkhf jupj;
பணப்ைபகைள�ம்
jpuu;fis MjupAq;fs;. fld; njhy;
iyfspYk;> mLj;j Ntis Mfhu
�ைறயாத
ெபாக்கிஷத்
j;ij Fwpj;j ek;gpf;if mw;wtu;f
ைத�ம் பரேலாகத்திேல
shAk;> kiof;Fk; nta;apYf;Fk;
உங்க�க்�ச்
சம்பாதித்
xJq;f jFe;j ,lkpy;yhkYk; thb
Lk; twpNahu; gyu;. mLj;j khjk;
�ைவ�ங்கள்>
my;yJ mLj;j tUlk; cjTNthk;
vd;W
gpd;NghlhjpUq;fs;.
,NaR
nrhd;dhu;:
cq;fSf;F
cs;sitfis tpw;Wg; gpr;irnfhLq;fs;> goikaha;g; Nghfhj
gzg;igfisAk; Fiwahj nghf;fp~j;ijAk; guNyhfj;jpNy
cq;fSf;Fr; rk;ghjpj;JitAq;fs;> mq;Nf jpUld; mZFfpwJ
kpy;iy> G+r;rp nfLf;fpwJkpy;iy.
cq;fs; nghf;fp~k; vq;Nf
,Uf;fpwNjh mq;Nf cq;fs; ,UjaKk; ,Uf;Fk;. cq;fs;
miufs; fl;lg;gl;ljhfTk;> cq;fs; tpsf;Ffs; vupfpwjhfTk;>
jq;fs; v[khd; fypahzj;jpypUe;J te;J jl;Lk;NghJ> clNd
mtUf;Fj; jpwf;Fk;gb vg;nghOJ tUthu; vd;W fhj;jpUf;fpw
kD~Uf;F xg;ghfTk; ,Uq;fs;. ifkhW ngWk;gb> cs;st
u;fSf;F nfhLg;gjpy; gyd; vd;d? jpUk;g nfhLf;f topapy;yhj
tu;fSf;F cjtp nra;Aq;fs;. gzj;ij ifahs Kfhikj;Jt
kpy;yhjtu;fs; my;yJ cjtpia J~;gpuNahfk; nra;thu;fs;
vd;W $wp vq;fs; ,Ujaj;ij fbdg;gLj;jf; $lhJ. G+kpAk;
mjpd; epiwTk; fu;j;jUilaJ. fu;j;ju; vq;fSf;F nfhLj;j
ahtw;iwAk; ehq;fs; nrk;ikahf ifahstpy;iy vd;W> mtu;
vq;fSf;F mDf;fpufk; nra;tij epWj;jptpl;lhy; vq;fs; epiy
vd;dhtJ? ehq;fs; epu;%ykhfhjpUg;gJ NjtDila fpUig.
ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ப�தாேவ> பல கஷ்;டங்கள் இன்னல்கள் மத்திய�ல்
நாேடா�ம் வா�ம் ஏைழக�க்� உத�வதன் ேமன்ைமைய உணர்ந்�
ெகாள்�ம்

இ�தயத்ைத

எனக்�

தந்�

வழிநடத்�வராக.
�

இரட்சகர்

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

- WWW.gtachurch.ca
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khiy thrfk; - Y}f;fh 6:36

மற்றவர்கைள மன்ன�ப்ப� ேபால...
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];JjhNk> vspikahd FLk;gj;jpNy
gpwe;J> gyuhYk; eiff;fg;gl;l ehrNuj; vd;Dk; xU rpwpa fpuh
kj;jpNy (Nahthd; 1:46)> tsu;e;J te;jhu;. Vwf;Fiwa Kg;gjhtJ
tajpy; (Y}f;fh 3:23) gpujpal;rkhf jd; gzpia ,e;j G+kpapy;
Muk;gpj;jNghJk; vspikahd tho;f;if KiwiaNa njupe;J
nfhz;lhu;. ,NaRtpd; rP~u;fspy;
A+jh]; vd;gtd; nghUshjhu tpla
மத்ேத� 6:12
q;fis ghu;j;J te;jhd; (Nahthd;
13:29). Nuhk murhq;fj;jpw;F nfhL
எங்கள் கடனாள�க�க்�
f;f Ntz;ba tupia ,NaR nrY
நாங்கள்
மன்ன�க்கிற�
j;jp te;jhu; (kj;NjA 17:27). mNef
ேபால
எங்கள்
கடன்
];jpupfs;> jq;fs; M];jpfshy; ,Na
கைள எங்க�க்� மன்
RTf;F Copak; nra;J te;jhu;fs;
(Y}f;fh 8:3). ,NaRtplk; cyfj;
ன��ம்.
jpd; IRtupaNkh> nghUl;fNsh kpif
ahf ,Uf;ftpy;iy. Mdhy; ,NaRNth jd;dplj;jpypUe;j Nkd;
ikahditfis jd;dplk; te;j ahtUf;Fk; nfhLj;jhu;. rpYit
kuzgupae;jk; tiu jd;id KOikahf nfhLj;jhu;. jd; cap
iuNa jpahf gypahf nfhLj;jhu;! gzj;jpdhYk; nghUspdhYk;
ngw;Wf; nfhs;sKbahj kd;dpg;ig nfhLj;jhu;. Jd;GWj;jg;gl;l
Ntisfspy; nksdkhf ,Ue;jhu;. jdf;F mepahak; nra;jtu;f
Sf;F ed;ik nra;jhu;. ,e;j cyfk; nfhLf;f Kbahj epk;k
jpia nfhLj;jhu;. Mfhjtu;fs; vd;W js;sptplg;gl;ltu;fis
Vw;Wf; nfhz;L> mtu;fSf;F kdj; ijupaj;ijf; nfhLj;jhu;.
rpy NtisfspNy ehq;fs; gzk; nghUl;fis nfhLj;J cjt
Maj;jkhf ,Ug;Nghk;. mj;NjhL epd;Wtplhky;> fu;j;ju; nra;
ahj Nkyhd fpupiafis ehq;fSk; nra;a Ntz;Lk;. kw;wt
u;fs; vq;fSf;F vjpuhf nra;Ak; Fw;wj;ij kd;dpj;J tpLtJ
Nkyhd fhupak;. rpy NtisfspNy kw;wtu;fSf;F nfhLg;g
jw;F vq;fsplk; gzNkh nghUNsh ,y;yhjpUf;fyhk;. Mdhy;
vq;fsplk; ,Uf;Fk; gupRj;jhtpapd; ew;fdpfis kw;wtu;fSf;F
gfpu;e;J nfhLf;f KbAk;. vt;tsTf;F mjpfkhf kw;wtu;fSf;F
kd;dpg;ig nfhLf;fpd;NwhNkh> mJ NghyNt NjtDk; vq;fs;
jg;gpjq;fis kd;dpj;JtpLfpd;whu;.
ெஜபம்: உன்னதமாக ேதவேன> பணத்தினாேலா ெபா�ள�னாேலா ெபற்�க்
ெகாள்ள ��யாத> ேமன்ைமயான கா�யங்கைள நான் மற்றவர்க�க்�
தாராளமாக வழங்�ம்ப�யாய் என்ைன உணர்�ள்ளவனாக்�ம். இரட்சகர்
இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய வாசிக்க

- WWW.gtachurch.ca
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khiy thrfk; - ePjpnkhopfs; 15:1

அைமதலான ம� உத்தர�
,];uNty; [dq;fs; kPjpahdpauhNy VO tUlq;fs; kpfTk; rpW
ikg;gLj;jg;gl;lhu;fs;;. mg;nghOJ mtu;fs; fu;j;jiu Nehf;fp
Kiwapl;lhu;fs;. mtu;fis ,ul;rpf;Fk;gb> fu;j;ju; kdhNr Nfhj;
jpuj;jpypUe;J> fpjpNahd; vd;Dk; kdpjid vOg;gpdhu;. fu;j;jupd;
ifahy; ,ul;rpg;G cz;lhdJ vd;W ,];uNtyu; mwpAk; nghU
l;L> njupe;J nfhs;sg;gl;l 300 tPu
u;fshy;> kPjpahdpaupd; gyj;j gil
ந� திெமாழிகள் 25:15
ia fu;j;ju; Njhw;fbj;jhu;. kPjpah
dpaupd;
gilia
Nkw;nfhz;L
ந�ண்ட ெபா�ைமய�னால்
gpd;G> kpFjpahd vjpupfSld; Aj;
ப�ர�ைவ�ம் சம்மதிக்க
jk; nra;Ak; nghUl;L> fpjpNahd;>
ப்பண்ணலாம்; இன�ய நா�
vg;gpuhaPk; Nfhj;jpuj;ij mioj;
jhd;. mg;nghOJ vg;gpuhaPk; kD
எ�ம்ைப�ம் ெநா�க்� ம்
~u; mtid Nehf;fp: eP kPjpahdp
au;Nky; Aj;jk; gz;zg;NghfpwNghJ> vq;fis miog;gpf;ftp
y;iyNa> ,g;gb eP vq;fSf;Fr; nra;jJ vd;d vd;W mt
NdhNl gyj;j thf;Fthjk;gz;zpdhu;fs;. fpjpNahd;> mtu;f
Sld; thf;Fthjk; nra;ahky; mtu;fis Nehf;fp ePq;fs; nra;j
jw;F ehd; nra;jJ vk;khj;jpuk;? Njtd; cq;fs; ifapNy kPjp
ahdpaupd; mjpgjpfshfpa XNuigAk; NrigAk; xg;Gf;nfhL
j;jhNu. ePq;fs; nra;jjpYk; ehd; nra;af;$baJ vk;khj;jpuk;
vd;whd;; ,e;j thu;j;ijia mtd; nrhd;dNghJ> mtd;Nkyp
Ue;j mtu;fSila Nfhgk; Mwpw;W. gpupakhdtu;fNs> nkJ
thd gpujpAj;juk; cf;fpuj;ij khw;Wk;; fLQ;nrhw;fNsh Nfhg
j;ij vOg;Gk;. fpjpNahd;> gpuj;jpNafkhf> fu;j;juhy; mio
f;fg;gl;bUe;jhd;. fu;j;ju; fw;gpj;jgbNa 300 NgUld; Aj;jj;ij
Muk;gpj;jhd;. mjdhy; jd; rNfhjuuhd vg;uhaPk; kdpju;fs;
Nfhgk; nfhz;l NghJ> mtu;fis fLQ; nrhw;fshy; mlf;fhj
gbf;F> mikjYs;s kWnkhopahy;> vg;gpuhaPkpd; ed;kjpg;ig
ngw;Wf; nfhz;lhd;. vq;fs; tho;f;ifapYk;> ehq;fs; rupahdij
nra;Ak; NghJ> kw;w kdpju;fs; vq;fSld; thf;Fthjk; nra;
jhy;> vq;fspd; mikjYs;s gpujpAj;juj;jhy;> rz;ilfis
mlf;fptpl Ntz;Lk;. vq;fs; nghWikia fhj;Jf; nfhz;L>
rhe;jKs;s MtpNahL gjpyspj;jhy;> mjpfhupfspd; kdijf; $l
khw;wptplyhk;.
ெஜபம்: ந��ய ெபா�ைம�ள்ள ேதவேன> கலகங்கள் ஏற்ப�ம்ேபா� என்
ெபா�ைமையக் காத்�க்
ஆவ�ேயா�> ம�

ெகாள்ள�ம்> ஏற்ற ேநரத்தில் அைமத�ள்ள

உத்தர�

ெகா�க்�ம்ப�க்�ம்

என்ைன

வழிநடத்�

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

- எப�ெரயர் 10:25

40

rdp | Gul;lhjp 29



khiy thrfk; - cghfkk; 31:8

கர்த்தர் என் சகாயர்...

tho;ifapNy vg;gf;fKk; neUf;fg;gl;L> ,dp Nghtjw;F top
VJk; ,y;iy> cjtp nra;a xUtuhYk; KbahJ vd;w tpuf;jp
epiyia mile;j kdpjd; tYtha; Nrhu;tile;J Nghdhd;.
me;j Neuj;jpNy> nrq;fly; mtDf;F Qhgfk; te;jJ. ,yl;rf;f
zf;fhf [dq;fs; nrq;flypd; fiuapy; epw;fpd;whu;fs;. jq;fs;
mbikj; jdj;jpypUe;J tpLjiy
fpilj;J rpy ehl;fSk; Mftpy;
எப�ெரயர் 13:6
iy> jq;fis gpd; njhlu;e;J tUk;
vfpg;jpd; ,uhZtj;ijf; fz;L fyq;
அதினாேல நாம் ைத�ய
fpdhu;fs;. ehD}W tUlq;fs; mb
ங்ெகாண்�: கர்த்தர் என
ikfshf ,Ue;jtu;fSf;F> rhjh
uz Aj;jj;ij elg;gpf;Fk; gilg;
க்�ச் சகாயர்> நான் பய
gyk;> Af;jp> MAjq;fs; VJk; ,y;
ப்பேடன்> ம�ஷன் என
yhj [dq;fs;. vg;gbahf ty;y
க்�
என்னெசய்வான்
ikAs;s vfpg;j;jpd; gilg;gyj;jp
w;F Kd;ghf epw;f KbAk;? Kd;
என்� ெசால்லலாேம.
ghf nrq;fly;> gpd;ghf vfpg;jpd;
Nrid. Mdhy; mtu;fs; jk;ik mioj;j ru;t ty;yikAs;s
Njtd; jq;fNshbUg;gij kwe;J Nghdhu;fs;. jz;zPiu cz;
lhf;fp> tiuaiw Nghl;l Njtd; mtu;. uh[;aq;fis jk;Kila
rpj;jg;gb MSf;fpd;w Njtd; mtu;. rfyKk; mtUila
MSiff;F fPo;g;gl;bUf;fpd;wJ. vfpg;jj
; pd; ,uhZtj;jpw;Fk;>
jk;Kila [dq;fSf;Fk; ,ilapy; Njtd; Nkfj;J}iz cz;L
gz;zpdhu;. vfpg;jpd; ,uhZtj;jpw;F mJ fhupUshf ,Ue;jJ>
Mdhy; ,];uNty; [dq;fspd; gf;fk; mJ ntspr;rkhf ,U
e;jJ. Kd;ghf epd;w nrq;fly; ,uz;lhf gpupe;J top tpl;lJ>
ntl;lhe;jiuapNy ele;J> nrq;fliyf; fle;jhu;fs;. vfpg;jpd;
,uhZtk; mt;topaha; flf;f Kad;w NghJ> jz;zPu; mtu;fis
%bf; nfhz;lJ. Mk;> vq;fis vjp u;f;Fk; ve;j #o;epiyf
Sf;Fk; Nkyhd Njtid ehq;fs; Muhjpf;fpd;Nwhk;. rhjfkp
y;yhj #o;epiyfis fz;L kdk; Nrhu;e;J NghFk;NghJ> fu;j;
jiu Nehf;fp $g;gpLq;fs;. cz;ikahd cs;sj;NjhL> nka;j;
Njtdhfpa fu;j;juplk; tpz;zg;gpAq;fs;. jk;ik Nehf;fp $g;
gpLfpd;w ahtUf;Fk; gjpy; nfhLf;fpd;w [PtDs;s Njtd;. mt
upd; md;Gf;F msNtapy;iy.
ெஜபம்: கி�ைப நிைறந்த நல்ல தகப்பேன> இந்த உலகிேல எங்கைள
எதிர்த்�
பற்றிக்

வ�ம்

சவால்கைள

கண்�

கலங்கி

ெகாண்�> ெஜயங்ெகாள்ளத்தக்கதாக

நிற்காமல்> உம்ைமப்

என்ைன

ெபலப்ப�த்�ம்

.இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய வாசிக்க
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khiy thrfk; - rq;fPjk; 34:15

ராஜாதி ராஜாவ�ன் ஊழியர்கள்
Myaj;jpNy Muhjid Kbe;J ntspNa nrd;w gpd;G> cyfp
Ys;s rfy mjpfhuq;fSk; NjtDila MSiff;F cl;gl;bU
f;fpd;wnjd;gij kwe;J Ngha;tpLfpd;Nwhk;. tPl;bYs;s FLk;gj;
jiytdhf ,Uf;fyhk;> ghlrhiy mjpfhuq;fshf ,Uf;fyhk;
my;yJ Njrq;fspd; murhq;fq;fSk; mjw;F cl;gl;l mjpfhuq;
fshfTk; ,Uf;fyhk; mit ahTk;
NjtDila MSiff;F Nkw;gl;l
மத்ேத� 11:29
jy;y. kdpju;fs; jq;fs; tho;f;if
apy; RahjPdkhf rpe;jpj;J KbntL
கர்த்த�ைடய
கண்கள்
f;Fk; Mw;wiy Njtd; mUspapU
ந�திமான்கள்ேமல் ேநாக்க
f;fpd;whu;. mtu;fs; vLf;Fk; KbT
fs; ahTk; NjtDf;F gpupakhd
மாய��க்கிற�>
அவ�
itfs; my;y. mJ Nghy mjpfh
ைடய ெசவ�கள் அவர்
uq;fis ngw;Wf; nfhz;ltu;fs;
vLf;Fk; KbTfs; ahTk; NjtDf;F
கள் ேவண்�த�க்�க் கவ
gpupakhditfs; my;y. jdpg;gl
னமாய��க்கிற�; த�ைம
vq;fs; Nky; nghWikahf ,U
f;Fk; Njtd;> mjpfhuq;fis cil
ெசய்கிறவர்க�க்ேகா
atu;fs; NkYk; ePba nghWikA
கர்த்த�ைடய
�கம்
s;stuhf
,Uf;fpd;whu;.
NjtD
ila
epakq;fis
js;sptpl;L>
வ�ேராதமாய��க்கிற�.
jq;fs; ,jaj;jpw;F gpupakhf uh[h
f;fis Vw;gLj;jpf; nfhz;ltu;fis Ntjj;jpNy fhz;fpd;Nwhk;.
fUg;nghUshdJ> vy;yh mjpfhuj;jpw;Fk; Nkw;gl;l uh[hjp uh[h
thfpa ,NaRtpd; epiyahd> mopahj> khrw;w uh[;aj;jpw;
nfd;W Ntiy nra;Ak; rpyhf;fpak; vt;tsT Nkd;ikahdJ!
,jd; ,ufrpak; cyfj;jpy; cs;stu;fSf;F igj;jpakhf Njhd;
Wfpd;wJ. Vnddpy; mtu;fs; nka;ahd xspahfpa ,NaRit
ntWj;J> khiaahd ,Uis jq;fSf;nfd;W njupe;jpUf;fp
d;whu;fs;. vdNt> jpld; nfhs;Sq;fs;. ePjpkhd; Jd;khu;f;fUf;F
Kd;ghf gjwpg;Nghfpwtd; my;y. ,e;j cyfpNy Jd;khu;f;fu;
ePjpkhd;fis Ml;rp nra;tJ Nghy Njhd;wyhk;> Mdhy;
Nkyhd mjpfhuKila ru;t ty;yikAs;s NjtDila fz;
fs; ePjpkhd; Nky; Nehf;fkhapUf;fpd;wJ.
;

ெஜபம்:

சர்வ

ேமற்பட்ட

வல்லைம�ள்ள

உம்�ைடய

கர்த்தாேவ> சகல

கண்கள்>

ேநாக்கமாய��ப்பதற்காக நன்றி!

எள�ைமயான

அதிகாரங்க�க்�ம்
எங்கள்

ேமல்

ந�ர் தந்த சிலாக்கியத்திற்காக உமக்�

நன்றி! இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்
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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
பக்க�ம்

-த்தள

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)
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