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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 10                           

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

 

SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA   416.613.2909 
 

 

ெவள�ய�� 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

info@gtachurch.ca  416.613.2909 
 

210 Silver Star Blvd., Unit #807  
Scarborough, ON M1V 5J9 Canada 
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6  ேவண்டப்படாத ேநா�கள்…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10  ப�ரசங்கக் �றிப்�கள் 

 

 
 

12 �திய நா�க்�ள்... 

இந்த இதழில்… 

ேதவ அன்பான� நாம் அழிந்� ேபாகாமல் எம்ைமப் 

பா�காக்கின்ற�. அன்ப�ேல பயமில்ைல. �ரண அன்� 

பயத்ைதப் �றம்ேப தள்�ம். பயமான� ேவதைன�ள் 

ள�, பயப்ப�கிறவன் அன்ப�ல் �ரணப்பட்டவன் அல்ல. 

ேதவ�ைடய மிக ெப�தான திட்டத்திேல நாங்கள் 

யாவ�ம் ஒவ்ெவா� ப�திகளாக இ�க்கின்ேறாம். ச� 

ரத்தில் அேநக அவயவங்கள் இ�ப்ப� ேபால, ேதவ 

�ைடய சைபயாகிய ச�ரத்தி�ம் நாங்கள் ஒவ்ெவா� 

வ�ம் ெவவ்ேவ� அவயவங்களாக இ�க்கின்ேறாம். 

எங்க�ைடய வாழ்க்ைகய��ம் தவ�கள் ஏற்படலாம். 

அப்ப� தவ�ம் ேபா�, அைத நியாயப்ப�த்த �யற்சி 

ெசய்யாமல், ெசய்த தவைற ஏற்�க் ெகாண்�, ேதவ 

ன�டத்தில் அறிக்ைக ெசய்�, அவ�டத்தில் தி�ம்ப 

ேவண்�ம். 

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

பக�ம் அவ�ைடய ேவதத்தில் தியானமாய��க்கிற 

ம�ஷன் பாக்கியவான்.  

2018 – இதழ் 10                         
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  kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;  
        … ஐப்பசி 8, 10, 14, 23, 26, 30 
  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … ஐப்பசி 4, 8, 10, 14, 23, 25, 26, 31 
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  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
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  n[gj;jpd; Nkd;ik   
       … ஐப்பசி 9, 27    
  ehd; ahu;?   
       … ஐப்பசி 13, 22, 27, 30    
  rNfhju rpNefj;jpy; epiyj;jpUq;fs; 
       … ஐப்பசி 1, 5, 29  
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      … ஐப்பசி 12, 14, 18, 19 
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  Njt ePjp ntspg;gLk;  
       … ஐப்பசி 2, 7, 20     
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       … ஐப்பசி 21, 29 
  tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik 
       … ஐப்பசி 3, 5, 26    
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அ�தின தியானக் �றிப்�க்கள் 

 தைலப்� அகராதி 12ம் பக்கத்திலி�ந்�... 
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எங்கள் ப�தாவாகிய ேதவன் அன்பாகேவ இ�க்கிறார். அவர் மன�தைன 

தம� அன்ப�னாேல சி�ஷ்�த்தார். தம� �பமாக�ம் தம� சாயலாக�ம் 

அவர் மன�தைன சி�ஷ்�த்தார். இ� அவ�ன் அன்ப�ன் ெசயேல. ேதவன் 

மன�தைன சி�ஷ்�த்த ப�ன்� யாவற்ைற�ம் மிக�ம் நல்ல� என்� 

கண்டார். அவர் அதில் �ைறேய�ம் காணவ�ல்ைல. அவ�க்� தம� சி� 

ஷ்�ப்ப�ன் ம�� ஆ�ைகையக் ெகா�த்தார். அவன�டத்தில் கீழ்ப்ப�யாைம 

உண்டான ேபா�ம் அவர் அன்��ர்ந்� வ��தைலய�ன் வழிைய உண்�ப 

ண்ண�னார்.  
 

மன�தன் கீழ்ப�யாைமய�னால் வழி வ�லகி �ன்பத்தில் சிக்கிக்ெகாண் 

டான். ேதவன் உண்�பண்ண�ய��ந்த நன்ைமக�க்�த் �ரமானான். ேதவ 

அன்ைப வாழ்வ�ல் உணர��யாமல் ேதவ�க்�த் �ரமானான். ேதவன் 

தம� மாறாத அன்ைப எப்ேபா�ம் மன�த�க்� ெவள�ப்ப�த்�கின்றார்.  
 

ஓ� �ைற இேய� தம்�ைடய சீஷர்கைள படகில் ஏறி> தமக்� �ன்ேன 

ம�கைரக்�ப் ேபா�ம்ப� அவர்கைளத் ��தப்ப�த்தினார். ப�ன்�> தன�த்� 

ெஜபம்பண்ண ஒ� மைலய�ன்ேமல் ஏறி> சாயங்காலமானேபா� அங்ேக 

தன�ைமயாய��ந்தார். அதற்�ள்ளாக சீஷர்கள் ெசன்ற பட� ந�க்கட 

லிேல ேசர்ந்�> எதிர்க்காற்றாய��ந்தப�யால் அைலகள�னால் அைல�பட் 

ட�. இரவ�ன் நாலாம் ஜாமத்திேல> இேய� கடலின்ேமல் நடந்�> அவர் 

கள�டத்திற்� வந்தார். அவர் கடலின்ேமல் நடக்கிறைதச் சீஷர்கள் கண்�> 

கலக்கமைடந்�> ஆேவசம் என்� ெசால்லி> பயத்தினால் அலறினார்கள். 

உடேன இேய� அவர்கேளாேட ேபசி: திடன்ெகாள்�ங்கள்> நான்தான்> 

பயப்படாதி�ங்கள் என்றார். அவ�ைடய சீஷனாகிய ேப�� அவைர 

ேநாக்கி: ஆண்டவேர! ந�ேரயானால் நான் ஜலத்தின்ேமல் நடந்� உம்மி 

டத்தில் வரக் கட்டைளய��ம் என்றான். அதற்� அவர்: வா என்றார். அப் 

ெபா��> ேப�� படைவ வ�ட்�றங்கி> இேய�வ�ன�டத்தில் ேபாக ஜலத் 

தின் ேமல் நடந்தான். காற்� பலமாய��க்கிறைதக் கண்�> பயந்�> அமிழ் 

ந்�ேபாைகய�ல்: ஆண்டவேர> என்ைன இரட்சி�ம் என்� �ப்ப�ட்டான். 

உடேன இேய� ைகைய ந�ட்� அவைனப் ப��த்�: அற்பவ��வாசிேய> ஏன் 

சந்ேதகப்பட்டாய் என்றார். அவர்கள் படவ�ல் ஏறின�டேன காற்� 

அமர்ந்த�.  
 

இேய� ேப��ைவ ேநாக்கி ஏன் சந்ேதகப்பட்டாய் என்� ேகட்டார். இ� 

அவ�ன் அன்ைப காண்ப�ப்பதா�ள்ள�. ஏன் பயந்தாய்?  உன்ைன நான்

 

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

Üù¢¹ ªêò¢»ñ¢ «îõù¢ 
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பா�காப்ேபன் என்� அறியாேயா? ஏன் சந்ேதகப்பட்டாய்? என்பேத இதன் 

க�த்தா�ள்ள�. ேதவ அன்பான� நாம் அழிந்� ேபாகாமல் எம்ைமப் 

பா�காக்கின்ற�. அன்ப�ேல பயமில்ைல. �ரண அன்� பயத்ைதப் �றம்ேப 

தள்�ம். பயமான� ேவதைன�ள்ள�> பயப்ப�கிறவன் அன்ப�ல் �ரணப்ப 

ட்டவன் அல்ல என்� ப��த்த ேவதாகமத்தில் பார்க்கின்ேறாம். 
 

நாம் இப்�மிய�ல் நம்ப�க்ைகேயா� வா�ம்ப� ேதவன் தம� அன்ைப 

எமக்� காண்ப�த்�ள்ளார். இன்ன�ம் அன்� பாராட்� எங்கைளக் காத்� 

வ�கின்றார். 
 

ேதவன்> தம்�ைடய ஒேரேபறான �மாரன் இேய�ைவ வ��வாசிக்கி 

றவன் எவேனா அவன் ெகட்�ப்ேபாகாமல் நித்தியஜ�வைன அைட�ம்ப� 

க்�> அவைரத் தந்த�ள�> இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்��ர்ந்ததினால் 

ேதவ அன்ைப அறிந்தி�க்கின்ேறாம். எமக்� நித்திய ஜ�வைனத்தந்� 

தம்ேமா� �ட தம� ேப�ன்ப இராச்சியத்தில் நா�ம் வாழ எமக்� 

கி�ைப ெசய்�ள்ளார். இந்தப்�மிய��ம்> என்ன�டத்தி�ம் அன்��ர்ந்�> 

என் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்�கிறவர்க�க்ேகா ஆய�ரம் தைல� 

ைறமட்�ம் இரக்கஞ் ெசய்கிறவராய��க்கிேறன் என்� தம� அன்ப�ன் 

ெப�க்கத்ைத எமக்� வாக்�ப்பண்ண��ள்ளார். 
 

ப��யமான சேகாதரேன சேகாத�ேய> 

 

பரேலாகேதவன் அன்� ெசய்�ம் ேதவனா�ள்ளார். உங்கள�ல் ஒ� 

ம�ஷன் �� ஆ�கைள உைடயவனாய��ந்�> அைவகள�ல் ஒன்� 

காணாமற்ேபானால்> ெதாண்�ற்ெறான்ப� ஆ�கைள�ம் வனாந் 

தரத்திேல வ�ட்�> காணாமற்ேபான ஆட்ைடக் கண்� ப��க்�மள�ம் 

ேத�த்தி�யாேனா? என்� ேதவ அன்ைப�றித்� ெசால்லப்பட்ட உவ 

ைமைய அறிந்தி�க்கின்ேறாம். ெதாைலந்� ேபான மன�தைன�ம் 

கண்� ப��க்�மள�ம் ேத�> கண்�ப��த்த ேபா� சந்ேதாசமாய் அைண 

த்�க் ெகாள்�ம் ேதவன் உன்ைன�ம் அன்� ெசய்கிறவரா�ள்ளார். 
 

அவர் ந� அன்ப�ல் மகிழ�ம்> உன் சந்ேதாசம் ெப�க�ம் உன்ைன 

ஆசரீ்வதிக்கின்றவராய்  (ேதவன்) இ�க்கின்றார். இைத ந� ெபற வ�� 

ம்ப�னால் ேதவன�டத்தில் ேகள். அைத அவர் உனக்� அ�ள�ச் ெசய் 

வார். எம்ேமா� �ட ெஜப�க்க வ��ம்ப�னால் ஞய�� காைல 10:00 
மண�க்� ேதவ ஆராதைனய�ல் கலந்� ெகாள்�ம்ப� உங்கைள 

அைழக்கின்ேறன். 
 

ேதவன் அன்� உங்கள�ல் ெப��வதாக. 
 
 
 

                                               

கி�ைபய�ன் �டார அப்ேபாஸ்தல சைப 

ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909 
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“A+ju;fshy; xd;WFiwa ehw;gjbahf Ie;Jjuk; mbgl;Nld;;. 
%d;Wjuk; kpyhWfshy; mbgl;Nld;> xUjuk; fy;nywpAz;Nld;> 
%d;Wjuk; fg;gw;Nrjj;jpy; ,Ue;Njd;> flypNy xU ,uhg;gfy; KO 
tJk; Nghf;fpNdd;. mNefe;juk; gpuahzk;gz;zpNdd;; MWfshy; 
te;j Nkhrq;fspYk;> fs;suhy; te;j Nkhrq;fspYk;> vd; Ra[d 
q;fshy; te;j Nkhrq;fspYk;> me;epa [dq;fshy; te;j Nkhrq;f 
spYk;> gl;lzq;fspy; cz;lhd Nkhrq;fspYk;> tdhe;juj;jpy; 
cz;lhd Nkhrq;fspYk;> rKj;jpuj;jpy; cz;lhd Nkhrq;fspYk;> 
fs;sr;rNfhjuuplj;jpy; cz;lhd Nkhrq;fspYk;; gpuahrj;jpYk;> 
tUj;jj;jpYk;> mNefKiw fz;tpopg;GfspYk;> grpapYk; jhfj;jp 
Yk;> mNefKiw cgthrq;fspYk;> FspupYk;> epu;thzj;jpYk; 
,Ue;Njd;.” vd;W> Njt NritapNy> jdf; Nfw;gl;l Jd;gq;fis 
,NaR fpwp];Jtpd; Copaf; fhudhfpa gTy; RUf;fkhf vOjpA 
s;shu;. (2 nfhupe;jpau; 11:24-27) 

nrrupah vd;Dk; gl;lzj;jpNy gTy; jq;fpapUf;ifapy; mfG vd; 
Dk; Ngu;nfhz;l xU jPu;f;fjuprp> gTypDila Milfspy; xd; 
iw vLj;Jj; jd; iffisAk; fhy;fisAk; fl;bf;nfhz;L: ,e;j 
MilAilatid  vUrNykpYs;s A+ju; ,t;tpjkha;f; fl;bg; Gw 
[hjpahu; iffspy; xg;Gf;nfhLg;ghu;fs; vd;W gupRj;j Mtpahdtu; 
nrhy;Yfpwhu; vd;whd;. Mjyhy; vUrNyKf;Fg; NghfNtz;lh 
nkd;W> mt;tplj;jhu; gTy; vd;giu  Ntz;bf; nfhz;lhu;fs;.  
mjw;Fg; gTy;: ePq;fs; mOJ vd; ,Ujaj;ij Vd; cile;JNghf 
g;gz;ZfpwPu;fs;? vUrNykpy; ehd; fu;j;juhfpa ,NaRtpd; ehkj;jp 
w;fhff; fl;lg;gLtjw;Fkhj;jpuky;y> kupg;gjw;Fk; Maj;jkhapUf;fp 
Nwd; vd;whd;. (mg; 21:8-13) 

fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J ,e;j cyfpw;F kdpjdhf te;J> 
mtu; rpYit kuzj;jpw;F xg;Gf;nfhLf;fg;gLtijf; Fwpj;J> 
vg;gb jPu;f;fjuprpfs; Kd;Diuj;jhu;fNsh> mNj gpufhukhf> Njt 
Copauhfpa gTYf;F tutpUf;Fk; kuzj;ijf; Fwpj;J jPu;f;fjuprp 
mfG topahf ntspg;gLj;jg;gl;lJ. “mtd; Gw[hjpfSf;Fk; uh[h 
f;fSf;Fk; ,];uNty; Gj;jpuUf;Fk; vd;Dila ehkj;ij mwptp 
f;fpwjw;fhf ehd; njupe;Jnfhz;l ghj;jpukhapUf;fpwhd;. mtd; 
vd;Dila ehkj;jpdpkpj;jk; vt;tstha;g; ghLglNtz;Lnkd;gij 
ehd; mtDf;Ff; fhz;gpg;Ngd;” vd;W fu;j;ju; jhNk gTiy Fwp 
j;J rhl;rp $wpdhu;. (mg; 9:16) mJkl;Lky;yhky;> gTy;> jPu;f;fjup 
rpapd; thu;j;ijapd;gb> vUrNykpNy> fpwp];Jtpd; ew;nra;jpia 
mwptpj;jjw;fhf> A+ju;fs; fyfk; gz;zpdhu;fs;. mtiu ifJ 
nra;J rpiwapNy itj;jhu;fs;. md;W ,uhj;jpupapNy fu;j;ju; gT 
ypd; mUNf epd;W: gTNy> jpld;nfhs;; eP vd;idf;Fwpj;J vUr 
Nykpy; rhl;rpnfhLj;jJNghy NuhkhtpYk; rhl;rpnfhLf;fNtz;Lk; 
vd;whu;. gTYf;F Vw;gl;l NehTfs;> jd; RatpUg;gj;jpd;gb jhNd 
jd;kPJ tUtpj;Jf; nfhz;litfs; my;y. ,NaR fpwp];J kdpj 
Fyj;jpd; ghtj;jpw;fhf ghLfisAk; Jd;gq;fisAk; rfpj;jJ

«õí¢ìð¢ðì£î «ï£¾è÷¢... 
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Nghy> ,NaR fpwp];Jtpd; ,ul;rpg;gpd; ew;nra;jpia mwptpg;gjw; 
fhf> gTy; NjtDila gupG+uz rpj;jg;gb> jdf;F te;j ghL 
fis Vw;Wf; nfhz;lhu;. 
 

kdpju;fSila tho;f;ifapNy Jd;gq;fs; tUk; NghJ> xU rhuhu; 
me;j Jd;gq;fs; ahTk; rhj;jhDila rjp vd;W KO Fw;wj;ij 
Ak; rhj;jhdpd; Nky; Nghl;LtpLthu;fs;. rpyu;> ,J Njtd; vdf;F 
mDkjpj;j frg;ghd fhb> ehd; mjpy; gUf Ntz;Lk; vd;W 
nrhy;ypf; nfhs;thu;fs;. vq;fs; tho;f;ifapNy Jd;gq;fs; Vw; 
gLk; NghJ> ,t;tpuz;by;> VjhtJ xd;iw vLj;J $wptpLtJ 
Rygkhd gjpy;. Mdhy; mjpy; vt;tsT cz;ikapUf;fpd;wJ vd; 
gij mtutu; Muha;e;J mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. vq;fs; tho; 
f;ifapy; eilngWk; rk;gtq;fs; ahitAk; ,Ujaq;fis Muha; 
e;jwpfpd;wtu; mwpthu;. mjpy; ve;j re;NjfKk; ,y;iy. Mdhy; 
vq;fs; tho;f;ifapy; elf;Fk; rk;gtq;fspd; %yfhuzj;ij 
ehq;fs; ed;F mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. rpy NtisfspNy 
kdpju;fSila tho;tpNy  Vw;gLk; Jd;gq;fs; “jhq;fNs jq;f 
s;kPJ tUtpj;Jf; nfhz;l NehTfshf” fhzg;gLfpd;wJ.  
 

fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J jhNk> jk;Kila tpiy kjpf;fK 
bahj nrhe;j ,uj;jj;ij rpe;jp ,ytrkhf nfhLf;Fk; ,ul;rp 
g;ig> Vw;Wf; nfhs;s kdjw;w gyu;> ,d;W> Nfl;Lf;F NghFk; 
tprhykhd thriy njupe;J nfhz;L> mt;topahf jhq;fs; 
Nkhl;rk; nry;Nthk; vd;W czu;tw;wtu;fshf> Kd;Ndhu; ghuk;gup 
aj;jpd;gb> gy fpupiafis elg;gpf;fpd;whu;fs;. ,tu;fis Njtd; 
mwpthu;. Mdhy; ,tu;fs; mopitj; njupe;J nfhz;lJ Njt 
Dila rpj;jk; my;y. xUtUk; nfl;Lg; NghtJ NjtDila rpj; 
jk; my;y. Njtd;> jk;Kila xNuNgwhd Fkhuid tpRthrpf;fp 
wtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa[Ptid milAk;gb 
f;F> mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cyfj;jpy; md;G$u;e;jhu;. xsp 
ahdJ cyfj;jpNy te;jpUe;Jk; kD\Uila fpupiafs; nghy; 
yhjitfshapUf;fpwgbapdhy; mtu;fs; xspiag;ghu;f;fpYk; ,Uis 
tpUk;GfpwNj me;j Mf;fpidj;jPu;g;Gf;Ff; fhuzkhapUf;fpwJ. ,J 

“jhq;fNs jq;fSf;F tUtpj;Jf; nfhz;l NehTfs;” 
 
,d;W fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jit mwpe;jtu;fspYk; rpyu;> 
NjtDila rj;jk; ,d;dnjd;Wk;> NjtDila Neuk; ,d;dnj 
d;Wk; mwpaj; jtWtjpdhNy> khk;r vz;zj;jpd;gb jPu;khdq;f 
is vLj;J> gy;NtW fhupaq;fspy; jq;fisj; jhq;fNs rpf;fitj; 
J gy Ntz;lg;glhj NehTfis Vw;gLj;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. 
 
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J> ghyfdhf ,e;j cyfpNy cjpj;j 
NghJ> mtiu nfhd;WNghLk;gb VNuhJ uh[h rjp nra;jhd;. 
me;j Neuj;jpNy> Njt J}jd; topahf> vUrNyiktpl;L vfpg;J 
f;F NghFk;gb ,NaRtpd; jhahfpa kupahSk;> NahNrg;Gk; tope 
lj;jg;gl;lhu;fs;. Fwpj;j fhyj;jpy;>  ehrNuj; CUf;F nry;Yk;gb 
Ak;  topelj;jg;gl;lhu;fs;. fu;j;juhfpa ,NaR jk;Kila gzpia 
gpujpal;rkhf Muk;gpj;J> jd;id rpYitapy; gypahf xg;Gf;
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nfhLf;Fk;gb Fwpj;j ehs; neUq;fpa NghJ. rw;Wk; jaq;fhky; 
vUrNyKf;F  tUif je;jhu;. ,e;j rk;gtq;fspNy> ,NaRtpd;> 
jhahfpa kupahSk;> NahNrg;Gk; gpjhthfpa NjtDila rj;j 
j;ijAk;> mtUila Neuj;ijAk; jpl;lkhf mwpe;jpUe;jhu;fs;.  
 

,];uNtypd; uh[hTk;> A+jhtpd; uh[hTk; ,ize;J> rPupaUf;F 
vjpuhf Aj;jk; nra;a NghFk;gb> NjtDila rj;jj;ij Nfl;Fk; 
gb Njrj;jpYs;s jPu;f;fjuprpfis $g;gpl;lhu;fs;. $bapUe;j 400 
jPu;f;fjuprpfs;> Aj;jj;jpw;F Nghq;fs;> cq;fSf;F ntw;wp epr;rak; 
vd;W jPu;f;fjuprdk; nrhd;dhu;fs; Mdhy; fu;j;ju; ciuj;jij 
cs;sgb $Wk; kpfhah vd;Dk; jPu;f;fjuprahdtd; kl;Lk;; ,];u 
Ntypd; uh[h jpUk;gptUtjpy;iy> Aj;jj;jpy; ntw;wp fpilg;g 
jpy;iy vd;W $wpdhd;. mij nghUl;gLj;jhky; nrd;w me;j 
uh[h Aj;jj;jpy; kupj;Jg; Nghdhd;. ,];uNtypd; uh[h “jhNd 
jd;kPJ ,e;j Nehit tUtpj;Jf; nfhz;lhd;;”.  
 

NjtDila kpf ngupjhd jpl;lj;jpNy ehq;fs; ahtUk; xt;nthU 
gFjpfshf ,Uf;fpd;Nwhk;. ruPuj;jpy; mNef mtatq;fs; ,Ug;gJ 
Nghy> NjtDila rigahfpa ruPuj;jpYk; ehq;fs; xt;nthUtUk; 
ntt;NtW mtatq;fshf ,Uf;fpd;Nwhk;. vy;NyhUk; jPu;fjuprpf 
shf> gpuj;jpNafkhd miog;ig ngw;wtu;fs; my;y. vy;NyhUk; 
gpuj;jpNafkhd RtpNR\fuhf miof;fg;gltpy;iy. vy;NyhUk; 
Njt Copauhfpa gTiyg; Nghy cgj;jputq;fis rfpf;Fk;gb 
miof;fg;gltpy;iy. ,NaR fpwp];Jtpd; ehl;fspYk;> gTypd; 
ehl;fspYk;> mq;fpUe;j [dq;fspy; rpyu; jq;fs; nghUl;fshYk; 
nry;tq;fshYk; NjtDf;F Copak; nra;jhu;fs;. fu;j;juhfpa 
,NaR fpwp];J gTiy re;jpj;j ehl;fspNy> mtiu mgpN\fk; 
nra;Ak;gb mddpah vd;Dk; Copaiu mDg;gpdhu;. gTy; vd;d 
nra;a Ntz;Lk; vd;gij Fwpj;J Njtd;jhNk mddpah topahf 
ciuj;jhu;. mjd;gpd;du; mddpahtpd; ngau; Ntjj;jpNy ve;j 
,lj;jpYk; Fwpg;gplg;gltpy;iy. 
 

jhtPJ> uh[hthf tUKd; gy cgj;jputq;fis re;jpj;jhu;>  Aj;jq; 
fis nra;jhu;. Mdhy; rhNyhNkhd; uh[htpd; Ml;rpf;fhyj;jpNy 
rkhjhdKk; RgPl;rKk; ,Ue;jJ. guNyhf uh[;aj;jpd; miog;ig 
ngw;wpUf;Fk; ehq;fs; xt;nthUtUk;> jdpj;Jtkhf ,e;j cyfpy; 
NjtDila jpl;lj;jpNy ,lk;ngWfpd;Nwhk;. rpyu; gps;isfis 
ngw;W> Njt Copauhtjw;Fupa topKiwfspNy mtu;fis tsu; 
f;fpd;whu;fs;. NtW rpyu;> n[gj;jpNy jupe;jpUe;J: kw;wtu;f 
Sf;fhf n[gpf;fpd;whu;fs;. vdNt ehq;fs; njspe;j Gj;jpAs;stu;f 
shf NjtDila miog;ig mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. me;j 
miog;ig mwpe;J nfhs;sTk;> mij epiwNtw;wp Kbf;fTk; 
NjtDila rj;jj;ij njspthf Nfl;gjw;F nrtpfis ed;F 
jpwe;J nfhLf;f Ntz;Lk;.  
 

vq;fs; tho;f;ifapNy xt;nthd;wpw;Fk; xU Fwpj;j Neuk; cz;L. 
mNj Neuj;jpy; ehq;fs; xt;nthUtUk;> fpwp];JtpDila 
ruPuj;jpNy ntt;NtW mtatq;fshapUf;fpd;Nwhk;. ,itfis 
Gupe;J nfhz;L nraw;glhtpl;lhy;> Ntz;lg;glhj NehTfis
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ehq;fNs vq;fs; tho;f;ifapy; tUtpj;Jf; nfhs; Nthk;. ehq;fs; 
NjtDila rj;jj;ij njspthf Nfl;L> mjd;gb elf;fpd;wt 
u;fshapUe;jhy;> vq;fs; tho;f;ifapy; vd;djhd; ele;jhYk;> 
mit ahtw;wpd; KbTk; ed;ikahfNtapUf;Fk;.  
 

 

tho;T jUk; trdnky;yhk; Njtdplj;jpy; cz;L. ehq;fs; ,g; 
NghJ Njt rj;jj;ij Nfl;fpd;Nwhkh? NjtDila Neuj;jpw;F 
fhj;jpUf;fpd;NwhNkh? vd;gij ehq;fs;  vq;fisNa epjhdpj;jwp 
af;$ba  rpy mwpFwpfis ghu;g;Nghk;. ePq;fs; jpdKk; Cf;f 
khf NjtDila ghjj;jpypUe;J n[gpf;fpd;wPu;fsh? ePq;fs; jpd 
Kk; Ntjj;ij fUj;NjhL thrpf;fpd;wPu;fsh? ePq;fs; rig $bt 
Ujiy Mu;tj;NjhL gpd;gw;Wfpd;wPu;fsh?   
 
Nkw;Fwpg;gpl;litfspy;> VjhtJ xd;wpy; vq;fs; tho;tpy; FiwT 
Vw;gLk; NghJ> ehq;fs; Vw;fdNt gpioahd jPu;khdj;ij vLf;f 
Muk;gpj;J tpl;Nlhk; vd;gij mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;.  mijj; 
njhlu;e;J> ehq;fs; gpioahd jPu;khdq;fis      vq;fs; tho;tpy; 
vLf;ff; $ba re;ju;g;gq;fis ehq;fNs tUtpj;Jf; nfhs;fpd; 
Nwhk;. kUj;Jt kidfspYk;> guhkupg;G epiyaq;fspYk; ,Ug;gt 
u;fspd; epiyia Fwpj;J Njtd; mwpe;jpUf;fpd;whu;. ,itf shy; 
ehq;fs; kw;wtu;fis epahae;jPu;f;fhky;>   ehq;fs; xt;nth 
UtUk; vq;fis Muha;e;J ghu;f;f Ntz;Lk;.  
 

Ntj thu;j;ijfis thrpg;gjhYk;> n[gk; nra;tjhYk;> rig 
If;fpaj;jpNy Njt nra;jpfis Nfl;gJ Nghd;w nraw;ghLfs; 
topahfNt ehq;fs; NjtNdhL ,ilg;gLfpd;Nwhk;. me;j njhl 
u;ig ehq;fs; Jz;bj;JtpLk; NghJ> vq;fs; tho;f;ifapNy gy 
,iur;ry;fs; (rj;jq;fis) ehq;fs; cz;L gz;zptpLfpd;Nwhk;. 
mitfs; kj;jpapy;> vq;fs; Nka;g;guhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; 
rj;jj;ij ehq;fs; vq;fs; ,Ujaq;fspNy czuKbahj 
epiyf;F vq;fis ehq;fNs js;sptpLfpd;wtu;fsha; ,Ug;Nghk;.  
 

me;j NtisapNy> vjpuhspahdtdhfpa gprhrhdtd; va;Ak; mf; 
fpdpah];jpuq;fis vg;gb vjpu;g;gJ vd;gij mwpahky;> gpioahd 
jPu;khdq;fis vLj;J> gy Rikfis Vw;wp> Ntjidfisf; 
$l;b Njhw;Wg; Ngha;tpLNthk;. vq;fs; Nka;g;gdhfpa ,NaRtpd; 
rj;jj;ij Nfl;L> mtu; gpd; nry;Nthk;. vd;Dila MLfs; vd; 
rj;jij Nfl;fpd;wJ.  (Nahthd; 10:1-10). ru;t ty;yik epiwe;j 
vq;fs; Nka;g;giu gpd;gw;WNthkhf ,Ue;jhy;> vd;djhd; 
ele;jhYk;> rj;JUf;fs; vjpu;j;J te;jhYk;> kuz ,Uspd; 
gs;sj;jhf;fpNy elf;f Neu;e;jhYk;> mOifapd; gs;sj;jhf;if 
fle;jhYk;> ve;j Jd;gq;fs; Neupl;lhYk;> ahu;jhd; vijAk; 
vq;fSf;F vjpuhf nra;jhYk;> vq;fs; [PtDs;s ehnsy;yhk; 
ed;ikAk; fpUigAk; vq;fisg; gpd; njhlUk;; ehq;fs; 
fu;j;jUila tPl;bNy ePbj;j ehl;fsha; epiyj;jpUg;Nghk;. 
 

 
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];JjhNk cq;fis topelj;Jthuhf! 
MNkd;. 
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gpujhd trdk;; : nfhNyhnrau; 3:15 

 

எங்க�ைடய நற்கி�ையகள�ன�மித்தம் கர்த்தர் எங்கைள அைழக்காமல்> 

அவ�ைடய கி�ைபய�னாேல அைழத்தி�க்கின்றார். அந்த அைழப்ைப 

ெபற்ற நாங்கள் சந்ேதாஷ�ள்ளவர்களாய்>  உற்சாகத்�டன் அந்த அைழ 

ப்ைப ஏற்�க்ெகாண்�> �ன் ெசல்கின்றவர்களாய் காணப்பட ேவண்�ம்.  
 

மா� தன் எஜமாைன�ம்> க�ைத தன் ஆண்டவன�ன் �ன்னைண 

ைய�ம் அறி�ம் ;> இஸ்ரேவேலா அறிவ�ல்லாம�ம்> என் ஜனம் உணர்வ� 

ல்லாம�ம் இ�க்கின்றார்கள் என்� ஏசாயா என்�ம் த�ர்க்கத�சி வழி 

யாக ேதவன் தாம் அைழத்த ஜனங்கைள �றித்� �றினார். அதாவ�> 

மாட்�க்� ஒர் அறி� உண்�> க�ைதக்� ஓர் அறி� உண்�> ஆனால் 

மன�தர்கள் மட்�ம் ; ஏன் தங்கைள அைழத்த எஜமானனாகிய கர்த்தைர 

�றித்த அறிவற்றவர்களாக உணர்வற்றவர்களாக இ�க்கின்றார்கள்? கார 

ணம்> மன�தர்கள் ேதவ அைழப்ைப மறந்� தங்கள் ெசாந்த வழிகள�ேல 

நடப்பைத ெத�ந்� ெகாள்கின்றார்கள். அதாவ�> இ� கட்டைள அல்ல> 

கட்�ப்பா� அல்ல> ேதவ�ைடய பரம அைழப்ைபக் �றித்த என்�ைடய 

வாழ்வ�ன் த�ர்மானமாய��க்கின்ற�.  
 

பைழய ஏற்பாட்�ன் நாட்கள�ேல> மன�தர்கள் பலிகைள�ம்> காண�க்ைக 

கைள�ம் ெகா�த்தார்கள். ெவ�ம் காண�க்ைககள�னா�ம்> பலிகள� 

னா�ம் ேதவன் தி�ப்தியைடவாேரா? அந்த காரணத்திற்காகேவா ேதவன் 

பலிகைள ெச�த்�ம்ப� ெசான்னார்? இல்ைல! �தலாவதாக பலிகைள 

�ம் காண�க்ைககைள�ம் ெச�த்�ம் மன�தன�டத்திேல ேதவைனப்பற்�ம் 

அன்� காணப்பட ேவண்�ம். அவன் தன் ேதவைன �� மனேதா�ம்> 

�� இ�தயத்ேதா�ம்> �� ெபலத்ேதா�ம்> �� ஆத்�மாேவா�ம் 

அன்� ெசய்�> ஆராதைன ெசய்�> காண�க்ைககைள ெச�த்�ம் ேபா�> 

அப்ப�ப்பட்ட பலிகள�ேல ேதவன் ப��யமாய��க்கின்றார்.  
 
மன�தர்க�ைடய வாழ்க்ைகய�ேல தவ�கள் நடப்ப� உண்�. ஒ� 

வ�மானம் ஒர் இடத்திலி�ந்� இன்�ெமா� இடத்திற்� ெசல்�ம் ேபா�>

[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] 

 
 

 

ப�ரசங்கக் �றிப்�க்கள் - ேபாதகர் ரஞ்சிற் ெகான்ஸ்ரன்ைரன் 

 

«îõÂ¬ìò üùé¢è÷£ò¤¼è¢°ñ¢ð® 
Ü¬öè¢èð¢ðì¢®¼è¢è¤«ø£ñ¢ 
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பல எதி�ைடயான பல காரண�கைள எதிர்ேநாக்�கின்ற�. அந்த வ�மான 

த்ைத ஓட்�பவன்> அவற்ைற ேமற்ெகாள்வதற்காக> வ�மானத்தின் ேவக 

த்ைத�ம்> பறக்�ம் உயரத்ைத�ம் கட்�ப்ப�த்தி> அதன் திைசைய� ம் 

தி�த்திக் ெகாள்கின்றான். ெசன்றைடய ேவண்�ய இடத்திற்� ஓட்�ச் 

ெசல்கின்றான். எங்க�ைடய வாழ்க்ைகய��ம் தவ�கள் ஏற்படலாம். அப் 

ப� தவ�ம் ேபா�> அைத நியாயப்ப�த்த �யற்ச்சி ெசய்யாமல்> ெசய்த 

தவைற ஏற்�க் ெகாண்�> ேதவன�டத்தில் அறிக்ைக ெசய்�> அவ�ட 

த்தில் தி�ம்ப ேவண்�ம். ஆகேவ> நாங்கள் அறி�ள்ளவர்களாய்> உணர் 

�ள்ளவர்களாய்> எங்க�க்� கிைடத்த அைழப்ைப ஏற்�> அதன்ப� வாழ 

ேவண்�ம். 
 

இன்�> பாவத்ைத�ம் அதனால் வ�ம் ஆக்கிைனத் த�ர்ப்ைப�ம் �றித்� 

ேப�ம் ேபா�> மற்றவர்கைள நியாயந்த�ர்க்கக்�டா� என சிலர் ெசால்லிக் 

ெகாள்வார்கள். ஒ� மன�தன் ைவத்திய�டம் ெசன்றான். அவன�டத்தில் 

மரணத்திற்ேக�வான ஒ� ேநாய�ன் அறி�றிகைள ைவத்தியர் அறிந்� 

ெகாண்டார். அவன் மனைத �ண்ப�த்த வ��ம்பாமல்> உனக்� ஒன்�மி 

ல்ைல>  ந� நன்றாய் இ�க்கின்றாய் என்� �றி அவைன அ�ப்ப�வ��வ� 

ச�யா�மா? அப்ப� ெசய்தால் ஒ� ேவைள அந்த மன�தன் சந்ேதாஷ 

த்ேதாேட வ �� தி�ம்�வான். ஆனால் ெசாற்ப காலத்தில் ம�த்�ப் ேபாய் 

வ��வான். அந்த ைவத்தியர்> அந்த மன�தன் ேமல் க�சைன�ள்ள 

வராைகயால்> அைத �றித்� அவன�டம் �றி> அந்த ேநாைய மாற்�வதற் 

��ய வழிகைள ெசால்லிக் ெகா�ப்பார். இப்ப� இந்த ைவத்தியர் 

ெசய்வ�> நியாயத்த�ர்ப்� அல்ல. அ� அவ�ைடய வாழ்க்ைகக் �றித் 

ததான எச்ச�ப்�. அேத ேபாலேவ> நரகம் என்� ஒன்� உண்�> பாவம் 

ெசய்பவர்கள் அதில் அழிந்� ேபாவார்கள்> ஆனால் அதிலி�ந்� தப்ப�த்�க் 

ெகாள்வதற்கான வழி இேய� கிறிஸ்�ேவ என்� மன�தர்கைள எச்ச� 

ப்ப�> அவர்கைள நியாந்த�ர்ப்ப� என்� ெபா�ட்படா�. 
 

ேதவன் எங்கைள இ�ள�ன் அதிகாரத்திலி�ந்� வ��தைலயாக்கி 

எங்கைள அைழத்தி�க்கின்றார். ேதவன் நம்ைமக் ேகாபாக்கிைனக்ெகன்� 

நியமிக்காமல்> நம்�ைடய கர்த்தராகிய இேய�கிறிஸ்��லமாய் இரட்சிப் 

பைடவதற்ெகன்� நியமித்தார். ஆனால்> பலர்> இந்த வார்த்ைதகைள 

அசட்ைட ெசய்�> தங்க�ைடய கண் ேபான ேபாக்கில் வாழ்கின்றார்கள். 

நாங்கள் அப்ப� இ�க்கலாகா�. ஆைகயால் நாங்கள் எங்கைள அ�த்தத் 

திற்� எங்கைள ஒப்�க் ெகா�க்காமல்> ேதவ�ைடய உன்னத அைழப்ைப 

ஏற்�> ேதவ�ைடய ஜனங்களாக வாழ ேவண்�ம். ேதவ சமாதானம் 

உங்கைள ஆளக்கடவ�. 
  
  

 

[இந்த ேதவ ெசய்திய�ன் ��ைமயான ஒலிப்பதிைவ ப�ன்வ�ம் 

இைணயத் தளத்தில் (INTERNET WEBSITE இல்)  

தமிழ் ஆங்கில ெமாழிகள�ல் ேகட்கலாம்.] 
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உ�ய கனத்�டன் நடத்�ங்கள் 
cd; mayhd; rypj;J cd;id ntWf;fhjgbf;F> mbf;fb mtd; 
tPl;by; fhy; itf;fhNj vd;W ePjpnkhopfspd; Gj;jfj;jpNy thrp 
f;fpd;Nwhk;. ,jw;nfhj;jjhd gonkhopfis> ntt;NtW ghi~f 
spy; fhzyhk;. “epj;jk; Nghdhy; Kj;jk; rypf;Fk;”, “mstpw;F 
kpQ;rpa VJk; xd;Wf;Fk; cjthJ” vd;w thu;j;ij gpuNahfq; 
fis Nfl;bUf;fpd;Nwhk;. vq;fs; ehshe;j tho;f;ifapNy vq;fs; 
cwTfs;> ez;gu;fs;> maytu;fs;> 
rig tpRthrpfs; vd;W gyjug;gl;l 
kdpju;fSld; ,ilg;gLfpd;Nwhk;. 
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; 
Nghjidapd; Kf;fpa fUg;nghU 
shdhJ> ehq;fs; xUtupy; xUtu; 
md;ghf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gjh 
Fk;. fl;lis nfhLf;fg;gl;bUf;fpd; 
wJ> vdNt ehd; me;j fl;lis 
fis ifnfhs;s Ntz;Lk; vd;W 
flikf;fhf nrayhw;WtJ fpwp]; 
jt tho;f;if my;y. NjtDila fl;lisfis KO ,Ujaj; 
NjhL ifnfhs;s Ntz;Lk;. ehq;fs; xUtiu cz;ikahf 
md;G nra;jhy; (cwtpdu;> ez;gu;> maytu;> tpRthrp) me;j eg 
Uila epiyia ed;whf tpsq;fpf; nfhs;s Ntz;Lk;. mtu;fS 
ila jdpg;gl;l tho;tpd; tptfhuq;fspNy mjpfkhf <LgLtij 
ehq;fs; jtpu;j;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. vq;fs; mjpfhuj;jpw;F 
cl;gl;l cwtpdu;> ez;gu;fs; maytu;fs;> tpRthrpfSila 
mYty;fspy; Jzpfukhf Eioaf;$lhJ. mtu;fSila ehshe;j 
tho;f;ifapy;> mtu;fs; elg;gpf;f Ntz;ba fhupaq;fSf;F 
,ilA+whf ,Uf;ff;$lhJ. vq;fSf;F nghOJ Nghftpy;iy 
vd;W kw;wtu;fSila tho;tpd; epiyia vz;zpg; ghu;f;fhky;> 
mtu;fSila tPLfSf;F mbf;fb nry;tJ mtu;fSf;F gy 
mnrsfupaq;fis cz;L gz;Zk;. ehsiltpNy ahtUf;Fk; 
rypg;ig cz;L gz;Zk;. ,e;j ePjpnkhopia vjpu;kiwahd kd 
epiyAld; Nehf;fhky;> maytUf;F ehq;fs; nfhLf;Fk; 
fdj;JlDk;> md;Gs;s cs;sj;NjhLk; Nehf;fg;gl Ntz;Lk;. vq; 
fis kw;wtu;fs; vg;gb elj;jNtz;Lk; vd;W tpUk;Gfpd; 
NwhNkh> mNj Nghy kw;wtu;fis ehq;fs; elj;j Ntz;Lk;.    

 

    
 

எல்லாைர�ம் கனம்ப 

ண்�ங்கள்; சேகாதர�ட 

த்தில் அன்���ங்கள் ; 

ேதவ�க்�ப் பயந்தி�ங் 

கள்; ராஜாைவக் கனம்ப 

ண்�ங்கள். 

jpq;fs; | Ig;grp 1 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 13:34 

I ேப�� 2:17 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> இந்த உலகத்திேல மன�தர்கள் 

மத்திய�ேல ேமன்ைமயாக கண�க்கப்ப�ம் ஒ�க்� �ைறகைளவ�ட்�> 

உம்ைம அறிகின்ற அறிவ�ேல வள�ம்ப� என்ைன வழிநடத்திச் 

ெசல்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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இ�தயத்ைத அறிந்தவர்... 
MjpapNy> Kjy; ngw;Nwhu; NjtDila fl;lisia kPwp> gprh 
rhdtDila je;jpuj;jpw;F fPo;g;gbe;J ghtk; nra;jhu;fs;. jhq; 
fs; ghtk; nra;Njhk; vd;W Njtid Ntz;bf; nfhs;tjw;F gjp 
yhf xUtiu xUtu; Fw;wk; rhl;bdhu;fs;. Mjhk; Njtid 
Nehf;fp: vd;DlNd ,Uf;Fk;gb NjtuPu; je;j ];jpuPahdts; mt; 
tpUl;rj;jpd; fdpia vdf;Ff; nfhL 
j;jhs;> ehd; Grpj;Njd; vd;whd;. ];jp 
uPahdts;: ru;g;gk; vd;id tQ;rpj; 
jJ> ehd; Grpj;Njd; vd;whs;. Mdhy; 
jhtPJ vd;Dk; kdpjd;> mtd; ,]; 
uNtypd; uh[hthf ,Ue;J NghJk;> 
ePu; ghtk; nra;jPu; vd;W jPu;f;fjuprp 
ahfpa ehj;jhd;Nty; $wpa NghJ> 
jd;  Fw;wj;ij Vw;Wf; nfhz;L Njt 
Dila ghjj;jpNy ruzile;jhd;. 
vq;fSila thof;ifapYk; ehq;fs; vq;fis mwpahkNy> Fw; 
wj;ij kw;wtu;fs;Nky; Nghl;LtpLfpd;Nwhk;. Mjhk; VthSf;F 
Kd;$l;bNa Njtd; jk;Kila fl;lisia nfhLj;jpUe;jhu;. 
mNj NghyNt> jhtPJk; NjtDila fl;lisfis ed;F mwp 
e;jpUe;jhd;. Vthis ru;g;gkhfpa rhj;jhd; tQ;rpj;jJ cz;ik> 
mJ NghyNt> jhtPJk; xU ];jpup topahf tQ;rpf;fg;gl;lhd;. 
Mjhk; Vths; ghtk; nra;Njhk; vd;W czu;e;jNghJk; mij 
cldbahf Vw;Wf; nfhs;stpy;iy. jPu;f;fjuprpahdtd; jhtPjpdpl 
j;jpw;F tUKd;> jhtPJk; jd; ghtj;ij kiwf;f Jzpfukhd 
nray;fis nra;jhd;. Mjhk; Vthsplk; Njtd; Ngrpdhu; mNj 
NghyNt> jhtPjplKk; Ngrpdhu;. jhtPNjh jd; jtWfis cz 
u;e;J nfhz;lhd;. ehq;fSk; NjtDila fl;lisfis ed;F 
mwpe;jpUf;fpd;Nwhk;. tQ;rfkhd Ngr;Rfs;> je;jpukhd nray;fs; 
gy topfspy; tuyhk;. Kjyhtjhf mij ,dq;fz;L> ghtk; 
nra;tjw;F ,lk; nfhLf;ff;$lhJ. xU Ntis ghtk; nra;jhy;> 
mij %b kiwf;fhky;> kw;wtu;fis Fw;wg;gLj;jhky;> rfy 
kdpju;fspd; ,Ujaq;fisAk; mwpe;j Njtdplk;> vq;is ehq; 
fs; Kw;wpYk; xg;Gf; nfhLf;f Ntz;Lk;. 

 

  

 

என் உட்கா�தைல�ம் 

என் எ�ந்தி�க்�தைல 

�ம் ந�ர் அறிந்தி�க்கிற�ர் ; 

என் நிைன�கைளத் �ர 

த்திலி�ந்� அறிகிற�ர். 

சங்கீதம் 139:2 

nrt;tha; | Ig;grp 2 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 139:1-5 

 

ெஜபம்: அன்�ம் இரக்க��ள்ள நல்ல தந்ைதேய> நான் உம்�ைடய 

வழிைய வ�ட்� தவ�ம் ேபா�> மற்றவர்கைள �ற்றப்ப�த்தாமல்> என் 

தவ�கைள ஏற்�க் ெகாண்� மனந்தி�ம்�ம் இ�தயத்ைதத் தா�ம். 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நியாயமான மனநிைல 

,e;j Mz;by;> vdf;F mjpfg;gbahd kpifA+jpak; (bonus) fpil 
f;f Ntz;Lk; vd;W xU fhupahyaj;jpy; NtiyGupAk; Copau; 
vjpu;ghj;jpUe;jhu;. mg;gb mjpfg;gbahf fpilf;Fk; ,lj;J> jd; 
Dila tPl;il gupghydk; nra;Ak; jdJ CopaDf;Fk; mjpf 
gbahd md;gspg;ig toq;f Ntz;Lk; vd;W kdjpy; vz;zp 
apUe;jhu;. nfhLg;gijAk; ngw;Wf; 
nfhs;StijAk; Fwpj;jjhd vq;fs; 
kdepiyia rw;W Muha;e;J ghu; 
g;Nghk;. nghJthf> kdpju;fs; jhq; 
fs; nra;Ak; ve;j gpuahrj;jpd; 
gyDk; mjpfkhf ,Uf;Fk;gb tpU 
k;Gthu;fs;. Kf;fpakhf jq;fs; 
Ntiyapy;> jq;fSf;F Kd;Fwpg;gp 
l;l Cjpaj;ijtpl mjpfkhf ngw; 
Wf; nfhs;Sk; NghJ re;Njh~kil 
thu;fs;. Mdhy; mNj Neuj;jpy;> jq;fs; tPl;by; Ntiyfis nra;a 
tUk; njhopyhsu;fsplkpUe;J kpff; Fiwe;j tpiyapy; jq;f 
Sf;F jpUj;j Ntiyfis nra;Ak;gb Nfl;Lf; nfhs;thu;fs;. 
mjhtJ> ehq;fs; mjpf gzj;ij (tUkhdk;) Cjpakhf ngw; 
Wf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;Wk;> mNj Neuj;jpy;> ehq;fs; kw;wtu; 
fSf;F nfhLf;Fk; Cjpak; (nryT) kpfTk; Fiwthf ,Uf;f 
Ntz;Lk; vd;Wk; tpUk;Gthu;fs;. kw;wtu;fs; vq;fSf;F vd;d 
nra;a Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gfpd;wPu;fNsh> mijNa ePq;fSk; 
mtu;fSf;F nra;Aq;fs; vd;W ,NaR $wpdhu;. ,e;j cyfpNy 
tpw;gid nra;tjpYk;> nfhs;tdT nra;tjpYk; ehq;fs; rpyuhy; 
Vkhw;wg;gl;bUf;fyhk;. kw;wtu;fis Vkhw;Wfpd;wtu;fs; mjw;F 
upa tpisit Fwpj;j fhyj;jpy; fz;L nfhs;thu;fs;. mg;gb 
rpyu; Vkhw;Wtjhy;> ehq;fs; vq;fs; rhuj;ij ,oe;J Nghff;$ 
lhJ. ehq;fs; vg;NghJk; kw;wtu;fSf;F ed;ik nra;tijNa 
fUj;jhf nfhs;s Ntz;Lk;. vq;fs; nfhLf;fy; thq;fy; epaha 
khdjhAk;> cjhuj;JtKs;sjhAk; ,Uf;f Ntz;Lk;. guk gpjh 
vq;fis gpiog;G+l;Lfpd;whu; vd;gij kwe;J> ehq;fs; vq;fs; 
vz;zg;gb mw;g ,yhgj;jpw;fhf Mir nfhs;sf; $lhJ. 
ngw;Wf; nfhs;tijg; ghu;f;fpYk; nfhLg;gNj NkyhdJ. ed; 
ikia ngwtpUk;Gk; ehq;fs; ed;ikiaNa nra;a Ntz;Lk;.   

   

ம�ஷர் உங்க�க்� எப் 

ப�ச் ெசய்யேவண்�ெம 

ன்� வ��ம்�கிற�ர்கேளா> 

அப்ப�ேய ந�ங்க�ம் அவ 

ர்க�க்�ச் ெசய்�ங்கள். 

�க்கா 6:31 

Gjd; | Ig;grp 3 
 

 khiy thrfk; - mg;Ngh];jyu; 20:35 

ெஜபம்: ஆசீர்வதிக்�ம் நல்ல ேதவேன> பலவ�தத்திேல> எங்க�க்� 

ேசைவ ��ேவார்கள்> ேவைல ெசய்ேவார்கைள நாங்கள் நியாயமான 

வழிய�ேல நடத்�ம்ப�க்� உணர்�ள்ள இ�தயத்ைதத் தந்த��ம் 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்               14 



  
 

 

பரேலாக ராஜ்யத்திற்��யவர்கள்... 
,e;j cyfpNy thOk; kf;fs; gy jug;gl;l fhupaq;fSf;fhf gpu 
ahrg; gLfpd;whu;fs;. rpyu; cyf ePjpf;fhfTk;> NtW rpyu; mePjp 
ahditfis elg;gpg;gjw;fhfTk;> ,d;Dk; rpyu; Njt ePjpf;fh 
fTk; gpuahrg;gLfpd;whu;fs;. mePjpnay;yhk; ghtk;. cyf ePjpah 
dJ (mjhtJ> kdpju;fSila ghu;itapNy ePjpahf vz; 
zg;gLtJ)> ,e;j cyfj;jpNy ed;ikahf Njhd;wpdhYk;> me;j 
ePjpahdJ guNyhfj;jpNy ve;j xU 
fhupaj;ijAk; elg;gpf;fg; Nghtjp 
y;iy. fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J 
jhNk> Njtdhy; ekf;F QhdKk; 
ePjpAk; gupRj;jKk; kPl;Gkhdhu;. 
,NaR fpwp];Jtpd; rP~u;fs;> fpwp]; 
Jtpd; ew;nra;jpg; gzpf;fhf mNef 
Jd;gq;fis rfpj;jhu;fs;. mtU 
ila ehkj;Jf;fhf mtkhdkilt 
jw;F jhq;fs; ghj;jpuuhf vz;zg;gl;lgbapdhy;> re;Njh~kil 
e;jhu;fs;. nfhiyghjfdhahtJ> jpUldhahtJ> nghy;yhq;F 
nra;jtdhahtJ> me;epa fhupaq;fspy; jiyapl;Lf;nfhz;lt 
dhahtJ ghLgLfpwtdhapUf;ff;$lhJ. xUtd; fpwp];jtdhap 
Ug;gjpdhy; ghLgl;lhy; ntl;fg;glhkypUe;J> mjpdpkpj;jk; 
Njtid kfpikg;gLj;jf;fltd;. ePq;fs; fpwp];Jtpd; ehkj;jp 
dpkpj;jk; epe;jpf;fg;gl;lhy; ghf;fpathd;fs;; Vndd;why; NjtD 
ila Mtpahfpa kfpikAs;s Mtpahdtu; cq;fs;Nky; jq;fpap 
Uf;fpwhu;; cq;fis Jd;gg;gLj;Jfpd;wtu;fshNy mtu; J}~pf;f 
g;gLfpwhu;;> cq;fshNy kfpikg;gLfpwhu; vd;W gupRj;j Ntjhf 
kj;jpy; thrpf;fpd;Nwhk; Mjyhy;> Njt ePjpahfpa fpwp];Jtpd; 
ehkj;jpy;> mtUila ew;nra;jpapd; epkpj;jk;> mtUf;nfd;W 
thOk; NtW gpupf;fg;gl;l gupRj;j tho;tpd; epkpj;jk;>  ePq;fs; 
ed;ikiaNa rpe;jpj;J> ed;ikiaNa kw;wtu;fSf;F nra;Ak; 
NghJ> ed;ikia ngw;wtu;fs; cq;fSf;F mePjp nra;jhYk;> 
cq;fs; ew;fpupiafis fz;L kw;wtu;fs; cq;fis Jd;gg;gL 
j;jpdhYk;> kdkbe;J Ngha;tplhjpUq;fs;. ePjpapdpkp j;jk; Jd;gg; 
gLfpwtu;fs; ghf;fpathd;fs; guNyhf uh[;ak; cq;fSilaJ 
vd ,NaR $wpapUf;fpd;whu;.  

 
 

ந�திய�ன�மித்தம் �ன்பப்ப 

�கிறவர்கள் பாக்கியவா 

ன்கள்; பரேலாகராஜ்யம் 

அவர்க�ைடய�. 
 

மத்ேத� 5:10 

 

tpahod; | Ig;grp 4 
 

 khiy thrfk; - mg;Ngh];jyu; 5:41 

 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> உம்�ைடய சத்தியத்தின் வழிய�ல் 

வா�ம்ேபா�> எங்கைள எதிர்த்� வ�ம் எந்த உபத்திரவங்கைளக் 

கண்� மனம் தளர்ந்� ேபாகாமல்> உற்சாகத்�டன் ெசயற்பட கி�ைப 

ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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இேய� எங்க�க்காக ம�த்தார் 

md;wpAk; ehk; ngydw;wtu;fshapUf;Fk;NghNj> Fwpj;j fhy 
j;jpy; fpwp];J mf;fpukf;fhuUf;fhf kupj;jhu;. ehk; ghtpfsh 
apUf;ifapy; fpwp];J ekf;fhf kupj;jjpdhNy> Njtd; ek;Nky; 
itj;j jkJ md;ig tpsq;fg;gz;Zfpwhu;. mJ kl;Lky;yhky;>  
ehk; NjtDf;Fr; rj;JUf;fshapUf;ifapy;> mtUila Fkhu 
dpd; kuzj;jpdhNy mtUlNd xg; 
Guthf;fg;gl;Nlhk;. xU Fwpg;gpl;l 
FLk;gj;jpNy gpwe;jjpdhNyh> my; 
yJ xU Fwpg;gpl;l xUtupd; top 
elj;JjypdhNyh kdpjDf;F ghtj; 
jpypUe;J kPl;G tUtjpy;iy. Njt 
dhfpa fu;j;ju;> rpy kdpju;fis cq; 
fs; tho;f;ifapy; fUtpfshf cg 
Nahfpf;fyhk;. Mdhy; Njtd; jk; 
Kila mehjp ];Nefj;jpdhy; gif 
QuhapUe;j vq;fis Nerpj;J> jk;K 
ila kpFe;j fhUz;aj;jpdhy; jF 
jpapy;yhj vq;fis mizj;Jf; 
nfhz;lhu;. fu;j;juhfpa ,NaR fpwp 
];Jtpd; mbr;RtLfis gpd;gw;Wfp 
d;wtu;fshfpa ehk;> mtu; nra;J 
fhl;baJ Nghy> ehq;fSk; vq;fs; 
giftiu Nerpf;f Ntz;Lk;. ,NaR 
nrhd;dhu;: cq;fs; rj;JUf;fisr; 
rpNefpAq;fs;; cq;fisg; giff;fpw 
tu;fSf;F ed;iknra;Aq;fs; vd;whu;.  kw;w ve;j ght ,r;ir 
fisg; NghyNt> gif> frg;G> gpuptpid Mfpa khk;rj;jpd; 
fpupiafs; kdpju;fis ce;jp VTfpd;wJ. mtid kd;dpf;fhNj> 
tpl;Lf; nfhLf;fhNj vd;Dk; Ra ngUikapd; rj;jk; Nfl;Fk; 
NghJ> NkNy $wg;gl;l ,NaR nrhd;d thu;j;ijia mwpf;if 
apLq;fs;. ehd; NjtDf;F gifQdhf ,Ue;Njd;> ,NaR 
guNyhfj;ijtpl;L vd;id Njb jho;tplq;fSf;F te;jhu;. mNj 
Nghy ehDk; vd;id jho;j;JNtd; vd;W mwpf; ifapLq;fs;. 
Njt Mtpahdtu;jhNk cq;fis ew;fpupiafs; nra;Ak;gb top 
elj;jpr; nry;thu;.  

  

 
 

நான் உங்க�க்�ச் ெசால் 

�கிேறன்> உங்கள் சத்� 

�க்கைளச் சிேநகி�ங் 

கள்; உங்கைளச் சப�க்கி 

றவர்கைள ஆசீர்வதி�ங் 

கள்; உங்கைளப் பைகக் 

கிறவர்க�க்� நன்ைம 

ெசய்�ங்கள் ; உங்கைள 

நிந்திக்கிறவர்க�க்காக

�ம் உங்கைளத் �ன்பப் 

ப�த்�கிறவர்க�க்காக

�ம் ெஜபம் பண்�ங் 

கள். 
 

மத்ேத� 5:44 
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 khiy thrfk; - - vNgrpau; 2:12-16 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ> நாங்கள் பாவ�க�ம்> உம்�ைடய 

பைகஞ�மாய��க்�ம் ேபாேத> ந�ர் உம்�ைடய �மாரனாகிய இேய� 

வழியான ம�ட்ைபத் தந்த�ர். உம்�ைடய அன்�க்� நன்றி. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்                16 



  
 

 

சாந்த �ணம் ெவள�ப்ப�வதாக 
Fw;wj;jpy; ifAk; nka;Akhf mfg;gl;l kdpjd; xUtid tprh 
upf;Fk; gb xU mikg;gpd; Kf;fpa mq;fj;jtu;fs; $bdhu;fs;. 
jdf;F MjuT VJk; fpilf;Fk; vd mtd; fz;fs; xt;nthU 
mq;fj;jtu;fisAk; Nehf;fpg; ghu;j;jJ. rw;W Neuk; nrd;wgpd;> 
mtd; vOe;J> NgRtjpy; gad; ,y;iy vd;W $wpagb> me;j 
mikg;igAk;> me;j CiuAk; tpl;L 
J}u ,lj;jpw;F Ngha;tpl;lhd;. vq; 
fs; tho;f;ifapy; ehq;fs; Fw;wth 
spfspd; ehw;fhypapy; my;yJ Fw; 
wk; tprhupf;Fk; mq;fj;jtu;fspd; 
ehw;fhypapy; cl;fhu Neuplyhk;. ve; 
jg; gf;fk; cl;fhu Neupl;lhYk; ehq; 
fs; kpfTk; vr;rupf;ifahf ,Uf;f 
Ntz;Lk;. ,e;j epiy> tPl;bNyh> 
ghlrhiyapNyh> Ntiy nra;Ak; 
,lj;jpNyh my;yJ Myaj;jpNyh 
cz;lhapUf;fyhk;. epahaj;jpNy Kf 
jhl;rpzpak; ey;yjy;y. Mdhy; ehq;fs; epahak; tprhupf;fpd;wtu; 
fspd; ,lj;jpy; ,Ue;jhy;> Fw;wk; nra;jtdpd; Mj;Jkhit 
ghjsj;jpypUe;J fhj;Jf; nfhs;s $ba epiyik cz;lhap 
Ue;jhy; ehq;fs; fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.  fu;j;juhfpa ,NaR 
fpwp];J rpYitapy; njhq;Fk; NghJ mtUld; miwag;gl;l 
Fw;wthspfspy; xUtd;> jd; Fw;wq;fis Vw;Wf; nfhz;L> Njt 
Df;F gae;J> kde;jpUk;Gfpd;w ,jaKs;stdhf ,Ue;jhd;. 
me;j ehl;bYs;s mjpfhupfspdhy; mtDf;F ,e;j jz;lid 
toq;fg;gl;lJ. me;j Fw;wthsp jhd; nra;j Fw;wj;jpw;F jhd; 
ngw;w jz;lidia Vw;Wf; nfhz;lhd;. me;j Fw;wthspia 
rpYitapypUe;J tpLjiyahf;f ,NaRthy; $Lk;. Mdhy;> 
mtDf;F nfhLf;fg;gl;l jz;lidiaf; Fwpj;J ,NaR VJk; 
vjpu;j;Jg; Ngrtpy;iy.  Mdhy; mtd; Mj;Jkh epj;jpa kuz 
j;ij milahky;> mtid kPl;Lf; nfhz;lhu;. mg;gbg;gl;l kd 
epiyAilatu;fshf ehq;fs; khw Ntz;Lk;. Nrhjidf;F cl;g 
lhjgbf;F> rhe;jKs;s MtpNahNl mg;gbg;gl;ltu;fis Njt 
NdhL rPu;nghUe;jg;gz;Zq;fs;.  

 

  

 

 

மரணத்�க்� ஒப்ப�க்கப் 

பட்டவர்கைள�ம்> 

ெகாைல�ண்ணப்ேபாகி

றவர்கைள�ம் வ��வ�க் 

கக்��மானால் வ��வ�. 

ந�திெமாழிகள் 24:11 

rdp | Ig;grp 6 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 6:1 

 

ெஜபம்: ந��ய சாந்த�ள்ள ேதவேன>  உம்�ைடய கண்கள�ல் எனக்� 

கி�ைப கிைடக்காவ��ன் நான் என் பாவத்திேல நிர்�லமாகிய��ப் 

ேபன். உம்�ைடய சாந்தம் என் வழியாக மற்றவர்க�க்�ம் 

காண்ப�க்கப்ப�வதாக.இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்            17 



  
 

 

�ற்றத்தில் அகப்பட்டால்… 
ehq;fs; Fw;wk; nra;J Fw;wthspfspd; Mrdj;jpy; ,Uf;Fk; 
ehl;fs; cz;lhapUe;jhy; vd;d nra;a Ntz;Lk;? thfdj;ij 
mjp Ntfkhf Xl;bf; nfhz;L nrd;w kdpjd; xUtid> ,il 
kwpj;j nghyp]; mjpfhup> rl;lg;gb mtDf;F nfhLf;f Ntz;ba 
mguhjj;ijj; nrYj;Jk;gb fl;lisapl;lhu;. ePjpkd;wj;jpw;F 
nrd;w me;j kdpjidg; ghu;j;j ePjpgjp: eP thfdj;ij ,g;gb 
Xl;Ltjhy;> eP cd; capUf;F Mgj;ij cz;Lgz;ZtNjhL> 
,d;Dk; gyupd; tho;f;ifia epue;jukhf ghjpf;ff;$ba gy 
gq;fq;fis cz;L gz;zyhk;. 
MfNt rhiy tpjp Kiwfis iff; 
nfhz;L thfdj;ij nrYj;Jk;gb 
mwpTiu $wpdhu;. mtd; jd; Fw;w 
j;ij Vw;Wf; nfhz;L> kd;dpg;G 
Nfl;lgbahy;> me;j ePjpgjp> mtD 
f;F Fiwe;j gl;rkhd jz;l 
idia toq;fpdhu;. gpupakhdtu; 
fNs> ,e;j rk;gtj;jpNy> me;j 
nghyprhu; jd; Ntiyia rPuhf 
nra;jhu;. ePjpgjpAk; mtDila 
ed;ikiaAk;> rhiyapNy gazk; nra;Ak; nghJ kf;fspd; 
ed;ikfisf; fUjp> mtDf;F jFe;j Gj;jpkjpia toq;fpdhu;. 
jd; Fw;wj;ij xg;Gf; nfhz;ltd;> mij kdjhu nra;jpUe;jhy; 
mJ mtDf;F ed;ik. Mdhy; re;ju;g;gj;jpw;F jg;gpnfhs;s 
ghrhq;F nra;jpUe;jhy;> mJ mtDf;F jPikahf ,Uf;Fk;. 
,NaRtpd; rP~u;fshfpa NgJUTk;> A+jhRk; ,NaRf;F JNuhfk; 
gz;zpdhu;fs;. A+jh]; Muk;gj;jpypUe;Nj fs;tdhf ,Ue;jhd; 
vd Ntjk; Fwpg;gpLfpd;wJ. rpy Mz;Lfs; fu;j;jNuhL ,Ue;Jk;> 
mtd; kde;jpUk;g kdjpy;yhjtdhf ,Ue;jhd;. mjdhy; mtd; 
ghjfkhd Kbit re;jpj;jhd;. NgJUNth fu;j;jiu Nerpj;jhd;. 
jhd; Fw;wk; nra;Njd; vd;W fz;l NghJ> kdq;fre;J mOjhd;. 
mtd; jd; Fw;wj;ij Vw;Wnfhz;lhd;. capu;njOe;j fu;j;ju; 
mtidj; Njb te;jhu;. mtid kPz;Lk; ngyg;gLj;jp> J}f;fp 
epWj;jpdhu;. vq;fs; tho;f;ifapy; kde;jpUk;g nfhLf;fg;gl;l 
mUikahd re;ju;g;gq;fis jl;bf; fopj;Jtplhky;> cs;sj;ijg; 
ghu;f;Fk; Njtd; Kd;dpiyapy; Kw;wpYk; mu;g;gzpg;Nghk;.  

 

 

 

தன் பாவங்கைள மைற 

க்கிறவன் வாழ்வைடய 

மாட்டான்; அைவகைள 

அறிக்ைக ெசய்� வ�ட்� 

வ��கிறவேனா இரக்கம் 

ெப�வான். 

ந�திெமாழிகள் 22:11 

QhapW | Ig;grp  7 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 32:5 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> மனந்தி�ம்�கின்ற இ�தயத்ைத ந�ர் 

ஒ�ேபா�ம் �றக்கண�க்கமாட்�ர். எனேவ என் �ற்றங்கைள நியாயப்ப� 

த்தாமல்> ஏற்�க் ெகாண்� மனந்தி�ம்�ம்ப� என்ைன உணர்�ள்ள 

வனாக்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ெஜபம் இன்றியைமயாத� 

Nkw;fj;ija ehL xd;wpw;F ,lk;ngau;e;jpUe;j kdpjd;;> me;j 
ehl;bd; gpui[ xUtupd; Foe;ij ngUk; capu; Mgj;jpy; mf 
g;gl;bUe;j NghJ> jd; capiu nghUl;gLj;jhJ> fhyj;ijj; 
jhkjpf;fhky;> me;jf; Foe;ijia fhg;ghw;wpdhd;. mjdhy; me;j 
ehl;bd; jiytu;> ,lk; ngau;e;j kdpjid nfsutpf;F Kfkhf 
mtUf;F FbAupikiaAk;> fdKs;s cj;jpNahfj;ijAk; to 
q;fpdhu;. me;j ehl;bd; jiytu; 
me;j kdpjDf;F FbAupik toq; 
fpajhy;> me;j kdpjd; me;j ehl; 
bd; rl;lq;fSf;Fk; xOq;F Kiwf; 
Fk; mg;ghw;gl;ltdhfptpLthNdh?  
,y;iy! gpui[fisg; Nghy mt 
Dk; vy;yh xOq;F KiwfSf;Fk; 
cl;gl;bUf;fpd;whd;. ,Nj NghyNt 
vq;fs; tho;f;ifapYk;> miog;G 
fis ngw;Wf; nfhs;fpd;Nwhk;. rpy 
,lq;fSf;F nfsut tpUe;jhspf 
shf miof;fg;gLfpd;Nwhk;. mj 
dhy; ehq;fs; xOq;F Kiwfis 
kPwpf; nfhs;s KbahJ. ,t;tz;zkhfNt> NjtDila kD~ 
dhfpa gTy;> fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpdhy; gpuj;jpNafkhf> 
gpujpal;rkhf> jk;Kila ew;nra;jpg;gzpf;fhf miof;fg;gl;lhu;. 
mjdhy; mtu;> Njt xOq;F KiwfSf;F mg;ghw;gl;ltiug; 
Nghy ele;J nfhs;stpy;iy. jd;Dila ep&gq;fspNy> jhd; 
miof;fg;gl;l Copaj;ij epiwNtw;Wk;gb jdf;fhfTk; n[gk; 
nra;Ak;gb Ntz;bf; nfhz;lhu;. ehq;fs; xUtUf;fhf xUtu; 
vg;NghJk; n[gk; nra;a Ntz;Lk;. Njrj;ij MSfpd;wtu;fs;> 
Njrj;jpd; rfytpj mjpfhupfs;> Fbkf;fs;> Njt Copau;fs;> kw; 
Wk; rigahu; ahtUf;fhfTk; n[gk; nra;a Ntz;Lk; vd;gJ 
NjtDila rpj;jkhf ,Uf;fpd;wJ. vdf;F n[g Copak; 
,y;iy vd;W xUtUk; nrhy;y KbahJ. vq;fs; je;ijAld; 
NgRk;gb vdf;F miog;G ,y;iy vd;W ahUk; nrhy;y Kb 
Akh? ,y;iy! vdNt xUtUf;fhf xUtu;> vg;NghJk;> Cf;f 
khf> n[gk; nra;Aq;fs;. 

  

 

 
 

நான் ைத�யமாய் என் 

வாையத்திறந்� �வ�ேச 

ஷத்தின் இரகசியத்ைத 

அறிவ�க்கிறதற்� வாக்� 

எனக்� ெகா�க்கப்ப�ம் 

ப� எனக்காக�ம் வ�ண் 

ணப்பம்பண்�ங்கள். 

எேபசியர் 6:20 

jpq;fs; | Ig;grp 8 
 

   khiy thrfk; - 1 njr 5:25 

 

ெஜபம்: கி�ைப நிைறந்த நல்ல ஆண்டவேர> தின�ம் உம்�ைடய 

பாதத்தில் அமர்ந்� உம்ேமா� ேப�ம் ப�யான பாக்கியத்ைத நான் 

அற்பமாக எண்ணாதப�க்� என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்�ம்.. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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இன்ேற சிறிதாக ஆரம்ப��ங்கள் 

“ehq;fs; ,e;j tp~aj;jpw;fhf n[gpg;Nghk;” vd;W gyu; 
nrhy;tij Nfl;bUf;fpd;Nwhk;. mjw;F ehq;fSk; tpjptpyf;fhd 
tu;fs; my;y. gy fhuzq;fSf;fhf ,ij nrhy;ypf; nfhs;th 
u;fs;. “ehd; ,d;dhiug; gw;wp ,g;gb mwpe;J nfhz;Nld;> ,ij 
n[gpg;gjw;fhfNt cq;fSf;F nrhy;fpd;Nwd;” vd;W rpyu; 
nrhy;ypf; nfhs;thu;fs;. ,d;Dk; 
rpyu;> kw;wtu;fSila tPzhd rk; 
gh~idfspypUe;J jg;gpj;Jf;nfhs; 
Sk;gb> “vit vg;gbahf ,Ue; 
jhYk; ehq;fs; n[gpg;Nghk;” vd;W 
$wpf; nfhs;thu;fs;. ehq;fs; ,g; 
gb $Wfpd;wtu;fshf ,Ue;jhy;> 
cz;ikahf mtu;fSf;fhf n[gk; 
nra;a Ntz;Lk;. mg;gb cz;ik 
ahf nra;Nthkhf ,Ue;jhy;> Njt 
Df;F Kd; ehq;fs; ngha;au;fshf 
,Uf;f khl;Nlhk;. n[gf; Fwpg;G 
Gj;jfk; xd;iw vLj;J> n[g tpz; 
zg;gq;fis vOj Muk;gpAq;fs;. 
rpwpjhf Muk;gpAq;fs;. kw;wa kdpj 
u;fspd; tho;tpYk;> cq;fs; tho;tp 
Yk; ,Uf;Fk; Njit fis> me;j Gj;jfj;jpy; vOjpf; nfhs;S 
q;fs;. etPd cgfuzq;fshy; tpz;zg;gq;fis gjpT nra;tij 
$basT jtpu;j;Jf; nfhs;Sq;fs;. Vnddpy;> ePq;fs; n[gj;jpw;F 
nry;Yk; NghJ> njhiyNgrp kw;Wk; ,d;unew; Clfq;fs; top 
ahf tUk; miog;Gf;fs;> cq;fSf;F ,ilA+whf khwptplyhk;. 
fUg;nghUshtJ> vq;fs; guNyhf je;ijNahL ,ilg;gLk; 
Neuj;ij kdepiwNthL nra;Aq;fs;. re;ju;g;gk; fpilf;Fk; Nghnj 
y;yhk; me;j tpz;zg;gq;fSf;fhf Ntz;Ljy; nra;Aq;fs;. gup 
Rj;j Ntjhfkj;jpYs;s thf;Fj;jj;jq;fis mwpf;ifapLq;fs;. 
ePq;fs; Fwpg;ngLj;j tpz;zg;gq;fS f;fhf Njtid ed;wpNahL 
JjpAq;fs;. mg;gb nra;Ak; NghJ> cq;fs; tho;ifapYk;> kw;w 
tu;fs; tho;f;ifapYk; ngupjhd MrPu;thjq;fisf; fhz;gPu;fs;.  

  

 
 

 

எந்தச் சமயத்தி�ம் சகல 

வ�தமான ேவண்�தேலா 

�ம் வ�ண்ணப்பத்ேதா�ம் 

ஆவ�ய�னாேல ெஜபம்ப 

ண்ண�> அதன் ெபா�ட்� 

மி�ந்த மனஉ�திேயா 

�ம் சகல ப��த்தவான் 

க�க்காக�ம் பண் �ம் 

ேவண்�தேலா�ம் வ�ழித் 

�க்ெகாண்��ங்கள். 

nrt;tha; |  Ig;grp 9 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 4:4-6 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள பரேலாக ேதவேன> உம்�ைடய ச�கத்திேல மற்ற 

வர்க�க்காக ப�ந்� ேபசி ெஜப�க்�ம் பாக்கியத்ைத எனக்� தந்தைமக் 

காக ஸ்ேதாத்திரம். அைத மனதார ெசய்�ம்ப� என்ைன உணர்�ள்ளவ 

னா(ளா)க்�ம்.. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

எேபசியர் 6:18 
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எதிர்கால பயங்கள் 
ehisf;fhff; ftiyg;glhjpUq;fs;; ehisaj;jpdk; jd;Dila 
itfSf;fhff; ftiyg;gLk;. me;je;j ehSf;F mjpdjpd; ghL 
NghJk; vd;W ,NaR fpwp];J $wpapUf;fpd;whu;. Mdhy; ,e;j 
cyf QhdkhdJ> guj;jpypUe;J tUk; nja;tPf Qhdj;jpw;F 
vjpuhf mwpTiu $Wfpd;wJ. ,d;W gy kdpju;fs;> ehisa 
jpdj;ij Fwpj;J kl;Lky;y> gy Mz;LfSf;F gpd; eilngw 
Ntz;baitfisf; Fwpj;J mjpf 
ftiy milfpd;whu;fs;. gps;isf 
spd; vjpu;fhyk;> fy;tp> nghUsh 
jhuk; mtw;Ws; rpy. ,e;j cyf 
j;jpd; Nghf;Ffspd;gb mwpTiu to 
q;Fk; fy;tpkhd;fs; vjpu;fhyj;ij 
gw;wp mjpfkhf rpe;jpf;f J}z;Lfp 
d;whu;fs;. Kd;ida ehl;fspNy 
rh];jpupfs; Fwp nrhy;tijg; Nghy> 
,d;W gyjug;gl;l kdpju;fs; jq;fs; nrhe;j ,yhgj;jpw;fhf> 
vjpu;fhyj;ijg; gw;wp kdpju;fis mjpfkhf rpe;jpf;f itf;fpd;whu; 
fs;. mjpfjpfkhf ehl;bd; nghUshjhu epiyikfisAk;>  Njr 
q;fSf;fpilapyhd Aj;jq;fisAk; Fwpj;J ,d;W gy nra;jp 
fis Ngrp [dq;fis fyq;fbf;fpd;whu;fs;. ,it ahTk; 
vq;fs; fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; mbg;gil cgNjrj;jpw;F 
Kuzhditfs;. ,NaR nrhd;dhu;: “Aj;jq;fisAk; Aj;jq;fspd; 
nra;jpfisAk; Nfs;tpg;gLtPu;fs;; fyq;fhjgb vr;rupf;ifahapU 
q;fs;;.” “,e;j cyfj;jpNy cq;fSf;F cgj;jputq;fs; cz;L 
MdhYk; jpld; nfhs;Sq;fs; ehd; cyfj;ij n[apj;Njd;.” 
“Mifahy;> vd;dj;ij cz;Nghk;> vd;dj;ijf; Fbg;Nghk;> 
vd;dj;ij cLg;Nghk; vd;W ftiyg;glhjpUq;fs;. ,itf 
nsy;yhk; cq;fSf;F Ntz;baitfs; vd;W cq;fs; gukgpjh 
mwpe;jpUf;fpwhu;.” NkYk;> Njt kdpjdhfpa gTy;> epfo;fhupa 
q;fshdhYk;> tUq;fhupaq;fshdhYk;> vJthdhYk; ek;Kila 
fu;j;juhfpa fpwp];J ,NaRtpYs;s NjtDila md;igtpl;L 
ek;ikg; gpupf;fkhl;lhnjd;W epr;rapj;jpUf;fpNwd; vd;W Njt 
kdpjdhfpa gTy; mwpf;ifapl;bUf;fpd;whu;. vdNt> ftiya 
iltijtpl;L> fu;j;ju; Nky; ek;gpf;ifaha; ,Uq;fs;. 

 
 

கவைலப்ப�கிறதினாேல 

உங்கள�ல் எவன் தன் 

ச�ர அளேவா� ஒ� 

�ழத்ைதக் �ட்�வான்? 

மத்ேத� 6:27 

Gjd; | Ig;grp 10 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 56:3 

ெஜபம்: சகல�ம் பைடத்த சர்வ வல்ல ேதவேன>எதிர்காலத்ைதக் 

�றித்� கவைலயைடயாமல்> உம்ைம நம்ப�> உம்�ைடய வழிகள�ல் 

நான் க�த்ேதா� நடக்�ம்ப� எனக்� கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ப�தாவ�ன் சித்தம் என் வாழ்வ�ல்... 
gpjhthfpa NjtDila rpj;jk; vd; tho;f;ifapy; epiwNtw 
Ntz;Lk; vd;Dk; Mir gyupd; kdjpy; cz;L. me;j Mir 
epiwNtWk;gbahf vq;fs; mu;g;gzpg;Gk;> gpuahrKk; Ntz;Lk;. 

“vd;dNth VNjh> mtUila rpj;jk; epiwNtWk;” vd;W rpy 
kdpju;fs; jq;fs; tpuf;jpapy; mwpf;ifapLtJz;L. ,g;gbg;gl;l 
kdepiyia cz;ikahd mu;g;gzpg;G vd;W $wKbahJ. 
NjtDila MSif> NjtDila 
rpj;jk;> mij mtu; vd; tho;tpy; 
nra;J Kbg;ghu; vd;w tpRthrk; 
vq;fspy; ,Uf;f Ntz;Lk;. ehq;fs; 
Njtid md;G nra;ahtpby;> ,g;g 
bg;gl;l tpRthr mwpf;if fUj;jp 
y;yhjpUf;Fk;. ehq;fs; kdjhu 
vq;fis mu;g;gzpj;J> gpuahrg;gl 
Maj;jkhf ,Uf;Fk; NghJ> kpFjp 
ahdtw;iw NjtDila Mtpahd 
tu; jhNk MjuthapUe;J vq;fis topelj;jpr; nry;thu;. vq;fS 
ila tho;f;if vd;W $Wk; NghJ> jpUkzk; kl;Lky;y> tho;f; 
ifapd; vy;yh tplaq;fspYk; NjtDila rpj;jk; epiwNtw 
,lq; nfhLf;f Ntz;Lk;. xUtd; jd;Dila ,~;lg;gb jhd; 
jpUkzk; nra;Ak; ngz;iz njupe;J> epr;rapj;j gpd;> NjtNd 
ckf;F rpj;jkh? vd;W Nfl;gJ mu;j;jkw;w nray;. mJ 
NghyNt> vq;fSila fy;tp> Ntiy> kw;w ve;j fhupaq;fSk; 
NjtDila rpj;jg;gb eilngw ,lq;nfhLf;f Ntz;Lk;. 
ehq;fs; vd;d gbf;f Ntz;Lk;> ehq;fs; ve;j njhopy; nra;a 
Ntz;Lk; vd;w vq;fSila RatpUg;gk; cz;L. ngw;Nwhu; 
cwTfs; ez;gu;fspd; tpUg;gq;fSk; cz;L. ehq;fs; Ntiy 
nra;a tpUk;Gk; Ntiy ];jyq;fs; cz;L. mitfis ehq;fs; 
njupe;J nfhs;s Kd;> Kw;whf NjtDila ghjj;jpNy 
xg;gilf;Fk; NghJ mtu; epr;rakhf topelj;Jthu;. NjtDila 
rpj;jk; G+uzkhf epiwNtw ehq;fs; vq;fis mu;g;gzpf;f 
Ntz;Lk;. NjtDila rpj;jk; G+uzkhf epiwNtw ehq;fs; 
,lq;nfhLf;fhky;> vq;fs; RatpUg;gj;ij gpd;gw;Wk; NghJ> 
mehtrpakhd tplaq;fSf;F ehq;fs; Kfq;nfhLf;f NeupLk;.  

 

 

உம்�ைடய சித்தம் பர 

மண்டலத்திேல ெசய்யப் 

ப�கிற�ேபால �மிய� 

ேல�ம் ெசய்யப்ப�வ 

தாக. 

மத்ேத� 6:10 

tpahod; | Ig;grp 11 
 

 khiy thrfk; - Yhf;fh 1:37-38 

 

 

ெஜபம்: பரேலாகத்திலி�க்கின்ற எங்கள் ப�தாேவ> என்�ைடய 

வாழ்வ�ல்> எல்லா வ�டயங்கள��ம் உம்�ைடய �ரணமான சித்தம் 

நிைறேவ�ம் ப� இடங்ெகா�க்க> உணர்�ள்ள இ�தயத்ைதத் தந்� 

வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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சமாதான�ம் ச�க்கிய�ம் 
vUrNyk; efuj;ij Rw;wp ,Ue;j myq;fk; me;j efuj;jpd; 
muzhf ,Ue;J te;jJ. me;j myq;fk;> me;j efuj;jpd; 
vy;iyahf ,Ue;jJ. me;j myq;fj;jpdhy;> vjpupfs; ,yFtpy; 
me;j efuj;ijf; ifg;gw;w KbahjpUe;jJ. Mdhy;> vjpupfSf;F 
fpilf;Fk; Kjy; re;ju;g;gj;jpy; mtu;fs; me;j muz;fis 
jfu;j;J> myq;fq;fis ,bj;J> ghJfhg;gpd; Rtu;fis jfu;j;Jg; 
NghLthu;fs;. mg;gb elf;Fk; NghJ> 
mq;F tho;tjw;Fupa ghJfhg;ig 
mtu;fs; ,oe;J Nghfpd;whu;fs;> 
tho;f;ifAk; tiuaiwaw;W Ngha; 
tpLk;. ,NjNghyNt> jd; Mtpia 
mlf;fhj kD~Dk; mg;gbNa ,U 
f;fpd;whd;. mtDila tho;f;iff;F 
tiuaiw ,y;iy. vg;gbAk; tho; 
Nthk; vd;W vz;zq;nfhz;ltdha;> 
jd; tho;f;ifapy; gy tpjkhd rthy;fSk; gaq;fuq;fSk; 
tUtij nghUl;gLj;jhky;> mitfSf;F ,lq;nfhLf;fpd;whd;. 
jd; ruPuj;jpw;fhf mtd; cz;Zk; czitAk;> jd; Mj;Jkh 
tpw;fhf mtd; cl;nfhs;Sk; NjtDila thu;j;ijahfpa Mfh 
uj;ijAk; Fwpj;;Jk; fUj;jw;wtdhf ,Uf;fpd;whd;. jd; ruPuj; 
ijNah> Mj;JkhitNah MSif nra;ahjtdhAkpUf;fpd;whd;. 
Mdhy;> jd; Mtpia mlf;Ffpwtd;> gyKs;s myq;fj;ij jd; 
gl;lzj;ij Rw;wp fl;bd kdpjDf;F xg;ghapUf;fpd;whd;. NjtD 
ila thu;j;ijapd;gb jd; ,Ujaj;ijf; fhj;Jf; nfhs;fpd;w 
tDf;F> NjtNd myq;fkhapUf;fpd;whu;. mtu; gyj;j JUfkh 
apUf;fpd;whu;. ePjpkhd; mjw;Fs;Ns Xb Rfkha; tho;e;jpUg;ghd;. 
Njtd; jk;Kilatu;fis Rw;wpYk; mf;fpdp kjpyhapUe;J ghJ 
fhf;fpd;whu;. Njtd; tpsk;gpa gupRj;j Ntjhfkj;jpYs;s [Pt 
thu;j;ijfspd;gb jd; tho;f;ifia elj;Jfpd;wtd; NjtDila 
myq;fj;jpw;Fs; jq;Ffpd;whd;. cd;djkhdtupd; cau; kiwtpy; 
milf;fyk; GFe;J nfhs;fpd;whd;. mq;Nf mtDf;F 
rkhjhdKk; rTf;fpaKk; cz;lhapUf;Fk;.  

   

 

 
 

உன் அலங்கத்திற்� ள்ேள 

சமாதான�ம்> உன் அர 

மைனக�க்�ள்ேள �க 

�ம் இ�ப்பதாக. 

சங்கீதம் 122:7 

nts;sp | Ig;grp 12 
 

 khiy thrfk; - rfupah 2:5 

 

ெஜபம்: உன்னதமான ேதவேன>  உம்�ைடய வார்த்ைதைய ைகக் 

ெகாள்�கின்றவர்கள்> உம்மிேல சமாதானத்ைத�ம் �கத்ைத�ம் கண் 

டைடகின்றார்கள். நான் உம் வார்த்ைதய�ன்ப� வாழ என்ைன உணர்� 

ள்ளவனா(ளா)க்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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கிறிஸ்��க்� ெசாந்தமானவர்கள்  

“,J vd;Dila tho;f;if! ,J vd;Dila ruPuk;! ehd; 
tpUk;gpagb tho;Ntd;;” vd kdpju;fs; nrhy;tij Nfl;bUf;fp 
d;Nwhk;. ,g;gbg;gl;l mwpf;iffs; fUj;jhoKilaitfs;. Njt 
dhfpa fu;j;ju; jhNk> MrPu;thjj;ijAk;> rhgj;ijAk;> [Ptid 
Ak;> kuzj;ijAk; kdpju;fSf;F Kd;ghf itj;jpUf;fpd;whu;. 
,tw;Ws;> kdpju;fs; jhq;fs; tpUk;gpdij njupe;J nfhs;syhk;. 
tho;tilAk;gbf;F eP MrPu;thjj; 
ijAk; [PtidAk; njupe;J nfhs;S 
vd;W MNyhrid $wpapUf;fpd; 
whu;. vdNt vq;fSila tpUg;gkh 
dJ> NjtDila rpj;jkhf ,Uf;F 
nkd;why; vq;fs; tho;f;ifapy; 
Kbtpy;yhj ed;ikia Rje;jupj; 
Jf; nfhs;fpd;wtu;fshf ,Uf;fpd; 
Nwhk;. Mdhy;> vq;fSila tpUg; 
gkhdJ> NjtDila rpj;jj;jpw;F 
tpNuhjkhdjhf ,Ue;jhy;> ehq;fs; 
vq;fs; ruPu ,r;irfis jpUg;jpg; 
gLj;Jfpd;wtu;fshapUg;Nghk;. mg; 
gb vq;fs; tho;f;if njhlUk; 
NghJk; mjd; KbtpNy rhgKk; epj;jpa kuzKkpUf;Fk;. ehq; 
fs; fu;;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jit vq;fs; kPl;guhf Vw;Wf; 
nfhz;L> mtu; thu;j;ijf;F fPo;g;gba vq;fis xg;Gf;nfhLj;j 
ehspNy> ehq;fs; fpwp];JtpDilatu;fshf khw;wg;gl;bUf;fpd; 
Nwhk;. cq;fs; ruPukhdJ ePq;fs; NjtdhNy ngw;Wk; cq;fspy; 
jq;fpAk; ,Uf;fpw gupRj;j MtpapDila MyakhapUf;fpwnj 
d;Wk;> ePq;fs; cq;fSilatu;fsy;yntd;Wk; mwpaPu;fsh? vd;W 
Njt Copauhfpa gTy; mwpTiu $wpapUf;fpd;whu;. NkYk; 
mtu; $Wifapy;> fpwp];JtpDilatu;fs; jq;fs; khk;rj;ijAk; 
mjpd; Mir ,r;irfisAk; rpYitapy; miwe;jpUf;fpwhu;fs;.  
ehk; MtpapdhNy gpioj;jpUe;jhy;> Mtpf;Nfw;wgb elf;ff; 
flNthk;. mjhtJ ,J vd;Dila tho;f;if> ,J vd;Dila 
ruPuk;> Mdhy; mjpy; fpwp];J topahf gpjhthfpa Njtd; 
kfpikg;gLk;gbf;F> nja;tPf Rghtq;fshfpa Mtpapd; fdp 
vq;fspy; ntspg;gl Ntz;Lk;. 

  

 
 

கிரயத்�க்�க் ெகாள்ள 

ப்பட்�ர்கேள; ஆைகயால் 

ேதவ�க்� உைடயைவ 

களாகிய உங்கள் ச�ர 

த்தினா�ம் உங்கள் ஆவ� 

ய�னா�ம் ேதவைன மகி 

ைமப்ப�த்�ங்கள். 

1 ெகா�ந்தியர் 6:20 
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 khiy thrfk; - fhyj;jpau; 5:24-25 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> உம்�ைடய தி�க்�மாரன் கிறிஸ்�ைவ 

இந்த உலகத்திற்� அ�ப்ப� எங்கைள உம்�ைடயவர்களாக்கிக் ெகாண் 

�ர். அதன்ப� நான் திவ்வ�ய �பாவங்கைள ெவள�ப்ப�த்த என்ைன 

வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அவேர எங்கள் ஆ�தல் 

,e;j cyfpNy kdpju;fs; kdpju;fis rgpg;gJz;L. rpy Ntis 
fspNy> cwtpdu;> ez;gu;fs;> cld; rNfhjuu;fs; $l jhq;fs; 
Nerpj;jtu;fis rgpj;J tpLfpd;whu;fs;. kuj;jpNy J}f;fg;gl;l 
vtDk; rgpf;fg;gl;ltd; vd;W vOjpapUf;fpwJ. me;jg;gb fpwp 
];J ekf;fhfr; rhgkhfp> kdpjFyj;jpd; ghtq;fis jd;Nky; 
Vw;W> rpYit kuzj;jpdhNy> vq; 
fs; Nky; tPo;e;jpUe;j epj;jpa kuz 
Mf;fpidahfpa rhgj;jpw;F ek;ik 
ePq;fyhf;fp kPl;Lf;nfhz;lhu;. vdNt 
ehq;fs; ,dp rhgj;jpw;F cl;gl;ltu; 
fs; my;y. ehq;fs; fpwp];JTf;F 
cl;gl;ltu;fshf ,Ue;jhy;> vtU 
ila rhgKk; vq;fs; Nky; jq;f 
KbahJ. gupRj;j Mtpahdtu; 
vq;fs; cs;sj;ij Ml;nfhz;Ltp 
l;lhy;> mq;Nf gprhrpd; fpupiafs; 
jq;Ftjw;F ,lkpy;iy. Mdhy; 
ehq;fs; kWgbAk; rhgj;ij kdjhu 
Njbf;nfhs;fpd;wtu;fshf khwptp 
lf;$lhJ. ,uhl;rj gpwtpahfpa> 
Nfhypahj;ij vjpu;j;J> ,isQdh 
fpa jhtPJ NghUf;F nrd;whd;. 
me;j Neuj;jpNy: Nfhypahj; jhtPij mrl;il gz;zpdhd;. eP 
jbfNshNl vd;dplj;jpy; tu ehd; ehah? vd;W nrhy;yp> mtd; 
jd; Njtu;fisf;nfhz;L jhtPijr; rgpj;jhd;. Mdhy; me;j 
rhgq;fs; VJk; NjtDila gps;isahfpa jhtPjpdplj;jpy; 
gypf;ftpy;iy. ,ijg; NghyNt> ,d;Wk; Nfhypahj;ijg; Nghy> 
,e;j G+kpapNy> nry;tj;jpdhNyh> me;j];jpdhNyh> mjpfhuq;f 
spdhNyh> Ntnwe;j fhupaq;fspdhNyh gyj;jpUf;fpd;wtu;fs;> 
xU Ntis vq;fis rgpf;fyhk; my;yJ jq;fs; Njtu;fspd; 
ehkj;jpNy jPtpidfis nra;a vj;jdpf;fyhk;. me;j Ntis 
fspNy> jhtPJf;Fs; ,Ue;j vy;yh Njtu;fspYk; ngupa NjtD 
ila> gupRj;j Mtpahdtu; cq;fSf;Fs; ,Uf;fpd;whu;. fpwp];J 
topahf ehq;fs; MrPu;tjpf;fg;gl;bUf;fpd;Nwhk;.   

 

 

 
 

ஆப�ரகா�க்� உண்டான 

ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்� 

இேய�வ�னால் �றஜாதி 

க�க்� வ�ம்ப�யாக 

�ம்> ஆவ�ையக்�றித்�ச் 

ெசால்லப்பட்ட வாக்�த் 

தத்தத்ைத நாம் வ��வா 

சத்தினாேல ெப�ம்ப� 

யாக�ம் இப்ப�யாய� 

ற்� 

கலாத்தியர் 3:14 
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 khiy thrfk; - ePjpnkhopfs; 26:2 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ப�தாேவ> கிறிஸ்� வழியாக எங்க�க்� ந�ர் தந்த 

ஆசீர்வாதத்தின் ேமன்ைமைய உணர்ந்தவர்களாய்> இந்த உலக 

சவால்க�க்� பயப்படாமல் வாழ எங்கைள வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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�த்திமான்களாய் வாழ்ேவாம்! 
kjpaPdkhf thOk; kdpju;fis Fwpj;J gupRj;j Ntjhfkj;jpNy 
gy ,lq;fspNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. rpy ,lq;fspNy ,g;gb 
g;gl;ltu;fis  %lu;fs; vd;Wk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. mjhtJ> 
,e;j cyfj;jpNy Njt gak; ,d;wp tho;gtu;fs; kjpaPdK 
s;stu;fshf ,Uf;fpd;whu;fs;. ,tu;fs; ,e;j cyf Kiwik 
apd;gb fy;tp fw;wpUf;fyhk;> 
Mdhy; ,tu;fs; Njt epakq;fis 
mrl;il nra;J jq;fs; tpUg;gg;gb 
tho Ntz;Lk; vd;W> gytpjkhd 
,r;irfis jq;fspy; elg;gpf;fpd;wh 
u;fs;. ,tu;fspy; rpyu; Njtd; 
,y;iy vd;W $Wk; kjpNfLs;s 
tu;fshf khwptpLfpd;whu;fs;. Vd; 
,tu;fis kjpnfl;ltu;fs; vd;W 
$wg;gLfpd;wJ? gpjhthfpa Njtd; 
jhNk> guNyhfj;jpNy jk;Kld; 
epj;jpak; epj;jpakha; re;Njh~kha; thOk;gbahd miog;ig 
ahtUf;Fk; nfhLj;jpUf;fpd;whu;. mNj NtisapNy> epj;jpa 
eufj;jpNy nfh^ukhd Mf;fpidailAk;gbahf gprhrhdtDk; 
miog;G nfhLf;fpd;whd;. fhupak; ,g;gbahf ,Uf;Fk; NghJ> 
,e;j cyfpNy thOk; gy kdpju;fs;> gpjhthfpa Njtdpd; cd; 
djkhd miog;ig epuhfupj;J> gprhrhdtdpd; tQ;rfkhd #o;r; 
rpia njupe;J nfhs;fpd;whu;fs;. ,tu;fs; kjpnfl;ltu;fs;. ,tu; 
fs; ed;ik ,d;dJ vd;W czu;e;J nfhs;s ,lq;nfhlhky;> 
nka;ahd xspahfpa fpwp];Jit ntWj;J> ,Uis gw;wpf; 
nfhs;fpd;whu;fs;. Gj;jpAs;stu;fs; ahu;? fu;j;juhfpa ,NaR fpwp 
];J $wpa thu;j;ijfisf; Nfl;L> mjw;F fPo;g;gbe;J> mjd;gb 
jq;fs; tho;f;ifia mikj;Jf; nfhs;fpd;wtu;fs; Gj;jpkhd;f 
shf ,Uf;fpd;whu;fs;. jq;fs; kzthsdpd; tUiff;fhf fhj; 
jpUe;j 10 fd;dpiffspd; ctikapy;>  [e;J Ngu;> Gj;jpapy;yhj 
tu;fshf Maj;jkw;wpUe;jhu;fs;. kzthsd; te;j NghJ> cq; 
fis mwpNad; vd;whu;. epj;jpa tho;it vjpu;ghu;j;jpUf;Fk; ehq; 
fs;> tpopg;Gld; jq;fs; kzthsdpd; tUiff;fhf fhj;jpUe;j 
Ie;J  Gj;jpAs;s fd;dpiffisg;Nghy ,NaRtpd; tUiff; 

fhf vg;NghJk; Maj;jkhf ,Ug;Nghk;.  

  
 

ம�ஷ�மாரன் வ�ம் 

நாைளயாவ� நாழிைக 

ையயாவ� ந�ங்கள் அறி 

யாதி�க்கிறப�யால் 

வ�ழித்தி�ங்கள். 

மத்ேத� 25:13 
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 khiy thrfk; - kj;NjA 25:1-13 

ெஜபம்: உன்னதமான ேதவேன>  மதிெகட்டவர்கைளப் ேபால வாழாமல்>  

பரேலாகத்தில் பங்�ள்ளவர்களா�ம்ப� ந�ர் தந்த அைழப்ப�ன் 

ேமன்ைமைய உணர்ந்� ெகாள்�ம் இ�தயத்ைதத் தா�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நிைலைய அறிந்� ெகாள்�ங்கள்  

fu;j;jUila miog;ig Fwpj;J czu;tpy;yhjtu;fshf ,Ug;gJ 
kjpaPdkhd nray; vd;gij Fwpj;J fle;j ehs; jpahdj;jpNy 
ghu;j;Njhk;. kukhdJ mjd; fdpapdhy; mwpag;gLtJ Nghy> 
%ldhdtd; jd; %lj;jdj;jpy; elf;fpd;whd; vd;W mtidg; 
ghu;g;gtu;fs; mwpe;J nfhs;thu;fs;. mg;gbahd %lj;jdkhf 
elf;fpd;wtu;fspy; rpyu; jq;fs; 
epiyia Fwpj;J tpthjpg;gjpy;iy. 
rpy NtisfspNy jq;fs; cz;ik 
ahd epiyia mtu;fs; Vw;Wf; 
nfhs;syhk;. MdhYk; ,d;DnkhU 
rhuhu;> jq;fs; ghu;itf;F Qhdpf 
shf ,Uf;fpd;whu;fs;. mjhtJ> tho; 
f;ifiaf; Fwpj;J jhq;fs; itj;jp 
Uf;Fk; msTNfhiy itj;J> jhq; 
fNs jq;fis Gj;jpkhd;fshf 
vz;zpf;nfhs;fpd;whu;fs;. ,g;gbg;g 
l;ltu;fs; jhq;fs; nra;tJ rup vd; 
Dk; ngUik ,tu;fSf;Fk; ,Ug; 
gjhy;> jq;fs; cz;ik epiyia 
Vw;Wf; nfhs;s khl;lhu;fs;. jq; 
fis vg;NghJk; kw;wtu;fistpl Nkd;ikAs;stu;fshf vz; 
zpf; nfhs;tjhy;> jhq;fs; gupjhgkhd epiyapypUe;J kPz;L 
nfhs;s ,lkspf;fkhl;lhu;fs;. jd; ghu;itf;F QhdpahapUg;g 
tidf; fz;lhahdhy;> mtidg;ghu;f;fpYk; %lidf;Fwpj;J 
mjpf ek;gpf;if ahapUf;fyhk; vd ePjpnkhopfspd; Gj;jfj;jpNy 
thrpf;fpd;Nwhk;. gpupakhdtu;fNs> NjtDila thu;j;ijapd; 
ntspr;rj;jpNy ehq;fs; vq;fis mt;tg;NghJ Muha;e;J ghu;f;f 
Ntz;Lk;. n[gk; nra;ar; nrd;w gupNrad;> jd; mty 
epiyia czuhky;> jhd; ,e;j ghtpahd Maf;fhuidg; Nghy 
thohjgbahy; ed;wp vd;W $wpdhd;. jhd; nra;Ak; fpupiaf 
isf; Fwpj;J Nkd;ikahf Ngrpdhd;. Mdhy;> mtd; ePjpkhdhf 
tPL jpUk;gtpy;iy. jd;id jho;j;jp jd; epiyia Vw;Wf; 
nfhz;l Maf;fhud;> ePjpkhdhf tPl;Lf;F nrd;whd;.  

 

 
 

 

 

உங்கள�ல் எவனானா 

�ம் தன்ைனக்�றித்� 

எண்ணேவண்�யதற்� 

மிஞ்சி எண்ணாமல்> அவ 

னவ�க்� ேதவன் பகிர் 

ந்த வ��வாச அளவ�ன்ப 

�ேய> ெதள�ந்த எண்ண 

�ள்ளவனாய் எண்ண 

ேவண்�ம். 

ேராமர் 12:3 
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 khiy thrfk; - ePjp 26:12 

ெஜபம்: அன்பான ப�தாேவ> என் நிைலையக் �றித்�> வ �ண் ெப�ைம 

ெகாள்ளாமல்> என்�ைடய உண்ைமயான நிைலைய உணர்ந்� 

ெகாள்�ம்ப�யான ப�ரகாச�ள்ள மனக் கண்கைள எனக்�த் 

தந்த��ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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�றித்த ஓட்டம் ���ம்வைர... 
,NaR fpwp];JTf;Fs; jq;fs; tpRthrj;ijf; fhj;Jf; nfhz;l 
Kd;Ndhu;fs;> jq;fs; tho;f;ifia vq;fSf;F rhl;rpahf tpl;Lr; 
nrd;wpUf;fpd;whu;fs;. Ntjj;jpNy vOjg;gl;l ghj;jpuq;fs; khj; 
jpuky;y> fpwp];JTf;F gpd; ,d;iwtiuf;Fk; mNef gupRj;j 
thd;fs; ,e;j G+kpapNy ey;y Nghuhl;lj;ij Nghuhb jq;fs; 
Xl;lj;ij Kbj;jpUf;fpd;whu;fs;. ,tu;fspy; gyupd; tho;f;if 
tuyhw;iw gupRj;j Ntjhfkk; top 
ahfTk;> NtW Gj;jfq;fs; topahf 
Tk; ehq;fs; fw;Wf; nfhs;Sfpd; 
Nwhk;. Ntjg; Gj;jfj;jpNy xU rpy 
mjpfhuq;fspy; ,tu;fspd; tho; 
f;if tuyhW RUf;fkhf $wg;gl;b 
Uf;fpd;wJ. mij xU rpy kzp Neu 
q;fspNy thrpj;J Kbj;J tpLfpd; 
Nwhk;. Mdhy;> mtu;fs; tho;f;if 
xU rpy kzpNeuq;fs; my;y> gy 
Mz;Lfshf> gy cgj;jputj;jpd; kj; 
jpapy;> jq;fs; tpRthr j;ij jus 
tplhJ fhj;Jf; nfhz;lhu;fs;. mNj NghyNt> Njtidtpl;L 
gpd;thq;fpg; Nghd kdpju;fSk;> xNu ehspy; me;j epiyf;F tu 
tpy;iy. vLj;Jf; fhl;lhf> uh[hthf ,Ue;j rhyNkhd; Qhdp 
apd; tho;f;if> kpfTk; rpwg;ghf Muk;gpj;jJ> gpd; Mz;Lfs; 
nry;yr; nry;y> mtu; fu;j;jUila rj;jj;jpw;F nrtp nfhLf; 
fhky; ghtk; nra;jhu;. gpw;ghL fu;j;ju; mtUld; NgRtij 
epWj;jptpl;lhu; vd;W Ntjj;jpNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,Nj 
NghyNt> ,d;Dk; ehs; ,Uf;fpd;wJ> ehisf;F ghu;g;Nghk; 
vd;W thOk; kdpju;fs;> gy Mz;Lfis tpuak; nra;J> ruPu 
gyk; Fd;wp> tNahjpgk; mile;J> ,dp kPsKbahj epiyf;F 
jq;fis Mshf;fp tpLfpd;whu;fs;. vdNt> fu;j;jUf;F vjpuhf 
rpd;d tplaNkh> ngupa tplaNkh vq;fs; tho;f;ifapy; ,Ue; 
jhy;> mij ehisf;F tpl;L tpLNtd; vd;W jhkjk; nra; 
ahjpUq;fs;. mg;gb gpd;NghLk; NghJ> gy Mz;Lfs; Ntfkhf 
XbtpLk;. mUikahd re;ju;g;gq;fis ,oe;J Ngha;tpLtPu;fs;. 
vdNt ghukhd ahtw;iwAk; ,d;Nw js;sptpl;L> Njt 
fPuplj;ijg; ngw;Wf; nfhs;Sk;gb nghWikNahL Xlf;flNthk;. 

 

 

  

வ��வாசத்ைதத் �வக்� 

கிறவ�ம் ��க்கிறவ� 

மாய��க்கிற இேய�ைவ 

ேநாக்கி> நமக்� நியமி 

த்தி�க்கிற ஓட்டத்தில் 

ெபா�ைமேயாேட ஓடக் 

கடேவாம்;. 

எப�ெரயர் 12:1 

Gjd; | Ig;grp 17 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 3:14 

ெஜபம்: அன்பான ேதவேன> எங்க�க்� �ன் வாழந்�>  ஜ�வ ஓட்டத்ைத 

ெவற்றி�டன் ��த்த ப��த்தவான்கைளப் ேபால>  நாங்க�ம் தளரா�> 

ஓட்டத்ைத ஓட ந�ர் கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக 

ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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காலத்தில் பய�ர் ெசய்கின்றவர்கள்.. 
jd; gpiog;Gf;fhf> rpwpa mstpNy Njhl;lk; nra;Ak; tptrhap 
xUtd;> kpsfha; kw;Wk; fj;jup fd;Wfis Njhl;lj;jpy; ehl;b 
dhd;. me;j fd;Wfis guhkupg;gnjg;gb vd;gij> mDgtkpf;f 
tptrhapfsplkpUe;Jk;> murhq;f Ma;T ntspaPLfspypUe;Jk; 
ed;whf fw;Wf; Fwpg;Gf;fis vLj;Jf; nfhz;lhd;. me;j fd;W 
fs; tsu;e;J gyd; jUtjw;F 
Njitahd Cl;lr;rj;Js;s gr 
isfis nfhs;tdT nra;J> mij 
nfhz;L te;J ghJfhg;ghd ,lj; 
jpNy itj;jhd;. ehl;fs;  fpoikf 
shf khwp> khjq;fs; fle;jgpd;Gk;> 
me;jg; grisfs; mtd; tPl;by; 
ghJfhg;ghd ,lj;jpy; ,Ue;jJ. 
nfhs;tdT nra;j grisfs; Njhl; 
lj;jpy; ,d;Dk; Nghlg;gltpy;iy> 
fw;W nfhz;l guhkupg;G xOq;F Kiwfs;> Fwpg;ngLj;j Gj;j 
fj;jpNy mofhf vOjg;gl;bUf;fpd;wJ. mtd; vLj;j ey;y Fwpg; 
Gfshy; gyd; vd;d? mtd; nfhs;tdT nra;j grisfshy; 
gyd; vd;d? gpupakhdtu;fNs> rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;. Njt 
Dila thu;j;ijfNs vq;fs; Mj;Jkhtpd; Ngh[dk;. me;j thu; 
j;ijfis ehq;fs; ,uTk; gfYk; thrpj;J jpahdpf;f Ntz;Lk;. 
mtw;iw vq;fs; tho;tpy; iff; nfhs;s Ntz;Lk;. cjhuzkhf 
“cd;id giff;fpwtid MrPu;tjpf;f Ntz;Lk;” vd;Dk; thu;j; 
ijia Nfl;Ltpl;L> vq;fSf;F tpNuhjkhf NgRfpd;w cwtp 
dUld; rz;ilf;F NghNthkhf ,Ue;jhy;> grisia nfhs;t 
dT nra;J> jd; Njhl;lj;jpw;F NghlhkYk;> ehw;Wf;fis guhk 
upg;gnjg;gb vd;gij gw;wpa Fwpg;Gfis ifnfhs;shkYk; ,U 
f;fpd;w kjpaPdKk; Nrhk;gYkhd tptrhapf;F ehk; xg;ghapUg; 
Nghk;. ,jw;nfhj;j kdpju;fspd; ,Ujaq;fspy; Kl;nrbfSk;> 
fhQ; nrhwpfSk; Kisj;J mtu;fs; ,Ujaq;fis %bf; 
nfhs;Sk;. Mdhy;> fu;j;jiu ek;gp> mtu; thu;j;ijfis jd; 
tho;f;ifapy; iff; nfhs;Sfpwtd;> jd;Dila guk gpjhitg; 
Nghy jd; tho;f;ifapy; nra;a Ntz;ba fhupaq;fis mjpd 
jpd; fhyj;jpNy Neu;j;jpahfr; nra;fpd;whd;.  

  

  
 

  

ப�றக்க ஒ� கால� 

ண்�> இறக்க ஒ� கால 

�ண்�; நட ஒ� கால 

�ண்�> நட்டைதப் ப�� 

ங்க ஒ� கால�ண்�;… 

ப�ரசங்கி 3:2 
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 khiy thrfk; - gpurq;fp 3:1-14 

 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> உம்�ைடய வார்த்ைதகைள ேகட்�> 

அதன்ப� தன் வாழ்க்ைகைய அைமத்�க் ெகாள்�ம் �த்தி�ள்ள 

மகைன(ைள)ப் ேபால நா�ம் வாழ> என் மனக்கண்கைள திறந்த��ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நித்திய வாழ்ைவ ேநாக்�ேவாம் 

Nrhk;NgwpfisAk;> jupj;jpuu;fisAk; gw;wp Ngrpf; nfhs;Sk; NghJ 
nghJthd kdpju;fs; ,e;j cyfj;jpYs;s nghUshjhu gpd;d 
ilTfisg; gw;wpNa rpe;jpj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. nra;Ak; njhop 
ypNy mrjpahf ,Ug;gtd;> nghUshjhu nropg;ig fhz;gJ 
mupJ vd;gJ cz;ik. gupRj;j Ntjhfkj;jpNy> yNthjpf;Nfah 
vd;Dk; rigapdu;> jhq;fs; fhz;g 
ijAk;> jq;fs; mwpitAk; itj;J> 
ehq;fs; IRtupaKs;stu;fnsd;Wk;>  
jputpark;gd;du;fnsd;Wk;> ve;j xU 
FiwTkpy;yhjtu;fs; vd;Wk;> jq; 
fis vz;zpf; nfhz;lhu;fs;. 
Mdhy; fu;j;juhfpa ,NaR fpwp 
];J> mtu;fSf;F $wpajhtJ: eP 
epu;g;ghf;fpaKs;stDk;> gupjgpf;f 
g;glj;jf;ftDk;> jupj;jpuDk;> FU 
lDk;> epu;thzpAkhapUf;fpwij mwp 
ahky;> ehd; IRtupathndd;Wk;> 
jputpark;gd;dndd;Wk;> vdf;F xU 
FiwTkpy;iynad;Wk; nrhy;Yfp 
wgbahy;;>  ehd;: eP IRtupathdhFk;gbf;F neUg;gpNy Glkpl 
g;gl;l nghd;idAk;> cd; epu;thzkhfpa mtyl;rzk; Njhd; 
whjgbf;F eP cLj;jpf;nfhs;tjw;F ntz;t];jpuq;fisAk; vd;dp 
lj;jpNy thq;fpf;nfhs;sTk;> eP ghu;itailAk;gbf;F cd; 
fz;fSf;Ff; fypf;fk;NghlTk; Ntz;Lnkd;W cdf;F MNyh 
rid nrhy;YfpNwd;. gpupkhdtu;fNs> ,e;j cyfj;Jld; mope;J 
NghFk; IRtupaKk;> fz;fspd; ghu;itAk;> vq;fs; cs;shd 
kdpjdpd; epiyia kiwj;Jtplf;$ba rhj;jpak; cz;L. rpyu; 
jq;fs; ntspg;gilahd tsu;r;rp kl;LNk Njt MrPu;thjk; 
vd;W> mtw;iw gw;wpf; nfhz;L epu;tprhuk; mile;J> jq;fs; 
epj;jpa tho;tpd; tsu;r;rpiaf; Fwpj;J Nrhk;Ngwpahfp tpLfpd;wh 
u;fs;. fu;j;jupd; tUifapd; thf;Fj;jj;jj;ij czuhky; epj;jpiu 
nra;fpd;wtu;fSf;F xg;ghapUf;fpd;whu;fs;. ehq;fs; nra;Ak; 
njhopypNyh> Mtpf;Fupa tho;tpNyh mrjpahf ,y;yhky;> 
cw;rhfj;Jld; nraw;gLNthk;. 

   

   

 

ந�ங்கள் அசதியாய�ராமல்> 

வாக்�த்தத்தமான ஆசீர் 

வாதங்கைள வ��வாசத் 

தினா�ம் ந��ய ெபா� 

ைமய�னா�ம் �தந்த�த் 

�க் ெகாள்�கிறவர்க 

ைளப் ப�ன்பற்�கிறவர்க 

�மாய��ந்�> 

எப�ெரயர் 6:11 
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 khiy thrfk; - ePjp 24:30-34 

 

ெஜபம்: பராக்கிரம�ள்ள ேதவேன>  இந்த உலகத்தின் அள�ேகாலின்ப� 

என் வாழ்க்ைகைய நிர்ணய�க்காமல்> பரேலாக ஐ�வ�யத்ைத �றித்த 

உணர்�ள்ளவனாக வாழ என்ைன வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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வஞ்சகம் எங்க�க்��யதல்ல! 
QhdKs;s kdpju;fs;> kw;w kdpju;fSld; rk;gh~pf;Fk; NghJ>  
jhq;fs; NgRtJ ,d;dJ vd;W epjhdpj;jwptjpy; kpfTk; ftd 
Ks;stu;fshf ,Uf;fpd;whu;fs;. mtu;fs; jq;fs; Ngr;rpy; jtWk; 
NghJ> mij %b kiwf;fhky; my;yJ epahag;gLj;jhky;> kdk; 
tUe;jp> jq;fs; gpiofis rupnra;J nfhs;fpd;whu;fs;. VNjd; 
Njhl;lj;jpNy gprhrhdtd;> Vtis 
mioj;J> NjtDila thu;j;ijf;F 
vjpuhf nraw;gLk;gb mtis tQ; 
rpj;jhd;. md;W Kjy; ,d;W tiuf; 
Fk; gprhrhdtd; kdpju;fis tQ;rp 
f;f vj;jdk; nra;J nfhz;Nl ,U 
f;fpd;whd;. kdpju;fis tQ;rpg;gJ  
mtDila Fz,ay;G. rpy kdpj 
u;fNsh> jq;fSf;F fpilf;Fk; re;j 
u;g;gq;fspy;> gpwupd; cs;sj;ij Gz; 
gLj;Jk;gb tQ;rfkhd thu;j;ij 
fis NgrptpLthu;fs;. kw;wtu;fspd; 
tho;f;ifapd; rkhjhdj;ij nfLj; 
Jg; NghLk;gb tQ;rfkhd nray;fis nra;fpd;whu;fs;. gpd;G 
mjpypUe;J jg;gpj;Jf; nfhs;Sk;gb> ehd; tpisahl;Lf;f 
y;yNth nra;Njd; vd;W $wptpLthu;fs;. xUtu;> cq;fis 
Nehf;fp neUg;Gf; nfhs;spfisAk;> mk;GfisAk;> rhTf;NfJ 
thditfisAk; vwpe;Jtpl;L ehd; tpisahl;Lf;fy;yNth 
nra;Njd; vd;W $wpdhy;> me;j kdpjdpd; thu;j;ijia Fwpj;J 
vd;d nrhy;tPu;fs;. mg;gb nra;fpd;w igj;jpaf;fhud; vg;gb 
apUf;fpwhNdh> mg;gbNa> jdf;fLj;jtid tQ;rpj;J: ehd; 
tpisahl;Lf;fy;yNth nra;Njd; vd;W nrhy;Yfpw kD~Dk; 
,Uf;fpwhd; vd;W Ntjj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. ehq;fs; J}a; 
ikahd tho;f;iff;nfd;W kfh gupRj;jKs;stuhy;> guNyhf 
thrpfs; MFk;gb miof;fg;gl;bUf;fpd;Nwhk;. ehq;fs; Muhjp 
f;Fk; Njtdplj;jpy; ve;j tQ;rfKk; ,y;iy. vdNt vq;fs; 
thapd; thu;j;ijfSk;> vq;fs; ,Ujaj;jpd; jpahdq;fSk;> 
vq;fs; fpupiafSk; vg;NghJk; NjtDf;F gpupaKs;sjhf 
,Uf;f Ntz;Lk;.  

    

 
 

என் கன்மைல�ம் என் 

ம�ட்ப�மாகிய கர்த்தாேவ> 

என் வாய�ன் வார்த்ைத 

க�ம்> என் இ�தயத் 

தின் தியான�ம்> உம� 

ச�கத்தில் ப��தியாய� 

�ப்பதாக 

சங்கீதம் 19:14 

 

ெஜபம்: உண்ைம�ள்ள ேதவேன> மற்றவர்கள�ன் வாழ்க்ைகய�ன் 

சமாதானத்ைதக் ெக�க்�ம் வஞ்சகமான வார்த்ைதகைள எந்த காரண 

த்ைதக் ெகாண்�ம் ேபசாதப�க்� என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா )க்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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 khiy thrfk; - ePjp 26:18-19 
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இரக்க�ள்ளவர்களாய��ங்கள் 
xU CupNy tho;e;J te;j kdpjd;> kuq;fis ntl;Lk;gbf;F> 
Fwpg;gpl;l fhl;Lg; gFjpia Nehf;fp nrd;W nfhz;bUe;jhd;. 
me;j fhl;Lg;gFjp gaq;fukhd td tpyq;FfSk; tp~g; ghk;G 
fSk; epiwe;jJ> vdNt mq;F nry;y Ntz;lhk; vd me;j 
CupYs;s kf;fSk; %g;gu;fSk; me;j kdpjid vr;rupj;jhu;fs;. 
Mdhy; me;j kdpjd; me;j vr;rup 
g;igg; nghUl;gLj;jhky; mq;F 
nrd;W rpy kuq;fis ntl;bf; 
nfhz;L tPL jpUk;gpdhd;. ,g;gb 
ahf mtd; Nghf;Fk;tuj;Jkhf ,U 
e;jhd;> rpy ehl;fSf;F gpd;> me;j 
fhl;Lg; gFjpapypUe;J> cjtpf;fhf 
vOk;Gk; mtyf; Fuiy me;j Cu; 
kf;fs; ahtUk; Nfl;lhu;fs;. mq;F 
tpiue;Njhba gyu;> me;j kdpjd; 
tdtpyq;Ffshy; fLikahf fha 
Kw;wpUg;gijf; fz;lhu;fs;. “,J 
,e;j kdpjDf;F ey;y ghlk;” “,td; 
vq;fs; vr;rupg;ig mrl;il nra;jhd; my;yNth” “jd;idNa 
jhd; fhj;Jf; nfhs;sl;Lk;” vd;W gyUk; gytpjkhf Ngrpdhu; 
fs;. Mdhy;> me;j Cupd; %g;gu;fspy; xUtu;> tpiue;J nrd;W> 
mtid> J}f;fp> mtd; capiuf; fhf;Fk;gbf;F> mUfpYs;s 
itj;jpa epiyaj;jpw;F rpfpr;irf;fhf nfhz;L nrd;whu;. gpupa 
khdtu;fNs> guNyhfj;ij Nehf;fp nrd;W nfhz;bUf;Fk; 
ehKk;> kdpju;fs;> ve;j fhuzj;jpw;fhfTk; eufj;jpNy mope;J 
NghFk;gbf;F tplf;$lhJ. “kuzj;Jf;F xg;gpf;fg;gl;ltu;fis 
Ak;> nfhiyAz;zg;Nghfpwtu;fisAk; tpLtpf;ff;$Lkhdhy; 
tpLtp. mij mwpNahk; vd;ghahfpy;> ,Ujaq;fisr; Nrhjp 
f;fpwtu; mwpahNuh? cd; Mj;Jkhitf; fhf;fpwtu; ftdpahNuh? 
mtu; kD~Uf;F mtdtd; fpupiaf;Fj;jf;fjhfg; gydsp 
ahNuh?” vd;W Ntjj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. mwpahky; ghtk; 
nra;gtu;fis kl;Lky;y> mwpe;Jk; ghtk; nra;gtu;fisAk;> 
ey;topg;gLj;j fpilf;Fk; re;ju;g;gq;fis gpuNah[dg;gLj;Jq; 
fs;. mopTf;fy;y> [PtDf;NfJthd fpupiafis elg;gpAq;fs;. 

 
 

 

 

தப்ப�ப்ேபான மார்க்கத்தி 

ன�ன்� பாவ�ையத் தி�ப் 

�கிறவன் ஒ� ஆத்� 

மாைவ மரணத்தின�ன்� 

இரட்சித்�> திரளான பாவ 

ங்கைள ��வாெனன்� 

அறியக்கடவன். 

யாக்ேகா� 5:20 

ெஜபம்: அன்�ள்ள பரேலாக ப�தாேவ> பல �ைற வ��ந்தா�ம் ந�ர் 

எங்கைள தள்ள�வ�டாமல் அைணப்ப� ேபால> நாங்கள் மற்றவர்கள�ன் 

இக்கட்�லி�ந்� அவர்கைள வ��வ�க்�ம் உள்ளத்ைதத் தந்த�ள்வ �ராக. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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 khiy thrfk; - Y}f;fh 15:4-10 
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ந�ங்கள் கி�ைப ெபற்றவர்கள் 
fhgpupNay; vd;Dk; NjtJ}jd;> fypNyahtpYs;s ehrNuj;nj 
d;Dk; Cupy;>  jhtPjpd; tk;rj;jhdhfpa NahNrg;G vd;fpw ehk 
Ks;s GU~Df;F epakpf;fg;gl;bUe;j xU fd;dpifapdplj;jpw;F 
NjtdhNy mDg;gg;gl;lhd;; me;jf; fd;dpifapd; Ngu; kupahs;. 
mts; ,Ue;j tPl;by; NjtJ}jd; gpuNtrpj;J: fpUig ngw; 
wtNs tho;f> vd;W tho;j;Jiu 
$wpdhd;. kPl;guhfpa ,NaR ,e;j 
cyfj;jpw;F tUtjw;F> NjtDila 
fUtpahf gad;gLj;jg;gl;l ,e;j 
vspikahd ];jpup> NjtDila 
fz;fspNy fpUig ngw;wtshf ,U 
e;jhs;. vq;fSila tho;f;ifapYk; 
ehq;fs; NjtDila fpUigia 
vg;NghJk; Ntz;bf; nfhs;fpd; 
Nwhk;. ehq;fs; vq;fs; ghtj;jpNy mope;J Nghfhky; ,Ug;gJ 
NjtDila fpUigahf ,Uf;fpd;wJ. NjtDila fpUig 
ahdJ fhiyNjhWk; Gjpajhf ,Uf;fpd;wJ. me;j fpUigia 
ehq;fs; ngw;Wf; nfhs;Sk;NghJ kpfTk; re;Njh~g;gLfpd;Nwhk;. 
Mdhy; kupahNsh> NjtDila rKfj;jpNy fpUigia ngw;Wf; 
nfhz;lNghJ> jd;id Kw;whf NjtDila rpj;jj;jpw;F xg;Gf; 
nfhLj;jhs;. vq;fSila tho;f;ifapNy ehq;fs; vg;NghJk; 
ngw;Wf; nfhs;tijNa ehLfpd;Nwhk;. Mdhy; ehq;fs; vq;fis 
nfhLf;f Ntz;Lk;. ehq;fs; ngw;w fpUigia kw;wtu;fSf;F 
eilKiwapNy fhz;gpf;f Ntz;Lk;. ehq;fs; fz;l nka;ahd 
xspia kw;wtu;fs; vq;fspy; fhz Ntz;Lk;. vq;fSila 
Gfo;rpf;fhf my;y> NjtDila ehkj;jpd; Nkd;ikf;fhf. G+kpAk; 
mjd; epiwTk; mjd; FbAk; fu;j;jUilaJ. vq;fs; capu; 
kl;Lky;y> nghUNsh> gzNkh> fy;tp> tPL thry; kw;Wk; 
nry;thf;Ffs; vy;yhk; NjtDila fpUigahy; cz;lhdJ. 
ePq;fs; ngw;w Njt fpUigia> rpWikg;gl;ltu;fSld; gfpu;e;J 
nfhs;Sq;fs;. tprdkhAky;y> fl;lhakhAky;y> kdg;G+u;tkhf 
gfpu;e;J nfhs;Sq;fs;.  rpWf tpijf;fpwtd; rpWf mWg;ghd;> 
ngUf tpijf;fpwtd; ngUf mWg;ghd;. ngUfr; nra;fpd;w 
NjtdhNy vy;yhk; MFk;. 

  
 
 

 

 

...ேதவன் உங்கள�டத்தில் 

சகலவ�த கி�ைபைய �ம் 

ெப�கச்ெசய்ய வல்லவ 

ராய��க்கிறார். 

2 ெகா�ந்தியர் 9:8 

 

ெஜபம்: ஆசீர்வதிக்�ம் ேதவேன> உம்மிடத்திலி�ந்� ெபற்�க் ெகாண் 

டைவகைள உம்�ைடய நாமத்தின் மகிைமக்காக இல்லாதவர்க�டன் 

பகிர்ந்� ெகாள்�ம்ப�யான இ�தயத்ைத தந்த�ள்வ �ராக! இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

jpq;fs; | Ig;grp 22 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 24:1-2 

அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்   33 



  
 

 

அ�த்�ம் �ைமகைள தள்ள�வ�ட்�..  
NghFk; ghij kpfTk; fbdkhdJ. ehs;NjhWk; Kfq;nfhLf;Fk; 
rthy;fs; mjpfk;. md;whl gpiog;gpw;fhf fbdkhd ciog;G. 
,itfs; kj;jpapYk; xU jhahdts;> QhapW NjhWk;> fhiy 
apNy> Neuj;NjhNl> jd; fpuhkj;jpYs;s rpwpa Myaj;jpw;F 
nrd;W> mij $l;b Rj;jk; nra;J> Muhjidf;F jd;dhy; Kb 
e;j Maj;jj;ij nra;tjw;F xUeh 
Sk; gpd;epd;wjpy;iy. ,g;gbahf 
jq;fs; epiyia nghUl;lhf vz; 
zhky;> rpwpjhd gzpNah> ngup 
jhd gzpNah mij epiwNtw;w 
Ntz;Lk; vd;W kd ituhf;fpaj; 
Jld; gyu; nraw;gl;L tUfpd;whu; 
fs;. me;j jhahdtSf;F nfhLf;f 
g;gl;l mstpd;gb> jhd; NjtDf; 
nfd;W nra;af; $baij rypj;Jg; 
Nghfhky; nra;J nfhz;L te;jhs;. 
rpy NtisfspNy> tho;f;ifapy; 
tpbay; vg;NghJ tUk; vd;w Vf;fk; kdij Ml;f;nfhz;L tpL 
fpd;wJ. rw;W jupj;jpUe;J cq;fs; ,Ujaj;jpd; Moj;jpNy 
Njtd; nfhLj;jpUf;Fk; tpbaiy Muha;e;J ghUq;fs;. vupahj 
nkOFtu;j;jp kdpju;fSila ghu;itf;F KOikahf ,Uf;Fk;. 
Mdhy; vupe;J nfhz;bUf;Fk; nkOFtu;j;jp> jd; epiyia 
cUf;fp> mjd; mstpd;gb Rw;Wg;Gwj;ij xspNaw;Wfpd;wJ. me; 
jf; fhl;rp NjtDila ghu;itapNy vt;tsT tpiyNawg; 
ngw;wJ! gpupakhdtu;fNs> ,g;gbahd epiyapy; ePq;fs; ,U 
e;jhy;> jkf;FKd; itj;jpUe;j re;Njh~j;jpd;nghUl;L> mtkhd 
j;ij vz;zhky;> rpYitiar; rfpj;J> NjtDila rpq;fhrd 
j;jpd; tyJghuprj;jpy; tPw;wpUf;fpd;w vq;fs; kPl;guhfpa ,NaR 
fpwp];Jit Nehf;fp ghUq;fs;.  ePq;fs; ,isg;Gs;stu;fsha; cq; 
fs; Mj;Jkhf;fspy; Nrhu;e;JNghfhjgbf;F> jkf;F tpNuhjkh 
a;g; ghtpfshy; nra;ag;gl;l ,t;tpjkhd tpguPjq;fisr; rfpj;j 
mtiuNa epidj;Jf;nfhs;Sq;fs;. fhzg;glhjitfis Nehf;fp 
apUf;fpw ekf;F mjprPf;fpuj;jpy; ePq;Fk; ,Nyrhd ek;Kila cg 
j;jputk; kpfTk; mjpfkhd epj;jpa fdkfpikia cz;lhf;F 
fpwJ. 

  

 

 

 

ஆதலால் இக்காலத்�ப் 

பா�கள் இன� நம்மிட 

த்தில் ெவள�ப்ப�ம் மகி 

ைமக்� ஒப்ப�டத்தக்க 

ைவகள் அல்லெவன்� 

எண்�கிேறன். 

ேராமர் 8:18 

 

ெஜபம்: என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ>  இக்காலத்திேல ேதான்�கின்ற 

பா�கைள அல்ல>  ப�ற்பா� வர இ�க்�ம் ெப�தான கனமகிைமைய 

காணத்தக்கதான ப�ரகாச�ள்ள மனக்கண்கைளத் தந்� வழிநடத்� 

வ �ராக.இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

nrt;tha; | Ig;grp 23 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 4:17 

 உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய  வாசிக்க -  WWW.gtachurchnet.ca  34 



  
 

 

ேதவ�ைடய ேநரம்   
nts;spg; G+r;R G+rg;gl;l fspkz;zpdhNy nra;ag;gl;l kl;gh 
z;lk;> J}ug; ghu;itf;F nts;spg; ghj;jpuj;ijg; Nghy fhzg; 
gLk;. mjd; ntspj;Njhw;wk; nts;spahf fhl;rpaspj;jhYk;> 
mjd; cz;ik epiy> kl;ghz;lj;jpw;F xj;jjhfNt ,Uf;Fk;. 
mNj Nghyjhd; ,dpa thu;j;ijfis NgRk;> jPa neQ;rKk; 
,Uf;Fk; vd ePjpnkhopfspd; Gj;jf 
j;jpNy $wg;gl;bUf;fpd;wJ. jhtPJ 
uh[htpd; Ml;rpf;fhyj;jpNy> Nrgh 
vd;Dk; NgUs;s Jd;khu;f;fd;>  
jhtPjpdplj;jpy; vq;fSf;Fr; Rje;juk; 
,y;iy vd;W $wp> [dq;fS 
f;Fs; gpuptpidia cz;L gz;zp 
apUe;jhd;.  me;ehl;fspNy A+jh kD 
~iu $l;Lk;gbf;F> mkhrh vd; 
Dk; Nghu;tPuDf;F> jhtPJ fl;lis 
nfhLj;J mDg;gpapUe;jhd;. gil 
j;jsgjpahfpa Nahthg; vd;gtd; [dq;fSf;Fs; gpuptpid 
cz;lhf;fpd NrghTf;F vjpuhf Aj;jj;jpw;F NghFk; NghJ> 
topapNy mkhrh vd;Dk; tPud; vjpu;g;gl;lhd;.  mg;nghOJ 
Nahthg; mkhrhitg; ghu;j;J: vd; rNfhjuNd> RfkhapUf;fp 
whah vd;W ,dpa thu;j;ijfisg; Ngrp>  mkhrhit Kj;j 
Q;nra;Ak;gb> jd; tyJifapdhy; mtd; jhbiag; gpbj;J>  
jd; ifapypUf;fpw gl;laj;jpw;F mkhrh vr;rupf;ifahapuhj 
NghJ> Nahthg; mtid nfhd;WNghl;lhd;. ,dpa thu;j; 
ijfis Nfl;L> ek;gp Vkhw;wkile;j #o;epiyfs; vq;fSf;Fk; 
Vw;gl;bUf;fyhk;. ,jdhy; rpyu; nrhy;y Kbahj Ntjidf;F 
cl;gl;bUf;fpd;whu;fs;. fu;j;ju; epkpj;jk; me;j kdpjid 
ek;gpNdd;> Mdhy; ,g;gbahf ele;J tpl;lJ vd kdtUj;jk; 
milfpd;whu;fs;. ,g;gbahd #o;epiyfspNy jpldw;W Ngha; 
tplhjpUq;fs;. gjpyb nfhLf;f Ntz;Lk; vd vj;jdk; nra;ah 
jpUq;fs;. fu;j;jiu ek;gp ed;ik nra;Aq;fs;. fu;j;juplj;jpy; 
kdkfpo;r;rpahapUq;fs;. cq;fs; topiaf; fu;j;jUf;F xg;Gtpj;J 
nghWikahf ,Uq;fs;. mtu; cq;fs; ,Ujaj;jpd; Ntz;Ljy; 

fis cq;fSf;F mUspr;nra;J> fhupaj;ij tha;f;fr; nra;thu;.  
 

 
 
   
                                                                                  

ேநச அனைலக் காண்ப�க் 

கிற உத�கேளா� ��ய 

த�யெநஞ்சம் ெவள்ள�ப்� 

ச்� �சிய ஓட்ைடப்ேபா 

லி�க்�ம். 

ந�திெமாழிகள் 26:23 

ெஜபம்: உண்ைம�ள்ள ேதவேன>  என் வாழ்க்ைகய�ேல ஏமாற்றங்கைள 

சந்திக்�ம் ேபா�> பதற்றமைடயாமல்> உம்�ைடய பாதத்தில் 

ெபா�ைமயாக காத்தி�க்�ம்ப� எனக்� ெபலன் தந்� வழிநடத்�ம்.  

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

Gjd; | Ig;grp 24 
 

 khiy thrfk; - 2 rhKNty; 20:1-9 

 அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்               35 



  
                 
 

நிர்ணய�த்தப�ேய நிைல நிற்�ம்  
xU ehs;> rhaq;fhyj;jpy;> ,NaR jk; rP~u;fis Nehf;fp: 

“mf;fiuf;Fg; NghNthk; thUq;fs;” vd;whu;.  mtu;fs; [d 
q;fis mDg;gptpl;L> mtu; gltpypUe;jgbNa mtiuf; nfhz; 
LNghdhu;fs;. mg;nghOJ> gyj;j Roy;fhw;W cz;lhfp> glT 
epuk;gj;jf;fjhf> miyfs; mjpd;Nky; Nkhjpw;W.  fg;gypd; 
gpd;dzpaj;jpy; mtu; jiya 
izia itj;J epj;jpiuahapUe; 
jhu;. mtu;fs; mtiu vOg;gp: Nghj 
fNu> ehq;fs; kbe;JNghfpwJ ckf; 
Ff; ftiyapy;iyah vd;whu;fs;. 
mtu; vOe;J> fhw;iw mjl;b> fl 
iyg;ghu;j;J: ,iuahNj> mikj 
yhapU vd;whu;. mg;nghOJ fhw;W 
epd;WNgha;> kpFe;j mikjYz;lh 
apw;W.  mtu; mtu;fis Nehf;fp: 
Vd; ,g;gbg; gag;gl;Bu;fs;? Vd; 
cq;fSf;F tpRthrk; ,y;yhkw;Ngh 
apw;W vd;whu;. gpupakhdtu;fNs> fhw;Wk; flYk; ,NaRtpd; 
thu;j;ijf;F fPo;g;gbfpd;wJ vd rP~u;fs; gae;jhu;fs;. fu;j;ju; 
xU fhupaj;ij nrhd;dhy; mJ epiwNtWk;. mtu; nra;a 
epidj;jij xUtUk; jLf;f KbahJ. flypNy gpuahzj;ij 
Muk;gpf;f Kd;> “mf;fiuf;Fg; NghNthk; thUq;fs;” vd;W 
,NaR $wpdhu;.   mtu; mf;fiuf;F Nghf KbntLj;jhy;> mJ 
epr;rak; epiwNtWk;> mij vtUk; my;yJ vJTk; jLj;J 
epWj;j KbahJ. flypNy Njhd;wpa gaq;fukhd Gay; mtu; 
mf;fiuf;F Nghtij jLj;J epWj;j KbahJ. mNj NghyNt 
vq;fisAk; guNyhfk; nry;Yk;gbahf mioj;jpUf;fpd;whu;. 
vq;fs; tho;f;ifapYk; Gay; Nghd;W gaq;fuq;fs; tUk; NghJ> 
#o;epiyfis fz;L mQ;rhky;> vq;fis mioj;j ,NaR 
fpwp];J New;Wk; ,d;Wk; vd;Wk; khwhjtu;> mtu; vd;id 
Fwpj;J epu;zapj;j fhupaq;fs; epiwNtWk; vd;W cWjpahf 
mwpf;ifapl Ntz;Lk;. ,Njh cyfj;jpd; KbTgupae;jk; ehd; 
cq;fSlNd $l ,Uf;fpd;Nwd; vd;gtiu Nehf;fpg; ghu;j;J> 
tpRthrj;jpy; cWjpahf epiyj;jpUg;Nghk;. 

 

 

 
 
 

நான் நிைனத்தி�க்கிறப 

�ேய நடக்�ம்; நான் 

நிர்ணய�த்தப�ேய நிைல 

நிற்�ம் என்� ேசைனக 

ள�ன் கர்த்தர் ஆைணய� 

ட்�ச் ெசான்னார் 

ஏசாயா  14:24 

 

ெஜபம்: வாக்�மாறாத ேதவேன> உலகிேல ேதான்�ம் பயங்கரங்கைள 

கண்� ம�ளாமல்> நான் உ�தியாய் உம்�ைடய வார்த்ைதைய பற்றிக் 

ெகாண்�> �ன்ேனறிச் ெசல்ல என்ைன வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

tpahod; | Ig;grp 25 
 

 khiy thrfk; - khw;F 35:41 

 அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்  36 



 
 

 

ேந�ய பாைதய�ல் நடக்�ம்ப�…   
vd;dj;ij cz;Nghk;? vd;dj;ij mzpNthk;? vd;dj;ij 
Fbg;Nghk;? vd;W capu;tho;tjw;fhf> ehisa epiyia Fwpj;J 
xU rhuu; ftiyailfpd;whu;fs;. kpifahd nry;tj;jpy; %o;fp 
apUg;Nghupd; tho;f;ifapNy> ahTk; Njitf;fjpfkhf ,Ug;g 
jdhy;> jq;fsplk; ,Ug;gjpy; vd;dj;ij cz;Nghk;? vd;dj;ij 
mzpNthk;? vd;dj;ij Fbg;Nghk;? 
vd;W mjpfk; myl;bf; nfhs;th 
u;fs;. jpUg;jpaile;jtd; Njd;$l; 
ilAk; kpjpg;ghd;; grpAs;stD 
f;Nfh frg;ghd gjhu;j;jq;fSk; jpj; 
jpg;ghapUf;Fk;. vd;w ePjpnkhopap 
d;gb jq;fs; ehshe;j ghLfSf; 
fhf ciog;gtu;fs;> jq;fSf;F 
fpilf;Fk; ve;j Mfhuj;ijAk; 
cl;nfhz;L jpUg;jpailfpd;whu;fs;> 
,utpNy ed;whf epj;jpiu nra;fpd;whu;fs;. ehshe;jk; tpj tpj 
kha; tpUe;J cz;gtu;fs;> jq;fs; ,d;gfukhd cau;uf cz 
Tg;gz;lq;fspdhy; jpUg;jpailtjpy;iy. ,g;gbg;gl;ltu;fs;> grp 
vd;gjd; cz;ikg; nghUis jq;fs; tho;f;ifapy; mwp 
ahjtu;fs;. jq;fSf;F fpilf;Fk; Mfhuk;> jq;fspd; gpuah 
rj;jpd; gyd; vd;W vz;zpf; nfhs;tjdhy;> Njtid kwe;J 
tpLfpd;whu;fs;. ngUe;jpz;b kdpjdpd; ,Ujaj;ij ghukhf;fptp 
Ltjpdhy;> NjtDila miog;gpd; Nehf;fj;ij jzpag;gz;zp 
tpLk;. ePq;fs; ve;j epiyapy; ,Ue;jhYk; gilj;j fu;j;jiu 
Nehf;fpg;ghUq;fs;. ehq;fs; gupG+uzk; milfpwjpdhy; kWjypj;J> 
fu;j;ju; ahu; vd;W nrhy;yhjgbf;Fk;; jupj;jpug;gLfpwjpdhy; 
jpUb> vq;fs; NjtDila ehkj;ij tPzpNy toq;fhjgbf;Fk;> 
vq;fSf;F NghJkhdij je;J mtu; topelj;Jthu;. mtu; 
jk;Kila [Pt thu;j;ijfspd; topahf> vq;fs; tho;f;if 
rupahd Kiwapy; epu;thfpg;gjw;F Ntz;ba Qhdj;ij je;jUS 
fpd;whu;. vq;fs; czu;Tfspd;gb tUk; rpe;ijfspd; gyd; 
mw;gkhdJ. Njtdplj;jpypUe;J tUk; trdq;fNsh> vq;fs; 
epiyfs; vg;gbapUe;jhYk;> ehq;fs; jhgupf;Fk; Cuhfpa 
guNyhfj;jpw;F vq;fis topelj;jpr; nry;fpd;wJ. 
 
 

 
 
 

 

 

நான் உங்க�க்�ச் ெசால் 

�கிற வசனங்கள் ஆவ� 

யா�ம் ஜ�வனா�ம் இ� 

க்கிற� 

ேயாவான் 6:63 

nts;sp | Ig;grp 26 
 

 khiy thrfk; - ePjpnkhopfs; 30:9 

 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய>  உம்�ைடய வார்த்ைத ஆவ��ம் ஜ�வ� 

மாய��க்கின்ற� என்ற இரகசியத்ைத உணர்ந்�> அதன்ப� நான் 

என்�ைடய வாழ்ைவ அைமத்�க் ெகாள்ள என்ைன உணர்வைடயச் 

ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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��மனேதா� நா�ங்கள்  
rpy NtisfspNy vq;fs; tho;f;ifapy; elf;Fk; rpy rk;gtq;fs; 
vq;fs; fl;Lg;ghl;bw;F mg;ghw;gl;litfs;. vLj;Jf;fhl;lhf> jpB 
nud Vw;gl;l #whtspapdhy;> rpy ehl;fSf;F tPl;iltpl;L 
,lk;ngau;e;J ,Uf;f Ntz;bajhapw;W my;yJ maytupd; 
FLk;gj;jpy; Vw;gl;l ,f;fl;lhd rk;gtj;jpdhy; mtu;fSf;F cjt 
Ntz;bajhapw;W. ,g;gbahd rk;gt 
q;fspdhy; vq;fs; ehshe;j eltbf; 
iffspd; xOq;F Kiwfs; khw;wk 
iltJz;L. mjhtJ> Kd; Fwpj;j 
Neuj;jpy; n[gk; nra;a Kbahk 
Yk;> Ntjj;ij thrpf;f Kbahk 
Yk; Ngha;tpLfpd;wJ. ,g;gbahd 
#o;epiyfs; Vw;gLk; NghJ> ehq; 
fs; ,d;DnkhU Neuj;jpy; Ntj 
j;ij thrpj;J> jpahdpj;J> n[gpf;f 
Ntz;Lk;. flikf;fhf my;y> kd 
jhu mg;gb nra;a Ntz;Lk;. 
Mdhy; vq;fs; fl;Lg;ghl;bw;Fs; ,Uf;Fk; epfo;TfSf;fhf> 
ehq;fs; NjtDf;F nfhLf;Fk; Neuj;ij vq;fs; kdk; Nghd 
Nghf;fpd;gb khw;wptpLNthkhf ,Ue;jhy;> Njtidf; Fwpj;J 
ehq;fs; nfhz;bUf;Fk; ituhf;fpaj;jpd; msTNfhyhf mJ 
fhzg;gLk;. cjhuzkhf> njhiyf;fhl;rpapy; xU epfo;r;rpia 
ghu;f;f Ntz;Lk; my;yJ tPl;bNy elf;ftpUf;Fk; jpl;lkplg;gl;l 
,d;gfukhd nfhz;lhl;lk;> NjtDf;nfd;W gpuj;jpNafkhf nfhL 
f;Fk; ehl;fspy; tpUe;jhspfis tPl;bw;F mioj;jy; Nghd;w 
rk;gtq;fis ehq;fs; nra;J tUNthkhf ,Ue;jhy;> ehq;fs; 
jq;fs; kzthsd; tu Maj;jkpy;yhj> Gj;jpaw;w fd;dpif 
fisg; Nghy czu;tw;wtu;fshf khwptpLNthk;. jq;fs; kz 
thsd; epidahj ehspifapNy tUthu; vd;W mwpe;jpUe;Jk;  
me;j Gj;jpaw;w 5 fd;dpiffs;>  jq;fs; tpsf;fpw;F vz;nza; 
Cw;whky;> Maj;jkw;wtu;fshf> mrjpahf ,Ue;jhu;fs;. ehq;fs; 
mg;gb ,Uf;fhky;> vq;fSila tho;f;ifapNy> NjtNdhL 
cwthl ehq;fs; Kd; Fwpj;j Neuj;jpy;> mtu; rKfj;jpy; 
gagf;jpNahL mtiu fpl;br; Nru Ntz;Lk;. 

  
 

 
 

 
 

 

ந�ங்கெளல்லா�ம் ெவள� 

ச்சத்தின் ப�ள்ைளக�ம்> 

பகலின் ப�ள்ைளக�மா 

ய��க்கிற�ர்கள் ; நாம் இர 

�க்�ம் இ��க்�ம் உள் 

ளானவர்களல்லேவ. 

1 ெதச 5:5 
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ெஜபம்: இ�தயத்ைத ஆராய்� அறிகின்ற ேதவேன> உம்ேமா� 
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பரவசத்�ட�ம் உம்ைமக் கிட்�ச் ேசர என்ைன வழிநடத்�ம்.இரட்சகர் 
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நன்றி ��ேவாம்…  
fpupf;nfw; tpisahl;bNy kpfTk; Mu;tKs;s xU thypgd;> 
CupYs;s fofnkhd;wpd; mzpapNy mq;fj;jtdhf ,Ue;jhd;. 
Fwpg;gpl;l rdpf;fpoikad;W> Kf;fpakhd fpupf;nfw; tpis 
ahl;Lg; Nghl;b> rw;W njhiytpYs;s ,d;DnkhU CupNy ,U 
e;jjdhy;> Kd;$l;bNa gpuahzg;gl Ntz;Lk; vd;W fofj;jp 
dhy; mwptpf;fg;gl;bUe;jJ. Mdhy; 
me;j Fwpg;gpl;l rdpfpoikad;W> 
jd;Dila kfd; tpisahl;by; fy 
e;J nfhs;shky; tPl;by; jupj;jpU 
g;gij fz;l je;ij Mr;rupag;gl; 
lhu;. kfNd> Vd; eP tpisahl;Lg; 
Nghl;bf;F Nghftpy;iy vd;W Nfl; 
lhu;. mjw;F mtd;: mg;gh> ,d;W 
cq;fs; 50tJ gpwe;j jpdk; cq;f 
NshL ,Ug;gijNa tpUk;Gfpd; 
Nwd; vd;W $wpdhd;. eP Kd;G 
$wpapUe;jhy;> ehd; cd;NdhL mLj;j CUf;F te;jpUg;Ngd; 
vd;W je;ij $wpdhu;. mtNdh: mg;gh fle;j 20 tUlq;fshf 
vj;jidNah jpahfq;fis ePq;fs; vdf;F nra;jPu;fs;. ,d;W 
ehd; cq;fSf;F ed;wp $Wk; ehs; vd;W gjpyspj;jhd;. kfdp;d; 
ctif epiwe;j cs;sj;ij> jdJ 50tJ gpwe;j jpdj;jpNy> 
jdf;Ff;fpilj;j mUk;ngUk; gupR vd je;ij gutrk; 
mile;jhu;. gpupakhdtu;fNs> vq;fs; guk gpjh vq;fspy; vt;t 
sT md;Gs;stuhf ,Uf;fpd;whu;. jd; nrhe;j FkhuidNa vq; 
fSf;fhf ,e;j cyfj;jpw;F mDg;gpdhu;. ehq;fs; vg;NghJk; mt 
uplk; Nfl;L ngw;Wf; nfhs;tijNa ehLfpd;Nwhk;. mtu; rk;g+u 
zuhf ,Ug;gjhy; mtu; nfhLg;gjpYk; rypg;gile;J Nghtjp 
y;iy. jd; je;ijf;F jd; ctif epiwe;j cs;sj;ij  ntspg;g 
Lj;jpa thypgidg; Nghy> ehq;fSk; vq;fs; ctif epiwe;j 
cs;sj;ij vq;fs; guk gpjhtpw;F> vq;fs; kdkhu;e;j fpupiafsp 
dhNy ntspg;gLj;j Ntz;Lk;. me;j thypgd; xU tpisahl; 
Lg; Nghl;bia ,oe;J Nghdhd;. Mdhy; me;j ehis mtd; 
je;ijahu; jd; capu;cs;stiu kwe;J Nghfkhl;lhu;. vz;zw;w 
ed;ikfs; nra;j NjtDf;F vq;fs; ed;wpia $WNthk;. 

  

 

             

நான் அைவகைளச் (ேதவ 

�ைடய கி�ையகள்)  

ெசால்லி அறிவ�க்கேவ 

ண்�மானால் அைவகள் 

எண்ண�க்ைகக்� ேமலா 

னைவகள். 

சங்கீதம் 40:5 

 

ெஜபம்: அன்பான ேதவேன> ந�ர் ெசய்த எண்ண���யாத உபகாரங்க 
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வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ெகா�ங்கள்!   
NjtDf;nfd;W nfhLg;gjw;F tpUg;gk; cz;L Mdhy; nfhL 
g;gjw;F vd;dplj;jpy; mjpfk; ,y;iy vd;W xU kdpjd; 
$wpdhd;. NjtDf;F nfhLg;gijg;gw;wp NgRk; NghJ> ,d;iwa 
cyfpNy> nghJthf kdpju;fs; nghUshjhu cjtpfisAk;> 
ruPuj;jpNy gpuahrg;gLjy; (jq;fs; 
Neuj;ij nfhLg;gJ) Nghd;wtw; 
iwNa ikakhf itj;Jg; NgR 
thu;fs;. NjtDila Copaj;ij 
elg;gpg;gjw;F ,g;gbg;gl;l cjtpf 
Sk; mtrpakhdJ. vy;yhtw;wpw; 
Fk; Nkyhf> vq;fs; ,Ujaj;ij 
NjtDf;F nfhLf;f Ntz;Lk; 
vd;W rpyu; nrhy;ypf; nfhs;thu;fs;. 
,e;j $w;W cz;ikahdJ. ve;j 
xU fpwp];jtDf;Fk; ,J mbg;g 
ilahdJ. ,Ujaj;ij NjtDf;F 
nfhLj;jpUf;fpd;Nwhk; vd vg;gb 
mwpe;J nfhs;tJ? mtutu; jq;fs; 
jq;fs; ehshe;j tho;f;ifapNy 
ntspf;fhl;Lk; fdpfspdhNy>  ,U 
jaj;ij epjhdpj;J mwpe;J nfhs;syhk;. ,Ujaj;ij NjtD 
f;nfd;W mu;g;gzpj;jtu;fs;> jq;fsplk; cs;s vy;yh ed;ik 
fisAk; NjtDila uh[;aj;jpd; Ntiyf;fhf jhuhskha; 
nfhLg;ghu;fs;. Mdhy; rpy NtisfspNy> ,e;j cyf msT 
Nfhypd;gb> nfhLg;gjw;F gzNkh nghUNsh ,y;yhtpl;lhy;> 
ehq;fs; vd;dj;ijf; nfhLf;f KbAk;? gzj;ijAk; 
nghUisAk; tpl mjpf tpiyNawg;ngw;w fhupaq;fis ehq;fs; 
nfhLf;f KbAk;. me;j Nkd;ikahd fhupaq;fis nfhLg;gjw;F 
vq;fisj; jtpu> ahUk; vq;fis jLf;f KbahJ. vq;fis 
rpU~;bj;jtUila rhaYf;nfhg;gha;g; G+uz mwptilAk;gb 
Gjpjhf;fg;gl;l Gjpa kD~idj; jupj;Jf;nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. 
tpRthrk;> ijupak;> Qhdk;> ,r;iralf;fk;> nghWik> Njt 
gf;jp> rNfhju rpNefk;> md;G Nghd;w ,itfis cq;fs; 
thu;j;ijapdhYk;> fpupiafspdhYk; gpjhthfpa NjtDf;F 
ed;wpahfj; njuptpAq;fs;.  

 
 
 
 

வார்த்ைதய�னாலாவ� 

கி�ையய�னாலாவ�> 

ந�ங்கள் எைதச் ெசய்தா 

�ம்> அைதெயல்லாம் 

கர்த்தராகிய இேய�வ�ன் 

நாமத்தினாேல ெசய்�> 

அவர் �ன்ன�ைலயாகப் 

ப�தாவாகிய ேதவைன 

ஸ்ேதாத்தி��ங்கள். 
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பாக்கியம் ெபற்றவர்கள்! 
fle;j ehl;fis> khjq;fis> tUlq;fis rw;W jpUk;gpg; ghU 
q;fs;. vg;gbahf ePq;fs; thOk; Rw;whly; khw;wkile;jpUf;fp 
d;wJ. njhopy;El;g tsu;r;rp kdpju;fspd; tho;it gytpjkhf 
khw;wpapUf;fpd;wJ. ,tw;Ws; itj;jpaJiw kw;Wk; njhlu;G rhj 
dq;fspd; tsu;r;rp Fwpg;gplj;jf;fJ.  rpy jrhg;jq;fSf;F Kd;gp 
Ue;j rKjha tho;f;if Kiw khw; 
wg;gl;bUf;fpd;wJ. etPd Nghf;Ftu 
j;J trjpfSk;> gpukhz;lkhd fl;b 
lq;fSk; ngUfpf; nfhz;Nl Nghfp 
d;wJ. kdpju;fs; jq;fSf;F Neukp 
y;iy vd;gij ngUkpjkhf Ngrpf; 
nfhs;Sk; fhyk; ,J. ,e;j 
epiyia mgptpUj;jp vd;W kdpju; 
fs; miof;fpd;whu;fs;. Mdhy; 
kdpju;fs; Kd;ndhUNghJk; Nfs; 
tpg;glhj Gjpa Neha;fSk;> kdpj 
Dila Mf;fq;fspd; gf;f tpisTfSk; ehSf;F ehs; ngUfpf; 
nfhz;Nl Nghfpd;wJ. ,aw;if mdu;j;jq;fspd; tpisTfs; 
mjpfupj;Jf; nfhz;Nl Nghfpd;wJ. Mdhy; ahtw;iwAk; gilj;j 
vq;fs; Njtdhfpa fu;j;ju; New;Wk; ,d;Wk; vd;Wk; khwhjtuhap 
Uf;fpd;whu;. mtu; md;Wk; ,d;Wk; gf;jpAs;stu;fis jkf;nfd 
njupe;J nfhs;fpd;whu;. Njtd;Nky; gf;jpAs;stu;fSk; md;Wk; 
,d;Wk; NjtidNa Nehf;fpg; ghu;f;fpd;whu;fs;. Vnddpy; kdpj 
idAk; gpuGitAk; mtu;fSila Mf;fq;fisAk; ek;GtJ 
tpUjh vd;Wk;> kdpju;fspd; tho;T Gy;ypd; G+itg; Nghy fha; 
e;J cyu;e;J Ngha;tpLk; vd;Wk;> me;j ehspNy mtd; Nahrid 
mope;J Ngha;tpLk; vd;w mwpit miltjw;F> Njtd;jhNk> 
jk;Kilatu;fSf;F gpufhrKs;s kdf; fz;fis nfhLj;jpUf;fp 
d;whu;. kdpju;fs; jhq;fs; ,e;j cyf Kiwikapd;gb tho;f;ifj; 
juj;ij vg;gb khw;wp mikj;jhYk;> mtd; jd; Mj;Jk 
,ul;rpg;ig mila KbahJ. ,e;j ,ufrpaj;ij jk;ik ehbj; 
NjLfpd;wtu;fSf;F Njtd; ntspg;gLj;jpapUf;fpd;whu;. ,ij 
mwpe;j ePq;fs;> mioj;j Njtid ,d;Dkha; ,Wfg; gw;wpf; nfhs; 
Sq;fs;. ,e;j cyfj;jpw;Fupa tptfhuq;fshy; Nrhu;tile;J 
Nghfhky;> Njtid Nehf;fp ghu;j;J Kd;NdWq;fs;. 

   

  

 

 

யாக்ேகாப�ன் ேதவைனத் 

தன் �ைணயாகக் ெகாண் 

��ந்�> தன் ேதவனாகிய 

கர்த்தர்ேமல் நம்ப�க் 

ைகைய ைவக்கிறவன் 

பாக்கியவான். 

சங்கீதம் 146:5 
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ெஜபம்: என்�ம் மாறாத ேதவேன> மாறிப்ேபா�ம் இந்த உல 

கிேல>மன�தர்கள் ேமல் என் நம்ப�க்ைகைய ைவக்காமல்>  நித்தியமான 

உம்ேமல் என்�ம் நம்ப�க்ைகயாய் இ�க்க அ�ள் ெசய்வ �ராக.இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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வ�ேவகி 
,NaR nrhd;dhu;: ehd; nrhy;ypa ,e;j thu;j;ijfisf; Nfl;L> 
,itfspd;gb nra;ahjpUf;fpwtd; vtNdh> mtd; jd; tPl;il 
kzypd;Nky; fl;bd Gj;jpapy;yhj kD~Df;F xg;gplg;gLthd;. 
,g;gbg;gl;ltu;fs;> rpy NtisfspNy cyfj;jpd; msTNfhyp 
d;gb> ghz;bj;jpak; ngw;w Qhdpfs; vd;W $l miof;fg;g 
lyhk;> Mdhy; ,tu;fs; jPNahupd; 
tiyf;Fs; jq;fisj; jhq;fNs 
rpf;fpf; nfhs;Sk; NgjikAs;stu; 
fshf ,Uf;fpd;whu;fs;.  ,NaRtpd; 
thu;j;ijfis Nfl;L> me;j thu;j; 
ijfspd;gb tho;fpd;wtd;> fd;k 
iyapd;Nky; jd; tPl;ilf; fl;bd 
Gj;jpAs;s kD~Df;F xg;gpLlg;gL 
fpd;whd;. ,g;gbg;gl;ltu;fspy; rpyu;> 
cyf msTNfhypd;gb NgjikAs; 
stu;fs; vd;W fzpf;fg;glyhk;> Mdhy; ,tu;fspd; kdf;fz; 
fis Njtd;jhNk gpufhrkilar; nra;jpUf;fpd;whu;. tpNtfp vd 
miof;fg;gLgtd;> Njtid jd; jhgukhf nfhz;bUf;fpd;whd;. 
jPq;F ehspNy mtid> fu;j;ju; jhNk jk; $lhu kiwtpy; fhj;J 
topelj;Jfpd;whu;. NjtDila thu;j;ijfis mrl;il nra; 
fpd;w NgjikAs;s kdpjd;> jd; tho;it mopit Nehf;fpNa 
nfhz;L nry;fpd;whd;. jd; kdf;fbdj;ij Qhdk; vd;W vz;zp> 
jhd; epw;gJk; epu;%ykhfhjpUg;gJk; NjtDila fpUig vd; 
gij czuhkYk;> cd;djkhdtupd; vr;rupg;ig nghUl;gLj;jhk 
Yk;> Mf;fpid milAk;tiu jhd; epidj;j topapNy nry;fpd; 
whd;. gpupakhdtu;fNs>  fy;tp> njhopy;> me;j];J Nghd;w ,e;j 
cyfj;jpd; msTNfhypd;gb ePq;fs; ve;j epiyapYk; ,Uf;fyhk;. 
ngUk; fy;tpkhdhf ,Uf;fyhk; my;yJ ghlrhiyf;F nry; 
yhjtu;fshf ,Uf;fyhk;. ngUk; njhopyjpguhf ,Uf;fyhk; 
my;yJ rhjhuz Ntiy nra;gtuhf ,Uf;fyhk;. cyf me; 
j];J ngUfpdtuhf ,Uf;fyhk; my;yJ vspikAs;stu;fshf 
,Uf;fyhk;. vit vg;gbahf ,Ue;jhYk;> ePq;fs; fu;j;jupd; 
thu;j;ijapd;gb cq;fs; tho;f;ifia thOk; NghJ ePq;fs; 
tpNtfpfshf ,Uf;fpd;wPu;fs;. ,e;j G+Tyf tho;T KbAk; 
NghJ> fu;j;jUila tPl;by; ePLopaha; Rfpj;jpUg;gPu;fs;.  

 

 

 

 

வ�ேவகி ஆபத்ைதக் 

கண்� மைறந்�ெகாள் 

�கிறான்; ேபைதகேளா 

ெந�கப்ேபாய்த் தண்� 

க்கப்ப�கிறார்கள். 

ந�திெமாழிகள் 27:12 
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ெஜபம்: உன்னதமான ேதவேன> உம்�ைடய வார்த்ைதகள�ன்ப� 

வாழ்வதன் ேமன்ைமைய உணரத்தக்கதான ப�ரகாச�ள்ள மனக்கண் 

கைள தந்� என்ைன உம்�ைடய வார்த்ைதய�ன் ெவள�ச்சத்தில் 

நடத்�வ �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 
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