
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   P   O   S    T    O   L     I    C      C   H   U   R   C   H  

2018 – இதழ் 11                          இலவசம் 

fhu;j;jpif - 2018 

nkd;gpujp 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

00000 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

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 11                         

ெவள�ய�� 

SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA   416.613.2909 
 

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

info@gtachurch.ca  416.613.2909 
 

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

 

4    உயர்த்�ம் ேதவன் 

 

 
 

6  மனதின�ேல ேபாராட்டம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11  ப�ரசங்கக் �றிப்�கள் 

 

 
 

13 �திய நா�க்�ள்... 

இந்த இதழில்… 

ேதவன் மன�த�ல் ப��யம் ைவத்� அவர்கைள உயர்த் 

�கின்றார். பரேலாக ஆசீர்வாதங்கள�னால் மன�தைர ஆசீ 

ர்வதித்� உயர்த்�கின்றார். 

ேயாக்கியமானவற்ைற கண்கள் பார்க்க�ம், ெசம்ைம 

யானைவகைள கா�கள் ேகட்க�ம், �ய்ைமயானைவ 

கைள ெதாட்� உண�ம்ப�யாய் நாங்கள் பல �ய ற்சி 

கைள எ�க்கின்ேறாம். 

உலகத்திேல வந்� எந்த ம�ஷைன�ம் ப�ரகாசிப்ப�க் 

கிற ஒள�ேய அந்த ெமய்யான ஒள�. இந்த ஒள� இ� 

ள�ேல ப�ரகாசிக்கின்ற�, இ�ளான� அைதப் பற்றிக் 

ெகாள்வ�ல்ைல. 

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

பக�ம் அவ�ைடய ேவதத்தில் தியானமாய��க்கிற 

ம�ஷன் பாக்கியவான்.  

2018 – இதழ் 11                          
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  kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;  
        … கார்திைக 2 ,4, 7, 10, 14, 17, 21, 25, 26, 29 
  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … கார்திைக 2, 4, 10, 14, 20, 21, 24, 27 
  ePq;fs; xU NghJk; kwf;fg;gLtjpy;iy 
       … கார்திைக 6, 12, 20 , 24, 25, 30 
  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
      … கார்திைக 1, 2, 11, 13, 15, 22 , 23, 26, 29 
  ghtq;;fspypUe;J kPl;gilAk; xNu top   
       … கார்திைக 5, 15, 25  
  NjtDila fl;lisfSk; epakq;fSk;   
       … கார்திைக 3, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 27, 28 

  gpuptpidia cz;lhf;Fk; rpe;jid tUk;NghJ 
       … கார்திைக 21  
  NjtDf;F gpupakhd tho;f;if 
       … கார்திைக 1 , 3, 11, 16, 23  
  nghWik> fPo;g;gbT> Njt gf;jp> Njt gak;  
      … கார்திைக 4, 8, 10, 17, 26, 28, 30 
  NjtDila rpl;ir 
      … கார்திைக 19 
  kdf; frg;ghd> vupr;ryhd Ntisfspy; 
       … கார்திைக 21, 22, 25, 30 
  Nkd;ikahd miog;ig ngw;wtu;fs; 
       … கார்திைக 6, 8, 11, 12, 16, 22, 24 
  tho;T jUk; jpUtrdk;> If;fpaj;jpd; Nkd;ik 
       … கார்திைக 9, 12, 13, 18, 20, 27, 28 
  NjtDila epj;jpakhd MrPu;thjq;fs; 
        … கார்திைக 1, 6, 7, 1, 12, 24 

அ�தின தியானக் �றிப்�க்கள் 

 தைலப்� அகராதி 13ம் பக்கத்திலி�ந்�... 

அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்               3 



 

 
 

 
 
 
 
கர்த்த�க்காகப் ெபா�ைம�டன் காத்தி�ந்ேதன்> அவர் என்ன�டமாய்ச் 

சாய்ந்�> என் �ப்ப��தைலக் ேகட்டார். பயங்கரமான �ழிய��ம் உைள 

யான ேசற்றி�மி�ந்� என்ைனத் �க்கிெய�த்�> என் கால்கைளக் கன்ம 

ைலய�ன்ேமல் நி�த்தி> என் அ�கைள உ�திப்ப�த்தி> நம� ேதவைனத் 

�திக்�ம் ��ப்பாட்ைட அவர் என் வாய�ேல ெகா�த்தார்> அேநகர் அைதக் 

கண்�> பயந்�> கர்த்தைர நம்�வார்கள் என்� தாவ �தின் சங்கீதத்திேல 

வாசிக்கின்ேறாம். 
 

தன� நிைலையக் �றிப்ப��ம் ேபா� அ� ெவள�ேயற ��யாத அழிைவ 

உண்�பண்�ம் �ழி என்�ம் அ� எந்த பக்கத்தி�ம் ஆ�தைலக் காண 

��யாத உைளயான ேச� என்�ம் ெசால்�கின்றார். சிந்தித்� எைதயா 

கி�ம் ெசய்ய ��யாதப� ஒன்றின் ப�ன் ஒன்றாக �ன்பங்கள் வந்த 

வண்ணமா�ள்ள�. எப்பக்கத்திலாகி�ம் உதவ� ெசய்யேவா ஆ�தல் �ற 

ேவா யா�மில்ைல. எந்த ஒ� அ�ையக் �ட எ�த்� ைவக்க ��யாத 

நிைல. இைவயா�ம் அவர� ெபலத்திற்� ேமற்பட்டைவயாய��ந்த�.  
 

அவர் கர்த்த�க்காகப் ெபா�ைம�டன் காத்தி�ந்த ேபா�> கர்த்தர் அவர� 

�ப்ப��தைலக் ேகட்�>  அவைரத் �க்கி எ�த்� உயர்ந்த ஸ்தானத்திேல 

அவைர நி�த்தினார். இப்ேபா� அவர� அ�கள் (நைடகள்) உ�தியா� 

ள்ள� அைவ தள�வதில்ைல. சில ஆ�கைள ேமய்த்� வாழ்ந்த அவைர 

ேதவன் உயர்த்தி மிகப்ெப�ய இராஜாவாக்கினார்.  
 

இஸ்ரேவல் பாவம் ெசய்� ேதவைனவ�ட்� ப�ன்வாங்கி தம� ெபலன� 

ழந்� எதி�கள�னால்  சிைறப��க்கப்பட்டார்கள். இவர்கள் மத்திய�ேல தான� 

ேயல்> சாத்திராக்> ேமஷாக்> ஆேபத்ேநேகா என்ற வாலிபர்கள் இ�ந்தா 

ர்கள். இவர்கள் அந்த இக்கட்டான �ழ்நிைலய��ம் ேதவைன சார்ந்� இ� 

ந்தார்கள். இராஜாவ�னால் இவர்கள் மரணத்திற்� நியமிக்கப் பட்��ந் 

தார்கள்> சிங்கங்க�க்� உணவாக சிங்கக்�ைகய�ேல எறியப்பட்டார்கள்> 

கட்டப்பட்� அக்கின� �ைளய�ேல எறியப்பட்டார்கள். இைவ எல்லாவற் 

றி�ம் ேதவன் இவர்கேளா� இ�ந்� இவர்கைள வ��வ�த்த�மல்லாமல் 

இவர்கைள உயர்ந்த ஸ்தானத்திேல ைவத்தார்.  
 

இஸ்ரேவலர் எகிப்த்திேல அ�ைமகளாய��ந்தார்கள். அவர்கள� ஆண் 

�ழந்ைதகள் யா�ம் ஆற்றிேல எறியப்பட ேவண்�ம் என்ப� இராஜாவ�ன் 

கட்டைள. யார் அைத ம�றக்��ம்? ஆய��ம் ேதவன் ேமாேசைய

 

Nghjfu; uQ;rpw; nfhd;];ud;iud; 
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காப்பாற்றினார். ேமாேச ெப�யவனான ேபா� ேதவைன சார்ந்� ெகாண்� 

வாழ்ந்தார். ேதவன் அவைர உயர்த்தினார். எகிப்� இராஜா�க்� பயந்� 

ஓ�ய ேமாேசைய ம�ண்�ம் எகிப்த்திற்� அைழத்� வந்�> இஸ்ரேவல் 

ஜன ங்கைள> ேமாேச �லமாய் வ��தைலயாக்கி வழிநடத்தினார். 
 

இ� ேபான்ற அேநக சம்பவங்கைள நாம் ப��த்த ேவதாகமத்திேல காண 

லாம். ேதவன� ெசயல்கள் இறந்த காலத்திற்கானைவயல்ல. அைவ எப் 

ேபா�ம் நிகழ்காலத்திற்ேகற்றைவேய. ேதவேன உம� ஆண்�கள் �� 

ந்� ேபாவதில்ைல என்� ெசால்லப்பட்டப�ேய அவர� ெசயல்க�க்� 

��வ�ல்ைல. 
 

ேதவன் மன�த�ல் ப��யம் ைவத்� அவர்கைள உயர்த்�கின்றார். பரேலாக 

ஆசீர்வாதங்கள�னால் மன�தைர ஆசீர்வதித்� உயர்த்�கின்றார். தம� 

அன்ப�ன் �மாரன் இேய� கிறிஸ்�ைவ எமக்�த் தந்தார். தம� ப��த்த 

ஆவ�யானவைர�ம் எமக்�த் தந்தார். பரேலாகத்தின் உச்சிதமான நன்ைம 

கைளத் தந்� எம்ைம உயர்த்தி�ள்ளார். 
 

நான் கர்த்தைரத் ேத�ேனன்> அவர் எனக்�ச் ெசவ�ெகா�த்�> என்�ைடய  

எல்லாப் பயத்�க்�ம் என்ைன ந�ங்கலாக்கிவ�ட்டார். அவர்கள் அவைர 

ேநாக்கிப்பார்த்�ப் ப�ரகாசமைடந்தார்கள்> அவர்கள் �கங்கள் ெவட்கப்பட 

வ�ல்ைல. என்� தாவ �தின் சங்கீதத்திேல வாசிக்கின்ேறாம்.  
 

ப��யமான சேகாதரேன சேகாத�ேய> 

 

ேதவைன ேநாக்கிப்பார்த்தவர்கள் ப�ரகாசமைடந்தார்கள். அவர்கள் �க 

ங்கள் ெவட்கப்படவ�ல்ைல. ேதவன் அவர்கைள ஆசரீ்வதித்� உயர்த்தி 

னார். இன்�ம் அேநகமாய�ரம் மன�தர்கள் ஆசரீ்வாதங்கைளப் ெபற்� 

உயர்த்தப்பட்�ள்ளார்கள். 
 

ேதவன் உங்கள�ல் அன்��ர்ந்� உங்கைள ஆசரீ்வதித்� உயர்த்�கின் 

றவராய்  இ�க்கின்றார். இைத ந�ங்கள்  ெபற வ��ம்ப�னால் ேதவன�டத் 

தில் ேக�ங்கள். அைத அவர் உங்க�க்� அ�ள�ச் ெசய்வார். ேதவ 

கி�ைப உங்கள�ல் ெப��வதாக. 
 

எம்ேமா� �ட ெஜப�க்க வ��ம்ப�னால் ஞய�� காைல 10:00 மண�க்� 

ேதவ ஆராதைனய�ல் கலந்� ெகாள்�ம்ப� உங்கைள அைழக்கின் 

ேறாம். 
 
 
 
 
 
 
 
 

கி�ைபய�ன் �டார அப்ேபாஸ்தல சைப 
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பலவைகயான உண�ப் பண்டங்கைள உற்பத்திெசய்�ம்  ெதாழிற்சாைல 

ெயான்றிேல> உற்பத்திய�ன் ���ப்ெபா�ட்கள�ன் தராதரத்ைத உயர்ரகமா 

க்�வதற்காக> ெதாழிச்சாைலய�ன் உ�ைமயாளர் பலவ�தமான �க்தி 

கைள மாதத்திற்� மாதம் அ�ல்ப�த்தி வந்தார்.  உண�ப் ெபா�ட்கள�ன் 

தராதர�ம்> அதன் ரக�ம்> �ைவ�ம்> ெகாள்வன� ெசய்�ம் வா�க்ைக 

யாளர்க�க்� தி�ப்தியற்றதாக இ�க்�மிடத்�> நாளைடவ�ேல> அவர்கள் 

உண�ப் பண்டங்கைள ெகாள்வன� ெசய்வதற்� ேவ� சில இடங்கைள 

நா�வார்கள் என்பைத உ�ைமயாளர் நன்� அறிந்தவராய��ந்தார்.   
 

உண�ப்பண்டங்கள�ன் ���ப்ெபா�ள�ன் (OUTPUT) தராதரத்ைத உய 

ர்ரகமாக்கேவண்�மாய�ன்> �றிப்ப�ட்ட ெபா�ைள உற்பத்திெசய்�ம் ேபா�> 

அதன் உள்ள ��கைள�ம் (INPUT) அதன் ெசய்�ைறைய�ம் (PROCESS) ேமம் 

ப�த்த ேவண்�ம். எ�த்�க்காட்டாக> வ �ட்�ேல ந�ங்கள் அப்பம் ��ம் 

ேபா�> அதன் தர�ம் �ைவ�ம் நன்றாக இ�க்க ேவண்�ம் என்றால்> 

�தலாவதாக அதற்� ேபாடப்ப�ம் �லப்ெபா�ட்களாகிய மா�ம்> 

பா�ம்> சீன��ம் தர�ள்ளதாக இ�க்க ேவண்�ம். �ச்சி ��க்கள் 

நிைறந்த ப�தான மாைவப் ேபாட்�> அப்பத்ைத ெசய்தால்> அதன் தரம் 

உண்பதற்� உகந்ததாக இ�க்கா�. �லப்ெபா�ட்களாகிய மா�ம்> பா�ம்> 

சீன��ம் தர�ள்ளதாக இ�ந்த ேபாதி�ம்> அைத த�ந்த �ைறய�ல் 

தயா�க்காவ�ட்டால் (ெசய்�ைற)> அைத யா�ம் உட்ெகாள்�வதற்� 

வ��ம்பமாட்டார்கள். 
 

இதற்ெகாத்ததாகேவ இந்த உலகிேல மன�தர்க�ைடய வாழ்க்ைக அைமந் 

தி�க்கின்ற�. எ�த்�க்காட்டாக> ஒ� மன�தன் எங்கைள தகாத வார்த் 

ைதகளால் ேப�ம் ேபா�> அவர் ேப�ம் வார்த்ைதகைள ெசவ�கள் வழியாக 

ேகட்� (உள்ள ��)> ப�ன்�> அ� எங்கள் மனதிேல கிரகிக்கப்பட்� 

(ெசய்�ைற)> உடன�யாக அந்த மன�தன் ேபசின வார்த்ைதக�க்� தக்க 

தான ம�ெமாழி (���ப்�க் ெபா�ள்) ெகா�ப்ேபாம். ஒ�ேவைள> அந்த 

ம�ெமாழி> பதில�யாக அல்ல� ைககலப்பாக இ�க்கலாம் அல்ல� 

நாங்கள் அந்த இடத்திேல ேதவ வார்த்ைத �றிய ப�ரகாரமாக> பழிக்� 

பழி வாங்காமல்> எங்கள் வாய�ன் வார்த்ைதகைள காத்�க் ெகாள்ளலாம். 
 

ந�ங்கள் இந்தப் ப�ரபஞ்சத்திற்� ஒத்த ேவஷந்த�யாமல்> ேதவ�ைடய நன் 

ைம�ம் ப��ய�ம் ப��ரண�மான சித்தம் இன்னெதன்� ப�த்தறியத்தக் 

கதாக> உங்கள் மனம் �திதாகிறதினாேல ம��பமா�ங்கள் என்� ப�� 

த்த ேவதாகமம் அறி�ைர ��கின்ற�. இந்த வார்த்ைதய�ன் ெவள�ச்சத் 

தில் ேமற்�றிய உதாரணத்ைத சற்� ஆராய்ந்� பார்ப்ேபாம். 
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நாங்கள் கர்த்தராகிய இேய�  கிறிஸ்� வழியாக இரட்சிப்ைப ெபற்�க் 

ெகாள்ள �ன்>  எங்கள் “மனம்” ேபான வழிய�ேல நடந்ேதாம். அயலவன் 

ஒ�வன்> எங்கைள பார்த்�> தகாத வார்த்ைதகைள ேப�ம்ேபா�> அதற்� 

உடன�யாக பதில� ெகா�ப்பதற்� தயக்கம் ஏ�ம் இ�க்கவ�ல்ைல. 

இப்ேபாேதா நாங்கள் “மனம்” தி�ம்ப�> கர்த்தராகிய இேய� கிறிஸ்�ைவ 

இரட்சகராக ஏற்�க்ெகாண்�> பாவமன்ன�ப்ைப ெபற்�> பரேலாகத்ைத 

ேநாக்கி பயணம் ெசய்கின்ேறாம். நாங்கள் ம�ட்கப்பட்டதால்> அயலவன் 

தன் வார்த்ைத ப�ரேயாகத்ைத மாற்றப் ேபாவதில்ைல. தகாத வார்த்ைத 

கைள ேகட்க�டா� என்� இந்த அயைலவ�ட்�> �மிய�ன் கைடயாந்திரத் 

தில் ��ய��ந்தா�ம்> அந்த இடத்தி�ம் இந்த உலக ேபாக்கில் வா�ம் 

மன�தர்கள் இ�ப்பார்கள். இந்த �மிய�ல் பாவம் மலிந்தி�க்கின்ற�. இப் 

ெபா��> நாங்கள் தகாத வார்த்ைதகைள எங்கள் ெசவ�கள் வழியாக  ேகட் 

�ம் ேபா�> எங்கள் மனம் இப்ேபா� ஆைச இச்ைசகைள நிைறேவற்�ம் 

பைழய மன�த�க்��ய மனம் அல்ல. எங்கள் மனம் இப்ெபா�� பாவ 

ங்கைள வ�ட்� ேதவன�டத்தில் தி�ம்ப�ய��க்கின்ற�. எங்கள் மனம்              

ம��பமாகிக்ெகாண்��க்கின்ற� (�திதாக்கப்பட்�க் ெகாண்��க்கின்ற�). 

எனேவ> அந்த மனதின் ெசய்�ைற இப்ெபா�� எங்கள் ஆைச இச்ைசக 

�க்� உட்பட்டதாக இ�க்க ��யா�. அைவ ேதவ�ைடய வார்த்ைதக 

ள�ன் வழிய�ேல ெசயற்ப�கின்றதாக இ�க்க ேவண்�ம். ெசவ� ேகட்�ம் 

ஆகாத வார்த்ைதகள்> எங்கள் மனதில் இன� ஒட்�க்ெகாள்ளக்�டா�. �தி 

தாக்கப்பட்ட மனம் ேதவ�ைடய ெமய்யான ஒள� இ�க்கின்ற இடம்> அந்த 

இடத்திேல இ�ந்த இ�ள�ன் தகாத வார்த்ைதகள் ேதாற்க�க்கப்பட்�> எங் 

கள�டமி�ந்�> ேவதம் ��ம் ெதய்வ �கக் �ணாதிசயங்கள் ெவள�ப்பட 

ேவண்�ம்.  
 

“மனதின�ேல ேபாராட்டம் மன�தைனேய 

வாட்�ைதய்யா” 
 

என்� ஒ� அழகான பாடலின் வ�கள் அைமக்கப்பட்��க்கின்ற�. இந்த 

ேபாராட்டத்திற்��ய காரண�கள் பலவற்ைற நாங்கள் ��யள� தவ� 

ர்த்�க் ெகாள்ளலாம். ேயாக்கியமானவற்ைற கண்கள் பார்க்க�ம்> ெசம் 

ைமயானைவகைள கா�கள் ேகட்க�ம்> �ய்ைமயானைவகைள ெதாட்� 

உண�ம் ப�யா�ம் நாங்கள் பல �யற்சிகைள எ�க்கின்ேறாம். ேதைவ 

யற்ற உற�கைள> நட்�கைள �ண்�த்� வ��கின்ேறாம். தகாத காட்சி 

கைள பார்க்கக்��ய இடங்கைள தவ�ர்த்�க் ெகாள்கின்ேறாம். இைவ 

யாவற்ைற�ம் �ற்றி�ம் தவ�ர்த்�க் ெகாள்ள ��யாவ�ட்டா�ம்> எங் 

களால் ��மானவைர அைவகைள தவ�ர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். இைவ 

எல்லாவற்றிற்�ம் ேமலாக எங்கள் சிந்ைதைய நாங்கள் காத்�க் ெகாள்ள 

ேவண்�ம்.  
                                                                   

 அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்  7 



 
தகாத கா�யங்கைள ெவள�யரங்கமாக ெசய்யாம�ம்> ேயாக்கியமற்ற 

காட்சிகைள பார்க்காம�ம்> ஆகாத சம்பாஷைனகைள ேகட்காம�ம் இ� 

ந்தா�ம்> மன�தன் தன் மனதில் பல ேயாசைனகைள ெகாண்� வரக் 

��ய ஆற்றல் உள்ளவன். ெவள�க்காரண�கள் யா�ம் நன்ைமயாக இ�ந் 

தா�ம்> த�ைமயான எண்ணங்கள் மனதில் ேதான்றலாம். (மத்ேத� 15:19) 

எனேவ எங்கள் சிந்ைதைய நாங்கள் ேதவ�ைடய வார்த்ைதய�ன்ப� 

காத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். “கர்த்த�ைடய ேவதத்தில் ப��யமாய��ந்�> 

இர�ம் பக�ம் அவ�ைடய ேவதத்தில் தியானமாய��க்கிற ம�ஷன் 

பாக்கியவான்.” என்� சங்கீதப் �த்தகத்திேல வாசிக்கின்ேறாம். எங்கள் 

சிந்ைதய�ல் ேதவ சமாதானம் ஆட்ெகாள்�ம்ப�க்காய் உண்ைம�ள்ளைவ 

கெளைவகேளா> ஒ�க்க�ள்ளைவகெளைவகேளா> ந�தி�ள்ளைவகெளைவ 

கேளா> கற்�ள்ளைவகெளைவகேளா> அன்�ள்ளைவகெளைவகேளா> நற்கீ 

ர்த்தி�ள்ளைவகெளைவகேளா> �ண்ண�யம் எ�ேவா> �கழ் எ�ேவா அைவ 

கைளேய சிந்தித்�க்ெகாண��க்க ேவண்�ம் என்� ேதவ�ைடய ம�ஷ 

னாகிய ப�ல் எங்க�க்� அறி�ைர ��கின்றார்.  
 
மாைலேவைளய�ேல வ��ந்�க்� வந்த நண்ப�ைடய ��ம்பத்தினர்> 

இர� ஆகாரம் ��ந்தப�ன்�> பலவ�தமான சம்பவங்கைள �றித்� ேபசிக் 

ெகாண்��ந்தார்கள். அவர்கள் ேபா�ம் �ன்பதாக> வ��ந்� ைவத்தவர் 

கைள ேநாக்கி: அந்த ஊ�ேல �திதாக ��ேயறிய��க்கின்ற ��ம்பத்தி 

னர்> உங்கள் ப�ள்ைளகைளப் பற்றி அவ�� ேபசித்தி�கின்றார்கள் என்� 

�றிவ�ட்� ேபாய்வ�ட்டார்கள். அந்த �றிப்ப�டப்பட்ட �திதாக ��ேயறிய 

��ம்பம் வ��ந்� ைவத்தவர்கள�டம் பல நன்ைமகைள ெபற்றி�ந்தார்கள். 

இர� ��வ�ம் ��ம்பத் தைலவ�ம்> அவன் மைனவ��ம் மனக் �ழப் 

பம் அைடந்தார்கள். அன்றிர� அவர்களால் உறங்க ��யவ�ல்ைல. “எங்க 

ள�டம் எவ்வள� உதவ�ையப் ெபற்றார்கள்” “இதற்� காைலய�ேல ஒ� 

��ைவக் காண ேவண்�ம்” “அவர்க�க்� பதில� ெகா�க்க ேவண்�ம்” 

என்ற சிந்தைன ஒ� பக்க�ம்> “நன்ைம ெசய்� த�ங்க�பவ�ப்பேத ேமன் 

ைமயான�”, “இேய� எங்கள் பாவங்க�க்காக ம�த்தார்.”, “ந��ய 

ெபா�ைம அவசியம்” என்�ம் எண்ணம் ஒ� பக்கமாக�ம் ஓ�க் ெகாண் 

��ந்த�. “மனதின�ேல ெப�ய ேபாராட்டம்!” 
 
வ��ந்�க்� வந்த நண்பன� ��ம்பம்> என்ன காரணத்திற்காக இப்ப� 

யான சம்பவத்;ைத �றினார்கள் என ெத�யா�. அவர்கள் �றிய� உண் 

ைமயான சம்பவேமா அல்ல� இன்�ெமா�வர் வழியாக ேகள்வ�ப்பட்ட 

கைதயாகேவா இ�க்கலாம். இப்ப�ப்பட்ட ேபச்�க்கைள எங்கள் கா� 

கள�ல் வ��த்தாதப�க்� நாங்கள் எவ்வள� �யற்சி எ�த்தா�ம்> அைத 

�ற்றி�ம் நி�த்திவ�ட ��யா�. இந்த உலகத்திேல வா�ம்வைர இப்ப 

�யான �ழ்நிைலகைள �ற்றி�ம் தவ�ர்த்�க் ெகாள்ள�ம் ��யா�. 
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எனேவ> ம��பமாகிக் ெகாண்��க்�ம் நாங்கள்> இப்ப�யான சம்பவ 

ங்கைள எங்கள் மனதில் ேவ�ன்ற இடங்ெகாடாமல்> அவற்ைற ெஜயங் 

ெகாள்ள ேவண்�ம். 
 

காைலய�ேல ெஜபத்திற்� எ�ந்தி�ந்த அந்தக் ��ம்பத்தினர்> மனதி� 

ள்ள ேபாராட்டத்ைத (இர� ேகள்வ�ப்பட்ட சம்பவத்ைத) ேதவ�ைடய பாத 

த்தில் இறக்கி ைவக்க த�ர்மான�த்தார்கள். ஆண்�கள் கடந்� ெசன்ற�> 

இவர்க�ைடய ப�ள்ைளகைள �றித்�> அவ�றான கா�யங்கைள ேபசித் 

தி�ந்தவர்கள்>  ஒ� நாள்> அவசரமாக இவர்கள் வ �ட்�ற்� வந்�> மனவ� 

த்தத்�டன்> தங்கள் மதிய�னமான நன்றியற்ற ேபச்�க்க�க்காக மன்ன�ப்� 

ேகட்�க் ெகாண்டார்கள். அ�மட்�மல்ல> ந�ங்கள் உண்ைமய�ேல கிறிஸ்� 

வ�ன் பண்�கைள உைடயவர்கள் என்பதற்� நாங்கள் சாட்சிகளாக இ�க்கி 

ன்ேறாம். ேம�ம்> எப்ப� நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக வாழ ேவண்�ம் என் 

பதற்� ந�ங்கள் எங்க�க்� �ன் உதாரணமாக இ�க்கின்ற�ர்கள் என்பதற்� 

நாங்கள் சாட்சிகளாக இ�க்கின்ேறாம் என்� அறிக்ைகய�ட்டார்கள். 
 

சற்� சிந்தித்�ப் பா�ங்கள்> சம்பவத்ைத ேகட்�> அ�த்த நாள�ல்> அவர் 

கள் தங்கள் மாம்ச எண்ணப்ப�> தங்கைள நியாயப்ப�த்தேவா அல்ல� 

வாக்�வாதத்திற்ேகா ெசன்றி�ந்தால்> இவர்கள் வழியாக ப�தாவாகிய 

ேதவ�ைடய நாமம் �ஷிக்கப்பட்��க்�ம். அன்� அவர்கள்> ேவத வார் 

த்ைதக�க்கைமய> தங்கள் ெசய்�ைறைய மாற்றியதால்> அவர்கள் 

வழியாக ேதவ�ைடய நாமம் மகிைமயைடந்த�. 
 

எப்ப�யாக ஒ� ெதாழிற்சாைலய�ேல சிறந்த ���ப் ெபா�ைள உற்பத்தி 

ெசய்�> ெப�தான இலாபம் அைடய �யற்சி ெசய்கின்றார்கள் என்பைத 

சிந்தித்� பா�ங்கள். �றிப்ப�ட்ட ெபா�ைள உற்பத்தி ெசய்வதற்��ய உள் 

ள ��கள்  மாசில்லாததாக இ�ந்தா�ம்> ெவள�க்காரண�கள் சாதகமற்றதாக 

இ�ந்தா�ம்> ெதாழிற்சாைலக்�ள் நடக்�ம் ெசய்�ைறகைள தி�ம்பத் 

தி�ம்ப ம�ள்ஆய்� ெசய்�>  அதி சிறந்த ெசய்�ைறைய ைகயா�கின் 

றார்கள். அ� ேபாலேவ எங்கள் வாழ்க்ைகய��ம்> எங்கைள �ற்றி பாவம் 

ெசய்ய �ண்�ம் காரண�கைள �ற்றி�ம் அகற்றி வ�ட ��யா�. சில 

ேவைளகள�ேல பலர் �� ேவைல ெசய்�ம் இடத்தில்> சில அதிகா� 

கேளா> சக ஊழியேரா �ஷணமான வார்த்ைதகைள ேபசலாம். அந்த இட 

த்தில் ேவைல ேவண்டாம் என்� வ�லகி இன்�ெமா� இடத்திற்� 

ேபாகலாம். ஆனால் ேபா�ம் வழிய�ல் ெத�வ�ேலா> பஸ்வண்�ய�ேலா 

ேவ� சிலர் அவ்வண்ணமாகேவ தகாத வார்த்ைதகைள ேபசலாம். அல் 

ல�> ஒ�க்கமற்ற நடத்ைதகைள> அல்ல� நாக�கம் என்� �றி> பலவ�த 

மாக ஆைடகைள அண�ந்தவர்கைள ெத�க்கள�ேலா> கைடகள�ேலா சந்திப் 

பைத தவ�ர்க்கய�யலாததாக இ�க்கலாம். எனேவ நாங்கள் தான் எங்கள் 

மனதின் ெசய்�ைறைய ேவத வார்த்ைதகள�னாேல காத்�க் ெகாள்ள 

ேவண்�ம்.  
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கர்த்த�ைடய வசனம் எங்கள் கால்க�க்�த் த�ப�ம்> எங்கள் பாைதக்� 

ெவள�ச்ச�மாய��க்கிற�.  அைவகைள எங்கள் மனதில் பதித்� ைவத் 

�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 
 

ேவைலய�ல்லாமல் வ �ணாக அைலந்�தி��ம் மனம்> சாத்தான�ன் 

பண�மைன (பண�யகம்) என்� ெபா�ள்ப�ம்ப�யாக ஆங்கிலத்திேல ஒ� 

வசனம் உண்�. 
 

ேவதவார்த்ைதகளால் எங்கள் உள்ளம் நிைறந்தி�க்காவ�ட்டால்> அங்ேக 

ெவற்றிடம் இ�க்�ம். அந்த ெவற்றிடத்திேல பலவ�தமான ேயாசைனகள் 

ேதான்�ம்> பலவ�தமான கா�யங்கைள ெசய்�ம்ப�யாக உந்�தல் 

ஏற்ப�ம். ப�றர் ��ம் அநாவசியமான கா�யங்கைள உள்வாங்�வதற்� 

அங்ேக இடம் இ�க்�ம். அந்த அநாவசியமான அற்பமான ேபச்�கைள> 

தியான�ப்பதனால்> அங்ேக> வன்மம்> பைக> கசப்� உ�வா�ம். காலப் 

ேபாக்கில்> மற்றய மாம்ச இச்ைசக�ம் அைதத் ெதாடர்ந்� வ�ம். 

(கலாத்தியர் 5:19-21). அப்ப�யாக மாம்ச இச்ைசகள் உ�வா�ம் ேபா�> எப் 

ப�ப்பட்ட நல்ல கா�யங்கைள உள்ள �� ெசய்தா�ம்>  ெசய்�ைற நடக்�ம் 

பண�மைனயாகிய> மனதில்> மா�ப�ந்தி�ப்பதால்> அதன் ���ப் ெபா�ள் 

ஒ� ேபா�ம் �ய்ைமயானதாக இ�க்கா�.  
 

பல வழிகளால் எங்கள் மனைத ெசன்றைட�ம்> எல்லா கா�யங்க�ம்> 

ேதவ�ைடய வார்த்ைதய�ன் ெவள�ச்சத்தில் ஆராயப்பட ேவண்�ம். அப் 

ப� ஆராயப்ப�வதற்� ேதவ�ைடய வார்த்ைதைய நல்ல மனேதா� 

வாசித்�> ேகட்�க் கற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.  
 

இக்கட்�ம் ெந�க்க�ம் என்ைனப் ப��த்த� ஆனா�ம் உம்�ைடய கற்ப 

ைனகள் என் மனமகிழ்ச்சி என்� சங்கீதப் �த்தகத்திேல வாசிக்கின்ேறாம். 

அப்ப�யாக இக்கட்�க்கைள�ம் ெந�க்கங்கைள�ம்> ேதவ�ைடய வார்த் 

ைதகள�ன் (கற்பைனகள�ன்) ெவள�ச்சத்தில் ஆரா�ம் ேபா�> அந்த ஜ�வ 

வார்த்ைதகளால் நாங்கள் ஆ�தலைடகின்ேறாம். ேதவன்> தாம் �றித்த 

ேநரத்திேல> எல்லா கா�யங்கைள�ம் ெவள�ச்சத்திற்� ெகாண்� வ� 

வார். 
 

உன் வழிையக் கர்த்த�க்� ஒப்�வ�த்�> அவர்ேமல் நம்ப�க்ைகயாய�� 

அவேர கா�யத்ைத வாய்க்கப்பண்�வார். உன் ந�திைய ெவள�ச்சத்ைத 

ப்ேபால�ம்> உன் நியாயத்ைதப் பட்டப்பகைலப்ேபால�ம் வ�ளங்கப் 

பண்�வார். (சங்கீதம் 37:5-6) 
 

கர்த்தராகிய இேய� கிறிஸ்�தாேம உங்கைள வழிநடத்�வாராக! 
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ேதவ�ைடய கா�யங்கைள நாங்கள் கற்�க் ெகாள்�ம் ேபா�> அைவ 

கைள ெவ�ம் அறிவ�ற்காக மாத்திரம் எ�த்�க் ெகாள்ளக் �டா�. அந்த 

வார்த்ைதகைள எங்கள் வாழ்க்ைகைய வாழ்வதற்காக பயன்ப�த்த 

ேவண்�ம். ேதவ�ைடய வசனேம எங்கள் ஆத்�மாவ�ற்� ஜ�வ உணவாக 

இ�க்கின்ற�. ந�ங்கள் உங்கள் வாழ்க்ைகைய சற்�க் கவன�த்�ப் பார்ப்ப�ர் 

களாக இ�ந்தால்> ேதவ ெசய்திைய ேகட்�ம் அந்த கிழைமகள�ேல> ேகட் 

டைவகைள> ைகக்ெகாள்�ம்ப�யான நிகழ்�கள் உங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் 

இடம்ெப�வைத காண்ப�ர்கள். இப்ப�யான சம்பவங்கள் வழியாக> ேதவன் 

எங்கைள வழிநடத்திச் ெசல்கின்றார் என்பைத எங்கள் வாழ்வ�ல் நாங்கள் 

உணர்ந்� ெகாள்ளலாம். 
 

இேய� கிறிஸ்��க்�ள் நித்திய ஜ�வன் உண்�. அவர் அதிகார�ம் வல் 

லைம�ம் உைடயவர். அவர் இந்த உலகத்திற்� ஒள�யாக இ�க்கின்றார். 

உலகத்திேல வந்� எந்த ம�ஷைன�ம் ப�ரகாசிப்ப�க்கிற ஒள�ேய அந்த 

ெமய்யான ஒள�. இந்த ஒள� இ�ள�ேல ப�ரகாசிக்கின்ற�> இ�ளான� 

அைதப் பற்றிக் ெகாள்ளவ�ல்ைல. அதாவ�> இந்த உலகத்திேல பாவம் 

இ�க்கின்ற�> அங்ேக இ�ள் உண்�. இந்த உலகத்திேல அ�த்தங்கள் 

நிைறந்தி�க்கின்ற�. இந்த இ�ள�ேல ேதவ�ைடய ெமய்யான ஒள� 

ப�ரகாசிக்கின்ற�> இந்த ெமய்யான ஒள�ைய அந்த இ�ள் பற்றிக் ெகாள்ள 

வ�ல்ைல. இந்த ஒள� சர்வ வல்லைம�ள்ள�. இந்த ஒள� ப�ரகாசிக்கின்ற 

ேபா�> அங்ேக இ��க்� இடமில்ைல.  
 

ேதவ மன�தனாகிய ப�ல்> தான் இேய� கிறிஸ்�ைவ சந்தித்த இடத்ைத 

�றித்த சம்பவத்ைத ��ம்ேபா�> அப்ப� நான் ப�ரயாணப்பட்�த் தமஸ்� 

�க்�ச் சம�பமானேபா�> மத்தியான ேவைளய�ேல> ச�தியாய் வானத்திலி 

�ந்� ேபெராள� உண்டாகி> என்ைனச்�ற்றிப் ப�ரகாசித்த�. அந்த மகிைம 

ய�ன் ஒள�> மத்தியான ேவைளய�ல் ப�ரகாசித்த�. அந்த மகிைமய�ன் ஒள� 

என்ன�ல் ப�ரகாசிக்கின்ற ேபா�> அந்த இடத்திேல எந்த இ�ளான கா� 

யங்க�க்�ம் இடமி�க்கா�. ஆகேவ கர்த்தர் என் வாழ்க் ைகய�ேல இ� 

ப்பாராக இ�ந்தால்> என் வாழ்க்ைகய�ேல அ�த்தமான கா� யங்கள் எதற் 

�ம் இடமி�க்கா�. 
                                                                  

[IF YOU WOULD LIKE TO LISTEN TO THE FULL VERSION OF THIS  
MESSAGE IN ENGLISH OR TAMIL, FOLLOW OUR WEBSITE LINK] 
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கிறிஸ்தவ வாழ்க்ைக என்ப� ஒ� நிகழ்ச்சிய�ல் பங்ேகற்ப� ேபான்ற 

தல்ல. அதாவ�> இன்� ஆலயத்திற்� ெசன்�> அங்� நடக்�ம் ஆராதைன 

ய�ல் கலந்� ெகாள்வைதப் ேபால இ�க்கக் �டா�> மாறாக> ேதவைன 

ஆராதிப்ப� என் வாழ்க்ைகயாக காணப்படேவண்�ம். என் மாம்சத்ைதப் 

�சித்�> என் இரத்தத்ைதப் பானம்பண்�கிறவ�க்� நித்திய ஜ�வன் 

உண்� ; நான் அவைனக் கைடசிநாள�ல் எ�ப்�ேவன். என் மாம்சம் ெமய் 

யான ேபாஜனமாய��க்கிற�> என் இரத்தம் ெமய்யான பானமாய��க்கி 

ற�.  என் மாம்சத்ைதப் �சித்�> என் இரத்தத்ைதப் பானம் பண்�கிற 

வன் என்ன�ேல நிைலத்தி�க்கிறான்> நா�ம் அவன�ேல நிைலத்தி�க்கி 

ேறன். என்� இேய� �றினார்.  
 

கர்த்த�ைடய ச�ரமான� எங்கள் பாவங்க�க்காக ப�ற்கப்பட்ட�> அவ� 

ைடய ப��த்த இரத்தம் எங்கள் பாவங்க�க்காக சிந்தப்பட்ட�. இைத 

நாங்கள் வ��வாசித்�> அறிக்ைக ெசய்�ம்ப�> எப்ேபா�ம் எங்கள் ஆத் 

�மா இந்த சத்தியத்திேல சாய்தி�க்க ேவண்�ம். சிந்தப்பட்ட �ய இரத் 

தம் ; என் பாவங்கைள க�வ�ய�> என்ைன ப��த்தப்ப�த்திய�> என்ைன 

ந�திமானாக்கிய�> எனக்� ஆேராக்கியத்ைத தந்த�> என்ைன உய�ர்ப்ப�த் 

த�. இவ்வ�தமாக கர்த்த�ைடய �ய இரத்தத்ைதக் �றித்ததான வாஞ்ைச 

என்�ள்ளத்திேல இ�க்க ேவண்�ம். அவ�ைடய ச�ரமாகிய வார்த்ைத 

எங்கள் ஆத்�மாவ�ன் ஆகாரமாய��க்க ேவண்�ம். ப�ள்ைள எல்லாவற்றி 

�ம் �ரண வளர்ச்சியைட�ம்ப�> அந்தந்த காலத்திற்ேகற்ப ஊட்டச்சத்� 

ள்ள ஆகாரங்கைள ெபற்ேறார்கள் வழங்�கின்றார்கள். அதற்ெகாத்ததா 

கேவ> அழியாத ெமய் ேபாஜனமாகிய> கிறிஸ்�வ�ன் ச�ரமாகிய வசனம் 

எங்கள் ஆத்�மாவ�ன் ஆகாரமாக காணப்பட ேவண்�ம். நாங்கள் ேகட்�ம் 

ேதவ�ைடய ஜ�வ வார்த்ைதகள்> ெவ�ம் அறிைவ வளர்ப்பதற்காக 

அல்ல. அந்த வார்த்ைதகள் எங்கள் அ�தின ேபாஜனமாக இ�க்க ேவண் 

�ம். அதன் வழிய�ேலேய நாங்கள் �கமாய் ஜ�வ�க்க ���ம். அந்த வார்த் 

ைதகள்: எனக்� ெபல�ம் சமாதான�ம் த�ம்> ேதவேனா� ஐக்கியமாக 

ைவத்தி�க்�ம்>  என்ைன எல்லா ெபால்லாங்�கள��மி�ந்�ம் வ��வ� 

க்�ம்.  
 

ஆகேவ என்�ைடய வாழ்க்ைகய�ேல நான் ப�ரகாசிக்க ேவண்�மானால்> 

ேதவ�ைடய வார்த்ைதைய என் ேபாஜனமாக எ�த்�க் ெகாள்ள ேவண் 

�ம். ெமய்யான ஒள�யாகிய இேய� கிறிஸ்�> எந்த ம�ஷைன�ம் ப�ரகா 

சிப்ப�க்கின்றவராய் இ�க்கின்றார். நாங்கள் அந்த ெமய்யான ஒள�ைய 

பற்றி வா�ம்ப� எங்கைள உண்ைமயாக ஒப்�க்ெகா�ப்ேபாெமன்றால்> 

அவர் எங்கள் வாழ்ைவ ப�ரகாசிப்பவராய��க்கின்றார். 
 
 

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

தளத்தில் (INTERNET WEBSITE இல்) தமிழ் ஆங்கில ெமாழிகள�ல் ேகட்கலாம்.] 
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கர்த்த�ன் ஆசரீ்வாதம் 
khjhe;j Cjpaj;jpNy jd; FLk;gj;ij elj;jp te;j kdpjd;> 
nrhe;j tpahghuk; xd;iw Muk;gpj;jhd;. nrhe;j tpahghuj;ij 
ed;whf Kfhikg;gLj;jp> kl;lhf cioj;J> ,d;Dk; mjpfkhf 
FLk;gj;NjhL Neuj;ij nrytplyhk; vd;gNj mtd; gpujhdkhd 
Nehf;fkhf ,Ue;jJ. vdpDk; Muk;gj;jpy; mjpf Neuj;ij 
tpahghuj;ij tpsk;guk;gLj;Jtjw; 
fhf nrytpl;lhd;. mtDila tpah 
ghuk; gpugy;akhapw;W. vjpu;ghu;j;j 
jw;Fk; mjpfkhf tUtha; fpil 
j;jJ. tpahghuj;jpdhy; gy el;Gf; 
fis rk;ghjpj;Jf; nfhz;lhd;. jd; 
tho;f;ifj; juk; cau;fpd;wJ vd 
vz;zpdhd;. ,e;j cyfpy; gzk; 
vt;tsT ty;yikAs;sJ vd cz 
u;e;J nfhz;l mtd;. jd;id mwpahkNy> gzj;jpd;Nky; gpup 
ak; itj;J mij ehbdhd;. gy Mz;Lfs; nrd;w gpd;> gzk; 
ngUfpdJ kl;Lky;y> gzj;jpd; Mirahy; cz;lhd jPikf 
isAk; czu;e;J nfhz;lhd;. gpupakhdtu;fNs> gzj;jpd; Mir 
vy;yhj; jPikf;Fk; Ntuhf ,Uf;fpd;wJ vd gupRj;j Ntjhf 
kj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. vspikahd tho;f;if thOk; kdpj 
u;fs; gyu;> gzj;jpd; Mir vy;yhj; jPikf;Fk; Ntu; vd;Dk; 
thu;j;ijia Nfl;bUf;fpd;whu;fs;. Mdhy; ,e;j cyfj;jpNy 
gzj;jpd; ty;yik vt;tsT vd;gij mDgtj;jpy; mwpah 
jpUf;fpd;whu;fs;. ,jw;F Copau;fNsh> tpRthrpfNsh my;yJ 
Ntnwe;j kdpju;fNsh tpjptpyf;fhdtu;fs; my;y. Mz;Lfs; 
nrd;W tho;f;if Kiw khWk;NghJ> rpy NtisfspNy> gz 
Mirapd; tiyf;Fs; jq;fisj; jhq;fNs rpf;f itj;Jf; 
nfhs;fpd;whu;fs;. ,jdhy; Ntz;lg;glhj tpisTfis jq;fs; 
tho;f;ifapy; mDkjpj;J tpLfpd;whu;fs;. gzj;jpd; Mir IRt 
upathd;fshf ,Ug;gtu;fSf;F cz;lhfyhk; vd;gJ Kw;wpYk; 
cz;ikahdJ my;y. gzj;jpd; Mir ViofSf;Fk;> rhjhuz 
tho;f;if thOk; kdpju;fSf;Fk; cz;lhfyhk;. iffspd; 
gpuahrj;ij MrPu;tjpf;fpd;wtu; vq;fs; fu;j;jNu. Mdhy; mj 
NdhL mtu; Ntjidfis $l;lkhl;lhu;. vdNt cq;fs; ve;j 
gpuahrq;fspYk; fu;j;jiu ikakhf itj;jpUq;fs;. 

  

 

 
 

 

கர்த்த�ன் ஆசீர்வாதேம 

ஐ�வ�யத்ைதத் த�ம் ; 

அதேனாேட அவர் ேவத 

ைனையக் �ட்டார். 

tpahod;| fhu;j;jpif 1 
 

 khiy thrfk; - 1 jPNkh 6:6-11 

ந�திெமாழிகள் 10:22 

ெஜபம்: வழிகாட்�ம் பரேலாக ேதவேன> இந்த உலகின் மாையயான 

பண ஆைசய�ன் வைலக்�ள் சிக்கிவ�டாதப�க்� என் நைடகைள 

ஸ்திரப்ப�த்தி என்ைன உம்�ைடய வழிகள�ல் நடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

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



  
 

 

ஆச்ச�யமான வழிகள் 

rhjhuzkhf xU gpugy;akhd ];jhgdj;jpd; rpNu~;l mjpfh 
upahf flikahw;Wtjw;F gy jifikfs; mtrpakhdJ vd 
$wpf;nfhs;thu;fs;. Fwpg;gpl;l fy;tpawpT> me;j njhopy;J 
iwapNy mDgtk;> kw;wa mjpfhupfs; kj;jpapy; nry;thf;F> 
ghi~apNy Nju;r;rp> Vw;Wf; nfhs;sf;$ba Njhw;wk; ,g;gbahf 
gy jfikfs; Njit vd $Wth 
u;fs;. ,it ,e;j cyfj;jpd; MS 
ifapd; xOq;F Kiw. mtw;iw 
gpd;gw;Wtjpy; jtwpy;iy> Mdhy; 
,itfshy;jhd; fhupak; tha;f;Fk; 
vd;W ,itfspy; ek;gpapUg;gJ 
tpUjh. vq;fSila tho;f;ifapYk;> 
Fwpg;gpl;l xU fhupak; ,d;dgpufh 
ukhfj;jhd; vq;fSf;F if$Lk; 
vd;W ehq;fs; rpe;jpg;gJz;L. ,y 
Fthd cjhuzkhf gzj;ij vL 
j;Jf; nfhs;syhk;. mjhtJ> gy 
Njitfs; kdpju;fs; tho;it mO 
j;Jtjhy;> gzk; ,Ue;jhy; me;j 
Njitfis re;jpj;J nfhs;syhk;> 
vdNt vg;gbahtJ gzj;ij ngw; 
Wf; nfhs;s Ntz;Lk;> mJNt top! me;j Njitfs; re;jpf;fg; 
gLk;NghJ vdf;F rkhjhdk; cz;lhFk; vd tho;gtu;fs; gyu;. 
Mdhy; me;j Njitfs; re;jpf;fg;gl;lgpd; mij tpl ,ul;b 
g;ghd Njitfs; cz;lhFk;. NjtDila topfs; mjprakh 
ditfs;. mtu; cyf topKiwfSf;F fl;Lg;gl;ltu; my;y. 
E}w;wpUgj;NjO ehLfis murhz;l mfh];NtU vd;Dk; 
uh[htpd; ehl;fspNy> muz;kid thrypy; fhj;jpUe;j nkhu;j 
fha; vd;Dk; rhjhuz kdpjd;> uh[htpd; muz;kidapNy kpf 
Tk; ngupatdhdhd;. mbikahf ,];kNtyUf;F tpw;fg;gl;l 
NahNrg;G vd;Dk; thypgd;> mf;fhyj;jpNy> rpwe;J tpsq;fpa> 
vfpg;J uh[;aj;jpy;> uh[htpw;F mLj;jtdhf cau;j;jg;gl;lhd;. 
Njtdhfpa fu;j;jUila Mr;rupakhd cau;e;j topfSf;F 
,tu;fs; fhj;jpUe;jJ Nghy> ehq;fSk; fhj;jpUg;Nghk;. 

 

�மிையப்பார்க்கி�ம் 

வானங்கள் எப்ப� உயர் 

ந்தி�க்கிறேதா> அப்ப 

�ேய உங்கள் வழிகைள 

ப்பார்க்கி�ம் என் வழிக 

�ம்> உங்கள் நிைன�க 

ைளப்பார்க்கி�ம் என் 

நிைன�க�ம் உயர்ந்தி 

�க்கிற�. 

ஏசாயா 55:9 

nts;sp | fhuj;;jpif 2 
 

 khiy thrfk; - Y}f;fh 1:37-38 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> உம்�ைடய வழிகள் 

ஆச்ச�யமானைவகள். ந�ர் ெசால்ல ஆ�ம் கட்டைளய�ட நிற்�ம். இைத 

எப்ேபா�ம் உணர்ந்தவனா(ளா)ய்> உமக்காக காத்தி�க்க கி�ைப 

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

  அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்  14 



  
 

 

யா�டன் இைசந்தி�க்கின்ேறாம்? 

xU thypgd;> mDgtkpf;f> tho;f;if newpKiwfis filg;gp 
bj;J thOk; Mrpupau; xUtuplk;> jd; tho;f;ifapy; Vw;gLk; gpu 
r;ridfis vg;gb Nkw;nfhs;tJ vd;gijg; gw;wp MNyhrid 
Nfl;gjw;fhf nrd;W tUthd;> me;j MrpupaUk;> jaNthL> 
mtid Vw;Wf; nfhz;L ey;y MNyhridfis $wp te;jhu;. 
ey;y Gj;jpkjpfis $wpa mtu;> 
rpy NtisfspNy mtid md; 
NghL fz;bj;jhu;. me;j Mrpupaupd; 
topia gpd;gw;wpa me;j thypgd;> 
rpy Mz;LfSf;F gpd;> jd; rf 
$l;lhspfSf;F mwpTiu $Wk; ms 
tpw;F Qhdj;jpNy tsu;r;rpaile; 
jhd;. ,Uk;ig ,Uk;G $u;ikah 
djhf;FtJ Nghy> mg;gbNa kD 
~Dk; jd; rpNefpjDila Kfj; 
ij cUkhw;Wfpd;whd;. ehq;fs; vtUld; el;G itj;J> ,ir 
e;jpUf;fpd;NwhNkh mtu;fSila Rghtq;fs; vq;fspy; gpujpgypf;f 
Muk;gpf;Fk;. thf;Fthjq;fis> thf;Fthjq;fshy; ntw;wp ngw 
Kaw;r;rp nra;Ak; kdpju;fSld; ehq;fs; ,ire;jpUe;jhy;> ehs 
iltpy; ehq;fSk; thf;Fthjq;fis thf;Fthjq;fshy; jhd; 
ntw;wp ngw KbAk; vd;w kdepiy cilatu;fshf khwp tpL 
Nthk;. rpNefpjUs;std; rpNefk; ghuhl;lNtz;Lk;; rNfhju 
dpYk; mjpf nrhe;jkha;r; rpNefpg;gtDKz;L. Mdhy; vq;fs; 
rpNefpju;fs; ahu; vd;gijAk;> mtu;fs; ahiug; gpd;gw;Wfpd;whu; 
fs; vd;gijAk; ehq;fs; ed;whf mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. 
ehd; Njtidg; gpd;gw;Wfpd;Nwd;> Mdhy; vd; ez;gd; mg;gb 
ay;y. Mdhy; ,NaRtpd; ,ul;rpg;igg; gw;wp $w ,J vdf;F 

xU tha;g;G vd $wp Njtid mwpahjtu;fSld; neUq;fpg; go 
Ffpd;wtu;fs; ,Uf;fpd;whu;fs;. mijf; Fwpj;J ePq;fs; vr;rupf; 
ifahf ,Uf;f Ntz;Lk;. NjtDila topelj;Jjiy ePq;fs; 
vg;NghJk; gpd;gw;Wfpd;wPu;fs; vd epr;rapj;Jf; nfhz;lhy; ed;ik 
cz;lhFk;. Mdhy; ePq;fs; Njt rj;jj;ij Nfl;f jtwpdhy;> 
Njtid mwpahj ez;gd; topahf me;epa rj;jq;fis Nfl;f 
NeupLk;.  

   

  

   

இ�ம்ைப இ�ம்� க�க் 

கி�ம் ; அப்ப�ேய ம�ஷ 

�ம் தன் சிேநகித� 

ைடய �கத்ைதக் க�க் 

கி�கிறான். 

ந�திெமாழிகள் 27:17 

rdp | fhu;j;jpif 3 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 6:14-17 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள தந்ைதேய> என்�ைடய �கத்தின் சாயல் இேய 

�ைவப் ேபால மா�ம்ப�க்காய் உம்�ைடய வார்த்ைதக்� கீழ்ப்ப��ம் 

மன�ள்ளவர்க�டன் இைசந்தி�க்�ம்ப� என்ைன வழிநடத்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நிச்சயமாக பலன் உண்� 

gy njd;dk;gps;isfis itj;j Fbahdtd;> gy tUlq;fshf 
mjd; gyid ngWtjw;fhf nghWikahf ,Uf;f Ntz;bah 
jhf ,Ue;jJ. ehshe;j tho;f;ifia elj;j> gy rthy; fis 
vjpu;Nehf;Fk; me;j Viof; FbahdtDf;F> jw;NghJ gy 
Njitfs; ,Ue;j NghJk;> jhd; ehl;ba njd;dq;fd;Wfis 
ed;whf guhkupj;J te;jhd;. Fwpj;j fhyj;jpw;F gpd; mtd; 
gpuahrj;jpd; gyid mDgtpj;J 
te;jhd;. kdpju;fSila tho;tpNy> 
jq;fs; jw;Nghija epiyia jpUg; 
jpg;gLj;j cldbahd gyd;fis 
ehLfpd;whu;fs;. rpy NtisfspNy> 
vq;fs; epiyia khw;w> VjhtJ 
FWf;F topfs; ,Uf;fpd;wjh vd;W 
$l Muha;e;J ghu;g;ghu;fs;. 
Mdhy; mitnay;yhk; jw;fhypf 
khd jpUg;jpia kdpju;fSf;F 
nfhLf;fpd;wNj my;yhky; mtu;fspd; gpur;ridfis jPu;j;JtpL 
tjpy;iy. jd; v[khdDf;F tpRthrkhd Copad;> jd; jw; 
fhypf eyidf; fUjhky;> jd; v[khdd; jdf;F xg;Gtpj;jij 
,uTk; gfYkhf fhj;Jf;; nfhs;fpd;whd;. mtd; v[khdd; 
mtid re;jpf;Fk; ehspNy> ngupjhd gyid ngw;Wf; nfhs; 
thd;. vq;fis mioj;j guNyhf v[khdd; cz;ikAs;stu;. 
thf;F khwhjtu;. mtUila uh[;aj;jpd; Nkd;ikf;fhf ciof; 
Fk;gb vq;fis mioj;jhu;. gy rthy;fs; epiwe;j ,e;j ahj; 
jpiuapNy> mtUila rpj;jj;jpy; fz;Zk;fUj;Jkhf ,Uf;Fk; 
NghJ> re;jpg;gpd; ehspNy> ngupjhd gyd; cz;L. xUtd; 
vdf;F CopaQ;nra;fpwtdhdhy; vd;idg; gpd;gw;wf;fltd;> 
ehd; vq;Nf ,Uf;fpNwNdh mq;Nf vd; Copaf;fhuDk; ,Ug; 
ghd;; xUtd; vdf;F CopaQ;nra;jhy; mtidg; gpjhthdtu; 
fdk;gz;Zthu; vd;W ,NaR $wpdhu;. vdNt nghWikNahL 
,yf;if Nehf;fp Kd;NdWq;fs;. jw;fhyj;jpNy Njhd;Wk; 
ghLfs; ahTk; jw;fhypfkhdJ. mopahj epj;jpa tho;it jUk; 
vq;fs; v[khdd; jpUk;g te;J vq;fis jk;Kld; Nru;j;Jf; 
nfhs;thu;. mq;Nf <L ,izapy;yhj kfpik vkf;Fz;L. 

  

  

 
 

அத்திமரத்ைதக் காக்கிற 
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ைனக் காக்கிறவன் கன 

மைடவான். 
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ஒத்தி�க்�ம் சாயல் 

thdj;Jf;Fupa NkdpfSKz;L> G+kpf;Fupa NkdpfSKz;L; thd 
j;Jf;Fupa NkdpfSila kfpikAk; NtNw> G+kpf;Fupa Nkdp 
fSila kfpikAk; NtNw. G+kpf;Fupaitfis rpe;jpj;J> mij 
nrayhw;Wfpd;wtd;> G+kpf;Fupa rhaypNy tsu;fpd;whd;. Mdhy; 
guNyhfj;jpw;Fupa Nkd;ikahditfisr; rpe;jpj;J mitfis jd; 
tho;tpy; elg;gpg;gtd; guNyhf 
j;jpd; rhaiy milfpd;whd;. vq; 
fs; ruPuj;jpd; Njhw;wj;ij mwpAk; 
gb> mjd; rhaiy ehq;fs; fz; 
zhbapNy ghu;f;fpd;Nwhk;. vq;fs; 
ntspj; Njhw;wj;ij ghu;f;Fk; NghJ> 
vq;fs; ntspj; Njhw;wj;ij ehq; 
fNs epjhdpj;jwpfpd;Nwhk;. mNj 
Nghy mtutu; jq;fs; ,Ujaj;jp 
Ys;s epidTfis jhq;fNs Muh 
Ak; NghJ> jq;fs; epiyia 
mtutu; mwpe;J nfhs;thu;fs;. xU 
CupNy tho;e;J te;j %d;W ez;gu;fspy; xUtd; ngha; 
nrhy;Yfpd;wtdhf ,Ue;jhd;. ,uz;lhtJ kdpjd; jhd; vt 
Uf;Fk; gag;gLtjpy;iy vdNt ehd; ngha; nrhy;yj; Njit 
apy;iy vd;W $Wthd;> Mdhy; mtd; ngUik cilatdhf 
,Ue;jhd;. %d;whtJ kdpjd;> cz;ikia NgRthd;> mtdp 
lj;jpy; ngUik ,y;iy Mdhy;> mtdplk; Nkhf ght ,r; 
irfs; Fb nfhz;bUe;jJ. ,k; %tUk;> jq;fs; ngytPdq;fis 
czu;e;J jq;fs; tho;it khw;wpf; nfhs;tjw;F gjpyhf> jq; 
fSf;Fs;Ns jq;fis xg;gpl;L> kw;wtidtpl vd; tho;T Nkd; 
ikahdJ vd vz;zpf; nfhz;lhu;fs;. mtu;fs; vijr; nrhd; 
dhYk;> ,it %d;WNk ,e;jg; G+kpf;Fupa rhay; vd;gij cz 
uhjpUe;jhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> jz;zPupy; xUtd; jd; Kf 
j;ijg; ghu;f;Fk; NghJ> kdpj KfNk mq;F njupAk;. mJ kdpj 
Kfj;jpw;F xj;jpUf;Fk;. Kfj;Jf;F Kfk; xj;jpUf;Fkhg; Nghy> 
ghtk; nra;gtu;fspd; ,Ujak; ghtj;jpw;F mbikahfTk;> 
NjtDf;F fPo;g;gbe;J tho;gtu;fspd; ,Ujak;> NjtDf;F 
gpupaKs;sjhfTk; ,Uf;Fk;. 

  

 

 
 

 

தண்ண��ல் �கத்�க்� 

�கம் ஒத்தி�க்�மாப் 

ேபால> ம�ஷ�ல் இ�த 

யத்திற்� இ�தயம் ஒத் 

தி�க்�ம். 
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தி�ப்தியாக்�ம் ேதவன் 
Nfl;Lf;F nry;Yk; thrypd; top tprhykhapUe;Jk;> ghjhsKk;> 
mopTk; jpUg;jpahtjpy;iy. cyf Njhw;wKjy; ,Ue;jJk;> 
,g;NghJk; ,Ug;gJk; cyf KbT tiuf;Fk; tug;NghtJkhd 
vy;yh Mj;Jkhf;fSk; ghjhsj;jpw;F nry;y xg;Gf; nfhLj;jhYk; 
mJ jpUg;jpahtjpy;iy. mJ ,d;Dkpd;Dkha; kdpju;fis 
thupf; nfhz;Nl ,Uf;Fk;. mJ 
NghyNt> kdpjDila kdk; ,e;j 
cyfk; jUk; ve;jf; fhupaj;jpdhYk; 
jpUg;jpahtjpy;iy. R+upaDf;Ff; 
fPNo kD~d; gLfpw vy;yhg; gpu 
ahrj;jpdhYk; mtDf;Fg; gyd; 
vd;d? xU re;jjp NghfpwJ> kW re; 
jjp tUfpwJ. G+kpNah vd;nwd;iw 
f;Fk; epiyj;jpUf;fpwJ.    vy;yhk; tU 
j;jj;jpdhy; epiwe;jpUf;fpwJ. mJ 
kD~uhy; nrhy;ypKbahJ. fhz;fp 
wjpdhy; fz; jpUg;jpahfpwjpy;iy> Nfl;fpwjpdhy; nrtp epu 
g;gg;gLfpwJkpy;iy vd;W kdpjDila kdk; ,e;j G+kpf;Fupa 
itfshy; jpUg;jpahtjpy;iy vd;W gpurq;fp $Wfpd;whu;. 
,jdhy; jhd; NjtDila kD~dhfpa Nahthd; “cyfj;jpYk; 
cyfj;jpYs;sitfspYk; md;G$uhjpUq;fs;; xUtd; cyfj;jpy; 
md;G$u;e;jhy; mtdplj;jpy; gpjhtpd; md;gpy;iy. Vnddpy;> 
khk;rj;jpd; ,r;irAk;> fz;fspd; ,r;irAk;> [Ptdj;jpd; ngUik 
Akhfpa cyfj;jpYs;sitfnsy;yhk; gpjhtpdhYz;lhdit 
fsy;y> mitfs; cyfj;jpdhYz;lhditfs;. cyfKk; mjpd; 
,r;irAk; xope;JNghk;; NjtDila rpj;jj;jpd;gb nra;fpwtNdh 
vd;nwd;iwf;Fk; epiyj;jpUg;ghd;.” vd;W $Wfpd;whu;. NjtD 
ila fpUig fhiyNjhWk; Gjpjhf ,Uf;fpd;wJ. NjtDila 
fz;fspNy fpUigia ngw;wtd;> ,NaR topahf ghtj;jp 
ypUe;J kPl;ig fz;lilfpd;whd;. kdpju;fspd; Mj;Jkhitj; 
jpUg;jpahf;Fk;; [Pt czTk;> [Pt jz;zPUk; cz;L. vdNt 
vq;fs; fz;fis ehq;fs; fu;j;juhfpa ,NaRtpd; Nky; gjpa 
itf;Fk; NghJ> vq;fs; kdk; guNyhj;jpf;Fupa Nkd;ikahd 
itfis thQ;rpf;Fk;.  

 

  

 
 

நாங்கள் எங்கள் வாழ் 
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கி�ைபயால் தி�ப்தியா 

க்�ம். 
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ேதவ�ைடயவர்கள் 
jhtPJ vd;Dk; ,isQd;> jd; je;ijaplk; ,Ue;j nfhQ;r ML 
fis Nka;j;J te;jhd;. mtDila je;ijapd; ngau; <rha;. 
,e;j ,isQdhfpa jhtPij gyUk; gytpjkhf ghu;j;jhu;fs;. 
Njrj;jpw;F GjpanjhU uh[hit mgpN~fk; nra;a> <rhapd; tPl; 
bw;F rhKNtiy Njtd; mDg;gpdhu;. me;j NtisapNy mtd; 
je;ij> jhtPjpd; %j;j MW rNfhjuu;fspy; xUtidNa Njtd; 
njupe;jpUg;ghu; vd vz;zpdhd;.  jhtPijNah> jd; MLfis 
ghu;f;Fk;gb mDg;gpapUe;jhd;. Nfhypahj; vd;Dk; ,uhl;rjd; 
,];uNtyiu fyq;fbj;Jf; nfhz;b 
Uf;Fk; NghJ> mtNdhL Aj;jk; 
nra;a> ,];uNtypd; Aj;jtPuu;fs; 
ahtUk; gae;jhu;fs;. jhtPNjh> ehd; 
mtNdhL Aj;jk; nra;J n[ap 
g;Ngd; vd;whd;. mjw;F uh[hth 
fpa rTy;> eP ,isQd;> Aj;jj;jp 
w;F gof;fkpy;yhjtd; vd;whu;. mt 
Dila %j;j rNfhjuu;> cd; kd 
epiy vq;fSf;F njupAk;> eP Ngha; 
je;ijapd; MLfis ghu; vd;whu; 
fs;. Nfhypahj;> jhtPijf; fz;lJk; 
mtidf; Nfyp nra;J eifj;jhd;. 
,g;gbahf jhtPij gyUk; gy 
tpjkhf ghu;j;jhu;fs;. Mdhy;> cs; 
sj;ij Muha;e;jwpfpd;w Njtd;> 
mtid Nkd;ikahf;Fk; gb Kd;; 
Fwpj;jpUe;jhu;. jd; ,Ujaj;jpw;F 
xj;jtd; vd;W nrhy;yp jhtPij 
mioj;jhu;. mtid mgpN~fpj; 
jhu;> mtd; Nfhypahj;ij ,yFthf ntw;wp nfhz;lhd;. 
gpw;ghL rk];j ,];uNtYf;Fk; uh[hthf cau;j;jg;gl;lhd;. 
vdNt> kw;wtu;fs; cq;fis vg;gbAk; ghu;f;fl;Lk;. ePq;fNsh> 
ru;t ty;yikAs;s Njtdhy; njupe;J nfhs;sg;gl;l mtUila 
nrhe;j [dq;fshapUf;fpd;wPu;fs;. vdNt ePq;fs; jaq;fhky;> 
rhe;jKs;s MtpNahL NjtDila ed;ikfis mwptpAq;fs;. 

    

  

 

ந�ங்கேளா> உங்கைள அந் 

தகாரத்தின�ன்� தம்� 
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ய�ன�டத்திற்� வரவைழ 

த்தவ�ைடய �ண்ண�ய 

ங்கைள அறிவ�க்�ம்ப� 

க்�த் ெத�ந்�ெகாள்ளப் 

பட்ட சந்ததியா�ம்> ராஜ 

�கமான ஆசா�யக்�ட் 

டமா�ம்> ப��த்த ஜாதி 

யா�ம்> அவ�க்�ச் ெசாந் 

தமான ஜனமா�ம் இ�க் 

கிற�ர்கள். 
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வ �ண் �கழ்ச்சிைய நாடாதி�ங்கள் 

ghu;itf;F nts;spahfTk;> nghd;dhfTk; ,Ug;gitfs; cz;L. 
mjDs;Ns ,Ug;gnjy;yhk; Rj;jkhd nts;sp my;yJ nghd; 
vd;gij Nrhjpj;jwpfpd;whu;fs;. ,e;j cNyhfq;fis gupNrhjp 
f;Fk; NghJ mjd; cz;ikahd epiy ahtUf;Fk; ntspg;gLj;j 
g;gLk;. nts;spia kz; FifAk;> nghd;id GlKk; Nrhjpj;j 
wpAk;> mNj Nghy kD~Df;F mtDf;F cz;lhFk; Gfo;r;rpNa 
mtDila Nrhjid vd;W gupR 
j;j Ntjhfkj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. 
xU kD~Df;F Gfo;r;rp cz;lh 
Fk; NghJ> mtd; ntspf;fhl;Lk; 
fpupiafshy; mtd; jhd; ahu; vd;W 
mwpe;J nfhs;thd;. Njtd; vq;fS 
f;F nfhLf;Fk; cau;Tfspdhy; 
ehq;fs; ngUik mile;J tplf; 
$lhJ. Njtd; nfhLj;j jq;fS 
ila MjpNkd;ikiaf; fhj;Jf; 
nfhs;shky;> jq;fSf;Fupa thr];j 
yj;ij tpl;Ltpl;l J}ju;fs; jq;fs; 
ngUikapdhy; tpOe;J gprhRfshf 
khwpg;Nghdhu;fs;. mNj Nghy rpy 
kdpju;fs; jq;fSf;Fz;lhd Gfo;r; 
rpia> ,e;j G+kpf;Fupa jq;fs; nrhe;j ,yhgj;jpw;fhf gad; 
gLj;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ,jdhy; jq;fisNa jhq;fs; moptpd; 
ghijf;F ,l;Lr; nry;fpd;whu;fs;. Nkd;ik ghuhl;Lfpwtd; 
fu;j;jiuf; Fwpj;Nj Nkd;ikghuhl;lj;jf;fjhf> mtNu Njtdhy; 
ekf;F QhdKk; ePjpAk; gupRj;jKk; kPl;Gkhdhu;. ehq;fs; nra;Ak; 
ed;ikfis gw;wp kdpju;fs; NgRtij ehq;fs; jLf;f KbahJ. 
mtu;fs; mg;gb NgRk; NghJ mitfis ehq;fs; cs;thq;fpf; 
nfhs;sf; $lhJ. NjtDila rKfj;jpw;F Kd;djhf vq;fis 
jho;j;jp> ,J NjtDila fpUig> ehq;fs; vq;fs; flikia 
khj;jpuk; nra;Njhk; vd;W kdjhu mwpf;ifapl Ntz;Lk;. 
Nkd;ikghuhl;Lfpwtd; G+kpapNy fpUigiaAk; epahaj;ijAk; 
ePjpiaAk; nra;fpw fu;j;jiuNa Nkd;ik ghuhl;l Ntz;Lk;.  

   

 

 

 

அப்ப�ேய ந�ங்க�ம் உங் 

க�க்�க் கட்டைளய�டப் 

பட்ட யாவற்ைற�ம் ெசய் 

தப�ன்�: நாங்கள் அப்ப�ர 

ேயாஜனமான ஊழியக் 

காரர்> ெசய்யேவண்�ய 

கடைமையமாத்திரம் 

ெசய்ேதாம் என்� ெசால் 

�ங்கள் என்றார். 
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ேதவ�ைடய கட்டைளகள்  
Rj;jk; Rfk; jUk; vd;W ngw;Nwhu;fs;> Mrpupau;fs; rpd;d ta 
jpNy gps;isfSf;F mwpTGfl;Lfpd;whu;fs;. rhjhuzkhf 
iffis fOtp tpl;L rhg;gpLtjhy; ehq;fs; gy Neha;fspyp 
Ue;J vq;fs; ruPuj;ijf; fhj;Jf; nfhs;fpd;Nwhk;. ,J cz; 
ikahd $w;W. ve;j #o;epiyapYk; ,ij jtwhky; nra;a 
Kaw;rpf;fpd;Nwhk;. ,jw;F Nkyhf 
cs;sj;jpNy cs;s Rj;jk;> Mj;Jkh 
Tf;F xs~jkhf ,Uf;fpd;wJ. 
Mdhy; nghJthf kdpju;fs; mfj; 
jpYs;s Rj;jj;ijf; Fwpj;j fupr 
idaw;wtu;fshf khwptpLfpd;whu; 
fs;. xU rkak; A+j kjj;ijr; 
rhu;e;j gupNrau;> Ntjghufu; vd;w 
gpuptpdu;> ,NaRtpd; rP~u;fs;> 
Kd;Ndhu;fspd; ghuk;gupaj;ij kPwp 
iffOthky; rhg;gpLfpd;whu;fs; vd;W Fw;wk; rhl;bdhu;fs;. 
mg;gbg;gl;l nraiy jPl;L vd;W fUjpapUe;jhu;fs;. Mdhy;> 
,e;j kjj;jpd; Kf;fpa cWg;gpdu;fshfpa ,tu;fs;> jq;fs; 
jfg;gd;> jha; taJ nrd;w gpd;> mtu;fis fdk;gz;zp> 
mtu;fis ftdpg;gjw;F gjpyhf> xU cjtpg; gzj;ij 
nfhLj;jhy;> jha; jfg;gidf; Fwpj;j flik jPu;e;jJ vd 
[dq;fSf;F Nghjpj;J> jhq;fSk; mg;gbNa nra;;J te;jhu;fs;. 
,ijAk; jq;fs; ghuhk;gupakhf;fpf; nfhz;lhu;fs;. ,g;gbahf 
,d;Dk; mNef Njt fl;lisfis kPwp elg;gij jq;fs; 
ghuk;gupakhf;fpf; nfhz;lhu;fs;. ,e;j cyfj;NjhL mope;J 
Nghfpd;w ,e;j ruPuj;ij Ngzpg; ghJfhg;gjw;F mNef 
Kaw;rpfis vLf;fpd;wPu;fNs> Mdhy; cq;fs; Mj;Jkhit 
epj;jpa epj;jpakha; ghjhsj;jpw;F js;Sk;gbaha; NjtDila 
fl;lisfis tpaj;jkhf;Ffpd;wPu;fNs vd;W ,NaR gjpy; 
$wpdhu;. gpupakhdtu;fNs> ruPuj;jpNy Rj;jkhapUg;gJ ey;yJ> 
mijf; Fwpj;J gupRj;j Ntjhfkj;jpNy mNef thu;j;ijfs; 
cz;L. Mdhy; mjw;F Nkyhf> vq;fs; Mj;Jkhit Fwpj;j 
tplaq;fspy; ehq;fs;  fupridAs;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
vq;fs; ,Ujaj;ij Rj;jkhf fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.  

  

 

 

உங்கள் பாரம்ப�யத்தி 

னாேல ேதவ�ைடய கற் 

பைனைய அவமாக்கிவ 

�கிற�ர்கள். 

மத்ேத� 15:6 

nts;sp | fhu;j;jpif 9 
 

 khiy thrfk; - khw;F 7:1-13  

 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> எங்கள் ச�ரங்கைள பா�காக்க எ�க்�ம் 

�யற்சிகைளவ�ட> ஆத்�மாைவ பா�காக்�ம் உம் கற்பைனகைள மன 

தார அ�ச�த்� நடக்க என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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த�ர்க்கமான ���கள் 

gps;isfs; jtW nra;Ak; NghJ> rpy NtisfspNy ngw; 
Nwhu;fs; Nfhgk; nfhz;lhYk;> gpd;G kd];jhgg;gl;L mtu;f 
Sf;F ,uq;Ffpd;whu;fs;. “cq;fspd; jfg;gdhapUf;fpw xUtdpl 
j;jpy; kfd; mg;gq;Nfl;lhy;> mtDf;Ff; fy;iyf; nfhLg;ghdh? 
kPidf;Nfl;lhy; kPDf;Fg; gjpyha;g; ghk;igf; nfhLg;ghdh? my; 
yJ Kl;iliaf; Nfl;lhy;> mtDf; 
Fj; Njisf; nfhLg;ghdh? nghy; 
yhjtu;fshfpa ePq;fs; cq;fs; gps; 
isfSf;F ey;y <Tfisf; nfhL 
f;f mwpe;jpUf;Fk;NghJ> guk gpjh 
thdtu; jk;kplj;jpy; Ntz;bf;nfh 
s;Sfpwtu;fSf;Fg; gupRj;j Mtp 
iaf; nfhLg;gJ mjpf epr;rak; 
my;yth vd;W ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. Njtdhfpa fu;j;jU 
ila thf;Fj;jj;jq;fs; cz;ikahd itfs;. fu;j;ju; ey;ytu;> 
mtUila fpUig vd;nwd;iwf;Fk;> mtUila cz;ik 
jiyKiw jiyKiwf;Fk; cs;sJ. vq;fis mioj;j Njtd; 
cz;ikAs;stu;. mtUila miog;ig Vw;Wf; nfhs;Sgtu;fs; 
jq;fs; tho;f;ifapy; jPu;f;fkhd KbTfis vLf;f Ntz;Lk;. 
me;jj; jPu;khdj;jpNy jpahfq;fs; ,Uf;f Ntz;Lk;. Mgpufhik 
fu;j;ju; mioj;j NghJ mtu; jd;Dila Njrj;ijtpl;L> jd;D 
ila ,dj;jtiutpl;L Gwg;gl;Lg; Nghdhu;. Fwpj;j fhyj;jpy; 
Njtd; mtiu Nkd;ikg;gLj;jpdhu;. ,d;W vq;fSila tho; 
f;ifapYk;> rpy NtisfspNy> vq;fs; ngytPdq;fs; ePq;Fk;gb 
ahf ehq;fs; n[gpj;Jf; nfhz;bUf;fyhk;. mitfs; tplKb 
ahky; ,Uf;Fk; vq;fs; khk;r ,r;iria epiwNtw;Wk; ght go 
f;fq;fshf ,Uf;fyhk;. vq;fs; ngytPdj;jpNy NjtDila 
fpUig NghJkhdJ. mjdhy; ehq;fs; njhlu;e;J ghtj;jpNy 
,Ue;J nfhs;syhk; vd;gJ nghUs; my;y. NjtDila thu;j; 
ijiaf; Nfl;L> mjw;F fPo;g;gbe;J> me;j thu;j;ijapd;gb> vq; 
fs; fl;Lg;ghl;bw;Fs; ,Uf;Fk; jPu;khdq;fis ehq;fs; vLf;f Ntz; 
Lk;.  ehq;fs; nra;aKbahjij Njtd; vq;fsplk; vjpu;ghu;g;gjp 
y;iy. nghy;yhq;fha;j; Njhd;WfpwitfisAk; mij cz;L 
gz;Zk; fhuzpfisAk; tpl;L tpyFq;fs;. 

  

  

 

உங்கைள அைழக்கிறவர் 

உண்ைம�ள்ளவர்> அவர் 

அப்ப�ேய ெசய்வார். 

1 ெதச 5:24 
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 khiy thrfk; -  Nuhku; 6:1-13 

 

ெஜபம்: ஜ�வ�ள்ள ேதவேன>  ந�ர் அைழத்தவர் உண்ைம�ள்ளவர். அேத 

ேபால நாங்க�ம் உண்ைம�ள்ள மனேதா� உம்ைம ேசவ�க்க> த�ர்க்க 

மான ���கைள எ�க்க ெபலன் தந்� வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

  ேதவ�ைடய சர்வா�தவர்க்கம் - எேபசியர் 6:10-18  22 



  
 

 

பாக்கியம் ெபற்றவர்கள் யார்? 

Gw Njrj;J rpW igad; xUtd;> jd; ez;gu;fNshL Xa;T 
ehs;ghlrhiyf;F nrd;wpUe;jhd;. jd; jha; je;ijaNuhL ,uT 
Mfhuk; cz;gjw;F Kd;> Mfhuj;jpw;fhf NjtDf;F ed;wp 
nrYj;j Ntz;Lk; vd;W $wp> ed;wpapd; n[gj;ij VnwLj;jhd;. 
mijf; fz;l> Njtid mwpahj je;ij> ehd; ,t;tsT 
f~;lg;gl;L cioj;J Mfhuj;ij 
nfhz;L tUfpd;Nwd;> Mdhy; 
,tNdh mwpahj NjtDf;F ed;wp 
$Wfpd;whNd vd;W tUj;jg;gl;lhu;. 
,e;j je;ijahiug; Nghy> gy 
kdpju;fs;> jq;fs; nrhe;j gpuahr 
j;jpdhNyNa fhupak; tha;f;fpd;wJ 
vd epidj;J NjtDila fpU 
igia mwpahjpUf;fpd;whu;fs;. jq; 
fs; nrhe;j Gj;jpapd; Nky; rhu;e;J> mJNt nka;ahd Qhdk; 
vd;W tho;e;J tUfpd;whu;fs;. ,tu;fs; jq;fs; ,Ujaj;jpy; 
Njhd;Wk; epidTfis ek;gp> NjtDila fpUigia mrl;il 
nra;J tho;fpd;wtu;fs;. ,tu;fs; jq;fs; nrhe;j MNyhrid 
apd;gb elf;fpd;w kjpaPduhf ,Uf;fpd;whu;fs;. G+kpAk; mjd; 
epiwTk; mjd; FbfSk; fu;j;jUilaJ. ehq;fs; Njtid 
mwpe;j ehl;fspd; kl;Lky;y> ehq;fs; mtiu mwpahJ miye;J 
jpupe;j ehl;fspYk; mtu; vq;fSf;F mDf;fpufk; nra;jhu;. 
ehq;fs; mtiu $g;gpl mwpahjpUe;j NghJk;> mtu; jkJ 
kpFe;j ,uf;fq;fspdhy; vq;fis ghJfhj;J te;jhu;. guNyh 
fj;jpy; ,Uf;fpd;w G+uz rw;Fzuhfpa vq;fs; guk gpjh> jPNahu; 
NkYk; ey;Nyhu; NkYk; jkJ R+upaid cjpf;fg;gz;zp> ePjpA 
s;stu;fs; NkYk; mePjpAs;stu;fs; NkYk; kioiag; nga;ag;g 
z;Zfpwhu;. fu;j;jUf;Fg; gae;J> mtu; topfspy; elf;fpwtd; 
vtNdh> mtd; ghf;fpathd;. mtd; guj;jpypUe;J tUfpd;w 
nka; Qhdj;ij mwpe;jpUf;fpd;whd;. mope;J NghFk; ,e;j G+Tyf 
tho;it ek;gp> jd; ehl;fis tpuag;gLj;jhky;> Njtid ek;gp> 
epj;jpa tho;it milAk;> [Pt thu;j;ijfspd;gb jd; tho;it 
mikj;Jf; nfhs;fpd;whd;. ,td; vy;yh MrPu;thjj;jpd; 
Cw;whfpa Njtid mwpe;jtdha; ,Uf;fpd;whd;. 

  

  

 

தன் இ�தயத்ைத நம்� 

கிறவன் �டன் ; ஞான 

மாய் நடக்கிறவேனா இர 

ட்சிக்கப்ப�வான். 

ந�திமாழிகள் 28:26 
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 khiy thrfk; - rq;; 128:1-6 

 

ெஜபம்: என்�ம் மாறாத ேதவேன> �ய �த்திய�ன் ேமல் சார்ந்�> என் 

இ�தயத்தின் நிைன�கள�ன்ப� நடவாமல்> உம்ைம நம்ப� உம்�ைடய 

ஜ�வ வார்த்ைதகள�ன் ப� வாழ என்ைன வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஒ� நன்ைம�ம் �ைற�படா�   

xU kdpjd; gy Mz;Lfshf xU njhopw;rhiyapy; Ntiy 
ghu;j;J te;jhd;. rpNu~;l cWg;gpdu; kj;jpapNy ed;kjpg;G ngw;w 
me;j Copad;> Ntiyia Fwpj;j cj;juthjk; cilatdhf 
,Ue;jhd;. rpy Mz;LfSf;F gpd;> ehl;by; Vw;gl;l nghUshjhu 
gpd;diltpdhy;> gy njhopw;rhiyfs; %lg;gl;lJ. mjdhy; 
,e;j kdpjDk; Ntiyapy; ,Ue;J ePf;fg;gl;lhd;. ,e;j epfo;it 
rw;Wk; vjpu;ghuhj me;j kdpjDf;F> 
mij [Puzpf;f Kbatpy;iy. 
vj;jid Mz;Lfs; ,q;F Ntiy 
ghu;j;Njd;> ,g;NghJ tajhfptpl; 
lJ> ,dp vg;gb Gjpa Ntiyia 
vLf;f KbAk;? vg;gb vd;Dila 
FLk;gj;ij Ngh~pg;Ngd;> gps;isf 
spd; gbg;G vd;d MtJ vd gy 
Nahridfs; me;j kdpjDila 

,Ujaj;ij mOj;jpaJ. NtW gl;l 
fhuzq;fSf;fhf kdpju;fs; ,e;j epiyf;F js;sg;gL 
fpd;whu;fs;. vq;fs; tho;tpYk; $l ,g;gbahd epiyfs; Vw;gl;b 
Uf;fyhk; my;yJ Vw;glyhk;. ,e;j cyfpNy vJTk; epue; 
jukhdjy;y. kdpju;fs; ve;j gjtp tfpj;jhYk;> mtu;fs; cj;ju 
thjk; epiyaw;wJ. fhyq;fs; fle;J> kdpju;fs; khwpg;Ngh 
fyhk;> Mdhy; New;Wk; ,d;Wk; vd;Wk; khwhj ,NaR nrhd; 
dhu;: vd;dj;ij cz;Nghk;> vd;dj;ijf; Fbg;Nghk;> vd;dj;ij 
cLg;Nghk; vd;W ftiyg;glhjpUq;fs;. ehisf;fhff; ftiyg;g 
lhjpUq;fs;; ehisajpdk; jd;DilaitfSf;fhff; ftiyg;g 
Lk;. me;je;j ehSf;F mjpdjpd; ghL NghJk;. vq;fs; Njitfs; 
ahitAk; guk gpjh mwpe;jpUf;fpd;whu;. tho;tpNy jw;NghJ Vw; 
gl;bUf;Fk; rthiyf; fz;L> kUz;L Nghfhky;> kdk; njha;e;J 
Nghfhky;> fu;j;jUf;F gae;J mtu; topapNy elTq;fs;. cq;fs; 
fzf;F thdj;ijAk; G+kpiaAk; gilj;j ru;t ty;yikAs;s 
Njtdplk; cz;L. mtUila uh[;aj;ijAk; ePjpiaAk; NjLq; 
fs;. jPikaha; Njhd;Wk; #o;epiyfis ed;ikahf khw;Wfpd;w 
Njtd; mtu;. rpq;ff;Fl;bfs; jho;r;rpaile;J gl;bdpahapUf;Fk;; 
fu;j;jiuj; NjLfpwtu;fSf;Nfh xU ed;ikAq; FiwTglhJ. 

    

 

 
 

சிங்கக்�ட்�கள் தாழ்ச்சி 

யைடந்� பட்�ன�யாய� 

�க்�ம்; கர்த்தைரத் ேத� 

கிறவர்க�க்ேகா ஒ� நன் 

ைம�ங் �ைற�படா�. 

சங்கீதம் 34:10 
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 khiy thrfk; - Nahth 14:1-3 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> வாழ்ைகய�ேல வ�ம் 

சவால்கைள கண்� மனந்தளர்ந்� ப�ன்ன�ட்� ேபாகாதப�> உம்�ைடய 

வார்த்ைதைய நம்ப� அதன் ப� வாழ என்ைன வழிநடத்திச் ெசல்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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எச்ச�ப்ப�ன் சத்தங்கள்  

ew;gz;GfSs;s thypgd; xUtd;> neLQ;rhiyfspy; thfdj;ij 
tY Ntfkhf Xl;Lk; gof;fkhf;fpf; nfhz;lhd;. ,jdhy; ngw; 
Nwhu;> FLk;gj;jhuhy; gy Kiw fbe;J nfhs;sg;gl;lhd;. cwtp 
du; kw;Wk; ez;gu;fspy; rpyu; mwpTiufis $wpdhu;fs;> mtNdh 
mijg; nghUl;gLj;jtpy;iy. xU rpy Kiw nghyprhuhy; jL 
j;J epWj;jg;gl;;L> mguhjKk; toq;fg;gl;lJ. Mdhy; mijAk; 
mtd; nghUl;lhf vz;ztpy;iy. 
xU ehs; mtd; ,g;gbahf thf 
dj;ij Xl;bf; nfhz;L nrd;w 
NghJ> Fwpg;gpl;l #o;epiyapy; thf 
dj;ij cldbahf fl;Lg;gLj;j 
Kbahky; Nghdjpdhy;> ghupa tpg 
j;jpy; mfg;gl;L> jd; capiu kha; 
j;Jf; nfhz;lhd;. gy Kiw mwp 
Tiu $wg;gl;Lk;> mjw;F nrtp 
kLf;fhky;> jdf;F fpilj;j mU 
ikahd tho;it rLjpapNy ,oe;J Nghdhd;. thfdk; Xl;Lk; 
mDkjpg;gj;jpuk; ngw;Wf; nfhs;Sk; NghJ> tPjp neLQ;rhiy 
tpjpfis fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. gpd;G vOj;Jg; guPl;ir kw; 
Wk; eilKiw tPjpg; guPl;irapy; rpj;jp ngw Ntz;Lk;. vdNt 
me;j thypgd; tpjpKiwfis ed;F mwpe;jpUe;jhd;. mjw;F 
Nkyhf tutpUf;Fk; Mgj;ij Fwpj;J Kd;dwptpg;gjw;F ngw; 
Nwhu;> FLk;gj;jhu;> cwtpdu;> ez;gu;fs; ,Ue;jhu;fs;. ,it 
ahTk; mtDf;F fpilj;j rfhak;. Mdhy; mitfis mtd; 
jd; tho;tpd; ,lQ;ry;fshf vz;zpdhd;. ,jw;nfhj;jjhfNt 
rpy kdpju;fSila tho;f;ifapYk; gy ew;gz;Gfs; ,Ue;jh 
Yk;> rpy tplaq;fspNy kdNkl;bik mile;J Njt MNyhr 
idfis js;sp tpLfpd;whu;fs;. vq;fs; tho;f;ifapYk;> Njt 
MNyhridfs; mwpTiufs;> vr;rupg;Gf;fs;  gyu; topahf 
vq;fSf;F ntspg;gLj;jg;gLfpd;wJ. ve;j xU fhupaj;jpYk;> 
NjtDila xOq;Ff;F vjpuhf ehq;fs; kdNkl;bik 
nfhs;shky;> ed;ikahd mwpTiufSf;F ehq;fs; nrtprha;j;J> 
vq;fs; tho;f;ifapy; ehq;fs; khw;wpaikf;f Ntz;ba 
tplaq;fis khw;wp mikf;f Ntz;Lk;.   
        

 
 

அ�க்க� க�ந்�ெகாள்ள 

ப்பட்�ம் தன் ப�ட�ையக் 

க�னப்ப�த்�கிறவன் 

சகாயமின்றிச் ச�திய�ல் 

நாசமைடவான். 

ந�திெமாழிகள் 29:1 

nrt;tha; | fhuj;;jpif 13 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 7:24-27 

 

ெஜபம்: கி�ைப நிைறந்த ேதவேன> உம்�ைடய எச்ச�ப்ப�ன் சத்தத்ைத 

ஒ�ேபா�ம் அசட்ைட ெசய்யாமால்> என் வாழ்ைவ ஆராய்ந்� அறிந்�> 

உம்�ைடய வார்த்ைதய�ன்ப� நடக்க ப�ரகாச�ள்ள மனக்கண்கைளத் 

தா�ம் .இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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இரக்கங்க�க்� ��வ�ல்ைல… 

VNukpah vd;Dk; jPu;f;fjuprpapd; ehl;fspNy> ,];uNty; Njrj;jpd; 
mf;fpukj;jpd; kpFjpapdhy; moptpd; tpspk;ig Nehf;fp nrd;W 
nfhz;bUe;jJ. NjtDila rj;jj;jpw;F nrtp nfhLg;gtu;fs; 
Fiwe;J nfhz;Nl Nghdhu;fs;. mJ kl;Lkd;wp Njtd; $Wk; kd 
e;jpUk;Gjypd; thu;j;ijfis ciuj;j Njt kD~dhfpa VNukp 
ahit Jd;GWj;jpdhu;fs;. mg;gb 
ahd #o;epiyapd; kj;jpapYk;> frg; 
ghd mDgtq;fs; kj;jpapYk;> Njt 

kD~dhfpa VNukpah Njtid ek;gp 
apUf;fpwtu;fSf;F Njt fpUigia 
ntspg;gLj;jpf; $wpdhu;. “ehk; epu; 
%ykhfhjpUf;fpwJ fu;j;jUila fpU 
igNa> mtUila ,uf;fq;fSf;F 
Kbtpy;iy. mitfs; fhiyNjh 
Wk; Gjpaitfs;; ckJ cz;ik 
ngupjhapUf;fpwJ. fu;j;ju; vd; gq;F 
vd;W vd; Mj;Jkh nrhy;Yk;; 
Mifahy; mtuplj;jpy; ek;gpf;if 
nfhz;bUg;Ngd;. jkf;Ff; fhj;jpU 
f;fpwtu;fSf;Fk; jk;ikj; NjLfpw 
Mj;JkhTf;Fk; fu;j;ju; ey;ytu;. fu;j;jUila ,ul;rpg;Gf;F 
ek;gpf;ifNahL fhj;jpUf;fpwJ ey;yJ.” Mk; gpupakhdtu;fNs> 
fu;j;jUila fpUig fhiyNjhWk; GjpjhapUf;fpd;wJ. vdNt 
mOj;Jk; #o;epiyfis fz;L kdk; Nrhu;e;J> ,dpAk; xU 
tpbT cz;Nlh vd;W jsu;e;J Ngha;tplhjpUq;fs;. fu;j;jUf;F 
fhj;jpUf;fpd;wtu;fs; xUNghJk; ntl;fg;gl;Lg; Nghtjpy;iy. 
xU Ntis> fle;J Nghd mDgtq;fs; frg;ghf Njhd;wyhk; 
my;yJ jw;Nghija epiy frg;ghf ,Uf;fyhk;. ve;j 
epiyahdhYk;> NjtDila Neuj;jpw;F fhj;jpUf;fpd;wtu;fs;> 
Mde;jf;fspg;gilthu;fs;. ehq;fs; NjtDf;fhf fhj;jpUe;jJ> 
vj;jid ed;ik vd;W kdjhu $Wk; ehl;fs; tUk;. NjtDila 
fzf;F ,e;j cyfj;Jld; Kbe;J Nghtjpy;iy. vdNt 
Nkw;$wpa thu;j;ijfis jpdKk; mwpf;ifapl;L> NjtDila 
ed;ikia fhz ek;gpf;ifNahNl jupj;jpUq;fs;.  
 
 

நாம் நிர்�லமாகாதி�க் 

கிற� கர்த்த�ைடய கி� 

ைபேய> அவ�ைடய இர 

க்கங்க�க்� ��வ� 

ல்ைல.  அைவகள் காைல 

ேதா�ம் �தியைவகள்; 

உம� உண்ைம ெப� 

தாய��க்கிற�. 

�லம்பல் 3:22-23 

Gjd; | fhu;j;jpif 14 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 136:1-5 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> உம்�ைடய கா�ண்யத்தாேல இ�த்�க் 

ெகாண்டவேர> உம்�ைடய கி�ைப என்��ள்ள� என்பைத உணர் 

ந்தவனாய்> உம்�ைடய ேநரத்திற்� காத்தி�க்�ம் ெபா�ைமையத் 

தா�ம்.இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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வ��ைகய�ன் ஆரம்பம் 

Njtdplj;jpypUe;J Nkd;ikahd Qhdj;ijAk;> nry;t nropg; 
igAk; ngw;W> gy Qhd cgNjrq;fis vOjpa rhyNkhd; 
Qhdp> vg;gb NjtDila rj;jj;ij Nfshjgb jd; ,Ujaj;ij 
fbdg;gLj;jpdhu;. nghJthf> guhf;fpukk; cs;s xU gythid 
fhag;gLj;j Ntz;Lnkd;why;> kpfg;ngupjhd jpl;lj;ij Nghl;L 
mij rkhu;j;jpakhf nraw;gLj;j Ntz;Lk; vd;W  nrhy;ypf; 
nfhs;thu;fs;. vdNt Njt Qhd 
j;ij ngw;w rhyNkhd; Qhdp> ght 
j;jpy; tpOe;J Nghdhu; vd;why;> 
mtupd; Qhdj;ij Nkw;nfhs;Sk;g 
bahf> kpfg;ngupjhd jPtpid mt 
Uf;F vjpuhf njhLf;fg;gl;bUf;f 
Ntz;Lk; vd;W gyu; rpe;jpf;fyhk;. 
mg;gbahf my;y. NjtDila Gj; 
jpNa Gj;jp> mtUila Qhdj;jp 
w;F Nkd;ikahd Qhdk; ,y;iy. 
mg;gbnad;why;> rhyNkhd; Qhdpia gpd;dila itj;j 
fhupak; vd;d? NjtDila epakq;fis ed;whf mwpe;jpUe;Jk;> 
kpfTk; rpwpa mstpNy NjtDila fhupaq;fspy; rkurk; 
nra;J> Njtd; $wpatw;iwtpl;L rw;W tpyfp XLjNy ghupa 
tpOiff;F Muk;gk;. mg;gbg;gl;l rpd;df; fhupaq;fis 
Kisapy; fps;sptplhtpl;lhy;> mJ fhyg;Nghf;fpy;> Ntu;tpl;L 
tsu;e;J ngupa tpUl;rkhf khwptpLk;. vq;fSila tho;tpYk;> 
,J rpd;d tp~ak; vd;W rpyNtisfspNy ghuhKfkhf rpy 
fhupaq;fis tpl;LtpLfpd;Nwhk;. ehd; gy tUlq;fshf Myak; 
nrd;W tUfpd;Nwd;> Ntjj;ij thrpf;fpd;Nwd;> n[gpf;fpd;Nwd;> 
,njy;yhk; vd;id Nkw;nfhs;s KbahJ vd;W NjtDila 
fl;lisfis vq;fSila tho;tpy;  rpwpa mstpNy jtWk; 
NghJ> fhyg;Nghf;fpy; mJ vq;fs; fl;Lg;ghl;iltpl;L nrd;W 
tpLk;.  vdNt ehq;fs; ve;j epiyapy; ,Ue;jhYk;> NjtDila 
fl;lisfSk; epakq;fSk;> vq;fs; tho;tpw;F fhtyhf 
jug;gl;bUf;fpd;wnjd;gij czu;e;J> ehq;fs; Nfl;litfisAk;;> 
thrpj;jitfisAk;> fw;witfisAk;>  ,Ujaj;jpy; itj;J> 
mitfspd; topapy; elf;f Ntz;Lk;.     

  

 

 
 

நான் உமக்� வ�ேராத 

மாய்ப் பாவஞ்ெசய்யாதப 

�க்�> உம� வாக்ைக என் 

ன��தயத்தில் ைவத்� 

ைவத்ேதன். 

சங்கீதம் 119:11 

tpahod; | fhu;f;jpif 15 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 10:16 

 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன>  நான் எந்த நிைலய�ேல இ�ந்தா�ம்> இந்த 

�மிய�ேல வா�ம்வைர உம்�ைடய கட்டைளகைள தியான�த்� ந�ர் 

காட்�ய வழிகள�ல் நடக்க என்ைன உணர்�ள்ளவனாக்�ம். இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஞானவான்கள்...  

CUf;F Gjpjhf FbNawpa kdpjd;> jhd; ahUld; el;G nfhs; 
tnjd;gjpy; kpfTk; fUj;Js;stdhf ,Ue;jhd;.  maypYs;s 
ew;gz;Gs;s xU FLk;gj;Jld; el;Gf; nfhz;lhd;. mijj; njhl 
u;e;J fhyg;Nghf;fpy;> me;j ew;gz;Gs;s FLk;gj;jpdupd; ey;y 
ez;gu;fisAk; jd; ez;gu;fs; Mf;fpf; nfhz;lhd;. ,g;gbahd 
xU ey;YwT gy ey;YwTfis Vw;gLj;Jfpd;wJ. Mdhy; me;j 
kdpjd;> me;j CUf;F te;jNghJ 
jPa gof;fq;fs; cs;s xUtDld; 
Nru;e;jpUe;jhy;> fhyg;Nghf;fpy;> kw;w 
jPagof;fKs;stu;fSk; ,tDld; 
Nru;e;J nfhs;thu;fs;. rw;W rpe;jpj; 
Jg; ghUq;fs;! xU kdpjDila 
tho;tpYs;s xU ghtk;> kw;iwa 
ghtq;fSf;F miog;G nfhLf;fpd; 
wJ. ,d;DnkhUtpjkhf $wg; 
Nghdhy;> xU ghtk; ,d;DnkhU 
ghtr; Nrhjidf;F vq;fis ,l;Lr; nry;Yfpd;wJ. vLj;Jf; 
fhl;lhf> fsT vLj;j kdpjd; xUtd;> jd; fsit kiwg;gjw;F 
ngha; nrhy;y jaq;f khl;lhd;. rpwpa tpij vg;gb tsu;e;J 
ngUk; tpUl;rkhf khwp vg;gb xU kdpjdpd; tho;it nfLj; 
Jg; NghLfpd;wJ vd;gijg; gw;wp New;wa ehspy; jpahdpj;Njhk;. 
NjtDf;F gae;J tho;fpd;w kdpjNdhL> mtDf;F xj;j 
kdpju;fNs el;Gf; nfhs;s KbAk;. mNj Nghd;W xU khk;r 
,r;irNahL kw;w ahTk; ,izf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. vdNt 
ehq;fs; vq;fs; tho;tpy; ed;ikapd; Cw;whfpa ,NaRNthL 
,ire;jpUe;jhy;> vg;NghJk; ed;ikahd fdpfisNa nfhLg; 
Nghk;. mJ khj;jpuky;y> jPik vq;fs; ciwtplk; mZfhJ.  Njt 
Dila fl;lisfis Jzpfukhf kPwpelf;fpd;wtu;fs;> jPikia 
tpijf;fpd;whu;fs;> mtu;fs; jhq;fNs jq;fSf;F fz;zpia tU 
tpj;J> <w;wpy; epj;jpa kuzj;ij milfpd;whu;fs;. NjtDf;F ga 
g;glhky; thOk;> jtwhd $l;Lwit tpl;L tpLq;fs;;. Qhdth 
d;fs; NjtDf;F gae;J mtUila topapNy  elf;fpd;whu;fs;. mt 
u;fs; ed;ikia tpijf;fpd;whu;fs;> KbtpNy epj;jpa [Ptid 
ngw;Wf; nfhs;fpd;whu;fs;.  

 

 

ஞான�கேளாேட சஞ்ச�க் 

கிறவன் ஞானமைடவான் ; 

�ட�க்�த் ேதாழேனா 

நாசமைடவான். 

ந�திெமாழிகள் 13:20 

nts;sp  | fhu;f;jpif 16 
 

 khiy thrfk; - 1 nfhup 15:33 

ெஜபம்: பராக்கிரம�ள்ள ேதவேன>  இந்த �மிய�ேல வா�ம் 

நாட்கள�ேல நன்ைமய�ன் ஊற்றாகிய உம்ைம பற்றிக் ெகாண்�> 

உம்�ைடய வழிய�ேல வா�ம்ப�யாய் என்ைன நடத்திச் ெசல்வ �ராக. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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மனம் தளர்ந்� ேபாகாதி�ங்கள் 

Njtdhfpa fu;j;ju; Kd;Fwpj;j 70 Mz;Lfs; epiwNtwpaNghJ> 
jk;Kila [dq;fshfpa A+jh kD~iu> ghgpNyhdpd; 
rpiwapUg;gpypUe;J jpUk;gp nfhz;L te;jhu;. vUrNyik 
kWgbAk; jpUj;jp fl;Lk;gbf;F mtu;fSf;F mDf;fpufk; nra;J> 
mjpfhupfspd; fz;fspNy jait cz;L gz;zpdhu;. vUrNyk; 
rPu;jpUj;jp fl;lg;gLtJ NjtDila rpj;jkhf ,Ue;j NghjpYk;> 
mjw;F tpNuhjkhf rd;gy;yhj;Jk;> 
njhgpahTk;> mugpaUk;> mk;Nkhdp 
aUk;> m];Njhj;jpaUk; kpfTk; vup 
r;ryile;J fl;Lg;ghL gz;zpdhu; 
fs;. mtu;fis ghu;j;J eifj;jhu; 
fs;. Aj;jj;jpw;F kdpju;fis Vtp 
tpl;lhu;fs;. neNfkpahTk; mtidr; 
rhu;e;j kdpju;fSNkh> me;j kpul;l 
iyf; fz;L kUz;L Nghfhky;. 
Njtid Nehf;fp n[gk;gz;zp> mt 
u;fs; epkpj;jk; ,uTk;gfYk; [hkq; 
fhf;fpwtu;fis itj;jhu;fs;. Njtd; 
me;j tpNuhjpfspd; MNyhridia mgj;jkhf;fpdhu;. neNfkpahT 
ld; ,Ue;jtu;fs;> Mu;tj;Jld; nraw;gl;lhu;fs;. ghjpg;Ngu; Ntiy 
nra;jhu;fs;> ghjpg;Ngu; <l;bfisAk; gupirfisAk; tpy;Yfis 
Ak; ftrq;fisAk; gpbj;J epd;whu;fs;;. mjpfhupfs;> A+jh tk;rj; 
jhu; vy;yhUf;Fk; gpd;dhf epd;whu;fs;. myq;fj;jpNy fl;Lfpwt 
u;fSk;> RikRkf;fpwtu;fSk;> RikNaw;Wfpwtu;fSk;> mtutu; 
xU ifapdhNy Ntiynra;J> kWifapdhNy MAjk; jupj;jpU 
e;jhu;fs;. ehq;fs; guNyhfk; nry;Yk;gbahd miog;ig ngw;wp 
Uf;fpd;Nwhk;. mJ NjtDila rpj;jk;. vdpDk;> ,e;j cyfpNy 
vq;fSf;F vjpu;g;Gf;fs;> Vsdq;fs; cz;L. vq;fis ghu;j;J gup 
ahrk; nra;thu;fs;. gy kpul;ly;fs; tUk;. ,itfspdhy; Nrhu; 
e;J Nghfhky;> ehq;fs; n[gk; gz;zp> [hkk; fhf;fpd;wtu;f 
isg; Nghy vg;NghJk; vq;fs; J}a tho;itf; fhf;Fk;gbf;F 
vr;rupf;ifahapUf;f Ntz;Lk;. vq;fSf;F vjpuhf vOk;Gk; ve;j 
MAjj;ijAk; Njtd; tha;f;fhJ Nghfg;gz;Zthu;.  

 

 

  

 

ஆனா�ம் நாங்கள் எங் 

கள் ேதவைன ேநாக்கி 

ெஜபம்பண்ண�> அவர்கள் 

நிமித்தம் இர�ம்பக�ம் 

ஜாமங்காக்கிறவர்கைள 

ைவத்ேதாம். 

ெநேகமியா 4:9 

rdp | fhu;j;jpif 17 
 

 khiy thrfk; - 1 njr 5:16-19 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ>  இந்த உலகிேல எங்கைள ேநாக்கி வ�ம் 

சவால்கைளக கண்� மனந்தளர்ந்� ேபாகாதப�க்�> வ�ழித்தி�ந்� 

ெஜபம் ெசய்�>  சவால்கைள ேமற்ெகாள்ள கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்ச 

கர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கி ேறன் ஆேமன். 
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வார்த்ைதகள�ன் ெவள�ச்சத்தில் 

KjiyfSf;Fk;> gaq;fukhd tdtpyq;FfSf;Fk; mUfpy; nrd;W 
tPu> jPu nray;fis fhz;gpf;Fk; xU kdpjd; ,Ue;jhd;. mt 
Dila gpukpf;fj;jf;f tPujPur; nray;fis gy ehl;L kf;fSk; 
fz;L fspj;jhu;fs;. rpyNuh> me;j kdpjd; vr;rupf;ifahf ,Uf;f 
Ntz;Lk;> me;j tdtpyq;FfSk;> Cu;tdTk;> kdpju;fNshL ,il 
g;gLtjw;F gapw;Wtpf;fg;gl;ljhapUe;jjhYk;> mitfshy; me;j 
kdpjDf;F capu; Mgj;J tUk; 
vd;W $wpdhu;fs;. xU ehs; mtd; 
,g;gbahf jd; tPur; nray;fis 
fhz;gpf;f Kw;gl;lNghJ> vjpu;ghuj 
tpjkhf> mtd; jhf;fg;gl;L> me;j 
,lj;jpNyNa kupj;Jg; Nghdhd;. 
me;j kdpjd; kpfTk; rhJupak; kpf; 
ftd;> tdtpyq;Ffs;> CUk; gpuh 
zpfs;> fly; [e;Jf;fSld; ,ilg; 
gLtjpy; gy Mz;Lfs; mDgt 
kpf;ftd;. Mdhy; me;j kpUfq;fs;> 
[e;Jf;fs;> jhq;fs; Fbnfhs;Sk; ,lj;jpy;> kpfTk; 
gykpf;fjhapUg;gjhy;> mitfSf;F fpilf;Fk; xU rpwpa 
re;ju;g;gj;jpy; ghupa tpisTfis Vw;gLj;jptpLk;. gpupakhdtu; 
fNs> ,g;gbahfj;jhd; ght ,r;irfSk; ,Uf;fpd;wJ.  ehq;fs; 
ru;t ty;yikAs;s Njtdhy; miof;fg;gl;ltu;fs;> mtiur; 
ek;gp tho;gtu;fs;. mjdhy; ehq;fs; Ngha; ght ,r;irfNshL 
tPujPu nray;fis fhl;l Kw;glf; $lhJ. NjtDila MNyhr 
idapd;gb ght ,r;irfSf;F tpyfpNahLk;gb vr;rupg;G nfhL 
f;fg;gLfpd;wJ. ehd; gupRj;jthd;> ehd; ngyKs;std;> ehd; 
gakw;wtd; vd;W nrhy;yp> ght ,r;irfs; ,Uf;Fk; ,lq;fspy; 
Jzpfukhf epw;gtu;fs;> me;j gLFopapNy tpOe;J tpLthu;fs;.  
mjdhy; jhd;> jPq;fhd fhupaj;ij vd; fz;Kd; itf;fkhl; 
Nld;> toptpyFfpwtu;fspd; nra;ifia ntWf;fpd;Nwd; vd;W 
rq;fPj Gj;jfj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. vg;NghJk; jPq;fpiof;Fk; 
ght ,r;irfistpl;L tpyfp Xl Ntz;Lk;. fu;j;juhfpa ,NaR 
itNa vq;fs; fz;Kd; itj;J> mtu; $wpa thu;j;ijfspd; 
ntspr;rj;jpy; ehq;fs; vg;NghJk; tho Ntz;Lk;.   

  

  
 

  

 

த�ங்கான கா�யத்ைத என் 

கண்�ன் ைவக்கமாட் 

ேடன் ; வழி வ�ல�கிறவ 

ர்கள�ன் ெசய்ைகைய 

ெவ�க்கிேறன் ; அ� என் 

ைனப் பற்றா�. 

சங்கீதம் 101:3 

QhapW | fhu;j;jpif 18 
 

 khiy thrfk; - 1 jPNkh 6:19 

 

ெஜபம்: ப��த்த ப�தாேவ> ேதவ வார்த்ைதகைள அற்பமாக எண்ண�> உம் 

வ��ப்பமில்லாத இடங்க�க்� நான் ெசல்லாமல்> உம் வார்த்ைதய�ன்ப� 

உமக்� ப��யமானைத ெசய்�ம்ப� என்ைன உணர்�ள்ளவனா(ளா)க்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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நல்ல ேகா�ைம மண�கள் 

,d;iwa cyfpNy rpl;irfisAk; fbe;J nfhs;SjiyAk; 
gps;isfs; mw;gkhf vz;Zfpd;whu;fs;. jhq;fs; thOk; re;jjp 
mwpT ngUj;jtu;fs; vd;Wk;> jq;fs; ngw;Nwhu; Kd;Ndhu; 
tho;e;j ehl;fs; ehfuPfk; mw;wJ vd;Wk;> ey;y MNyhridfis 
js;sp tpLfpd;whu;fs;. ey;y MNyhridfis js;sp tpL 
gtu;fs;> Mz;Lfs; fle;J nry;Yk; NghJ> jq;fs; tho;f;if 
apNy  kpfTk; frg;ghd mDgtq; 
fis mile;J> tho;f;ifapy; gy 
gpd;dilTfis re;jpj;j gpd;dNu 
jq;fs; kjpaPdj;ij czu;e;J nfhs; 
fpd;whu;fs;. mtu;fspy; rpyu;> jPq;fhd 
topfspNy Vw;gLk; frg;ghd mDg 
tq;fspy; ,Ue;J kPs Kbahky; 
khz;L Nghfpd;whu;fs;. vq;fSila 
Njtdhfpa fu;j;jUk;> ey;y je;ij 
iag; Nghy> rpy NtisfspNy vq;fis rpl;rpj;J> fz;bj;J 
elj;Jfpd;whu;. me;j NtisfspNy> ehq;fs; me;j rpl;iria 
mw;gkhf vz;zhky;> Njtid ,d;Dkha; ,Wfg;gw;wpf; 
nfhs;s Ntz;Lk;. NfhJikia ed;whf tpsf;fp fsQ;rpaj;jpy; 
Nru;g;gJ Nghy mtu;jhNk vq;fis epj;jpa [PtdpNy Nru;j;Jf; 
nfhs;thu;. Nkhl;r tPl;bNy mq;Nf mtUlNd kfpo;e;jpUg;Nghk;. 
Mdhy;> rpl;iria mw;gkhf vz;zp> jq;fs; fz;Nghd top 
apNy Jzpfukhf tho;gtu;fs; KbtpNy epj;jpa Mf;fpidia 
mile;J nfhs;thu;fs;. “,g;nghONj NfhlhupahdJ kuq;fspd; 
Ntu; mUNf itj;jpUf;fpwJ. Mifahy; ey;y fdpnfhlhj 
kunky;yhk; ntl;Lz;L mf;fpdpapNy Nghlg;gLk;.”  ey;y kuq;fs; 
mjpf fdp nfhLf;Fk;gb Njtd; mij ,d;Dk; fpiseWf;fp 
Rj;jk; nra;fpd;whu;> mij tpUk;ghj kuq;fspd; mbapNy 
Nfhlhup itf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. “gpuk;ig mrl;il nra;fpd;wtd; 
Nfhlhupia re;jpf;f NeupLk;” vd;W xU Ntj ty;Ydu; $wpdhu;. 
vdNt ehq;fs; vg;NghJk; Njt rpl;iria ed;ikf;Nf vd;W 
Vw;Wf; nfhz;L> ,d;Dk; Njtid fpl;br; NrUNthk;. mtu; 
vk;ik ey;y NfhJik kzpfshf;fp jk;NkhL Nru;j;Jf; nfhs; 
thu;. 

 

  

  
 

அவர் தம� களத்ைத 

நன்றாய் வ�ளக்கி> தம� 

ேகா�ைமையக் களஞ்சி 

யத்தில் ேசர்ப்பார்; 

மத்ேத� 3:12 

jpq;fs; | fhu;j;jpif 19 
 

 khiy thrfk; - Y}f;fh 13:6-9 

 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> உம்�ைடய சிட்ைசைய அற்பமாய் 

எண்ணாமல்> அவற்ைற நன்ைமக்ேக என்� எண்ண�> உம்�ைடய 

ஆேலாசைனகள�ன் வழிய�ல் நடக்க எனக்� உணர்�ள்ள இ�தயத்ைதத் 

தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ஆ�தலின் ெதய்வம் இேய� 

“vd;d Nahrpf;fpd;wPu;fs;?” vd;W xU tajhdtiu xU thypgd; 
tpdhtpaNghJ> “vg;gbj; jk;gp kD~d; Nahrpf;fhky; ,Ug;gJ?” 
vd;W jathf gjpy; mspj;jhu;. kdpjDila kdjpNy gy Nahr 
idfs; Xbf;nfhz;Nl ,Uf;Fk; Mdhy; ePq;fs; xUtiug; ghu; 
j;J vd;d fLikahf Nahrpf;fpd;wPu;fs; vdf; Nfl;lhy;> nghJ 
thf “xd;Wkpy;iy Rk;kh ,Uf;fpd; 
Nwd;” vd;gijNa kWnkhopahf 
$wpf; nfhs;thu;fs;. kdpju;fs; gy 
fhupaq;fis Fwpj;J ftiy mil 
tjhy;> ehisiaf; Fwpj;j gak; 
kdjpy; Vw;gLfpd;wJ. ,g;gbg;gl;l 
gak;> Njt tpRthrj;jpw;F tpNuhj 
khf nraw;gLfpd;wJ. ftiyg;g 
LfpwjpdhNy cq;fspy; vtd; jd; 
ruPu msNthL xU Koj;ijf; $l; 
Lthd;? vd;W ,NaR Nfl;lhu;.  ft 
iyg;glhNj vd;W $WtJ Rygk;> 
Mdhy; vd; tho;f;ifapNy Vw;gl;l 
njhlu;r;rpahd Jd;gq;fis mDg 
tpj;jhy;jhd; njupAk; vd;W kdpj 
u;fs; $WtJz;L. mjpy; cz;ik cz;L. Mdhy;> ,NaR $Wfp 
d;whu;> mijg;gw;wp Nahrpj;J fyq;fpf;nfhz;Nl ,Ug;gjhy; 
cq;fSf;F ve;j gpuNah[dKk; Vw;glg; Nghtjpy;iy. tUj;j 
g;gl;L ghuk; Rkg;gtu;fNs ePq;fs; vy;NyhUk; vd;dz;il thU 
q;fs; ehd; cq;fSf;F ,isg;ghWjy; jUNtd; vd;W ,NaR 
thf;Fiuj;jpUf;fpd;whu;. ,e;j thu;j;ijia tpRthrpAq;fs;> 
cs;sj;jpNy mwpf;ifapLq;fs;. ePq;fs; xd;Wf;Fq; ftiyg;glh 
ky;> vy;yhtw;iwAq;Fwpj;J cq;fs; tpz;zg;gq;fis 
];Njhj;jpuj;NjhNl $ba n[gj;jpdhYk; Ntz;LjypdhYk; 
NjtDf;Fj; njupag;gLj;Jq;fs;> mg;nghOJ> vy;yhg; Gj;jpf; 
Fk;Nkyhd Njtrkhjhdk; cq;fs; ,Ujaq;fisAk; cq;fs; 
rpe;ijfisAk; fpwp];J ,NaRTf;Fs;shff; fhj;Jf;nfhs;Sk;. 
vdNt ele;jitfisAk; elf;f ,Uf;fpd;witfisAk; 
Nahrpj;J fyq;fhky; ,NaR mz;il fpl;br; NrUq;fs;. 

 
 
 
 
 

ந�ங்கள் ஒன்�க்�ங் கவ 

ைலப்படாமல்> எல்லாவ 

ற்ைற�ங்�றித்� உங் 

கள் வ�ண்ணப்பங்கைள 

ஸ்ேதாத்திரத்ேதாேட 

��ய ெஜபத்தினா�ம் 

ேவண்�தலினா�ம் 

ேதவ�க்�த் ெத�யப்ப 

�த்�ங்கள். 

ப�லிப்ப�யர் 4:6 

 

ெஜபம்: ஆ�தல் த�ம் ெதய்வேம> என் வாழ்க்ைகைய கலக்�ம் சவால் 

கைள எண்ண� கவைலயைடந்� ப�ன்வாங்கிப்ேபாகாமல்> உம் வார்த்ைத 

ய�ன் ெவள�ச்சத்தில் நடக்க என்ைன வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன்.  

nrt;tha; | fhu;j;jpif 20 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 11:28 
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மன�தர்கள் �ற்�ம் ேபா�... 
khiy Neuj;jpNy jpBnud;W tPl;bw;F te;j tpUe;jhsp xUtu; 
rpy kzpNeuk; gy fhupaq;fisgw;wp ciuahba gpd;du;> me;j 
tPl;Lf;fhuiu Nehf;fp “mLj;j fpuhkj;jpNy thOk;> Fwpg;gpl;l 
FLk;gj;jpdu;> cq;fs; gps;isfisg; gw;wp mtJ}whf Ngrpj; 
jpupfpd;whu;fs;” vd $wp tPL jpUk;gptpl;lhu;. ,e;j jpBu; nra;jp 
me;j FLk;g jiytidAk; mtd; 
kidtpiaAk; fyq;fbj;jjhy;> 
md;wpuT mtu;fshy; J}q;f Kba 
tpy;iy. gy vjpupilahd rpe;j 
idfs; kdjpNy Njhd;wpd. me;j 
rpe;jidfs;> ,Utupd; kdjpNy 

Njhw;wk; ngw;W> ngupa cUtkhfp 
tpl;lJ. jq;fis Fwpj;J tpNuhj 
kha; Ngrpatu;fspd; tha;f;F KbT 

itg;Nghk; vd;W tpbAk;tiu 
fhj;jpUe;jhu;fs;. gpupakhdtu;fNs> 
rpy NtisfspNy ,g;gbahd #o;epiyfSf;F ePq;fs; js;s 
g;gl;bUf;fyhk; my;yJ js;sg;glyhk;. me;j Neuq;fspNy> 
vq;fs; kdjpNy ehlfj;ij NkilNaw;WtJ Nghy> fhupaq;fis 
Fwpj;J Cfk; nra;ahky;> NjtDila ghjj;jpNy n[gpg;gNj 
mtrpakhdJ. tpUe;jhspahf te;jtu; $wpaJ cz;ikahf 
,Uf;fyhk; my;yJ ngha;ahf ,Uf;fyhk;. mJ vd;dthf 
,Ue;jhYk;> Kjyhtjhf> ehq;fs; ghtk; nra;ahjgbf;F vq;fs; 
Mtp Mj;Jkh ruPuj;ij J}a;ikahf  fhj;Jf; nfhs;Sk;gb 
Njtdplk; xg;Gf; nfhLj;J n[gpf;f Ntz;Lk;.  gpd;G> vq;fs; 
rpe;ijapNy> cz;ikAs;sitfnsitfNsh> xOf;fKs;sitf 
nsitfNsh> ePjpAs;sitfnsitfNsh> fw;Gs;sitfnsit 
fNsh> md;Gs;sitfnsitfNsh> ew;fPu;j;jpAs;sitfnsit 
fNsh> Gz;zpak; vJNth> Gfo; vJNth mitfisNa rpe;jp 
j;Jf;nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. vq;fs; NghuhAjk; khk;r ngyd; 
my;y. muz;fis epu;%ykhf;Ffpwjw;F NjtgyKs;sitf 
shapUf;fpwJ. mitfshy; ehq;fs; ju;f;fq;fisAk;> Njtid 
mwpfpw mwpTf;F tpNuhjkha; vOk;Gfpw vy;yh Nkl;bikiaAk; 
epu;%ykhf;fp> ve;j vz;zj;ijAk; fpwp];JTf;Ff; fPo;g;gbar; 
rpiwg;gLj;Jfpwtu;fshapUf;fpNwhk;. 

 

 
 

 

 

எங்க�ைடய ேபாரா�த 

ங்கள் மாம்சத்�க்ேகற்ற 

ைவகளாய�ராமல்>அரண்

கைள நிர்�லமாக்�கி 

றதற்� ேதவபல�ள்ள 

ைவகளாய��க்கிற�. 

2 ெகா�ந்தியர் 10:4 

 

ெஜபம்: ந��யெபா�ைம�ள்ள ேதவேன> மன�தர்கள் �ற்�ம் ேபா�> 

எங்கள் மாம்சத்தின்ப� அவர்க�டன் சண்ைட ெசய்யாமல்> 

ெபா�ைம�டன் ெஜபத்திேல த�த்தி�க்க கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

Gjd; | fhu;j;jpif 21 
 

 khiy thrfk; - gpypg;gpau; 4:8 
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நாங்கள் ேப�ம் வார்த்ைதகள் 
vq;fs; kdjpy; Njhd;Wk; vz;zq;fs; kl;Lky;y> vq;fs; ehtpd; 
nrhw;fisf; Fwpj;J kpfTk; ftdkhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd 
Ntjhfkj;jpNy mNef mwpTiufis ghu;f;fpd;Nwhk;. fu;j;juhfpa 
,NaR fpwp];Jtpd; topahf ght kd;dpg;ig ngw Kd; vq;fs; 
vz;zq;fspy; Njhd;wpa ahitAk; ehq;fs; NgrpapUf;fyhk;. 
Mdhy; ,g;NghNjh> fu;j;juhfpa 
,NaR fpwp];Jtpd; J}a ,uj;jj;jp 
dhNy ghtkwf; fOtg;gl;L> NjtD 
ila Jjpia nrhy;yp tUfpd;w 
[dq;fshf miof;fg;gl;bUf;fpd; 
Nwhk;. gupRj;j Njtdpd; Jjpia 
nrhy;Yk; ehtpdhy;> Mfhj rk;gh 
~izfis nra;af; $lhJ. ey;y 
kD~d; jd; ,Ujakhfpa ey;y 
nghf;fp~j;jpypUe;J ey;yitfis 
vLj;Jf;fhl;Lfpwhd;> nghy;yhj kD 
~d; jd; nghy;yhj nghf;fp~j;jpyp 
Ue;J nghy;yhjitfis vLj;Jf; 
fhl;Lfpwhd;.  kD~u; NgRk; tPzhd thu;j;ijfs; ahitAk; Fwp 
j;J epahaj;jPu;g;GehspNy fzf;nfhg;Gtpf;fNtz;Lk; vd;W cq;f 
Sf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;W ,NaR $wpapUf;fpd;whu;. nghJ 
thf ehq;fs; vq;fs; thu;j;ijg; gpuNahfq;fspy; mtjhdK 
s;stu;fshf ,Uf;fyhk;. Mdhy;> vq;fspd; vz;zj;jpw;F vjp 
uhd fhupaq;fs; elf;Fk; NghJ> vq;fs; thu;j;ijg; gpuNah 
fq;fspy; ehq;fs; kpfTk; ftdkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ePjpia 
NgRfpd;Nwd; vd;W $wp> tanjy;iyfis kjpahky;> tha;f;F 
te;j gpufhuk; vq;fSf;F %j;jtu;fis fbe;J nfhs;sf; $lhJ. 
rfy fdj;JlDk; rhe;jj;JlDk; vq;fs; elf;ifahNy ehq;fs; 
NjtDf;F rhl;rpfshf ,Uf;f Ntz;Lk;. Kjpu;taJs;stidf; 
fbe;Jnfhs;shky;> mtidj; jfg;gidg;NghyTk;> ghypa 
GU~iur; rNfhjuiug;NghyTk;> Kjpu;taJs;s ];jpuPfisj; 
jha;fisg;NghyTk;> ghypa ];jpuPfis vy;yhf; fw;Gld; rNfh 
jupfisg;NghyTk;> ghtpj;J> Gj;jpnrhy;Y. cj;jk tpjitf 
shfpa tpjitfisf; fdk;gz;Z vd;W Ntjk; $Wk; 
gpufhukhf ehq;fs; ele;J nfhs;s Ntz;Lk;.  

  

 

 

ஏெனன�ல்> உன் வார்த் 

ைதகள�னாேல ந�திமான் 

என்� த�ர்க்கப்ப�வாய்; 

அல்ல� உன் வார்த்ைத 

கள�னாேல �ற்றவாள� 

என்� த�ர்க்கப்ப�வாய் 

என்றார். 

மத்ேத� 12:37 

 

ெஜபம்: தய�ள்ள பரேலாக தந்ைதேய> எந்த ேவைளய��ம் சகல 

கனத்�ட�ம் சாந்த �ணத்�ட�ம் மற்றவர்கேளா� ேப�ம்ப�க்� 

எனக்� உணர்�ள்ள இ�தயத்ைத தந்� வழிநடத்�வ �ராக.  இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

tpahod;| fhu;j;jpif 22 
 

 khiy thrfk; - ahf; 3:5-18 
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எங்கள் ப�தா சத்தியபரர்   
gpujhd MrhupaUk; %g;gUk; rq;fj;jhu; ahtUk; ,NaRitf; 
nfhiynra;Ak;gb mtUf;F tpNuhjkha;g; ngha;r;rhl;rp Njb 
dhu;fs;.  xUtUk; mfg;gltpy;iy; mNefu; te;J ngha; rhl;rp 
nrhy;ypAk; mtu;fs; rhl;rp xt;ttpy;iy.  Nkw;Fwpg;gpl;l rk;gt 
j;jpNy> ePjpia elg;gpf;Fk;gbAk;> NjtDf;nfd;W J}a gypfis 
nrYj;Jk;gbf;Fk;> [dq;fis Njt 
dplj;jpw;F elj;j epakpf;fg;gl;l 
tu;fs;> jq;fs; Nehf;fk; epiwNt 
Wk;gb ngha; rhl;rpfis Njb 
dhu;fs;.  gprhrhdtNd ngha;f;F 
gpjhthapUf;fpd;whd;. rj;jpak; 
mtdplk; ,y;iy. ngha;f;F ,lq; 
nfhLf;fpd;wtu;fs; gprhrpdhy; tope 
lj;jg;gLfpd;whu;fs;. mjd;gb ,q;F 
Fwpg;gplg;gl;ltu;fSk; gprhrhdt 
dpdhNy topelj;jg;gl;lhu;fs;. mjp 
gjpahdtd;> ngha;fSf;Fr; nrtpnfhLj;jhy;> mtd; Copa 
f;fhuu; ahtUk; Jd;khu;f;fuhthu;fs; vd;w gpufhuk; md;wpUe;j 
A+j %g;gu; rq;fj;jhu; ahtUk; ngha;ia ehbdhu;fs;. gpupakhd 
tu;fNs> ,e;j rk;gtq;fis kPsha;T nra;Ak; NghJ> vt;tsT 
Jzpfukhd nray;fis mjpfhupfs; nra;jhu;fs; vd;gij fhz 
f;$bajhf ,Uf;fpd;wJ. ngha;au;fs;>  ngha;r; rhl;rpia Mjup 
f;fpd;whu;fs;. ,y;yhj xU fhupaj;ij jq;fs; rpe;ijapNy cUt 
ikj;J ehlfkhf;fpf; nfhs;fpd;whu;fs;. ehq;fNsh NjtDila 
gps;isfshf miof;fg;gl;bUf;fpd;Nwhk;. vq;fs; gpjhthfpa 
Njtd; rj;jpaguu;. rpy NtisfspNy> ngha;rhl;rpfshy; ehq;fs; 
Jd;gq;fis re;jpj;jpUf;fyhk; my;yJ re;jpf;f Neuplyhk;. me;j 
epiyfspNy vq;fs; fu;j;juhfpa ,NaRit kdf; fz;fSf;F 
Kd; nfhz;L thUq;fs;. vg;nghOJk; rj;jpaj;ijNa NgRq; 
fs;. fu;j;ju; vy;yhtw;iwAk; ntspr;rj;jpw;F nfhz;L tUk; ehs; 
neUq;Ffpd;wJ. vdNt ePba nghWikAs;stu;fshapUq;fs;. 
Mdhy; ePq;fs; ve;j tpjj;jpYk; ngha;r;rhl;rpf;F NeubahfNth 
kiwKfkhfNth cle;ijahfptplhjpUq;fs;. 

 

 
 

 

 

அதிபதியானவன் ெபாய்க 

�க்�ச் ெசவ�ெகா�த் 

தால்> அவன் ஊழியக்கா 

ரர் யாவ�ம் �ன்மார் 

க்கராவார்கள். 

ந�திெமாழிகள் 29:12 

 

ெஜபம்: சத்திய�ள்ள ேதவேன> நான் ஒ�ேபா�ம் ெபாய்க�க்� 

உடன்படாதப�> எப்ேபா�ம் உண்ைமைய ேபசி உம்�ைடய வார்த்ைத 

ய�ன் ெவள�ச்சத்தில் வாழ என்ைன வழிநடத்திச் ெசல்வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன் 
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 khiy thrfk; - Nahthd; 8:40-44 
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நிக�ல்லாத ேதவன்  
NahG vd;w gf;jd;> gy ghLfspd; ghijapNy nrd;W nfhz; 
bUe;jNghJ> mtuJ ez;gu;fs; mtUila Jd;gkhd Ntis 
apNy> mtUila cz;ik epiyia mwpe;J nfhs;sTkpy;iy> 
mtUf;F> MWjypd; thu;j;ijfis Mjuthd thu;j;ijfis 
NgrTkpy;iy. me;j NtisapYk;> NahG ghtk; nra;ahkYk;;> 
tPzhd thu;j;ijfisg; NgrhkYk;> 
jd; ez;gu;fs; mwptilAk;gb Njt 
idg; gw;wpa gy MNyhridfis 
mtu;fSf;F $wpdhu;. mtu; jd; 
ez;gu;fis Nehf;fp:  “kD~id gup 
ahrk; gz;ZfpwJ Nghy Njtid 
gupahrk; gz;ZtPu;fNsh?” vd;whu;. 
,d;W gy kdpju;fs;> ru;t ty;y 
ikAs;s> Njtdhfpa fu;j;jiu Fwp 
j;J Jzpfukhf tpku;rpf;fpd;whu;fs;. 
jhq;fs; Qhdthd;fs;> ed;whf fw;wtu;fs; vd;W xU rhuhu; 
NjtDila kfj;Jtq;fis mw;gkhf vz;Zfpd;whu;fs;. jq;fs; 
ght ,r;irfis> jhq;fs; tpUk;gpagb elj;jp Kbg;gijNa 
Nehf;fkhf nfhz;L thOk; ,d;DnkhU rhuhu; Njtid gup 
ahrk; nra;fpd;whu;fs;. Njtid mwpe;j rpy kdpju;fSk;> rj; 
jpak; vd;d vd;gij mwpe;jpUe;Jk;> kdpju;fis jpUg;jpg;gLj; 
Jk; Kfkhf> NjtDf;F vjpuhd vz;zq;fis epiwNtw;Wfpd; 
whu;fs;. “kdpju;fs; jq;fs; Ngiu epidf;fg;gz;Zk; milahs 
q;fs; rhk;gYf;Fr; rup> mtu;fs; Nkl;bikfs; Nrw;Wf;Ftpay;fS 
f;Fr; rkhdk;” vd;W Ntjj;jpNy thrpf;fpd;Nwhk;.  Njtidf; 
Fwpj;J Jzpfukhd thu;j;ijfis NgRk; ahtUk;> epaha 
j;jPu;g;G ehspNy> ru;t ty;yikAs;s NjtDf;F Kd;ghf eL 
eLq;Fthu;fs;. ,tw;wpypUe;J ehq;fs; fw;Wf; nfhs;sf;$ba 
ghlq;fs; vd;d? ve;j #o;epiyapYk;> epfupy;yhj Njtdpd; 
kfj;Jtq;fis gupahrk; gz;zf; $lhJ. Njtid gupahrk; 
gz;Zfpwtu;fSlDk;> mtUila kfj;Jtq;fis mrl;il 
nra;fpd;wtu;fSlDk; ehq;fs; vt;tsNtDk; cld;glf; $lhJ. 
kw;wtu;fSila Jd;gkhd NtisapNy> vq;fs; vz;zj;jpy; 
Njhd;wpagb> Njt thu;j;ijf;F vjpuhd fhupaq;fis Ngrf; 
$lhJ.  

 
 

 

 
   
                                                                                  

ம�ஷைனப் ப�யாசம் 

பண்�கிற�ேபால அவ 

ைரப் ப�யாசம்பண்� 

வ �ர்கேளா? 

ேயா� 13:9 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> உம்�ைடய வார்த்ைதக்� 

�ரண்பாடான கா�யங்கைள சிந்தியாம�ம்> ேபசாம�ம் இ�க்க�ம்> 

எந்த ேவைள�ம் உம்ைம சார்ந்� வாழ�ம் கி�ைப ெசய்வ �ராக. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 6:7-8 

 

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



  
                 
 

இரட்சிப்ப�ன் ேதவன்   
jhtPJ vd;Dk; ,isQd;> ,];uNtiy MSk;gbf;fhf> mtdJ 
,sk; tajpNyNa> rhKNty; vd;Dk; jPu;f;fjuprp topahf> 
Njtdhy; Kd; Fwpf;fg;gl;lhu;. rk];j ,];uNtYf;Fk; uh[hthf 
tUk;tiu> mNef neUf;fq;fis re;jpf;f Neupl;lJ> me;ehl;f 
spNy ,];uNtypd; uh[hthapUe;j rTy;> jhtPij nfhd;WNghL 
k;gb tif Njbdhd;. jd; gilg;g 
yj;NjhL> jhtPij gpd;njhlu;e;jhd;. 
Mdhy; mit vy;yhtw;wpYk; 
jhtPJ> Njtd; Nky; jd; KO ek; 
gpf;ifiaAk; itj;jpUe;jjhy;. rw; 
Wk; mQ;rtpy;iy. “vdf;F tpNuhj 
khf xU ,uhZtf;$l;lk; ghsa 
kpwq;fpdhYk;> vd; ,Ujak; gag; 
glhJ. vd;Nky; Aj;jk; vOk;gpdh 
Yk;> ,jpNy ehd; ek;gpf;ifahap 
Ug;Ngd;” vd;W mwpf;if nra;jhu;. 
rpy NtisfspNy> kdpju;fSf;F 
Nfhgk; tUk; NghJ> “ehd; xUtUf;Fk; gakpy;iy” “ahUk; 
vdf;F xd;Wk; nra;a KbahJ” vd;W mfq;fhuj;Jld; nrhy;t 
Jz;L. jhtPNjh> mt;tz;zkhf vz;zk; nfhs;shky;>  jd;id 
nfhd;W NghLk;gb gpd;njhlUk; rTYf;F> Njrj;jpd; uh[htpw;F 
upa fdj;ij nfhLj;J te;jhu;. mg;gbg;gl;l ,f;fl;lhd #o;ep 
iyapYk;> jd;id nfhd;WNghLk;gb gpd;njhlUk; rTiyAk; 
mtUila ,uhZtf;$l;lj;ijAk; fz;L mQ;rhky;> “fu;j;ju; 
vd; ntspr;rKk; vd; ,ul;rpg;Gkhdtu;> ahUf;Fg; gag;gLNtd;? 
fu;j;ju; vd; [Ptdpd; ngydhdtu;> ahUf;F mQ;RNtd;?” vd;W 
mwpf;if nra;jhu;. mNjNghyNt vq;fs; tho;f;ifapYk;> vq; 
fis vjpu;j;J ngUk; rthy;fs; tUk;NghJ> mfq;fhuj;Jld; 
my;y> vq;fis Njt rKfj;jpNy Kw;whf jho;j;jp>  mtuhy; 
,ul;rpg;G tUk; vd;W jpl ek;gpf;ifNahL> tpRthrj;jpd; thu; 
j;ijfis KOkdJld; mwpf;if nra;a Ntz;Lk;. Njtid 
cz;ik kdJld; ek;gp tho;gtu;fis Njtd; jhNk> jPq;F 
ehl;fspYk;> jkJ $lhu kiwtpNy xspj;Jitj;J> fd;kiyap 
d;Nky; cau;j;Jthu;. 

   

 
 
 

கர்த்தர் என் ெவள�ச்ச 

�ம் என் இரட்சிப்�மா 

னவர்> யா�க்�ப் பயப்ப 

�ேவன்? கர்த்தர் என் 

ஜ�வன�ன் ெபலனானவர்> 

யா�க்� அஞ்�ேவன்? 

சங்கீதம் 27:1 

 

ெஜபம்: இரட்சிப்ப�ன் ேதவேன> இ�ள் �ழ்ந்த உலகில் என் பாைதக்� 

ெவள�ச்சமானவேர! என்ைன எதிர்த்� வ�ம் சத்��வ�ன் சதிகைள 

கண்� ேசார்ந்� ேபாகாதப�> உம்மில் ெபலன் ெகாள்ள கி�ைப 

ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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 khiy thrfk; - 2 rhK 22:32-34 
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திடமனதாய��ங்கள்...   
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J> ,e;j G+Tyfpw;F jhk; te;j Nehf; 
fj;ij epiwNtw;wpa gpd;> jk; rP~u;fis mioj;J> mtu;fs; 
nra;a Ntz;ba fhupaq;fis Fwpj;J mtu;fSf;F $wpdhu;. 
ePq;fs; vUrNyik tpl;Lg; Nghfhky; vd;dplj;jpy; Nfs;tpg;gl;l 
gpjhtpd; thf;Fj;jj;jk; epiwNtwf; fhj;jpUq;fs; vd;W fl;l 
isapl;lhu;. ,itfis nrhd;d 
gpd;G> mtu;fs; ghu;j;Jf; nfhz;b 
Uf;ifapy;> cau vLj;Jf;nfhs;s 
g;gl;lhu;;. rP~u;fNsh> fu;j;ju; fw;gpj; 
jgb vUrNykpw;F nrd;W> xUkd 
g;gl;L> n[gj;jpYk; Ntz;Ljyp Yk; 
jupj;jpUe;jhu;fs;. NjtDila thf; 
Fj;jj;jk; epiwNtWk;gb fhj;jpUe; 
jhu;fs;. Njtd; Kd;Fwpj;j ehs; te; 
jNghJ>  jk; thf;Fj;jj;jj;ij epiw 
Ntw;wpdhu;. mNj NghyNt vq;fS 
ila tho;f;ifapYk; Njtd; jhk; 
Kd;Fwpj;j fhupaq;fis epiwNtw;wp Kbg;ghu;. mtu; KbntL 
j;jhy; mij ahuhYk; khw;w KbahJ. Mdhy;> fhj;jpUf;Fk; fhy 
q;fspy;> nghWik ,oe;J> ehq;fs; epidj;jgb nraw;glhkYk;> 
rpy kdpju;fspd; gupahrj;jpdhy; ngydw;Wg; NghfhkYk; ,Uf;F 
k;gbf;F> ehq;fs; n[gj;jpYk;> Ntz;LjypYk;> jupj;jpUf;f Ntz; 
Lk;. mJ kl;Lky;yhky;> fu;j;jUila trdj;ij thrpg;gjpYk; 
jpahdpg;gjpYk;  fUj;jha; ,Uf;f Ntz;Lk;. Vnddpy; vq;fSf;F 
Kd;ghf tho;e;J>  ntw;wp ngw;wtu;fisf; Fwpj;j ntw;wpapd; ,u 
frpaKk;> Njt trdj;ij mrl;il nra;jtu;fspd; KbTfSk;> 
rhl;rpfshf nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. me;j Nkfk; Nghd;w rhl;rp 
fis cd;dpg;ghf ftdpj;J> fu;j;jUf;fhf nghWikAld; fhj;jp 
Uf;f Ntz;Lk;. Nrhu;e;JNghfpwtDf;F mtu; ngyd; nfhLj;J> 
rj;Jtkpy;yhjtDf;Fr; rj;Jtj;ijg; ngUfg;gz;Zfpwhu;. ,is 
Qu; ,isg;gile;J Nrhu;e;JNghthu;fs;> thypgUk; ,lwptpOth 
u;fs;. fu;j;jUf;Ff; fhj;jpUf;fpwtu;fNsh GJg;ngydile;J> fO 
Ffisg;Nghyr; nrl;ilfis mbj;J vOk;Gthu;fs;; mtu;fs; 
XbdhYk; ,isg;gilahu;fs;> ele;jhYk; Nrhu;e;JNghfhu;fs;. 

   

 

 

கர்த்த�க்�க் காத்தி�க் 

கிறவர்கேள> ந�ங்கெளல் 

லா�ம் திடமனதாய�� 

ங்கள்> அவர் உங்கள் இ� 

தயத்ைத ஸ்திரப்ப�த்� 
வார். 

சங்கீதம் 31:24 
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 khiy thrfk; - mg; 1:5 

 

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

ேதவன். ந�ர் ெசான்னைத நிைறேவற்றி ��க்கின்றவர் என்பைத 

உணர்ந்� உம்�ைடய ேவைளக்காக காத்தி�க்க எனக்� ெபா�ைம 

ையத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவ�ைடய கற்பைனகள்   
kdpjd; capu; tho;tjw;F Mfhuk; vt;tsT mtrpakhdnjd;gij 
ehq;fs; ahtUk; mwpe;jpUf;fpd;Nwhk;. Cj;]; Njrj;jpNy NahG 
vd;Dk; Ngu;nfhz;l IRtupaKs;s xU kD~d; ,Ue;jhd;. 
me;j kD~d; cj;jkDk; rd;khu;f;fDk;> NjtDf;Fg; gae;J> 
nghy;yhg;Gf;F tpyFfpwtDkhapUe;jhd;. mtd; cj;jkj;ij 
Nrhjpf;Fk;gb gprhrhdtd;> Njt cj; 
juTld; te;jhd;. ,jdhy; mtDf; 
Fz;lhd nry;tq;fs; vy;yhtw;iw 
Ak; mtd; ,oe;J Nghdhd;. gprhrh 
dtd;> Nahgpd; cs;sq;fhy; njhl 
q;fp mtd; cr;re;jiykl;Lk; 
nfhba gUf;fshy; mtid thjp 
j;jhd;. grp vd;why; vd;dntd;W 
mwpahj nry;te;jd;> ,g;NghJ> 
xd;Wkpy;yhjtdha;> tUj;jk; epiw 
e;jtdha;> xU Xl;il vLj;J> jd; 
idr; Rwz;bf;nfhz;L rhk;gypy; 
cl;fhu;e;jhd;. ,g;gbg;gl;l Nrhj 
idfs; kdpju;fs; tho;tpy; tUk; 
NghJ> rpyu; Njtidf; $l kWjypj;J tpLthu;fs;. NjtDf;F 
tpNuhjkhd fhupaq;fisg; NgRthu;fs;. Mdhy; NahG vd;w 
,e;j kdpjd;> jd; tho;f;ifapy; nry;tk; kpFjpahf ,Ue;j 
NghJ khj;jpuky;y> jd; epiyik vg;gbahf ,Ue;jhYk; Njt 
idNa ek;gp tho;e;J te;jhd;. jd;Dila ,f;fl;bd; Neuj;jpy;> 
Mfhuj;jpw;fhf n[gk; nra;ahky;> Njtdpd; cjLfspd; fw; 
gidfis tpl;L ehd; gpd;thq;Ftjpy;iy. mtUila thapd; 
thu;j;ijfis> vdf;F Ntz;ba Mfhuj;ijg; ghu;f;fpYk; mjpf 
kha;f; fhj;Jf;nfhz;Nld; vd;W kd cWjpAld; mwpf;if nra; 
jhu;. Vnddpy;> NjtDila thu;j;ijapy; kl;Lk;jhd; jd; Mj;J 
khtpw;F epj;jpa [Ptd; cz;L vd;W jpl;lkhf mwpe;J nfhz; 
lhd;. ,e;j G+TyfpNy> vq;fs; epiy vg;gbahf ,Ue;jhYk;> 
NjtDila thu;j;ijia gw;wpf; nfhz;L thoNtz;Lk;. cau;e; 
jpUe;jhYk;> jho;e;jpUe;jhYk; mtUila fw;gidfistpl;L 
tpyfhky; mjd; topapNy cWjpahf epw;f Ntz;Lk;. 

 
 

 

 

 

அவர் உத�கள�ன் கற்ப 

ைனகைள வ�ட்� நான் 

ப�ன்வாங்�வதில்ைல ; 

அவ�ைடய வாய�ன் வார் 

த்ைதகைள எனக்� ேவண் 

�ய ஆகாரத்ைதப் பார்க் 

கி�ம் அதிகமாய்க் காத் 

�க்ெகாண்ேடன். 
 

ேயா� 23:12 

nrt;tha; | fhu;f;jpif 27 
 

 khiy thrfk; - gpyp 4:12-13 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> உம்�ைடய வாய�லி�ந்� 

வ�ம் ஒவ்ெவா� வார்த்ைதகள�னா�ம் மன�தன் ப�ைழப்பான் என்ற 

சத்தியத்ைத உணர்ந்�> உம் கற்பைனகள�ன்ப� வாழ என்ைன 

நடத்�ம்.இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேகட்க்�ம் ெசவ�கள்  
epj;jpa tho;Tf;Fupa topiaAk;> ,e;j G+kpapy; thOk;tiu 
vg;gbg;gl;l tho;f;if tho Ntz;Lk; vd;gij gw;wpAk; ,NaR 
tpgupj;J $wpapUf;fpd;whu;. rpy re;ju;g;gq;fspNy> ,NaR jhNk 
“Nfl;fpwjw;F fhJs;std; Nfl;ff;fltd;” vd;W $wpapUf;fpd;whu;. 
Vnddpy; [dq;fspy;> xU rhuhu;> vg;nghOJk; jq;fs; nrtpia 
Njt thu;j;ijfSf;F milj;Jf; 
nfhs;fpd;whu;fs;. jq;fs; ,Uja 
j;jpy; NjtDila thu;j;ij gyd; 
nfhLf;fhjgbf;F> mij fbdg;gL 
j;jpf; nfhs;fpd;whu;fs;. vNrf;fpay; 
jPu;f;fjuprpapd; ehl;fspNy> Njtd; 
jhNk> vNrf;fpaiy Nehf;fp: kDGj; 
jpuNd> eP fyftPl;lhupd; eLtpNy 
jq;fpapUf;fpwha;; fhZk;gbf;F mt 
u;fSf;Ff; fz;fs; ,Ue;jhYk; 
fhzhkw;Nghfpwhu;fs;; Nfl;Fk;gb 
f;F mtu;fSf;Ff; fhJfs; ,Ue; 
jhYk; Nfshkw;Nghfpwhu;fs;; mtu; 
fs; fyftPl;lhu; vd;W $wpdhu;. gpupakhdtu;fNs> fhyj;jpw;F 
fhyk;> ehq;fs; vq;fs; ed;ikf;fhf> vq;fs; topfis rPu;J}f;fp 
ghu;f;f Ntz;Lk;. NjtdhNy njupe;J nfhs;sg;gl;l> mtUila 
nrhe;j gps;isfshfpa vq;fSf;F> vq;fs; gpjhthfpa Njtd;> 
elf;f Ntz;ba ghijia fhl;Lfpd;whu;. vq;fSf;F vg;NghJk; 
jFe;j MNyhridfisj; jUfpd;whu;. vq;fs; nrtpfNsh> mt 
w;iw jPtpukhf Nfl;L iff;nfhs;tjw;F Maj;jkhf ,Uf;f 
Ntz;Lk;. “thupdhYk; fbthsj;jpdhYk; tha; fl;lg;gl;lhnyh 
opa> cd; fpl;lr; Nruhj Gj;jpapy;yhf; Fjpiuiag;NghyTk; 
NfhNtW fOijiag;NghyTk; ,Uf;fNtz;lhk;.” vd;W Ntjj; 
jpNy thrpf;fpd;Nwhk;. ehq;fs; vq;fis mwpahkNy> czu;tw;w 
epiyia milahjgbf;F> vg;NghJk;> NjtDila rj;jj;jpw;F 
czu;Ts;stu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. NjtDila thu;j;ij 
gyd; nfhLf;Fk; ey;y epykhf vq;fs; ,Ujaj;ij vg;NghJk; 
vy;yh fhtNyhLk; fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. 

  

             

நான் உனக்�ப் ேபாதி 

த்�> ந� நடக்கேவண்�ய 

வழிைய உனக்�க் காட் 

�ேவன்; உன்ேமல் என் 

கண்ைண ைவத்�> உன 

க்� ஆேலாசைன ெசால் 

�ேவன். 

சங்கீதம் 32:8 

 

ெஜபம்: அன்ப�ன் ேதவேன> ேவதத்தி�ள்ள ேதவ ஆேலாசைனக�க்� 

எப்ேபா�ம் கீழ்ப்ப�கின்ற இ�தயத்ைதத் தா�ம். பலதரம் ேகட்�ம் 

உணர்வற்ற நிைலைய அைடந்� ேபாகாதப�க்� என்ைன காத்�க் 

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

 

Gjd; | fhu;j;jpif 28 
 

 khiy thrfk; - vNrf;fpay; 12:2 

 சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்   -   எப�ெரயர் 10:25         40 



  
 

 

இேய�வ�ன் அ�ச்�வ�கள்…  
je;ijahUf;F Ntiy mjpfkhf ,Ue;jjhy;> jd; tq;fp 
fzf;if Fwpj;j rpy fzf;fYty;fis ftdpj;JtUk;gbaha; 
jd; kfid CupYs;s tq;fpf;F mDg;gpdhu;. tq;fpf;F nrd;w 
kfd;> tupirapy; Nritf;fhf epw;Fk; NghJ> mq;F te;j 
,d;DnkhU thbf;ifahsu;> Kiwkhwp Kd;Nd nrd;wjhy;> 
mtUld; thf;Fthjk; nra;a Mu 
k;gpj;jhd;> thf;Fthjk; ngUj;j 
jhy;> tq;fp Kfhikahsu;> mt;tp 
lj;jpw;F te;jhu;. jd; Nfhgj;ij 
mlf;f Kbahky;> tq;fpapd; Kfh 
ikahsUlDk; kpfTk; fbdkhf 
Ngrpdhd;> ,tdhy;> tq;fpapy; fyf 
Kz;lhf Nghfpd;wJ vd mwpe;j 
Kfhikahsu;> tq;fpapd; ghJfh 
g;gpw;fhf> tq;fp ghJfhtu;fs; %y 
khf gyte;jkhf ntspNaw;wgl;L 
tPL jpUk;gpdhu;. tq;fpapy; Kiw 
khwp FWf;fpl;l thbf;ifahsu; 
nra;jJ jtwhd fhupak;. Mdhy; jd; jfg;gdpd; Ntiyiag; 
ghu;f;f nrd;w kfd;> jd; Ra nfsutj;ij> je;ijapd; Ntiy 
iatpl mjpfkhf epidj;jjhy;> je;ij $wpaij epiwNtw;w 
Kbahjtdha; tPL jpUk;gpdhd;. ePjp epahak; mUfpf;nfhz;L 
nry;Yk; ,e;j cyfj;jpNy> gpjhthfpa Njtdhy; vq;fSf;F 
nfhLf;fg;gl;l gzp cz;L. me;j gzpia epiwNtw;wp Kbg; 
gjw;F ,e;j cyfpy; gy rthy;fis re;jpf;f NeupLk;. mit 
fspy; gy mtkhdq;fs;> fdtPdq;fs; Vw;glyhk;. me;j Ntis 
fspy; ehq;fs; vq;fs; Ra nfsutj;ij Nkd;ikg; gLj;jpdhy;> 
NjtDila rpj;jj;ij vq;fs; tho;f;ifapy; epiwNtw;w Kb 
ahJ. ,NaR nrhd;dhu;: ehd; vd;id mDg;gpd gpjhthfpa 
NjtDila rpj;jj;jpd; gb nra;J mtUila fpupiaia Kb 
g;gNj vd;Dila Ngh[dkhapUf;fpwJ. mtkhdq;fSk; epe;ij 
fSk; mtiu Nehf;fp te;jNghJk;> mit ahtw;wpd; kj;jpapYk;> 
jhk; te;j Nehf;fj;ij epiwNtw;wp Kbj;jhu;. epe;ijfs; mtkh 
dq;fs;> Vkhw;wq;fs; vq;fs; tho;f;ifapy; tUk; NghJ> ,NaR 
tpd; mbr;RtLfis gpd;gw;Wq;fs;. 

   

 
 
 

நான் என்ைன அ�ப்ப� 

னவ�ைடய சித்தத்தின் 

ப� ெசய்� அவ�ைடய 

கி�ையைய ��ப்பேத 

என்�ைடய ேபாஜனமா 

ய��க்கிற�. 

ேயாவான் 4:34 

tpahod; | fhu;j;jpif 29 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 12:2-3 

 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> கர்த்தராகிய இேய� கிறிஸ்�வ�ன் 

அ�ச்�வ�கைள ப�ன்பற்றி> உம் சித்தத்ைத ெசய்� ��ப்பேத என் 

வாழ்வ�ன் ேநாக்கமாக இ�க்�ம்ப�க்காய் என்ைன ெபலப்ப�த்தி 

வழிநடத்�வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவ ந�திேய ந�தி 
,e;j cyfpNy ePjp epahaq;fis Fwpj;J gy kl;lq;fspNy 
Ngrg;gLk; Ngr;Rfis ehq;fs; Nfl;fpd;Nwhk;. ePjp epahak; vd;W 
$Wk; NghJ cldbahf ehq;fs; ehl;bYs;s ePjp kd;wq;fis 
kl;Lk; vLj;Jf; nfhs;sf; $lhJ. vq;fs; jdpg;gl;l FLk;g 
tho;f;ifapypUe;J> cwtpdu;fs;> ez;gu;fs;> maytu;fs;> rf 
khztu;fs;> cld; Ntiyahl;fs;> 
rf tpRthrpfs;> me;epau;fs; kj;jp 
apy;> vq;fs; mjpfhuj;jpw;F cl;g 
l;l tplaq;fspNy ghugl;rk; ,y;yh 
ky;> ePjpia epiwNtw;w Ntz;Lk;. 
nry;t nropg;NghLk; rKjha me;j 
];NjhLk;> ,lhk;gPfkhd khspif 
apy; thOk; kdpjidAk;> njU 
Xukhf rhjhuz Fbirapy; thOk; 
kdpjidAk; fhZk; NghJ> kdpju; 
fspd; ghu;itapNy Vw;wj;jho;Tfs; 
cz;lhfptpLfpd;wJ. gy ehLfspNy>  jq;fSf;F nfhLf;fg;gl;l 
mjpfhuq;fis J~;gpuNahfk; nra;ahky;> epahak; tprhupf;Fk; 
rpy kdpju;fs; ,Uf;fpd;whu;fs;. ePjpkd;wq;fspNyAk; ehl;bd; ePjp 
epiyehl;lg;glNtz;Lk; vd;W mjw;fhf ciof;fpd;w ePjth 
d;fis gw;wp nra;jpfs; topahf Nfs;tpg;gl;bUf;fpd;Nwhk;. vdp 
Dk;> ehLfspYs;s ePjpkd;wq;fs;> me;j ehl;bd; rl;ljpl;lq;f 
Sf;F fl;Lg;gl;bUf;fpd;wJ. vg;gbnadpy;> ,e;j ehl;fspNy> rpy 
Nkw;fj;ija ehLfspNy> Ntjgpukhzq;fSf;F tpNuhjkhd 
nray;fis rl;lkhf;fptpLfpd;whu;fs;. mit rl;lkhf;fg;gl;lgpd;> 
me;j ehl;by; Fwpg;gpl;l ghtk;> ePjpahf vz;zg;gLfpd;wJ. 
vdNt ,e;j cyfpNy kdpjdhy; Vw;gLj;jg;gLk; ePjp epaha 
q;fs; FiwTs;sJ. “Njtd; xUtNu ePjpAs;s epahahjpgjp”  
mtUila MSifapy; mePjpf;F ,lkpy;iy. kdpju;fis mtu; 
fspd; me;j];j;jpd;gb fz;rhilnra;ahky;> mtu; G+r;rf;fuj;ij 
ePjpaha; epahae;jPu;j;J> rfy [dq;fSf;Fk; nrk;ikaha; ePjp 
nra;thu;. rpWikg;gl;ltDf;Ff; fu;j;ju; milf;fykhdtu;; neUf; 
fg;gLfpw fhyq;fspy; mtNu jQ;rkhdtu;. vq;fs; fu;j;jUf;F 
xj;j rpe;ijapYk; nraypYk; ehq;fs; tsu;e;J ngUf Ntz;Lk;.  

  

  

 

அவர் �ச்சக்கரத்ைத ந�தி 

யாய் நியாயந்த�ர்த்�> 

சகல ஜனங்க�க்�ம் 

ெசம்ைமயாய் 

ந�திெசய்வார். 

சங்கீதம் 9:8 

nts;sp | fhu;f;jpif 30 
 

 khiy thrfk; - ahf;NfhG 2:1-9 

 

ெஜபம்: ந�தி�ள்ள ேதவேன> என் அதிகாரத்திற்� உட்பட்ட வ�டயங் 

கள�ேல> பட்சபாதமில்லாமல்> சி�ைமப்பட்��க்கின்றவர்கள�ன் வாழ்க் 

ைகய�ேல ந�திைய நடப்ப�க்�ம் உணர்�ள்ள இ�தயத்ைதத் தா�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அன்பான வாசகர்க�க்�! 
 

உங்கள் ‘உள்ளான மன�தன்’ ப�ரதிைய ெபற்�க் 

ெகாள்�ங்கள் 
 

உள்ளான மன�தன் சஞ்சிைகைய ஒ� சைபய��டாக ெபற் 

றி�ந்தால், ெதாடர்ந்�ம் மாதாந்த ப�ரதிைய ெபற்�க்ெகா 

ள்ள, அந்த சைபய�ன் ேபாதகைர ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள். 

ந�ங்கள் வசிக்�ம் இடத்தில் உள்ள சைபய�ன் ஊடாக உள் 

ளான மன�தன் சஞ்சிைக வ�நிேயாகிக்கப்படாவ��ன், அ�த்த 

பக்கத்தி�ள்ள ப�வத்தில் உங்கள் வ�பரங்கைள பதி� 

ெசய்�, ெகா�ம்ப�ல் இந்த சஞ்சிைகைய அச்சிட்�  ெவள� 

ய��கிறவர்கள�ன் �கவ�க்� அ�ப்ப� ைவ�ங்கள்.  
 

மாதாந்தம் இந்த சஞ்சிைகைய வாசித்த ப�ன்� ேதவைன 

அறியாதவர்க�ட�ம் இதைன பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள். 

இரட்சிப்� ேதவன�டத்திலி�ந்� வ�ம்! 
 

ே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)   
 

அந்த ஆச்ச�யமான மாறாத ேதவ அன்� இன்�ம் 

யாவைர�ம் இ�ள�ன் அதிகாரத்திலி�ந்� ஆச்ச�யமான 

ேதவ ஒள�க்�ள் வ�ம்ப�யாய் அைழக்கின்ற�. ஆெமன்!  

 
கி�ைபய�ன் �டாரம் அப்ேபாஸ்தல சைப 

ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909 
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