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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 07                           

ெவள�ய�� 

SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA   416.613.2909 
 

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

info@gtachurchnet.ca  416.613.2909 
 

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

 

4    ெசழிப்பான ேதாட்டம் 

 

 
 

6  �ற்�ைக! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10  ப�ரசங்கக் �றிப்�கள் 

 

 
 
 

 

12 �திய நா�க்�ள்... 

இந்த இதழில்… 

வாழ்க்ைக என்�ம் ெசழிப்�ள்ள ேதாட்டம் �ட்கள�னா 

�ம் �தர்கள�னா�ம் நிைறந்� நிம்மதிய�ழந்� ேபான� 

ஏன்? அதில் காஞ்ெசாறி ேபால் பைக�ம் ப��வ�ைன 

க�ம் ேதான்றினெதன்ன? 

ேதவ�ைடய ப��த்த நகரத்தாராக ெத�ந்� ெகாள்ள 

ப்பட்�, பரேலாக ராஜ்யத்தின் பங்காள�களாக �ன்னறி 

வ�க்கப்பட்டவர்களாக இந்தப் �மிய�ேல ஒ� �றிக் 

ேகா�டன் வாழ்ந்� வ�கின்ேறாம். 

இந்த உலகிேல, தங்கள் �யலாபத்திற்காக, தங்க�க் 

ெகன்� ெசல்வங்கள், ெசாத்�க்கைள ேசர்த்�க் ெகாள் 

�ம்ப�யாக கர்த்தராகிய இேய� கிறிஸ்�வ�ன் நாம 

த்ைத �றி பலவ�தமாக வ�ேனாதமான கா�யங்கைள 

ெபாய்யாக ேப�கின்றார்கள். 

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

பக�ம் அவ�ைடய ேவதத்தில் தியானமாய��க்கிற 

ம�ஷன் பாக்கியவான்.  

2018 – இதழ் 07                           
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  kdf;Fog;gkhd> Nrhu;thd Neuq;fspy;  
        … ஆ�  7, 13, 14, 15, 19, 22, 29, 30 
  Nghuhl;lq;fspy;> gprhrpd; je;jpuq;fspy; ntw;wp  
       … ஆ�  7,10, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29 
  ghtj;jpypUe;J tpLjiyailAk; top 
       … ஆ�  6, 9, 20, 22 
  Kf;fpa jPu;khdq;fis vLf;Fk; Kd; 
      … ஆ�  3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 , 27  
  vq;fs; miog;gpd; Nkd;ik   
       … ஆ�  27, 28, 29, 30 

  Raeyk; md;wp> gpwu;eyk; fUj Ntz;Lk;   
       … ஆ�  2 

  Njt ePjp> Njt rpj;jk; vq;fs; tho;tpy; 
       … ஆ�  1, 13, 14, 17, 19, 23, 26, 29  
  NjtDf;F gpupakhd tho;f;if 
       … ஆ�  1, 2, 6, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 26, 27, 30 
  vy;yhk; njupAk; vd;Dk; kdepiy Ntz;lhk;   
      … ஆ�  17, 18 
  nghWikNahL fhj;jpUq;fs;; 
      … ஆ�  13, 16, 23, 29 
  NjtDf;F mUtUg;ghditfs;  
       … ஆ�  4, 9, 11 
  twpatu;> xLf;fg;gl;Nlhiu epidT $Uq;fs; 
       … ஆ�  5 
  twz;l tho;f;ifia vg;gb nropg;ghf;FtJ 
       … ஆ�  9,10, 12, 15, 21 
  Nkl;bik> td;kk;> gif jiyJ}f;Fk; NghJ... 
        … ஆ�  18, 21

அ�தின தியானக் �றிப்�க்கள் 

 தைலப்� அகராதி 12ம் பக்கத்திலி�ந்�... 

அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்               3 



 
 

 

 

 

 

 

ேசாம்ேபறிய�ன் வயைல�ம் மதிய�ன�ைடய திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத�ம் 

கடந்�ேபாேனன். இேதா> அெதல்லாம் �ள்�க்காடாய��ந்த�: நிலத்தின் 

�கத்ைதக் காஞ்ெசாறி ��ன�> அதின் கற்�வர் இ�ந்� கிடந்த�. 

அைதக் கண்� சிந்தைனபண்ண�ேனன்: அைத ேநாக்கிப் �த்தியைடந்ேதன். 

இன்�ம் ெகாஞ்சம் உறங்கட்�ம்> இன்�ம் ெகாஞ்சம் ைக�டங்கிக் 

ெகாண்� நித்திைர ெசய்யட்�ம் என்பாேயா? உன் த�த்திரம் வழிப்ேபாக்க 

ைனப்ேபா�ம் உன் வ�ைம ஆயதமண�ந்தவைனப்ேபா�ம் வ�ம்.  
 

நிலமான� நல்ல வளங்கைள�ைடய வ�ைளச்சைலத் தரத்தக்க நிலமாய� 

�ந்தா�ம்> ேசாம்பலினா�ம் மதிய�னத்தினா�ம் அ� ெசழிப்பற்� �ற் 

காடாகிவ��ம். க�சைனய�ல்லா வாழ்� ேசாம்பலினால் நிைறந்�வ��ம்.  
 

ந� வற்றதா ந��ற்ைறப் ேபாலி�ப்பாய். வள�ள்ள ேதாட்டத்ைதப் ேபாலி 

�ப்பாய் என்� ஆசீர்வாத�ள்ள வாழ்க்ைக ெகா�க்கப்பட்��ந்�ம் அதன் 

பலைனக் காணாதி�ப்ப�ன் அதின் காரணம் என்ன என்� ஆராய்வ� 

அவசியம்.  
 

ேதவன் தம� த�ர்க்த�சியான ஏசாயா �லமாய் தம� ஜனத்தா�ம் ேபசி 

னார். அதில்> இப்ெபா�� நான் என் ேநச�டத்தில் அவ�ைடய திராட்சத் 

ேதாட்டத்ைதக் �றித்� என் ேநச�க்ேகற்ற ஒ� பாட்ைடப் பா�ேவன்> 

என் ேநச�க்� மகா ெசழிப்பான ேமட்�ேல ஒ� திராட்சத்ேதாட்டம் 

உண்�. அவர் அைத ேவலியைடத்�> அதி�ள்ள கற்கைளப் ெபா�க்கி> 

அதிேல நற்�ல திராட்சச்ெச�கைள நட்�> அதின் ந�வ�ல் ஒ� ேகா� 

ரத்ைதக்கட்�> அதில் ஆைலைய�ம் உண்�பண்ண�> அ� நல்ல திராட்சப் 

பழங்கைளத் த�ெமன்� காத்தி�ந்தார்> அ�ேவா கசப்பான பழங்கைளத் 

தந்த�. எ�சேலமின் ��கேள> �தாவ�ன் ம�ஷேர> எனக்�ம் என் 

திராட்சத்ேதாட்டத்�க்�ம் நியாயந்த��ங்கள். நான் என் திராட்சத்ேதாட்ட 

த்திற்காகச் ெசய்யாத எந்த ேவைலைய அதற்� இன�ச் ெசய்யலாம்? அ� 

நல்ல திராட்சப்பழங்கைளத் த�ெமன்� நான் காத்தி�க்க> அ� கசப்பான 

பழங்கைளத் தந்தெதன்ன? என்� ெசால்லி�ள்ளார்.  
 

ேதவன் நன்ைமயான வாழ்ைவக் ெகா�த்தி�ந்�ம் அைத மதிய�னத்தி 

னால் அழித்�ப் ேபாட்டவர்க�ம் ேசாம்பலினால் ெக�த்�ப் ேபாட்டவர்க 

�ம் அைதப்பற்றி எண்ணமற்றவர்களாய்  ெசழிப்ப�ழந்� வா�ம் வாழ்க் 

ைகைய ெதாட�வ� அவர்கள�ன் அறியாைம.

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

ªêö¤ð¢ð£ù «î£ì¢ìñ¢ 
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வாழ்க்ைக என்�ம் ெசழிப்�ள்ள ேதாட்டம் �ட்கள�னா�ம் �தர்கள�னா 

�ம் நிைறந்� நிம்மதிய�ழந்� ேபான� ஏன்? அதில் காஞ்ெசாறி ேபால் 

பைக�ம் ப��வ�ைனக�ம் ேதான்றினெதன்ன? அைதத் தான் வ�ைதக்கவ� 

ல்ைல என்� ஒ�வன் �றினா�ம் அைத ேவர�க்கா� உன� ேதாட்ட 

தில் வளரவ�ட்ட� என்ன? அ� உன� ேதாட்டத்தின் வளங்கைள வ�ரய 

மாக்கி அதின் ெசழிப்ைப அழித்� ேபா�கின்றேத. 
 

சாம்ப�க்�ப் பதிலாகச் சிங்காரத்ைத�ம்> �யரத்�க்�ப் பதிலாக ஆனந்த 

ைதலத்ைத�ம்> ஒ�ங்கின ஆவ�க்�ப் பதிலாகத் �திய�ன் உைடைய�ம் 

ெகா�க்�ம் ேதவன் உன� வாழ்ைவ வற்றாத ந��ற்ைறப்ேபால�ம் 

ெசழிப்�ள்ள ேதாட்டத்ைதப் ேபால�ம் மாற்�வார்.  
 

ப��யமான சேகாதரேன சேகாத�ேய> 

 

நாம் �கித்தி�க்க ேவண்�ம் என்� ேதவன் வ��ம்�கின்றார். அதனால் 

அவர் எமக்� தம� வாக்�த்தத்தங்கைளத் தந்� அதன்ப� எம்ைம 

ஆசரீ்வதிக்கின்றார். கர்த்தர் தம� ஜனத்திற்�ப் ெபலன்ெகா�ப்பார்> 

கர்த்தர் தம� ஜனத்திற்�ச் சமாதானம் அ�ள�> அவர்கைள ஆசரீ் 

வதிப்பார். அவர் எம்ைம ஆசரீ்வதிக்�ம்ப� எம்ைமத் தம்மிடம் அைழ 

த்� அைணக்�ம் ேதவனா�ள்ளார்.  
 

இேதா> இரட்சிக்கக்�டாதப�க்�க் கர்த்த�ைடய ைக ��கிப்ேபாக 

�மில்ைல> ேகட்கக்�டாதப�க்� அவ�ைடய ெசவ� மந்தமாக�மி 

ல்ைல. உங்கள் அக்கிரமங்கேள உங்க�க்�ம் உங்கள் ேதவ�க்�ம் 

ந�வாகப் ப��வ�ைன உண்டாக்�கிற�> உங்கள் பாவங்கேள அவர் 

உங்க�க்�ச் ெசவ�ெகாடாதப�க்� அவ�ைடய �கத்ைத உங்க�க்� 

மைறக்கிற�> என்� த�ர்க்கத�சியான ஏசாயா �றி�ள்ளார்.  
 

ேதவன் மன்ன�த்� �� வாழ்ைவத் த�கின்றவர். அவர்> இரக்க�ம்> 

கி�ைப�ம்> ந��ய சாந்த�ம்> மகா தைய�ம்> சத்திய��ள்ள ேதவன். 

ஆய�ரம் தைல�ைறக�க்� இரக்கத்ைதக் காக்கிறவர். அக்கிரமத்ைத 

�ம் ம��தைல�ம் பாவத்ைத�ம் மன்ன�க்கிறவர்.  
 

வாழ்வ�ல் வ��தைல ெபற்� ேதவ ஆசரீ்வாதத்ைதப் ெபற ெஜப�க்க 

வ��ம்ப�னால் ஞய�� காைல 10:00 மண�க்� ேதவ ஆராதைனய�ல் 

கலந்� ெகாள்�ம்ப� உங்கைள அைழக்கின்ேறன். 
 

கர்த்த�க்�க் காத்தி�> அவர் உன் இ�தயத்ைத ஸ்திரப்ப�த்�வார்> 

திடமனதாய��ந்�> கர்த்த�க்ேக காத்தி�. 
 

கி�ைபய�ன் �டார அப்ேபாஸ்தல சைப 
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rpNjf;fpah vd;Dk; uh[h A+jhit uh[;aghuk;gz;Zk; xd;gjhk; 
tU\k; gj;jhk; khjk; gj;jhe;NjjpapNy ghgpNyhd; uh[hthfpa 
NeGfhj;Ner;rhUk;> mtDila vy;yh ,uhZtKk; vUrNyKf;F 
tpNuhjkha; te;J>    mjw;F vjpuhfg; ghsakpwq;fp> Rw;wpYk; mj 
w;F vjpuhff; nfhj;jsq;fisf; fl;bdhu;fs;. mg;gbNa rpNjf;fpah 
uh[htpd; gjpNdhuhk; tU\kl;Lk; efuk; Kw;Wif Nghlg;gl;bUe; 
jJ. ehyhk; khjk; xd;gjhk; NjjpapNy gQ;rk; efuj;jpNy mjpfup 
j;J> Njrj;jpd; [dj;Jf;F Mfhukpy;yhky; Nghapw;W.  me;j Ntis 
apNy> rpNjf;fpah uh[h jg;gp Xl Kbad;wNghJ> mtid gpd;njh 
lu;e;J rpiwf; ifjpahf;fp> Njrj;jpy; myq;fq;fis ,bj;J> nghf; 
fp\q;fis nfhs;isabj;J> kpFjpahdtw;iw Rl;nlupj;J> Vio 
ahd rpy [dq;fis tpl;Ltpl;L> kpFjpahNdhiu> rpiwg;gLj;jp> 
ghgpNyhdpw;F nfhz;L nrd;whu;fs;. 

uh[hf;fs; Ml;rpnra;Ak; fhyq;fspNy> myq;fq;fshy; ghJfhf;f 
g;gl;bUf;Fk; gl;lzq;fis ifg;gw;Wk;gbahf> me;j gl;lzj;ijr; 
Rw;wp Kw;Wif Nghl;L>me;j gl;lzj;jpy; Mfhuk; mw;W gQ;rk; 
Vw;gLk;gbahf Nghf;Ftuj;Jfis uj;J nra;J tpLtJ tof;fk;. 
gQ;rk; Vw;gLtjhy;> Aj;j tPuu;fSk;> [dq;fSk; ngytPdg;gl;Lg; 
Nghthu;fs;. mJkl;Lky;yhy;> gQ;rk; mjpfkhFk; NghJ> rKjha 
rPu;FiyTfspdhy;> [dq;fs; kj;jpapYs;s xUikg;ghL Fiwe;J> 
gpuptpidfs; Vw;gLtJz;L. rpyu; ehl;bd; uh[hit rhu;e;J nfhs; 
thu;fs;> ,d;Dk; rpyu; uh[htpw;F vjpuhf Gul;rp nra;J gy fyt 
uq;fis Vw;gLj;jptpLthu;fs;. ,jdhy; Njrj;jpd; xUikg;ghL 
Fiye;J Nghtjhy;> vjpupfs; Rygkhf gl;lzj;ij ifg;gw;wpf; 
nfhs;thu;fs;.  

gl;lzj;jpd; Nky; Aj;jk; Muk;gpf;Fk;Kd;> jq;fsplk; ruzilAk; 
gbaha; my;yJ> jq;fis Nrtpj;J tupfis nrYj;Jk;gbahd 
Nfhupf;iffis Kd; itg;ghu;fs;. mf;Nfhupf;iffs; epuhfupf;f 
g;gLk; NghJ> Aj;jq;fis Muk;gpg;ghu;fs;. ,g;gbg;gl;l gy rk;gt 
q;fs; rupj;jpuj;jpNy ,lk;ngw;wpUf;fpd;wJ.  

NjtDila gupRj;j efuj;jhuhf njupe;J nfhs;sg;gl;L> guNyhf 
uh[;aj;jpd; gq;fhspfshf Kd;Fwpf;fg;gl;ltu;fshf ,e;j G+kpapNy 
xU Fwpf;NfhSld; tho;e;J tUfpd;Nwhk;. ,e;j mUikahd 
miog;ig ,NaR fpwp];Jtopahf  ngw;wtu;fshapUf;fpd;Nwhk;.  

Mifahy;> ePq;fs; ,dp me;epaUk; guNjrpfSkhapuhky;> gupRj;j 
thd;fNshNl xNu efuj;jhUk; NjtDila tPl;lhUkhapUe;J>  
mg;Ngh];jyu; jPu;f;fjuprpfnsd;gtu;fSila m];jpghuj;jpd;Nky; 
fl;lg;gl;ltu;fSkhapUf;fpwPu;fs;; mjw;F ,NaRfpwp];J jhNk 
%iyf;fy;yhapUf;fpwhu;;  mtu;Nky; khspif KOtJk; ,irtha;
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,izf;fg;gl;L> fu;j;jUf;Fs; gupRj;j Mya khf vOk;GfpwJ. 
mtu;Nky; ePq;fSk; MtpapdhNy NjtDila thr];jykhff; 
$l;bf;fl;lg;gl;LtUfpwPu;fs;. (vNgrpau; 2:19-22) 

,e;j gpujhd miog;ig Nehf;fp Kd; nry;yhky;> gpd;khw;wkil 
Ak;gb nra;tNj gprhrhdtdpd; gpujhdkhd jpl;lk;. thdkz;l 
yq;fspYs;s nghy;yhj Mtpfspd; Nridfs; vg;NghJk;  vq;f 
Sf;F vjpuhf Kw;Wif NghLk;gbahf #o;r;rp nra;J nfhz;Nl 
,Uf;fpd;wJ. vq;fs; Mtpf;Fupa Mfhukhfpa NjtDila thu;j; 
ijia vq;fistpl;L mfw;wptpLtNj ,e;j Kw;Wifapd; gpujhd 
khd Nehf;fk;.  

ehNd thdj;jpypUe;jpwq;fpd [Pt mg;gk;; ,e;j mg;gj;ijg; Grpf;fp 
wtd; vd;nwd;iwf;Fk; gpiog;ghd;; vd;W ,NaR $wpaNghJ> mt 
Uila rP\upy; mNefu; ,itfisf; Nfl;lnghOJ> ,J fbd 
khd cgNjrk; vd;W> mJKjy; mtUila rP\upy; mNefu; mt 
UlNd$l elthky; gpd;thq;fpg;Nghdhu;fs;. mg;nghOJ ,NaR 
gd;dpUtiuAk; Nehf;fp: ePq;fSk; Ngha;tpl kdjhapUf;fpwPu;fNsh 
vd;whu;.  rPNkhd; NgJU mtUf;Fg; gpujpAj;jukhf: 
 

ஆண்டவேர> யா�டத்தில் ேபாேவாம்> நித்திய ஜ�வ 

வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்ேட. ந�ர் ஜ�வ�ள்ள 

ேதவ�ைடய �மாரனாகிய கிறிஸ்� என்� நாங் 

கள் வ��வாசித் �ம் அறிந்�ம் இ�க்கிேறாம் என் 

றான். 
 
,e;j tplaj;ij NgJUtpd; cyf mwpty;y> guNyhf gpjhNt 
me;j ,ufrpaj;ij NgJUTf;F ntspg;gLj;jpdhu; vd ,NaR 
$wpdhu;. ,e;j Mtpf;Fupa Mfhukhfpa Njt thu;j;ijapd; 
,ufrpak; ,d;W vq;fSf;Fk; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;fpd;wJ.  

 
NkYk; ,NaR $wpajhjtJ: ehd; nka;ahd jpuhl;rr;nrb> vd; 
gpjh jpuhl;rj; Njhl;lf;fhuu;. vd;dpy; fdpnfhlhjpUf;fpw nfhb 
vJNth mij mtu; mWj;Jg;NghLfpwhu;; fdpnfhLf;fpw nfhb 
vJNth> mJ mjpf fdpfisf; nfhLf;Fk;gb> mijr; Rj;jk;gz; 
Zfpwhu;. ehd; cq;fSf;Fr; nrhd;d cgNjrj;jpdhNy ePq;fs; 
,g;nghONj Rj;jkhapUf;fpwPu;fs;. vd;dpy; epiyj;jpUq;fs;> ehDk; 
cq;fspy; epiyj;jpUg;Ngd;; nfhbahdJ jpuhl;rr;nrbapy; epiy 
j;jpuhtpl;lhy; mJ jhdha;f; fdpnfhLf;fkhl;lhjJNghy> ePq;f 
Sk; vd;dpy; epiyj;jpuhtpl;lhy;> fdpnfhLf;fkhl;Bu;fs;. ehNd 
jpuhl;rr;nrb> ePq;fs; nfhbfs;. xUtd; vd;dpYk; ehd; mtdpYk; 
epiyj;jpUe;jhy;> mtd; kpFe;j fdpfisf; nfhLg;ghd;; vd;id 
ay;yhky; cq;fshy; xd;Wk; nra;af;$lhJ. xUtd; vd;dpy; 
epiyj;jpuhtpl;lhy;> ntspNa vwpAz;l nfhbiag;Nghy mtd;
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vwpAz;L cyu;e;J Nghthd;; mg;gbg;gl;litfisr; Nru;j;J> mf;fp 
dpapNy NghLfpwhu;fs;; mitfs; vupe;JNghk;. ePq;fs; vd;dpYk;> 
vd; thu;j;ijfs; cq;fspYk; epiyj;jpUe;jhy;> ePq;fs; Nfl;Lf; 
nfhs;tnjJNth mJ cq;fSf;Fr; nra;ag;gLk; ePq;fs; kpFe;j 
fdpfisf; nfhLg;gjpdhy; vd; gpjh kfpikg;gLthu;> vdf;Fk; 
rP\uhapUg;gPu;fs;. (Nahthd; 15:1-8) 
 
kdpjDila cly; tsu;r;rp kw;Wk; NrkeyDf;F Njitahd 
Cl;lr; rj;Jf;fis Mfhuk; topahf cs;nsLf;fg;gLtJNghy> 
cs;shd kdpjDf;Fupa Cl;lr;rj;jhdJ> ,NaRtplk; ,Ue;J 
vq;fSf;F nfhLf;fg;gLfpd;wJ. Mtpf;Fupa Mfhukhfpa ,NaR 
tpd; thu;j;ijfis gupRj;j Ntjhfkj;jpypUe;J thrpg;gjpdhYk;> 
Njt nra;jpfs;> Ntjg;gbg;Gf;fis Nfl;gjhYk;> mtw;iwgw;wp 
NgRtjhYk; ehq;fs; me;j Mfhuj;ijg; ngw;Wf;nfhs;fpd;Nwhk;. 
,itfis ehq;fs; nra;af;$lhjgbf;F> jilnra;tNj gprhrh 
dtdpd; Kw;Wifapd; gpujhd Nehf;fk;. 
 
NjtDila thu;j;ijfis thrpg;gij> Nfl;gij> jpahdpg;gij 
ehq;fs; epWj;jptpLk; NghJ> ,NaRtpd; [Pt thu;j;ijfs; mw;W 
g;Nghtjhy;> ,NaRtpy; epiyj;jpUf;f KbahJ. mjdhy; vq;fs; 
cs;shd kD\d; ehSf;F ehs; ngytPdkile;J> khk;rkhd 
gioa kD\d; tsu;e;J ngUFk;. ,g;gbahf jpUldhfpa rhj;jh 
dpd; je;jpukhd fz;zpfspNy mfg;gl;L> Njtd; vq;fSf;F je;j 
mUikahd miog;gpd; Nkd;ikia milaKbahjgbf;F vq;fs; 
gpufhrKs;s kdf; fz;fis mtd; FULgLj;jptpLthd;.  
 
,e;j Mtpf;Fupa Nghuhl;lk;> vq;fs; fz;fshy; fhzKbahj 
thdNridfspd; nghy;yhj MtpfNshL eilngWfpd;wJ. ,e;jg; 
Nghuhl;lk; vq;fs; fz;fs; fhzKbahjJk; vq;fs; cs;shd 
kdpjDf;F vjpuhfTjk; eilngWfpd;wJ. ,J gprhrpd; je;jpukhd 
Kw;WifahapUf;fpd;wJ. 
 
vdNt ekJ fz; fhz;gitfshYk;> vq;fs; ruPu ngyj;jpdhYk; 
,itfis Nkw;nfhs;s KbahJ. fz;fhzhj J}a MtpahdtNu 
vq;fSf;F Jizahf ,Uf;fpd;whu;.  
 
,e;j Nghuhl;lj;ij n[aq;nfhs;s NjtDila ru;thAjtu;f;f 
j;ij mzpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. ,e;j ru;thAjtu;f;fk; njhl;L 
czuj;jf;fjhd cyfj;jpd; MAjq;fs; Nghyy;yNt.  
 
rj;jpak; vd;Dk; fr;iria cq;fs; miuapy; fl;bdtu;fshAk;> 
ePjpnad;Dk; khu;f;ftrj;ijj; jupj;jtu;fshAk;;> rkhjhdj;jpd; 
RtpNr\j;jpw;Fupa Maj;jk; vd;Dk; ghjul;iriaf; fhy;fspNy 
njhLj;jtu;fshAk;> nghy;yhq;fd; va;Ak; mf;fpdpah];jpuq;fis 
nay;yhk; mtpj;Jg;Nghlj;jf;fjha;> vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf 
tpRthrnkd;Dk; Nflfj;ijg; gpbj;Jf;nfhz;ltu;fshAk; epy;Y 
q;fs;. ,ul;rzpankd;Dk; jiyr;rPuhitAk;> Njttrdkhfpa    ; 

 அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்  8 



 
Mtpapd; gl;laj;ijAk; vLj;Jf;nfhs;Sq;fs;. ve;jr; rkaj;jpYk; 
rfytpjkhd Ntz;LjNyhLk; tpz;zg;gj;NjhLk; MtpapdhNy 
n[gk;gz;zp> mjd;nghUl;L kpFe;j kdcWjpNahLk; rf gupRj;j 
thd;fSf;fhfTk; gz;Zk; Ntz;LjNyhLk; tpopj;Jf;nfhz;bU 
q;fs;. vd;W NjtDila thu;j;ij vq;fSf;F Qhdj;ijg; Nghjp 
f;fpd;wJ. (vNgrpau; 6:14-18) 
 
rw;W jupj;jpUe;J rpe;jpAq;fs;. “vq;fs; Mtpf;Fupa Mfhukhfpa 
NjtDila thu;j;ijNa” gprhrpd; je;jpuq;fs; vd;d vd;gijAk;> 
mij vjpu;j;J epw;gJ vg;gb vd;Wk;> Njtid mwpfpw mwptpy; 
tsu;tJ vg;gb vd;Wk;> NjtNdhL tho;tJ vg;gb vd;Wk;> n[gp 
g;gJ vg;gb vd;Wk; fw;Wj; jUfpd;wJ.  
 
vdNt thQ;irNahL Ntjj;ij mjpfjpfkhf thrpf;f Ntz;Lk;. 
cq;fs; rigapNy NjtDila thu;j;ijfs; gpurq;fpf;fg;gLk; 
NghJ mitfis Mu;tj;Jld; Nfl;f Ntz;Lk;. Ntjg;gbg;Gf;f 
spy; fw;Wf;nfhs;Sk; gbahd jho;ik kdJld; gq;Fgw;w Ntz; 
Lk;. ePq;fs; jw;NghJ Mtpf;Fupa If;fpankhd;wpy; ,ize;J 
nfhs;s Ntz;Lk;. vq;F nry;tJ vd;W njupahtpbd;. cq;fs; 
tPl;bNy ,Ue;J> Ntj thu;j;ijfis thrpj;J>  Cf;fj;NjhL> cz; 
ikahd kdNjhL> ,NaRtpd; ehkj;jpy; tpz;zg;gk; nra;Aq; 
fs;. mg;nghOJ J}a Mtpahdtu; jhNk ePq;fs; nry;y Ntz; 
ba rigia cq;fSf;F fhz;gpg;ghu;.  
 
,NaRtpd; [Pt thu;j;ijapd; ty;yikia gprhrhdtd; ed;F 
mwpe;jpUg;gjhy;> mij kdpju;fs; fw;Wf;nfhs;shky; ,Ug;gjw; 
Fupa rfy je;jpuq;fisAk; Nkw;nfhs;Sthd;. mtw;Ws; ngupjhd 
je;jpuk; “Ntjg;Gul;ly;”   mjhtJ> NjtDila thu;j;ijfs; vd;w 
Nghu;itapy;> etPdkhd> tQ;rpf;Fk; Nghjidfis Nghjpf;fp 
d;whd;. mtw;iwf; Fwpj;J ePq;fs; vr;rupf;ifahf ,Uf;f Ntz; 
Lk;.  jho;ikAs;s cs;sj;NjhL> Ntjj;ij thrpAq;fs;. mq;F 
kpq;Fk; miye;J jpupahky;> cq;fs; rigapy; Nghjpf;fg;gLk; thu; 
j;ijfisf; NfSq;fs;. cq;fisj; jho;j;jp> ,NaRtpd; ehkj;jpy; 
n[gpAq;fs;. mg;nghOJ J}a Mtpahdtu; cq;fis rupahd 
topapNy elj;Jthu;.  

 
ப��யமானவர்கேள> ேவதத்ைத வாசி�ங்கள்> ஜ�வ வார்த்ைதகைள 

இர�ம் பக�ம் தியான��ங்கள்> வாழ்க்ைகய�ல் ெசயல்ப்ப�த்�ங் 

கள்.  அப்ேபா� ந�ங்கள் இேய�வ�ல் நிைலத்தி�ப்ப�ர்கள். ப�சாசான 

வன�ன் எந்த �ற்�ைக�ம் வாய்க்காேதேபாம்.   
 
கர்த்தராகிய இேய� கிறிஸ்�தாேம உங்கைள வழிநடத்�வாராக! 

ஆேமன். 
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gpujhd trdk;; : 1 njr 5:16-24 
வ��வாசம்>நம்ப�க்ைக> அன்�> �ன்�ம் நிைலத்தி�க்கின்ற�. ஆனால் 

இைவகள�ல் அன்� ெப�ய�. இந்த �மிய�ேல நாங்கள் வா�ம் வைர> 

நாங்கள் வ��வாசிக்க ேவண்�யைவகள் உண்�. நாங்கள் நம்ப ேவண்�ய 

ைவகள் உண்�. எங் ;கள�டம் அன்� இ�க்கின்ற�. ஆனால் நாங்கள் பர 

ேலாகத்திற்� ெசன்றப�ன்> நாங்கள் கர்த்தைர �க�கமாய்த் த�சிப்பதால்> 

நாங்கள் வ��வாசிக்கேவா> அல்ல� நம்பேவா ேதைவய�ல்ைல. ஆனால்> 

அன்� அங்ேக காணப்ப�ம்.  
 

நாங்கள் கர்த்தைர நம்ப� வாழ்வதால்> அந்த நம்ப�க்ைகய�ல் ேதவன் எங் 

கள் வாழ்க்ைகய��ம் சமாதானத்ைத உண்�பண்�கிறார். உதாரணமாக> 

ஒ� ெதாழிலதிபர்> தன்�ைடய ெதாழிற்சாைலய�ேல உனக்� ஒ� ேவைல 

ஆயத்தப்ப�த்தப்பட்��க்கின்ற�. உன்�ைடய சம்பளத்தின் ெதாைக இ�> 

இன்ன நாள�ேல ந� உன் ேவைலைய ஆரம்ப�க்க ேவண்�ம் என்� 

வாக்��திைய த�ம்ேபா�> அந்த மன�தன்> தனக்� ேவைலகிடத்த� 

என்ற சமாதானத்�டன் ப�த்�றங்�கின்றான். அந்த ெதாழிற்சாைல அதி 

பர் ; அந்த வார்த்ைதைய ெசான்னார்> அைத அந்த மன�தன் நம்ப�னான்> 

அதனால் அவ�க்� நிம்மதி உண்டாய�ற்�. இதற்ெகாத்ததாகேவ> ேதவ 

னாகிய கர்த்தர் எங்க�க்�ச் ெசான்ன வார்த்ைதகைள நம்ப� நாங்கள் ஏற் 

�க் ெகாண்ட ேபா�> எங்கள் வாழ்க்ைகய�ேல பரேலாகத்ைதக் �றித்த 

சமாதானத்ைத ைவத்தார். ஆகேவ நாம் நம்ப�க்ைகய�னாேல சமாதான 

த்ைதப் ெபற்�க் ெகாண்ேடாம். 
 

அந்த ெதாழிலதிப�ன் வார்த்ைதய�னால் நம்ப�க்ைக உண்டாய�ற்�. 

இப்ெபா�� நான் நன்ைமைய ெப�வதற்�> ேவைலக்� ெசல்வதற்காக> 

நான் என்ைன தயார் ெசய்�> �றிப்ப�ட்ட நாள�ேல அங்� ேவைலக்� 

ெசல்ல ேவண்�ம். இந்த ெசய்ைகயான�> ெதாழிற்சாைல அதிப�ன் வார் 

த்ைதைய நம்ப�>  என் வாழ்க்ைகய�ேல நான் காண்ப�க்�ம் கி�ையயாக 

இ�க்கின்ற�. இேதேபால> ேதவன�ன் வார்த்ைத ேமல் ைவத்த நம்ப�க் 

ைகய�னால் உண்டான சமாதானத்தின் ெப�ேப�கைள ெபற்�க் ெகாள் 

வதற்�> எங்க�ைடய வாழ்க்ைகய�ேல வ��வாசமான� கி�ைய ெசய்ய 

ேவண்�ம்.  
 

அன்பான�> ேதவைனப்பற்�ம் நம்ப�க்ைகய��ம்> வ��வாச கி�ையகள� 

�ம் எங்கைள ெமன்ேம�ம் வளரச்ெசய்கின்ற�. இந்த அன்� எங்கள்

[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 
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ெபலப்ப�த்தி> ேதவேனா�ள்ள ஐக்கியத்தில் ெப�கச் ெசய்கின்ற�. இந்த 

வ�டயங்கைள சற்�த் தியான�த்�ப் பா�ங்கள். உங்க�ைடய வாழ்க் 

ைகய�ேல உண்டான சமாதானத்ைத ேதவன் எப்ப�த் தந்தார். எப்ப� 

நம்ப�க்ைக உண்டாய�ற்�. எப்ப� வ��வாசத்தின் கி�ையகள் எங்கள் 

வாழ்க்ைகய�ேல நன்ைமைய ெகாண்� வந்த�. ேதவ�ைடய அன்� 

எங்கள�டம் ெப��ம் ேபா�> நாங்கள் எவ்வ�தமாய் இந்த சமாதானத்தில் 

ெப�கி> ேதவேனா�ள்ள ஐக்கியத்திேல வளர்ந்� வ�கின்ேறாம்.  
 

ஆனால் நாங்கள் இந்த உலகத்ைதவ�ட்� கடந்� ெசன்றப�ன்�> அந்த 

நம்ப�க்ைக எங்க�க்�த் ேதைவ இல்ைல> வ��வாசத்தின் கி�ையகள் 

ேதைவய�ல்ைல. எனக்�ம் ேதவ�ைடய �மாரனாகிய கிறிஸ்��க்�ம் 

இைடய�ேல உள்ள ஐக்கியேம பரேலாகத்திேல காணப்படப்ேபாகின்ற�.  
 

தம்�ைடய �மார�ம் நம்�ைடய கர்த்த�மாய��க்கிற இேய�கிறிஸ்� 

�டேன ஐக்கியமாய��ப்பதற்� உங்கைள அைழத்த ேதவன் உண்ைம 

�ள்ளவர். கர்த்தராகிய இேய� ம�ப��ம் வ�ம் ேபா�> எங்கள் ஆவ� 

ஆத்�மா ச�ரம்��வ�ம் �ற்றமற்றதாய��க்�ம்ப� காக்கப்பட ேவண் 

�ம். எங்கைள  அைழத்தவர் ; உண்ைம�ள்ளவர்> அவர் அப்ப�ேய ெசய் 

வார்.  
 

இந்த உலகிேல> தங்கள் �யலாபத்திற்காக> தங்க�க்ெகன்� ெசல்வங் 

கள்> ெசாத்�க்கைள ேசர்த்�க் ெகாள்�ம்ப�யாக கர்த்தராகிய இேய� 

கிறிஸ்�வ�ன் நாமத்ைத �றி பலவ�தமாக> வ�ேனாதமான கா�யங்கைள 

ெபாய்யாக ேப�கின்றார்கள். இவர்கள் கிறிஸ்��க்� வ�ேராதமானவ 

ர்கள்> இவர்க�ைடய ேதவன் அவர்க�ைடய வய�� என்� ேதவ� 

ைடய ம�ஷனாகிய ப�ல் எங்கைள எச்ச�க்கின்றார். இப்ப�ப்பட்டவர்க 

�ைடய கண்கள் கர்த்தராகிய இேய�ைவ ேநாக்கிப் பார்ப்பதில்ைல. 

இவர்க�ைடய கண்கள் இந்த உலக ஐ�வ�யத்தின் ேமல் காணப்ப� 

கின்ற�. இப்ப�ப்பட்டவர்கைள �றித்� அதிகமாக வ�மர்சிப்பதில் எங்க 

�ைடய ேநரங்கைள வ�ரயப்ப�த்�வதில் எந்த இலாப�ம் இல்ைல. 
  

இந்த உலகிேல வா�ம் ேபா�> ேதவன�டத்திலி�ந்� பல ஆசீர்வாதங் 

கைள ெபற்�க் ெகாள்கின்ேறாம். அப்ப� ெபற்�க் ெகாள்�ம் ேபா�> 

எங்க�ைடய கண்கள் ஆசீர்வாதத்தின் ேமல் அல்ல> மாறாக எப்ேபா�ம் 

எங்கைள ஆசீர்வதித்த ேதவனாகிய கர்த்தர்ேமேலேய இ�க்க ேவண்�ம். 

நம்�ைடய கர்த்தராகிய இேய�கிறிஸ்� வ�ம்ேபா�> இந்த உலக ஆைச 

கள�னால் எங்கள் ஆவ� ஆத்�மா ச�ரம் கைறபடாதப� காக்கப்ப�வதாக. 

எங்கைள அைழத்த ேதவன் உண்ைம�ள்ளவர். அவர் அப்ப�ேய 

ெசய்வார்.  
 

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

தளத்தில் (INTERNET WEBSITE இல்) தமிழ் ஆங்கில ெமாழிகள�ல் ேகட்கலாம்.] 
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ேதவ�ைடய ந�தியா�ம்ப�.. 
xU fpuhkj;jpNy tho;e;j kdpjd; Fw;wk; nra;jjhy;> [dq;fs; 
mtid gpbj;J> me;j fpuhkj;jpd; %g;gu;fs; Kd;dpiyapy; 
nfhz;Lte;jhu;fs;. mtu;fs; me;j Fw;wr;rhl;il tprhupj;J> jq; 
fs; fpuhkj;jpd; rl;lg;gb> fLk; jz;lidia toq;fpdhu;fs;. 
,e;j tptfhuj;jpy; me;j fpuhkj;jpd; ePjp epiwNtw;wg;gl;lJ. vq; 
fs; tho;f;ifapNy> Njt ePjpia ehq;fs; elg;gpf;f Ntz;Lk; 
vd;W $Wk;NghJ> kw;wtd; jtWk; 
NghJ> mtDf;F> fhyjhkjkpd;wp> 
rupahd epahaj;jPu;g;ig toq;f 
Ntz;Lk; vd;gJ nghUs; my;y. 
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J ,e;j 
cyfj;jpNy te;jpUe;j ehl;fspy;> 
NjtDila ePjp ahitAk; epiw 
Ntw;wpdhu; Mdhy; mtu; NjtD 
ila epahaj;jPu;g;ig me;ehl;fspy; 
toq;fpapUe;jhy; ahu; mtu; Kd;dp 
iyapy; jg;gpg; gpioj;jpUg;ghu;fs;. mtUila epahahrdj;jpw;F 
Kd;ghf epw;f ve;j xU kdpjDf;Fk; jFjp ,y;iy! NjtD 
ila xOq;F Kiwfs; ahitAk; mtUila rpj;jg;gb nra; 
tNj NjtDila ePjpia epiwNtw;WtjhFk;. NjtDila xO 
q;F Kiwfs; gupRj;j Ntjhfkj;jpNy> NjtDila thu;j;ijfs; 

topahf vq;fSf;F nfhLf;fg;gl;bUf;fpd; 
wJ. xUtd; jtWk; NghJ> mij tprhupf; 
Fk;gb xOq;F nra;ag;gl;ltu;>  mtid tprh 
upj;J mjw;Fupa epahaj;ij nra;tJ> Njt 
ePjpapd; xU gFjp. ehq;fs; ePjpkhd;fshf 
vq;fis kw;wtu;fSf;F fhz;gpf;Fk;gb 
miof;fg;gltpy;iy. fpwp];Jtopahf ePjp 
khd;fshf tho miof;fg;gl;Nlhk;. Ntjk; 
$Wfpd;w ePjpkhDila tho;f;if cj;jk 

khdJ. mtd; Vio vspatu;fSf;F ,uq;Fthd;. mtd; cs;s 
j;jpy; jho;ikAs;std;. mtd; fu;j;jiu vg;NghJk; fdg;gLj;J 
thd;. vdNt ,e;j cyfj;jpd; ePjpia gpd;gw;whky;> fpwp];J 
Tf;Fs; NjtDila ePjpahf tho;Nthk;.  

 

    

 
 

நாம் அவ�க்�ள் ேதவ 

�ைடய ந�தியா�ம்ப� 

க்�> பாவம் அறியாத 

அவைர (இேய�ைவ) நம 

க்காகப் பாவ மாக்கினார். 

QhapW | Mb 1 
 

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

2 ெகா�ந்தியர் 5:21 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ> பாவ�யாக வாழ்ந்த என்ைன> உம்�ைடய 

�மாரனாகிய இேய� கிறிஸ்� வழியாக அவ�க்�ள் ந�திமானாக 

மாற்றின �ர். அைத உணர்ந்�> உம்�ைடய ந�திைய நிைறேவற்ற கி�ைப 

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

 
1 ேயாவான் 5:5, அப் 4:12,  ஏசாயா 9:6, �க்கா 4:18-21 12 



  
 

 

ப�ற�க்கானைவகள் 
Ntfj;ij jzpf;fTk; vd;W Nghlg;gl;l rhiy tpjpia kPwp> 
neLQ;rhiyapNy thfdj;ij Xl;br;nrd;w thypgd;> ngUk; 
tpgj;Jf;Fs;shdhd;. mtDila Jzpfukhd nra;ifapdhy;> 
mtd;; kl;Lky;y> gyu; fLk; fhaKw;whu;fs;. ,jdhy;> rpy 
FLk;gq;fspd; tho;f;ifKiw> nghUshjhuk;> vjpu;fhyk; 
<Lnra;a Kbahjgb epue;jukhf 
ghjpf;fg;gl;lJ. ,ijg; NghyNt 
vq;fs; eltbf;iffs; vq;fis #o 
trpg;gtu;fisAk;> ehq;fs; mwpahj 
tu;fisAk; gy kl;lq;fspNy ghjp 
f;fpd;wJ. Mjyhy;> mit ahtw;wp 
w;Fk; ehq;fs; fzf;nfhg;Gtpf;f 
Ntz;Lk;. vq;fSila Ngr;Rk;> 
nra;ifAk; vq;fSf;Fk;> kw;wtu;f 
Sf;Fk; ed;ik gfu;fpd;wjhf 
,Uf;f Ntz;Lk;. vq;fs; nraw;ghLfid kw;wtu;fs; fhZk; 
NghJ> guNyhfj;jpypUf;fpd;w guk gpjhtpd; ehkj;ij mtu;fs; 
kfpikg; gLj;j Ntz;Lk;. Jzpfukhd nray;fs; kl;Lky;y> rpy 
NtisfspNy vq;fSf;F ed;ikahf Njhd;Wk; nraw;ghLfshy; 
kw;wtu;fs; ghjpf;fg;gLtJKz;L. vdf;Fk; vd; FLk;gj;jpw;Fk; 
,yhgk; cz;lhdhy; NghJnkd;W> kw;wtu;fis Fwpj;j vz;zk; 
,y;yhky; tpahghuk; nra;gtu;fSk;> nghUl;fis nfhs;tdT 
nra;gtu;fSk; ,Uf;fpd;whu;fs;. ,tw;iw jq;fs; tpahghuj;jp 
wd; vd;W ngUik ghuhl;bf; nfhs;gtu;fSk; cz;L. tPl;bNy 
ehq;fs; nra;Ak; Ntz;lg;glhj fpupiafs; tPl;bYs;stu;fis  
ghjpf;fpd;wJ Nghy> Ntiy ,lq;fspYk;> rig [f;fpaq;fspYk; 
vq;fs; nraw;ghLfs;> gyiug; ghjpg;gila itf;fpd;wJ vd; 
gij ehq;fs; ed;F czu;e;jtu;fshf nraw;glNtz;Lk;. ,];u 
Ntyu; vupf;Nfhit Kw;Wifapl;lNghJ> ,e;jg; gl;lzKk; ,jp 
Ys;s ahTk; fu;j;jUf;Fr; rhgj;jPlhapUf;Fk;;. vdNt ghsaj; 
ijr; rhgj;jPlhf;fp mijf; fyq;fg;gz;zhjgbf;F vr;rupf;if 
ahapUq;fs; vd;W fu;j;ju; $wpdhu;. Mdhy;> Mfhd; vd;Dk; 
kdpjd;> nghUl;fis ,r;rpj;jjpdhy;> ngUk;ghjfk; ,];uNtY 
f;Fs; te;jJ. vdNt vq;fspdhy; kw;wtu;fSf;F gq;fk; tuhj 
gbf;F vy;yh tplaq;fspYk; vr;rupf;ifAs;stu;fshf ,Uq;fs;. 
  

 

அவனவன் த ன க் கா ன 

ைவகைளயல்ல> ப�ற� 

க்கானைவகைள�ம் 

ேநாக்�வானாக. 

ப�லிப்ப�யர் 2:4 

jpq;fs; | Mb 2 
 

 khiy thrfk; - fyhj;jpau; 6:2 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> எங்கைள �ழ இ�ப்பவர்கள�ன் 

நிைலைய உணராமல்> பல வ�டயங்கைள நாங்கள் ெசய்� வ��கின் 

ேறாம். ப�றர்நலம் க�தி த�ர்மானங்கைள எ�க்க உணர்�ள்ள இ�தயத் 

ைதத் தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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தர்க்கம் பண்ணாதி�ங்கள் 

rTy; vd;Dk; uh[h> mkNyf;fpaUila Aj;jj;jpw;F nry;Yk; 
NghJ> mq;Fs;s ahtw;iwAk; mopj;Jg;NghLk;gbaha;>  fu;j;jup 
lkpUe;J fl;lisia ngw;whd;. ,e;j thu;j;ijfs; fpufpg;gjw;F 
fbdkhditfs;. ,jpypUe;J ehq;fs; fw;Wf; nfhs;s$ba Njt 
Dila gz;G vd;d?  G+kpAk; mjd; epiwTk;> mjd; FbfSk; 
fu;j;jUilaitfs;. Njtd;jhNk> kdpju;fSf;F> jq;fNs jq;fs; 
topfis njupe;J nfhs;Sk;gbahd 
RahjPdj;ij nfhLj;J> mopit njup 
e;J nfhs;shky;> tho;it njupe;J 
nfhs;Sk;gb MNyhrid $Wfpd; 
whu;.  Njtdhfpa fu;j;ju;> kdJUf; 
fKk;> ,uf;fKk;> ePba rhe;jKk;> 
fpUigAKs;stu;. xUtDk; ghtj; 
jpy; mope;J NghtJ mtUila rpj; 
jky;y. Mdhy; mtUila ew;gz; 
Gfis fhyhfhykhf mw;gkhf vz;zp mrl;il gz;Zfpd;w 
tu;fSf;F xU ehs; ePjpahd  epahaj;jPu;g;G cz;L. xUtUk; 
jg;gpf; nfhs;sKbahJ. mJ NghyNt mNkNyf;fpaupd; mf;fpu 
kj;jpd; fhyk; epiwNtwpa NghJ> Njtd; ,e;j fl;lisiaf; 
nfhLj;jhu;. Mdhy; rTy; mq;F nrd;w NghJ> nfhOikahd 
MLfis fz;L ,r;rpj;J> rhgj;jPlhd mitfis fhg;ghw;wp 
nfhz;L te;jhd;. ,jdhy; mtd; jdf;Fk;> jdf;F gpd;tUk; 
re;jjpf;Fk; fu;j;juhy; itf;fg;gl;bUe;j Nkd;ikia ,oe;J 
Nghdhd;. Njtd; md;G cs;stu;. mtiutpl mjpfkhf vtUk; 
vtiuAk; Nerpf;f KbahJ. vdNt> NjtDf;F md;igAk; 
,uf;fj;ijAk; fw;Wf;nfhLf;f Kw;glhjpUq;fs;. mtUf;F Qhd 
j;ij Gfl;l Jzpfuk; nfhs;shjpUq;fs;. Njtd;> tpyf;fpdit 
fis (cwNth> nghUNsh) mtw;iw ePq;fs; Vw;Wf;nfhs;shjpU 
q;fs;. ehq;fs; NjtDila rKfj;jpNy ahtUf;fhfTk; gupe;J 
NgRk; rpyh f;fpak; cz;L. vdNt> cq;fs; [PtDf;F ed;ik 
cz;lhFk; nghUl;L> ru;t ty;ytUila fl;lisfis mrl;il 
nra;ahjpUg;gPu;fshf. kfh gupRj;jupd; jPu;khdq;fis Fwpj;J 
ju;f;fk; nra;ahjpUg;gPu;fshf 
  

   

உயர்ந்ேதாைர நியாயந்த� 

ர்க்கிற ேதவ�க்� அறி 

ைவ உணர்த்த யாராலா 

�ம்? 

ேயா� 21:22 

nrt;tha; | Mb 3 
 

 khiy thrfk; - NahRth 7:1-26 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> உன்னதத்தில் வா�ம் 

உம்�ைடய கட்டைளகைள�ம்> ந�ர் எ�க்�ம் த�ர்மானங்கைள�ம் 

�றித்� தர்க்கம் ெசய்யாதப� என் இ�தயத்ைதக் காத்�க் ெகாள்ள 

கி�ைப ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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தகர்க்காத ேமைடகள் 

fu;j;juhfpa NjtDf;F gpupakhd jhtPJ uh[h> md;W ,Ue;j 
,];uNty; uh[;aj;jpw;Fk;> mtu; gpd; te;j uh[hf;fSf;Fk;> 
,d;W vq;fSf;Fk; NjtDila msTNfhyhf khwpdhu; mjh 
tJ> kw;wa uh[hf;fis gw;wp NgRk;NghJ> “jhtPijg; Nghy 
vdf;F gpupakhdijr; nra;atpy;iy my;yJ jhtPijg; Nghy 
vdf;F gpupakhf ,Ue;jhd;” vd;W 
$wg;gl;LtUfpd;wJ. jhtPJf;F gpd; 
te;j Kjyhk; naNuhngahk;  uh[h 
Tk; gonkhopr; nrhy; Mfpdhd;. 
Mdhy; ,e;j naNuhngahk; jPik 
ahd gonkhopr; nrhy;yhfpdhd;. 
fhuzk; vd;d? jhtPJ uh[h ca 
u;tpYk; jho;tpYk; [PtDs;s Njt 
idNa rhu;e;jpUe;jhu;. me;epa Njtu; 
fspd; ehkq;fis $l> cr;r upf;f 
Tk;khl;Nld; vd jpl;lkhf $wpdhu;. 
Mdhy; naNuhNgahk;  [dq;fs; fu;j;jUf;F gyp nrYj;jhjgb> 
fu;j;jUila Mrhupau;fis Juj;jptpl;L> jhd; cz;Lgz;zpd 
NkilfSf;nfd;Wk;> Nga;fSf;nfd;Wk;> jhd; cz;lhf;fpd fd;W 
f;Fl;bfSf;nfd;Wk; <dkhdtu;fis Mrhupau;fshf Vw;gLj;jp 
dhd;. tpf;fpuf MuhjidAk;> me;epa Njtu;fis gpd;gw;WjYk; 
Gw;WNeha; (fhd;ru;) tpahjpf;Fr; rkhdk;. kdpj clypNy ,Uf; 
Fk; gy Nfhbf;fzf;fhd fyq;fspy; xU fyk; Gw;WNehahy; 
ghjpf;fg;gl;lhy; NghJk;. mJ fz;fSf;F njupahky; gut Mu 
k;gpf;Fk;. naNuhNgahKf;F gpd; te;j gy uh[hf;fSk;> fu; 
j;jUf;F gpupakhf ,Uf;f rpy Kaw;rpfis vLj;jhu;fs;. Mdhy; 
me;epa Njtu;fSf;F gyp nrYj;Jk; Nkilfis jfu;j;Jg; 
Nghlhky; tpl;Litj;jhu;fs;. mjdhy; mtu;fs; jq;fisj; 
jhq;fNs fz;zpapNy mfg;gLj;jpf; nfhz;lhu;fs;. ,d;W cq; 
fSila ,Ujaj;jpNy cilf;fg;glhj Nkilfis jfu;j;Jg; 
NghLq;fs;. tpf;fpufq;fs;; Fwpj;j tplaj;jpNy kpfTk; vr;rupf; 
ifahf ,Uq;fs;. ,e;j tplaj;jpy; rkurk; NgRtPu;fshf 
,Ue;jhy;> mJ fhd;ru; Nehiag; Nghy> gbg;gbahf> cq;fs; 
cs;shd kdpjid Kw;wpYk; nfLj;JtpLk;.  

 

அ ந் நி ய  ேதவர்கள�ன் 

ேபைரச் ெசால்லேவண் 

டாம்; அ� உன் வாய� 

லி�ந்� ப�றக்கக் ேகட் 

கப்பட�ம் ேவண்டாம். 

யாத்திராகமம் 23:13 

Gjd; | Mb 4 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 115:1-18 

 

ெஜபம்: பரேலாகத்திலி�க்கிற எங்கள் ப�தாேவ> என் இ�தயத்திேல 

உமக்� மட்�ம் இடம் ெகா�க்க�ம்> அைத �றித்� எந்த சமரப் 

ேபச்�ம் ேபசாதப�> ��ைமயாக உம்ைம பற்றிக் ெகாள்ள எனக்� 

கி�ைப ெசய்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்  15 



  
 

 

உன்னதமானவ�ன் ஈ�கள் 

jhtPJ uh[h fu;j;jUf;nfd;W xU Myaj;ij fl;l tpUk;gpdhd;. 
fu;j;ju; mtid Nehf;fp: cd;Dila Fkhud; vdf;nfd;W xU 
Myaj;ij fl;Lthd; vd;whu;. jhtPJ kdj;jho;ikNahL fu; 
j;jUila thu;j;ijfis Vw;Wf; nfhz;L> Myak; fl;Ltjw;F 
Njitahd nghUl;fis Nrfupj;jhd;. kdg;G+u;tkha;f; nfhL 
j;jjw;fhf [dq;fs; re;Njh~g;gl; 
lhu;fs;; cj;jk ,Ujaj;NjhNl cw; 
rhfkha;f; fu;j;jUf;Ff; nfhLj;jhu; 
fs;; jhtPJ uh[hTk; kpfTk; re;Njh 
~g;gl;lhd;. mg;nghOJ jhtPJ 
fu;j;jiu Nehf;fp ,g;gb kdg;G+u;t 
kha;f; nfhLf;Fk; jpuhzp cz;lh 
tjw;F ehd; vk;khj;jpuk;? vd; 
[dq;fs; vk;khj;jpuk;? vy;yhk; ck; 
khy; cz;lhdJ. ckJ fuj;jpNy 
thq;fp ckf;Ff; nfhLj;Njhk;.  ck 
f;F Kd;ghf ehq;fs; vq;fSila 
gpjhf;fs; vy;yhiug;NghYk; muNj 
rpfSk; guNjrpfSkhapUf;fpNwhk;; 
G+kpapd;Nky; vq;fs; ehl;fs; xU 
epoiyg;Nghy ,Uf;fpwJ epiyj; 
jpUg;Nghk; vd;Dk; ek;gpf;ifapy;iy vd;W n[gk; nra;jhd;. gpup 
akdhtu;fNs> jhtPJ Njrj;jpd; uh[hthf ,Ue;j NghJk;> jd; 
me;j];ijNah> jd;dplk; ,Uf;Fk; nry;tj;ijNah nghUl;gL 
j;jhky; jd;idj; jho;j;jpdhu;. ePq;fs; nfhLf;ff;$ba epiyapy; 
,Ue;jhy; mJ Njtdhy; mUsg;gl;l rpyhf;fpak; vd;gij mwp 
e;J nfhs;Sq;fs;. cyfj;jpNy ehk; xd;Wk; nfhz;Lte;jJkp 
y;iy> ,jpypUe;J ehk; xd;Wk; nfhz;LNghtJkpy;iy vd;gJ 
epr;rak;. ,e;j cyf nry;tq;fis cq;fs; ngw;NwhuplkpUe;J 
Rje;jupj;jpUf;fyhk; my;yJ ePq;fs; cioj;jpUf;fyhk;> Mdhy; 
mij NjtNd cz;L gz;zpdhu;. vdNt> twpatu;fSf;F 
cjTk; NghJk;> ehd; nfhLf;fpd;Nwd; vd;w kdepiy ,y;yhky;> 
NjtuPu;> twpatu;fSf;F cjtp nra;Ak;gbahf> ePu; vdf;Fj; 
mUspa tsq;fSf;Fk;> kdjpw;Fk; ed;wp vd;W $w Ntz;Lk;.  

   

 
 

என் ேதவேன> ந�ர் இ�த 

யத்ைதச் ேசாதித்�> உத் 

தம �ணத்தில் ப��யமா 

ய��க்கிற�ர் என்பைத அறி 

ேவன்; இைவெயல்லாம் 

நான் உத்தம இ�தயத் 

ேதாேட மனப்�ர்வமாய்க் 

ெகா�த்ேதன் ; 

1 நாளாகமம் 29:17 

tpahod; | Mb 5 
 

 khiy thrfk; - 1 jPNkhj;NjA 6:17-18 

 

ெஜபம்: கி�ைப நிைறந்த நல்ல ஆண்டவேர> என்ன�டத்தில் உள்ளெத 

ல்லாம் உம்�ைடய�. உம்ைமப்ேபால நா�ம் இரக்க�ள்ளவனாக 

(ளாக)>  தாராளமாய் ெகா�க்�ம்ப�யான உத்தம இ�தயத்ைத எனக்�த் 

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

 
அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்                16 



  
 

 

த�வ�ைனக்� ைகெகாடாதி�ங்கள் 
,];uNtypd; njd; uh[;akhd A+jhtpd; uh[hthfpa Nahrghj; 
capuw;w tpf;fpufq;fshfpa  ghfhy;fisj; Njlhky;> jhtPjpd; 
topfspy; ele;jjhy;> fu;j;ju; Nahrghj;NjhbUe;jhu;;. Mdhy; kpF 
jpahd ,];uNtyiu Mz;l tl uh[;aj;jpd; uh[hthfpa 
Mfhg;> fu;j;jiu kwe;J> eufyhd capuw;w tpf;fpufq;fSf;F 
gyp nrYj;jp te;jhd;. fu;j;jUf;Ff; 
Nfhgk; cz;lhf;Fk;gbf;F jdf;F 
Kd;dpUe;j ,];uNtypd; uh[hf;f 
nsy;yhk; nra;j nghy;yhj fpupia 
fisg; ghu;f;fpYk; mjpfkha;r; nra; 
Jte;jhd;. Mfhg; A+jhtpd; uh[h 
thfpa Nahrghj;ij Nehf;fp: Aj;jj; 
jpw;F Nghfpd;Nwd; vd;NdhL tU 
tPNuh vd;W Nfl;lhd;. Nahrghj;;: 
ehd;jhd; ePu;> vd;Dila [dq;fs; 
ck;Kila [dq;fs;> ck;NkhNl$l Aj;jj;jpw;F tUfpNwd; 
vd;W mtNdhNl Nghdhd;. Nghfpd;w fhupak; tha;f;fhJ> 
Aj;jj;jpNy Njhw;Wg; NghtPu;fs;  vd;W fu;j;jUila jPuf;;fjupah 
fpa kpfhah vr;rupj;Jk;> mtu;fs; mij nghUl;lhf vz;z 
tpy;iy;. Mfhg;> NjtDila jPu;f;fjuprpahfpa kpfhahit rpiw 
apNy NghLk;gb $wp> ,uz;L uh[hf;fSk; Aj;jj;jpw;F nrd; 
whu;fs;. fu;j;ju; $wpagb Mfhg; kuzkile;jhd;. Nahrghj;ij 
fu;j;ju; fhg;ghw;wpf; nfhz;L te;jhu;.  mg;nghOJ mdhdptpd; 
Fkhudhfpa na$ vd;Dk; QhdjpU~;bf;fhud; Gwg;gl;L> 
mtidr; re;jpj;J> uh[hthfpa Nahrghj;ij Nehf;fp: Jd;khu;f;f 
Df;Fj; Jizepd;W> fu;j;jiug; giff;fpwtu;fis ePu; rpNefpf;f 
yhkh? ,jpdpkpj;jk; fu;j;jUila fLq;Nfhgk; ck;Nky; tu 
,Ue;jJ. MdhYk; NjtDf;F Kd;ghf ck;Kila ,Ujaj;ij 
Neuhf;fpdjhy;> mtu; fpUig $u;e;jhu;. Jzpfukhf fu;j;jiu 
gifj;J> [dq;fis fu;j;jiutpl;L J}ug;gLj;JNthNuhL ePq;fs; 
rpNefpjuhf ,Uf;f KbahJ. Jd;khu;f;fUila ghijNah fhup 
Uisg;NghypUf;Fk;; jhq;fs; ,lWtJ ,d;djpy; vd;W 
mwpahu;fs;. vdNt Jd;khu;f;fNuhL xd;WglhjpUq;fs;. 

  

 

� ன் மா ர் க் க � ைட ய               

பாைதய�ல் ப�ரேவசியா 

ேத;   த�ேயா�ைடய வழி 

ய�ல் நடவாேத. 

ந�திெமாழிகள் 4:14 

nts;sp | Mb 6 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 6:14-16 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ேதவேன>  ெபால்லாதவர்க�ைடய வழிகள�ேல 

ெபால்லாப்�க்கள் காத்தி�க்�ம். அந்த வழிக�க்� நான் உடன்படாதப� 

க்� என் வாழ்ைவ நான் காத்�க் ெகாள்ள என்ைன வழி நடத்�வ �ராக. 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

 
 ேமலதிக வாசிப்ப�ற்�:  2 நாளாகமம் 17ம்> 18ம்> 19ம் அதிகாரங்கள்  17 



  
 

 

எங்கள் பலவ �னங்கைள அறிந்தவர் 
efuj;jpw;F njhiytpYs;s CUf;F nrd;W> mq;Nf vq;fs; 
tpahghu ];jyk; xd;iw Muk;gpf;Fk;gb eP mq;F nrd;W> rpy 
khjq;fs; jq;f Ntz;Lk; vd jd; kfdplk; $wpdhd;. me;j 
CUf;F nrd;why;> jw;NghJ jdf;fpUfpd;w nrsfupaq;fs; vy; 
yhk; Ngha;tpLk; vd;W kdjpy; Nahrpj;J> “mg;gh> ,e;j Ntiy 
vq;fs; tpahghu Kd;Ndw;wj;jpw;F  Kf;fpakhdJ>  vdNt> 
,e;j tptfhuq;fis jpwk;gl nra;af;$batd; vd;Dila mz; 
zd;. mtidNa mq;Nf mDg;GtJ ey;yJ vd;whd;.” ,e;j 
,isa kfd; jd; kdjpNy xd;iw 
itj;J> ntspNa Ntnwhd;iwg; 
Ngrpdhd;.  kPjpahdpauhNy ,];uNt 
yu; kpfTk; Jd;gg;gLj;jg;gl;l 
NghJ> mtu;fis kPl;Fk; nghU 
l;L> fu;j;ju;jhNk fpjpNahd; vd;Dk; 
kdpjid mioj;jNghJ> jd;D 
ld; NgRfpwtu; fu;j;ju;jhNdh vd;w 
cWjpg;gLj;Jk;gb> fu;j;juplk; rpy 
mw;Gjq;fis nra;Ak;gb Nfl;lhd;.  
fpjpNahDld;> njupe;J nfhs;sg;g;g 
l;l 300 tPuu;fSld;> ehd; cq;fis ,ul;rpj;J> ngUq;$l;lkhd 
kPjpahdpaupd; gilia cd; ifapy; xg;Gf;nfhLg;Ngd;>  eP vOe;J> 
me;jr; Nridapdplj;jpw;Fg; Ngh> mij cd; ifapy; xg;Gf; 
nfhLj;Njd;.  Nghfg; gag;gl;lhahdhy;> Kjy; ePAk; cd; 
Ntiyf;fhudhfpa G+uhTk; Nridapdplj;jpw;Fg; Ngha;>  mq;Nf 
vd;d NgRfpwhu;fs; vd;W Nfs;: gpd;G Nridaplj;jpw;Fg; Nghf> 
cd; iffs; jplg;gLk; vd;W fu;j;ju; $wpdhu;. mg;gbNa 
fpjpNahd; nrd;W kPjpahdpau; vt;tsT fyf;fk; mile;jpUf;fp 
d;whu;fs; vd;W jplkhf mwpe;J nfhz;lhd;. Mk;! ehq;fs; Muh 
jpf;Fk; Njtd; vq;fs; epiyia ed;F mwpe;jtu;. vq;fs; gy 
tPdq;fis mtu; fhz;fpd;whu;. mtw;iw Nkw;nfhs; Sk;gb 
topia cz;Lgz;Z fpd;whu;. jk;Kila fpUigia mspf;fp 
d;whu;. Mdhy; ehq;fs;> fu;j;jUf;F Kd;ghf cz;ikAs;stu; 
fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. cz;ik epiyia mtuplk; $wp> mt 
Uila topelj;JjYf;F fPo;g;gbAk; NghJ ntw;wpiaj; jUthu;. 

 

 

 

கர்த்தர் நல்லவர்> இக்க 

ட்� நாள�ேல அரணான 

ேகாட்ைட. தம்ைம நம்� 

கிறவர்கைள அறிந்தி� 

க்கிறார். 

நா�ம் 1:7 

rdp | Mb 7 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 25:4-6 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ>  உள்ளத்தில் உண்ைமயாய��க்கிறவர்க 

ள�டத்தில் ந�ர் ப��யமாக இ�க்கின்ற�ர். மனதார உண்ைமையப் ேபசி> 

உம்�ைடய வழிடத்�தைலப்ெபற்�> அதற்� கீழ்ப்ப�ய என்ைன 

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

 
சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்  18 



  
 

 

ஆத்ம�க உண� 

gz;ila ehl;fspNy Fwpg;gpl;l gl;lzq;fisf; ifg;gw;Wt 

jw;fhf> vjpupfs; me;j gl;lzj;jpd; Kf;fpa gFjpfis Kw;Wif 

NghLthu;fs;. me;j Njrj;jpw;F> MfhuKk; MAjKk; tUk; top 

fisAk; Jz;bj;J> me;j Njrj;jhu; ngydw;W NghFk;tiuf;Fk; 

fhj;jpUg;ghu;fs;. me;jg; gl;lzj;jpYs;s gythd;fs; ahtUk; 

ngytPdkile;j gpd;G> ,yFthf 

me;j gl;lzj;ijj; jhf;fp> Kw;whf 

mopj;JtpLthu;fs;. rpy Ntisf 

spNy> gl;lzj;ij mopf;f Kd;G> 

capiuf; fhj;Jf; nfhs;s tpUk;G 

Nthu;> jq;fsplk; ruzile;J jq; 

fis Nrtpf;Fk;gbahf $Wthu;fs;. 

guNyhf ahj;jpupfshfTk;> NjtD 

ila gl;lzj;jhufTk; njupe;J 

nfhs;sg;gl;l vq;fsJ Mj;kPf 

czT> NjtDila thu;j;ijNa. 

vq;fSila ngupjhd NghuhAjk; 

n[gk;. ,tw;iw NjtDila  gps;isfspd; tho;tpy; ,y;yhjgb 

mfw;wp tpLtJ> my;yJ NjtDila gps;isfs; ,itfSf;F 

Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fhky; nra;tNj> vjpuhspahfpa gprhrh 

dtdpd; Nehf;fk;. NjtDila thu;j;ijahdJ> Ntj thrpg;G 

topahfTk;> Ntjg;gbg;Gf;fs;> Njt nra;jpfs; topahfTk; 

vq;fSf;F mwptpf;fg;gLfpd;wJ. NjtDila thu;j;ijf;F nrtp 

nfhLg;gij epWj;jptpLgtu;fs;> ehsiltpy; n[gj;ijAk; 

epWj;jptpLthu;fs;. ,it ,uz;Lk; mw;Wg;NghFk;NghJ> vq;f 

Sila ,Ujak; NjtDila muzhd gl;lzj;jpw;Fs; ,Uf; 

fhJ. mg;NghJ> gprhrhdtd; vq;fs; tho;f;ifia jd;Dila 

rpj;jg;gb elj;jpr; nrd;WtpLthd;. mjd; KbT mopT! tho;tp 

d;gyd; ngUFk;gbf;F> Njt trdj;ij thrpAq;fs;> NfSq;fs;> 

rpe;jpAq;fs;> mjd;gb nra;Aq;fs;. 

 

 

 

 
 

வசனத்ைதக் ேகட்�> ஏற் 

�க்ெகாண்�> ஒன்� �ப் 

ப�ம்> ஒன்� அ�ப�ம்> 

ஒன்� ��மாகப் பலன் 

ெகா�க்கிறார்கள்; இவர் 

கேள நல்ல நிலத்தில் 

வ�ைதக்கப்பட்டவர்கள். 

 

மாற்� 4:20 

QhapW | Mb 8 
 

   khiy thrfk; - Nahthd; 10:10 

 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> உம்�ைடய வார்த்ைதக்�க் கீழ்ப்ப�பவர் 

கள்> அதன் ப� ெஜப�க்கின்றார்கள்> அதன்ப� வாழ்க்கின்றார்கள். நா�ம் 

உம்�ைடய வார்த்ைதக்�ப் கீழ்ப்ப�ந்� வாழ எனக்� கி�ைப ெசய்வ � 

ராக. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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என் �� இ�தயத்ேதா�..... 
Mfh]; vd;Dk; uh[h> jd; Ml;rpf;fhyk; KOtJk; fu;j;jUf;F 

tpNuhjkha; JNuhfk;gz;zpf;nfhz;Nl ,Ue;jhd;. NjtDila 

Myaj;jpd; gzpKl;Lfisj; Jz;LJz;lhf;fp> fu;j;jUila My 

aj;jpd; fjTfisg; G+l;bg;Nghl;L> vUrNykpy; %iyf;F%iy 

gypgPlq;fis cz;Lgz;zp> me;epa nja;tq;fSf;Fj; J}gq;fhl; 

Lk;gbf;F> A+jhtpd; xt;nthU gl; 

lzj;jpYk; Nkilfis cz;Lg 

z;zp> jd; gpjhf;fspd; Njtdhfpa 

fu;j;jUf;Ff; Nfhg%l;bdhd;. Njrk; 

ghoha; Nghapw;W. ,e;j epiyapNy 

jhd; vNrf;fpah uh[h jd;Dila 

25 tajpy; uh[hthdhd;. mtd; fu; 

j;jUila Myaj;jpd; fjTfisj; 

jpwe;J> gOJghu;j;J> jd;idAk;> 

Myaj;ijAk;> Mrhupau;fisAk;> 

Njrj;ijAk; [dq;fisAk; fu;j;ju; 

fw;gpj;j gpufhuk; gupRj;jk; gz;zp 

dhd;. fu;j;jUila gh];fhit [d 

q;fs; Mrupf;Fk;gb> mtu;fis Cf; 

Ftpj;J> mij kpfTk; rpwg;ghf 

nra;tpj;jhd;. jhtPjpd; Fkhudhfpa rhnyhNkhd; vd;Dk; ,];u 

NtYila uh[htpd; ehl;fs; Kjw; nfhz;L  (Rkhu; 250 Mz;L 

fs;) ,g;gb vUrNykpy; ele;jjpy;iy. mg;gbNa vUrNykpy; 

kfh re;Njh~k; cz;lhapUe;jJ. Njrk; MrPu;tjpf;fg;gl;lJ. nry; 

tnropg;gpdhy; epiwe;jJ. Vnddpy;> vNrf;fpah uh[h> Njtd; 

Kd;dpiyapNy jd;idj; jho;j;jp> nra;j vy;yhtw;iwAk;> Njt 

gpukhzq;fspd;gb> KO ,Ujaj;NjhL nra;jhd;. mNj 

NghyNt> vq;fs; KO ,Ujaj;NjhLk; Njtid NjLk; NghJ> 

ghoha;Nghd ,lnky;yhk; gRikAk; nrOikAkhFk;.  

  
 

அவன் ேதவ�ைடய 

ஆலயத்தின்ேவைலய� 

�ம்> தன் ேதவைனத் 

ேத�ம்ப�க்� நியாயப் 

ப�ரமாணத்திற்�ம் கற்ப 

ைனக்�ம் அ�த்த கா� 

யத்தி�ம் என்னெசய்யத் 

ெதாடங்கினாேனா> அைத 

ெயல்லாம் தன் �� 

இ�தயத்ேதா�ம் ெசய்� 

சித்திெபற்றான். 

jpq;fs; | Mb 9 
 

 khiy thrfk; - cghfkk; 4:29-31 

 

ெஜபம்: என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ> பாழாய்ேபான வாழ்க்ைகைய மகா 

சந்ேதாஷ�ள்ளதாக மாற்ற வல்லவர் ந�ர் ஒ�வேர. நான் உமக்ெகன்� 

ெசய்வனவற்ைற �� இ�தயத்ேதா�ம் ெசய்ய> எனக்� கி�ைப 

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

 

2  நாளாகமம் 31:21 
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ப��ரணப்ப�த்�ம் இேய� 

twz;lJk; tplha;j;jJkhd tho;f;ifia fu;j;juplj;jpy; xg;Gf; 

nfhLf;Fk;NghJ mtu; mij nropg;ghf khw;Wthu;. rpy Ntis 

fspNy> kdpju;fSila tho;f;ifahdJ> xd;Wf;Fk; cgNahf 

kw;wJk;> ahtUk; mUtUf;Fk; ghohd fpzw;iwg;NghyTk; khwp 

tpLfpd;wJ. ,dp epk;kjp vd;w thu;j;ijf;F tho;f;ifapy; ,lk; 

,y;iy vd;w ek;gpf;ifaw;w epiy 

f;F js;sg;glyhk;. vg;gb kdpju;fs; 

,g;gbg;gl;l  ghoile;j epiyia 

milfpd;whu;fs;? jpUld; nfhy;y 

Tk; mopf;fTNkad;wp Ntnwhd;Wf; 

Fk; tuhd; vd;Wk;> ehNdh vd;id 

gpd;gw;Wfpd;wtu;fSf;F [Ptid 

nfhLf;fTk;> mJ gupG+uzg;glTk; 

te;Njd; vd;W ,NaR $wpapUf;fpd; 

whu;. ,NaR ,y;yhj tho;f;ifia 

jpUldhfpa gprhrhdtd; gbg;gb 

ahf gho;fbj;Jg; NghLthd;. Nghyp 

ahd RfNghfq;fspdhy; kdpju;fs; 

,Og;Gz;L Nghf nra;J tpLfpd;whd;. gy kdpju;fs; ,NaRtpd; 

,ul;rpg;ig mwpahky;> my;yJ Vw;f kdjpy;yhky; ,e;j gupjh 

gkhd epiyia milfpd;whu;fs;. mNj Neuj;jpy;> ,NaRit 

mwpe;J> mtiu Vw;Wf;nfhz;L> mtUila topfspy; tho;e;J 

tUgtu;fs;> ,NaRthNy mUsg;gl;l MrPu;thjq;fshy; kdNk 

l;bik mile;J jq;fis mwpahkNy gpd;thq;fpg; NghtJK 

z;L. vNrf;fpa uh[h> jd;idj; jho;j;jp KO ,Ujaj;NjhLk; 

Njtid NjbaNghJ> Njtd; jhNk> Njrj;ij MrPu;tjpj;jhu;. 

Mdhy; gpw;gl;l fhyq;fspNy> mtd; kdNkl;bikaile;jhd;. 

vdNt ve;epiyapYk; kdNkl;bia milahky;> vq;fs; 

tho;f;ifia ,NaRtplk; xg;Gf; nfhLf;Fk; NghJ> mtu; mij 

gupG+uzg;gLj;Jthu;. 

 
 

ெவட்டாந்தைர தண்ண� 

ர்த்தடாக�ம்> வறண்ட 

நிலம்  ந��ற்�க�மா�ம்> 

வ�சர்ப்பங்கள் தாப�த் 

�க் கிடந்த இடங்க 

ள�ேல �ல்�ம் ெகா�க் 

ைக�ம் நாண�ம் உண் 

டா�ம். 

ஏசாயா 35:7 

nrt;tha; | Mb 10 
 

 khiy thrfk; - Nahthd; 10:9 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> எந்த நிைலய��ம்> ம�ட்பராகிய 

இேய�ேவா� வா�ம் வாழ்க்ைகையவ�ட்� நான் அகன்� ேபாகாதப� 

�ம்> ெப�ைம என்ைன ஆண்�ெகாள்ளாதப�க்�ம் என்ைனக் காத்த� 

�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவ�க்� அ�வ�ப்பானைவகள் 

jd; ez;gdpd; ,Lf;fz;zpy; Jiz epw;f Ntz;Lk; vd;W 
vz;zpa xU ,isQd;> jd; ez;gd; nra;j Fw;wj;ij kiw 
j;J> mij ,d;DnkhU khzhf;fd; nra;jhd; vd;W ngha;rhl;rp 
$wpdhd;. ,jdhy;> me;j mg;ghtp khztd;> jz;bf;fg;gl;L> 
ghlrhiyapy; khztu;fs; Kd;dpiyapy; mtkhdg;gLj;jg;gl; 
lhd;. ,jdhy; gy khztu;fs; mtDldhd el;ig 
Jz;bj;Jtpl;lhu;fs;. Mrpupau;fs; kj; 
jpapy; mtidf; Fwpj;jpUe;j ey; 
nyz;zk; mw;Wg; Ngha;tpl;lJ. 
tho;ehs; KOtJk; xU gonkhopr; 
nrhy; Nghy Mfptpl;lhd;. ,it 
ahtw;wpd; Muk;gk; ngha;r;rhl;rpNa. 
rpy re;ju;g;gq;fspNy kdpju;fs; 
rpe;jpf;fhky; ngha; nrhy;yp tpLfp 
d;whu;fs;. mtu;fspy; rpyu;> ngha; 
$wptpl;Nld; vd;W czu;e;J nfhs; 
Sk;NghJ> kdtUj;jg;gl;L mij rupg;gLj;j Kaw;rp vLg;gh 
u;fs;. rpyu; kdk;tUe;jp> jq;fisj; jho;j;jp> rk;ke;jg;gl;l 
tu;fsplk; kd;dpg;G Nfl;Lf; nfhs;thu;fs;. NtW rpyu;> Njtdp 
lj;jpNy kd;dpg;ig Ntz;bf; nfhs;thu;fs;. re;ju;g;gtrkhf 
ngha; NgRtJk; ghtk;. mitfspdhYk; gy ghjpg;Gf;fs; 
cz;lhfpd;wd. Mdhy;> jq;fs; kdjpNy> jpl;lkpl;L ngha; 
rhl;rpfspy; gpizf;fg;gLfpd;wtu;fs; kfh ngupjhd JNuhfj;ij 
nra;fpd;whu;fs;. jq;fs; ez;gu;fs;> cwtpdupd; epiyia epaha 
g;gLj;j rig rq;fq;fspy; ngha; rhl;rpfisf; $Wfpd;wtu;fs;> 
kdpju; Kd;dpiyapy; mw;gkhd fhupaq;fis rhjpj;Jf; nfhs; 
fpd;whu;fs;. Mdhy;> ePjpia Gul;Ltjw;F cWJizahf jq;fs; 
thia jpwg;gjhy;> gyUila tho;f;ifapNy epue;jpukhd 
ghjpg;Gf;fis cz;lhf;fptpLfpd;whu;fs;. gpupakhdtu;fNs> ve;j 
#o;epiyapYk;> cq;fSila Ngr;R> NeubahfNth> my;yJ 
kiwKfkhfNth>  epahaj;ij Gul;Ltjw;F cq;fs; thia jpw 
thjpUq;fs;. fu;j;ju; mUtUf;fpd;w 7 fhupaq;fspy;> (ePjpnkhop 
fs; 6:16-19) Fwpg;ghf ngha;ehTk;> ngha;rhl;rpAk; cs;slq;fpapU 
f;fpd;wJ.  

 

 

ெபா ய் ச் சா ட் சி க் கா ர ன் 

ஆக்கிைனக்�த் தப்பான் ; 

ெபாய்கைளப் ேப�கிறவ 

�ம் தப்�வதில்ைல. 

ந�திெமாழிகள் 19:5 

Gjd; | Mb 11 
 

 khiy thrfk; - ahj; 23:1-2 

 

ெஜபம்: ந�திய�ன் ேதவேன> நான் அறிந்ேதா அறியாமேலா> ந�தி 

நியாயங்கைள �ரட்�வதற்�> எந்த வ�தத்தி�ம் உடந்ைதயாக 

இ�க்காதப�க்�> என் வாழ்ைவ �ற்றி�மாய் ந�ர் காத்�க் ெகாள்�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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கர்த்த�ைடய நியமங்கள் 
A+jh uh[hthfpa mkj;rpah kupj;j gpd;> mtDila 16 taJs;s 
Fkhudhfpa crpah mtd; ];jhdj;jpNy uh[hthdhd; crpah 52 
tUlq;fs; vUrNykpNy murhz;lhd;. mtd; fu;j;jupd; 
ghu;itf;F nrk;ikahdij nra;J te;jhd;. NjtDila 
juprdq;fspy; Gj;jpkhdhapUe;j rfupahtpd; MNyhridg;gb 
Njtidj; Njl kdJs;stdhf ,Ue;jhd;. fu;j;ju; mtid 
MrPu;tjpj;jhu;. mtd; uh[;aghuk; 
kpfTk; ngyg;gl;lJ. mtd; 
gyg;gl;lNghJ>  jdf;Ff;NfLz;lh 
Fkl;Lk;> mtDila kdk;Nkl;b 
ikahfp> jd; Njtdhfpa fu;j; 
jUf;F tpNuhjkhf kPWjy; nra;J 
J}ggPlj;jpd;Nky; J}gq;fhl;l fu;j;j 
Uila Myaj;jpw;Fs; gpuNtrpj; 
jhd;. gpujhd MrhupaDk;> kw;wa 
Mrhupau;fSk;> crpahit Nehf;fp: 
crpahNt> fu;j;jUf;Fj; J}gq;fhl;LfpwJ ckf;F mLj;jjy;y. 
J}gq;fhl;LfpwJ gupRj;jkhf;fg;gl;l MNuhdpd; Fkhuuhfpa 
MrhupaUf;Nf mLf;Fk;; gupRj;j ];jyj;ij tpl;LntspNaNghk;;. 

kPWjy; nra;jPu;; ,J Njtdhfpa fu;j;juhNy ckf;F Nkd;ikahf 
,Uf;fhJ vd;whu;fs;. mg;nghOJ crpah Nfhgq;nfhz;lhd;; 
mtd; J}gfyrj;ijj; jd; ifapNy gpbj;J> MrhupaNuhNl 
Nfhgkha;g; NgRfpwNghJ MrhupaUf;F Kd;ghff; fu;j;jUila 
Myaj;jpNy J}ggPlj;jpd; Kd;epw;fpw mtDila new;wpapNy 
F~;lNuhfk; Njhd;wpw;W. crpah fu;j;jiu Njbd ehl;fs; 
vy;yhtw;wpYk; Njtd; mtNdhL $l ,Ue;J mtid 
mjpfkhf MrPu;tjpj;jhu;. Mdhy; fu;j;jupd; epakq;fSf;F 
vjpu;j;J epw;Fk;gbahf Jzpfuk; nfhz;l NghNjh> jd;Dila 
kpFjpahd tho;ehl;fis F~;lNuhfpahf fopj;jhd;. vq;fSila 
tho;f;ifapYk;> ehq;fs; Njtid NjLk;NghJ mtu; vq;fis 
MrPu;tjpf;fpd;whu;. Mdhy; ehq;fs; ve;j cau;epiyapy; 
,Ue;jhYk;> Njt epakq;fSf;F tpNuhjkhf kdNkl;bik mil 
e;J Jzpfuk; nfhs;sf;$lhJ. NjtDila rKfj;ij mrl;il 
nra;ahky;> mtu; ghu;itf;F nrk;ikahdij nra;Aq;fs;.  

   

 

 
 

அவன் கர்த்தைரத் ேத�ன 

நாட்கள�ல் ேதவன் அவன் 

கா�யங்கைள வாய்க்கச் 

ெசய்தார். 

2 நாளாகமம் 26:5 

tpahod; | Mb 12 
 

 khiy thrfk; - VNukpah 9:23 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ேதவேன> உம்�ைடய நியமங்க�க்� எதிராக 

நான் மனேமட்�ைம ெகாள்ளாதப�>  உம்�ைடய ச�கத்திேல என் 

ைனத் தாழ்த்தி ெசம்ைமயான வழிய�ேல நடக்க கி�ைப ெசய்வ �ராக.  

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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உன்னதனா�ன் ஆ�ைக  

vq;fs; tho;f;ifapd; epiyia fu;j;ju; mwpe;jpUf;fpd;whu;. rpy 
NtisfspNy> Njtid NjLfpd;w kdpju;fs; $l> jq;fs; 
nghUshjhu tptfhuq;fspy; fu;j;jUila MSifia js;sp 
tpl;;L> jq;fs; nrhe;j Kaw;rpfshy; mw;g ,yhgq;fis mila 
vj;jdpf;fpd;whu;fs;. gupRj;j Ntjhfkj;jpNy> gioa Vw;ghl;L 
Gj;jfq;fspNy> Njrq;fspd; gpujpal;rkhd MSifia Fwpj;J 
tpupthf vOjg;gl;Ls;sJ. NjtD 
f;F gae;J mtu; topfspy; ele;j 
uh[hf;fs; MSif nra;jhu;fs; 
mNj Ntisapy; Njrj;jpd; mjpfh 
upfspdJk;> Mrhupau;fspdhYk;> 
mjd; FbfspdhYk; Njrk; jPl;Lg;g 
l;ljhy;> me;epa Njrj;J MSif 
fis Njtd; mDkjpj;jpUe;jhu;. fU 
g;nghUshdJ> Njtd; mwpahky; 
vq;fSila tho;f;ifapNy vJTk; 
elg;gjpy;iy. mjdhy;> Njrj;jpw;F 
nrYj;Jk; tupapypUe;J vg;gb jg; 
gpj;Jf; nfhs;tJ> jPu;itfis 
nrYj;jpdhy; vd;Dila nghUsh 
jhuk; vd;d MtJ vd vz;zp> 
mtw;wpypUe;J je;jpukhf jg;gpj;Jf; 
nfhs;Sk; Nghf;if kdpju;fs; NjLfpd;whu;fs;. “Mifahy; 
ahtUf;Fk; nra;aNtz;ba flikfisr; nrYj;Jq;fs;; 
vtDf;F tupiar; nrYj;jNtz;baNjh mtDf;F tupiaAk;> 
vtDf;Fj; jPu;itiar; nrYj;j Ntz;baNjh mtDf;Fj; jPu; 
itiaAk; nrYj;Jq;fs;; vtDf;Fg; gag;glNtz;baNjh mt 
Df;Fg; gag;gLq;fs;; vtidf; fdk; gz;zNtz;baNjh 
mtidf; fdk;gz;Zq;fs;.” vd;W Njt kD~dhfpa GTy; 
MNyhrid $wpdhu;. ru;tty;yikAs;s fu;j;ju; vq;fs; ahtupd; 
epiyia mwpe;jpUf;fpd;whu;. vdNt> mtiu ek;gp [Ptdk; 
gz;Zq;fs;. cs;shd kdpjDf;Fupa Njitfis kl;Lky;y> 
,e;j cyfj;jpNy ehq;fs; capu; thOk;tiu vq;fSf;F 
,d;ndd;d Njit vd;gij cd;djdhu; mwpe;jpUf;fpd;whu;.   

 
 

சிங்காசனங்களானா�ம்> 

கர்த்தத்�வங்களானா   

�ம்> �ைரத்தனங்களா 

னா�ம்> அதிகாரங்களா 

னா�ம்> சகல�ம் அவ 

ைரக் ெகாண்�ம் அவ� 

க்ெகன்�ம் சி�ஷ்�க்கப் 

பட்ட�. 

ெகாேலாெசயர் 1:16 

nts;sp | Mb 13 
 

 khiy thrfk; - VNukpah 32:27 

 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> அற்ப ஆதாயங்க�க்காக என் ெசாந்த 

�யற்சிகைள �ன்ென�த்�ச் ெசல்லாமல்> ந�ர் எல்லாவற்ைற�ம் 

பார்த்�க் ெகாள்�கிற�ர் என்ற சத்தியத்ைத அறிந்� வாழ கி�ைப 

ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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��ெபலன் அைடந்தி�ேவாம் 

xU ];jhgdj;jpNy Gjpjhf Ntiyf;F Nru;e;J nfhs;Sk;NghJ> 
me;j ];jhgdj;ijAk;> me;j ];jhgdj;jpd; Kfhikahsu;fs;> 
,af;Fdu;fisg; gw;wp kpfTk; Nkd;ikahf Ngrpf; nfhs;thu;fs;. 
ehl;fs; fle;J nry;Yk;NghJ> me;j kdepiy khw;wkilfpd;wJ. 
Vnddpy;> me;j kdpjd; vjpu;ghu;j;j fhupaq;fs;> jhd; tpU 
k;gpagb eilngwhjtplj;J> mtd; 
kdjpy; mjpUg;jp Vw;gl;LtpLfpd; 
wJ. ,g;gbahf jd;id vjpu; 
Nehf;fp tUk; #o;epiyfis> mtd; 
jd; tho;tpy; Vw;gLj;jpapUf;Fk; 
nfhs;ifapd; mbg;gilapy; jPu;kh 
dq;fis vLj;Jf; nfhs;fpd;whd;. 
,e;j ];jhgdj;ijtpl;lhy; ,d;D 
nkhU ];jhgdj;jpw;F nrd;Wtpl 
yhk; vd jdf;Fs;Ns nrhy;ypf; 
nfhs;thd;. jq;fs; fy;tp> jFjp> 
mDgtk;> nry;thf;Ffs; Nghd;wtw;iw ikakhf itj;J> 
jq;fs; ngyd; xLq;Fk;tiu jPu;khdq;fis vLj;Jf; nfhs; 
fpd;whu;fs;. Ntjj;jpNy fhZk; ghj;jpukhf NahNrg;G> jd; 
tho;f;ifapNy gy ,f;fl;lhd #o;epiyfis jhz;br; nry;y 
Ntz;batdhf ,Ue;jhd;. gpur;ridfs; xU kdpjid Njbr; 
nry;tJNghy> mtid gy gpur;ridfs; #o;e;J nfhz;lJ. 
Mdhy;> mtid vq;F mDg;gpdhYk; me;j ,lj;jpNy nra; 
tij nrk;ikahf nra;jhd;. NjtDila Neuj;jpw;F fhj;jpUe; 
jhd;. ngupjhd cau;itg; ngw;Wf; nfhz;lhd;. NjtDil Neuk; 
tUk;Kd;> nfhg;Gtpl;L nfhg;G gha;tijg; Nghy> vq;fs; 
tpUg;gg;gb jPu;khdq;fis vLg;gjhy;> Njtd; vq;fSf;nfd;W 
itj;jpUf;Fk; Mr;rupakhd> mw;Gjkhd topfis ehq;fNs 
milj;Jg; NghLfpd;Nwhk;. vq;fSila jPu;khdq;fs; vq;fs; 
nfhs;ifapd; mbg;gilapy; jq;fpapUf;fhky;> vq;fs; Njtdh 
fpa fu;j;jupy; jq;fp ,Uf;f Ntz;Lk;. Njtd; vq;fSf;nfd;W 
Kd;Fwpj;jitfis mtu; epiwNtw;wp Kbg;ghu;. vdNt> vq;fs; 
tho;f;ifapd; ve;jg; gFjpapYk; NjtDila Neuj;jpw;fhf fhj;jp 
Uf;f Ntz;Lk;. 

 

 
 

கர்த்த�க்�க் காத்தி�க் 

கிறவர்கேளா ��ப்ெபல 

னைடந்�> க��கைளப் 

ேபாலச் ெசட்ைடகைள 

அ�த்� எ�ம்�வார்கள்; 

ஏசாயா 40:33 

rdp | Mb 14 
 

 khiy thrfk; - rq;fPjk; 37: 1-5 

 

ெஜபம்: இரக்க�ள்ள ேதவேன> எனக்ெகன்� ந�ர் �ன்�றித்தைவகைள 

எவ�ேம த�த்� நி�த்த��யா�. எனேவ> எப்ேபா�ம்> எவ்வ�டத்தி�ம் 

உம்ைம நம்ப�> உம்�ைடய ேநரத்திற்� காத்தி�க்�ம் ெபா�ைமைய 

எனக்�த் தா�ம்.. இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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கர்த்தைர ேநாக்�ம் கண்கள் 

Njt Myaj;jpw;F Muhjidf;F nry;Yk; NghJ cq;fs; 
kdepiy vg;gbahf ,Uf;fpd;wJ vd vg;NghjhtJ rpe;jp 
j;jpUf;fpd;wPu;fsh? vg;NghJk; vd; fz;Kd;Nd ck;ikj;jhd; epW 
j;jp itj;Js;Nsd; vd;W jhtPJ uh[h jd; rq;fPjq;fspNy 
Njtid Nehf;fp ghbdhu;. mNj Nghy vq;fs; fz;Kd;Dk; 
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jit 
itj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. xU 
NghJk; kw;wtu;fSila Fiwfis  
vq;fs; fz;Kd; itj;J> mitfsp 
dhNy vq;fs; Nkd;ikahf Nehf; 
fk; khwpg;Ngha;tpl ,lq; nfhLf;f 
f;$lhJ. Njtid KO kdJlNd 
Muhjpg;gij jilnra;tNj vq;fs; 
nghJthd vjpupahfpa rhj;jhdpd; 
Nehf;fk;. ,e;j [dq;fs; jq;fs; 
thapdhy; vd;dplj;jpy; Nru;e;J> jq;fs; cjLfspdhy; vd;idf; 
fdk;gz;Zfpwhu;fs;; mtu;fs; ,UjaNkh vdf;Fj; J}ukha; 
tpyfpapUf;fpwJ vd;W jPu;fjuprpahf Vrhah Kd;Diuj;jij> 
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];JjhNk Rl;bf; fhl;bdhu;. NkYk;> xU 
kD~Dila nghf;fp~k; vq;Fs;sNjh> mq;Nf mtDila 
,UjaKk; ,Uf;Fk; vd;Wk;> ,Ujaj;jpd; epiwtpdhy; tha; 
NgRk; vd;Wk; ,NaR $wpdhu;. vq;fs; ,Ujak; NjtDila 
Nkd;ikahd guNyhf nghf;fp~q;fshy; epiwe;jpUf;Fk; NghJ> 
vq;fs; ,Ujaj;jpy; ,Ue;J NjtDila Nkd;ikdahd 
tplaq;fNs ntsptUk;. mq;Fkpq;Fkhf myl;rpag;Nghf;NfhL 
vq;fs; fz;fisAk;> rpe;ijiaAk;> Ngr;irAk; tpLNthkhf 
,Ue;jhy;> vq;fs; Jjp Muhjid fUj;jw;wjhf ,Uf;Fk;. mjpy; 
Njtd; gpupag;glkhl;lhu;. mg;gb Njtd; vq;fs; Jjpgypia 
mq;fpfupf;fhtpl;lhy;> fhaPidg; Nghy vq;fs; ,Ujak;> 
kw;wtu;fsf; Fwpj;j vupr;rypd; Mtpapdhy; epiwe;jpUf;Fk;. 
vdNt Myaj;jpw;F nry;Yk; NghJ> vq;fs; Nkd;ikahd 
Nehf;fj;ij czu;e;jtu;fsha;> Fiwfis Nehf;fhky;> 
kdpju;fis Nehf;fhky;> rk;G+uzuhfpa gpjhthfpa Njtid 
vq;fs; fz;fs; Kd;ghf itj;jpUg;Nghk;. 

 
 

எனக்� ஒத்தாைச வ�ம் 

பர்வதங்க�க்� ேநராக 

என் கண்கைள ஏெற�க் 

கிேறன். 

சங்கீதம் 121:1 

QhapW | Mb 15 
 

 khiy thrfk; - vgpnuau; 12:1-3 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ேதவேன> என் �திபலி உம்�ைடய ச�கத்தில் 

அங்கிக�க்கப்ப�ம்ப�யாக> க�த்ேதா� உம்ைம ேநாக்கி> உண்ைம�ள்ள 

இ�தயத்ேதா� உம்ைம ஆராதிக்க என்ைன வழிநடத்�வ �ராக.இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 

  அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்  26 



  
 

 

ெஜயேமா கர்த்தரால் வ�ம்!  

ehq;fs; fhz;gitfSk;> fhzhjitfSk; ru;t ty;yikAs;s 
Njtdhfpa fu;j;jupd; MSiff;F cl;gl;bUf;fpd;wJ. gy Aj;j 
q;fis elj;jpa rf;futu;j;jpfis rupj;jpuj;jpNy fhz;fpd;Nwhk;. 
mtu;fs; jq;fs; gilg;gyj;jpdhy; cyif n[ak; nfhs; 
fpd;Nwhk; vd;W vz;zpapUe;jhu;fs;. rpyu; ru;t ty;yikAs;s 
Njtid ghu;j;J eifj;jhu;fs;. 
Mdhy; mtu;fs; NjtDila MS 
iff;F fl;Lg;gl;bUf;fpd;whu;fs; vd; 
gijAk;> ru;tty;ytu; mDkjpap 
y;yhky; xd;Wk; eilngwhJ vd;w  
Qhdj;ij mwpahj kjpNfluhf 
tho;e;J kiwe;J Nghdhu;fs;.  xU 
uh[;ak; Aj;jj;jpy; ntw;wp ngWtj 
w;F mtu;fSf;F gilg;gyk; 
Njit vd;W mijg; ngUgpj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. Mdhy; gu 
Nyhfj;jpypUf;fpd;w guhf;fpukk; epiwe;j NjtdplkpUe;Nj n[ak; 
tUk;. kdpju;fs; Aj;jq;fspy; n[ak; nfhs;s mtu;fSf;F 
NjtDila mDf;fpufk; Njit> Mdhy; Aj;jj;jpd; Kbit 
khw;w NjtDf;F vJTk; Njitapy;iy. kdpju;fSf;F Mjuthf 
Njtd; jhNk kUj;Jtu;fis Vw;gLj;jpapUf;fpd;whu;. mjw;fhf 
NjtDf;F ];Njhj;jpuk;. Mdhy; ahu; ve;j Kaw;rpfis vLj; 
jhYk; Rfj;ijf; fl;lisapLgtu; Njtd;. xU kdpjDf;F Rfk; 
nfhLg;gjw;F NjtDf;F vJTk; Njit ,y;iy. mtu; jk;K 
ila thu;j;ijia mDg;gp mtu; epidj;j fhupaj;ij elj;jp 
Kbf;fpd;whu;. mij vtUk; jLf;fKbahJ. mtu; nrhy;y 
MFk;! mtu; fl;lisapl epw;Fk;! gbf;Fk; ghlq;fspy; tpNrl 
rpj;jp ngw Ntz;Lk; my;yJ ey;y Ntiy fpilf;f Ntz;Lk; 
vd;W ePq;fs; fLk; Kaw;rpfs; vLf;fyhk;> mij xUtd; 
ngw;Wf; nfhz;lhy;> mJ NjtDila mDf;fpufk;. NjtDila 
MSifapd; ,ufrpaj;ij ,d;Wk; gyu; eiff;fpd;whu;fs;. 
ehq;fs; vq;fs; nrhe;j Kaw;rpfspy; tho;fpd;Nwhk; vd;W 
NjtDila kfj;Jtq;fis mwpahjtu;fshf jq;fs; tho;eh 
l;fis tPzhf;Ffpd;whu;fs;. ,g;gb vz;Zfpd;wtu;fSila 
ehl;fSk; vz;zg;gl;bUf;fpd;wJ.  

 
 

 

�திைர � த் த நா � க் � 

ஆ ய த் த மா க்கப்ப�ம் ; 

ெஜயேமா க ர் த் த ரா ல் 

வ�ம். 

ந�திெமாழிகள் 21:31 

jpq;fs; | Mb 16 
 

 khiy thrfk; - nfhNyhnrau; 1:16 

 

ெஜபம்: பராக்கிரம�ள்ள ேதவேன>  ந�ர் சர்வ வல்லவர்> எல்லாம் 

உம்�ைடய வார்த்ைதக்� கட்�ப்பட்��க்கின்ற� என்ற உண்ைமைய 

அறிந்� வா�ம்ப�க்�> ஞான�ள்ள இ�தயத்ைதக் எனக்�த் தா�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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�மார�க்� ஒப்பான சாயல் 

xU jfg;gd;> rpWgpuhaj;jpYs;s jd;Dila kfDf;F> gyKiw 
MNyhridfisf; $wp> mtid rpl;ir nra;jNghJk;> jfg;gd; 
$Wk; mwpTiuapd; jhu;g;gupaj;ij mtd; czuhjpUe;jhd;. jd; 
kfDf;F nra;af;$lba vy;yhtw;iwAk; fpukkhf nra;Jk;> 
jhd; $Wk; Gj;jpkjpfis Fwpj;J ftdkw;wtdhf ,Ug;gij 
epidj;J kpfTk; Jf;fkile;jhd;. ehd; Njt gf;jpAs;std;> 
Myaj;jpw;F jtwhky; nry;fpd; 
Nwd;> Ntjj;ij thrpj;J tUfpd; 
Nwd;> vspatUf;F ed;ik nra;fp 
d;Nwd; Vd;> vd; kfDila epiy 
,g;gb ,Uf;fpd;wJ vd kdtU 
j;jk; mile;jhd;. fu;j;juhfpa 
,NaR> guNyhfj;jpd; Nkd;ikia 
Jwe;J> kdpjdhf G+TyfpNy te;J> 
vz;zpKbahj ed;ikfs; nra;J> 
kdpj Fyj;jpd; ghtq;fis vy; 
yhk; jd;Nky; Vw;W> ghLfs;gl;L> 
kupj;J> capu;j;J> kPl;gilAk; topia fhz;gpj;J> guNyhfk; 
nrd;W>  gpjhtpd; tyJ ghuprj;jpypUe;J vq;fSf;fhf gupe;J 
Ngrpf; nfhz;bUf;fpd;whu;. jk;Kila ehkj;jpNy gupRj;j Mtp 
ahdtiuj; je;jhu;. mg;gbahf ahitAk; nrk;ikahf nra;Jk;> 
mtu;; $Wk; MNyhridapd; jhu;g;gupaj;ij KOikahf ,d; 
Dk; czuhky; tho;fpd;Nwd; vd;gij me;j jfg;gdhu; czu;e;J 
nfhz;lhu;. gpupakhdtu;fNs> fpwp];JtpDila rhaYf;F xg; 
ghd rhaiy milAk;gb> gpjhthfpa Njtd;jhNk vq;fis 
Kd;Fwpj;jpUf;fpd;whu;.  fpwp];Jtpd; rhahiy miltnjd;gJ 
xU fhy fl;lj;jpw;Fs; Kbtjy;y. gl;lg;gbg;ig Kbj;Jtpl; 
Nld;> rpj;jp ngw;Wtpl;Nld; vd;fpw gpufhuk; Kw;Wk; Njwpdtdh 
Ndd; vd;W epu;tprhuk; (mile;j tsu;r;rpapy; jpUg;jp) mile;J 
tplhky;> QhapW NjhWk;> NjtDila nra;jpf;F> ftdkhf 
nrtp nfhLq;fs;. cq;fs; FLk;gj;jpy;> cq;fs; tho;f;ifapy; el 
f;Fk; tptfhuq;fis mw;gkhf vz;zptplhky;> Njt thu;j;ij 
fspd; ntspr;rj;jpy; cq;fs; tho;f;ifia Muha;e;J ghUq;fs;.  

 

  

ேதவன் எவர்கைள �ன் 

னறிந்தாேரா அவர்கைள த் 

தம� � மா ர � ைட ய 

சாய�க்� ஒப்பாய��ப்ப 

தற்� �ன்�றித்தி�க்கி 

றார்; 

ேராமர் 8:29 

nrt;tha; | Mb 17 
 

 khiy thrfk; - 2 nfhup 4:16 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ேதவேன>  நான் �றிக்ேகாைள அைடந்� வ�ட்ேடன்> 

ேதறினவனா(ளா)ேனன் என்ற நிர்வ�சாரம் அைடந்�வ�டாதப�> உம்� 

ைடய வார்த்ைதகைள ேகட்�> உணர்வைட�ம் இ�தயத்ைதத் தா�ம். 

இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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வசனத்ைத ேகட்�ம் ெசவ�கள் 

,d;W cq;fs; gpurq;fq;fs; ed;whf ,Ue;jJ Mdhy; ePq;fs; 
gpwiuf; Fwpj;J nrhd;d tplaj;jpy; ,e;j thu;j;ijia cg 
Nahfpj;jpUe;jhy; ,d;Dk; rpwg;ghf ,Ue;jpUf;Fk; vd rig 
apYs;s xU kdpjd;> Njt Copauplk; $wpdhu;. Myaj;jpw;F 
xOq;fhf rKfkspf;Fk; me;j kdpjd;> QhapW NjhWk; cd; 
dpg;ghd Njt nra;jpiaf; Nfl;Lf; 
nfhs;thu;. mjd; KbtpNy> Nghj 
fuplk; nrd;W> gpurq;fj;ijf; Fwp 
j;j jd;Dila Ma;Tfis $wpf; 
nfhz;Nl te;jhu;. xU ehs; me;j 
Njt Copau;> me;j kdpjid 
Nehf;fp: rNfhjuNd> ePq;fs; Njt 
nra;jpia Mu;tkhf Nfl;gijapl;L 
ngUk; kfpo;r;rp milfpd;Nwd;. 
Mdhy; Njt nra;jpapd; fUg;ngh 
Uis cz;ikahf cq;fs; ,Uj 
aj;jpy; czu;e;J nfhs;fpd;wPu;fsh? 
my;yJ Njt nra;jpia tpku;rpg;g 
jw;fhf mij Nfl;fpd;wPu;fsh vd;W 
Nfl;lhu;. gpupakhdtu;fNs> rw;W jupj;jpUe;J rpe;jpj;Jg; 
ghUq;fs;! ,e;j nra;jpiatpl me;j nra;jp ey;yhf ,Ue;jJ 
vd;W gyu; ,d;W $Wfpd;whu;fs;. mg;gbahdhy; cq;fs; 
vjpu;ghu;g;G vd;d? cq;fs; mgpyhi~fSf;F Vw;wgb Njt nra; 
jpfs; mika Ntz;Lkh? gpurq;fq;fis Fwpj;J Copau;fSld; 
NgRtjpy; ve;j jtWk; ,y;iy. Mdhy;> NjtDila nra;jpia 
rupahd Nehf;fq;fSf;fhNt ehq;fs; Nfl;f Ntz;Lk;. vq;fs; 
tho;f;ifapy; gyd;ngWk;gbahfTk;> tpLjiy milAk;gbah 
fTk;> J}a;ik milAk;gbahfTk;> jho;ik epiwe;j> fPo;gbTs;s 
,Ujaj;NjhL Nfl;f Ntz;Lk;. gy Mz;Lfshf Ntjj;ij 
gbj;J tUtjhy;> ,dp ,tUf;F Nghjid Njitapy;iy vd;w 
epiyia mile;J tplf;$lhJ.  NjtDila trdj;ij> Nghjp 
f;fpd;wtu;fSk;> Nfl;fpd;wtu;fSk> fpwp];JTf;Fs;> gpjhthfpa 
Njtd; vjpu;ghu;f;Fk; gyid nfhLf;f Ntz;Lk;. 

  

  
 

  

நல்ல நிலத்தில் வ�ைத 

க்கப்பட்டவேனா> வசன 

த்ைதக் ேகட்கிறவ�ம் 

உண�கிறவ�மாய�     

�ந்�> �றாக�ம் அ�ப 

தாக�ம்> �ப்பதாக�ம் 

பலன்    த�வான் என்றார். 

மத்ேத� 13:23 

Gjd; | Mb 18 
 

 khiy thrfk; - Vrhah 28:23-29 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ேதவேன>  எந்த நிைலய��ம்>  எல்லாவற்ைற�ம் 

கற்� அறிந்� ெகாண்ேடன் என்ற மனநிைலைய அைடந்�வ�டாத 

ப�க்�>  எப்ேபா�ம் பலன் ெகா�க்�ம் ப�> ேகட்�ம் உள்ளத்ைதத் 

தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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ேதவ�ைடய நகரத்தார் 

Njtdhy; njupe;J nfhs;sg;gl;l efuj;jhuhfpa vUrNykpd; Fb 
fs;> ru;t ty;yikAs;s Njtdhfpa fu;j;jiu kwe;J> kuf;fl;il 
fshYk;> nts;sp> nghd;>  cNyhfq;fshYk; nra;ag;gl;l> Njt 
u;fs; my;yhj tpf;fpufq;fis ehbr; nrd;whu;fs;. vdpDk;> 
mtu;fs; Kw;wpYk; mope;J NghFk;gbf;F> kPjpahdtu;fs; kd 
e;jpUk;GjYf;fhfNt rpl;iria mD 
kjpj;jhu;. mjdhNy> rpy me;epa 
uh[;aq;fis jd;Dila efuj;jhU 
f;F vjpuhf ngyf;Fk;gb mDkjp 
nfhLj;jhu;. mtw;Ws; xd;W> gz; 
ila vfpg;J. Mdhy;> NjtD 
ila [dq;fs; rfhakilAk;gb 
gupRj;j Njtidj; Njlhky;> vfpg;J 
f;Fg;Ngha;> mjd; gilg;;gyj;jpy; 
ek;gp> jq;fs; ghtj;NjhNl ghtj; 
ijf; $l;Lk;gb> fu;j;jUila MNyh 
ridia js;sptpl;L> vfpg;jpd; epo 
ypNy xJq;Fk;gb Kul;lhl;lk; 
nra;jhu;fs;. ,jw;F xj;jjhfNt> 
,d;W gyu; ,NaRtpd; ,ul;rpg;ig js;sptpl;L> vfpg;ijg; Nghy 
ehfuPfkhf Njhd;Wk; me;epafhupaq;fspy; jq;fs; ,Ujaj;ij 
rha;f;fpd;whu;fs;. ,e;j cyf Qhdk;> cyf IRtupak;> khk;r 
ngyd; MWjyilAk;gb xJq;Ffpd;whu;fs;. vfpg;jpau; nja;tk; 
my;y> kD~u;jhNd> mtu;fSila Fjpiufs; Mtpay;y> 
khk;re;jhNd. fu;j;ju; jkJ fuj;ij ePl;Lthu;> mg;nghOJ ,e;j 
cyf nropg;ig ek;gp rfhak; nra;fpwtDk; ,lwp> ,e;j cyf 
nropg;ig ehb rfhak; ngWfpwtDk; tpOe;J> midtUk; 
Vfkha; mope;JNghthu;fs;. Mdhy; ,itfs; kj;jpapYk; 
fu;j;jiu ek;gpapUf;fpd;w jk;Kila efuj;jhiu mtu; Mjuthf 
,Ue;J fhj;Jf; nfhs;thu;. ,NaRit jq;fs; ,ul;rfuhf 
nfhz;ltu;fs; ahtiuAk; mtu; topahf> jk;Kila gupRj;j 
efuj;jhuha; khw;wpapUf;fpd;whu;. jk;Kilatu;fs; vq;fpUe;jhYk;> 
mtu;fSf;F Mjuthf te;J> mtu;fisf; fhj;J>  mtu;fs; 
epj;jpa tho;tilAk;gb guNyhfj;jpy; $l;br; Nru;g;ghu;.  

  

  
 

பறந்� காக்கிற பட்சிக 

ைளப்ேபால> ேசைனக 

ள�ன் கர்த்தர் எ�சேல 

மின்ேமல் ஆதரவாக இ� 

ப்பார்; அவர் அைதக் காத் 

�த் தப்பப்பண்�வார் ; 

அவர் கடந்�வந்� அைத 

வ��வ�ப்பார். 

ஏசாயா 31:5 

tpahod; | Mb 19 
 

 khiy thrfk; - vNgrpau; 2:16-19 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ப�தாேவ> ப��த்தவான்கேளாேட ஒேர நகரத் 

தா�ம் ேதவ�ைடய வ �ட்டா�மாக எங்கைள மாற்றிய��க்கின்ற�ர். 

அதன் ேமன்ைமைய உணர்ந்தவர்களாக ப��த்த வாழ்� வாழ கி�ைப 

ெசய்�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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யார் ஏற்�க் ெகாள்ளப்ப�வான்? 

rhiyapd; jho;tplj;jpNy tho;e;J te;j FLk;gk;> gy Jd; 
khu;f;fkhd topfspNy jq;fis nfLj;Jf; nfhz;bUe;jhu;fs;. 
FbntwpapYk;> jfhj jPa gof;fq;fshYk; epiwe;jpUg;gij aht 
Uk; fhzf;$bajhf ,Ue;jJ. jq;fs; topfis Fwpj;J 
czu;tw;wtu;fshf ,Ue;jhu;fs;. ,tu;fis tpl;L J}ukhf 
tho;tijNa kdpju;fs; tpUk;gpdh 
u;fs;. rhiyapd; kWgf;fj;jpNy 
tho;e;j ,d;DnkhU FLk;gk;> 
fy;tp> rKf me;j];J> IRtupak; 
epiwe;jtu;fshf tho;e;J te;jhu; 
fs;. Jd;khu;f;fkha; tho;e;J tU 
NthiuAk; mtu; gof;ftof;fq;f 
isAk; ,tu;fs; mUtUj;jhu;fs;. 
guk;giu guk;giuaha; CupNy 
thOk; cj;jku;fs; ehq;fs; vd;Dk; ngUik ,tu;fsplk; ,Ue; 
jJ. vy;yh kdpju;fSk; ,tu;fSf;F rYif nra;a Maj;jkhf 
,Ue;jhu;fs;. ,e;j ,U FLk;gq;fspd; epiyfisAk; rpe;jpj;Jg; 
ghUq;fs;. ntspauq;fkhf Njhd;Wk; fsT>  ngha;> tpgrhuk; 
Nghd;witfs; kl;Lk; jhd; NjtDf;F vjpuhd ghtkh? Nkl;b 
ikahd fz;fisAk; Njtd; mUtUf;fpd;whu;. ngUikAs;s 
tu;fSf;F Njtd; vjpu;j;J epw;fpd;whu;. jd; ghu;itapNy jhd; 
ePjpkhd; vd;W vz;Zfpd;wtd; kdk;jpUk;Gjiyf; fz;l 
ilthNdh? Jd;khu;f;fkhf tho;gtDk;> cyf rd;khuf;fkhf 
tho;gtDk; guNyhfk; nry;y Ntz;Lnkd;why;> Kjyhtjhf 
mtd; jd;idj; jho;j;jp> ,NaR topahf ghtj;jpypUe;J kPl; 
igg; ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. cyf ePjpapd;gb Vw;Wf; 
nfhs;sg;gl;ltUk;> RaePjpapd;gb gupRj;jthd;fSk; jq;fs; 
fpupiafshy; kPl;gila KbahJ. Jd;khu;f;fd; jd; topfis 
tpl;L kde;jpUk;g Ntz;Lk;. vdNt cq;fs; topfis Muha;e;J 
ghu;j;J fu;j;juhfpa ,NaRtplk; jpUk;Gq;fs;. ve;j kdpjDk; 
,NaRtpy; epiyj;jpuhtpl;lhy;> mtd; ve;j fpupiafis 
nra;jhYk;> vg;gbg;gl;l gjtpapy; ,Ue;jhYk;. ntspNa 
vwpAz;l nfhbiag;Nghy mtd; vwpAz;L cyu;e;J Nghthd; 

    

 
 

ந� ங் க � ம்   எ ன் ன� ல் 

நி ைல த் தி ரா வ� ட் டா ல்> 

கன�ெகா�க்கமாட்�ர்கள். 

ேயாவான் 15:4 

 

ெஜபம்: ந�தி�ள்ள ேதவேன>  என்�ைடய �ய ந�திய�ேல நான் �ழ்கி 

தி�ப்தியைடயாதப�க்�ம்>  இேய�வ�ல் நிைலத்தி�ந்�>  அவ�ைடய 

வார்த்ைதய�ன்ப� வாழ்ந்� நற்கன�கைள ெகா�க்க என்ைன 

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

 

nts;sp | Mb 20 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 12:30 
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ப�சாசின் தந்திரமான வைல 
fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];JjhNk> rpYitapdhNy>  gprhrpd; 
jiyia eRf;fp> kuzj;ijAk; ghjhsj;ijAk; n[aq;nfh 
z;lhu;. jiy eRf;fg;gl;l gprhrhdtd;>  mf;fpdpAk; fe;jfKkhd 
flypNy js;sg;gLthd;;. mJtiuf;Fk; jdf;F nfhQ;rf; fhyk; 
jhd; ,Uf;fpd;wJ vd mwpe;j mtd;> nfu;r;rpf;fpw rpq;fk;Nghy; 
vtid tpOq;fyhNkh vd;W 
tifNjbr; Rw;wpj;jpupfpwhd;. vdNt 
ehq;fs; njspe;j Gj;jpAs;s 
tu;fshf> tpopj;jpUf;f Ntz;Lk; 
vd NjtDila kD~dhfpa 
NgJU mwpTiu $wpapUf;fpd;whu;.  
ehq;fs; gprhrpw;F rw;Wk; gag;glj; 
Njitapy;iy. khwhf> NjtDf;Ff; 
fPo;g;gbe;J> gprhRf;F vjpu;j;J epw;F 
k;NghJ mtd; cq;fistpl;L Xb 
g;Nghthd; vd;W Ntjk; $Wfp 
d;wJ. NjtDf;F fPo;g;gbtJ vd; 
gJ> mtUila thu;j;ijfSf;F 
fPo;g;gbtjhFk;.  gprhrpd; je;jpuq;f 
NshL vjpu;j;Jepw;fj; jpuhzpAs;s 
tu;fshFk;gb> NjtDila 
ru;thAjtu;f;fj;ij vg;NghJk; jupj;jtu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
vd gupRj;j Ntjhfk; $Wfpd;wJ. MjpapNy> VNjd; Njhl;l 
j;jpNy> gprhrhdtd; je;jpukhf Vtis tQ;rpj;jhd;. me;j 
,lj;jpNy mtid ru;g;gk; vd;W Fwpg;gplg;gl;bUf;fpd;wJ. me;j 
gprhrhdtd;> rpq;fj;ijg; NghyTk;> ru;g;gj;ijg; NghyTk; gpujp 
al;rkhf cq;fsplj;jpy; “ehd;jhd; gprhR” vd;W nrhy;ypf; 
nfhz;L tug;Nghtjpy;iy. mtd; fpwp];JtpDilatu;fis  
tQ;rpf;Fk;gb> ,e;j cyfpNy je;jpuKs;s fz;zpfs; trPfu 
khd Ngr;Rf;fs; topahf tQ;rpf;fpd;whd;. fpwp];Jit mwp 
ahjtu;fs; topahf ( cq;fs; ez;gu;fs;> cwtpdu;> rf Ntiyf; 
fhuu; cl;gl) cq;fs; rpe;ijapy;> ,dpikahf Njhd;Wk; 
jpl;lq;fis tpijj;JtpLthd;. vdNt mg;gbg;gl;l je;jpukhd 
tiyf;Fs; rpf;fpf; nfhs;shjgb tpopg;Gs;stu;fshapUq;fs;.  .. 

 
 

 

 

வ��வாசத்தில் உ�தியா 

ய��ந்�> அவ�க்� எதி 

ர்த்� நில்�ங்கள்; உலக 

த்தி�ள்ள உங்கள் சேகா 

தர�டத்திேல அப்ப�ப்ப 

ட்ட பா�கள் நிைறேவறி 

வ�கிறெதன்� அறிந்தி 

�க்கிற�ர்கேள. 

1 ேப�� 5:9 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன>  ப�சாசின் தந்திரங்கைள கண்� 

பயந்� ந�ங்காதப�க்�ம்> அவ�ைடய வஞ்சைனைய அறிந்�> 

உம்�ைடய வார்த்ைதய�னால் அவற்ைற ெஜய�க்க என்ைன 

வழிநடத்�வ �ராக. இரட் சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

rdp | Mb 21 
 

 khiy thrfk; - ahNfhG 4:7 
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வார்த்ைதய�ல் நிைலத்தி�ங்கள் 
NjtDila ru;thAjtu;f;fk; njhl;L czuf;$baitfs; my;y. 
cjhuzkhf> nghy;yhq;fd; va;Ak; mf;fpdpah];jpuq;fis 
nay;yhk; mtpj;Jg;Nghlj;jf;fjha;> vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf 
tpRthrnkd;Dk; Nflfj;ijg; gpbj;Jf;nfhz;ltu;fshAk; 
epy;Yq;fs; vd;W Ntjk; $Wfpd;wJ. ,e;j tpRthrkhdJ vq;fs; 
ehshe;j tho;f;ifapy;> vq;fs; Ngr; 
rpy; kl;Lky;y fpupiafspNy fhz; 
gpf;fg;gl Ntz;Lk;. NahG vd;w 
gf;jd;> rhj;jhdpd; Nrhjidahy;> 
jd;dplj;jpypUe;j vy;yhtw;iwAk; 
,oe;J Nghdhd;. cs;sq;fhy; 
njhlq;fp mtd; cr;re;jiykl;Lk; 
nfhba gUf;fshy; rhj;jhd; 
mtid thjpj;jhd;. mtd; xU 
Xl;il vLj;J> jd;idr; Rwz;bf; 
nfhz;L rhk;gypy; cl;fhu;e;jhd;. NahGtpd; kidtp> mtd; 
Njtdplj;jpy; itj;jpUe;j tpRthrj;jpw;nfjpuhd thu;j;ijfis 
Ngrp> capiu tpLk;gb $wpdhs;. mtDf;F Mjutspf;f te;j 
ez;gu;fs;> ePu; ghtk; nra;jpUf;fyhk; vd;W mtDf;F vjpuhf 
Ngrpdhu;fs;. Mdhy; NahGNth> jd; Neriu ehNd ghu;g;Ngd;; 
me;epa fz;fs; my;y> vd; fz;fNs mtiuf; fhZk;; ,e;j 
thQ;irahy; vd; cs;spe;jpupaq;fs; vdf;Fs; Nrhu;e;J NghfpwJ 
vd;W tpRthr mwpifapl;lhd;. vq;fSila tpRthrKk; 
NahTitg; Nghy ,Uf;f Ntz;Lk;. vq;fs; tpRthrj;ij fz;L> 
vq;fs; FLk;gj;jhu;> ez;gu;> cwtpdu; $l> ,g;gb msTf;fjp 
fkhf Njtgw;whf ,Uf;fj; Njitapy;iy. eilKiwr; rhj;jpa 
khf rpe;jpf;f Ntz;Lk; vd;W $wyhk;. Mdhy;> mit vy;yht 
w;wpYk; ehq;fs; Nrhu;e;J Nghff;$lhJ. ,g;gbahf NjtDila 
thu;j;ijf;F fPo;g;gbAk; ve;j tplaj;jpYk;> ahu; vd;djhd; 
nrhd;dhYk;> ,e;j cyfpNy vq;fSf;F vd;d ele;jhYk;> ehd; 
gukd; ,NaRNthL vd;WNk epiyj;jpUg;Ngd; vd;W ehq;fs; 
jplkdjhapUf;Fk; NghJ> NjtDila Mtpahdtu; jhNk 
vq;fSf;Fs; ,Ue;J vq;fis ngyg;gLj;jp topelj;Jthu;. 

   

 

 

 

வ�ழித்தி�ங்கள்> வ��வா 

சத்திேல நிைலத்தி�ங் 

கள்> ��ஷராய��ங்கள்> 

திடன்ெகாள்�ங்கள். 

1 ெகா�ந்தியர் 16:13 

 

ெஜபம்: பரேலாக ேதவேன> எந்த நிைலய��ம்> மன�தர்க�ைடய மாம்ச 

கண்களால் காண��யாத உம்�ைடய சர்வா�தவர்க்கத்ைத நான் 

த�த்தவனா(ளா)ய் நான் வாழ என்ைன வழிநடத்�ம். இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

QhapW | Mb 22 
 

 khiy thrfk;-NahG 19:25-27 

அ�தின�ம் ஊக்கமாக ெஜபம் ெசய்�ங்கள்   33 



  
 

 

ேதவன் நியமித்த ஒ�ங்�  
fu;j;ju; Mgpuhik Nehf;fp: cd; re;jjpahu; ehD}W tU~k; 
me;epa Njrj;jpNy cgj;jputg;gLthu;fs;. Fwpj;j Mz;Lfs; 
epiwNtwpa gpd;> ,tu;fis xLf;fpa [hjpia ehd; epah 
ae;jPu;g;Ngd;;> gpd;G kpFe;j nghUl;fSlNd Gwg;gl;L tUth 
u;fs;. mtu;fis fhdhdpw;F nfhz;LtUNtd;> Vnddpy; fhdh 
dpaUila mf;fpukk; ,d;Dk; 
epiwthftpy;iy vd;whu;. ,J 
Njtd; epakpj;j xOq;F. me;j 400 
tUlq;fs; epiwNtWKd;> NkhNr> 
cgj;jputg;gLk; jd; [dq;fSf;F 
epahak; nra;a Kad;whd;. mJ 
Njtd;Fwpj;j Neuk; ,y;yhjgb 
ahy;> mtd; jd; capiug; ghJ 
fhf;f vfpg;jpypUe;J kPjpahdpaupd; 
Njrj;jpw;F Xb 40 tUlq;fs; mq;Nf ,Ue;jhd;. ,jw;nfhj;jjh 
fNt> vq;fSila Nfhgk;> fhyj;jpw;F Ke;jpa vq;fSila 
nray;fs; NjtDila xOq;Ffis (Njt ePjpia) epiwNtw; 
whJ. Njt xOq;Ffis Jzpfukhf mrl;il nra;J> jq;fs; 
mf;fpukj;jpNy tho Kbntbj;j Jd;khu;f;fu;fs; ,e;j cyfpNy 
tho;fpd;whu;fs;. mtu;fs; kde;jpUk;g Ntz;Lk; vd;gNj NjtD 
ila tpUg;gk;. vdpDk;> mtu;fSila ehl;fs; Fwpf;f 
g;gl;bUf;fpd;wJ. mtu;fSila mf;fpukk; epiwNtWk; NghJ> 
mopT rbjpapy; tUk;. mJtiuf;Fk; vq;fs; NfhgKk; rPw;wKk; 
xd;iwAk; elg;gpf;fkhl;lhJ. rpy NtisfspNy ehq;fs; nra;Ak; 
ed;ikf;F gjpyhf> kdpju;fs; jPik nra;J tpLfpd;whu;fs;. ,e;j 
fhupaj;ij Njtd;jhNk vq;fs; tho;f;ifapy; mDkjpj;jpUf;fp 
d;whu;. vdNt> NjtDila ePjp vq;fspYk;> vq;fSf;F JNuhfk; 
nra;jtu;fspYk; epiwNtw ehq;fs; ,lq;nfhLf;f Ntz;Lk;. 
gpjhthfpa Njtdpd; rpj;jg;gb ,NaR rpYitia Vw;whu;. mtu; 
capu;njOe;jgpd;Gk;> jd;id cgj;jputg;gLj;jpdtu;fis jz;b 
f;f vz;zhky;> gpjh epakpj;j xOq;ifNa gpd;gw;wpdhu;. fhy 
j;jpw;F Ke;jpa vq;fSila fpupiafspdhy;> Ntz;lg;glhj cg 
j;jputq;fis vq;fs; tho;tpy; ngUFk;. Mjyhy;> Nfl;fpwjw; 
Fj; jPtpukhAk;> NgRfpwjw;Fg; nghWikahAk;> Nfhgpf;fpwjw;Fj; 
jhkjkhAkpUf;ff;flNthk;. 

  
 
 

 

 

ம�ஷ�ைடய ேகாபம் 

ேதவ�ைடய ந�திைய 

நடப்ப�க்கமாட்டாேத. 

யாக்ேகா� 1:17 

 

ெஜபம்: ந�தி�ள்ள தந்ைதேய> ந�ர் அ�மதிக்�ம் பாத்திரத்தில் நான் 

பங்ெக�க்�ம்ப�யா�ம்>  ����ப்ப�ல்லாமல்>  ந�ர் �றித்த ேநரத்திற்� 

காத்தி�க்�ம் ெபா�ைமைய எனக்�த் த�வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

jpq;fs; | Mb 23 
 

 khiy thrfk; - 1 nfhup 4:5 
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ேசாதைனயாக ேதான்�பைவகள்...  
khk;rj;jpd; fpupiafs; ntspauq;fkhapUf;fpd;wd> mitahtd: 
tpgrhuk;> Ntrpj;jdk;> mRj;jk;> fhktpfhuk;> tpf;fpufhuhjid> 
gpy;ypR+dpak;> giffs;> tpNuhjq;fs;> ituhf;fpaq;fs;> Nfhg 
q;fs;> rz;ilfs;> gpuptpidfs;> khu;f;fNgjq;fs;> nghwhikfs;> 
nfhiyfs;> ntwpfs;> fspahl;Lfs; KjyhditfNs; ,g;gb 
g;gl;litfisr; nra;fpwtu;fs; 
NjtDila uh[;aj;ijr; Rje;jupg;g 
jpy;iynad;W Kd;Nd ehd; nrhd; 
dJNghy ,g;nghOJk; cq;fS 
f;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;W Njtd; 
jhNk mg;Ngh];jyuhfpa gTy; 
topahf vq;fSf;F vr;rupf;fpd;whu;. 
Nkw;$wg;gl;litfspy; xd;iw 
cjhuzkhf vLj;Jf; nfhs;Nthk;. fpwp];Jit mwpe;j xUtd;> 
kJghd ntwpapypUe;J tpLjiyahf;fg;gl;bUe;Jk;> mijf; 
Fwpj;j Nrhjid> epidTfs;> mtid mOj;Jkhf ,Ue;jhy;. 
mtd; mij Cf;Ftpf;Fk;> cwtpdu;> ez;gu;fs;> ,lq;fs;> 
Ntiyfs; ahtw;wpYkpUe;J jd;id mg;Gwg;gLj;jpf; nfhs;s 
Ntz;Lk;. kdpju;fisAk; nghUl;fisAk; vq;fistpl;L mfw;W 
tjy;y> vq;fs; kdj;ij khw;wpf; nfhs;sNtz;Lk; vd rpyu; 
nrhy;ypf; nfhs;thu;fs;. mJ cz;ik ahtUk; me;j epiyia 
mila Ntz;Lk;. mij milAk; tiuf;Fk; ehq;fs; tpyfp 
,Uf;f Ntz;Lk;. Gjpjha; gpwe;j xU Foe;ij elf;f 
Muk;gpf;Fk;NghJ> neUg;igf; fz;lJk;> ve;jtpj rpe;ijAk; 
,y;yhky; Xbr;nrd;W neUg;gpy; if itf;f Kaw;r;rp nra;Ak;. 
mf; Foe;ij tsu;e;J mwptile;J ngyd; nfhs;Sk;tiu> 
mf;Foe;ij Mgj;J juf;$ba nghUl;fs; kw;Wk; nghy;yhj 
kdpju;fsplkpUe;J ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk;. ,sikf;Fupa Nkhf 
ghtj;jpw;Fupa ,r;irfis tpl;L tpyfp XLk;gb Copauhfpa 
jPNkhj;NjATf;F gty; mwpTiu $wpdhu;. cq;fSila gupRj;j 
tho;Tf;F  Nrhjidahd fhupaq;fis ePq;fs; mwpe;jpUf;fpd;wPu; 
fs; cq;fs; Rj;j kdrhl;rpahdJ mij czu;j;Jk; NghJ 
mitfis tpl;L cq;fis mg;Gwg;gLj;Jq;fs;. mJ kl;Lky;y 
Nrhjidahf Njhd;Wk; fhupaq;fis tpl;LtpyfpapUq;fs;. 

 

 
 
   
                                                                                  

ெபால்லாங்காய்த் ேதான் 

�கிற எல்லாவற்ைற�ம் 

வ�ட்� வ�ல�ங்கள். 

1 ெதச 5:22 

 

ெஜபம்: என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ>  என்�ைடய ெபலவ �னங்கள�ேல 

எனக்� உதவ� ெசய்�ம் �ய ஆவ�யானவ�ன் சத்தத்திற்� கீழ்ப்ப�ந்� 

நடக்�ம்ப�யான இ�தயத்ைத எனக்�த் தந்த�ள்வ �ராக. இரட்சகர் 

இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

nrt;tha; | Mb 24 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 18:8-9 
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�த்த மனசாட்சிய�ன் �லன்கள்  
cj;jkkhd tho;f;if tho;e;J tUk; xU jfg;gd;> jhd; md; 
Gfhl;b tsu;j;j jd; xNu kfis gw;wp> fhuzkpy;yhky; mtJ} 
whf Ngrpa maytd; Nky; fLk; Nfhgk; nfhz;lhd;. mtU 
ila Nfhgj;jpw;F jFe;j fhuzq;fs; cz;L. cj;jkkha; tho;; 
fpd;w je;ijapd; Rj;jkdrhl;rp NgRk; thu;j;ijfis khk;rj;jpd; 
fpupiaahfpa Nfhgk; kOq;fr; nra; 
JtpLfpd;wJ. gupRj;j Ntjhfkj; 
jpNy fw;Wf;nfhs;Sk; thu;j;ijfs; 
,Ujaj;jpy; fpupiaia elg;gpf;fh 
jgbf;F> kdr;rhl;rpapd; nrtpfis 
Nfhgk; milj;;JtpLk;. Njt nra; 
jpia Nfl;Fk; NghJ> ,tUila 
,Ujakhfpa epyk; topNahuk; 
Nghy ,Ug;gjhy;> Njt thu;j;ij 
fs; gydspf; fhky; Ngha; tpLfpd; 
wJ. gioa kdpjDf;F (khk;rkhd 
kD~d;> khk;r fpupiafs;> cyf 
Nghf;Ffs;) Rghtk;> ,tUila 
Nfhgj;ij epahag;gLj;Jk;. vdNt jhd; epidj;j fhupaj;ij 
Kbf;Fk;tiuf;Fk; mtu; mjpNy ehl;lkhf ,Ug;ghu;. ,jdhy;> 
cj;jkkhf tho;e;j ,tu;> jd; tho;tpy; gy tpguPjq;fis  tut 
ioj;JtpLfpd;whu;. gpupakhdtu;fNs> khk;rj;jpd; fpupiafs; vq; 
fspy; jiyJ}f;Fk; NghJ vq;fs; Rj;jkdrhl;rpapd; Gyd;fis 
ehq;fs; milj;JtpLfpd;Nwhk;. ,jdhy;> ,Uf;Fk; nrhw;g gpur;r 
idfNshL> gy Mz;LfSf;F ePbf;Fk; ,d;Dk; mjpf gpur;r 
idfis Nru;j;Jf; nfhs;SNthk;. mkupf;ifapYk;> ek;gpf;if 
apYk; vq;fs; ngyd; tpsq;Fk;. jPikahd Ngr;Rf;fis NgR 
gtu;fSf;F cq;fs; nrtpia milj;Jf; nfhs;Sq;fs;. khk;r 
vz;zq;fs; jiyJ}f;Fk; NghJ> jPu;khdq;fis vLf;fhky;> 
Njtid ek;gp> mtUila Njt rKfj;jpNy mkupf;ifahf 
n[gj;jpNy jupj;jpUf;f fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,g;NghJ 
khk;r fpupiafSf;F ,lq;nfhLg;Nghk; gpd;G kde;jpUk;GNthk; 
vd;W rpyu; vz;zp> ,r;irfis epiwNtw;WtJz;L. ,g;gbg;gl; 
ltu;fs; jq;fisj; jhq;fNs nfLj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;.  

 

 

 
 
 

அம�க்ைக�ம் நம்ப�க் 

ைக�ேம உங்கள் ெபல 

னாய��க்�ம் என்� இஸ் 

ரேவலின் ப��த்தராய�� 

க்கிற கர்த்தராகிய ேதவன் 

ெசால்�கிறார்;. 

ஏசாயா 30:15 

 

ெஜபம்: ப��த்த�ள்ள ேதவேன> பக்திவ��த்திய�ல்லாத> த�ைமயான 

ேபச்�க்க�க்� என் ெசவ�ைய�ம்> என் வாைய�ம் அைடத்�> உம்ைம 

நம்ப� உம்�ைடய ப�ரசன்னத்திேல ஆ�தல் அைட�ம்ப� எனக்� 

கற்�த்தா�ம். இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
 

 

Gjd; | Mb 25 
 

 khiy thrfk; - Y}f;fh 6:45 
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அளக்�ம் அள�ேகால்   
xU thypgd;> gy kdpju;fs; Kd;dpiyapNy> jd; fpuh 
kj;jpYs;s %j;j cWg;gpdUf;Fupa fdj;ij nfhLf;fhky;> mtu; 
mtkhdilAk;gb mtiuf; fbe;J nfhz;lhd;. rpy 
khjq;fSf;F gpd;> me;j thypgd; gaq;fukhd Nkhl;lhu; tz;b 
tpgj;njhd;wpy; mfg;gl;L capUf;F Nghuhbf; nfhz;bUe;jhd;. 
fpuhkj;jpYs;s gyu;> ,tDila 
tha;f;F flTs; ,ij ,tDf;F 
mDkjpj;jhu;> ,tDf;F ey;y 
ghlk; ,J vd;W mtid 
epahae;jPu;j;jhu;fs;. Nfl;gjw;F ,e;j 
rk;gtk; rupNghy Njhd;wyhk;. rw;W 
rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;! fpuhkj;jpYs;s 
xt;nthUtupd; Ngr;Rf;Fk; flTs;> 
cldbahf jz;lid nfhLf;f 
Muk;gpj;jhy;> me;jf; fpuhkj;jpy; 
ahu;jhd; capu;thof;$Lk;. rpy rkaq;fspNy> Njtid ek;gp 
tho;gtu;fSila tho;f;ifapNy> Jd;gq;fs; tUtJz;L. mjd; 
fhuzj;ij gyUk; gytpjkhf tu;zpf;fyhk;> Mdhy; vg;gb 
kw;wtu;fSila tho;f;ifia ehq;fs; tu;zpf;fpd;NwhNkh> mNj 
mstpdhNy vq;fSf;Fk; tu;zid nra;ag;gLk;. Njtd; 
mwpahky;> vq;fs; jiyapy; ,Uf;Fk; xU Kb $l jiuapNy 
tpOtjpy;iy. ehNfhkp> jd; fztidAk;> ,uz;L 
Fkhuu;fisAk; ,oe;J> jd; kUkfshfpa &j; vd;gtSld; 
tUk;NghJ> ru;tty;ytu; vdf;F kpFe;j frg;igf; fl;l 
isapl;lhu; vd;W $wpdhs;. mts; Njtid tpl;L tpyftpy;iy.  
mtu; nfhLj;j ghj;jpuj;ij Vw;Wf; nfhz;lhs;. rpy Ntisf 
spNy NjtDila gps;isfspd; tho;tpy; frg;ghd ghj;jpuj;jpy; 
gUFk;gb Njtd; mDkjpf;fpd;whu;. me;jg; ghj;jpuk; Njtdp 
lj;jpypUe;J te;jJz;lhdhy;> me;jg; ghj;jpuj;jpy; gUFq;fs;. 
fu;j;ju; cq;fSf;F ngyd; jUthu;. ,e;j G+kpapNy vq;fs; 
tho;f;if Kbe;;Jtpl;lJ Nghy Njhd;wyhk; Mdhy; ,NaRit 
ek;gp tho;gtu;fspd; tho;T ,e;j G+kpNahL Kbe;J 
Nghtjpy;iy. vdNt> ed;ikia fz;lilAk;gb cq;fs; 
msTNfhiy fu;j;ju; Kd;dpiyapy; rupahf;fpf; nfhs;Sq;fs;.  
 
 

 
 
 

 

 

ந�ங்கள் மற்றவர்க�க்� 

அளக்கிற அளவ�ன்ப�ேய 

உங்க�க்�ம் அளக்கப்ப 

�ம். 

மத்ேத� 7:2 

tpahod; | Mb 26 
 

 khiy thrfk; - kj;NjA 7:1-5 

 

ெஜபம்: ந�தி�ள்ள ேதவேன> உம்�ைடய ஆ�ைகக்� ��வ�ல்ைல> 

அைத உணர்ந்�>  நான் மற்றவர்கைள அளக்�ம் அளைவ உம்�ைடய 

வாக்கின்ப� ச�ப்ப�த்திக் ெகாள்ள எனக்� ஞான�ள்ள இ�தயத்ைதத் 

தா�ம்.இரட்சகர் இேய� வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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சமரசமற்ற வாழ்க்ைக   
murhq;f Copau; xUtUf;F> gjtp cau;T fpilj;J>  Njrj;jpd; 
MSdu; xUtupd; khspifapNy Ntiyf;F mku;j;j g;gl;lhu;. 
fu;j;jiu mwpahj me;j MSdupd; khspifapNy Kf;fpa 
cWg;gpduhf ,Uf;Fk; ehd;> ,dp mtiu fdtPd g;gLj;Jk; 
tplaq;fspy; ftdkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. MfNt vd; tho;f;if 
Kiwia khw;wpaikf;f Ntz;Lk; 
vd;W> jd; tpRthr tho; 
f;ifapNy rkurk; nra;a Muk;gp 
j;jhu;. jd;Dila epiyia epaha 
g;gLj;Jk;gbahd tpsf;fq;fisAk; 
$wpdhu;. ,e;j cyfpNy vq;fis 
MSk; mjpfhupfSf;Fupa fdj;ij 
ehq;fs; nfhLf;f Ntz;Lk;. Njt 
Df;Fupa fdj;ij NjtDf;Fk;> 
mjpfhupfSf;Fupa fdj;ij mjpfh 
upfSf;Fk; nfhLf;f Ntz;Lk;. 
Mdhy;> NjtDf;Fupa fdj;ij> 
cyf mjpfhupfs; vLf;f KaY 
k;NghJk; my;yJ ehq;fs; NjtDf;F nfhLf;fNtz;ba fdj;ij 
nfhLf;fhky; jilnra;Ak; NghJk; ehq;fs; ve;j rkurj;jpw;Fk; 
,lq;nfhlhky;> NjtDf;Fupa fdj;ij NjtDf;F nrYj;j 
Ntz;Lk;. jhdpNay;> rhj;uhf;> Nk~hf;> MNgj;NeNfh vd;g 
tu;fs; rpiwf;ifjpfshf gpbf;fg;gl;L uh[ khspifapNy Nrit 
nra;jhu;fs;. uh[hTf;Fupa fdj;ij nrYj;jpdhu;fs; Mdhy; 
capu;NghdhYk; NjtDf;Fupa fdj;ij NjtDf;Nf 
nrYj;JNthk; vd;W uh[hTlDk; vjpu;j;J epd;whu;fs;. NahNrg;G 
vd;Dk; thypgd; jd; mjpfhupf;F fPo;g;gbe;J nra;tij nrk; 
ikahf nra;jhd;. Mdhy; NjtDf;F tpNuhjkhd nra;iff;F 
rw;Wk; cld;glhky; ghLfis rfpj;jhd;. gpupakhdtu;fNs> 
tpRthrj;jpw;F vjpuhd tptfhuq;fspy; <Lk;gLk;gb cq;fis 
cq;fs; mjpfhupfs; $Wk;NghJ> rfy fdj;Jld;> gz;ghd 
thu;j;ijfshy;> mij Vd; ePq;fs; nra;ag; Nghtjpy;iy 
vd;gij tpgupj;Jf; $Wq;fs;. Njtd; vd; epiyia mwpthu; 
vd;W Jzpfukhd nray;fSf;F cld;glhjpUq;fs;.  

 
 

 
 

 

 

 

ந� உன் ேதவனாகிய கர் 

த்த�டத்தில் உன் �� 

இ�தயத்ேதா�ம்> உன் 

�� ஆத்�மாேவா�ம்> 

உன் ��ப் பலத்ேதா�ம் 

அன்���வாயாக. 

உபாகமம் 6:5 

nts;sp | Mb 27 
 

 khiy thrfk; - NahRth 24:15 

 

ெஜபம்: சர்வ வல்லைம�ள்ள ேதவேன> ெபா�ளாைச> பதவ� ேமாகங்கள்> 

உலக ெசல்வாக்�கள�ல் கண்கைள பதித்�> உம்ைம அசட்ைட 

ெசய்யாதப�க்� என்ைனக் காத்�க் ெகாள்வ �ராக. இரட்சகர் இேய� 

வழியாக ெஜப�க்கிேறன் ஆேமன். 
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அழியாத �தந்திரத்தின் பங்காள�  
,e;j cyf nry;tq;fshy; epiwe;j NfhB];tuupd; Fkhuu;fs; 
jq;fs; je;ij tpUg;gijj; jpUg;jpg;gLj;j Ke;jpf;nfhs;thu;fs;. 
jq;fs; je;ij Jd;khu;f;fdhfNth rd;khu;f;fdhfNth ,Ue;jh 
Yk;> mijg; nghUl;gLj;Jtjpy;iy. rpy NtisfspNy> newpK 
iwaw;w fhupaq;fis nra;Ak;gb je;ij $wpdhYk; mij 
epiwNtw;w Maj;jKs;stu;fshf 
,Uf;fpd;whu;fs;. Vd; mg;gb nra; 
fpd;whu;fs;? ,e;j mwpit rw;W 
vz;zpg;ghUq;fs;! mtu;fspd; nghW 
ikia cw;W Nehf;fpg; ghUq;fs;. 
mope;JNghFk; ,e;j cyfpd; nry; 
tj;jpw;F vg;gbahJ thuprhf tu 
Ntz;Lk; vd;w tplhKaw;rpAld; 
nraw;gLfpd;whu;fs;. Mdhy;> mop 
ahjJk;> khrw;wJkhd> cd;djkhd> 
tpiykjpf;fKbahj nghf;fp~kh 
fpa epj;jpa tho;it milAk;gbf; 
Fk;> fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J 
topahf vq;fis jk;Kila Gj;jpu 
u;fshfTk;> guNyhf uh[;aj;jpd; 
cld;gq;fhspfshfTk; MFk;gbf;F 
mioj;j miog;ig ,d;W mNefu; 
mw;gkhf vz;Zfpd;whu;fs;. cyf nghf;fp~q;fis milAk;gb 
Kaw;rp nra;Ak; Jd;khu;f;fDk; rd;khu;f;fDk; mjpfjpfkha; 
ciog;ghdhf ,Ue;jhy;. ed;ik nra;Ak; gpjhthfpa Njtdpd; 
nghf;fp~j;ij ngw;Wf; nfhs;s miof;fg;gl;l ehq;fs; vt;t 
sT ftdKs;stu;fshf ciof;f Ntz;Lk;. ,e;j cyfj;jpY 
s;s jfg;gd;khu;> cyf IRtupaj;ij milAk;gbf;F newpKiw 
aw;w fhupaq;fis nra;Ak;gb vjpu;ghu;f;fyhk; my;yJ jtwhd 
topKiwfis ifahsyhk;. Mdhy; vq;fis mioj;j gukgpjh 
jk;Kilatu;fis Nerpf;fpd;whu;. mtu; gupRj;jKs;stu;> 
xUtUk; nfl;Lg;NghtJ mtUila rpj;jky;y. vdNt ,e;j 
kfj;jhd miog;ig czu;e;J nfhs;Sq;fs;.  

  

 

 
 
 
 

             

ேதவன் தாேம சாட்சிெகா 

�த்த�மாய��க்கிற இவ் 

வள� ெப�தான இரட்சி 

ப்ைபக்�றித்� நாம் கவ 

ைல ய ற் றி � ப் ேபா மா 

னால் தண்டைனக்� எப் 

ப�த் த ப் ப� த் � க் ெகா ள் 

�ேவாம். 

எப�ெரயர் 2:4 

 

ெஜபம்: பரேலாக தந்ைதேய> அழியாத நித்தியமான உம்�ைடய ராஜ்ய 

த்தின் உடன்�தந்திரரா�ம்ப�> ந�ர் தந்த இந்தப் ெப�தான சிலாக்கிய 

த்தின் ேமன்ைமைய உணர்ந்� ெகாள்�ம்ப�யான இ�தயத்ைதத் 

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

 

rdp | Mb 28 
 

 khiy thrfk; - 2 NgJU 1:10 

 சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்      எப�ெரயர் 10:25         39 



  
 

 

மன�தர்கள் �ற்�ம் ேபா�  
fhuzkpd;wp kdpju;fs; cq;fis gifg;gijAk;> eifg;gijAk;  
cq;fs; tho;f;ifapy; mDgtpj;jpUf;fpd;wPu;fsh? Myaj;jpw;F 
nrd;W nka;ahd Njtid Muhjpj;J> jPa gof;fq;fistpl;L 
tpyfpapUg;gjhy;> my;yJ jPa gof;fq;fistpl;L tpyf Kaw;r;rp 
vLg;gjhy;> ew;nra;jpia $Wtjhy;> 
cz;ikia NgRtjhy;> rpyNtis 
fspy; ehq;fs; kw;wtu;fspd; eifg; 
Gf;F VJthfpd;Nwhk;. mtu;fS 
ila eifg;G> mtu;fs;; mjpUg; 
jpia my;yJ gifia fhz;gpf; 
Fk; Clfkhf ,Uf;fpd;wJ. mg;gb 
ele;jpUe;jhy; Mr;rupag;glhjpUq; 
fs;. Vnddpy; “vd; rNfhjuNu> 
cyfk; cq;fisg; gifj;jhy; Mr;r 
upag;glhjpUq;fs;”  vd;W gupRj;j 
Ntjhfkk; $Wfpd;wJ. fhaPd; vjp 
dpkpj;jk; mtidf; nfhiynra; 
jhd;? jd; fpupiafs; nghy;yhj 
itfSk;> jd; rNfhjuDila fpup 
iafs; ePjpAs;sitfSkhapUe;j 
jpdpkpj;je;jhNd. ,NaR nrhd;dhu;: cyfk; cq;fisg; gif 
j;jhy;> mJ cq;fisg; giff;fpwjw;F Kd;Nd vd;idg; gifj; 
jnjd;W mwpAq;fs;. fUg;nghUshtJ> cyfj;jhu; vq;fis 
gifg;gJk; eifg;gJk; GJikahd fhupak; my;y. mijf; 
Fwpj;J Nkyjpfkhf Muha;r;rp nra;ahky;> mg;gbahd Neuq; 
fspNy ehq;fs; vd;d nra;a Ntz;Lk; vd Ntjk; $Wk; 
MNyhridfis Muha;e;J> mitfspd;gb elTq;fs;. xUtu; 
vq;fis tPl;bNyh> ntspapNyh vq;fs; tpRthrj;ijf; Fwpj;J 
eiff;Fk; NghJ> Nfhgk; nfhz;L gjpyb nfhLf;fh jpUq;fs;. 
Kbe;jhy;> mikjyhf gjpy; $Wq;fs;. mg;gb nra;a Kbah 
tpl;lhy;> ePq;fs; vijANk NgrhjpUq;fs;. mtu;fSf;fhf n[gk; 
gz;Zq;fs;.  re;ju;g;gq; fpilj;jhy; mtu; fSf;F ed;ik 
nra;Aq;fs;. gukgpjh jd; rk;G+uzj;jpypUe;J vLj;J vq;fSf;F 
jUtJNghy ePq;fSk; ed;ik nra;a ehLq;fs;. 

 
 
  
 
 
 

ந�ங்கள் உலகத்தாராய�� 

ந்தால்> உலகம் தன்� 

ைடயைதச் சிேநகித்தி� 

க்�ம்; ந�ங்கள் உலகத்தா 

ரா ய� ரா த ப � ய� னா � ம்> 

நான் உங்கைள உலகத் 

திலி�ந்� ெத�ந்�ெகா 

ண் ட ப � ய� னா � ம்> 

உலகம் உங்கைளப் பைக 

க்கிற�. 

ேயாவான் 15:19 

QhapW | Mb 29 
 

 khiy thrfk; - 1 Nahthd; 3:11-16 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள பரேலாக ேதவேன> இந்த உலகம் எங்கைள 

காரணமின்றி �ற்�ம் ேபா�>  நாங்கள் இேய�வ�டம் கற்�க் ெகாண்ட 

ெதய்வ �க �ணாதிசயங்கைள காண்ப�க்�ம்ப�யாக எங்கைள 

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

  உள்ளான மன�தன் ெமன்ப�ரதிைய  வாசிக்க -  WWW.gtachurchnet.ca  40 



  
 

                      

ெப�தான ஆசரீ்வாதம் 
A+jh Nfhj;jpuj;jpNy> xU ];jpup> ehd; Jf;fj;NjhNl kfidg; 
ngw;Nwd; vd;W nrhy;yp mtDf;F ahNg]; vd;W Ngupl;lhs;.  
,e;j ahNg];> jd; cs;sj;jpy; cs;sij NjtDf;F njupa 
g;gLj;jpdhd;. mtd; MrPu;thjj;ijAk;> jd; vy;iyiag; ngU 
f;FtijAk; khj;jpuk; Njtdplj;jpy; Nfl;ftpy;iy. mtDila 
Ntz;Ljypd; gpw;gFjp> mtd; Njt 
idf; Fwpj;Jk;> ,e;j cyfj;ijf; 
Fwpj;Jk; nfhz;Ls;s mwpit ntsp 
g;gLj;Jfpd;wJ. mjhtJ> NjtD 
ila fuk; vd;NdhbUe;J> jPq;F 
vd;idj; Jf;fg;gLj;jhjgbf;F mj 
w;F vd;id tpyf;fpf;fhj;jUSk; 
vd;W Ntz;bf;nfhz;lhd;;. ,e;j 
cyfpy; M];jp kl;Lk; ngUFtJ 
MrPu;thjk; my;y. mjpy; mfg;gLfp 
d;wtu;fs; jq;fSf;F fz;zpfis 
tutioj;Jf; nfhs;fpd;whu;fs;. Njt 
Dila MrPu;thjj;jpw;F fhuzk; 
cz;L. mtu; tpUjhtha; xU fhup 
aj;ijAk; nra;fpd;wtu; my;y. mt 
Uila MrPu;thjj;jpw;Fs; rkhjhdk; cz;L. ePjp cz;L> ePjpapd; 
fpupiafs; cz;L. nghy;yhq;fdhfpa gprhrpd; jPq;Ffspy; mfg; 
glhjgb> NjtDila fuk;> mtUila ghJfhg;G> mtUila 
topelj;Jjy; vq;fNshL ,Ug;gNj kpfg; ngup jhd MrPu;thjk;. 
NjtDila topelj;Jjy; xUtNdhL ,Uf;f Ntz;Lk; vd; 
why;> mtd; NjtDf;F Kw;Wk; fPo;g;gbfpd;wtdhf ,Ug;ghd;. 
NjtDila rj;jj;ijf; Nfl;L> mij nra;a Mtyhf ,U 
g;ghd;. ,e;j ahNg];> ,itfisNa Njtdplk; Nfl;lhd;. 
mijg; Nghy vq;fs; n[gKk; ,Uf;fNtz;Lk;. ehq;fs; IRtup 
athd;fshfNth my;yJ ViofshfNth ,Uf;fyhk;. NjtD 
ila fuk; vq;fNshL ,Uf;fhtpl;lhy;> ehq;fs; NjtDila rpj; 
jj;ij epiwNtw;w KbahJ. ehq;fs; ve;j epiyapy; ,Ue;jhYk; 
Njtdpy;yhj tho;f;ifapy; rkhjhdk; epiyj;jpUf;fhJ. ahNg 
irg; Nghy Njtd; cq;fNshbUg;g ijNa thQ;rpj;J ehLq;fs;. 

   

 

 

ேதவ�ர் என்ைன ஆசீர் 

வதித்�> என் எல்ைல 

ையப் ெப�தாக்கி>  உம� 

கரம் என்ேனா��ந்�> 

த�ங்� என்ைனத் �க்க 

ப்ப�த்தாதப�க்� அத ற்� 

என்ைன வ�லக்கிக் காத் 

த��ம்  

1 நாளாகமம் 4:10 

jpq;fs; | Mb 30 
 

 khiy thrfk; - ahj;jpuhfkk; 33:16 

ெஜபம்: சகல�ம் பைடத்த ேதவேன> உம்�ைடய ப�ரசன்னம் எங்க 

ேளா� இ�ந்� எங்கைள வழிநடத்�வேத> இந்த உலகிேல மிகப்ெப� 

தான ஆசீர்வாதம். நான் எப்ேபா�ம் உம்�ைடய சித்தம் ெசய்ய என்ைன 

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

  அ�தின�ம் ேவதத்ைத க�த்ேதா� வாசி�ங்கள்               41 



  
 

மகத்�வ�ள்ள பதவ� எதற்�? 
Kd;Nd ehq;fs; NjtDila [dq;fshapUf;ftpy;iy> ,g; 
nghONjh fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];J topahf> mtUila [d 
q;fshf;fg;gl;bUf;fpd;Nwhk;. ehq;fs; ,uf;fk; ngwhjtu;fshap 
Ue;Njhk;. ,g;nghONjh ,uf;fk; ngw;wtu;fshapUf;fpd;Nwhk;. 
njupe;Jnfhs;sg;gl;l re;jjpahAk;> uh[uPfkhd Mrhupaf;$l;l 
khAk;> gupRj;j [hjpahAk;> mtU 
f;Fr; nrhe;jkhd [dkhAk; ,Uf;fp 
d;Nwhk;. fu;j;juhfpa ,NaRit 
Vw;Wf; nfhz;L> kde;jpUk;gp> Qhd 
];ehdk; ngw;W> NjtDila fl;l 
isfspd;gb tho;gtu;fSf;F ,it 
ahTk; cz;ik. Mdhy;> jFjpaw;w 
kdpju;fSf;F> mjhtJ vd;idAk; 
cq;fisAk; Nghd;w kdpju;fSf;F> 
Vd; Njtd; ,e;j gjtpia nfhL 
j;jhu;? rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;!  
,e;j G+kpapNy kw;wtu;fis epahe;jPu;f;Fk;gbf;fhf ,g;gb 
nra;jhuh? ehd; ePjpkhd;> maytu;fs; vy;yhk; ghtpfs; vd;W 
ngUik nfhs;Sk;gb nra;jhuh? ,y;iy! mg;gbahd vz;zk; 
rpwpjsNtDk; cq;fsplk; ,Uf;Fk; vd;why; ePq;fs; fu;j;jUila 
topfis Fwpj;Jj; jg;ghd vz;zq; nfhz;bUf;fpd;wPu;fs;. 
ehq;fs; fu;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; ey;y ];jhdjpgjpfshf> 
mtUila ,ul;rpg;gpd; nra;jpia> kdj;jho;ikAlDk;> rhe;j 
j;JlDk; kw;wtu;fSf;F mwptpf;f Ntz;Lk;. fu;j;ju; vq;fSf;F 
fhl;b tUfpd;w md;ig> kw;wtu;fSld; gfpu;e;J nfhs;s 
Ntz;Lk;. trdj;jpdhYk;> ehtpdhYky;y> fpupiaapdhYk; cz; 
ikapdhYk; md;G$uf;flNthk; ,jdhy;> ehq;fs; Kd;G nra;j 
Ju;fpupiafis Nghy> mtu;fs; ,g;NghJ nra;Ak; Ju;fpupiaf 
Sf;F ehq;fs; gq;Nfw;f Ntz;Lk; vd;gJ nghUs; my;y. 
cq;fis fiwg;gLj;jhjgbf;F NjtDila md;ig kw;wtu;f 
Sf;F fhz;gpg;gjw;F gy topfs; cz;L. Kjyhtjhf> vq;fs; 
cs;sj;jpNy> mope;J Nghfpd;w Mj;Jkhf;fisf; Fwpj;j ghuk; 
cUthf Ntz;Lk;. vtUila tho;ifiaAk; epahe;jPu;f;fhky;> 
mtu;fspd; tpLjiyf;fhf gupe;JNgrp n[gpf;f Ntz;Lk;.  

 

 

 

 

 

என் ப�ள்ைளகேள> வச 

னத்தினா�ம்> நாவ�னா � 

மல்ல>கி�ையய�னா�ம் 

உண்ைமய�னா�ம் அன்� 

�ரக்கடேவாம்.  

1 ேயாவான் 3:18 

nrt;tha; | Mb 31 
 

 khiy thrfk; - 1 NgJU 2:20-21 

 

ெஜபம்: அன்�ள்ள ப�தாேவ> ந�ர் எங்க�க்� காட்�வ�ம் அன்�ம் 

ந��யெபா�ைம�ம் ெப�ய�. அந்த அன்ைப�ம்>  ந��ெபா�ைமைய�ம் 

நான் மற்றவர்க�க்� காண்ப�க்�ம்ப�யாக ந�ர் என்ைன வழிநடத்� 

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

  சைப ��வ�தைல வ�ட்�வ�டாதி�ங்கள்   (எப�ெரயர் 10:25) 42 



 

அன்பான வாசகர்க�க்�! 
‘உள்ளான மன�தன்’ ப�ரதிைய ெபற்�க் ெகாள்�ங்கள் 

உள்ளான மன�தன் சஞ்சிைகய�ன் ெமன்ப�ரதிைய எங்கள் 

இைணயத்தளத்தில் வாசிக்கலாம். அத்�டன் அ�தின 

தியானம் என்ற தைலப்ப�ன் கீழ், ஒ� தன�ப்பட்ட இைணய 

-த்தள பக்க�ம் பதிேவற்றப்பட்�ள்ள�. �த்தகங்கைள 

தபால் �லம் ெபற்�க்ெகாள்ள, உங்கள் �கவ�ைய, மின்-

அஞ்சல் ஊடாகேவா, அல்ல� ெதாைலேபசி ஊடாகேவா 

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

�ள்ள வ�ண்ணப்பப் ப�வத்தில் உங்கள் வ�பரங்கைள 

பதி� ெசய்�,  எங்கள் �கவ�க்� அ�ப்ப�ைவ�ங்கள்.  
 

மாதாந்தம் இந்த சஞ்சிைகைய வாசித்த ப�ன்� மற்றவர்க� 

ட�ம் பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள். ��மானவைர, ேதவைன 

அறியாதவர்க�டன் இதைன பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள். ேதவ 

-�ைடய ஜ�வ வார்த்ைதகள், அந்தந்த நா�க்� மட்�ப்ப�த் 

தப்பட்டைவகளல்ல. 
 

தற்ேபா� கிறிஸ்தவ ஆவ�க்��ய ஐக்கியெமான்றி�ம் 

இைணந்தி�க்காவ�ட்டால், எங்க�டன் ேசர்ந்� ேதவைன 

ஆராதிக்�ம்ப�யாக உங்கைள வரேவற்கின்ேறாம். 
 

ேதவன், தம்�ைடய ஒேரேபறான �மாரைன வ��வாசிக் 

கிறவன் எவேனா அவன் ெகட்�ப்ேபாகாமல் நித்திய 

ஜ�வைன அைட�ம்ப�க்�, அவைரத் தந்த�ள�, இவ்வள 

வாய் உலகத்தில் அன்��ர்ந்தார்.  (ேயாவான் 3:16)   

  
 கி�ைபய�ன் �டாரம் அப்ேபாஸ்தல சைப 

ெராரன்ேரா, கனடா  416.613.2909 
 THE INNER MAN PUBLISHED BY GRACE TABERNACLE - 416.613.2909               43 
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