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gÆ‰We®

bghU¤Jf 1

m‹ò« RaeyK«

ïnaR áYitÆš kÇ¤jh® 
(k¤njí 27:27-56)

c§fŸ e©g® ÉU«ò« Éisah£il mt®fŸ ÉU«ò« neu¤âš mt®fŸ 

ÉU«ò« tiu ÉisahL§fŸ. c§fS¡F ÉU¥gkhd Éisah£il 

mt®fËl« brhšy nt©lh«. c§fis¥ g‰¿ v©zhJ c©ikahd 

m‹ig Ú§fŸ mtÇl« fh£L§fŸ. c§fŸ ÉU¥g§fis kdâš bfhŸs 

nt©lh«.

"அவர் தம்முைடய ஜவீைன 
நமக்காகக் ெகாடுத்ததினாேல அன்பு 
இன்னெதன்று அறிந்திருக்கிேறாம்; நாமும் 
சேகாதரருக்காக ஜவீைனக்ெகாடுக்கக் 
கடனாளிகளாயிருக்கிேறாம்."

"நீங்கள் குற்றவாளிகெளன்று 
தீர்க்கப்படாதபடிக்கு மற்றவர்கைளக் 
குற்றவாளிகெளன்று தீர்க்காதிருங்கள்.ஏெனனில், 
நீங்கள் மற்றவர்கைளத் தீர்க்கிற தீர்ப்பின்படிேய 
நீங்களும் தீர்க்கப்படுவரீ்கள்; நீங்கள் 
மற்றவர்களுக்கு அளக்கிற அளவின்படிேய 
உங்களுக்கும் அளக்கப்படும்."

fh£á mu§f«

kd¥ghl trd« : 
k¤njí 7 : 1,2

m‹ò« Fiwfh©gJ« 

c¤âuK« JU«ò«  
(k¤njí 7:1-5)

ãwÇl« “Äfî« e‹whf brŒÔ®fŸ” v‹W Twî«. mšyJ mt®fËl« Ú§fŸ 

gh®¤j e‰braY¡fhf ghuh£lî«. xU áW if¡ f©zhoia v¥bghGJ« 

it¤J¡ bfhŸS§fŸ. Ú§fŸ k‰wt®fis Fiw fhz neÇL« bghGJ 

f©zhoÆš c§fŸ Kf¤ij¥ ghU§fŸ. k‰wt®fSila FiwfËš Ú§fŸ 

mt®fS¡F cjt nt©L« v‹W c§fisna Ãahgf¥gL¤â¡ bfhŸS§fŸ.

fh£á mu§f«

m‹ã‹ bghU¤j«

bghU¤Jf 2



1

c§fŸ khztiu bt‰¿ 

åuuh¡Ftnj c§fŸ neh¡f«. 

j§fsJ mDâd thœÉš 

MÉÆ‹ fÅfis braÈš 

fh©ã¡f nt©L«. mnef XŒî 

ehŸ ghl â£l§fŸ Mya¤âš 

f‰ã¡f¥gL»‹wd. Mdhš thu 

KGtâ‰Fkhd å£L¥ gÆ‰á 

ju¥gLtâšiy. vÅD«, c§fŸ 

khzt® ï¥ghl¥ gFâfis¡ 

f‰W¡ bfhŸtjhš k£L« thœÉ‹ 

eilKiwÆš ght¤ij åœ¤âÉl 

KoahJ. mt®fŸ M£l mu§f¤JŸ 

br‹W, thuKGtJ« ght¤Jl‹ 

nghuhl nt©L«. c©ikahf¡ 

Tw¥nghdhš f©fhÂ¥nghÇ‹¿ 

ïij¢ brŒa ïayhJ. vdnt, 

jh§fŸ ï¥gÆ‰áia brŒjjhf¡ 

TW«nghJ, mij clnd e«ã V‰W¡ 

bfhŸs¡ TlhJ. ï›Éõa¤âš 

Ú§fŸ f©o¥ãšyhkš, 

mrâahÆUªjhš, Ú§fŸ c§fŸ 

khztiu¥ bghŒ brhšy¥ 

gH¡Fnthuhå®fŸ. vdnt, Ú§fŸ 

c§fŸ khztiu¥ gÆ‰WÉ¡fî«, 

mt®fŸ brašghLfis¡ 

f©fhÂ¡fî« brŒjhš mt®fŸ 

thœÉš V‰gL« kh‰w¤ij¢ r‰W 

f‰gid brŒJ ghU§fŸ. xU 

M©o‰FŸ mt®fŸ ïašig 

K‰¿Y« kh‰¿ Élyh«. c§fŸ 

khzt® MÉÆ‹ fÅfis kdd« 

brŒnthuhf k£LÄ‹¿, mâ‹go 

el¥nghuhfî« ïU¥g®.

c§fŸ bghW¥òfŸ
khzt®fË‹ FG x‹¿‰F 

gÆ‰WeuhÆU§fŸ.

x›bthU thuK« tF¥ò bjhl§F« 

K‹D« ã‹D« 5 ÃÄl§fŸ 

mt®fS¡F¡ bfhL¡f¥g£l 

gÂia¡F¿¤J Éthâ¤J, 

mt®fŸ bt‰¿aila mt®fis 

C¡f¥gL¤J§fŸ. mt®fŸ gÆ‰ág‰¿ 

ifngá_ynkh, FWŠbrŒâ_ynkh 

thuªnjhW« ÃidîgL¤J§fŸ 

(br›thŒ)

thu¤J¡fhd gÆ‰á 

Ãiwî brŒa¥g£LŸsjh 

v‹gij¡ ifngá_ynkh, 

FWŠbrŒâ_ynkh ïu©lh« 

Kiwahf Ãidî¥gL¤J§fŸ 

(btŸË). áW FGÉ‹ gÆ‰áiaí« 

c§fŸ jiyik gÆ‰WeU¡F 

thuªnjhW« bjÇa¥gL¤J§fŸ.

btFkhd« c§fŸ khzt® j§fis 

bt‰¿åuuhf czU«go brŒtnj 

Ú§fŸ gÆ‰Weuhf¢ brašgLtâ‹ 

K¡»a g§fhF«.

Ú§fŸ vâ®gh®¡F« g©ò 

v‹dbt‹W«, mj‰F btFkhd« 

v‹dbt‹W« tiuaW¥gJ mtáa«.

thuªnjhW« mË¡F« áW 
btFkhd§fŸ
xU m‹ã‹ jGtš

xU áW T£L Éisah£L

r£ilÆš xU m£il milahs«

ifÆš xU K¤âiu

áW Ä£lhŒ

khj ïWâÆš mË¡f¥gL« bgÇa 
btFkhd«
j§f«, btŸË, bt©fy gj¡f§fis 

ÉHh T£o mË¤jš. (3 thu gÆ‰á gÂ 

bt‰¿¡F bt©fy«, 4 thu¤â‰F 

btŸË, 5 thu bt‰¿ahdhš j§f« 

mË¡fî«). (khwhf 2 thu¤â‰F 

bt©fy«, 3 thu bt‰¿¡F btŸË, 4 

thu bt‰¿¡F¤ j§fK« juyh«).

c§fŸ å£oš xU ÉUªJ

rh‹¿jœfŸ

bgÇnah® K‹ÅiyÆš xU gÇR

bt‰¿¡ nfh¥igfŸ

khztiu MÉÆ‹ fÅ bgw¥ 

gÆ‰WÉ¡F« c§fis M©ltuh»a 

njt‹ bgy¥gL¤Jthuhf.
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kd¥ghl trd« :1 nahth‹ 4:20

kd¥ghl trd« :ÿ¡fh 10:27

kd¥ghl trd« :
1bfhÇªâa®13:4-7

bghU¤Jf 3

bghU¤Jf 4

bghU¤Jf 5

m‹ò« btW¥ò«

m‹ò« RaÚâí«

m‹ò« MÉ¡FÇa khiaí«

ôjhÞ ïnaRit kWjÈ¤jh‹ 
(k¤njí 26:14-16)

ešy rkhÇaÅ‹ ctik  
(ÿ¡fh 10:25-37)

jhåJ uh#hthf nj®ªbjL¡f¥gL»wh® 
(1 rhKntš 16:1-13)

Ú§fŸ ÉU«ghj xUtU¡F xU ešy fhÇa« brŒí§fŸ. k‰wt®fŸ 

Vkh‰W« bghGnjh, FH¥ò« bghGnjh c§fŸ ehit¥ ão¤J¡ 

bfhŸS§fŸ. mt®fis¥ g‰¿ k‰wt®fËl« TwhâU§fŸ. mšyJ 

mt®fis¥ ãu¢ridÆš bfh©L bršyhÔ®fŸ.

ïªj thu¤âš k‰wt®fS¡F cjÉ brŒa Ka‰á vL§fŸ. m¥go 

brŒahkÈU¡F« všyh fhÇa§fisí« jÉ®¤J ÉL§fŸ. c§fŸ 

mªjÞâš ïšyhj xUtU¡F cjÉ brŒí§fŸ.

m‹ò brY¤j K‰gL« bghGJ Ú§fŸ jÉ®¡f nt©oa MÉ¡FÇa rl§FfŸ 

VnjD« c©lh v‹W njtÅl« nfS§fŸ. c§fŸ m‹ig¡ fh£L« 

gy brašfis ïªj thu¤âš brŒí§fŸ. c§fisna bgUik¥gL¤â¡ 

bfhŸshâU§fŸ. c§fŸ njitia¥ bghU£gL¤jhJ mt®fŸ njit¡F 

K¡»a¤Jt« bfhL§fŸ. mt®fŸ brŒí« jtW¡F fz¡F nf£fhÔ®fŸ.

"ேதவனிடத்தில் அன்புகூருகிேறெனன்று 
ஒருவன் ெசால்லியும், தன் சேகாதரைனப் 
பைகத்தால், அவன் ெபாய்யன்; 
தான் கண்ட சேகாதரனிடத்தில் 
அன்புகூராமலிருக்கிறவன், தான் காணாத 
ேதவனிடத்தில் எப்படி அன்புகூருவான்?"

"அவன் பிரதியுத்தரமாக: உன் ேதவனாகிய 
கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்ேதாடும் 
உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் உன் முழுப் 
பலத்ேதாடும் உன் முழுச்சிந்ைதேயாடும் 
அன்புகூர்ந்து, உன்னிடத்தில் 
அன்புகூருவதுேபாலப் பிறனிடத்திலும் 
அன்புகூருவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது 
என்றான்."

"அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவுமுள்ளது; அன்புக்குப் 
ெபாறாைமயில்ைல; அன்பு தன்ைனப் புகழாது, 
இறுமாப்பாயிராது,அேயாக்கியமானைதச் ெசய்யாது, 
தற்ெபாழிைவ நாடாது, சினமைடயாது, தீங்கு 
நிைனயாது,அநியாயத்தில் சந்ேதாஷப்படாமல், 
சத்தியத்தில் சந்ேதாஷப்படும்.சகலத்ைதயும் தாங்கும், 
சகலத்ைதயும் விசுவாசிக்கும், சகலத்ைதயும் நம்பும், 
சகலத்ைதயும் சகிக்கும்."

fh£á mu§f«

fh£á mu§f«

fh£á mu§f«
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