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¸¢È¢ŠÐ×ìÌû «ýÀ¡ÉÅ÷¸§Ç ¯í¸û «¨ÉÅ¨ÃÔõ ¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â 
þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý þÉ¢Â ¿¡Áò¾¢ø «ý§À¡Î Ü¼ Å¡úò¾¢ ¯í¸¨Ç 
ÅÃ§Åü¸¢§Èý.  ¬ñ¼ÅÃ¢ý ¦ÀÃ¢¾¡É ¸¢Õ¨ÀÂ¢É¡§Ä þó¾ 2021-õ 
¬ñÊ§Ä ãýÚ Á¡¾í¸¨Ç ÓÊòÐ ¿¡ý¸¡õ Á¡¾ò¾¢üÌûÇ¡¸ «Ê¦ÂÎòÐ 
¨Åì¸ ¬ñ¼Å÷ ¸¢Õ¨À ¦ºö¾¢Õì¸¢È¡÷.  ÌÎõÀÁ¡¸ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿ýÈ¢ 
¦ºÖò¾¢ þó¾ Ò¾¢Â Á¡¾ò¾¢Öõ ¬ñ¼Å÷ ¾Õ¸¢ýÈ ¬º£÷Å¡¾ò¨¾ ¦ÀüÚì 
¦¸¡û§Å¡õ. 
 

“¯ÁÐ ¬ÄÂò¾¢ÖûÇ ºõâÃ½ò¾¢É¡ø ¾¢Õô¾¢Â¨¼Å¡÷¸û.  ¯ÁÐ §ÀÃ¢ýÀ 
¿¾¢Â¢É¡ø «Å÷¸û ¾¡¸ò¨¾ò ¾£÷ì¸¢È£÷. ƒ£Å °üÚ ¯õÁ¢¼ò¾¢ø þÕì¸¢ÈÐ.  
¯õÓ¨¼Â ¦ÅÇ¢îºò¾¢§Ä ¦ÅÇ¢îºõ ¸¡ñ¸¢§È¡õ” (ºí¸£¾õ 36:8,9).   
 

À¡ÄŠ¾£É §¾ºò¾¢ø ¿£÷, ¿£§Ã¡¨¼ ±ýÀ¨Å¸û «â÷ÅÁ¡É¨Å¸û.  
²¦ÉýÈ¡ø, À¡ÄŠ¾£É ¿¡Î ´Õ Á¨Ä ¿¡¼¡Ìõ. ÅÕ¼õ ÓØÅÐõ µÊì 
¦¸¡ñÊÕìÌõ §Â¡÷¾¡ý ¿¾¢Â¡ÉÐ ¿ï¨º âÁ¢ìÌ ÀÂÛûÇ¾¡ö 
þÕó¾¡Öõ, «¾ý ¬Ú ÀûÇò¾¡ì¸¢ø µÊÂ¾¡ø, «¾ý ¾ñ½£÷ ÅÂÖìÌ 
ÀÂýÀ¼Å¢ø¨Ä.  §ÁÖõ §ÅÚ ÀÄ ¿£§Ã¡¨¼¸û þÕó¾¡Öõ Á¨Æ ¸¡Äò¾¢ø 
Á¡ò¾¢Ãõ «ÅüÈ¢ø ¿£÷ þÕìÌõ.  «¨Å §¸¡¨¼ ̧ ¡Äò¾¢ø ÅÈñÎ §À¡öÅ¢Îõ.  
±É§Å ¿£§Ã¡¨¼¨Â ¸¼×Ç¢ý «ÕÙìÌ ´ôÀ¢ðÎ ÜÚÅÐ ÅÆì¸õ.  ¸¡Ã½õ, 
¸¼×Ç¢ý «ÕÇ¡ø ÀüÈ¡ìÌ¨È ¿£íÌõ.  ºí¸£¾õ 36:8,9-ý ÀÊ, ¸¼×¨Ç 
§ÀÃ¢ýÀ ¿£§Ã¡¨¼Â¡¸×õ Å¡ú× ¾Õõ °üÈ¡¸×õ ¦º¡øÄôÀÎ¸¢ÈÐ.  «§¾ 
§À¡Ä ºí¸£¾õ 1:3-ý ÀÊ, "«Åý ¿£÷ì¸¡ø¸Ç¢ý µÃÁ¡ö ¿¼ôÀðÎ, ¾ý 
¸¡Äò¾¢ø ¾ý ¸É¢¨Âò ¾óÐ, þ¨ÄÔ¾¢Ã¡¾¢Õì¸¢È ÁÃò¨¾ô §À¡Ä¢ÕôÀ¡ý. 
«Åý ¦ºöÅ¦¾øÄ¡õ Å¡öìÌõ."   
 

þó¾ Ò¾¢Â Á¡¾ò¾¢ø ¬ñ¼ÅÃ¢ø ¿¢¨Äò¾¢ÕóÐ ¸É¢¾Õõ Å¡ú× Å¡Æ 
¿õ¨Á «÷ôÀ½¢ô§À¡õ. ¿¢¨ÈÅÇ¢ìÌõ ¿£§Ã¡¨¼¨Âô ÀüÈ¢ º¢ó¾¢ô§À¡õ. 
 

1. ¸¼×Ç¢ý ºó¿¢¾¢Â¢Ä¢ÕóÐ ÒÈôÀÎ¸¢ÈÐ 
 

¬ñ¼Å§Ã þ¨È ¬º¢ì¦¸øÄ¡õ ¸¡Ã½÷. ¬§Á¡Š 5:24-³  ÀÊìÌõ 
¦À¡ØÐ "¿¢Â¡Âõ ¾ñ½£¨Ãô §À¡Ä×õ, ¿£¾¢ ÅüÈ¡¾ ¿¾¢¨Âô §À¡Ä×õ ÒÃñÎ 
ÅÃì¸¼ÅÐ" ±ýÀÐ ¬§Á¡Š ¾£÷ì¸É¢ý ãÄÁ¡ö ¦º¡øÄôÀð¼Ð.  ¿£¾¢, 
§¿÷¨Á, «¨Á¾¢, ¬ñ¼ÅÃ¢ý ºã¸ò¾¢§Ä Á¡ò¾¢Ãõ ¯ñÎ.  ¬¸§Å þó¾ 
Ò¾¢Â Á¡¾ò¾¢ø ¬ñ¼ÅÃ¢ý ºã¸ò¨¾ ¯Ú¾¢Â¡ö ÀüÈ¢ À¢Êô§À¡õ. 

    தீர்க்கதரிசனமானது ஒருகாலத்திலும் மனுஷருடடய சித்தத்தினாவல உண்டாகவில்டல;  1வபதுரு 1:21a       2        



 

 

 
 
2. ¾¢Õô¾¢ÂÇ¢ì¸¢ÈÐ 
 

"µ, ¾¡¸Á¡ö þÕì¸¢ÈÅ÷¸§Ç!  ¿£í¸û ±øÄ¡Õõ ¾ñ½£÷ «ñ¨¼ìÌ 
Å¡Õí¸û" (²º¡Â¡ 55:1).  ¸¼×§Ç ´ù¦Å¡Õ ÁÉ¢¾É¢ý ¾¡¸ò¨¾Ôõ ¾£÷òÐ 
¾¢Õô¾¢ ¦¸¡Îì¸¢ýÈ¡÷. ¸¼×ÙìÌ ¸ÅÉÁ¡ö ¦ºÅ¢ ¦¸¡ÎôÀ¾ý ÅÆ¢Â¡¸ 
¿¢¨È¨ÅÔõ, ¾¢Õô¾¢¨ÂÔõ ¦ÀÈÄ¡õ.  þõÁ¡¾õ Ü¼ þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ ¿õ 
¾¡¸ò¨¾ ¾£÷òÐ ¾¢Õô¾¢ «¨¼Âî ¦ºöÅ¡Ã¡¸. 
 

3. Å¡ú× ¦¸¡Îì¸¢ýÈÐ 
 

ºí¸£¾õ 36:9-ý ÀÊ Å¡ú×¾Õõ °üÚ ¯õÁ¢¼ò¾¢ø þÕì¸¢ÈÐ.  ¸¼×û 
¾õ¨Á §¾Ê ÅÕ§Å¡÷ìÌ Å¡ú× ¦¸¡Îì¸¢ýÈ¡÷.  Â¡§ÃÛõ ¾¡¸Á¡ö 
þÕó¾¡ø ±ýÉ¢¼ò¾¢ø ÅÃì¸¼Å÷¸û.  ¿¡ý ¯í¸ÙìÌ ¿õÀ¢ì¨¸ 
¦¸¡ÎìÌõ ƒ£Å °üÈ¡¸ þÕô§Àý.  §Â¡Å¡ý 4:14-ý ÀÊ «Å§Ã ¿ÁìÌ 
¿¢ò¾¢Â ƒ£Å °üÈ¡¸ þÕì¸¢È¡÷.   
 

þó¾ Ò¾¢Â Á¡¾ò¾¢Öõ ¬ñ¼Å÷ Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ ¦¸¡ñÎ Å¡ú× ¾Õõ 
¾ñ½£¨Ãô ¦ÀüÚì¦¸¡û§Å¡õ.  ¬ñ¼Å÷ ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ 
¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸.  ¬¦Áý.  

 
Res.     : 02 6791915                  ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý À½¢Â¢ø 
Mobile  : 054 7401421                   ¾í¸û «ýÀ¢üÌÃ¢Â ¬Â÷ 
mail   : jerirajkumar@gmail.com             «Õû¾¢Õ. ¦ƒ÷Ã¢ Ã¡ˆÌÁ¡÷. C 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                உம்முடடய ேசனத்தின் பிரசித்தம் ளேெிசச்ம் தந்து, வபடதகடெ உணர்வுெ்ெேரக்ொக்கும். சங்.119:130                   3       
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¸¢È¢ŠÐ×ìÌû À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç, ¯í¸û «¨ÉÅ¨ÃÔõ ¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â 

þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý þÉ¢Â ¿¡Áò¾¢ø Å¡úòÐ¸¢§Èý.  þó¾ àÐ þ¾ú 
ãÄÁ¡¸ þõÁ¡¾Óõ ¬ñ¼ÅÃ¢ý Å¡÷ò¨¾¨Â ¯í¸§Ç¡Î À¸¢÷óÐ 
¦¸¡ûÅ¾¢ø Á¸¢úîº¢ «¨¼¸¢§Èý.  þó¦¿¡Ê Å¨ÃÂ¢Öõ ¬ñ¼ÅÃ¢ý 
«Æ¸¡É ¸ñ¸û ¿õÁ£Ð §¿¡ì¸Á¡Â¢ÕóÐ, ¿õ¨Á ÅÆ¢¿¼ò¾¢Â ¸¢Õ¨Àì¸¡¸ 
¿¡õ «ÅÕìÌ ÌÎõÀÁ¡ö ¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ. 
 

¸¼ó¾ þÃñÎ Á¡¾í¸Ç¡¸ ¿õ ¬ñ¼ÅÃ¢ý ¯ýÉ¾ À¨¼ôÀ¡É 
¸ñ¸¨Çì ÌÈ¢òÐõ, §ÁÖõ ¿õ ¸ñ¸¨Ç ±ùÅ¡Ú À¡Ð¸¡ì¸ §ÅñÎõ, 
ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾Ôõ ¾¢ÕÁ¨ÈÂ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø º¢ó¾¢ò§¾¡õ.  
þõÁ¡¾õ ¿õ Å¡Â¢ý «Æ¨¸Ôõ, «¨¾ ±ôÀÊ ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾Ôõ 
¾¢ÕÁ¨ÈÂ¢ý ¬§Ä¡º¨ÉôÀÊ º¢ó¾¢ô§À¡õ. 
 

º¢Õ‰Ê ¸÷ò¾÷ ¿õ ºÃ£Ãò¾¢ø "Å¡¨Â" ±ùÅ¢¾õ º¢Õ‰ÊòÐûÇ¡÷ 
¦¾Ã¢ÔÁ¡?  Å¡öôÀÌ¾¢Â¢ý ¦ÅÇ¢ Å¢Ç¢õÀ¢ø ¯¾Î¸û ¯ûÇÉ.  ÁÊôÒ¸Ç¡¸¢Â 
¯¾Î¸û ¯ðÒÈõ ¦ÁøÄ¢Â À¼Äò¾¡ø ã¼ôÀðÎûÇÉ.  ¯ûÅ¡Â¢ý þÕ 
Àì¸í¸Ç¢Öõ ¸ýÉò¾¢ý ÍÅ÷¸û ¯ûÇÉ.  þîÍÅÃ¢ø ®Ãò¾ý¨ÁÔ¼Â 
«ÎìÌ ŠÌÅ¡ÁŠ ±À¢ò¾£Ä¢Âõ ¯ûÇÐ.  ¯¾Î¸Ùõ, ¸ýÉÓõ ¯½¨Åî 
º¨ÁôÀ¾¢Öõ, §ÀÍÅ¾¢Öõ ¯¾×¸¢ýÈÉ.   
 

¯ûÅ¡Â¢ý ¾¨ÃôÀÌ¾¢Â¢ø þ¨½óÐûÇÐ ¿¡ìÌ.  ¿¡ì¸¢ý 
§ÁüÒÈò¾¢ø ÀÄ Í¨Å «ÕõÒ¸Ù¼ý ÜÊÂ  Ññ ¿ÃõÒ¸û (PAPILLAE) 
¯ûÇÉ.  §ÁÖõ Å¡Â¢ø 32 Àü¸Ùõ ¯ñÎ. 
 

¾¢ÕÁ¨ÈÂ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¿¢Â¡.12:1-6-ý ÀÊ, ¸£§ÄÂ¡ò¾¢Â÷ 
§Â¡÷¾¡É¢ý Ð¨È¸¨Çô À¢ÊòÐì¦¸¡ñÎ «ì¸¨ÃìÌò ¾ôÀ¢ô §À¡¸ ÅÕõ 
±ôÀ¢Ã¡Â¢Á¨Ãô À¢ÊòÐ "„¢§À¡§Äò" ±Éî ¦º¡øÄî ¦ºöÅ÷.  "„¢§À¡§Äò" 
±ýÀ¾üÌ À¾¢Ä¡¸ "º¢§À¡§Äò" ±ýÈ¡ø ±ôÀ¢Ã¡Â£Áý ±ýÚ ¸ñÎ¦¸¡ñÎ 
¦¸¡ýÚ §À¡ÎÅ¡÷¸Ç¡õ.  ¬õ, À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç, þ¾¢Ä¢ÕóÐ ¿¡õ ±ýÉ 
¸üÚì¦¸¡û¸¢§È¡õ?  ¿õ Å¡Â¢ý Å¡÷ò¨¾¸û, ¯îºÃ¢ôÒ ±øÄ¡õ ¿õ¨Á 
À¢ÈÕìÌ ¿¡ý þýÉ¡÷ ±ýÚ «¨¼Â¡Çõ ¸¡ðÊÅ¢Îõ. 
 

 

                  உம்முடடய ோர்த்டதயிவல என் காலடிகடெ நிடலப்படுத்தி, ஒரு அநியாயமும் என்டன ஆெளோட்டாவதயும். சங்.119:133                  4       



 

 

 
 
 
§ÀÐÕ×ìÌõ þó¾ «ÛÀÅõ ¯ñÎ.  Á¡üÌ 14:70-ø, "«Åý ÁÚÀÊÔõ 

ÁÚ¾Ä¢ò¾¡ý.  ºüÚ §¿ÃòÐìÌô À¢ýÒ ÁÚÀÊÔõ «Õ§¸ ¿¢ü¸¢ÈÅ÷¸û 
§ÀÐÕ¨Åô À¡÷òÐ, ¦ÁöÂ¡¸§Å ¿£÷ «Å÷¸Ç¢ø ´ÕÅý.  ¿£ ¸Ä¢§ÄÂý.  ¯ý 
§ÀîÍ «¾üÌ ´ò¾¢Õì¸¢ÈÐ ±ýÈ¡÷¸û.   
 

¾ý¨É Â¡÷ ±ýÚ «¨¼Â¡Çõ ¸¡ð¼ Å¢ÕõÀ¡Áø §ÀÐÕ ¾ý¨É 
Á¨Èì¸ Å¢ÕõÀ¢ ¦À¡ö ¦º¡øÄ¢ ºò¾¢Âõ ÀñÏõ §¿Ãò¾¢ø, «Õ¸¢Ä¢Õó§¾¡÷, 
"¯ý §ÀîÍ «¾üÌ ´ò¾¢Õì¸¢ÈÐ" ±ýÚ ¦º¡øÄ¢, «Åý ¸Ä¢§ÄÂý ¾¡ý 
±ýÚ ¯Ú¾¢Â¡öî ¦º¡ø¸¢ýÈÉ÷. 
 

¬õ À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç, þÕ¾Âò¾¢ý ¿¢¨ÈÅ¢É¡ø Å¡ö §ÀÍõ ±ýÚ 
§Å¾õ ¦º¡ø¸¢ÈÐ.  Å¡öìÌ «Æ§¸ Å¡÷ò¨¾¸û ¾¡ý ±É¢ø Á¢¨¸Â¡¸¡Ð.  
¬õ «ó¾ Å¡÷ò¨¾¸û ¿õ¨Á «¨¼Â¡ÇÓõ ¸¡ðÊÅ¢Îõ.  ¿õ¨Á ¯Ä¸¢üÌ 
«¨¼Â¡Çõ ¸¡ðÎõ Å¡÷ò¨¾¸¨Ç ¿¡õ ±ôÀÊ ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾ 
¾¢ÕÁ¨ÈÂ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ÅÕ¸¢ýÈ Á¡¾í¸Ç¢ø º¢ó¾¢ì¸Ä¡õ.  ¦¾¡¼÷óÐ 
þõÁ¡¾õ ÓØÅÐõ ¬ñ¼Å÷ ¾¡§Á ¿õ¨Á ÅÆ¢¿¼ò¾¢ ¸¡ôÀ¡Ã¡¸.  ¬¦Áý. 

 
 

 - ¦¾¡¼Õõ 
               þôÀÊìÌ   

     ¯í¸Ùì¸¡¸ ±ô¦À¡ØÐõ ¦ƒÀ¢ìÌõ  
           ¾¢ÕÁ¾¢. ²ïºÄ¢ý ¦ƒ÷Ã¢ Ã¡ˆÌÁ¡÷ 

                                         ¬ÂÃõÁ¡
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ஒரு சிறுவன் பழைய பபொருட்கள், உழைந்து பபொன மர சொமொன்கள், 
பேழவற்ற பபொருள்கள் ஆகியவற்ழற பசமித்து ழவத்ேிருந்ே அழறயில் 
இருந்து ேன்னுழைய பழைய விழையொட்டு பபொம்ழமழய பேடி எடுக்கச் 
பசன்றொன். அப்பபொழுது தூசு படிந்ே ஒரு பபரிய புத்ேகத்ழேக் கண்டு பிடித்ேொன். 
அழே ேன் ேொயிைம் பகொண்டுவந்து அழேப்பற்றி பகட்ைொன். ேடுமொற்றம் 
அழைந்ே அந்ே ேொய் "இது பவேொகமம், கைவுளுழைய புத்ேகம்" என்று 
பேட்ைமொக பேிலைித்ேொள். பயொசழனயில் ஆழ்ந்ே அந்ே சிறுவன் இது கைவுைின் 
புத்ேகமொனொல் இழே ஏன் நொம் கைவுைிைபம ேிருப்பி பகொடுத்து விை கூைொது ? 
இங்பக யொரும் இழே பயன்படுத்ேவேில்ழலபய என்று  பகட்ைொனொம். இந்ே 
சம்பவத்ழேப் படிக்கும் பபொது என்ழனப்பபொல நீங்களும், நொன் அப்படி அல்ல, 
பவேத்ழே என் அருகில் ழவத்ேிருக்கிபறன், ேினம் பேொறும் வொசிக்கிபறன் 
என்று ஒருபவழை பபருழமயொக  நிழனக்கக்கூடும். ஆனொல் இழறவன் 
பவேத்ழே நம் கரத்ேில் ழவத்ேிருப்பேில் அல்ல , இேயத்ேில் கொத்து 
நைப்பழேபய விரும்புகிறொர் என்று பவேம் நமக்கு பேைிவொக பசொல்லுகிறது. 
உம்முழைய பவேத்ழே மனுஷர் கொத்து நைவொேபடியொல், என் கண்கைிலிருந்து 
நீர்த்ேொழரகள் ஓடுகிறது (சங் 119:136),  என்று சங்கீேக்கொரனின்  ஏக்கத்ழே நொம் 
வொசிக்கிபறொம்.  

வார்த்தையின் வல்லதை  

உலகமும் அேன் சிருஷ்டிகளும் இழறவனுழைய வொர்த்ழேயொல் 
உருவொக்கப் பட்ைேொக நொம் பழைப்பின் வரலொற்றில் இருந்து 
அறிந்துபகொள்கிபறொம். "பவைிச்சம் உண்ைொகக் கைவது என்றொர், பவைிச்சம் 
உண்ைொயிற்று" என்று ஆேியொகமம் முேல் அேிகொரத்ேில் வொசிக்கிபறொம். இது 
இழற வொர்த்ழேயின் வல்லழமழய நமக்கு பழற சொற்றுகிறது. 

எபிபரயர் 4 :12, கைவுளுழைய வொர்த்ழே உயிருள்ைது,. ஆற்றல் வொய்ந்ேது. 
இருபக்கமும் பவட்ைக் கூடிய எந்ே வொைினும் கூர்ழமயொனது, என்று 
விவரிக்கிறது. பேவன் ஒருேரம் விைம்பினொர், இரண்டுேரம் பகட்டிருக்கிபறன்; 
வல்லழம பேவனுழையது என்பபே” (சங் 62:11), என்று பேவனுழைய 
வல்லழமழய சங்கீேக்கொரன் பசொல்கிறொர். பேவனுழைய வல்லழமழய நொம் 
எங்கு கொணமுடியும்? நிச்சயமொக பேவன் அருைிய பவேத்ேில்ேொன் 
கொணமுடியும். “என் வொர்த்ழே அக்கினிழயப்பபொலும், கன்மழலழய பநொறுக்கும் 
சம்மட்டிழயப்பபொலும் இருக்கிறேல்லபவொ? என்று கர்த்ேர் பசொல்லுகிறொர்”(எபர 
23:29) என்று எபரமியொ ேீர்க்கேரியின் புத்ேகத்ேில் பேவ வொர்த்ழேயின் 
வல்லழமழயக் குறித்து ஆண்ைவர் பவைிப்படுத்துகிறொர். கர்த்ேருழைய 
வொர்த்ழேயும் வொக்குத்ேத்ேமும் வல்லழமயொய் பசயல்படுவழே ஆபிரகொமின் 
வரலொற்றில் இருந்பே நொம் வொசித்து அறிந்து இருக்கிபறொம் . 

 

 

அப்ளபாழுது நான் உம்முடடய கட்டடெகடெக் காத்துக்ளகாெ்ளுவேன். சங்.119:134b           6 



 

 

 

வார்த்தையய வாழ்வு ைருவது 

மனுஷன் அப்பத்ேினொபல மொத்ேிரமல்ல, பேவனுழைய வொயிலிருந்து 
புறப்படுகிற ஒவ்பவொரு வொர்த்ழேயினொலும் பிழைப்பொன் (மத்பேயு 4: 4) என்று 
ஆண்ைவர் பசொன்னொர் .நொம் மூன்று பவழை உணவு உண்பேற்கு மறப்பேில்ழல. 
நம்முழைய சரீர வைர்ச்சிக்கு எப்படி உணவு பேழவபயொ அபேபபொல ஆத்மீக 
வைர்ச்சிக்கு பேவனுழைய வொர்த்ழே மிகவும் அவசியம். பிசொசொனவன் 
ஆண்ைவர்  இபயசுழவ பசொேழனக்கு உட்படுத்ேியபபொது வொர்ழேழயக் 
பகொண்பை அவர் சத்துருழவ பமற்பகொண்ைழே நொம் அறிபவொம். பேவனுழைய 
வொர்த்ழேகள்  நித்ேிய ஜவீனுக்கு ஏதுவொனழவ, அழவகைினொல் மட்டுபம 
நமக்கு வொழ்வு உண்டு.  ஆகபவ ேொன் சீபமொன் பபதுரு, ஆண்ைவபர, யொரிைத்ேில் 
பவொம், நித்ேிய ஜவீவசனங்கள் உம்மிைத்ேில் உண்பை (பயொவொன் 6:68) என்று 
பகட்பழே நொம் பொர்க்கிபறொம்.  

வார்த்தைதய ைைிப்பது – யைவதை யேசிப்பது 

பேவன் மனிேனுக்கு பகொடுத்ே முேன்ழமயொன கற்பழன அவழர அன்பு 
பசய்வது. “இன்று நொன் உனக்குக் கட்ைழையிடுகிற இந்ே வொர்த்ழேகழை உன் 
இருேயத்ேில் இருக்கக்கைவது. நீ அழவகழை உன் பிள்ழைகளுக்குக் கருத்ேொய்ப் 
பபொேித்து, நீ உன் வடீ்டில் உட்கொர்ந்ேிருக்கிற பபொதும், வைியில் நைக்கிற 
பபொதும், படுத்துக்பகொள்ளுகிற பபொதும், எழுந்ேிருக்கிற பபொதும் அழவகழைக் 
குறித்துப் பபசு. (உபொ 6: 4–7) என்று உபொகமத்ேிபல  ேம் பிள்ழைகளுக்கு பேவன் 
கட்ைழை பகொடுப்பழே நொம் வொசிக்கிபறொம்.  

பேவழன பநசிப்பதும் பவேத்ழே வொசிப்பதும் ஆைமொக ஒன்பறொபைொன்று 
இழணந்ேது. பேவழன உணழமயொக பநசித்ேொல் அவருழைய வொர்த்ழேயின் 
மூலம் அவழர அறிந்து பகொள்ை விருப்பம் பகொள்பவொம். பவேத்ழே வொசிக்க 
பநரம் எடுக்கொேதும், அேன்படி வொைொமல் இருப்பதும் பேவழன பநசிப்பேில் 
குழறயுள்ைவர்கைொய் இருப்பழே கொண்பிக்கிறது. இபயசுவும் இழேப்பற்றி 
பசொல்லுகிறொர். ஒருவன் என்னில் அன்பொயிருந்ேொல், அவன் என் வசனத்ழேக் 
ழகக்பகொள்ளுவொன், அவனில் என் பிேொ அன்பொயிருப்பொர்; நொங்கள் 
அவனிைத்ேில் வந்து அவபனொபை வொசம்பண்ணுபவொம். (பயொவொன் 14:23) 

மரியொள் பேவன்பமல் உள்ை அன்ழப சரியொன முன்னுரிழம 
(முக்கியத்துவம்) பகொடுத்து பவைிப்படுத்ேினொள். அவள் இபயசுவினுழைய 
வொர்த்ழேழய பகட்கமுக்கியத்துவம் பகொடுத்ேொள். இபயசுவும் அழே 
பொரொட்டினொர். 

பழைக்கிற, பொதுகொக்கிற, பரொமரிக்கிற, பொவங்கழை மன்னிக்கிற, புது 
வொழ்வைிக்கிற, ேிை நம்பிக்ழக அைிக்கிற, சுகப்படுத்துகிற, மறுவொழ்வு அைிக்கிற 
இப்படி எத்ேழனபயொ கொரியங்கழை பசய்கிற வல்லழம உள்ைது 
இழறவொர்த்ழே. இந்ே சவொலொன கொலங்கைில் நமக்கு பேழவயொன 
பேவனுழைய வல்லழமழயப் பபறுவேற்கு நம் இருேயத்ழேயும் நம்முழைய  

 

    உமது அடிவயன்வமல் உமது முகத்டதப் பிரகாசிக்கப்பண்ணி, உமது பிரமாணங்கடெ எனக்குப் வபாதியும். சங்.119:135      7 

  



 

 

 

ஆத்துமொழவயும் பேவனுழைய வொர்த்ழேயினொலும் இபயசு கிறிஸ்துவின் 
மீேொன விசுவொசத்ேின் அஸ்ேிபொரத்ேினொலும் நிரப்புவது மிக முக்கியம். பேவ 
வொர்த்ழேழய அனுேினமும் கருத்பேொடு வொசிக்கிறவர்கைொய் மட்டுமல்ல, அழே  
மேித்து, ேியொனித்து, கழைபிடித்து வொழ்பவொம்.  பேவன் ேொபம ேம்முழைய 
வொர்த்ழேழயக் பகொண்டு நம்ழம வைிநைத்ேி ஆசீர்வேிப்பொரொக. ஆபமன். 

இருபுறமும் கருக்குள்ை பேவ வொர்த்ழே…  
இேயத்ழே உருவக் குத்தும் பேவ வொர்த்ழே…! 
வல்லழமயும் ஜவீனுமொம் பேவ வொர்த்ழே 
வைிகொட்டும் ேீபமுமொம் பேவ வொர்த்ழே…!    (எபி 4:12) 
 
நீேிழய நிழல நொட்டும் பேவ வொர்த்ழே…  
பொழேயில் வைி கொட்டும் பேவ வொர்த்ழே  
பபழேக்கு ஒைி ஊட்டும் பேவ வொர்த்ழே … 
பொவத்ேின் வைி மொற்றும் பேவ வொர்த்ழே….!  (சங் 119: 105,130) 
 
புல்லின்பமல் பனித்துைியொய் வசனம் இறங்கும்  
இைம்பயிரில் மழை பபொல இேமொய் இருக்கும்  
புைமிட்ை வொர்த்ழே நம்ழம நைத்ேிச் பசல்வது  
நம்பிபனொழர உத்ேமமொய் நைக்கச் பசய்வது  ..!!  (உபொ 32:2, II-சொமு 22:31) 
 
பொவத்ேின் சம்பைமொய் மரணம் இருக்கும்  
பவேத்ேின் வைி நித்ேிய ஜவீன் கிழைக்கும் ..!! 
அைிவில்லொ வித்ேொகும் வசனத்ேில் நிழலப்பபொம் ..  
முடிவில்லொ வொழ்விற்கு முன்பன நைப்பபொம் ..!!!  (I-பபதுரு 1:22, பரொம 6:22) 
 
ஆரொய்ந்து பொர்க்க நித்ேிய ஜவீன் உண்டு ..! 
ஆண்ைவழரக் குறித்து அங்பக சொட்சியும்  உண்டு  ..!! 
பகைொமல் பசவிழய விலக்க பகடு வந்ேிடும் ...!!! 
பநசித்து நைப்பபொம் நித்ேிய ஜவீன் ேந்ேிடும் ..!!!  (பயொவொ 5:39, சங் 119:165) 
 

¸¢È¢ŠÐÅ¢ø «ýÒ¼ý 
                                   ¦ƒÂ ºó¾¢Ã Ã¡ƒ¡ 
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Àð¼Âõ ±ýÈ¡§Ä ´ÕÅ¢¾Á¡É ÀÂõ ¿õ 

ÁÉ¾¢ø ÅÕõ.  ¿¡õ ¸¡½ô§À¡Ìõ þÕÒÈÓõ 
¸ÕìÌûÇ Àð¼Âõ ¿õ¨Á «Æ¢ìÌõ Àð¼Âõ 
«øÄ. ¿õ¨Á ¸¡ìÌõ Àð¼Âõ.  §¾Å ÅºÉ§Á 
«ó¾ Àð¼Âõ.  §¾ÅÛ¨¼Â Å¡÷ò¨¾Â¡ÉÐ 
ƒ£ÅÛõ ÅøÄ¨ÁÔõ ¯ûÇ¾¡Ôõ þÕÒÈÓõ ¸ÕìÌûÇ ±ó¾ô Àð¼Âò¾¢Öõ 
¸Õì¸¡É¾¡Ôõ, ¬òÐÁ¡¨ÅÔõ ¬Å¢¨ÂÔõ, ¸Ïì¸¨ÇÔõ °¨ÉÔõ 
À¢Ã¢ì¸ò¾ì¸¾¡¸ ¯ÕÅì ÌòÐ¸¢È¾¡Ôõ, þÕ¾Âò¾¢ý ¿¢¨É×¸¨ÇÔõ 
§Â¡º¨É¸¨ÇÔõ Å¨¸ÂÚì¸¢È¾¡Ôõ þÕì¸¢ÈÐ (±À¢. 4:12).  «ôÀÊÂ¡É¡ø 
«¨¾ Á¾¢òÐ, ¸£úôÀÊóÐ ¿¼ôÀÐ ¿ÁÐ ¸¼¨ÁÂ¡Ìõ.   
 
• §¾Å ¬Å¢Â¡ÉÅÃ¡ø «Ç¢ì¸ôÀð¼Ð §¾ÅÛ¨¼Â Å¡÷ò¨¾ 
 
§¾ÅÛ¨¼Â Å¡÷ò¨¾¨Â ¿ÁìÌ «Ç¢ò¾Å÷ §¾Å ¬Å¢Â¡ÉÅ÷. §Å¾ 
Å¡ì¸¢Âí¸¦ÇøÄ¡õ §¾Å ¬Å¢Â¢É¡ø «ÕÇôÀðÊÕì¸¢ÈÐ (2¾£§Á¡.3:16a). 
Á¾¢ôÒÁ¢ì¸ ¿ÀÃ¢¼Á¢ÕóÐ ¿ÁìÌ ´Õ ¦ÅÌÁ¾¢ ¸¢¨¼ò¾¡ø ¿¡õ «¨¾ Á¢¸×õ 
«ì¸¨ÈÂ¡¸ §À½¢ì ̧ ¡ô§À¡õ «øÄÅ¡?  «ôÀÊÂ¡É¡ø «ñ¼ºÃ¡ºÃò¨¾Ôõ 
¾ý ¬Ù¨¸Â¢ø ¨Åò¾¢ÕìÌõ ¬ñ¼ÅÃ¢ý ãÄõ ¿ÁìÌ ¸¢¨¼ò¾ §¾Å 
Å¡÷ò¨¾¨Â ¿¡õ ±ùÅÇ× «¾¢¸Á¡¸ Á¾¢òÐ ¿¼ì¸ §ÅñÎõ?  §¾Åý 
¯ñ¨ÁÔûÇÅÃ¡ö þÕôÀ¾¡ø «Å÷ ¿ÁìÌ ¾óÐûÇ ÅºÉõ ÓüÚõ ºò¾¢Âõ.  
¯õÓ¨¼Â ÅºÉõ ºãÄÓõ ºò¾¢Âõ, ̄ õÓ¨¼Â ¿£¾¢ ¿¢Â¡Â¦ÁøÄ¡õ ¿¢ò¾¢Âõ.  
À¢ÃÒì¸û ¸¡Ã½Á¢øÄ¡Áø ±ý¨Éò ÐýÀôÀÎò¾¢É¡÷¸û; ¬É¡Öõ ±ý 
þÕ¾Âõ ̄ ÁÐ ÅºÉò¾¢ü§¸ ÀÂôÀÎ¸¢ÈÐ (ºí. 119:160,161).  §¾Å ÅºÉò¨¾ 
¾ý Å¡úì¨¸Â¢ø «ÛÀÅ¢òÐûÇ ¾¡Å£¾¢ý ÅºÉõ «¨¾ ¿ÁìÌ «Æ¸¡¸ 
±ÎòÐì¸¡ðÎ¸¢ÈÐ.  ¬¾¢.1:1 Ó¾ø ¦ÅÇ¢.22:21 Å¨Ã ¯ûÇ §¾ÅÉ¢ý 
Å¡÷ò¨¾Â¢ø ´Õ ¾ÅÚõ ¸¢¨¼Â¡Ð.  «Ð Á¡ò¾¢ÃÁøÄ.  Å¡ÉÓõ âÁ¢Ôõ 
´Æ¢ó¾¡Öõ ±ý Å¡÷ò¨¾¸û ´Õ §À¡Ðõ ´Æ¢Å¾¢ø¨Ä §¾Åý ÜÚ¸¢È¡÷.  
Å¡ÉÓõ âÁ¢Ôõ ´Æ¢óÐ§À¡õ, ±ý Å¡÷ò¨¾¸§Ç¡ ´Æ¢óÐ §À¡Å¾¢ø¨Ä 
(æì¸¡ 21:33). ¯ñ¨ÁÔûÇ, ±ýÚõ «Æ¢Â¡¾ Àð¼Âõ §¾ÅÛ¨¼Â Àð¼Âõ. 
 
•  Óì¸¢ÂòÐÅõ Å¡öó¾Ð §¾Å Å¡÷ò¨¾ 

 
¯ÁÐ º¸Ä À¢ÃŠ¾¡Àò¨¾ô À¡÷ì¸¢Öõ ¯ÁÐ Å¡÷ò¨¾¨Â ¿£÷ 

Á¸¢¨ÁôÀÎò¾¢Â¢Õì¸¢È£÷(ºí.138:2b).  §¾Åý ¾ÁÐ Å¡÷ò¨¾¨Â ¾ý º¸Ä 
À¢ÃŠ¾¡Àò¨¾ô À¡÷ì¸¢Öõ Á¸¢¨ÁôÀÎò¾¢Â¢Õì¸¢È¡÷ ±ýÚ ¾¡Å£Ð 
¦º¡ø¸¢È¡÷. ¿¡õ Å½íÌõ §¾Åý «ýÀ¡ÉÅ÷, «¾¢ºÂÁ¡ÉÅ÷,  
 

 

கர்த்தாவே, நீர் நீதிபரர், உமது நியாயத்தீர்ப்புகெ் ளசம்டமயானடேகெ்.  சங்.119:136                    9 



 

 

 
 
 
¯ñ¨ÁÔûÇÅ÷, ¿øÄÅ÷, ¿£¾¢ÔûÇÅ÷.  ¬Â¢Ãõ ¿¡Å¡Öõ Å¢ÅÃ¢ì¸ÓÊÂ¡¾        
¿õ  ¬ñ¼Å÷  ¾õ  À¢ÃŠ¾¡Àò¨¾  À¡÷ì¸¢Öõ  ¾ÁÐ  Å¡÷ò¨¾¨Â Á¸¢¨Áô 
ÀÎò¾¢Â¢Õì¸¢È¡÷ ±ýÀÐ, ¿¡õ «Å÷ Å¡÷ò¨¾ìÌ Á¾¢ôÒ ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ 
±ýÀ¨¾ ¯½÷òÐ¸¢ÈÐ. Á¸¢¨Á ¿¢¨Èó¾, Á¸¢¨Á¨Â ¿õÁ¢¨¼§Â ¦¸¡ñÎ 
ÅÕ¸¢È Àð¼Âõ §¾Å ÅºÉõ.   
 

• §¾Å Å¡÷ò¨¾Â¢ý §¿¡ì¸õ 
 

§¾Å ÅºÉò¨¾ ´Õ §¿¡ì¸ò§¾¡Î §¾Åý «ÕÇ¢Â¢Õì¸¢È¡÷.  
Ó¾Ä¡Å¾¡¸ §¾Å ÅºÉõ ¿ÁìÌ À¡Åò¾¢Ä¢ÕóÐ Å¢Î¾¨Ä ¦¸¡Îì¸¢ÈÐ.  
¬¨¸Â¡ø, ¿£í¸û ±øÄ¡Å¢¾ «Øì¨¸Ôõ ¦¸¡ÊÂ Ð÷ìÌ½ò¨¾Ôõ 
´Æ¢òÐÅ¢ðÎ, ¯í¸û ¯ûÇò¾¢ø ¿¡ð¼ôÀð¼¾¡Ôõ ¯í¸û ¬òÐÁ¡ì¸¨Ç 
þÃðº¢ì¸ ÅøÄ¨ÁÔûÇ¾¡ÔÁ¢Õì¸¢È ÅºÉò¨¾î º¡ó¾Á¡ö 
²üÚì¦¸¡ûÙí¸û (Â¡ì. 1:21).  þÃñ¼¡Å¾¡¸ §¾Å ÅºÉõ ¿õ¨Á 
ÀÃ¢Íò¾Á¡ìÌõ. ¯õÓ¨¼Â ºò¾¢Âò¾¢É¡§Ä «Å÷¸¨Çô ÀÃ¢Íò¾Á¡ìÌõ; 
¯õÓ¨¼Â ÅºÉ§Á ºò¾¢Âõ(§Â¡Å¡ý 17:17).  ¸¨¼º¢Â¡¸ ¿¡õ ºÃ¢Â¡É 
Å¡úì¨¸ Å¡Æ À¢Ã§Â¡ƒÉÓûÇ¾¡Â¢Õì¸¢ÈÐ. «¨Å¸û ¯À§¾ºòÐìÌõ, 
¸ÊóÐ¦¸¡ûé¾ÖìÌõ º£÷¾¢Õò¾ÖìÌõ, ¿£¾¢¨Âô ÀÊôÀ¢ìÌ¾ÖìÌõ 
À¢Ã§Â¡ƒÉÓûÇ¨Å¸Ç¡Â¢Õì¸¢ÈÐ (2¾£§Á¡.3:17). 
 

þò¾¨¸Â ¬º£÷Å¡¾í¸¨Çì ¦¸¡ÎòÐ ¿õ¨Á ¾¢Õô¾¢ÀÎòÐõ §¾Å 
Å¡÷ò¨¾Â¡¸¢Â Àð¼Âò¨¾ Á¾¢òÐ, «¾¢ýÀÊ ¿¼ôÀÐ ¿õ ¸¼¨ÁÂøÄÅ¡?   

±É§Å ¿¡õ §¾Å ÅºÉò¨¾  
 §¿º¢ô§À¡õ - «ô§À¡Ð §Å¾ ÅºÉòÐìÌ Ó¾Ä¢¼õ ¦¸¡ÎòÐ ¿õ 
¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¦ºö§Å¡õ. 

 «Û¾¢ÉÓõ ÀÊô§À¡õ - «¨¾ Å¡º¢òÐ, ¾¢Â¡É¢òÐ ÁÉ¾¢ø À¾¢ô§À¡õ. 
 Å¡úóÐ ¸¡ðÎ§Å¡õ - §¾Å ÅºÉòÐìÌ ¸£úôÀÊóÐ Å¡ú§Å¡õ. 

 
þÕÒÈÓõ ¸ÕìÌûÇ Àð¼ÂÁ¡¸¢Â §¾Å ÅºÉõ ¿õ¨Á ¿¢ò¾¢Âò¾¢üÌ §¿Ã¡¸ 
¿¼ò¾¢ ¦ºøÄðÎõ. 
 
 

                               ¦ƒÀº£Ä¢ ¬º£÷ 
 

 

 

 
 
 

 

                       நீர ்கட்டடெயிட்ட சாட்சிகெ் நீதியும், மகா உண்டமயுமானடேகெ்.   சங்.119:137                       10 



 

 

 

 

 

 
§¿¡Å¡Å¢ý Á¨ÉÅ¢ (¬¾¢.6:10-19; 8:15,16; 7:1-7) 

§¿¡Å¡Å¢ý À¢û¨Ç¸¨Çì ÌÈ¢òÐõ, §ÀÃôÀ¢û¨Ç¸¨Çì ÌÈ¢òÐõ Åõº 
ÅÃÄ¡Ú¸¨Çì ÌÈ¢òÐõ §Å¾ò¾¢ø Å¡º¢ì¸¢§È¡õ.  ¬É¡ø §¿¡Å¡Å¢ý 
Á¨ÉÅ¢Â¢ý ¦ÀÂ÷ ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀ¼Å¢ø¨Ä.  §¿¡Å¡ ¿£¾¢Á¡ý, ¯ò¾Áý, 
§¾Å§É¡§¼ ºïºÃ¢ò¾Åý.  À¨ÆÂ ²üÀ¡ðÎ ¸¡Äò¾¢ø Å¡úó¾ Á¢¸î º¢Èó¾ 
ÀÃ¢Íò¾Å¡ý.  þôÀÊôÀð¼ Àì¾¢ÔûÇ ̧ ½Å¨Éô ¦ÀÚõ À¡ì¸¢Âò¨¾ô ¦ÀüÈ 
À¡ì¸¢ÂÅ¾¢ þÅû.  þÅ÷¸ÙìÌ ãýÚ ÌÁ¡Ã÷¸û.  §¿¡Å¡×ìÌ ´òÐ¨Æò¾ 
Á¨ÉÅ¢ ±ýÚ §¿¡Å¡Å¢ý Á¨ÉÅ¢¨Â ¦º¡øÄÄ¡õ.  ²¦ÉýÈ¡ø §¾Åý 
§¿¡Å¡×ìÌ ¦¸¡Îò¾ Á¢¸ô ¦ÀÃ¢Â ¸ÊÉÁ¡É §Å¨Ä¨Â ¸÷ò¾Ã¢ý 
¸ð¼¨ÇìÌ ¸£úôÀÊóÐ §À¨Æ¨Â ¬Âò¾õ ÀñÏõ§À¡Ð §¿¡Å¡Å¢ý 
Á¨ÉÅ¢ ±ó¾ ±¾¢÷ôÒõ ¦¾Ã¢Å¢ì¸¡Áø ´òÐ¨ÆòÐ, Á¢Ìó¾ ¯¾Å¢Â¡¸ 
þÕó¾¢ÕôÀ¡û.  ãýÚ À¢û¨Ç¸¨ÇÔõ ¸£úôÀÊ¾ÖûÇ À¢û¨Ç¸Ç¡¸ 
ÅÇ÷ò¾¾¢ø «ÅÙìÌ ÀíÌ ¯ñÎ ±É ¸Õ¾Ä¡õ.  ¿ü¸¡Ã¢Âí¸Ç¢ø 
¸½ÅÛìÌ ´òÐ¨ÆôÀÐ ¸½ÅÉ¢ý ¸¼¨Á.  §À¨Æ ¯ñÎ ÀñÏ¸¢È 
¸¡Ã¢Âò¾¢ø Á¨Èó¾¢ÕóÐ §¿¡Å¡Å¢ý Á¨ÉÅ¢ ¦ºö¾ ¸¡Ã¢Âí¸û 
§À¡üÈò¾ì¸Ð.  ¬¾¢. 6:19-ø ¸÷ò¾÷ §¿¡Å¡×ìÌ ´ù¦Å¡Õ §ƒ¡Î 
¯Â¢§Ã¡§¼ ¸¡ì¸ôÀÎÅ¾üÌ §À¨ÆìÌû §º÷òÐì¦¸¡û ±ýÚ 
¸ð¼¨ÇÂ¢Î¸¢È¡÷.  Á¢Õ¸í¸¨ÇÔõ, ÀÈ¨Å¸¨ÇÔõ §º÷ôÀÐ ±Ç¢¾¡É¾øÄ.  
þó¾ ¸ÊÉÁ¡É §Å¨Ä¨ÂÔõ §¿¡Å¡ ¿¢¨È§ÅüÈ¢ ¸÷ò¾Ã¢ý ¸ð¼¨ÇôÀÊ 
±øÄ¡ þÉí¸¨ÇÔõ §À¨ÆìÌû ¦¸¡ñÎ ÅóÐ §º÷ò¾¡ý.  §¿¡Å¡×ìÌ 
¦¸¡Îò¾ þó¾ §Å¨ÄÂ¢Öõ, «Åý Á¨ÉÅ¢ ´òÐ¨ÆìÌõ Á¨ÉÅ¢Â¡¸ 
þÕó¾¢ÕôÀ¡û.  §¿¡Å¡ ¸¨ÇòÐô§À¡ö ¾¡Á¾Á¡¸ Å£ðÊüÌ ÅÕõ§À¡Ð 
¦À¡Ú¨ÁÂ¡¸ §¾¡û ¦¸¡Îò¾¢ÕôÀ¡û.  §¿¡Å¡Å¢ý ÌÎõÀò¾¢É÷ ¸¢ð¼ò¾ð¼ 
382 ¿¡ð¸û §À¨ÆìÌû þÕó¾É÷.  Á¢Õ¸í¸û, ÀÈ¨Å¸Ç¢ý ºò¾õ, 
¸Æ¢×ô¦À¡Õð¸Ç¢ý Ð÷¿¡üÈõ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ §¿¡Å¡ ÌÎõÀò¾¢É÷ 
º¸¢ò¾É÷.  ¸÷ò¾÷ ¦¸¡Îò¾ ¸ð¼¨Ç¨Â ¿¢¨È§ÅüÚÅ¾üÌ §¿¡Å¡ 
ÌÎõÀò¾¢É÷ ÌÎõÀÁ¡¸ ´òÐ¨Æò¾É÷.  «¾É¡ø ±øÄ¡Õõ ƒÄôÀ¢ÃÇÂò¾¡ø 
Á¡ñÎ §À¡É§À¡Ð §¿¡Å¡ ÌÎõÀò¾¡÷ ÁðÎõ ¸¡ôÀ¡üÈôÀð¼É÷.  ¬¾¢.7:5-
ø §¿¡Å¡ ¸÷ò¾÷ ¾ÉìÌ ¸ð¼¨ÇÂ¢ð¼ÀÊ¦ÂøÄ¡õ ¦ºö¾¡÷ ±ýÚ 
À¡÷ì¸¢§È¡õ.  §¿¡Å¡Å¢ý Á¨ÉÅ¢ ¾ý ÁÕÁì¸¦Ç¡Î þ¨½óÐ §À¨ÆìÌû 
Å¡Øõ «¨ÉÅÕìÌõ ¯½× ¾Â¡Ã¢ôÀÐ §À¡ýÈ ¸¡Ã¢Âí¸Ç¢ø 
´òÐ¨Æò¾¾¡ø, ¸¼×Ç¢ý ¸ð¼¨Ç¨Â §¿¡Å¡Å¡ø ¿¢¨È§ÅüÈ ÓÊó¾Ð.  
§¿¡Å¡Å¢ý Á¨ÉÅ¢Â¢ý ¦ÀÂ÷ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä.  ¬É¡ø «ÅÙ¨¼Â Á¨ÈóÐ 
¦ºÂøÀÎõ Ì½õ, ¸½Åý ÁüÚõ À¢û¨Ç¸Ù¼ý ¯ûÇ ´òÐ¨ÆôÒ, ÌÎõÀ 
¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¸ÅÉ¢ôÀÐ, ¸½ÅÛìÌ ¸÷ò¾÷ ¦¸¡Îò¾ ¸ð¼¨Ç¨Â 
¿¢¨È§ÅüÈ ¯ÚÐ¨½Â¡¸ þÕó¾Ð.  ¾É¢ ¿ÀÃ¡¸ «øÄ, ÌÎõÀò§¾¡Î 
¸¢È¢ŠÐÅ¡¸¢Â §À¨ÆìÌû À¢Ã§Åº¢ì¸ ÓÂüº¢ôÀÐ À¡Ã¡ð¼ò¾ì¸Ð. 

¾¢ÕÁ¾¢. „÷Á¢Ç¡ Ã¡§ƒ‰ 
 

                                  உமது ோர்த்டத மிகவும் புடமிடப்பட்டது,   சங்.119:138a                                                     11 

 



 

 

 
 

 
Dear Children, 

The exams are finally over. It’s time to look forward to another new Academic Year. A new 

school year probably means – new uniforms; new school bags; new books; and new 

stationary. Even our learning devices, like laptops, need updating, reformatting, rebooting 

and sometimes replacing.  

But can you think of something that does not change, or does not need replacing – Yes, it’s 

your Bible. 

The theme for the month of April is – “Respect for God’s Word” 

Why should we respect God’s Word? Because the Word of God is “timeless” and yet “timely”; 

inspired by the Holy Spirit. 

TIMELESS  

Isaiah says, “The grass withers and the flowers fall, but the Word of our God stands forever” 

(40:8) 

The Word of God is also Faithful (Ps. 119:86); True (John 17:17); and Omnipotent (Isa. 55:11); 

By the Word of the Lord, the heavens and earth were created (Gen. 1). Salvation comes by 

the power of the Word (Rom. 1:16, I Pet. 1:23), and Judgment is by the Word also (John 12:48) 

TIMELY 

The living Word of God is dynamic and speaks to the needs of our times. The Bible says in 

Romans 15:4 - “For everything that was written in the past was written to teach us...”.  

Since it is the very voice of God, it addresses all our deepest needs. It gets into our very insides 

and discerns the thoughts and 

intents of our hearts. Nothing is 

hidden from its sight (Heb. 4:12) 

And fortunately for His children, His 

Holy Spirit brings to life the pages 

of His Word in prayer and 

meditation. 

So children, throughout this school 

year, always remember to daily 

read the Bible, and give God’s 

Word, all Glory, Praise and 

Respect… 

                                  உங்கடெச ்சபிக்கிறேர்கடெ ஆசீரே்தியுங்கெ்; லூக்கா 6:28a                                  12 

 



 

 

 

 

THE BOOK OF ECCLESIASTES 

Author: Traditionally attributed to King Solomon 

When It Happened: About 980 BC   Chapters: 12 

 

Summary: In the book of Ecclesiastes, Solomon, the king of great wisdom and wealth, 

revealed that the things of the world are empty, hollow, and without meaning. Seeking 

happiness from “earthly things” is a waste of time 

Solomon’s conclusion was that it is only through faith in God that one can achieve wisdom, 

meaning, and true happiness in this life. Nothing else can satisfy. 

About God: God promises Joy, to all who obey His commandments and fear Him, more 

than earthly, temporary pleasures. 

 

THE BIBLE… IT’S SO MUCH MORE… 

Preparing for a long trip, a traveler said to his friend: "I am 

just about packed.  

I only have to put in a guidebook, a lamp, a mirror, a 

microscope, a telescope, a volume of fine poetry, a few 

biographies, a package of old letters, a book of songs, a 

sword, a hammer and a set of books I have been studying." 

"But," the friend replied, "you can't get all that into your 

bag." 

"Oh, yes I can," replied the traveler, "it doesn't take much room."  

Then he placed his Bible in the corner of the suitcase and closed the lid.  

 

 

                                  உங்கடெச ்சபிக்கிறேர்கடெ ஆசீரே்தியுங்கெ்; லூக்கா 6:28a                                  13 



 

 

 

TINY TOTS SECTION (Beginners and Primary) 

 

                      Your Promises Have Been Thoroughly Tested, And Your Servant Loves Them. Ps.1119:140                   14 

 



 

 

 

 

The bible is full of stories for little children. One such story is given below. 

Fill in the gaps and then read a parable that Jesus told one day. 

 

 

 

 

                       Though I Am Lowly And Despised, I Do Not Forget Your Precepts. Ps.119:141                                        15 

 



 

 

 

 

Color in the below picture and make it as beautiful as you can. 

Then write your name below the “I” 

                                            Your Righteousness Is Everlasting And Your Law Is True. Ps.119:142                                        16 

 



 

 

 

OLDER CHILDREN SECTION - CHOOSE THE CORRECT OPTION – BOOK OF ECCLESIASTES 
 

1. Who is traditionally attributed with writing the book of Ecclesiastes? 
a.  David    b.  Solomon 
c. Samuel    d.  Lemeul 
 

2. in Ecclesiastes 1:4, "Generations come and generations go, but the _____remains 
forever." 
a. land     b. earth 
c. world     d. universe 
 

3. Why does history repeat itself? (1:11) 
a. God has ordained it to be so b. Lack of history teachers 
c. People want history to repeat d. There is no remembrance of former 
generations 
 

4. What does 2:14 say a fool walks in? 
a. beauty    b. darkness 
c. manure    d. snow 
 

5. Complete this verse: "He has made everything beautiful in his ____" 
a. way     b. time 
c. world     d. creation 
 

6. Why are two better than one? (4:10) 
a. If they fall, the one will lift up his fellow b. If they plan, two heads are better 
than one 
c. If they travel, this reduces loneliness            d. If they travel, this provides 
protection 
 

7. What should you do when you go to the house of God? (5:1) 
a. Be more ready to hear  b. Be ready to worship 
c. Bring a sacrifice of praise  d. Enter His courts with thanksgiving 
 

8. What is better than fine perfume? (7:1) 
a. A good name   b. Fame 
c. Knowledge   d. Wealth 
 

9. What should a person do in their youth? (12:1) 
a. Be baptized in water  b. Remember his Creator 
c. Receive the Holy Ghost  d. Repent 
 

10. What did Solomon give as a conclusion? (12:13) 
a. Fear God, and keep his commandments    b. Love God with all your heart, soul and 
mind 
c. Love your neighbor as yourself            d. None of the above 

 

                    Trouble And Distress Have Come Upon Me, But Your Commands Are My Delight.Ps.119:1143                  17 



 

 

 

TEEN THOUGHT 

Q. What does it mean that the Word became flesh (John 1:14)? 

The term ‘Word’ is used in different ways in the Bible.  

In the New Testament, there are two Greek words 

translated "word": rhema and logos. 

Rhema usually means “a spoken word.”  

Logos, however, has a broader meaning. It usually 

implies a total message, and is used mostly in 

reference to God’s message to mankind. 

 "The Word" (Logos) in John 1 is referring to Jesus. Jesus is the total Message—

everything that God wants to 

communicate to man. 

Jesus told a parable in Luke 20:9–16 to 

explain why the Word had to become flesh 

(Look up the reference).  

In this parable, Jesus was reminding the 

Jewish leaders that they had rejected the 

prophets and were now rejecting the Son. 

Therefore, the Logos, the Word of God, the 

message of Salvation, was going to be offered to everyone, not just the Jews.  

When we hear the Word of God today, let us not reject it like the Jews during the 

days of Jesus.  

Let us strive to be Doers of the Word and not just Hearers (James 1:22) 

COMPLETE THE PICTURE 

On the following page, a timeline has been illustrated from Genesis till the Birth of 

Jesus. But some key events are missing. Thanks to the Word of God, we have a record 

of the Mighty Works of God! 

Fill in the gaps using the following words – Jesus’ Birth; Esther; Creation; Ruth; 

Daniel; Esau and Jacob; Noah’s Ark; Crossing the Red sea; Abraham; The promised 

land; Elijah; Angel visits Mary; Jonah; King David; Moses 

 

 

                          Your Statutes Are Forever Right; Give Me Understanding That I May Live. Ps.119:144                          18 



 

 

 

 

 

                          I Call With All My Heart; Answer Me, O Lord , And I Will Obey Your Decrees.  Ps.119:145                 19 



 

 

 

 

 

WILLIAM TYNDALE: GOD’S OUTLAW – A MAN ON A MISSION 
 

 In the 1500s, in England, ordinary people did not 

own Bibles.  

In church, the priest read the Bible in Latin, a 

language only the most educated people could 

understand.  

William had a gift for languages. He could read and 

write in SEVEN languages!  

As William Tyndale grew older, he felt that God 

was calling him to translate the Bible into English 

so that all people could read it for themselves.  

But translating the Bible was against the law in those days. The government ordered 

book burnings of all the English translations they could find.  

King Henry of England found out about the work Tyndale was doing. Tyndale was 

sentenced to death by burning at the stake.  

His last words were, "God, please open the King of 

England's eyes." 

God answered William’s prayer in a powerful way.  

Within one year of William Tyndale's death, the 

King of England gave approval for an English Bible 

to be published. 

Tyndale's Bible was used as a guide for the new 

translation. This new translation is the father of the 

King James Bible that is still read today.  

Many of God’s faithful people have suffered and 

died, so that you and I may have God’s Word in 

our hands today.  

 

[William Tyndale (1494 – 1536) English biblical translator, 

humanist, and Protestant martyr] 

 

                               Call Out To You; Save Me And I Will Keep Your Statutes.  Pa.119:146                                   20 

(The beginning of the Gospel of John  
from a copy of the 1526 edition of  
William Tyndale's New Testament 

 at the British Library) 

 

 



 

 

 

 

Dear children, 

Hope you have read every article in the children’s section. Let’s see how well you 

remember them. Complete the sentences below. 

1. The theme for the month of April is - _________________________________ 
 

2. We should respect the Word of God because it is _________ and ____________; 

inspired by the ____________________________ 
 

3. The Book of ECCLESIASTES is traditionally thought to be written by 

________________________. 
 

4. Solomon’s conclusion was that it is only through faith in God that one can achieve 

___________, _________________, and ____________________________in this 

life. 
 

5. Ecclesiastes 12:1 says - 
____________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

6. The term ‘Word’ has two meanings in Greek – Rhema meaning 

________________________; and Logos meaning 

_____________________________. 
 

7. Let us strive to be ____________________________________ and not just Hearers. 
 

8. When William Tyndale was a little boy, the bible was available only in the 

______________ language. 
 

9. As William Tyndale grew older, he felt that God was calling him to translate the Bible 

into ____________ so that all people could read it for themselves. 
 

10. Within __________ year of William Tyndale's death, the King of England gave 

approval for an English Bible to be published. 

May God’s blessings and the Holy Spirit’s presence be with you, all through the 
coming school year… 

God bless, 
Mrs. Briliya Jeyaseelan 

 
 

                      I Rise Before Dawn And Cry For Help; I Have Put My Hope In Your Word.Ps.119:147                        21 

 



 

 

 
 
 

                         RESPECT IN GOD’S WORD 

“In everything set them an example by doing what is good. In your teaching show 
integrity, seriousness.”  - Titus 2:7 

We all respect God in many ways, we respect God in praying, reading bible, having 

faith in God , believing . 

 

There are so many lessons in the Bible about respect. This Is a verse I like about 

respect ‘’Hold thou me up and I shall be and I will have respect unto thy statues 

continually ‘’ Psalms 119 , ‘’ Showing respect to the lord brings true life if you do you 

can relax without fear of danger  ‘’ Proverbs 19 : 23. 

 

The story which inspired me a lot is Samuel , I liked the story when one night Samuel 

was lying down in the temple, Then the Lord called Samuel , Samuel answered here 

I am and he ran to his father Eli while he  did not call him ;Eli told the little boy to go 

back and lie down so .At the third time when the Lord called Samuel and once again 

Samuel said” here I am”, Eli his father realized that the Lord was calling Samuel , so 

he told Samuel go and lie down and if he calls you say “ Lord for your servant is 

listening” . Samuel listened to his father and went lay down and the Lord called again 

Samuel said “Speak Lord, for your servant is listening .“ 

 

The lesson I learnt from the above story here is Samuel was respecting God and Eli’s 

word instead of not heeding to the Lord’s voice and Eli’s instruction.  I learned in this 

story we should respect God and my way of showing it is to Fearing God and show 

him reverence by listening to his word intently, We should also respect every one no 

matter what, as we all are a part of God’s wonderful creation. 

-Eunice Gracelyn Radja 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

                   Yet You Are Near, O Lord , And All Your Commands Are True. Ps.119:151                          22 

 

Note :  Submit the answers of Bible Quiz to Pastor uncle 

on or before 25th of every month.    

 



 

 

 

 

1. §¾Å¡ÄÂõ ±íÌ ¸ð¼ôÀ¼ì¸¼ÅÐ? 
2. ±ŠÈ¡ «¨ÆôÀ¢ò¾ ¾¨ÄÅ÷¸û ÁüÚõ Òò¾¢Á¡ý¸û Â¡÷? Â¡÷? 
3. ¾í¸û Åõº «ð¼Å¨½¨Â §¾Ê «¨¾ì ¸¡½¡Áø §À¡ÉÅ÷¸û Â¡÷? 
4. ä¾¡×ìÌõ, ¦ÀýÂÁ£ÛìÌÁ¢Õó¾ ºòÐÕì¸û ±ýÉ ¦º¡ýÉ¡÷¸û? 
5. «÷¾º‰¼¡ ¦¸¡Îò¾ ºýÉò¾¢ý ¿¸Ä¢ø ±Å÷¸Ç¡ø ±ŠÈ¡ 

«ÛôÀôÀÎÅ¾¡¸ ±Ø¾¢Â¢Õó¾Ð? 
6. ¿¡í¸û Â¡Õ¨¼Â «ÊÂ¡÷¸û ±ýÚ ä¾Ã¢ý ãôÀ÷¸û ¦º¡ýÉ¡÷¸û? 
7. §¾Å¨Éò §¾Î¸¢ÈÅ÷¸û ±øÄ¡÷§ÁÖõ «Å÷¸ÙìÌ ¿ý¨ÁÂ¡¸ 

þÕì¸¢ÈÐ ±Ð?  «Å¨Ã Å¢ðÎ Å¢ÄÌ¸¢ÈÅ÷¸û ±øÄ¡÷§ÁÖõ þÕôÀÐ 
±¨Å¸û? 

8. Â¡¦ÃøÄ¡õ ±Õº§ÄÁ¢ÖûÇ §¾ÅÛ¨¼Â ¬ÄÂò¨¾ì ¸ð¼ò 
¦¾¡¼í¸¢É¡÷¸û? 

9. Åõº «ð¼Å¨½ þøÄ¡¾Å÷¸û þÆó¾ ¿ý¨Á¸û ±ý¦ÉýÉ? 
10. Å¡÷ò¨¾ §¾¼ø:  ¸£úì¸¡Ïõ ÌÈ¢ô¨À ÀÂýÀÎò¾¢ Å¡÷ò¨¾¨Âì 

¸ñÎÀ¢Êì¸×õ.   ¸¡§º¡¨Ä + ÀÆÁ¡ = ? 
11. ¦¿§¸Á¢Â¡Å¢ý ̧ ¡Äò¾¢ø Å¡úó¾ ±í¸û ãÅÕìÌõ ́ §Ã ¦ÀÂ§Ã, ¦ÀÂ÷ 

±ýÉ? 
12. ̧ ÷ò¾Õ¨¼Â ¬ÄÂò¾¢üÌ «Š¾¢À¡Ãõ §À¡ð¼Ð Â¡÷? 
13. ƒÉí¸ÙìÌõ, §¾ÅÛ¨¼Â ¬ÄÂòÐìÌõ ¯¾Å¢Â¡Â¢Õó¾Å÷¸û Â¡÷, 

Â¡÷? 
14. ¬ÄÂõ ¸ðÎõ ¦ºÄ× Â¡÷ ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ ±ýÚ ÍÕÇ¢ø ±Ø¾¢ 

þÕó¾Ð? 
15. ²ý ÀÄ¢À£¼ò¨¾ «¾¢ý ¬¾¡Ãí¸Ç¢ý §Áø Š¾¡À¢ò¾¡÷¸û? 
16. ̄ ý §¾ÅÛ¨¼Â ¬ÄÂòÐìÌ «Åº¢Â¡Á¡öì ¦¸¡Îì¸ 

§ÅñÊÂ¢ÕôÀ¨¾, ¿£ (±ŠÈ¡) ±í¸¢ÕóÐ Å¡í¸¢ì ¦¸¡ÎôÀ¡Â¡¸? 
17. ́ Ä¢Â¢§Ä Å¢ò¾¢Â¡ºõ ¸¡½ÓÊÂÅ¢ø¨Ä «Ð ±í§¸? 
18. Ã¡ƒ¡Å¢ý ¾Š¾¢Ã «¨ÈÂ¢ø «¸ôÀð¼Ð ±ýÉ? 
19. ¾¢Éõ, ¾¢Éõ ¦¸¡Îì¸ §ÅñÊÂ¨Å¸û ±¨Å¸û? 
20. ²Ä¡Á¢ý Òò¾¢Ã÷ ±ò¾¨É §À÷? 
21. ±ŠÈ¡ À¡À¢§Ä¡É¢Ä¢ÕóÐ À¢ÃÂ¡½Á¡¸ô ÒÈôÀðÎ ±Ð ¾ý 

§ÁÄ¢Õó¾¾¢É¡ø ±Õº§ÄÓìÌ Åó¾¡ý? 
22. Â¡Ã¢¼õ ¬ÄÂò¨¾ì ¸ð¼ ¸÷ò¾÷ ¸ð¼¨ÇÂ¢ð¼¡÷? 
23. ±Õº§ÄÁ¢ÖûÇ §¾ÅÛ¨¼Â ¬ÄÂò¾¢ý §Å¨Ä ±ÐÅ¨Ã ¿¢Úò¾ôÀðÎ 

þÕó¾Ð? 
24. ±ŠÈ¡Å¢ý §¸¡ò¾¢Ãõ ±ýÉ? 
25. º¨ÁÂø «¨ÈÂ¢ø ÀÂýÀÎò¾ìÜÊÂ ´Õ ¦À¡Õû ±ŠÈ¡Å¢ý 

Òò¾¸ò¾¢ø ¦º¡øÄôÀðÊÕì¸¢ÈÐ.  «Ð ±ýÉ? 

 

                     கரத்்தாவே, நீர் சமீபமாயிருக்கிறீர்; சங்.119:141a         23                 

 



 

 

 
 
 

26. ¦º¡ýÉÐ Â¡÷? 
27. ¿À÷ Â¡÷? 
28. ¿À÷ Â¡÷? 
29. ±ŠÈ¡ Òò¾¸ò¾¢ø ÅÕõ ´Õ Å¡÷ò¨¾. 
30. ́ Õ ÅºÉõ. 

 

 

1. ±§ºì¸¢Â¡     - 2 ¿¡Ç¡. 32:33 
2. Ü÷À¡¸¡ø    - 2 ¿¡Ç¡. 26:7 
3. ±§ÃÁ¢Â¡    - 2 ¿¡Ç¡. 35:25 
4. §Â¡Ã¡õ    - 2 ¿¡Ç¡. 21:9 
5. ±§ºì¸¢Â¡ Ã¡ƒ¡   - 2 ¿¡Ç¡. 29:33 
6. ±§ºì¸¢Â¡    - 2 ¿¡Ç¡. 32:30 
7. ¯º¢Â¡    - 2 ¿¡Ç¡. 26:8 
8. ¯ø¾¡û    - 2 ¿¡Ç¡. 34:22 
9. Óð¦ºÊ    - 2 ¿¡Ç¡. 25:18 
10. §Â¡Ã¡õ    - 2 ¿¡Ç¡. 21:4 
11. §¸¡§ÃŠ Ã¡ƒ¡   - 2 ¿¡Ç¡. 36:23 

Å¢ÇõÀÃõ ¦ºö¾¡ý 
12. ¦ÀÃ¡ì¸¡    - 2 ¿¡Ç¡. 20:26 

உமது கற்படனகளெல்லாம் உண்டம. சங்.119:151b    24 

 

    

  
  

  

   



 

 

 
 

13. º£Ã¢Â÷     - 2 ¿¡Ç¡. 22:5 
14. §Â¡¾¡õ    - 2 ¿¡Ç¡. 27:6 
15. ²Ø §À÷    - 2 ¿¡Ç¡. 21:1,2 
16. ±§ºì¸¢Â¡ Ã¡ƒ¡   - 2 ¿¡Ç¡. 32:24 
17. ¦Àì¸¡    - 2 ¿¡Ç¡. 28:6 
18. §Â¡ö¾¡    - 2 ¿¡Ç¡. 22:1,11 
19. ̄ º¢Â¡     - 2 ¿¡Ç¡. 26:16 
20. §ÄÅ¢ÂÃ¡É ¬º¡Ã¢ÂÃ¢ý 

Å¢ñ½ôÀõ  - 2 ¿¡Ç¡. 30:27 
21. º¸Ã¢Â¡    - 2 ¿¡Ç¡. 24:20-22 
22. «¸º¢Â¡    - 2 ¿¡Ç¡. 20:35 
23. «Áòº¢Â¡    - 2 ¿¡Ç¡. 25:1,28 
24. Â¸¡º¢§Âø    - 2 ¿¡Ç¡. 20:14 
25. ̧ ÷ò¾÷    - 2 ¿¡Ç¡. 19:11 
26. ̄ º¢Â¡ Ã¡ƒ¡   - 2 ¿¡Ç¡. 26:22 
27. ¬º¡ §º¡ý¾¡Á¡÷  - 2 ¿¡Ç¡. 20:2 
28. §ÄÅ¢Â÷    - 2 ¿¡Ç¡. 35:11 
29. Ð§Ã¡¸õ, Ð§Ã¡¸õ  - 2 ¿¡Ç¡. 23:13 
30. §À¡Å¡Š    - 2 ¿¡Ç¡. 26:4 

 

1. Mrs. Janet Vinodh 
2. Mrs. Sheneega Stanely 
3. Mr. Nimalan Gnanaraj .P. 
4. Mr. Stalin Bright 
5. Mrs. Manuel Sarah Foulkes 
6. Mrs. Sharmila Rajesh 
7. Mr. Emmanuel Vanya 
8. Mrs. Febell Jeevagi Thomas 
9. Mrs. Vanitha Nelson 
10. Mrs. Lincy Godwin 
11. Mrs. Sheeba Merlin 
12. Mrs. Sheeba Merlin David 
13. Mrs. Percia David 
 

1. Sheena Samuel 
2. Andrew Jones Arun 
3. Keren Grapeson 
4. Jessica Eban 
5. Jerilyn Pushpam Nelson 
6. Leonel I.J. Stalin 
7. Linuel I.J. Sherwyn 
8. Dixcy Vina 
9. Abner Theophiilus Grapeson 
10. Geoffrey Jerome David 
11. Jeya Joshua Maher 
12. Jeya Jehosheba Mahear 
13. Abryan Gabriel Jeyaseelan 
14. Adelyn Victoria Jeyaseelan 
15. Amy Jazzlyn 

 

ÌÈ¢ôÒ : «ó¾ó¾ Á¡¾ò¾¢üÌÃ¢Â §Å¾ Å¢É¡ì¸Ç¢ý À¾¢ø¸¨Ç 
«ó¾ó¾ Á¡¾ò¾¢ø, 25-õ §¾¾¢ìÌû ±Ø¾¢ ¬ÂÃ¢¼õ ´ôÀ¨¼ì¸×õ.  

 

            என் உபத்திரேத்டதப்பார்த்து, என்டன விடுவியும்; உமது வேதத்டத மறவேன். சங்.119:153        25 

  



 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ã¡ìÄ¡ñÊý ¸¨¼º¢ Á½¢òÐÇ¢¸û 
 

þí¸¢Ä¡óÐ ¿¡ðÊø À¢ÈóÐ ÅÇ÷ó¾ þÅ÷, Á¢¸×õ §Á¡ºÁ¡É 
¾ðÀ¦ÅôÀ¿¢¨Ä ¯ûÇ ÀÌ¾¢Â¢ø þÃ×õ À¸Öõ µöÅ¢øÄ¡Áø °Æ¢Âõ 
¦ºö¾¾¡ø ¯¼ø¿¢¨Ä Á¢¸×õ §Á¡ºÁ¡¸¢Å¢ð¼Ð.  1858-õ ¬ñÎ «ì§¼¡À÷ 
22-õ §¾¾¢ ¸¡¨Ä ¯½Å¢üÌô À¢ÈÌ ¾ýÛ¨¼Â ÅÆì¸Á¡É §Å¨Ä¸¨Çî 
¦ºöÐ ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷.  ¯¼ý Á¢„ÉÃ¢Â¡É §¼Å¢ð ·¦Àý «ÅÕ¼ý 
þÕó¾¡÷.  ¾¢ÕÅ¢øÄ¢ÒòàÕìÌì ¸Ê¾õ ±ØÐõ Óý «íÌ À½¢ ¦ºöÐ 
¦¸¡ñÊÕó¾ ¦¸¡÷§¿Ä¢Ô ±ýÈ ¯À§¾º¢Â¡Õì¸¡¸×õ, Áì¸Ùì¸¡¸×õ, 
°Æ¢Âí¸Ùì¸¡¸×õ ¦ƒÀ¢ò¾×¼ý Á¢¸×õ §º¡÷Å¨¼óÐ ¸ðÊÄ¢ø º¡öó¾¡÷. 
 

Á£ñÎõ ÁüÈ ¯¼ý §Å¨ÄÂ¡ð¸§Ç¡Î ÓÆí¸¡øÀÊÂ¢ðÎ ¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢ 
Á¢„ÉÃ¢ °Æ¢Âí¸Ùì¸¡¸ ¦ƒÀ¢ì¸ ¬ÃõÀ¢ò¾¡÷.  ¦ƒÀ¢òÐ ÓÊó¾×¼ý 
ÌÇ¢Âø «¨ÈìÌî ¦ºýÈ¡÷.  «í¸¢Õó¾ ¯¼ý Á¢„ÉÃ¢Â¡É ·¦Àý¨É 
«¨ÆòÐ, ¾¡ý Å¡ó¾¢ ±Îò¾ þÃò¾ò¨¾ ÍðÊì¸¡ðÊ, 'þó¾ þÃò¾ò¨¾ô 
À¡÷òÐô ÀÂôÀ¼ §Åñ¼¡õ' ±ýÈ¡÷.  ¦¾¡¼÷óÐ Å¡Â¢Ä¢ÕóÐ þÃò¾õ ÅóÐ 
¦¸¡ñ§¼ þÕó¾Ð.  '¿¡ý þ§ÂÍÅ¢ý ¸Ãò¾¢ø þÕì¸¢§Èý' ±Éì ÜÈ¢î 
º¢Ã¢ò¾ Ó¸òÐ¼ý º¢Úº¢Ú ¦ƒÀí¸¨ÇÔõ, §Å¾ÅºÉí¸¨ÇÔõ ¦º¡øÄ¢ì 
¦¸¡ñ§¼ þÕó¾¡÷.  Å¡Â¢Ä¢ÕóÐ ¦¾¡¼÷óÐ þÃò¾õ ÅÊóÐ «ÅÕ¨¼Â 
§Áüºð¨¼¨Â ¿¨Éò¾Ð.  ±É¢Ûõ, "þ§ÂÍ, þ§ÂÍ, þ§ÂÍ, ......................   
 

 

                          உம்முடடய ோரத்்டதயின்படிவய என்டன உயிர்ப்பியும். . சங்.119:154b   26 



 

 

 
 
 
±ýÈ þÉ¢Â ÅøÄ¨ÁÔûÇ ¿¡Áò¨¾î ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡ñ§¼ ¾ýÛ¨¼Â 
¸ðÊÄ¢ø º¡öóÐ ƒ£Å¨É Å¢ð¼¡÷. 
 

«ì§¼¡À÷ 23-õ §¾¾¢ ¸¡¨Ä ±ðÎ Á½¢ìÌ Ã¡ìÄ¡ñÊý ºÃ£Ãõ 
ÁÃ¢ò§¾¡÷ ¯Â¢÷ò¦¾Ø¾Ä¢ý ¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Î «Å÷ Åº¢ò¾ Àí¸Ç¡Å¢ø 
¿øÄ¼ì¸õ ¦ºöÂôÀð¼Ð.  «¼ì¸ ¬Ã¡¾¨ÉìÌ Å¼¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢ì 
¸¢È¢Š¾Å÷¸Ùõ, ¦ÅÌ ¾¢ÃÇ¡É À¢È ºÁÂ Áì¸Ùõ Åó¾¢Õó¾¡÷¸û.  
Ã¡ìÄ¡ñð ÁÃ¢òÐ Å¢ð¼¨¾ì ¸¡½ì Ü¼¡Áø ÝÃ¢ÂÛõ ¾ý¨É Á¨ÈòÐì 
¦¸¡ñ¼¾¡ø, âÁ¢ «ó¾¸¡ÃôÀð¼Ð. Å¡Éõ ¾ý ¸ñ½£¨Ã Á¨Æ ¿£Ã¡öô 
¦À¡Æ¢ó¾Ð.  ¾¡ÁŠ ¦¸ƒ¢ð¼ý Ã¡ìÄ¡ñð ±ýÈ §¸¡Ð¨Á Á½¢ þ§ÂÍ 
¸¢È¢ŠÐ×ì¸¡ö Å¼¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢ Áñ½¢ø Å¢ØóÐ, Áñ§½¡Î Áñ½¡ö 
(Áì¸§Ç¡Î Áì¸Ç¡ö) ´ýÈ¢òÐ Å¢ð¼Ð. 
 

Ã¡ìÄ¡ñð ¾ýÛ¨¼Â 43-õ ÅÂ¾¢ø þÈó¾¡÷.  þó¾ ÅÂ¾¢ø «Å÷ 
º¡¸ì ¸¡Ã½õ, §¸¡Ð¨Á Á½¢Â¡ö Å¼¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢ ±ýÈ ¿¢Äò¾¢ø 
´ýÈ¢òÐô §À¡É§¾Â¡Ìõ.  Å¼¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢Â¢ø ÀÄ þ¼í¸Ç¢ø ¾ý 
Ü¼¡Ãò¨¾ «¨ÁòÐ, «Õ¸¢ø ¯ûÇ ¸¢Ã¡Áí¸ÙìÌî ¦ºýÚ Áì¸û 
´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ ºó¾¢òÐ ¦ÅÂ¢Ä¢Öõ, Á¨ÆÂ¢Öõ, Àº¢Â¢Öõ, «ÅÁ¡Éô 
§ÀîÍì¸û Å¡í¸¢Ôõ, ºÃ£Ã ÐýÀí¸¨Ç «¨¼óÐõ þÅü¨È¦ÂøÄ¡õ 
¦À¡ÕðÀÎò¾¡Ð þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ¨Åô ÀüÈ¢ ±ø§Ä¡ÕìÌõ ÜÈ¢É¡÷. 
 

Ã¡ìÄ¡ñð ¾ýÛ¨¼Â 43-õ ÅÂ¾¢ø þÈó¾¡÷.  þó¾ ÅÂ¾¢ø «Å÷ 
º¡¸ì ¸¡Ã½õ, §¸¡Ð¨Á Á½¢Â¡ö Å¼¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢ ±ýÈ ¿¢Äò¾¢ø 
´ýÈ¢òÐô §À¡É§¾Â¡Ìõ.  Å¼¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢Â¢ø ÀÄ þ¼í¸Ç¢ø ¾ý 
Ü¼¡Ãò¨¾ «¨ÁòÐ, «Õ¸¢ø ¯ûÇ ¸¢Ã¡Áí¸ÙìÌî ¦ºýÚ Áì¸û 
´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ ºó¾¢òÐ ¦ÅÂ¢Ä¢Öõ, Á¨ÆÂ¢Öõ, Àº¢Â¢Öõ, «ÅÁ¡Éô 
§ÀîÍì¸û Å¡í¸¢Ôõ, ºÃ£Ã ÐýÀí¸¨Ç «¨¼óÐõ þÅü¨È¦ÂøÄ¡õ 
¦À¡ÕðÀÎò¾¡Ð þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ¨Åô ÀüÈ¢ ±ø§Ä¡ÕìÌõ ÜÈ¢É¡÷. 
 

'§¸¡Ð¨Á Á½¢Â¡ÉÐ ¿¢Äò¾¢ø Å¢ØóÐ º¡¸¡Å¢ð¼¡ø ¾É¢ò¾¢ÕìÌõ, 
¦ºò¾§¾Â¡¸¢ø Á¢Ìó¾ ÀÄ¨Éì ¦¸¡ÎìÌõ' ±ýÈ ÅºÉò¾¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø 
þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ¨Åô §À¡Ä ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ Å¼¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢ Áì¸§Ç¡Î 
´ýÈ¢òÐ, Áì¸Ùì¸¡¸ Å¡úóÐ ÁÃ¢ò¾¡÷.  Å¼¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢Â¢ø §¸¡Ð¨Á 
Á½¢¸Ç¡ö ÁÃ¢ò¾Å÷¸Ç¢ý ÀðÊÂÄ¢ø ãýÈ¡ÅÐ þ¼ò¨¾ô ¦ÀüÈ¡÷.  
¾ýÛ¨¼Â ¸¨¼º¢ ¿¡ð¸¨Çî ¦ºÄÅÆ¢òÐ þÈó¾ Àí¸Ç¡Å¢ý «Š¾¢À¡Ãõ 
þýÛõ «ÅÕ¨¼Â ¸øÄ¨ÈìÌ «Õ¸¢ø ¿¢¨É×î º¢ýÉÁ¡ö Å¢ÇíÌ¸¢ÈÐ. 

 
- ÓüÚõ 

 
 

 

இரடச்ிப்பு துன்மாரக்்கருக்குத் தூரமாயிருக்கிறது, அேரக்ெ் உமது பிரமாணங்கடெத் வதடாரக்ெ். சங்.119:155     27 



 

 

 
 
 

  

 
என் அருள்நாதா, இயேசுயே (பாமாலை 103) 

(When I survey the wondrous cross) 
 

1.    என் அருள் நாதா இயேசுயே 
சிலுவேக் காட்சி பார்க்வகயில் 
பூய ாக யேன்வே நஷ்டயே  
என்றுணர்ந்யதன் என் உள்ளத்தில். 
 
2.    என் மீட்பர் சிலுவே அல் ால் 
யேறெவத நான் பாராட்டுயேன்? 
சிற்றின்பம் ோவும் அதினால் 
தகாதறதன்று தள்ளுயேன். 

 
“நாயனா நம்முவடே கர்த்தராகிே இயேசுகிறிஸ்துவின் 

சிலுவேவேக் குறித்யதேல் ாேல் யேறொன்வெயுங்குறித்து 
யேன்வே பாராட்டாதிருப்யபனாக.” க ாத்திேர் 6 : 14 

 
இப்பாடலின் இரண்டாேது ேரிோகிே, ‘சிலுவேக் காட்சி பார்க்வகயில்’ 

என்பதில், ‘பார்க்வகயில்’ என்பது ஆங்கி த்தில், Survey என்றிருக்கிெது.  இப்பதம் 
நி த்வத அளப்பவதக் குறிக்கும்.  நி த்வத அளப்பேன், நி த்தின் இருப்பிடம், 
ேடிேம், பரப்பு, எல்வககள் முதலிேேற்வெத் தன் கண்களினாலும், அளக்கும் 
கருவிகளினாலும் தன் ேனதில் திட்டேட்டோகக் கணிக்கயேண்டும்.  இவதயே 
இப்பாடவ  எழுதிேேர் தன் ேனதில் எண்ணியிருக்க ாம்.  கிறிஸ்தேர்களாகிே நாம், 
அருள்நாதர் உயிர்துெந்த கல்ோரிச் சிலுவேக் காட்சிவே இவ்விதோகயே 
ஆராேயேண்டும். 

 
சிலுவேக் காட்சிவே நாம் நுட்போக ஆராயும்யபாது, நேது ோழ்க்வகயிலுள்ள 

குவெகள் றதன்படும்.  நேது சாதவனகவளக் குறித்து றபருவேபாராட்ட 
இடமிராது.  யேலும், சிலுவேக்காட்சி யேதவன றகாடுக்கும் ஒரு சின்னோகத் 
யதாற்ெேளிக்கும்.  ஆண்டேரின் முகத்தில் முள்முடியினால் ேடிந்த இரத்தம் 
பாய்ந்யதாடுேவதயும், வககளிலும், கால்களிலும், ஆணிகளினால் பாய்ந்த 
இரத்தத்வதயும் காண்கியொம்.  கல்ோரிச் சிலுவே, ‘யபரன்பும், துன்பும் க ந்யத 
பாய்ந்யதாடும்’ காட்சிவேயும் அளிக்கிெது.  நாம் இன்னும் பாவிகளாயிருக்வகயில், 
அேர் நம்வே யநசித்தார்.  ஆகயே, இச்சிலுவேக் காட்சியின்முன் நாம் தவ குனிந்து, 
நம்வே அேருக்கு அர்ப்பணம் றசய்ே ஏேப்படுகியொம்.  சராசரங்கள் அவனத்தும் 
நேக்குச் றசாந்தோய் இருந்தாலும், அவே ஆண்டேரின் அன்புக்கு ஈடாகோட்டா. 

 

 

                            கரத்்தாவே, உம்முடடய இரக்கங்கெ் மிகுதியாயிருக்கிறது; சங்.119:156a      28 



 

 

 
 

 

இப்பாடவ  எழுதிே ஐசக் ோட்ஸ் பண்டிதர் (Isaac Watts) 1674ம் ஆண்டு, 
ஜூவ  ோதம் 17ம் யததி, இங்கி ாந்தில் Southampton நகரில், ஒன்பது 
குழந்வதகளில் மூத்தேராகப் பிெந்தார்.  அேரது தந்வத ஓர் ஆசிரிேர்.  Southampton 
நகரிலுள்ள சக  பரிசுத்தோன்கள் ஆ ேத்தின் குருோனேர், ஐசக் ோட்சுக்கு  த்தீன், 
கியரக்க, எபியரே றோழிகவளக் கற்றுக்றகாடுத்தார்.  1690ல் அேர் சுே ஆளுவகச் 
சவபவேச் யசர்ந்த ஒரு யேதசாஸ்திரப் பயிற்சி நிவ ேத்தில் பயின்று, 1697ல் தேது 
இருபத்து நான்காேது ேேதில்,  ண்டன் ோநகரில் ஒரு சுே ஆளுவகச் சவபயின் 
யபாதகராகத் திருப்பணிோற்ெ ஆரம்பித்தார்.  சி  ஆண்டுகள் பணிோற்றிேபின், 
அேரது உடல் ந ம் குன்றிேதால், திருப்பணிவே விட்டு, 1714 முதல், 
றெர்யபார்டுஷேரிலிருந்த தேது நண்பர், ஸர் தாேஸ் அபினியுடன் (Sir Thoma 
Abney) நிரந்தரோகத் தங்கியிருக்கயேண்டிேந்தது. 

 

அேர் குருோகப் பணிோற்ெ ஆரம்பித்தயபாது, அக்கா த்திலிருந்த கிறிஸ்தேப் 
பாட்டுப் புத்தகங்களில் காணப்பட்ட பாடல்களில் அதிருப்திேவடந்து, தாயே ப  
பாடல்கள் எழுதினார்.  இரண்டு ஆண்டுகளாக அேர் எழுதிே பாடல்கவள, 
‘ஆவிக்குரிே பாடல்களும், ஞானப்பாட்டுகளும்’ (Hymns and Spiritual songs) 
என்னும் றபேருடன் றேளியிட்டார்.  ‘என் அருள்நாதா இயேசுயே’ என்னும் 
இப்பாடல் க ாத்திேர் 6:14ம் ேசனத்தின்யபரில், 1707ம் ஆண்டு 
எழுதப்பட்டது.  பிரப  ஆங்கி க்கவிஞரான யேத்யூ அர்னால்டு, இப்பாடவ ப் 
பார்த்து, ‘ஆங்கி றோழியில் எழுதப்பட்ட பாடல்களில் மிகச்சிெந்த பாடல்’ எனப் 
யபாற்றியுள்ளார்.  தனது ேரணப் படுக்வகயிலும் இவதயே கவடசிோகப் பாடி 
ேகிழ்ந்தார்.  

  
இப்பாடலுக்கு எட்ோர்ட் மில் ர் (Edward Miller) என்பேர் எழுதிே 

‘Rockingham’ என்னும் ராகம் மிகவும் அழகாக அவேந்துள்ளது. 
ஐசக் ோட்ஸ் பண்டிதர் ஒரு சிெந்த கவிஞர்.  யேலும் அயநக 

யேதவிளக்கங்களும், சரித்திரம், தத்துேசாஸ்திரம், முதலிேனேற்வெக் குறித்த 
கட்டுவரகளும் எழுதியுள்ளார்.  ஆயினும் அேர் எழுதிே நூற்றுக்கணக்கான பாடல்கள் 
மூ ோகயே அேர் புகழ் றபற்ொர்.  அேர் எழுதிே இதர பாடல்களில் 
பிரப ோனவே: 

 

றேள்ளங்கி பூண்டு ோட்சிோய் (பாோவ  168) 
பகய ான் கதிர்யபாலுயே (பாோவ  212) 
கர்த்தாயே யுகயுகோய் (பாோவ  253) 
நான் உம்வேப்பற்றி ரட்சகா – S.S. 883 
 

அேர் 1748ம் ஆண்டு, நேம்பர் ோதம் 25ம் யததி கா ோனார், அேரது 
ஞாபகார்த்தோக,  ண்டன் ோநகரில் றேஸ்ட்மினிஸ்டர் ஆபி என்னும் யதசிேப் 
யபரா ேத்தில் ஒரு ஞாபகச் சின்னம் எழுப்பப்பட்டிருக்கிெது. 
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  ¬ÄÂ ¬Ã¡¾¨É¸Ç¢ø ÀíÌ¦¸¡ûÇ ¸£úì¸¡Ïõ ¨½ôÀ¢ý        
  ãÄõ ÓýÀ¾¢× ¦ºöÐ¦¸¡ûÇ×õ. 

http://www.csitamilabudhabi.org/attend-church-service-booking/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

1 Å¢Â¡Æý 8.45 pm – 9.45 pm & 
10.30 pm – 11.30 pm 

àÂ ¬Ã¡¾¨É –  
St.Andrew’s church 

2 ¦ÅûÇ¢ 10.00 am- 1.00 pm ÒÉ¢¾ ¦ÅûÇ¢ ¬Ã¡¾¨É (online) 

4 »¡Â¢Ú 5.00 am – 6.00am ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ »¡Â¢Ú ¬Ã¡¾¨É 

6 ¦ºùÅ¡ö 8.00 pm – 9.00 pm ²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ (online) 

8 Å¢Â¡Æý 8.45 pm – 9.45 pm & 
10.30 pm – 11.30 pm 

àÂ ¬Ã¡¾¨É – 
St.Andrew’s church 

13 ¦ºùÅ¡ö 8.00 pm – 9.00 pm ²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ (online) 

15 Å¢Â¡Æý 8.45 pm – 9.45 pm & 
10.30 pm – 11.30 pm 

àÂ ¬Ã¡¾¨É – 
St.Andrew’s church 

17 ºÉ¢ 7.00 pm – 7.30 pm ¦Àñ¸û ³ì¸¢Â ºí¸õ (online) 

20 ¦ºùÅ¡ö 8.00 pm – 9.00 pm ´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢ 
(online) 

22 Å¢Â¡Æý 8.45 pm – 9.45 pm & 
10.30 pm – 11.30 pm 

àÂ ¬Ã¡¾¨É –   
      St.Andrew’s church 

27 ¦ºùÅ¡ö 8.00 pm – 9.00 pm ²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ (online) 

29 Å¢Â¡Æý 8.45 pm – 9.45 pm & 
10.30 pm – 11.30 pm 

àÂ ¬Ã¡¾¨É –   
      St.Andrew’s church 

30 ¦ÅûÇ¢ 11.45 pm Á¡¾ þÚ¾¢ ¦ƒÀõ (online) 

                              இவதா, உம்முடடய கட்டடெகடெ வநசிக்கிவறன்;   சங்.119:159 a                             30 



 

 

 

 

1.03.21 EZEKIEL      42 :  1 –9 

2.03.21 EZEKIEL 43 :  10 – 15 

3.03.21 EZEKIEL      43 :  1 – 5 

4.03.21 EZEKIEL 43 :  6 – 15 

5.03.21 EZEKIEL 44 :  16 – 21 

6.03.21 EZEKIEL 44 :  16 – 21 

7.03.21 EZEKIEL      44 :  16 – 21 

8.03.21 EZEKIEL 44 :  16 – 21 

9.03.21 EZEKIEL      45 :  1 – 8 

10.03.21 EZEKIEL      45 :  1 – 8 

11.03.21 EZEKIEL      45 :  1 – 8 

12.03.21 EZEKIEL      46 :  23 – 28 

13.03.21 EZEKIEL 46 :  23 – 28 

14.03.21 EZEKIEL      46 :  23 – 28 

15.03.21 EZEKIEL      46 :  23 – 28 

16.03.21 EZEKIEL      46 :  23 – 28 

17.03.21 EZEKIEL 46 :  23 – 28 

18.03.21 EZEKIEL      47 :  23 – 28 

19.03.21 EZEKIEL      47 :  23 – 28 

20.03.21 EZEKIEL      47 :  23 – 28 

21.03.21 EZEKIEL      47 :  23 – 28 

22.03.21 EZEKIEL      48 :   1 – 7 

23.03.21 EZEKIEL  48 :  8 – 14 

24.03.21 EZEKIEL  48 :  15 – 22 

25.03.21 EZEKIEL  48 :  23 – 29 

26.03.21 EZEKIEL      48 :  30 – 35 

27.03.21       DANIEL       1 :  1 – 10 

28.03.21 DANIEL       1 :  11 – 21 

29.03.21 DANIEL       2 :  1 – 9 

30.03.21 DANIEL       2 :  10 – 19 

 

                                            கரத்்தாவே, உமது கிருடபயின்படி என்டன உயிர்ப்பியும். சங்.119:156b                31 



 

 

 

1 Å¢Â¡Æý ¿£¾¢.   3 : 19 – 35 Áò§¾Ô  17: 14 – 27 
2 ¦ÅûÇ¢ ¿£¾¢.   4 : 1 – 27 Áò§¾Ô  18: 1 – 9  

 3 ºÉ¢ ¿£¾¢.   5 : 1 – 23 Áò§¾Ô  18: 10 – 20 

4 »¡Â¢Ú ¿£¾¢.   6 : 1 – 19 Áò§¾Ô  18: 21 – 35 

5 ¾¢í¸û ¿£¾¢.   6 : 20 – 35 Áò§¾Ô  19: 1 – 12 
Áò§¾Ô   4: 1 - 11 
 

6 ¦ºùÅ¡ö ¿£¾¢.   7 : 1 – 27 Áò§¾Ô  19: 13 – 30 

7 Ò¾ý ¿£¾¢.   8 : 1 – 17 Áò§¾Ô  20: 1– 16 

8 Å¢Â¡Æý ¿£¾¢.   8 : 18 – 36 Áò§¾Ô  20: 17 – 28 

9 ¦ÅûÇ¢ ¿£¾¢.   9 : 1 – 18 Áò§¾Ô  20: 29 – 34 
10 ºÉ¢ ¿£¾¢.  10 : 1 – 16 Áò§¾Ô  21: 1 – 11 
11 »¡Â¢Ú ¿£¾¢.  10 : 17 – 32 Áò§¾Ô  21: 12 – 22 
12 ¾¢í¸û ¿£¾¢.  11 : 1 – 15 Áò§¾Ô  21: 23 – 32 
13 ¦ºùÅ¡ö ¿£¾¢.  11 : 16 – 31 Áò§¾Ô  21: 33 – 46 
14 Ò¾ý ¿£¾¢.  12 : 1 – 14 Áò§¾Ô  22: 1 – 14 

15 Å¢Â¡Æý ¿£¾¢.  12 : 15 – 28 Áò§¾Ô  22: 15 – 33 

16 ¦ÅûÇ¢ ¿£¾¢.  13 : 1 – 10 Áò§¾Ô  22: 34 – 46 
17 ºÉ¢ ¿£¾¢.  13 : 11 – 25 Áò§¾Ô  23: 1 – 12 
18 »¡Â¢Ú ¿£¾¢.  14 : 1 – 13 Áò§¾Ô  23: 13 – 28  

 19 ¾¢í¸û ¿£¾¢.  14 : 14 – 35 Áò§¾Ô  23: 29 – 39 
20 ¦ºùÅ¡ö ¿£¾¢.  15 : 1 – 19 Áò§¾Ô  24: 1 – 14 

21 Ò¾ý ¿£¾¢.  15 : 20 – 33 Áò§¾Ô  24: 15 – 28 
Áò§¾Ô   4: 1 - 11 
 

22 Å¢Â¡Æý ¿£¾¢.  16 : 1 – 16 Áò§¾Ô  24: 29 – 35 
23 ¦ÅûÇ¢ ¿£¾¢.  16 : 17 – 33 Áò§¾Ô  24: 36 – 51 
24 ºÉ¢ ¿£¾¢.  17 : 1 – 12 Áò§¾Ô  25: 1 – 13 
25 »¡Â¢Ú ¿£¾¢.  17 : 13 – 28 Áò§¾Ô  25: 14 – 30 
26 ¾¢í¸û ¿£¾¢.  18 : 1 – 12 Áò§¾Ô  25: 31 – 46 
27 ¦ºùÅ¡ö ¿£¾¢.  18 : 13 – 24 Áò§¾Ô  26: 1 – 13 
28 Ò¾ý ¿£¾¢.  19 : 1 – 15 Áò§¾Ô  26: 14 – 25 
29 Å¢Â¡Æý ¿£¾¢.  19 : 16 – 29 Áò§¾Ô  26: 26 – 46 

30 ¦ÅûÇ¢ ¿£¾¢.  20 : 1 – 15 Áò§¾Ô  26: 47 – 56 

 

       Set A Guard Over My Mouth, O Lord ; Keep Watch Over The Door Of My Lips.Ps.141:3          32 



 

À¡Á¡¨Ä   - 16 ஆ கர்த்தாயே தாழ்வேோக 

 À¡Á¡¨Ä   - 102 இரத்தம் காேம் குத்தும் 

 
¸£÷ò¾¨É  – 260 அன்பரின் யநசம் ஆர் 

¸£÷ò¾¨É  – 6 சீர்மிகு ோன்புவி யதோ 

 

À¡Á¡¨Ä  - 126 இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார் 

À¡Á¡¨Ä  - 123 இப்யபாது யபார் முடிந்தயத 

¸£÷ò¾¨É  – 324 யூத ராஜ சிங்கம் உயிர்த்றதழுந்தார் 

À¡Á¡¨Ä   – 261 எல் ாருக்கும் ோ உன்னதர் 

À¡Á¡¨Ä  - 375 நீயராவடவே ோன் ோஞ்சித்து 

À¡Á¡¨Ä  - 175 ஆதியில் இருவள அகற்றி 

¸£÷ò¾¨É  – 105 யதன் இனிவேயிலும் ஏசுவின் 

 
¸£÷ò¾¨É  – 320 ேங்களம் சதா றஜே ேங்களம் 

 

À¡Á¡¨Ä  - 172 சவபயின் அஸ்திபாரம் 

À¡Á¡¨Ä  - 187 உம் அருள் றபெ இயேசுயே 

¸£÷ò¾¨É  – 153 யேசுயே கிருபாசனப்பதியே 

À¡Á¡¨Ä  – 35 எங்கள் ஊக்க யேண்டல் 

 

À¡Á¡¨Ä  - 221 கர்த்தா நீர் ேசிக்கும் 

À¡Á¡¨Ä  - 249 நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும் 

¸£÷ò¾¨É – 187 தந்யதன் என்வன இயேசுயே 

À¡Á¡¨Ä  - 37 ஞான நாதா, ோனம் பூமி 

 

À¡Á¡¨Ä  - 4 உன்னதயர நீர் ேகிவே 

À¡Á¡¨Ä  - 188 உம்ோய தான் என் இயேசுயே 

¸£÷ò¾¨É  – 185 இயேசு யநசிக்கிொர் 

À¡Á¡¨Ä   – 25 கர்த்தாயே இப்யபா உம்வே 

  

                     உம்முடடய ேசனம் சமூலமும் சத்தியம், சங்.119:160a                                            33 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿ü¸Õ¨½ - 
¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ þ§ÂÍ¨Å 
¿¢¨É×ÜÚ¾ø 
 

Â¡ò. 
   12:1-17 

 1 ¦¸¡Ã¢. 
 11:23-34 

 
 

Áò§¾Ô 
26: 17-30 

116 

¯Â¢÷ò¦¾Ø¾ø - 
þÃðº¢ôÀ¢ý Á¸¢úîº¢¨Âì 
¦¸¡ñ¼¡Î¾ø 
 

Â¡ò. 
14: 5 - 31 

¦¸¡§Ä¡. 
3:1-11 

Áò§¾Ô 
28: 1-10 

118:14-29 

¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ 
¬ñ¼ÅÕ¼ý ºó¾¢ôÒ 
 

¬¾¢. 
32: 22-32 

«ô. 
9:1-18 

§Â¡Å¡ý 
20:24-29 

40 

À½¢Â¢¼ò¾¢ø 
¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ ¬ñ¼Å¨Ã 
«¨¼Â¡Çõ ¸¡Ï¾ø 
 

åò 
2: 1-18 

«ô. 
9:36-43 

§Â¡Å¡ý 
21: 1-14 

15 

¯Â¢÷ò¦¾Ø¾ø 
«ÛÀÅò¨¾î ÍüÈ¢ ºã¸ 
¯ÕÅ¡ì¸õ 
 

²º¡Â¡ 
25: 1– 9 

«ô. 
4:32-37 

æì¸¡ 
24: 13-25 

   126 

Á¡üÌ, ÍÅ¢§º„¸÷ 
 

µº¢Â¡ 
6:1-6 

2 ¾£§Á¡. 
4:1-11 

æì¸¡ 
12: 4-12 

 

ºí¸£¾õ 11 Musaafa – 8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 12 
TCA &  Al Wadha –  
  8pm to 9pm   
- ?? 

´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢ 

ºí¸£¾õ 13 Hamdan & Muroor – 
 8pm to 9pm 
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1 Master Terin Chrostopher 

4 Ms. Jessica Eban 

6 Master Mosheh Ken Polanto 

6 Master Alson Benny Rogers 

6 Baby Evaana Ebieraja 

6 Mr. Geziah 

7 Master Clement Dave 

10 Master Johan Theodore Praveen Singh 

11 Mrs. Caroline Selvanayagam 

11 Master Juan Nathaniel. V 

12 Ms. Jevlyn Ana 

13 Mr. Charles Rajkumar 

13 Mrs. Vinita Joanna Titus 

13 Mrs N. Vijayakumari 

14 Mrs. Celesty Leema 

15 Mr.  Rajaguru Seker 

15 Mrs. Anbu J Kingsly 

15 Ms. Carolin Ashy 

15 Mr Prince Trison 

16 Mrs. Evangeline Rebecca 

16 Baby Mark Jayden Godwin 

17 Mr. Kingsly Nelson 

18 Mrs. Gladys Kasthuri P 

19 Mrs. Nissie Baba 

19 Mr. Joseph Immanuel Jamal James 

19 Master Johanan Paul Jino 

20 Master Shawn Samuel 

21 Master Tenin Chrostopher 

21 Mr. Allan 

24 Mr. Jesven Stephen 

24 Mr. Raja. A.K 

27 Mrs. Elphida Vinolin 

28 Mr. Dinakaran 

28 Ms. Karen Jane 

28 Mr. Lipny Gilbert 

29 Ms. Roshini Kanaga Sharon 

29 Mrs. Shani Sidney 

29 Mr. Praveen Sharon 

30 Mr. Aylwin Jeffrey Samuel 

                       என் இருதயம் உமது ேசனத்திற்வக பயப்படுகிறது. சங்.119:161b                            35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

14   Mrs & Mr RAMESH PRABAHARDHAS 

19 Mrs & Mr DEVAKADAKSHAM 
DASSAYAN 

20 Mrs & Mr ARUN JEYA SINGH 

23 Mrs & Mr CHRISTOPHER GEORGE 

24 Mrs & Mr GODWIN MOHAN 

29 Mrs & Mr JOHANSPHER V 

29 Mrs & Mr JAYAKARAN  PAUL 

 

                                           உம்முடடய வேதத்டதவயா வநசிக்கிவறன். சங்.119:163b                              36 

      ¸¼ó¾ Á¡¾ àÐ Àò¾¢Ã¢ì¨¸¸¨Ç ÀÊì¸     
      ¸£§ÆÔûÇ þ¨½ô¨À ÀÂýÀÎò¾¢ì  

    ¦¸¡ûÇ×õ. 

http://www.csitamilabudhabi.org/thoothu/ 

 



 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


