"¦¸¡Îí¸û «ô¦À¡ØÐ ¯í¸ÙìÌ ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. «Óì¸¢,
ÌÖì¸¢, ºÃ¢óÐ Å¢ØõÀÊ ¿ýÈ¡ö «ÇóÐ ¯í¸û ÁÊÂ¢§Ä
§À¡ÎÅ¡÷¸û. ¿£í¸û ±ó¾ «ÇÅ¢É¡ø «Çì¸¢È£÷¸§Ç¡, «ó¾
«ÇÅ¢É¡ø ¯í¸ÙìÌ «Çì¸ôÀÎõ" (æì¸¡ 6:38).
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¸¢È¢ŠÐ×ìÌû À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç ¯í¸û «¨ÉÅÕìÌõ ¬ñ¼Å÷
þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¾¢Õô¦ÀÂÃ¡§Ä Å¡úòÐì¸¨Ç ¦¾Ã¢Å¢òÐì¦¸¡û¸¢§Èý.
þó¾ 2021-¬õ ¬ñÊý þÃñ¼¡ÅÐ Á¡¾ò¨¾ì ¸¡½ ¦ºö¾ ¬ñ¼ÅÕìÌ
¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ. þó¾ Á¡¾õ ¿õ ¬ÄÂò¾¢§Ä ¿ýÈ¢ À¨¼ôÀ¢ý ( Thanks
Giving) ÀñÊ¨¸¨Â ¦¸¡ñ¼¡¼ þÕì¸¢§È¡õ.
¦ƒÀò§¾¡Î ¿¡õ
¬Âò¾ôÀÎ§Å¡õ.

"¦¸¡Îí¸û «ô¦À¡ØÐ ¯í¸ÙìÌ ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. «Óì¸¢, ÌÖì¸¢, ºÃ¢óÐ
Å¢ØõÀÊ ¿ýÈ¡ö «ÇóÐ ¯í¸û ÁÊÂ¢§Ä §À¡ÎÅ¡÷¸û.
¿£í¸û ±ó¾
«ÇÅ¢É¡ø «Çì¸¢È£÷¸§Ç¡, «ó¾ «ÇÅ¢É¡ø ¯í¸ÙìÌ «Çì¸ôÀÎõ"
(æì¸¡ 6:38).
þŠÃ§Åø Áì¸û ¸¼×û ¦ºö¾ ¿ý¨Á¸¨Ç ¿¢¨ÉòÐõ, ¾¡í¸û
¦ÀüÚì¦¸¡ñ¼ ¿ý¨Á¸¨Ç ¿¢¨ÉòÐõ, Å¢Î¾¨Ä Å¡ú¨Å ¿¢¨ÉòÐõ,
´ù¦Å¡Õ ¿¢¨Ä¸Ç¢§Ä ¾í¸û ¸¡½¢ì¨¸¸¨Ç ¦ºÖò¾¢É÷ (§ÄÅ¢.27:30-32).
±øÄ¡ Å¢¨ÇîºÖõ þ¨ÈÅÉ¢ý ¬º£÷Å¡¾Á¡¸ ¸Õ¾ôÀÎÅ¾¡ø Ó¾üÀÄý¸Ç¢ý
´Õ ÀÌ¾¢¨Â ¸¡½¢ì¨¸Â¡¸ À¨¼ì¸ ¿¡õ ¸¼¨Á ÀðÊÕì¸¢§È¡õ. ±ôÀÊ
À¨¼ì¸ §ÅñÎ¦ÁýÚ À¡÷ìÌõ¦À¡ØÐ:
1. ¯ýÉ¢¼ò¾¢ø ¯ûÇ¨¾ì ¦¸¡Î
¾¢ÕÁ¨ÈÂ¢ø À¨ÆÂ ²üÀ¡ðÊø ÀÊìÌõ¦À¡ØÐ, º¡È¢À¡ò Å¢¾¨Å
¸Î¨ÁÂ¡É ÝÆÄ¢Öõ, ²ú¨ÁÂ¡É ¿¢¨ÄÂ¢Öõ, ¸¼×Ç¢ý °Æ¢Â÷ ±Ä¢Â¡Å¢üÌ
¾ýÉ¢¼ò¾¢ø ¯ûÇ ¯½¨Å ÓØ¨ÁÂ¡¸ À¸¢÷óÐ ¦¸¡ñ¼¾¢É¡ø,
¬ñ¼ÅÃ¢ý ÓØ¨ÁÂ¡É ¬º£÷Å¡¾ò¨¾ ¿¢¨ÈÅ¡¸ ¦ÀüÚì¦¸¡ñ¼¡û
(1Ã¡ƒ¡: 17: 10-17).
Ò¾¢Â ²üÀ¡ðÊ§Ä Á¡üÌ 12:38-44ø, ¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ
¸¡½¢ì¨¸ À¨¼ò¾¨Ä ¸ÅÉ¢òÐ À¡÷ìÌõ¦À¡ØÐ, ±¾¢÷¸¡Äò¨¾ ¸Õò¾¢ø
¦¸¡ûÇ¡Áø ¸¡½¢ì¨¸ À¨¼ò¾¡û «ó¾ ²¨Æ Å¢¾¨Å. þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ×õ
«¨¾ À¡Ã¡ðÊÉ¡÷.
²¨ÆÂ¡É
Å¢¾¨Å
¾ýÛ¨¼Â
ÅÚ¨ÁÂ¢Ä¢ÕóÐ
ƒ£ÅÉòÐìÌ
¯ñ¼¡É¨¾ ±øÄ¡õ (þÃñÎ ¸¡¨º) §À¡ðÎÅ¢ð¼¡û. «ôÀÊ ¿õÁ¢¼ò¾¢ø
¯ûÇ¨¾ ¦¸¡ÎìÌõ§À¡Ð ¿¢îºÂÁ¡ö ¬ñ¼Å÷ ¿õ¨Á ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡÷.
2. ¯ûÇò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦¸¡Î
À¨ÆÂ ²üÀ¡ðÊý ¸¡Äò¾¢ø ¬§Àø ¸¡½¢ì¨¸ À¨¼ìÌõ §À¡Ð
Ó¾ý¨ÁÂ¡É¨¾ì ¦¸¡Îò¾¡ý.
«ôÀÊ ¯ûÇò¾¢ý ÁÉ¿¢¨È§Å¡Î ¿¡õ

கர்த்தரரத் துதித்து, அவருரைய நாமத்ரதை் பிரஸ்தாைமாக்குங் கள் ; 1 நாளா. 16.8a
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¸¡½¢ì¨¸ À¨¼ì¸ §ÅñÎõ.
«ô¦À¡ØÐ
¬º£÷Å¡¾ò¨¾ ¦ÀüÚì¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ.

¸¼×Ç¢ý

¿¢¨ÈÅ¡É

«ý¨Éò
¦¾¦Ãº¡
Å¡úó¾
¸¡Äí¸Ç¢§Ä,
"¯ûÇò¾¢Ä¢ÕóÐ
²¨Æ¸ÙìÌ ÓØ «ý§À¡Î ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ" ±ýÚ ÜÈ¢Â¢Õó¾¡÷. «ôÀÊ
¿õ ¯ûÇò¾¢Ä¢ÕóÐ ¬ñ¼ÅÕìÌ ÓØ¨ÁÂ¡É¨¾ì ¦¸¡Îì¸ ¿õ¨Á
«÷ôÀ½¢ô§À¡õ.
3. ¯ý¨É§Â ¦¸¡Î
Áì¦¸§¾¡É¢Â¡ Áì¸û ¾¡í¸û ¿¢¨Éò¾ÀÊ Á¡ò¾¢Ãõ ¦¸¡¼¡Áø,
§¾ÅÛ¨¼Â º¢ò¾ò¾¢É¡§Ä ÓýÒ ¾í¸¨Çò ¾¡§Á ¸÷ò¾ÕìÌõ, À¢ýÒ
±í¸ÙìÌõ ´ôÒì¦¸¡Îò¾¡÷¸û (2¦¸¡Ã¢.8:5).
±øÄ¡Å¢¾ ¸ÊÉÁ¡É Ýú¿¢¨ÄÂ¢Öõ ¾í¸¨Ç§Â ¬ñ¼ÅÕì¸¡¸ ÓØÅÐÁ¡¸
«÷ôÀ½¢ò¾¡÷¸û. ¿¡Óõ ¿õ¨Á ÓØ¨ÁÂ¡¸ ¬ñ¼ÅÕìÌ «÷ôÀ½¢ì¸
§ÅñÎõ.
þó¾ ¸ÊÉÁ¡É COVID-19 Ýú¿¢¨ÄÂ¢Öõ ¬ñ¼Å÷ ¦¸¡Îò¾
Í¸ò¨¾, À¡Ð¸¡ô¨À ±ñ½¢ «Å÷ ¾ó¾ ¬º£÷Å¡¾ò¨¾ ¿¢¨ÉòÐ, «÷ò¾ÓûÇ
¿ýÈ¢ À¨¼ôÒ (Thanksgiving) ÀñÊ¨¸¨Â, ¦ƒÀò§¾¡Î ¦¸¡ñ¼¡¼
¬Âò¾ôÀÎ§Å¡õ. ¬ñ¼Å÷ ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸!

Res.
: 02 6791915
Mobile : 054 7401421
mail : jerirajkumar@gmail.com

¸¢È¢ŠÐÅ¢ý À½¢Â¢ø
¾í¸û «ýÀ¢üÌÃ¢Â ¬Â÷
«Õû¾¢Õ. ¦ƒ÷Ã¢ Ã¡ˆÌÁ¡÷. C
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¸¢È¢ŠÐ×ìÌû À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç, ¯í¸û «¨ÉÅ¨ÃÔõ ¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â
þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý þÉ¢¾¡É ¿¡Áò¾¢§Ä Å¡úòÐ¸¢§Èý.
þó¾ Ò¾¢Â
ÅÕ¼ò¾¢ø Ó¾Ä¡õ Á¡¾ò¨¾ ¿¢¨È× ¦ºöÐ þÃñ¼¡õ Á¡¾ò¾¢ø «Ê¦ÂÎòÐ
¨Åò¾¢ÕìÌõ ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ ¬ñ¼Å÷ ¾¡§Á ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸; ¸¼ó¾
Á¡¾õ ÓØÅÐõ ¿õ¨Á ¸ñÁ½¢ §À¡Ä À¡Ð¸¡òÐ ÅÆ¢¿¼ò¾¢Â ¬ñ¼ÅÕìÌ
ÌÎõÀÁ¡¸ ¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ.
¿¡ý ²ü¸É§Å «È¢Å¢ò¾ÀÊ þó¾ ÅÕ¼õ ÓØÅÐõ "«ÆÌ ¦Àñ§½
¯Éì¸¡¸" ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ý ¸£ú º¢Ä ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç §Å¾¡¸Á «ÊôÀ¨¼Â¢ø
º¢ó¾¢ì¸ ¯û§Ç¡õ. þó¾ Á¡¾ò¾¢ü¸¡É ¸Õô¦À¡Õû "¸ñ¸û".
¿õ ¸ñ¸û ¿õ «Õ¨Á ¬ñ¼ÅÃ¢ý ¯ýÉ¾ À¨¼ôÀ¡Ìõ. ¸ñ¸Ç¢ý
´ù¦Å¡Õ
ÀÌ¾¢Ôõ
¬ñ¼ÅÃ¡ø
«ÇÅ¢¼ôÀðÎ
«Õ¨ÁÂ¡¸
À¨¼ì¸ôÀðÎûÇÐ. þ¾¢ø º¢Ú À¢¨Æ ²üÀð¼¡Öõ ¿õ À¡÷¨Å¨Â À¡¾¢ìÌõ
«øÄÅ¡?
¿õ ÍÀ¡Åò¨¾ ¸ñ¸Ç¢ý À¡÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐ¸¢ÈÐ. ¿õ ÀÄÅ¢¾Á¡É
¯½÷×¸¨Ç, ¯¾¡Ã½Á¡¸, þÃìì¸ò¨¾, «ý¨À, ¸É¢¨Å, À¡ºò¨¾,
§¸¡Àò¨¾ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅÐõ ¿õ ¸ñ¸û ¾¡ý.
¿õ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¸ñ¸û ÒÈ¡ì¸ñ¸û ±É ¯ýÉ¾ôÀ¡ðÎ Å÷½¢ì¸¢ÈÐ.
"«ÅÕ¨¼Â ¸ñ¸û ¾ñ½£÷ ¿¢¨Èó¾ ¿¾¢¸Ç¢ý µÃÁ¡öò ¾íÌõ
ÒÈ¡ì¸ñ¸ÙìÌ
´ôÀ¡É¨Å¸Ùõ,
À¡Ä¢ø
¸ØÅôÀð¨¼¨Å¸Ùõ,
§¿÷ò¾¢Â¡öô À¾¢ì¸ôÀð¼¨Å¸ÙÁ¡Â¢Õì¸¢ÈÐ" (¯ý. 5:12).
¬õ ÁýÈ¡Ê ¦ƒÀ¢òÐ ¿£÷ò§¾í¸¢ ¿¢üÌõ ÒÈ¡ì¸ñ¸û. µ! À¡Ä¢ø
¸ØÅôÀð¼ ¸ñ¸Ç¡õ, §¿÷ò¾¢Â¡ö À¾¢ì¸ôÀð¼¨Å¸Ç¡õ. «¼§¼, ±ò¾¨É
«Æ¸¡É ¸ñ¸û ¿õ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¸ñ¸û!
¸¢È¢ŠÐÅ¢ý «Æ¸¡É ¸ñ¸¨Çô ¦ÀÈ Â¡ÕìÌò¾¡ý ¬¨ºÂ¢ø¨Ä?
§Å¾ò¾¢ø þ¾ü¸¡É ¬§Ä¡º¨ÉÔõ ¯ûÇÐ. «ÆÌì ¸ñ¸û ¦ÀÈ §Å¾õ
¾Õõ ¬§Ä¡º¨É¨Â ¾¢Â¡É¢ô§À¡Á¡?
1.

§¿Ã¡ö §¿¡ì¸ §ÅñÎõ
"¯ý ¸ñ¸û §¿Ã¡ö §¿¡ì¸ì¸¼ÅÐ. ¯ý ¸ñ½¢¨Á¸û ¯ÉìÌ
Óý§É ¦ºù¨ÅÂ¡öô À¡÷ì¸ì¸¼ÅÐ" (¿£¾¢.4:25).

கர்த்தாளவ, என் முழு இருதயத்ளதாடும் உம் ரமத் துதிை் ளைன்; ெங் . 9:1a
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¬õ, þó¾ ¯Ä¸¢ø ¿ÁÐ §¿¡ì¸¦ÁøÄ¡õ ¸¢È¢ŠÐ
ÁðÎõ¾¡ý. ¿ÁÐ À¡÷¨Å ±øÄ¡õ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý Á£Ð ÁðÎõ þÕì¸ §ÅñÎõ.
þó¾ô Àì¸õ, «ó¾ô Àì¸õ ¾¢ÕõÀ¢É¡ø ¯Ä¸ò¾¢ý ¸Å÷îº¢ þØòÐ
À¢ýÛìÌò ¾ûÇ¢Å¢Îõ. ¸¢È¢ŠÐ¨Å ÁðÎõ À¡÷ì¸ô ÀÆ¸¢É¡ø «Å÷ åÀÓõ,
º¡ÂÖõ, ¿õ ÁÉ¨¾Ôõ, º¢ó¨¾¨ÂÔõ ¿¢ÃôÒõ.
¸¢È¢ŠÐ¨Å ÁðÎõ §¿¡ì¸¢ô À¡÷ìÌõ ¸ñ¸û «Æ¸¡É ¸ñ¸û¾¡õ.
´ò¾¡¨º ÅÕõ À÷Å¾í¸ÙìÌ §¿Ã¡¸ ¿õ ¸ñ¸¨Ç ²¦ÈÎì¸ô ÀÆ¸¢É¡ø,
ÀÃò¾¢Ä¢ÕóÐ ¿ÁìÌ ´ò¾¡¨º ÅÕõ. ¿õ ¸ñ¸Ç¢ý «ÆÌõ ÜÎõ.
2. ¸Ä¢ì¸õ §À¡¼ §ÅñÎõ
"¸ñ½¡ÉÐ
ºÃ£Ãò¾¢ý
Å¢Çì¸¡Â¢Õì¸¢ÈÐ.
¯ý
¸ñ
¦¾Ç¢Å¡Â¢Õó¾¡ø, ¯ý ºÃ£Ãõ ÓØÅÐõ ¦ÅÇ¢îºÁ¡Â¢ÕìÌõ.
¯ý ¸ñ
¦¸ð¼¾¡Â¢Õó¾¡ø, ¯ý ºÃ£Ãõ ÓØÅÐõ þÕÇ¡Â¢ÕìÌõ.
þôÀÊ
¯ýÉ¢ÖûÇ
¦ÅÇ¢îºõ
þÕÇ¡Â¢Õó¾¡ø,
«ùÅ¢Õû
±ùÅÇ×
«¾¢¸Á¡Â¢ÕìÌõ" (Áò§¾Ô 6:22,23).
¸ñ¸û §¿Ã¡ö À¡÷ì¸ ¸ñ¸ÙìÌ ¸Ä¢ì¸õ §À¡¼ §ÅñÎõ.
Ì¾¢¨Ã¸ÙìÌô ¦À¡ÐÅ¡¸ §À¡ÎÅ¡÷¸û. þÃñÎ Àì¸í¸Ç¢Öõ, ºÐÃÁ¡É,
¸ÕôÀ¡É, ¾ð¨¼Â¡É ¾¸Î þ¨½ò¾¢ÕôÀ¡÷¸û. Ì¾¢¨ÃÂ¡ø ÅÄÐ Àì¸õ,
þ¼Ð Àì¸õ º¡öóÐ µ¼¡Áø µ¼ þÐ ¯¾×õ.
¸Ä¢ì¸õ ±ýÀÐ §¿Ã¡ö µ¼ ÁðÎÁøÄ. þÐ ¸ñ¸ÙìÌ §À¡¼ôÀÎõ
´Õ Å¨¸ ÁÕóÐ ±ýÚõ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢Â¡Ç÷ ÜÈ¢É¡÷.
²Å¡û ¾ý ¸ñ¸ÙìÌ ¸Ä¢ì¸õ §À¡¼¡¾¾¡ø À¡Åõ Ñ¨ÆóÐÅ¢ð¼Ð.
Ä§Å¡¾¢ì§¸Â¡ º¨ÀìÌ ¦º¡øÄôÀð¼Ð À¢ýÅÕõ ¬§Ä¡º¨É. "¿£
À¡÷¨ÅÂ¨¼ÔõÀÊìÌ ¯ý ¸ñ¸ÙìÌì ¸Ä¢ì¸õ §À¡¼×õ §ÅñÎ¦ÁýÚ
¯ÉìÌ ¬§Ä¡º¨É ¦º¡øÖ¸¢§Èý (¦ÅÇ¢. 3:18).
¬õ, þý¨ÈìÌõ ¸¢È¢ŠÐ¨Åô À¡÷ì¸ ÓÊÂ¡¾ÀÊ ÁÉì¸ñ¸û
ÌÕ¼¡öô§À¡É ÀÃ¢¾¡ÀÁ¡É ¿¢¨Ä ¯ûÇÐ. ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý Ó¸ò¨¾ §¾¼¡Áø,
§¾¼ Å¢ÕõÀ¡Áø Å¡úó¾¡ø ¬Å¢ìÌÃ¢Â ÌÕð¼¡ð¼§Á ÅÕõ ±ýÀ¾¢ø
ºó§¾¸Á¢ø¨Ä.
- ¦¾¡¼Õõ
þôÀÊìÌ
¯í¸Ùì¸¡¸ ±ô¦À¡ØÐõ ¦ƒÀ¢ìÌõ
¾¢ÕÁ¾¢. ²ïºÄ¢ý ¦ƒ÷Ã¢ Ã¡ˆÌÁ¡÷
¬ÂÃõÁ¡

உம் முரைய அதிெயங் கரளசயல் லாம் விவரிை் ளைன். ெங் . 9:1b
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நன்றியறிதலுள்ளவர்களாயுமிருங்கள். (ககால

ா 3:15(b))

ஒரு தமிழ்ப் பத்திரிகையின் ஞாயிறு தின இகைப்பில் ஒரு நிைழ்ச்சிக்

குறிப்பபான்று இவ்வாறு எழுதப்பட்டு இருந்தது. அகத எழுதி இருந்த அந்த
மனிதர்,

ஒரு

ஆடிட்டர்

அலுவலைத்தில்

ஆடிட்டருடன்

இருக்கும்பபாழுது, இன்பனாரு நபர் உள்பே வந்து

பபசிக்பைாண்டு

தம்முகடய வருமான

வரி ைட்டுவதற்ைான பபப்பர்ைகே ஆடிட்டரிடம் பைாடுத்தார். அந்த பபப்பர்ைகே
வாங்ைி பரிசீலித்த ஆடிட்டர் அவர் ைட்டபவண்டிய வரிைகே எப்படிபயல்லாம்
குகறக்ைலாம்

என்பதற்ைான

வழிைகேபயல்லாம்

பசால்ல

ஆரம்பித்தார்.

ஆனால் அந்த நபர் குறுக்ைிட்டுத் தாமும், தம்முகடய சபைாதர, சபைாதரிைள்
எல்பலாரும் சிறுவயதிலிருந்பத அரசாங்ை உதவித்பதாகைகய கவத்துத்தான்

படித்துக் ைல்லூரிவகர பசன்றதாைவும் அதற்கு நன்றி பதரிவிக்கும்பபாருட்டு
அரசாங்ைத்திற்கு
பதரிவித்தார்.
பதிகலயும்

ைட்டபவண்டிய

அவருகடய

அந்த

பநர்கமகயக்

நபரின்

பைட்டுக்பைாண்டிருந்த

முழுவரிகயயும்

பசயகலயும்

இந்த

நபர்

ைண்ட

குறித்து

அவருகடய

ைட்ட

விரும்புவதாைவும்

ஆடிட்டர்

தம்முகடய

ஆச்சரிப்பட்டாராம்.

இகத

பநர்கமகயப்

பாராட்டி

ைட்டாயமாை

இல்கல

எழுதபவண்டுபமன அவருக்குத் பதான்றியதால் அந்தச் பசய்தித்தாேில் ஞாயிறு
இகைப்பில் இதுபற்றி எழுதி இருந்தார்.
முழு

என்றாலும்

பதாகையும்

அந்த

ைட்டபவண்டும்

மனிதரின்

பசயல்

ஒரு

என்பது

நன்றியறிதலின்

பவேிப்பாடாை

அகமைிறது. உலைப்பிரைாரமான ஒரு நன்கமகயப்பபற்ற ஒரு மனிதனுகடய
நன்றி

அறிதல்

இவ்வாறு

பவேிப்படுமாயின்,

அனுதினமும்

அேவில்லா

நன்கமைகே அேித்து நம்கம பராமரித்து, பாதுைாத்து வரும் ஆண்டவருக்கு
நன்றி பசால்வது என்பது எவ்வாறு அகமய பவண்டும் ?
இறறவனின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?
இபயசு

அபநைகரப்

இவ்வுலைில்

வாழ்ந்த

ைாலத்தில், அபநைகரக்

குைப்படுத்தி,

பிசாசின் ைட்டுக்ைேில் இருந்து விடுதகலயாக்ைி, பலருக்கும் பல

நன்கமைகேச் பசய்தார். ஒருமுகற அவரிடம் பத்துக் குஷ்டபராைிைள் தாங்ைள்
பசாஸ்தமாை

பவண்டுபமன

வந்திருந்தனர். அந்நாட்ைேில்

குஷ்டபராைிைகே

யாரும் அணுைமுடியாது; அவர்ைள் சமுதாயத்திலிருந்து விலக்ைப்பட்டிருந்தார்ைள்.
அவர்ைள்

பவண்டும்

சுைமகடந்தால் முதலாவது ஆசாரியருக்குத்
என்பது

குஷ்டபராைிைகேயும்

ைட்டகே.

பநாக்ைி,

இபயசு

“நீங்ைள்

தம்கம

பபாய்

தங்ைகேக்

நாடிவந்த

ஆசாரியருக்கு

ைாண்பிக்ை

பத்துக்

உங்ைகேக்

ைாண்பியுங்ைள்” என்றார். அப்படிபய அவர்ைள் பபாகும்பபாபத குைமானார்ைள்.

ெரைகளிளல நான் கர்தத
் ரரத் துதிை் ளைன். ெங் . 26:12b
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அவர்ைேில் ஒருவன், தான் குைமாைிவிட்டகதக் ைண்டதும், திரும்பி

இபயசுவிடம் வந்து அவர் பாதத்தில் விழுந்து நன்றி பசலுத்தினான். இபயசு
அவனிடம் “குைமானது பத்துப்பபர் அல்லவா? மற்ற ஒன்பதுபபரும் எங்பை” எனக்
பைட்டார். அந்த ஒன்பதுபபரும் பின்பும் வரபவயில்கல.

மற்ற ஒன்பது பதாழுபநாயாேிைளும் பபால்லாதவர்ைள் அல்ல. இபயசுமீ து

தாங்ைள்

கவத்திருந்த

விசுவாசத்கத

அவர்ைள்

பவேிப்பகடயாைக்

ைாட்டினார்ைள், அவருகடய அறிவுகரக்கு மனப்பூர்வமாைக் ைீ ழ்ப்படிந்தார்ைள்; ஏன்,
தாங்ைள்

குைமானகத ஆசாரியர்ைேிடம்

ைாட்டுவதற்ைாை

எருசபலமுக்கும்

பபானார்ைள். இபயசு இரக்ைப்பட்டு பசய்த உதவிகயக் குறித்து அவர்ைளுக்கு

நன்றியுைர்வு இருந்தது, ஆனால் அகத பசயல் பாட்டில் ைாண்பிப்பதற்கு தவறி
விட்டார்ைள்.

தாவதின்
ீ
நன்றியறிதல்:
“என் ஆத்துமாபவ, ைர்த்தகர ஸ்பதாத்திரி;" என்று ைர்த்தகர ஸ்பதாத்தரிக்ை

ஆரம்பிக்கும் தாவது
ீ இராஜா " அவர் பசய்த சைல உபைாரங்ைகேயும் மறவாபத
” (சங்.103:1,2)." என்று பசால்லி அதற்ைான ைாரைத்கதயும் பவேிப்படுத்துைிறார்.
அப்படியானால், அவர்

பசய்த

உபைாரம்

என்னபவன்பகத

நாம்

சிந்திக்ை

பவண்டியவர்ைோை இருக்ைிபறாம். உபைாரம் என்பது ைர்த்தர் நமக்கு பசய்த

ைனிவான பசயல்ைகேக் குறிக்ைிறது. அவர் அருேிய நன்கமைகேக் குறிக்ைிறது;
அவற்கற நாம் மறக்ைக் கூடாது. நாம் பிறந்ததுமுதல் இதுவகர நம் வாழ்நாேில்
பதவன்

நமக்கு

பவண்டியவர்ைோை
தீகமைகே

பசய்த

நன்கமைகே,

இருக்ைிபறாம்.

நிகனவில்

சாட்சிைகே

மற்றவர்ைள்

கவத்திருக்ைின்ற

நாம்,

நமக்கு

நாம்

நமக்கு

நிகனவுகூர

பசய்த

நன்கம,

நன்கமகயபய

பசய்துவருைின்ற ைர்த்தருகடய ஆசீர்வாதங்ைகே ஒருபபாதும் மறக்ைலாைாது.
சங்ைீ தம்

பசய்ைின்றார்
ஆண்டவர்

வசனங்ைேில்,

103:3-5ஆம்

என்பகதக்

தாபம,

குறித்து

நம்

இகறவன்

பசல்ைிறார்.

நன்கமைோல்
நமக்கு

தாவது
ீ

என்பனன்ன

மன்னிக்ைிறார்,

பநாய்ைகேக்

நம்

ைாப்பாற்றுைிறார், நம்கம

நம்கம

பாராட்டும்

நமக்ைாை

பசால்ைிறார்.

அக்ைிரமங்ைகே

குைமாக்குைிறார், ஆத்துமாகவக்
அத்துடன்

ஆண்டவர்

திருப்தி

நன்கமைகே

ஆக்குைிறார்
பட்டியல்

ைர்த்தராைிய

முடிசூட்டுைிறார்,

என்று

பசால்லி

இட்டுக்பைாண்பட

நன்றியறிதலும் காணிக்றகயும்:
ைாைிக்கை

பகடத்தல்

என்பது

பவதத்தின்

அடிப்பகடயிபல

நன்றியறிதலின் ஒரு பவேிப்பாடாை அல்லது பசயல்பாடாை திருச்சகபயின்

ஒழுங்ைில் ைகடபிடிக்ைப்பட்டு வருைிறது. ஆபபலின் ைாைிக்கைகய ஆண்டவர்
ஏற்றுக்பைாண்டதும்
அங்ைீ ைரித்தகதயும்

பசலுத்துைிறவர்ைேின்

,

ஏகழ

நாம்

விதகவயின்

ைாைிக்கைகய

இபயசு

விசுவாசமுபம

முக்ைியமானது.

எபிபரயர்

அறிபவாம்.

உள்ேமும்

(11.17)-ல் "விசுவாசத்தினாபல ஆபிரைாம்
ஈசாக்கைப்

பலியாை

ைாைிக்கைகய

தான்

ஒப்புக்பைாடுத்தான்"

சுட்டிக்ைாண்பிப்பகத பார்க்ைிபறாம்.

விட

அகத

பசாதிக்ைப்பட்ட

என்று

பவுல்

பபாது,

அடிைோர்

பூமியின் குடிகளள, எல் லாரும் கர்தத
் ரரக் சகம் பீரமாய் ை் ைாடுங் கள் .ெங் . 100:1

7

நன்கம பபற்றுக்பைாள்வதற்குக் ைாட்டுைின்ற தீவிரத்கத, நன்றி பசால்லுவதில்

நாம்

ைாட்டுவதில்கலபய, ஏன்? வாழ்க்கையில் பதகவைள்

ஏற்படும்பபாது,

“இபயசுபவ எனக்கு உதவி பசய்யும். என் பதகவைகேச் சந்தியும்” என்று ைதறி

பஜபிப்பபாம். பதவன் நமது பஜபங்ைகேத் தள்ளுைிறவர் அல்ல. அவர் நமக்குக்
ைிருகபயாய்

தந்த

உைர்ச்சிவசப்படும்

பதில்ைகேக்
நாம்

ஜீவிக்ைிபறாமா? திரும்பிவந்த
ஆண்டவர், இன்று

நம்கமக்

நன்கமைகே எண்ைி

ைைக்ைிட

முடியுமா? பதில் ைிகடத்தவுடன்

உண்கமயாைபவ

குஷ்டபராைிகயக்

குறித்தும்

எண்ைி

பதவனுக்கு

குறித்து

நன்றியாய்

மைிழ்ச்சியகடந்த

மைிழ்ச்சியகடவாரா? அவர்

வாழ்நாள்

முழுவதும்

அவருக்கு

பசய்த

நன்றி

பசலுத்துைிறவர்ைோய் ைாைப்படுைிபறாமா ? பதவன் தாபம தூய ஆவியானவரின்
உதவிபயாடு

நன்றியறிதல்

உள்ேவர்ைோய்

நம்கம

ைிறிஸ்துவுக்குள்

உறவில் பமன்பமலும் பலப்பட ைிருகப அருள்வராை .. ஆபமன்.

உள்ே

எண்ைிப் பார்க்ை எத்தகன நன்கம எந்தன் வாழ்வினிபல
எண்ணுவதற்க்கும் அதிைமாை என்னில்

தருபவபர ...

இன்னும் நிற்பதும் அழியாதிருப்பதும் இபயசுவின் ைிருகப அல்பலா ...!!
எண்ணும் பபாழுதில் எழும்பும் துதிைள் எண்ைி முடியாதல்பலா..!

(எபப. 3:20, புல 3:22)

சிபநைிதனுக்ைாய் ஜீவன் விடுதலில் சிறந்த அன்புண்படா ..?
பாவி எனக்ைாய் ஜீவன் தரவும் பாரில் உறவுண்படா . ..?
அவகர

தந்து இவ்வேவாய் உலைில் அன்பு கூர்ந்தாபர ...!

சிலுகவ மரத்தில் இபயசு ரத்தம் சிந்தி மரித்தாபர ...!!

(பயாவா 15:13 , 3:16)

வானமும் பூமியும் ஒழிந்தாலும் அவர் வாக்குைள் மாறாபத ..!

மகலைள் குன்றுைள் பபயர்ந்தாலும் அவர் ைிருகப மாறாபத ..!
நல்லவர் இபயசு நமக்கு பசய்த நன்கமைகே நிகனப்பபாம் ...

நன்றியுள்ே இதயத்பதாட என்றும் துதித்திடுபவாம் ...!! (மத் 24:35, ஏசா 54:10)
பூமியின் குடிைபே பைம்பீரமாய் அவர் சன்னதிமுன் வருபவாம் ...!
மைிழ்பவாபட ஆராதித்து மன்னகனப் பபாற்றிடுபவாம் ...!!

நன்றியறிதல் உள்போராய் நாம் நாளும் வாழ்ந்திடுபவாம் ...!

என்றும் அவபராடிகைந்த வாழ்வில் பவன்பற சிறந்திடுபவாம் ..!! (சங் 98:4)

¸¢È¢ŠÐÅ¢ø «ýÒ¼ý
¦ƒÂ ºó¾¢Ã Ã¡ƒ¡

நான் உமக்கு ஸ்ளதாத்திரைலிரயெ் செலுத்தி, கர்த்தருரைய நாமத்ரதத் சதாழுதுசகாள் ளுளவன்.ெங் .116:17
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²Èò¾¡Æ 23,000 Ó¨È ´Õ ¿¡¨ÇìÌ ´Õ ÁÉ¢¾ý ãîÍ Å¢Î¸¢È¡ý.
¿¡õ ´ù¦Å¡Õ Ó¨È ÍÅ¡º¢ìÌõ§À¡Ðõ ¬ì…¢ƒ¨É ¯ûÇ¢ØòÐ, ¸¡÷Àý
¨¼ ¬ì¨…¨¼ ¦ÅÇ¢Å¢Î¸¢§È¡õ. ãî¨º ¯ûÇ¢ØòÐ ¦ÅÇ¢Å¢ÎÅÐ ¿ÁìÌ
´Õ º¡¾¡Ã½Á¡É ¸¡Ã¢ÂÁ¡ö ¦¾Ã¢ó¾¡Öõ, «Ð «ò¾¨¸Â º¡¾¡Ã½Á¡É¾øÄ.
¿õ¨Á ÍüÈ¢ÔûÇ ¸¡üÚ Á¡Í ÀÊó¾ ¸¡üÈ¡Â¢ÕôÀ¢ý, «¨¾ ÍÅ¡º¢ìÌõ§À¡Ð
¿ÁÐ ¯¼ÖìÌ §¸¼¡É¨¾ ¿¡õ ÍÅ¡º¢ì¸ì ÜÎõ.
«øÄÐ ¿õ ÍÅ¡º
¯ÚôÒ¸û ´Õ§Å¨Ç ²§¾¡ ´Õ ¸¡Ã½ò¾¢É¡ø ºÃ¢Â¡¸ ¦ºÂøÀ¼¡ Å¢ð¼¡ø
ÍÅ¡ºì§¸¡Ç¡Ú ²üÀ¼ìÜÎõ.
«Ð ºüÚ §Á¡ºÁ¡É¾¡¸ þÕó¾¡ø
ãîÍò¾¢½Èø ²üÀðÎ ¿¡õ ÁÃ¢ì¸×õ §¿Ã¢¼Ä¡õ. þô§À¡Ð ¿õ¨Á
ÀÂôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñÊÕì¸¢È ¸§Ã¡É¡ ¨ÅÃŠ Ü¼ ãîÍò¾¢½È¨Ä
¯ñ¼¡ìÌõ §¸ÎûÇ¨¾ ¿¡õ «È¢§Å¡õ. «ôÀÊÂ¡Â¢ý ²Èò¾¡Æ 23,000 Ó¨È
´Õ ¿¡¨ÇìÌ ãîÍ Å¢Î¸¢È ¿¡õ, ´Õ ¿¡¨ÇìÌ ±ò¾¨É Ó¨È
¿õ
¬ñ¼Å÷ þ§ÂÍ×ìÌ ¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ¸¢§È¡õ?
Â¡ì§¸¡Ò 1:17 ¦º¡øÖ¸¢ÈÀÊ ¿ý¨ÁÂ¡É ±ó¾ ®×õ, âÃ½Á¡É ±ó¾
ÅÃÓõ
ÀÃò¾¢Ä¢ÕóÐñ¼¡¸¢,
§º¡¾¢¸Ç¢ý
À¢¾¡Å¢É¢¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ
þÈí¸¢ÅÕ¸¢ÈÐ. ¿¡õ ¿õ ¬ñ¼ÅÃ¢¼Á¢ÕóÐ ¦ÀüÚûÇ ¿ý¨Á¸û «¾¢¸õ.
«¨ÅÂ¨Éò¨¾Ôõ À¡÷ìÌõ§À¡Ð ¿¡õ ¿õ ¬ñ¼ÅÕìÌ ±ò¾¨É §¸¡Ê
¿ýÈ¢¸û ¦º¡ýÉ¡Öõ §À¡¾¡Ð.
ÀÆì¸Á¡¸ Á¡üÈ¢ì¦¸¡ûÇ §ÅñÊÂÐ ¿ýÈ¢ À¨¼ôÒ
¿ýÈ¢ À¨¼ô¨À ¿¡õ ¿õÓ¨¼Â ÀÆì¸Á¡¸ Á¡üÈ¢ì¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ¿ýÈ¢
¦ºÖòÐÅÐ ±ýÀÐ ¾¡É¡¸ ÅÕÅ¾¢ø¨Ä. ²¾¡ÅÐ ´Õ ¸‰¼õ ¯ñ¼¡É¡ø
¯¼§É ÓÚÓÚì¸¢È ¿¡õ, «Û¾¢É Å¡úÅ¢ø ¿õÓ¨¼Â «ýÈ¡¼ò §¾¨Å¸¨Ç
¾óÐ, Í¸ò¨¾ì ¦¸¡Îò¾¢Õì¸¢È¨¾ ±ñ½¢ ¿ýÈ¢ ¦ºÖò¾ §ÅñÎõ.
Ì¨Èó¾Ð ´Õ ¿¡¨ÇìÌ ´Õ ÀòÐ ¸¡Ã¢Âí¸¨ÇÂ¡ÅÐ ¸ñÎÀ¢ÊòÐ
¬ñ¼ÅÕìÌ ¿ýÈ¢ ¦ºÖò¾ ÓÂüº¢ò¾¡ø, ¿¡û ÓØÅÐõ ¿õÓ¨¼Â ¸ÅÉõ
¿¡õ ¦ÀüÈ ¿ý¨Á¸¨Ç ¸ñÎÀ¢ÊôÀ¾¢§Ä§Â ¦ºøÖõ. §À¡¸ô §À¡¸ «ó¾ô
ÀðÊÂø ¿£ñÎ ¦¸¡ñ§¼ §À¡Ìõ. «ô§À¡Ð ¾¡Å£¾Ãº¨Éô §À¡Ä ¸÷ò¾¨Ã
¿¡ý ±ì¸¡Äò¾¢Öõ Š§¾¡ò¾Ã¢ô§Àý. «Å÷ Ð¾¢ ±ô§À¡Ðõ ±ý Å¡Â¢Ä¢ÕìÌõ
±ýÈ ¿¢¨Ä¨Â ¿¡õ «¨¼§Å¡õ.
±øÄ¡ì ¸¡Ã¢Âí¸Ùõ ¿ý¨ÁÂ¡ö §À¡öì¦¸¡ñÊÕìÌõ §À¡Ð, ¿ýÈ¢
¦ºÖò¾
ÁÈóÐ§À¡É
Ì‰¼§Ã¡¸¢¸¨Çô
§À¡Ä
¿¡õ
¬ñ¼Å¨Ã
ÁÈóÐÅ¢ÎÅÐñÎ. º¢È¢Â ¸¡Ã¢Â§Á¡, ¦ÀÃ¢Â ¸¡Ã¢Â§Á¡ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿ýÈ¢
¦ºÖò¾ ¸¼¨Áô ÀðÎû§Ç¡õ.
«ÅÕ¨¼Â «ýÒ, þÃðº¢ôÒ, À¡Ð¸¡ôÒ
þôÀÊ «Îì¸¢ì ¦¸¡ñ§¼ §À¡¸Ä¡õ.
ளதவெமாதானம் உங் கள் இருதயங் களில் ஆளக்கைவது. சகாளலா.3:14a
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Ýú¿¢¨Ä¨Âì ¸¼ó¾Ð ¿ýÈ¢ À¨¼ôÒ
±øÄ¡ Ýú¿¢¨ÄÂ¢Öõ ¸÷ò¾ÕìÌ ¿ýÈ¢ ¦ºÖò¾ ¿¡õ ¸üÚì¦¸¡ûÇ
§ÅñÎõ (1¦¾º. 5:18).
• ¾¡Å£Ð ¾ÉìÌ §º¡¾¨É¸û ¯ñ¼¡É Ýú¿¢¨Ä¸Ç¢Öõ ¸÷ò¾ÕìÌ
¿ýÈ¢ ¦ºÖò¾¢É¡ý (ºí.26:7).
• ÁÉó¾¢ÕõÀ¢ À¡Åò¨¾ Å¢ðÎ þŠÃ§ÅÄ÷ ¾¢ÕõÀ¢É §À¡Ð, ±§ºì¸¢Â¡
¸÷ò¾ÕìÌ ¿ýÈ¢ ¦ºÖò¾¢É¡ý (2¿¡Ç¡. 31:2).
• Á£É¢ý ÅÂ¢üÈ¢Ä¢ÕóÐ Å¢ñ½ôÀõ Àñ½¢Â §Â¡É¡, ¸÷ò¾ÕìÌ ¿ýÈ¢
¦ºÖòÐÅ¾¡¸ ¦À¡Õò¾¨É Àñ½¢É¡ý (§Â¡É¡ 2:9).
• Á¨È¦À¡Õ¨Çò
§¾Åý
¾ÉìÌ
¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â§À¡Ð,
¦ÀÕ¨ÁôÀ¡Ã¡ð¼Áø,
¾ÉìÌ ¬¾¡Âò¨¾ò §¾¼¡Áø, §¾ÅÛìÌ
¿ýÈ¢ ¦ºÖò¾¢É¡÷ ¾¡É¢§Âø (¾¡É¢. 2:19-23).
§Å¾¡¸Áò¾¢ø þôÀÊ «§¿¸...... ±ÎòÐì¸¡ðÎ¸û
¯ñÎ.
¸÷ò¾Õ¨¼Â
ÅÆ¢
ÍÆü¸¡üÈ¢Öõ,
ÒÂø¸¡üÈ¢Öõ þÕì¸¢ÈÐ. ±É§Å ÍÆü¸¡ü§È¡, ÒÂø¸¡ü§È¡ ¿õ§Áø
«Êò¾¡Öõ, ¸¡ü¨È ¾ý Å¡÷ò¨¾Â¢É¡ø «¼ì¸¢ ¬û¸¢È §¾Åý ¿õ§Á¡Î
þÕôÀ¾¡ø ¿¡õ «ÅÕìÌ ¿ýÈ¢ ¦ºÖò¾¢ «¨Á¾¢§Â¡Î «ó¾ Ýú¿¢¨Ä¨Â
§Áü¦¸¡ûÇÄ¡õ. «ô§À¡Ð «Ð ¿ÁìÌ ¦ÅüÈ¢Â¡¸ ÓÊÔõ. «¾ý ãÄõ ¿õ
Å¢ÍÅ¡ºÓõ ÀÄôÀÎõ. §Ã¡Á÷ 8:28 ¦º¡ø¸¢ÈÀÊ «ÅÃ¢¼ò¾¢ø «ýÒ ÜÕ¸¢È
¿ÁìÌ º¸ÄÓõ ¿ý¨ÁìÌ ²ÐÅ¡¸ ¿¼ìÌõ ±ýÀ¨¾ ÁÈóÐ Å¢¼¡Ð, «ÅÕìÌ
¿ýÈ¢ ¦ºÖò¾ §ÅñÎõ. «ùÅ¡Ú ¦ºöÔõ§À¡Ð, ¸‰¼Á¡É ¦¿Õì¸Á¡É
«ÛÀÅí¸û ãÄõ ¿¡õ ¦ÀüÈ ¬º£÷Å¡¾í¸¨Ç ²üÈ §Å¨ÇÂ¢ø ¿õÁ¡ø
¯½÷óÐ ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ..
«Ð ÁðÎÁøÄ¡Ð, ¿ýÈ¢ ¯½÷§Å¡Î ¿¡õ ¿õ þ§ÂÍ×ìÌ ¿ýÈ¢
¦ºÖòÐÅÐ ¿ÁìÌ Á¸¡ ¦ÀÃ¢Â ÀÄò¨¾ ¦¸¡ÎìÌõ. «Ð ¿õ ±¾¢Ã¡Ç¢Â¡¸¢Â
º¡ò¾¡¨É ¿õ¨Á Å¢ðÎ Å¢Ãð¼ §À¡ÐÁ¡É¾¡Â¢ÕìÌõ. ±É§Å ¿ÁìÌ §¾Åý
«ÕÇ¢Â ¿ý¨Á¸¨Ç ´Õ ÌÈ¢ôÀ¢ø ±Ø¾¢ ¨ÅòÐ, ¾¢ÉÓõ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿ýÈ¢
¦ºÖòÐÅÐ ¿øÄÐ.
«ôÀÊ ¦ºöÂô ÀÆÌõ§À¡Ð, ¿õ ÁÉõ ´ù¦Å¡Õ
¸¡Ã¢ÂòÐìÌõ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿ýÈ¢ ¦ºÖò¾ ÀÆ¸¢ Å¢Îõ.
¯ûÇõ âÃ½
ºÁ¡¾¡Éò¾¡ø ¿¢ÃõÒõ. «ô§À¡Ð ¿ÁÐ ºÃ£ÃÓõ Í¸òÐ¼ý þÕìÌõ. ¦¾öÅ£¸
À¢ÃºýÉò¾¢ø ¿¡õ þÕôÀ¨¾ ¿¡Óõ, ¿õ§Á¡Î þÕôÀÅ÷¸Ùõ ¯½÷óÐ
¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ.
¦ƒÀº£Ä¢ ¬º£÷

இதற் சகன்ளற நீ ங் கள் ஒளர ெரீரமாக அரைக்கை் ைை்டீர்கள் ; சகாளலா.3:14b

10

²¨Æ Å¢¾¨ÅÂ¢ý ¸¡½¢ì¨¸
(Á¡üÌ 12:41-44; æì¸¡ 21:1-4)
¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ þÕó¾ ¿¡ð¸Ç¢ø ´Õ º¢Ä ¿À÷¸û
«ÅÃ¡ø À¡Ã¡ð¼ôÀð¼É÷. «¾¢ø ´ÕÅ÷ ¾¡ý þó¾ Å¢¾¨Å. ÁüÈ ±øÄ¡¨Ãô
À¡÷ì¸¢Öõ þó¾ ²¨Æ Å¢¾¨Å «¾¢¸Á¡ö §À¡ð¼¡¦ÇýÚ À¡Ã¡ðÊÉ¡÷.
þ§ÂÍ §¾Å¡ÄÂò¾¢üÌ ¦ºýÈ¢Õó¾ §À¡Ð ¸¡½¢ì¨¸ô §À¡Î¸¢È¨¾ô
À¡÷òÐì ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷.
À½ì¸¡ÃÕõ,
²¨Æ¸Ùõ, ¸¡½¢ì¨¸ô
§À¡Î¸¢È¨¾ì ¸ñ¼¡÷. ³ÍÅÃ¢ÂÅ¡ý¸û «§¿¸÷ «¾¢¸Á¡ö §À¡ð¼¡÷¸û.
þó¾ ²¨Æ Å¢¾¨Å§Â¡ þÃñÎ ¸¡Íô §À¡ð¼¡û.
±ôÀÊ¦ÂÉ¢ø
ÁüÈÅ÷¸¦ÇøÄ¡Õõ ¾í¸û ÀÃ¢âÃ½ò¾¢Ä¢ÕóÐ ±ÎòÐô §À¡ð¼¡÷¸û.
¬É¡ø þó¾ Å¢¾¨Å§Â¡ ¾ý ÅÚ¨ÁÂ¢Ä¢ÕÐ ¾ÉìÌ ¯ñ¼¡É¨¾¦ÂøÄ¡õ
§À¡ð¼¾¡ø þ§ÂÍ º£„÷¸Ç¢¼õ ¾ý ƒ£ÅÉò¾¢üÌ ¯ñ¼¡Â¢Õó¾ À½õ
ÓØÅ¨¾Ôõ §À¡ðÎ Å¢ð¼¡û ±ýÚ À¡Ã¡ðÊÉ¡÷.
þó¾ þÃñÎ ¸¡Í
À¡ÄŠ¾£É¡ §¾ºò¾¢ø ÀÆì¸ò¾¢Ä¢Õó¾ Á¢¸î º¢È¢Â ¸¡Í. Á¢¸×õ «üÀÁ¡É
Á¾¢ôÒ¨¼Â À½õ.
¬É¡ø «Åû ÁÉôâ÷ÅÁ¡ö ¦¸¡Îò¾¡û.
¿¡õ
ÁÉôâ÷ÅÁ¡ö ¯üº¡¸ò§¾¡Î «ÅÕìÌ ¸¡½¢ì¨¸ ¦¸¡ÎôÀÐ¾¡ý «ÅÕ¨¼Â
Å¢ÕôÀõ. ¿õÓ¨¼Â ÁÉÐõ þ¾ÂÓõ ´ýÚÀðÎ ¿ýÈ¢ÔûÇ þÕ¾ÂòÐ¼ý
¸¡½¢ì¨¸¨Â ¬ñ¼ÅÕìÌ ¦ºÖò¾ §ÅñÎõ.
§¾ÅÉ¢¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ
±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¦ÀüÚì ¦¸¡ñ¼ ¿¡õ ÁÉôâ÷ÅÁ¡ö ¦ºöÂ §ÅñÎõ ±ýÚ
¬ñ¼Å÷ ±¾¢÷À¡÷ì¸¢È¡÷. ¿õ ÁÉ¨¾, ¿õ §¿Ãò¨¾, ¿õ ¯¨Æô¨À, ¿õ
¸¡½¢ì¨¸¸¨Ç, ²ý ¿õ¨Á§Â ¬ñ¼ÅÕìÌ ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ.
§¾ÅÛ¨¼Â þÕ¾Âò¾¢üÌ ²üÈÅÉ¡¸¢Â ¾¡Å£Ð ÁÉôâ÷ÅÁ¡ö ¦¸¡ÎìÌõ
¾¢Ã¡½¢ ¯ñ¼¡Å¾üÌ ¿¡ý ±õÁ¡ò¾¢Ãõ? ±ý ƒÉí¸û ±õÁ¡ò¾¢Ãõ? ±øÄ¡õ
¯õÁ¡ø ¯ñ¼¡ÉÐ.
¯ÁÐ ¸Ãò¾¢ø Å¡í¸¢ ¯ÁìÌ ¦¸¡Îò§¾¡õ ±ýÚ
¦º¡ø¸¢È¡÷.
þÕ¾ÂÓõ,
º¢ó¨¾Ôõ
þ¨½óÐ
¿ýÈ¢
ÀÄ¢¸¨Ç
¦ºÖòÐõ§À¡Ð «ó¾ ¸¡½¢ì¨¸ §¾ÅÉ¡ø Ò¸ÆôÀ¼ì ÜÊÂ¾¡ö þÕì¸¢ÈÐ.
À½ò¾¢ø §Áø «Åû ¿õÀ¢ì¨¸ þøÄ¡Áø «¨¾ì ¦¸¡Îò¾ ¸÷ò¾÷ §Áø
¿õÀ¢ì¨¸
¨Åò¾¡û.
¾ý
ÅÚ¨ÁÂ¢ø
þÕóÐ
ƒ£ÅÉòÐìÌ
¯ñ¼¡Â¢Õó¾¦¾øÄ¡õ §À¡ðÎÅ¢ð¼¾¡ø þÅû ÍÂ¿ÄÁüÈ Å¡ú× Å¡úó¾
¦ÀñÁ½¢ ±ýÈ¡ø Á¢¨¸Â¡¸¡Ð.
þ§ÂÍ À½ò¨¾ À¡÷ì¸Å¢ø¨Ä.
Ì½ò¨¾ô À¡÷ì¸¢È¡÷.
¿õ ¬Å¢, ¬òÐÁ¡, ºÃ£Ãõ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ
«ÅÃ¢¼ò¾¢ø ´ôÀ¨¼ô§À¡õ.
¾¢ÕÁ¾¢. „÷Á¢Ç¡ Ã¡§ƒ‰

நன்றியறிதலுள் ளவர்களாயுமிருங் கள் . சகாளலா.3:14c
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Dear Children,
Greetings!!
It seemed like just yesterday we stepped into a new year 2021, and already a
month has gone by. Are you happy? You should be, because you are God’s
children, safe under the shadow of his wings. Are you worried? Troubled about
something? Cast all your anxiety on him because he cares for you (1 Peter 5:7).
The theme for this month is “Thanksgiving”. But does it feel like this past year
has given very little to be thankful for?
Between a pandemic, isolation, unrest, and the cancellation/postponement of
just about everything, 2020 has caused anxiety, frustration, and discontentment
for many people. Instead of counting our blessings, we tend to focus on the
number of things that have gone wrong.
However, our losses can help remind us of gifts we often take for granted,
making us more grateful for all we have been given. Sure, we miss our friends,
but we see our family more these days. Some have gained weight, while others
have discovered new hobbies in cooking, drawing and music. Most importantly,
we have found new online ways to meet, worship and learn about our Lord Jesus.
“Thanksgiving” is a great way to remember all the amazing things God has done
for us. But as Christians, we need to realize our ultimate purpose.
1. We were Created for Thanksgiving – Firstly, God created humanity for
Thanksgiving. We exist to appreciate God. He created us to honor him by giving
him thanks.
2. Fallen from Thanksgiving - Secondly, all of us have failed miserably in
appreciating God as we should.
3. Redeemed by Thanksgiving -Thirdly, although we failed God, he never failed
us. God himself, in the person of his Son, Jesus, entered into our thankless world,
lived in flawless appreciation of his Father, and died on our behalf.
4. Freed for Thanksgiving - Finally, by faith in Jesus, we are redeemed, and freed
to enjoy the pleasure of being doubly thankful for God’s favor toward us — not
only as his creatures, but also as his redeemed.

Oh give thanks to the LORD; call upon his name; make known his deeds among the peoples! 1 Chron. 16:8
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The book of Pslams is a collection of sacred songs sung by the people of Israel in
their worship of God. Paul in his letter to the Ephesians in Chap. 5:19, encourages
the believers to - Sing psalms and hymns and spiritual songs among themse lves,
making music to the Lord in their hearts.
This Thanksgiving let us give Thanks with the help of the Holy Spirit- through Song
and Psalm, in our hearts and voices, to the Glory of God the Father, and our Lord
Jesus Christ.

PSALMS: A BOOK OF POETRY—OLD TESTAMENT
Authors: David, Asaph, sons of Korah, Solomon, Heman, Ethan, Moses
When It Happened: About 1491–500 BC
Chapters: 150
Key People: King David
About God: God is great and greatly to be praised. He deserves all glory and
worship from all of His creation.

Summary: The book of Psalms is a book of prayers and hymns, meant to draw
our attention from ourselves and to our mighty God. It is a collection of praises
to our God. The psalms emphasize man’s position before a perfect, holy God.
This sets God in His rightful place—as Ruler over the affairs of the world and all
mankind. The psalms include singing praises, giving thanks, and crying out for
help.

Oh give thanks to the LORD, for he is good; for his steadfast love endures forever. 1 Chron. 16:34
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SOME GEMS FROM THE PSALMS
There are many treasures to be gleaned from studying the book of Pslams. The
below serve to illustrate a few…

FIND YOUR WAY THROUGH THE MYSTERIOUS MAZE

I will give thanks to the LORD with my whole heart; I will recount all of your wonderful deeds. Ps. 9:1
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CHOOSE THE RIGHT ANSWER FROM THE OPTIONS GIVEN BELOW
1. Which famous Psalm of David contains the line, "he maketh me to lie down in
green pastures"?
A. Psalms 21
B. Psalms 22 C. Psalms 23 D. Psalms 24
2. What is the first line of Psalm 1?
A. Why standest thou afar off, O Lord? B. Blessed is the man that walketh not...
C. Give Thanks to the Lord for he is good. D. Worship the Lord with gladness.
3. How does Psalm 100 say we should come before the Lord's presence?
A. With Joy B. With Prayer C. With Thanks giving D. With singing
4. What does Psalm 16 say there is in the Lord's right hand?
A. Pleasures for evermore
B. Joy and Eternal Life
C. Salvation and Righteousness D. Gifts of Light and Life
5. How many types of musical instruments are mentioned in Psalm 150?
A. 3
B. 5
C. 8 D. 10
6. Which is the shortest Psalm?
A. 24
B. 56 C. 117
7. Which is the longest Psalm?
A. 35
B. 90 C. 119

D. 118

D. 149

8. What is the "chorus" in Psalm 136 which is repeated in every verse?
A. For his mercy endureth forever
B. For the Lord is good in all the
earth and heavens
C. For his statutes are right and his judgements true
D. For his righteousness is above all other
9. Complete the verse - The _________is the LORD's, and the fullness thereof….
(24:1)
A. Earth
B. Sea
C. Universe
D. Solar system
10. Complete the verse - Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee
_______________. (37:4)
A. All your Needs
B. Fame
C. Riches D. The desires of thine Heart

The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me; Ps. 50:23
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SOMETIMES BLESSINGS COME HIDDEN
These neighbors are celebrating thanksgiving together. Can you find the hidden
objects in the picture?
Color them in the picture when you find them.

I will praise the name of God with a song; I will magnify him with thanksgiving. Ps. 69:30
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WHO AM I TO GOD?...
When I consider your heavens,
the work of your fingers the
moon and the stars, which you
have set in place, what is man
that you are mindful of him,
the son of man that you care
for him? Yet, you made him a
little lower than the heavenly
beings and crowned him with
glory and honor. Ps. 8:3-5

A Thank You Prayer
Lord, thank you that you are mindful of
me. That you actually bend down and
listen to me when I pray. That you
actually think of me. Not because I
deserve it. But because you love
me. Lord, may I never take your love for
granted, but may I always stand in awe
of your love for me. In Jesus name,
Amen.

A VERY PRECIOUS CHILD INDEED…
BEING THANKFUL FOR GOD’S CONSISTENCY
There is a fictional story told of a day when the sun did not rise. Six o’clock came,
and there was no sign of dawn.
At seven o’clock, there was still no ray of
light. At noon, it was as black as midnight. No
birds sang to break the silence. Then came the
long black hours of the afternoon. Finally, the
evening arrived, but no one slept that night.
Some wept; some wrung their hands in
anguish. Every church was thronged with
people on their knees. Thus, they remained
the whole night through.
After that long night of terror and agony, millions of eager, tear-streaked faces
were turned toward the east. When the sky began to glow red, and the sun rose,
there was a loud shout of joy. Millions of lips said, “Bless the Lord, O my soul”
because the sun had risen after one day of darkness.
The very consistency of God’s blessings sometimes seems to dull our gratitude.
The wonderful thing about the mercies of God is that they are new every morning.
Let us remember to be continually thankful to our gracious God. “It is of the LORD’S
mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new
every morning: great is thy faithfulness.”

Let us come into his presence with thanksgiving; Ps. 95:2a
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GIVING THANKS – A MISSIONARY STORY
George Müller (1805-1898) was a Christian missionary
evangelist and a coordinator of orphanages in Bristol, England.
Through his faith and prayers (and without asking for money) he
had the privilege of caring for over 120,000 orphan children. He
also traveled over 200,000 miles (by ship) to preach the Gospel
of Jesus Christ in 42 countries and to challenge believers about
world missions and trusting God. In his journals, Müller recorded
miracle-after-miracle of God’s provision and answered prayer.
One such miracle is illustrated below.
One morning, all the plates and cups and bowls on the table were empty. There was
no food in the larder and no money to buy
food. The children were standing, waiting
for their morning meal, when Müller said,
“Children, you know we must be in time
for school.” Then lifting up his hands he
prayed, “Dear Father, we thank Thee for
what Thou art going to give us to eat.”
There was a knock at the door. The baker stood there, and said, “Mr. Müller, I
couldn’t sleep last night. Somehow I felt you didn’t have bread for breakfast, and the
Lord wanted me to send you some. So I got up at 2 a.m. and baked some fresh bread,
and have brought it.”
Mr. Müller thanked the baker, and no sooner had he left, when there was a second
knock at the door. It was the milkman. He announced that his milk cart had broken
down right in front of the orphanage, and he would like to give the children his cans
of fresh milk so he could empty his wagon and repair it.
Likewise, little children, let us always remember to thank God – our Jehovah Jireh,
to meet all our daily needs.

Note : Submit the answers of Bible Quiz to Pastor uncle on or
before 25th of every month.

Let us make a joyful noise to him with songs of praise! Ps. 95:2b
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Dear children,
Did you read every article in the children’s section? Every article? Then you should
have no trouble at all in completing the below sentences… Let’s see how well you
do it...
1.
The theme for the month of February is - ____________________________.
2.

“Thanksgiving” is a great way to remember __________________________.

3.
As Christians, we need to realize our ultimate purpose. We were
_____________ for Thanksgiving; _________________________ from Thanksgiving;
_____________________by Thanksgiving; __________________ for Thanksgiving.

4.

The book of Psalms is a book of prayers and hymns, meant to draw our
attention ____________________________________________.
5.
There are many treasures to be gleaned from studying the book of Pslams.
Pslams 103:2 says - __________________________________.
6.

Psalms 121:1 says – My help comes from _______________________.

7.

Who am I to God?

______________________________________.

8.
The very consistency of God’s blessings sometimes seems to dull our
gratitude.
The
wonderful
thing
about
the
mercies
of
God
________________________________________________________.
9.
George Müller had the privilege of caring for over _________________orphan
children. He also traveled over ___________________miles (by ship) to preach the
Gospel of Jesus Christ in _______ countries.
10.
In the missionary story, two people arrived at the orphanage following George
Müller’s prayer. They were the _____________________ and the
____________________.
I hope you’ve had as much fun completing the activities as I have had in preparing
them.
Look forward eagerly every month to what the Lord has to say to you. Because as the
bible says in 1 Corinthians 2:9 - Eye hath not seen, nor ear heard…...the things which
God hath prepared for them that love him.
God bless,
Mrs. Briliya Jeyaseelan

Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise! Ps. 100:4a
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I had a dream the other night…
I came down for breakfast, and there was a delicious sandwich on the table.
“Thank you for the sandwich”, I told my mother.
“I just put the bread, and cheese together. It was the baker who baked the bread”,
my mother replied. I left to visit the baker.
“Thank you for the sandwich”, I told the baker.
“I just baked the bread. It was the farmer who grew the wheat”, the baker replied.
I went to visit the farmer.
“Thank you for the sandwich”, I told the farmer.
“I just tended to the wheat fields. It was the sun which made the wheat grow.”, the
farmer replied. I went to see the sun.
“Thank you for the sandwich”, I told the sun.
“I just provide light and warmth. It was God who created me and told me what to
do”, the sun replied.
At that I woke up…
I came down for breakfast, and there was a delicious sandwich on the table.
I folded my hands and prayed – “Thank you Dear God, for the sandwich and for every
good thing I enjoy.”
Adelyn Victoria Jeyaseelan
Seniors – B section

"Be joyful always; pray continually; give thanks in all circumstances, for this is God's
will for you in Christ Jesus."
It is not always easy to give thanks, but this is the very thing we must do in order to
see God's will accomplished in our lives. This is how we move into higher realms
of faith for ourselves, for our city, and for our nation.
Thanksgiving has great power to bring joy and break the power of the
enemy. Whenever you give thanks to God, despite the most difficult circumstances,
the enemy loses a big battle in your life. When you give thanks in the midst of

Give thanks to him; bless his name! Ps. 100:4b
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difficulty, you bring pleasure to God's heart. He is looking for Christians who live in
a realm of praise and thanksgiving where the enemy no longer has an ability to hold
or manipulate that person. Satan is defeated when we have a thankful heart because
thankfulness during difficulty is a sacrifice pleasing to God.
Are we thankful? Are we thankful for our present circumstances? Are we thankful
for our salvation? Thankfulness is a key to your life. It is the key that turns your
situation around because it changes you, your outlook, and your attitude. We should
be thankful as there is power in a thankful heart.
By Rajat (Super Senior)

I thank God for this opportunity to bear witness to his matchless Grace and
continued Faithfulness.
One fateful Friday morning… The events are a bit blurred…I rushed in the morning
to keep a football match date with a few of my classmates. Halfway through, I
suddenly fell in pain, and could not get up. My anxious parents rushed me to the
hospital, where it was found that I had seriously hurt my right leg. The following days
were some of the most difficult in my life - while I endured hospitalization and
related care. One week later, looking back, I can only marvel on how his hand had
provided for all of my needs.
A Specialist working on a Friday morning; all the required approvals, approved
promptly; a safe speedy hospital experience; family members praying fervently for
my recovery; and friends and well-wishers remembering us daily.
During this difficult time, His presence, strength and comfort was evident every day,
every moment. I have a long way to go, to play football again. But I am confident His
grace is sufficient to meet all my needs, and I believe he will carry my through. Praise
be to God.
Abryan Gabriel Jeyaseelan
Super Seniors

And let them offer sacrifices of thanksgiving, and tell of his deeds in songs of joy!. Ps.107:22
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A surreal year, 2020.
Surely, most of us went through heartbreaks and chaos that made us feel lost and
exhausted. The end of the year brought us to our knees to thank God for the breath
of life he spared for us. Do we also remember to thank Him for the trials and
hardships?
In everything give thanks; for this is the will of God in Christ Jesus for you
(1 Thessalonians 5:18).
“In everything” includes good times and the bad, highs and the lows.
▪ Thank You, Lord, for the months of curfew and lockdown which helped us
realize the importance of family time.
▪ Thank You, Lord, for the virus and the sickness it brought – You showed us
that a micro-organism can destroy the world just as effectively as a flood,
unless we repent.
▪ Thank You, Lord, for the losses that we felt and the humiliations we went
through, for in these circumstances we realized Your abundant love for us that
made You go through even the humiliation of the cross.
If we didn’t have problems, how would we know our God could solve them, right?
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition,
with thanksgiving, present your requests to God ( Philippians 4:6).
Elphida Vinolin

I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and call on the name of the LORD. Ps.116:17
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1. ¸÷ò¾÷ ¦º¡ýÉ¨¾§Â ¾¡ý ¿¡ý ¦º¡øÖ§Åý ±ýÚ ¦º¡ýÉÐ Â¡÷?
2. ¬ÄÂò¨¾ ¿¢ÃôÀ¢ÉÐ ±Ð?
3. ®º¡Â¢ý §Àò¾¢ Â¡÷?
4. ãýÚ ±ØòÐ ¦¸¡ñ¼ þÃñÎ ¾£÷ì¸¾Ã¢º¢Â¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ±ØÐ¸.
5. ÝÃ¢Âý Á¨ÈÔõ §À¡Ð ¦ºò¾Ð Â¡÷?
6. 88 À¢û¨Ç¸¨Ç ¦ÀüÈÐ Â¡÷?
7. ±ñ½¢ì¨¸ìÌ «¼í¸¡¾ ±ýÚ ¦º¡øÄôÀð¼ ƒ£Åý¸û ±¨Å?
8. ÀÃ¡ì¸¢ÃÁº¡Ä¢ ±ýÚ ¦º¡øÄôÀð¼ ¿ÀÃ¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ?
9. Â¡¨ÉìÌ ¦º¡ó¾Á¡É ´Õ ¦À¡ÕÇ¢¨Éì ¦¸¡ñÎ Åó¾ Ã¡ƒ¡ Â¡÷?
10. "¦ÀÄÛûÇÅý, ¦ÀÄÉüÈÅý Â¡Ã¡ö þÕó¾¡Öõ ¯¾Å¢¸û ¦ºöÅÐ ¯ÁìÌ
þ§Äº¡É ¸¡Ã¢Âõ". þó¾ô À¡¼Ä¢ý ÅÃ¢¸§Ç¡Î ºõÁó¾ôÀð¼ ¿À÷ Â¡÷?
11. Á¨Æ ¦ÀöÂì Ü¼¡Ð ±ýÈ¡ø ±¨¾ì ¸÷ò¾÷ «¨¼ì¸ §ÅñÎõ?
12. ¨Åò¾¢Â÷¸¨Ç §¾ÊÉ Ã¡ƒ¡ Â¡÷?
13. ÓôÀò¦¾ðÎ À¢û¨Ç¸¨Ç ¦ÀüÈ ¿À÷ Â¡÷?
14. ¦Åñ¸Ä ÀÄ¢À£¼ò¨¾ ¯ñÎÀñ½¢É ¿ÀÃ¢ý ¾¸ôÀý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ?
15. ¸÷ò¾Ã¡¸¢Â §¾Å¨É §¾¼¡¾Å÷¸ÙìÌ ¿¢ÂÁ¢ì¸ôÀð¼ ¾ñ¼¨É ±ýÉ?
16. Ôò¾ò¾¢§Ä ¦ÅüÈ¢ Å¡¨¸ ÝÊÂÐ Â¡÷?
17. þŠÃ§ÅÄ¢ø «§¿¸ ¿¡ð¸Ç¡ö Â¡÷, Â¡÷ þø¨Ä? ±Ð þø¨Ä?
18. 1,53,600 ±ýÈ ±ñ½¢ì¨¸ ÅÕõ ´§Ã ÅºÉõ ±Ð?
19. ¦ºÁÃ¡Â£õ Á¨ÄÂ¢ý §Áø ²È¢ÂÐ Â¡÷?
20. º¡¦Ä¡§Á¡É¢ý »¡Éò¨¾ §¸ð¼Ð Â¡÷? Â¡÷?
21. ¿¡§Á¡Ä¢ý Á¸ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ?
22. ¬¸¡ô Ã¡ƒ¡§Å¡Î ºõÀó¾õ ¸Äó¾ ¿À÷ Â¡÷?
23. ÅÂ¾¡É ¿À÷¸Ç¢ý §Àî¨ºì §¸ð¸¡¾Åý Â¡÷?
24. Ò¼¨Å¸û ±í¸¢ÕóÐ ¦¸¡ñÎ ÅÃôÀð¼Ð?
25. ¸ýÉò¾¢ø «Ê Å¡í¸¢Â ¾£÷ì¸¾Ã¢º¢ Â¡÷?
26. þÃñÎ ±ØòÐ Ã¡ƒ¡Å¢¼õ Åó¾ ãýÚ ±ØòÐ ¾£÷ì¸¾Ã¢º¢ Â¡÷?
27. ¸÷ò¾Ã¢ý ¸¡Ð¸û ±¨¾ ¸ÅÉ¢ì¸¢È¾¡ö þÕìÌõ?
28. §Å„õ Á¡È¢É Ã¡ƒ¡ Â¡÷?
29. º¡¦Ä¡§Á¡É¢ý §Å¨Äì¸¡Ã÷¸û ±¨¾ì ¦¸¡ñÎ Åó¾¡÷¸û?
30. º¡¦Ä¡§Á¡ý ¬ÄÂò¾¢ý ÓýÒÈÁ¡¸ ¸ðÊÉ àñ¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸û ±ýÉ?

அல் ளலலூயா, ளதவரன அவருரைய ைரிசுத்த ஸ்தலத்தில் துதியுங் கள் ; ெங் .150:1a
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1. ³ÍÅÃ¢ÂÓõ ¸ÉÓõ
2. §ÄÅ¢ÂÕìÌò §¾Åý
«Ûì¸¢Ã¸õ Àñ½¢ÉÀÊÂ¡ø
3. º£É¡
4. º¸Ã¢Â¡
5. ¦¿ò¾É¢Â¡, ¦ºì¸É¢Â¡
(OR)
«õÁ¢§Âø, ¦¿¾É¢§Âø
6. ¾¡Å£Ð
7. §¸ÐÕ ÁÃí¸û
8. ±ØÀ¾¢É¡Â¢Ãõ §À÷
9. §¾¡ä
10. Á¢Â¡Á£ý
11. ¾¡Å£Ð
12. ¿À÷ : þŠÃ§Åø
ÁÚ¦ÀÂ÷ : Â¡ì§¸¡Ò
13. Áò¾¢ò¾¢Â¡
14. º¡¦Ä¡§Á¡ý
15. ´÷É¡ý ÁüÚõ «ÅÉÐ ¿¡ýÌ
ÌÁ¡Ã÷¸Ùõ
16. ±Õº§ÄÁ¢ø
17. ²Á¡ý AÁ¡ý (deer)
18. §¾¡ä
19. ¾¡Å£ÐìÌ
20. ¸÷ò¾Õ¨¼Â þÃðº¢ô¨À
21. ºÁ¡¾¡Éõ, ºÁ¡¾¡Éõ
22. ¾¡Å£Ð ¬ÄÂõ ¸ð¼ ¿¢¨Éò¾ø,
¬ñ¼Å÷ «¨¾ §Åñ¼¡õ ±É
ÜÚ¾ø
23. Üý
24. Á¢ì§Ä¡ò
25. º¡§¾¡ì
26. âÃ¢¨¸
27. §Áø¾ðÎ
28. Àü¸ÊôÒ
29. ÀìÀì¸¡÷
30. ¸¡¸¢¾õ

-

1 ¿¡Ç¡. 29:12

-

1
1
1
1

¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.

15:26
23:10
26:14
25:12, 24:11

-

1
1
1
1
1
1
1
1

¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.

26:5
15:29
22:4
21:14
18:9,10
24:9
21:30
29:18

-

1 ¿¡Ç¡. 25:3
1 ¿¡Ç¡. 29:22
1 ¿¡Ç¡. 21:20

-

1
1
1
1
1
1

¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.
¿¡Ç¡.

21:15,16
16:41
18:9
21:12
16:23
12:18

- 1 ¿¡Ç¡. 17:1-6
1 ¿¡Ç¡. 18:8
1 ¿¡Ç¡. 27:4
1 ¿¡Ç¡. 29:22
¦¿§¸. 12:35
¬¾¢. 6:16
æì¸¡ 13:28
1 ¿¡Ç¡. 9:15
«ô. 28:21

அவருரைய வல் லரமயுள் ள கிரிரயகளுக்காக அவரரத் துதியுங் கள் ; ெங் .150:2a
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mr. Nimalan Gnanaraj .P.
Mr. Nigel
Mrs. Sharmila Rajesh
Mrs. Manuel Sarah Foulkes Moore
Mrs. G. Victoria
Mrs. Sheeba David
Mrs. Febell Jeevagi Thomas
Mrs. Janet Vinodh
Mrs. Sheeba Merlin
Mrs. Percia David
Mrs. Sheneega Stanely
Mrs. Shobha Grapeson

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Andrew Jones Arun
Abner Theophiilus Grapeson
Abryan Gabriel Jeyaseelan
Adelyn Victoria Jeyaseelan
Dixcy Vina
Keren Grapeson
Linuel I.J. Sherwyn
Leonel I.J. Stalin
Jeya Joshua Maher
Geoffrey Jerome David
Jessica Eban
Jerilyn Pushpam Nelson
Sheena Samuel
Jeya Jehosheba Mahear

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.

மாை்சிரம சைாருந் திய அவருரைய மகத்துவத்திற் காக அவரரத் துதியுங் கள் .ெங் .150:2b
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ÁÉÐÕì¸ÓûÇ Ã¡ìÄ¡ñð
º¢¨Ä ÅÆ¢À¡Î þ§ÂÍ¨Å ²üÚì ¦¸¡ûÇò ¾¨¼ ±ýÚ Ã¡ìÄ¡ñð
¯Ú¾¢Â¡¸ ¿õÀ¢É¡÷. º¢¨Ä ÅÆ¢À¡ðÎ ÀÆì¸ò¾¢Ä¢Õó¾ Å¼ ¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢
Áì¸¨Ç Å¢ÎÅ¢ìÌõ ÓÂüº¢Â¢ø ÁÉ ¯Õì¸ò§¾¡Î ®ÎÀð¼¡÷. 1856 ¬õ
¬ñÎ 22-õ §¾¾¢ Ã¡ìÄ¡ñÊý ¸ÊÉôÀ¡Î¸ÙìÌô À¢ý ²üÀÎò¾¢Â Ó¾ø
¾¢Õîº¨À þÕó¾ °Ã¡¸¢Â ¸ø§À¡Ð ±ýÈ °ÕìÌ «Õ¸¢ø Ã¡ìÄ¡ñð
¿¼óÐ ¦ºýÚ ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷. «ÅÕìÌ ºüÚ àÃò¾¢ø ÅÂø ÅÃôÀ¢ø, ´Õ
ÁÃò¾¢ý ¿¢ÆÄ¢ø «¨Áì¸ôÀðÊÕó¾ À£¼ò¾¢ø ÅÆ¢ÀÎõ Áì¸¨Çì ¸ñ¼¡÷.
±ùÅÇ× àÃõ §Å¸Á¡¸ µ¼ ÓÊÔ§Á¡ «ùÅÇ× §Å¸Á¡¸ µÊÉ¡÷. «í§¸
ãýÚ ¬ñ¸Ùõ ¿¡ýÌ ¦Àñ¸Ùõ ¾í¸û ¨¸¸¨Ç ¯ÂÃò àì¸¢ Å½í¸¢ì
¦¸¡ñÎ, ´ÕÅ÷ À¢ý ´ÕÅÃ¡¸ô À£¼ò¨¾î ÍüÈ¢ ¿¼óÐ Åó¾¡÷¸û.
À£¼ò¾¢üÌ «Õ¸¢ø º¢Ä ÅÊÅ¨ÁôÀ¢Ä¡É ¸ü¸û ¿¢Úò¾ôÀðÎ þÕó¾É.
þ¨Å¸ÙìÌ ÓýÀ¡¸ þÕÀÐ «øÄÐ «¾üÌ «¾¢¸Á¡É Áñ Ì¾¢¨Ã¸û
¦¾öÅ §¿÷î¨ºì¸¡¸ À¨¼ì¸ôÀðÊÕó¾É. Ã¡ìÄ¡ñð «¨Å¸ÙìÌ ¿ÎÅ¢ø
¿¢ýÚ ¦¸¡ñÎ, ¬§ÅºÁ¡öî ÍüÈ¢ ÅÕ¸¢ÈÅ÷¸¨Çô À¡÷òÐ «¨Å¸¨Ç
Å½í¸ §Åñ¼¡õ ±ýÚ ¦¸ïº¢É¡÷. ÝÃ¢Â¨Éô À¨¼ò¾, ¿ÁìÌ Á¨Æ,
¬¸¡Ãõ ÁüÚõ ¯¨¼ ¾Õ¸¢È ÀÃ§Ä¡¸ò¾¢ý ¸¼×¨Ç ÅÆ¢ÀÎí¸û ±ýÚ
¦¸ïº¢É¡÷. «Å÷¸û Ã¡ìÄ¡ñÊ¼õ, "Á¨Æ ´ýÚ¾¡ý ±í¸ÙìÌ ¾üºÁÂõ
§¾¨ÅÂ¡ö þÕì¸¢ÈÐ. þÐ¾¡ý ±í¸û ¦¾öÅõ. ¿£í¸û þó¾ þ¼ò¨¾

எக்காள சதானிளயாளை அவரரத் துதியுங் கள் ; ெங் .150:3a
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Å¢ðÎô §À¡öÅ¢Îí¸û" ±ýÚ ¦º¡øÄ¢ ¦¾¡¼÷óÐ ¾í¸û ÅÆ¢À¡ð¨¼
§Áü¦¸¡ñ¼¡÷¸û.
ÅÆ¢À¡ð¨¼ ¿¢ÚòÐõÀÊÂ¡¸ Ã¡ìÄ¡ñð Á£ñÎõ
«Å÷¸¨Çì ¦¸ïº¢ì §¸ðÎì ¦¸¡ñ¼¡÷. Ã¡ìÄ¡ñð ¾í¸Ç¢¼õ ÁýÈ¡ÊÂ
¸¡ðº¢¨Âì ¸ñ¼ Áì¸û ¾í¸û ÅÆ¢À¡ð¨¼ ¿¢Úò¾¢, "¿£í¸û §À¡¸
§Åñ¼¡õ. ¿¡í¸û ±í¸û Å£Î¸ÙìÌô §À¡¸¢§È¡õ" ±ýÚ ¦º¡øÄ¢ «ó¾
þ¼ò¨¾ Å¢ðÎî ¦ºýÈ¡÷¸û. º¢¨Ä Å½ì¸ò¾¢ø ®ÎÀð¼Å÷¸û §Áø
Ã¡ìÄ¡ñð ¦¸¡ñÊÕó¾ ¸Ã¢º¨ÉìÌõ, ÁÉÐÕì¸òÐìÌõ þó¾ ¿¢¸úîº¢
´Õ ¿øÄ ±ÎòÐì¸¡ðÎ.
§Å¾¿¡Â¸õ Å£ÃÅ¡Ì «Å÷¸Ç¢ý Å¡úì¨¸ ºÃ¢ò¾¢Ãò¨¾ ±Ø¾¢Â
«ÅÕ¨¼Â Á¸û ¾¢ÕÁ¾¢. «É¢ À£ð¼÷, Ã¡ìÄ¡ñð ÀüÈ¢ þùÅ¡Ú ±ØÐ¸¢È¡÷.
"«ýÚ ¸¡¨ÄÂ¢ø ¾¸ôÀÉ¡÷ ±í¸Ç¢¼õ ¿¡ý þýÚ ÝÃ¢ÂÛ¨¼Â
¦ÅÇ¢îºò¨¾ì ¸¡ñ§Àý ±ýÚ ¿¢¨Éì¸Å¢ø¨Ä ±ýÚõ, «ó¾ þÃÅ¢ø ¾¡ý
´Õ ¦º¡ôÀÉõ ¸ñÎ Å¢Æ¢ò¾×¼ý Í¸Á¡É¾¡¸×õ ¦º¡ýÉ¡÷. «¾¡ÅÐ «¾¢¸
Í¸Å£ÉÁ¡Â¢Õó¾Ð §À¡Ä×õ, ¸Éõ Ã¡ìÄ¡ñð ³Â÷ ¾ý ¸ðÊø ºÁ£Àò¾¢ø
ÅóÐ þÅÃ¢¼õ ´ýÚõ §Àº¡Áø ÓÆü¸¡üÀÊÂ¢ðÎ ¦ƒÀõ Àñ½¢É À¢ýÒ
±Øó¾¢ÕóÐ ¯ÁìÌ ±ýÉ ¦ºö¸¢ÈÐ ±ýÚ §¸ð¼¡÷. ±ÉìÌî Í¸Á¢ø¨Ä
±ýÚ ¾¸ôÀÉ¡÷ ¦º¡øÄ×õ, ¯¼§É «Å÷ ÌÇ¢ì¸¢È «¨ÈìÌô §À¡ö ´Õ
À¡ò¾¢Ãõ ¿¢¨ÈÂò ¾ñ½£÷ ¦¸¡ñÎ ÅóÐ ÌÊì¸î ¦º¡ýÉ§À¡Ð, ¾¸ôÀÉ¡÷
³Â¡, ±ÉìÌò ¾¡¸Á¢ø¨Ä ±ýÚ ¦º¡øÄ×õ, «ôÀÊÂ¡ ¿øÄ¦¾ýÚ
§À¡öÅ¢ð¼¡Ã¡õ. «Å÷ §À¡É×¼ý ¾¢Ë¦ÃýÚ ¿¢ò¾¢¨Ã¨Â Å¢ðÎ Å¢Æ¢ì¸×õ
þÅ÷¸ÙìÌî Í¸õ ¸¡½ôÀð¼Ð.
1850õ ¬ñÎ ¾¢ÕÅ¡íÜ÷ô ÀÌ¾¢Â¢ø ´Õ ¦ÀÃ¢Â ÌØ þÂì¸õ (Mass
Movement) ãÄõ ¸¢È¢Š¾Åò¾¢üÌô 'Ò¨ÄÂ÷' (pulaya) ±ýÈ Á¢¸×õ «Ê¨Áò
¾Éò¾¢Ä¢Õó¾ Áì¸û Åó¾ ºõÀÅõ ¿¨¼¦ÀüÈÐ. þó¾ì ÌØ þÂì¸õ
²üÀ¼ì ¸¡Ã½¡ÁÂ¢Õó¾Ð Ã¡ìÄ¡ñÊý ÁÉÐÕì¸§Á.
1846õ ¬ñÎ
Ã¡ìÄ¡ñð ¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢, ¾¢ÕÅ¡íÜ÷ ¬¸¢Â ÀÌ¾¢¸Ç¢ø ¯ûÇ CMS
À½¢ò¾Çí¸¨Çô À¡÷¨ÅÂ¢¼î ¦ºýÈ¡÷.
«í§¸ Ò¨ÄÂ÷ þÉ Áì¸Ç¢ý
«Ê¨Áò¾É ¿¢¨Ä¨Âì ¸ñÎ ÁÉÐÕ¸¢É¡÷. §Áø ƒ¡¾¢ Áì¸Ç¡ø Á¢¾¢òÐ
¿Íì¸ôÀð¼, Á¢¸×õ þÆ¢Å¡É ¿¢¨ÄÂ¢ø þÕó¾ 'Ò¨ÄÂ÷¸û' ¾í¸Ç¢ý
Óý§É¡Ã¢ý ¸¡Äõ Ó¾ø «ýÚ «Å¨Ã «Ê¨Á¸Ç¡¸ ¿¼ò¾ôÀð¼¡÷¸û.
þÅ÷¸û ¾¢ÕÅ¡íÜ÷ Á¨ÄôÀÌ¾¢ Á¡Åð¼í¸Ç¢ø ¯ûÇ «¼÷ó¾ ¸Î¨ÁÂ¡É
¸¡Î¸Ç¢ø Å¡ºõ Àñ½¢É¡÷¸û. þÅ÷¸¨Çì '¸¢Æì¸¢ó¾¢Â «Ê¨Á¸û' ±ýÚ
¦À¡ÐÅ¡¸ «¨ÆôÀ¡÷¸û. ¦ÀÃ¢Â þ¨Ä¸¨Ç þ¨½òÐò ¾í¸û ¬¨¼¸Ç¡¸
«½¢óÐ ¦¸¡ûÅ¡÷¸û. ÀýÉ¢ÃñÎ «½¡ ¾¡ý ´Õ «Ê¨ÁÂ¢ý Å¢¨Ä«.
ÀýÉ¢ÃñÎ «½¡ ¦¸¡ÎòÐ Å¢¨ÄìÌ Å¡í¸ôÀð¼ ´Õ «Ê¨Á ¾ýÛ¨¼Â
Å¡ú¿¡û ÓØÅÐõ «Ê¨ÁÂ¡¸ þÕôÀ¡ý.
- ¦¾¡¼Õõ

வீரைளயாடும் சுரமை்ைலத்ளதாடும் அவரரத் துதியுங் கள் .ெங் .150:3b
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ளநர்த்தியானதரனத்தும் சின்னம் சைரிசதல் லாம் (ைாமாரல 243)
(All things bright and beautiful)
ளநர்ததி
் யானதரனத்தும்
சின்னம் சைரிசதல் லாம்
ஞானம் , விந்ரத ஆனதும்
கர்த்தாவின் ைரைை் ைாம் .
ைற் ைல வர்ைத்ளதாடு
மலரும் புஷ்ைமும் ,
இனிரமயாகை் ைாடி
ைறக்கும் ைை்சியும் .

’நீ ளர ெகலத்ரதயும் சிருஷ்டித்தீர்’. சவளி 4 : 11
’வானங் கள்
அவருடைய

தேவனுடைய

கரங் களின்

மகிடமடய

கிரிடயடய

வவளிப்படுே்துகிறது,

அறிவிக்கிறது’

என் னும்

ஆகாயவிரிவு
வார்ே்டேகளில்

ோவீேரசன் சிருஷ்டி கர்ே்ோவின் மகிடமடய விவரிே்திருக்கிறார். உலகம் உண்ைானது
முேல்

இயற் டகயின்

வியந்து,

அழடகயும் ,

வசய் யுள்களாகவும் ,

வர்ணிே்திருக்கிறான் .

சிருஷ்டிப்பின்

பற் பல

வடககடளயும்

பாைல் களாகவும்

ஆங் கிலக்

கவிஞரான

மனிேன்

வில் லியம்

பார்ே்து
அவற் டற

தவர்ைஸ
் ் வர்ே் (William

Wordsworth), இங் கிலாந்தில் ‘ஏரிப் பிரதேசம் ’ (Lake District) என் னும் இயற் டக காை்சிகள்

நிடறந்ே இைே்தில் ேங் கி அங் குள் ள எழில் மிகு காை்சிகடளப் பல வசய் யுள் களில்
வர்ணிே்திருக்கிறார்.
ஆண்ைவரும் சிருஷ்டிப்பின் மகிடமடயக் காை்டுவேற் காக,
காை்டு

புஷ்பங் கடளயும் ,

காை்டியிருக்கிறார்.

ஆகாயே்துப்

பறடவகடளயும்

சுை்டிக்

இப்பாைடல எழுதியவர் சிருஷ்டி கர்ே்ோவின் படைப்புகளான பல

அழகிய படைப்புகடளக் குறிப்பிை்டு, இவற் டற நாம்

பார்க்கும் தபாது, சர்வ வல் ல

கர்ே்ோடவப் தபாற் றக் கைடமப்பை்டுள் தளாம் என ஞாபகப்படுே்துகிறார்.
இப்பாைடல எழுதிய வசசில் பிரான் ஸஸ் அம் டமயார் (Cecil Frances Alexander),
அயர்லாந்து நாை்டில்

மடலகள் ,

நிடறந்ே

பிறந்து

பகுதியில்

பூரணமாக உணர்ந்ேவர்.

ஆறுகள் , ஏரிகள்

வளர்ந்ேோல் ,

சிருஷ்டி

இயற் டகக்

கர்ே்ோவின்

மகிடமடயப்

ஆேலால் பிரான் ஸஸ் அம் டமயார்

குழந்டேகளின்
ஞானஸ்நானே்தில்
ஞானே்ோயாக
பிள் டளகள்
வளர்ந்துவந்ேதபாது, ஆங் கிலே் திருச்சடப

அவர்களுக்கு

காை்சிகள்

இவரது கணவரான அருள் திரு. வில் லியம் அவலக்ஸாண்ைர்,

வைறி என் னுமிைே்தில் அே்தியை்சராக இருந்ோர்.
அதநக
தநர்ந்ேது.

முேலிய

ஞாதனாபதேசம்

கற் றுக்வகாடுே்து,

ஆயே்ேம் வசய் யதவண்டியிருந்ேது.

அவர்கடளே்

இருக்க
முடறப்படி

திைப்படுே்ேலுக்கு

ஆனால் ஞாதனாபதேசே்தின் பற் பல பகுதிகடள

மனப்பாைம் பண்ணுவது பிள் டளகளுக்கு உற் சாகமற் றோகக் காணப்பை்ைது. இடேவிை
சுலபமான பகுதிகடளக் வகாடுே்ோல் நன் றாக மனப்பாைம் பண்ணலாம் எனப்
பிள் டளகள் கூறதவ, அம் டமயார் ஞாதனாபதேசே்திலுள் ள சிே்ோந்ேங் கடளக் குறிே்ே

தம் புளராடும் நைனத்ளதாடும் அவரரத் துதியுங் கள் ; ெங் .150:4a
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வசய் யுள்கள் எழுே ஆரம் பிே்ோர். ஞாதனாபதேசே்தில் குறிப்பிை்டுள் ள முேல் விசுவாசம்
‘வானே்டேயும்

பூமிடயயும் படைே்ே சர்வ

விசுவாசிக்கிதறன் ’

என் போகும் .

தநர்ே்தியானேடனே்தும் ’
மகிடமடயப்

என் ற

பிள் டளகளுக்குப்

மனப்பாைம் வசய் ேனர்.

வல் லடமயுள் ள பிோவாகிய தேவடன

இடே

வசய் யுடள

அடிப்படையாகக்

அவர்

தபாதிே்ோர்.

எழுதி,

வகாண்டு,

சிருஷ்டி

பிள் டளகளும்

கர்ே்ோவின்

இேடனப்

பிரியமாக

பின் னர், இேற் கு ‘மங் க்’ என் பவரால் எழுேப்பை்ை ஓர் அழகிய

ராகம் அடமக்கப்பை்டு, இது ஒரு சிறுவர் பாைலாகப் பாைப்பை்டு வருகிறது.
இப்பாைடல எழுதிய வசசில் பிரான் ஸஸ் அம் டமயார் 1818ம் ஆண்டு அயர்லாந்து

நாை்டில் பிறந்து, இயற் டக வளம் நிரம் பிய டைதரான் , லண்ைன் வைரி மாகாணங் களில்
இளம் பிராயே்டேக்

கழிே்ோர்.

முப்பே்திரண்டு

வயோயிருக்டகயில் ,

அருள் திரு.

வில் லியம் அவலக்ஸாண்ைடர மணந்ோர். தபாேகர் முேலில் அர்மாக் என் னுமிைே்தில்
அே்தியை்சராகவும் , பின் னர் அயர்லாந்து நாடு முழுடமக்கும் பிரேம அே்தியை்சராகவும்
பணியாற் றினார்.

அவரது ஊழியே்தில்

அதநக நற் பணிகளில் பங் வகடுே்ோர்.
ஆயே்ேப்படுே்துவதிலும் ,

அவரது மடனவி அதிக உேவியாயிருந்து,

சடபயிலுள் ள சிறுவர்கடளே் திைப்படுே்ேலுக்கு

ஓய் வுநாை்பள் ளிடய

நைே்துவதிலும்

அதிகமாக

உடழே்ோர். தமலும் , ேவறிப்தபான வபண்களுவகன ஓர் இல் லம் ஏற் படுே்தி, அடேயும்
நிர்வகிே்ோர்.

கிறிஸ்ேவச்

வசய் யுள் களும் ,

திறடமயுள் ள

இவர்,

எழுதியுள் ளார்.

இப்பாைல் களில் அதிகமானடவ சிறுவர் பாைல் கதள.

வமாே்ேே்தில்

பாைல் களும்

நானூற்றுக்கும்

எழுதுவதில்
அதிகமான

அதிகே்
பாைல் கள்

அவர் எழுதிய

இேர பாைல் களில் நமது பாமாடல புே்ேகே்தில் இருப்படவ:
பாமாடல 73 – ராஜன் ோவீதூரிலுள் ள
பாமாடல 89 – என் வநஞ் சம் வநாந்து காயே்ோல்
பாமாடல 115 – கூர் ஆணி தேகம் பாய
பாமாடல 119 – அருவிகள் ஆயிரமாய்
பாமாடல 114 - வகாந்ேளிக்கும் தலாக வாழ் வில்
பாமாடல 153 – ஓர் முடற விை்டு மும் முடற
பாமாடல 155 – இளடம முதுடமயிலும்
பாமாடல 202 – நான் மூவரான ஏகடர

வசசில் பிரான் ஸஸ் அம் டமயார் 1895ம் ஆண்டு, அக்தைாபர் மாேம் , 12ம் தேதி, ேமது
77வது வயதில் மறுடமக்குை்பை்ைார்.

யாளைாடும் தீங் குைளலாடும் அவரரத் துதியுங் கள் . ெங் .150:4b
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• ¿¡üÀÐ ¿¡ð¸û §¿¡Å¡ ¸¡Äò¾¢ø Å¢¼¡Áø Á¨Æ ¦Àö¾Ð.
• þŠÃ§ÅÄ÷ ¿¡üÀÐ ¬ñÎ¸û ÅÉ¡ó¾Ãò¾¢ø ÀÂ½õ ¦ºö¾¡÷¸û.
• ÀòÐì ¸ð¼¨Ç¸¨Ç ¦ÀÈ §Á¡§º ¿¡üÀÐ ¿¡ð¸û ¸¡ò¾¢Õó¾¡÷.
• ±Ä¢Â¡ ¿¡üÀÐ ¿¡ð¸û þÃ×õ À¸Öõ µ§Ãô À÷Å¾ò¨¾ §¿¡ì¸¢ ¿¼ó¾¡÷.
• §Â¡É¡ þýÛõ ¿¡üÀÐ ¿¡ð¸Ç¢ø ¿¢É¢§Å «Æ¢Ôõ ±ýÈ¡÷.
• þ§ÂÍ ¿¡üÀÐ ¿¡ð¸û ¯ÀÅ¡ºõ þÕó¾¡÷.
• þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¯¼ø ¿¡üÀÐ Á½¢ §¿Ãõ ¸øÄ¨ÈÂ¢ø þÕó¾Ð.

¦¾¡ÌôÒ : ¾¢ÕÁ¾¢. ²ïºÄ¢ý ¦ƒ÷Ã¢ Ã¡ˆÌÁ¡÷

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

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

ஓரெயுள் ள ரகத்தாளங் களளாடும் அவரரத் துதியுங் கள் ; ெங் .150:5a
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2

¦ºùÅ¡ö

8.00 pm – 9.00 pm

²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ (online)

4

Å¢Â¡Æý

8.45 pm – 9.45 pm &
10.30 pm – 11.30 pm

àÂ ¬Ã¡¾¨É –
St.Andrew’s church

5

¦ÅûÇ¢

12.00 noon- 1.00 pm

¯ÀÅ¡º ¦ƒÀìÜÎ¨¸ (online)

6

ºÉ¢

7.00 pm – 7.30 pm

¦Àñ¸û ³ì¸¢Â ºí¸õ (online)

9

¦ºùÅ¡ö

8.00 pm – 9.00 pm

²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ (online)

11

Å¢Â¡Æý

8.45 pm – 9.45 pm &
10.30 pm – 11.30 pm

àÂ ¬Ã¡¾¨É –
St.Andrew’s church

16

¦ºùÅ¡ö

8.00 pm – 9.00 pm

17

Ò¾ý

5.30 pm – 7.00pm

18

Å¢Â¡Æý

8.45 pm – 9.45 pm &
10.30 pm – 11.30 pm

àÂ ¬Ã¡¾¨É –
St.Andrew’s church

20

ºÉ¢

7.00 pm – 7.30 pm

¦Àñ¸û ³ì¸¢Â ºí¸õ (online)

23

¦ºùÅ¡ö

8.00 pm – 9.00 pm

²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ (online)

25

Å¢Â¡Æý

28

»¡Â¢Ú

8.45 pm – 9.45 pm &
10.30 pm – 11.30 pm
11.45 pm

àÂ ¬Ã¡¾¨É –
St.Andrew’s church
Á¡¾ þÚ¾¢ ¦ƒÀõ (online)

´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢
(online)
º¡õÀø Ò¾ý ¸¢Æ¨Á ¬Ã¡¾¨É St.Andrew’s church

¬ÄÂ ¬Ã¡¾¨É¸Ç¢ø ÀíÌ¦¸¡ûÇ ¸£úì¸¡Ïõ þ¨½ôÀ¢ý
ãÄõ ÓýÀ¾¢× ¦ºöÐ¦¸¡ûÇ×õ.

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

ளைளராரெயுள் ள ரகத்தாளங் களளாடும் அவரரத் துதியுங் கள் . ெங் .150:5b
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1.02.21

EZEKIEL

23: 36 – 49

2.02.21

EZEKIEL

24: 1 – 14

3.02.21

EZEKIEL

24: 15 – 27

4.02.21

EZEKIEL

25: 1 – 11

5.02.21

EZEKIEL

25: 12 - 17

6.02.21

EZEKIEL

26: 1 – 11

7.02.21

EZEKIEL

26: 12 – 21

8.02.21

EZEKIEL

27: 1 – 22

9.02.21

EZEKIEL

27: 1 – 11

10.02.21

EZEKIEL

27: 12 – 24

11.02.21

EZEKIEL

28: 25 – 36

12.02.21

EZEKIEL

28: 11 – 19

13.02.21

EZEKIEL

28: 20 – 26

14.02.21

EZEKIEL

29: 1 – 9

15.02.21

EZEKIEL

29: 10 – 21

16.02.21

EZEKIEL

30: 1 – 12

17.02.21

EZEKIEL

30: 13 – 26

18.02.21

EZEKIEL

31: 1 – 10

19.02.21

EZEKIEL

31: 11 – 18

20.02.21

EZEKIEL

32: 1 – 16

21.02.21

EZEKIEL

32: 17 – 32

22.02.21

EZEKIEL

33: 1 – 9

23.02.21

EZEKIEL

33: 10 – 20

24.02.21

EZEKIEL

33: 21 – 26

25.02.21

EZEKIEL

33: 27 – 33

26.02.21

EZEKIEL

34: 1 – 10

27.02.21

EZEKIEL

34: 11 – 19

28.02.21

EZEKIEL

34: 20 – 31

சுவாெமுள் ள யாவும் கர்த்தரரத் துதிை் ைதாக. (அல் ளலலூயா.) ெங் .150:6
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

¾¢í¸û
¦ºùÅ¡ö
Ò¾ý
Å¢Â¡Æý
¦ÅûÇ¢
ºÉ¢
»¡Â¢Ú
¾¢í¸û
¦ºùÅ¡ö
Ò¾ý
Å¢Â¡Æý
¦ÅûÇ¢
ºÉ¢

14

»¡Â¢Ú

15

¾¢í¸û

16

¦ºùÅ¡ö ºí¸£¾õ

119 : 1 – 16

17

Ò¾ý

ºí¸£¾õ

119 :17 – 32

18
19

Å¢Â¡Æý
¦ÅûÇ¢

20

ºÉ¢

ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ

119 :33 – 48
119: 49 – 64
119: 65 – 88

21
22
23
24
25

»¡Â¢Ú
¾¢í¸û
¦ºùÅ¡ö
Ò¾ý
Å¢Â¡Æý

26
27

¦ÅûÇ¢
ºÉ¢

28

»¡Â¢Ú

ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ

119: 89 – 112
119: 113 – 136
119: 137 – 152
119: 153 – 176
120 : 1 – 7
121 : 1 – 8
122 : 1 – 9
123 : 1 – 4
124 : 1 – 8

ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ

106
107
107
108
109
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
118

: 26– 48
: 1 – 22
: 23– 43
: 1 – 13
: 1 – 15
: 16– 31
: 1 – 7
: 1 – 10
: 1 – 10
: 1 – 9
: 1 – 8
: 1 – 18
: 1 – 19
: 1 – 2
: 1 - 14
:15 – 29

º¸Ã¢Â¡
º¸Ã¢Â¡
º¸Ã¢Â¡
º¸Ã¢Â¡
º¸Ã¢Â¡
º¸Ã¢Â¡
º¸Ã¢Â¡
º¸Ã¢Â¡
º¸Ã¢Â¡
º¸Ã¢Â¡
Áø¸¢Â¡
Áø¸¢Â¡
Áø¸¢Â¡
Áø¸¢Â¡

8: 1 – 13
8: 14 – 23
9: 1 – 8
9: 9 – 17
10: 1 – 12
11: 1 – 17
12: 1 – 14
13: 1 – 9
14: 1 – 12
14: 13 – 21
1: 1 – 14
2: 1 – 9
2: 10 – 17
3: 1 – 12

Áø¸¢Â¡
Áø¸¢Â¡
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô

3: 13 – 18
4: 1 - 6
1: 1 – 17
1: 18 – 25
2: 1 – 12

Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô

2:
3:
3:
4:
4:
5:
5:
5:
6:
6:
7:
7:

13 – 23
1 – 12
13 – 17
1 - 11
12 – 25
1– 12
13 – 30
31 – 48
1 – 15
16 – 34
1 – 12
13 – 29

அல் ளலலூயா, கர்த்தருக்குை் புதுை்ைாை்ரைை் ைாடுங் கள் ; ெங் .149:1a
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À¡Á¡¨Ä

- 19

±ùÅñ½Á¡¸ ¸÷ò¾§Ã

À¡Á¡¨Ä

- 311

º¢Ö¨Å ÍÁó§¾¡É¡¸

¸£÷ò¾¨É – 98

¬Å¢¨Â Á¨Æ§À¡§Ä äüÚõ

À¡Á¡¨Ä

þó¿¡û Å¨ÃìÌõ ¸÷ò¾§Ã

– 33

À¡Á¡¨Ä - 386
À¡Á¡¨Ä - 243

º÷Åò¨¾Ôõ «ýÀ¡ö
§¿÷ò¾¢Â¡É ¾¨ÉòÐõ

¸¡½¢ì¨¸ À¡¼ø

ºò¾¢Â §Å¾Á¡É Å¢¨¾

¸£÷ò¾¨É – 320

Áí¸Çõ º¾¡-¦ƒÂ- Áí¸Çõ

À¡Á¡¨Ä - 375

¿£§Ã¡¨¼¨Â Á¡ý Å¡ïº¢òÐ

À¡Á¡¨Ä - 88

þó¾ «Õû ¸¡Äò¾¢ø

¸£÷ò¾¨É – 197

¸¢ïº¢¾Óõ ¦¿ï§º «ïº¢¼¡§¾

À¡Á¡¨Ä

±í¸û °ì¸ §Åñ¼ø §¸Ùõ

– 35

À¡Á¡¨Ä - 24

Á¡ Á¡ðº¢ ¸÷ò¾÷

À¡Á¡¨Ä - 90

¿¡üÀÐ ¿¡û Ã¡ô À¸ø

¸£÷ò¾¨É – 127

Ì½ôÀÎ À¡Å¢ §¾Å

¸£÷ò¾¨É – 5

ºÕÅ §Ä¡¸¡¾¢À¡ ¿ÁŠ¸¡Ãõ

À¡Á¡¨Ä - 2

¯õ¨Áò Ð¾¢ì¸¢§È¡õ Â¡×ìÌõ

À¡Á¡¨Ä - 333

þ§ÂÍ§Å ¸øÅ¡Ã¢Â¢ø

¸£÷ò¾¨É – 99

¬Å¢¨Â «ÕÙ§Á ÍÅ¡Á¢

À¡Á¡¨Ä – 9

â§Ä¡¸ò¾¡§Ã Â¡ÅÕõ

ைரிசுத்தவான்களின் ெரையிளல அவருரைய துதி விளங் குவதாக.ெங் .149:1b
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À¨¼ôÀ¢ý Å£úîº¢
¿ýÈ¢ À¨¼ôÒ
ÍÂ ÁÚôÒì¸¡É
«¨ÆôÒ
[º¡õÀü Ò¾ý ¸¢Æ¨Á]

Touching the
“untouchable”
¯Â¢÷ ¸¡ìÌõ
¿õÀ¢ì¨¸

¬¾¢.
3 :1 – 10

Áò§¾Ô
§Ã¡Á÷
3:21 –26 18:23 – 25

¯À¡.
26: 1-11

2 ¦¸¡Ã¢.
8:1-8

æì¸¡
21:1-4

§Â¡§Åø
¸Ä¡.
2 : 12 - 20 2:15 - 21

æì¸¡
9:23-27

53
67

32

2 Ã¡ƒ¡.
±À¢.
5 :1 - 10 13 :8 -17

Áò§¾Ô
8: 1 - 4 10 : 1-12

2 Ã¡ƒ¡.
4 :1 - 17

æì¸¡
5:17-26

ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ

«ô.
5:12-16

72

4
5

´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢
ºí¸£¾õ

6

அல் ளலலூயா, வானங் களில் உள் ளரவகளள, கர்த்தரரத் துதியுங் கள் ;.ெங் .148:1a
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Incharge

FRIDAY

Silent Auction

Food Sale

05-02-21

TCA fellowship

Hamdan fellowship

19-02-21

Madinat Zayed Church

TCA fellowship

26-02-21

Muroor Fellowship

Al Wahda fellowship

05-03-21

Youth Fellowship

12-03-21

Women’s Fellowship

19-03-21

Al Wahda Fellowship

26-03-21

Junior church

Lent Season Schedule
DATE
17-02-21
18-02-21
21-02-21
25-02-21
28-02-21
04-03-21
05-03-21
07-03-21
11-03-21
14-03-21
18-03-21
21-03-21
25-03-21
26-03-21
28-03-21
01-04-21
02-04-21
04-04-21

SERVICE
Ash Wednesday Service
2 Services St.Andrews
Lent Season Special Service
2 Services St.Andrews
Lent Season Special Service
2 Services St.Andrews
Fasting Prayer
Lent Season Special Service
2 Services St.Andrews
Lent Season Special Service
2 Services St.Andrews
Lent Season Special Service
2 Services St.Andrews
Convention
Lent Season Special Service
Maundy Thursday - 2 Services
Good Friday Service
Easter Sunday

ONLINE/
ST.ANDREWS

TIME
5:30pm - 7:00 pm
8.45pm- 11:30pm
8pm- 9pm
8.45pm- 11:30pm
8pm- 9pm
8.45pm- 11:30pm
12 – 1pm
8pm- 9pm
8.45pm- 11:30pm
8pm- 9pm
8.45pm- 11:30pm
8pm- 9pm
8.45pm- 11:30pm
10am - 1 pm
7pm- 9pm
8.45pm- 11:30pm
10am - 1 pm
5.00am - 6:30 am

St .Andrews
St .Andrews
Online - Zoom
St .Andrews
Online - Zoom
St .Andrews
Online - Zoom
Online - Zoom
St .Andrews
Online - Zoom
St .Andrews
Online - Zoom
St .Andrews
St .Andrews
Online - Zoom
St .Andrews
Online - Zoom
St .Andrews

உன்னதங் களில் அவரரத் துதியுங் கள் .ெங் .148:1b
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1
2
2
2
2
3
3
5
5
6
6
7
8
8
10
10
10
10
12
14
14
14
15
15

Mrs.
Mr.
Mrs.
Mrs.
Master
Master
Mr.
Master
Mr.
Master
Mr.
Mr.
Master
Master
Ms.
Ms.
Mr.
Master
Mr.
Ms.
Master
Ms.
Mr.
Ms.

Jansi Salini
Nimalan Gnanaraj
Jasmin Jebachristy Ananthan
Rebbekal Gracy D
Joel Wilfred
Christhilo
John Andrews
Dannie Victor
Vino Thampiraj
Linuel Sherwyn
Felix Dayamoni. I
Johnson. P.S. M.
John Adihtya A
Edmer Fergus. R
Amy Jazzlyn
Alexia Carlyn
Sivaraja Singha
Aaron James
Barnabas Kevin
Feny Hannah Albert
Leonel Stalin
Benita Rani
Asir Kanagaraj
Patricia Leenus Obed

அவருரைய தூதர்களள, நீ ங் கள் யாவரும் அவரரத் துதியுங் கள் ; ெங் .148:2a
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16

Mrs.

Arul Mary Larata Helan. J

16

Mrs.

Gracelin Sheela. P

17

Master

Rishan Jeremy

17

Ms.

Angelyn Sneha

17

Mr.

Sam Winston

18

Master

Rohan Nayagam

19

Mr.

Daniel Nishanth Alexander

19

Mr.

Prakash David. R

19

Mrs.

Stella Darling Rajam

20

Mr.

Samuel Vetha Jebaraj

23

Mr.

Renald Daniel R

23

Ms.

Eunice Graclyn

24

Mr.

Jino. J.D

24

Mr.

Jose Wesly. J

25

Master

Aaron Paul

25

Mr.

Leenus Patrick Obed

25

Master. S. Benjamin Bright

26

Master

Abner Thephleus

27

Mrs.

Anne Miriyam Bright

28

Mrs.

Israel Sinha Devi

28

Master

Rajat Kevin. R

28

Mrs.

Gnana Mala Melwin

அவருரைய ளெரனகளள, நீ ங் கள் யாவரும் அவரரத் துதியுங் கள் .ெங் .148:2b
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1

Mrs. & Mr.

Rebbekal Gracy D

2

Mrs. & Mr.

Agila Shalini

3

Mrs. & Mr.

Jean Christy Emmanuel

4

Mrs. & Mr.

Charlie Packiam. S

6

Mrs. & Mr.

Jinitha Raja

6

Mrs. & Mr.

Subitha Jasmine. J

14

Mrs. & Mr.

Mary Joseph

15

Mrs. & Mr.

Percia. G

15

Mrs. & Mr.

Ruby Ashok

16

Mrs. & Mr.

Stella Darling Rajam

18

Mrs. & Mr.

Caroline Selvanayagam

22

Mrs. & Mr.

Vinita Joanna Titus

24

Mrs. & Mr.

Thamarai Selvi

1

Shiona Binara

Mr. Subin Raj &
Mrs. Lara Begerlin

404

சூரிய ெந்திரளர, அவரரத் துதியுங் கள் ;ெங் .148:3a
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