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¸¢È¢ŠÐ×ìÌû «ýÀ¡ÉÅ÷¸§Ç ¯í¸û «¨ÉÅ¨ÃÔõ ¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â
þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¾¢Õô¦ÀÂÃ¢§Ä «ý§À¡Î Ü¼ Å¡úò¾¢ ÅÃ§Åü¸¢§Èý.
þó¾ 2021-õ ¬ñÊÖõ ãýÈ¡ÅÐ Á¡¾ò¨¾ ¸¡½î¦ºö¾ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿¡õ
¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ.
"¿¡ý ±ô¦À¡ØÐõ Åó¾¨¼Âò¾ì¸ ¸ýÁ¨ÄÂ¡Â¢Õõ.
±ý¨É
þÃðº¢ôÀ¾üÌì ¸ð¼¨ÇÂ¢ðË§Ã. ¿£§Ã ±ý ¸ýÁ¨ÄÔõ, ±ý §¸¡ð¨¼ÔÁ¡ö
þÕì¸¢È£÷" (ºí¸£¾õ 71:3).
þŠÃ§ÂÄÕõ À¡ÄŠ¾£É¡Å¢ø ±¾¢Ã¢¸û ¾¡ìÌÅ¾ü¸Ã¢Â ¿¸Ãí¸¨Ç
¸üÀ¡¨ÈÂ¢ý §Áø ¸ðÊÉ¡÷¸û ±ýÈ ¦ºö¾¢ ¿ÁìÌ ¸¢¨¼ì¸¢ÈÐ. ÁüÚõ
À¨ÆÂ ²üÀ¡ðÊø §Á¡§º¨Âì ÌÈ¢òÐ «È¢óÐ ¦¸¡ûÙõ¦À¡ØÐ ¸¼×¨Ç
¸üÀ¡¨È ±ýÚ ¯ÕÅ¸ôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñ¼¡÷.
¸¡Ã½õ «¾ý «¨ºÂ¡¾
¾ý¨Á. «§¾ §À¡Ä ¾¡Å£Ðõ ºí¸£¾í¸Ç¢§Ä ¬ñ¼Å¨Ã «Ã½¡É ¸üÀ¡¨È
±ýÚ, ¾ý¨É À¡Ð¸¡ìÌõ ¸¼×Ç¡¸ ¸¡ñ¸¢ýÈ¡÷.
þó¾ Á¡¾ò¾¢Öõ ¸üÀ¡¨ÈÂ¡¸¢Â ¬ñ¼Å÷ Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ ¨ÅìÌõÀÊ
«ÅÕ¨¼Â ¾ý¨Á¸¨Ç ¿¡õ ¸¡ñ§À¡õ.
1. ¿¢¨Äò¾¢ÕìÌõ ¾ý¨Á ¯¨¼ÂÐ:
¸÷ò¾¨Ã ±ý¦Èý¨ÈìÌõ ¿õÒí¸û. ¸ò¾Ã¡¸¢Â ¦Â§¸¡Å¡ ¿¢ò¾¢Â
¸ýÁ¨ÄÂ¡Â¢Õì¸¢È¡÷ (²º¡Â¡ 26:4).
¿õ ¬ñ¼Å÷ ¿õ¨Á ¸¡ì¸¢ýÈ
¸üÀ¡¨ÈÂ¡¸ ±ý¦Èý¨ÈìÌõ ¿¢¨Äò¾¢Õì¸¢È¡÷. «Å÷ Á¡È¡¾Å÷. «Å÷
¿õÀÀ¼ò¾ì¸Å÷. ÐýÀò¾¢ø ¾õ¨Á ¿õÀ¢§É¡¨Ã ¨¸Å¢¼¡Áø À¡Ð¸¡ì¸¢ýÈ
¸¼×û. ¿¢¨Äò¾¢ÕìÌõ ¸üÀ¡¨ÈÂ¢ý Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åô§À¡õ.
2. ¯Â÷òÐõ ¬üÈø ¯¨¼ÂÐ:
¾£íÌ ¿¡Ç¢ø «Å÷ ±ý¨É ¾õÓ¨¼Â Ü¼¡Ãò¾¢ø Á¨ÈòÐ, ±ý¨É
¾õÓ¨¼Â Ü¼¡Ã Á¨ÈÅ¢§Ä ´Ç¢òÐ ¨ÅòÐ, ±ý¨É ¸ýÁ¨ÄÂ¢ý§Áø
¯Â÷òÐÅ¡÷ (ºí.27:5). ¿ÁìÌ ¾£íÌ ÅÕõ§À¡Ð
¬ñ¼Å¨Ã ÓØ¨ÁÂ¡¸
¿õÀ¢É¡ø «Å÷ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ý ¸üÀ¡¨ÈÂ¡¸ ¿õ¨Á ¸¡ôÀ¡üÚÅ¡÷. «ýÉ¡û
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À¢û¨Ç§ÀüÈ¢ü¸¡¸ ¸¼×Ç¢¼ò¾¢ø ¦ƒÀ¢ìÌõ¦À¡ØÐ «ýÉ¡Ç¢ý ¦ƒÀò¨¾
²üÚ ¸¼×û ´Õ ¬ñ ÌÆó¨¾¨Âì ¦¸¡Îò¾¡÷. ¦¾¡¼÷óÐ 1º¡Ó.2:8-³
ÀÊìÌõ¦À¡ØÐ «Å÷ º¢È¢ÂÅ¨É ÒØ¾¢Â¢Ä¢ÕóÐ ±ÎòÐ, ±Ç¢ÂÅ¨Éì
Ìô¨ÀÂ¢Ä¢ÕóÐ ¯Â÷òÐ¸¢È¡÷. ¬¸§Å ¿¡Óõ ¿õ¨Á «÷ôÀ½¢òÐ
¦ƒÀ¢ìÌõ§À¡Ð ¯Â÷òÐ¸¢ýÈ ¬ñ¼Å÷ ¿õ¨ÁÔõ À¡Ð¸¡òÐ ¯Â÷òÐÅ¡÷.
3. «¨¼ì¸ÄÁ¡É ¬ñ¼Å÷:
¸üÀ¡¨ÈÂ¡É
¸¼×û
¾õ¨Á
§¾Ê
ÅÕÀÅ÷¸ÙìÌ
Ò¸Ä¢¼õ
¦¸¡Îì¸¢ýÈ¡÷.
±ýÉ¢¼ò¾¢ø ÅÕ§Å¡¨Ã ÒÈõ§À ¾ûÙÅ¾¢ø¨Ä ±ýÚ
þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ ÜÈ¢Â¢Õì¸¢È¡÷. §ÀÐÕ ¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ×¼ý
Ü¼§Å °Æ¢Âõ ¦ºöÐ «Å¨Ã ÁÚ¾Ä¢ì¸¢ýÈ¡÷.
¬É¡Öõ ¬ñ¼Å÷,
§ÀÐÕ¨ÅÔõ ²üÚì¦¸¡ñÎ þó¾ ¸øÄ¢ý §Áø ±ý º¨À¨Â ¸ðÎ§Åý
±ýÚ ¾ÁÐ Å¡ì¸¢ýÀÊ ¾ÁÐ ¾¢ð¼ò¨¾ ¿¢¨È§ÅüÈ¢É¡÷.
þó¾ Ò¾¢Â Á¡¾ò¾¢Öõ ¬ñ¼Å÷ ¿õ ¸ýÁ¨ÄÂ¡¸, §¸¡ð¨¼Â¡¸,
«Ã½¡¸ þÕóÐ ¿õ¨Á À¡Ð¸¡òÐ, ¿ÁìÌ Ò¸Ä¢¼õ ¾óÐ ¿õ¨Á ¬º£÷Å¾¢òÐ
¯Â÷òÐÅ¡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¢Â ¿¡Áò¾¢ø Å¡úòÐ¸¢§Èý.
¸¼ó¾ þÃñÎ
Á¡¾í¸¨Ç ÓÊòÐ Ò¾¢Â Á¡¾ò¨¾ ¸¡½î ¦ºö¾ ¿õ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿¡õ
ÌÎõÀÁ¡¸ ¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ.
¿õ ¬ñ¼ÅÃ¢ý ¯ýÉ¾ À¨¼ôÀ¡É ¿õ ¸ñ¸¨Ç ÌÈ¢òÐ «§¿¸
¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¿¡õ ¸¼ó¾ Á¡¾ò¾¢ø ¾¢ÕÁ¨ÈÂ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø º¢ó¾¢ò§¾¡õ
«øÄÅ¡? «¾ý ¦¾¡¼÷îº¢Â¡¸ þó¾ Á¡¾Óõ º¢Ä ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç À¸¢÷óÐ
¦¸¡ûÇ Å¢ÕõÒ¸¢§Èý.
«ÆÌì ¸ñ¸û ¦ÀÈ §Å¾õ ¾Õõ ¬§Ä¡º¨ÉÂ¢ø

1. §¿Ã¡ö §¿¡ì¸ §ÅñÎõ.
2. ¸Ä¢ì¸õ §À¡¼ §ÅñÎõ.
«Îò¾ÀÊÂ¡¸, þó¾ Á¡¾õ º¢ó¾¢ì¸ þÕôÀÐ,

3. ÒÈ¡ì¸ñ¸û
ºí¸£¾ì¸¡Ãý ÜÚõ¦À¡ØÐ ÐÂÃò¾¢É¡ø ±ý ¸ñ¸û ÌÆ¢Å¢ØóÐ
§À¡Â¢üÚ.
±ý ¸ñ¸û «ØÐ, ¸ñ½£Ã¡ø ÌÆ¢ Å¢Øó¾ «ÛÀÅò¨¾
ÜÚ¸¢ýÈ¡÷.
"¬ ±ý ¾¨Ä ¾ñ½£Õõ, ±ý ¸ñ¸û ¸ñ½£ÕüÚÁ¡É¡ø ¿ÄÁ¡Â¢ÕìÌõ"
±§ÃÁ¢Â¡ 9:1.
±§ÃÁ¢Â¡ ¾£÷ì¸¾Ã¢º¢§Â¡, ¾ý ¸ñ¸û ¸ñ½£÷ °üÈ¡¸ðÎõ ±ýÈ¡÷.
«ôÀÊ¦ÂýÈ¡ø ±ýÉ?
¬õ À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç §À¡Ã¡Ê «ØÐ ¦ƒÀ¢òÐ ¾ý ¸ñ½£Ã¡ø ¸ñ¸û
°üÈ¡¸ðÎõ ±ý¸¢È¡÷.
¿ÁÐ ¸ñ¸Ùõ þ§¾ §À¡ýÚ, ¿¡ý ¿õ À¢û¨Ç¸Ùì¸¡¸,
«ÅÃ¸Ù¨¼Â ¬º£÷Å¡¾ò¾¢ü¸¡¸, §Å¨Äô ÀÙÅ¢ø þÕìÌõ ¸½ÅÛì¸¡¸,
À¢Èó¾ Å£ðÊü¸¡¸, ÒÌó¾ Å£ðÊü¸¡¸, ¿õ¨Á ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÇ¡¾ ¯È×¸Ùì¸¡¸
¸ñ½£÷ Å¢ðÎ «Û¾¢ÉÓõ ¦ƒÀ¢ì¸ §ÅñÎõ. «ùÅ¡Ú ¦ƒÀ§¿Ãò¾¢ø ¿õ

ஏபெெ்றொல் , கேட்கிற எவனும் பபற் றுே்பேொள் ளுகிறொெ்; மத்கதயு 7:8a
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¸ñ¸û °üÈ¡¸ Á¡Úõ §À¡Ð, ¿õ ¸ñ¸û ÒÈ¡ì¸ñ¸Ç¡ö Á¡È¢ §ÁÖõ «ÆÌ
§º÷ìÌõ.

4. Å¢Æ¢ò¾¢ÕìÌõ ¸ñ¸û
"¯ÁÐ ÅºÉò¨¾ò ¾¢Â¡É¢ìÌõÀÊ, ÌÈ¢ò¾ ƒ¡Áí¸ÙìÌ ÓýÀ¡¸ ±ý
¸ñ¸û Å¢Æ¢òÐì¦¸¡ûÙõ" ºí, 119:148.
Ì½º¡Ä¢Â¡É
Š¾¢Ã£Â¢ý
«§¿¸
Ì½¿Äý¸¨Ç
¿£¾¢.
31-ÅÐ
«¾¢¸¡Ãò¾¢ø ¾¢Â¡É¢òÐ þÕì¸¢§È¡õ. «¾¢ø ÌÈ¢ôÀ¡¸ 15-ÅÐ ÅºÉò¾¢ø
þÕð§¼¡§¼ ±Øó¾¢ÕôÀÅû ±ýÚ Å¡º¢ì¸¢§È¡õ. ¿¡õ ÌÈ¢ò¾ ƒ¡Áí¸ÙìÌ
Óý Å¢Æ¢ìÌõ «ÛÀÅõ ¦ÀüÚû§Ç¡Á¡?
Ì½º¡Ä¢Â¡É ¦ÀñÏõ À¢ý
àí¸¢, Óý ±ØÀÅû ¾¡ý. ¿õ Ó¾ø À¡÷¨Å þ§ÂÍÅ¢ý Á£Ðõ, þ§ÂÍÅ¢ý
Å¡÷ò¨¾ Á£Ðõ ¨ÅìÌõÀÊ §Å¾ò¨¾ ¾¢Â¡É¢ì¸ Å¢Æ¢ì¸ §ÅñÎõ.
¯Ä¸ôÀ¢Ã¸¡ÃÁ¡¸ ¬Â¢Ãõ §Å¨Ä¸û þÕì¸Ä¡õ. ¸÷ò¾ÕìÌÃ¢Â §¿Ãò¨¾
¸÷ò¾ÕìÌ ¦¸¡Îì¸ Å¢Æ¢ôÀ¡ö þÕì¸ §ÅñÎõ. «ôÀÊ ¦ºöÔõ §À¡Ð,
¸ñ¸Ç¢ø ¸ÕÅ¨ÇÂõ «øÄ, ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý Á¸¢¨Á Á¢Ç¢Õõ. §ÀÃÆ¸¢Â¡¸Ä¡õ.

þ§ÂÍÅ¢ý «Æ¸¡É ¸ñ¸û ¸ñ¼¾¡§Ä ÓÊó¾¦¾ýÚ ¿¢¨Éò¾ ¿¡õ
¯Â¢÷ Å¡ú¸¢§È¡õ! «Îò¾ Á¡¾õ ¿õ Å¡Â¢ý «Æ¨¸ ÌÈ¢òÐ ¦¾¡¼÷óÐ
¾¢Â¡É¢ì¸Ä¡õ. ¬ñ¼Å÷ ¾¡§Á þõÁ¡¾õ ÓØÅÐõ ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ
¬º£÷Å¡¾¢ôÀ¡Ã¡¸!
- ¦¾¡¼Õõ
þôÀÊìÌ
¯í¸Ùì¸¡¸ ±ô¦À¡ØÐõ ¦ƒÀ¢ìÌõ
¾¢ÕÁ¾¢. ²ïºÄ¢ý ¦ƒ÷Ã¢ Ã¡ˆÌÁ¡÷
¬ÂÃõÁ¡

கதடுகிறவெ் ேண்டடடகிறொெ்; மத்கதயு 7:8b
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சால ாம ான், கா உன்னத ான ஆ யத்தத மதவனுக்லகன்று கட்டி
லெபித்த ல ாழுது கர்த்தருதைய கித யும் ஆ யத்தத நிரப்பிற்று (2 நாளா 7:1).
மதவன் அதத ஆ ய ாகத் லதரிந்துக்லகாண்மைன் என்று அங்கீகரித்தப் பினபு,
கர்த்தர் சால ாம ானுக்கு இரவிம தரிசன ாகி, மதசத்தத அழிக்கும் டிக்குத் தாம்
வானத்தத அதைத்து, லவட்டுக்கிளிகளுக்குக் கட்ைதளயிட்டு, அல் து
லகாள்தளமநாதய அனுப்பும்ம ாது, “என் நா ம் தரிக்கப் ட்ை என்
ெனங்கள் தங்கதளத் தாழ்த்தி, லெ ம் ண்ணி, என் முகத்ததத் மதடி, தங்கள்
ல ால் ாத வழிகதளவிட்டுத் திரும்பினால், அப்ல ாழுது ரம ாகத்திலிருக்கிற
நான் மகட்டு, அவர்கள் ாவத்தத ன்னித்து, அவர்கள் மதசத்துக்கு மே த்ததக்
லகாடுப்ம ன்” என்று வாக்குப் ண்ணினார்.
ஏன் அழிவுகள் ?
முத ாவதாக, ஏன் மதசங்களில் அழிவுகள் வருகின்றன என் தத மதவ
பிள்தளகளாகிய நாம் மவதத்தின் அடிப் தையில் புரிந்து லகாள்ள மவண்டும்.
மதவனுக்கு கீழ்ப் டியாத யும், ெனங்களின் ாவங்களும் மதவ மகா த்தத
உண்டு ண்ணுகின்றன (2 நாளா 34:25, சங் 78:17) என் தத மவதத்திம நாம்
ார்க்கிமறாம். மதவனுதைய சித்தமில் ா ல் தத யில் இருக்கக் கூடிய ஒரு
முடியாவது கீமே விோது என்று மவதம் ந க்கு லவளிப் டுத்துகிற அமத
மவதளயில், இந்த லகாள்தள மநாய் உ கல ங்கும் ரம்புகிறது என்றால் அதன்
காரணத்தத நாம் புரிந்து லகாள்ள மவண்டும். உ கம் லகாமராமனா என்ற
லகாள்தள மநாதய
வித ாக புரிந்து லகாண்ைாலும், நம்த ல ாறுத்தவதர
அது மதவனுதைய எச்சரிப்பு. சால ாம ானுக்கு தரிசனத்தில் ம சிய ரம ாக
தகப் னின் வார்த்ததகதள இப் டி நாம் புரிந்து லகாள்ள ாம். என் ெனங்களுக்கு
என் நா ம் தரித்மதன்! அவர்கதள என்னுதையவர்களாக்கிமனன்! அவர்கள்
தங்கதளத் தாழ்த்தவில்த ! லெ ம் ண்ணி என்மனாடு உறவாைவில்த ! தங்கள்
ல ால் ாத வழிகதள விட்டுத் திரும் வில்த ! அவர்கள் தங்கள் ாவத்தில்
வாழ்கிறார்கள்…!
எப்படி தேட தேண்டும்..?
இந்த ாதிரி மநரங்களில் மதவ வார்த்தத ந க்கு அறிவுறுத்துகிற பிரகாரம்,
நாம் நம்த தாழ்த்தி லெ ம் ண்ணி மதவதன மதடி ல ால் ாத வழிகதள திரும்
மவண்டும். அப்ம ாது மதவன் நம்முதைய மதசத்திற்கு ஆமராக்கியத்தத
கட்ைதளயிடுவார். லகாள்தள மநாய் ஏற் டும் கா ானது, ெனங்கள் "தங்கதளத்
தாழ்த்தி, லெ ம் ண்ணி, என் முகத்ததத் மதடுவதற்கு" ஒரு திட்ைவட்ை ான
வாய்ப்த அளிக்கிறது என்று மதவன் கூறுகிறார் (2 நாளா. 7:14) "ச ாதானத்தின்
மதவன்" (1 லதச. 5:23) வானத்தில் ட்டும் இருக்க விரும் வில்த , ாறாக, அவர்
நம் ால் கண்டுபிடிக்கப் ைவும், ந க்கு ச ாதான ாக இருக்கவும் விரும்புகிறார்.
தட்டுகிறவனுே் குத் திறே்ேப் படும் . மத்கதயு 7:8c
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இமயசு நம்மிைம், “உங்கள் இருதயம் க ங்காதிருப் தாக; மதவனிைத்தில்
விசுவாச ாயிருங்கள், என்னிைத்திலும் விசுவாச ாயிருங்கள்" என்று கூறுகிறார்.
(மயாவான் 14:1) நாம் க க்க தைய மவண்டியதில்த . நாம் னஉதளச்சலிலும்
யத்திலும் வாே மவண்டியதில்த . நாம் லசய்ய மவண்டுவது இது தான் (1). நாம் நம்
ல ால் ாத வழிகதள விட்டு திரும்பி (2). நம் மதவன் முகத்ததத் மதடி, லெபித்து (3).
நாம் நம்த தாழ்த்தினால் ந க்கு தில் இப் டியாக வரும். நம் மவண்டுதத
ரம ாகத்தில் இருக்கும் மதவன் மகட்ப் ார், நாம் உணர்ந்து தாழ்த்தினதத ார்த்து,
ன்னிப் ார். அப்ல ாழுது, நம் மதசத்திற்கு சுகம் கிதைக்கும். நாம் கிழ்ச்சி
அதைவது நிச்சயம்.
ோழ்மையின் ஜெபம்
ரிமசயன், ஆயகாரன் இருவரும லெபித்தார்கள். அதுவும் லெ ஆ யத்தில்
லெபித்தார்கள். ஆனால் ஒருவனின் லெ ம் ஏற்றுக்லகாள்ளப் ட்ைது,
ற்லறாருவனின் லெ ம் புறக்கணிக்கப் ட்ைது. ரிமசயன் லெபித்தான், ஆனால்
அவன் சுயல ருத
நிரம்பினவனாய் லெபித்தான், அவனுதைய லெ ம்
மகட்கப் ைவில்த . ஆனால் ஆயக்காரன் தன்னத் தாழ்த்தி, “ ாவியாகிய என்ம ல்
கிருத யாயிரும்”
என்று
லெபித்தான்.
அவனுதைய
லெ ம்
ஏற்றுக்லகாள்ளப் ட்ைது. தாழ்த்தி லெபிப் மத ல ய்யான ஆசீர்வாதத்ததக்
லகாண்டுவரும்.
இன்று, ாவத்திற்குள் கிைக்கும் ந து மதசத்துக்காய் லெபிக்க நாம தான்
கைத ப் ட்டிருக்கிமறாம். நம்மில் எத்ததன ம ருக்கு மதசத்துக்காய் லெபிக்கும்
ாரம் உண்டு! நம் மதசத்துக்கு மே ம் மவண்டு ாயின் முத ாவது, நாம் நம்த
தாழ்த்தமவண்டும். தாழ்த யான லெ ம
மதவசமுகத்தத அதசக்கும்.
இப் டிப் ட்ை லெ த்தத நம் ாம தான் லசய்யமுடியும். அழிதவ மநாக்கி
லவகுமவக ாகச் லசன்று லகாண்டிருக்கும் ந து மதசம்
ாவக்கட்டுக்குள்
அகப் ட்டு இன்னமும் ல ய்த் மதவதன அறியா ல் அன்றாைம் லசத்து
டிந்துலகாண்டிருக்கும் ந து க்கள், இவற்தறக்குறித்து நாம் ார ற்றிருப் து
எப் டி? நாம் அத தலுள்ள ஜீவனம் ண்ணும் டிக்கு ராொக்களுக்காகவும்,
அதிகாரிகளுக்காகவும் லெ ம் ண்ண மவண்டும் (1தீம ா.2:1,2).
ாஸ்ைர். ால்யாங்கிமசா, லகாரியா மதசத்தத மசர்ந்தவர்கள் 10 இ ட்சம்
அங்கத்தினர்கதள லகாண்ை சத தய உருவாக்கினவர்கள், லகாரிய மதச
எழுப்புதலில் ல ரிய ங்தக ல ற்றவர்கள், எப் டி லதன் லகாரியாவில் இந்த
எழுப்புதல் ஏற் ட்ைது என்று அவரிைம் மகட்ைம ாது, அவர் கிர்ந்து லகாண்ை
காரியம்,
அவர்கள்
சத யில்
உள்ள
சாதாரண ான
விசுவாசிகளும்,
சிறுகுேந்ததகளும் தினமும் ஒரு ணி மநரம் லெபிப் ார்களாம். ட்டு ல் ா ல்,
அவர்கள் சத யில் உள்ள உதவி ாஸ்ைர்கள் 800 ம ர் தினமும் மூன்று ணி மநரம்
லெபிப் ார்களாம். தத த ம ாதகரான ால்யாங்கிமசா அவர்கள் தினமும் ஏழு
ணி மநரம் லெபிப் ார்களாம்.

இடடவிடொமல் பெபம் பண்ணுங் ேள் . 1பதச. 5:17
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நம்முதைய லெ மநரம் எப் டி இருக்கிறது ? நம்முதைய லெ ம் எப் டிப் ட்ைதாக
இருக்கிறது.? இந்த ல ந்து நாட்கள் நம் லெ வாழ்தவ சுய ரிமசாததன லசய்து
லகாள்ளும் கா ங்களாக கிருத யாய் ந க்கு லகாடுக்கப் ட்டு இருக்கிறது. நம்த
ஆராய்ந்து, மதவ வார்த்ததயின் டி நம்த தாழ்த்தி ஒப்புக்லகாடுத்து, நம் லெ
மவதளதய அதிக ாக்கி திறப்பிம நிற்க நம்த ஒப்புக்லகாடுப்ம ாம். மதவன்
தாம தம்முதைய வாக்குத்தத்தின் டி, நம்த யுதைய லெ ங்கதள கிருத தய
மகட்டு மதசத்திற்கும், அவர் ெனங்களாகிய ந க்கும் மே த்ததக் கட்ைதள
இடுவாராக, ஆல ன்.
ஆவிமயாடும் கருத்மதாடும் லெ ம் ண்ணுமவாம் ..
அதிகாத மவதளயிலும் லெ ம் ண்ணுமவாம் ...
மசாததனயில் விழித்திருந்மத லெ ம் ண்ணுமவாம் ..
மசார்ந்து ம ாகா ல் லெ ம் ண்ணுமவாம் ...!!! (1லகாரி 14 :15, த் 26:41)
அந்தரங்க ாய் நீமயா அதறவீட்டில் லெபித்திடு ...
அஞ்ஞான வார்த்ததகள் அ ப் ா ல் லெபித்திடு ...!
ஒருவர் குதறதய ஒருவர் ன்னித்து லெபித்திடு ...
ஒருவர் ாரம் ஒருவர் னதிம ற்றி லெபித்திடு ...!! ( த் 6:6,7, க ா 6:2)
விசுவாச லெ ம் பிணிகள் நீங்க இரட்சிக்கும்
விழித்மத லசய்யும் லெ ம் மசாததனதய ட்சிக்கும்..
திறப்பிம நிற்கும் லெ ம் மதசத்தத மேமிக்கும்..!
உ வாச லெ ம் நம்த உன்னதமராடு இதணக்கும்..!! (யாக் 5:15, த் 26:41, 2 நாளா.
7:14)
கதைசி கா மிது காத்திருந்மத லெபிப்ம ாம் ..!!
கல்வாரி ாடுகதள ார்த்தறிந்மத லெபிப்ம ாம் ...!
கதைசி மூச்சு வதர லெபித்து முடித்த கர்த்தர் ..
திரும் வரு ளவும் தரித்திருப்ம ாம் லெ த்தில் ...!!! ( ாற் 13: 33, 1ம துரு 4 :7)

¸¢È¢ŠÐÅ¢ø «ýÒ¼ý
¦ƒÂ ºó¾¢Ã Ã¡ƒ¡

எெ்டெத் பதொழுதுபேொண்டு எெ்டெ க ொே் கி விண்ணப் பம் பண்ணுவீர்ேள் ; எகர.29:12a
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±Ä¢Â¡¨Åì ÌÈ¢òÐ .......
À¨ÆÂ ²üÀ¡ðÊø ¾É¢ º¢Èô§À¡Î ¿¢üÌõ
¾£÷ì¸¾Ã¢º¢, ±Ä¢Â¡. Ò¾¢Â ²üÀ¡ðÊÖõ Ü¼ ÓôÀÐ
¾¼¨Å¸ÙìÌ
§ÁÄ¡¸
þÅ¨Ãì
ÌÈ¢òÐ
ÜÈôÀðÎûÇÐ. ÁÚåÀ Á¨ÄÂ¢ø §Á¡§º§Â¡Î Ü¼
§¾¡ýÈ¢ÂÅ÷.
¾ÉÐ ¸¡Äò¾¢Ä¢Õó¾ ÁýÉý ¬¸¡ô
Á£Ðõ, §¾ºò¾¢ý Á£Ðõ «ì¸¢É¢Â¡ø ¾£÷ôÀÇ¢ò¾ ±Ä¢Â¡,
«ì¸¢É¢
þÃ¾ò¾¢ø
§¾ÅÉ¢¼õ
±ÎòÐì
¦¸¡ûÇôÀð¼¡÷ (1Ã¡ƒ¡.2:11).
þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ×õ,
§Â¡Å¡ý Š¿¡É¸Ûõ Á£ñÎõ Åó¾ ±Ä¢Â¡ì¸Ç¡¸ ¸Õ¾ôÀð¼É÷.
þó¾ ±Ä¢Â¡Å¢ý Å¡úÅ¢ø ÌÈ¢ôÀ¢¼ò¾ì¸ Óì¸¢ÂÁ¡É ¦ƒÀí¸û ¿¡ýÌ
Á¨Æ §Åñ¼¡¦ÁýÚ ²¦ÈÎò¾ ¦ƒÀõ (Â¡ì. 5:17).
Å¢¾¨ÅÂ¢ý ÁÃ¢òÐô §À¡É Á¸Ûì¸¡¸ ²¦ÈÎò¾ ¦ƒÀõ (1Ã¡ƒ¡.17:19-24).
Å¡Éò¾¢Ä¢ÕóÐ «ì¸¢É¢ «ÛôÀ§ÅñÊ ²¦ÈÎò¾ ¦ƒÀõ (1Ã¡ƒ¡.18:36-38).
Á¨Æ Á£ñÎõ ¦ÀöÅ¾ü¸¡¸ ²¦ÈÎò¾ ¦ƒÀõ (1Ã¡ƒ¡.18:41-46).
§Á§Ä ¸¡Ïõ ¿¡ýÌ ¦ƒÀí¸Ùõ þÂü¨¸ìÌ
«ôÀ¡üÀð¼,
´Õ
ÁÉ¢¾É¡ø
¦ºöÂì
Ü¼¡¾
¸¡Ã¢Âí¸¨Ç
¿¢¨È§ÅüÈ
±Ä¢Â¡Å¡ø
²¦ÈÎì¸ôÀð¼¾¡Ìõ.
±Ä¢Â¡ ¿õ¨Áô §À¡ø ´Õ
À¡ÎûÇ ÁÉ¢¾É¡ö þÕó¾¡Öõ §¾ÅÛìÌ ÓýÀ¡¸
¿¢üÌõ ÀÆì¸õ ¯ûÇÅÃ¡¸ þÕó¾¡÷.
«ÅÕìÌõ
§¾ÅÛìÌõ
¯ûÇ
³ì¸¢Âõ
Á¢¸×õ
¯Ú¾¢Â¡¸
þÕó¾¾¢É¢Á¢ò¾§Á ±Ä¢Â¡Å¡ø þò¾¨¸Â þÂü¨¸ìÌ
«ôÀ¡üÀð¼ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç º¡¾¢ì¸ ÓÊÂ¡Ð.
±Ä¢Â¡Å¢ý ¦ƒÀò¾¢ý ãÄõ ¸¡½ìÜÊÂ Ì½¡¾¢ºÂí¸û:
¿¼ì¸ìÜ¼¡¾¨¾ ¿¼ìÌÁ¡Ú ¸÷ò¾Ã¢¼ò¾¢ø §¸ðÀ¾¢ø Á¸¢úîº¢ ¸ñ¼¡÷.
±¾ü¸¡¸ ¦ƒÀ¢ì¸¢§È¡§Á¡ «¨¾ ¦ÀüÚì¦¸¡û§Å¡õ ±ýÚ ¿õÀ¢É¡÷.
Å¢¼¡ÓÂüº¢§Â¡Î ¸Õò§¾¡Î ¦ƒÀ¢ò¾¡÷.
¾¡ý ¬Ã¡¾¢ìÌõ ¬ñ¼Å÷ ¯Â¢ÕûÇÅ÷, ¦ƒÀò¾¢üÌ À¾¢ø ¾ÕÀÅ÷,
º÷Åò¨¾Ôõ ¬Ù¸¢È¡÷ ±ýÀ¨¾ ¯Ú¾¢Â¡¸ ¿õÀ¢É Å¢ÍÅ¡º§Á ±Ä¢Â¡¨Å
¬¸¡ô ÓýÀ¡¸×õ À¡¸¡ø ¾£÷ì¸¾Ã¢º¢¸û ÓýÀ¡¸×õ ¨¾Ã¢ÂÁ¡¸ ¿¢ü¸
¨Åò¾Ð. «Å÷ ±¾üÌõ «ïº¢Â¾¡¸ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. «ÅÕ¨¼Â Å¢ÍÅ¡ºò¨¾
¸ÉôÀÎò¾¢Â §¾Åý «ì¸¢É¢ ãÄõ À¾¢ø ¦¸¡Îò¾¡÷.
¿¡õ «ôÀÌ¾¢¨Â
§Å¾ò¾¢ø Å¡º¢ìÌõ §À¡Ð ¿õ¨Á ¦Áö º¢Ä¢÷ì¸ ¨Åì¸ì ÜÊÂ ÀÌ¾¢ «Ð!

ொெ் உங் ேளுே்குச் பசவிபேொடுப் கபெ். எகர.29:12c
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¯Ä¸ò¾¢Ä¢Õì¸¢ÈÅ¨Éô À¡÷ì¸¢Öõ ¿õ§Á¡ÊÕì¸¢ÈÅ÷ ¦ÀÃ¢ÂÅ÷ ±ýÈ
±ñ½õ ¿õ§Á¡Î þÕó¾¡ø ¿¡õ ´Õ§À¡Ðõ ¸Äí¸ Á¡ð§¼¡õ. ¿õ¨Á
±¾¢÷ôÀÅ÷¸û Â¡Ã¡ö þÕó¾¡Öõ ¿¡õ §Áü¦¸¡û§Å¡õ. ¿ÁìÌ Å¢ÍÅ¡ºÓõ
¦ƒÀ Å¡úì¨¸Ôõ þÕó¾¡ø, ¿¡Óõ ¿õÓ¨¼Â Å¡úì¨¸Â¢ý ´ù¦Å¡Õ
¦¿¡ÊÂ¢Öõ §¾Å ÅøÄ¨Á¨Â ¸¡½ ÓÊÔõ.
±Ä¢Â¡Å¢ý ÁÚÀì¸õ
Å¢Âò¾Ì ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¦ƒÀò¾¢ý ãÄõ
º¡¾¢ò¾ ±Ä¢Â¡, ´Õ ¸ð¼ò¾¢ø §Âº§ÀÖìÌ
ÀÂóÐ, §º¡÷×üÚ ±ý ƒ£Å¨É ±ÎòÐì¦¸¡ûÙõ
±ýÚ ¬ñ¼ÅÃ¢¼õ §¸ð¸¢È¡÷. «ô§À¡Ð §¾Åý,
¾ÁÐ à¾ý ãÄõ ±Ä¢Â¡¨Åô ÀÄôÀÎòÐ¸¢È¡÷.
§¾Åà¾ý ¦¸¡Îò¾ §À¡ƒÉò¾¡ø ´§Ãô ±ýÛõ
§¾ÅÛ¨¼Â À÷Å¾õ ÁðÎõ ¿¡üÀÐ ¿¡û þÃ× À¸ø
¿¼óÐ ¦ºýÈ¡ý.
§¾Å À÷Å¾õ ¦¸¡ñÎ ÅÃôÀð¼ ±Ä¢Â¡,
§¾ÅÉ¢¼õ
¬§Ä¡º¨É
§¸ðÀ¾üÌ
À¾¢Ä¡¸,
§Âº§ÀÄ¢ý Á¢Ãð¼ÖìÌ ÀÂóÐ ¦¸À¢ìÌû ¦ºýÚ ´Ç¢óÐ ¦¸¡û¸¢È¡ý.
«ô§À¡Ð §¾Åý, À÷Å¾ò¾¢ø «Å¨É ¿¢Úò¾¢, «Á÷ó¾ ¦ÁøÄ¢Â ºò¾õ ãÄõ
§ÀÍ¸¢È¡÷. "±Ä¢Â¡§Å ¯í§¸ ¯ÉìÌ ±ýÉ ¸¡Ã¢Âõ" ±ýÚ ÜÈ¢ «Å÷ ¦ºöÂ
§ÅñÊÂ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¦º¡øÄ¢Å¢ðÎ ¦ºø¸¢È¡÷ §¾Åý.
±Ä¢Â¡×õ
¸£úôÀÊó¾¡÷ (1Ã¡ƒ¡.19:9-20).
þÐ ¿ÁìÌ ´Õ ¿øÄ À¡¼ò¨¾ì ¸üÀ¢ì¸¢ÈÐ. ¦ƒÀò¾¢ø ¯Ú¾¢Â¡ö
¾Ã¢ò¾¢Õó¾¡Öõ, º¢Ä§Å¨Ç §º¡÷× ¿õ Å¡úì¨¸Â¢ø ²üÀ¼Ä¡õ. ¬É¡ø
¿ÁìÌõ §¾ÅÛìÌõ ¯ûÇ ¯È× ºÃ¢Â¡¸ þÕó¾¡ø, ¿õ §¾Åý ¿õ¨Á
¾¡íÌÅ¡÷. ¾õ à¾÷ ãÄõ ¿õ¨Á ¦ÀÄôÀÎòÐÅ¡÷. ¿¡õ «Å¨Ãò §¾Êî
¦ºøÄ¡Å¢ð¼¡Öõ, ¿õ¨Áò §¾Ê ÅÕ¸¢ÈÅ÷ ¿õ §¾Åý.
±É§Å §º¡÷óÐ §À¡¸¡Áø, «º¾¢Â¡ö þÃ¡Áø, Å¢Æ¢ôÒ¼ý ¦ƒÀò¾¢ø
¿¡õ ±ô§À¡Ðõ ¯Ú¾¢Â¡ö ¾Ã¢ò¾¢Õì¸ì ¸¼§Å¡õ.
¸÷ò¾ÕìÌ ÓýÀ¡¸
«ÅÕ¨¼Â À÷Å¾ò¾¢ø ±ô§À¡Ðõ ¿¢ü¸ ÀÆ¸¢ì ¦¸¡û§Å¡õ. «ô§À¡Ð ¿¡õ
þó¾ ¯Ä¸¢ø ¬ñ¼ÅÕì¸¡¸ «§¿¸ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç º¡¾¢ì¸ ÓÊÔõ. þý¨ÈÂ
¯Ä¸ ÝÆÄ¢ø, ¬ñ¼ÅÃ¢ý ¾¢ð¼ò¨¾ ¿¢¨È§ÅüÈ, «§¿¸ ¦ƒÀ¢ì¸¢ýÈ
±Ä¢Â¡ì¸û §¾¨Å.
¦ƒÀº£Ä¢ ¬º£÷

எெ்டெ க ொே்கிே் கூப் பிடு. எகர.33:3a
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¦Àñ ¾£÷ì¸¾Ã¢º¢É¢ - «ýÉ¡û
¦ƒÀõ ±ýÀÐ ¸¢È¢Š¾Å Áì¸Ù¨¼Â Å¡úì¨¸Â¢ø þýÈ¢Â¨ÁÂ¡¾
´ýÚ. "ã¨Ç ¦ºöÂ ÓÊÂ¡¾¨¾, ÓÆí¸¡ø ¦ºöÔõ" ±ýÚ ¦º¡øÅ¡÷¸û.
¦ƒÀò¾¢ý ãÄõ ¿¡Óõ «§¿¸ ¬º£÷Å¡¾í¸¨Ç ¦ÀüÈ¢Õì¸¢§È¡õ. ¯ò¾Á
Å¢¾¨ÅÂ¡ö þÕóÐ §¾ÅÉ¢¼ò¾¢ø ¿õÀ¢ì¨¸ÔûÇÅÇ¡ö þÃ×õ, À¸Öõ,
§ÅñÎ¾Ä¢Öõ ¦ƒÀí¸Ç¢Öõ ¿¢¨Äò¾¢Õó¾ ´Õ ¦ÀñÁ½¢ «ýÉ¡û. þó¾
«ýÉ¡¨Çì ÌÈ¢òÐ 2:36-38-õ ÅºÉò¾¢ø À¡÷ì¸¢§È¡õ.
«ýÉ¡û ¬§ºÕ¨¼Â §¸¡ò¾¢Ãò¨¾î §º÷ó¾Åû.
À¡Û§ÅÄ¢ý
ÌÁ¡Ãò¾¢ ´Õ ¾£÷ì¸¾Ã¢º¢É¢, «ýÉ¡û ±ýÀ¾üÌ §¾ÅÛ¨¼Â ¸¢Õ¨À ±ýÚ
¦À¡Õû.
¾¢ÕÁ½ Å¡úì¨¸Â¢ø ²Ø ¬ñÎ¸û ÁðÎ§Á ¸½Å§É¡Î
Å¡úó¾Åû.
Å¡Ä¢À ÅÂ¾¢§Ä Å¢¾¨ÅÂ¡ÉÅû.
þÅû ¸½Åý, ÁüÚõ
À¢û¨Ç¸û ÌÈ¢òÐ ¦º¡øÄôÀ¼Å¢ø¨Ä. þó¾ «ýÉ¡û §¾Å¡ÄÂò¨¾ Å¢ðÎ
Å¢Ä¸¡Áø þÃ×õ, À¸Öõ, ¦ƒÀõ Àñ½¢, ¬Ã¡¾¨É ¦ºöÐ ¦¸¡ñÊÕó¾¡û
±ýÚ §¾Å¡ÄÂò¾¢ø ¾í¸¢Â¢ÕóÐ ¬ÄÂò¾¢ý ±øÄ¡ ¸¡Ã¢Âí¸Ç¢Öõ ÀíÌ
¦ÀüÈ¢Õó¾¢ÕôÀ¡û
±ýÚ
¿õÀ
§¾¡ýÚ¸¢ÈÐ.
Å¡úÅ¢ý
«§¿¸
ºó§¾¡„í¸¨Ç þÆó¾¡Öõ, §¾Å À¢ÃºýÉò¨¾ þÆì¸Å¢ø¨Ä.
§¾Å
À¢ÃºýÉõ «ÅÙìÌ §À¡ÐÁ¡É¾¡¸ þÕó¾Ð.
«ýÉ¡Ç¢¼Á¢ÕóÐ ¿¡õ ¸üÚì¦¸¡ûÅÐ ±ýÉ¦ÅýÈ¡ø, 84 ÅÂÐ
¿¢ÃõÀ¢ÉÅÇ¡¸
þÕó¾¡Öõ,
¯ÀÅ¡ºõ
þÕóÐ
¦ƒÀ¢ì¸¢È
Á¸Ç¡ö
¸¡½ôÀð¼¡û. «§¿¸÷ ÍÂ ¿Äò¾¢ü¸¡¸, §À÷ Ò¸Øì¸¡¸, ¦À¡ÕÇ¡¨ºì¸¡¸
¿£ñ¼ ¦ƒÀí¸¨Ç ²¦ÈÎò¾ §À¡¾¢Öõ, þó¾ «ýÉ¡û §¾ÅÉ¡ø ÅÕõ
¸Éò¾¢ü¸¡¸ ¦ƒÀò§¾¡Îõ, ¯ÀÅ¡ºò§¾¡Îõ §¾Å¨Éî §ºÅ¢ò¾¡û ±ýÚ
À¡÷ì¸¢§È¡õ.
§¾Å¨Éô Ò¸úóÐ ¿ýÈ¢ ÜÚ¸¢È Á¸Ç¡¸ ¸¡½ôÀð¼¡û
¿¡õ
«§¿¸
§¿Ãí¸Ç¢ø
Å¢ñ½ôÀí¸¨ÇÔõ,
¦ƒÀí¸¨ÇÔõ
²¦ÈÎì¸¢ÈÅ÷¸Ç¡ö þÕì¸¢§È¡õ.
¬É¡ø Ð¾¢Ôõ, Ò¸Øõ, ¿ýÈ¢Ôõ
²¦ÈÎì¸ ÁÈóÐ Å¢Î¸¢§È¡õ.
«Å÷ ¦¸¡Îò¾ ´ù¦Å¡Õ ¿ý¨ÁìÌõ,
¬º£÷Å¡¾ò¾¢üÌõ ¿ýÈ¢ ¦º¡øÄ¢ ¿ýÈ¢Â¡ö Å¡Æ §ÅñÎõ. ¸¢¨¼ì¸¡¾

ீ அறியொததும் உெே்கு எட்டொததுமொெ பபரிய ேொரியங் ேடள உெே்கு அறிவிப் கபெ். எகர.33:3b
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¸¡Ã¢Âò¨¾ ±ñ½¢ ÓÚÓÚòÐ §º¡÷óÐ §À¡¸¡Áø ¸¢¨¼ò¾ÅüÈ¢üÌ ¿ýÈ¢î
¦º¡øÄ¢ ¯ñ¨ÁÂ¡ö þÕì¸ §ÅñÎõ.
þó¾ «ýÉ¡û ¯ñ¨ÁÂ¡ö
þÕó¾¾¢É¡ø þÃðº¸¨Ã À¡÷ìÌõ À¡ì¸¢Âõ ¦ÀüÈ¡û. À¡÷ò¾Ð Á¡ò¾¢Ãõ
«øÄ,
±Õº§ÄÁ¢ø
Á£ðÒ
ÅÃ
Å¡ï¨º§Â¡Îõ,
¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Îõ,
±¾¢÷À¡÷ô§À¡Îõ §Áº¢Â¡ ÅÕÅ¡÷ ±ýÚ ¬Å§Ä¡§¼ ¸¡òÐì¦¸¡ñÊÕó¾
Â¡ÅÕìÌõ À¡Ä¸ý þ§ÂÍ¨Åì ¸ñ¼¨¾Ôõ, ÅÃ§ÅñÊÂ §Áº¢Â¡ þÅ÷¾¡ý
±ýÚõ À¨Èº¡üÈ¢É¡û. §Áº¢Â¡ ãÄõ ¾¡ý þÃðº¢ôÒ ±ýÀ¨¾Ôõ ¾¢ð¼Á¡ö
«È¢Å¢ò¾¡û. «ó¿¡û ¾ý Å¡ú¿¡¨Ç Å£½¡ì¸¡Áø Å¡úì¨¸Â¢ý ¦ÀÕõ
ÀÌ¾¢¨Â ¿¢ò¾¢Â ¿¢Ãó¾Ã Å¡úì¨¸ì¸¡¸ Å¡úóÐ §¾Å ¿¡Áò¨¾
Á¸¢¨ÁôÀÎò¾¢É¡û. «ýÉ¡¨Çô §À¡Ä §¾Å À¢ÃºýÉò¾¢ø ¾Ã¢ò¾¢Õô§À¡õ.
¯ÀÅ¡ºÓõ ¦ƒÀÓÓûÇ Å¡úì¨¸ Å¡Ø§Å¡õ. ¬Ã¡¾¨É ¦ºöÐ ¬ñ¼Å¨Ã
Á¸¢¨ÁôÀÎòÐ§Å¡. §Áº¢Â¡ þ§ÂÍ ãÄ§Á þÃðº¢ôÒ ±ýÚ À¨È º¡üÚ§Å¡õ.
«ôÀÊôÀð¼ Å¡úì¨¸ Å¡Æ §¾Åý¾¡§Á ¿ÁìÌ ¯¾Å¢ ¦ºöÅ¡Ã¡¸!

¾¢ÕÁ¾¢. „÷Á¢Ç¡ Ã¡§ƒ‰

உங் ேடளச் சபிே்கிறவர்ேடள ஆசீர்வதியுங் ேள் ; லூே்ேொ 6:28a
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¦ƒÀõ ±ýÀÐ §¾Åý ¿ÁìÌò ¾ó¾ Á¸ò¾¡É ®×. ¦ƒÀò¾¢ý ãÄÁ¡¸
¿¡õ §¾Å§É¡Î ³ì¸¢ÂôÀ¼Ä¡õ.
¦ƒÀò¾¢ý ÅÆ¢Â¡¸§Å À¨ÆÂ ²üÀ¡ðÊý ÓüÀ¢¾¡ì¸Ç¡É ¬À¢Ã¸¡õ,
®º¡ìÌ §À¡ý§È¡÷ §Å¾¡¸ÁÁ¢ýÈ¢ §¾Å§É¡Î ³ì¸¢ÂÁ¡Â¢Õó¾É÷. ¦ƒÀõ
¿õ¨Áô ÀìÌÅôÀÎòÐõ (Prayer will mould us). ¿õ¨Á ÁÉÐÕì¸Ó¨¼ÂÅÃ¡ö
Á¡üÚõ (Fills us with compassion).
¦ƒÀò¾¢üÌ ¿ÁìÌ ¿¢¸Ã¢øÄ¡¾ Óý ¯¾¡Ã½õ ¨ÅòÐ §À¡Â¢ÕôÀÅ÷
þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ§Å (Our greatest role model for prayer is Jesus himself).
þ§ÂÍÅ¡ÉÅ÷ ¾ý ¾¸ôÀ¨É §¿¡ì¸¢ Å¢ñ½ôÀ¢ì¸¢È¡÷(Prayed to His father)
æì¸¡ 11:2, §Â¡Å¡ý 11:41,42, 12:27,28 ¬¸¢Â ÅºÉí¸Ç¢ø «Å÷
À¢¾¡¨Å ¯Ú¾¢Â¡ö ÀüÈ¢ô À¢ÊòÐ ¦ƒÀ¢ôÀ¨¾ì ¸¡ñ¸¢§È¡õ.
«Ð§À¡ýÚ ¿¡Óõ À¢¾¡§Å¡Î «ÅÕ¨¼Â Òò¾¢Ã÷¸Ç¡¸ ¿õ¨Á ¿ÁÐ
¦ƒÀò¾¢ø ¯Ú¾¢ôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇÄ¡õ. À¢¾¡Å¢ý Ì½¡¾¢ºÂí¸¨Ç ¿¡Óõ
¦ƒÀò¾¢ý ãÄõ ¦ÀüÚì ¦¸¡ûÇÄ¡õ.
¾É¢¨ÁÂ¢ø / «ó¾Ãí¸ò¾¢ø ¦ƒÀ¢ò¾¡÷ (He prayed alone and in secret)
æì¸¡ 5:16, Áò§¾Ô 1:35 ¬¸¢Â ÅºÉí¸Ç¢ø «Å÷ ±øÄ¡ÅüÈ¢ÖÁ¢ÕóÐ
Å¢Ä¸¢ ¾É¢§Â ¦ƒÀ¢ò¾¡÷ ±ýÚ ¿¡õ Å¡º¢ì¸¢§È¡õ (went out to a mountainside
to pray). Áò§¾Ô 6:6-ø «Å÷ ¦ƒÀ¢ì¸ ¸üÚì¦¸¡ÎìÌõ §Å¨ÇÂ¢ø
§ÁÄ¨ÈÂ¢ø §À¡ö ¸¾¨Åô âðÊ.... ±ýÚ ÜÚÅ¨¾ì ¸¡½Ä¡õ.
þýÚ ¿¡Óõ ¦ƒÀ¢ôÀ¾üÌ ¿ÁÐ ¨¸§Àº¢ (mobile), ¦¾¡¨Äì¸¡ðº¢
¦ÀðÊ §À¡ýÈ¨Å þøÄ¡Ð, ¬ñ¼ÅÃ¢ý À¡¾ò¾¢ø ¾É¢òÐ «ÁÃ
«¨Æì¸ôÀÎ¸¢§È¡õ.
Óì¸¢ÂÁ¡É ¾£÷Á¡Éí¸û ±ÎìÌõ ÓýÉ÷ þ§ÂÍ ¦ƒÀ¢ò¾¡÷ (Jesus prayed
for directions)
Á¡üÌ 3:13-19, æì¸¡ 6:12-19, Áò§¾Ô 26:36 - ¬¸¢Â ÅºÉí¸Ç¢ø
º£„÷¸¨Ç
§¾÷ó¦¾ÎôÀÐ,
¾õ¨Áò¾¡§Á
º¢Ö¨Å
ÁÃ½ò¾¢üÌ
´ôÒì¦¸¡ÎôÀÐ §À¡ýÈ Óì¸¢ÂÁ¡É ¾£÷Á¡Éí¸¨Ç ±ÎìÌõ ÓýÉ÷ þ§ÂÍ
¦ƒÀ¢ò¾¡÷.
þôÀÊ ÓýÁ¡¾¢Ã¢ ¨ÅòÐ ¦ºýÈ¢ÕìÌõ þ§ÂÍÅ¢ý «ÊîÍÅÎ¸¨Ç
À¢ýÀüÈ¢ ¿¡Óõ ¦ƒÀ¢ôÀ¨¾ ¿ÁÐ «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ
¦ÅüÈ¢ÔûÇ Å¡úì¨¸ Å¡Æ §¾Åý ¸¢Õ¨À «Ç¢ôÀ¡Ã¡¸.
¦ƒº¢ Å¢ƒö ¬Éóò

உங் ேடள

ி ் திே்கிறவர்ேளுே்ேொே பெபம் பண்ணுங் ேள் .

லூே்ேொ 6:28b

13

Dear Children,
Greetings!!
Hope you all had a blessed month of February.
As the new month of March dawns, it must be especially stressful with final exams
at the doorstep. Most of you will be taking your final exams online, while some will
be going to school for offline exams.
It is timely then, that the theme for this month is “Prayer”.
Are you anxious about the exams? Don’t be… The Bible tells us in
Philippians
4:6 – “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and
petition, with thanksgiving, present your requests to God.”
Do you think that you lack wisdom? The bible tells us in James 1:5 - If any of you
lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault,
and it will be given to you.”
And most importantly, are you thinking about what the new academic year will
bring? The Bible instructs us in Proverbs 3:5-6 - Trust in the Lord with all your heart,
and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will
make your paths straight.
But…how should you pray? The Lord's prayer, given to us by Jesus himself, gives us
a great framework for when we want to talk with God but don't know the right words
to say.

Our Father in heaven, hallowed be thy name. - A greeting in which the name of the Lord is PRAISED.
Thy kingdom come.
Thy will be done, on earth as it is in heaven - Remember that He is in control and give Him THANKS.
Give us this day our daily bread
- ASK for your daily needs.
Forgive us our debts,
As we also forgive our debtors
- CONFESS your sins.
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil
- pray that God delivers you and OTHERS from all evil

This is the confidence we have in approaching God: 1John 5:14a
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THE BOOK OF PROVERBS
King Solomon could have asked God for anything, but he asked God for the gift of
wisdom. He shares this wisdom with us in the Book of Proverbs.
The book of proverbs is a very
practical book, written thousands
of years ago, but it still helps people
with their lives today.
Have you ever met someone who
doesn’t live their life with wisdom?
They probably make a lot of bad
decisions!
But, anyone who knows Jesus can
actually live the Proverbs.
Because they’re the ones who can
obey the proverbs!
It’s one thing to know what’s right to do. It’s another thing to actually do it!
Christian kids have someone who helps them to obey and follow God - the Holy
Spirit!
The Holy Spirit helps keep us strong when we run into difficult situations, and helps
us make wise decisions.
SOME GEMS FROM THE BOOK OF PROVERBS
There are many treasures to be gleaned from studying the book of Proverbs. The
below serve to illustrate a few…

That if we ask anything according to his will, he hears us. 1John 5:14b
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CHOOSE THE CORRECT OPTION – BOOK OF PROVERBS
1. What word finishes Proverbs 1:7 (KJV), "The fear of the Lord is the beginning of
_______: but fools despise wisdom and instruction"?
a. Love
b. knowledge
c. Thoughtfulness
d. discipline
2. What word completes Proverbs 3:5 (KJV), "Trust in the Lord with all thine heart;
and lean not unto thine own ________________"?
a. Understanding
b. thoughts
c. Knowledge
d. beliefs
3. Can you complete this line from Proverbs 6:4 (KJV), "Give not sleep to thine eyes,
nor ____________ to thine eyelids"?
a. Slumber
b. dreams
c. Sleep
d. rest
4. What word finishes Proverbs 8:11 (KJV), "For wisdom is better than ______; and
all the things ……are not to be compared to it"?
a. Rubies
b. silver
c. Gold
d. diamonds
5. What word completes Proverbs 9:6 (KJV), "Forsake the ____________, and live;
and go in the way of understanding"?
a. Heartlessness b. dirty
c. Foolish
d. wealthy
6. What word finishes Proverbs 11:22 (KJV), "As a jewel of gold in a ___________
snout, so is a fair woman which is without discretion"?
a. hog's
b. dog's
c.swine's
d. sow's
7. What word completes Proverbs 12:15 (KJV), "The way of a fool is right in his own
___: but he that hearkeneth unto counsel is wise"?
a. belief
b. sight
c. eyes
d. mind
8. What word completes Proverbs 14:34 (KJV), "Righteousness exalteth
a____________: but sin is a reproach to any people"?
a. country
b. nation
c. city
d. building
9. Can you complete Proverbs 15:29 (KJV), "The ___________ is far from the wicked:
but he heareth the prayer of the righteous"?
a. Lord
b. Master
c. Savior d. Father
10. What word starts this verse, Proverbs 16:18, "____________ goeth before
destruction, and a haughty spirit before a fall"?
a. Carelessness
b. Foolishness
c. Pride
d. Wickedness

Look to the LORD and his strength; seek his face always. 1Chro.16:11
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Hear from heaven, your dwelling place; and when you hear, forgive. 2Chro.6:21b
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‘I KNEW HE WOULD ANSWER MY PRAYER’… A CHILD LIKE TRUST IN GOD
“Please let me see a frog tonight, in Jesus’ name, amen.” 4-year-old Michelle
prayed.
A frog? - her mother mused.
A frog in the middle of the city??
“Well, dear, we’ll just have to wait and see,” she
responded.
“God can do anything,” Michelle announced.
Leaving her daughter to fall asleep, her mother
tiptoed downstairs.
A lump filled her throat as she pondered her daughter’s prayer.
“I know it’s a silly request, God. But, did You hear her? Do You hear me now?”
Just then her eyes fell on something that had moved on the floor.
Turning the overhead light on, she spied a small beady eyed brown frog, that had
somehow hopped in from the garden outside.
“Quick”, she shouted to her husband, “Wake
Michelle up! she has to see this!!
God had miraculously answered Michelle’s
prayer.
But that’s not the best part of the story. The
best part is yet to come…
When dad brought a drowsy Michelle
downstairs in his arms, Michelle held the
frog, petted it, more sleepy than interested,
and not the least bit surprised that her prayer
had been answered.
“I knew He would answer my prayer,” she
said as she fell back in her father’s arms
again, and closed her eyes.
Children, we have a Great God who reminds us that He is always listening to our
prayers…
And we should not be surprised to receive miraculous answers to our prayers.

And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Ep.6:18a
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A Family That Prays Together Can Be an Unstoppable Force for Good, Bringing
God’s Answers to Impossible Situations. Children, remember to keep time daily for
family Prayer!!

With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord’s people. Ep.6:18b
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TEEN THOUGHT - WHY SHOULD I PRAY??
Q. Why should I pray if God already knows what I need?
A. The Bible says in Matthew 6:8 – “Your Father
knows what you need before you ask him”, but
the Bible also encourages us to “Pray without
Ceasing”, in 1 Thessalonians 5:17.
This seeming contradiction could question our
need for prayer. So, why should we pray?
i. Prayer positions us to receive what Grace
wants to give.
When we pray, we are not informing God of our
needs, we are talking to God, putting ourselves in an attitude of prayer,
acknowledging our dependence on God, and admitting that we need his help to
resolve our needs.
ii. Prayer is more about relationship, than it is
about Request.
When we pray to God, we focus on Him. We
remind ourselves daily on ‘Who is in-Charge’, not
just in our eternal life, but also in our daily life.
Prayer is more than the gift; it is about the Giver
of the gift.
iii. Prayer is more about Listening to God, than
it is about talking to God.
Too often, our prayers are one-sided-we do all the talking! When we grow to listen
to him, we will discover how to become partners with Him. He will guide us, lead us,
towards fulfilling his work in our lives, and meeting all our needs.
So… let’s get praying!!

Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Jer. 29:12
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Our Role model is
Many verses in the gospels tell us that
Jesus went to a secluded place and prayed to his Father in heaven.
Matthew 26:36 says, “Then Jesus came with them to a place called
Gethsemane, and said to His disciples, “Sit here while I go over
there and pray.”

You will pray to him, and he will hear you, and you will fulfill your vows. Job 22:27
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J. HUDSON TAYLOR: GOD'S MIGHTY MAN OF PRAYER – A MISSIONARY STORY
One day, a sailing boat to China, was slowly drifting near
the shores to New Guinea.
Seeing the captain worried, a young Hudson Taylor asked
what the matter was.
"A deep sea current is carrying us to the shores”, the
captain replied.
On the far shore of the island, cannibals could be seen
rushing about and lighting fires in great glee.
"We have done everything that can be done."- The captain cried, “I don’t know what
else to do.”
"No," responded Hudson, there is one thing we haven't done.
We haven’t prayed yet! Let us ask the Lord to give us a breeze immediately”, and he
bowed his head in prayer.
"Nonsense! You cannot pray up a wind." – came the weary reply back.
"Never mind what you think," responded Hudson when he finished praying. "Let
down the sail quickly."
No sooner had the main sail been let down, it was noticed that a breeze had indeed
picked up.
In a few minutes they were sailing away from the
dangerous shores, and away from the cannibals.
Hudson later wrote in his dairy…
"Thus God encouraged me, in my mission to China, to
bring every variety of need to Him in prayer, and to
expect that He would honor the name of the Lord
Jesus, and give the help which each emergency
required."
"And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do,
that the Father may be glorified in the Son." John 14:13
James Hudson Taylor (21 May 1832 – 3 June 1905), was a British Protestant
Christian missionary to China, and founder of the China Inland Mission (CIM).
Taylor spent 51 years in China.
The society that he began, was responsible for bringing over 800 missionaries to the
country, who began 125 schools, and directly resulted in 18,000 Christian
conversions in the country.

Is anyone among you in trouble? Let them pray. James 5:13a

22

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 March is _______________________________.
2. The five fingers in the hand model prayer for children indicate - ____________
(thumb);
____________
(pointer);
______________
(middle);
______________(ring); and ______________ (pinky)
3. The principle author of the Book of Proverbs is ________________________.
4. Christian kids have someone who helps them to obey and follow God - the
______________________!
5. Proverbs 3:5,6 says ______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________.
6. 4-year-old Michelle prayed for a __________. Did God answer her prayer?
_____________(Yes/No)
7. Why should I pray if God already knows what I need?
i.
ii.
iii.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Our role model to pray is _________________.
9. Seeing the Captain distressed, Hudson responded that there was one thing
they had not done yet. What had they not done yet?
_________________________________________________________.
10.James Hudson Taylor spent ___________ years in China; founded a society
that brought over ______________ missionaries; who began
______________ schools; and resulted in ________________ direct Christian
conversions in China.
It was really rewarding to see all your responses last month. When you’ve finished
reading the stories, share them with your friends, encourage them to fill in, and send
the answers to the activities as well.
All the Best for your final exams!
God bless,
Mrs. Briliya Jeyaseelan

Is anyone happy? Let them sing songs of praise. James 5:13b
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Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks; for this is the
will of God in Christ Jesus for you. (1 Thessalonians 5:16-18).
“Prayer.” You have heard this everywhere. But, do you know what does it
exactly mean? Prayer is when you desperately ask God with your whole heart. There
are many people in the bible who asked God for help with their whole heart. For
instance, Hannah. Hannah went to the temple and earnestly asked God for a child. So,
God gave her a son and she named him Samuel.
You can pray for anything as praying means asking to God just like you are
asking to your father that you need this or that . You can pray to God for your family,
your friends, you can also pray for the people who are battling the virus which is
spreading around. Not only for others but you can pray for yourself. For example,
Esther. She prayed for her people and for herself. You can also tell God about your
day. God is a loving father who takes care of you at all times. Thus, give your sorrows
to Jesus and he will do the rest.
Keren Grapeson

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

Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Mark 11:24
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“It seems that God is limited by our prayer life – that He can do nothing for
humanity unless someone asks Him”. - John Wesley
Prayer. What is Prayer? Everybody has their own definition of prayer; this
definition varies from life to life. I believe prayer is very personal in our lives. Prayer
to me is conversing with the Almighty, in a similar way I speak to my mom on how
my day went and the events that took place. Prayer is a two-way communication; it is
also a communion. Jesus communed with His Father. His prayers were not just
petitioning to get something. Too often we think of prayer as a way to get God to do
things for us or for others, but the highest purpose of prayer is to deepen our
relationship with Him. Prayer does involve petition and intercession, but it also
includes communion. In petition God does something FOR us, in intercession He does
something THROUGH us, and in communion He does something IN us. When this
line is down, our petitions are but idle chatter. God’s power must flow into our lives
as we bow before Him and recognize Him as Lord of all.
The prayer of the broken down:” Help me” This is exactly what is voiced in
Psalm 109 which started off with thanksgiving and adoration which are a vital in a
prayer. David was at the end of his rope: “poor and needy,” his “heart . . . wounded”
(verse. 22), and his body “thin and gaunt” (verse. 24). He was fading “like an evening
shadow” (verse. 23) and sensed himself to be an “object of scorn” in the eyes of his
accusers (verse. 25). In his extreme brokenness, he had nowhere else to turn. He cried
out for the Sovereign Lord to show him the way: “Help me, Lord my God” (verse.
26). There are seasons in our lives when “broken down” says it all. In such times it
can be hard to know what to pray. Our loving God will respond to our simple prayer
for help.
-Elizabeth Radja

From our childhood we have been taught us “Prayer is the conversation between God
and us”, “Yes it is”.Prayer is not only for making our request to God it is a friendly talk with
him like we speak with our worldly father. He wants us to come and pray to him like the
children as he says in the book of Mathews “Truly, I say to you, unless you turn and become

But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Matt. 5:44
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like children, you will never enter the kingdom of heaven, Children often say exactly what they
think, so our prayer should be very transparent to god.
He is near to those who call to him, who call to him with sincerity-Psalm 145:18
Whatever troubles we are facing or whatever good or bad things happening in our life
is all destined before we come into the world. He knows everything even though he waits for
us to come to him either to say thank you or else to seek his help. In such situations if we go
to worldly people, instead of helping us they will humiliate us and will mislead us .
Only a father knows what is best for his children, Likewise if we go plead him he will
set us free from all hurdles. So, the way of asking God is by Praying. He doesn’t expect a very
lengthy prayer , all he wants is a minute of prayer with full of trusts. Even if it is a tiny thing ,
we seek his help he will clear everything in a right way and in right time.
From Bible , the man who was humble and obedient to GOD is Daniel , he prayed to
God thrice a day that pleased God and so he honoured him by raising his position to
leadership, giving him long life, entrusting visions and dreams.
The way we should pray to God is: Firstly We should praise him for he has send his son,Jesus
Christ, who gave his very life to wipe our sins. He loves when we praise him .

Whoever offers praise glorifies me -Psalm 50:23.
Secondly we should thank him for every little things happens in our life. Even in this
pandemic situation we are living happily and peacefully , still there are others who are crying
out loud in pain, we have been provided with food and shelter and there are peoples with no
money even to look after their basic needs.

Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise-Psalms 100:4
Thirdly we should make our requests , while asking God for something we should
submit it to him and should not think about it further. We should trust him blindly, that is
what God expects from us he want us to simply put all our trust to him instead worrying about
it . He will definitely provide us in a right time. Even if it is getting late we should not lose our
hope , He knows what is good and what is bad for us, when to give and when not to give. We
should wait for it.

If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done
for you- John 15:7.
What Lord expects from us is, our heart. He wants our heart to be filled with love, joy ,
affection, happiness , good, grateful, and so on…He wants each and every of his children to
come to him and worship him.We should be truthful to him as he has chosen us for some
reason we should be ready to give ourself to Lord Jesus our loving Father. Amen!!!

Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your
requests be made known unto God - Philippians 4:6.
Jenifa VivinAlfred

Watch and pray so that you will not fall into temptation. Matt. 26:41a
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1. þÈó¾ À¢ÈÌõ ¸Éõ ¦ÀüÈ ¿À÷ Â¡÷?
2. «ÃÀ¢Â÷ ±í§¸ ÌÊÂ¢Õó¾¡÷¸û?
3. ÒÄõÀø À¡ÊÉ ¾£÷ì¸¾Ã¢º¢ Â¡÷?
4. þÃÅ¢§Ä Ôò¾õ ¦ºöÐ ¦ÅüÈ¢ ¦¸¡ñ¼Ð Â¡÷?
5. 3600 Á¢Õ¸í¸û À¢Ã¾¢‰¨¼Â¡ì¸ôÀð¼Ð Â¡Õ¨¼Â ¿¡ð¸Ç¢ø?
6. ¬üÈ¢§Ä «¨½ ¸ðÊÂ Ã¡ƒ¡ Â¡÷?
7. Â¡Õ¨¼Â ¸£÷ò¾¢ ±¸¢ô¾¢ý ±ø¨Ä ÁðÎõ ±ðÊÉÐ?
8. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ «¾¢¸¡Ãí¸Ç¢ø ¦º¡øÄôÀð¼ ¦Àñ ¾£÷ì¸¾Ã¢º¢ Â¡÷?
9. Á¢¾¢ì¸ôÀð¼Ð ±Ð?
10.¯¼ý À¢ÈôÒ¸¨Ç ¦¸¡¨Ä ¦ºö¾Åý Â¡÷?
11.¦¾¡¨Äì¸¡ðº¢ ¿¢¸úîº¢¸ÙìÌ þ¨¼§Â ÅÕõ ´ý¨È ¦ºö¾ Ã¡ƒ¡
Â¡÷?
12.¬ÄÂò¾¢ø
Š§¾¡ò¾¢Ãõ
¦ºÖòÐÅÐ
§À¡Ä
±ó¾
þ¼ò¾¢ø
Š§¾¡ò¾¢Ãí¸¨Ç ¦ºÖò¾¢É¡÷¸û?
13.§Â¡Ã¡¨Á ¸¡ÂôÀÎò¾¢ÂÐ Â¡÷?
14.ÅÆ¢¸¨Çò §¾ÅÉ¡¸¢Â ¸÷ò¾ÕìÌ ÓýÀ¡¸ §¿Ã¡ì¸¢É¾¢É¡ø ÀÂôÀð¼
Ã¡ƒ¡ Â¡÷?
15.§Â¡ºÀ¡ò Ã¡ƒ¡Å¢üÌ ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É ÌÁ¡Ã÷¸û?
16.¸÷ò¾Ã¢¼ò¾¢ø Å¡ìÌò¾ò¾ò¨¾ ¦ÀüÈÐ Â¡÷?
17.´§Ã ¿¡Ç¢ø þÄðºò¾¢üÌ §ÁüÀð¼ ¿À÷¸û ¦¸¡ýÚ §À¡ð¼Åý Â¡÷?
18.§Â¡Ã¡õ Ã¡ƒ¡Å¢ý ÁÕÁ¸ý Â¡÷?
19.Â¡÷ ÀÄôÀð¼§À¡Ð «Åý ÁÉõ §Áý¨ÁÂ¡Â¢üÚ?
20.ÀÃ§Ä¡¸ò¾¢ø ±ðÊÉÐ ±Ð?
21.¾¸ôÀý Ã¡ƒ¡×ìÌ ¾¨Â ¦ºö¾¡Öõ, Ã¡ƒ¡ ±ý¨É ¦¸¡ýÚ §À¡ð¼¡÷.
¿¡ý Â¡÷?
22.¦À¡øÄ¡ôÒ ¦ºö¸¢È Ã¡ƒ¡ Â¡÷?
23.54-õ ÅÂ¾¢ø ÁÃ¢ò¾Åý Â¡÷?
24.¦ÀÉ¡Â¡Å¢ý §ÀÃý Â¡÷?
25.¯ò¾ÁÛìÌ Ð¨½ ¿¢üÀÐ Â¡÷?
26.²º¡Â¡ ¾£÷ì¸¾Ã¢º¢ ±ó¾ Ã¡ƒ¡Å¢ý ¿¼ì¨¸¸¨Ç ±Ø¾¢É¡ý?
27.´Õ þ¼ò¾¢ý ¦ÀÂÃ¢ø µ÷ Ã¡ƒ¡Å¢ý ¦ÀÂ÷ þÕó¾Ð. «Ð ±ó¾ þ¼õ?
28.Á¢Õ¸ò¾¢ý §¾¡¨Ä ¯Ã¢ò¾Ð Â¡÷?
29.¦Àñ ¦º¡øÄ¢Â «ÎìÌò¦¾¡¼÷ ±ýÉ?
30.¸÷ò¾Õ¼Â ¬ÄÂò¨¾ ÒÐôÀ¢ì¸ Å¢ÕôÀí¦¸¡ñ¼Ð Â¡÷?

அல் கலலூயொ, கதவடெ அவருடடய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் துதியுங் ேள் ; சங் .150:1a

27

1.
2.
3.
4.

Á¢¸¡Â¡
2 ¿¡Ç¡. 18:13
¸÷ò¾Õ¨¼Â Á¸¢¨Á
2 ¿¡Ç¡. 7:1
«À¢Â¡§Âø
2 ¿¡Ç¡. 11:18
þò§¾¡ù
2 ¿¡Ç¡. 12:15
Á¢¸¡Â¡
2 ¿¡Ç¡. 7:23
5. §Â¡ºÀ¡ò
2 ¿¡Ç¡. 18:34
6. ¦Ã¦¸¡¦ÀÂ¡õ
2 ¿¡Ç¡. 11:21
7. ¬Î, Á¡Î¸û
2 ¿¡Ç¡. 5:6
8. ±Ä¢Â¡¾¡
2 ¿¡Ç¡. 17:17
9. º¡¦Ä¡§Á¡ý
2 ¿¡Ç¡. 9:21
10.¬º¡
2 ¿¡Ç¡. 14:11
11.Å¡Éò¨¾
2 ¿¡Ç¡. 7:13
12.¬º¡
2 ¿¡Ç¡. 16:12
13.«À¢Â¡
2 ¿¡Ç¡. 13:21
14.°Ã¢Â¢
2 ¿¡Ç¡. 1:5
15.¦¸¡¨Ä ¦ºöÂôÀ¼ §ÅñÎõ
2 ¿¡Ç¡. 15:13
16.º¡¦Ä¡§Á¡ý
2 ¿¡Ç¡. 8:3
17.¦ÁöÂ¡É §¾Åý,
¯À§¾º¢ì¸¢È ¬º¡Ã¢Âý, §Å¾õ
2 ¿¡Ç¡. 15:3
18.2 ¿¡Ç¡¸Áõ 2:18
19.«À¢Â¡
2 ¿¡Ç¡. 13:4
20.º¡¦Ä¡§Á¡É¢ý °Æ¢Âì¸¡Ã÷,
âÁ¢Â¢ý Ã¡ƒ¡ì¸û
2 ¿¡Ç¡. 9:7,23
21.¦Ã¦¸¡¦ÀÂ¡õ
2 ¿¡Ç¡. 12:13
22.§Â¡ºÀ¡ò
2 ¿¡Ç¡. 18:1
23.º¡¦Ä¡§Á¡É¢ý Á¸ý ¦Ã¦¸¡¦ÀÂ¡õ 2 ¿¡Ç¡. 10:8
24.±¸¢ô¾¢Ä¢ÕóÐ
2 ¿¡Ç¡. 1:16
25.Á¢¸¡Â¡
2 ¿¡Ç¡. 18:23
26.«É¡É¢
2 ¿¡Ç¡. 16:7
27.Š¾Äò¾¢§Ä ¦ºöÂôÀÎõ ¦ƒÀò¾¢üÌ
2 ¿¡Ç¡. 7:15
28.¬¸¡ô
2 ¿¡Ç¡. 18:29
29.Å¡¸É ÁÃí¸û, þÃò¾¢Éí¸û
2 ¿¡Ç¡. 9:10
(OR) 450 ¾¡ÄóÐ ¦À¡ý
2 ¿¡Ç¡. 8:18
30.Â¡¸£ý, §À¡Å¡Š
2 ¿¡Ç¡. 3:17

ேர்த்தொகவ, எெ் விண்ணப் பத்டதே் கேளும் ; சங் . 102:1a
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13.
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Mrs. Sheeba Merlin
Mr. Nimalan Gnanaraj .P.
Mrs. Febell Jeevagi Thomas
Mr. Emmanuel Vanya
Mrs. Percia David
Mrs. Jenis P. Trison
Mrs. Sharmila Rajesh
Mrs. Janet Vinodh
Mrs. G. Victoria
Mrs. Sheeba David
Mr. Nigel
Mr. Stalin Bright
Mrs. Vanitha Nelson
Mrs. Sheneega Stanely

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Geoffrey Jerome David
Kathryn Joan
Karen Jane
Dixcy Vina
Adelyn Victoria Jeyaseelan
Abner Theophiilus Grapeson
Jessica Eban
Abryan Gabriel Jeyaseelan
Sheena Samuel
Keren Grapeson
Amy Jazzlyn (Pages 14-16)
Jeya Jehosheba Mahear
Jeya Joshua Maher
Jerilyn Pushpam Nelson
Linuel I.J. Sherwyn
Leonel I.J. Stalin

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.

எெ் கூப் பிடுதல் உம் மிடத்தில் கசர்வதொே. சங் . 102:1b
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«Ê¨Á¸¨Ç Å¢ÎÅ¢ò¾ Ã¡ìÄ¡ñð
Å¢¨ÄìÌ Å¡í¸ôÀð¼ «Ê¨Á¸û, ¾í¸û ¾¨Ä¸Ç¢ø þ¼ôÀð¼
«¨¼Â¡Çì ÌÈ¢¸§Ç¡Î ÓÆí¸¡ø «Ç×ìÌî §ºÚõ ¾ñ½£Õõ ¿¢¨Èó¾
¿¢Äí¸Ç¢ø ¸¡¨Ä Ó¾ø Á¡¨Ä Å¨Ã §Å¨Ä ¦ºöÂ §ÅñÎõ. þõÁì¸¨Ç¸
¸ñ¼ Ã¡ìÄ¡ñð, þÅ÷¸Ùõ þ§ÂÍÅ¢ý À¢û¨Ç¸û ±ýÚ ±ñ½¢,
«Å÷¸Ùì¸¡¸ ÁÉÐÕ¸¢, «Å÷¸û «Õ¸¢ø ¦ºýÚ, ¾ýÛ¨¼Â ÅÄÐ ¨¸¨Â
«Å÷¸û §¾¡Ç¢ý §Áø ¨ÅòÐ þ§ÂÍÅ¢ý «ý¨À ±ÎòÐ¨Ãò¾¡÷.
±ó¾ ÁÉ¢¾Ûõ þÐÅ¨Ã ¦ºýÈ¢Ã¡¾ þó¾ Áì¸û Åº¢ìÌõ «¼÷ó¾
¸¡ðÊüÌ ¿¼ó§¾ ¦ºýÚ ºó¾¢ò¾¡÷.
þÅ÷¸¨Ç «Ê¨Áò¾Éò¾¢Ä¢ÕóÐ
Å¢ÎÅ¢ì¸ò
¾ýÛ¨¼Â
Å¢ÍÅ¡ºõ
±ýÛõ
ãÄ¾Éò¨¾
¨ÅòÐ
ÓÆí¸¡üÀÊÂ¢ðÎô ÀÃ§Ä¡¸ò¾¢ý ¸¼×¨Ç §¿¡ì¸¢ ÁøÄ¢ôÀûÇ¢ ±ýÈ
þ¼ò¾¢ø ¯ûÇ ¬ÄÂò¾¢ø Á¢Ìó¾ ¦ÀÕãî§º¡Î ¦ƒÀ¢ò¾¡÷. ¦ƒÀ¢ò¾§¾¡Î
Á¡ò¾¢ÃÁøÄ,
þ§ÂÍ
¸¢È¢ŠÐÅ¢ý
Å¢ÎÅ¢ìÌõ
À½¢Â¢ø
®ÎÀð¼¡÷.
ÁøÄ¢ôÀûÇ¢î º¨ÀÂ¡¨Ãô À¡÷òÐ Ã¡ìÄ¡ñð §¸ð¼¡÷.
"¿£í¸û
±ý¨Èì¸¡ÅÐ þ§ÂÍ¨Åô ÀüÈ¢ þó¾ «Ê¨Á¸ÙìÌî ¦º¡ýÉÐñ¼¡?
±ýÚ. «¾üÌô À¾¢ø "þø¨Ä" ±É Åó¾Ð. "þÉ¢§Áø «¾ü¸¡É ÓÂüº¢
¦ºöÅ£÷¸Ç¡?" ±ýÚ «Îò¾ì §¸ûÅ¢ §¸ð¼¡÷. "ÓÂüº¢ ¦ºö§Å¡õ" ±Éô
À¾¢ø ÜÈ¢É¡÷¸û. ¯¼§É ¾ýÛ¨¼Â ÀòÐ åÀ¡¨Â ±ÎòÐ, ´Õ ³óÐ
åÀ¡¨Â «Ê¨Á¸Ùì¸¡É ÀûÇ¢¨Â ¬ÃõÀ¢ì¸×õ, ÁüÈ ³óÐ åÀ¡¨Â, þó¾ô
ÀûÇ¢Â¢ø Â¡÷ º£ì¸¢ÃÁ¡öì ¸üÚì ¦¸¡û¸¢È¡÷¸§Ç¡ «Å÷¸ÙìÌô À¸¢÷óÐ
¦¸¡ÎìÌõÀÊÂ¡Ôõ «í§¸ À½¢¦ºö¾ Á¢„ÉÃ¢Â¢¼õ ¦¸¡Îò¾¡÷. ¯¼ÉÊÂ¡¸
«Ê¨Á¸Ùì¸¡É ÀûÇ¢ìÜ¼õ ¸¡ðÎô ÀÌ¾¢Â¢ø ¬ÃõÀ¢ì¸ôÀð¼Ð.
எெ் ஆபத்து ொளிகல உமது முேத்டத எெே் கு மடறயொகதயும் ; சங் . 102:2a
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¦ÀÃ¢§Â¡Õõ, º¢È¢§Â¡Õõ þó¾ô ÀûÇ¢Â¢ø ¯üº¡¸ò§¾¡Î ÅóÐ ¸ü¸
¬ÃõÀ¢ò¾¡÷¸û. þ¨¾ì ¸ñ¼ º¢.±õ.±Š. ÀÄ þ¼í¸Ç¢ø «Ê¨Á¸Ùì¸¡É
ÀûÇ¢¸¨Ç ¬ÃõÀ¢ò¾Ð. «Ê¨Á¸Ç¢ý ÁÉì¸ñ¸û ¾¢Èì¸ôÀð¼É. 1850-õ
¬ñÎ ÁøÄ¢ôÀûÇ¢ ±ýÈ ¬ÄÂò¨¾ §¿¡ì¸¢, «Ê¨Áì ÌÈ¢¸§Ç¡Î ÅóÐ 67
§À÷ ¦¸¡ñ¼ ÌØÅ¢É÷ ¾¢ÕÓØìÌì §¸ð¼¡÷¸û.
¾¢ÕÓØìÌ
¦¸¡Îì¸ôÀð¼Ð. ¦¾¡¼÷óÐ ÀÄ ÌØ þÂì¸í¸û ¿¨¼¦ÀüÈÉ. ÀÄ áüÚì
¸½ì¸¡É «Ê¨Á¸û ¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÚò ¾¢Õîº¨ÀÂ¢ø §º÷ì¸ôÀð¼¡÷¸û.
Ò¨ÄÂ÷ þÉ Áì¸Ç¢ý «Ê¨Áò¾É Å¡úÅ¢üÌ ÓüÚôÒûÇ¢ ¨ÅòÐ «Å÷¸Ç¢ý
ºÓ¾¡Â Å¡úì¨¸¨Âö Óý§ÉüÚõ À½¢ì¸¡É «Š¾¢À¡Ãõ §À¡ð¼Å÷
Ã¡ìÄ¡ñ§¼.
¯Àò¾¢ÃÅí¸Ç¢ý Áò¾¢Â¢ø °Æ¢Âõ
1878-õ ¬ñÎ «ì§¼¡À÷ 26-õ §¾¾¢ Madras Times ±ýÈ Àò¾¢Ã¢ì¨¸
Ã¡ìÄ¡ñ¨¼ô §À¡ýÈ Á¢„ÉÃ¢¸û °Æ¢Âõ ¦ºö¾ Å¼¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢ ÀÌ¾¢¨Â
þùÅ¡Ú Å÷½¢ì¸¢ÈÐ.
"Å¼¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢ô ÀÌ¾¢Â¢ý ¸Ã¢ºøÁñ, ¦ÅÂ¢ø
¸¡Äò¾¢ø
Á¢¸×õ
¯Ä÷óÐ
ÅÈðº¢Â¡¸×õ,
Á¨Æì¸¡Äò¾¢ø
§ºÚõ
¸Ç¢ÁñÏÁ¡Ôõ ¸¡½ôÀÎõ. Á¢„ÉÃ¢¸û þó¾ô ÀÌ¾¢¸Ç¢ø º¢Ä ºÁÂí¸Ç¢ø
¦ºøÖõ ¦À¡ØÐ ¾í¸Ù¨¼Â À¡¾Ãð¨º¸¨Çì ¨¸¸Ç¢ø ²ó¾¢ì ¦¸¡ñÎ
¬ÆÁ¡É §ºüÈ¢ø ¦ÅÚõ ¸¡§Ä¡Î ¿¼óÐ ¦ºøÅ¡÷¸û. þó¾ þÂü¨¸
¯Àò¾¢ÃÅí¸§Ç¡Î, þ§ÂÍ¨Åô ÀüÈ¢ «È¢Â¡¾ Áì¸û ¾Õõ ºÃ£Ãò
ÐýÀí¸¨ÇÔõ ²üÚ ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ þ§ÂÍ¨Åô ÀüÈ¢ô À¢ÈÕìÌ
«È¢Å¢ôÀ¡÷¸û."
þïº¡Ú ±ýÈ ¸¢Ã¡Áò¾¢ø À¢Ã¡Á½÷¸û «¾¢¸Á¡ö Å¡úó¾¡÷¸û. 1854õ ¬ñÎ ¦ºô¼õÀ÷ 15-õ §¾¾¢ þ§ÂÍ¨Åô ÀüÈ¢ «È¢Å¢ì¸ Ã¡ìÄ¡ñð «íÌ
¦ºýÈ¡÷.
«íÌ «¨¼ó¾ ¯Àò¾¢ÃÅò¨¾ Ã¡ìÄ¡ñð ¾ýÛ¨¼Â
¿¡ðÌÈ¢ôÀ¢ø þùÅ¡Ú ±ØÐ¸¢È¡÷. "«ìÃ¸¡Ãò¾¢ø Ñ¨Æó¾×¼ý, ¿¡ý ºüÚõ
±¾¢÷À¡÷ì¸¡¾ §¿Ãò¾¢ø àº¢¨ÂÔõ, ¸ü¸¨ÇÔõ º¢Ä ¿¢Á¢¼í¸û ¦¾¡¼÷óÐ
±È¢óÐ ¦¸¡ñ§¼Â¢Õó¾¡÷¸û. ¾¢Ë¦ÃÉ ´Õ À¢ÃÁ¡½ý ´Õ ¾ÊÂ¡ø ±ý
¾¨ÄÂ¢ø µí¸¢ «Êò¾¡ý.
¦¾¡¼÷óÐ ÁüÈÅ÷¸Ùõ ±ý¨É «Êì¸
ÓüÀð¼¡÷¸û.
¿¡ý «ó¾ þ¼ò¨¾ Å¢ðÎ ¿¸÷ó¾ ¦À¡ØÐ ¦¾¡¼÷óÐ
¸ü¸Ùõ ÁñÏõ ±ý Á£Ð ±È¢ÂôÀð¼É. ºÃ¢Â¡¸ ¿¼ì¸ôÀÆ¸¡¾ ´Õ º¢ÚÅý
Ü¼ò ¾ý À¢ïÍì ¨¸¸Ç¢ø Áñ¨½ ±ÎòÐ ±ý §Áø §À¡ð¼¡ý."
þ§ÂÍ¨Åô ÀüÈ¢ «È¢Å¢ôÀ¾¡ø ±ùÅÇ× ¯Àò¾¢ÃÅí¸û ²üÀð¼¡Öõ,
Á£ñÎõ Á£ñÎõ ¯Àò¾¢ÃÅôÀð¼ «§¾ þ¼ò¾¢üÌî ¦ºýÚ ¾ýÛ¨¼Â ºÃ£Ãò
ÐýÀò¨¾ò ¾¡í¸ÓÊÂ¡¾ ¿¢¨Ä ²üÀÎõ Å¨Ã «ó¾ þ¼ò¾¢§Ä þÕóÐ
¦¸¡ñÎ þ§ÂÍ¨Åô ÀüÈ¢ «È¢Å¢ò¾ þÅÃøÄ§Å¡ þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý
§¸¡Ð¨Á Á½¢!
- ¦¾¡¼Õõ

உமது பசவிடய எெ்ெிடத்தில் சொயும் ; சங் . 102:2b
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பொமொடல 102 – இரத்தம் ேொயம் குத்தும்

(O sacred head sore wounded)

‘ ம் முடடய

1.

இரத்தம் ேொயம் குத்தும்
ிடற ் து, ி ் டதே்கே
முள் கிரீடத்தொகல சுற் றும்
சூடுண்ட சிரகச,
முெ் ேெ கமெ்டம பேொண்ட
ீ லச்டச ேொண்பொகெெ்?
ஐகயொ, வடத ் து ப ொ ் த
உெ் முெ் பணிகிகறெ்.

2.

ீ ர் பட்ட வொடத யொவும்
எெ் பொவப் பொரகம;
இத்தீங் கும் க ொவும் சொவும்
எெ் குற் றம் ேர்த்தகர
இகதொ, ொெ் எெ்றுஞ் சொே
க ரஸ்தெ் எெ்கிகறெ்;
ஆெொலும் ீ ர் அெ்பொே
எெ்டெே் ேண்கணொே்குகமெ்.

மீறுதல் ேளிெிமித்தம்

அவர்

ேொயப் பட்டு,

ம் முடடய

அே்கிரமங் ேளிெிமித்தம் அவர் ப ொறுே்ேப் பட்டொர்’. ஏசாயா 53:5

பன் னிரண்டாம்
நூற் றாண்டின்
மத்தியில்
பிரான் ஸ்
நாட்டின்
மலலப்பகுதியில் , கிளர்வ ா என் னுமிடத்தில் ஒரு கிறிஸ்த த் துறவிகள்
மடம் இருந்தது. இதில் பபர்னார்டு (Bernard of Clairvaux) என் ற ஒரு துறவி
சித்து ந்தார். அ ர் தமது தினசரி அலு ல் கள் முடிந்தபின் ஒரு தனி
அலறக்குச்
பசன் று,
முள்
முடியுடன்
பதாங் கிய
ஆண்ட ரின்
பாடுகலளயும்
சிலுல யில்
அ ர்
பதாங் கிய
காட்சிலயயும்
தியானித்துக்பகாண்டிருந்தார்.
ஓராண்டில் ,
பலந்து
நாட்களில்
ஆண்ட ரின் பாடுகலள மிகவும் ஆழ் ந்து தியானித்து, வ தலன ஞாயிறு
(Passion Sunday) பநருங் கியதால் , அத்தினத்தன் று பாடு தற் காக ஒரு
பாடலல எழுத விரும் பி, ‘இரத்தம் காயம் குத்தும் ’ என் னும் பாடலல
லத்தீன் பமாழியில் எழுதினார். முதல் முதலாக அ ் ாண்டு வ தலன
ஞாயிறு
தினத்தன் றுதான்
இப்பாடல்
கிளர்வ ா
துறவிமடத்தில்
பாடப்பட்டது.
இப்பாடல் பல நூற் றாண்டுகளாக லத்தீன் பமாழியிவலவய வராமன்
கத்வதாலிக்கச் சலபகளில் மட்டும் பாடப்பட்டு
ந்தது. 1656ம் ஆண்டு

ொெ் கூப் பிடுகிற

ொளிகல எெே் குத் தீவிரமொய் உத்தரவு அருளிச்பசய் யும் . சங் . 102:2c
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பெர்மனி
நாட்டில்
உயிட்டன் பர்க்
நகரில்
லுத்தரன்
சலபப்
வபாதகராயிருந்த பால் பகர்ஹார்ட் (Paul Gerhardt) என் ப ர் பெர்மன்
பமாழியில்
இப்பாடலல
பமாழிபபயர்த்தார்.
இப்பாடலுக்கு
உபவயாகப்படும் ,
‘Passion
Chorale’
என் னும்
அழகிய
ராகம் ,
ஹாஸ்லர் (Hans

Leo
Hassler) என் ப ரால்
1601ல்
எழுதப்பட்டு,
பசபாஸ்டியன் பாக் (Johann Sebastian Bach) என் னும் சங் கீத நிபுணரால்
இலசப்படுத்தப்பட்டது.
1830ல்
ஆங் கிலத்
திருச்சலபயில்
வபாதகராயிருந்த
வெம் ஸ்
அபலக்ஸாண்டர் (James Waddel Alexander), இலத ஆங் கிலத்தில் பமாழி
பபயர்த்தபின் , உலகத்தில் பல பமாழிகளில் பமாழிபபயர்க்கப்பட்டு,
பலந்து காலப் பாடலாகப் பாடப் படுகிறது. இப்பாடலல எழுதிய தூயர்
பபர்னார்டு
1091ம்
ஆண்டு
பிரான் ஸ்
நாட்டில் ,
பாண்படயின்
என் னுமிடத்தில் ஒரு பிரபுக் குடும் பத்தில் பிறந்தார். அ ரது பபற் வறார்
சிறந்த பதய் பக்தியுள் ள ர்கள் . ஒரு பபண் உட்பட அ ர்களுக்கு ஏழு
பிள் லளகள் உண்டு.
இ ் ப ழு லரயும் கடவுள் ஊழியத்திற் பகன் று
பபற் வறார் தத்தம் பசய் தனர்.
இளலமக் கல் வி முடித்து பபர்னார்டு
ாலிபப்பிராயமலடந்ததும் ,
திருமலற விளக்கங் கலள படித்து, கடவுள் ஊழியத்திற் காகத் தம் லம
ஆயத்தம் பசய் தார். தமது
ாழ் க்லகலயத் துற றத்திவலவய கழிக்கத்
தீர்மானித்து, முதலில் சிட்வட என் னுமிடத்தில் தூய ஸ்வத ான் என் ப ர்
நடத்திய துறவி மடத்லதச் வசர்ந்து, தமது துறவி
ாழ் லகலய
ஆரம் பித்தார். தூயர் ஸ்வத ானுலடய தூய
ாழ் க்லக பபர்னார்டுக்குச்
சிறந்த
முன் மாதிரியாயிருந்தது.
இம் மடத்தில்
இட சதி
குலற ாயிருந்ததால் , 1116ல் கிளர்வ ா என் னுமிடத்தில் ஒரு பபரிய துறவி
மடம் கட்டப்பட்டது.
இலதப்
பராமரிக்கும்
பபாறுப்லப
தூயர்
பபர்னார்டு
ஏற் றுக்பகாண்டார். இம் மடத்தில் பபர்னார்டின் சில சவகாதரர் உட்பட
பன் னிரண்டு துறவிகவள ஆரம் பத்தில்
சித்தனர். ஒ ் ப ாரு துறவியும்
தனி அலறகளில் தங் கி, வ த ாசிப்பிலும் , தியானத்திலும் , பெபத்திலும்
தரித்திருந்தார்.
தூயர்
பபர்னார்டு
மடத்தில்
வசர்ந்து
மூன் றாண்டுகளுக்குள் , மடம் மிகவும் முன் வனற் றமலடந்து, ஏராளமான
வபர் மடத்தில் வசர்ந்தனர். அ ரது பணிலயப் பாராட்டி, அ ருக்குப் பல
பரிசுகளும்
உயர்பதவிகளும்
ழங் கப்பட்டன.
ஆனால்
அ ற் லறபயல் லாம் அ ர் மறுத்து, தமது
ாழ் க்லக முழு லதயும்
துற றத்திவலவய கழித்து, 1153ம் ஆண்டு தமது 62ம்
யதில் காலமானார்.

ேர்த்தொகவ, உம் டம க ொே் கிே் கூப் பிடுகிகறெ்,சங் .141:1a
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2

¦ºùÅ¡ö

8.00 pm – 9.00 pm

²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ (online)

4

Å¢Â¡Æý

5

¦ÅûÇ¢

8.45 pm – 9.45 pm &
10.30 pm – 11.30 pm
12.00 noon- 1.00 pm

àÂ ¬Ã¡¾¨É –
St.Andrew’s church
¯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

18

Å¢Â¡Æý

8.45 pm – 9.45 pm &
10.30 pm – 11.30 pm

´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢
(online)
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

30

¦ºùÅ¡ö

8.45 pm – 9.45 pm &
10.30 pm – 11.30 pm
8.00 pm – 9.00 pm

àÂ ¬Ã¡¾¨É –
St.Andrew’s church
²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ (online)

31

Ò¾ý

11.45 pm

Á¡¾ þÚ¾¢ ¦ƒÀõ (online)

¬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/

எெ்ெிடத்திற் கு வரத்தீவிரியும் ; சங் .141:1b
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ொெ் உம் டம க ொே்கிே் கூப் பிடுடேயில் , எெ் சத்தத்திற் குச் பசவிபேொடும் .சங் .141:1c
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1.03.21

EZEKIEL

35 :

1 –9

2.03.21

EZEKIEL

35 :

10 – 15

3.03.21

EZEKIEL

36 :

1 – 5

4.03.21

EZEKIEL

36 :

6 – 15

5.03.21

EZEKIEL

36 :

16 – 21

6.03.21

EZEKIEL

36 :

22 – 28

7.03.21

EZEKIEL

36 :

29 – 32

8.03.21

EZEKIEL

36 :

33 – 38

9.03.21

EZEKIEL

37 :

1 – 8

10.03.21

EZEKIEL

37 :

9 – 14

11.03.21

EZEKIEL

37 :

15 – 22

12.03.21

EZEKIEL

37 :

23 – 28

13.03.21

EZEKIEL

14.03.21

EZEKIEL

38 :

10 – 17

15.03.21

EZEKIEL

38 :

18 – 23

16.03.21

EZEKIEL

39 :

1 – 10

17.03.21

EZEKIEL

39 :

11 – 20

18.03.21

EZEKIEL

39 :

21 – 29

19.03.21

EZEKIEL

40 :

1 – 4

20.03.21

EZEKIEL

40 :

5 – 10

21.03.21

EZEKIEL

40 :

11 – 16

22.03.21

EZEKIEL

40 :

17 – 23

23.03.21

EZEKIEL

40 :

24 – 31

24.03.21

EZEKIEL

40 :

32 – 37

25.03.21

EZEKIEL

40 :

38 – 43

26.03.21

EZEKIEL

40 :

44 – 49

27.03.21

EZEKIEL

41 :

1 – 4

28.03.21

EZEKIEL

41 :

5 – 11

29.03.21

EZEKIEL

41 :

12 – 21

30.03.21

EZEKIEL

41 :

22 – 26

31.03.21

EZEKIEL

42 :

1 – 10

38 :

1 – 9

Set A Guard Over My Mouth, O Lord ; Keep Watch Over The Door Of My Lips.Ps.141:3
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Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô
Áò§¾Ô

8:
8:
8:
9:

1 – 13
14 – 22
23 – 34
1 – 13

21
22
23
24
25
26
27
28
29

125 & 126
127 & 128
129 & 130
131 &
132 : 1 - 10
¦ÅûÇ¢
: 1 ¾–õ13 132 : 11– 18
ºí¸£
ºÉ¢
ºí¸£¾õ 133 & 134
»¡Â¢Ú
ºí¸£¾õ 135 : 1 – 9
¾¢í¸û
ºí¸£¾õ 135 : 10–21
¦ºùÅ¡ö ºí¸£¾õ
136 : 1 – 13
Ò¾ý
ºí¸£¾õ 136 : 14– 26
Å¢Â¡Æý ºí¸£¾õ
137 : 1 – 9
¦ÅûÇ¢
ºí¸£¾õ 138 : 1 – 8
ºÉ¢
ºí¸£¾õ 139 : 1 – 12
»¡Â¢Ú
ºí¸£¾õ 139 : 13– 24
¾¢í¸û
ºí¸£¾õ 140 : 1 – 13
¦ºùÅ¡ö ºí¸£¾õ
141 : 1 – 10
Ò¾ý
ºí¸£¾õ 142 : 1 – 7
Å¢Â¡Æý ºí¸£¾õ
143 : 1 – 12
¦ÅûÇ¢
ºí¸£¾õ 144 : 1 – 15
ºÉ¢
ºí¸£¾õ 145 : 1 –10
»¡Â¢Ú
ºí¸£¾õ 145 : 11–21
¾¢í¸û
ºí¸£¾õ 146
¦ºùÅ¡ö ºí¸£¾õ
147 : 1 – 10
Ò¾ý
ºí¸£¾õ 147 : 11– 20
Å¢Â¡Æý ºí¸£¾õ
148 : 1 – 14
¦ÅûÇ¢
ºí¸£¾õ 149 : 1 – 9
ºÉ¢
ºí¸£¾õ 150 : 1 – 6
»¡Â¢Ú
¿£¾¢. 1 : 1 – 10
¾¢í¸û
¿£¾¢. 1 : 11 – 33

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

9:
9:
4:
10:
10:
10:
10:
11:
11:
12:
12:
12:
12:
13:
13:
13:
13:
13:
14:
4:
14:
14:
15:
15:
15:
15:
16:

14 – 26
127- –1138
1– 15
16 – 25
26 – 33
34 – 42
1 – 15
16 – 30
1 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50
1 – 9
10 – 17
18 – 30
31 – 43
44 – 58
1 –
12
- 11
13 – 21
22 – 36
1 – 9
10 – 20
21 – 28
29 – 39
1– 12

30

¦ºùÅ¡ö ¿£¾¢.

2 : 1 – 22

Áò§¾Ô 16: 13 – 28

31

Ò¾ý

¿£¾¢.

3 : 1 – 18

Áò§¾Ô 17: 13 - 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

¾¢í¸û
¦ºùÅ¡ö
Ò¾ý
Å¢Â¡Æý

ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ
ºí¸£¾õ

ேர்த்தொகவ, எெ் வொய் ே் குே் ேொவல் டவயும் ; சங் .141:3a
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À¡Á¡¨Ä

- 21

§º¨ÉÂ¢ý ¸÷ò¾¡

À¡Á¡¨Ä

- 366

«Õû ¿¢¨Èó¾Å÷

¸£÷ò¾¨É

– 210

ºò¾¢Â §Å¾ò¨¾ ¾¢Éõ

À¡Á¡¨Ä

– 8

¾ó¾¡ö ¯õ¨Áò Ð¾¢ò§¾

À¡Á¡¨Ä
À¡Á¡¨Ä

- 1
- 311

¬òÁ§Á ¯ý ¬ñ¼ÅÃ¢ý
º¢Ö¨Å ÍÁó§¾¡É¡¸

¸£÷ò¾¨É

– 108

Å¢ÍÅ¡º¢Â¢ý ¸¡¾¢ø À¼

À¡Á¡¨Ä

– 36

±ý§É¡ÊÕõ, Á¡ §¿º ¸÷ò¾§Ã

À¡Á¡¨Ä

- 18

±íÌõ ¿¢¨Èó¾ ¦¾öÅ§Á

À¡Á¡¨Ä

- 384

Ôò¾õ ¦ºö§Å¡õ Å¡Õõ

¸£÷ò¾¨É

– 189

±ý¨É ƒ£Å ÀÄ¢Â¡ö

¸£÷ò¾¨É

– 4

º£÷¾¢Ã¢§Â¸ ÅŠ§¾ ¿§Á¡ ¿§Á¡

À¡Á¡¨Ä

- 14

«¿¡¾¢Â¡É ¸÷ò¾§Ã

À¡Á¡¨Ä

- 324

À¡¨¾ ¸¡ðÎõ Á¡ ¦Â§¸¡Å¡

¸£÷ò¾¨É – 154

¸¢Õ¨À ÒÃ¢ó¦¾¨É ¬û

À¡Á¡¨Ä

¿£÷ ¾ó¾ ¿¡Ùõ µöó¾§¾

- 38

எெ் உதடுேளிெ் வொசடலே் ேொத்துே்பேொள் ளும் .சங் .141:3b
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2 Ã¡ƒ¡.
20: 1-11

லெ த்தில் விைாமுயற்சி

1¦¾º.
Á¡üÌ
5: 12-22 7: 24-30

¿£¾¢.
31: 10-20

«ô.
16: 11-15

விடுவிக்கும் உண்த யான
வழி ாடு

Â¡ò.
3: 11-18

«ô.
16: 25-34

æì¸¡
13: 10-17

-

ம ாசன்னா:
மகாவிலில் புதிய ன்னர்

²º¡Â¡
56: 1– 8

1 ¦¸¡Ã¢.
3: 16–23

Áò§¾Ô
21: 1-17

24

வித யுயர்ந்த முத்து
- ல ண்கள் ஆராததன

æì¸¡
10: 38-42

116

ºí¸£¾õ

7

Hamdan – 8pm to 9pm

ºí¸£¾õ

8

Muroor– 8pm to 9pm

137

´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢
ºí¸£¾õ

9

TCA – 8pm to 9pm

ºí¸£¾õ

10

Mussafa – 8pm to 8.30pm
Al Wahda – 8.30pm to 9pm

ம் பிே் டேயிகல ச ் கதொஷமொயிருங் ேள் ; கரொமர்.12:12 a
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Incharge
Silent Auction

FRIDAY

05-03-21
13-03-21

(Saturday)

Youth Fellowship
Women’s Fellowship

19-03-21

Al Wahda Fellowship

26-03-21

Junior church

Lent Season Schedule

DATE
04-03-21
05-03-21
07-03-21
11-03-21
14-03-21
18-03-21
21-03-21
25-03-21
28-03-21
01-04-21
02-04-21
04-04-21

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
Lent Season Special Service
Maundy Thursday - 2 Services
Good Friday Service
Easter Sunday

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

ONLINE/
ST.ANDREWS
St .Andrews
Online - Zoom
Online - Zoom
St .Andrews
Online - Zoom
St .Andrews
Online - Zoom
St .Andrews
Online - Zoom
St .Andrews
Online - Zoom
St .Andrews

உபத்திரவத்திகல பபொறுடமயொயிருங் ேள் ; கரொமர்.12:12b
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40

1

Ms.

Berciya. S

1

Mr.

Radja Thomas

1

Master

Shaun Blaine. N.A

2

Ms.

Smitha. J

3

Mrs.

Jebakani Jeya. S

4

Ms.

Giana Elin

4

Ms.

Liana Erin

4

Mrs.

Jessy Thorgal S

5

Baby

Adriana Sarah Allan

6

Mr.

Mohan. V.C.P

8

Ms.

Ielin Daisy Devashania

8

Ms.

S. Berenice Bright

9

Mrs.

Ajantha

9

Mr.

Ramesh Kumar. S

11

Master

Davishkar Soloman. S

12

Baby

Janey Jessica Yamuna Titus

13

Mrs.

Shobana Milton

13

Mrs.

Christella

14

Ms.

Kerrylin Jinny J

14

Ms.

Abigail Jessie Bright

பெபத்திகல உறுதியொய் த் தரித்திருங் ேள் . கரொமர்.12:12c
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40

15

Ms.

Shekin Daniel

16

Mrs.

Percia. G

17

Ms.

Jaquiline Adalia

19

Mr.

Selvin Daniel I

19

Master

Eugene Noble

20

Mrs.

Margaret Gladina S.

20

Mrs.

Jenipher Jesima Jebakumar

21

Mr.

Dhivyanand Andrew

21

Mrs.

Helen Johnson

22

Miss

Jesse Grace

23

Mrs.

Valentine Isabel Sharmila

23

Ms.

Felicita. S

24

Mrs.

Lincy Godwin

24

Ms.

Keren Tessa

25

Mr.

Sasivijay Rajeshkumar. D

25

Mr.

Selva Shaji

26

Master

John Surya A

26

Mrs.

Yamuna Agastian

31

Ms.

Neha Natania

31

Master

Joshua Jimson

31

Mr.

Easter Rajesh

எெ்டெத் பதொழுதுபேொண்டு எெ்டெ க ொே் கி விண்ணப் பம் பண்ணுவீர்ேள் ;எகர.29:12a

42

40

3

Mrs. & Mr. Samuel Prakashraj. R

1

Pristina Samlyn

2

Clifford Dave

Mrs. Prince Trison &
Mrs. Jenis
Mr. David Paulraj &
Mrs. Sheeba David

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

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

ொெ் உங் ேளுே் குச் பசவிபேொடுப் கபெ். எகர.29:12a
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40

