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¬Â÷ Á¼ø   
 

  ¸¢È¢ŠÐ×ìÌû À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç! 
 

¯í¸û «¨ÉÅ¨ÃìÌõ þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¿¡Áò¾¢ø Òò¾¡ñÎ 
¿øÅ¡úòÐì¸¨Çò ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢§Èý. 
 

¸¼ó¾ ¬ñÎ ÓØÅÐõ ¿õ¨Á ¸ñÁ½¢§À¡Ä ¸¡òÐ ÅÆ¢¿¼ò¾¢É 
¬ñ¼Å¨Ã ÓØÁÉ§¾¡Î Š§¾¡ò¾Ã¢ô§À¡Á¡¸. 
 

þó¾ Ò¾¢Â ÅÕ¼ò¾¢Öõ ¬ñ¼Å÷ ¿õ¨Á ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸.   
 
"¿£ ¾ñ½£÷¸¨Çì ¸¼ìÌõ§À¡Ð ¿¡ý ¯ý§É¡Î þÕô§Àý.  ¿£ ¬Ú¸¨Çì 
¸¼ìÌõ§À¡Ð «¨Å¸û ̄ ý§Áø ÒÃÙÅ¾¢ø¨Ä.  ¿£ «ì¸¢É¢Â¢ø ¿¼ìÌõ§À¡Ð 
§Å¸¡¾¢ÕôÀ¡ö; «ì¸¢É¢ƒ¥Å¡¨Ä ¯ý §ÀÃ¢ø ÀüÈ¡Ð." (²º¡Â¡ 43:2) 
 

´Õ Ò¾¢Â ¬ñ¨¼ ºó¾¢òÐû§Ç¡õ.  þó¾ ¬ñÊø ¸¼×û ±ôÀÊ ¿õ¨Á 
ÅÆ¢¿¼òÐÅ¡÷?  ±ó¦¾ó¾ Å¢¾í¸Ç¢ø ¿õ§Á¡Î þÕôÀ¡÷?  ±ôÀÊ ¿õ¨Á 
¬º£÷Å¾¢ôÀ¡÷?  þó¾ ¬ñ¨¼ ¿¡ý ±ôÀÊ ±¾¢÷¦¸¡ûÇô §À¡¸¢§Èý?  
¬ñ¼ÅÃ¢ý Å¡ìÌò¾ò¾õ ±ýÉ? ±É ÀÄÅ¢¾Á¡É §¸ûÅ¢¸§Ç¡Î þÕì¸¢È 
¿ÁìÌ ¬ñ¼Å÷ ¾Õõ Å¡ìÌò¾ò¾õ ²º¡Â¡ 43:2. 
 
 "¿¡ý ¯ý§É¡Î þÕô§Àý".   "I will be with you." 
• ¾¢ÕÁ¨ÈÂ¢ø Á¢¸ Óì¸¢ÂÁ¡É Å¡ìÌò¾ò¾õ. 
• À¨ÆÂ ²üÀ¡ðÊø þó¾ Å¡ìÌò¾ò¾õ ¦¸¡ÎôÀ¨¾ ¿¡õ À¡÷ì¸ ÓÊÔõ - 

§Á¡§º, §Â¡ÍÅ¡, ¸¢¾¢§Â¡ý, ¾¡Å£Ð, º¡Ä§Á¡ý. 
• Ò¾¢Â ²üÀ¡ðÊø 'þõÁ¡Û§Åø' - ¿õ§Á¡Î þÕì¸¢ÈÅÃ¡¸ ÁÛ×Õ ²üÈ¡÷. 
• þó¾ Å¡ìÌò¾ò¾õ À¡À¢§Ä¡É¢Â º¢¨ÈÂ¢ÕôÀ¢ý ¸¡Äò¾¢ø º¢¨ÈÂ¢ÕôÀ¢ø 

þÕó¾ þŠÃ§Åø Áì¸ÙìÌ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼Ð.  þŠÃ§Åø ƒÉí¸û 
¸¼×Ç¢ý ÅÆ¢¿¼òÐ¾¨Ä ¯½Ã¡Áø À¡Åõ ¦ºö¾¡÷¸û.  ÀÄ 
¸ÊÉí¸¨ÇÔõ, À¢Ãîº¨É¸¨ÇÔõ ºó¾¢ò¾¡÷¸û.  «¾¨É þó¾ 
«¾¢¸¡Ãò¾¢ý ÓýÀÌ¾¢Â¢ø ¸¡½ÓÊÔõ. 

 
þí§¸ ¾ñ½£÷, ¬Ú, «ì¸¢É¢, «ì¸¢É¢ƒ¥Å¡¨Ä ±ýÀÐ À¢Ãîº¨É¸¨Çì 

ÌÈ¢ìÌõ.  ±ô§À÷Àð¼ À¢Ãîº¨É¸û þÕó¾¡Öõ, "¿¡ý ̄ ý§É¡Î þÕô§Àý".   
"I will be with you."  «¨Å¸û ¯ýÁ£Ð ÒÃÙÅ¾¢ø¨Ä.  §Å¸¡¾¢ÕôÀ¡ö, 
ÀüÈ¡Ð ±ýÀ¨¾ þô§À÷Àð¼ À¢Ãîº¨É¸û ¿õÁ£Ð §Áü¦¸¡ûÅ¾¢ø¨Ä.  
À¢Ãîº¨É¸û Áò¾¢Â¢Öõ ¸¼×û ¿õ§Á¡Î þÕóÐ ¿õ¨Á Å¢ÎÅ¢ì¸¢È¡÷.  
±øÄ¡Õ§Á ²§¾¡ ´Õ À¢Ãîº¨É§Â¡Î Å¡úóÐ ¦¸¡ñÊÕì¸¢§È¡õ.  
ôÀÊôÀð¼ À¢Ãîº¨É¸û þÕó¾¡Öõ ¿¡ý ̄ ý§É¡Î þÕô§Àý, I will be with 
you. 

                                                  அதினாலே முன்லனார்கள் நற்சாட்சிபைற்றார்கள். எபி.11:2                                                       2 



 
 
 

 
            

 
 
 

¾¡É¢§Âø ãýÈ¡õ «¾¢¸¡Ãò¾¢ø, º¡òÃ¡ì, §Á„¡ì, ¬§Àò§¿§¸¡ 
¬¸¢§Â¡ÕìÌ ²üÀð¼ À¢Ãîº¨É, ¦ÀÕïº¢¨Ä¨Â Å½í¸ §ÅñÎõ.  
¬Ã¡¾¨É ¦ºöÂ §ÅñÎõ (3:14) ±ýÀÐ.  ¬É¡ø «Å÷¸û ãÅÕõ, "¿¡í¸û 
¬Ã¡¾¢ì¸¢È §¾Åý ±í¸¨Çò ¾ôÒÅ¢ì¸ ÅøÄÅÃ¡ö þÕì¸¢È¡÷.  «Å÷ ±Ã¢¸¢È 
«ì¸¢É¢ Ý¨ÇìÌõ, Ã¡ƒ¡Å¡¸¢Â ¯õÓ¨¼Â ¨¸ìÌõ ¿£í¸Ä¡ì¸¢ Å¢ÎÅ¢ôÀ¡÷ 
(3:17);  Å¢ÎÅ¢ì¸¡Áü §À¡É¡Öõ ¿¡í¸û ¯õÓ¨¼Â §¾Å÷¸ÙìÌ ¬Ã¡¾¨É 
¦ºöÅ¾¢ø¨Ä" (3:18) ±ýÚ ÜÈ¢É¡÷¸û. 
 

¸¼×Ù¨¼Â º¢ò¾ò¾¢üÌ ¾í¸¨Ç ÓØÅÐÁ¡¸ ´ôÒì¦¸¡Îò¾¡÷¸û.  
«ì¸¢É¢Â¢ø §À¡¼ôÀð¼ ¦À¡ØÐõ «ì¸¢É¢ «Å÷¸û §Áø ÀüÈÅ¢ø¨Ä.  
«ì¸¢É¢Â¢ý ¿ÎÅ¢§Ä, Å¡ìÌôÀñ½¢Â ¸¼×û «Å÷¸§Ç¡Î þÕó¾¡÷. 
 

¿õÓ¨¼Â Å¡úÅ¢Öõ ±ô§À÷Àð¼ À¢Ãîº¨É¸û, §º¡¾¨É¸û ¿õ¨Á 
¬ð¦¸¡ñ¼¡Öõ Å¡ìÌ Àñ½¢É ¬ñ¼Å÷ ¿õ§Á¡Î þÕì¸¢È¡÷. I will be 
with you. 
 

þó¾ ¬ñÎ ÓØÅÐõ ¸¼×û ¿õ§Á¡Î þÕóÐ ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ 
¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸! 
 
Res.     : 02 6791915                  ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý À½¢Â¢ø 
Mobile  : 054 7401421                    ¾í¸û «ýÀ¢üÌÃ¢Â ¬Â÷ 
mail   : jerirajkumar@gmail.com               «Õû¾¢Õ. ¦ƒ÷Ã¢ Ã¡ˆÌÁ¡÷. C 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         விசுவாசத்தினாலே ஆலைல் காயீனுபடய ைலியிலும் லமன்பமயானைலிபய லதவனுக்குச் பசலுத்தினான்; எபி.11:4a             3 

¬Â÷ Á¼ø 
x 

À¢ôÃÅÃ¢ Á¡¾ ¾¨ÄôÒ 

¸¢È¢ŠÐ – 

 Å¡úì¨¸ì¸¡É ÓýÁ¡¾¢Ã¢  
 [Christ - The Pattern for Life] 
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§À¡Ã¡ð¼Óõ ¦¸¡ñ¼¡ð¼Óõ 
 

¸¢È¢ŠÐ×ìÌû À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç, ¯í¸û «¨ÉÅ¨ÃÔõ ¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â 
þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý þÉ¢Â ¿¡Áò¾¢ø «ý§À¡Î Ü¼ Å¡úòÐ¸¢§Èý.  ¯í¸û 
«¨ÉÅÕìÌõ ±í¸û ÌÎõÀò¾¢ý º¡÷À¡¸ Òò¾¡ñÎ ¿øÅ¡úòÐì¸¨Ç 
¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢§Èý.  ¸¼ó¾ ÅÕ¼õ ÓØÅÐõ «¨ÉòÐ 
§À¡Ã¡ð¼í¸Ç¢Ä¢ÕóÐõ ¿õ¨Á ¸ñÁ½¢¨Âô§À¡Ä À¡Ð¸¡òÐ, þõÁðÎõ 
þó¾ Ò¾¢Â ¬ñ¨¼ ¸¡½ ¦ºöÐ ÅÆ¢¿¼ò¾¢ ÅÕ¸¢ýÈ ¿õ þÃ¡ƒ¡¾¢ 
þÃ¡ƒ¡×ìÌ ÌÎõÀÁ¡ö ¿¡õ ¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ. 
 

À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç ¸¼ó¾ ÅÕ¼õ ÓØÅÐõ, "«ÆÌ ¦Àñ§½ ¯Éì¸¡¸" 
±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø «§¿¸ ¸¡Ã¢Âí¸¨Çì ÌÈ¢òÐ ¾¢Â¡É¢ò§¾¡õ. «¨Å ¿õ 
Å¡úì¨¸ìÌ ÀÂÛûÇ¾¡¸ þÕó¾¢ÕìÌõ ±É ¿õÒ¸¢§Èý.  þôÀÌ¾¢Â¢ø ¿¡õ 
±Š¾÷ Ã¡ƒ¡ò¾¢¨Âì ÌÈ¢òÐ «È¢ó¾ «È¢Â¡¾ º¢Ä ¸¡Ã¢Âí¸¨Çì ÌÈ¢òÐ, 
"§À¡Ã¡ð¼Óõ ¦¸¡ñ¼¡ð¼Óõ" ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ý ¸£ú ¾¢Â¡É¢ì¸Ä¡õ.  
¬ñ¼Å÷ ¿õ§Á¡ÊÕóÐ §Å¾¡¸õ Ã¸º¢Âí¸¨Ç ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇ ¯¾Å¢ 
¦ºöÅ¡Ã¡¸! 
 

´Õ ¦Àñ½¢ý ¦ÀÂÃ¡ø ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀÎõ þÃñÎ Òò¾¸í¸Ç¢ø ´ýÚ ¾¡ý 
±Š¾÷ ÒŠ¾¸õ.  ÀñÊ¨¸§Â¡Î ¬ÃõÀÁ¡¸¢ ÀñÊ¨¸§Â¡Î ÓÊ¸¢ÈÐ.  Å¢ÕóÐ 
¦¸¡ñ¼¡¼Ö¼ý ¬ÃõÀÁ¡¸¢ÈÐ. 
 

±Š¾Ã¢ý ±À¢§ÃÂô ¦ÀÂ÷ «òº¡û.  «òº¡û ±ýÀ¾üÌ Á¢ÕÐî ¦ºÊ 
±ýÀÐ ¦À¡Õû.  þ¾ý ¦À÷º¢Â ¦º¡ø§Ä ±Š¾÷ ±ýÀÐ.  ŠÀ¡Ã¡ ±ýÈ 
¦À÷º¢Â ¦º¡øÄ¢Ä¢ÕóÐ Åó¾¾¡Ìõ.  ±Š¾÷ ±ýÈ ¦ÀÂÕìÌ ¿ðºò¾¢Ãõ 
±ýÀÐ ¦À¡Õû. 
 

«¸¡Š§ÅÕ Á¡ÁýÉ÷, ¦À÷º¢Â «Ãº÷.  áüÚ ±ñÀÐ ¿¡û ¦Á¸¡ Å¢ÕóÐ 
¦¸¡Îò¾¡÷.  Á¸¢¨Áô À¢Ã¾¡Àò¨¾ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â Å¢ÕóÐ.  «¸¡Š§ÅÕÅ¢ý 
Ó¾ø Á¨ÉÅ¢ ÅŠ¾¢ À¾Å¢ ¿£ì¸õ ¦ºöÂôÀð¼ À¢ÈÌ ¦¾Ã¢ó¦¾Îì¸ôÀð¼ Ò¾¢Â 
«Ãº¢ ¾¡ý ±Š¾÷. 
 

À¡À¢§Ä¡ý Ã¡ƒ¡Å¡¸¢Â §¿Ò¸¡ò§¿îº¡÷ ä¾¡Å¢ý Ã¡ƒ¡Å¡¸¢Â 
±¦¸¡É¢Â¡¨Åô À¢ÊòÐì ¦¸¡ñÎ §À¡¸¢È§À¡Ð, «Å§É¡§¼ Ü¼ 
±Õº§ÄÁ¢ÕóÐ À¢ÊòÐì¦¸¡ñÎ §À¡¸ôÀð¼Å÷¸Ç¢ø ¦Á¡÷¦¾¸¡ö ±ýÀÅý 
´ÕÅÉ¡Â¢Õó¾¡÷.  þó¾ ¦Á¡÷¦¾¸¡ö ¦ÀýÂÁ£ý §¸¡ò¾¢Ãò¨¾î §º÷ó¾ ´Õ 
ä¾ý. ¨¸¾¢¸Ç¡ö À¢ÊôÀðÎ Åó¾ Üð¼ò¾¢ø þÕó¾ §ÀÃÆ¸¢ ¾¡ý ±Š¾÷.  
þÅý ¦Á¡÷¦¾¸¡Â¢ý º¢È¢Â ¾¸ôÀÉ¢ý ÌÁ¡Ãò¾¢.  ±Š¾÷ ¾ý ¾¸ôÀ¨ÉÔõ,  
¾¡¨ÂÔõ þÆó¾§À¡Ð, ¦Á¡÷¦¾¸¡ö ±Š¾¨Ãò ¾ý ÌÁ¡Ãò¾¢Â¡¸ ±ÎòÐ 
ÅÇ÷ò¾¡ý. 
 

                                            அதினாலே அவன் நீதிமாபனன்று சாட்சிபைற்றான்; எபி.11:4b                4 

¬ÂÃõÁ¡ Á¼ø  
 
 



 
 
 

 
            

 
 
 
«Åý ¾ý º¢È¢Â ¾¸ôÀý ÌÁ¡Ãò¾¢Â¡¸¢Â ±Š¾÷ ±ýÛõ «òº¡¨Ç 

ÅÇ÷ò¾¡ý.  «ÅÙìÌò ¾¡ö ¾¸ôÀÉ¢ø¨Ä.  «ó¾ô ¦Àñ åÀÅ¾¢Ôõ 
¦ºªó¾Ã¢ÂÓ¨¼ÂÅÙÁ¡Â¢Õó¾¡û.  «Åû ¾¸ôÀÛõ ¾¡Ôõ ÁÃ½Á¨¼ó¾ 
§À¡Ð, ¦Á¡÷¦¾¸¡ö «Å¨Çò ¾ý ÌÁ¡Ãò¾¢Â¡¸ ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼¡ý           
(±Š¾÷ 2:7). 
 

«ý¨ÀÔõ À¡ºò¨¾Ôõ °ðÊ ±Š¾¨Ã ¦À¡ÚôÀ¡ö ÅÇ÷ò¾ º§¸¡¾Ãý 
¾¡ý þó¾ ¦Á¡÷¦¾¸¡ö.  ÅÇ÷ôÒò ¾ó¨¾ ±É Ü¼ ÜÈÄ¡õ.  «Ê¨Á 
Áñ½¢ø «Ãº¢ô §À¡ðÊìÌ «ÛôÀ¢ «ÆÌ À¡÷ò¾Å÷.  ¸÷ò¾ÕìÌô ÀÂôÀÎ¸¢È 
ÀÂÓõ ¸£úôÀÊ¾Öõ ±Š¾Õ¼ý À¢ýÉ¢ô À¢¨½óÐ ¸¡½ôÀð¼É. ¦Á¡÷¦¾¸¡ö 
¬§Ä¡º¨É¸¨Ç ¾¢ÕÁ½òÐìÌô À¢ýÒõ À¢ýÀüÈ¢ÂÅû. 
 

¾Éì¦¸ýÚ ±¨¾Ôõ §¸ð¸¡Áø, þÕôÀ¾¢ø ¾¢Õô¾¢Â¡ö Å¡úó¾ ¦Àñ.  
º¢Èó¾ «Æ¸¢, åÀÅ¾¢, ¦ºªó¾Ã¢ÂÓûÇÅû ±ýÚ §Å¾õ ÜÚ¸¢ýÈÐ.  «¼ì¸õ, 
¦À¡Ú¨Á, À½¢×¨¼Â Á¸û.  «Æ¸¡Öõ ¿üÀñÒ¸Ç¡Öõ ¿¢¨Èó¾ Á¸û. 
 

«ó¾ Ì½¿Äý¸ÙìÌ ¸¢¨¼ò¾ ÀÃ¢Í ¾¡ý «Ãº¢ôÀð¼õ. ±Š¾÷ 
¸¾¡ôÀ¡ò¾¢Ãò¨¾ ¨ÅòÐ ±Ø¾ôÀð¼ ºÃ¢ò¾¢Ãô Òò¾¸§Á ±Š¾÷ áø.   
«¸¡Š§ÅÕ ÁýÉý, ¦Á¡÷¦¾¸¡ö, ¬Á¡ý þÅ÷¸¦ÇøÄ¡õ þó¾ 
ºÃ¢ò¾¢Ãò¾¢ø þ¼õ ¦ÀÚõ À¢È Óì¸¢Â ¸¾¡À¡ò¾¢Ãí¸û. 
 

¦Á¡÷¦¾¸¡Ôõ Ýº¡ý «ÃñÁ¨ÉÂ¢ø À½¢Â¡üÈ¢ÂÅý.  «ÃñÁ¨ÉÂ¢ø 
§Áý¨ÁÀÎò¾ôÀðÊÕó¾Åý ¬Á¡ý.  «ÃñÁ¨ÉÂ¢ø ¦ºøÅ¡ìÌ ¿¢¨Èó¾Åý. 
 

"¬Á¡ý ±ýÛõ ¬¸¡¸¢Â¨É §Áý¨ÁôÀÎò¾¢, ¾ýÉ¢¼ò¾¢Ä¢Õì¸¢È º¸Ä 
À¢ÃÒì¸ÙìÌõ §ÁÄ¡¸ «ÅÛ¨¼Â ¬ºÉò¨¾ ¯Â÷ò¾¢ ¨Åò¾¡ý"            
(±Š¾÷ 3:1). 
 

Ýº¡ý ¿¸Ãò¾¢Öõ, «ÃñÁ¨ÉÂ¢Öõ «ò¾¨É §ÀÃ¢ý ¸ÅÉò¨¾Ôõ 
®÷ò¾Åý.  ¸ÉòÐìÌÃ¢ÂÅÉ¡ö ÅÄõ Åó¾Åý.  þÅÉ¡ø ä¾ ÌÄò¾¢üÌ ÅÃ 
þÕó¾ «Æ¢× ±ôÀÊ ¦¸¡ñ¼¡ð¼Á¡ö Á¡È¢ÂÐ ±ýÀ§¾ ±Š¾÷ ÒŠ¾¸õ. 
 

ÀÊì¸, ÀÊì¸ Å¢ÂôâðÎõ. Å¢ÚÅ¢ÚôÀ¡É, ¦Áöº¢Ä¢÷ì¸ ¨ÅìÌõ þó¾ 
Òò¾¸ò¨¾ô ÀüÈ¢ «§¿¸ ºò¾¢Â ¿¢¸ú×¸¨Ç ¦¾¡¼÷óÐ ¾¢Â¡É¢ì¸Ä¡õ. 
 

þó¾ ÅÕ¼õ ÓØÅÐõ ¬ñ¼ÅÃ¢ý ¸¢Õ¨ÀÔõ, ¬º£÷Å¡¾Óõ 
¿õ§Á¡ÊÕôÀ¾¡¸.  ¬¦Áý. 

    - ¦¾¡¼Õõ 
            þôÀÊìÌ   
              ¯í¸Ùì¸¡¸ ±ô¦À¡ØÐõ ¦ƒÀ¢ìÌõ  

               ¾¢ÕÁ¾¢. ²ïºÄ¢ý ¦ƒ÷Ã¢ Ã¡ˆÌÁ¡÷ 
                        ¬ÂÃõÁ¡ 

 

                         அவனுபடய காணிக்பககபைக் குறித்து லதவலன சாட்சிபகாடுத்தார்; எபி.11:4c                                     5 
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புது நம்பிக்கை ..... New Hope..!!! 
 

கிறிஸ்தவ வாழ்வில் ததவன் நமக்கு தரும் ஆசீர்வாதங்களில் ஒன்று நம்பிக்கக 
ஆகும். ததவனுகைய பிள்கைகைாய் வாழும் பாக்கியத்கத நாம் பபறும்வகையிலும் 
இவ்வுலக வாழ்வில் நம்பிக்ககயற்றவர்கைாய் வாழ்ந்ததாம். அழிந்துதபாகும் 
உலகத்தின்தமலும், மனுஷர் தமலும், நிகலயற்ற ஐசுவரியத்தின் தமலும் நாம் 
கவக்கும் நம்பிக்கக ஒருநாளில் வீணாய் தபாகும் என்று தவதம் எச்சரிக்கிறது. 
ஆனால் கர்த்தர்தமல் நம்பிக்கக கவக்கும் ஜனம் பாக்கியமுள்ைது, அவர்களின் 
நம்பிக்கக ஒருநாளும் வீண் தபாகாது என தவதம் வாக்களிக்கிறது. 

 

ஏபனன்றால், ததவன் தம்முகைய பிள்கைகளுக்கு பகாடுத்திருப்பது ஜீவனுள்ை 
நம்பிக்கக என்று தபதுரு அப்தபாஸ்தலன் கூறுவகத பார்க்கிதறாம். (1தபது-1:4) 
அவர், இதயசுகிறிஸ்து மரித்ததாரிலிருந்து எழுந்ததினாதல, அழியாததும் மாசற்றதும் 
வாைாததுமாகிய சுதந்தைத்திற்தகதுவாக, ஜீவனுள்ை நம்பிக்கக உண்ைாகும்படி, தமது 
மிகுந்த இைக்கத்தின்படிதய நம்கம மறுபடியும் பஜநிப்பித்தார். அந்த நம்பிக்கக 
ஜீவனுள்ைது மாத்திைமல்ல, அது மகிகமயின் நம்பிக்ககபயன பவுல் பகாதலா. 1:27 
இல் கூறுவகதப் பார்க்கிதறாம். ஜீவனுள்ை ததவன்தமல் நம்பிக்கக கவத்த ஒருவன் 
எந்தபவாரு சூழ்நிகலயாயினும் அவன் அகசக்கப்பட்டுப் தபாவதில்கல. 
எனதவதான் பவுல், மைணம் தநரிடினும் நம் அன்பானவர்ககை இழக்கத் 
தரும்தபாதும் நம்பிக்ககயற்றவர்ககைப் தபால அழதவண்ைாம் என கூறினார்.  
 
மனிதன் மமல் நம்பிக்கை 

 
   ‘மனுஷன் தமல் நம்பிக்கக கவத்து, மாம்சமானகதத் தன் புயபலமாக்கிக் 
பகாண்டு, கர்த்தகை விட்டு விலகுகிற இருதயமுள்ை மனுஷன் சபிக்கப்பட்ைவன்’ 
என்று கர்த்தர் பசால்லுகிறார். ‘‘அவன் அந்தைபவளியில் கறகையாய்ப்தபான 
பசடிகயப்தபாலிருந்து, நன்கம வருகிறகதக் காணாமல், வனாந்தைத்தின் வறட்சியான 
இைங்களிலும், குடியில்லாத உவர்நிலத்திலும் தங்குவான்’’. எதைமியா 17:5,6 
        

     எந்த சூழ்நிகலயிலும் நம் இருதயம் மனுஷன் பக்கமாய் சாை தவண்ைாம். 
இந்தக் காரியத்தில் மிகவும் ஜாக்கிைகத உள்ைவர்கைாக இருக்க தவண்டும். இன்று 
அதநகர் அைசியல் தகலவர்கள், தகாடீஸ்வைர்கள், பபரிய மனிதர்கள், அதிகாரிகள் 
என மனிதர்ககைதய நம்பி அவர்ககைதய சார்ந்து வாழ்கிறார்கள். 
அப்படிப்பட்ைவர்கள், மனுஷகன நம்பினால் உதவி பசய்வார்கள் எனக் காத்திருந்து, 
காத்திருந்து மிகுந்த மன உகைச்சல் அகைந்து தசார்ந்து தபாகிறார்கள். 
         

   அதநக பபற்தறார்களும் கூை பிள்கைககை நம்பி அவர்ககைச் சார்ந்து 
இறுதியில் பிள்கைகைால் அவர்கள் ஏமாற்றமகைகிறார்கள். தமதல குறிப்பிட்ை 
எதைமியா தீர்க்கதரிசியின் வார்த்கதககை உன்னிப்பாய் வாசித்துப் பாருங்கள். 
மனிதகன நம்பும் தபாது எண்ணற்ற ஆசீர்வாதங்ககை இழந்து தபாகிதறாம். எந்த 
நிகலயிலும் நமக்கு உதவி பசய்யக்கூடியவர், ஆண்ைவைாகிய இதயசு ஒருவர்தான்.  

                                                  அவன் மரித்தும் இன்னும் லைசுகிறான். எபி.11:4d                                                       6 
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ஐசுவரியத்தின் மமல் நம்பிக்கை   

       ‘‘இவ்வுலகத்திதல ஐசுவரியம் உள்ைவர்கள் இறுமாப்பான சிந்கத 
உள்ைவர்கைாக இருக்காமலும், நிகலயற்ற ஐசுவரியத்தின் தமல் நம்பிக்கக 
கவக்கவும்’’. (1 தீதமா. 6:17) என்று வாசிக்கிதறாம். திறக்கும்’ என்று கூறுவார்கள். 
‘பணதமா ல்லாவற்றிற்கும் உதவும்’ என்று தவதம் கூறுகிறது. அதத தவகையில் 
‘‘பண ஆகச எல்லாத் தீகமக்கும் தவைாயிருக்கிறது’’ (1தீதமா. 6:10) என்று தவதம் 
கூறியுள்ைகதயும் நாம் கவனிக்க தவண்டும். இங்தக ததவ வசனம் என்ன 
பசால்லுகிறது. இந்த உலகத்தில் சகல வசதிகள் பகைத்தவர்கள் இறுமாப்பான சிந்கத 
பகாள்ைாமல், நிகலயற்ற பணத்தின் தமல் நம்பிக்கக கவக்காமலும், நாம் 
அனுபவிக்கிற சகல நன்கமககையும் நமக்கு நிகறவாக பகாடுக்கிற                   
ஜீவனுள்ை ததவன் தமல் நம்பிக்ககயுைன் இருக்க தவண்டும். 
              
         கஷ்ை காலத்தில் ஆண்ைவகைதய சார்ந்து வாழ்ந்த அதநகர் தங்களுக்கு வசதிகள் 
வந்த உைதன அகதக் பகாடுத்த ஆண்ைவகை மறந்து விட்டு தங்கள் கககளில் 
இருக்கும் பணம், பபாருட்கள் மீது நம்பிக்கக உகையவர்கைாய் மாறி விடுகிறார்கள். 
         

            ஐசுவரியம் ததவனுகைய ஆசீர்வாதம் தான். அதில் எவ்வித சந்ததகமுமில்கல. 
ஆனால் அந்த ஐசுவரியத்தின் தமல் நம்பிக்கக கவக்கும்தபாது தான் 
பிைச்சிகனகளும், தபாைாட்ைங்களும் நமக்குள் வந்து விடுகிறது என்பகத மறந்து 
தபாகாதீர்கள். ஆகதவ எப்தபாதும் கர்த்தகை சார்ந்து அவகைதய நம்புதவாம். 
அப்தபாது  ஐசுவரியம் நம்கம பதாைரும்.  
 

ைர்த்தர் மமல் நம்பிக்கை 
      ‘‘கர்த்தர் தமல் நம்பிக்கக கவத்து, கர்த்தகைத் தன் நம்பிக்ககயாகக் 
பகாண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் தண்ணீைண்கையிதல 
நாட்ைப்பட்ைதும், கால்வாய் ஓைமாகத் தன் தவர்ககை விடுகிறதும், உஷ்ணம் 
வருகிறகதக் காணாமல் இகல பச்கசயாயிருக்கிறதும், மகழத் தாழ்ச்சியான 
வருஷத்திலும் வருத்தமின்றித் தப்பாமல் கனிபகாடுக்கிறதுமான மைத்கதப் 

தபாலிருப்பான்’’[எதைமியா17:7,8].    
                

                  மனுஷகன நம்பாமல், ஐசுவரியத்கத நம்பாமல், கர்த்தகைதய நம்பும்தபாது 
எத்தகன ஆசீர்வாதங்கள் கிகைக்கும் என தமற்கண்ை வசனம் மூலம் அறியலாம். 
அந்த ஒவ்பவாரு ஆசீர்வாதங்களும், நம்மில் நிகறதவற கர்த்தகை நம்பித் 
திைமனதாயிருப்தபாம். ‘நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லாதிருந்தும், அகத நம்பிக்ககதயாதை 
விசுவாசித்தான்’ என தைாமர் 4:18–ல் ஆபிைகாகமக் குறித்து பசால்லப்பட்டிருக்கிறது. 
ஆகதவ அனுதினமும் எந்த சூழ்நிகலயிலும்   ஆண்ைவகை நம்பிக்ககதயாடு 
பிடித்துக் பகாள்ளுங்கள். நீங்கள் நம்புவபதல்லாம் கர்த்தைாதல வரும். 
        
      ‘‘நம்பிக்ககயுகைய சிகறகதை, அைணுக்குத் திரும்புங்கள், இைட்டிப்பான 
நன்கமகயத் தருதவன். இன்கறக்தக தருதவன்’’ (சகரியா 9:12)  என்ற வாக்குத்தத்த 
வசனத்கத பிடித்துக் பகாண்ைவர்கைாய் ததவன் தமல் நம் நம்பிக்கககய கவத்து 
இந்த புதிய வருைத்தில் புது வாழ்கவ பபற்றுக்பகாள்தவாம் . ஆண்ைவர் தாதம 
நம்கம ஆசீர்வதித்து நைத்துனைாக ..! 

கிறிஸ்துவில் அன்புடன்,      
                                            Jayachandra Raja 

                விசுவாசத்தினாலே ஏலனாக்கு மரணத்பதக் காணாதைடிக்கு எடுத்துக்பகாள்ைப்ைட்டான்; எபி.11:4a    7 
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 ±Š¾Ã¢ý ¿õÀ¢ì¨¸ 
 

±Š¾÷ ´Õ «¿¡¨¾ô ¦Àñ.  ±Õº§ÄÁ¢Ä¢ÕóÐ 
À¢ÊòÐì¦¸¡ñÎ §À¡¸ôÀð¼Å÷¸Ç¢ø ´ÕÅÉ¡É 
¦Á¡÷¦¾¸¡Â¡ø ÀÃ¡ÁÃ¢ì¸ôÀð¼¡û.  ¦Á¡÷¦¾¸¡Â¢ý 
º¢È¢Â ¾¸ôÀÉ¢ý ÌÁ¡Ãò¾¢ ¾¡ý ±Š¾÷.  «Åû 
åÀÅ¾¢Ôõ ¦ºªó¾Ã¢ÂÓõ ¯¨¼ÂÅÙÁ¡Â¢Õó¾¡û  
(±Š¾÷ 2:7).  ±¾¢÷¸¡Äõ §¸ûÅ¢ìÌÈ¢Â¡ö 
þÕó¾¡Öõ ¦Á¡÷¦¾¸¡ö «Å¨Ç ¿ýÈ¡¸ 
¸ÅÉ¢òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý.  ¿¢îºÂÁ¡¸ «Åý 
¸÷ò¾Õ¨¼Â Å¡÷ò¨¾¸¨Ç «ÅÙìÌ §À¡¾¢ò¾¢Õì¸ 
§ÅñÎõ. ±Š¾÷ Òò¾¸ò¾¢ý ±ó¾ þ¼ò¾¢Öõ ¦Á¡÷¦¾¸¡§Â¡ «øÄÐ ±Š¾§Ã¡ 
¾í¸û ¿¢¨Ä¨Âì ÌÈ¢òÐ ÀÃ¢¾À¢ò¾¾¡¸ ±Ø¾ôÀ¼Å¢ø¨Ä.  «¾ü¸¡É ¸¡Ã½õ 
«Å÷¸Ç¢¼õ ¸¡½ôÀð¼ ¿õÀ¢ì¨¸§Â! 
 

«ó¿¢Â ¿¡ðÊø «Ãº¢Â¡É ±Š¾÷ 
     ÅŠ¾¢Â¢É¢¼ò¾¢üÌ ÅÃ «¸¡Š§ÅÕ Ã¡ƒ¡, ´Õ ¸ýÉ¢ô¦Àñ¨½ §¾÷× 
¦ºöÂ ÓÊ× ¦ºö¾§À¡Ð, ¦Á¡÷§¾¸¡Â¢ý «È¢×¨ÃôÀÊ ±Š¾Õõ «ó¾ §¾÷Å¢ø 
¸ÄóÐ¦¸¡ñ¼¡û.  «Åû ÓØÅÐÁ¡¸ «Åý ¦º¡üÀÊ ¿¼óÐ 
¦¸¡ñ¼¡û(±Š¾÷ 2:10).  ¾¡ý ä¾ ÌÄò¨¾ º¡÷ó¾ÅÇ¡ö þÕôÀ¾¡ø þÐ 
¸¢¨¼ìÌ§Á¡ ¸¢¨¼ì¸¡§¾¡ ±ýÚ ±ñ½¡Ð, ¸£úôÀÊóÐ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç 
¿¼ôÀ¢ò¾¡û.  «ô§À¡Ð «ÅÙìÌ Š¾¢Ã£¸¨Çì ¸¡Åø ÀñÏ¸¢È §Â¸¡Â¢ý 
¸ñ¸Ç¢ø ¾Â× ¸¢¨¼ò¾Ð.  «Åû §¸ð¸¡Á§Ä§Â «ÅÙìÌ §ÅñÊÂ 
«¨ÉòÐõ «ÅÙìÌ «ÃñÁ¨ÉÂ¢ø ¸¢¨¼ò¾Ð(±Š¾÷ 2:8,9).  
þÃ¡ƒ¡Å¢É¢¼ò¾¢ø «¨ÆòÐ ¦ºøÄôÀÎõ ¿¡û Åó¾§À¡Ðõ, «Åû ¾ÉìÌ 
¦¸¡Îì¸ôÀð¼¨Å¸¨ÇÂøÄ¡Áø ÜÎ¾Ä¡¸ ´ýÚõ §¸ð¸Å¢ø¨Ä.  þÚ¾¢Â¢ø 
þÃ¡ƒ¡Å¢ý ¸ñ¸Ç¢ø ¾Â×¦ÀüÚ, ¸¢Ã£¼ò¨¾ º¢Ãº¢ø ¦ÀüÚ, Àð¼òÐ 
«Ãº¢Â¡É¡û(2:17)!  ÀýÉ¢ÃñÎ Á¡¾õ ¬Âò¾Á¡¸¢ ¦¸¡ñÊÕó¾§À¡Ð «Åû 
ÁÉõ ¾ÇÃ¡Ð, ºó§¾¸¢ì¸¡Ð ¦Á¡÷§¾¸¡Â¢ý ¦º¡üÀÊ ¿¼óÐ Åó¾¡û.  
§¾ÅÛìÌ ÀÂó¾ ¾ý ´ýÚ Å¢ð¼ º§¸¡¾Ãý ¦º¡øÅÐ §¾ÅÛìÌ ¯¸ó¾¾¡ö, 
¾ý Å¡úì¨¸ìÌ À¢Ã§Â¡ƒÉÁ¡ö þÕìÌõ ±ýÀ¨¾ ¿õÀ¢É¡û.  «Ãº¢Â¡É¡û.   
 

¸£úôÀÊ¾Öõ ¦ƒÀ Å¡úì¨¸ÔÓûÇ ±Š¾÷ Ã¡½¢ 
     §¾Å¨É Á¡ò¾¢Ã§Á Å½íÌõ ¦Á¡÷¦¾¸¡ö, ¬Á¡ÛìÌ «ÊÀ½¢Â¡¾¾¡ø, 
ä¾ ÌÄõ «¨ÉòÐõ ¬¾¡÷ Á¡¾Á¡É ÀýÉ¢Ãñ¼¡õ Á¡¾õ ãýÈ¡õ §¾¾¢Â¢ø 
¦¸¡øÄôÀ¼ô§À¡Å¾¡¸ ºð¼õ þÂüÈôÀð¼Ð. Ã¡ƒ¡Å¢ý §Á¡¾¢Ãò¾¢É¡ø 
Óò¾¢¨Ã §À¡¼ôÀð¼Ð (3:12).  ±ó¾ ´Õ ºð¼Óõ Ã¡ƒ Óò¾¢¨ÃÂ¢¼ôÀð¼ À¢ý 
Á¡üÈ¢Â¨Áì¸ôÀÎÅ¾¢ø¨Ä.  ¦Á¡÷¦¾¸¡ö ãÄõ ±Š¾ÕìÌ ¦ºö¾¢ ÅÕ¸¢ÈÐ. 
¦Á¡÷¦¾¸¡Â¢ý ¦º¡üÀÊ Ã¡ƒ¡¨Å ºó¾¢ì¸ ¬Âò¾Á¡É¡û.  ¾ÉìÌõ ¾ý 
ÌÄòÐìÌõ ±¾¢Ã¡¸ Åó¾ ¸¡Ã¢Âò¨¾ §Áü§¸¡ûÇ «Åû ±Îò¾ Ó¾ø ÀÊ 
¸£úôÀÊ¾ø ¾¡ý.  

¦Àñ¸û ÀÌ¾¢  
 
 

                                    விசுவாசமில்ோமல் லதவனுக்குப் பிரியமாயிருப்ைது கூடாதகாரியம்; எபி.11:6a            8 



 
 
 

 
            

 
 

Ó¾Ä¢ø «Åû Ã¡ƒ¡Å¢¼õ ¦ºøÄò ¾Âí¸¢É¡Öõ, À¢ýÉ÷ ¾ý ¯Â¢¨ÃÔõ 
ÀÂ½õ ¨ÅòÐ Ã¡ƒ¡Å¢¼õ §À¡¸ò Ð½¢óÐ Å¢ð¼¡û. «ò¾¨¸Â Ð½¢îºø 
«ÅÙìÌ ±ôÀÊ Åó¾Ð?  þŠÃ§Åø Áì¸¨Ç À¡÷§Å¡É¢ý ¨¸ìÌ ¾ôÒÅ¢òÐ 
¸¡É¡ý Å¨Ã ¦¸¡ñÎ Åó¾ §¾Åý ¿¢îºÂÁ¡¸ ¿õ¨Áì ¸¡ôÀ¡÷ ±ýÚ 
¿õÀ¢É¡û.  ãýÚ ¿¡û «øÖõ À¸Öõ Òº¢Â¡ÁÖõ ÌÊÂ¡ÁÖõ ¾Éì¸¡¸ 
¯ÀÅ¡ºõ Àñ½ §ÅñÎõ ±ýÚ ¦Á¡÷§¾¸¡Â¢¼õ ÜÈ¢É¡û.  «§¾¡Î Ü¼ 
¾¡Ûõ  ¾ý ¾¡¾¢Á¡Õõ ¦ƒÀõ ÀñÏÅ¾¡¸ ÜÈ¢É¡û(4:16). «Åû ¾¡¾¢Á¡Õõ 
«Å§Ç¡Î §º÷óÐ ¦ƒÀõ ÀñÏõ «Ç×ìÌ, ¸¼×¨Ç «È¢Â¡¾ «ó¿¢Â 
§¾ºò¾¢ø «Å÷¸§Ç¡Î ¦ƒÀ ³ì¸¢Âõ ¨Åò¾¢Õó¾¡û.  ¦ƒÀò¾¢É¡ø, Á¡üÈì 
Ü¼¡¾ Óò¾¢¨Ã §À¡ð¼ ºð¼ò¨¾Ôõ Á¡üÈ ÓÊÔõ ±ýÚõ ±Š¾Õõ 
¦Á¡÷¦¾¸¡Ôõ ¿õÀ¢É¡÷¸û. 
Òò¾¢ÔûÇ ±Š¾÷ Ã¡½¢ 
     ãýÚ ¿¡û ä¾ ÌÄÁ¨Éò§¾¡Îõ 
¯ÀÅ¡º ¦ƒÀõ ²¦ÈÎì¸ôÀð¼Ð.  ãýÈ¡õ 
¿¡Ç¢ø ±Š¾÷ Ã¡ƒ ÅŠ¾¢Ãõ ¾Ã¢òÐ Ã¡ƒ¡Å¢ý 
Š¾¡Éò¾¢üÌ ¦ºýÈ¡û. º¡§Å¡ Å¡ú§Å¡ 
±ÐÅ¡Â¢Õó¾¡Öõ ºÃ¢ ±ýÚ ¨¾Ã¢ÂÁ¡ö ¦ºýÈ ±Š¾ÕìÌ Ã¡ƒ¡ ¦ºí§¸¡ø 
¿£ðÊÉ¡÷.  Ã¡ƒ¡Å¢¼õ «ÅºÃôÀðÎ ¾ý ¸¡Ã¢Âò¨¾ ±Š¾÷ ¦¾Ã¢Å¢ì¸Å¢ø¨Ä.  
«¾ü¸¢¨¼Â¢ø Ã¡ƒ¡, ¦Á¡÷¦¾¸¡ö ¾ý ¯Â¢¨Ãì ¸¡ôÀ¡üÈ¢Â¨¾ ¿¼ÀÊ 
ÒŠ¾¸ò¾¢ý ãÄõ «È¢ó¾¡÷.  ±Š¾Ã¢ý ¦À¡Ú¨ÁÔ¼ý ÜÊÂ ¿õÀ¢ì¨¸, 
þÃ¡ƒ¡ ¦Á¡÷¦¾¸¡¨Âì ÌÈ¢òÐ «È¢Â Å¡öôÀÇ¢ò¾Ð.  ä¾ì ÌÄò¨¾ «Æ¢ì¸ 
¾£÷Á¡É¢ò¾ ¬Á¡É¢ý ãÄõ ¦Á¡÷¦¾¸¡¨Â ¸Éõ Àñ½¢É¡÷.  þÃñ¼¡õ ¿¡û 
Å¢Õó¾¢ø ±Š¾÷ ¾ý ÁýÈ¡ð¨¼ þÃ¡ƒ¡Å¢¼õ ¦¾Ã¢Å¢ò¾¡û (7:2,3).  ¬Á¡ý 
àì¸¢Ä¢¼ôÀð¼¡ý. ¦Á¡÷¦¾¸¡ö ¬Á¡É¢ý «ÃñÁ¨ÉìÌ 
«¾¢¸¡Ã¢Â¡ì¸ôÀð¼¡÷.  Ã¡ƒ¡Å¢ý §Á¡¾¢Ãõ ¦Á¡÷¦¾¸¡ÔìÌ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼Ð. 
     ±ó¾ ä¾ìÌÄò¨¾ «Æ¢ì¸ ºð¼õ þÂüÈôÀð¼§¾¡, «§¾ ä¾ ÌÄõ, 
«§¾ ¿¡Ç¢ø ¾í¸û À¨¸»¨Ãì ¦¸¡øÄ×õ ¦¸¡û¨ÇÂ¢¼×õ ºð¼õ 
Á¡üÈ¢Â¨Áì¸ôÀð¼Ð.   ±Š¾Ã¢ý ¿õÀ¢ì¨¸ Å£ñ §À¡¸Å¢ø¨Ä.  ¦Á¡÷¦¾¸¡ö 
¾ý §¾ÅÉ¢¼õ ¦¸¡ñÊÕó¾ Å¢ÍÅ¡ºõ ±Š¾Ã¢ý ãÄõ ÀÄý ¦¸¡Îò¾Ð.  
¦¸¡¨Ä ¦ºöÔõÀÊ ¿¢ÂÁ¢ì¸ôÀðÊÕó¾ ä¾ÕìÌ ¦ÅÇ¢îºÓõ, Á¸¢úîº¢Ôõ, 
¸Ç¢ôÒõ, ¸ÉÓõ ¯ñ¼¡Â¢üÚ (8:16).  âÃ¢õ ÀñÊ¨¸ þó¿¡û Å¨ÃìÌõ 
¦¸¡ñ¼¡¼ôÀðÎ ÅÕ¸¢ÈÐ. 
 º¢Ä §Å¨Ç¸Ç¢ø ¿õ Å¡úì¨¸Â¢Öõ, §¾ÅÛ¨¼Â ÅÆ¢¿¼òÐ¾ø ÁüÈÅ÷¸û 
ãÄÁ¡ö ÅÕõ.  À¢ÈÃ¢ý ¬§Ä¡º¨É, §¾Å ÅºÉò¾¢ýÀÊ þÕó¾¡ø, «¨¾ 
ºó§¾¸¢ì¸¡Ð «¾ýÀÊ ¦ºöÅÐ ¿ÁìÌ ¿ý¨Á ÀÂìÌõ. 

 ±ó¾ ´Õ ¸¡Ã¢Âò¨¾Ôõ ¦¾¡¼íÌõ ÓýÒ ¦ƒÀ¢òÐ §¾Å ¾Â¨Å ¦ÀüÚ 
¬ÃõÀ¢ì¸ §ÅñÎõ ±ýÀ¾üÌ ±Š¾÷ ´Õ º¢Èó¾ ±ÎòÐì¸¡ðÎ.  ¦ƒÀ¢ò¾¡ø 
¦ƒÂõ ¯ñÎ ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Î ¦ƒÀ¢ì¸ §ÅñÎõ. 

 ¿õ¨Á ÍüÈ¢ÔûÇ Ýú¿¢¨Ä¸û ±ô§À÷Àð¼ §Á¡ºÁ¡É¨Å¸Ç¡ö þÕó¾¡Öõ, 
«¨¾ ÓüÈ¢ÖÁ¡¸ Á¡üÈ¢, þÕ¨Ç ¦ÅÇ¢îºÁ¡ì¸ ÅøÄ þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ¨Å 
ºó§¾¸¢ì¸¡Áø ¿õÒ§Å¡õ. «ô§À¡Ð ÒÐÅ¡ú× ¦ÀÚ§Å¡õ. 

¦ƒÀº£Ä¢ ¬º£÷ 

            விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் லசாதிக்கப்ைட்டலைாது, ஈசாக்பகப் ைலியாக ஒப்புக்பகாடுத்தான். எபி.11:17     9 

¦Àñ¸û ÀÌ¾¢  
 



 
 
 

 
            

 
 
 

 §Å¾¡¸Áô ¦Àñ¸û 
 

 

§¾Åý ¦ƒÀò¾¢üÌ À¾¢ÄÇ¢ìÌõ §À¡Ð ÀÄ÷ ¬îºÃ¢ÂôÀÎÅ÷, º¢Ä÷ 
Å¢ÍÅ¡º¢ì¸ ÓÊÂ¡Áø ¾¢½ÕÅ÷, º¢Ä÷ «ÛÀÅ¢òÐ §¾Å¨Éò Ð¾¢ôÀ÷.  «ôÀÊ 
²üÚì¦¸¡ñ¼ ¦Àñ ¾¡ý §Ã¡¨¾. 
 

§Ã¡¨¾ ±ýÈ¡ø §Ã¡ƒ¡ ±ýÚ «÷ò¾õ.  ¿ûÇ¢ÃÅ¢Öõ, Å¢Æ¢ò¾¢ÕóÐ 
¦ƒÀ¢ìÌõ ´Õ ¦ƒÀ Å£Ã¡í¸¨ÉÂ¡¸ þÕó¾¡û §Ã¡¨¾.  §Ã¡¨¾ìÌ ¾¡í¸û 
Â¡Õì¸¡¸ ¦ƒÀ¢ì¸¢§È¡õ ±ýÈ «È¢× þÕó¾Ð.  «Åû §ÀÐÕÅ¢ý ºò¾ò¨¾ 
¯¼§É «È¢óÐì ¦¸¡ñ¼¡û.  ¬Ã¡öóÐ ÓÊÂ¡¾ «¾¢ºÂí¸¨ÇÔõ, ±ñ½¢ 
ÓÊÂ¡¾ «üÒ¾í¸¨ÇÔõ ¦ºöÔõ §¾Åý ¿Î Ã¡ò¾¢Ã¢Â¢ø Ü¼ §ÀÐÕ¨Å 
Å¢ÎÅ¢ì¸ô §À¡ÐÁ¡ÉÅ÷ ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸ §Ã¡¨¾ìÌ þÕó¾Ð.  «¾É¡ø ¾¡ý 
§ÀÐÕÅ¢ý ºò¾ò¨¾ ¯¼§É «ÅÙìÌ «È¢Â ÓÊó¾Ð.  ±É§Å ¾¡ý §ÀÐÕ 
Å¡ºÖìÌ ÓýÀ¡¸ ¿¢üÀ¨¾ ºó§¾¡„ò¾¢É¡ø ¸¾¨Åò ¾¢ÈÅ¡Áø «È¢Å¢ò¾¡û.  
«¾üÌ «Å÷¸û, "¿£ À¢¾üÚ¸¢È¡ö" ±ýÈ¡÷¸û.  «Å§Ç¡ «Å÷¾¡ý ±ýÚ 
¯Ú¾¢Â¡ö º¡¾¢ò¾¡û.  ¬É¡ø «Å÷¸û «Å¨Ç ¾¢¨º ¾¢ÕôÒõ Åñ½õ, 
¦ÅÇ¢§Â ¿¢üÀÐ «ÅÕ¨¼Â à¾É¡Â¢Õì¸Ä¡õ ±ýÈ¡÷¸û.  §ÀÐÕ À¢ýÛõ 
¾ðÊì ¦¸¡ñÊÕó¾ÀÊÂ¡ø «Å÷¸û ¾¢Èó¾§À¡Ð «Å¨Éì ¸ñÎ 
À¢ÃÁ¢ò¾¡÷¸û. 
 

«ó¾ Å¢ÍÅ¡ºì Üð¼õ §ÀÐÕ×ì¸¡¸ ¸Ã¢º¨ÉÔ¼ý ¦ƒÀ¢ò¾¡÷¸û.  
¬É¡ø ¦ƒÀò¾¢üÌ §¾Åý À¾¢ÄÇ¢ò¾§À¡Ð «¨¾ ¿õÀÓÊÂ¡Áø 
¾ÎÁ¡È¢É¡÷¸û. ¬É¡ø «¨¾ Å¢ÍÅ¡º¢ò¾ §Ã¡¨¾ ¯Ú¾¢Ô¼ þÕó¾¡û.  
«ÅÇÐ Å¢ÍÅ¡ºõ, ¿õÀ¢ì¨¸, ÁüÈÅ÷¸ÇÐ §ÀîÍì¸û ¾ÎÁ¡È ¨Åì¸Å¢ø¨Ä.  
«§¿¸÷ ¦ƒÀ¢ôÀ¡÷¸û.  «ó¾ ¸¡Ã¢Âí¸ÙìÌ À¾¢ø ¸¢¨¼ò¾ ¯¼ý Ð¾¢ì¸ 
ÁÈóÐ Å¢ÎÅ¡÷¸û. 
 

¸¼ó¾ ÅÕ¼õ ÓØÅÐõ ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅÕõ «§¿¸ ¸¡Ã¢Âí¸Ùì¸¡¸ 
¦ƒÀ¢ò¾¢Õô§À¡õ.  À¾¢Öõ ¦ÀüÈ¢Õô§À¡õ.  À¾¢ø ¸¢¨¼ì¸¡¾ ¦ƒÀí¸Ùõ 
¯ñÎ.  ¸¢¨¼ò¾ À¾¢ø¸ÙìÌ ¿ýÈ¢§Â¡Î ¬ñ¼ÅÕìÌ Š§¾¡ò¾¢Ãõ 
¦ºÖòÐ§Å¡õ.  ¸¡òÐì ¦¸¡ñÊÕì¸¢È ¸¡Ã¢Âí¸Ùì¸¡¸ Ð¾¢ì¸ò 
¦¾¡¼íÌ§Å¡õ. 
 

þó¾ 2022-õ ¬ñ¨¼ Ò¾¢Â ¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Î ¦¾¡¼íÌ§Å¡õ.  
Å¢ÍÅ¡ºò¨¾ Å¢ðÎ Å¢¼ §Åñ¼¡õ.   
 

§Ã¡¨¾ ¦ƒÀò¨¾ì §¸ðÎõ ¬ñ¼ÅÃ¢¼õ Å¢ÍÅ¡ºõ ¨Åò¾¡û.  ¿¡Óõ 
þÉ¢ÔûÇ ¸¡Äí¸Ç¢ø, Å¢ÍÅ¡ºòÐ¼Ûõ, Å¢Æ¢ôÒ¼Ûõ ¦ºÂøÀ¼, §¾Å¨Éò 
Ð¾¢ì¸ §¾Åý ¾¡§Á ¿ÁìÌ ¯¾Å¢î ¦ºöÅ¡Ã¡¸! 

¾¢ÕÁ¾¢. „÷Á¢Ç¡ Ã¡§ƒ‰ 
 

¦Àñ¸û ÀÌ¾¢  
 

                          தனக்கு ஒரேரேறானவனனரே ேலிோக ஒே்புக்ககாடுத்தான்; எபி.11:19a      10               

 



 
 
 

 
            

 
 
 

 
Dear Children, 
Welcome to the NEW YEAR 2022. 

Our Dear God who is the same Yesterday, Today and Tomorrow is waiting to meet, 

greet and lead us into an amazing New Year.  

The theme for the month of January is – “NEW HOPE”.  

How can one define Hope…? It is much more 

than just wishful thinking. It is an unshakable 

confidence in God — even when 

circumstances give us every reason to doubt.

Hope in the Lord gives us strength, teaches us 

patience, and brings encouragement.  

Hope is essential to a believer’s faith. 

With hope we can ask questions like “What 

new adventure does God have for me this 

year?” and “I wonder what God is up to, in my 

life this year...” 

Why do we have HOPE? 

In Colossian 1:26, Paul says, because – “Christ 

in us, the Hope of 

Glory.”  

Why is it called NEW HOPE? 

Because in the Old Testament times… the Holy Spirit 

came upon certain people, “to empower them for 

service.” But when that service was provided the Holy 

Spirit would leave them again.  

In the New Testament times… we receive a 

“permanent indwelling of the Holy Spirit", and this is 

our Hope… 

In this new year 2022, let us be filled with new 

Hope…joy and peace… 

Our Lord will never leave us, will always lead and guide us, and the Holy Spirit’s 

presence in our hearts guarantees our ultimate salvation. 

                Now Faith Is Being Sure Of What We Hope For And Certain Of What We Do Not See. Hebrew 11:1                      11 

 



 
 
 

 
            

 

 

THE BOOK OF MATTHEW  

Author: Traditionally attributed to Matthew, the Tax collctor 

Date Written: AD 50  

Chapters: 28  

Summary: Matthew was a despised, Jewish tax collector, who became a disciple 

of Jesus Christ.  

Because Matthew was a Jew, this book tells of Jesus from a Jewish perspective. 

Matthew showed Jesus as the long-awaited Messiah who fulfilled many of the old 

Testament prophecies. Some of the fulfilled prophecies can be seen below 

 

Before Matthew met Jesus, he had a tough life. The Romans hated him because 

he was a Jew, and the Jews hated him because he took their money as taxes and 

paid it to the Romans, keeping some money for himself.  

But when Jesus called Matthew to ‘Follow Him”, 

Matthew left everything and obeyed Jesus.  

You can watch the encounter at 

https://www.youtube.com/watch?v=7IUL9yq0We8 

Or use the QR code  

 

Genesis 3:15 
Matthew 1:20 

Micah 5:2 
Matthew 2:1 

Psalms 2:7 
Matthew 3:16 - 17 

Psalms 8:2 
Matthew 21:16 

Isaiah 53:12 
Matthew 27:38 

 

                               This Is What The Ancients Were Commended For.Hebrew 11:2                 12                 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IUL9yq0We8


 
 
 

 
            

 

 

  

TINY TOTS SECTION 

                     By Faith Abel Offered God A Better Sacrifice Than Cain Did. Hebrew 11:4a           13                 

 

 



 
 
 

 
            

 

 

OUR HOPE IS IN A GOD WHO 

                                            KNOWS THE WAY… 

               By Faith Enoch Was Taken From This Life, So That He Did Not Experience Death; Hebrew 11:5a     14                 

 

 



 
 
 

 
            

 
 
 

 

                                      And Without Faith It Is Impossible To Please God.  Hebrew 11:6a                          15             

 

  



 
 
 

 
            

 

 

OLDER CHILDREN SECTION  

CHOOSE THE CORRECT OPTION FROM THE BOOK OF MATTHEW [nkjv] 

1. Meaning of Immanuel. (1:23) 

a.  Glory to God    b.  God with Us 

c.  Jesus is my Salvation   d.  Savior 

2. Where did Mary and Joseph go when fleeing from King Herod? (2:13) 

a.  Babylon     b.  Egypt 

c.   Galilee     d.  Nazareth 

3. In the "Sermon on the Mount" who did Jesus say would see God? (5:8) 

a.  Meek      b.  Merciful 

c.  Peacemakers    d.  Pure in Heart 

4. What example in nature did Jesus give us, showing us God's provision? (6:26) 

a.  Ants      b.  Birds 

c.  Fishes      d.  Spiders 

5. What was Matthew's occupation before becoming a disciple of Jesus? (9:9) 

a.  Farmer     b.  Fisher man 

c. Tax Collector     d.  Physician 

6. “Thou art the Christ the Son of the living God”? Who said this about Jesus? 

(16:16) 

a.  James      b.  John 

c. Philip      d.  Peter 

7. How often was Peter told to forgive a person? (18:21-22) 

a.  7 times     b.  70 times 

c. 490 times     d.  1000 times 

8. For how much did Judas agree to betray the Lord? (26:15) 

a.  1 piece of gold    b. 2 bowls of porridge 

c.  30 pieces of silver    d. 10 copper coins 

9. What sign did Judas give to the soldiers to identify Jesus? (26:48) 

a.  A kiss      b.  A handshake 

c.  A sword     d.  A lantern 

10. Who did Pilate offer to release instead of Jesus? (27:17) 

a.  Barabbas     b.  Barnabas 

c.  Bartholomew    d.  Bartimaeus  

11. What did the soldiers give Jesus when they took Him into the palace? (27:27-

29) 

a. A crown of thorns    b.  A reed 

c. A scarlet robe    d.  All of the above  

12. The book of Matthew has ________ no. of chapters    a. 7 b. 14  c. 21    d. 28 

               By Faith Abraham, When God Tested Him, Offered Isaac As A Sacrifice. Hebrew 11:17a        16                 

 

 



 
 
 

 
            

 

 

HOPE IS WANTING SOMETHING TO HAPPEN AND 

BELIEVING THAT IT WILL HAPPEN!!  

WHO DO YOU BELIEVE IN…? 

 

                  Abraham Reasoned That God Could Raise The Dead. Hebrew 11:19a            17               

 

 



 
 
 

 
            

 

 

We can HOPE in our LORD, because HE is the God of 

Fulfilled Promises… The Scriptures say, - “Seek! And ye 

shall Find”…  

(Seek and Circle the items in the pictures that each verse describes) 

1. Zachariah 6:2     2. 1st Kings 3:24       3. Genesis 31:17   4. Proverbs 11:26 

5. Matthew 15:27     6. Peoverbs 26:13    7. Leveticus 13:40  8. Pslams 8:8 

 

HOPE is believing  

in GOD’S WORD… 

1st Thessalonians 4:17b  

has a hope  

that we can use to  

encourage other  

Childen of God too…  

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

                     And Figuratively Speaking, He Did Receive Isaac Back From Death. Hebrew 11:19b         18              

 

 



 
 
 

 
            

 

 

 

 

                     By Faith Isaac Blessed Jacob And Esau In Regard To Their Future. Hebrew 11:20             19               

 

 



 
 
 

 
            

 

JESUS BRINGS NEW HOPE  

One morning a homeless man rummaged 

through the dumpster trash, and later sat 

down near the church parking lot. Many 

church goers passed by and ignored the 

man. 

Suddenly the homeless man ambled in 

and headed to the front. "What does he 

think he's doing?" snapped one church goer. 

The stranger began to speak in a low, clear voice. He described Jesus, and the love 

He has for all people. Then he described a forgiveness that is available to everyone 

...without strings attached. 

The wise pastor continued - "In Jesus, 

there is always hope”. “He is the 

Author of change, and the Provider of 

forgiveness.  

He came to bring NEW HOPE and 

meaning to 'life'." 

Many asked Jesus for forgiveness and 

renewed their relationship with him, that day… What would you do? 

Dear Children, complete the short review below… 

1. The theme for the month of January 2022 is _______________________. 

2. Jeremiah 29:11 says - __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________. 

3. When Jesus met Matthew, he said - ________________________. 

4. ___________________ came to bring new hope and meaning to ‘life. 

5. Colossians 1:26 says - ___________________________________________. 

May the Lord of Hope light your way, throughout this new year 2022. God bless. 

            Mrs. Briliya Jeyaseelan 

                        By Faith He Left Egypt, Not Fearing The King's Anger; Hebrew 11:27a                                 20               

 

 



 
 
 

 
            

 

 
 

 

1. ¸÷ò¾Õ¨¼Â º¢í¸¡ºÉò¾¢ý ¬¾¡Ãõ ±Ð? 
2. ¸÷ò¾Õ¨¼Â ¸î¨º ±Ð?  ¬Å¢ìÌÃ¢Â ¸î¨º ±Ð? 
3. ±íÌ Ð¾¢§Â¡Îõ, ±íÌ Ò¸úîº¢§Â¡Îõ À¢Ã§Åº¢òÐ, «Å¨Ãò Ð¾¢òÐ, 

«ÅÕ¨¼Â ¿¡Áò¨¾ Š§¾¡ò¾¢Ã¢Ôí¸û? 
4. ¯ÁÐ º¢Éò¾¢üÌõ, ¸Îí§¸¡Àò¾¢üÌõ ¯ûÇ¡É¾¡ø ¿¡ý ______________ 

«ôÀÁ¡¸ô Òº¢òÐ, ±ý À¡Éí¸¨Ç ___________ ¸Äì¸¢§Èý. 
5. ±Ð ±ý¨Éô ÀüÈ¡Ð? 
6. ±Ð ¸÷ò¾¨Ãò Ð¾¢ìÌõ? 
7. Â¡ÕìÌ º¡Àõ ÅÕõ? 
8. ²ý ¸÷ò¾÷ ºí¸£¾ì¸¡ÃÉ¢ý ÅÄÐÀ¡Ã¢ºò¾¢ø ¿¢üÀ¡÷? 
9. ¸÷ò¾Õ¨¼Â þÃ× §¿Ãõ ±ùÅÇ× ¸¡Äõ? 
10. ºí¸£¾ì¸¡ÃÉ¢ý ¬òÐÁ¡¨Å §¾üÚ¸¢ÈÐ ±Ð? 
11. Å¡Éí¸ÙìÌ §ÁÄ¡¸ þÕì¸¢ÈÐ ±Ð? 
12. ±Ð Å¨ÃìÌõ ¸÷ò¾÷ «Á÷ó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ? 
13. ̧ ÷ò¾÷ ±Å÷¸¨Ç ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡÷? 
14. ¿õÓ¨¼Â §¾Åý ±¨Å Â¡¨ÅÔõ ¦ºö¸¢È¡÷? 
15. ̧ ÷ò¾Ã¢ý ¦ºö¨¸¸û ±Å÷¸Ç¡ø ¬Ã¡ÂôÀÎ¸¢È¨Å¸Ç¡¸ þÕì¸¢ÈÐ? 
16. ºí¸£¾õ 109-ø ¾¡Å£Ð Â¡ÕìÌ Å¢§Ã¡¾Á¡ö ¦ƒÀ¢ì¸¢È¡÷? 
17. ±ôÀÊ ¸÷ò¾ÕìÌ ¬Ã¡¾¨É ¦ºöÂ §ÅñÎõ? 
18. ÁÛ„Û¨¼Â §Â¡º¨É¸û ±ôÀÊôÀð¼¦¾ýÚ ¸÷ò¾÷ «È¢ó¾¢Õì¸¢È¡÷? 
19. ̧ ÷ò¾÷ þŠÃ§ÅÄ÷ ÌÎõÀòÐì¸¡¸ ±¨Å¸¨Ç ¿¢¨É×Ü÷ó¾¡÷? 
20. ̧ ÷ò¾Ã¢ø «ýÒÜÚ¸¢ÈÅ÷¸û ±¨¾ ¦ÅÚòÐ Å¢¼§ÅñÎõ? 
21. ¿£¾¢Â¢ø À¢Ã¢ÂôÀÎ¸¢ÈÐ ±Ð? 
22. ±ô¦À¡ØÐ Á¨Ä¸û ¬ðÎì¸¼¡ì¸¨Çô §À¡Ä×õ, ÌýÚ¸û 

¬ðÎìÌðÊ¸¨Çô §À¡Ä×õ ÐûÇ¢ÉÐ? 
23. ̧ ÷ò¾Õ¨¼Â ¸ð¼¨Ç¸û ±øÄ¡õ ±ùÅ¡Ú ¦ºöÂôÀð¼¨Å¸û? 
24. ̧ ÷ò¾÷ ±¨Å¸¨Ç À¡÷ìÌõÀÊ ¾õ¨Á ¾¡úòÐ¸¢È¡÷? 
25. ¿øÄ Òò¾¢¨Âô ¦ÀÈ ±ýÉ ¦ºöÂ §ÅñÎõ? 
26. ̧ ÷ò¾÷ Â¡ÕìÌ ¬¸¡Ãõ ¦¸¡Îò¾¡÷? 
27. ±ó¦¾ó¾ ºÁÂí¸Ç¢ø §¾Åý «Å÷¸¨Ç Å¢ÎÅ¢ò¾¡÷/Å¢ÎÅ¢ì¸¢È¡÷? 
28. ±ôÀÊ ¸÷ò¾÷ ƒÉí¸¨Ç «Æ¢×ìÌ ¾ôÒÅ¢ì¸¢È¡÷? 
29. ¿õÓ¨¼Â §¾ÅÉ¡¸¢Â ¸÷ò¾÷ ±ôÀÊôÀð¼Å÷? 
30. Â¡÷ Ó¾¢÷ÅÂ¾¢Öõ ¸É¢¾óÐ Ò‰ÊÔõ ÀÍ¨ÁÔÁ¡Â¢ÕôÀ¡÷¸û? 

§Å¾ Å¢É¡ì¸û 
 

YOUTH 
CORNER 

 

                விசுவாசத்தினாலே எரிலகா ைட்டணத்தின் மதில்கள் ஏழுநாள் சுற்றிவரப்ைட்டு விழுந்தது. எபி. 11:30   21                 

 



 
 
 

 
            

 

 

 
  

 
1. ¾¡Å£Ð      - 61:2 
2. ³ÍÅÃ¢Âõ Å¢Õò¾¢Â¡É¡ø   - 62:10 
3. À¡º¡ý À÷Å¾õ     - 68:15 
4. ®ðÊ¸û, «õÒ¸û    - 57:4 
5. ±ý ¸ñ½¢¨Á¸¨Ç    - 77:4 
6. ¸÷ò¾÷ ±¸¢ô¾¢Ä¢ÕóÐ ¦¸¡ñÎ Åó¾ ´Õ ¾¢Ã¡ðºì ¦¸¡Ê - 80: 8,10 
7. º¡§ÄÁ¢ø      - 76:2 
8. ¦º¡ôÀÉõ      - 73:20 
9. º¢ÈÌûÇ ÀÈ¨Å¸¨Ç    - 78:27 
10. ¦¸¡Î¨ÁÔûÇ ÌÊÂ¢ÕôÒ¸Ç¡ø  - 74:20 
11. º×ø (ºí. 59-ý ¾¨ÄôÒ)   - 59 
12. ±Ç¢ÂÅ÷¸Ç¢ý     - 69:33 
13. §Áý¨Á¨Â     - 71:21 
14. âÁ¢ ÓØÅÐõ     - 72:19 
15. §¾Å¨Éì ¸ñ¼¾¡ø    - 77:16 
16. ¬ÀòÐ ¿¡Ç¢ø     - 77:2 
17. «Å¨Ãô À¡ì¸¢ÂÓ¨¼ÂÅ÷ ±ýÚ  - 72:17 
18. ̄ ÁÐ «¾¢ºÂÁ¡É ¸¢Ã¢¨Â¸û  - 75:1 
19. ̧ ðÎñ¼ÅÛ¨¼Â ¦ÀÕãîÍ  - 79:11 
20. Á¾¢§¸ðÎìÌò ¾¢ÕõÀì Ü¼¡Ð  - 85:8 
21. ±øÄ¡ ƒ¡¾¢¸Ùõ    - 86:9 
22. ºí¸£¾ì¸¡ÃÉ¡¸¢Â ±ŠÈ¡¸¢ÂÉ¡¸¢Â ²Á¡ý   - 88:9 
23. ¾õÓ¨¼Â ƒÉí¸ÙìÌõ, ÀÃ¢Íò¾Å¡ý¸ÙìÌõ - 85:8 
24. §Â§¸¡Å¡      - 83:17 
25. §¾Å÷¸û      - 82:1 
26. ̧ ÷ò¾÷ ¾ÉìÌò Ð¨½ ¿¢üÀ¨¾ «Å÷ À¨¸»÷ ¸¡½ - 86:17 
27. º¢§¿¸¢¾¨ÃÔõ, §¾¡Æ¨ÃÔõ   - 88:18 
28. þ¨ºì¸ÕÅ¢¸¨Ç ±ÎòÐ, ºí¸£¾õ À¡Ê, ÀñÊ¨¸ ¸¡Äí¸Ç¢ø ±ì¸¡Çõ 

°Ð¾ø - 81:2-4 
29. ̧ ÷ò¾Õ¨¼Â ¿£¾¢¨ÂôÀüÈ¢§Â  - 71:16 
30. ¾¡ý ¦¸ðÎô§À¡¸¡¾ÀÊìÌ   - ºí. 58-ý ¾¨ÄôÒ 

 

 
 
 
 

 

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. 

 

§Å¾ Å¢É¡ì¸û 

 
YOUTH 
CORNER 

 

                        விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ராஜ்யங்கபை பெயித்தார்கள். எபி. 11:31a          22                 

 



 
 
 

 
            

 
 
 

1. Mr.Nimalan Gnanaraj.P 
2. Mrs. Manuel Sarah Foulkes 
3. Mrs. Jebaseeli Asir 
4. Mrs. Janet Vinodh 
5. Mrs. Percia David 
6. Mr. Emmanuel Vanya 
7. Mrs. Sheneega Stanely 
8. Mrs. Sharmila Rajesh 
9. Mrs. Febell Jeevagi Thomas 

 

1. Joha Anit Manuel 
2. Amy Jazzlyn     
3. Gabrilyn Hannah 
4. Jerilyn Pushpam Nelson 
5. Adelyn Victoria Jeyaseelan 
6. Abryan Gabriel Jeyaseelan 
7. Johanan Paul Jino 
8. Joanna Paul Jino 
9. Geoffrey Jerome David 
10. Jonathan Geosper David 
11. Andrew Jones Arun 
12. Shawn Samuel 
13. Sheena Samuel 
14. Keren Grapeson 
15. Abner Theophilus 
16. Leonel I.J. Stalin 
17. Linuel I.J. Sherwyn 
18. Jeya joshua Mahear 
19. Jeya Jehosheba Mahear 

 

 
 
 
 

Note :  Submit the answers of Bible Quiz to Pastor 

uncle on or before 25th of every month.    
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þÇ¨ÁôÀÕÅõ 
Àò¦¾¡ýÀÐ ÅÂ¾¡Ìõ§À¡Ð ÀûÇ¢ô ÀÊô¨À ÓÊò¾¡û ®Êò.  þó¾ ÀûÇ¢ 

Å¡úÅ¢ø «Åû ¸ñ¼ ¨Áø¸ü¸û §¸¡¨¼ Ó¸¡õ¸û, Á¢„¦ÉÃ¢ þÂì¸í¸Ç¢ý 
«È¢Ó¸õ, §ÁÖõ þó¾¢Â¡ ¦ºýÚûû ÍÅ¢§º„¸÷¸Ç¢ý ¿ðÒÈ× þ¨Å¾¡õ.  
Å¡úì¨¸Â¢ý Á¢¸ô¦ÀÃ¢Â «í¸Á¡¸ þ¨Å¸¨Ç Á¾¢òÐô §À¡üÈ¢É¡û ®Êò.  
ÀÊôÀÈ¢Å¢ý §Áý¨Á ¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÈ¡¾ «Åû ¦Àü§È¡÷, «ÅÇÐ º¡¾¨ÉÂ¢ø 
¬Éó¾ô ÀÃÅºõ ¦¸¡ñ¼É÷.  ÀÄ §¿Ãí¸Ç¢ø ¬Éó¾õ ¸ñ½£Ã¡öô ¦ÀÕ¸¢ 
ÅÆ¢ó¾Ð «Å÷¸û ¸ñ¸Ç¢ø.  «Å÷¸ÇÐ ãò¾ Á¸Ç¡õ ®Êò, ÀÃ¢Íò¾ Å¡ú×, 
§¿º º¢§¿¸¢¾ý þ§ÂÍ§Å¡Î Å¡úì¨¸ô À¡¨¾Â¢ø ¦¸õÀ£Ã ¿¨¼, °Æ¢Â 
¿ñÀ÷¸§Ç¡Î ³ì¸¢Âõ þ¨Å¸Ç¢ø þýÀõ ̧ ñÎ §Å¾ò¾¢ø §Å÷ ÀüÈ¢ ºò¾¢Âô 
âì¸¨Çî ÍÁìÌõ ÁÃÁ¡ö µí¸¢ ÅÇÃ ¬ÃõÀ¢ò¾¡û. 
 

¸øæÃ¢ Á¡½Å¢ ®Êò 
Á¡÷¸ý º§¸¡¾Ã¢¸û ®ÊòÐõ ¸¢§ÃÍõ ¸øæÃ¢ô ÀÊôÀ¢üÌ ¾Â¡Ã¡¸¢ì 

¦¸¡ñÊÕó¾É÷.  «Å÷¸û ¦Àü§È¡÷ º¡¾¡Ã½ ÌÊÁì¸û.  Àð¼ôÀÊôÒ ±ýÈ 
À¡ì¸¢Âõ ¦ÀÈ¡¾¢Õó¾¾¡ø, ±ôÀÊÂ¡ÅÐ ¾í¸û À¢û¨Ç¸¨Çô ÀÊì¸ 
¨ÅòÐÅ¢¼ §ÅñÎõ ±ýÈ ¾£Ã¡¾ ¬¨º§Â¡Î Àð¼ôÀÊôÀ¢ü¸¡É ¦ºÄ× 
Å¨¸¸¨Çì ¸½ìÌô À¡÷ò¾É÷.  þÕ À¢û¨Ç¸Ùõ ´§Ã §¿Ãò¾¢ø ¸øæÃ¢ 
ÀÊôÀ¢üÌò ¾Â¡Ã¡¸ ¿¢üÌõ §Å¨ÇÂ¢ø, ¿¢¾¢ Åº¾¢ ¨¸ì¦¸¡ÎìÌõ Åñ½õ 
ÅÄ¢¨ÁÂ¡ö þø¨Ä.  «õÁ¡ ³¼¡Å¢üÌ ±ôÀÊÂ¡ÅÐ ¾ý À¢û¨Ç¸¨Ç 
·ô¦ÇÇîº÷ ±ýÈ þ¼ò¾¢ÖûÇ ¸¢È¢Š¾Åì ¸øæÃ¢Â¢ø ÀÊì¸ ¨ÅòÐÅ¢¼ 
§ÅñÎ¦ÁýÈ «Ä¡¾¢ ¬¨º.   

®Êò¾¢ý «ôÀ¡Å¢üÌ ¯Å¡øð¼÷ ±ýÈ ´Õ ¿ñÀ÷ þÕó¾¡÷.  À½ 
Åº¾¢ÔûÇ  ÀñÀ¡É  ÁÉ¢¾÷  «Å÷.  §Ãö Á¡÷¸ý  ¾ý  ¿ñÀ÷ ¯Å¡øð¼Ã¢ý 

                                                    சிங்கங்களின் வாய்கபை அபடத்தார்கள், எபி. 11:31c                24 



 
 
 

 
            

 

 
 
¯¾Å¢¨Â ¿¡ÊÉ¡÷.  ºÓ¾¡Âò¾¢Öõ, ¬ÄÂ ºõÀó¾ôÀð¼ ³ì¸¢Âò¾¢Öõ 
¾í¸Ùì¦¸ýÚ ́ Õ ¾É¢ Š¾¡Éò¨¾ À¢Êò¾¢Õó¾ Á¡÷¸ý º§¸¡¾Ã¢¸ÙÌ ̄ ¾Å 
¯Å¡øð¼÷ ³Â¡ ¾£÷Á¡É¢ò¾¡÷.  þó¾î º§¸¡¾Ã¢¸û ¾í¸û ¾ó¨¾ §ÃÂ¢¼Óõ 
«Å÷ ¿ñÀ÷ ¯Å¡øð¼Ã¢¼Óõ ¾¡í¸û¾¡ý ¾í¸û ÀÊôÀ¢ü¸¡É À½ò 
¦¾¡¨¸¨Â ¾¢ÕôÀ¢ì ¦¸¡ÎôÀ¾¡¸×õ, ÀÊòÐ ÓÊòÐ §Å¨Ä À¡÷ò¾×¼ý 
þó¾ì ¸¼¨É «¨¼òÐ Å¢ÎÅ¾¡¸×õ ¸ñÊôÀ¡É «ýÒì ¸ð¼¨ÇÂ¢ð¼É÷.  
§Ãö Á¡÷¸Ûõ «Å÷ ¿ñÀ÷ ¯Å¡øð¼Õõ ¦¿ïºõ ¦¿¸¢Æ À¢û¨Ç¸¨Ç 
Å¡úò¾¢É÷.  ³¼¡§Å¡ ¸ÉÁ¡É þ¾Âò§¾¡Î ÁüÈ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¸ÅÉ¢ò¾¡÷. 
 

¸øæÃ¢Â¢ø À¢û¨Ç¸¨Çì ¦¸¡ñÎ Å¢ðÎÅó¾ Á¡÷¸ý ¾õÀ¾¢¸û ºüÚ 
¾ÎÁ¡È¢É÷.  ¾í¸û ¦ºøÄì ÌÆó¨¾¸û ±ôÀÊ Å¢Î¾¢ Å¡úì¨¸¨Â ²üÚì 
¦¸¡ûÅ¡÷¸§Ç¡ ±ýÚ ¾Å¢ò¾É÷.  Á¡÷¸ý º§¸¡¾Ã¢¸ÙìÌõ þó¾ Ó¾ø 
«ÛÀÅõ ºüÚ ¸ÊÉÁ¡¸ò¾¡ý þÕó¾Ð.  þÕÅÃ¡ö, «Ð×õ º§¸¡¾Ã¢¸Ç¡ö 
Å¢Î¾¢ Å¡úì¨¸Â¢ø ¸¡ÄÊ ¨Åò¾¾¡ø ºÁ¡Ç¢ôÀÐ þÄÌÅ¡Â¢Õó¾Ð.  'ÀÂ¢Öõ 
§À¡§¾ ºõÀ¡¾¢ò¾ø - Earn while you learn' ±ýÈ ¾¢ð¼¦Á¡ýÚ 
·ô¦ÇîºÃ¢ÖûÇ «ó¾ì ¸¢È¢Š¾Å ¸øæÃ¢Â¢Ä¢Õó¾Ð.  ¾í¸û ÀÊôÀ¢üÌò 
¾¡í¸§Ç ºõÀ¡¾¢ì¸ §ÅñÊÂ §¾¨ÅìÌðÀð¼Å÷¸ÙìÌ þó¾ Ó¨ÈÂ¢Ä¡É 
ºõÀ¡ò¾¢Âò¾¢üÌ Ó¾Ä¢¼õ ¯ñÎ.  Á¡÷¸ý º§¸¡¾Ã¢¸Ç¢ý ÍÀ¡Åõ, 
ÀÊôÒò¾¢Èý, ÌÎõÀô À¢ýÉ½¢ þ¨Å «¨ÉòÐõ «Å÷¸ÙìÌ ¿øÄ 
Á¾¢ôÀ£ð¨¼ò ¾ó¾¾¡ø þÕÅÕìÌ§Á þò¾¢ð¼ò¾¢ø §Å¨Ä ¸¢¨¼ò¾Ð. «¾ý 
ãÄõ «Å÷¸û Å¢Î¾¢ º¨ÁÂø ÀÌ¾¢Â¢Öõ, áÄ¸ò¾¢ÖÁ¡¸ 
À½¢Â¡üÈ¢ì¦¸¡ñ§¼ Àð¼ôÀÊôÒõ ÀÂ¢ýÈÉ÷. 
 

'Å£ðÎ »¡À¸õ' ±ýÈ ÅÄ¢§Â¡Îõ, '§Å¨Ä' ±ýÈ Ò¾¢Â «ÛÀÅò§¾¡Îõ 
¸øæÃ¢ Å¡úì¨¸¨Â ¬ÃõÀ¢ò¾ þó¾ Å¡Ä¢Àô ¦Àñ¸ÙìÌ Ò¾¢Â ¿ðÒ¸û 
ÁÄ÷ó¾É. º¨ÁÂø ̧ ðÊý §Å¨Ä Á¢¸ ÍÅ¡Ãº¢ÂÁ¡¸ þÕó¾Ð.  ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀÎõ 
¯½×ô À¾¡÷ò¾í¸¨Ç þÅ÷¸¨Çô §À¡Ä §Å¨Ä ¦ºöÔõ À¢È Á¡½Å 
±Ä¢¸§Ç¡Î §º÷óÐ Á¡÷¸ý º§¸¡¾Ã¢¸Ùõ À¾õÀ¡÷ò¾ ¿¡ð¸Ùñ¼¡õ.  
áÄ¸ôÀ½¢ ¾ÉìÌ Á¢¸×õ À¢Êò¾¢Õó¾¾¡¸ ®Êò ¾ý ÌÈ¢ô§ÀðÊø 
À¾¢òÐûÇ¡÷.  Òò¾¸Óõ, Å¡º¢ò¾Öõ ®Êò¾¢üÌô À¢Êò¾Á¡É «õºí¸û.  þ¨Å 
Á¡½ÅÕìÌ ²üÈÐõ Ü¼.  Òò¾¸í¸¨Ç ¸¢ÃÁÁ¡ö «Îì¸¢ ¨ÅôÀÐõ, áÄ¸õ 
ÅÕõ Á¡½Å¨Ã þýÓ¸ò§¾¡Î ¯ÀºÃ¢òÐ, Ó¸í§¸¡½¡Áø «Å÷¸ÙìÌ 
§ÅñÊÂ Òò¾¸í¸¨Çò §¾Ê ±ÎòÐì ¦¸¡ÎôÀÐ, ÒòÐ¸í¸¨Ç ¨ÀñÊí 
¦ºöÂ «ÛôÒÅÐ, Òò¾¸ ÅÃ¢¨º «ð¨¼ ¦¾¡¨ÄóÐ §À¡É¡ø ¸¡Äõ 
¾¡úò¾¡Áø ¯¼§É §Å§È «ð¨¼ ¾Â¡Ã¢ôÀÐ þ¨Å §À¡ýÈ §Å¨Ä¸û 
®Êò¾¢üÌ Á¢¸×õ ²üÈ¾¡¸ «¨Áó¾É.  ´ù¦Å¡Õ §Å¨Ä¨ÂÔõ 
¸Õò¦¾¡ÕÁ¢òÐ, ¸ÅÉÁ¡¸, ÁÉõ ´ýÈ¢òÐ ¦ºöÐ Åó¾¡÷.  þùÅ¡Ú ´Õ 
¿¡¨ÇìÌ þÃñÎ Á½¢§¿Ãõ §Å¨Ä ¦ºö¾¡÷.  Òò¾¸ «ÄÁ¡Ã¢Â¢ø ¾ý Å£ð¨¼ 
«¨Áò¾¢Õó¾ â¨É¾¡ý ¾¢Éõ ¾¢Éõ ®Êò¨¾ô ÀÂÓÚò¾¢ÂÐ.  
þÕó¾§À¡¾¢Öõ ÌðÊ¸Ù¼ý ÌÊÂ¢Õó¾ «õÁ¡ â¨É¨ÂÔõ ÀÆì¸ôÀÎò¾¢ì 
¦¸¡ñ¼¡÷.                                                   - ¦¾¡¼Õõ 

§¸¡Ð¨Á Á½¢ 

 
YOUTH 
CORNER 

 

           அக்கினியின் உக்கிரத்பத அவித்தார்கள், ைட்டயக்கருக்குக்குத் தப்பினார்கள், எபி. 11:34a      25                 

 



 
 
 

 
            

ÐÏìÌ¸û 

 

 
 
 

 
 
    À¡¼ø À¢Èó¾ ¸¨¾ 

 
1. விண்மீன் லநாக்கிக் களிப்ைாய் 
சாஸ்திரிமார்தாம் ஆவோய், 
பின்பசன்றார் அவ்பவள்ளிபய 
முன்நடத்தும் லொதிபய 
லநச கர்த்தா, நாங்களும் 
உம்பமப் பின்பசல்லவாம் என்றும். 
 
2.    தாழ்வாம் பகாட்டில் லநாக்கிலய 
மகிழ்லவாடு விபரந்லத, 
விண் மண்லணாரும் வணங்கும் 
ைாதம் வீழ்ந்தார் ைணிந்தும், 
மனதார நாங்களும் 
லதடிப் ைாதம் லசரவும். 

 

 

’அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்பதக் கண்டலைாது, மிகுந்த ஆனந்த 
சந்லதாஷமபடந்தார்கள்’. மத்லதயு 2 : 10 
 

ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து பிறந்தப ாது கீழ்நாடுகளிலிருந்து சில சாஸ்திரிகள் ஒரு 
நட்சத்திரத்தினால் வழிகாட்டப்ப ற்று, ப த்லபகமுக்கு வந்து, குழந்ததயாகிய 
இபயசுதவத் பதாழுதுபகாண்டார்கள்.  ப ததகளாகிய பேய்ப் தரயும், 
ஞானிகதளயும், யூதர்கதளயும் ேட்டுேல்ல; உலகத்திலுள்ள எல்லா ேக்கதளயும், 
கடவுள் நேதாண்டவரிடம் வழிநடத்தி வருகிறார்.  ‘கிழக்கிலும் பேற்கிலும் 
வடக்கிலும் பதற்கிலும் இருந்து ஜனங்கள் வந்து, பதவனுதடய ராஜ்யத்தில் 
 ந்தியிருப் ார்கள் (லூக்கா 13:29).  இவ்வுண்தேகதள வலியுறுத்தபவ, 
புறஜாதியாருக்குக் கிறிஸ்து பவளிப் ட்ட நாளாகிய பிரசன்னத்திருநாதள (ஜனவரி 6) 
திருச்சத  ஆசரிக்கிறது; கிழக்கிலிருந்து வந்த சாஸ்திரிகதளப்ப ால நாமும் 
ஆண்டவரின்  ாதம் பதடி, நம் சம் த்து யாதவயும் அவருக்குப்  தடக்க 
இப் ாடலில் ஏவப் டுகிபறாம்.  பேலும், நட்சத்திரம் அவர்கதள 
வழிநடத்தியதுப ால, நித்திய சூரியனான இபயசு, ஜீவ  ாததயில் நம்தே நடத்த 
அவதர பவண்டிக்பகாள்ளுகிபறாம். 
 

இப் ாடதல எழுதிய வில்லியம் சாட்டர்டன் டிக்ஸ் (William Chatterton Dix) 
என் வர் ஒரு ேருத்துவரின் ேகனாக 1837ம் ஆண்டு, ஜூன் ோதம் 14ம் பததி,  
எபி. 11:34b                    

                              ைேவீனத்தில் ைேன்பகாண்டார்கள், யுத்தத்தில் வல்ேவர்கைானார்கள், எபி. 11:34b           26 



 
 
 

 
            

 
¸¼ó¾ Á¡¾ àÐ Àò¾¢Ã¢ì¨¸¸¨Çô ÀÊôÀ¾ü¸¡É þ¨½ôÒ 

 
 
 
இங்கிலாந்தில் பிரிஸ்டல் நகரத்தில் பிறந்தார்.  இளவயதில் பிரிஸ்டல் நகரிபலபய 
கல்வி  யின்று, பின்னர் இன்ஷூரன்ஸ் பதாழிலில் பசர்ந்து, சில ஆண்டுகளுக்குப்பின்  
கிளாஸ்பகா நகரில் ஓர் இன்ஷூரன்ஸ் கம்ப னியின் பேலாளராகப் 
 தவிபயற்றார்.  இளவயதிலிருந்பத அவர்  க்தியுள்ள கிறிஸ்தவ ஜீவியம் பசய்து 
வந்தார். 
 

1860ம் ஆண்டு பிரசன்னத்திருநாளன்று (Epiphany Day) அவர் 
பநாய்வாய்ப் ட்டு, ஆலய ஆராததனக்குச் பசல்ல இயலாதவராக வீட்டில் 
 டுத்திருந்தார்.  ஆராததன பநரத்தில் பஜ  புத்தகத்தத எடுத்து, அந்நாளுக்குரிய 
சுவிபசஷ வாக்கியத்தத (ேத் 2:1-12) வாசித்துக்பகாண்டிருந்தார்.  அவ்வசனங்கதள 
ஆழ்ந்து சிந்திக்கபவ, கிழக்கிலிருந்து நட்சத்திரத்தத கண்டு எவ்வித இன்னல்கதளயும் 
ப ாருட் டுத்தாது, கிறிஸ்து  ாலதனத் தரிசிக்க வந்த நிகழ்ச்சி ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு 
என்பனன்ன ப ாததனகதளக் பகாடுக்கிறபதனச் சிந்தித்து, நாமும் நேது சம் த்து 
யாதவயும் ஆண்டவருக்குப்  தடக்க பவண்டியவர்களாக இருக்கிபறாம் என்று 
உணர்ந்தார்.  சாஸ்திரிோர்களின் யாத்திதர நாமும் பின் ற்றபவண்டிய 
முன்ோதிரியாக இருக்கிறபதன்று அவருக்குப் புலப் ட்டது.  அன்றிரவு 
 டுத்திருக்கும்ப ாது ‘விண்மீன் பநாக்கிக் களிப் ாய்’ என்னும்  ாடல் அவர் ேனதில் 
உருவாகி, நித்திதரக்குப் ப ாகுமுன் இந்த அழகிய  ாடதல எழுதி 
முடித்தார்.  ஒவ்பவாரு கவியின் ஆரம் த்திலும் சாஸ்திரிோர்கள் முன்ோதிரிதயக் 
குறிப்பிட்டு, நாம் எவ்விதம் அவர்கதளப் பின் ற்றலாம் எனக் காட்டியுள்ளார். 
 
 

இவர் ஆங்கில போழிதயத்தவிர, கிபரக்க, எத்திபயாப்பிய போழிகதளயும் 
கற்றிருந்தார்.  ஆதகயால் அம்போழிகளிலிருந்தும்  ல  ாடல்கதள ஆங்கிலத்தில் 
போழிப யர்த்தார்.  அவர் இயற்றிய பவறு  ாடல்கள் தமிழில் 
போழிப யர்க்கப் டவில்தல.  அவர் 1898ம் ஆண்டு, பசப்டம் ர் ோதம், 9ம் பததி 
இங்கிலாந்தில், கிளிப்டன் என்னுமிடத்தில் காலோனார். 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 அந்நியருபடய லசபனகபை முறியடித்தார்கள். எபி. 11:34c                                              27 

ÐÏìÌ¸û 

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


 
 
 

 
            

¬ÄÂ Àì¸õ  

 
 

   
¬ÄÂ ¬Ã¡¾¨ÉÂ¢ø ÀíÌ ¦ÀÈ ÓýÀ¾¢× ¦ºöÅ¾ü¸¡É þ¨½ôÒ 
 
 

 
 
  
 

 
¬Ã¡¾¨É ÁüÚõ ¿¢¸ú×¸û ƒÉÅÃ¢ – 2022  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ºÉ¢ 5.00 am – 6.30 am 
ÒÐ ÅÕ¼ ¾¢ÕÅ¢ÕóÐ 
¬Ã¡¾¨É – St.Andrew’s 
church 

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

7 ¦ÅûÇ¢ 9.30 pm – 11.00 pm 
àÂ ¾¢ÕÅ¢ÕóÐ ¬Ã¡¾¨É – 
          St.Andrew’s church 

8 ºÉ¢ 11.30 am – 1.00 pm ¯ÀÅ¡º ¦ƒÀõ (online) 

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

14 ¦ÅûÇ¢ 9.30 pm – 11.00 pm 
àÂ ¬Ã¡¾¨É – 
          St.Andrew’s church 

15 ºÉ¢ 5.00 pm – 7.00 pm Junior Church Retreat (Online) 

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

21 ¦ÅûÇ¢ 
5.00 pm – 7.00 pm 
9.30 pm – 11.00 pm 

Junior Church ( Online) 
àÂ ¾¢ÕÅ¢ÕóÐ ¬Ã¡¾¨É – 
          St.Andrew’s church 

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

28 ¦ÅûÇ¢ 
  5.00 pm – 7.00 pm 
9.30 pm – 11.00 pm 

Junior Church ( Online) 
àÂ ¬Ã¡¾¨É – 
         St.Andrew’s church 

29 ºÉ¢ 8.00 pm – 9.00 pm Å¡Ä¢À÷ ÜÎ¨¸ (online) 

31 ¾¢í¸û 11.45 pm – 12.00 pm Á¡¾ þÚ¾¢ ¦ƒÀõ (online) 

                                 ஸ்திரீகள் சாகக்பகாடுத்த தங்களுபடயவர்கபை உயிலராபடழுந்திருக்கப்பைற்றார்கள்; எபி. 11:35a           28 
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BIBLE READING FOR CHILDREN –  JANUARY 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01.22 MATTHEW      1 :  13 – 17 
2.01.22 MATTHEW      1 :  18 – 25 
3.01.22 MATTHEW      2 :  1 – 6 
4.01.22 MATTHEW      2 :  7 – 12 
5.01.22 MATTHEW      2 :  13 – 18 
6.01.22 MATTHEW      2 :  19 – 23 
7.01.22 MATTHEW      3 :  1 – 6 
8.01.22 MATTHEW      3 :  7 – 12 
9.01.22 MATTHEW      3 :  13 – 17 
10.01.22 MATTHEW      4 :  1 – 6 
11.01.22 MATTHEW      4 :  7 – 11 
12.01.22 MATTHEW      4 :  12 – 17 
13.01.22 MATTHEW      4 :  18 – 22 
14.01.22 MATTHEW      4 :  23 – 25 
15.01.22 MATTHEW        5 :  1 – 6 
16.01.22 MATTHEW      5 :  7 – 12 
17.01.22 MATTHEW      5 :  13 – 16 
18.01.22 MATTHEW      5 :  17 – 20 
19.01.22    MATTHEW      5 :  21 – 26 
20.01.22 MATTHEW      5 :  27 – 32 
21.01.22 MATTHEW      5 :  33 – 37 
22.01.22 MATTHEW      5 :  38 – 42 
23.01.22 MATTHEW      5 :  43 – 48 
24.01.22 MATTHEW      6 :  1 – 4 
25.01.22 MATTHEW      6 :  5 – 10 
26.01.22 MATTHEW      6 :  11 – 15 
27.01.22 MATTHEW      6 :  16 – 18 
28.01.22 MATTHEW      6 :  19 – 24 
29.01.22 MATTHEW      6 :  25 – 30 
30.01.22 MATTHEW      6 :  31 – 34 
31.01.22 MATTHEW      7 :  1 – 6 

                                   Women Received Back Their Dead, Raised To Life Again. Hebrew 11:35a             29                    

¬ÄÂ Àì¸õ 
Àì¸õ  



 
 
 

 
            

 

 

 

¾¢ÉºÃ¢ §Å¾ Å¡º¢ôÒ ÀÌ¾¢¸û ƒÉÅÃ¢ -  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ºÉ¢ ±§ÃÁ¢Â¡ 39 : 1 – 10 «ô. 15 : 1 – 15 
2 »¡Â¢Ú ±§ÃÁ¢Â¡ 39 : 11 – 18 «ô. 15 : 16 – 30 
3 ¾¢í¸û ±§ÃÁ¢Â¡ 40 : 1 – 16 «ô. 15 : 31 – 40 

4 ¦ºùÅ¡ö ±§ÃÁ¢Â¡ 41 : 1 – 8 «ô. 16 : 1 – 15 

5 Ò¾ý ±§ÃÁ¢Â¡ 41 : 9 – 18 «ô. 16 : 16 – 30 

6 Å¢Â¡Æý ±§ÃÁ¢Â¡ 42 : 1 – 11 «ô. 16 : 31 – 40 

7 ¦ÅûÇ¢ ±§ÃÁ¢Â¡ 42 : 12 – 22 «ô. 17 : 1 – 15 

8 ºÉ¢ ±§ÃÁ¢Â¡ 43 : 1 – 13 «ô. 17 : 16 – 34 

9 »¡Â¢Ú ±§ÃÁ¢Â¡ 44 : 1 – 15 «ô. 18 : 1 – 11 
10 ¾¢í¸û ±§ÃÁ¢Â¡ 44 : 16 – 30 «ô. 18 : 12 – 28 
11 ¦ºùÅ¡ö ±§ÃÁ¢Â¡ 45:1–5&46:1-8   «ô. 19 : 1 – 20 
12 Ò¾ý ±§ÃÁ¢Â¡ 46 : 9 – 18 «ô. 19 : 21 – 40 
13 Å¢Â¡Æý ±§ÃÁ¢Â¡ 46 : 19 – 28 «ô. 20 : 1 – 12 
14 ¦ÅûÇ¢ ±§ÃÁ¢Â¡ 47 : 1 – 7 «ô. 20 : 13 – 24 
15 ºÉ¢ ±§ÃÁ¢Â¡ 48 : 1 – 15 «ô. 20 : 25 – 38 
16 »¡Â¢Ú ±§ÃÁ¢Â¡ 48 : 16 – 30 «ô. 21 : 1 – 16 
17 ¾¢í¸û ±§ÃÁ¢Â¡ 48 : 31 – 47 «ô. 21 : 17 – 26 
18 ¦ºùÅ¡ö ±§ÃÁ¢Â¡ 49 : 1 – 13 «ô. 21 : 27 – 40 
19 Ò¾ý ±§ÃÁ¢Â¡ 49 : 14 – 27 «ô. 22 : 1 – 15 
20 Å¢Â¡Æý ±§ÃÁ¢Â¡ 49 : 28 – 39 «ô. 22 : 16 – 30 
21 ¦ÅûÇ¢ ±§ÃÁ¢Â¡ 50 : 1 – 15 «ô. 23 : 1 – 11 
22 ºÉ¢ ±§ÃÁ¢Â¡ 50 : 16 – 30 «ô. 23 : 12 – 22 
23 »¡Â¢Ú ±§ÃÁ¢Â¡ 50 : 31 – 46 «ô. 23 : 23 – 35 
24 ¾¢í¸û ±§ÃÁ¢Â¡ 51 : 1 – 15 «ô. 24 : 1 – 13 
25 ¦ºùÅ¡ö ±§ÃÁ¢Â¡ 51 : 16 – 30 «ô. 24 : 14 – 27 
26 Ò¾ý ±§ÃÁ¢Â¡ 51 : 31 – 45 «ô. 25 : 1 – 12 
27 Å¢Â¡Æý ±§ÃÁ¢Â¡ 51 : 46 – 64 «ô. 25 : 13 – 27 
28 ¦ÅûÇ¢ ±§ÃÁ¢Â¡ 52 : 1 – 12 «ô. 26 : 1 – 18 
29 ºÉ¢ ±§ÃÁ¢Â¡ 52 : 13 – 24 «ô. 26 : 19 – 31 
30 »¡Â¢Ú ±§ÃÁ¢Â¡ 52 : 25 – 34 «ô. 27 : 1 – 12 
31 ¾¢í¸û ÒÄõÀø   1 : 1 – 10 «ô. 27 : 13 – 24 

¬ÄÂ Àì¸õ 
Àì¸õ  

                                   ஏபனனில், காணப்ைடுகிறபவகள் அநித்தியமானபவகள்,  2 பகாரி. 4:18a             30 



 
 
 

 
            

 

 

  ¬Ã¡¾¨É À¡¼ø¸û -  ƒÉÅÃ¢ 2022      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À¡Á¡¨Ä   - 80 இன்பனார் ஆண்டு முற்றுோய் 

À¡Á¡¨Ä   - 78 ஆண்டவா உேக்பக ஸ்பதாத்ரம் 

¸£÷ò¾¨É  – 302 ஆனந்தபே பஜயா! பஜயா! 

À¡Á¡¨Ä   – 9 பூபலாகத்தாபர யாவரும் 

À¡Á¡¨Ä   -  2 உம்தேத் துதிக்கிபறாம் 

யாவுக்கும் 

À¡Á¡¨Ä   – 324  ாதத காட்டும் ோ பயபகாவா 

¸£÷ò¾¨É  – 187 தந்பதன் என்தன இபயசுபவ 

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

 
À¡Á¡¨Ä  - 14 அநாதியான கர்த்தபர 

À¡Á¡¨Ä  - 367 ஆண்டவா பிரசன்னோகி 

¸£÷ò¾¨É  – 105 பதன் இனிதேயிலும் 

À¡Á¡¨Ä  – 33 இந்நாள் வதரக்கும் கர்த்தபர 

À¡Á¡¨Ä  - 22 தூய தூய தூயா 

À¡Á¡¨Ä  - 302 என்தன் ஜீவன் இபயசுபவ 

¸£÷ò¾¨É  – 217 அன்ப  பிரதானம் – சபகாதர 

¸£÷ò¾¨É  – 2 திரி முதல் கிரு ாசனபன 

சரணம் 

 

À¡Á¡¨Ä  - 10 ப ாற்றிடு ஆன்ேபே சிஷ்டி 

À¡Á¡¨Ä  - 301     À¡Á¡¨Ä  என் பநஞ்தச, 

ஸ்வாமி உேக்பக 
¸£÷ò¾¨É  – 189 என்தன ஜீவ லியாய் 

ஒப்புவித்பதன் 

À¡Á¡¨Ä  – 212  கபலான் கதிர் ப ாலுபே 

                                     காணப்ைடாதபவகலைா நித்தியமானபவகள். 2 பகாரி. 4:18b                 31 

¬ÄÂ Àì¸õ 
Àì¸õ  



 
 
 

 
            

 

 

 

¾¢ÕÁ¨È À¡¼ ´ØíÌ¸û - ƒÉÅÃ¢ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     
 
        

 ¦ºùÅ¡ö ¸¢Æ¨Á - ²Ã¢Â¡ ¦ƒÀì ÌØÅ¢ü¸¡É §Å¾ À¡¼í¸û 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

       
 

 

 

 

பிரசன்னத் திருநாள் – 

இரட்சகராக இபயசு 

ஆதி. 

16:1-9 
எபிபரயர் 

1:14 

ேத்பதயு   
3:13-17 101 

 ரிசுத்தோக இருங்கள் 
உ ாகேம் 

7: 1 - 11 
எப சியர் 

5:18 – 20 
பயாவான் 

17:13-17 5 

ஒபர சரீரம் & ஒபர 

ஞானஸ்நானம் 

ஆபோஸ் 

9 :5-12 

எப சியர் 

4:1-6 
ேத்பதயு 

16:13-20 115 

கர்த்ததர ப ாற்றுதல் - 

வழி ாடு 

யாத். 

9 : 1 - 7 
பவளி. 

5:1- 14 
பயாவான் 
2:13 - 22 81 

ºí¸£¾õ 38 Madinat Zayed & TCA 
8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 39 Musaafa & Muroor – 
8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 40 Hamdan 
8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 41 Al Wadha 
8pm to 9pm 

                                         நம்பிக்பகயிலே சந்லதாஷமாயிருங்கள்; லராமர் 12:12a                                              32 

¬ÄÂ Àì¸õ 
Àì¸õ  

¬ÄÂ Àì¸õ 
Àì¸õ  



 
 
 

 
            

 
 

 BIRTHDAY  - JANUARY 2022       

 
 

2 Mrs. Annie Shelton Sam 

6 Mrs. Ezhil 

7 Mr. Selvin Samuel 

8 Ms. Joanna R.S. 

9 Mrs. Angelin Prasanna 

9 Master. Vimal Melwyn. R 

10 Mrs. Thamarai Selvi 

11 Mr. Paul Emerson Karunakaran 

12 Ms. Dhini Shekinah Albert 

12 Mrs. Nanthini Rajkumar 

13 Miss. Joanna Paul Jino 

13 Mrs. Ruby Sahaya Selvan 

15 Master Uday Saul 

15 Mr. Judson Sundaradhas 

16 Mrs. Adeline Crishanth 

17 Mrs. Dr. Savitha Rajakumar 

19 Ms. Joha Anit Manuel 

20 Mrs. Epsy Janet Bai 

20 Master. Jershan Selva Shaji 

21 Mrs. Princy Catherine 

21 Mrs. Amirthamani 

22 Mr. Albert Raj T 

23 Master. Giftus Samuel 

24 Ms. Caron Sylvia 

24 Mrs. Mano Ranjini 

25 Mrs. Vidhya Jebas 

25 Mr. Jebakumar Benjamin 

25 Mrs. Latha Santhosamani 

26 Mr. Galvin Robert 

27 Ms  J. D. Merlin Deva Kirubi 

29 Mr. Dhas Devavaram Jackson 

29 Baby. Johan Sam Manuel 

30 Ms. Elizabeth Miraclyn 

30 Mrs. Juliet Vanitha 

31 Mrs. Agnes Regini Arun 

31 Master. Abner Allan 

¬ÄÂ Àì¸õ 
Àì¸õ  

                                             உைத்திரவத்திலே பைாறுபமயாயிருங்கள்; லராமர் 12:12b                                              33 



 
 
 

 
            

 

 

 

 WEDDING ANNIVERSARY - JANUARY 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

3 Mrs. & Mr. Ruban Thiruthuvaraj. G 

3 Mrs. & Mr. Davidson. P 

3 Mrs. & Mr. Melwin Joseph 

4 Mrs. & Mr. Solomon Susinder 

5 Mrs. & Mr. Raja. A.K 

6 Mrs. & Mr. Renald Daniel R 

10 Mrs. & Mr. Sathia Saul Raj  P S 

11 Mrs. & Mr. Jacob Raj. J 

17 Mrs. & Mr. Dhas Devavaram Jackson 

19 Mrs. & Mr. Praveen Sharon 

22 Mrs. & Mr. Samuel Bhaskar W 

25 Mrs. & Mr. Vimal Mohan 

26 Mrs. & Mr. Yuvesh Ray 

26 Mrs. & Mr. Rajan Sagariya Nadar 

31 Mrs. & Mr. Dinakaran 

31 Mrs. & Mr. Sahaya Selvan 

                               பெைத்திலே உறுதியாய்த் தரித்திருங்கள். லராமர் 12:12c                                           34 

¬ÄÂ Àì¸õ 
Àì¸õ  



 
 
 

 
            

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
            

Advent week .... praise and worship song 


