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 ¸¢È¢ŠÐ×ìÌû «ýÀ¡ÉÅ÷¸§Ç ¯í¸û «¨ÉÅÕìÌõ ¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â 

þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¿¡Áò¾¢ø Å¡úòÐì¸¨Çò ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢§Èý.  þó¾ 
2022-õ ¬ñÊý þÃñ¼¡ÅÐ Á¡¾ò¨¾ ¸¡½î ¦ºö¾ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿ýÈ¢ 
¦ºÖòÐ§Å¡õ.  þó¾ Ò¾¢Â Á¡¾ò¾¢ø ¬ñ¼ÅÕõ ¾Õõ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ý 
Å¡ìÌò¾ò¾õ: 
 
 ¸÷ò¾÷ ¾ÁÐ ƒÉò¾¢üÌ ¦ÀÄý ¦¸¡ÎôÀ¡÷.  ¸÷ò¾÷ ¾ÁÐ ƒÉò¾¢üÌ 
ºÁ¡¾¡Éõ «ÕÇ¢ «Å÷¸¨Ç ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡÷ (ºí¸£¾õ 29:11). 
 
The Lord gives strength to his people and bless them with peace (Psalms 29:11). 
 

«¨Á¾¢ÂüÈ ¿¢¨ÄÂ¢ø «¨Á¾¢ ¾Õõ ¬ñ¼Å¨Ãô §À¡üÈ¢ À¡Î¸¢ýÈ 
ºí¸£¾õ þó¾ 29-õ ºí¸£¾õ.  þó¾ ºí¸£¾ò¾¢ý ãÄõ §¾Åý ¿ÁìÌ þó¾ 
Ò¾¢Â Á¡¾ò¾¢ø ±ôÀÊ¦ÂøÄ¡õ «¨Á¾¢ ¾Õ¸¢È¡÷ ±ýÀ¨¾ ¾¢Â¡É¢ô§À¡õ. 
 
þøÄò¾¢ø «¨Á¾¢ ¾Õõ ¬ñ¼Å÷ 
 
¯ý «Äí¸ò¾¢üÌû§Ç ºÁ¡¾¡ÉÓõ, ¯ý «ÃÁ¨ÉìÌû§Ç Í¸Óõ þÕôÀ¾¡¸ 
(ºí¸£¾õ 122:7). 
 

ºí¸£¾ì¸¡Ãý À¡Îõ§À¡Ð ¯ý «Äí¸ò¾¢üÌû§Ç  «¨Á¾¢ (ºÁ¡¾¡Éõ) 
þÕôÀ¾¡¸ ±ýÚ À¡Î¸¢ýÈ¡ý.  þý¨ÈÂ ¿¡ð¸Ç¢ø ÌÎõÀò¾¢ø þÕì¸¢ýÈ 
´ù¦Å¡ÕÅÕõ ºÁ¡¾¡Éõ þøÄ¡ÁÖõ ¿¢õÁ¾¢ þøÄ¡ÁÖõ Å¡úóÐ 
¦¸¡ñÊÕì¸¢È¡÷¸û.  ¸½Åý - Á¨ÉÅ¢ þ¨¼§Â «¨Á¾¢Â¢ý¨Á, ¦Àü§È¡÷-
À¢û¨Ç¸û þ¨¼§Â «¨Á¾¢Â¢ý¨Á þùÅ¡Ú ¦º¡øÄ¢ì¦¸¡ñ§¼ §À¡¸Ä¡õ.  
´ù¦Å¡ÕÅÕ¨¼Â Å¡úÅ¢Öõ «¨Á¾¢ÂüÈ ¦ºÂ§Ä ¸¡½ôÀÎ¸¢ÈÐ.  ¬É¡ø 
±ô§À÷ôÀð¼ Ýú¿¢¨Ä þÕó¾¡Öõ «¨Á¾¢ ¾Õõ ¬ñ¼Å÷ ¿ÁìÌ «¨Á¾¢¨Â 
«ÕÇ¢î ¦ºö¸¢È¡÷.  ±ðÎ ¿¡¨ÇìÌô À¢ýÒ «ÅÕ¨¼Â º£„÷¸û Å£ðÊüÌû§Ç 
þÕó¾¡÷¸û.  §¾¡Á¡×õ «Å÷¸Ù¼§É þÕó¾¡÷.  ̧ ¾×¸û âð¼ôÀðÊÕó¾Ð.  
«ô¦À¡ØÐ þ§ÂÍ ¿Î§Å ¿¢ýÚ "¯í¸ÙìÌ ºÁ¡¾¡Éõ" ±ýÈ¡÷       
(§Â¡Å¡ý 20:26).  «¨Á¾¢¨Â «ÕÙõ ¬ñ¼Å÷ þó¾ Ò¾¢Â Á¡¾ò¾¢Öõ 
¿¢îºÂÁ¡ö «¨Á¾¢¨Âò ¾óÐ ¿õ¨Á ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡÷. 
 
 

                             தம்தைத்தாயை வவறுதைோக்கி, அடிதையின் ரூபவைடுத்து, ைனுஷர் சாேலானார். பிலி.2:7                              2       



 

 

 
 
þÕ¾Âò¾¢ø «¨Á¾¢ ¾Õõ ¬ñ¼Å÷ 
 

±øÄ¡ô Òò¾¢ìÌõ §ÁÄ¡É §¾Å ºÁ¡¾¡Éõ ¯í¸û þÕ¾Âí¸¨ÇÔõ 
¯í¸û º¢ó¨¾¸¨ÇÔõ ¸¢È¢ŠÐ þ§ÂÍ×ìÌûÇ¡¸ì ¸¡òÐì¦¸¡ûÙõ 
(À¢Ä¢.4:7).   
 

Å¡úì¨¸Â¢ø §¾¡øÅ¢¸û, ²Á¡üÈí¸û, þÆôÒ¸û ¬¸¢ÂÅüÈ¡ø ²§¾¡ ´Õ 
Å¨¸Â¢ø þÕ¾Âò¾¢ø «¨Á¾¢ÂüÈ Ýú¿¢¨ÄÂ¢ø Å¡úóÐ ¦¸¡ñÊÕì¸¢§È¡õ.   
¬ñ¼ÅÃ¢¼ò¾¢ø ¿õ¨Á ÓØÅÐõ ´ôÒì¦¸¡ÎìÌõ§À¡Ð, §¾Åý «ÅÕ¨¼Â 
ºÁ¡¾¡Éò¾¢É¡ø ¿õÓ¨¼Â þÕ¾Âò¨¾ ¿¢ÃôÒÅ¡÷.  ¸÷ò¾÷ ¾ÁÐ ƒÉò¾¢üÌ 
ºÁ¡¾¡Éõ «ÕÇ¢ «Å÷¸¨Ç ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡÷.   
 

¸÷ò¾÷ ¿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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      நீங்கள் தம்முதடே அடிச்சுவடுகதைத் வதாடர்ந்துவரும்படி உங்களுக்கு ைாதிரிதேப் பின்தவத்துப்யபானார். 1யபதுரு 2:21b     3       
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§À¡Ã¡ð¼Óõ ¦¸¡ñ¼¡ð¼Óõ 

 
 
¸¢È¢ŠÐ×ìÌû À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç ̄ í¸û «¨ÉÅ¨ÃÔõ þ§ÂÍ ̧ ¢È¢ŠÐÅ¢ý 

þÉ¢Â ¿¡Áò¾¢ø «ý§À¡Î Ü¼ Å¡úòÐ¸¢§Èý.  þó¿¡û Å¨ÃÂ¢Öõ ¿õ 
«¨ÉÅ¨ÃÔõ ¸ñÁ½¢§À¡ø À¡Ð¸¡òÐ ÅÆ¢¿¼ò¾¢Â ¬ñ¼ÅÕìÌ ÌÎõÀÁ¡ö 
¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ. 
 

¸¼ó¾ Á¡¾õ §À¡Ã¡ð¼Óõ ¦¸¡ñ¼¡ð¼Óõ ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø ±Š¾÷ 
Òò¾¸ò¾¢ý ÓýÛ¨Ã¨Âì ÌÈ¢òÐ ¾¢Â¡É¢ò§¾¡õ.   þõÁ¡¾õ ÌÎõÀ Å¡ú× 
±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø ±Š¾÷ ÒŠ¾¸ò¨¾ º¢ó¾¢ì¸Ä¡õ. 
 

"Òò¾¢ÔûÇ Š¾¢Ã£ Å£ð¨¼ì ¸ðÎ¸¢È¡û." 
 

þó¾ Òò¾¢ÔûÇ Š¾¢Ã£, Å£ð¨¼ ÁðÎÁøÄ, §¸¡ò¾¢Ãõ ¸ð¼ôÀ¼ 
¸¡Ã½Á¡Â¢Õó¾ Å¢§º„¢ò¾Åû. 
 

¦À÷º¢Â §ÀÃÃºý «¸¡Š§ÅÕÅ¢ý ¬¨º Á¨ÉÅ¢ ¾¡ý ±Š¾÷.  þó¾ 
þ¼ò¨¾ þÅû ±ðÎõ Óý þÅû ´Õ «Ê¨Áô¦Àñ.  ¦À÷º¢Â §ÀÃÃºý 
«¸¡Š§ÅÕ ¾ý Ó¾ø Á¨ÉÅ¢ ÅŠ¾¢Ô¼ý Å¡úóÐ Åó¾¡ý.  «¸¡Š§ÅÕ Ã¡ƒ¡ 
¾ý Á¸¢¨Áô À¢Ã¾¡Àò¨¾ Å¢ÅÃ¢ì¸ 180 ¿¡ÇÇ×õ Å¢ÕóÐ ¨Åò¾¡ý.  Â¡Õõ 
þÐÅ¨Ã À¨¼ò¾¢Ã¡ ºÃ¢ò¾¢Ãô Ò¸ú Å¡öó¾ ¿£....ñ......¼ Å¢ÕóÐ ¦ºöÅ¢ò¾¡ý. 
 

Å¢Õó¾¢ý ¿ÎÅ¢ø Ã¡ƒ¡×ìÌ Å¢ÀÃ£¾ ¬¨º Åó¾Ð.  ¾ý «ÆÌ Á¨ÉÅ¢ 
ÅŠ¾¢Â¢ý «Æ¸¢¨É Áü§È¡ÕìÌ ¸¡ð¼ Å¢ÕõÀ¢ þÃ¡ƒ ¸¢Ã£¼òÐ¼ý ÅÃ 
«¨ÆôÒ Å¢Îò¾¡ý.  ¾¢Ã¡ðº Ãºì ¸Ç¢ôÀ¢ý§À¡Ð þÃ¡ƒ¡Å¢¼õ þÕóÐ þó¾ 
«¨ÆôÒ Åó¾¾¡ø ÅŠ¾¢ «¨Æô¨À ÁÚòÐ Å¢ð¼¡û.  "ÅÃÁ¡ð§¼ý" ±É 
«Øò¾Á¡ö ÜÈ¢ «ÛôÀ¢É¡û. 
 

ÅŠ¾¢Â¢ý À¾¢ÖìÌ ¸¢¨¼ò¾ ÀÃ¢Í, «ÅÇÐ «Ãº¢ Àð¼õ ÀÈ¢§À¡ÉÐ.  º¢Ä 
¿¡ð¸û ¦ºýÈÀ¢ý «¾¢ÃÊ ¬§Ä¡º¨É ´ý¨È ¯¼É¢Õó¾ À¢ÃÒì¸û 
«¸¡Š§ÅÕìÌ ÅÆí¸¢É÷.  «¾ýÀÊ Ò¾¢Â Á¨ÉÅ¢¨Â «ÃºÕìÌ 
¦¾Ã¢ó¦¾Îì¸, ÓÊ× ¦ºöÂôÀð¼Ð. 
 

åÀÅ¾¢Â¡É ¸ýÉ¢ô¦Àñ¸û ´ýÚ §º÷ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ ±ýÚ 
¾£÷Á¡ÉÁ¡Â¢üÚ.  «ôÀÊ «¨ÆòÐ ÅÃôÀð¼Åû ¾¡ý þó¾ «Ê¨Áô¦Àñ 
±Š¾÷.  
 

                                       ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்குப் புத்திவசால்லுங்கள். 1வதச.5:14 b                                                4       



 

 
 
 
 
§¾Å ¸¢Õ¨ÀÔõ, §ÀÃÆÌõ, ÁÛ„÷ ¾Â×õ ¦ÀüÈ þÅû «Æ¸¢ §À¡ðÊÂ¢ø 
¦ÅýÚ «ÃºÉ¢ý Àð¼òÐ þÃ¡½¢Â¡É¡û(±Š¾÷ 2:17). 
 

1º¡Ó.2:8-ý ÀÊ, «Å÷ º¢È¢ÂÅ¨Éô ÒØ¾¢Â¢Ä¢ÕóÐ ±ÎòÐ, ±Ç¢ÂÅ¨Éì 
Ìô¨ÀÂ¢Ä¢ÕóÐ ¯Â÷òÐ¸¢È¡÷.  «Å÷¸¨Çô À¢ÃÒì¸§Ç¡Î ¯ð¸¡Ã×õ, 
Á¸¢¨ÁÔûÇ º¢í¸¡ºÉò¨¾ Í¾ó¾Ã¢ì¸×õ ÀñÏ¸¢È¡÷. 
 

¬õ À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç, ¸÷ò¾Õ¨¼Â À¢û¨Ç¸¨Ç ¯Â÷ò¾¢, ¯ýÉ¾ò¾¢ø 
«ÁÃî ¦ºöÐ «ÆÌ À¡÷ìÌõ ¾¸ôÀý ¿õ §¾Åý. 
 

²üÈ§Å¨ÇÂ¢ø ¯í¸¨Ç ¯Â÷òÐõ ¿¢¨É×¸§Ç¡Î ¸¡òÐì 
¦¸¡ñÊÕì¸¢È¡÷ ¿õ §¾Åý. ±Š¾¨Ãô §À¡Ä ¿¡Óõ §¾Å ¸¢Õ¨Àì¸¡ö 
¸¡ò¾¢Õô§À¡õ. 
 

«¸¡Š§ÅÕ «Ãº¨Éì ÌÈ¢òÐ ºÃ¢ò¾¢Ã À¢ýÉÉ¢, «Åý ã÷ì¸õ 
¿¢¨Èó¾Åý, ¯½÷îº¢ ÅºôÀðÎ ¦ºÂøÀÎõ ¦¸¡ÞÃÁ¡É «Ãºý ±ýÚ 
¸¡ðÎ¸¢ÈÐ.  ±.¸¡.: «ÅÉÐ ¸ð¼¨ÇôÀÊ ¸ð¼ôÀð¼ À¡Äõ ´ýÚ ¸¼ø 
ÝÈ¡ÅÇ¢Â¡ø «Æ¢ì¸ôÀð¼§À¡Ð, ¸Îí§¸¡Àõ ¦¸¡ñÎ, ¸¼ÖìÌ 300 
º¡ð¨¼ÂÊ¸û ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ ±ýÚ ¸ð¼¨ÇÂ¢ð¼¡ý.  «Ð ÁðÎÁøÄ, 
À¡Äõ ¸ðÊÉÅ÷¸¨Ç º¢Ãî§º¾Óõ Àñ½¢É¡ý ±ýÚ ºÃ¢ò¾¢Ãõ ÜÚ¸¢ÈÐ. 
 

ã÷ì¸õ ¿¢¨Èó¾ ÁýÉý «¸¡Š§ÅÕÅ¢ý þøÄò¾Ãº¢ ¾¡ý ±Š¾÷.  
þÅ¨Ãô ÀüÈ¢, þÅÃÐ §¸¡Àõ «¨Éò¨¾Ôõ ÀüÈ¢ ¿ýÈ¡¸ «È¢ó¾¢ÕôÀ¡û.  
«ôÀÊôÀð¼ Ã¡ƒ¡¨ÅÔõ, ±Š¾Ã¢¼õ "¯ÉìÌ ±ýÉ §ÅñÎõ?" ±ýÚ §¸ðÎ, 
«Åû Å¢ÕôÀõ ±øÄ¡õ ¿¢¨È§ÅüÚõ «Ç× ¾Â¡Ã¡ì¸¢ÉÐ ±Ð ¦¾Ã¢ÔÁ¡?  §¾Å 
¸¢Õ¨ÀÔõ, ÁÉò ¾Â×õ.  «ô§À÷ôÀð¼ §¾Å ¸¢Õ¨Àì¸¡¸ ±ó¿¡Ùõ ¿¡õ 
¬ñ¼ÅÃ¢¼õ ¸¡ò¾¢Õô§À¡õ.  ¬ñ¼Å÷ ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ «ÅÃÐ 
¸¢Õ¨ÀÂ¢É¡ø ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸!    ¬¦Áý. 

 
- ¦¾¡¼Õõ 

 
               þôÀÊìÌ   

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

                                         ¬ÂÃõÁ¡
       

 

                                                                         திடனற்றவர்கதைத் யதற்றுங்கள். 1வதச.5:14 c                                                      5       



 

 

    கிறிஸ்து - வாழ்க்ககக்கான முன்மாதிரி : (Christ -The Pattern for Life) 

நமது வாழ்வில் சகல நிலலகளுக்கும் நமக்கு மாதிரி இயேசுதான். அவருலைே 

மாதிரியில் நைப்பது உலகரீதியில் கடினமாக இருந்தாலும்கூை, நமது பிதாவாகிே 

யதவலனப் பிரிேப்படுத்தவும், உலக மக்கள் மத்தியில் அவலர 

மகிலமப்படுத்தவும் இலதத்தவிர யவறு மாரக்்கயம இல்லல. ஏனனனில், கிறிஸ்து 

நமக்கான மாதிரிலே முன்லவத்துப் யபானார ் என்று யபதுரு அப்யபாஸ்தலன் 

தன்னுலைே நிரூபத்தியல எழுதுவலத பாரக்்கிய ாம். கிறிஸ்துவும் 

உங்களுக்காகப்பாடுபை்டு, நீங்கள் தம்முலைே அடிசச்ுவடுகலளத் னதாைரந்்து 

வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரிலேப் பின்லவத்துப்யபானார ் (.I யபதுரு 2:21) 

"சயகாதர சயகாதரிகயள கிறிஸ்து இயேசுவிலிருந்த சிந்லதயே உங்களிலும் 

உங்களிலும் இருக்கக்கைவது" (பிலி 2:5) என்று பவுலடிோரும் பிலிப்பிேருக்கு 

எழுதும் யபாது வலியுறுத்துகி ார.் 

பிலிப்பிேர ் 2 : 5 முதல் 11 வலர உள்ள பகுதிலே நாம் ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் 

னபாழுது கிறிஸ்து இயேசுலவக்குறித்த மூன்று குணாதிசேங்கலள நாம் 

மாதிரிோகக் னகாள்ளயவண்டிே காரிேங்களாக அறிந்து னகாள்கிய ாம் . அலவ 

என்ன ? 

1. இயேசுவின் மனநிகை (சிந்கை)  The Mindset of Jesus (பிலி.2: 5-7a): 

முதலாவதாக, 6-வது வசனத்தில் காண்பது யபால கிறிஸ்துவின் சிந்லத  அல்லது 

அவருலைே மனநிலல எவ்வாறு இருந்தது என்பலத நாம் புரிந்து னகாள்ள 

யவண்டும். 2-வது வசனம் "ஏக சிந்லதயும் ஏக அன்பும் உள்ளவரக்ளாே் இருந்து" 

என்று னசால்கி து. அதாவது கிறிஸ்துவின் சிந்லத என்பது எல்யலாலரயும் 

யநசிப்பது,  எல்யலாருக்கும் நன்லம னசே்வது என்பதாகும். அவர ் நன்லம 

னசே்பவராகயவ சு ்றி திரிந்தார ்என்று அப்: 10:38-ல் வாசிக்கிய ாம். யவதத்தில் 

நாம் காண்கி படி, ஒருவரும் னகைட்ுயபாவலத விரும்பாமல் எல்யலாலரயும் 

யநசிக்கி  அவருலைே அன்லப, தன்லனத்தான் யநசிக்கி து யபால பி லனயும் 

யநசிக்கி  அந்த மனநிலலலே தான் நாம் இங்யக இயேசுவின் சிந்லதோக 

அறிந்து னகாள்கிய ாம்.  

2. இயேசுவின் பணிவு (ைாழ்கம) The Humility of Jesus (பிலி.2:.7b-8) 

இங்யக 7,8. வசங்களில் " அடிலமயின் ரூபனமடுத்து, மனுஷர ் சாேலானார.்" 

ம ்றும், " சிலுலவயின் மரணபரிேந்தமும் தாழ்த்தினார"் என்று கிறிஸ்துவின் 

தாழ்லமலே குறித்த இரண்டு குணாதிசேங்கலள பாரக்்கிய ாம்.  இயேசு 

தம்லமத் தாயம தாழ்த்தி, “நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்லமயுமாே் இருக்கிய ன்; 

என் நுகத்லத உங்கள்யமல் ஏ ்றுக் னகாண்டு, என்னிைத்தில் க ்றுக் 

னகாள்ளுங்கள்” (மத் 11:29) என்று  னசான்னார.்   சாந்தம்,  மனத்தாழ்லம  ஆகிே 
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இரண்டு காரிேங்கலள மைட்ும்தான் இயேசு தம்மிைத்திலிருந்து க ்றுக் னகாள்ளச ்

னசான்னார.் இதுயவ ஆண்ைவர ்நமக்கு க ்றுத்தருகி  மாதிரி . 

அவர ் யதவனுலைே ரூபமாயிருந்தும், தம்லமக் கைவுளாக ஒருயபாதும் 

உேரத்்திேதில்லல. அவயர ஐசுவரிே சம்பன்னராே் இருந்தும், ஒன்றுயம 

இல்லாதவராகத் தம்லம னவறுலமோக்கினார.் இயேசு சகல அதிகாரத்லதயும் 

உலைேவராே் இருந்தும், அடிலமலேப்யபால எந்த உரிலமயும் இல்லாதவராகப் 

பு க்கணிக்கப்பை தம்லம அரப்்பணித்தார.் என்று இந்த பகுதியியல நாம் 

பாரக்்கிய ாம்.  

3. இயேசுவின் யமன்கம The Exaltation of Jesus பிலி.2:.9-11): 

நாம் கிறிஸ்துவின் மனநிலலலேப் பாரத்்யதாம், கிறிஸ்துவின் மனத்தாழ்லமலே 

கண்யைாம்; இப்யபாது, மூன் ாவதாக, இயேசு கிறிஸ்துவின் யமன்லம. நாம் அலத 

9-11 வசனங்களில் பாரக்்கலாம்.  "ஆலகோல்," இயேசு தன்லனத் தாழ்த்திக் 

னகாண்ைதால்,  கைவுள் அவலர மிகவும் உேரத்்தி, எல்லா நாமத்தி ்கும் யமலான  

நாமத்லத அவருக்கு தந்தருளினார.் இதனால் வானத்திலும் பூமியிலும், பூமியின் 

கீழும், இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்னவாரு முழங்கால்களும் முைங்க யவண்டும். 

இது தான் கிறிஸ்துவின் யமன்லம. 

இயேசுவின் யபாதலன ஊழிேத்தில் இயேசு மீண்டும் மீண்டும் கூறுகி ார,் 

"தன்லனத்தான்   உேரத்்துகி வன் தாழ்த்தப்படுவான், தன்லனத் 

தாழ்த்துகி வன் உேரத்்தப்படுவான்." இந்தப் பகுதியில் பவுல் அப்யபாஸ்தலன் 

நமக்குக் காைட்ுவது என்னனவன் ால், இயேசுவின் வாழ்க்லக அவருலைே னசாந்த 

யபாதலனயின் படியே அலமந்திருந்தது. இயேசு னசான்னார,் “உன்லனயே 

தாழ்த்திக் னகாண்ைால் உேரத்்தப்படுவாே்”, அப்படியே  இயேசு தன்லனத் 

தாழ்த்தினார,் பிதாவாகிே கைவுள் அவலர உேரத்்தினார.்  

தாழ்சச்ி என்பது என்னனவன்று ஆராே்ந்து பாரத்்தால் "உள்ளலத உள்ளவாறு 

ஏ ்றுக்னகாள்வது". ஆங்கிலத்தில் "Accepting the truth as it is" என்பாரக்ள். எடுத்துக் 

காை்ைாக நம்லமப் ப ்றி நமக்குத் னதரிந்திருந்தும் ம ் வர ்முன் நம்லமப்ப ்றி 

மிலகப்படுத்தியோ அல்லது மிகவும் குல வுபடுத்தியோ பித ்றுதல் 

தாழ்சச்ிேல்ல."நான் இப்படித்தான். அலத ஏ ்றுக்னகாள்கிய ன். என்லனப் 

பி யராடு நான் ஒப்பிைட்ுப் பாரக்்கப் யபாவதில்லல" என்  மனநிலல 

னகாண்ைவரக்ளாே் நாம் வாழ யவண்டும். ஆனால் நம் மனநிலலலே இயேசுவின் 

மனநிலலயோடு ஒப்பிைட்ுப் பாரத்்து அவலரப் யபால வாழ யவண்டும் என்பயத 

இன்று நமக்கு விடுக்கப்படும் அல கூவல். 

தாழ்சச்ியும் கீழ்படிதலும் ஒரு யபாதும் நம்லமக் கீயழ தள்ளுவதில்லல. 

நாமும் விசுவாசத்லதத் துவக்குகி வரும் முடிக்கி வருமாயிருக்கி  இயேசுலவ 

யநாக்கி, நமக்கு நிேமித்திருக்கி  ஓை்ைத்தில்  அவர ் தம் அடிசச்ுவடுகலளப் 

பின்ப ்றி  னபாறுலமயோயை ஓை கரத்்தர ்தாயம  நமக்கு கிருலப தருவாராக. 

ஆனமன்.  
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கிறிஸ்துவின் சிந்லதயே நம்மில் இருந்திை  

கிருலப னபருகிடுயம ... என்றும்  

தாழ்லம, நன்லம , அன்பு என்பது  

இயேசுவின் உல விையம ...!!    (பிலி 2:5,3) 
 

னகாண்ை யமன்லம னகாள்லளப் னபாருளாே் 

கண்டு நில்லாமல்,  தம்லம .. 

னவறுலம ஆக்கி அடிலம எனயவ  

சிறுலம நிலல னகாண்ைார ்...!!      (பிலி 2:6,7) 
 

வாயனார ்பூதலர,் பூமியின் கீயழார ் 

முழங்கால் முைங்கிையவ --என்றும்  

யமலான நாமம் இயேசு என்ய   

யமன்லம அலைந்தனயர ...!!!       (பிலி 2:9-11) 
 

அடிலம எனயவ தாழ்த்திே மரிோள் 

ஆண்ைவர ்தாே் ஆனாள் ...மிதிவார ்

அவிழ்க்க தகுதி அ ் வன் யோவான்  

இல  வாக்கினன் ஆனான் ..!!    ( லூக் 1:38, யோவா 1:27) 
 

பாத்திரனலன் என்  நூ ்றுவர ்தலலவனும்  

பாக்கிே சுகம் னகாண்ைான் - வலப்  

பாகத்து சிலுலவயில் தாழ்த்திே கள்ளனும்  

பரதீஸின் வாழ் வலைந்தான் ...!!  (மத ்8: 5-13,  லூக் 23: 40-43) 
 

னமே்ோன நீதி கிறிஸ்துவின் சாேலாே் 

பரிசுத்தம் தரித்திடுயவாம், 

புதிே மனிதனாே் பரயலாக பந்தியில்  

யசரந்்யத மகிழ்ந்திடுயவாம் ...!!!  (எயப 4:24).   

                                    ¸¢È¢ŠÐÅ¢ø «ýÒ¼ý 
                                       ¦ƒÂ ºó¾¢Ã Ã¡ƒ¡ 
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¸¢È¢ŠÐ§Å ¿õ Á¡¾¢Ã¢ 
 
 

þù×Ä¸¢ø «§¿¸÷ ¾í¸ÙìÌ Á¡¾¢Ã¢Â¡¸ Â¡§Ã¡ 
´ÕÅ¨Ã ¨Åò¾¢ÕôÀÐñÎ.  «Ð º¢Ä ºÁÂí¸Ç¢ø ÅÂ¾¢ü§¸üÀ 
Á¡üÈõ «¨¼ÅÐñÎ.  º¢ÄÕìÌ ¾ý ¦Àü§È¡÷ Á¡¾¢Ã¢, 
º¢ÄÕìÌ º¢Ä ¾¨ÄÅ÷¸û, ¿Ê¸÷¸û, ̧ Å¢»÷¸û, À¡¼¸÷¸û ±É 
ÀðÊÂ¨Ä «Îì¸¢ì ¦¸¡ñ§¼ §À¡¸Ä¡õ.  ¸¢È¢ŠÐ¨Å 
²üÚì¦¸¡ñÎ, ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý À¢û¨Ç¸Ç¡ö Å¡Øõ 
¸¢È¢Š¾Å÷¸Ç¡¸¢Â ¿ÁìÌ Â¡÷ ÓýÁ¡¾¢Ã¢?  þýÚ ¿øÄ 
Á¡¾¢Ã¢Â¡ö §¾¡ýÚ¸¢ýÈ ÁÉ¢¾ý ¿¡¨Ç Å¢ò¾¢Â¡ºÁ¡ö 
§¾¡ýÚÅ¡ý.  ±ýÚõ Á¡È¡¾ Á¡¾¢Ã¢ þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ ÁðÎ§Á.  
«Å¨Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡ö ¿õ Å¡úì¨¸Â¢ø ¨ÅòÐì¦¸¡ûÇ ¿¡õ ±ýÉ ¦ºöÂ 
§ÅñÎõ ±ýÚ ºüÚ º¢ó¾¢ô§À¡õ. 
 

 ¸¢È¢ŠÐÅ¢¼õ ¸üÚ «Å¨Ãô §À¡ø Å¡úÅÐ 
 

"¸¢È¢ŠÐ «ÅÕ¨¼Â «ÊîÍÅÊ¸¨Ç ¿¡õ ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõÀÊ ¿ÁìÌ 
Á¡¾¢Ã¢¨Â ¨ÅòÐô§À¡É¡÷" (1§ÀÐÕ 2:21-22) ±ýÚ §Å¾õ ÜÚ¸¢ÈÐ.  §¾Å 
ÌÁ¡ÃÉ¡¸¢Â þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ¿õ¨Áô§À¡Ä§Å ÁÛ„É¡¸ô À¢ÈóÐ þù×Ä¸¢ø 
Å¡úó¾¡÷.  ¸¢È¢ŠÐ¨Å ²üÚì¦¸¡ñ¼ ¿¡õ «¨ÉÅÕõ, «Å÷ ±ôÀÊÂ¡¸ 
Å¡úó¾¡÷ ±ýÀ¨¾ Ó¾Ä¡ÅÐ ¸üÚì¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.  «ô¦À¡ØÐ ¾¡ý 
«ÅÕ¨¼Â «ÊîÍÅÎ¸¨Ç ¿¡õ À¢ýÀüÈ ÓÊÔõ.  «Å÷ «¾¢¸¡¨ÄÂ¢ø ¾É¢òÐ  

§À¡ö ¦ƒÀõ Àñ½¢É¡÷.  À¢¾¡Å¢ý º¢ò¾ò¾¢ýÀÊ 
«¨ÉòÐ ¸¡Ã¢Âí¸¨ÇÔõ ¦ºö¾¡÷.  «üÒ¾í¸û 
¦ºöÔõ§À¡Ð À¢¾¡Å¢¼õ ¦ƒÀ¢ò¾¡÷.  À¢¾¡×ìÌ 
Á¸¢¨Á¨Â ¦ºÖò¾¢É¡÷. ¾¡õ ¦ºö¾ «üÒ¾ò¾¢ü¸¡¸ 
¾ÉìÌ §À¨Ãò §¾Êì¦¸¡ûÇ¡Áø À¢¾¡¨Å 
Á¸¢¨ÁôÀÎò¾¢É¡÷.  ¾¡ú¨Á¨Â ¯ÕÅ¡¸ì 

¦¸¡ñÊÕó¾¡÷.  «¨Á¾¢Â¡ö, ¦À¡Ú¨ÁÂ¡ö ¸‰¼í¸¨Ç º¸¢ò¾¡÷.  ¾ý¨É 
«ÛôÀ¢É À¢¾¡Å¢ý º¢ò¾ò¨¾ ¿¢¨È§ÅüÚÅ§¾ ¸¢È¢ŠÐ×ìÌ À¢Ã¡¾¡ÉÁ¡É 
¸¡Ã¢ÂÁ¡ö þÕó¾Ð. þôÀÊôÀð¼ Ì½¡¾¢ºÂí¸û ¿õÁ¢¼õ þÕì¸, «Å¨Ãô 
§À¡Ä¡¸, ¸¢È¢ŠÐÅ¢¼õ ¸üÚì¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. 

 

 ¸¢È¢ŠÐ¨Å §¿¡ì¸¢ «Å¨Ã º¡÷óÐ Å¡úÅÐ 
 

§Â¡Å¡ý 15-õ «¾¢¸¡Ãò¾¢ø þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ ¿¡õ  ´Õ ¸É¢ì  ¦¸¡ÎìÌõ 

Å¡úì¨¸  Å¡úÅ¾ü¸¡É ÅÆ¢¨Â  ¦º¡ø¸¢È¡÷.   þ§ÂÍÅ¡ÉÅ÷    þù×Ä¸¢ø 
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Å¡úó¾§À¡Ð   «¨ÉÅÕìÌõ   ¿ý¨Á  ¦ºöÀÅÃ¡¸  Å¡úó¾¡÷.  «ò¾¨¸Â  
Å¡úì¨¸ ¿ÁìÌ §ÅñÎÁ¡Â¢ý ¿¡õ «ÅÃ¢ø ¿¢¨Äò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.  

´ù¦Å¡Õ ¦ºÂ¨ÄÔõ ¦ºöÔõ ÓýÒ  ±ôÀÊ þ§ÂÍÅ¡ÉÅ÷ 
À¢¾¡¨Å  §¸ðÎ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¦ºö¾¡§Ã¡, «¾ýÀÊ 
¬§Ä¡º¨Éì¸÷ò¾Ã¡¸¢Â þ§ÂÍÅ¢¼õ §¸ðÎ ´ù¦Å¡Õ 
¸¡Ã¢Âò¨¾Ôõ ¦ºöÂ §ÅñÎõ.  ¾¢Ã¡ð¨ºî ¦ºÊÂ¡¸¢Â 
þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ§Å¡Î ¦¸¡ÊÂ¡¸¢Â ¿¡õ ¿¢¨Äò¾¢Õó¾¡ø ¾¡ý 
¬Å¢Â¢ý ¸É¢¸¨Ç ¦¸¡Îì¸ ÓÊÔõ.  «ô¦À¡ØÐ ¿¡Óõ 
¿õ¨Á ÍüÈ¢ÔûÇÅ÷¸ÙìÌ ¿ý¨Á  ¦ºö¸¢ÈÅ÷¸Ç¡¸ ´Õ 

ÀÂÛûÇ Å¡úì¨¸ Å¡ÆÓÊÔõ.    þ§ÂÍÅ¢ý ƒ£Åý ¿ÁìÌ ´Ç¢¨Âì 
¦¸¡ÎìÌõ.  «Ð ¿õ¨Á ÍüÈ¢ÔûÇÅ÷¸ÙìÌ þÕ¨Ç ¿£ì¸¢ ¦ÅÇ¢îºõ 
¦¸¡ÎìÌõ Å¢Çì¸¡¸ ¿õ¨Á Á¡üÚõ (§Â¡Å¡ý 1:1-5).  
 

 ÅºÉò¨¾ì §¸ðÎ ¸¢È¢ŠÐ¨Åô §À¡ø §¿º¢ôÀÐ   
 

±ý ¬Î¸û ±ý ºò¾ò¾¢üÌ ¦ºÅ¢¦¸¡Îì¸¢ÈÐ.  «¨Å¸û 
±ý¨É À¢ýÀüÚ¸¢ÈÐ. ´ÕÅÛõ «¨¾ ±ý ¨¸Â¢Ä¢ÕóÐ 
±ÎòÐì¦¸¡ûÅ¾¢ø¨Ä (§Â¡Å¡ý 10:26-29).  þ§ÂÍÅ¢ý ºò¾ò¾¢üÌ ¿¡õ 
¦ºÅ¢ì¦¸¡ÎòÐ Å¡úó¾¡ø ¿õ¨Á ±Ð×õ «Å¨Ã Å¢ðÎ À¢Ã¢ì¸ÓÊÂ¡Ð.  
«ÅÕ¨¼Â ºò¾ò¨¾ì §¸ð¸ §ÅñÎÁ¡Â¢ý «ÅÕ¨¼Â ÅºÉò¨¾ ¿¡õ 
Å¡º¢ì¸ §ÅñÎõ.  «ô¦À¡ØÐ ¾¡ý ¸¢È¢ŠÐ§Å¡Î ¿¡õ ³ì¸¢ÂÁ¡Â¢Õì¸ 
ÓÊÔõ. «Å¨Ãô À¢ýÀüÈ ÓÊÔõ.  «ôÀÊ «Å¨Ã À¢ýÀüÚõ§À¡Ð, §Â¡Å¡ý 
13:34-35 ¦º¡øÖ¸¢ÈÀÊ, þ§ÂÍ ¿õÁ¢ø «ýÀ¡Â¢Õó¾Ð§À¡Ä ¿¡Óõ 
´ÕÅÃ¢¦Ä¡ÕÅ÷ «ýÀ¡Â¢Õì¸ ÓÊÔõ. ¿õ¨Á §¿º¢ò¾¡Öõ À¨¸ò¾¡Öõ ¿¡õ 
«¨ÉÅ¨ÃÔõ §¿º¢ì¸ ÓÊÔõ. ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý «ý¨À ¿¡õ ÁüÈÅ÷¸§Ç¡Î 
À¸¢÷óÐ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ.  «ô¦À¡ØÐ ¿õ¨Á ¸¢È¢ŠÐÅ¢Û¨¼Â º£„÷¸û ±ýÚ 
ÁüÈÅ÷¸û «È¢óÐ¦¸¡ûÅ¡÷¸û.  
 

 ¸¢È¢ŠÐ¨Å ¿õ Á¡¾¢Ã¢Â¡¸ ¨Åì¸ ¿¡õ «ÅÕ¨¼Â «ÊîÍÅÊ¸¨Ç 
À¢ýÀüÚ§Å¡õ. §Å¾õ Å¡º¢òÐ ¦ƒÀ¢òÐ, ¦ºÊÂ¡¸¢Â ¸¢È¢ŠÐ¨Å º¡÷óÐ 
¿¢üÌõ ¦¸¡Ê¸Ç¡ö Å¡Ø§Å¡õ. «ô¦À¡ØÐ ¿¡õ ÁüÈÅ÷¸¨Ç 
¸¢È¢ŠÐÅñ¨¼ ¦¸¡ñÎ ÅÕõ, þÕ¨Ç ¿£ìÌõ ´Ç¢Â¡ö, ¿øÄ Á¡¾¢Ã¢Â¡ö 
þÕô§À¡õ. 

 

¦ƒÀº£Ä¢ ¬º£÷
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¦¾ì§¸¡Å¡ °÷ Š¾¢Ã£ ( 2º¡Ó.14:1-23) 

 

¦ÀÂÃ¢¼ôÀ¼¡¾ þó¾ô ¦Àñ ¦¾ì§¸¡Å¡ ±ýÈ °¨Ãî §º÷ó¾Åû.  ±É§Å 
¦¾ì§¸¡Å¡ °÷ Š¾¢Ã£ ±ýÚ «¨Æì¸ôÀð¼¡û.  þó¾ ¦¾ì§¸¡Å¡ ±Õº§ÄÁ¢ø 
þÕóÐ ¦¾ý ÒÈÁ¡¸ ÀýÉ¢ÃñÎ ¨Áø ¦¾¡¨ÄÅ¢ø þÕó¾Ð.  þÅû ¾¡Å£¾¢ý 
À¨¼ò¾¨ÄÅÉ¡É §Â¡Å¡À¢ý ¬§Ä¡º¨ÉÂ¢ýÀÊ ¾¡Å£Ð Ã¡ƒ¡ Óý 
Å¢¾¨Å¨Âô §À¡Ä §Å¼Á½¢óÐ Òò¾¢º¡Ä¢ò¾ÉÁ¡öô §Àº¢ ¾¡ý ¦ºöÔõÀÊÂ¡ö 
¦¸¡Îò¾ ¸¡Ã¢Âò¨¾ ¿¢¨È§ÅüÈ¢É¡û. 
 

¾¡Å£¾¢ý Á¸û ¾¡Á¡¨Ã «õ§É¡ý ¸üÀÆ¢ò¾¾¢É¡ø ¾¡Á¡Ã¢ý º§¸¡¾Ãý 
«ôº§Ä¡õ «õ§É¡¨Éì ¦¸¡¨Ä ¦ºö¾¡ý.  ¾ý º§¸¡¾Ã¨Éì ¦¸¡¨Ä 
¦ºö¾ «ôº§Ä¡õ ¾ý ¾¸ôÀý ¾¡Å£ÐìÌ ÀÂóÐ ¾ý ¾¡Â¢ý ¾¸ôÀý §¸ÝÃ¢ý 
Ã¡ƒ¡Å¢¼õ §À¡ö ãýÚ ÅÕ¼õ ¾í¸¢É¡ý. ¾¡Å£¾¢ý ÁÉõ ¾ý Á¸ý 
«ôº§Ä¡Á¢ý Á£Ð ÁÉò¾¡í¸Ä¡ö þÕó¾Ð.  þ¨¾ «È¢ó¾ §Â¡Å¡ô þ¾üÌô 
ÀÃ¢¸¡Ãõ §¾¼ ´Õ ¦Àñ¨½ò ¦¾Ã¢óÐ¦¸¡ñ¼¡ý.  «Åû þó¾ ¦¾ì§¸¡Å¡ 
°÷ Š¾¢Ã£.  þÅû ´Õ ¿øÄ Òò¾¢º¡Ä¢ô ¦Àñ½¡¸ ¾¡Å£Ð Ã¡ƒ¡×ìÌ Óý 
þÆ× ¦¸¡ñ¼¡Îõ ´Õ Å¢¾¨Å §À¡Ä §Å¼Á½¢óÐ ¿Êì¸ ¿øÄ ¾¢Èý 
¦ÀüÈ¢Õó¾¡û.  Ã¡ƒ¡Å¢¼õ §À¡ö ¾¨ÃÂ¢ø Ó¸õ ÌôÒÈ Å¢ØÐ, Å½í¸¢ 
»¡ÉÁ¡öô §Àº¢É¡û. ¾ÉìÌ þÃñÎ ÌÁ¡Ã÷ ±ýÚõ «Å÷¸û ºñ¨¼ô 
§À¡ð¼§À¡Ð ́ ÕÅý ¦¸¡øÄôÀð¼¾¡¸×õ ¦º¡ýÉ¡û.  þ¨¾ ¿¡õ ±ñ.36:16-
ø ¸¡½Ä¡õ.  «Åû ¦º¡ü¸û Ã¡ƒ¡Å¢ý ÁÉ¨¾ Á¡üÚõÀÊÂ¡É »¡ÉÓûÇ¾¡¸ 
þÕó¾Ð.  À¢ýÒ ¾¡ý Åó¾ì ¸¡Ã¢Âò¾¢üÌ Ã¡ƒ¡Å¢ý ¸ÅÉò¨¾ò ¾¢ÕôÀ¢É¡û.  
¿£÷ ±ý Á¸¨É ÁýÉ¢ì¸ º¢ò¾Á¡¸¢È¡§À¡Ð ²ý ¯õÓ¨¼Â ¦º¡ó¾ Á¸ý 
«ôº§Ä¡¨Á ÁýÉ¢ì¸Å¢ø¨Ä.  ²ý Ã¡ƒ¡Å¢ý ¿¢Â¡Âõ Á¡ÚÀ¡Î¸¢ÈÐ ±ýÚ 
§¸ð¼¡û.  §¾Åý ¿ÁÐ ¾¢ÃÇ¡É À¡Åí¸¨Ç ¸¢Õ¨ÀÂ¡ö ÁýÉ¢ôÀÐ §À¡Ä 
¿¡Óõ ÁýÉ¢ì¸ §ÅñÎõ ±É ¯½÷ò¾¢ô §Àº¢É¡û.  «Åû §Å„õ Á¡È¢ 
Å¢¾¨Å¨Âô §À¡ø ¿Êò¾¡Öõ, ¾¡Å£Ð Ã¡ƒ¡ «Å¨Ç §¿¡ì¸¢, ¿£ §Â¡Å¡À¢É¡ø 
àñ¼ôÀðÎò¾¡§É þôÀÊ §ÀÍ¸¢È¡ö ±ýÚ §¸ð¼¡ý.  «ÅÙõ ¬õ ±É 
´òÐì¦¸¡ñ¼¡û.  þó¾ô ¦Àñ½¢ý ºÁ¡÷ò¾¢ÂÁ¡É ¾¢È¨Á §À¡üÈò¾ì¸Ð. 
 

«ÅÙ¨¼Â »¡ÉÓûÇ ¦º¡ü¸Ç¡ø ¦¾¡¼ôÀð¼ Ã¡ƒ¡ ¾ý Á¸ý 
«ôº§Ä¡¨Á ÁýÉ¢òÐ ¾¢ÕõÀ «¨Æò¾¡ý.  §Â¡Å¡ÒìÌõ þÐ ¸×ÃÅÁ¡¸ 
þÕó¾Ð.  ºÁ¡¾¡Éõ ¬Å¢Â¢ý ¸É¢¸Ç¢ø ´ýÚ.  ºÁ¡¾¡Éõ ÀñÏ¸¢ÈÅ÷¸û 
À¡ì¸¢ÂÅ¡ý¸û. §¾ÅÛ¨¼Â À¢û¨Ç¸û ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢È ¿¡õ §¾Å§É¡Î 
ÁðÎÁøÄ¡Ð ±øÄ¡§Ã¡Îõ ºÁ¡¾¡ÉÁ¡Â¢Õì¸ §ÅñÎõ. ÁÉì¸ºôÒ 
À¢Ã¢Å¢¨É¨Â ²üÀÎò¾¢ ºÁ¡¾¡Éò¨¾ì ¦¸Îì¸¢ÈÐ.  þó¾ ¦¾ì§¸¡Å¡ 
Š¾¢Ã£¨Âô§À¡Ä Òò¾¢º¡Ä¢Â¡ö, »¡ÉÁ¡ö þÕóÐ, ¾É¢ôÀð¼ Å¡úì¨¸Â¢Öõ, 
ÌÎõÀò¾¢Öõ, ¯üÈ¡÷, ¯ÈÅ¢É÷, º¨À, ºÓ¾¡Âõ ±øÄ¡Ã¢¼Óõ ºÁ¡¾¡ÉÁ¡ö 
Å¡Ø§Å¡õ.  ¸÷ò¾÷ ±ý¦Èý¨ÈìÌõ ¬º£÷Å¡¾ò¨¾Ôõ, ƒ£Å¨ÉÔõ 
¸ð¼¨ÇÂ¢ÎÅ¾üÌ «Ð ÅÆ¢ ¯ñ¼¡ìÌõ. 

¾¢ÕÁ¾¢. „÷Á¢Ç¡ Ã¡§ƒ‰ 
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Dear Children, 
Hope you all have settled in the New Term at school. Our weekends have changed. 

We have started worshiping on Friday evenings now.  

Omicron, the latest coronavirus variant is evoking global concerns. Most people are 

thankfully suffering milder symptoms, but children are reportedly being affected 

more.  

The theme for the month of February is – 

“CHRIST- THE PATTERN FOR LIFE”.  

Jesus Christ is the best role model we could 

ever choose because He is perfect in every 

way. Ephesians 5: 1 says, “Do as God does. 

After all, you are His dear children.” 

Philippians 2:5-8 says : “Your Attitude Should Be The Same As That Of Christ Jesus”  

From a Biblical perspective, we should strive like Jesus, to be : 

 Christ-centered in all aspects of life  

 Committed to serve the needs of others before their own, 

 Courageous to lead with love as an expression of serving, 

 Consistently developing others into servant leaders, and 

 Continually striving to grow towards the ultimate servant leader, Jesus Christ. 

 A wonderful creation of a Loving God (Ps. 139:13) 

 A Child of God; adopted into His Family (Rom. 8:15) 

 Chosen by God; Special to Him (1 Peter 2:9) 

 Created for good works ( Eph. 2:10) 

 Citizen of Heaven; This world is not our home (Phi. 3:20) 

 

 

 

 

 

 

                                                             Therefore I exhort you, be imitators of me.  1 Cor. 4:16                                12 

 



 

 

THE GOSPEL ACCORDING TO MARK  

Author: Mark 

Date Written: AD 50  

Chapters: 16 

Summary: Mark was not one of the 12 disciples, but he traveled closely with both 

the Apostles Peter and Paul. As Mark recorded Jesus’ life, he showed that Jesus, the 

Son of God, is the suffering Servant of God.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He came to serve others and sacrifice Himself - even to His death on the Cross—so 

that sinners could be saved. 

Saying it with Pictures 

 

                                       Be imitators of me, just as I also am of Christ. 1Cor. 11:1                          13                 

 

 



 

 

TINY TOTS SECTION 

HOW CAN WE BECOME MORE LIKE CHRIST? WITH 

JESUS’ HELP… 

Once a little boy got stuck between two rocks!  

His knees were pressed against his chest and he couldn’t 

breathe or move. He was starting to black out when his older 

brother reached down and pulled him out.  

Jesus is our older brother and he will always be there to give 

us a hand and help us become more like HIM. 

SEE THE PICTURE BELOW AND ANSWER  

     You love one another, even as I have loved you, that you also love one another. John 13:34b             14                 

 

 



 

 

OTHERS SHOULD SEE JESUS IN US 

BY OUR ACTIONS:  

Circle the people who are being kind to each other. 

Join the Dots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color the Picture 

                   The one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. 1 John 2:6    15                 

 

 



 

 

OLDER CHILDREN SECTION 

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

1. How long was Jesus tempted in the wilderness? (1:13) 

a.  One Day     b.  Three Days 

c.  Seven Days     d.  Forty Days 

2. What did Jesus do for Peter's mother-in-law? (1:30-31) 

a.  Healed her of Fever   b.  Healed her of Palsy 

c.   Healed her of Leprosy   d.  Healed her of a withered Arm 

3. In the trip across the lake, what showed the humanity of Jesus? (4:38)  

a.  Hungered     b.  Slept 

c.  Thirsted     d.  Shivered 

4. In the same trip across the lake what showed the divinity of Jesus. (4:39)  

a.  Calmed the wind and the waves b.  Healed the disciples 

c.  Caught a great number of fishes d.  Walked on water 

5. Whose daughter did Jesus bring back to life? (5:22-23, 41-42) 

a.  Dorcas     b.  Jairus 

c. Nobleman      d.  Widow of Nain 

6. What was the name of the blind beggar that received his sight? (10:46)  

a.  Barabbas     b.  Barnabas 

c. Bartholomew    d.  Bartimaeus 

7. What did Jesus say his house should be called? (11:17) 

a.  A Church     b.  A House of Prayer 

c. A Temple of God    d.  A Tabernacle of God 

8. What did the centurion say after seeing Jesus die on the cross? (15:39)  

a.  God be merciful    b. I have sinned 

c.  This was the Son of God   d. I have unclean lips 

9. Who did they compel to bear the cross for Jesus? (15:21)  

a.  Joseph of Arimathea   b.  Nicodemus 

c.  Simon of Cyrene    d.  Simon Peter 

10. Who boldly asked Pilate for the body of Jesus? (15:43) 

a.  Joseph of Arimathea   b.  Nicodemus 

c.  Simon of Cyrene    d.  Simon Peter 

11. Who was the Author of the Gospel according to Mark? 

a. Matthew     b.  Luke 

c. Peter      d.  Mark  

12. The book of Mark has ________ no. of chapters    a. 14 b. 15  c. 16    d. 17 

 

                            He is your example, and you must follow in his steps.I Peter 2:21b         16                 

 

 



 

 

COMPLETE THE SENTENCES  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

These are the things we need to do to live a life that 

is pleasing to God. UNSCRAMBLE THEM… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God.Romans 15:7   17               

 

 



 

 
 

 

 

 

          In Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Col. 2:10   18               

 

 



 

 

FOOD FOR THOUGHT...  

Refer Luke 2:41-52 

 

What can you do during Church time each week? (Write your own answers) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                     But whoever is united with the Lord is one with him in spirit. 1Cor.6:17              19               

 

 



 

 

JESUS IS GOD’s PATTERN FOR OUR LIVES; As CHRIST 

IS THE HEAD OF THE CHURCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. 1Cor.12:27      20               

 

 



 

 

MORE LIKE CHRIST WOULD I LIKE 

TO BE… 

Once the wife of missionary Adoniram 

Judson told him that a newspaper article 

likened him to some of the apostles.  

Judson replied, "I do not want to be like a 
Paul...or any mere man.  
 
I want to be like Christ... 

I want to follow Him only, copy His 

teachings, drink in His Spirit, and place my 

feet in His footprints... 

Oh, to be more like Christ!"  

Dear Children, complete 

the short review below… 

1. The theme for the month of February is: 

_____________________________________________________. 

2. Mark 10:45 says - 

_____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Mark showed that Jesus was the 

_________________________________ 

____________________________________________________________. 

4. From a Biblical perspective, we should strive like Jesus, to be  

(i) _______________________________; (ii) ________________________; 

(iii) _________________________; (iv) ____________________________;  

(v) ___________________________________ 

      5. Who did Adoniram Judson want to be like? ______________________. 

May God empower you with His Holy Spirit, as you strive to pattern your life like 

Jesus Christ. God bless,       

      Mrs. Briliya Jeyaseelan. 

                            Set your minds on things above, not on earthly things. Col.3:2              21               

 

 



 

 

1. Â¡Õ¨¼Â Å¢ÕôÀò¨¾ ¬ñ¼Å÷ ¿¢¨È§ÅüÚ¸¢È¡÷? 
2. ¾¡Å£Ð Òº¢ì¸ Å¢ÕÀ¡¾ ¬¸¡Ãõ ±ýÉ? 
3. ±¸¢ô¾¢§Ä ¸÷ò¾÷ «Êò¾Ð ±ýÉ? 
4. ºí¸£¾ì¸¡ÃÛìÌ Á¨ÈÅ¡¸ ¨Åì¸ôÀð¼¨Å ±¨Å? 
5. ¸¢ýÉÃí¸¨Ç ±í§¸ àì¸¢ ¨Åò¾¡÷¸û? 
6. º£§Â¡ý À÷Å¾í¸û §Áø þÈíÌõ À½¢ìÌ ´ôÀ¡ÉÐ ±ýÉ? 
7. ¸÷ò¾÷ ±í§¸ þÕóÐ ¸¡ü¨Èô ÒÈôÀ¼ô ÀñÏ¸¢È¡÷? 
8. ¸÷ò¾Ã¢ý À¡ð¨¼ Å¢ÕõÀ¢ÉÅ÷¸û Â¡÷? 
9. Â¡¨Ãì ¸÷ò¾÷ «Äí¸Ã¢ôÀ¡÷? 
10. Â¡ÕìÌ ºÁ¡¾¡Éõ ¯ñÎ? 
11. §Å¨Äì¸¡Ã¢Â¢ý ¸ñ¸û Â¡Õ¨¼Â ¨¸¨Â §¿¡ì¸¢Â¢ÕìÌõ? 
12. ¾¡Å£¾¢ý Åõºò¾¡Õ¨¼Â º¢í¸¡ºÉí¸Ç¡¸¢Â ¿¢Â¡ÂºÉí¸û ±íÌ  
     ¨Åì¸ôÀðÊÕì¸¢ÈÐ? 
13. ¸÷ò¾÷ þŠÃ§Å¨Ä ±¾¢É¢ýÚ Á£ðÎì¦¸¡ûÅ¡÷? 
14. ƒ¡Áì¸¡Ã¨Ãô À¡÷ì¸¢Öõ «¾¢¸Á¡ö ¸¡ò¾¢Õó¾Ð Â¡÷? 
15. ¾¡Å£Ð ±¾ü¸¡¸ ¦À¡Õò¾¨Éô Àñ½¢É¡÷? 
16. ÒÈƒ¡¾¢¸û ¦º¡øÄ¢ì¦¸¡ñ¼Ð ±ýÉ? 
17. ºí¸£¾ì¸¡ÃÛ¨¼Â ¬òÐÁ¡ ±¾¢É¡ø ¿¢¨Èó¾¢Õì¸¢ÈÐ? 
18. ±ô§À¡Ð ¾¡Å£Ð Á¸¢úîº¢Â¡Â¢Õó¾¡÷? 
19. ¾¡Å£¾¢ý ¬òÐÁ¡ ±ôÀÊ þÕì¸¢ÈÐ? 
20. º¡Ä§Á¡É¢ý º¢í¸¡ºÉõ ±í¸¢Õó¾Ð? 
21. þŠÃ§Åø ¦º¡øÄ §ÅñÊÂÐ ±ýÉ? 
22. Â¡¨Ãô À¨¸ì¸¢È «¨ÉÅÕõ ¦Åð¸¢ À¢ýÉ¢ðÎ ¾¢ÕõÀì¸¼Å÷¸û? 
23. «¸í¸¡Ã¢¸û ºí¸£¾ì¸¡ÃÛìÌ Å¢§Ã¡¾Á¡¸ ¨Åò¾¨Å ±ýÉ? 
24. ´Õ ¦ºÂ¨Ä ¿¡õ ¦ºöÔõ Óý ¬ñ¼Å÷ «È¢ó¾¢Õì¸¢È¡÷.  
     «Ð ±ýÉ? 
25. ±ô¦À¡ØÐ ¿£¾¢Á¡ý¸û ±ý¨É ÝúóÐ¦¸¡ûÙÅ¡÷¸û ±ýÚ ¾¡Å£Ð  
     ÜÈ¢É¡ý? 
26. ¸÷ò¾÷ Â¡¨Ãò àì¸¢ Å¢Î¸¢È¡÷? 
27. ±íÌ ¸÷ò¾Õ¨¼Â Ð¾¢ Å¢ÇíÌÅ¾¡¸? 
28. ¸÷ò¾÷ Â¡Ãò ¾¡í¸¢, Â¡¨Ãò àì¸¢ Å¢Î¸¢È¡÷? 
29. §¾ÅÛ¨¼Â ÅøÄ¨Á Å¢ÇíÌõ ±¨¾ô À¡÷òÐ «Å¨Ãò Ð¾¢Ôí¸û? 
30. ÁÛ„ý ±¾üÌ ´ôÀ¡Â¢Õì¸¢È¡ý? 
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1. ¿£¾¢Ôõ ¿¢Â¡ÂÓõ       - 89:14 
2. i)  ÀÃ¡ì¸¢ÃÁõ ii) ºò¾¢Âõ ±ýÛõ ¸î¨º     - 93:1&±§À.6:14 

                                          (or) ²º¡Â¡ 11:5 
3. ¸÷ò¾Õ¨¼Â Å¡ºø¸Ç¢ø, «Å÷ À¢Ã¸¡Ãí¸Ç¢ø  - 100:4 
4. º¡õÀ¨Ä, ¸ñ½£§Ã¡§¼     - 102:10 
5. ÅÆ¢ Å¢ÄÌ¸¢ÈÅ÷¸Ç¢ý ¦ºö¨¸    - 101:3 
6. º¢Õ‰Êì¸ôÀÎõ ƒÉõ      - 102:18 
7. º¡Àò¨¾ Å¢ÕõÒ¸¢ÈÅÛìÌ     - 109:17 
8. ¬ì¸¢¨ÉìÌûÇ¡¸ò ¾£÷ì¸¢ÈÅ÷¸Ç¢É¢ýÚ  

±Ç¢ÂÅÉ¢ý ¬òÐÁ¡¨Å þÃðº¢ì¸    - 109:31 
9. ¬Â¢Ãõ ÅÕ„õ       - 90:4 
10. ̄ õÓ¨¼Â ¬Ú¾ø¸û      - 94:19 
11. ̧ ÷ò¾Õ¨¼Â ¸¢Õ¨À      - 108:4 
12. ºòÐÕì¸¨Ç À¡¾ÀÊÂ¡ì¸¢ô§À¡Îõ Å¨ÃìÌõ  - 110:1 
13. þŠÃ§Åø ÌÎõÀò¾¡¨Ã, ¬§Ã¡ý ÌÎõÀò¾¡¨Ã,¸÷ò¾ÕìÌ 

ÀÂôÀÎ¸¢È ¦ÀÃ¢§Â¡¨ÃÔõ, º¢È¢§Â¡¨ÃÔõ ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡÷ - 115:12,13 
14. ¾ÁìÌ º¢ò¾Á¡É Â¡Å¨ÃÔõ     - 115:3 
15. À¢Ã¢ÂôÀÎ¸¢È ±øÄ¡Ã¡Öõ ¬Ã¡ÂôÀÎ¸¢È¨Å¸ÙÁ¡ö                          

þÕì¸¢ÈÐ        -  111:2 
16. ¾ÉìÌ Å¢§Ã¡¾Á¡ö §Àº¢É ÐýÁ¡÷ì¸ÕìÌ  - 109:3 
17. Á¸¢úîº¢§Â¡§¼       - 100:2 
18. Å£¦½ýÚ        - 94:11 
19. ¾ÁÐ ¸¢Õ¨À¨ÂÔõ, ¯ñ¨ÁÔõ    - 98:3 
20. ¾£¨Á¨Â        - 97:10 
21. Ã¡ƒ¡Å¢ý ÅøÄ¨Á, ¿¢Â¡Âò¨¾    - 99:4 
22. þŠÃ§Åø ±¸¢ô¾¢Öõ, Â¡ì§¸¡À¢ý ÌÎõÀõ «ó¿¢Â  

À¡¨„ì¸¡Ãý ƒÉò¾¢Ä¢ÕóÐ ÒÈôÀð¼§À¡Ð  - 114:1,4 
23. ̄ ñ¨ÁÔõ, ¦ºõ¨ÁÔÁ¡öî ¦ºöÂôÀð¼¨Å¸û - 111:7,8 
24. ̧ ÷ò¾÷ Å¡Éò¾¢Öõ, âÁ¢Â¢ÖÓûÇ¨Å¸¨Ç À¡÷ìÌõÀÊ  -  113:6 
25. ̧ ÷ò¾Õ¨¼Â ¸üÀ¨É¸Ç¢ýÀÊ ¦ºöÂ §ÅñÎõ - 111:10 
26. ¾ÁìÌ ÀÂó¾Å÷¸ÙìÌ      - 111:5 
27.  i) ´ýÚÁ¢øÄ¡Áø «¨ÄóÐ ¾¢Ã¢ó¾§À¡Ð  - 107:1-6 

 ii) À¡Åò¾¢É¡ø ¾¡úò¾ôÀð¼ §À¡Ð   - 107:7-13 
      iii) ¿¢÷ã¼÷ ÁÃ½ Å¡ºø¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ÜôÀ¢ð¼ §À¡Ð - 107:14-19 
      iv) ¸¼øÂ¡ò¾¢¨Ã ¦ºøÀÅ÷¸Ç¢ý ¬Àò¾¢§Ä  - 107:21-28  

28. ¾ÁÐ ÅºÉò¨¾ «ÛôÀ¢     - 107:20 
29. ÀÃ¢Íò¾ÓûÇÅ÷       - 99:9 
30. ̧ ÷ò¾Õ¨¼Â ¬ÄÂò¾¢§Ä ¿¡ð¼ôÀð¼Å÷¸û  - 92:13-15 
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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. 

 



 

 

1. Mr.Nimalan Gnanaraj  
2. Mrs. Febell Jeevagi Thomas 
3. Mrs. Jebaseeli Asir 
4. Mrs. Manuel Sarah Foulkes Moore 
5. Mrs. Sharmila Rajesh 
6. Mrs. Sheeba Merlin 
7. Mrs.Jenis Trison 
8. Mr. Emmanuel Vanya 
9. Mrs. Sheneega Stanely 
 

 
1. Geoffrey Jerome David 
2. Joha Anit Manuel 
3. Andrew Jones Arun 
4. Adelyn Victoria Jeyaseelan 
5. Abryan Gabriel Jeyaseelan 
6. Jeya Jehosheba Mahear 
7. Jeya Joshua Maher 
8. Leonel I.J. Stalin 
9. Linuel I.J. Sherwyn 
10. Keren Grapeson 
11. Abner Theophiilus Grapeson 
12. Gabrilyn Hannah 
13. Jerilyn Pushpam Nelson 
14. Shawn Samuel 
15. Sheena Samuel 
16. Amy Jazzlyn 
17. Hadriel Adventier 

 

 

 

Note :  Submit the answers of Bible Quiz to Pastor 

uncle on or before 25th of every month.    

 

                                  ல்லாவற்தறயும் யசாதித்துப்பார்த்து, நலைானததப் பிடித்துக்வகாள்ளுங்கள். 1 வதச. 5:21               24 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
¦¾¡¼Õõ ¸øæÃ¢ ÀÊôÒ 
 

 

®Êò¾¢üÌ º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ´Õ ÅÄ¢Â ¦º¡òÐ.  ±¨¾Ô§Á Á¡üÈ¢ 
º¢ó¾¢ôÀ¾¢ø, þý¨ÈÂ ¦Á¡Æ¢Â¡¼Ä¢ø "Thinking out of the box" ±ýÈ 
Å¡ì¸¢Âò¾¢ü§¸üÀ Á¢¸ Å¢ò¾¢Â¡ºì §¸¡½ò§¾¡Î º¢ó¾¢òÐ ¦ºÂøÀÎÅ¡÷ ®Êò.  
«Å÷ ´Õ ÒÐ¨Á Å¢ÕõÀ¢.  Ì¨Èó¾ Åº¾¢Ô¼É¢Õó¾ ¾ý Å¢Î¾¢ «¨È¨Â 
ÀÇ¢î¦ºýÈ Åº£¸ÃòÐ¼ý «¨Áì¸ò ¾¢ð¼õ §À¡ð¼¡÷. «íÌõ þíÌÁ¡¸ 
²§¾§¾¡ ´ðÊ, ¦¾¡í¸Å¢ðÎ ÓüÈ¢ÖÁ¡¸ «Å÷ «¨È¨Â Á¡üÈ¢Å¢ð¼¡÷.  
¸ñ¸¡½¢ì¸ Åó¾ Å¢Ã¢×¨ÃÂ¡Ç÷, þó¾ ÒÐ¨Áô ¦Àñ½¢ý 
Á¡üÈ¢Â¨Áì¸ôÀð¼ «¨È «¨ÁôÀ¢Öõ ¸¨Ä§Â¡Î ¸¨Ç¸ðÊÂ ®Êò¾¢ý 
Ãº¨ÉÂ¢Öõ ÁÉ¨¾ô ÀÈ¢¦¸¡Îò¾¡÷.  'Üîºõ' ±ýÈ ÜðÊüÌû ÒØÅ¡Â¢Õó¾ 
®Êò À¼À¼ìÌõ Àð¼¡õâîº¢Â¡¸î º¢È¸Êì¸ ¬ÃõÀ¢ò¾Ð ·ô¦Çîº÷ 
¸øæÃ¢Â¢ø¾¡ý. 
 

¯Õñ¼, ÍñÊÂ¢ØìÌõ ¸ñ¸û, ÜÃ¢Â ãìÌ, ÍÕûÓÊ, ¦¿ÊÂ ¯ÕÅõ, 
Åº£¸Ã¢ìÌõ §ÀîÍ, ÄÂ¢ì¸¨ÅìÌõ ¬úó¾ ¸ÕòÐî ¦ºÃ¢×, ¬ÍÅ¡ºôÀÎòÐõ 
ÒýÉ¨¸ þ¨ÅÂ¨ÉòÐõ ´ðÎ ¦Á¡ò¾Á¡¸ ®Êò¾¢¼õ ¦ƒ¡Ä¢ò¾É.  Á¢¸ 
§¿÷ò¾¢Â¡¸ ̧ ¡÷ µðÎÅ¡÷.  Àó¾Âò¾¢ø ÀíÌ ¦¸¡ûÇ¡¾Ð¾¡ý Ì¨È, «ò¾¨É 
Ä¡Å¸¡Á¡¸ µðÎÅ¡÷.  àÃõ ́ Õ ¦À¡Õð¼¡Â¢Õó¾¾¢ø¨Ä «ÅÕìÌ.  ́ ÕÓ¨È 
¾ý Å£ðÊÄ¢ÕóÐ ·ô¦ÇîºÃ¢ÖûÇ ¸øæÃ¢Å¨Ã 300 ¨Áø¸û º¸ Á¡½ÅÃ¢ý 
¸¡Ã¢§Ä§Â ¦ºýÈÉ÷.  À¡ðÎì ¸î§ºÃ¢Ô¼ý Å¢ñ¨½ôÀ¢ÇìÌõ  º¢Ã¢ô¦À¡Ä¢  
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ÓÆí¸ º¡¨ÄÂ¢Öû§Ç¡÷ º¡Ê ´ÐíÌõ Åñ½õ ´öÂ¡ÃÁ¡¸ ¸¡¨Ã µðÊî 
¦ºýÈ¡÷ ®Êò. 
 

¦¿ÊÂ ¦ÁÄ¢Â ¯ÕÅõ ¦¸¡ñ¼ Á¡½Å¢Â¡É¾¡ø ¸øæÃ¢ 
Ü¨¼ôÀó¾¡ð¼ì ÌØÅ¢ø ®Êò¨¾ ÅÖì¸ð¼¡ÂÁ¡¸ §º÷òÐ Å¢¨ÇÂ¡¼ 
¨Åò¾É÷.  «¾¢Öõ Á¢¸ ¬÷ÅÁ¡¸ Àí§¸üÈ¡÷.  ¸øæÃ¢ì¸¡¸ ²¨ÉÂ 
¸øæÃ¢¸Ö¼É¡É §À¡ðÊ¸Ç¢ø Àí§¸üÈ¡÷.  ÁÕòÐÅÃ¡Ìõ §¿¡ì¸òÐ¼ý 
«È¢Å¢ÂÄ¢ø Biology-³Ôõ, ÁÉÐìÌô À¢Êò¾¾¡ø 'Speech' «¾¡ÅÐ 
§ÀîÍì¸¨ÄÂ¢Â¨ÄÔõ Óì¸¢Â À¡¼í¸Ç¡¸ì ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷.  þÂøÀ¡¸§Å 
¸½£¦ÃýÈ ÌÃÖõ, Áì¸û «í¸£¸Ã¢ìÌõ Åñ½õ ¸ÕòÐì¸¨Çô ÀÃ¢Á¡Úõ 
¾¢ÈÛõ, ±¨¾Ô§Á ÍÅ¡Ãº¢ÂÁ¡¸ò ¦¾Ã¢Å¢ìÌõ, «È¢Å¢ìÌõ Ä¡Å¸Óõ 
¦¸¡ñÊÕó¾ ®Êò¨¾ô §ÀîÍì ¸¨ÄÂ¢ø þýÛõ ¾¢È§É¡Îõ, ¦ÁÕ§¸¡Îõ 
«Äí¸Ã¢òÐ ÅÇ÷ò¾Ð.  «§¿¸ þÄì¸¢Â ºí¸í¸Ç¢ø Àí§¸üÈ¡÷ ®Êò.  ¿¡ý 
À½ìÌ¨ÈÅ¢É¡ø¾¡ý ÁÕòÐÅÃ¡¸Å¢ø¨Ä ±ýÚ «Å÷ ´Õ ¸¡Äì¸ð¼ò¾¢ø 
¿¢¨Éò¾¡Öõ, "±ý¨É §¿¡ì¸¢ ÜôÀ¢Î, «ô¦À¡ØÐ ¿¡ý ¯ÉìÌ ¯ò¾Ã× 
¦¸¡ÎòÐ, ¿£ «È¢Â¡¾Ðõ ¯ÉìÌ ±ð¼¡¾ÐÁ¡É ¦ÀÃ¢Â ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¯ÉìÌ 
«È¢Å¢ô§Àý" (±§ÃÁ¢Â¡ 33:3) ±ýÈ Å¡ìÌò¾ó¾ ¸÷ò¾Ã¢ý ÅÆ¢¿¼òÐ¾ÖìÌò 
¾ý ¸É¨Åì ¸¡ðÊÖõ Óì¸¢ÂòÐÅõ ¦¸¡Îò¾¡÷. 
 

þÄì¸¢Âî ºí¸õ, þýÛõ À¢È ¸øæÃ¢ ¿¢¸úîº¢¸Ç¢ø ®Êò ¾Éì¦¸É 
º¢ÈôÀ¢¼õ ¿¢ÚÅ¢Â¢Õó¾¡÷.  ¿¡¼¸õ ÁüÚõ À¡¼ø ¸¨ÄÂ¢ø §¾÷ó¾¢Õó¾ 
Á¢ýÉ¢Â§À¡Ä¢Š ¿¸÷Å¡º¢Â¡É «ÅÕìÌ ¿¡¼¸õ ±ØÐÅÐõ ¿ÊôÀÐõ 
þÂøÀ¡É ¸¨Ä¸û. ºã¸ ¿¢¸ú×¸¨Çì ¸üÀ¨Éì¸Ä¨ÅÂ¡ø Å÷½¢òÐ, 
¿¡¼¸í¸Ç¡¸ ¸¨¾ÅºÉò¾¡ø Å¢Á÷º¢òÐ, ¸¨ÄÑÏì¸í¸§Ç¡Î 
«Ãí§¸üÚÅ¾¢ø «Ä¡¾¢ þýÀõ ¸ñÎûÇ¡÷ ®Êò.  «Å÷ ±Ø¾¢Â Ó¾ø §Á¨¼ 
¿¡¼¸õ '«¦ÁÃ¢ì¸ ³ì¸¢Â ¿¡Î¸Ç¢ø ´Õ º£Éô ¦Àñ'. ¸¨¾ ÅºÉò¨¾ ±Ø¾¢Â 
¨¸§Â¡Î ¾ýÉõÀ¢ì¨¸Ô¼ý «¨¾ þÂì¸¢ ÓÆì¸¢Å¢ð¼¡÷.  þó¾ ¸¨¾§Â 
®Êò¾¢ý ¦Åû§Ç¡ð¼ «Ãí§¸üÈÁ¡õ.  ¸¨¾ ÅºÉõ, þÂì¸õ þ§¾¡Î 
¸¾¡¿¡Â¸¢Â¡É º£Éô¦Àñ½¡¸ ¿ÊòÐõ ¦ÀÂ÷ ¦ÀüÈ¡÷ Á¢ýÉ¢Â§À¡Ä¢Š 
Áí¨¸ ®Êò ¦À÷ø Á¡÷¸ý.  «Å÷ «õÁ¡ ³¼¡ Á¡÷¸ý ¸¾¡¿¡Â¸¢Â¡É ¾ý 
Á¸Ùì¸¡¸ Á¢¸ì¸ÅÉòÐ¼Û¼õ ¸¨Ä ÑÏì¸òÐ¼Ûõ þÇ¿£Ä ¦Åø¦Åð 
¯¨¼ ¨¾òÐì¦¸¡ñÎ Åó¾¡÷¸û. º¢ÅôÒ §Ã¡ƒ¡ ¾¨ÄÂ¢ý µÃÁ¡ö º¢Ã¢ì¸, 
þÇ¿£Ä ¸×É¢ø ®Êò¾¢ø ÀÇ¢î¦ºýÈ¢Õó¾¡÷.  ÀýÉ¡ðÎ ¯¨¼Â¢ø º¢Ä 
Á¡½Å÷¸û À¸ð¼¡ö ¿¨¼ÀÂ¢Ä, ¾í¨¸ ¸¢§Ãº¢ý þ¨ºì¸¢½í¸ 
º£Éô¦Àñ½¡ö ®Êò «¨ÅÂ¢Öû§Ç¡÷ «¨ÉÅ¨ÃÔõ «ºò¾¢Å¢ð¼¡÷. 

- ¦¾¡¼Õõ 
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என்யனாடிரும் ைா யநச கர்த்தயை 
வவளிச்சம் ைங்கி இருட்டாயிற்யற 
ைற்யறார் சகாேம் அற்ற யபாதிலும் 
நீங்கா ஒத்தாதச நீர் என்யனாடிரும். 
 

‘நீர் எங்களுடயன தங்கியிரும், சாேங்காலைாயிற்று, 
வபாழுதும் யபாயிற்று’. லூக்கா 24:29 
 

‘இயேசுபெருமான் உயிர்த்பெழுந்ெ தினத்ென்று மாலையில், எம்மாவூருக்குச் 
பென்ற இரு சீஷர்கள் ஆண்டவரிடத்தில் பொன்ன இவ்வார்த்லெகலை 
அடிப்ெலடோகக் பகாண்டு எழுெப்ெட்ட ொடயை, ‘என்யனாடிரும் மா யேெ கர்த்ெயே’ 
என்னும் ொடைாகும்.  எல்ைாப் ொட்டுப் புத்ெகங்களிலும் இது ெவறாமல் 
காணப்ெடுகிறது. ஆண்டவர் ேம்யமாடு ெங்கியிருந்ொல், ேம் வாழ்க்லகயின் 
அந்திேகாைம்வலே ேமக்கு ஒரு ெஞ்ெைமும் ஏற்ெடாது. 

 
         இப்ொடலை எழுதிேவர் பென்றி பிோன்ஸிஸ் லைட் (Henry Francis Lyte 
1793 – 1847). லைட் யொெகர் 27 வேொயிருக்லகயில், விோதிோயிருந்ெ ஒரு 
ேண்ெலே அடிக்கடி ொர்க்கச் பென்றார்  யோோளி எப்யொதும், “ஆண்டவயே 
என்யனாடிரும்” என்று கூறுவார்.  சிை ோட்களில், அவர் இறந்துயொகயவ, 
யொெகருக்கு, ‘என்யனாடிரும்’ என ஆேம்பிக்கும் ஒரு ொடல் எழுதும் எண்ணம் 
உதித்ெது. 1847ம் ஆண்டு, ெமது 54ம் வேதில் லைட் யொெகர் காெ யோயினால் 
பீடிக்கப்ெட்டு, குளிர்காைத்லெ உஷ்ணமான இத்ொலி ோட்டில் கழிக்கத் 
தீர்மானித்ொர்.  பிேோணம் புறப்ெடுமுன், ெமது ெலெோருக்குப் பிேெங்கம் 
பெய்ேயவண்டுபமன விரும்பினார்.  அவர் யோய்வாய்ப்ெட்டிருந்ெலமோல் அவேது 
குடும்ெத்தினர் அலெ ஆட்யெபித்ெனர்.  ஆயினும் அவர் ஆைேத்துக்குச்பென்று, 
ேற்கருலணலேக் குறித்ெ ஓர் அரிே பிேெங்கம் பெய்து, ேற்கருலண பகாடுப்ெதிலும் 
ெங்பகடுத்துக்பகாண்டார்.  ஆோெலனக்குப்பின் கலைப்ெலடந்ெவோகக் 
காணப்ெட்டாலும், உடல்நிலை ொதிக்கப்ெட்டொகத் யொன்றவில்லை. 
 
     அன்று மாலையில் அவர் கடற்கலேயில் உைாவிக்பகாண்டிருக்லகயில், ெை 
ஆண்டுகளுக்குமுன் அவர் எழுெ ஆேம்பித்ெ “என்யனாடிரும்” என்னும் ொடலை எழுதி 
முடிப்ெலெக்        குறித்து      தீவிேமாய்     ஆயைாசிக்கைானார்.     ஆனால்     அதிகக்  
கலைப்ெலடந்திருந்ெலமோல், இவ்யவலைலே இத்ொலி பென்று திரும்பிேபின் 
முடிக்கைாம் என எண்ணினார்.  ஆயினும் அலெ உடயன முடிக்கும்ெடி மனதில்  
ஏவப்ெட்டு, அலெ எழுதி முடித்து, ொடலையும் அெற்குத் ொம் எழுதிே ஓர் 
ோகத்லெயும் ெம் இனத்ெவர் ஒருவரிடம் பகாடுத்ொர்.  இது ோம் வழக்கமாகப் ொடும்  
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ோகம் அல்ை.  பின்பு, முன் தீர்மானித்ெெடியே, ெம் குடும்ெத்ொருடன் இத்ொலி 
ோட்டுக்குப் ெேணமானார்.  சுமார் இேண்டு மாெங்களுக்குப்பின், ேவம்ெர் மாெம், 20ம் 
யெதி அவர் இத்ொலி ோட்டிலுள்ை லேஸ் ேகரில் காைமானார்.  அவர் முெலில் 
எண்ணிேெடி, இப்ொடலை முடிப்ெலெ ஒத்தி லவத்திருந்ொல், இப்ொடலை கிறிஸ்ெவ 
உைகம் இழந்திருக்கக்கூடும். 
     ேமது ொட்டுப்புத்ெகங்களில் இப்ொடல், மாலைக் கீெங்கள் ெகுதியில் 
யெர்க்கப்ெட்டிருக்கிறது.  ஆனால் லைட் யொெகர் வாழ்க்லகயின் அந்தி யேேத்லெக் 
குறித்து எழுதினாயேபோழிே ஒரு ோளின் அந்தி யேேத்லெக் குறிக்கவில்லை என்ெலெ 
இப்ொடலின் இேண்டாவது கவியும், ஆறாவது கவியும் பெளிவாகக் காட்டும்.  யமலும் 
அவர் யோய்வாய்ப்ெட்டிருந்ெலமோல், ென் வாழ்க்லகயின் அந்திே காைம் பேருங்கி 
வருவலெ எண்ணி இப்ொடலை எழுெைானார்.  அவர் எழுதிே இெே ொடல்களில் 
முக்கிேமானலவ:   

· ொமாலை 1 - ஆத்மயம உன் ஆண்டவரின் 
· ொமாலை 220 – ஆண்டவா ! யமயைாகில் உம் 
· ொமாலை 311 – சிலுலவ சுமந்யொனாக 

‘என்யனாடிரும் மா யேெ கர்த்ெயே’ ொடலுக்கான இலெலே வில்லிேம்             
பெச். மாங்க் (William H. Monk) என்ெவர் எழுதி, பென்றியின் நிலனவு ஸ்யொத்திே 
பெெக்கூட்டத்தில் இலெத்ொர். 

அன்று முெல் இப்ொடல் ெை கிறிஸ்ெவ ெலெகளில் பிேெைமாகத் துவங்கிேது. 
ஐந்ொம் ொர்ஜ் மன்னர், மகாத்மா காந்திேடிகள் ஆகியோருக்கும் இப்ொடல் மிகவும் 
விருப்ெத்திற்குரிே ொடைாகும். ஆறாம் ொர்ஜ் மன்னர் மற்றும் இேண்டாம் எலிெபெத் 
ோணி யொன்ற அேெ குடும்ெத்தினரின் திருமணங்களிலும் இப்ொடல் ொடப்ெட்டது. 
ஒவ்பவாரு உைகக்யகாப்லெ கால்ெந்து இறுதிப்யொட்டியின் துவக்கத்திலும் இப்ொடல் 
ொடப்ெடுகிறது.  யமலும், ஆஸ்திரிோ, நியூஸிைாந்து, கனடா, இங்கிைாந்து யெெங்களின் 
ெல்யவறு வருடாந்திே பகாண்டாட்டங்களிலும் இப்ொடல் இலெக்கப்ெடுகிறது. 

இப்ொடல் எழுெப்ெட்டு, நூறு ஆண்டுகளுக்குப்பின், 1947ல் ஒரு ெத்திரிக்லக 
நிருெர் லைட் யொெகர் குடியிருந்ெ வீட்டுக்குச் பென்று, அவேது யெத்திோகிே ொக் 
அம்லமோலேப் யெட்டிகண்டார்.  அவ்வம்லமோர் ெம் ொட்டனார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு 
முன் வழக்கமாகப் ெடுக்கும் அலறயியையே விோதிோகப் ெடுத்திருந்ொர்கள்.  அவர்கள் 
லைட் யொெகர் ெம் லகோல் எழுதிே ‘என்யனாடிரும்’ என்னும் ொடலின் முெல் 
பிேதிலேக் காட்டினார்கள்.  யொெகர் இப்ொடலுக்கு எட்டுக் கவிகள் எழுதி 
உள்ைார்.  ஆனால் ேமது ொட்டுப் புத்ெகங்களில் ஐந்து அல்ைது ஆறு கவிகள்ொன் 
காணப்ெடுகின்றன.  விடப்ெட்ட கவிகளில் கலடசிக் கவிலே பின்வருமாறு 
பமாழிபெேர்க்கைாம். 

 
‘இைலமயில் என்யமல் பிேகாசித்தீர் 
பின் வீம்பு பகாண்டும்லம விட்யடாடினும், 
நீர் என்லனக் லகவிடாதிருக்கிறீர் 

முடிவு மட்டும் நீர் என்யனாடிரும்’ 
 

 

                                                 உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடயன யதவனுக்குள் ைதறந்திருக்கிறது. வகாயலா.3:3b              28 



 

 

 

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

 
      

 
 

 

 

 

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

4 ¦ÅûÇ¢ 
9.15 pm – 10.15pm & 
10.30 pm – 11.30 pm 

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

5 ºÉ¢ 12.00 noon- 1.00 pm ¯ÀÅ¡º ¦ƒÀìÜÎ¨¸ (online) 

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

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

11 ¦ÅûÇ¢ 
9.15 pm – 10.15pm & 
10.30 pm – 11.30 pm 

àÂ ¬Ã¡¾¨É – 
St.Andrew’s church 

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

18 ¦ÅûÇ¢ 
9.15 pm – 10.15pm & 
10.30 pm – 11.30 pm 

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

19 
ºÉ¢ 7.00 pm – 7.30 pm 

8.00 pm – 9.00 pm  
¦Àñ¸û ³ì¸¢Â ºí¸õ (online) 
¬ñ¸û ³ì¸¢Â ºí¸õ (online) 

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

25 ¦ÅûÇ¢ 
9.15 pm – 10.15pm & 
10.30 pm – 11.30 pm 

¾¢¼ôÀÎò¾ø ¬Ã¡¾¨É –   
      St.Andrew’s church 

28 ¾¢í¸û 11.45 pm Á¡¾ þÚ¾¢ ¦ƒÀõ (online) 

                                                            ஒருவருக்வகாருவர் வபாய் வசால்லாதிருங்கள்; வகாயலா.3:9a                  29 

http://www.csitamilabudhabi.org/attend-church-service-booking/
http://www.csitamilabudhabi.org/attend-church-service-booking/
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1.02.22 MATTHEW  7: 7 – 12 

2.02.22 MATTHEW 7: 13 – 20 

3.02.22 MATTHEW       7: 21 – 24 

4.02.22 MATTHEW       7: 25 – 29 

5.02.22 MATTHEW 8: 1 – 4 

6.02.22 MATTHEW 8: 5 - 9 

7.02.22 MATTHEW       8: 10 – 13 

8.02.22 MATTHEW 8: 14 - 17 

9.02.22 MATTHEW 8: 18 - 27 

10.02.22 MATTHEW       8: 28 – 34 

11.02.22 MATTHEW       9: 1 – 8 

12.02.22 MATTHEW       9: 9 – 13 

13.02.22 MATTHEW 9: 14 – 17 

14.02.22 MATTHEW       9: 18 – 26 

15.02.22 MATTHEW       9: 27 – 31 

16.02.22 MATTHEW 9: 32 – 38 

17.02.22 MATTHEW      10: 1 – 4 

18.02.22 MATTHEW  10: 5 – 10 

19.02.22 MATTHEW  10: 11 – 15 

20.02.22 MATTHEW  10: 16 – 20 

21.02.22 MATTHEW  10: 21 – 25 

22.02.22 MATTHEW  10: 26 – 31 

23.02.22 MATTHEW  10: 32 – 36 

24.02.22 MATTHEW  10: 37 – 42 

25.02.22 MATTHEW      11: 1 – 6 

26.02.22 MATTHEW 11: 7 – 11 

27.02.22 MATTHEW 11: 12 – 19 

28.02.22 MATTHEW 11: 20 – 24 

 

                                                  For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Col.3:3 30 



 

 

 

1 ¦ºùÅ¡ö  ÒÄõÀø   1: 11 - 22 
 26– 48 

  «ô.  27: 1 – 13 
2 Ò¾ý  ÒÄõÀø   2: 11 - 22 

 26– 4 
  «ô.  27: 1 – 13 

3 Å¢Â¡Æý  ÒÄõÀø   2: 11 - 22 
 26– 48 

  «ô.  28: 1 – 13 

4 ¦ÅûÇ¢  ÒÄõÀø   3: 11 - 22 
 26– 4 

  «ô.  28: 1 – 13 

5 ºÉ¢  ÒÄõÀø   3: 11 - 22 
 26– 48 

  «ô.  28: 1 – 13 

6 »¡Â¢Ú  ÒÄõÀø   3: 11 - 22 
 26– 48 

 §Ã¡Á÷ 1: 1 – 17 

7 ¾¢í¸û  ÒÄõÀø   3: 11 - 22 
 26– 48 

§Ã¡Á÷ 1: 1 – 17 

8 ¦ºùÅ¡ö  ÒÄõÀø   3: 11 - 22 
 26– 48 

§Ã¡Á÷ 2: 1 – 17 

9 Ò¾ý  ÒÄõÀø   4: 11 - 22 
 26– 48 

§Ã¡Á÷ 2: 1 – 17 
10 Å¢Â¡Æý  ÒÄõÀø   4: 11 - 22 

 26– 48 
§Ã¡Á÷ 3: 1 – 17 

11 ¦ÅûÇ¢  ÒÄõÀø   5: 11 - 22 
 26– 48 

§Ã¡Á÷ 3: 1 – 17 
12 ºÉ¢  ÒÄõÀø   5: 11 - 22 

 26– 48 
§Ã¡Á÷ 4: 1 – 17 

13 »¡Â¢Ú  ±§ºì.    1: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 4: 1 – 17 
14 ¾¢í¸û  ±§ºì.    1: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 5: 1 – 17 

15 ¦ºùÅ¡ö  ±§ºì.    2: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 5: 1 – 17 
16 Ò¾ý  ±§ºì.    3: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 6: 1 – 17 
17 Å¢Â¡Æý  ±§ºì.    3: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 6: 1 – 17 
18 ¦ÅûÇ¢  ±§ºì.    4: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 7: 1 – 13 
19 ºÉ¢  ±§ºì.    5: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 7: 14 – 25 
20 »¡Â¢Ú  ±§ºì.    6: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 8: 1 – 17 

21 ¾¢í¸û  ±§ºì.    7: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 8: 18 – 27 
22 ¦ºùÅ¡ö  ±§ºì.    7: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 8: 28 – 39 
23 Ò¾ý  ±§ºì.    8: 1 – 14 §Ã¡Á÷  9: 1 – 18 
24 Å¢Â¡Æý  ±§ºì.    8: 1 – 14 §Ã¡Á÷  9: 19 – 33 
25 ¦ÅûÇ¢  ±§ºì.    9: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 10: 1 – 11 

26 ºÉ¢  ±§ºì.   10: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 10: 12 – 21 
27 »¡Â¢Ú  ±§ºì.   10: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 11: 1 – 18 
28 ¾¢í¸û  ±§ºì.   11: 1 – 14 §Ã¡Á÷ 11: 19 – 36 

 

                                      கிறிஸ்து உங்களுக்கு ைன்னித்ததுயபால, ஒருவருக்வகாருவர் ைன்னியுங்கள். வகாயலா.3:13b                        31 



 

 

 

À¡Á¡¨Ä   - 5 எல்லாம் சிஷ்டித்த 

À¡Á¡¨Ä   - 249 நல் மீட்பர ்படச்ம் நில்லும் 

¸£÷ò¾¨É  – 98 ஆவியை மயைபபாபல யூற்றும் 

¸£÷ò¾¨É – 317 அனுக்ரக வாரத்்யதபைாபட 

À¡Á¡¨Ä  - 24 மா மாட்சி கரத்்தர ்

À¡Á¡¨Ä  - 311 சிலுயவ சுமந்பதானாக 

¸£÷ò¾¨É – 79 பதாத்திரம் சசை்பவபன ரடச்கயன 

À¡Á¡¨Ä  – 35 எங்கள் ஊக்க பவண்டல் பகளும் 

 

À¡Á¡¨Ä  - 3 உன்னதம் ஆைம் எங்பகயும் 

À¡Á¡¨Ä  - 290 நாங்கள் பாவப் பாரத்தால் 

¸£÷ò¾¨É  – 237 தந்தாயனத் துதிப்பபாபம 

¸£÷ò¾¨É  – 5 சருவ பலாகாதிபா நமஸ்காரம் 

 

À¡Á¡¨Ä  - 21 பசயனயின் கரத்்தா 

À¡Á¡¨Ä  - 276 சுத்த ஆவி என்னில் தங்கும் 

¸£÷ò¾¨É – 224 தாசபர இத்தாரணியை அன்பாை் 

¸£÷ò¾¨É – 37 ஞான நாதா, வானம் பூமி 

 

                                யதவசைாதானம் உங்கள் இருதேங்களில் ஆைக்கடவது.   வகாயலா.3:15a                                           32 



 

 

கிறிஸ்து 
வாழ்க்ககக்கான 
முன்மாதிரி 
 

        ைாத். 

  20 :1 – 17 

      எபி. 

 3:1–14 
 
 

லூக்கா 
10:25 – 37 

72:11-20 

குணமாக்கும் 

ஊழிய ஞாயிறு -  
ந ாயில் 
குணப்படுத்துதல் 

 

          ைாத.் 
4 : 10 -17 

2 ¦¸¡Ã¢. 
12:1-10 

 

பைாவான் 

   9:1-7 
103:1-10 

ஸ்நதவான் - முதல் 
இரத்தசாட்சி 

2 நாளா. 

 24 : 17 - 22 
அப். 

7:51-60 
  மத்பதயு 

10:16-22 - 

தவக்காலம்: மீட்பின் 
ந ரம் 

ஏசாைா 

58 :1 - 14 
பராமர ்

13 :8 -17 
பைாவான் 

5: 1 - 9 
 
6 

ºí¸£¾õ 42 Madinat Zayed & TCA 
8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 43 Musaafa & Muroor – 
8pm to 9pm 

´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢ 

ºí¸£¾õ 44 Hamdan /Al Wadha 

 

                                   இதற்வகன்யற நீங்கள் ஒயை சரீைைாக அதைக்கப்பட்டீர்கள்; வகாயலா.3:15b                                    33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mrs. Jansi Salini 

2 Mrs. Jasmin Jebachristy Ananthan 

2 Mrs. Rebbekal Gracy D 

2 Baby. Joel Wilfred 

3 Master. Christhilo 

3 Mr. John Andrews 

5 Master. Dannie Victor 

5 Mr. Vino Thampiraj 

6 Master. Linuel Sherwyn 

6 Mr. Felix Dayamoni. I 

8 Master. John Adithya A 

8 Master. Edmer Fergus. R 

10 Ms. Amy Jazzlyn 

10 Ms. Alexia Carlyn 

12 Mr. Barnabas Kevin 

14 Ms. Feny Hannah Albert 

14 Master. Leonel Stalin 

15 Mr. Asir Kanagaraj 

16 Mrs. Arul Mary Larata Helan. J 

16 Mrs. Gracelin Sheela. P 

16 Mrs R. Shiny Brindha 

17 Master. Rishan Jeremy 

17 Mr. Sam Winston 

18 Master. Rohan Nayagam 

19 Mr. Daniel  Nishanth  Alexander 

19 Mrs. Stella Darling Rajam 

20 Mr. Samuel Vetha Jebaraj 

23 Mr. Renald Daniel R 

23 Ms. Eunice Graclyn 

24 Mr. Jino. J.D 

25 Master. Aaron Paul 

25 Mr. Jose Wesly. J 

25 Master. S. Benjamin Bright 

26 Master. Abner Thephleus 

28 Mrs. Israel Sinha Devi 

28 Master. Rajat Kevin. R 

28 Mrs. Gnana Mala Melwin 

 

                                                          நன்றிேறிதலுள்ைவர்கைாயுமிருங்கள். வகாயலா.3:15c                                                     34 



 

40

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

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

1 Mr. & Mrs. Prince Victor Vm 

2 Mr. & Mrs. Praveen  Singh 

6 Mr. & Mrs. Jaya Chandraraja 

14 Mr. & Mrs. Joseph Immanuel Jamal James 

15 Mr. & Mrs. David Jeyakumar 

15 Mr. & Mrs. Ashok Raj Kumar 

16 Mr. & Mrs. Samuel Kirubasingh Appadurai 

18 Mr. & Mrs. Prabhu Selvanayagam 

22 Mr. & Mrs. Titus Agastin 

24 Mr. & Mrs. George Kirubaharan 

 

            எததச் வசய்தாலும், அதத ைனுஷர்களுக்வகன்று வசய்ோைல், கர்த்தருக்வகன்யற ைனப்பூர்வைாய்ச் வசய்யுங்கள்.வகாயலா.3:24    35 

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


 
 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 


