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¸¢È¢ŠÐ×ìÌû «ýÀ¡ÉÅ÷¸§Ç ¯í¸û «¨ÉÅÕìÌõ þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý 
¾¢Õô¦ÀÂÃ¡§Ä Å¡úòÐì¸¨Ç ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢§Èý.  ¬ñ¼ÅÕ¨¼Â 
¦ÀÃ¢¾¡É ¸¢Õ¨ÀÂ¢É¡§Ä þó¾ ¬ñÊý þÃñÎ Á¡¾í¸¨Ç ÓÊòÐ 
ãýÈ¡ÅÐ Á¡¾ò¨¾ ¸¡½î ¦ºö¾ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ.  þó¾ 
Á¡¾ò¾¢Öõ ¬ñ¼Å÷ ¾Õõ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ý Å¡÷ò¨¾,  

 

"¿£¾¢Á¡Û¨¼Â º¢Ãº¢ý§Áø ¬º£÷Å¡¾í¸û ¾íÌõ" (¿£¾¢. 10:6).   

    "A good man will receive will blessings" (Proverbs 10:6). 

 
¸÷ò¾÷ ¿£¾¢Á¡ý¸¨Ç ±ùÅ¡Ú §¿º¢ì¸¢È¡÷ ±ýÚ ¾¢ÕÁ¨ÈÂ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø 
À¡÷ìÌõ¦À¡ØÐ: 
 
À¾¢ø ¾óÐ ¬º£÷Å¾¢ì¸¢È¡÷ 
 

¸÷ò¾Õ¨¼Â ¸ñ¸û ¿£¾¢Á¡ý¸Ç¢ý §Áø §¿¡ì¸Á¡Â¢Õì¸¢ÈÐ. «ÅÕ¨¼Â 
¦ºÅ¢¸û «Å÷¸û ÜôÀ¢Î¾ÖìÌò ¾¢Èó¾¢Õì¸¢ÈÐ (ºí. 34:!5).   
 

  ¸÷ò¾÷ ¿£¾¢Á¡ý¸Ç¢ý Å¢ñ½ôÀò¨¾ §¸ðÎ À¾¢ø ¦¸¡Îì¸¢ÈÅÃ¡ö 
þÕì¸¢È¡÷.  ¬¾¢.18:23-ø, §º¡§¾¡õ ¦¸¡§Á¡Ã¡Å¢ý «ì¸¢ÃÁõ 
Á¢Ìó¾ÀÊÂÉ¡ø «ó¾ Àð¼½ò¨¾ «Æ¢ìÌõÀÊÂ¡¸ ¸÷ò¾÷ ¬Âò¾Á¡É¡÷.  
«¨¾ ¬À¢Ã¸¡ÓìÌ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢É§À¡Ð ÐýÁ¡÷ì¸§Ã¡Î ¿£¾¢Á¡ý¸¨ÇÔõ 
«Æ¢ôÀ£§Ã¡ ±ýÚ ¸÷ò¾÷ §¿¡ì¸¢ ¦¸ïÍ¸¢È¡÷.  Àð¼½ò¾¢ø ³õÀÐ 
¿£¾¢Á¡ý¸û þÕó¾¡ø «Æ¢ôÀ£§Ã¡ ±ýÚ §ÅñÎ¾ø ¦ºö¸¢È¡÷.  ¸÷ò¾÷ 
«Æ¢ôÀ¾¢ø¨Ä ±ýÚ ¦º¡ýÉ×¼ý Á£ñÎõ ±ñ½¢ì¨¸¨Â Ì¨ÈòÐ 
Å¢ñ½ôÀõ ¦ºö¸¢È¡÷.  50, 45, 40, 30, 20, 10 ¿£¾¢Á¡ý¸û ¸¡½ôÀð¼¡ø 
«Å÷¸¨Ç «Æ¢ôÀ£§Ã¡ ±ýÚ ¬Ú ¾¼¨Å ̧ ÷ò¾Ã¢¼õ ¦ƒÀ¢ì¸¢È¨¾ ̧ ¡ñ¸¢§È¡õ.  
¸÷ò¾÷ ¬À¢Ã¸¡Á¢üÌ ¦ºÅ¢ì¦¸¡ÎòÐ «ÅÕ¨¼Â Å¢ñ½ôÀò¨¾ «í¸£¸Ã¢òÐ 
À¾¢ø ¦¸¡ÎôÀ¨¾ì ¸¡ñ¸¢§È¡õ.  1 §ÀÐÕ 3:12-ø ¸÷ò¾Õ¨¼Â ¸ñ¸û 
¿£¾¢Á¡ý¸û §Áø §¿¡ì¸Á¡Â¢Õì¸¢ÈÐ.  «ÅÕ¨¼Â ¦ºÅ¢¸û «Å÷¸û 
§ÅñÎ¾ÖìÌ ¸ÅÉÁ¡Â¢Õì¸¢ÈÐ.  §ÁÖõ ¸¼×û ¬À¢Ã¸¡¨Á º¢§¿¸¢òÐ, 
«ÅÕ¨¼Â ¦ƒÀò¾¢üÌ À¾¢ø ¦¸¡ÎòÐ ¬º£÷Å¾¢ò¾¡÷. 
 
 

                        ஏற்றகாலத்திலல லேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு, அவருளைய பலத்ே ளகக்குள் அைங்கியிருங்கள். 1 லபதுரு 5:6        2       



 

 
 
 
À¡Ð¸¡òÐ ¬º£÷Å¾¢ì¸¢È¡÷ 
 

¿£¾¢Á¡ý ±ýÚõ «¨ºì¸ôÀÎÅ¾¢ø¨Ä (¿£¾¢. 10:30) 
 

  ÁÛ„Û¨¼Â «ì¸¢ÃÁõ ¦ÀÕ¸¢É ¿¡ð¸Ç¢ø Å¡úó¾ §¿¡Å¡ 
¿£¾¢Á¡É¡¸ì ¸¡½ôÀð¼¡÷.  ¸÷ò¾÷ §¿¡Å¡¨Å §¿¡ì¸¢: "¿£Ôõ ¯ý Å£ð¼¡÷ 
«¨ÉÅÕõ §À¨ÆìÌû À¢Ã§Åº¢Ôí¸û.  þó¾ ºó¾¾¢Â¢ø ¯í¸¨Ç ±ÉìÌ 
ÓýÀ¡¸ ¿£¾¢Á¡É¡¸ì ¸ñ§¼ý (¬¾¢. 7:1) ±ýÚ ÜÈ¢É¡÷.  ¸÷ò¾÷ §¿¡Å¡¨Å 
¿£¾¢Á¡É¡¸ì ¸ñ¼¾¡ø, ¸÷ò¾÷ §À¨Æ¨Â ¦ºöÔõÀÊÂ¡¸ ¬§Ä¡º¨Éì 
¦¸¡ÎòÐ «Å¨Ã ̧ ¡ôÀ¡üÈ¢É¡÷.  ̧ ÷ò¾÷ ¿£¾¢Á¡ý¸¨Ç «Æ¢Å¢Ä¢ÕóÐ ¾ôÒÅ¢ì¸ 
§¿¡ì¸Á¡Â¢Õì¸¢È¡÷. 
 

  «ýÒìÌÃ¢ÂÅ÷¸§Ç þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ ¾õÓ¨¼Â «ý¨À 
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõÀÊÂ¡¸ ¸øÅ¡Ã¢ º¢Ö¨ÅÂ¢ø ¾õÓ¨¼Â Å¢¨Ä§ÂÈô¦ÀüÈ 
þÃò¾ò¨¾ º¢ó¾¢ ¿õÓ¨¼Â À¡Åí¸¨Ç ¿£ìÌõÀÊÂ¡¸ À¡ÅÁýÉ¢ô¨À 
ºõÀ¡¾¢ò¾¡÷.  ¿¡õ «ÅÕ¨¼Â º¢ò¾ò¾¢É¡§Ä ¿£¾¢Á¡ý¸Ç¡ì¸ôÀðÊÕì¸ 
(§Ã¡Á÷ 5:9) ±ýÚ §Å¾ò¾¢ø Å¡º¢ì¸¢§È¡õ. 
 

  ¿¡Óõ ¿£¾¢Á¡ý¸Ç¡ö Å¡Ø§Å¡õ.  ¬ñ¼Å÷ ¾Õõ ¬º£÷Å¡¾í¸¨Ç 
¦ÀüÚ ¦¸¡ûÙ§Å¡õ.  ¬ñ¼Å÷ ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸. 
 

  ¿¡õ þó¾ ¬ñÊý ¦ÄóÐ ¿¡ð¸¨Ç «ÛºÃ¢ì¸ þÕì¸¢§È¡õ.  
¯ÀÅ¡ºò§¾¡Îõ, ¦ƒÀò§¾¡Îõ ¸÷ò¾Õ¨¼Â ºã¸ò¾¢ø ¸¡ò¾¢Õô§À¡õ.  
º¢Ö¨Å §¿¡ì¸¢ À¡÷ô§À¡õ. ¸÷ò¾÷ ¿õ¨Á ¬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 
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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 «ý§À¡Î Ü¼ Å¡úòÐ¸¢§Èý.  ¸¼ó¾ Á¡¾õ 
ÓØÅÐõ ¿õ «¨ÉÅ¨ÃÔõ ¸ñÁ½¢ §À¡Ä ÅÆ¢¿¼ò¾¢, §¾Å ¸¢Õ¨ÀÂ¢É¡ø 
¿õ¨Á À¡Ð¸¡ò¾ ¿õ ¬ñ¼ÅÕìÌ ÌÎõÀÁ¡ö, ÓØÁÉ§¾¡Î ¿ýÈ¢ 
¦ºÖòÐ§Å¡Á¡¸.   
 
¸¼ó¾ Á¡¾õ ÌÎõÀ Å¡ú× ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø ±Š¾÷ ÒŠ¾¸ò¨¾ ÌÈ¢òÐ 
¾¢Â¡É¢ò§¾¡õ.  ¦¾¡¼÷óÐ þõÁ¡¾õ "¸Äí¸¢Â «ÃñÁ¨ÉÔõ ¿¸ÃÓõ" ±ýÈ 
¾¨ÄôÀ¢ø ±Š¾÷ ÒŠ¾¸ò¨¾ ¾¢Â¡É¢ì¸Ä¡õ. 
 
¾¡É¢§ÂÄ¢ý ¿¡ð¸Ç¢ø Ýº¡ý ¿¸Ãõ ²Ä¡õ §¾ºò¾¢ý ¾¨Ä¿¸Ã¡ö 
À¡À¢§Ä¡ÛìÌÃ¢Â¾¡Â¢Õó¾Ð.  §¸¡§ÃŠ À¡À¢§Ä¡¨É ¦ƒÂ¢ò¾À¢ý þÐ 
¦À÷º¢ÂÕìÌÃ¢Â¾¡Â¢üÚ.  þô¦À¡ØÐ Ýº¡ý ¦À÷º¢Â «Ãº÷¸Ç¢ý ÌÇ¢÷¸¡Ä 
«ÃñÁ¨É þÕó¾ ¿¸Ãõ. 
 
¬Á¡ý ±ýÛõ ¬¸¡¸¢Âý ´ÕÅý «¸¡Š§ÅÕÅ¢ý «ÃñÁ¨ÉÂ¢ø §À÷ 
¦ÀüÈÅÉ¡Â¢Õó¾¡ý.  ¬¸¡¸¢Â÷¸û ±ýÀÐ «Á§Äì¸¢Â÷.  þÅ÷¸û 
þŠÃ§ÅÄ¨Ã ±¾¢Ã¢Â¡¸ ¿¢¨ÉòÐ ÀÄÓ¨È §À¡Ã¢ð¼Å÷¸û.  «Á§Äì¸¢ÂÉ¡É 
þó¾ ¬Á¡ý ä¾¨Ã Å¢§Ã¡¾Á¡¸ ±ñ½¢Â¾üÌ þÐ×õ ´Õ ¸¡Ã½õ. 
 
Ã¡ƒ¡Å¢ý °Æ¢Âì¸¡Ã÷ ±øÄ¡Õ ¬Á¡¨É Å½í¸¢ ¿ÁŠ¸Ã¢òÐ Åó¾¡÷¸û.  
«ÅÛìÌ þôÀÊî ¦ºöÂ §ÅñÎõ ±ýÚ Ã¡ƒ¡ ¸ð¼¨ÇÂ¢ðÊÕó¾¡ý.  
¬É¡Öõ ¦Á¡÷¦¾¸¡ö «Å¨É Å½í¸×Á¢øÄ, ¿ÁŠ¸Ã¢ì¸×Á¢ø¨Ä                 
(±Š¾÷ 3:2). 
 

«ýÚ «Ãº¡í¸ò¾¢Öõ, ¯Â÷ó¾ À¾Å¢Â¢Öõ þÕôÀÅ÷¸¨Çò ¾¡Æ Å¢ØóÐ 
À½¢óÐ ¦¸¡ûÙõ ÀÆì¸õ «¾¢¸õ ¸¡½ôÀð¼Ð.  ¬Á¡¨É «ôÀÊ 
Å½íÌõÀÊ Ã¡ƒ¡Å¢É¡ø ¯ò¾Ã×õ À¢Èó¾¢Õó¾Ð. 
 
¿õ¨Áô À¨¼ò¾ §¾Å¡¾¢ §¾ÅÉ¢ý Óý Å¢ØóÐ À½¢óÐ ¦¸¡ûÅ§¾ ¯ò¾Áõ.  
±ùÅÇ× ¦ÀÃ¢Â ÁÃ¢Â¡¨¾ìÌÃ¢ÂÅ÷¸Ç¡ö þÕó¾¡Öõ ÁÉ¢¾÷¸û ÁÉ¢¾÷¸û 
¾¡ý.  ÁÉ¢¾É¢ý ¸¡Ä¢ø Å¢ØóÐ À½¢óÐ ÁÃ¢Â¡¨¾ ¦ºöÅÐ ¬ñ¼Å¨Ã 
´Õ¿¡Ùõ À¢Ã¢ÂôÀÎò¾¡Ð.  ÁÃ¢Â¡¨¾ ¦¸¡ÎôÀÐ Óì¸¢Âõ.  À½¢óÐ Å¢ØÅÐ 
ÁÃ¢Â¡¨¾ «øÄ.  ¸ñ½¢ÂÁ¡É Ó¨ÈÂ¢ø ÁÃ¢Â¡¨¾ ¦ºÖò¾ §ÅñÎõ.  þó¾ 
±ñ½õ ±Š¾Ã¢ý ÅÇ÷ôÒò ¾¸ôÀý ¦Á¡÷¦¾¸¡Â¢¼õ ¯Ú¾¢Â¡ö þÕó¾Ð.   
 

                                            உங் ள் னதவோகிை  ர்த்தர் இடத்தில் திரும்புங் ள்; னைானவல் 2:13 b                    4       



 

 
 
 
¬¸§Å ±øÄ¡Õõ ¬Á¡¨É Å½í¸¢ Å½ì¸õ ¦º¡ýÉ¡Öõ þÅ÷ ÁðÎõ «ôÀÊ 
¦ºöÂÅ¢ø¨Ä.  «Ãº ¸ð¼¨ÇÂ¡Â¢Ûõ §¾Å ¸ð¼¨Ç§Â À¢Ã¾¡Éõ ±ýÀ¾¢ø 
¯Ú¾¢Â¡ö ¿¢ýÈÅ§Ã ¦Á¡÷¦¾¸¡ö.  §¾ÅÛìÌ Óý ÁñÊÂ¢ð§¼¡÷ Â¡ÕìÌõ 
Óý ÁñÊÂ¢¼ «Åº¢ÂÁ¢ø¨Ä.  þ¾É¡ø ¦Á¡÷¦¾¸¡ö §Áø ¬Á¡ÛìÌ §¸¡Àõ, 
¦ÅÚôÒ ²üÀð¼Ð.  þ¨¾ô À¡÷ò¾ ÁüÈÅ÷¸û ¦Á¡÷¦¾¸¡Â¢ý þî¦ºÂÖìÌì 
¸¡Ã½õ §¸ð¸, ¦Á¡÷¦¾¸¡§Â¡ ¾¡ý ä¾ý ±ýÚõ, ¾¡í¸û ¦Â§¸¡Å¡×ìÌ 
Óý§À À½¢óÐ ¦¾¡ØÐ ¦¸¡ûÀÅ÷¸û ±ýÚõ, ÁÉ¢¾¨É ¦¾¡ØÐ ¦¸¡ûÙõ 
ÀÆì¸õ þø¨Ä ±É×õ ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÈ¢Å¢ð¼¡÷. 
 
þ¨¾ÂÈ¢óÐ ¬Á¡ÛìÌû þÉ¦ÅÈ¢§Â ÅóÐÅ¢ð¼Ð.  ¾ý «¾¢¸¡Ã ÀÄò¨¾ 
¨ÅòÐì¦¸¡ñÎ, ¦Á¡÷¦¾¸¡¨Â ÁðÎÁøÄ, «Åý þÉò¨¾§Â ÀÆ¢ Å¡í¸ò 
¾¢ð¼Á¢ð¼¡÷.  ±Š¾÷ 3:6-ý ÀÊ ¦Á¡÷¦¾¸¡¨Â ÁðÎõ ÀÆ¢Å¡íÌÅÐ, ¾ý 
À¾Å¢ìÌ þØìÌ ±ýÚ ¿¢¨ÉòÐ ä¾ ÌÄò¨¾§Â «Æ¢ìÌõÀÊ ÓÊ× Àñ½¢ 
ä¾¨Ã «Æ¢ìÌõÀÊÂ¡É ¿¡¨Ç ¬Á¡ý º£ðÎô §À¡ðÎ ¦¾Ã¢óÐ¦¸¡û¸¢È¡÷.  
«ÃºÉ¡¸¢Â «¸¡Š§ÅÕÅ¢¼§Á ¦ºýÚ þ¾ü¸¡É «ÛÁ¾¢ §¸ð¸¢È¡÷.  
«ÐÁðÎÁøÄ, «ÛÁ¾¢ ¸¢¨¼ìÌõ Àðºò¾¢ø ´Õ ¦ÀÕó¦¾¡¨¸ þÃ¡ƒ¡Å¢ý 
¸ƒ¡É¡Å¢ø ¦ºÖòÐÅ¾¡¸×õ ¦¾Ã¢Å¢ì¸¢È¡÷. 
 
À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç, ¸ÅÉ¢Ôí¸û.  À½õ ¦ºÄÅ¡É¡Öõ ÀÃÅ¡Â¢ø¨Ä.  ¬Š¾¢ 
«Æ¢ó¾¡Öõ ÀÃÅ¡Â¢ø¨Ä.   ±¾¢Ã¢ ´Æ¢Â §ÅñÎõ ±ýÈ ¬Á¡É¢ý ±ñ½õ 
«ÅÉÐ þÉ¦ÅÈ¢¨Âì ¸¡ðÎ¸¢ÈÐ.  ¬Á¡¨É ¿õÀ¢É «¸¡Š§ÅÕ ¬Á¡ÛìÌ 
'¬¦Áý' §À¡ðÎ Óò¾¢¨Ã §Á¡¾¢ÃÓõ ¾Ã, ä¾¨Ã «Æ¢ì¸ ¯ò¾Ã×õ À¢Èó¾Ð. 
 
þÃ¡ƒ¡Å¢ý ¸ð¼¨ÇÂ¡ÉÐ þÃ¡ƒ¡Å¢ý ¿¡Î¸Ùì¦¸øÄ¡õ «ÛôÀôÀð¼Ð.  
Ýº¡ý «ÃñÁ¨ÉÂ¢ø ¸ð¼¨Ç À¢Èó¾Ðõ Ýº¡ý ¿¸Ãõ ¸Äí¸¢ô §À¡ÉÐ.  
Å¢„Âõ «È¢ó¾ «ÃñÁ¨É ä¾÷¸Ùõ ¸Äí¸¢É¡÷¸û.  «ÃñÁ¨ÉÔõ ¿¸ÃÓõ 
¸Äí¸¢ÂÐ. 
 

¦¸¡¨Ä ¦ºöÂôÀ¼ ¿¡û ÌÈ¢ì¸ôÀð¼Ð ±ýÈ ¦ºö¾¢ ¿¸Ãò¨¾Ôõ 
«ÃñÁ¨É¨ÂÔõ ÌÖì¸¢ÂÐ.  ±íÌõ À£¾¢........... ±íÌõ ÜìÌÃø .......... 

 
¿¼ó¾Ð ±ýÉ?  ¦¾¡¼÷óÐ ¾¢Â¡É¢ì¸Ä¡õ.... 

- ¦¾¡¼Õõ 
 

                  þôÀÊìÌ   
     ¯í¸Ùì¸¡¸ ±ô¦À¡ØÐõ ¦ƒÀ¢ìÌõ  

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

               அவர் இரக் மும், மேஉருக் மும், நீடிை சாந்தமும், மிகுந்த கிருனபயுமுள்ளவர்; னைானவல் 2:13 c                 5       



 

 
  

  சிலுவை என்பது கிறிஸ்துைின் பாடுமரணத்வை நிவைவுட்டும் இரட்சிப்பின் 
சின்ைமாக  இருந்ைாலும் மறுபுறம்  கிறிஸ்துைின்  அன்பின், மன்ைிப்பின், கிருவபயின், 

மகிவமயின் சின்ைமாய் நம்வம மகிழ்ைிக்கிறது. தைைன் ைம்முவைய ஒதர குமாரவை 
இந்ை உலகத்ைில் அனுப்பி நம் எல்லாவரயும் இைைசமாய் மீட்டு இரட்சித்ைார். நம்முவைய 
இரட்சிப்பிற்காக கிறிஸ்து இதயசு ைம்முவைய சசாந்ை இரத்ைத்வை ைிவலக்கிரயமாய் 
சகாடுத்து சிலுவையில் சைாங்கிைார். இந்ை சிலுவை நம் ஒவ்சைாருைருக்கும் ஒரு 
தமன்வமயாை அவைப்வப சகாடுக்கிறது. “ஒருைன் என்வைப் பின்பற்றி ைர ைிரும்பிைால், 

அைன் ைன்வைத்ைான் சைறுத்து, ைன் சிலுவைவய எடுத்துக்சகாண்டு என்வைப் 

பின்பற்றக்கைைன் என்கிற அவைப்பின் குரதல அது. ஆம் அன்பாைைர்கதே நமக்காக 
சிலுவை சுமந்ை இதயசு இந்ை தமலாை அவைப்வப எல்லா மைிைருக்கும் இலைசமாய் 
ைிடுக்கிறார். இரட்சிப்தபாடு இவணந்ைது ைான் சிலுவையின்  அவைப்பும். இரட்சிக்கப்பட்ை 
நாம் ஒவ்சைாருைரும் இந்ை அவைப்புக்கு பாத்ைிரைான்கள். அந்ை தமன்வமயாை 
அவைப்வப உணர்ந்து நாமும் அைவர பின்பற்ற தைைம் நமக்கு சசால்லும் 
ஆதலாசவைகவே இன்று நாம் சிந்ைிக்கலாம். 

1.ப ொதுவொன அழைப்பு 

  சாத்ைானுக்கு அடிவமகோய் ைாழ்ந்ை நம்வம ைமது இரத்ைத்ைால் மீட்சைடுத்ை 
தைைன்  நித்ைிய நித்ைியமாய் அைதராடு ைாை ைைிவய காண்பித்து ைன்வை  பின்பற்றுமாறு 
இரட்சிக்கப்பட்ை ஒவ்சைாருைவரயும் அவைக்கிறார். இது நிர்பந்ைிக்கப்பட்ை அவைப்பு 
அல்ல மாறாக  ஒரு சபாதுைாை அவைப்பு. இதயசு கிறிஸ்து ைான் சிலுவை சுமக்காமல் 

நம்வம சிலுவை சுமக்க அவைக்கைில்வல. சிலுவைவய சுமந்து 
மரித்து  அைக்கம்பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் மரித்தைாரிலிருந்து எழுந்து பரத்துக்தகறி 
பிைாைின் ைலதுபாரிசத்ைில் ைறீ்றிருக்கிறார். சிலுவையின் பாடுகவே நன்கு 
உணர்ந்ைைராய் பாடுகேின் முடிைில்  பலன் அேிக்கிறைராய் நம்வமயும் அவைக்கிறார். 

அைர் சுமந்ை பாரமாை சிலுவைவய சுமக்க அவைக்கைில்வல. உன் சிலுவைவய 
எடுத்துக்சகாண்டு என்வை பின்பற்று என்று சசால்கிறார். சிலுவையின் பாடுகவே 
மட்டுதம  நிவைத்து  சகாண்டிராமல், இந்ை அவைப்பின்  மகத்துைத்வையும்  அைின் 

பலைாகிய நித்ைிய ஜைீவையும் அைதராடு மகிவமயில் பிரதைசிக்கும் 
அனுபைத்வையும்  உணரும் தபாது நாம் ஒருதபாதும் இந்ை அவைப்வப உைாசீைப்படுத்ை 
மாட்தைாம்.  

2.சஷீத்துவ அழைப்பு 

 ைன் சிலுவைவயச் சுமந்துசகாண்டு எைக்குப் பின்சசல்லாைைன் எைக்குச் 
சீஷைாயிருக்கமாட்ைான்[லூக்:14:27]. இதயசு கிறிஸ்துைின் சிலுவை நம் 

ஒவ்சைாருைவரயும் தைைைின் மகிவமயாை ராஜ்ஜியத்ைின்  சீைர்கோக அவைக்கிறது. இது  

                                   அவர் தீங்குக்கு மனஸ்ோபப்படுகிறவருமாயிருக்கிறார்.  லயாலவல் 2:13 d                         6       

 



 
 
 
ஒரு நிர்பந்ைிக்கப்பட்ை அவைப்பு அைாைது சிலுவை சுமக்காமல் சீஷைாய் 
இருக்கமுடியாது.  தைைம் கூறுகிறது  சீஷன் ைன் தபாைகவைப்தபாலவும், தைவலக்காரன் 

ைன் எஜமாவைப்தபாலவும் இருப்பது தபாதும் [மத்:10:28]. இன்வறய காலகட்ைத்ைில் நம்  

எல்லாருக்கும் இதயசு தைண்டும், சீஷத்துை ஊைியம் தைண்டும், ஆைால் சிலுவை 

தைண்ைாம். நாம் அைரின் சீஷைாக பின்பற்றதைண்டுமாைால் நம்வம சைறுவமயாக்கி, 

அனுைிைமும் நம் சிலுவைவய எடுத்துக்சகாண்டு  அைவர பின்பற்ற தைண்டும்.   

3.  ொத்திரரொய் மொற்றும் அழைப்பு 

      “ைகப்பவையாைது ைாவயயாைது என்ைிலும் அைிகமாய் தநசிக்கிறைன் 

எைக்குப் பாத்ைிரன் அல்ல; மகவையாைது மகவேயாைது என்ைிலும் அைிகமாய் 

தநசிக்கிறைன் எைக்குப் பாத்ைிரன் அல்ல.ைன் சிலுவைவய எடுத்துக்சகாண்டு என்வைப் 
பின்பற்றாைைன் எைக்குப் பாத்ைிரன் அல்ல [மத்:10:37-38]. நாம் எல்லாைற்வறயும் ைிட்டு 

தைைனுக்கு முைலிைம் சகாடுத்து சிலுவைவய சுமக்கும் தபாது மட்டுதம நாம் அைருக்கு 
பாத்ைிரராய் மாறுகிதறாம். ஒருமுவற தபதுரு இதயசுைிைம்  இதைா, நாங்கள் 

எல்லாைற்வறயும் ைிட்டு, உம்வமப் பின்பற்றிதைாதம; எங்களுக்கு என்ை கிவைக்கும் 

என்று தகட்ைைற்கு இதயசு: மறு சஜன்மகாலத்ைிதல மனுஷகுமாரன் ைம்முவைய 
மகிவமயுள்ே சிங்காசைத்ைின்தமல் ைறீ்றிருக்கும்தபாது, நீங்களும், இஸ்ரதைலின் 

பன்ைிரண்டு தகாத்ைிரங்கவேயும் நியாயம் ைீர்க்கிறைர்கோகப் பன்ைிரண்டு 
சிங்காசைங்கேின்தமல் ைறீ்றிருப்பரீ்கள் என்று, சமய்யாகதை உங்களுக்குச் 

சசால்லுகிதறன் என்றார்.  

  எவ்ைேவு சபரிய பாக்கியம் பாருங்கள்.நாம் படும் ஒவ்சைாரு 
பிரயாசத்ைிற்க்கும் பலன் அேிக்கிறைர் நம் தைைன். தைைம் கூறுகிறது “நீங்கள் 

தைைனுவைய ராஜ்யத்ைிைிமித்ைம் பாடு அநுபைிக்கிறைர்கோயிருக்க, அந்ை ராஜ்யத்ைிற்கு 

நீங்கள் பாத்ைிரசரன்சறண்ணப்படும்படிக்கு, தைைன் நியாயமாை ைீர்ப்புச் சசய்கிறைராய் 

இருக்கிறார் [2சைச.:1:5] 

  ஏசைைில் மனுஷன் உலகம் முழுைவையும் ஆைாயப்படுத்ைிக் சகாண்ைாலும், 

ைன் ஜைீவை நஷ்ைப்படுத்ைிைால் அைனுக்கு லாபம் என்ை? [மத்:16:26] மனுஷன் ைன் 

ஜைீனுக்கு  ஈைாக  எவையும்  சகாடுக்க   முடியாது.   பரதலாகத்ைின்  சபாக்கிஷமாகிய 
நம்முவைய ஆத்துமாவை எவை நஷ்ைப்பட்ைாகிலும் நாம் சம்பாைிக்க தைண்டும். 

கிறிஸ்துைின் பாடு மரணத்வை இந்நாட்கேில் ைியாைிக்கிற நாம் ஒவ்சைாருைரும் 

சிலுவையின் தமன்வமயாை அவைப்வப உணர்ந்ைைர்கோய் நம்வம 

சைறுவமயாக்கி  சாத்ைாைின் சைிகவே முறியடித்து அனுைிைமும்  சிலுவைவய சுமந்து 

அைருக்கு சீஷராகுதைாம். மற்றைர்கவேயும் சீஷராக்குதைாம்.  
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சகால்கைாைில் ஓர் சிலுவை மரம் - அைில்  
சமல்ல ைைிகின்ற சிைப்பு நிறம்  
ைல்லைர் இதயசுைின் உைிரம் அது - நம்வம  
ைாழ்ைிக்க சிந்ைிய மதுரம் அது ..!!! 
 
சிலுவையிதல நல் மீட்சி உண்டு - நாம் 
தைடும் ைாைக மாட்சி உண்டு .... 
அைியும் மாைிைர் ைடீ்சி கண்டு - இதயசு  
அருேிய ைாைக ஆட்சி உண்டு ...!! 
 
அைமாைத்ைின் சின்ைம் அன்று -  அைரால்   
அன்பின் சின்ைம் ஆைைின்று ...! 
பரிகாசத்ைின் சின்ைம் அன்று - பாை  
பரி காரத்ைின்  சின்ைம் இன்று ..! 
 
தகட்டின் மகனுக்கு வபத்ைியமாம் - பாை  
தகட்டிவை மாற்றிடும் வைத்ைியமாம்…! 
தைடும் உைக்கது  தைை சபலன் - சிலுவைவய  
நாடும் ைாழ்ைிற்கு மீட்தப பலன் ..!! 
 
பக்ைியாய் சிலுவைவய  சுமந்து பரமன்  
பக்கம் நைந்ைிை இைம் சகாடுப்தபாம் ..!! 
இடுக்கமாம் பாவையில் சாட்சியாய்  நைந்தை 

இவறைைின் ஆட்சியில் இைம் பிடிப்தபாம் ..!! 
 
 

                                ¸¢È¢ŠÐÅ¢ø «ýÒ¼ý 

                                         ¦ƒÂ ºó¾¢Ã Ã¡ƒ¡ 
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¦¸¡ø¦¸¡¾¡ Á¨Ä¨Â §¿¡ì¸¢ À¡Ãîº¢Ö¨Å¨Â ÍÁóÐ 
¦¸¡ñÎ,  ¦ÀÄÉüÈ ÁÉ¢¾É¡ö, §Å¾¨É¸Ç¢ë§¼ ¿¼óÐ 
¦ºýÚ ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷ ¿õ ¿¡¾÷ þ§ÂÍ.  Å¢Â¡Æý 
þÃÅ¢Ä¢ÕóÐ «íÌõ þíÌõ «¨Ä¸Æ¢ì¸ôÀðÎ, 
«Êì¸ôÀðÎ, «ÅÁ¡ÉôÀð¼ÅÃ¡ö ¿¼óÐ ¦¸¡ñÊÕóÐ þ§ÂÍ ¾ûÇ¡ÊÂÅÃ¡¸ 
º¢Ö¨Å¨Â ÍÁóÐ ¦ºýÚ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷. §Ã¡Á Å£Ã÷¸û, ´Õ §Å¨Ç, «Å÷ 
ÀÎõ §Å¾¨É¸¨Ç ̧ ñÎ «Å÷¸û ÁÉõ þÇ¸¢Â¢Õì¸Ä¡õ.  «øÄÐ º¢Ö¨ÅÂ¢ø 
«¨ÈÔõ þ¼ò¾¢üÌ ¦ºøÖÓý þ§ÂÍ ÁÃ¢òÐ Å¢ÎÅ¡÷ ±ýÚ «ïº¢Â¢Õì¸Ä¡õ.  
¸¡Ã½õ ±ýÉ¦ÅýÚ ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀ¼Å¢ø¨Ä.  ¬É¡ø þ§ÂÍÅ¢ý º¢Ö¨Å¨Â 
ÍÁóÐ ¦ºøÄ º£§Á¡ý ÀÄÅó¾õ Àñ½ôÀð¼¡ý.  
 

Â¡÷ þó¾ º£§Á¡ý?  

º¢§Ã§É °Ã¡É¡¸¢Â º£§Á¡ý ±ýÚ  
Áò§¾Ô 27:32, Á¡üÌ 15:21 ÁüÚõ 
æì¸¡ 23:26 ¬¸¢Â ãýÚ ÀÌ¾¢¸Ç¢Öõ 
ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀðÎûÇÐ. º¢§Ã§É °÷ 
¬·ôÃ¢ì¸¡ ¸ñ¼ò¾¢ø ¯ûÇÐ. 
ÀŠ¸¡¨Å ¦¸¡ñ¼¡ÎÅ¾ü¸¡¸ º£§Á¡ý 
¾ý ÌÁ¡Ã÷ «¦Äìºó¾÷ ÁüÚõ 

åôÒ¼ý ±Õº§Äõ Åó¾¢Õì¸Ä¡õ.  ±ÐÅ¡Â¢Õó¾¡Öõ «ÅÕõ þ§ÂÍ¨Å 
À¡÷ìÌõ Üð¼ò¾¢ø ´ÕÅÃ¡¸ «íÌ ¿¢ýÚ ¦¸¡ñÊÕó¾¢Õì¸¢È¡÷.  
 
º£§Á¡É¢ý Ì½¡¾¢ºÂí¸û 

 ¾ÉìÌ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ º¢Ö¨Å¨Â ²üÚì¦¸¡ûÙõ º£§Á¡ý 
   ¬ôÃ¢ì¸¡¨Åî §º÷ó¾ º£§Á¡ý, À¡÷ôÀ¾üÌ ¾¢¼¸¡ò¾¢ÃÁ¡ö 

þÕó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.  «¾É¡ø §Ã¡Áô §À¡÷î§ºÅ¸÷ «Å¨É º¢Ö¨Å¨Â 
ÍÁìÌõÀÊ ÀÄÅó¾õ Àñ½¢Â¢Õó¾¢Õì¸Ä¡õ.  Áò§¾Ô ÁüÚõ Á¡üÌ 
Òò¾¸ò¾¢ø «Åý ̧ ð¼¡ÂôÀÎò¾Àð¼¾¡¸ ÜÈôÀðÎûÇÐ.  þò¾¨¸Â À¡Ãò¨¾ 
±ôÀÊ ÍÁôÀÐ ±ýÚ «Åý ÀÂó¾¢Õì¸ì ÜÎõ.  «ôÀÊ ÍÁìÌõ§À¡Ð ¾ÉìÌ 
²Ðõ §¿Ã¢ð¼¡ø ¾ý Á¸ý¸û ±ýÉ ¬Å¡÷¸û ±ýÚ Ü¼ §Â¡º¢ò¾¢ÕôÀ¡ý. 
º¢Ö¨Å¨Â ÍÁôÀ¾üÌ ±¾¢Ã¡¸ ¬Â¢Ãõ §Â¡º¨É¸û «Åý ÁÉ¾¢ø ÅóÐ 
¾Îò¾¡Öõ, ¾¡ý ÀÄÅó¾ôÀÎò¾ôÀð¼§À¡Ð «¨¾ ²üÚì¦¸¡ñ¼¡ý º£§Á¡ý. 

   Å¡úì¨¸Â¢ø ́ ù¦Å¡ÕÅÕìÌõ ́ ù¦Å¡Õ Å¢¾Á¡É º¢Ö¨Å ̧ ð¼¡Âõ 
¯ñÎ.  «Ð ¿ÁìÌ þ‰¼§Á¡ ̧ ‰¼§Á¡ «¨¾ ¿¡õ ²üÚì¦¸¡ûÇ §ÅñÊÂÐ 
§¾Å º¢ò¾Á¡Â¢Õì¸¢ÈÐ. 
 

 À¢ÈÕìÌ ¯¾×õ º£§Á¡ý 
   ºüÚõ ±¾¢÷À¡Ã¡¾ Å¢¾Á¡¸ §À¡÷î§ºÅ¸Ã¡ø À¢Êì¸ôÀð¼¡ý. 

ÁÚ¸½õ  º¢Ö¨Å  «Åý  §¾¡Ç¢ø  ÍÁò¾ôÀð¼Ð.   ÀÄÅó¾ôÀðÎ Åó¾¡Öõ  
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«¾ýÀ¢ý «Åý ÓÚÓÚò¾¾¡¸§Å¡  ±¾¢÷ §Àº¢Â¾¡¸¡§Å¡ §Å¾¡¸Áò¾¢ø 
þø¨Ä.  §Á¡ºÁ¡É À¡¨¾... §¾¡Ç¢ø ¸ÊÉÁ¡É À¡Ãõ. ¬É¡ø ¿¼ì¸ ÓÊÂ¡Ð 
¾ûÇ¡Êî ¦ºýÈ þ§ÂÍÅ¢ý À¡Ãò¨¾ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ àÃõ Å¨Ã ÍÁóÐ «ÅÕìÌ 
¯¾Å¢É¡ý. 
 

    ¿õ Å¡úì¨¸Â¢Öõ «§¿¸ ºÁÂí¸Ç¢ø ¿õ ¯¾Å¢¨Âò §¾Ê «§¿¸÷ 
ÅÕÅÐñÎ.  þó¾ «ÅºÃ ¯Ä¸¢ø «Å÷¸ÙìÌ §¿Ãõ ¸ñÎÀ¢ÊòÐ ¯¾Å¢ 
¦ºöÅÐ ¿ÁìÌ Á¢¸×õ ¸ÊÉÁ¡¸ ¯ûÇÐ.  º¢Ä ºÁÂõ ¯¾Å¢ ¦ºö¾¡¸ 
§ÅñÎ¦ÁýÚ ¿¡õ ¸ð¼¡ÂôÀÎò¾ôÀ¼Ä¡õ.  ¿õÓ¨¼Â À¾¢ø ±ôÀÊ 
þÕì¸¢ÈÐ?  ¿õ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ´Ðì¸¢ ¨ÅòÐ Å¢ðÎ, §¾¨ÅÔûÇÅ§Ã¡Î º¢Ä 
¿¢Á¢¼í¸û ¦ºÄÅÆ¢òÐ «ýÀ¡ö §Àº¢, «Å÷¸û §¾¨Å¨Â ºó¾¢ôÀÐ, 
§¾¨ÅÔûÇÅ÷¸Ç¢ý À¡Ãò¨¾ þÈì¸ ¯¾×õ.  «Å÷¸û ÁÉÐ þÄÌÅ¡Ìõ. ¿õ 
ÁÉ¾¢ø ¾¢Õô¾¢ ¯ñ¼¡Ìõ.  ±øÄ¡ÅüÈ¢üÌõ §ÁÄ¡¸ ¬ñ¼ÅÕìÌõ «Ð 
Á¸¢úîº¢¨Âò ¾Õõ.  
 

 þ§ÂÍÅ¢ý À¢ý ¦ºýÈ º£§Á¡ý 
æì¸¡ ÍÅ¢§º„ò¾¢ø "º¢§Ã§É °Ã¡É¡¸¢Â 
º£§Á¡ý ±ý¸¢È ´ÕÅ¨Éô À¢ÊòÐ, 
º¢Ö¨Å¨Â «Å÷ À¢ý§É ÍÁóÐ 
¦¸¡ñÎÅÕõÀÊ «¨¾ «Åý§Áø 
¨Åò¾¡÷¸û" ±ýÚ ÜÈôÀðÎûÇÐ.  
º¢Ö¨Å¨Â ÍÁó¾ º£§Á¡ý þ§ÂÍÅ¢ý À¢ý§É 

¦ºýÈ¡ý. þ§ÂÍ ¾õÓ¨¼Â º£„÷¸¨Ç §¿¡ì¸¢ : "´ÕÅý ±ý¨Éô À¢ýÀüÈ¢ 
ÅÃ Å¢ÕõÀ¢É¡ø, «Åý ¾ý¨Éò ¾¡ý ¦ÅÚòÐ, ¾ý º¢Ö¨Å¨Â 
±ÎòÐì¦¸¡ñÎ ±ý¨Éô À¢ýÀüÈì¸¼Åý" (Áò§¾Ô 16:24) ±ýÈ ¦º¡ýÉ 
Å¡÷ò¨¾¨Â ¦ºö¾ Ó¾ø ÁÉ¢¾ý þÅ÷ ¾¡ý.  þ§ÂÍÅ¢ý º¢Ö¨Å¨Â ÍÁóÐ 
«ÅÕìÌ ¯¾Å¢ ¦ºö¾ º£§Á¡ý «Å÷ §À¡¸ §ÅñÊÂ À¡¨¾Â¢ø «ÅÕìÌ À¢ý 
¦ºø¸¢ýÈ¡ý.  ¦¸¡ø¦¸¡¾¡ §ÁÎ Å¨Ã ¦ºýÚ þ§ÂÍÅ¡ÉÅ÷ À¢¾¡Å¢ý 
º¢ò¾ò¾¢ý ÀÊ ÀÄ¢Â¡¸ «ó¾ º¢Ö¨Å ¯¾Å¢ÂÐ. 
 

  Å¡úì¨¸Â¢ý À¡Ãõ ¿õ¨Á «ØòÐõ§À¡Ð ¿õ Å¢ÍÅ¡ºò¨¾ Å¢ðÎ 
Å¢¼ìÜ¼¡Ð.  þ§ÂÍ¨Å Å¢ðÎ ÅÆ¢Å¢Ä¸¢ ¯Ä¸ô À¢Ã¸¡ÃÁ¡É ÓÊ×¸¨Ç 
¦¾Ã¢ó¦¾ÎôÀÐ «Æ¢×ìÌ §¿Ã¡¸ ¿õ¨Á ¦¸¡ñÎ ¦ºøÖõ.  À¢¾¡Å¡ÉÅ÷ ¿õ 
Å¡úì¨¸Â¢ø ¨ÅòÐûÇ ¾¢ð¼õ ¿¢¨È§ÅÈ¡Ð. ¿¡õ ¿¢¨ÉÂ¡¾ §¿Ãò¾¢ø, 
¿¢¨ÉÂ¡¾ þ¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ º£§Á¡ÛìÌ Åó¾Ð §À¡Ä ¿ÁìÌõ «¨ÆôÒ ÅÃÄ¡õ.  
«¨¾ ¿¢Ã¡¸Ã¢ì¸¡Ð ²üÚì¦¸¡ñÎ Óý§ÉÈ¢î ¦ºø§Å¡õ. «ó¾ì ¸£úôÀÊ¾§Ä 
¿õÁ¢ø ¦¾öÅ º¢ò¾õ ¿¢¨È§ÅÈ Ó¾ø ÀÊÂ¡ö þÕìÌõ. 
 

   þ§ÂÍ¨Åì ¸¡Ïõ Üð¼ò¾¡Ã¢ø ´ÕÅÃ¡ö þÃ¡Áø, þ§ÂÍ ¿ÁìÌ 
«Ç¢òÐûÇ º¢Ö¨Å¨Â «Å÷ ¸¡ðÎõ À¡¨¾Â¢ø ¦¸¡ñÎ ¦ºøÀÅÃ¡¸ 
þÕô§À¡õ.  «ô§À¡Ð º¢Ö¨Å ¿¡¾÷ þ§ÂÍÅ¢ý ¿¡Áõ Á¸¢¨ÁôÀÎõ! 

¦ƒÀº£Ä¢ ¬º£÷

 

                                          ஜேத்னதக் கூட்டுங் ள், சனபனைப் பரிசுத்தப்படுத்துங் ள்; னைானவல் 2:16 a                                                  10       



 

 

 
þÅû ¾ýÉ¡ø þÂýÈ¨¾î ¦ºö¾¡û 

 
"¦Àò¾¡É¢Â¡Å¢ÖûÇ ´Õ Š¾¢Ã£" (Á¡üÌ 14:1-9) 

 
þ§ÂÍÅ¢ý þù×Ä¸ Å¡úÅ¢ø º¢Ä ¦Àñ¸û «ÅÕìÌ ¨¾Äõ âº¢Â¾¡¸ ¿¡õ 
§Å¾ò¾¢ø Å¡º¢ì¸¢§È¡õ.  «Å÷¸ÇÐ §º¨Å¨Â þ§ÂÍ «í¸£¸Ã¢ò¾¡÷.  «ôÀÊ 
¨¾Äõ âº¢Â Š¾¢Ã£¨Â ¦Áîº¢ þÅû ¾ýÉ¡ø þÂýÈ¨¾î ¦ºö¾¡û ±ýÈ¡÷.  
«Åû ¦ÀÂ÷ ¦¸¡Îì¸ôÀ¼Å¢ø¨Ä.  ¬É¡ø «Åû ¦Àò¾¡É¢Â¡ °¨Ã 
§º÷ó¾Åû. 
 
«Åû ±ýÉ ¦ºö¾¡û? 
 

¦Àò¾¡É¢Â¡Å¢ø º£§Á¡ý Å£ðÊø þ§ÂÍ×ìÌ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ Å¢Õó¾¢ø, 
Å¢¨Ä§ÂÈô¦ÀüÈ ¿Ç¾õ ±ýÛõ ¯ò¾Á ¨¾ÄÓûÇ ÀÃ½¢¨Â ¦¸¡ñÎÅóÐ 
¯¨¼òÐ «ó¾ ¨¾Äò¨¾ «Å÷ Å¢ü¸Ä¡õ ±ýÚ ÜÚ¸¢ýÈÉ÷.  «¨¾ ÓóáÚ 
À½ò¾¢üÌ þ§ÂÍ×ì¸¡¸ ¦ºÄÅÆ¢ì¸ ÓýÅó¾¡û.  ±É§Å ¾¡ý, "þÅû 
¾ýÉ¡ø þÂýÈ¨¾î ¦ºö¾¡û" ±ýÈ¡÷. 
 
¾¨¼¸¨Çò ¾¡ñÊ ¦ºýÈ¡û 
 

«Åû ¨¾Äò¨¾ þ§ÂÍÅ¢ý ¾¨ÄÂ¢ø °üÈ¢Â¨¾ «íÌ þÕó¾Å÷¸û, ²ý 
º£„÷¸û Ü¼ «í¸£¸Ã¢ì¸Å¢ø¨Ä.  Å£ñ ¦ºÄ× ±ýÚ¾¡ý ¸Õ¾¢É¡÷¸û.  
¯Â÷ó¾ Å¢¨ÄìÌ Å¢üÚ ¾Ã¢ò¾¢ÃÕìÌ ¦¸¡Îì¸Ä¡§Á ±ýÚ ÜÈ¢É¡÷¸û.  
«É¡ø þ§ÂÍ ¾Ã¢ò¾¢Ã÷ ±ô§À¡Ðõ ¯í¸Ç¢¼ò¾¢ø þÕì¸¢È¡÷¸û.  ¿¡§É¡ 
±ô§À¡Ðõ ¯í¸Ç¢¼ò¾¢ø þ§Ãý ±ýÈ¡÷. 
 
þ§ÂÍÅ¢¼õ ¿ü¸¢Ã¢¨Â¸¨Çî ¦ºö¾¡û 
 

þ§ÂÍ×ìÌ §º¨Åî ¦ºöÅÐ, ¿ü¸¢Ã¢¨Â, ¿ý¨Á ¦ºöÂ×õ, ¾¡É ¾÷Áõ 
Àñ½×õ ¿¡õ ÁÈì¸ì Ü¼¡Ð.  þ§ÂÍ «Å¨ÇìÌÈ¢òÐ þÅû ±ýÉ¢¼ò¾¢ø 
¿ü¸¢Ã¢¨Â¸¨Çî ¦ºö¾¢Õì¸¢È¡û ±ýÈ¡÷. 
 
Óó¾¢ì ¦¸¡ñ¼¡û 
 

ÁÃ¢ò¾ ºÃ£Ãò¾¢üÌ ¨¾Äõ âÍÅÐ ä¾÷¸Ç¢ý ÅÆì¸Á¡Â¢Õó¾Ð.  «À¢§„¸õ 
Àñ½ôÀÎõ §À¡Ðõ ¨¾Äõ âºôÀð¼Ð.  ¿¡ý «¼ì¸õ Àñ½ôôÀÎÅ¾üÌ 
±ò¾ÉÁ¡¸ ±ý ºÃ£Ãò¾¢ø ¨¾Äõ âº Óó¾¢ì¦¸¡ñ¼¡û ±ýÈ¡÷.  «ó¾  
 
 

                                                                        நீங் ள் மேந்திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் இரட்சிக் ப்படுவீர் ள்; ஏசாைா 30:15a                         11     

 



 

 
 
 
 
Š¾¢Ã£Â¢ý ¨¾Äõ âÍ¾¨Ä «í¸¢¸Ã¢ò¾¡÷.  þ§ÂÍ º¢Ö¨ÅÂ¢ø 
«¨ÈÂôÀð¼¾¡ø «ÅÕìÌ ÀÃ¢ÁÇõ §À¡Îõ Å¡öôÒ «Ã¢Áò¾¢Â¡ °Ã¡É¡¸¢Â 
§Â¡§ºôÒ, ¿¢ì§¸¡§¾ÓìÌ ¸¢¨¼ò¾Ð.  ãýÈ¡õ ¿¡Ç¢ø º¢Ä Š¾¢Ã£¸û Í¸ó¾ 
Å÷ì¸òÐ¼ý ¦ºýÈ¡÷¸û.  ¬É¡ø «¾üÌ ÓýÒ þ§ÂÍ ¯Â¢§Ã¡Î 
±Øó¾¢Õó¾¡÷.  þÅû «¨¾ Ó¾Ä¢§Ä§Â ¦ºöÐ Å¢ð¼¡û. 
 
¾ýÉ¡ø þÂýÈ¨¾ ¦ºö¾Åû Å¡úÅ¢É¢ø ¸ñ¼ ¬º£÷Å¡¾í¸û 
 

• ¾É¢ôÀð¼ Å¡ú× ¬º£÷Å¾¢ì¸ôÀð¼Ð. 
• þ§ÂÍ «Å¨Ç ¦Áîº¢É¡÷. 
• ¿øÄ ¦ºö¾¢Â¡¸ þÅû ¦ºö¾Ð «È¢Å¢ì¸ôÀð¼Ð. 

 
þó¾ Š¾¢Ã£¨Âô §À¡Ä ºó¾÷ôÀí¸¨Ç ÀÂýÀÎòÐ§Å¡õ.  ¾ýÉ¢¼ò¾¢ÖûÇ 

º¢Èó¾¨¾ «Åû þ§ÂÍ×ìÌ ¦¸¡Îò¾Ð §À¡Ä ¿ÁÐ ºÁÂò¨¾ ¬Ã¡¾¢ì¸ 
¦¸¡Îô§À¡õ, ¦ƒÀ¢ì¸, ¿ü¸¢Ã¢¨Â, ¿ý¨Á¸û ¦ºöÂ, ¾¡É ¾÷Áõ Àñ½, «Å÷ 
ÅºÉò¨¾ì §¸ð¸, þ§ÂÍ×ì¸¡ö º¡ðº¢ À¸Ã, Óó¾¢ì¦¸¡û§Å¡õ. 
 

´Õ ¿øÄ ÓýÁ¡¾¢Ã¢ÔûÇ ¾¡Â¡¸, Á¨ÉÅ¢Â¡¸, Á¸Ç¡¸, ÁÕÁ¸Ç¡¸, 
Á¡Á¢Â¡Ã¡¸ Å¢Çí¸ Óó¾¢ì ¦¸¡û§Å¡õ!  §¾Åý ¾¡§Á ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ 
¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸! 

¾¢ÕÁ¾¢. „÷Á¢Ç¡ Ã¡§ƒ‰ 
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Dear Children, 
Is it exam season in school these days…? In 

church, it is the start of the Lenten season. 

During the Lenten season, we reflect on Jesus, 

and strive to a closer relationship with Him. 

The theme for the month of March is – 

“ ”.  

The cross is a symbol for Jesus' sacrifice and 

suffering, but it is also a symbol of hope, forgiveness of sins, and victory over death.  

More importantly, the Cross shows us - Who God Really Is… !! 

1. GOD IS SELF-GIVING LOVE 

On the Cross, God gave the very best gift to 

the 

whole world! What gift did God give us? 

Yes, God gave us Jesus—God’s firstborn Son. 

Jesus was God’s great love-gift for all of us! 

2. GOD IS RADICALLY FORGIVING LOVE 

On the Cross, Jesus forgave everyone in the 

 whole world. 

God even forgave the people who killed Jesus! 

Jesus shows us that God can forgive anybody and anything! 

3. GOD IS CO-SUFFERING LOVE 

On the Cross, Jesus suffered with everyone who suffers. God became a human so that 

God could feel what we feel. On the Cross, Jesus shows us God understands. 

SO, WHY DID JESUS NEED TO DIE? 

To “break the power of Satan, who had the power over death...” (Hebrew 2:14 – 15) 

 

   Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time. 1 Peter 5:6             13                

 



 

 

Author: Luke 

Date Written: AD 60 

Chapters: 24 

Summary: Luke was a doctor who 

traveled with the Apostle Paul. Luke’s 

Gospel tells us more about Jesus’ 

childhood than any of the other 

Gospels.  

Jesus is presented as both God and man. As 

such, He lived a perfect life and was the only 

man worthy to provide the perfect sacrifice 

for the forgiveness of sins. 

Luke is the only gospel to offer the famous 

parables: The Good Samaritan (10:25-37); and 

the Prodigal Son (15:11- 32) 

Saying it with Pictures.. 

 

 

                                     My soul thirsts for God, for the living God. Psalm 42:2                                     14                 

 



 

 

 

TINY TOTS SECTION  

                                Return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning.”   Joel 2 :12                   15 

 

 



 

 

Little Children can see a video clip of 

how Jesus died and rose again in 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYd1fixgHcU 

[or] use the QR code  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               For where your treasure is, there your heart will be also. Matthew 6:21                  16                 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYd1fixgHcU


 

 

OLDER CHILDREN SECTION  

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

1. Person to whom the book of Luke was addressed? (1:3) 

a.  Joseph     b.  Simeon 

c.  Theophilus     d.  Zacharias 

2. Angel that announced both the birth of John & Jesus? (1:19,26) 

a.  Gabriel     b.  Immanuel 

c.   Michael     d.  Maroni 

3. Recognized he would not see death until he had seen the Christ? (2:25-26)  

a.  Simeon     b.  Judas 

c.  Joseph     d.  Theophilus 

4. How old was Jesus when he was taken to the Passover as a boy? (2:41-42) 

a.  8 days     b.  12 years 

c.  40 days     d.  30 years 

5. What book did they hand Jesus to read in the synagogue at Nazareth? (4:16-17) 

a.  Malachi     b.  Isaiah 

c. Luke       d.  Joel 

6. In the parable of the sower what does the seed represent? (8:11) 

a.  Faith      b.  Spirit of God 

c. Water Baptism    d.  Word of God 

7. What did the disciples want Jesus to teach them to do? (11:1) 

a.  Fish for men     b.  Preach 

c. Pray      d.  Teach 

8. Who got angry when the younger brother returned? (15:25-28) 

a.  Elder Brother    b. Father 

c.  Pharisees     d. Scribes 

9. What did Jesus desire to eat with the apostles? (22:15) 

a.  Bread      b.  Corn 

c.  Fish      d.  Passover 

10. What example of forgiveness did Jesus give on the cross? (23:34) 

a.  Called the soldiers, His friends  b.  Forgave those who crucified him 

c.  Gave the soldiers, His garments  d.  All of the above 

11. What does the bread symbolize in the Lord’s supper? (22:19) 

a. Blood of Jesus    b.  Body of Jesus 

c. Manna     d.  Word of God 

12. The book of Luke has ________ no. of chapters    a. 6     b. 12     c. 24     d. 36 

 

 

                      The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him; Lam. 3:25                         17                 

 



 

 

 

                         Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord. Psalm 27:14                     18                 

 

  



 

 

                     For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him!  Isaiah 30:18                    19               

 

 



 

{These friends decided to help their neighborhood by 

picking up trash at the park. The pathways show where the friends walked. Follow 

each path! Who picked up the most trash? Who saw the most squirrels?} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               When you fast, do not look somber as the hypocrites do. Matt. 6:16a                           20               

 

 



 

                              But those who hope in the Lord will renew their strength. Isaiah 40:31a                               21               

 

 



 

- A MISSIONARY STORY, A FUN ACTIVITY, AND A SONG -  

[Check Out the URL Below (Or) Use The QR Code] 

https://www.youtube.com/watch?v=zFNSUAvjHsM 
Hope you enjoyed all the activities. Complete the short 

review below… 

1. The theme for the month of March is: 

_____________________________________________________. 

2. Romans 5:8 says - _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Luke showed Jesus as the only man worthy to provide 

_____________________________________________________________________

________________________. 

4. The Cross shows us who God Really Is… God is 

i. _______________________________________ 

ii. _______________________________________ 

iii. _______________________________________ 

5.  Name two parables only found in the book of Luke? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

6. The Lenten season is a season of ____________________________. 

May you feel God’s presence as you grow closer to Him this Lenten season. May the 

Holy spirit enable you to carry your Cross daily, and follow Jesus.                                                                                               

                                                                                                                        God bless,                                                                                                                  
                                                                                                            Mrs. Briliya Jeyaseelan. 

          They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint. Isaiah 40:31b         22               

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zFNSUAvjHsM


 

 
1. ±Ð ÅÚ¨Á¨Â Á¡ò¾¢Ãõ ¾Õõ? 
2. Â¡÷ ®Ã¨Ä «õÒ À¢Çó¾Ð?  «õÒìÌ ÀÂôÀ¼¡¾Ð ±Ð? 
3. Â¡ÕìÌ «È¢× §Äº¡ö ÅÕõ? 
4. À¡Åí¸¨Ç ãÎÅÐ ±ýÉ? 
5. Â¡÷ ¦ÅÌ À¡ÎÀÎÅ¡ý? 
6. ¬Å¢¨Â ¦¿¡ÚìÌÅÐ ±Ð? 
7. Â¡ÕìÌ »¡Éò¨¾ô ¦Àüüì¦¸¡ûÇ ÁÉÁ¢ø¨Ä? 
8. ±ý¨Éì ¸ðÎôÀÎò¾ Â¡ÕÁ¢ø¨Ä, ¬É¡Öõ ±ý À½¢Â¢ø  ¯ñ¨ÁÂ¡ö 
    þÕì¸¢§Èý. ¿¡ý Â¡÷? 
9. ¾¸ôÀý Á¸¨É º¢§¿¸¢ôÀ¾¢ý «¨¼Â¡Çõ ±ýÉ? 
10. »¡Éò¾¢¼õ ±ýÉ þÕì¸¢ÈÐ? 
11. ¾¢Õ¼ý ¸ñÎÀ¢Êì¸ôÀð¼¡ø ±ùÅÇ× ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ? 
12. ±ôÀÊôÀð¼Åý ºñ¨¼¨Â «Á÷òÐ¸¢È¡ý? 
13. ±Ð ¸÷ò¾ÕìÌ À¢Ã¢Âõ? 
14. Â¡Õ¨¼Â À¢û¨Ç¸ÙìÌõ «¨¼ì¸Äõ ¸¢¨¼ìÌõ? 
15. ¾ý ÅÆ¢¸Ç¢§Ä ¾¢Õô¾¢Â¨¼ÀÅý Â¡÷? 
16. º¢§¿¸ò§¾¡ÊÕìÌõ ±ó¾ ¯½× ¿øÄÐ? 
17. ±¨¾î ¦º¡ýÉ¡Öõ ¿õÒ¸¢ÈÅ÷¸û Â¡÷? 
18. º¡¦Ä¡§Á¡ý À¡÷ò¾ Š¾¢Ã£ ¦ºÖò¾¢É¾¡¸ ¦º¡øÄôÀð¼ ÀÄ¢ ±ýÉ?    
19. Â¡¨Ãì ¸ÊóÐ¦¸¡ûÇì Ü¼¡Ð?  ²ý? 
20. ±¾¢§Ä µ¼ §ÅñÎõ? 
21. Â¡Ã¢¼õ ÅÆì¸¡¼ì Ü¼¡Ð? 
22. ±ó¾ Å¡÷ò¨¾ ¿øÄÐ? 
23. Â¡÷ ¦¿Õì¸ò¾¢É¢ýÚ ¿£íÌÅ¡ý? 
24. »¡ÉÓõ, Òò¾¢ÂüÈ Š¾¢Ã£Ôõ ¦º¡ýÉ ´§Ã ¸¡Ã¢Âõ, «Ð ±ýÉ? 
25. Â¡÷ À¡Åì¸Â¢Ú¸Ç¡ø ¸ð¼ôÀÎÅ¡ý? 
26. ¸÷ò¾ÕìÌ þýÀÁ¡É¨Å¸û ±¨Å¸û? 
27. ÐýÁ¡÷ì¸÷ ±í§¸ ÌÉ¢ÅÐñÎ? 
28. À¢È¨É «ÅÁ¾¢ì¸¢ÈÅý ±ýÉ ¦ºö¸¢È¡ý? 
29. Â¡Õ¨¼Â ºòÐÕì¸û «Å§É¡Î ºÁ¡¾¡Éõ Àñ½ ÅÕÅ¡÷¸û? 
30.  
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1. º¸Ä À¢Ã¡½¢¸Ç¢ý Å¡ï¨º     - 145:16 
2. «ì¸¢ÃÁì¸¡ÃÕ¨¼Â Õº¢ÔûÇ À¾¡÷ò¾õ   - 141:4 
3. ÁÛ„Ã¢ý ¾¨ÄôÀ¢û¨Ç, Á¢Õ¸ò¾¢ý ¾¨ÄÂ£üÚ  - 135:8 
4. ¸ñ½¢, ¸Â¢Ú       - 140:5 
5. «ÄÃ¢î ¦ºÊ¸Ç¢ý §Áø     - 137:2 
6. º§¸¡¾Ã÷ ´ÕÁ¢òÐ Å¡ºõ ¦ºöÅÐ    - 133:1-3 
7. ¾ÁÐ Àñ¼¸º¡¨Ä¸Ç¢Ä¢ÕóÐ    - 135:7 
8. º¢¨ÈÀ¢Êò¾Å÷¸û       - 137:3 
9. º¡ó¾ Ì½ÓûÇÅ÷ì¨Ç     - 149:4 
10. þŠÃ§ÅÖìÌ       - 125:5 
11. ¾í¸û ±ƒÁ¡ý¸Ç¢ý ¨¸¨Â     - 123:2 
12. ±Õº§Äõ        - 122:1,5 
13. «¾¢ý º¸Ä «ì¸¢ÃÁí¸Ç¢É¢ýÚõ    - 130:8 
14. ºí¸£¾ì¸¡Ã÷       - 130:6 
15. Â¡ì§¸¡À¢ý ÅøÄÅÕìÌ ´Õ Å¡ºŠ¾Äò¾¢ü¸¡¸ - 132:2 
16. ¸÷ò¾÷ þÅ÷¸ÙìÌõ ¦ÀÃ¢Â ¸¡Ã¢Âí¸¨Çî ¦ºö¾¡÷ -  126:2 
17. ¿¢ó¾¨ÉÂ¢É¡ø       - 123:3 
18. ¸÷ò¾Õ¨¼Â ¬ÄÂò¾¢üÌ §À¡§Å¡õ ±ýÚ ¦º¡ýÉ§À¡Ð - 122:1 
19. À¡øÁÈó¾ ÌÆó¨¾¨Âô §À¡ø    - 131:2 
20. ±Õº§ÄÁ¢ø        - 122:3-5 
21. ¸÷ò¾§Ã¡ ¿£¾¢ÔûÇÅ÷; ÐýÁ¡÷ì¸Õ¨¼Â ¸Â¢Ú¸¨Ç «Å÷ «Úò¾¡÷                                                  
          - 129:4 
22. º£§Â¡¨Éô À¨¸ì¸¢È «¨ÉÅÕõ    - 129:5 
23. ¸ñ½¢, ¸Â¢Ú, Å¨Ä, ÍÕìÌ    - 140:5 
24. ¿¡Å¢ø ¦º¡ø À¢ÈÅ¡¾¾üÌ Óý§É    - 139:4 
25. §¾Åý ¾Â× ¦ºöÔõ§À¡Ð     - 142:7 
26. Á¼í¸Êì¸ôÀð¼Å÷¸¨Ç     - 145:14, 146:8 
27. ÀÃ¢Íò¾Å¡ý¸Ç¢ý º¨ÀÂ¢§Ä     - 149:1 
28. Å¢Ø¸¢È Â¡Å¨ÃÔõ, Á¼í¸Êì¸ôÀð¼ Â¡Å¨ÃÔõ - 145:14 
29. ¬¸¡Â Å¢Ã¢¨Åô À¡÷òÐ, «Å¨Ãò Ð¾¢Ôí¸:  - 150:1 
30. Á¡¨ÄìÌ        - 144:4 

 
 
 
 

                                        அவனர நமக்குத் துனையும் நமக்குக் ன ட முமாேவர்.  சங். 33:20b                        24 

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. 
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3. Adelyn Victoria  Jeyaseelan 
4. Abryan Gabriel Jeyaseelan 
5. Gabrilyn Hannah 
6. Jerilyn Pushpam Nelson 
7. Jeya Joshua Maher 
8. Johanan Paul Jino 
9. Joanna Paul Jino 
10. Andrew Jones Arun 
11. Jeya Jehosheba Mahear 
12. Hadriel Adventier 
13. Leonel I.J. Stalin 
14. Linuel I.J. Sherwyn 

15.  Evelyn Gracia  
16. Jen Scudd 
17. Jim Scott 
18. Juanita 
19. Geoffrey Jerome David 
20. Leona Juliet .J.B 
21. Delisa Dinakaran 
22. Shawn Samuel 
23. Sheena Samuel 
24. Jevlyn Ana  
25. clement 
26. Keren Grapeson 
27. Abner Theophiilus Grapeson 

 

Note :  Submit the answers of Bible Quiz to Pastor 

uncle on or before 25th of every month.    

 
                                  Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Romans 12:!2a                                     25 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
®Êò¾¢ý ¿¡¼¸ °Æ¢Âõ 
 
    ®Êò¾¢ý ¿ÊôÒõ, §ÀîÍò¾¢ÈÛõ «Å¨Ãô Ò¸ØÄ¸¢ý ¯îº¢Â¢ø 
ÀÈì¸Å¢ð¼É.  «Å§Ã¡ "¸÷ò¾¡§Å ¦º¡øÖõ «Ê§Âý §¸ð¸¢§Èý" (1º¡Ó.3:9) 
±ýÈ ÌðÊ º¡Ó§Åø §À¡ø ±ô§À¡Ðõ ¸÷ò¾¡§Å ¦º¡øÖõ ÅÆ¢ì¸¡¸§Å 
¸¡ò¾¢Õó¾¡÷.  º¢ÚÅÂÐ Ó¾ø °Æ¢Â÷, °Æ¢ÂÃ¢ý ÅÃÄ¡Ú, º¡ðº¢ÔûÇ °Æ¢Âõ 
þ¾¢ø ¬ÆÁ¡É Å¢ÕôÀõ ¦¸¡ñÊÕó¾¾¡Ä¡ °Æ¢Âò¨¾ôÀüÈ¢Â ¿¢¸úîº¢¸¨Ç 
´Õº¢Ä ¸¾¡À¡ò¾¢Ãí¸û ãÄÁ¡¸ ¯ÕÅ¡ì¸¢ «Ãí§¸üÈ¢É¡÷.  º¢ó¾¢ì¸ 
¨ÅìÌõ º¢ò¾¡ó¾í¸Ùõ, «¾¢Ã ¨ÅìÌõ «¨È ÜÅø¸Ùõ, ®Êò¾¢ý «À¡Ãò 
¾¢È¨ÁÔõ §º÷ó¾ þó¾ ¿¡¼¸ò¨¾Ôõ Ò¸ØÈî ¦ºö¾Ð.  þ¾É¡ø ®Êò¾¢üÌ 
¿¡¼¸ «Ãí§¸üÈò¾¢ü¸¡É «¨ÆôÒ¸û  «¾¢¸Ã¢ò¾É.  «ÅÃÐ «õÁ¡×õ Á¸Ç¢ý 
¿¡¼¸ì ¸¨Ä¨Â ¸ÅÉò§¾¡Î ¬¾Ã¢ò¾¡÷. 
 
   ¾ÉÐ Á¡½Å¢Â¢ý ¿¡¼¸ º¡¸ºò¨¾ ¬ÄÂò¾¢ø ¸ñ¼ Å¢Ã¢×¨ÃÂ¡Ç÷ 
ŠÄ¡ì ¬îºÃ¢ÂôÀð¼§¾¡Î ¿¢øÄ¡Áø ®Êò¾¢ý ¿¡¼¸ «Ãí§¸üÈí¸Ùì¸¡¸ 
50 ¦ºýð ¦¸¡Îò¾¡÷.  ®Êò¾¢ý ¾¢È¨ÁÂ¢ý º¢Èô¨À À¡ÃðÎÅ¾ü¸¡¸ 
ÁðÎÁýÈ¢ þó¾ ¿¡¼¸ °Æ¢Âõ ¦¾¡¼ÕõÀÊÂ¡¸×õ «ó¾ò ¦¾¡¨¸¨Âô 
ÀÃ¢º¡¸ì ¦¸¡Îò¾¡÷.  ¾ý¨É ´Îì¸¢ ¾ý ¬º¢Ã¢Â÷ ¾ó¾ À½õ ®Êò¾¢üÌ 
¾ÎÁ¡üÈò¨¾ò ¾ó¾Ð.  «§À¡Ð «ó¾ Ò¦Ã¡·À…÷ ®Êò¾¢üÌ ́ Õ ̄ ñ¨Á¨Âì 
¸üÚì ¦¸¡Îò¾¡÷.  ¬õ, ¦¸¡ÎìÌõ ¯ûÇò¾¢üÌì ¦¸¡ÎôÀ¾¡ø ¸¢¨¼ìÌõ 
¬Éó¾ò¨¾ì ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ ±ýÚ «ýÚ ¸üÚì¦¸¡ñ¼ À¡¼õ À¢ü¸¡Ä 
°Æ¢Âò¾¢üÌ ¯¾Å¢Â¡Â¢Õó¾Ð. 
 

 

                                                     இப்னபாதும் நீ உன் னதவனிடத்தில் திரும்பு; ஓசிைா 12:6a                                        26 

 



 

 

 
 
§ÀîÍì¸¨ÄÂ¢ø ¬º¢Ã¢Â÷ Á¢Š ¬ñ¼÷ºý Á¡½Å÷ Å¢ÕõÒõ Åñ½õ À¡¼õ 
¸üÀ¢ôÀ§¾¡Î þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý «ý¨À Á¡½ÅÕìÌ Å¢Çì¸¢ì ¸¡ðÎÀÅ÷.  
¸øæÃ¢ ÅÇ¡¸ò¾¢ø ®Êò¾¢üÌ þÅ÷ ´Õ Á¡¦ÀÕõ ¬Ú¾ø.  Å¡Ä¢Àò¾¢ø 
º¢Õ‰Ê¸¨Ã ¿¢¨ÉôÀ¾¢Öõ, «ó¾ Å¡ÉÅÕì¸¡¸ Å¡úóÐ ¿¢¨ÈÅ¨¼Å¾¢Öõ, 
ÅÕõ §À¡Ã¡ð¼í¸û ´ù¦Å¡ýÈ¢Öõ ®Êò¨¾ò àì¸¢ ¿¢Úò¾¢ÂÅ÷ º§¸¡¾Ã¢ 
¬ñ¼÷ºý ¾¡ý.  ¬º¢Ã¢¨Â Á¡½Å¢ ±ýÈ À¡ÌÀ¡ÊýÈ¢ ¸¢È¢ŠÐ×ìÌûÇ¡É 
º§¸¡¾Ã¢Â¡¸§Å ®Êò¨¾ §¿º¢òÐ ÅÆ¢¿¼ò¾¢ Åó¾¡÷. 
 
«õÁ¡Å¢ý °ìÌÅ¢ìÌõ «ýÒ 
 
«ùÅô§À¡Ð ¾ÉÐ ¸ñÁ½¢î ¦ºøÅí¸¨Ç §¿Ã¢ø ¸ñÎ Á¸¢Æî ¦ºöÅ¡÷ 
«õÁ¡ ³¼¡ Á¡÷¸ý.  «Ð ÁðÎÁøÄ, ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ ¬§Ä¡º¨Éì 
¸Ê¾í¸¨Ç ¾ÅÈ¡Áø «ÛôÀ¢ì ¦¸¡ñÊÕôÀ¡÷.  º¢Ú 
À¢û¨Ç¸Ç¡Â¢ÕìÌõ§À¡Ð «õÁ¡Å¢ý Á¢„ÉÃ¢ì ¸¨¾¸¨Ç Ãº¢òÐ Á¸¢úó¾ 
Á¡÷¸ý º§¸¡¾Ã¢¸ÙìÌ Å¡Ä¢À ÅÂ¾¢ø «õÁ¡Å¢ý ¬§Ä¡º¨É¸û «Õõ¦ÀÚõ 
«ò¾¢Â¡Åº¢ÂÁ¡Â¢É.  "±ý Á¸§É, ¯ý ¾¸ôÀý ¸üÀ¨É¨Âì ¸¡òÐì¦¸¡û, 
¯ý ¾¡Â¢ý §À¡¾¸ò¨¾ ¾ûÇ¡§¾" (¿£¾¢.6:20) ±ýÈ ¿£¾¢¦Á¡Æ¢¨Â Õº¢òÐ 
Á¸¢úó¾¡÷ ®Êò.  ¯¨ÆìÌõ ¾ó¨¾Ôõ °ìÌÅ¢ìÌõ ¾¡Ôõ «Å÷ º¡÷óÐ ¿¢ýÈ 
þÕ àñ¸û.  ÁüÈÅ÷¸Ç¢ý ¾¡¨Âô §À¡Ä ¾í¸û «õÁ¡×õ, ¸¡÷ µð¼ 
§ÅñÎõ, ¿£îºø «Êì¸ §ÅñÎõ ±ýÚ Á¡÷¸ý º§¸¡¾Ã¢¸û ¾¢ð¼Á¢ð¼É÷.  
Åº¾¢ì§¸üÀ ¸¡÷ ´ý¨È «Á÷ò¾¢, ¿ÎÅÂ¾¡É «õÁ¡¨Å °ìÌÅ¢òÐ, 
¯üº¡¸ôÀÎò¾¢, Å¢¼¡ÓÂüº¢§Â¡Î ÀÂ¢üÚÅ¢òÐ ¨¸§¾÷ó¾ °÷¾¢ 
µðÎÉÃ¡ì¸¢É¡÷ ®Êò.  ¾¡ö µðÎõ ¸¡Ã¢ø ÀÂ½¢ôÀÐ À¢û¨Ç¸ÙìÌ 
¦ÀÕ¨ÁÂ¡¸ þÕó¾Ð.  ¾¡Ôõ À¢û¨Ç¸Ùõ §¾¡Æ¢¸Ç¡¸ò ¾¢¸úó¾É÷. °§Ã 
þ¨¾ô À¡÷òÐ ¬îºÃ¢ÂôÀð¼¾¡õ.  þÐ ®Êò¾¢ý º¡¾¨É. 

 
Å¢ò¾¢Â¡ºÁ¡É ÜÎ¾ø À¡¼ò¾¢ð¼õ 
 
ÀÊôÒ ÁðÎÁýÈ¢ þ¾Ã Extra curricular activities-ø ®Êò ¦¸¡Êì¸ðÊô ÀÈó¾¡÷.   
À¡¼ºõÀó¾Á¡ý ¸¡Ã¢Âí¸Ùõ þó¾ «¾¢¸ôÀÊÂ¡É ¸øÅ¢ º¡÷ó¾ ¦ºÂø¸Ùõ 
¾ý¨É ±ùÅÇÅ¡ö ¯üº¡¸ôÀÎò¾¢Â§¾¡Î, «§¾ «Ç× ¦¾öÅ£¸ ¸¡Ã¢Âí¸Ùõ 
¾ý¨É ¯üº¡¸ãðÎÅ¾¡¸§Å «¨Áó¾É ±ýÚ ÌÈ¢ô§ÀðÊø À¾¢ò¾ ®Êò º¢Ä 
Å¢ò¾¢Â¡ºÁ¡É Extra curricular activities-³ «ð¼Å¨½Â¢ø ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ¡÷. 
«¾¢ø ¦ƒÀìÜÎ¨¸¸û, ¯ÀÅ¡º ¦ƒÀí¸û, ±ØôÒ¾ø Üð¼í¸û «¼íÌõ!  
þ¨Å¸Ç¢ý ãÄÁ¡¸ ¾ý ¿ñÀ÷¸û §¾ÅÛ¨¼Â Ã¡ˆÂò¾¢üÌû ÅÕÅÐ 
«ÅÕìÌ ¦º¡ø¦Ä¡ñ½¡ ¬Éó¾õ ¾ó¾Ð «ÅÃ¢ý ¸øæÃ¢ ¿¡ð¸Ç¢ø! 

 
- ¦¾¡¼Õõ 

 

 
 

 

           தைனவயும் நிைாைத்னதயும் ன க்வ ாண்டு, இனடவிடாமல் உன் னதவனே நம்பிக்வ ாண்டிரு.  ஓசிைா 12:6b              27 

 



 

 

 

              

பாமாலை 41 – வியாதியஸ்தர் மாலையில் 

(At even ere the sun was set) 

 
1. வியாதியஸ்ேர் மாளலயில் 

அவஸ்ளேலயாடு வந்ேனர்;  

ேயாபரா, உம்மண்ளையில் 

சர்வாங்க சுகம் பபற்றனர். 
 

2.  பற்பல துன்பம் உள்லைாராய் 

இப்லபாதும் பாேம் அண்டிலனாம் 

பிரசன்னமாகித் ேயவாய் 

கண்ல ாக்குவீபரன்றறிலவாம் 

 

’சாயங்காலமாகிச் சூரியன் அஸ்தமித்தபபாது, சகல பிணியாளிகளளயும், 
பிசாசு பிடித்தவர்களளயும் அவரிடத்தில் ககாண்டு வந்தார்கள்’. மாற்கு 1:32 

 
லண்டன் மாநகரின் கபரும் கல்விச்சாளல ஒன்றின் தளலளம ஆசிரியராயிருந்த 
கப ான் ட்கவல்ஸ் (Rev. Canon Henry Twells) என்பவர் ஒருநாள் பள்ளி 
மாணவருக்குப் பரீட்ளச நடத்திக் ககாண்டிருந்தார்.  மாணவர்கள் வரிளசயாக 
ஆச ங்களில் அமர்ந்து அளமதியாக எழுதிக்ககாண்டிருந்த ர். ஆசிரியர் 
ஒருமுளற அளறளயச்சுற்றி பமற்பார்ளவ இட்டபின், தமது ஆச த்தில் 
அமர்ந்தார்.  தளலளமயாசிரியராக இருந்தபடியால் அவருக்கு எப்பபாதும் அதிக 
பவளலயிருந்தது.  ஆ ால் இப்பபாது பரீட்ளச அளறயில் பவறு பவளல கசய்ய 
இயலாளமயால், பல நிறக் கண்ணாடிகள் பதித்திருந்த ஒரு ஜன் ல் வழியாக 
கவளியிலிருந்த இயற்ளகக் காட்சிகளளக் கவ ித்துக் 
ககாண்டிருந்தார்.  மாளலபநரம் கநருங்கும்பபாது, சூரிய ஒளிளயயும், 
கசவ்வா த்தில் பமகங்களில் காணப்பட்ட பலவித வர்ணங்களளயும் 
கண்டுகளித்தார்.  சூரியன் அஸ்தமிக்கும் பநரம் சமீபித்தபபாது, அன்று காளலயில் 
அவர் பவதத்தில் வாசித்த ஒரு சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு 
வந்தது.  இளதப்பபாகலாத்த ஒரு மாளல பவளளயில் (மாற்கு 1:32) தியஸ்தர் 
ஆண்டவரிடம் ககாண்டுவரப்பட்டு குணமாக்கப்பட்டளத நிள த்தார்.    
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இளத ஆழ்ந்து சிந்தித்துக்ககாண்டிருக்ளகயில் தமது நண்பரா                       
ஸர். கென்றி பபக்கர் சில தி ங்களுக்குமுன் அவரிடத்தில் கசய்த ஒரு 
பவண்டுபகாள் ஞாபகத்துக்கு வந்தது.  ஆங்கிலச் சளபகளில் 
உபபயாகப்பட்டுவரும், ‘Hymns Ancient and Modern’ என்னும் பாட்டுப்புத்தகம் அப்பபாது 
புதுப்பிக்கப்பட்டுக்ககாண்டிருந்தது.  இளதப் புதுப்பிக்கும் குழுவில் ஸர் கென்றி 
பபக்கரும் ஒருவர். இவர் தமது நண்பரா  கப ான் ட்கவல்ளஸ சில பாடல்கள் 
எழுதித்தரும்படி பகட்டிருந்தார்.  இவ்பவண்டுபகாள் ஞாபகத்துக்கு வரபவ, அவர் 
மாளல பவளளயில் வியாதியஸ்தர் ஆண்டவரிடம் ககாண்டுவரப்பட்ட 
சம்பவத்ளத ளவத்து, ‘வியாதியஸ்தர் மாளலயில்’ என்னும் பாடளலயும் எழுதி 
முடித்தார்.  இப்பாடலுக்கு சங்கீத நிபுணரா  ஜியார்ஜ் பஜாசப் அளமத்த, ‘Angelus’ 
என்னும் ராகம் உபபயாகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

     ஆங்கிலத்தில் இப்பாடலின் முதல் வரியா , ‘At even ere the sun was set’ 
என்பளதக் குறித்து பிற்காலத்தில் அபிப்பிராய பபதங்கள் உண்டாயி . ‘ere the 
sun was set’ என்பது, ‘சூரியன் அஸ்தமிக்குமுன்’ எ ப்கபாருள்படும்.  ஆ ால் 

பவதப்பகுதி (மாற்கு 1:32, லூக்கா 4:40) ‘சூரியன் அஸ்தமித்தபபாது’ என்றிருக்கிறது. 
இச்சம்பவம் ஓய்வுநாள் மாளலயில் நடந்தது.  ஓய்வுநாள் மாளலயில் சூரியன் 
அஸ்தமித்தபின் பர யூதர் பவளல கசய்வார்கள்.  ஆளகயால் சில 

பாட்டுப்புத்தகங்களில், ‘When the sun was set’ எ த் திருத்தப்பட்டிருக்கிறது. 

ஆ ால் தமிழ்கமாழிகபயர்ப்பில், ‘மாளலயில்’ என்றிருக்கிறது. 
     இப்பாடளல எழுதிய கப ான் கென்றி ட்கவல்ஸ் என்பவர் 1825ம் ஆண்டு 
பிறந்தார். சிறந்த கல்லூரிப் பயிற்சிக்குப் பின், அவர் 1856 முதல் பதி ான்கு 
ஆண்டுகள் லண்டன் மாநகரிலுள்ள புகழ்கபற்ற, ‘பகாபடால்பின் ொமர்ஸ்மித்’ 
உயர்நிளலப்பள்ளியின் (Godolphin School, Hammersmith, London) தளலளமயாசிரியராகப் 
பணியாற்றி ார்.  அச்சமயத்தில்தான், 1868ல் இப்பாடளல எழுதி ார்.  அவர் பவறு 
அபநக பாடல்கள் எழுதியபபாதிலும், இந்த ஒபர பாடல் வாயிலாகபவ 
நிள வுகூரப்படுகிறார்.  பின் ர் படீ்டர்பபரா பபராலயத்தின் பிரதமகுருவாகச் 
(Honorary Canon of Peterborough Cathedral) சிலகாலம் பணியாற்றி ஓய்வுகபற்றார்.  அவர் 
1900ம் ஆண்டு தமது 77ம் வயதில் காலமா ார். 
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1 ¦ºùÅ¡ö 8.00 pm – 9.00 pm ´Õí¸¢¨½ó¾ ¦ƒÀõ (online) 

2 Ò¾ý 8.00 pm – 9.00 pm 
º¡õÀü Ò¾ý ¸¢Æ¨Á - 
¾¢ÕÅ¢ÕóÐ  ¬Ã¡¾¨É -  
St.Andrew’s church 

4 ¦ÅûÇ¢ 9.15 pm – 10.15pm  
àÂ ¾¢ÕÅ¢ÕóÐ ¬Ã¡¾¨É –  
St.Andrew’s church 

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

6 »¡Â¢Ú 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  
¾¢¼ôÀÎò¾ø ¬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  
àÂ ¾¢ÕÅ¢ÕóÐ ¬Ã¡¾¨É –  
St.Andrew’s church 

20 »¡Â¢Ú 
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  
àÂ ¬Ã¡¾¨É – 
St.Andrew’s church 

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

31 Å¢Â¡Æý 11.45 pm Á¡¾ þÚ¾¢ ¦ƒÀõ (online) 

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

                                                                       வஜபத்தினே உறுதிைாய்த் தரித்திருங் ள். னராமர் 12:12c    30 

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


 

 

         

 

 

  
                  

                                            

   

   

 

 

   

   

  

 

                                                                               But you must return to your God; Hosea 12:6a 31 



 

 

 

  

1.03.22 MATTHEW 11: 25 – 30 

2.03.22 MATTHEW 12: 1 – 4 
3.03.22 MATTHEW 12: 5 – 8 

4.03.22 MATTHEW 12: 9 – 14 

5.03.22 MATTHEW 12: 15 – 21 

6.03.22 MATTHEW 12: 22 – 26 

7.03.22 MATTHEW 12: 27 – 32 

8.03.22 MATTHEW 12: 33 – 37 

9.03.22 MATTHEW 12: 38 – 42 

10.03.22 MATTHEW 12: 43 – 45 

11.03.22 MATTHEW 12: 46 – 50 

12.03.22 MATTHEW 13: 1 – 4 

13.03.22 MATTHEW 13: 5 – 9 

14.03.22 MATTHEW 13: 10 – 16 

15.03.22 MATTHEW 13: 17 – 23 

16.03.22 MATTHEW 13: 24 – 30 

17.03.22 MATTHEW 13: 31 – 35 

18.03.22 MATTHEW 13: 36  – 43 

19.03.22 MATTHEW 13: 44 – 50 

20.03.22 MATTHEW 13: 51 – 58 

21.03.22 MATTHEW  14: 1 – 5 

22.03.22 MATTHEW  14: 6 – 12 

23.03.22 MATTHEW  14: 13 – 21 

24.03.22 MATTHEW  14: 22 – 26 

25.03.22 MATTHEW  14: 27 – 31 

26.03.22 MATTHEW  14: 32 – 36 

27.03.22 MATTHEW 15: 1 – 4 

28.03.22 MATTHEW 15: 5 – 9 

29.03.22 MATTHEW 15: 10 – 15 

30.03.22 MATTHEW 15: 16 – 20 

31.03.22 MATTHEW 15: 21 – 28 

                                                                   My soul thirsts for God, for the living God.  Psalm 42:2                                        32 

 



 

 

1 ¦ºùÅ¡ö  ±§ºì.   11:15 – 25  §Ã¡Á÷ 12: 1 – 10 
2 Ò¾ý  ±§ºì.   12:1 – 10  §Ã¡Á÷ 12: 11 – 21 
3 Å¢Â¡Æý  ±§ºì.   12:11 – 20  §Ã¡Á÷ 13: 1 – 14 

4 ¦ÅûÇ¢  ±§ºì.   12:21 – 28  §Ã¡Á÷ 14: 1 – 12 

5 ºÉ¢  ±§ºì.   13: 1 – 12  §Ã¡Á÷ 14: 13 – 23 

6 »¡Â¢Ú  ±§ºì.   13:13 – 23  §Ã¡Á÷ 15: 1 – 13 

7 ¾¢í¸û  ±§ºì.   14: 1 – 11 §Ã¡Á÷ 15: 14 – 33 

8 ¦ºùÅ¡ö  ±§ºì.   14:12 – 23 §Ã¡Á÷ 16: 1 – 16 

9 Ò¾ý  ±§ºì.   15: 1 – 8 §Ã¡Á÷ 16: 17 – 27 
10 Å¢Â¡Æý  ±§ºì.   16: 1 – 10 1 ¦¸¡Ã¢. 1: 1 – 9 
11 ¦ÅûÇ¢  ±§ºì.   16:11 – 22 1 ¦¸¡Ã¢. 1: 10 – 20 
12 ºÉ¢  ±§ºì.   16:23 – 34 1 ¦¸¡Ã¢. 1: 21 – 31 
13 »¡Â¢Ú  ±§ºì.   16:35 – 43 1 ¦¸¡Ã¢. 2: 1 – 16 
14 ¾¢í¸û  ±§ºì.   16:44 – 52 1 ¦¸¡Ã¢. 3: 1 – 12 

15 ¦ºùÅ¡ö  ±§ºì.   16:53 – 63 1 ¦¸¡Ã¢. 3: 13 – 23 
16 Ò¾ý  ±§ºì.   17: 1 – 10 1 ¦¸¡Ã¢. 4: 1 – 10 
17 Å¢Â¡Æý  ±§ºì.   17:11 – 24 1 ¦¸¡Ã¢. 4: 11 – 21 
18 ¦ÅûÇ¢  ±§ºì.   18: 1 – 10 1 ¦¸¡Ã¢. 5: 1 – 13 
19 ºÉ¢  ±§ºì.   18:11 – 20 1 ¦¸¡Ã¢. 6: 1 – 10 
20 »¡Â¢Ú  ±§ºì.   18:21 – 32 1 ¦¸¡Ã¢. 6: 11 – 20 

21 ¾¢í¸û  ±§ºì.   19: 1 – 14 1 ¦¸¡Ã¢. 7: 1 – 10 
22 ¦ºùÅ¡ö  ±§ºì.   20: 1 – 10 1 ¦¸¡Ã¢. 7: 11 – 20 
23 Ò¾ý  ±§ºì.   20:11 – 20 1 ¦¸¡Ã¢. 7: 21 – 30 
24 Å¢Â¡Æý  ±§ºì.   20:21 – 32 1 ¦¸¡Ã¢. 7: 31 – 40 
25 ¦ÅûÇ¢  ±§ºì.   20:33 – 49 1 ¦¸¡Ã¢. 8: 1 – 13 
26 ºÉ¢  ±§ºì.   21: 1 – 17 1 ¦¸¡Ã¢. 9: 1 – 13 
27 »¡Â¢Ú  ±§ºì.   21:18 – 32 1 ¦¸¡Ã¢. 9: 14 – 27 
28 ¾¢í¸û  ±§ºì.   22: 1 – 16 1 ¦¸¡Ã¢. 10: 1 – 10 
29 ¦ºùÅ¡ö  ±§ºì.   22: 17– 31 1 ¦¸¡Ã¢. 10: 11 –20 

30 Ò¾ý  ±§ºì.   23: 1 – 10 1 ¦¸¡Ã¢. 10: 21 –33 

31 Å¢Â¡Æý  ±§ºì.   23:11 – 21 1 ¦¸¡Ã¢. 11: 1 – 16 

 

                                                         ர்த்தானவ, உம்முனடை வழி னள எேக்குத் வதரிவியும்; சங்.25:4a 33 



 

 

 

À¡Á¡¨Ä   - 90 நாற்பது நாள் இராப்பகல் 

À¡Á¡¨Ä   - 375 நீரராடைய மான் வாஞ்சித்து 

¸£÷ò¾¨É  – 189 என்டன ஜீவ பலியாய் 

 நீங்காதிரும் 

À¡Á¡¨Ä  - 16 ஆ கரத்்தாரவ தாழ்டமயாக 

À¡Á¡¨Ä  - 258 இரயசுரவ உம்டம தியானித்தால் 

¸£÷ò¾¨É – 131 நீயுனக்குச ்சசாந்தமல்லரவ 

À¡Á¡¨Ä  – 194 தூய பந்தி ரசரந்்த டககள் 

 

À¡Á¡¨Ä  - 2 உம்டம துதிக்கிரறாம் 

À¡Á¡¨Ä  - 183 எப்ரபாதும் இரயசு நாதா 

À¡Á¡¨Ä  – 277 மா தூய ஆவி இறங்கும் 

¸£÷ò¾¨É  – 187 தந்ரதன் என்டன இரயசுரவ 

À¡Á¡¨Ä  
-  ÓÊ× ¸Å¢¸û - 4  

சதய்வ ஆசீரவ்ாதத்ரதாரை 

 

À¡Á¡¨Ä  - 1 ஆத்மரம உன் ஆண்ைவரின் 

À¡Á¡¨Ä  - 333 இரயசுரவ கல்வாரியில் 

¸£÷ò¾¨É – 163 விந்டத கிறிஸ்ரதசு ராஜா 

À¡Á¡¨Ä  
- Áí¸Ç ¸Å¢¸û - 2 

கரத்்தர ்தந்த ஈவுக்காக 

 

À¡Á¡¨Ä  - 88 இந்த அருள் காலத்தில் 

À¡Á¡¨Ä  - 154 ரபயின் ரகாஷ்ைம் 

¸£÷ò¾¨É – 153 இரயசுரவ கிருபாசனப்பதிரய 

À¡Á¡¨Ä  – 25 கரத்்தாரவ இப்ரபா 

 

                                                                       உம்முனடை பானத னள எேக்குப் னபாதித்தருளும். சங்.25:4b                                34 



 

 

சாம்பற் புதன் கிழளம – 
சிலுளவ : பிறருக்காக 
துன்பப்படுவதற்கா  
அளழப்பு 
 

1 ராஜா. 

17 :12 – 24 

பிலிப்பியர ்

2 : 1 - 11 

மாற்கு 

8:31–38 
 

102 

புறக்கணிக்கப்பட்ைைர்கதோடு 
உைைிருத்ைல் 

 

எஸ்தர ்

4 :1 – 17 

அப். 

15:12–21 
 

 

மாற்கு 

1:40–45 
 

43 

 
ைிைப்படுத்ைல் ஆராைவை 

 

எசேக். 

36 : 26 - 28 

சராமர ்

8 :12 – 17 
 

சயாவான் 

14:15–17 
 

32 

எல்வலக் கைந்ை 
ைிசுைாசத்வை உறுைி 
சசய்ைல் 

 

ஏோயா 
44 : 28 - 45 

அப். 
10:24-33 

மத்சதயு 
15:21-28 

125 

மரியாளுக்கு அறிைிப்பு – 
மங்கே ைாக்குத் ைிருநாள் 

ஏோயா 
7 :10 - 14 

கலா. 
4 :1 -7 

லூக்கா 
1:26 -38 

 
41 : 1 - 10 

´Õí¸¢¨½ó¾ ¦ƒÀõ 

ºí¸£¾õ 45 Madinat Zayed & TCA 
–8pm to 9pm 

´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢ 

ºí¸£¾õ 46 Musaafa & Muroor – 
8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 47 Hamdan /Al Wadha – 
8pm to 9pm 

 

                                      உம்முனடை சத்திைத்தினே என்னே நடத்தி, என்னேப் னபாதித்தருளும்;  சங்.25:5a                       35 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birth 
Date 

Title Name 

1 Mr. Radja Thomas 

1 Mr. Berlik Jacob 

2 Ms. Smitha. J 

3 Mrs. Jebakani Jeya. S 

4 Ms. Giana Elin 

4 Ms. Liana Erin 

8 Ms. Ielin Daisy Devashania 

8 Ms. S. Berenice Bright 

11 Master. Davishkar Soloman. S 

12 Baby. Janey Jessica Yamuna  Titus 

13 Mrs. Shobana Milton 

13 Mrs. Christella 

14 Ms. Kerrylin Jinny J 

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 Baby. Regan Paul Ebenezer 

20 Mrs. Jenipher Jesima Jebakumar 

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 Master. Joshua Jimson 

31 Mr. Easter Rajesh 

                                                                   நீனர என் இரட்சிப்பின் னதவன்,  சங்.25:5b                                                       36 



 

40

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

 

 

 

       

Wedding  

Date 

Title Name 

3 Mr. & Mrs. Samuel Prakashraj. R 

8 Mr. & Mrs. M. Periyannan 

Ò¾¢Â «í¸ò¾¢É÷¸Ç¢ý §º÷ì¨¸ Å¢ÅÃõ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.No. Name Mem. No. 

1 Mr.  Thiyagu Murugaraj 431 

2 Mr.  S. Ebi Tenniyson 432 

 

                                                            உம்னம னநாக்கி நாள்முழுதும்  ாத்திருக்கினறன்.  சங்.25:5c                                             37 

http://www.csitamilabudhabi.org/thoothu/
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 Medical Mission Service 

 

 

                                                                          கர்த்ேருக்குக்  ாத்திருக்கினறன்; என் ஆத்துமா  ாத்திருக்கிறது;  சங். 130:5a                              38 
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 Medical Mission Service 

  

 

 

                                                                       அவருனடை வார்த்னதனை நம்பியிருக்கினறன். சங். 130:5b                                        39 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Church Plantation Update 

 

 

 

        எளேச் பசய்ோலும், அளே மனுஷர்களுக்பகன்று பசய்யாமல், கர்த்ேருக்பகன்லற மனப்பூர்வமாய்ச் பசய்யுங்கள்.பகாலலா.3:24    40 



 
 
 

 


