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1

¸¢È¢ŠÐ×ìÌû «ýÀ¡ÉÅ÷¸§Ç, ¯í¸û «¨ÉÅ¨ÃÔõ ¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â
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 ¬ñÊø ãýÚ Á¡¾í¸û
ÓÊòÐ ¿¡ý¸¡õ Á¡¾ò¨¾ì ¸¡½î ¦ºö¾ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ.
þó¾ Á¡¾ò¾¢ø ¯Â¢÷ò¦¾Ø¾ø ÀñÊ¨¸¨Â ¦¸¡ñ¼¡¼ þÕì¸¢§È¡õ.
«÷ò¾ÓûÇ Å¨¸Â¢ø Á¸¢úîº¢Â¡ö ¦¸¡ñ¼¡Î§Å¡õ.
¬ñ¼Å÷ ¿õ
´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸.
þó¾ Á¡¾ò¾¢Öõ ¬ñ¼Å÷ ¿ÁìÌò ¾Õõ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ý Å¡ìÌò¾ò¾õ :
"¬ñ¼Å÷ ±ý¦Èý¨ÈìÌõ ¨¸Å¢¼Á¡ð¼¡÷" (ÒÄõÀø 3:31).
"The Lord is merciful and will not reject us forever" (Lam.3:31).
¸¢È¢ŠÐ×ìÌû «ýÀ¡ÉÅ÷¸§Ç! ¿õÓ¨¼Â Å¡úÅ¢ø, ÐýÀí¸û, §¾¡øÅ¢¸û,
À¡Î¸û, §¿¡ö¸û ÅÕõ¦À¡ØÐ ¿¡õ ¸ÄíÌ¸¢§È¡õ. ¸¼×û ¿õ¨Á ¨¸Å¢ðÎ
Å¢ð¼¡§Ã¡ ±É ¸ÄíÌ¸¢§È¡õ. ¿¡õ ¬Ã¡¾¢ì¸¢ýÈ ¬ñ¼Å÷ ¿õ¨Á ´Õ§À¡Ðõ
¨¸Å¢¼Á¡ð¼¡÷.
¬ñ¼Å÷ Â¡÷, Â¡¨Ã ¨¸Å¢¼Á¡ð¼¡÷ ±ýÀ¨¾ ¾¢ÕÁ¨ÈÂ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø
À¡÷ìÌõ¦À¡ØÐ:
¸¼×¨Çò §¾Î¸¢È Áì¸¨Ç ¨¸Å¢¼Á¡ð¼¡÷
¾¡Å£¾¢ý
«ÛÀÅò¾¢ø
À¡÷ìÌõ¦À¡ØÐ,
"¸÷ò¾¡§Å
¯õ¨Áò
§¾Î¸¢ÈÅ÷¸¨Ç ¿£÷ ¨¸Å¢ÎÅ¾¢ø¨Ä. ¬É¡ø ¯ÁÐ ¿¡Áò¨¾ «È¢ó¾Å÷¸û
¯õ¨Á ¿õÀ¢Â¢ÕôÀ¡÷¸û" (ºí.9:10) ±ýÚõ, ºí¸£¾õ 69:32-ø "§¾Å¨Éò
§¾Î¸¢ÈÅ÷¸§Ç ¯í¸û þÕ¾Âõ Å¡Øõ" ±ýÚõ ÜÈôÀðÎûÇÐ.
«Ð
§À¡Ä§Å ¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ×õ, "§¾Îí¸û ¸ñ¼¨¼Å£÷¸û" ±ýÚ
¦º¡øÄ¢Â¢Õì¸¢È¡÷. ¬¸§Å ¸÷ò¾¨Ãò §¾Î¸¢ÈÅ÷¸¨Ç «Å÷ ¨¸Å¢¼Á¡ð¼¡÷.
¾í¸û ¦À¡øÄ¡¾ ÅÆ¢¸¨Ç Å¢ðÎ ¸¼×Ç¢¼ò¾¢ø ¾¢ÕõÒ¸¢ÈÅ÷¸¨Ç «Å÷
¨¸Å¢¼Á¡ð¼¡÷
þŠÃ§Åø Áì¸û §¾Å¨É Å¢ðÎ àÃõ §À¡ö «ó¿¢Â §¾Å÷¸ÙìÌ ÀÄ¢
¦ºÖò¾¢ ¸¼×¨Ç Ðì¸ôÀÎò¾¢É¡÷¸û. ¸¼×û «Å÷¸¨Ç ºòÐÕì¸Ç¢ý
¨¸Â¢ø ´ôÒì¦¸¡Îò¾¡÷. ƒÉí¸û Á£ñÎõ §¾ÅÉ¢¼ò¾¢ø ¾¢ÕõÀ¢É§À¡Ð,
«Å÷¸¨Ç ¨¸Å¢¼¡Ð ¿¼ò¾¢É¡÷ (¯À¡. 4:30,31).
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¿¡Óõ ¿õ Ì¨È¸¨Ç ¸¼×Ç¢¼õ ´ôÒÅ¢òÐ ¦À¡øÄ¡¾ ÅÆ¢¸¨Ç Å¢ðÎò
¾¢ÕõÒõ§À¡Ð, ¸¼×û ¿õ¨Á ±ý¦Èý¨ÈìÌõ ¨¸Å¢¼Á¡ð¼¡÷.
¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¿¡Áò¾¢É¢Á¢ò¾õ ÐýÀôÀÎ¸¢ÈÅ÷¸¨Ç ¨¸Å¢¼Á¡ð¼¡÷
2 ¦¸¡Ã¢.4:8,9-ø "¿¡í¸û ±ôÀì¸ò¾¢Öõ ¦¿Õì¸ôÀðÎõ ´Îí¸¢ô §À¡Å¾¢ø¨Ä.
¸Äì¸Á¨¼óÐõ
ÁÉÓÈ¢Å¨¼Å¾¢ø¨Ä.
ÐýÀôÀÎò¾ô
ÀðÎõ
¨¸Å¢¼ôÀÎÅ¾¢ø¨Ä.
¸£§Æ ¾ûÇôÀðÎõ ÁÊóÐ §À¡Å¾¢ø¨Ä" ±ýÚ À×ø
ÜÚ¸¢È¡÷. Å¢ÍÅ¡º Å¡úì¨¸Â¢ø ¯Àò¾¢ÃÅõ ¯ñÎ. ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¿¢Á¢ò¾õ
À¡Î¸¨Ç, ÐýÀí¸¨Ç «ÛÀÅ¢ìÌõ§À¡Ð, ¸¼×û ¿õ¨Á ¿¢îºÂÁ¡ö
¨¸Å¢¼Á¡ð¼¡÷.
þó¾ Á¡¾õ ÓØÅÐõ ¨¸Å¢¼¡Áø ¸¡ìÌõ ¸¼×û ¿õ¨Á ¬º£÷Å¾¢òÐ,
ÅÆ¢¿¼ò¾¢ ¸¡ôÀ¡Ã¡¸. ¸÷ò¾÷ ¯í¸û ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸!
¬ñ¼Å÷ þ§ÂÍ ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ ¾¢Õ¿¡û ¿øÅ¡úòÐì¸¨Ç ¯í¸û
«¨ÉÅÕìÌõ ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢§Èý!

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

¸¢È¢ŠÐÅ¢ý À½¢Â¢ø
¾í¸û «ýÀ¢üÌÃ¢Â ¬Â÷
«Õû¾¢Õ. ¦ƒ÷Ã¢ Ã¡ˆÌÁ¡÷. C

இகயசு ொகெ அவர்ேள் நடுவிகை நின்று: உங்ேளுக்குச் சொொனம் என்றார். லூக்ோ 24:36b
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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 ¾¢Õô¦ÀÂÃ¡§Ä ¯í¸û «¨ÉÅ¨ÃÔõ «ý§À¡Î
Å¡úòÐ¸¢§Èý. þõÁðÎõ ¿õ¨Á ÅÆ¢¿¼ò¾¢, À¡Ð¸¡òÐ, ¸¢Õ¨À «Ç¢ò¾ ¿õ
¬ñ¼ÅÕìÌ ÌÎõÀÁ¡ö ¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ.
¸¼ó¾ Á¡¾í¸Ç¢ø ±Š¾÷ ºÃ¢ò¾¢Ã ÒŠ¾¸ò¨¾ ÌÈ¢òÐ «§¿¸
¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¾¢Â¡É¢ò§¾¡õ.
þõÁ¡¾Óõ «¾ý ¦¾¡¼÷îº¢Â¡¸, "¾Å¢ôÒõ
¯ÀÅ¡ºÓõ ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø ±Š¾÷ ÒŠ¾¸ò¨¾ º¢ó¾¢ì¸Ä¡õ.
§¾Å ƒÉÁ¡¸¢Â ä¾ ÌÄò¾¢üÌ «È¢Å¢ì¸ôÀ¼ «È¢×ôÒ ¦Á¡÷¦¾¸¡ö
¸¡¨¾ ±ðÊÂÐ.
¾ý Áì¸ÙìÌ ÅÃÅ¢ÕìÌõ «Æ¢¨Åì ÌÈ¢ò¾ ¦ºö¾¢
¦Á¡÷¦¾¸¡¨Â ÍìÌ áÈ¡ö ¯¨¼ò¾Ð.
±Š¾÷ 4:1,2-ý ÀÊ ÐÂÃ ¦ºö¾¢Â¢¨Éì §¸ðÎ Ðì¸ò¨¾ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾
þÃðÎÎò¾¢, º¡õÀ¨Ä §Á§Ä §À¡ðÎì ¦¸¡ñÎ ÐÂÃ ºò¾õ ±ØôÀ¢
«ÄÈ¢ì¦¸¡ñÎ ±Š¾Ã¢¼õ ¦¾Ã¢Å¢ì¸ µÊ ÅÕ¸¢È¡ý. ¦Á¡÷¦¾¸¡ö ÁðÎÁøÄ,
ÐÂÃ ¦ºö¾¢ §¸ð¼Ðõ, ±øÄ¡Õõ þÃðÎÎò¾¢ º¡õÀÄ¢ø ¸¢¼ó¾¡÷¸û. Ðì¸õ,
¯ÀÅ¡ºõ, «Ø¨¸, ÒÄõÀø ±É «Å÷¸û ÐÂÃò¨¾ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢É¡÷.
º¡¸ §ÅñÎõ ±ýÈ ºð¼õ ¯ñÎ. þ¨¾ «È¢ó¾ «Åý «í¸Ä¡öì¸¢È¡ý.
¦Á¡÷¦¾¸¡§Â ±Š¾Ã¢¼õ Å¢ÅÃÁ¡¸ì ÜÚ¸¢È¡÷. ±Š¾¨Ã ¯üº¡¸ôÀÎò¾¢,
«Åý ¿¢¨Ä¨Â «ÅÙìÌ ¯½÷ò¾¢ «Å¨Ç §Å¸ôÀÎòÐ¸¢È¡÷.
¸÷ò¾Ã¢ý ¾¢ð¼õ «Åû Á£Ð þÕôÀ¨¾ ÌÈ¢ôÀ¢É¡ø ¯½Ãî ¦ºö¸¢È¡÷.
«¨Á¾¢Â¡Â¢Õì¸
§ÅñÊÂ
§¿ÃÁøÄ;
¦ºÂøÀÎõ
§¿ÃÁ¢Ð
±ýÚ
ÐÃ¢¾ôÀÎòÐ¸¢È¡÷.
±Š¾÷ 4:13,14-ý ÀÊ ¦Á¡÷¦¾¸¡ö ±Š¾Ã¢¼õ ¿£ «ÃºÃ¢¼õ ¦ºýÚ
§Àº¡Å¢ð¼¡ø, ä¾÷ «Æ¢ì¸ôÀÎõ§À¡Ð ¿£Ôõ ¦¸¡øÄôÀÎÅÐ ¯Ú¾¢ ±ýÚ
¿¢¨Ä¨Â Å¢ÇìÌ¸¢È¡÷.
«ÐÁðÎÁøÄ, ¿£ ä¾ÕìÌ ¯¾Å¢ ¦ºöÂ¡Å¢ð¼¡ø ä¾ÕìÌ ¯¾Å¢
¸¢¨¼ì¸¡Ð ±ýÚ «÷ò¾ÁøÄ.
ä¾ÕìÌ ±ôÀÊÔõ ¯¾Å¢ ÅÕõ.
¿£
¦ºöÂ¡Å¢ð¼¡ø §ÅÚ þ¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ §¾Åý º¸¡Âò¨¾ «ÛôÒÅ¡÷. ³§Â¡

ெம்முலைய லேேலையும் ோல்ேலையும் அவர்ேளுக்குக் ோண்பித்ொர். லூக்ோ 34:40
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¿¡õ ¯¾Å¢ ¦ºöÂ¡Áø §À¡§É¡§Á ±ýÈ ÌüÈ ¯½÷îº¢ìÌ ¿£ ¬Ç¡¸ §ÅñÎõ
±ýÚ ±Š¾¨Ã ±îºÃ¢ì¸¢È¡÷.
þýÛõ ¿¢Úò¾Å¢ø¨Ä. þó¾ §¿Ãò¾¢ø ä¾ÕìÌ ¯¾Å¢ ¦ºöÅ¾ü¸¡¸ì
Ü¼
§¾Åý
¯ý¨É
¯Â÷ò¾¢Â¢Õì¸Ä¡õ
±ýÚ
§¾Å
¾¢ð¼ò¨¾
¿¢¨ÉçðÎ¸¢È¡÷.
"¿ý¨Á ¦ºöÔõÀÊ ¯ÉìÌ ¾¢Ã¡½¢Â¢ÕìÌõ§À¡Ð,
¾ì¸Å÷¸ÙìÌî ¦ºöÂ¡Áø þÃ¡§¾" (¿£¾¢.3:27).

«¨¾

¦ºöÂò

¬õ À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç! §Å¾õ ¾Õõ «È¢×¨ÃÔõ þÐ¾¡ý. ¿ý¨Á¨Â
¦ºöÂ ÓÊÔõ§À¡Ð §¾¨ÅôÀÎ§Å¡ÕìÌî ¦ºöÂ §ÅñÎõ.
¬Á¡É¢ý
º¾¢ò¾¢ð¼ò¨¾ ÓÈ¢ÂÊì¸ ²üÀÎò¾ôÀð¼ ÀÃ§Ä¡¸ò ¾¢ð¼ò¾¢ýÀÊ ¾¡ý ±Š¾÷
«Ãº¢Â¡É¡û ±ýÀ¨¾ ¦Á¡÷¦¾¸¡ö ¦¾Ã¢ÂôÀÎòÐ¸¢È¡÷.
À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç! ¯í¸û Å¡úÅ¢ø ÅÕõ §À¡Ã¡ð¼í¸¨Ç ÓÈ¢Â «Êì¸
«¾üÌ ÓýÀ¾¡¸§Å §¾Åý ´Õ ¾¢ð¼ò¨¾ ¯í¸û Å¡úÅ¢ø ¦ºÂøÀÎò¾¢
þÕì¸¢È¡÷. «§¿¸ §¿Ãí¸Ç¢ø §À¡Ã¡ð¼õ §º¡÷×Èî ¦ºöÂÄ¡õ. ¬É¡ø
§º¡÷× §¿Ãò¾¢ø ÁÉì ¸ñ¸¨Çò ¾¢ÈóÐ À¡÷ì¸ ÀÆ¸ §ÅñÎõ.
¿¡õ
¦ƒÀ¢òÐ Á¨Èó¾¢ÕìÌõ §¾Å ¾¢ð¼ò¨¾ ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. «ô¦À¡ØÐ
§¾Åý ²üÀÎò¾¢Â ¾¢ð¼ò¨¾ì ¸¡½ ÓÊÔõ. «Ð×õ §¾ÅÉ¡ø ²üÀÎò¾ôÀð¼
þó¾ ¾¢ð¼õ §À¡Ã¡ð¼òÐìÌ À¢ýÀ¡¸ «øÄ; §À¡Ã¡¼òÐìÌ ÓýÀ¡¸
²üÀÎò¾ôÀð¼Ð ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ §¾Å¨Éò Ð¾¢Ôí¸û.
¦¾¡¼÷óÐ ¿¡õ
«Îò¾ Á¡¾Óõ þ¨¾ ÌÈ¢òÐ Å¢ÅÃÁ¡ö º¢ó¾¢ô§À¡õ.
¬ñ¼Å÷ ¾¡§Á ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸!

¬¦Áý.
- ¦¾¡¼Õõ
¯í¸û «¨ÉÅÕìÌõ, ¬ñ¼Å÷ þ§ÂÍ ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ ¾¢Õ¿¡û
¿øÅ¡úòÐì¸¨Ç ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢§Èý!
þôÀÊìÌ
¯í¸Ùì¸¡¸ ±ô¦À¡ØÐõ ¦ƒÀ¢ìÌõ
¾¢ÕÁ¾¢. ²ïºÄ¢ý ¦ƒ÷Ã¢ Ã¡ˆÌÁ¡÷
¬ÂÃõÁ¡

கிறிஸ்து பாடுபைவும், மூன்றாம்நாளில் ெரித்கொரிலிருந்தெழுந்திருக்ேவும் கவண்டியொயிருந்ெது; லூக்ோ 24:46b
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கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான உடன் விசுவாசிகளே, நம்முடடய ஆண்டவராகிய
இளயசுவானவர் உயிர்த்தெழுந்ொர். உண்டமயாகளவ நம்முடடய வாழ்க்டகயிளே மிக
முக்கியமான ஒருநாள் இருக்குதமன்றால் அது ஈஸ்டர் அல்ேது கர்த்ெர் உயிர்த்தெழுந்ெ
ெிருநாோகும்.
இளயசுகிறிஸ்துவின்
உயிர்த்தெழுந்ெ
நாோனது,
ெிருச்சடபக்கு
மாத்ெிரமல்ே, உேகம் அடனத்ெிற்குளம, ஒரு ெிருப்புமுடன அெிகாரங்கள் என்று
தசால்ேோம்.
இளயசுகிறிஸ்து
கர்த்ெராக,
மீ ட்பராக,
இராஜாெி
இராஜாவாக,
அறிவிக்கப்படுவெற்கு காரணம்
என்னதவன்றால் அவர்
உயிளராடுகூட
எழுந்ொர்.
உயிளராடு எழுந்ெ ஆண்டவர் நம்முடடய வாழ்க்டகயில் ெருகின்ற ஆசீர்வாெங்கடே
இந்ெ நாேில் நாம் ெியானிக்கோம்.
புதியவாழ்க்கை: (A New Life)
முெோவது, ஆசீர்வாெம் என்னதவன்றால், ஒரு புெிய வாழ்க்டக நமக்கு
கிடடக்கிறது. கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்ெெினாளே அவடர ஏற்றுக்தகாண்ட அத்ெடன
மக்களுக்கும் ஒரு புது வாழ்க்டகடயத் ெருகிறார். ஒருவன் கிறிஸ்துவுக் குள்ேிருந்ொல்
புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; படையடவகள் ஒைிந்து ளபாயின, எல்ோம் புெிொயின
(2தகாரி. 5:17). ளவெத்ெில் இரண்டு நபர்கடே நாம் பார்க்கோம். ஒன்று, ளபதுரு
அப்ளபாஸ்ெேன் , (மத்.26:69-74). அவன் இளயசுடவத் தெரியாது, அந்ெ மனுஷடன
அறிளயன் என்று தசால்ேி சபிக்கவும் சத்ெியம் பண்ணவும் தொடங்கினான். இளெ ளபதுரு
உயிர்த்தெழுந்ெ ஆண்டவடரத் ெரிசித்ெ பிற்பாடு, அவன் அளநக ஜனங்களுக்கு முன்பாக
நின்று,
ஜீவாெிபெிடயக்
தகாடே
தசய்ெீர்கள்
(அப்.3:15)
என்று
துணிச்சளோடும்
சவாோகவும் ளபசினான். ளபதுருவுக்கு இந்ெ டெரியத்டெக் தகாடுத்ெது யார் என்று
தசான்னால், உயிர்த்தெழுந்ெ அந்ெ ஆண்டவர் தகாடுத்ெ நம்பிக்டகொன்!
இரண்டாவது, பவுல் அப்ளபாஸ்ெேன். இவன் சடபடய துன்பப்படுத்ெினவன்.
நியாயப்பிரமாணத்ெின்படி
பரிளசயன்,
நியாயப்பிரமாணத்ெிற்குரிய
நீெியின்படி
குற்றஞ்சாட்டப்படாெவன் (பிேி. 3:6). அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிென், ஆண்டவருடடய
ெிருச்சடபடயத் துன்பப்படுத்துகிறான். இளயசுடவ மெதுளராகி என்று கருெினான்.
கர்த்ெருடடய சீஷடரப் பயமுறுத்ெிக் தகாடே தசய்யும்படி சீறி … பிரயாணமாய்ப் ளபாய்,
ெமஸ்குவுக்குச் சமீ பித்ெளபாதுொன் தபரிய தவேிச்சத்ெிேிருந்து ென்ளனாடு ளபசுகிற
உயிர்த்தெழுந்ெ ஆண்டவருடடய சத்ெத்டெக் ளகட்டு நடுங்கித் ெிடகத்து: ஆண்டவளர,
நான் என்ன தசய்யச் சித்ெமாயிருக்கிறீர் என்று தசால்ேி ஆண்டவருடடய சித்ெத்ெிற்குக்
கீ ழ்ப்படிகிறடெ
அப்.9
ஆம்
அெிகாரத்ெில்
நாம்
பார்க்கிளறாம்.
ெிருச்சடபடயத்
துன்பப்படுத்ெின
மனிெடன
ஆண்டவர்
சந்ெித்ெப்பின்
ஆண்டவருக்காக
பாடுபடுகிறவனாகவும், அவரது சடபடயக் கட்டுகிற மனிெனாயும் மாறினான். இந்ெ
இரண்டு ளபடரயும் உயிர்த்தெழுந்ெ ஆண்டவர் மாற்றினார். இளெளபாே உங்கடேயும்
என்டனயும் மாற்ற அவர் வல்ேடமயுள்ேவராய் இருக்கிறார்.
புதிய புரிந்துகைாள்ளுதல்: (A New Understanding).
உயிர்த்தெழுந்ெ ஆண்டவர் தகாடுக்கிற இரண்டாவது ஆசீர்வாெம், புெிய புரிந்து
தகாள்ளுெல்
ஆண்டவடரயும்,
வசனத்டெயும்,
உேகத்டெயும்,
ெிருச்சடபடயயும்
புரிந்துதகாள்வெற்கு ஆண்டவர் உெவி தசய்கிறார். சவுளே, சவுளே, நீ என்டன ஏன்
துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று ென்னுடளன தசால்லுகிற ஒரு சத்ெத்டெ சவுல் ளகட்டான்
அல்ேவா? சவுல் இளயசுடவ சிலுடவயில் அடறயவில்டே, அவரது விோவிளே
குத்ெவில்டே, ஏன் என்டன துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று ஆண்டவர் ென்னிடத்ெில்
ளகட்டெின் அர்த்ெத்டெப் பின்பு ெிருச்சடபயானது ஆண்டவருடடய சரீரதமன ெனது
நிருபத்ெிளே எழுதுகிறார் (எளப.4:11-16). ஆகளவ ஆண்டவடரயும், அவருடடய வசனத்ெின்
ென்டமடயயும் புரிந்துதகாள்கிற அறிடவத் ெருகிறார். லூக்கா 24:13-27 வடரயுள்ே
சம்பவத்ெில்
எம்மாவூர்
சீடர்கேிடத்ெில்,
ெீர்க்கெரிசிகள்
தசான்ன
யாடவயும்
விசுவாசிக்கிறெற்குப் புத்ெியில்ோெ மந்ெ இருெயமுள்ேவர்களே என்று அவர்கடே
கடிந்துதகாண்டு, ளவெ வாக்கியங்கேிேிருந்து ெம்டமக் குறித்து தசால்ேியடெ விேக்கி

நீங்ேள் இலவேளுக்குச் சாட்சிேைாயிருக்கிறீர்ேள். லூக்ோ 24:48
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காண்பித்ெதபாழுது, அந்ெ சீடருடடய உள்ேம் தகாழுந்துவிட்டு எரிந்ெடெ அவர்கள்
உணர்ந்தும் புரிந்துதகாண்டார்கள்.
இடெப்ளபான்று இன்று நமக்கும் ளவெ வசனத்டெ, கிறிஸ்துவின் வல்ேடமடய,
சடபயின் வேிடமடய, நித்ெியத்டெ அறிந்துதகாள்ே, உயிர்த்தெழுந்ெ ஆண்டவர் நமக்கு
புெிய புரிந்துதகாள்ளுெடேத் ெருகிறார், நாம் ஒரு தசய்ெித்ொடேப் படிப்பதுளபாே,
ெிருமடறடய
அறிந்துதகாள்ே
முடியாது.
ெிருமடறடய
அறிந்துதகாள்வெற்கும்
புரிந்துதகாள்வெற்கும் ஆண்டவளர நமக்கு உெவி தசய்கிறார்.
புதிய வல்லகை: (A new Power)
உயிர்த்தெழுந்ெ ஆண்டவர் ெரும் மூன்றாவது ஆசீர்வாெம், புெிய வல்ேடமடயத்
ெருகிறார். லூக்கா 24ஆம் அெிகாரம் 47 முெல் 51 வடரயுள்ே வசனங்கடே வாசித்துப்
பாருங்கள். என் பிொ வாக்குத்ெத்ெம் பண்ணினடெ, இளொ, நான் உங்களுக்கு
அனுப்புகிளறன். நீங்களோ உன்னெத்ெிேிருந்து வரும் தபேனால் ெரிப்பிக்கப்படும்
வடரக்கும் எருசளேம் நகரத்ெில் இருங்கள் என்றார் (வச.49). புெிய மனிெனாய் மாற்றி,
புெிய
புரிந்துதகாள்ளுெடேத்
ெரும்
ஆண்டவர்
உன்னெத்ெிேிருந்து
வரும்
வல்ேடமயாலும்
நம்டம
நிரப்புகிறவராய்
இருக்கிறார்.
அருடமயானவர்களே,
உன்னெத்ெிேிருந்து
வரும்
அந்ெ
வல்ேடமயினாளே
ெரிப்பிக்கப்படும்தபாழுது,
ளகாடையாயிருந்ெ சீடர்கள் தபேனடடந்ொர்கள். பயந்ெிருந்ெவர்கள் தபேசாேியாக
மாறினார்கள். ஞானமற்றவர்கள் ஞானத்ளொடு வாை ஆரம்பித்ொர்கள். பாடுகளுக்கு பயந்து
ஓடினவர்கள்,
ஆண்டவருக்காக
பாடுபட
ஆரம்பித்ொர்கள்.
மட்டுமல்ே,
அவர்கள்
சரித்ெிரத்டெளய
அடசத்ொர்கள்,
உேகத்டெளய
ெடேகீ ைாக
மாற்றினார்கள்,
அெிகாரத்ெிலுள்ே ஆட்சியாேர்கடே நடுங்க டவத்ொர்கள், இெற்தகல்ோம் காரணம்
என்ன? சுயபேம் அல்ே, பணபேம் அல்ே, ஆள்பேம் அல்ே, ளெவன் ெந்ெருேின
பரிசுத்ொவியானவரின் தபேன்!

இந்ெ

ஆகளவ, உயிர்த்தெழுந்ெ ஆண்டவர் உன்னெ தபேத்ெினாளே நம்டமயும் நிரப்பி

உயிர்தெழுெல்

தசய்வாராக, ஆதமன் .

நம்பிக்டகடய

நாமும்

தபற்று

அவருக்காய்

வாை

கிருடப

அஞ்சளவண்டாம் ஆண்டவடர ளெடும் மக்களே ..

தநஞ்சம் மகிழும் தசய்ெியிடன இன்று ளகளுங்கள் ...!
தசான்னபடி உயிர்த்தெழுந்ொர் தசன்று கூறுங்கள் ..!!

( மத்ளெயு 28: 5,6)

டவத்ெ இடம் காேியாக வந்து பாருங்கள் ..!!
மரியாளே உங்கள் மனம் வாடுவதென்ன
மரித்ளொ ரிடத்ெில் அவடரத்
மூன்றாம் நாள் எழுந்ெிருக்க

?

ளெடுவதென்ன

?

ளவண்டுதமனளவ

முன்னொக தசான்னடவகள் நிடனவில் இல்டேளயா ..??

( லூக் 24 : 5-7)

எம்மாவூர் சீஷளராளட இளயசு நடந்ொர் ...!! - ெம்டமக்
காண்பிக்க விசுவாச கண்கள் ெிறந்ொர்..!!
தகாழுந்துவிட்டு இெயங்கள் எரிந்ெிடச்

தசய்ொர் ...

ஏசுளவ ளமசியா என்றறிந்ெிடச் தசய்ொர் ...!!

( லூக் 24 : 13-27)

உயிர்த்தெழுெல் ஜீவனும் நாளன என்றவர் ...
உயிளராடு எழுந்ெ

நம் இளயசு நல்ேவர் .....!!

மரித்ொலும் பிடைத்ெிடளவ அவடர நம்புளவாம் ...!!
மகிடமயில் அவளராடு ளசர்ந்ளெ வாழுளவாம் ...!!!

(ளயாவா 11: 25-26)

¸¢È¢ŠÐÅ¢ø «ýÒ¼ý
¦ƒÂ ºó¾¢Ã Ã¡ƒ¡

தூென் அந்ெ ஸ்திரீேலை கநாக்கி: நீங்ேள் பயப்பைாதிருங்ேள்; லூக்ோ 24:5a
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ÁÛìÌÄò¨¾ Á£ð¸ Ãò¾õ º¢ó¾¢Â ¿õ
þ§ÂÍ ãýÈ¡õ ¿¡Ç¢ø
¯Â¢÷ò¦¾Øó¾¡÷.
§¿üÚõ þýÚõ ±ýÚõ Á¡È¡¾ÅÃ¡¸¢Â «Å÷
þýÚõ ¿õ Áò¾¢Â¢ø Å¡ºõ ÀñÏ¸¢È¡÷. «Å÷
À¢ÃºýÉò¨¾, þù×Ä¸¢Öõ ÁÚ¨ÁÂ¢Öõ ¿¡õ
«ÛÀÅ¢ì¸
¾Ì¾¢Ô¨¼ÂÅ÷¸Ç¡¸
§ÅñÎõ.
«¾üÌ ¿¡õ ¦ºöÂ §ÅñÊÂ ¸¡Ã¢Âí¸û
±ýÉ¦ÅýÚ ºí¸£¾ì¸¡Ãý 15-õ ºí¸£¾ò¾¢ø
«Æ¸¡¸ ±ÎòÐì ÜÈ¢ÔûÇ¡÷.
¦ºöÂ §ÅñÊÂ ¸¡Ã¢Âí¸û
1. ¯ò¾ÁÁ¡ö ¿¼ì¸§ÅñÎõ.
2. ¿£¾¢¨Â ¿¼ôÀ¢ì¸ §ÅñÎõ.
3. ÁÉ¾¡Ã ºò¾¢Âò¨¾ §Àº §ÅñÎõ.
4. ¸÷ò¾ÕìÌ ÀÂó¾Å÷¸¨Ç ¸Éõ Àñ½§ÅñÎõ.
þ§ÂÍÅ¡ÉÅ÷ ¯Ä¸ò¨¾ Å¢ðÎ §À¡ÌÓý
¿¡õ ±ôÀÊ Å¡Æ §ÅñÎõ ¸ð¼¨Ç
¦¸¡ÎòÐ
Å¢ðÎ
¦ºýÈ¢Õì¸¢È¡÷.
§Å¾ò¨¾ «Û¾¢ÉÓõ Å¡º¢òÐ, ÅºÉõ
¸¡ðÎõ ÅÆ¢Â¢ø ¸÷ò¾ÕìÌ ÓýÀ¡¸
¯ò¾ÁÁ¡ö ¿¼ì¸ §ÅñÎõ. ¿¡õ ¦ºöÔõ
´ù¦Å¡Õ ¸¡Ã¢ÂÓõ ¸÷ò¾Ã¢ý À¡÷¨ÅÂ¢ø
¿£¾¢ÔûÇ¾¡ö þÕì¸ §ÅñÎõ. «ô¦À¡ØÐ ¾¡ý ¿¡õ §¾Å¨Éò ¾Ã¢º¢ì¸
ÓÊÔõ (ºí¸£¾õ 17:15). «¿¢Â¡ÂÁ¡É ±ó¾ ´Õ º¢Ú ¸¡Ã¢Âõ ¿õÁ¢¼õ
þÕó¾¡Öõ, ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ ¬ñ¼Å¨Ã «Ð ¿õ ¸ñÏìÌ Á¨ÈòÐÅ¢Îõ.
±ô§À¡Ðõ ¯ñ¨Á¨Â Á¡ò¾¢Ãõ §Àº §ÅñÎõ.
¯¾ðÎ «ÇÅ¢§Ä¡,
ÁÉ¾¢§Ä¡ ±ô§À¡Ðõ ±øÄ¡ ¸¡Ã¢Âò¾¢Öõ ¯ñ¨ÁÂ¡ö þÕì¸ §ÅñÎõ. ¦À¡ö
¯¾Î¸û ¸÷ò¾ÕìÌ «ÕÅÕôÀ¡É¨Å¸û ±ýÚ §Å¾õ ÜÚ¸¢ÈÐ. «ÕÅÕôÀ¡ö
§¾¡ýÚ¸¢È¨Å¸¨Ç ¿õÁ¢¼õ ¸¡Ïõ§À¡Ð, ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ ¬ñ¼Å÷ ¿õÁ¢¼õ
Å¡ºõ Àñ½¡Ð, ¿õ¨Á Å¢ðÎ ¦ºýÚÅ¢ÎÅ¡÷.
¸÷ò¾ÕìÌ ÀÂôÀÎ¸¢È ¦ÀÃ¢§Â¡¨ÃÔõ º¢È¢§Â¡¨ÃÔõ ¸÷ò¾÷ ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡÷
±ýÚ §Å¾õ ¦º¡ø¸¢ÈÐ. «ò¾¨¸Â ¬º£÷Å¡¾õ ¦ÀüÈ, ¸÷ò¾ÕìÌ ÀÂôÀÎ¸¢È
Â¡Å¨ÃÔõ, «Å÷¸û ±ó¿¢¨ÄÂ¢ø þÕó¾¡Öõ ¸Éõ Àñ½ §ÅñÎõ. ¸Éõ
ÀñÏÅ¾¢ø ´ÕÅÕì¦¸¡ÕÅ÷ Óó¾¢ì¦¸¡ûÙí¸û ±ýÚ §Ã¡Á÷ 12:10 ¿õ¨Á
«È¢×ÚòÐ¸¢ÈÐ.
சிலுலவயில் அலறயப்பட்ை இகயசுலவத் கெடுகிறீர்ேள் என்று அறிகவன். லூக்ோ 24:5b
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¦ºöÂìÜ¼¡¾ ¸¡Ã¢Âí¸û
1. ¿¡Å¢É¡ø ÒÈíÜÈìÜ¼¡Ð.
2. §¾¡ÆÛìÌ ¾£íÌ ¦ºöÂìÜ¼¡Ð.
3. «ÂÄ¡ý §Áø ¦º¡øÄôÀÎõ ¿¢ó¨¾Â¡É §Àî¨º ±Îì¸ìÜ¼¡Ð.
4. ¬¸¡¾Å¨É ¦À¡ÕðÀÎò¾ìÜ¼¡Ð.
5. ¬¨½Â¢ð¼ ¸¡Ã¢Âò¨¾ ¿‰¼õ Åó¾¡Öõ ¦ºöÐ ÓÊì¸ §ÅñÎõ.
6. À½ò¨¾ ÅðÊìÌ ¦¸¡Îì¸ì Ü¼¡Ð.
7. ÌüÈÁ¢øÄ¡¾ÅÛìÌ Å¢§Ã¡¾Á¡¸ ÀÃ¢¾¡Éõ Å¡í¸ì Ü¼¡Ð.
ÒÈíÜÚ¾ø ´Õ ¦¸¡ÊÂ Å¢Â¡¾¢ §À¡ýÈÐ. «¾É¡ø Â¡ÕìÌõ ±ó¾ ´Õ
Ä¡ÀÓõ þø¨Ä. «Ð ¸÷ò¾ÕìÌ À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÐõ «øÄ. Å£½¡¸ «Îò¾Å¨Ãì
ÌÈ¢òÐ §ÀÍõ§À¡Ð, ¿õ ¬ñ¼Å÷ ¿õ¨Á Å¢ðÎ Å¢Ä¸¢ô§À¡¸¢È¡÷. §¾Å¨É
Ð¾¢ìÌõ ¿¡Å¢ø ÒÈíÜÚÅÐ Ü¼¡Ð.
¿õÓ¨¼Â §¾¡ÆÛìÌ, «¾¡ÅÐ ¿õ§Á¡Î þÕôÀÅÕìÌ, ÍüÈò¾¡ÕìÌ,
±ó¾ Ýú¿¢¨ÄÂ¢Öõ ¾£íÌ ¦ºöÂìÜ¼¡Ð. «Å÷¸û ¿ÁìÌò ¾£íÌ ¦ºö¾¡Öõ
¿¡õ ¾£¨ÁìÌ ¿ý¨Á ¦ºöÂ §ÅñÎõ (§Ã¡Á÷ 12:21).
ÁüÈÅ÷¸¨Çì ÌÈ¢òÐ Â¡÷ ±ýÉ ¾£Â ¸¡Ã¢Âí¸¨Çì ÜÈ¢É¡Öõ, «¨¾
¦À¡ÕðÀÎò¾¡Ð, «¨¾ ¦ÀÃ¢¾¡ì¸¢ ÁüÈÅ÷¸§Ç¡Î À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÇ¡Ð
«Å÷¸Ç¢¼õ ¦¾¡¼÷óÐ «ýÒ ¦ºÖò¾ §ÅñÎõ.
¬¨½Â¢ðÎ ¦º¡ýÉ ¸¡Ã¢Âõ ±ÐÅ¡Â¢Õó¾¡Öõ «¨¾ ¦ºöÐ ÓÊì¸
§ÅñÎõ. «¾¡ÅÐ Å¡ìÌ ¾ÅÈ¡Ð þÕì¸ §ÅñÎõ. Ýú¿¢¨ÄìÌ ²üÀ Å¡ìÌ
Á¡È¢ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¦ºö¸¢ÈÅ§É¡Î ¬ñ¼Å÷ Å¡ºõ ÀñÏÅ¾¢ø¨Ä.
±ì¸¡Ã½ò¨¾ì
¦¸¡ñÎõ
À¢ÈÕìÌ
¦¸¡Îì¸ìÜ¼¡Ð. «Ð ¿õ¨Á §¾ÅÉ¢¼Á¢ÕóÐ
¦¸¡ñÎ ÅóÐ §º÷ìÌõ.

ÅðÊìÌ
À¢Ã¢ôÀ§¾¡Î

ÀÃ¢¾¡Éõ Å¡íÌÅÐ ¸÷ò¾Ã¢ý À¡÷¨ÅÂ¢ø ¬¸¡¾Ð.
¦ÀÃ¢Â§¾¡,
ÁÉÓÅóÐ
¦¸¡Îò¾§¾¡,
ÅüÒÚò¾¢
±ÐÅ¡Â¢Õó¾¡Öõ ¬ñ¼Å÷ «¨¾ «ÕÅÕì¸¢È¡÷.

À½ò¨¾ì
º¡Àò¨¾Ôõ

«Ð º¢È¢Â§¾¡
Å¡í¸ôÀð¼§¾¡

±É§Å ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ ¬ñ¼ÅÃ¢ý ÅÆ¢¿¼òÐ¾§Ä¡Î
þù×Ä¸¢ø ¾¢ÉÓõ Å¡úóÐ, ÁÚ¨ÁÂ¢ø ÀÃ§Ä¡¸ Ã¡ˆÂò¾¢ø
À¢Ã§Åº¢ì¸, Ó¾Ä¡ÅÐ þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ¨Å ¦º¡ó¾ þÃðº¸Ã¡¸
²üÚì¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. «§¾¡Î Ü¼, ¿¡õ ²üÚì¦¸¡ñ¼
þ§ÂÍÅ¢ý À¢Ã¢ÂôÀÊ, ¦ºöÂ §ÅñÊÂ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¦ºöÐ,
Å¢ðÎ Å¢¼ §ÅñÊÂ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç Å¢ðÎÅ¢¼ §ÅñÎõ. ÀÃ¢Íò¾
§¾Å§É¡Î Å¡ºõ ÀñÏõ ƒ£Å¢Âò¾¢üÌ ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ ¿õ
¬ñ¼Å÷ ¿õ¨Á ¾Ì¾¢ôÀÎòÐÅ¡Ã¡¸!
¦ƒÀº£Ä¢ ¬º£÷

அவர் இங்கே இல்லை; லூக்ோ 24:6a
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Å¡Ãò¾¢ý Ó¾ø ¿¡û ¸¡¨ÄÂ¢ø «¾¢¸ þÕð§¼¡§¼ Á¸¾§ÄÉ¡ ÁÃ¢Â¡û
¸øÄ¨ÈÂ¢É¢¼ò¾¢üÌ ÅóÐ, ¸øÄ¨È¨Â «¨¼ò¾¢Õó¾ ¸ø ±ÎòÐô§À¡ðÊÕì¸
¸ñ¼¡û.
¯¼§É «Åû µÊ º£§Á¡ý §ÀÐÕÅ¢É¢¼ò¾¢Öõ, þ§ÂÍ×ìÌ
«ýÀ¡Â¢Õó¾ ÁüÈ º£„É¢¼ò¾¢Öõ §À¡ö, "¸÷ò¾¨Ã ¸ø¨Ä¨ÈÂ¢Ä¢ÕóÐ
±ÎòÐì¦¸¡ñÎ §À¡öÅ¢ð¼¡÷¸û.
«Å¨Ã ¨Åò¾ þ¼õ ±í¸ÙìÌò
¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä" ±ýÈ¡û.
§ÀÐÕ×õ ÁüÈ º£„Ûõ ¸øÄ¨ÈÂ¢É¢¼ò¾¢üÌ §À¡ÌõÀÊ ÒÈôÀðÎ,
þÕÅÕõ ´ÕÁ¢òÐ µÊÉ¡÷¸û. «Å÷¸û º£¨Ä¸û ¸¢¼ì¸¢È¨¾Ôõ, «ÅÕ¨¼Â
¾¨ÄÂ¢ø ÍüÈ¢Â¢Õó¾ º£¨Ä ÁüÈ º£¨Ä¸Ù¼§É ¨Åò¾¢Ã¡Áø ¾É¢§Â ´Õ
þ¼ò¾¢ø ÍÕðÊ ¨Åò¾¢Õì¸¢È¨¾Ôõ ¸ñ¼¡÷¸û. «Å÷ ÁÃ¢ò§¾¡Ã¢Ä¢ÕóÐ
±Øó¾¢Õì¸
§ÅñÎõ
±ý¸¢È
§Å¾Å¡ì¸¢Âò¨¾
«Å÷¸û
þýÛõ
«È¢Â¡¾¢Õó¾¡÷¸û.
ÁÃ¢Â¡û ¸øÄ¨ÈÂ¢ÉÕ§¸ ¦ÅÇ¢§Â ¿¢ýÚ «ØÐ¦¸¡ñÊÕó¾¡û. «ôÀÊ
«Åû «ØÐ ¦¸¡ñÊÕì¨¸Â¢ø «Åû ÌÉ¢óÐ ¸øÄ¨ÈìÌû§Ç À¡÷òÐ,
þ§ÂÍÅ¢ý ºÃ£Ãõ ¨Åì¸ôÀðÊÕó¾ þ¼ò¾¢ø ¦ÅñÏ¨¼ ¾Ã¢ò¾Å÷¸Ç¡ö
þÃñÎ à¾÷¸û, ¾¨Ä Á¡ðÊø ´ÕÅÛõ, ¸¡ø Á¡ðÊø ´ÕÅÛÁ¡ö
¯ð¸¡÷ó¾¢Õì¸ì ¸ñ¼¡û. «Å÷¸û «Å¨Ã §¿¡ì¸¢, "Š¾¢Ã£§Â ²ý «Ø¸¢È¡ö?"
±ýÈ¡÷¸û. «¾üÌ «Åû, "±ý ¬ñ¼Å¨Ã ±ÎòÐì¦¸¡ñÎ §À¡öÅ¢ð¼¡÷¸û.
«Å¨Ã ¨Åò¾ þ¼õ ±ÉìÌò ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä" ±ýÈ¡û. þ¨Å¸¨Çî ¦º¡øÄ¢
À¢ýÉ¡¸ò ¾¢ÕõÀ¢, þ§ÂÍ ¿¢ü¸¢È¨¾ì ¸ñ¼¡û.
«Å¨Ã þ§ÂÍ ±ýÚ
«È¢Â¡¾¢Õó¾¡û. þ§ÂÍ «Å¨Çô À¡÷òÐ, "Š¾¢Ã£§Â ²ý «Ø¸¢È¡ö? Â¡¨Ãò
§¾Î¸¢È¡ö?" ±ýÈ¡÷. «Åû §¾¡ð¼ì¸¡Ã÷ ±ýÚ ¿¢¨Éò¾¡û. þ§ÂÍ «Å¨Ç
§¿¡ì¸¢, "ÁÃ¢Â¡§Ç" ±ýÈ¡û. «Åû ¾¢ÕõÀ¢ À¡÷òÐ, "ÃâÉ¢" ±ýÈ¡û. «¾üÌ
'§À¡¾¸§Ã'
±ýÚ
«÷ò¾Á¡õ.
«¾¢¸
þÕð§¼¡§¼
´Õ
¦Àñ
¸øÄ¨ÈÂ¢É¢¼ò¾¢üÌ §À¡ÅÐ §Äº¡É ¸¡Ã¢Âõ «øÄ.
þÐ ÁÃ¢Â¡û
þ§ÂÍÅ¢É¢¼ò¾¢ø ¨Åò¾ «ý¨À ¸¡ðÎ¸¢ÈÐ.
¾¡ý ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾¨¾
Ó¾ýÓ¾Ä¢ø ¦ÀñÏìÌò ¾¡ý ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢É¡÷.
þýÚõ
Ü¼
±ò¾¨É§Â¡
¦Àñ¸û
¯û
ÁÉ¾¢§Ä
«ØÐ¦¸¡ñÊÕì¸¢§È¡õ. ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ þ§ÂÍ ¿õ¨Á À¡÷òÐ §¸ð¸¢È¡÷:
"Š¾¢Ã£§Â ²ý «Ø¸¢È¡ö?
Â¡¨Ãò §¾Î¸¢È¡ö?" ±ýÚ.
¿Áì¸¡¸×õ, ¿õ
À¢û¨Ç¸Ùì¸¡¸×õ «Æ ¦º¡ýÉ §¾Åý ¿õ ¸ñ½£¨Ãì ¸¡ñ¸¢È¡÷. Â¡¨Ãò
§¾Î¸¢§È¡õ?
¯Ä¸ôÀ¢Ã¸¡ÃÁ¡É ¸¡Ã¢Âí¸Ç¢ø ¿¡ð¼õ ¨ÅòÐ þ§ÂÍ¨Åò
§¾ÎÅ¾üÌ À¾¢Ä¡¸ ÁüÈ ¸¡Ã¢Âí¸¨Çò §¾Î¸¢§È¡õ.
Á¸¾§ÄÉ¡ ÁÃ¢Â¡û
þÕð§¼¡§¼ «¾¢¸¡¨ÄÂ¢ø þ§ÂÍ¨Åò §¾ÊÉ¡û.
«¨¾ô §À¡Ä ¿¡Óõ
¬ñ¼Å¨Ã Á¡ò¾¢Ãõ §¾Î§Å¡õ. ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ §¾Åý ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ
¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸!
¾¢ÕÁ¾¢. „÷Á¢Ç¡ Ã¡§ƒ‰
ொம் தசான்னபடிகய உயிர்த்தெழுந்ொர்; லூக்ோ 24:6b
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Dear Children,
Exams are finally over in the schools, and all have moved to new grades, new classes,
maybe even new schools…
The theme for the month of
April
is
–
“

”.

Resurrection
means
–
‘Raising Up from the Dead’.
As Christians we believe that
Jesus Christ was resurrected.
HE died by crucifixion on
Friday, and rose from his
tomb to New life, on Sunday
(Easter) morning.
Jesus says, “I am the resurrection and the life” – John 11:25

WHY
DOES
THE
RESURRECTION MATTER?
1.
TO SHOW THAT OUR SINS
ARE FORGIVEN – “And if Christ has
not been raised, then your faith is
useless, and you are still guilty of
your sins.” - 1 Corin. 15:17
2.
TO RELEASE THE GRIP OF
DEATH AND SIN – “… Death no
longer has any power over him.
When he died, he died once to
break the power of sin…” –
Romans 6 : 9,10
3. TO FREE US FROM THE FEAR OF DEATH – “… only in this way could he set free
all who have lived their lives as slaves to the fear of dying”. - Hebrew 2:15

Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. John 11:25 a

11

Author: John
Date Written: AD 65
Chapters: 21
Summary: The Gospel
of John is not like the
other Gospels. It is not
primarily a retelling of
Jesus’ life and His
actions.
John had another
purpose—TO DISPLAY
JESUS’ IDENTITY AS GOD.
He began his Gospel with that truth stating, “the Word was God”
(John 1:1).
And John plainly explained the purpose of his Gospel in John
20:31, “But these are written that you may believe that Jesus is
the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in
His name.”

SAYING IT WITH PICTURES…

he one who believes in me will live, even though they die; John 11:25 b

12

TINY TOTS SECTION

And whoever lives by believing in me will never die. John 11:26

13

HELP MARY FIND HER WAY TO JESUS’ TOMB
When the
women
went to
the tomb,
they did
not see
Jesus at
first.
They saw
2 Angels
instead.

Complete
the below puzzle to find out what one of the angels
said…

Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. John 11:25 a

14

These children are looking at the World Globe and
wondering where to start…
Could you help find the hidden items below…

For death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. 1 Cor.15:21

15

OLDER CHILDREN SECTION
CHOOSE THE CORRECT OPTION FROM THE BOOK OF JOHN [nkjv]
1. Lawgiver? (1:17))
a.
Jesus
b.
Moses
c.
Gabriel
d.
Herod
2. Bringer of grace and truth? (1:17)
a.
Gabriel
b.
Moses
c.
Jesus
d.
Herod
3. Who did some think John was? (1:19-23)
a.
Elijah
b.
Isaiah
c.
Malachi
d.
Moses
4. What was the first miracle that Jesus performed? (2:1-11)
a.
Cleansing lepers
b.
Healing the sick
c.
Turning water to wine
d.
Raising the dead
5. What did Jesus ask for from the Samaritan woman? (4:7)
a.
A place to sit
b.
Directions
c.
Food
d.
Water
6. how many years had the man at the pool of Bethesda his infirmity? (5:5)
a.
12
b.
38
c.
28
d.
40
7. Jesus said if they had known Him they would have known what else? (8:19)
a.
His Father
b.
His Truth
c.
His word
d.
His Ways
8. How do sheep recognize the shepherd? (10:3-4)
a.
They know his manners
b.
They know his appearance
c.
They know his voice
d.
They sense his presence
9. What example of humility did Jesus demonstrate at the Last Supper? (13:4-15)
a.
Fasting
b.
Washing the disciples’ feet
c.
Sitting at the last seat
d.
Willing to eat last
10. What will the Holy Spirit do? (16:7-14)
a.
Convict of sin, and judgment
b.
Glorify Jesus
c.
Lead us into all Truth
d.
All of the above
11. Who said “My Lord, and my God?” (20:28)
a.
Mary Magdalene
b.
Peter
c.
Thomas
d.
Jesus
12. The book of John has ________ no. of chapters a. 7 b. 14 c. 21 d. 28

With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. Acts 4:33a
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(Clue: John 14:1 kjv)

And God's grace was so powerfully at work in them all. Acts. 4:33b

17

He is not here; he has risen! Luke 24:6

18

How then, can they call upon HIM… when they have not
Believed? And How can they Believe… when they have not
Heard? And how can they Hear without someone Preaching
to them? – Rom. 10:14

India needs U to tell them about JESUS…

And God raised the Lord and will also raise us up by his power. 1 Cor. 6 :14

19

Watch the Resurrection of Jesus
story in animation

https://www.youtube.com/watch?v=JOnKpxnnfKY
Hope you enjoyed all the activities. Complete the
short review below…
1.

The theme for the month of April is:
_____________________________________________________.

2.

John 11:25 says - _____________________________________________
____________________________________________________________

3.

John’s

purpose

in

writing

the

Gospel

was

—

TO

DISPLAY

______________________________________
4.

5.

Why does the Resurrection matter?
i.

_______________________________________

ii.

_______________________________________

iii.

_______________________________________

What does John 14:1 say?
______________________________________________________________
_______________________________________

6.

HE IS RISEN!! “He” stands for ____________________________.

This Easter, may the Bunnies, Easter eggs, and Chicks you see around you, remind
you of New Beginnings, New Life and New Hope, because our Lord Jesus is RISEN.
God bless,
Mrs. Briliya Jeyaseelan.

You killed the author of life, but God raised him from the dead. Act. 3 :15
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1. ±Ð Â¡ÕìÌ ¦Åð¸Á¡Â¢ÕìÌõ?
2. Â¡ÕìÌ º¢§¿¸¢¾Ã¡¸ì Ü¼¡Ð?
3. ±ô§À¡Ð º¢í¸¡ºÉõ ¿¢¨Ä¿¢üÌõ?
4. Üð¨¼Å¢ðÎ «¨Ä¸¢È ÌÕÅ¢ìÌ ´ôÀ¡ÉÅ÷ Â¡÷?
5. ÁÐÀ¡É À¢Ã¢ÂÕìÌ ÅÕ¸¢È ¬ì¸¢¨É Â¡ÕìÌ ÅÕõ?
6. ±Öõ¨À ¦¿¡ÚìÌÅÐ ±ýÉ?
7. ±ÖõÒ¸¨Ç ¯ÄÃô ÀñÏÅÐ ±ýÉ?
8. ±ÖõÒ¸ÙìÌ ¶„¾Á¡ö þÕôÀÐ ±ýÉ?
9. ±ÖõÒ¸¨Ç Ò‰ÊÂ¡ìÌÅÐ ±ýÉ?
10. Â¡÷ þÃì¸õ ¦ÀÚÅ¡ý?
11. Â¡÷ À¡ì¸¢ÂÅ¡ý?
12. Â¡Õ¨¼Â Ó¸¾Ã¢ºÉò¨¾ §¾Î¸¢ÈÅ÷¸û «§¿¸÷?
13. À¡ö¸¢È ¬ü¨Èô §À¡Ä¢ÕôÀÐ ±Ð?
14. «Æ¢õÀÛìÌ º§¸¡¾Ãý Â¡÷?
15. «Ã½¡É Àð¼½ò¨¾ ÅºôÀÎòÐÅ¨¾ô À¡÷ì¸¢Öõ Â¡¨Ã ÅºôÀÎòÐÅÐ
«Ã¢Ð?
16. Â¡÷ º¢§¿¸¢ò¾¨¾ ¿¡Î¸¢È¡ý?
17. ¸øÅ¢¨Âô ¦ÀÕ¸ôÀñÏÅÐ ±Ð?
18. ¸÷ò¾÷ º¸Äò¨¾Ôõ Â¡Õì¦¸ýÚ À¨¼ò¾¡÷?
19. Ã¡ƒ¡ì¸û Â¡Ã¢ø À¢Ã¢ÂôÀÎÅ¡÷¸û?
20. Ì½º¡Ä¢Â¡É Š¾¢Ã£ Òº¢ì¸¡¾Ð ±ýÉ?
21. À¾¢ÖìÌ À¾¢ø ¦ºöÂìÜ¼¡Ð ±ýÀ¨¾ ¯½÷òÐõ ÅºÉõ ±Ð?
22. ²ý ¿õ¨Á ¸¡ò¾¢Õì¸ ¨ÅòÐ, §¾Åý ¬º£÷Å¾¢ì¸¢È¡÷?
23. Â¡÷ ÜôÀ¢Îõ§À¡Ð À¾¢ø þø¨Ä?
24. Àð¼½ò¨¾ À¢Êì¸¢ÈÅ¨Éô À¡÷ì¸¢Öõ Â¡÷ ¯ò¾Áý?
25. Â¡Õ¨¼Â Å£ð¨¼ Å¢ðÎ ¾£¨Á ¿£í¸¡Ð?
26. ¿£¾¢. 29:26 ÅºÉò¾¢ý ¸¨¼º¢ ÀÌ¾¢Â¢Ä¢ÕóÐ º¡¦Ä¡§Á¡ý ¯½÷òÐ¸¢È
¦ºö¾¢ ±ýÉ?
27 – 30. ÅºÉò¨¾ ¸ñÎÀ¢Êì¸×õ.

கிறிஸ்துவுைகனகூை நாம் ெரித்கொொனால், அவருைகனகூைப் பிலைத்தும் இருப்கபாம். க ாெர் 6:8b
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1. ¯¾Î¸Ç¢ý §Àî§º¡
2. §À¨¾Â÷¸Ç¡¸¢Â Å¡Ä¢ÀÕìÌû§Ç ´Õ Òò¾¢Â£É Å¡Ä¢Àý
3. Òò¾¢ÔûÇÅÛì§¸¡
4. «ýÒ
5. «ó¿¢ÂÛì¸¡¸ô À¢¨½ôÀÎ¸¢ÈÅý
6. ¿¡Å¢ý Á¡ÚÀ¡§¼¡
7. ã¼ÛìÌ
8. ±ÚõÒ
9. Á¸ý ±ô§À¡Ðõ ¯ò¾ÁÁ¡ö þÕì¸ À¢Ãõ¨À ¨¸Â¡Î¾ø
10. ³ÍÅÃ¢ÂÓõ, ¸ÉÓõ, ¿¢¨ÄÂ¡É ¦À¡ÕÙõ, ¿£¾¢Ôõ .......
11. ¾¢Õ¼ý ²ØÁ¼íÌ ¦¸¡ÎòÐò ¾£Ã§ÅñÎõ; ¾ý Å£ðÊÖûÇ
¦À¡Õû¸¨Ç¦ÂøÄ¡õ ¦¸¡Îì¸ §ÅñÊÂ¾¡Ìõ.
12. ¿£ÊÂ º¡ó¾ÓûÇÅ§É¡
13. ¦ºõ¨ÁÂ¡ÉÅ÷¸Ç¢ý ¦ƒÀ§Á¡
14. ¸÷ò¾ÕìÌô ÀÂôÀÎ¸¢ÈÅÛ¨¼Â
15. À¢ýÅ¡íÌõ þÕ¾ÂÓûÇÅý
16. À¨¸§Â¡ÊÕìÌõ ¦¸¡Øò¾ ±Õ¾¢ý ¸È¢¨Âô À¡÷ì¸¢Öõ,
º¢§¿¸ò§¾¡ÊÕìÌõ þ¨Äì¸È¢§Â ¿øÄÐ
17. §À¨¾Â¡ÉÅý ±ó¾ Å¡÷ò¨¾¨ÂÔõ ¿õÒÅ¡ý
18. ºÁ¡¾¡É ÀÄ¢¸û
19. ÀÃ¢Â¡ºì¸¡Ã¨Éì ¸ÊóÐ¦¸¡ûÇ¡§¾
ÀÃ¢Â¡ºì¸¡Ãý ¾ý¨Éì ¸ÊóÐ ¦¸¡ûÙ¸¢ÈÅ¨É §¿º¢Â¡ý
20. »¡É Á¡÷ì¸õ, ¦ºù¨ÅÂ¡É À¡¨¾¸û
21. ´ÕÅý ¯ÉìÌò ¾£íÌ ¦ºöÂ¡¾¢Õì¸, ¸¡Ã½Á¢ýÈ¢
«Å§É¡§¼ ÅÆì¸¡¼¡§¾
22. ²üÈ ¸¡Äò¾¢ý ¦º¡ýÉ Å¡÷ò¨¾ ¿øÄÐ
23. ¿£¾¢Á¡ý
24. ±Åý §À¨¾§Â¡ «Åý þùÅ¢¼ò¾¢ø ÅÃì¸¼Åý
25. ÐýÁ¡÷ì¸ý
26. Íò¾Å¡ý¸Ù¨¼Â Å¡÷ò¨¾¸§Ç¡
27. ¿£¾¢Á¡ý¸Ù¨¼Â Å¡ºüÀÊÂ¢ø
28. À¡Åï ¦ºö¸¢ÈÅý
29. ´ÕÅÛ¨¼Â ÅÆ¢¸û ¸÷ò¾ÕìÌô À¢Ã¢ÂÁ¡Â¢Õó¾¡ø,
«ÅÛ¨¼Â ºòÐÕì¸Ùõ «Å§É¡§¼ ºÁ¡¾¡ÉÁ¡ÌõÀÊ ¦ºöÅ¡÷.
30. ±ý Á¸§É, À¡Å¢¸û ¯ÉìÌ ¿Âí¸¡ðÊÉ¡Öõ ¿£ ºõÁ¾¢Â¡§¾

14:23
7:7/23
14:6
10:12
11:15
15:4
17:16
6:6-8
13:24
8:18
6:30,31
15:`18
15:8
14:26
14:14
15:17
14:15
7:14
9:8
15:12
4:11,12
3:30
15:23
12:13
9:4-5,16-17
5:22
15:26
14:19
14:21
16:7
1:10

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.
ெரித்கொரிலிருந்து எழுந்ெ கிறிஸ்து இனி ெரிப்பதில்லை. க ாெர் 6 :9a
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Mrs. Manuel Sarah Foulkes Moore
Mrs. Febell Jeevagi Thomas
Mrs. Jebaseeli Asir
Mrs. Jessie Vasanth
Mr. Emmanuel Vanya
Mrs. Priya Ranjith
Mr. Nimalan Gnanaraj
Mrs. Sharmila Rajesh
Mrs. Sheeba Merlin

Jevlyn Ana
Amy Jazzlyn
Aadhav Steve
Geoffrey Jerome David
Keren Grapeson
Abner Theophiilus Grapeson
Gabrilyn Hannah
Danica Dinakaran
Delisa Dinakaran
Dixcy Dinakaran
Joha Anit Manuel
Juanita Carys.J
Evelyn Gracia
Jeya Jehosheba Mahear
Jeya Joshua Maher
Adelyn Victoria Jeyaseelan
Abryan Gabriel Jeyaseelan

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.

Helen Sharmila
Sheeba Herlin David
Ajita Ebi
Jenis Trison
Subija Jino
Sheneega Stanely
Percia David
Janet Vinodh

Leona Juliet .J.B
Johanan Paul Jino
Joanna Paul Jino
Andrew Jones Arun
Hadriel Adventier
Jen Scudd
Jim Scott
Shawn Samuel
Sheena Samuel
Darion
Jerilyn Pushpam Nelson
Clement
Leonel I.J. Stalin
Linuel I.J. Sherwyn
Janessa Max Jessica Eban
Sam Jesvin
Jesse Grace

Note : Submit the answers of Bible Quiz to Pastor
uncle on or before 25th of every month.
I died, but look–I am alive forever and ever! Rev.1:18
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'¿¡Ûõ ¯ý¨É «ÛôÒ¸¢§Èý'
«ó¿¡ð¸Ç¢ø
¸øæÃ¢ì
¸¡Äì¸ð¼ò¾¢§Ä§Â
Á¡½Å÷
¾í¸û
±¾¢÷¸¡Äò¨¾ ¿¢÷½Â¢ìÌõ ¾£÷Á¡Éõ ±ÎôÀ÷. ¸¡ÄÓõ, §¿ÃÓõ, þÃ×õ, À¸Öõ
¸øæÃ¢ Á¡½Å¢ ®Êò ¸ñ¼ ¸É¦ÅøÄ¡õ '¿¡¦É¡Õ Á¢„ÉÃ¢Â¡¸ §ÅñÎõ'
±ýÀ§¾.
þó¾ ´§Ã ´Õ ¿¢¨É¨Åò ¾Å¢Ã §Å§Èó¾ ®÷ôÒõ «Å¨Ã
ºÄÉôÀÎò¾§ÅÂ¢ø¨Ä. «ô§À¡Ð¾¡ý Á¡¿¢Ä «ÇÅ¢Ä¡É ´Õ ¦ƒÀ ³ì¸¢Â
ÜÎ¨¸ìÌ «Å÷ ¦ºýÈ¡÷. þÐ «Å÷ Å¡úì¨¸Â¢ø ¿¼ó¾ «¾¢Óì¸¢Â ºõÀÅõ.
«ó¾ì ¸ý¦Åý„É¢ý Óì¸¢Â ¦ºö¾¢Â¡Ç÷ ¦¾öÅò¾¢ý ¿¼òÐ¾ø, «ÅÃÐ
«¨ÆôÒ þÅü¨Èô ÀüÈ¢ ¦¾Ç¢Å¡¸ §Àº¢ì¦¸¡ñÊÕìÌõ §Å¨ÇÂ¢ø, "±ý
À¢¾¡ ±ý¨É «ÛôÀ¢ÉÐ§À¡Ä ¿¡Ûõ ¯í¸¨Ç «ÛôÒ¸¢§Èý" ±ýÈ
§Â¡Å¡ý 20:21-õ ÅºÉò¨¾ Å¢ÅÃ¢ì¨¸Â¢ø ¬Å¢Â¡ÉÅ÷ ®Êò¾¢ý ¯ûÇò¾¢ø
¦ÁøÄ¢Â, ÐøÄ¢Â ÌÃÄ¢ø þ¨¼Àð¼¡÷.
«ÅÕìÌ þÐ ÀÂÁ¡¸×õ
¬Éó¾Á¡¸×õ þÕó¾Ð.
¬Éó¾õ ÅÆ¢ó§¾¡ÊÂ §¿Ãò¾¢ø ÀÂÓõ «¾¢¸Ã¢ò¾Ð. Å£ðÊüÌ Åó¾
À¢ýÒõ þó¾ ¯½÷×¸Ùõ "¿¡Ûõ ¯ý¨É «ÛôÒ¸¢§Èý" ±ýÈ ¸ð¼¨ÇÔõ
ÅÄ¢¨ÁÂ¡öò
¦¾Ã¢ó¾É.
ÁÚ¿¡û
¸¡¨ÄÂ¢ø
Á£ñÎõ
þõãýÚõ
ÀÍ¨ÁÂ¡ì¸ôÀð¼Ð. ¿¡ÙìÌ ¿¡û "¯ý¨É «ÛôÒ¸¢§Èý" ±ýÈ ÅºÉõ
¦¾Ç¢Å¡É ¸ð¼¨ÇÂ¡ö µí¸, "¦º¡øÖõ «Ê§Âý §¸ð¸¢§Èý" ±ýÈ
¸£úôÀÊ¾ø ¦¸¡ñ¼ ®Êò¾¢ø ÁÉ¾¢ø ÀÂõ ¦¾Ç¢ó¾ ¬Éó¾ò§¾¡Î ºÁ¡¾¡Éõ
ÁÄÃ ¬ÃõÀ¢ò¾Ð. «Û¾¢Éõ ¸÷ò¾÷ À¡¾ò¾¢ø ¦ºÄÅÆ¢ò¾ §¿Ãõ ®Êò¾¢üÌ
"¿¡ý ±íÌ ¦ºøÄ §¾Å¡?" ±ýÚ §¸ðÌõ ¦¾Ç¢¨Åò ¾ó¾Ð. þó¾

ெ ணம் இனி அவல ஆண்டுதோள்வதில்லை.க ாெர் 6 :9a
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¦ƒÀò¾¢üÌ §¾Åý ®Êò¾¢üÌ ¾ó¾ À¾¢ø 'þó¾¢Â¡'. Å¡úì¨¸Â¢ý Å¡Ä¢Àô
ÀÕÅò¾¢ø ¾ý þÄìÌ ±ýÉ ±ýÀ¨¾ þ¨ÈÅÉ¢¼õ §¸ðÎò ¦¾Ã¢óÐ
¦¸¡ñ¼¾¡ø ÁÉõ Å¢ÕõÀ¢Â þ¼í¸¨Ç ÁÚòÐ ´Ðì¸ «ÅÕìÌ þÄÌÅ¡¸
þÕó¾Ð. ¸øæÃ¢ Å¡ú¨Å ÓÊòÐ Àð¼õ ¦ÀüÈ ÀÃÅºò§¾¡Î º¸ Á¡½Å÷¸û
¿¨¼ §À¡Îõ §¿Ãò¾¢ø, ®Êò§¾¡ þÄì¨¸ì ¸ñÎ¦¸¡ñ¼ þýÀò¾¢ø ¦ÅüÈ¢
¿¨¼ §À¡¼ò ÐÅí¸¢É¡÷.
§Å¾¡¸Áì ¸øæÃ¢Â¢ø §º÷ì¨¸
1935-õ ¬ñÊø, ¾ÉÐ þÕÀòÐ ãýÈ¡õ ÅÂ¾¢ø, Àð¼ôÀÊô¨À ÓÊò¾
¨¸¦Â¡Î §Å¾¡¸Á ¸øÅ¢ ÀÂ¢Ä ¬¨ºôÀð¼¡÷ ®Êò. «¨ÆôÒõ «÷ôÀ½¢ôÒõ
¦¾Ç¢Å¡¸×õ ÅÖÅ¡¸×õ þÕó¾¾¡ø ¾¡ý §¾ÅÉ¢¼õ ¾É¢òÐ §¿Ãõ
¦ºÄÅÆ¢ò¾¡÷. «Å÷ ¸ð¼¨Ç¸¨ÇÔõ Å¡ìÌò¾ò¾í¸¨ÇÔõ §Å¾ ÅºÉí¸û
ãÄÁ¡¸ ¯Ú¾¢ÀÎò¾¢É¡÷. þÐ «Å÷ Å¡úÅ¢ý ÍÅ¡Ãº¢ÂÁ¡É Ã¸º¢Âõ.
¦Á¾ÊŠð º¨À¨ÂÂî §º÷ó¾ §Å¾¡¸Áì ¸øæÃ¢Â¢ø ÀÊò¾¢¼ §ÅñÎ¦ÁÉ
Á¢¸×õ Å¡ïº¢ò¾¡÷. ¬É¡ø À½ôÀüÈ¡ìÌ¨È ¸¡Ã½Á¡¸ ®Êò¾¢ý ¾ó¨¾
§Ãö Á¡÷¸ý «¾üÌ ÁÚòÐÅ¢ð¼¡÷.
"§¾ÅÃ£÷ º¸Äò¨¾Ôõ ¦ºöÂ ÅøÄÅ÷; ¿£÷ ¦ºöÂ ¿¢¨Éò¾Ð ¾¨¼À¼¡Ð"
±ýÈ §Â¡Ò 42:2-õ ÅºÉò¾¢ýÀÊ ¾¨¼¸¨Ç ¿£ì¸¢ ¦ºÂ¢ýð À¡øŠ
þýŠðÊÊäðÊø ®Êò¨¾ì ¦¸¡ñÎ §º÷ò¾¡÷ ¸÷ò¾÷.
þøÄò¾¢üÌ
«Õ¸¢§Ä§Â þÕó¾¾¡ø, Å£ðÊÄ¢Õó§¾ ¸øæÃ¢ìÌ ¦ºýÈ¡÷ ®Êò.
¿¡ý¸¡ñÎ¸û Å¢Î¾¢ Å¡úì¨¸ìÌôÀ¢ý Å£ðÊÄ¢ÕóÐ ÀÊôÀÐ ÁÉÐìÌõ
¯¼ÖìÌõ ÅÖÅÇ¢ôÀ¾¡ö «¨Áó¾Ð.
«Å÷ ÀÊò¾ þýŠðÊÊäð
¿ü¦ºö¾¢ìÌ Óì¸¢ÂòÐÅõ ¦¸¡ÎìÌõ Š¾¡ÀÉÁ¡É¾¡ø °Æ¢ÂòÐìÌ «¾¢
¯ýÉ¾ þ¼õ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼Ð.
¦ºÂ¢ñð À¡ø…¢Öõ ®Êò¾¢ý Ò¸ú µí¸¢ÂÐ. þ¾üÌ ¸¡Ã½õ «ÅÃÐ
¿ÊôÒò¾¢ÈÛõ, ±¨¾Ô§Á ¾¢ð¼Á¢ðÎ, ¦¾Ç¢Å¡¸î ¦ºöÔõ ¾¢ÈÛõ, «ÅÃÐ
¿¨¼Ó¨È º¡ðº¢Ôõ ¾¡ý.
¦ÅÚõ Å¡ÂÇÅ¢ø ¦¾öÅ£¸ «ý¨ÀÔõ, «¨¾
ÁüÈÅ÷¸ÙìÌ ±ÎòÐ¨ÃôÀ¨¾ô ÀüÈ¢Ôõ §Àº¢ò ¾£÷ì¸¡Áø, ¾ý ¾É¢ôÀð¼
Å¡úÅ¡ø ¿¨¼Ó¨ÈÂ¢Öõ ¸¡ðÊ Åó¾¡÷ ®Êò. ´ù¦Å¡Õ ¿¡¼¸ ¿¢¸úîº¢ìÌõ,
¬ÃõÀ ¸ð¼ò¾¢Öõ, ¬Âò¾ ÀÂ¢üº¢ §¿Ãí¸Ç¢Öõ ¿Ê¸÷, ¿Ê¨¸¸û, ¯¾Å¢Â¡Ç÷,
¦À¡ÚôÀ¡Ç÷¸§Ç¡Î ¦ƒÀ¢ôÀÐ ÅÆì¸õ.
«ôÀÊ¦Â¡ÕÓ¨È ¿¼ó¾ ¬Âò¾
¦ƒÀõ ±ùÅ¢¾ ¾íÌ¾¨¼ÔÁ¢ýÈ¢ 24 Á½¢§¿Ãõ ¿£ÊòÐÅ¢ð¼¾¡õ.
¬É¡ø
´ÕÅÕõ Ì¨ÈÀðÎì ¦¸¡ûÇÅ¢ø¨ÄÂ¡õ.
«ùÅÇ× Å¢ò¾¢Â¡ºÁ¡¸×õ
ÒÐ¨ÁÂ¡¸×õ ÜðÎ ¦ƒÀò¨¾ ¿¼ò¾¢É¡÷ ®Êò!
- ¦¾¡¼Õõ

அவர் ெரித்ெது, பாவத்திற்தேன்று ஒக ெ ம் ெரித்ொர்; க ாெர் 6 :10a
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பாமாலை 126 – இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார்

(Jesus Christ is risen today)
இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார்
அல்லேலூயா!
இன்று வெற்றி சிறந்தார்;
அல்லேலூயா!
சிலுவெ சுமந்தெர்
அல்லேலூயா!
லமாட்சத்வதத் திறந்தெர்
அல்லேலூயா!
ேண்டன் நகரில் ெசித்து ெந்த சார்ல்ஸ் வெஸ்ேி
அங்லக உள்ள ஆல்டர்ஸ்லகட்

(Aldersgate)

என்பெர்

(Charles Wesley)

ெதியில்
ீ
நடந்த ஒரு ஆெிக்குரிய கூட்டத்தில்

லெண்டாவெறுப்பாகக் கேந்துவகாள்ள லநரிட்டது.

அங்லக வகாடுக்கப்பட்ட வசய்திவயக்

லகட்டு அெருக்கு ரட்சிப்பின் அனுபெம் ஏற்பட்டு, பாெமன்னிப்பின் நிச்சயம் வபற்றெராய்,
ஆண்டெருக்கு தன் ொழ்வெ அர்ப்பணித்தார்.
ேண்டன்

நகரத்தில்

ஆராதவனவய

ஒரு

வெஸ்ேிவயச்

பாழவடந்த

இரும்பு

லசர்ந்தெர்கள்
ஆவேயில்

தங்கள்

முதல்

ஆேய

ஆரம்பித்தனர்.

சார்ல்ஸ்

இவ்ொேயத்தின்

முதல்

கிறிஸ்து

எனும்

வெஸ்ேியின் ஆல்வடர்ஸ்லகட் ரட்சிப்பு அனுபெத்திற்குப் பின் ஓராண்டுக்குள்ளாகலெ,

1739ல்

இவ்ொேயம்

ஆராதவனக்வகன்று

வசயல்படத்துெங்கியது.

சிறப்புப்பாடோக

சார்ல்ஸ்

இப்பாடவே எழுதினார்.

’இன்று

எழுந்தார்’

இந்த இரும்பு ஆவே ஆேயத்தில் வெஸ்ேியினர் கூடிய நாட்களில், சார்ல்ஸ் பே

புதுப்பாடல்கவள

எழுத

அவனெரும்

அவ்ொராதவனகளில்

உற்சாகமாகப்

பாடினார்கள். இவெயவனத்தும் வதாகுக்கப்பட்டு, ஒரு பாடல் புத்தகமாக ‘இரும்பு ஆவேப்
பாடல்கள்’ என்ற தவேப்பில் வெளிெந்தது. இப்புத்தகத்தில் இப்பாடலும் ‘உயிர்த்வதழுந்த
நாள்

பண்டிவகப்

பாடல்’

சரணங்கள் இருந்தன.

என்ற

தவேப்புடன்

லசர்க்கப்பட்டது.

அதில்

நான்கு

ெரிச்

பதிலனழாம் நூற்றாண்டில் சார்ல்ஸ் வெஸ்ேி இப்பாடவே எழுதினலபாது இதில்

ெரிகளுக்கு இவடயில் ெரும், ‘அல்லேலூயா’ என்ற ொர்த்வத இல்வே. ஆனால், பின்னர்
வெளிெந்த

ஒரு

பாடல்

வதாகுப்பில்,

அதின்

கர்த்தவரத் துதித்துப் பாட இவதச் லசர்த்தார்.

hymn)

நூோசிரியர்,

உற்சாக

வதானிலயாடு

இந்த பாடலுக்கு ‘ஈஸ்டர் பாடல்’

(Easter

என்ற ராகம் இவணக்கப்பட்டது. இவத அவமத்தெர் யாவரன்று வதரியெில்வே.

சார்ல்ஸ்

ராயர்க்லக’

வெஸ்ேி

என்ற

எழுதிய

பாடோகும்.

மற்வறாரு

இப்பாடேின்

பண்டிவகப்பாடல்

இவசயும்,

நாம்

‘லகள்

வென்மித்த

தூதருடன்

வகம்பீரித்துப் பாடும் வதானியில் அவமந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடப்பட்டது.

அவர் பிலைத்திருக்கிறது, கெவனுக்தேன்று பிலைத்திருக்கிறார். க ாெர் 6 :10a

லசர்ந்து
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1

¦ÅûÇ¢

9.15 pm – 10.15pm

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

2

ºÉ¢

12.00 noon- 1.00 pm

¯ÀÅ¡º ¦ƒÀìÜÎ¨¸ (online)

3

»¡Â¢Ú

7.00 pm – 7.30 pm

¦Àñ¸û ³ì¸¢Â ºí¸õ (online)

5

¦ºùÅ¡ö

8.00 pm – 9.00 pm

²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ (online)

8

¦ÅûÇ¢

9.15 pm – 10.15pm

àÂ ¬Ã¡¾¨É –
St.Andrew’s church

12

¦ºùÅ¡ö

8.00 pm – 9.00 pm

²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ (online)

14

Å¢Â¡Æý

9.15 pm – 10.15pm

15

¦ÅûÇ¢

9.15 pm – 10.15pm

17

»¡Â¢Ú

19

¦ºùÅ¡ö

8.00 pm – 9.00 pm

22

¦ÅûÇ¢

9.15 pm – 10.15pm

26

¦ºùÅ¡ö

8.00 pm – 9.00 pm

29

¦ÅûÇ¢

9.15 pm – 10.15pm

30

ºÉ¢

5.00 am – 6.00am

11.45 pm

¸ð¼¨Ç Å¢Â¡Æý
- àÂ ¾¢ÕÅ¢ÕóÐ ¬Ã¡¾¨É –
St.Andrew’s church
ÒÉ¢¾ ¦ÅûÇ¢ ¬Ã¡¾¨É –
St.Andrew’s church
¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ »¡Â¢Ú ¾¢ÕÅ¢ÕóÐ ¬Ã¡¾¨É –
St.Andrew’s church
´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢
(online)
àÂ ¬Ã¡¾¨É –
St.Andrew’s church
²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ (online)
àÂ ¬Ã¡¾¨É –
St.Andrew’s church
Á¡¾ þÚ¾¢ ¦ƒÀõ (online)

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

உங்ேள் அவயவங்ேலை நீதிக்குரிய ஆயுெங்ேைாே கெவனுக்கு ஒப்புக்தோடுங்ேள். க ாெர் 6 :13b

27

1.04.22

MATTHEW

15: 29 – 33

2.04.22
3.04.22

MATTHEW
MATTHEW

15: 34 – 39
16: 1 – 4

4.04.22

MATTHEW

16: 5 – 12

5.04.22

MATTHEW

16: 13 – 20

6.04.22

MATTHEW

16: 21 – 28

7.04.22

MATTHEW

17: 1 – 6

8.04.22

MATTHEW

17: 7– 13

9.04.22

MATTHEW

17: 14 – 21

10.04.22

MATTHEW

17: 22 – 27

11.04.22

MATTHEW

18: 1 – 5

12.04.22

MATTHEW

18: 6 – 9

13.04.22

MATTHEW

18: 10 – 14

14.04.22

MATTHEW

18: 15 – 20

15.04.22

MATTHEW

18: 21 – 25

16.04.22

MATTHEW

18: 26 – 30

17.04.22

MATTHEW

18: 31 – 35

18.04.22

MATTHEW

19: 1 – 6

19.04.22

MATTHEW

19: 7 – 12

20.04.22

MATTHEW

19: 13 – 15

21.04.22

MATTHEW

19: 16 – 22

22.04.22

MATTHEW

19: 23 – 30

23.04.22

MATTHEW

20: 1 – 8

24.04.22

MATTHEW

20: 9 – 16

25.04.22

MATTHEW

20: 17 – 19

26.04.22

MATTHEW

20: 20 – 28

27.04.22

MATTHEW

20: 29 – 34

28.04.22

MATTHEW

21: 1 – 5

29.04.22

MATTHEW

21: 6 – 11

30.04.22

MATTHEW

21: 12 – 17

For we believe that Jesus died and rose again. 1 Thes.4:14a
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
13
14

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

15

¦ÅûÇ¢

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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

±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.

23:22 – 35
23:36 – 39
24:1 – 14
24:15 – 27
25: 1 – 17
26:1 – 11
26: 12 – 21
27:1 – 12
27:13 – 24
27: 25 – 36
28:1 – 10
28:11 – 26
29:1 – 10
29:11 – 21
30:1 – 12
30: 13 – 26
31:1 – 10
31: 11 – 18
32:1 – 16
32:17 – 32
33: 1 – 9
33: 10 – 20
33:21 – 33
34:1 – 10
34:11 – 20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.
¦¸¡Ã¢.

11: 17 – 34
12: 1 – 11
12: 12 – 31
13: 1 – 13
14: 1 – 12
14: 13 – 25
14: 26 – 40
15: 1 – 11
15: 12 – 34
15: 35 – 58
16: 1 – 12
16: 13 – 24
1: 1 – 11
1: 12 – 24
2: 1 – 11
2: 12 – 17
3: 1 – 9
3: 10 – 18
4: 1 – 9
4: 10 – 18
5: 1 – 10
5: 11 – 21
6: 1 – 13
6: 14 – 18
7: 1 – 16

26
27
28

¦ºùÅ¡ö
Ò¾ý
Å¢Â¡Æý

±§ºì.
±§ºì.
±§ºì.

34: 21 – 31
35:1 – 15
36: 1 – 15

2 ¦¸¡Ã¢. 8: 1 – 15
2 ¦¸¡Ã¢. 8: 16 – 24
2 ¦¸¡Ã¢. 9: 1 – 15

29

¦ÅûÇ¢

±§ºì.

36: 16– 28

2 ¦¸¡Ã¢. 10: 1 – 9

30

ºÉ¢

±§ºì.

36: 29 – 38

2 ¦¸¡Ã¢. 10: 10 – 18

கிருலபக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால், பாவம் உங்ேலை கெற்தோள்ைொட்ைாது. க ாெர் 6 :14b
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À¡Á¡¨Ä
À¡Á¡¨Ä
¸£÷ò¾¨É
À¡Á¡¨Ä

–
-

103
89
102
35

À¡Á¡¨Ä
À¡Á¡¨Ä
¸£÷ò¾¨É
À¡Á¡¨Ä

- 92
- 94
– 41
– 93

என் அருள் நாொ
என் தநஞ்சம் தநாந்து
தீய ெனலெ
எங்ேள் ஊக்ே கவண்ைல்
ஓசன்னா பாைர் பாடும்
ெயாை இகயசு கெவரீர்
ஓசன்னா பாடுகவாம்
சிலுலவக் தோடி

À¡Á¡¨Ä - 187
À¡Á¡¨Ä - 193
¸£÷ò¾¨É – 260
À¡Á¡¨Ä – 194

உம் அருள் தபற
தீ ாெ ொேத்ொல்
அன்பான கநசம்
தூய பந்தி கசர்ந்ெ

À¡Á¡¨Ä

இகயசுகவ நான்

- 101

À¡Á¡¨Ä - 408
¸£÷ò¾¨É – 58

ெந்லெ சுென் ஆவிகய
குருசினில் தொங்கிய
நீங்ோதிரும்

À¡Á¡¨Ä
À¡Á¡¨Ä
¸£÷ò¾¨É
À¡Á¡¨Ä

அல்கைலூயா அல்கைலூயா
இன்று கிறிஸ்து
எழுந்ொர் இலறவன்
எல்ைாருக்கும் ொ

- 123
- 126
– 60
– 261

ொ ொட்சி ேர்த்ொ
À¡Á¡¨Ä - 24
எந்ென் ஜீவன் இகயசுகவ
À¡Á¡¨Ä - 302
புத்தெழுச்சிப் பாடல்கள் – 426 உயிர்த்தெழுந்ெவா
அனுக் ே வார்த்லெகயாகை
¸£÷ò¾¨É – 317
அைங்ோ வாசைாகை
À¡Á¡¨Ä - 15
கிறிஸ்துவின்
À¡Á¡¨Ä - 149
புத்தெழுச்சிப் பாடல்கள் – 380 ேர்த்ெல நம்பிகய
சூரியன் ெலறந்து
¸£÷ò¾¨É – 322

பாவத்தினின்று நீங்ேள் விடுெலையாக்ேப்பட்டு, நீதிக்கு அடிலெேைானீர்ேள். க ாெர் 6 :18
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சிலுடவ மற்றும்
சீஷத்துவத்ெிற்கு ஒரு
புெிய முன்னுொரணம்

மொற் கு
10:46–52

92

1 தீமமொ.
4: 6 – 16

லூ ் ொ
19:29 - 40

118: 19-29

1 க ொரி.
11 :23 – 34

மொற் கு
14:17–25

எபி.

மயொவொன்
19:23–30

2 க ொரி.

ஆதி.
26 :12 – 33

11 : 21 - 31

ஓசன்னா – கர்த்ொளவ
இரட்சியும்

ச ரியொ
9 :1 – 12

கட்டவள
ெியாழன்
–
திருெிருந்து : துன்பப்படும்
மனிதக்குேத்தின்
ஒற்றுவம

யொத்.
12 : 1 - 7

புனிெ தவள்ேி சிலுடவ:
இரட்சிப்பின் சாெடன
ஈஸ்டர் உயிர்த்தெழுெல்:
எல்டேயற்ற மாற்றத்டெக்
தகாண்டாடுெல்

உயிர்த்ெ இடறவனால்
அெிகாரம் தபற்றவர்
மாற்கு, சுவிளசஷகர்

யொத்.
14 : 15 - 22

13:8 - 17

2 சொமு.
22 :1 - 20

1 க ொரி.
15 :20 – 28

மொற் கு
16 : 1 -11

அப் .
20 : 7 – 12

மயொவொன்
20 : 11 – 18
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2 தீமமொ.
4: 1 – 11

லூ ் ொ
12 : 4 -12

119: 1 - 8

ஆதி.
26 :12 – 33
ஓசியொ
6 :1 – 6

ºí¸£¾õ

48

ºí¸£¾õ

49

ºí¸£¾õ

Madinat Zayed &
TCA –8pm to 9pm
Mussafah & Muroor
–8pm to 9pm

´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢
Hamdan/Alwadha
50
8pm to 9pm

ெரித்கென், ஆனாலும், இகொ, சொோைங்ேளிலும் உயிக ாடிருக்கிகறன். தவளி. 1:18a
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4

Ms.

Jessica Eban

6

Master.

Mosheh Ken Polanto

6

Master.

Alson Benny Rogers

6

Mrs.

Geziah

7

Master.

Clement Dave

10

Master.

Johan Theodore Praveen Singh

11

Mrs.

Caroline Selvanayagam

11

Master.

Juan Nathaniel. V

12

Ms.

Jevlyn Ana. V

13

Mr.

Charles Rajkumar

13

Mrs.

Vinita Joanna Titus

13

Mrs.

N. Vijayakumari

13

Mr

J. Issac Jayaprakash

14

Mrs.

Celesty Leema

15

Mr.

Rajaguru Seker

15

Mrs.

Anbu J Kingsly

15

Baby.

Carolin Ashy

15

Mr.

Prince Trison

16

Mrs.

Evangeline Rebecca

16

Baby.

Mark Jayden Godwin

19

Mrs.

Nissie Baba

19

Mr.

Joseph Immanuel Jamal James

19

Master.

Johanan Paul Jino

20

Master.

Shawn Samuel

24

Mr.

Raja. A.K

27

Mrs.

Elphida Vinolin

28

Mr.

Dinakaran

28

Ms.

Karen Jane

28
29

Mr.
Ms.

Lipny Gilbert
Roshini Kanaga Sharon

29

Mrs.

Shani Sidney

29

Mr.

Praveen Sharon

30

Mr.

Aylwin Jeffrey Samuel

நான் ெ ணத்திற்கும் பாொைத்திற்குமுரிய திறவுகோல்ேலை உலையவ ாயிருக்கிகறன். தவளி. 1:18b
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14

Mr. & Mrs.

Ramesh Prabahardhas

20

Mr. & Mrs.

Arun Jeya Singh

24

Mr. & Mrs.

Godwin Mohan

29

Mr. & Mrs.

Johanspher V

29

Mr. & Mrs.

Jayakaran Paul

பயப்பைாகெ, நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும், உயிருள்ைவருொயிருக்கிகறன்; தவளி. 1:17b
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