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  ¸¢È¢ŠÐ×ìÌû «ýÀ¡ÉÅ÷¸§Ç!  ¯í¸û «¨ÉÅÕìÌõ ¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â 
þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¾¢Õô¦ÀÂÃ¡§Ä Å¡úòÐì¸¨Çò ¦¾Ã¢Å¢òÐì¦¸¡û¸¢§Èý.  
¬ñ¼ÅÕ¨¼Â ¦ÀÃ¢¾¡É ¸¢Õ¨ÀÂ¢É¡§Ä þó¾ ¬ñÊý ¿¡ýÌ Á¡¾í¸¨Ç 
ÓÊòÐ ³ó¾¡ÅÐ Á¡¾ò¨¾ì ̧ ¡½î ¦ºö¾ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ.  
þó¾ Á¡¾ò¾¢Öõ ¬ñ¼Å÷ ¾Õõ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ý Å¡ìÌò¾ò¾¾õ: 
 
"Å¡Éò¨¾Ôõ âÁ¢¨ÂÔõ ¯ñ¼¡ì¸¢É ¸÷ò¾Ã¢¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ ±ÉìÌ ´ò¾¡¨º 
ÅÕõ" (ºí¸£¾õ 121:2). 
"Å¢ñ¨½Ôõ Áñ¨½Ôõ ¯ñ¼¡ì¸¢Â ¬ñ¼ÅÃ¢¼Á¢ÕóÐ ±ÉìÌ ¯¾Å¢ 
ÅÕõ" (¾¢ÕôÀ¡¼ø¸û 121:2 - ¦À¡Ð ¦Á¡Æ¢ô¦ÀÂ÷ôÒ). 
"My help will come from the Lord, who made heaven and earth" (Psalms 
121:2). 
 

«ñ¼ ºÃ¡ºÃí¸¨Çô À¨¼òÐ ¿õ¨Á ¯ÕÅ¡ì¸¢É ¬ñ¼Å÷ 
¯ýÉ¾ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¿ÁìÌ ¯¾×¸¢È¡÷.  ºí¸£¾ì¸¡Ãý ÜÚõ¦À¡ØÐ ±ÉìÌ 
¯¾Å¢ ¦ºö¸¢È ¯ýÉ¾¨Ã §¿¡ì¸¢ À¡÷ì¸¢§Èý.  «Å÷ ±ÉìÌ ¯¾Å¢ ¦ºöÅ¡÷ 
±É À¡Î¸¢ýÈ¡÷.  þó¾ Á¡¾ò¾¢Öõ ±ôÀÊ¦ÂøÄ¡õ ¯¾Å¢ ¦ºöÅ¡÷ ±ýÀ¨¾ 
¾¢Â¡É¢ô§À¡õ. 
 

þì¸ðÎ ¸¡Äò¾¢ø ¯¾Å¢ ¦ºöÔõ ¯ýÉ¾÷ 
 
ºí¸£¾õ 60:11, 108:12-ø ÀÊìÌõ¦À¡ØÐ, "þì¸ðÊø ±í¸ÙìÌ ¯¾Å¢ 
¦ºöÔõ. ÁÛ„Û¨¼Â ¯¾Å¢ Å¢Õ¾¡" ±ýÚ ÜÈôÀðÎûÇÐ. 
 
 

þì¸ðÎ ¸¡Äò¾¢ø ¬ñ¼Å÷ ¿ÁìÌ ¯¾Å¢ ¦ºö¸¢ÈÅÃ¡¸ þÕì¸¢ýÈ¡÷.  
ÁÛ„Û¨¼ö ¯¾Å¢¨Â ¿¡Ê ¦ºýÈ¡ø ¿¡õ ²Á¡üÈõ «¨¼ÂìÜÊÂ Å¡öôÒõ 
¯ñÎ. ÁÉ¢¾÷¸û ¿õ¨Á ´Õ§Å¨Ç ¸£§Æ ¾ûÇÄ¡õ.  ¿õÁ£Ð ¦À¡È¡¨Á 
¦¸¡ñÎ ¿ÁìÌ ¾£íÌ Å¢¨ÇÅ¢ì¸Ä¡õ.  ¬É¡ø ºí¸£¾õ 118:3 "¿¡ý Å¢ØõÀÊ 
¿£ ±ý¨É ¾ûÇ¢É¡ö.  ¸÷ò¾§Ã¡ ±ÉìÌ ¯¾Å¢ ¦ºö¾¡÷" ±ýÚ ¦º¡ø¸¢ÈÐ.  
¬¨¸Â¡ø ¯Ä¸¢ø ÁÛ„ý ¿ÁìÌ ±ò¾¨É ¾£¨Á¸û ¦ºö¾¡Öõ ¸÷ò¾÷ ¿õ 
Àðºò¾¢ø þÕì¸¢È¡÷.  ±øÄ¡ þì¸ð¼¡É Ýú¿¢¨ÄÂ¢Öõ ¸÷ò¾¨Ã Á¡ò¾¢Ãõ 
¿õÒõ¦À¡Ð, ¿¢îºÂÁ¡ö ¿ÁìÌ «Å÷ ¯¾Å¢ ¦ºö¾¡÷. 
 
¦ÀÄÅ£Éò¾¢ø ¦ÀÄý ¦¸¡ÎìÌõ ¯ýÉ¾÷ 
 
"«ó¾ôÀÊ§Â ¬Å¢Â¡ÉÅÕõ ¿ÁÐ ¦ÀÄÅ£Éí¸Ç¢ø ¿ÁìÌ ¯¾Å¢ ¦ºö¸¢È¡÷" 
(§Ã¡Á÷ 8:26). 
 
¿õÓ¨¼Â ¦ÀÄÅ£É ¸¡Äí¸Ç¢ø ¸¼×û ¿ÁìÌ ¯¾Å¢ ¦ºö¸¢ýÈÅÃ¡ö 
þÕì¸¢È¡÷.  Áò§¾Ô 15:25-³ ÀÊìÌõ§À¡Ð ¸¡É¡É¢Â Š¾¢Ã£ ´Õò¾¢ 
þ§ÂÍÅ¢¼õ ÅóÐ ±ýÛ¨¼Â Á¸û À¢º¡º¢É¡ø ¦¸¡ÊÂ §Å¾¨ÉôÀÎ¸¢È¡û.   
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¬¸§Å ±ÉìÌ ¯¾Å¢ ¦ºöÔõ ±ýÚ «Å¨Ã À½¢óÐ ¦¸¡ñ¼¾¢ý §ÀÃ¢ø, 
þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ «ó¾ ¸¡É¡É¢Â ¦Àñ½¢ý Å¢ÍÅ¡ºò¨¾ì ¸ñÎ «ÅÕ¨¼Â 
Á¸ÙìÌ ¦ÀÄý ¦¸¡Îò¾¡÷.  ¦¸¡ÊÂ ¦ÀÄÅ£Éò¾¢Ä¢ÕóÐ Å¢Î¾¨Ä ¦ÀüÈ¡û.  
¿¡Óõ ¿õÓ¨¼Â ¦ÀÄÅ£É §¿Ãò¾¢ø Å¢ÍÅ¡ºò§¾¡Î ¬ñ¼ÅÃ¢¼ò¾¢ø 
¦ƒÀ¢ìÌõ§À¡Ð ¦ÀÄý ¦¸¡ÎôÀ¡÷.  ÀÄÓûÇÅÛì¸¡¸¢Öõ,  
ÀÄÉüÈÅÛì¸¡¸¢Öõ ¯¾Å¢ ¦ºöÅÐ ¯ÁìÌ §Äº¡É ¸¡Ã¢Âõ (2 ¿¡Ç¡ 14:11).  
¿õÓ¨¼Â ¦ÀÄÅ£Éò¾¢ø ¸¼×û ¿ÁìÌ ¿¢îºÂõ ¦ÀÄý ¦¸¡ÎôÀ¡÷. 
 
±À¢§ÃÂ÷ 2:18-ø ÀÊìÌõ ¦À¡ØÐ, "«Å÷ ¾¡§Á §º¡¾¢ì¸ôÀðÎô 
À¡ÎÀð¼¾¢É¡§Ä, «Å÷ §º¡¾¢ì¸ôÀÎ¸¢ÈÅ÷¸ÙìÌ ¯¾Å¢ ¦ºöÂ ÅøÄÅÃ¡ö 
þÕì¸¢È¡÷". 
 

þó¾ Á¡¾ò¾¢Öõ ¬ñ¼Å÷ ¦¸¡Îò¾ Å¡ìÌò¾ò¾ò¾¢ýÀÊ Å¡Éò¨¾Ôõ 
âÁ¢¨ÂÔõ ¯ñ¼¡ì¸¢É ¸÷ò¾Ã¢¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ ±ÉìÌ ´ò¾¡¨º ÅÕõ.  ¬¸§Å 
Å¢ÍÅ¡ºò§¾¡Î ¦ƒÀ¢ìÌõ§À¡Ð, ¸¼×Ç¢ý Å¡÷ò¨¾ìÌ ¸£úôÀÊóÐ 
¿¼ìÌõ§À¡Ð, ±øÄ¡ Ýú¿¢¨Ä¸Ç¢Öõ ¬ñ¼Å÷ ¾¡§Á À¡Ð¸¡òÐ, ¯¾Å¢ 
¦ºöÐ ¿õ¨Á ÅÆ¢ ¿¼òÐÅ¡÷.  ¸÷ò¾Ã¢ý ¬º£÷Å¡¾õ ¯í¸§Ç¡Î þÕôÀ¾¡¸. 
 
 
 

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¢¾¡É ¦ÀÂÃ¡§Ä «ý§À¡§¼ Ü¼ Å¡úòÐ¸¢§Èý.  
¸¼ó¾ ¦¿¡Ê Å¨ÃÂ¢Öõ ¬ñ¼ÅÃ¢ý ¸¢Õ¨ÀÔõ, ¾Â×õ ¿õ§Á¡ÊÕóÐ 
À¡Ð¸¡òÐ ÅÆ¢¿¼ò¾¢É¨Áì¸¡¸ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿¡õ ÓØ ÁÉ§¾¡Î ÌÎõÀÁ¡ö 
¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ. 
 

 À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç, ¸¼ó¾ Á¡¾í¸û ÓØÅÐõ ±Š¾÷ ºÃ¢ò¾¢Ã ÒŠ¾¸ò¨¾ì 
ÌÈ¢òÐ «§¿¸ ¾¨ÄôÀ¢ý ¸£ú Å¢Ã¢Å¡¸ ¾¢Â¡É¢òÐ ÅÕ¸¢ý§È¡õ.  ¸¼ó¾ Á¡¾õ 
"¾Å¢ôÒõ ¯ÀÅ¡ºÓõ" ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø ¾¢Â¡É¢ò§¾¡õ.  «¾ý ¦¾¡¼÷îº¢¨Â 
¦ƒÀò§¾¡Î Ü¼ þó¾ Á¡¾õ ¾¢Â¡É¢ô§À¡õ. 
 

 ¸Äí¸¢ ¿¢üÌõ «ÃñÁ¨É¨ÂÔõ, ä¾ Áì¸¨ÇÔõ Á¡üÈ ±Š¾÷ 
Ã¡ƒ¡ò¾¢ìÌ ´§Ã ´Õ Å¡öôÒ ¾¡ý.  «Ãºý «¸¡Š§ÅÕÅ¢¼õ ¦ºýÚ 
Å¢ñ½ôÀ¢ì¸ §ÅñÎõ.  «¨ÆôÀ¢ì¸ôÀ¼¡Áø Ã¡ƒ¡ Å£üÈ¢ÕìÌõ ̄ û ÓüÈò¾¢ø 
À¢Ã§Åº¢ì¸ì Ü¼¡Ð ±ýÀ¨¾ ¿¡ðÊø ¯ûÇ ±ø§Ä¡Õõ «È¢ó¾§¾.  ±ýÉ 
¦ºöÅÐ?  þó¾ ÌÆôÀÁ¡É ÝÆÄ¢ø ¬ñ¼ÅÃ¢ý À¡¾õ ¾ïºõ «¨¼Å¨¾ 
¯½÷óÐ Å¢ð¼¡û þó¾ «È¢Å¡É, «Æ¸¡É ±Š¾÷ Ã¡ƒ¡ò¾¢. 
 

"«Åý ±ý¨É §¿¡ì¸¢ì ÜôÀ¢ÎÅ¡ý.  ¿¡ý «ÅÛìÌ ÁÚ ̄ ò¾Ã× «ÕÇ¢î 
¦ºö§Åý.  ¬Àò¾¢ø ¿¡§É «Å§É¡ÊÕóÐ «Å¨Éò ¾ôÒÅ¢òÐ, «Å¨Éì 
¸ÉôÀÎòÐ§Åý"(ºí¸£¾õ 91:15).   
 

 ÌÆôÀÁ¡É ÝÆø, ¾¢¨¸òÐ ¿¢ýÈ §Å¨ÇÂ¢ø «Å§Ã ±ý ¾ïºõ, «Å§Ã 
±ý §¸¡ð¨¼, «Å§Ã ±ý «Ãñ ±ýÚ §¿ºÃ¢ý ¾¢ÕôÀ¡¾ò¨¾ 
ÀüÈ¢ì¦¸¡ñ¼¡û.  ºí¸£¾õ 91:15 ±ýÉ «Õ¨ÁÂ¡É ÅºÉõ.  Â¡Õõ 
þø¨Ä§Â ±ýÈ ¸Å¨ÄÂ¡É ÝÆÄ¢ø, ¬Àò¾¢ø ¯ý¨É ¾É¢§Â Å¢¼Á¡ð§¼ý.  
¿¡ý ¯ý§É¡Î Ü¼ þÕóÐ ¯ý¨Éò ¾ôÒÅ¢òÐ ¯ý¨É ¸ÉôÀÎòÐ§Åý.  
¬õ À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç, ¿ÁìÌ «§¿¸ þÐ §À¡ýÈ Ýú¿¢¨Ä¸û 
§¾¡ýÈ¢Â¢Õì¸Ä¡õ, §¾¡ýÈÄ¡õ, Â¡Õõ þø¨Ä§Â, ±ýÉ ¦ºöÅÐ ±ýÈ 
þì¸ð¼¡É §¿Ãò¾¢ø þó¾ ÅºÉò¾¢ýÀÊ, ±Š¾÷ «Ãº¢¨Âô §À¡Ä «ÅÃ¢ý 
À¡¾ò¨¾ À¢ÊòÐì¦¸¡û§Å¡õ.  «ÅÃ¡ø Ü¼¡¾Ð ±Ð×Á¢ø¨Ä.  «ÅÕìÌ 
¸£úôÀÊÂ¡¾Ðõ ±Ð×Á¢ø¨Ä.  º÷Å ÅøÄ §¾Åý "¯í¸§Ç¡ÊÕì¸¢§Èý" ±ýÚ 
Å¡ìÌô ÀñÏ¸¢È¡÷.  «Å÷ ¯í¸§Ç¡ÊÕìÌõ§À¡Ð ¿£í¸û «¨ºì¸ôÀ¼ 
ÓÊÔÁ¡?  

   
«Îò¾¾¡¸ «Å÷ ¿õ¨Á ¾ôÒÅ¢ì¸¢ÈÅÃ¡õ.  º¡òÃ¡ì, §Á„¡ì, ¬§Àò§¿§¸¡ 

«ì¸¢É¢ ƒ¤Å¡¨ÄÂ¢ø §À¡¼ôÀð¼§À¡Ð «Å÷¸§Ç¡Î ¯Ä¡Å¢É §¾Åý, 
¯Ä¡Å¢ÉÐ ÁðÎÁøÄ¡Áø «Å÷¸¨Ç «ì¸¢É¢ ƒ¥Å¡¨ÄÂ¢É¢ýÚ ¾ôÒÅ¢ì¸×õ  
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¦ºö¾¡÷.  «Å÷ ¾ôÒÅ¢ôÀ¾ý º¢ÈôÒ ±ýÉ ¦¾Ã¢ÔÁ¡? ±ò¾¨É ¦ÀÃ¢Â 
¬Àò¾¢Ä¢ÕóÐõ «Å÷ ¿õ¨Á ¾ôÒÅ¢òÐ, ¿¡õ «¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢§Â ÅÕõ§À¡Ð 
´Õ §º¾Óõ ¿õÁ¢ø ¸¡½ôÀ¼¡Ð ¸¡òÐì¦¸¡ûÅ¡÷. 

 

  ¾ôÒÅ¢ìÌõ ¿õ §¾Åý «Îò¾¾¡¸ ¿õ¨Á ¸ÉôÀÎòÐ¸¢È¡÷.  ´Õ 
À¢Ãîº¨É, ¸Å¨Ä¸û, ¬ÀòÐ¸û ±ÐÅ¡¸ þÕó¾¡Öõ ¿õ §¾Åý «¾¢Ä¢ÕóÐ 
¿õ¨Á À¡Ð¸¡òÐ, ¾ôÒÅ¢òÐ, §º¾Á¢øÄ¡Áø ¦ÅÇ¢ÅÃî ¦ºöÐ ¿õ¨Á ¯Â÷ò¾¢ 
¿õ §À¨Ãô ¦ÀÕ¨ÁôÀÎòÐ¸¢È¡÷. 
 

  ¬Á¡ý ¦¸¡¨Ä¸¡ÃÉ¡ö Á¡È¢Å¢ð¼¡ý.  ÁýÉ§É¡ þÂøÀ¡¸§Å ã÷ì¸õ 
¿¢¨Èó¾Åý.  ¬É¡ø ±Š¾§Ã¡ ¿õÀ¢ì¨¸ ¿¡Â¸É¡õ ¦Â§¸¡Å¡ §¾ÅÉ¢ý 
Ð¨½Ô¼ý ¦ºÂøÀ¼ò Ð½¢× ¦¸¡ñ¼¡û.  ¦ºò¾¡Öõ º¡¸¢§Èý ±ýÚ º¡¸ò 
Ð½¢óÐ Å¢ð¼¡û. ¯ÀÅ¡º¢ì¸ ÓÊ× ¦ºö¾¡û.  «ò¾¨É §ÀÕõ ¾ýÛ¼ý 
§º÷óÐ ¯ÀÅ¡º¢ìÌõÀÊ «¨ÆôÒ Å¢Îò¾¡û. ¸Ãí¸Ùõ, ¯ûÇí¸Ùõ ´ýÚ 
§º÷ó¾Ð. 
 

 "¿£÷ §À¡ö Ýº¡É¢ø þÕì¸¢È ä¾¨Ã¦ÂøÄ¡õ ÜÊÅÃî ¦ºöÐ ãýÚ 
¿¡û «øÖõ À¸Öõ Òº¢Â¡ÁÖõ ÌÊÂ¡ÁÖÁ¢ÕóÐ, ±Éì¸¡¸ ¯ÀÅ¡ºõ 
ÀñÏí¸û.  ¿¡Ûõ ±ý ¾¡¾¢Á¡Õõ ¯ÀÅ¡ºõ ÀñÏ§Å¡õ.  þùÅ¢¾Á¡ö 
ºð¼ò¨¾ Á£È¢, Ã¡ƒ¡Å¢É¢¼ò¾¢ø À¢Ã§Åº¢ô§Àý.  ¿¡ý ¦ºò¾¡Öõ º¡¸¢§Èý" 
±ýÚ ¦º¡øÄî ¦º¡ýÉ¡û (±Š¾÷ 4:16) 
 

  ãýÚ ¿¡û Òº¢Â¡Áø ¸¢¼ó¾¡û.  «Ãº¢¾¡ý ±ýÈ¡Öõ ¾ý ¾¡¾¢Á¡§Ã¡Î 
ÓÆí¸¡Ä¢¼ ¾Âí¸Å¢ø¨Ä.  «ÃÁ¨É Å¡úÅ¢ø ¦ƒÀò¨¾ ÒÈó¾ûÇÅ¢ø¨Ä.  
«ÃÁ¨É «Ãº¢ìÌ ̄ ÀÅ¡ºõ §¾¨ÅÂ¢ø¨Ä ±ýÚ «Äðº¢ÂÁ¡ö þÃ¡Áø, ̄ ÀÅ¡º 
¦ƒÀõ «Ãº ºð¼ò¨¾§Â Á¡üÚõ ±ýÚ ¿õÀ¢É¡û. 
 

  ¯ÀÅ¡º¢òÐ ¦ƒÀ¢ìÌõ§À¡Ð §¾Å ¦ÀÄ¨ÉÔõ, À¢Ãîº¨É¨Â «ÏÌõ 
§¾Å »¡Éò¨¾Ôõ ¦ÀüÚì¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ ±ýÈ þÃ¸º¢Âò¨¾ «È¢ó¾¢Õó¾¡û.  
«¨¾ ¦ÀüÚõ ¦¸¡ñ¼¡û.  "¸÷ò¾ÕìÌ ÀÂôÀÎ¾§Ä »¡Éò¾¢ý ¬ÃõÀõ" 
(¿£¾¢.1:7). 
 

À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç, »¡Éò¨¾ ±íÌõ §À¡ö ¦ÀüÚì¦¸¡ûÇ ÓÊÂ¡Ð.  
±ó¾ Å¨Ä¾ÇÓõ ¸üÚò ¾Ã¡Ð. ¸÷ò¾ÕìÌô ÀÂôÀÎõ ÀÂ§Á »¡Éò¨¾ô 
§À¡¾¢ìÌõ.  ÌÆôÀÁ¡É ÝÆÄ¢ø ¯ÀÅ¡º¢òÐ, ¦ƒÀ¢òÐ, ¸÷ò¾ÕìÌ ÀÂóÐ 
»¡Éò¨¾ ¦ÀüÚì¦¸¡û§Å¡õ.  ¬ñ¼Å÷ þõÁ¡¾õ ÓØÅÐõ ¿õ¨Á 
¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸. 

- ¦¾¡¼Õõ 
                  þôÀÊìÌ   

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

                                                 ¬ÂÃõÁ¡ 
 

        நீங்கள் உலகசமங்கும் ளபாய், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிளசஷத்டதப் பிைசங்கியுங்கள். மாற்கு 16:15b              5       

 



 

 

 

 

 

"இராராஜ்யத்தினுடைய இந்தச் சுவிசேஷம் பூச ாகமெங்குமுள்ள ேக  
ஜாதிகளுக்கும் ோட்சியாகப் பிரேங்கிக்கப்படும், அப்சபாது முடிவு வரும், (ெத் 24 14). 
உ கத்தின் முடிடவ எதிர் ச ாக்கி, கிறிஸ்துசவ வாரும் (ொர ாதா) என்று காத்துக் 
மகாண்டிருக்கிற விசுவாசிகளாகிய  ாம் மேய்யசவண்டிய மபரிய பணிசய அருட்பணி 
ஆகும். அது சபா சவ, இது ஆணைவர் இசயசு அவருடைய பிள்டளகளாகிய  ெக்கு 
கட்ைடள இட்டு அருளிய பணி ஆகும். “ஜாதிகளுக்குச் சுவிசேஷம்” ெட்டுெல்  “நீங்கள் 
புறப்பட்டு சபாய், ேக  ஜாதிகடளயும் சீஷராக்கி ேத்தியத்டத உபசதசியுங்கள்...” 
என்பது இசயசு கிறிஸ்து  ெக்கு அருளிய கட்ைடள(ெத் :28 19). 

 
அருட்பணி -  ஆண்ைவரின் கரிேடை 

சதவனுடைய முதல் கரிேடை அழிந்து சபாகிற ஆத்துொக்கள் தான். காணாெல் 
சபாை ஆட்டை குறித்த கரிேடை செய்ப்பன் ஆகிய  ம் ஆண்ைவருக்கு  அதிகொக 
உண்டு. அவர்களும் ெந்டதயில் சேர்க்கப்படும் வடர சதவன் அவர்கடளக் குறித்த 
நிடைவிச சய இருக்கிறார். காணாெல் சபாை ஒரு ஆட்டை சதடி கண்டுபிடிக்க, ெற்ற 
மதாண்ணூற்றி ஒன்பது ஆடுகடளயும் விட்டு மேன்று ... சதடி கண்டுபிடிக்கும் அந்த 
அன்பு என்பது சதவன் ஆத்துொக்கள் மீது மகாண்ை கரிேடையின் மவளிப்பாடு 
அல் வா?. ஒருவரும் மகட்டுப்சபாக விரும்பாதவர் ...எல் ாரும் நித்திய ஜீவடை 
அடையம் படி இவ்வு குக்கு வந்து, எல் ாருக்காகவும் தம்டெசய தந்தவர் ...அழிந்து 
சபாகிற ஆத்துொக்கள் மீது ஆண்ைவர் மகாண்ை அன்பின் பிரதிபலிப்பாகத்தான் 
அருள்பணி அடெகிறது . 

 
அருட்பணி -  அடைவருக்கும் உரியது 

“உ கம் முழுவதற்கும் சுவிசேஷம் அறிவிப்பது ெனிதன் விரும்பிைால் மதரிவு 
மேய்யவும், விரும்பாவிட்ைால் விட்டுவிடுவதற்கும் இதுமவாரு தனிப்பட்ை ெனிதனின் 
கிறிஸ்தவ மதரிந்மதடுப்பு அல் . அது கிறிஸ்துவிைமிருந்து  ம்மிைம் வந்த சதவைது 
சுபாவத்தில் சவரூன்றப்பட்ைது. மிஷைரி பணியாைது ஒருவன் கிறிஸ்தவைாயிருப்பதன் 
பிரத்திசயக அடையாளம்” என்கிறார் சஜம்ஸ் ஸ்டூவர்ட் அவர்கள்.  

 
சுவிசேஷத்டதக் மகாண்டிருக்கிற விசுவாசிகள் அதடைத் தங்களுக்குள்சள 

திரும்ப திரும்ப முணுமுணுத்துக் மகாண்டிருக்கிற அசதசவடள, தங்கள் வாழ் ாளில் 
ஒரு முடற கூை இரட்சிப்பின்  ற்மேய்திடயக் சகட்டிராத சகாடிக்கணக்காை ெக்கள்  
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சகள்விப்பைாெச சய நித்திய  ரக அக்கினியில் விழுந்து மகாண்டிருக்கின்றார்கள், 
எைசவ, ஒரு முடறகூை சுவிசேஷத்டதக் சகட்டிராதவர்கள் இருக்டகயில் இருமுடற 
சகட்பதற்கு எவருக்கும் உரிடெயில்ட ” என்று ஒஸ்வர்ல்ட் சஜ.ஸ்மித் என்கிற சதவ 
ெனிதர் கூறுகிறார். எைசவ, ஆண்ைவரின் அடைப்டபப் மபற்ற  ம் அடைவருக்கும் 
ஆண்ைவர் மகாடுக்கின்ற அடைப்சப அருள்பணி என்பதாக இருக்கிறது. 
 
அருட்பணி - திருச்ேடபயின் மபாறுப்பு  

ேடபயின் மபாறுப்பு என்பது என்ை, நிடறசவற்ற சவண்டிய பணி என்ை 
என்படத சீஷருக்கு விளக்கொகக் கூறிய பின்ைசர இசயசு பரத்துக்கு 
எடுத்துக்மகாள்ளப்பட்ைார். “பரிசுத்தஆவி உங்களிைத்தில் வரும்சபாது நீங்கள் 
மப ைடைந்து, எருேச மிலும், யூசதயா முழுவதிலும், ேொரியாவிலும், பூமியின் 

கடைசிபரியந்தமும், எைக்குச் ோட்சிகளாயிருப்பீர்கள் என்றார்” (அப்.1:8); இன்னும், 
“நீங்கள் புறப்பட்டுப்சபாய், ேக  ஜாதிகடளயும் சீஷராக்கி, பிதா குொரன் பரிசுத்த 
ஆவியின்  ாெத்திச  அவர்களுக்கு ஞாைஸ் ாைங் மகாடுத்து,  ான் உங்களுக்குக் 
கட்ைடளயிட்ை யாடவயும் அவர்கள் டகக்மகாள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபசதேம் 
பண்ணுங்கள்” என்றார் என்றும் (ெத்.28: 19,20) வாசிக்கிசறாம். 

 
“ஒரு மபரிதாை ேடப என்பதற்காை அடையாளம், அது எத்தடை ஆேைங்கடளக் 

மகாண்டிருக்கிறது என்பதல் ; அது எத்தடை சபடர அனுப்பியுள்ளது என்பசத” 
என்கிறார் டெக் ஸ்ைச்கரா. பரிசுத்த ஆவியாைவர் மிஷைரி ஊழியத்திற்கு 
அடைத்தசபாது அந்திசயாகியா ேடபயிைர் திரும்பவும், “உபவாசித்து மஜபம்பண்ணி, 
அவர்கள்செல் (பர்ைபாடவயும் ேவுட யும்) டககடள டவத்து அனுப்பிைார்கள்” 
அப்படிசய அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியிைால் அனுப்பப்பட்டுச் மேலூக்கியா 
பட்ைணத்துக்கு வந்து, கப்பல் ஏறி, அங்கிருந்து சீப்புரு தீவுக்குப் சபாைார்கள் 
(அப்.13.2-4) , என்பதாக  ாம் ஆதி ேடபயின் ஊழியத்டதப் பார்க்கிசறாம். 

 
 ெது சுயஅன்பிைால்  ாம் ஆத்துெ தாகம் மகாள்வதில்ட . கிறிஸ்துவின் அன்பு 

 ம்டெ நிரப்புடகயில், அந்த அன்டபப் பகிராெல் இருக்கமுடியாது.  கிறிஸ்துவின் 
அன்பு  ெக்குள் மபருக்மகடுத்து, அது ெற்றவர்கடள அடைய சவண்டும். பரிசுத்த 
ஆவியாைவரால் கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்களுடைய இருதயங்களில் 
ஊற்றப்பட்டிருக்கின்றது (சராெர் 5:5). என்று பவுல் அடிகளார் கூறுகிறார். கிறிஸ்துவின் 
ஒப்பற்ற ெரணத்டதயும், உயிர்ப்டபயும், அவர் தரும் விடுதட டயயும் 
சகள்விப்பட்டிராத ேக  ெக்களுக்கும் அவடர அறிவிக்க  ம்டெ ஒப்புவிப்சபாம். 
பவு டியாரின் இருதயத்தில் ஊற்றப்பட்ை அன்பு, ோது சுந்தர் சிங்கின் இருதயத்தில் 
ஊற்றப்பட்ை அந்த சதவ அன்பு, அவர்கடள ம ருக்கி ஏவியடதப்சபா ,  ெது 
இருதயத்திலும் ஊற்றப்பட்டு,  ம்டெயும் ம ருக்கி ஏவும்படி,  ெது இருதயத்டதத் 
திறந்து மகாடுப்சபாம். அருள்பணி மேய்பவர்களாய் ஆண்ைவர் திட்ைத்டத நிடறசவற்ற 
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பாடுபடுசவாம் .... ஆண்ைவர் தாசெ தம்முடைய அளவற்ற அன்பால்  ம்டெ நிரப்பி 
அவர்பணி மேய்ய  ம்டெ ஆசீர்வதித்து  ைத்துவராக ... ஆமென். 

 
அருட்பணி ஆண்ைவர்  அருளிய பணி -  அவர்க்காய்  
அவனிடய ஆயத்தம் ஆக்கிடும் பணி ...!!! 
 
அறுப்பு மிகுதி ஆைாலும் ஆட்கள் மகாஞ்ேசெ 
ஆண்ைவர் இசயசு அன்று மகாண்ை பாரசெ .. 
அறுப்புக்கு எஜொன் ஆட்கள் அனுப்பசவண்டிசய  
அனுதிைமும் சவண்டிடுசவாம் அவர் பாதசெ ...!!! (லூக்கா 10 :2) 
 
உ மகங்கும் புறப்பட்டுப்  சபாங்கள் என்றாசர  
உயிரூட்டும் ஒளியாக உ கில் வந்தாசர ...! 
ேத்திய சுவிசஷஷ  பாடத காட்டுசவாம் ... 
ேக டரயும் இசயசுவுக்கு சீஷர் ஆக்குசவாம் ...!!  (ெத்சதயு 28 : 19) 
 
சிடறப்பட்சைார் விடுதட  மேய்திைல் சவண்டும்.. 
 ருங்குண்சைார் இதயங்கள் குணப்பை சவண்டும் ...! 
குருைருக்கு பார்டவ வந்திை  சவண்டும் ..!! 
வறிசயார்க்கு சுவிசஷைம் தந்திை  சவண்டும் ...!!  (லூக்கா 4:18) 
 
ஆண்ைவர் இசயசுவின் தரிேைம் மகாள்சவாம்.. 
அழிந்திடும் ஆத்துொவில் கரிேைம் மகாள்சவாம் ...!! 
இைந்தடத சதைவும் அடத இரட்சிக்கவுசெ .. 
இசயசு தந்த பாடதயில்  ாம் இடறபணி மேய்சவாம்...! (லூக்கா 19 : 10) 

¸¢È¢ŠÐÅ¢ø «ýÒ¼ý 
    ¦ƒÂ ºó¾¢Ã Ã¡ƒ¡ 
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   ´Õ Á¡¨Äô ¦À¡Ø¾¢ø º£§Á¡ý §ÀÐÕ, ¾¢¾¢Ó ±ýÉôÀð¼ §¾¡Á¡, 

¿¡ò¾¡ý§Åø, ¦º¦À§¾ÔÅ¢ý ÌÁ¡Ã÷ Â¡ì§¸¡Ò ÁüÚõ §Â¡Å¡ý, «Å÷¸§Ç¡Î 
Ü¼ ÁüÚõ þÃñÎ º£¼÷¸û ¾¢§ÀÃ¢Â¡ ¸¼ü¸¨Ã «Õ§¸ ÜÊÂ¢Õó¾É÷.  
¾í¸Ù¨¼Â ÌÕ¿¡¾÷ þ§ÂÍÅ¡ø ÁÛ„¨Ãô À¢Êì¸ò ¦¾Ã¢óÐì 
¦¸¡ûÇôÀð¼ ÀýÉ¢ÃñÎ §ÀÃ¢ø þÅ÷¸û ²Ø §ÀÕõ «¼íÌÅ÷.  ãýÈ¨Ã 
¬ñÎ ¸¡Äõ þ§ÂÍ§Å¡Î þÕó¾§À¡Ð ±øÄ¡õ ¿ýÈ¡¸ò ¾¡ý þÕó¾Ð.  
«ÅÕì¸¡¸ ¾í¸û ÌÎõÀõ, ÁüÚõ ¦¾¡Æ¢ø¸¨Ç Å¢ðÎ þ§ÂÍ×ìÌ À¢ý 
¦ºýÈÅ÷¸û þÅ÷¸û.  «ÅÃ¢ý §À¡¾¨É¸¨Ç «Û¾¢Éõ §¸ð¼Å÷¸û.  
«üÒ¾í¸¨ÇÔõ «¨¼Â¡Çí¸¨ÇÔõ ¸ñ¼Å÷¸û.  ¬É¡ø «Å÷¸û 
±¾¢÷ôÀ¡÷ôÒìÌ Á¡È¡¸, «Å÷¸Ù¨¼Â ¿¡¾÷ þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ º¢Ö¨ÅÂ¢ø 
«¨ÈÂôÀð¼¡÷.  «¾¢É¢Á¢ò¾õ «Å÷¸û ÀÂóÐ º¢¾È¢ô§À¡É¡÷¸û.  ¬É¡ø 
ãýÈ¡õ ¿¡û «Å÷ ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾¨¾ «ÅÕ¨¼Â ¦ÅÚ¨ÁÂ¡É ¸øÄ¨È 
ãÄÓõ «ÅÕ¨¼Â ¾Ã¢ºÉõ ãÄÓõ ¸ñÎ ¦¸¡ñ¼¡÷¸û.  ±É¢Ûõ þ§ÂÍ 
¾í¸§Ç¡Î þøÄ¡¾¾¡ø ±¾¢÷¸¡Äõ ÌÈ¢òÐ ´Õ ¿õÀ¢ì¨¸ þøÄ¡¾Å÷¸Ç¡ö 
þÕó¾¡÷¸û.  «ôÀÊôÀð¼ Ýú¿¢¨ÄÂ¢ø ¾¡ý Á£ý À¢Êì¸ §À¡¸Ä¡Á¡ ±ýÚ 
§ÀÐÕ ¾ý§É¡ÊÕó¾ ÁüÈ º£„÷¸Ç¢¼õ §¸ð¸¢È¡÷. 
 

  "±ý À¢ý§É Å¡Õí¸û, ¯í¸û ÁÛ„¨Ãô À¢Êì¸¢ÈÅ÷¸Ç¡ìÌ§Åý" 
(Á¡üÌ 1:17) ±ýÚ þ§ÂÍ ÜÈ¢Â¢Õó¾§À¡¾¢Öõ, ÅÆ¢Â¨¼ôÀð¼Ð §À¡Ä, 
«øÄÐ ¦¾¡¼÷ó¾ ¦ºøÄ ÅÆ¢ ¦¾Ã¢Â¡¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø À¨ÆÂ ¦¾¡Æ¢Öì§¸ 
§À¡öÅ¢ÎÅÐ ¿øÄÐ ±ýÚ §À¡ÅÐ §À¡ø §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ.   
 

¬É¡ø «¨Æò¾ þ§ÂÍ «Å÷¸¨Ç Å¢¼Å¢ø¨Ä.  
Á£ýÀ¢Êì¸î` ¦ºýÈ þ¼ò¾¢ø Á£ý 
¸¢¨¼ì¸¡Áø §À¡¸¢ÈÐ. Å¢ÊÂü¸¡Äò¾¢ø 
«Å÷¸Ç¢¼õ º¡ôÀ¡Î ²¾¡¸¢Öõ ¯ñ¼¡ ±ýÚ 
§¸ð¸¢È¡÷ þ§ÂÍ. «Å÷¸Ç¡ø «Å¨Ã 
«¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ¦¸¡ûÇÅ¢ø¨Ä.  À¢ýÉ÷ Á£ý 
À¢Êì¸ ÅÆ¢ì¸¡ðÎ¸¢È¡÷. Å¨Ä ¸¢Æ¢Âò¾ì¸ 
«Ç× Á£ý ¸¢¨¼ò¾Ð!  þó¾ «¾¢ºÂõ ¿¼ó¾ 
À¢ý, þ§ÂÍ×ìÌ «ýÀ¡É º£„ý §ÀÐÕÅ¢¼õ 
«Å÷ ̧ ÷ò¾÷ ±ýÚ ÜÚ¸¢È¡÷. «ô¦À¡ØÐ ¾¡ý 
§ÀÐÕ «Å¨Ã «¨¼Â¡Çõ ¸ñÎ¦¸¡ñ¼¡÷. 

Å¢ÊÂü¸¡¨ÄÂ¢ø ¸¨Çô§À¡Î Á£ý À¢ÊòÐ Åó¾ º£„ÕìÌ þ§ÂÍ ¸¡¨ÄÔ½× 
¦¸¡Îì¸¢È¡÷. º£„÷¸Ç¢ý §¾¨Å¨Â Ó¾Ä¡ÅÐ ºó¾¢ì¸¢È¡÷. 
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À¢ýÉ÷ §ÀÐÕÅ¢¼õ "¿£ ±ýÉ¢¼ò¾¢ø 
«ýÀ¡Â¢Õì¸¢È¡Â¡?" ±ýÚ ãýÚ Ó¨È 
§¸ð¸¢È¡÷. "¬õ, ¬ñ¼Å§Ã ¯õ¨Á 
§¿º¢ì¸¢§Èý" ±ýÚ þÕÓ¨È ÜÈ¢Â §ÀÐÕ, 
ãýÈ¡õ Ó¨È "¬ñ¼Å§Ã ¿£÷ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ 
«È¢ó¾¢Õì¸¢È£÷. ¿¡ý   ¯õ¨Á   §¿º¢ì¸¢§Èý   
±ýÀ¨¾Ôõ   ¿£÷ «È¢Å£÷"  ±ýÚ   ¦º¡ø¸¢È¡÷. 
«ô¦À¡ØÐ þ§ÂÍ ÜÈ¢Â À¾¢ø, "±ý ¬Î¸¨Ç 
§ÁöôÀ¡Â¡¸" ±ýÀÐ. «¾¡ÅÐ ´Õ §ÁöôÀÉ¡¸ 

°Æ¢Âò¨¾ ¦ºöÔõÀÊ ¸ð¼¨Ç ¦¸¡Îì¸¢È¡÷.  «§¾¡Î Ü¼ «Å÷ þÚ¾¢Â¢ø 
´Õ þÃò¾ º¡ðº¢Â¡¸ ÁÃ¢ì¸ô §À¡Å¨¾Ôõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐ¸¢È¡÷. 
 
    «ô§À¡Š¾Ä÷ ¿¼ÀÊ¸Ç¢ø ÀÃ¢Íò¾ ¬Å¢Â¢ý Ð¨½§Â¡Î ±ùÅÇ× 
ÅøÄ¨ÁÂ¡¸ §¾ÅÛ¨¼Â ¸ð¼¨Ç¨Â §ÀÐÕ ¿¢¨È§ÅüÈ¢É¡÷ ±ýÀ¨¾ À¡÷ì¸ 
ÓÊ¸¢ÈÐ. ãýÚ Ó¨È þ§ÂÍ¨Å ÁÚ¾Ä¢òÐ, Á£ñÎõ Á£ý À¢Êì¸ ¾ý À¨ÆÂ 
Å¡úì¨¸ìÌ ¦ºýÈ §ÀÐÕ, þ§ÂÍÅ¢ý «¨Æô¨Àì §¸ðÎ, ¾ýÉ¢¼õ 
´ôÀ¨¼ì¸ôÀð¼ °Æ¢Âò¨¾ «Æ¸¡¸ ¿¢¨È§ÅüÈ¢ ÓÊò¾¡÷. Á¢¸×õ ¨¾Ã¢ÂÁ¡¸ 
°Æ¢Âò¨¾ ¦ºöÐ ÓÊò¾¡÷. 
 
    ¿õ¨ÁÔõ ´Õ §¿¡ì¸ò§¾¡Î þù×Ä¸¢ø À¨¼òÐ ¿Áì¦¸ýÚ ´Õ 
«¨Æô¨ÀÔõ ¦À¡Úô¨ÀÔõ ¬ñ¼Å÷ ¦¸¡Îò¾¢Õì¸¢È¡÷. º¢Ä §Å¨Ç¸Ç¢ø 
¿¡Óõ Ü¼ ¿õ «¨Æô¨À ÁÈóÐ À¡¨¾ Á¡È¢ §À¡öÅ¢¼ìÜÎõ. ¬É¡ø ¿õ 
¬ñ¼Å÷ ¿¡õ §ÅÚ ÅÆ¢§Â ¦ºýÈ¡Öõ ¿õÁ¢¼õ þ¨¼ÀÎ¸¢ÈÅÃ¡ö þÕì¸¢È¡÷.  
«ÅÕ¨¼Â ÅºÉò¾¢ý ãÄõ «Å÷ «¨Æô¨À Á£ñÎõ ¿õÁ¢¼õ ¯Ú¾¢ÀÎòÐõ 
§Å¨ÇÂ¢ø ¿¡õ «¾üÌ ¦ºÅ¢ º¡öì¸¢§È¡Á¡ «øÄÐ ¿õ À¨ÆÂ 
¯Ä¸ôÀ¢Ã¸¡ÃÁ¡É Å¡úì¨¸§Â ¿øÄÐ ±ýÚ «¨¾ ¿¡Ê ¦ºø¸¢§È¡Á¡?  ºüÚ 
º¢ó¾¢ô§À¡õ. ±ÐÅ¡Â¢Õó¾¡Öõ ´Õ ¿¡û ¿¡Á¨ÉÅÕõ ¬ñ¼ÅÃ¢¼õ ¸½ìÌ 
´ôÒÅ¢ì¸ §ÅñÎõ.   

 
   ¿¢ò¾¢Â ƒ£Å¨É «¨¼Â Å¢ÕõÀ¢Â Å¡Ä¢Àý ´ÕÅý, ¬ñ¼Å÷ ÜÚõ 

Å¡÷ò¨¾ìÌ ¸£úôÀÊÂ ÁÚòÐ Å¢ð¼¡ý.  «ÅÉ¡ø ¾ý ÍÂò¨¾ ¦ÅÚòÐ 
¬ñ¼Å¨Ã À¢ý ¦ºøÄ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä.  «¾É¡ø ¿¢ò¾¢Â ƒ£Å¨É ¦ÀüÚì¦¸¡ûÇ 
ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. Ðì¸ Ó¸Á¡ö ¬ñ¼Å¨Ã Å¢ðÎî ¦ºýÚ Å¢ð¼¡ý (Áò§¾Ô 
19:22).  ÓÊ× ¿¢ò¾¢Â «Æ¢×.  ¿¡õ «ôÀÊÂ¢Ã¡Áø, §ÀÐÕ¨Åô §À¡Ä 
ÓØ¨ÁÂ¡ö ¬ñ¼ÅÕìÌ À¢ý ¦ºøÄ ̧ £úôÀÊ§Å¡õ.  «ô§À¡Ð ¿¢ò¾¢Â ƒ£Å¨É 
Í¾ó¾Ã¢òÐì ¦¸¡ûÙõ ÅÆ¢ìÌ «§¿¸¨Ã ¿¡õ ¾¢¨º ¾¢ÕôÒõ ÅÆ¢¸¡ðÊÂ¡ö 
Á¡Ú§Å¡õ. Á£ý À¢ÊìÌõ §ÀÐÕ¨Å §ÁöôÀÉ¡¸ Á¡üÈ¢Â þ§ÂÍ, ¿õ 
Å¡úì¨¸Â¢ø «÷ôÀ½õ þÕìÌõ§À¡Ð, ¿õ¨ÁÔõ §ÁöôÀÉ¡¸ Á¡üÈ ÅøÄÅ÷! 

 

¦ƒÀº£Ä¢ ¬º£÷ 
 

                                           அனுப்பப்பைாவிட்ைால் எப்படிப் பிைசங்கிப்பார்கள்?  ளைாமர் 10:15a                                          10       

 



 

 

 

 
 

 
«ÕðÀ½¢Â¢ø ¦Àñ¸û 

 
  §¾Åý Â¡ÅÕìÌõ ¦À¡ÐÅ¡ÉÅ÷. ±É§Å ¬Ã¡¾¨ÉÔõ, ¬ÄÂô 

À½¢¸Ç¢ø Àí§¸üÌ¾Öõ Â¡ÅÕìÌõ ¯Ã¢ÂÐ.  þý¨ÈÂ ¿¡ð¸Ç¢ø 
¦Àñ¸Ç¡¸¢Â ¿ÁÐ ®ÎÀ¡Î Å¢¨Ä§ÂÈô ¦ÀüÈ¾¡¸ þÕì¸¢ÈÐ.  þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ 
Å¡úó¾ ¿¡ð¸Ç¢ø «§¿¸ ¦Àñ¸û °Æ¢Âõ ¦ºö¾¡÷¸û.  þ¾¢ø Óì¸¢ÂÁ¡¸ 
¿¡õ ¦ºöÂ §ÅñÊÂÐ ¬òÐÁ ¬¾¡ÂôÀ½¢.  ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅÃ¢¼õ ¸¡½ôÀÎõ 
¦Åù§ÅÈ¡É ¾¡ÄóÐ¸¨Ç ´Õí¸¢¨½óÐ ¦ºöÔõ§À¡Ð «Ð §¾Å ¿¡Á 
Á¸¢¨ÁÂ¡¸ «¨ÁÔõ. 
 

¯üº¡¸ÓûÇ Š¾¢Ã£¸û (Â¡ò.35:22,29) 
 

  Â¡ò.35:21-ø À¡÷ìÌõ§À¡Ð ¦Àñ¸û ¯üº¡¸ ÁÉÐ¨¼ÂÅ÷¸Ç¡ö 
§º¨Å ¦ºö¾¨¾ô À¡÷ì¸¢§È¡õ.  ÓØ þÕ¾Âò§¾¡Î ¯üº¡¸Á¡ö ¦ºö¾¡÷¸û. 
«Å÷¸Ù¨¼Â þÕ¾ÂÓõ, ¬Å¢Ôõ ´ýÈ¢¨½óÐ §Å¨Ä ¦ºö¾Ð.  þíÌ 
§¾ÅÛ¨¼Â ¬ÄÂõ ¸ð¼ Š¾¢Ã£¸û ¸¡ðÊÉ ¯üº¡¸ò¨¾ô À¡÷ì¸¢§È¡õ. 
 
Ò¾¢Â ²üÀ¡ðÊý ¦Àñ Ä£¾¢Â¡û  
  

  «Åû ¾ý Å£ð¨¼ «ô§À¡Š¾Ä °Æ¢Âò¾¢üÌ ¾¢Èó¾Åû.  ¾¢Âò¾£Ã¡ 
°Ã¡û.  þÃ¡ò¾¡õÀÃõ Å¢ü¸¢ÈÅû.  «ÅÙõ «Åû Å£ð¼¡Õõ »¡ÉŠ¿¡Éõ 
¦ÀüÚ, Å¢ÍÅ¡º Å¡úì¨¸ Å¡úó¾Å÷¸û.  Àì¾¢ÔûÇ ¦Àñ («ô.16:15).  
þÕ¾Âõ ¾¢Èì¸ôÀð¼Åû.  §Ã¡Á Š¾¢Ã£.  Ä£¾¢Â¡û «÷ò¾õ, ´Õ ¦Àñ -  a 
woman.  §¾ÅÛ¨¼Â ¦¾Ã¢ó¦¾Îì¸ôÀð¼ À¡ò¾¢Ãõ §¾ÅÉ¡ø Óý 
ÌÈ¢ì¸ôÀð¼ «Åû ¾Ìó¾ §¿Ãò¾¢ø §¾Å «¨Æô¨À ¦ÀüÈÅû.  Å¡úÅ¢ø Ò¾¢Â 
§¿¡ì¸ò¨¾Ôõ, Ò¾¢Â ¬Éó¾ò¨¾Ôõ ¸ñÎ ¦¸¡ñ¼ Ä£¾¢Â¡û §¾ÅÛì¸¡¸ 
¨ÅÃ¡ì¸¢ÂòÐ¼ý Å¡úó¾¡û.  ¾ÉÐ Å¡½¢À ¯Ä¸ò¾¢Ä¢ÕóÐõ §ÅÚÀð¼ 
Ä¡ÀÁ¡É ¬òÐÁ ¬¾¡Âò¨¾ô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ñ¼ Ä£¾¢Â¡û ÁüÈÅ÷¸Ùõ «ó¾ 
Ä¡Àò¨¾ ¾í¸û Å¡úÅ¢ø ¸ñÎ ¦¸¡ûÇ ¯¾Å¢ì¸Ãõ ¿£ðÊÉ¡û.  ¾ý Å£ð¨¼ 
¬ñ¼ÅÕì¸¡¸ ¾¢Èó¾ÀÊÂ¡ø «§¿¸÷ ¬ñ¼ÅÃ¢ý Áó¨¾Â¢ø §º÷ó¾¡÷¸û. 
 

Ä£¾¢Â¡Ç¢ý þÕ¾Âò¨¾ ¾¢Èó¾ ¬ñ¼Å÷ ¿õÓ¨¼Â þÕ¾Âò¨¾Ôõ 
¾ðÊì ¦¸¡ñÊÕì¸¢È¡÷.  þ§¾¡ Å¡ºüÀÊÂ¢ø ¿¢ýÚ ¸¾¨Å ¾ðÎ¸¢§Èý.  
´ÕÅý ±ý ºò¾ò¨¾ì §¸ðÎ ¸¾¨Å ¾¢Èó¾¡ø «Å÷ ÅóÐ ¿õ§Á¡Î §À¡ƒÉõ 
ÀñÏÅ¡÷.  ¸÷ò¾¨Ã ²üÚì¦¸¡ñ¼ ¿¡õ ¯Ä¸õ ¾ÃìÜ¼¡¾ ºÁ¡¾¡Éò¨¾ 
ÁüÈÅ÷¸Ùõ «ÛÀÅ¢ì¸ ÍÅ¢§º„ò¾¢ý Àí¸¡Ç¢¸Ç¡¸ ¦ºÂøÀÎ§Å¡õ. 

 
¾¢ÕÁ¾¢. „÷Á¢Ç¡ Ã¡§ƒ‰  
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Dear Children, 

Christ is risen! Hallelujah!! What’s next? 

In Mark 16:15, Jesus says – “Go ye into all the world, and preach the gospel to every 

creation” 

The theme for the month of May is – 

“ ”.  

In Christianity, a ‘mission’ is telling 

people about Jesus and about the Bible.  

A missionary is a person who tells others 

about God in their neighbourhood, their 

city and even around the world. 

HOW CAN YOU HELP? 

1. Pray for Missionaries 

2. Read missionary 

biographies 

3. Support Missionary 

organizations  

4. Invite missionaries to visit 

your church and build 

relationships  

5. Nurture talents that you 

could use in the mission field 

one day. 

         Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Matt. 28:19      12 

 



 

 

Author: Luke  Date Written: AD 61   Chapters: 28 

Summary: The book of Acts tells the history of the early church as the disciples 

sought to continue the work the Lord Jesus had begun. 

The Holy 

Spirit was 

given to all 

and it was 

through 

the power 

of the Holy 

Spirit that 

the disciples were given courage, strength, and even miraculous power to proclaim 

the truth of the gospel.  

 

The book of Acts also tells of 

the dramatic conversion of 

Saul (Paul). 

Saul went from despising 

and killing Christians to 

becoming a missionary in 

service to the Lord. 

 

 

 

                                         And teaching them to obey everything I have commanded you. . 19:20a          13                

 



 

 

  

 

 

                          And surely I am with you always, to the very end of the age.  Matt. 15:20c                             14                 

 

JESUS calls you 

too… 

YOU can be a 

missionary for 

GOD. 

Crack the code to 

find out what 

MISSIONARIES 

DO…. 



 

 

Help the missionaries find their way to their appointment. Remember to follow 

the one-way streets! 

 

                  I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Acts. 13:47b       15                 

 



 

 

Help the Missionaries find the person they came to Teach 

                         Go into all the world and preach the gospel to all creation. Mark 16:15                               16                 

 

 



 

 

OLDER CHILDREN SECTION  

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

1. To whom was the Book of Acts written? (1:1) 

a.  Timothy     b.  Titus 

c.  Theophilus     d.  Thessalonians 

2. Before he ascended, what two things did Jesus command the disciples to do? (1:8) 

a.  Repent and Baptize   b.  Receive Holy Spirit and Witness 

c.   Fear God and Keep his laws  d.  Believe and Obey 

3. Who was chosen to replace Judas? (1:26) 

a.  Joseph     b.  Justus 

c.  Matthias     d.  Paul 

4. In what city did the initial outpouring of the Holy Ghost occur? (2:5) 

a.  Antioch     b.  Joppa 

c.  Jerusalem     d.  Samaria 

5. In what position was Jesus when Stephen saw the heavens opened? (7:55, 56) 

a.  Kneeling     b.  Laying down 

c. Sitting      d.  standing 

6. Who in particular put men and women in prison? (8:1,3) 

a.  Judas      b.  Ananias 

c. Saul      d.  Peter 

7. Who offered money to buy the Holy Ghost? (8:18-19) 

a.  Saul      b.  Peter 

c. Simon      d.  John 

8. Who was raised from the dead at Joppa? (9:36-42) 

a.  Ananias     b. Dorcas 

c.  Philip      d. Barnabas 

9. Who fell asleep when Paul was preaching and fell to his death. (20: 9) 

a.  Eutychus     b.  Gaius 

c.  Trophimus     d.  Aristarchus 

10. What was Cornelius’ occupation? (10:1) 

a.  Carpenter     b.  Centurion 

c.  Governor     d.  Treasurer 

11. What were the disciples called first at Antioch? (11:26) 

a. Christians     b.  Elders 

c. Deacons     d.  Believers 

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

 

                             Go into all the world and preach the gospel to all creation.  Romans 10:13                              17               

 



 

 

(The Blue Arrows Trace the Path That Paul Took in His First Missionary Journey)

             Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples.  1 Chro.16:24a                      18                 

 

 



 

 

 

                                   And the gospel must first be preached to all nations. Mark 13:10                 19             

 



 

 

 

 

                                            Sing to the LORD, all the earth;  1 Chro. 16:23a                                20                

 

 



 

 

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

Hope you enjoyed all the activities. 

Complete the short review below…

1. The theme for the month of May is:   

___________________. 

2. What can you do to help? 

a. ________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________ 

d. ________________________________________________________ 

e. ________________________________________________________ 

3. ____________ wrote the Acts of the Apostles. 

4. List two events described in the Book of Acts. 

a. ____________________________________________________ 

b. ____________________________________________________ 

5. Name a missionary whose missionary journey is described in the book of Acts? 

_______________________________________ 

6. What does Matthew 28:19 say? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

May God help us through the power of the Holy Spirit to heed HIS call, and partake 

in HIS Great Commission.             God bless, 

    Mrs. Briliya Jeyaseelan. 

              

 

                                     His marvelous deeds among all peoples. 1 Chro. 16:23b               21                 

 

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


 

 

 

 

 

1. Â¡§Ã¡Î §À¡Ã¡¼ ÓÊÂ¡Ð? 
2. ¬¸¡Ãò¨¾ ±í§¸ §À¡¼ §ÅñÎõ? 
3. ±ó¾ §¾ºõ À¡ì¸¢ÂÓûÇÐ? 
4. ¿¡õ ¦º¡øÄì Ü¼¡¾Ð ±ýÉ? 
5. Â¡Õ¨¼Â ¿¢ò¾¢¨Ã ¦¸¡ïºÁ¡öô Òº¢ò¾¡Öõ «¾¢¸¡Á¡öô Òº¢ò¾¡Öõ 

þýÀÁ¡Â¢ÕìÌõ? 
6. ±¾¢ý ÀÄÉ¡ø Ã¡ƒ¡×õ ¬¾Ã¢ì¸ôÀÎ¸¢È¡ý? 
7. Â¡¨Ãô À¡÷ì¸¢Öõ Â¡÷ ¯ò¾Áý? 
8. åÀÅ¾¢Â¢ý §¾¡ð¼ò¾¢ø ¯ûÇ Å¢§º„Á¡É ¸¡Ã¢Âõ ±ýÉ? 
9. ±¨¾ «È¢óÐ ¦¸¡ûÇ åÀÅ¾¢ ¾É¢Â¡¸×õ À¢ý Á½Å¡Ç§É¡Îõ ¦ºøÄ 

Å¢ÕõÀ¢É¡÷? 
10. ̄ Èì¸ò¾¢ø ¯ÇÈ ¨ÅôÀÐ ±Ð? 
11. ̄ ò¾Á¢¨Â ²ü¦¸É§Å ¸¡ÅÄ¡Ç÷ «È¢ó¾¢Õì¸ Å¡öôÒñ¼¡?  ¬õ «øÄÐ 

þø¨Ä ±ýÚ ÜÈ×õ.  §Å¾ ¬¾¡Ãò¨¾Ôõ ÌÈ¢ôÀ¢¼ §ÅñÎõ. 
12. ¦º¡òÐì¸ÙìÌ ®¼¡¸¾Ð ±ýÉ? 
13. ±Ð À¢Ãºí¸¢ §¾ÊÔõ ¸ñÊì¸ ÓÊÂ¡Ð? 
14. åÀÅ¾¢ ²ý «Êì¸ôÀð¼¡÷? 
15. º¢ÈôÒ §¸ûÅ¢:-¯ýÉ¾ôÀ¡ðÊÄ¢ÕóÐ ¿£í¸û ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ñ¼ ¬Å¢ìÌÃ¢Â 

ºò¾¢Âí¸û ²§¾Ûõ þÃñÎ ±ØÐ¸. 
16. ¾¡üÚì§¸¡ø¸û §À¡Ä þÕôÀÐ ±ýÉ? 
17. Â¡ÕìÌ? ±ôÀÊÂ¡É «¾¢¸¡Ãõ «Ç¢ôÀÐ §¾ÅÛ¨¼Â «Ñì¸¢Ã¸õ? 
18. ±Ð ¦¸¡Î¨ÁÂ¡É ¾£íÌ? 
19. À¢Ãºí¸¢ ¦ºöÂ ¿¢¨Éò¾ ¾ÅÈ¡É ¸¡Ã¢Âí¸û ±ýÉ? 
20. ±¨¾ ¦ºöÂ¡Áø ±¨¾§Â ¦ºöÂò¾ì¸ Â¡÷ âÁ¢Â¢ø þø¨Ä? 
21. ±Ð ±ØõÀ §ÅñÎõ?  ±Ð ÅÃ §ÅñÎõ?  ±Ð ÅÊÂ §ÅñÎõ? 
22. ̄ ýÉ¾ôÀ¡ðÊø ¦º¡øÄôÀð¼ «ó¿¢Â §¾ºòÐ Ã¡ƒ¡ Â¡÷? 
23. «Ç¸À¡Ãõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? 
24. Â¡÷ ÁÉÐìÌ ¾¢Õô¾¢Â¢ø¨Ä? 
25. ±¨Å¸Ç¢ý ÍÆüº¢ Ó¨È¸¨Ç À¢Ãºí¸¢ ÀðÊÂ¢Ä¢Î¸¢È¡÷?  þÐ ¿ÁìÌ 

§À¡¾¢ìÌõ ºò¾¢Âõ ±ýÉ? 
26. þÕáÚ Â¡ÕìÌ §ºÕõ? 
27. Åó¾Ð ±Ð? ¦ºýÈÐ ±Ð? 
28. ̄ ýÉ¾ôÀ¡ðÊø ¦º¡øÄôÀð¼ ´Õ ¾¡Â¡÷ Â¡Õ¨¼Â ¾¡Â¡÷? 

 
 
 

 

                                          சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிளசஷம் முந்திப் பிைசங்கிக்கப்பைளவண்டும். மாற்கு 13:10                     22     



 

 

 
 

29. §¸ûÅ¢ìÌÈ¢Â£Î þ¼ò¾¢ø ÅÕõ ´Õ Å¡÷ò¨¾ ±ýÉ? 
 
 

 

30.  þÐ ´Õ ÅºÉõ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ¸¡Ã¢Âò¨¾ì §¸ðÌÓý ¯ò¾Ãõ ¦º¡øÖ¸¢ÈÅÛìÌ - 18:13 
2. §¸¡Àì¸¡ÃÛìÌ          - 22:24 
3. Ã¡ƒ¡Å¢ý ÓýÉ¢ýÚ Ð‰¼¨É ¿£ì¸¢Å¢Î¨¸Â¢ø -  25:5 
4. ¾ý Š¾¡Éò¨¾ Å¢ðÎ «¨Ä¸¢È ÁÛ„ý  - 27:8 
5. §À¡ƒÉô À¢Ã¢ÂÕìÌ     - 23:21 
6. þÉ¢Â ¿¡×       - 25:15 
7. ÓÈ¢ó¾ ¬Å¢      - 17:22 
8. þÉ¢Â ¦º¡ü¸û      - 16:24  
9. ¿ü¦ºö¾¢       - 15:30 
10. ¾ý À¡Åí¸¨Ç «È¢ì¨¸Â¢Î¸¢ÈÅý  - 28:13 
11. ±ô¦À¡ØÐõ ÀÂó¾¢ÕôÀÅý    - 28:14 
12. ¬Ù¨¸ ¦ºö¸¢ÈÅ÷     - 29:26 
13. »¡Éò¾¢ý °üÚ      - 18:4 
14. ¾ý §Å¨ÄÂ¢ø «º¾¢Â¡Â¢ÕôÀÅý   - 18:9 
15. §¸¡Àí¦¸¡ñ¼ º§¸¡¾¨Ã¨É   - 18:19 
16. ÌüÈò¨¾ ãÎ¸¢ÈÅý     - 17:9 
17. ̄ ¾Î¸Ç¢ý ÁÐÃõ     - 16:21 
18. ¾Áì¦¸ýÚ       - 16:4 

 

 

                                நாளுக்குநாள் அவருடைய ைட்சிப்டபச் சுவிளசஷமாய் அறிவியுங்கள்.  1 நாோ. 16:23b              23 

 



 

 

 
 
 

19. ¿¢¾¡ÉÁ¡öô §ÀÍ¸¢ÈÅÉ¢ø    - 16:13 
20. §º¡õÀÄ¢ý «ôÀõ     - 31:27 
21. ¿£¾¢¦Á¡Æ¢¸û      - 24:29 
22. ÐÃ¢¾Á¡¸ì ¸¢¨¼ò¾ Í¾ó¾Ãõ ÓÊÅ¢§Ä ¬º£÷Å¡¾õ ¦ÀÈ¡Ð 

- 20:21 
23. ²¨ÆÂ¢ý ÜôÀ¢Î¾ÖìÌ ¦ºÅ¢¨Â «¨¼ôÀÅý - 21:13 
24. ¾ý ÁÉ¨¾ «¼ìÌ¸¢ÈÅý    - 16:13 
25. ¿ý¨ÁìÌò ¾£¨Á ¦ºö¸¢ÈÅý ±Å§É¡  - 17:13 
26. ÁÛ„÷ ¯¾Å¢¨Â ¿¡ÊÉ¡Öõ ÀÃò¾¢Ä¢ÕóÐ Á¡ò¾¢Ã§Á ´ò¾¡¨º ÅÕõ 

- 29:26 
27. ¿£¾¢¦Á¡Æ¢¸û      - 31:30 
28. ¿£¾¢¦Á¡Æ¢¸û      - 31:19 
29. ¿£¾¢¦Á¡Æ¢¸û      - 16:7 
30. ¿£¾¢¦Á¡Æ¢¸û      - 16:1 

1. Mr.Lipny  

2. Mr.Selva Shaji  

3. Mrs.Subija Jino 

4. Mrs.Priya Ranjith 

5. Mrs. Jebaseeli Asir 

6. Mrs. Shiny Brindha Alwin 

7. Mrs. Manuel Sarah Foulkes Moore 

8. Mrs.Persis Seljah 

9. Mrs. Annie Max 

10. Mrs. Sheeba Merlin 

11. Mr. Emmanuel Vanya 

12. Mrs. Sharmila Rajesh 

13. Mrs.Ajita Ebi 

14. Mrs.Jenis Trison 

15. Mrs.Annie Vigin  

16. Mrs.Jenila Gnanaraj  

17. Mrs.Helen Sharmila 

18. Mrs. Percia David 

19. Mrs. Febell Jeevagi Thomas 

20. Mrs. Sheeba Herlin David 

21. Mrs. Deepa Vincent  

22. Mrs. Sheneega Stanely 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

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. 

 

               பூமியின் எல்டலகசேல்லாம் நிடனவுகூர்ந்து கர்த்தரிைத்தில் திரும்பும்; சங். 22:27a                        24 

 

 



 

 

 
 
 

 

1. Amy Jazzlyn 

2. Adelyn Victoria Jeyaseelan 

3. Abryan Gabriel Jeyaseelan 

4. Keren Grapeson 

5. Abner Theophiilus Grapeson 

6. Darion Lemuel 

7. Leona Juliet .J.B 

8. Joha Anit Manuel 

9. Johanan Paul Jino 

10. Joanna Paul Jino 

11. Evelyn Gracia 

12. Jevlyn Ana  

13. Janessa Max 

14. Jerilyn Pushpam Nelson 

15. Delisa Dinakaran 

16. Dixcy Dinakaran 

17. Andrew Jones Arun 

18. Aadhav Steve Matthew  

19. Jeya Jehosheba Mahear 

20. Jeya Joshua Maher 

21. Hadriel Adventier 

22. Juanita Carys.J 

23. Shawn Samuel 

24. Sheena Samuel 

25. Giana Elin 

26. Liana Erin 

27. Jen Scudd 

28. Jim Scott 

29. Danica Dinakaran 

30. Jonathan Geosper David 

31. Geoffrey Jerome David 

32. Phoebe Rebekah Solomon 

33. Sam Jesvin 

34. Jesse Grace 

35. Leonel I.J. Stalin 

36. Linuel I.J. Sherwyn 

37. Jessica Eban 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note :  Submit the answers of Bible Quiz to Pastor 

uncle on or before 25th of every month.    
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§Å¾¡¸Áì ¸øæÃ¢Â¢ý «ÛÀÅõ 
 

   1935 Ó¾ø 1936 Å¨Ã º¢¸¡§¸¡ þÅ¡ï¦ºÄ¢ì¸ø þýŠðÊÊäðÊø 
ÓÐ¸¨Ä ÀÊò¾¡÷ ®Êò.  «íÌ §Å¾Å¢Âø ÅøÖ¿÷¸û §Å¾¡¸ô 
§ÀÕñ¨Á¸¨Ç Ññ½È¢§Å¡Î Å¢Çì¸¢ò ¾ó¾É÷.  º¢ÚÅÂ¾¢ø «í¸¢û ƒ¡÷ˆ 
¸ñ¨½ ¯ÕðÊ, ¨¸ ¸¡¨Ä ¬ðÊ, ºò¾Á¢ðÎ ¿Êì¸ ¨ÅòÐ ÁÉ¾¢ø À¾¢ì¸ 
¨Åò¾ ¸¨¾¸¨Ç¦ÂøÄ¡õ ºüÚ ¬ÆÁ¡¸ ¯üÚ §¿¡ì¸ì ¸üÚì ¦¸¡ñ¼¡÷.  
¸øæÃ¢ ¿¡ð¸Ç¢ø º¢Ú ¦ƒÀìÌØì¸¨Ç ¿¼ò¾¢ «ÛÀÅôÀð¼ ®Êò¾¢üÌ, º¢Ú 
ÌØì¸Ç¢ø §Å¾¡¸Á Å¢Çì¸×¨Ã ¦ºöÅÐ Ò¾¢Â «ÛÀÅÁ¡¸×õ, þýÀÁ¡É 
§¿ÃÁ¡¸×õ «¨Áó¾Ð.  §Å¾¡¸Á ¯ñ¨Á¸¨Ç Ãº¢òÐô ÀÊò¾ «ÅÕìÌ, 
¸¢È¢Š¾Å÷ ±ýÚ ¦º¡øÖõ ÀÄ÷ §Å¾ò¨¾ô ÀüÈ¢ «È¢Â¡Áø §Å¾ Òò¾¸ò¨¾ 
Å£ðÎ «ÄÁ¡Ã¢Â¢ø ¨Åò¾¢ÕôÀÐ Á¢Ìó¾ §Å¾¨É¨Âò ¾ó¾Ð.  «ó¾ ¬ñÎ 
¬ÃõÀ¢ò¾Å÷ ¬Å¢ «¼íÌõ Å¨Ã ´ù¦Å¡Õ ¦Á¡Æ¢ò ¾¢ÕôÀÁ¡¸ §Å¾ 
Òò¾¸ò¨¾ ÀÊòÐì ¦¸¡ñ§¼Â¢Õó¾¡÷.  §Å¾¡¸Áì ¸øæÃ¢Â¢ø ¾¡ý ÓØìÌ 
»¡ÉŠ¿¡ÉÓõ ¦ÀüÈ¡÷. 
 
¸øÅ¢ì ¸¼¨É «¨¼ìÌõ ÓÂüº¢ 
 

  «ÅÃÐ ¸øæÃ¢ ÀÊôÀ¢ü¸¡¸ «í¸¢û ¯Å¡øð¼Ã¢¼õ Å¡í¸¢Â ¸¼ý 
þýÛõ «¨¼ì¸ôÀ¼Å¢ø¨Ä.  ¾¡ý °Æ¢Âì¸¡Ã¢Â¡¸¢ þó¾¢Â¡ ¦ºýÈ¡ø 
þó¾ì ¸¼¨É «¨¼ì¸ÓÊÂ¡§¾ ±ýÚ §Å¾¨ÉôÀð¼ ®Êò, "¿£í¸û 
´ýÚìÌí ¸Å¨ÄôÀ¼¡Áø ±øÄ¡Åü¨ÈÔíÌÈ¢òÐ ¯í¸û Å¢ñ½ôÀí¸¨Ç 
Š§¾¡ò¾¢Ãò§¾¡§¼ ÜÊÂ ¦ƒÀò¾¢É¡Öõ §ÅñÎ¾Ä¢É¡Öõ §¾ÅÛìÌò 
¦¾Ã¢ÂôÀÎòÐí¸û" (À¢Ä¢.4:6) ±ýÈ  ÅºÉò¨¾ô  ÀüÈ¢ÂÀÊ  ¸÷ò¾ÕìÌò ¾ý 
À¡Ãò¨¾  ¦¾Ã¢ÂôÀÎò¾¢ì  ¦¸¡ñ§¼Â¢Õó¾¡÷.    Á¢ýÉ¢Â§À¡Ä¢º¢§Ä§Â  
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´Õ ¬º¢Ã¢Â÷ §Å¨Ä¨Â ¬ñ¼Å÷ ®Êò¾¢üÌ ¸ð¼¨ÇÂ¢ð¼¡÷.  þÃñÎ 
¬ñÎ¸Ùì¸¡¸ì ¸¢¨¼ò¾ þó¾ À½¢ãÄõ Åó¾ °¾¢Âõ ¸¼¨É «¨¼ì¸ 
§À¡ÐÁ¡É¾¡Â¢ø¨Ä.  §Áü¦¸¡ñÎ §Å¨Ä §¾ÊÂ ®Êò¾¢üÌ ¾¡¾¢ô¦Àñ 
§Å¨Ä ¸¢¨¼ò¾Ð. 
 

  °Æ¢Âõ, þó¾¢Â¡ ±ýÈ ¯óÐ¾ø §Á§Ä¡í¸¢ ¿¢ýÈ¾¡ø ¾ý ÀÊôÀ¢üÌ 
ºõÀó¾§Á þøÄ¡¾ ¾¡¾¢ò¦¾¡Æ¢¨Ä ºó§¾¡„Á¡¸ ²üÚì¦¸¡ñ¼¡÷ ®Êò.  
±¨¾î ¦ºö¾¡Öõ ´Øí¸¡¸×õ, ¸¢Ã¸Á¡¸×õ ¦ºöÂ §ÅñÎ¦ÁÉ §Å¾ò¾¢ý 
ãÄõ ¸üÈ¢Õó¾ «Å÷, ¾ý ¸¼¨Á¨Â Á¢¸ò ¦¾Ç¢×¼Ûõ, Íò¾Á¡¸×õ, 
Å¢ò¾¢Â¡ºÁ¡¸×õ ¦ºöÐ Åó¾¡÷.  ÒýÓÚÅÖ¼ý §¿¡Â¡Ç¢¸¨Çì ¸ÅÉ¢ò¾¡÷.  
¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÁüÈ §Å¨Ä¸¨Ç «ýÒ¼ý ¦ºöÐ ÓÊò¾¡÷.  «ÅÃÐ 
À½¢ò¾ÄÁ¡É ŠÅ£Ê‰ Á¢„ý ÁÕòÐÅÁ¨ÉÂ¢ø «Å¨Ã Å¢ÕõÀ¡¾ 
§¿¡Â¡Ç¢§Â¡, «¾¢¸¡Ã¢§Â¡ ¸¢¨¼Â¡Ð.  ÁÕòÐÅ÷, ¾¡¾¢Â÷, À½¢Â¡Ç÷, 
§¿¡Â¡Ç¢¸¦ÇýÚ ´ðÎ¦Á¡ò¾Á¡¸ «¨ÉÅ¨ÃÔ§Á ¸Å÷óÐÅ¢ð¼¡÷ §Å¾¡¸Áô 
Àð¼¾¡Ã¢Â¡É ÒÐ¨Á ¾¡¾¢ô¦Àñ ®Êò ¦À÷ø Á¡÷¸ý. 
 
     °Æ¢Âò¾¢ü¸¡¸ ¬Âò¾Á¡¸¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾ ®Êò¾¢üÌ ŠÅ£Ê‰ Á¢„ý 
ÁÕòÐÅÁ¨ÉÂ¢ý ºõÀÇõ ±¾¢÷À¡÷ò¾¨¾Å¢¼ ºüÚ «¾¢¸Á¡¸ þÕó¾¾¡ø, 
¸øæÃ¢ ÀÊôÀ¢ü¸¡É ¸¼¨É ®Ã¡ñÊüÌû «¨¼ì¸ ÓÊó¾Ð.  þ¨¾Ôõ 
§¾Åý ÅÌò¾ Á¡¦ÀÕõ ¾¢ð¼Á¡ö ²È «Å÷ þýÛõ ¾£Å¢ÃÁ¡ö ¾ý ¸¼ø 
¸¼ó¾ ÀÂ½òÐìÌ ¬Âò¾Á¡É¡÷.  ¿£ÊÂ ¦À¡Ú¨ÁÔ¼Ûõ, ¦¿¸¢Æ¨ÅìÌõ 
«ýÒ¼Ûõ ÅÄõ Åó¾ þó¾ §Å¾Å¢Âø ¾¡¾¢ô¦Àñ¨½ ¾í¸Ç¢¼§Á 
¿¢Ãó¾ÃÁ¡¸ ¨ÅòÐì¦¸¡ûÇ ¬º¢ò¾É÷ «ó¾ ÁÕòÐÅÁ¨É «¾¢¸¡Ã¢¸û.  
¾í¸û Å¢ÕôÀò¨¾ ®Êò¾¢¼õ ÀìÌÅÁ¡¸ ±ÎòÐìÜÈ¢É÷.  «Å§Ã¡ ¾ÉÐ 
«¨ÆôÀ¢Öõ «÷ôÀ½¢ôÀ¢Öõ Á¢¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸ þÕó¾¡÷.  ±í§¸ þó¾ 
þ¾Á¡É Ýú¿¢¨ÄÔõ, À½Óõ, Ò¸Øõ ¾ý þó¾¢Âì ¸É¨Å ¸¨ÄòÐÅ¢Î§Á¡ 
±ýÚ ±ñ½¢ ¯¼ÉÊÂ¡¸ «ó¾ ¾¡¾¢ò ¦¾¡Æ¢¨Ä§Â Å¢ðÎÅ¢ð¼¡÷. 
 
   þó¾¢Â °Æ¢Âò¾¢ü¸¡É Å¡ºø þýÛõ ¾¢Èì¸ôÀ¼¡¾¾¡ø 1941 Ó¾ø 1943 
Å¨Ã ¦¸ý¼ì¸¢Â¢ø ´Õ §Å¨ÄÂ¢ÄÁ÷ó¾¡÷.  §Å¨Ä Å¢„ÂÁ¡¸ ¦Åù§ÅÚ 
þ¼í¸ÙìÌî ¦ºøÖõ §À¡Ð ¾íÌõ °÷¸Ç¢ÖûÇ ¬ÄÂõ, ÁüÚõ º¢Ä 
³ì¸¢Âì ¦¸¡Î¨Á¸Ç¢ø Á¢¸ ¬÷ÅÁ¡¸ ®ÎÀð¼¡÷.  1943 Ó¾ø 1946 Å¨Ã 
¦Á¾ÊŠð º¨À¨Âî º¡÷ó¾ ´Õ Á¢„ý ÀûÇ¢Â¢ø ¬º¢Ã¢¨ÂÂ¡¸ô 
À½¢Â¢ÄÁ÷ó¾¡÷.  «Ð Á¢¸ô À¢ý¾í¸¢Â þ¼õ.  «ÅÃÐ Å£Îõ, þÐÅ¨Ã «Å÷ 
À½¢Â¡üÈ¢Â þ¼í¸Ùõ «ÊôÀ¨¼ Åº¾¢¸ÙûÇ¨Å. þó¾ô ÀûÇ¢§Â¡ Á¢¸ì 
Ì¨Èó¾ Åº¾¢Ô¨¼ÂÐ.  Á¢ýÉ¢Â§À¡Ä¢Š þÇõ Áí¨¸ìÌ ¸¡¨Äì ¸¼¨É 
ÓÊì¸ìÜ¼, ¸¡üÚ Å¡í¸¢ì¦¸¡ñ§¼ ¿¼óÐ ¦ºøÅÐ ÁÉõ ¦¿¡ÊÔõ 
¾Õ½õ ¾¡ý. 

- ¦¾¡¼Õõ 
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 நீர் தந்தீர் எனக்காய் உம் உயிர் ைத்தமும் [பாமாடல 349] 
           (Thy life was given for me) 

 

நீர் தந்தீர் எனக்காய் 

உம் உயிர் ைத்தமும் 

நான் மீட்கப்பட்ர ானாய் 

சாகாமல் வாழவும் 

நீர் தந்தீர் எனக்காய்; 

நான் யாது தந்திட்ர ன். 

 

‘கர்த்தர் எனக்குச் தசய்த எல்லா உபகாைங்களுக்காகவும், அவருக்கு என்னத்ரத 
தசலுத்துரவன்?’ 
 
1858ம் ஆண்டு, ஜனவரி மாதம் 10ம் ரததி பிைான்ஸஸ் ரிட்ரல ஹாவர்கல் 
அம்ரமயார் (Frances Ridley Havergal), தஜர்மனி நாட்டில்  ஸ்தஸல் ார்ப் (Düs-
seldorf, Germany) நகரில் ஒரு தஜர்மன் ரபாதகரு ன் தங்க ரநரிட் து. ஒருநாள் 
தவளியிலிருந்து மிகக் கரைப்பு ன் ரபாதகரின் அரைக்குள் அம்ரமயார் நுரழந்து, 
அங்கிருந்த ஒரு ஆசனத்தில் அமர்ந்தார். அவருக்கு எதிைாக சுவரில் ஒரு ப ம் 
மாட் ப்பட்டிருந்தது. இது புகழ்தபற்ை ஓவியச் சிற்பியான ஸ்த ன்பர்க் என்பவைால் 
தீட் ப்பட் து (Sternberg’s painting Ecce Homo). ப த்தில், சிலுரவயில் 
ததாங்கும் ஆண் வரும், அதின் கீழ், ‘உனக்காக இரதச் தசய்ரதன். நீ எனக்காகச் 
தசய்தது என்ன?’ (“This have I done for thee; what has thou done for Me?”) 
என்னும் எழுத்துகளும் காணப்பட் ன. ஹாவர்கல் அம்ரமயார் ப த்ரத சிறிது 
ரநைம் உற்று ரநாக்கும்ரபாது இைட்சகரின் கண்பார்ரவ அவர்ரமல் தங்குவதுரபாலக் 
காணப்பட் து.  உ ரன உணர்ச்சிவசப்பட்டு, ‘I gave my life for thee’ என் 
ஆைம்பிக்கும் ஐந்து கவிகை ங்கிய ஒரு பா ரல எழுதினார்கள்.  பின்னர் அரதப் 
படித்துப் பார்க்கும்ரபாது, பா ல் அவருக்குத் திருப்தியளிக்கவில்ரல.  உ ரன 
அரதக் கசக்கி, குளிர் காய்வதற்காக எரிந்துதகாண்டிருந்த அனல் அடுப்பினுள் 
எறிந்தார். ஆனால் அது அடுப்பினுள் விழாமல் தவளியில் விழுந்தது. இது 
ஆண் வருர ய சித்தம் என எண்ணி, அரத எடுத்துப் பத்திைமாக ரவத்தார்.  சிறிது 
ரநைத்துக்குப்பின் அவ்வூரிலிருந்த ஒரு தர்மசாரலயில் வியாதியாய்ப் படுத்திருந்த ஒரு 
வரயாதிப அம்மாரைப் பார்க்கச் தசன்ைார்.  இப்பா ரல அவருக்குப் 
படித்துக்காட் ரவ, அவர் அரத தவகுவாகப் பாைாட்டினார். 
 
     சில தினங்களுக்குப்பின், ஹாவர்கல் அம்ரமயார் தன் தசாந்த நாட்டுக்குத் 
திரும்பியபின், இப்பா ரலத் தன் தந்ரதயான கரனான் ஹாவர்கலி ம் காட் ரவ, 
அவர் அரத மிகவும் புகழ்ந்து, அதற்ரகற்ை ‘Baca’ (S.S.621) என்னும் ஓர் 
ைாகத்ரதயும்  அரமத்து,  ‘Good Words’  என்னும்  சுவிரசஷப்  பத்திரிக்ரகயில்  
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தவளியிட் ார்.  இப்ரபாது இது பலதமாழிகளில் தமாழிதபயர்க்கப்பட்டு, 
ஆவிக்குரிய எழுப்புதல் கூட் ங்களில் பா ப்பட்டு வருகிைது. 
 
     ஹாவர்கல் அம்ரமயார் இப்பா ரல ஆண் வர் நம்மி த்தில் தசால்லுவதாக, 
“I gave my life for thee” என ஆைம்பித்து எழுதினார்.  ஆனால் பல புத்தகங்களில், 
நாம் கிறிஸ்துவி ம் தசால்லுவதாக, ‘Thy life was given for me’ என ஆைம்பித்து 
எழுதப்பட்டிருக்கிைது.  அம்ரமயார் இரத ஆட்ரசபிக்காவிடினும், ஆண் வர் 
நம்மி ம் ரபசுவதுரபால, தாம் முதலில் எழுதிய வார்த்ரதகரைரய விரும்பினார். 
 
     பிைான்ஸஸ் ரிட்ரல ஹாவர்கல் அம்ரமயார் 1836ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 
14ம் ரததி இங்கிலாந்தில் ஆஸ்ட்ரல என்னும் ஊரில் ஒரு பக்தியுள்ை குடும்பத்தில் 
பிைந்தார்.  அவைது தந்ரத ஆங்கிலத் திருச்சரபரயச் ரசர்ந்த ஒரு 
குருவானவர்.  நான்கு வயதாயிருக்கும்ரபாரத, அம்ரமயார் ரவத புத்தகத்ரத 
வாசிக்கப் பழகியிருந்தார்.  பின்னர், புதிய ஏற்பாடு முழுவரதயும், பரழய 
ஏற்பாட்டின் சில பகுதிகரையும் மனப்பா ம் பண்ணியிருந்தார்.  இங்கிலாந்திலும், 
தஜர்மனியிலும் கல்வி பயின்று ஆங்கிலம் தவிை ஐந்து பிைதமாழிகள் 
கற்ைார்.  சங்கீதத்தில் அதிகத் திைரம தபற்று, இனிரமயாகப் பா வும், ைாகங்கள் 
எழுதவும், சங்கீதக் கருவிகள் வாசிக்கவும் கற்றுக்தகாண் ார்.  ரமலும், 
ஓய்வுநாட்பள்ளியில் ரபாதிப்பதிலும், வாசிக்கத் ததரியாத மக்களுக்கு ரவதத்ரத 
வாசித்துக் தகாடுப்பதிலும், ஏரழ மக்களின் ரதரவகரைக் கவனிப்பதிலும் 
அதிகமாக ஈடுபட்டிருந்தார்.  ஹாவர்கல் அம்ரமயார் தன் குறுகிய வாழ்க்ரகயில் 
அரநக பா ல்கரை எழுதியுள்ைார். அவர் எழுதிய இதை பா ல்களில் சில: 
 
·         ’நாதா உம் வார்த்ரத கூைரவ’ – பாமாரல 201. 
·         ‘எந்தன் ஜீவன் இரயசுரவ’ – பாமாரல 302 
·         ‘அருள்நாதா நம்பி வந்ரதன்’ – பாமாரல 329 
·         ததய்வ சமாதான இன்ப நதிரய’ – பாமாரல 357 

 
அவர், 1879ம் ஆண்டு, ஜூன் மாதம், 3ம் ரததி ரவல்ஸ் நாட்டில் சுவான்ஸீ 
(Swansea, Wales) என்னுமி த்தில் தமது 42ம் வயதில் காலமானார். 
 
 

 

                     தடலமுடற தடலமுடறயாக அது ஆண்ைவருடைய சந்ததி என்னப்படும். சங்.22:30b              29 

 



 

 

 

1 »¡Â¢Ú 7.00 pm – 7.30 pm 
¦Àñ¸û ³ì¸¢Â ºí¸õ       
                  (online) 

3 ¦ºùÅ¡ö 8.00 pm – 9.00 pm ´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¦ƒÀõ 

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

7 ºÉ¢ 12.00 noon- 1.00 pm 
¯ÀÅ¡º ¦ƒÀìÜÎ¨¸ -  
              ¬Â÷ þøÄõ 

10 ¦ºùÅ¡ö 8.00 pm – 9.00 pm ²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ  

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

15 »¡Â¢Ú 7.00 pm – 7.30 pm 
¦Àñ¸û ³ì¸¢Â ºí¸õ -   
              ¬Â÷ þøÄõ 

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

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

24 ¦ºùÅ¡ö 8.00 pm – 9.00 pm ²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ 

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

31 ¦ºùÅ¡ö 
8.00 pm – 9.00 pm 
11.45 pm 

²Ã¢Â¡ ¦ƒÀìÌØ 
Á¡¾ þÚ¾¢ ¦ƒÀõ –  
        ¬Â÷ þøÄõ 

                யாடை நான் அனுப்புளவன், யார் நமது காரியமாய்ப் ளபாவான்.  ஏசாயா 6:8a  30 

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

 

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


 

 

 

1.05.22 MATTHEW 21: 18 – 22 

2.05.22 MATTHEW     21: 23 – 27 
3.05.22 MATTHEW     21: 28 – 32 

4.05.22 MATTHEW     21: 33 – 38 

5.05.22 MATTHEW     21: 39 – 46 

6.05.22 MATTHEW     22: 1 – 5 

7.05.22 MATTHEW     22: 6 – 10 

8.05.22 MATTHEW     22: 11 – 14 

9.05.22 MATTHEW 22: 15 – 22 

10.05.22 MATTHEW 22: 23 – 28 

11.05.22 MATTHEW     22: 29 – 33 

12.05.22 MATTHEW 22: 34 – 40 

13.05.22 MATTHEW 22: 41 – 46 

14.05.22 MATTHEW 23: 1 – 6 

15.05.22 MATTHEW 23: 7 – 12 

16.05.22 MATTHEW 23: 13 – 18 

17.05.22 MATTHEW 23: 19 – 23 

18.05.22 MATTHEW 23: 24 – 28 

19.05.22 MATTHEW 23: 29 – 34 

20.05.22 MATTHEW 23: 35 – 39 

21.05.22 MATTHEW  24: 1 – 7 

22.05.22 MATTHEW  24: 8 – 14 

23.05.22 MATTHEW  24: 15 – 19 

24.05.22 MATTHEW  24: 20 – 24 

25.05.22 MATTHEW  24: 25 – 28 

26.05.22 MATTHEW  24: 29 – 35 

27.05.22 MATTHEW 24: 36 – 44 

28.05.22 MATTHEW 24: 45 – 51 

29.05.22 MATTHEW 25: 1 – 7 

30.05.22 MATTHEW 25: 8 – 13 

31.05.22 MATTHEW 25: 14 – 18 

                       Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature.  Mark 16:15                       31 

 

 



 

 

1 

1 

»¡Â¢Ú  ±§ºì.   37:22 – 35 2 ¦¸¡Ã¢. 11: 1 – 15 
2 ¾¢í¸û  ±§ºì.   37:36 – 39 2 ¦¸¡Ã¢. 11: 16 – 33 
3 ¦ºùÅ¡ö  ±§ºì.   38:1 – 14 2 ¦¸¡Ã¢. 12: 1 – 10 

4 Ò¾ý  ±§ºì.   38:15 – 27 2 ¦¸¡Ã¢. 12: 11 – 21 

5 Å¢Â¡Æý  ±§ºì.   39: 1 – 17 2 ¦¸¡Ã¢. 13: 1 – 14 

6 ¦ÅûÇ¢  ±§ºì.   39:1 – 11 ¸Ä¡.    1: 1 – 10 

7 ºÉ¢  ±§ºì.   39: 12 – 21 ¸Ä¡.    1: 11 – 24 

8 »¡Â¢Ú  ±§ºì.   40:1 – 12 ¸Ä¡.    2: 1 – 10 

9 ¾¢í¸û  ±§ºì.   40:13 – 24 ¸Ä¡.    2: 11 – 21 
10 ¦ºùÅ¡ö  ±§ºì.   40: 25 – 36 ¸Ä¡.    3: 1 – 14 
11 Ò¾ý  ±§ºì.   40:1 – 10 ¸Ä¡.    3: 15 – 29 
12 Å¢Â¡Æý  ±§ºì.   41:11 – 26 ¸Ä¡.    4: 1 – 10 
13 ¦ÅûÇ¢  ±§ºì.   41:1 – 10 ¸Ä¡.    4: 11 – 20 
14 ºÉ¢  ±§ºì.   42:11 – 21 ¸Ä¡.    4: 21 – 31 
15 »¡Â¢Ú  ±§ºì.   42:1 – 12 ¸Ä¡.    5: 1 – 15 
16 ¾¢í¸û  ±§ºì.   43: 13 – 26 ¸Ä¡.    5: 16 – 26 
17 ¦ºùÅ¡ö  ±§ºì.   43:1 – 10 ¸Ä¡.    6: 1 – 9 
18 Ò¾ý  ±§ºì.   44: 11 – 18 ¸Ä¡.    6: 10 – 18 
19 Å¢Â¡Æý  ±§ºì.   44:1 – 16 ±§À.    1: 1 – 14 
20 ¦ÅûÇ¢  ±§ºì.   45:17 – 32 ±§À.    1: 15 – 23 
21 ºÉ¢  ±§ºì.   45: 1 – 9 ±§À.    2: 1 – 10 
22 »¡Â¢Ú  ±§ºì.   46: 10 – 20 ±§À.    2: 11 – 22 
23 ¾¢í¸û  ±§ºì.   46:21 – 33 ±§À.    3: 1 – 10 
24 ¦ºùÅ¡ö  ±§ºì.   47:1 – 10 ±§À.    3: 11 – 21 
25 Ò¾ý  ±§ºì.   47:11 – 20 ±§À.    4: 1 – 10 
26 Å¢Â¡Æý  ±§ºì.   48: 21 – 31 ±§À.    4: 11 – 20 
27 ¦ÅûÇ¢  ±§ºì.   48:1 – 15 ±§À.    4: 21 – 32 
28 ºÉ¢  ±§ºì.   48: 1 – 15 ±§À.    5: 1 – 10 
29 »¡Â¢Ú   ¾¡É¢.    1: 1 – 10 ±§À.    5: 11 – 20 

30 ¾¢í¸û  ¾¡É¢.    1: 11 – 21 ±§À.    5: 21 – 33 

31 ¦ºùÅ¡ö  ¾¡É¢.    2: 1 – 12 ±§À.    6: 1 – 9 

 

             இளதா, அடிளயன் இருக்கிளறன்; என்டன அனுப்பும்.  ஏசாயா 6:8b                               32 

 



 

 

À¡Á¡¨Ä   - 267 ளபாற்றும் ளபாற்றும் 

À¡Á¡¨Ä   - 264 நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும் 

¸£÷ò¾¨É  – 224 தாசளை இத்தாைணிடய 

ÓÊ× ¸Å¢¸û - 4 சதய்வ ஆசீர்வாதத்ளதாளை 

À¡Á¡¨Ä  - 9 பூரலாகத்தாரை யாவரும் 

À¡Á¡¨Ä  - 322 கர்த்தாரவ நல்ல 

¸£÷ò¾¨É – 108 விசுவாசியின் காதில் 

À¡Á¡¨Ä  – 77 சீர் ஏசு நாதனுக்கு 

 

À¡Á¡¨Ä  - 10 ரபாற்றிடு ஆன்மரம 

À¡Á¡¨Ä  - 214 ரமரலாக தவற்றி 

¸£÷ò¾¨É  – 187 தந்ரதன் என்ரன 

À¡Á¡¨Ä  – 25 கர்த்தாரவ இப்ரபா 

 

À¡Á¡¨Ä  - 16 ஆ கர்த்தாரவ 

À¡Á¡¨Ä  - 135 மகிழ் கர்த்தாவின் 

¸£÷ò¾¨É – 237 தந்தாரனத் துதிப்ரபாரம 

  Áí¸Ç ¸Å¢ - 2 கர்த்தர் தந்த  

                                   உங்களுக்குச் சமாதானமுண்ைாவதாக;  ளயாவான் 20:21b                                       33 

 



 

 

 

¯Â¢÷ò¦¾Øó¾ 
¬ñ¼ÅÃ¢ý ¸ð¼¨Ç 

எரேமியா 

9 :1 – 10 

1 தீர ா. 

4 : 6 - 16 

 

ரயாவான் 

20:19–23 

 

47 

¸¢È¢ŠÐ¨Å 
Å¢ÍÅ¡º¢ò¾ø - ºò¾¢Âõ 

யாத். 

34 :1 – 9 
எரேசியே ்

4: 7 – 16 
 

 

ரயாவான் 

17:6 - 19 
119: 89-96 

¸¢È¢ŠÐÅ¢ý 
º¢ó¾¨ÉÔ¼ý «ÕðÀ½¢ 

2 இோஜா. 

2 : 9 - 16 

அே். 

7 :54 – 60 
 

 த்ரதயு 

28:16–20 
 

105: 1-11 

¸¢È¢ŠÐ Å¢ñÏì§¸È¢Â 
¾¢Õ¿¡û 

தானி. 

7 : 9 - 14 

அே். 

1:1 - 11 

லூக்கா 

24:50–53 
47 

´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¦ƒÀõ 

ºí¸£¾õ 51 
Madinat Zayed & 
TCA –8pm to 9pm 

´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢ 

ºí¸£¾õ 52 Mussafah & Muroor 
–8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 53 Hamdan/Alwadha 
8pm to 9pm 

                              பிதா என்டன அனுப்பினதுளபால நானும் உங்கடே அனுப்புகிளறன்.  ளயாவான் 20:21c          34 

 

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


 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birth Date Title Name 
1 Master. Antrin Jefry 

2 Mr. Stalin Raghu 

3 Mrs. Sheeba Merlin 

3 Mr. Jacob Raj. J 

4 Mr. David Jeyakumar 

4 Mr. Gunalan A 

4 Mr. Titus Agastin 

4 Mr. Joel 

5 Master. Aiden Steve 

6 Mr. Michael  Sam 

8 Master. Keefer Jerry J 

8 Mr. Praveen  Singh 

8 Mr. Vincent Churchill. N 

8 Mrs. Deivaseeli. S 

8 Master. Aadhav Steve Mattew 

9 Mr. Sooria Mani 

9 Mr. Jayakaran  Paul 

9 Mr. Emmanuel Vanya. J.P 

10 Ms. Emifa Shalom 

10 Mr. Max Jeevin 

10 Mr. Prince Victor Vm 

10 Mr. Ruban Ponnuswamy 

10 Mrs. Ruby Ashok 

10 Mr. Kins. R 

12 Master. Aaron Dennison 

12 Mrs. Gladys Vimala Hepzibah G 

12 Mr. Stalin Bright 

13 Master. Anderson Samuel 

14 Mrs. Latha 

14 Mrs M. Sofia 

15 Mrs. Subija Jino. J 

                                 பரிசுத்த ஆவிடயப் சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள்; ளயாவான் 20:22b                                 35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birth Date Title Name 

15 Baby. Elize Glora Alfred 

17 Master. Ragland Asir 

19 Mrs. Joy Sharmila 

19 Mr. Carmel Beeshow 

20 Mr S. Ebi Tenniyson 

23 Mrs. Sheela Joyce Samuel 

23 Master. Joshua Selva Shaji 

23 Mr. Santhosamani 

24 Mr. Selvin Jose 

25 Mrs. Geetha Kannan 

25 Ms. Phoebe Rebekah Solomon 

25 Baby. Jayden Nathaniel 

25 Mr. Vimal Mohan 

27 Rev. Jeri Rajkumar 

27 Ms. Shereny Daniel 

29 Mrs. Dayana Spenzer. T 

31 Ms. Dinica 

31 Ms. Joanna Ria. V 

 

                    சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்குச் சசாந்த சம்பத்தாயிருப்பீர்கள்; யாத்.19:15b                     36 



 
 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ò¾¢Â  

 

 

 

 

«í¸ò¾¢É÷¸Ç¢ý §º÷ì¨¸ Å¢ÅÃõ 

 

 

 

 

 

Wedding  
Date 

Title Name 

1 Mr. & Mrs. Julious Agastian 

1 Mr. & Mrs. Jebakumar Benjamin 

5 Mr. & Mrs. J. Manuel Raj John 

6 Mr. & Mrs. Manuel Yesudian 

6 Mr. & Mrs. Daniel  Nishanth  Alexander 

6 Mr. & Mrs. Vincent Churchill. N 

7 Mr. & Mrs. Johnson Sagayaraj 

9 Mr. & Mrs. Rajkumar 

12 Mr. & Mrs. Allwin Emmanuel Packianathan 

13 Mr. & Mrs. Selvin Jose 

13 Mr. & Mrs. Salin Robert. S 

17 Mr. & Mrs. Jino. J.D 

19 Mr. & Mrs. Vasanth Dhanapaul 

25 Mr. & Mrs. Vigin Cv 

29 Mr. & Mrs. Radja Thomas 

29 Mr. & Mrs. Aylwin Jeffrey Samuel 

29 Mr. & Mrs. Japa Kumar. C. S 

S.No. Name Mem. No. 

1 Mr.   Kins. R 433 

2 Mr. Jepa Kumar C.S. 434 

3 Mr.J. Manual Raj John 435 

4 Mrs. Persis Seljah  Manoharan 436 

 

              நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ைாஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள்.  யாத். 19:6 a                    37 



 
 
 

 

FAREWELL TO MRS.JANSI RAJKUMAR 



 
 
 

 

                                                                          
                                                         

FAREWELL TO MR. LIPNY & FAMILY 

 



 
 
 

 


