
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                 

 

 

 

"ƒÉí¸§Ç, ±ì¸¡Äò¾¢Öõ «Å¨Ã ¿õÒí¸û; «Å÷ 
ºã¸ò¾¢ø ¯í¸û þÕ¾Âò¨¾ °üÈ¢ Å¢Îí¸û.  §¾Åý 
¿ÁìÌ «¨¼ì¸ÄÁ¡Â¢Õì¸¢È¡÷"(ºí¸£¾õ 62:8).  
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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¸¨Ç ¦¾Ã¢Å¢òÐì¦¸¡û¸¢§Èý. 
¬ñ¼ÅÕ¨¼Â ¦ÀÃ¢¾¡É ¸¢Õ¨ÀÂ¢É¡§Ä þó¾ ¬ñÊý ³óÐ Á¡¾í¸¨Ç 
¿¢¨È× ¦ºöÐ ¬È¡õ Á¡¾ò¨¾ ¸¡½î ¦ºö¾ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿ýÈ¢ 
¦ºÖòÐ§Å¡õ. þó¾ Á¡¾ò¾¢Öõ ¬ñ¼Å÷ ¾Õõ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ý Å¡ìÌò¾ò¾õ: 
"ƒÉí¸§Ç, ±ì¸¡Äò¾¢Öõ «Å¨Ã ¿õÒí¸û; «Å÷ ºã¸ò¾¢ø ¯í¸û 
þÕ¾Âò¨¾ °üÈ¢ Å¢Îí¸û.  §¾Åý ¿ÁìÌ «¨¼ì¸ÄÁ¡Â¢Õì¸¢È¡÷" 
(ºí¸£¾õ 62:8).  

"§¾Åý ¿ÁìÌ «¨¼ì¸ÄÁ¡ÉÅ÷" 
"God is a refuge for us" 

 
þó¾ Ò¾¢Â Á¡¾ò¾¢Öõ §¾Åý ¿ÁìÌ «¨¼ì¸ÄÁ¡ÉÅÃ¡¸ þÕì¸¢È¡÷. 
 
1. º¢Ú¨ÁÂ¢ø «¨¼ì¸Äõ 
 

ºí¸£¾õ 9:9-³ ÀÊìÌõ§À¡Ð "º¢Ú¨ÁôÀð¼ÅÛìÌ ¸÷ò¾÷ 
«¨¼ì¸ÄÁ¡ÉÅ÷" ±ýÚ ÜÈôÀðÎûÇÐ. þýÚ ¿¡õ Àø§ÅÚ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø 
º¢Ú¨ÁôÀð¼Å÷¸Ç¡¸ Å¡ú¸¢ý§È¡õ. 
 

¦ºö¸¢ýÈ ¦¾¡Æ¢ø¸Ç¢§Ä §¾¡øÅ¢ ÅÕõ¦À¡ØÐõ, §Å¨Ä ¦ºö¸¢ýÈ 
þ¼í¸Ç¢ø Àø§ÅÚ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø º¢Ú¨ÁÀðÎ §º¡÷×üÈ §¿Ãò¾¢ø ¬ñ¼Å÷ 
¿ÁìÌ «¨¼ì¸ÄÁ¡Â¢ÕóÐ ¿õ¨Á ̄ Â÷òÐ¸¢È¡÷.  åò 2:12-³ Å¡º¢ìÌõ§À¡Ð 
åòÐ¨¼Â Å¡úì¨¸Â¢ø Àø§ÅÚ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¸ÊÉÀ¡Î¸¨Ç ºó¾¢ò¾§À¡Ð, 
«ÅÇ¢ý ¦ºÂÖìÌ ¾ì¸¾¡¸ ¿øÄ ÀÄ¨É ¦¸¡ÎòÐ ¸÷ò¾÷ 
«¨¼ì¸ÄÁ¡ÉÅÃ¡¸ þÕó¾¡÷.  þó¾ Á¡¾ò¾¢Öõ º¢Ú¨ÁÂ¢§Ä ¿ÁìÌ §¾Åý 
«¨¼ì¸ÄÁ¡ÉÅÃ¡¸ þÕì¸¢È¡÷. 
 
2. ÐÂÃò¾¢ø «¨¼ì¸Äõ (±À¢.6:18) 
 

ÁÉ¾ÇÅ¢ø ¿¡õ «¨Á¾¢Â¢øÄ¡Áø ºïºÄò§¾¡Î ¸¡½ôÀÎõ§À¡Ð, 
¸¼×Ç¢¼ò¾¢ø ¿¡õ ¦¿Õí¸¢ §º÷ó¾¡ø «Å÷ ¿ÁìÌ «¨¼ì¸Öõ ¬Ú¾Öõ 
¾ÕÅ¡÷ (ºí¸£¾õ 94:19).  þý¨ÈÂ ¿¡ð¸Ç¢ø §¾Åý ¿ÁìÌ «¨¼ì¸ÄÁ¡ÉÅ÷ 
±ýÀ¨¾ «È¢óÐõ, ¯Ä¸ôÀ¢Ã¸¡ÃÁ¡¸ ÁÉ¢¾÷¸¨Çò §¾Ê ¬Ú¾ø ¸¢¨¼òÐ  
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Å¢¼¡¾¡ ±ýÚ ¦ºø¸¢§È¡õ.  ¬ñ¼Å¨Ã Á¡ò¾¢Ãõ ¿¡õ Å¢ÍÅ¡º¢òÐ, «ÅÃ¢ý 
Å¡÷ò¨¾Â¢ø Å¢ÍÅ¡ºõ ¨ÅìÌõ§À¡Ð, §¾Åý ¿ÁìÌ ±øÄ¡ ¿¢¨Ä¸Ç¢Öõ 
¿ÁìÌ «¨¼ì¸ÄÁ¡ÉÅÃ¡¸ þÕì¸¢È¡÷. 
 
¦¾¡¼÷óÐ ºí¸£¾õ 54:7-³ ÀÊìÌõ§À¡Ð «Å÷ ±øÄ¡ ¦¿Õì¸ò¨¾Ôõ ¿£ì¸¢ 
±ý¨É Å¢ÎÅ¢ò¾¡÷ ±ýÚ ÜÈôÀðÎûÇÐ.  þó¾ Ò¾¢Â Á¡¾ò¾¢Öõ ±ôÀÊôÀð¼ 
Ýú¿¢¨Ä Åó¾¡Öõ §¾Åý ¿ÁìÌ «¨¼ì¸ÄÁ¡ÉÅÃ¡¸ þÕì¸¢È¡÷.  
¬ñ¼Å¨Ã ±ì¸¡Äò¾¢Öõ ¿õÒõ§À¡Ð, ¿ÁìÌ «¨¼ì¸Äõ ¦¸¡ÎòÐ, ±øÄ¡ 
Å¢¾ ¿ý¨ÁÂ¢É¡Öõ ¸¢Õ¨ÀÂ¢É¡Öõ ¿õ¨Á ÅÆ¢ ¿¼ò¾¢ø ¸¡ôÀ¡Ã¡¸.  
¬ñ¼ÅÃ¢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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

¯ì¸¢Ã¡½òÐÅõ 

              விசுவாசத்தினாலே ஆலபல் காயீனுவடய பலியிலும் லமன்வமயானபலிவய லதவனுக்குச் பசலுத்தினான்; எபி. 11:4a         3       
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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¢§Ä «ý§À¡Î Ü¼ Å¡úòÐ¸¢§Èý.  ¸¼ó¾ ¦¿¡Ê Å¨ÃÂ¢Öõ 
¬ñ¼ÅÃ¢ý ¸¢Õ¨ÀÔõ, ¾Â×õ ¿õ§Á¡ÊÕóÐ À¡Ð¸¡òÐ ÅÆ¢ ¿¼ò¾¢Â¾ü¸¡¸ 
¬ñ¼ÅÕìÌ ÌÎõÀÁ¡ö ÓØÁÉ§¾¡Î ¿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¢ý ¸£ú «§¿¸ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¾¢Â¡É¢òÐ 
¸üÚì¦¸¡ñ§¼¡õ. þõÁ¡¾õ "Å¢ÕóÐõ ¯ÀºÃ¢ôÒõ" ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø 
¾¢Â¡É¢ì¸ þÕì¸¢ý§È¡õ.  ¦ƒÀò§¾¡Î Ü¼ þôÀÌ¾¢¨Â ¾¢Â¡É¢òÐ ±Š¾÷ 
Ã¡ƒ¡ò¾¢¨Âô §À¡ø »¡ÉÁ¡ö ¦¾Ç¢Å¡ö ¦ºÂøÀ¼ ¬ñ¼Å÷ ¿õ¨Á 
ÅÆ¢¿¼òÐÅ¡Ã¡¸! 
 

ãýÚ ¿¡û ¯ÀÅ¡º ¦ƒÀò¾¢üÌ À¢ý ±ø§Ä¡Õ¨¼Â ¸ñ¸Ùõ ±Š¾÷ 
þÃ¡½¢Â¢ý §Áø þÕó¾Ð.  ±Š¾÷ Ã¡½¢ ¦ºöÂôô§À¡¸¢È ¸¡Ã¢Âò¾¢ü¸¡¸ 
±¾¢÷À¡÷ôÒ¼ý Áì¸û ¸¡ò¾¢Õó¾É÷. 
 

 ¬õ, ±Š¾÷ Ã¡½¢ ¯ÀÅ¡ºõ ÓÊó¾Ðõ, §¾Å ¿¼òÐ¾§Ä¡Î Ü¼ 
Ã¡ƒ¡Å¢ý «¨ÈìÌ ±¾¢Ã¡¸ ÅóÐ ¿¢ü¸¢È¡û.  ´Õ ¿¢Á¢¼õ, ¾ý ¸ØòÐìÌ 
¸ò¾¢ Åó¾¡Öõ ÀÃÅ¡Â¢ø¨Ä ±ýÚ ¸ñ¸û ãÊ ¿¢¨ÉÅ¢É¡ø «Øò¾ôÀðÎì 
¸ñ ¾¢Èì¸¢È¡û.  þÃ¡ƒ¡Å¡¸¢Â «¸¡Š§ÅÕ Ã¡ƒ¡ºÉò¾¢ø Å£üÈ¢Õì¸¢È¡÷. 
 

 ±ýÉ ¿¼ìÌ§Á¡? ±ýÉ ¿¼ó¾¡Öõ ºÃ¢.  þÉ¢ §Â¡º¢ì¸ §¿ÃÁ¢ø¨Ä 
±ýÚ Áñ¼À ÓüÈò¾¢ø ±Š¾÷ ¿¢ü¸¢È¡û.  þýÀ «¾¢÷îº¢ §À¡Ä ¸ØòÐìÌ 
¸ò¾¢ «øÄ, ±Š¾ÕìÌ Óý ¦ºí§¸¡ø ¿£ð¼ôÀð¼Ð.  ÀÂõ ¿£í¸ 
¦ºí§¸¡Ä¢ý ÑÉ¢¨Âò ¦¾¡ð¼¡û.  ¦ºí§¸¡ø ¿£ðÊÉ «Ãº§Ã¡ ¬¨ºì 
§¸ûÅ¢¸¨Ç ¦¾¡¼÷ §¸ûÅ¢¸Ç¡¸ò ¦¾¡Îò¾¡÷. 
 

 "Ã¡ƒ¡ «Å¨Ç §¿¡ì¸¢: ±Š¾÷ Ã¡ƒ¡ò¾¢§Â, ¯ÉìÌ ±ýÉ §ÅñÎõ?  ¿£ 
§¸ð¸¢È ÁýÈ¡ðÎ ±ýÉ?  ¿£ Ã¡ˆÂò¾¢ø À¡¾¢ ÁðÎõ §¸ð¼¡Öõ ¯ÉìÌì 
¦¸¡Îì¸ôÀÎõ" ±ýÈ¡ý (±Š¾÷ 5:3). 
 

 "Ã¡ˆÂò¾¢ø À¡¾¢ §¸ð¼¡Öõ ¦¸¡Îô§Àý" ±ýÈ¡ø À¡¾¢ Ã¡ˆÂõ 
¦¸¡ÎôÀ¡÷ ±ýÚ «÷ò¾ÁøÄ.  ±¨¾ì §¸ð¼¡Öõ ¾Õ§Åý ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø, 
¿õÀì¨¸äðÎõÀÊ «ôÀÊ ¦º¡øÅÐ «ì¸¡Ä ÅÆì¸õ.  ¬É¡ø ±Š¾§Ã¡ 
§¸ûÅ¢ìÌô À¾¢Ä¡¸ ¸¢¨¼ò¾ ºó¾÷ôÀò¨¾ ¿ØÅ Å¢¼ìÜ¼¡Ð ±É ¦¸¡ðÊò  
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¾£÷ì¸×Á¢ø¨Ä.  ±¨¾Ôõ ̄ ÇÈ¢ì ¦¸¡ð¼×Á¢ø¨Ä  Ã¡ƒ¡Å¢¼õ Å¢ÕóÐìÌ 

«¨ÆôÀ¢¾ú ¾ó¾¡û.  ¬Á¡ÛìÌõ §º÷ó§¾ «¨ÆôÀ¢¾ú ¦¸¡Îì¸¢ýÈ¡û.  
§¸ð§À¡ÕìÌõ, À¡÷ô§À¡ÕìÌõ, ¯¼ý ¯ÀÅ¡º¢ò§¾¡ÕìÌõ ´ýÚõ 
ÒÃ¢ÂÅ¢ø¨Ä.  ±ýÉ ¦ºöÂî ¦º¡ýÉ¡ø ±ýÉ ¦ºöÐ ¦¸¡ñÊÕì¸¢È¡Ãìû 
þó¾ ±Š¾÷ Ã¡½¢? ±É ÀÄÕìÌõ ÌÆôÀÁ¡¸ þÕó¾Ð. 
 

¿£¾¢.18:2-ý ÀÊ, "ã¼ý »¡Éò¾¢ø À¢Ã¢Âí¦¸¡ûÇ¡Áø, ¾ý 
ÁÉ¾¢ÖûÇ¨Å¸¨Ç ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ô À¢Ã¢ÂôÀÎ¸¢È¡ý."  "ã¼ý ¾ý 
¯ûÇò¨¾¦ÂøÄ¡õ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐ¸¢È¡ý.  »¡É¢§Â¡ «¨¾ À¢ýÛìÌ «¼ì¸¢ 
¨Åì¸¢È¡ý" (¿£¾¢.29:11). 
 

 ±Š¾÷ "ã¼ý" Å¨¸¨Âî º¡÷ó¾Åû «øÄ;  §¾Å ¿¼òÐ¾§Ä¡Î, 
¸÷ò¾ÕìÌô ÀÂôÀð¼¾¢É¡ø ¦ÀüÚ ¦¸¡ñ¼ »¡Éò§¾¡Î ±¨¾ ±ôÀÊ ±íÌ 
§Àº §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾ ¯½÷óÐ »¡ÉÁ¡ö ¦ºÂøÀð¼¡û.  ¸÷ò¾Ã¢ý 
À¡¾ò¾¢ø ¯ÀÅ¡º¢òÐ «Á÷ó¾¢Õó¾ ¿¡ð¸Ç¢ø ¦ÀüÚì¦¸¡ñ¼ §¾Å 
¾¢ð¼ò§¾¡Î ¦ºÂøÀð¼¡û. 
 

 "¬Å¢ìÌÃ¢ÂÅý ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¬Ã¡öóÐ ¿¢¾¡É¢ì¸¢È¡ý.  ¬É¡Öõ 
«Åý Áü¦È¡ÕÅÉ¡Öõ ¬Ã¡öóÐ ¿¢¾¡É¢ì¸ôÀ¼¡ý" (1¦¸¡Ã¢.2:15). 
 

 ¬õ À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç,  ¬ñ¼ÅÃ¢ý ¿¼òÐ¾§Ä¡Î ¦ºÂøÀÎõ ¬Å¢ìÌÃ¢Â 
ÁÉ¢¾÷¸Ç¢ý ¦ºÂø¸¨ÇÔõ, ±ñ½í¸¨ÇÔõ ¿¢¾¡É¢òÐ ÜÈ ÓÊÂ¡Ð.  
±Š¾Ã¢ý ¦ºÂø¸Ùõ «ôÀÊ ¾¡ý!  Å¢ÕóÐ ¬Âò¾Á¡ÉÐ.  «¸¡Š§ÅÕ Ã¡ƒ¡ 
ÁÚÀÊÔõ §¸ð¸¢È¡÷, "¯ÉìÌ ±ýÉ §ÅñÎõ?" ±ýÚ.  ¿¼ó¾Ð ±ýÉ?  
¦¾¡¼÷óÐ «Îò¾ Á¡¾Óõ ¾¢Â¡É¢ì¸Ä¡õ. 
 

 ±Š¾Ã¢ý ºÃ¢ò¾¢Ã Òò¾¸ò¨¾ ¬úóÐ ÀÊòÐ º¢ó¾¢ì¸Ä¡õ.  «§¿¸ 
¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¸üÚ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.  ¬ñ¼Å÷ ¾¡§Á ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ 
þõÁ¡¾õ ÓØÅÐõ ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸!

- ¦¾¡¼Õõ 
                  þôÀÊìÌ   

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

                                                 ¬ÂÃõÁ¡

                      அவனுவடய காணிக்வககவைக்குறித்து லதவலன சாட்சிபகாடுத்தார்;  எபி. 11:4c                                         5       

 



 

கிறிஸ்துவை ைிசுைாசித்தல் - இரட்சிப்பவைய ஒரர ைழி 

    ஒருவரும் கெட்டுப்ப ோெோமல் இரட்சிப் டைய பேவன் இபயசு ெிறிஸ்துடவ 
உலெத்ேில் அனுப் ினோர் என்று வோசிக்ெிற டி , ெிறிஸ்துபவ , ெிறிஸ்துவின் மீது நோம் 

கெோள்ளும் விசுவோசபம நமக்கு இரட்சிப்ப்ட  அருளும் கெோடையோகும். இபயசுவின்பமல் 
விசுவோசம் டவத்து நோம் அடைய பவண்டிய ேண்ைடனடய ேம்பமல் ஏற்றுக்கெோண்டு 
இபயசு நம்முடைய ஸ்ேோனத்ேில் மரித்ேோர் என் டே நம்புெிற யோவருக்கும் பேவன் 
மன்னிப்ட யும் இரட்சிப்ட யும் அருளுெிறோர் (பயோவோன் 3:16; பரோமர் 5:1; பரோமர் 8:1). 

  அப்ப ோஸ்ேலனோெிய  வுலும், நற்கசய்ேிப்  ணியில் உைன் ஊழியனுமோன 

சீலோவும் நற்கசய்ேிடயப் க ோதுமக்ெளுக்கு அறிவித்ே குற்றத்துக்ெோெச் சிடறயில் 
அடைக்ெப் ட்டிருந்ேோர்ெள். அப்ப ோஸ்ேலர் 16ஆம் அேிெோரத்ேில் இந்ே நிெழ்ச்சிடய நோம் 

வோசிக்ெலோம். 

  நடுரோத்ேிரியில்  வுலும், சீலோவும்  ோட்டுப்  ோடிக்கெோண்டும், கெ ித்துக்கெோண்டும் 

இருந்ேோர்ெள். அப்க ோழுது ேிடீகரன்று ஒரு க ரிய பூமியேிர்ச்சி உண்ைோயிற்று. அந்ே 
அேிர்ச்சியில் சிடறச்சோடலயின் ெேவுெள் எல்லோம் ேிறந்துவிட்ைன. உள்பே 
அடைக்ெப் ட்டிருந்ே சிடறக்டெேிெள் அப்க ோழுது ேப் ி ஓடிவிை நல்ல வோய்ப்பு 
இருந்ேது. சிடறக் ெோவலோேன் தூங்ெிக்கெோண்டிருந்ேோன். ேிடீகரன்று அவன் 
விழித்கேழுந்ேப ோது சிடறக் ெேவுெகேல்லோம் விரிந்து ேிறந்து ெிைப் டேக் ெண்ைோன். 
அவற்றின்மூலம் டெேிெள் அடனவரும் ேப் ி ஓடியிருப் ோர்ெள் என்று நிடனத்துப் 
 யந்ேோன். ேன்பமல் குற்றஞ்சுமரும் என்று  யந்து ேன்  ட்ையத்டே உருவித் ேன்டனக் 
கெோடல கசய்து கெோள்ேப்ப ோனோன். இடேக்ெண்ை “ வுல் மிகுந்ே சத்ேமிட்டு: நீ உனக்குக் 

கெடுேி ஒன்றுஞ் கசய்துகெோள்ேோபே; நோங்ெள் எல்லோரும் இங்பெேோன் இருக்ெிபறோம் 

என்றோன்” (அப்.16:28). அந்ேச் சிடறக் ெோவலோேன் அங்கு நைந்ேகேல்லோம் பேவச்கசயல் 

என்று உணர்ந்து,  யந்து நடுங்ெிக் கெோண்டு  வுலிைம் வந்து, “ஆண்ைவமோபர, 

இரட்சிக்ெப் டுவேற்கு நோன் என்ன கசய்யபவண்டும்” என்று பெட்ைோன் (வச.30). இேற்குப் 

 வுல் கெோடுத்ே  ேில் பவேோெமத்ேிபலபய மிெ முக்ெியமோன வசனங்ெேில் ஒன்று. 
“ெர்த்ேரோெிய இபயசுெிறிஸ்துடவ விசுவோசி, அப்க ோழுது நீயும் உன் வடீ்ைோரும் 

இரட்சிக்ெப் டுவரீ்ெள்” (வச31). ஒரு ேனிமனிேனுக்கும், அவனுடைய குடும் த்துக்கும் 

இரட்சிப் டைவேற்குரிய பேவனுடைய வோக்குத்ேத்ேம் இது. 

ைிசுைாசமும் நம்பிக்வகயும் : 

நம் ிக்டெயும் விசுவோசமும் ெரம் பெோர்த்ேிருக்ெின்றன. அடேப்  ிடித்துக் கெோண்டு நோம்  
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முன்கசல்லலோம். பேவடன முற்றிலும் விசுவோசித்துச் கசயற் ட்ை விசுவோச வரீர்ெேின் 
 ட்டியடல எ ிகரயர் 11-ம் அேிெோரத்ேில் ெோண்ெிபறோம். அவர்ெகேல்லோம் ெோணப் ைோே  

நித்ேியத்ேிற்ெோெக் ெோணப் ட்ை அநித்ேிய மோனடவெடேச் துச்சமோெ எண்ணினோர்ெள். 
ெர்த்ேருடைய வோர்த்டேடய நம்புவது மோத்ேிரமல்ல, அடே அவர் நிடறபவற்றிவிட்ைோர் 

என்று நம் ி நமது அடிெடே முன்டவத்து கசயற் டுவபே விசுவோசமோகும். 
ெோணப் டுெிறடவெள் அநித்ேியமோனடவெள், ெோணப் ைோேடவெபேோ நித்ேியமோனடவெள் 

(2கெோரி. 4:18).   

“ெர்த்ேடரக் ெண்பைோம்” என்று சீஷர்ெள் பேோமோவிைம் கூறியும் அவன் அடே 

நம் வில்டல. இபயசு ேமது மரணம் உயிர்த்கேழுேடலப் ற்றிக் கூறியவற்டற அவன் 
நிடனயோமற்ப ோனோன். அேனோல், அவருடைய ெோயத்ேில் ேன் விரடல விட்டு, ேன் 

டெடய அவருடைய விலோவிபல ப ோட்ைோகலோழிய விசுவோசிக்ெ மோட்பைன் என்பற 
கூறினோன். இபயசுபவோடு இருந்து அவரது ஊழியங்ெடேயும், ெரங்ெேின் அற்புேக் 

ெிரிடயெடேயும் ெண்டிருந்தும், அன்று இபயசுடவ அவனோல் விசுவோசிக்ெ 

முடியவில்டல. இபயசு கூறிய வோர்த்டேெபே பேோமோவின் விசுவோசக் ெண்ெடேத் 
ேிறந்ேது. பேோமோபவ, நீ என்டனக் ெண்ைேினோபல விசுவோசித்ேோய், ெோணோேிருந்தும் 

விசுவோசிக்ெிறவர்ெள்  ோக்ெியவோன்ெள் (பயோவோ.20:29) என்றோர் இபயசு.  ிரியமோனவர்ெபே, 

நம்முடைய விசுவோசம் எப் டிப் ட்ைது? பேோமோடவப் ப ோல் கேோட்டுப்  ோர்த்ேேோல்ேோன் 

விசுவோசிப்ப ன் என்ப ோமோ? அல்லது அவர் கசோன்ன டிபய கசய்துமுடித்ேோர் என்று 

ெோணோவிட்ைோலும் அறிக்டெ  ண்ணி அேற்பெற்  முன் நைப்ப ோமோ? ெோணோேிருந்தும் 

விசுவோசிக்ெிறவர்ெள்  ோக்ெியவோன்ெள். விசுவோசபம உலெத்டே கெயிக்கும் கெயம். 

ைிசுைாசம் இல்வைரயல் மந்வதயில் இல்வை : 

நோன் உங்ெளுக்குச் கசோன்ன டிபய, நீங்ெள் என் மந்டேயின் ஆடுெேோயிரோே  டியினோல் 

விசுவோசியோமலிருக்ெிறரீ்ெள் (பயோவோன் 10:26). கேோழுவத்ேின் ஆடுெள், பமய்ச்சல் ேடர, 

அமர்ந்ே ேண்ணரீ் எடேயும் பேடி அடலயபவண்டியேில்டல. அடவெள் ேங்ெள் 
பமய்ப் டனபய நம் ியிருக்கும். அடவ ேங்ெள் பமய்ப் னின் குரடல அறிந்ேிருக்கும்.  ிற 
குரலுக்கு அடவ கசவி சோய்ப் ேில்டல. பமய்ப் னும் ேன் கேோழுவத்ேின் ஆடுெடேப் 
க யர் க யரோெ அறிந்ேிருப் ோன் நல்ல பமய்ப் ன் ேன் ஆடுெளுக்கு முன்பன நைப் ோன்; 

பமய்ப் னின் குரலுக்குச் கசவி கெோடுத்து பமய்ப் டனபய அடவ நம் ிச் கசல்லும். 
ஆடுெள் அவருக்குச் கசவி கெோடுக்ெின்றது.. அடவெளுக்கு அவர் நித்ேிய ெவீடனபய 
அருளுெிறோர். கேோழுவத்ேில் உள்ே ஆடுெள் ேங்ெள் பமய்ப் டரபய நம் ியிருப் துப ோல, 

நோமும் நமது நல்ல பமய்ப் டர மோத்ேிரபம நம் ி, அவரது சத்ேத்ேிற்குக் ெோத்ேிருந்து 

அவரது கேோழுவத்ேில் அைங்ெியிருக்ெிபறோமோ..? நமது நிடல என்ன? நோம் நமது பமய்ப் ர்  
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இபயசுடவ விசுவோசித்து வோழும் கேோழுவத்ேின் ஆடுெேோ? இல்லோவிட்ைோல், 

விசுவோசியோே கேோழுவமற்ற ஆடுெேோ? 

சிந்ேிப்ப ோம்,  ெிறிஸ்துவின் பமல் உள்ே விசுவோசத்ேில்  லப் டுபவோம்,  ெிறிஸ்துவின் 

மந்டேக்குள் நம்டம ெோத்துகெோண்டு நித்ேிய ெவீடன சுேந்ேரிப்ப ோம் . ெர்த்ேர் ேோபம 
நம்டம ஆசீர்வேித்து ேமது மந்டேக்குள்ேோெ விசுவோசத்ேில் நம்டம நைத்துவோரோெ.. 
ஆகமன் . 

எடன மீட்ை அன்ப  என் இபயசு பேவோ ... உடம 

மனேோர  துேி  ோடி  மெிழ்பவன் நோேோ ....!!! 
 

உடமப் ப ோல எடனத் ேோங்கும் உறவில்டலபய 

இவ்வுலெில் உம் அன் ிற்கு இடண இல்டலபய ..! 
 

இருள் வோழ்வில் இருந்கேன்டன கவேி ஏற்றினரீ் - உம்  
அருேோபல என் வோழ்டவ  ஒேியோக்ெினரீ் ..!! 
கேரியோே என்  ோடே கேேிவோக்ெினரீ்.....நீர்  
கேரிந்பே இப்  ோவிடய (உம்) மெனோக்ெினரீ்...!!!  
 

ெோணோே ஒரு ஆட்டில் ெருடண கெோண்டீர்  
ெனிபவோடு அடே பேடி இனிடம ெண்டீர்...!! 
ேனியோன என் மீது நிடனவோய் நின்றரீ் ..- என் 

இலகுவோன சுடம ேோங்கும் நுெமோய் வந்ேீர் ..!!  
 

அழியோே  கமய் வோழ்வின்  வழி நோன் என்றரீ் ...!!! உம்  
வழியோெ வருபவோர்க்கு  வோழ்வும் ேந்ேீர் . ..!!  
நிடனயோே ஒரு நோேில் வருபவன் என்றரீ் .. என்டன 

அடணயோே மறுவோழ்வில் அடழத்பே கசல்வரீ் ..! 
 

¸¢È¢ŠÐÅ¢ø «ýÒ¼ý 
    ¦ƒÂ ºó¾¢Ã Ã¡ƒ¡ 
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Å¢ÍÅ¡ºÁ¡ÉÐ ¿õÀÀÎ¸¢È¨Å¸Ç¢ý ¯Ú¾¢Ôõ, ¸¡½ôÀ¼¡¾¨Å¸Ç¢ý 

¿¢îºÂÓÁ¡Â¢Õì¸¢ÈÐ. «¾¢É¡§Ä ¿üº¡ðº¢ ¦ÀüÈÅ÷¸Ç¢ý ÅÃ¢¨º ±À¢§ÃÂ÷ 
À¾¢§É¡Ã¡õ «¾¢¸¡Ãò¾¢ø «Æ¸¡¸ ÜÈôÀðÎûÇÐ. 
 
 Å¢ÍÅ¡ºò¾¢É¡§Ä ¬§Àø ÀÄ¢Â¢Öõ §Áý¨ÁÂ¡É ÀÄ¢¨Â 
§¾ÅÛìÌ ¦ºÖò¾¢É¡ý.  «¾¢É¡§Ä «Åý ¿£¾¢Á¡¦ÉýÚ 
º¡ðº¢ ¦ÀüÈ¡ý.  §¾Å§É «Åý ¸¡½¢ì¨¸¸¨Çì ÌÈ¢òÐ 
º¡ðº¢ ¦¸¡ÎìÌõ À¡ì¸¢Âõ ¦ÀüÈ¡ý.  ÁÃ¢ò¾ À¢ýÛõ §Àº 
¨ÅìÌõ Å¢ÍÅ¡ºõ ¬§ÀÄ¢ý Å¢ÍÅ¡ºõ! 

 
 Å¢ÍÅ¡ºò¾¢É¡§Ä ²§É¡ìÌ ÁÃ½ò¨¾ì ¸¡½¡¾ÀÊìÌ 

±ÎòÐì¦¸¡ûÇôÀð¼¡ý.  §¾ÅÛìÌ À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ¦ÉýÚ 
±ÎòÐì ¦¸¡ûÇôÀÎÓý º¡ðº¢ ¦ÀüÈ À¡ì¸¢ÂÅ¡ý.  ÁÃ½ò¨¾ 
¦ÅýÈ Å¢ÍÅ¡ºõ ²§É¡ì¸¢ý Å¢ÍÅ¡ºõ! 
 

 Å¢ÍÅ¡ºò¾¢É¡§Ä §¿¡Å¡, §¾Å ±îºÃ¢ôÒìÌ 
¸£úôÀÊóÐ, ¾ý ÓØ ÌÎõÀò¨¾Ôõ þÃðº¢ì¸ 
§À¨Æ¨Â ¯ñÎ Àñ½¢É¡ý.  Å¢ÍÅ¡ºò¾¢É¡ø 
¯ñ¼¡Ìõ ¿£¾¢ìÌ Í¾ó¾ÃÅ¡Ç¢Â¡É¡ý.  
¬ì¸¢¨ÉìÌ ¾ôÀ¢ þÃðº¢ô¨À «¨¼ÔõÀÊ 
¯¾Å¢ÂÐ §¿¡Å¡Å¢ý Å¢ÍÅ¡ºõ! 
 

 Å¢ÍÅ¡ºò¾¢É¡§Ä ¬À¢Ã¸¡õ, ¾¡ý 
Í¾ó¾ÃÁ¡¸ô ¦ÀÈô§À¡¸¢È, ¾¡ý «È¢Â¡¾ 
þ¼ò¾¢üÌ §À¡ÌõÀÊ «¨Æì¸ôÀð¼ §À¡Ð 
ÓØ¨ÁÂ¡¸ ¸£úôÀÊó¾¡ý. ºÃ£Ãõ ¦ºò¾ÅÉ¡ö 
þÕó¾¡Öõ, Ó¾¢÷ ÅÂ¾¢§Ä, ¾ý Ó¾¢÷ ÅÂ¾¡É 
Á¨ÉÅ¢ º¡Ã¡û ãÄõ ®º¡ì¨¸ ¦ÀüÈ¡ý. 

«ò¾¨É ¿¡û ¸¡ò¾¢ÕóÐ ¦ÀüÈ ®º¡ì¨¸ ÀÄ¢Â¢ÎõÀÊ §¾Åý ÜÈ¢Â§À¡Ð, 
ÁÃ¢ò§¾¡Ã¢Ä¢ÕóÐ ±ØôÀ ÅøÄ §¾Åý ±ýÚ ¿õÀ¢, ®º¡ì¨¸ ÀÄ¢Â¢¼ 
¦ºýÈ¡ý. º¸Äò¨¾Ôõ ¦ºöÂ ÅøÄÅ÷ ±ý §¾Åý ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸¨Âì 
¦¸¡Îò¾Ð ¬À¢Ã¸¡Á¢ý Å¢ÍÅ¡ºõ! 
 

 

   அவன் லதவனுக்குப் பிரியமானவபனன்று அவன் எடுத்துக்பகாள்ைப்படுவதற்கு முன்னலம சாட்சிபபற்றான்.  எபி. 11:5c      9       

 



 

 
 
 

 Å¢ÍÅ¡ºò¾¢É¡§Ä §Á¡§º À¡÷§Å¡É¢ý ÌÁ¡Ãý 
±ÉôÀÎÅ¨¾ô À¡÷ì¸¢Öõ,  ¾ý ƒÉí¸§Ç¡§¼ ÐýÀò¨¾ 
«ÛÀÅ¢ôÀ¨¾§Â ¦¾Ã¢óÐ¦¸¡ñ¼¡ý. ±¸¢ô¾¢ÖûÇ 
¦À¡ì¸¢„í¸Ç¢Öõ ¸¢È¢ŠÐÅ¢É¢Á¢ò¾õ ÅÕõ ¿¢ó¨¾¨Â 
À¡ì¸¢Â¦ÁýÚ ±ñ½ ¨Åò¾Ð §Á¡§ºÂ¢ý Å¢ÍÅ¡ºõ! 
 
þôÀÊÂ¡¸ Å¢ÍÅ¡º Å£Ã÷¸Ç¢ý ÀðÊÂ¨Ä «Îì¸¢ì ¦¸¡ñ§¼ 
§À¡¸Ä¡õ.  þý¨ÈÂ ÝÆÄ¢ø ¿õ Å¢ÍÅ¡ºõ ±ôÀÊ þÕì¸¢ÈÐ? 
 

▪ ¿¡õ ¦ºÖòÐõ ¸¡½¢ì¨¸ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¯¸ó¾¾¡ö þÕì¸¢È¾¡? 

▪ ÁÃ½ò¨¾ ¦ƒÂÁ¡¸ Å¢Øí¸¢Â þ§ÂÍ¨Å ¸¡½ ¬Âò¾Á¡ö þÕì¸ ¿õ 

Å¢ÍÅ¡ºõ ¯¾×¸¢È¾¡? 

▪ ÓüÈ¢ÖÁ¡¸ ¸¨ÈôÀðÎûÇ þù×Äò¾¢ø þ§ÂÍÅ¢ý þÃðº¢ôÒ ±ýÛõ 

§À¨ÆÂ¢ø «¨¼ì¸Äõ ¦ÀüÚ «Û¾¢ÉÓõ Å¡ú¸¢§È¡Á¡? 

▪ þøÄ¡¾¨Å¸¨Ç þÕì¸¢ÈÅÃ¡¸ Á¡üÈ ÅøÄÅ÷ ¿õ §¾Åý ±ýÚ «Å÷ 

Å¡÷ò¨¾Â¢ø ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åì¸¢§È¡Á¡? 

▪ þù×Ä¸ ¦ºøÅí¸¨ÇÔõ, ¦À¡ì¸¢„í¸¨ÇÔõ «üÀÁ¡¸ ±ñ½¢ 

§¾ÅÛì¸¡¸ À¡ÎÀÎÅ¨¾ ¿õ Å¡úì¨¸Â¢ý Ó¾ý¨ÁÂ¡É §¿¡ì¸Á¡¸ 

¨Åò¾¢Õì¸¢§È¡Á¡? 

 
ºüÚ º¢ó¾¢ô§À¡õ.  Å¢ÍÅ¡ºÁ¢øÄ¡Áø §¾ÅÛìÌô À¢Ã¢ÂÁ¡Â¢ÕôÀÐ 
Ü¼¡¾¸¡Ã¢Âõ; ²¦ÉýÈ¡ø §¾ÅÉ¢¼ò¾¢ø §ºÕ¸¢ÈÅý «Å÷ ¯ñ¦¼ýÚõ, 
«Å÷ ¾õ¨Áò §¾Î¸¢ÈÅ÷¸ÙìÌô ÀÄý «Ç¢ì¸¢ÈÅ¦ÃýÚõ 
Å¢ÍÅ¡º¢ì¸§ÅñÎõ (±À¢.11:6). ±øÄ¡ÅüÈ¢üÌõ §ÁÄ¡¸ ¿¡õ Å¢ÍÅ¡ºò¾¢ø 
¿¢¨Äò¾¢ÕìÌõ§À¡Ð ¿õ §¾ÅÉ¢¼õ ¿üº¡ðº¢ ¦ÀÚ§Å¡õ.  «ò¾¨¸Â §ÁÄ¡É 
À¡ì¸¢Âò¨¾ ¦ÀÈ ¿õ §¾Åý ¿õ¨Á Å¢ÍÅ¡ºò¾¢ø ÀÄôÀÎòÐÅ¡Ã¡¸! 
 

¦ƒÀº£Ä¢ ¬º£÷ 
 

 
 

                                    விசுவாசமில்ோமல் லதவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம்;  எபி. 11:5c                       10       

 



 
 

 

  "Å¢ÍÅ¡ºõ ÍÁìÌõ Ü¨¼" 
§Ã¡¨¾ («ô.12:1-17) 

 

 §¾Åý ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅÃ¢ý ¦ƒÀò¾¢üÌõ À¾¢ø ¦¸¡ÎôÀÅ÷.  ¦ƒÀò¾¢üÌ 
À¾¢ø ¸¢¨¼ìÌõ§À¡Ð ¬îºÃ¢Âõ «¨¼¸¢§È¡õ.  Å¢ÍÅ¡º¢ì¸ ÓÊÂ¡Áø 
¾¢¨¸òÐ ¿¢ü¸¢§È¡õ.  ¬É¡ø º¢Ä÷ ÁðÎõ §¾ÅÉ¢ý «üÒ¾ì ¸Ãò¾¢ý 
¸¢Ã¢¨Â¨Âì ¸ñÎ ¬º£÷Å¡¾í¸¨Ç «ÛÀÅ¢òÐ, §¾Å¨Éò Ð¾¢ì¸¢§È¡õ.  
«ôÀÊ ²üÚì¦¸¡ñ¼ ¦Àñ¾¡ý "§Ã¡¨¾". 
 

§Ã¡¨¾:  ¿ûÇ¢ÃÅ¢Öõ Å¢Æ¢ò¾¢ÕóÐ ¦ƒÀ¢ìÌõ  ́ Õ Å£Ã¡í¸¨ÉÂ¡¸ þÕó¾¡û 
§Ã¡¨¾.  §Ã¡¨¾ ±ýÈ¡ø "§Ã¡ƒ¡" ±ýÚ «÷ò¾õ. ¸¡Äí¸¡Äí¸¡ÄÁ¡¸ 
¬ºÃ¢òÐ ÅÕõ À¨ÆÂ À¢ÃÁ¡½í¸¨Ç Å¢ðÎ ¸¢Õ¨À ±ýÛõ À¢ÃÁ¡½ò¾¢ý ÒÐ 
Å¢ÍÅ¡º Üð¼ò¾¢ý «í¸õ ¾¡ý §Ã¡¨¾. ±Õº§ÄÁ¢ø ¸¢È¢ŠÐÅ÷¸¨Ç 
ÐýÒÚòÐõ ¿¡ð¸Ç¢ø Á¢¸ ¨¾Ã¢ÂÁ¡ö Å¢ÍÅ¡ºò§¾¡§¼ ¾ý Å£ðÊø º¨À 
ÜÎ¾¨Ä ¿¼ò¾¢ °Æ¢Âõ ¦ºöÐ Åó¾Åû Á¡üÌÅ¢ý ¾¡Â¡¸¢Â ÁÃ¢Â¡û.  þÅû 
Å£ðÊø §Å¨Ä ¦ºö¾ §Å¨Äì¸¡Ãô ¦Àñ ¾¡ý §Ã¡¨¾. «Åû ¦ÀÂÕì§¸üÀ 
Á½õ Å£º¢Â Å¢§º„¢ò¾ ¦Àñ.  ÁÃ¢Â¡û Å£ðÊø §ÀÐÕ «Êì¸Ê ÅóÐ 
þ§ÂÍ¨Åì ÌÈ¢òÐ §À¡¾¢ìÌõ§À¡Ð §Å¾ ÅºÉí¸¨Çì §¸ð¸×õ, 
¯ÀºÃ¢ì¸×õ ¦ºö¾¢ÕôÀ¡û.  ²§Ã¡Ð Ã¡ƒ¡ þ§ÂÍÅ¢ý º£¼÷¸Ç¢ø ´ÕÅÉ¡É 
Â¡ì§¸¡¨À Àð¼Âò¾¡ø ¦ÅðÊÉ¡ý(«ô.12:2) ±ýÀÐ ä¾÷¸ÙìÌ À¢Ã¢ÂÁ¡ö 
þÕó¾¾¢É¡ø, §ÀÐÕ¨ÅÔõ ¦¸¡¨Ä ¦ºöÂ ¾£÷Á¡É¢òÐ «Å¨É 
º¢¨Èîº¡¨ÄÂ¢ø ¨Åò¾¡ý(«ô.12:3).  þ¨¾ì §¸ûÅ¢Àð¼ Å¢ÍÅ¡º¢¸û ´ýÚ 
ÜÊ þÃÅ¢ø ÁÃ¢Â¡Ç¢ý Å£ðÊø ¦ƒÀ¢ò¾¡÷¸û.  «ó¾ ¦ƒÀò¾¢ø §Ã¡¨¾Ôõ 
ÀíÌ¦ÀüÈ¡û.  ¦ƒÀò¨¾ì §¸ð¼ ¬ñ¼Å÷ ´Õ à¾ý ãÄõ §ÀÐÕ¨Åî 
º¢¨Èîº¡¨ÄÂ¢Ä¢ÕóÐ Å¢Î¾¨ÄÂ¡ì¸¢É¡÷.  Å¢Î¾¨Ä ¦ÀüÈ §ÀÐÕ §¿Ã¡¸ 
ÁÃ¢Â¡Ç¢ý Å£ðÊüÌ ¦ºýÚ ¸¾¨Åò ¾ðÊÉ §À¡Ð §Ã¡¨¾ §ÀÐÕÅ¢ý 
ºò¾ò¨¾ «È¢óÐ, ºó§¾¡„ò¾¢É¡ø ¸¾¨Åò ¾¢ÈÅ¡Áø ¯û§Ç §À¡ö 
¦ƒÀ¢òÐì ¦¸¡ñÊÕó¾Å÷¸Ç¢¼õ §ÀÐÕ Åó¾¢Õì¸¢È¡÷ ±ýÈ¡û.  «Å÷¸û 
¿õÀÅ¢ø¨Ä.  À¢¾üÚ¸¢È¡ö ±ýÈ¡÷¸û.  «Åû þø¨Ä §ÀÐÕ¾¡ý ±ýÈ¡û.  
þ¾¢ø «ÅÙ¨¼Â Å¢ÍÅ¡ºõ ¦ÅÇ¢ôÀÎ¸¢ÈÐ.  ¿¡Óõ º¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø ±Õº§Äõ 
Å¢ÍÅ¡º¢¸¨Çô §À¡Ä «Å¢ÍÅ¡º Å¡÷ò¨¾¸¨Ç §ÀÍ¸¢§È¡õ.  §Ã¡¨¾¨Âô 
§À¡Ä ¦ƒÀ¢ò¾ ¸¡Ã¢Âò¾¢üÌ À¾¢ø ¯ñÎ ±ýÚ Å¢ÍÅ¡º¢ì¸ §ÅñÎõ. 

  §Ã¡¨¾ §ÀÐÕÅ¢ý ºò¾ò¨¾ì §¸ð¼×¼ý ºó§¾¡„Á¡ö µÊ «È¢Å¢ò¾Ð 
§À¡Ä ¿¡Óõ þó¾ ¯Ä¸ Å¡úì¨¸Â¢ø ¿ü¦ºö¾¢¸¨Ç µÊ µÊ «È¢Å¢ô§À¡õ.  
¿¡õ ¦ÀüÈ ºó§¾¡„õ, ¿õÁ¢ø ̄ ûÇ Å¢ÍÅ¡ºõ ÁüÈÅ÷¸¨ÇÔõ ÅÇÃî ¦ºöÔõ.  
§Ã¡¨¾¨Â À¢¾üÚ¸¢È¡ö ±ýÚ þÆ¢Å¡¸ô §Àº¢É¡Öõ «¨¾ ¦À¡ÕðÀÎò¾¡Ð 
«Åû Å¢ÍÅ¡ºò§¾¡Î ¦ºÂøÀð¼Ð §À¡Ä ¿¡Óõ ¦ºÂøÀÎ§Å¡õ. 

  §Ã¡ƒ¡ ÁÄ¨Ãô §À¡Ä Á½õ Å£º¢Â §Ã¡¨¾Â¢ý Å¡úì¨¸Â¢ø ¸¡½ôÀð¼ 
¦ƒÀìÜÎ¨¸, Å¢Æ¢ò¾¢ÕóÐ ¦ƒÀ¢ò¾, Å¢ÍÅ¡ºõ §À¡ýÈ ¿øÄ Ì½í¸û ¿õÁ¢ø 
¸¡½ôÀ¼ ¸÷ò¾÷ ¾¡§Á ¿ÁìÌ ¯¾Å¢ ¦ºöÅ¡Ã¡¸! 

¾¢ÕÁ¾¢. „÷Á¢Ç¡ Ã¡§ƒ‰  

 

    லதவன் தாலம கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்களுள்ை நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான். எபி. 11:10             11 



 

 
 

Dear Children, 

Here’s a riddle for you - Who is richer than the richest person, and yet needs no 

money? Answer – The one who has Faith.  

The theme for the month of June is – “ ”.  

Hebrews 11:1 says - “Faith is the 

substance [assurance] of things hoped 

for, the evidence of things not seen”. 

Having faith in Jesus Christ means 

relying completely on Him—trusting in 

His infinite power, intelligence, and 

love. 

8 THINGS WE SHOULD KNOW ABOUT FAITH 

✓ Faith is what Saves - It is by grace you 

have been saved, through faith (Eph. 2:8) 

✓ Faith can Grow – Many verses in the 

Bible allude to faith growing - …His 

(Abraham) faith grew stronger… (Rom. 

4:20)  

✓ Faith can Fail - In Luke 22:32 Jesus says 

to Peter, “…but I have prayed for you that 

your faith may not fail.” 

✓ Faith is a Gift 

– “ to another [was given], Faith, by the same Spirit…”(1 

Corin. 12:9) 

✓ Faith can move mountains – Matt. 21:22 says – “If you 

believe, you will receive whatever you ask for in 

prayer.” 

✓ Faith is Protective – The bible talks about the ‘Shield of 

Faith’ (Eph. 6:16); and ‘Faith as a 

breastplate’(1 Thes. 5:8) 

✓ Faith results in Action – Hebrews Chap.11 

✓ Faith is ‘believing’ before you experience - e.g., see 

Matthew 8 for the “great” faith of the Centurion.  

 

 

                     Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Heb. 11:1    12                 

 



 

 

THE BOOK OF ROMANS  

Author: Paul  Date Written: AD 57   Chapters: 16 

Summary: By the inspiration of the Holy Spirit, Paul revealed that God is holy and 

righteous.  

Because He is 

righteous and all 

men are sinners, 

God’s justice 

demands eternal 

punishment.  

And yet, God 

provides 

forgiveness and 

eternal life to 

sinners through 

the life, death, and 

Resurrection of 

Jesus Christ.  

Paul explained that all men are dead in their sins, and no one can be justified in 

God’s eyes by his own works.  

And That Faith Is A Gift From God

 

SAYING IT WITH PICTURES… 

 

 

                            This Is What The Ancients Were Commended For. Heb. 11:2                          13                 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It Is Through Faith We Understand That the Universe was 
Formed by God’s Command (Heb. 11: 3).  

Find 12 differences in the 2 pictures below… 

                                  By Faith Abel Offered God A Better Sacrifice Than Cain Did. Heb. 11:4a                       14                

 

I _____________________ (write your name here) will grow in my Faith in Jesus Christ. 

 



 

 

When David Faced Goliath, He Had Faith That God Would 

Help Him Defeat the Giant. 

 

 

                     And By Faith He Still Speaks, Even Though He Is Dead.  Heb.11:4c         15                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TT5Pmj-0oqo 

 

 

                                        By Faith Enoch Was Taken From This Life. Heb.11:5a           16               

 

https://www.youtube.com/watch?v=TT5Pmj-0oqo


 

 
 

OLDER CHILDREN SECTION  

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

1. Of what was Paul NOT ashamed? (1:16) 

a.  The Gospel of Christ   b.  His educational background 

c.  His Jewish background   d.  All of the above 

2. By what do the just live? (1:17) 

a.  Faith      b.  Hope 

c.   Prayer     d.  Love 

3. There is none____________, no, not one: (3:10) 

a.  Godly      b.  Righteous 

c.  Worthy     d.  All of the above 

4. God showed his love, in that while we were yet _________, Christ died for us (5:8) 

a.  Hopeless     b.  Lost 

c.  Sinners     d.  Unbelievers 

5. What abounds much more where sin abounds? (5:20) 

a.  Hope      b.  Love 

c. Grace       d.  Mercy 

6. What are the wages of sin? (6:23) 

a.  Death      b.  Guilt 

c. Shame     d.  All of the above 

7. What is the gift of God? (6:23) 

a.  Blessings     b.  Eternal Life 

c. Happiness     d.  All of the above 

8. What is not able to separate us from the Love of God? (8:35-36,38-39) 

a.  Angels; Death    b. Things present 

c.  Things Past     d. All of the above 

9. How should we live with all men if it is possible? (12:18) 

a.  Godly      b.  Peaceably 

c.  Sincerely     d.  Righteously 

10. Who risked their lives for Paul and a church met in their home? (16:3-5) 

a.  Hermes and the brothers   b.  Olympas and all the saints 

c.  Priscilla and Aquila    d.  Rufus and his mother 

11. How is God described? (15:5,13,33) 

a. God of Peace; Hope   b.  God of consolation 

c. God of Patience    d.  All of the above 

12. The book of Romans has ________ no. of chapters    a. 8    b. 16    c. 24    d. 32 

 

 

                   He Could Not Be Found, Because God Had Taken Him Away. Heb.11:5c     17               

 



 

 

         For Before He Was Taken, He Was Commended As One Who Pleased God. Heb. 11:5d      18                 

 



 
                     For Before He Was Taken, He Was Commended As One Who Pleased God. Heb. 11:10            19               

 

 



 

JESUS 

KNOWS… 

WHEN WE 

HAVE 

FAITH IN 

HIM!   

                             All These People Were Still Living By Faith When They Died. Heb. 11:13a                    20                

 

 



 

 

 Hope you enjoyed all the activities. Complete the 

short review below…  

1. The theme for the month of June is:   ________________________. 

2. List 4 things about Faith… 

a. ________________________________________________ 

b. ________________________________________________ 

c. ________________________________________________ 

d. ________________________________________________ 

3. ____________ wrote the Book of Romans. 

4. List 2 ways that you can grow stronger in Faith in Christ? 

(i) _______________________ (ii) _____________________________ 

Children, may the Holy Spirit help us to Read HIS Word daily, Pray, and Grow in Faith 
in our Lord Jesus Christ. Amen.                

                                                                                                     God bless,     

Mrs. Briliya Jeyaseelan 

                     And They Admitted That They Were Aliens And Strangers On Earth. Heb.11:13d                     21                

 

 



 

 

 
 

 

1. ±¾¢É¡ø º¢í¸¡ºÉõ Š¾¡À¢ì¸ôÀÎõ? 
2. âÁ¢Â¢ý Á¢Õ¸í¸ÙìÌ Å¢¼ôÀÎÅÐ ±Ð? 
3. «Š§¾¡ò¾¢ý Ôò¾õÀñ½, Â¡÷ Â¡Ã¡§Ä «ÛôÀôÀð¼¡÷? 
4. þøì¸¢Â¡Å¢ý ÌÁ¡Ãý Â¡÷? 
5. §Å¾Óõ, ¸÷ò¾Ã¢ý ÅºÉÓõ ±í¸¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢ôÀÎõ? 
6. ²º¡Â¡ ±¾¢ý §Áø À¡Ãò¨¾ì ¸ñ¼¡÷? 
7. þÃÅ¢§Ä ±ó¦¾ó¾ Àð¼½í¸û À¡Æ¡ì¸ôÀðÎ ºí¸¡ÃÁ¡Â¢üÚ? 
8. ±Ð ´§ÃÀÊ Ãºõ ¾Õõ? 
9. Â¡Õ¨¼Â §ÁðÊ¨ÁÂ¡É ¸ñ¸û ¾¡úò¾ôÀÎõ? 
10. Â¡÷, ²ý, ºò¾Á¢ðÎ ¦¸õÀ£Ã¢ì¸ §ÅñÎõ? 
11. À¢Ã¡÷ò¾¨É ¦ºöÂò ¾ý ÀÃ¢Íò¾ Š¾¡Éò¾¢§Ä À¢Ã§Åº¢ôÀÅý Â¡÷? 
12. ±Ð Å¢ØóÐ§À¡Â¢üÚ? 
13. ¾¢Ã¡ðºò§¾¡ð¼ò¾¢ÖûÇ ´Õ Ìîº¢§À¡Ä þÕôÀÐ Â¡÷? 
14. ±ôÀ¢Ã¡Â£Á¢ý ¾¨Ä ±Ð? 
15. Â¡¨Ãì ¸¡ðÊì ¦¸¡Îì¸ì Ü¼¡Ð? 
16. ƒÉí¸û ±¨¾ §¿¡ìÌ¸¢È¾¢ø¨Ä? 
17. ²º¡Â¡Å¢ý ÌÁ¡Ãý Â¡÷? 
18. §¾Åý ¸ð¼¨ÇÂ¢ð¼Ð ±ýÉ? ƒÉí¸û ¦ºö¾Ð ±ýÉ? 
19. «ØõÀÊìÌ ƒÉí¸û ±í§¸ §À¡¸¢È¡÷¸û? 
20. ¬¸¡ÍìÌì ¸÷ò¾÷ ¦¸¡Îò¾ «¨¼Á¡Éõ ±ýÉ? 
21. À¡À¢§Ä¡ý Ã¡ƒ¡Å¢ý Å¢Ø¨¸Â¢É¡§Ä ºó§¾¡„ôÀð¼ Å¢Õðºí¸û ±¨Å? 
22. Â¡÷§Áø §¾Åý º¢í¸ò¨¾ ÅÃôÀñÏÅ¡÷? 
23. ²º¡Â¡Å¢ý Ó¾ø ÌÁ¡Ãý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ? 
24. §Á¡Å¡À¢ý ±ó¾ô Àð¼½õ À¡Æ¡ì¸ôÀð¼Ð? 
25. ±¾Û¨¼Â ¿£÷ôÀ¡öîºÄ¡É þ¼í¸û À¡Æ¡öô§À¡õ? 
26. ƒ¡¾¢¸Ç¢ý «¾¢À¾¢¸û ±ó¾ °÷ ¾¢Ã¡ðºî ¦ºÊÂ¢ø ¿øÄ ¦¸¡Ê¸¨Ç ¿Úì¸¢ 

§À¡ð¼¡÷¸û? 
27. §¾ÅÛìÌÃ¢Â ±ó¦¾ó¾ ¸¡Ã¢Âí¸û ±¸¢ôÐ §¾ºò¾¢ø ¸¡½ôÀð¼Ð? 
28. ¿õ¨Á ¦¸¡û¨ÇÂ¢Î¸¢ÈÅ÷¸ÙìÌ ÅÕõ ÀíÌ ±ýÉ? 
29. ±ó¾ ¸Â¢Ú¸Ç¡ø «ì¸¢ÃÁõ þØì¸ôÀÎõ? 
30. «¾¢¸ §¸Î¸¨Ç ±¾¢ý §Áø ¸ð¼¨ÇÂ¢ÎÅ¡÷? 

 
 

 

விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் லசாதிக்கப்பட்டலபாது, ஈசாக்ககப் பலியாக ஒப்புக்ககாடுத்தான். எபி.11:17          22 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

லகள்வி 

எண் 
பதில் 

திருமவற 

ஆதாரம் 

1 தன்னிலும் பேத்தவலராலட பிர. 6:10 

2 தண்ணீர்கள் லேல் பிர. 11:1 

3 கபேன்ககாள்ள ஏற்றலவகளயில் உண்கிறவர்களுோய் 

இருக்கப்பட்ட லதசம் 
பிர.10:17 

4 இந்நாட்ககளப் பார்க்கிலும் முன் நாட்கள் நேோயிருந்தது பிர.7:10 

5 லவகேகசய்கிறவனின் பிர.5:12 

6 வயலின் பேனால் பிர. 5:9 

7 கபருகேயுள்ளவகனப்பார்க்கிலும் கபாறுகேயுள்ளவன் 

உத்தேன் 
பிர. 7:8 

8 ஜீவ தண்ணீரின் துரவு உன். 4:15 

9 திராட்சச்கசடிகள் துளிர்விட்டு, ோதளஞ்கசடிகள் பூத்ததா 

என்பகத அறிய 

உன். 6:11, 

7:12 

10 திராட்ச ரசம் உன். 7:9 

11 ஆம் உன். 3:3  

12 லநசம் 
உன். 8 உன். 

3:3:7 

13 ஆயிரம் லபருக்குள்லள ஒரு புருஷகனக் கண்லடன்; 

இவர்ககளல்ோருக்குள்ளும் ஒரு ஸ்திரீகய நான் காணவில்கே உன். 7:28 

14 காவோளரிடம் தன் லநசகரப் பற்றி லகட்டதால் உன். 3:3 

15 ▪ ேணவாளன் இலயசு  கிறிஸ்துவுக்கும், ேணவாட்டி 

சகபக்கும் ஒப்பாக உள்ளது. 

▪ சாகோலோலன சூேமித்திகய லதடி வந்தும், கதகவ 

திறவாேல் உறக்க ேயக்கத்திலும், லசாம்பலிலும் 

காணப்பட்டாள்;  இன்று லதவ ஜனமும், லதவனுக்கு தங்கள் 

இருதய கதகவத் திறவாேல் உேக ஐசுவரியத்திலே ேயங்கி 

இருப்பது லவதகன. 

▪ ேணவாளன் வரும் லவகளகய அறியாத நாம் எப்லபாதும் 

புத்தியுள்ள கன்னிகககளாக பரிசுத்தத்லதாடு விழிப்பாக 

இருந்து ேணவாளகன சந்திக்க ஆயத்தோலவாம். 

 

 

16 ஞானிகளின் வாக்கியங்கள் பிர. 12:11 

17 லதவன் ஐசுவரியத்கதயும் சம்பத்கதயும் எவனுக்குக் 

ககாடுத்திருக்கிறாலரா, அவன் அதிலே புசிக்கவும், தன் 

பங்ககப் கபறவும், தன் பிரயாசத்திலே 

ேகிழ்ச்சியாயிருக்கவும் அவனுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது  

பிர. 5:19 

 

                                     தனக்கு ஒலரலபறானவகனலய பலியாக ஒப்புக்ககாடுத்தான்; எபி.11:19a                     23 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 ஐசுவரியவான்  தன் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து 

நிர்வாணியாய் வந்தான்; வந்ததுலபாேலவ நிர்வாணியாய்த் 

திரும்பப் லபாவான். அவன் தன் பிரயாசத்தினால் உண்டான 

பேகனான்கறயும் தன் ககயிலே எடுத்துக் ககாண்டு 

லபாவதில்கே.  அவன் வந்தபிரகாரலே லபாகிறான். இது 

ககாடுகேயான தீங்கு. 

பிர. 5:13-16 

19 லதகத்கத ேதுபானத்தால் சீராட்டிக் ககாண்டிருக்கவும், 

ேதியீனத்கதப் பற்றிக்ககாண்டிருக்க பிரசங்கி தன் 

உள்ளத்தில் வகக லதடினான். 

பிர. 2:3 

20 ஒரு பாவமும் கசய்யாேல், நன்கேலய கசய்யத்தக்க 

நீதிோன் பூமியிலில்கே. 

பிர.7:20 

21 வாகட, கதன்றல், கந்தப்பிசின்கள்  
உன். 4:16 

22 பார்லவான் 
உன். 1:9 

23 கூந்தல் உன். 4:1 & 6:5 

24 ேனுஷனின் 
பிர.6:7 

25 ▪ சூரியன் உதிக்கிறது, சூரியன் அஸ்தமிக்கிறது;  தான் 

உதித்த இடத்திற்கு அது திரும்பவும் தீவிரிக்கிறது.  காற்று 

கதற்லக லபாய், வடக்லகயுஞ் சுற்றி சுழன்று சுழன்று 

அடித்து, தான் சுற்றின இடத்துக்லக   திரும்ப வரும். 

▪ நம்முகடய கவற்றி, கசல்வம், பதவி, திறகே 

சாதகனகள் எல்ோலே அழிந்து லபாகும் ோகய 

என்பகத உணர்ந்து லதவனுக்காக உண்கேயாய் வாழ 

லவண்டும். 

பிர. 1:3-7 

 

26  கனிகயக் காக்கிறவர்களுக்கு  
உன். 8:12 

27 குருவிகள் பாடுங்காேம் / ோரிகாேம்  உன்.2:11,12 

28 சாகோலோனின் தாயார் 
உன். 3:11 

29 இன்போனது 
உன். 1:2 

30 அவகரத் லதடிலனன், அவகரக் காணவில்கே.  அவகரக் 

கூப்பிட்லடன், அவர் எனக்கு ேறு உத்தரவு 

ககாடுக்கவில்கே. 

உன். 5:6 

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. 

 

               விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் சிவந்தசமுத்திரத்கத உேர்ந்த தகரகயக் கடந்துலபாவதுலபாேக், கடந்துலபானார்கள்;  எபி.11:19a      24 
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Note :  Submit the answers of Bible Quiz to Pastor 

uncle on or before 25th of every month.    

 

 

                 விசுவாசத்தினாலே எரிலகா பட்டணத்தின் மதில்கள் ஏழுநாள் சுற்றிவரப்பட்டு விழுந்தது.  எபி. 11:30      25 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
¸ÊÉÁ¡É ¬Âò¾õ 
 

®Êò ¬º¢Ã¢¨ÂÂ¡¸ À½¢ÒÃ¢ó¾ Á¢„ý ÀûÇ¢Â¢ø, «ÅÕìÌ ¯½×õ 
¯¨ÈÅ¢¼Óõ þÄÅºõ.  ¬É¡ø ¨¸Â¢ø ¸¢¨¼ò¾§¾¡ «ïºø ¾¨Ä Ü¼ 
Å¡í¸ô ÀüÈ¡¾ ¸¡º¡õ.  «¾¢Öõ Á¸¡ ¦ÀÃ¢Â ºÅ¡ø §ÅÇ¡ñ¨Á 
¸üÚì¦¸¡ÎôÀÐ. 'þó¾¢Â¡!' ¾¡ý ¦ºýÈ¨¼Â §ÅñÊÂ þó¾¢Â¡¨Åô ÀüÈ¢Â 
¸ÉÅ¢ý ÅÄ¢¨ÁÂ¡ø §Å¾¨É ÅÆ¢Â¢Öõ À¡Ê ¿¼ó¾¡÷.  «ÅÃÐ ¿íÜÃõ 
¸¢È¢ŠÐÅ¢ø þÕó¾¾¡ø ¦¾¡¼§Ã¡ð¼ò¾¢ø º¢Ïí¸¡Áø, º¢ó¾¨É º¢¾È¡Áø 
µÊÉ¡÷.  º¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø, 'Å£ðÊüÌ µÊÅ¢¼Ä¡Á¡ ±ýÈ «Ç×ìÌ §º¡÷× 
§¿Ã¢ð¼ §À¡Ðõ, þô§À¡Ð þí¸¢ÕóÐ µÊÅ¢ð¼¡ø ¸É× §¾ºÁ¡õ þó¾¢Â¡ 
¸ÉÅ¡¸§Å ¿¢ýÚ Å¢Î§Á ±ýÚ ±ñ½¢ÂÀÊ§Â «ó¾ ãýÚ ¬ñÎ¸¨Çì 
¸¼ó¾¡÷.  «Å÷ ¸üÀ¢ò¾¨¾Å¢¼ «Å÷ ¬Å¢ìÌÃ¢Â Å¡úì¨¸Â¢ø 
¸üÚì¦¸¡ñ¼Ð «¾¢¸Á¡Â¢Õó¾Ð. 
 

¦Á¾ÊŠð º¨À Š¾¡À¸¡ÃÉ ƒ¡ý ¦ÅŠÄ¢Â¢ý Á¢¸ Óì¸¢Â 
§À¡¾¨ÉÂ¡É ¦ƒÀìÌØì¸Ùõ, ÜÎ¨¸¸Ùõ, Å£Î¸û ºó¾¢ôÒ, 
À¢Ãºí¸í¸Ùõ ®Êò¾¢üÌ ¬º¢Ã¢Â÷ À½¢§Â¡Î ¸¢¨¼ò¾ «ÛÀÅí¸û.  
¦ƒÀìÌØ ®Êò¾¢üÌ Á¢¸×õ À¢Êò¾ ´ýÚ.  ÀíÌ ¦¸¡ûÙõ «¨ÉÅÕõ 
Å¡Ãò¾¢üÌ ´ÕÅ÷ À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ ±ýÀÐ ¿¢Â¾¢.  «ó¾ Å¡Ãò¾¢ø 
¸¢È¢ŠÐ×¼ý ÜÊ ¿¼ó¾¾¢ø ̧ üÚì¦¸¡ñ¼Åü¨ÈÔõ, «ÛÀÅ¢ò¾Åü¨ÈÔ§Á  

 

                                                 விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ராஜ்யங்ககள கஜயித்தார்கள்,எபி. 11:33a                    26 

 



 
 
 

 
 
 
À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.  À¨ÆÂ ÒÃ¡½í¸¨Ç§Â¡, «Îò¾ÅÃ¢ý 
«ÛÀÅí¸¨Ç§Â¡ ¦º¡øÄìÜ¼¡Ð.  Å¡Ä¢ÀÕìÌ þÐ ´Õ ÜîºÁ¡É 
¸¡Ã¢Âõ.  ´Õ Å¡Ãõ §À¡¸ò ¾ÅÈ¢É¡Öõ ¦ƒÀìÌØ ¾¨ÄÅ÷¸û §¿Ã¢ø ÅóÐ 
«ýÀ¡öò ¾í¸û ¸Ã¢º¨É¨Â ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ¡÷¸Ç¡õ.  «Å÷¸ÇÐ 
¯ñ¨ÁÂ¡É «ýÒ, ®Êò¾¢ý Üîºò¨¾ «ôÒÈôÀÎò¾¢ÂÐ.  «ó¾ «ýÒ 
³ì¸¢Âò¾¢ý ÅÄ¢¨ÁÂ¢ø Á£ñÎõ ÜÃ¢Â «õÀ¡É¡÷ ®Êò. 
 

¾¡ý ŠÅ£Ê‰ ÁÕòÐÅ Á¨ÉÂ¢ø þÕìÌõ§À¡Ð ²üÈ Á¡¿¢Ä 
«ÇÅ¢Ä¡É ¦ƒÀìÌØÅ¢ý ¦À¡Úô¨Àò ¦¾¡¼÷óÐ ¦ºö¾¡÷.  þó¾ 
¦¸ý¼ì¸¢ ¬º¢Ã¢Â÷ À½¢ ¸¡Äò¾¢Öõ ¯Ä¸ ¿ü¦ºö¾¢ °Æ¢Âò§¾¡Î 
þ¨½óÐ Á¢ýÉ¢Â§À¡Ä¢Š, ¦¸ý¼ì¸¢ ¬º¢Ã¢Â÷ À½¢ ¸¡Äò¾¢Öõ ¯Ä¸ 
¿ü¦ºö¾¢ °Æ¢Âò§¾¡Î  þ¨½óÐ Á¢ýÉ¢Â§À¡Ä¢Š, ¦¸ñ¼ì¸¢ ØØÅÐõ  
ÁüÚõ «Õ¸¢ÖûÇ Á¨ÄôÀÌ¾¢ìÌõ ¾ý Å¢ÎÓ¨È ¿¡ð¸Ç¢ø ÀÂ½õ ¦ºöÐ, 
º¢Ú º¢Ú ¦ƒÀì ÌØì¸¨Ç ̄ ÕÅ¡ì¸¢É¡÷ ®Êò.  þÅÃÐ «÷ôÀ½¢ôÒõ, ¾ðÊ 
±ØôÒõ §Å¾ Å¢Â¡ì¸¢Â¡Éí¸Ùõ, Á¢„ÉÃ¢ À¡ÃÓõ, ÜÃ¢Â º¢ò¾¡ó¾í¸Ùõ 
¦ƒÀìÌØì¸Ç¢ø þÅÕì¦¸É ´Õ þ¼ò¨¾ ¯ÕÅ¡ì¸¢Â¢Õó¾Ð.  
þùÅ¢¾Á¡öò ¾£Å¢ÃÁ¡öô À½¢Â¡üÈ¢Â ®Êò¨¾ ̄ Ä¸ ÍÅ¢§º„ Á¢„ý þÂì¸õ  
Á¢ýÉ§º¡ð¼¡Å¢ý Á¡¿¢Ä ¦ƒÀìÌØÅ¢ý ¾¨ÄÅ¢Â¡¸ ²üÀÎò¾¢ÂÐ. 
 

Á¡¿¢Ä «ÇÅ¢Ä¡É Ò¾¢Â ¦À¡ÚôÒ «ÅÃÐ ¬º¢Ã¢ÂôÀ½¢ìÌ þ¨¼äÈ¡¸ 
þÕì¸Å¢ø¨Ä.  ¬º¢Ã¢ÂôÀ½¢Ôõ þó¾ °Æ¢Âò¾¢üÌ À¡¾¢ô¨À 
²üÀÎò¾Å¢ø¨Ä.  ®Êò¾¢ý º£Ã¢Â ´ØíÌÓ¨È «ó¾ó¾ §Å¨Ä¨Â «¾¢É¾¢ø 
¸¡Äò¾¢ø Á¢¸ §¿÷ò¾¢Â¡¸ ¦ºöÂ ¯¾Å¢ÂÐ.  Ò¾¢Â Ôì¾¢¸¨Ç ²üÈ 
§Å¨ÇÂ¢ø ÀÂýÀÎò¾¢ÂÐ.  ®Êò¾¢ý º¢ÈôÒò¾ý¨Á, Á¡¿¢Ä «ÇÅ¢ø Àø§ÅÚ 
þ¼í¸Ç¢ø ¦ºÂøÀðÎ Åó¾ º¢Ú º¢Ú ¦ƒÀìÌØì¸¨Ç ´ÕÓ¸ôÀÎò¾¢, 
þ¨½óò ´ÕÓ¸ôÀÎò¾¢, þ¨½ó¾ ´ÕÁÉ§¾¡Î ¦ºÂÄ¡üÈ ¨ÅìÌõ 
Å¨¸Â¢ø Á¡¿¢Ä ¦ƒÀ Ó¸¡õ ´ý¨È ´Õí¸¢¨½ò¾¡÷ ®Êò. þó¾ ÜÎ¨¸ 
¿¢îºÂÁ¡¸ ´Õ ÒÐ ¯óÐ¾¨ÄÔõ ´ýÚ ÜÊÂ º§¸¡¾ÃòÐÅò¨¾Ôõ 
¿¢¨Ä¿¢ÚòÐõ ±ýÚ ±ñ½¢Â¾¡ø, º¢Ä ¦ÀÃ¢ÂÅ÷¸Ùõ ®Êò§¾¡Î 
¸Õò¦¾¡ÕÁ¢òÐì ̈ ¸¦¸¡Îò¾É÷.  þó¾ Ó¾ø Á¡¿¢Ä Á¡¿¡Î ́ Õ Á¡¦ÀÕõ 
¦ÅüÈ¢Â¡ÉÐ.  ®Êò¾¢ý ÓÆí¸¡ø §À¡Ã¡ð¼ò¾¢üÌ ¸¢¨¼ò¾ ¦ÅüÈ¢¸Ç¢ø 
þÐ×õ ´ýÚ. 

- ¦¾¡¼Õõ 

 

                                           நீதிகய நடப்பித்தார்கள், வாக்குத்தத்தங்ககளப் கபற்றார்கள், எபி.11:33b                     27 



 
 
 

-  
 

 
 

 

              

  
     பரத்துக்கேறு முன்னகே [பாோலை 140] 
                  (Our blest Redeemer ere He breathed) 

 
பரத்துக்கேறு முன்னகே 

கபரருள் நாதனார் 

கதற்றரவாளன் ஆவியை 

வாக்ேளித்தார் 

 

2.    விருந்து கபாலத் கதற்றவும் 

அவ்வாவி கேருவார் 

எத்தாழ்யேைான நநஞ்ேிலும் 

ேஞ்ேரிப்பார் 

 

’பரிசுத்த ஆவிைாேிை கதற்றரவாளகன எல்லாவற்யறயும் உங்ேளுக்குப் 
கபாதித்து.. உங்ேளுக்கு நியனப்பூட்டுவார்’. கைாவான் 14:26 

 
      ஆண்டவராேிை ேிறிஸ்து உைிர்த்நதழுந்தபின் நாற்பது நாட்ேளாேப் 
பூகலாேத்தில் ேஞ்ேரித்துப் பலமுயற தேது ேீஷருக்குக் 
ோணப்பட்டார்.  ஆைினும் அவர்ேள் உைிர்த்நதழுதலின் ேேத்துவத்யதயும், 
அதின் முக்ேிைத்துவத்யதயும் இன்னும் உணரவில்யல.  அவரது ேீஷரில் 
கதாோ அவர் உைிர்த்நதழுந்தயத விசுவாேிக்ேச் ேிறிது தைங்ேினான்.  ேற்ற 
ேீஷரும் ேீன் பிடித்தல் முதலிை தங்ேள் பயைை நதாைில்ேளுக்குத் திரும்ப 
எத்தனித்தனர்.  இயத முன்னறிந்த ஆண்டவர், ‘பரிசுத்த ஆவிைாேிை 
கதற்றரவாளன்’ அவர்ேயள பலப்படுத்தி, அவர்ேள் எருேகலயே 
விட்டுப்கபாோேல் பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நியறகவறக் ோத்திருக்கும்படிக் 
ேட்டயளைிட்டார்.  அந்தப்படிகை, நபந்நதநோஸ்கத என்னும் நாள் வந்தகபாது 
அவர்ேநளல்லாரும் ஒருேனப்பட்டு, ஓரிடத்தில் வந்திருந்தார்ேள்.  அப்நபாழுது 
அக்ேினிேைோன நாவுேள் அவர்ேள் ஒவ்நவாருவர்கேலும் அேர்ந்தன. 
அவர்ேநளல்லாரும் பரிசுத்த ஆவிைினாகல நிரப்பப்பட்டார்ேள்.  இந்த 
ேம்பவத்யத நியனவுகூர, திருச்ேயபைில் பரிசுத்த ஆவிைின் திருநாள் 
ஆேரிக்ேப்படுேிறது. 

                                                    சிங்கங்களின் வாய்ககள அகடத்தார்கள்,எபி.11:33c                                              28 

 

 



 
 
 

 

 

 

1829ம் ஆண்டு, பரிசுத்த ஆவிைின் திருநாளன்று, ோயல ஆலை 

ஆராதயனக்குப்பின், இங்ேிலாந்தில் க ாநடஸ்டன் நேரில், 56 வைதுள்ள ஒரு 
அம்யேைார் தன் படுக்யேையறைின் ஜன்னலுக்ேருேில் உட்ோர்ந்து, 
அன்யறைத்தினம் ஆராதயனைில் ஆற்றப்பட்ட அருளுயரயைக் குறித்து 
ஆழ்ந்து ேிந்திக்ேலானார்.  அவர் ேனதில் ஆண்டவர் பரத்துக்கேறின ோட்ேியும், 
நபந்நதகோஸ்கத நாளில் ேீஷர்ேள் கூடிைிருக்கும்கபாது அக்ேினிேைோன 
நாவுேள் ரூபத்தில் பரிசுத்த ஆவி ேீஷர்கேல் இறங்ேின ோட்ேியும் உண்டானது.   
   இவ்விதோே அவர் ேிந்தித்துக்நோண்டிருக்யேைில் ஒரு பாடல் அவர் 
ேனதில் வரிவரிைாே உருவானது.  எழுதுவதற்குக் ோேிதகோ, நபன்ேிகலா 
பக்ேத்தில் இல்லாததால், அவர் தேது விரலில் ேிடந்த யவர கோதிரத்தினால் 
அங்ேிருந்த ேண்ணாடி ஜன்னலில் அப்பாடலின் ஏழு ேவிேயள 
எழுதினார்.  அந்த அம்யேைார் இறந்தபின்னர் அந்தக் ேண்ணாடி 
திருடிக்நோண்டு கபாேப்பட்டது.  இப்பாடலின் ஐந்து ேவிேள் ேட்டுகே நேது 
பாட்டுப் புத்தேங்ேளில் கேர்க்ேப்பட்டுள்ளன.  இப்பாடல், அருள்திரு. ஜான் 
யடக்ஸ் (John B. Dykes) என்பவர் எழுதிை St. Cuthbert என்னும் ராேத்தில் 
ேிறிஸ்தவ உலேநேங்கும் பல நோைிேளில் பரிசுத்த ஆவிைின் திருநாளன்று 
பாடப்படுேிறது. 
 

இப்பாடயல எழுதிைவர்  ாரிைட் ஆபர் அம்யேைார்.  இவர் 1773ம் ஆண்டு, 
இங்ேிலாந்தில் ந ர்ட்கபார்ட்ஷைர் ோோணத்திலுள்ள க ாநடஸ்டன் நேரில் 
பிறந்தார் (Hoddesdon, Hertfordshire).  நல்ல ேிறிஸ்தவ ேன்ோர்க்ே நநறிைில் 
வளர்க்ேப்பட்டு, அவ்வூரிலுள்ள எல்லா ேிறிஸ்தவத் நதாண்டுேளிலும் 
பங்குநோண்டார்.  ஆலை ஆராதயனேளுக்கு ஒழுங்ோேச் நேன்று, வடீு 
திரும்பிைவுடன், ஆராதயனைில் ஆற்றப்பட்ட அருளுயரயைக் குறித்து 
நவகுகநரம் ேிந்தயன நேய்வார்.  அவற்யற அடிப்பயடைாேக் நோண்ட அகநே 
பாடல்ேள் எழுதியுள்ளார். ஆைினும் அவர் எழுதிை ‘பரத்துக்கேறுமுன்னகே’ 
என்னும் ஒகர பாடலின் மூலகே அவர் நியனவுகூரப்படுேிறார்.   ாரிைட் 
ஆபர் அம்யேைார் 1862ம் ஆண்டு, தேது 80வது வைதில் ேறுயேக்குட்பட்டார். 
 

 

 

 

                                                           அக்கினியின் உக்கிரத்கத அவித்தார்கள், எபி.11:34a                                           29 



 
 
 

 

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

5 »¡Â¢Ú 12.00 noon- 1.00 pm 
¯ÀÅ¡º ¦ƒÀìÜÎ¨¸ -  
              ¬Â÷ þøÄõ 

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

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

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

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

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

19 »¡Â¢Ú 7.00 pm – 7.30 pm 
¦Àñ¸û ³ì¸¢Â ºí¸õ -   
                   Óº¡À¡ 

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

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

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

30 Å¢Â¡Æý 
11.45 pm Á¡¾ þÚ¾¢ ¦ƒÀõ –  

        ¬Â÷ þøÄõ 

                              பட்டயக்கருக்குக்குத் தப்பினார்கள், பேவீனத்தில் பேன்பகாண்டார்கள்.  எபி.11:34b          30 

   
¬ÄÂ ¬Ã¡¾¨ÉÂ¢ø ÀíÌ ¦ÀÈ ÓýÀ¾¢× ¦ºöÅ¾ü¸¡É þ¨½ôÒ 
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1.05.22 MATTHEW 25: 19 – 23 

2.05.22 MATTHEW     25: 24 – 30 
3.05.22 MATTHEW     25: 31 – 36 

4.05.22 MATTHEW     25: 37 – 40 

5.05.22 MATTHEW     25: 41 – 46 

6.05.22 MATTHEW     26: 1 – 5 

7.05.22 MATTHEW     26: 6 – 10 

8.05.22 MATTHEW     26: 11 – 16 

9.05.22 MATTHEW 26: 17 – 25 

10.05.22 MATTHEW 26: 26 – 30 

11.05.22 MATTHEW     26: 31 – 35 

12.05.22 MATTHEW 26: 36 – 40 

13.05.22 MATTHEW 26: 41 – 46 

14.05.22 MATTHEW 26: 47 – 50 

15.05.22 MATTHEW 26: 51 – 56 

16.05.22 MATTHEW 26: 57 – 61 

17.05.22 MATTHEW 26: 62 – 67 

18.05.22 MATTHEW 26: 68 – 75 

19.05.22 MATTHEW 27: 1 – 5 

20.05.22 MATTHEW 27: 6 – 10 

21.05.22 MATTHEW  27: 11 – 14 

22.05.22 MATTHEW  27: 15 – 20 

23.05.22 MATTHEW  27: 21 – 26 

24.05.22 MATTHEW  27: 27 – 31 

25.05.22 MATTHEW  27: 32 – 36 

26.05.22 MATTHEW  27: 37 – 44 

27.05.22 MATTHEW 27: 45 – 50 

28.05.22 MATTHEW 27: 51 – 56 

29.05.22 MATTHEW 27: 57 – 61 

30.05.22 MATTHEW 27: 62 – 66 

                                    Women Received Back Their Dead, Raised To Life Again. Heb.11:35a                                31 

 

 



 
 
 

1 

1 

Ò¾ý ¾¡É¢.    2: 13 – 23 ±§À.  6: 10 – 24 
2 Å¢Â¡Æý ¾¡É¢.    2: 24 – 34 À¢Ä¢.  1: 1 – 15 
3 ¦ÅûÇ¢ ¾¡É¢.    2: 35 – 49 À¢Ä¢.  1: 16 – 30 

4 ºÉ¢ ¾¡É¢.    3: 1 – 10 À¢Ä¢.  2: 1 – 15 

5 »¡Â¢Ú ¾¡É¢.    3: 11 – 20 À¢Ä¢.  2: 16 – 30 

6 ¾¢í¸û ¾¡É¢.    3: 21 – 30 À¢Ä¢.  3: 1 – 11 

7 ¦ºùÅ¡ö ¾¡É¢.    4: 1 – 9 À¢Ä¢.  3: 12 – 21 

8 Ò¾ý ¾¡É¢.    4: 10 – 18 À¢Ä¢.  4: 1 – 12 

9 Å¢Â¡Æý ¾¡É¢.    4: 19 – 27 À¢Ä¢.  4: 13 – 23 
10 ¦ÅûÇ¢ ¾¡É¢.    4: 28 – 37 ¦¸¡§Ä¡. 1: 1 – 14 
11 ºÉ¢ ¾¡É¢.    5: 1 – 12 ¦¸¡§Ä¡. 1: 1 – 14 
12 »¡Â¢Ú ¾¡É¢.    5: 13 – 21 ¦¸¡§Ä¡. 2: 1 – 14 
13 ¾¢í¸û ¾¡É¢.    5: 22 – 32 ¦¸¡§Ä¡. 2: 1 – 14 
14 ¦ºùÅ¡ö ¾¡É¢.    6: 1 – 15 ¦¸¡§Ä¡. 3: 1 – 14 
15 Ò¾ý ¾¡É¢.    6: 16 – 28 ¦¸¡§Ä¡. 3: 1 – 14 
16 Å¢Â¡Æý ¾¡É¢.    7: 1 – 14 ¦¸¡§Ä¡. 4: 1 – 9 
17 ¦ÅûÇ¢ ¾¡É¢.    7: 15 – 28 ¦¸¡§Ä¡. 4: 10 – 18 
18 ºÉ¢ ¾¡É¢.    8: 1 – 14 1¦¾º.   1: 1 – 10 
19 »¡Â¢Ú ¾¡É¢.    8: 15 – 27 1¦¾º.   2: 10 – 18 
20 ¾¢í¸û ¾¡É¢.    9: 1 – 10 1¦¾º.   3: 10 – 20 
21 ¦ºùÅ¡ö ¾¡É¢.    9: 11 – 19 1¦¾º.   3: 1 – 13 
22 Ò¾ý ¾¡É¢.    9: 20 – 27 1¦¾º.   4: 1 – 9 
23 Å¢Â¡Æý ¾¡É¢.    10: 1 – 10 1¦¾º.   4: 10 – 18 
24 ¦ÅûÇ¢ ¾¡É¢.    10: 11 – 21 1¦¾º.   5: 1 – 14 
25 ºÉ¢ ¾¡É¢.    11: 1 – 10 1¦¾º.   5: 15 – 28 
26 »¡Â¢Ú ¾¡É¢.    11: 11 – 20 2¦¾º.   1: 1 – 12 
27 ¾¢í¸û ¾¡É¢.    11: 21 – 32 2¦¾º.   2: 1 – 9 
28 ¦ºùÅ¡ö ¾¡É¢.    11: 33 – 45 2¦¾º.   2: 10 – 17 
29 Ò¾ý ¾¡É¢.    12: 1 – 13 2¦¾º.   3: 1 – 9 

30 Å¢Â¡Æý µº¢Â¡   1: 1 – 11 2¦¾º.   3: 10 – 18 

 

                   யுத்தத்தில் வல்ேவர்கைானார்கள், அந்நியருவடய லசவனகவை முறியடித்தார்கள். எபி.11:34c            32 

 



 
 
 

À¡Á¡¨Ä   - 3 உன்னதம் ஆழம் எங்லகயும் 

À¡Á¡¨Ä   - 139 பதய்வாவீ மணவாசராய் 

¸£÷ò¾¨É  – 98 ஆவிவய மவழலபாலே யூற்றும் 

À¡Á¡¨Ä  - 194 தூய பந்தி லசர்ந்த வககள் 

À¡Á¡¨Ä  - 22 தூய தூய தூய 

À¡Á¡¨Ä  - 142 பிதாலவ ோ தயாபரா 

¸£÷ò¾¨É – 5 சருவ லோகாதிபா நேஸ்காரம் 

¸£÷ò¾¨É – 317 அனுக்ரக வார்த்கதலயாலட 

 

À¡Á¡¨Ä  - 19 எவ்வண்ணோக கர்த்தலர 

À¡Á¡¨Ä  - 326 ரட்சா கபருோலன பாரும் 

¸£÷ò¾¨É  – 193 எல்ோம்  இலயசுலவ 

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

 

À¡Á¡¨Ä  - 21 லசகனயின் கர்த்தா 

À¡Á¡¨Ä  - 312 சிலுகவ தாங்கும் மீட்பர் பின் 

¸£÷ò¾¨É – 153 இலயசுலவ கிருபாசனப்பதிலய 

  ¸£÷ò¾¨É - 322 சூரியன் ேகறந்து அந்தகாரம்  

                    ஸ்திரீகள் சாகக்ககாடுத்த தங்களுகடயவர்ககள உயிலராகடழுந்திருக்கப்கபற்றார்கள்; எபி.11:35 a           33 

 



 
 
 

 

கபந்கதலகாஸ்லத 

ஞாயிறு – எங்ககள 

விடுவிக்கும் தூய 

ஆவியானவர் 

ஏசாயா 

61 :1 – 11 

அப். 

2 : 1 - 13 

 

லூக்கா 

4:16–21 

 

 

திரித்துவ ஞாயிறு – 

திரித்துவம் : அன்பின் 

சமூகம் 

ஆதி. 

18 : 1 – 15 
2 ககாரி. 

13 : 5 – 14 
 

 

மாற்கு 

1: 1 - 11 
97 

வழிபாட்டில் கடவுளின் 

வவளிப்பாடு 

 

1 இராஜா. 

8 : 22 - 30 

    கெளி. 

14 : 1 – 7 
 

மாற்கு 

3: 1 - 6 
 

சீஷர்ககள உருவாக்குதல் 
1 இராஜா. 

19 : 11 - 21 
ரராமர ்

16: 3 - 16 

ரயாொன் 

1:35–42 
34:11-22 

ºí¸£¾õ 54 
Madinat Zayed & 
TCA –8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 55 
Mussafah & Muroor 
–8pm to 9pm 

´Õí¸¢¨½ó¾ §Å¾ ¬Ã¡öîº¢ 

ºí¸£¾õ 53 Hamdan/Alwadha 
8pm to 9pm 

                              லவறு சிேர் நிந்வதகவையும் அடிகவையும் கட்டுகவையும் காவவேயும் அநுபவித்தார்கள்;  எபி.11:36   34 
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Birth Date Title Name 
1 Ms. Evelyn Gracia. R 

1 Mr. Salin Robert. S 

2 Mrs. Vanitha  Mani  Inbakumari 

4 Mrs. Sathya Arul Mozhi Varman 

4 Mr. Ruban Thiruthuvaraj. G  

5 Master. Andrew Jones Arun 

5 Mr. Johnson Sagayaraj 

6 Mr. Rajesh T 

6 Mrs. K. Nithya Prince 

7 Mr. Ashok Raj Kumar 

7 Mr. Samuel Solomon 

7 Mr T. Franklin 

8 Master. Shane Daniel 

9 Mrs. Brini Chandran. S. B 

10 Mr. Samuel Kirubasingh Appadurai 

11 Mr. Julian John 

11 Mr. Samuel Prakashraj. R 

12 Mrs. Pansy Sophia 

13 Mrs. Shalini 

13 Mr. Manuel Yesudian 

13 Baby. Jiana Rexy 

14 Ms. Manuel Yesudial 

14 Mrs. L. Lara Begerlin 

15 Mr Jayaraj Robinson 

15 Mr Allwin Emmanuel Packianathan 

15 Mr Thiyagu Murugaraj 

                    கல்கேறியுண்டார்கள், வாளால் அறுப்புண்டார்கள், பரீட்கசபார்க்கப்பட்டார்கள், எபி.11:37a                       35 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birth Date Title Name 
16 Mrs. Dr. Briliya Rajabel Devadasl 

16 Mrs. Helen Paul 

16 Master. Keziah Grace 

17 Ms. Krithika 

18 Master. Abryan Gabriel Jeyaseelan 

18 Mr. Vasanth Dhanapaul 

19 Mrs. Divya D 

19 Mr. Jebastin D 

20 Mr. Japa Kumar. C. S 

21 Mr. Titus Kennerth 

21 Mr. Prince Immanuel Samuel 

22 Mrs. Rinu 

23 Mr. Vigin Cv 

23 Mrs. Alice Jennifer 

26 Ms. Anoushka 

26 Mr. Solomon Susinder 

26 Mr. Godwin Mohan 

27 Mrs. Blessy Kripalani 

28 Mr. Rejin Raj Manuel. R 

29 Master. Jonathan Geosper 

29 Ms. Jerilyn Pushpam 

29 Mr. Rajkumar 

29 Mr. Jeen Lemon 

29 Master. Adhip Immanuel 

29 Master. Aarav Samuel 

29 Mrs Dheenal 

 

                                                              உேகம் அவர்களுக்குப் பாத்திரோயிருக்கவில்கே; எபி.11:38a                                           36 



 
 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«í¸ò¾¢É÷¸Ç¢ý §º÷ì¨¸ Å¢ÅÃõ 

 

 

 

 

 

Wedding  
Date 

Title Name 

5 Mr. & Mrs. Ruban Ponnuswamy 

5 Mr. & Mrs. Daniel Jebadurai 

6 Mr. & Mrs. Thomson Gnanamam Santhosh 

11 Mr. & Mrs. Jeya Mahear 

12 Mr. & Mrs. Sasivijay Rajeshkumar. D 

18 Mr. & Mrs. Pradeep Kumar K 

21 Mr. & Mrs. Max Jeevin 

26 Mr. & Mrs. Arul Mozhi Varman 

27 Mr. & Mrs. John Andrews 

28 Mr. & Mrs. Jeen Lemon 

S.No. Name Mem. No. 

1 Mr. Dinesh 437 

இவர்ககளல்ோரும் விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சிகபற்றும், வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டகத அகடயாேற்லபானார்கள். எபி.11:39   37 

 



 
 
 

 


