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

þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¿¡Áò¾¢É¡§Ä Å¡úòÐì¸¨Ç ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢§Èý.  
¸¼×Ù¨¼Â ¦ÀÃ¢¾¡É ¸¢Õ¨ÀÂ¢É¡§Ä þó¾ ¬ñÊý ¬Ú Á¡¾í¸¨Ç 
¿¢¨È×¦ºöÐ ²Æ¡õ Á¡¾ò¨¾ì ¸¡½ ¦ºö¾ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¿ýÈ¢ 
¦ºÖòÐ§Å¡õ.  þó¾ Á¡¾ò¾¢Öõ ¬ñ¼Å÷ ¾Õõ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ý Å¡ìÌò¾ò¾õ:  

 
  ¿£¾¢Á¡Û¨¼Â º¢Ãº¢ý§Áø ¬º£÷Å¡¾í¸û ¾íÌõ [¿£¾¢. 10:6].  
  A good man will receive blessings [Prov. 10:6]. 

 
¿£¾¢Á¡É¢ý º¢Ãº¢ý§Áø ¬º£÷Å¡¾õ ¾íÌõ.  
±ôÀÊ¦ÂøÄ¡õ ¸÷ò¾÷ ¿£¾¢Á¡¨É ¬º£÷Å¾¢ì¸¢È¡÷ ±ýÚ À¡÷ìÌ¦À¡ØÐ, 
 
1. ÀÃ¡ÁÃ¢òÐ ¬º£÷Å¾¢ì¸¢È¡÷ 
 
¸÷ò¾÷ ¿£¾¢Á¡ý¸¨Ç Àº¢Â¢É¡ø ÅÕó¾Å¢¼¡÷(¿£¾¢.10:3).                                                                                                                            
±Ä¢Â¡ ¾£÷ì¸¾Ã¢º¢Â¢Û¨¼Â Å¡úÅ¢ø Á¨Æ ¦ÀöÂ¡¾ ¸¡Äò¾¢ø ¸÷ò¾÷ 
±Ä¢Â¡¨Å §¸Ã£ò ¬üÈñ¨¼ìÌ ¦ºøÖõÀÊÂ¡¸ ¸ð¼¨ÇÂ¢Î¸¢È¡÷.  «í§¸ 
¸¡¸ò¾¢ý ãÄÁ¡¸ «ôÀÓõ, þ¨Èîº¢Ôõ ¦¸¡ÎòÐ §À¡„¢ì¸¢ýÈ¡÷ 
(1Ã¡ƒ¡.17:6).  ¾¡Å£¾¢ý ºí¸£¾õ ºí.37:25-ø ÀÊìÌõ¦À¡ØÐ «Åý ºó¾¾¢ 
«ôÀòÐìÌ þÃóÐ ¾¢Ã¢¸¢È¨¾Ôõ ¿¡ý ¸¡½Å¢ø¨Ä.  ºí¸£¾¸¡ÃÉ¡¸¢Â ¾¡Å£Ð 
ÜÚÅÐ §À¡Ä ¸÷ò¾÷ ¿£¾¢Á¡¨ÉÔõ, «ÅÉÐ ºó¾¾¢¨ÂÔõ ÀÃ¡ÁÃ¢ì¸¢È  
§¾ÅÉ¡Â¢Õì¸¢È¡÷.  ¿£¾¢Á¡ý¸¨Ç ¸÷ò¾÷ ¨¸Å¢¼¡Áø «Å÷¸¨Ç ±øÄ¡ 
Ýú¿¢¨Ä¸Ç¢Öõ ÀÃ¡ÁÃ¢ì¸¢È¡÷. 
 
2.  À¡Ð¸¡òÐ ¬º£÷Å¾¢ì¸¢È¡÷ 
 
¿£¾¢Á¡ý ±ý¦Èý¨ÈìÌõ «¨ºì¸ôÀÎÅ¾¢ø¨Ä(¿£¾¢.10:30). 
ÁÛ„Û¨¼Â «ì¸¢ÃÁõ ¦ÀÕ¸¢Â ¿¡ð¸Ç¢ø Å¡úó¾ §¿¡Å¡ ¿£¾¢Á¡É¡¸ 
¸¡½ôÀð¼¡ý.  ¸÷ò¾÷ §¿¡Å¡¨Å §¿¡ì¸¢, ¿£Ôõ ¯ý Å£ð¼¡Ã¨ÉÅÕõ 
§À¨ÆìÌû À¢Ã§Åº¢Ôí¸û.  þó¾ ºó¾¾¢Â¡§Ä ¯ý¨É ±ÉìÌ ÓýÀ¡¸ 
¿£¾¢Á¡É¡¸ ¸ñ§¼ý(¬¾¢. 7:1) ±ýÚ ÜÈ¢É¡÷.  ¸÷ò¾÷ §¿¡Å¡¨Å     
¿£¾¢Á¡É¡¸ ¸ñ¼¾¡ø §À¨ÆìÌû ¦ºøÖõÀÊÂ¡¸ ¬§Ä¡º¨É ¦¸¡ÎòÐ 
«Å¨É ¸¡ôÀ¡üÈ¢É¡÷.  ¿£¾¢§Â¡ ÁÃ½ò¾¢üÌ ¾ôÒÅ¢ìÌõ(¿£¾¢.10:2) ±ýÈ 
ÅºÉò¾¢ýÀÊ,  ¸÷ò¾÷ ¿£¾¢Á¡ý¸¨Ç «Æ¢Å¢Ä¢ÕóÐ ¾ôÒÅ¢òÐ À¡Ð¸¡òÐ 
¬º£÷Å¾¢ì¸¢È¡÷. 
 

 உக்கி ாணக்கா ன் உண்னமயுள்ளவவைன்று காணப்படுவது அவனுக்கு அவசியமாம். 1 வகாரி. 4:12           2 



 
 
 

   
 
 
«ýÒìÌÃ¢ÂÅ÷¸§Ç þó¾ Á¡¾ò¾¢Öõ ¬ñ¼ÅÕ¨¼Â Å¡ìÌò¾ò¾ò¾¢ýÀÊ 

¿£¾¢Á¡É¢ý º¢Ãº¢ý§Áø ¬º£÷Å¡¾õ ¾íÌõ.  ¿¡õ ¬ñ¼ÅÕìÌ ¯ñ¨ÁÂ¡ö 
þÕìÌõ¦À¡ØÐ ¿£¾¢Á¡É¡ö ¸¡½ôÀÎõ¦À¡ØÐ ¸÷ò¾÷ ¿õ¨Á ÀÃ¡ÁÃ¢òÐ, 
À¡Ð¸¡òÐ ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡÷.  ¬ñ¼ÅÃ¡¸¢Â þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐ ¾õÓ¨¼Â «ý¨À 
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõÀÊÂ¡¸ ¸øÅ¡Ã¢ º¢Ö¨ÅÂ¢§Ä ¾õÓ¨¼Â Å¢¨Ä§ÂÈô¦ÀüÈ 
þÃò¾ò¨¾ º¢ó¾¢ ¿õÓ¨¼Â À¡Åí¸¨Ç ¾£÷ìÌõÀÊÂ¡¸ ¾ý¨É§Â ÀÄ¢Â¡¸ 
´ôÒì¦¸¡Îò¾¡÷.  ¿¡õ «ÅÕ¨¼Â þÃò¾ò¾¢É¡§Ä ¿£¾¢Á¡ý¸Ç¡ì¸ô 
ÀðÊÕì¸, §¸¡À¡ì¸¢¨ÉìÌ ¿£í¸Ä¡¸ «ÅÃ¡§Ä ¿¡õ þÃðº¢ì¸ôÀÎÅÐ «¾¢¸ 
¿¢îºÂÁ¡§Á ±ýÚ ¾¢ÕÁ¨ÈÂ¢ø (§Ã¡Á÷ 5:9) Å¡º¢ì¸¢ý§È¡õ.  ¿¡õ §¾ÅÉ¡ø 
«ýÒ ÜÈôÀÎõ¦À¡ØÐ ¸÷ò¾÷ ¿õ¨Á ¿£¾¢Á¡É¡¸ Á¡üÚ¸¢ýÈ¡÷.  
«ýÒìÌÃ¢ÂÅ÷¸§Ç þó¾ Á¡¾õ ÓØÅÐõ ¬ñ¼Å÷ ¿õ¨Á ¿ý¨ÁÂ¢É¡Öõ 
¸¢Õ¨ÀÂ¢É¡Öõ ÅÆ¢¿¼òÐÅ¡Ã¡¸.  ¬ñ¼Å÷ ¾¡§Á ¯í¸û ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ 
¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸! 

 
Res.     : 02 6791915                  ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý À½¢Â¢ø 
Mobile  : 054 7401421                   ¾í¸û «ýÀ¢üÌÃ¢Â ¬Â÷ 
mail   : jerirajkumar@gmail.com             «Õû¾¢Õ. ¦ƒ÷Ã¢ Ã¡ˆÌÁ¡÷. C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          தவண்டிய தி வியமும் எண்வணயும் ஞாைவானுனைய வாசஸ்தலத்தில் உண்டு;  நீதி. 21:20                        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.  
¬ñ¼ÅÃ¢ý ¦ÀÃ¢¾¡É ¸¢Õ¨ÀÂ¢É¡Öõ, ¾ÂÅ¢É¡Öõ ¬Ú Á¡¾í¸¨Çì ¸¼óÐ 
þó¾ Ò¾¢Â Á¡¾ò¨¾ ºó¾¢òÐû§Ç¡õ.  þ¾ü¸¡¸ ¬ñ¼ÅÕìÌ ÌÎõÀÁ¡ö 
¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐ§Å¡õ. 
 
      À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç, ¸¼ó¾ ¬Ú Á¡¾í¸Ùõ ¦¾¡¼÷óÐ ±Š¾÷ ºÃ¢ò¾¢Ã 
ÒŠ¾¸ò¨¾ì ÌÈ¢òÐ Å¢Ã¢Å¡¸ ¾¢Â¡É¢òÐ ÅÕ¸¢ý§È¡õ.   ¸¼ó¾ Á¡¾õ, 
'Å¢ÕóÐõ ¯ÀºÃ¢ôÒõ' ÌÈ¢òÐ ¾¢Â¡É¢ò§¾¡õ. 
 
      1¦¸¡Ã¢.2:15-ý ÀÊ,  "¬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". 
 
       ¬Å¢ìÌÃ¢Â ÁÉ¢¾É¢ý ¦ºÂ¨Ä ¿¢¾¡É¢ì¸ Â¡Ã¡Öõ ÓÊÂ¡Ð.   
±Š¾Ã¢ý ¦ºÂÖõ «ôÀÊ¾¡ý Â¡Ã¡Öõ ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä.  
Å¢ÕóÐõ ¾Â¡Ã¡ÉÐ.  þÃ¡ƒ¡×õ, ¬Á¡Ûõ Å¢ÕóÐìÌ Åó¾É÷.  Õº¢¸ÃÁ¡É 
Å¢ÕóÐ ÀÃ¢Á¡ÈôÀð¼Ð.  ÁÚÀÊÔõ «¸¡Š§ÅÕ Ã¡ƒ¡, ¾ý Á¨ÉÅ¢ ±Š¾Ã¢¼õ 
"±ýÉ §ÅñÎõ?" ±ýÚ ÓýÒ §¸ð¼Ð§À¡Ä§Å §¸ûÅ¢¸¨Ç «Îì¸¢É¡÷.  
±Š¾§Ã¡ þõÓ¨ÈÔõ Å¡ö ¾¢Èì¸Å¢ø¨Ä. §Â¡Ò 13:15-ø ¿£í¸û 
§Àº¡ÁÄ¢Õó¾¡ø ¿ÄÁ¡Ìõ.  «Ð ¯í¸ÙìÌ »¡ÉÁ¡Â¢ÕìÌõ.  ¬õ 
À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç «§¿¸ ºÁÂí¸Ç¢ø «¨Á¾¢ ¦ÀÃ¢Â ¦ÅüÈ¢¨Âò ¾Õõ.  
§Àº¢ì ¦¸¡ñ§¼ þÕôÀÐ º¢ì¸ø¸¨Çò ¾¡ý ¯ÕÅ¡ìÌõ «§¿¸ÕìÌ 
ÍÕì¸Á¡ö §Àº§Å ¦¾Ã¢Å¾¢ø¨Ä. þýÛõ º¢Ä÷ ´Õ §¸ûÅ¢ §¸ð¼¡ø ÀòÐ 
À¾¢ø ¾ÕÅ¡÷¸û.  «Ð ÁðÎÁøÄ, À¾¢ÖìÌ ÀòÐ §¸ûÅ¢¸Ùõ §¸ðÀ÷.  
þô§À¡Ð ¿¢¨Éò¾¨¾ ¯¼ÛìÌ¼ý ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ ¨¸ô§Àº¢ §ÅÚ.  "ã¼ý 
¾¡ý ¿¢¨Éò¾¨¾ ±øÄ¡õ §Àº¢ò ¾£÷ôÀ¡ý" ±ýÚ §Å¾õ ÜÚ¸¢ÈÐ. 
 
   «¨Á¾¢ Á¢¸ô¦ÀÃ¢Â ¬Ô¾õ.  «¨¾ ¿¡õ «Êì¸Ê ÁÈóÐ Å¢Î¸¢ý§È¡õ.  
ÅÇÅÇ §ÀîÍì¸û À¢Ãîº¨É¨Â «¾¢¸ôÀÎòÐõ. ¯½÷îº¢¸¨Ç  
 

 

                          பூமியும் அதின் நினைவும் இந்த உலகமும் அதிலுள்ள குடிகளும் கர்த்தருனையது” (சங்.24:1).                      4 



 
 
 

 
 
 
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ.  ¬É¡ø «¨Á¾¢ ¯½÷îº¢ §Å¸ò¨¾ì ¸ðÎôÀÎòÐõ.  
¿¢¾¡Éõ ¾Õõ.  ¸ñ½¢Âò¨¾ì ¸¡ìÌõ. À¢Ã¢ÂÁ¡ÉÅ÷¸§Ç ¿¢¨Éò¾¨¾ 
±øÄ¡õ ÜÈ¡Áø «¨Á¾¢¨Â ¸¨¼À¢Êô§À¡õ. 
 
     þíÌ ±Š¾Õõ ¸¡Ã¢Âõ º¡¾¢ì¸ «ÅºÃõ ¸¡ð¼Å¢ø¨Ä.  Å£½¡ö 
§ÀºÅ¢ø¨Ä. ¿¢¾¡Éõ ¾ÅÈÅ¢ø¨Ä.  ÁÚÀÊÔõ Å¢ÕóÐìÌ «¨ÆôÒò ¾ó¾¡û.  
«ýÚ ¿¼ó¾ Å¢Õó¾¢ý Õº¢ «Îò¾ Å¢ÕóÐìÌ ºÃ¢ ¦º¡ýÉÐ.  ¬Á¡Ûõ 
ºó§¾¡„Á¡ö ÁÉ ¿¢¨ÈÅ¡ö ¦ÀÕÁ¢¾Á¡ö ¦ºø¸¢È¡ý.  ²¦ÉýÈ¡ø 
þÃ¡ƒ¡×¼ý Å¢ÕóÐìÌ «¨Æì¸ôÀð¼Åý.  þÅý ÁðÎõ ¾¡ý.  Ã¡½¢ ¾Õõ 
Ó¾ø Å¢ÕóÐ.  ±¾¢÷À¡Ã¡¾ «¨ÆôÒ.  Á¸¢úîº¢ìÌ «Ç§Å þø¨Ä.  ¿¼ó¾ 
±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¾ý º¢§¿¸¾Ã¢¼õ Á¨ÉÅ¢Â¢¼õ ¦ÀÕ¨ÁÂ¡ö ÜÚ¸¢È¡ý 
(±Š¾÷ 5:10,11). 
 
    µ Ã¡ƒ¡Å¢ý ¿ýÁ¾¢ôÒ, Ã¡½¢Â¢ý ¸ÅÉõ þÐ ±øÄ¡õ §¸ûÅ¢ÀðÎ 
ÌÎõÀò¾¢ÉÕõ, ¿ñÀÕõ Ìà¸Ä¢ò¾É÷.  ä¾Õì¦¸øÄ¡õ þó¾ Å¢ÕóÐõ, 
¯ÀºÃ¢ôÒõ ÒÃ¢Â¡ Ò¾¢÷ ¾¡ý.  «ÃñÁ¨É Å¢ÕóÐ ´Õ Àì¸õ. ä¾÷ ¦¸¡¨Ä 
¦ºöÂôÀ¼ ºð¼ò¨¾ ¿¢¨È§ÅüÈ ¾£Å¢Ãõ ¸¡ðÎõ ¬Á¡ý ´Õ Àì¸õ.  ä¾ 
ƒÉí¸§Ç¡ ±Ð×õ ÒÃ¢Â¡Áø ¦ÁÇÉõ ¸¡òÐ ¿¢ýÈÉ÷.  ¿¼ó¾Ð ±ýÉ? 
 
¦¾¡¼÷óÐ ¾¢Â¡É¢ì¸Ä¡õ. 
 
Å¡º¢Ôí¸û, Å¢ÕóÐ ¦¸¡ñ¼¡ð¼ò¨¾!  ¸¡ò¾¢Õí¸û ÓÊ×ì¸¡ö!!  «È¢óÐ 
¦¸¡ûÙí¸û §¾Å¾¢ð¼ò¨¾!!!  ¬ñ¼Å÷ ¾¡§Á ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ 
¬º£÷Å¾¢ôÀ¡Ã¡¸!  ¬¦Áý. 
 

- ¦¾¡¼Õõ 
                                        

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

           ¾¢ÕÁ¾¢. ²ïºÄ¢ý ¦ƒ÷Ã¢ Ã¡ˆÌÁ¡÷ 
                                         ¬ÂÃõÁ¡
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உக்கிராணக்காரன் என்ற வார்த்தைக்கு “மிகுந்ை கவனத்துடனும், ப ாறுப்புடனும் 

ைன்னிடம் ஒப்புவிக்கப் ட்ட ஒன்தற நிர்வகிப் வன்” என்று அர்த்ைம்.  ாவம் உலகில் 
 ிரவவசிப் ைற்கு முன் ாக, கடவுள் ஒரு வைாட்டத்தை உருவாக்கி அதை  ண் டுத்ைி 
 ாதுகாக்கும் ப ாறுப்த  ஆைாம் ஏவாளிடம்  பகாடுத்ைார். ஆைியாகமம் 1-ம் அைிகாரம் 28-
ம் வசனத்ைில், கடவுள் உலகத்தை சிருஷ்டித்து அதை கவனித்துக் பகாள்ளும் ப ாறுப்த  
மனிைனிடம் பகாடுத்ைார். ஆனால்  ாவம் உலகத்ைில்  ிரவவசித்ை வ ாது, மனிைன் ைாவன 
அைற்கு பசாந்ைக்காரன் என்று நிதனத்து, நிர்வகிக்க வவண்டும் என்ற ப ாறுப்த  மறந்து 
விட்டான். 
  
உக்கிரணத்துவம் ஒரு பாக்கியம் 
 

     ஆைியாகமம் 2:15 ல் வைவனாகிய கர்த்ைர் மனுஷதன ஏவைன் வைாட்டத்ைில் 
அதைத்துக் பகாண்டுவந்து, அதைப்  ண் டுத்ைவும் காக்கவும் தவத்ைார். என்று 
 ார்க்கிவறாம். இைன் மூலமாக நாம் அறிந்து பகாள்வது,, 
        வைவ சாயலில் இருப் து ஒரு  ாக்கியம், வைவ  ிரசன்னத்ைில் அல்லது வைவ 
சமூகத்ைில் இருப் து ஒரு  ாக்கியம். பூமியின் மீது சகல அைிகாரத்தையும் 
பகாண்டிருப் து ஒரு  ாக்கியம். ஆனால் இந்ை  ாக்கியங்கவளாடு வரும் ப ாறுப் ிதன 
நாம் உணர்ந்து பகாள்ள வில்தல என்றால் நாம் ஒரு நல்ல உக்கிரணகாரன் அல்ல. 
வைவன்  ாக்கியம் பகாடுத்து நம்தம தவத்ை ப ாழுது, அவர் அதை  ண் டுத்ைவும், 
காக்கவும் வவண்டிய ப ாறுப்த  மனிைனுக்கு பகாடுத்ைார். ஆனால் மனிைன் அதை 
நிர்வகிக்காமல் விழுந்து வ ான வ ாது  உக்கிராணத்தை நிதறவவற்ற முடியாைவனாக 
மாறிப்வ ானான். 

அநீதியுள்ள உக்கிரானக்காரன் : 
 

      லூக்கா சுவிவஷசம் 16:1- ல் ஆண்டவராகிய இவயசு கிறிஸ்து ைன்னுதடய 
சீடர்களிடம் ஐசுவரியவானாகிய ஒருவதனப்  ற்றியும் அவன் வவதலக்கு தவத்ை 
உக்கிராணக்காரன் ைன்னுதடய வவதலகளில் பசய்ை அநீைிதயப்  ற்றியும் கூறுகிறார். 
இவயசுகிறிஸ்து கூறும் இந்ை உவதமயில் இவனுதடய எஜமான் ஒரு ஐசுவரியவான். 
ஆனால் இவவனா எஜமானுதடய ஆஸ்ைிதய சரியாக  ராமரிக்கவில்தல.  இவன் ைன் 
எஜமானுதடய ஆஸ்ைிகதள அைித்துப்வ ாடுகிறைாக அந்ை எஜமானுக்கு 
அறிவிக்கப் டுகிறது.  
      அப்வ ாது எஜமான் அவதன ைன்னிடத்ைில் வரவதைக்கிறார். உன்தனக் குறித்து  
நான் இப் டி வகள்விப் டுகிறது என்ன, என்று அவனிடம் வகட்கிறார். ைன் 
உக்கிராணக்காரதன இந்ை எஜமான் பூரணமாக நம் ியிருந்ைார். ஆனால் இவவனா ைன் 
எஜமாதன ஏமாற்றிவிடுகிறான். ைன் உக்கிராணக்காரன் ைன்னுதடய ஆஸ்ைிகதள  
அைித்துப்வ ாடுகிறைாக வகள்விப் ட்ட வ ாது  எஜமானுதடய இருையம் 
வருத்ைப் ட்டிருக்கும்.  

உன் உக்கிராணக்கணக்கக ஒப்புவி : 
 
        எஜமான் வருத்ைப் ட்டாலும் உக்கிராணக்காரன் எந்ை வைியிலும் ைப் முடியாது.  
உக்கிராணக்காரன் கணக்கு ஒப்புவிக்க வவண்டியவன். ைன்னிடத்ைில் ப ாறுப் ாக 
ஒப் தடக்கப் ட்டிருக்கும் ஆஸ்ைிதயக் குறித்து உக்கிராணக்காரன் மறுப்பு பசால்லாமல் 
கணக்கு ஒப்புவிக்க வவண்டும்.  எஜமான் அவதனப் ார்த்து "உன் உக்கிராணக்கணக்தக 
ஒப்புவி'' என்று கூறுகிறார். இைற்கு அவர் கால அவகாசம் எதுவும் ைரவில்தல. 
உக்கிராணக்காரன் ைன் கணக்தக ஒப்புவிக்க எல்லா வவதளயிலும் ஆயத்ைமாக இருக்க 
வவண்டும். எஜமான் எப்வ ாது வகட்டாலும் கணக்கு ஒப்புவிக்க வவண்டும். "இனி நீ 
உக்கிராணக்காரனாக இருக்கக்கூடாது'' என்றும் கூறிவிடுகிறார். இவன்  ணிநீக்கம் 
பசய்யப் டுகிறான்.  ணியிலிருந்து நீக்கப் ட்டாலும் இவன் கணக்கு ஒப்புவித்வை 
ஆகவவண்டும். 
 

 

                                                              தன் எஜமானைக் காக்கிைவன் கைமனைவான்.     நீதி. 27:18b                                6 



 
 
 

 
 
 
நம்முகைய உக்கிராணத்துவம் 
        இந்ை உவதமயின் மூலமாக இவயசுகிறிஸ்து நம்முதடய உக்கிராண 
ஊைியத்தை விவரிக்கிறார். இந்ை உலகத்ைில்  வைவன் ஒவ்பவாரு மனுஷருக்கும் 
உக்கிராண ஊைியத்தை பகாடுத்ைிருக்கிறார். பவகுவிதரவில் வைவன் நம்முதடய 
உக்கிராண ஊைியத்தைவிட்டு நம்தம நீக்கிவிடுவார். ஒருவவதள நமக்கு சரீர மரணம் 
உண்டாகலாம்.  நாம் மரித்ை ின்பு வைவன் ைம்முதடய ஊைியத்ைிற்கு  இந்ை பூமியில் 
வவபறாருவதர உக்கிராணக்காராக நியமிக்கலாம். இந்ை உலகத்ைில் நம்முதடய 
உக்கிராண ஊைியத்ைிலிருந்து நாம் நீக்கப் டும்வ ாது, நாம் எல்வலாருவம கர்த்ைருக்கு 
முன் ாக கணக்கு ஒப்புவிக்கவவண்டும். இந்ை உலகத்ைில்  நாம் உயிவராடிருக்கும்வ ாது 
கர்த்ைர் நம்மிடத்ைில் நம் ி ஒப்புவித்ை ஊைியங்கதள சரியாக பசய்வைாமா, நமக்குக் 
பகாடுத்ை ஆசீர்வாைங்கதள  ிரவயாஜனமுள்ள வைிகளில்  யன் டுத்ைிவனாமா 
என்பறல்லாம் நாம் கர்த்ைருக்கு   கணக்கு ஒப்புவிக்கவவண்டும்.  

ஆவிக்குரிய உக்கிராணத்துவம் 
        நமக்கு நியமிக்கப் ட்டிருக்கும் ஆவிக்குரிய கடதமகதள புரிந்துபகாண்டு, இந்ை 
உலகத்ைில் வநர்த்ைியாகவும்  ிரவயாஜனமுள்ளவர்களாகவும் நாம் ஜவீிக்க வவண்டும். 
நமக்கு நாவம  ிரவயாஜனமுள்ளவர்களாக ஜவீித்ைால் மாத்ைிரம் வ ாைாது.  ிறருக்கும் 
நாம்  ிரவயாஜனமுள்ளவர்களாக ஜவீிக்க வவண்டும்.  நம்மிடத்ைில் 
பகாடுக்கப் ட்டிருக்கும் பைய்வகீ ஆசீர்வாைங்கதள  ிறருதடய  ிரவயாஜனத்ைிற்காகவும் 
 யன் டுத்ை வவண்டும்.   ிறருக்கு நம்மால் பசய்ய முடிந்ை எல்லா உைவிகதளயும் 
சந்வைாஷமாக பசய்ய வவண்டும். நாம் வைவனுதடய கிருத க்கு உக்கிராணக்காரர்களாக 
இருக்கிவறாம்.  

     ஒவர ஒரு வாழ்க்தக, அதுவும் சீக்கிரமாய்க் கைிந்துவ ாகும், கிறிஸ்துவுக்காக 
பசய்வது மட்டும் நிதலத்ைிருக்கும். நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வவண்டியவர்கள் என் தை 
மனைில்  ைித்ைவர்களாய், உண்தமயான உக்கிராணத்துவத்தை நிதறவவற்றுகிற நல்ல 
 ாத்ைிரங்களாய் நம்தம காத்துக்பகாள்ள  ரிசுத்ை ஆவியானவர் ைாவம நமக்கு உைவி 
பசய்வாராக . ஆபமன் .    

கிறிஸ்துவுக்கு எல்வலாரும் நாம் ஊைியராவம - வைவ 

இரகசியத்ைின் உக்கிராணக் காரருமாவம..   
உண்தம என்று காணப் டுவ ைவசியமாவம - கர்த்ைர்  
வருதக வதரயில் காத்ைிருக்க புகழ்ச்சி வருவம ...!! (I பகாரி 4:1,2,5) 
 

வ ச்சிலல்ல ப லத்ைாவல வைவ இராஜ்ஜியம்  
நீைி அன்பும் சமாைானம் நிதறந்ை சந்வைாசம்  
நமக்பகன்று  ிதைப் ைில்தல மரிப் தும் இல்தல - நாம்  
 ிதைத்ைாலும் மரித்ைாலும் கிறிஸ்துவுக்காவம ..!!  (வராமர் 14 :7,8,17) 
 

குற்றபமன்று மற்றவதர ைீர்க்கா ைிருப்வ ாம்  
ைடுக்கலாக  இடறலாக ஆகா ைிருப்வ ாம்  
எல்வலாரும் நியாயாசனம் முன் ாய் நிற்வ ாம்  
என் தை நாம் எப்வ ாதும் மனைில் தவப்வ ாம் (வராமர் 14 : 12,13) 
 

உண்தமயுள்ள உக்கிராண ஊைியராவவாம் - நாம் 

நன்தமவயாடு நற்கிரிதய காத்து நடப்வ ாம் ..  
பகாஞ்சத்ைில் உண்தமயான ஊைியன் ஆனால் - நம்தம  
அவநகத்ைின் அைி ைியாய் ஆண்டவர் தவப் ார் ...!!!  (லூக்கா 19:17) 

          கிறிஸ்துவில் அன்புடன்,      
    Jayachandra Raja  
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    ¯ì¸¢Ã¡½òÐÅõ ±ýÀÐ §¾Åý ¿ÁìÌ ¦¸¡ÎòÐûÇ «Æ¸¡É ÍüÚôÒÈ 
ÝÆø, Í¸õ, ¦ÀÄý, ¦À¡Õû, ÀÊôÒ, ¦ºøÅõ «¨Éò¨¾Ôõ ¸ÅÉÁ¡¸ 
¸ñ¸¡½¢òÐ, ¸¢È¢ŠÐ ¿¡Á Á¸¢¨Áì¦¸ýÚ ÀÂýÀÎòÐÅ¾¡Ìõ.  
¯ì¸¢Ã¡½òÐÅò¨¾ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ø ÅÇÕ¾ø, ¸¢È¢ŠÐ×ìÌ °Æ¢Âõ ¦ºö¾ø, 
¸¢È¢ŠÐ×ìÌ ¦¸¡Îò¾ø ±ýÈ ãýÚ ¾¨ÄôÒ¸Ç¢ý ¸£ú «¼ì¸¢ ºüÚ 
º¢ó¾¢ô§À¡õ. 
 

¸¢È¢ŠÐÅ¢ø ÅÇÕ¾ø 
     ±ý¨É Å¢ÍÅ¡º¢ì¸¢ÈÅý ¿¡ý ¦ºö¸¢È ¸¢Ã¢¨Â¸¨Ç ¾¡Ûõ ¦ºöÅ¡ý. 
þ¨Å¸¨Çô À¡÷ì¸¢Öõ ¦ÀÃ¢Â ¸¢Ã¢¨Â¸¨ÇÔõ ¦ºöÅ¡ý [§Â¡Å¡ý 14:12].   
¿£í¸û ±ýÉ¢ø ¿¢¨Äò¾¢Ã¡Å¢ð¼¡ø ¸É¢¦¸¡Îì¸ Á¡ðË÷¸û [§Â¡Å¡ý 
15:14].  þ§ÂÍÅ¡ÉÅ÷ Å¢ÕõÒ¸¢ÈÀÊ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¦ºöÂ×õ, «ÅÕì§¸üÈ 
¸É¢¸¨Çì ¦¸¡Îì¸×õ, ¿õ þÃðº¢ôÀ¢ý «ÛÀÅõ ÁðÎõ §À¡¾¡Ð.  «§¾¡Î 
Ü¼ þ§ÂÍÅ¡ÉÅ÷ Á£Ð, ÓØ Å¢ÍÅ¡ºõ ±øÄ¡ Ýú¿¢¨Ä¸Ç¢Öõ þÕì¸ 
§ÅñÎõ.  ÁðÎÁ¢ýÈ¢ «ÅÃ¢ø ¿¢¨Äò¾¢Õì¸×õ §ÅñÎõ.  Å¢ÍÅ¡ºõ ÁüÚõ 

¿¢¨Äò¾¢Õò¾ÖìÌ «Åº¢Âõ, ¸¢ÃÁÁ¡É §Å¾ Å¡º¢ôÒõ 
¦ƒÀÓõ. ¾¡É¢§ÂÖõ «ÅÕ¨¼Â ¿ñÀ÷¸Ùõ 
«Ê¨Á¸Ç¡¸ «ó¿¢Â §¾ºò¾¢üÌ ¦¸¡ñÎ§À¡¸ôÀð¼ 
§À¡¾¢Öõ, §¾Åý Á£ÐûÇ Å¢ÍÅ¡ºò¨¾Ôõ, §¾ÅÉ¢ø 
¿¢¨Äò¾¢Õì¸¢È¨¾Ôõ Å¢ðÎ Å¢Ä¸Å¢ø¨Ä.  ÍüÈ¢ÔûÇ 
Ýú¿¢¨Ä ±ôÀÊÂ¡Â¢Õó¾¡Öõ, §¾ÅÛìÌõ 

«Å÷¸ÙìÌÓûÇ ¯È× Å¢Ã¢ºø ²üÀ¼¡¾Å¡Ú þÕó¾Ð.  «¾¢É¡ø ¾¡ý 
«Å÷¸Ç¡ø ¾í¸û ¯Â¢¨ÃÔõ À¨½Âõ ¨ÅòÐ §¾ÅÛìÌ º¡ðº¢Â¡¸ 
Ã¡ƒ¡Å¢ý Óý ¿¢ü¸ ÓÊó¾Ð.  ¯ì¸¢Ã½¡òÐÅòÐÅò¨¾ì ¸¡òÐì¦¸¡ñ¼ 
¨¾Ã¢ÂÓûÇ þ¨Ç»÷¸û «Å÷¸û.  þý¨ÈÂ ÝÆÄ¢ø ¿¡õ «ùÅ¡Ú 
þÕì¸¢§È¡Á¡ ±ýÀÐ ´Õ §¸ûÅ¢ìÌÈ¢. 
 
¸¢È¢ŠÐ×ìÌ °Æ¢Âõ ¦ºö¾ø 
     
 ¸¢È¢ŠÐ ¿ÁìÌ ¦¸¡Îò¾¢ÕìÌõ ¦À¡Úô¨À ¿¢¨È§ÅüÈ ÓØ¨ÁÂ¡É 
«÷ôÀ½Óõ ¸£úôÀÊ¾Öõ §¾¨Å.  «ô¦À¡ØÐ ¾¡ý §¾Åý ¿õÁ¢ø ¸¢Ã¢¨Â 
¦ºöÂ ÓÊÔõ.  «Å÷ ̧ ¢Ã¢¨Â ¦ºöÂ¡¾ °Æ¢Âõ ́ Õ ̧ É¢ÂüÈ Å£½¡É °Æ¢Âõ.  
âÃ½ «÷ôÀ½¢ô§À¡Î §¾Åý ¾í¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¾õ °Æ¢Âò¨¾ ¿¢¨È§ÅüÈ 
´ôÒì¦¸¡Îò¾Å÷¸û ÀÄ¨Ã §Å¾ò¾¢ø ¸¡½ ÓÊÔõ.  §Á¡§º, §Â¡ÍÅ¡, 
¾¡Å£Ð ÁüÚõ À×ø ±ýÚ «§¿¸¨Ã ¸¡½Ä¡õ.   
▪ §Á¡§º ºó¾¢ò¾ ºÅ¡ø¸û ÀÄ.  «¨Éò¾¢Öõ 

§¾Å¨É º¡÷óÐ þÕó¾¾¡ø  Áì¸¨Ç 
±¸¢ô¾¢Ä¢ÕóÐ ÅÆ¢¿¼ò¾ ÓÊó¾Ð «ÅÃ¡ø.  
¯ñ¨ÁÔûÇ  °Æ¢Âì¸¡ÃÉ¡¸,  §¾ÅÛ¨¼Â  
 

                            ததறிைவன் எவனும் தன் குருனவப்தபாலிருப்பான்.  லூக்கா 6:40b                               8 

 



 
 
 

 
 
º¢§¿¸¢¾É¡¸, §¾Å¨É Ó¸Ó¸Á¡ö ºó¾¢ìÌõ ÒÉ¢¾Á¡É Á¸É¡¸ 
þÕó¾¡÷. «Å÷ §¾Å§É¡ÎûÇ ³ì¸¢Âò¨¾ ¸¨ÈÀ¼¡Ð 
¸¡òÐì¦¸¡ñ¼¾¡ø þò¾¨¸Â ÅøÄ¨ÁÂ¡É °Æ¢Âò¨¾ ¾¢È¨ÁÂ¡¸ 
¦ºöÂ ÓÊó¾Ð. 

▪ ¬Î §ÁöôÀÉ¡ö þÕó¾ ¾¡Å£Ð, ´Õ §ÁöôÀÉ¡ö þÕìÌõ§À¡Ðõ 
¯ñ¨ÁÂ¡¸ ¬Î¸¨Ç ¸ÅÉ¢ò¾¡÷.  ¾ý º§¸¡¾Ã¨Ã ¸¡½î 
¦ºýÈ§À¡Ðõ, ¬Î¸¨Ç Àò¾¢ÃÁ¡¸ ´ôÒÅ¢òÐÅ¢ðÎ ¦ºýÈ¡÷. º¢È¢Â 
¸¡Ã¢Âò¾¢ø ¯ñ¨ÁÂ¡¸ þÕó¾ ¾¡Å£¨¾ ¬ñ¼Å÷ ´Õ «Ãì¸¨É 
Å£úò¾×õ, À¢ýÉ÷ Ã¡ƒ¡Å¡¸×õ ¦ºö¾¡÷.  ¬Î §Áöò¾ º¢ÚÅ¨É ̄ Â÷ò¾¢ 
þŠÃ§Åø Áì¸¨Ç ¸ÅÉ¢ìÌõ ¦À¡Úô¨À ¦¸¡Îò¾¡÷. 

▪ À×ø þ§ÂÍ¨Å §¿º¢ò¾Å÷¸¨Ç ¦¸¡¨Ä ¦ºöÔõÀÊ ¦ÅÈ¢Â¡ö 
þÕó¾Å÷.  þ§ÂÍ¨Å ¾ÁŠÌÅ¢üÌ §À¡Ìõ ÅÆ¢Â¢ø ºó¾¢ì¸¢È¡÷.  ¦ÀÃ¢Â 
Á¡üÈõ.  º¢¨ÈÅ¡ºõ, «Ê, ¸ôÀü§º¾õ ±É «§¿¸ ¯Àò¾¢ÃÅí¸¨Ç 
ºó¾¢ò¾¡÷. ¬É¡ø ±ó¾ ́ Õ ¸¡Ã¢ÂÓõ «Å÷ ̧ ¢È¢ŠÐÅ¢ø ÅÇÕÅ¨¾ ¾¨¼ 
¦ºöÂ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä.  «¾É¡ø «Å÷ ¸¢È¢ŠÐ×ì¸¡¸ ¦ºö¾ °Æ¢ÂÓõ 
¾¨¼À¼Å¢ø¨Ä.  

¸¢È¢ŠÐ×ìÌ ÓØ¨ÁÂ¡¸ ¿õ¨Á «÷ôÀ½¢òÐ, «ÅÕìÌ ¸£úôÀÊóÐ Åó¾¡ø, 
Ýú¿¢¨Ä¸¨Ç ¸¡ðÊ º¡ìÌ §À¡ìÌ ¦º¡øÄ¡Áø, ¿¡õ þ§ÂÍ×ìÌ 
¯ñ¨ÁÂ¡ö °Æ¢Âõ ¦ºöÔõ ¯ì¸¢Ã¡½ì¸¡ÃÃ¡ö þÕô§À¡õ. 
 
¸¢È¢ŠÐ×ìÌ ¦¸¡Îò¾ø 
        §¾Åý¿ÁìÌ þÄÅºÁ¡¸ ¦¸¡Îò¾¢ÕìÌõ ¿õ 
ÍüÚÝÆø, ÀÊôÒ,  Í¸õ, ¯üÈ¡÷ ¯ÈÅ¢É÷, ¦ºøÅõ, 
¾¡ÄóÐ¸û ¬¸¢Â «¨Éò¨¾Ôõ Àò¾¢ÃÁ¡¸ À¡Ð¸¡òÐ, ¾¢È¨ÁÔ¼ý 
¯À§Â¡¸¢òÐ «ÅÕìÌ ¾¢ÕõÀ¢ì ¦¸¡ÎôÀÐ ¿õ ¯ì¸¢Ã¡½òÐÅò¾¢ý Óì¸¢Â 
¸¼¨ÁÂ¡Ìõ.  ¿õ ÍüÚÝÆø Á¡º¨¼Â¡Ð ̧ ¡òÐì¦¸¡ûÅ¾¢ø ¿õÁ¡ø ÓÊÔõ 
¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¦ºöÂ§ÅñÎõ.  ¿õ ºÃ£Ãò¨¾ àÂ ¬Å¢Â¡ÅÉÅ÷ Åº¢ìÌõ 
Š¾ÄÁ¡¸ À¡Ð¸¡ì¸ §ÅñÊÂÐ ¿õÓ¨¼Â Á¢¸ô¦ÀÃ¢Â ¦À¡ÚôÒ.  ²¦ÉÉ¢ø 
¬Å¢Â¡ÉÅÃ¢ý Ð¨½Â¢ýÈ¢ §¾Å º¢ò¾ò¨¾ ¿õ Å¡úÅ¢ø ¿¡õ ¿¢¨È§ÅüÈ 
ÓÊÂ¡Ð.  ¿õÓ¨¼Â ¾¡ÄóÐ¸û, ÀÊôÒ, ¦ºøÅõ «¨Éò¾¢ý ãÄÁ¡¸×õ 
§¾Å ¿¡Áõ Á¸¢¨ÁôÀ¼ §ÅñÎõ. þø¨Ä§Âø §¾Åý ¿ÁìÌ ¦¸¡Îò¾¢ÕìÌõ 
¾¡ÄóÐ¸¨Ç ¿õ¨Á Å¢ðÎ ±ÎòÐô §À¡ÎÅ¡÷.  «§¾ §¿Ãò¾¢ø ¿¡õ «¨¾ 
»¡ÉÁ¡ö ÀÂýÀÎòÐõ§À¡Ð «¨¾ §Áý§ÁÖõ ¬º£÷Å¾¢ôÀ¡÷.   
 

    «ÅÉÅý ¦ÀüÈ ÅÃò¾¢ýÀÊ§Â ¿£í¸û §¾ÅÛ¨¼Â ÀüÀÄ ¸¢Õ¨ÀÔûÇ 
®×¸¨Çô À¸¢÷óÐ¦¸¡ÎìÌõ ¿øÄ ¯ì¸¢Ã¡½ì¸¡Ã÷§À¡Ä, ´ÕÅÕì¦¸¡ÕÅ÷ 
¯¾Å¢¦ºöÔí¸û [1§ÀÐÕ. 4:10] ±ýÈ ÅºÉò¾¢ýÀÊ ¿¡õ §¾ÅÉ¢¼õ ¦ÀüÈ 
«¨ÉòÐ ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ Àò¾¢ÃÁ¡¸ §À½¢ì ¸¡òÐ, §¾Å ¿¡Á Á¸¢¨Áì¦¸É 
«¨¾ «ÅÃ¢¼§Á ´ôÀ¨¼ô§À¡õ.  «ô¦À¡ØÐ ¿õÓ¨¼Â ¯ì¸¢Ã¡½òÐÅõ 
âÃ½ôÀÎõ.  §¾Å Ã¡ˆÂõ ¸ð¼ôÀ¼ «Ð Á¢¸×õ ¯À§Â¡¸Á¡Â¢ÕìÌõ. 

                                         ¦ƒÀº£Ä¢ ¬º£÷ 
 

 

                இந்நாளில் உைக்கு உண்ைாயிருக்கிைதுதபால, ஐசுவரியத்னதச் சம்பாதிக்கிைதற்காை வபலனை உைக்குக் வகாடுக்கிைவர். நீதி.18:8b      9 

 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

þŠÃ§Åø §¾ºò¨¾ §º¡Ãõ §À¡¸ô Àñ½¢É Ã¡½¢ "§Âº§Àø" 
 
§Å¾ôÀÌ¾¢ : 
          1Ã¡ƒ¡. 16:29-33, 19:1-5, 21: 1-16, 2Ã¡ƒ¡.9:30-37 
§ÁüÌÈ¢ôÀ¢ð¼ §Å¾ôÀÌ¾¢¸Ç¢ø §Âº§À¨Äì ÌÈ¢òÐ ¿¡õ ÀÊì¸Ä¡õ. 
 
§Âº§Àø Â¡÷?   
 

    º£§¾¡É¢ý ²òÀ¡¸¡ø ±ýÈ âº¡Ã¢ «ÃºÉ¢ý Á¸û.  þÅû ¸½ÅÉ¢ý 
¦ÀÂ÷ ¬¸¡ô. §Âº§Àø ±ýÈ¡ø ̧ üÒûÇÅû, ̧ üÒì¸ÃÃº¢ «øÄÐ Àò¾¢É¢ ±ýÚ 
«÷ò¾õ. ¬É¡ø ¦ÀÂÕì§¸üÈÀÊ ¸üÒûÇÅÇ¡ö Å¡Æ¡Áø 
Å¢Àîº¡Ãì¸¡Ã¢Â¡¸×õ, À¢øÄ¢ ÝÉ¢Âì¸¡Ã¢Â¡¸×õ, ¿¢¨Éò¾¨¾ ¦ºöÐ ÓÊìÌõ 
¦ÅÈ¢ôÀ¢Êò¾ ¦Àñ½¡¸×õ þÕó¾¡û.  ¦Àñ½¡¾¢ì¸ Ì½õ ¿¢¨Èó¾ þÅû 
±ó¾ò ¾£íÌõ ¦ºöÂ ¾Âí¸¡¾ÅÇ¡ö þÕó¾¡û.  ̧ ÷ò¾Õ¨¼Â ¾£÷ì¸¾Ã¢º¸¨Ç 
®×, þÃì¸õ þøÄ¡Áø ¦ÅðÊì ÌÅ¢ò¾Åû.  Òò¾¢Â¢øÄ¡¾ Š¾¢Ã£¨Âô §À¡Ä 
¾ý §¾ºò¨¾Ôõ, þÉò¨¾Ôõ, Å£ð¨¼Ôõ, ¾ý ¸½Å¨ÉÔõ ¾ý¨ÉÔõ 
þÊòÐô §À¡ð¼ ¦Àñ. 
 
§Âº§ÀÄ¢ý Ð§Ã¡¸í¸û 
 

1. þŠÃ§Åø §¾ºò¾¡¨Ãô À¡¸¡¨Äô À¢ýÀüÈ Àñ½¢ÉÅû. 
2. ºÅ¡ø Å¢ð¼ ¾£÷ì¸÷¸¨Ç ¦¸¡¨Ä ¦ºöÂò ¾¢ð¼Á¢ð¼Åû. 
3. «¾¢¸¡Ãò¨¾ ¾ÅÈ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ ¦¸¡¨Ä ¦ºö¾Åû. 
4. ¾ý ºó¾¾¢ì¸¡¸ º¡Àò¨¾ì ÌÅ¢òÐ ¨Åò¾Åû. 

 
§Âº§ÀÄ¢ý ÓÊ× 
 

       §¾ÅÛ¨¼Â Å¡÷ò¨¾ ¾£÷ì¸Á¡ö Å¨ÃÂÚì¸ôÀÊÕôÀ¨¾ §Âº§Àø 
«È¢ó¾¢Õó¾¡û. ¬É¡ø «ó¾ Å¡÷ò¨¾ìÌ «Åû ±ùÅÇ§ÅÛõ ÀÂôÀ¼Å¢ø¨Ä.  
«Åû §¾ÅÛìÌ ÓýÀ¡¸ Ð½¢¸ÃÁ¡ö ¿¼ó¾¡û.  ¾ý ¸½Å¨É ¦À¡õ¨Á 
§À¡Ä ¬ðÊô À¨¼ò¾¡û. 
 
    

                   இடுக்கமாை வாசல் வழியாய் உட்பி தவசியுங்கள்;மத்ததயு 7:13a                           10 

 



 
 
 

 
 
 
¦ÂÜ ¦ÂŠÃ§ÂÖìÌ Åó¾¨¾ §¸ûÅ¢ôÀð¼ §Âº§Àø ¾ý ¸ñ¸ÙìÌ 
¨ÁÂ¢ðÎ, ¾ý ¾¨Ä¨Â º¢í¸¡Ã¢òÐì ¦¸¡ñÎ ƒýÉø ÅÆ¢Â¡ö ±ðÊô À¡÷òÐ 
¾ý Å¢Àîº¡Ã Å¨ÄìÌû ¦ÂÜ¨ÅÔõ º¢ì¸ ¨ÅìÌõ ±ñ½òÐ¼ý, 
"Å£ÃÓ¨¼§Â¡§É §„Áõ ¾¡É¡?" ±ýÈ¡û.  ¬É¡ø, ¦ÂÜ «Åû Å¨ÄÂ¢ø 
º¢ì¸Å¢ø¨Ä.  ¦ÂÜÅ¢ý ¸ð¼¨ÇôÀÊ À¢Ã¾¡É¢¸û «Å¨Ç ¸£§Æ ¾ûÇ¢É¡÷¸û.  
þÃò¾õ ÍÅÃ¢Öõ, Ì¾¢¨Ã¸Ç¢Öõ ¦¾È¢ò¾Ð.  ºÀ¢ì¸ôÀð¼ «ó¾ Š¾¢Ã£¨Â 
«¼ì¸õ ÀñÏí¸û, «Åû ´Õ 'Ã¡ƒÌÁ¡Ãò¾¢' ±ýÈ¡ý.  ¦ÂŠÃ§Ãø 
¿¢Äò¾¢§Ä ¿¡ö¸û §Âº§ÀÄ¢ý Á¡õºò¨¾ ¾¢ýÈÉ. «Åû Ã¡ƒÌÁ¡Ãò¾¢Â¡¸ 
À¢Èó¾¾¢ø §Áý¨Á ´ýÚÁ¢ø¨Ä.  «Åû ºÀ¢ì¸ôÀð¼Åû. ÀÃ§Ä¡¸ Ã¡ƒ¡Å¢ý 
ÁÉÐìÌ ²üÈ ÌÁ¡Ãò¾¢Â¡¸ ¾ý Å¡ú¨Å «¨ÁòÐì ¦¸¡ûÇÅ¢ø¨Ä.  «Åû 
Å¡úì¨¸ «Åû ºó¾¾¢Â¢ý ºÁ¡¾¡Éò¨¾ ¦¸Îò¾Ð.  þ§ÂÍ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý 
À¢û¨Ç¸Ç¡¸ ¿¡õ Å¡úó¾¡ø ÁðÎ§Á ¬º£÷Å¾¢ì¸ôÀð¼Å÷¸Ç¡¸ þÕô§À¡õ.   
 

¿ÁìÌ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ «ÆÌ, «ó¾ŠÐ, «¾¢¸¡Ãí¸¨Ç ±ôÀÊ 
ÀÂýÀÎòÐ¸¢§È¡õ?  §¾Åý ¿ÁìÌ ¦¸¡Îò¾ «¾¢¸¡Ãí¸û ¿¢Â¡Âò¨¾ 
¿¢¨Ä¿¢Úò¾ ÀÂýÀ¼ §ÅñÎõ.  ¿£¾¢ ÁÃ½òÐìÌ ¾ôÒÅ¢ìÌõ.  «¿¢ò¾¢ÂÁ¡É 
þó¾ ¯Ä¸¢ø ¿¢ò¾¢Âò¾¢üÌ ²ÐÅ¡É ´Õ ÀÄ¨É ¿¡õ §º¸Ã¢ì¸ §ÅñÎõ.  
¦À¡ÚôÀ¡É ´Õ Å¡úì¨¸ Å¡Æ ¿õ §¾Åý ¸¢Õ¨À ÒÃ¢Å¡Ã¡¸! 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

எனதச் வசய்தாலும், அனத மனுஷர்களுக்வகன்று வசய்யாமல், கர்த்தருக்வகன்தை மைப்பூர்வமாய்ச் வசய்யுங்கள்.  வகாதலா.3:24         11                 

 



 
 
 

 
 
 
Dear Children, 
Summer is here, and it is time to take a break. People are travelling and starting to 

visit family and friends.  

The theme for the month of July and August 

is – “ ”.  

The word ‘Steward’ closely relates to 

‘Manager’. 

The bible says - “The earth and everything in 

it, the world and its inhabitants, belong to the 

LORD” (Psalm 24:1).  

God is the Owner; He is the Master… and we are his stewards.  

Jesus then asks, “Who is the 

faithful and wise 

manager(steward), whom the 

master puts in charge… It will be 

good for that servant whom the 

master finds doing so when he 

returns” (Luke 12:42-43, NIV) 

In biblical terms then, a good 

steward is a servant who is 

mindful that Jesus will return 

anytime.  

Christian Stewardship refers to the responsibility that Christians have in maintaining 

and using wisely the gifts that God has bestowed. God 

wishes human beings to be his collaborators in the work 

of CREATION, REDEMPTION and SANCTIFICATION. 

If, all that we have and all we are comes from God, we 

need to have an attitude of PRAISE and THANKFULNESS 

for his many Blessings. 

In order to thank God for our many blessings, we must 

give back a portion of the TIME, TALENT and TREASURE 

that God has blessed us with.  

      The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. Gen. 2:15             12 

 



 
 
 

 

THE BOOKS OF I AND II 

CORINTHIANS  

Author: Paul  

Date Written: AD 55 – 57 

Chapters: 16; 13 

Summary:  

1st Corinthians - The city of 

Corinth had become 

extremely sinful. 

Paul’s letter confronted their 

sin.  

He urged them to return to 

Christ-centered, blameless, 

holy, and loving fellowship with 

each other.  

Chapter 13 in this book talks 

about what ‘Love’ really is.  

2nd Corinthians - False apostles 

and teachers were determined 

to preach a new and untrue 

gospel to the church at Corinth.  

The false teachers were 

attacking Paul, his life, and his teaching.  

When Paul heard this, he 

knew he must defend 

himself.  

He recounted for the church 

his many experiences and the 

terrible suffering he had 

gladly endured for the sake of 

Jesus Christ and the one true 

gospel.  

 

                     I will put you in charge of many things. Share your master’s joy!’  Matthew 2:21a  13                 

 



 
 
 

YOU CAN COLOR EITHER 1 OR BOTH OF THE BELOW 

PICTURES…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The earth and everything in it, the world and its inhabitants, belong to the Lord. – Psalm 24:1        14                 

 



 
 
 

 

 

WE NEED TO TAKE CARE OF THIS WONDERFUL 

WORLD WE LIVE IN… IDENTIFY THE SMALLER 

IMAGES IN THE BIG PICTURE BELOW.

 

                                            Riches and honor come from You.  1 Chron. 29:12a                                         15                 

 



 
 
  

 

                                                 And You are the ruler of everything. 1 Chron. 29:12b                  16                

 



 
 
 

 

OLDER CHILDREN SECTION  

CHOOSE THE CORRECT OPTION - THE BOOK OF CORINTHIANS  

1. What has God chosen to confound the wise? (1st Corin. 1:27-28) 

a.  Base things     b.  Foolish things 

c.  Weak things     d.  All of the above 

2. I planted, ____________ watered, but God gave the increase (1st Corin. 3:6) 

a.  Apollo     b.  Cephas 

c.   Paul      d.  Christ 

3. Who is the foundation of the church? (1st Corin. 3:11) 

a.  Apollo     b.  Cephas 

c.   Paul      d.  Christ 

4. What is required of a steward? (1st Corin. 4:2) 

a.  Charisma     b.  Knowledge 

c.  Faithfulness     d.  Punctuality 

5. For what reason does God comfort us? (2nd Corin. 1:4) – So that… 

a.  We can comfort others   b.  We can sleep well 

c. We won’t be sad     d.  Others won’t be sad. 

6. What condition exists when the Spirit of the Lord is present? (2nd Corin. 3:17) 

a.  Liberty     b.  Rejoicing 

c. Reproof     d.  None of the above 

7. How do we walk? (2nd Corin. 5:7)  

a.  Upright     b.  By Faith 

c. Righteously     d.  By sight 

8. What does a person become who is in Christ? (2nd Corin. 5:17) 

a.  A disciple     b. A believer 

c.  A new creature    d. A saint 

9. What can knowledge cause? (1st Corin. 8:1-3)  

a.  Humility     b.  Pride 

c.  Knowledge     d.  Wisdom 

10. Let him who thinks he stands be careful that he doesn't ____ (1st Corin. 10:12) 

a.  Fail      b.  Fall 

c.  Sin      d.  Sink 

11. God is NOT the author of what? (1st Corin. 14:33) 

a. Confusion     b.  Dishonesty 

c. Jealously     d.  Division 

12. What are we to perfect? (2nd Corin. 7:1)   

 a.  Singing  b.  Holiness c.  Preaching d.  Our Speech 

 

 

                                            Power and might are in Your hand, 1 Chron. 29:12c                              17                 

 



 
 
 

 

 

TALENTS

Key Points from the Parable of 

Talents: - 

1. We must put our talents into 

action. (v. 21 – 27) 

2. God gives us everything we 

need. (v. 15) 

3. Our talents belong to the 

Master. (v. 19) 

4. Don’t waste the 

opportunities God gives you. 

(v. 26) 

 

                      And it is in Your hand to make great and to give strength to all. 1 Chron. 29:12d                  18                 

 



 
 
 

TIME

 

    Every generous act and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights; James 1:17a          19                 

 



 
 
 

 

GIVE YOUR TREASURES FOR GOD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       With Him there is no variation or shadow cast by turning.  James 1:17b             20                 

 



 
 
 

 

Hope You Enjoyed All the Activities. 

Complete The Short Review Below…  

1. The theme for the month of July - 

August is:   ___________________. 

2. Fill in the Blanks (Matt. 25:14 - 30) 

3. God wishes human beings to be his 

collaborators in the work 

of_________________________, 

________________________ and 

________________________. 

4. We need to have an attitude of 

________________ and 

___________________________ 

for God’s many Blessings. 

5. We must give back a portion of 

the _________, _____________ 

and ___________________ that 

God has blessed us with.  

6. Hebrews 13:16 says - 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Children, let us be stewards with 

the Lord; so that when the Master 

comes, we will be ready!!  

               God bless,          

                Mrs. Briliya Jeyaseelan. 

 

                           If you hold to my teaching, you are really my disciples. John 8:31b               21               

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

     

Class Bible Portion 
Total No. of 

verses 
Maximum time to be 

taken to recite 

Beginners  Psalms 1 & 23 12 10 min 

Primary A Psalms 91  16 15 min 

Primary B  Psalms 95, 100 & 150 22 15 Min 

Junior A Psalms 91, 95 & 100  32 15 Min 

Junior B 

John  1: 1-16 
1.Corinthians 13 :1-13 

Psalms 95 40 20 Min 

Intermediate 
Deuteronomy 6 & 8 

Psalms 95 56 20 Min 

Senior 
Psalms 147-150 

John 15:1-17 66 30 min 

Super Senior 

Proverbs 8 
1 Peter 2 
James 3 79 30 min 

 
• Date & Time will be announced later. 

• Any version can be used. 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Well done, good and faithful slave! Matthew 2:21a                      22               

 

 



 
 
 

 
 

1. ¿£¾¢Â¢ý ¸¢Ã¢¨Â ±ýÉ?  ¿£¾¢Â¢ý ÀÄý ±ýÉ? 
2. §Á¸ò¾¢ý ¿¢ÆÄ¢É¡ø ¦ÅÂ¢ø ¾½¢¸¢ÈÐ §À¡ø Â¡Õ¨¼Â ¬ÃÅ¡Ãõ 

¾½¢Ôõ? 
3. §¸¡½Ä¡É º÷ôÀõ ±ýÉ? 
4. ¾¡Å£Ð Å¡ºõÀñ½¢É ±ó¾ ¿¸Ãò¾¢üÌ ³§Â¡? 
5. Ãôº¡ì§¸ ¦º¡ýÉ ¦À¡ö ±ýÉ? 
6. ±Ð ¯í¸ÙìÌ Óò¾¢Ã¢ì¸ôÀð¼ ÒŠ¾¸ò¾¢ý ÅºÉí¸¨Çô 

§À¡Ä¢ÕìÌõ? 
7. âÁ¢ Â¡¨Ã ÒÈôÀ¼ôÀñÏõ? 
8. ±ô§À¡Ð ÝÃ¢Âý ¿¡½Á¨¼Ôõ? 
9. ÀÃ¢Íò¾ ÅÆ¢Â¢ý Áü¦È¡Õ ¦ÀÂ÷ ±ýÉ?  Â¡÷ «¾¢§Ä ¿¼ôÀ¡÷¸û? 
10. _______________  §¾Ê Å¡º¢Ôí¸û. 
11. ºÉ¦¸Ã¢ô ±í§¸, Â¡Ã¡ø ¦¸¡øÄôÀð¼¡ý? 
12. ¾ñ¼¡Ô¾ò¾¢É¡ø «Êò¾ «º£Ã¢Âý ±¾¢É¡ø ¦¿¡ÚíÌñÎ §À¡Å¡ý? 
13. º£§Â¡¨É §º÷ó¾ ƒÉí¸û ±í§¸ Å¡ºÁ¡Â¢ÕôÀ¡÷¸û? 
14. Â¡Õ¨¼Â À¡¨¾ ¦ºõ¨ÁÂ¡Â¢Õì¸¢ÈÐ? 
15. ±ôÀÊôÀð¼ ƒ¡¾¢¸Ç¢ý ¿¸Ãõ ¯ÁìÌô ÀÂôÀÎõ? 
16. ±ô§À¡Ð ¸÷ò¾÷ ¾£Õ¨Å ºó¾¢ôÀ¡÷? 
17. ÜÇõ ±Õì¸Çò¾¢ø Á¢¾¢ì¸ôÀÎÅÐ§À¡Ä, ±Ð «Å÷¸£ú 

Á¢¾¢ì¸ôÀðÎô§À¡õ? 
18. ±ó¦¾ó¾ ¯½×ô ¦À¡Õð¸¨Çì ÌÈ¢òÐ ²º¡Â¡ 28-ø Å¡º¢ì¸¢§È¡õ? 
19. ¿¢Â¡Âõ Å¢º¡Ã¢ì¸ ¯ð¸¡Õ¸¢ÈÅÛìÌ §º¨É¸Ç¢ý ¸÷ò¾÷ ±ùÅ¡Ú 

þÕôÀ¡÷? 
20. ±¨Å¸§Ç ¯í¸û ¦ÀÄÉ¡Â¢ÕìÌõ ±ýÚ þŠÃ§ÅÄ¢ý 

ÀÃ¢Íò¾Ã¡Â¢Õì¸¢È ¸÷ò¾Ã¡¸¢Â §¾Åý ¦º¡øÖ¸¢È¡÷? 
21. ̧ ÷ò¾÷ Ä¢Å¢Â¡¾¡¨É ±¨¾ì ¦¸¡ñÎ ¾ñÊôÀ¡÷? 
22. ±ó¾ ¦ºö¾¢¨Âî §º¨É¸Ç¢ý ¸÷ò¾Ã¡¸¢Â ¬ñ¼ÅÃ¡§Ä 

§¸ûÅ¢ôÀðÊÕì¸¢§Èý? 
23. ±ó¾ ¿¡Ç¢§Ä, ºó¾¢ÃÛ¨¼Â ¦ÅÇ¢îºõ ÝÃ¢ÂÛ¨¼Â ¦ÅÇ¢îºò¨¾ô 

§À¡Ä×õ, ÝÃ¢ÂÛ¨¼Â ¦ÅÇ¢îºõ ²Æò¾¨ÉÂ¡ö ²Ø À¸Ä¢ý 
¦ÅÇ¢îºò¨¾ô §À¡Ä×õ þÕìÌõ? 

24. ±ôÀÊôÀð¼Å÷¸Ç¡¸ þÕó¾¡ø Ü¼ ÀÃ¢Íò¾ ÅÆ¢Â¢ø À¢Ã§Åº¢ì¸Ä¡õ? 
25. ²º¡Â¡Å¢¼õ ¬ð¸¨Ç «ÛôÒÓý ±§ºì¸¢Â¡×ìÌ §¾Åý §Áø 

Å¢ÍÅ¡ºõ þÕó¾¾¡? 
26. ±ô§À¡Ð ºÉ¦¸Ã¢ô ä¾¡×ìÌ Å¢§Ã¡¾Á¡¸ Åó¾¡÷? 
27. §¾Åý ±§ºì¸¢Â¡×ìÌì ¦¸¡Îò¾ «¨¼Â¡Çõ ±ýÉ? 

 
 

 

                             கர்த்தாதவ, உம்முனைய கிரினயகவளல்லாம் உம்னமத் துதிக்கும்;சங்.145:10a    23               

 



 
 
 

 

 
 
 

28. ÀÈóÐ ¸¡ì¸¢È Àðº¢¸¨Çô §À¡Ä Â¡÷ ±Õº§ÄÁ¢ý §Áø ¬¾ÃÅ¡¸ 
þÕôÀ¡÷? 

29. ±¾üÌ ¸÷ò¾÷ ¯Õì¸Á¡ö þÃí¸¢, «¨¾ì §¸ð¼×¼§É ¯ÉìÌ 
ÁÚ¯ò¾Ã× «ÕÙÅ¡÷? 

30. ±Ð ¯í¸ÙìÌ ¦Åð¸Á¡¸×õ, ±¾¢Û¨¼Â ¿¢Æ¦Ä¡ÐìÌ ¯í¸ÙìÌ 
þÄî¨ºÂ¡¸×õ þÕìÌõ? 
 

 

தகள்வி 

எண் 
பதில் திருமனை ஆதா ம் 

ஏசாயா (1–22) 

1 கிருபையினாலே 16:5 

2 திராட்சச்சசடிகள் பிஞ்சாயிருக்கும்லைாது பூமியின் 

மிருகங்களுக்கு விடப்ைடும்
18:5,6 

3 தர்த்தான், அசீரியா ராஜாவாகிய சர்லகானாலே 20:1 

4 எலியாக்கீம் 22:20 

5 சீலயானிலிருந்து, எருசலேமிலிருந்து  2:3 

6 ைாபிலோன் லேல் 13:1 

7 ஆர், கீர்  15:1 

8 ைத்லதர் நிேோகிய திராட்சத்லதாட்டம் 5:10 

9 நரரின்  2:11 

10 சீலயானில் வாசோயிருக்கிறவள் 12:6 

11 லோவாப் 16:12 

12 யூதா 3:8 

13 சீலயான் குோரத்தி 1:8 

14 சோரியா 7:9 

15 ஓடிவருகிறவர்கபைக் 16:3 

    எனதச் வசய்தாலும், அனத மனுஷர்களுக்வகன்று வசய்யாமல், கர்த்தருக்வகன்தை மைப்பூர்வமாய்ச் வசய்யுங்கள். வகாதலா.3:24    24                 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

தகள்வி 

எண் பதில் 
திருமனை ஆதா ம் 

ஏசாயா (1–22) 

16 கர்த்தரின் கிரினயனய தநாக்குகிைதுமில்னல 
5:12 

17 தசயார்யா சூபு 
7:3 

18 தசனைகளின் கர்த்த ாகிய ஆண்ைவர் அக்காலத்திதல 
அழவும், புலம்பவும், வமாட்னையிைவும், இ ட்டுடுத்தவும் 
கட்ைனளயிட்ைார்.    
ஜைங்கள் வசய்தது - சந்ததாஷித்துக்களித்து, ஆடுமாடுகனள 
அடித்து, இனைச்சினயச் சாப்பிட்டு, தி ாட்ச சத்னதக் குடித்து: 
புசிப்தபாம் குடிப்தபாம், நானளக்குச் சாதவாம் என்று 
வசால்வார்கள். 

22:13 

19 தமனைகளாகிய பாயித்துக்கும் தீதபானுக்கும் தபாகிைார்கள்; 15:2 

20 இததா, ஒரு கன்னினக கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமா னைப் 
வபறுவாள், அவருக்கு இம்மானுதவல் என்று தபரிடுவாள் 

7:14 

21 ததவதாரு விருட்சங்களும், லீபதைானின் தகதுருக்களும் 14:8 

22 தமாவாபிதல தப்பிைவர்கள்தமலும், ததசத்தில் 
மீதியாைவர்கள்தமலும் 15:9 

23 மதகர்-சாலால்-அஷ்-பாஸ் 8:3 

24 கீர் , ஆர் 15:1 

25 நிம்ரீம் 
15:6 

26 சிப்மாஊர் 
16:8 

27 எகிப்து ததசத்தின் நடுவிதல, கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீைமும், 
அதின் எல்னலயருதக கர்த்தருக்கு ஒரு ஸ்தம்பமும் 
உண்ைாயிருக்கும்.  அது எகிப்து ததசத்தில் தசனைகளின் 
கர்த்தருக்கு அனையாளமும் சாட்சியுமாயிருக்கும். 

19:19,20 

28 சாயங்காலத்திதல கலக்கமுண்ைாகும், 
விடியற்காலத்துக்குமுன் அவர்கள் ஒழிந்துதபாவார்கள் 17:14 

29 மானயயின் கயிறுகளால் 
5:18 

30 தீதமானின்தமல் 
15:9 

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. 

 

                           உன்னைக்குறித்தும் உபததசத்னதக்குறித்தும் எச்சரிக்னகயாயிரு. 1 தீதமா 4:15a                 25                 

 



 
 
 

 

1. Mrs.Priya Ranjith 
2. Mrs. Febell Jeevagi Thomas 
3. Mrs. Sheeba Merlin 
4. Mrs. Manuel Sarah Foulkes Moore 
5. Ms.Persis Seljah 
6. Mrs.Jeevamoni Joseph 
7. Mrs. Jebaseeli Asir 
8. Mrs.Jenis Trison 
9. Mrs. Sheneega Stanely 
10. Mrs. Sharmila Rajesh 
11. Mrs. Shiny Brindha Alwin 

12. Mrs. Annie Max 
13. Mrs.Nithya Prince  
14. Mr. Emmanuel Vanya 
15. Mrs.Subija Jino 
16. Mrs.Jenila Gnanaraj  
17. Mrs.Ajita Ebi 
18. Mrs.Helen Sharmila 
19. Mr.Lipny 
20. Mrs.Annie Vigin  
21. Mrs. Sheeba Herlin David 
22. Mrs. Percia David 

 

 
1. Andrew Jones Arun 
2. Evelyn Gracia 
3. Aadhav Steve Matthew  
4. Jeya Jehosheba Mahear 
5. Jeya Joshua Maher 
6. Jen Scudd 
7. Jim Scott 
8. Gabrilyn Hannah 
9. Amy Jazzlyn 
10. Geoffrey Jerome David 
11. Jevlyn Ana  
12. Juanita Carys.J 
13. Shawn Samuel 
14. Sheena Samuel 
15. Darion Lemuel 
16. Giana Elin 
17. Liana Erin 
18. Johanan Paul Jino 
19. Joanna Paul Jino 

20. Leonel I.J. Stalin 
21. Linuel I.J. Sherwyn 
22. Adelyn Victoria Jeyaseelan 
23. Abryan Gabriel Jeyaseelan 
24. Janessa Max 
25. Phoebe Rebekah Solomon 
26. Johan Sam Manuel  
27. Joha Anit Manuel 
28. Jonathan Geosper David 
29. Keren Grapeson 
30. Abner Theophiilus Grapeson 
31. Sam Jesvin 
32. Jesse Grace 
33. Hadriel Adventier 
34. Delisa Dinakaran 
35. Dixcy Dinakaran 
36. Jerilyn Pushpam Nelson 
37. Jessica Eban 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note :  Submit the answers of Bible Quiz to Pastor uncle 

on or before 25th of every month.    

 

 

                                        If you abide in my word, you are truly my disciples. John 8:31a                             26                

 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
¾¢ÕôÀò¨¾ ¯ñ¼¡ì¸¢Â Á¡¿¢Ä Ó¸¡õ 
 

   Ó¾ø Á¡¿¢Ä Ó¸¡Á¢ø þýÛ¦Á¡Õ Óì¸¢Â ¿¢¸úîº¢ ¿¼ó¾Ð.  ®Êò¾¢ý 
º¸ Á¡½Å÷ ´ÕÅ÷ Á¢„ÉÃ¢Â¡¸ ¦¸ýÂ¡ ¦ºøÄò ¾Â¡Ã¡Â¢Õó¾¡÷.  «Å¨Ãò 
¾¡íÌõ ¿¢¾¢ ¯¾Å¢¨Â þó¾ Ó¾ø Ó¸¡Á¢§Ä§Â Àí¸¡Ç÷¸û ¨¸Ü¼î 
¦ºö¾É÷.  þÐ ®Êò¾¢üÌ ¸ðÎì¸¼í¸¡ ¬Éó¾õ.  þýÚõ "¿¡ý ¯ý¨É 
«ÛôÒ¸¢§Èý" ±ýÚ ¦º¡ýÉ §¾Åý þó¾¢Â¡ ¦ºøÅ¾ü¸¡É ¦¾öÅ£¸ò 
¾£÷Á¡Éò¾¢ý ¸¡Äì¸ð¼ò¨¾ ®Êò¾¢üÌ þýÛõ ¦º¡øÄ¡¾ §¿Ãõ «Ð.  
§À¡¸§ÅñÊÂ §¾ºò¾¢ý ®÷ôÀ¢Öõ, §¿Ãõ ̧ É¢Â¡¾ ¿¡ð¸Ç¢ø §º¡÷Å¢Öõ ãú¸¢, 
§º¡õÀ¢ì¸¢¼ì¸¡Áø ¦º¡ó¾ §¾ºò¾¢§Ä ÍÚÍÚôÀ¡ö °Æ¢Âò¾¢ø ÍÆýÚ 
¦¸¡ñÊÕó¾¡÷ ®Êò.   
 
     32 ÅÂÐ ¿¢ÃõÀ¢Â ®Êò 1944 ²ôÃÄ¢ø º¢ýº¢É¡ðÊ ±ýÈ þ¼ò¾¢ø ¿¼ó¾ 
¯Ä¸ ¿ü¦ºö¾¢ °Æ¢Âò¾¢ý ÅÕ¼¡ó¾¢Ã Ó¸¡Á¢üÌ ¬Âò¾Á¡¸¢ì 
¦¸¡ñÊÕó¾¡÷.  «ÅÃÐ ¯ûÁÉÐ ¦º¡ýÉÐ "þó¾ Ó¸¡Á¢§Ä§Â ¿£ 
þó¾¢Â¡Å¢ü¸¡É Á¢„ÉÃ¢ ±ýÚ «À¢§„¸¢ì¸ôÀÎÅ¡ö" ±ýÚ.  Å¡úì¨¸Â¢ý 
«ó¾ Óì¸¢Âì ¸ð¼ò¾¢ø ¾ý ¾¡ö ¸ð¼¡Âõ þÕì¸ §ÅñÎ¦ÁÉ ¬º¢ò¾¾¡ø 
«ó¾ Ó¸¡ÓìÌò ¾ý ¾¡¨ÂÔõ «¨Æò¾¢Õó¾¡÷. 
 
     ÀüÀÄ ¦ƒÀìÌØì¸Ç¢ý «í¸ò¾¢É÷¸û ÜÊÂ¢Õó¾ «ó¾ Ó¸¡Á¢ø 
®Êò¨¾ «È¢Â¡¾Å÷ ´ÕÅÕÁ¢ø¨Ä.  ¦ºÂüÌØ «í¸ò¾¢É÷ «Å÷ 
«õÓ¸¡Á¢ý§À¡Ð ÜÊÂ ¦ºÂüÌØÅ¢ø ´Õ ¦ÀÕõ «¾¢ÃÊ ¿¼ÅÊì¨¸ 
±Îò¾¡÷.  "¦¸ý¼ì¸¢Â¢ø §Å¨Ä ¦ºö¾¡Öõ ÀÄ ¦ƒÀìÌØì¸¨Ç §¿ÃÊÂ¡¸î  

                                                    கர்த்தாதவ, நீர் சமீபமாயிருக்கிறீர்; சங்.119:141a                   27 

 



 
 
 

 
 
 
¦ºýÚ À¡÷¨ÅÂ¢ð§¼ý, ¿¼ò¾¢§Éý.  þô§À¡Ð ¿¡ý þó¾¢Â¡ ¦ºøÄ 
§ÅñÎõ.  ±É§Å ±ÉÐ ¦À¡ÚôÒ¸¨Ç  Áü¦È¡ÕÅÕìÌì   ¦¸¡ÎòÐ 
Å¢Îí¸û" ±ýÚ À¾ð¼Á¢øÄ¡Áø ¦º¡ýÉ¡÷.  «ÅÃÐ þó¾ «È¢ì¨¸¨Âì 
§¸ð¼ §À¡÷Î ¦ÁõÀ÷ ´ÕÅ÷ ¯¼ÉÊÂ¡¸ "¿¡í¸û ¾üºÁÂõ Â¡¨ÃÔõ 
þó¾¢Â¡ «ÛôÒ«¾¡¸ þø¨Ä.  ±É§Å ¿£Ôõ «ó¾ôÀ½¢¨Âò ¦¾¡¼ÃÄ¡õ" 
±ýÚ À¾¢ÄÇ¢òÐ Å¢ð¼¡÷.  «ó¾ §¿Ãò¾¢ø Ü¼ §Á¡§º, ±Ä¢Â¡, º¡Ó§Åø 
þÅ÷¸Ç¢ý §¾Åý ¦ÀÕí¸¡üÚ, þÊ, «ì¸¢É¢ þõãýÈ¢ÖÁ¢øÄ¡Áø «Á÷ó¾ 
¦ÁøÄ¢Â ºò¾ò¾¢ø ®Êò¾¢¼õ þ¨¼Àð¼¡÷. 
 

  ¬õ, «ó¾ §À¡÷Î ¦ÁõÀ÷ ±ùÅÇ× ¦¾Ç¢Å¡¸ô §Àº¢É¡§Ã¡ «ùÅÇ× 
¦¾Ç¢Å¡¸ ´Õ ÁÉ¢¾ý þý¦É¡ÕÅÃ¢¼õ §ÀÍÅÐ §À¡Ä ®Êò¾¢ý §¾Åý 
«Å§Ã¡Î "¿£ ¿¢ÂÁ¢ì¸ôÀÎÅ¡ö" ±ýÚ §Àº¢É¡÷.  ¾¢Ã¢§Â¸ §¾ÅÛìÌõ 
®Êò¾¢üÌõ «ùÅÇ× ¦¿Õì¸Á¡É ¯È× þÕó¾Ð.   
 

   1944 ²ôÃø 22-õ ¿¡û Á¡¿¢ÄÓ¸¡õ ÓÊ×Úõ ¿¡ÙìÌ Óó¾¢É ¿¡û.  
«ýÚõ ¦ºÂüÌØ ÜÎ¦ÁýÚ «¾ý «í¸ò¾¢ÉÃ¡É ®Êò¾¢üÌò ¦¾Ã¢Ôõ.  ¬Å¢ 
¯üº¡¸Á¡ÉÐ, Á¡õº§Á¡ ¦ÀÄÅ£ÉÁ¡É¾øÄÅ¡!  ®Êò ºüÚ §º¡÷×üÈ¢Õó¾¡÷.  
þýÛõ ±ò¾¨É ¸¡Äõ ¸¡ò¾¢ÕôÀÐ ±ýÈ ÁÉ§Å¾¨É §ÅÚ.  «õÁ¡Å¢¼õ 
¾¡ý ºüÚ ¸¨ÇôÀ¡Â¢ÕôÀ¾¡ø Üð¼ò¾¢üÌ ÅÃ¡Áø µö¦ÅÎì¸ô§À¡Å¾¡¸ì 
ÜÈ¢É¡÷.  ¾¡Â¡¸×õ º¢§¿¸¢¾¢Â¡¸×õ À¢û¨Ç¸Ç¢¼õ ÀÆ¸¢ Åó¾ ³¼¡ Á¡÷¸ý, 
¾ÉÐ ãò¾ Á¸Ç¢ý ÁÉ¿¢¨Ä¨Â ±¨¼ §À¡ðÎ Å¢ð¼¡÷.  §Å¾¨É§Â¡ÊÕó¾ 
Á¸Ç¢¼õ þ¾Á¡¸ô §Àº¢ Ü¼§Å Üð¼ò¾¢üÌ «¨ÆòÐî ¦ºýÚÅ¢ð¼¡÷.  
¿¢¨È×Úõ §¿ÃÁ¡É¾¡ø «ó¾ Ó¸¡Á¢ø «ýÚ Á¡¨Ä Å¢§º„ «¨ÈÜÅø¸Ùõ, 
ºÅ¡ø¸Ùõ «¨ÉÅ¨ÃÔõ ´ÕÓ¸ôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾Ð.  À¡ÃÁ¡É 
¯ûÇò§¾¡Î «Á÷ó¾¢Õó¾ ®Êò¨¾ò ¾¢Ë¦ÃÉ ´ÕÅ÷ ÅóÐ «¨Æò¾¡÷.  
¦ÅÇ¢§Â Åó¾Ðõ §À¡÷Î «í¸ò¾¢É÷¸û «Å¨Ã ºó¾¢ì¸ Å¢ÕõÒÅ¾¡¸ Åó¾Å÷ 
¦¾Ã¢Å¢ò¾¡÷.    
 

  «í¸ò¾¢É÷ «¨ÉÅÕõ ¾ÉìÌò ¦¾Ã¢ó¾Å÷¸û ±ýÀ¾¡Öõ, ¾ÉÐ 
°Æ¢Âò¾¢Öõ ±ó¾ì Ì¨ÈÔõ ²üÀð¼¾¢ø¨Ä ±ýÀ¾¡Öõ ®Êò «Å÷¸û 
§¸ûÅ¢¸Ùì¦¸øÄ¡õ «ïº¢Â§¾Â¢ø¨Ä.  ¬É¡ø «ý§È¡ ¯ûÁÉÐ 
§º¡÷×üÈ¢Õó¾ÀÊÂ¡ø ºüÚò ¾Âí¸¢ÂÀÊ§Â ¦ºýÈ¡÷.  «¨ÉÅÕõ ®Êò¾¢ý 
ÅÃ¨Å ±¾¢÷À¡÷òÐ ¬ÅÖ¼ý «Á÷ó¾¢Õó¾É÷.  ¾Âì¸ò¾¢ë§¼Ôõ "¯õÓ¨¼Â 
§Å¾ò¨¾ §¿º¢ì¸¢ÈÅ÷¸ÙìÌ Á¢Ìó¾ ºÁ¡¾¡ÉÓñÎ" ±ýÈ ºí¸£¾õ 119:165 
Å¢ÅÃ¢ìÌõ ¬úó¾ ºÁ¡¾¡Éõ ¬Ù¨¸ ¦ºöÂ, Å¢ÅÃ¢ì¸ÓÊÂ¡ ´Õ ºó§¾¡„õ 
®Êò¾¢üÌû ÁÄÃ ¬ÃõÀ¢ò¾Ð.  §¾üÈÃÅ¡ÇÉ¢ý ¦Áý¨ÁÂ¡É À¢ÃºýÉÓõ 
¬ð¦¸¡ûÙõ ºÁ¡¾¡ÉÓõ ´ýÚ Ü¼ ¨¾Ã¢ÂÁ¡ö «ùÅ¨ÈÂ¢ø Ñ¨Æó¾¡÷. 

- ¦¾¡¼Õõ 

                                                   நித்தியஜீவனைப் பற்றிக்வகாள்; அதற்காகதவ நீ அனழக்கப்பட்ைாய்; 1 தீதமா 4:15b                             28   

 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
உம்மண்னை கர்த்தத   [பாமானல 336] 

 
உம்மண்டை, கர்த்தரே,  

நான் ரேேட்டும்;  
ேிலுடை சுமந்து  

நைப்பினும்,             

என் ஆைல் என்றுரம 

உம்மண்டை, கர்த்தரே,  

நான் ரேர்ைரத. 

 
‘இத ோ, ஒரு ஏணி பூமியிதே வைக்கப்பட்டிருந் து.  அ ின் நுனி ைோனத்வ  
எட்டியிருந் து, அ ிதே த ைதூ ர் ஏறுகிறைர்களும், இறங்குகிறைர்களுமோய் 
இருந் ோர்கள்”. ஆ ி. 28:12 
 
தன் ேரகாதேனாகிய ஏோவுக்குப் பயந்து யாக்ரகாபு தன் பபற்ர ாடேயும் சுய 
ரதேத்டதயும் ைிட்டுத் தனியானாகத் தப்பி ஓடும்ரபாது, இோக்காலத்தில் 
பபத்ரதலில் ஒரு கல்டலத் தடலயடையாகக் பகாண்டு தூங்குடகயில் கண்ை 
தரிேனம் நமக்குத் பதரியும்.  இச்ேம்பைத்டத அடிப்படையாகக் பகாண்டு 
எழுதப்பட்ைப் பாைல் இது. 
 

  இப்பாைடல எழுதியைர், ோோ பிளைர் ஆைம்ஸ் அம்டமயார்.  ஒருநாள் 
இேவு அம்டமயார் பபத்ரதலில் யாக்ரகாபு கண்ை கனடைக் கண்ைார். எந்தக் 
கஷ்ைமான நிடலயிலும் கைவுள் தமது அடியார்களுக்கு அருள்பேய்ைார் என்னும் 
உறுதியான நம்பிக்டக அைர்களுக்கு உண்ைாயிற்று.  ைிழித்பதழும்பியதும், 
இக்கனடை ஒரு பாைலாக எழுதரைண்டும் என்னும் ஆைல் பகாண்ைரபாது, 
இப்பாைலின் ேில ைரிகள் மனதில் உண்ைாயின.  ேில தினங்களுக்குப் பின், 
திரித்துைத்டத ஏற்றுக்பகாள்ளாத யூனிட்ரைரியன் ேடபடயச் ரேர்ந்த உல்லியம் 
பாக்ஸ் ரபாதகர், தமது ேடபயில் யாக்ரகாடபக் கு ித்துப் பிேேங்கம் 
பேய்யப்ரபாைதாக அம்டமயாரிைம் கூ ினார்.  அவ்ைாோதடனயில் பாடுைதற்கு 
யாக்ரகாபின் தரிேனத்டதப் பற் ிய பாைல்கள் ஏதாைது உண்ைா என அம்டமயார் 
ரபாதகரிைம் ரகட்ைார்.  பாைல் ஒன்றும் இல்டலபயனப் ரபாதகர் கூ ரை, 
ஆைம்ஸ் அம்டமயார் உைரன உட்கார்ந்து, ஏற்பகனரை தன் மனதில் உருைான 
‘உம்மண்டை கர்த்தரே’ என்னும் பாைடல எழுதி, தன் ேரகாதரி எடலோைின் 
உதைியால் ஓர் இோகத்டதயும் அடமத்துக்பகாடுத்தார்.  இது இப்ரபாது நாம் 
பாடும் இோகமல்ல.  அவ்ைாோதடனயில்தான் இப்பாைல் முதல் முட யாகப் 
பாைப்பட்ைது.  பின்னர், இப்பாைலின் ேி ப்டப உைர்ந்த ேங்கீத நிபுைோன லவ்ைல் 
ரமேன் பண்டிதர், இப்ரபாது நாம் பாடிைரும் ‘Bethany” என்னும் அழகிய இோகத்டத  

           அதநக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நல்ல அறிக்னக பண்ணிைவனுமாயிருக்கிைாய். 1 தீதமா 4:15c      29                 

 



 
 
 

 
 
 
அடமத்தார்.  இவ்ைளவு துரிதமாக எழுதப்பட்ை இப்பாைலானது, உலக 
முழுைதிலும் பாோட்ைப்படும் என்று அம்டமயார் நிடனக்கரையில்டல. 
 

   உலகத்திரலரய மிகப்பபரிய கப்பல் என அக்காலத்தில் கருதப்பட்ை, 
‘டைட்ைானிக்’ என்னும் பிரிட்டிஷ் கப்பல், 1912ம் ஆண்டு ஏப்ேல் மாதம் 
இங்கிலாந்திலிருந்து அபமரிக்காவுக்குப் பிேயாைம் பேய்துபகாண்டிருந்தது. 
கப்பலில் 2000க்கும் அதிகமானரபர் இருந்தனர். ஏப்ேல் 14ம் ரததி நள்ளிேைில் 
மிதந்துைந்த ஒரு பனிமடலயில் கப்பல் ரமாதி, உடைந்து அமிழத் பதாைங்கியது. 
பிேயாைிகளில் மூன் ிபலாரு பகுதிக்குத்தான் உயிர்மீட்ேிப் பைகுகள் (Life boats) 
இருந்தன.  ஆயினும் பிேயாைிகள் கலக்கமடையைில்டல.  கப்பலின் 
ைாத்தியக்குழுைினர் (Band), ’உம்மண்டை கர்த்தரே’ என்னும் பாைலின் இோகத்டத 
பதானிக்க, பிேயாைிகள் யாைரும் இப்பாைடல உேத்த ேத்தமாய்ப் 
பாடியைண்ைம் கப்பல் அமிழ்ந்தது. பிேயாைிகளில் சுமார் எழுநூறு ரபர் மட்டும் 
உயிர் தப்பினர். 
 

   அபமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் ஜனாதிபதியாக இருந்த உல்லியம் 
மாக்கின்ரல என்பைர் இப்பாைடலப் பபரிதும் பாோட்டி, தாம் மரித்தபின் தமது 
அைக்க ஆோதடனயில் இப்பாைல் பாைப்பைரைண்டுபமன ைிரும்பினார். 
 
      இப்பாைடல எழுதிய ோோ பிளைர் அம்டமயார் இங்கிலாந்தில் ஹார்ரலா 
நகரில் 1805ம் ஆண்டு, பிப்ேைரி மாதம் 22ம் ரததி பி ந்தார். இளையதிரலரய 
தாயார் காேரநாயினால் இ ந்துரபாகரை, ோோவும், ேரகாதரியாகிய எடலோவும் 
தந்டதயால் ைளர்க்கப்பட்ைனர்.  பின் அம்டமயார் லண்ைன் மாநகர் பேன்று 
உல்லியம் ஆைம்ஸ் என்னும் ேிற்பக்கடல நிபுைடே மைந்து, குடும்ப ைாழ்க்டக 
நைத்தி ைந்தார். லண்ைன் மாநகரில் ஒரு தி டமயுள்ள நடிடகயாகவும் இருந்தார். 
ஆனால் சுகைனீத்தினிமித்தம் நாைக ரமடைடய ைிட்டு, இலக்கியம் எழுதுைடத 
ரமற்பகாண்ைார்.  பின்னால், தந்டதயாரும் இ ந்துரபாகரை, ேரகாதரியாகிய 
எடலோவும், ோோவுடைய ைடீ்டிரலரய ைேித்து ைந்தார். 1847ம் ஆண்டு, ோோ 
ஆைம்ஸ் அம்டமயார் ஆகஸ்டு மாதம், 11ம்ரததி தமது 43ைது ையதில் 
காலமானார். 
 
      ோோ ஆைம்ஸ் அம்டமயார் நூற்றுக்கதிகமான பாைல்கள் 
எழுதியுள்ளார்.  இப்பாைல்களுக்குச் ேரகாதரி எடலோ இோகங்கள் அடமத்து 
ைந்தார். ஆனால், ‘உம்மண்டை கர்த்தரே’ என்னும் ஒரே பாைல்தான் கி ிஸ்தை 
உலகில் பைகுைாகப் பாைப்பட்டு ைருகி து. அைேது இதே பாைல்கள் பபாதுைாக 
அபமரிக்காைில், கு ிப்பாக யூனிட்ரைரின் ேடபகளில் பாைப்படுகின் ன. 

 
 
 
 
 

நித்தியஜீவனைப் பற்றிக்வகாள்; அதற்காகதவ நீ அனழக்கப்பட்ைாய்; 1 தீதமா 4:15b                       30 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

3 »¡Â¢Ú 12.00 noon  – 1.00 pm 
 
¯ÀÅ¡º ¦ƒÀõ - ¬Â÷ þøÄõ 
 

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

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 

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

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

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

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

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

31 »¡Â¢Ú 11.45 pm 
Á¡¾ þÚ¾¢ ¦ƒÀõ –  
            ¬Â÷ þøÄõ 

                                     ஐசுவரியமும் கைமும் உம்மாதல வருகிைது; 1 நாளா. 29:12a                                                  31 



 
 
 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 Ò¾ý 11.45 pm 
Á¡¾ þÚ¾¢ ¦ƒÀõ –  
        ¬Â÷ þøÄõ 
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1.07.22 MATTHEW      28 :  1 – 5 

2.07.22 MATTHEW      28 :  6 – 10 

3.07.22 MATTHEW      28 :  11 – 15 

4.07.22 MATTHEW      28 :  16 – 20 

5.07.22 MARK      1 :  1 – 8 

6.07.22 MARK      1 :  9 – 13 

7.07.22 MARK      1 :  14 – 20 

8.07.22 MARK      1 :  21 – 28 

9.07.22 MARK      1 :  29 – 34 

10.07.22 MARK      1 :  35 – 39 

11.07.22 MARK      1 :  40 – 45 

12.07.22 MARK      2 :  1 – 6 

13.07.22 MARK      2 :  7 – 12 

14.07.22 MARK      2 :  13 – 17 

15.07.22 MARK      2 :  18 – 22 

16.07.22 MARK      2 :  23 – 28 

17.07.22 MARK      3 :  1 – 6 

18.07.22 MARK      3 :  7 – 12 

19.07.22 MARK      3 :  13 – 19 

20.07.22 MARK      3 :  20 – 25 

21.07.22 MARK      3 :  26 – 30 

22.07.22 MARK      3 :  31 – 35 

23.07.22 MARK      4 :  1 – 9 

24.07.22        MARK      4 :  10 – 15 

25.07.22 MARK      4 :  16 – 20 

26.07.22 MARK      4 :  21 – 25 

27.07.22 MARK      4 :  26 – 29 

28.07.22 MARK      4 :  30 – 34 

29.07.22 MARK      4 :  35 – 41 

30.07.22 MARK      5 :  1 – 7 

31.07.22 MARK      5 :  8 – 14 

                               If you abide in my word, you are truly my disciples. John 8:31a                  33 

 



 
 
 

 

1.08.22 MARK      5 :  15 – 20 

2.08.22 MARK      5 :  21 – 28 

3.08.22 MARK      5 :  29 – 36 

4.08.22 MARK      5 :  37 – 43 

5.08.22 MARK      6 :  1 – 6 

6.08.22 MARK      6 :  7 – 13 

7.08.22 MARK      6 :  14 – 22 

8.08.22 MARK      6 :  23 – 29 

9.08.22 MARK      6 :  30 – 36 

10.08.22 MARK      6 :  37 – 44 

11.08.22 MARK      6 :  45 – 50 

12.08.22 MARK      6 :  51 – 56 

13.08.22 MARK      7 :  1 – 6 

14.08.22 MARK      7 :  7 – 13 

15.08.22 MARK      7 :  14 – 23 

16.08.22 MARK      7 :  24 – 30 

17.08.22 MARK      7 :  31 – 37 

18.08.22 MARK      8 :  1 – 6 

19.08.22 MARK      8 :  7 – 13 

20.08.22 MARK      8 :  14 – 21 

21.08.22 MARK      8 :  22 – 30 

22.08.22 MARK      8 :  31 – 38 

23.08.22 MARK      9 :  1 – 6 

24.08.22        MARK      9 :  7 – 13 

25.08.22 MARK      9 :  14 – 20 

26.08.22 MARK      9 :  21 – 29 

27.08.22 MARK      9 :  30 – 37 

28.08.22 MARK      9 :  38 – 50 

29.08.22 MARK     10 :  1 – 8 

30.08.22 MARK     10 :  9 – 16 

31.08.22 MARK     10 :  17 – 23 

                                          Honor the Lord with your possessions. Prov. 3:9a                34 

 



 
 
 

 

 

1 ¦ÅûÇ¢ µº¢Â¡    2 : 1 – 13 1 ¾£§Á¡. 1 : 1 – 11 
2 ºÉ¢ µº¢Â¡    2 : 14 – 23 1 ¾£§Á¡. 1 : 12 – 20 
3 »¡Â¢Ú µº¢Â¡ 3:1-5 & 4:1–10 1 ¾£§Á¡. 2 : 1 – 15 

4 ¾¢í¸û µº¢Â¡    4 : 11 – 19 1 ¾£§Á¡. 3 : 1 – 8 

5 ¦ºùÅ¡ö µº¢Â¡    5 : 1 – 7 1 ¾£§Á¡. 3 : 9 – 16 

6 Ò¾ý µº¢Â¡    5 : 8 – 15 1 ¾£§Á¡. 4 : 1 – 8 

7 Å¢Â¡Æý µº¢Â¡    6: 1 – 11 1 ¾£§Á¡. 4 : 9 – 16 

8 ¦ÅûÇ¢ µº¢Â¡    7 : 1 – 8 1 ¾£§Á¡. 5 : 1 – 12 

9 ºÉ¢ µº¢Â¡    7 : 9 – 16 1 ¾£§Á¡. 5 : 13 – 25 
10 »¡Â¢Ú µº¢Â¡    8 : 1 – 14 1 ¾£§Á¡. 6 : 1 – 10 
11 ¾¢í¸û µº¢Â¡    9 : 1 – 8 1 ¾£§Á¡. 6 : 11 – 21 
12 ¦ºùÅ¡ö µº¢Â¡    9 : 1 – 17 2 ¾£§Á¡. 1 : 1 – 9 
13 Ò¾ý µº¢Â¡   10 : 1 – 8 2 ¾£§Á¡. 1 : 10 – 18 
14 Å¢Â¡Æý µº¢Â¡   10 : 9 – 15 2 ¾£§Á¡. 2 : 1 – 13 

15 ¦ÅûÇ¢ µº¢Â¡   11 : 1 – 12 2 ¾£§Á¡. 2 : 14 – 26 
16 ºÉ¢ µº¢Â¡   12 : 1 – 14 2 ¾£§Á¡. 3 : 1 – 9 
17 »¡Â¢Ú µº¢Â¡   13 : 1 – 8 2 ¾£§Á¡. 3 : 10 – 17 
18 ¾¢í¸û µº¢Â¡   13 : 9 – 16 2 ¾£§Á¡. 4 : 1 – 11 
19 ¦ºùÅ¡ö µº¢Â¡   14 : 1 – 9 2 ¾£§Á¡. 4 : 12 – 22 
20 Ò¾ý §Â¡§Åø  1 : 1 – 10 ¾£òÐ     1 : 1 – 8 

21 Å¢Â¡Æý §Â¡§Åø  1 : 11 – 20 ¾£òÐ     1 : 9 – 16 
22 ¦ÅûÇ¢ §Â¡§Åø  2 : 1 – 11 ¾£òÐ     2 : 1 – 7 
23 ºÉ¢ §Â¡§Åø  2 : 12 – 22 ¾£òÐ     2 : 8 – 15 
24 »¡Â¢Ú §Â¡§Åø  2 : 23 – 32 ¾£òÐ     3 : 1 – 7 
25 ¾¢í¸û §Â¡§Åø  3 : 1 – 11 ¾£òÐ     3 : 8 – 15 
26 ¦ºùÅ¡ö §Â¡§Åø  3 : 12 – 21 À¢§Ä§Á¡ý 1 : 1 – 12 
27 Ò¾ý ¬§Á¡Š  1 : 1 – 8 À¢§Ä§Á¡ý 1 : 13– 25 
28 Å¢Â¡Æý ¬§Á¡Š  1 : 9 – 15 ±À¢§ÃÂ÷  1 : 1 – 14 
29 ¦ÅûÇ¢ ¬§Á¡Š  2 : 1 – 8 ±À¢§ÃÂ÷  2 : 1 – 9 

30 ºÉ¢ ¬§Á¡Š  2 : 9 – 16 ±À¢§ÃÂ÷  2 : 10 –18 

31 »¡Â¢Ú ¬§Á¡Š  3 : 1 – 8 ±À¢§ÃÂ÷  3 : 1 – 9 
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1 ¾¢í¸û ¬§Á¡Š  3 : 9 – 15 ±À¢§ÃÂ÷  3 : 10– 19 
2 ¦ºùÅ¡ö ¬§Á¡Š  4 : 1 – 13 ±À¢§ÃÂ÷  4 : 1 – 8 
3 Ò¾ý ¬§Á¡Š  5 : 1 – 13 ±À¢§ÃÂ÷  4 : 9 –16 

4 Å¢Â¡Æý ¬§Á¡Š  5 : 14 – 27 ±À¢§ÃÂ÷  5 : 1 – 14 

5 ¦ÅûÇ¢ ¬§Á¡Š  6 : 1 – 7 ±À¢§ÃÂ÷  6 : 1 – 10 

6 ºÉ¢ ¬§Á¡Š  6 : 8 – 14 ±À¢§ÃÂ÷  6 : 11– 20 

7 »¡Â¢Ú ¬§Á¡Š  7 : 1 – 9 ±À¢§ÃÂ÷  7 : 1 –14 

8 ¾¢í¸û ¬§Á¡Š  7 : 10 – 17 ±À¢§ÃÂ÷  7 : 15– 28 

9 ¦ºùÅ¡ö ¬§Á¡Š  8 : 1 – 14 ±À¢§ÃÂ÷  8 : 1 – 13 
10 Ò¾ý ¬§Á¡Š  9 : 1 – 7 ±À¢§ÃÂ÷  9 : 1 – 10 
11 Å¢Â¡Æý ¬§Á¡Š  9 : 8 – 15 ±À¢§ÃÂ÷  9 : 11 –20 
12 ¦ÅûÇ¢ ´À¾¢Â¡   1 : 1 – 11 ±À¢§ÃÂ÷  9 : 21– 28 
13 ºÉ¢ ´À¾¢Â¡   1 : 12 – 21 ±À¢§ÃÂ÷ 10 : 1 – 10 
14 »¡Â¢Ú §Â¡É¡   1 : 1 – 8 ±À¢§ÃÂ÷ 10 :11 –20 

15 ¾¢í¸û §Â¡É¡   1 : 9 – 17 ±À¢§ÃÂ÷ 10 : 21– 30 
16 ¦ºùÅ¡ö §Â¡É¡   2 : 1 – 10 ±À¢§ÃÂ÷ 10 : 31– 40 
17 Ò¾ý §Â¡É¡   3 : 1 – 10 ±À¢§ÃÂ÷ 11 : 1– 10 
18 Å¢Â¡Æý §Â¡É¡   4 : 1 – 11 ±À¢§ÃÂ÷ 11 : 11 –20 
19 ¦ÅûÇ¢ Á£¸¡      1 : 1 - 9 

¡  32 : 1 – 20 
±À¢§ÃÂ÷ 11 : 21– 30 

20 ºÉ¢ Á£¸¡      1 : 10 - 16 ±À¢§ÃÂ÷ 11 : 31– 40 

21 »¡Â¢Ú Á£¸¡      2 : 1 - 13 
¡  32 : 1 – 20 

±À¢§ÃÂ÷ 12 : 1 – 11 
22 ¾¢í¸û Á£¸¡      3 : 1 – 12 ±À¢§ÃÂ÷ 12 : 12 –29 
23 ¦ºùÅ¡ö Á£¸¡      4 : 1 – 13 ±À¢§ÃÂ÷ 13 : 1 – 12 
24 Ò¾ý Á£¸¡      5 : 1 – 7 ±À¢§ÃÂ÷ 13 : 13 –25 
25 Å¢Â¡Æý Á£¸¡      5 : 8 – 15 Â¡ì.    1 : 1 – 11 
26 ¦ÅûÇ¢ Á£¸¡      6 : 1 – 8 Â¡ì.    1 : 12 – 27 
27 ºÉ¢ Á£¸¡      6 : 9 – 16 Â¡ì.    2 : 1 – 13 
28 »¡Â¢Ú Á£¸¡      7 : 1 - 10 Â¡ì.    2 : 14 – 26 
29 ¾¢í¸û Á£¸¡      7 : 11 - 20 Â¡ì.    3 : 1 – 9 

30 ¦ºùÅ¡ö ¿¡Üõ    1 : 1 – 7 Â¡ì.    3 : 10 – 18 

31 Ò¾ý ¿¡Üõ    1 : 8 – 15 Â¡ì.    4 : 1 – 8 

                                           ததவரீர் எல்லாவற்னையும் ஆளுகிைவர்; 1 நாளா. 29:12b                                                        36 

 



 
 
 

 

 

À¡Á¡¨Ä   - 2 உம்பே துதிக்கிலறாம் 

À¡Á¡¨Ä   - 302 என்தன் ஜீவன் இலயசுலவ 

¸£÷ò¾¨É  – 208 ஏற்றுக்சகாண்டருளுலே லதவா 

ÓÊ× ¸Å¢¸û – 4 சதய்வ ஆசீர்வாதத்லதாலட 

 

À¡Á¡¨Ä   - 1 ஆத்ேலே உன் ஆண்டவரின் 

À¡Á¡¨Ä   - 258 இலயசுலவ உம்பேத் தியானித்தால் 

¸£÷ò¾¨É  – 105 லதன் இனிபேயிலும் இலயசுவின் நாேம் 

Áí¸Ç ¸Å¢¸û - 2 கர்த்தர் தந்த ஈவுக்காக 

 
À¡Á¡¨Ä  - 24 ோ ோட்சி கர்த்தர்  

À¡Á¡¨Ä  - 320 என் முன்லன லேய்ப்ைர் லைாகிறார் 

¸£÷ò¾¨É  – 184 லதவ பிதா என்றன் லேய்ப்ைன் 

À¡Á¡¨Ä   – 194 தூய ைந்தி லசர்ந்த பககள் 

À¡Á¡¨Ä  - 15 அேங்கார வாசோலே 

À¡Á¡¨Ä  - 375 நீலராபடபய ோன் வாஞ்சித்து 

¸£÷ò¾¨É  – 189 என்பன ஜீவைலியாய் ஒப்புவித்லதன் 

À¡Á¡¨Ä   – 25 கர்த்தாலவ இப்லைா உம்பேத் 

 
À¡Á¡¨Ä  - 9 பூலோகத்தாலர யாவரும் 

À¡Á¡¨Ä  - 115 இைபே முதுபேயிலும் 

¸£÷ò¾¨É  – 73 ஏசுபவலய துதி சசய் 

¸£÷ò¾¨É  – 317 அனுக்ரக வார்த்பதலயாலட 

                       எவன யும் தமன்னமப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முனைய க த்திைால் ஆகும். 1 நாளா. 29:12c          37 

 



 
 
 

À¡Á¡¨Ä   - 21 லசபனயின் கர்த்தா 

À¡Á¡¨Ä   - 367 ஆண்டவா பிரசன்னோகி 

¸£÷ò¾¨É  – 187 தந்லதன் என்பன இலயசுலவ 

 நீங்காதிரும் 

 

À¡Á¡¨Ä   - 267 லைாற்றும் லைாற்றும் புண்ணிய 

À¡Á¡¨Ä   - 180 நீ குருசில் ோண்ட கிறிஸ்துபவ 

¸£÷ò¾¨É  – 69 என்ன என் ஆனந்தம் 

¸£÷ò¾¨É  – 77 சீர் இலயசு நாதனுக்கு சஜய 

 
À¡Á¡¨Ä  - 10 லைாற்றிடு ஆன்ேலே 

À¡Á¡¨Ä  - 187 உம் அருள் சைற இலயசுலவ 

¸£÷ò¾¨É  – 255 கர்த்தரின் ைந்தியில் வா 

À¡Á¡¨Ä  – 194 தூய ைந்தி லசர்ந்த பககள் 

À¡Á¡¨Ä  - 22 தூய தூய தூயா 

À¡Á¡¨Ä  - 339 என் மீட்ைர் ரத்தம் சிந்தினார் 

¸£÷ò¾¨É  – 380 கர்த்தபர நம்பிலய ஜீவிப்லைாம் 

¸£÷ò¾¨É  – 317 அனுக்ரக வார்த்பதலயாலட 

                         பூமியும் அதின் நினைவும், உலகமும் அதிலுள்ள குடிகளும் கர்த்தருனையது. சங். 24:1             38 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உக்கிராணத்துவம்: 

கணக்கு பார்க்காமல் 

ககாடுத்தல் 

ஆதியாகேம் 

13: 8 - 18 
2 சகாரி. 

8 :1 – 15 
ோற்கு 

14 : 3-11 - 

இபறயியல் கல்வி: 

விசுவாசிகளை 

உருவாக்குதல் 

 

லயாசுவா 

4 : 1 - 9 
1 தீலோ. 

6: 11– 16 
ேத்லதயு 

13 : 1 -19 1 

கடவுளின் மக்கள்: 

கிறிஸ்துவின் மந்ளத 
ஆதியாகேம் 

35: 1 - 15 

அப்லைாஸ். 
16:11-15 

லயாவான் 

10 :1 - 6 - 

குருத்துவ ஊழியம் – 

கிறிஸ்துவுக்கான 

நற்கந்தம் 

 

 

யாத்திராகேம் 

29 : 1 – 9 
எலைசியர் 

5 :1 - 14 
லூக்கா 

10 :1-11 116:1-16 

புனிதர் யாக்லகாபு 

திருநாள் 

எலரமியா 

26:10-15 

அப்லைாஸ். 

11:27- 12:3. 

ோற்கு 

10 :35-45 
16 

ºí¸£¾õ 57 
TCA  

8pm to 9pm 
 

ºí¸£¾õ 58 Musaafa / Muroor – 
8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 59 Al Wadha – 
8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 60 Hamdan 
8pm to 9pm 

 

      உன் வபாருளாலும், உன் எல்லா வினளவின் முதற்பலைாலும் கர்த்தன க் கைம்பண்ணு. நீதி. 3:9                 39 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அருட்ைணி : எல்ோ 

ேக்களுக்கும் நற்சசய்திபய 

அறிவித்தல் 

1 ராஜாக்கள் 

17 : 1-16 
கோத்தியர் 

2:1 – 10 
ேத்லதயு 

13 :47-52 - 

ஞானஸ்நானம்: 

பரத்திலிருந்து வரும் 

புதிய பிறப்பு 

ஆதியாகேம் 

8 : 1 - 14 
சகாலோ. 

3 : 1–11 
லயாவான் 

3 : 1 – 8 25 

திருவிருந்து என்னும் 

சாக்கிரசேந்து 

 

யாத்திராகேம் 

12: 1 - 14 

1 சகாரி. 

10:14 -22 
லூக்கா 

22 :7-20 - 

கடவுள் மற்றும் 

அளனத்து நம்பிக்ளக 

மக்கள் 

ஆலோஸ் 

9: 1 - 12 
லராேர் 

2:17-29 
லயாவான் 

10:14 - 18 66 

ºí¸£¾õ 61 TCA -8pm to 9pm 
 

ºí¸£¾õ 62 Al Wadha – 8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 63 Musaafa – 8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 64 Muroor – 8pm to 9pm 

ºí¸£¾õ 65 Hamdan - 8pm to 9pm 

பி யாசப்பட்டுப் பயிரிடுகிைவன் பலனில் முந்திப் பங்கனையதவண்டும் 2 தீதமா 2:6    40 

 



 
 
 

  

 

 

 

 

1 Ms. Catherine Jesintha 

1 Ms. Shron 

2 Mrs. Jenis 

5 Mr. Kannan 

5 Mr. M. Periyannan 

6 Mrs. Anita Saul 

6 Mrs. Helen Sharmila 

6 Mr. George Kirubaharan 

7 Mr. Julian Christian. D 

8 Ms. Darrylin Jill J 

9 Baby. Joanna 

9 Mrs. Jessie Vasanth 

10 Mr. Jeya Seelan Gabriel 

10 Master. Simon Nicolas. R 

12 Mr. Daniel Jebadurai 

13 Mr. Dr. Roshan Sam Robert Rajesh 

14 Ms. Starlyne Noble 

14 Ms. Joanna Irene 

16 Mr. Dr. Benny Samuel. S 

16 Mrs. Annie Rosita 

16 Master. Jotham Berton. J 

17 Ms. Jane Rishanthi 

17 Ms. Christila Hailey 

17 Mr. Brayden Jonathan 

17 Baby A. Darion Lemuel 

20 Mr. Elengovan Irwin 

23 Ms. Adelyn Victoria Jeyaseelan 

24 Mr. David Crishanth Alexander 

25 Ms. Dafnie Marcia 

27 Baby. P. V. Christi Jeena 

29 Master. Nestor Ingarshal. J 

30 Mr. Vijay Ananth D 

31 Mr. Milton D T 

 

                                    உன் வழிகளிவலல்லாம் அவன  நினைத்துக்வகாள்; நீதி. 3:6a                              41 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Mr. & Mrs. Nelson Prabhu 

2 Mr. & Mrs. Rajaguru Seker 

3 Mr. & Mrs. Asir Kanagaraj 

4 Mr. & Mrs. Charles Rajkumar 

5 Mr. & Mrs. Prasanna Sekaran 

7 Mr. & Mrs. Selvin Samuel 

7 Mr. & Mrs. Stalin Bright 

9 Mr. & Mrs. Kannan 

9 Mr. & Mrs. Abraham Jebas Raja 

 

                         அப்வபாழுது அவர் உன் பானதகனளச் வசவ்னவப்படுத்துவார். நீதி. 3:6b                               42 

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


 
 
 

 

 

 

                

1 Master M. Juan Samuel 

1 Miss M. Joanna Sharon 

2 Ms. Catherine Amy Beulah 

5 Ms. Jeya Jehosheba Mahear 

6 Baby. Janessa 

7 Baby. Jaylan Paul Jino 

7 Mr. Melwin Joseph 

7 Ms. Steffi Christina. S 

8 Mrs. Prabha Selva Shaji 

9 Mr. Dr. Franklin Elengovan 

12 Mr. Abraham Jebas Raja 

14 Ms. Athina Shirlyn J 

15 Mrs. Anu Monisha Rajesh 

17 Ms. Karen Tryphena 

17 Baby. Ashlyn Britney 

18 Ms. Ann Liya Vigin 

19 Ms. Stephany Jebarani Daniel 

20 Mr. Samuel Bhaskar W 

22 Mrs. Nancy Jebakumari. M 

23 Mr. Gnanaraj Murugesan 

24 Mrs. Grace Romona 

26 Mr. Nelson Prabhu 

26 Mr Kishor Raj 

27 Mr. Manoj Kumar Jayaraj 

30 Ms. Sheena Samuel 

30 Ms. Gabryua  Sherrien 

 

                                 உம்முனைய பரிசுத்தவான்கள் உம்னம ஸ்ததாத்திரிப்பார்கள்.  சங்.45:10b                     43 



 
 
 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Mr. & Mrs. MILTON D T 

18 Mr. & Mrs. SELVIN DANIEL I 

19 Mr. & Mrs. Dr. RAJAKUMAR MANICKAM 

20 Mr. & Mrs. SELVA SHAJI 

22 Mr. & Mrs. GUNALAN A 

25 Mr. & Mrs. STALIN RAGHU 

29 Mr. & Mrs. YESUDIAN NAYAGAM EBAN 

      சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்ைாலும் ஜாக்கி னதயாய்த் திருவசைத்னதப் பி சங்கம்பண்ணு; 2 தீதமா 4:2a     44 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. V. Johanspher                                             Rev. Jeri Rajkumar    Mr. D.T. Milton 
Secretary                President                                                          Vice President 
 

Mr. Jino Justin Joseph     Mr. Samuel Bhaskar         Mr. Ramesh Prabahar Dhas 
       Warden                Treasurer                                                   Warden 
 

Mr. Selva Shaji                         Mr. Carmel Beeshow              Dr.Mrs. Ashiba Eaphen                               
Member      Member                                                                Member 
 

Mr. Salin Robert                               Mr. Stanly                        
Member        Member   
 Member                                                                

 



 
 
   


