
கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்ததாத்திரிப்தேன், அவர் துதி 
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கிறிஸ்துவுக்குள் ேிரியமானவவர்கதே,  

ஒருவரும் பூட்ட கூடாதபடி திறக்கிறவரும் திறக்க கூடாத படி பூட்டுகிற 
மாகிய இயயசு கிறிஸ்துவின் இனியநாமத்தில் வாழ்த்துக்களை 
ததரிவித்துக்தகாள்கியறன்..தென்ற மூன்று மாதமும் வழிநடத்தி நான்காவது 
மாதத்ளத கானச் தெய்த நம் யதவாதி  யதவனுக்கு துதிகளை தெலுத்துயவாம்.  

"கர்த்தளை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்யதாத்திரிப்யபன், அவர் துதி எப்யபாதும் என் 
வாயிலிருக்கும்". ெங்கீதம் 34:1 

வாழ்வில் பள்ைங்கயைா யமடுகயைா, பாதகயமா ொதகயமா, தவற்றியயா 
யதால்வியயா என்ன யநர்ந்தாலும் என் யதவனுளடய அனுமதி இல்லாமல் எதுவும் 
என் வாழ்வில் நடப்பதில்ளல என்ற ததைிவு நம்மிடம் இருந்தால் மாத்திையம 
கர்த்தளை நாம் எக்காலத்திலும் துதிக்க முடியும். ெங்கீதக்காைன் தொல்கிறான், 

யதவளன துதிக்கும் துதி எப்யபாதும் என் வாயிலிருக்கும் என்பதாக. ஆனால் நாம் 
இன்று எப்படி இருக்கியறாம்? ஒரு ெிறு பிைச்ெளன வந்துவிட்டாலும் யொர்ந்து 
புலம்புகியறாயம தவிை யதவளன துதிக்கியறாமா? அல்லது யதவளன 
தூஷிக்கியறாமா? எல்லா சூழலிலும் துதிப்பவனுக்கு என்றும் தவற்றியய. 

மகாைாஷ்டிைா மாநிலத்தில் ஒரு 
கிைாமத்தில் ஒரு ஏளழ மாணவன் 
இருந்தான். அவன் அந்த கிைாமத்தில் 
உள்ை ஒரு பள்ைியில் 12ஆம் வகுப்பு 
படித்துவந்தான். அவன் தன் ஆெிரியர் 
மூலமாக கிறிஸ்துளவ 
அறிந்துதகாண்டான். காலம்தெல்ல 
தெல்ல தன்ளன முழுவதுமாய் 
கர்த்தருளடயவனாகயவ மாற்றினான். 
படிப்பு, படிப்ளப விட்டால் யதவபாதம் 
என்று இருந்தான். பள்ைி இளடயவளைகைில் கூட யதவளன துதித்துக் தகாண்யட 
இருப்பான். அைெின் முளற யதர்வு காலமும் வந்தது, யதர்ளவ யதவதபலத்யதாடு 
ெந்தித்தான். ஆனால் அம்மாணவயனா யதர்வில் யதர்ச்ெி தபறாதவனாக 
அறிவிக்கப்பட்டான். அளனவரும் தெய்திளயக் யகட்டு அதிர்ந்துயபானார்கள். அந்த 
மாணவளன கர்த்தருக்குள் நடத்தின ஆெிரியரும் மிகுந்த யொர்வுடன் யதவளன 
யநாக்கி அபயமிட்டுக் தகாண்டிருந்தார். என்னவாயிற்யறா என்ற கலக்கத்யதாடு அந்த 



மாணவனுளடய வடீ்டிற்கு யபாய் பார்த்த யபாது, அந்த சூழ்நிளலயிலும் அவன் 
யதவளன துதித்துக் தகாண்டிருந்தான்.  

நண்பர்களும் ஊைாரும் நீ இந்த யதவளன துதித்ததினால் என்ன தபற்றாய், 

இன்று நீ அவமானப்பட்டு நிற்பதுதான் மிச்ெம் என்று கடிந்து தகாண்டனர். ஆனால் 
அவயனா, நான் துதித்தால் யதவன் நன்ளம தெய்வார் என்று எந்த 
உள்யநாக்கத்துடனும் நான் அவளை துதிக்கவில்ளல. அவர் துதிக்கப்பட தக்கவைாய் 
இருப்பதினால், எல்லா யவளையிலும் அவர் எனக்கு யபாதுமானவைாய், என் 
யதளவகளை கூட நான் தொல்லும் முன்யன அறிந்தவைாகவும் இருக்கிறார். 
தன்ளனயய எனக்காக தகாடுத்த யதவனுக்கு, எனக்கு எளத எப்யபாது தகாடுக்க 
யவண்டும் என்பளதயும் அவர் அறிவார் என்றான். 

இளத கவனித்துக்தகாண்டிருந்த அந்த ஆெிரியர் மறுகூட்டல் யகட்டு 
விண்ணப்பத்தார்.  ஆனால் முடிவு வந்தயபாயதா எல்யலாருக்கும் அதிர்ச்ெி 
காத்திருந்தது. அவன் தான் மாநிலத்தியலயய முதலாவதாக மதிப்தபண் 
தபற்றவனாயிருந்தான். அவனுக்தகன நடத்தப்பட்ட பாைாட்டு விழாவிலும் இது 
என்னால் ஆனதல்ல, என் யதவனாயலயய இது ொத்தியமாயிற்று என்று ொட்ெி கூறி 
அங்கும் யதவ நாமத்ளத துதித்து மகிளமபடுத்தினான். 



என் அருளம யதவ ஜனயம, ஆைம்பத்தில் 
அந்த மாணவனுக்கு வந்த யதால்வி என்னும் 
மாளய, அவளன அவன் கிைாமத்தில் மட்டும் 
தவட்கத்ளத தகாண்டுவருவளதப் யபால 
காணப்பட்டாலும், அவன் நாவில் எப்யபாதும் 
இருந்த துதியானது அவளன யதெயம 
மகிளமபடுத்தும் படியாகவும், அவனால் பின் 
யதவனுளடய நாமமும் மகிளமபடும்படியாகவும் 
மாறினது. அவன் தன் எல்லா சூழ்நிளலயிலும் 
கர்த்தளை துதித்ததினாயலயய மாத்திைம் இது 
ொத்தியமாயிற்று. இன்றும் நம் சூழ்நிளல 
என்னவாய் யவண்டுமானாலும் இருக்கலாம், நாம் அளதயய யநாக்கிக் 
தகாண்டிைாதபடி, கர்த்தளை யதடுயவாம், அவளையய யநாக்கிப் பார்ப்யபாம், 

அவரிடமாய் மட்டுயம தஜபத்தில் யகட்ப்யபாம். எல்லாவற்றிற்கும் யமலாய் அவளை 
துதிக்கும் துதி எப்யபாதும் எல்லா சூழ்நிளலயிலும் நம் வாயிலிருக்கும்படி 
தீர்மானிப்யபாம். நாம் ஒன்றிலும் நாம் குளறவுபட்டு யபாகாதபடி கர்த்தர் நம் 
யதளவகளை எல்லாம் தபாறுப்தபடுத்து, ஆெீர்வதித்து, பாதுகாத்து, தவட்கப்படுகிற 
சூழ்நிளலளய நீங்கள் காணதபடி, உங்களை தவட்கப்படுத்த நிளனத்யதார் 
முன்னிளலயில் உங்கள் தளலகளை உயர்த்தி, வழிநடத்தி, நிளலநிறுத்துவார்.                           

தாவதீு ஆண்டவருளடய ெமூகத்தில் துதித்து ஆெீர்வாதத்ளத 
தபற்றுக்தகாண்டான். ஆடுகள் பின்னாக தெல்லும் யபாதும் ஆண்டவளை துதித்து 
யமன்ளமளய தபற்றுக்தகாண்டான். அயதயபான்று அைண்மளனயில் 
இருக்கும்யபாதும் ஆண்டவளை குதிக்க மறக்கவில்ளல. உடன்படிக்ளக தபட்டிக்கு 
முன்பாக ெணல்நூல் ஏயபாத்ளத அணிந்து தகாண்டு நடனம் ஆடி துதித்து 
ஆண்டவளை மகிளமப்படுத்தினான். யமலும் தனக்கு வந்த துன்பத்தின் நடுவிலும் 
ஆண்டவளை துதித்து மகிளமப்படுத்தி ஆண்டவருளடய வாயில் இருந்து " என் 
இருதயத்திற்கு ஏற்றவன்" என்ற நல்ல மதிப்ளப தபற்றுக்தகாண்டான். ஆதலால 
எனக்கன் பானவர்கயை நாமும் துன்பத்தின் நடுவிலும், வாழ்ந்திருக்கும்யபாதும், 

தாழ்ந்திருக்கும் யபாதும்' எபயபாதும் எவ்யவளையும் ஆண்டவளை துதித்து 
மகிளமப்படுத்தி கிருளபளயயும், ஆெீர்வாதத்ளதயும் தபற்று யதவனுக்காக 
எழும்புயவாம். கர்த்தர் நம்ளம ஆெீர்வதிப்பாைாக. ஆயமன். 
 



Dear beloved in Christ, 

Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ who opens the door 

that no man can shut and shuts the door that no man can open. Let us praise the Lord 

of lords who led us for the past three months and enabled us to see the fourth month. 

"I will extol the LORD at all times; His praise will always be on my lips.”  

           - Psalms 34:1 

We can praise and extol the Lord always only if we completely know that 

nothing happens in our life without God's permission.  

The psalmist says that His praise will always be on his lips. But how are we 

now? Even when there is a small trouble, we start murmuring. Are we praising God? 

Or are we cursing God? A person who praises will always be victorious. 

In a village in Maharashtra, there lived a poor boy. He was studying 12th grade 

in the school that was in that village. He accepted Jesus as his saviour through his 

teacher. As days passed, he totally became God's child. Studying and reading 

scriptures were his daily duties. He used to praise God even during the break periods 

in his school. Government exams were nearing. He performed well in his exams with 

God's strength. But the results showed that he failed in those exams. Everyone was 

shocked on hearing this. The teacher who led him to Christ was also praying with 

much sadness. The teacher went to that boy's home to console him. But the boy was 

praising God at that time too. The villagers and his friends were shouting at him. 

They said what good thing did you get by praising this God, you have just failed in 

your exams. The boy replied, 'I do not praise God so that He will do good things in 

my life. I praise Him, because He is worthy to be praised, I praise Him because He is 

more than enough for me in all situations, He is a God who knows my needs even 

before I utter a word. The God who gave Himself for me knows when to give and 

what to give.' 

The teacher who listened to this, applied for re-evaluation of the failed paper. 

There was a surprise waiting for all when the results came. He got first rank in the 

whole state. In the felicitation ceremony, he praised God there by saying that he had 

achieved all these only through His God’s grace. 



My beloved people of God, though the failure looked like a disgrace for the boy 

in his village, the praise that he kept on his lips made him victorious throughout the 

nation and through that God was glorified. This was possible only because he praised 

God in all situations. Today whatever may be our situation, let us not look into it, 

rather let's seek God and look unto Him, and keep our requests only in prayer.  

 

Above all, let us firmly decide to keep praising His name at all times. The Lord 

will take care of our needs so that we'll not lack anything, will bless us, will protect 

us and will lift our heads among the people who look down us, will lead us and will 

establish us. David praised God in His presence and got blessed. Even when he was 

a shepherd, he praised God. In the same way, he didn't forget to praise God when he 

was in the palace as a king. David danced before the Lord with all his might, wearing 

a priestly garment. Amidst all troubles he praised God and so he was called as 'A man 

after God's own heart'. 

So my dear people, beloved in the Lord, let us praise God in our sad days, happy 

days and even admist our troubles and receive His grace and blessings and rise up for 

Him. May God bless you. Amen! 
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16 யயாசு 13:1 – 14:15 நீதி 13:7-8 லூக் 18:1-17 ெங் 85:1-13 

17 யயாசு 15:1-63 நீதி 13:9-10 லூக் 18:18-43 ெங் 86:1-17 

18 யயாசு 16:1 – 18:28 நீதி 13:11 லூக் 19:1-27 ெங் 87:1-7 

19 யயாசு 19:1 – 20:9 நீதி 13:12-14 லூக் 19:28-48 ெங் 88:1-18 

20 யயாசு 21:1 – 22:20 நீதி 13:15-16 லூக் 20:1-26 ெங் 89:1-13 

21 யயாசு 22:21 – 23:16 நீதி 13: 17-19 லூக்  20:27-47 ெங் 89:14-37 

22 யயாசு 24:1-33 நீதி 13:20-23 லூக் 21:1-28 ெங் 89:38-52 

23 நியா 1:1 – 2:9 நீதி 13:24-25 லூக் 21:29 – 22:13 ெங் 90:1- 91:16 

24 நியா 2:10 – 3:31 நீதி 14:1-2  லூக் 22:14-34  ெங் 92:1 – 93:5 

25 நியா 4:1 – 5:31 நீதி 14:3-4 லூக் 22:35-54 ெங் 94:1-23 

26 நியா 6:1-40 நீதி 14:5-6 லூக் 22:55 – 23:10 ெங் 95:1 – 96:13 

27 நியா 7:1 – 8:16 நீதி14:7-8 லூக் 23:11-43 ெங் 97:1 – 98:9 

28 நியா 8:17 – 9:21 நீதி 14:9-10 லூக் 23:44 – 24:12 ெங் 99:1-9 

29 நியா 9:22 – 10:18 நீதி 14:11-12 லூக் 24:13-53 ெங் 100:1-5 
30 நியா 11:1 – 12:15 நீதி14:13-14 யயாவா 1:1-28 ெங் 101:1-8 



லூக்கா 

     
I. ஓரிரு வார்த்ரதகேில் விரடயேி  (Answer in a word or two) 

 
 

1. கர்த்தர் யாருளடய அடிளமயின் தாழ்ளமளய யநாக்கிப் பார்த்தார்?            

The Lord has been mindful of whose humble state?  

  

2. மகா தீர்க்கதரிெியானவர் நமக்குள்யை யதான்றியிருக்கிறார் என்று கூறியது 
யார்                      

Who said that a great prophet has appeared among us?  

 

3.  பையலாகத்தில் எளவகளை ெம்பாதித்து ளவக்க யவண்டும்? 

What should you treasure up in heaven?  

 

4. லூக்கா சுவியெஷத்தில் மட்டும் காணப்படும் உவளமகள் ஏயதனும் 2 
மட்டும்.  

State 2 parables that are only found in the gospel of Luke.  

 

5. லூக்காவில் தமாத்தம் எத்தளன வெனங்கள் உள்ைன? 

Totally how many verses are found in the Gospel of Luke? 

 

6. லூக்கா சுவியெஷத்தில் எதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தகாடுக்கப்பட்டுள்ைது? 

What is given more importance in the Gospel of Luke?  

 

7. கலியலயருளடய இைத்தத்ளத அவர்களுளடய பலிகயைாடு கலந்தது யார்? 

Who had mingled the blood of Galilaeans with their sacrifices?  

 

8. ஒருவருக்தகாருவர் பளகயாய் இருந்தவர்கள் இயயசு கிறிஸ்துவின் மூலம் 
நண்பர் ஆனவர்கள் யார்? 

Who became friends through Jesus Christ though they had been enemies before?  

 

9. இயயசு கிறிஸ்து நரி என்று யாளை குறிப்பிடுகிறார்? 

Whom did Jesus call as fox?  

 

10.  களடெி நாட்கைில் நடக்க யபாவளத பளழய ஏற்பாட்டில் இவருளடய   

நாட்கைில் நடந்தளத யமற்யகாள் காட்டியுள்ைார். யாவர்? 

What is going to happen in the last days, he quoted from the Old testatment as what  

happened in their days. Who are they? 

 

11. இயயசு கிறிஸ்து தான் எதற்காக அனுப்பப்பட்டதாக கூறுகிறார்? 

Jesus says for what he was sent for?  
 

 



12.  மூன்று வருடம் சுற்றி சுற்றி வந்து வருமானம் ஏதும் இல்ளல என்று 
வருடம் ஒன்று கூட்டி தகாடுத்து வருயவன் என்று திரும்பி தென்றது யார்? 

Who went around for three years but found no income so added one more year and returned 

saying he will come back?  

 

13.  தீர்க்கதரிெிளய பார்க்கிலும் யமன்ளமயுள்ைவன் என்று இயயசு யாளை 
குறிப்பிடுகிறார்?  

Who is referred by Jesus as “one who is more than a prophet”?  
 

14.  யநரியின் குமாைன் யார்? 

Who is the son of Neri?  

 

15. உலகயம ஏற்று தகாண்டாலும் தொந்தத்தில் ஏற்று தகாள்ை படாதவன் 
யார்? 

Who is accepted by the world but not by his own?  

 
 Birthdays 

 

4 April   - Mr. Bestlin Louis 

7 April   - Baby. Kezia Jane Stephen 

7 April   - Mr. Saravanan 

12 April - Mr. Wilson 

13 April - Mr. Anose V T 

14 April - Mrs. Jebin Danphia 

14 April - Master. Dylan Arthur Daniel 

16 April - Mrs. Femina 

18 April - Mrs. Jasmine        

 

Wedding day 
 

19 April - Mr. & Mrs. Edwin Christopher 

 
 

ேிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாளுக்கான வாக்குத்தத்தம்: 
நீ ேயப்ேடாதத, நான் உன்னுடதன இருக்கிதறன்; திரகயாதத, நான் உன் 

ததவன்; நான் உன்ரனப் ேலப்ேடுத்தி உனக்குச் சகாயம்ேண்ணுதவன்; என் 
நீதியின் வலதுகைத்தினால் உன்ரனத் தாங்குதவன். 

ஏொயா 41:10 

 

Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; 

yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.  

Isaiah 41:10 



 

ஏப்ைல் மாத நிகழ்வுகள் 

 

யததி யநைம்  ஆைாதளன 

1.04.2021 

Thursday 
7:30 PM தபரிய வியாழன் திருவிருந்து ஆைாதளன 

2.04.2021 

Friday 
11:30 AM தபரிய தவள்ைி ஆைாதளன 

4.04.2021 

Sunday 
7:00 AM ஈஸ்டர் பண்டிளக திருவிருந்து ஆைாதளன 

11.04.2021 

Sunday 
8:00 AM ஞாயிறு ஆைாதளன 

14.04.2021 

Friday 
6:00 PM 

Mr. Kishan அவர்கள் இல்ல தஜபக் கூட்டம் 

ஆலயத்தில் ளவத்து 
18.04.2021 

Sunday 
8:00 AM திருவிருந்து ஆைாதளன 

25.04.2021 

Sunday 
8:00 AM துதி ஆைாதளன  உபவாெ தஜபம் 

 

 

குறிப்பு:                    

யவதாகமத் யதர்வு முழுதாைில் எழுதி அனுப்ப யவண்டிய களடெி நாள்: 
25.4.21                             

 

 

 

உங்களுக்காக தெேிக்கும்  

Rev. S. தசௌந்திைோண்டியன் 

தசகை குரு 

புதன தசகைம் 


