
நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால், நீ பூமிக்குத் திரும்புமட்டும் 
உன் முகத்தின் வேர்வேயால் ஆகாரம் புசிப்பாய்; நீ 

மண்ணாயிருக்கிறாய், மண்ணுக்குத் திரும்புோய் என்றார். 
ஆதியாகமம்  3:19 
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கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானேேர்கவே,  

இன்றும் உயிர ோடு இருக்கும் இரயசு  கிறிஸ்துவின் இனிய நோமத்தில் வோழ்த்துக்களை 
ததரிவித்துக் தகோள்கிரறன். ஆண்டவருளடய தெரிதோன கிருளெயினோல் 2021ம் ஆண்டிலும் 
இ ண்டோவது மோதத்ளத கோணச் தெய்த என் ரதவோதி ரதவனுக்கு துதி ஸ்ரதோத்தி த்ளத 
ஏதறடுக்கிரறன். இந்த மோதம் 17ம் ரததி முதல் தெந்து நோட்களுக்குள் ெி ரவெிக்க 
இருக்கிரறோம். தெந்து நோட்கைில் இன்னும் ஆண்டவர ோடு ஐக்கியம் தகோள்ைவும், கிருளெ 
வ ங்களை தெற்றுக்தகோள்ைவும் கர்த்தர் கிருளெ தெய்வோ ோக. இதில் 

“சாம்பவல” பற்றி தியானிக்கலாம்  

 எரெர் (EPER) என்ற எெிர யச் தெோல் “ெோம்ெல்” என்று தெோருள்தருகிறது. 
ரவதோகமத்தில் ெெ இடங்கைில் தனித்து நின்று தெோருள் தருவரதோடு, உெவோெத்ரதோடும் 
இளனந்து தெோல்ெப் ெடுகிறது. இ ட்டு உடுத்தி உளடளய கிழித்துக் தகோண்டு ெோம்ெெில் 
அமர்ந்து இருத்தல் ெளழய ஏற்ெோட்டு கோெத்தில் வழக்கத்தில் இருந்தது (எஸ் ோ 4:3;            II 
ெோமுரவல் 13:19; ஏெோயோ 58:5). 

“ஸ்ரெோரதோஸ்” (SPODOS) என்று ெோம்ெலுக்கு தெோல்ெப் ெடும் கிர க்கச் தெோல் புதிய 
ஏற்ெோட்டில் மனம் திரும்புதல், தூய்ளமப் ெடுத்துதல் என்ற தெோருைில் ெயன் ெடுத்தப் 
ெட்டுள்ைது. (மத்ரதயு 11:21; லூக்கோ 10:13; எெி 9:12). 

 

நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால், நீ 
பூமிக்குத் திரும்புமட்டும் உன் முகத்தின் 

வேர்வேயால் ஆகாரம் புசிப்பாய்; நீ 
மண்ணாயிருக்கிறாய், மண்ணுக்குத் 

திரும்புோய் என்றார். 
ஆதியாகமம் 3:19 



1. உடன் படிக்வகவய புதுப்பித்தல்: 

ரவதத்தில் இஸ் ரவல் மக்கள் தவளற உணர்ந்த ரெோது இளறவனிடம் 
மன்னிப்பு ரவண்டி இ ட்டுடுத்தி ெோம்ெெில் அமர்ந்து உெவோெம் இருந்ததோக 

ெோர்க்கிரறோம் (ரயோனோ 3:5). மக்கைின் கூட்டுப் ெோவத்திற்கும், தனியோள் 
ெோவத்திற்கும், அ ெர்கள் இருட்டுடுத்தி ெோம்ெெில் அமர்வதும் ஓர் அளடயோைச் 
தெயெோக இருந்தது (எர மியோ 3:6). எர மியோ தீருவிற்கு எதி ோக இளறவோக்கு 
உள க்ளகயில் தன மக்களை என் மகரை நீ இ ட்டுடுத்தி ெோம்ெெில் பு ண்டு ஒர  
மகன் முன்னிட்டு துக்கம் தகோண்டோடுவது ரெோெ மனங்கெந்து புெம்பு என்கிறோர் 
(புெம்ெல் 6:26). 

தோனிரயல் ெோம்ெெில் அமர்ந்து ரதவளனத் ரதடியதோக தோனிரயல் 9:3ல் 
கூறுகிறோர். இவ்விதமோக ெோம்ெெில் அமர்ந்து வருந்தி இளறவளன ரதடியதற்கு 
கோ ணம் இளறவனுக்கும், இஸ் ரவல் மக்களுக்கும் உள்ை உடன் ெடிக்ளகளய 
புதுப்ெிக்கவும், மக்கள் புது வோழ்விற்கு ரந ோக வழி நடத்தவும் தோன். ஆதெோல் 
நோமும் ரதவனுக்கும் நமக்கும் உள்ை உடன் ெடிக்ளகளய இந்த தெந்து கோெமோகிய 
வெந்த கோெத்தில் புதுப்ெித்துக் தகோள்ளுரவோம். 

 

2. இவயசுேின் உண்வமயான ோழ்வு 

ெளழய ஏற்ெோட்டு கோெம் துவங்கி இரயசுவின் கோெத்திற்கு ெின், இன்ளறய 
திருச்ெளெ வள யிலும் “ெோம்ெல்” என்ற ஒரு தெோருள் ெெ சூழெில், ெெ 
தெோருட்கைில் ெயன்ெடுத்தப் ெடுகிறது. இளற மக்கள், இளறவன் இவர்களுக்கு 
இளடரய உள்ை உறளவப் ெெப்ெடுத்தவும், புதுப்ெிக்கவும், இது ஒரு ெிறந்த 
ததோடர்புச் ெோதனமோக ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. ததோடர்ப்பு கருவிகள் 
வைர்ச்ெியளடயோத கோெம் ததோட்டு மோனிடர் அளடயோைத்தின் வோயிெோக 
இளறவரனோடு ததோடர்ப்பு தகோண்டனர் என்ெதற்கு இது ெோன்றோகிறது. 

நீ மண்ணிெிருந்து எடுக்கப் ெட்டெடியோல் மண்ணிற்க்ரக திரும்புவோய். 

(ஆதியோகமம் 3:19) 

ஆதோம் ஏவோள் ெோவம் தெய்த ரெோது ரதவன் அவர்களுக்கு வழங்கிய 
ெோெமோகிய ஒன்று. இது மனிதனின் ரதவ மகிளமளய இழந்தோன் என்ற உண்ளமக்கு 
அடிப்ெளட ஆதோ மோக இருக்கிறது. ஆனோல் இரயசு வழங்கிய இ ட்ெிப்பு மனம் 
திரும்ெவும் ,ெோம்ெெில் இருந்து ரதவரனோடு ஐக்கியம் தகோள்ைவும் உதவுகிறது. 



 ரவதத்தில் ெோம்ெல் அழிவுக்கு (ஆதி 18:27), துக்கத்திற்கு (எஸ் ோ 4:3) 

நியோயதீர்ப்புக்கு (புெம்ெல் 3:16) மற்றும் மனம் திரும்ெப்புதலுக்கு (ரெவி 3:6) 

அளடயோைமோக இருக்கிறது. ெோம்ெல் மண்ணிற்கு திரும்புரவோம் என்ெளத 
நிளனவூட்டுகிறது.  

 

தெந்து நோட்களை துவக்கும் நோம் நமது இருதயத்ளத ஆ ோய்ந்து ெோர்த்து 
சுயநெமோன வஞ்ெளன நிளறந்த ெோவங்களை விட்டு திரும்புரவோம். ரவதம் 
நமக்குத் தரும் ஆரெோெளன (ரயோவோன் 3:6) மோம்ெத்தினோல் ெிறப்ெது 
மோம்ெமோயிருக்கும். ஆவியினோல் ெிறப்ெது ஆவியோயிருக்கும். ரமலும் 
எல்ெோவற்றிக்கும் ரமெோக நம்முளடய உண்ளமத் தன்ளமளய அல்ெ. இரயசு 
நமக்கோக உண்ளமயோய் இருந்தோர். அவர் ஒருவர  உண்ளமயுள்ைவர் ஆகரவ 
நோமும் உண்ளமயோன முளறயில் மனம் திரும்ெி இ ட்ெிப்ளெ தெற்றுக் 
தகோள்ரவோம். மனம் திரும்புவளத நிறுத்திவிட்டு கிறிஸ்தவர்கள் வைர்வளத 
நிறுத்தி விட்டோர்கள். மரித்தவர்கைோல் எழுந்திருக்கரவோ, உட்கோ ரவோ முடியோது.  
அரதரெோன்று நம் ஆத்துமோவும் மறித்து ரெோன ஆத்துமோவோக இருக்க கூடோது. 
ெிடிவோத குணம் தோழ்ளமக்கு நம்ளம தூ ப் ெடுத்துகிறது. இந்த தெந்து நோட்கைில் 
ததய்வகீ வோழ்வில் வை  நமக்கு கிளடக்கும் வோய்ப்ெோக கருதி நம்ளம ஒப்பு 
தகோடுப்ரெோம். ஆதமன்! 

 



Dear beloved in Christ, 

Greetings to all of you in the name of our Lord Jesus Christ who is alive even 

today. Thank the Lord of Lords who has enabled us to see the second month of 2021 

by His immense grace. We are about to enter the period of Lent days beginning from 

the 17th of this month. During these lent days let us grow in the Lord. Now let us 

meditate on the word ‘Ash’. 

"EPER" is the Hebrew term for ash. In the Bible, there are several places where 

ash is combined with fasting. Putting on sackcloth and sitting down in the dust (ashes) 

is a practice seen in the Old Testament. (Ezra 4:3, 2 Samuel 13:19, Isaiah 58:5) 

"SPODOS" is the Greek term used for ash in the Bible. In the New testament it 

is used in the context of purifying, edifying and repentance. (Matthew 11:2, Luke 

10:13, Hebrews 9:12) 

1. Renewal of the Covenant: 

In the Bible we see that whenever the Israelites were convicted of their sin they 

repented in sackcloth and ashes, and they prayed for God’s forgiveness (Jonah 3:5). 

This was a symbolic act, representing the collective sin of the people as well as the 

individual sin of the people (Jeremiah 3:6). When Jeremiah spoke God’s word against 

Tyre, he said, “Put on sackcloth, my people, and roll in ashes; mourn with bitter 

wailing as for an only son” (Jeremiah 6:26). Daniel sat in the dust and sought the 

Lord (Daniel 9:3). The reason for sitting in the dust and mourning in this way was to 

renew the covenant between God and the people of Israel, and for the people to renew 

their lives. Thus, we also need to renew our covenant with God in this season of lent. 

2. The true life of Jesus: 

From the period of Old Testament, and through the time of the New testament 

the word ash has been used in various meanings in different contexts. This ash serves 

as a tool for God’s people to strengthen and renew their relationship with God. This 

shows that the ash has been a tool to relate with God even in ancient times when there 

were no communication devices. “…for dust you are and to dust you will return.” 

(Genesis 3: 19). When Adam and Eve sinned, this was a curse which God pronounced 

against them. This serves as a proof to testify that man has lost the image of God from 

himself. But the salvation which Jesus gives is for us to repent and to commune with 

God. 



In the Bible, ash denotes destruction (Genesis 18:27), sorrow (Ezra 4:3), 

judgement (Lamentations 3:16), repentance (Leviticus 3:6). Ash reminds us that we 

will return to dust. 

 

 

As we begin to enter the days of lent let us examine our hearts and forsake the 

deceitful selfish works of sin. The counsel which God’s word gives us “Flesh gives 

birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit” (John 3:6). Above all, ash denotes 

not our true self, but that Jesus was true for us. Jesus is the only true, faithful one, 

therefore let us repent and receive His salvation. 

Christians who have stopped repenting have stopped growing. The dead cannot 

rise or sit, in the same way our souls should not be dead. Stubbornness distances us 

from humility. In this time of lent let us take it as an opportunity given by God to 

grow in godliness. 

 

 

 

 

 

 

 



திருேசன ஊழியம் 
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அனுதின வேத ோசிப்பு பகுதி: 
பிப்ரேரி 

வததி காவல காவல மாவல மாவல 

1 யோத் 13:17 - 15:19 நீதி 6:16-19 மத் 21:23-46 ெங் 26:1-12 

2 யோத் 15:20 - 17:7 நீதி 6:20-26 மத் 22:1-32 ெங் 27:1-7 

3 யோத் 17:8 – 19:15 நீதி 6:27-35 மத் 22:33 - 23:12 ெங் 27:8-14 

4 யோத் 19:16 – 21:21 நீதி 7:1-5 மத் 23:13-39 ெங் 28:1-9 

5 யோத் 21:22 – 23:13 நீதி 7:6-23 மத் 24:1-28 ெங் 29:1-11 

6 யோத் 23:14 – 25:40 நீதி 7:24-27 மத் 24:29-51 ெங் 30:1-12 

7 யோத் 26:1 – 27:21 நீதி 8:1-10 மத் 25:1-30 ெங் 31:1-8 

8 யோத் 28:1-43 நீதி 8:11-13 மத் 25:31 – 26:13 ெங் 31:9-18 

9 யோத் 29:1 – 30:10 நீதி 8:14-26 மத் 26:14-46 ெங் 31:19-24 

10 யோத் 30:11 – 31:18 நீதி 8:27-32 மத் 26:47-68 ெங் 32:1-11 

11 யோத் 32:1 – 33:23 நீதி 8:33-36 மத் 26:69 – 27:14 ெங் 33:1-11 

12 யோத் 34:1 – 35:9 நீதி 9:1-6 மத் 27:15-34 ெங் 33:12-22 

13 யோத் 35:10 – 36:38 நீதி 9:7-8 மத் 27:35-66 ெங் 34:1-10 

14 யோத் 37:1 – 38:31 நீதி 9:9-10 மத் 28:1-20 ெங் 34:11-22 

15 யோத் 39:1 – 40:38 நீதி 9:11-12 மோற் 1:1-28 ெங் 35:1-16 

16 ரெவி 1:1 – 3:17 நீதி 9:13-18 மோற் 1:29 – 2:12 ெங் 35:17-28 

17 ரெவி 4:1 – 5:19 நீதி 10:1-2 மோற் 2:13 – 3:6 ெங் 36:1-12 

18 ரெவி 6:1 – 7:27 நீதி 10:3-4 மோற் 3:7-30 ெங் 37:1-11 

19 ரெவி 7:28 – 9:6 நீதி 10:5 மோற் 3:31 – 4:25 ெங் 37:12-28 

20 ரெவி 9:7 – 10:20 நீதி 10:6-7 மோற் 4:26 – 5:20 ெங் 37:29-40 

21 ரெவி 11:1 – 12:8 நீதி 10:8-9 மோற் 5:21-43 ெங் 38:1-22 

22 ரெவி 13:1-59 நீதி 10:10 மோற் 6:1-29 ெங் 39:1-13 

23 ரெவி 14:1-57 நீதி 10:11-12 மோற் 6:30-56 ெங் 40:1-10 

24 ரெவி 15:1 – 16:28 நீதி 10:13-14 மோற் 7:1-23 ெங் 40:11-17 

25 ரெவி 16:29 – 18:30 நீதி 10:15-16 மோற் 7:24 – 8:9 ெங் 41:1-13 

26 ரெவி 19:1 – 20:21 நீதி 10:17 மோற் 8:10-38  ெங் 42:1-11 

27 ரெவி 20:22 – 22:20 நீதி 10:18 மோற் 9:1-29 ெங் 43:1-5 

28 ரெவி 22:21 – 23:44 நீதி 10:19 மோற் 9:30 - 10:12 ெங் 44:1-7 

 



மாற்கு 

 

I. தபாருத்துக (Match) 

 

1. தெோவதனர்ரகஸ் 
     Boanerges 

ெர்திரமயு 
Bartimaeus 

2. ரெகிரயோன் 
Legion 

கோணிக்ளக 
Gift 

3. கெோெஸ்தெம் 
Skull 

இடிமுழக்க மக்கள் 
Sons of thunder 

4. திரமயு 
Timaeus 

அரநகர் 
Many 

5. தகோர்ெோன் 
Corban 

தகோல்தகோதோ 
Golgotha 

 

II. ஓரிரு ோர்த்வதகேில் ேிவடயேி  (Answer in a word or two) 

 
 

6. இரயசுளவ தகோளெ தெய்ய ெரிரெயர் யோர ோடு கூடி ஆரெோெளன 
ெண்ணினோர்கள்?            

              With whom did the Pharisees conspire to kill Jesus?                             
 

7.  இரயசு கடெில் எந்த ஜோமத்தில் நடந்தோர்?            

What was the time when Jesus walked on the sea?  

 
8. மோற்கு சுவிரெஷத்தில் ெதுரெயர் எத்தளன முளற வருகிறது? 

How often in the Gospel of Mark does the Sadducee appear?    

 

9. 1:2 இந்த எண்கள் எளத குறிக்கிறது?            

1:2 What do these numbers mean? 

 
10.   

 

 

வென குறிப்ெிடம் என்ன? 

What is the location of the script?    

 

                   
 

 

11. ெடகு ெயணத்தில் இரயசுவின் மனித தன்ளமளய கோட்டியது எந்த 
தெயல்?            

Which act showed Jesus’ humanity on the boat? 

 



 
12. __________________________ ரதெத்தோனோகிய கிர க்க ஸ்த்ரீ?            

______________________ Greek woman of what nation? 

 

13. நோன் மிகவும் சுறுசுறுப்ெோனவன் ஆனோல் ஏன் எதிரி மிகவும் 
ரெோர்வோனவன் - நோங்கள் யோர்?            

I am very active but my enemy is very tired – who are we?  

 

14. என் ெத்தத்ளத ரகட்டு ஒருவன் மிகவும் அழுதோர் - நோங்கள் யோர்?            

Did someone cry so much when they heard my voice? Who are we?  

 

15.  விசுவோெிக்கிறவர்கள் நடக்கும் அளடயோைங்கள் எத்தளன? அளவ எளவ? 

How many signs will happen to believers during the day? What are they? 

 

மத்ரதயு – விளடகள் 

1. 5 தெண்கள் – தோமோர்,  ோகோப், ரூத், ெத்ளெெோள் & மரியோள் 

(மத் 1:3, 5, 6 & 16) 

2. அர்தகெோயு (மத் 2:22) 

3. ெீரியோ (மத் 4:24) 

4. ெீஷர்கள் (மத் 19:15) 

5. ெ ம ெிதோவின் ெமூகத்ளத (மத் 18:10) 

6. 3 (மத் 13:47; 14:17; 15:34) 

7. 6 (மத் 25:35,36) 

8. அம்மினதோப் (மத் 1:4; யோத் 6:23) 

9. ெதுரெயர் (மத் 22:23) 

10. மின்னல் (மத் 24:27) 

11. ஸ்ரதோத்தி  ெோட்டு (மத் 26:30) 

12. தனது ெரகோத , ெரகோதரி, தோயிக்கு  (மத் 12:50) 

13. a) மத் 25:16, 28 

b) மத் 24:40,41 

c) மத் 17:4 

 

ஜனவரி மோதம் ரவதோகம ரகள்விகளுக்கு ெரியோன விளடகள் 

எழுதினவர்கள் 

 

1. Mrs. Prema Samson 

2. Mrs. Deepa 

3. Mrs. Jasmine Edwin 

4. Mrs. Jennifer  

 

 

 



ெிப் வரி மோத நிகழ்வுகள் 

 

ரததி ரந ம்  ஆ ோதளன 

1.02.2021 

Monday 
7:30 PM 

வோக்குத்தத்த ஸ்ரதோத்தி  திருவிருந்து 
ஆ ோதளன 

7.02.2021 

Sunday 
8:00 AM திருவிருந்து ஆ ோதளன 

13.02.2021 

Saturday 
7:00 PM 

திரு. ரஜோயல் தஜயெிங் அவர்கள் வடீு 
ெி திஷ்ளட & தஜெக் கூட்டம் 

14.02.2021 

Sunday 
8:00 AM ஞோயிறு ஆ ோதளன 

17.02.2021 

Wednesday 
7:30 PM Ash wednesday 

19.02.2021 

Friday 
7:30 PM First Lent Friday 

20.02.2021 

Saturday 
7:30 PM 

திரு. எட்வின் ஜோஸ்மின் அவர்கள் வடீ்டு 
தஜெக் கூட்டம் 

21.02.2021 

Sunday 
8:00 AM திருவிருந்து ஆ ோதளன 

26.02.2021 

Friday 
7:30 PM Second Lent Friday 

28.02.2021 

Sunday 
8:00 AM தெண்கள் ெண்டிளக 

 

                  Birthdays 
 

16 Feb - Mrs. Jasmine Christopher 
         19 Feb - Mrs. B.Mercy Dora 

       27 Feb - Mrs. Kiruba Roseline R 
       29 Feb - Mr. S.E.Anandaraj 

 

       Wedding dayS 
 

 8 Feb Mr. & Mrs. Stanley Kumar S 
11 Feb Mr. & Mrs.  Richard Duke 
16 Feb Mr. & Mrs.  Mathavan V  

 

பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாளுக்கான ோக்குத்தத்தம்: 
எழும்ெிப் ெி கோெி; உன் ஒைி வந்தது, கர்த்தருளடய மகிளம உன்ரமல் உதித்தது. 

ஏெோயோ 60 :1 

Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the LORD is risen upon thee. Isaiah 60 :1 

 

 



குறிப்பு:                    

1. ரவதோகமத் ரதர்வு முழுதோைில் எழுதி அனுப்ெ ரவண்டிய களடெி நோள்:                 

21-02-2021.                                 

2. நோம் ஒரு வருக்தகோருவர் ஆரெோெளன ெண்ணோமலும், அளெரெெிளய 
ெயன்ெடுத்தோமலும் தோங்கைோகரவ வோெித்து எழுதவும். 
3. தகோடுக்கப்ெட்டுள்ை ரவத வோெிப்பு ெட்டியெில் உள்ை ெடிதினமும் ரவதத்ளத 
வோெித்து வந்தோல் ஒரு ஆண்டுக்குள்ைோக வோெித்து முடித்து விடெோம். 

 

 

 

உங்களுக்காக தெபிக்கும்  

Rev. S. தசௌந்திரபாண்டியன் 

வசகர குரு 

புவன வசகரம் 


